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gamoyenebuli ganmartebebi da Semoklebebi 

1. bavSvi - 18 wlamde asakis piri (arasrulwlovani);

2. Zaladoba - piris mier bavSvis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis
darRveva ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri,
seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT, miuxedavad imisa, es qmedeba ganxorcielda/
xorcieldeba ganzraxviT an/da ganzraxvis gareSe. Zaladobad miiCneva.

3. fizikuri Zaladoba - cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis
ukanono aRkveTa an  sxva iseTi moqmedeba, maT Soris, bavSvis fizikuri
dasjisken mimarTuli moqmedeba, romelic iwvevs  fizikur tkivils an tanjvas.
janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofilebloba,
rac iwvevs bavSvis janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

4. seqsualuri Zaladoba - bavSvTan sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis
muqariT an  msxverplis umweobis gamoyenebiT, aseve  srulwlovanis mier winaswari
SecnobiT 16 wlamde bavSvTan Zaladobis gareSe sqesobrivi kavSiri, seqsualuri
xasiaTis sxvagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba bavSvis mimarT;

5. fsiqologiuri Zaladoba - Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva iseTi
moqmedeba, maT Soris, ojaxis wevris mier/mimarT sisxlis samarTlis kodeqsis 111
muxlSi miTiTebuli an/da 1261 muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulebis Cadenisas
bavSvis mier gancdili Zlieri emociuri stresi, romelic iwvevs bavSvis pativisa
da Rirsebis Selaxvas an daSinebas;

6. iZuleba - bavSvis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos
qmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi uflebaa an/
da sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba,
maT Soris, iZulebiTi qorwineba, antisazogadoebriv saqmianobaSi Cabma an/da
Tanamonawileoba, nivTierebaTa avad moxmarebis, mowyalebis Txovnis, agreTve
bavSvis CarTvas SromiT saqmianobaSi, maT Soris, wvrilman vaWrobaSi, romelic
iwvevs misi sabaziso uflebebis (ganaTlebis, jansaR fizikur da mentalur
ganviTarebas) SezRudvas. iZulebad CaiTvleba bavSvis Sromis Sedegad mopovebuli
Tanxis mTliani an/da nawilobrivi miTviseba;

7. ugulebelyofa - mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris mier bavSvis fizikuri (maT Soris, kveba, higiena, sacxovrisi),
fsiqologiuri saWiroebebis daukmayofilebloba, sabaziso ganaTlebis uflebis
SezRudva, safrTxisagan daucveloba, dabadebis registraciis an/da bavSvisaTvis
piradobis damadasturebeli dokumentaciis mowesrigebisaTvis, agreTve
samedicino da sxva momsaxurebiT sargeblobisaTvis aucilebeli moqmedebebis
ganuxorcielebloba, Tuki mSobels (mSoblebs), sxva kanonier  warmomadgenels an/
da sxva pasuxismgebel pirs aqvs (aqvT) saTanado informacia, SesaZlebloba da
xeli miuwvdeba (miuwvdebaT)  Sesabamis momsaxurebaze;

8. mitovebuli bavSvi - arasrulwlovani, romelic "Svilad ayvanisa da mindobiT
aRzrdis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis Sesabamisad sasamarTlos mier aRiarebulia
mitovebulad da romlis mSobels (mSoblebs) am bavSvis mimarT CamorTmeuli aqvs
(aqvT) mSoblis ufleba-movaleobebi;

9. napovni bavSvi - 18 wlamde asakis ucnobi piri misi aRmoCenis momentidan vinaobis
dadgenamde;

10. miusafari bavSvi - quCaSi mcxovrebi da/an momuSave arasrulwlovani, romelic
identificirebulia aseTad, "specializebul dawesebulebaSi piris moTavsebisa
da am dawesebulebidan misi gayvanis wesisa da pirobebis damtkicebis Sesaxeb"
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saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris 2010 wlis 
26 Tebervlis N52/n brZanebiT gansazRvruli Sesabamisi uflebamosilebis mqone 
socialuri muSakis mier referirebis procedurebis Sesabamisad;

11. bavSvis ojaxis wevri - deda, mama, papa, bebia, Svili (geri), mSvilebeli, mSvileblis
meuRle, mindobiT aRzrdas daqvemdebarebuli piri, mimRebi mSobeli (dedobili,
mamobili), meurve, mzrunveli, da, Zma, meuRle, yofili meuRle, meuRlis
mSoblebi, siZe, rZali, agreTve pirebi, romlebic erToblivad ewevian an eweodnen
erTian saojaxo meurneobas da maTi ojaxis wevrebi;

12. sxva pasuxismgebeli piri - piri (garda am muxlis "e" qvepunqtiT gaTvaliswinebuli
pirisa), romelTanac samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis
safuZvelze faqtobrivad imyofeba/cxovrobs arasrulwlovani, romlis zrunvisa
da kanonieri interesebis dacvis valdebulebac dakisrebuli aqvs mas amave
samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze;

13. Zaladobis msxverpli bavSvi - arasrulwlovani, romlis konstituciuri
uflebebi da Tavisuflebebi dairRva ugulebelyofiT an/da fizikuri,
fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT da romelsac
msxverplis statusi ganusazRvra saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros
Sesabamisma samsaxurma an/da sasamarTlo organom an/da ojaxSi Zaladobis
msxverplis statusis ganmsazRvrelma jgufma (msxverplis identificirebis
jgufma). msxverplad CaiTvleba agreTve bavSvi, romelic samarTlebrivi aqtis
an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad
imyofeba/cxovrobs sxva pasuxismgebel an nebismier sxva pirTan, romelmac
ganaxorciela misi konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRveva
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT da romelic moZaladisgan gancalkevebul iqna socialuri
muSakis mier.

14. moZalade - ojaxis wevri, romelic axorcielebs ojaxis sxva wevris
konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas ugulebelyofiT
an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an
iZulebiT. moZaladed CaiTvleba agreTve sxva pasuxismgebeli an nebismieri
sxva piri, romelic axorcielebs masTan samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo
samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad myofi/mcxovrebi
arasrulwlovnis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT;

15. saagento - saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli sajaro samarTlis iuridiuli piri -
socialuri momsaxurebis saagento;

16. meurveobisa da mzrunvelobis organo - saagento da misi teritoriuli organoebi;

17. regionuli sabWo - saagentos, rogorc meurveobisa da mzrunvelobis
organos saTaTbiro organo, romlis uflebamosileba da funqciebi ganisazRvreba
kanonmdeblobiT;

18. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

19. bavSvTa specializebuli dawesebuleba - saaRmzrdelo dawesebuleba (maT Soris,
miusafar bavSvTa TavSesafari), krizisuli centri, dRis centri, tranzituli
centri, krizisuli intervenciis TavSesafari da dedaTa da bavSvTa TavSesafari,
agreTve saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
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gamoyenebuli ganmartebebi da Semoklebebi 

1. bavSvi - 18 wlamde asakis piri (arasrulwlovani);

2. Zaladoba - piris mier bavSvis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis
darRveva ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri,
seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT, miuxedavad imisa, es qmedeba ganxorcielda/
xorcieldeba ganzraxviT an/da ganzraxvis gareSe. Zaladobad miiCneva.

3. fizikuri Zaladoba - cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis
ukanono aRkveTa an  sxva iseTi moqmedeba, maT Soris, bavSvis fizikuri
dasjisken mimarTuli moqmedeba, romelic iwvevs  fizikur tkivils an tanjvas.
janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofilebloba,
rac iwvevs bavSvis janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

4. seqsualuri Zaladoba - bavSvTan sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis
muqariT an  msxverplis umweobis gamoyenebiT, aseve  srulwlovanis mier winaswari
SecnobiT 16 wlamde bavSvTan Zaladobis gareSe sqesobrivi kavSiri, seqsualuri
xasiaTis sxvagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba bavSvis mimarT;

5. fsiqologiuri Zaladoba - Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva iseTi
moqmedeba, maT Soris, ojaxis wevris mier/mimarT sisxlis samarTlis kodeqsis 111
muxlSi miTiTebuli an/da 1261 muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulebis Cadenisas
bavSvis mier gancdili Zlieri emociuri stresi, romelic iwvevs bavSvis pativisa
da Rirsebis Selaxvas an daSinebas;

6. iZuleba - bavSvis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos
qmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi uflebaa an/
da sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba,
maT Soris, iZulebiTi qorwineba, antisazogadoebriv saqmianobaSi Cabma an/da
Tanamonawileoba, nivTierebaTa avad moxmarebis, mowyalebis Txovnis, agreTve
bavSvis CarTvas SromiT saqmianobaSi, maT Soris, wvrilman vaWrobaSi, romelic
iwvevs misi sabaziso uflebebis (ganaTlebis, jansaR fizikur da mentalur
ganviTarebas) SezRudvas. iZulebad CaiTvleba bavSvis Sromis Sedegad mopovebuli
Tanxis mTliani an/da nawilobrivi miTviseba;

7. ugulebelyofa - mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris mier bavSvis fizikuri (maT Soris, kveba, higiena, sacxovrisi),
fsiqologiuri saWiroebebis daukmayofilebloba, sabaziso ganaTlebis uflebis
SezRudva, safrTxisagan daucveloba, dabadebis registraciis an/da bavSvisaTvis
piradobis damadasturebeli dokumentaciis mowesrigebisaTvis, agreTve
samedicino da sxva momsaxurebiT sargeblobisaTvis aucilebeli moqmedebebis
ganuxorcielebloba, Tuki mSobels (mSoblebs), sxva kanonier  warmomadgenels an/
da sxva pasuxismgebel pirs aqvs (aqvT) saTanado informacia, SesaZlebloba da
xeli miuwvdeba (miuwvdebaT)  Sesabamis momsaxurebaze;

8. mitovebuli bavSvi - arasrulwlovani, romelic "Svilad ayvanisa da mindobiT
aRzrdis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis Sesabamisad sasamarTlos mier aRiarebulia
mitovebulad da romlis mSobels (mSoblebs) am bavSvis mimarT CamorTmeuli aqvs
(aqvT) mSoblis ufleba-movaleobebi;

9. napovni bavSvi - 18 wlamde asakis ucnobi piri misi aRmoCenis momentidan vinaobis
dadgenamde;

10. miusafari bavSvi - quCaSi mcxovrebi da/an momuSave arasrulwlovani, romelic
identificirebulia aseTad, "specializebul dawesebulebaSi piris moTavsebisa
da am dawesebulebidan misi gayvanis wesisa da pirobebis damtkicebis Sesaxeb"
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saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) 
msxverplTa, dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis filiali - 
bavSvTa saxli;

20. TavSesafari - ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) msxverplTa,
dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis momsaxurebis
dawesebuleba, romelic sTavazobs Sesabamis momsaxurebebs trefikingisa da ojaxSi
Zaladobis msxverplebs, dazaralebulebsa da maTze damokidebul pirebs;

21. saagentos uflebamosili piri - saagentos specialuri uflebamosilebiT
aRWurvili piri, romelic dadgenili meTodologiis Sesabamisad axorcielebs
ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis Seswavla-Sefasebas;

22. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

23. mindobiT aRzrda - saxelmwifosa da mimReb ojaxs Soris dadebuli
xelSekrulebis safuZvelze mimRebi ojaxis mier bavSvis an 18 wlamde asakis
ganridebas daqvemdebarebuli piris movla da aRzrda;

24. gadaudebeli SemTxveva _ mdgomareoba, romelic safrTxes uqmnis bavSvis
sicocxles an/da janmrTelobas an SeiZleba gamoiwvios misi sikvdili an
janmrTelobis mdgomareobis mkveTri gauareseba momdevno 24 saaTis ganmavlobaSi.
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Tavi 1.

Sesavali

1.1.  saxelmZRvanelos mizani

bavSvis keTildReobisa da usafrTxoebaze zrunva yvela profesiis adamianis Tu 
organizaciis valdebulebaa. bavSvTa dacva Zaladobisa da ugulebelyofisgan socialur 
muSakTa profesiuli cxovrebis mniSvnelovani nawilia da isini umniSvnelovanes rols 
asruleben, rogorc bavSvze Zaladobis da ugulebelyofis prevenciis, aseve Zaladobis 
da ugulebelyofis gamovlenis saqmeSi. xolo, maTi roli msxverplTa dacvasa da 
reabilitaciaSi, unikaluri da Seucvlelia.  saxelmZRvanelo  mizania uaxlesi da 
samecniero mtkicebulebebze dafuZnebuli informaciis miwodeba socialuri 
muSakebisTvis, rac maT daexmarebaT:

I. bavSvze Zaladobis SemTxvevebis aRmoCenasa da masTan gamklavebaSi;

II. xels Seuwyobs Zaladobis msxverpl an potenciur msxverpl bavSvebze zrunvis
procedurebis gaumjobesebas;

III. gaaumjobesebs sxvadasxva dawesebulebaTa da struqturaTa Soris TanamSromlobas
bavSvze Zaladobis SemTxvevebSi;

IV. uzrunvelyofs bavSvis usafrTxoebas da misi keTildReobis gaumjobesebas;

V. xels uwyobs profesionalTa codnis gazrdas da profesionalebis mxardaWeras;

VI. bavSvze Zaladobis sakiTxebze  sazogadoebrivi  cnobierebis amaRlebas.

1.2.  definicia

msoflio jandacvis organizaciis ganmartebiT, „bavSvTa mimarT Zaladobasa da sastik 
mopyrobas Seadgens fizikuri da emociuri Zaladobis yvela forma, seqsualuri 
Seuracxyofa, ugulebelyofa an daudevari mopyroba, an komerciuli an sxva saxis 
eqsploatacia, rac iwvevs bavSvis janmrTelobis, sicocxlis, ganviTarebisa da Rirsebis 
faqtiur an potenciur zians, pasuxismgeblobasTan, ndobasa da ZalasTan dakavSirebul 
konteqstSi“.

bavSvze Zaladobis formebia:

fizikuri Zaladoba _ nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac “aRmzrdelobiTi“ mizniT; 

emociuri (fsiqologiuri) Zaladoba  _ qcevebi, romelTa mizania akontrolos, marTos bavSvis 
moqmedebebi da emociebi misi damorCilebis mizniT: damamcirebeli metsaxeliT mimarTva, 
muqara, iseTi saqcielis dabraleba, romelic mas ar Caudenia da sxva. bavSvze Zaladobaa 
mozrdilTa Cxubi bavSvis TandaswrebiT. emociuri Zaladoba SeiZleba vlindebodes calke 
an SeiZleba warmoadgendes fizikuri an seqsualuri Zaladobis Semadgenel nawils;

seqsualuri Zaladoba _ bavSvis gamoyeneba seqsualuri miznebisaTvis: seqsualuri 
metyvelebiT devna, erotiuli elferis alersi, TvalTvali,  bavSvisTvis pornografiuli 
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saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) 
msxverplTa, dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis filiali - 
bavSvTa saxli;

20. TavSesafari - ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) msxverplTa,
dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis momsaxurebis
dawesebuleba, romelic sTavazobs Sesabamis momsaxurebebs trefikingisa da ojaxSi
Zaladobis msxverplebs, dazaralebulebsa da maTze damokidebul pirebs;

21. saagentos uflebamosili piri - saagentos specialuri uflebamosilebiT
aRWurvili piri, romelic dadgenili meTodologiis Sesabamisad axorcielebs
ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis Seswavla-Sefasebas;

22. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

23. mindobiT aRzrda - saxelmwifosa da mimReb ojaxs Soris dadebuli
xelSekrulebis safuZvelze mimRebi ojaxis mier bavSvis an 18 wlamde asakis
ganridebas daqvemdebarebuli piris movla da aRzrda;

24. gadaudebeli SemTxveva _ mdgomareoba, romelic safrTxes uqmnis bavSvis
sicocxles an/da janmrTelobas an SeiZleba gamoiwvios misi sikvdili an
janmrTelobis mdgomareobis mkveTri gauareseba momdevno 24 saaTis ganmavlobaSi.



10

suraTebis gadaReba, seqsualuri Sinaarsis filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis 
daTvalierebis nebarTva an xelSewyoba,  gaupatiureba an gaupatiurebis mcdeloba, sasqeso
organoebis demonstrireba, Ria saubrebi seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis 
gaRviZebis mizniT, sisxlis aRreva (incesti), sxeuliT vaWrobis iZuleba da sxva. 

ugulebelyofa _ bavSvis sicocxlis, janmrTelobisa da ganviTarebisaTvis aucilebeli 
saWiroebebis (sakvebi, sacxovrebeli, tansacmeli, movla, meTvalyureoba, yuradReba, 
ganaTleba, samedicino daxmareba da sxva) regularuli daukmayofilebloba mSoblis 
Tu meurvis mxridan, obieqturi mizezebis gamo (siRaribe, fsiqikuri daavadebebi, 
gamoucdeloba) an amgvari mizezebis gareSe. 

1.3.  bavSvze Zaladobis Sedegebi

Zaladoba yovelTvis seriozul zians ayenebs bavSvis janmrTelobas. bavSvze Zaladoba 
SeiZleba sxvadasxva formiT ganxorcieldes, magram Zaladoba yovelTvis seriozul zians 
ayenebs bavSvis janmrTelobas, ganviTarebasa da socializacias, zogjer ki safrTxes 
uqmnis mis sicocxles. Zaladobis myisier Sedegebs miekuTvneba: fizikuri dazianebebi, 
mwvave fsiqologiuri problemebi; arsebobs mtkicebulebebi, rom ufrosebSi gamovlenili 
mravali daavadeba – gulis iSemiuri daavadebebi, sasunTqi da saWmlis momnelebeli 
sistemebis qronikuli daavadebebi,  simsivne da sxva – bavSvobaSi gadatanil ZaladobasTanaa 
dakavSirebuli.

bavSvebs, romlebic Zaladobas ganicdian,  fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRvevebi 
aReniSnebaT. dadgenilia, rom Zaladobis an travmis zemoqmedeba gavlenas axdens 
ganviTarebis procesSi myof bavSvis tvinze. im  bavSvebis Tavis tvini, romlebic xSirad 
ganicdian stress, fizikuri, seqsualuri Zaladobis an xangrZlivi ugulebelyofis saxiT, 
mTel TavianT resursebs garemoSi arsebuli safrTxis daZlevasa da gadarCenaze xarjaven. 

bavSvebi, romlebic Zaladobas ganicdian, xSirad CamorCebian Tanatolebs simaRliT, 
woniT an orive maCvenebliT erTdroulad. isini ufro gvian iwyeben siaruls, laparaks, 
iSviaTad icinian, cudad swavloben. aseT bavSvebs xSirad aReniSnebaT enurezi (Sardis 
Seukavebloba), metyvelebis problemebi, mavne Cvevebi (TiTebis wova, frCxilebis kvneta 
da sxva).

Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi, magram, arsebobs bavSvebis 
kategoria, romlebic sastiki mopyrobis „risk-jgufs” Seadgenen. mravalricxovan 
gamokvlevaTa Tanaxmad, riskis jgufSi Sedian bavSvebi, romelTa dedebic sistematurad 
ganicdian Zaladobas, Svilad ayvanili, bavSvTa saxlis aRsazrdelebi an „arasasurveli 
bavSvebi”. hiperaqtiuri, agreTve SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi aseve miekuT-
vnebian am jgufs, radgan xSirad aiZuleben  TavianT  mSoblebs maTi aRzrdis siZneleebiT 
gamowveuli imedgacruebebi da stresebi ganicadon. 

TviTon bavSvebi iSviaTad yvebian gadatanili Zaladobis Sesaxeb. xSirad maT arc ki ician 
da arc esmiT, rom mozrdilebi ar unda iqceodnen ase. bavSvebi Tavs damnaSaved Tvlian, 
isini daSinebulebi arian, maT rcxveniaT, ar ician, vis da rogori sityvebiT SeuZliaT 
uambon, eSiniaT, rom aravin daujerebT. 

Zaladobagancdili bavSvi mudmivi stresis mdgomareobaSi imyofeba, da Tu daxmarebis 
gareSe davtovebT, ukve mozrdil cxovrebaSi es masSi seriozul pirovnul gadaxrebs, 
Seuqcevad fsiqologiur problemebs gamoiwvevs.
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bavSvze Zaladobis socialuri da ekonomikuri Sedegebi: bavSvze Zaladoba uaryofiT 
zegavlenas axdens rogorc bavSvis  janmrTelobasa da ganviTarebaze, aseve ojaxebsa 
da sazogadoebaze. Zaladobagancdil bavSvebs darRveuli aqvT kavSiri ufrosebTan. ar 
aqvT TanatolebTan urTierTobis unari, mwiri codnisa da saWiro unarebis naklebobis 
gamo ver axerxeben  avtoritetis mopovebas skolaSi da sazogadoebaSi, zogjer aRiarebas 
kriminalur da asocialur garemoSi pouloben; aReniSnebaT alkoholisa da narkotikebis 
mimarT ltolva. zrdasrul asakSi, ojaxis Seqmnisas, SesaZloa seriozulma sirTuleebma 
iCinos Tavi. 

Zaladobis Sedegad miRebuli dazianebebi xSirad xangrZliv mkurnalobas saWiroebs, 
rac ojaxs finansurad mZime tvirTad awveba.  fsiqologiuri problemebi da sakuTari 
SesaZleblobebis gamovlenis sirTuleebi, romlebic aReniSnebaT Zaladobis msxverpl 
bavSvebs, ekonomikur problemas uqmnis maT zrdasrul asakSi.

1.4.  istoriuli mimoxilva

kacobriobis istoria savsea bavSvisadmi araRirseuli da sastiki damokidebulebis 
magaliTebiT. Tumca, uZvelesi droidanve  daiwyo garkveuli kategoriis  bavSvebis gansa-
kuTrebuli  mowyvladobis gacnobiereba da bavSvebze Zaladobis mimarT Seuwynareblobis 
saxelmwifo poziciis Camoyalibeba. 

dReisaTvis arsad da aravin davobs imis Taobaze, rom bavSvi daculi unda iyos Zaladobisa 
da ugulebelyofisgan, magram Tanamedrove samyaros  mainc ver vuwodebT usafrTxos.  
msoflio statistika SemaSfoTebelia - bavSvebze Zaladobis SemTxvevebma imata; sul ufro  
xSiria bavSvis janmrTelobisa da sicocxlis  xelyofis SemTxvevebi. bavSvebze Zaladoba 
seriozuli problemaa rogorc ganviTarebadi qveynebisTvis, sadac SimSili, omebi, 
normaluri sacxovreblis Tu jandacvis ararseboba TvalSisacemia, aseve - ganviTarebuli 
saxelmwifoebisTvisac. bavSvze Zaladoba problemaa saqarTveloSic. 

saqarTveloSi bavSvze Zaladobis sakiTxebi tabuirebuli iyo wlebis ganmavlobaSi da masze 
saubrebi mxolod 2000 wlidan daiwyo. am sakiTxisadmi sistemur doneze midgoma 2008 
wlidan iwyeba, rodesac  bavSvTa dacvis da keTildReobis mimdinare reformaSi bavSvze 
Zaladobis prevencia da Zaladobis msxverplTa dacva da daxmareba erT-erT prioritetul 
mimarTulebad gamoiyo. am mniSvnelovan gadawyvetilebas win uZRvoda 2007-2008 wlebSi 
Catarebuli gaeros bavSvTa fondis kvlevebi - “saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zaladobis 
erovnuli kvleva“ da “erovnuli kvleva saqarTvelos skolebSi Zaladobis Sesaxeb“.  kvlevam 
gamoavlina, rom saqarTveloSi bavSvTa mimarT Zaladoba iseve xSirad gvxvdeba, rogorc 
evropasa da sxva qveynebSi, sadac kvlevis msgavsi instrumenti gamoiyenes - saqarTveloSi 
mcxovrebi biWebis da gogonebis daaxloebiT 80% ganicdida sxvadasxva formis fizikur 
(79,8%) Tu fsiqologiur (82,3%) Zaladobas. 

bavSvTa Zaladobisgan dacvis sistemuri saxelmwifoebrivi midgomis damadasturebeli 
mniSvnelovani nabijia “bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis“ 
damtkiceba (2010 weli da 2016 weli ), romlis Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis 1 2

saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris, saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministrisa da saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2010 wlis 7 ivnisis  erToblivi brZaneba  N152/n - N496 - N45/n bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb.

 saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, 2016 wlis 12 seqtemberi.

1
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suraTebis gadaReba, seqsualuri Sinaarsis filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis 
daTvalierebis nebarTva an xelSewyoba,  gaupatiureba an gaupatiurebis mcdeloba, sasqeso
organoebis demonstrireba, Ria saubrebi seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis 
gaRviZebis mizniT, sisxlis aRreva (incesti), sxeuliT vaWrobis iZuleba da sxva. 

ugulebelyofa _ bavSvis sicocxlis, janmrTelobisa da ganviTarebisaTvis aucilebeli 
saWiroebebis (sakvebi, sacxovrebeli, tansacmeli, movla, meTvalyureoba, yuradReba, 
ganaTleba, samedicino daxmareba da sxva) regularuli daukmayofilebloba mSoblis 
Tu meurvis mxridan, obieqturi mizezebis gamo (siRaribe, fsiqikuri daavadebebi, 
gamoucdeloba) an amgvari mizezebis gareSe. 

1.3.  bavSvze Zaladobis Sedegebi

Zaladoba yovelTvis seriozul zians ayenebs bavSvis janmrTelobas. bavSvze Zaladoba 
SeiZleba sxvadasxva formiT ganxorcieldes, magram Zaladoba yovelTvis seriozul zians 
ayenebs bavSvis janmrTelobas, ganviTarebasa da socializacias, zogjer ki safrTxes 
uqmnis mis sicocxles. Zaladobis myisier Sedegebs miekuTvneba: fizikuri dazianebebi, 
mwvave fsiqologiuri problemebi; arsebobs mtkicebulebebi, rom ufrosebSi gamovlenili 
mravali daavadeba – gulis iSemiuri daavadebebi, sasunTqi da saWmlis momnelebeli 
sistemebis qronikuli daavadebebi,  simsivne da sxva – bavSvobaSi gadatanil ZaladobasTanaa 
dakavSirebuli.

bavSvebs, romlebic Zaladobas ganicdian,  fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRvevebi 
aReniSnebaT. dadgenilia, rom Zaladobis an travmis zemoqmedeba gavlenas axdens 
ganviTarebis procesSi myof bavSvis tvinze. im  bavSvebis Tavis tvini, romlebic xSirad 
ganicdian stress, fizikuri, seqsualuri Zaladobis an xangrZlivi ugulebelyofis saxiT, 
mTel TavianT resursebs garemoSi arsebuli safrTxis daZlevasa da gadarCenaze xarjaven. 

bavSvebi, romlebic Zaladobas ganicdian, xSirad CamorCebian Tanatolebs simaRliT, 
woniT an orive maCvenebliT erTdroulad. isini ufro gvian iwyeben siaruls, laparaks, 
iSviaTad icinian, cudad swavloben. aseT bavSvebs xSirad aReniSnebaT enurezi (Sardis 
Seukavebloba), metyvelebis problemebi, mavne Cvevebi (TiTebis wova, frCxilebis kvneta 
da sxva).

Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi, magram, arsebobs bavSvebis 
kategoria, romlebic sastiki mopyrobis „risk-jgufs” Seadgenen. mravalricxovan 
gamokvlevaTa Tanaxmad, riskis jgufSi Sedian bavSvebi, romelTa dedebic sistematurad 
ganicdian Zaladobas, Svilad ayvanili, bavSvTa saxlis aRsazrdelebi an „arasasurveli 
bavSvebi”. hiperaqtiuri, agreTve SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi aseve miekuT-
vnebian am jgufs, radgan xSirad aiZuleben  TavianT  mSoblebs maTi aRzrdis siZneleebiT 
gamowveuli imedgacruebebi da stresebi ganicadon. 

TviTon bavSvebi iSviaTad yvebian gadatanili Zaladobis Sesaxeb. xSirad maT arc ki ician 
da arc esmiT, rom mozrdilebi ar unda iqceodnen ase. bavSvebi Tavs damnaSaved Tvlian, 
isini daSinebulebi arian, maT rcxveniaT, ar ician, vis da rogori sityvebiT SeuZliaT 
uambon, eSiniaT, rom aravin daujerebT. 

Zaladobagancdili bavSvi mudmivi stresis mdgomareobaSi imyofeba, da Tu daxmarebis 
gareSe davtovebT, ukve mozrdil cxovrebaSi es masSi seriozul pirovnul gadaxrebs, 
Seuqcevad fsiqologiur problemebs gamoiwvevs.
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gamovlena, SemTxvevis marTva procedurebiT gansazRvruli kompetenciebis farglebSi da 
referireba evaleba yvela dawesebulebas, romelic urTierTobs bavSvTan.

mTavrobis dadgenileba bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis  damtkicebasTan 
erTad, gulisxmobs rom am procedurebSi CarTulma TiToeulma saministrom, maT Soris 
Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis saministrom, unda SeimuSaos detaluri 
procedurebi (Sida instruqciebi) Sesabamisi TanamSromlebisTvis (muxli 6.7). 

garda amisa, saWiroa profesionalebisaTvis gankuTvnili gaidlainebis SemuSaveba, romelic
Seicavdes detalur saxelmZRvanelo informacias bavSvTa mimarT Zaladobis identifika-
ciis, samuSao procedurebisa da teqnikis, aseve profesionalebis rolis Sesaxeb refera-
lis sxvadasxva doneze (identifikacia, Sefaseba, Careva, monitoringi) da maTi profesiuli 
saqmianobis mowesrigebis regulaciebs.

3

3 gaeros bavSvTa fondis 2013 welis kvlevis - “bavSvTa mimarT Zaladoba saqarTveloSi“ rekomendaciebis mixedviT.
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Tavi 2.

bavSvze Zaladobis epidemiologia

2.1. gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) generaluri mdivnis samsaxuris 
kvleva bavSvebis mimarT Zaladobis Sesaxeb - 2006 weli

gaerTianebuli erebis organizaciam (gaero) 2001 wels gaeros generaluri asambleis 
TxovniT, Caatara kvleva `Zaladoba bavSvTa mimarT“. kvlevis mizani iyo mTel msoflioSi 
bavSvze Zaladobis problemebis Seswavla da am problemis mogvarebis gzebis Zieba. kvleva 
gamoqveynda 2006 wels da igi Catarda gaeros damoukidebeli eqspertis - paulo serxio 
pineiros xelmZRvanelobiT. kvleva efuZneboda koncefcias, romlis mixedviTac, bavSvs 
aqvs ufleba iyos daculi Zaladobisagan. es ufleba Camoyalibebulia `gaeros bavSvis 
uflebaTa konvenciis me-19 muxlSi, romelic warmoadgens saerTaSoriso xelSekrulebas 
da mas msoflios qveynebis umravlesoba awers xels. 

ZiriTadi informacia Segrovda kiTxvarebis saSualebiT. kiTxvari Seavso 133-ma qveyanam. 
kiTxvari respodentisagan moiTxovda mis qveyanaSi bavSvebze Zaladobis faqtebis detalur 
aRweras, agreTve, saxelmwifos mxridan bavSvze Zaladobaze reagirebisa da misi aRkveTis 
mizniT miRebuli zomebis Sesaxeb informacias. 

kvlevis Sedegad aRmoCnda, rom bavSvze Zaladoba SeimCneva msoflios yvela qveyanaSi da 
yvela sazogadoebaSi ganurCevlad socialuri fenisa, kulturisa, eTnikuri kuTvnilebisa 
an warmomavlobisa. kvlevam daadastura, rom Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes nebismier 
adgilze. ufro metic, miuxedavad imisa, rom adamianebis umetesobisaTvis cnobilia 
bavSvis uflebebis Sesaxeb, maT ician, rom bavSvi saWiroebs dacvas, raTa jansaR pirovnebad 
Camoyalibdes, bevr qveyanaSi bavSvze Zaladoba daSvebulia, radgan amis nebas iZleva iq 
arsebuli adaT-wesebi. 

kvlevis Sedegad dadginda: 

(WHO) monacemebiT, 2002 wels mTel msoflioSi
fizikuri ZaladobiT gardaicvala 53 000 bavSvi; 

is ganicdis, rogorc sityvier, aseve fizikur Zaladobas; 

aiZulebdnen daemyarebinaT sqesobrivi kavSiri an sxvagvarad Zaladobdnen masze 
seqsualurad;

Cautarda sasqeso organoebis mutilacia (operacia sasqeso organoebis dasaxiCrebis 
gamo).

(ILO), 2004 wels 218 milioni bavSvi iyo
Cabmuli SromaSi, aqedan 126 milioni asrulebda saxifaTo samuSaos, xolo 5-7 milioni 
bavSvi iZulebiT samuSaos asrulebda (iZulebiTi da savaldebulo Sroma); 1.8 milioni 
bavSvi Cabmuli iyo prostituciasa da pornografiaSi, xolo 1.2 milioni bavSvi iyo 
trefikingis msxverpli; 2002 wels bavSvebis mkvlelobis maCveneblebi orjer maRali 
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12

gamovlena, SemTxvevis marTva procedurebiT gansazRvruli kompetenciebis farglebSi da 
referireba evaleba yvela dawesebulebas, romelic urTierTobs bavSvTan.

mTavrobis dadgenileba bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis  damtkicebasTan 
erTad, gulisxmobs rom am procedurebSi CarTulma TiToeulma saministrom, maT Soris 
Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis saministrom, unda SeimuSaos detaluri 
procedurebi (Sida instruqciebi) Sesabamisi TanamSromlebisTvis (muxli 6.7). 

garda amisa, saWiroa profesionalebisaTvis gankuTvnili gaidlainebis SemuSaveba, romelic
Seicavdes detalur saxelmZRvanelo informacias bavSvTa mimarT Zaladobis identifika-
ciis, samuSao procedurebisa da teqnikis, aseve profesionalebis rolis Sesaxeb refera-
lis sxvadasxva doneze (identifikacia, Sefaseba, Careva, monitoringi) da maTi profesiuli 
saqmianobis mowesrigebis regulaciebs.

3

3 gaeros bavSvTa fondis 2013 welis kvlevis - “bavSvTa mimarT Zaladoba saqarTveloSi“ rekomendaciebis mixedviT.
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fizikuri Zaladoba farTod aris gavrcelebuli yvela regionSi. 

2.2. msoflio kvleva ojaxSi bavSvze Zaladobis Sesaxeb

msoflio jandacvis organizacia 2016 wels gamoaqveyna naSromi INSPIRE - Svidi 
strategia bavSvze Zaladobis dasasruleblad.  am naSromis mixedviT  bolo wlebis 
ganmavlobaSi msoflios 96 qveyanaSi 1 miliardma bavSvma ganicada emociuri, fizikuri da 
seqsualuri Zaladoba, rac bavSvTa (2-dan -18 wlamde) mosaxleobis  naxevaria. amasTanave 
gasaTvaliswinebelia, rom bavSvze Zaladobis SemTxvevebi dafarulia, rac dasturdeba 
globaluri monacemebis meta analiziT - magaliTad, bavSvebis mier gakeTebuli Setyobineba 
seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi 30-jer, xolo fizikuri Zaladobis SemTxvevaSi 75-jer 
ufro xSiria, vidre qveynebis mier oficialurad registrirebuli SemTxvevebi. 

gogonebi gansakuTrebiT mowyvladebi arian seqsualuri Zaladobis mimarT - magaliTad 
sicocxlis ganmavlobaSi gadatanili seqsualuri Zaladobis monacemTan 18%-Si gvxvdeba 
seqsualuri Zaladoba gogonaze, xolo biWebSi es monacemi utoldeba 8%-s. gogonebze 
seqsualuri moZaladeebi arian mamakacebi. gogonebze Zaladoba umetes SemTxvevebSi xdeba 
im garemoSi, sadac igi wesiT daculad unda grZnobdes Tavs - saxlSi, skolaSi, gzaze 
skolasa da saxls Soris, TemSi. gogonebze Zaladobis SemTxvevebi didia humanitaruli 
krizisebis, iZulebiTi gadaadgilebis da post-konflituri situaciebis dros. zogadad, 
samidan erTi gogona 15-dan 19-wlamde asakSi iyo emociuri, fizikuri an seqsualuri 
Zaladobis msxverpli.

2.3  bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva saqarTveloSi

2007 wels gaeros bavSvTa fondis SekveTiTa da samTavrobo da arasamTavrobo seqtorebis 
TanamSromlobiT saqarTveloSi Catarda bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva. 
kvlevis ZiriTadi mizani iyo saqarTveloSi bavSvze Zaladobis xasiaTisa da masStabis 
dadgena. kvleva asaxavs Zaladobis im SemTxvevebs, romelic saqarTveloSi mcxovreb 
bavSvebs ukavSirdeba. kvleva iZleva miTiTebebs Zaladobis Sedegebisagan bavSvTa dacvis 
meqanizmisa da Zaladobis prevenciis Sesaxeb. 

erovnuli kvleva saqarTveloSi or etapad warimarTa. pirveli etapi 2007 wels bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebs swavlobda ojaxebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi, meore 
etapze _ 2008 wels, Seswavlili iqna skolebSi bavSvze Zaladobis sakiTxi. 

kvlevis Sedegebi: 

quCaSi, alkoholi/narkotikis gamoyeneba, nacnobis mkvleloba, iaraRis gamoyeneba, 
ufrosebs Soris dartyma/cema) - 49.1%. 

sagniT cema, daniT damuqreba) - 54.0%. 

  INSPIRE: seven strategies for ending violence against children, © World Health Organization 2016
  Ending violence against children: six strategies for action. New York: UNICEF; 2014.
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daCagvra, daTrgunva/Sercxvena) - 59.1%. 

Sexeba, seqsualuri urTierTobis mcdeloba) -7.8%. 

TavSi/saxeSi dartyma, Tmis moqaCva, panRuris amokvra, tkena/dazianeba, TiTebis 
gadagrexa, mogudva, dabma, daWra) - 71.1%. 

galanZRva, nivTis moparva/gatexa, ganzrax damcireba, Tavi sulelad agrZnobina) - 61.5%. 

tansacmlis iZulebiT gaxda, gaixada tansacmeli, Seexo bavSvis sxeulis intimur 
nawils, aiZula bavSvi misi sxeulis intimur nawils Sexeboda, aiZula bavSvs seqsualuri 
urTierToba) - 16.6%. 

tkena/dazianeba, TavSi/saxeSi dartyma, panRuris amokvra, TiTebis gadagrexa. mogudva, 
dabma, daWra) -  47%. 

mimarTva, nivTis moparva/gatexva, cudi SefasebiT damuqreba) - 47.5%. 

tansacmlis iZulebiT gaxda, Seexo bavSvis sxeulis intimur nawils, aiZula bavSvs 
misi sxeulis intimur nawils Sexeboda - 5.6%.  respondentTa mier aRwerili yvelaze 
gavrcelebuli sasjeli iyo bavSvis cema sajdomze SiSveli xeliT, saxriT. xolo 4.5%-
ma es 10-ze metjer gaakeTa.

zogadi daskvnebi 

aRmzrdelobiT dawesebulebebSi; 

Tanatolebisagan;

bavSvze seqsualuri Zaladoba saWiroebs damatebiT kvlevas. 

2.4  bavSvze Zaladobis statistikuri monacemebi bavSvTa dacvis (referirebis) 
proceduris damtkicebis Semdeg

bavSvTa dacvis (referirebis) proceduris damtkicebis Semdeg (2010 w), bavSvze Zaladobis 
SemTxvevebis gamovlenis da referirebis SemTxvevebis raodenoba progresulad  izrdeba. 
socialuri momsaxurebis saagentos, bavSvze Zaladobis SemTxvevebis miRebaze da 
reagirebaze pasuxismgebeli organos statistikuri monacemebiT mixedviT, suraTi Semdegia 
- 40 SemTxveva 2009 wels, 90 SemTxveva 2010 w., 142 SemTxveva 2011 w., 208-2012 w., 
320 – 2013 w., 362 – 2014 w., 691 - 2015 w.; 775 – 2016 wels. 
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Tavi 3.

bavSvze Zaladobis mizezebi

Zaladoba individualuri, jgufuri, socialuri, kulturuli faqtorebis urTierTqmedebis 
Sedegia. calke aRebuli verc erTi faqtori ver xsnis, ratom iqceva erTi adamiani 
agresiulad, meore ki - ara, ratom xdeba erTgan Zaladobis meti SemTxveva, vidre sxvagan. 
ojaxSi, TemSi, socialur, kulturul da ekonomikur sivrceSi mravali faqtori arsebobs, 
romelTa urTierTqmedebam, SesaZloa, bavSvze Zaladobis provocireba moaxdinos, an 
piriqiT, - Zaladobis safrTxe Seamciros.

risk-faqtorebi, romlebic xels uwyoben bavSvze Zaladobis gavrcelebas, SeiZleba daiyos 
individualur/pirovnul urTierTobaTa, sazogadoebriv/TemSi arsebul da socialur 
risk-faqtorebad.

a) individualuri/pirovnul urTierTobaTa risk-faqtorebi

mSoblebTan da mzrunvelebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

rom arTmevs mas unars, izrunos bavSvze;

araadekvatur qcevas avlens;

periodSi;

bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

xasiaTi);

ganviTarebaSi  CamorCena,  qronikuli daavadeba);

(agresiuloba, impulsuroba da sxva) an fsiqikuri   janmrTelobis problemebi;
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Semcirebas;

urTierTobebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

problemebi, simartovis da umweobis gancdebi, mudmivi  daZabuloba, bavSvis aRzrdaSi
xelSewyobis Sewyveta, dava bavSvze meurveoba/mzrunvelobis Taobaze;

seqsualuri orientaciis, uZlurebis an cxovrebis stilis mizeziT;

b) sazogadoebrivi/TemSi arsebuli risk-faqtorebi

nakleboba;

g) socialuri risk-faqtorebi

an, zogadad, Zaladobas sxvebis mimarT, fizikuri dasjis CaTvliT;

da qalebisaTvis;

bavSvis statuss akninebs;
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Tavi 4

bavSvis ganviTarebis bio-fsiqo-socialuri aspeqtebi da 
maTi mniSvneloba bavSvze Zaladobis identificirebis da 

Zaladobis msxverpli bavSvis dacvis procesSi

4.1 bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi

asakobrivi Taviseburebebis codna xels uwyobs bavSvebis ukeT gagebas da dadebiTad aisaxeba 

bavSvTan komunikaciis xarisxze; bavSvis dacvis da misi keTildReobis gaumjobesebaze. 

bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi da mosalodneli reaqciebi asakebis mixedviT

mniSvnelovania imis codna, rom CamoTvlili maxasiaTeblebi ganxiluli unda iyos 
bavSvebis individualur TaviseburebebTan da bavSvis ganviTarebis Tanamedrove donesTan 
konteqstSi, aseve, imis gaTvaliswinebiT, rom zogierTi bavSvi sxvebze ufro swrafad 
viTardeba.

dabadebidan 1 wlamde (Cviloba)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba

1-dan 3 wlamde (adreuli)

kognituri ganviTareba

yoveli nivTi;
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pirovnuli da emociuri ganviTareba

usafrTxoebas ganapirobeben;

socialuri ganviTareba

gagebas;

3-dan 6/7 wlamde (skolamdeli)

kognituri ganviTareba

Sesaxeb, aqvT drois gancda;

gamiznulad;

Soris.

pirovnuli da emociuri ganviTareba
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socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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TanatolebiT.

11-dan 13/14 wlamde (sqesobrivi momwifebis periodi)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

da Secbuneba-dabneulobas;

usamarTlobis gancda);

siyvarulis moTxovnilebasTan erTad;

socialuri ganviTareba

14-dan 18 wlamde (mozardoba)

kognituri ganviTareba

logikurad azrovneba uZneldebaT;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

20

socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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midrekileba;

darwmunebulobaze;

lizebas sakuTari Zalebis rwmenis gazrdas, TviTdamkvidrebis da TviTrealizaciis-
ken swrafvas.

socialuri ganviTareba

samarTlianobas, Tanasworobas, Rirsebas;

garemomcvelTa Sexeduleba;

safuZveli.

4.2. mijaWvuloba

Cvilobis asakidan adamiani socialuri da emociuri ganviTarebis ramdenime fazas gadis. 
pirvel, yvelaze axlo da mniSvnelovan kavSirs Cvili amyarebs dedasTan an im adamianTan, 
vinc  masze zrunavs. britanelma fsiqiatrma da fsiqoanalitikosma, jon boulbim (1907-
1990) SeimuSava  bavSvis ganviTarebis Tanamedrove Teoria - mijaWvulobis Teoria (1969) da  
am pirveli, yvelaze mWidro da Zlieri emociuri kavSiris asaRniSnad gamoiyena termini 
„mijaWvuloba“.

mijaWvuloba - Zlieri emociuri urTierTkavSiri or adamians Soris, romelic 
ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi erTmaneTs scildebian.

bavSvi, sakuTari usafrTxoebis misaRwevad da TviTgadarCenis uzrunvelsayofad, 
instinqturad miiswrafvis dadebiTi urTierTobebis damyarebisa da SenarCunebisaken. 
rogorc wesi, bavSvs myari da sando mijaWvuloba im adamianis mimarT uyalibdeba, romelic 
masze zrunavs. jansaRi mijaWvuloba bavSvebs garemomcvel samyaroSi usafrTxoebis 
grZnobas uRvivebs, samyaros SemecnebaSi, swavlasa da ganviTarebaSi exmareba. arasando 
mijaWvulobis Camoyalibebis dros, mzrunvelebi, SesaZloa, uzrunvelhyofdnen bavSvis 
fizikur saWiroebebs, rogoricaa sakvebi, TavSesafari, tansacmeli, sisufTave, magram ver 
axerxebdnen emociuri siTbos bavSvamde mitanas.
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patara bavSvs ar ZaluZs Tavis dacva, ar SeuZlia sxva, alternatiuli mzrunvelis povna 
Tavisi saWiroebebis dasakmayofileblad. bavSvis arCevani xSirad ukiduresad SezRudulia, 
roca mzrunveli mas pasuxobs ignorirebiT, agresiiT an araprognozirebadi qceviT. droTa 
ganmavlobaSi amgvari reaqciebi bavSvSi dabneulobas, gaurkvevlobas da xSir SemTxvevebSi 
mijaWvulobis deficits warmoSobs.

TviTgadarCenis survilidan gamomdinare, bavSvebi Semgueblurad pasuxoben amgvar 
garemoze. rogorc wesi, isini Zvelebur midgomas aRar inarCuneben, TavianTi saWiroebebis 
dakmayofilebas aRar moiTxoven da gaurbian mzrunvelTan urTierTobas, radgan am 
urTierTobas maTTvis SeSfoTeba, tkivili da SiSi mohqonda. 

mijaWvulobis ganviTarebis fazebi

Cvili  mSoblebs urTierTobisken ubiZgebs, maTTan siaxlove awynarebs. Cvili cnobs 
dedis suns, xmas, arCevs dedis nakvTebs. bavSvi jer dedaze mijaWvuli araa, amitom sxva 
adamianebTan darCenas ar aprotestebs.

(momvlelze) da ucxo adamianze gansxvavebulad reagirebs bavSvi swavlobs, rom misi 
qmedebebi irgvliv myofTa qcevas ganapirobebs. iwyeba ndobis ganviTareba. 

momvlelis (dedis) mimarT mijaWvuloba aSkaraa. bavSvSi Cndeba separaciuli (ganSoreba) 
SfoTva, roca mas mSobeli tovebs. is mousvenari xdeba da SfoTvas ganicdis („7 Tvianebis 
SfoTva“).

ganviTareba bavSvebs SesaZleblobas aZlevs, garkveulwilad gaTvalon mSoblis dabruneba. 
amitom ganSorebis mimarT protesti klebulobs. bavSvebi mSoblebTan molaparakebas, 
”vaWrobas”iwyeben.

mijaWvulobis tipebi 

1. sando mijaWvuloba

2. arasando mijaWvuloba: ganridebuli,  ambivalenturi da dezorganizebuli.

sando mijaWvulobis qceviTi gamovlinebebia: 

gamocdileba, rom is mSobels yovelTvis axsovs.

aris Tbili, mgrZnobiare, Tanmimdevruli, roca swrafad reagirebs bavSvis tirilze.

„sando bazas“, advilad poulobs megobrebs, advilad umklavdeba stress, aqvs kargi
TviTSefaseba.

arasando - ganridebuli mijaWvulobis dros bavSvi ar miiltvis dedisken fizikur 
kontaqtze. is damoukidebelia, dedisgan ar iRebs TanagrZnobas, gulgrilia da mowyenili, 
roca raRac awuxebs an stkiva ar iTxovs daxmarebas, yvelas erideba. aseT SemTxvevebSi deda 
(an adamiani, romelic masze zrunavs) xSir SemTxvevaSi emociurad miuwvdomelia. dedas ar 
moswons, rom bavSvi maszea damokidebuli da yoveli damoukidebeli qmedebis SemTxvevaSi 
aqebs mas. Sedegad, bavSvi SeiZleba iyos agresiuli, braziani da daumorCilebeli, ris 
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ken swrafvas.

socialuri ganviTareba

samarTlianobas, Tanasworobas, Rirsebas;

garemomcvelTa Sexeduleba;

safuZveli.

4.2. mijaWvuloba

Cvilobis asakidan adamiani socialuri da emociuri ganviTarebis ramdenime fazas gadis. 
pirvel, yvelaze axlo da mniSvnelovan kavSirs Cvili amyarebs dedasTan an im adamianTan, 
vinc  masze zrunavs. britanelma fsiqiatrma da fsiqoanalitikosma, jon boulbim (1907-
1990) SeimuSava  bavSvis ganviTarebis Tanamedrove Teoria - mijaWvulobis Teoria (1969) da  
am pirveli, yvelaze mWidro da Zlieri emociuri kavSiris asaRniSnad gamoiyena termini 
„mijaWvuloba“.

mijaWvuloba - Zlieri emociuri urTierTkavSiri or adamians Soris, romelic 
ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi erTmaneTs scildebian.

bavSvi, sakuTari usafrTxoebis misaRwevad da TviTgadarCenis uzrunvelsayofad, 
instinqturad miiswrafvis dadebiTi urTierTobebis damyarebisa da SenarCunebisaken. 
rogorc wesi, bavSvs myari da sando mijaWvuloba im adamianis mimarT uyalibdeba, romelic 
masze zrunavs. jansaRi mijaWvuloba bavSvebs garemomcvel samyaroSi usafrTxoebis 
grZnobas uRvivebs, samyaros SemecnebaSi, swavlasa da ganviTarebaSi exmareba. arasando 
mijaWvulobis Camoyalibebis dros, mzrunvelebi, SesaZloa, uzrunvelhyofdnen bavSvis 
fizikur saWiroebebs, rogoricaa sakvebi, TavSesafari, tansacmeli, sisufTave, magram ver 
axerxebdnen emociuri siTbos bavSvamde mitanas.
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gamoc SeiZleba ar uyvardeT jgufSi da aRmoCndes izolaciaSi.

arasando - ambivalenturi mijaWvulobis SemTxvevaSi, bavSvi ar aris darwmunebuli, 
rom mSoblis ndoba SeiZleba, rom safrTxis SemTxvevaSi is daculi iqneba da miiRebs 
TanagrZnobas mSoblisgan. aseTi bavSvi bevrs tiris, ebRauWeba dedas da momTxovnia. deda 
an is  adamiani, romelic bavSvze zrunavs, aris  araTanmimdevruli, qaoturi da Znelia 
misi qcevis ganWvreta. Sedegad, bavSvi aris mousvenari, daZabuli  da SfoTavs, Zalian 
aris damokidebuli ufrosebze, aRmzrdelebi mas an aTamameben,  an ubrazdebian. SeiZleba 
gaxdes jgufSi „gantevebis vaci“.

arasando-dezorganizebul mijaWvulobisas, bavSvi mSoblis mimarT SiSs gamoxatavs. mas 
uWirs grZnobebisa da qcevebis kontroli, emociebis gamoxatva, ar icis, vis SeiZleba 
endos da vis – ara. mas axasiaTebs Senelebuli  moZraobebi,  disociaciebi, gaSeSeba, 
„gayinuli“ saxis gamometyveleba, guneba-ganwyobilebis swrafi cvlileba. mSobeli 
bavSvis mimarT uyuradRebo da gulgrilia, Tavs aridebs mas. xSirad mimarTavs  bavSvze 
Zaladobas da ugulebelyofas. Sedegad ki bavSvi Tavdapirvelad ,,aprotestebs“ mSoblis 
gulgrilobas. SemdgomSi is ,,wydeba“ mSobels, iketeba sakuTar TavSi, avlens Semdegi 
saxis qcevis formebs: tyuili, qurdoba, sxvisi saku rebis ganadgureba, sakuTari 
Tavis dazianeba, Zaladoba sxvebze. 

dezorganizebuli mijaWvulobis mizezebia:

urTierTobisas. magaliTad, mSoblis safrTxis Semcveli (SemaSinebeli) qceva an
„SeSinebuli“, zedmetad frTxili qceva, aseve - umweo qceva.

bavSvobaSi gadatanili Zaladoba, romelsac mozrdilobaSi sakuTar Svilze imeorebs.

rogorc irkveva, mozrdilTa disfunqciebi saTaves maT bavSvobaSi iRebs. bavSvis nebismierma 
amgvarma Semgueblurma pasuxma SeiZleba araerTi garTuleba gamoiwvios grZelvadian 
periodSi, maT Soris – ganviTarebis Seferxebebi socialuri, kognituri Tu emociuri 
funqcionirebis mxriv. 

Tu sicocxlis pirvel wels jansaRi mijaWvulobis Camoyalibeba ver moxerxda, ukve 
zrdasrul cxovrebaSi Tavs iCens Semdegi fsiqo-socialuri problemebi:

Sekavebis SeuZlebloba;

sayuradReboa, rom bavSvobaSi Casaxul am garTulebebs xangrZlivi efeqti aqvT
da isini adamians mTeli cxovreba Tan sdevs. Tumca, adamianTa umravlesobas aqvs
pirovnuli zrdis potenciali da Camoyalibebuli uaryofiTi gamovlinebebis
Sesacvlelad maT profesiuli daxmareba dasWirdebaT.
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Tavi 5.

Zaladobagancdili bavSvis emociuri da qceviTi niSnebi

siyvaruli, daculobis SegrZneba da gancda, rom masze zrunaven, bavSvis mniSvnelovani 
bazisuri saWiroebaa. rodesac es saWiroebebi ar kmayofildeba, bavSvi SeimuSavebs Tavis 
gadarCenis, dacviT strategiebs. 

dacviTi strategiebia:

a) ususurobis, gaubedaobis da sxvaze damokidebulebis demonstrireba: „Tu damTmobi
viqnebi, xels aRar maxleben“.

b) sakuTar TavSi Caketva, izolacia: „Tu yvelas CamovSordebi, Cemi moreva aravis moundeba“.

g) agresiuli, dominanturi, Zaladobrivi qceva: „Tu Zlieri viqnebi da Zalaufleba meqneba,
veravin verafers gamibedavs“. 

travmul movlenaze bavSvis sapasuxo reaqcia damokidebulia iseT faqtorebze, rogoricaa 
asaki, ganviTarebis done, aRzrdis kultura. 

Zaladobis msxverpli bavSvisTvis damaxasiaTebelia:

rom arakompetenturia;

TavSi eZebs: “raRac arasworad gavakeTe”, “Cemi bralia, ase ar unda meTqva” da a.S.;
TviTon cdilobs “gamosworebas”;

TanatolebTan normaluri urTierToba; Tvlis, rom TanatolTagan gansxvavdeba da
misi cxovrebac imitom aris gansxvavebuli;

rom gansakuTrebuli araferi xdeba;

asec unda iyos”;

adamianad Tvlis, romelic yuradRebas ar imsaxurebs.

Zaladobis mowme bavSvis Taviseburebebi

iZieben;
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niSnebi;

Zaladobrivi qcevis mibaZvis riski;

piriqiT, iqneba, damyoli, rogorc msxverpli.

kanondamrRvevi bavSvis Taviseburebebi

mZafri STabeWdilebebis, Tavgadasavlebis Ziebisken, mSoblebsa da sxva mozrdilebze
Sokismomgvreli STabeWdilebis moxdenisa da am gziT maTgan aRiarebis mopovebisken
ubiZgebs.

-   Znelad gadaaqvs imedgacruebebi;
-   arasakmarisi TviTkontroli;
-   impulsuroba da agresiuloba;
-   daSvebuli Secdomebis, agreTve piradi da jgufuri antisocialuri qmedebebis
    simZimis arasaTanado Sefaseba;
-   moraluri principebis da socialuri prioritetebis ganuviTarebloba;
-   gulgriloba an cinikuri damokidebuleba sazogadoebrivi Rirebulebebis, maT 
    Soris, swavlis mimarT;
-   ar eTanxmeba da uaryofs samarTlebriv da moralur normebs;
-   xiblavs damnaSavis statusis  miReba;
-   mcdari warmodgena pirad Tavisuflebasa da damoukideblobaze;
-   damaxinjebuli warmodgena cxovrebaze, adamianTa urTierTobebze, awmyosa da 
    momavalze;
-   SurisZiebisken swrafva, zogjer „Sepyrobilia“ SurisZiebis gegmebiT.

grZelvadian mexsierebaze.

da sivrceSi;

arasrulad da zereled erTveba sapasuxo kontaqtSi;

miznebis misaRwevad;

da grZelvadian perspeqtivaSi, naklebad fiqrobs momavalze;
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xSirad  masze ufros
adamianebTan an TanatolebTan, advilad poulobs kriminalur motivacias.

ratom malaven  bavSvebi maT mimarT ganxorcielebuli Zaladobis faqtebs?

gaxmaureba;

Semdeg;

Zaladobis yvela formisTvis damaxasiaTebeli saerTo niSnebi

ganviTarebis Seferxeba - bavSvis ganviTarebis maxasiaTeblebis Seusabamoba asakobriv 
normasTan, magaliTad, siarulis dawyebis, metyvelebis aTvisebis da sxva.

regresia - ukve arsebuli unar-Cvevebis dakargva an ganviTarebis ufro dabal doneze 
dabruneba.

zrdis Seferxeba/SeCereba - bavSvis simaRlis da/an wonis Seusabamoba asakobriv normasTan, 
rac xSirad dakavSirebulia bavSvis araadeqvatur movlasTan an bavSvze mzrunveli piris 
socialur/sulier mdgomareobasTan.

mSoblebTan bavSvis aranormaluri urTierTmoqmedeba - bavSvebi Zalze mgrZnobiareni arian 
mSobelTa guneba-ganwyobilebebis mimarT da potenciuri konfliqtis CaxSobas cdiloben. 
Sedegad, arcTu iSviaTad xdeba rolebis inversia - bavSvi gansakuTrebulad mgrZnobiarea 
mSoblebis mdgomareobis mimarT da cdilobs Sesabamisi reagireba moaxdinos. Zaladobis 
msxverpl bavSvebs xSirad mSoblebis eSiniaT.

fsiqo-emociuri mdgomareobis darRveva - dabali TviTSefaseba, SfoTva, depresia, 
suiciduri mcdelobebi.

saskolo moswrebis mkveTri daqveiTeba.

problemuri an araadeqvaturi qceva - zogjer, gansakuTrebiT, patara bavSvebSi, SeiniSneba 
uCveulo mousvenroba/agzneba, SiSi, TamaSisa da mecadineobisadmi interesis dakargva, 
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araadeqvaturi qcevebi, romlebic ganpirobebulia imiT, rac bavSvma dainaxa an ganicada, 
magaliTad, Zaladoba an seqsualuri xasia is qmedebebi.

damTrgunveli grZnobebi da gancdebi - danaSaulis  da SiSis grZnobebi, usamarTlobis 
gancda; zogierTi bavSvi fiqrobs, rom maT ar daimsaxures mozrdilTa siyvaruli, rom 
isini arasasurvelni arian. zogi bavSvi SurisZiebis gegmebs awyobs, zogi ki Zaladobas 
imeorebs sxvebTan mimarTebaSi. 

bavSvebi, romlebic ojaxSi Zaladobis Semswreebi arian, igive simptomebs avlenen, rasac 
Zaladobis msxverpli bavSvebi

moZalade mSoblebis qceviTi gamovlinebebi

momxdarSi dazaralebulis dadanaSauleba;

samedicino daxmarebisTvis, xSirad - mxolod gareSe pirTa iniciativiT;

bavSvobaSi.
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Tavi 6

bavSvze Zaladobis sxvadasxva formis fizikuri niSnebi

6.1. fizikuri  Zaladoba 

fizikuri Zaladobaa nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac „aRmzrdelobiTi“ mizniT.

arsebiTi kiTxva, romelic sakuTar Tavs unda davusvaT, aris Semdegi: SeiZleboda Tu ara, 
rom es travma bavSvs SemTxveviT gasCenoda, uneblieT mosvloda? iseTma aSkara fizikurma 
niSnebma, rogoricaa sisxlCaqcevebi, damwvrobis kvali, SeSupebebi, kopebi, nakawrebi, 
Wrilobebi, Calurjebebi da kanis sxva dazianebebi, motexilobebi, naWrilobevebi 
sxvadasxva xarisxis SexorcebebiT - unda SegvaSfoTos da vecadoT, gavarkvioT, Tu ra 
moxda. mniSvnelovania gavacnobieroT, Seesabameba Tu ara bavSvis ganmartebebi dazianebebis 
Sinaarss; sxva sityvebiT rom vTqvaT, aris Tu ara monaTxrobi sando da asaxavs Tu ara 
realur movlenebs.

Zaladobaze, SesaZloa, miuTiTebdes mocemuli an warsulSi arsebuli dazianebebi. 
aucilebelia am eWvebis gafantva an dadastureba.  arsebobs simptomTa da niSanTa 
CamonaTvali, magram es aris saeWvo maxasiaTeblebis CamonaTvali, romlebic, SesaZloa, 
bavSvis mimarT Zaladobaze miuTiTebdes.

Cvilis sxeulze arsebuli Wrilobebi da sisxlCaqcevebi  Zaladobis seriozul formaze 
miuTiTebs. aseT dros maRalia Sinagani dazianebebis albaToba da amitom aucilebelia 
Sesabamisi gamokvlevebis Catareba.

fizikuri Zaladobis identificirebisas, gansakuTrebiT mniSvnelovania anamnezSi arsebuli 
saeWvo niSnebis gaanalizeba, magaliTad: 

tkenia);

dalurjebebi, nawiburebi, nakawrebi);

ar mogeridoT damatebiTi SekiTxvebis dasma. magaliTad, Tu ori Tvis bavSvs Tavi aqvs 
gatexili, iqneb es sxva ramem gamoiwvia da ara sawolSi kotrialma. 

Zaladobis Sedegad ganviTarebuli fizikuri dazianeba SeiZleba iyos sxvadasxvagvari - 
msubuqi nakawri Tu Calurjeba, motexili Zvlebi, tvinis Seryeva, Sinagani organoebis 
(Tirkmlebis, RviZlis, filtvebis, naRvlis buStis da sxva) dazianeba. Zaladobam SeiZleba 
sikvdilic ki gamoiwvios. 
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bavSvze Zaladobis yvelaze xSiri da advilad amosacnobi gamovlinebaa kanis dazianeba. 
Zaladobagancdili bavSvebis 90%-s mxolod zedapiruli dazianebebi aReniSnebaT: 

bavSvze Zaladobis da/an daavadebis gamosavlenad mniSvnelovania samedicino dawesebulebis 
droulad CarTva. 

6.1.1. sisxlCaqcevebi

araZaladobriv sisxlCaqcevebs pirdapiri kavSiri aqvs 5 wlamde bavSvis ganviTarebis 
donesTan. umoZrao  Cvilebis sxeulze arsebuli  sisxlCaqcevebi Zalian iSvaTadaa 
gamowveuli araZaladobrivi mizezebiT.  amitomac  amgvari SemTxvevebi safuZvlianad unda 
iqnes gamokvleuli. biWebs da gogonebs sisxlCaqcevebis arsebobis Tanabari albaToba aqvT. 
sxeulis garkveuli nawilebis dazianeba Zalzed iSviTadaa gamowveuli SemTxveviTobebiT 
(waqceviT da sxva):

     cevebi: majebze, barZayebze, dundulebze, muxlebze, genitaliebze.

mniSvnelovania dazianebebis bavSvis asakTan, ganviTarebis donesTan da istoriasTan 
mimarTebaSi ganxilva.   SemTxveviTi dazianebebi ZiriTadad Tavs iCenen sxeulis wina da 
Zvlovan adgilebSi. yuradReba miaqcieT specifikur dazianebebs, rogoricaa dartymis, 
cemis kvali (qamriT, wkepliT, maTraxiT, joxiT), romelic ZiriTadad rbil qsovilebze 
gvxvdeba.

mniSvnelovania sisxlCaqcevebis xandazmulobis dadgena, Tumca kvlevebma aCvena, rom 
SeuiaraRebeli TvaliT SeuZlebelia sisxlCaqcevis xandazmulobis zustad gansazRvra. 
sizuste damkvirveblis mixedviT varirebs, rogorc dazianebis uSualo naxvisas, agreTve 
fotosuraTebis daTvalierebis dros.

sisxlCaqcevebis SemTxvevaSi aucilebelia ojaxis istoriis codna  hematologiur 
daavadebebTan mimarTebaSi, xolo diferencirebuli diagnozi unda gatardes qvemoT 
CamoTvlis daavadebebTan da mdgomareobebTan. fizikuri Zaladobis dasadgenad da/an sxva 
daavadebebis gamovlenisTvis eqimis CarTva aucilebelia. 
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medikamentebiT;

zogierTi tradicia SesaZloa Zaladobac iyos;

mSoblebma, SesaZloa, Tqvan, rom bavSvs advilad uCndeba “Calurjebebi“, rasac, TavisTavad,  
gansakuTrebuli Rirebuleba ar gaaCnia. roca bavSvi da mSobeli sisxlCaqcevas 
araadekvaturad xsnis, saWiroa misi Semowmeba koagulopaTiur daavadebebze (sisxlis 
Sededebis darRveva). aseve gasaTvliswinebelia, rom koagulopaTiuri  daavadebebi ar 
gamoricxaven sxeulis ganzrax dazianebebs da piriqiT.

6.1.2. nakbenebi

nakbeni  yovelTvis  cxovelis, bavSvis Tu zrdasrulis  mier   miyenebuli  dazianebaa.  
mniSvnelovania nakbenTa Taviseburebebis codna. 

cxovelebi: Sinaur ZaRlebs oTxi gamokveTili eSvi aqvT. isini sigrZiT sakbeC kbilebs 
mniSvnelovnad aRematebian. amitomac ZaRlis nakbeni ZiriTadad eSvebis mier gamowveul 
mrgval an samkuTxa naCxvletebs warmoadgens. amas garda,  kbilebis mier Semowerili forma 
V-s mogvagonebs.
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kia. mTavari gansxvaveba zomaa.

6.1.3. motexilobebi

bavSvisaTvis Zvlis gatexva did Zalisxmevas saWiroebs. nebismieri motexilobis SemTxveva 
saguldagulod unda iqnes Seswavlili. ZaladobiT gamowveuli motexiloba xSirad 
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gamowveuli motexilobebis 80%-s ki 18 Tvis asakamde bavSvebSi vawydebiT. oTx Tvemde 
asakis bavSvebi, romlebsac motexiloba aReniSnebaT, gansakuTrebiT didi albaTobiT arian 
Zaladobis msxverplni.
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bavSvze Zaladobis yvelaze xSiri da advilad amosacnobi gamovlinebaa kanis dazianeba. 
Zaladobagancdili bavSvebis 90%-s mxolod zedapiruli dazianebebi aReniSnebaT: 

bavSvze Zaladobis da/an daavadebis gamosavlenad mniSvnelovania samedicino dawesebulebis 
droulad CarTva. 

6.1.1. sisxlCaqcevebi

araZaladobriv sisxlCaqcevebs pirdapiri kavSiri aqvs 5 wlamde bavSvis ganviTarebis 
donesTan. umoZrao  Cvilebis sxeulze arsebuli  sisxlCaqcevebi Zalian iSvaTadaa 
gamowveuli araZaladobrivi mizezebiT.  amitomac  amgvari SemTxvevebi safuZvlianad unda 
iqnes gamokvleuli. biWebs da gogonebs sisxlCaqcevebis arsebobis Tanabari albaToba aqvT. 
sxeulis garkveuli nawilebis dazianeba Zalzed iSviTadaa gamowveuli SemTxveviTobebiT 
(waqceviT da sxva):

     cevebi: majebze, barZayebze, dundulebze, muxlebze, genitaliebze.

mniSvnelovania dazianebebis bavSvis asakTan, ganviTarebis donesTan da istoriasTan 
mimarTebaSi ganxilva.   SemTxveviTi dazianebebi ZiriTadad Tavs iCenen sxeulis wina da 
Zvlovan adgilebSi. yuradReba miaqcieT specifikur dazianebebs, rogoricaa dartymis, 
cemis kvali (qamriT, wkepliT, maTraxiT, joxiT), romelic ZiriTadad rbil qsovilebze 
gvxvdeba.

mniSvnelovania sisxlCaqcevebis xandazmulobis dadgena, Tumca kvlevebma aCvena, rom 
SeuiaraRebeli TvaliT SeuZlebelia sisxlCaqcevis xandazmulobis zustad gansazRvra. 
sizuste damkvirveblis mixedviT varirebs, rogorc dazianebis uSualo naxvisas, agreTve 
fotosuraTebis daTvalierebis dros.

sisxlCaqcevebis SemTxvevaSi aucilebelia ojaxis istoriis codna  hematologiur 
daavadebebTan mimarTebaSi, xolo diferencirebuli diagnozi unda gatardes qvemoT 
CamoTvlis daavadebebTan da mdgomareobebTan. fizikuri Zaladobis dasadgenad da/an sxva 
daavadebebis gamovlenisTvis eqimis CarTva aucilebelia. 
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beWis Zvlis motexiloba: beWis spiraluri motexilobebi ar aris xSiri da metwilad 
ZaladobasTanaa mWidrod dakavSirebuli. mxris Zvlis nebismieri motexiloba, mxris 
sartylis garda,  bavSvze ganxorcielebul Zaladobaze eWvis safuZvelia.

mravlobiTi motexilobebi  ufro metad Zaladobis msxverplebSi gvxvdeba. 

neknebi: Tu bavSvs ar aqvs Zvlis daavadeba an ar aqvs gadatanili travma (magaliTad,  
avtosagzao SemTxveva), maSin, didi albaTobiT, gatexili neknebi gadatanil Zaladobaze 
miuTiTeben, gansakuTrebiT, patara bavSvebis SemTxvevaSi, is  yvelaze xSirad njRrevasTanaa 
dakavSirebuli.

barZayis motexiloba, rogoric ar unda iyos is; gansakuTrebiT yuradsaRebia barZayis 
motexiloba bavSvebSi, romlebic damoukideblad ar gadaadgildebian. mas Semdeg, rac bavSvs 
siaruli SeuZlia, man sirbilis dros dacemiT SeiZleba miiRos spiraluri motexiloba. 
metad gavrcelebulia barZayis Zvlis ganivi motexilobebi, romelic  rogorc SemTxveviTi, 
ise  Zaladobrivi gziT miRebuli travmebis dros viTardeba.

xerxemlis dazianebebi: gansakuTrebiT kisris, gulmkerdis  an  welis  midamoSi. aucilebelia 
mTliani xerxemlis suraTis  naxva. mas xSirad axlavs Tavis dazianeba. dazianebebi kisris 
areSi  bavSvis Zlieri SenjRrevis Sedegad Cndeba.

Zvlis Tavis (metafizis) motexiloba:   es SedarebiT iSviaTi motexilobaa. axalSobil bavSvebSi 
is SeiZleba dakavSirebuli iyos dabadebis dros miRebul travmasTan, fizioTerapiasTan 
an deformorebuli terfebis  “kastigTan“, SedarebiT mozrdil bavSvebSi ki is didi 
albaTobiT Zaladobaze miuTiTebs. 

Tavis qalas motexiloba: rogorc nebismieri sxva motexiloba, esec moiTxovs   Zalas. 
Txemis  Zvlis xazovani  dazianeba yvelaze xSiria. is  SeiZleba iyos rogorc SemTxveviTi, 
ise  ara SemTxveviTi  motexiloba.

xSirad, mxolod bavSvis sruli gamokvlevis Semdeg dgindeba Zvlebis motexilobis faqtebi. 
Zvlebis Sezrdis stadiebis mixedviT SeiZleba ganisazRvros, Tu rodis miiRo bavSvma 
travma. Sexorcebis sxvadasxva stadiaze arsebuli motexilobebi bavSvze Zaladobis erT-
erTi niSania.

mniSvnelovania  yuradRebiT Seswavla da masSi 
arsebuli iseTi faqtorebis gaTvaliswineba,  rogoricaa: 

yovelives? ra gavlena iqonia aman bavSvze? Tu daeca, saidan da ra zedapirze?

da  policiis CarTviT?
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gamokvlevebi, romlebic tardeba Zaladobis, daavadebis an sxva mdgomareobebis 
diferencirebisTvis:

warmoadgens. mxolod rentgenografiulma kvlevam, SesaZloa ar asaxos   realuri
suraTi, Sesabamisad xSir SemTxvevebSi saWiroa rentgenografiisaa da skanirebis
kombinireba;

bavSvebSi - rekomendirebulia ConCxis sruli gamokvleva.

yovel Cvils, miuxedavad imisa, aReniSneba Tu ara mas nevrologiuri simptomebi.
gaxsovdeT, kompiuteruli tomografiiT ar gamoCndeba Tavis qalis motexiloba.

6.1.4. muclis Rrus (intra-abdominaluri)  dazianebebi

muclis Rrus (intra-abdominaluri) dazianebebi sakmaod iSviaTia. yvelaze xSirad is sam 
wlamde bavSvebSi gvxvdeba. intra-abdominalur dazianebebs sikvdilis maRali maCvenebeli 
aqvs, gansakuTrebiT maSin, roca diagnozi dagvianebiTaa dasmuli.   rogorc irkveva,  RviZli 
yvelaze xSirad dazianebadi organoa.  Tumca nebismieri sxva organoc SeiZleba daziandes, 
gavrcelebulia muclis Rrus organoebidan wvrili nawlavis dazianeba. gansakuTrebiT 
xSiria iseT bavSvebSi, romlebzec Zaladobdnen, an romlebic raime ubedur SemTxvevaSi 
moyvnen (avtosagzao SemTxveva, dacema).  intra-abdominaluri dazianebebis  niSnebia:

tkivili, sefsisi;

aReniSneba garegani sisxlCaqcevebi;

gamokvlevebi, romlebic unda Catardes

eqimis mier gasinjva - daTvaliereba,
laboratoriuli gamokvleva

    sisxlis, Sardis analizi da sxva kvlevebi);

    kompiuteruli tomografia - gansakuTrebiT zustia muclis Rrus dazianebebis 
    aRmoCenisaTvis; 

    SesaZloa ultrasonografiis gamoyeneba; 

    gulmkerdis rentgeni dazianeb

    muclisa da gulmkerdis rentgeni (horizontaluri da vertikaluri) siTxisa da 
airebis donis gansazRvrisaTvis;

aris SemTxvevebi, rodesac, miuxedavad dazianebis arsebobisa, rentgenis suraTze 
dazianebuli kerebi ar Cans.
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6.1. 5. siTburi dazianebebi

damwvrobebi da nafufqebi sakmaod gavrcelebuli dazianebebia. maTi umravlesoba ganzrax 
araa miyenebuli da gamowveulia mSoblis uyuradRebobiT, xandaxan ugulebelyofiTac ki. 
SedarebiT iSviaTia ZaladobiT gamowveuli damwvrobebi. gansakuTrebiT mZime SemTxvevebSi,  
srulfasovani reabilitaciisTvis aucilebelia rekonstruqciuli qirurgiis gamoyeneba. 
SemTxveviTi damwvrobebi da dafufqvebi metwilad skolamdeli asakis bavSvebSi gvxvdeba.

dafufqvebi:  siTburi dazianebebis 70% cxeli siTxeebiTa gamowveuli. riskis jgufSi 
gansakuTrebiT patara bavSvebi arian, - isini xSirad miiltvian cxeli siTxiT savse 
WurWlisaken, rac zogjer kargad ar sruldeba. bavSvi SeiZleba daifufqos onkanis 
mduRare wyliTac. 

damwvrobebi: damwvroba SeiZleba gamoiwvios Sexebam gamaTbobelTan, cecxlTan, 
nakverCxalTan, uTosTan, asanTTan, sigaretTan, sanTelTan an nebismieri sxva cxeli 
zedapiris mqone saganTan. SesaZloa mzis damwvrobac.

siTburi dazianebebis suraTi

Zaladobisa da siTburi dazianebis dakavSireba xSirad sakmaod rTulia. swored amitom 
bevri SemTxveva Seutyobinebeli rCeba, gansakuTrebiT maSin, roca bavSvs sxva tipis 
dazianebebi ar aReniSneba. am problemis martivi gadaWris da mzamzareuli gza ar arsebobs. 
gadamwyveti faqtori eqimis gamocdilebaa. 

ZaladobiT miyenebul damwvrobaze SeiZleba miuTiTebdes:

diferenc reba daavadebasa da Zaladobas Soris

gamoiwvios damwvrobis msgavsi gaRizianeba;

ara SemTxveviTi dazianebi, rogorc wesi, gvxvdeba:

    terfebsa da mtevnebze;

    fexebsa da dundulebze;

    saxeze.

niSnebi, romlebic Zaladobriv qmedebebze miuTiTeben: 

sazRvrebiT;
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6.1.6 sxva araSemTxveviTi dazianebebi

fizikuri Zaladobisas vawydebiT Semdeg dazianebebsac:

gamoyenebiT gamowveuli dazianebebi;

mSobelTa monayolze. rogorc wesi, SemTxveviT daxrCobebi gvxvdeba 8 - dan 24 Tvem- 
       de asakis bavSvebSi. ufros bavSvebSi es SeiZleba miuTiTebdes Zaladobaze an epilef- 
     siaze (mozrdil bavSvebSi).

6.2. bavSvze seqsualuri Zaladoba 

xSirad seqsualuri Zaladoba sxva tipis ZaladobebTanaa dakavSirebuli. seqsualur 
ZaladobasTan gamklavebaSi TanamSromloba umniSvnelovanesia. am tipis Zaladobis 
arsebobisas aucilebelia samedicino eqspertis da/an eqimis adreuli CarTva. 

seqsualuri Zaladoba bavSvze sxvadasxva gziT SeiZleba gamovlindes: momxdari zogjer 
gasaubrebis dros SeiZleba amotivtivdes, zogjer eqimis mier gasinjvis dros. moZalades 
bavSvTan specifikuri urTierToba aqvs - is SeiZleba eferebodes da emuqrebodes. amitomac 
bavSvis mier Zaladobis gamoaSkaraveba iSviaTia, gansakuTrebiT urTierTobis adreul 
etapze. seqsualuri Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia istoriis, bavSvis qcevisa da 
fizikuri niSnebis  erTmaneTTan dakavSireba.

6.2.1. niSnebi da simptomebi romlebic bavSvze seqsualuri Zaladobis eWvs badebs:

a). vaginaluri sisxldena – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:

travma:

naadrevi momwifebuloba.

iSviaTi anatomiuri anomalia – hemangioma

b). reqtaluri sisxldena  – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:
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naxeTqebi, romelTa mizezi SeiZleba iyos Zlieri yabzoba, nawlavis anTebiTi 
daavadeba an Zaladoba; 

yabzoba, nawlavis anTebiTi daavadeba;

infeqciuri diarea;

polipi (iSviaTia).

g). vulvovaginiti  – savaraudo mizezi SeiZleba 
iyos:

gadametebuli masturbacia (sajaro, xelisSemSleli) rogorc wesi, masturbacia
sxeuls ar azianebs.

     basTan iyos dakavSirebuli. bavSvi gadamisamarTebuli unda iqnas sasamarTlo-same- 
     dicino SefasebisTvis.

d). enurezi :

SesaZloa fizikur mizezebTan dakavSireba, Tumca, rogorc wesi,  fsiqologiuri/
qceviTi faqtorebiTaa gamowveuli. diferencialuri diagnozis dasmisas seqsualuri
Zaladoba gaTvaliswinebuli unda iyos.

      mebs. romlebic, SesaZloa, seqsualuri ZaladobiT iyos gamowveuli.

e). qceviTi gamovlinebebi:

dasaxiCreba, momatebuli agresia, seqsualuri qceva, fsiqomotoruli darRvevebi.

CamorCena, SfoTva, gazrdili mijaWvuloba). Tu bavSvis Secvlili qcevis ukan aSka-
      ra mizezi ar dgas, sakiTxi safuZvlianad unda iyos Seswavlili.

v). garkveuli diagnostikuri  gamovlinebebi:

daavadebis da Zaladobis diferencireba

rogorc nebismieri sxva SemTxvevaSi, mniSvnelovania istoriis gaTvaliswineba. yuradReba 
miaqcieT Semdeg faqtorebs:
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aucilebelia samarTaldamcavi sistemis CarTva, rasac aucileblad mohyveba bavSvis
gamokiTxva/dakiTxva;

mxolod arsebiTi detalebi unda iqnes dazustebuli;

ilaparakos. ar dasvaT pirdapiri an Camagonebeli kiTxvebi da sityvasityviT CaiwereT
rogorc kiTxvebi, agreTve pasuxebic. yvelaferi, rasac bavSvi ityvis, SesaZloa,
gamoyenebul iqnas, rogorc samxili sasamarTloSi. miRebuli informacia SesaZloa
arasando gaxdes  miRebuli iseTi SekiTxviT, romelic Tavad Seicavs pasuxs an
miRebulia pirdapiri kiTxvebis dasmiT.

rodis unda Semowmdes bavSvis genitaliebi da anusi

situaciebSi is aucilebeli proceduracaa (magaliTad,  SardsawveTi gzis
infeqciis, enkoprezis, abdominaluri tkivilis, meqanikuri dazianebis dros).

sertificirebulma specialistma Caataros (sasurvelia gamocdileba seqsualur
Zaladobis sakiTxebSi), mniSvnelovania kolposkopia

 da kvlevis Sedegebis fotodokumentireba.
mniSvnelovania sqesobrivi gziT gadamdebi infeqciebis testireba - STI testi.

gamokvlevis meTodologia

rodesac arsebobs eWvi Zaladobaze, gamokvlevas atarebs Sesabamisi sertificirebuli 
specialisti. savaldebuloa, gamokvlevis dawyebamde bavSvisa da mSoblisagan/meurvisgan 
Tanxmobis miReba. gamokvlevis Catarebis meTodologia Semdegia:

taluri kvleva. saqalwule apkis kvleva sxva teqnikebis gamoyenebiT xdeba: magaliTad,
folis kaTeteris gamoyenebiT da sxva.

nimuSis asaRebad (sasamarTlo eqspertiza da sqesobrivad gadamdebi daavadebebis
testireba) gamoiyeneba sarke (mwvave dazianebebis arsebobis SemTxvevaSi proqtoskopi
naklebad diskomfortulia);

gafarToeba, SesaZloa, seqsualur Zaladobaze miuTiTebdes, Tumca, diagnozis
dasmis erTaderTi safuZveli ver iqneba.

mniSvnelovania bavSvis stomatologiuri daTvaliereba. yuradReba unda gamaxvildes 
kbilebis arqonaze, travmirebuli kbilebis arsebobaze, agreTve, piris RruSi rbili 
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miaqcieT Semdeg faqtorebs:
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qsovilebis dazianebaze. wina kbilebis arqona SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze 
oraluri sqesobrivi aqtis formiT. 

enisqveSa areSi sisxldena, SesaZloa, qveda ybis motexilobis Sedegi iyos. sisxlCaqcevebi 
rbil da magar sasaze SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze oraluri sqesobrivi 
aqtis formiT. 

mtkicebulebis Segroveba

mtkicebulebis Segro ebis sakiTxebSi kargad unda iyos gacnobierebuli yvela 
speci liasti, romelic bavSvze Zaladobis sakiTxebs exeba, maT Soris socialuri 
muSaki, miuxedavad imisa, mtkicebulebis Segroveba misi pirdapiri movaleba aris Tu ara.

iyos  Semgrovebeli, pacienti, TariRi, xelmowera da sxva informacia.

(gadamtani, laboratoriis mkvlevari).

SemTxvevidan 24 saaTis ganmavlobaSi;

pirdapiri mtkicebulebiTi mniSvnelobis nimuSebi: 

ucxo sxeuli an sxva organuli nivTierebis narCenebi;
laqa;
sisxli da Sardi narkotikze, alkoholze da sxva nivTierebebi;
anogenitaluri nacxi  spermisa da dnm-s Sesaswavlad.
gaurecxavi tansacmeli, TeTreuli, nebismieri sagani, romelsac, SesaZloa,
SemTxvevasTan kavSiri hqondes;

drois limiti mtkicebulebis mosapoveblad

seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi, yovelTvis aucilebelia sasamarTlo samedicino 
eqspertizis Catareba, Tumca, SedarebiT iSviaTia SemTxvevebi, rodesac msxverplis 
sasamarTlo-samedicino gamokvleva SemTxvevidan ramdenime saaTSi xdeba (dagvianebuli 
gamovlena, gawelili procedurebi da sxva). amitom, kargia, rodesac samedicino gamokvlevas 

adgili spermatozoidi sperma

vagina

anusi

piris Rru

tansacmeli/sawolis
TeTreuli

6 dRe

3 dRe

12–14 saaTi 
garecxvamde

12–18 saaTi

3 saaTi

–
garecxvamde



39

atareben kargad momzadebuli specialistebi da arsebobs Sesabamisi teqnikuri garemo. 

seqsualuri ZaladobiT gamowveuli daavadebebis prevencia da marTva

daniSvna  da profilaqtikuri antibiotikebis gamowera sqesobrivi gziT gadamdebi
daavadebebis aRmoCenis SemTxvevaSi;.

gacdena, ugulebelyofa, problemuri urTierToba, ganviTarebaSi CamorCena,
infeqciebi, imunizacia, narkotikebisa da alkoholis Warbi moxmareba);

mSobelTan/mzrunvelTan da bavSvTan erTad. rCevisTvis mimarTeT virusologs da
ganaxorcieleT Sesabamisi gamokvleva da marTva.

6.3. emociuri Zaladoba

socialuri muSakisTvis yvelaze rTuli, albaT, emociuri Zaladobis aRmoCenaa.  
mniSvnelovania fsiqologebis CarTva. emociur Zaladobas xSirad fsiqologiur 
Zaladobasac uwodeben. 

emociuri Zaladoba erT-erTi yvelaze meti zianis momtani  formaa da mas TiTqmis 
yovelTvis  Tan axlavs Zaladobis sxva formebic. is Tavis TavSi moicavs ganuwyvetliv 
kritikas, yvelafris bavSvisTvis dabralebas, damcirebas, daSinebas, dacinvas, izolirebas. 
emociuri Zaladoba ufro metad zogad, gangrZobiT damokidebulebas Seexeba, vidre 
konkretul SemTxvevas.  emociuri Zaladoba mniSvnelovan zians ayenebs bavSvis mentalur 
da fizikur janmrTelobas, aferxebs mis ganviTarebas.

emociuri Zaladobis gamomwvevi mizezi SeiZleba iyos:

Zaladoba ojaxSi.

depresia, sxva fsiqikuri Tu fizikuri problemebi.

simptomebi da niSnebi, romlebic, SesaZloa (magram araa aucilebeli),  miuTiTebdnen emociur 
Zaladobaze:

1. Cvilebi:
kvebasTan dakavSirebuli problemebi, tirili, cudi Zili,  Seferxeba ganviTarebaSi.
advilad gaRizianebadoba, apaTiuroba.
SesaZloa, daaxasiaTon, rogorc “rTuli bavSvi“, “TiTqos Cemi araa“, “ar vuyvarvar“,
“ganebivrebulia“, “msunagia“ da ase Semdeg.

2. skolamdeli bavSvebi: qanqarisebri moZraoba, Tavis dartyma kedelze, iatakze, cudi
xasiaTi, agresiuloba. qcevis tipi apaTiuridan zeaqtiurobamde; Seferxeba
ganviTarebaSi, gansakuTrebiT lingvistur da socialur aspeqtebSi.

3. skolis moswavleebi: Sardis Seukavebloba, sirTuleebi adamianebTan urTerTobaSi,
cudi niSnebi, gacdenebi skolaSi, antisocialuri qceva. SiSi, usiyvarulobisa da
martoobis gancdebi.
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4. mozardebi: depresia, sxeulis dazianeba, narkotikebisa Tu alkoholis Warbi
moxmareba, kvebiTi darRvevebi, dabali TviTSefaseba, agresiuloba da asocialuri
qceva;

damatebiTi niSnebi fizikuri gamokvlevisas

alersianoba, apaTiuroba da ase Semdeg.

destruqciuloba, zedmetad megobruloba da ase Semdeg.

emociuri Zaladobis sami mniSvnelovani faqtori

kvlevam aCvena, rom arsebobs emociuri Zaladobis ganmapirobebeli sami faqtori, romelTac  
saTanado yuradReba unda mieqces:

azartuli TamaSebi, alkoholisa Tu narkotikebis moxmarebasTan da ojaxSi
ZaladobasTan)

TiToeuli maTgani SesaZloa miuTiTebdes emociur Zaladobaze da saWiroebs Seswavlas.

emociuri Zaladobisa da ugulebelyofis kategoriebi

simwvave

emociuri Zaladobis simZimis Sefasebisas mniSvnelovnia mTeli rigi faqtorebis 
gaTvaliswineba, maT Sorisaa bavSvis asaki, Zaladobis xangrZlivoba, sixSire da bavSvis 
fsiqikuri adekvaturoba. gaiTvaliswineT, rom bavSvis didi asaki SeiZleba miuTiTebdes 
mxolod gvian aRmoCenaze da ara Zaladobrivi urTierTobis gvian dawyebaze.

emociuri Zaladobis SemTxvevaSi:

1. yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi, TiToeuli done yuradsaRebia;

2. gansazRvreT Zaladobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia
gaiareT;

3. mimarTeT bavSvTa dacvis samsaxurebs da gauziareT Tqvens xelT arsebuli informa-
cia.
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6.4. ugulebelyofa

nebismieri adamianis, profesionalis, romelsac bavSvTan Sexeba aqvs, pasuxismgeblobaa 
ugulebelyofis Tu sxva arasaTanado mopyrobis aRmoCena da Sesabamisi reagireba. 
socialur muSakis roli Seucvleli da mniSvnelovania bavSvis ugulebelyofis gamovlenasa 
da saTanado daxmarebis aRmoCenaSi.

6.4.1. ugulebelyofis formebi:

1. bavSvis fizikuri saWiroebebis ugulebelyofa (kveba, higiena, Cacma);

2. bavSvis samedicino saWiroebebis ugulebelyofa;

3. bavSvis sasicocxlo pirobebis ugulebelyofa (uyuradRebod datoveba, usafrTxoebis 
ugulebelyofa);

4. bavSvis inteleqtualuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad: bavSvi ver iRebs
saTanado ganaTlebas);

5. bavSvis socialuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad, bavSvs ar eZleva
TanatolebTan urTierTobis saSualeba).

rogorc wesi, ugulebelyofa qronikulia, Tumca is SeiZleba epizoduric iyos. amgvari 
SemTxvevebi xSiradaa dakavSirebuli  ojaxSi momxdar moulodnel cvlilebebTan Tu 
sirTuleebTan, magaliTad rogoricaa ganSoreba, depresia Tu sxva. mniSvnelovania imis 
gaTvalisiwineba, rom SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi gansakuTrebiT advilad 
SeiZleba gaxdnen ugulebelyofis msxverplni. rogorc wesi, ugulebelyofa siRaribesTanaa 
dakavSirebuli, Tumca mas SeiZleba SeZlebul ojaxebSic wavawydeT. 

6.4.2. ugulebelyofis niSnebi:

1. xSiri travmebi;.

2. acrebisadmi araTanmimdevruli damokidebuleba (argamocxadeba, xSiri dagvianeba da
ase Semdeg);

3. uyuradRebod datovebuli janmrTelobis problemebi;

4. zrunvis nakleboba (magaliTad, amindis Seusabamo Cacmuloba, dasvrili tansacmeli,
suni, daubaneli da sxva).

ugulebelyofili bavSvebi SesaZloa:

iyvnen arajansaR kvebiT reJimSi - maTi dieta iyos nakluli, an daubalansebeli;

iyvnen gadaxurebuli an civebi - SeamowmeT xelebi/fexebi sicivisgan miyenebul
dazianebebze, an, SesaZloa, bavSvebi amindis Sesabamisad ar iyvnen Cacmulebi

iyvnen uyuradRebobisagan fizikurad dazaralebulni - bavSvs Tavs daesxnen, avariaSi
moxvda, moiwamla;

iyvnen ganviTarebaSi Seferxebulni da iyvnen swavlaSi CamorCenilebi;

gamoirCeodnen rTuli an problematuri qceviT.

qronikuli daavadebebis da   bavSvebi gansakuTrebuli 
riskis qveS arian. es riski dakavSirebulia cud sacxovrebel pirobebTan, cud 
samedicino pirobebTan, ojaxur garemosTan da sazogadoebis damokidebulebasTan. bavSvis 
aRzrdasa da 
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zrunvasTan dakavSirebul sakiTxebs ver umklavdebian mSoblebi/mzrunvelebi, romelTac 
Tavad aqvT sxvadasxva saxis problemebi:

Zaladoba ojaxSi;

;

narkotikebisa da alkoholis moxmareba;

qronikuli daavadeba;

SemecnebiTi problemebi (disleqsia, diskalkulia);

fsiqikuri problemebi;

umuSevroba da siRaribe;

usaxlkaroba;

axalgazrda, martoxela mSobeli.

6.4.3. ugulebelyofis SemTxvevebis gamovlena

a). istoria

SeafaseT mSoblis codna - darwmundiT, rom mSobels/mzrunvels esmis Tu ras
niSnavs bavSvis janmrTeloba, ganviTareba da  saWiroebebi;.

ojaxuri da socialuri garemo – daadgineT, ra tipis resursebi (fuladi Tu sxva)
aqvs mSobels/mzrunvels da ra raodenobiT xmardeba bavSvs. SeafaseT mSoblebis
pirovnuli, socialuri, finansuri resursebi, janmrTeloba, mxardamWerTa qseli
(formaluri da araformaluri) da maTi xelmisawvdomoba bavSvisTvis: fizikurad
da emociurad;

bavSvisadmi damokidebuleba - ganixileT  arsebuli urTierTobebi,  yuradReba
miaqcieT ojaxis wevrebisa da bavSvis urTierTobas, iyo Tu ara bavSvi dagegmili/
sasurveli, ojaxis wevrebis damokidebulebas ojaxis sxva bavSvebTan, aris Tu ara
bavSvi sasurveli sqesis. xom ar aris bavSvi ugulebelyofis riskis qveS (qronikuli
daavadeba, SezRuduli SesaZleblobebi)?

b). bavSvis janmrTeloba - SeiswavleT bavSvis janmrTeloba, ganviTarebis done, qceva, 
janmrTelobis Zveli problemebi, ubeduri SemTxvevebi da ase Semdeg.

mSoblis problematika - narkomoxmareba, azartuli TamaSebi da sxva;

ganixileT, aqvs  Tu ara mSobels/mzrunvels unari, motivacia da SesaZlebloba
daakmayofilos bavSvis saWiroebebi.

g). gamokvleva

Sexvedris ganmavlobaSi daakvirdiT bavSvisa da mSoblis/mzrunvelis urTierTobas;

mSobeli/mzrunveli:

iCens Tu ara yuradRebas bavSvisadmi? rogor akontrolebs?
rogori urTierToba aqvs bavSvTan?
aris Tu ara fokusirebuli bavSvze da icis bavSvis saWiroebebi?
Tavisi interesebi ufro mniSvnelovania misTvis, vidre bavSvis?

bavSvi:
daakvirdiT, rogori damokidebuleba aqvs bavSvs didebTan, da-ZmasTan. daakvirdiT
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bavSvis qcevas;

daakvirdiT bavSvis ganviTarebis dones (lingvisturi, socialuri, motoruli) da
fizikur kondiciebs (WuWyiani frCxilebi, gamonayari, mouvleli kani da ase Semdeg);

daakvirdiT anemiis (rkinis deficiti) niSnebs - mag. fermkrTali kani;

daakvirdiT, Seesabameba Tu ara garemo bavSvis saWiroebebs

d). Semdgomi nabijebi

yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi;

gansazRvreT mdgomareobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia 
gaiareT;

SeimuSaveT intervenciis gegma.

6.5. gamogonili da Cagonebuli daavadebebi

(miunhauzenis sindromi)

miunhauzenis sindromi Zaladobis formaa da ara daavadeba.  es sindromi ar gamoricxavs 
sxva tipis Zaladobis arsebobas. miunhauzenis sindromis gamomwvevi mizezi, rogorc wesi, 
mSobeli an mzrunvelia, romelsac aqvs fsiqikuri problemebi da eZebs daavadebas sxva 
adamianSi. ZiriTadad, es sxva adamiani bavSvia. 

xSirad mSoblis an mzrunvelis mizani yuradRebis mipyrobaa. miunhauzenis sindromi 
SeiZleba sxvadasxvagvarad gamovlindes da mZime Sedegebamde mivides, rogoricaa bavSvis 
ganzrax mowamvla, daxrCoba da sxva.

6.5.1. gamovlineba

warmoSoba);

wyvets xvelebas);

substancia - metadoni, marili).

Tqven winaSe SeiZleba miunhauzenis sindromi iyos, roca:
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ZiriTadad, miunhauzenis sindromze eWvi pediatrs ebadeba. miunhauzenis sindromis 
gamovlena socialur muSakebsac SeuZliaT. swored amitomaa bavSvisa da ojaxis istoriis 
detaluri Seswavla mniSvnelovani. am formis Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia 
monayolis qronologiurad dalageba da Segrovebuli informaciis detaluri analizi.

6.5.2. reagireba 

specialistTa rolebi:

unda ga analizon xelT arsebuli informacia mSoblebis Sesaxeb da 
Seecadon, rom pirvel adgilze bavSvis usafrTxoeba daayenon da ara 
mSoblebisadmi piradi damokidebuleba;

Cagonebuli daavadebebis gamovlenaSi - aris Tu ara esa Tu is janmrTelobis
problema, Tu mogonili an gamowveulia sxva qmedebebiT;

Sesafaseblad;

gamogonil-Cagonebul daavadebebze reagirebis mTavari principia bavSvis usafrTxoebis 
uzrunvelyofa:

qmedebiT bavSvi, SesaZloa, safrTxis qveS aRmoCndes. yvela faqtori gaiTvaliswineT
da mxolod amis Semdeg ganixileT Seqmnili situacia mSoblebTan. gaxsovdeT, bavSvis
usafrTxoeba mTavaria;

sindromis dadasturebas, Tu fiqrobT, rom bavSvis sicocxles da keTildReobas
safrTxe emuqreba;

iyos eWviT, rom bavSvis keTildReoba safrTxeSia da ara imiT, rom miunhauzenis
sindromi dadasturda;

arsebobas.
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Tavi 7. 

bavSvze seqsualuri Zaladobis ZiriTadi sakiTxebi

7.1. ra aris seqsualuri Zaladoba bavSvze? 

bavSvis gamoyeneba seqsualuri moTxovnilebebis dasakmayofileblad da/an gamorCenis 
mizniT, rac moicavs: seqsualuri metyvelebiT Tu SeniSvnebiT devnas, seqsualur garyvnas, 
erotiul alerss, bavSvisTvis pornografiuli suraTebis gadaRebas, seqsualuri Sinaarsis 
filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis daTvalierebis nebarTvas an xelSewyobas,  
gaupatiurebas an gaupatiurebis mcdelobas, sasqeso organoebis demonstrirebas, Ria 
saubrebs seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis gaRviZebis mizniT, sisxlis 
aRrevas (incesti), sxeuliT vaWrobis iZulebas da sxva.

bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba qmedebaTa farTo speqtrs moicavs. seqsualuri 
Zaladobis SemTxvevaSi mniSvneloba ara aqvs imas, bavSvis TanxmobiT moxda es Tu ara. 
mozrdils, jer erTi, iolad SeuZlia bavSvze zegavlenis moxdena, da meore, bavSvs ar 
SeuZlia am qmedebaTa mniSvnelobis gageba, maTi Sefaseba. garda amisa, moZalade Tavisi 
miznis misaRwevad xSirad mimarTavs muqaras an SantaJs. bavSvisTvis yvelaze mZime 
fsiqologiuri travmaa. 

seqsualuri Zaladoba SeiZleba moxdes ojaxs gareT an ojaxSi.  Zaladobis msxverpli 
SeiZleba gaxdes nebismieri asakis bavSvi, rogorc gogona, aseve biWi. xSir SemTxvevebSi  
ojaxs gareT seqsualuri Zaladoba gaupatiurebis saxiT xdeba, fizikuri TavdasxmiTa 
da muqariT. amgvari Zaladobis msxverpli umetesad mozardebi arian. ojaxSi seqsualur 
Zaladobas qronikuli xasiaTi aqvs, zogjer wlebis manZilze grZeldeba, bavSvis CaTreva 
am qmedebebSi TandaTanobiT xdeba, msxverpli ufro mcire asakisaa, vidre ojaxs gareT 
Zaladobis SemTxvevaSi. 

7.2.  mcdari warmodgenebi da faqtebi bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

mcdari warmodgenebi: bavSvebi tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba seqsualuri 
Zaladoba.

faqtebi: bavSvebi iSviaTad tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba Zaladoba. 
ufro piriqiT, maT SeiZleba Seamciron Zaladobis buneba da xarisxi, radgan eSiniaT 
moZaladisa da agreTve SiSoben, rom maT ver gaugeben an daadanaSauleben. 

mcdari warmodgenebi:  bavSvebi TviTon arian macduneblebi mozrdilisa da bavSvis 
seqsualur urTierTobebSi.

faqtebi: bavSvebs, iseve rogorc yvela sxva cocxal arsebas, axasiaTebT seqsualuri 
gancdebi, magram maT jer ar aqvT codna da gamocdileba imisaTvis, rom TanatolTa wris 
gareT seqsualuri gamocdilebis inicireba moaxdinon. mozrdil adamianebs aqvT aseTi 
codna da gamocdileba. isini acnobiereben, rom seqsualuri qmedebebiT eqspluatacias 
uweven da zians ayeneben bavSvs.

mcdari warmodgenebi:  bavSvis mimarT seqsualur Zaladobas umeteswilad bavSvisTvis 
ucxo, ucnobi adamianebi axorcieleben.

faqtebi:  xSir SemTxvevaSi (SemTxvevaTa 75-90%) bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
axorcieleben adamianebi, romlebsac bavSvebi kargad icnoben da romlebsac endobian. 
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ZiriTadad, miunhauzenis sindromze eWvi pediatrs ebadeba. miunhauzenis sindromis 
gamovlena socialur muSakebsac SeuZliaT. swored amitomaa bavSvisa da ojaxis istoriis 
detaluri Seswavla mniSvnelovani. am formis Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia 
monayolis qronologiurad dalageba da Segrovebuli informaciis detaluri analizi.

6.5.2. reagireba 

specialistTa rolebi:

unda ga analizon xelT arsebuli informacia mSoblebis Sesaxeb da 
Seecadon, rom pirvel adgilze bavSvis usafrTxoeba daayenon da ara 
mSoblebisadmi piradi damokidebuleba;

Cagonebuli daavadebebis gamovlenaSi - aris Tu ara esa Tu is janmrTelobis
problema, Tu mogonili an gamowveulia sxva qmedebebiT;

Sesafaseblad;

gamogonil-Cagonebul daavadebebze reagirebis mTavari principia bavSvis usafrTxoebis 
uzrunvelyofa:

qmedebiT bavSvi, SesaZloa, safrTxis qveS aRmoCndes. yvela faqtori gaiTvaliswineT
da mxolod amis Semdeg ganixileT Seqmnili situacia mSoblebTan. gaxsovdeT, bavSvis
usafrTxoeba mTavaria;

sindromis dadasturebas, Tu fiqrobT, rom bavSvis sicocxles da keTildReobas
safrTxe emuqreba;

iyos eWviT, rom bavSvis keTildReoba safrTxeSia da ara imiT, rom miunhauzenis
sindromi dadasturda;

arsebobas.
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mcdari warmodgenebi:   seqsualuri Zaladoba mxolod erTxel xdeba.

faqtebi:  xSirad bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba xangrZlivad mimdinare procesia, 
romlis drosac moZalade sargeblobs bavSvTan damyarebuli axlo urTierTobiT, bavSvis 
ndobiT. xSirad uSualod seqsualur qmedebebSi bavSvis CarTvas win uswrebs seqsualuri 
elferis xangrZlivi “mosamzadebeli” periodi.

mcdari warmodgenebi:  seqsualuri Zaladoba iwyeba pubertatul (mozardobis) asakSi.
 seqsualuri Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes, roca bavSvi jer kidev Cvilobis 

asakSia. skolamdeli asakis bavSvebi iTvlebian maRali riskis jgufad. yvelaze xSirad 
Zaladobas ganicdian 6-dan 11 wlamde asakis bavSvebi.

mcdari warmodgenebi:  bavSvs azianebs mxolod sqesobrivi aqti.

faqtebi: bavSvisTvis matravmirebelia seqsualuri Zaladobis nebismieri forma. seqsualuri 
ZaladobiT miyenebuli ziani emociuri bunebisaa da momdinareobs imedgacruebis, Ralatis, 
izolaciis, sircxvilis, SfoTvis da bavSvobis dakargvis gancdebidan, romlebsac bavSvi 
grZnobs da mas mozrdil cxovrebaSic gahyveba.

7.3. bavSvis bunebrivi da problemuri seqsualuri qcevebi

aucilebelia, calke ganvixiloT bavSvebis seqsualuri TamaSebis mniSvneloba SesaZlo 
seqsualuri Zaladobis SefasebiT. rodesac patara bavSvebi seqsualurad iqcevian, zogjer 
Znelia ganvasxvavoT bunebrivi da jansaRi qceva iseTi qcevisagan, romelic saxifaTo 
signals warmoadgens da bavSvis mier gancdili qaosis Sesaxeb gvamcnobs. amitom bavSvebTan 
momuSave profesionalebs unda SeeZloT  erTmaneTisgan ganasxvavon bavSvis bunebrivi da 
problemuri seqsualuri qcevebi. 

bunebrivi da jansaRi seqsualuri qceva - es aris gamokvlevaze, informaciis Segrovebaze 
mimarTuli qceva. esaa qceva, roca bavSvebi ikvleven erTmaneTis sxeulebs, aTvaliereben, 
exebian (magaliTad, eqimobanas TamaSisas), an ikvleven, ecnobian sqesis rolebsa da qcevebs 
(mag., saxlobanas TamaSisas). 

7.3.1. bunebrivi da jansaRi seqsualuri qcevis niSnebi:

ganviTarebis donis mqone bavSvebi.

atareben erTad (isini SeiZleba iyvnen megobrebi, Zmebi, debi), erTad TamaSoben
sxvadasxva TamaSebs da axorcieleben sxvadasxva gamokvlevebs, maT Soris sqesisac;

ara erTaderTi variantia. amasTan, SezRudulia droSi.

sircxvilsa da Sewuxebas.

seqsualur qmedebebs wyveten. es imitom xdeba, rom bunebrivi, jansaRi seqsualuri
qcevisas travmis gaTamaSeba ar xdeba.

axsnas, ras da ratom akeTebda (mag., “eqimobanas” vTamaSobT”).
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7.3.2. seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis qceviTi niSnebi

zogadad, seqsualuri Zaladoba uSualod arRvevs “sxeulis sazRvrebs”. amitom misi 
Sedegebi „sxeulis qcevaSi“ Cans. zogierTi bavSvi sakuTar sxeuls gansakuTrebulad malavs 
da nebismier kontaqts gaurbis. zogi piriqiT, sakuTari sxeulis demonstrirebas Riad 
cdilobs da yvelas „sTavazobs“ sakuTar sxeuls, sxeulis normalur sazRvrebs kargavs, 
fizikuri siaxlovisa da distanciis socialurad miRebuli normebis aTviseba ar SeuZlia. 
bavSvebi da mozardebi seqsualur Zaladobaze reaqcias sxvadasxva asakSi sxvadasxvagvarad 
avlenen.

bavSvebi 3 wlamde:  SiSebi, grZnobebis qaosi, Zilis darRveva, madis dakargva, ucxo 
adamianebis mimarT SiSi, seqsualuri TamaSebi.

skolamdelebi:  SfoTva, grZnobebis qaosi, braleuloba, sircxvili, zizRi, umweoba, 
sakuTari ”gafuWebulobis” gancda; qcevis darRvevebi - regresi, agresia, masturbacia, 
gaucxoeba, seqsualuri TamaSebi.

umcrosi saskolo asakis bavSvebi: ufrosebis mimarT winaaRmdegobrivi grZnobebi, 
ojaxuri rolebis gansazRvris sirTuleebi, SiSi, sircxvilis, zizRis grZnobebi, sakuTari 
”gafuWebulobis” SegrZneba, samyaros mimarT undobloba; qcevaSi SeiniSneba ganmartoeba, 
agresia, dumili an moulodneli alaparakeba, Zilis darRveva, ”binZuri sxeulis” SegrZneba, 
seqsualuri qcevebi sxva bavSvebTan. 

mozardebi: depresiuli mdgomareoba, danakargis gancda; qcevaSi - izolacia, sxva bavSvebiT 
manipulireba seqsualuri siamovnebis miRebis mizniT, winaaRmdegobrivi qceva.

bavSvis  qcevebi,  romelebic, SesaZloa, Zaladobaze miuTiTebdnen

mozardis sarisko qcevebi
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mcdari warmodgenebi:   seqsualuri Zaladoba mxolod erTxel xdeba.

faqtebi:  xSirad bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba xangrZlivad mimdinare procesia, 
romlis drosac moZalade sargeblobs bavSvTan damyarebuli axlo urTierTobiT, bavSvis 
ndobiT. xSirad uSualod seqsualur qmedebebSi bavSvis CarTvas win uswrebs seqsualuri 
elferis xangrZlivi “mosamzadebeli” periodi.

mcdari warmodgenebi:  seqsualuri Zaladoba iwyeba pubertatul (mozardobis) asakSi.
 seqsualuri Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes, roca bavSvi jer kidev Cvilobis 

asakSia. skolamdeli asakis bavSvebi iTvlebian maRali riskis jgufad. yvelaze xSirad 
Zaladobas ganicdian 6-dan 11 wlamde asakis bavSvebi.

mcdari warmodgenebi:  bavSvs azianebs mxolod sqesobrivi aqti.

faqtebi: bavSvisTvis matravmirebelia seqsualuri Zaladobis nebismieri forma. seqsualuri 
ZaladobiT miyenebuli ziani emociuri bunebisaa da momdinareobs imedgacruebis, Ralatis, 
izolaciis, sircxvilis, SfoTvis da bavSvobis dakargvis gancdebidan, romlebsac bavSvi 
grZnobs da mas mozrdil cxovrebaSic gahyveba.

7.3. bavSvis bunebrivi da problemuri seqsualuri qcevebi

aucilebelia, calke ganvixiloT bavSvebis seqsualuri TamaSebis mniSvneloba SesaZlo 
seqsualuri Zaladobis SefasebiT. rodesac patara bavSvebi seqsualurad iqcevian, zogjer 
Znelia ganvasxvavoT bunebrivi da jansaRi qceva iseTi qcevisagan, romelic saxifaTo 
signals warmoadgens da bavSvis mier gancdili qaosis Sesaxeb gvamcnobs. amitom bavSvebTan 
momuSave profesionalebs unda SeeZloT  erTmaneTisgan ganasxvavon bavSvis bunebrivi da 
problemuri seqsualuri qcevebi. 

bunebrivi da jansaRi seqsualuri qceva - es aris gamokvlevaze, informaciis Segrovebaze 
mimarTuli qceva. esaa qceva, roca bavSvebi ikvleven erTmaneTis sxeulebs, aTvaliereben, 
exebian (magaliTad, eqimobanas TamaSisas), an ikvleven, ecnobian sqesis rolebsa da qcevebs 
(mag., saxlobanas TamaSisas). 

7.3.1. bunebrivi da jansaRi seqsualuri qcevis niSnebi:

ganviTarebis donis mqone bavSvebi.

atareben erTad (isini SeiZleba iyvnen megobrebi, Zmebi, debi), erTad TamaSoben
sxvadasxva TamaSebs da axorcieleben sxvadasxva gamokvlevebs, maT Soris sqesisac;

ara erTaderTi variantia. amasTan, SezRudulia droSi.

sircxvilsa da Sewuxebas.

seqsualur qmedebebs wyveten. es imitom xdeba, rom bunebrivi, jansaRi seqsualuri
qcevisas travmis gaTamaSeba ar xdeba.

axsnas, ras da ratom akeTebda (mag., “eqimobanas” vTamaSobT”).
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7.3.3. ras ganicdis seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi?

bavSvs mozrdilis fizikur upiratesobasTan gamklaveba, ZaladobisTvis winaaRmdegobis 
gaweva da movlenaTa SeCereba ar SeuZlia, radgan Zalaufleba moZaladis xelSia. xSirad 
bavSvi maSinac ar ewinaaRmdegeba moZalades, roca saamisod saWiro pirobebi arsebobs 
(magaliTad, sxva adamianebis siaxlove, gaqcevis saSualeba).

es xSirad momdinareobs e.w. ”kargi aRzrdisgan” - bavSvebs aswavlian, rom  ufrosebs, 
gansakuTrebiT pativsacem, avtoritetis mqone adamianebs (maswavlebeli, biZia da sxva) 
”yvelaferi daujeron”.

bavSvi Tavs idanaSaulebs momxdaris gamo da mkacri sasjelis SiSiT, iZulebulia  dadumdes. 
bavSvSi danaSaulis grZnobis gamowvevas xSirad moZalade Tavad cdilobs. is Caagonebs 
bavSvs, rom momxdaris Tanamonawilea. gogonas, magaliTad, SeiZleba uTxran, rom man 
TviTon “gamoiwvia” mTeli es situacia, xolo momxdari - “Cveni patara saidumloa” da a. S. 
situacia gansakuTrebiT dramatulia, roca moZalade aris mama, romelic bavSvs imis 
warmodgeniT aSinebs, Tu ra SeiZleba moxdes, “es rom dedam gaigos”.

danaSaulis Zlieri grZnoba SeiZleba gamoiwvios kontaqtis dros gancdilma siamovnebam. 
bavSvi, romelsac ar aqvs codna fiziologiis ZiriTadi principebis Sesaxeb, ver acnobierebs, 
rom mgrZnobiare zonebis gaRizianebaze sxeulis reaqcia ZiriTadad avtomaturia, da is 
Tavs momxdaris gamo mTavar damnaSaved miiCnevs. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi, maT Soris yvelaze patarebic, sinamdvileSi 
ver xvdebian, ra xdeba realurad, rcxveniaT amis Sesaxeb moyola. TandaTan, roca bavSvi 
izrdeba, is naTlad acnobierebs, - rac mis mimarT xorcieldeboda - danaSaulia. amasTan, 
is xvdeba: moZaladis ”mxilebam” SeiZleba mTel ojaxs Seuqmnas safrTxe da sruliad 
gauTvaliswinebeli Sedegebi gamoiwvios. 

aris sxva mizezebic, rac bavSvs morCilebas da simarTlis damalvas aiZulebs,  magaliTad, 
SiSi, rom ar daujereben da TviTon mas dasjian. zogjer bavSvi fiqrobs, rom garemomcvelebma 
isedac yvelaferi ician. xSirad bavSvi icavs moZalades, eSinia, rom mas daapatimreben, 
gansakuTrebiT maSin, rodesac moZalade bavSvis axlobeli adamiania. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi sxvdasxva etapebs gadian:

xelSia;

situacias;

magram misi ar sjeraT; xSirad aRiareba SemTxveviT xdeba: an moZalade midis da
bavSvi Tavs usafrTxod grZnobs, an iniciatorebad bavSvis megobris mSoblebi
gvevlinebian;

uaryofs Tavisive naTqvams.

seqsualuri Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi! gaiTvaliswineT: 
yvelaferi, rasac bavSvi momxdarTan dakavSirebiT ganicdis da gamoxatavs, - misi sulisa 
da sxeulis normaluri reaqciaa gansakuTrebulad mZime fsiqologiuri travmis pasuxad. 
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aRsaniSnavia, rom seqsualuri sakiTxebisadmi bavSvebis interesi araerTmniSvnelovani 
movlenaa da gansakuTrebuli sifrTxile unda gamoviCinoT rogorc amgvari qcevis 
Sefasebisas, ise bavSvTan am sakiTxze saubrisas. seqsualuri Zaladobis msxverpl bavSvTagan 
yvelas rodi axasiaTebs yvela mocemuli niSani; zogierTi bavSvi qcevis mxolod erTi an 
ramdenime tipis demonstrirebas axdens. erTi calke aRebuli niSani ar aris sakmarisi 
imisaTvis, rom gavakeToT daskvna seqsualuri Zaladobis Sesaxeb.

7.4. bavSvze moZalade mozrdilis qceva

pirebi, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur danaSauls sCadian, sazogadoebis yvela 
fenaSi arseboben. isini SeiZleba aRmoCndnen  saqmianobis nebismier sferoSi da nebismier 
qveyanaSi. isini SeiZleba iyvnen hetero - da homoseqsualebi, da miuxedavad imisa, rom maTi 
umetesoba mamakacia, arian aseve qalebic, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
sCadian.

marTalia, aseT adamianebs, Cveulebriv, „pedofilebs“ uwodeben, es mTlad swori araa: 
termini „pedofili“ exeba adamians, romelic seqsualur ltolvas ganicdis sqesobrivad 
moumwifebeli bavSvis mimarT.  Tumca, bevri pedofili ar axorcielebs Tavisi fantaziebis 
realizebas bavSvTan seqsualur urTierTobebSi. aucilebeli araa, rom adamiani, romelic 
seqsualur Zaladobas anxorcielebs bavSvze,  pedofili iyos. SesaZlebelia, mas bavSvTan 
seqsi mxolod imitom aqvs, rom amis SesaZlebloba arsebobs. amitom, bavSvTan seqsualur 
urTierTobaSi myofi adamianis asaRwerad ufro zusti da Sesatyvisi iqneba termini: 
„bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni piri“.

bavSvTan seqsualuri kontaqtis damyarebas cdiloben pedofilebi, anu seqsualuri 
gadaxrebis mqone pirebi. moZaladeTa Soris arian axalgazrdebi, romlebsac ar SeswevT 
srulyofili seqsualuri kontaqtis unari. arian moxucebic, izolirebuli, martoxela 
adamianebi, romlebsac normaluri sqesobrivi aqtivobisTvis pirobebi ar aqvT. arian 
asocialuri pirovnebebic, romlebsac zrdasrul adamianebTan maTTvis damakmayofilebeli 
urTierTobebis damyareba ar SeuZliaT. moZaladeTa Soris is adamianebic arian, romlebic 
bavSvobaSi TviTon iyvnen seqsualuri Zaladobis msxverpli.

moZalade SeiZleba iyos (Tumca, aucilebeli araa) adamiani, romelic mTlianad an 
nawilobriv Seesabameba Semdeg kriteriumebs:

ZaladobasTan iyos dakavSirebuli;

bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni pirebi SeiZleba or jgufad daiyos: 
„SemTxveviTi“/situaciuri (situational) da „preferenciuli“/upiratesobis mimcemi 
(preferential). „SemTxveviT“ pirebs bavSvebis mimarT Camoyalibebuli seqsualuri interesi ar 
gaaCniaT. isini bavSvebTan seqsualur urTierTobebSi imitom Sedian, rom amis SesaZlebloba 
eZlevaT. aseTi adamianebi bavSvebze imitom Zaladoben, rom  xvdebian situaciaSi, rodesac 
bavSvi maTTvis advilad xelmisawvdomia. 
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7.3.3. ras ganicdis seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi?

bavSvs mozrdilis fizikur upiratesobasTan gamklaveba, ZaladobisTvis winaaRmdegobis 
gaweva da movlenaTa SeCereba ar SeuZlia, radgan Zalaufleba moZaladis xelSia. xSirad 
bavSvi maSinac ar ewinaaRmdegeba moZalades, roca saamisod saWiro pirobebi arsebobs 
(magaliTad, sxva adamianebis siaxlove, gaqcevis saSualeba).

es xSirad momdinareobs e.w. ”kargi aRzrdisgan” - bavSvebs aswavlian, rom  ufrosebs, 
gansakuTrebiT pativsacem, avtoritetis mqone adamianebs (maswavlebeli, biZia da sxva) 
”yvelaferi daujeron”.

bavSvi Tavs idanaSaulebs momxdaris gamo da mkacri sasjelis SiSiT, iZulebulia  dadumdes. 
bavSvSi danaSaulis grZnobis gamowvevas xSirad moZalade Tavad cdilobs. is Caagonebs 
bavSvs, rom momxdaris Tanamonawilea. gogonas, magaliTad, SeiZleba uTxran, rom man 
TviTon “gamoiwvia” mTeli es situacia, xolo momxdari - “Cveni patara saidumloa” da a. S. 
situacia gansakuTrebiT dramatulia, roca moZalade aris mama, romelic bavSvs imis 
warmodgeniT aSinebs, Tu ra SeiZleba moxdes, “es rom dedam gaigos”.
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rom mgrZnobiare zonebis gaRizianebaze sxeulis reaqcia ZiriTadad avtomaturia, da is 
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aris sxva mizezebic, rac bavSvs morCilebas da simarTlis damalvas aiZulebs,  magaliTad, 
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seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi sxvdasxva etapebs gadian:

xelSia;

situacias;

magram misi ar sjeraT; xSirad aRiareba SemTxveviT xdeba: an moZalade midis da
bavSvi Tavs usafrTxod grZnobs, an iniciatorebad bavSvis megobris mSoblebi
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uaryofs Tavisive naTqvams.

seqsualuri Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi! gaiTvaliswineT: 
yvelaferi, rasac bavSvi momxdarTan dakavSirebiT ganicdis da gamoxatavs, - misi sulisa 
da sxeulis normaluri reaqciaa gansakuTrebulad mZime fsiqologiuri travmis pasuxad. 
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„preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirebs ukve Camoyalibebuli damokidebuleba aqvT 
seqsualur urTierTobebSi bavSvebisTvis upiratesobis miniWebis TvalsazrisiT. isini arc 
ise mravalricxovanni arian, rogorc „SemTxveviTebi“, magram potenciurad bavSvebis ufro 
meti raodenobisTvis SeuZliaT zianis motana, radgan es  maT survils da ganzraxvas 
warmoadgens. aseT „preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirTa Soris SeiZleba gamoiyos 
sami ZiriTadi qceviTi jgufi:

(Seducers) bavSvis misazidad iyeneben mijaWvulobis gamoxatvas,
yuradRebas an saCuqrebs. ZaladobisTvis samzadisSi, xSirad isini bevr dros
axarjaven  TavianT msxverplze „zrunvas“. maT SeiZleba gamoiyenon muqara, SantaJi
da fizikuri Zaladoba, raTa Tavidan aicilon gamJRavneba, mxileba;

(Introverted) pirebi aseve bavSvebs aniWeben upiratesobas, magram
isini moklebulni arian „macdunebelTa“ unars, garkveuli urTierTdamokidebuleba
Camoayalibon bavSvebTan. maT minimumamde dahyavT msxverplebTan verbaluri
kontaqti da seqsualuri urTierTobebis damyarebas ucnob an Zalian patara
bavSvebTan cdiloben;

(sadistic
offenders), romlebsac seqsualurad ainteresebT bavSvebi, magram, amave dros,
seqsualur siamovnebas iReben  msxverplisTvis tkivilis miyenebiT. moZaladeTa
swored am tipisTvis aris damaxasiaTebeli Zalis gamoyeneba bavSvis dauflebis
mizniT, agreTve msxverplis gataceba da mkvlelobac ki.

moZalade xSirad sxvaTagan arafriT gamoirCeva. xSirad moZalade iseTi adamiania, romelic 
garemomcvelTa wreSi kargi reputaciiT sargeblobs da araviTar eWvs ar iwvevs. moZalade 
SeiZleba iyos qalic da mamakacic, bavSvic da mozrdilic.

umetesad moZalade bavSvisTvis kargad nacnobi  adamiania, romelsac is endoba. 

moZalade, rogorc wesi, bavSvs seqsualur qmedebebSi Tanamonawileobisaken ubiZgebs 
saCuqrebis daxmarebiT, gansakuTrebiT alersiani da yuradRebiani qceviT. Semdeg 
is motyuebis, daSinebis, SantaJis, mosyidvis gziT bavSvisgan maTi “gansakuTrebuli 
urTierTobis” saidumlod Senaxvas moiTxovs.

7.5. aramoZalade mSobeli da masTan urTierToba

bevr aramoZalade mSobels Zalian uWirs daijeros, rom Zaladoba marTlac moxda. es 
SeiZleba iyos gamowveuli Zaladobis mZime Sedegebis SiSiT. aramoZalade mSobelTa mxolod 
mcire nawili axerxebs racionalizmis SenarCunebas, roca saqme bavSvze Zaladobas exeba. 
rogorc wesi, aramoZalade mSobeli SeiZleba ganicdides qvemoT CamoTvlili reaqciebidan 
ramodenimes an yvelas erTad:

Soki -  xSirad SokSi vardeba mSobeli, radgan mas ver warmoudgenia, rom es SeemTxva mis 
Svils, mis ojaxs. mas ebadeba bunebrivi eWvi da kiTxva: aris Tu ara es sinamdvile?

aramoZalade mSobelTan saubrisas, aucilebelia maT vuTxraT, rom es sinamdvilea da rom 
pirvelebi ar arian, visac msgavsi ram gadaxdaT Tavs. aucilebelia, mSobeli davarwmunoT, 
rom am mdgomareobis daZleva SesaZelebelia.

uaryofa - uaryofa bunebrivi da mosalodneli reaqciaa. rogorc aRvniSneT, aravis unda 
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daijeros, rom msgavsi ram moxda mis ojaxSi da misi Svilebis mimarT. profesionalebis 
movaleobaa, rom aramoZalade mSobeli gaamxnevos da moamzados realobis dasanaxad, urCios, 
ar moityuos Tavi da Tvali gausworos realobas. arsebobs sami ram, rac aramoZalade 
mSobelma SeiZleba uaryos: 

uaryos, rom Zaladobas hqonda adgili; Seamciros Zaladobis simwvave;

uaryos, rom dasaxelebuli moZalade aris damnaSave, Tu es adamiani misTvis Zalian 
axlo da sayvareli adamiania. 

sircxvili - bevr aramoZalade mSobels rcxvenia, rom amgvari Zaladoba moxda mis ojaxSi, 
misi Svilis mimarT. ar undaT, rom informacia gavides saxlis gareT, radgan adardebT, 
Tu ras ityvian sxvebi. aseT SemTxvevaSi, jgufuri muSaoba sasurveli da efeqturia. 

brazi - aramoZalade mSobeli SeiZleba gabrazdes sakuTar Tavze da Tavi 
daidanaSaul s momxdarSi, radgan man ver moaxerxa bavSvis dacva da mis gverdiT yofna. 
samwuxarod, zog SemTxvevaSi, mSobeli sibrazes gamoxatavs bavSvis mimarT, radgan 
bavSvma daarRvia ojaxis idilia da gamoiwvia yvelasTvis mtkivneuli da uecari 
cvlileba. saukeTeso SemTxvevaSi, aramoZalade mSobeli sibrazes gamoxatavs moZaladis 
mimarT.  profesionalebis movaleobaa, aramoZalade mSobels aswavlos da daarwmunos, rom 
momxdarSi damnaSave marto moZaladea da sibrazis reaqciac unda mimarTuli iyos 
moZaladis mimarT. 

tkivili - aramoZalade mSobeli ganicdis tkivils, radgan mis Svils stkiva da ganicdis 
Ralats, Tu moZalade misTvis axlo adamiania da Tu mas endoboda. aucilebelia, 
aramoZalade mSobelTan urTierTobis dros, gamoviCinoT naklebi kritikuloba da ufro 
meti TanagrZnoba. 

dabneuloba - bunebrivi reaqciaa, radgan aramoZalade mSobels uwevs sxvadasxva azris 
mosmena: moZaladis da gamomZieblis an socialuri muSakis  versiebi. romeli versia 
daijeros man? Tu moZalade misi meuRlea da aTi weli erTad cxovroben, daujeros 
meuRles Tu sistemas, romelsac naklebad endoba? am etapze aucilebelia profesionalebis 
Careva da mSoblis rekomendireba, daujeros socialur muSaks/gamomZiebels, radgan misi 
meuRle aRmoCnda moZalade da saWiroa momxdari SemTxvevis moZaladisgan damoukideblad 
dafiqreba da gaanalizeba. 

daucvelobis gancda - uecrad aramoZalade mSobeli xdeba ususuri sakuTar ojaxSi; 
ojaxis cxovrebaSi ucxo sistema erTveba, mSobeli  kontrols da Zalauflebas kargavs. 
yovelive es iwvevs daucvelobis gancdas. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, aramoZalade 
mSobels gavacnoT momxdarTan dakavSirebiT CarTuli sistemebi da movuyveT maT Sesaxeb 
(vin muSaobs, ra evalebaT, ras emsaxurebian. a.S.).

danaSaulis grZnoba - mSobeli idanaSaulebs sakuTar Tavs momxdarSi. is Tavs damnaSaved 
Tvlis, rom ver moaxerxa bavSvis saTanado movla da dacva. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, 
avuxnaT aramoZalade mSobels, rom misi brali araferia da daarwmunoT, rom is kargi 
mSobelia. mSobelma SeiZleba giTxraT, rom xvdeba Tavis udanaSaulobas, magram sadRac, 
gulSi mainc adanaSaulebs Tavs; es bunebrivia, am azrTan Segueba dros saWiroebs.

depresia - aramoZalade mSobeli ganicdis did travmas da dards, roca mis Svilze 
ganxorcielda msgavsi Zaladoba da roca ojaxi uecrad Tvalwin ingreva. zog SemTxvevaSi, 
mSobeli vardeba depresiaSi da ver axerxebs yoveldRiuri saqmianobis gagrZelebas. 
magaliTad, ver axerxebs loginidan adgomas, saWmlis momzadebas, samsaxurSi wasvlas, 
bavSvze zrunvas da ase Semdeg. Tu amgvari saqcieli gagrZeldeba eqvs Tveze didxans, 
aucilebelia mSoblis CarTva TerapiaSi da misTvis profesiuli daxmarebis gaweva. 
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili

gadawyvetilebis gaanalizeba, dadebiTi da uaryofiTi mxaarebis gamoyofa da
mSobelTan erTad gadawyvetilebis Sefaseba. Tqven SegiZliaT SesTavazoT sxvadasxva
saSualebebi sakiTxis gadawyvetis da saSualeba misceT mSobels TviTon gaakeTos
arCevani.

ara moZalade meuRles? gaagrZelebs Tu ara samsaxurSi siaruls? gadaiyvans Tu ara
bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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Tavi 8.

bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena

bavSvze  Zaladobis gamovlenis  sami ZiriTadi nabiji arsebobs:

1. informaciis Segroveba  da Sejereba;

2. miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

3. gadawyvetilebis  miReba.

8.1 informaciis Segroveba da Sejereba 

bavSvTa dacvis  kargi praqtikosi iyenebs am procesebs nebismieri bavSvis mimarT, romelic 
raime problemebis gamo xvdeba socialur muSakTan:

- visganac SesaZlebelia;

da dakvirvebis Sedegad  gamovlenili niSnebis Sesaxeb:

Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi:

konfidencialurobis dacviT, moiZieT informacia bavSvTan momuSave sxva
profesionalebisgan.

8.2  miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

arsebuli monacemebis  interpretacia unda gamomdinareobdes:

Zaladobis an ugulebelyofis daSvebis SesaZleblobas.

Semdegi kiTxvebi mopovebuli informaciis interpretaciaSi dagexmarebaT:

istoria

mimarTva

daTvaliereba
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili
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bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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mobiluri (mag., mcire asakis, romelic ar dadis, xoxavs; aqvs 
)?

bavSvi

ojaxi

Segrovebuli informacia  ganixileT gamocdil kolegebTan, romlebic kompetenturni 
arian  bavSvze Zaladobis sakiTxebSi da kargad ician, Tu ra nabijebi unda gadaidgas 
bavSvis dasacavad.

cxrili: bavSvis ZiriTadi saWiroebebi

fizikuri

bazisuri saWiroebebi sicocxlisa da 
normaluri ganviTarebisTvis

fsiqologiuri

Sinagan komfortTan da pirovnul zrdasTan 
dakavSirebuli saWiroebebi

socialuri

gansazRvruli kulturis an sazogadoebis 
farglebSi, sxva adamianebTan harmoniuli 
Tanaarsebobis saWiroeba
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8.3 gadawyvetilebis miReba

socialur muSaks, romelic bavSvTan muSaobs, unda hqondes kompetencia, raTa  imsjelos, 
aris Tu ara bavSvi Zaladobis msxverpli. gadawyvetilebis miReba aris metad  rTuli da 
Zlierma emociebma SeiZleba gavlena moaxdinos profesiuli gadawyvetilebis miRebaze - 
Zalian rTulia  dauSva, rom,  SesaZlebelia,  mSobeli an mzrunveli ganzrax  ayenebs bavSvs 
zians. am emociebma ar unda iqonion gavlena gadawyvetilebis miRebaze. 

bavSvze Zaladobaze eWvis gaCenis SemTxvevaSi, socialuri muSaki valdebulia, maSinve 
gansazRvros eWvis mizezebi, Seafasos bavSvis mdgomareoba, dazianebis xasiaTi da daiwyos 
SemTxvevis marTva. bavSvze Zaladoba ar aris mdgomareoba, romelic socialurma muSakma 
martom unda daadginos an gamoricxos.

Zaladobis SemTxvevis marTva gulisxmobs, erTi mxriv, dazianebis da simptomebis Sesabamisi 
mkurnalobis uzrunvelyofas (mag. samedicino dawesebulebis CarTva: nevrologi, pediatri, 
fsiqologi, okulisti da sxva). gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas 
samedicino dawesebulebaSi - iZaxebs saswrafo samedicino daxmarebis brigadas.

socialuri muSaki, gadaudebel SemTxvevaSi - rodesac bavSvis usafrTxoebis riskebi 
maRalia, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis gamoyvanis an 
moZaladisagan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/da bavSvTa saTanado 
specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis ganTavsebasa da bavSvis 
mdgomareobaze zedamxedvelobas;

Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT mSobel-
Tan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto usafrTxo 
garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram 
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

xSirad bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena rTulia. es sirTuleebia: 

ar arsebobs dazianebis niSnebi;

Secdomis daSvebis SiSi: veWvobdi, vfiqrobdi da SecdomiT davadanaSaule mSobeli;

ganxorcielebuli Zaladobis mizezebis gamarTleba, - “mSobels gamiznulad ar
miuyenebia  ziani bavSvisTvis”;

bavSvis dacvis procesze gavlenis dakargvis SiSi da eWvi, rom es bavSvs sikeTes ar
moutans.

stresi;

piradi usafrTxoeba;

bavSvis mSoblebis ukmayofilebis SiSi;

es sirTuleebi daZlevadia. ufro metic, isini daZleuli unda iqnas, radgan yvela 
specialistis valia bavSvis usafrTxoebaze da keTildReobaze zrunva. 
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Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 
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drosac socialuri muSaki iRebs informacias bavSvis pirovnebis, misi ojaxis, megobrebis, 
interesebis Sesaxeb. yvelafer amas igebT ise, rom bavSvs arafers  ekiTxeba travmis 
Sesaxeb. es aseve aCvenebs bavSvs, rom Tqven interesdebiT misiT, rogorc pirovnebiT da 
ara mxolod rogorc Zaladobis msxverpliT. amgvari interesi daexmareba bavSvs, rom 
socialuri muSakis mimarT ndoba gauCndes. 

SekiTxvebis  formebi

arsebobs SekiTxvebis Semdegi formebi:

Ria mimarTvebi - Ria mimarTvebze, bavSvebi, Cveulebriv, erT an orze meti sityviT reagireben. 
amgvari mimarTvebi bavSvs Tavisufali Txrobis saSualebas aZlevs.  arsebobs ori metad 
mniSvnelovani sityva, romelic nebismierma gamomkiTxvelma xSirad unda gamoiyenos: 
„miTxari...“,  momiyevi...“.  am sityvebis meSveobiT  bavSvs saubrisTvis, TxrobisTvis  
viwvevT.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebi - dasawyisSi, Ria mimarTvebis pasuxad,  bavSvma  
Tavisufali TxrobiT SeiZleba informaciis garkveuli nawili gadmosces. xSirad es ar 
iqneba sruli, amitomac Sesavsebad gamoiyeneba Semdegi mimarTvebi:

„ufro meti momiyevi/miTxari...“

„Semdeg ra moxda.“

„ganagrZe“.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebis gamoyeneba SeiZleba maSin, rodesac Tavisufali 
Txrobisas bavSvi axsenebs vinmes/raimes. magaliTad, „momiyevi, ra moxda, rodesac Sen 
savarZelSi ijeqi“ (Tu bavSvma ukve axsena, rom is savarZelSi ijda), an „Sen Tqvi,  rom is 
fexze Segexo... momiyevi ufro meti amis Sesaxeb“. 

pirdapiri SekiTxvebi - am kategorias miekuTvneba SekiTxvebi, romlebic iwyeba kiTxviTi 
saxelebiT:

1. ra

2. vin

3. sad

4. rodis

5. rogor

6. ratom

daxuruli SekiTxvebi - „ki/ara“ - SekiTxvebi, romlebzec bavSvma „ki“ an „ara“ unda upasuxos, 
garkveul riskebTanaa dakavSirebuli. jer erTi, daxuruli SekiTxviT bavSvs informacia 
miewodeba gamomkiTxvelis mier.  magaliTad, „im kacma Tqva rame?“ es SekiTxva warmoSobs 
azrs, rom kacs, SesaZloa, raRac eTqva. 

gasaTvaliswinebelia, rom bavSvebis umetesobas mzaoba aqvs, rom aucileblad pasuxi 
gasces amgvar SekiTxvebze, maSinac ki, roca pasuxi ar ician. amasTan, bevri bavSvi  
midrekilia daTanxmebisken da „ki“ pasuxebis gacemisken. amitom Zalze mniSvnelovania, 
rom daxurul SekiTxvebze dadebiTi pasuxebis  SemTxvevaSi  momdevno SekiTxva Ria 
mimarTvis formiT iyos Camoyalibebuli: „miTxari,  ra Tqva kacma“. 

SekiTxvebi pasuxebis variantebiT - es aris SekiTxvebi, romlebze pasuxis gasacemad bavSvs 
vTavazobT variantebs, romelTagan man pasuxi unda amoirCios. am SemTxvevaSic  mcdari 
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Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 
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pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
mxolod Ria mimarTvebis gamoyenebis Semdeg. winaaRmdeg SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar 
moundes Tqvas,  rom ar icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. bavSvebs 
aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli an bolo varianti.

Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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Sesaxeb, radgan man icodes, rom nebismier momentSi SeuZlia mSobelTan misvla. 
saubris dawyebamde aCveneT oTaxi, sadac misi mSoblebi daelodebian. 

mzad iyaviT imisTvis, rom saubris dasawyisSi bavSvma SeiZleba araferi giTxraT, rac sakmaod 
xSirad xdeba, radgan bavSvs uZneldeba Tavisi „saidumlos gamxela“. aseT SemTxvevaSi, 
uTxariT, rom Tqven iciT, ramdenad Znelia misTvis am Temaze saubari. 

bavSvTan urTierTobisas gaiTvaliswineT Semdegi faqtorebi:

gamarTlebuli araa, bavSvs vkiTxoT Zaladobis Sesaxeb, Tu:

gamocdileba;

informaciis Segrovebisas unda gvaxsovdes, rom bavSvi, SesaZlebelia, Seecados Zaladobis 
faqtis damalvas, raTa daicvas mSobeli (an sxva moZalade) an imis gamo, rom eSinia, mSobelma 
(an sxva moZalade) kvlav ar dasajos fizikurad. detaluri Segroveba gamarTlebulia, Tu:

tipis gansasazRvrad;

Zaladobis Tavidan asacileblad.

Tu bavSvs aReniSneba Zaladobis fizikuri niSnebi, umjobesia, Tu amis Sesaxeb bavSvs Ria 
kiTxviT mimarTavT, magaliTad: „vxedav, rom Sen gaqvs [niSnebi/sisxlCaqcevebi] Sens []-ze“. 
„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“. 

es meTodi mxolod maSin unda iyos gamoyenebuli, roca Zaladobis damadasturebeli myari 
mtkicebulebani arsebobs. Tu es ase ar aris, maSin es mimarTvebi  ganzogadebuli saxiT 
SeiZleba Semdegnairad Camoyalibdes:

1. wuxilis gamoxatva: Senze vwuxvar/vfiqrob, raRac SegemTxva. [ganzogadebuli forma:
Cemi movaleobaa bavSvebze zrunva da me ganvicdi, roca maT raRac emarTebaT].
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pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
mxolod Ria mimarTvebis gamoyenebis Semdeg. winaaRmdeg SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar 
moundes Tqvas,  rom ar icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. bavSvebs 
aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli an bolo varianti.

Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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2. axsna: SegiZlia mendo da momiyve rac moxda. . . [ganzogadebuli forma: me vusmen
bavSvebs/bavSvebs SeuZliaT mendon da momiyvnen, Tu ra SeemTxvaT].

3. bavSvisgan pasuxismgeblobis tvirTis Camoxsna: Tu raime moxda, icode, rom es Seni
brali ar aris. [ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis brali ar aris].

moerideT:

Tavze aRebis mcdelobas;

dasruleba

saubris Semdeg madloba gadauxadeT bavSvs ndobisa da gambedaobisTvis. uTxariT, ris 
gakeTebas apirebT. magaliTad, „me vapireb Sens dedas davelaparako imis Sesaxeb, rac moxda, 
imisTvis, rom erTad movifiqroT, rogor dagicvaT Sen“. 

9.2 mSobelTan urTierToba

sasurvelia, mSobels gavesaubroT bavSvis gareSe. mniSvnelovania, saubari daviwyoT im 
sakiTxebiT, rac ufro metad aRelvebs mSobels _ Civilebi janmrTelobaze da qcevaze. ar 
aris mizanSewonili mSobels vkiTxoT _ “Tqven Svils uaryofiTad axasiaTebT?”; “uyviriT 
mas?”. ukeTesia davsvaT zogadi xasiaTis kiTxvebi: “rogor cdilobT im problemebis 
gadaWras, romelzec vsaubrobdiT?”; “bavSvis saqcielSi ra ufro metad gaRelvebT?” da 
a.S. aseT dasmul kiTxvebze yovelTvis ufro konkretul da zust pasuxebs miviRebT.

mogvianebiT SeiZleba davsvaT ufro konkretuli kiTxvebi: “ras akeTebT, rodesac bavSvi 
ar gijerebT?”. mSoblebTan saubrisas pirdapir ar unda gavakritikoT maTi saqcieli, raTa 
mSobeli ar ganvawyoT Cvens winaaRmdeg, raTa man uari ar Tqvas CvenTan TanamSromlobaze 
da ojaxi da bavSvi ar darCnen aucilebeli daxmarebis gareSe.

mSobels unda uTxraT, rom Tqven gesmiT misi, rom is cdilobs bavSvis daxmarebas da misi 
problemebis gadaWras da SevTavazoT daxmareba.

dialogi dazianebe Tan dakavSirebiT an sxva saxis, seqsualuris gamosavlenad

9.3 mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis gamosavlenad didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb mozrdilze (mSobeli, 
meurve) dakvirvebas, gansakuTrebiT ojaxSi bavSvze fizikuri Zaladobisas. 

ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:



61

monaTxrobis detalebi mudmivad icvleba;

aris (“es - araferi, bavSvia, xan ras miejaxeba da xan -ras!”);

an Zmam, magram miRebuli travma ar Seesabameba bavSvis asakobriv SesaZleblobebs,
mag. bavSvma jer ar icis siaruli;

dakonkreteba, travmis miRebis adgilis da  drois aRniSvna.

sicocxle gamimwara”, “Cems Zmas hgavs, romelmac mTeli cxovreba cixeSi gaatara da
romelic Cveni ojaxisTvis samarcxvino laqaa” da ase Semde;.

jinaze mikeTebs”, ”es rom ar myoloda, ojaxi ar damengreoda”, “muSaoba amis gamo
ver daviwye, Torem iseTi momavali mqonda....” da sxva).
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2. axsna: SegiZlia mendo da momiyve rac moxda. . . [ganzogadebuli forma: me vusmen
bavSvebs/bavSvebs SeuZliaT mendon da momiyvnen, Tu ra SeemTxvaT].

3. bavSvisgan pasuxismgeblobis tvirTis Camoxsna: Tu raime moxda, icode, rom es Seni
brali ar aris. [ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis brali ar aris].

moerideT:

Tavze aRebis mcdelobas;

dasruleba

saubris Semdeg madloba gadauxadeT bavSvs ndobisa da gambedaobisTvis. uTxariT, ris 
gakeTebas apirebT. magaliTad, „me vapireb Sens dedas davelaparako imis Sesaxeb, rac moxda, 
imisTvis, rom erTad movifiqroT, rogor dagicvaT Sen“. 

9.2 mSobelTan urTierToba

sasurvelia, mSobels gavesaubroT bavSvis gareSe. mniSvnelovania, saubari daviwyoT im 
sakiTxebiT, rac ufro metad aRelvebs mSobels _ Civilebi janmrTelobaze da qcevaze. ar 
aris mizanSewonili mSobels vkiTxoT _ “Tqven Svils uaryofiTad axasiaTebT?”; “uyviriT 
mas?”. ukeTesia davsvaT zogadi xasiaTis kiTxvebi: “rogor cdilobT im problemebis 
gadaWras, romelzec vsaubrobdiT?”; “bavSvis saqcielSi ra ufro metad gaRelvebT?” da 
a.S. aseT dasmul kiTxvebze yovelTvis ufro konkretul da zust pasuxebs miviRebT.

mogvianebiT SeiZleba davsvaT ufro konkretuli kiTxvebi: “ras akeTebT, rodesac bavSvi 
ar gijerebT?”. mSoblebTan saubrisas pirdapir ar unda gavakritikoT maTi saqcieli, raTa 
mSobeli ar ganvawyoT Cvens winaaRmdeg, raTa man uari ar Tqvas CvenTan TanamSromlobaze 
da ojaxi da bavSvi ar darCnen aucilebeli daxmarebis gareSe.

mSobels unda uTxraT, rom Tqven gesmiT misi, rom is cdilobs bavSvis daxmarebas da misi 
problemebis gadaWras da SevTavazoT daxmareba.

dialogi dazianebe Tan dakavSirebiT an sxva saxis, seqsualuris gamosavlenad

9.3 mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis gamosavlenad didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb mozrdilze (mSobeli, 
meurve) dakvirvebas, gansakuTrebiT ojaxSi bavSvze fizikuri Zaladobisas. 

ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:
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Tavi 10

gansakuTrebuli saWiroebis mqone bavSvebi

mniSvnelovani  momentebi:

magram  amis Taobaze kvlevebi da mtkicebulebebi Zalian mcirea;

Setyobinebis raodenoba gacilebiT dabalia, vidre maTze Zaladobis SemTxvevebi;

gamoc isini ver axerxeben, rom  acnobon  vinmes Zaladobis Sesaxeb;

iyos gamowveuli;

xdebian, maT  Soris, seqsualuri Zaladobis;

ar xdeba, radgan arsebuli niSnebi, xSirad bavSvis zogadi mdgomareobis mizezad
iTvleba.

amocnoba

xSir SemTxvevaSi, rTulia Zaladobis  da  SezRuduli SesaZleblobis niSnebis  gamoyofa, 
mag. epilefsiiT  daavadebul bavSvebSi krunCxvis Setevebis momateba SeiZleba gamowveuli 
iyos antikonvulsiuri preparatebis miRebis SeCerebis gamo an  Zaladobis Sedegad miRebuli 
stresiT. kidev ufro rTulia gamogonili da gamowveuli daavadebebis amocnoba.  Tumca 
Zaladobis SemTxvevebis amocnoba da diagnostireba SesaZlebelia, vinaidan Zaladobis 
msxverpli  gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebi avlenen Zaladobis msxverpli 
bavSvisTvis damaxasiTebel igive qceviT da fizikur niSnebs.  es gamovlinebebi moicavs:

miuTiTebdes, iseve, rogorc nebismier sxva bavSvSi;

mizezebiT;

urTierToba

gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebSi,  Zaladobis SemTxvevebis gamovlenisas, 
mniSvnelovania specialists gaaCndes amgvar bavSvebTan urTierTobisTvis specifiuri 
unarebi. magaliTad, komunikaciis unar-Cvevebis sirTulis mqone bavSvTan alternatiuli 
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sakomunikacio unarebis  specialisti aris fasdaudebeli. 
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vizualuri da sivrciTi detalebis gaxseneba maTi SedarebiT Zlieri mxarea.
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Sesabamisi dagegmva;

b) gamokiTxva Sedges SeZlebisdagvarad martivi, mokle zomieri siswrafiT dasmuli
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Sesvenebebi).
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Tavi 11

Canawerebis da daskvnis momzadebasTan dakavSirebuli 
rekomendaciebi

bavSvze Zaladobis SemTxvevebTan dakavSirebiT daskvnis momzadebisTvis mniSvnelovania 
imis gaTvaliswineba, rom es daskvna gamoyenebuli iqneba sxvadasxva seqtoris, maT Soris 
samarTaldamcav organoTa mier. 

gaiTvaliswineT, rom Tqveni daskvna, SesaZloa, sasamarTlo ganxilvis sagani gaxdes. sul 
mcire Seusabamoba socialuri muSakis samuSao formebSi arsebul Canawerebsa da daskvniT 
gadmocemul informacias Soris, SesaZlebelia, gamoyenebuli iqnas eWvmitanilis/damnaSavis 
advokatis mier da CaiTvalos rogorc ararealuri, gamogonili istoria. Sesabamisad, 
Zalzed mniSvnelovania droulad da akuratulad Caiweros bavSvis mier gadmocemuli da 
Tqvens mier mopovebuli yvela saxis informacia, rac imave sizustiT unda gadmoices 
daskvnaSi.

daskvna unda moicavdes Semdeg informacias:

a).    daskvnis Semdgenlis saxeli, gvari, samuSao adgili, Tanamdeboba;

b).    detaluri istoria, Catarebuli gamokvlevebi da misi Sedegebi;

g).    daskvnis dasabuTeba -  naTlad daafiqsireT, rom es aris Tqveni profesiuli 
mosazreba da ras eyrdnoba es mosazreba.

daskvnis momzadebisTvis saWiro praqtikuli rekomendaciebi:

a).    naklebad gamoiyeneT specifiuri terminologia, an am tipis ganmarteba CawereT 
frCxilebSi;

b).    seqciebad gamoyaviT SemTxvevis istoria, Catarebuli gamokvlevebi da miRebuli 
       Sedegebi, Sejameba, mosazreba da daskvna;

g).   zustad da qronologiurad daafiqsireT  gamokvlevebis TariRi da 
dro       - amas Zalian didi mniSvneloba aqvs;

d).    zusti citirebiT daafiqsireT mesame pirisgan (mSobeli, meurve, bavSvis Tanmxlebi 
       piri da sxva) miRebuli informacia;

e) zusti citirebiT daafiqsireT bavSvisgan miRebuli informacia;

v) yovelTvis gamoyaviT faqtebi mosazrebebisgan.

sxva sakiTxebi, romlebic unda gaiTvaliswinoT:

a).    Cveulebrivma gamokvlevebma, SesaZloa, ar  daasabuTos  bavSvze Zaladoba, magram 
       Tqven gqondeT eWvi, rom Zaladoba ganxorcielda. magaliTad, bavSvi ambobs, rom 
     Zaladoba  ganxorcielda, magram momxdars da Catarebul kvlevas Soris gasul pe-  

       riodSi Zaladobis niSnebi alagda, ver fiqsirdeba;

b).    SemosazRvreT Tqveni pasuxismgeblobis da moqmedebis areali da nu SeiWrebiT sxva 
       profesionalebis rolSi (magaliTad, policiis gamomZiebeli, eqimi da sxva). 

g).    daskvna - es aris iuridiuli dokumenti. amitom, Tu Tqven  gamocdileba gakliaT,   
       konsultacia gaiareT sxva gamocdil kolegasTan;
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d).    gaacaniT Tqveni daskvna mSobels, meurves im SemTxvevaSi, Tu isini savaraudo 
       moZaladeebi ar arian.

e).    daimaxsovreT! yvelaze mTavari bavSvis usafrTxoeba da keTildReobaa. sxva sakiT-
       xebi, Tundac konfidencialuroba, meorexarisxovania masTan SedarebiT.

  v).     bavSvze Zaladobis SemTxvevaze daskvna, idealur SemTxvevaSi, unda momzaddes 
24 saaTis ganmavlobaSi, moeweros xeli da gadaegzavnos Sesabamis organoebs. das-

         kvnis gzavnilze (referalze) aucileblad unda mieTiTos „konfidencialuri“. ar  
SeiZleba daskvnis gaziareba sxva pirebisTvis.

T).    gaiTvaliswineT, rom SesaZlebelia gamoZiebis procesSi an sasamarTlo ganxilvisas 
       moTxovnili iqnas xelaxali daskvnis momzadeba - xelaxal daskvnaSi warmodgenili 
       informacia mniSvnelovnad ar unda gansxvavdebodes adre gadacemuli informaci-
       isgan. zogierT  SemTxvevaSi, gamoZiebis saWiroebidan gamomdinare, Tqven SeiZleba    
       daikiTxoT, rogorc mowme; aseve, dagWirdeT daskvnis dacva sasamarTlos winaSe. 
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Tavi 12

bavSvTa dacva Zaladobisgan da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvis ufleba - daculi iyos Zaladobisgan 

“saxelmwifo valdebulia daicvas bavSvebi mSoblebis, kanonieri meurveebisa da bavSvze 
mzrunveli sxva piris mxridan nebismieri saxis Zaladobisa da uxeSi moqcevisgan”. (bavSvis 
uflebaTa konvencia - muxli#19)

bavSvze Zaladoba misi uflebebis seriozuli darRvevaa. kanoni bavSvs gansakuTrebuli 
dacviT uzrunvelyofs, radgan bavSvs, misi asakidan gamomdinare, ar SeuZlia sxvadasxva 
situaciis, qmedebaTa Sedegebis adekvaturi da sruli Sefaseba. 

gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) bavSvis uflebaTa konvencia  mTavrobebs 
avaldebulebs Zaladobisa da ugulebelyofisgan yvela bavSvis dacvas  da maTi usafrTxo 
aRzrdisTvis aucilebeli pirobebis Seqmnas.

saqarTvelom gaeros  bavSvis uflebaTa konvenciis ratificireba 1994 wels moaxdina, riTac 
saxelmwifom valdebuleba aiRo, rom daicavda bavSvTa uflebebs da  bavSvis harmoniuli 
ganviTarebisaTvis saTanado garemos Seqmnida. 

bavSvTa mimarT Zaladoba da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvTa mimarT Zaladobas krZalavs saqarTvelos konstitucia da saqarTvelos 
kanonmdebloba, romlis darRvevisTvisac kanonmdeblobiT gansazRvrulia Sesabamisi 
sanqciebi.  saqarTvelos kanonmdeblobiT, sxvadasxva sferos profesionalebs akisriaT 
gansakuTrebuli pasuximgebloba gamoavlinon da Sesabamis organoebs Seatyobinon bavSvis 
mimarT ganxorcielebuli mciredi Zaladobis faqtic ki, ar aqvs mniSvneloba Zaladobis 
faqti ganxorcielda ucxo adamianis Tu ojaxis wevris mxridan. 

a). saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 1198' muxli, romelic exeba arasrulwlovani(bavSvis) 
uflebas dacvaze ganmartavs:

1. arasrulwlovans aqvs dacvis ufleba mSobelTa (sxva kanonier warmomadgenelTa)
mxridan uflebamosilebis borotad gamoyenebis winaaRmdeg. arasrulwlovnis uflebebisa 
da kanonieri interesebis darRvevisas, maT Soris, mSobelTa (erT-erTi mSoblis) mier 
bavSvis aRzrdasTan, ganaTlebasTan dakavSirebuli movaleobebis Seusruleblobis an 
arasaTanadod Sesrulebisas, an mSoblis uflebis borotad gamoyenebis SemTxvevaSi, 
arasrulwlovans ufleba aqvs damoukideblad mimarTos meurveobisa da mzrunvelobis 
organoebs, 14 wlis asakidan ki – sasamarTlos.

2. fizikuri da iuridiuli pirebi, romlebisTvisac cnobili gaxda arasrulwlovnis
uflebebisa da kanonieri interesebis darRvevis SemTxvevebi, valdebulni arian amis 
Sesaxeb Seatyobinon meurveobisa da mzrunvelobis organoebs arasrulwlovnis faqtiuri 
adgilsamyoflis mixedviT. meurveobisa da mzrunvelobis organoebi, amgvari Setyobinebis 
miRebisTanave, valdebulni arian gaataron saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
RonisZiebebi. (20.06.2003 N 2446)
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2'. saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtisa da bavSvTa sakiTxebze momuSave sxva 
subieqtis mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb informaciis 
Sesabamisi saxelmwifo organosTvis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba iwvevs 
pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis  muxli 1205' - is Tanaxmad: „ojaxSi Zaladobis SemTxvevaSi, 
rodesac mSoblis mimarT Semakavebeli an damcavi orderi moqmedebs, agreTve socialuri 
muSakis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisTanave 
mSoblis warmomadgenlobiTi ufleba an/da mSoblis ufleba, gansazRvros, Tu visTan 
da sad unda icxovros bavSvma, Semakavebeli an damcavi orderis an bavSvis mSoblisgan 
gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis gadawyvetilebis moqmedebis vadiT SeCerebulad 
iTvleba. mSoblis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs am gadawyvetilebis moqmedebas“.

b). saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“ 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“  detalurad ganmartavs bavSvze 
Zaladobis saxeebs, kerZod fizikur Zaladobas, fsiqologiur Zaladobas, iZulebas, 
seqsualur Zaladobas, ekonomikur Zaladobas da ugulebelyofas. 

bavSvis mimarT Zaladobis  drouli gamovlenis da efeqturi reagirebisTvis gadasadgmel 
nabijebs ganmartavs kanonis me-9' muxli ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenis Sesaxeb:  
„ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenas da masze Sesabamis reagirebas uzrunvelyofen 
samarTaldamcveli da sasamarTlo organoebi, agreTve am kanoniT dadgenili wesiT 
ojaxSi Zaladobis aRkveTis RonisZiebaTa ganmaxorcielebel sauwyebaTaSoriso sabWosTan 
arsebuli ojaxSi Zaladobis msxverplis statusis ganmsazRvreli jgufi“. 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis aRkveTis, Zaladobis 
msxverplTa dacvisa da daxmarebis Sesaxeb“ ganmartavs socialuri muSakebis Semdeg 
valdebulebebs da uflebamosilebebs ojaxSi Zaladobis dros:

1. kanonis me - 10 muxlis Tanaxmad: moZaladis mier Semakavebeli an damcavi orderiT
gaTvaliswinebuli moTxovnebis Seusrulebloba, agreTve socialuri muSakis
mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebisadmi
daumorCilebloba iwvevs pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili
wesiT;

2. me-14 muxlis Tanaxmad:

1. arasrulwlovanze  Zaladobis  dros  arasrulwlovani  policiis  uflebamosili
Sromlis mier gamocemuli Semakavebeli orderis safuZvelze, xolo bavSvTa 

dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi - 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze gancalkevdeba 
moZalade mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an 
nebismieri sxva moZaladisagan.

2. arasrulwlovnis mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an
arasrulwlovanTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi nebismieri sxva pirisagan
gancalkeveba aris ukiduresi zoma, romelic mxolod im SemTxvevaSi gamoiyeneba,
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arasrulwlovans ufleba aqvs damoukideblad mimarTos meurveobisa da mzrunvelobis 
organoebs, 14 wlis asakidan ki – sasamarTlos.

2. fizikuri da iuridiuli pirebi, romlebisTvisac cnobili gaxda arasrulwlovnis
uflebebisa da kanonieri interesebis darRvevis SemTxvevebi, valdebulni arian amis 
Sesaxeb Seatyobinon meurveobisa da mzrunvelobis organoebs arasrulwlovnis faqtiuri 
adgilsamyoflis mixedviT. meurveobisa da mzrunvelobis organoebi, amgvari Setyobinebis 
miRebisTanave, valdebulni arian gaataron saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
RonisZiebebi. (20.06.2003 N 2446)
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rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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g). saqarTvelos kanonmdebloba bavSvis mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

saqarTvelos kanonmdeblobiT bavS is mimarT seqsualuri Zaladoba mkacrad 
isjeba.     seqsualuri Zaladobis ganmarteba da Sesabamisi sanqciebi  gawerilia 
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis  #22 -TavSi. 

sisxlis samarTlis kodeqsi ganmartavs rom arasrulwlovnis gaupatiureba, mis mimarT 
sqesobriv kavSirs ZaladobiT, Zaladobis muqariT an misi umweobis gamoyenebiT, 
dauSvebelia. kanoni aseTi saxis qmedebas nebismieri piris mimarT krZalavs da Sesabamis 
sanqciebs awesebs. bavSvebis SemTxvevaSi aseT qmedebas kanoni damamZimebel garemoebad 
miiCnevs da mis mimarT ufro mkacr sanqcias awesebs. aRniSnuli kanoni ganmartavs, rom 
danaSauli Sesaxeb informaciis damalva da Seutyobinebloba Sesabamisi struqturebisTvis 
ukanono qmedebaa da gaTvaliswinebulia Sesabamisi sasjeli.

d).  bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebi

saqarTveloSi 2016 wlis 12 seqtembridan ZalaSia  saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, romlis 
Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba  referirebis procedurebis 
me-5 muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos (maT Soris  samedicino 
dawesebulebas, soflis eqims), romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan an/da maT ojaxebTan an im 
garemosTan, sadac bavSvi imyofeba. 

referirebis procedurebis miznebisaTvis safuZvliani eWvi SesaZlebelia warmoiSvas, Tu 
arsebobs Semdegi garemoebebi:

a) bavSvis gancxadeba, rom masze xorcieldeba an ganxorcielda Zaladoba;

b) bavSvis mier travmis mizezebis axsnis SeuZlebloba;

g) mowmis gancxadeba, rom igi Seeswro Zaladobis faqts;

d) mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi qceva,
rogoricaa:

d.a) bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb mSoblis/kanonieri 
warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobTan;

d.b)   bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb sxvadasxva pirTa 
  monaTxrobebs Soris;

d.g)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobis 
        detalebis mudmivi cvlileba;

d.d)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi 
        reagireba bavSvis travmaze;

d.e)   bavSvis mier travmis mizezis auxsneloba;

e) sxva garemoebebi, romlebic maRali albaTobiT qmnis safuZvels varaudisaTvis,
rom bavSvze ganxorcielda Zaladoba.

referirebis procedurebSi CarTuli subieqtebi da maTi uflebamosilebani (muxli #5):
saagento referirebis procedurebis farglebSi (muxli  #5/3 ):

a) uzrunvelyofs socialuri muSakis mier Zaladobis faqtebis gamovlenas bavSvTa
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rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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bavSvis usafrTxo garemoSi gadayvana (muxli#8) 

1. bavSvze Zaladobis dros, policiis uflebamosili TanamSromlis mier gamowerili
Semakavebeli orderis, agreTve referirebis procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, bavSvi gancalkevdeba 
moZaladisgan.

2. mSoblisgan, sxva kanonieri warmomadgenlisgan an bavSvTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi
nebismieri sxva pirisgan bavSvis gancalkeveba warmoadgens ukidures zomas, romelic 
gamoiyeneba mxolod im SemTxvevaSi, rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri 
zoma, maT Soris, gasaubreba da gafrTxileba da am naklebad mkacrma zomebma sasurveli 
Sedegi ver gamoiRo an rodesac Seqmnil viTarebaSi aSkaraa, rom momdevno 24 saaTis 
ganmavlobaSi naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs bavSvis sicocxlisa 
da janmrTelobis dacvas, rac gamoiwvevs bavSvis gardauval daRupvas an janmrTelobis 
naklebad mZime an mZime dazianebas.

3. bavSvis azri imis Sesaxeb, Tu sad ganTavsdeba igi, unda iyos gaTvaliswinebuli misi
asakis da ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebul 
unda iqnes bavSvis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT.

4. gadawyvetilebis miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis
niSnebis identifikacias, msxverplisa da sxva iseTi pirebis gamokiTxvas, romlebsac 
SeuZliaT sasargeblo informacia miscen policiis TanamSromels/socialur muSaks, 
saWiroebis SemTxvevaSi policiis TanamSromeli/socialuri muSaki iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas da gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze 
misuli saswrafo samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki axdens SemTxvevis Sefasebas da bavSvis usafrTxoebis 
riskebis gaTvaliswinebiT, Sida instruqciis Sesabamisad, iRebs gadawyvetilebas 
bavSvis gancalkevebis Sesaxeb. socialuri muSaki am procedurebiT daadgenili wesiT 
gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis miRebisTanave mimarTavs policias, 
romelic uzrunvelyofs gadawyvetilebis dauyovnebliv aRsrulebas.

saagentos mier bavSvis mdgomareobis Sefaseba da SemTxvevis marTva  (muxli#10)

1. saagento, bavSvze ganxorcielebuli Zaladobis an Zaladobis eWvis SemTxvevaSi, saqmis
ganxilvas iwyebs saagentoSi Sesuli werilobiTi, satelefono an/da sxva sakomunikacio 
Setyobinebis safuZvelze, aseve saagentos mier moZiebul SemTxvevebSi. aseTi SemTxvevebis 
marTvis dros igi moqmedebs Tavisi kompetenciis farglebSi, Sida instruqciis Sesabamisad.

2. saagento mimarTvianobis sistemaSi erTveba im SemTxvevebSi, Tu:

a) Zaladobis faqti dadasturebulia da bavSvi moTavsebulia droebiT sacxovrebelSi
ojaxis an/da mudmivi adgilsamyoflis gareT;

b) miRebuli informacia iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an xorciel-
deba Zaladoba.

3. Tu saagentoSi Sesuli satelefono zaris mixedviT aRwerili mdgomareoba Seesabameba
gadaudebel SemTxvevas, saagento policias atyobinebs da axorcielebs am procedurebiT 
dadgenil RonisZiebebs.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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mSobelTan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto 
usafrTxo garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

bavSvis mdgomareobaze zedamxedveloba (muxli #13)

1. bavSvis individualuri ganviTarebis gegmis Sesrulebaze monitorings da bavSvis
mdgomareobaze zedamxedvelobas axorcielebs saagento. bavSvis mdgomareobaze 
zedamxedvelobis funqcia aseve akisria policias, Tavisi kompetenciis farglebSi. 
zedamxedvelobis procesSi erTvebian me-5 muxlis pirveli punqtiT gansazRvruli 
Sesabamisi subieqtebi.

2. saagento regularulad (Sida instruqciiT gansazRvruli vadisa da pirobebis dacviT)
awarmoebs zedamxedvelobas Zaladobis msxverpli bavSvis reabilitaciis procesze. Tu 
zedamxedvelobis procesSi aRmoCnda, rom bavSvi saWiroebs individualuri ganviTarebis 
gegmiT gaTvaliswinebuli RonisZiebis (momsaxurebis) cvlilebas, socialuri muSaki 
gadasinjavs gegmas da SeimuSavebs bavSvis individualuri ganviTarebis axal gegmas, 
romelic waredgineba regionul sabWos.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb miRebu-
li Setyobinebis SemTxvevaSi (muxli #15)

1. napovni bavSvis aRmoCenidan an mSoblis (mSoblebis) mier sakuTari moqmedebiT an
umoqmedobiT gamoxatuli bavSvis mitovebidan bavSvis mitovebulad aRiarebis Sesaxeb 
sasamarTlos gadawyvetilebis kanonier ZalaSi Sesvlamde, mSoblis (mSoblebis) ufleba-
movaleobebi  SeCerebulad CaiTvleba da am uflebebs ganaxorcielebs da 
movaleobebs Seasrulebs saagentos meurveobisa da mzrunvelobis organo.

2.. napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb Setyobinebis miRebis SemTxvevaSi, saagento 
axorcielebs kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi, miusafari bavSvebis identificirebis 
mizniT (muxli #16) 

1. saagentos mobiluri jgufis (saagentos direqtoris brZanebiT gansazRvruli ufrosi
socialuri muSaki, fsiqologi, mZRoli, Tanaswor ganmanaTlebeli) mier miusafari 
bavSvis aRmoCenis SemTxvevaSi, Sesabamisi uflebamosilebis mqone socialuri muSaki, 
arasrulwlovnis miusafar bavSvad identificirebis mizniT, avsebs saagentos direqtoris 
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtiT damtkicebul maZieblis anketas.

2. arasruwlovnis miusafar bavSvad identificirebis SemTxvevaSi saagento axorcielebs
moqmedi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

e). saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi

saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis 172’6 muxli ganmartavs 
- „saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtis (dawesebulebis an/da misi uflebamosili 
TanamSromlis) mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb  Sesabamisi 
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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saxelmwifo organosTvis informaciis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs 
Sesabamisi fizikuri piris gafrTxilebas an dajarimebas 50 laridan 100 laramde odenobiT, 
Sesabamisi dawesebulebis (iuridiuli piris) dajarimebas 100 laridan 200 laramde 
odenobiT“.
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Tavi 13

bavSvze Zaladobis prevencia

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 3 sxvadasxva doneze xorcieldeba: sayovel-
Tao, miznobrivi da individualuri. 

arsebobs bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori;

bisken, sadac bavSvze Zaladoba xdeba. misi mizania Zaladobis ganmeorebisgan
bavSvebis dacva.

I done - sayovelTao prevencia 

sayovelTao prevenciis doqtrinis Tanaxmad,  mTeli sazogadoeba, maT Soris samedicino 
sazogadoeba, valdebulia daicvas bavSvi Zaladobisgan. Sesabamisad, misi strategia 
fokusirebulia mTlianad sazogadoebaze. sayovelTao prevenciul RonisZiebaTa 
grZelvadiani mizania sazogadoebis ganaTleba, socialuri cvlilebebis miRweva, Zaladobis 
mimarT tolerantobis aRkveTa da sxva.

sayovelTao prevenciis ZiriTadi miznebia: 

bavSvis ganviTarebis procesi, ganviTarebis ama Tu im safexurs rogori qceva Tu
mdgomareoba Seesabameba;

gamklavebis swavleba;

wevrisaTvis.

am mizanTa misaRwevad sxvadasxva strategiebi gamoiyeneba, rogoricaa, magaliTad,  
RonisZiebebi momavali mSoblebisaTvis, raTa isini advilad gaumklavdnen bavSvis 
aRzrdasTan dakavSirebul samomavlo sirTuleebs; programebi mSoblebisTvis - bavSvze 
zrunvis da misi ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb; aseve - programebi, romelTa 
meSveobiT bavSvebi aiTviseben konfliqtebis mSvidobianad mogvarebis, Zaladobisgan 
Tavis dacvis, sazogadoebaSi urTierTobis unarebs da sxva. krizisul situaciebSi metad 
mniSvnelovania TviTdaxmarebis jgufebis da 24-saaTiani krizisuli dacvis programebi, 
romlebic uzrunvelyofen mSoblebis swraf daxmarebas. amisTvis aucilebelia, qveyanaSi 
arsebobdes satelefono cxeli xazi, krizisuli centrebi, krizisul situaciebSi damxmare 
sakonsultacio samsaxurebi.
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saxelmwifo organosTvis informaciis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs 
Sesabamisi fizikuri piris gafrTxilebas an dajarimebas 50 laridan 100 laramde odenobiT, 
Sesabamisi dawesebulebis (iuridiuli piris) dajarimebas 100 laridan 200 laramde 
odenobiT“.
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II done - miznobrivi prevencia

prevenciis es done moicavs sazogadoebis im jgufisken mimarTul RonisZiebebs, sadac 
bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori arsebobs - ojaxebi stresul 
situaciebSi, axalgazrda mSoblebi; narko da alkoholdamokidebuli mSoblebi, aseve 
bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi (magaliTad, unarSezRuduloba). 

miznobrivi prevenciis ZiriTadi miznebia:

bavSvobisdroindeli gamocdileba maT qcevaze ukve mSoblis rolSi;

romelic mimarTulia ojaxis, mSoblis da bavSvis specifikuri problemebis
mogvarebaze;

wevrisaTvis.

am miznebis misaRwevad gamoyenebuli strategiebi moicavs: bavSvis aRzrdis swavlebis 
programebs, romlebic xelmisawvdomia riskis qveS myofi ojaxebisaTvis; programebs, 
romlebic aswavlian mSoblebs Temis resursebis gamoyenebas; programebs, romlebic 
axalgazrda mSoblebs miawvdian informacias iseT mniSvnelovan sakiTxebze, rogoricaa 
bavSvis ganviTareba da movla, da sxva. aucilebelia, arsebobdes samsaxurebi, sadac 
daxmarebas gauweven fsiqikuri janmrTelobis, depresiis,  alkoholizmis, narkomaniis 
problemis mqone mSoblebs da sxva. 

III done - individualuri prevencia 

individualuri prevencia moicavs im ojaxebTan muSaobas, romlebSic SeiniSna bavSvze 
Zaladoba da ugulebelyofa. is mimarTulia Zaladobis ganmeorebis Tavidan acilebaze. 

individualuri prevenciis ZiriTadi miznebia:

sacxovrebeli garemos SecvliT an moZaladisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT;

am mizanTa misaRwevad, prevenciis III doneze gamoyenebuli RonisZiebebi SeiZleba iyos: 
moZaladis ganrideba, saWiro SemTxvevaSi bavSvisTvis sacxovrebeli adgilis Secvla, 
moZalade mSoblebis reabilitacia maTi mkurnalobis uzrunvelyofiT, Zaladobagancdili 
bavSvis mkurnaloba,  mimRebi ojaxebis Seqmna da momzadeba, da sxva.

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 

ojaxis monaxuleba da mSobelTa ganaTleba: prevenciis erT-erTi warmatebuli da farTod 
gavrcelebuli strategiaa mSoblebis ganaTleba bavSvis aRzrdis sakiTxebSi. aRsaniSnavia, 
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rom amgvari ganaTleba unda emsaxurebodes rogorc dedebis, aseve mamebis unar-Cvevebis 
ganmtkicebas. yvelaze warmatebuli RonisZiebebi mimarTulia rogorc ojaxis SigniT 
bavSvis ganviTarebisken, aseve ojaxebis SesaZleblobis gazrdisken, - gaumklavdnen ojaxis 
gareT arsebul moTxovnebs. bavSvis aRzrdis, masze zrunvis sakiTxebSi mSoblebis da 
mzrunvelebis ganaTleba xels Seuwyobs aRzrdis araZaladobrivi meTodebis aRiarebas da 
damkvidrebas.

ojaxis monaxuleba gulisxmobs jandacvis sferos specialistebis monawileobas CvilTa 
da mcirewlovan bavSvTa saWiroebebis SefasebaSi, aseve mSoblebis unarebis SefasebaSi. 
ojaxis individualuri monaxuleba miznad isaxavs emociuri Tanadgomis gawevas, mSoblebis 
ganaTlebas, pozitiuri mSoblobis unar-Cvevebis ganviTarebas da garkveulwilad, ojaxis 
Sefasebas. ojaxis monaxuleba imis SesaZleblobasac iZleva, rom ojaxi, saWiroebis 
mixedviT, maTTvis aucilebel sxvadasxva samsaxurebs daukavSirdes.

mSobiarobamde da mSobiarobis Semdgom periodSi zrunva da ojaxis monaxuleba - bavSvze 
ZaladobasTan da bavSvis ugulebelyofasTan sabrZolvelad mniSvnelovania dedis da 
bavSvis janmrTelobis (bavSvebis sicocxlis dasawyisidanve) dacvis RonisZiebebi. amgvari 
momsaxureba xels uwyobs mSobels da bavSvs Soris siaxloves da mSoblebis mxridan 
mcirewlovan bavSvze Zaladobis riskis Semcirebas. namSobiarevi dedebis, axalSobilTa 
ojaxis monaxulebis programebis daxmarebiT SesaZlebelia adreve ganisazRvros, sWirdeba 
Tu ara mSobels daxmareba. 

mSoblebis konsultireba bavSvis ganviTarebis da usafrTxoebis sakiTxebze socialuri 
muSakebis erT-erTi mniSvnelovani funqcia da ojaxTan urTierTobis aucilebeli 
komponentia bavSvis ganviTarebis da usafrTxoebis Sesaxeb mSoblebis, mzrunvelebis 
sistematuri konsultireba. ZiriTadi sakonsultacio sakiTxebi SeiZleba iyos:

tirili da misi marTva: axalSobili da Cvili bavSvebi TavianT  moTxovnilebebs mxo-
lod tiriliT gamoxataven. amitom patarebi xSirad tirian. mSobelma unda icodes,
rom bavSvis tirils sxvadasxva mizezi da gansxvavebuli xasiaTi aqvs. dakvirvebul
mSobels advilad SeuZlia bavSvis tirilis mizezis dadgena. specialistma unda
urCios mSobels, rogor moiqces bavSvis tirilis dros.

usafrTxo garemo da dazianebebis arideba: mSobeli aucileblad unda iyos informi-
rebuli imis Sesaxeb, rom bavSvs ganviTarebisTvis usafrTxo garemo esaWiroeba.
bavSvis banaobis, Zilis, TamaSis Tu manqaniT mgzavrobis dros ufrosma unda
daicvas usafrTxoebis wesebi, raTa xeli Seuwyos bavSvis usafrTxoebas da daicvas
igi dazianebisgan.

bavSvis SenjRrevis sindromi: auxseniT mSoblebs, rom bavSvis SenjRrevisas arsebobs
seriozuli safrTxe, ganviTardes Tavis qalas travma. travmis mogvianebiTi Sedegebi
SeiZleba iyos  Tavis tvinis qerqis dazianebis gamo ganviTarebuli sibrmave, krunCxvebi
da sxva mZime Sedegebi. cnobilia, rom bavSvis Zaladobriv njRrevas yoveli meoTxe
msxverpli bavSvisTvis sasikvdilo Sedegi moaqvs. 4 Tvemde asakis bavSvebi yvelaze
maRali riskis jgufs warmoadgenen.

3 wlis krizisi - “jiutobis xana“: mSoblebi seriozul sirTuleebs awydebian 2-4
wlis bavSvebis emociur-qceviT gamovlinebebTan dakavSirebiT. ganumarteT
mSobels, rom am asakobriv periodSi bavSvis gamZafrebuli sijiute da yvelafris
damoukideblad gakeTebis survili misi ganviTarebis bunebrivi maxasiaTebelia. aseve
auxseniT, rom warmoqmnili problemebis daZleva da bavSvis jansaRi ganviTarebis
xelSewyoba mSoblebis da mzrunvelebis mxridan  moTminebis da taqtis gamoCeniT
aris SesaZlebeli.

kvebis problema bavSvebSi: bavSvis kvebis procesSi bevri mSobeli problemebs awyde-
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II done - miznobrivi prevencia

prevenciis es done moicavs sazogadoebis im jgufisken mimarTul RonisZiebebs, sadac 
bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori arsebobs - ojaxebi stresul 
situaciebSi, axalgazrda mSoblebi; narko da alkoholdamokidebuli mSoblebi, aseve 
bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi (magaliTad, unarSezRuduloba). 

miznobrivi prevenciis ZiriTadi miznebia:

bavSvobisdroindeli gamocdileba maT qcevaze ukve mSoblis rolSi;

romelic mimarTulia ojaxis, mSoblis da bavSvis specifikuri problemebis
mogvarebaze;

wevrisaTvis.

am miznebis misaRwevad gamoyenebuli strategiebi moicavs: bavSvis aRzrdis swavlebis 
programebs, romlebic xelmisawvdomia riskis qveS myofi ojaxebisaTvis; programebs, 
romlebic aswavlian mSoblebs Temis resursebis gamoyenebas; programebs, romlebic 
axalgazrda mSoblebs miawvdian informacias iseT mniSvnelovan sakiTxebze, rogoricaa 
bavSvis ganviTareba da movla, da sxva. aucilebelia, arsebobdes samsaxurebi, sadac 
daxmarebas gauweven fsiqikuri janmrTelobis, depresiis,  alkoholizmis, narkomaniis 
problemis mqone mSoblebs da sxva. 

III done - individualuri prevencia 

individualuri prevencia moicavs im ojaxebTan muSaobas, romlebSic SeiniSna bavSvze 
Zaladoba da ugulebelyofa. is mimarTulia Zaladobis ganmeorebis Tavidan acilebaze. 

individualuri prevenciis ZiriTadi miznebia:

sacxovrebeli garemos SecvliT an moZaladisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT;

am mizanTa misaRwevad, prevenciis III doneze gamoyenebuli RonisZiebebi SeiZleba iyos: 
moZaladis ganrideba, saWiro SemTxvevaSi bavSvisTvis sacxovrebeli adgilis Secvla, 
moZalade mSoblebis reabilitacia maTi mkurnalobis uzrunvelyofiT, Zaladobagancdili 
bavSvis mkurnaloba,  mimRebi ojaxebis Seqmna da momzadeba, da sxva.

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 

ojaxis monaxuleba da mSobelTa ganaTleba: prevenciis erT-erTi warmatebuli da farTod 
gavrcelebuli strategiaa mSoblebis ganaTleba bavSvis aRzrdis sakiTxebSi. aRsaniSnavia, 



78

ba. maTi Svilebi uars amboben miirTvan SeTavazebuli sakvebi mTlianad an nawilobriv 
mainc. zogierTi bavSvi Zalian nela Wams, zogi - Zalian swrafad. uTxariT mSoblebs, 
rom es zrdis procesSi normaluri movlenaa da SesaZloa, rom maTi Svilis mier 
damoukideblobis gamoxatvis saSualebac ki iyos. ganumarteT mSoblebs, rom Wamis 
procesSi ar gaubrazdnen,  Wama ar daaZalon pataras, miscen damoukideblad Wamis 
neba. daarwmuneT mSoblebi, rom bavSvis kvebis procesSi simSvidis da pozitiuri 
ganwyobis SenarCuneba orivesTvis kargi iqneba.

tualetis Cveva: tualetis Cvevis swavlebis etapi mSoblebisTvis safenebisgan gaTa-
visuflebas niSnavs, xolo patarasTvis es aris nabiji Tavdajerebulobisken da
damoukideblobisken. am Cvevis swavlebisas siZneleebi warmoiqmneba, rogoricaa
Casveleba, uari qoTnis gamoyenebaze. mSobelma/mzrunvelma unda gaiTvaliswinos,
rom yvela bavSvi individualuria, zogi advilad swavlobs qoTnis gamoyenebas, zogi
- Znelad. auxseniT mSoblebs, rom iy momTmenni da nu gauwyrebian bavSvs, Tu
man Caisvela an qoTani ar gamoiyena.

Tu mSobeli/mzrunveli  srulfasovan informacias flobs bavSvis saWiroebebis da misi 
ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb, is SeZlebs bavSvis zrda-ganviTarebisTvis Sesabamisi 
pirobebis Seqmnas da usafrTxo garemos uzrunvelyofas.

im ojaxebis daxmareba, romlebsac gansakuTrebuli saWiroebebis mqone bavSvebi hyavT - 
Tandayolili mqone bavSvebis mimarT ojaxSi Zaladobis 
Semcirebis programebis efeqtianobaze Zalian cota kvlevaa Catarebuli. Tumca,  
gansazRvrulia, rom perspeqtiuli midgoma gulisxmobs sazogadoebriv sawyisebze 
reabilitaciisa da adreul asakSi mxardaWeris programebs, centrebSi an ojaxebSi 
vizitebis saSualebiT.  bavSvebis mSoblebisaTvis 
mowyobilma xanmokle droebiTma Sesvenebam SeiZleba mTel ojaxs Seumciros stresi 
da Tan Seasrulos Zaladobis prevenciisken mimarTuli strategiis roli. 
mxardaWeris meqanizmebi, romlebic mSoblebs bavSvis movlisgan Sesvenebis 
saSualebas aZlevs, SesaZlebelia, organizebuli iyos religiuri da arasamTavrobo
organizaciebis an saxelmwifo uwyebebis mier da maT SeuZliaT daxmarebis gaweva

Zaladobis Tavidan asacileblad.
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bavSvebs, axalgazrdebs da adamianebs, visac maTi bedi 
awuxebT, SeuZliaT dagvirekon:

116 111

bavSvTa daxmarebis xazi

mogvmarTeT:

Tbilisi - bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis fondi

centris misamarTi: Tbilisi, ediSer maRalaSvilis quCa 4, bina 1.

bavSvTa daxmarebis xazi - 116 111

telefoni: (32) 2 421 422;

el-fosta: info@phf.org.ge;
veb-gverdi: www.phf.org.ge
Facebook: Public Health Foundation of Georgia

zugdidi - bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

reabilitaciis da ganviTarebis saqvelmoqmedo centri ”Tanaziari”

centris misamarTi: zugdidi, kedias q. #3, bina 2.

telefoni: (415) 22 24 75 an (415) 22 10 78

el-fosta: cactanaziari@gmail.com
Facebook: NGO Tanaziari

baTumi - bsu bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

sazogadoebrivi organizacia “sTef for vardi”

centris misamarTi: baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis fsiqologiis 
klinika, ninoSvilis/rusTavelis q. 35/32

telefoni: (422) 22 58 30, (422) 27 76 23;

el-fosta: cacbsu@gmail.com
veb-gverdi: http://stepforward.org.ge
Facebook: Step Forward

bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centrebi Seqmnilia proeqtis “advokatireba 
bavSvTa da axalgazrdebis dasacavad” farglebSi.

proeqti xorcieldeba evrokavSiris mxardaWeriT.
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socialuri samuSaos praqtikis safuZvlebi

saxelmZRvanelo bavSvebTan da ojaxebTan

momuSave socialuri muSakebisTvis

avtorebi: salome namiWeiSvili da maia mgeliaSvili

stilist-redaqtori: TamTa farulava

aprili, 2010
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Sesavali

warmogidgenT saxelmZRvanelos “socialuri samuSaos praqtikis safuZvlebi”, 
romelic momzadda evrokavSiris bavSvTa keTildReobis reformis proeqtis mier Se-
muSavebuli satreningo programis farglebSi. saxelmZRvanelo gankuTvnilia bavSvTa 
keTildReobis sferos socialuri muSakebisaTvis da misi mizania,  gaacnos socialur 
muSakebs socialuri samuSaos praqtikisaTvis aucilebeli codna, Rirebulebebi da 
unar-Cvevebi. imedia, saxelmZRvanelo daexmareba socialur muSakebs  bavSvebsa da maT 
ojaxebTan muSaobis procesSi. 

madlobas vuxdiT evrokavSiris bavSvTa keTildReobis reformis xelSewyobis 
proeqts socialur muSakTa kadrebis momzadebis procesSi gaweuli daxmarebisa da 
TanadgomisaTvis.

socialuri momsaxurebis saagento
bavSvze zrunvis samsaxuri
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avtorebis Sesaxeb:

salome namiWeiSvili: avtors miRebuli aqvs socialuri samuSaos magistris xarisxi 
kolumbiis universitetidan (a.S.S.). 1999 wlidan moRvaweobs bavSvTa keTildReobis sf-
eroSi. 2006 wlidan muSaobs evrokavSiris bavSvTa keTildReobis reformis xelSewyo-
bis proeqtSi bavSvze zrunvis/treningebis eqspertad. aris saqarTvelos socialur mu-
SakTa asociaciis Tavmjdomare.  avtori CarTulia socialuri momsaxurebis saagentos 
socialuri muSakebis treningebsa da kvalifikaciis amaRlebaSi, socialuri samuSaos 
trening-programebisa da masalebis momzadebaSi. igi aseve TanamSromlobs Tbilisis iv. 
javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universitetisa da i. WavWavaZis saxelobis saxelm-
wifo universitetTan da kiTxulobs rogorc sabakalavro, aseve samagistro kursebs so-
cialur samuSaoSi. salome namiWeiSvili bavSvTa keTildReobis saxelmwifo reformaSi 
aqtiurad aris CarTuli, rogorc socialuri samuSaosa da bavSvTa sakiTxebis eqsperti. 
aqvs regionul da saerTaSoriso doneze socialuri samuSaos konsultantad muSaobis 
gamocdileba.

 

maia mgeliaSvili:  avtors miRebuli aqvs socialuri samuSaos magistris xarisxi q. 
sent-luisis vaSingtonis saxelobis universitetidan (a.S.S.). maia mgeliaSvili 2006 wli-
dan muSaobs britanul saqvelmomqmedo organizaciaSi  “EveryChild” socialuri samuSaos 
teqnikur mrCevlad. igi aseve aris Tbilisis iv. javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo uni-
versitetis sociologiisa da socialuri samuSaos mimarTulebis mowveuli leqtori, 
sadac kiTxulobs rogorc sabakalavro, aseve samagistro kursebs socialur samuSaoSi. 
aris saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis wevri. avtori aqtiurad aris CarTuli 
socialuri momsaxurebis saagentos socialuri muSakebis treningebsa da kvalifikaci-
is amaRlebaSi, socialuri samuSaos trening-programebisa da masalebis momzadebaSi. 
aqvs regionul da saerTaSoriso doneze socialuri samuSaos konsultantad muSaobis 
gamocdileba.
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saxelmZRvanelos Sesaxeb

Tavi I: socialuri muSakis profesia – zogadi mimoxilva

es Tavi mimoixilavs socialuri  muSakis profesias saerTaSoriso konteqstSi. 

kerZod,  socialur muSakebs awvdis informacias  am profesiis ganviTarebis istoriis 

Sesaxeb (saerTaSoriso da adgilobriv konteqstSi); aseve, uqmnis ZiriTad warmodgenas 

socialuri samuSaos daniSnulebis, amocanebis, miznobrivi jgufebis, mimarTulebebis, 

socialur muSakTa rolebis Sesaxeb da yuradRebas amaxvilebs profesiisaTvis aucileb-

el codnas, Rirebulebebsa da unar-Cvevebze.

Tavi II: socialuri samuSao da bavSvTa keTildReoba

es Tavi mimoixilavs bavSvTa keTildReobis reformas; aseve, socialur muSakebs 

awvdis informacias gaeros bavSis uflebaTa konvenciis Seqmnis istoriis, ZiriTadi 

principebis, muxlebisa da konvenciis monitoringis Sesaxeb. TavSi mocemuli pro-

grama `bavSvze zrunva 2010~ bavSvze zrunvis samsaxuris erT-erTi umniSvnelovanesi 

dokumentis,miznebis, amocanebisa da qveprogramebis mimoxilvaa. mocemul TavSi yura-

dRebaa gamaxvilebuli bavSvze zrunvis sferoSi moRvawe saxelmwifo socialur muSakTa 

funqciebsa da rolebze. 

Tavi III: meurveobisa da mzrunvelobis funqcia socialuri samuSaos pra-

qtikaSi 

es Tavi mimoixilavs meurveobisa da mzrunvelobis funqcias da socialuri muSakis 

valdebulebebs meurveoba-mzrunvelobis kuTxiT (Svilad ayvana, mindobiT aRzrda, meu-

rveobisa da mzrunvelobis daweseba, reintegracia, ojaxuri davebi). ganxilul iqneba 

aseve Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis kanonebis ZiriTadi principebi. Tavi aseve 

Seexeba bavSvis biologiuri ojaxis gareT ganTavsebis prevencias. 

Tavi IV: socialuri samuSaos Teoriuli safuZvlebi

es Tavi ganixilavs Teoriebs, romlebic safuZvlad udevs socialuri samuSaos 

praqtikas. kerZod, yuradReba gamaxvilebulia ekologiuri sistemebis Teoriaze, midg-

omaze `adamiani garemoSi~, bio-fsiqo-socialur perspeqtivasa da gaZlierebis Teori-

aze.

Tavi V: SemTxvevaze muSaobis specifika socialur samuSaoSi

es Tavi mimoixilavs socialuri samuSaos praqtikis erT-erT mTavar meTods, Sem-

Txvevis marTvas, kerZod ki, zogadi intervenciis models, romelsac  socialuri mom-

saxurebis saagentos socialur muSakTa praqtika efuZneba; Aaseve,  socialuri samuSaos 

intervenciis doneebsa da tipebs, rac socialur muSakebs uqmnis zogad warmoadgenas 

socialuri samuSaos praqtikis masStabebis Sesaxeb.



9

Tavi VI: bavSvis ganviTarebis etapebi da Taviseburebebi

es Tavi mimoixilavs bavSvis ganviTarebis Semdeg ZiriTad etapebs: adreuli bavSvo-

ba, Sua bavSvoba, mozardoba da siymawvile. Aawvdis socialur muSakebs informacias bavS-

vis ganviTarebis etapebis maCveneblebis Sesaxeb, kerZod ki yuradRebas amaxvilebs gan-

viTarebis TiToeuli etapis fizikur, SemecnebiT da emociur Taviseburebebze. aseve, 

ganixilavs, bavSvis ganviTarebaze moqmed damcav da risk faqtorebs.   

Tavi VII: bavSvis ganviTarebis Teoriebi

es Tavi mimoixilavs bavSvis ganviTarebis fsiqodinamikur, humanistur da Taname-

drove Teoriebs. fsiqodinamikuri Teoriebidan ganxilulia froidis fsiqoanalizis 

Teoria, eriqsonis fsiqosocialuri Teoria da adleris individualuri fsiqologi-

is Teoria. humanisturi Teoriebidan mocemulia abraham maslous motivaciis Teoria, 

xolo ganviTarebis Tanamedrove Teoriebidan, mijaWvulobisa da sicocxlisunariano-

bis Teoriebi. Tavi socialur muSakebs awvdis informacias, am Teoriebis ZiriTad po-

stulatebze, rac maT daexmarebaT bavSvis ganviTarebis Sefasebis procesSi. 

Tavi VIII: bavSvis Sefaseba 

es Tavi mimoixilavs bavSvis Sefasebis process, romelic efuZneba Sefasebis inte-

grirebul models. Gganixilavs am procesis miznebsa da ZiriTad principebs. Aawvdis so-

cialur muSakebs informacias Sefasebis integrirebuli modelis ZiriTadi aspeqtebis 

Sesaxeb; Aaseve, moicavs im ZiriTad kiTxvebs, romlebic socialur muSakebs daexmarebaT 

bavSvis Sefasebis procesSi. 

Tavi IX: ojaxis mniSvneloba socialur samuSaoSi

es Tavi mimoixilavs ojaxTan muSaobis rols socialur samuSaoSi; ganixilavs oja-

xs ekologiuri sistemebis Teoriis mixedviT da acnobs socialur muSakebs im ZiriTad 

cnebebs, faqtorebs, meTodebsa da instrumentebs, romlebic maT daexmarebaT ojaxis 

Sefasebis procesSi. 

Tavi X: komunikacia, interviu da konsultireba

es Tavi mimoixilavs komunikaciis mniSvnelobas socialur samuSaoSi da awvdis socia-

lur muSakebs informaciias komunikaciis saxeebis, efeqturi komunikaciisa da komunika-

ciis xelSemSleli faqtorebis Sesaxeb. aRniSnul TavSi yuradReba gamaxvilebulia inter-

vius specifikaze socialur samuSaoSi, kerZod ki, pirveli intervius mniSvnelobaze da 

ayalibebs warmatebuli intervius ganmapirobebel faqtorebs. Aaseve, es Tavi mimoixilavs 

konsultirebas rogorc socialuri samuSaos intervenciis erT-erT mniSvnelovan for-

mas, kerZod ki konsultirebis  rols, process, modelebs da misi Catarebis unar-Cvevebs. 



10

Tavi XI: bavSvze Zaladoba da misi ugulebelyofa

es Tavi mimoixilavs bavSvisadmi araRirseuli mopyrobis formebs, kerZod ki, Zala-

dobasa da ugulebelyofas. azustebs terminebis mniSvnelobas rogorc saerTaSoriso 

praqtikis, aseve, qarTul samarTlebriv konteqstSi. awvdis socialur muSakebs infor-

macias moZaladis qcevis Taviseburebebis, Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri 

portretis, misi fizikuri niSnebisa da qcevis specifikis Sesaxeb; aseve, im riskfaqto-

rebis Sesaxeb, romlebic ganapirobeben mSoblebis mxridan Zaladobas, xolo bavSvebisa 

_ Zaladobis msxverplad gaxdomas. am TavSi detalurad aris ganxiluli Zaladobagan-

cdil bavSvsa da mis ojaxTan intervius Taviseburebebi, da bolos, Zaladobis Sedegebi.

Tavi XII: SezRuduli SesaZleblobis mqone adamianebi da socialuri samu-

Sao

es Tavi mimoixilavs SezRudul SesaZleblobasTan dakavSirebul sakiTxebs, ker-

Zod, azustebs terminebis mniSvnelobas rogorc saerTaSoriso praqtikis, aseve, qar-

Tul samarTlebriv konteqstSi da ganixilavs socialuri muSakis daniSnulebas SezRu-

duli SesaZleblobis mqone bavSvebTan muSaobaSi.  awvdis socialur muSakebs informa-

cias SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvTan urTierTobis samedicino da socialu-

ri modelis, SezRuduli SesaZleblobis gamomwvevi mizezebis, klasifikaciis, zrunvis 

principebis Sesaxeb. aseve, yuradRebas amaxvilebs iseT sakiTxebze, rogoricaa SezRu-

duli SesaZleblobebis mqone bavSvis zagavlena ojaxze da Zaladobis Tema SezRuduli 

SesaZleblobis mqone bavSvebTan mimarTebaSi.

Tavi XIII: krizisi, stresi da krizisuli intervencia

es Tavi mimoixilavs krizissa da stresTan dakavSirebul sakiTxebs, kerZod, 

azustebs maT mniSvnelobasa da ganmartebas. ganixilavs maT tipebs, gamomwvev mizezebsa 

da niSnebs. aseve, yuradReba gamaxvilebulia socialuri muSakis rolze stresis daZle-

visa da krizisuli internveciis procesSi. 

Tavi XIV: socialuri samuSaos zedamxedveloba

es Tavi mimoixilavs socialuri muSakis profesiaSi zedamxedvelobis mniSvnelo-

bas. socialur muSakebs awvdis informacias zedamxedvelobis administraciuli, sagan-

manaTleblo da mxardamWeri funqciebis Sesaxeb.  yuradRebas amaxvilebs zedamxedve-

lobis procesze da ganixilavs socialuri momsaxurebis saagentos ufrosi socialuri 

muSakis rols zedamxedvelobis procesSi. 
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Tavi I: socialuri muSakis profesia –
zogadi mimoxilva

es Tavi mimoixilavs socialuri  muSakis profesias saerTaSoriso konteqst-

Si. kerZod,  socialur muSakebs awvdis informacias  am profesiis ganviTarebis is-

toriis Sesaxeb (saerTaSoriso da adgilobriv konteqstSi); aseve, uqmnis ZiriTad 

warmodgenas socialuri samuSaos daniSnulebis, amocanebis, miznobrivi jgufeb-

is, mimarTulebebis, socialur muSakTa rolebis Sesaxeb da yuradRebas amaxvilebs 

profesiisaTvis aucilebel codnas, Rirebulebebsa da unar-Cvevebze.

1.1 socialuri muSakis profesiis ganviTarebis
istoria – saerTaSoriso da adgilobrivi konteqsti

socialuri samuSao, rogorc aRiarebuli profesia, SedarebiT axali warmo-

Sobisaa, Tumca misi fesvebi saqvelmoqmedo saqmianobaSi aris saZiebeli. profe-

siis aRmoceneba ukavSirdeba socialuri uTanasworobis aRmofxvris sakiTxs 

da igi siRaribesa da masTan dakavSirebul socialur problemebTan brZolas 

iTvaliswinebs. qvelmoqmedeba uZvelesi cnebaa. msoflios TiTqmis yvela ZiriTa-

di religia mouwodebs  RaribTa daxmarebisaken. qvelmoqmedeba, ZiriTadad, mate-

rialuri daxmarebis gacemasTan aris gaigivebuli, rogoricaa fuladi daxmareba, 

sakvebiTa da tansacmliT daxmareba da sxva. RaribTaTvis socialuri dacvis sis-

temis Seqmna pirvelad me-17 saukunis inglisSi scades. am sistemas safuZvlad da-

edo dedofal elisabedis `RaribTa kanoni~ (1601w.), romlis mixedviTac dawesda 

finansuri Semweoba im adamianebisaTvis, visac SezRuduli SesaZleblobebis gamo 

ar SeeZloT muSaoba. dasaxmarebelTa siaSi aRiricxebodnen aseTi adamianebi, ro-

melTac gadaecemodaT saWmeli, tansacmeli da a.S. kanoni aseve iTvaliswinebda im 

Raribebis gamosasworebel (koreqciul)  dawesebulebebSi muSaobas, romlebsac 

SeeZloT muSaoba, magram maTxovrobas amjobinebdnen. aseTi tipis dawesebulebebi 

Raribebs saWmelsa da sacxovrebel adgils sTavazobda da garkveul samuSaos as-

rulebinebda.

XIX saukunis industriulma revoluciam evropaSi didi Zvrebi ganapiroba. 

mecnierulma da teqnologiurma ganviTarebam saTave daudo urbanizacias da mi-

gracias soflebidan qalaqebSi samuSao adgilebis mosapoveblad. Tavis mxriv, yo-

velive aman bevri socialuri problema warmoSva. am periodSi SeimCneva protes-

tantuli eklesiis misioneruli moRvaweoba, rac xalxSi religiur moZRvrebaTa 

qadagebiT, qvelmoqmedebiTa da TanadgomiT cdilobda siRaribis, prostituciisa 

da sxva problemebis aRmofxvras. imavdroulad, inglisSi saTave daedo e.w. `gan-

saxlebis moZraobas~, romelic iTvaliswinebda RaribTaTvis iseTi momsaxurebis 

miwodebas, rogoricaa TavSesafari, sakvebi, tansacmeli, dawyebiTi ganaTleba. pa-

ralelurad amerikis SeerTebul StatebSi, kerZod, Cikagosa da niu-iorkSi, aseve 

Tavi I
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amoqmedda  gansaxlebis moZraoba, romlis iniciatoric jein adamsi iyo. amerikis 

SeerTebul StatebSi gansaxlebis moZraobis pirveli saxli iyo `halis saxli~, ro-

melic 1880 wels daarsda. `halis saxlis~ misia mdgomareobda Raribi emigrantebisa 

da socialurad SeWirvebuli mosaxleobisaTvis socialuri da saganmanaTleblo 

saWiroebis dakmayofilebaSi.

socialuri samuSaos rogorc profesiis CamoyalibebaSi didi roli Seasru-

la `qvelmoqmedebis organizebis sazogadoebam~, romelic 1800-1900 wlebSi ev-

ropasa da aSS-Si gavrcelda. radgan sazogadoebaSi gavrcelda azri, rom zogierTi 

Raribi adamiani mTeli cxovrebis ganmavlobaSi rCeboda damokidebuli mxolod 

qvelmoqmedebaze da ar moiZiebda siRatakidan Tavis daRwevis saSualebas, `qvel-

moqmedebis organizebis sazogadoebam~ miznad daisaxa, Seeswavla RaribTa mdgoma-

reoba da eswavlebina maTTvis siRaribesTan brZolis gzebi.

aSS-Si filadelfiis `qvelmoqmedebis organizebis sazogadoebas~ saTaveSi 

Caudga meri riCmondi (1861-1928 ww), romlis naSromebmac gardamtexi roli iTa-

maSa socialuri samuSaos profesiad CamoyalibebaSi. meri riCmondis naSromSi 

`socialuri diagnozi~ pirvelad ganisazRvra socialuri samuSaos adamianebTan 

uSualo  praqtikis ZiriTadi principebi da meTodebi da socialuri samuSaos sx-

vadasxva tipebi. meri riCmondis naSromi socialuri samuSaos rogorc profesiis 

dafuZnebis fundamentur naSromad SeiZleba CaiTvalos. 1898 wels socialuri mu-1898 wels socialuri mu-

Sakis profesiaSi pirveli leqcia aSS-is kolumbiis universitetSi Catarda.  

1920-iani wlebSi aSS-Si garkveuli cvlilebebi SeiniSneba. pirvel rigSi, es 

dakavSirebuli iyo feministuri moZraobis pirveli talRasTan, romelic qal-

TaTvis politikuri, kerZod, arCevnebSi monawileobis miRebis uflebis mopove-

bisaken iyo mimarTuli. 1930-40-iani wlebis aSS-is ekonomikuri depresiis  (`didi 

depresia~) da meore msoflio omis fonze socialur muSakTa roli RaribTa da 

umweoTa daxmarebaSi kidev ufro gaZlierda. socialuri muSaki frensis perkinsi  

iyo pirveli qalbatoni, romelic prezident franklin ruzveltis dros Sromis 

departamentis xelmZRvanelad dainiSna da romelmac didi wvlili Seitana axali 

kanonmdeblobis SemuSavebaSi. 

1970-ian wlebamde socialur samuSaoSi dominirebda e.w. `samedicino mod-

eli~, romelic cdilobda individis qcevis koreqcias da yuradRebas amaxvileb-

da misi garemosTan Seguebis unaris gamomuSavebaze. am modeliT socialuri sam-

uSaos roli, ZiriTadad, mikro doneze, daxmarebis saWiroebis mqone adamianebTan 

muSaobaSi moiazreboda da upiratesobas aniWebda socialuri samuSaos iseT me-

Todebs, rogoricaa SemTxvevis marTva da konsultireba1. 70-iani wlebis Semdeg 

daisva sakiTxi socialur samuSaoSi e.w. `socialuri cvlilebis modelisaTvis~ 

upiratesobis miniWebaze, romlis Tanaxmadac socialuri samuSaos mTavari arsi 

sasurveli socialuri cvlilebis miRwevaSi mdgomareobs. es ukavSirdeba makro 

1  SemTxvevis marTva –  procesi, romlis meSveobiTac socialuri muSaki beneficiaris saWiroebebisa da 
interesebis Sesabamisad awodebs mas aucilebeli momsaxurebis pakets. konsultireba gulisxmobs fsiqologiu-
ri Teoriebisa da profesiuli da pirovnuli unar-Cvevebis (komunikacia, intuicia da sxva) gamoyenebas individis 
piradi problemebis mosagvareblad.
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doneze socialuri politikis SemuSavebas, daxmarebis saWiroebis mqone adamianTa 

dacvas da Sesabamisi sakanonmdeblo cvlilebebis mxardaWeras. 

Mmeoce saukunis bolos socialuri samuSao kidev ufro ganviTarda da orientire-

buli gaxda kvlevasa da faqtebze dafuZnebul praqtikaze. istoriulad es profesia 

ganviTarda rogorc RaribTa da glaxakTa damcveli da dRes ganviTarebul qveynebSi 

misi moRvaweobis areali mniSvnelovnad gafarTovda. dResdReobiT socialuri mu-

Sakebi moRvaweoben iseT sxvadasxva sferoSi, rogoricaa samTavrobo uwyebebi, ojaxeb-

sa da bavSvebTan momuSave organizaciebi, skolebi, janmrTelobis dacvis dawesebule-

bebi, fsiqiatruli dawesebulebebi, biznesi, industria da kerZo praqtikis2  sfero. 

socialuri muSakebi floben ra samecniero xarisxs,  asruleben sxvadasva funqcias, 

individebTan  uSualo praqtikiT dawyebuli socialuri politikis sakiTxebze muSao-

biT damTavrebuli.  ganviTarebuli qveynebis umravlesobaSi socialuri muSakebi sam-

uSao lizencias floben, rac maTi muSaobisaTvis aucilebeli winapirobaa.

socialuri muSakis profesiis ganviTareba saqarTveloSi

saqarTveloSi socialuri samuSao axalbeda profesiaa.  igi ganviTarda qvey-

anaSi mimdinare  cvlilebebis paralelurad. sabWoTa kavSiris daSlam Sedegad 

moitana qveynis socialur-ekonomikuri usafrTxoebis sistemis rRveva. rogorc 

zemoT aRvniSneT, saerTaSoriso konteqstSi socialuri samuSao siRaribisa da 

masTan dakavSirebuli problemebis fonze aRmocenda da am mxriv arc qarTuli re-

aloba warmoadgens gamonakliss. 

1990-iani wlebis miwuruls arasamTavrobo seqtorma saqarTveloSi daiwyo 

socialuri samuSaos cnebis danergva. am mxriv mniSvnelovani roli ekuTvnis bri-

tanul saqvelmoqmedo organizaciis `evriCaildi~ warmomadgenlobas saqarT-

veloSi, romelmac SeimuSava bavSvebsa da ojaxebTan momuSave socialuri muSake- SeimuSava bavSvebsa da ojaxebTan momuSave socialuri muSake-

bis gadamzadebis pirveli modeli da danerga bavSvze zrunvis sferoSi socialuri 

muSakis praqtika. 2001 wels gaeros bavSvTa fondisa da `evriCaildis~ mxardaWeriT 

saqarTvelos mTavrobam safuZveli Cauyara bavSvTa keTildReobis sferoSi so-

cialuri samuSaos praqtikas rogorc bavSvTa keTildReobis reformis ganxor-

cielebis erT-erT mniSvnelovan meqanizms. paralelurad socialuri samuSaos 

praqtika inergeboda adgilobrivi da saerTaSoriso arasamTarobo organizacie-

bis mier iseT sferoebSi, rogoricaa gerontologia, Zaladoba, trefikingi, fsiqi-

kuri janmrTeloba, arasrulwlovanTa  samarTali, usaxlkaroba da sxva. 

2001 wlidan moqmedeba daiwyo fond ̀ Ria sazogadoeba saqarTvelos~ social-

uri samuSaos ganviTarebis mxardaWeris programam, romelmac umniSvnelovanesi 

roli iTamaSa pirvel adgilobriv kvalificiur socialur muSakTa momzadebaSi. 

programa iZleoda  socialuri samuSaos Seswavlis saSualebas amerikis SeerTe-

buli Statebis wamyvan universitetebSi, kerZod, kolumbiis universitetSi, niu-

2  kerZo praqtika – socialuri momsaxurebis kerZo praqtikis dros, socialuri muSaki damoukideblad 
axorcielebs momsaxurebis miwodebas Sesabamisi anazRaurebis fasad. momsaxureba ZiriTadad exeba socialuri 
samuSaos klinikur-Terapiul praqtikas. 

Tavi I



14

iorkisa da vaSingtonis universitetSi, sent luisSi.  2004 wels aRniSnuli progra-

mis kursdamTavrebulebma saqarTveloSi daarses saqarTvelos socialur muSak-

Ta asociacia, romelmac miznad daisaxa socialuri muSakis profesiis ganviTare-

bis xelSewyoba. asociacia dReisaTvis aerTianebs rogorc bavSvTa keTildReobis, 

aseve sxva sferoebSi moqmed socialur muSakTa umravlesobas da am profesiis gan-

viTarebiT dainteresebul pirebs. 

2005-2006 wlamde saqarTveloSi socialuri muSakis profesia umaRles sas-

wavleblebSi ar iswavleboda. Aam droisTvis ukve aSkara iyo socialuri samuSaos 

saganmanaTleblo bazis ganviTarebis aucilebloba. 2006 wlidan saqarTveloSi 

funqcionireba daiwyo sabakalavro (javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo uni-

versiteti) da samagistro (javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universiteti 

da WavWavaZis saxelobis saxelmwifo universiteti) programebma.

1.2 socialuri samuSaos daniSnuleba, amocanebi,
miznobrivi  jgufebi da mimarTulebebi

socialuri samuSaos gansazRvreba

socialuri samuSao profesia da socialuri mecnierebaa, romelic emsaxu-

reba socialur samarTlianobas, cxovrebis xarisxis gaumjobesebas, individTa da 

jgufTa potencialis srulyofil gamovlenas sazogadoebaSi.

 saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis ganmartebiT, `socialuri 

samuSao aris profesia, romelic xels uwyobs individis, jgufis da Temis3 so-

cialuri funqcionirebis amaRlebas da miznad isaxavs sazogadoebaSi iseTi 

pirobebis Seqmnas, romelic maT TavianTi potencialis sruli realizaciis 

saSualebas miscems~ (saqarTvelos socialur muSakTa asociacia, 2006).  

socialuri funqcionireba gulisxmobs adamianis mier sakuTari potencialis 

srul realizebasa da individis, jgufis, an Temis mier sakuTari uflebebisa da 

Tavisuflebebis codnasa da dacvas. 

socialuri samuSaos miznobrivi jgufebi

socialuri samuSaos moznobrivi jgufebi aerTianebs im adamianebs, romelT-

ac emsaxurebian socialuri muSakebi.socialuri muSakebi emsaxurebian yvela asa-

kis adamians – Cvili bavSvebidan dawyebuli xandazmulebiT damTavrebuli. 

qvemoT mocemulia is ZiriTadi miznobrivi jgufebi, romlebTanac social-

uri muSakebi muSaoben:

•	 ojaxuri Zaladobis msxverplni da moZaladeebi

3 Temi – adamianTa erToba, romelTac gaaCniaT raime saerTo niSani, rac maT aerTianebT da ganasxvavebs 
sxvebisgan.
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•	 SidsiT daavadebulni da maTi ojaxebi

•	 siRaribis zRvarze myofi ojaxebi da individebi

•	 usaxlkaroni

•	 umuSevrebi

•	 kanondamrRvevi individebi da maTi ojaxebi

•	 qorwinebaSi armyofi fexmZime mozardebi

•	 martoxela mSoblebi

•	 Zaladobis da ugulebelyofis  msxverpli bavSvebi

•	 oblebi, quCis bavSvebi, gaSvilebuli bavSvebi, ganviTarebis problemebis 

mqone bavSvebi

•	 SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebi da maTi ojaxebi

•	 arasrulwlovani damnaSaveebi da maTi ojaxebi

•	 fsiqikuri janmrTelobis mqone pirebi da maTi ojaxebi

•	 emigrantebi, devnilebi

•	 umciresobaTa warmomadgenlebi

•	 xandazmulebi

•	 narkomaniisa da alkoholizmis problemebis mqone adamianebi

•	 garkveuli stresis mqone an Seguebis problemebis mqone individebi

socialuri samuSaos saerTaSoriso praqtikaSi im individebs, ojaxebsa Tu 

jgufebs, romelTanac socaluri muSakebi muSaoben klientebs uwodeben. saqarT-

veloSi igive mniSvnelobiT xmaroben iseT terminebs, rogoricaa mag. beneficiari, 

momsaxurebis momxmarebeli, mosargeble, individi an daxmarebis saWiroebis mqone 

adamiani. saxelmZRvaneloSi, ZiriTadad, “klientis” mniSvnelobiT beneficiaria 

(an individi)  gamoyenebuli.  

socialuri samuSaos daniSnuleba

socialuri samuSaos daniSnulebaa adamianis socialuri funqcionirebis 

gaumjobeseba. socialuri funqcionirebis gaumjobeseba gulisxmobs adamianuri 

moTxovnilebebis adekvatur dakmayofilebas, raTa individebma miaRwion TviT-

realizacias da gaxdnen sazogadoebis srulfasovani wevrebi. adamianTa social-

uri funqcionirebis gasaumjobeseblad socialuri samuSao   sami ZiridaTi mi-

marTulebiT xorcieldeba. Ees aris prevencia, reabilitacia da remediacia. 

prevencia moicavs sxvadasxva saWiroebis mqone adamianebisaTvis social-

uri momsaxurebis miwodebas, raTa Tavidan aviciloT Semdgomi garTulebebi. igi 

moicavs iseT programebsa da momsaxurebas, rogoricaa ojaxis dagegmva, mSoblebis 

ganaTleba, konsultaciebi qorwinebamde an pensiaze gasvlamde a.S.

reabilitacia exmareba im adamianebs, romelTa  funqcionireba fizikuri Tu 

fsiqikuri problemebis gamo ukve daqveiTebulia.  aseT adamianebs miekuTvnebian 

mag. SezRuduli SesaZleblobis mqone an Zaladobis msxverpli pirebi.
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remediacia arsebuli problemebis Semcirebas an aRmofxvras gulisxmobs. 

magaliTad, narkomaniasTan, rogorc zogadad problemasTan brZola da ara mis 

konkretul gamovlinebasTan. 

socialuri samuSaos amocanebi

socialuri samuSaos amocanebia: 

•	 adamianebis daxmareba sakuTar SesaZleblobaTa gaumjobesebaSi, maTi prob-

lemis gadaWris, garemosTan Seguebisa da ganviTarebis zogadi unaris gaum-

jobesebisaTvis xelis Sewyoba. am doneze muSaoba, ZiriTadad, individebTan 

mimdinareobs.

•	 adamianebis dakavSireba aucilebel resursebTan da momsaxurebasTan da maTi 

daxmareba am resursebis gamoyenebaSi. Aam doneze socialuri samuSao mimdin-

areobs sxvadasxva sistemis urTierTobis farglebSi.

•	 organizaciebis da maTi momsaxurebis gaumjobeseba adamianebis moTxov-

nilebaTa Sesabamisad. am doneze muSaoba mimdinareobs programul da orga-

nizaciul doneze.

•	 socialuri politikis Camoyalibebisa da ganviTarebisaTvis xelis Sewyoba. Aam 

doneze muSaoba mimdinareobs saxelmwifo dawesebulebebTan.

socialuri samuSaos mimarTulebebi

socialuri muSakebi muSaoben Semdegi mimarTulebiT:

•	 individebsa da ojaxebTan  (individualuri SemTxvevebi)

•	 jgufebTan (jgufuri muSaoba)

•	 TemebTan (saTemo mobilizacia da ganviTareba)

•	 organizaciebTan (administrireba)

individualur SemTxvevebze muSaobis dros socialuri muSaki exmareba indi-

vids piradi da socialuri problemebis mogvarebaSi. individualuri muSaoba Sei-

Zleba, miznad isaxavdes, daexmaros mas garemosTan SeguebaSi an socialuri da ekono-

mikuri cvlilebisagan gamowveuli problemebis gadalaxvaSi (magaliTad, bavSvebis 

mindobiT aRzrdaze muSaoba, saWiro socialuri daxmarebis moZieba maTTvis, a.S). 

jgufebTan muSaobis dros yuradReba eTmoba  konkretul sakiTxs an prob-

lemas. socialuri muSaki jgufTan muSaobis dros miznad isaxavs ama Tu im sakiTx-

Tan/problemasTan dakavSirebiT mocemuli jgufis damokidebulebis gagebas da 

problemis mosagvareblad SesaZlebeli gzebis  moZiebas (mag. bavSvTa deinstitu-

cionalizaciis procesTan dakavSirebiT mSobelTa jgufTan, an mindobiT aRmz-

rdelebTan  muSaoba).

saTemo mobilizacia aris procesi, romlis drosac socialuri muSaki ex-

mareba adgilobriv Tems, Seafasos sakuTari resursebi, dasaxos samoqmedo gegma 
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da Zalisxmeva mimarTos TemisaTvis aucilebeli problemebis mogvarebisaken. so-

cialur muSaks am procesSi bevri rolis Sesruleba SeuZlia: sxvadasxva mxares So-

ris urTierTobis koordinireba, moqalaqeTa am procesSi CarTvisa da monawileo-

bisaTvis xelis Sewyoba, saWiroebaTa Seswavla, dagegmva, da Temis samoqmedo gegmis 

SemuSaveba Temis wevrebTan erTad.

organizaciebTan muSaoba gulisxmobs, socialuri momsaxurebis Camoyal-

ibebasa da ganviTarebaSi organizaciebisTvis daxmarebis aRmoCenas. marTva/admin-

istrireba aris socialuri muSakis erT-erTi roli, romlis drosac socialuri 

muSaki raime socialur programas an socialur saagentos xelmZRvanelobs.     

1.3 socialuri muSakis rolebi

socialuri muSakis umTavresi movaleobaa daxmarebis saWiroebis mqone pire-

bisTvis (individebi, ojaxebi, jgufebi)  socialuri momsaxurebis gaweva. social-

uri muSaki unda iRvwodes beneficiaris uflebebis dasacavad da RaribTa, umweoTa 

da diskriminirebulTa sasargeblod socialuri cvlilebis misaRwevad. 

aRniSnulis uzrunvelsayofad socialuri muSakebi Semdeg rolebSi gvev-

linebian: 

momsaxurebis uSualo mimwodeblis roli

•	 individualuri konsultacia (mag. mSoblebisaTvis an mzrunvelebisaTvis 

bavSvis aRzrdis unar-Cvevebis ganviTarebis sakiTxebze);

•	 ojaxuri konsultacia (mag. mindobiTi aRmzrdeli ojaxisaTvis aRsazrdelT-

an maTi urTierTobis sakiTxebze);

•	 jgufuri Sexvedrebis fasilitacia (mag. mxardamWeri jgufebi, TviTdaxmare-

bis jgufebi,  Terapiuli jgufebi, unarTa ganviTarebis jgufebi da sxva);

•	 ganmanaTleblis/informaciis gamavrceleblis funqciis Sesruleba (mag. 

treningi stresis daZlevis teqnikis Sesaxeb);

•	 fsiqo-socialuri reabilitacia (mag. Zaladobis msxverpli pirebisaTvis). 

sistemaTa urTierTdamakavSireblis roli

•	 Suamavlis rolSi, socialuri muSaki exmareba adamianebs resursebis gamoyen-

ebaSi. imisaTvis rom socialurma muSakma kargad Seasrulos Suamavlis roli, 

man kargad unda icodes, ra resursebi arsebobs sazogadoebaSi da am codnis 

safuZvelze daakavSiros individi Sesabamis programebsa Tu organizaciebT-

an. Suamavlis rolSi socialuri muSaki agvarebsproblemebs , rodesac raRac 

mizezebis gamo individi ar an ver iRebs im momsaxurebas, romelic mas ekuT-

vnis;

•	 individualuri SemTxvevis menejeris (mmarTvelis) rolSi, socialuri mu-
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Sakis pusixismgeblobaSi Sedis individis saWiroebaTa Sefaseba, arsebuli 

resursebis mobilizeba, samoqmedo gegmis SemuSaveba,  Sesabamisi momsaxure-

bis ganxorcieleba da monitoringi;

•	 advokatirebisas socialuri muSaki individisaTvis iseT resursebs moipov-

ebs, romelzec mas damoukideblad xeli ar miuwvdeba.

sistemaTa SemnarCuneblisa  da gamaZliereblis roli

•	 organizaciuli diagnostika gulisxmobs organizaciis struqturaSi, poli-

tikasa Tu procedurebSi iseTi faqtorebis moZiebas, romlebic uaryofiT 

gavlenas axdenen individebisaTvis momsaxurebis miwodebaze;

•	 fasilitatoris rolSi socialuri muSaki gvevlineba, mas Semdeg rac uaryofi-

Ti faqtorebi dadgenilia da igi muSaobs momsaxurebis gaumjobesebaze;

•	 jgufis wevri gulisxmobs individTan momuSave yvela sxva profesionalTan 

TanamSromlobas (mag., socialuri muSaki, fsiqologi da fsiqiatri erTad 

muSaoben fsiqikuri janmrTelobis mqone bavSvis problemebis Sefasebasa da 

momsaxurebaze).

mkvlevaris roli

socialuri muSakebi aqtiurad monawileoben socialur kvlevebSi, romlis 

mizania socialuri cxovrebis aspeqtebis axsna da analizi. mtkicebulebebze da-

fuZnebuli praqtika socialur samuSaoSi dRiTi dRe ufro aqtualuri xdeba. 

praqtikosis valdebulebaa Seafasos socialuri momsaxurebis efeqturoba da 

gaiTvaliswinos Sesabamis kvlevasa da faqtebze dafuZnebuli praqtikis Sedegebi.

sistemaTa ganmaviTareblis roli 

•	 programis SemmuSaveblisa da ganmaviTareblis rolSi, socialuri muSakebi 

qmnian sxvadasxva socialur programas;

•	 politikis SemmuSaveblis rolSi, socialuri muSakebi CarTulni arian so-

cialuri politikis SemuSavebis procesSi; 

•	 advokatirebisas socialuri muSakebi icaven socialur politikas mTav-

robasTan an kanonmdeblobis doneze.

aucileblobas ar warmoadgens, rom socialuri muSaki mxolod erT konkre-

tul rols asrulebdes. socialuri muSaki SesaZlebelia, sxvadasxvagvar rols 

iTavsebdes. saerTaSoriso praqtikis gaTvaliswinebiT socialuri muSakebi mx-

olod daxmarebis saWiroebis mqone pirebTan individualuri muSaobiT ar Semoi-

farglebian da rogorc zemoT aris aRniSnuli, gacilebiT ufro met funqcias 

iTavseben, vidre individis pirad cxovrebaze zedamxedvelobaa. 
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1.4 socialuri samuSaos profesiuli codna, Rirebulebebi 
da unar-Cvevebi

socialuri samuSaos profesia codnis, Rirebulebebis, eTikis da unar-Cveve-

bis dinamiur urTierTobas moicavs (ix. Nsqema 1).
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ciebi (Carevebi): socialuri samuSaos praqtikis Teoria da intervenciis mod-

elebi, socialuri samuSaos intervenciis meTodebi da procesebi.

•	 codna, romelic iZleva kanonebis, socialuri uzrunvelyofis politikis, 

ekonomikis,  proceduruli da organizaciuli konteqstebis gagebis saSuale-

bas.

socialuri samuSaos Rirebulebebi

socialuri muSakis profesia gansakuTrebul RirebulebaTa sistemas efuZne-

ba. Rirebulebis cneba ukavSirdeba principebsa da damokidebulebas, rac profesi-

uli saqmianobis safuZvelia. Rirebulebebi  im Sexedulebebs da normebs  moiazrebs, 

Tavi I



20

romliTac profesionali socialuri muSakebi xelmmZRvaneloben. maSasadame,  Ri-

rebulebebi socialur samuSaoSi, qmnian im moralur safuZvels, rac profesiuli 

praqtikis ganmsazRvrelia.  

socialuri samuSaos praqtikis amosavali Rirebulebebia:

•	 adamianis Rirseba, Rirebuleba da unikaluroba 

•	 adamianebisadmi pativiscema

•	 adamianis ganviTarebis SesaZlebloba

•	 individis  TviTgamorkvevis ufleba

•	 individis piradi cxovrebis konfidencialurobis dacvis ufleba

•	 adamianis ufleba gamoiyenos da ganaxorcielos Tavisi potenciali

•	 adamianis Tavisuflebis ufleba sxvisi uflebebis Seulaxaobis farglebSi

•	 socialuri cvlileba

•	 socialuri samarTlianoba

•	 adamianis ufleba miiRos Tavisi saWiroebebis Sesabamisi momsaxureba

•	 sazogadoebam unda Seqmnas individis TviTrealizaciis SesaZleblobebi, 

xolo individebma ki wvlili unda Seitanon sazogadoebis gaumjobesebis pro-

cesSi

•	 Tanasworoba/Tanasworuflebianoba

•	  diskriminaciis uaryofa 

•	  gansxvavebul adamianTa Semwynarebloba

•	 aragansjiTi midgoma (nebismieri individis Tu jgufisaTvis daxmarebis gaweva 

ganurCevlad sqesisa, rasisa, socialuri warmomavlobisa, religiisa da a.S.)

•	 adamianis uflebebis dacva

•	 socialuri inkluzia (izolirebuli  individebisa da jgufebis sazogadoe-

briv cxovrebaSi CarTva)

•	 advokatireba (adamianis uflebebisaTvis brZola, misTvis aucilebeli re-

sursebis mopoveba, Sesabamis struqturebTan Suamdgomloba)

•	 individis gaZliereba (individSi damoukideblobis ganviTareba da misi cxo-

vrebis gaumjobeseba, individis Zlieri mxareebis gamoyeneba)

•	 sakuTari Tavis codna (socialuri muSakis mier sakuTari Rirebulebebis 

codna, masSi arsebuli stereotipebis gaazreba da am stereotipebTan dapiri-

spireba)

•	 Zalauflebis konstruqciuli gamoyeneba

•	 TanamSromloba (muSaobis procesSi individis interesebis gaTvaliswinebiT 

aucilebelia TanamSromloba sxva profesionalebTan da dainteresebul 

pirebTan)
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socialuri muSakisaTvis aucilebeli unar-Cvevebi  

•	 SemecnebiTi unari (analitikuri unari, Sefasebisa da kvlevis gagebis unari, 

saTanado Teoriis praqtikaSi gamoyeneba)

•	 administraciuli unari (monacemebis Cawera da angariSebis Sedgena)

•	 urTierTobis unari: verbaluri da araverbaluri unari, TviTSemecneba, 

Zalauflebis gamoyeneba, sxvadasxva adamianTan muSaobis unari, partnioroba, 

pozitiuri samuSao urTierTobis Camoyalibebisa da SenarCunebis unari

•	 gadawyvetilebis miRebis unar-Cvevebi, (Zalauflebisa da pasuxismgeblobis 

unaris CaTvliT) 

•	 resursebis moZiebis, gamoyenebisa da marTvis unari.

1.5 socialuri samuSaos eTikis kodeqsi 

profesiuli eTika aris socialuri samuSaos praqtikis safuZveli. eTikuri 

normebi mkafiod formulirebuli profesiuli Rirebulebebis, principebisa 

da wesebis erTobliobaa, romelTa meSveobiTac regulirdeba profesiuli saqmi-

anoba. eTikuri normebis dacva am profesiis erT-erT umniSvnelovanes aspeqts war-

moadgens, radgan socialuri samuSao, pirvel yovlisa, adamianebTan da sazogadoe-

basTan muSaobas gulisxmobs. 

socialur samuSaoSi  eTikuri normebi da qcevis wesebi Tavmoyrilia iseT do-

kumentSi, rogoricaa, eTikis kodeqsi. eTikis kodeqsis mizania, Seqmnas safuZveli 

profesiuli saqmianobisas eTikuri gadawyvetilebebis misaRebad. eTikis kode-

qsi socialuri saqmianobis faseulobebis, principebisa da standartebis win wamo-

weviT gansazRvravs socialur muSakTa qcevas. eTikis kodeqsi socialur muSakebs 

exmareba eTikuri dilemis gadaWris procesSi. eTikuri dilema gulismobs im mdgo-

mareobas, rodesac socialuri muSaki dgas ori Tanaswori moraluri principis ar-

Cevanis winaSe da rodesac TavisTavad cxadi ar aris romelime arCevanis siswore. 

profesiuli eTikis darRvevisas GeTikis kodeqsi warmoadgens safuZvels so-

cialur muSakTa saqmianobis gansjisaTvis. 

saqarTvelos socialur muSakTa asociaciam 2005 wels SeimuSava eTikis kode-

qsi, romelic efuZneba socialuri samuSaos  saerTaSoriso masStabiT aRiarebul 

eTikur normebsa da Rirebulebebs.  

eTikis kodeqsi emsaxureba Semdeg eqvs mizans:

•	 kodeqsi gansazRvravs im ZiriTad faseulobebs, romlebzedac aris damyare-

buli socialuri samuSaos daniSnuleba;

•	 kodeqsi ajamebs eTikur principebs, romlebic asaxavs profesiis ZiriTad fa-

seulobebs da amkvidrebs eTikuri standartebis erTobliobas, romlebic ga-

moyenebuli unda iyos socialuri samuSaos saxelmZRvanelod;
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•	 kodeqsi Seqmnilia, raTa daexmaros socialur muSakebs swori gadawyvetile-

bis miRebaSi profesiul valdebulebaTa Soris dapirispirebis an eTikuri 

gaugebrobis warmoSobisas;

•	 kodeqsi gansazRvravs socialuri muSakis profesiis eTikur standartebs, 

romelTa Sesrulebazec socialuri muSaki beneficiaris winaSe aris pasuxis-

mgebeli;

•	 kodeqsis daniSnulebaa, gaacnos axal socialur muSakebs  socialuri samuSa-

os misia, faseulobebi, eTikuri principebi da eTikuri standartebi;

•	 kodeqsi aerTianebs standartebs, romlis mixedviTac fasdeba socialuri mu-

Sakis qcevis eTikuroba. 

eTikis kodeqsi efuZneba Semdeg ZiriTad Rirebulebebs: 

•	 momsaxureba – socialuri muSakis umTavresi movaleobaa, daexmaros adami-socialuri muSakis umTavresi movaleobaa, daexmaros adami-

anebs socialuri problemebis gadaWraSi;

•	 socialuri samarTlianoba – socialuri samarTlianobis principi avaldeb-

ulebs socialur muSakebs, SeewinaaRmdegon socialur uTanasworobas da ibr-

Zolon socialuri cvlilebisaTvis, gansakuTrebiT, socialurad daucvelTa 

sasargeblod. socialuri muSakebis mier socialuri samarTlianobis dasam-

kvidreblad muSaoba, ZiriTadad, orientirebuli unda iyos siRaribis, umu-

Sevrobis, diskriminaciis da sxva msgavsi problemebis dasaZlevad;

•	 pirovnebis Rirsebis pativiscema – socialuri muSaki TiToeul adamians 

Rirseulad da pativiscemiT unda epyrobodes. man individTan muSaobisas 

mxedvelobaSi unda miiRos pirovnuli gansxvavebebi da kulturuli Tavise-

burebani. socialurma muSakma xeli unda Seuwyos beneficiaris TviTrealiza-

cias, misi  Tu piradi SesaZleblobebis gaumjobesebas da sakuTari interese-

bis dacvis unaris gaRrmavebas;

•	 adamianuri urTierTobebis mniSvneloba – socialuri muSakebi aRiareben 

adamianTa Soris urTierTobebis upirates mniSvnelobas da am faqtoris rols 

socialuri dawinaurebisaTvis. socialuri muSakebi muSaobis procesSi ada-

mianebs ganixilaven rogorc partniorebs . socialuri muSakebi xels uwyoben 

adamianTa Soris urTierTobis gaRrmavebas, raTa individebis, ojaxebis, jgu-

febis, organizaciebisa da Temebis keTildReobas miaRwion;

•	 keTilsindisiereba – socialuri muSakebi sakuTar praqtikas warmarTaven 

profesiis daniSnulebis, Rirebulebebisa da eTikuri principebis Sesabami-

sad. socialuri muSakebi iqcevian keTilsindisierad da pasuxismgeblobis 

grZnobiT ekidebian sakuTar movaleobas;

•	 kompetenturoba – socialuri muSakebi TavianT samuSao sferoSi kompeten-

turni arian da cdiloben sakuTari profesionaluri donis amaRlebas. 

garda amisa, socialur samuSaoSi umniSvnelovanesia Semdegi ZiriTadi Rire-

bulebebi:

•	  arajansjiTi midgoma – beneficiars unda movemsaxuroTganurCevlad misi 
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rasisa, sqesisa, socialuri warmomavlobisa, seqsualuri orientaciisa, re-

ligiisa da sxva. socialur muSaks ar aqvs ufleba gansajos beneficiari misi 

moralis, kulturis, Cadenili danaSaulis gamo. socialuri muSaki nebismieri 

beneficiaris mimarT pozitiur damokidebulebas unda amJRavnebdes.

•	 sakuTari Tavis codna – socialuri muSaki kargad unda icnobdes sakuTar 

Tavs, stereotipebs da mudmivad iRvwodes Seicnos is mxareebi, romlebic 

daxvewas saWiroeben. rodesac socialuri muSakis pirovnuli Rirebulebebi 

mkveTrad ewinaaRmdegebamis profesiul valdebulebebs, umjobesia, socia-

lurma muSakma Tavi Seikavos aseT klientTan muSaobisagan da dauTmos igi 

sxva specialists. 

•	 diskriminaciis uaryofis principi – axlos dgas socialuri samarTliano-

bis principTan. socialuri muSaki unda miiswrafodes Tavis praqtikaSi, or-

ganizaciaSi da TemSi antidiskriminaciuli momsaxurebisa da midgomis daner-

gvisaken. 

•	 kulturul TaviseburebaTa codna   gulisxmobs socialuri muSakis mier im 

beneficiaris kulturul TaviseburebaTa gaTvaliswinebas, romelTanac mas 

uxdeba TanamSromloba.  

EeTikis kodeqsis mixedviT, socialur muSaks beneficiaris  winaSe Semdegi eTi-

kuri pasuxismgeblobebi akisria:  

• valdebuleba beneficiaris winaSe – socialuri muSakis upirvelesi movale-

obaa beneficiaris keTildReobisaTvis xelis Sewyoba;

• TviTgamorkveva-TviTrealizacia –  socialuri muSaki beneficiars TviTga-

morkvevasa da TviTrealizaciaSi exmareba da xels uwyobs mas, Camoayalibos 

da daazustos sakuTari miznebi;

• informireba da Tanxmoba –  iTvaliswinebs beneficiarisaTvis saWiro mom-

saxurebis Sesaxeb detaluri informaciis miwodebas misTvis gasageb enaze da 

aseve yvela im riskisa Tu dabrkolebis axsnas, rac am momsaxurebasTan SeiZle-

ba iyos dakavSirebuli;

• kulturul da socialur TaviseburebaTa codna da pativiscema _ socia-

lur muSaks unda esmodes kulturaTa sxvadasxvagvarobis mniSvneloba da 

kulturuli Taviseburebebis funqcia adamianis qcevasa da sazogadoebaSi. 

momsaxurebis miwodebisas socialuri muSakebi unda icnobdnen da iTvaliswi-

nebdnen konkretuli pirovnebis kulturul Taviseburebebs;

• interesTa konfliqti socialurma muSakebma Tavidan unda aicilon intere-

sTa konfliqti da miiRon Sesabamisi zomebi, raTa interesTa konfliqti ga-

dawydes pirovnebis interesebis maqsimaluri gaTvaliswinebiT. socialuri 

muSaki ar unda iyenebdes beneficiars sakuTari interesebisaTvis, ar unda 

daiwyos TanamSromloba, Tu masTan piradi an saqmiani urTierTobiTaa dakav-

Sirebuli. beneficiarsa da socialur muSaks Soris unda arsebobdes mxo-

lod mkacrad profesiuli urTierTdamokidebuleba;
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• konfidencialuroba gulisxmobs beneficiaris Sesaxeb informaciis konfi-

dencialurad Senaxvas. socialur muSaks ar aqvs ufleba, gaavrcelos infor-

macia beneficiaris Sesaxeb sxva pirebTan, garda im SemTxvevebisa, rodesac ar-

sebobs amis Sesaxeb beneficiaris werilobiTi Tanxmoba an rodesac socialuri 

muSaki kanonis mier valdebulia, informacia miawodos Sesabamis organoebs.
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Tavi II: socialuri samuSao da
bavSvTa keTildReoba

es Tavi mimoixilavs bavSvTa keTildReobis reformas; aseve, socialur mu-

Sakebs awvdis informacias gaeros bavSis uflebTa konvenciis Seqmnis istoriis, 

ZiriTadi principebis, muxlebisa da konvenciis monitoringis Sesaxeb. TavSi moce-

muli programa `bavSvze zrunva 2010~ bavSvze zrunvis samsaxuris erT-erTi umniS-

vnelovanesi dokumentis,miznebis, amocanebisa da qveprogramebis mimoxilvaa. mo-

cemul TavSi yuradRebaa gamaxvilebuli bavSvze zrunvis sferoSi moRvawe saxelm-

wifo socialur muSakTa funqciebsa da rolebze. 

2.1 bavSvTa keTildReobis reformis mimoxilva

sabWoTa periodSi bavSvze zrunvis yvelaze efeqtur formad saaRmzrdelo 

dawesebulebebi iTvleboda da TiTqmis ar arsebobda alternatiuli _ ojaxis Cam-

nacvlebeli an damxmare momsaxurebebi adgilobrivi Temis doneze. saaRmzrdelo 

dawesebulebebi jer kidev uzrunvelyofen ufaso kvebas, TavSesafars da bavS-

vze zrunvas, Tumca, maT ar SeuZliaT individualurad izrunon TiToeul aRsaz-

rdelze da, rac mTavaria, im yuradRebisa da siTbos miwodeba bavSvebisaTvis, rac 

ase mniSvnelovania maTi srulfasovani emociuri, fizikuri da gonebrivi ganvi-

TarebisaTvis. Sesabamisad, saaRmzrdelo dawesebulebebis aRsazrdelebs piradi, 

profesiuli da socialuri warmatebis minimaluri Sansi aqvT cxovrebaSi. BsaaRmz-

rdelo dawesebulebebSi da skola-pansionebSi mcxovrebi bavSvebis 90 %-ze meti am 

dawesebulebebSi siRaribis da misgan warmoqmnili problemebis, SezRuduli Sesa-

Zleblobebisa da adgilobriv doneze ojaxis mxardamWeri momsaxurebebis ararse-

bobis mizezebiT moxvda. Aam bavSvTa, mxolod 10 %-ze naklebi TuU aris orive mSobliT 

oboli. bevr qveyanaSi, sadac socialuri keTildReobis sistema efeqturia, bavSvi 

saxelmwifo zrunvis dawesebulebaSi mxolod mas Semdeg xvdeba, rodesac yvela  sa-

Sualeba bavSvis sakuTar ojaxSi dasaxmareblad amowurulia. Ees aris gaeros bavS-

vTa uflebebis konvenciis erT-erTi mTavari principi. saqarTvelo ki konvenciis 

xelmomweri qveyanaa. saqarTvelo aRniSnul konvencias 1994 wels SeuerTa, riTac 

saTave daedo qveyanaSi bavSvze zrunvis sistemis reformirebas. 

bavSvTa keTildReobis reformis fazebi

bavSvTa keTildReobis reforma sam ZiriTad fazad SeiZleba daiyos, rom-

lebic Semdeg mniSvnelovan movlenebs moicavs:

pirveli faza:

•	 saqarTvelom xeli moawera gaerTianebuli erebis bavSvis uflebaTa konven-

cias – 1994 weli;

•	 deinstitucionalizaciis (saaRmzrdelo dawesebulebebSi bavSvTa moxvedris 

prevenciis, maTi sakuTar ojaxSi reintegraciisa da mindobiTi aRzrdis mi-
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marTulebiT) pirveli sacdeli proeqtebi daiwyo – 1999 weli; 

•	 socialur muSakTa pirvelma nakadma daiwyo muSaoba – 1999 weli; 

•	 fuladi daxmarebebi gaica ojaxebisaTvis – 1999 weli;

•	 deinstitucionalizaciis programebi saxelmwifo gaxda – 2001 weli.

meore  faza:

•	 mTavrobam bavSvze zrunvis pasuxismgebloba gadaanawila adgilobriv sagan-

manaTleblo  resurscentrebze da  daarsa meurveobisa da mzrunvelobis re-

gionuli sabWoebi – 2004 weli;

•	 bavSvTa dacvisa da deinstitucionalizaciis samTavrobo komisia daarsda da  

2005-2007 wlebis samTavrobo samoqmedo gegma damtkicda, romlis ZiriTadi 

mizani deinstitucionalizaciis procesi iyo –  2005 weli;

•	 saxelmwifo socialur muSakTa ricxvi mkveTrad gaizarda – 2004-2008 wlebi.

mesame  faza: 

•	 bavSvTa keTildReobis funqciebi ganaTlebisa da mecnierebis saministrodan 

Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros gadaeca da bavSvTa 

keTildReoba socialuri keTildReobis sistemaSi gaerTianda – 2009 weli;

•	 bavSvTa keTildReobis 2008-2011 wlebis samTavrobo samoqmedo gegma damti-

kicda, romelic efuZneba 2005-2007 wlebis samoqmedo gegmas, Tumca aqcenti 

deinstitucionalizaciidan bavSvTa keTildReobis mdgrad sistemaze gad-

aaqvs da iTvaliswinebs iseTi problemebis mogvarebas, rogoricaa bavSvTa 

siRaribe da maTze Zaladoba – 2009 weli;

•	 bavSvze zrunvis saxelmwifo standartebi damtkicda, romelic saaRmzrdelo 

dawesebulebebSi zrunvis xarisxis gaumjobesebas isaxavs miznad – 2009 weli.

reformis saxelmZRvanelo principebi

bavSvTa keTildReobis reformis saxelmZRvanelo principebia:
•	 bavSvis Rirsebis, sayovelTaod aRiarebuli uflebebisa da Tavisuflebis 

dacva;
•	 diskriminaciisgan dacva;
•	 konfidencialurobis dacva;
•	 individualuri midgomis uzrunvelyofa;
•	 bavSvisa da ojaxis monawileoba zrunvis dagegmvasa da miwodebaSi;
•	 biologiuri ojaxis  gaZliereba;
•	 ojaxs miaxloebuli zrunvis garemos uzrunvelyofa;
•	 bavSvis bio-fsiqo-socialuri ganviTarebis xelSewyoba;
•	 Zaladobisgan dacva.
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2.2. gaerTianebuli erebis bavSvis uflebaTa konvencia

`bavSvis uflebaTa konvenciis~ Seqmnis istoria

`bavSvis uflebaTa konvencia~ msoflio masStabis iuridiuli dokumentia.  

konvencia 10 wlis ganmavlobaSi (1979-1989) iqmneboda.  sxvadasxva sazogadoebis, re-

ligiis Tu kulturis warmomadgenels Tavisi wvlili Sehqonda mis SeqmnaSi. gaeros 

generalurma asambleam 1989 wlis 20  noembers  dokumentis miRebas erTxmad  dau-

Wira  mxari.  

konvencia  54 muxlisagan Sedgeba. igi moicavs uflebaTa farTo speqtrs, ara 

marto samoqalaqo da politikur, aramed socialur da  ekonomikur  uflebebsac.  

am mxriv  konvencias  gamorCeuli  adgili  ukavia  adamianTa uflebebis Temaze Seqm-

nil dokumentTa Soris. 

msoflio  sazogadoebrioba  bavSvTa  mdgomareobiT  pirvelad  1923  wels 

dainteresda, rodesac axlad daarsebulma  arasamTavrobo  organizaciam   `saer-

TaSoriso kavSiri _ gadavarCinoT bavSvebi~  miiRo    bavSvTa  uflebebis  xuTi  mux-

lisagan  Semdgari deklaracia. aRniSnuli dokumenti Jenevis deklaraciis  saxeli-

Taa cnobili.  bavSvis uflebaTa Jenevis deklaracia  1924  wels  erTa ligis mexuTe 

asambleam daamtkica. 1948 wels gaerTianebuli  erebis  organizaciis  generalurma  

asambleam  miiRo  deklaraciis gavrcobili versia da 1959 wels – axali deklara-

cia, romelic bavSvTa dacvisa da keTildReobis aT ZiriTad princips Seicavda. 

bavSvTa uflebebis amsaxveli konkretuli debulebani Sesulia adamianis 

uflebebisadmi miZRvnil Tu humanitaruli samarTlis  sxvadasxva dokumentSi. 

miuxedavad amisa, rigma saxelmwifoebma  saWirod  miiCnies,  Seqmniliyo  srulyofi-

li dokumenti  bavSvTa uflebebis  Sesaxeb, romelic saerTaSoriso kanonmdeblo-

biT iqneboda ganmtkicebuli.

amgvari  mosazrebis  siswores  adasturebda  uamravi  masala,  romelic  bavSv-

Ta  mimarT  Cadenil usamarTlobasa  da  Zaladobaze  metyvelebda,  agreTve  bavSvTa  

sikvdilianobis  maRali  done, problemebi  bavSvebis  samedicino  momsaxurebaSi,  

bavSvTa  mier  dawyebiTi  ganaTlebis  miRebis SezRuduli SesaZleblobebi. arse-

bobda SemaSfoTebeli monacemebi bavSvTa eqspluataciis iseT formebze,  rogori-

caa  prostitucia  da  muSaoba  mZime  SromiT  pirobebSi,  aseve sapatimroebSi myofi, 

ltolvili da saomari moqmedebebis Sedegad dazaralebuli bavSvebis Sesaxeb. 

1979  wels,  romelic  bavSvTa  saerTaSoriso  wlad  iyo  aRiarebuli,    gaeros  

komisiam   poloneTis mTavrobisagan miRebuli winadadebis safuZvelze adamianis 

uflebebis Taobaze daiwyo axali iuridiuli dokumentis proeqtze muSaoba.    sx-

vadasxva  qveynis  mTavrobaTa  warmomadgenlebma  daakompleqtes  ZiriTadi  muSa  

jgufi. proeqtis  ganxilvis  procesSi aqtiurad monawileobdnen: gaerTianebuli 

erebis organizacia da misi specialuri saagentoebi, ltolvilTa saqmeebis umaR-

lesi  komisariati,  Sromis  saerTaSoriso  organizacia,  gaeros  bavSvTa  fondisa  
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da msoflios  jandacvis  organizaciebi,    agreTve arasamTavrobo  organizaciebi..  

xangrZlivi  debatebis  Sedegad poloneTis  mTavrobis  mier  warmodgenili  Tavda-

pirveli  proeqti  safuZvlianad  Sesworda  da ganivrco.

gaeros  generaluri  asambleis  mier  `bavSvis  uflebaTa  konvenciis~  miRebam  

saTave  daudo saxelmwifoTa mier konvenciis ratificirebasa da misi zedamxed-

velobis mizniT sagangebo komitetis Seqmnas. 1990 wlis 2 seqtembrisaTvis kon-

vencias ocma saxelmwifom moawera xeli, ris Sedegadac igi oficialurad Sevida 

ZalaSi. dReisaTvis konvencia  ratificirebulia msoflios TiTqmis yvela qveya-

naSi. `bavSvis  uflebaTa  konvencia~  adamianis  uflebaTa  xelSekrulebebs  Soris  

yvelaze farTod aRiarebuli dokumentia.

ratifikaciis  Semdgom  TiToeuli  qveyana  xdeba  konvenciis  monawile  saxelm-

wifo,  romelic valdebulia, gadasinjos erovnuli kanonmdebloba, moargos igi 

konvencias da yovelmxriv Seuwyos xeli konvenciis ganxorcielebas qveyanaSi.

 `bavSvis  uflebaTa  konvencia~,  awesebs  ra  saerTo  standartebs  msoflios  

yvela  qveynisaTvis, amasTanave iTvaliswinebs saxelmwifoTaTvis damaxasiaTebel 

kulturul, socialur, ekonomikur da  politikur  realobebs,  raTa  TiToeul  qvey-

anas  SesaZlebloba  hqondes  optimalurad ganaxorcielos konvenciis debulebebi. 

axali xedva

`bavSvis uflebaTa konvencia~ efuZneba bavSvze mzrunvelobis axal xed-

vas. bavSvebi arc TavianTi mSoblebis sakuTreba da arc qvelmoqmedebis ususuri 

obieqtebi arian. isini adamianebi arian sakuTari uflebebiT. konvencia gvTavazobs, 

miviRoT bavSvi rogorc individi, ojaxisa da sazogadoebis wevri, romlis uflebe-

bic  da movaleobebic Seesabameba mis asaksa da ganviTarebis stadias. 

konvenciis Tanaxmad, bavSvs aqvs:

• Tanaswori uflebebi zrdasruli adamianebis msgavsad;  

• bavSvis uflebebi moicavs bavSvis zrdadi  SesaZleblobebis aRiarebas da, 

Sesabamisad, damatebiT moicavs gansakuTrebul uflebebs.  

konvencia mimarTavs qveynebis mTavrobebs rogorc xalxis warmomadgenlebs, 

Tumca is gankuTvnilia sazogadoebis yvela wevrisaTvis. Kkonvencia SeiZleba mx-

olod maSin ganxorcieldes, Tu pasuxismgeblobas Tavis Tavze aiRebs da konven-

ciis principebis dacviT imoqmedebs sazogadoebis yvela wevri. 

konvenciis struqtura

konvencia 54 muxlisgan Sedgeba. aRniSnuli muxlebi mocemulia  Semdeg nawi-

lebSi:

•	 preambula

•	 nawili I – ZiriTadi uflebebi da valdebulebebi



29

•	 nawili II – konvenciis Sesrulebis monitoringis procedurebi

•	 nawili III – konvenciis xelmoweris, ratificirebis, mierTebisa da konvenci-

is garkveul muxlebze mierTebisagan Tavis Sekavebis aRmweri procedurebi

konvenciis ZiriTadi principebi da muxlebi

konvencia bavSvis yvela uflebaze erTnairad amaxvilebs yuradRebas. ar 

arsebobs arc ‘`mcire~ ufleba da arc uflebaTa ierarqia. konvenciaSi moyvanili 

yvela ufleba – samoqalaqo, politikuri, ekonomikuri, socialuri da kulturuli 

– ganuyofeli da urTierTdakavSirebulia.  konkretuli SemTxvevis ganxilvisas 

gadawyvetileba erTi uflebis Sesaxeb SeiZleba miviRoT konvenciaSi naxsenebi 

yvela sxva uflebis gaTvaliswinebiT. 

konvencia emyareba oTx ZiriTad princips, romelTa gaTvaliswinebac aucile-

belia am konvenciis erovnul doneze realurad ganxorcielebisaTvis. kerZod:

•	 diskriminaciis uaryofa– konvenciaSi gamokveTili TiToeuli ufleba exeba 

yvela bavSvs yovelgvari diskriminaciuli gamonaklisis gareSe  (muxli 2); 

•	 bavSvis realuri interesebi  – bavSvTan nebismieri urTierTobisas upirve-

lesi yuradReba eTmoba bavSvis interesebis ukeT dacvas (muxli 3); 

•	 sicocxlis SenarCuneba da ganviTareba – bavSvebs aqvT sicocxlisa da jan-

saRi ganviTarebis ufleba (muxli  6); 

•	 bavSvis azris gaTvaliswineba – gaTvaliswinebul unda  iqnes  bavSvis  Sexed-

ulebebi  nebismier  sakiTxze, romelic  mas exeba (muxli 12). 

konvenciaSi warmodgenili ZiriTadi uflebebi SesaZloa oTx kategoriad 

gaerTiandes:

sicocxle – bavSvebs  aqvT  sicocxlisa  da  gadarCenis  ufleba,  samedicino  

momsaxurebiT sargeblobis, wyliTa da sanitaruli sistemiT usafrTxod sarge-

blobis ufleba;

ganviTareba – bavSvebs aqvT ganaTlebis, individualuri ganviTarebis, gone-

briv Tu fizikur SesaZleblobaTa srulad gamovlenis ufleba;

dacva – bavSvebs  aqvT  ufleba,  daculni  iyvnen  nebismieri  saxis  diskrimi-

naciisa  da eqspluataciisagan, omisa da gaWirvebisagan;

monawileoba – bavSvebs  aqvT  ufleba  gaaCndeT  sakuTari  azri,  Tavisuflad  

gamoxaton TavianTi Sexedulebani, miiRon sasurveli informacia.

`bavSvTa uflebebis konvencia~ yuradRebas amaxvilebs Semdeg sakiTxebze, 

kerZod ki:

•	 aZlierebs adamianis Rirsebas – konvenciam pirvelad gaamaxvila yuradReba 

TiToeuli bavSvis Risrebaze da maTi keTildReobisa da ganviTarebis mniS-

vnelobaze;

•	 yuradRebas amaxvilebs da icavs ojaxis rols bavSvTa cxovrebaSi – pream-

bulaSi da me-5, me-10, me-18 muxlebSi bavSvis uflebaTa konvencia miuTiTebs 
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ojaxis umniSvnelovanes rolze bavSvebis zrdasa da keTildReobaze zrunvis 

procesSi. konvenciis Tanaxmad, saxelmwifoebi aRiareben da pativs scemen 

mSoblebis upirveles movaleobas izrunon bavSvebze; saxelmwifo movalea, 

mxardaWera aRmouCinos mSoblebs materialuri daxmarebis da Tanadgomis 

programebis saSualebiT. saxelmwifoebma agreTve ar unda dauSvan bavSvis 

ojaxTan ganSoreba, Tu ganSoreba ar gamomdinareobs bavSvis realuri inter-

esebidan;

•	 mxars uWers bavSvis pativiscemis princips, magram ara sxva adamianTa ufle-

bebis an pasuxismgeblobis xarjze – ̀ bavSvis uflebaTa konvencia~ asabuTebs, 

rom bavSvebs aqvT ufleba gamoxaton sakuTari azri. Aaseve,  mniSvnelovania 

maTi Sexedulebebis miReba da gaTvaliswineba. Tumca bavSvis azrTan erTad 

gaTvaliswinebul unda iqnes bavSvis aRzrdaze pasuxismgebeli pirebis Sexed-

ulebebic. konvenciaSi naTlad aris Camoyalibebuli, rom bavSvebs aqvT pas-

uxismgebloba, pativi miagon sxvebis uflebebs, gansakuTrebiT ki mSoblebis 

uflebebs. konvencia amaxvilebs yuradRebas imaze, rom saWiroa pativi miegos 

bavSvebis ganviTarebad unar-Cvevebs, magram ar aZlevs bavSvebs uflebas, Tvi-

Ton miiRon gadawyvetileba mcire asakSi. sayovelTaod aRiarebuli WeSmar-

itebaa, rom bavSvis gza sruli damoukideblobisaken nabij-nabij viTardeba;

•	 mxars uWers aradiskriminaciul midgomas – adamianis ZiriTadi uflebebi 

efuZneba aradiskriminaciul princips. bavSvis uflebaTa konvenciis mixedviT 

saxelmwifoebma unda daadginon, Tu vin imyofebian yvelaze ufro daucvel da 

arasasurvel pirobebSi da gadadgan nabijebi maTi uflebebis dasacavad; 

•	 ayalibebs mkafiod gansazRvrul movaleobebs – `bavSvis uflebaTa konven-

ciis~ ratificirebis Semdeg saxelmwifoebs moeTxovebaT TavianTi kanonmde-

blobis SesabamisobaSi moiyvana konvenciasTan. gamonakliss is SemTxvevebi 

warmoadgenen, rodesac qveyanaSi erovnuli standartebi ufro maRalia, vid-

re konvenciis mier SemoTavazebuli standartebi. amgvarad, bavSvis uflebaTa 

standartebi ubralod miswrafeba ki ara, aramed saxelmwifoebis erovnuli 

valdebulebaa. ratificireba saxelmwifoebs avaldebulebs, Riad da sajar-

od gaavrcelon informacia, Tu ras akeTeben konvenciis Sesasruleblad. 

arsebobs mosazreba, rom mdidar saxelmwifoSi, sadac saganmanaTleblo, 

samedicino, socialuri  momsaxurebisa da sxva sistemebi wesrigSia,  bavSvebis 

uflebebi arasodes irRveva da am bavSvebs ar sWirdebaT konvenciaze dafuZnebuli 

dacva da zrunva, Tumca es ar aris simarTle. yvela qveyanaSi arseboben bavSvebi, 

romelnic dganan, usaxlkarobis, Zaladobis, siRaribis da sxva im problemebis wi-

naSe, rac mZimed moqmedebs maT cxovrebaze. 

bavSvis uflebaTa sayovelTao aRiarebas mxolod Teoriuli safuZveli ar 

gaaCnia. msoflios TiToeul  qveyanaSi  bavSvis  uflebaTa  prioritetuloba  gan-

mtkicebulia  konkretuli RonisZiebebiT sakanonmdeblo, administraciul Tu aR-

masrulebel sferoSi.  
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`bavSvis uflebaTa konvencia~ adasturebs msoflios mier aRiarebul WeSmar-

itebas, rom bavSvTa uflebebis dacva ojaxis, sazogadoebis, qveynis ganviTarebisa 

da ukeTesi momavlis uzrunvelyofis umoklesi gzaa.

konvenciis Sesrulebis monitoringi

Mmonawile saxelmwifoebis mier konvenciis ganxorcielebis process Tvalyurs 

adevnebs gaeros bavSvis uflebaTa komiteti,  romelic konvenciis ganxorcielebis 

monitoringis mizniT Seiqmna. komiteti Sedgeba 18 damoukidebeli eqspertisagan 

(wevrebi arCeulni arian monawile saxelmwifoTa mier faruli kenWisyriT. Ti-

Toeul saxelmwifos ufleba aqvs, daasaxelos mxolod erTi kandidati). 

monawile saxelmwifoebi valdebulni  arian, warudginon komitets angariSi 

qveyanaSi  konvenciis  ganxorcielebis  Sesaxeb xelmoweridan 2 weliwadSi da yoveli 

momdevno 5 wlis ganmavlobaSi.  saxelmwifo moxsenebebs waradgens aRmasrulebel 

xelisuflebasTan SeTanxmebiT da saxalxo damcvelis ofisisa da samoqalaqo sa-

zogadoebis monawileobiT. es  angariSi,  iseve  rogorc  Tavad  konvencia,  xelmis-

awvdomi  unda iyos mosaxleobisaTvis. 

komiteti ganixilavs monawile saxelmwifos mier wardgenil angariSebs kon-

venciis ganxorcielebaSi miRweuli progresis Taobaze. ganxilvis Sedegad komitet-

ma SeiZleba sxvadasxva qmedeba ganaxorcielos: SesaZloa mosTxovos saxelmwifos 

wardgenili angariSis ganvrcoba, Sesabamisi  rekomendaciebi  warudginos  rogorc  

konkretuli  saxelmwifos  mTavrobas,  ise gaerTianebuli  erebis  organizaciis  

generalur  asambleas,  sxva  monawile  saxelmwifoebs warudginos Txovna teqni-

kuri Tu finansuri daxmarebis Taobaze.

komitetisaTvis alternatiuli angariSebis wardgena SeuZlia samoqalaqo sa-

zogadoebasa da saerTaSoriso arasamTavrobo organizaciebs. komitets damatebiT 

angariSebs awvdis saxalxo damcvelis ofisi da gaeros specialuri saagentoebi: 

janmrTelobis dacvis msoflio organizacia (WHO),  Sromis saerTaSoriso orga-

nizacia (ILO),  gaeros bavSvTa fondi (UNICEF), gaeros ltolvilTa umaRlesi komis-

ariati (UNHCR) da sxva. bavSvis  uflebaTa  komiteti  informacias  aseve moipovebs    

monawile  saxelmwifoebSi ganxorcielebuli vizitebis meSveobiT. 

amrigad, konvenciis Sesrulebis monitorings axorcielebs:

•	 gaeros saxelSekrulebo organo 

•	 samoqalaqo sazogadoeba 

•	 saxalxo damcvelis ofisi 

•	 saxelmwifo:  aRmasrulebeli xelisufleba da sakanonmdeblo organo. 

Tavi II
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2.3 programis `bavSvze zrunva 2010~ mimoxilva

programis miznebi da amocanebi

programa `bavSvze zrunva 2010~ saqarTveloSi bavSvze zrunvis samsaxuris 

muSaobis maregulirebel erT-erT umniSvnelovanes dokuments warmoadgens. aRniS-

nuli programa damtkicebulia saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da social-

uri dacvis ministris N# 441/n brZanebiT (2009 wlis 30 dekemberi). programa miznad 

isaxavs, gansazRvros socialuri dacvis politika iseTi mowyvladi jgufebisaT-

vis, rogorebic arian mzrunvelobamoklebuli, Zaladobis msxverpli, socialurad 

daucveli, SezRuduli SesaZleblobis mqone, miusafari, gansakuTrebuli sagan-

manaTleblo saWiroebis mqone da rTuli qcevis bavSvebi. bavSvze zrunvis progra-

ma exmianeba bavSvTa keTildReobis 2008-2011 wlebis samTavrobo samoqmedo gegmas, 

romelic iTvaliswinebs bavSvze zrunvis alternatiuli momsaxurebis ganviTare-

bas da bavSvis samzrunvelo dawesebulebaSi ganTavsebis prevencias. zemoTqmuli-

dan gamomdinare, programas ori ZiriTadi mizani aqvs:

1. mzrunvelobamoklebuli, Zaladobis msxverpli, socialurad daucveli, 

SezRuduli SesaZleblobis mqone, miusafari, gansakuTrebuli saganmanaTleblo 

saWiroebis mqone da rTuli qcevis bavSvTa srulyofili ganviTarebisaTvis xelSem-

wyobi ojaxuri garemos Seqmna;

2. mzrunvelobamoklebuli, Zaladobis msxverpli, socialurad daucveli, 

SezRuduli SesaZleblobis mqone, miusafari, gansakuTrebuli saganmanaTleblo 

saWiroebis mqone da rTuli qcevis bavSvTa socialuri dacva.

programa `bavSvze zrunva 2010~ Semdeg amocanebs ayalibebs: 

• Seqmnas bavSvTa saaRmzrdelo dawesebulebebSi bavSvTa srulyofili ganvi-

TarebisaTvis xelisSemwyobi garemo;

• etapobrivad Seamciros bavSvTa saaRmzrdelo dawesebulebebSi bavSvTa 

raodenoba maTi ojaxur garemoSi dabrunebis an/da alternatiuli programe-

bis ganxorcielebis gziT.

miznebisa da amocanebis misaRwevad programa `bavSvze zrunva 2010~ Semdeg 

RonisZiebebs iTvaliswinebs: 

• mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevencia da deinstitucional-

izacia;

• dRis centrebisa da ojaxuri tipis alternatiuli momsaxurebis ganviTareba-

xelSewyoba;

• bavSvTa mimarT Zaladobis prevencia;

• materialuri da adamianuri resursebis ganviTareba;

• saaRmzrdelo da saswavlo dawesebulebebis aRsazrdelTaTvis sacxovrebeli 

garemos, kvebis, ganaTlebis, dasveneba-gajansaRebis, mkurnalobisa da re-

abilitaciis uzrunvelyofa.
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programa `bavSvze zrunva 2010~ Semdegi 4 qveprogramisgan Sedgeba:

1. mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevenciisa da deinstituciona-

lizaciis qveprograma; 

2. bavSvTa Zaladobis prevenciis xelSewyobis qveprograma;

3. `Cveni saxlis~ qveprograma  

4. dRis centrebis qveprograma.  

mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevenciisa da

deinstitucionalizaciis qveprograma

bavSvze zrunvis sferoSi moRvawe saxelmwifo socialuri muSakebisaTvis 

gansakuTrebiT aqtualuria programis `bavSvze zrunva 2010~ qveprograma `mzrun-

velobamoklebul bavSvTa mitovebis prevencia da deinstitucionalizacia, 

agreTve meurveobisa da mzrunvelobis organos mier kanonmdeblobiT gansaz-

Rvruli funqciebis Sesasruleblad finansuri uzrunvelyofa~. aRniSnuli qve-

programa miznad isaxavs mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevenciisa da 

deinstitucionalizaciis xelSewyobas da meurveobisa da mzrunvelobis organos 

mier kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli funqciebis Sesrulebas. es SeiZleba iyos 

bavSvis samzrunvelo dawesebulebebidan bavSvTa biologiur ojaxebSi reintegra-

cia da arafuladi prevenciuli momsaxureba, aseve, mindobiT aRzrda, mcire sao-

jaxo tipis saxlSi ganTavseba da sxva. aRsaniSnavia, rom qveprogramis aRniSnuli 

amocana pirdapir kavSirSia bavSvTa keTildReobis sferoSi moRvawe socialuri 

muSakis umniSvnelovanes funqciasTan, e.w. ̀ karibWis darajobasTan~. es gulisx-

mobs socialuri muSakis momsaxurebiT da sxva socialuri servisebis SeTava-

zebiT samzrunvelo dawesebulebebSi bavSvTa Sesvla-gasvlis kontrols. 

`mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevenciisa da deinstituciona-

lizaciis qveprograma~ Semdeg RonisZiebebs axorcielebs:

•  reintegracia – saaRmzrdelo dawesebulebebSi mcxovrebi bavSvis biologi-

ur ojaxSi dabruneba an saaRmzrdelo dawesebulebaSi moxvedris riskis Tavi-

dan acileba;

• mindobiT aRzrda – saaRmzrdelo dawesebulebebSi mcxovrebi bavSvebis mim-

Reb ojaxSi Svilobilad cxovreba;

• bavSvTa mitovebis riskis SemTxvevaSi arafuladi daxmarebis gaweva pre-

venciis mizniT (0 dan 3 wlamde asakis bavSvebisaTvis xelovnuri kvebis vau-

Cerebis gacema TveSi 100 laris odenobiT da 0-dan 16 wlamde asakis bavSvTaT-

vis e.w. `loginis~ vauCeris gacema 300 laris odenobiT);

• meurveobisa da mzrunvelobis organos kanoniT gaTvaliswinebuli funqcie-

bis Sesruleba (meurvis/mzrunvelis daniSvna, saojaxo davebis SemTxvevaSi 

daskvnis momzadeba, Svilad ayvanis procesis warmoeba da sxva);

• meurveobisa da mzrunvelobis regionuli sabWoebis formireba.

Tavi II
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bavSvTa Zaladobis prevenciis xelSewyobis qveprograma

programis `bavSvze zrunva 2010~ `bavSvTa Zaladobis prevenciis xelSewyo-

bis~ qveprograma mowodebulia Seqmnas mimarTvis iseTi  meqanizmi, romelic  moq-

nili da efeqturi gzebiT SeZlebs Zaladobis msxverpl an riskis winaSe myof bavS-

vebze swraf reagirebas da maT uzrunvelyofas Sesabamisi prevenciuli RonisZie-

bebiT. qveprograma sacdeli xasiaTisaa da igi moqmedebs TbilisSi, quTaisSi, ba-

TumSi, Telavsa da rusTavSi. bavSvze Zaladobis saSiSroebis an bavSvze Zaladobis 

faqtis arsebobis SemTxvevaSi bavSvze zrunvis samsaxurSi dasaqmebuli socialuri 

muSakebi da iuristebi moiZieben saWiro informacias da TanamSromloben saTanado 

uwyebebTan (saganmanaTleblo da jandacvis dawesebulebebi, adgilobrivi TviTm-

marTvelobis organoebi, dRis centrebi, sapatrulo policia) Sesabamisi reagire-

bisaTvis. 

qveprograma  `Cveni saxli~

qveprograma `Cveni saxli~ miznad isaxavs, ojaxuri garemoTi uzrunvelyos 

mzrunvelobamoklebuli bavSvebi, romelTaTvis zrunvis sxva alternatiuli gzis 

SeTavazeba(biologiur ojaxSi dabruneba/cxovreba, mindobiTi aRzrda, Svilad 

ayvana) mocemuli momentisaTvis ver xerxdeba. qveprogramis amocanaa, mzrunvelo-

bamoklebuli bavSvebi ganaTavsos mcire saojaxo tipis saxlSi da uzrunvelyos 

maTi sabaziso saWiroebaTa dakmayofileba, aseve cxovrebiseuli da profesiuli 

unar_Cvevebis ganviTareba, rac momavalSi xels Seuwyobs maT jansaR socialur 

funqcionirebas. TiToeuli mcire saojaxo tipis saxli gaTvlilia 8 beneficiarze 

da arsebobs me-9 adgili gadaudebeli SemTxvevebisaTvis. momsaxurebis pirobebi 

gulisxmobs yoveldRiur 24 saaTian zrunvas, dRis ganmavlobaSi minimum 3-jerad 

kvebas; beneficiarTa samedicino daxmarebas, maT uzrunvelyofas tansacmliT da 

piradi higienisaTvis aucilebeli nivTebiT. imavdroulad, moqmedebs individua-

luri ganviTarebis programa beneficiarTa socialuri, sasicocxlo profesiuli 

unar-Cvevebis Camoyalibebis mizniT.  

dRis centrebis qveprograma

dRis centrebis qveprograma iTvaliswinebs bavSvebis institucionalizaci-

is prevencias da ojaxur garemoSi maTi aRzrdis xelSewyobas dRis ganmavlobaSi 

bavSvze zrunviT da ojaxis damxmare momsaxurebis SeTavazebiT. qveprogramis amo-

canaa  im bavSvebis uzrunvelyofa dRis centrebis momsaxurebiT, romelTa ojax-

ebic dRis ganmavlobaSi (skolis Semdeg periodSi) ver axerxeben bavSvze zrunvas. 

qveprogramis RonisZiebebs Seadgens  momsaxureba dRis centrSi samuSao dReebSi, 

rac iTvaliswinebs orjerad kvebas, beneficiaris individualuri ganviTarebis 
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programis SemuSavebas, aRsazrdelTa akademiur mxardaWeras, sasicocxlo  unar-

Cvevebis ganviTarebas, mSobelTa ufro aqtiur monawileobas  bavSvis yoveldRiur 

cxovrebaSi. 

2.4 bavSvebTan da ojaxebTan momuSave
socialuri muSakis rolebi

saqarTveloSi socialuri samuSaos praqtikis ganviTareba, pirvelyovlisa, 

socialurad daucveli bavSvebis daxmarebis sakiTxs ukavSirdeba. siRaribisa da 

masTan dakavSirebuli problemebis (umuSevroba, ojaxebis rRveva, alkoholizmi, 

ojaxuri Zaladoba, mavne nivTierebebze damokidebuleba da sxva) Sedegad xSiria 

SemTxveva, roca ojaxis wevrebs aRar SeuZliaT, saTanadod izrunon bavSvze.  es 

ganapirobebs socialuri muSakis Sesabamisi Carevisaucileblobas bavSvis realuri 

interesebis dacvis mizniT. aseT SemTxvevebSi socialuri muSakis saqmianobis Ziri-

Tad mimarTulebebs warmoadgens Semdegi:

a) problemis gamomwvevi mizezebis kvleva (ra ganapirobebs bavSvisa da ojaxis 

problemas); 

b) problemis gadaWris gzebis moZieba (ra nabijebi unda gadaidgas imisaTvis, 

rom bavSvisa da misi ojaxis mdgomareoba gaumjobesdes); 

g) bavSvTan da ojaxTan dakavSirebiT dasaxuli gegmis Sesabamisi Careva 

d) Carevis Sedegebis monitoringi (ramdenad Sedegiani da nayofieria social-

uri muSakis moqmedeba).

socialuri momsaxurebis saagentos socialuri muSakebisaTvis individua-

luri SemTxvevis marTva beneficiarTan muSaobis erT-erT mTavar meTods warmoad-

gens. SemTxvevis marTva procesia, romlis meSveobiTac socialuri muSaki individs 

misi saWiroebisa da interesebis Sesabamis momsaxurebis pakets awodebs . SemTxvevis 

marTvis farglebSi socialuri muSaki afasebs SemTxvevas, individualuri gegmis 

saxiT ayalibebs miznebs, axorcielebs maT gansazRvruli drois ganmavlobaSi da 

afasebs miRweul Sedegebs.  

saagentos samuSao aRwerilobis mixedviT socialuri momsaxurebis saagentos 

socialuri muSakis valdebulebebia:

1. Seafasos specialuri mzrunvelobis saWiroebis mqone pirebisa da maTi 

ojaxebis mdgomareoba zrunvis formisa da konkretuli socialuri momsaxurebis 

saWiroebis gansazRvrisaTvis, Seafasos ojaxis mdgomareoba mimRebi ojaxis sta-

tusis miniWebisaTvis;

2. Sefasebaze dayrdnobiTa da bavSvisa da misi ojaxis TanamonawileobiT Sei-

muSavos bavSvis individualuri momsaxurebis gegma da moamzados daskvna ojaxis 

damxmare an Camnacvlebeli momsaxurebis saWiroebis Sesaxeb;

3. miawodos beneficiars Semdegi saxis socialuri momsaxureba: Tavisi kompe-

Tavi II
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tenciis farglebSi daexmaros ojaxebs bavSvis aRzrdis problemuri sakiTxebisa 

da janmrTelobis problemebis mogvarebaSi;

4. marTos socialuri momsaxurebis SemTxveva momarTvidan momsaxurebis das-

rulebamde, Sedegebis Sefasebis CaTvliT;

5. awarmoos Sesabamisi Canawerebi SemTxvevis marTvis procesSi (Sefasebis 

formebi, bio-fsiqo-socialuri daskvna, individualuri gegma, vizitis Canawerebi 

da sxva) socialuri momsaxurebis TiToeul SemTxvevaze;

6. Seitanos saWiro informacia Sesabamis monacemTa reestrSi;

7. gadaudebeli mdgomareobis (bavSvis sicocxlisaTvis saSiSigaremoebebi, 

zrunvis gadaudebeli aucilebloba, sxva) SemTxvevaSi  swrafad Seafasos mdgo-

mareoba da warudginos rekomendacia samzrunvelo dawesebulebaSi an gadaude-

beli formis mindobiT aRsazrdelad bavSvis cxovrebis Sesaxeb ufros socialur 

muSaks da raionuli ganyofilebis ufross;

8. Cautaros potenciur mimReb ojaxebs swavleba specialurad momzadebuli 

saswavlo programiT;

9. moamzados ojaxTan dasadebi Sesabamisi xelSekrulebebi da warudginos 

ufros socialur muSaks;

10. ufros socialur muSakTan erTad moamzados da ganaxorcielos sainfor-

macio gasvliTi RonisZiebebi;

11. moamzados Sesabamisi daskvnebi (bio-fsiqo-socialuri daskvna, SeTavsebis 

angariSi da sxva) meurveobisa da mzrunvelobis regionuli sabWosaTvis warsad-

genad da miiRos monawileoba sabWos sxdomebze SemTxvevis ganxilvaSi.

aRniSnuli valdebulebebidan gamomdinare, socialur muSaks gansxvavebuli 

rolebis Sesruleba uwevs bavSvTa keTildReobis sferoSi. pirvel rigSi, social-

uri momsaxurebis saagentos socialuri muSakebi asruleben momsaxurebis uSualo 

momwodeblis rols. isini sakuTari kompetenciis farglebSi awvdian beneficiar 

bavSvebs da maT ojaxebs socialur momsaxurebas. socialuri muSakebi axorcieleben 

konsultirebas, profesiul rCevas aZleven bavSvebsa da maT ojaxebs problemebis 

mogvarebisaTvis. es problemebi SeiZleba iyos bavSvze zrunvis formis gansazRvra 

(reintegracia, mindobiT aRzrda, mcire saojaxo tipis saxlSi Caricxva, dRis cen-

trSi Caricxva, samzrunvelo dawesebulebaSi cxovreba, meurveobisa da mzrunvelo-

bis daweseba da a.S.), bavSvis aRzrdasTan dakavSirebul sakiTxebSi daxmareba (pozi-

tiuri da araZaladobrivi meTodebiT bavSvis aRzrdis specifikis swavleba, mimRebi 

mSoblebisaTvis bavSvis ganviTarebis etapebisa da asakobrivi sirTuleebis Sesaxeb 

informaciis miwodeba, mSobelsa da saganmanaTleblo dawesebulebas Soris urTier-

Tobis daregulireba da sxva). socialuri momsaxurebis SemTxvevis marTvis farg-

lebSi socialuri muSakebi sistemaTa damakavSirebelis rolSi gvevlinebian, rac 

gulisxmobs bavSvisa da misi ojaxis saWiroebaTa Sefasebas da am saWiroebaTa dasak-

mayofileblad aucilebeli resursebis moZiebas (dakavSirebas jandacvis dawese-

bulebasTan janmrTelobis problemis arsebobis SemTxvevaSi, beneficiarisaTvis 
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informaciis miwodebas samTavrobo da arasamTavrobo socialuri programebis Ses-

axeb da maTTan dakavSirebas, socialuri Tanadgomis qselTan beneficiaris urT-

ierTobaTa daregulirebas da sxva). amrigad, socialuri muSaki gamodis rogorc 

Suamavali individsa da mis garemos Soris. sxvadasxva sistemis erTmaneTTan daka-

vSirebis procesSi socialur muSaks xSirad uwevs beneficiaris interesebis dacva 

(advokatireba), rac gulisxmobs aucilebeli resursebisa da servisis moZiebis pro-

cesSi beneficiaris interesebis maqsimalur dacvas. amasTanave, ojaxuri davebisa da 

konfliqtebis SemTxvevaSi bavSvis realuri interesebis dasacavad socialur muSaks 

xSirad uwevs mediatoris rolSi gamosvla, anu problemebis mogvareba da mxareTa 

Soris bavSvisaTvis keTilsaimedo SeTanxmebis miRweva

socialuri muSakis umniSvnelovanes rols aseve warmoadgens bavSvTan da 

ojaxTan miRweuli Sedegebis kvleva. socialuri momsaxurebis SemTxvevis monito-

ringis pirobebSi socialuri muSaki im miRwevebs ikvlelvs da aanalizebs, rac mis-

ma Carevam gamoiwvia. mkvlevaris roli exmareba socialur muSaks ukeT gaiazros 

ganxorcielebuli Carevis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi da, zogadad, Seafasos 

miwodebuli momsaxurebis warmateba.  

yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, naTeli xdeba, rom bavSvze zrunvis 

sferoSi moRvawe socialur muSaks mravali rolis Sesruleba uwevs. aRsaniSnavia, 

rom socialurma muSakma SeiZleba ramdenime roli erTdroulad Seasrulos SemTxve-

vis specifikis, individis realuri interesebisa da saWiroebebidan gamomdinare.  
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Tavi III: meurveobisa da mzrunvelobis
funqcia socialuri samuSaos praqtikaSi 

aRniSnuli Tavi mimoixilavs meurveobisa da mzrunvelobis funqcias da socia-

luri muSakis valdebulebebs meurveoba-mzrunvelobis kuTxiT (Svilad ayvana, mindo-

biT aRzrda, meurveobisa da mzrunvelobis daweseba, reintegracia, ojaxuri davebi). 

ganxilul iqneba aseve Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis kanonebis ZiriTadi prin-

cipebi. Tavi aseve Seexeba bavSvis biologiuri ojaxis gareT ganTavsebis prevencias.

 

3.1 ras gulisxmobs meurveobisa da mzrunvelobis funqcia

meurveobisa da mzrunvelobis funqcia ukavSirdeba saxelmwifos mier im 

pirebze (srulwlovani pirebi) meurveobasa da mzrunvelobas, romlebic sakuTari 

janmrTelobis an fsiqikuri mdgomareobis gamo ver axerxeben saqarTvelos kanonm-

deblobiT miniWebuli uflebebisa da movaleobebis realizacias. arasrulwlovan 

pirebze (0 dan 18 wlamde bavSvebi) mzrunveloba da meurveoba ki niSnavs im bavSvebis 

uflebebis dacvas,  romelTa mSoblebic ar an ver axorcieleben mSoblis movaleo-

bas. arasrulwlovan pirebze meurveoba-mzrunveloba saxelmwifos mier ramdenime 

mimarTulebiT xorcieldeba: bavSvis mindobiT aRzrda, Svilad ayvana, arasrulw-

lovan pirebze meurveobisa da mzrunvelobis daweseba, ojaxur davebSi bavSvis re-

aluri interesebis dacva, bavSvis samzrunvelo dawesebulebidan biologiur oja-

xSi reintegracia da bavSvis samzrunvelo dawesebulebaSi ganTavsebis prevencia. 

saqarTveloSi meurveobisa da mzrunvelobis funqciis ganxorcielebaze pasuxi-

smgebelia s.s.i.p.4 socialuri momsaxurebis saagento. 

3.2 Svilad ayvana

Svilad ayvanis cnebis mokle mimoxilva

 Svilad ayvana warmoadgens process, romlis drosac uflebebi ezRudeba ba-

vSvis biologiur mSoblebs da bavSvis mSoblis uflebebi gadaecema Svilis amyvan 

pirebs. Svilad ayvana bavSvze zrunvis mudmiv formas warmoadgens. is aris samarT-

lebrivi procesi, romliTac Svilad ayvanis Sesaxeb gadawyvetilebis gamotanis 

Semdeg bavSvis biologiur mSoblebs ezRudebaT yvelanairi ufleba bavSvze.

 miuxedavad imisa, rom Svilad ayvanas xSirad Tanamedrove movlenad miiCne-

ven, es praqtika Zveli romis iustinianes kodeqsSic gvxvdeba. is, riTac gansxvavde-

ba erTmaneTisagan Svilad ayvanis praqtikis antikuri periodis da Tanamedrove 

modelebi, aris Svilis amyvani piris interesebis prioritetuloba. Svilad ayvanis 

ZiriTadi daniSnuleba Zvel romSi SeZlebul da gavlenian ojaxebs Soris mWidro 

kavSiris damyarebaSi mdgomareobda da provinciaTa samarTavad mamrobiTi sqesis 

memkvidris moZiebas isaxavda miznad. rogorc istoriidan aris cnobili, romis 

4  s.s.i.p. – sajaro samarTlis iuriduli piri
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ramdenime imperatori dedobil-mamobilis ojaxSi cxovrobda. 

antikur periodSi Cvil bavSvebs Svilad  TiTqmis ar iyvandnen. mitovebul bavSvebs 

xSirad monebad zrdidnen. aseTi bavSvebi warmoadgendnen romis monaTa did nawils. 

Sua saukuneebis evropaSi arasasurvel bavSvebs, ZiriTadad, eklesia-mona-

strebis karebTan tovebdnen da maTze eklesia-monastrebSi zrunavdnen. aseTi ti-

pis zrunva SeiZleba instituciuri zrunvis Canasaxad iqnes miCneuli, rasac Tanda-

Tan mohyva eklesia-monastrebTan bavSvTa saxlebis Camoyalibeba. 

AaSS-Si emigraciis mzardma donem da samoqalaqo omma XIX saukunis meore naxe-

varSi bavSvTa saxlebis gadavseba gamoiwvia. Carlz loring breisi, protestanti mR-

vdeli niu iorkSi moxetiale mawanwala bavSvebiT dainteresda. igi miiCnevda, rom 

mitovebuli bavSvebi (gansakuTrebiT kaTolikeebi) did safrTxes uqmnidnen qalaqis 

wesrigs. breisis iniciativiT, daiwyo moZraoba `obolTa matareblebi~, romelmac 

200 000-mde bavSvi didi qalaqebidan qveynis periferiebSi gadaiyvana. samwuxarod, ba-

vSvebis umetesi nawili SromiTi eqsploataciis msxverpli xdeboda da maT saojaxo 

meurneobebsa da saxlebSi amuSavebdnen. aseTi bavSvebis simravlem da maTi eqsplo-

ataciis donem safuZveli Cauyara axali samsaxurebisa da kanonebis aRmocenebas, 

romlebic cdilobdnen Tavidan aecilebinaT bavSvTa eqsploatacia Svilad ayvanis 

dros. erT-erTi pirveli aseTi kanonia minesotas 1917 wlis Svilad ayvanis kanoni. 

saqarTveloSi, ZiriTadad, gavrcelebuli iyo naTesavTa Svilad ayvana. im SemTxve-

vaSi, Tu ojaxs ar hyavda Svili, igi mravalSviliani naTesavisagan (dis/Zmisagan) aiyvan-

da Svils da Tavis memkvidred zrdida. saqarTveloSi aseve gavrcelebuli iyo uSvilo 

wyvilis karis zRurblTan bavSvis datoveba, raTa igi maT epovaT da aRezardaT. sabWoTa 

periodSi Tavi iCina Svilad ayvanis araerTma mankierma praqtikam, romelic sxvadasxva 

garigebas gulisxmobda (samSobiarodan bavSvis gayidva, martoxela dedisaTvis Svilis 

datovebis sanacvlod Tanxis SeTavazeba da a.S.). Sedegad, Svilad ayvanis procesi Za-

lian garTulda da kanoniero gziT bavSvis ayvana TiTqmis SeuZlebeli gaxda.  

Svilad ayvanis Tanamedrove praqtika SeiZleba or formad gaiyos: 1) Svilad 

ayvanis Ria forma da 2) Svilad ayvanis daxuruli forma. Svilad ayvanis Ria for-

mis SemTxvevaSi SesaZlebelia damyardes komunikacia Svilad amyvan da biologiur 

mSoblebs Soris da zogierT SemTxvevaSi Svilad ayvanil pirsa da mis naTesavebs 

Sorisac. Svilad ayvanis Ria formis SemTxvevaSi, SeiZleba ar Seicvalos dabade-

bis mowmobis monacemebi da gaformdes SeTanxmeba biologiur mSoblebsa da Svilis 

amyvan mSoblebs Soris bavSvTan dakavSirebul sxvadasxva sakiTxze . mag., monaxule-

bis pirobebi, informaciis gacvla da sxva.

Tanamedrove periodSi yvelaze metad Svilad ayvanis daxuruli formaa ga-

vrcelebuli, romliTac dafarulia nebismieri saidentifikacio informacia, rac 

Svilis amyvan pirebs, biologiur mSoblebs an Svilad ayvanil pirs exeba.  amis miu-

xedavad, Svilad ayvanis daxuruli formis dros   momaval mSoblebs gadaecema in-

formacia Svilad asayvani piris samedicino istoriis, eTnikuri warmomavlobis da 

aRmsareblobis Sesaxeb. 
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Svilad ayvana SeiZleba ganxorcieldes rogorc naTesavebs, aseve erTmaneT-

Tan naTesauri kavSiris armqone pirebs Soris. xSiria aseve geris Svilad ayvana, ro-

desac bavSvis mSoblis meore meuRle oficialurad aiyvans Svilad bavSvs meuRlis 

wina qorwinebidan/urTierTobidan. ZiriTadad, Svilad ayvanis mTavar mizezs war-

moadgens sakuTari biologiuri Svilis yolis uunaroba.

socialuri momsaxurebis saagentos socialur muSakTa 

roli da pasuxismgebloba Svilad ayvanis sakiTxebSi

socialuri muSakis saqmianobis erT-erTi umTavresi funqcia Svilad ayvanis 

sakiTxebze muSaobaa. Svilad ayvanis procesis marTva metad sapasuxismgeblo amo-

canas warmoadgens da socialuri muSakis mier did yuradRebas moiTxovs. aRsani-

Snavia, rom Svilad ayvanis SemTxvevaze muSaobis dros socialuri muSaki gansaku-

TrebiT mWidrod TanamSromlobs iuristTan, radgan aseTi SemTxvevebi sasamarT-

losTan urTierTobas iTvaliswinebs. 

saqarTveloSi Svilad ayvanas aregulirebs 2009 wlis kanoni Svilad ayvanisa 

da mindobiT aRzrdis Sesaxeb.  kanonis mixedviT, Svilad ayvanis proceduris gan-

maxorcielebeli erTaderTi organo aris meurveobisa da mzrunvelobis orga-

no, saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros 

ssip (sajaro samarTlis iuridiuli piri), socialuri momsaxurebis saagento 

da misi teritoriuli organoebi. 

rogorc Svilad ayvanis Sesaxeb kanoni ganmartavs, Svilad ayvana aris `mSvile-

belsa da naSvilebs Soris iseTi urTierToba, rogoricaa mSobelsa da Svils Soris~. 

saqarTvelos kanoni Svilad ayvanis Sesaxeb efuZneba saqarTvelos konstitucias, gae-

ros bavSvis uflebaTa konvencias, haagis konvencias bavSvTa dacvisa da gaSvilebis sa-

erTaSoriso praqtikis sferoSi TanamSromlobis Sesaxeb da sxva normatiul aqtebs. 

socialuri muSakis uflebamosilebani Svilad ayvanis sferoSi ganisazRvreba 

SemdegiT:

•	 Seafasos mSvilebeli misi biologiuri monacemebis, pirovnuli Tvisebebis, 

socialuri da janmrTelobis mdgomareobis mixedviT;

•	 daadginos mSvileblis mier bavSvis Svilad ayvanis motivebi da maTi Sesabami-

soba Svilad ayvanis miznebTan;

•	 Seafasos gasaSvilebeli bavSvi misi biologiuri monacemebis, pirovnuli Tvi-

sebebis, socialuri da janmrTelobis mdgomareobis mixedviT;

•	 gansazRvros, ramdenad eTavsebian erTmaneTs mSvilebeli da gasaSvilebeli 

bavSvi;

•	 konkretul SemTxvevaSi SeimuSaos samoqmedo gegma da ganaxorcielos igi;

•	 Svilas ayvanis sakiTxebze Caataros konsultaciebi sakuTari kompetenciis 

farglebSi.

Svilad ayvanis Sesaxeb kanonisa da saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da 
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socialuri dacvis ministris brZaneba #305/n-is mixedviT, socialuri muSakis roli 

Svilad ayvanis procesSi gulisxmobs CarTvas Semdeg ZiriTad sakiTxebSi:

•	 biologiuri mSoblisaTvis konsultaciis gaweva mSoblis ufleba-movaleo-

bebisa da gaSvilebis Sedegebis Taobaze (saqarTvelos Sromis, janmrTelobi-

sa da socialuri dacvis ministris brZaneba #305/n). aseT konsultacias socia-

luri muSaki axorcielebs im SemTxvevaSi, Tu biologiuri mSobeli mimarTavs 

meurveobisa da mzrunvelobis organos mSoblis uflebebze uaris Tqmis Se-

saxeb da im dros, rodesac mSoblis ufleba-movaleobebis Seusruleblobis 

gamo dgeba sakiTxi mSoblis uflebis CamorTmevaze;

•	 mSoblis uflebaze uaris Tqmis pirveli formis Sevsebis Semdeg mSobelTan 

TanamSromloba, raTa ganisazRvros, sad icxovrebs bavSvi, rogori iqneba Sem-

dgomi nabijebi (mSoblis uflebaze uaris Tqmis ZiriTadi formis Sevseba, ba-

vSvis gaSvilebis Taobaze gadawyvetilebis Secvla, zrunvis alternatiuli 

formis gansazRvra da sxva);

•	 mSoblis uflebaze uaris Tqmis pirveli formis Sevsebis Semdeg socialuri 

muSakis mier SemTxvevis Sefaseba. am dros xorcieldeba bavSvis pirveladi da 

sruli Sefaseba;

•	 Svilis ayvanis msurveli piris daregistrirebis dros misi daxmareba bavSvis 

sqesis, asakis, religiisa da sxva Taviseburebebis gansazRvraSi;

•	 mSvilebel kandidatTa mosamzadebeli programis warmarTva (im dromde, sanam 

ar arsebobs mosamzadebeli programa, socialuri muSaki valdebulia Svilis 

ayvanis msurvel pirs miawodos informacia mSoblis ufleba-movaleobebis 

Sesaxeb);

•	 mSvilebeli kandidatis ojaxSi viziti da misi (ojaxis) Sefaseba statusis mi-

saniWeblad;

•	 gasaSvilebeli bavSvis Sefaseba misi biologiuri monacemebis, pirovnuli 

Tvisebebis, socialuri da janmrTelobis mdgomareobis mixedviT; 

•	 mSvilebeli ojaxisa da Svilad asayvani bavSvis SeTavsebis gansazRvra da am 

sakiTxze angariSis momzadeba;

•	 Svilad ayvanis Sesaxeb daskvnis momzadebaSi monawileobis miReba, sadac aRini-

Sneba: mSvileblis biografiuli monacemebi, pirovnuli Tvisebebi, socialuri da 

janmrTelobis mdgomareoba, Svilis ayvanis motivi; gasaSvilebeli bavSvis bio-

grafiuli monacemebi, pirovnuli Tvisebebi, socialuri da janmrTelobis mdgo-

mareoba; biologiuri mSoblis (mSoblebis) socialuri da janmrTelobis mdgoma-

reoba, bavSvis gaSvilebis motivi, Tu cnobilia bavSvis mSoblebis vinaoba.

saWiroebis SemTxvevaSi Svilad ayvanis Sesaxeb daskvna unda iTvaliswinebdes 

bavSvis aRzrdis SesaZleblobas eTnikuri, religiuri da kulturuli garemos ga-

TvaliswinebiT (saqarTvelos kanoni Svilad ayvanis Sesaxeb, muxli 18). 
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mSvilebel (Svilis amyvan) kandidatad daregistrireba

Svilad ayvanis Sesaxeb saqarTvelos kanonis Tanaxmad, mSvilebeli (Svilis 

amyvani) SeiZleba gaxdes nebismieri srulwlovani, qmedunariani piri, garda im pi-

risa, romelsac:

•	 CamoerTva mSoblis ufleba, an CamoerTva bavSvis meurvis/mzrunvelis an mim-

Rebi mSoblis ufleba movaleobis arajerovnad Sesrulebis gamo;

•	 SezRuduli aqvs mSoblis ufleba;

•	 janmrTelobis mdgomareobis gamo ar SeuZlia mSoblis uflebebis Sesrule-

ba;

•	 sasamarTlos mier msjavrdebulia mZime an gansakuTrebiT mZime danaSaulisa-

Tvis. 

  
gancxadebiT mimarTva

Svilis ayvanis msurveli moqalaqe gancxadebiT mimarTavs meurveobisa da 

mzrunvelobis teritoriul organos da waradgens aucilebel dokumentebs Svi-

lis amyvan kandidatad dasaregistrireblad. socialuri muSakis funqcias warmo-

adgens, daexmaros Svilis ayvanis msurvel pirs, miuTiTos bavSvis sasurveli sqesi, 

asaki, religia da sxva.
      
Sesabamisi dokumentaciis wardgena

Svilis ayvanis msurveli piri valdebulia, meurveobisa da mzrunvelobis te-

ritoriul organos Semdegi dokumentebi warudginos:

•	 gancxadeba

•	 piradobis damadasturebeli sabuTi (piradobis mowmoba an pasporti) da misi asli

•	 cnoba nasamarTleobis Sesaxeb

•	 cnoba janmrTelobis mdgomareobis Sesaxeb (forma 100/a)

•	 cnoba narkologiuri Semowmebis Sesaxeb  (Tu janmrTelobis cnoba Seicavs 

informacias samedicino narkologiuri Semowmebis Sesaxeb, am cnobis calke 

wardgena saWiro ar aris)

•	 Tu pirovneba dasaqmebulia, saWiroa Sesabamisi cnobis wardgena samuSao ad-

gilisa da xelfasis miTiTebiT;

•	 qorwinebis mowmoba da misi asli (dauSvebelia im ori piris erTad dayeneba aR-

ricxvaze, romelnic registrirebul qorwinebaSi ar imyofebian);

•	 werilobiTi informacia qonebisa da Semosavlebis Sesaxeb;

•	 Tu Svilis ayvanis msurveli piri aris bavSvis naTesavi, man unda warmoadginos 

naTesaobis damadasturebeli dokumentacia (mag., Tu Svilis amyvani piri aris 

bavSvis deida, man unda warmoadginos bavSvis dabadebis mowmoba, sakuTari da-

badebis mowmoba da bavSvis dedis dabadebis mowmoba).   
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satreiningo (mosamzadebel) programaSi monawileoba

Svilis ayvanis msurveli piri valdebulia, gaiaros Sesabamisi mosamzadebeli 

programa, romelic damtkicebulia saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socia-

luri dacvis saministros mier. aRsaniSnavia, rom socialuri muSaki yuradRebiT 

ekideba mosamzadebeli programis (informaciis miwodebis) dros Svilis ayvanis 

msurvelTa qcevas da dasabuTebuli mizezis arsebobis SemTxvevaSi (an programis 

gauvlelobis gamo) mimarTavs teritoriul organos gancxadebiT statusis miniWe-

baze uaris Tqmis Sesaxeb. 
 
socialuri muSakis viziti ojaxSi da Svilis ayvanis msurvel pirTa Sefaseba

mosamzadebeli programis dasrulebis Semdeg socialuri muSaki valdebulia, 

ewvios Svilis ayvanis msurvel pirebs da moiZios Semdegi informacia:

•	 Svilis amyvani pirebis asaki (asakobrivi gansxvaveba mSvilebel pirebsa da Svi-

lad asayvani bavSvis asaks Soris sul mcire 16 wels unda Seadgendes); 

•	 Svilis amyvani pirebis ojaxuri mdgomareoba;

•	 Svilis amyvani pirebis mSoblobis unar-Cvevebi;

•	 Svilis amyvani pirebis emociuri mdgradoba (mentaluri mdgomareoba) da sta-

biluroba;

•	 Svilis amyvani pirebis janmrTelobis mdgomareoba;

•	 Svilis amyvani pirebis stresTan gamklavebis unari;

•	 wyvils Soris jansaRi urTierToba;

•	 Svilis amyvani pirebis ekonomikuri mdgomareoba da finansuri marTvis unar-

Cvevebi;

•	 Svilis amyvani pirebis kriminaluri warsuli;

•	 Svilis amyvani pirebis sacxovrebeli pirobebi;

•	 Svilis amyvani piris mosazreba bavSvis warmoSobis gamJRavnebis Sesaxeb. 

daskvnis momzadeba

ojaxSi vizitidan ori samuSao dRis ganmavlobaSi socialuri muSaki valde-

bulia, moamzados daskvna Svilis ayvanis msurveli pirisaTvis mSvilebelis statu-

sis miniWebis Sesaxeb. Sefasebis Sedegad miRebuli informaciis safuZvelze socia-

lurma muSakma daskvnaSi unda warmoadginos, Tu ratom Tvlis (an ar Tvlis) mizan-

Sewonilad Svilis ayvanis msurveli pirisaTvis mSvilebelis statusis miniWebas.  

gadawyvetileba mSvilebeli piris statusis miniWebis Sesaxeb

socialuri muSakis mier daskvnis momzadebidan 2 dRis ganmavlobaSi teri-

toriuli organo iRebs gadawyvetilebas mSvilebelis statusis miniWebis Sesaxeb. 

saWiroebis SemTxvevaSi mizanSewonilia gancxadeba  erToblivad ganixilon teri-



45

toriuli organos xelmZRvanelma, iuristma da socialurma muSakma. regionuli 

sabWos uflebamosilebas ar warmoadgens mSvilebeli piris statusis Sesaxeb ga-

dawyvetilebis gamotana.

gadawyvetileba mzaddeba or dedan pirad, romelic mowmdeba teritoriuli 

organos ufrosis xelmoweriT da beWdiT, erTi piri eZleva ganmcxadebels, xolo 

meore piri rCeba samsaxurSi da erTvis ganmcxadeblis mier warmodgenil dokumen-

tebs. dokumentebi inaxeba teritoriul organoSi dacul adgilas. daculi adgili 

gulisxmobs: uzrunvelyofili unda iqnes dokumentis dacva ucxo pirebisagan, fi-

zikuri ganadgurebisagan da ase Semdeg. 

Svilis amyvani (mSvilebeli) piris adgilobriv reestrSi Seyvana 

gadawyvetilebis miRebis Semdeg teritoriuli organo amzadebs werils kan-

didatis aRricxvaze dayenebis Sesaxeb da danarTis saxiT waradgens gadawyvetile-

bis asls. amasTan erTad, teritoriuli organodan centralur organoSi igzavneba 

eleqtronuli reestris ganaxlebuli monacemebi centraluri eleqtronuli ba-

zis ganaxlebis mizniT.

bavSvisaTvis gasaSvilebeli statusis miniWeba

bavSvs gasaSvilebeli statusi eniWeba Tu:

•	 mSobeli sasamarTlom aRiara  ugzo-ukvlod dakargulad an gardacvlilad;

•	 bavSvi aris orive mSobliT oboli;

•	 bavSvi aRiarebulia mitovebulad;

•	 mSobelma ganacxada Tanxmoba bavSvis gaSvilebaze da bavSvi aRiricxa erTian 

reestrSi;

•	 mSobels CamoerTva mSoblis ufleba

gasaSvilebeli statusis miniWeba mSoblebis Tanxmobis SemTxvevaSi

mSobeli, romelsac surs bavSvis gaSvileba, mimarTavs meurveobisa da mzrun-

velobis teritoriul organos sakuTari sacxovrebeli adgilis Sesabamisad. so-

cialuri muSaki konsultacias uwevs mSobels da auxsnis mas, Tu ra SeiZleba gamoi-

wvios mSoblis uflebaze uaris Tqmam da bavSvis gaSvilebam. mSoblis mier bavSvis 

gaSvilebaze gadawyvetilebis Seucvlelobis SemTxvevaSi mSobeli avsebs bavSvis 

gaSvilebaze Tanxmobis pirvel formas, romelic mowmdeba socialuri muSakis an 

iuristis xelmoweriT da teritoriuli organos ufrosis beWdiT. amasTanave, bav-

Svis saxelmwifo mzrunvelobaSi darCenis SemTxvevaSi mSobeli warmoadgens Semdeg 

dokumentebs:

•	 bavSvis dabadebis mowmobis dedani an samedicino dawesebulebis mier gacemu-

li dabadebis cnoba;
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•	 sxva dokumenti, romelic adasturebs bavSvis qonebriv, socialur an janmr-

Telobis mdgomareobas;

mSobels eZleva saSualeba, bavSvis gaSvilebaze Tanxmobis ZiriTadi formis 

Sevsebamde Secvalos bavSvis gaSvilebis gadawyvetileba. aseT SemTxvevaSi socia-

luri muSaki sTavazobs mSobels reintegraciis an mindobiTi aRzrdis alternati-

vas. aseT dros, mSobeli inarCunebs mSoblis uflebas Svilze. socialuri muSaki 

afasebs bavSvis biologiuri mSoblis/ojaxis, raTa gansazRvros, Tu ramdenad aris 

mizanSewonili reintegracia an mindobiTi aRzrda. aRsaniSnavia, rom socialurma 

muSakma bavSvis pirvel Sefasebaze muSaoba unda daiwyos mSoblis mier meurveobi-

sa da mzrunvelobis teritoriuli organosaTvis momarTvisTanave (uaris pirveli 

formis Sevsebis Semdeg)  

Tu mSobeli ar cvlis gadawyvetilebas bavSvis gaSvilebis Sesaxeb, pirveli 

formis Sevsebidan 6-12 kviris ganmavlobaSi mSobeli valdebulia, gamocxaddes 

meurveobisa da mzrunvelobis teritoriul organoSi  bavSvis gaSvilebaze Tanx-

mobis ZiriTadi formis Sesavsebad. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis mSobeli am vadaSi 

ar gamocxaddeba meurveobisa da mzrunvelobis teritoriul organoSi, pirveli 

formis Sevsebidan 12 kviris Semdeg meurveobisa da mzrunvelobis teritoriuli 

organo mimarTavs sasamarTlos mSoblis uflebis CamorTmevis Sesaxeb. sasamarT-

los sarCels Tan erTvis mSoblis mier Sevsebuli uaris pirveli forma, socialuri 

muSakis mier Sefasebebisa da vizitebis Sedegad mopovebuli informacia (informa-

cia bavSvis mSoblis Sesaxeb, informacia bavSvis mdgomareobis Sesaxeb da sxva in-

formacia, romelic socialuri muSakisaTvis cnobili gaxda samsaxureobrivi mo-

valeobis Sesrulebis dros).  

gasaSvilebeli statusis miniWeba napovni bavSvis SemTxvevaSi

bavSvis dabadebis mowmobis qonis SemTxvevaSi, meurveobisa da mzrunvelobis 

organo gadadgams Semdeg nabijebs:

•	 meurveobisa da mzrunvelobis organo mimarTavs dabadebis mowmobis gamcem 

samoqalaqo reestris saagentos da sTxovs mas amonawers dabadebis mowmobis 

saaqto Canaweridan, raTa moZiebul iqnes informaciabavSvis mSoblebis Ses-

axeb ;

•	 samoqalaqo reestridan miRebuli pasuxis Semdeg socialuri muSaki midis mi-

TiTebul misamarTze bavSvis mSoblebis Sesaxeb informaciis mosaZieblad; 

•	 Tu socialuri muSakis mier ver moxerxda fiqsirebul misamarTze mSoblis 

moZieba da aseve mSobeli ver moiZebna policiis mier, meurveobisa da mzrun-

velobis organo mimarTavs saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros krimi-

naluri policiis departaments; 

•	 im SemTxvevaSi, Tu amis Semdegac ver moxerxda mSoblis moZieba, maSin meurveo-

bisa da mzrunvelobis organo mimarTavs sasamarTlos mSoblis ugzo-ukvlod 

dakargulad aRiarebis Sesaxeb.   
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im SemTxvevaSi Tu bavSvi policiam ipova da mas ara aqvs dabadebis mowmoba, maSin:

•	 meurveobisa da mzrunvelobis teritoriuli organo da adgilobrivi poli-

cia 6 kviris vadaSi erToblivad eZeben savaraudo mSoblebs. imavdroulad, 

unda gairkves, sad daibada bavSvi. 

•	 Tu 6 kviris vadaSi ver moxerxda mSoblebis vinaobis dadgena, vadis gasvlidan 

3 dRis Semdeg mivmarTavT sasamarTlos bavSvis mitovebulad aRiarebis mo-

TxovniT. 

•	 bavSvis mitovebulad aRiarebis Semdeg, mivmarTavT samoqalaqo reestris sa-

agentos dabadebis mowmobis asaRebad, sadac mSoblebis grafaSi mieTiTeba 

`napovni~. napovni bavSvis SemTxvevaSi, aseve dasaSvebia, bavSvis mitovebulad 

aRiarebamdec mivmarToT samoqalaqo reestris saagentos dabadebis regi-

straciis moTxovniT. 

bavSvisaTvis gasaSvilebeli statusis miniWebis
gadawyvetilebis gaformeba

Tu arsebobs Sesabamisi safuZveli, meurveobisa da mzrunvelobis terotori-

uli organos xelmZRvaneli  wers gadawyvetilebas da arasrulwlovan bavSvs ani-

Webs gasaSvilebel statuss. gadawyvetileba gamodis erT dedan pirad da bavSvis 

yvela dokumentTan erTad igzavneba centralur organoSi 3 dRis vadaSi.

gasaSvilebeli statusis mqone bavSvis reestrSi aRricxva

statusis miniWebis gadawyvetileba aRiricxeba adgilobriv da centralur re-

estrSi. teritoriuli organos mier Sesrulebuli samuSaos Sedegebi eleqtronu-

li aRricxvis formiT da yvela arsebul dokumentTan erTad  igzavneba centralur 

reestrSi dauyovnebliv (3 dRis vadaSi).

bavSvis SeTavazeba mSvileblisaTvis

mas Semdeg, rac bavSvi dadgeba aRricxvaze centralur reestrSi, 5 dRis vadaSi 

bavSvis monacemebi SesaTavazeblad unda gadaeces teritoriul organos  (erTian 

reestrSi mSvilebeli kandidatebis rigiTobis, gasaSvilebeli bavSvis interesebisa 

da bavSvis Sesaxeb mSvileblis gancxadebaSi miTiTebuli monacemebis Sesabamisad). 

saaRmzrdelo dawesebulebaSi Tu mimReb ojaxSi myofi bavSvis monaxuleba SerCeuli 

mSvilebeli piris mier SeiZleba  teritoriuli organos werilobiTi mimarTvis 

safuZvelze. es mimarTva savaldebuloa Sesasruleblad im pirisTvisac, romlis 

ojaxSic cxovrobs  bavSvi. mSvilebels ufleba aqvs bavSvs Cautaros samedicino 

gamokvleva kanonieri warmomadgenlis TanxlebiT. bavSvis SeTavazebidan 7 samuSao 

dRis vadaSi piri iRebs gadawyvetilebas bavSvis ayvanis Taobaze. aRniSnuli vadis 

gadacileba CaiTvleba bavSvis ayvanaze uaris Tqmad. bavSvis Svilad ayvanaze 
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gadawyvetilebas mSvilebeli piri werilobiT acnobebs teritoriul organos. 

miuxedavad imisa, rom Svilad ayvanis Sesaxeb daskvnas amzadebs iuristi, 

socialur muSaks didi roli aqvs daskvnisaTvis informaciis mogrovebis saqmeSi.  

daskvna Svilad ayvanis Sesaxeb emyareba socialuri muSakis  Sefasebas da moicavs 

Semdeg informacias:

•	 mSvileblis biografiuli monacemebi, pirovnuli Tvisebebi, socialuri da 

janmrTelobis mdgomareoba, Svilais ayvanis motivi;

•	 gasaSvilebeli bavSvis biografiuli monacemebi, pirovnuli Tvisebebi, 

socialuri da janmrTelobis mdgomareoba;

•	 biologiuri mSoblis (mSoblebis) socialuri da janmrTelobis mdgomareoba, 

Tu cnobilia bavSvis mSoblebis vinaoba, bavSvis gaSvilebis motivi;

•	 saWiroebis SemTxvevaSi Svilad ayvanis Sesaxeb daskvna unda iTvaliswinebdes 

bavSvis aRzrdis SesaZleblobas eTnikuri, religiuri da kulturuli garemos 

gaTvaliswinebiT (saqarTvelos kanoni Svilad ayvanis Sesaxeb, muxli 18); 

•	 Svilad ayvanis daskvnas xels awers teritoriuli organos xelmZRvaneli da 

igi mowmdeba beWdiT. daskvnis erTi piri rCeba teritoriul organoSi, xolo 

meore piri momzadebidan erTi kviris vadaSi igzavneba sasamarTloSi da mas 

Tan erTvis socialuri muSakis Sefasebis dokumentebi.D

3.3 mindobiT aRzrda (Svilobiloba)

saqarTvelos kanoni `Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis Sesaxeb~ (2009 

wlis 18 dekemberi) mindobiT aRzrdas gansazRvravs, rogorc saxelmwifosa da mi-

mReb ojaxs Soris dadebuli xelSekrulebis safuZvelze mindobiT aRsazrdelad 

mibarebuli bavSvis movlasa da aRzrdas. mindobiT aRzrda mniSvnelovnad gansxva-

vdeba Svilad ayvanisagan Semdegi ZiriTadi faqtorebis gaTvaliswinebiT: a) mindo-

biT aRzrda aris droebiTi mzrunveloba bavSvis usafrTxoebidan an misi realuri 

interesebidan gamomdinare; b) mindobiT aRzrdis dros, bavSvi umravles SemTxve-

vebSi inarCunebs kontaqts biologiur ojaxsa da naTesavebTan da g) mimRebi ojaxi 

bavSvis movlisa da aRzrdisaTvis iRebs saxelmwifos mier dawesebul Semweobas da 

mindobiT aRzrda miiCneva SromiT staJad. 

`Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis Sesaxeb~ kanonis Tanaxmad, dedobili 

da mamobili SeiZleba iyos nebismieri piri, garda im pirebisa:

•	 romelnic sasamarTlom cno qmeduunarod an SezRudul qmedunarianad;

•	 romelTac SezRuduli, CamorTmeuli an SeCerebuli aqvT mSoblis uflebebi;

•	 romelTac janmrTelobis mdgomareobis gamo ar SeuZliaT bavSvis aRzrda;

•	 romelnic an romelTa ojaxis wevric msjavrdebulia sasamarTlos mier gan-

sakuTrebiT mZime an mZime danaSaulisaTvis;

•	 romelTac akisriaT bavSvis rCenis valdebuleba (bavSvis mSobeli, meurve 

mzrunveli an Svilad amyvani piri);
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•	 romelTac dakisrebuli movaleobis Seusruleblobis gamo CamoerTvaT min-

dobiT aRsazrdeli bavSvi.

bavSvi SeiZleba gaxdes Svilobili: 

•	 Tu bavSvis datoveba meurvesTan an mzrunvelTan misgan damoukidebeli mize-

zebiT sazianoa bavSvisTvis da meurve an mzrunveli amis Sesaxeb acnobebs meu-

rveobisa da mzrunvelobis organos; 

•	 Tu mSoblis ufleba SezRudulia da bavSvma Tavisi ojaxis gareT unda  ganTavsdes;

•	 Tu mSoblebs CamoerTvaT an SeuCerdaT mSoblis uflebebi da bavSvma ojaxis 

gareT unda  ganTavsdes.

mindobiT aRzrdis wessa da procedurebs aregulirebs saqarTvelos Sromis, 

janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris brZaneba `mindobiT aRzrdis 

procedurebisa da formebis damtkicebis Sesaxeb~. iseve rogorc Svilad ayvanis 

dros, mindobiT aRzrdis SemTxvevaSic ssip socialuri momsaxurebis saagento aris 

erTaderTi organo, romelic uflebamosilia, bavSvi miabaros mindobiT aRsazrde-

lad . socialuri momsaxurebis saagentos teritoriul organoebs ekisrebaT val-

debuleba, gamoavlinon mindobiT aRsazrdeli bavSvebi da agreTve is ojaxebi, ro-

melTac surT bavSvi gaxdes maTi Svilobili. teritoriuli organoebi awarmoeben 

kandidati mimRebi mSoblebisa da mindobiT aRsazrdeli bavSvebis registracias, 

afaseben maT da meurveobisa da mzrunvelobis regionul sabWoebs warmoudgenen 

angariSs mimRebi ojaxisa da mindobiT aRsazrdeli bavSvis SeTavsebis Sesaxeb. am 

angariSis safuZvelze wyvils amtkiceben an uars eubnebian sabWos wevrebi.   

Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis Sesaxeb saqarTvelos kanonisa da mini-

stris brZanebis Tanaxmad, minimaluri asakobrivi sxvaoba mindobiT aRsazrdel ba-

vSvsa da mindobiTi aRzrdis msurvel dedobils/mamobils Soris 15 wels unda Se-

adgendes. gasaTvaliswinebelia, rom 10 wels miRweul bavSvs aqvs sruli ufleba, 

ganacxados uari konkretul ojaxSi mindobiT aRzrdaSi ganTavsebaze. 

bavSvis mindobiT aRsazrdelad mibarebis Semdeg meurveobisa da mzrunvelo-

bis óorganos socialuri muSakebi adgenen bavSvis individualuri ganviTarebis 

gegmas, sadac Camoyalibebulia konkretuli miznebi da amocanebi  misi akademiuri 

da sasicocxlo unar-Cvevebis gasaumjobeseblad, mindobiT aRzrdasTan adaptaci-

isa da biologiur ojaxTan kavSiris SesanarCuneblad. mindobiT aRzrdis SemTxve-

vebis monitoringisaTvis socialuri muSaki yovelTviurad moinaxulebs bavSvs 

ojaxSi, skolaSi, raTa darwmundes, rom bavSvis mindobiT  aRzrdaSi ganTavseba  mis 

WeSmarit interesebs Seesabameba.

gegmiuri, grZelvadiani mindobiT aRzrdis SemTxvevebis garda, kanoni awesebs 

mindobiTi aRzrdis gadaudebel SemTxvevebsac, romlis drosac bavSvis intere-

sebidan gamomdinare, miabareben mas mimReb ojaxSi SeTavsebis gansazRvrisa da Sem-

Txvevis regionul sabWoze damtkicebis gareSe. gadaudebeli mindobiTi aRzrda 

gulisxmobs bavSvis mimReb ojaxSi ganTavsebas  erTi dRidan 3 Tvemde vadiT, sanam 

socialuri muSaki detalurad ar Seiswavlis SemTxvevas da gansazRvravs grZel-
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vadiani zrunvis gegmas.  bavSvis mindobiT aRsazrdelad gadaudebel ganTavsebaze  

gadawyvetileba socialuri muSakis daskvnis safuZvelze gamoaqvs Sesabamisi teri-

toriuli erTeulis regionuli sabWos Tavmjdomares. 

 

3.4. socialuri muSakis funqciebi meurveobisa da
mzrunvelobis sakiTxebSi

socialuri momsaxurebis saagento rogorc  meurveobisa da mzrunvelo-

bis organo pasuxismgebelia meurveobisa da mzrunvelobis dawesebaze rogorc 

arasrulwlovan pirTaTvis, aseve srulwlovani pirebisTvisac. 

samoqalaqo kodeqsis 1275-e muxlis Tanaxmad, meurveobisa da mzrunvelobis 

daweseba SeiZleba mxolod im SemTxvevebSi, rodesac:

a) sasamarTlo acnobebs meurveobisa da mzrunvelobis organos bavSvis ori-

ve mSoblisaTvis mSoblis uflebebisa da movaleobebis SezRudvis an CamorTmevis 

Sesaxeb;

b) SeCerebulia mSoblis ufleba-movaleobebi;

g) gardacvlilia bavSvis orive mSobeli;

d) bavSvisaTvis daniSnuli meurve gardaicvala an CamoerTva Tavisi funqciebi;

e) sasamarTlom bavSvi aRiara mitovebulad;

v) mSobeli qmeduunarod an ugzo-ukvlod dakargulad aris aRiarebuli.

arasrulwlovani piris meurveoba-mzrunvelobis SemTxvevaSi (7 wlamde 

arasrulwlovnisaTvis wesdeba meurveoba, xolo 7 dan 18 wlamde asakis pirisaTvis 

ki mzrunveloba) socialuri muSakis funqciebs warmoadgens Semdegi:

•	 arasrulwlovanis meurveobiT an mzrunvelobiT dainteresebuli piris gancxa-

debis miRebis da saTanado dokumentaciis warmodgenis Semdeg socialuri mu-

Saki afasebs rogorc bavSvs, aseve meurveobiT/mzrunvelobiT dainteresebul 

pirs da Sefasebis safuZvelze warmoadgens Sesabamis daskvnas, romelSic gaT-

valiswinebuli unda iyos bavSvisa da ojaxis SeTavseba da sxva kriteriumebi;

•	 socialuri muSaki samsaxuris ufrosTan da iuristTan erTad monawileobs 

arasrulwlovani pirisaTvis meurvis/mzrunvelis daniSnvis Sesaxeb sakTxis 

ganxilvaSi. meurveobisa da mzrunvelobis organos gadawyvetileba formde-

ba dokumenturad (or pirad) blankze da mowmdeba xelmZRvanelis xelmoweriT 

da samsaxuris beWdiT. meurvis/mzrunvelis daniSnvis Sesaxeb dokumentacia 

ikinZeba erT saqmed da  araeleqtronulTan erTad monacemTa eleqtronul 

bazaSic inaxeba. arasrulwlovan pirze meurveoba/mzrunvelobis daniSnvis 

SemTxvevebis ganxilva ar Sedis meurveobisa da mzrunvelobis regionuli 

sabWos kompetenciaSi.

meurvis/mzrunvelis daniSvnis Sesaxeb socialuri muSakis daskvna unda iTva-

liswinebdes Semdeg kriteriumebs:

•	 asakobrivi SeTavsebis kriteriumi  _ arasrulwlovani piris meurveoba-
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mzrunvelobis moTxovnis SemTxvevaSi, meurveobis/mzrunvelobis msurveli 

piris asaki unda Seesabamebodes bavSvis asakobrivi ganviTarebis moTxovnebs 

da bavSvze zrunvis saWiroebas;

•	 meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris motivacia _socialuri mu-

Sakis daskvnaSi warmodgenili da dokumentirebuli unda iyos meurveobis/

mzrunvelobis msurveli piris adekvaturi motivacia bavSvis aRzrdisaTvis. 

socialuri muSakis SefasebiT unda gamoikveTos, rom meurved/mzrunvelad 

gaxdomis survili mxolod bavSvis realuri interesebiT aris ganpirobebu-

li;

•	 siaxlovis grZnobis/SeCvevis arseboba arasrulwlovansa da meurveobis/

mzrunvelobis msurvel pirs Soris   _ socialurma muSakma daskvnaSi unda 

asaxos arasrulwlovansa da meurveobis/mzrunvelobis msurvel pirs Soris 

arsebuli urTierToba (urTierTobis xangrZlivoba, sixSire, siaxlovis grZ-

nobis/SeCvevis arseboba da urTierTobasTan dakavSirebuli sxva detalebi);

•	 arasrulwlovnis mosazreba meurveobis/mzrunvelobis msurveli pirTan 

erTad cxovrebasTan dakavSirebiT _ bavSvis asakisa da ganviTarebis donis 

Sesabamisad, socialurma muSakma unda daafiqsiros arasrulwlovnis survili 

meurveobis/mzrunvelobis msurvel pirTan erTad cxovrebasTan dakavSire-

biT;

•	 meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris janmrTelobis mdgomareoba _ 

socialuri muSakis Sefasebisa da daskvnis safuZvelze unda gamoikveTos, Tu 

ramdenad aZlevs janmrTelobis mdgomareoba saSualebas meurveobis/mzrun-

velobis msurvel pirs izrunos bavSvze da daakmayofilos bavSvis asakobriv 

ganviTarebasTan dakavSirebuli saWiroebebi;

•	 meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris socialur-ekonomikuri mdgo-

mareoba _ socialuri muSakis daskvna unda asaxavdes meurveobis/mzrunve-

lobis msurveli piris socialur-ekonomikur mdgomareobas, sadac yuradRe-

ba unda gamaxvildes Semdegze: Semosavlis wyaro, bavSvis sabaziso saWiroeba-

Ta dakmayofilebis unari da sxva;

•	 informacia meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris Sesaxeb _ socialur-

ma muSakma meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris Sefasebis dros informacia 

unda moipovos misi socialuri Tanadgomis qselis warmomadgenlebisagan, romel-

Sic warmodgenili iqneba meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris mokle pirov-

nuli daxasiaTeba da bavSvis kargad aRzrdasTan dakavSirebuli unar-Cvevebi;

•	 eTnikur-religiuri SeTavsebis sakiTxebi _ socialuri muSakis Sefasebisa 

da daskvnis safuZvelze unda gamoikveTos arasrulwlovnisa da meurveobis/

mzrunvelobis msurveli piris eTnikur-religiuri SeTavsebis kriteriumebi 

bavSvis asakidan da ganviTarebis saWiroebidan gamomdinare;

•	 SemTxvevis specifikidan gamomdinare sxva aucilebeli kriteriumebi: mag., 

Tu bavSvis mSobels droebiT SezRuduli an CamorTmeuli aqvs mSoblis ufle-
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ba, irkveva mSoblis pozicia misTvis sasurveli meurvis vinaobis Sesaxeb. Se-

fasebaSi socialurma muSakma unda warmoadginos, Tu ratom (an ratom ar) unda 

gaviTvaliswinoT mSoblis mier dafiqsirebuli pozicia meurvis/mzrunvelis 

vinaobasTan dakavSirebiT. 
 
srulwlovan pirTa meurveoba da mzrunveloba

meurveobas saWiroebs is srulwlovani piri, romelic aris aRiarebuli qmed-

uunarod. gadawyvetileba piris qmeduunarobis Sesaxeb sasamarTlos mier unda 

iyos miRebuli. mxolod sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg  wesdeba srulwlo-

van pirze meurveoba.  qmeduunaroa piri, romelic gonebrivi CamorCenis an suliT 

avadmyofobis gamo, moklebulia SesaZleblobas Tavisi nebiTa da moqmedebiT sru-

li moculobiT ganaxorcielos samoqalaqo uflebebi da movaleobebi. 

srulwlovan pirebze meurveobis dawesebis procesSi  socialuri muSakis 

funqciaa, iuristTan da teritoriuli organos ufrosTan erTad Seafasos srulw-

lovan pirze meurveobis msurvelis motivaciis adekvaturoba da zrunvis SesaZle-

bloba, meurveobis zneobrivad gamarTlebuli motivebis arseboba. srulwlovan 

pirze meurveobis moTxovnis SemTxvevaSi socialuri muSakis mier calke daskvnis 

warmodgena saWiro ar aris (ar keTdeba arc SeTavsebis angariSi). ganxilvis Semdeg 

teritoriul organos gamoaqvs gadawyvetileba, daakmayofilos an ar daakmayofi-

los srulwlovan pirze meurveobis moTxovna. gadawyvetileba formdeba blankze 

da mowmdeba teritoriuli organos xelmZRvanelis xelmoweriTa da beWdiT. 

mzrunvelobis daweseba SezRuduli qmedunarianobis mqone pirze

SezRuduli qmedunarianobis mqoned iTvleba piri, romelsac dawesebuli 

aqvs mzrunveloba (sasamarTlos an meurveobisa da mzrunvelobis organos mier). 

SezRuduli qmedunarianobis mqone piri Tavis qmedunarianobaSi  arasrulwlovans 

UuTanabrdeba. qmedunarianobis aRdgena xdeba maSin, rodesac aRar arsebobs qmedu-

narianobis SezRudvis safuZveli. aseT dros uqmdeba mzrunvelobac.

narkotikul nivTierebebsa da alkoholze damokidebulebis SemTxvevaSi, 

rodesac srulwlovani piri mZime materialur mdgomareobaSi ayenebs ojaxs, Sei-

Zleba  srulwlovan pirze mzrunveloba dawesdes. aseTi piri mxolod mzrunvelis 

TanxmobiT aris uflebamosili, dados qonebis gankargvis garigeba, gankargos xel-

fasi, pensia an sxva saxis Semosavali. 

socialuri muSakis CarTuloba pirze mzrunvelobis dawesebis sakiTxebSi 

ganisazRvreba mzrunvelobis saWiroebis mqone piris SefasebaSi (janmrTelobis 

mdgomareoba, uflebebisa da movaleobebis damoukideblad ganxorcielebis un-

ari) da mzrunvelobis msurveli piris motivaciis adekvaturobis gansazRvraSi. 

socialuri muSaki monawileobas iRebs mzrunvelobis dawesebis Sesaxeb sakiTxis 

ganxilvaSi iuristsa da teritoriuli organos xelmZRvanelTan erTad. social-
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uri muSakis mier calke daskvnis warmodgena srulwlovan pirze mzrunvelobis 

daniSnvis Sesaxeb saWiro ar aris.  ganxilvis Semdeg teritoriul organos gamoaqvs 

gadawyvetileba, daakmayofilos an ar daakmayofilos srulwlovan pirze mzrun-

velobis moTxovna. gadawyvetileba formdeba blankze da mowmdeba teritoriuli 

organos xelmZRvanelis xelmoweriTa da beWdiT. 

sameurveo/samzrunvelo pirTa qonebis gankargva-gasxvisebis sakiTxebi

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis Tanaxmad, meurves/mzrunvels meurveo-

bisa da mzrunvelobis organos winaswari Tanxmobis gareSe ar aqvs ufleba sameur-

veo piris saxeliT dados garigeba, xolo mzrunvels ar aqvs ufleba samzrunvelo 

piris saxeliT daTanxmdes garigebis dadebaze, romelic Seexeba qonebis gasxvise-

bas, dagiravebas, aT welze meti vadiT gaqiravebas, Txovebas, savalo valdebule-

baTa gacemas, Tamasuqis, sameurveo/samzrunvelo piris kuTvnil uflebebze uaris 

Tqmas, samewarmeo sazogadoebaSi partniorad Sesvlas, sesxis aRebas, qonebis gay-

ofas.

qonebis gasxvisebis an zemoT CamoTvlili sxva sakiTxebis gansaxilvelad 

meurve/mzrunveli mimarTavs meurveobisa da mzrunvelobis teritoriul organos 

sacxovrebeli adgilis mixedviT. dokumentaciis ganxilvis Semdeg iniSneba zepiri 

mosmena. zepir mosmenas warmarTavs teritoriuli organos xelmZRvaneli kiTxva-

pasuxisa da sxvadasxva mosazrebis warmodgenis reJimSi. zepir mosmenaSi samsax-

uris ufrossa da iuristTan erTad savaldebuloa socialuri muSakis monawileo-

ba, romelic amzadebs daskvnas zepiri mosmenisaTvis. socialuri muSakis daskvna 

zepiri mosmenisaTvis unda moicavdes Semdegs:

•	 rogor ukavSirdeba qonebis gasxviseba, dagiraveba, gaqiraveba an ipoTekiT 

datvirTva sameurveo/samzrunvelo piris interesebs (aRsaniSnavia, rom 

aseTi tipis gadawyvetilebis miReba unda iyos ganpirobebuli ukiduresi 

aucileblobiT da mxolod sameurveo/samzrunvelo piris interesebidan 

gamomdinare: mag., mZime avadmyofobis SemTxvevaSi mkurnalobis Tanxis moZie-

bis sxva alternativis uqonloba, sxva qonebis SeZenis motivacia da msgavsi 

SemTxvevebi);Y

•	 meurvis/mzrunvelis zneobrivi motivebis adekvaturoba moTxovnil sakiTx-

Tan dakavSirebiT (meurvis/mzrunvelis mxridan piradi sargebelis miRebis 

gamoricxva, meurvis/mzrunvelis adekvaturi motivacia sameurveo/samzrun-

velo piris sasicocxlo saWiroebaTa dakmayofilebasTan dakavSirebiT). 

zepiri mosmenis Semdeg da qonebis gasxvisebasTan dakavSirebiT saboloo gad-

awyvetilebis gamotanamde aucilebelia meurveobisa da mzrunvelobis regionulma 

sabWom ganixilos warmodgenili SemTxveva da gamoitanos saoqmo gadawyvetileba, 

romelsac Semdeg daefuZneba meurveobisa da mzrunvelobis teritoriuli orga-

nos mier gamotanili saboloo gadawyvetileba. 

Tavi III



54

3.5. socialuri muSakis roli da pasuxismgebloba
ojaxuri davebis dros 

meurveobisa da mzrunvelobis organos socialuri muSaki iuristTan erTad 

aris bavSvis kanonieri warmomadgeneli sasamarTloze bavSvis aRzrdasTan dakav-

SirebiT mSoblebis SeuTanxmeblobis SemTxvevaSi. mSobelTa SeuTanxmeblobis 

dros mSoblis ufleba, iyos sasamarTloSi bavSvis kanonieri warmomadgeneli, Se-

Cerebulia da es funqcia meurveobisa da mzrunvelobis organos warmomadgenels 

gadaecema.

ojaxuri dava SeiZleba warmoiSvas arasrulwlovani Svilis sacxovrebel adg-

ilTan dakavSirebiT mSoblebis ganqorwinebisas. aseTi ojaxuri davis arsebobis 

Sesaxeb meurveobisa da mzrunvelobis organos mosdis Setyobineba sasamarTlos-

gan, ris Semdegac socialuri muSaki da iuristi erTvebian ganxilvaSi morigebis 

misaRwevad. Tu modave mxareebs Soris morigeba ar Sedga, socialuri muSaki valde-

bulia  Seiswavlos SemTxveva Semdegi faqtorebis gaTvaliswinebiT:

•	 konkretulad ra sakiTxebze mimdinareobs dava mxareTa Soris?

•	 rogoria bavSvis damokidebuleba modave mxareebTan mimarTebaSi?

•	 visTan cxovrobs bavSvi? vis mimarT aqvs ganviTarebuli mijaWvulobis/siax-

lovis grZnoba?

•	 modave mxareebis pasuxismgeblobisa da keTilsaimedoobis gansazRvra bavSvis 

aRzrdasTan mimarTebaSi

•	 ojaxuri davis Sedegad warmoSobili uaryofiTi fsiqo-emociuri Sedegebi 

bavSvze

aRniSnuli Sefasebis Semdeg socialuri muSaki wers rekomendacias, romelic 

aisaxeba meurveobisa da mzrunvelobis organos mier sasamarTlosaTvis warsadgen 

daskvnaSi. daskvna mzaddeba or dedan pirad da mowmdeba centris ufrosis xelmow-

eriTa da beWdiT. 

 

3.6. bavSvis biologiur ojaxSi reintegracia

reintegracia warmoadgens bavSvze samzrunvelo dawesebulebidan bavSvis 

biologiur ojaxSi (meurvesTan/mzrunvelTan) dabrunebis process. saqarTvelos 

kanoni socialuri daxmarebis Sesaxeb (2006 w.) gansazRvravs reintegraciis Sem-

weobas, rogorc fulad socialur daxmarebas, romelic miecema bavSvis (piris) bi-

ologiur ojaxs, meurves (mzrunvels), romelic am pirs gaiyvans specializebuli 

dawesebulebidan ojaxur garemoSi sacxovreblad (me-9 muxli, reintegraciis Sem-

weoba). reintegraciis Semweobis dawesebis, SeCerebis, gagrZelebis an Sewyvetis 

Sesaxeb gadawyvetilebas iRebs regionuli sabWo (meurveobisa da mzrunvelobis 

organos regionuli sabWos tipiuri debuleba, 2009 wlis 13 aprili). 

 samzrunvelo dawesebulebidan biologiur ojaxSi bavSvis reintegraciisaT-
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vis unda arsebobdes garkveuli kriteriumebi:

•	 bavSvisa da misi ojaxis motivacia ojaxSi dabrunebasTan dakavSirebiT;

•	 mSoblis/mSoblebis vizitebis sixSire saaRmzrdelo dawesebulebaSi bavS-

vTan;

•	 siaxlovis grZnobis (mijaWvulobis) arseboba bavSvsa da biologiur ojaxs 

Soris;

•	 bavSvis biologiur ojaxSi arsebuli keTilsaimedo garemo;

•	 gaZlierebis resursi ojaxSi, romlis win wamowevac SesaZlebelia socialuri 

muSakis muSaobiT;

•	 socialuri Tanadgomis Zlieri qseli;

socialur samsaxurs reintegraciisaTvis SeiZleba mimarTos bavSvis mSobel-

ma, samzrunvelo dawesebulebis pirma. aseve, samzrunvelo dawesebulebaSi muSao-

bis dros socialurma muSakma SesaZlebelia Tavadve gamoavlinos SemTxveva, rode-

sac SesaZlebelia reintegracia. 

reintegraciis SemTxvevis dros socialuri muSaki axorcielebs  bavSvisa da 

ojaxis Sefasebas. SemTxveva dasamtkiceblad waredgineba regionul sabWos. aRsani-

Snavia, rom reintegraciis SemTxvevis damtkicebis Semdeg socialuri muSaki adgens 

individualuri ganviTarebis gegmas da zedamxedvelobas uwevs mis Sesrulebas. 

Cveulebriv, reintegraciis SemTxveva regionuli sabWos mier ^gansazRvruli va-

diT. mtkicdeba. am vadis gasvlis Semdeg da ganxorcielebuli socialuri samuSaos 

Sedegad, Tu reintegrirebul bavSvs da mis ojaxs kvlav aqvs garkveuli saWiroeba, 

iyos CarTuli `mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevenciisa da deinsti-

tucionalizaciis~ qveprogramaSi,aRniSnul SemTxvevas xelaxla gadasinjavs re-

gionuli sabWo.

regionuli sabWos mier damtkicebul reitegraciis SemTxvevebze gaicema Sem-

weoba. reintegraciis Semweoba aris fuladi socialuri daxmareba, romelic miece-

ma specialuri mzrunvelobis saWiroebis mqone piris biologiur ojaxs, meurves/

mzrunvels, romelic am pirs gaiyvans instituciuri dawesebulebidan ojaxur ga-

remoSi sacxovreblad da mas saTanado zrunvas gauwevs. (saqarTvelos kanoni `so-

cialuri daxmarebis~ Sesaxeb, muxli 9, punqti 2). rogorc cnobilia, reintegraciis 

Semweobis daniSvnasTan, gagrZelebasa da SewyvetasTan dakavSirebiT gadawyvetile-

bas iRebs meurveobisa da mzrunvelobis regionuli sabWo (meurveobisa da mzrun-

velobis organos (sabWos) tipuri debuleba, 2008 wlis 13 aprili).

3.7. prevencia rogorc bavSvis samzrunvelo
dawesebulebaSi ganTavsebis alternatiuli momsaxureba 

prevenciuli SemTxveva warmoadgens arafuladi momsaxurebis gawevas, romlis 

mizanic aris sxvadasxva RonisZiebis saSualebiT xeli SeuSalos bavSvis samzrun-

velo dawesebulebaSi an  biologiuri ojaxis gareT mis ganTavsebas. dResdReobiT, 
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prevencia ojaxis damxmare momsaxurebas warmoadgens da, ZiriTadad, bavSvis ojax-

is gaZlierebisa da socialuri funqcionirebis aRdgenisaken aris mimarTuli. 

saxelmwifo programis `bavSvze zrunva 2010` mixedviT, bavSvis mitovebis pre-

venciis mizniT Semdegi arafuladi RonisZiebebia dawesebuli:

a) 0-dan 3 wlamde asakis bavSvebisaTvis xelovnuri kvebis vauCerebis gacema 

(Tviuri xarji  100 lari);

b) 0-dan 16 wlamde asakis bavSvebisaTvis loginis vauCeris gacema (sawoli, sa-

bani, leibi, baliSi, TeTreulis kompleqti), romlis xarjic 300 lars Seadgens.   

 garda amisa, prevenciuli momsaxureba SeiZleba iTvaliswinebdes social-

uri muSakis mier saxelmwifo Tu arasaxelmwifo programebidan beneficiarisaTvis 

saWiro momsaxurebis moZiebas (mag., arasamTavrobo organizaciebisagan tansacmlis 

an sakvebi produqtebis moZiebas, mSoblis dasaqmebas an profesiuli gadamzadebis 

kursebSi CarTvas, adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis daxmarebiT sabavS-

vo baRebSi bavSvis ganTavsebas anazRaurebis gareSe, fsiqologis konsultacias, 

sareabilitacio programaSi CarTvas da sxva).  

gamoyenebuli literatura:

1. saqarTvelos kanoni Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis Sesaxeb, 2009 wlis 18 

dekemberi.

2. saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris brZaneba 

441/n, 2009 wlis 30 dekemberi. q. Tbilisi “bavSvze zrunva 2010” wlis programis 

damtkicebis Sesaxeb

3. saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris brZaneba 

#51/n, 2010 wlis 26 Tebervali. q. Tbilisi  `mindobiT aRzrdis procedurebisa da 

formebis” damtkicebis Sesaxeb

4. s.s.i.p. socialuri momsaxurebis saagentos bavSvze zrunvis samsaxuri (2009). 

bavSvze zrunvisa da meurveoba-mzrunvelobis funqciis ganxorcielebis wesebi, 

samuSao dokumenti. Tbilisi, saqarTvelo

5. meurveobisa da mzrunvelobis regionuli sabWos tipuri debuleba
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Tavi IV: socialuri samuSaos
Teoriuli safuZvlebi

es Tavi ganixilavs Teoriebs, romlebic safuZvlad udevs socialuri samuSaos 

praqtikas. kerZod, yuradReba gamaxvilebulia ekologiuri sistemebis Teoriaze, 

midgomaze ̀ adamiani garemoSi~, bio-fsiqo-socialur perspeqtivasa da gaZlierebis 

Teoriaze. 

individebis, jgufebis da sazogadoebis socialuri problemebis gadaWri-

sas socialuri muSakebi  eyrdnobian socialur mecnierebebs. socialuri samuSao 

eyrdnoba fsiqologiur da sociologiur Teoriebs mowyvladi individebis ke-

TildReobis amaRlebisaTvis. bavSvTa keTildReobis sferoSi momuSave socialuri 

muSakebisaTvis mniSvnelovania aRniSnuli Teoriebis codna, romlebic saSualebas 

aZlevs maT, axsnan individebis xSirad rTuli da winaaRmdegobebiT aRsavse qceva 

socialur garemoSi. 

ra aris Teoria?

Teoria aris garkveul ideaTa sistema, romelic cdilobs raimes axsnas. Teo-

riebi garkveuli sagnebis an movlenebis axsnas gvTavazoben. Teoriebi saSualebas 

gvaZleven aRvweroT, avxsnaT da ganvsazRvroT faqtebi da movlenebi.

4.1 ekologiuri sistemebis Teoria

vidre ekologiuri sistemebis Teoriis arss CavwvdebodeT, pirvel rigSi,  ga-

varkvioT ras gulisxmobs sistema. 

sistema aris gansazRvruli wesrigis mqone garkveuli sazRvrebis farglebSi 

moqceuli obieqtebis erToblioba. sistemis yovel obieqts aqvs gansakuTrebuli 

funqcia da struqturuli urTierToba sistemis sxva obieqtebTan. sistemis elemen-

tebi erTmaneTTan dinamikuri procesebiT arian dakavSirebulni (mag. mzis sistema, 

adamianis organizmi, saaTi). sazRvrebi erT sistemas asruleben da sxva sistemis da-

sawyisze miuTiTeben. sistemas SeiZleba hqondes qvesistemebic. arseboben Ria (moq-

nili sazRvrebis mqone, romelic garemosTan mudmivad urTierTqmedebs) da daxuru-

li (TviTmyofadi, garemoze naklebad damokidebuli) sistemebi. sistemis erTi el-

ementis cvlileba sistemis Semadgeneli sxva elementebis cvlilebas ganapirobebs. 

wonasworobis mdgomareobas sistemaSi, rac misi yvela elementisaTvis met-nakle-

bad misaRebia, homeostazis (wonasworobis) mdgomareoba ewodeba. sistemis erT-

erTi elementis cvlilebas Sedegad moaqvs homeostazis darRveva da wonasworobis 

aRsadgenad saWiroa Segueba (adaptacia) an isev Zveli homeostazis dabruneba. 

sistemuri midgomis mixedviT sazogadoeba socialuri institutebisagan 

Semdgari qselia, sadac TiToeuli instituti sazogadoebis normaluri funqcion-

irebisaTvis aucilebel rols asrulebs. socialuri institutebi urTierTdamok-

idebulni arian da erTis cvlileba mTel sazogadoebaze axdens gavlenas.

socialuri institutebis magaliTebia ojaxi, ganaTleba, tradicia, reli-

gia, ekonomika, politika, samarTlebrivi aspeqtebi da a.S.
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socialuri samuSaos praqtika eyrdnoba ekologiuri (ekogaremo) sistemebis 

Teorias, romelsac aseve adaminis ekologiis Teoriasac uwodeben. Eekosistemuri per-

speqtiva, xsnis adamianis ganviTarebisa da qcevis Taviseburebebs socialur garemoSi. 

ekosistemuri perspeqtiva ar aris axali Teoriuli modeli, aramed igi aer-

Tianebs sxva tradiciebs, rogoricaa biologiuri (mag. froidis Teoria), Semec-

nebiTi  (mag. piaJes kognituri ganviTarebis Teoria) da daswavlis Teoriebi (bi-

hevioristuli Teoriebi, banduras socialuri daswavlis Teoria da sxva). am midg-

omas safuZveli Cauyara uri bronfenbrenerma, romelmac 1979 w. gamosca metad 

saintereso wigni `adamianis ganviTarebis ekologia~. am Teoriis mixedviT, adami-

anebi garemosTan urTierTqmedeben da mudmivad icvlebian am urTierTqmedebis 

Sedegad. aseT midgomas, ekologiuri modeli ewodeba, xolo garemos im sistemebs, 

romlebic zemoqmedeben individze, cvlian mas da, imavdroulad, misi zegavleniT 

Tavadve ivclebian ekologiuri sistemebi/ekosistemebi ewodeba. 

ekosistemuri Teoriis mixedviT sistemuri doneebia: mikrosistema, mezo-

sistema da makro sistema. 

73 
 

 

nax. 2:  ekosistemuri perspeqtiva bronfenbreneris mixedviT 

 

 mikrosistemis cneba,  sistemuri analizis yvelaze mcire 

erTeulisa, uSualod pirovnebasTan aris dakavSirebuli. pirovneba 

warmoadgens iseT sistemas, romelic ukavSirdseba biologiur, 

fsiqologiur da socialur sistemebs, romlebic, Tavis mxriv, 

urTierTkavSirSia erTmaneTTan. mikroorientacia gulisxmobs aqcentis 

gadatanas pirovnebis fsiqosocialur konfliqtebsa da maTi 

mogvarebisaTvis saWiro unar-Cvevebis gaumjobesebaze.  

 mezosistemis cnebaSi igulisxmeba mcire jgufi, romelSic individi 

aris CarTuli (magaliTad, bavSvisTvis ojaxi, mSoblebis megobarTa wre, 

maT TanamSromelTa wre). amgvari urTierTobebis raodenoba da xarisxi 

asaxavs mezosistemis simdidres. magaliTad,  rac ufro mravalmxrivia 

mezosistemuri urTierToba, miT ufro  harmoniulad mimdinareobs 

bavSvis ganviTareba. zogjer, situaciis Sefasebisas, rTuldeba mikro 

(pirovneba) da mezo (mcire jgufi) sistemebTan dakavSirebul sakiTxTa 

mkafio gamijvna, rac ganpirobebulia pirovnebis mravalmxrivi mWidro 

kavSiriT masTan axlo myof sistemebTan.  

makrosistema warmoadgens ufro farTo sistemas, romelic moicavs 

ideologiur, kulturul da institucionalur elementebs, istoriul 

movlenebs da a.S., romelic arapirdapiri gziT axdens zegavlenas 

adamianis  funqcionirebaze da gadaecema Taobidan Taobas. 

mikro 
mezo 

makro 

 
 

 

 

sqema. 2:  ekosistemuri perspeqtiva bronfenbreneris mixedviT

 mikrosistemis cneba,  sistemuri analizis yvelaze mcire erTeulisa, uSu-

alod pirovnebasTan aris dakavSirebuli. pirovneba warmoadgens iseT sistemas, 

romelic ukavSirdeba biologiur, fsiqologiur da socialur sistemebs, rom-

lebic, Tavis mxriv, urTierTkavSirSia erTmaneTTan. mikroorientacia gulisxmobs 

aqcentis gadatanas pirovnebis fsiqosocialur konfliqtebsa da maTi mogvarebi-

saTvis saWiro unar-Cvevebis gaumjobesebaze. 

 mezosistemis cnebaSi igulisxmeba mcire jgufi, romelSic individi aris 

CarTuli (magaliTad, bavSvisTvis ojaxi, mSoblebis megobarTa wre, maT Tanam-

SromelTa wre). amgvari urTierTobebis raodenoba da xarisxi asaxavs mezosistemis 

simdidres. magaliTad,  rac ufro mravalmxrivia mezosistemuri urTierToba, 

miT ufro  harmoniulad mimdinareobs bavSvis ganviTareba. zogjer, situaciis Se-
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fasebisas, rTuldeba mikro (pirovneba) da mezo (mcire jgufi) sistemebTan dakav-

Sirebul sakiTxTa mkafio gamijvna, rac ganpirobebulia pirovnebis mravalmxrivi 

mWidro kavSiriT masTan axlo myof sistemebTan. 

makrosistema warmoadgens ufro farTo sistemas, romelic moicavs ideolo-

giur, kulturul da institucionalur elementebs, istoriul movlenebs da a.S., 

romelic arapirdapiri gziT axdens zegavlenas adamianis  funqcionirebaze da ga-

daecema Taobidan Taobas. makrosistemmaa, magaliTad, sazogadoeba, kultura, so-

cialuri institutebi, Temebi.  makrosistema gansazRvravs qveyanaSi arsebul Ri-

rebulebebs, ekonomikur politikas, socialur politikas da sxva. 

ekosistemuri Teoriis mixedviT mikro, mezo da makro sistema, socialuri ga-

remos Semadgeneli sistemebia, romlebic mudmiv urTierTqmedebaSia erTmaneTTan. 

es aris holisturi midgoma, sadac adamiani da garemo TavianTi urTierTqmedebiT 

qmnian erTmaneTs da, Sesabamisad, isini erTiani samyaros nawilebad ganixilebi-

an. am modelSi garemo warmoadgens urTierTdakavSirebul fenebs an ierarqiebs, 

romelTagan zogierTs aqvs magaliTad bavSvTan pirdapiri kavSiri, zogi ki ara-

pirdapir zemoqmedebs masze. ix. sqema 3. 

makro sistema: 
Temi, organiza-
cia, kultura, 

da sxv.

mezo sistema: 
ojaxi, sxva 

jgufebi

mikro sistema: 
individi

sqema 3: sistemaTa urTierTqmedeba socialur garemoSi

ekologiuri sistemebis Teoria exmareba socialur muSakebs gaanalizon ada-

mianis qcevis pirovnuli da socialuri aspeqtebi, kerZod, ki igi:

•	 xsnis adamianis qcevas garemos sistemebis Sesabamisad;

•	 amtkicebs, rom adamianebi garemosTan mudmiv urTierTqmedebaSi imyofebian, 

cvlian mas da misi zegavleniT Tavadac icvlebian;

•	 miiCnevs, rom individebi garemoSi mudmivad viTardebian;

•	 miznad isaxavs individebSi ganaviTaros garemosTan adaptaciis unari;

•	 xazs usmvams individis socialuri Tanadgomis qselis rols misi daxmarebis 

procesSi;
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ekosistemebis Teoriis mixedviT, individSi cvlilebis miRweva ufro iolia,  

rodesac

•	 mas Zlieri socialuri Tanadgomis qseli aqvs;

•	 rodesac individs xeli miuwvdeba misTvis aucilebel resursebze;

•	 rodesac individs aqtiuri urTierToba aqvs garemo sistemebTan.

mikro, mezo da makro praqtikis socialuri samuSao

mikro praqtikis socialuri samuSao gulisxmobs uSualo muSaobas indi-

vidTan misi piradi Tu socialuri problemebis mosagvareblad. am doneze socia-

luri muSaki, ZiriTadad, muSaobs bavSvsa da mTavar mzrunvelTan.

mezo praqtikis socialuri samuSao gulisxmobs muSaobas sistemaTa ur-

TierTqmedebis doneze, rodesac socialuri muSaki akavSirebs individs misTvis 

aucilebel resursebTan, aseve, Suamavlad gvevlineba individsa da socialuri Ta-

nadgomis qselTan. Aam doneze, ZiriTadad, socialuri muSaki muSaobs bavSvis ojax-

Tan, skolasTan, megobrebTan, sxvadasxva sajaro da arasaxelmwifo dawesebuleba-

sTan.  

makro praqtikis socialuri samuSao mowodebulia SeimuSavos efeqturi 

socialuri politika mowyvladi individebisa da jgufebis sasargeblod da  daex-

maros socialuri momsaxurebis mimwodebel organizaciebs momsaxurebis Seqmnasa 

da gaumjobesebaSi. 

saqarTveloSi dReisaTvis bavSvze zrunvis saxelmwifo sferoSi momuSave so-

cialuri muSakebi, ZiriTadad, mikro da mezo doneze muSaoben, Tumca,  makro do-

neze muSaobis magaliTebia bavSvTa keTildReobis 2008-2011 wlebis samTavrobo 

samoqmedo gegmis SemuSavebaSi maTi CarTuloba konsultaciebis formatSi, aseve, 

saaRmzrdelo dawesebulebaTa optimizacia/likvidaciis mizniT TemTan aqtiuri 

muSaoba Temis mobilizaciisaTvis. 

midgoma `adamiani GgaremoSi~

rogorc zemoT aRvniSneT, SeuZlebelia adamianis qcevaze dakvirveba socia-

luri garemosagan mowyvetilad da ganyenebulad. adamianis qceva socialur ga-

remoSi mravalganzomilebiani da kompleqsuri sagania, romelic individis qcevas 

garemoSi drois garkveuli periodis ganmavlobaSi swavlobs. socialur samuSaoSi 

aRiarebulia, rom adamianis qceva garemosTan mimarTebaSi dinamikuria da mTeli 

sicocxlis manZilze icvleba. cxovrebis sxvadasxva etapze Tavs iCens garemodan 

momdinare sxvadasxva problema, romlebic individis Camoyalibebaze, ganviTare-

baze da funqcionirebaze gardamtex zegavlenas axdens. Sesabamisad, socialuri 

samuSaosaTvis Zireulia adamianisa da misi garemos safuZvliani Seswavla, raTa 

klientTaTvis aucilebeli daxmareba Seesabamebodes  mis pirovnebasa da garemo 

faqtorebs.
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amrigad, `adamiani garemoSi~ midgomis mixedviT, SesaZlebeli xdeba, gavar-

kvioT, Tu rogor yalibdeba adamianis qceva garemos zegavleniT. aRniSnuli midgo-

ma gansakuTrebul yuradRebas amaxvilebs iseTi faqtorebis rolze adamianis Camo-

yalibebasa da ganviTarebaSi, rogoricaa diskriminacia, socialuri uTanasworoba 

da sxva. unda aRiniSnos, rom midgoma “adamiani garemoSi” ganasxvavebs socialur 

samuSaos adamianze orientirebuli sxva profesiebisagan, radgan am midgomis 

mixedviT socialur samuSaos ainteresebs adamianis funqcionireba socialur 

garemoSi da ara misgan ganyenebulad. 

bio-fsiqo-socialuri perspeqtiva

adamianis Camoyalibebasa da mis Semdgom ganviTarebas mniSvnelovanwilad ga-

napirobebs biologiuri, fsiqologiuri da socialuri faqtorebi, romlebic erT-

maneTTan mudmiv kavSirSi imyofebian (ix. sqema 4).

•	 Zireuli biologiuri faqtorebi: garegnoba, sqesi, kanis feri, genetikuri 

daavadebebi. genetikuri faqtorebis zegavlena adamianis ganviTarebaze Za-

lian didia, magram isic faqtia, rom garemo faqtorebi xels uwyobs an uSlis 

genetikuri faqtorebis ganviTarebas;

•	 Zireuli fsiqologiuri faqtorebi: inteleqti, pirovneba, TviT-aRqma. pi-

rovnebis fsiqologiuri wyoba dakavSirebulia rogorc mis genetikasTan 

(biologiuri faqtorebi), aseve mis gamocdilebasTan (socialuri faqtore-

bi). Tu qceva memkvidreobiTia, misi Secvla ufro rTulia, maSin, roca garemo 

faqtorebis sapasuxod gamomuSavebuli qcevis Secvla SesaZlebelia;

•	 Zireuli socialuri faqtorebi: ojaxi da ojaxuri urTierToba, Tanatole-

bi, socialuri garemo (Temi, sazogadoeba, samezoblo); ekonomikuri statusi, 

religia.

bio-fsiqo-socialuri faqtorebis urTierTgavlenis magaliTia, 13 wlis go-

gona, romelsac saxeze aknes gamonayari aqvs, rac  mis organizmSi mimdinare fizio-

logiuri cvlilebebis Sedegia da asakobrivi ganviTarebisTvis damaxasiaTebeli, 

Tumca gogona firqrobs, rom uSnoa, aravis moewoneba da uars ambobs Tanatoleb-

TanE erTad wveulebaze wasvlaze. 

sqema. 4: urTierToba biologiur,

fsiqologiur da socialur sistemebs Soris
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4.2 gaZlierebis Teoria

socialuri samuSao adamianis gaZlierebas isaxavs miznad. socialuri samu-

Saos praqtikaSi gaZliereba aris procesi, romelic emsaxureba individis, oja-

xis, jgufis, an Temis mier sakuTar cxovrebis marTvas.  gaZlierebaSi moiazreba 

pirovnuli, adamianuri urTierTobis gamyareba  an politikuri gaZliereba cxo-

vrebis pirobebis gasaumjobeseblad, aseve, gaZlierebaSi moiazreba resursebis, 

codnis, SesaZleblobebisa da arCevanis zrda.

adamianis gaZlierebis Teoria efuZneba mosazrebas, rom adamianis resursebi 

da misi saWiroeba erTmaneTs unda Seesabamebodes. am TeoriiT, socialuri proble-

mebi sistemaTa sxvadasxva doneze Cndeba da ZalauflebisaTvis brZolis, winaaRm-

degobrivi interesebis fonze aRmocendeba da viTardeba. individis gaZlierebaze 

orientirebul praqtikoss kargad unda esmodes Zalauflebis mniSvneloba socia-

lur urTierTobebSi, magram ara misi uaryofiTi mniSvnelobiT.   adamianis gaZlie-

rebaze orientirebuli praqtikis Tanaxmad, socialuri muSaki unda daexmaros 

adamians sakuTari Tavis rwmenis aRdgenasa da sakuTari cxovrebis marTvaSi, 

sxvebTan erTad muSaobaSi sazogadoebrivi cxovrebis aspeqtebis dasaxvewad da 

gadawyvetilebis mimReb organizaciebze zemoqmedebaSi aucilebeli socialuri 

cvlilebis misaRwevad. Zalauflebis arasworma gamoyenebam ki SeiZleba moitanos 

sxvaTa Cagvra, gadawyvetilebis miRebis procesidan  sazogadoebis erTi nawilis ga-

moTiSva da gansazRvruli jgufebisaTvis uflebaTa da TavisuflebaTa CamorTmeva. 

gaZliereba efuZneba Semdeg ZiriTad mosazrebebs:

•	 nebismier adamians aqvs unari da SesaZleblobebi;

•	 adamianebs aqvT ufleba, sxvebs esmodeT maTi, miiRon monawileoba, gaakeTon 

arCevani, gansazRvron problemebi da Sesabamisi moqmedeba dagegmon;

•	 individebs aqvT kompleqsuri problemebi da socialuri Cagvra am probleme-

bis gamwvavebis xelisSemwyobi faqtoria;

•	 adamianebi, romlebic koleqtiurad moqmedeben, met Zalauflebas floben.

socialuri samuSaos praqtikaSi gaZliereba mimdinareobs sxvadasxva doneze 

da gulisxmobs Semdegs:

•	 TviTSefasebis doneze _ socialuri muSaki klients xels uwyobs sakuTari 

Tavisa da SesaZleblobebis rwmena aRidginos; 

•	 problemebis gadaWris doneze _  socialuri muSaki xels uwyobs beneficia-

ris mier problemis gadaWris unaris gamomuSavebas;

•	 Temebis mobilizaciis doneze _ socialuri muSaki Temis wevrebs problemis 

amocnobasa da problemis irgvliv mobilizaciaSi exmareba;

•	 socialuri cvlilebis doneze _ arsebuli problemebidan gamomdinare, so-

cialuri muSaki individebs, jgufs, Temebs an, zogadad, sazogadoebas social-

uri cvlilebis danaxvasa da aucilebeli cvlilebis moTxovnaSi exmareba.
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individisG gaZlierebaze orientirebuli praqtika

gaZlierebaze orientirebuli praqtikis Tanaxmad, daxmarebis saWiroe-

bis mqone individi da socialuri muSaki erToblivad afaseben problemis Sida 

(pirovnul) da gare aspeqtebs. Sefasebis dros yuradReba eTmoba rogorc mikro-

sistemebisa (pirovneba) da mezosistemebis (ojaxi, TanatolTa jgufi), aseve mak-

rosistemebis (socialuri uzrunvelyofis sistema, politikuri organizaciebi, 

saxelmwifo struqturebi) analizs da maT zegavlenas individis problemaze. Se-

fasebis procesSi individi da socialuri muSaki agroveben informacias, aanalize-

ben am informacias da gegmaven Carevis strategias. gaZlierebaze orientirebuli 

praqtikis mizania individis monawileoba im movlenebSi da im movlenaTa kontro-

li, romelic misi an misi axloblebis cxovrebaze axdens zegavlenas. 

gaZlierebaze orientirebuli praqtikis meTodebia:

•	 individis mier problemis gansazRvra;

•	 individis Zlieri mxareebis gansazRvra da samoqmedo gegmis Sedgena maTze da-

fuZnebiT;

•	 miznebis Camoyalibeba individis mier gansazRvruli Sedegis Sesabamisad gan-

sazRvruli Sedegis Sesabamis mizanTa gansazRvra individis mier;

•	 realuri miznebis Camoyalibeba, rac individis pirovnul zrdas uwyobs xels.

Tavi IV
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Tavi V: SemTxvevaze muSaobis
specifika socialur samuSaoSi

es Tavi mimoixilavs socialuri samuSaos praqtikis erT-erT mTavar meTods, 

SemTxvevis marTvas, kerZod ki, zogadi intervenciis models, romelsac  socialu-

ri momsaxurebis saagentos socialur muSakTa praqtika efuZneba; Aaseve,  socialu-

ri samuSaos intervenciis doneebsa da tipebs, rac socialur muSakebs uqmnis zo-

gad warmoadgenas socialuri samuSaos praqtikis masStabebis Sesaxeb.

5.1 SemTxvevis marTva

socialuri samuSaos uSualo praqtika gulisxmobs individualur SemTxveve-

bze, jgufTan an ojaxTan muSaobas. unda aRiniSnos, rom uSualo praqtika aseve gu-

lisxmobs sxva specialistebTan, organizaciebTan da struqturebTan TanamSrom-

lobas;  individis, jgufis an ojaxis interesebidan gamomdinare maTi uflebebisaT-

vis brZolas da sxvadasxva organizacias  Soris Suamavlis funqciis Sesrulebas. 

uSualo praqtikis warmoebisas SemTxvevis marTva beneficiarTan muSaobis 

erT-erT mTavar meTods warmoadgens. SemTxvevis marTva procesia, romlis meS-

veobiTac socialuri muSaki beneficiaris saWiroebebisa da interesebis Sesa-

bamisad awodebs mas aucilebeli momsaxurebis pakets. SemTxvevis marTvas zrun-SemTxvevis marTvas zrun-

vis marTvasac uwodeben5. SemTxvevis marTvaSi moiazreba individze zrunvis 

dagegmva. SemTxvevis marTvis farglebSi TiToeuli individis saqmeze socialuri 

muSakiafasebs SemTxvevas, exmareba individs aucilebel momsaxurebaTa moZiebaSi, 

individualuri gegmis saxiT ayalibebs miznebs, axorcielebs maT gansazRvruli 

drois ganmavlobaSi, da afasebs miRweul Sedegebs. 

SemTxvevis marTvis ZiriTadi amocanebia: 

•	 adamianebis individualuri saWiroebebis Seswavla;

•	 adamianebis daxmareba resursebis mosapoveblad;

•	 individisa da misi garemos urTierTobebis xelSewyoba;

•	 organizaciebisa da sazogadoebis mxridan individis saWiroebebze gamoxmau-

reba.

socialuri samuSaos zogadi intervenciis modeli 

SemTxvevis marTvis  praqtika efuZneba zogadi intervenciis models. sityva 

intervencia  socialur samuSaoSi Carevis mniSvnelobiT ixmareba, da gulisx-

mobs socialuri muSakis mier beneficiaris dasaxmareblad gaweul nebismier 

momsaxurebas. aRniSnuli modeli aqcents akeTebs problemis gadaWrasa da socia-

lur cvlilebaze. zogadi intervenciis modeli Sedgeba Svidi safexurisgan (ix. 

sqema 5).

5  termini zrunvis marTva gamoiyeneba did britaneTSi, xolo aSS-Si – SemTxvevis marTva.
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safexuri I: momarTva da individis Tanamonawileoba

pirveli etapi gulisxmobs individis, potenciuri beneficiaris, miRebas misi 

momarTvis safuZvelze. arsebobs momarTvis sxvadasxva saxe: TviTmomarTva, momar-arsebobs momarTvis sxvadasxva saxe: TviTmomarTva, momar-

Tva da socialuri muSakebis mier momaval beneficiarTa moZieba. 

TviTmomarTvis dros socialur muSaks daxmarebis saTxovnelad SeuZlia mi-

marTos uSualod bavSvma an misma kanonierma warmomadgenelma.

bavSvis dasaxmareblad momarTvis dros socialur muSaks ukavSirdeba mesame 

mxare (moqalaqe, arasamTavrobo da samTavrobo organizaciebi da a.S.) bavSvis inte-

resebis dasacavad bavSvisa da misi kanonieri warmomadgenlis survilis Sesabamisad 

an miuxedavad. marTvebis moZieba aris procesi, romlis drosac socialuri muSaki 

uSualod moiZiebs saWiroebis mqone pirebs da daxmarebis sistemaSi rTavs maT (mag. 

reintegraciis mizniT im bavSvTa mdgomareobis Sefaseba, romlebic imyofebian ba-

vSvTa saaRmzrdelo dawesebulebebSi;  potenciuri mindobiTi aRmzrdelebis mo-

Zieba socialuri muSakebis mier). momarTva SeiZleba iyos rogorc zepirsityvieri 

(viziti, telefoni), aseve werilobiTi.

momarTvis procesi gulisxmobs socialuri muSakis mier pirveladi infor-

maciis moZiebas individis problemis Sesaxeb. am etapze Sefasdeba, Tu ramdenad 

SeuZlia socialur muSaks an momsaxurebas individis daxmareba. im SemTxvevaSi, Tu 

socialur muSaks ar Seswevs individis daxmarebis Zala momsaxurebis specifikidan 

gamomdinare,  xdeba misi mimarTvasxva specialistTan an momsaxurebasTan.     

sawyisi safexuri metad mniSvnelovania socialur samuSaoSi SemTxvevis war-

matebiT marTvisaTvis. am etapze socialuri muSaki cdilobs, individi dagegmvis 

Tanamonawile gaxados, risTvisac xdeba raportis damyareba (ndobis mopoveba 

klientTan samuSao urTierTobis dasawyisSi). raportis damyarebis xelisSemwyobi 

faqtorebia:

•	 aragansjiTi midgoma; 

•	 individis miReba, iseTis rogoric aris igi;

•	 individisTvis TviTgamorkvevis saSualebis micema; 

•	 adamianis Rirsebebis, individualobisa da problemis gadaWris xedvis pa-

tiviscema; 

•	 empaTiis gamoxatva. 

 empaTia (“Tanagancda”) aris unari sworad gaigo adamianis grZnobebi da mis-

Tvis Sesatyvisi eniT mas gaagebino, rom Tqven misi gesmiT;  empaTia es aris Tana-

grZnoba sibralulis gamoxatvis gareSe.

safexuri II: monacemTa Segroveba da Sefaseba 

monacemTa Segroveba da Sefaseba moicavs socialuri muSakis mier individis 

Sesaxeb informaciis moZiebasa da analizs. SemTxvevis Sefasebis ZiriTadi amosava-

Tavi V
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li aris bavSvi. Sefasebis mizania  bavSvis, ojaxis da maTi uSualo garemos urT-

ierTgavlenisa da urTierTmimarTebis Seswavla. Sefaseba aris is baza, romelsac 

unda daeyrdnos SemTxvevis/zrunvis gegma, rac mimarTuli iqneba adamiansa da mis 

garemoSi  socialuri cvlilebis miRwevisaken. mTeli SemTxvevis Sedegianad war-

marTvisaTvis Sefaseba umniSvnelovanesi procesia, radgan aRniSnuli procesi 

individTan samuSao urTierTobis Camoyalibebisa da raportisDdamyarebis saSu-

alebaa. Sefasebis arasworad warmarTuli procesi uaryofiTad aisaxeba rogorc 

Sefasebis Sedegze, aseve mTlianad SemTxvevis warmatebazec. Sefasebis Sedegs war-

moadgens sxvadasxva wyarodan (bavSvi, ojaxi, axloblebi, skola, samedicino dawese-

buleba) mopovebuli maqsimalurad detaluri informacia bavSvisa da misi ojaxis 

bio-fsiqo-socialuri mdgomareobis Sesaxeb. Tavis mxriv ki, Sefasebis saboloo 

mizania bavSvis saWiroebis Sesabamisi momsaxurebis gegmis Camoyalibeba.

Sefaseba unda akmayofilebdes Semdeg moTxovnebs:

•	 Sefaseba unda iyos bavSvze orientirebuli – bavSvi aris Sefasebis proce-

sis amosavali wertili. mTavari Sefasebis procesSi aris imisi dadgena, Tu 

ra saWiroebebi aqvs bavSvs da rogor SeiZleba maTi dakmayofileba. Sefasebis 

procesSi umniSvnelovanesia bavSvis monawileoba da aucilebelia 10 welze 

ufrosi asakis bavSvis azris gaTvaliwineba!

•	 Sefaseba unda asaxavdes adamianis ganviTarebis ZiriTadi etapebis Tav-

iseburebebs – adamiani sxvadasxva problemis winaSe dgas asakidan, sqesidan, 

kulturuli Tu  eTnikuri kuTvnilebidan da sxva faqtorebidan gamomdinare.  

Sefasebis erT-erT mizans unda warmoadgendes am problemaTa axsna adamianis 

ganviTarebis ZiriTadi etapebidan gamomdinare da am etapebisaTvis damaxasi-

aTebeli sirTuleebis codna;

•	 Sefasebisas saWiroa gamoviyenoT  ekologiuri midgoma, raTa gaviazroT 

sxvadasxva garemo sistemebis zegavlena mocemuli adamianis cxovrebiseul 

gamocdilebaze. Ddadgenilia, rom garemo sistemebs umniSvnelovanesi zegav-

lenis moxdena SeuZliaT adamianis cxovrebaze da am parametridan gamomdin-

are adamianis cxovrebis Seswavla Sefasebis procesisaTvis aucilebeli pi-

robaa;

•	 Sefasebis aucilebeli nawilia kulturul TaviseburebaTa pativiscema  

da gaTvaliswineba, romelic socialur muSaks exmareba gaiazros adamianis 

problema misi  socialur-kulturuli konteqstidan gamomdinare;

•	 Sefasebisas unda amovicnoT Zlieri mxareebi da amave dros gamovaaSkara-

voT is mxareebi, romlebic gaumjobesebas saWiroeben;

•	 Sefaseba unda iyos  ganmeorebadi procesi da ara erTjeradi movlena, 

radgan individis saWiroebebi da interesebi mudmivad icvleba da socialuri 

muSakisaTvisac aucilebelia beneficiaris cxovrebaSi mimdinare movleneb-

is codna, raTa Seamowmos, Tu ramdenad Seesabameba socialuri muSakis mier 

Camoyalibebuli gegma mis amJamindel saWiroebebs.
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zogadi intervenciis pirvel or safexurs (safexuri I: momarTva da individis 

Tanamonawileoba  da safexuri II: informaciis Segroveba da Sefaseba) kontaqtis 

fazas uwodeben. 

safexuri III: samoqmedo gegmis Camoyalibeba (intervenciis dagegmva)

SemTxvevis Sefasebaze dayrdnobiT socialuri muSaki adgens samoqmedo geg-

mas, romelic  moicavs socialuri muSakis mier individis dasaxmareblad ZiriTad 

saSualebebsa da  miznis misaRwevad aucilebel samoqmedo RonisZiebebs. 

pirvel rigSi, aucilebelia, ganisazRvros bavSvisa da ojaxis monawileobis 

done intervenciis dagegmvis procesSi. gegmis CamoyalibebaSi socialuri muSa-

ki xels uwyobs bavSvisa da ojaxis aqtiur monawileobas,  da igi mzaddeba maTi 

Sexedulebebis gaTvaliswinebiT. socialuri samuSaos yvela doneze maT monawi-

leobas aqvs umTavresi da gadamwyveti mniSvneloba, radgan igi exmareba socialur 

muSaks procesi maTi interesebisa da saWiroebis mixedviT warmarTos da amasTanave 

gaaZlieros isini. garda amisa, saWiroa intervenciis dagegmvis procesSi monawi-

leobdnen is adamianebi, romelTac beneficiari Tavis cxovrebaSi mniSvnelovan pi-

rovnebebad aRiqvams. Tu saqme gvaqvs iseT beneficiarTan, romelic socialur muS-

akTan sakuTari neba-survilis sawinaaRmdegod muSaobs, socialuri muSaki unda 

Seecados gamonaxos dagegmvis procesSi misi monawileobis gzebi.

zogadi intervenciis am etapze socialuri muSaki SeimuSavebs individualuri 

momsaxurebis gegmas, romelSic ayalibebs, Tu ra konkretuli momsaxureba gaeweva 

beneficiars, gegmis mizans, miznis misaRwevad konkretul amocanebsa da  RonisZie-

bebs,  misi ganxorcielebis vadebsa da masze pasuxismgebel pirebs. miznebis dasa-. miznebis dasa-miznebis dasa-

xva gvexmareba saboloo Sedegebis miRwevaSi. isini aucileblad SeTanxmebuli unda 

iyos beneficiarsa da socialur muSaks Soris. rac Seexeba amocanebs, es gaxlavT is 

patara nabijebi, romlebic mcire drozea gaTvlili da miznis miRwevaSi gvexmare-

ba. efeqturi amocanebis maxasiaTeblebi:

•	 amocana unda iyos konkretuli da naTeli;

•	 amocana unda iyos misaRebi beneficiarisa da socialuri muSakisaTvis;

•	 amocana unda iyos  mcire droze gaTvlili da advilad misaRwevi;

•	 amocanas unda hqondes droiTi CarCoebi.

unda aRiniSnos, rom individualuri momsaxurebis gegma erTmaneTTan akavSi-individualuri momsaxurebis gegma erTmaneTTan akavSi-

rebs Sefasebisa da intervenciis (Carevis) process. 

zogadi intervenciis mesame safexurs (samoqmedo gegmis Camoyalibeba) kon-

traqtis fazas uwodeben. 

Tavi V
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safexuri IV: intervencia (Careva)

es safexuri iTvaliswinebs samoqmedo gegmis miznebis Sesabamisi moqmedebe-

bis praqtikaSi gatarebas. ZiriTadi amocana am procesSi ukavSirdeba resursebisa 

da SesaZleblobebis ganviTarebas, raTa aRdges an gaumjobesdes beneficiaris so-

cialuri  funqcionireba da man damoukideblad moqmedeba SeZlos. rogorc wesi, 

CarevaSi gansaxorcielebeli moqmedebebi winaswar SeTanxmebulia socialur mu-

Saksa da beneficiars Soris gegmis saSualebiT. 

intervenciis procesSi  socialuri muSaki zedamxedvelobs bavSvze zrunvas 

zrunvis nebismieri formis SemTxvevaSi (mag. saaRmzrdelo dawesebuleba, mindo-

biTi aRzrda) . monitoringis mizniT vizitebi  xorcieldeba regularulad gegmaSi 

gawerili vadebis mixedviT. 

safexuri V: miRwevebis Sefaseba da SemTxvevis gadasinjva

am etapze  mTavari mizania beneficiaris mier miRweuli progresis Sefaseba. 

socialuri muSaki Seiswavlis cvlilebas beneficiaris SexedulebebSi da cxovre-

bis wesSi, sistemebTan kavSir-urTierTobis mis unarSi.  Sesabamisad, samoqmedo 

gegmis vadis gasvlamde socialuri muSaki gadasinjavs SemTxvevas, rac gulisxmobs 

samoqmedo gegmisa da Carevis Sedegebis Sefasebas  dasaxul miznebTan mimarTebi-

sas. SemTxvevis gadasinjvis Sedegad socialur muSaks gamoqvs daskvna  gegmiT gaT-

valiswinebuli  momsaxurebis tipis gagrZelebis, Sewyvetis an Secvlis Taobaze. 

bavSvze zrunvis sferoSi SemTxvevis dasrulebis ZiriTadi kriteriumebia Semdegi: 

a) bavSvs Seusrulda 18 weli, b) bavSvsa da mis ojaxs SemdgomSi SeuZliaT daxmare-

bis gareSe damoukidebeli cxovreba, g) bavSvis ojaxi an masze mzrunveli pirebi ar 

TanamSromloben warmatebiT socialur muSakebTan da ver uzrunvelyofen bavSvis 

saWiroebebsa da zrunvis minimalur xarisxs.

safexuri VI: dasruleba

beneficiarTan muSaobis dasruleba zogadi intervenciis modelis erT-erTi 

rTuli safexuria. Tu beneficiarsa da socialur muSaks Soris Camoyalibda Tbili 

urTierToba, dasruleba xSirad mtkivneuli procesia. xSirad  individi mijaWvu-

lia socialur muSakze. rodesac urTierToba mTavrdeba, beneficiarma SeiZleba 

ganicados danakargis grZnoba.  amisaTvis socialurma muSakma mas unda ganumar-

tos, rom urTierToba sruldeba, radgan dasaxuli mizani miRweul iqna da mas aqvs 

unari damoukideblad warmarTos sakuTari cxovreba.   
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safexuri VII: gadaxedva 

SemTxvevaze muSaobis dasrulebidan garkveuli vadis gasvlis Semdeg sasur-

velia socialurma muSakma gadaxedos SemTxvevas. gadaxedvis mizania, socialuri 

muSaki darwmundes, rom individi damoukideblad warmatebulad warmarTavs  cx-

ovrebas. SemTxvevis gadaxedvis Sedegad SesaZloa, gamotanil iqnes daskvna momsax-

urebis tipis gagrZelebis an Secvlis Taobaze SemTxvevis interesebidan gamomdin-

are.

zogadi intervenciis  meoTxe, mexuTe, meeqvse da meSvide safexurebs (safex-

uri IV: intervencia; safexuri V: miRwevebis Sefaseba da SemTxvevis gadasinjva, 

safexuri VI: dasruleba da safexuri VII: gadaxedva)  moqmedebis fazas uwodeben. 

5.2 intervencia socialur samuSaoSi

intervencia socialur samuSaoSi gulisxmobs socialuri muSakis qmedebebs 

beneficiaris socialuri  funqcionirebis aRdgenis mizniT. 

imisda mixedviT, Tu ra doneze muSaobs socialuri muSaki beneficiarTan,  ga-

moiyofa intervenciis/Carevis Semdegi ZiriTadi tipebi:

1. pirdapiri Careva gulisxmobs pirdapir intervenciasa da zemoqmedebas in-

dividis sistemebze, romlis mizanicaa misi gaZliereba Semdegi ZiriTadi saSuale-

bebiT:

•	 daxmarebis aRmoCena;

•	 miznad dasaxuli cvlilebis miRwevaSi mxardaWera;

•	 SesaZleblobebis moZieba;

•	 beneficiaris ganaTleba.

2. informaciis micema da  gadamisamarTeba xorcieldeba maSin, rodesac so-

cialur muSaks an momsaxurebas ar gaaCnia individis dasaxmareblad aucilebeli 

resursebi da servisebi da awvdis mas informacias im organizaciebisa da social-

uri muSakebis Sesaxeb, romlebic SeZleben mis daxmarebas. am dros socialuri mu-

Saki axorcielebs Semdeg moqmedebebs:

•	 individis problemisa da saWiroebebis gansazRvra;

•	 individisTvis aucilebeli resursebis moZieba da amis Sesaxeb misi informire-

ba;

•	 individis mier misTvis yvelaze saukeTeso resursebis arCeva ;

•	 individisTvis aucilebeli resursebis sakontaqto informaciis moZieba da 

maTTan dakavSireba;

•	 pirveli Sexvedris xelSewyoba;

•	 zedamxedveloba.

3. gunduri Careva gulisxmobs gunduri muSaobis principiT Carevas. imisaT-
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vis, rom SemTxvevaze gundTan erTadvimuSaoT, saWiroa miviRoT Tanxmoba benefi-

ciarisgan maszed, rom ganvixiloT kolegebTan erTad misi SemTxvevis detalebi. 

gunduri Carevisas socialur muSaks daexmareba sakuTari Tavis codna, raTa gan-

sazRvros, Tu ra Zlieri mxareebi aqvs iseTi, romlebic mniSvnelovnad gazrdian 

gunduri muSaobis procesisa da Carevis efeqtianobas. gunduri Carevis erT-erTi 

magaliTia individualuri SemTxvevis konferencia,  romlis mizania, bavSvis in-, bavSvis in-

dividualuri SemTxvevis ganxilva bavSvTan momuSave specialistebisa da misi be-

diT dainteresebuli pirebis, multidisciplinaruli gundis (socialuri muSaki, 

fsiqologi, maswavlebeli, eqimi, iuristi, mSobeli, aRmzrdeli da sxva) mier. indi-indi-

vidualuri SemTxvevis konferenciis Sedegad SemuSavdeba grZelvadiani samoqme- SemTxvevis konferenciis Sedegad SemuSavdeba grZelvadiani samoqme-grZelvadiani samoqme-

do gegma beneficiarTan dakavSirebiT. am  konferenciaze TiToeul specialists 

evaleba warmoadginos daskvna-angariSi beneficiarTan Catarebuli samuSaosa da 

moZiebuli informaciis Sesaxeb. daskvna-angariSi unda moicavdes rekomendacieb-

sac, romlebic gaTvaliswinebuli iqneba erTian samoqmedo gegmaSi. individualuri 

SemTxvevis konferenciis muSaobis principebia: obieqturoba, konfidencialuroba 

da dabalansebuli Semadgenloba.

4. arapirdapiri Careva  moicavs zemoqmedebas beneficiaris sistemebze. so-

cialuri muSaki ereva gare sistemebSi imisaTvis, rom gamoiwvios cvlileba Sida 

sistemaSi. magaliTad, Temis gaZliereba beneficiaris socialuri  funqcionire-

bis aRdgenisaTvis, organizaciis programebis efeqtianobis gazrda klientTaTvis 

ukeTesi servisebis misawodeblad da a.S. 

intervencia SeiZleba ganxorcieldes Semdeg doneebze:

•	 intervencia individis sistemaSi

•	 intervencia ojaxis sistemaSi

•	 intervencia individis socialuri Tanadgomis qselSi

•	 intervencia Temis sistemaSi

•	 intervencia organizaciis sistemaSi

•	 intervencia saxelmwifo sistemaSi

gamoyofen intervenciaTa mraval tips, romelic SeiZleba sxvadasxva mizno-

briv jgufTan gamoviyenoT. Uunda aRiniSnos, rom yvela intervencia Semdeg strat-

egiebs efuZneba:

•	 ojaxis SigniT urTierTobis gaRrmaveba;

•	 Tanadgomis qselis ganviTareba;

•	 organizaciebsa da dawesebulebebs Soris urTierTobis gaRrmaveba;

•	 daxmarebis saWiroebis mqone individebis GgaZliereba;

•	 axali resursebis ganviTareba;

•	 advokatirebisa da socialuri moqmedebis gamoyeneba;

•	 dagegmva da organizeba.
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ojaxs SigniT urTierTobebis gaRrmavebisaken mimarTuli intervenciebi 

ojaxis wevrebi warmoadgenen individis saWiroebaTa dakmayofilebis erT-

erT mTavar resurss. maT SeuZliaT siTbosa da zrunvis gamovlena, erTmaneTis 

dacva, janmrTelobisaTvis aucilebeli saWiroebis dakmayofileba, siyvarulisa 

da Tanadgomis gamoxatva. meore mxriv, ojaxis wevrebi SeiZleba erTmaneTis mimarT 

destruqciul qcevas amJRavnebdnen, riTac Zirs uTxrian ojaxis sxva wevrebs So-

ris emociuri kavSirs. ojaxTan muSaoba da misTvis konsultaciebis miwodeba  am 

SemTxvevaSi aris is intervencia, romelic aRrmavebs urTierTobebs ojaxs SigniT.  

individis Tanadgomis qselis ganviTarebisaken mimarTuli intervenciebi

arsebobs Tanadgomis, rogorc oficialuri, aseve araoficialuri qseli. 

individisaTvis Tanadgomis araoficialur qsels qmnian naTesavebi, mezo-

blebi, megobrebi,  da axlobeli adamianebi.  adgilobriv TemebSi, sadac arsebobs 

mezoblobasa da naTesaobaze dafuZnebuli Zlieri kavSirebi, individebi erTma-

neTTan ufro mWidro urTierTobiT gamoirCevian da erTmaneTs Tanadgomasa da 

mxardaWeras sTavazoben gaWirvebis Jams. Tumca adgilobriv TemebSic ki arian ise-

Ti individebi da ojaxebi, romlebic garemosTan naklebad urTierToben da ar hya-

vT Tanadgomis araoficialuri qseli. is mowyvladi jgufebi, romlebic gariyul  

mdgomareobaSi imyofebian, xSirad mowyvetilni arian Tanadgomis qsels. aseTi 

izolacia SeiZleba Sedegad mohyves Semdeg faqtorebs: meCxerad dasaxlebuli da 

geografiulad izolirebuli mdebareoba,  stigma (mag.  Sidsis virusiT inficire-

bulTa SemTxvevaSi), unarSezRuduloba da socialuri unar-Cvevebis nakleboba.    

TviTdaxmarebis jgufebi  socialuri Tanadgomis qselis erT-erT formas warmo-

adgens da Sedgeba adamianebisagan, romlebsac aqvT saerTo gamocdileba an imyo-

febian erTnair mdgomareobaSi. isini cdiloben, erTmaneTis daexmaron Seguebis 

unaris gamomuSavebasa da sasikeTo cvlilebis miRwevaSi. aseTi jgufebis muSaoba 

efuZneba gamocdilebis gaziarebas da ara profesionalur-eqspertul daxmarebas. 

imis gacnobiereba, rom arseboben analogiuri gamocdilebisa da mdgomareobis 

adamianebi, romlebic mzad arian dasaxmareblad, individisaTvis did Tanadgomas 

warmoadgens, gansakuTrebiT aseT jgufSi CarTvis sawyis etapze.

Tanadgomis oficialuri qseli gulisxmobs saxelmwifo Tu arasamTavrobo 

organizaciaTa programebs, romlebic orientirebuli arian beneficiarTa sxva-

dasxva saWiroebis dakmayofilebaze (siRaribis zRvars qvemoT myofi mosaxleobis 

daxmareba, bavSvebis daxmareba, moxucTa sasadiloebi, TavSesafrebi da a.S.). 
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individisaTvis resursebis mopovebisaken mimarTuli intervenciebi

mowyvladi jgufebis warmomadgenlebs xSirad sxvadasxva momsaxureba da re-

sursi esaWiroebaT, maT Soris janmrTelobis, fsiqikuri janmrTelobis, reabi-

litaciis, dasaqmebisa da gansaxlebis, ganaTlebisa da bavSvTa dacvis sferoebis 

momsaxurebebi. am individebis saWiroebidan gamomdinare, mniSvnelovania socia-

luri muSakis mier SemTxvevis swori marTva, rac servisis sistematur da droul 

miwodebas iTvaliswinebs. servisis menejeris saqmianoba gulisxmobs resursebis 

mosapoveblad sxva saagantoebTan TanamSromlobas, ormagi momsaxurebis Tavidan 

acilebasa da  multidisciplinaruli jgufis muSaobis erTiani strategiis ganvi-

Tarebas.

organizaciebsa da dawesebulebebs Soris urTierTobis gafarToebisaken 

mimarTuli intervenciebi 

beneficiaris SemTxvevaze muSaoba xSirad mravali organizaciis erTobliv 

CarTvas moiTxovs. organizaciebs Soris efeqturi urTierToba aucilebelia ben-

eficiaris garemos gasaZlierebladac. magaliTad, praqtikosi socialuri muSaki 

asrulebs mediatoris rols bavSvis ojaxsa da skolas Soris, raTa xeli Seuwyos 

bavSvis akademiuri moswrebisa da socialuri  funqcionirebis gaumjobesebas. 

beneficiaris gaZlierebisaken mimarTuli intervenciebi 

socialuri samuSaos praqtikaSi beneficiaris gaZliereba gulisxmobs, ga-

movumuSavoT mas iseTi unari, rom garemosTan urTierTobisas  gaizardos misi 

keTildReoba da kmayofilebis xarisxi. (sakuTari cxovrebis marTva, raRa Tqma 

unda, dakavSirebulia rogorc adamianis Sinagan TaviseburebebTan kompetentu-

roba (codna-gamocdileba), TviTSefaseba, socialuri urTierTobis unari), aseve 

garemo resursebTan (Tanadgomis qseli, samuSao, sacxovrebeli adgili da sxva). 

gutieresis (1994 w.) mixedviT, axali unaris ganviTarebasTan erTad, beneficiaris 

gaZliereba miznad unda isaxavdes gariyuli individebis an jgufebisaTvis sazo-

gadoebaSi Zalauflebis gadanawilebisa da sxvadasxva socialuri sistemebis mier 

damkvidrebuli socialuri uTanasworobis faqtorebis analizis swavlebas.  sazo-

gadoebisagan gariyul adamianebs, romlebic socialuri uTanasworobis msxver-

plni xdebian, sakuTari uflebebis dacvisas xSirad uunarobisa da usargeblobis 

gancda euflebaT. gaZlierebis mizani swored aseTi adamianebis daxmarebaa Zalis 

aRdgenasa da sakuTari cxovrebis marTvaSi. 

axali resursebis ganviTarebisaken mimarTuli intervenciebibeneficia-

risaTvis axali resursebis Seqmnis aucilebloba Cndeba maSin, rodesac arsebobs 

individebis mniSvnelovani nawili, romelTa saWiroebebs arsebuli resursebi ar 



75

Seesabameba. magaliTad, axalgazrdebisaTvis gamajansaRebeli programebis nakle-

boba, martoxela dedaTa SvilebisaTvis dRis centrebis ararseboba, damnaSaveTa-

Tvis sareabilitacio programebis simcire axali problemebis safuZvels warmo-

adgens. praqtikosi socialuri muSakebi dganan araerTi problemis winaSe, rogo-

ricaa mozardTa saganmanaTleblo programebis SemuSaveba, samezoblo da saTemo 

Tanadgomis qselis ganviTareba, bavSvTa da qalTa mimarT Zaladobis monitoringis 

sistemis Seqmna da sxva. socialurma muSakebma mWidrod unda iTanamSromlon so-

cialuri momsaxurebis mimwodebel organizaciebTan, Temis liderebsa da adgilo-

briv TviTmmarTvelobasTan, raTaganviTardes axali resursebi da programebi ad-

gilobrivi Temebis saWiroebidan gamomdinare. 

 advokatirebisa da socialuri cvlilebisaken  mimarTuli intervenciebiD  

socialur samuSaoSi  advokatireba gulisxmobs beneficiarebTan erTad an 

maTi saxeliT muSaobas, romelic miznad isaxavs: (1) iseTi momsaxurebis mopovebas, 

romelTa miRebac sxvagvarad ar iqneboda SesaZlebeli; (2) arsebuli socialuri 

politikis, praqtikisa da procedurebis Secvlas adamianTa sakeTildReod da (3)

brZolas im politikisa da kanonmdeblobis SemuSavebisaTvis, romelic maTTvis 

xelmisawvdoms gaxdis resursebs. . Ddaxmarebis saWiroebis mqone adamianebis inte-

resebis dacva socialuri muSakis erT-erTi umTavresi valdebulebaa.  advokati-

reba SeiZleba gamoyenebul iqnas Semdeg situaciebSi:

•	 rodesac individs uars eubnebian im momsaxurebis miwodebaze, romelic mas 

kanoniT ekuTvnis;

•	 rodesac momsaxureba damamcirebeli formiT miewodeba adamians;

•	 rodesac  individi iCagreba misi sqesis, eTnikuri warmomavlobis, aRmsare-

blobis da sxva faqtorebis gamo;

•	 rodesac saxelmwifos an momsaxurebis politika individis interesebisaTvis 

sazianoa;

•	 rodesac adamianebs ar SeuZliaT sakuTari interesebis dacva;

•	 rodesac mraval adamians aqvs erTi da igive saWiroeba da ar arsebobs saTana-

do resursi am saWiroebaTa dakmayofilebisaTvis;

•	 rodesac krizisis dros warmoiSoba gansakuTrebuli saWiroebani;

•	 rodesac adamians uars eubnebian adamianis ZiriTad uflebebsa da Tavisufle-

bebze.
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socialuri dagegmvisa da saTemo mobilizaciisaken mimarTuli

intervenciebi

gulisxmobs makro donis midgomas socialur samuSaoSi, romlis drosac pra-

qtikosi socialuri muSaki socialuri cvlilebebis gansaxorcieleblad muSaobs 

iseT sistemebTan rogorebicaa Temi, moqalaqeTa jgufebi, organizaciaTa warmo-

madgenlebi, organizaciis aRmasruleblebi, Temisa da saxelmwifos liderebi. 
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namiWeiSvili, s. & mgeliaSvili, m. (2007). 1. socialuri samuSaos praqtikis 

safuZvlebi: saxelmZRvanelo socialuri samuSaos sabakalavro programis 

studentebis da praqtikis xelmZRvanelebisaTvis. saqarTvelos socialur 

muSakTa asociacia. Tbilisi, saqarTvelo

saZagliSvili, S. (2004). 2. socialuri samuSaos praqtikis safuZvlebi.  

saqarTvelos socialuri muSakTa asociacia, Tbilisi, saqarTvelo

Hepworth, D., Rooney, R. & Larsen, J. (2000). 3. Direct Social Work Practice: Theory and 
Skills. (6th ed.). Pacific Grove, CA.: Brooks/Cole Publishing Co.
Kirst-Ashman, K. & Grafton H. Jr. (1999). 4. Generalist Practice with Organizations and 
Communities. Nelson-Hall Publishers: Chicago
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Tavi VI. bavSvis ganviTarebis etapebi
da Taviseburebebi

es Tavi mimoixilavs bavSvis ganviTarebis Semdeg ZiriTad etapebs: adreuli 

bavSvoba, Sua bavSvoba, mozardoba da siymawvile. Aawvdis socialur muSakebs infor-

macias bavSvis ganviTarebis etapebis maCveneblebis Sesaxeb, kerZod ki yuradRebas 

amaxvilebs ganviTarebis TiToeuli etapis fizikur, SemecnebiT da emociur Tav-

iseburebebze. aseve, ganixilavs, bavSvis ganviTarebaze moqmed damcav da riks faq-

torebs.   

6.1 bavSvis ganviTarebis etapebi

bavSvis ganviTareba saocari procesia. ganviTarebis process zogadi kanonzo-

miereba aqvs, Tumca, TiToeuli bavSvi mainc unikaluria da ganviTarebis individu-

aluri tempi axasiaTebs. zogierTi bavSvis ganviTareba saerTo kanonzomierebas ar 

emorCileba, rac xSirad bavSvsac da mis ojaxsac problemebs uqmnis.  socialuri 

muSakisTvis mniSvnelovania bavSvis ganviTarebis Taviseburebebis codna,  Tu ras 

unda velodoT bavSvisagan ama Tu im asakSi; rogor SevuwyoT xeli mis ganviTarebas 

da SevuqmnaT amisaTvis xelsayreli garemo; rogor unda mivxvdeT, rom bavSvi gan-

viTarebiT CamorCeba, raTa droulad mivaqcioT yuradReba.

termini `ganviTareba” adamianis sxeulisa da qcevis im cvlilebebs gulisx-

mobs, romlebic droTa ganmavlobaSi SeimCneva organizmis biologiuri monaceme-

bis da garemosTan misi urTierTobis wyalobiT. erTi stadiidan meoreze gadasvla 

TandaTanobiTi, SeumCnevli, uwyveti procesia da   meryeobiT xasiaTdeba. bavSvis 

ganviTareba Semdeg stadiebad SeiZleba daiyos:

prenataluri periodi _ Casaxvidan bavSvis dabadebamde;

Cviloba (axalSobiloba) _ dabadebidan  18-24 Tvemde;

adreuli bavSvoba _ 2-3 wlidan 5-6 wlamde;

Sua bavSvoba _ 6-dan 11-12 wlamde;

mozardoba da siymawvile _ daaxloebiT 11-12 wlidan 18-21 wlamde.

6.2 adreuli asakis bavSvis ganviTareba 

adreuli asakis bavSvebis ganviTarebis calke gamoyofa ganapiroba am asakSi 

bavSvis fizikuri, SemecnebiTi da socialuri ganviTarebis Taviseburebebma. ba-

vSvebi ara mxolod zomaSi imateben, aramed viTardebian, ixvewebian da swavloben, 

Tu rogor gaugon mSoblebs da sxva adamianebs, rogor iarsebon cvalebad da pro-

blemebiT savse garemoSi. adreuli asakis bavSvis normaluri da jansaRi ganviTare-

bisTvis ar aris sakmarisi misi mxolod sakvebiT, usafrTxoebiT da janmrTelobiT 

uzrunvelyofa, aucilebelia masTan urTierToba/interaqcia, stimulacia, siTbo 

da SemecnebiTi savarjiSoebi.

saerTaSoriso gagebiT, adreuli asakis bavSvoba iwyeba Casaxvidan da grZel-
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deba 8 wlis asakamde. aRsaniSnavia, rom sxvadasxva literaturaSi es asakobrivi 

zRvrebi SeiZleba sxvadasxva iyos. saqarTveloSi adreuli asakis bavSvad miiCneva 

bavSvi sami wlis asakamde. am asakobrivi jgufis bavSvebi, ZiriTadad, sagnebis meS-

veobiT aRiqvamen samyaros. isini mimarTaven eqsperimentebs, iReben arasasurvel 

Sedegebs da xvdebian, rom meoredac am qcevis imave saxiT gameoreba imave Sedegis 

momtani iqneba. am dros aucilebelia, rom mSoblebma da mzrunvelebma maT  usafr-

Txo garemo Seuqmnan.

adreuli asakis bavSvis ganviTarebis etapebis CarCo

asaki ras akeTeben ra sWirdebaT

3 Tvemde

am asakSi isini Tvals ayoleben 
sagnebs, iRimian, moswonT saxeebis 
da naTeli ferebis yureba. 
pirvelad xedaven zeda da qveda 
kidurebs, Tavs weven da abruneben 
xmauris mimarTulebiT, tirian, 
magram xSirad Cumdebian xelSi 
ayvanisas.

fizikuri safrTxeebisgan 
dacva. adekvaturi kveba, 
adekvaturi jandacva (imunizacia, 
rehidrataciuli Terapia/
gauwyloebisgan dacva, higienuri 
normebis dacva), motoruli 
da sensoruli stimulacia, 
saubari masTan, mSoblis mxridan 
pasuxismgeblobiT aRsavse da 
mgrZnobiare damokidebuleba. 

4-6 Tvis

am asakisTvis bavSvebi xSirad 
iRimebian, mSoblebis da ufrosi 
da/Zmis danaxvaze gamoxataven 
dadebiT emociebs, imeoreben 
moqmedebebs, romlebsac maTTvis 
saintereso Sedegi mohyveba, 
ismenen yuradRebiT, pasuxoben, 
rodesac elaparakebian mas, 
icinian da kiskiseben, baZaven 
xmebs, Seiswavlian qveda da zeda 
kidurebs, pirSi ideben sagnebs, 
daxmarebiT SeuZliaT dajdoma, 
brundebian muclidan zurgze da 
piriqiT, xtebian wamojdimisas, 
swrafad moZraoben, itaceben 
sagnebs cera TiTis gamoyenebis 
gareSe.

fizikuri safrTxeebisgan 
dacva. adekvaturi kveba, 
adekvaturi jandacva (imunizacia, 
rehidrataciuli Terapia/
gauwyloebisgan dacva, higienuri 
normebis dacva), motoruli 
da sensoruli stimulacia, 
saubari masTan, mSoblis mxridan 
pasuxismgeblobiT aRsavse da 
mgrZnobiare damokidebuleba.

7-12 Tvis

bavSvebi imaxsovreben martiv 
movlenebs, cnoben sakuTar Tavs 
da aRiqvamen sakuTari sxeulis 
nawilebs, nacnob xmebs, cnoben 
sakuTar saxels da sxva sityvebs, 
amboben pirveli mniSvnelobis 
mqone sityvebs, Seiswavlian 
da aqneven xelSi aRebul 
sagnebs. jdebian da dgebian 
damoukideblad, SeuZliaT 
siaruli, morcxvoben ucxo 
adamianebis danaxvisas.

fizikuri safrTxeebisgan 
dacva. adekvaturi kveba, 
adekvaturi jandacva (imunizacia, 
rehidrataciuli Terapia/
gauwyloebisgan dacva, higienuri 
normebis dacva), motoruli 
da sensoruli stimulacia, 
saubari masTan, mSoblis mxridan 
pasuxismgeblobiT aRsavse da 
mgrZnobiare damokidebuleba.
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1-2 wlis

am asakSi bavSvebi baZaven mis 
garSemo myofi adamianebis 
qmedebebs, saubroben da esmiT 
sityvebi da am sityvebis azri. 
uxariaT, rodesac raimes uyvebian 
da moswonT sagnebiT TamaSi, 
fexze dganan myarad da dadian, 
adian kibeze, darbian, moswonT 
damoukideblad moZraoba, aseve 
moswonT nacnob adamianebTan 
urTierToba. grZnoben sagnebis 
sakuTrebas, iZenen megobrebs, 
wyveten problemebs, gamoxataven 
siamayes Sedegebis miRwevisas.

wina asakobrivi kategoriis 
saWiroebebTan erTad, bavSvebs 
sWirdebaT daxmareba moZraobebis 
asaTviseblad,raTa iswavlon  
metyvelebisa da fiqris marTva, 
TamaSi da sxva bavSvebTan 
urTierToba . janmrTelobis 
dacvis TvalsazrisiT 
mniSvnelovania Wiebisgan da sxva 
parazitebisgan gaTavisufleba.

2-3,5 wlis

am asakisTvis bavSvebs uxariaT 
axali unar-Cvevebis SeZena, 
swrafad swavloben enas/
metyvelebas, yovelTvis 
mzadyofnaSi arian imoZraon, 
srulad akontroleben 
xelebs da TiTebs, advilad 
Riziandebian, moqmedeben 
ufro damoukideblad, magram 
mainc damokidebuli arian 
mozrdilebze, imeoreben nacnob 
qmedebebs.

wina asakobrivi kategoriis 
saWiroebebTan erTad, am asakis 
bavSvebs sWirdebaT Semdegi 
qmedebebisaTviseba: gaakeTon 
arCevani, iTamaSon Teatraluri 
rolebi, aTvalieron/waikiTxon 
ufro da ufro rTuli wignebi, 
imReron sayvareli simRerebi, 
amoxsnan martivi gamocana/
amocanebi.

3,5-5 wlis

am asakisTvis bavSvebs ufro 
didxans aqvT yuradRebis 
dayovnebis unari, iqcevian 
daufiqreblad/gauazreblad, 
xSirad iqcevian sulelurad, 
arian aRgznebulebi, amboben 
moulodnel rameebs, svamen 
uamrav kiTxvas, iTxoven 
zrdasruli adamianis sagnebs 
da cdiloben qcevaSic mibaZon 
mas, gabedulad cdian sakuTar 
fizikur monacemebs, amJRavneben 
grZnobebs, roca TamaSoben 
Teatralur rolebs, moswonT 
megobrebTan TamaSi, ar moswonT 
TamaSSi wageba, sxvas uziareben 
sagnebs da swavloben rigrigobiT 
TamaSs.

wina asakobrivi kategoriis 
saWiroebebTan erTad, am 
asakis bavSvebs sWirdebaT: 
natifi motorikis ganviTareba, 
metyvelebis dasaxvewad kiTxva da 
simRera, TanamSromlobis unaris 
ganviTareba daxmarebisa Tu 
nivTebis Txovebis gziT, kiTxvisa 
da weris mcdeloba.

5-8 wlis

am asakSi bavSvebs uviTardebaT 
mzardi interesi adamianebis 
da sxvadasxva movlenis/sagnis 
mimarT, ainteresebT ricxvebi/
cifrebi, asoebi, wera da kiTxva. 
ufro metad rwmundebian sakuTar 
fizikur SesaZleblobebSi, 
laparakoben sakuTar 
grZnobebze, moswonT zrdasruli 
adamianebiviT moqceva, moswonT 
gareT TamaSi, TamaSoben sxva 
bavSvebTan erTad.

wina asakobrivi kategoriis 
saWiroebebTan erTad, am asakis 
bavSvebs sWirdebaT Semdegi 
qmedebebis SesaZleblobebi: 
ganaviTaron wera-kiTxvis unari, 
monawileoba miiRon problemebis 
gadaWraSi, CaerTon jgufur 
muSaobaSi, darwmundnen sakuTar 
SesaZleblobebSi, daakvirdnen 
sagnebs/movlenebs da gaaanalizon 
is, ganiviTaron sicocxlisTvis 
saWiro ZiriTadi unar-Cvevebi, 
daeswron saganmanaTleblo 
RonisZiebebs.

Tavi VI
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prenataluri ganviTareba

prenataluri ganviTareba dinamiuri procesia, romlis meSveobiTac adami-
anis erTujrediani zigota gardaiqmneba 100 trilioni ujredisagan Semdgar zr-
dasrul organizmad. dReisaTvis mkvlevarebisaTvis cnobilia, rom  zrdasruli 
organizmis mier Sesrulebuli mravali yoveldRiuri moqmedebis unari yalibdeba 
fexmZimobis periodSi, xSirad _ dabadebamde didi xniT adre.

Sobis wina momwifebis periodi sul ufro xSirad aRiqmeba, rogorc mosamzade-
beli dro, romlis ganmavlobaSic adamianis ganviTarebadi organizmi iZens mraval 
struqturas da avarjiSebs mraval unar-Cvevas, romelic saWiroa Sobis Semdgomi 
sicocxlisaTvis.

adamianis fexmZimoba, Cveulebriv, 38 kviramde grZeldeba dawyebuli ganay-
ofierebis, anu Casaxvis momentidan  dabadebamde.

ganayofierebis Semdgomi pirveli 8 kviris ganmavlobaSi adamianis ganviTare-
bad organizms embrioni ewodeba, rac ̀ SigniT mzards~ niSnavs. embrionul periodSi 
yalibdeba adamianis organizmis umTavresi sistemebi.

8 kviris Sesrulebidan fexmZimobis bolomde adamianis ganviTarebad orga-
nizms `Canasaxi~ ewodeba~. aRniSnuli drois ganmavlobaSi, romelsac Canasaxis pe-
riodi ewodeba, organizmi izrdeba da misi sistemebi funqcionirebas iwyeben.

adamianis ganviTareba muclad yofnis periodSi Tveebis mixedviT

Tve ganviTarebis maxasiaTeblebi

pirveli
kvercxujredis ganayofiereba, zigotis inplantacia saSvilosnos kedelSi, 
ujredebi intensiurad mravldeba, embrionaluri stadia grZeldeba 2-dan 8 
kviramde, nervuli sistema iwyebs ganviTarebas.

meore

guli da sisxlZarRvebi viTardeba, swrafi tempiT viTardeba Tavis midamo,  
yalibdeba Tvalebis detalebi, viTardeba Sinagani organoebi, gansakuTrebiT, 
saWmlis momnelebeli organoebi, sasqeso organoebi viTardeba swrafad da 
yalibdeba bavSvis sqesi, zeda da qveda kidurebi viTardeba da izrdeba, iwyeba 
sustad gamoxatuli guliscema.

mesame
Tavi swrafad izrdeba, iwyeba Zvlebis formireba, saWmlis momnelebeli 
organoebi iwyeben funqcionirebas, zeda da qveda kidurebi, TiTebi iwyeben 
spontanur moZraobebs. sigrZe _ 75 mm, wona _ 28 g.

meoTxe
sxeulis qveda nawilebi swrafad izrdeba, rendgeniT ukve SeiZleba Zvlebis garCeva, 
refleqsuri moZraoba ufro SesamCnevi xdeba, guliscema ukve kargad SesamCnevia, 
sasqeso organoebi bolomde Camoyalibebulia. sigrZe _ 18 sm , wona _ 140 g.

mexuTe 
deda iwyebs Svilis refleqsuri moZraobis SegrZnebas, viTardeba yurebis da 
cxviris xrtilebi, yalibdeba xelis da fexis frCxilebi, iwyebs cera TiTis 
wovas, slokins da fexebis dartymas. sigrZe _ 30 sm, wona _ 400  g.

meeqvse Tvalebi srulad Camoyalibebulia, viTardeba kanqveSa cximovani qsovili. 
sigrZe _ 36 sm, wona _ 900 g.

meSvide intensiurad viTardeba Tavis tvinis qerqi. sigrZe _ 43 sm, wona _ 1.4 kg.

merve cximovani fena Camoyalibebulia, frCxilebi scdeba TiTis kideebs. sigrZe _ 
43 sm, wona 2.2 kg.

mecxre
amodis Tmis safari, organoTa sistemebi aqtiurad muSaobs, bavSvi iRebs 
dabadebisTvis saWiro pozicias, TaviT qvemoT. axalSobili unda iyos sigrZiT 
53 sm, woniT _ 3.1 kg.
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am cxrilis gamoyenebisas unda gvaxsovdes, rom nervuli qsovilis Camoyal-

ibebis etapebi yvelaze mgrZnobiarea, Tumca ar unda vifiqroT, rom sxva etapebi 

naklebmniSvnelovania. kargad unda gaviTavisoT isic, rom dabadebamde dedis sx-

euli bavSvis garemos warmoadgens. swored am gadasaxedidan yvelaferi, rac qalis 

sxeulSi xdeba, aisaxeba bavSvis janmrTelobaze, fsiqoemociur da socialur gan-

viTarebaze. ufro metic, arsebobs Teoriebi, romlebis Tanaxmadac, erTi SexedviT 

umniSvnelo faqtorebsac ki SeuZliaT Zlieri zegavlena moaxdinon bavSvis cx-

ovrebaze dabadebidan ramdenime aTeuli wlis Semdegac ki.

Tu am yvelafers gaviTvaliswinebT, gasagebi xdeba, rom aucilebelia deda 

uzrunvelyofili iyos srulfasovani kvebiT, rac, rogorc wesi, niSnavs bavS-

vis srulfasovan kvebas; Tavidan unda iqnes acilebuli yvelanairi daavadeba da 

yoveli wamlis miRebisas aucilebelia eqimTan konsultacia. garda amisa, or-

suls unda hqondes medikamentebis CamonaTvali, romlis miRebac dasaSvebia misi 

mdgomareobis gaTvaliswinebiT. orsuloba TavisTavad did cvlilebebs iwvevs da 

yoveli damatebiTi daavadeba kidev erTi stresia qalis organizmisTvis. orsuls 

unda Seeqmnas SeZlebisdagvarad jansaRi fizikuri da fsiqosocialuri garemo, 

raTa Tavidan iqnes acilebuli iseTi problemebi, rogoricaa Tandayolili daa-

vadebebi, naadrevi mSobiaroba da iseTi paTologiebi, romlebmac SeiZleba Tavi 

iCinos wlebis Semdeg.

erT-erT yvelaze gavrcelebul risk-faqtors warmoadgens orsulebis mier 

sigaretis moweva. Tambaqos kvamli embrionze an nayofze damazianeblad moqmedebs 

da iwvevs sxvadasxva organosa da sistemis, maT Soris, sasqeso organoebis ganvi-

Tarebis mankebs.

wlamde asakis bavSvis motoruli ganviTareba da misi Sefaseba

motoruli ganviTarebis Sefaseba bavSvis janrTelobis Sefasebis erT-erTi 

mniSvnelovani momentia. motoruli ganviTareba aris bavSvis unari sxvadasxva 

jgufis kunTebis  gamoyenebiT Sesarulos esa Tu is  moZraoba. igi moicavs uxeS 

da natif motorikas.  uxeSi motorika aria bavSvis unari akontrolos msxvili kun-

Tebi, romlis saSualebiTac igi axerxebs Tavis daWeras, jdomas, siaruls da sxv.  

natifi motorika aris bavSvis unari akontrolos wvrili  kunTebi (xeli, Tvali),  

romlis saSualebiTac igi axerxebs Tavli gaayolos sagnebs, moeWidos saTamaSos 

da sxv.  

motoruli ganviTarebis Sefaseba bavSvze dakvirvebis Tanmimdevruli pro-

cesia, romlis drosac fasdeba bavSvis asakis Sesabamisi miRwevebi da unar-Cvevebi 

motorul sferoSi. aseve,  droulad ganisazRvreba ganviTarebis CamorCenis safr-

Txe.

Tavi VI
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bavSvis fizikuri da motoruli ganviTarebis maCveneblebi

asaki uxeSi motorika natifi motorika

0-1 

weli

1 Tvis _ mucelze wolisas •	
cdilobs Tavis wamowevas.

2 Tvis _ uWiravs Tavi sworad, •	
mucelze wolisas gulmkerds 

wevs magididan.

3 Tvis _ mucelze wolisas •	
eyrdnoba idayvebs, Tavisuflad 

uWiravs Tavi.

4 Tvis _ brundeba zurgidan •	
mucelze. 

6 Tvis _ brundeba muclidan •	
zurgze, jdeba daxmarebiT.

7-8 Tvis _ jdeba damoukideblad.•	
8 Tvis – cocavs. •	
9 Tvis _ dgeba daxmarebiT.•	
11-12 Tvis _ damoukideblad •	
dgas sayrdenis gareSe.

12 Tvis – dadis.•	

1 Tvis _ afiqsirebs mzeras •	
sinaTleze. 

2 Tvis _ Tvals ayolebs moZrav •	
sagans.

4-4,5 Tvis – cdilobs ori xeliT •	
miswvdes saTamaSos da miitanos 

pirTan.

5 Tvis _ mSoblebis xelidan iRebs •	
saTamaSos. 

6 Tvis _ erTi xeliT iRebs •	
saTamaSos, gadaaqvs erTi xelidan 

meoreSi. 

7 Tvis _ aTvalierebs da erTimeores •	
urtyams saTamaSoebs

9 Tvis _ saTamaSos iWers 3 TiTiT. •	
10-11 Tvis _ saTamaSos iWers 2 •	
TiTiT.

12 Tvis _ aRebs da xuravs yuTs, •	
usvams fanqars qaRaldze.  

1-3 

weli 

15 Tvis _ adis safexurze, •	
SeuZlia moZraoba ukan svliT. 

18 Tvis _ darbis, SeuZlia joxze •	
gadabijeba, winaRobaze gadasvla.

24 Tvis _ darbis, adis da •	
Camodis kibeze dauxmareblad 

(orive terfis erT safexurze 

moTavsebiT). 

2-2,5 wlis – sirbili, ukusvliT •	
siaruli, winaaRmdegobaze 

gadabijeba.

3 wlis _ fexis monacvleobiT •	
abijebs 30 sm-is simaRlis 

bariers.

1,5 wlis – agebs koSks 2-3 kubiT, •	
Cxapnis, acmevs da xdis Tojinas, 

SeuZlia wignis gadafurcvla, Cacmis 

dros exmareba ufross xelebis da 

fexebis win wamoweviT.

2-2,5 wlis – agebs koSks 4-7 kubisagan, •	
damoukideblad Wams, TviTon ixdis 

fexsacmels, windas, quds, SeuZlia 

wignis gadafurcvla.

3 wlis – SeuZlia wyliani  Wiqis •	
gadatana, xatavs horizontalur da 

vertikalur xazebs, ixatavs wres. 
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saSiSroebis niSnebs ganekuTvneba, Semdegi faqtorebi: 

uxeSi motorika

•	 3 Tvis  _ ver iWers Tavs.

•	 4 Tvis _ xelis mokidebis da wamowevisas ar iwevs dasajdomad.

•	 5 Tvis  _ ar brundeba zurgidan mucelze.

•	 8 Tvis _ ver jdeba damoukideblad.

•	 11 Tvis _  daxmarebiTac ver dgeba fexze.

•	 15 Tvis  _ ar dadis calxelmokidebuli.

•	 18 Tvis _ ar dadis damoukideblad.

•	 24 Tvis – fexs ar urtyams burTs.

•	 36 Tvis _ kibeze ver adis daxmarebis gareSe.

natifi motorika

•	 2 Tvis _ ar afiqsirebs mzeras saganze.

•	 5 Tvis _ ar SeuZlia saTamaSos daWera.

•	 7 Tvis _ ar SeuZlia saTamaSos erT xelSi daWera da meoreSi gadatana.

•	 9 Tvis _ ar SeuZlia saTamaSos xelidan xelSi gadatana.

•	 10 Tvis _ ar SeuZlia saTamaSos daWera ori TiTiT.

•	 15 Tvis _ ar SeuZlia sagnis aReba an dadeba.

•	 24 Tvis _ ver atarebs borblian saTamaSos.

•	 36 Tvis _ ar SeuZlia swori xazis gasma, ver ixatavs wres.

motoruli ganviTarebis Sefasebisas gaTvaliswinebuli unda iyos is faqti, 

rom zogjer bavSvi `tovebs~ zogierT etaps. mag.: SeiZleba ar daiwyos xoxva da pir-

dapir daiwyos siaruli. da es ar iTvleba paTologiad.

motoruli  ganviTarebis xelSewyobisTvis aucilebelia Semdegi faqto-

rebis gaTvaliswineba, kerZod,  aucilebelia bavSvis moZraobebis waxaliseba: 

1 wlamde 

•	 sawolTan saTamaSoebis Camokideba, raTa bavSvi Seecados, miswvdes maT.

•	 xelSi saTamaSos Cadeba, raTa bavSvma daiWiros is.

•	 xoxvis `teqnikis~ dasauflebad gaSlili sivrcis uzrunvelyofa, saTamaSo-

ebis ise moTavseba, rom bavSvs saTamaSos xelSi Casagdebad misken moZraoba 

dasWirdes.

•	 kovzis xelSi micema da `Wamis~ procesSi monawileoba.

1 wlisTvis

•	 skamze, taxtze, savarZelze acocebis xelSewyoba.

•	 burTis gagoreba da gadagdeba.

•	 burTze fexis dartyma.

Tavi VI
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•	 iseTi TamaSebi da saqmianobebi, romlebic xelis kunTebis ganviTarebaSi dae-

xmareba: mag., msxvili sagnebis yuTSi Calageba da gadmoyra, koSkis awyoba, da-

moukideblad Wama, xatva da sxv. 

•	 qaRaldis daxeva.

2-3 wlisTvis

•	 funjiT xatva, makratliT gamoWra, Zerwva.

•	 `wera~.

•	 wvrili saTamaSoebis yuTSi Cayra.

•	 xtunva, burTiT TamaSi, askinkila, TiTis wverebze siaruli.

•	 comiT TamaSi. 

•	 wignis `kiTxva~.

0-3 wlamde asakis bavSvis SemecnebiTi ganviTareba da
misi Sefaseba

SemecnebiTi (kognituri) ganviTareba  aris bavSvis unari aRiqvas, gaaanali-

zos, daimaxsovros, miiRos gadawyvetileba da SeZlos problemis gadaWra. kogni-

turi sferos ganviTarebaze aris damokidebuli saskolo mzaoba. bavSvTa adreul 

asakSi kognituri sferos ganviTarebaze miuTiTebs  metyvelebis ganviTareba.

termini, ganviTarebis niSnebi, gamoiyeneba bavSvis asakis Sesabamisi miRwe-

vebis aRsaniSnavad, magaliTad, damoukideblad gadatrialeba, damoukideblad wa-

mojdoma, xoxva, siaruli. bavSvis ganviTareba SeiZleba CaiTvalos normis Sesabami-

sad, Tu igi saTanado asakSi aRwevs ganviTarebis yvela sferos  niSans. 

bavSvis ganviTarebis Sefaseba ar unda eyrdnobodes mxolod anamnezur mona-

cemebs, dedis subieqtur mosazrebas; aucilebelia ganviTarebis Seferxebis saSi-

Sroebis niSnebis da ganviTarebis calkeuli sferos asakis Sesabamisi niSnebis Sea-

faseba, dedisa da bavSvis urTierTobaze dakvirveba.

bavSvze dakvirvebisas gaiTvaliswineT, rom misi asakis Sesaferi moqmedebani 

4-5 Tvis asakSi mniSvnelovan informacias iZleva misi zogadi ganviTarebis sta-

tusze.

Tu bavSvi ver asrulebs asakis Sesabamis moqmedebebs, saSiSroebis niSnebis 

Sefasebisas unda gamoiricxos aRmzrdelobiTi xasiaTis mizezebi (bavSvi SeiZleba 

ver xoxavdes, Tu mas amis saSualebas ar aZleven, bavSvi SeiZleba cudad iWerdes an 

ikavebdes saTamaSos, Tu mas arasdros aZlevdnen saTamaSos). 

bavSvis ganviTarebis Sefaseba niSnavs asakis Sesaferisi unar-Cvevebisa da 

saSiSroebis niSnebis gansazRvras.  TiToeuli unari garkveul asakSi yalibdeba, 

yvela Semdgomi unaris Camoyalibeba damokidebulia ganvlil asakobriv period-

Si Camoyalibebul unar-Cvevebze. mag.: bavSvi ver dadgeba, Tu ar dajda; ver gaiv-

lis, Tu ar dadga da sxv. romelime erT sferoSi CamorCena SesaZlebelia sxva sf-
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eros ganviTarebis Seferxebis mizezi gaxdes. mag.: Tu bavSvi ver dadis, is ver ikv-

levs garemos, amas SeiZleba mohyves Semecnebis ganviTarebis Seferxeba. Tumca, 

aseT SemTxvevaSi mSoblebis saTanado daxmarebiT bavSvis gonebrivi ganviTareba 

Seuferxeblad warimarTeba. ase, rom SesaZlebelia bavSvs aReniSnebodes mxolod 

erTi sferos CamorCena.

1 wlamde asakSi motoruli ganviTarebis Seferxeba ufro advili amosacnobia 

vidre SemecnebiTi ganviTarebis Seferxeba. motoruli ganviTarebis Seferxeba Ses-

aZloa warmoadgendes kognituri ganviTarebis Semdgomi Seferxebis sawyis niSans. 

aucilebelia garkveuli klinikuri niSnebis gansazRvra motoruli ganviTarebis 

Seferxebis gamosavlenad. es niSnebi Semdegia: kunTovani tonusis cvlilebebi, 

motoruli unaris Camoyalibebis atipiuri mimdinareoba, atipiuri moZraobebi, 

paTologiuri refleqsebis arseboba.  aRsaniSnavia, rom bavSvis fsiqomotoruli 

ganviTareba yovelTvis ar mimdi nareobs sqemis mixedviT, calkeul SemTxvevebSi igi 

SeiZleba CamorCes an win gauswros asa kobriv periodebs. es damokidebulia bavSvis 

janmrTelobis mdgomareobaze, socialur garemoze, aRzrdisa da movlis pirobe-

bze da sxv. Sesabamisad, yovel cal keul SemTxvevaSi saWiroa dadgindes CamorCenis 

mizezi _ nervuli sistemis dazianeba, interkurentuli da ava deba Tu movlisa da 

aRzrdis defeqti.

kognituri ganviTarebis Sefaseba (1-12 Tve)

asaki/

Tve

sfero/grZnobaTa 

organoebi
ganviTarebis niSnebi

1
mxedveloba xanmokled afiqsirebs mzeras.

SemecnebiTi/smena krTeba Zlier xmaurze.

2

Nnatifi motorika/ mxedveloba Tvals ayolebs moZrav sagans.

SemecnebiTi/smena reagirebs xmaze.

SemecnebiTi/metyveleba iwyebs RuRuns, warmoTqvams calkeul bgerebs.

socialuri/emocia iRimeba lapa rakis an gaRi mebis sapasu xod.

3

mxedveloba xangrZlivad afiqsirebs mzeras uZrav saganze.

mxedveloba
abrunebs Tavs sagnis mimarTulebiT, afiqsirebs 
mas da ayolebs Tvals srulad, yvela 
mimarTulebiT.

SemecnebiTi/natifi motorika aTvalierebs sakuTar xelebs, akvirdeba saxeebs.

emocia/SemecnebiTi/

socialuri

rodesac elaparakebian, iRimeba da warmoTqvams 

calkeul bgerebs. 

natifi motorika swrafad eWideba xelSi Cadebul sagans.

emocia/socialuri
nacnobi pire bisa da sagnis danaxvaze gamoxatavs 

sixa ruls fexebis moZraobiT da bgerebiT.
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4

SemecnebiTi /smena abrunebs Tavs xmauris sapasuxod.

SemecnebiTi iwyebs garemos daTvalierebas.

natifi motorika
iwevs sagnisaken, iWers xelTan mitanil 

saTamaSos da miaqvs pirTan.
emocia xmamaRla ici nis.

emocia/socialuri cnobs axloblebs, gamoxatavs dadebiT emociebs.

6

natifi motorika xelidan xelSi gadaaqvs saTamaSo.

SemecnebiTi
nacnob adamianebs ucxoebisgan asxvavebs, 
ucxoobs.

kognituri/metyveleba titinebs, gamoTqvams calkeul marcvlebs.

socialuri reagirebs sakuTar saxelze.

9

natifi motorika saTamaSos sami TiTiT iRebs.

SemecnebiTi
kiTxvaze `sad aris~ irCevs saTanado sagans 

saTamaSoebidan.
socialuri icis sakuTari saxeli, trialdeba daZaxebaze.

SemecnebiTi/socialuri Txovnaze ukravs taSs, uqnevs xels.

12

natifi motorika
sagnebs iRebs cerisa da saCvenebeli TiTis 

gamoyenebiT.

natifi motorika
aRebs da xuravs yuTs, usvams fanqars qaRaldze, 

cdilobs manqanis gagorebas.

SemecnebiTi asrulebs martiv davalebebs.

SemecnebiTi
nacnob gmirebs da sagnebs wignSi TiTiT 

gviCvenebs.

SemecnebiTi/metyveleba mizanmimarTulad ambobs 2-4 sityvas.

O
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kognituri ganviTarebis Sefaseba (15 Tve-3 weli)

asaki/

Tve

sfero/grZnobaTa 

organoebi
ganviTarebis niSnebi

15

SemecnebiTi/metyveleba
ambobs ramdenime sityvas, zogjer maT Zalian 

amaxinjebs. 

natifi motorika xatavs uswormasworo figurebs.

natifi motorika/

TviTmomsaxureba
kovzi da Wiqa damoukideblad uWiravs.

SemecnebiTi uTiTebs saganze, romelic unda.

18

SemecnebiTi/metyveleba bevr sityvas ambobs gasagebad.

SemecnebiTi arCevs formebs: burTi, kubi da sxv.
natifi motorika/

TviTmomsaxureba
SeuZlia tansacmlis gaxda.

natifi motorika 3 kubiT agebs koSks.

natifi motorika/

TviTmomsaxureba
SeuZlia Wamos damoukideblad.

24

natifi motorika gadaSlis saTiTao furcels.

natifi motorika aSenebs 4-7-kubian koSks.

SemecnebiTi/metyveleba ambobs 2-3-sityvian winadadebebs.

SemecnebiTi/metyveleba saubrisas iyenebs nacvalsaxelebs: me, Sen, Cemi.

36

SemecnebiTi/metyveleba metyvelebaSi iyenebs rTul winadadebebs.

SemecnebiTi/metyveleba xSirad svams kiTxvebs : `ratom?~ `sad?~ `rodis?~

kognituri
sworad da mizanmimarTulad iyenebs sagnebs 

TamaSSi.

SemecnebiTi/metyveleba sworad aCvenebs da asaxelebs 4 ZiriTad fers.

socialuri/ SemecnebiTi
Cndeba roluri TamaSebis elementebi (mag.: deda-

Svili).

natifi motorika
fanqriT xatavs wres, qmnis martiv, naZerw 

figurebs.

ganviTarebis Seferxebis saSiSroebis niSnebs ganekuTvneba Semdegi faqto-

rebi: 

•	 2 Tvis – ar iRimeba;

•	 3 Tvis – ar reagirebs dedis gamoCenaze, ar iCens misadmi interess;

•	 9 Tvis – ar iCens interess TamaSze `Wita~;

•	 12 Tvis – ar eZebs damalul sagans;

•	 15 Tvis – ar icis ZiriTadi saojaxo nivTebis daniSnuleba (cocxi, telefoni,  

Cangali, kovzi);

•	 2 wlis – ver ajgufebs sagnebs (mag.: cxovelebs, transports);
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•	 3 wlis – ar esmis martivi wesebi, ver asaxelebs saxels srulad;

•	 4 wlis – saTanadod ver iyenebs sityvebs _ „me“ da Sen“;

•	 5 wlis – iolad efanteba yuradReba da ver axdens koncentrirebas raime saq-

mianobaze 5 wuTze met xans, ar icis ferebi da Tundac erTi aso;

•	 6 wlis – ar icis sakuTari misamarTi an dabadebis dRe.

0-3 wlamde asakis bavSvis emociuri da socialuri
ganviTareba  da misi Sefaseba

emociuri ganviTareba gulisxmobs bavSvis unars gamoxatos adekvaturi 

emociebi. socialuri ganviTareba ki  _ bavSvis unars daamyaros mWidro konta-

qti garSemomyofebTan da garemosTan. 

centraluri nervuli sistemis ganviTarebis mniSvnelovani maxasiaTebelia 

bavSvis emociuri statusi da socialuri ganviTarebis parametrebi. rac ufro 

mcire asa ki saa bavSvi, miT ufro naklebi emociebi aqvs da isic TiTqmis yo velTvis 

uaryofiTi xasiaTis (yvirili, tirili), aseve nakleb reagirebs garSemomyof pireb-

zec. dadebiTi emo c ebi ufro mogvianebiT, 1-1,5 Tvis asakSi vlindeba RimiliTa da 

bge riTi intonaciebiT. erTi Tvidan bavSvi interess iCens dedis Zu  Zu sadmi da pir-

velad iRimeba, me-9, me-12 kviras iwyebs sicils, xe le bisa da fexebis moZraobas, me-4, 

me-5 Tves ufrosis miax loebisas aRebs pirs da farTod axels Tvalebs (saorienta-

cio moZraoba), ra sac sixaruli an, piriqiT, SiSi, uaryofiTi reaqcia mos devs. me-4, 

me-5 Tves bavSvi kargad cnobs dedasa da axloblebs. dadebiT emo ciebs da socia-

lur urTierTobebs mniSvnelovani roli eniWeba pirovnebis, misi nebelobis da so-

cialuri xasiaTis CamoyalibebaSi.

emociur da socialur ganviTarebaze moqmedebs Semdegi  faqtorebi:

•	 adekvaturi kveba (vitaminebiTa da mikroelementebiT mdidari sakvebi). 

•	 Tandayolili (genetikuri daavadebebi, samSobiaro travma) Tu  SeZenili (cns-

infeqcia, sisxlCaqceva) daavadebebi.

•	 bavSvTan urTierToba da TamaSi (mofereba, saubari, simRera, asakis Sesabamisi 

TamaSebi, asakis matebasTan erTad sxva bavSvebTan TamaSi da sxv.);

•	 asakis Sesatyvisi waxaliseba
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bavSvis emociuri da socialuri  ganviTarebis maCveneblebi

asaki emociuri ganviTareba socialuri ganviTareba

0-1 

weli

2-3 Tvis _ iRimeba laparakis an gaRimebis •	
sapasuxod.

3 Tvis – RuRunebs, usmens bgerebs.•	
3-4 Tvis _ imeorebs ufrosebis saxis •	
gamometyvelebas da emocias.

4 Tvis _ xmamaRla icinis ufrosebis •	
Rimlisa da TamaSis sapasuxod.

5 Tvis _ xangrZlivad RuRunebs, cnobs •	
dedis xmas, asxvavebs moferebiT da mkacr 

tonebs.

7 Tvis _ gamoxatavs sixaruls, rodesac •	
eTamaSebian.

8 Tvis – ucxoobs.•	
9 Tvis _ icis Tavisi saxeli, kiTxvaze •	
_ `sad aris~ _ irCevs saTanado sagans 

saTamaSoebidan.

11-12 Tvis _ asrulebs mozrdilTa •	
elementarul Txovnebs, ba Zavs mozrdi-

lebs.

1-2 Tvis – kvebis dros •	
akvirdeba dedis saxes.

3 Tvis _ nacnobi pirebisa •	
da sagnis danaxvaze 

gamoxatavs sixaruls 

fexebis moZraobiT da 

bgerebiT.

4 Tvis _ iwyebs garemos •	
daTvalierebas.

5-6 Tvis _ ucxo pirebs •	
asxvavebs nacnobebisgan.

9 Tvis _ Txovnaze ukravs •	
taSs, iqnevs xels.

10-11 Tvis _ gulisyuriT •	
ikvlevs garemos, TamaSobs 

mSoblebTan.

12 Tvis _ asrulebs •	
mozrdilTa elementarul 

Txovnebs.

1-6 

weli

2 wlis – gamoxatavs damoukideblobas, •	
ukmayofilobas, brazdeba mSoblebTan 

ganSorebisas.

3 wlis  – gamoxatavs sxvadasxva emocias •	
(sixaruls, gabrazebas, SiSs da sxv);  

SedarebiT advilad Sordeba mSoblebs.

4 wlis _ aRiqvams Tavis Tavs mTlianobaSi, •	
xSirad ver asxvavebs fantazias da 

realobas, xSiria monstrebis, Ramis SiSebi.

5 wlis  _ axvavebs fantazias realobisagan.•	

15 Tvis – baZavs ufrosis •	
saqmianobas.

24 Tvis – iwyebs TamaSs sxva •	
bavSvebTan.

3 wlis – TamaSis dros •	
icavs Tavis rigs, esmis 

Ggansxvaveba `Cemi~/`sxvisi~.

4 wlis – ainteresebs axali •	
saqmianobebi, interesiT 

TamaSobs bavSvebTan, 

`roluri~ TamaSebi.

5 wlis – survili aqvs •	
megobrebs asiamovnos, 

eTanxmeba wesebs, unda, rom 

moswondeT.
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emociuri da socialuri sferos ganviTarebis saSiSroebis niSnebs ganeku-

Tvneba Semdegi faqtorebi: 

• 4 Tvis _ ar aris adekvaturi (socialuri) Rimili an sicili.

• 6 Tvis – ar icinis mSoblebTan TamaSis dros; ar aqvs kargi TvaliT kontaqti. 

• 12 Tvis – Zneli dasawynarebelia,  Sexebisas vlindeba spontanuri gaWimva-hip-Tvis – Zneli dasawynarebelia,  Sexebisas vlindeba spontanuri gaWimva-hip- – Zneli dasawynarebelia,  Sexebisas vlindeba spontanuri gaWimva-hip-

ertonusi.  ar aris mijaWvuli aRmzrdelze.  

• 15 Tvis _ ar urTierTobs mSoblebTan.  

• 18 Tvis  – ar gamoxatavs interess sxva bavSvebis mimarT.

• 2 wlis – mizezis gareSe ikbineba, kivis, urtyams.

• 3 wlis – Zalian uWirs dedasTan ganSoreba, ar TamaSobs sxva bavSvebTan.  

• 4 wlis _ isev tiris, roca mSoblebi toveben; ar erTveba TamaSSi; yuradRebas 

ar aqcevs sxva bavSvebs, ar ekontaqteba ojaxis wevrebis garda sxva adamiane-

bs. 

• 5 wlis _ avlens zedmet SiSs an Warb agresias; mSoblebs ver Sordeba protes-wlis _ avlens zedmet SiSs an Warb agresias; mSoblebs ver Sordeba protes- _ avlens zedmet SiSs an Warb agresias; mSoblebs ver Sordeba protes-

tis gareSe; ar TamaSobs sxva bavSvebTan, ar gamoxatavs emociebs, uWirs ufro-

sebTan da TanatolebTan urTierToba.

emociuri da socialuri sferos ganviTarebis xelSewyobisaTvis aucile-

belia Semdegi faqtorebis gaTvaliswineba: 

•	 bavSvi xelSi unda aviyvanoT, moveferoT. Sexeba, alersi tvinis ganviTarebis  

mZlavri stimulia. 

•	 saWiroa bavSvTan xSiri saubari, leqsebis, zRaprebisa da moTxrobebis waki-

Txva.

•	 saWiroa bavSvis nebismieri warmatebis sapasuxod  Seqeba da taSi (mag.: `maCvene 

Tojina~, `dauqnie xeli~ da sxv.) pataras Zalian uxaria, rodesac aqeben, saq-

ciels uwoneben da cdilobs, gaimeoros  Tavisi miRwevebi, raTa kvlav moismi-

nos saqebari sityvebi.

•	 saWiroa 6 Tvidan sxva bavSvebTan, ojaxis wevrebis garda sxva ufrosebTan ur-

TierTobis damyarebis SesaZlebloba mivceT. bavSvebi am asakSi  erTad ver Ta-

maSoben, mxolod aTvaliereben erTmaneTs da SeiZleba saTamaSosTvis Cxubic 

ki mouvideT, magram amiT isini urTierTobas swavloben. 2-3 wlis asakidan ba-

vSvebs saSualeba unda mivceT, erTad iTamaSon, erTad TamaSis martivi wesebi 

unda vaswavloT.  

•	 patara imeorebs ufrosebis Jestebs, mimikas, ganwyobilebasac ki; mSoblebma  

bavSvs yovelTvis dadebiTi magaliTi unda miscen. patara qcevas ara Segone-

biT, aramed imitaciiT swavlobs. 

•	 bavSvs unda vaswavloT Tanatolebis mowoneba,, TanagrZnobis  gamoxatva mag.: 

`nino pataraa, Sen ki masze ufrosi xar, daexmare, dauTme an aTxove~.

•	 zedmeti akrZlavebs Tavi unda avaridoT. 
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6.3  Sua bavSvobis periodi (6-dan 11-12 wlamde)

fizikuri da motoruli ganviTareba

Sua bavSvobis periodis fizikuri da motoruli ganviTarebis Tavisebure-

bebia: 

•	 daaxloebiT 6-8 wlis asakSi Tavis tvinis wina nawili perioduli `naxtomebiT” 

izrdeba;

•	 gogonebisa da biWebis motorul ganviTarebaSi praqtikas didi mniSvneloba 

aqvs;

•	 fizikuri motoruli unaris srulyofa Tavdajerebis fsoqologiuri gancdis 

gaCenas uwyobs xels;

•	 Cveulebriv, Sua bavSvoba Zalian janmrTeli periodia; avadmyofoba am peri-

odSi bavSvs exmareba, stresTan gamklavebis unari gamoimuSavos;

•	  Sua bavSvobaSi xSirad saerTo problemaa Warbi wona; mizezebi SeiZleba mem-

kvidreobasTan an garemos zegavlenasTan iyos  dakavSirebuli; specialistebi 

mkacri dietis dacvas ar gvirCeven;

•	  mTel msoflioSi, zogadad, gaizarda iseT saqmiaobaTa raodenoba, nakleb 

moZraobas rom moiTxovs, xolo jansaRi ier-saxis adamianTa ricxvi Semcir-

da;

•	 aucilebelia fizikuri momzadebis gaZliereba, radgan Sua bavSvobaSi SeZe-

nili unar-Cvevebi mozrdilobaSi SeiZleba ganmtkicdes da SenarCundes;

SemecnebiTi ganviTareba 

SemecnebiTi ganviTarebis Taviseburebebia:

•	 Sua bavSvoba gonebis konkretul operaciebze gadasvliT xasiaTdeba (Tvalsa-

Cino-praqtikuli azrovneba);

•	 im bavSvebTan SedarebiT, romlebic  azrovnebis sawyis stadiaze imyofebian, 

TvalsaCino-moqmedebiTi azrovnebis mqone bavSvi naklebi intuiciiTa da ego-

centrulobiT,  mizez-Sedegobrivi kavSirebis gagebis ukeTesi unariT gam-

oirCeva;

•	  bavSvebs konkretuli situaciebis gamosavlisa da Sedegebis ganWvreta Seu-

ZliaT;

•	 bavSvobis periodSi mniSvnelovnad umjobesdeba mexsiereba, maT Soris gameo-

reba, organizacia, gadamuSaveba, aRdgena;

•	 gramatikulad sworad metyvelebisa da weris unari yalibdeba, rac Tavisi ar-

siT sociokulturul konteqstTan aris dakavSirebuli.

Tavi VI
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daswavla da azrovneba skolaSi swavlisas

skolasTan bavSvis Segueba SesaZloa, sxvadasxva mizezis gamo garTuldes, 

romelic ZiriTadad axal moTxovnebTan da molodinTan aris dakavSirebuli. 

aucilebelia, swavlebisas konkretuli bavSvis Taviseburebebisa da moTxovnile-

bebis gaTvaliswineba. skolaSi warmateba xSirad winsvlis motivaciasTanaa dakav-

Sirebuli. aRsaniSnavia, rom skolaSi bavSvis warmatebaze mSoblis damokidebule-

bac axdens gavlenas, kerZod, realuri Sefasebebi saukeTeso Sedegebis imedTan 

erTad, disciplinis dacvis avtoritetuli xerxebis gamoyeneba, agreTve, bavSvTan 

saubrebi da masze dakvirveba, saSinao davalebebis Sesrulebis moTxovna da sxva. 

 

SemecnebiTi ganviTarebis darRvevebi

gonebrivi CamorCenilobis mizezebi mniSvnelovani mravalferovnebiT gam-

oirCeva. diagnostikur da statistikur saxelmZRvaneloSi (DSM-IV)6 CamoTvlilia 

gonebrivi CamorCenilobis 3 niSani: 1) IQ7-testebiT gamovlenili maCveneblebi sa-

Sualo maCveneblebs mniSvnelovnad CamorCeba; 2) TviTmomsaxurebis qceva, zogadi 

funqcionireba saxlSi da sazogadoebaSi xSirad darRveulia; 3) aRniSnuli niSnebi 

Tavs iCens 18 wlamde asakSi. arsebobs gonebrivi CamorCenilobis 4 done: msubuqi 

(IQ daaaxloebiT 55-70 qula), saSualo (IQ daaaxloebiT 40-55 qula), seriozuli (IQ 
daaaxloebiT 25-40 qula), Rrma (IQ _ 25 qulaze naklebi). gonebrivi CamorCenilo-

bis diagnozis dasasmelad aucilebelia, rom bavSvi samive niSans Seesabamebodes.  

naklebi simZimis gonebrivi CamorCenilobis pirebi SeiZleba sazogadoebis sasarge-

blo wevrebi gaxdnen; imaTac ki, visac seriozuli da Rrma darRvevebi aqvT, Seu-

ZliaT, iswavlon da specialuri momzadeba gaiaron. normaluri da zogjer saSua-

loze maRali inteleqtis bavSvebsac SeiZleba SezRuduli hqondeT swavlis unari; 

problemebi swavlis konkretul specifiur sferosTan aris dakavSirebuli. kiTx-

vis unaris darRveva (disleqsia), weris unaris darRveva (disgrafia) da maTemati-

kuri unaris darRveva (diskalkulia) DSM-IV -is Tanaxmad, daswavlis unaris dar-

Rvevis mTavari maCvenebelia. hiperaqtiurobis /yuradRebis deficitis sindromi 

kognitur-qceviTi darRvevaa; is xSirad medikamentozuri mkurnalobiT an qceviTi 

Terapiis meSveobiT gamoswordeba xolme. hiperaqtiurobis 3 ZiriTadi simptomia: 

1) yuradRebis darRveva; 2) maRali aqtiuroba; 3) impulsuroba.

6  DSM – diagnostikuri da statistikuri gonebrivi CamorCenilobis saxelmZRvanelo, romellic Seqm-
nilia amerikis fsiqiatrTa asociaciis mier. DSM-I  gamoqveynda 1952 wels.  amJamad xelmZRvaneloben DSM-IV-is 
versiiT da mimdinareobs muSaoba mexuTe versiaze, romelic savaraudod 2013 wels gamoicema. saxelmZRvanelo 
farTod gamoiyeneba msoflios mraval qveyanaSi fsiqiatrebis, eqimebis, mkvlevarebis, janmrTelobis dazRvevisa 
da farmacevtuli kompaniebis, aseve, politikis Semqmnelebis mier. 
7  IQ – Inteligence Qoutient – azrovnebis koeficienti – meTodi, romelic gamoiyeneba Tanamedrove bavSvis az-
rovnebis Sesafaseblad.  IQ  aris qula, romelic dgindeba azrovnebis Sefasebis sxvadasxva testis Sedegebidan. 
aRniSnuli meTodi Seqmna germanelma fsiqologma, uiliam sternma 1912 wels. 
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fsiqosocialuri ganviTareba

Sua bavSvobaSi bavSvis socialuri samyaro mniSvnelovnad farTovdeba. fsiqo-

socialuri ganviTarebis mniSvnelovani aspeqtebia:

pirovnebis ganviTareba

•	 bavSvis warmodgena sakuTar Tavze ufro realisturi, rTuli da organize-

buli xdeba; am warmodgenis didi nawili sakuTari Tavis sxvebTan Sedarebidan 

momdinareobs;

•	 bavSvebi sxvadasxva xerxiT SeimuSaveben da inarCuneben dadebiT TviTSefase-

bas; bevri maTganisTvis didi mniSvneloba aqvs skolaSi warmatebas;

•	 namdvili warmatebisas adekvaturi Seqeba bavSvis  TviTSefasebas aum-

jobesebs.

ojaxis gavlena

•	 mSoblis meTvalyureoba kvlav mniSvnelovania;

•	 yvelaze ufro Sesaferisi qcevaa, roca mSobeli bavSvs exmareba,  TviTregu-

laciuri qcevis gamomuSavebasa da swavlaSi. amas ki xels uwyobs mSoblis  av-

toriteti;

•	 arasrul ojaxSi bavSvis aRzrda uamrav stresTanaa dakavSirebuli; bevri ase-

Ti ojaxi siRaribeSi cxovrobs da samomavlod bavSvebs mdgomareobis gaum-

jobesebis cota SesaZlebloba aqvT;

•	 ganqorwinebisas  xSirad iCagrebian bavSvebi; isini ver eguebian mSoblebis 

erTmaneTTan urTierTobis gawyvetis faqts da qcevis negatiur formebs mi-

marTaven; 

•	 arsebobs 3 faqtori, romlebic mSobelTa ganqorwinebaze bavSvis reaqcias 

gansazRvraven: ganqorwinebisas mSobelTa uTanxmoebis done, bavSvis yovel-

dRiur cxovrebaSi aqtualur cvlilebaTa raodenoba da bavSvi-mSoblis 

damokidebulebis buneba;

•	 mSoblis xelaxali qorwinebisas bavSvi dedinacvlis an maminacvlis gaCenaze 

SeiZleba dadebiTadac reagirebdes  da uaryofiTadac. 

TanatolebTan urTierToba, socialuri kontaqtis unari

•	 bavSvebis megobrul urTierTobas uamravi pozitiuri efeqti aqvT; megobru-

li urTierToba am asakSi, rogorc wesi, `saukeTeso megobris” SeZenas gulisx-

mobs; mogvianebiT Cndeba jgufuri megobruli urTierToba;

•	 TiTqmis yvela bavSvs calmxrivi megobruli urTierToba aqvs; ormxrivoba Se-

darebiT naklebadaa gamoxatuli;

•	 TanatolTa gundi jgufur wesebs emorCileba; TanatolTa jgufSi zogi bavS-

vi lideria, zogi _ daqvemdebarebuli;
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•	 TanatolTa jgufebSi arian popularuli da arapopularuli bavSvebi; popu-

laroba da statusi TanatolTa jgufSi  bavSvis mravali TaviseburebiTa da 

misi qceviT ganisazRvreba;

•	 TanatolTa jgufi bavSvze zemoqmedebs da jgufuri normebis dacvas aiZu-

lebs;  diskriminaciis safuZvelia is, rom jgufSi arseboben `Tavisianebi~ da 

`sxvebi~, Sesabamisad, zogi sasurveli xdeba, zogic _ moZulebuli.

yvelaze mTavari: sayuradReboa, rom am periodSi bavSvis ganviTareba-

ze pasuxismgebloba mSoblebTan erTad skolasac ekisreba.  skolaSi SesvliT 

mxolod Semecnebisa da aRiarebis moTxovnilebani ki ar yalibdeba, aramed 

pirovnulobis grZnobac viTardeba.

gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces  Semdeg simptomebs, romlebic 

bavSvis ganviTarebis seriozul problemebze miuTiTeben:

•	 ufro patara asakis bavSvisTvis damaxasiaTebeli qceva (magaliTad, Sardis 

Seukavebloba saskolo asakSi);

•	 gulCviloba an cudi guneba-ganwyobileba;

•	 xSiri somaturi Civilebi (Tavis, muclis, kunTebis tkivili, daRliloba);

•	 swavlasTan, megobrebTan, sportTan dakavSirebiT mudmivi SiSi an wuxili;

•	 adamianebisa da cxovelebis mimarT agresiuli qceva, nivTebis gafuWeba.

6.4 mozardoba da siymawvile (11-12 wlidan 18-21 wlamde)

sazogadoebaSi, sadac mozardobis asaki SedarebiT xanmoklea, Cveulebriv, 

simwifis asakSi gadasvlis ritualebi arsebobs. mozardebze mniSvnelovan gavle-

nas axdens Tanadrouli socialuri garemo, agreTve masobrivi informaciis saSua-

lebebi.

fizikuri ganviTareba da adaptacia

fizikuri ganviTarebis Taviseburebebi:

•	 endokrinuli jirkvlebis inicirebiT mkveTrad izrdeba hormonTa raodeno-

ba; es ki mozardis intensiur ganviTarebas, SemdgomSi ki pubertetis dawye-

basTan dakavSirebul cvlilebebs iwvevs; 

•	 mozardebisaTvis damaxasiaTebeli garkveuli mouxeSaoba zrdis asimetriu-

lobasTanaa dakavSirebuli;

•	 kanqveSa cximis dagroveba uSualod intensiuri ganviTarebis win SeiniSneba 

rogorc qalebSi, ise mamakacebSi; mas umetesad mxolod qalebi inarCuneben;

•	 mamakacebSi sqesobrivi momwifeba testosteroniT stimulirdeba; qalebSi 

aseTi hormonia estrogeni da progesteroni;

•	 hipofizi zrdis hormonebis gamomuSavebas aregulirebs;
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•	 pubertetis dadgomis dro arsebiTad gansxvavebulia; dReisaTvis misi dawye-

bis saSualo asaki mcirdeba;

•	 pirveli menstrualuri cikli xSirad araregularulia da fizikuri da emo-

ciuri problemebi axlavs;

•	 mozardebi yuradRebiT adevneben Tvals TavianT sxeuls; biWebi, ZiriTadad, 

sakuTar Zalas akvirdebian, gogonebi _ wonas;

•	  nervuli anoreqsia da bulimia mozard gogonebSi ufroa gavrcelebuli, vi-

dre biWebSi;

•	 sakuTari sxeuliT ukmayofiloni arian vaJebic da gogonebic da xSirad raRa-

cis Secvlis survili aqvT;

•	 adre momwifebul biWebs TanatolTa Soris xSirad garkveuli upiratesoba 

aqvT; gogonebSi naadrev momwifebas dadebiTi mxareebic aqvs da uaryofiTic.

seqsualuri ganwyoba da qceva

•	 seqsualurma revoluciam qalebisaTvisac da mamakacebisaTvis seqsisadmi 

liberaluri damokidebuleba da seqsualuri qcevis variaciebi moitana; 

rasac Tan axlavs orsulobis SemTxvevaTa da veneriul daavadebaTa ricxvis 

zrda;

•	 masturbaciisadmi damokidebuleba ufro liberaluri xdeba; istoriulad, 

biWebSi gogonebze ufro xSiria  masturbaciis SemTxvevebi;

•	 pirveli sqesobrivi kavSiris asaki damokidebulia sqesze da imazec, ram-

denadaa orientirebuli mozardi swavlaze;

•	 seqsualur aqtiurobasa da TviTpativiscemas Soris urTierTkavSiri sqesis 

mixedviT gansxvavdeba;

•	 mSoblebisa da Svilebis urTierTobebma, sxva ojaxurma faqtorebma SesaZloa 

mozardTa seqsualur aqtiurobaze imoqmedos;

•	 imaT, vinc adre mwifdeba, adreuli seqsualuri aqtiurobisken aqvT tenden-

cia; zogadad, biWebSi SedarebiT adreuli seqsualuri aqturoba SeiniSneba, 

vidre gogonebSi;

•	 seqsualuri Zaladoba Zlieri travmaa gogonebisTvisac da biWebisTvisac;

•	 mSoblis funqciebis Sesruleba, Cveulebriv, ukiduresad Znelia mozardebi-

saTvis da maT cxovrebaze mniSvnelovan gavlenas axdens.

SemecnebiTi ganviTareba

SemecnebiTi ganviTarebis cvlilebebi mozardobis asakSi Semdegia:

•	  operaciuli azrovneba abstraqciis unariT, hipoTezaTa Tanmimdevruli da 

sistematuri SemowmebiT da winaswari dagegmvis gazrdili SesaZleblobiT xa-

siaTdeba;

•	 kognituri sferos gaumjobeseba gavlenas axdens imaze, Tu rogor xedaven 
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mozardebi socialur samyaros da sakuTar Tavs; saerTod, maTi Sexedulebebi 

kulturul Rirebulebebsa da sazogadoebaze ufro rTuli da gaazrebuli 

xdeba;

•	 adreuli bavSvobis egocentrizmi mozardobis asakSi isev brundeba, Tumca 

sxva formiT.

socialuri ganviTareba

socialuri ganviTarebis Taviseburebebia:

ojaxis dinamika

•	 mozardebsa da maT mSoblebs Soris konfliqtebi Cveulebriv umniSvneloa; 

Taobebs Soris xSiri urTerToba ojaxuri konfliqtebis gadaWras uwyobs 

xels;

•	 dedebi da mamebi sxvadasxvagvarad zemoqmedeben mozardebze, maTi qcevis Tav-

iseburebebidan da miznebidan gamomdinare;

•	 mozardobis periodSi bavSvis aRzrdisaTvis yvelaze efeqturia aRmzrdelis 

avtoriteti;

•	  ojaxuri movaleobebi da pasuxismgebloba gansxvavebulia ojaxebSi, sadac 

orive mSobeli muSaobs da sadac erTi mSobeli muSaobs; es aseve damokidebu-

lia bavSvis sqesze.

urTierTobebi

•	 mozardebi TanatolebTan met dros atareben, vidre ojaxTan;

•	 TanatolTa jgufi aucilebelia socialuri unaris ganviTarebisaTvis;

•	 sxvadasxva socialuri mdgomareobis Sedareba Zlierdeba; pirovnebis ganvi-

Tarebaze gavlenis garda, es samegobro urTierTobis Camoyalibebzec moqme-

debs;

•	 mozardebis didi nawili `martoxelaa~, TanatolTa jgufs ar uerTdeba; amas 

SeiZleba sxvadasxva mizezi hqondes;

•	 mozardebi xSirad erTmaneTs ver uTavseben Tanatolebisa mSoblebis moTxo-

vnebs; 

mozardobis asakis siZneleebia.

•	 avanturistulad da sakuTari momavlis sazianod mozardTa mcire nawili 

iqceva. maTi umetesoba mizandasaxulad xarjavs dros;

•	 sarisko qcevis mizezebi mravalgvaria; xSirad did rols asrulebs person-

aluri miTi, biologia/genetika, socialuri garemocva;

•	 SeiZleba gaCndes nikotinisa da alkoholis moxmarebis saSiSroeba; 

•	 alkoholi mozardTa Soris yvelaze popularuli fsiqoaqtiuri nivTierebaa. 

amasTan misi moxmareba mravalricxovan pirovnul da sociokulturul fa-



97

qtorebzea damokidebuli;

•	 mozardebi xSirad moixmaren marixuanasac; sxva preparatebs maTi maRali fa-

sis gamo naklebad iyeneben; 

•	 sociologiuri da fsiqologiuri faqtorebis gavleniT mozardebma SeiZleba 

seriozuli danaSauli Caidinon.

stressa da depresiasTan gamklaveba mozardobis periodis erT-erTi mni-

Snvelovani amocanaa. 

•	 depresia xSirad ukavSirdeba TviTmkvlelobaze fiqrs da mis mcdelobas, 

agreTve sxva darRvevebs:  anoreqsias8 da bulimias9; xSirad Znelia, depresiis 

mizezisa da sxva darRvevebTan misi kavSiris gansazRvra;

•	 ojaxuri, socialuri da pirovnuli faqtorebi mozardSi depresiis risks zr-

dian; mniSvnelovani pirovnuli faqtorebia sakuTari Tavis pativiscemis da-

kargva, agreTve mozardis sqesTan dakavSirebuli problema;

•	 kargi ojaxuri urTierToba, raimeSi Tavdajerebuloba da sxvaTa mimarT pa-

suxismgeblobis grZnoba stresisa da depresiisagan icavs mozards.

yvelaze mTavari: am periodSi gansakuTrebiT mniSvnelovania, mSoblebma 

gonivrulad marTon wonasworoba mozardis gakontrolebasa da mis damoukide-

blobas Soris. 

gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces  Semdeg simptomebs, romlebic ba-

vSvis ganviTarebis seriozul problemebze miuTiTeben:

•	 Cveuli saqmianobebisadmi interesis dakargva;

•	 akviatebuli azrebi kvebis, dietis da wonis Sesaxeb;

•	 sakuTari Tavis dazianebebi an xSiri saubrebi sikvdilze, TviTmkvlelobaze;

•	 tyuilebi da saxlidan nivTis moparvis SemTxvevebi;

•	 myari afeqturi mdgomareoba, xangrZlivi emociuri reaqciebi.

6.5 bavSvis ganviTarebis damcavi da risk-faqtorebi

bavSvis ganviTarebaze erTdroulad zemoqmedebs rogorc damcavi, ise ri-

skfaqtorebi (araRirseuli mopyroba ojaxSi, dacinva, uxeSoba skolaSi, emociuri 

travmebi). Ddamcavi faqtorebi ganviTarebis darRvevis risks amcireben, negatiur 

jaWvur reaqcias amuxruWeben, TviTSefasebas da sakuTari Tavis pativiscemas aya-

libeben.

8  anoreqsia – madis SegrZnebis  Semcireba

9  bulimia – kvebis darRveva
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damcavi faqtorebia:

ojaxi

•	 Zlieri pozitiuri kavSiri Tundac erT mSobelTan, naTesavTan;

•	 ndobaze damyarebuli urTierToba ojaxSi.

skola/samsaxuri

•	 gamorCeuli unari Tundac erT saskolo saganSi;

•	 gamorCeuli interesi Tundac erTi profesiisadmi;

•	 Tundac erTi saqmianobis siyvaruli: wera (Tundac dRiuris), kiTxva; 

•	 SromiTi Cvevebi;

•	 oratoruli niWi.

fsiqologiuri Taviseburebebi 

•	 iumoris grZnoba;

•	 stresul situaciebTan Seguebis unari;

•	 pozitiuri cxovrebiseuli movlenebiT siamovnebis unari;

•	 sakuTari grZnobebis gamoxatvisa da sxvisi grZnobebis amocnobis unari;

•	 ndobis grZnoba.

 megobrebi

•	 Tundac erTi megobris SeZena;

•	 megobrebTan kamaTis unari;

•	 TanatolebSi simpaTiis gamowvevis unari;

•	 sapirispiro sqesis bavSvebTan urTierTobis unari.

 

morali/eTika

•	 eTikuri Rirebulebebi;

•	 morwmuneoba.

sxva

•	 SemoqmedebiTi/artistuli niWi;

•	 Tundac erTi hobi (gataceba);

•	 klasgareSe wreebSi, axalgazrdul jgufebSi gaerTianeba;

•	 sportiT daintereseba.

riskfaqtorebia:

ojaxisaTvis damaxasiaTebeli riskfaqtorebi

•	 fsiqiatriuli diagnozi, gonebrivi ganviTarebis Seferxeba;

•	 mZime avadmyofoba, hospitalizacia;

•	 mSoblebis antisocialuri, kriminaluri qceva;
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•	 Zaladoba, konfliqtebi, fizikuri safrTxe ojaxSi;

•	 mwvave krizisi, umuSevroba ojaxSi;

•	 ganqorwineba, patimroba, emigracia;

•	 yofiTi problemebi ojaxSi.

socialuri riskfaqtorebi

•	 axlo garemocva: kriminali, alkoholi, narkotikebi, prostitucia;

•	 megobrebis uaryofiTi gavlena;

•	 usaqmuroba, dabali ganaTleba da kultura;

•	 interesebis siRaribe.

Tavi VI
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Tavi VII: bavSvis ganviTarebis Teoriebi

es Tavi mimoixilavs bavSvis ganviTarebis fsiqodinamikur, humanistur da Ta-

namedrove Teoriebs. fsiqodinamikuri Teoriebidan ganxilulia froidis fsiqoa-

nalizis Teoria, eriqsonis fsiqosocialuri Teoria da adleris individualuri 

fsiqologiis Teoria. humanisturi Teoriebidan mocemulia abraham maslous mo-

tivaciis Teoria, xolo ganviTarebis Tanamedrove Teoriebidan, mijaWvulobisa 

da sicocxlisunarianobis Teoriebi. Tavi socialur muSakebs awvdis informacias, 

am Teoriebis ZiriTad postulatebze, rac maT daexmarebaT bavSvebis ganviTarebis 

Sefasebis procesSi. 

7.1  fsiqodinamikuri Teoriebi

Ffsiqodinamikuri Teoriebi aerTianebs froidis fsiqoanalizis Teorias, 

eriqsonis fsiqosocialuri ganviTarebis Teorias da adleris individualur 

fsiqologias. 

froidi _ fsiqoanalizis Teoria

fsiqodinamikur TeoriaTa fuZemdebelia avstrieli eqimi zigmund froidi 

(1856-1939). SeiZleba iTqvas, rom froidi pirveli mecnieri iyo, romelic ganvi-iyo, romelic ganvi-

Tarebis Teoriaze muSaobda.

fsiqoanalizis Teoriis Seqmnisa da ganviTarebisas froidma, ZiriTadad, misi 

pacientebis klinikur SemTxvevaTa analizi da sakuTari bavSvobis mogonebebi gam-

oiyena. `fsiqoanalizi~ aris Teoria, romelic pacientis `suls~ (berZn. `fsiqe~) 

aanalizebs.

pirovnebis komponentebi

bavSvs dabadebisTanave marTavs idi _ pirovnebis primitiuli, egoisturi 

komponenti. idi aris `cxoveli~ Cvens SigniT. is adamianis biologiuri impulsebis 

wyaroa. esaa instinqturi survilebi, romelTa raime gziT dakmayofileba aucile-

belia. es impulsebi sakvebis, wylis da sxva sasicocxlod aucilebeli resursebis 

miRebasa da seqsualuri moTxovnilebis dakmayofilebiskenaa mimarTuli; yvela er-

Tad isini sasicocxlo instinqtebs Seadgenen, romlebsac froidma erosi uwoda. 

isini idis mamoZravebeli Zalebia. sasicocxlo instinqtebi siamovnebis principiT 

moqmedeben: isini saswrafod dakmayofilebasa da tkivilis aridebas moiTxoven. 

idis mamoZravebel Zalad SemdgomSi froidma sikvdilis instinqtis, Tana-

tosis, cneba Semoitana. sikvdilis instinqtebi  gansazRvraven yoveli adamianis  

sikvdilTan dakavSirebul sakiTxebs, agreTve agresiasa da destruqciulobas, 

romlebic, froidis azriT, Tandayolilia. 

Cveni cxovrebis didi nawili agresiul da seqsualur impulebs emorCileba, 

Cven ki mudmivad unda veZeboT maTi gamoxatvis socialurad misaRebi xerxebi. idi 
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adamianis Sinagani samyaros gacilebiT didi struqturis, aracnobieris nawilia, 

romelic, froidis azriT, praqtikulad mTel Cvens qcevas marTavs, Cveni cnobiere-

bis  uSualo monawileobis gareSe. 

idis safuZvelze TandaTanobiT viTardeba ego, romelic impulsebTan muSao-

bis `sruluflebian warmomadgenlad~ iqceva. ego  gacnobierebuli fsiqikuri 

moqmedebaa. es aris is, rasac Cven vacnobierebT, razec drois nebismier momentSi 

vfiqrobT. ego aseve gansazRvravs  idis impulsebsa da gare samyaros  moTxovnebis  

urTierTSeTanxmebas. magaliTad, Tu idi sqesobrivi ltolvis impulss uSvebs, egom 

is rogorRac unda daamuSavos. amdenad, ego realobis  Sesatyvisad moqmedebs da 

mudmivad cdilobs, impulsebi da sxva aracnobieri Zalebi gare samyaros moTxov-

nilebebTan da SezRudvebTan Searigos. ego gansazRvravs dacvis meqanizmebsac. 

dacvis meqanizmi _ SfoTvis Semcirebis an, ukidures SemTxvevaSi,  SeniRbvis 

saSualebaa. maTgan yvelaze mniSvnelovani meqanizmia gamodevna. es aris procesi, 

romlis meSveobiT ego miuRebel da daukmayofilebel impulsebs, adre Cadenili 

saqcielisaTvis danaSaulis grZnobas, agreTve pirovnebisTvis usiamovno azrebsa 

da mogonebebs aracnobierSi `fuTavs~. es azrebi gaucnobiereblad arsebobs da  

individis SfoTvis mizezad rCeba. 2 wlis asakidan Cven aracnobierSi vagrovebT 

`gamodevnil masalas~, romelic Semdeg mTeli cxovrebis manZilze CvenSi garkveul 

gancdebs iwvevs. 

adreul bavSvobaSi  egodan superegos gamoyofis procesi iwyeba. superego 

ori nawilisagan Sedgeba. pirveli nawili aris is, rasac Cven sindiss vuwodebT. esaa 

Sinagani xma, romelic gvafrTxilebs, Tu ra ar unda gavakeToT. meore nawilia ide-

aluri ego. aq Sedis Cveni warmodgena sakuTar Tavze da is, Tu ra da vin gvinda, vi-

yoT. SeiZleba iTqvas, rom superego moralurobis principis CarCoebSi moqmedebs. 

is dinamikurad urTierTzemoqmedebs idTan da egosTan. magaliTad, Tu idi sqeso-

brivi ltolvis impulss uSvebs da ego misi dakmayofilebis raime xerxs igonebs, 

superego SeiZleba Caerios, Tuki ar iwonebs imas, ris gakeTebasac ego apirebs. 

rogor SeiZleba Caerios superego? muqaris da SesaZloa, SfoTvis, sircx-

vilisa da danaSaulis Zlieri grZnobebis gaCeniT. mTliani pirovnebis konteqst-

Si froidis mier gamoyofili sami komponenti sxvadasxvagvarad SeiZleba ganvi-

Tardes. magaliTad, adamians, romelsac `Zlieri~ idi da `susti~ superego aqvs, 

Tavisi qcevis moralurobisa da eTikurobis mudmivi gakontroleba ar SeuZlia. 

adamiani, romelsac superego zedmetad aqvs ganviTarebiuli, mudmivad itanjeba 

danaSaulis grZnobiT. is yvelafers SfoTviTa da sifrTxiliT ekideba. 

pirovnebis ganviTarebis stadiebi 

froidma gamoyo ganviTarebis fsiqoseqsualuri stadiebi. aq ZiriTadi yura-

dReba erogenul zonebzea mimarTuli, romlebic ganviTarebis pirveli ramdenime 

wlis ganmavlobaSi gadanacvldeba. erogenuli zona aris sxeulis garkveuli ubani, 
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romlis stimulacia siamovnebis intensiur gancdas iwvevs. 

froidi Tvlida, rom pirovnebis safuZvlebi sabolood adreul bavSvobaSi, 

pirveli 3 stadiis ganmavlobaSi  formirdeba. 

fsiqoseqsualuri stadiebis gavlisas SesaZlebelia fiqsaciebi, romlebic 

pirovnebaze mTeli Semdgomi cxovrebis ganmavlobaSi zemoqmedebs. fiqsaciebi esaa 

ganviTarebaSi `Seferxebebi~, romlebic mozrdil adamianebs ubiZgeben, kvlav bavS-

vobisdroindeli xerxebiT eZebon siamovneba. magaliTad, Tu romelime Cvils Zalian 

bevrs an Zalian cotas aWmevdnen, mozrdilobaSi is SeiZleba, xSirad ReWavdes kevs, 

svamdes, eweodes an bevrs laparakobdes. 

fsiqoseqsualuri ganviTarebis stadiebi

oraluri stadia _ (dabadebidan 1-1,5 wlamde)

Cvili siamovnebas da kmayofilebas, ZiriTadad pirisa da tuCebis stimula-

ciiT iRebs. 

fiqsaciis magaliTi: oralur-inkorporaciuli (Semwovi) _ aseTi individi, 

ZiriTad, siamovnebas iseTi moqmedebebisagan iRebs, rogoricaa Wama, sma da moweva. 

analuri stadia _ (1-1,5 wlidan 3 wlamde)

bavSvi siamovnebasa da dakmayofilebas, ZiriTadad, gamoyofis funqciis rea-

lizaciiT iRebs. 

fiqsaciis magaliTi: analur-retentiuli (Semakavebeli) _ amgvar  pirovne-

bas iseTi Tvisebebi axasiaTebs, rogorebicaa siZunwe, sijiute, agreTve, `emociuri 

Sekruloba~ da grZnobebis gamoxatvis sirTuleebi. analur-eliminaciuri (gamom-

devni) _ adamians `emociuri faRaraTi~ axasiTebs, mas sakuTari azrebisa da grZno-

bebis Sekaveba-Sefarva ar SeuZlia.

faliuri stadia – (3-dan 5-6 wlamde)

erogenuli zona genitaliebis ubanSi gadainacvlebs, seqsualuri xdeba. mTa-

vari sakiTxi, romlis gadaWra aucilebelia, mdgomareobs oidiposis kompleqsSi an 

eleqtras kompleqsSi. kompleqss Tebes legendaruli mefis saxeli ewoda, romel-

mac uneblieT mokla mama da colad sakuTari deda SeirTo. froidi Tvlida, rom am 

stadiaze biWebs dedisadmi uCndebaT seqsualuri ltolva, xolo Semdgom ki SiSi, 

rom mama mas am ltolvisaTvis daasaWurisebs. TandaTanobiT biWi Tavs mamasTan 

aigivebs, cdilobs hgavdes mas, gansakuTrebiT moralur principebSi. amgvar qce-

vas safuZvlad udevs biWis idea, rom mama ar daasaWurisebs, Tuki is zustad mamis 

msgavsi iqneba. amdenad, biWis superego oidiposis kompleqsis Sedegad viTardeba. 

gogonebis SemTxvevaSi esaa  eleqtras kompleqsi _ gogonas mamisadmi sqesobrivi 

ltolva da penisisadmi Suri uCndeba, rac mamis penisis dauflebis survils iwvevs. 

TandaTanobiT is am konfliqts simbolurad wyvets, an dedasTan Tavis gaigivebiT, 

an _ imediT, rom biWs dabadebs. amasTan, kastraciis SiSs gacilebiT safuZvliani 

motivacia aqvs, vidre penisisadmi Surs. amitom misi meSveobiT gogonebi gacilebiT 
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nakleb moralur da pirovnul eTikur principebs iZenen.  Eeleqtras kompleqsis Se-

degad, qalebs susti superego aqvT. 

latenturi stadia – (5-6-dan 12 wlamde)

seqsualuri impulsebi Tvlemen.

genitaluri stadia (12 wlidan zemoT)

mozardobis asakSi SesvlasTan erTad seqsualuri impulsebi  upiratesi xdeba. 

eriqsoni – fsiqosocialuri ganviTarebis Teoria

erik eriqsoni (1902-1994) neofroidistad iTvleba. Eeriqsoni, umTavresad, pi-

rovnebis formirebaSi socialuri urTierTzemoqmedebis rols gamohyofda. 

eriqsonis Teoriis amosavali cneba egoidenturoba  imis gagebas emsaxureba, 

Tu rogor xedavs adamiani sakuTar Tavs  da rogoria obieqturad.  yoveli Cven-

ganis raRac  garkveuli nawili im garemozea dafuZnebuli, romelSic vizrdebiT. 

Tavidan Cvens pirovnul Camoyalibebas maTTan urTierTdamokidebuleba gansazR-

vravs, vinc CvilobaSi Cvenze zrunavs, xolo Semdgom, Cveni zrdisa da momwifebis 

Sesabamisad,  ojaxs gareT sxva adamianebTan urTierToba. 

eriqsonis Teoria gviCvenebs, Tu ris gakeTeba SeuZliaT mSoblebsa da sxva 

adamianebs bavSvis jansaRi ganviTarebisaTvis, agreTve, imas, Tu ra SeuZlia  Tvi-

Ton bavSvs. 

fsiqosocialuri ganviTarebis stadiebi eriqsonis mixedviT

ndoba an undobloba (dabadebidan 1 wlamde)

imis mixedviT, Tu rogor uvlian bavSvs CvilobaSi, garemomcveli samyaro im-

saxurebs an ar imsaxurebs mis ndobas. Tu misi saWiroebebi kmayofildeba, mas zrun-

viTa da yuradRebiT ekidebian, mis mimarT sakmaod  principulebi arian, bavSvi gare-

momcvel samyaros usafrTxod miiCnevs da endoba mas. meore mxriv, Tu garemomcveli 

samyaro tkivils ayenebs mas, stress iwvevs da mis usafrTxoebas emuqreba, bavSvi cxo-

vrebisagan amis miRebas swavlobs da Tvlis, rom es samyaro ndobas ar imsaxurebs. 

damoukidebloba an sircxvili da eWvi (1-dan 3 wlamde)

siarulis dawyebasTan erTad bavSvebi TavianTi sxeulis SesaZleblobebsa da 

misi marTvis saSualebebs aRmoaCenen. isini damoukideblad Wamasa da Cacmas, tu-

aletiT sargeblobas swavloben da gadaadgilebis axal xerxebs iTviseben. roca 

bavSvi raimes damoukideblad gakeTebas axerxebs, is Tavdajerebulia da grZnobs, 

rom skuTari Tavis kontroli SeuZlia; magram Tu bavSvs mudmivad warumateblobe-

bi aqvs da amisTvis mas sjian an usufTaos, binZurs, mouxerxebels, cuds uwodeben, 

is sircxvilsa da sakuTar ZalebSi daeWvebas eCveva.
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iniciativa an danaSaulis grZnoba (3-dan 6 wlamde)

bavSvebs kvleviTi aqtiuroba sakuTari sxeulis gareT gadaaqvT. isini igeben, 

rogor aris mowyobili samyaro da rogor SeiZleba masze zemoqmedeba. samyaro maT-

Tvis rogorc realuri, ise warmosaxuli adamianebisa da nivTebisagan Sedgeba. Tu 

maTi kvleviTi saqmianoba mTlianobaSi Sedegiania, bavSvebi adamianebTan  da nivTe-

bTan urTierTmoqmedebis konstruqciul saSualebebs iTviseben, iniciativianebi 

xdebian. xolo Tu maT mkacrad akritikeben an sjian, isini sakuTari saqcielis gamo 

xSirad Tavs damnaSaved grZnoben.

Sromismoyvareoba an arasrulfasovnebis grZnoba (6-dan 12 wlamde)

skolaSi, saxlSi da TanatolTa Soris bavSvebi mravalricxovan unar-Cvevas 

iZenen. sxvadasxva sferoSi bavSvis kompetenturobis realur zrdasTan erTad 

`me~-s SegrZneba mniSvnelovnad mdidrdeba. sul ufro met mniSvnelobas iZens saku-

Tari Tavis Sedareba TanatolebTan. gansakuTrebiT didi ziani moaqvs sakuTari Ta-

vis negatiur Sefasebas sxvebTan Sedarebisas.

TviTSegneba an dabneuloba (rolebis aRreva) (12-dan 18 wlamde)

siymawvilis dadgomamde bavSvebi sxvadasxva rols aRmoaCenen xolme _ moswa-

vlis an megobris, ufrosi Zmis an dis, sportsmenis an musikosis da a.S. mozardo-

bisa da siymawvilis periodSi mniSvnelovania am sxvadasxva rolSi garkveva da erT 

mTlian identurobaSi, TviTSegnebaSi maTi integrireba. mozardebi, ZiriTad, Rire-

bulebebs eZeben, romelebic  yvela am rols moicavs. zogjer isini or mniSvnelovan 

rols an sapirispiro RirebulebaTa sistemebs Soris seriozuli konfliqtis gada-

Wras ver axerxeben, Sedegi   ki pirovnebis difuziaa (gafantuloba).

intimuroba (siaxlove) an izolacia (18-dan 40 wlamde)

ganviTarebis  mTavari winaaRmdegobaa konfliqti siaxlovesa da izolacias So-

ris. siaxlove gacilebiT mets Seicavs, vidre ubralod seqsualuri siaxlove. es aris 

unari, nebismieri sqesis meore adamians Cveni `sulis~ nawili mivceT, da am dros saku-

Tari  `me~-s dakargvis ar gveSinodes. amgvari axlo urTierTobis damyarebisas warma-

teba imazea damokidebuli, Tu rogor iyo gadaWrili zemoaRniSnuli 5 konfliqti. 

produqtuloba an stagnacia (40-dan 65 wlamde)

mas Semdeg, rac wina konfliqtebi nawilobriv gadaWrilia, SeiZleba meti yu-

radReba davuTmoT, davexmaroT sxva adamianebs. mSoblebi am dros xSirad arsebo-

biss sazriss imaSi pouloben, rom TavianT Svilebs exmarebian. zogma adamianma SeiZ-

leba Tavisi energia socialuri problemebis gadaWrisken  mimarTos. xolo Tu wina 

konfliqtebi ar aris gadaWrili, es sakuTar Tavze zedmet  mzrunvelobas iwvevs: 

sakuTari  janmrTelobis gamo metismeti wuxili, sakuTari survilebis dauyovne-

bliv dakmayofilebisken swrafva, sakuTari simSvidis dacva da a.S.
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integrirebuloba (egos mTlianoba) an sasowarkveTa (65 wlidan zemoT) 

sicocxlis bolo etapebze adamianebi, Cveulebriv, ganvlil cxovrebas ga-

daxedaven da axleburad afaseben xolme. Tu adamiani kmayofilebas ganicdis imis 

gamo, rom ganvlili cxovreba azriTa da movlenebSi misi aqtiuri monawileobiT 

iyo savse, Sedegad mas egos mTlianobis gancda eufleba. xolo Tu adamiani Tvlis, 

rom cxovrebam uazrod, fuWad Caiara da man bevri SesaZlebloba gauSva xelidan, 

mas  sasowarkveTa Seipyrobs.

eriqsoni Tvlida, rom yoveli stadia imis safuZvelze igeba, Tu ra iyo Seqmnili 

manamde. miuxedavad imisa, rom adamianma erT romelime etapze gakeTebuli arCevani 

SeiZleba SemdgomSi gadaafasos da Secvalos, jansaRi ganviTarebis aucilebeli pi-

robaa yoveli etapis krizisis `pozitiuri” daZleva. magaliTad, bavSvebs, romleb-

mac Cvilobis asakSi sakmarisi yuradReba da siyvaruli ver miiRes, amis kompensireba 

SeuZliaT, Tuki momdevno stadiebze  mometebuli yuradReba eqnebaT. normaluri 

ganviTarebisaTvis umjobesia, rom bavSvma Cvilobis periodSi yvelaferi miiRos, 

rac mas sWirdeba da es stadia garemomcvelTa mimarT ndobis gancdiT daasrulos. 

miuxedavad imisa, rom yoveli konfliqti `kritikulia” mxolod erT-erT stadiaze, 

is mTeli sicocxlis manZilze arsebobs. magaliTad, damoukideblobis moTxovnile-

ba gansakuTrebiT mniSvnelovania 1- dan-3 wlamde, magram mTeli cxovrebis manZilze 

adamianebma mudmivad unda amowmon TavianTi damoukideblobis xarisxi, romlis ga-

movlena yovelTvis SeuZliaT sxva adamianebTan urTierTobisas. 

alfred adleri – individualuri fsiqologia

avstrielma fsiqologma da fsiqiatrma alfred adlerma (1870-1937) fsiqi-

kuri daavadebebis Sesaxeb sakuTari koncefcia SeimuSava. am koncefciis Tanaxmad, 

fsiqikuri daavadeba aris arasrulfasovnebis grZnobiT gamowveuli   gaucnobie-

rebeli swrafva upiratesobisaken. arasrulfasovnebis grZnobas ki romelime fi-

zikuri sisuste an nakli iwvevs.

adlerma adamianis qcevaSi seqsualurobis rolis gadametebulad SefasebisaTvis 

froidis Teoria gaakritika. amis sapirispirod, man win wamoswia socialuri faqtore-

bis roli da ganacxada, rom  adamianis xasiaTs misi cxovrebis stili gansazRvravs. 

fsiqologiuri problemebis mqone bavSvebTan muSaobisas adleri cxovrebis 

stils  ikvlevda. is Tvlida, rom ojaxur ierarqiaSi  bavSvis mdgomareobas udidesi 

mniSvneloba aqvs misi pirovnuli CamoyalibebisTvis. 

pirveli Svili: Tavdapirvelad erTaderTi bavSvia ojaxSi, Semdeg am mdgo-

mareobis yvela upiratesobas da did Zalauflebas kargavs. meore mxriv, umcrosi 

bavSvebis fsiqologia gansazRvrulia maT cxovrebaSi pirvelis arsebobiT. ufros 

Svilebs xSirad axasiaTebT konservatiuloba (isini Tvlian, rom Zalaufleba imas 

unda darCes, visac hqonda). pirvel Svilebsa da dediserTebs inteleqtis ramdena-

dme maRali koeficienti aqvT; 
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meore Svili: misi `cxovrebis stili~ Zireulad gansxvavebulia. mas Tavidan-

ve hyavs lideri, romelsac ejibreba. is ar aRiarebs Zalauflebas da misi Secvla 

uyvars; misTvis damaxasiaTebelia dinamikis gancda da rbolaSi win `gavardna~; is 

cdilobs bunebisa da mecnierebis kanonebis Secvlas, Tavisi arsiT revolucione-

ria, amasTan ara imdenad politikaSi, ramdenadac socialur cxovrebaSi da gare-

momcvelebisadmi damokidebulebaSi. 

umcrosi Svili, nabolara: misi upiratesoba isaa, rom meore Svilisagan 

gansxvavebiT, is arasodes iqneba `Camogdebuli~.  is meores imiT hgavs, rom Zalian 

energiulia, cdilobs sxvebs ajobos. misi cxovrebis distanciur rbolaSic arian 

liderebi, magram is maT ar baZavs da misi cxovrebis stili ojaxis sxva wevrebis 

stilisagan gansxvavdeba (mewarmeebis ojaxSi _ poeti, maTematikosebis ojaxSi _ 

musikosi).  is yovelTvis unda gansxvavdebodes sxvaTagan. es swrafva SeiZleba gan-

xilul iqnas rogorc arasakmarisi gambedaoba. 

dediserTebis tragedia imaSia, rom bavSvobis wlebSi isini  yovelTvis oja-

xis yuradRebis centrSi iyvnen da axla yuradRebis centrSi yofna  maTi cxovrebis 

mizania.  miznisaken swrafvaSi isini  logikas ki ar misdeven, aramed TavianTi `cxo-

vrebis stils~.

aRsaniSnavia, rom ojaxur ierarqiaSi bavSvis poziciis mixedviT misi xasiaTis 

prognozireba garkveuli tendenciebis aRweraa. es araa kanonzomierebebi, romle-

bic yovel konkretul SemTxvevaSi aucileblad unda Sesruldes.

7.2 humanisturi Teoria – abraham maslous
motivaciis Teoria

H

amerikeli fsiqologi abraham maslou (1908-1970) humanisturi fsiqologiis 

fuZemdeblad iTvleba. man adamianis, rogorc mTliani sistemis, ganviTarebis kon-

cefcia Camoayaliba da misi umaRlesi gamovlinebebani (siyvaruli, Semoqmedeba, 

sulieri faseulobebi da sxva) gaaanaliza. 

masloum adamianis motivaciis ierarqiuli modeli Seqmna. motivaciis cne-

basTan axlos dgas iseTi terminebi, rogorebicaa moTxovnileba, mizani, survili, 

ltolva, swrafva. 

motivaciis ierarqiul modelSi masloum moTxovnilebaTa 5 ZiriTadi done 

gamoyo:

pirvel adgilzea fiziologiuri moTxovnilebebi. aq Sedis sakvebi, wyali, 

Zili, sxeulis temperaturis SenarCuneba, seqsualuri impulsebi.

meore adgilzea usafrTxoebisa da imediani momavlis rwmenis  moTxovni-

leba. maT Sorisaa: garemomcveli samyaros mxridan fizikuri da fsiqologiuri 

safrTxisagan dacvis  moTxovnileba da momavalSi fiziologiuri moTxovnilebis 

dakmayofilebis rwmena.
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mesame adgils socialuri  moTxovnilebebi ikavebs, romelsac Tanxmobis 

moTxovnilebasac uwodeben. es cneba iseT mdgomareobas gansazRvravs, roca ada-

miani vinmes an rames SeeTviseba da masTan TanxmobiT cxovrobs. 

meoTxe adgilzea pativiscemis, aRiarebis moTxovnileba, romelSic Sedis 

TviTpativiscemis, kompetenturobis, garemomcvelTa mxridan pativiscemis, aRia-

rebis moTxovnileba.

mexuTe adgilzea TviTgamoxatvis moTxovnileba, anu sakuTari potenciuri 

SesaZleblobebis realizaciisa da pirovnuli zrdis moTxovnileba. 

maslous Teoriis Sesabamisad, yvela  moTxovnileba SeiZleba mkacri ierar-

qiuli TanmimdevrobiT dajgufdes, anu fiziologiuri moTxovnilebebi, daculo-

bisa da usafrTxoebis moTxovnilebebi pirveladi moTxovnilebebia, xolo yvela 

danarCeni _ meoradi. amiT xazgasmulia, rom jer unda dakmayofildes qveda donis 

moTxovnilebebi, romlebic adamianis qcevaze axdenen gavlenas da mxolod amis Sem-

deg _ motivaciaze zemoqmedebs zeda donis saWiroebebi.    

drois gansazRvrul periodSi adamiani im moTxovnilebis dakmayofilebas 

Seecdeba, romelic misTvis yvelaze ufro mniSvnelovania. sanam zeda donis mo-

TxovnilebaTa dakmayofilebas Seudgeba, adamiani qveda donis moTxovnilebebs 

ikmayofilebs. adamiani, romelsac Sia, jer sakvebis moZiebas Seecdeba da mxolod 

amis Semdeg _ TavSesafris agebas. Semdeg ki is socialuri kontaqtebisa da moqme-

debebisaken swrafvas daiwyebs; Semdeg _ sxvaTa pativiscemis mopovebisken swraf-

vas. da mxolod mas Semdeg, rac adamiani Sinagan kmayofilebasa da garemomcvelTa 

pativiscemas igrZnobs, misi moTxovnilebebi potenciur SesaZleblobebTan erTad 

gaizrdeba. 

mokled rom vTqvaT, adamiani saWiroebaTa yovel momdevno doneze mxolod 

wina donis moTxovnilebaTa dakmayofilebis SemTxvevaSi gadadis. amitom bolo, 

TviTrealizaciis dones adamianTa mxolod mcire nawili, daaxloebiT 1% aRwevs, 

Tumca amis unari yvelas aqvs. 

masloum realizebuli adamianebis pirovnuli Taviseburebebi aRwera. am Ta-

viseburebaTa Soris gansakuTrebiT gamoyo damoukidebloba, SemoqmedebiTi niWi, 

samyaros filosofiuri aRqma, demokratiuloba urTierTobaSi, produqtuloba.

 

TviTrealizacia

aRiareba-dafaseba

siyvaruli-Tanxmoba

usafrTxoeba

fiziologiuri moTxovnilebebi

 ra unda gavakeToT, rom bavSvi aRvzardoT da ganvaviTaroT, misi  moTx-

ovnilebebi davakmayofiloT?
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Cveni saqmianobis piramida

vaZlevT gasaqans
movlenebze, romlebic mas exeba, SeuZlia 

sakuTari azris gamoTqma

vaqebT
vepyrobiT Rirseulad da vaqebT 

damsaxurebulad
vzrunavT

aris im adamianebTan, vinc uyvars da visac 
uyvars

vifaravT
misi usafrTxoeba yvela garemoSi 

uzrunvelyofilia
vuvliT

aqvs Sesaferisi sakvebi, sacxovrebeli adgili, 
ganaTleba da samedicino momsaxureba

7.3 ganviTarebis Tanamedrove Teoriebi

 ganviTarebis Tanamedrove Teoriebi Semdeg tendenciebs efuZneba:

•	 adamianis Tavis tvinis Seswavlisas uaxlesi teqnologiebis gamoyenebam 

gviCvena, rom tvini biofsiqosocialuri organoa, romelic mxolod meore 

adamianTan pirdapiri dialogisas formirdeba. genetikurad  gansazRvruli 

Tvisebebi mxolod garkveul socialur garemoSi realizdeba. jer kidev aq-

tualuria sakiTxi: romelia mTavari _ buneba Tu aRzrda?

•	 adreuli asakis gancdebi Tavis tvinis agebulebaze, mozrdilis unar-Sesa-

Zleblobebsa da xasiaTze gadamwyvet zegavlenas axdens;

•	 mijaWvulobis Teoria uaxlesi nevrologiuri aRmoCenebis axsnis sistemas 

warmoadgens;

•	 sicocxlisunarianobis Teoria negatiur garemo-pirobebSi warmatebuli ada-

mianis ganviTarebis saidumlos xsnis;

•	 emociebis regulacia da mSoblebTan damokidebuleba adamianis ganviTarebi-

saTvis mniSvnelovani maxasiaTeblebia.
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mijaWvulobis Teoria

gasuli saukunis 80-ian wlebSi aSS-sa da kanadaSi im pirTa Soris, romlebic 

daoblebul bavSvTa ojaxebSi gaSvilebis problemebiT iyvnen dainteresebulni, 

sakmaod popularuli gaxda termini `mijaWvulobis grZnobis darRveva (mijaWvu-

lobis darRveva)~. es termini modis e. w. mijaWvulobis fsiqologiidan _ esaa mi-

marTuleba, romelic gasuli saukunis Sua periodSi SeimuSaves meri einsvortma 

da jon boulbim.

ra aris mijaWvuloba? amis gasagebad mogvyavs yvelaze tipuri magaliTi: 

bavSvTa saxlidan ayvanili gogonas mSoblebma Tavdapirvelad CaTvales, rom 8 wlis 

gogona sakmaod iolad egueboda axal cxovrebas. is axali ojaxis yvela wevris mi-

marT alersiani iyo, Sexvedrisas naTesavebs alersianad kocnida da gamomSvidobe-

bisas Tbilad exveoda. Tumca male mSoblebma SeniSnes, rom is ucnob adamianebTanac 

zustad ase iqceva. am aRmoCeniT isini Zalian Sewuxdnen da ganawyendnen imis gamo, 

rom gogona  erTnair yuradRebas iCens rogorc Tavisi axali mSoblebis mimarT, ise 

sruliad ucxo adamianebis mimarT. maTTvis kidev erTi usiamovno momenti iyo is, 

rom gogona saerTod ar ganicdida, roca mSoblebi sadme midiodnen da uproblem-

od rCeboda misTvis naklebad nacnob adamianebTan. fsiqologTan konsultaciisas 

maT gaiges, rom gogonas ara aqvs Camoyalibebuli mijaWvulobis grZnoba.

ratom aSinebT ufrosebs is, rom bavSvi Tavisianebs da ucxoebs ver asxvavebs, 

yvela qals sixaruliT eZaxis dedas? quCaSi nebismier zrdasrul adamians xalisiT 

arTmevs xels da mzadaa mas gahyves? ras niSnavs bavSvisaTvis  mijaWvulobis grZno-

ba?

mijaWvuloba _ es aris Zlieri emociuri urTierTkavSiri adamianebs Soris, 

romelic ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi erTma-

neTs scildebian. 

mozrdilebs moswonT, roca vinmes mimarT mijaWvulobas grZnoben, magram maT 

am grZnobis gareSec SeuZliaT cxovreba. xolo bavSvebisaTvis mijaWvulobis ganc-

da aucilebelia. mozrdilis mimarT mijaWvulobis grZnobis gareSe bavSvi srul-

fasovnad ver viTardeba, radgan amazea damokidebuli misi  usafrTxoebis gancda, 

samyaros aRqma, ganviTareba. jansaRi mijaWvuloba bavSvis logikuri azrovnebis 

ganviTarebas, sindisis Camoyalibebas, emociuri impulsebis kontrolis unaris 

formirebas, sakuTari Tavis mimarT pativiscemis gaCenas, sakuTari da sxva adami-

anebis grZnobebis gagebas, sxva adamianebTan saerTo enis gamonaxvis SesaZleblobas 

uwyobs xels. pozitiuri mijaWvuloba ganviTarebis Seferxebis risksac  amcirebs.

mijaWvulobis darRvevam SeiZleba zegavlena moaxdinos ara marto socialur 

kontaqtebze _ sindisis, piradi Rirsebis grZnobis  Camoyalibebaze, empaTiis (anu 

sxva adamianTa grZnobebSi wvdomis da TanagrZnobis) unarze, aramed is bavSvis  emo-

ciuri, socialuri, fizikuri da gonebrivi ganviTarebis Seferxebas iwvevs.

bavSvebs, romlebsac mijaWvulobis grZnoba ar aqvT, samyaros Secnobisa da 
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adamianTa Soris damokidebulebis araadekvaturi aRqma gamoumuSavdebaT, rac di-

dobis asakSic grZeldeba. aseTi pirovnebebi ukve zrdasrul cxovrebaSi xangrZliv 

Terapiul daxmarebas saWiroeben. 

rogor vlindeba bavSvis mijaWvuloba:

•	 TvalebiT kontaqti;

•	 Rimili;

•	 protesti ganSorebisas;

•	 xelSi ayvanis survili;

•	 gadevneba;

•	 Zebna;

•	 Zaxili;

•	 CaWideba, mikvra.

mijaWvulobis formireba bavSvebSi

mijaWvulobis grZnoba Tandayolili ar gaxlavT. is SeZenili Tvisebaa da 

mxolod adamianebisTvis rodia damaxasiaTebeli. cxovelebTan mimarTebaSi am 

Tvisebas `imprintings~, anu STabeWdilebis dafiqsirebas, uwodeben. cnobilia 

eqsperimenti, romelSic wiwilebma TavianT dedad miiCnies saTamaSo, borblebiani 

ixvi da gahyvnen mas, anu pirvel moZrav obieqts, romelic gamoCekvisTanave 

dainaxes; aseve lekvebi TavianT dedad katas Tvlian, romelmac isini sakuTari 

rZiT gamokveba. 

vinaidan Cvilis tvinSi ar aris asaxuli mSobeli deda,  romelmac masze dabade-

bisTanave Tqva uari, xolo adamianebi mas ise kvebavdnen, rom xelSic ar ahyavdaT, 

bavSvs konkretul adamianTan mudmivi kavSiri ar uyalibdeba. amitomac amboben, 

rom aseT bavSvebs darRveuli aqvT mijaWvulobis grZnoba. 

zomieri mijaWvulobis formireba gamartivebulad SeiZleba Semdegi meqanizmis 

meSveobiT aRvweroT: roca Cvili SimSils grZnobs, is tirils iwyebs. mSoblebi 

xvdebian, rom bavSvs Sia da mas aWmeven. aseve xdeba bavSvis sxva moTxovnilebebis 

dakmayofileba: mSrali tansacmeli, siTbo, urTierToba. moTxovnilebebis 

dakmayofilebasTan erTad bavSvs im adamianis mimarT ndoba uCndeba, romelic masze 

zrunavs. amgvarad  yalibdeba mijaWvuloba.

im SemTxvevaSi, rodesac deda an mama Cvilis moTxovnebs ver pasuxobs, bavSvi 

amaze reagirebs da ufro xangrZlivad da xmamaRla aprotestebs. Tu bavSvma 

garkveuli drois Semdeg sapasuxo reaqcia ver miiRo, is urTierTobis mcdelobas 

wyvets da maSinac ki aRar reagirebs, roca mSoblebi uRimian an TvalebSi uyureben. 

iwyeba seriozuli siZneleebi mSoblebTan urTierTobaSi. roca amgvari mdgomareoba 

bavSvis sicocxlis pirvel wels  xSirad meordeba, is daukmayofileblobis grZnobas 

ganicdis, rasac arafrismTqmel, grZnobebs moklebul urTierTobamde mivyavarT. 

sabolood yovelive es bavSvSi fsiqologiuri da fizikuri xasiaTis seriozul 
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da xangrZliv cvlilebebs iwvevs. 

3 Tvis asakisaTvis bavSvs `gamococxlebis~ kompleqsuri reaqcia uCndeba 

(ufrosis danaxvaze iRimeba, xel-fexs aqtiurad iqnevs, sixarulis gamomxatvel 

bgerebs gamoscems, RuRunebs, ufrosisaken miiwevs). daaxloebiT 6-8 Tvis asakSi 

bavSvi Tavisi ojaxis wevrebs ucxoebisagan asxvavebs. am asakSi is Zlieradaa 

mijaWvuli dedaze. 10-12 Tvis asakSi metyveleba yalibdeba. bavSvi ambobs `deda”, 

`mama”. daaxloebiT 1,5 wlis asakSi ucxoebis mimarT SiSi Cndeba. 

bavSvsa da mSobels Soris mijaWvulobis ganviTarebis stadiebi

•	 aradiferencirebuli mijaWvulobis stadia (1,5-dan 6 Tvemde). bavSvi ga-

mohyofs dedas, magram wynardeba, roca sxva mozrdils xelSi ahyavs. bavSvi 

Tvals ayolebs da uRimis nebismier adamians;

•	 specifiuri mijaWvulobis stadia (7-dan 9 Tvemde). am stadiisaTvis damaxa-

siaTebelia mijaWvulobis ganmtkiceba, rac dedis mimarT adre Camouyalib-

da (bavSvi aprotestebs, roca dedas aSoreben, ucxo adamianebis garemocvaSi 

mousvenrad iqceva).

•	 mravlobiTi mijaWvulobis stadia (10-dan 18 Tvemde). dedis mimarT  mija-

Wvulobis safuZvelze bavSvi sxva axlobeli adamianebis mimarTac avlens mi-

jaWvulobas, Tumca deda mainc `yvelaze saimedo obieqtia~. es gansakuTrebiT 

kargad Cans, roca bavSvi xoxvas an siaruls iwyebs. miuxedavad imisa, rom am 

dros bavSvis moZraobis traeqtoria sakmaod CaxlarTulia, is yovelTvis de-

das ubrundeba da Tu vinme dedas Camoefareba, bavSvi gadaadgilebasa da mis 

danaxvas cdilobs.

2 wlisaTvis bavSvi, rogorc wesi, Tavisianebsa da ucxo adamianebs cxadad 

asxvavebs. fotoze cnobs naTesavebs, Tundac didi xnis unaxavT. adekvaturi ganvi-

Tarebisa da normaluri ojaxuri garemos SemTxvevaSi bavSvi mzadaa garemomcvel 

samyarosTan urTierobisaTvis, axali nacnobobisaTvis. is siamovnebiT ecnoba sxva 

bavSvebs da maTTan TamaSs cdilobs. 

raSi dagvexmareba am asakobrivi normebisa da Taviseburebebis codna? ma-

galiTad, Tu bavSvi daaxloebiT 9 Tvisaa, aqamde met-naklebad xelsayrel pirobebSi 

cxovrobda da mzrunveli da mosiyvarule deda hyavda, dedasTan daSoreba misTvis 

udidesi travma iqneba da axali mijaWvulobis formireba gaZneldeba. meore mxriv, 

Tu bavSvi dedas 1,5-2 Tvis asakSi daSordeba da masTan urTierToba erTsa da imave 

mudmiv ZiZas an aRmzrdels eqneba, romlebic bavSvis emociuri kontaqtis ZiriTad 

moTxovnilebebs akmayofileben, 5-6 Tvis asakSi misi Svilad ayvanis SemTxvevaSi mi-

mReb ojaxTan misi SeCveva sakmaod advili iqneba da, savaraudod, ar garTuldeba.
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mijaWvulobis darRvevis fsiqologiuri niSnebi

bavSvs garemomcvel mozrdilebTan kontaqtSi Sesvla ar surs. moferebi-

sas xelebiT iSorebs, TvalebSi ar uyurebs, mzeras aridebs, SeTavazebul TamaSSi 

CarTvaze uars ambobs. amasTan bavSvi TiTqos `SeumCnevlad~ uTvalTvalebs, akvir-

deba ufross;

guneba-ganwyobilebis apaTiuri an  daqveiTebuli foni, amave dros gulCvi-

loba, sifrTxile an SiSi;

sakuTari Tavis mimarT agresia _ sakuTari Tavis mimarT agresia. bavSvi Sei-

Zleba kedels an iataks Tavs urtyamdes, saxes, kidurebs ifxoWnides da sxva;

`difuzuri komunikabeloba~. bavSvs ufrosebTan distanciis grZnoba ara 

aqvs, ufrosis yuradRebis miqcevas nebismieri gziT cdilobs. amgvar qcevas `miwe-

bebis~ reaqciac SeiZleba vuwodoT, roca skolamdeli da umcrosi saskolo asakis 

bavSvTa dawesebulebis aRsazrdeli nebismier axal  ufros adamians `ewebeba~, exve-

va, xelSi ayvanas sTxovs, dedas (an mamas) uwodebs.

mijaWvulobis darRvevis mizezebi

deprivacia adreul asakSi. deprivacia aris fsiqikuri mdgomareoba, rome-

lic xangrZlivi drois ganmavlobaSi adamianis ZiriTadi fsiqikuri moTxovnile-

bebis ukiduresi SezRudvis Sedegad Cndeba. es SezRudva SeiZleba sensorul (Se-

grZnebebi), kognitur (inteleqti), emociur, socialur sferoebs exebodes. senso-

ruli deprivacia _ bavSvi ganviTarebisaTvis arasakmaris mxedvelobiT, smeniT an 

kinesTetikur informacias iRebs (mas saTamaSoebi ar aqvs, xelSi ar ahyavT, ar ela-

parakebian, saseirnod quCaSi ar gahyavT). kognituri (inteleqtualuri) depri-

vacia _ bavSvze absoluturad araferia damokidebuli da mas arCevanis gakeTeba 

ar SeuZlia. magaliTad, daTqmul dros unda Wamos da aravin ekiTxeba, Sia Tu ara. 

aseT bavSvebs ar SeuZliaT pasuxi gascen martiv kiTxvebze: G`gSia Tu ara?~ ̀ vin ginda 

gaxde?~  `ris gakeTebas isurvebdi?~ maT arCevanis gakeTeba ar SeuZliaT.  emociu-

ri  deprivacia _ bavSvi Tavis  qcevaze ufrosisagan emociur pasuxs (sixaruls, 

mowonebas, ukmayofilebas da sxva) ar iRebs. is sakuTari qcevis regulirebas, Ta-

nagrZnobas ver swavlobs,  TvalebiT kontaqts erideba. socialuri deprivacia _  

bavSvebs saSualeba ar aqvT TamaSebSi dedis, mamis, bebiis, maswavleblis rolebi Se-

asrulon da maT socialuri rolebis praqtikuli mniSvneloba ar esmiT.

ojaxur urTierTobaTa darRveva. Ddidi mniSvneloba aqvs imas, Tu rogori 

emociuri urTierToba aqvs bavSvs mSoblebTan, sasurveli Svilia Tu ara, emociu-

rad mijaWvulia Tu ara ojaxis romelime wevrTan. erTi SexedviT, paradoqsulia is 

faqti, rom axali mijaWvulobis Camosayalibeblad gacilebiT ufro xelsayrelia 

situacia, roca bavSvs ukve aqvs gancdili mijaWvulobis grZnoba mSoblis mimarT.  

Tu bavSvs mozrdil adamianTan dadebiTi urTierToba  gamocdili aqvs, is ganSore-
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bis moments rTulad gadaitans, Tumca SemdgomSi sxva mozrdil adamianTan norma-

luri urTierTobis damyareba misTvis gacilebiT advili iqneba.

Zaladoba (fizikuri, fsiqologiuri, seqsualuri) da ugulebelyofa. aR-

saniSnavia, rom im bavSvebs, romelTac ojaxSi Zaladoba aqvT gadatanili, SeiZleba 

Zlieri mijaWvulobis grZnoba hqondeT TavianTi sastiki mSoblebis mimarT. saqme 

isaa, rom aseTi bavSvebi, erTi mxriv, sakuTar TavSi imdenad iketebian, rom stumrad 

naklebad dadian da ojaxur urTierTobaTa sxva magaliTs ver xedaven. meore mxriv, 

isini iZulebulni arian, amgvar ojaxur urTierTobaTa normalurobis iluzia 

SeinarCunon sakuTari fsiqikis gadarCenisaTvis. bevri maTganisaTvis damaxasia-

Tebelia mSoblebis Tundac negatiuri yuradRebis miqceva tyuilebiT, agresiiT 

(maT Soris, sakuTari Tavis mimarT agresiiT), qurdobiT, ojaxSi miRebuli wesebis 

darRveviT.

mSobelTan Mmoulodneli an mtkivneuli ganSoreba (misi sikvdilis, avadmyo-

fobis an hospitalizaciis gamo). Aamgvari ganSoreba nebismier asakSi mtkivneulia. 

gansakuTrebiT mZimea bavSvisaTvis mSoblis an masze mzrunveli adamianis sikvdi-

li, gansakuTrebiT _ Zaladobrivi sikvdili. Aaxloblis sikvdili bavSvisaTvis or-

mxriv aris travmis mizezi: jer erTi, is sikvdilis mowme xdeba, da meore, acnobie-

rebs, rom TviTonac mokvdavia.

sacxovrebeli adgilis  xSiri Secvla. gansakuTrebiT rTulia es periodi 

5-6 wlis asakSi. bavSvma ar icis, sad miemgzavreba, kargi iqneba iq Tu cudi, gansxva-

vebuli iqneba Zveli sacxovrebeli adgilisagan Tu ara, iq megobrebs SeiZens Tu ara 

da sxva.

mijaWvulobis darRvevis riski maSin izrdeba, roca CamoTvlil faqtorebs 1-2 

wlis asakSi vxvdebiT, agreTve maSin, roca ramdenime faqtori erTad iyris Tavs.

mijaWvulobis grZnobis darRvevis samomavlo Sedegebi:

•	 sadizmi/Zaladoba:

cxovelebisa da adamianebis mimarT sisastike, vandalizmi, destruqciuloba, 

sakuTari Tavis dazianeba, xanZris gamowveva, Semtevi qceva.

•	 kvebiTi problemebi:

sakvebis qurdoba da dagroveba, Wamis dros sixarbe, SimSiloba.

•	 gaTamaSebuli emociuroba

`Teatraluri~ gamosvlebi, zedapiruli momxibvleloba, ganurCeveli mija-

Wvuloba.

•	 kleptomania/uazro tyuili

qronikuli qurdobebi, paTologiuri tyuilebi.

•	 seqsualuri aqcentirebebi

gamomwvevi qceva an tansacmeli, seqsualuri qceva sxva bavSvebTan mimarTeba-

Si.

•	 pasiuroba/agresiuloba
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bavSvi advilad, ubrZolvelad Tmobs yvelafers, SekiTxvebs ar pasuxobs, gar-

SemomyofTa sibrazes iwvevs, usufTaoa, aqvs enurezi10.

•	 sindisis ararseboba

danaSaulis grZnobis arqona, danaSaulis uaryofa da sxvebze gadabraleba.

bavSvi, romelsac mijaWvulobis grZnoba ar aqvs, garemomcveli samyarosa da 

sxva adamianebis ndobas Zalian Znelad iswavlis. Tumca xangrZlivad mzrunvel da 

mosiyvarule garemoSi yofna  mas sakuTari Tavis da mTeli samyarosadmi rwmenis 

aRdgenaSi daexmareba. 

mijaWvulobis darRvevaTa daZlevis gzebi

fizikuri  kontaqti bavSvsa da mozrdils Soris. bevri bavSvi, romlebic 

bavSvTa saxlebidan ojaxebSi xvdebian, TviTonve miiswrafvian mozrdil adamian-

Tan intensiuri fizikuri kontaqtisaken: muxlebze jdoma uyvarT, xelSi ayvanas, 

rwevas iTxoven. es Zalian kargia, Tumca bevr mSobels metismeti sxeulebrivi kon-

taqti afrTxobs, gansakuTrebiT maSin, roca Tavad mSobeli amisaken maincdamainc 

ar miiswrafvis. TandaTanobiT amgvari kontaqtebis intensivoba mcirdeba, bavSvi 

TiTqos `ZReba~, inazRaurebs imas, rac adreul asakSi aklda. 

Tumca, arsebobs bavSvebis sakmaod didi kategoria, romlebic amgvari konta-

qtisaken ar miiswrafvian, zogierTi maTgani ki gaurbis kidec, moferebas iridebs 

da Sexebisas krTeba. savaraudod, am bavSvebs ufrosebTan urTierTobis negatiuri 

gamocdileba aqvT _ xSirad es gadatanili fizikuri an seqsualuri Zaladobis Se-

degia.

araviTar SemTxvevaSi araa saWiro bavSvisaTvis fizikuri kontaqtis Tavsmo-

xveva. mijaWvuloba ara marto Sexebis, aramed TvalebSi yurebis, erToblivi moqme-

debebis, saubris, erToblivi TamaSis, erTad kvebis, erTad gancdis gziT viTarde-

ba.BSesaZlebelia, mSobels zogierTi gavrcelebuli da martivi TamaSi SevTavazoT, 

romlebic am kontaqtis ganviTarebisakenaa mimarTuli: cxvirze TiTis miWera da 

manqanis signalis xmis gamocema, loyebis gabuStva da bavSvis xelebis mirtymiT 

`buStis gaxeTqva~, banaobis dros qafisagan wverebis, gvirgvinis, samxreebis gake-

Teba da sxva. roca bavSvs sawovariani boTliT aWmeven, kargia bavSvis kalTaSi Casma, 

TvalebSi yureba, gaRimeba, raime saalersos Tqma; wignis kiTxvis an televizoris 

yurebis dros _ xelis gadaxveva, Tavis Tavze mideba da sxva.

ojaxis adekvaturi suraTis formireba. bavSvisaTvis aucilebelia imis gan-

cda, rom misi grZnobebi da interesebi mniSvnelovania ufrosebisaTvis, rom gada-

wyvetilebebis miRebisas mis azrs gaiTvaliswineben, rom misi moTxovnilebebi Sesa-

Zleblobis mixedviT dakmayofilebuli iqneba. Zalian mniSvnelovania, rom mSoble-

bi bavSvTan mimarTebaSi principulni iyvnen da bavSvis aRzrdisas, misi Seqebis Tu 

dasjis dros es  principebi daicvan.

10  enurezi _  Sardvis procesze kontrolis uunaroba
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dasasrul, unda aRiniSnos, rom bavSvis normaluri ganviTareba 

mniSvnelovanwiladaa damokidebuli imaze, Tu ramdenad aqvs mas Camoyalibebuli 

adreul asakSi mijaWvulobis grZnoba. mijaWvulobis deficitis daZleva da bavSvis 

Semdgomi normaluri ganviTareba  mSoblis, bavSvze mzrunveli ufrosi adamianis,  

specialistebis udides Zalisxmevas saWiroebs. Tumca mwvave SemTxvevebSi am 

deficitis sruli daZleva SeuZlebelia. 

sicocxlisunarianobis Teoria

bavSvis fsiqikuri da fizikuri janmrTelobis ganmsazRvrel faqtorTa 

Soris gansakuTrebiT mniSvnelovania cxovrebiseuli sirTuleebiis daZlevis, 

problemaTa mogvarebis,  gansacdelSi safrTxis acilebis unari. 

bavSvebs sxvadasxva, met-naklebi simZimis stresTan Sexvedra uxdebaT. es 

SeiZleba iyos saxlSi marto darCena, TanatolebTan urTierTobis siZnele, 

mSobelTa gayra, avadmyofoba, siRaribe, SimSiloba, stiqiuri ubedureba da sxva. 

swored sicocxlisunarianobazea damokidebuli, aseTi gamocdilebebi bavSvs 

daTrgunavs Tu gaaZlierebs. 

problemur, rTul situaciebSi bavSvebi xSirad martoobas, SiSsa da umweobas 

ganicdian. es gancdebi naklebad damTrgunvelia im bavSvebisTvis, romlebsac 

sicocxlisunarianobis resursebi gaaCniaT. 

sicocxlisunarianoba _ es aris unari, romliTac pirovneba, jgufi an 

sazogadoeba Tavidan icilebs, amcirebs an gadalaxavs cxovrebiseul siZneleebsa 

da dabrkolebebs. siZneleebsa da dabrkolebebSi igulisxmeba ara mxolod 

gansakuTrebuli sirTuleebi, aramed yoveldRiuri cxovrebiseuli situaciebi. 

sicocxlisunarianoba Tandayolilia yvela bavSvisaTvis. imis mixedviT, Tu 

rogor upasuxebs mSobeli an momvleli bavSvTan dakavSirebul ama Tu im situacias 

da ramdenad exmareba bavSvs situaciis Sesabamisad  reagirebaSi, mas SeuZlia an xeli 

Seuwyos bavSvSi sicocxlisunarianobis ganviTarebas an, piriqiT, xeli SeuSalos, 

daangrios bavSvis Tandayolili sicocxlisunarianoba. 

amerikel fsiqologs edit grotbergs ekuTvnis kvleva (1993-1994)  sicocxlis-

unarianobis enis Sesaxeb, adamianis ganviTarebisaTvis sicocxlisunarianobis  

mniSvnelobis,  misi  formirebis  asakobrivi Taviseburebebis, mis CamoyalibebaSi  

mSoblebisa da aRmzrdelebis rolis, sicocxlisunarianobis ganviTarebis 

Sedegebis Sesaxeb.

sicocxlisunarianobis ena

bavSvSi sicocxlisunarianobis ganviTarebisaTvis saWiroa, gaviazroT is 

ena, romliTac aRvwerT da avxsniT mas. amiT ufro gagviadvildeba Cveni da Cveni 

bavSvebis qcevis warmarTva sicocxlisunarianobis gasaviTareblad. 

sicocxlisunarianobis ganviTarebis faqtorebi SeiZleba gamoixatos Semdegi 

sityvebiT:



117

 _ me myavs/maqvs;

 _ me var; 

 _ me SemiZlia. 

sicocxlisunariani bavSvi ambobs:

me myavs

_ adamianebi, romlebsac vendobi da visac vuyvarvar iseTi, rogoric var;

_ adamianebi, romlebic miweseben SezRudvebs safrTxis Tavidan asacile-

blad;

_ adamianebi, romlebic sakuTari qceviT miCveneben, Tu ra aris kargi;

_ adamianebi, romlebic raRacebis damoukideblad keTebas maswavlian; 

_ adamianebi, romlebic mexmarebian, roca var avad an safrTxeSi an mesaWiro-

eba rCeva.  

me var

_ adamiani, romelic SeiZleba moswondeT da uyvardeT;

_ moxaruli, vasiamovno sxvebs da gamovxato Cemi Tanadgoma;

_ sakuTari Tavisa da sxvebis pativismcemeli;

_ sakuTar saqcielze pasuxismgebeli; 

_ darwmunebeli, rom yvelaferi mogvardeba.

me SemiZlia,

_ velaparako sxvebs imaze, rac maSinebs da mawuxebs;

_ gamovZebno problemis gadaWris gzebi;

_ vakontrolo Tavi, roca vatyob, rom msurs raime arasworis an saSiSis gakeTeba;

_ SevarCio xelsayreli dro raRacis gasakeTeblad an vinmesTan sasaubrod;

_ movZebno damxmare, roca es damWirdeba.

imisTvis, rom bavSvi  sicocxlisunariani iyos, sulac ar aris aucilebeli 

yvela CamoTvlili niSnis arseboba. Tumca sicocxlisunarianobis samive wyarodan 

ramdenime niSani bavSvs aucileblad unda gaaCndes. magaliTad:

_ bavSvi SeiZleba uyvardeT (me myavs), magram Tu is ar grZnobs Sinagan siZlie-

res (me var) an ar aqvs socialuri, urTierTobis unari (me SemiZlia),  sicocxlisu-

narianobaze laparaki zedmetia. 

_ bavSvi SeiZleba iyos sakmarisad Tavdajerebuli (me var), magram Tu man ar 

icis urTierToba an problemebis gadaWra (me SemiZlia), da ar eguleba vinme, vinc 

daexmareba (me myavs),  bavSvi ver iqneba sicocxlisunariani. 

_ bavSvi SeiZleba kargad metyvelebdes (me SemiZlia), magram Tu ar gaaCnia 

TanagrZnobis unari (me var) da ver iRebs dadebiT magaliTs ufrosisagan (me myavs),  

ver visaubrebT sicocxlisunarianobaze. sicocxlisunarianoba yalibdeba mxo-

lod am TvisebaTa kombinirebiT. 

Tavi VII



118

sicocxlisunarianobis magaliTebi

arseboben adamianebi, romlebic problemebisa da siZneleebis daZlevas maSi-

nac axerxeben, roca es Zalian rTuli Cans. 

xuTi wlis biWi saxlSi modis da dedas eubneba: 

erTi didi biWi mirtyams da zogjer  panRurebs mkravs. me  vuTxari, gaCerdes, 

magram is Tavs ar manebebs. Mme misi meSinia.

me myavs niSnebidan dedas SeuZlia aiRos:

_ `adamianebi, romlebsac vendobi da visac vuyvarvar iseTi, rogoric var~;

_ `adamianebi, romlebic mexmarebian, roca safrTxeSi var~.

me var niSnebi SeiZleba gaZlierdes imis CvenebiT, rom BAbavSvi aris:

_ `mosawoni da sayvareli~;

_ `darwmunebuli, rom yvelaferi mogvardeba~.

me SemiZlia niSnebi gulisxmobs: 

_`vesaubro sxvebs imaze, rac maSinebs da mawuxebs~;

_ `vipovo is, vinc damexmareba, roca es damWirdeba~.

deda-Svils Soris urTierToba SeiZleba ase warimarTos: deda bavSvs usmens 

da eubneba, rom Sewuxebulia momxdaris gamo da amSvidebs mas. Semdeg eubneba, rom 

kargia, roca bavSvebi amgvari ramis Sesaxeb   maswavlebels atyobineben da rom es 

ar aris dasmena. deda sTavazobs bavSvs, rom daelaparakeba maswavlebels an biWis 

mSoblebs. Tumca Svilis damoukideblobis ganmtkicebis mizniT, ar cdilobs amis 

daZalebas. Tavisi grZnobebis gaziarebiT da problebis gadaWris gzebis gagebiT 

bavSvi Svebas grZnobs. igi Tavs problemis mogvarebis monawiled gaiazrebs da sur-

vili uCndeba gaarkvios, Tu risi gakeTeba SeiZleba kidev.
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Tavi VIII: bavSvis Sefaseba

es Tavi mimoixilavs bavSvis Sefasebis process, romelic efuZneba Sefasebis 
integrirebul models. Gganixilavs am procesis miznebsa da ZiriTad principebs. 
Aawvdis socialur muSakebs informacias Sefasebis integrirebuli modelis Ziri-
Tadi aspeqtebis Sesaxeb; Aaseve, moicavs im ZiriTad kiTxvebs, romlebic socialur 
muSakebs daexmarebaT bavSvis Sefasebis procesSi. 

bavSvis Sefasebis process socialuri muSakis praqtikaSi mniSvnelovani adgi-

li uWiravs.  Sefaseba bavSvsa da mis ojaxTan urTierTobis damyarebis safuZvelia. 

igi aris procesi, romlis meSveobiTac ganisazRvreba bavSvisa da ojaxis saWiroe-

bebi garkveuli Carevis dagegmvisa da ganxorcielebis mizniT. Sesabamisad, Sefase-

bas mTavari roli aqvs miznebis dasaxvasa da intervenciis (Carevis) dagegmvaSi. war-

umatebeli Careva xSirad arasworad warmarTuli Sefasebis Sedegia.

Sefaseba beneficiarsa da socialur muSaks Soris urTierTobis procesia, 

romlis drosac Segrovdeba da gaanalizdeba informacia. Sefasebis  mizania bavS-

vis saWiroebebis gansazRvra da  Sesabamisi momsaxurebis gegmis Camoyalibeba.

8.1 bavSvis Sefasebis integrirebuli modeli

bavSvis Sefasebis procesi kompleqsuria da moicavs Sedeg 3 ZiriTad aspeqts:

1) bavSvis asakobrivi ganviTarebis saWiroebebi;

2) mSoblebis an sxva mzrunvelebis SesaZleblobebi  Seqmnan bavSvis ganviTare-

bisaTvis  saWiro pirobebi;

3)  ra gavlenas axdens ojaxi da garemo faqtorebi bavSvze da mSoblebis/mz-

runvelebis SesaZleblobebze bavSvze zrunvisas.

aRniSnuli samive aspeqti erTmaneTTan mWidro kavSirSia da Tavis mxriv 

moicavs sxvadasxva sakiTxs. socialurma muSakma Sefasebis procesSi yuradReba 

unda gaamaxvilos Aam aspeqtebis erTmaneTTan urTierTmimarTebas Seswavlaze, 

raTa gaanalizos da daadginos, Tu rogor  gavlenas axdenen isini bavSvze. bavSvis 

Sefasebis procesSi aRniSnuli midgoma bavSvis Sefasebis integrirebul models 

efuZneba. 
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bavSvis Sefasebis integrirebuli modelis mixedviT Sefasebis ZiriTadi 

amosavali aris bavSvi. Sefasebis procesi bavSvTan da mis ojaxTan samuSao urTier-

Tobis Camoyalibebisa da raportis (ndobis)Ddamyarebis saSualebas iZleva. Sefase-

bis mizans warmoadgens bavSvis, ojaxis da maTi uSualo garemos urTierTgavlenisa 

da urTierTmimarTebis Seswavla. Sefasebis Sedegs warmoadgens sxvadasxva wyaro-

dan (bavSvi, ojaxi, axloblebi, skola, samedicino dawesebuleba) mopovebuli maqsi-

malurad detaluri informacia bavSvisa da misi ojaxis bio-fsiqo-socialuri 

mdgomareobis Sesaxeb. Sefaseba aris is baza, romelsac unda daeyrdnos SemTxvevis 

samoqmedo gegma.  gegma ki orientirebuli iqneba bavSvis keTildReobaze.

bavSvis Sefasebis integrirebuli modelis mixedviT Sefaseba unda akmay-

ofilebdes Semdeg moTxovnebs:

•	 unda iyos bavSvze orientirebuli – bavSvi aris Sefasebis procesis amosava-

li wertili. mTavari Sefasebis procesSi aris imisi dadgena, Tu ra saWiroe-

bebi aqvs bavSvs da rogor SeiZleba am saWiroebebis dakmayofileba;

•	 unda efuZnebodes individualur midgomas – individualuri midgomis mi- individualuri midgomis mi-

xedviT bavSvebi gansxvavdebian erTmaneTisgan. Mmiuxedavad imisa, rom bavSvis 

ganviTarebis procesi saerTo kanonzomierebiT aixsneba, TiToeuli bavSvi ma-

inc unikaluria da ganviTarebis individualuri tempi axasiaTebs. individu-

aluri midgoma iTvaliswinebs bavSvis individualur Sinagan samyaros, unars, 

moTxovnebs, interesebs da efuZneba bavSvis individualur saWiroebebs, mis 

Zlier mxareebsa da resursebs;

•	 unda moipovos informacia sxvadasxva wyarodan – imisaTvis, rom miviRoT 

srulfasovani informacia,  bavSvi unda SevafasoT  informaciis sxvadasxva 

wyaros mixedviT. es wyaroebi SeiZleba iyos Semdegi: dokumentacia (momarTvis 

forma, samedicino anketa, sxvadasxva specialistis Canawerebi bavSvis Ses-

axeb); bavSvis mier gadmocemuli informacia (problemis gansazRvra, grZno-

bebis gamoxatva, mosazrebebi, movlenebi, a.S); pirdapiri dakvirveba bavSvis 

araverbalur qcevaze; bavSvis ojaxis wevrebisa da Tanadgomis qselis mier 

mowodebuli informacia; pirdapiri dakvirveba bavSvis urTierTobaze ojaxis 

wevrebTan, megobrebTan, mezoblebTan da a.S.; fsiqologiuri testebi (mag., 

daumTavrebeli winadadebebis meTodi, naxatebi da sxva); socialuri muSakis 

gamocdileba klientTan urTierTobisa;

•	 unda iyos analitikuri procesi – Sefasebis ZiriTadi amocanaa,  bavSvis, 

ojaxis da maTi uSualo garemos urTierTgavlenisa da urTierTmimarTebis 

Seswavla da analizi. Sefasebis Sedegad miRebuli informacia Sejerdeba da 

amis Sedegad gaanalizdeba bavSvis ganviTarebis mdgomareoba;

•	 unda asaxavdes adamianis ganviTarebis ZiriTadi etapebis Taviseburebebs 

–asakidan, sqesidan, kulturidan, eTnikuri kuTvnilebidan da sxva faqtore-

bidan gamomdinare, bavSvi SeiZleba sxvadasxva problemis winaSe idges.  Sefase-

bis erT-erT mizans unda warmoadgendes am problemaTa axsna bavSvis ganviTa-
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rebis ZiriTadi etapebidan gamomdinare da am etapebisaTvis damaxasiaTebeli 

sirTuleebis codna. socialuri muSaki Sefasebis procesSi yuradRebas unda 

amaxvilebdes bavSvis ganviTarebis etapisaTvis damaxasiaTebel biologiur, 

fsiqologiur da socialur faqtorebze; 

•	 unda gamoiyenos ekologiuri midgoma, raTa gaiazros sxvadasxva garemo 

sistemis zegavlena bavSvis cxovrebiseul gamocdilebaze. dadgenilia, rom 

garemo sistemebs umniSvnelovanesi zegavlenis moxdena SeuZliaT bavSvis 

cxovrebaze da am parametridan gamomdinare, adamianis cxovrebis Seswavla 

Sefasebis procesisaTvis aucilebeli pirobaa. bavSvis sistemebs Soris Zi-

riTadia: bavSvis ojaxi, socialuri qseli (megobrebi, mezoblebi, naTesavebi, 

a.S.), sazogadoebrivi dawesebulebebi (saganmanaTleblo, dasaqmebis, janmr-

Telobis dacvis, socialuri momsaxurebis, iuridiuli, adgilobrivi TviTm-

marTvelobis da a.S);

•	  unda iTvaliswinebdes da pativs scemdes  kulturul Taviseburebebs. 

es socialur muSaks exmareba, gaiazros adamianis problema misi  socialur-

kulturuli konteqstidan gamomdinare;

•	 unda amoicnos Zlieri mxareebi – mizanSewonilia, bavSvis Sefaseba orienti-

rebuli iyos mis Zlier mxareebze da ara naklovanebebis diagnostikaze. Zlier 

mxareebze orientacia iTvaliswinebs bavSvis, rogorc partnioris ganxilvas 

misi daxmarebis procesSi da misi Zlieri mxareebis gamoyenebas intervenci-

is dagegmvasa da SemuSavebaSi. amrigad, bavSvi ar gamodis procesis pasiuri 

monawile, aramed Tavad akontrolebs sakuTari problemis gadawyvetis pro-

cess. amave dros, mniSvnelovania, socialurma muSakma gansazRvros is mxaree-

bi, romlebic gaumjobesebas saWiroeben;

•	 Sefaseba unda iyos  ganmeorebadi procesi da ara erTjeradi movlena – 

bavSvis saWiroebebi da interesebi mudmivad icvleba. socialuri muSakisa-

Tvisac aucilebelia bavSvis cxovrebaSi mimdinare movlenebis codna, raTa 

Seamowmos Tu ramdenad Seesabameba socialuri muSakis mier Camoyalibebuli 

gegma mis amJamindel saWiroebebs;

•	 unda uzrunvelyos bavSvis monawileoba – Sefasebis procesSi umniSvnelo-

vanesia bavSvis monawileoba da aucilebelia 10 welze ufrosi asakis bavSvis 

azris gaTvaliwineba! 

•	 unda daicvas konfidencialurobis principi – socialurma muSakma unda 

daicvas bavSvis ufleba _ informacia misi cxovrebis Sesaxeb darCes konfi-

dencialuri;

•	 uzrunvelyos uwyebaTaSorisi TanamSomloba – bavSvis Sefasebis pro-

cesi kompleqsuria. Sesabamisad, Sefasebis procesSi socialurma muSakma 

unda iTanamSromlos sxvadasxva uwyebisa da profesiis warmomadgenlebTan, 

rogoricaa magaliTad skolis pedagogi, samedicino dawesebulebis warmo-

madgeneli, policiis warmomadgeneli da sxva. 
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bavSvis Sefasebis integrirebuli modelis mixedeviT,   bavSvis ganviTarebi-
saTvis saWiro pirobebi moicavs Semdeg sakiTxebs: janmrTeloba, qcevis specifi-
ka da da emociuri ganviTareba, gonebrivi ganviTareba, ganaTleba, socialuri 
urTierTobebi. socialurma muSakma bavSvis ganviTarebis Sefasebis procesSi unda 
moipovos informacia sxvadasxva wyarodan, rogoricaa bavSvi, mSoblebi da  ojaxi, 
samedicino personali, skolis pedagogebi da sxva. socialurma muSakma Sefasebis 
procesSi, aseve,  unda moipovos Sesabamisi dokumentacia, magaliTad,  samedicino  
Canawerebi da ase Semdeg.  mniSvnelovania, socialurma muSakma mopovebuli infor-
maciisa da bavSvis ganviTarebis procesze misi dakvirvebis Sedegad gaanalizos 
ganviTarebis aRniSnuli aspeqtebi. bavSvis ganviTarebasTan dakavSirebul sakiTx-
ebze socialurima muSakma unda moiZios pasuxebi Semdeg kiTxvebze:

janmrTeloba 
•	 aris Tu ara bavSvi janmrTeli?
•	 aReniSneba Tu ara bavSvs raime qronikuli an mwvave daavadeba?
•	 aris Tu ara bavSvi SezRuduli SesaZleblobis?
•	 imyofeba Tu ara bavSvi regularulad samedicino meTvalyureobis qveS?
•	 sWirdeba Tu ara gansakuTrebuli dieta an sxva gansakuTrebuli pirobebi?
•	 sargeblobs Tu ara samedicino momsaxurebiT?
•	 arsebobs Tu ara bavSvis samedicino dokumentacia?
•	 gakeTebuli aqvs Tu ara saWiro acrebi?
•	 icis Tu ara bavSvma Tavisi janmrTelobis mdgomareobis Sesaxeb?
•	 Seesabameba Tu ara bavSvis fizikuri ganviTareba mis asaks (simaRle, wona, sx-

eulis proporciebi, moZraoba, mxedveloba, semna)? 

qcevis specifika da emociuri ganviTareba
•	 aqvs Tu ara bavSvs Tavis movlis asakis Sesabamisi  unar-Cvevebi?
•	 amJRavnebs Tu ara qceviT Taviseburebebs (antisocialuri qceva, hiperqtiu-

li qceva da a.S)?
•	 hqonia Tu ara sakuTari Tavis dazianebis mcdeloba?
•	 aqvs Tu ara unari, marTos sakuTari Tavi?
•	 aqvs Tu ara unari daamyaros jansaRi urTierToba sxvebTan (TanatolebTan, 

ufrosebTan)?
•	 xom ar aris damokidebuli mavne nivTierebebze (narkotiki, Tambaqo, alkoholi)?
•	 amJRavnebs Tu ara bavSvi adekvatur emociebs?
•	 xom ar aris bavSvi xSirad daRlili an aRgznebuli?
•	 sZinavs Tu ara bavSvs RamiT kargad?
•	 SeuZlia Tu ara  bavSvs damoukideblad Wama da Cacma?
•	 icis Tu ara bavSvma sakuTari saxeli da gvari, asaki da sqesi?
•	 bavSvis metyveleba da qceva socialurad misaRebia Tu ara?
•	 bavSvi erTmaneTisgan arCevs Tu ara axlobel da ucxo adamianebs? eqceva Tu 

ara maT Sesabamisad?
•	 endoba Tu ara bavSvi misTvis nacnob adamianebs?
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•	 keTilganwyobilia Tu ara bavSvi sxva adamianebis mimarT?
•	 TamaSobs Tu ara  bavSvi da-Zmebsa da TanatolebTan erTad?
•	 xom ar ayenebs bavSvis problemuri qceva zians mis usafrTxoebas (ikawravs 

saxes, urtyams Tavs da a.S)?
•	 aqvs Tu ara bavSvs jansaRi TviTSefaseba?
•	 bavSvi adekvaturad reagirebs Tu ara stresze da cvlilebebze?  
•	 xom ar aris bavSvi Zaladobis msxverpli (fsiqologiuri, fizikuri, seqsua-

luri)?

gonebrivi ganviTareba
•	 adekvaturad pasuxobs Tu ara bavSvi dasmul kiTxvebs?
•	 metyvelebs Tu ara bavSvi asakis Sesabamisad?
•	 SeuZlia Tu ara ambis dalagebulad gadmocema?
•	 SeuZlia Tu ara asakis Sesabamisad wera, kiTxva da angariSi?
•	 aqvs Tu ara bavSvs mosmenis unari?
•	 amJRavnebs Tu ara bavSvi interess garemosa da xalxis mimarT?
•	 amJRavnebs interess asakisaTvis Sesabamisi TamaSisadmi?
•	 rogor gamoxatavs bavSvi azrebs?
•	 rogor SeuZlia bavSvs TqvenTan urTierToba?

ganaTleba
•	 iRebs Tu ara bavSvi zogad ganaTlebas?
•	 Seesabameba Tu ara bavSvis asaki swavlis safexurs?
•	 rogori akademiuri moswreba aqvs bavSvs?
•	 rogori disciplina aqvs bavSvs?
•	 eswreba Tu ara gakveTilebs regurulad?
•	 ra aris bavSvis sayvareli sagnebi?
•	 ra sagnebSi saWiroebs bavSvi daxmarebas?
•	 aqvs Tu ara bavSvs gansakuTrebuli miswrafebebi da midrekilebebi?
•	 xom ara esaWiroeba bavSvs gansakuTrebuli pirobebi ganaTlebis misaRebad?

socialuri urTierTobebi
•	 aqvs Tu ara stabiluri, kargi urTierToba ojaxis wevrebTan?
•	 aqvs Tu ara xSiri urToerToba naTesavebTan?
•	 hyavs Tu ara megobrebi da vin arian isini?
•	 gamoxatavs Tu ara bavSvi gansakuTrebuli siaxlovis grZnobas vinmes mimarT?

bavSvis Sefasebis integrirebuli modelis mixedviT,  mzrunvelobis unar-Cveve-
bi  moicavs Semdeg sakiTxebs: yoveldRiuri zrunva, emociuri siTbo, usafrTxoeba, 
zedamxedveloba da sazRvrebi, stimulacia. imis gasagebad Tu rogor uvlian bavS-
vs, socialurma muSakma  unda moipovos informacia mSoblebidan, ojaxis wevrebidan,  
bavSvidan. SesaZloa, aseve saganmanaTleblo da samedicino dawesebulebebidan. mniS-
vnelovania, mopovebuli informaciis gaanalizeba da . pasuxebi Semdeg kiTxvebze:
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yoveldRiuri zrunva
•	 dakmayofilebulia Tu ara bavSvis ZiriTadi yoveldRiuri saWiroebebi?
•	 ra saxis sakvebs iRebs bavSvi?
•	 daculia Tu ara bavSvis higiena?
•	 aqvs Tu ara bavSvis sezonis Sesaferisi tansacmeli?  
•	 aqvs Tu ara ganviTarebisaTvis aucilebeli saTamaSoebi?
•	 aqvs Tu ara bavSvs aucilebeli saswavlo nivTebi?
•	 ZiriTadad, vis akisria  pasuxismgebloba bavSvze?
•	 rogor SeafasebdiT aRmzrdelebis zrunviT unar-Cvevebs?
•	 emociuri siTbo tirilis dros bavSvs amSvideben Tu ara regularulad?
•	 bavSvs epyrobian Tu ara siTboTi da siyvaruliT?
•	 mSoblebi da mzrunvelebi sakmaris dros atareben Tu ara bavSvTan, raTa xeli 

Seuwyon mdgradi urTierTobis SenarCunebas?
•	 xom ar eCxubebian an akritikeben bavSvs xSirad?
•	 xom ar tvirTavs mSobeli/mzrunveli bavSvs sakuTari problemebiT?

usafrTxoeba
•	 bavSvi daculia Tu ara Zaladobisa da ugulebelofisagan?
•	 xom ar yofila ojaxuri Zaladobis SemTxveva da xom ar aris bavSvi mowme an 

msxverpli am Zaladobis?
•	 aqvs Tu ara ojaxis romelime wevrs fsiqikuri an fizikuri janmrTelobis 

problema?
•	 aris Tu ara ojaxSi mavne nivTierebebze damokidebulebis SeTxvevebi?
•	 imyofeba Tu ara ojaxis romelime wevri sasjelaRsrulebiT dawesebuleba-

Si?
•	 yofila Tu ara ojaxSi bavSvis sikvdilianobis SemTxveva?
•	 yofila Tu ara ojaxSi bavSvis gaSvilebis SemTxveva?
•	 yofila Tu ara ojaxSi bavSvis saaRmzrdelo dawesebulebaSi moTavsebis 

SemTxveva?   
•	 xom ar toveben bavSvs ucxo adamianebTan?
•	 bavSvis problemuri qceva xom ar ayenebs zians mis usafrTxoebas (ikawravs 

saxes, urtyams Tavs)?
•	 rogor meTodebs gamoiyeneben mSoblebi/mzrunvelebi bavSvis dasasjelad?
•	 sjian Tu ara bavSvs fizikurad?

zedamxedveloba da sazRvrebi
•	 adevneben Tu ara Tvalyurs bavSvs dRis ganmavlobaSi?
•	 arsebobs Tu ara ojaxSi wesebi da normebi bavSvis qcevis Sesaxeb?
•	 adevneben Tu ara Tvalyurs mSoblebi/mzrunvelebi bavSvis urTierTobas da-

Zmebsa da TanatolebTan?
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stimulacia 
•	 exmarebian Tu ara ojaxis wevrebi bavSvs ganaTlebasa da pirovnul ganviTare-

baSi ?
•	 exmarebian Tu ara ojaxis wevrebi bavSvs damoukideblobis grZnobis ganvi-

TarebaSi?
bavSvis Sefasebis integrirebuli modelis mixedviT  ojaxuri da garemo 

faqtorebis Seswavla Seicavs Semdeg sakixTebs:  ojaxis funqcionireba, social-
uri Tanadgomis qseli, socialuri integracia, sacxovrebeli, Semosavali da 
dasaqmeba. socialurma muSakma ojaxis funqcionirebis Sesaxeb informacia unda 
moipovos bavSvisgan, ojaxis wevrebisgan, axloblebisgan. ojaxuri da garemo faq-
torebis Sefasebis procesSi socialurma muSakma unda moiZios pasuxebi Semdeg 
kiTxvebze:

ojaxis funqcionireba
•	 rogori urTierToba aqvT ojaxis wevrebs erTmaneTTan?
•	 ganawilebulia Tu ara funqciebi ojaxis wevrebs Soris?
•	 rogori urTierToba aqvs ojaxs gare samyarosTan?
•	 arsebobs Tu ara ojaxSi SeTanxmebuli wesebi?U 
•	 rogor reagirebs ojaxi stresze?
•	 rogor iReben ojaxis wevrebi gadawyvetilebebs?
•	 rogori istoria aqvs ojaxs?
•	 rogori Rirebulebebi da tradiciebi aqvs ojaxs?
•	 religias ra adgili uWiravs ojaxis cxovrebaSi?
•	 da sxva.

socialuri Tanadgomis qseli
•	 aqvs Tu ara ojaxs mWidro kontaqti naTesavebTan?
•	 aqvs Tu ara urTierToba mezoblebTan, megobrebTan?
•	 sargeblobs Tu ara ojaxi TemSi arsebuli sxvadasxva momsaxurebiT?

socialuri integracia
•	 integrirebulia Tu ara ojaxi im sazogadoebaSi, romelSic igi cxovrobs?
•	 xom ar aris gariyuli sazogadoebisgan da Tu aris, maSin ra aris amis mizezi?

sacxovrebeli
•	 aqvs Tu ara ojaxs stabiluri TavSesafari?
•	 aris Tu ara ojaxSi usafrTxo sayofacxovrebo pirobebi?
•	 ra saxis sacxovrebeli aqvs ojaxs?
•	 ramdeni oTaxia sacxovrebelSi?
•	 damakmayofilebelia Tu ara sacxovrebeli adgilis mdgomareoba?
•	 damakmayofilebelia Tu ara sacxovrebelSi sanitarul-higienuri mdgomare-

oba (abazana, tualeti, samzareulo)?
•	 rogoria sacxovrebelSi komunaluri mdgomareoba?
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Semosavali da dasaqmeba
•	 aqvs Tu ara ojaxs stabiluri Semosavali?
•	 muSaoben Tu ara ojaxis wevrebi?
•	 iRebs Tu ara ojaxi socialur daxmarebas? 
•	 miumarTavs Tu ara ojaxs gancxadebiT saთanado organoebisaTvis finansuri 

daxmarebis moTxovniT?
•	 aqvs Tu ara ojaxs vali?

8.2 bavSvis ekoruka

ekoruka aris saSualeba, romelic aqtiurad gamoiyeneba socialuri muSakebis 

mier rogorc bavSvTan, aseve, ojaxTan muSaobisas. Eekoruka bavSvis socialur kon-

teqstSi Seswavlis saukeTeso saSualebaa.  ekorukis maTodi ganaviTara ana hartman-

ma 1975 wels rogorc beneficiarze ekologiuri sistemebis zegavlenis saukeTeso 

grafikuli maCvenebeli. bavSvis Sefasebis procesSi ar unda daviviwyoT misi eko- Sefasebis procesSi ar unda daviviwyoT misi eko-

logiuri (garemo) sistemebi, romlebic xSirad Zlier zegavlenas axdenen bavSvis 

problemaze da, imavdroulad, problemis gadaWris SesaZlo wyarosac warmoadge-

nen. socialurma muSakma unda moipovos informacia am sistemebis funqcionirebisa 

da urTierTmimarTebis Sesaxeb. bavSvis sistemebs Soris ZiriTadia:  bavSvis ojaxi, 

socialuri qseli da sazogadoebrivi dawesebulebebi. bavSvis ekologiuri garemo 

unda Sefasdes ekorukis meSveobiT, romelSic aisaxeba is ZiriTadi sistemebi, rom-

lebic zemoqmedeben bavSvze da gavlenas axdenen mis cxovrebaze. 

 ekorukis Sedgenisas socialuri muSaki da beneficiari erToblivad  xataven 

rukas, romlis centrSic aris bavSvi. rukaze naCvenebia is mniSvnelovani sistemebi, 

romlebic bavSvis cxovrebis nawils Seadgenen da masze asaxulia am sistemebTan ba-

vSvis urTierToba.  es sistemebi dakavSirebulia bavSvTan xazebiT. 

ekorukis simboloebia:   

     aRniSnavs bavSvs, ojaxs, jgufs, sistemas

aRniSnavs myar, mWidro urTierTobas

aRniSnavs sust, aramyar urTierTobas

aRniSnavs konfliqtur, stresul urTierTobas
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es sistemebi dakavSirebulia bavSvTan xazebiT.  
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                        aRniSnavs myar, mWidro urTierTobas 

 

    aRniSnavs sust, aramyar urTierTobas 

 

                      aRniSnavs konfliqtur, stresul urTierTobas 

 

isari romelic mimarTulia sistemidan BbavSvisken 

miuTiTebs sistemis zegavlenas bavSvze, xolo roca 

bavSvidan — sistemisken, maSin, piriqiT, miuTiTebs 

bavSvis zegavlenas sistemaze. 

 

ormxrivi isari bavSvsa da sistemebs Soris miuTiTebs 

maT Soris ormxriv urTiergavlenaze. 

 

8.3 bavSvis genograma 

bavSvis genograma aris fsiqiatr murie bouenis SemuSavebuli 

meTodi, romelic saSualebas gvaZlevs ukeT SeviswavloT bavSvis ojaxis 

sistemaSi arsebuli urTierTobebi. bavSvis genograma unda Seivsos sam 

Taobaze: bavSvi, mSoblebi, bebia da babua. bavSvis genograma unda 

moicavdes  sami tipis informacias: 

1. demografiuli (dabadebisa da gardacvalebis wlebi, sxva 

mniSvnelovani TariRebi) 

2.  funqcionaluri (genetikuri daavadebebi, devianturi qceva, 

SezRuduli SesaZlebloba, alkoholizmi da ojaxuri 

Zaladobis istoria) 

3. informacia mniSvnelovani movlenebis Sesaxeb (bavSvis 

dabadeba, qorwineba, ojaxis wevris gardacvaleba da sxva) 

Ggenogramis saSualebiT Seiswavlian bavSvis ojaxis struqturas. 

igi gvexmareba gavarkvioT bavSvis ojaxis Semadgenloba; aseve vigebT 
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isari romelic mimarTulia sistemidan BbavSvisken 

miuTiTebs sistemis zegavlenas bavSvze, xolo 

roca bavSvidan – sistemisken, maSin, piriqiT, miu-

TiTebs bavSvis zegavlenas sistemaze.
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Tebs maT Soris ormxriv urTiergavlenaze.
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bavSvis genograma aris fsiqiatr murie bouenis SemuSavebuli meTodi, rome-
lic saSualebas gvaZlevs ukeT SeviswavloT bavSvis ojaxis sistemaSi arsebuli 
urTierTobebi. bavSvis genograma unda Seivsos sam Taobaze: bavSvi, mSoblebi, bebia 
da babua. bavSvis genograma unda moicavdes  sami tipis informacias:

1. demografiuli (dabadebisa da gardacvalebis wlebi, sxva mniSvnelovani Ta-
riRebi)

2. funqcionaluri (genetikuri daavadebebi, devianturi qceva, SezRuduli 
SesaZlebloba, alkoholizmi da ojaxuri Zaladobis istoria)

3. informacia mniSvnelovani movlenebis Sesaxeb (bavSvis dabadeba, qorwineba, 
ojaxis wevris gardacvaleba da sxva)

Ggenogramis saSualebiT Seiswavlian bavSvis ojaxis struqturas. igi gvex-
mareba gavarkvioT bavSvis ojaxis Semadgenloba; aseve vigebT ojaxis istorias da 
varkvevT, ramdenad meordeba erTi da igive problema sxvadasxva TaobaSi. 

genogramis simboloebia:
sayuradReboa, rom zemoxsenebuli informaciis aRsaniSnavad simboloebis 

gverdiT keTdeba mokle miniSnebebi. 
          
          

     mamrobiTi 

     mdedrobiTi

     Aaborti an mkvdrad Sobadoba
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ojaxis istorias da varkvevT, ramdenad meordeba erTi da igive problema 

sxvadasxva TaobaSi.  

genogramis simboloebia: 

sayuradReboa, rom zemoxsenebuli informaciis aRsaniSnavad 

simboloebis gverdiT keTdeba mokle miniSnebebi.  

           
           
 

     mamrobiTi  

 

 

 

 

     mdedrobiTi 

 

 

 

 

 

 

     Aaborti an mkvdrad Sobadoba 

 

  

 

    

sikvdili 

 

 

 

 

        ganqorwineba 

 

 

 

161 
 

ojaxis istorias da varkvevT, ramdenad meordeba erTi da igive problema 

sxvadasxva TaobaSi.  

genogramis simboloebia: 

sayuradReboa, rom zemoxsenebuli informaciis aRsaniSnavad 

simboloebis gverdiT keTdeba mokle miniSnebebi.  

           
           
 

     mamrobiTi  

 

 

 

 

     mdedrobiTi 

 

 

 

 

 

 

     Aaborti an mkvdrad Sobadoba 

 

  

 

    

sikvdili 

 

 

 

 

        ganqorwineba 

 

 

 

161 
 

ojaxis istorias da varkvevT, ramdenad meordeba erTi da igive problema 

sxvadasxva TaobaSi.  

genogramis simboloebia: 
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      sikvdili

      ganqorwineba

       daSoreba

      myari, mWidro urTierToba

      susti, aramyari urTierToba

      konfliqturi urTierToba

      erT ojaxSi mcxovrebi adamianebis
      SemomsazRvreli simbolo 

gamoyenebuli literatura:

socialuri momsaxurebis saagentos bavSvisa da ojaxis Sefasebis formebi1. 
Framework of the Assessment of Children in Need in UK. Retrieved from 2. http://www.
archive.official-documents.co.uk/document/doh/facn/fw-00.htm
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ojaxis istorias da varkvevT, ramdenad meordeba erTi da igive problema 

sxvadasxva TaobaSi.  
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Tavi IX: ojaxis mniSvneloba
socialur samuSaoSi

es Tavi mimoixilavs ojaxTan muSaobis rols socialur samuSaoSi; ganixilavs 

ojaxs ekologiuri sistemebis Teoriis mixedviT da acnobs socialur muSakebs im 

ZiriTad cnebebs, faqtorebs, meTodebsa da instrumentebs, romlebic maT daexma-

rebaT ojaxis Sefasebis procesSi. 

9.1 ojaxi rogorc sistema

ojaxi aris mcire socialuri jgufi dafuZnebuli col-qmrulsa da naTesaur  

kavSirebze da moicavs urTierTobs im adamianebs Soris romlebic erTad cxovro-

ben da uZRvebian saerTo meurneobas. saqarTvelos kanonis `socialuri daxmarebis 

Sesaxeb~ mixedviT, ojaxi aris `gancalkevebul sacxovrebel farTobze mudmivad 

mcxovrebi piri an pirTa wre, romelic eweva erTobliv Sinasameurneo saqmianobas~. 

ojaxTan muSaobas bavSvze zrunvis sferoSi socialuri samuSaos praqtikaSi 

udidesi roli da mniSvneloba eniWeba, radgan swored  ojaxis gavleniT yalibdeba 

bavSvis pirovneba. ojaxuri garemo, romelSic igulisxmeba mSoblebis socialuri 

mdgomareoba, saqmianobis formebi, maTi gonebrivi ganviTarebis done, ekonomiku-

ri  done, mniSvnelovnad ganapirobebs bavSvis cxovrebas. ojaxebi gadian evolu-

ciur cikls erTad yofnidan TandaTan gancalkevebamde. srulwlovani asakis mi-

Rwevis Semdeg Svilebi qmnian sakuTar ojaxebs. virjinia satiri11, ojaxis cnobili 

fsiqoTerapevti, xazs usvams im ojaxis mniSvnelobas, romelSic gaizarda adamiani: 

`Tqvens axal ojaxSi advilad amoicnobT urTierTobis iseTi models, romelic da-

maxasiaTebeli iyo Tqveni bavSvobis ojaxisaTvis~.

socialur samuSaoSi ojaxi ganixileba rogorc sistema.  sistemuri midgomis 

mixedviT,  Tu ojaxis erT wevrs raime SeemTxva, es ara marto ojaxis masTan damoki-

debulebaze aisaxeba, aramed ojaxis sxva wevrebs Soris urTierTobazec, anu es 

konkretuli SemTxveva zemoqmedebs mTel ojaxze. 

ojaxTan muSaobisas socialuri muSaki cdilobs Semdegi problemebis gada-

wyvetas: 

•	 bavSvis mSoblebis an aRmzrdelebis mzrunvelobis unar-Cvevebis gaumjobese-

bas;

•	 mSoblebsa da Svilebs Soris urTierTobis problemebis mogvarebas;

•	 ojaxis calkeuli wevrebis pirovnul problemebze muSaobas;

•	 garemo faqtorebis mier gamowveuli problemebis gadaWraSi ojaxis dax-

amrebas (arasakmarisi Semosavali, umuSevroba, mZime socialuri pirobebi, 

resursebis nakleboba).

11  amerikeli fsiqoTerapevti, (1916-1988), cnobili Tavisi midgomebiT ojaxur TerapiasTan dakavSirebiT 

Tavi IX
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9.2 ojaxTan dakavSirebuli ZiriTadi cnebebi

ojaxTan muSaobisas socialur muSakma unda icodes is ZiriTadi cnebebi, rac 

mas daexmareba ojaxebis funqcionirebis SefasebaSi, kerZod:  

•	 ojaxis  wonasworoba (homeostazi)  –  ojaxi, rogorc sistema, midrekilia wo-

nasworobis mdgomareobisaken da amasTanave Tavad aviTarebs meqanizmebs ho-

meostazis anu  wonasworobis SesanarCuneblad. rodesac ojaxis  homeostazs 

safrTxe emuqreba, ojaxi cdilobs  wonasworobis SenarCunebas da aRdgenas. 

ojaxis wevris problemuri qceva SesaZloa iyos wonasworobis SenarCunebisa 

Tu aRdgenis mcdeloba. homeostasis darRvevis SemTxvevaSi ojaxSi krizisis 

etapi dgeba.

•	 SeWiduloba da adaptacia – SeWiduloba gulisxmobs ojaxis wevrebs Soris 

arsebul emociur kavSirs da ojaxur sistemaSi individis avtonomiis  xa-

risxs. sxva sityvebiT ojaxi aregulirebs fizikur da fsiqologiur siaxlo-

ves. adaptacia ojaxis SeswavlaSi erT-erTi centraluri cnebaa.  adaptacia 

gulisxmobs ojaxis unars, Seeguos Sida da gare (avadmyofoba, ganqorwineba) 

faqtorebiT gamowveul emociur daZabulobas.

•	 ojaxis sazRvrebi – ojaxi sazogadoebis nawilia da Sesabamisad CarTulia sa-

zogadoebis sxvadasxva sistemasTan urTierTobaSi. arCeven ojaxebs gaxsnili 

sazRvrebiT, daxuruli sazRvrebiTa da SemTxveviTi sazRvrebiT. gaxsnili 

sazRvrebi im ojaxebisaTvis aris damaxasiaTebeli, romlebic aqtiurad ur-

TierToben sxva garemo sistemebTan, xolo daxuruli sazRvrebi.  im ojaxebs 

gaaCniaT, romelnic sakuTari surviliT an raime mizezis gamo mowyvetilni 

arian garesamyaros da masTan naklebi kavSiri aqvT. ojaxebs SemTxveviTi sa-

zRrebiT akliaT sicxade da xSirad icvlebian garemo sistemebTan damokide-

bulebis procesSi. kvlevebi gviCvenebs, rom ojaxebi ukeT funqcionireben, 

rodesac maT ufro gaxsnili da moqnili sazRvrebi aqvT, xolo disfunqciebis 

ganviTarebis yvelaze didi Sansi aqvT      ojaxebs SemTxveviTi sazRvrebiT. 

•	 triangulacia _ trangulacias uwodeben ojaxSi or adamians Soris konfli-

qtsa Tu dapirispirebaSi mesame adamianis CarTvas. ojaxis  homeostazi irRve-

va rodesac triangulacias regularuli xasiaTi eZleva .

•	 ojaxuri qvesistema – ojaxur qvesistemebSi moiazreba ojaxis ufro patara 

erTeulebi, romlebic efuZneba raime niSans, magaliTad Taobas, asaks, sqess 

an funqcias. aseTi qvesistemebia col-qmris qvesistema, da-Zmis qvesistema, 

dedis da qaliSvilis qvesistema da a.S.

•	 ojaxuri rolebi – ojaxSi TiToeul wevrs aqvs Tavisi gansazRvruli funq-

cia da struqturuli urTierTmimarTeba sxva wevrebTan.  rolebi asocirdeba 

ojaxis ama Tu im wevris mosalodnel, dasaSveb da akrZalul qcevebTan. magali-

Tad, dedis roli eqspresiulia (grZnobebis gamoxatva, RirebulebaTa sistemis 

gadacema), xolo mamis roli – qmediTi (ojaxis ekonomikuri uzrunvelyofa).
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•	 ojaxis tipebi – ojaxis Semdeg tipebs gamoyofen: ojaxis birTvi da gafar-

Toebuli ojaxi.  ojaxis birTvi Sedgeba ZiriTadi wevrebisagan: deda, mama da 

Svilebi, xolo gafarToebuli ojaxi ZiriTadi birTvis garda ojaxis sxva we-

vrebsac aerTianebs.

•	  identificirebuli (amocnobili) `pacienti~ – aris ojaxis wevri, romelic 

ojaxis SigniT problemis saTaved ganixileba. xSir SemTxvevaSi amocnobili 

`pacienti~ aris ojaxuri situaciis msxverpli, romlis konkretuli qceva 

ojaxSi arsebuli sxva problemiT aris ganpirobebuli da warmoadgens reaq-

cias ojaxSi mimdinare disfunqciur procesebze.

•	 ufrosi bavSvi – ewodeba bavSvs, romelsac ojaxSi daevala umcros da-Zmaze 

zrunva an mSoblis sxva funqciis aReba. normaluria, rodesac es xdeba marto-

xela mravalSviliani mSoblis ojaxSi; disfunqciuria, rodesac bavSvisTvis 

mSoblis funqciebis miniWeba mohyveba mSoblis mxridan sakuTari funqciebis 

moulodnel da daugegmav uaryofas an Seusruleblobas.

•	 aTqvefili da danawevrebuli ojaxebi – aTqvefilia ojaxi, romelSic TiTq-

mis ar arsebobs sazRvrebi ojaxis wevrebs Soris da maT dakarguli aqvT avto-

nomia. isini TiTqos erTmaneTze gadajaWvulebi arian. danawevrebuli ojaxe-

bi ki is ojaxebia, romlebSic, piriqiT, ojaxis wevrebs Soris zedmetad mtkice 

sazRvrebia da maT erTmaneTTan sakmarisze naklebi urTierToba aqvT. aseTi 

ojaxebi xSirad disfunqciuria.

•	 ojaxis wesebi – ojaxis  wonasworobis SenarCunebas emsaxureba misi wevrebis 

daqvemdebareba ojaxis wesebisa da normebisadmi. ojaxis wesi es aris garkveu-

li dauwereli Tanxmoba ojaxSi qcevis normebis Sesaxeb. vinaidan umravlesad 

amgvari wesebi dauwereli da farulia da xSir SemTxvevaSi gaucnobierebelic, 

isini mJRavdebian ojaxis wevrebs Soris urTierTobaze dakvirvebisas. arsebo-

bs Riad formulirebuli wesebic, rogoricaa, `bavSvebi 10 saaTisaTvis saxl-

Si unda iyvnen~, `am saxlSi ar iginebian~, `bavSvebi mSoblebs ar epasuxebian~ da 

a.S., Tumca praktikosi socialuri muSakisaTvis, rogorc wesi, ojaxis Sefase-

bisas ufro informaciulia is faruli wesebi, romlebiTac ojaxi xelmZRva-

nelobs da maTi disfunqciurobis xarisxi.  wesebi, romelic ojaxis harmonias 

arRvevs, disfunqciuria. aseTi wesebis magaliTebia: `mamas yovelTvis SeuZlia 

Tavisi survilebisa da zraxvebis gamoxatva, ojaxis danarCen wevrebs ki _ mxo-

lod im SemTxvevaSi, roca maTi survilebi mamis interesebs emTxveva~, `nu daa-

naxveb sxvebs Sens sisustes da nu gamoxatav emociebs sxvebis winaSe~, `nu aiReb 

pasuxismgeblobas Sens qcevaze. yovelTvis sxvas gadaabrale~, `nu ilaparakeb 

ojaxis problemebze~. disfunqciuri wesebisgan gansxvavebiT, jansaRi wesebi 

xels uwyobs ojaxis wevrebis Tavisufal da jansaR pirovnebebad Camoyalibe-

bas. aseTi wesebis magaliTebi SeiZleba iyos: `ojaxis yvela wevris azri mniS-

vnelovania~, `mniSvnelovania visaubroT sakuTar grZnobebze da emociebze~, 

`mniSvnelovania ojaxuri problemebis ganxilva da gamosavlis erTad povna~. 

Tavi IX



132

•	 Zalauflebis struqtura ojaxSi – Zalaufleba ojaxSi ganimarteba, rogorc 

erTi adamianis unari gavlena iqonios ojaxis sxva wevris an wevrebis qcevaze. 

yvela ojaxs gaaCnia Zalauflebis garkveuli struqtura, romelic gansazR-

vravs, Tu ra xarisxiT  SeuZlia ojaxis erT wevrs gavlena iqonios ojaxis me-

ore wevrze. ojaxis Sefasebisas mniSvnelovania imis garkveva, Tu vis uWiravs 

wamyvani roli gadawyvetilebebis miRebisas. ojaxze dakvirvebisas am Tvalsa-

zrisiT erTob informaciulia yuradReba mivaqcioT Semdeg faqtorebs:

•	 vin ras akeTebs da vis ra reaqcia aqvs?

•	 vin vis elaparakeba?

•	 vin ambobs pirvel sityvas?

•	 vin vis awyvetinebs?

•	 vin vis eTanxmeba?

•	 vin laparakobs yvelaze mets?

•	 vin iRebs gadawyvetilebas da visi azria yvelaze mTavari gadawyvetilebis 

miRebisas?

•	 ojaxis ganviTarebis stadiebi – ojaxi Tavis ganviTarebis periodSi gadis 

sxvadasxva stadias, rogoricaa axaldaqorwinebuli ojaxi, fexmZimoba, axal-

Sobili bavSvis  stadia, mcirewlovani Svilebis stadia, mozardi Svilis sta-

dia, ,,carieli budis stadia’~. erTi stadiidan meoreze gadasvla garkveul 

stresTan aris dakavSirebuli. 

stadia ganviTarebis amocana

SeuRlebuli wyvili 

bavSvebis gareSe

warmatebuli urTierTobis 
Camoyalibeba. orsulobasTan, naTesavebTan, mSoblobasTan 
Segueba.

ojaxi Cvili bavSviT Cvili bavSvis aRzrdasTan Segueba

ojaxi baRis asakis 

bavSviT

energiis ganawilebisa da drois naklebobis problemebis 

mogvareba

ojaxi 6-13 wlis bavSviT
skolis asakis bavSvis problemebTan Segueba. bavSvis 

ganaTlebaze zrunva.

ojaxi mozardiT (13-20w.)
Tavisuflebisa da pasuxismgeblobis balansireba. mSoblis 

samsaxureobrivi an sxva interesebis win wamoweva

ojaxi meore Taobis 

axalgazrdebiT

Svilebis ojaxidan wasvlis SesaZlebloba da amasTan Segueba. 

ojaxuri siTbos SenarCunebaze zrunva

Sua xnis mSoblebi 

“carieli bude”        

wyvilis urTierTobis gaRrmaveba. ufros da umcros Taobas 

Soris urTierTobebis SenarCuneba
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ojaxTan muSaobis mniSvnelovani faqtorebi 

•	 problemis gansazRvra – ojaxTan muSaobis dros mniSvnelovania, pirvel 

rigSi, yuradReba gamaxvildes, Tu ra warmoadgens problemas. problema unda 

ganisazRvros ojaxis yvela wevris mier, raTa socialur muSaks saSualeba 

hqondes, gaarkvios, Tu rogoria problemis xedva ojaxis TiToeuli wevris 

mier. ojaxis yvela wevrs unda vkiTxoT, Tu ra problema aqvs ojaxs mTlianad 

da ra zegavlenas axdens es problema ojaxis TiToeuli wevris cxovrebaze.

•	 komunikaciis forma – socialuri muSaki unda daakvirdes, Tu rogor urT-

ierToben erTmaneTTan ojaxis wevrebi, vin vis elaparakeba, ojaxis wevrebs 

Soris konfliqti ufro xSiria, Tu SeTanxmebuli moqmedeba SeimCneva? so-

cialur muSakTan saubrisas vin vis gverdiT jdeba da vin sargeblobs gadamw-

yveti sityvis uflebiT.

•	 problemis konteqsti – saWiroa ganisazRvros, Tu ra konteqstSi aRmocenda  

problema:  ojaxuri wonasworobis rRveva da problema rame mniSvnelovani 

cvlilebiT xom ar aris gamowveuli.

•	 ojaxis funqcionireba – socialuri muSaki ojaxTan muSaobisas afasebs, Tu 

rogor funqcionirebs ojaxi. xom ar arsebobs rame disfunqcia an simptomi, 

romelic Taobidan Taobas gadaecema da ojaxis keTildReobas safrTxes uqm-

nis?

•	 aliansebi – ikveTeba Tu ara gansakuTrebuli aliansebi ojaxis SigniT da 

Riad an farulad upirispirdebian  Tu ara es aliansebi erTmaneTs? Aalianss 

ojaxis SigniT SeiZleba hqondes rogorc konstruqciuli, aseve destruqciu-

li xasiaTi. konstruqciulia iseTi aliansi, romelic orientirebulia prob-

lemis mogvarebisa da ojaxs SigniT SeTanxmebis miRwevisaken (mag., Tu col-

qmari cdilobs, daxmarebis xeli gauwodos mavne nivTierebebze damokidebul 

Svils). aseT dros socialuri muSakis roli aliansis gaZlierebaSi mdgomare-

obs. destruqciulia aliansi, rodesac igi qmnis problemas ojaxSi, an arseb-

uli problemis gaRrmavebas iwvevs. (mag., dedamTilisa da mulis aliansi col-

qmris konfliqtis gasaRrmaveblad) am SemTxvevaSi socialuri muSakis mcde-

loba aliansis Sesustebis an daSlisaken unda iyos mimarTuli.  

•	 socialuri Tanadgomis qselis Sefaseba – ojaxTan muSaobisas socialuri 

muSaki Seiswavlis ojaxis Tanadgomis rogorc oficialur aseve araoficial-

ur qsels. kerZod, arkvevs, Tu romeli adamianebis (mezoblebis, naTesavebis, 

megobrebi), jgufebis an organizaciebis daxmarebiT SeiZleba ojaxis konkre-

tuli  problemis gadawyveta. 

•	 ojaxis Zlieri mxareebis moZieba da Sefaseba – iseve rogorc individTan 

ojaxTan muSaobis drosac socialuri muSaki yuradRebas amaxvilebs ojaxis 

Zlier mxareebze da Sesabamis Carevas am Zlier mxareebze dayrdnobiT gegma-

vs. 
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9.3 ekoruka

ekoruka aris instrumenti, romelic aqtiurad gamoiyeneba socialuri muSa-

kebis mier rogorc bavSvTan, aseve, ojaxTan muSaobisas. Eekoruka ojaxis socialur 

konteqstSi Seswavlis saukeTeso saSualebaa.  ekorukis sqema SeimuSava ana hart-

manma 1975 wels, rogorc ojaxze ekologiuri sistemebis zegavlenis saukeTeso 

grafikuli maCvenebeli.    ekorukis Sedgenisas socialuri muSaki da beneficiari 

erToblivad  xataven rukas, romlis centrSic aris ojaxi. rukaze naCvenebia is mni-

Svnelovani sistemebi, romlebic ojaxis cxovrebis nawils Seadgenen da asaxulia am 

sistemebTan ojaxis urTierToba.  es sistemebi dakavSirebulia ojaxTan xazebiT. 

ekorukis simboloebia: 

aRniSnavs ojaxs, individs, jgufs, sistemas

aRniSnavs myar, mWidro urTierTobas.

aRniSnavs sust, aramyar urTierTobas.

aRniSnavs konfliqtur, stresul urTierTobas.

isari romelic mimarTulia sistemidan ojaxisken 

miuTiTebs sistemis zegavlenas ojaxze, xolo roca 

ojaxidan – sistemisken, maSin, piriqiT, miuTiTebs 

ojaxis zegavlenas sistemaze.

ormxrivi isari ojaxsa da sistemebs Soris miuTi-

Tebs maT Soris ormxriv urTiergavlenaze.

9.4 ojaxuri konferencia

ojaxTan muSaobis erT-erTi mniSvnelovani meTodia ojaxuri konferencia, 

romelic ZiriTadad gamoiyeneba krizisuli situacis dros mis gansamuxtad da 

problemebis mosagvareblad. ojaxuri konferenciis mizania gamosavlis Zieba da 

arsebuli problemis irgvliv ojaxis wevrTa gaerTianeba maT mosagvareblad.

bavSvze zrunvis sferoSi ojaxuri konferencia bavSvzea orientirebuli. igi 
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Sedgeba mosamzadebeli da ZiriTadi etapisagan.  mosamzadebel etapze socialu-

ri muSaki winaswar gegmavs konferencias. pirvel rigSi, igi konferenciis mizans 

aTanxmebs bavSvsa da mis ojaxTan. Aaseve, gegmavs konferenciis Catarebis drosa da 

adgils,  romelsac winaswar acnobebs  yvela monawiles. 

ojaxuri konferenciis monawileni SeiZleba iyvnen: bavSvi, ojaxis wevrebi 

(deda, mama, bebia, babua, mindobiTi mSoblebi da a.S), bavSvTan momuSave speciali-

stebi (socialuri muSaki, pedagogi, fsiqologi, eqimi da a.S.), warmomadgenlebi 

ojaxis Tanadgomis qselidan (mag. Mmegobari, mezobeli,ufrosi megobari, pedagogi, 

socialuri muSaki) da socialuri samsaxuris warmomadgeneli(magaliTad, ufrosi 

socialuri muSaki). Oojaxuri konferenciis Semadgenloba ganisazRvreba SemTxve-

vis specifikidan da interesebidan gamomdinare. 

ojaxuri konferenciis ZiriTad etaps warmarTavs socialuri muSaki. igi ac-

nobs damswre sazogadoebas ojaxuri  konferenciis miznebs da warmarTavs mis msv-

lelobas. saubari mimarTulia gamokveTili problemisa da Seqmnili krizisuli si-

tuaciisaken. konferenciis yvela monawile afiqsirebs Tavis mosazrebas, imarTeba 

diskusia, romlis drosac aris riski, rom situacia daiZabos da umarTavi gaxdes 

interesTa konfliqtis gamo, amitomac situaciis marTvis sadaveebi socialuri 

muSakis xelT unda darCes.  socialuri muSaki exmareba jgufs poziciaTa Sejereba-

Si da samoqmedo gegmis SemuSavebasa da TiToeuli monawile mxaris pasuxismgeble-

bisa da misi Sesrulebis vadebis gansazRvraSi. socialurma muSakma unda awarmoos 

ojaxuri konferenciis Canaweri (oqmi), romelSic asaxulia rogorc konferenciis 

Catarebis miznebi, aseve dasaxuli gegma da dafiqsirebulia monawileTa xelmowe-

rebi, romliTac isini adastureben pasuximgeblobebs arsebuli krizisis daZlevis 

Sesaxeb.   Tavi IX
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Tavi X: komunikacia, interviu da
konsultireba

es Tavi mimoixilavs komunikaciis mniSvnelobas socialur samuSaoSi da awvdis 

socialur muSakebs informaciias komunikaciis saxeebis, efeqturi komunikacii-

sa da komunikaciis xelSemSleli faqtorebis Sesaxeb. aRniSnul TavSi yuradReba 

gamaxvilebulia intervius specifikaze socialur samuSaoSi, kerZod ki, pirveli 

intervius mniSvnelobaze da ayalibebs warmatebuli intervius ganmapirobebel 

faqtorebs. Aaseve, es Tavi mimoixilavs konsultirebas rogorc socialuri samuSa-

os intervenciis erT-erT mniSvnelovan formas, kerZod ki konsultirebis  rols, 

process, modelebs da misi Catarebis unar-Cvevebs. 

10.1 komunikacia

komunikacia socialuri muSakis profesiaSi erT-erTi yvelaze mniSvnelovani 

aspeqtia, Sesabamisad, komunikaciis kargi unar-Cvevebis qona warmatebuli praqti-

kis garantiaa. K

komunikacia ormxrivi procesia, romelic, ZiriTadad, informaciis gacema-

sa da informaciis miRebas ukavSirdeba. Tumca unda aRiniSnos, rom komunikacia 

mxolod informaciis gacvliT ar Semoifargleba. komunikaciis procesi or do-

neze mimdinareobas – Sinaarsisa da damokidebulebis. amasTan, es ukanaskneli gan-

sazRvravs pirvels. rodesac adamianebi erTmaneTs esaubrebian, Sinaarsis doneze 

icvleba cnobebi. rac Seexeba grZnobebs, romlebic komunikaciis procesis arse-

biT Semadgenel nawils warmoadgens, isini gadaecema damokidebulebis doneze. 

damokidebulebis ganmsazRvreli signalebi SeiZleba iyos: pozitiuri, neitralu-

ri, an negatiuri. manam, sanam Tanamosaubris mimarT damokidebuleba pozitiuria 

(an neitraluri), Sinaarsis done Tavisufalia, rac niSnavs, rom cnobebma SeiZleba 

Seuferxeblad gaiaros. rogorc ki damokidebulebis doneze uaryofiTi signale-

bi Cndeba, maSin Tavad mosaubreTa Soris damokidebuleba imdenad mniSvnelovani 

xdeba, rom Sinaarsis Seuferxeblad gavla SeuZlebelia da Tavs iCens komunikaciis 

problemebi. 

komunikaciis sxvadasxva saxe arsebobs, kerZod: 

•	 simboluri komunikacia

•	 araverbaluri (arasityvieri) komunikacia

•	 verbaluri komunikacia

•	 werilobiTi komunikacia

simboluri komunikacia aris komunikaciis iseTi saxe, romlis drosac azri 

gadaicema simboloebis meSveobiT. am simboloebis magaliTebia: Cacmuloba (asakis, 

kulturis, socialuri klasis mixedviT), pirveli STabeWdileba, garemo (avejis 

ganlageba, suraTebi, a.S.), qceva. 

araverbaluri komunikacia iseT komunikacias gulisxmobs, romlis drosac 

mniSvneloba eniWeba Jestikulacias, saxis gamometyvelebas, TvalebiT kontaqts, 

xmis tembrs da sxva arasityvier elementebs. araverbaluri komunikaciis gageba 

Tavi X
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sakmaod rTulia. imisaTvis, rom SevZloT araverbaluri komunikaciiT gadmoce-

muli informaciis zustad wakiTxva, aucilebelia dakvirveba. warmatebul araver-

balur komunikacias SeiZleba xeli Seuwyos Semdegma faqtorebma:

•	 yuradRebiT mosmena – mosaubrisaTvis mTliani yuradRebis daTmoba;

•	 TvalebiT kontaqti – Tanamosaubris yureba dialogis dros;

•	 jdomis poza – Tanamosaubris pirispir jdoma aragadajvaredinebuli xe-

lebiT;

•	 saxis gamometyveleba – TanamosaubrisaTvis keTilganwyobis dafiqsireba 

saxis gamometyvelebiT (Tavis daqneva Tanxmobis niSnad, Rimili da a.S.)

verbaluri komunikacia gulisxmobs sityvebis meSveobiT komunikacias da  

iTvaliswinebs im unar_Cvevebs, romlis saSualebiTac  Tanamosaubres azri war-

matebiT gadaecema. verbaluri komunikaciis mSnivnelovani elementebia:

•	 daxuruli kiTxvebi – umetesad moiTxovs pasuxs `diax~ an `ara~. ZiriTadi 

mizania konkretuli informaciis Segroba. magaliTad: `muSaobT~? `ramdeni 

bavSvSi gyavT~? 

•	 Ria tipis kiTxvebi –  saSualebas aZlevs Tanamosaubres Tavisuflad gad-

mosces sakuTari azri. aseTi kiTxvebis meSveobiT SesaZlebelia adamianisagan 

konkretul sakiTxze didi raodenobiT informaciis moZieba. misi mizania mi-

viRoT informacia imis Sesaxeb, Tu rogor aRiqvams sakiTxs Tanamosaubre da 

rogoria misi damokidebuleba am sakiTxis mimarT. magaliTad:   `ras gvetyviT 

Tqveni bavSvebis  Sesaxeb~; `albaT rTulia cxovreba aseTi mwiri Semosavlis 

pirobebSi~; `ras fiqrobT, ra unda gavakeToT, rom warmatebiT vimuSaoT?~

•	 aqtiuri mosmena – samwuxarod, Cven xSirad vcdilobT, vaiZuloT adamiani, 

igrnos da iazrovnos swored ise, rogorc Cven gvinda. aqtiuri mosmenisas ki 

msmeneli orientirebulia mosaubris grZnobebsa da azrebze. is cdilobs gau-

gos partniors. ar aris aucilebeli, rom igi eTanxmebodes mosaubres. gaxsov-

deT, aRiareba ar niSnavs daTanxmebas. aqtiuri mosmena Tanamosaubres aCvenebs, 

rom Tqven dainteresebuli xarT masTan saubriT da im problemebiT, ris ga-

ziarebasac igi TqvenTvis cdilobs. ZiriTadi mizania damyardes urTierTga-

geba da gamokveTil iqnes Tanamosaubris interesi da problemebi: magaliTad: 

`Zalian damainteresa Tu ratom Seicvala Tqveni Svilis qceva. mets xom  ver 

momiyvebodiT amis Sesaxeb?~ mosmenisas nu gaakeTebT  daskvnebs, SeecadeT, mx-

olod SeajamoT naTqvami. yuradReba miaqcieT ara mxolod mosaubris  naTqva-

mis Sinaarss, aramed mis grZnobebsac. grZnobebis Sejamebisas gaiTvaliswineT 

maTi siZliere;

•	 perifraza – gulisxmobs Tanamosaubris naTqvamis sxva sityvebiT gameorebas.  

misi mizania vaCvenoT Tanamosaubres, rom Cven gavigeT is, ris gadmocemasac 

igi CvenTvis cdilobda da SegviZlia masTan erTad Semdgomi muSaobis gagr-

Zeleba. magaliTad, `Tu sworad gagigeT, Tqven gulisxmobdiT, rom.~

•	 dazusteba  naTelyofs infrmaciis aRqmis sizustes. Mmisi mizania Tavidan 
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aviciloT gaugebroba da Cveni subieqturi varaudebi Tanamosaubris prob-

lemebTan da saWiroebasTan mimarTebaSi;

•	 konfrontacia – gulisxmobs gamowvevas da miznad isaxavs gamoavlinos Seu-

sabamoba Tanamosaubris mier warmodgenil situaciasa da realur situacias 

Soris. socialur samuSaoSi konfrontaciis teqnika gamoiyeneba Semdeg situa-

ciebSi: a) rodesac arsebobs Seusabamoba beneficiaris qcevasa da mis sityvebs 

Soris; b) rodesac arsebobs Seusabamoba beneficiaris grZnobebsa da qcevas 

Soris; g) rodesac arsebobs Seusabamoba beneficiaris mier warmodgenil si-rodesac arsebobs Seusabamoba beneficiaris mier warmodgenil si-

tuaciasa da socialuri muSakis mier danaxul situacias Soris. dasaSvebia, 

vubiZgoT Tanamosaubres (profesionaluri sazRvrebis farglebSi), sworad 

gaacnobieros sakuTari problemebi, grZnobebi, qceva da sxvaoba azrebs, grZ-

nobebsa da moqmedebas Soris. magaliTad,  konfrontacia an gamowveva SeiZle-

ba gamoviyenoT im SemTxvevaSi, rodesac Tanamosaubre geubnebaT, rom igi ar 

svams, magram sinamdvileSi Tqven gaqvT amis Sesaxeb zusti informacia;    

•	 rCevis, rekomendaciis micema – misi mizania, mivawodoT Tanamosaubres  proe-

blemis gadaWris ramdenime gza;

•	 Sejameba – gamoiyeneba saubris mTavari Temebis gamosakveTad da Tanamosau-

bris mier mowodebuli informaciis swori aRqmis mizniT. igi exmareba so-

cialur muSaks iyos interviu erTi miznisken mimarTuli da  informacia ki  

organizebuli. magaliTad, Sejamebis teqnika gamoiyeneba im dros, rodesac 

saWiroa wina saubris Tematikis aRdgena.

efeqturi komunikaciis xelSemwyobi faqtorebi 

efeqturi komunikacia myardeba im SemTxvevaSi, Tuki socialuri muSakebi erT 

martiv princips icaven – yuradReba mTlianad mimarTuli unda iyos Tanamosaubi-

saken. Tanac, yuradRebas ara marto naTqvamis Sinaarsze amaxvileben, aramed mosau-

bris grZnobebzec. Tanamosaubreze orientirebuli urTierToba niSnavs, saubris 

dros masze koncentrirebas. akomunikaciis dros socialuri muSaki Tavisi prob-

lemis gadaWrisaTvis ki ar zrunavs, igi  ki ar saubrobs yvelaze mets, mTavar rols 

TamaSobs Tanamosaubre da ara socialuri muSaki. Tanamosaubreze  orientirebuli 

urTierTobis dros arsebiTia:  

•	 vusminoT Tanamosaubres;

•	 vecadoT mis gagebas da

•	 SevideT mis mdgomareobaSi.
Tanamosaubris  mimarT amgvari ganwyoba Sedegad iZleva imas, rom

•	 mas ar uCndeba uaryofiTi gancdebi;

•	 ar uxdeba sakuTari Tavis dacva da amitom Tavs usafrTxod da Tavisuflad 

grZnobs;

•	 grZnobs, rom misi esmiT da Tanadgomas ucxadeben;

•	 Sinaganad mSviddeba da gaxsnili mosaubre xdeba.

Tavi X
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zogadad, efeqturi, kargi mosmenisas SeecadeT:

•	 darCeT mSvidad;

•	 iyaviT koncentrirebuli Tanamosaubreze;

•	 dasviT Ria SekiTxvebi, raTa ukeT gaerkveT / darwmundeT;

•	 acaleT sxvas, isaubros;

•	 gamoiyeneT perifraza, raTa daanaxoT, rom gaigeT;

•	 rodesac SeatyobT, rom Tqvensa da Tqvens Tanamosaubres Soris urTierTo-

ba uaryofiTia, nu ecdebiT Sinaarsis gadacemas. jer aRadgineT urTierToba. 

amasTan, ecadeT, rom mSvidi da gawonasworebuli iyoT. rodesac aRdgeba ur-

TierToba, mxolod maSin aqvs azri Sinaarsis doneze urTierTobis gagZele-

bas.

komunikaciis efeqturobis gansazRvrisaTvis SeamowmeT Semdegi:

•	 vaZlevT Tu ara adamians SesaZleblobas, daasrulos SekiTxva da mxolod amis 

Semdeg vpasuxobT?

•	 mkafiod gamovTqvamT Cvens azrs, gasagebia Tu ara igi TanamosaubrisTvis?

•	 gamoviyeneT Tu ara perifraza?

•	 SevajameT Tu ara saubari, sakiTxi, imisaTvis rom gavagrZeloT dialogi?

•	 acnobierebs Tu ara beneficiari dialogis procesSi Cvens rols?

•	 viyenebT Tu ara Ria tipis kiTxvebs?

•	 viCenT Tu ara gulaxdilobas da vaxalisebT Tu ara beneficiars, iyos gu-

laxdili?

•	 xels vuwyobT Tu ara mas, rom aqtiurad gaagrZelos saubari?

•	 gamovxatavT Tu ara araverbaluradac imas, rom sworad gavigeT Tanamosau-

bris naTqvami?

•	 vacnobierebT Tu ara Tanamosaubris zegavlenas Cvenze?

•	 pauzebis dros xom ar vnerviulobT?

•	 vakontrolebT Tu ara Cvens emociebs?

•	 garemoebis mxolod erT elementze varT konorientirebuli Tu mTel suraT-

ze?

•	 vinarCunebT Tu ara dialogis mimarTulebas da mivdivar Tu ara miznisken?

•	 vexmarebiT Tu ara beneficiars, gaacnobieros, rom misi azrebi araTanmimde-

vrulia da amis danaxva Tavadac SeuZlia?

•	 xazs vusvamT Tu ara Tu ara saerTo miznebs?

•	 simSvidiT vekidebiT Tu ara mtkivneul Temebs?

•	 ganvixilavT da vamuSavebT saerTo gegmebs?

•	 vafasebT Tu ara miRweuls?

•	 pozitiurad viwyebT, vagrZelebT da vamTavrebT Tu ara dialogs?
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komunikaciis xelisSemSleli faqtorebi

•	 garemo faqtorebi _ Seusabamo temperatura oTaxSi, xmauri, CarTuli tele-

vizori, telefonis zari, karze kakuni da a.S.

•	 beneficiaris araswori varaudi – magaliTad, beneficiars esaWiroeba ma-

terialuri daxmareba da fiqrobs, rom socialuri muSaki mxolod moralur 

Tanadgomas gauwevs;

•	 gadatvirTva, gadaRla – adamians SeuZlia mxolod garkveuli moculobis in-

formaciis aRqma; amitom saWiroa informaciis zomieri moculobiT miwodeba 

an, piriqiT, miReba; imavdroulad,  informaciis ukeTesad damaxsovrebisTvis 

mniSvnelovania misi werilobiT dafiqsireba; 

•	 sakuTar azrebze gadametebuli koncentracia – aRniSnulma SesaZloa Sez-

Rudos Cveni aRqma da gamogvrCes beneficiaris mier mowodebuli mTavari in-

formacia;

•	 stereotipuli midgoma – adamianebis dayofa kategoriebis mixedviT xels 

gviSlis pozitiuri urTierTobis damyarebaSi; 

•	 bolo SemTxvevaze muSaobis gamocdileba – bolo gamocdilebam SesaZloa 

xeli SegviSalos am konkretul SemTxvevaze muSaobaSi, miuxedavad imisa 

vacnobierebT amas Tu vera;

•	 gancdebis, emociebis gadacema – SesaZloa socialur muSakze gadmovides 

Tanamosaubris uaryofiTi gancdebi an piriqiT; es aucileblad unda gavacno-

bieroT da, piriqiT, unda davexmaroT Tanamosaubres gaTavisufldes am nega-

tiuri grZnobebisgan.  

`Tqven~ da “`me~ Setyobinebebi 

adamianTan urTierTobisas mniSvnelovania, davukvirdeT, Tu rogori tipis 

Setyobinebas gulisxmobs Cveni saubari. Setyobinebebi, romlebic Seicaven `Tqven~ 

(`Sen~) komponents, komunikaciur bariers qmnian. `Tqven~ Setyobinebaa, magaliaT-

ad: 

•	 Tavi daanebe (Sen) amgvar saqciels!

•	 es (Tqven) ar unda gaakeToT!

•	 es (Tqven) ukeT unda gcodnodaT!

•	 es (Tqven) ase unda gaakeToT..

•	 ratom ar ginda (Sen), rom erTxel mainc ...

•	 (Tqven) araTavaziani xarT

•	 (Sen) amas imitom akeTeb, rom ...

•	 ratom akeTebT (Tqven) amas?

•	 me minda (Tqven) giTxraT, Tu ra unda gaakeToT (Tqven)…

Tavi X
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`Tqven~ Setyobineba xifaTSi agdebs urTierTobas, rasac Tavisi mizezebi aqvs:

•	 Setyobineba JRers, rogorc dadanaSauleba da, Sesabamisad, iwvevs adamianSi 

danaSaulis gancdas; 

•	 adamianis mier is aRiqmeba, rogorc misi gakicxva, kritika, uaryofa;

•	 adamians eqmneba STabeWdileba, rom mas Wkuas aswavlian; sjian an cdiloben 

misi Tavmoyvareobis Selaxvas;

yovelive amis gamo adamians reaqciuli qcevis  survili uCndeba; pozitiuri 

cvlilebis nacvlad masSi Sinagani protestis da winaaRmdegobis grZnoba Rvivdeba.

minimum sami mizezi arsebobs saimisod, rom davrwmundeT _ `Tqven~ Setyobin-

ebiT Znelad SevacvlevinebT adamians qcevas da mivaRwevT sasurvel Sedegs: 

1. adamianebs ar moswonT Wkuis swavleba da miTiTeba, Tu ra unda gaakeTon, 

da ra – ara. aseT dros adamiani jiutdeba da ewinaaRmdegeba nebismier, Tundac 

misTvis sasikeTo cvlilebas. adamianis bunebidan gamomdinare, mas yovelTvis ur-

Cevnia sakuTari nebiT Secvalos esa Tu is qceva. `Tqven~  Setyobineba ki mis gadaw-

yvetilebasa da arCevans win uswrebs da sakuTari nebis ganxorcielebis saSualebas 

uzRudavs. magaliTad, warmoidgineT, rom eubnebiT adamians: `Tqven mier daweril 

werilSi bevri Secdomaa. Tavidan unda daweroT~. am Setyobinebis pirveli nawilis 

Sedegad adamiani, SesaZloa, Tavadac mixvda, rom werili Tavidanaa dasaweri, magram 

Setyobinebis meore nawiliT mas, faqtiurad,  waerTva  amis sakuTari surviliT ga-

keTebis da Tqveni simpaTiis damsaxurebis Sansi. 

2. amgvar SetyobinebaSi dominirebs adresatisaken mimarTuli braldeba. 

`Tqven~  Setyobineba gulisxmobs: `es Seni bralia~, `Sen xar uvargisi~, `Sen es ukeT 

unda gcodnoda~, `Sen xar qarafSuta~. braldebas ki, rogorc wesi, uaryofiTi emo-

ciebi, sapasuxo reaqcia mosdevs. saerTod, adamianebi naklebad fiqroben imaze, Tu 

ramdenad misaRebia, an miuRebeli maTi qceva sxvisTvis. umetes SemTxvevaSi maT sa-

kuTari moTxovnilebis dakmayofilebis survili amoZravebs da ara raime boroti 

zraxva (magaliTad, rom sxvebs SeuSalon xeli maTi moTxovnilebebis dakmayofile-

baSi). ase rom, rodesac adamians `Tqven~  Setyobinebas ugzavniT, mas, sinamdvileSi, 

esmis: `Sen cudi xar, radgan  Seni sakuTari moTxovnilebis  dakmayofilebaze zru-

nav~. TavisTavad cxadia, rom amgvari SeniSvna misTvis sruliad gaugebaria.

3. da bolos, ̀ Tqven~  Setyobineba araa qmediTi, radgan ver gadascems meore 

adamians Sesatyvis informacias. rodesac meore adamianis qceva TqvenTvis miuRe-

belia, es, pirvel rigSi, Tqveni problemaa; es Tqven xarT SeSfoTebuli, gabraze-

buli, nawyeni, imedgacruebuli, SeSinebuli da sxva. Sesabamisad, Setyobinebis daw-

yeba sityviT `Tqven~ gaugebaricaa. 

adamianebTan urTierTobaSi umjobesia mas `me~ Setyobinebis kodi gaugza-

vnoT, magaliTad: `imedgacruebuli var, rodesac piroba ar sruldeba~, `ar miy-

vars, rodesac sityvas mawyvetineben~, `vRelav, rodesac dro ikargeba~  da sxv. 

`me~  Setyobineba garSemo myof adamianebTan Ria, gulwrfeli (patiosani) da 

pirdapiri urTierTobis damyarebas niSnavs. swored amaSia `me~  Setyobinebis Zala. 
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igi gulisxmobs, rom `me adamiani var da iseve, rogorc yvela adamians maqvs prob-

lemebi da grZnobebi~. garkveulwilad, `me~  Setyobineba Txovnaa daxmarebis Ses-

axeb da am TxovniT swored im pirovnebas mimarTavT, visTanac es problema uSual-

odaa dakavSirebuli. yvelasaTvis cnobilia, Tu ra Znelia ar miiRo mxedvelobaSi 

amgvari momarTva. albaT gqoniaT SemTxveva, rodesac adamians uTqvams, Tu ras gan-

icdis da meti araferi daumatebia. magaliTad:

`Senze gabrazebuli var~.

`imedgacruebuli var~.

`Zalian Sewuxebuli var~.

`nawyeni var~.

srulfasovani `me~ Setyobineba ki sami komponentisgan Sedeba: 

(1) Tqveni grZnobebi

(2) qceva (faqti), romelic miuRebelia TqvenTvis

(3) am qcevis konkretuli da TvalsaCino gavlena Tqvenze (Sedegebi). 

imisaTvis, rom adamianma zustad gaigos, ra iwvevs Tqvens uaryofiT grZnobebs, 

mas unda SeatyobinoT im qcevis an faqtis Sesaxeb, romlis miRebac Tqven ar SegiZli-

aT. aucilebelia, rom grZnobebi naTlad da gulwrfelad gamoxatoT, arc moakloT 

da arc daamatoT simZafre. da bolos, SegiZliaT mesame elementic daamatoT – qce-

vis Tu faqtis konkretuli gavlena Tqvenze (an misi Sedegebi). amiT Tqven arwmunebT 

adamians, rom Tqveni emociebi safuZvels moklebuli ar aris da misi qceva Tqvens 

cxovrebaze konkretul da xelSesaxeb uaryofiT zemoqmedebas axdens. amgvarad, 

`me~ Setyobineba Semdegi formulis saxiT SeiZleba gamovxatoT:  `me~-Setyobineba  

=  qceva + grZnoba + gavlena. amasTan Tanmimdevrobas mniSvneloba ara aqvs.    

10.2 interviu

praqtikosi socialuri muSakisaTvis interviu warmoadgens beneficiarTan 

muSaobis umTavres meTods. sxva sityvebiT, interviu ganixileba rogorc socia-

luri muSakis erT-erTi ZiriTadi saqmianoba”.  igi socialuri samuSaos Sinaarssa 

da mizans Seesabameba. 
intervius aqvs Tavisi mizani, struqtura, mimarTuleba da centri. intervius 

mizania beneficiarsa da praqtikoss Soris informaciis gacvla, romelic migviyvans 

strategiis dagegmvasa da problemis gadaWramde. struqtura, mimarTuleba da cen-

tri icvleba imis mixedviT, Tu sad, visTan da ra viTarebaSi tardeba interviu.

intervius warmatebisaTvis mniSvnelovania raportis damyareba (efeqturi 

komunikacia, beneficiarTan muSaobis procesSi warmatebuli CarTva, misi ndobis 

mopoveba) da beneficiaris aqtualuri problemebisa da emociuri mdgomareo-

bisaken yuradRebis mirmarTva. 

Tavi X
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intervius saSualebiT unda xorcieldebodes: 

•	 situaciaSi garkveva

•	 arsebiTi informaciis amoReba

•	 beneficiaris emociuri funqcionirebis Sefaseba

•	 beneficiaris SemecnebiTi unaris Sefaseba

•	 garkveva imaSi, Tu ra travmebi aqvs beneficiars gadatanili

•	 garkveva imaSi, Tu ras elodeba beneficiari socialur muSakTan muSaobisas 

•	 miznebze SeTanxmeba da saqmoqmedo RonisZiebebis Camoyalibeba

Semdegi faqtorebi uwyoben xels intervius warmatebas: 

•	  “Tanagancda” (empaTia) _ Tandaswreba da minimaluri mxardaWera 

•	 perifraza: beneficiaris monaTxrobis sxva sityvebiT gameoreba

•	 analizi 

•	 Sejameba

•	 efeqturi gadasvlebi

•	 interpretacia

•	 Riaoba 

 

pirveli interviu beneficiarTan

pirveli intervius dawyebamde saWiroa garkveuli mosamzadebeli samuSaoebis 

Catareba:

•	 individis/beneficiaris  Sesaxeb Tqven xelT arsebuli informaciis da-

muSaveba – (momarTvis gancxadeba, demografiuli informacia, samedicino is-

toria, piradi saqme  da a.S);

•	 intervius Catarebis adgilisa da droiTi CarCos gansazRvra (rekomend-

ebulia intervius wynar, gancalkevebul adgilas Catareba. drois Tvalsaz-

risiT, umjobesia interviu 50-60 wT.-is ganmavlobaSi grZeldebodes);

•	 intervius struqturis dagegmva (gamoviyenebT Tu ara intervius rame for-

mas).

•	 Canawerebis gakeTebis sakiTxi (zogi socialuri muSaki individTan saubri-

sas amjobinebs ar gaakeTos Canawerebi, maSin roca sxvaTa azriT mizanSewoni-

lia Canawerebis intervius msvlelobisas gakeTeba, raTa mogvianebiT SesaZle-

beli iyos misgan miRebuli informaciis aRdgena. Aaseve miRebulia klientTan 

saubris magnitofonze Cawera, mxolod amasTan dakavSirebiT aucilebelia 

beneficiaris nebarTvis mopoveba).

beneficiarTan Sexvedris dros socialurma muSakma unda gaiTvaliswinos 

Semdegi:

•	  Tu beneficiars ofisSi xvdebiT, misi SemosvlisTanave fexze adeqiT da  

sakuTari Tavi warudgineT; miuTiTeT im adgilze, sadac gsurT, rom dajdes. 

Tu mas ofisis gareT xvdebiT (mis saxlSi, neitralur teritoriaze), maSin au-



145

cilebelia piradobis mowmobisa da samsaxuris wardgena, romelsac Tqven war-

moadgenT;

•	  yuradRebiT SearCieT adgili sadac dasxdebiT. darwmundiT, rom fiziku-

ri faqtorebis zegavlena komunikaciaze an raime barieri gamoricxulia. 

magaliTad, Tu intervius atarebT ofisSi, Tqvensa da beneficiars Soris ar 

unda iyos magida; ar unda isxdeT sxvadasxva simaRlis skamebze;

•	  gaiTvaliswineT, rom sasurvelia beneficiari interviuze marto movides. 

sxva adamianebis daswrebam SeiZleba SezRudos misi gulaxdiloba. SeecadeT, 

rom ar upasuxoT satelefono zarebs, iseve rogorc Tavidan aicileT kole-

gebis Semosvla oTaxSi intervius msvlelobisas. xmaurma SeiZleba gaufan-

tos individs yuradReba an daZabos igi;   

•	  yuradReba miaqcieT Tqvens Cacmulobas. sasurvelia, rom intervius Cata-

rebisas profesionalur samoss mianiWoT upiratesoba da Tan sadad gamoiyu-

rebodeT;

•	  ganumarteT beneficiars  konfidencialurobis principi da misi SezRud-

vebi. gaxsovdeT, rom beneficiarisgan mowodebuli informacia yovelTvis 

konfidencialuria, garda Semdegi SemTxvevebisa:

_ Tu beneficiaris mier mowodebuli informaciis gacema socialur muSaks 

kanoniT evaleba;

_ Tu beneficiaris mier mowodebuli informacia safrTxes uqmnis Tavad mas 

an sxva pirs;

_ Tu arsebobs beneficiaris werilobiTi Tanxoba mesame piris/uwyebisaTvis 

informaciis gacemis Taobaze. 

_ Tu SemTxvevis ganxilvas aqvs profesiuli xasiaTi (individualuri SemTx-

vevis konferencia, samoqmedo gegmiT gaTvaliswinebuli momsaxurebiT mimwode-

belTan informaciis gacvla, da sxva.

intervius CatarebisaTvis aucilebelia 

•	 “gamxsneli” kiTxva- “ra aris is, ramac Cemamde mogiyvanaT?”

•	  intervius msvlelobisas iyaviT gulisxmieri da Tanamosaubres Tavi ma-

qsimalurad komfortulad agrZnobineT. araviTar SemTxvevaSi ar miiRoT 

TavdacviTi an konfrontaciuli poza;

•	  akontroleT Tqveni xma da xmis toni _ Tqvens xmaSi ar unda igrZnobodes 

agresia, dadanaSauleba an muqara;

•	  airCieT intervius Catarebis saSualo tempi. nu daaCqarebT beneficiars, 

gamoiyeneT pauzebi kiTxvebs Soris, magram Tavi aarideT intervius procesis 

metismetad gawelvasac, radgan es Tanamosaubris modunebas gamoiwvevs;

•	  intervius efeqturad CatarebisaTvis aucilebelia beneficiarTan  ndo-

bis (raportis) damyareba;

•	  gamoiyeneT aqtiurad mosmenisa da perifrazis meTodebi. yuradReba da aq-
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tiuri mosmena socialuri samuSaos erT-erTi mTavari principia da iTval-

iswinebs:

_ TvalebiT kontaqts (mxolod ara gamomwvevs);

_ bgerebis gamoyenebas (magaliTad, aha, mm) da araverbalur komunikaciebs 

(Tavis daqneva), rac miuTiTebs imaze, rom Tqven yuradRebiT  usmenT Tanamosau-

bres;

_ aRqmas ara mxolod imis, Tu ras ambobs beneficiari, aramed imisac, Tu ro-

gor akeTebs amas. yuradReba miaqcieT mis sityvebs, xmis tons, pozas, araverbalur 

komunikacias.

•	  perifraza aris beneficiaris sityvebis Sejameba da gadmocema,  mosaubris  

naTqvamisa da Cven mier aRqmulis Sesabamisobis Sesamowmeblad. perifraza 

gvexmareba imis dazustebaSi, Tu ramdenad sworad gavigeT mosaubris naTqvami 

an mis mier situaciis Sefaseba;

•	  daexmareT beneficiars problemis gansazRvraSi. imisaTvis, rom benefici-

arTan muSaoba warmatebuli procesi iyos, saWiroa socialurma muSakma da 

beneficiarma intervius msvlelobis dros sworad gansazRvron problema,  

raTa marTebulad daigegmos Careva;

•	  intervius dros awarmoeT maqsimalurad mizanmimarTuli da efeqturi 

gamokiTxva. gaxsovdeT, rom intervius dros kiTxvebs mravali mizani aqvs da 

emsaxureba: informaciis miRebas, beneficiaris azrebis, grZnobebis, fiqrebis 

da Sexedulebebis gagebas da exmareba mas da socialur muSaks, nebismier moma-

val samuSaoze SeTanxmebis miRwevaSi;

•	  dasviT Ria SekiTxvebi mag: rogor grZnobT Tavs? amgvarad dasmuli kiTxva 

beneficiars saSualebas aZlevs, misi pasuxi iyos ufro sruli da amomwuravi, 

vidre SekiTxvaze - gabrazdiT? 

•	  nu gamoiyenebT xSirad kiTxvas ratom?  magaliTad, nacvlad kiTxvisa _ 

ratom gaiqeciT samSobiaro saxlidan, unda ikiTxoT: ra iyo mizezi an ram gai-

ZulaT gaqceuliyaviT samSobiaro saxlidan? es kiTxva aravis gansjis da iZ-

leva sruli pasuxis SesaZleblobas;

•	  nu dasvamT ramdenime SekiTxvas erTdroulad. beneficiars SeiZleba daaviwy-

des wina SekiTxva, sanam bolos moismens. magaliTad, Tu socialuri muSaki kiTx-

ulobs: ra reaqcia gqondaT, rodesac SeityveT rom orsulad xarT? sad aris 

bavSvis mama? sad cxovrobdiT? am dros mniSvnelovani informaciis dakargvis 

didi saSiSroebaa. dasviT TiTo SekiTxva  da daelodeT mosaubris pasuxs;

•	  nu daexmarebiT mosaubres pasuxis gacemaSi. is SeiZleba gabrazdes an CaTva-

los, rom umjobesia mxolod Tavis daqneviT dageTanxmoT;

•	  nu dausvamT beneficiars iseT SekiTxvebs, romlebic mas TqvenTvis sasurve-

li pasuxisaken ubiZgebs. mag. rodesac qmarma migatovaT Tqven Tavs ususurad 

grZnobdiT, xom asea?

•	  nu gadaxvalT dauyovnebliv Semdeg SekiTxvaze. gaxsovdeT, rom intervius 
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efeqturobisaTvis, Tqven gWirdebaT rac SeiZleba meti informaciis Segro-

veba. interviu  ar aris kiTxvari. es aris saubari garkveuli mizniT;

•	  Tavi aarideT stereotipebis zegavlenasa da winaswari ganwyobis Seqmnas;

•	  gaxsovdeT SerCeviT mosmenis da keTilganwyobis uaryofiTi efeqtis sa-

SiSroeba. 

_ SerCeviTi mosmena gulisxmobs imas, rom Cven ukve gvaqvs garkveuli Sex-

eduleba Tanamosaubreze (stereotipi) da Semdgom gvesmis mxolod is, rac Seesa-

bameba am stereotips. sxva danarCeni Cven an ar gvesmis an arasworad vigebT kvlav 

stereotipidan gamomdinare.

_ keTilganwyobis efeqti iqmneba maSin, rodesac Cven vxedavT msgavsebas 

TanamosaubresTan. maSin Cven gvesmis is, rac miuTiTebs beneficiaris dadebiT mxa-

reebze da ar gvinda davinaxoT sxva danarCeni, rac ar ergeba aRniSnuli Sexedule-

bis CarCos.

•	  moerideT profesiuli an sxva raime tipis Jargonis gamoyenebas. isaubreT ga-

sagebi eniT. darwmundiT, rom Tanamosaubres esmis Tqveni.

•	  xSirad gaimeoreT Tanamosaubris naTqvami. gameoreba emsaxureba or mizans: 

pirveli _ aZlevs Tanamosaubres saSualebas ufro dawvrilebiT gamoTqvas 

Tavisi azrebi, meore _ gexmarebaT  gaigoT, ramdenad sworad gaugeT Tanamo-

saubres

•	  iyaviT pirdapiri beneficiarTan. Tu raRac ver gaigeT, sTxoveT, gagimar-

toT.

•	  Tu mosaubre ambobs imas, rac ewinaaRmdegeba mis wina gamonaTqvams, gaxsovdeT 

Semdegi:

_ nu datovebT amas yuradRebis miRma _ SeecadeT ukeT gaugoT mas da  gaer-

kvioT situaciaSi.

_ SeinarCuneT saubris mSvidi da keTilganwyobili toni da poza. 

_ dafiqrdiT, ram miiyvana Tanamosaubre aSkara urTierTsawinaaRmdego    az-

rebamde. magaliTad, SeiZleba igi Tavs uxerxulad grZnobdes da aqedan gamomdi-

nare,   dabneuladac ki; iqneb mas eSinia simarTlis Tqma?! an iqneb, Tqven ver gaugeT 

mas?!

•	  Aar datovoT uyuradRebod  Tanamosaubris sityvebi, Tu igi miganiSnebT raime 

problemaze an sazrunavze da Semdeg swrafad cvlis Temas. daubrundiT am 

Temas mogvianebiT, mieciT mas am Temaze ufro dawvrilebiT saubris saSua-

leba. 

•	  pativi eciT kulturul Taviseburebebs da gaiTvaliswineT isini.

intervius dasasruls socialurma muSakma unda gaiTvaliswinos Semdegi:

•	  darwmundiT imaSi, rom TqvenTvisac da  beneficiarisTvisac gasagebia, vin da 

ra unda gaakeTos SemdgomSi;

•	  darwmundiT imaSi, rom Tqvens beneficiars Cawerili aqvs Tqveni saxeli da or-

ganizaciis dasaxeleba, misamarTi da telefoni;
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•	  Tu igegmeba Semdgomi muSaoba beneficiarTan, darwmundiT imaSi, rom momava-

li Sexvedra zustadaa SeTanxmebuli masTan;

•	  Tu jer aranairi samuSao ar dagigegmavT, aucilebelia, beneficiarma icodes, 

rom survilis SemTxvevaSi mas SeeZleba Tqvens samsaxurTan dakavSireba. dar-

wmundiT imaSi, rom klientma icis, rogor dagikavSirdeT.

10.3 konsultireba

konsultireba socialuri samuSaos intervenciis erT-erTi mniSvnelovani 

formaa. konsultirebis mizania daxmarebis saWiroebis mqone individis fsiqo-

socialuri keTildReobis gaZliereba (britaneTis konsultirebis asociacia). 

konsultireba aris procesi, romelic iTvaliswinebs fsiqologiuri Teoriebisa 

da profesiuli da pirovnuli unar-Cvevebis (komunikacia, intuicia da sxva) gamoy-

enebas individis piradi problemebis mosagvareblad. socialur samuSaoSi kon-

sultireba gamoiyeneba individualur SemTxvevebze muSaobisas. Kkonsultirebis 

dros socialuri muSakebi beneficiarebs exmarebian fsiqologiuri da socialuri 

problemebis mogvarebaSi, kerZod ki iseTi problemebis gadaWraSi, rogoric aris 

piradi urTierTobis, ojaxuri konfliqtis mogvareba, socialuri daxmarebis mi-

Reba, umuSevroba da sxva. garda problemebis gadaWrisa socialuri muSaki konsul-

tirebis meSveobiT cdilobs problemebis prevenciasac. 

konsultirebis Teoriuli skolebi

arsebobs konsultirebis araerTi Teoriuli skola. is Teoriuli mimarTu-

lebebi, romlebmac mniSvnelovani wvlili Seitanes socialur samuSaoSi konsul-

tirebis gansaviTareblad, SeiZleba sam ZiriTad jgufad davyoT: fsiqodinamikuri 

skola, humanisturi (pirovnebaze orientirebuli) skola da kognitur-bihevio-

ristuli skola. 

fsiqodinamikuri skola ikvlevs aracnobieris zegavlenas, pirovnebis Sreebs 

(idi, ego da super-ego), fsiqoseqsualur ganviTarebas da warsulis did mniSvne-

lobas awmyoze. am TeoriiT, warsulis gadasinjva da aracnobieri moTxovnilebis 

aRiareba socialuri cvlilebis sawindaria.. 

humanisturi (pirovnebaze orientirebuli) skola efuZneba karl rojer-

sis midgomas, romelic daxmarebis saWiroebis mqone individs ganixilavs rogorc 

eqsperts, xolo specialists, rogorc wamaxalisebels beneficiaris daxmarebis 

procesSi. es midgoma momdinareobs filosofiis egzistencialuri tradiciidan, 

romelic pativs scems adamianis pirovnul gamocdilebas da yuradRebas amaxvi-

lebs pirovnebis Tavisuflebaze, arCevanze da adamianis arsebobis mniSvnelobaze. 

kognitur-biheivioristuli skola mecnierul midgomas efuZneba da orien-
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tirebulia adamianis qcevis Secvlaze. am skolis Teoriis Tanaxmad, radgan qceva 

daswavlilia, Sesabamisad, intervenciis Sedegad misi Secvlac SesaZlebelia. zemo-

aRniSnuli midgoma konkretuli moqmedebebiT individis qcevis Secvlas gulisx-

mobs. 

socialur samuSaoSi konsultirebas misi pirdapiri mniSvnelobiT iSviaTad 

iyeneben.. xSir SemTxvevaSi konsultireba ufro farTo intervenciis nawilia da 

iTvaliswinebs konsultirebis zogierTi Teoriisa da unar-Cvevis praqtikaSi ga-

tarebas. konsultireba, ZiriTadad, individisa da socialuri muSakis urTierTo-

bis sawyis etapze gvxvdeba da igi yovelTvismiznad isaxavs individis gaZlierebas. 

Tumca, unda aRiniSnos, rom zogierT ganviTarebul qveyanaSi, sadac socialuri 

muSakis profesias xangrZlivi istoria aqvs (mag., aSS, didi britaneTi), Sesabamisi 

kvalifikaciis mqone socialuri muSakebi ewevian Terapiul praqtikasac.   

unar-Cvevebi konsultirebis procesSi

konsultireba unda efuZnebodes 7 ZiriTad maxasiaTebels:

•	 empaTia anu  “Tanagancda” –  mcdeloba imisa, rom samyaros sxva adamianTa 

TvaliT Sexedo;

•	 pativiscema – sxva adamianis daxmarebis rwmena da misi xedvis pativiscema;

•	 sizuste – adamianisTvis nebismieri informaciis konkretulad da zustad ga-

dacema, raTa gaugebroba Tavidan iqnes acilebuli;

•	 sakuTari Tavis codna;

•	 gulwrfeloba;

•	 Sesabamisoba;

•	 dauyovnebeli daxmareba.

karg socialur muSaks unda hqondes unari:

•	 daamTavrebinos individs saubari Tavisi reaqciis gamoxatvis gareSe;

•	 zustad gadmosces adamianis grZnobebi da gancdebi saubris dasrulebis Semdeg;

•	 gamoiyenos perifrazis meTodi;

•	 gamoiyenos Ria kiTxvebi;

•	 mkafiod auxsnas individs sakuTari roli;

•	 moagrovos da daazustos informacia  (arapirdapiri damatebiTi kiTxvebis 

dasma),  waaxalisos individi, rom ufro meti isaubros problemis Taobaze;

•	 pativi sces siCumes;

•	 akontrolos sakuTari SfoTva da gaRizianeba;

•	 iyos koncentrirebuli konkretul sakiTxze da, imavdroulad, daexmaros in-

divids, ar moadunos yuradReba sesiis dros.;

•	 isaubros individisaTvis mtkivneul Temebze;

•	 individTan erTad SeimuSaos efeqturi miznebi da, amasTanave, ganixilos al-

ternatiuli samoqmedo gegma;
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•	 Seafasos miRweuli Sedegebi `mogeba-danakargis~ principiT.

individisaTvis rCevis micema misaRebia, Tu igi droulia da igi amas iTxovs. 

magram sifrTxiliT unda movekidoT iseT frazebs, rogoricaa `me vTvli, rom~, `me 

mimaCnia, rom~, `me vgrZnob, rom~. socialur muSaks unda axsovdes, rom sesia indivi-socialur muSaks unda axsovdes, rom sesia indivi-

dze aris orientirebuli da ara masze. umjobesia, socialurma muSakma yuradRebiT 

Seajamos individis naTqvami da daiwyos winadadeba iseTi frazebiT, rogoricaa 

`Tqven fiqrobT, rom~, rac adamianebs sakuTari Tavis mosmenis saSualebas aZlevs.

socialur muSaki  ar exmareba individs maSin, rodesac aZlevs naadrev rCevas, 

moZRvravs an kicxavs mas. konsultirebis erT-erTi mTavari principia, miviRoT 

sxva adamiani iseTi, rogoric is aris. amas garda, konsultirebaze gavlenas axdens 

iseTi faqtorebi, rogorebicaa klasi, sqesi, religiuri aRmsarebloba, SezRudu-

li SesaZleblobebi, eTnikuri kuTvnileba da a.S. radgan konsultirebis amosava-

li wertili individis gamocdilebis gageba da gaziarebaa, SeiZleba vigulisxmoT, 

rom  gansxvavebuli warmomavlobis da gamocdilebis socialur muSaks ar SeuZlia 

empaTiis gamomJRavneba. magram es varaudi swori ar aris. miuxedavad gamocdilebis 

da warmomavlobis msgavsebis an sxvadasxvagvarobisa, yvela adamiani mainc indivi-

dualuria da ar unda vfiqrobdeT, rom gansxvavebebi aucileblad xelisSemSlelia 

Terapiul urTierTobaSi. 

eganis konsultirebis modeli

jerard eganma (1981 w.) SeimuSava konsultirebis modeli, romelic wamyvania 

konsultirebis Teoriasa da praqtikaSi misi Seqmnis dRidan. eganis  meTodi oTxi 

fazisagan Sedgeba: Secnoba, gaazreba, moqmedeba da Sefaseba

Secnobis fazaSi socialuri muSaki cdilobs, moipovos ndoba da Tanxmoba 

(raporti) individisa, daexmaros mas Seicnos sakuTari grZnobebi da qceva pro-

blemasTan mimarTebaSi. specialisti orientirebulia ndobis mopovebaze aqtiuri 

mosmenis, perifrazis, Sejamebisa da analizis unar-Cvevebis gamoyenebiT. am fazaSi 

gamoiyeneba Ria SekiTxvebi, raTa individs mivceT saSualeba, sakuTari xedvidan ga-

momdinare gansazRvros problema da auxsnas socialur muSaks misi arsi.

gaazrebis fazaSi socialuri muSaki gamoiyenebs imave unar-Cvevebs rac pir-

vel fazaSi da exmareba individs, gaiazros miRebuli suraTi. am dros socialuri 

muSaki gamohyofs im Temebsa da magaliTebs, romlebic individis istoriaSi domi-

nirebs da aCvenebs klients maT kavSirs problemur qcevasTan. amave fazaSi fasdeba 

Zlieri mxareebi da resursebi. am fazis meTodebs Soris aris problemis mogvare-

bis alternatiuli gzebis SeTavazeba, konkretul problemaze koncentracia da 

efeqturi konfrontacia imis misaRwevad, rom individma dainaxos sakuTari qcevis/

problemis sxva mxareebic. konfrontaciis mizania, davexmaroT individs gamoiye-

nos sakuTari resursebi da yuradReba gaamaxvilos mis monaTxrobSi arsebul Seu-

sabamobebze. 
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moqmedebis faza gulisxmobs individisa da socialuri muSakis mier im re-

sursebis gansazRvrasa da moZiebas, rac klients problemis gadaWraSi an proble-

masTan SeguebaSi daexmareba. am fazis meTodebia miznebis dasaxva, resursebiTa da 

mxardaWeriT uzrunvelyofa, problemis gadaWris meTodebis swavleba da Sedegze 

orientacia.

Sefasebis fazaSi  socialuri muSakisa da beneficiaris mier miRweuli Sede-

gebi fasdeba(monitoringi).

F  D 

mizanze orientirebuli praqtika

mizanze orientirebuli praqtika (romelsac aseve xanmokle Terapiasac uwo-

deben), gansakuTrebul zegavlenas axdens rogorc socialuri samuSaos praqtika-

ze, aseve momsaxurebis organizebis sistemaze. rogorc Tavad saxelwodeba miuTi-

Tebs, mizanze orientirebuli praqtika mimarTulia problemis gadawyvetis gzebis 

moZiebasa da socialur muSaksa da daxmarebis saWiroebis mqone individs Soris 

garkveuli droiT urTierTobaze. mizanze orientirebuli praqtika gamoiyenebs 

xanmokle, mizanmimarTulCarevas  da socialur muSaksa da individs Soris Ta-

namSromlobas efuZneba. 

mizanze orientirebuli praqtika 1960-ian wlebSi aSS-Si aRmocenda. 1920-1960 

wlebis socialuri samuSaos praqtikosebi nakleb yuradRebas aqcevdnen proble-

mis gadawyvetas da ufro met yuradRebas uTmobdnen individis grZnobebis Seswav-

las, misi problemebis Sesaxeb saubars da naklebad  _ maTi gadaWris gzebis Ziebas. 

Sesabamisad, zogierTi individi daxmarebis procesSi wlebis ganmavlobaSi iyo Car-

Tuli da xSirad es individsa da socialur muSaks Soris arajansaR mijaWvulobas 

ayalibebda. 

1969 wels aSS-Si gamoqveynda ridisa da Sainis mier Sesrulebuli kvleva, ro-

melic ganixilavda xanmokle Terapias da SemTxvevis grZelvadian marTvas. socia-

luri daxmarebis erT-erT saagentoSi beneficiarebs momsaxurebis ori gansxvave-

buli paketi SesTavazes: erTi maTgani warmoadgenda dagegmil moklevadian Carevas, 

romelic 8 Sexvedrisagan Sedgeboda, xolo meore iyo saagentos Cveulebrivi pra-

qtika, grZelvadiani servisi, romelic 18 Tvis ganmavlobaSi grZeldeboda. yvelas 

gasaocrad, moklevadian servisSi CarTul individTa mdgomareoba metad gaumjo-

besda vidre imaTi, romlebic grZelvadian serviss iRebdnen. avtorTa hipoTezis 

Tanaxmad, amoqmedda klebadi ukugebis principi. mas Semdeg, rac daxmareba grZel-

deba garkveul vadaze xangrZlivad, individebi kargaven rwmenas, rom Seeguebian 

an Tavs daaRweven problemebs da socialur muSakze uaryofiTad xdebian damoki-

debulni. avtorTa mixedviT, socialuri muSakis mier SemuSavebuli grZelvadiani 

gegmis miuxedavad, sasurveli cvlileba intervenciis adreul etapze miiRweva. 

am Teoriis ZiriTadi elementebi iyo daxmareba xanmokle droiT da indivi-

dis mier arCeul miznebze koncentrireba, rac met Sedegs gvaZlevda, vidre masTan 
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droSi SeuzRudavi muSaoba. 

mogvianebiT, ridisa da epSteinis (1972 w.) mier gamocemul wignSi, mizanze orien-

tirebuli praqtika ganisazRvra maqsimum 12 SexvedriT sami Tvis ganmavlobaSi,  sa-

dac muSaoba iTvaliswinebs beneficiaris mier arCeul advilad misaRwev miznebs. 

dResdReobiT, mizanze orientirebuli praqtika 8 problemuri mxaris mogva-

rebas emsaxureba: 

•	 konfliqtebi pirovnebebs Soris;

•	 ukmayofileba socialur urTierTobaSi;

•	 problemebi oficialur organizaciebTan;

•	 siZneleebi sakuTari rolis Sesrulebisas;

•	 socialuri mdgomareobis cvlilebisproblemebi;

•	 reaqciuli stresi;

•	 araadekvaturi resursebi;

•	 qcevis problemebi.

problemebis gadawyvetasa da individis mier mcire miznebis miRwevisaTvis mi-

zanze orientirebuli praqtika 5 fazian process gamoiyenebs:

problemis Seswavla, rodesac ganisazRvreba da mkafiod Camoyalibdeba in-

dividis gasaWiri,  Semdeg ki problemebi dajgufdeba maTi prioritetulobis mi-

xedviT;

•	 individi da socialuri muSaki Tanxmdebian intervenciis mizanze, rac 8 

problemuri mxaridan erT-erTis mogvarebas gulisxmobs;

•	 amocanis formulireba ormxrivi SeTanxmebis Sedegia. individi da socialu-

ri muSaki Tanxmdebian samuSao urTierTobis procesze, Sexvedrebis sixSiresa 

da xangrZliobaze;

•	 miznis miRweva, risTvisac ar aris gansazRvruli raime specifikuri midgoma 

an meTodebi;

•	 dasruleba gulisxmobs miznebis miRwevis Semdeg socialuri muSakis (da ara 

individis) mier Sesrulebuli samuSaos analizs. 

aRsaniSnavia, rom mizanze orientirebuli praqtika aSS-is paralelurad did 

britaneTSic ganviTarda. 1977 wels matilda goldbergma da misma kolegebma gan-

sazRvres, rom mcire amocanebis dasaxva da maTze muSaoba bevrad ufro efeqtiani 

iyo, vidre klientebisaTvis globaluri da bundovani miznebis SeTavazeba. maga-

liTad, socialuri muSakis mier problemuri qcevis 14 wlis mozardTan dasaxuli 

mizani iyo antisocialuri qcevis Sewyveta, rac araefeqturi aRmoCnda. pirvel 

rigSi, aucilebelia, mizani yovelTvis pozitiuri terminologiiT iyos gadmoce-

muli.  amasTanave, es mizani sakmaod farToa da did amocanas moicavs. goldbergis 

mixedviT, ukeTesi iqneboda patara, erTkviriani miznebis dasaxva. magaliTad, erTi 

kviriT xifaTisaTvis Tavis arideba da bebiasTan stumrad wasvla. 

goldbergis eqsperimentis Sedegad dadasturda, rom mizanze orientire-

buli praqtika Sedegiani ar iyo iseT individebTan, romelTac xangrZlivi drois 
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ganmavlobaSi hqondaT sirTuleebi an visac realobis grZnoba hqonda dakarguli 

(magaliTad, fsiqikuri janmrTelobis problemebis mqone an nivTierebebze damoki-

debuli klientebi)

mizanze orientirebul praqtikaSi individi, romelic saWiroebs daxmarebas, 

cvlilebis mTavari moqmedi piria, romelic exmareba socialur muSaks priorite-

tebis Sefasebasa da miznis dasaxvaSi. 

mizanze orientirebuli praqtikis dadebiT mxareebad SeiZleba moviazroT 

Semdegi:

•	 problemis Seswavlis, SeTanxmebis miRwevisa da miznebis dasaxvis procesSi 

mxedvelobaSi miiReba aramarto individualuri, aramed koleqtiuri gamoc-

dilebasac. individi ar ganixileba, rogorc problemis wyaro da didi yura-

dReba eTmoba garemo faqtorebs, magaliTad socialur keTildReobas;

•	 sxva midgomebis msgavsad, mizanze orientirebuli praqtikis centrzsSeiZle-

ba warmoadgendes individi, wyvili, ojaxi, jgufi an organizacia. socialuri 

muSaki gamodis, rogorc maswavlebeli (treneri) problemis gadawyvetis pro-

cesSi;

•	 yuradReba eTmoba adamianebis Zlier mxareebsa da maT Tanadgomis qsels; 

•	 gulaxdiloba saWiroa rogorc individis, aseve socialuri muSakis mxridan.

mizanze orientirebuli praqtikis zogierTi saSualeba:

•	 yuradRebiT SeiswavleT, ra mizniT mogmarTaT adamianma dasaxmareblad;

•	 SeTanxmdiT zust droSi gaweril miznebze;

•	 waaxaliseT individi, mkafiod da daufaravad isaubros Tavisi problemebis 

Sesaxeb;

•	 gauwieT dauyovnebeli praqtikuli daxmareba saWiroebis SemTxvevaSi;

•	 daexmareT individs, TviTon ganaxorcielos patara da advilad misaRwevi mo-

qmedebebi;

•	 ganumarteT, rogor muSaobs mizanze orientirebuli midgoma (interviuebis 

ganrigi, mizanTa prioritetebis mixedviT dajgufeba, droSi SezRudva, ojax-

is wevrebis CarTva);

•	 gansazRvreT warmodgenili problemebi gasagebi terminebiT;

•	 amoirCieT maqsimum sami problema prioritetulobis mixedviT;

•	 gaanawileT problemebi 8 kategoriis mixedviT.
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Tavi XI:  bavSvze Zaladoba da misi
ugulebelyofa

es Tavi mimoixilavs bavSvisadmi araRirseuli mopyrobis formebs, kerZod ki, 

Zaladobasa da ugulebelyofas. azustebs terminebis mniSvnelobas rogorc saer-

TaSoriso praqtikis, aseve, qarTul samarTlebriv konteqstSi. awvdis socialur 

muSakebs informacias moZaladis qcevis Taviseburebebis, Zaladobis msxverpli 

bavSvis fsiqologiuri portretis, misi fizikuri niSnebisa da qcevis specifikis 

Sesaxeb; aseve, im riskfaqtorebis Sesaxeb, romlebic ganapirobeben mSoblebis mx-

ridan Zaladobas, xolo bavSvebisa _ Zaladobis msxverplad gaxdomas. am TavSi 

detalurad aris ganxiluli Zaladobagancdil bavSvsa da mis ojaxTan intervius 

Taviseburebebi, da bolos, Zaladobis Sedegebi.

11.1 Zaladobisa da ugulebelyofis formebi da
ganmartebebi

yoveldRiur cxovrebaSi xSiria bavSvisadmi araRirseuli mopyrobis SemTxve-

vebi. bavSvisadmi araRirseuli mopyroba aris fenomeni, romelic moicavs rogorc 

socialur, eTnikur, religiur, kulturul, ise profesiul sferoebs. bavSvisadmi 

araRirseuli mopyroba aris nebismieri qceva, rac safrTxes uqmnis bavSvis ganvi-

Tarebas, janmrTelobasa da sicocxles. bavSvisadmi araRirseuli mopyrobis Zi-

riTadi formebia: Zaladoba da ugulebelyofa. sazogadoebisa da saxelmwifos 

movaleobaa bavSvebis dacva araRirseuli moprobisagan. termini `bavSvTa dacva~ 

gulisxmobs Zaladobisa da ugulebelyofis prevenciasa da bavSvisadmi ara-

Rirseuli mopyrobis SemTxvevaSi masze reagirebas. 

bavSvisadmi araRirseuli mopyroba moicavs fizikuri da/an emociuri zia-

nis  momtani mopyrobis, seqsualuri Zaladobis, ugulebelyofis, komerciuli 

Tu sxva saxis eqsploataciis romelime an yvela formas, rac realur an poten-

ciur safrTxes uqmnis bavSvis janmrTelobas, sicocxles, ganviTarebasa Tu 

Rirsebas.

bavSvis mimarT fizikuri Zaladoba gulisxmobs bavSvisaTvis fizikuri ze-

moqmedebis Sedegad miyenebul fizikur zians, (ganzrax an uneblieT ganxorciele-

buls), romelic safrTxes uqmnis mis sicocxlesa da janmrTelobis mdgomareobas. 

bavSvis mimarT emociuri Zaladoba gulisxmobs bavSvis Rirsebis Semlaxvel 

nebismier qmedebas, romelic sistematur xasiaTs atarebs da mniSvnelovan zians 

ayenebs bavSvis emociur keTildReobasa da ganviTarebas. 

bavSvis mimarT seqsualuri Zaladoba gulisxmobs  bavSvze ganxorciele-

bul nebismieri saxis seqsualur moqmedebas, romelic ar Seefereba mis asaksa da 

ganviTarebis dones. 

komerciuli eqsploatacia aris nebismieri saxis qmedeba, romelic bavSvs ai-

Zulebs, miiRos monawileoba SromiT saqmianobaSi sxvebis sakeTildReod, romel-

sac SeuZlia ziani miayenos bavSvis fizikur janmrTelobas, fsiqo-emociur mdgo-
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mareobas,  ganaTlebis SesaZleblobas, keTildReobasa da jansaR ganviTarebas. 

seqsualuri eqsploatacia  gulisxmobs  sargeblobas bavSvis mowyvlado-

biT, ndobiTa da Zalauflebis  naklebobiT,  da mis gamoyenebas seqsualur saqmia-

nobaSi Semosavlis miRebis mizniT. 

ugulebelyofa aris bavSvis sasicocxlo saWiroebis (sakvebi, sacxovrebe-

li, tansacmeli, movla, meTvalyureoba, ganaTleba, samedicino daxmareba da sxva) 

regularuli daukmayofilebloba obieqturi mizezebis gamo (siRaribe, fsiqikuri 

daavadebebi, gamoucdeloba) an amgvari mizezis gareSe.  

bavSvTa dacvis terminTa ganmarteba qarTuli kanonmdeblobis mixedviT

saqarTvelos kanonmdebloba icnobs cnebebs `Zaladoba~, iZuleba~,`muqara~, 

`wameba~, `seqsualuri xasiaTis ZalmomreobiTi moqmedeba~. TiToeuli aseTi qmede-

ba iwvevs sisxlis samarTlebriv pasuxismgeblobas. sisxlis samarTlis kodeqsiT, 

a) Zaladoba aris sistematuri cema an sxvagvari Zaladoba, ramac  dazarale-

bulis fizikuri an fsiqikuri tanjva gamoiwvia; damamZimebeli garemoebiTaa Zala-

doba Cadenili: damnaSavisaTvis winaswari SecnobiT arasrulwlovnis, umweo mdgo-

mareobaSi myofis anda damnaSaveze materialurad an sxvagvarad damokidebulis 

mimarT; 

b) iZuleba aris adamianisaTvis qmedebis Tavisuflebis ukanoni SezRudva, ese 

igi misi fizikuri an fsiqikuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos moqmedeba, 

romlis ganxorcieleba an romlisagan Tavis Sekaveba mis uflebas warmoadgens, 

anda sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba; 

g) muqara aris sicocxlis mospobis an janmrTelobis dazianebis anda  qonebis 

ganadgurebis muqara, rodesac imas, visac emuqrebian, gauCnda muqaris ganxorcie-

lebis safuZvliani SiSi; 

d) wameba aris pirisaTvis, an  misi  axlo naTesavisaTvis an masze materialurad 

an sxvagvarad damokidebuli pirisaTvis iseTi pirobebis Seqmna an iseTi mopyroba, 

romelic Tavisi xasiaTiT, intensivobiT an xangrZlivobiT iwvevs Zlier fizikur 

tkivils an fsiqikur an moralur tanjvas da romlis mizania informaciis, mtkiceb-

ulebis an aRiarebis miReba, piris daSineba an iZuleba anda piris dasja mis an mesame 

piris mier  Cadenili an savaraudod Cadenili qmedebisaTvis; 

e) seqsualuri xasiaTis ZalmomreobiTi moqmedeba – mamaTmavloba, les-

boseloba an sxvagvari seqsualuri kontaqti gaukuRmarTebuli formiT, Cadenili 

ZaladobiT, Zaladobis muqariT an dazaralebulis umweobis gamoyenebiT. 

sagulisxmoa, rom bavSvebi Zaladobis msxverplni ojaxuri Zaladobis Sedega-

dac xdebian. sagulisxmoa, rom ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi Zaladobis msx-

verplTa dacvisa da daxmarebis Sesaxeb (25 maisi 2006 w.) kanoni ganmartavs Semdeg 

terminebs: 

Oojaxuri Zaladoba – ojaxSi Zaladoba gulisxmobs ojaxis erTi wevris 
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mier meoris konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebis darRvevas fizikuri, 

fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT. 

fizikuri Zaladoba – cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis 

ukanono aRkveTa an sxva iseTi moqmedeba, romelic iwvevs fizikur tkivils an tanj-

vas; janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofile-

bloba, rac iwvevs ojaxis wevris janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

fsiqologiuri Zaladoba – Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva 

iseTi moqmedeba, romelic iwvevs adamianis pativisa da Rirsebis Selaxvas;

seqsualuri Zaladoba – sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis muqariT 

an msxverplis umweobis gamoyenebiT; sqesobrivi kavSiri an seqsualuri xasiaTis sx-

vagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba arasrulwlovnis mimarT.

iZuleba – adamianis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar 

Seasrulos moqmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi 

uflebaa, anda sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemo-

qmedeba;

ekonomikuri Zaladoba – qmedeba, romelic iwvevs sakvebiT, sacxovrebeli da 

normaluri ganviTarebis sxva pirobebiT uzrunvelyofis, sakuTrebisa da Sromis 

uflebebis ganxorcielebis, agreTve, TanasakuTrebaSi arsebuli qonebiT sarge-

blobisa da kuTvnili wilis gankargvis uflebis SezRudvas.

Zaladobis amgvari faqtebis  arsebobisas socialuri muSaki an sxva dainter-

esebuli piri (mag., meurveobis da mzrunvelobis organo, mSobeli, sxva kanonieri 

warmomadgeneli) valdebulia, Seatyobinos policias reagirebis mizniT an sar-

CeliT mimarTos sasamarTlos. 

termini, `ugulebelyofa~, ar aris ganmartebuli qarTul kanonmdeblobaSi. 

Tumca, unda aRiniSnos, rom termins, `daudevroba~, icnobs samoqalaqo da sisxlis 

samarTlis kanonmdebloba, rogorc gaufrTxileblad Cadenili qmedebis erT-erT 

saxes. magaliTad, sisxlis samarTlis kodeqsi (muxli 10) Semdegnairad ganmartavs 

`gaufrTxileblobas~:  

„muxli 10. gaufrTxileblobiTi danaSauli 

1. gaufrTxileblobiT danaSaulad iTvleba qmedeba, romelic Cadenilia Tvi-

TimedovnebiT an daudevrobiT.

2. qmedeba TviTimedovnebiTaa Cadenili, Tu pirs gacnobierebuli hqonda 

windaxedulobis normiT akrZaluli qmedeba, iTvaliswinebda marTlsawinaaRmdego 

Sedegis dadgomis SesaZleblobas, magram usafuZvlod imedovnebda, rom am Sedegs 

Tavidan aicilebda.

3. qmedeba daudevrobiTaa Cadenili, Tu pirs gacnobierebuli ar hqonda 

windaxedulobis normiT akrZaluli qmedeba, ar iTvaliswinebda marTlsawinaaRm-

dego Sedegis dadgomis SesaZleblobas,  Tumca amis gaTvaliswineba mas evaleboda 

da SeeZlo kidec.”
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11.2 Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri portreti

Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri portreti sakmaod damrTgun-

velia. aseT bavSvs dabali TviTSefaseba aqvs _ ver afasebs Tavis realur SesaZ-

leblobebs; mudmivad adanaSaulebs sakuTar Tavs da Seuracxmyofeli saqcielis 

mizezs sakuTar TavSi eZebs: `raRac arasworad gavakeTe~, `Cemi bralia, ase ar unda 

meTqva~ da a.S.; xSirad igi Zaladobas uaryofs, malavs Zaladobis faqts. amasTana-

ve igi eCveva ra Zaladobas, kritikulad veRar afasebs urTierTobebs, problemas 

da TviTon cdilobs `gamosworebas~; amas ki mosdevs stresuli reaqciebi _ Zi-

lis darRveva, depresia, Tavis tkivili, SiSi, SfoTva, uimedoba, Caketiloba, rac 

aferxebs bavSvis fsiqologiur ganviTarebas da xels uSlis mas socialur cxovre-

baSi. G Zaladobis Sedegad, garda fizikuri da fsiqikuri Sedegebisa, bavSvs uqvei-

Tdeba aTvisebis unari, rac aferxebs bavSvs swavlis procesSi. Yyvelaferi erTad 

saboloo jamSi xels uSlis mis warmatebas socialur cxovrebaSi.

bavSvebi umetesad malaven  maT mimarT ganxorcielebuli Zaladobis faqtebs, 

radgan fiqroben, rom maT aravin daexmareba, ar surT, rom sxvebma gaigon momxda-

ris Sesaxeb. maT eSiniaT, rom kidev ufro meti Zaladobis msxverpli gaxdebian. maT 

mimarT ganxorcielebuli Zaladoba Zalian piradulia da eridebian mosalodnel 

gaxmaurebas. isini ar floben informacias imasTan dakavSirebiT, Tu ra moxdeba 

momxdaris gaxmaurebis Semdeg; amasTanave SesaZloa  Zaladoba iseT adgilas moxda, 

sadac akrZalulia maTi yofna da amitomac ar surT amis gaxmaureba. maT aqvT SiSi 

imis gamo, Tu rogor miiReben momxdars axlobeli adamianebi, ar surT policiasTan 

saqmis daWera, ar sjeraT policiis efeqturi muSaobisa an naklebad sjeraT, rom 

damnaSaveebi daisjebian. maT ar ician organizaciebi, romlebsac SeiZleba mimar-

Ton daxmarebisaTvis. MTumca, miuxedavad imisa, rom sazogadoeba bavSvis moZalade 

ojaxisagan moSorebis aqts bavSvis dacvis RonisZiebad miiCnevs, bavSvma SesaZloa 

axal sacxovrebel garemoSi gadasvla misi cxovrebis kidev erT travmul movlenad 

miiCnios.  

bavSvebma, romlebmac fizikuri Zaladoba gadaitanes, ician, rom maTi garemom-

cveli samyaro araprognozirebadi da Zalian saxifaToa. mozrdilebi, romlebic 

maTze zrunaven, SeiZleba iyvnen avebi, mouTmenlebi da gaRizianebulebi, depre-

siulebi, miuwvdomlebi. isini SeiZleba Zalian advilad, moulodnelad gadaiqcnen 

sastik adamianebad. bavSvi, romelic moZalade mozrdilTan erTad cxovrobs, Tavs 

miiCnevs usargeblod, zedmetad, cudad. samyarosa da sakuTari Tavis amgvari aRq-

ma naTlad aisaxeba bavSvis qcevaze. fizikuri travmebisa da dazianebebis, mZafri 

fsiqikuri darRvevebis miRma maT sakuTari qcevis marTva uWirT, ris gamoc xSirad 

antisocialuri qmedebebiT gamoirCevian. maT aseve alkoholisa da narkotikebisa-

ken ltolva axasiaTebT. sxvadasxva kvlevis mixedviT, kriminalTa 70% bavSvobaSi 

Zaladobis msxverpli iyo.
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11.3 rogor amovicnoT Zaladoba bavSvis qceviTMda misi
fizikuri niSnebiT

imisaTvis rom davicvaT bavSvi Zaladobisagan, aucilebelia, vicodeT, rogor 

amovicnoT Zaladobis kvali. ganvixiloT aseTi bavSvis fizikuri niSnebi da qcevis 

Taviseburebani. 

fizikuri Zaladobis fizikuri niSnebia:

•	 sisxlCaqcevebi: 

•	 motexilobebi;

•	 nakbenis kvali;

•	 damvwroba da nakawri;

bavSvis qcevis Taviseburebani fizikuri Zaladobis Semdeg:

1,5 wlamde 

•	 SiSi mSoblebis mimarT; 

•	 ufrosebTan fizikuri kontaqtis SiSi;

•	 undobloba garSemomyofebis mimarT; 

•	 uxasiaToba, xSiri tirili. 

1,5-dan 3 wlamde 

•	 ufrosebisadmi SiSi; 

•	 sixarulis iSviaTi gamoxatva, xSiri tirili; 

•	 sxva bavSvebis tirilze SiSis reaqcia; 

•	 agresiuloba an pasiuroba. 

3-dan 6 wlamde 

•	 Zaladobisadmi Segueba, winaaRmdegobis gawevis survilis ararseboba; 

•	 tkivilze pasiuri reaqcia; 

•	 mtkivneuli damokidebuleba SeniSvnebis da kritikis mimarT; 

•	 pirferoba, zedmetad morCileba; 

•	 ufrosTaTvis damaxasiaTebeli qcevebis gadmoReba; 

•	 agresiuloba, uaryofiTi qceva (negativizmi); 

•	 verbaluri agresia; 

•	 matyuaroba, qurdoba; 

•	 cxovelebis mimarT sisastikis gamoCena; 

•	 agresiuli TamaSebi _ mag., cecxlis gaCaRebisadmi midrekileba. 

umcrosi skolis asaki _ 6-dan 10 wlamde 

•	 ufrosebis Zaladobrivi qcevebis gameoreba; 
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•	 dasjisadmi indiferentuli damokidebuleba, dasjis provocireba; 

•	 Zlieri adamianebisadmi daqvemdebareba, pirferoba, SiSianoba; 

mozardoba – 10-dan 18 wlamde

•	 gaqcevebi saxlidan; 

•	 TviTmkvlelobis mcdelobebi; 

•	 mousvenari Zili; 

•	 asocialuroba, kriminaluri qceva; 

•	 alkoholis da narkotikebis gamoyeneba; 

•	 agresiuloba sxvebTan mimarTebaSi; 

•	 Zlieri SiSi ufrosebis an garkveul pirovnebebis mimarT; 

•	 piradi higienis dabali done; 

•	 daRlilobis mudmivi SegrZneba; 

•	 TviTSefasebis dabali done. 

seqsualuri Zaladobis fizikuri niSnebi

•	 saSos da analuri xvrelis travmebi; 

•	 perioduli tkivilebi muclis areSi; 

•	 sisxlCaqcevebi, nakawrebi, kbenis nakvalevi  dundulebze da genitaliis mi-

damoebSi; 

•	 qavili, tkivili, gamonadeni an sisxldena swori nawlavidan, saSodan an aso-

dan; 

•	 Sard-sasqeso sistemis perioduli infeqciebi;

•	 mouxerxebeli, gaZnelebuli siaruli da jdomis gaZneleba; 

•	 orsuloba; 

•	 sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebebi; 

bavSvis qcevis Taviseburebani seqsualuri Zaladobis Semdeg

10 wlamde 

•	 asakisaTvis Seuferebeli seqsualuri qceva; 

•	 seqsualuri sakiTxebisadmi arajansaRi interesi; 

•	 seqsTan dakavSirebuli detaluri naxatebi; 

•	 seqsualuri qmedebebi TamaSis dros; 

•	 intensiuri masturbacia sxvebis TandaswrebiT; 

•	 sakuTari sxeulis demonstrireba sxvebisaTvis; 

•	 ufrosebTan fizikuri kontaqtisken swrafva.

10 wels zemoT 

•	 prostitucia;

•	 intimuri urTierTobis SiSi; 
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•	 seqsualuri partniorebis xSiri cvla; 

•	 SiSi garkveuli pirovnebis mimarT;     

•	 Zilis darRveva;

•	 asakisadmi Seuferebeli seqsualuri codnis gamovlineba; 

•	 gansakuTrebuli interesi ufrosebis, bavSvebis an cxovelebis sasqeso orga-

noebisadmi; 

•	 saabazanos, Sxapis, daketili karis SiSi; 

•	 samedicino Semowmebis SiSi; 

•	 TviTSefasebis dabali done; 

•	 seqsisadmi gaZlierebuli ltolva.

ugulebelyofis fizikuri niSnebia: 

•	 sigamxdre;

•	 gatanjuli gamometyveleba;

•	 qronikuli daavadebebi;

•	 fizikur da gonebriv ganviTarebaSi CamorCena. 

bavSvis qcevis Taviseburebani ugulebelyofis Semdeg: 

•	 mimarTvis (sityvebis) mudmivi ignorireba; 

•	 sakvebis qurdoba, sxvebisaTvis sakvebis Txovna; 

•	 gonebagafantuloba; 

•	 gakveTilebze sistematuri dagvianeba, xSiri gacdena, gakveTilebze Zili; 

•	 TviTdazianeba; 

•	 kriminaluri qcevisadmi midrekileba; 

•	 TamaSebis arcodna; 

•	 ukiduresi pasiuroba an agresia; 

•	 TviTSefasebis dabali done. 

rogor amovicnoT fizikuri Zaladobis msxverpli bavSvi? fizikuri 

travmis SemCnevisas arsebiTi kiTxva, romelic socialurma muSakma sakuTar Tavs 

unda dausvas, aris Semdegi: SeiZleboda Tu ara, rom es travma bavSvs SemTxveviT 

gasCenoda, uneblieT mosvloda? iseTma aSkara fizikurma niSnebma, rogoricaa 

sisxlCaqcevebi, damwvrobis kvali, SeSupebebi, kopebi, nakawrebi, Wrilobebi, 

Calurjebebi da kanis sxva dazianebebi, motexilobebi, naWrilobevebi sxvadasxva 

xarisxis Sexorcebebi _ Cveni SeSfoTeba da imis garkvevis moTxovnileba unda 

gamoiwvios, Tu ra moxda. mniSvnelovania, gavacnobieroT, Seesabameba Tu ara 

bavSvis ganmartebebi dazianebebis Sinaarss, aris Tu ara monaTxrobi sando da 

asaxavs Tu ara realur movlenebs. safrTxis signalebad SeiZleba miviCnioT 

mravalricxovani sxvadasxva feris Calurjebebi, rac imaze miuTiTebs, rom 

isini miRebulia ramdenime sxvadasxva dRis ganmavlobaSi; Calurjebebis forma 

an adgili SeiZleba miuTiTebdes, Tu rogor iqna miRebuli travma, ra sagani iyo 
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gamoyenebuli (magaliTad, mcirewlovani bavSvebi ver moaxerxeben, TavisiT miiRon 

travma sajdomze). saeWvoa aseve Tu bavSvi ar iZleva aranair ganmartebas, Tu rogor 

warmoiqmna travma; `ar vici, rogor moxda es,~ _ ambobs  bavSvi; an ganmartebebi 

naklebad sarwmunoa, ar Seesabameba travmis bunebas;

rogor amovicnoT seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi? seqsualu-

ri Zaladobis msxverpli bavSvebi, sinamdvileSi ver xvdebian, ra xdeba realurad, 

rcxveniaT amis moyola. isini ganicdian SiSs, mousvenrobas, aqvT izolaciis sur-

vili, Tavs sxvebisagan gansxvavebulad grZnoben, zedmetad mgrZnobiareni arian. 

radgan seqsualuri Zaladoba uSualod arRvevs `sxeulis sazRvrebs~, misi Sedege-

bic SeiZleba gamoCndes `sxeulis qcevaSi~. zogierTi bavSvi iwyebs sakuTari sxeu-

lis gansakuTrebulad damalvas da gaurbis nebismier kontaqts, zogi _ piriqiT, 

Riad axdens sakuTari sxeulis demonstrirebas da `sTavazobs~ sakuTar sxeuls 

yvelas, kargavs sxeulis normalur sazRvrebs, ar SeuZlia  fizikuri siaxlovisa 

da distanciis socialurad miRebuli normebis aTviseba.  es  aris `Setyobineba~ 

saSineli travmis Sesaxeb.  mozrdilTan seqsualuri kontaqtisas bavSvs SeiZleba 

sasiamovno SegrZnebebi hqondes. es organizmis normaluri fiziologiuri reaqci-

aa erogenuli zonebis stimulirebaze da ara bavSvis `garyvnilebis~ maCvenebeli. 

unda gvaxsovdes, rom yvelaferi, rasac bavSvi momxdarTan dakavSirebiT ganicdis 

misi sulisa da sxeulis normaluri reaqciaa gansakuTrebulad mZime fsiqolo-

giuri travmis pasuxad. usafrTxo, stabiluri ojaxi, sadac seqsualuri sazRvre-

bi daculia aris yvelaze kargi garemo seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis 

reabilitaciisaTvis. mniSvnelovania, rom mSobeli/aRmzrdeli momzadebuli iyos 

aseT bavSvTan urTierTobisaTvis.  man bavSvs sityvierad da saqcieliT unda agrZ-

nobinos, rom igi dafasebulia axal ojaxSi, SeuZlia endos ojaxis wevrebs da Tavi 

usafrTxod igrZnos. 

rogor amovicnoT emociuri Zaladobis msxverpli bavSvi, Tuki mas sxeul-

ze ar aqvs Calurjebebi da Wrilobebi? emociuri Zaladoba Zaladobis yvelaze 

Znelad amosacnobi formaa. Mmisi saxeebia: ignorireba, izolacia, daSineba, gulgri-

loba, eqspluatacia, araSesabamisi kontroli, damcireba.  fsiqologiurad daTr-

gunuli bavSvebis amocnoba Znelia, radgan emociuri Zaladoba ar tovebs sxeulze 

fizikur kvals. misi uaryofiTi efeqti gamovlindeba bavSvis ganviTarebis Semd-

gom periodSi. emociuri Zaladobis msxverpl bavSvebs axasiaTebT metyvelebis 

darRveva, fsiqosomaturi Civilebi, Sardis da defekaciis Seukavebloba, depresia, 

destruqciuli da avtodestruqciuli qceva, Tavdajerebulobis nakleboba, Zal-

ze dabali TviTSefaseba, TviTizolaciisaken midrekileba, mozrdil adamianze ze-

dmetad damokidebuleba, pasiuroba, iniciativis arqona. bavSvi xSirad  ityueba. igi 

asakisaTvis Seufereblad `didia~ an infantiluria.  

rogor amovicnoT ugulebelyofis msxverpli bavSvi? ugulebelyofilad 

CaiTvleba bavSvi, Tu mas axasiaTebs Semdegi qceviTi da fizikuri niSnebi: fiziku-

rad sustadaa ganviTarebuli, mouwesrigebeli garegnuli iersaxe aqvs, daRlili 
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da apaTiuria, uZneldeba yuradRebis koncentrireba, eZineba, mudmivad mSieria, 

araregularulad dadis baRSi/skolaSi, ar mohyavT an ar mihyavT droulad,  aviwy-

debaT misi baRidan/skolidan wamoyvana. mozrdilebi, romlebsac bavSvi mihyavT, 

xSirad icvlebian, bavSvi mohyavT da mihyavT  arafxizel, mouwesrigebel, misTvis 

ucnob an mxolod garegnulad nacnob adamianebs, bavSvi SeimCneva wvrilman qurdo-

bebSi, bavSvs ara aqvs higienis elementaruli Cvevebi.

11.4 Zaladobis riskfaqtorebi mSoblebsa da

bavSvebSi

kvlevebi aCvenebs, rom ojaxebSi, sadac bavSvebis moTxovnebi ugulebelyo-

filia an masze Zaladoben, SeimCneva mSoblebis specifikuri maxasiaTeblebi. qve-

moT CamoTvlili maxasiaTeblebi mxolod SesaZlo riskis faqtorebia, romlebic 

socialurma muSakma yuradRebiT unda ganixilos ojaxis da bavSvis srulyofili 

Sefasebis dros. 

riskis faqtorebi mSoblebSi:

•	  axalgazrda mSoblebi;

•	  Zaladobagancdili mSoblebi;

•	  mSobeli warsulSi cudad epyroboda bavSvs an mitovebuli hyavda;

•	  mSoblis an mzrunvelis fsiqikuri janmrTelobis problema;

•	  sakuTari Tavisadmi naklebi pativiscema, depresia, socialuri izolacia;

•	  sirTuleebi mSoblebs (an mSobelsa da partniors) Soris urTierTobaSi;

•	  Zaladoba ojaxSi;

•	  materialuri gaWirveba – magaliTad: cudi sayofacxovrebo pirobebi, siR-

aribe, valebi;

•	  nivTierebebis borotad gamoyeneba (magaliTad: alkoholis, wamlebis, arale-

galuri medikamentebis);

•	  sacxovrebeli adgilis mravaljer gamocvla;

•	  emociur afeTqebaTa ukiduresi gamovlenebi;

•	  bavSvis qcevisadmi ukiduresad mkacri da ararealuri moTxovnebi;

•	  bavSvis mkacri dasja;

•	  bavSvis uaryofa, bavSvTan aramyari siaxlovis grZnobis Camoyalibeba;

•	  mSobeli bavSvs miiCnevs rogorc Znelad aRsazrdels;

•	  sakuTari Tavisadmi zianis miyenebis an TviTmkvlelobis mcdelobebi;

•	  kriminaluri qceva;

•	  gonebrivi CamorCeniloba;

•	  qronikuli daavadeba;
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•	  ojaxSi bavSvi gardaicvala gaurkvevel garemoebebSi.

riskis faqtorebi bavSvebSi:

•	  arasasurveli orsuloba an mSoblebSi urTierTgamomricxavi damokidebule-

ba orsulobasTan dakavSirebiT;

•	  rTuli orsuloba da/an mSobiaroba;

•	  dRenakluli bavSvi an nakluli wona dabadebisas;

•	  bavSvi dabadebidanve janmrTeli ar aris;

•	  deda da bavSvi ganSorebuli arian bavSvis dabadebis Semdeg xangrZlivi drois 

ganmavlobaSi;

•	  bavSvis problemuroba - cudad Wams, cudad Zinavs, xSirad tiris, Znelad mS-

viddeba;

•	  bavSvi gansakuTrebul zrunvas saWiroebs (fizikuri an gonebrivi SezRudu-

loba, qronikuli avadmyofoba an Seferxebuli ganviTareba);

•	  Znelad eCveva tualetSi siaruls.

11.5 moZaladis qcevis Taviseburebebi

aris Tu ara bavSvi Zaladobis msxverpli, SesaZlebelia, ganvsazRvroT moz-

rdilebze dakvirvebiT. Mmozrdilebi, romlebic Zaladoben bavSvebze uaryofen 

problemas, adanaSauleben bavSvs, uars amboben SeTavazebul daxmarebaze, ar awux-

ebT bavSvis keTildReoba, ar interesdebian bavSvis miRwevebiT. 

mSoblis qceva, romelic gvafiqrebinebs, rom igi bavSvze Zaladobs:

•	 ar TanamSomlobs specialistebTan;

•	 bavSvis travmis simZime ar Seesabameba travmis miRebis Sesaxeb monaTxrobs, 

monaTxrobis Ddetalebi mudmivad icvleba;

•	 araadekvaturi reaqcia bavSvis travmaze – travma fasdeba ufro msubuqad vi-

dre aris;

•	 travmis mizezs ver xsnis  – `jadosnuri tramvebi~;

•	 mSoblebi aRniSnaven, rom bavSvma TviTon daiziana Tavi an dazianeba miayena 

dam an Zmam, magram miRebuli travma ar Seesabameba bavSvis asakobriv SesaZle-

blobebs, mag., bavSvma jer ar icis siaruli;

•	 mkurnali eqimis an saavadmyofos xSiri gamocvla;

•	 mSoblis monayoli travmis miRebis Sesaxeb Zalian moklea, , ar akonkretebs 

detalebs, travmis miRebis adgils da dros.

pirovneba potenciuri moZaladea, Tuki mas CamoTvlilTagan sami an meti 

niSani axasiaTebs:

•	 eWvianoba – miuTiTebs undoblobaze, egoizzmze, mesakuTreobis gancdaze da 

ara siyvarulze;



165

•	 ararealuri molodini – ojaxis wevrisagan moiTxovs misi nebismieri survi-

lis Sesrulebas;

•	 makontrolebeli qceva – akontrolebs ojaxis wevris yovel nabijs, yve-

laferze ganmartebebs iTxovs: `sad iyavi?~, `vin gaxlda?~, `ras akeTebdi?~ da 

a.S.;

•	 izolacia – cdilobs Camoacilos ojaxis wevri naTesavebs, megobrebs;

•	 sxvisi dadanaSauleba Seqmnil problemebSi – yovelTvis sxvas adanaSaulebs, 

roca raime cudi SeemTxveva;

•	 sxvisi dadanaSauleba sakuTar grZnobebsa da saqcielSi – `Sen maiZule, ase 

movqceuliyavi~, `Sen gamomiyvane wonasworobidan~ da a.S.

moZaladis motivebi

sazogadoebaSi arsebobs miTebi, romlebic `xsnian~ bavSvTa mimarT Zaladobis 

(gansakuTrebiT seqsualuris) mizezebs. erT-erTi miTia is, rom moZaladeebi fsiq-

iurad daavadebuli adamianebi arian. sinamdvileSi, moZaladeebi, umravles SemTx-

vevaSi, erTi SexedviT, janmrTeli  adamianebi arian, romlebic garkveuli fsiqolo-

giuri TaviseburebebiT xasiaTdebian. es Taviseburebebi SeiZleba, gamowveuli iyos 

imiT, rom bavSvobaSi isini Tavad iyvnen Zaladobis an sxva saxis sastiki mopyrobois 

msxverplni. 

ZiriTadi motivi, rac yvela moZalades amoZravebs, aris is, rom Zaladoba mis-

Tvis xelsayrelia. swored am `xelsayrelobis~ gamo adamianebi sxvadasxva garemoe-

baSi iyeneben Zaladobis garkveul formebs. adamianTa erTi nawili oms ̀ aucilebel 

borotebad~ miiCnevs, borotmoqmedni Zaladobas iyeneben sxvisi sakuTrebis misaT-

viseblad an kriminalur samyaroSi Zalauflebis mosapoveblad; ojaxebsa da sko-

lebSi miuReblad ar iTvleba Zalismieri meTodebiT bavSvebis damorCileba; bavS-

vebi Zalas iyeneben, raTa waarTvan erTmaneTs saTamaSoebi, upasuxon gamnawyeneb-

els da a.S. bavSvis mimarT Zalis gamoyenebiT moZalade sasurvel mizans iolad da 

swrafad aRwevs:

•	 konkretul situaciaSi imorCilebs bavSvs;

•	 aCvenebs bavSvs, `vin aris ufrosi~;

•	 ganitvirTeba, emociur daZabulobas ixsnis da a.S.

arcTu iSviaTad mozrdil moZalades bavSvisaTvis Wkuis swavlebisa da kar-

gad aRzrdis `keTilSobiluri~ motivebi amoZravebs. rac Seexeba seqsualur Zala-

dobas, misi motivebi SeiZleba iyos:

•	 sqesobrivi aRgzneba, romelsac moZalade ganicdis bavSvis TandaswrebiT;

•	 emociuri komfortis gancda, romelsac moZalade ganicdis mxolod bavS-

vebTan urTierTobisas;

•	 moZalades sxvadasxva mizezis gamo, ar Seswevs sakuTari seqsualuri moTxov-

nilebis normaluri gziT dakmayofilebis unari.
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aRsaniSnavia, rom am motivebis arsebobis SemTxvevaSic ki ,  Zaladobisagan 

bavSvi SeiZleba daculi iyos, Tuki potenciur moZalades bavSvTan seqsualuri 

kontaqtis damyarebaSi zRudavs moraluri da zneobrivi barierebi. Ees barierebi 

anu akrZalvebi aRar moqmedebs iseTi faqtorebis gavleniT, rogoricaa alkoho-

lis, narkotikebis miReba, impulsebis arasakmarisi kontroli, moZaladis fsiqi-

kuri daavadeba. Bbarierebis moxsnaSi, aseve, did rols asrulebs bavSvis umeTvaly-

ureod datoveba. 

11.6 intervius Taviseburebebi Zaladobagancdil bavSvsa 

da mis ojaxTan

interviu bavSvTan 

Zaladobisa da bavSvze ZaladobiT gamowveuli travmis SefasebisTvis social-

ur muSaks unda axsovdes, rom  ZiriTadi informaciis wyaros warmoadgens TviTon 

bavSvi. informaciis miReba SesaZloa bavSvTan verbaluri an araverbaluri komu-

nikaciis meSveobiT, bavSvis moqmedebasa da mis fizikur monacemebze dakvirvebiT. 

Zaladobis Sefasebisas unda gamoiricxos bavSvis iZulebis momenti, misi dakiTxva 

da marTva. SesaZloa kiTxvis dasma, romelic bavSvis yuradRebas mimarTavs konkre-

tuli sakiTxisaken. socialurma muSakma bavSvs ar unda SesTavazos mza pasuxi. 

interviu bavSvTan, romelsac SeiZleba gancdili aqvs Zaladoba, Zalian saT-

uTi sakiTxia da mniSvnelovnad aris damokidebuli Semfaseblis unarze – gamoav-

linos es SemTxveva da gansazRvros realurad moxda Tu ara Mes SemTxveva, an realu-

rad arsebobs Tu ara amis saSiSroeba. 

Zaladobagancdil bavSvTan intervius dros socialur muSaks unda axsovdes 

da gaiTvaliswinos Semdegi:

•	  SekiTxvebiT ar gamoiwvios bavSvis xelaxali travmireba;

•	  intervius dawyebamde uTxras  bavSvs, rom mas dausvams bevr SekiTxvas, zogi 

maTgani iqneba cotaTi rTuli, xolo zogi ki martivi. aseve, bavSvs unda 

uTxras, rom mas SeuZlia ar upasuxos im kiTxvas, romelsac rTulad miiCnevs. 

agreTve, Txovos bavSvs,  uTxras mas, Tu ar icis an ar axsovs pasuxi. Tu bavSvi 

ver gaigebs kiTxvas, misTvis gasageb enaze auxsnas SekiTxva. mcire asakis da 

Seferxebuli gonebrivi ganviTarebis mqone bavSvebTan intervius Sesavali 

nawili bevrad rTuli iqneba, amitom socialuri muSaki unda Seecados, rom 

interviu Seesabamebodes bavSvis  SesaZleblobebs;

•	 interviumde kargi iqneba, Tu socialuri muSaki Seafasebs bavSvis ganviTare-

bas an moiZiebs Sesabamisi specialistebisgan am informacias. es informacia 

mas Zalian daexmareba intervius momzadebasa da sworad warmarTvaSi;

•	 socialurma muSakma interviu unda daiwyos pozitiuri an neitraluri sakiTx-
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ebiT, rac xels Seuwobs urTierTobis Camoyalibebas;

•	 intervius dros SedarebiT mtkivneul sakiTxebTan dakavSirebuli kiTxvebi 

unda monacvleobdes ufro martiv sakiTxebTan an iseT aqtivobebTan, rogor-

icaa TamaSi da xatva.

•	 Tu bavSvs Zalian uWirs saubari, maSin mas unda SevTavazoT komunikaciis iseTi 

xerxebi, rogoricaa xatva, TamaSi, an gamoviyenoT weriTi komunikacia. ufros 

bavSvebs unda mivceT saSualeba, rom TviTon SearCion komunikaciis meTodi. 

•	 Tu socialuri muSaki grZnobs,, rom bavSvis pasuxi gulwrfeli ar aris, maSin 

meorejer ar unda dasvas igive SekiTxva, Tumca SesaZloa Secvalos is manera, 

romliTac ganixilavda am sakiTxs. kiTxvis mravaljeradi dasma SeiZleba bavS-

vma aRiqvas, rogorc masze zewola sasurveli pasuxis misaRebad. 

•	 socialurma muSakma intervius dros unda gamoiyenos Ria tipis kiTxvebi, 

romelic  vrcel da safuZvlian pasuxs moiTxovs. bavSvebi, romlebic Zala-

dobis msxverplni arian, xSirad advilad emorCilebian kontrols. warmmarT-

velma kiTxvebma, anu  kiTxvebma, romelic erTi konkretuli pasuxisaken war-

marTavs mosaubres, SesaZloa xeli SeuSalos komunikacias im mxriv, rom bavSv-

Si aRZras “socialuri mowonebis” tendencia an bavSvma gamoiCinos sifrTxile 

da Tavi aaridos saWiro faqtebis Txrobas. 

•	 zogierT SemTxvevaSi socialurma muSakma SesaZloa mimarTos pirdapir kiTx-

vebs, im SemTxvevaSi, Tu Ria tipis kiTxvebi araproduqtiulia, mag.:

_	Seni biZa nasvamia Tu ara maSin, rodesac gcems?

_	mama qamriT gcems Tu ara?

•	 SesaZloa bavSvma Tavi Seikavos swori pasuxebis gacemisagan, imis gamo, rom 

aqvs siaxlove im pirovnebasTan, romelmac tkivili miayena an aRar endoba 

mozrdilebs.

•	 kiTxva SeiZleba iyos pirovnebaze orientirebuli an garemoze orientireb-

uli. TiToeul kiTxvas unda mosdevdes Sesabamisi kiTxva. magaliTad qcevaze 

orientirebuli kiTxvebis Tanamimdevroba (bavSvis dadebiTi pasuxis SemTx-

vevaSi):

_	vinmes scemen Sens ojaxSi?

_	rogor fiqrob, ratom?

_	ramdenad xSirad gcemen/scemen xolme?

_	ra mohyveba amas, rCeba Tu ara kvali?

_	ramdeni xani gtkiva?

_	iyeneben Tu ara dasjis sxva formasac?

Aan

_	SegiZlia miambo mamaSenis/dedaSenis Sesaxeb?

_	ra mogwons yvelaze metad masSi?

_	aris raime iseTi rac ar mogwons masSi?

_	ras akeTebT xolme erTad?
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_	mamas da Sen xom ar gaqvT saidumlo?

garemoze orientirebuli kiTxvebi:

_	gaxsovs, sad moxda es da rodis?

_	dila iyo Tu saRamo?

_	tansacmeli gecva Tu ara?

_	vin gagxada tansacmeli?

_	sad iyvnen ojaxis danarCeni wevrebi?

_	vinmes Tu uTxari es ambavi?

•		 zog SemTxvevaSi, socialurma muSakma icis SemTxvevis Sesaxeb, amitom Tu bavS-

vTan muSaobis sxva meTodebi warumatebeli iqneba, maSin socialuri muSaki 

iZulebuli xdeba, rom bavSvis yuradReba pirdapir, magram Zalian saTuTad, 

warmarTos am informaciisken, mag.: gavige, rom geSinoda skolidan saxlSi 

dabruneba, SegiZlia miTxra ratom?

•		 intervius dasrulebisas socialurma muSakma bavSvs unda miwodos informa-

cia, Tu ra iqneba Semdgomi etapi.

socialurma muSakma bavSvTan intervius dros unda ecados informaciis Seg-

rovebas Semdeg konkretul aspeqtebTan dakavSirebiT: 

1. kiTxvebi, romlebic Seexeba safrTxes

ZiriTadi sakiTxebi: 

•	 ojaxuri Zaladoba

•	 alkoholisa da narkotikuli nivTierebis moxmareba

•	 fsiqikuri aSliloba

•	 prostitucia

•	 kriminaluri saqmianoba

 

ojaxur ZaladobasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 Tqvens ojaxSi yofila SemTxveva, rodesac deda da mama ver SeTanxmebulan?

•	 Seni mSoblebi xom ar Cxuboben xolme? xSirad xdeba es?

•	 mxolod yvirian Tu xeliTac exebian erTmaneTs?

•	 vinme xom ar daSavebula aseT dros?

•	 Tqveni ojaxis romelime wevri xom ar gadauyvaniaT saavadmyofoSi?

•	 Sens ojaxSi vinmes aqvs iaraRi an dana? vis aqvs? Sen ras fiqrob ratom sWird-

eba mas es iaraRi? SegiZlia miambo amis Sesaxeb? 

alkoholisa da narkotikuli nivTierebis moxmarebasTan dakavSirebuli 

kiTxvebi:

•	 vinme Tu svams Tqvens ojaxSi alkohols? ramdenad xSirad svams?

•	 rogor iqceva mama/deda, rodesac svams alkohols? rodesac mTvralia, Zirs 
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xom ar vardeba xolme?

•	 rodesac mama/deda mTvralia, gaqcevT yuradRebas?

•	 saidan aqvs mas fuli sasmelisTvis an narkotikisTvis?

fsiqikur aSlilobasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 xom ar iqceva deda ucnaurad? ras akeTebs am dros?

•	 aseT dros gaqcevs xolme yuradRebas? gexmareba, rodesac gWirdeba misi dax-

mareba?

•	 ras akeTeb Sen im dros, rodesac deda ucnaurad iqceva?

•	 yofila SemTxveva, roca deda saavadmyofoSi wauyvaniaT? xom ar gaxsovs, ra-

tom?

•	 rodesac ucnaurad iqceva, iRebs wamlebs? ra xdeba wamlis miRebis Semdeg?

prostituciasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 hyavs dedas megobari mamakacebi?

•	 ra SegiZlia miTxra maT Sesaxeb?

•	 icnob im mamakacebs, romlebic modian Tqvens saxlSi?

•	 rodesme xom ar miuciaT maT dedasTvis fuli? dedam giTxra, ratom?

•	 ici Tu ara ras akeTebs deda, rodesac gareT gadis?

•	 am dros vin rCeba xolme SenTan?

kriminalur saqmianobasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 Tqveni ojaxis wevrs rodisme xom ar mouparavs raime? ra moxda Semdeg?

•	 mamaSens xom ar hqonia policiasTan problemebi? ra problema iyo xom ar gax-

sovs?

•	 policia xom ar mosula odesme TqvenTan?

•	 vinme xom ar daupatimrebiaT?

•	 mama/deda odesme xom ar yofila cixeSi, an sasamarTloSi xom ar gamouZaxebi-

aT?

•	 Seni ojaxis wevrs xom ar uCxubia vinmesTan? rodis moxda es? sad? visTan er-

Tad?

2. kiTxvebi, romlebic Seexeba cudad mopyrobas:

ZiriTadi sakiTxebi:

•	 mzrunveloba

•	 sacxovrebeli garemo

•	 disciplina 

•	 sxeulis nawilebi 

•	 emociuri mdgomareoba
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mzrunvelobasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 vin givlis ojaxSi?

•	 rodesac igi ar aris saxlSi, maSin vin rCeba xolme SenTan?

•	 aris xolme SemTxvevebi, rodesac saxlSi marto rCebi?

•	 ramdeni xniT giwevs marto darCena?

•	 bolos rodis iyavi marto?

•	 Sen rogor miiCnev, rogor givlian?

•	 vin gawvens sawolSi? ra dros? vin gikiTxavs zRaprebs Zilis win?

•	 vin amzadebs sadils saxlSi?

•	 ra saWmels amzadeben TqvenTan saxlSi?

•	 Sen ras Wam?

•	 aris xolme periodi, rodesac saWmeli saerTod ar gaqvT? ras akeTeb xolme 

maSin?

•	 vinme gexmareba CacmaSi?

•	 skolaSi vis miyavxar? 

•	 vin gexmareba gakveTilebis momzadebaSi?

•	 rodesac avad xar, vin givlis?

sacxovrebel garemosTan dakavSirebuli kiTxvebi: 

•	 SegiZlia aRmiwero Seni saxli/bina?

•	 vin cxovrobT am saxlSi/binaSi?

•	 mogwons Seni saxli/bina?

•	 vin alagebs saxls/binas?

•	 sad gZinavs?

•	 sad aris Seni kuTxe?

dasjasTan dakavSirebuli kiTxvebi (fizikuri Zaladoba):

•	 ra xdeba xolme, rodesac Sen cudad iqcevi?

•	 ra xdeba, rodesac Seni Zma cudad iqceva?

•	 sxva meTodebiTac gsjian?

•	 risTvis gsjian, Sen rogor fiqrob?

•	 ramdenad xSirad gcemen xolme?

•	 riTi gcemen?

•	 sad girtyamen, sxeulis romel nawilSi?

•	 niSnebi Tu grCeba, roca gcemen?

•	 rogori niSnebi grCeba?

•	 didxans gtkiva?

•	 cemis kvali ramdeni xani grCeba? 

•	 tiri xolme? 

•	 risTvis tiri?
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•	 rodisme Tu mosvliaT uTanxmoeba Sens mSoblebs imis gamo, rom erT-erTma 

dagsaja?

•	 rodisme Tu yofilxar eqimTan imis gamo, rom gcemes?

sxeulis nawilebTan dakavSirebuli kiTxvebi:

(sasurvelia anatomiuri Tojinebis an anatomiuri saxis naxatebis gamoyeneba)

•	 SegiZlia Tu ara damisaxelo sxeulis nawilebi?

•	 ginaxavs Tu ara sasqeso organoebi?

•	 visi sasqeso organo ginaxavs?

•	 raime xom ar SemTxvevia Sens sasqeso organoebs?

•	 xom ar gtkenia odesme?

•	 rogor moxda es?

emociur mdgomareobasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 Tu gaqeben ojaxSi? vin gaqebs xolme? risTvis gaqeben? ramdenad xSirad?

•	 ras akeTebs deda, rodesac Sen gabrazebuli an mowyenili xar?

•	 rodesac problemebi gaqvs vis mimarTav?

•	 vinme xom ar glanZRavs an geCxubeba? SegiZlia miambo vin geCxubeba da ratom?

•	 rogor migaCnia, Sen iseve givlian rogorc sxva bavSvebs?

•	 sxva bavSvebs rogor uvlian mSoblebi?

•	 rodesac deda an mama kmayofilia Seni saqcieliT, rogor gamoxatavs amas?

interviu mSobelTan

bavSvis Zaladobis an riskis SemTxvevaSi mniSvnelovania ojaxTan muSaoba. 

TumcaUsocialur muSakTa TanamSromlobis dros ojaxi da mSoblebi SesaZloa, yo-

velTvis ar iyvnen gulwrfelni sxvadsxva mizezis gamo:

•	 SesaZloa, hqondes sircxvilis grZnoba, radgan bavSvs ver uvlis saTanadod;

•	 SesaZloa, eSinodes, rom socialuri muSaki mas daadanaSaulebs;

•	 SesaZloa, eSinodes sazogadoebrivi azris;

•	 eSianodes, rom bavSvs waarTmeven;

•	 eSianodes, rom samarTlebrivad daadanaSauleben;

•	 SesaZloa, ar endobodes socialur muSakebs;

•	 SesaZloa, amis mizezi iyos fsiqikuri janmrTelobis problema.

socialurma muSakma unda gamoiyenos Semdegi arapirdapiri strategiebi, ker-

Zod, Seagrovos informacia mSoblisgan Semdeg konkretul aspeqtebTan dakavSire-

biT: 

mSoblis mier sakuTari Svili daxasiaTeba:

•	 SegiZliaT miamboT rame Tqvens Svilze?

•	 rogoria Tqveni Svili fizikurad?
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•	 SegiZliaT daaxasiaToT Tqveni Svilis qceva?

•	 ra mogwonT Tqvens SvilSi?

•	 axasiaTebs Tu ara iseTi raRac Tqvens Svils, rac ar mogwonT?

•	 rom SegeZloT Tqveni Svilis Secvla, ras SecvlidiT masSi?

D

sasjeli: 

•	 ras akeTebT, rodesac bavSvi cudad iqceva? rogor muSaobs, es xerxi?

•	 rodesac Tqven iyenebT sasjels Svilis mimarT, ratom TvliT, rom es saWiroa 

– rogor iqceva igi amis Semdeg?

•	 ramdenad xSirad mimarTavT dasjas?

•	 dasjis ra meTodebs iyenebT?

•	 SegiZliaT Tu ara gaixsenoT rodis moiqca Tqveni Svili yvelaze cudad da ra 

saqcieli iyo es? Tqveni sapasuxo reaqcia rogori iyo am dros?

•	 gicemiaT Tu ara Tqveni Svili? ratom? ra moxda Semdeg?

ojaxis wesebi:

•	 arsebobs Tu ara garkveuli wesebi Tqvens ojaxSi?

•	 SegiZliaT gviTxraT, Tu ra wesebia es? 

•	 vin ayalibebs am wesebs ojaxSi?

•	 ra xdeba, rodesac Tqveni bavSvi arRvevs am wesebs?

•	 gaqvT wesebi, romlebic ukavSirdeba Zilis dros, skolas, sakvebs, sigaretis 

mowevas, sasmelis miRebas, Sexvedrebs?

yoveldRiuri saqmianoba:

•	 ra saxis samuSaos akeTebs bavSvi ojaxSi?

•	 Tu waaxalisebT xolme bavSvs, rodesac igi kargad asrulebs Tavis saqmes?

•	 ra xdeba maSin, rodesac bavSvi ar asrulebs Tavis yoveldRiur movaleobas?

•	 vin alagebs bavSvis oTaxs, mis sawols?

•	 vin recxavs WurWels?

•	 vin yris nagavs?

bavSvze mzrunveloba:

•	 vin atarebs drois umetes nawils bavSvTan, vin aris ZiriTadi pasuxismge-

beli?

•	 vin adevnebs Tvalyurs bavSvis Zilis reJims?

•	 vin aWmevs bavSvs?

•	 vis mohyavs bavSvi skolidan?

•	 vin zrunavs bavSvis higienaze?

•	 mSoblis movaleobani xom ar giSliT xels pirad cxovrebaSi?



173

•	 mSoblis movaleobani xom ar uSlis xels Tqvens samsaxurebriv saqmianobas?

•	 zrunavs Tu ara Tqveni bavSvi sakuTar Tavze?

•	 zrunavs Tu ara igi umcros da-Zmaze? ramdenad xSirad da rogori xangrZlivo-

biT uwevs maTze zrunva?

•	 imyofeba Tu ara am dros ufrosebidan saxlSi romelime, visac bavSvi mimar-

Tavs saWiroebis SemTxvevaSi?

•	 rodesac bavSvi dagitovebiaT marto, xom ar momxdara raime? xom ar miambobT 

ra moxda?

bavSvis dazianeba:

•	 Tqvens bavSvs loyaze nakawri SevniSne, xom ver metyviT ra moxda?

•	 ratom aqvs Tqvens Svils Tvali Calurjebuli?

•	 bavSvi dRes avadmyofurad gamoiyureba, SeniSneT? 

•	 bavSvma miTxra, rom dRes jer araferi uWamia, marTalia?

•	 SevniSne, rom Tqvens bavSvs palto ar acvia.

damokidebuleba mSoblebis ufleba-movaleobasTan :

•	 SegiZliaT Tu ara gamiziaroT Tqveni Sexeduleba bavSvis aRzrdasTan  dakav-

SirebiT?

•	 Tqveni azriT, rogor SeiZleba mogvardes mSobelsa da Svils Soris uTanxmoe-

ba?

•	 ramdenad unda iyvnen bavSvebi CarTulni im gadawyvetilebebis miRebis pro-

cesSi, romlebic maT exebaT?

•	 rom SegeZloT yvelafris Tavidan dawyeba, rogor aRzrdidiT Tqvens Svi-

lebs?

•	 Tqveni azriT, rogoria idealuri bavSvi, gTxovT aRweroT.

ra unda uTxraT bavSvs, rodesac is gancdil Zaladobaze giyvebaT

bavSvis mier travmasTan gamklavebis efeqturobas mniSvnelovanwilad 

gansazRvravs, pirvel rigSi, bavSvis gabeduleba, vinmes gaumxilos ̀ saidumlo~, aseve 

mozrdilis, am SemTxvevaSi socialuri muSakis,  reaqcia bavSvis monaTxrobze. 

`me mjera Seni~

zogjer, roca bavSvi mis mimarT ganxorcielebuli Zaladobis (magaliTad, 

seqsualuri Zaladobis) Sesaxeb yveba, mozrdili adamiani ar ujerebs mas da eub-

neba: `Sen es yvelaferi moigone~. Tu bavSvi CaTvlis, rom mozrdil adamians misi 

ar jera, maSin is arafers ityvis. im SemTxvevaSi, roca is maSinve ar ambobs srul 

simarTles, socialurma muSakma unda SeZlos misi ndobis mopoveba.  gamokvlevebis 

Tanaxmad, bavSvi iSviaTad igonebs msgavs istoriebs. Tu is am Temaze cruobs, es imis 

mimaniSnebelia, rom amgvari uCveulo xerxiT cdilobs, yuradReba miiqcios. amito-
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mac im momentSi, roca bavSvi socialur muSaks  uambobs raimes ganxorcielebuli 

Zaladobis Sesaxeb, socialuri muSakis mxridan dauSvebelia panika, bavSvis naTq-

vamSi daeWveba, bavSvis dasja.

`mzad var mogismino da dagexmaro~

socialuri muSaki mzad unda iyos imisaTvis, rom misi  daxmareba, moTmineba da 

yuradReba bavSvs xangrZlivi drois ganmavlobaSi dasWirdeba.

`rac dagemarTa, ar iyo swori~

bavSvebma, romelTac ufrosebi arasodes eqceodnen kargad, xSirad ar ician 

mozrdilis qmedebaSi maT mimarT, ra aris da ra ar aris normaluri, ra aris swori 

da ra ar aris swori. seqsualurma moZaladem SeiZleba uTxras bavSvs - `Cven ubra-

lod ase vTamaSobT~ da amiT daarwmunos bavSvi, rom aravis araferi uTxras.

`Seni ar xar momxdarSi damnaSave~

bavSvebs gadatanili Zaladobis Semdeg xSirad uCndebaT danaSaulis grZnoba. 

maT ar unda igrZnon Tavi damnaSaved sxvis mier Cadenili Zaladobis gamo. soci-

alurma muSakma ar unda  usayveduros bavSvs imis gamo, rom aqamde aravis uambo amis 

Sesaxeb da araferi gaakeTa mis aRsakveTad. 

`kargia rom miTxari, Sen aravin dagsjis amis gamo~

zog bavSvs Tavs gadaxdili ambis vinmesTan gaziarebis Semdeg uCndeba dana-

Saulis grZnoba, eSinia moZaladis an eSinia imis, rom mas dasjian momxdaris gamJ-

Ravnebis gamo. 

`Sen  marto ara xar da yvelafers gavakeTeb imisaTvis, rom Zaladoba aRar 

ganmeordes!~

socialurma muSakma yvelaferi yvelaferi unda gaakeTos micemuli piroba 

Sesasruleblad! 

`ver dagpirdebi, rom aravis vetyvi amis Sesaxeb. Seni dacva rom SevZloT, kidev 

viRacebma unda icodnen, magram Cven SeiZleba SevTanxmdeT imaze, Tu vis vuTxraT~.

zogi bavSvi ambobs, rom Tqven erTaderTi pirovneba xarT visac is endo, visac 

uambo rac,  Tavs gadaxda da gTxovT, rom misi saidumlo aravis gaandoT. Mmagram, am 

SemTxvevaSi SeuZlebeli iqneba bavSvis dacva da moZaladis dasja. imisaTvis, rom 

gamarTldes bavSvis ndoba, mxolod masTan SeTanxmebiT unda gadawyvitos social-

urma muSakma, Tu vis uambos  momxdaris Sesaxeb, es ukanaskneli ki aucilebelia 

bavSvis dasacavad.  
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11.7 Zaladobis Sedegebi

Zaladobis Sedegebi bavSvebis da zogadad, sazogadoebis cxovrebis xarisxze  

savalalod aisaxeba. kerZod, bavSvebSi Zaladobis  uSualo Sedegebia:  fizikuri 

travmebi da dazianebebi, mZime fsiqikuri darRvevebi, xolo Soreuli Sedegebi – 

bavSvis fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRvevebi, somaturi daavadebebi, 

qceviTi da emociuri darRvevebi. Zaladobis msxverpl bavSvebs ar aqvT Tanato-

lebsa da ufrosebTan urTierTobis unar-Cvevebi, uWirT an saerTod ver axerxeben 

sakuTari qcevis marTvas, uWirT aTviseba da swavla,   problemebis gadaWris saSu-

alebebs kriminalur, asocialur garemoSi pouloben, aqvT alkoholis da narko-

tikebis mimarT ltolva. sxvadasxva kvlevis mixedviT, kriminalTa 70 % bavSvobaSi 

Zaladobis msxverpli iyo. sazogadoebaSi Zaladobis damkvirebas ganuzomlad mZime 

socialur Sedegebamde mivyavarT: sazogadoeba bavSvTa da mozardTa travmirebis, 

mkvlelobebis da TviTmkvlelobebis gamo kargavs pirovnebebs, romelTac sazoga-

doebisTvis raime Rirebulis gakeTeba SeeZloT.
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gamoyenebuli literatura:
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saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministro, ”gadavarCino bavSvebi”, 

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis fondi, 

”evri Caildi”

gaeros bavSvTa fondi (2008). 2. saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zaladobis 

erovnuli kvleva. Tbilisi, saqarTvelo 

evrokavSiris bavSvTa keTildReobis reformis xelSewyobis proeqti (2010). 3. 
bavSvze zrunvis saxelmwifo standartebi, gzamkvlevi momsaxurebisaTvis. 

Tbilisi, saqarTvelo

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis fondi 4. 
(2007). bavSvTa mimarT Zaladoba da ugulebelyofa: multiseqtoruli 

midgomebi. Tbilisi, saqarTvelo

saqarTvelos socialur muSakTa asociaca (2009). 5. socialuri samuSaos 

praqtikis safuZvlebi, Tavi: Zaladoba da ugulebelyofa. ekaterine 

TavarTqilaZe.  Tbilisi, saqarTvelo

http://en.wikipedia.org/wiki/Child_abuse6. 
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Tavi XII: SezRuduli SesaZleblobis mqone
adamianebi da socialuri samuSao

es Tavi mimoixilavs SezRudul SesaZleblobasTan dakavSirebul sakiTxebs, 

kerZod, azustebs terminebis mniSvnelobas rogorc saerTaSoriso praqtikis, aseve, 

qarTul samarTlebriv konteqstSi da ganixilavs socialuri muSakis daniSnulebas 

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebTan muSaobaSi.  awvdis socialur muSakebs 

informacias SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvTan urTierTobis samedicino 

da socialuri modelis, SezRuduli SesaZleblobis gamomwvevi mizezebis, klasifi-

kaciis, zrunvis principebis Sesaxeb. aseve, yuradRebas amaxvilebs iseT sakiTxebze, 

rogoricaa SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvis zagavlena ojaxze da Zala-

dobis Tema SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebTan mimarTebaSi.

 

12.1 SezRuduli SesaZleblobis ganmartebebi

SezRuduli SesaZleblobis cneba rTuli terminia. msoflioSi ar arsebobs 

erTi gansazRvreba, Tu ra aris SezRuduli SesaZlebloba. misi Sinaarsi xSirad da-

mokidebulia sxvadasxva organizaciis zogad politikaze. 

SezRuduli SesaZleblobis saerTaSoriso klasifikacia, ICF12 SezRudul 

SesaZleblobas ganixilavs rogorc: (1) sxvadasxva cxovrebiseul sferoSi fun-

qcionirebis SezRudvas – rogoricaa magaliTad moZraoba, smena, mxedveloba, Sxa-

pis miReba da sxva; (2) pirovnebis garemo faqtorebTan urTierTobis Sedegs   (anu, 

SezRuduli SesaZlebloba ar ganixileba rogorc mxolod pirovnebis Sinagani ma-

xasiaTebeli, is garemosTan misi urTierTobis donesac gulisxmobs); (3) SezRud-

va, romelic cxovrebis sxvadasxva sferos moicavs (a) sxeulis sfero – daziane-

bebi sxeulis funqcionirebasa da struqturaSi, b) pirovnebis sfaro – SezRudva 

muSaoba-moRvaweobaSi da g) sazogadoebrivi sfero  – SezRudvebi sazogadoebriv 

aqtiurobSi). 

aSS-Si yvelaze farTod gavrcelebuli gansazRvrebis mixedviT, SezRuduli 

SesaZleblobebis mqone piri ganisazRvreba rogorc `pirovneba, romlis fizikuri 

Tu fsiqikuri nakli  mis moRvawobaSi seriozul SezRudvas iwvevs13.”  

socialur muSakTa asociaciis gansazRvrebis mixedviT, SezRuduli SesaZle-

blobebi aris adamianis garemo da daavadebebi, romlebic gavlenas axdenen gone-

briv, fizikur, komunikaciur, socialur, emociur da adaptaciur ganviTarebaze.

gaeros 1993 wlis ganmartebiT,  SezRuduli SesaZleblobebi aris adamianis 

srulfasovani cxovrebis mravali SezRudva, romlebic nebismieri qveynis mosax-

leobaSi SeiniSneba.   adamianis SesaZleblobebi SeiZleba SeizRudos romelime fi-

zikuri organos an emociuri sferos travmis Sedegad.

12 ICF –  International Classification of Functioning – ICF-Ffunqcionirebis saerTaSoriso klasifikacia
13  American with Disabilities Act-“amerikeli SezRuduli SesaZleblobebiT”-sakanonmdeblo dokumenti, rome-
lic aregulirebs SezRuduli SesaZleblobis mqone individebTan muSaobas a.S.S.-Si. 
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saqarTvelos kanonmdeblobiT (saqarTvelos kanoni SezRuduli SesaZleblo-

bis mqone pirTa socialuri dacvis Sesaxeb, muxli 2), SezRuduli SesaZleblobis 

mqone piri aris adamiani, romelsac daavadebis, travmis, gonebrivi Tu fizikuri 

defeqtis Sedegad darRveuli aqvs organizmis sasicocxlo funqciebi janmrTelo-

bis met-naklebad moSlis gamo, rac ganapirobebs profesiuli Sromis unaris srul 

an nawilobriv dakargvas anda yofa-cxovrebis arsebiT gaZnelebas. 

SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebi umciresobaTa yvelaze mravalfe-

rovan jgufs qmnian. SezRuduli SesaZleblobebis mqone piri SeiZleba iyos nebi-

smieri eTnikuri jgufis da rasis, orive sqesisa da seqsualuri orientaciis, nebi-

smieri socialur-ekonomikuri jgufisa da religiuri mimdinareobis warmomadge-

neli. faqtiurad, nebismieri jgufi, romelic ki SeiZleba arsebobdes, SezRuduli 

SesaZleblobebis mqone piris wevrobis SesaZleblobas ar gamoricxavs. nebismier 

dros, nebismieri adamiani SeiZleba SeuerTdes SezRuduli SesaZleblobebis mqone 

pirTa kategorias. 

kvlevebis Sedegad gamoirkva, rom SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebs 

bevr SemTxvevaSi msgavsi socialuri da fizikuri garemo aqvT. aseve xSirad msgav-

sia sazogadoebis damokidebuleba maT mimarT. SezRuduli SesaZleblobebis mqone 

pirebis mimarT sazogadoebaSi yvelaze gavrcelebul damokidebulebad iTvleba: 

Tavis arideba, sibraluli, gariyva, izolacia da gadaWarbebuli dacva. 

is, Tu ra saxis momsaxureba iqneba ganviTarebuli SezRuduli SesaZleblobe-

bis mqone pirebisTvis, cxovrebis ra pirobebi iqneba maTTvis SeTavazebuli, mniSv-

nelovnad ganpirobebulia imiT, Tu ra midgomas efuZneba maT mimarT ganxorciele-

buli saxelmwifo politika – saxelmZRvanelo principad arCeulia samedicino Tu 

socialuri modeli. 

12.2 samedicino da socialuri modeli

samedicino modeli gasuli saukunis 60-ian wlebSi farTod iyo gavrcelebu-

li. samedicino modeli ganixilavs SezRudul SesaZleblobebs rogorc daavade-

bas. am modelis mixedviT, es adamianebi iTvlebian pacientebad da maT esaWiroebaT 

mkurnaloba. adamiani ganixileba rogorc piri romelic saWiroebs Seswavlas, dia-

gnozis dadgenas da mkurnalobas. samedicino modelis mixedviT, SesaZleblobebis 

SezRudva fizikuri mdgomareobaa da misi daZleva mkurnalobiT aris SesaZlebe-

li. am modelis mixedviT, SezRudulobis `mkurnaloba~ aucilebelia imisTvis, rom 

adamianebma maTi uflebebiT sargebloba SeZlon – rac ufro kargad xedavs, esmis, 

moZraobs an azrovnebs adamiani, miT ufro meti ufleba aqvs mas, rogorc moqala-

qes. saerTSoriso programebis umravlesoba samedicino models efuZneboda da 

xazs usmvamda vizualuri da raodenobrivi Sedegebis aucileblobas, rogoricaa 

specialuri Senobebis aSeneba, sadac gonebrivi ganviTarebis Seferxebis mqone pi-
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rebs erTad muSaobis saSualeba eqnebodaT, an brma da yru bavSvebi erTad swavlas 

SeZlebdnen. samedicino modeli sazogadoebas aTavisuflebda yovelgvari pasuxi-

smgeblobisgan,  SebrZoleboda SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa mimarT 

ganxorcilebul diskriminaciul politikas.

bolo wlebis ganmavlobaSi damokidebuleba SezRudul SesaZleblobebTan 

dakavSirebul sakiTxebTan mniSvnelovnad Seicvala. am cvlilebebis Sedegad mso-

flio Tanamegobrobam uari Tqva SezRuduli SesaZleblobebis samedicino perspe-

qtividan ganxilvaze da fokusi  socialur modelze gadaitana. 

socialuri modelis ganviTareba meoce saukunis 60-iani wlebis bolos daiw-

yo da bolo wlebis ganmavlobaSi mniSvnelovnad gaZlierda. es modeli did brita-

neTSi ganviTarda SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa Zalisxmevisa da ini-

ciativis Sedegad.  SezRuduli SesaZleblobebis socialuri moZraoba (Social Disabi-
lity Movement) amtkicebda mosazrebas, rom yvela is sirTule, romelsac SezRuduli 

SesaZleblobebis mqone pirebi upirispirdebian, Sedegia im damokidebulebisa, ro-

melic sazogadoebas SezRudulobis mimarT aqvs. 

socialuri modeli SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebs  sazogado-

ebis wevrebad aRiarebs. socialuri modelis Tanaxmad, SezRuduli SesaZlebloba 

individis zogad mdgomareobas asaxavs, romelic Seqmnili fizikuri, ekonomikuri 

da socialuri barierebiT uaresdeba. am modelis mixedviT, sazogadoebas gaaCnia pa-

suxismgebloba daexmaros am adamianebs, raTa gaxdnen sazogadoebis sruluflebiani 

wevrebi. Sesabamisad, es xedva SezRudul SesaZleblobebs sazogadoebriv problemad 

aqcevs, romlis SeqmnaSi monawileobdnen rogorc individebi, ise sazogadoeba.

socialuri modeli cdilobs, auxsnas sazogadoebis wevrebs, Tu ratom 

SeiZleba aRmoCndes nebismieri maTgani, nebismier dros  SezRuduli Sesazleblo-

bebis mqone piris adgilas – radgan SesaZleblobebis SezRudva obieqturi realo-

baa. orsuli qali, romlesac avtobusSi asvla ar SeuZlia sakamod maRali safexu-

ris gamo, an kaci, romelmac muSaobis dros fexi moitexa da avtobusSi imave mizezis 

gamo ver adis, droebiT swored SezRuduli SesaZleblobebis mqone piria.  socia-

luri modelis Tanaxmad, SezRudul SesaZleblobasTan dakavSirebuli sakiTxebi 

mxolod SezRuduli SesaZleblobis mqone moqalaqeebis interessa da sazrunavs ar 

warmoadgens. socialuri modelis Tanaxmad, yoveli bavSvi, mozardi da zrdasruli 

adamiani pasuxismgebelia, izrunos imaze, rom vinmes SesaZleblobebi ar SeizRudos 

. am konteqstis gaTvaliswinebiT, udides mniSvnelobas iZens sasikeTo cvlilebe-

bi ramdenime ZiriTad sferoSi: saqalaqo arqiteqtura,  komunikacia, xelsawyoebi 

(araviTari barieri xelsawyoebis, saswavlo, samuSo Tu rekriaciuli saSualebebis 

gamoyenebaSi), meTodologia (araviTari barieri saswavlo da samuSao meTodebSi) 

da programebi (araviTari stereotipebi kanonebSi, wesebsa da politikaSi). pandu-

sebi, xmovani liftebi, romelic yvela momxmareblisTvis avtomaturad muSaobs, 

sastumros oTaxebis, binebis da ofisebis brailis SriftiT numeracia, Jestebis 

eniT Targmani skolebSi im moswavleebisTvis, visac smenis problemebi aqvT – es im 
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cvlilebebis mcire CamonaTvalia, romelmac SeiZleba SezRuduli SesaZleblo-

bebis mqone pirTa cxovrebis xarisxi mniSvnelovnad gaaumjobesos. Sesabamisad, 

SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa sazogadoebriv cxovrebaSi sruli mo-

nawileobisTvis adamianis uflebebTan dakavSirebuli kanonmdebloba, upirvele-

sad, yvela saxis barieris moxsnas unda iTvaliswinebdes. amgvari barierebis moxsna 

gulisxmobs, rogorc fizikuri dabrkolebebis, aseve arakeTilganwyobili damoki-

debulebisa da stereotipuli Sexedulebis daZlevas. ZiriTadi profesiuli Rire-

bulebebidan gamomdinare, socialur samuSaos am procesebSi mniSvnelovani rolis 

Seasruleba SeuZlia. 

12.3 SezRuduli SesaZleblobebis gamomwvevi mizezebi 

ZiriTadad, ikveTeba SezRuduli SesaZleblobis gamomwvev faqtorTa ori 

jgufi: organuli da socialur-kulturuli. 

organuli  mizeziT  gamowveul darRvevebs miekuTvneba genetikuri da kon-

stituciuri Semdegi faqtorebi:

•	  mSoblebis qronikuli daavadebebi

•	  genetikuri, qromosomuli darRvevebi

•	  neirobiologiuri gavlena

•	 fizikuri da qimiuri faqtorebi 

•	 inteleqtis ganviTarebis genetikuri faqtorebi 

socialur-kulturul mizezebs miekuTvneba Semdegi faqtorebi:

•	 siRaribe

•	 arasasurveli ojaxuri da socialuri garemo: mudmivi stresi, daZabuloba.

•	 fizikuri mzrunvelobis  da emociuri Tanadgomis nakleboba da sxva. 

12.4 SezRuduli SesaZleblobebis klasifikacia

SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebs, SeiZleba hqondeT sxvadaxva 

saxis dazianebebi: inteleqtualuri, fizikuri an fizikuri da inteqleqtualuri 

erTad.

arsebobs inteleqtualuri unaris SezRudvis oTxi xarisxi: 

•	 msubuqi

•	 saSualo

•	 mZime

•	 Rrma



181

inteleqtualuri unaris msubuqi SezRudva

ganviTarebis umniSvnelo darRvevebi, rac aReniSnebaT msubuqi gonebrivi 

CamorCenis mqone bavSvebs, skolaSi misvlamde SeumCneveli rCeba da vlindeba swav-

lis an qceviT problemebSi. skolamdel asakSi (5 wlamde), maT uyalibdebaT social-

uri da komunikaciuri unar-Cvevebi. sensomotoruli (smenis, mxedvelobis, moZrao-

bis) darRvevebi ar aris, an minimaluria. mozardobis xanis dasasrulisTvis isini 

floben daaxloebiT me-6 klasis programis Sesabamis codnas. zrdasruli asakisT-

vis isini iZenen  socialur da profesiul unar-Cvevebs. 

daxmarebis saWiroeba: aseT adamianebs, SeuZliaT warmatebiT icxovron sa-

zogadoebaSi damoukideblad (imuSaon, Seqmnan ojaxi), magram stresuli situacie-

bis dros (mag: sacxovrebeli adgilis Secvla, axali samsaxuris dawyeba, axloblis 

gardacvaleba) saWiroeben sxva adamianebis daxmarebas.

inteleqtualuri unaris saSualo SezRudva

aseT dros  SeimCneva mniSvnelovani inteleqtualuri da adaptaciuri darRve-

vebi.  saskolo asakisaTvis bavSvebs SeuZliaT metyveleba calkeuli sityvebis da Je-

stebis meSveobiT. Tavis movlis unari da motoruli ganviTareba Seesabameba 2-3 wlis 

normaluri bavSvis ganviTarebas. 12 wlisaTvis maT SeuZliaT garkveuli komunikaca  

(martivi frazebiT metyveleba, TavianTi azris meore adamianisTvis gagebineba). 

socialuri da profesiuli unar-Cvevebis ganviTareba SesaZlebelia, praqti-

kuli mecadineobebis meSveobiT. magram Teoriuli codnis mxriv meore klasis pro-

gramaze mets ver iTviseben.

mozardebs eqmnebaT problemebi socialuri normebis da wesebis aTviseba-

Si. zrdasrul asakSi, imdenad arian adaptirebulni, rom SeuZliaT sazogadoebaSi 

cxovreba, SeuZliaT iseTi samuSaos Sesruleba specialur saxelosnoebSi an Cveu-

lebriv samsaxurSi, rac naklebad an saerTod ar moiTxovs kvalifikacias

daxmarebis saWiroeba: socialuri da profesiuli unar-Cvevebis gamomuSave-

bisTvis esaWiroebaT specialuri praqtikuli mecadineobebi, muSaobis procesSic 

maT esaWiroebaT specialuri zedamxedveloba da daxmareba.

inteleqtualuri unaris mZime SezRudva

inteleqtualuri funqcionirebis mZime SezRudva, rogorc wesi,  gamowveu-

lia tvinis organuli dazianebiT, an genetikuri defeqtiT; diagnozi adreul bav-

SvobaSive ikveTeba. es adamianebi ganviTarebis iseT etapebs, rogoricaa dgoma da 

siaruli, gadian bevrad mogvianebiT, vidre normaluri ganviTarebis mqone bavSve-

bi. sakuTari Tavis movlis elementarul Cvevebs iTviseben cxra wlis asakisTvis. 

Ggarda inteleqtualuri darRvevebisa, SesaZloa hqondeT fizikuri (moZraobis) da 
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janmrTelobis problemebi. bavSvobis adreul etapze metyveleba mwiria an saer-

Tod ar aris, 12 wlisaTvis zogierT maTgans SeuZlia or-sam sityviani winadadebe-

bis Tqma. 13-14 wlisaTvis akademiuri da adaptaciuri unaris mxriv Seesabamebian 4-6 

wlis normaluri ganviTarebis bavSvis mdgomareobas.  zogierT SemTxvevaSi SeiZle-

ba iswavlon anbani da martivi Tvla, agreTve iseTi warwerebis amocnoba, romlebic 

dakavSirebulia usafrTxoebasTan, mag: cxelia, saSiSia, sdeq da sxva. 

daxmarebis saWiroeba: esaWiroebaT intensiuri swavleba, raTa  SeZlon mar-

tivi miTiTebebis Sesruleba. mTeli cxovrebis ganmavlobaSi sWirdebaT regula-

ruli mxardaWera da meTvalyureoba.

inteleqtualuri unaris Rrma SezRudva

inteleqtualuri unaris Rrma SezRudva, Cvilobis asakSive ikveTeba, ganviTa-

rebis Seferxebis da biologiuri anomaliebis (mag: saxis nakvTebis asimetria) gamo. 

adreul asakSi, maT aqvT mniSvnelovani sensomotoruli darRvevebi;  TiTqmis yve-

la SemTxvevaSi, CamorCenilobis mizezi organuli xasiaTisaa da Tan axlavs iseTi 

daavadebebi, rogoricaa magaliTad, epilefsia, gulis manki. saWiroeben intensiur 

swavlebas/treinings, raTa iswavlon kveba, TviTmomsaxureba, tualetiT sarge-

bloba da Cacma. amgvari swavlebiT uzrunvelyofis SemTxvevaSi, aseTi adamianebis 

nawils SeuZlia martivi moqmedebis Sesruleba, xelebis dabana, Cacma-gaxda.

daxmarebis saWiroeba: Tavis movlis elementaruli  unaris gamomuSavebisT-

vis esaWiroebaT intensiuri swavleba da mTeli cxovrebis ganmavlobaSi daxmareba 

da zedmiwevniT kontroli. 

 SezRuduli SesaZleblobis mqone adamianebTan urTierTobisas arsebobs al-

ternatiuli  midgoma, romelic aqcents akeTebs ara inteleqtualuri ganviTare-

bis SezRudvis simZimeze, aramed saWiro daxmarebis miwodebaze, romelic esaWiro-

eba am adamians sazogadoebaSi cxovrebisaTvis. aRniSnuli midgoma aqcents akeTebs 

adamiansa da garemos Soris urTierTobaze. daxmarebis saWiroebis Semdeg formebs 

gamoyofen:

•	 saWiroebis SemTxvevaSi daxmareba – daxmareba saWiroebis SemTxvevaSi gu-

lisxmobs drois garkveul monakveTSi daxmarebas.  mag., Tu ki SezRuduli Se-

saZleblobis adamianma dakarga samsaxuri, axlobeli adamiani an imyofeba kri-

zisul mdgomareobaSi.

•	 perioduli daxmareba – SedarebiT Tanmimdevruli daxmareba, mag.: droSi 

gansazRvruli profesiuli treningi, an daxmareba, rodesacswavlas amTa-

vrebs da muSaobas iwyebs.

•	 regularuli daxmareba – amgvari daxmareba gulisxmobs adamianis moR-

vaweobaSi regularul (yoveldRiur) Carevas, droSi ar aris gansazRvruli. 

•	 sruli daxmareba – mudmivi da Zalian intensiuri daxmareba, SesaZloa mTeli 

cxovrebis manZilze. 
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12.5 zrunvis principebi

SezRuduli SesaZleblobebis bavSvebze zrunva unda efuZnebodes Semdeg Zi-

riTad principebs: 

•	 Tanmimdevruloba – mSoblebi, bebia-babua da sxva ufrosebi, romlebic tria-

leben bavSvis garSemo, unda iyenebdnen erT Tanmimdevrul, SeTanxmebul mid-

gomas bavSvis mimarT;

•	 SezRuduli SesaZleblobis bavSvs unda moeqcnen  ise, rogorc sxva janmr-

Tel bavSvebs;

•	 zrunvis kargi dagegmva – mzrunveli winaswar unda dafiqrdes, gaTvalos 

yvelaferi, ramac SeiZleba bavSvis arasasurveli qceva gamoiwvios an gaaRi-

zianos is;

•	 jer saqme, mere garToba –  es is wesia, romelic ar unda dairRves. mzrunveli 

unda moeridos misces  saTamaSo, raTa bavSvi gaaCumos, aramed saTamo unda 

mieces bavSvs jildod, mas Semdeg, rac sasurvelad moiqceva;

•	 bavSvis kargi saqcielis `daWera~ da masze yuradRebis gamaxvileba, cudi 

saqcielis ki ignorireba (Tu es SesaZlebelia) – mzrunvelis yuradReba mi-

marTuli unda iyos karg qcevaze, mcire usaqcielobas ignorireba SeiZleba 

(es ar niSnavs, saerTod  ar SeniSnos igi);

•	 mkafio wesebis daweseba –  yvela bavSvs sWirdeba mkafio wesebi da gaZRola;

•	 mzrunvelebs yovelTvis unda hqondeT ufro metis molodini;

•	 mzrunvelma ar unda  daanaxvos bavSvs, rom brazobs;

•	 bavSvis rTuli qceva ganxilul unda iyos rogorc socialuri unar-Cveve-

bis ganviTarebis SesaZlebloba; 

•	 mzrunvels SeuZlia SecvaloT bavSvis gamomwvevi qceva;

•	 ar arsebobs idealuri mzrunveli.

12.6 SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis zegavlena 

ojaxze

bavSvis dabadeba mniSvnelovnad cvlis ojaxis dinamikas. ojaxis wevrebi unda 

Seeguon axal wevrs. bavSvi, romelic garkveuli problemebiT daibada an mas es pro-

blemebi TandaTan aRmoaCnda, iwvevs Zlier cvlilebebs ojaxSi. ojaxebis umrav-

lesoba icvlis yoveldRiuri cxovrebis ritms, sacxovrebel adgils, samsaxurs da 

a.S. SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvis gaCenis SemTxvevaSi mSoblebi gadian 

emociuri reagirebis iseTive stadiebs, rogorc _ Zlieri stresis dros.

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis mSoblebis gamokiTxvisas gamoik-

veTa Semdegi sirTuleebi: 
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•	 Soki da gaurkvevloba – SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis mSoblebs 

euflebaT Soki da gaurkvevloba, uWirT momxdaris gaazreba, gadamuSaveba, 

ver pouloben movlenis axsnas. xSiria SegrZneba, rom `rac xdeba, sizmaria~, an 

`es SeuZlebelia, me dammarToda~;

•	 uaryofa – zog SemTxvevaSi mSobeli ar iRebs faqts, rom mis Svils probleme-

bi aqvs, maSinac ki, rodesac problemebi aSkaraa. isini ver amCneven, an uaryo-

fen bavSvis mdgomareobis simZimes da misi qmedebis mniSvnelobas;

•	 danaSaulis grZnoba – mSoblebs xSirad danaSaulis grZnoba euflebaT Svi-

lis aseTi mdgomareobis gamo, radgan Tavs damnaSaved Tvlian;

•	 sevda – mSoblebs moicavs sevda, romelic gamowveulia im molodinisa da  oc-

nebebis rRveviT, romelic mSobels hqonda. mSoblebs sWirdebaT dro, raTa 

Seeguon im idealuri bavSvis xatis dakargvas, romelic maT warmodgenebSi Se-

qmnes;

•	 momavlis SiSi – xSirad mSoblebs uCndebaT momavlis SiSi, maT ar ician, ro-

gor umkurnalon bavSvs, uSvelis Tu ara mas mkurnaloba, xom ar gauaresdeba 

misi mdgomareoba, rogor unda mouaron mas da a.S.; 

•	 agresia da mrisxaneba – zogierT mSobels uCndeba agresia da brazi, Tavisi 

mdgomareobis gamo. maT ver gaugiaT, ratom aqvs swored maT Svils es proble- Svils es proble-

ba, rodesac maT araferi dauSavebiaT;

•	 sazogadoebasTan damokidebuleba – xSirad saqmes amZimebs sazogadoebasTan 

urTierToba, sazogadoebis damokidebuleba maTi problemisadmi.  mSoblebi 

mgrZnobiareni SeiZleba iyvnen sazogadoebrivi azris mimarT. isini zogjer fi-

qroben, rom swored maT garSemoa sxvebis yuradReba koncentrirebuli. xSirad 

Tavad mSoblebis adaptaciis procesi xangrZlivdeba. SezRuduli SesaZleblo-SesaZleblo-

bis mqone bavSvebis mSoblebi, saSualoze metad ganicdian stresul situaciebs, 

rac bavSvis movlis yoveldRiur pasuxismgeblobasTan aris dakavSirebuli. 

mSoblisTvis sakmaod rTulia bavSvis SezRudvebis Sesaxeb saubari, rogorc 

sazogadoebis sxva wevrebTan, aseve Tavad bavSvTanac. mSoblebi xSirad cdilo-

ben, Tavi aaridon amgvar saubrebs, magram adre Tu gvian Cndeba kiTxvebi;

•	 bavSvis damokidebuleba sakuTari mdgomareobis mimarT – Tavad bavSvsac 

ebadeba kiTxvebi sakuTar mdgomareobasTan dakavSirebiT, razec pasuxi au-

cileblad unda miiRos. problemis uaryofa bavSvs problemisa da masTan da-

kavSirebuli emociebis daZlevis Sanss akargvinebs. Tu isini ver isaubreben 

TavianT grZnobebze, isini ver SeZleben TavianTi tkivilis Semsubuqebas.  

socialur muSakebs mniSvnelovani roli eniWebaT amgvari ojaxebis daxmare-

bis saqmeSi. arsebobs ojaxis resursebisa da problemebTan gamklavebis zogadi me-

Todi, rac unda gaiTvaliswinos socialurma muSakma: 

•	 yoveli ojaxi unikaluria, yovel ojaxs aqvs Tavisi resursebi, Rirebulebebi 

da samyaros gansxvavebuli xedva. Sesabamisad, gansxvavebulia ojaxis resur-

sebi da problemebTan gamklavebis meqanizmebi;
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•	 yvelaferi, rac ojaxis erT-erT wevrTan aris dakavSirebuli, gavlenas axdens 

mTel ojaxze;

•	 ojaxis yvela wevrs aqvs saWiroebebi da am saWiroebebis dakmayofilebis ufle-

ba. arc erTi pirovneba ojaxSi ar aris ufro mniSvnelovani vidre meore;

•	 droTa ganmavlobaSi icvleba ojaxi, misi wevrebi, movlenebi. es cvlilebebi 

SeiZleba rTuli iyos, vinaidan moiTxovs ojaxis wevrebis cvlilebasac da 

isini cdiloben upasuxon garemos moTxovnebs;

•	 yvela ojaxisTvis, sirTuleebis simZimis miuxedavad, arsebobs erTi mTavari 

da saerTo ram, yvela maTganSi SeiZleba moiZebnos Zala, romlis meSveobiTac 

SeuZliaT gadaWran problemebi.

12.7 Zaladoba da SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebi

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebi ufro metad dganan Zaladobis 

riskis winaSe, radgan isini ufro daucvelni arian, vidre sxva bavSvebi.MmaT sxveb-

Tan SedarebiT ufro naklebi socialuri kontaqtebi aqvT,  damokidebulni arian 

mozrdilebze, ris Sedegadac xSirad xvdebian iseT situaciebaSi, sadac mozrdils 

SeuZlia maTi mdgomareoba borotad gamoiyenos da Sesabamisad izrdeba maTze Za-

ladobis riski. maT naklebad SeuZliaT winaaRmdegobis gaweva komunikaciis siZne-

lis gamo, naklebad SeswevT unari, gadmoscen, ra xdeba maT garSemo. imisaTvis, rom 

daculni iyvnen Zaladobisgan, maT unda hqondeT saSualeba, nebismieri gziT gamo-

Tqvan TavianTi grZnobebi, miiRon saTanado ganaTleba maTi uflebebis, socialu-

ri, piradi da seqsualuri cxovrebis Seaxeb, saWiroa, rom adamianebi usmendnen maT 

problemebs.

socialurma muSakma kargad unda icodes SezRuduli SesaZleblobis mqone 

bavSvze mzrunvelobis misaRebi da dauSvebeli formebi, kerZod ki: 

mzrunvelobis misaRebi formebi:

•	 aRmzrdelis mxridan emociebis gamoxatva da sapasuxo emociuri reaqcia;

•	  dadebiTi emociebis gamoxatva;

•	 aRmzrdelis mxridan srulfasovani, bavSvze orientirebuli urTierToba;

•	 saWiroebis SemTxvevaSi, kritika, gawyroma  an saqmianobis Sewyveta; 

•	 am dros gamoiyeneba gamoxatvis emociuri manera da sakmaod mkacri, mZafri 

toni. 

naklebad misaRebi urTierToba:

•	 aRmzrdelebi avlenen emociur sicives da mouqnelobas, neitralurad reagi-

reben bavSvze;
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•	 iyeneben zewolis sityvier da usityvo formebs, da amiT cdiloben  Sedegebis 

miRwevas, rac ararealuria;

•	 xSirad iyeneben iZulebis sityvier da usityvo meTodebs, rac iwvevs bavSvis 

sakuTar ZalebSi daeWvebas;

•	 aRmzrdeli mgrZnobiare ar aris, ar reagirebs bavSvis moTxovnilebebze;

•	 ufrosebis mxridan sxva bavSvebTan Sedareba;

•	 ufrosebi iyeneben sakuTar upiratesobas, an ar aRiareben bavSvebis maTze da-

mokidebulebas;

•	 xels uSlian bavSvis moTxovnilebas, ganmartovdes. 

qcevis miuRebeli formebi:

•	 ufrosebi amcireben da Seuracxyofas ayeneben bavSvs;

•	 ugulvebelyofen bavSvTan emociuri kavSirisa da misi fizikuri daxmarebis 

aucileblobas; 

•	 iyeneben kontrolis uxeS formebs.;

•	 ugrZnobi arian bavSvis moTxovnilebebis mimarT;

•	 specialurad aSineben bavSvs, emuqrebian an iwveven mis uaryofiT reaqciebs;

•	 reagireben metismetad emociurad da moulodnelad; 

•	 sargebloben imiT, rom bavSvi maTzea damokidebuli, iyeneben iZulebis, muqa-

ris an mosyidvis  meTodebs;

•	 iyeneben fizikuri an seqsualuri iZulebis an Zaladobis formebs.

12.8 socialuri samuSaos daniSnuleba SezRuduli
SesaZleblobis mqone bavSvebTan muSaobisas

•	 pirovnebis aRmoCena – SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvi, pirvel rigSi, 

aris pirovneba da socialurma muSakma xeli unda Seuwyos mas SesaZleblobe-

bis aRmoCenaSi. am miznis miRwevaSi socialur muSaks daexmareba bavSvTan dr-

ois gatareba da urTierToba misTvis Cveul garemoSi. 

•	 pirovnebis   SesaZleblobebis, saWiroebebis, usafrTxoebis Seswavla – so-

cialurma muSakma unda Seiswavlos SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvis 

unari-SesaZleblobebi, niWi, interesebi. am mimarTulebiT mniSvnelovania 

sxvadasxva specialistis erToblivi muSaoba. aseve, sagulisxmoa bavSvis ur-

TierToba garesamyarosTan, sxva adamianebTan, Sesaswavlia, Tu rogor esmiT 

bavSvis mis garSemo myof adamianebs, ra daxmareba da mxardaWera esaWiroeba 

mas. 

•	 samomavlo gegmebis gamorkveva – socialuri muSaki unda daexmaros SezRu-
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duli SesaZleblobis mqone bavSvs miznebis gansazRvrasa, arCevanisa da prio-

ritetebis dasaxvaSi, samomavlo xedvis CamoyalibebaSi da momavlis mimarT 

SiSeis daZlevaSi. 

•	 ojaxis wevrebis daxmareba –. ojaxis wevrebis mxardaWeris saqmeSi socialu-

ri muSakis roli umniSvnelovanesia SezRuduli SesaZleblobis bavSvis ojax-

Tan urTierTobis yvela etapze.

•	 bavSvis mxardamWerTa wris Sekvra –socialuri muSaki  uqmnis bavSvs mxarda-

mWerTa gunds, exmareba mas Tanadgomis oficialur (socialuri momsaxureba, 

skola, samedicino dawesebuleba) da ara oficialur (megobrebi, ojaxi, axlo-

blebi, mezoblebi) qselTan urTierTobaSi.

•	 bavSvis monawileobis uzrunvelyofa – socialurma muSakma unda uzrunve-

lyos bavSvis monawileoba momsaxurebis miwodebis yvelaetapze da maqsimu-

lurad unda ecados, CarTos bavSvi misi daxmarebis gegmis SemuSavebaSi. 

socialurma muSakma SezRuduli Sesaleblobis mqone bavSvebTan praqtika Se-

mdeg ZiriTad aspeqtebs unda daafuZnos: 

•		 bavSvis  uflebaTa pativiscema

_	myudroeba

_	informaciis gaziareba

_	pativiscemiT mopyroba

_	mzrunveloba bavSvis janmrTelobaze

_	samarTliani mopyroba

_	Zaladobisgan da ugulebelyofisgan dacva

_	uflebebis dacva

_	usafrTxoeba

• urTierTobis mniSvneloba

_	megobrebi

_	xangrZlivi urTierTobebi

_	intimuri urTierTobebi

_	bunebrivi mxardaWera

• arCevanis SesaZlebloba

_	piradi miznebi

_	airCio, visTan icxovro

_	var Tu ara kmayofili momsaxurebiT 

_	yoveldRiuri saqmianobis arCeva 

_	momsaxurebis arCeva

• garemosTan urTierToba

_	garemos gamoyeneba

_	sazogadoebriv cxovrebaSi CarTuloba

_	integrirebul garemoSi cxovreba
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• wvlili sazogadoebaSi

_	miznebis miRweva

_	Rirebuli socialuri roli

_	yoveldRiur sazogadoebriv saqmianobaSi CarTva

gamoyenebuli literatura:

maxaraZe. T. (2009). 1. socialuri samuSao SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone pirebTan: saxelmZRvanelo socialuri samuSaos praqtikis 
maswavleblebisTvis. saqarTvelos socialur muSakTa asociacia. Tbilisi, 
saqarTvelo
”pirveli nabiji”. (2010).2.  SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebi 
da socialuri samuSao: satreningo masalebi. evrokavSiris bavSvTa 
keTildReobis reformis xelSewyobis proeqti. Tbilisi, saqarTvelo
saqarTvelos socialur muSakTa asociacia (2009). 3. socialuri samuSaos 
praqtikis safuZvlebi. Tavi: SezRuduli SesaZlebloba da socialuri 
samuSao. Tamar maxaraZe.  Tbilisi, saqarTvelo
http://en.wikipedia.org/wiki/Disabilit4. y
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Tavi XIII: krizisi, stresi da krizisuli
intervencia

es Tavi mimoixilavs krizissa da stresTan dakavSirebul sakiTxebs, kerZod, 

azustebs maT mniSvnelobasa da ganmartebas. ganixilavs maT tipebs, gamomwvev miz-

ezebsa da niSnebs. aseve, yuradReba gamaxvilebulia socialuri muSakis rolze 

stresis daZlevisa da krizisuli internveciis procesSi. 

13.1 krizisi

krizisis mniSvneloba  da ganmartebebi

krizisi rTuli cnebaa  da moicavs rogorc pirovnul, aseve sazogadoebriv 

(politikuri, ekonomikuri da sxva) doneebs. socialuri muSakis erT-erTi mniS-

vnelovani rolia, daexmaros adamianebs krizisul situaciebTan gamklavebasa da 

stresis daZlevaSi. Sesabamisad, socialuri muSaki adamianebTan muSaobis procesSi 

kargad unda erkveodes pirovnuli da fsiqologiuri krizisis mniSvnelobaSi. ada-

mianebi xSirad aRmoCndebian krizisul da stresul situaciebSi. Kkrizisi aris ada-

mianis wonasworobis (homeostazis) mdgomareobis darRveva, romelic gamowveulia 

cxovrebis gzaze warmoqmnili gadaulaxavi barierebiT. krizisi warmoadgens droe-

biT mdgomareobas, romlis drosac problemis gadaWris Cveuli gzebiT SeuZlebeli 

xdeba situaciis marTva an masTan Segueba.  krizisi SeiZleba iyos nebismieri situ-  krizisi SeiZleba iyos nebismieri situ-

acia, romelSic individi kargavs unars, gamoiyenos problemis gadaWrisa da mas-

Tan gamklavebis efeqturi unar-Cvevebi. sxva sityvebiT rom vTqvaT, fsiqologiu-

ri krizisi es aris `normaluri reaqciaa aranormalur situaciaze~. es aris janmr-

Teli adamianis reaqcia misTvis subieqturad mniSvnelovan situaciaze, romelic 

adaptaciisa da daZlevis axal saSualebebs saWiroebs, radgan ukve arsebuli saSu-

alebebi sakmarisi araa. krizisis dros, rogorc wesi, irRveva wonasworobis mdgo-

mareoba. krizisi  aris adamianis reaqcia movlenaze an situaciiis aRqma. krizisis 

dros Cveul reaqciebs ganekuTneba: SiSi, risxva, dabneuloba, SfoTva, daucvelobis 

gancda. miuxedavad uaryofiTi zegavlenisa, krizisi dadebiT momentebsac Seicavs. 

misi warmatebiT gadawyvetis SemTxvevaSi, arsebobs pirovnuli zrdis SesaZleblo-

ba. krizisi SeiZleba ganapirobos Semdegma garemoebebma: sicocxlisTvis saxifaTo 

situaciebi, rogoricaa bunebrivi kataklizmebi (magaliTad, miwisZvra, wyaldido-

ba da sxv.), seqsualuri Zaladobis an sxva saxis kriminaluri qmedebis msxverplad 

gaxdoma, fizikuri da fsiqikuri janmrTelobis problemebi, fiqrebi TviTmkvle-

lobisa an mkvlelobis Sesaxeb; urTierTobaTa gawyveta an mkveTri cvlilebebi (ma-

galiTad, sayvarel adamianTan ganSoreba). Tu gadavxedavT mocemul gansazRvre-

bebs, advili misaxvedria, rom krizisi nebismieri adamianis, rogorc bavSvis ase-

ve zrdasrulis, cxovrebaSi xdeba da ar arsebobs adamiani, romelsac raime saxis 

krizisi ar hqondes gadalaxuli. aqve unda iTqvas, rom umetes SemTxvevaSi adamians 

gaaCnia krizisis gadalaxvis ukve gamocdili meTodebi, romlebsac igi mimarTavs 
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cxovrebaSi warmoqmnili siZneleebis dros. Tumca, periodulad warmoiSoba iseTi 

siZneleebi, romelic adamianebisTvis uCveuloa, isini sruliad moumzadebelni xv-

debian kriziss da iyeneben problemis daZlevis sruliad araeferqtur meqanizme-

bs. am SemTxvevaSi saWiro xdeba profesionalebis Careva. pirvel rigSi, profesio-

nalebSi igulisxmeba socialuri muSaki, romelic beneficiars exmareba  krizisis 

gadalaxvis meqanizmebis moZiebasa da gamomuSavebaSi. 

krizisis tipebi, mizezebi da niSnebi

arsebobs krizisis ori ZiriTadi tipi:

1. kanonzomieri krizisi – es aris krizisis saxe, romelic yvela adamianis 

cxovrebaSi SeimCneva da romelic gulisxmobs cxovrebis ciklis erTi safexuri-

dan meoreze gadasvlisas warmoSobil kriziss, mag., dabadeba, pubertatuli asaki, 

daqorwineba/gaTxoveba, dabereba da a.S. kanonzomieri krizisi xangrZlivdeba Tu 

ganviTarebis momdevno etapze moumzadeblad, Sesabamisi informaciis gareSe gad-

adis adamiani. krizisi mZimdeba Tu mas daemata krizisis gadalaxvisTvis araxelsay-

reli socio-ekonomikuri garemo.

2. situaciuri krizisi – situaciuri krizisis prognozireba ufro Znelia, 

vidre kanonzomieri krizisisa. igi, ZiriTadad, ganpirobebulia garemo faqtore-

bis cvlilebiT an moulodneli Sinagani cvlilebiT. aseT kriziss miekuTvneba, 

magaliTad, samsaxuris dakargva, Semosavlis/saxlis dakargva, gaqurdva, dayaC-

aReba, meuRlesTan gayra, bunebrivi katastrofebi da a.S. krizisis simZime damok-

idebulia imaze, Tu ramdenad xelmisawvdomia adamianisaTvis daZlevis efeqturi 

meqanizmebi.

fsiqologiuri krizisis ZiriTadi mizezebia: 

a) axloblis dakargva (magaliTad: axlobeli adamianis, cxovelis sikvdili; 

konfliqtebi mSoblebTan; megobris an sxva axlobeli adamianis TviTmkvleloba an 

mkvleloba; mSoblebis ganqorwineba; uiRblo siyvaruli; ojaxis wevris dapatim-

reba; sacxovreblis an skolis Secvla; mSoblis sazRvargareT didi xniT gamgza-

vreba);

b) fsiqologiuri da fizikuri usafrTxoebis dakargva (magaliTad: omi; ga-

datanili seqsualuri, fizikuri, emociuri Zaladoba an ugulebelyofa (ojaxSi, 

skolaSi, sxva garemoSi); gamocdebis SiSi; fizikuri an fsiqikuri tkivili).

fsiqologiuri krizisi xasiaTdeba TaviseburebebiT, kerZod ki es aris mou-

lodneli SemTxveva, emociurad, subieqturad mniSvnelovani movlena, romelic 

iwvevs diskomforts da intensiur uaryofiT gandas. amgvar krizisze misi daZle-

vis Cveuli saSualebebi ar moqmedebs. Kigi aseve ukavSirdeba danakargs an danakargis 

SiSs da xanmokle periodis ganmavlobaSi grZeldeba.  F

fsiqologiuri krizisze migvaniSnebs a) fsiqikuri diskomfortis mdgomar-

eoba da b)  qcevis moulodneli da mkveTri Secvla. magaliTad, cocxali, moZravi, 
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xmauriani bavSvi moulodnelad xdeba wynari, Caketili, an piriqiT, mSvidi, keTil-

ganwyobili bavSvi uCveulod aqtiuri an agresiuli xdeba, saxlidan, skolidan gar-

bis. xSirad wydeba TanatolebTan megobroba, uaresdeba akademiuri moswreba, vi-

wrovdeba interesTa sfero (aRar dadis sportze, musikaze da sxva); gamomwvevad, 

saxifaTod iqceva. SeiZleba daiwyos sigaretis moweva, alkoholis, narkotikebis 

miReba. emociur sferoSi aRiniSneba mousvenroba, SfoTva, gaRizianeba, gaborote-

ba, moulodneli `afeTqebebi~, guneba-ganwyobilebis mkveTri cvalebadoba, gafan-

tuloba, pasiuroba, sevda, daTrgunuloba.

yoveli adamiani individualurad reagirebs stresulmovlenebze, Tumca maT 

reaqciebSi ZiriTadi tendenciebi SeiniSneba, kerZod:

•	 1-7 dRe _ Soki, ugrZnobloba

•	 meore kvira/3 Tve _ sevda, uimedoba, tkivili (mTavrdeba garemomcvelTa Se-

darebiT aqtiuri mxardaWera)

•	 1 wlamde _ uimedoba, dezorganizacia; fsiqologiuri problemebi, socia-

luri problemebi;

•	 1 wlis Semdeg _ danakargamde arsebul doneze dabruneba;

•	 2 wlamde _ sruli aRdgena.

krizisuli intervencia

krizisuli intervencia (Careva)  aris saswrafo fsiqologiuri daxmareba. 

igi gulisxmobs meTodebs, romlebic gamoiyeneba saswrafo da moklevadiani 

daxmarebis aRmosaCenad im pirebisTvis, romlebic emociuri, gonebrivi da 

fizikuri stresis an problemebis winaSe dganan. krizisuli intervenciis mizania 

piris daxmareba krizisTan gamklavebis efeqturi meqanizmis gamomuSavebaSi.  aseT 

dros mTavaria wonasworobis aRdgena.   amitomac gansaxorcielebeli miznebi 

minimumamde daiyvaneba da, ZiriTadad, isini adamianis sasicocxlo Zalebis aRdgenas 

ukavSirdeba. am dros Careva mimarTulia cxovrebis problemebis Semsubuqebis, 

Seguebis meqanizmebis aRdgenis, situaciis winapirobis gacnobierebis, adamianis 

mier realobis grZnobis SenarCunebisaken. krizisuli intervencia miznad 

isaxavs daubrunos adamiani krizisamdel mdgomareobas da Caanacvlos krizisTan 

brZolos araefeqturi meqanizmebi efeqturiT (problemis daZlevis unar-Cvevebi 

– izolaciis, alkoholizmis nacvlad). krizisis intervenciis saboloo mizania, 

adamianma daiswavlos problemis gadawyvetisa da sirTulesTan gamklavebis axali 

da jansaRi unar-Cvevebi. krizisuli intervencia ar aris problemis srulad 

gadaWris gza. es aris ufro saswrafo daxmarebis funqciis matarebeli, raTa 

adamiani daubrundes krizisamdel mdgomareobas. 

krizisul intervencias aqvs ori ZiriTadi mimarTuleba; 1. ganaTleba (miawo-

dos  krizisSi myof adamians informacia krizisuli situaciis, misi gancdebis, re-

aqciis Sesaxeb, rasac SeZulia arcodniT gamowveuli misi SfoTvebis Semcireba) da 
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2. problemebis daZleva da maTi gadaWra. 

yvela tipis krizisisaTvis damaxasiaTebelia is, rom daxmareba aucilebelia 

im dros, roca raRac moxda. Edaxmareba unda daiwyos maSinve, 24 saaTis ganmavlo-

baSi. krizisuli intervenciis xangrZlivoba  sakmaod individualuria, xolo rac 

Seexeba sesiebs, sesiebic mkacrad reglamentirebuli ar aris, rogorc es miRebu-

lia, magaliTad, fsiqoTerapiaSi.  krizisuli intervenciis Catareba SesaZlebelia 

nebismier adgilas, sadac ganmartoveba da myudro garemos Seqmnaa SesaZlebeli.

bavSvze zrunvis sferoSi moRvawe socialur muSakebs krizisuli interven-

ciis gamoyeneba SeiZleba dasWirdeT iseT SemTxvevebSi, rogorciaa, magaliTad,D ba-

vSvze Zaladobis SemTxveva, bavSvis ojaxTan ganSoreba, mSoblebis daSoreba, sayva-

reli adaminis dakargva, aseve,  sxvadasxva mizezis gamo ojaxis wevrebis krizisul 

mdgomareobaSi aRmoCenisas. 

maslous saWiroebebis piramidis Tanaxmad, arsebobs sxvadasxva donis saWiro-

eba, romlebic unda dakmayofildes safexurobrivad. Aam modelis mixedviT ierar-

qiuladaa ganlagebuli iseTi saWiroebebi rogorciaa fiziologiuri, usafrTxoe-

bis, socialuri, TviTgamoxatvis.  mag. socialuri saWiroeba adamianisTvis priori-

tetuli ver iqneba Tu misi fiziologiuri saWiroebebi ar aris dakmayofilebuli. 

am midgomas hyavs kritikosebi, romelTa azriTac saWiroebaTa safexurobrivad 

miRwevis meqanizmi ar aris sarwmuno da adamianebi xSirad am safexurebs toveben 

Semdegze gadasasvlelad. magaliTad, bevr xelovans daukmayofilebeli hqonda 

fiziologiuri moTxovnilebebi, rodesac isini Sedevrebs qmnidnen. miuxedavad 

gansxvavebuli mosazrebebisa, sasurvelia, saWiroebaTa ierarqiis gamoyeneba 

krizisuli intervenciis ganxorcielebis dros.

krizisuli internvenciis periodSi aucilebelia socialurma muSakma gai-

Tvaliswinos krizisuli intervenciis  Semdegi aspeqtebi:

•	 usafrTxoeba –  socialurma muSakma unda uzrunvelyos Sexvedrebisa da sau-

brebisaTvis usafrTxo da komfortuli garemo; aseve, saWiroebis SemTxvevaSi 

man unda mimarTos samedicino daxmarebas, raTa ar aRmocendes  janmrTelobis 

problemebi, xolo Zaladobis SemTxvevaSi _  Zaladobis gameorebis prevencias.

•	 daculoba – socialurma muSakma unda daawrmunos pirovneba imaSi, rom ga-

remo ukve stabiluria da damatebiTi saSiSroeba ar aris mosalodneli; aseve, 

uzrunvelyos konfidencialobis dacva;

•	 Tanamonawileoba – mniSvnelovania pirovneba masqimalurad CaerTos pro-

cesSi, raSic mas daexmareba socialuri muSakis mier stimulis micema, rom ga-

moTqvas grZnobebi. sayuradReboa, rom krizisis dros adamianebi ufro gul-

Riad iReben daxmarebas;

•	 gantvirTva – socialurma muSakma unda misces pirovnebas emociebis gamoxa-

tvis saSualeba, raSic mas daexmareba:

_	pativiscemasa da ndobaze damyarebuli urTierToba

_	saubris dawyeba imiT, rac pirovnebas surs
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_	saubaris ar daZaleba

_	aqtiuri mosmenis saSualebebisa da Ria kiTxvebis gamoyeneba

_	aragansjiTi midgoma

_	 socialurma muSakma ar uda miiCnios, rom icis yvelaferi pirovnebis kri-

zisuli mdgomareobis Sesaxeb 

_	ar ivaraudos, rom yvela, vinc omi an didi problema gamoiara, travmirebu-

lia;

_	ar miiCnios, rom es travmebi mudmiv fsiqologiur zians gamoiwvevs. yvela-

ze mwvave reaqciebic ki gasagebi da mosalodnelia da isini SesaZlebelia, Seneldes 

da dasruldes;

_	ar daarqvaT reaqcias simptomi da ar isaubroT diagnozis Sesaxeb. 

•	 dadastureba  – socialurma muSakma saSualeba unda misces pirovnebas saxe-

li daarqvas Tavis emociebs. man unda darwmunebas pirovneba, rom reaqciebi ar 

aris uCveulo an paTologiuri,  im situaciaSi, romelSic is aRmoCnda, aseTi 

reaqciebi sruliad bunebrivia; 

krizisuli intervenciis dros socialur muSaks aseve evaleba: 

•	 informaciis Segroveba da analizi –  Seagrovos informacia pirovnebis sa-

Wiroebisa da sazrunavis Sesaxeb da gaaanalizos igi. pirvel rigSi, unda gamoi-

kvlios krizisuli movlenis an gancdis istoria. ra ganapirobebs kriziss? 

saWiroa Sekribos yvela ZiriTadi monacemi krizisis gamomwvevi situaciisa da 

am situaciasTan konkretuli adamianis kavSiris Sesaxeb. rogori iyo krizisis 

winmswrebi garemoebebi: konkretulad sad da rodis daiwyo krizisuli ganc-

debis ganviTareba (romel TveSi, romel dRes). Tumca meti yuradReba eTmoba 

imas, Tu ra moxda axla. dominirebs principi `aq da axla~. grovdeba mxolod 

movlenasTan dakavSirebuli informacia (ara Cveulebrivi anamnezi). warsu-

li am SemTxvevaSi mniSvnelovania imdenad, ramdenadac is gvexmareba awmyos 

gagebaSi. sxva sityvebiT rom vTqvaT, ra gavlenis moxdena SeeZlo warsul-

Si momxdar movlenebs beneficiaris amJamindel krizisul gancdebze. aseve, 

mniSvnelovania, gamoirkves, ris gakeTebas cdilobda da cdilobs pirovneba. 

Msocialurma muSakma unda ipovos informacia imis Sesaxeb, Tu rogor cdilo-

bda an cdilobs pirovneba krizisis daZlevas aqamde an axla da Seafasos, risi 

gakeTeba SeuZlia mas;

•	 sxva specialistebTan erToblivi muSaoba –  socialurma muSakma unda gan-

sazRvros sxva romeli specialistebi CaerTvebian krizisis intervenciis 

procesSi, mag., fsiqologi, eqimi, iuristi da iTanamSromlos maTTan;

•	 Tanadgomis qselTan TanamSromloba – gansazRvros pirovnebis socialu-

ri Tanadgmis araoficialuri qselis, (megobrebi, axloblebi) da sxva stru-

qturli uwyebebis CarTvis aucilebloba da saWiroebis SemTxvevaSi iTanamS-

romlos maTTan;

•	 intervenciis dagegmva – SeimuSaos krizisuli intervenciis gegma, romelic 
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naTlad Camoayalibebs intervenciis miznebs, ganxorcielebis vadebs, pasu-

xismgebel pirebs;

•	 prognozireba – gulisxmobs iseTi informaciis miwodebas, romelic daexma-

reba individs gadawyvetilebis miRebaSi.  socialurma muSakma unda miawodos 

informacia imis Sesaxeb, Tu ra moxdeba momavalSi im mdgomareobis gaTva-

liswinebiT, romelSic individiaxla imyofeba.  Sesabamisad daexmaros axali 

realobisa da axali rolebis aRqmaSi;

•	 ganaTleba – miawodos informacia individs krizisuli situaciis, misi gan-

cdebis, reqciebis, janmrTelobis mdgomareobis Sesaxeb, rasac SeZulia ar-

codniT gamowveuli misi SfoTvebis Semcireba. aseve, sasurvelia usafrTxoe-

bis sakiTxebis, travmis, simptomebis marTvis, relaqsaciis da janmrTelobis 

Sesaxeb (fizikuri varjiSi, sasiamovno saqmianoba, Tavis saTanadod movla) Se-

saxeb informaciis miwodeba.

13.2 stresi

stresis mniSvneloba da ganmartebebi

rogorc zemoT aRvniSneT, krizisi aris adamianis cxovrebaSi gardamtexi 

momenti, didi cvlileba, didi riski. did cvlilebas TiTqmis yovelTvis axlavs 

stresi. miT umetes, Tu es cvlileba daugegmavia da adamiani mas moumzadebeli xv-

deba, cvlileba bevrad ufro stresuli da mtkivneulia. stresi zewolas, daZabu-

lobas niSnavs.  es sityva yoveldRiur metyvelebaSi gamoiyeneba da mraval usia-

movno SegrZnebasTan aris dakavSirebuli. stresiT gamowveuli zewola adamians 

diskomfortsa da janmrTelobis problemebs uqmnis. ase magaliTad, daZabuloba, 

martoobis gancda, gadatvirTuloba, agresia, imedgacrueba da mravali sxva nega-

tiuri movlena, Tu emocia iseT  problemebs iwvevs, rogoricaa maRali arteriuli 

wneva, gaRizianeba, kunTebis daWimuloba, muclis Rrus daavadebebi da  sxva. cno-

bilia, Tu stresi xangrZlivad grZeldeba, is SeiZleba adamianis `gadawviTac~ das-

ruldes.  es ki, organizmis srul gamofitvasTan, fizikur da fsiqikur daavadebeb-

Tan aris dakavSirebuli. 

socialuri muSaki exmareba  adamianebs stresis marTvis swavlaSi, raTa ada-

mianebma airidon  is negatiuri da damangreveli Sedegebi, romlebsac stresi iwvevs 

maTSi.

TavisTavad stresreaqcia Cveulebrivi da uvnebeli reaqciaa, radgan SesaZlo 

safrTxesTan gasamklaveblad adamianis organizmi uzrunvelyofilia saWiro meqa-

nizmebiT.  stresi saziano maSin xdeba, rodesac irRveva wonasworoba wamoyenebul 

moTxovnebsa da adamianis problemasTan gamklavebis unars Soris. stresis dros 

adamianis organizmSi avtomaturad erTveba damcavi reaqciebi, magaliTad: yinvaSi 
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adamiani kankalebs, raTa meti siTbo gamoiyos, sislZarRvebi ki viwrovdeba, raTa Se-

mcirdes sxeulis zedapiridan dakarguli siTbos raodenoba. Zlieri sicxis dros 

sxeuli ofls gamoyofs da amiT grildeba. organizmisTvis es specifikuri reaqcie-

bia, anu specifikuri zemoqmedebiT gamowveuli  specifikuri cvlilebebi organiz-

misa. Mmagram, imis miuxedavad, Tu ra cvlilebebi xdeba organizmSi, yvela amgvar ze-

moqmedebas erTi saerTo ram axasiaTebs: isini organizmisgan, gardaqmnas, Secvlil 

garemosTan adaptaciasa da normaluri mdgomareobis aRdgenas moiTxoven. 

stresis mizezebi da masze reaqciebi

ram SeiZleba gamoiwvios adamianSi stresi?

•	 zedmetad maRali moTxovnebis garemo

•	 erTferovneba

•	 arasrulfasovnebis grZnoba

•	 fizikuri nakli

•	 gabrazeba

•	 SiSi

•	 gamudmebuli xmauri

•	 finansuri sirTuleebi

•	 axlobeli adamianis gardacvaleba

•	 danaSaulis grZnoba

•	 uaryofiTi garemo

•	 Suri

•	 izolacia

•	 gadatvirTva da mravali sxva

ganasxvaveben stresis mimarT mwvave reaqcias da posttravmul stresul aS-

lilobas. stresis mimarT mwvave reaqcia droebiTi mdgomareobaa, romelic 4 kvi-

raze naklebi dro grZeldeba da xasiaTdeba Semdegi niSnebiT:

•	 sawyisi dabneuloba, dezorientacia, Soki, emociebis daClungeba

•	 koncentraciis sirTule

•	 SeZrwunebis gancda da Seuguebloba

•	 uZiloba, Tavis, muclis da sxva tkivilebi

•	 Zlieri guliscema

•	 depresia, gaucxoeba

•	 travmuli movlenebis mexsierebidan amovardna

•	 hiperagznebuloba, gaRizianeba

•	 alkoholis Warbi moxmareba

posttravmuli stresuli aSliloba grZeldeba 4 kviraze met xans da axasia-

Tebs Semdegi niSnebi:

•	 akviateba, travmis gacocxleba – Ramis koSmarebi, mousvenari Zili, umizezo 

Tavi XIII



196

stresuli mogonebebi, SfoTva an intensiuri fizikuri da sulieri gadaRla

•	 Tavis arideba – travmasTan dakavSirebuli SegrZnebebis Tavidan acilebis 

Zalisxmeva, travmuli gamocdilebis mniSvnelovani aspeqtebis amnezia, manam-

de misTvis mniSvnelovani saqmianobebisadmi interesis dakargva, SezRuduli 

afeqturoba da emociuri gaRaribeba, narkotikiT an alkoholiT TviTmkurna-

loba

stresis daZlevis gzebi

stresis daZlevis sami ZiriTadi meTodi arsebobs, romelic unda gaiTva-

liswinos socialurma muSakma individebTan muSaobisas: 

•	 moqmedebaze orientirebuli _ stresis gamomwvev mizezTan, problemasTan 

dapirispireba, garemos an situaciis Secvla.  amgvari qmediTi meTodi yvela-

ze efeqturia stresis sasaZlevad.

•	 emociaze orientirebuli _ situacias ver vcvliT, amitom stresis daZle-

va Cveni aRqmisa da damokidebulebis SecvliT SegviZlia; anu, vcdilobT, sxva 

kuTxiT SevxedoT situacias.es naklebad efeqturi meTodia, radgan stresi 

SesaZlebelia SemdgomSi kvlav ganmeordes.

•	 Seguebaze orientirebuli _ situaciis Sesacvlelad efeqturi qmedebis an  

emociuri kontrolis Zala ar gvaqvs. erTaderTi gzaa, SeveguoT situacias.

stresis dasaZlevad mniSvnelovan rols arulebs socialuri mxardaWera, 

romlis mopovebaSic pirovnebas unda daexmaros socialuri muSaki. socialuri 

mxardaWera SegviZlia ganvixiloT rogorc:

•	 emociuri mxardaWera

•	 daxmareba socialuri kavSirebis damyarebaSi

•	 benefiziaris mniSvnelovnebis dadastureba

•	 daxmareba sando mxardaWeris mopovebaSi

•	 rCeva da saWiro informaciis miwodeba

•	 fizikuri da materialuri daxmareba

•	 problemebis praqtikulad gadaWra

•	 gageba da  Tanadgoma emociebis doneze

•	 reaqciebis normis farglebSi dabruneba

•	 adaptaciuri meqanizmebis gaZliereba

•	 TviTdaxmarebis da urTierTdaxmarebis sistemebis gaZliereba

•	 Temis resursebis da unaris gamoyeneba

stresis wyaros gacnobiereba pirveli da aucilebeli safexuria.. Tu pirov-

nebam ar icis, konkretulad ra aZlierebs stress, ra ganapirobebs  diskomforts, 

rTuli iqneba Sesatyvisi daxmarebis moZiebac.

stresTan gamklavebis mosamzadeblad gamoiyeneba `stresis sawinaRmdego 

acra~ _ adamiani gonebiT winaswar emzadeba iseTi stresuli situaciisaTvis, ro-
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melsac Tavs verafriT aaridebs. warmosaxvaSi iwyebs mis gaTamaSebas da eZebs da-

Zlevis SesaZlo variantebs. stresis daZlevis aseTi meTodi iZleva imunizaciis 

efeqts stresis, SiSis da tkivilis winaaRmdeg.

im SemTxvevaSi, Tu pirovneba gaacnobierebs stresis wyaros da mis SesaZlo 

zemoqmedebas konkretul situaciaSi, `daamuSavebs~ am stress warmosaxvaSi, maSin 

adamians SeeZleba, am situaciebs gacilebiT ufro mSvidad da Tavdajerebulad 

gaumklavdes.

Tavi XIII
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Tavi XIV: socialuri samuSaos
zedamxedveloba

es Tavi mimoixilavs socialuri muSakis profesiaSi zedamxedvelobis mniSvne-

lobas. socialur muSakebs awvdis informacias zedamxedvelobis administraciu-

li, saganmanaTleblo da mxardamWeri funqciebis Sesaxeb.  yuradRebas amaxvilebs 

zedamxedvelobis procesze da ganixilavs socialuri momsaxurebis saagentos 

ufrosi socialuri muSakis rols zedamxedvelobis procesSi. 

14.1 zedamxedvelobis mniSvneloba da ganmartebebi

socialuri samuSaos praqtikaSi zedamxedvelobas mniSvnelovani adgili uWi-

ravs. zogad organizaciul konteqstSi zedamxedveloba gulisxmobs im muSakis samu-

Saos meTvalyureobas, romelsac SesaZloa naklebi codna an gamocdileba hqondes, 

Tumca zedamxedveloba ar moicavs kontrols, aramed gulisxmobs dakvalianebas  

profesiul sakiTxebSi, pirovnul rCevebs.  socialur samuSaoSi zedamxedvelobas 

msgavsi, Tumca ufro  vrceli datvirTa aqvs.  aq zedamxedvelobis saWiroeba Seiqm-

na profesiuli praqtikis ganviTarebis Sedegad, aseve momxmareblis usafrTxoebis 

dacvis mizniT. socialuri samuSaos praqtikaSi zedamxedveloba miznad isaxavs 

a) beneficiarebisTvis xarisxiani momsaxurebis miwodebis uzrunvelyofas da 

b) socialuri muSakis praqtikis daxvewas. 

zedamxedveloba Zlieri meqanizmia pirovnuli gaZlierebisa da profesiuli 

ganviTarebisaTvis.  es gaxlavT Cveulebriv msgavs sferoebSi momuSave ori adamia-

nis (zedamxedvelobis obieqti da subieqti) partnioroba. es aris sasargeblo ur-

TierToba, romelic emyareba urTierTndobasa da pativiscemas. zedamxedveli aris 

erTgvari gidi, romelsac SeuZlia daexmaros praqtikoss saWiro mimarTulebis mo-

ZebnaSi SemTxvevaze muSaobisas, pirovnuli da profesiuli sakiTxebis mogvareba-

Si. zedamxedveloba saWiroa rogorc damwyebi specialistebisTvis, aseve rTuli 

SemTxvevebis dros gamocdili specilistisTvisac ki. 

14.2 socialuri samuSaos zedamxedvelobis funqciebi

socialur samuSaoSi gamoyofen zedamxedvelobis sam ZiriTad funqcias: 

• administraciuli, 

• saganmanaTleblo da 

• mxardamWeri. 

zedamxedvelobis zemoaRniSnuli sami funqcia Camoayaliba socialuri samu-

Saos mecnierma alfred kaduSinma.14

14  Aalfred kaduSini, socialuri muSaki, mecnieri, romelmac umniSvnelovanesi roli iTamaSa me-20 saukune-
Si socialuri samuSaos praqtikis, kvlevis, ganaTlebisa da politikis ganviTarebis saqmeSi, rogorc aSS-Si aseve, 
msoflios masStabiT.  

Tavi XIV
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zedamxedvelobis administraciuli funqcia wina planze wamoswevs organi-

zaciul xedvas. zedamxedvelma kargad unda icodes, Tu risi miRweva surs organi-

zacias.  administraciuli zedamxedvelobis mizania, rom socialuri muSakis pra-

qtika Seesabamebodes  organizaciul strategiasa da politikas, moqmed kanonmde-

blobas: imavdroulad, efeqturi samuSao garemosaTvis xelSewyoba, aseve praqti-

kis standartebis damkvidreba da SenarCuneba. administraciuli zedamxedveloba  

moicavs zegavlenas, formirebas, xelmZRvanelobas, dakvirvebas da Sefasebas so-

cialur muSakis saqmianobisa. kaduSinis mixedviT, zedamxedvelobis administra-

ciuli funqcia, upirvelesad, gulisxmobs organizaciis politikisa da proce-

durebis saTanado, swor da efeqtur damkvidrebas. Sesabamisad, administraciuli 

funqcia niSnavs zedamxedvelobas socialuri muSakis praqtikaSi organizaciis po-

litikis gasatareblad.  

zedamxedvelobis saganmanaTleblo funqcia gulisxmobs TiToeuli socia-

luri muSakis ganaTlebisa da profesiuli ganviTarebisaTvis xelis Sewyobas, raTa 

daexmaros socialur muSaks Tavisi potencialis gamovlenasa da SesaZleblobis 

ganviTarebaSi.  kaduSinis mixedviT, saganmanaTleblo funqcia niSnavs TanamSrom-

lis codnis, Rirebulebebisa da unar-Cvevebis daxvewa-gaumjobesebas. saganmanaT-

leblo funqciis meSveobiT zedamxedvelobam unda gaamdidros TanamSromelTa 

praqtika Sesabamisi siaxleebiT. saganmanaTleblo rols zedamxedveli asrulebs 

informaciis miwodebiT, simulaciebis (roluri TamaSebi) SeTavazebiT, Teoriebi-

sa da meTodebis ganxilviT, da TviTanalizis (sakuTar moqmedebaTa gaazreba,  Se-

faseba, kritika)SesaZleblobis micemiT. Ees ukanaskneli erT-erTi yvelaze mniSnve-

lovani meTodia, rac exmareba zedamxedvlobis mimReb socialur muSaks SemdegSi:

•	 ukeT gaacnobieros sakuTari reaqcia da gadawyvetilebebi beneficiarebTan  

mimarTebaSi;

•	 gaiazros misi da beneficiaris urTierTobis dinamika;

•	 Seafasos ganxorcielebuli intervencia da am intervenciis Sedegebi;

•	 gaiTvaliswinos sakuTari praqtikis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi sxva 

beneficiarebTan muSaobis dros.

zedamxedvelobis mxardamWeri funqcia  erT-erTi  mniSvnelovani aspeqtia, 

romelic mowodebulia daexmaros socialur muSaks, daZlios samuSaosTan dakav-

Sirebuli yoveldRiuri stresi,  kmayofili iyos sakuTari saqmiT da xeli Seuw-

yos samuSao adgilze harmoniuli urTierTobis damkvidrebas. daxmarebaze ori-

entirebuli profesiebis specialistebSi xSirad aRiniSneba profesiuli gadawva. 

gadawvisTvis damaxasiaTebeli niSnebidan yvelaze xSirad gavrcelebulia dehuman-

izacia, qronikuli emociuri stresi, fizikuri da emociuri gamofitva, sakuTari 

resursebis gamoleva, samuSaosadmi interesis dakargva da aRgznebadoba. zedamxed-

velobis mxardamWeri funqcia ki profesiuli gadawvis daZlevis erT-erTi saSu-

alebaa.  kaduSinis azriT, zedamxedvelobis wina ori funqcia emsaxureba qmediT-

saWiroebebs, maSin, roca mxardamWeri funqcia eqspresiuli saWiroebebisaTvis aris 



201

aucilebeli. zedamxedvelis daniSnulebaa socialuri muSakis stresuli situaciis 

prevencia, xolo stresis arsebobis SemTxvevSi _ daxmareba mis daZlevaSi.

zedamxedvels im socialuri muSakis winaSe, romelsac zedamxedvelobs, aqvs 

Semdegi valedebulebani::

•	 misces mas saSualeba daakvirdes da gaanalizos  ganxorcielebuli samuSaos 

procesi da Sedegi;

•	 daexmaros samomavlo gegmebis CamoyalibebaSi;

•	  gauziaros Tavisi mosazreba zedamxedvelobis mimReb pirs ganxorcielebul 

samuSaosTan dakavSirebiT;

•	 daexmaros mas samuSaos ganxorcielebisaTvis aucilebeli unar-Cvevebis 

gamomuSavebaSi;

•	 daexmaros mas, raTa Seusabamos praqtika eTikur normebs da eTikuri dileme-

bis warmoSobis dros miiRos gadawyvetileba; 

•	 gauwios socialur muSaks mxardaWera rogorc profesiul, aseve pirovnul 

aspeqtebSic;

•	 xeli Seuwyos socialur muSaks, ukeTesad dagegmos da gamoiyenos sakuTari 

pirovnuli da profesiuli resursebi;

•	 gamokveTos socialuri muSakis profesiuli zrdis saWiroebani misive praq-

tikis safuZvelze; 

•	 warmoadginos konstruqciuli da miukerZoebeli kritika praqtikosis muSao-

bis Sesaxeb da saqmianobis srulyofis mizniT uzrunvelyos igi Sesabamisi 

resursebiT;

•	  regularulad Seafasos socialuri muSakis praqtikuli saqmianoba, 

gamokveTos misi dadebiTi da uaryofiTi mxareebi;

•	 uzrunvelyos samuSaos maRali xarisxi. 

 

14.3 zedamxedvelobis procesi

pirvel rigSi, unda aRiniSnos, rom zedamxedveloba gamoiyeneba rogorc dam-

wyeb, aseve ukve gamocdil specialistebTan maTi saqmianobis Semdgomi ganviTare-

bis mizniT. 

zedamxedvelobis sworad ganxorcielebas udidesi mniSvneloba aqvs  social-

uri samuSaos praqtikaSi. igi, ZiriTadad, dialogis xasiaTisa, Tumca aseve moicavs 

socialur muSakis praqtikaze dakvirvebasac. dakvirveba SeiZleba iyos pirdapiri 

da iribi. pirdapiri dakvirvebis dros zedamxedveli akvirdeba socialuri  muSak-

isa da beneficiaris urTierTobas, SesaZloa videoCanaweris gamoyenebac (benefi-

ciarTan winaswar SeTanxmebiT da konfidencialobis principis dacviT). am dros 

akvirdebian komunikaciisa  da konsultaciis  unar-Cvevebs. arapirdapiri dakvirve-

baa, rodesac zedamxedveli ecnoba socialuri muSakis Canawerebs, magaliTad: Se- Tavi XIV
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fasebis formebs, samoqmedo gegmas, da sxva.

zedamxedvelobis process unda hqondes  mowesrigebuli xasiaTi. zedamxed-

veli da socialuri muSaki winaswar emzadebian zedamxedvelobis procesisaTvis 

da gegmaven TanamSromlobis mizans. mosamzadebel etapze dasamuSavebeli masala 

moicavs Semdegs: magaliTad, SemTxvevis Canawerebis ganxilva, problemuri sakiTx-

is gansaxilvelad roluri TamaSis momzadeba, TviTanalizis dRiuris gacnoba da 

sxva. 

zedamxedvelobis warmatebuli procesis erT-erTi ganmsazRvrelia mis regu-

laruli xasiaTi. sasurvelia zedamxedveloba xorcieldebodes yovelkvireulad, 

an sul mcire, TveSi orjer.  damwyebi praqtikosebisa da studentebis SemTxvevaSi, 

zedamxedveloba SeiZleba meti sixSiriT ganxorcieldes SemTxvevis sirTulidan 

da praqtikosis gamocdilebidan gamomdinare. 

zedamxedvelobas SeiZleba hqondes rogorc individualuri, aseve jgufuri 

formati. zedamxedvelobis sesiis saSualo xangrZlivoba kviraSi 60 wuTiT unda 

ganisazRvrebodes (jgufuri zedamxedvelobis SemTxvevaSi sesiis zangrZlivoba 

SeiZleba 2 saaTamde gaizardos)

rogorc wesi, zedamxedvelobis procesi gulisxmobs SemTxvevis ganxilvas an 

raime iseTi sakiTxis warmodgenas, romelic praqtikosis eWvs iwvevs da zedamxed-

velis profesiul azrs saWiroebs. zedamxedvelobis procesSi praqtikosi social-

uri muSaki warmoadgens im sakiTxs (sakiTxebs), romelzec esaWiroeba mimarTulebis 

micema. es sakiTxi SeiZleba iyos eTikur dilema (konfliqts pirovnul Rirebule-

bebsa da profesiul valdebulebebs Soris), konkretuli Carevis (intervenciis) 

strategia , intervenciis ganxilva da Sefaseba, beneficiarTan dakavSirebuli rame 

sirTulisa Tu problemis gadawyvetis mizniT profesiuli msjeloba,  saagentos 

politikisa da prioritetebis Sesabamisoba socialuri muSakis mier dagegmil 

da ganxorcielebul momsaxurebasTan, SemTxvevis Canawerebis (Sefasebis forme-

bis, intervenciis gegmis, monitoringis Canawerebis, procesis Canawerebis) ganxil-

va maTi ukeTesad warmoebis mizniT, zedamxedvelobis mimRebi piris TviTanalizis 

dRiuris ganxilva da sxva. procesis mniSvnelovani komponentia zedamxedvelis 

mxridan sapasuxo Sefaseba. igi unda iyos konkretuli. zedamxedvelobis procesSi 

erToblivad unda ganixilebodes problemis mogvarebis alternatiuli gzebi.

amasTan erTad, zedamxedvelobis procesi SeiZleba uzrunvelyofdes praqtiko-

si socialuri muSakisaTvis axali codnisa Tu unar_Cvevebis gaziarebas. mag., sakanon-

mdeblo bazaSi cvlilebebis gacnobas konkretul miznobriv jgufTan mimarTebaSi, 

axali intervenciebis an sferoSi mimdinare siaxleebis Sesaxeb informaciis micemas, 

organizaciis axali prioritetebisa Tu programebis gacnobas da a.S.

jgufuri zedamxedvelobis SemTxvevaSi mniSvnelovania ara mxolod zedamxed-

velis rCeva, aramed sxva praqtikosi socialuri muSakebisac. . jgufuri zedamxed-

veloba aZlevs saSualebas socialur muSakebs gamoTqvan azri da erToblivad im-

sjelon beneficiaris konkretul problemasTan dakavSirebiT. profesiul lit-
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eraturaSi miTiTebulia, rom konstruqciuli kritika mizanSewonili ar aris dam-

wyebi praqtikosebisa da studentebis mxridan. es unda gakeTdes mxolod im dros, 

rodesac socialuri muSakebi sferoSi gamocdili adamianebi arian. 

zedamxedvelobis procesSi Sesrulebuli samuSaosa da sapasuxo gamoxmau-

rebis dasafiqsireblad gamoiyeneba zedamxedvelobis procesis Canawerebi, rom-

lebic unda asaxavdes Semdegs:

•	 zedamxedvelobis sesiis TariRi da xangrZlivoba;

•	 zedamxedvelobis sesiis mokle Sejameba, romelSic warmodgenili iqneba ganxi-

luli sakiTxebi, progresi Camoyalibebul miznebTan dakavSirebiT, micemuli 

Sefasebebi da rekomendaciebi da aseve warmodgenili resursebi;

•	 Sesasrulebeli samuSaos gegma;

•	 zedamxedvelobis arSemdgari sesiis detalebi (zedamxedvelobis sesiis 

dagegmili TariRi, mizezi, ris gamoc ver Catarda zedamxedvelobis sesia da 

momavali TariRi).

marTalia, profesionali zedamxedveli uSualod ar aris CarTuli 

beneficiarisTvis momsaxurebis miwodebaSi, magram igi arapirdapir zegavlenas 

axdens maTTvis momsaxurebis miwodebis xarisxze. swored amitom profesiuli 

zedamxedvelobis process udidesi mniSvneloba aqvs socialuri samuSaos 

praqtikaSi;  arasaTanado zedamxedvelobis SemTxvevaSi zedamxedveli pasuxs agebs 

beneficiaris saWiroebaTa ugulebelyofisaTvis da misi araswori momsaxurebi- saWiroebaTa ugulebelyofisaTvis da misi araswori momsaxurebi-saWiroebaTa ugulebelyofisaTvis da misi araswori momsaxurebi- ugulebelyofisaTvis da misi araswori momsaxurebi-ugulebelyofisaTvis da misi araswori momsaxurebi- da misi araswori momsaxurebi-da misi araswori momsaxurebi- misi araswori momsaxurebi-misi araswori momsaxurebi- araswori momsaxurebi-araswori momsaxurebi- momsaxurebi-momsaxurebi-

saTvis.

da bolos, mniSvnelovania gaeces Semdeg kiTxvas pasuxi: U vin SeiZleba 

ganaxorcielos zedamxedveloba? pasuxi Semdegia – socialurma muSakma. Tumca, 

es pasuxi amomwuravi ar aris, radgan mniSvnelovania zedamxedveli socialuri 

muSakisaTvis aucilebeli moTxovnebis gansazRvra.  im qveynebSi, sadac socialuri 

muSakis profesia ganviTarebuli da xarisxze orientirebulia, mkacrad 

gansazRvrulia zedamxedveli socialuri muSakis sakvalifikacio moTxovnebi 

da rogorc wesi, moicavs minimum samagistro xarisxs, praqtikis sul mcire or-s, praqtikis sul mcire or-, praqtikis sul mcire or-or-

wlian gamocdilebas (praqtikis, romelic ganxorcielebulia zedamxedvelobis 

farglebSi) da specialur momzadebas zedamxedvelobis procesSi. qveynebi, sadac 

socialuri samuSao axalbeda profesiaa da ganviTarebis procesSia, sasurvelia 

garkveuli moTxovnebis daweseba, rogoricaa, magaliTad, samuSao gamocdileba, 

ganaTleba Tu sakanonmdeblo ara, organizaciul doneze mainc, aseve, special-special-

istebis momzadeba zedamxedvelobis sakiTxebze. 

Tavi XIV
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14.4 socialuri momsaxurebis saagentos ufrosi
socialuri muSakis mier ganxorcielebuli
zedamxedvelobis sfecifika

socialuri momsaxurebis saagentos bavSvze zrunvis samsaxurSi socialur mu-

SakTa zedamxedvelobas axorcielebs ufrosi socialuri muSaki. ufrosi socialuri 

muSaki samuSao aRwerilobis mixedviT axorcielebs Semdeg saqmianobebs, kerZod:

•	 ganixilavs da anawilebs SemTxvevebs da socialur muSakTan erTad gansaz-

Rvravs SemTxvevis warmarTvis gegmas;

•	 exmareba mis daqvemdebarebaSi myof socialur muSakebs yovelTviuri samo-

qmedo gegmis Sedgenasa da ganxorcielebaSi;

•	 meTvalyureobsbavSvis individualuri ganviTarebis gegmis Sesrulebis pro-

cess;

•	 organizebas uwevs ojaxisa da individualur SemTxvevaTa konferenciis mow-

yobas da monawileobas iRebs konferenciebSi;

•	 regularulad afasebs TiToeuli socialuri muSakis mier Sesrulebul sam-

uSaos (SemTxvevebis raodenobis aRricxva, socialuri muSakis Zlieri da sus-

ti mxareebis, aseve, maTi profesiuli saWiroebis gamokveTa);

•	 gegmavs da axorcielebs sxvadasxva gasvliT RonisZiebebs bavSvze zrunvis sf-

eroSi sazogadoebis informirebisaTvis;

•	 socialur muSakTan erTad gegmavs da atarebs treningebs mindobiTi aRmz-

rdelebisaTvis da zedamxedvelobas uwevs socialuri muSakebis mier 

treningebis Catarebas;

•	 zedamxedvelobas uwevs ojaxebTan dadebuli xelSekrulebebis arsebuli 

moTxovnebis dacviT momzadebas da uzrunvelyofs saagentos centraluri 

organosaTvis maT droul gadmocemas;

•	 ganixilavs socialuri muSakis mier momzadebul SemTxvevas da nebarTvas 

aZlevs SemTxvevis sabWoze wardgenas;

•	 TanamSomlobs saagentos regionalur samsasurTan, raTa ganaxorcielos re-

gionaluri sabWos muSaobis materialur- teqnikuri uzrunvelyofa.

aRniSnuli valdebulebebidan gamomdinare, ufrosi socialuri muSakis roli 

zedamxedvelobis procesSi moicavs rogorc administraciul,  (menejerul), ise 

profesiul zedamxedvelobas, romlis ZiriTadi mizania SemTxvevebze muSaobis 

procesSi socialuri muSakis dakvalianeba, aseve misi profesiuli zrda-ganvi-

Tarebis xelSewyoba. 
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ბავშვის უფლებათა კოდექსი

წიგნი I
კოდექსის ზოგადი დებულებები

თავი I
შესავალი დებულებები

მუხლი 1. კოდექსის მიზანი
1. ამ კოდექსის მიზანია ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა საქართველოს კონსტიტუციის,
ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სხვა
საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების ეფექტიანი იმპლემენტაციის ხელშეწყობით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მიზნის განხორციელებამ ხელი უნდა შეუწყოს
სხვადასხვა საკითხის გადაწყვეტას, მათ შორის:

ა) ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებას;

ბ) ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატეს გათვალისწინებას, მისი ღირსების დაცვას,
კეთილდღეობის, უსაფრთხოების, სიცოცხლის, ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარებისა
და სხვა ინტერესების რეალიზებასა და დაცვას ბავშვებისადმი უთანასწორო მოპყრობის გარეშე;

გ) ბავშვის მონაწილეობის უზრუნველყოფას, მის საზოგადოებაში დამოუკიდებლად ცხოვრებისთვის
მომზადებას, ბავშვის მაღალი ზნეობრივი ღირებულებებით, განსაკუთრებით − მშვიდობის, ღირსების
პატივისცემის, შემწყნარებლობის, თავისუფლების, თანასწორობისა და სოლიდარობის
სულისკვეთებით აღზრდას;

დ) ბავშვის სამშობლოს, მშობლიური ენის, მშობლიური ქვეყნის ტრადიციული კულტურული
ღირებულებების პატივისცემაზე ორიენტირებას;

ე) ოჯახის, როგორც საზოგადოების ძირითადი უჯრედის, განსაკუთრებით − ბავშვის აღზრდისა და
კეთილდღეობისთვის მნიშვნელოვანი გარემოცვის, დაცვასა და მხარდაჭერას;

ვ) ბავშვის შრომასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესზე, როგორც საზოგადოების განვითარების აუცილებელ
წინაპირობაზე, ორიენტირებას;

ზ) ბავშვის მოხალისეობაზე, როგორც სამოქალაქო აქტივობისა და სოლიდარული საზოგადოების
განვითარების აუცილებელ ელემენტზე, ორიენტირებას.

 

მუხლი 2. კოდექსის რეგულირების სფერო
1. ეს კოდექსი განსაზღვრავს ბავშვის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს, ქმნის ბავშვის
ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემის ფუნქციონირების
სამართლებრივ საფუძვლებს.
2. ეს კოდექსი არ აუქმებს ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებით მოქმედ სხვა საკანონმდებლო
რეგულაციებს, ამასთანავე, განამტკიცებს საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების საქართველოს კონსტიტუციასთან, ბავშვის უფლებათა კონვენციასთან, მის
დამატებით ოქმებსა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან შესაბამისობის, მათ
მიხედვით განმარტებისა და აღსრულების ვალდებულებას.

3. ეს კოდექსი არის საკანონმდებლო აქტი, რომლითაც ხელმძღვანელობენ საქართველოს სახელმწიფო
ხელისუფლების ორგანოები, მუნიციპალიტეტის ორგანოები, სხვა ადმინისტრაციული ორგანოები,
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საერთო სასამართლოები, საჯარო და კერძო სამართლის სუბიექტები და ფიზიკური პირები ბავშვებთან
და ბავშვის საკითხებთან დაკავშირებული საქმიანობის განხორციელებისა და გადაწყვეტილების
მიღების დროს.

მუხლი 3. კოდექსში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება
ამ კოდექსის მიზნებისთვის მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) ბავშვი − 18 წლამდე არასრულწლოვანი;

ბ) მოზარდი − ბავშვი 10 წლიდან 18 წლის მიღწევამდე;

გ) ოჯახი − საზოგადოების ძირითადი ჯგუფი და ბავშვის აღზრდისთვის, კეთილდღეობისა და
დაცვისთვის ბუნებრივი გარემო, რომელიც ძირითადად შედგება ბავშვისგან, მისი მშობლისგან,
მეურვისგან, მზრუნველისგან, დისგან, ძმისგან ან/და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა
პირისგან;

დ) მშობელი − ბავშვის დედა ან/და მამა;

ე) მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი ბავშვი − ბავშვი, რომელზედაც ნებისმიერი მიზეზის ან
გარემოების გამო მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი სადღეღამისო ზრუნვას არ ახორციელებს;

ვ) ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემა − ბავშვის
დაცვის ეროვნული სისტემისა და ბავშვის მხარდაჭერის ეროვნული სისტემის ერთობლიობა:

ვ.ა) ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემა − სოციალური კეთილდღეობის, განათლების, ჯანმრთელობის
დაცვის, უსაფრთხოებისა და მართლმსაჯულების სისტემებში არსებული საქართველოს
კანონმდებლობა, სხვა მარეგულირებელი ნორმები, პოლიტიკა და მომსახურებები, რომლებიც
ემსახურება ბავშვის დაცვასთან დაკავშირებული რისკების პრევენციასა და აღმოფხვრას. ბავშვის
დაცვის ეროვნული სისტემა მხარს უჭერს და აძლიერებს ბავშვს და მისი აღზრდისთვის პასუხისმგებელ
პირებს სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობისა და ბავშვის ოჯახისგან განცალკევების რისკის
მაქსიმალურად შემცირების მიზნით. ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემა ემსახურება განათლების,
ჯანმრთელობის დაცვისა და მართლმსაჯულების სისტემებში, ოჯახში და ნებისმიერ სხვა ადგილზე
ბავშვის მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის, მათ შორის, ბავშვის ფიზიკური დასჯის, მისდამი სასტიკი,
არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის, მისი ექსპლუატაციის, არასრულწლოვნით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის), ბავშვისთვის ზიანის მომტანი ტრადიციების პრევენციასა და აღმოფხვრას;

ვ.ბ) ბავშვის მხარდაჭერის ეროვნული სისტემა − სახელმწიფოს მიერ მიღებული საკანონმდებლო,
სოციალური, საგანმანათლებლო და სხვა ზომების ერთობლიობა, რომლებიც ემსახურება ბავშვის მიერ
ყველა უფლებისა და თავისუფლების დამოუკიდებლად რეალიზების შესაძლებლობის გაძლიერებას
ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით, მისი ჰარმონიული განვითარების
ხელშეწყობით, ბავშვის აზრის მოსმენითა და მონაწილეობის უზრუნველყოფით, უთანასწორო
მოპყრობის გარეშე; 

ზ) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამები − ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემისა
და ბავშვის მხარდაჭერის ეროვნული სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად საქართველოს
სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, მუნიციპალიტეტის ორგანოების, კერძო სამართლის
სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ განხორციელებული
პროგრამები, რომლებიც ემსახურება ბავშვთა, მათ შორის, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე,
დანაშაულის მსხვერპლი ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების,
გაძლიერებისა და დაცვის მიზნით პრევენციული და რეაგირების ღონისძიებების განხორციელებას
მათი საუკეთესო ინტერესების, მონაწილეობის, სიცოცხლის, ფიზიკური და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის, განვითარების, განათლების, სათანადო საცხოვრებელი პირობების, სოციალური
დაცვისა და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, უთანასწორო მოპყრობის
გარეშე;

თ) ბავშვის საუკეთესო ინტერესები − ბავშვის კეთილდღეობის, უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის
დაცვის, განათლების, განვითარების, საზოგადოებრივი, ზნეობრივი და სხვა ინტერესები, რომლებსაც
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პრიორიტეტულად განსაზღვრავს მშობელი ამ კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის
უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო
ხელშეკრულებებისა და ბავშვის ინდივიდუალური მახასიათებლების შესაბამისად, მისი
მონაწილეობით და მისი მოსაზრების გათვალისწინებით;

ი) ალტერნატიული ზრუნვა − სახელმწიფოს მიერ მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი ბავშვის
ოჯახური ზრუნვის ისეთი მომსახურებით უზრუნველყოფა, რომელიც შეესაბამება ბავშვის
ინდივიდუალურ საჭიროებებს და უპირატესად ითვალისწინებს მის საუკეთესო ინტერესებს, ბავშვის
სიცოცხლის, ჯანმრთელი განვითარების, აზრის მოსმენისა და მონაწილეობის და სხვა უფლებებსა და
თავისუფლებებს;

კ) რეზიდენტული ზრუნვა − ალტერნატიული ზრუნვის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც გამოიყენება
შეძლებისდაგვარად უმოკლესი ვადით უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც ბავშვის მინდობით
აღზრდის მიზნით განთავსება ან შვილად აყვანა შეუძლებელია;

ლ) განათლების ინკლუზიური სისტემა − განათლების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი
ხარისხის ადრეული, სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ყველა
ბავშვისთვის თანაბრად მიწოდებას, მათი ინდივიდუალური საჭიროებებისა და შესაძლებლობების
გათვალისწინებით, გონივრული მისადაგების ან/და უნივერსალური დიზაინის გამოყენებით;

მ) ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება − მართლმსაჯულების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს
ბავშვის ყველა უფლების პატივისცემასა და ეფექტიან რეალიზებას ბავშვის მონაწილეობის, მისი
საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების, ბავშვის ღირსების პატივისცემის,
უთანასწორო მოპყრობის დაუშვებლობისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების საფუძველზე,
რომელსაც ახორციელებენ სპეციალიზებული პროფესიონალები და რომელიც არის ბავშვისთვის
ხელმისაწვდომი, მისი ასაკის შესაბამისი, ბავშვისთვის ადვილად აღსაქმელი, სწრაფი, სამართლიანი,
თანამიმდევრული, მისი უფლებებისა და საჭიროებებისთვის მორგებული;

ნ) გონივრული მისადაგება − ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში იმ აუცილებელი და შესაბამისი
ცვლილებების განხორციელება, რომლებიც არ იწვევს არათანაზომიერი ვალდებულების წარმოშობას
და უზრუნველყოფს ყველა ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების თანაბრად რეალიზებას;

ო) უნივერსალური დიზაინი − პროდუქტის, გარემოს, სწავლების, პროგრამის, მომსახურების ისეთი
დიზაინი, რომელიც მას ყველა ბავშვისთვის ხელმისაწვდომს ხდის ისე, რომ ადაპტირება და
სპეციალური დიზაინის გამოყენება აუცილებელი არ არის. უნივერსალური დიზაინი არ გამორიცხავს
საჭიროების შემთხვევაში ბავშვის ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროებების
შესაბამისად მისთვის დამხმარე საშუალებების მიწოდებას ან/და სხვაგვარად ხელის შეწყობას;

პ) ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაცია − ძალადობის ან დანაშაულის წახალისებისკენ
მიმართული ინფორმაცია, სექსუალური შინაარსის ინფორმაცია, აგრეთვე ინფორმაცია, რომელიც ეწევა
ალკოჰოლიანი სასმლის, თამბაქოს, ნარკოტიკული საშუალების ან აზარტული თამაშობის პროპაგანდას
ან რომელშიც ძალადობის, მკვლელობის ან სასტიკი, არაადამიანური მოპყრობის სცენები
დეტალურადაა წარმოდგენილი;

ჟ) სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვი – ბავშვი, რომელზედაც გავლენას ახდენს ისეთი
ფაქტორები, რომლებიც აფერხებს მის შესაძლებლობას, სათანადო მხარდაჭერის გარეშე გაიაზროს
სხვადასხვა გამოწვევა, წინააღმდეგობა გაუწიოს და გაუმკლავდეს მათ და აღიდგინოს რესურსები, მათ
შორის, ნარკოტიკზე, ალკოჰოლზე ან/და აზარტულ თამაშობაზე დამოკიდებულება, ბავშვობისას
მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენა, კანონთან კონფლიქტში ყოფნა, ძალადობა და მსგავსი
ფაქტობრივი გარემოებები.

თავი II
ბავშვის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

მუხლი 4. ბავშვის ღირსება
1. ბავშვის ღირსება ხელშეუვალია.
2. დაუშვებელია ბავშვის წამება, მისდამი სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობა
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ან არაადამიანური ან დამამცირებელი სასჯელის გამოყენება. # # #.

მუხლი 5. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭება
1. ბავშვს უფლება აქვს, მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას
უპირატესობა მიენიჭოს მის საუკეთესო ინტერესებს, რომლებიც ბავშვისთვის ინდივიდუალურად, ამ
კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა
და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად განისაზღვრება. # # # # # # # # # 
2. ბავშვის საუკეთესო ინტერესების განსაზღვრისას გაითვალისწინება მისი ოჯახურ გარემოში
პიროვნული განვითარების უფლება, ბავშვის სოციალური და კულტურული მახასიათებლები, მის
მიერ საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების დამოუკიდებლად რეალიზების შესაძლებლობა და
ბავშვის მოსაზრებები. # # #;
3. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭება (მათი უპირატესი გათვალისწინება)
სავალდებულოა საქართველოს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლებების
ორგანოების, საჯარო დაწესებულების, ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ ბავშვთან
დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას ან/და ქმედების განხორციელებისას.
4. სამართლის ნორმის განმარტებისას გამოყენებული უნდა იქნეს ის განმარტება, რომელიც ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებს ყველაზე მეტად შეესაბამება, ამ კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის,
ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო
ხელშეკრულებების შესაბამისად.
5. სახელმწიფო იღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა საქართველოს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და
სასამართლო ხელისუფლებების ორგანოებმა, ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა ბავშვის
საუკეთესო ინტერესები განსაზღვრონ და მათი სავალდებულო შეფასება განახორციელონ შემდეგი
ძირითადი კრიტერიუმების მიხედვით:
ა) ბავშვის აზრის მოსმენა და სათანადოდ გათვალისწინება;

ბ) ბავშვის ყველა სხვა უფლების დაცვა, მათ შორის, ღირსების დაცვის, თავისუფალი განვითარების,
განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური დაცვის, ყველა ფორმის ძალადობისგან დაცვისა და
ბავშვებისადმი თანასწორი მოპყრობის უზრუნველყოფა;

გ) მულტიდისციპლინური მიდგომით, სპეციალიზებული პირების მიერ ბავშვის ფსიქოლოგიური და
ფიზიკური კეთილდღეობის, მისი სამართლებრივი, სოციალური და ეკონომიკური ინტერესების
შეფასება და გათვალისწინება.
6. ბავშვის უფლებებზე გავლენის მომხდენი გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნეს, ხოლო ქმედება
უნდა განხორციელდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასების საფუძველზე.
7. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამები
ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების პრინციპის დაცვით უნდა
განხორციელდეს.

მუხლი 6. ბავშვის სიცოცხლისა და პიროვნული განვითარების უფლება
1. ბავშვს აქვს სიცოცხლისა და პიროვნული განვითარების უფლება.
2. სახელმწიფო იღებს ბავშვის სიცოცხლის დასაცავად საჭირო ყველა ზომას და ქმნის მისი
ჰარმონიული განვითარებისთვის საჭირო ყველა პირობას ამ კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის,
ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმების, საქართველოს სხვა საერთაშორისო
ხელშეკრულებებისა და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

მუხლი 7. ბავშვთა თანასწორობის უფლება
1. ბავშვთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას ან/და ქმედების
განხორციელებისას საჯარო დაწესებულება, ფიზიკური და იურიდიული პირები ვალდებული არიან
პატივი სცენ თითოეულ ბავშვს, დაიცვან იგი და თანასწორად მოეპყრონ ბავშვებს, მათი რასის, კანის
ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების, ეროვნული, ეთნიკური თუ
სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი მდგომარეობის, ბავშვის, მისი ოჯახის წევრის ან კანონიერი
წარმომადგენლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, საქმიანობის ან სხვა
ნიშნის მიუხედავად.
2. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ყველა ბავშვისთვის თანაბარ უფლებებსა და შესაძლებლობებს და
იღებს განსაკუთრებულ ზომებს ნებისმიერი სახის უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად.
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3. სახელმწიფო ქმნის შესაბამის პირობებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისა და
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვის უფლებებისა და ინტერესების
რეალიზებისთვის, მათ შორის, გონივრული მისადაგებისა და უნივერსალური დიზაინის პრინციპების
დანერგვით.

4. სახელმწიფო ახორციელებს ბავშვის უთანასწორო მოპყრობისგან დასაცავად, მათ შორის,
სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის დისკრიმინაციისგან, სტიგმისა და გარიყვისგან
დასაცავად, საჭირო ყველა ადმინისტრაციულ, სოციალურ, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებას. # #
# # # # 

მუხლი 8. ბავშვის უფლება მისი აზრის მოსმენასა და მონაწილეობაზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, მოუსმინონ ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტისას, რომელიც მის რომელიმე
უფლებას ეხება ან გავლენას მოახდენს მის რომელიმე უფლებაზე, და გაითვალისწინონ ბავშვის
მოსაზრება მისი საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად.
2. ბავშვს უფლება აქვს, მოუსმინონ ყოველთვის, როდესაც მას აზრის გამოთქმის სურვილი აქვს,
უშუალოდ, მისი ინდივიდუალური საჭიროების შესაბამისი მხარდაჭერით, მისთვის სასურველი და
შესაძლებელი კომუნიკაციის ფორმითა და საშუალებით.

3. დაუშვებელია ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული უფლების ასაკის, შეზღუდული
შესაძლებლობის ან სხვა გარემოების საფუძველზე შეზღუდვა.

4. ბავშვთან გასაუბრებისა და მისი აზრის მოსმენის პროცესი უნდა იყოს ინფორმაციული,
ნებაყოფლობითი, ბავშვისადმი პატივისცემისა და ანგარიშვალდებულების გამომხატველი,
ბავშვისთვის მორგებული, ინკლუზიური, უსაფრთხო, ბავშვის საკითხებზე სათანადოდ მომზადებული
სპეციალისტების მიერ წარმართული. # # # # # # # # 

მუხლი 9. ბავშვის პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, რეგისტრირებულ იქნეს დაბადებისთანავე, მოიპოვოს მოქალაქეობა, იცნობდეს
თავის მშობლებს და ცხოვრობდეს მათთან, ოჯახში, სადაც მისი ჰარმონიული აღზრდისა და
განვითარებისთვის და კეთილდღეობისთვის ყველა პირობაა შექმნილი. # # # 
2. ბავშვს უფლება აქვს, ჰქონდეს პირადი სივრცე, აწარმოოს პირადი მიმოწერა.
3. დაუშვებელია ბავშვის პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლების უკანონო შეზღუდვა, მათ შორის,
მის პირად სივრცეში, ოჯახურ ცხოვრებაში ან პირად მიმოწერაში დაუსაბუთებელი და არაკანონიერი
ჩარევა.
4. სახელმწიფო უზრუნველყოფს დროებით ან სამუდამოდ მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი
ბავშვის, აგრეთვე იმ ბავშვის განსაკუთრებულ მხარდაჭერასა და დაცვას, რომლის ოჯახში დარჩენა
ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს ეწინააღმდეგება. # # 

მუხლი 10. ბავშვის განათლების უფლება
1. ყველა ბავშვს აქვს ხარისხიანი და ინკლუზიური განათლების მიღებისა და თანაბარი
ხელმისაწვდომობის უფლება.
2. სახელმწიფო უზრუნველყოფს განათლების ინკლუზიური სისტემის ყველა ბავშვისთვის თანაბარ
ხელმისაწვდომობას. # # # # # # # # 

მუხლი 11. ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის უფლება
1. ბავშვს აქვს უფლება, მისი ჯანმრთელობა უმაღლესი სტანდარტით იყოს დაცული. # # # # # # # #
2. სახელმწიფო ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის უფლების რეალიზებასა და დაცვას ახორციელებს
ბავშვისთვის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებისა და დაწესებულებების
ხელმისაწვდომობის, აგრეთვე უვნებელი გარემოს უზრუნველყოფით.

მუხლი 12. ბავშვის უვნებელ გარემოში ცხოვრების, განვითარებისა და სოციალური დაცვის უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, ცხოვრობდეს უვნებელ გარემოში, სადაც მისი ჰარმონიული განვითარებისა და
კეთილდღეობისთვის ყველა პირობაა შექმნილი.
2. ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს სოციალური დაცვითა და მხარდაჭერით მისი და მასზე
მზრუნველი პირების ინდივიდუალური საჭიროებებისა და მდგომარეობის შესაბამისად.
3. ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს მისი ჯანმრთელობისთვის უვნებელი ბუნებრივი გარემოთი და
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საჯარო სივრცით, მიიღოს ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის შესახებ და მონაწილეობა მიიღოს
გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებაში. #.

მუხლი 13. ბავშვის უფლება მართლმსაჯულებაზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, საკუთარი უფლებების დასაცავად მიმართოს სასამართლოს ან/და შესაბამის
ადმინისტრაციულ ორგანოს და ისარგებლოს მართლმსაჯულების ისეთი სისტემით, რომელიც არის
ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი, მისი ასაკის შესაბამისი, ბავშვისთვის ადვილად აღსაქმელი, სწრაფი,
სამართლიანი, თანამიმდევრული, მისი უფლებებისა და საჭიროებებისთვის მორგებული, ბავშვის
ღირსებისა და პირადი ცხოვრების მიმართ პატივისცემის გამომხატველი. #;
2. ბავშვს უფლება აქვს, კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს საჯარო დაწესებულებაში მასზე არსებულ
ან სხვა ინფორმაციას ან/და ოფიციალურ დოკუმენტს. # # 

მუხლი 14. ბავშვის აზრის, ინფორმაციის, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებითა და ინტერნეტით
სარგებლობის თავისუფლების უფლებები
1. ბავშვს უფლება აქვს, თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი. ბავშვს ასევე უფლება აქვს,
მოუსმინონ მასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებისას და გაითვალისწინონ ბავშვის
მოსაზრება მისი ასაკისა და გონებრივი და ფიზიკური განვითარების შესაბამისად. # # # 
2. ბავშვს უფლება აქვს, თავისუფლად მოიძიოს, მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია სხვადასხვა
საშუალებითა და ფორმით.

3. ბავშვს აქვს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისა და ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის და
ინტერნეტით თავისუფლად სარგებლობის უფლება.

მუხლი 15. ბავშვის მიერ ინფორმაციის მიღების უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, მიიღოს საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების, აგრეთვე სხვა თემების
შესახებ ინფორმაცია, რომელიც სასარგებლოა მისი ფიზიკური, გონებრივი, ინტელექტუალური,
ფსიქოსოციალური და კულტურული განვითარებისა და კეთილდღეობისთვის. # # 
2. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების და ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ ბავშვისთვის საკუთარი უფლებებისა და დაცვის მექანიზმების
შესახებ ინფორმაციის მისი ასაკისა და ინდივიდუალური შესაძლებლობების შესაბამისად, ბავშვისთვის
ხელმისაწვდომი კომუნიკაციის საშუალებებით მიწოდება.
3. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვისთვის მასობრივი ინფორმაციის ეროვნული და საერთაშორისო
წყაროებით გავრცელებული ინფორმაციისა და საგანმანათლებლო-შემეცნებითი მასალების
ხელმისაწვდომობას, რომლებიც მის ფსიქოსოციალურ კეთილდღეობას, ფიზიკურ და ფსიქიკურ
ჯანმრთელობას ეხება.
4. მასობრივი ინფორმაციის საშუალების მიერ ბავშვის კეთილდღეობის, ჯანმრთელობის დაცვისა და
სხვა უფლებების სათანადოდ გაშუქების მიზნით სახელმწიფო ხელს უწყობს:
ა) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებას ისეთი ინფორმაციისა და მასალების გავრცელებაში,
რომლებიც შეიცავს ბავშვის კულტურული და სოციალური განვითარებისთვის სასარგებლო
ინფორმაციას, ბავშვის განათლების მიზნების შესაბამისად, ბავშვთა სხვადასხვა ენობრივი საჭიროების
გათვალისწინებით;

ბ) საერთაშორისო თანამშრომლობას ბავშვის განვითარებისთვის სასარგებლო ინფორმაციის
მრავალფეროვანი ეროვნული და საერთაშორისო წყაროებიდან გაცვლის, გავრცელებისა და
მომზადების სფეროში;

გ) საბავშვო ლიტერატურის განვითარებასა და გავრცელებას;

დ) ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისა და მასალებისგან ბავშვის დაცვის
სახელმძღვანელო წესების შემუშავებასა და გავრცელებას.
5. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებებისა და მათი დაცვის გარანტიების შესახებ
ინფორმაციის პასუხისმგებელი უწყებების მეშვეობით, ბავშვისთვის გასაგები ენით და მისთვის
ხელმისაწვდომი კომუნიკაციის საშუალებებით გავრცელებას.

მუხლი 16. ბავშვის რწმენის, აღმსარებლობისა და სინდისის თავისუფლებები
1. ბავშვს აქვს რწმენის, აღმსარებლობისა და სინდისის თავისუფლება. # # # # 
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2. მშობელს უფლება აქვს, ბავშვი საკუთარი მორალური და რელიგიური შეხედულებების მიხედვით
აღზარდოს. ბავშვისთვის ხელმძღვანელობის გაწევისას და მიმართულების მიცემისას აუცილებელია,
უპირატესად გათვალისწინებულ იქნეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესები და ბავშვის მოსაზრებები მისი
ასაკისა და გონებრივი და ფიზიკური განვითარების შესაბამისად.

მუხლი 17. ბავშვის გაერთიანებისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებები
ყველა ბავშვს აქვს უფლება, ისარგებლოს გაერთიანებისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებებით.
#

მუხლი 18. ბავშვის თამაშისა და დასვენების უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლასა და თავისუფალ დროს შორის ბალანსის დაცვა, ხოლო
მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია სათანადო ყურადღება
დაუთმოს ბავშვის შესაბამის მოსაზრებებსა და საჭიროებებს. # # 
2. ბავშვს უფლება აქვს, დაისვენოს, ჰქონდეს თავისუფალი დრო, ითამაშოს და მონაწილეობა მიიღოს
რეკრეაციულ ღონისძიებებში თავისი ინტერესებისა და ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად.

3. ბავშვს უფლება აქვს, მონაწილეობა მიიღოს კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებასა და ხელოვნების
სხვადასხვა სფეროში.

4. სახელმწიფო ხელს უწყობს ბავშვის მიერ თამაშისა და დასვენების უფლების რეალიზებისთვის
სათანადო შესაძლებლობის შექმნას, მისი ინდივიდუალური საჭიროებებისა და ინტერესების
გათვალისწინებით.

მუხლი 19. ბავშვის საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლება
1. ბავშვს აქვს საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლება. #;
2. ბავშვს უფლება აქვს, თავისი ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამისად, მისი კანონიერი
წარმომადგენლის მეშვეობით დადოს გარიგება და ისარგებლოს საკუთრებასთან დაკავშირებული სხვა
უფლებებით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
3. ბავშვს უფლება აქვს, მშობლისგან მიიღოს ნაღდი ფული ან პლასტიკური ბარათი ლიმიტის
შესაბამისი თანხით სარგებლობისთვის, მისი თავისუფალი დროისა და კერძო ინტერესების
გათვალისწინებით, ყოველდღიური გამოყენებისთვის. თანხის ოდენობა ინდივიდუალურად, ბავშვის
ასაკის შესაბამისად, მშობლების კეთილი ნების საფუძველზე განისაზღვრება.
4. ბავშვის ქონების განკარგვა დასაშვებია ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად, საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. # #.

მუხლი 20. ბავშვის ინტელექტუალური შემოქმედების უფლება
1. ბავშვს აქვს ინტელექტუალური შემოქმედების უფლება.
2. ბავშვს აქვს საკუთარ შემოქმედებასა და გამოგონებაზე საავტორო უფლება და პატენტზე უფლება.

მუხლი 21. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავებასა და
განხორციელებაში ბავშვის მონაწილეობის უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, თავისი ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამისად მონაწილეობა მიიღოს
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებაში.
2. სახელმწიფო ახორციელებს ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების
შემუშავებასა და განხორციელებაში ბავშვის მონაწილეობის უფლების ყველა სფეროში სრულფასოვნად
რეალიზებისთვის საჭირო ყველა ადმინისტრაციულ, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებას.

მუხლი 22. ბავშვის სხვა უფლებები
ეს კოდექსი არ უარყოფს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებულ
ბავშვის სხვა უფლებებს.

მუხლი 23. ბავშვის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის პრინციპები
1. ბავშვის უფლებები და თავისუფლებები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და ერთობლივად,
ბავშვის სრულფასოვანი, ჰარმონიული განვითარების ჭრილში უნდა იქნეს განხილული.
2. ბავშვის ყველა უფლებისა და თავისუფლების აღიარება, დაცვა და უზრუნველყოფა
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გარანტირებულია ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების, ბავშვის
მონაწილეობის, მისი სიცოცხლისა და განვითარების უფლებების რეალიზებისა და ბავშვთა
თანასწორობის პრინციპების საფუძველზე.

3. ამ თავით გათვალისწინებული ბავშვის უფლებები ექვემდებარება საქართველოს კონსტიტუციითა
და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებით დადგენილ შეზღუდვებს.

წიგნი II
ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემა

თავი III
ბავშვის უფლება ოჯახზე

მუხლი 24. ბავშვის ოჯახში ცხოვრებისა და პიროვნული განვითარების უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, ცხოვრობდეს და იზრდებოდეს ოჯახში, სადაც შექმნილია პირობები მისი
ჰარმონიული აღზრდისა და განვითარებისთვის და კეთილდღეობისთვის.
2. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია პატივი სცეს ბავშვის
პიროვნებას, აღზარდოს ბავშვი მშვიდობის, ადამიანის უფლებების პატივისცემის, შემწყნარებლობის,
თანასწორობისა და სოლიდარობის პრინციპებით, იზრუნოს მისი ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი და
სოციალური განვითარებისთვის, მოამზადოს ბავშვი საზოგადოებაში დამოუკიდებლად
ცხოვრებისთვის, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით.

3. მშობელი არის ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი და განსაკუთრებული რწმუნებულების გარეშე
გამოდის მისი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად მესამე პირებთან ურთიერთობაში, მათ შორის,
სასამართლოში.

4. დაუშვებელია მშობლის მიერ მშობლის უფლებების ისე განხორციელება, მათ შორის, ბავშვის
ქონების იმგვარად მართვა, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს ზიანი მიადგეს.

5. დაუშვებელია ბავშვის აღზრდისას მშობლის ან ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის
მიერ აღზრდის ისეთი მეთოდების გამოყენება, რომლებიც ითვალისწინებს ბავშვის ფიზიკურ დასჯას
ან მისდამი სხვა სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას ან/და სასჯელის გამოყენებას.

მუხლი 25. მშობლისა და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მოვალეობები ბავშვის
აღზრდის სფეროში
1. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია აღზარდოს ბავშვი,
იზრუნოს მისი ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი და სოციალური განვითარებისთვის, აღზარდოს ის
საზოგადოების ღირსეულ წევრად, მაღალი ზნეობრივი ღირებულებების მქონე პიროვნებად.
2. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია ბავშვი ისე აღზარდოს,
რომ ბავშვი თავისი ასაკისა და შესაძლებლობების შესაბამისად:

ა) აცნობიერებდეს საკუთარ უფლებებსა და თავისუფლებებს და შეეძლოს მათი დამოუკიდებლად
რეალიზება;

ბ) პატივისცემით ეპყრობოდეს მშობელს, ოჯახის სხვა წევრებს, მეურვეს, მინდობით აღმზრდელს,
ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელ სხვა პირს;

გ) პატივს სცემდეს სახელმწიფოს და მის სიმბოლოებს, იცავდეს საქართველოს კანონმდებლობას;

დ) აცნობიერებდეს თავის მოვალეობას, საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებისას
პატივი სცეს სხვათა უფლებებსა და თავისუფლებებს;

ე) აცნობიერებდეს საკუთარ უფლებას, მიიღოს დაწყებითი და საბაზო განათლება თავისი ფიზიკური
და გონებრივი განვითარებისა და შესაძლებლობების შესაბამისად;

ვ) აცნობიერებდეს თავის მოვალეობას, გაუფრთხილდეს ბუნებრივ გარემოს და დაიცვას ის.

3. მშობლის ან ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მიერ ბავშვის მონაწილეობით
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განსაზღვრული დღის წესრიგი, რომელიც ადგენს ბავშვის სასწავლო და სხვა პროცესებში
მონაწილეობისა და მის მიერ თავისუფალი დროის გამოყენების თანამიმდევრობას, ბავშვის საუკეთესო
ინტერესებს უნდა შეესაბამებოდეს.

4. მშობელი და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ბავშვის მიმართ იყენებენ
აღმზრდელობით ღონისძიებებს, მათ შორის, არიდებენ მას ბავშვისთვის საფრთხის შემცველ
ინფორმაციას.

5. მშობლისა და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მიერ ბავშვის მიმართ
გამოყენებული აღმზრდელობითი ღონისძიებები ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს უნდა
შეესაბამებოდეს. ბავშვის ფიზიკური დასჯა დაუშვებელია.

6. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია მესამე პირის მიერ
ბავშვის მიმართ ამ კოდექსით გათვალისწინებული მხარდაჭერის ღონისძიების განმახორციელებელი
პირის მოთხოვნის საფუძველზე, საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში აქტიური მონაწილეობა
მიიღოს ამ ღონისძიებაში.

მუხლი 26. ბავშვის მშობლისგან განცალკევების დაუშვებლობა
1. ბავშვი მისი ნების საწინააღმდეგოდ არ უნდა განცალკევდეს მშობლისგან, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც მათი დაშორება აუცილებელია ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე,
უფლებამოსილი ორგანოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიღებული
გადაწყვეტილების საფუძველზე.
2. ბავშვის მშობლისგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური მუშაკი. იგი
შუამდგომლობას წარუდგენს ბავშვის ადგილსამყოფლის მიხედვით რაიონული (საქალაქო)
სასამართლოს მოსამართლეს. მოსამართლე სოციალური მუშაკის შუამდგომლობას ერთპიროვნულად,
ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილავს და 24 საათის განმავლობაში იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვის
მშობლისგან განცალკევების შესახებ ან ბავშვის მშობლისგან განცალკევებაზე უარის თქმის შესახებ.

3. იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაძლებელია ბავშვის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან უსაფრთხოებას
მეყსეული და უშუალო საფრთხე შეექმნას, სოციალური მუშაკი უფლებამოსილია დაუყოვნებლივ
მიიღოს ბავშვის მშობლისგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილება და 24 საათის განმავლობაში
წარუდგინოს შესაბამისი შუამდგომლობა სასამართლოს თანხმობის მისაღებად. სოციალური მუშაკის
შუამდგომლობა უნდა შეიცავდეს ბავშვის მშობლისგან განცალკევების გადაუდებელი აუცილებლობის
დასაბუთებას. აღნიშნული საფრთხის შეფასებაში უნდა მონაწილეობდეს პოლიციის თანამშრომელი.
მისი დადებითი ან უარყოფითი დასკვნა შეიტანება შესაბამის ოქმში.

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მოსამართლე სოციალური მუშაკის
შუამდგომლობას ერთპიროვნულად, ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილავს და 24 საათის განმავლობაში
იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვის მშობლისგან განცალკევებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ ან ბავშვის
მშობლისგან განცალკევებაზე თანხმობის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ.

5. ბავშვი მშობლისგან არ უნდა განცალკევდეს მხოლოდ იმის გამო, რომ მშობელს არ აქვს სათანადო
საცხოვრებელი პირობები ან ფინანსური სახსრები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ოჯახის
მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელება სასურველ შედეგს არ იძლევა ან არსებობს საკმარისი
საფუძველი დასკვნისთვის, რომ ამ ღონისძიების განხორციელებას სასურველი შედეგი არ ექნება.

6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს აქვს ოჯახში ცხოვრების ისეთივე უფლება, როგორიც
სხვა ბავშვს. დაუშვებელია ბავშვის მშობლისგან განცალკევება იმის გამო, რომ ბავშვი ან მშობელი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია.

7. ბავშვის მშობლისგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილება ექვემდებარება პერიოდულ
გადასინჯვას. ბავშვის მშობლისგან განცალკევების მიზეზების აღმოფხვრის შემდეგ ბავშვის ოჯახში
დაბრუნება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს უნდა შეესაბამებოდეს.

8. დაუშვებელია მშობლისგან განცალკევებული ან კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე დარჩენილი
ბავშვის სისხლის სამართლის წესით დაკავება, დაპატიმრება ან მის მიმართ სასჯელის სახით
თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება ქვეყნის ტერიტორიაზე უკანონოდ შემოსვლის გამო, გარდა
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საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევისა. ასეთ შემთხვევაში ბავშვისთვის
უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სათანადო დროებითი ალტერნატიული ზრუნვა, მხარდაჭერა მისი
ოჯახთან გაერთიანების მიზნით და დაცვა მისი საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად.

მუხლი 27. ბავშვის მხარდაჭერა მისი მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენციის მიზნით
1. სახელმწიფო ვალდებულია ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენციის მიზნით
მიიღოს სათანადო ზომები, რათა უზრუნველყოს ადეკვატური საცხოვრებელი პირობების,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სერვისების, ინკლუზიური განათლების, უთანასწორო
მოპყრობისა და ძალადობისგან დაცვის ეფექტიანი მექანიზმებისა და ყველა სხვა უფლების დაცვის
გარანტიების ყველა ბავშვისთვის თანაბარი ხელმისაწვდომობა.
2. ამ მუხლით გათვალისწინებული პრევენციის მიზნით განხორციელებული პროგრამები
ინტეგრირებული უნდა იყოს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საჭიროებების გათვალისწინებით.
პროგრამაში ოჯახი ჩართული უნდა იქნეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი
გათვალისწინებით.

3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისა და მისი ოჯახის მხარდაჭერის განხორციელებისას
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ბავშვისთვის განათლების, მათ შორის, პროფესიული
განათლების, ჯანმრთელობის დაცვისა და რეაბილიტაციის სერვისების უწყვეტ და ეფექტიან
ხელმისაწვდომობას, რათა ხელი შეეწყოს ბავშვის სრულყოფილ ინდივიდუალურ განვითარებას და
სოციალურ ინკლუზიას.

4. ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის განხორციელებისას განსაკუთრებით უნდა გამახვილდეს ყურადღება
სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვზე.

მუხლი 28. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამა
1. უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანო ქმნის ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი პირის
მხარდაჭერის პროგრამებს მატერიალური და არამატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით.
პროგრამის შინაარსი, მოცულობა და ხანგრძლივობა განისაზღვრება ბავშვისა და მისი აღზრდისთვის
პასუხისმგებელი პირის ინდივიდუალური საჭიროებებისა და ფაქტობრივი გარემოებების
შესაბამისად. 
2. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამა ერთჯერადი არ უნდა იყოს. იგი მიზნად უნდა ისახავდეს ბავშვისა
და მისი ოჯახის გაძლიერებას მათი ინდივიდუალური საჭიროებების მდგრადი უზრუნველყოფით.

3. გრძელვადიანი მხარდაჭერის განხორციელების შემთხვევაში ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამაში
ოჯახის/ბავშვის ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილებას ერთობლივად იღებს რამდენიმე სპეციალისტი,
რომელთა შორის აუცილებლად არის სოციალური მუშაკი. მხარდაჭერის განხორციელებას საფუძვლად
უნდა დაედოს ინდივიდუალური პროგრამა, რომლის შედგენაში მონაწილეობა უნდა მიიღონ ბავშვმა
და მისი აღზრდის უფლების მქონე პირებმა.

4. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამის შემუშავებისას და განხორციელებისას განსაკუთრებული
ყურადღება ექცევა ბავშვის უფლებებს, ადრეულ განვითარებასთან, მოზარდობიდან ზრდასრულობაში
გადასვლასთან დაკავშირებული კომპლექსური გამოწვევების დაძლევას და პოზიტიური სოციალური
ინკლუზიის ხელშეწყობას.

5. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამის შინაარსი, ფორმა და ხანგრძლივობა ინდივიდუალურად, ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებისა და მისი ოჯახის მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე განისაზღვრება.
პროგრამა შეიძლება მოიცავდეს ერთ ან რამდენიმე ღონისძიებას, მათ შორის:

ა) ბავშვის აღზრდისა და განვითარების პოზიტიური მეთოდების გამოყენების, ბავშვთან
არაძალადობრივი კომუნიკაციის და ბავშვის უფლებების რეალიზების ხელშეწყობის მიზნით
განსახორციელებელ საინფორმაციო, საკონსულტაციო და საგანმანათლებლო ღონისძიებებს;

ბ) მიზნობრივი მატერიალური და არამატერიალური მხარდაჭერის ღონისძიებებს ბავშვის
ინდივიდუალური საჭიროებებისა და გარემოებების გათვალისწინებით;

გ) პოზიტიური მშობლობისა და ბავშვზე ზრუნვის უნარების გაძლიერების კურსების ჩატარებას,
ოჯახური თანაცხოვრების, ოჯახური დავისა და განქორწინების დროს კონსულტაციების გაწევას;
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დ) მშობლისთვის პროფესიული განათლების მიღებისა და დასაქმების შესაძლებლობის შეთავაზებას;

ე) დამხმარე სოციალურ სერვისებს (დღის ცენტრი, მედიაციისა და შერიგების სერვისები ოჯახური
დავის დროს, მკურნალობის კურსი ალკოჰოლიზმის, ნარკოტიკზე დამოკიდებულების ან სხვა
ფსიქოემოციური საჭიროების დროს, სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერა დასაქმებული და
მარტოხელა მშობლისთვის), მათ შორის, თემზე დაფუძნებულ სერვისებს;

ვ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის საჭიროებების ადრეული იდენტიფიკაციის,
ინდივიდუალური შეფასებისა და სათანადო მხარდაჭერის პროგრამებს, მათ შორის, ბავშვის უნარების
განვითარებაზე ორიენტირებულ პროგრამებს;

ზ) ადრეული განვითარების და მოზარდობის მხარდაჭერის პროგრამებს მოზარდის მიერ საკუთარი
უფლებების რეალიზების, მისი კრიტიკული აზროვნების განვითარების, დამოუკიდებელი
ცხოვრებისთვის მომზადების და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით.

6. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის პროგრამებს შეიმუშავებს და
ახორციელებს უწყებათაშორისი თანამშრომლობით, ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში.

7. მუნიციპალიტეტი ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის პროგრამებს შეიმუშავებს და ახორციელებს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად
დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

8. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის ღონისძიებებს ახორციელებს
სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაბამის
სახელმწიფო ორგანოსთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ან/და საკუთარი ინიციატივითა
და ფინანსური რესურსებით, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი მომსახურების სტანდარტების
შესაბამისად.

თავი IV
ბავშვის უფლება ალტერნატიულ ზრუნვაზე

მუხლი 29. ალტერნატიული ზრუნვის არსი
1. სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს დროებით ან სამუდამოდ მშობელთა ზრუნვის გარეშე
დარჩენილი ბავშვის, აგრეთვე იმ ბავშვის განსაკუთრებული დაცვა და მხარდაჭერა, რომლის ოჯახში
დარჩენა ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს ეწინააღმდეგება.
2. თუ ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით ბავშვის განთავსება აუცილებელია და ალტერნატიული
ზრუნვის ფორმა სრულად შეესაბამება ბავშვის უფლებათა დაცვისა და ბავშვზე ზრუნვის როგორც
საერთაშორისო, ისე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებს, უფლებამოსილი
ორგანო იღებს ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით ბავშვის განთავსების შესახებ გადაწყვეტილებას
შესაბამისი პროფესიული კადრებით დაკომპლექტებული მულტიდისციპლინური ჯგუფის შეფასებისა
და რეკომენდაციის საფუძველზე, ბავშვის მონაწილეობით და ბავშვის ინტერესებისთვის მორგებული
პროცედურების დაცვით.
3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული მულტიდისციპლინური ჯგუფი ამტკიცებს ბავშვის
ინდივიდუალური განვითარების გეგმას, რომლის მიზანია ბავშვის ფიზიკური და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის დაცვა, მისი ჰარმონიული განვითარება, სოციალური ინკლუზია და მისი ყველა სხვა
უფლებისა და თავისუფლების ეფექტიანი რეალიზება.
4. უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო განიხილავს და მონიტორინგს უწევს ალტერნატიული
ზრუნვის მიზნით ბავშვის განთავსების საქმეს. 
5. ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით ბავშვის განთავსება უკიდურესი ზომაა. მისი უმთავრესი მიზანი
უნდა იყოს ბავშვის ოჯახში დაბრუნების ხელშეწყობა, ხოლო დაბრუნების შეუძლებლობის
შემთხვევაში − ბავშვზე უწყვეტი ზრუნვის უზრუნველყოფა, კერძოდ, მისი შვილად აყვანა. თუ ბავშვის
შვილად აყვანა არ შეესაბამება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს
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მისი მინდობით აღზრდის მიზნით განთავსება. ბავშვის შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის
წესებსა და პირობებს ადგენს „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს
კანონი. # # 
6. ბავშვის მინდობით აღზრდის მიზნით განთავსების ან შვილად აყვანის შეუძლებლობის შემთხვევაში
უკიდურესი აუცილებლობის სახით გამოიყენება მცირე ოჯახური ტიპის რეზიდენტული ზრუნვა იმ
პირობით, რომ რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულება სრულად აკმაყოფილებს ბავშვზე ზრუნვის
სტანდარტებს, ხოლო რეზიდენტული ზრუნვა აუცილებელია და ხელს უწყობს ბავშვის განვითარებას
და მისი საუკეთესო ინტერესების რეალიზებას. რეზიდენტული ზრუნვის წესსა და პირობებს ადგენს ეს
კოდექსი და „სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ“ საქართველოს კანონი.
7. ალტერნატიული ზრუნვის ნებისმიერი ფორმის მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებს და ბავშვზე ალტერნატიული ზრუნვის სტანდარტებს, აგრეთვე საქართველოს
კონსტიტუციით, ბავშვის უფლებათა კონვენციით, მისი დამატებითი ოქმებითა და საქართველოს სხვა
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დადგენილ სტანდარტებს და ამ კოდექსის მოთხოვნებს.
8. ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებული ყველა ბავშვი, მათ შორის, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, სრულად უნდა იყოს ინტეგრირებული განათლების, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის ერთიან სახელმწიფო სისტემებში. მას ისევე უნდა მიუწვდებოდეს ხელი
მართლმსაჯულებაზე, როგორც სხვა ბავშვებს.
9. სახელმწიფო ზრუნავს ალტერნატიული ზრუნვიდან გასულ პირზე, რომელსაც სრულწლოვანების
მიღწევის შემდეგ, გარდამავალ პერიოდში მხარდაჭერა ესაჭიროება.
10. ამ მუხლის მე-9 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
შეიმუშავებს სპეციალურ პროგრამებს.

მუხლი 30. ალტერნატიული ზრუნვის საფუძვლები
1. სახელმწიფო ადგენს მინდობით აღმზრდელთა რეგისტრაციისა და რეზიდენტული ზრუნვის
დაწესებულების სალიცენზიო პირობებს და ბავშვზე ზრუნვის ერთიან სტანდარტებს.
2. სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ალტერნატიული ზრუნვის ერთიანი სტანდარტები უნდა
შეესაბამებოდეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ დადგენილ ალტერნატიული ზრუნვის
სტანდარტებს და უნდა ითვალისწინებდეს სხვადასხვა საკითხს, მათ შორის, შემდეგ ძირითად
საკითხებს:

ა) ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებელი ფიზიკური და იურიდიული პირების სათანადო
პროფესიულ კვალიფიკაციას, მათი შერჩევის კრიტერიუმებს, მათ პროფესიულ მომზადებას და მათზე
ზედამხედველობას;

ბ) ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებელი ფიზიკური და იურიდიული პირების როლისა და
ფუნქციების მკაფიოდ განსაზღვრას და ამის შესახებ ინფორმაციის ბავშვისა და მისი ოჯახისთვის
მიწოდებას;

გ) ოჯახის წევრებთან, ნათესავებსა და მეგობრებთან ურთიერთობების შენარჩუნებაში ბავშვის
მხარდაჭერას მისი დაცვისა და საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად, თუ მათი შენარჩუნება არ
ეწინააღმდეგება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს;

დ) ბავშვის კვების სტანდარტების შესაბამისად მისი კვების მაღალი ხარისხის უზუნველყოფას;

ე) განათლების, მათ შორის, ფორმალური ან/და არაფორმალური განათლებისა და პროფესიული
განათლების, ხელმისაწვდომობას;

ვ) ბავშვის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის დაცვის, კვების, ჰარმონიული განვითარებისა და
სპეციალური საჭიროებების უზრუნველყოფას;

ზ) ბავშვის პირადი ცხოვრებისა და პირადი სივრცის პატივისცემას;

თ) ბავშვის ძალადობისგან დაცვას, მათ შორის, ისეთი დისციპლინური მეთოდების აკრძალვას,
რომლებიც ითვალისწინებს ბავშვისთვის ოჯახსა და გარე სამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვას, მის
წამებას, იძულებას, ფიზიკურ დასჯას ან მისდამი სხვა სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ
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მოპყრობას ან სასჯელის გამოყენებას;

ი) ბავშვის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადებას, სტიგმისგან დაცვას ალტერნატიული
ზრუნვის განხორციელებისას და ალტერნატიული ზრუნვიდან გასვლის შემდეგ;

კ) უფლებამოსილი ორგანოს მიერ ბავშვთან შეთანხმებით დანიშნულ სანდო პირთან ბავშვის
დაუბრკოლებელ ურთიერთობას. ბავშვმა უნდა იცოდეს, რა შემთხვევაში და რომელი სამართლებრივი
და ეთიკური სტანდარტების გამო შეიძლება დაირღვეს მის მიერ სანდო პირისთვის გამჟღავნებული
ინფორმაციის კონფიდენციალურობა;

ლ) ბავშვისთვის იმ ეფექტიანი მექანიზმის ხელმისაწვდომობას, რომლითაც იგი შეძლებს
ალტერნატიული ზრუნვის პირობების ან მისდამი მოპყრობის შესახებ შეტყობინებას ან საჩივრის
წარდგენას. ეს მექანიზმი ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებლისა და ზედამხედველი სახელმწიფო
უწყებისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს, რათა მიუკერძოებლად შეძლოს ეფექტიანი რეაგირება და
ბავშვის ინტერესების დაცვა.

3. აკრძალულია ალტერნატიული ზრუნვის განხორციელებისას ბავშვის მიმართ ისეთი
დისციპლინური ზომებისა და ქცევის მართვის მეთოდების გამოყენება, რომლებიც ითვალისწინებს
ბავშვის ფიზიკურ დასჯას, მისდამი სხვა სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას, მათ
შორის, ჩაკეტილ სივრცეში მოთავსებას, მშობელთან, ოჯახის სხვა წევრებთან ან გარე სამყაროსთან
კონტაქტის შეზღუდვას ან სხვა სახის ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ ძალადობას.

მუხლი 31. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების სავალდებულოობა
1. ბავშვს არ შეიძლება მიეწოდოს ალტერნატიული ზრუნვის ისეთი მომსახურება, რომელიც არ
შეესაბამება ბავშვზე ზრუნვის ერთიან სახელმწიფო სტანდარტებს და ლიცენზირებული არ არის
კანონის შესაბამისად, გარდა მინდობით აღზრდისა და შვილად აყვანისა.
2. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტები ადგენს ბავშვზე ზრუნვის იმ სერვისების
ადმინისტრირების, მიწოდების, ხარისხის განსაზღვრისა და მონიტორინგის კრიტერიუმებსა და
მექანიზმებს, რომლებიც ბავშვზე ოჯახური ზრუნვის უზრუნველყოფაზეა ორიენტირებული. ბავშვზე
ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტები ეფუძნება ბავშვის უფლებების რეალიზების პრინციპს,
ემსახურება რეზიდენტული ზრუნვის საჭიროების შემცირებას, ადგენს შემთხვევის მართვის ბავშვზე
ორიენტირებულ მიდგომებს და ითვალისწინებს მაღალი ხარისხის ზრუნვის მომსახურების
მიწოდებას.

3. ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებელი პირები უნდა აკმაყოფილებდნენ საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილ პროფესიულ სტანდარტებს, მათ შორის, პროფესიული ეთიკის
სტანდარტებს, და საქმიანობას მულტიდისციპლინური მიდგომით უნდა ახორციელებდნენ.

4. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების შესრულება სავალდებულოა ნებისმიერი
ფორმის ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებელი საჯარო და კერძო დაწესებულებებისთვის,
რომლებიც ახორციელებენ ბავშვზე ზრუნვის მოკლე- ან გრძელვადიან პროგრამებს, მათ შორის:

ა) სადღეღამისო რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებებისთვის, მათ შორის, შეზღუდული
შესაძლებლობის ან სხვა ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა ცენტრებისთვის;

ბ) რესურსსკოლებისა და სკოლა-პანსიონებისთვის − ზრუნვის მომსახურების ნაწილში.

5. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მინდობით აღზრდის მიზნით გადაცემისთვის სტანდარტების
დადგენას „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

6. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების შესრულება სავალდებულოა აგრეთვე
ოჯახის მხარდაჭერის, სამედიცინო, ფსიქოსოციალური დახმარების, საგანმანათლებლო, სპორტულ-
გამაჯანსაღებელი და სხვა კულტურული და რეკრეაციული პროგრამების განხორციელებისას,
როდესაც ბავშვზე ზრუნვა ხორციელდება დროებით − დღის განსაზღვრულ მონაკვეთში, დღის
განმავლობაში ან 24 საათის განმავლობაში შემდეგ დაწესებულებებში:

ა) დღის ცენტრებში;
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ბ) არასრულწლოვნით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) ან/და ექსპლუატაციის სხვადასხვა ფორმის მსხვერპლი
ბავშვების თავშესაფრებში, სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებებში − ბავშვთა განყოფილებების
ან ბავშვთა ინდივიდუალური მომსახურების ნაწილში;

გ) ბავშვთა ბანაკებში − ზრუნვის მომსახურების ნაწილში;

დ) სხვა დაწესებულებებში, მათ შორის, მშობლის დასაქმების ადგილზე არსებული ბავშვის მოვლის
დამხმარე სერვისის ნაწილში, რომელიც ბავშვზე ზრუნვის მომსახურების მიწოდებას ითვალისწინებს. 

7. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტები არ ვრცელდება იმ შემთხვევაზე, როდესაც
ბავშვი რეკრეაციული მიზნით, ნებაყოფლობით ატარებს გარკვეულ დროს ნათესავებთან ან
მეგობრებთან და ეს არ უკავშირდება მშობლის მიერ ბავშვზე სათანადო ზრუნვის განხორციელების
შესაძლებლობის ან სურვილის არქონას, აგრეთვე შვილად აყვანის შემთხვევაზე − სასამართლოს მიერ
საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანის მომენტიდან, რადგან ბავშვი უკვე აღარ მიიჩნევა მშობელთა
ზრუნვის გარეშე დარჩენილ ბავშვად.

8. ბავშვის მომვლელის (ძიძის) სტატუსი, გარკვეული გასამრჯელოს სანაცვლოდ მოუაროს ერთ ბავშვს
ან რამდენიმე ბავშვს (არაუმეტეს 5 ბავშვისა) მისი/მათი კანონიერი წარმომადგენლის სახლში ან სახლის
გარეთ, ექვემდებარება ნებაყოფლობით სერტიფიცირებას. სერტიფიცირებულ ბავშვის მომვლელს
(ძიძას) უფლება აქვს, ბავშვის/ბავშვების აღზრდასთან დაკავშირებით სოციალური მუშაკისგან
შესაბამისი მხარდაჭერა მიიღოს.

9. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ ბავშვზე ზრუნვა და მისი მხარდაჭერა
ხორციელდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსისა და სხვა შესაბამისი კანონების,
აგრეთვე ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა
საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

მუხლი 32. რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებისადმი დამატებითი, სპეციფიკური მოთხოვნები
1. დაუშვებელია ისეთი რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების შექმნა, რომელიც მცირე ოჯახური
ტიპის არ არის, რომლის აუცილებლობა დასაბუთებული არ არის უფლებამოსილი სახელმწიფო
ორგანოს შეფასების საფუძველზე და რომელიც არ აკმაყოფილებს ბავშვზე ზრუნვის ერთიან
სახელმწიფო სტანდარტებს.
2. ნებისმიერი საჯარო ან კერძო რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების მიერ საქმიანობის
განხორციელება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ლიცენზია „სააღმზრდელო საქმიანობის
ლიცენზირების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად აქვს მიღებული.

3. რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების ლიცენზირება და ლიცენზიის პირობების რეგულარული
შემოწმება უფლებამოსილმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ უნდა განახორციელოს. საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრული სალიცენზიო პირობებისა და საქმიანობის წესის დარღვევა იწვევს
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

4. არსებული რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებისთვის ლიცენზიის გაგრძელების და ახალი
რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების შექმნის საკითხები უნდა გადაწყდეს
დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესაბამისად.

5. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო და მუნიციპალიტეტი რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებას
ქმნიან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით ან ბავშვის მხარდაჭერის
სახელმწიფო პროგრამების განმახორციელებელ კერძო პირს კონკურსის წესით შეარჩევენ.

6. დეინსტიტუციონალიზაციის მიზნით სახელმწიფო ახორციელებს ყველა საჭირო საკანონმდებლო და
ადმინისტრაციულ ღონისძიებას, რომლებიც ითვალისწინებს ბავშვის, მათ შორის, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვის, მიმართ რეზიდენტული ზრუნვის ეტაპობრივ ჩანაცვლებას მინდობით
აღზრდისა და სხვა, ოჯახსა და თემზე დაფუძნებული ზრუნვის სერვისებით. ამ მიზნით საქართველოს
მთავრობა შეიმუშავებს და ახორციელებს დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიან სახელმწიფო
სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას დიდი ზომის რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებების
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ეტაპობრივი დახურვის უზრუნველსაყოფად.

მუხლი 33. ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებული ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი
1. უფლებამოსილი ორგანო ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებულ ბავშვს უნიშნავს პირს,
რომელიც იღებს ბავშვის შესახებ გადაწყვეტილებას მისი სრულყოფილი მონაწილეობით, მისი
საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად.
2. ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებული ბავშვის კანონიერ წარმომადგენლად დანიშნულ
პირს უნდა ჰქონდეს კარგი რეპუტაცია, ბავშვთან ურთიერთობისთვის საჭირო ცოდნა და უნარ-ჩვევები
და გავლილი უნდა ჰქონდეს სავალდებულო სწავლება.

3. უფლებამოსილი ორგანო ანგარიშვალდებულია ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებული
ბავშვის კანონიერ წარმომადგენლად დანიშნული პირის საქმიანობისთვის და, შესაბამისად, მას
სათანადო პროფესიულ მხარდაჭერას და ზედამხედველობას უწევს.

მუხლი 34. ალტერნატიული ზრუნვის პერიოდული კონტროლი
1. ბავშვი, რომელიც მასზე ზრუნვის ანდა მისი დაცვის ან მკურნალობის მიზნით მოთავსებულია
დაწესებულებაში, ექვემდებარება მისდამი მოპყრობის, მისი ამ დაწესებულებაში დარჩენის საჭიროების
და სხვა გარემოებების სავალდებულო პერიოდულ კონტროლს, კერძოდ, არანაკლებ 3 თვეში ერთხელ
შემოწმების ჩატარებას.
2. ბავშვის მიმართ ალტერნატიული ზრუნვის გაგრძელების საჭიროებისა და პირობების პერიოდული
შემოწმება და ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების შესრულების მონიტორინგი
უნდა განახორციელოს შესაბამისმა სახელმწიფო ორგანომ ბავშვისა და მისი მეურვის, მზრუნველის ან
მხარდამჭერის უშუალო მონაწილეობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. აკრძალულია ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ
ბავშვის მოძიება და ალტერნატიული ზრუნვის დაწესებულებაში განთავსება, თუ შესაძლებელია
ბავშვის ოჯახში დაბრუნება ან მისთვის ოჯახზე დაფუძნებული სერვისის მიწოდება. 

4. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების შესრულებისა და სერვისის ხარისხის
მონიტორინგს ახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში.

თავი V
ბავშვის მიერ განათლების მიღების უფლება

მუხლი 35. ბავშვის მიერ განათლების მიღების უფლება
1. ბავშვს აქვს ხარისხიანი განათლების მიღების უფლება.
2. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ხარისხიანი ადრეული, სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და
უმაღლესი განათლების ყველა ბავშვისთვის თანაბარ ხელმისაწვდომობას განათლების ინკლუზიური
სისტემის დანერგვით და ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო
სივრცესთან ჰარმონიზაციით.

3. ბავშვის მიერ განათლების მიღების უფლების სრულფასოვანი რეალიზების მიზნით სახელმწიფომ
განათლების ინკლუზიურობის პრინციპის დაცვით უნდა უზრუნველყოს:

ა) ბავშვისთვის უფასო, ხარისხიანი ადრეული, სკოლამდელი და ზოგადი განათლების
ხელმისაწვდომობა მისი ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შესაბამისად;

ბ) ბავშვისთვის პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა მისი ინდივიდუალური
შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შესაბამისად, მათ შორის, სათანადო ფინანსური მხარდაჭერით;

გ) განათლების სისტემის, საფეხურების, ფორმებისა და პროცედურების და ბავშვისთვის
მნიშვნელოვანი და სასარგებლო სხვა საკითხების შესახებ ინფორმაციის ბავშვისთვის
ხელმისაწვდომობა;

დ) სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვის სკოლაში დაბრუნების ხელშეწყობა და ბავშვის მიერ სკოლის
მიტოვების პრევენციისთვის სათანადო ღონისძიებების განხორციელება;
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ე) განათლების ყველა საფეხურზე უახლესი სამეცნიერო და დარგობრივი ცოდნისა და ბავშვზე
ორიენტირებული სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა;

ვ) განათლების ყველა საფეხურზე ბავშვის მონაწილეობის უფლების რეალიზება როგორც უშუალოდ
საგანმანათლებლო პროცესში, ისე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადაწყვეტილების მიღებისას.

მუხლი 36. ბავშვის განათლების მიზნები
1. ბავშვის განათლება ფორმალური განათლების სისტემაში, აგრეთვე მისი არაფორმალური განათლება
უნდა ემსახურებოდეს შემდეგ ძირითად მიზნებს:
ა) ბავშვის პიროვნების, ნიჭის, კრიტიკული აზროვნებისა და შესაძლებლობების სრულფასოვან
განვითარებას;

ბ) ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების მიმართ პატივისცემის გრძნობისა და
არაძალადობრივი კომუნიკაციის უნარის განვითარებას;

გ) ბავშვში სამშობლოს, მშობლიური ენის, მშობლიური ქვეყნის ტრადიციული კულტურული
ღირებულებების და განსხვავებული კულტურისა და ცივილიზაციის მიმართ პატივისცემის გრძნობის
განვითარებას;

დ) ბავშვის პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარებას და მის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის
მომზადებას ურთიერთგაგების, მშვიდობის, შემწყნარებლობის, თანასწორობის, ეთნიკური, ეროვნული,
რელიგიური და სხვა ნიშნებით განსხვავებულ ადამიანებს, ჯგუფებსა და ხალხებს შორის მეგობრობის
სულისკვეთებით;

ე) ბუნებრივი გარემოსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პასუხისმგებლობის და მათ მიმართ
პატივისცემის გრძნობის განვითარებას.

2. ეს მუხლი არ კრძალავს ბავშვის მიერ განათლების იმ მიზნებით მიღებას, რომლებიც ამ მუხლის
პირველ ნაწილში პირდაპირ აღნიშნული არ არის, შესაძლებელია განპირობებული იყოს
ტექნოლოგიური განვითარების მიღწევებით, სოციალურ-კულტურული ან სხვა ფაქტორებით და არ
ეწინააღმდეგება ამ მუხლით გათვალისწინებულ მიზნებს.

მუხლი 37. განათლების ინკლუზიური სისტემის მხარდაჭერის პროგრამა
1. განათლების ინკლუზიური სისტემის მხარდაჭერის პროგრამის დანერგვის მიზანია, ხელი შეუწყოს:
ა) საგანმანათლებლო დაწესებულებაში საგანმანათლებლო პროგრამების, საგანმანათლებლო
რესურსების, მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებისა და ადამიანური რესურსების ბავშვის
განათლების მიზნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას;

ბ) განათლების ინკლუზიური სისტემის დანერგვას, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა ბავშვისთვის
თანაბრად ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო პროცესის ფარგლებში მათთვის განათლების მათი
ინდივიდუალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით
მიწოდებას;

გ) ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მასწავლებლებისა და
სპეციალური მასწავლებლების, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების
დაწესებულებების პედაგოგებისა და სხვა ძირითადი პერსონალის პროფესიული განვითარების
ეროვნული სისტემის შექმნას, რაც ხარისხიანი ინკლუზიური განათლების მიწოდების აუცილებელი
წინაპირობაა;

დ) ინკლუზიური განათლების მხარდასაჭერად სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
სტუდენტებისთვის შესაბამისი სერვისებისა და პროგრამების დანერგვას; უმაღლესი განათლების
საფეხურზე საჭირო პროგრამების მოდულების შემუშავებასა და დანერგვას.

2. სახელმწიფო ახორციელებს ყველა აუცილებელ ადმინისტრაციულ, სოციალურ და სხვა ღონისძიებას,
რათა საგანმანათლებლო დაწესებულებების არსებული ინფრასტრუქტურა და პროგრამები
გონივრულად მიესადაგოს თითოეული ბავშვის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს,
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ხოლო ახალი ინფრასტრუქტურა და პროგრამები უნივერსალური დიზაინის პრინციპის
სავალდებულო გათვალისწინებით შეიქმნას.

3. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ერთიანი
სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შეიმუშავებს და ახორციელებს ბავშვის
განათლების ხელშემწყობ პროგრამებს მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით. 

4. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბუნებრივი გარემოს დაცვისა
და განვითარების, ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების რისკების შემცირებისა და მართვის
საკითხებზე პოლიტიკის შემუშავებისას და გადაწყვეტილების მიღებისას ახორციელებს სათანადო
ღონისძიებებს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების, ბავშვისთვის
შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდების და მისი მონაწილეობის უფლების უზრუნველსაყოფად.

5. მუნიციპალიტეტი ბავშვის განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებებს ახორციელებს საქართველოს
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული
კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და
პირობების შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

6. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებებს ახორციელებს
საკუთარი პროგრამების ან სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან
დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

მუხლი 38. განათლების სისტემაში ბავშვის მიმართ ძალადობის დაუშვებლობა
1. ბავშვის განათლების მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელებამ ხელი უნდა შეუწყოს ბავშვის
მიმართ და ბავშვებს შორის ძალადობის, მათ შორის, ბავშვთა შორის ჩაგვრის, და ბავშვის კანონიერი
ინტერესების უგულებელყოფის აღმოფხვრას.
2. დაუშვებელია საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დისციპლინურ ზომად ნებისმიერი ფორმის
ძალადობის გამოყენება, მათ შორის, ფიზიკური დასჯა ან სხვა სასტიკი ან დამამცირებელი მოპყრობა ან
სასჯელის გამოყენება.

3. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში უნდა დაინერგოს ბავშვის მიმართ და ბავშვებს შორის
ძალადობის, მათ შორის, ბავშვთა შორის ჩაგვრის, პრევენციის და შესაბამის ფაქტებზე სათანადო
რეაგირების პროგრამები და მექანიზმი.

4. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული
განათლების დაწესებულებებში მოქმედებს სატელეფონო ცხელი ხაზი ბავშვის მიმართ ძალადობის
ფაქტის შესატყობინებლად.

5. საგანმანათლებლო დაწესებულება განსაზღვრავს ბავშვის მიმართ ძალადობის საკითხზე
პასუხისმგებელ პირს − კოორდინატორს.

6. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბავშვის
მიმართ და ბავშვებს შორის ძალადობის, მათ შორის, ბავშვთა შორის ჩაგვრის, პრევენციის და შესაბამის
ფაქტებზე სათანადო რეაგირების პროგრამებს შეიმუშავებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, ამ კოდექსის
გათვალისწინებით.

მუხლი 39. ბავშვის უფლება დამოუკიდებელ გასაჩივრების მექანიზმებზე
1. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული
განათლების დაწესებულებებში უნდა არსებობდეს ბავშვის საჩივრის განხილვის დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი მექანიზმები. ეს მექანიზმები არ უნდა ახალისებდეს ბავშვის არაკეთილსინდისიერ
ქცევას, მიმართული უნდა იყოს ობიექტური გარემოებების დადგენისკენ და უნდა უზრუნველყოფდეს
ბავშვისა და სხვათა უფლებების პატივისცემასა და დაცვას.
2. ბავშვს უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია მისი საჩივრის განხილვის მექანიზმების შესახებ.

3. ბავშვი მისი საჩივრის განხილვის პროცესში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს მხარდაჭერით, კერძოდ,
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კომუნიკაციის, საკუთარი მოსაზრების გამოხატვისა და სათანადოდ გათვალისწინების
ინსტრუმენტების დანერგვით.

4. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ბავშვის საჩივრის განხილვის დამოუკიდებელ
მექანიზმებს შეიმუშავებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო.

მუხლი 40. ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ბავშვისთვის მიწოდების აკრძალვა
1. აკრძალულია ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ბავშვისთვის მიწოდება.
2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა იწვევს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

თავი VI
ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის უფლება

მუხლი 41. ბავშვის მიერ ჯანმრთელობის დაცვის უმაღლესი სტანდარტით სარგებლობის უფლება
1. ყოველ ბავშვს აქვს უფლება, ისარგებლოს ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის
უმაღლესი სტანდარტით, მათ შორის, ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების (მათ შორის, პირველადი
ჯანმრთელობის დაცვის, სტაციონარული მომსახურების, რეაბილიტაციის) გეოგრაფიული და
ფინანსური ხელმისაწვდომობით.
2. სახელმწიფო ახორციელებს ყველა საჭირო ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო
ღონისძიებას, რათა არცერთ ბავშვს, მათ შორის, არცერთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს
ან/და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვს, არ შეეზღუდოს ამ მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებული უფლება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. ეს ღონისძიებები უნდა მოიცავდეს
ზომების მიღებას:

ა) ბავშვთა სიკვდილიანობის შესამცირებლად;

ბ) ბავშვის განვითარებაზე ორიენტირებული, პრევენციული, საკონსულტაციო, გადაუდებელი
ამბულატორიული მომსახურებითა და იმუნიზაციის სათანადო პროგრამებით ყველა ბავშვის
უზრუნველსაყოფად;

გ) სტანდარტის შესაბამისი საკვებითა და სუფთა წყლით ყველა ბავშვის უზრუნველსაყოფად;

დ) საჭირო მინერალებით გამდიდრებული საკვებით ყველა ბავშვის უზრუნველსაყოფად, რათა
შემცირდეს ბუნებრივი გარემოს დაბინძურების უარყოფითი შედეგები ან/და აღმოიფხვრას ბუნებრივი
მინერალების დეფიციტი;

ე) მშობიარობამდე და მშობიარობის შემდგომ ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ქალთათვის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად;

ვ) საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით − ბავშვებისა და მშობლებისთვის, ბავშვის ჯანმრთელობის,
ჯანსაღი კვების, ძუძუთი კვების უპირატესობის, ჰიგიენის, გარემოს დაცვის, კატასტროფისა და
უბედური შემთხვევისგან დაცვის საკითხებზე ინფორმაციის მისაწოდებლად;

ზ) პრევენციული ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულების განსავითარებლად;

თ) ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის საჭიროებების დროულად გამოვლენისა და ადრეული
ინტერვენციის განხორციელების მიზნით საიდენტიფიკაციო სისტემის შესაქმნელად;

ი) ბავშვის ჯანმრთელობისთვის საზიანო ტრადიციული მიდგომების აღმოსაფხვრელად.

3. ჯანმრთელობის დაცვის განსაკუთრებული ღონისძიებები ხორციელდება სოციალური საფრთხის
წინაშე მყოფი ბავშვის ჯანმრთელობის დასაცავად.

4. ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვის მიერ
ჯანმრთელობის დაცვის უმაღლესი სტანდარტით სარგებლობის უფლების რეალიზების პოლიტიკის
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შემუშავებას ამ კოდექსის საფუძველზე, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და
საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

5. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვის მიერ ჯანმრთელობის დაცვის უმაღლესი
სტანდარტით სარგებლობის უფლების განხორციელების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
შემუშავებას ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში, უწყებათაშორისი კოორდინაციითა და
მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

6. მუნიციპალიტეტი ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებებს ახორციელებს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად
დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

7. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებებს
ახორციელებს საკუთარი პროგრამების ან სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან დადებული ხელშეკრულების
საფუძველზე.

მუხლი 42. ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის უფლების მხარდაჭერა საგანმანათლებლო,
ალტერნატიული ზრუნვისა და პენიტენციურ დაწესებულებებში
1. ჯანმრთელობის დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში, საგანმანათლებლო, ალტერნატიული
ზრუნვისა და პენიტენციურ დაწესებულებებში უზრუნველყოფილია ბავშვის ფიზიკური და
ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხარდაჭერა, მათ შორის, ფიზიკური აღზრდის ღონისძიებების
განხორციელებით, სათანადო ინფრასტრუქტურისა და ჯანსაღი საკვების უზრუნველყოფით,
საინფორმაციო-საკონსულტაციო და რეფერირების სერვისების დანერგვით.
2. ყველა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, ზოგადსაგანმანათლებლო და
პროფესიული განათლების, ალტერნატიული ზრუნვისა და პენიტენციური დაწესებულება
ვალდებულია უზრუნველყოს ფიზიკური აღზრდის, ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების
მართვის, მათ შორის, მომზადებისა და რისკების შემცირების, მექანიზმების დანერგვა.

მუხლი 43. დანაშაულის შედეგად დაზარალებული, მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების ჯანმრთელობის
დაცვის ღონისძიებები
1. ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს დანაშაულის
შედეგად დაზარალებული, სხვადასხვა ფორმის ძალადობის მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების, მათ
შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის, ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის
დაცვას და მათ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას ჯანსაღ და ღირსეულ პირობებში. პროგრამის
შინაარსი, ფორმა და ხანგრძლივობა ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებებისა და საუკეთესო
ინტერესების შესაბამისად განისაზღვრება. 
2. ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს შეიარაღებული
კონფლიქტის, ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების მსხვერპლი ბავშვების ფიზიკური და
ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვას და მათ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას ჯანსაღ და ღირსეულ
პირობებში.

მუხლი 44. ბავშვის მიმართ არანებაყოფლობითი ან იძულებითი სამედიცინო ღონისძიების გამოყენების
დაუშვებლობა
1. დაუშვებელია ბავშვის ფსიქიატრიული მკურნალობა ბავშვის მონაწილეობისა და მისი აზრის
მოსმენის გარეშე, მისი ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით.
 

2. ბავშვის არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული სტაციონარული მკურნალობა დასაშვებია მხოლოდ
სასამართლოს გადაწყვეტილებით, უმოკლესი ვადით. ეს გადაწყვეტილება ექვემდებარება პერიოდულ
გადასინჯვას. ბავშვის არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობა გრძელდება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების დაცვით.
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3. ბავშვის მიმართ მედიკამენტური ან სხვა სამედიცინო ღონისძიების გამოყენება თერაპიულ
საჭიროებებს უნდა ეფუძნებოდეს. ეს ღონისძიება არ უნდა იქნეს გამოყენებული სპეციალისტის მიერ
შეფასებისა და დანიშვნის გარეშე.

4. სასამართლოს მიერ ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისას
აუცილებელია პროცესში ბავშვის უშუალო მონაწილეობა და მისი აზრის სათანადოდ გათვალისწინება,
აგრეთვე დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ორგანოს მონაწილეობა ბავშვის საუკეთესო
ინტერესების განსაზღვრისა და დაცვის მიზნით.

5. ბავშვს უფლება აქვს, უშუალოდ ან/და თავისი წარმომადგენლის მეშვეობით მიმართოს
კონფიდენციალურ და მიუკერძოებელ ორგანოს შესაბამის დაწესებულებაში ყოფნისას მისი
უფლებების დარღვევის შესახებ. აღნიშნული ორგანო უნდა იყოს ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი და
მკურნალობის მიმწოდებელი დაწესებულებისგან ან მისი ზემდგომი დაწესებულებისგან
დამოუკიდებელი.

6. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო ბავშვის არანებაყოფლობით ან იძულებით ფსიქიატრიულ
მკურნალობასა და სამედიცინო კვლევას ახორციელებს ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად.

მუხლი 45. ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების სტანდარტებთან შესაბამისობა
ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის ნებისმიერი სერვისის მიმწოდებელი ყველა საჯარო და კერძო
დაწესებულება და ორგანიზაცია ვალდებულია თავისი საქმიანობა, განსაკუთრებით − უსაფრთხოების
დაცვის, ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხარისხის, პერსონალის პროფესიული კვალიფიკაციისა
და ეთიკის და მონიტორინგის მექანიზმების კუთხით, განახორციელოს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად.

თავი VII
ბავშვის უფლება სოციალურ დაცვაზე, ცხოვრების სათანადო

პირობებსა და განვითარებაზე
მუხლი 46. ბავშვის სოციალური დაცვის უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს სოციალური დაცვითა და მომსახურებით მისი და მასზე
მზრუნველი პირების მდგომარეობის, ასაკის, ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროებების
შესაბამისად.
2. ყოველ ბავშვს აქვს უფლება ცხოვრების ისეთ სტანდარტზე, რომელიც შეესაბამება მისი ფიზიკური,
გონებრივი, სულიერი, მორალური და სოციალური განვითარების საჭიროებებს. საჭიროების
შემთხვევაში სახელმწიფომ რესურსების ფარგლებში უნდა გაუწიოს მშობელს ბავშვის განვითარებაზე
ორიენტირებული მიზნობრივი მატერიალური და არამატერიალური დახმარება და განახორციელოს
მხარდაჭერის პროგრამები, განსაკუთრებით − საკვებით, ტანსაცმლითა და საცხოვრებელი პირობებით
უზრუნველყოფის მიზნით.

3. სახელმწიფო ახორციელებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დამალვისგან,
მიტოვებისგან, უგულებელყოფისა და სეგრეგაციისგან დასაცავად აუცილებელ ყველა
ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ღონისძიებას.

4. ბავშვის მიზნობრივი სოციალური დახმარების ოდენობა, სახე და ხანგრძლივობა ბავშვისა და მისი
ოჯახის ინდივიდუალური საჭიროებების და შესაბამისი გარემოებების შეფასების საფუძველზე
განისაზღვრება.

5. ბავშვის მიზნობრივი სოციალური დახმარება ერთჯერადი არ უნდა იყოს და კომპლექსურად უნდა
მოიცავდეს ბავშვის განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის, რეაბილიტაციის, სოციალური
ინტეგრაციისა და სხვა ინდივიდუალური საჭიროებების მდგრად უზრუნველყოფას.

6. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვის სოციალური დაცვის პოლიტიკის, ერთიანი სახელმწიფო
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებას ამ კოდექსის საფუძველზე, საქართველოს
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კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა
საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

7. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო ბავშვის სოციალური დაცვის პროგრამებს შეიმუშავებს ერთიანი
სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიხედვით და ახორციელებს საქართველოს
სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოებთან უწყებათაშორისი და მუნიციპალიტეტის
ორგანოებთან თანამშრომლობით.

8. მუნიციპალიტეტი ბავშვის სოციალური დაცვის პროგრამებს შეიმუშავებს ერთიანი სახელმწიფო
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიხედვით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოს
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი
წესისა და პირობების შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

9. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის სოციალური დაცვის ღონისძიებებს ახორციელებს
სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროსთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ან/და საკუთარი ინიციატივითა და
ფინანსური რესურსებით, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი მომსახურების სტანდარტების შესაბამისად.

მუხლი 47. ბავშვის უფლება ცხოვრების სათანადო სტანდარტზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, იზრდებოდეს ოჯახურ, მისი პიროვნების პატივისცემის, სიყვარულისა და
ურთიერთგაგების გარემოში. 
2. ბავშვს უფლება აქვს, ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი პირობები, რომლებიც ხელს უწყობს მის
სრულფასოვან ფიზიკურ, ინტელექტუალურ, გონებრივ, სოციალურ და მორალურ განვითარებას. 

3. ბავშვის ცხოვრების სათანადო სტანდარტი ითვალისწინებს ბავშვის სულ მცირე საკვებით, სუფთა
სასმელი წყლით, ეკოლოგიურად სუფთა საცხოვრებელი გარემოთი, პირველადი ჯანმრთელობის
დაცვის ხელმისაწვდომობით, ჯანსაღი ცხოვრების წესის, კატასტროფისა და უბედური შემთხვევისგან
დაცვის შესახებ საბაზისო ინფორმაციითა და შესაბამისი მექანიზმებით უზრუნველყოფას. 

4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს აქვს ისეთივე უფლება ცხოვრების სათანადო
სტანდარტზე, როგორიც სხვა ბავშვს. ეს სტანდარტი უნდა ითვალისწინებდეს გონივრული
მისადაგებისა და უნივერსალური დიზაინის პრინციპებს ბავშვის ინკლუზიური განვითარების
ხელშეწყობისთვის. 

5. საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების უფლებამოსილი ორგანო უზრუნველყოფს ბავშვის
ცხოვრების სათანადო პირობების დაცვის სტანდარტების შემუშავებას და უწყებათაშორისი და
მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან თანამშრომლობით განხორციელებას.

6. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბავშვისთვის უვნებელი და
ჯანსაღი გარემოს უზრუნველსაყოფად, გარემოს დასაცავად, კატასტროფისა და უბედური
შემთხვევისგან ბავშვის დასაცავად ახორციელებს სათანადო ღონისძიებებს უწყებათაშორისი
კოორდინაციითა და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

7. უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოსა და მუნიციპალიტეტისთვის სავალდებულოა ურბანული
დაგეგმარების, განაშენიანების, მშენებლობის ნებართვის გაცემის და რეკონსტრუქციული პროექტის
შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების დროს ბავშვის ცხოვრების სათანადო სტანდარტების
გათვალისწინება.

8. სახელმწიფო ორგანო და მუნიციპალიტეტი ქმნიან სამართლებრივ მექანიზმებს და იღებენ სათანადო
ზომებს ბავშვის თამაშისა და დასვენების, რეკრეაციულ, კულტურულ და სახელოვნებო ღონისძიებებში
მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად.

მუხლი 48. ბავშვის სოციალური განვითარების მხარდაჭერა
1. ბავშვის სოციალური განვითარების მხარდასაჭერად შემუშავებული შესაბამისი პროგრამა უნდა
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მოიცავდეს ბავშვის სოციალური აქტივობის ღონისძიებებს, ბავშვის სოციალური ინკლუზიის
ღონისძიებებს და ბავშვის მოხალისეობის ხელშეწყობის ღონისძიებებს.
2. ბავშვის სოციალური განვითარების პროგრამა თავისი შინაარსითა და მეთოდოლოგიით ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს და ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობით უნდა
განხორციელდეს. ის ხელს უნდა უწყობდეს ბავშვის მიერ საკუთარი უფლებების დამოუკიდებლად
რეალიზების უნარისა და სხვათა უფლებების პატივისცემის ჩამოყალიბებას.

მუხლი 49. სოციალური მუშაობა ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის მიზნით
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის მიზნით სხვადასხვა სფეროში სოციალური მუშაობის
ძირითადი პრინციპები, სოციალური მუშაკის ფუნქციები, უფლებები, მოვალეობები და მის მიერ
განსახორციელებელი ღონისძიებები განისაზღვრება „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს
კანონით.

მუხლი 50. ბავშვის სოციალური აქტივობის ხელშეწყობა
1. ბავშვისთვის შეთავაზებული და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მისი განვითარების ხელშემწყობი,
აუცილებელი ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები.
2. ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამა თავისი შინაარსითა და მეთოდოლოგიით ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს და ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობით უნდა
განხორციელდეს. ის ხელს უნდა უწყობდეს ბავშვის მიერ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად
მიღების უნარისა და საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბებას.

3. ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამა მოიცავს შესაბამის პროცესში ჩართულ ბავშვზე
ორიენტირებულ ინდივიდუალურ, ზოგად (ღია) და ჯგუფურ ღონისძიებებს.

4. ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამის ძირითადი მიმართულებები შეიძლება იყოს:

ა) არაფორმალური განათლება ზოგადი, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული, შემეცნებითი,
ტექნიკური, ეკოლოგიური და ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებებით;

ბ) გონებრივი განვითარებისა და ფიზიკური აქტივობის ხელშემწყობი სპორტული და გასართობი
ღონისძიებები;

გ) სასკოლო ან შრომით ვალდებულებებსა და ოჯახურ გარემოსთან დაკავშირებული ღონისძიებები;

დ) საერთაშორისო ახალგაზრდული პროგრამები;

ე) ბავშვთა დასვენების პროგრამები;

ვ) ბავშვთა საკონსულტაციო პროგრამები;

ზ) კულტურული და სახელოვნებო პროგრამები;

თ) წინაპროფესიული უნარ-ჩვევების განმავითარებელი პროგრამები.

5. ბავშვის სოციალური აქტივობის სახელმწიფო პროგრამას შეიმუშავებს და ახორციელებს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროსა და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

6. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში განსახორციელებელი ბავშვის სოციალური აქტივობის
პროგრამა განისაზღვრება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
მინისტრის ბრძანებით, ამ კოდექსის შესაბამისად.

7. მუნიციპალიტეტი ბავშვის სოციალური აქტივობის ღონისძიებებს ახორციელებს მუნიციპალური
პროგრამის ფარგლებში ან შესაბამისი სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული კანონის
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და პირობების
შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.
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8. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის სოციალური აქტივობის ღონისძიებებს ახორციელებს
საკუთარი პროგრამის ან ბავშვის სოციალური აქტივობის სახელმწიფო პროგრამის/მუნიციპალური
პროგრამის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაბამის სამინისტროსთან/
მუნიციპალიტეტთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

მუხლი 51. ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა
1. ბავშვის სოციალური ინკლუზიის პროგრამა ითვალისწინებს თანასწორი მოპყრობის საფუძველზე
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ყველა ბავშვის თანაბარი მონაწილეობის მხარდაჭერას, მათ შორის,
საგანმანათლებლო, საინფორმაციო, სპორტული, კულტურული და პროფესიული ორიენტაციის
ღონისძიებებით. სოციალური ინკლუზიის მიზანია, აღიაროს, რომ ყველა ბავშვი ღირებული და
მნიშვნელოვანია, ყველა ბავშვისთვის უზრუნველყოს თანაბარი ხელმისაწვდომობა, შესაძლებლობა და
მონაწილეობის უფლება უთანასწორო მოპყრობისა და ბარიერების გარეშე.
2. ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ღონისძიებები უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის ინდივიდუალურ
შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს, ორიენტირებული უნდა იყოს ბავშვის მონაწილეობის,
მრავალფეროვანი სოციალური ურთიერთობების ჩამოყალიბების, სოციალური უნარ-ჩვევების
განვითარების, არჩევანის გაკეთებისა და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების ხელშეწყობაზე.

3. ბავშვის სოციალური ინკლუზიის სახელმწიფო პროგრამებს შეიმუშავებს და ახორციელებს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროსთან, სხვა სახელმწიფო უწყებებსა და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

4. მუნიციპალიტეტი ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ღონისძიებებს ახორციელებს საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“
მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების
ფარგლებში.

5. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ღონისძიებებს ახორციელებს
საკუთარი პროგრამის ან სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

მუხლი 52. ბავშვის მოხალისეობის ხელშეწყობა
1. ბავშვის სოციალური აქტივობის მხარდასაჭერად იქმნება ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი
პროგრამები.
2. ბავშვის მოხალისეობრივი საქმიანობა გულისხმობს ამ მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებული პროგრამების ფარგლებში ბავშვის მიერ ნებაყოფლობით და უანგაროდ
საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობის განხორციელებას, რაც არ უნდა აფერხებდეს მისი სხვა
უფლებების, განსაკუთრებით − განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის, ძალადობისგან დაცვისა და
მავნე ზეგავლენისგან დაცვის უფლებების, სრულფასოვან რეალიზებას.

3. ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობ პროგრამებს შეიმუშავებენ საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და
მუნიციპალიტეტები კერძო სექტორთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით.

4. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ქმნის
სამართლებრივ საფუძვლებს, რათა ხელი შეუწყოს ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობ პროგრამებში
მონაწილე ბავშვის წახალისებას ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და საუნივერსიტეტო
სწავლების ფარგლებში.

თავი VIII
ბავშვის ძალადობისგან დაცვის უფლება

მუხლი 53. ძალადობისგან ბავშვის დაცვა 
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1. ბავშვს უფლება აქვს, დაცული იყოს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობისგან, ჩაგვრისგან,
იძულებისგან, დაზიანებისგან, უგულებელყოფისგან, დაუდევარი მოპყრობისგან, წამებისგან,
ექსპლუატაციისგან, არასრულწლოვნით ვაჭრობისგან (ტრეფიკინგისგან) და ძალადობის ნებისმიერი
სხვა ფორმისგან ნებისმიერ ოჯახში, სკოლაში და სხვა ადგილზე, მათ შორის, ინტერნეტსივრცეში. # # # # # # # # # # 
2. აკრძალულია ბავშვის ფიზიკური დასჯა, წამება, მისდამი სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან
დამამცირებელი მოპყრობა ოჯახში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ან
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურების მიწოდებისას,
სამედიცინო დაწესებულებაში ან/და ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, პენიტენციურ დაწესებულებაში
და ნებისმიერ სხვა ადგილზე. აღნიშნული ქმედება იწვევს საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

 3. აკრძალულია ბავშვის მიმართ ტრადიციული რიტუალის აღსრულების მიზნით ისეთი მეთოდების
გამოყენება, რომლებიც ითვალისწინებს ბავშვის ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ იძულებას, წამებას,
მისდამი სხვა სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას (მათ შორის, გოგონას სასქესო
ორგანოს დასახიჩრება, ოპერაციის ან მანიპულაციის ჩატარება რეპროდუქციის უნარის მოსაშლელად),
მიუხედავად ბავშვის ან/და მისი კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობისა.

4. აკრძალულია ბავშვის მიმართ სამედიცინო დახმარების ან მკურნალობის ისეთი მეთოდების (მათ
შორის, აქტიური ბიოლოგიური (შოკური, კრუნჩხვითი და სხვა) მეთოდების) გამოყენება, რომლებიც
ითვალისწინებს ბავშვის ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ იძულებას და ეწინააღმდეგება მის საუკეთესო
ინტერესებს.

5. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ პრაქტიკად არ ითვლება ისეთი ტრადიციული
რელიგიური რიტუალი, როგორიცაა ნათლობა.

6. სახელმწიფო ვალდებულია ნებისმიერი ფორმის ძალადობისგან ბავშვის დასაცავად მიიღოს
შესაბამისი ადმინისტრაციული, სოციალური და საგანმანათლებლო ზომები, მათ შორის, შექმნას
ეფექტიანი მექანიზმები ბავშვისა და მისი ოჯახის მხარდაჭერისთვის, ბავშვის მიმართ ან ბავშვებს
შორის ძალადობის ნებისმიერი ფორმის პრევენციისთვის, გამოვლენისთვის, მის შესახებ
შეტყობინებისთვის, გასაჩივრებისთვის, რეფერირებისა და გამოძიებისთვის, ძალადობის შედეგად
დაზარალებული ბავშვის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციისა და მისი უფლებების
აღდგენისთვის საჭირო სხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად.

მუხლი 54. შრომის საზიანო ფორმებისგან ბავშვის დაცვა
1. ბავშვს უფლება აქვს, დაცული იყოს ისეთი სამუშაოს შესრულებისგან, რომელიც მას ხელს უშლის
განათლების მიღებაში ან საზიანოა მისი ჯანმრთელობისთვის ან ფიზიკური, გონებრივი, მორალური,
ემოციური და სოციალური განვითარებისთვის. # # # # 
2. ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიანი სამუშაოს შესრულებისგან
თითოეული ბავშვის დასაცავად სახელმწიფო იღებს შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და
საგანმანათლებლო ზომებს, მათ შორის:

ა) განსაზღვრავს ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიანი სამუშაოს
კონკრეტული ფორმებისა და პირობების ჩამონათვალს, რომელიც ექვემდებარება პერიოდულ
განახლებას;

ბ) ადგენს ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიანი სამუშაოს ფორმებისა
და ადგილების იდენტიფიცირების წესს, განსახორციელებელ ღონისძიებებს და პასუხისმგებელ
უწყებას;

გ) ადგენს ბავშვის დასაქმების მინიმალურ ასაკს, სამუშაო საათებს და სამუშაო პირობების
სავალდებულო სტანდარტებს;

დ) ადგენს შრომის ინსპექტირების უფლებამოსილების მქონე უწყებას, რომელსაც შეუძლია მიმართოს
ბავშვმა მისი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში.

მუხლი 55. ყველა ფორმის ეკონომიკური ექსპლუატაციისგან ბავშვის დაცვა
1. დაუშვებელია ბავშვის ეკონომიკური ექსპლუატაცია, ანუ ფულადი ან სხვა სარგებლის მიღების
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https://matsne.gov.ge/document/view/1399901?publication=0
https://www.refworld.org/docid/460bc7772.html
https://undocs.org/A/61/299
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
https://violenceagainstchildren.un.org/content/publications
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/violence-against-children_en
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Minors_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_ENG.pdf
https://edoc.coe.int/en/refugees/8047-promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practices.html
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&amp;sec_id=52
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31994L0033
https://matsne.gov.ge/document/view/1392164?publication=0
http://codeofgoodpractice.com/wp-content/uploads/2019/03/KCS-Safeguarding-Standards-and-How-to-Implement-Them.pdf


მიზნით ბავშვის იძულება რაიმე მოქმედების შესასრულებლად ან მომსახურების გასაწევად, მისი
მონობის ან მონობის მსგავს მდგომარეობაში ჩაყენება, ორგანოს ამოღება ან ბავშვის სხვაგვარი
გამოყენება იძულებით, შანტაჟით, მოტყუებით, წაქეზებით, მასზე გავლენის სხვაგვარად მოხდენით ან
ნებისმიერი სხვა საშუალებით. # # # 
2. აკრძალულია მათხოვრობაზე ან სხვა ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაზე ბავშვის დაყოლიება
იძულებით, შანტაჟით, მოტყუებით, წაქეზებით, მისი შეზღუდული შესაძლებლობის გამოყენებით ან
ნებისმიერი სხვა საშუალებით.

3. დაუშვებელია ბავშვის იძულება, წაქეზება, დაყოლიება ან გამოყენება ისეთი სამუშაოს
შესასრულებლად ან მისი ისეთი სამუშაოს შესრულებაში ჩაბმა, რომელიც მას ხელს უშლის
განათლების მიღებაში ან საზიანოა მისი ჯანმრთელობისთვის ან ფიზიკური, გონებრივი, მორალური,
ემოციური ან/და სოციალური განვითარებისთვის.

4. სახელმწიფო იღებს შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომებს ყველა
ფორმის ეკონომიკური ექსპლუატაციისგან ბავშვის დასაცავად.

მუხლი 56. ყველა ფორმის სექსუალური ექსპლუატაციისგან ბავშვის დაცვა
1. ბავშვს უფლება აქვს, დაცული იყოს სექსუალური ექსპლუატაციისგან და ნებისმიერი სხვა ფორმის
სექსუალური ძალადობისგან. # # # # # 
2. აკრძალულია ბავშვის იძულება, ჩაებას რაიმე სექსუალურ მოქმედებაში. 

3. აკრძალულია პროსტიტუციასა და სხვა სექსუალურ მოქმედებაში ბავშვის ჩაბმა.

4. აკრძალულია პორნოგრაფიულ საქმიანობაში, პორნოგრაფიული ხასიათის მასალების დამზადებაში,
რეკლამირებაში, გავრცელებაში, გადაცემაში, მიღებაში, ექსპორტსა და იმპორტში, ამ მასალებით
ვაჭრობაში ბავშვის ჩაბმა.

5. სახელმწიფო იღებს შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომებს
სექსუალური ექსპლუატაციისგან ან სხვა ფორმის სექსუალური ძალადობისგან ყველა ბავშვის, მათ
შორის, გოგონებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების, დასაცავად.

მუხლი 57. ბავშვით ვაჭრობის აკრძალვა
1. აკრძალულია ბავშვით ვაჭრობა, ანუ ფულადი ანაზღაურების ან ნებისმიერი სხვა სარგებლის მიღების
მიზნით პირის ან პირთა ჯგუფის მიერ ბავშვის სხვა პირისთვის ან პირთა ჯგუფისთვის გადაცემა. # # # # # # # 
2. აკრძალულია სექსუალური ან შრომითი ექსპლუატაციის, ორგანოს გადანერგვის ან სხვა სარგებლის
მიღების მიზნით ბავშვის ნებისმიერი საშუალებით შეთავაზება, გადაცემა ან მიღება.

3. აკრძალულია ბავშვით ვაჭრობა მისი შვილად აყვანის მიზნით ან შუამავლის მიერ ანგარებით პირის
დარწმუნება, თანხმობა გასცეს ბავშვის გაშვილებაზე „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის
შესახებ“ საქართველოს კანონისა და შესაბამისი საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების
დარღვევით.

4. სახელმწიფო ახორციელებს ყველა ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო
ღონისძიებას ბავშვით ვაჭრობის პრევენციისა და აღმოფხვრის მიზნით.

მუხლი 58. ტრეფიკინგისგან ბავშვის დაცვა
1. აკრძალულია ბავშვის მოძიება, ტრანსპორტირება, გადაცემა, ადგილის გადაცემა ან მიღება მუქარით,
ძალის ან იძულების სხვა ფორმის გამოყენებით, მოტაცებით, გაყალბებით, მოტყუებით,
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით, მსხვერპლის უმწეობის გამოყენებით ან პირის მიერ მისი
გავლენის ქვეშ მყოფ პირზე ზეწოლით თანხმობის მისაღებად ფულადი ან სხვა სარგებლის გაცემის ან
მიღების გზით, ექსპლუატაციის მიზნით. # # # # # # # # # # # # 
 2. სახელმწიფო იღებს ყველა ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომას
ტრეფიკინგისგან ბავშვის დასაცავად.

მუხლი 59. შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისგან ბავშვის დაცვა
1. ბავშვს უფლება აქვს, დაცული იყოს შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისგან. #
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https://matsne.gov.ge/document/view/1399901?publication=0
https://www.osce.org/secretariat/75804?download=true
https://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61521
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128043
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF
https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_child_abuse_ENG.pdf
https://matsne.gov.ge/document/view/1399901?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/1203722?publication=0
https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child_Part_1_of_3.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/optional_protocol_eng.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170359
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2605819
https://eclj.org/surrogacy/echr/paradiso-et-campanelli-c-italie--lintrt-gnral-peut-primer-le-dsir-de-parentalit
https://matsne.gov.ge/document/view/1394035?publication=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002F0629
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52005XG1209%2801%29
https://www.legislationline.org/international-standards/topic/14/organisation/6
https://rm.coe.int/168008371d
https://www.coe.int/en/web/children/trafficking
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96549
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69891
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112576
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_ENG.pdf
https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-civilian-security-democracy-and-human-rights/office-to-monitor-and-combat-trafficking-in-persons/
http://justice.gov.ge/News/Detail?newsId=5217
https://casebook.icrc.org/glossary/child-soldiers


2. სახელმწიფო ახორციელებს შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისგან ბავშვის დასაცავად
საჭირო ყველა ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ღონისძიებას. 

3. სახელმწიფო იღებს ყველა ზომას შეიარაღებულ კონფლიქტში ჩაბმული ან მონაწილე ბავშვის
გათავისუფლების, მისი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციისა და სოციალური
რეინტეგრაციის მიზნით.

მუხლი 60. ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენცია
1. სახელმწიფო იღებს შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომებს ბავშვის
ექსპლუატაციის, არასრულწლოვნით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ბავშვთა პროსტიტუციის, ბავშვთა
პორნოგრაფიის, ბავშვის ჰარმონიული განვითარებისთვის საზიანო ძალადობის ყველა ფორმის
ეფექტიანი პრევენციისთვის. #
2. სახელმწიფო იღებს ბავშვის ფიზიკური დასჯის, მისდამი სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან
დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრისთვის საჭირო ყველა
ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომას.

3. ბავშვის მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის პრევენციისა და აღმოფხვრის მიზნით ხორციელდება
სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის:

ა) საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება ბავშვის მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის აკრძალვის, მავნე
ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვისა და სხვა კონკრეტული სამართლებრივი გარანტიების შექმნით;

ბ) მშობლისა და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მხარდაჭერა აღზრდის
პოზიტიური, არაძალადობრივი მეთოდებისა და უნარების განვითარებით, სოციალურ-ეკონომიკური
დახმარების, კონსულტაციის გაწევით და ინფორმაციის მიწოდებით;

გ) განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, სპორტის, კულტურისა და
მართლმსაჯულების სფეროებში ბავშვთან და ბავშვის საკითხებზე მომუშავე პირების
სპეციალიზებული სწავლება და ინფორმირება, მათ შორის, ბავშვისთვის უსაფრთხო და ძალადობისგან
თავისუფალი გარემოს შექმნისა და ძალადობის შემცველი სოციალური ნორმების შეცვლის მიზნით;

დ) ბავშვის მიმართ ძალადობის რისკების, ბავშვთან არაძალადობრივი კომუნიკაციის, კონფლიქტის
მშვიდობიანი მოგვარებისა და ბავშვის ძალადობისგან დაცვის მექანიზმების საკითხებზე
საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის, ინტერნეტსივრცეში;

ე) სხვადასხვა ფორმის ძალადობის აღმოფხვრის მიზნით პოლიტიკის დოკუმენტების, პროგრამებისა
და ინიციატივების შემუშავებასა და განხორციელებაში ბავშვის მონაწილეობის ხელშეწყობა;

ვ) ბავშვის ექსპლუატაციისა და ძალადობის სხვა ფორმის პრევენციის პოლიტიკის შემუშავებასა და
განხორციელებაში კერძო სექტორის, მათ შორის, ტურიზმის, საბანკო და საფინანსო ორგანიზაციების,
მონაწილეობის ხელშეწყობა;

ზ) ბავშვის ექსპლუატაციისა და ძალადობის სხვა ფორმის ყველა ასპექტის გაშუქებასა და შესაბამისი
ინფორმაციის გავრცელებაში მედიის აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობა ბავშვის პირადი
ცხოვრების, კონფიდენციალურობის პრინციპისა და სხვა ეთიკური სტანდარტების დაცვით;

თ) სახელმწიფოს მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა, მათ შორის, ფინანსური
სახსრებით, ამ ორგანიზაციების მიერ ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენციისა და ბავშვის უფლებების
დაცვის პროგრამების განხორციელების მიზნით.

4. სახელმწიფო ახორციელებს სათანადო ღონისძიებებს ბავშვის ძალადობის ხელშემწყობი
ფაქტორების, მათ შორის, სხვადასხვა სახის სოციალური საფრთხის, სიღარიბის, ბავშვებისადმი
უთანასწორო მოპყრობის აღმოსაფხვრელად. 

5. სახელმწიფო შეიმუშავებს და ახორციელებს ძალადობის პრევენციისკენ, მოძალადის ძალადობრივი
დამოკიდებულების შეცვლისა და ძალადობრივი ქცევის მიზეზის აღმოფხვრისკენ მიმართულ
სამედიცინო და ფსიქოსოციალური თერაპიისა და კონსულტაციის პროგრამებს.
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მუხლი 61. დანაშაულის შედეგად დაზარალებულის, ძალადობის მსხვერპლისა და მოწმის დაცვა,
მხარდაჭერა და რეაბილიტაცია
1. სახელმწიფო ქმნის დანაშაულის შედეგად დაზარალებული ან/და ძალადობის მსხვერპლი ან/და
მოწმე ბავშვისთვის ხელმისაწვდომ მხარდაჭერის, ფიზიკური და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის
მოკლე- და გრძელვადიან პროგრამებსა და სერვისებს, დამცირებისგან, ხელახალი ტრავმირებისა და
ზიანისგან ბავშვის დაცვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის, გასაჩივრებისა და ზიანის
ანაზღაურების მექანიზმებს.
2. დანაშაულის შედეგად დაზარალებულ ან/და ძალადობის მსხვერპლ ან/და სავარაუდო მსხვერპლ
ბავშვს უფლება აქვს, სახელმწიფოსგან მიიღოს კომპენსაცია, მათ შორის, ფინანსური ზარალის
ანაზღაურება სწრაფი პროცედურებით, როდესაც დამნაშავისგან ამგვარი ანაზღაურების სწრაფად
მიღება შეუძლებელია.

3. სახელმწიფო უზრუნველყოფს დანაშაულის შედეგად დაზარალებული და დანაშაულის მოწმე
ბავშვების უფლებების დაცვას და მათი მეორეული ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილებას, აგრეთვე
დანაშაულის შედეგად დაზარალებული ბავშვის ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილებას
მართლმსაჯულების განხორციელების ყველა სტადიაზე, საქართველოს კანონმდებლობის, მათ შორის,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის, შესაბამისად.

4. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ძალადობის მსხვერპლ ან/და მოწმე ბავშვთან საჯარო
დაწესებულებაში მომუშავე ყველა პირის სავალდებულო სწავლებას/სპეციალიზაციას დადგენილი
სტანდარტების შესაბამისად.

თავი IX
ბავშვის მავნე ზეგავლენისგან დაცვის უფლება

მუხლი 62. მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვის უფლების არსი
მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვა გულისხმობს ბავშვის სოციალური გარემოს უარყოფითი
ფაქტორებისა და ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისგან დაცვას შესაბამისი
სამართლებრივი საფუძვლების შექმნისა და სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამებისა და
ღონისძიებების განხორციელების საფუძველზე.

მუხლი 63. ბავშვის ალკოჰოლური საშუალებისგან, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და
სხვა მავნე ნივთიერებებისგან დაცვა
1. აკრძალულია ბავშვისთვის ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და
თრობის სხვა საშუალებების, ალკოჰოლიანი სასმლის, თამბაქოსა და ნიკოტინის შემცველი ნაწარმის ან
კაფსულის უსასყიდლო ან სასყიდლიანი მიწოდება, გარდა ბავშვის მიერ ნარკოტიკული და
ფსიქოტროპული საშუალებების ექიმის დანიშნულებით მიღების შემთხვევებისა.
2. აკრძალულია ბავშვის მიერ შრომითი საქმიანობის ისეთ დაწესებულებაში განხორციელება, სადაც
ხდება ალკოჰოლიანი სასმლის, ეროტიკული პროდუქციის, ტოქსიკური ნივთიერების, სამედიცინო
მიზნით გამოყენებისთვის ნებადართული ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული სამკურნალო
საშუალებების ან/და თამბაქოს ნაწარმის წარმოება, დასაწყობება, ტრანსპორტირება ან რეალიზაცია ან
რომელიც ფუნქციონირებს, როგორც სათამაშო ბიზნესის განმახორციელებელი დაწესებულება ან ღამის
გასართობი დაწესებულება.

3. დაწესებულების მიერ ამ მუხლის მოთხოვნების დარღვევა იწვევს მისთვის საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

4. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მავნე ნივთიერებების ზეგავლენისგან ბავშვის
დაცვის მიზნით პრევენციულ ღონისძიებებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს ბავშვის
დაცვისა და მხარდაჭერის შესაბამისი მუნიციპალური სამსახური. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით
გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს შრომის
კანონმდებლობისა და პირობების ზედამხედველობის განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო.

მუხლი 64. აზარტული თამაშობის მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვა
ბავშვის სამორინეში ან/და აზარტულ კლუბში ან/და სათამაშო აპარატების სალონში სათამაშოდ
დაშვების ან/და ბავშვის მოგებიან თამაშობაში ან/და სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ

http://www.matsne.gov.ge 01010000005001019579



აზარტულ თამაშობაში მონაწილეობის საკითხი წესრიგდება „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი
თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით.

მუხლი 65. ბავშვის მასობრივ გასართობ საცეკვაო ცენტრში (ღამის კლუბში) დაშვება
1. ბავშვი მასობრივ გასართობ საცეკვაო ცენტრში (ღამის კლუბში) არ დაიშვება.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი შეზღუდვა არ ვრცელდება იმ შემთხვევაზე, როდესაც
საცეკვაო ღონისძიებას კულტურული შინაარსი აქვს და იგი საგანმანათლებლო დაწესებულებასთანაა
შეთანხმებული.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით პრევენციულ
ღონისძიებებს და შესაბამის სამართალდარღვევაზე რეაგირების ღონისძიებებს ახორციელებს ბავშვის
დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური სამსახური.

4. ამ მუხლის მოთხოვნების დარღვევა იწვევს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
კოდექსით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

მუხლი 66. ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისგან ბავშვის დაცვა
1. მაუწყებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის
გავლენისგან ბავშვის დაცვა. მაუწყებელი ასევე ვალდებულია გამოიყენოს სამაუწყებლო პროგრამათა
კლასიფიკაციის კრიტერიუმები ამ პროგრამების კატეგორიების დადგენის მიზნით და განათავსოს ეს
პროგრამები სამაუწყებლო ბადეში „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
წესების დაცვით.
2. საჯარო კინოჩვენებაზე ბავშვი დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამის პროდუქტს აქვს
ნიშანდება „საინფორმაციო“, „საგანმანათლებლო“ ან მასზე მითითებულია შესაბამისი ასაკობრივი
ზღვარი ამ მუხლის პირველი ნაწილის მოთხოვნების დაცვით.

3. დაუშვებელია იმ ჟურნალ-გაზეთებისა და სხვა სახის ბეჭდური მედიის პუბლიკაციების ბავშვისთვის
მიყიდვა, ჩუქება ან სხვა ფორმით ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რომლებიც ბავშვისთვის
საფრთხის შემცველ ინფორმაციას შეიცავს.

4. დაუშვებელია იმ ფილმის, კომპიუტერული თამაშის ან სხვა აუდიოვიზუალური პროდუქტის
ბავშვისთვის მიყიდვა, ჩუქება ან სხვა ფორმით ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რომელიც
ბავშვისთვის საფრთხის შემცველ ინფორმაციას შეიცავს.

5. იმ ჩაწერილი ფილმის ან თამაშის ინფორმაციის პროგრამირებული მატარებელი ან ფოტოფირი,
რომლის ჩვენება, გადაცემა და გამრავლება შესაძლებელია, ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი შეიძლება
იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს ნიშანდება „საბავშვო“.

6. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული ნიშანდება თვალსაჩინოდ უნდა იყოს წარმოდგენილი
ინფორმაციის მატარებლის ფრონტალური ეტიკეტის მარცხენა ქვედა კუთხეში 1200 მმ2 ფართობზე,
ხოლო ფოტოფირის შემთხვევაში − 250 მმ2 ფართობზე. უფლებამოსილმა ორგანომ შეიძლება
განსაზღვროს ნიშანდების შინაარსის, სიდიდის, ფორმისა და ფერის მარეგულირებელი ნორმები და
დააწესოს ამ ნორმებიდან გამონაკლისები.

7. აკრძალულია ბავშვის მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე ყოფნა ინტერნეტსალონში ან
კაფეში ღამის 22 საათიდან დილის 8 საათამდე. სრული შეზღუდვა მოქმედებს იმ შემთხვევაში,
როდესაც აღნიშნულ სივრცეში არ არის უზრუნველყოფილი ბავშვისთვის პორნოგრაფიული ან სხვა
მავნე ზეგავლენის მქონე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა.

8. ინფორმაცია ინტერნეტგვერდზე უნდა განთავსდეს სამაუწყებლო პროგრამათა კლასიფიკაციის
კრიტერიუმებისა და ამ პროგრამების სამაუწყებლო ბადეში განთავსების წესების დაცვით.

9. ინტერნეტმიმწოდებელი (ინტერნეტპროვაიდერი) ვალდებულია შეიმუშაოს ისეთი მექანიზმები,
რომლებიც მას შესაძლებლობას მისცემს, მომხმარებლის მოთხოვნით დაბლოკოს ბავშვისთვის
საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომობა.
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10. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბიბლიოთეკაში ან ბავშვთა სპეციალიზებულ
დაწესებულებაში ინტერნეტქსელი ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს იმ შემთხვევაში, თუ
აღნიშნულ დაწესებულებაში დანერგილია ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის
ბლოკირების შესაბამისი ტექნიკური საშუალებები (ფილტრები).

11. მაუწყებლობის საშუალებით გავრცელებული ინფორმაციის კონტროლს, აგრეთვე
ინტერნეტსივრცეში და ჩაწერილი ფილმისა და თამაშის ინფორმაციის პროგრამირებულ ქსელურ
მატარებლებზე (ინტერნეტში) ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის გავრცელების
კონტროლს ახორციელებს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია.

12. ინტერნეტსალონში, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბიბლიოთეკასა და ბავშვთა
სპეციალიზებულ დაწესებულებაში ინტერნეტქსელის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომობის, ჟურნალ-
გაზეთებისა და სხვა სახის ბეჭდური მედიის, საჯარო კინოჩვენების, ჩაწერილი ფილმისა და თამაშის
ინფორმაციის პროგრამირებული მატარებლებისა და არამოგებიანი სათამაშო ელექტრომოწყობილობის
ბავშვისთვის ხელმისაწვდომობის წესების დაცვის მიზნით პრევენციულ ღონისძიებებს და შესაბამის
სამართალდარღვევაზე რეაგირების ღონისძიებებს ახორციელებს ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის
შესაბამისი მუნიციპალური სამსახური.

13. ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ინტერნეტში განთავსება წესრიგდება
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გამოცემული კანონქვემდებარე აქტით.

მუხლი 67. საჯარო ღონისძიებაში მონაწილეობისას ბავშვის უსაფრთხოების დაცვა
1. საჯარო ღონისძიებაში ბავშვის მონაწილეობის ორგანიზატორი ვალდებულია ბავშვსა და მის
კანონიერ წარმომადგენელს მიაწოდოს სრულყოფილი ინფორმაცია ამ ღონისძიების მიზნების,
დაგეგმილი აქტივობებისა და მხარეთა უფლება-მოვალეობების შესახებ.
2. საჯარო ღონისძიებაში ბავშვის მონაწილეობის ორგანიზატორს უნდა ჰქონდეს სრულყოფილი
ინფორმაცია ამ ღონისძიების მონაწილეთა შესახებ, მათ შორის, ინფორმაცია ბავშვის სპეციალური
საჭიროებების, ღონისძიების ინსტრუქტორის, ბავშვზე მეთვალყურეობის განმახორციელებელი პირის
და გადამზიდველის კვალიფიკაციის, სატრანსპორტო საშუალების გამართულობისა და ბავშვის
განთავსების ადგილის საევაკუაციო გეგმის შესახებ.

3. თუ ბავშვთა ჯგუფური ტრანსპორტირებისას დროებითი განთავსების ადგილებზე და ორგანიზებულ
ჯგუფებში ღონისძიების ორგანიზატორმა არ უზრუნველყო ექიმის ან ექთნის 24-საათიანი
მომსახურება, იმ პირთა შორის, რომლებიც ბავშვების უსაფრთხოებაზე მეთვალყურეობის
პასუხისმგებლობას იღებენ, უნდა იყოს სულ მცირე 1 სრულწლოვანი, ქმედუნარიანი პირი, რომელსაც
გავლილი აქვს პირველადი სამედიცინო დახმარების კურსი.

4. სატრანსპორტო საშუალების მძღოლმა ბავშვთა ტრანსპორტირებისას მათი კვების მიზნით საკვები
პროდუქტების ტრანსპორტირება სანიტარიული პირობების დაცვით უნდა განახორციელოს. საკვები
პროდუქტების ტრანსპორტირებისას სანიტარიული წესების დაცვის კონტროლის განხორციელების
წესი და მათი დამრღვევის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

5. საჯარო ღონისძიების ფარგლებში გამოყენებულ კვების ობიექტზე დაცული უნდა იყოს
სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები. საკვები პროდუქტები უნდა იყოს უსაფრთხო და აკმაყოფილებდეს
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ საკვები პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების
ჰიგიენურ ნორმატივებს. კვების ობიექტზე სანიტარიული წესების დაცვის კონტროლის
განხორციელების წესი და მათი დამრღვევის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს
კანონმდებლობით.

6. საჯარო ღონისძიებაში ბავშვის მონაწილეობის ორგანიზატორის მიერ ამ მუხლით
გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს ბავშვის დაცვისა და
მხარდაჭერის მუნიციპალური სამსახური. საჯარო ღონისძიებაში ბავშვის მონაწილეობის
ორგანიზატორის მიერ ამ მუხლის მოთხოვნების დარღვევა იწვევს მისთვის საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

7. სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია დაიცვას „საგზაო მოძრაობის შესახებ“
საქართველოს კანონის მოთხოვნები. საგზაო მოძრაობისა და საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სფეროში
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საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევა იწვევს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით სამოქალაქო, სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობების დაკისრებას.

მუხლი 68. მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვის გარანტიები
1. სახელმწიფო და მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს ბავშვის
აღზრდისთვის შესაფერისი კულტურული გარემოს შექმნისა და ბავშვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის
პოპულარიზაციისკენ.
2. სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს საზოგადოებრივი ტელე- და რადიომაუწყებლების მიერ
გონივრული პერიოდულობით ისეთი გადაცემების მომზადებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ბავშვებში
ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას.

3. ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და სხვა მავნე ნივთიერებებისგან,
აზარტული თამაშობისგან, ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისგან ბავშვის დაცვის,
აგრეთვე საჯარო სივრცესა და მედიასივრცეში ბავშვის დაცვის საკითხები წესრიგდება ამ კოდექსითა
და სხვა შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით.

თავი X
ბავშვის უფლება მართლმსაჯულებაზე

მუხლი 69. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების ძირითადი პრინციპები
1. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება უზრუნველყოფს ბავშვის ყველა უფლების პატივისცემასა
და ეფექტიან რეალიზებას ბავშვის მონაწილეობის, მისი საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის
მინიჭების, ბავშვის ღირსების პატივისცემის, უთანასწორო მოპყრობის დაუშვებლობისა და კანონის
უზენაესობის პრინციპების საფუძველზე. # # # 
2. ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს მართლმსაჯულების ისეთი სისტემით, რომელსაც ახორციელებენ
სპეციალიზებული პროფესიონალები და რომელიც არის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი, მისი ასაკის
შესაბამისი, ბავშვისთვის ადვილად აღსაქმელი, სწრაფი, სამართლიანი, თანამიმდევრული, მისი
უფლებებისა და საჭიროებებისთვის მორგებული, ბავშვის ღირსებისა და პირადი ცხოვრების მიმართ
პატივისცემის გამომხატველი.

3. სახელმწიფო იღებს ყველა აუცილებელ ადმინისტრაციულ და სხვა ზომას ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების უფლების რეალიზებისთვის ამ კოდექსის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი
დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

4. მართლმსაჯულებაზე ბავშვის უფლების რეალიზებისთვის სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს
შემდეგი ძირითადი გარანტიები:

ა) ბავშვისთვის ინფორმაციის, კონსულტაციისა და იურიდიული დახმარების ადაპტირებული ფორმით
ხელმისაწვდომობა, მათ შორის, სატელეფონო ცხელი ხაზის, ინტერნეტგვერდებისა და სოციალური
მედიის სხვა საშუალებების გამოყენებით;

ბ) ბავშვზე მორგებული პროცედურები და მექანიზმები, მათ შორის, საქართველოს სახალხო
დამცველისადმი მიმართვის, ადმინისტრაციული საჩივრისა და განცხადების, ადმინისტრაციულ და
სამოქალაქო დავებზე სასამართლოსთვის წარსადგენი სარჩელისა და განცხადების ადაპტირებული
ფორმები და კომუნიკაციის საშუალებები;

გ) ბავშვის უფლება, ადმინისტრაციულ წარმოებასა და სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის პროცესში
მონაწილეობა მიიღოს უშუალოდ ან/და მის მიერ არჩეული წარმომადგენლის მეშვეობით,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

დ) ბავშვთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს გადაწყვეტილების
ბავშვზე მორგებული პროცედურით აღსრულება;

ე) ნებისმიერი საჯარო ან კერძო სამართლის იურიდიული პირის ან ფიზიკური პირის ქმედების ან
გადაწყვეტილების ადმინისტრაციული წესით ან/და სასამართლო წესით გასაჩივრებისა და ზიანის
ანაზღაურების მოთხოვნის ადაპტირებული მექანიზმები და პროცედურები;
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ვ) ბავშვის პერსონალური მონაცემებისა და ოჯახური ცხოვრების დაცვა ადმინისტრაციული
წარმოებისა და სასამართლოს მიერ მართლმსაჯულების განხორციელების ყველა სტადიაზე.

5. ამ თავის დებულებები ვრცელდება ბავშვთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ წარმოებაზე,
სასამართლოში მიმდინარე ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართალწარმოებებზე, მათ შორის,
საოჯახო დავებზე. სისხლის სამართლის დანაშაულისა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის
საქმეთა წარმოება წესრიგდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით.

მუხლი 70. ინფორმაცია და კონსულტაცია
1. სახელმწიფო ახორციელებს ყველა შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო
ღონისძიებას საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით − ბავშვისა და მისი ოჯახისთვის, ბავშვის
უფლებებისა და ამ უფლებების დაცვის მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის მისაწოდებლად ამ
კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა
და სხვა საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.
2. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია ბავშვს მისი
განვითარების შესაძლებლობის გათვალისწინებით მიაწოდოს ინფორმაცია და რჩევა-დარიგებები
ბავშვის უფლებების, ამ უფლებების დარღვევის შემთხვევაში დაცვის საშუალებებისა და სხვათა
უფლებების პატივისცემის შესახებ.

3. სკოლამდელი, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების სისტემებში და
ალტერნატიული ზრუნვის ყველა მომსახურების მიწოდებისას ბავშვმა უნდა მიიღოს ინფორმაცია
საკუთარი უფლებების, ამ უფლებების დარღვევის შემთხვევაში არსებული კონფიდენციალური
კონსულტაციის, მხარდაჭერისა და გასაჩივრების პროცედურებისა და მექანიზმების და სხვათა
უფლებების პატივისცემის შესახებ.

4. სისხლის, ადმინისტრაციული ან სამოქალაქო სამართლის საკითხებზე მართლმსაჯულების
სისტემასთან ბავშვის პირველივე კონტაქტისას უფლებამოსილი ორგანო ვალდებულია ბავშვს
მიაწოდოს ინფორმაცია მართლმსაჯულების პროცესის, მასში ბავშვის მონაწილეობის, მხარდაჭერისა
და გასაჩივრების მექანიზმების შესახებ, მათ შორის, ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე:

ა) ბავშვის უფლებები და როლი სასამართლო ან ადმინისტრაციულ პროცესში;

ბ) მხარდაჭერის მექანიზმები პროცესში მონაწილეობისთვის;

გ) პროცესის შესაძლო შედეგები;

დ) პროცესის ადგილი და თარიღი − როდესაც ბავშვი პროცესის უშუალო მონაწილეა;

ე) გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმები;

ვ) დამრღვევისგან ან სახელმწიფოსგან სასამართლოს მეშვეობით ან სხვა, ალტერნატიული გზით
ანაზღაურების მიღების შესაძლებლობა;

ზ) დამხმარე სერვისების (ჯანმრთელობის დაცვის სერვისი, ფსიქოსოციალური დახმარების სერვისი,
თარჯიმნის მომსახურება და სხვა) ან სასწრაფო ფინანსური დახმარების მიღების შესაძლებლობა.

5. ბავშვს ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს და კონსულტაცია უნდა გაეწიოს კულტურული
მგრძნობიარობის გათვალისწინებით, მისი ასაკის, სქესისა და ინდივიდუალური შესაძლებლობების
შესაბამისად, მისთვის გასაგები ენით ან/და კომუნიკაციის სხვა, დამხმარე საშუალებებით.

6. საქართველოს სახალხო დამცველი ახორციელებს საინფორმაციო და საგანმანათლებლო
ღონისძიებებს ბავშვის, განსაკუთრებით − სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის, უფლებათა და
თავისუფლებათა სფეროში „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული
კანონის შესაბამისად.

მუხლი 71. ბავშვის პერსონალური მონაცემების დაცვა
1. დაუშვებელია, რაიმე ფორმით, მათ შორის, მედიის საშუალებით, საჯარო გახდეს ადმინისტრაციულ
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წარმოებაში ან სასამართლო პროცესში მონაწილე ბავშვის პერსონალური მონაცემები, რომლებითაც
შეიძლება გამჟღავნდეს ან არაპირდაპირ მიეთითოს ბავშვის ვინაობა (გამოსახულება, ბავშვის ან მისი
ოჯახის წევრების დეტალური აღწერა, სახელები, მისამართები, აუდიო- და ვიდეოჩანაწერები და
მსგავსი ინფორმაცია).
2. დაუშვებელია, რაიმე ფორმით, მათ შორის, მედიის საშუალებით, საჯარო გახდეს ბავშვის
პერსონალურ მონაცემთა შემცველი ისეთი დოკუმენტი ან ჩანაწერი, რომელიც უკავშირდება ბავშვის
მიმართ დისციპლინური ზომის გამოყენებას, ბავშვის მიმართ ან მის მიერ ჩადენილი ძალადობის
შემთხვევას, ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ან
ღარიბი ოჯახის სოციალური დახმარების ან საქველმოქმედო პროგრამაში ბავშვის მონაწილეობას და
ბავშვთან დაკავშირებულ სხვა, მსგავსი შინაარსის ინფორმაციას.

3. ბავშვის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად.

4. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკანონმდებლო
მოწესრიგებას და განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, მართლმსაჯულებისა და
სხვა სფეროებში ადგენს ერთიან სტანდარტებს ბავშვის უფლებათა საკითხებზე საერთაშორისო
სამართლებრივი აქტების, საქართველოს კონსტიტუციის, ამ კოდექსისა და „პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

მუხლი 72. მულტიდისციპლინური მიდგომა
1. ადმინისტრაციული წარმოება და სასამართლო პროცესი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული
სამართლის საქმეებზე ბავშვის მონაწილეობით ან/და ბავშვთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე
უნდა განხორციელდეს მულტიდისციპლინური მიდგომით, ბავშვის ფსიქოლოგიური, სოციალური,
ემოციური და ფიზიკური ჯანმრთელობის შეფასებისა და მისი საუკეთესო ინტერესების დადგენის
მიზნით.
2. შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანო და სასამართლო მულტიდისციპლინურ მიდგომას
ახორციელებენ ბავშვის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო უწყებების სპეციალისტებს, მოწვეულ
ექსპერტებს ან/და ორგანიზაციებს შორის ფორმალური თანამშრომლობის პროცედურით.

3. დანაშაულის შედეგად დაზარალებული, დანაშაულის მოწმე და დანაშაულის მსხვერპლი ბავშვების
მიმართ მულტიდისციპლინური მიდგომა ხორციელდება ერთ სივრცეში, სოციალური მუშაკების,
სასამართლო ექსპერტების, სამედიცინო ექსპერტების, ფსიქოლოგების, პედიატრების, პოლიციელების,
პროკურორებისა და ადვოკატების ერთობლივი მონაწილეობით, ამ ბავშვთა განმეორებითი
გამოკითხვისა და ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილების მიზნით.

მუხლი 73. პროფესიონალთა სპეციალიზაცია
1. სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს ღონისძიებები განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის, იურიდიულ, სამართალდაცვით, სპორტის, კულტურისა და დასვენების სფეროებში ბავშვთან
მომუშავე პირების (პროფესიონალების) პიროვნული და პროფესიული შესაბამისობის
უზრუნველსაყოფად, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შესაბამის სფეროში ბავშვის მიმართ
ძალადობის ნებისმიერი ფორმის რისკები და საფრთხეები. 
2. ბავშვთან მომუშავე პირმა (პროფესიონალმა) უნდა გაიაროს აუცილებელი ინტერდისციპლინური
მომზადება ბავშვის უფლებების, სხვადასხვა ასაკის ბავშვთა საჭიროებებისა და ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების საკითხებზე. ამასთანავე, ბავშვთან მომუშავე პირი (პროფესიონალი) უნდა
გადამზადდეს ნებისმიერი ასაკისა და განვითარების დონის ბავშვთან, განსაკუთრებით − სოციალური
საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვთან, კომუნიკაციის მეთოდებთან დაკავშირებით.

3. ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ადმინისტრაციულ წარმოებაში, სასამართლოში
სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა წარმოებაში მონაწილე ყველა პირი უნდა იყოს
სპეციალიზებული კანონით დადგენილი სპეციალიზაციის სტანდარტების შესაბამისად.

4. პროფესიონალთა სპეციალიზაციის ინსტიტუციური სისტემა მოიცავს ბავშვთან მომუშავე და ბავშვის
საკითხებზე მომუშავე ადვოკატების, პროკურორების, პოლიციელების, მოსამართლეების,
მედიატორების, სოციალური მუშაკების, ფსიქოლოგებისა და სხვა სპეციალისტების შერჩევის,
მოსამზადებელი და განგრძობადი სწავლების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის,
საქმიანობის ხარისხის კონტროლისა და ეთიკური სტანდარტების უზრუნველყოფას.
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მუხლი 74. ბავშვზე მორგებული პროცესი
1. ყველა ბავშვს აქვს თანაბარი უფლება, მისი საქმე განხილულ იქნეს სამართლიანად და ამ უფლების
შემადგენელი ყველა პრინციპის (მათ შორის, კანონიერების, თანაზომიერების, უდანაშაულობის
პრეზუმფციის პრინციპების) მიხედვით, აგრეთვე აქვს სასამართლოსთვის მიმართვისა და
გასაჩივრების უფლება, იურიდიული დახმარებისა და იურიდიული კონსულტაციის მიღების უფლება.
2. საქმის სამართლიან განხილვაზე ბავშვის უფლება ვრცელდება როგორც დისციპლინურ წარმოებაზე
ან/და ადმინისტრაციულ წარმოებაზე, ისე სასამართლოში სისხლის, ადმინისტრაციული და
სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე მიმდინარე სამართალწარმოებაზე. დაუშვებელია ამ უფლების
ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვაზე მითითებით შეზღუდვა.

3. ბავშვს აქვს ადვოკატის მოწვევის უფლება. სახელმწიფო ბავშვისთვის უზრუნველყოფს უფასო
იურიდიულ დახმარებას, როდესაც მას მოწვეული ადვოკატი არ ჰყავს.

მუხლი 75. ბავშვის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსთვის ან სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება
და ძირითადი საპროცესო გარანტიები
1. ბავშვს უფლება აქვს, მიმართოს ადმინისტრაციულ ორგანოს ან სასამართლოს უშუალოდ ან თავისი
წარმომადგენლის მეშვეობით, საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის ან/და მასთან
დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების ან ქმედების გასაჩივრების მიზნით.
2. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება უნდა განხორციელდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების
უპირატესი გათვალისწინებით, რაც გულისხმობს მართლმსაჯულების განხორციელების ყველა
სტადიაზე ბავშვისთვის ხელმისაწვდომ და აღქმად პროცედურებს.

3. სარჩელის აღძვრამდე ან მისი აღძვრის შემდეგ სასამართლო უფლებამოსილია მხარეთა
შუამდგომლობის საფუძველზე მიიღოს გადაწყვეტილება მოპასუხის მიმართ უზრუნველყოფის
ღონისძიების გამოყენების შესახებ, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მოსარჩელისთვის შესაძლო
გამოუსწორებელი ზიანის მიყენება. 

4. სრულწლოვანი პირის მიერ ბავშვის მიმართ ჩადენილი არცერთი ფორმის ძალადობის საქმე არ
ექვემდებარება სასამართლო მედიაციას და მორიგებას.

მუხლი 76. ბავშვის საქმის პრიორიტეტული განხილვა
1. ადმინისტრაციულმა ორგანომ და სასამართლომ ბავშვთან დაკავშირებული შუამდგომლობის,
საჩივრისა და სარჩელის განხილვას პრიორიტეტი უნდა მიანიჭონ.
2. ბავშვის უფლებებისა და ინტერესების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ საკითხებს სასამართლო
განიხილავს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და ვადების დაცვით.

3. კანონით დადგენილია ბავშვთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს
გადაწყვეტილების პრიორიტეტული აღსრულების მექანიზმი იმ შემთხვევისთვის, როდესაც ამას
ბავშვის საუკეთესო ინტერესები მოითხოვს.

მუხლი 77. ხანდაზმულობის ვადა
ბავშვის მიმართ სექსუალური, ეკონომიკური, ოჯახში ძალადობის ან სხვა ფორმის ძალადობის
შემთხვევაში ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების
ხანდაზმულობის ვადა ჩერდება ბავშვის მიერ სრულწლოვანების მიღწევამდე ან არასრულწლოვანების
პერიოდში სასამართლოსთვის მიმართვამდე.

მუხლი 78. ბავშვის უფლება საკუთარი მოსაზრების გამოხატვაზე და მის სათანადოდ
გათვალისწინებაზე
1. ბავშვთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ წარმოებასა და სასამართლოში მიმდინარე
სამართალწარმოებაში ბავშვს გარანტირებული აქვს შესაძლებლობა, საქმის განხილვის ნებისმიერ
სტადიაზე გამოხატოს საკუთარი მოსაზრება ამ საქმესთან დაკავშირებით.
2. ბავშვის უფლება, მოუსმინონ, არ შეიძლება შეიზღუდოს მის ასაკზე ან სხვა გარემოებაზე
მითითებით. ბავშვს უნდა მიეცეს საკუთარი მოსაზრების მისთვის სასურველი ფორმით გამოხატვის
შესაძლებლობა.
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3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს უნდა შეექმნას შესაბამისი პირობები, რომლებიც
აუცილებელია მის მიერ მოსაზრების გამოსახატავად.

4. ბავშვმა მოსაზრება ადმინისტრაციული ორგანოს ან სხვა მესამე პირის გავლენის გარეშე უნდა
გამოხატოს.

5. ბავშვის მიერ მოსაზრების გამოხატვის პროცესს დაკითხვის ფორმა არ უნდა ჰქონდეს. ის მეგობრულ
გარემოში თავისუფალი დიალოგის სახით უნდა განხორციელდეს. დიალოგს უნდა ჰქონდეს არა
ბავშვთან პაექრობის, არამედ მისი მხარდაჭერის ხასიათი.

მუხლი 79. ბავშვის უფლება იურიდიულ დახმარებაზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, ამ კოდექსით დადგენილი წესით მიიღოს თანამიმდევრული და კვალიფიციური
იურიდიული კონსულტაცია ან/და იურიდიული დახმარება სახელმწიფოს ხარჯზე, მისი ასაკის,
ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით, მისთვის გასაგები ენით,
სათანადო კომუნიკაციის საშუალებებით.
2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ბავშვისთვის ან/და მშობლისთვის ან ბავშვის
აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირისთვის უფასო იურიდიული კონსულტაციის ან/და
იურიდიული დახმარების გაწევას ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს
ბავშვისთვის იურიდიული კონსულტაციის ან/და იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობას
ტელეფონით, ადაპტირებული ინტერნეტგვერდებით, ბეჭდური და სხვა საშუალებებით.

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს
ინფრასტრუქტურის, მიმართვის ფორმებისა და ყველა სხვა მომსახურების ხელმისაწვდომობას ბავშვზე
მორგებული მართლმსაჯულების სტანდარტების თანახმად.

მუხლი 80. ბავშვის უფლება მის წარმომადგენლობაზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, ადმინისტრაციულ წარმოებაში ან სასამართლო პროცესში მონაწილეობა მიიღოს
უშუალოდ ან/და თავისი წარმომადგენლის მეშვეობით, რომელიც შეიძლება იყოს ბავშვის კანონიერი
წარმომადგენელი ან მის მიერ არჩეული სხვა საპროცესო წარმომადგენელი.
2. ბავშვის მიერ წარმომადგენლის არჩევისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთ
შემთხვევას, როდესაც ბავშვის მშობელი, ოჯახის სხვა წევრი ან ალტერნატიული ზრუნვის
განხორციელებისთვის პასუხისმგებელი პირი სავარაუდო მოძალადეა.

მუხლი 81. გადაწყვეტილების დასაბუთების საფუძვლები
1. ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ საქმეზე გადაწყვეტილების მიღებისას და დასაბუთებისას
ადმინისტრაციულმა ორგანომ უპირატესობა უნდა მიანიჭოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს.
2. ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ საქმეზე გადაწყვეტილების მიღებისას და დასაბუთებისას
სასამართლომ უპირატესობა უნდა მიანიჭოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს.

3. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების (მათი უპირატესი
გათვალისწინების) მიზნით ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება დასაბუთებული უნდა იყოს შემდეგი საბაზისო კრიტერიუმების მიხედვით: 

ა) ბავშვის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დაცვა და უსაფრთხოება;

ბ) ბავშვისთვის განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ფსიქოსოციალური
მხარდაჭერისა და რეაბილიტაციის შეუფერხებელი ხელმისაწვდომობა;

გ) ბავშვის მიმართ ძალადობის ნებისმიერი ფორმის, მისი შეურაცხყოფისა და საფრთხის თავიდან
აცილება;

დ) ბავშვის ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობა, მისი პიროვნების, ინდივიდუალური
შესაძლებლობებისა და ინტერესების პატივისცემა;
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ე) ბავშვის მოსაზრებები;

ვ) ბავშვსა და მის მშობელს ან ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელ სხვა პირს შორის ურთიერთობა;

ზ) ორივე მშობელთან ბავშვის ურთიერთობის შენარჩუნების ან აღდგენის შესაძლებლობა;

თ) ბავშვის მოსაზრების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მისი აღსრულების
ეტაპზე ბავშვისთვის შესაძლო ზიანის მიყენების თავიდან აცილების კონკრეტული ღონისძიებები;

ი) სხვა საკითხები, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას ახდენს ბავშვის უფლებებზე და საქმის
სამართლიანი პროცესის პრინციპების დაცვით გადაწყვეტაზე.

წიგნი III
ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ინსტიტუციური გარანტიები

თავი XI
ზოგადი საფუძვლები

მუხლი 82. ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმი
 1. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების პრინციპის დაცვით სახელმწიფო
უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმის დანერგვას
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების, კანონის მიღების, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის
დაგეგმვის, სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების დროს.
2. ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმი გულისხმობს
გადაწყვეტილების მიღებამდე ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის უფლებებზე ამ გადაწყვეტილების
ზეგავლენის მოსალოდნელი შედეგების წინასწარ შეფასებას და გადაწყვეტილების აღსრულების
შემდეგ მონიტორინგის რეგულარულად განხორციელებას.

3. სახელმწიფო ვალდებულია ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმის
დასანერგად განახორციელოს ყველა საჭირო ადმინისტრაციული და სხვა ღონისძიება:

ა) საქართველოს პარლამენტის მიერ ახალი კანონის მიღების ან/და საკანონმდებლო ცვლილების
განხორციელების დროს და საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმვისას ნებისმიერ საკითხთან
დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას მოახდენს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის
უფლებებზე;

ბ) საქართველოს მთავრობის მიერ კანონის ან კანონქვემდებარე აქტის პროექტის შემუშავებისას,
რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას მოახდენს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის უფლებებზე;

გ) მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ ადგილობრივი მნიშვნელობის ნორმატიული სამართლებრივი
აქტის შემუშავებისას, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას მოახდენს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის
უფლებებზე.

მუხლი 83. ანგარიშვალდებულება, კოორდინაცია და მონიტორინგი
1. სახელმწიფო პოლიტიკა და პროგრამები უნდა შემუშავდეს და განხორციელდეს განათლების,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის და მართლმსაჯულების სფეროებს შორის კოორდინაციითა
და უწყებათაშორისი თანამშრომლობით, ბავშვების, აკადემიური წრეების, სამოქალაქო
ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენელთა მონაწილეობით.
2. საქართველოს ტერიტორიაზე ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის მონიტორინგსა და
შეფასებას ახორციელებენ: საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი
შესაბამისი უწყებათაშორისი თანამშრომლობის კომისიები, მუნიციპალიტეტები, საქართველოს
სახალხო დამცველი, ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები.

მუხლი 84. მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი
1. სახელმწიფო ქმნის მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის ერთიან ელექტრონულ სისტემას,
რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა სფეროში ბავშვის უფლებების რეალიზების ამსახველი
სტატისტიკური მონაცემების, მათ შორის, ბავშვებისადმი უთანასწორო მოპყრობის, ბავშვის მიმართ
ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების, შემთხვევებისა და მსჯავრდების რაოდენობების, შესაბამისი
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პრევენციული და რეაგირების ღონისძიებების ეფექტიანობის შესახებ მონაცემების, შეგროვებასა და
ანალიზს.
2. სახელმწიფო მონაცემებს აგროვებს ბავშვის ყველა უფლებასთან დაკავშირებით შემუშავებული
ინდიკატორების მიხედვით და მონაცემთა ანალიზის შედეგების გათვალისწინებით შეიმუშავებს
ინფორმირებულ ბავშვის უფლებათა დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკას.

3. სახელმწიფო უზრუნველყოფს საზოგადოებისთვის სტატისტიკური მაჩვენებლებისა და კვლევის
შედეგების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.

4. სახელმწიფო ახორციელებს სათანადო ღონისძიებებს, მათ შორის, ექსპერტთა ჯგუფის
მონაწილეობით, ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენციისა და აღმოფხვრის საკითხების საერთაშორისო
თანამშრომლობის ფარგლებში განსახილველად.

5. ამ მუხლით განსაზღვრულ უფლებამოსილებას ახორციელებს საქართველოს მთავრობა.

მუხლი 85. ბავშვის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა
1. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ბავშვის უფლებების ეფექტიანი დაცვისა და მხარდაჭერის
უზრუნველსაყოფად უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანო შეიმუშავებს ბავშვის უფლებების დაცვისა
და მხარდაჭერის პროგრამებს.
2. ამ კოდექსის საფუძველზე შესაბამისი სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ ბავშვის
უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების მიზნებია:

ა) ბავშვის სოციალური განვითარების ხელშეწყობა;

ბ) ბავშვის განათლების ხელშეწყობა;

გ) ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

დ) ბავშვზე ზრუნვის ხელშეწყობა;

ე) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებების უზრუნველყოფის
ხელშეწყობა;

ვ) ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

3. ბავშვის მხარდაჭერის პროგრამას ახორციელებს უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანო. ამასთანავე,
ეს პროგრამა შეიძლება განახორციელონ მუნიციპალიტეტმა და კერძო სამართლის სამეწარმეო და
არასამეწარმეო (არაკომერციულმა) იურიდიულმა პირებმა უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს მიერ
შემუშავებული პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. კერძო სამართლის იურიდიული პირის მიერ ბავშვის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელება
დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობის
მოთხოვნებს და ითვალისწინებს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს.

5. კერძო სამართლის იურიდიული პირის მიერ ბავშვის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელება
კოორდინირებული უნდა იყოს საჯარო დაწესებულების შესაბამის ღონისძიებასთან.

6. ბავშვის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამას შეიმუშავებს უფლებამოსილი სამინისტრო და
ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

მუხლი 86. ბავშვის მხარდაჭერის ორგანიზაციის ხელშეწყობა
1. სახელმწიფო ორგანომ და მუნიციპალიტეტის ორგანოებმა ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე
არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობას ხელი უნდა შეუწყონ და ამ ორგანიზაციამ ბავშვთა
მხარდაჭერის პროგრამა უნდა განახორციელოს აღნიშნული ორგანიზაციის წესდებით
გათვალისწინებული დამოუკიდებლობის პრინციპისა და საქართველოს კანონმდებლობის
მოთხოვნების დაცვით.
2. ბავშვთა დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაცია, შესაბამისი პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით,
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ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამას შეიმუშავებს და ახორციელებს დამოუკიდებლად ან ბავშვთა
საკითხებზე მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით და სახელმწიფო და
მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან კოორდინაციით.

3. ბავშვთა დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობა უნდა ეფუძნებოდეს ამ კოდექსით
დადგენილ პრინციპებსა და მოთხოვნებს; ამასთანავე, მათი დაცვა და პატივისცემა გამოხატული უნდა
იყოს საჯაროდ, მათ შორის, ამ ორგანიზაციის წესდებით.

მუხლი 87. ბავშვის მხარდაჭერის ორგანიზაციული მოწყობის ფორმები
1. ბავშვის მხარდაჭერის განმახორციელებელი ორგანოები იქმნება სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის
ორგანოების მიერ ან ფუნქციონირებს ბავშვის დახმარების სფეროში მომუშავე კერძო სამართლის
სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფორმით.
2. სახელმწიფო ორგანო და მუნიციპალიტეტი ამ კოდექსით გათვალისწინებულ ბავშვის დაცვისა და
მხარდაჭერის დაწესებულებას ქმნიან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით
ან ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამების
განმახორციელებელ კერძო პირებს კონკურსის წესით შეარჩევენ.

3. მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის ფარგლებში ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და
თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემის მართვის მიზნით მუნიციპალიტეტმა უნდა
განსაზღვროს შესაბამისი პასუხისმგებელი სამსახური (სტრუქტურული ერთეული), რომელიც
შეიმუშავებს ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამებს და უზრუნველყოფს მათ
მართვას და მათი განხორციელების კონტროლს საკუთარი ან დელეგირებული უფლებამოსილების
ფარგლებში.

4. ბავშვის მხარდაჭერის განმახორციელებელი კერძო სამართლის იურიდიული პირების
სამართლებრივი ფორმები განისაზღვრება მათი სადამფუძნებლო შეთანხმებებით.

5. სახელმწიფო ორგანომ ბავშვის მხარდაჭერის პოლიტიკის განსაზღვრისას უპირატესობა უნდა
მიანიჭოს ბავშვის მხარდაჭერის პროგრამის ბავშვის მხარდაჭერის განმახორციელებელი კერძო
დაწესებულების კონკურსის წესით შერჩევის საფუძველზე განხორციელებას.

მუხლი 88. ბავშვის მხარდაჭერის განმახორციელებელი პირების პროფესიული განვითარების
სტანდარტები
1. ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის სფეროში დასაქმებული პირების პროფესიული განვითარების
სტანდარტები, აგრეთვე ბავშვის მომვლელის (ძიძის) ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების წესი და მისი
საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები განისაზღვრება „ბავშვის დაცვისა და დახმარების სფეროში
დასაქმებული პირების პროფესიული განვითარების სტანდარტების შესახებ“ დებულებით, რომელსაც
შეიმუშავებს და ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.
2. ბავშვის მომვლელის (ძიძის) ნებაყოფლობით სერტიფიცირებას ორგანიზებას უწევს და
სერტიფიცირებული ბავშვის მომვლელების (ძიძების) რეესტრს აწარმოებს საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.

თავი XII
უფლებამოსილებანი ბავშვის უფლებების დაცვისა და

მხარდაჭერის სფეროებში
მუხლი 89. საქართველოს პარლამენტის უფლებამოსილება
1. საქართველოს პარლამენტი ამ კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა
კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების შესაბამისად განსაზღვრავს ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, უზრუნველყოფს სათანადო საკანონმდებლო ბაზის შექმნასა
და განვითარებას, განიხილავს და ამტკიცებს შესაბამის სახელმწიფო სტრატეგიებს, აკონტროლებს
ბავშვის უფლებათა რეალიზებისა და დაცვის კუთხით საქართველოს პარლამენტის წინაშე
ანგარიშვალდებული ორგანოების საქმიანობას.
2. საქართველოს პარლამენტი უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებებისა და საუკეთესო ინტერესების
უპირატეს გათვალისწინებას საკანონმდებლო საქმიანობის, საქართველოს მთავრობისა და
პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა ორგანოების საქმიანობის კონტროლის, საქართველოს
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სახელმწიფო ბიუჯეტის მიღებისა და შესრულების კონტროლის განხორციელებისას, ბავშვის
უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმის დანერგვით.

3. ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრის, შესაბამისი
კანონმდებლობის განვითარების, ბიუჯეტირების და საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების
დროს სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველსაყოფად საქართველოს პარლამენტში
იქმნება ბავშვის უფლებათა დაცვის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო. ამ საბჭოს შექმნის წესი,
შემადგენლობა, ფუნქციები და უფლებამოსილებანი განისაზღვრება საქართველოს პარლამენტის
რეგლამენტითა და საბჭოს დებულებით.

მუხლი 90. საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილება
1. ბავშვის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისა და ამ კოდექსის
აღსრულების მიზნით საქართველოს მთავრობა ახორციელებს სამართლებრივ, ადმინისტრაციულ,
სოციალურ, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებებს, მათ შორის:
ა) უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებათა აღიარების, რეალიზებისა და დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის
განხორციელებას შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავებითა და განხორციელებით;

ბ) ახორციელებს საკანონმდებლო ინიციატივებს და შეიმუშავებს კანონქვემდებარე აქტებს;

გ) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში შეიმუშავებს და ამტკიცებს ბავშვის უფლებათა
განხორციელების, დაცვისა და მხარდაჭერის სახელმწიფო მიზნობრივ პროგრამებს;

დ) იღებს ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად საჭირო სხვა ზომებს.

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული და ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა
გადაწყვეტილების მიღებისას ან/და ქმედების განხორციელებისას საქართველოს მთავრობა
ხელმძღვანელობს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების
პრინციპით, რისთვისაც ამ კოდექსის შესაბამისად ქმნის ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე
ზეგავლენის შეფასების ფორმალურ მექანიზმს.

3. ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, მათ შორის, ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში,
საქართველოს მთავრობის ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების
მიზნით იქმნება ადამიანის უფლებათა უწყებათაშორისი საბჭო.

4. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხორციელებისა და
ბავშვთა უფლებების საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია კოორდინაციას უწევს
საქართველოს მიერ ნაკისრი ბავშვის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ვალდებულებების
შესრულებას და ამ კოდექსის აღსრულებას, შესაბამისი სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავებასა
და განხორციელებას.

მუხლი 91. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს უფლებამოსილება
1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი
სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს სამართალშემოქმედებით საქმიანობას და
უზრუნველყოფს ნორმატიული აქტების პროექტების სამართლებრივ ექსპერტიზას ბავშვის უფლებათა
საკითხებზე საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების, საქართველოს კონსტიტუციისა და ამ კოდექსის
შესაბამისად.
2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების
მიდგომების დანერგვას ამ სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული ორგანოების
მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოებისა და სამართალწარმოების პროცესებში.

3. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებს საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული
სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ბავშვის უფლებების დაცვის ღონისძიებებს,
ბავშვის მიმართ და ბავშვთა შორის დანაშაულის პრევენციის, ბავშვის რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაციის და სხვა ღონისძიებებს.

მუხლი 92. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
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სოციალური დაცვის სამინისტროს უფლებამოსილება
1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო
პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს სათანადო პროგრამებსა და ღონისძიებებს ბავშვის
კეთილდღეობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ძალადობისგან ბავშვის დაცვის და სხვა
მიზნებით, ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.
2. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო
პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს ამ კოდექსით განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს სახელმწიფო
ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან თანამშრომლობით და კერძო
სამართლის იურიდიული პირებისა და სპეციალისტების მონაწილეობით.

3. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების
მიდგომების დანერგვას ამ სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული ორგანოების
მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში.

მუხლი 93. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
უფლებამოსილება
1. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საკუთარი
უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს
სათანადო პროგრამებსა და ღონისძიებებს განათლების ინკლუზიური სისტემის განვითარების,
ინკლუზიური განათლების ყველა ბავშვისთვის თანაბარი ხელმისაწვდომობის, განათლების სისტემაში
ძალადობისგან ბავშვის დაცვის, სოციალური მუშაობის გაძლიერების, ბავშვის ჯანსაღი ცხოვრების
წესის დამკვიდრების, მოზარდის მხარდაჭერისა და ახალგაზრდის განვითარების, კულტურისა და
სპორტის სფეროებში ბავშვის სრულყოფილი მონაწილეობის და ბავშვის სხვა უფლებების რეალიზების
მიზნით, ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტების შესაბამისად.
2. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საკუთარი
უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს ამ
კოდექსით განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და
მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან თანამშრომლობით და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისა და
სპეციალისტების მონაწილეობით.

3. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უზრუნველყოფს
ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვას ამ სამინისტროსადმი
დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული
წარმოების პროცესში.

მუხლი 94. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უფლებამოსილება
1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საკუთარი
უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს
სათანადო ღონისძიებებს გარემოსდაცვითი პოლიტიკის, კანონმდებლობის, სტრატეგიებისა და
სამოქმედო გეგმების შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში ბავშვის საუკეთესო ინტერესების
უპირატესი გათვალისწინების, ბავშვის მონაწილეობის, მისთვის ინფორმაციის მიწოდებისა და
კონსულტაციის გაწევის მიზნით, ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად.
2. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს სათანადო
ღონისძიებებს ბავშვისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის,
ბავშვის გარემოსდაცვითი განათლების დონისა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების
ხელშეწყობის მიზნით.

3. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საკუთარი
უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს ამ
კოდექსით განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და
მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან თანამშრომლობით და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისა და
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სპეციალისტების მონაწილეობით. 

4. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვზე
მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვას ამ სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული
ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში.

მუხლი 95. საქართველოს საერთო სასამართლოების უფლებამოსილება
1. ბავშვის უფლებათა საკითხებზე საქართველოს საერთო სასამართლოები უზრუნველყოფენ სისხლის,
სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალწარმოებების განხორციელებას ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების პრინციპების გათვალისწინებით, რომლებიც აღიარებულია ბავშვის უფლებათა
შესახებ საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით და დადგენილია ამ კოდექსით.
2. საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემაში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების
დანერგვის პროცესის კოორდინაციის მიზნით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებას, მათ შორის:

ა) შეიმუშავებს შესაბამის წინადადებებს;

ბ) უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში მოსამართლეთა პროფესიულ გადამზადებას
და ადგენს მოსამართლეთა სპეციალიზაციის სტანდარტს;

გ) ხელმძღვანელობს საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემის ყველა დონეზე ბავშვზე
მორგებული მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის შექმნას;

დ) ხელმძღვანელობს საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემის ყველა დონეზე ბავშვზე
მორგებული მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის აუცილებელი სასამართლო ფორმების,
სასამართლოსთვის მიმართვის პროცედურების და სამართალწარმოების წესის ადაპტირებას;

ე) კოორდინაციას უწევს საქართველოს საერთო სასამართლოებში ბავშვის უფლებებთან
დაკავშირებულ საქმეში ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობის მხარდამჭერი საინფორმაციო-
საკონსულტაციო სერვისების დანერგვას და სხვა ღონისძიებების განხორციელებას.

3. საქართველოს უზენაესი სასამართლო ხელს უწყობს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების
მიდგომების დანერგვას საქართველოს საერთო სასამართლოებში ბავშვის უფლებებთან
დაკავშირებული კანონმდებლობის სამართლებრივი შეფასებით, ერთგვაროვანი სასამართლო
პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
სხვა აუცილებელი ღონისძიებების განხორციელებით.

4. საქართველოს საერთო სასამართლოები უზრუნველყოფენ ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ
საქმეში ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობის მხარდამჭერი საინფორმაციო-საკონსულტაციო
სერვისების დანერგვას და სხვა ღონისძიებების განხორციელებას კანონის შესაბამისად.

მუხლი 96. მუნიციპალიტეტის ორგანოების უფლებამოსილება
1. მუნიციპალიტეტის ორგანოები იღებენ ყველა საჭირო სამართლებრივ, ადმინისტრაციულ და სხვა
ზომას ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების დასანერგად მუნიციპალიტეტის
ორგანოების მიერ ადგილობრივი მნიშვნელობის სამართლებრივი აქტის შემუშავებისას ან/და
გადაწყვეტილების მიღებისას ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას
მოახდენს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის უფლებებზე.
2. მუნიციპალიტეტის ორგანოები ხელს უწყობენ მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში ბავშვთა თანაბარ და
ეფექტიან მონაწილეობას და უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ
განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვას. 

3. მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის ფარგლებში ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და
თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემის მართვის მიზნით მუნიციპალიტეტმა უნდა
განსაზღვროს შესაბამისი სამსახური (სტრუქტურული ერთეული), რომელიც შეიმუშავებს ბავშვის
უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამებს და უზრუნველყოფს მათ მართვას და მათი
განხორციელების კონტროლს საკუთარი ან დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.
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4. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის (სტრუქტურული ერთეულის) საქმიანობა მოიცავს
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის მომსახურების სფეროებს. ბავშვის დაცვისა და
მხარდაჭერის მომსახურების სფეროებში მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის ამოცანები და
ფუნქციებია:

ა) ბავშვის უფლებების დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება, მათი განხორციელების
კოორდინაცია, განხორციელების პროცესის მონიტორინგი და შეფასება;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის განმახორციელებელი
სოციალური მუშაკების ქსელის შექმნა და მათი სამოქმედო უბნების განსაზღვრა;

გ) ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების განსახორციელებლად შესაბამის
დაწესებულებებთან კოორდინირებული მუშაობა;

დ) არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ბავშვის უფლებების დაცვისა და
მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელების კოორდინაცია;

ე) სახელმწიფო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან,
იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან ურთიერთობა როგორც ქვეყანაში, ისე მისი ფარგლების გარეთ;

ვ) ბავშვის უფლებების დაცვის მუნიციპალური პროგრამების განსახორციელებლად შესაბამისი კერძო
სამართლის იურიდიული პირების შერჩევა, რეგისტრაცია და შესაბამისი სახელშეკრულებო პირობების
განსაზღვრა;

ზ) დამტკიცებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შესაბამისად
სტატისტიკის წარმოება; ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის შესახებ მონაცემთა ერთიანი
ბაზის შექმნა;

თ) საქართველოს კანონმდებლობითა და საკუთარი დებულებით განსაზღვრული სხვა
უფლებამოსილებების განხორციელება.

5. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური ბავშვის საჯარო სივრცეში დაცვის, საჯარო ღონისძიებაში
მონაწილეობის მიზნით ბავშვთა ჯგუფური ტრანსპორტირების წესების დაცვის და ბავშვზე
მეთვალყურეობის განმახორციელებელი პირის (ღონისძიების ორგანიზატორის) მიერ
ვალდებულებების შესრულების, ბავშვის ბეჭდურ მედიასთან, საჯარო კინოჩვენებაზე და მასობრივ
გასართობ საცეკვაო ცენტრში (ღამის კლუბში) დაშვებისა და ბავშვისთვის ჩაწერილი ფილმის
ხელმისაწვდომობის სამართლებრივი შეზღუდვების დაცვის, ბავშვისთვის ალკოჰოლური,
ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და თრობის სხვა საშუალებების, ალკოჰოლიანი
სასმლის, თამბაქოსა და ნიკოტინის შემცველი ნაწარმისა და კაფსულის უსასყიდლო და სასყიდლიანი
მიწოდების აკრძალვის წესების დაცვის მიზნით პრევენციულ და შესაბამისი რეაგირების ღონისძიებებს
ახორციელებს ბავშვის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის საფუძველზე, რომელსაც საქართველოს
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-18 მუხლის საფუძველზე
შეიმუშავებს და ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

6. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებების
განსახორციელებლად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პერსონალით.
მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურში დასაქმებული უნდა იყვნენ სულ მცირე ბავშვისა და ოჯახის
სოციალური მუშაკი, ბავშვის ფსიქოლოგი, ბავშვის ჯანმრთელობის მართვის სპეციალისტი და ბავშვის
სამართლებრივი დახმარების სპეციალისტი.

7. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური ფინანსდება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელებული ბავშვის მხარდაჭერის პროგრამა
ფინანსდება შესაბამისი პროგრამის ბიუჯეტიდან ან საერთაშორისო გრანტებითა და საქართველოს
კანონმდებლობით დაშვებული სხვა ფინანსური საშუალებებით.

მუხლი 97. საქართველოს სახალხო დამცველის უფლებამოსილებანი
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1. საქართველოს სახალხო დამცველი საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელებისას
ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს შესაბამისი საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით, „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით,
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის დებულებით, ამ კოდექსითა და საქართველოს სხვა
საკანონმდებლო აქტებით.
2. საქართველოს სახალხო დამცველი მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებებს ახორციელებს მისდამი
დაქვემდებარებული ბავშვის უფლებათა დაცვისთვის პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის
მეშვეობით.

3. საქართველოს სახალხო დამცველის უფლებამოსილებებია:

ა) ამ კოდექსისა და ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში არსებული საქართველოს სხვა
საკანონმდებლო აქტების, ბავშვის უფლებათა კონვენციისა და სხვა საერთაშორისო სამართლებრივი
აქტების აღსრულების მონიტორინგი;

ბ) ბავშვის უფლებების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, შესწავლა და მათზე სათანადო რეაგირება ამ
კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების
შესაბამისად;

გ) ბავშვის უფლებების სავარაუდო დარღვევის შესახებ მოქალაქეთა განცხადებებისა და საჩივრების
განხილვა და მათზე სათანადო რეაგირება ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად;

დ) ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების პოპულარიზაციის და შესაბამის სფეროში
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება;

ე) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების განმახორციელებელი საჯარო
დაწესებულებებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისგან დოკუმენტებისა და ინფორმაციის
გამოთხოვა.

4. საქართველოს სახალხო დამცველი საკუთარი ინიციატივით ან სხვა პირის მიმართვის საფუძველზე
აკონტროლებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, მუნიციპალიტეტების, საჯარო და კერძო
სამართლის იურიდიული პირების მიერ ამ კოდექსის შესრულებას.

5. საქართველოს სახალხო დამცველი ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში
გასცემს რეკომენდაციებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, მუნიციპალიტეტების, საჯარო და
კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიმართ.

6. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სპეციალური სატელეფონო მომსახურების ცხელი
ხაზის მეშვეობით, უწყვეტად − ყოველდღე, 24 საათის განმავლობაში (24/7) იღებს ზარებს ბავშვის
უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე, აღრიცხავს ამ დარღვევებს და
აღნიშნულ ინფორმაციას შემდგომი რეაგირებისთვის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს აწვდის.

7. საქართველოს სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა იწვევს საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

მუხლი 98. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − იურიდიული დახმარების სამსახურის
უფლებამოსილება
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს
იურიდიული კონსულტაციისა და იურიდიული დახმარების ყველა ბავშვისთვის თანაბარ
ხელმისაწვდომობას ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს
სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების, აგრეთვე ამ კოდექსით გათვალისწინებული ბავშვზე
მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების საშუალებით.

წიგნი IV
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები
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თავი XIII
გარდამავალი დებულებები

მუხლი 99. კოდექსის ამოქმედებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებები
1. საქართველოს პარლამენტმა უზრუნველყოს:
ა) 2019 წლის 1 ნოემბრამდე − ამ კოდექსის იმპლემენტაციის გეგმის შემუშავება;

ბ) 2020 წლის 1 იანვრამდე − საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის ამ
კოდექსის შესაბამისად განახლება.

2. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს მთავრობამ:

ა) შეიმუშაოს და დაამტკიცოს:

ა.ა) „ბავშვის დაცვისა და დახმარების სფეროში დასაქმებული პირების პროფესიული განვითარების
სტანდარტების შესახებ“ დებულება;

ა.ბ) ბავშვის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი;

ა.გ) დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;

ბ) შეიმუშაოს და საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგინოს ბავშვის მიმართ და
ბავშვთა შორის ძალადობის პრევენციისა და ძალადობაზე ეფექტიანი რეაგირების სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა;

გ) შექმნას მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის ერთიანი ელექტრონული სისტემა.

3. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას
დასამტკიცებლად წარუდგინოს:

ა) ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები;

ბ) ბავშვის სოციალური განვითარების პროგრამები;

გ) ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი პროგრამები;

დ) ბავშვის დაცვის აღმზრდელობითი პროგრამები;

ე) ბავშვის ჯანმრთელობის მხარდაჭერის პროგრამები;

ვ) ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის პროგრამები;

ზ) ალტერნატიული ზრუნვიდან გასული პირის მხარდაჭერის პროგრამა.

4. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტრომ შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგინოს:

ა) ბავშვის განათლების ხელშემწყობი პროგრამები;

ბ) ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები;

გ) ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი პროგრამები;

დ) ბავშვის ფიზიკური აქტივობისა და სპორტის ხელშემწყობი პროგრამები;

ე) სამინისტროსადმი დაქვემდებარებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბავშვის მიმართ
ძალადობის პრევენციისა და ძალადობაზე რეაგირების პროგრამები.
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5. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შეიმუშაოს და
დაამტკიცოს „ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ინტერნეტში განთავსების
მოწესრიგების შესახებ“ დებულება.

6. 2020 წლის 1 მარტამდე მუნიციპალიტეტის ორგანოებმა უზრუნველყონ ბავშვის დაცვისა და
მხარდაჭერის მუნიციპალური სამსახურების განსაზღვრა.

7. 2020 წლის 1 ივნისამდე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ განახორციელოს
საქართველოს საერთო სასამართლოებში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების
დასანერგად საჭირო ყველა ღონისძიება.

8. 2020 წლის 1 ივნისამდე საქართველოს სახალხო დამცველმა განახორციელოს ამ კოდექსით
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად საჭირო ყველა ღონისძიება.

9. 2020 წლის 1 ივნისამდე საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა − იურიდიული დახმარების
სამსახურმა განახორციელოს მის მიერ მომსახურების გაწევისას ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების მიდგომების დასანერგად საჭირო ყველა ღონისძიება.

თავი XIV
დასკვნითი დებულებები

მუხლი 100. ძალადაკარგული ნორმატიული აქტი
2020 წლის 1 სექტემბრიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მავნე ზეგავლენისაგან
არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს 2001 წლის 28 სექტემბრის კანონი (საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნე, №28, 15.10.2001, მუხ. 113).
საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5904 – ვებგვერდი, 25.05.2020 წ.

მუხლი 101. კოდექსის ამოქმედება
1. ეს კოდექსი, გარდა ამ კოდექსის პირველი−98-ე მუხლებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
2. ამ კოდექსის 89-ე მუხლის მე-3 ნაწილი ამოქმედდეს 2019 წლის 1 ნოემბრიდან.

3. ამ კოდექსის პირველი−მე-60 და 62-ე−88-ე მუხლები, 89-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილები და   
90-ე−98-ე მუხლები ამოქმედდეს 2020 წლის 1 სექტემბრიდან.

საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5904 – ვებგვერდი, 25.05.2020 წ.

 4. ამ კოდექსის 61-ე მუხლი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

20 სექტემბერი 2019 წ.

N5004-Iს
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gamoyenebuli ganmartebebi da Semoklebebi 

1. bavSvi - 18 wlamde asakis piri (arasrulwlovani);

2. Zaladoba - piris mier bavSvis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis
darRveva ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri,
seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT, miuxedavad imisa, es qmedeba ganxorcielda/
xorcieldeba ganzraxviT an/da ganzraxvis gareSe. Zaladobad miiCneva.

3. fizikuri Zaladoba - cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis
ukanono aRkveTa an  sxva iseTi moqmedeba, maT Soris, bavSvis fizikuri
dasjisken mimarTuli moqmedeba, romelic iwvevs  fizikur tkivils an tanjvas.
janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofilebloba,
rac iwvevs bavSvis janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

4. seqsualuri Zaladoba - bavSvTan sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis
muqariT an  msxverplis umweobis gamoyenebiT, aseve  srulwlovanis mier winaswari
SecnobiT 16 wlamde bavSvTan Zaladobis gareSe sqesobrivi kavSiri, seqsualuri
xasiaTis sxvagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba bavSvis mimarT;

5. fsiqologiuri Zaladoba - Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva iseTi
moqmedeba, maT Soris, ojaxis wevris mier/mimarT sisxlis samarTlis kodeqsis 111
muxlSi miTiTebuli an/da 1261 muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulebis Cadenisas
bavSvis mier gancdili Zlieri emociuri stresi, romelic iwvevs bavSvis pativisa
da Rirsebis Selaxvas an daSinebas;

6. iZuleba - bavSvis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos
qmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi uflebaa an/
da sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba,
maT Soris, iZulebiTi qorwineba, antisazogadoebriv saqmianobaSi Cabma an/da
Tanamonawileoba, nivTierebaTa avad moxmarebis, mowyalebis Txovnis, agreTve
bavSvis CarTvas SromiT saqmianobaSi, maT Soris, wvrilman vaWrobaSi, romelic
iwvevs misi sabaziso uflebebis (ganaTlebis, jansaR fizikur da mentalur
ganviTarebas) SezRudvas. iZulebad CaiTvleba bavSvis Sromis Sedegad mopovebuli
Tanxis mTliani an/da nawilobrivi miTviseba;

7. ugulebelyofa - mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris mier bavSvis fizikuri (maT Soris, kveba, higiena, sacxovrisi),
fsiqologiuri saWiroebebis daukmayofilebloba, sabaziso ganaTlebis uflebis
SezRudva, safrTxisagan daucveloba, dabadebis registraciis an/da bavSvisaTvis
piradobis damadasturebeli dokumentaciis mowesrigebisaTvis, agreTve
samedicino da sxva momsaxurebiT sargeblobisaTvis aucilebeli moqmedebebis
ganuxorcielebloba, Tuki mSobels (mSoblebs), sxva kanonier  warmomadgenels an/
da sxva pasuxismgebel pirs aqvs (aqvT) saTanado informacia, SesaZlebloba da
xeli miuwvdeba (miuwvdebaT)  Sesabamis momsaxurebaze;

8. mitovebuli bavSvi - arasrulwlovani, romelic "Svilad ayvanisa da mindobiT
aRzrdis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis Sesabamisad sasamarTlos mier aRiarebulia
mitovebulad da romlis mSobels (mSoblebs) am bavSvis mimarT CamorTmeuli aqvs
(aqvT) mSoblis ufleba-movaleobebi;

9. napovni bavSvi - 18 wlamde asakis ucnobi piri misi aRmoCenis momentidan vinaobis
dadgenamde;

10. miusafari bavSvi - quCaSi mcxovrebi da/an momuSave arasrulwlovani, romelic
identificirebulia aseTad, "specializebul dawesebulebaSi piris moTavsebisa
da am dawesebulebidan misi gayvanis wesisa da pirobebis damtkicebis Sesaxeb"
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saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris 2010 wlis 
26 Tebervlis N52/n brZanebiT gansazRvruli Sesabamisi uflebamosilebis mqone 
socialuri muSakis mier referirebis procedurebis Sesabamisad;

11. bavSvis ojaxis wevri - deda, mama, papa, bebia, Svili (geri), mSvilebeli, mSvileblis
meuRle, mindobiT aRzrdas daqvemdebarebuli piri, mimRebi mSobeli (dedobili,
mamobili), meurve, mzrunveli, da, Zma, meuRle, yofili meuRle, meuRlis
mSoblebi, siZe, rZali, agreTve pirebi, romlebic erToblivad ewevian an eweodnen
erTian saojaxo meurneobas da maTi ojaxis wevrebi;

12. sxva pasuxismgebeli piri - piri (garda am muxlis "e" qvepunqtiT gaTvaliswinebuli
pirisa), romelTanac samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis
safuZvelze faqtobrivad imyofeba/cxovrobs arasrulwlovani, romlis zrunvisa
da kanonieri interesebis dacvis valdebulebac dakisrebuli aqvs mas amave
samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze;

13. Zaladobis msxverpli bavSvi - arasrulwlovani, romlis konstituciuri
uflebebi da Tavisuflebebi dairRva ugulebelyofiT an/da fizikuri,
fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT da romelsac
msxverplis statusi ganusazRvra saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros
Sesabamisma samsaxurma an/da sasamarTlo organom an/da ojaxSi Zaladobis
msxverplis statusis ganmsazRvrelma jgufma (msxverplis identificirebis
jgufma). msxverplad CaiTvleba agreTve bavSvi, romelic samarTlebrivi aqtis
an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad
imyofeba/cxovrobs sxva pasuxismgebel an nebismier sxva pirTan, romelmac
ganaxorciela misi konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRveva
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT da romelic moZaladisgan gancalkevebul iqna socialuri
muSakis mier.

14. moZalade - ojaxis wevri, romelic axorcielebs ojaxis sxva wevris
konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas ugulebelyofiT
an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an
iZulebiT. moZaladed CaiTvleba agreTve sxva pasuxismgebeli an nebismieri
sxva piri, romelic axorcielebs masTan samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo
samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad myofi/mcxovrebi
arasrulwlovnis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT;

15. saagento - saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli sajaro samarTlis iuridiuli piri -
socialuri momsaxurebis saagento;

16. meurveobisa da mzrunvelobis organo - saagento da misi teritoriuli organoebi;

17. regionuli sabWo - saagentos, rogorc meurveobisa da mzrunvelobis
organos saTaTbiro organo, romlis uflebamosileba da funqciebi ganisazRvreba
kanonmdeblobiT;

18. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

19. bavSvTa specializebuli dawesebuleba - saaRmzrdelo dawesebuleba (maT Soris,
miusafar bavSvTa TavSesafari), krizisuli centri, dRis centri, tranzituli
centri, krizisuli intervenciis TavSesafari da dedaTa da bavSvTa TavSesafari,
agreTve saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
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gamoyenebuli ganmartebebi da Semoklebebi 

1. bavSvi - 18 wlamde asakis piri (arasrulwlovani);

2. Zaladoba - piris mier bavSvis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis
darRveva ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri,
seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT, miuxedavad imisa, es qmedeba ganxorcielda/
xorcieldeba ganzraxviT an/da ganzraxvis gareSe. Zaladobad miiCneva.

3. fizikuri Zaladoba - cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis
ukanono aRkveTa an  sxva iseTi moqmedeba, maT Soris, bavSvis fizikuri
dasjisken mimarTuli moqmedeba, romelic iwvevs  fizikur tkivils an tanjvas.
janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofilebloba,
rac iwvevs bavSvis janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

4. seqsualuri Zaladoba - bavSvTan sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis
muqariT an  msxverplis umweobis gamoyenebiT, aseve  srulwlovanis mier winaswari
SecnobiT 16 wlamde bavSvTan Zaladobis gareSe sqesobrivi kavSiri, seqsualuri
xasiaTis sxvagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba bavSvis mimarT;

5. fsiqologiuri Zaladoba - Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva iseTi
moqmedeba, maT Soris, ojaxis wevris mier/mimarT sisxlis samarTlis kodeqsis 111
muxlSi miTiTebuli an/da 1261 muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulebis Cadenisas
bavSvis mier gancdili Zlieri emociuri stresi, romelic iwvevs bavSvis pativisa
da Rirsebis Selaxvas an daSinebas;

6. iZuleba - bavSvis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos
qmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi uflebaa an/
da sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba,
maT Soris, iZulebiTi qorwineba, antisazogadoebriv saqmianobaSi Cabma an/da
Tanamonawileoba, nivTierebaTa avad moxmarebis, mowyalebis Txovnis, agreTve
bavSvis CarTvas SromiT saqmianobaSi, maT Soris, wvrilman vaWrobaSi, romelic
iwvevs misi sabaziso uflebebis (ganaTlebis, jansaR fizikur da mentalur
ganviTarebas) SezRudvas. iZulebad CaiTvleba bavSvis Sromis Sedegad mopovebuli
Tanxis mTliani an/da nawilobrivi miTviseba;

7. ugulebelyofa - mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris mier bavSvis fizikuri (maT Soris, kveba, higiena, sacxovrisi),
fsiqologiuri saWiroebebis daukmayofilebloba, sabaziso ganaTlebis uflebis
SezRudva, safrTxisagan daucveloba, dabadebis registraciis an/da bavSvisaTvis
piradobis damadasturebeli dokumentaciis mowesrigebisaTvis, agreTve
samedicino da sxva momsaxurebiT sargeblobisaTvis aucilebeli moqmedebebis
ganuxorcielebloba, Tuki mSobels (mSoblebs), sxva kanonier  warmomadgenels an/
da sxva pasuxismgebel pirs aqvs (aqvT) saTanado informacia, SesaZlebloba da
xeli miuwvdeba (miuwvdebaT)  Sesabamis momsaxurebaze;

8. mitovebuli bavSvi - arasrulwlovani, romelic "Svilad ayvanisa da mindobiT
aRzrdis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis Sesabamisad sasamarTlos mier aRiarebulia
mitovebulad da romlis mSobels (mSoblebs) am bavSvis mimarT CamorTmeuli aqvs
(aqvT) mSoblis ufleba-movaleobebi;

9. napovni bavSvi - 18 wlamde asakis ucnobi piri misi aRmoCenis momentidan vinaobis
dadgenamde;

10. miusafari bavSvi - quCaSi mcxovrebi da/an momuSave arasrulwlovani, romelic
identificirebulia aseTad, "specializebul dawesebulebaSi piris moTavsebisa
da am dawesebulebidan misi gayvanis wesisa da pirobebis damtkicebis Sesaxeb"
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saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) 
msxverplTa, dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis filiali - 
bavSvTa saxli;

20. TavSesafari - ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) msxverplTa,
dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis momsaxurebis
dawesebuleba, romelic sTavazobs Sesabamis momsaxurebebs trefikingisa da ojaxSi
Zaladobis msxverplebs, dazaralebulebsa da maTze damokidebul pirebs;

21. saagentos uflebamosili piri - saagentos specialuri uflebamosilebiT
aRWurvili piri, romelic dadgenili meTodologiis Sesabamisad axorcielebs
ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis Seswavla-Sefasebas;

22. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

23. mindobiT aRzrda - saxelmwifosa da mimReb ojaxs Soris dadebuli
xelSekrulebis safuZvelze mimRebi ojaxis mier bavSvis an 18 wlamde asakis
ganridebas daqvemdebarebuli piris movla da aRzrda;

24. gadaudebeli SemTxveva _ mdgomareoba, romelic safrTxes uqmnis bavSvis
sicocxles an/da janmrTelobas an SeiZleba gamoiwvios misi sikvdili an
janmrTelobis mdgomareobis mkveTri gauareseba momdevno 24 saaTis ganmavlobaSi.
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Tavi 1.

Sesavali

1.1.  saxelmZRvanelos mizani

bavSvis keTildReobisa da usafrTxoebaze zrunva yvela profesiis adamianis Tu 
organizaciis valdebulebaa. bavSvTa dacva Zaladobisa da ugulebelyofisgan socialur 
muSakTa profesiuli cxovrebis mniSvnelovani nawilia da isini umniSvnelovanes rols 
asruleben, rogorc bavSvze Zaladobis da ugulebelyofis prevenciis, aseve Zaladobis 
da ugulebelyofis gamovlenis saqmeSi. xolo, maTi roli msxverplTa dacvasa da 
reabilitaciaSi, unikaluri da Seucvlelia.  saxelmZRvanelo  mizania uaxlesi da 
samecniero mtkicebulebebze dafuZnebuli informaciis miwodeba socialuri 
muSakebisTvis, rac maT daexmarebaT:

I. bavSvze Zaladobis SemTxvevebis aRmoCenasa da masTan gamklavebaSi;

II. xels Seuwyobs Zaladobis msxverpl an potenciur msxverpl bavSvebze zrunvis
procedurebis gaumjobesebas;

III. gaaumjobesebs sxvadasxva dawesebulebaTa da struqturaTa Soris TanamSromlobas
bavSvze Zaladobis SemTxvevebSi;

IV. uzrunvelyofs bavSvis usafrTxoebas da misi keTildReobis gaumjobesebas;

V. xels uwyobs profesionalTa codnis gazrdas da profesionalebis mxardaWeras;

VI. bavSvze Zaladobis sakiTxebze  sazogadoebrivi  cnobierebis amaRlebas.

1.2.  definicia

msoflio jandacvis organizaciis ganmartebiT, „bavSvTa mimarT Zaladobasa da sastik 
mopyrobas Seadgens fizikuri da emociuri Zaladobis yvela forma, seqsualuri 
Seuracxyofa, ugulebelyofa an daudevari mopyroba, an komerciuli an sxva saxis 
eqsploatacia, rac iwvevs bavSvis janmrTelobis, sicocxlis, ganviTarebisa da Rirsebis 
faqtiur an potenciur zians, pasuxismgeblobasTan, ndobasa da ZalasTan dakavSirebul 
konteqstSi“.

bavSvze Zaladobis formebia:

fizikuri Zaladoba _ nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac “aRmzrdelobiTi“ mizniT; 

emociuri (fsiqologiuri) Zaladoba  _ qcevebi, romelTa mizania akontrolos, marTos bavSvis 
moqmedebebi da emociebi misi damorCilebis mizniT: damamcirebeli metsaxeliT mimarTva, 
muqara, iseTi saqcielis dabraleba, romelic mas ar Caudenia da sxva. bavSvze Zaladobaa 
mozrdilTa Cxubi bavSvis TandaswrebiT. emociuri Zaladoba SeiZleba vlindebodes calke 
an SeiZleba warmoadgendes fizikuri an seqsualuri Zaladobis Semadgenel nawils;

seqsualuri Zaladoba _ bavSvis gamoyeneba seqsualuri miznebisaTvis: seqsualuri 
metyvelebiT devna, erotiuli elferis alersi, TvalTvali,  bavSvisTvis pornografiuli 
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suraTebis gadaReba, seqsualuri Sinaarsis filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis 
daTvalierebis nebarTva an xelSewyoba,  gaupatiureba an gaupatiurebis mcdeloba, sasqeso
organoebis demonstrireba, Ria saubrebi seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis 
gaRviZebis mizniT, sisxlis aRreva (incesti), sxeuliT vaWrobis iZuleba da sxva. 

ugulebelyofa _ bavSvis sicocxlis, janmrTelobisa da ganviTarebisaTvis aucilebeli 
saWiroebebis (sakvebi, sacxovrebeli, tansacmeli, movla, meTvalyureoba, yuradReba, 
ganaTleba, samedicino daxmareba da sxva) regularuli daukmayofilebloba mSoblis 
Tu meurvis mxridan, obieqturi mizezebis gamo (siRaribe, fsiqikuri daavadebebi, 
gamoucdeloba) an amgvari mizezebis gareSe. 

1.3.  bavSvze Zaladobis Sedegebi

Zaladoba yovelTvis seriozul zians ayenebs bavSvis janmrTelobas. bavSvze Zaladoba 
SeiZleba sxvadasxva formiT ganxorcieldes, magram Zaladoba yovelTvis seriozul zians 
ayenebs bavSvis janmrTelobas, ganviTarebasa da socializacias, zogjer ki safrTxes 
uqmnis mis sicocxles. Zaladobis myisier Sedegebs miekuTvneba: fizikuri dazianebebi, 
mwvave fsiqologiuri problemebi; arsebobs mtkicebulebebi, rom ufrosebSi gamovlenili 
mravali daavadeba – gulis iSemiuri daavadebebi, sasunTqi da saWmlis momnelebeli 
sistemebis qronikuli daavadebebi,  simsivne da sxva – bavSvobaSi gadatanil ZaladobasTanaa 
dakavSirebuli.

bavSvebs, romlebic Zaladobas ganicdian,  fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRvevebi 
aReniSnebaT. dadgenilia, rom Zaladobis an travmis zemoqmedeba gavlenas axdens 
ganviTarebis procesSi myof bavSvis tvinze. im  bavSvebis Tavis tvini, romlebic xSirad 
ganicdian stress, fizikuri, seqsualuri Zaladobis an xangrZlivi ugulebelyofis saxiT, 
mTel TavianT resursebs garemoSi arsebuli safrTxis daZlevasa da gadarCenaze xarjaven. 

bavSvebi, romlebic Zaladobas ganicdian, xSirad CamorCebian Tanatolebs simaRliT, 
woniT an orive maCvenebliT erTdroulad. isini ufro gvian iwyeben siaruls, laparaks, 
iSviaTad icinian, cudad swavloben. aseT bavSvebs xSirad aReniSnebaT enurezi (Sardis 
Seukavebloba), metyvelebis problemebi, mavne Cvevebi (TiTebis wova, frCxilebis kvneta 
da sxva).

Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi, magram, arsebobs bavSvebis 
kategoria, romlebic sastiki mopyrobis „risk-jgufs” Seadgenen. mravalricxovan 
gamokvlevaTa Tanaxmad, riskis jgufSi Sedian bavSvebi, romelTa dedebic sistematurad 
ganicdian Zaladobas, Svilad ayvanili, bavSvTa saxlis aRsazrdelebi an „arasasurveli 
bavSvebi”. hiperaqtiuri, agreTve SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi aseve miekuT-
vnebian am jgufs, radgan xSirad aiZuleben  TavianT  mSoblebs maTi aRzrdis siZneleebiT 
gamowveuli imedgacruebebi da stresebi ganicadon. 

TviTon bavSvebi iSviaTad yvebian gadatanili Zaladobis Sesaxeb. xSirad maT arc ki ician 
da arc esmiT, rom mozrdilebi ar unda iqceodnen ase. bavSvebi Tavs damnaSaved Tvlian, 
isini daSinebulebi arian, maT rcxveniaT, ar ician, vis da rogori sityvebiT SeuZliaT 
uambon, eSiniaT, rom aravin daujerebT. 

Zaladobagancdili bavSvi mudmivi stresis mdgomareobaSi imyofeba, da Tu daxmarebis 
gareSe davtovebT, ukve mozrdil cxovrebaSi es masSi seriozul pirovnul gadaxrebs, 
Seuqcevad fsiqologiur problemebs gamoiwvevs.
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bavSvze Zaladobis socialuri da ekonomikuri Sedegebi: bavSvze Zaladoba uaryofiT 
zegavlenas axdens rogorc bavSvis  janmrTelobasa da ganviTarebaze, aseve ojaxebsa 
da sazogadoebaze. Zaladobagancdil bavSvebs darRveuli aqvT kavSiri ufrosebTan. ar 
aqvT TanatolebTan urTierTobis unari, mwiri codnisa da saWiro unarebis naklebobis 
gamo ver axerxeben  avtoritetis mopovebas skolaSi da sazogadoebaSi, zogjer aRiarebas 
kriminalur da asocialur garemoSi pouloben; aReniSnebaT alkoholisa da narkotikebis 
mimarT ltolva. zrdasrul asakSi, ojaxis Seqmnisas, SesaZloa seriozulma sirTuleebma 
iCinos Tavi. 

Zaladobis Sedegad miRebuli dazianebebi xSirad xangrZliv mkurnalobas saWiroebs, 
rac ojaxs finansurad mZime tvirTad awveba.  fsiqologiuri problemebi da sakuTari 
SesaZleblobebis gamovlenis sirTuleebi, romlebic aReniSnebaT Zaladobis msxverpl 
bavSvebs, ekonomikur problemas uqmnis maT zrdasrul asakSi.

1.4.  istoriuli mimoxilva

kacobriobis istoria savsea bavSvisadmi araRirseuli da sastiki damokidebulebis 
magaliTebiT. Tumca, uZvelesi droidanve  daiwyo garkveuli kategoriis  bavSvebis gansa-
kuTrebuli  mowyvladobis gacnobiereba da bavSvebze Zaladobis mimarT Seuwynareblobis 
saxelmwifo poziciis Camoyalibeba. 

dReisaTvis arsad da aravin davobs imis Taobaze, rom bavSvi daculi unda iyos Zaladobisa 
da ugulebelyofisgan, magram Tanamedrove samyaros  mainc ver vuwodebT usafrTxos.  
msoflio statistika SemaSfoTebelia - bavSvebze Zaladobis SemTxvevebma imata; sul ufro  
xSiria bavSvis janmrTelobisa da sicocxlis  xelyofis SemTxvevebi. bavSvebze Zaladoba 
seriozuli problemaa rogorc ganviTarebadi qveynebisTvis, sadac SimSili, omebi, 
normaluri sacxovreblis Tu jandacvis ararseboba TvalSisacemia, aseve - ganviTarebuli 
saxelmwifoebisTvisac. bavSvze Zaladoba problemaa saqarTveloSic. 

saqarTveloSi bavSvze Zaladobis sakiTxebi tabuirebuli iyo wlebis ganmavlobaSi da masze 
saubrebi mxolod 2000 wlidan daiwyo. am sakiTxisadmi sistemur doneze midgoma 2008 
wlidan iwyeba, rodesac  bavSvTa dacvis da keTildReobis mimdinare reformaSi bavSvze 
Zaladobis prevencia da Zaladobis msxverplTa dacva da daxmareba erT-erT prioritetul 
mimarTulebad gamoiyo. am mniSvnelovan gadawyvetilebas win uZRvoda 2007-2008 wlebSi 
Catarebuli gaeros bavSvTa fondis kvlevebi - “saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zaladobis 
erovnuli kvleva“ da “erovnuli kvleva saqarTvelos skolebSi Zaladobis Sesaxeb“.  kvlevam 
gamoavlina, rom saqarTveloSi bavSvTa mimarT Zaladoba iseve xSirad gvxvdeba, rogorc 
evropasa da sxva qveynebSi, sadac kvlevis msgavsi instrumenti gamoiyenes - saqarTveloSi 
mcxovrebi biWebis da gogonebis daaxloebiT 80% ganicdida sxvadasxva formis fizikur 
(79,8%) Tu fsiqologiur (82,3%) Zaladobas. 

bavSvTa Zaladobisgan dacvis sistemuri saxelmwifoebrivi midgomis damadasturebeli 
mniSvnelovani nabijia “bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis“ 
damtkiceba (2010 weli da 2016 weli ), romlis Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis 1 2

saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris, saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministrisa da saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2010 wlis 7 ivnisis  erToblivi brZaneba  N152/n - N496 - N45/n bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb.

 saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, 2016 wlis 12 seqtemberi.

1
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TviTon bavSvebi iSviaTad yvebian gadatanili Zaladobis Sesaxeb. xSirad maT arc ki ician 
da arc esmiT, rom mozrdilebi ar unda iqceodnen ase. bavSvebi Tavs damnaSaved Tvlian, 
isini daSinebulebi arian, maT rcxveniaT, ar ician, vis da rogori sityvebiT SeuZliaT 
uambon, eSiniaT, rom aravin daujerebT. 

Zaladobagancdili bavSvi mudmivi stresis mdgomareobaSi imyofeba, da Tu daxmarebis 
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gamovlena, SemTxvevis marTva procedurebiT gansazRvruli kompetenciebis farglebSi da 
referireba evaleba yvela dawesebulebas, romelic urTierTobs bavSvTan.

mTavrobis dadgenileba bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis  damtkicebasTan 
erTad, gulisxmobs rom am procedurebSi CarTulma TiToeulma saministrom, maT Soris 
Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis saministrom, unda SeimuSaos detaluri 
procedurebi (Sida instruqciebi) Sesabamisi TanamSromlebisTvis (muxli 6.7). 

garda amisa, saWiroa profesionalebisaTvis gankuTvnili gaidlainebis SemuSaveba, romelic
Seicavdes detalur saxelmZRvanelo informacias bavSvTa mimarT Zaladobis identifika-
ciis, samuSao procedurebisa da teqnikis, aseve profesionalebis rolis Sesaxeb refera-
lis sxvadasxva doneze (identifikacia, Sefaseba, Careva, monitoringi) da maTi profesiuli 
saqmianobis mowesrigebis regulaciebs.

3

3 gaeros bavSvTa fondis 2013 welis kvlevis - “bavSvTa mimarT Zaladoba saqarTveloSi“ rekomendaciebis mixedviT.
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Tavi 2.

bavSvze Zaladobis epidemiologia

2.1. gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) generaluri mdivnis samsaxuris 
kvleva bavSvebis mimarT Zaladobis Sesaxeb - 2006 weli

gaerTianebuli erebis organizaciam (gaero) 2001 wels gaeros generaluri asambleis 
TxovniT, Caatara kvleva `Zaladoba bavSvTa mimarT“. kvlevis mizani iyo mTel msoflioSi 
bavSvze Zaladobis problemebis Seswavla da am problemis mogvarebis gzebis Zieba. kvleva 
gamoqveynda 2006 wels da igi Catarda gaeros damoukidebeli eqspertis - paulo serxio 
pineiros xelmZRvanelobiT. kvleva efuZneboda koncefcias, romlis mixedviTac, bavSvs 
aqvs ufleba iyos daculi Zaladobisagan. es ufleba Camoyalibebulia `gaeros bavSvis 
uflebaTa konvenciis me-19 muxlSi, romelic warmoadgens saerTaSoriso xelSekrulebas 
da mas msoflios qveynebis umravlesoba awers xels. 

ZiriTadi informacia Segrovda kiTxvarebis saSualebiT. kiTxvari Seavso 133-ma qveyanam. 
kiTxvari respodentisagan moiTxovda mis qveyanaSi bavSvebze Zaladobis faqtebis detalur 
aRweras, agreTve, saxelmwifos mxridan bavSvze Zaladobaze reagirebisa da misi aRkveTis 
mizniT miRebuli zomebis Sesaxeb informacias. 

kvlevis Sedegad aRmoCnda, rom bavSvze Zaladoba SeimCneva msoflios yvela qveyanaSi da 
yvela sazogadoebaSi ganurCevlad socialuri fenisa, kulturisa, eTnikuri kuTvnilebisa 
an warmomavlobisa. kvlevam daadastura, rom Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes nebismier 
adgilze. ufro metic, miuxedavad imisa, rom adamianebis umetesobisaTvis cnobilia 
bavSvis uflebebis Sesaxeb, maT ician, rom bavSvi saWiroebs dacvas, raTa jansaR pirovnebad 
Camoyalibdes, bevr qveyanaSi bavSvze Zaladoba daSvebulia, radgan amis nebas iZleva iq 
arsebuli adaT-wesebi. 

kvlevis Sedegad dadginda: 

(WHO) monacemebiT, 2002 wels mTel msoflioSi
fizikuri ZaladobiT gardaicvala 53 000 bavSvi; 

is ganicdis, rogorc sityvier, aseve fizikur Zaladobas; 

aiZulebdnen daemyarebinaT sqesobrivi kavSiri an sxvagvarad Zaladobdnen masze 
seqsualurad;

Cautarda sasqeso organoebis mutilacia (operacia sasqeso organoebis dasaxiCrebis 
gamo).

(ILO), 2004 wels 218 milioni bavSvi iyo
Cabmuli SromaSi, aqedan 126 milioni asrulebda saxifaTo samuSaos, xolo 5-7 milioni 
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12

gamovlena, SemTxvevis marTva procedurebiT gansazRvruli kompetenciebis farglebSi da 
referireba evaleba yvela dawesebulebas, romelic urTierTobs bavSvTan.

mTavrobis dadgenileba bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis  damtkicebasTan 
erTad, gulisxmobs rom am procedurebSi CarTulma TiToeulma saministrom, maT Soris 
Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis saministrom, unda SeimuSaos detaluri 
procedurebi (Sida instruqciebi) Sesabamisi TanamSromlebisTvis (muxli 6.7). 

garda amisa, saWiroa profesionalebisaTvis gankuTvnili gaidlainebis SemuSaveba, romelic
Seicavdes detalur saxelmZRvanelo informacias bavSvTa mimarT Zaladobis identifika-
ciis, samuSao procedurebisa da teqnikis, aseve profesionalebis rolis Sesaxeb refera-
lis sxvadasxva doneze (identifikacia, Sefaseba, Careva, monitoringi) da maTi profesiuli 
saqmianobis mowesrigebis regulaciebs.

3

3 gaeros bavSvTa fondis 2013 welis kvlevis - “bavSvTa mimarT Zaladoba saqarTveloSi“ rekomendaciebis mixedviT.
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fizikuri Zaladoba farTod aris gavrcelebuli yvela regionSi. 

2.2. msoflio kvleva ojaxSi bavSvze Zaladobis Sesaxeb

msoflio jandacvis organizacia 2016 wels gamoaqveyna naSromi INSPIRE - Svidi 
strategia bavSvze Zaladobis dasasruleblad.  am naSromis mixedviT  bolo wlebis 
ganmavlobaSi msoflios 96 qveyanaSi 1 miliardma bavSvma ganicada emociuri, fizikuri da 
seqsualuri Zaladoba, rac bavSvTa (2-dan -18 wlamde) mosaxleobis  naxevaria. amasTanave 
gasaTvaliswinebelia, rom bavSvze Zaladobis SemTxvevebi dafarulia, rac dasturdeba 
globaluri monacemebis meta analiziT - magaliTad, bavSvebis mier gakeTebuli Setyobineba 
seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi 30-jer, xolo fizikuri Zaladobis SemTxvevaSi 75-jer 
ufro xSiria, vidre qveynebis mier oficialurad registrirebuli SemTxvevebi. 

gogonebi gansakuTrebiT mowyvladebi arian seqsualuri Zaladobis mimarT - magaliTad 
sicocxlis ganmavlobaSi gadatanili seqsualuri Zaladobis monacemTan 18%-Si gvxvdeba 
seqsualuri Zaladoba gogonaze, xolo biWebSi es monacemi utoldeba 8%-s. gogonebze 
seqsualuri moZaladeebi arian mamakacebi. gogonebze Zaladoba umetes SemTxvevebSi xdeba 
im garemoSi, sadac igi wesiT daculad unda grZnobdes Tavs - saxlSi, skolaSi, gzaze 
skolasa da saxls Soris, TemSi. gogonebze Zaladobis SemTxvevebi didia humanitaruli 
krizisebis, iZulebiTi gadaadgilebis da post-konflituri situaciebis dros. zogadad, 
samidan erTi gogona 15-dan 19-wlamde asakSi iyo emociuri, fizikuri an seqsualuri 
Zaladobis msxverpli.

2.3  bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva saqarTveloSi

2007 wels gaeros bavSvTa fondis SekveTiTa da samTavrobo da arasamTavrobo seqtorebis 
TanamSromlobiT saqarTveloSi Catarda bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva. 
kvlevis ZiriTadi mizani iyo saqarTveloSi bavSvze Zaladobis xasiaTisa da masStabis 
dadgena. kvleva asaxavs Zaladobis im SemTxvevebs, romelic saqarTveloSi mcxovreb 
bavSvebs ukavSirdeba. kvleva iZleva miTiTebebs Zaladobis Sedegebisagan bavSvTa dacvis 
meqanizmisa da Zaladobis prevenciis Sesaxeb. 

erovnuli kvleva saqarTveloSi or etapad warimarTa. pirveli etapi 2007 wels bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebs swavlobda ojaxebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi, meore 
etapze _ 2008 wels, Seswavlili iqna skolebSi bavSvze Zaladobis sakiTxi. 

kvlevis Sedegebi: 

quCaSi, alkoholi/narkotikis gamoyeneba, nacnobis mkvleloba, iaraRis gamoyeneba, 
ufrosebs Soris dartyma/cema) - 49.1%. 

sagniT cema, daniT damuqreba) - 54.0%. 

  INSPIRE: seven strategies for ending violence against children, © World Health Organization 2016
  Ending violence against children: six strategies for action. New York: UNICEF; 2014.
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daCagvra, daTrgunva/Sercxvena) - 59.1%. 

Sexeba, seqsualuri urTierTobis mcdeloba) -7.8%. 

TavSi/saxeSi dartyma, Tmis moqaCva, panRuris amokvra, tkena/dazianeba, TiTebis 
gadagrexa, mogudva, dabma, daWra) - 71.1%. 

galanZRva, nivTis moparva/gatexa, ganzrax damcireba, Tavi sulelad agrZnobina) - 61.5%. 

tansacmlis iZulebiT gaxda, gaixada tansacmeli, Seexo bavSvis sxeulis intimur 
nawils, aiZula bavSvi misi sxeulis intimur nawils Sexeboda, aiZula bavSvs seqsualuri 
urTierToba) - 16.6%. 

tkena/dazianeba, TavSi/saxeSi dartyma, panRuris amokvra, TiTebis gadagrexa. mogudva, 
dabma, daWra) -  47%. 

mimarTva, nivTis moparva/gatexva, cudi SefasebiT damuqreba) - 47.5%. 

tansacmlis iZulebiT gaxda, Seexo bavSvis sxeulis intimur nawils, aiZula bavSvs 
misi sxeulis intimur nawils Sexeboda - 5.6%.  respondentTa mier aRwerili yvelaze 
gavrcelebuli sasjeli iyo bavSvis cema sajdomze SiSveli xeliT, saxriT. xolo 4.5%-
ma es 10-ze metjer gaakeTa.

zogadi daskvnebi 

aRmzrdelobiT dawesebulebebSi; 

Tanatolebisagan;

bavSvze seqsualuri Zaladoba saWiroebs damatebiT kvlevas. 

2.4  bavSvze Zaladobis statistikuri monacemebi bavSvTa dacvis (referirebis) 
proceduris damtkicebis Semdeg

bavSvTa dacvis (referirebis) proceduris damtkicebis Semdeg (2010 w), bavSvze Zaladobis 
SemTxvevebis gamovlenis da referirebis SemTxvevebis raodenoba progresulad  izrdeba. 
socialuri momsaxurebis saagentos, bavSvze Zaladobis SemTxvevebis miRebaze da 
reagirebaze pasuxismgebeli organos statistikuri monacemebiT mixedviT, suraTi Semdegia 
- 40 SemTxveva 2009 wels, 90 SemTxveva 2010 w., 142 SemTxveva 2011 w., 208-2012 w., 
320 – 2013 w., 362 – 2014 w., 691 - 2015 w.; 775 – 2016 wels. 
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Tavi 3.

bavSvze Zaladobis mizezebi

Zaladoba individualuri, jgufuri, socialuri, kulturuli faqtorebis urTierTqmedebis 
Sedegia. calke aRebuli verc erTi faqtori ver xsnis, ratom iqceva erTi adamiani 
agresiulad, meore ki - ara, ratom xdeba erTgan Zaladobis meti SemTxveva, vidre sxvagan. 
ojaxSi, TemSi, socialur, kulturul da ekonomikur sivrceSi mravali faqtori arsebobs, 
romelTa urTierTqmedebam, SesaZloa, bavSvze Zaladobis provocireba moaxdinos, an 
piriqiT, - Zaladobis safrTxe Seamciros.

risk-faqtorebi, romlebic xels uwyoben bavSvze Zaladobis gavrcelebas, SeiZleba daiyos 
individualur/pirovnul urTierTobaTa, sazogadoebriv/TemSi arsebul da socialur 
risk-faqtorebad.

a) individualuri/pirovnul urTierTobaTa risk-faqtorebi

mSoblebTan da mzrunvelebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

rom arTmevs mas unars, izrunos bavSvze;

araadekvatur qcevas avlens;

periodSi;

bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

xasiaTi);

ganviTarebaSi  CamorCena,  qronikuli daavadeba);

(agresiuloba, impulsuroba da sxva) an fsiqikuri   janmrTelobis problemebi;



17

Semcirebas;

urTierTobebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

problemebi, simartovis da umweobis gancdebi, mudmivi  daZabuloba, bavSvis aRzrdaSi
xelSewyobis Sewyveta, dava bavSvze meurveoba/mzrunvelobis Taobaze;

seqsualuri orientaciis, uZlurebis an cxovrebis stilis mizeziT;

b) sazogadoebrivi/TemSi arsebuli risk-faqtorebi

nakleboba;

g) socialuri risk-faqtorebi

an, zogadad, Zaladobas sxvebis mimarT, fizikuri dasjis CaTvliT;

da qalebisaTvis;

bavSvis statuss akninebs;
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Tavi 4

bavSvis ganviTarebis bio-fsiqo-socialuri aspeqtebi da 
maTi mniSvneloba bavSvze Zaladobis identificirebis da 

Zaladobis msxverpli bavSvis dacvis procesSi

4.1 bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi

asakobrivi Taviseburebebis codna xels uwyobs bavSvebis ukeT gagebas da dadebiTad aisaxeba 

bavSvTan komunikaciis xarisxze; bavSvis dacvis da misi keTildReobis gaumjobesebaze. 

bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi da mosalodneli reaqciebi asakebis mixedviT

mniSvnelovania imis codna, rom CamoTvlili maxasiaTeblebi ganxiluli unda iyos 
bavSvebis individualur TaviseburebebTan da bavSvis ganviTarebis Tanamedrove donesTan 
konteqstSi, aseve, imis gaTvaliswinebiT, rom zogierTi bavSvi sxvebze ufro swrafad 
viTardeba.

dabadebidan 1 wlamde (Cviloba)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba

1-dan 3 wlamde (adreuli)

kognituri ganviTareba

yoveli nivTi;
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pirovnuli da emociuri ganviTareba

usafrTxoebas ganapirobeben;

socialuri ganviTareba

gagebas;

3-dan 6/7 wlamde (skolamdeli)

kognituri ganviTareba

Sesaxeb, aqvT drois gancda;

gamiznulad;

Soris.

pirovnuli da emociuri ganviTareba
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socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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TanatolebiT.

11-dan 13/14 wlamde (sqesobrivi momwifebis periodi)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

da Secbuneba-dabneulobas;

usamarTlobis gancda);

siyvarulis moTxovnilebasTan erTad;

socialuri ganviTareba

14-dan 18 wlamde (mozardoba)

kognituri ganviTareba

logikurad azrovneba uZneldebaT;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

20

socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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midrekileba;

darwmunebulobaze;

lizebas sakuTari Zalebis rwmenis gazrdas, TviTdamkvidrebis da TviTrealizaciis-
ken swrafvas.

socialuri ganviTareba

samarTlianobas, Tanasworobas, Rirsebas;

garemomcvelTa Sexeduleba;

safuZveli.

4.2. mijaWvuloba

Cvilobis asakidan adamiani socialuri da emociuri ganviTarebis ramdenime fazas gadis. 
pirvel, yvelaze axlo da mniSvnelovan kavSirs Cvili amyarebs dedasTan an im adamianTan, 
vinc  masze zrunavs. britanelma fsiqiatrma da fsiqoanalitikosma, jon boulbim (1907-
1990) SeimuSava  bavSvis ganviTarebis Tanamedrove Teoria - mijaWvulobis Teoria (1969) da  
am pirveli, yvelaze mWidro da Zlieri emociuri kavSiris asaRniSnad gamoiyena termini 
„mijaWvuloba“.

mijaWvuloba - Zlieri emociuri urTierTkavSiri or adamians Soris, romelic 
ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi erTmaneTs scildebian.

bavSvi, sakuTari usafrTxoebis misaRwevad da TviTgadarCenis uzrunvelsayofad, 
instinqturad miiswrafvis dadebiTi urTierTobebis damyarebisa da SenarCunebisaken. 
rogorc wesi, bavSvs myari da sando mijaWvuloba im adamianis mimarT uyalibdeba, romelic 
masze zrunavs. jansaRi mijaWvuloba bavSvebs garemomcvel samyaroSi usafrTxoebis 
grZnobas uRvivebs, samyaros SemecnebaSi, swavlasa da ganviTarebaSi exmareba. arasando 
mijaWvulobis Camoyalibebis dros, mzrunvelebi, SesaZloa, uzrunvelhyofdnen bavSvis 
fizikur saWiroebebs, rogoricaa sakvebi, TavSesafari, tansacmeli, sisufTave, magram ver 
axerxebdnen emociuri siTbos bavSvamde mitanas.
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patara bavSvs ar ZaluZs Tavis dacva, ar SeuZlia sxva, alternatiuli mzrunvelis povna 
Tavisi saWiroebebis dasakmayofileblad. bavSvis arCevani xSirad ukiduresad SezRudulia, 
roca mzrunveli mas pasuxobs ignorirebiT, agresiiT an araprognozirebadi qceviT. droTa 
ganmavlobaSi amgvari reaqciebi bavSvSi dabneulobas, gaurkvevlobas da xSir SemTxvevebSi 
mijaWvulobis deficits warmoSobs.

TviTgadarCenis survilidan gamomdinare, bavSvebi Semgueblurad pasuxoben amgvar 
garemoze. rogorc wesi, isini Zvelebur midgomas aRar inarCuneben, TavianTi saWiroebebis 
dakmayofilebas aRar moiTxoven da gaurbian mzrunvelTan urTierTobas, radgan am 
urTierTobas maTTvis SeSfoTeba, tkivili da SiSi mohqonda. 

mijaWvulobis ganviTarebis fazebi

Cvili  mSoblebs urTierTobisken ubiZgebs, maTTan siaxlove awynarebs. Cvili cnobs 
dedis suns, xmas, arCevs dedis nakvTebs. bavSvi jer dedaze mijaWvuli araa, amitom sxva 
adamianebTan darCenas ar aprotestebs.

(momvlelze) da ucxo adamianze gansxvavebulad reagirebs bavSvi swavlobs, rom misi 
qmedebebi irgvliv myofTa qcevas ganapirobebs. iwyeba ndobis ganviTareba. 

momvlelis (dedis) mimarT mijaWvuloba aSkaraa. bavSvSi Cndeba separaciuli (ganSoreba) 
SfoTva, roca mas mSobeli tovebs. is mousvenari xdeba da SfoTvas ganicdis („7 Tvianebis 
SfoTva“).

ganviTareba bavSvebs SesaZleblobas aZlevs, garkveulwilad gaTvalon mSoblis dabruneba. 
amitom ganSorebis mimarT protesti klebulobs. bavSvebi mSoblebTan molaparakebas, 
”vaWrobas”iwyeben.

mijaWvulobis tipebi 

1. sando mijaWvuloba

2. arasando mijaWvuloba: ganridebuli,  ambivalenturi da dezorganizebuli.

sando mijaWvulobis qceviTi gamovlinebebia: 

gamocdileba, rom is mSobels yovelTvis axsovs.

aris Tbili, mgrZnobiare, Tanmimdevruli, roca swrafad reagirebs bavSvis tirilze.

„sando bazas“, advilad poulobs megobrebs, advilad umklavdeba stress, aqvs kargi
TviTSefaseba.

arasando - ganridebuli mijaWvulobis dros bavSvi ar miiltvis dedisken fizikur 
kontaqtze. is damoukidebelia, dedisgan ar iRebs TanagrZnobas, gulgrilia da mowyenili, 
roca raRac awuxebs an stkiva ar iTxovs daxmarebas, yvelas erideba. aseT SemTxvevebSi deda 
(an adamiani, romelic masze zrunavs) xSir SemTxvevaSi emociurad miuwvdomelia. dedas ar 
moswons, rom bavSvi maszea damokidebuli da yoveli damoukidebeli qmedebis SemTxvevaSi 
aqebs mas. Sedegad, bavSvi SeiZleba iyos agresiuli, braziani da daumorCilebeli, ris 
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midrekileba;

darwmunebulobaze;

lizebas sakuTari Zalebis rwmenis gazrdas, TviTdamkvidrebis da TviTrealizaciis-
ken swrafvas.

socialuri ganviTareba

samarTlianobas, Tanasworobas, Rirsebas;

garemomcvelTa Sexeduleba;

safuZveli.

4.2. mijaWvuloba

Cvilobis asakidan adamiani socialuri da emociuri ganviTarebis ramdenime fazas gadis. 
pirvel, yvelaze axlo da mniSvnelovan kavSirs Cvili amyarebs dedasTan an im adamianTan, 
vinc  masze zrunavs. britanelma fsiqiatrma da fsiqoanalitikosma, jon boulbim (1907-
1990) SeimuSava  bavSvis ganviTarebis Tanamedrove Teoria - mijaWvulobis Teoria (1969) da  
am pirveli, yvelaze mWidro da Zlieri emociuri kavSiris asaRniSnad gamoiyena termini 
„mijaWvuloba“.

mijaWvuloba - Zlieri emociuri urTierTkavSiri or adamians Soris, romelic 
ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi erTmaneTs scildebian.

bavSvi, sakuTari usafrTxoebis misaRwevad da TviTgadarCenis uzrunvelsayofad, 
instinqturad miiswrafvis dadebiTi urTierTobebis damyarebisa da SenarCunebisaken. 
rogorc wesi, bavSvs myari da sando mijaWvuloba im adamianis mimarT uyalibdeba, romelic 
masze zrunavs. jansaRi mijaWvuloba bavSvebs garemomcvel samyaroSi usafrTxoebis 
grZnobas uRvivebs, samyaros SemecnebaSi, swavlasa da ganviTarebaSi exmareba. arasando 
mijaWvulobis Camoyalibebis dros, mzrunvelebi, SesaZloa, uzrunvelhyofdnen bavSvis 
fizikur saWiroebebs, rogoricaa sakvebi, TavSesafari, tansacmeli, sisufTave, magram ver 
axerxebdnen emociuri siTbos bavSvamde mitanas.
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gamoc SeiZleba ar uyvardeT jgufSi da aRmoCndes izolaciaSi.

arasando - ambivalenturi mijaWvulobis SemTxvevaSi, bavSvi ar aris darwmunebuli, 
rom mSoblis ndoba SeiZleba, rom safrTxis SemTxvevaSi is daculi iqneba da miiRebs 
TanagrZnobas mSoblisgan. aseTi bavSvi bevrs tiris, ebRauWeba dedas da momTxovnia. deda 
an is  adamiani, romelic bavSvze zrunavs, aris  araTanmimdevruli, qaoturi da Znelia 
misi qcevis ganWvreta. Sedegad, bavSvi aris mousvenari, daZabuli  da SfoTavs, Zalian 
aris damokidebuli ufrosebze, aRmzrdelebi mas an aTamameben,  an ubrazdebian. SeiZleba 
gaxdes jgufSi „gantevebis vaci“.

arasando-dezorganizebul mijaWvulobisas, bavSvi mSoblis mimarT SiSs gamoxatavs. mas 
uWirs grZnobebisa da qcevebis kontroli, emociebis gamoxatva, ar icis, vis SeiZleba 
endos da vis – ara. mas axasiaTebs Senelebuli  moZraobebi,  disociaciebi, gaSeSeba, 
„gayinuli“ saxis gamometyveleba, guneba-ganwyobilebis swrafi cvlileba. mSobeli 
bavSvis mimarT uyuradRebo da gulgrilia, Tavs aridebs mas. xSirad mimarTavs  bavSvze 
Zaladobas da ugulebelyofas. Sedegad ki bavSvi Tavdapirvelad ,,aprotestebs“ mSoblis 
gulgrilobas. SemdgomSi is ,,wydeba“ mSobels, iketeba sakuTar TavSi, avlens Semdegi 
saxis qcevis formebs: tyuili, qurdoba, sxvisi saku rebis ganadgureba, sakuTari 
Tavis dazianeba, Zaladoba sxvebze. 

dezorganizebuli mijaWvulobis mizezebia:

urTierTobisas. magaliTad, mSoblis safrTxis Semcveli (SemaSinebeli) qceva an
„SeSinebuli“, zedmetad frTxili qceva, aseve - umweo qceva.

bavSvobaSi gadatanili Zaladoba, romelsac mozrdilobaSi sakuTar Svilze imeorebs.

rogorc irkveva, mozrdilTa disfunqciebi saTaves maT bavSvobaSi iRebs. bavSvis nebismierma 
amgvarma Semgueblurma pasuxma SeiZleba araerTi garTuleba gamoiwvios grZelvadian 
periodSi, maT Soris – ganviTarebis Seferxebebi socialuri, kognituri Tu emociuri 
funqcionirebis mxriv. 

Tu sicocxlis pirvel wels jansaRi mijaWvulobis Camoyalibeba ver moxerxda, ukve 
zrdasrul cxovrebaSi Tavs iCens Semdegi fsiqo-socialuri problemebi:

Sekavebis SeuZlebloba;

sayuradReboa, rom bavSvobaSi Casaxul am garTulebebs xangrZlivi efeqti aqvT
da isini adamians mTeli cxovreba Tan sdevs. Tumca, adamianTa umravlesobas aqvs
pirovnuli zrdis potenciali da Camoyalibebuli uaryofiTi gamovlinebebis
Sesacvlelad maT profesiuli daxmareba dasWirdebaT.
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Tavi 5.

Zaladobagancdili bavSvis emociuri da qceviTi niSnebi

siyvaruli, daculobis SegrZneba da gancda, rom masze zrunaven, bavSvis mniSvnelovani 
bazisuri saWiroebaa. rodesac es saWiroebebi ar kmayofildeba, bavSvi SeimuSavebs Tavis 
gadarCenis, dacviT strategiebs. 

dacviTi strategiebia:

a) ususurobis, gaubedaobis da sxvaze damokidebulebis demonstrireba: „Tu damTmobi
viqnebi, xels aRar maxleben“.

b) sakuTar TavSi Caketva, izolacia: „Tu yvelas CamovSordebi, Cemi moreva aravis moundeba“.

g) agresiuli, dominanturi, Zaladobrivi qceva: „Tu Zlieri viqnebi da Zalaufleba meqneba,
veravin verafers gamibedavs“. 

travmul movlenaze bavSvis sapasuxo reaqcia damokidebulia iseT faqtorebze, rogoricaa 
asaki, ganviTarebis done, aRzrdis kultura. 

Zaladobis msxverpli bavSvisTvis damaxasiaTebelia:

rom arakompetenturia;

TavSi eZebs: “raRac arasworad gavakeTe”, “Cemi bralia, ase ar unda meTqva” da a.S.;
TviTon cdilobs “gamosworebas”;

TanatolebTan normaluri urTierToba; Tvlis, rom TanatolTagan gansxvavdeba da
misi cxovrebac imitom aris gansxvavebuli;

rom gansakuTrebuli araferi xdeba;

asec unda iyos”;

adamianad Tvlis, romelic yuradRebas ar imsaxurebs.

Zaladobis mowme bavSvis Taviseburebebi

iZieben;
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niSnebi;

Zaladobrivi qcevis mibaZvis riski;

piriqiT, iqneba, damyoli, rogorc msxverpli.

kanondamrRvevi bavSvis Taviseburebebi

mZafri STabeWdilebebis, Tavgadasavlebis Ziebisken, mSoblebsa da sxva mozrdilebze
Sokismomgvreli STabeWdilebis moxdenisa da am gziT maTgan aRiarebis mopovebisken
ubiZgebs.

-   Znelad gadaaqvs imedgacruebebi;
-   arasakmarisi TviTkontroli;
-   impulsuroba da agresiuloba;
-   daSvebuli Secdomebis, agreTve piradi da jgufuri antisocialuri qmedebebis
    simZimis arasaTanado Sefaseba;
-   moraluri principebis da socialuri prioritetebis ganuviTarebloba;
-   gulgriloba an cinikuri damokidebuleba sazogadoebrivi Rirebulebebis, maT 
    Soris, swavlis mimarT;
-   ar eTanxmeba da uaryofs samarTlebriv da moralur normebs;
-   xiblavs damnaSavis statusis  miReba;
-   mcdari warmodgena pirad Tavisuflebasa da damoukideblobaze;
-   damaxinjebuli warmodgena cxovrebaze, adamianTa urTierTobebze, awmyosa da 
    momavalze;
-   SurisZiebisken swrafva, zogjer „Sepyrobilia“ SurisZiebis gegmebiT.

grZelvadian mexsierebaze.

da sivrceSi;

arasrulad da zereled erTveba sapasuxo kontaqtSi;

miznebis misaRwevad;

da grZelvadian perspeqtivaSi, naklebad fiqrobs momavalze;
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xSirad  masze ufros
adamianebTan an TanatolebTan, advilad poulobs kriminalur motivacias.

ratom malaven  bavSvebi maT mimarT ganxorcielebuli Zaladobis faqtebs?

gaxmaureba;

Semdeg;

Zaladobis yvela formisTvis damaxasiaTebeli saerTo niSnebi

ganviTarebis Seferxeba - bavSvis ganviTarebis maxasiaTeblebis Seusabamoba asakobriv 
normasTan, magaliTad, siarulis dawyebis, metyvelebis aTvisebis da sxva.

regresia - ukve arsebuli unar-Cvevebis dakargva an ganviTarebis ufro dabal doneze 
dabruneba.

zrdis Seferxeba/SeCereba - bavSvis simaRlis da/an wonis Seusabamoba asakobriv normasTan, 
rac xSirad dakavSirebulia bavSvis araadeqvatur movlasTan an bavSvze mzrunveli piris 
socialur/sulier mdgomareobasTan.

mSoblebTan bavSvis aranormaluri urTierTmoqmedeba - bavSvebi Zalze mgrZnobiareni arian 
mSobelTa guneba-ganwyobilebebis mimarT da potenciuri konfliqtis CaxSobas cdiloben. 
Sedegad, arcTu iSviaTad xdeba rolebis inversia - bavSvi gansakuTrebulad mgrZnobiarea 
mSoblebis mdgomareobis mimarT da cdilobs Sesabamisi reagireba moaxdinos. Zaladobis 
msxverpl bavSvebs xSirad mSoblebis eSiniaT.

fsiqo-emociuri mdgomareobis darRveva - dabali TviTSefaseba, SfoTva, depresia, 
suiciduri mcdelobebi.

saskolo moswrebis mkveTri daqveiTeba.

problemuri an araadeqvaturi qceva - zogjer, gansakuTrebiT, patara bavSvebSi, SeiniSneba 
uCveulo mousvenroba/agzneba, SiSi, TamaSisa da mecadineobisadmi interesis dakargva, 
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araadeqvaturi qcevebi, romlebic ganpirobebulia imiT, rac bavSvma dainaxa an ganicada, 
magaliTad, Zaladoba an seqsualuri xasia is qmedebebi.

damTrgunveli grZnobebi da gancdebi - danaSaulis  da SiSis grZnobebi, usamarTlobis 
gancda; zogierTi bavSvi fiqrobs, rom maT ar daimsaxures mozrdilTa siyvaruli, rom 
isini arasasurvelni arian. zogi bavSvi SurisZiebis gegmebs awyobs, zogi ki Zaladobas 
imeorebs sxvebTan mimarTebaSi. 

bavSvebi, romlebic ojaxSi Zaladobis Semswreebi arian, igive simptomebs avlenen, rasac 
Zaladobis msxverpli bavSvebi

moZalade mSoblebis qceviTi gamovlinebebi

momxdarSi dazaralebulis dadanaSauleba;

samedicino daxmarebisTvis, xSirad - mxolod gareSe pirTa iniciativiT;

bavSvobaSi.
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Tavi 6

bavSvze Zaladobis sxvadasxva formis fizikuri niSnebi

6.1. fizikuri  Zaladoba 

fizikuri Zaladobaa nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac „aRmzrdelobiTi“ mizniT.

arsebiTi kiTxva, romelic sakuTar Tavs unda davusvaT, aris Semdegi: SeiZleboda Tu ara, 
rom es travma bavSvs SemTxveviT gasCenoda, uneblieT mosvloda? iseTma aSkara fizikurma 
niSnebma, rogoricaa sisxlCaqcevebi, damwvrobis kvali, SeSupebebi, kopebi, nakawrebi, 
Wrilobebi, Calurjebebi da kanis sxva dazianebebi, motexilobebi, naWrilobevebi 
sxvadasxva xarisxis SexorcebebiT - unda SegvaSfoTos da vecadoT, gavarkvioT, Tu ra 
moxda. mniSvnelovania gavacnobieroT, Seesabameba Tu ara bavSvis ganmartebebi dazianebebis 
Sinaarss; sxva sityvebiT rom vTqvaT, aris Tu ara monaTxrobi sando da asaxavs Tu ara 
realur movlenebs.

Zaladobaze, SesaZloa, miuTiTebdes mocemuli an warsulSi arsebuli dazianebebi. 
aucilebelia am eWvebis gafantva an dadastureba.  arsebobs simptomTa da niSanTa 
CamonaTvali, magram es aris saeWvo maxasiaTeblebis CamonaTvali, romlebic, SesaZloa, 
bavSvis mimarT Zaladobaze miuTiTebdes.

Cvilis sxeulze arsebuli Wrilobebi da sisxlCaqcevebi  Zaladobis seriozul formaze 
miuTiTebs. aseT dros maRalia Sinagani dazianebebis albaToba da amitom aucilebelia 
Sesabamisi gamokvlevebis Catareba.

fizikuri Zaladobis identificirebisas, gansakuTrebiT mniSvnelovania anamnezSi arsebuli 
saeWvo niSnebis gaanalizeba, magaliTad: 

tkenia);

dalurjebebi, nawiburebi, nakawrebi);

ar mogeridoT damatebiTi SekiTxvebis dasma. magaliTad, Tu ori Tvis bavSvs Tavi aqvs 
gatexili, iqneb es sxva ramem gamoiwvia da ara sawolSi kotrialma. 

Zaladobis Sedegad ganviTarebuli fizikuri dazianeba SeiZleba iyos sxvadasxvagvari - 
msubuqi nakawri Tu Calurjeba, motexili Zvlebi, tvinis Seryeva, Sinagani organoebis 
(Tirkmlebis, RviZlis, filtvebis, naRvlis buStis da sxva) dazianeba. Zaladobam SeiZleba 
sikvdilic ki gamoiwvios. 
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bavSvze Zaladobis yvelaze xSiri da advilad amosacnobi gamovlinebaa kanis dazianeba. 
Zaladobagancdili bavSvebis 90%-s mxolod zedapiruli dazianebebi aReniSnebaT: 

bavSvze Zaladobis da/an daavadebis gamosavlenad mniSvnelovania samedicino dawesebulebis 
droulad CarTva. 

6.1.1. sisxlCaqcevebi

araZaladobriv sisxlCaqcevebs pirdapiri kavSiri aqvs 5 wlamde bavSvis ganviTarebis 
donesTan. umoZrao  Cvilebis sxeulze arsebuli  sisxlCaqcevebi Zalian iSvaTadaa 
gamowveuli araZaladobrivi mizezebiT.  amitomac  amgvari SemTxvevebi safuZvlianad unda 
iqnes gamokvleuli. biWebs da gogonebs sisxlCaqcevebis arsebobis Tanabari albaToba aqvT. 
sxeulis garkveuli nawilebis dazianeba Zalzed iSviTadaa gamowveuli SemTxveviTobebiT 
(waqceviT da sxva):

     cevebi: majebze, barZayebze, dundulebze, muxlebze, genitaliebze.

mniSvnelovania dazianebebis bavSvis asakTan, ganviTarebis donesTan da istoriasTan 
mimarTebaSi ganxilva.   SemTxveviTi dazianebebi ZiriTadad Tavs iCenen sxeulis wina da 
Zvlovan adgilebSi. yuradReba miaqcieT specifikur dazianebebs, rogoricaa dartymis, 
cemis kvali (qamriT, wkepliT, maTraxiT, joxiT), romelic ZiriTadad rbil qsovilebze 
gvxvdeba.

mniSvnelovania sisxlCaqcevebis xandazmulobis dadgena, Tumca kvlevebma aCvena, rom 
SeuiaraRebeli TvaliT SeuZlebelia sisxlCaqcevis xandazmulobis zustad gansazRvra. 
sizuste damkvirveblis mixedviT varirebs, rogorc dazianebis uSualo naxvisas, agreTve 
fotosuraTebis daTvalierebis dros.

sisxlCaqcevebis SemTxvevaSi aucilebelia ojaxis istoriis codna  hematologiur 
daavadebebTan mimarTebaSi, xolo diferencirebuli diagnozi unda gatardes qvemoT 
CamoTvlis daavadebebTan da mdgomareobebTan. fizikuri Zaladobis dasadgenad da/an sxva 
daavadebebis gamovlenisTvis eqimis CarTva aucilebelia. 
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medikamentebiT;

zogierTi tradicia SesaZloa Zaladobac iyos;

mSoblebma, SesaZloa, Tqvan, rom bavSvs advilad uCndeba “Calurjebebi“, rasac, TavisTavad,  
gansakuTrebuli Rirebuleba ar gaaCnia. roca bavSvi da mSobeli sisxlCaqcevas 
araadekvaturad xsnis, saWiroa misi Semowmeba koagulopaTiur daavadebebze (sisxlis 
Sededebis darRveva). aseve gasaTvliswinebelia, rom koagulopaTiuri  daavadebebi ar 
gamoricxaven sxeulis ganzrax dazianebebs da piriqiT.

6.1.2. nakbenebi

nakbeni  yovelTvis  cxovelis, bavSvis Tu zrdasrulis  mier   miyenebuli  dazianebaa.  
mniSvnelovania nakbenTa Taviseburebebis codna. 

cxovelebi: Sinaur ZaRlebs oTxi gamokveTili eSvi aqvT. isini sigrZiT sakbeC kbilebs 
mniSvnelovnad aRematebian. amitomac ZaRlis nakbeni ZiriTadad eSvebis mier gamowveul 
mrgval an samkuTxa naCxvletebs warmoadgens. amas garda,  kbilebis mier Semowerili forma 
V-s mogvagonebs.

adamianebi: adamianebs ufro mrgvlovani TaRebi aqvT, laTinuri -s msgavsi. 
eSvebic naklebad gamokveTilia da Sesabamisad, nakbenze Tanabrad Cans eSvebisa da sakbeCi 
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bavSvisa da zrdasrulis nakbenebi: bavSvisa da zrdasruli adamianis nakbenebs Soris ar 
aris didi da advilad SesamCnevi gansxvavebebi. amitom xSirad maTi garCeva SeuZlebelic 
kia. mTavari gansxvaveba zomaa.

6.1.3. motexilobebi

bavSvisaTvis Zvlis gatexva did Zalisxmevas saWiroebs. nebismieri motexilobis SemTxveva 
saguldagulod unda iqnes Seswavlili. ZaladobiT gamowveuli motexiloba xSirad 
farulia, gansakuTrebiT xSiria neknebis dazianeba.

rac ufro mcirewlovania bavSvi, miT metia imis albaToba, rom is Zaladobis msxverplia. 
SemTxveviTi motexilobebis 85% xuT welze zemoT bavSvebSi gvxvdeba, ZaladobiT 
gamowveuli motexilobebis 80%-s ki 18 Tvis asakamde bavSvebSi vawydebiT. oTx Tvemde 
asakis bavSvebi, romlebsac motexiloba aReniSnebaT, gansakuTrebiT didi albaTobiT arian 
Zaladobis msxverplni.
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bavSvze Zaladobis yvelaze xSiri da advilad amosacnobi gamovlinebaa kanis dazianeba. 
Zaladobagancdili bavSvebis 90%-s mxolod zedapiruli dazianebebi aReniSnebaT: 

bavSvze Zaladobis da/an daavadebis gamosavlenad mniSvnelovania samedicino dawesebulebis 
droulad CarTva. 

6.1.1. sisxlCaqcevebi

araZaladobriv sisxlCaqcevebs pirdapiri kavSiri aqvs 5 wlamde bavSvis ganviTarebis 
donesTan. umoZrao  Cvilebis sxeulze arsebuli  sisxlCaqcevebi Zalian iSvaTadaa 
gamowveuli araZaladobrivi mizezebiT.  amitomac  amgvari SemTxvevebi safuZvlianad unda 
iqnes gamokvleuli. biWebs da gogonebs sisxlCaqcevebis arsebobis Tanabari albaToba aqvT. 
sxeulis garkveuli nawilebis dazianeba Zalzed iSviTadaa gamowveuli SemTxveviTobebiT 
(waqceviT da sxva):

     cevebi: majebze, barZayebze, dundulebze, muxlebze, genitaliebze.

mniSvnelovania dazianebebis bavSvis asakTan, ganviTarebis donesTan da istoriasTan 
mimarTebaSi ganxilva.   SemTxveviTi dazianebebi ZiriTadad Tavs iCenen sxeulis wina da 
Zvlovan adgilebSi. yuradReba miaqcieT specifikur dazianebebs, rogoricaa dartymis, 
cemis kvali (qamriT, wkepliT, maTraxiT, joxiT), romelic ZiriTadad rbil qsovilebze 
gvxvdeba.

mniSvnelovania sisxlCaqcevebis xandazmulobis dadgena, Tumca kvlevebma aCvena, rom 
SeuiaraRebeli TvaliT SeuZlebelia sisxlCaqcevis xandazmulobis zustad gansazRvra. 
sizuste damkvirveblis mixedviT varirebs, rogorc dazianebis uSualo naxvisas, agreTve 
fotosuraTebis daTvalierebis dros.

sisxlCaqcevebis SemTxvevaSi aucilebelia ojaxis istoriis codna  hematologiur 
daavadebebTan mimarTebaSi, xolo diferencirebuli diagnozi unda gatardes qvemoT 
CamoTvlis daavadebebTan da mdgomareobebTan. fizikuri Zaladobis dasadgenad da/an sxva 
daavadebebis gamovlenisTvis eqimis CarTva aucilebelia. 
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beWis Zvlis motexiloba: beWis spiraluri motexilobebi ar aris xSiri da metwilad 
ZaladobasTanaa mWidrod dakavSirebuli. mxris Zvlis nebismieri motexiloba, mxris 
sartylis garda,  bavSvze ganxorcielebul Zaladobaze eWvis safuZvelia.

mravlobiTi motexilobebi  ufro metad Zaladobis msxverplebSi gvxvdeba. 

neknebi: Tu bavSvs ar aqvs Zvlis daavadeba an ar aqvs gadatanili travma (magaliTad,  
avtosagzao SemTxveva), maSin, didi albaTobiT, gatexili neknebi gadatanil Zaladobaze 
miuTiTeben, gansakuTrebiT, patara bavSvebis SemTxvevaSi, is  yvelaze xSirad njRrevasTanaa 
dakavSirebuli.

barZayis motexiloba, rogoric ar unda iyos is; gansakuTrebiT yuradsaRebia barZayis 
motexiloba bavSvebSi, romlebic damoukideblad ar gadaadgildebian. mas Semdeg, rac bavSvs 
siaruli SeuZlia, man sirbilis dros dacemiT SeiZleba miiRos spiraluri motexiloba. 
metad gavrcelebulia barZayis Zvlis ganivi motexilobebi, romelic  rogorc SemTxveviTi, 
ise  Zaladobrivi gziT miRebuli travmebis dros viTardeba.

xerxemlis dazianebebi: gansakuTrebiT kisris, gulmkerdis  an  welis  midamoSi. aucilebelia 
mTliani xerxemlis suraTis  naxva. mas xSirad axlavs Tavis dazianeba. dazianebebi kisris 
areSi  bavSvis Zlieri SenjRrevis Sedegad Cndeba.

Zvlis Tavis (metafizis) motexiloba:   es SedarebiT iSviaTi motexilobaa. axalSobil bavSvebSi 
is SeiZleba dakavSirebuli iyos dabadebis dros miRebul travmasTan, fizioTerapiasTan 
an deformorebuli terfebis  “kastigTan“, SedarebiT mozrdil bavSvebSi ki is didi 
albaTobiT Zaladobaze miuTiTebs. 

Tavis qalas motexiloba: rogorc nebismieri sxva motexiloba, esec moiTxovs   Zalas. 
Txemis  Zvlis xazovani  dazianeba yvelaze xSiria. is  SeiZleba iyos rogorc SemTxveviTi, 
ise  ara SemTxveviTi  motexiloba.

xSirad, mxolod bavSvis sruli gamokvlevis Semdeg dgindeba Zvlebis motexilobis faqtebi. 
Zvlebis Sezrdis stadiebis mixedviT SeiZleba ganisazRvros, Tu rodis miiRo bavSvma 
travma. Sexorcebis sxvadasxva stadiaze arsebuli motexilobebi bavSvze Zaladobis erT-
erTi niSania.

mniSvnelovania  yuradRebiT Seswavla da masSi 
arsebuli iseTi faqtorebis gaTvaliswineba,  rogoricaa: 

yovelives? ra gavlena iqonia aman bavSvze? Tu daeca, saidan da ra zedapirze?

da  policiis CarTviT?
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gamokvlevebi, romlebic tardeba Zaladobis, daavadebis an sxva mdgomareobebis 
diferencirebisTvis:

warmoadgens. mxolod rentgenografiulma kvlevam, SesaZloa ar asaxos   realuri
suraTi, Sesabamisad xSir SemTxvevebSi saWiroa rentgenografiisaa da skanirebis
kombinireba;

bavSvebSi - rekomendirebulia ConCxis sruli gamokvleva.

yovel Cvils, miuxedavad imisa, aReniSneba Tu ara mas nevrologiuri simptomebi.
gaxsovdeT, kompiuteruli tomografiiT ar gamoCndeba Tavis qalis motexiloba.

6.1.4. muclis Rrus (intra-abdominaluri)  dazianebebi

muclis Rrus (intra-abdominaluri) dazianebebi sakmaod iSviaTia. yvelaze xSirad is sam 
wlamde bavSvebSi gvxvdeba. intra-abdominalur dazianebebs sikvdilis maRali maCvenebeli 
aqvs, gansakuTrebiT maSin, roca diagnozi dagvianebiTaa dasmuli.   rogorc irkveva,  RviZli 
yvelaze xSirad dazianebadi organoa.  Tumca nebismieri sxva organoc SeiZleba daziandes, 
gavrcelebulia muclis Rrus organoebidan wvrili nawlavis dazianeba. gansakuTrebiT 
xSiria iseT bavSvebSi, romlebzec Zaladobdnen, an romlebic raime ubedur SemTxvevaSi 
moyvnen (avtosagzao SemTxveva, dacema).  intra-abdominaluri dazianebebis  niSnebia:

tkivili, sefsisi;

aReniSneba garegani sisxlCaqcevebi;

gamokvlevebi, romlebic unda Catardes

eqimis mier gasinjva - daTvaliereba,
laboratoriuli gamokvleva

    sisxlis, Sardis analizi da sxva kvlevebi);

    kompiuteruli tomografia - gansakuTrebiT zustia muclis Rrus dazianebebis 
    aRmoCenisaTvis; 

    SesaZloa ultrasonografiis gamoyeneba; 

    gulmkerdis rentgeni dazianeb

    muclisa da gulmkerdis rentgeni (horizontaluri da vertikaluri) siTxisa da 
airebis donis gansazRvrisaTvis;

aris SemTxvevebi, rodesac, miuxedavad dazianebis arsebobisa, rentgenis suraTze 
dazianebuli kerebi ar Cans.
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6.1. 5. siTburi dazianebebi

damwvrobebi da nafufqebi sakmaod gavrcelebuli dazianebebia. maTi umravlesoba ganzrax 
araa miyenebuli da gamowveulia mSoblis uyuradRebobiT, xandaxan ugulebelyofiTac ki. 
SedarebiT iSviaTia ZaladobiT gamowveuli damwvrobebi. gansakuTrebiT mZime SemTxvevebSi,  
srulfasovani reabilitaciisTvis aucilebelia rekonstruqciuli qirurgiis gamoyeneba. 
SemTxveviTi damwvrobebi da dafufqvebi metwilad skolamdeli asakis bavSvebSi gvxvdeba.

dafufqvebi:  siTburi dazianebebis 70% cxeli siTxeebiTa gamowveuli. riskis jgufSi 
gansakuTrebiT patara bavSvebi arian, - isini xSirad miiltvian cxeli siTxiT savse 
WurWlisaken, rac zogjer kargad ar sruldeba. bavSvi SeiZleba daifufqos onkanis 
mduRare wyliTac. 

damwvrobebi: damwvroba SeiZleba gamoiwvios Sexebam gamaTbobelTan, cecxlTan, 
nakverCxalTan, uTosTan, asanTTan, sigaretTan, sanTelTan an nebismieri sxva cxeli 
zedapiris mqone saganTan. SesaZloa mzis damwvrobac.

siTburi dazianebebis suraTi

Zaladobisa da siTburi dazianebis dakavSireba xSirad sakmaod rTulia. swored amitom 
bevri SemTxveva Seutyobinebeli rCeba, gansakuTrebiT maSin, roca bavSvs sxva tipis 
dazianebebi ar aReniSneba. am problemis martivi gadaWris da mzamzareuli gza ar arsebobs. 
gadamwyveti faqtori eqimis gamocdilebaa. 

ZaladobiT miyenebul damwvrobaze SeiZleba miuTiTebdes:

diferenc reba daavadebasa da Zaladobas Soris

gamoiwvios damwvrobis msgavsi gaRizianeba;

ara SemTxveviTi dazianebi, rogorc wesi, gvxvdeba:

    terfebsa da mtevnebze;

    fexebsa da dundulebze;

    saxeze.

niSnebi, romlebic Zaladobriv qmedebebze miuTiTeben: 

sazRvrebiT;
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6.1.6 sxva araSemTxveviTi dazianebebi

fizikuri Zaladobisas vawydebiT Semdeg dazianebebsac:

gamoyenebiT gamowveuli dazianebebi;

mSobelTa monayolze. rogorc wesi, SemTxveviT daxrCobebi gvxvdeba 8 - dan 24 Tvem- 
       de asakis bavSvebSi. ufros bavSvebSi es SeiZleba miuTiTebdes Zaladobaze an epilef- 
     siaze (mozrdil bavSvebSi).

6.2. bavSvze seqsualuri Zaladoba 

xSirad seqsualuri Zaladoba sxva tipis ZaladobebTanaa dakavSirebuli. seqsualur 
ZaladobasTan gamklavebaSi TanamSromloba umniSvnelovanesia. am tipis Zaladobis 
arsebobisas aucilebelia samedicino eqspertis da/an eqimis adreuli CarTva. 

seqsualuri Zaladoba bavSvze sxvadasxva gziT SeiZleba gamovlindes: momxdari zogjer 
gasaubrebis dros SeiZleba amotivtivdes, zogjer eqimis mier gasinjvis dros. moZalades 
bavSvTan specifikuri urTierToba aqvs - is SeiZleba eferebodes da emuqrebodes. amitomac 
bavSvis mier Zaladobis gamoaSkaraveba iSviaTia, gansakuTrebiT urTierTobis adreul 
etapze. seqsualuri Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia istoriis, bavSvis qcevisa da 
fizikuri niSnebis  erTmaneTTan dakavSireba.

6.2.1. niSnebi da simptomebi romlebic bavSvze seqsualuri Zaladobis eWvs badebs:

a). vaginaluri sisxldena – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:

travma:

naadrevi momwifebuloba.

iSviaTi anatomiuri anomalia – hemangioma

b). reqtaluri sisxldena  – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:
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naxeTqebi, romelTa mizezi SeiZleba iyos Zlieri yabzoba, nawlavis anTebiTi 
daavadeba an Zaladoba; 

yabzoba, nawlavis anTebiTi daavadeba;

infeqciuri diarea;

polipi (iSviaTia).

g). vulvovaginiti  – savaraudo mizezi SeiZleba 
iyos:

gadametebuli masturbacia (sajaro, xelisSemSleli) rogorc wesi, masturbacia
sxeuls ar azianebs.

     basTan iyos dakavSirebuli. bavSvi gadamisamarTebuli unda iqnas sasamarTlo-same- 
     dicino SefasebisTvis.

d). enurezi :

SesaZloa fizikur mizezebTan dakavSireba, Tumca, rogorc wesi,  fsiqologiuri/
qceviTi faqtorebiTaa gamowveuli. diferencialuri diagnozis dasmisas seqsualuri
Zaladoba gaTvaliswinebuli unda iyos.

      mebs. romlebic, SesaZloa, seqsualuri ZaladobiT iyos gamowveuli.

e). qceviTi gamovlinebebi:

dasaxiCreba, momatebuli agresia, seqsualuri qceva, fsiqomotoruli darRvevebi.

CamorCena, SfoTva, gazrdili mijaWvuloba). Tu bavSvis Secvlili qcevis ukan aSka-
      ra mizezi ar dgas, sakiTxi safuZvlianad unda iyos Seswavlili.

v). garkveuli diagnostikuri  gamovlinebebi:

daavadebis da Zaladobis diferencireba

rogorc nebismieri sxva SemTxvevaSi, mniSvnelovania istoriis gaTvaliswineba. yuradReba 
miaqcieT Semdeg faqtorebs:
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aucilebelia samarTaldamcavi sistemis CarTva, rasac aucileblad mohyveba bavSvis
gamokiTxva/dakiTxva;

mxolod arsebiTi detalebi unda iqnes dazustebuli;

ilaparakos. ar dasvaT pirdapiri an Camagonebeli kiTxvebi da sityvasityviT CaiwereT
rogorc kiTxvebi, agreTve pasuxebic. yvelaferi, rasac bavSvi ityvis, SesaZloa,
gamoyenebul iqnas, rogorc samxili sasamarTloSi. miRebuli informacia SesaZloa
arasando gaxdes  miRebuli iseTi SekiTxviT, romelic Tavad Seicavs pasuxs an
miRebulia pirdapiri kiTxvebis dasmiT.

rodis unda Semowmdes bavSvis genitaliebi da anusi

situaciebSi is aucilebeli proceduracaa (magaliTad,  SardsawveTi gzis
infeqciis, enkoprezis, abdominaluri tkivilis, meqanikuri dazianebis dros).

sertificirebulma specialistma Caataros (sasurvelia gamocdileba seqsualur
Zaladobis sakiTxebSi), mniSvnelovania kolposkopia

 da kvlevis Sedegebis fotodokumentireba.
mniSvnelovania sqesobrivi gziT gadamdebi infeqciebis testireba - STI testi.

gamokvlevis meTodologia

rodesac arsebobs eWvi Zaladobaze, gamokvlevas atarebs Sesabamisi sertificirebuli 
specialisti. savaldebuloa, gamokvlevis dawyebamde bavSvisa da mSoblisagan/meurvisgan 
Tanxmobis miReba. gamokvlevis Catarebis meTodologia Semdegia:

taluri kvleva. saqalwule apkis kvleva sxva teqnikebis gamoyenebiT xdeba: magaliTad,
folis kaTeteris gamoyenebiT da sxva.

nimuSis asaRebad (sasamarTlo eqspertiza da sqesobrivad gadamdebi daavadebebis
testireba) gamoiyeneba sarke (mwvave dazianebebis arsebobis SemTxvevaSi proqtoskopi
naklebad diskomfortulia);

gafarToeba, SesaZloa, seqsualur Zaladobaze miuTiTebdes, Tumca, diagnozis
dasmis erTaderTi safuZveli ver iqneba.

mniSvnelovania bavSvis stomatologiuri daTvaliereba. yuradReba unda gamaxvildes 
kbilebis arqonaze, travmirebuli kbilebis arsebobaze, agreTve, piris RruSi rbili 
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iyos:

gadametebuli masturbacia (sajaro, xelisSemSleli) rogorc wesi, masturbacia
sxeuls ar azianebs.

     basTan iyos dakavSirebuli. bavSvi gadamisamarTebuli unda iqnas sasamarTlo-same- 
     dicino SefasebisTvis.

d). enurezi :

SesaZloa fizikur mizezebTan dakavSireba, Tumca, rogorc wesi,  fsiqologiuri/
qceviTi faqtorebiTaa gamowveuli. diferencialuri diagnozis dasmisas seqsualuri
Zaladoba gaTvaliswinebuli unda iyos.

      mebs. romlebic, SesaZloa, seqsualuri ZaladobiT iyos gamowveuli.

e). qceviTi gamovlinebebi:

dasaxiCreba, momatebuli agresia, seqsualuri qceva, fsiqomotoruli darRvevebi.

CamorCena, SfoTva, gazrdili mijaWvuloba). Tu bavSvis Secvlili qcevis ukan aSka-
      ra mizezi ar dgas, sakiTxi safuZvlianad unda iyos Seswavlili.

v). garkveuli diagnostikuri  gamovlinebebi:

daavadebis da Zaladobis diferencireba

rogorc nebismieri sxva SemTxvevaSi, mniSvnelovania istoriis gaTvaliswineba. yuradReba 
miaqcieT Semdeg faqtorebs:
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qsovilebis dazianebaze. wina kbilebis arqona SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze 
oraluri sqesobrivi aqtis formiT. 

enisqveSa areSi sisxldena, SesaZloa, qveda ybis motexilobis Sedegi iyos. sisxlCaqcevebi 
rbil da magar sasaze SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze oraluri sqesobrivi 
aqtis formiT. 

mtkicebulebis Segroveba

mtkicebulebis Segro ebis sakiTxebSi kargad unda iyos gacnobierebuli yvela 
speci liasti, romelic bavSvze Zaladobis sakiTxebs exeba, maT Soris socialuri 
muSaki, miuxedavad imisa, mtkicebulebis Segroveba misi pirdapiri movaleba aris Tu ara.

iyos  Semgrovebeli, pacienti, TariRi, xelmowera da sxva informacia.

(gadamtani, laboratoriis mkvlevari).

SemTxvevidan 24 saaTis ganmavlobaSi;

pirdapiri mtkicebulebiTi mniSvnelobis nimuSebi: 

ucxo sxeuli an sxva organuli nivTierebis narCenebi;
laqa;
sisxli da Sardi narkotikze, alkoholze da sxva nivTierebebi;
anogenitaluri nacxi  spermisa da dnm-s Sesaswavlad.
gaurecxavi tansacmeli, TeTreuli, nebismieri sagani, romelsac, SesaZloa,
SemTxvevasTan kavSiri hqondes;

drois limiti mtkicebulebis mosapoveblad

seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi, yovelTvis aucilebelia sasamarTlo samedicino 
eqspertizis Catareba, Tumca, SedarebiT iSviaTia SemTxvevebi, rodesac msxverplis 
sasamarTlo-samedicino gamokvleva SemTxvevidan ramdenime saaTSi xdeba (dagvianebuli 
gamovlena, gawelili procedurebi da sxva). amitom, kargia, rodesac samedicino gamokvlevas 

adgili spermatozoidi sperma

vagina

anusi

piris Rru

tansacmeli/sawolis
TeTreuli

6 dRe

3 dRe

12–14 saaTi 
garecxvamde

12–18 saaTi

3 saaTi

–
garecxvamde



39

atareben kargad momzadebuli specialistebi da arsebobs Sesabamisi teqnikuri garemo. 

seqsualuri ZaladobiT gamowveuli daavadebebis prevencia da marTva

daniSvna  da profilaqtikuri antibiotikebis gamowera sqesobrivi gziT gadamdebi
daavadebebis aRmoCenis SemTxvevaSi;.

gacdena, ugulebelyofa, problemuri urTierToba, ganviTarebaSi CamorCena,
infeqciebi, imunizacia, narkotikebisa da alkoholis Warbi moxmareba);

mSobelTan/mzrunvelTan da bavSvTan erTad. rCevisTvis mimarTeT virusologs da
ganaxorcieleT Sesabamisi gamokvleva da marTva.

6.3. emociuri Zaladoba

socialuri muSakisTvis yvelaze rTuli, albaT, emociuri Zaladobis aRmoCenaa.  
mniSvnelovania fsiqologebis CarTva. emociur Zaladobas xSirad fsiqologiur 
Zaladobasac uwodeben. 

emociuri Zaladoba erT-erTi yvelaze meti zianis momtani  formaa da mas TiTqmis 
yovelTvis  Tan axlavs Zaladobis sxva formebic. is Tavis TavSi moicavs ganuwyvetliv 
kritikas, yvelafris bavSvisTvis dabralebas, damcirebas, daSinebas, dacinvas, izolirebas. 
emociuri Zaladoba ufro metad zogad, gangrZobiT damokidebulebas Seexeba, vidre 
konkretul SemTxvevas.  emociuri Zaladoba mniSvnelovan zians ayenebs bavSvis mentalur 
da fizikur janmrTelobas, aferxebs mis ganviTarebas.

emociuri Zaladobis gamomwvevi mizezi SeiZleba iyos:

Zaladoba ojaxSi.

depresia, sxva fsiqikuri Tu fizikuri problemebi.

simptomebi da niSnebi, romlebic, SesaZloa (magram araa aucilebeli),  miuTiTebdnen emociur 
Zaladobaze:

1. Cvilebi:
kvebasTan dakavSirebuli problemebi, tirili, cudi Zili,  Seferxeba ganviTarebaSi.
advilad gaRizianebadoba, apaTiuroba.
SesaZloa, daaxasiaTon, rogorc “rTuli bavSvi“, “TiTqos Cemi araa“, “ar vuyvarvar“,
“ganebivrebulia“, “msunagia“ da ase Semdeg.

2. skolamdeli bavSvebi: qanqarisebri moZraoba, Tavis dartyma kedelze, iatakze, cudi
xasiaTi, agresiuloba. qcevis tipi apaTiuridan zeaqtiurobamde; Seferxeba
ganviTarebaSi, gansakuTrebiT lingvistur da socialur aspeqtebSi.

3. skolis moswavleebi: Sardis Seukavebloba, sirTuleebi adamianebTan urTerTobaSi,
cudi niSnebi, gacdenebi skolaSi, antisocialuri qceva. SiSi, usiyvarulobisa da
martoobis gancdebi.
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4. mozardebi: depresia, sxeulis dazianeba, narkotikebisa Tu alkoholis Warbi
moxmareba, kvebiTi darRvevebi, dabali TviTSefaseba, agresiuloba da asocialuri
qceva;

damatebiTi niSnebi fizikuri gamokvlevisas

alersianoba, apaTiuroba da ase Semdeg.

destruqciuloba, zedmetad megobruloba da ase Semdeg.

emociuri Zaladobis sami mniSvnelovani faqtori

kvlevam aCvena, rom arsebobs emociuri Zaladobis ganmapirobebeli sami faqtori, romelTac  
saTanado yuradReba unda mieqces:

azartuli TamaSebi, alkoholisa Tu narkotikebis moxmarebasTan da ojaxSi
ZaladobasTan)

TiToeuli maTgani SesaZloa miuTiTebdes emociur Zaladobaze da saWiroebs Seswavlas.

emociuri Zaladobisa da ugulebelyofis kategoriebi

simwvave

emociuri Zaladobis simZimis Sefasebisas mniSvnelovnia mTeli rigi faqtorebis 
gaTvaliswineba, maT Sorisaa bavSvis asaki, Zaladobis xangrZlivoba, sixSire da bavSvis 
fsiqikuri adekvaturoba. gaiTvaliswineT, rom bavSvis didi asaki SeiZleba miuTiTebdes 
mxolod gvian aRmoCenaze da ara Zaladobrivi urTierTobis gvian dawyebaze.

emociuri Zaladobis SemTxvevaSi:

1. yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi, TiToeuli done yuradsaRebia;

2. gansazRvreT Zaladobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia
gaiareT;

3. mimarTeT bavSvTa dacvis samsaxurebs da gauziareT Tqvens xelT arsebuli informa-
cia.
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6.4. ugulebelyofa

nebismieri adamianis, profesionalis, romelsac bavSvTan Sexeba aqvs, pasuxismgeblobaa 
ugulebelyofis Tu sxva arasaTanado mopyrobis aRmoCena da Sesabamisi reagireba. 
socialur muSakis roli Seucvleli da mniSvnelovania bavSvis ugulebelyofis gamovlenasa 
da saTanado daxmarebis aRmoCenaSi.

6.4.1. ugulebelyofis formebi:

1. bavSvis fizikuri saWiroebebis ugulebelyofa (kveba, higiena, Cacma);

2. bavSvis samedicino saWiroebebis ugulebelyofa;

3. bavSvis sasicocxlo pirobebis ugulebelyofa (uyuradRebod datoveba, usafrTxoebis 
ugulebelyofa);

4. bavSvis inteleqtualuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad: bavSvi ver iRebs
saTanado ganaTlebas);

5. bavSvis socialuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad, bavSvs ar eZleva
TanatolebTan urTierTobis saSualeba).

rogorc wesi, ugulebelyofa qronikulia, Tumca is SeiZleba epizoduric iyos. amgvari 
SemTxvevebi xSiradaa dakavSirebuli  ojaxSi momxdar moulodnel cvlilebebTan Tu 
sirTuleebTan, magaliTad rogoricaa ganSoreba, depresia Tu sxva. mniSvnelovania imis 
gaTvalisiwineba, rom SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi gansakuTrebiT advilad 
SeiZleba gaxdnen ugulebelyofis msxverplni. rogorc wesi, ugulebelyofa siRaribesTanaa 
dakavSirebuli, Tumca mas SeiZleba SeZlebul ojaxebSic wavawydeT. 

6.4.2. ugulebelyofis niSnebi:

1. xSiri travmebi;.

2. acrebisadmi araTanmimdevruli damokidebuleba (argamocxadeba, xSiri dagvianeba da
ase Semdeg);

3. uyuradRebod datovebuli janmrTelobis problemebi;

4. zrunvis nakleboba (magaliTad, amindis Seusabamo Cacmuloba, dasvrili tansacmeli,
suni, daubaneli da sxva).

ugulebelyofili bavSvebi SesaZloa:

iyvnen arajansaR kvebiT reJimSi - maTi dieta iyos nakluli, an daubalansebeli;

iyvnen gadaxurebuli an civebi - SeamowmeT xelebi/fexebi sicivisgan miyenebul
dazianebebze, an, SesaZloa, bavSvebi amindis Sesabamisad ar iyvnen Cacmulebi

iyvnen uyuradRebobisagan fizikurad dazaralebulni - bavSvs Tavs daesxnen, avariaSi
moxvda, moiwamla;

iyvnen ganviTarebaSi Seferxebulni da iyvnen swavlaSi CamorCenilebi;

gamoirCeodnen rTuli an problematuri qceviT.

qronikuli daavadebebis da   bavSvebi gansakuTrebuli 
riskis qveS arian. es riski dakavSirebulia cud sacxovrebel pirobebTan, cud 
samedicino pirobebTan, ojaxur garemosTan da sazogadoebis damokidebulebasTan. bavSvis 
aRzrdasa da 
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zrunvasTan dakavSirebul sakiTxebs ver umklavdebian mSoblebi/mzrunvelebi, romelTac 
Tavad aqvT sxvadasxva saxis problemebi:

Zaladoba ojaxSi;

;

narkotikebisa da alkoholis moxmareba;

qronikuli daavadeba;

SemecnebiTi problemebi (disleqsia, diskalkulia);

fsiqikuri problemebi;

umuSevroba da siRaribe;

usaxlkaroba;

axalgazrda, martoxela mSobeli.

6.4.3. ugulebelyofis SemTxvevebis gamovlena

a). istoria

SeafaseT mSoblis codna - darwmundiT, rom mSobels/mzrunvels esmis Tu ras
niSnavs bavSvis janmrTeloba, ganviTareba da  saWiroebebi;.

ojaxuri da socialuri garemo – daadgineT, ra tipis resursebi (fuladi Tu sxva)
aqvs mSobels/mzrunvels da ra raodenobiT xmardeba bavSvs. SeafaseT mSoblebis
pirovnuli, socialuri, finansuri resursebi, janmrTeloba, mxardamWerTa qseli
(formaluri da araformaluri) da maTi xelmisawvdomoba bavSvisTvis: fizikurad
da emociurad;

bavSvisadmi damokidebuleba - ganixileT  arsebuli urTierTobebi,  yuradReba
miaqcieT ojaxis wevrebisa da bavSvis urTierTobas, iyo Tu ara bavSvi dagegmili/
sasurveli, ojaxis wevrebis damokidebulebas ojaxis sxva bavSvebTan, aris Tu ara
bavSvi sasurveli sqesis. xom ar aris bavSvi ugulebelyofis riskis qveS (qronikuli
daavadeba, SezRuduli SesaZleblobebi)?

b). bavSvis janmrTeloba - SeiswavleT bavSvis janmrTeloba, ganviTarebis done, qceva, 
janmrTelobis Zveli problemebi, ubeduri SemTxvevebi da ase Semdeg.

mSoblis problematika - narkomoxmareba, azartuli TamaSebi da sxva;

ganixileT, aqvs  Tu ara mSobels/mzrunvels unari, motivacia da SesaZlebloba
daakmayofilos bavSvis saWiroebebi.

g). gamokvleva

Sexvedris ganmavlobaSi daakvirdiT bavSvisa da mSoblis/mzrunvelis urTierTobas;

mSobeli/mzrunveli:

iCens Tu ara yuradRebas bavSvisadmi? rogor akontrolebs?
rogori urTierToba aqvs bavSvTan?
aris Tu ara fokusirebuli bavSvze da icis bavSvis saWiroebebi?
Tavisi interesebi ufro mniSvnelovania misTvis, vidre bavSvis?

bavSvi:
daakvirdiT, rogori damokidebuleba aqvs bavSvs didebTan, da-ZmasTan. daakvirdiT
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bavSvis qcevas;

daakvirdiT bavSvis ganviTarebis dones (lingvisturi, socialuri, motoruli) da
fizikur kondiciebs (WuWyiani frCxilebi, gamonayari, mouvleli kani da ase Semdeg);

daakvirdiT anemiis (rkinis deficiti) niSnebs - mag. fermkrTali kani;

daakvirdiT, Seesabameba Tu ara garemo bavSvis saWiroebebs

d). Semdgomi nabijebi

yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi;

gansazRvreT mdgomareobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia 
gaiareT;

SeimuSaveT intervenciis gegma.

6.5. gamogonili da Cagonebuli daavadebebi

(miunhauzenis sindromi)

miunhauzenis sindromi Zaladobis formaa da ara daavadeba.  es sindromi ar gamoricxavs 
sxva tipis Zaladobis arsebobas. miunhauzenis sindromis gamomwvevi mizezi, rogorc wesi, 
mSobeli an mzrunvelia, romelsac aqvs fsiqikuri problemebi da eZebs daavadebas sxva 
adamianSi. ZiriTadad, es sxva adamiani bavSvia. 

xSirad mSoblis an mzrunvelis mizani yuradRebis mipyrobaa. miunhauzenis sindromi 
SeiZleba sxvadasxvagvarad gamovlindes da mZime Sedegebamde mivides, rogoricaa bavSvis 
ganzrax mowamvla, daxrCoba da sxva.

6.5.1. gamovlineba

warmoSoba);

wyvets xvelebas);

substancia - metadoni, marili).

Tqven winaSe SeiZleba miunhauzenis sindromi iyos, roca:
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ZiriTadad, miunhauzenis sindromze eWvi pediatrs ebadeba. miunhauzenis sindromis 
gamovlena socialur muSakebsac SeuZliaT. swored amitomaa bavSvisa da ojaxis istoriis 
detaluri Seswavla mniSvnelovani. am formis Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia 
monayolis qronologiurad dalageba da Segrovebuli informaciis detaluri analizi.

6.5.2. reagireba 

specialistTa rolebi:

unda ga analizon xelT arsebuli informacia mSoblebis Sesaxeb da 
Seecadon, rom pirvel adgilze bavSvis usafrTxoeba daayenon da ara 
mSoblebisadmi piradi damokidebuleba;

Cagonebuli daavadebebis gamovlenaSi - aris Tu ara esa Tu is janmrTelobis
problema, Tu mogonili an gamowveulia sxva qmedebebiT;

Sesafaseblad;

gamogonil-Cagonebul daavadebebze reagirebis mTavari principia bavSvis usafrTxoebis 
uzrunvelyofa:

qmedebiT bavSvi, SesaZloa, safrTxis qveS aRmoCndes. yvela faqtori gaiTvaliswineT
da mxolod amis Semdeg ganixileT Seqmnili situacia mSoblebTan. gaxsovdeT, bavSvis
usafrTxoeba mTavaria;

sindromis dadasturebas, Tu fiqrobT, rom bavSvis sicocxles da keTildReobas
safrTxe emuqreba;

iyos eWviT, rom bavSvis keTildReoba safrTxeSia da ara imiT, rom miunhauzenis
sindromi dadasturda;

arsebobas.
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Tavi 7. 

bavSvze seqsualuri Zaladobis ZiriTadi sakiTxebi

7.1. ra aris seqsualuri Zaladoba bavSvze? 

bavSvis gamoyeneba seqsualuri moTxovnilebebis dasakmayofileblad da/an gamorCenis 
mizniT, rac moicavs: seqsualuri metyvelebiT Tu SeniSvnebiT devnas, seqsualur garyvnas, 
erotiul alerss, bavSvisTvis pornografiuli suraTebis gadaRebas, seqsualuri Sinaarsis 
filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis daTvalierebis nebarTvas an xelSewyobas,  
gaupatiurebas an gaupatiurebis mcdelobas, sasqeso organoebis demonstrirebas, Ria 
saubrebs seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis gaRviZebis mizniT, sisxlis 
aRrevas (incesti), sxeuliT vaWrobis iZulebas da sxva.

bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba qmedebaTa farTo speqtrs moicavs. seqsualuri 
Zaladobis SemTxvevaSi mniSvneloba ara aqvs imas, bavSvis TanxmobiT moxda es Tu ara. 
mozrdils, jer erTi, iolad SeuZlia bavSvze zegavlenis moxdena, da meore, bavSvs ar 
SeuZlia am qmedebaTa mniSvnelobis gageba, maTi Sefaseba. garda amisa, moZalade Tavisi 
miznis misaRwevad xSirad mimarTavs muqaras an SantaJs. bavSvisTvis yvelaze mZime 
fsiqologiuri travmaa. 

seqsualuri Zaladoba SeiZleba moxdes ojaxs gareT an ojaxSi.  Zaladobis msxverpli 
SeiZleba gaxdes nebismieri asakis bavSvi, rogorc gogona, aseve biWi. xSir SemTxvevebSi  
ojaxs gareT seqsualuri Zaladoba gaupatiurebis saxiT xdeba, fizikuri TavdasxmiTa 
da muqariT. amgvari Zaladobis msxverpli umetesad mozardebi arian. ojaxSi seqsualur 
Zaladobas qronikuli xasiaTi aqvs, zogjer wlebis manZilze grZeldeba, bavSvis CaTreva 
am qmedebebSi TandaTanobiT xdeba, msxverpli ufro mcire asakisaa, vidre ojaxs gareT 
Zaladobis SemTxvevaSi. 

7.2.  mcdari warmodgenebi da faqtebi bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

mcdari warmodgenebi: bavSvebi tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba seqsualuri 
Zaladoba.

faqtebi: bavSvebi iSviaTad tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba Zaladoba. 
ufro piriqiT, maT SeiZleba Seamciron Zaladobis buneba da xarisxi, radgan eSiniaT 
moZaladisa da agreTve SiSoben, rom maT ver gaugeben an daadanaSauleben. 

mcdari warmodgenebi:  bavSvebi TviTon arian macduneblebi mozrdilisa da bavSvis 
seqsualur urTierTobebSi.

faqtebi: bavSvebs, iseve rogorc yvela sxva cocxal arsebas, axasiaTebT seqsualuri 
gancdebi, magram maT jer ar aqvT codna da gamocdileba imisaTvis, rom TanatolTa wris 
gareT seqsualuri gamocdilebis inicireba moaxdinon. mozrdil adamianebs aqvT aseTi 
codna da gamocdileba. isini acnobiereben, rom seqsualuri qmedebebiT eqspluatacias 
uweven da zians ayeneben bavSvs.

mcdari warmodgenebi:  bavSvis mimarT seqsualur Zaladobas umeteswilad bavSvisTvis 
ucxo, ucnobi adamianebi axorcieleben.

faqtebi:  xSir SemTxvevaSi (SemTxvevaTa 75-90%) bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
axorcieleben adamianebi, romlebsac bavSvebi kargad icnoben da romlebsac endobian. 
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ZiriTadad, miunhauzenis sindromze eWvi pediatrs ebadeba. miunhauzenis sindromis 
gamovlena socialur muSakebsac SeuZliaT. swored amitomaa bavSvisa da ojaxis istoriis 
detaluri Seswavla mniSvnelovani. am formis Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia 
monayolis qronologiurad dalageba da Segrovebuli informaciis detaluri analizi.

6.5.2. reagireba 

specialistTa rolebi:

unda ga analizon xelT arsebuli informacia mSoblebis Sesaxeb da 
Seecadon, rom pirvel adgilze bavSvis usafrTxoeba daayenon da ara 
mSoblebisadmi piradi damokidebuleba;

Cagonebuli daavadebebis gamovlenaSi - aris Tu ara esa Tu is janmrTelobis
problema, Tu mogonili an gamowveulia sxva qmedebebiT;

Sesafaseblad;

gamogonil-Cagonebul daavadebebze reagirebis mTavari principia bavSvis usafrTxoebis 
uzrunvelyofa:

qmedebiT bavSvi, SesaZloa, safrTxis qveS aRmoCndes. yvela faqtori gaiTvaliswineT
da mxolod amis Semdeg ganixileT Seqmnili situacia mSoblebTan. gaxsovdeT, bavSvis
usafrTxoeba mTavaria;

sindromis dadasturebas, Tu fiqrobT, rom bavSvis sicocxles da keTildReobas
safrTxe emuqreba;

iyos eWviT, rom bavSvis keTildReoba safrTxeSia da ara imiT, rom miunhauzenis
sindromi dadasturda;

arsebobas.
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mcdari warmodgenebi:   seqsualuri Zaladoba mxolod erTxel xdeba.

faqtebi:  xSirad bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba xangrZlivad mimdinare procesia, 
romlis drosac moZalade sargeblobs bavSvTan damyarebuli axlo urTierTobiT, bavSvis 
ndobiT. xSirad uSualod seqsualur qmedebebSi bavSvis CarTvas win uswrebs seqsualuri 
elferis xangrZlivi “mosamzadebeli” periodi.

mcdari warmodgenebi:  seqsualuri Zaladoba iwyeba pubertatul (mozardobis) asakSi.
 seqsualuri Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes, roca bavSvi jer kidev Cvilobis 

asakSia. skolamdeli asakis bavSvebi iTvlebian maRali riskis jgufad. yvelaze xSirad 
Zaladobas ganicdian 6-dan 11 wlamde asakis bavSvebi.

mcdari warmodgenebi:  bavSvs azianebs mxolod sqesobrivi aqti.

faqtebi: bavSvisTvis matravmirebelia seqsualuri Zaladobis nebismieri forma. seqsualuri 
ZaladobiT miyenebuli ziani emociuri bunebisaa da momdinareobs imedgacruebis, Ralatis, 
izolaciis, sircxvilis, SfoTvis da bavSvobis dakargvis gancdebidan, romlebsac bavSvi 
grZnobs da mas mozrdil cxovrebaSic gahyveba.

7.3. bavSvis bunebrivi da problemuri seqsualuri qcevebi

aucilebelia, calke ganvixiloT bavSvebis seqsualuri TamaSebis mniSvneloba SesaZlo 
seqsualuri Zaladobis SefasebiT. rodesac patara bavSvebi seqsualurad iqcevian, zogjer 
Znelia ganvasxvavoT bunebrivi da jansaRi qceva iseTi qcevisagan, romelic saxifaTo 
signals warmoadgens da bavSvis mier gancdili qaosis Sesaxeb gvamcnobs. amitom bavSvebTan 
momuSave profesionalebs unda SeeZloT  erTmaneTisgan ganasxvavon bavSvis bunebrivi da 
problemuri seqsualuri qcevebi. 

bunebrivi da jansaRi seqsualuri qceva - es aris gamokvlevaze, informaciis Segrovebaze 
mimarTuli qceva. esaa qceva, roca bavSvebi ikvleven erTmaneTis sxeulebs, aTvaliereben, 
exebian (magaliTad, eqimobanas TamaSisas), an ikvleven, ecnobian sqesis rolebsa da qcevebs 
(mag., saxlobanas TamaSisas). 

7.3.1. bunebrivi da jansaRi seqsualuri qcevis niSnebi:

ganviTarebis donis mqone bavSvebi.

atareben erTad (isini SeiZleba iyvnen megobrebi, Zmebi, debi), erTad TamaSoben
sxvadasxva TamaSebs da axorcieleben sxvadasxva gamokvlevebs, maT Soris sqesisac;

ara erTaderTi variantia. amasTan, SezRudulia droSi.

sircxvilsa da Sewuxebas.

seqsualur qmedebebs wyveten. es imitom xdeba, rom bunebrivi, jansaRi seqsualuri
qcevisas travmis gaTamaSeba ar xdeba.

axsnas, ras da ratom akeTebda (mag., “eqimobanas” vTamaSobT”).
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7.3.2. seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis qceviTi niSnebi

zogadad, seqsualuri Zaladoba uSualod arRvevs “sxeulis sazRvrebs”. amitom misi 
Sedegebi „sxeulis qcevaSi“ Cans. zogierTi bavSvi sakuTar sxeuls gansakuTrebulad malavs 
da nebismier kontaqts gaurbis. zogi piriqiT, sakuTari sxeulis demonstrirebas Riad 
cdilobs da yvelas „sTavazobs“ sakuTar sxeuls, sxeulis normalur sazRvrebs kargavs, 
fizikuri siaxlovisa da distanciis socialurad miRebuli normebis aTviseba ar SeuZlia. 
bavSvebi da mozardebi seqsualur Zaladobaze reaqcias sxvadasxva asakSi sxvadasxvagvarad 
avlenen.

bavSvebi 3 wlamde:  SiSebi, grZnobebis qaosi, Zilis darRveva, madis dakargva, ucxo 
adamianebis mimarT SiSi, seqsualuri TamaSebi.

skolamdelebi:  SfoTva, grZnobebis qaosi, braleuloba, sircxvili, zizRi, umweoba, 
sakuTari ”gafuWebulobis” gancda; qcevis darRvevebi - regresi, agresia, masturbacia, 
gaucxoeba, seqsualuri TamaSebi.

umcrosi saskolo asakis bavSvebi: ufrosebis mimarT winaaRmdegobrivi grZnobebi, 
ojaxuri rolebis gansazRvris sirTuleebi, SiSi, sircxvilis, zizRis grZnobebi, sakuTari 
”gafuWebulobis” SegrZneba, samyaros mimarT undobloba; qcevaSi SeiniSneba ganmartoeba, 
agresia, dumili an moulodneli alaparakeba, Zilis darRveva, ”binZuri sxeulis” SegrZneba, 
seqsualuri qcevebi sxva bavSvebTan. 

mozardebi: depresiuli mdgomareoba, danakargis gancda; qcevaSi - izolacia, sxva bavSvebiT 
manipulireba seqsualuri siamovnebis miRebis mizniT, winaaRmdegobrivi qceva.

bavSvis  qcevebi,  romelebic, SesaZloa, Zaladobaze miuTiTebdnen

mozardis sarisko qcevebi

46

mcdari warmodgenebi:   seqsualuri Zaladoba mxolod erTxel xdeba.

faqtebi:  xSirad bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba xangrZlivad mimdinare procesia, 
romlis drosac moZalade sargeblobs bavSvTan damyarebuli axlo urTierTobiT, bavSvis 
ndobiT. xSirad uSualod seqsualur qmedebebSi bavSvis CarTvas win uswrebs seqsualuri 
elferis xangrZlivi “mosamzadebeli” periodi.

mcdari warmodgenebi:  seqsualuri Zaladoba iwyeba pubertatul (mozardobis) asakSi.
 seqsualuri Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes, roca bavSvi jer kidev Cvilobis 

asakSia. skolamdeli asakis bavSvebi iTvlebian maRali riskis jgufad. yvelaze xSirad 
Zaladobas ganicdian 6-dan 11 wlamde asakis bavSvebi.

mcdari warmodgenebi:  bavSvs azianebs mxolod sqesobrivi aqti.

faqtebi: bavSvisTvis matravmirebelia seqsualuri Zaladobis nebismieri forma. seqsualuri 
ZaladobiT miyenebuli ziani emociuri bunebisaa da momdinareobs imedgacruebis, Ralatis, 
izolaciis, sircxvilis, SfoTvis da bavSvobis dakargvis gancdebidan, romlebsac bavSvi 
grZnobs da mas mozrdil cxovrebaSic gahyveba.

7.3. bavSvis bunebrivi da problemuri seqsualuri qcevebi

aucilebelia, calke ganvixiloT bavSvebis seqsualuri TamaSebis mniSvneloba SesaZlo 
seqsualuri Zaladobis SefasebiT. rodesac patara bavSvebi seqsualurad iqcevian, zogjer 
Znelia ganvasxvavoT bunebrivi da jansaRi qceva iseTi qcevisagan, romelic saxifaTo 
signals warmoadgens da bavSvis mier gancdili qaosis Sesaxeb gvamcnobs. amitom bavSvebTan 
momuSave profesionalebs unda SeeZloT  erTmaneTisgan ganasxvavon bavSvis bunebrivi da 
problemuri seqsualuri qcevebi. 

bunebrivi da jansaRi seqsualuri qceva - es aris gamokvlevaze, informaciis Segrovebaze 
mimarTuli qceva. esaa qceva, roca bavSvebi ikvleven erTmaneTis sxeulebs, aTvaliereben, 
exebian (magaliTad, eqimobanas TamaSisas), an ikvleven, ecnobian sqesis rolebsa da qcevebs 
(mag., saxlobanas TamaSisas). 

7.3.1. bunebrivi da jansaRi seqsualuri qcevis niSnebi:

ganviTarebis donis mqone bavSvebi.

atareben erTad (isini SeiZleba iyvnen megobrebi, Zmebi, debi), erTad TamaSoben
sxvadasxva TamaSebs da axorcieleben sxvadasxva gamokvlevebs, maT Soris sqesisac;

ara erTaderTi variantia. amasTan, SezRudulia droSi.

sircxvilsa da Sewuxebas.

seqsualur qmedebebs wyveten. es imitom xdeba, rom bunebrivi, jansaRi seqsualuri
qcevisas travmis gaTamaSeba ar xdeba.

axsnas, ras da ratom akeTebda (mag., “eqimobanas” vTamaSobT”).
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7.3.3. ras ganicdis seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi?

bavSvs mozrdilis fizikur upiratesobasTan gamklaveba, ZaladobisTvis winaaRmdegobis 
gaweva da movlenaTa SeCereba ar SeuZlia, radgan Zalaufleba moZaladis xelSia. xSirad 
bavSvi maSinac ar ewinaaRmdegeba moZalades, roca saamisod saWiro pirobebi arsebobs 
(magaliTad, sxva adamianebis siaxlove, gaqcevis saSualeba).

es xSirad momdinareobs e.w. ”kargi aRzrdisgan” - bavSvebs aswavlian, rom  ufrosebs, 
gansakuTrebiT pativsacem, avtoritetis mqone adamianebs (maswavlebeli, biZia da sxva) 
”yvelaferi daujeron”.

bavSvi Tavs idanaSaulebs momxdaris gamo da mkacri sasjelis SiSiT, iZulebulia  dadumdes. 
bavSvSi danaSaulis grZnobis gamowvevas xSirad moZalade Tavad cdilobs. is Caagonebs 
bavSvs, rom momxdaris Tanamonawilea. gogonas, magaliTad, SeiZleba uTxran, rom man 
TviTon “gamoiwvia” mTeli es situacia, xolo momxdari - “Cveni patara saidumloa” da a. S. 
situacia gansakuTrebiT dramatulia, roca moZalade aris mama, romelic bavSvs imis 
warmodgeniT aSinebs, Tu ra SeiZleba moxdes, “es rom dedam gaigos”.

danaSaulis Zlieri grZnoba SeiZleba gamoiwvios kontaqtis dros gancdilma siamovnebam. 
bavSvi, romelsac ar aqvs codna fiziologiis ZiriTadi principebis Sesaxeb, ver acnobierebs, 
rom mgrZnobiare zonebis gaRizianebaze sxeulis reaqcia ZiriTadad avtomaturia, da is 
Tavs momxdaris gamo mTavar damnaSaved miiCnevs. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi, maT Soris yvelaze patarebic, sinamdvileSi 
ver xvdebian, ra xdeba realurad, rcxveniaT amis Sesaxeb moyola. TandaTan, roca bavSvi 
izrdeba, is naTlad acnobierebs, - rac mis mimarT xorcieldeboda - danaSaulia. amasTan, 
is xvdeba: moZaladis ”mxilebam” SeiZleba mTel ojaxs Seuqmnas safrTxe da sruliad 
gauTvaliswinebeli Sedegebi gamoiwvios. 

aris sxva mizezebic, rac bavSvs morCilebas da simarTlis damalvas aiZulebs,  magaliTad, 
SiSi, rom ar daujereben da TviTon mas dasjian. zogjer bavSvi fiqrobs, rom garemomcvelebma 
isedac yvelaferi ician. xSirad bavSvi icavs moZalades, eSinia, rom mas daapatimreben, 
gansakuTrebiT maSin, rodesac moZalade bavSvis axlobeli adamiania. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi sxvdasxva etapebs gadian:

xelSia;

situacias;

magram misi ar sjeraT; xSirad aRiareba SemTxveviT xdeba: an moZalade midis da
bavSvi Tavs usafrTxod grZnobs, an iniciatorebad bavSvis megobris mSoblebi
gvevlinebian;

uaryofs Tavisive naTqvams.

seqsualuri Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi! gaiTvaliswineT: 
yvelaferi, rasac bavSvi momxdarTan dakavSirebiT ganicdis da gamoxatavs, - misi sulisa 
da sxeulis normaluri reaqciaa gansakuTrebulad mZime fsiqologiuri travmis pasuxad. 
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aRsaniSnavia, rom seqsualuri sakiTxebisadmi bavSvebis interesi araerTmniSvnelovani 
movlenaa da gansakuTrebuli sifrTxile unda gamoviCinoT rogorc amgvari qcevis 
Sefasebisas, ise bavSvTan am sakiTxze saubrisas. seqsualuri Zaladobis msxverpl bavSvTagan 
yvelas rodi axasiaTebs yvela mocemuli niSani; zogierTi bavSvi qcevis mxolod erTi an 
ramdenime tipis demonstrirebas axdens. erTi calke aRebuli niSani ar aris sakmarisi 
imisaTvis, rom gavakeToT daskvna seqsualuri Zaladobis Sesaxeb.

7.4. bavSvze moZalade mozrdilis qceva

pirebi, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur danaSauls sCadian, sazogadoebis yvela 
fenaSi arseboben. isini SeiZleba aRmoCndnen  saqmianobis nebismier sferoSi da nebismier 
qveyanaSi. isini SeiZleba iyvnen hetero - da homoseqsualebi, da miuxedavad imisa, rom maTi 
umetesoba mamakacia, arian aseve qalebic, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
sCadian.

marTalia, aseT adamianebs, Cveulebriv, „pedofilebs“ uwodeben, es mTlad swori araa: 
termini „pedofili“ exeba adamians, romelic seqsualur ltolvas ganicdis sqesobrivad 
moumwifebeli bavSvis mimarT.  Tumca, bevri pedofili ar axorcielebs Tavisi fantaziebis 
realizebas bavSvTan seqsualur urTierTobebSi. aucilebeli araa, rom adamiani, romelic 
seqsualur Zaladobas anxorcielebs bavSvze,  pedofili iyos. SesaZlebelia, mas bavSvTan 
seqsi mxolod imitom aqvs, rom amis SesaZlebloba arsebobs. amitom, bavSvTan seqsualur 
urTierTobaSi myofi adamianis asaRwerad ufro zusti da Sesatyvisi iqneba termini: 
„bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni piri“.

bavSvTan seqsualuri kontaqtis damyarebas cdiloben pedofilebi, anu seqsualuri 
gadaxrebis mqone pirebi. moZaladeTa Soris arian axalgazrdebi, romlebsac ar SeswevT 
srulyofili seqsualuri kontaqtis unari. arian moxucebic, izolirebuli, martoxela 
adamianebi, romlebsac normaluri sqesobrivi aqtivobisTvis pirobebi ar aqvT. arian 
asocialuri pirovnebebic, romlebsac zrdasrul adamianebTan maTTvis damakmayofilebeli 
urTierTobebis damyareba ar SeuZliaT. moZaladeTa Soris is adamianebic arian, romlebic 
bavSvobaSi TviTon iyvnen seqsualuri Zaladobis msxverpli.

moZalade SeiZleba iyos (Tumca, aucilebeli araa) adamiani, romelic mTlianad an 
nawilobriv Seesabameba Semdeg kriteriumebs:

ZaladobasTan iyos dakavSirebuli;

bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni pirebi SeiZleba or jgufad daiyos: 
„SemTxveviTi“/situaciuri (situational) da „preferenciuli“/upiratesobis mimcemi 
(preferential). „SemTxveviT“ pirebs bavSvebis mimarT Camoyalibebuli seqsualuri interesi ar 
gaaCniaT. isini bavSvebTan seqsualur urTierTobebSi imitom Sedian, rom amis SesaZlebloba 
eZlevaT. aseTi adamianebi bavSvebze imitom Zaladoben, rom  xvdebian situaciaSi, rodesac 
bavSvi maTTvis advilad xelmisawvdomia. 
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7.3.3. ras ganicdis seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi?

bavSvs mozrdilis fizikur upiratesobasTan gamklaveba, ZaladobisTvis winaaRmdegobis 
gaweva da movlenaTa SeCereba ar SeuZlia, radgan Zalaufleba moZaladis xelSia. xSirad 
bavSvi maSinac ar ewinaaRmdegeba moZalades, roca saamisod saWiro pirobebi arsebobs 
(magaliTad, sxva adamianebis siaxlove, gaqcevis saSualeba).

es xSirad momdinareobs e.w. ”kargi aRzrdisgan” - bavSvebs aswavlian, rom  ufrosebs, 
gansakuTrebiT pativsacem, avtoritetis mqone adamianebs (maswavlebeli, biZia da sxva) 
”yvelaferi daujeron”.

bavSvi Tavs idanaSaulebs momxdaris gamo da mkacri sasjelis SiSiT, iZulebulia  dadumdes. 
bavSvSi danaSaulis grZnobis gamowvevas xSirad moZalade Tavad cdilobs. is Caagonebs 
bavSvs, rom momxdaris Tanamonawilea. gogonas, magaliTad, SeiZleba uTxran, rom man 
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xelSia;

situacias;
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bavSvi Tavs usafrTxod grZnobs, an iniciatorebad bavSvis megobris mSoblebi
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uaryofs Tavisive naTqvams.

seqsualuri Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi! gaiTvaliswineT: 
yvelaferi, rasac bavSvi momxdarTan dakavSirebiT ganicdis da gamoxatavs, - misi sulisa 
da sxeulis normaluri reaqciaa gansakuTrebulad mZime fsiqologiuri travmis pasuxad. 
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„preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirebs ukve Camoyalibebuli damokidebuleba aqvT 
seqsualur urTierTobebSi bavSvebisTvis upiratesobis miniWebis TvalsazrisiT. isini arc 
ise mravalricxovanni arian, rogorc „SemTxveviTebi“, magram potenciurad bavSvebis ufro 
meti raodenobisTvis SeuZliaT zianis motana, radgan es  maT survils da ganzraxvas 
warmoadgens. aseT „preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirTa Soris SeiZleba gamoiyos 
sami ZiriTadi qceviTi jgufi:

(Seducers) bavSvis misazidad iyeneben mijaWvulobis gamoxatvas,
yuradRebas an saCuqrebs. ZaladobisTvis samzadisSi, xSirad isini bevr dros
axarjaven  TavianT msxverplze „zrunvas“. maT SeiZleba gamoiyenon muqara, SantaJi
da fizikuri Zaladoba, raTa Tavidan aicilon gamJRavneba, mxileba;

(Introverted) pirebi aseve bavSvebs aniWeben upiratesobas, magram
isini moklebulni arian „macdunebelTa“ unars, garkveuli urTierTdamokidebuleba
Camoayalibon bavSvebTan. maT minimumamde dahyavT msxverplebTan verbaluri
kontaqti da seqsualuri urTierTobebis damyarebas ucnob an Zalian patara
bavSvebTan cdiloben;

(sadistic
offenders), romlebsac seqsualurad ainteresebT bavSvebi, magram, amave dros,
seqsualur siamovnebas iReben  msxverplisTvis tkivilis miyenebiT. moZaladeTa
swored am tipisTvis aris damaxasiaTebeli Zalis gamoyeneba bavSvis dauflebis
mizniT, agreTve msxverplis gataceba da mkvlelobac ki.

moZalade xSirad sxvaTagan arafriT gamoirCeva. xSirad moZalade iseTi adamiania, romelic 
garemomcvelTa wreSi kargi reputaciiT sargeblobs da araviTar eWvs ar iwvevs. moZalade 
SeiZleba iyos qalic da mamakacic, bavSvic da mozrdilic.

umetesad moZalade bavSvisTvis kargad nacnobi  adamiania, romelsac is endoba. 

moZalade, rogorc wesi, bavSvs seqsualur qmedebebSi Tanamonawileobisaken ubiZgebs 
saCuqrebis daxmarebiT, gansakuTrebiT alersiani da yuradRebiani qceviT. Semdeg 
is motyuebis, daSinebis, SantaJis, mosyidvis gziT bavSvisgan maTi “gansakuTrebuli 
urTierTobis” saidumlod Senaxvas moiTxovs.

7.5. aramoZalade mSobeli da masTan urTierToba

bevr aramoZalade mSobels Zalian uWirs daijeros, rom Zaladoba marTlac moxda. es 
SeiZleba iyos gamowveuli Zaladobis mZime Sedegebis SiSiT. aramoZalade mSobelTa mxolod 
mcire nawili axerxebs racionalizmis SenarCunebas, roca saqme bavSvze Zaladobas exeba. 
rogorc wesi, aramoZalade mSobeli SeiZleba ganicdides qvemoT CamoTvlili reaqciebidan 
ramodenimes an yvelas erTad:

Soki -  xSirad SokSi vardeba mSobeli, radgan mas ver warmoudgenia, rom es SeemTxva mis 
Svils, mis ojaxs. mas ebadeba bunebrivi eWvi da kiTxva: aris Tu ara es sinamdvile?

aramoZalade mSobelTan saubrisas, aucilebelia maT vuTxraT, rom es sinamdvilea da rom 
pirvelebi ar arian, visac msgavsi ram gadaxdaT Tavs. aucilebelia, mSobeli davarwmunoT, 
rom am mdgomareobis daZleva SesaZelebelia.

uaryofa - uaryofa bunebrivi da mosalodneli reaqciaa. rogorc aRvniSneT, aravis unda 
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daijeros, rom msgavsi ram moxda mis ojaxSi da misi Svilebis mimarT. profesionalebis 
movaleobaa, rom aramoZalade mSobeli gaamxnevos da moamzados realobis dasanaxad, urCios, 
ar moityuos Tavi da Tvali gausworos realobas. arsebobs sami ram, rac aramoZalade 
mSobelma SeiZleba uaryos: 

uaryos, rom Zaladobas hqonda adgili; Seamciros Zaladobis simwvave;

uaryos, rom dasaxelebuli moZalade aris damnaSave, Tu es adamiani misTvis Zalian 
axlo da sayvareli adamiania. 

sircxvili - bevr aramoZalade mSobels rcxvenia, rom amgvari Zaladoba moxda mis ojaxSi, 
misi Svilis mimarT. ar undaT, rom informacia gavides saxlis gareT, radgan adardebT, 
Tu ras ityvian sxvebi. aseT SemTxvevaSi, jgufuri muSaoba sasurveli da efeqturia. 

brazi - aramoZalade mSobeli SeiZleba gabrazdes sakuTar Tavze da Tavi 
daidanaSaul s momxdarSi, radgan man ver moaxerxa bavSvis dacva da mis gverdiT yofna. 
samwuxarod, zog SemTxvevaSi, mSobeli sibrazes gamoxatavs bavSvis mimarT, radgan 
bavSvma daarRvia ojaxis idilia da gamoiwvia yvelasTvis mtkivneuli da uecari 
cvlileba. saukeTeso SemTxvevaSi, aramoZalade mSobeli sibrazes gamoxatavs moZaladis 
mimarT.  profesionalebis movaleobaa, aramoZalade mSobels aswavlos da daarwmunos, rom 
momxdarSi damnaSave marto moZaladea da sibrazis reaqciac unda mimarTuli iyos 
moZaladis mimarT. 

tkivili - aramoZalade mSobeli ganicdis tkivils, radgan mis Svils stkiva da ganicdis 
Ralats, Tu moZalade misTvis axlo adamiania da Tu mas endoboda. aucilebelia, 
aramoZalade mSobelTan urTierTobis dros, gamoviCinoT naklebi kritikuloba da ufro 
meti TanagrZnoba. 

dabneuloba - bunebrivi reaqciaa, radgan aramoZalade mSobels uwevs sxvadasxva azris 
mosmena: moZaladis da gamomZieblis an socialuri muSakis  versiebi. romeli versia 
daijeros man? Tu moZalade misi meuRlea da aTi weli erTad cxovroben, daujeros 
meuRles Tu sistemas, romelsac naklebad endoba? am etapze aucilebelia profesionalebis 
Careva da mSoblis rekomendireba, daujeros socialur muSaks/gamomZiebels, radgan misi 
meuRle aRmoCnda moZalade da saWiroa momxdari SemTxvevis moZaladisgan damoukideblad 
dafiqreba da gaanalizeba. 

daucvelobis gancda - uecrad aramoZalade mSobeli xdeba ususuri sakuTar ojaxSi; 
ojaxis cxovrebaSi ucxo sistema erTveba, mSobeli  kontrols da Zalauflebas kargavs. 
yovelive es iwvevs daucvelobis gancdas. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, aramoZalade 
mSobels gavacnoT momxdarTan dakavSirebiT CarTuli sistemebi da movuyveT maT Sesaxeb 
(vin muSaobs, ra evalebaT, ras emsaxurebian. a.S.).

danaSaulis grZnoba - mSobeli idanaSaulebs sakuTar Tavs momxdarSi. is Tavs damnaSaved 
Tvlis, rom ver moaxerxa bavSvis saTanado movla da dacva. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, 
avuxnaT aramoZalade mSobels, rom misi brali araferia da daarwmunoT, rom is kargi 
mSobelia. mSobelma SeiZleba giTxraT, rom xvdeba Tavis udanaSaulobas, magram sadRac, 
gulSi mainc adanaSaulebs Tavs; es bunebrivia, am azrTan Segueba dros saWiroebs.

depresia - aramoZalade mSobeli ganicdis did travmas da dards, roca mis Svilze 
ganxorcielda msgavsi Zaladoba da roca ojaxi uecrad Tvalwin ingreva. zog SemTxvevaSi, 
mSobeli vardeba depresiaSi da ver axerxebs yoveldRiuri saqmianobis gagrZelebas. 
magaliTad, ver axerxebs loginidan adgomas, saWmlis momzadebas, samsaxurSi wasvlas, 
bavSvze zrunvas da ase Semdeg. Tu amgvari saqcieli gagrZeldeba eqvs Tveze didxans, 
aucilebelia mSoblis CarTva TerapiaSi da misTvis profesiuli daxmarebis gaweva. 
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili

gadawyvetilebis gaanalizeba, dadebiTi da uaryofiTi mxaarebis gamoyofa da
mSobelTan erTad gadawyvetilebis Sefaseba. Tqven SegiZliaT SesTavazoT sxvadasxva
saSualebebi sakiTxis gadawyvetis da saSualeba misceT mSobels TviTon gaakeTos
arCevani.

ara moZalade meuRles? gaagrZelebs Tu ara samsaxurSi siaruls? gadaiyvans Tu ara
bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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Tavi 8.

bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena

bavSvze  Zaladobis gamovlenis  sami ZiriTadi nabiji arsebobs:

1. informaciis Segroveba  da Sejereba;

2. miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

3. gadawyvetilebis  miReba.

8.1 informaciis Segroveba da Sejereba 

bavSvTa dacvis  kargi praqtikosi iyenebs am procesebs nebismieri bavSvis mimarT, romelic 
raime problemebis gamo xvdeba socialur muSakTan:

- visganac SesaZlebelia;

da dakvirvebis Sedegad  gamovlenili niSnebis Sesaxeb:

Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi:

konfidencialurobis dacviT, moiZieT informacia bavSvTan momuSave sxva
profesionalebisgan.

8.2  miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

arsebuli monacemebis  interpretacia unda gamomdinareobdes:

Zaladobis an ugulebelyofis daSvebis SesaZleblobas.

Semdegi kiTxvebi mopovebuli informaciis interpretaciaSi dagexmarebaT:

istoria

mimarTva

daTvaliereba
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili
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bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.



54

mobiluri (mag., mcire asakis, romelic ar dadis, xoxavs; aqvs 
)?

bavSvi

ojaxi

Segrovebuli informacia  ganixileT gamocdil kolegebTan, romlebic kompetenturni 
arian  bavSvze Zaladobis sakiTxebSi da kargad ician, Tu ra nabijebi unda gadaidgas 
bavSvis dasacavad.

cxrili: bavSvis ZiriTadi saWiroebebi

fizikuri

bazisuri saWiroebebi sicocxlisa da 
normaluri ganviTarebisTvis

fsiqologiuri

Sinagan komfortTan da pirovnul zrdasTan 
dakavSirebuli saWiroebebi

socialuri

gansazRvruli kulturis an sazogadoebis 
farglebSi, sxva adamianebTan harmoniuli 
Tanaarsebobis saWiroeba
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8.3 gadawyvetilebis miReba

socialur muSaks, romelic bavSvTan muSaobs, unda hqondes kompetencia, raTa  imsjelos, 
aris Tu ara bavSvi Zaladobis msxverpli. gadawyvetilebis miReba aris metad  rTuli da 
Zlierma emociebma SeiZleba gavlena moaxdinos profesiuli gadawyvetilebis miRebaze - 
Zalian rTulia  dauSva, rom,  SesaZlebelia,  mSobeli an mzrunveli ganzrax  ayenebs bavSvs 
zians. am emociebma ar unda iqonion gavlena gadawyvetilebis miRebaze. 

bavSvze Zaladobaze eWvis gaCenis SemTxvevaSi, socialuri muSaki valdebulia, maSinve 
gansazRvros eWvis mizezebi, Seafasos bavSvis mdgomareoba, dazianebis xasiaTi da daiwyos 
SemTxvevis marTva. bavSvze Zaladoba ar aris mdgomareoba, romelic socialurma muSakma 
martom unda daadginos an gamoricxos.

Zaladobis SemTxvevis marTva gulisxmobs, erTi mxriv, dazianebis da simptomebis Sesabamisi 
mkurnalobis uzrunvelyofas (mag. samedicino dawesebulebis CarTva: nevrologi, pediatri, 
fsiqologi, okulisti da sxva). gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas 
samedicino dawesebulebaSi - iZaxebs saswrafo samedicino daxmarebis brigadas.

socialuri muSaki, gadaudebel SemTxvevaSi - rodesac bavSvis usafrTxoebis riskebi 
maRalia, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis gamoyvanis an 
moZaladisagan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/da bavSvTa saTanado 
specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis ganTavsebasa da bavSvis 
mdgomareobaze zedamxedvelobas;

Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT mSobel-
Tan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto usafrTxo 
garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram 
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

xSirad bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena rTulia. es sirTuleebia: 

ar arsebobs dazianebis niSnebi;

Secdomis daSvebis SiSi: veWvobdi, vfiqrobdi da SecdomiT davadanaSaule mSobeli;

ganxorcielebuli Zaladobis mizezebis gamarTleba, - “mSobels gamiznulad ar
miuyenebia  ziani bavSvisTvis”;

bavSvis dacvis procesze gavlenis dakargvis SiSi da eWvi, rom es bavSvs sikeTes ar
moutans.

stresi;

piradi usafrTxoeba;

bavSvis mSoblebis ukmayofilebis SiSi;

es sirTuleebi daZlevadia. ufro metic, isini daZleuli unda iqnas, radgan yvela 
specialistis valia bavSvis usafrTxoebaze da keTildReobaze zrunva. 
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Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 
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drosac socialuri muSaki iRebs informacias bavSvis pirovnebis, misi ojaxis, megobrebis, 
interesebis Sesaxeb. yvelafer amas igebT ise, rom bavSvs arafers  ekiTxeba travmis 
Sesaxeb. es aseve aCvenebs bavSvs, rom Tqven interesdebiT misiT, rogorc pirovnebiT da 
ara mxolod rogorc Zaladobis msxverpliT. amgvari interesi daexmareba bavSvs, rom 
socialuri muSakis mimarT ndoba gauCndes. 

SekiTxvebis  formebi

arsebobs SekiTxvebis Semdegi formebi:

Ria mimarTvebi - Ria mimarTvebze, bavSvebi, Cveulebriv, erT an orze meti sityviT reagireben. 
amgvari mimarTvebi bavSvs Tavisufali Txrobis saSualebas aZlevs.  arsebobs ori metad 
mniSvnelovani sityva, romelic nebismierma gamomkiTxvelma xSirad unda gamoiyenos: 
„miTxari...“,  momiyevi...“.  am sityvebis meSveobiT  bavSvs saubrisTvis, TxrobisTvis  
viwvevT.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebi - dasawyisSi, Ria mimarTvebis pasuxad,  bavSvma  
Tavisufali TxrobiT SeiZleba informaciis garkveuli nawili gadmosces. xSirad es ar 
iqneba sruli, amitomac Sesavsebad gamoiyeneba Semdegi mimarTvebi:

„ufro meti momiyevi/miTxari...“

„Semdeg ra moxda.“

„ganagrZe“.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebis gamoyeneba SeiZleba maSin, rodesac Tavisufali 
Txrobisas bavSvi axsenebs vinmes/raimes. magaliTad, „momiyevi, ra moxda, rodesac Sen 
savarZelSi ijeqi“ (Tu bavSvma ukve axsena, rom is savarZelSi ijda), an „Sen Tqvi,  rom is 
fexze Segexo... momiyevi ufro meti amis Sesaxeb“. 

pirdapiri SekiTxvebi - am kategorias miekuTvneba SekiTxvebi, romlebic iwyeba kiTxviTi 
saxelebiT:

1. ra

2. vin

3. sad

4. rodis

5. rogor

6. ratom

daxuruli SekiTxvebi - „ki/ara“ - SekiTxvebi, romlebzec bavSvma „ki“ an „ara“ unda upasuxos, 
garkveul riskebTanaa dakavSirebuli. jer erTi, daxuruli SekiTxviT bavSvs informacia 
miewodeba gamomkiTxvelis mier.  magaliTad, „im kacma Tqva rame?“ es SekiTxva warmoSobs 
azrs, rom kacs, SesaZloa, raRac eTqva. 

gasaTvaliswinebelia, rom bavSvebis umetesobas mzaoba aqvs, rom aucileblad pasuxi 
gasces amgvar SekiTxvebze, maSinac ki, roca pasuxi ar ician. amasTan, bevri bavSvi  
midrekilia daTanxmebisken da „ki“ pasuxebis gacemisken. amitom Zalze mniSvnelovania, 
rom daxurul SekiTxvebze dadebiTi pasuxebis  SemTxvevaSi  momdevno SekiTxva Ria 
mimarTvis formiT iyos Camoyalibebuli: „miTxari,  ra Tqva kacma“. 

SekiTxvebi pasuxebis variantebiT - es aris SekiTxvebi, romlebze pasuxis gasacemad bavSvs 
vTavazobT variantebs, romelTagan man pasuxi unda amoirCios. am SemTxvevaSic  mcdari 
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Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 
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pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
mxolod Ria mimarTvebis gamoyenebis Semdeg. winaaRmdeg SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar 
moundes Tqvas,  rom ar icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. bavSvebs 
aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli an bolo varianti.

Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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Sesaxeb, radgan man icodes, rom nebismier momentSi SeuZlia mSobelTan misvla. 
saubris dawyebamde aCveneT oTaxi, sadac misi mSoblebi daelodebian. 

mzad iyaviT imisTvis, rom saubris dasawyisSi bavSvma SeiZleba araferi giTxraT, rac sakmaod 
xSirad xdeba, radgan bavSvs uZneldeba Tavisi „saidumlos gamxela“. aseT SemTxvevaSi, 
uTxariT, rom Tqven iciT, ramdenad Znelia misTvis am Temaze saubari. 

bavSvTan urTierTobisas gaiTvaliswineT Semdegi faqtorebi:

gamarTlebuli araa, bavSvs vkiTxoT Zaladobis Sesaxeb, Tu:

gamocdileba;

informaciis Segrovebisas unda gvaxsovdes, rom bavSvi, SesaZlebelia, Seecados Zaladobis 
faqtis damalvas, raTa daicvas mSobeli (an sxva moZalade) an imis gamo, rom eSinia, mSobelma 
(an sxva moZalade) kvlav ar dasajos fizikurad. detaluri Segroveba gamarTlebulia, Tu:

tipis gansasazRvrad;

Zaladobis Tavidan asacileblad.

Tu bavSvs aReniSneba Zaladobis fizikuri niSnebi, umjobesia, Tu amis Sesaxeb bavSvs Ria 
kiTxviT mimarTavT, magaliTad: „vxedav, rom Sen gaqvs [niSnebi/sisxlCaqcevebi] Sens []-ze“. 
„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“. 

es meTodi mxolod maSin unda iyos gamoyenebuli, roca Zaladobis damadasturebeli myari 
mtkicebulebani arsebobs. Tu es ase ar aris, maSin es mimarTvebi  ganzogadebuli saxiT 
SeiZleba Semdegnairad Camoyalibdes:

1. wuxilis gamoxatva: Senze vwuxvar/vfiqrob, raRac SegemTxva. [ganzogadebuli forma:
Cemi movaleobaa bavSvebze zrunva da me ganvicdi, roca maT raRac emarTebaT].
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pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
mxolod Ria mimarTvebis gamoyenebis Semdeg. winaaRmdeg SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar 
moundes Tqvas,  rom ar icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. bavSvebs 
aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli an bolo varianti.

Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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2. axsna: SegiZlia mendo da momiyve rac moxda. . . [ganzogadebuli forma: me vusmen
bavSvebs/bavSvebs SeuZliaT mendon da momiyvnen, Tu ra SeemTxvaT].

3. bavSvisgan pasuxismgeblobis tvirTis Camoxsna: Tu raime moxda, icode, rom es Seni
brali ar aris. [ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis brali ar aris].

moerideT:

Tavze aRebis mcdelobas;

dasruleba

saubris Semdeg madloba gadauxadeT bavSvs ndobisa da gambedaobisTvis. uTxariT, ris 
gakeTebas apirebT. magaliTad, „me vapireb Sens dedas davelaparako imis Sesaxeb, rac moxda, 
imisTvis, rom erTad movifiqroT, rogor dagicvaT Sen“. 

9.2 mSobelTan urTierToba

sasurvelia, mSobels gavesaubroT bavSvis gareSe. mniSvnelovania, saubari daviwyoT im 
sakiTxebiT, rac ufro metad aRelvebs mSobels _ Civilebi janmrTelobaze da qcevaze. ar 
aris mizanSewonili mSobels vkiTxoT _ “Tqven Svils uaryofiTad axasiaTebT?”; “uyviriT 
mas?”. ukeTesia davsvaT zogadi xasiaTis kiTxvebi: “rogor cdilobT im problemebis 
gadaWras, romelzec vsaubrobdiT?”; “bavSvis saqcielSi ra ufro metad gaRelvebT?” da 
a.S. aseT dasmul kiTxvebze yovelTvis ufro konkretul da zust pasuxebs miviRebT.

mogvianebiT SeiZleba davsvaT ufro konkretuli kiTxvebi: “ras akeTebT, rodesac bavSvi 
ar gijerebT?”. mSoblebTan saubrisas pirdapir ar unda gavakritikoT maTi saqcieli, raTa 
mSobeli ar ganvawyoT Cvens winaaRmdeg, raTa man uari ar Tqvas CvenTan TanamSromlobaze 
da ojaxi da bavSvi ar darCnen aucilebeli daxmarebis gareSe.

mSobels unda uTxraT, rom Tqven gesmiT misi, rom is cdilobs bavSvis daxmarebas da misi 
problemebis gadaWras da SevTavazoT daxmareba.

dialogi dazianebe Tan dakavSirebiT an sxva saxis, seqsualuris gamosavlenad

9.3 mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis gamosavlenad didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb mozrdilze (mSobeli, 
meurve) dakvirvebas, gansakuTrebiT ojaxSi bavSvze fizikuri Zaladobisas. 

ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:
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monaTxrobis detalebi mudmivad icvleba;

aris (“es - araferi, bavSvia, xan ras miejaxeba da xan -ras!”);

an Zmam, magram miRebuli travma ar Seesabameba bavSvis asakobriv SesaZleblobebs,
mag. bavSvma jer ar icis siaruli;

dakonkreteba, travmis miRebis adgilis da  drois aRniSvna.

sicocxle gamimwara”, “Cems Zmas hgavs, romelmac mTeli cxovreba cixeSi gaatara da
romelic Cveni ojaxisTvis samarcxvino laqaa” da ase Semde;.

jinaze mikeTebs”, ”es rom ar myoloda, ojaxi ar damengreoda”, “muSaoba amis gamo
ver daviwye, Torem iseTi momavali mqonda....” da sxva).
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2. axsna: SegiZlia mendo da momiyve rac moxda. . . [ganzogadebuli forma: me vusmen
bavSvebs/bavSvebs SeuZliaT mendon da momiyvnen, Tu ra SeemTxvaT].

3. bavSvisgan pasuxismgeblobis tvirTis Camoxsna: Tu raime moxda, icode, rom es Seni
brali ar aris. [ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis brali ar aris].

moerideT:

Tavze aRebis mcdelobas;

dasruleba

saubris Semdeg madloba gadauxadeT bavSvs ndobisa da gambedaobisTvis. uTxariT, ris 
gakeTebas apirebT. magaliTad, „me vapireb Sens dedas davelaparako imis Sesaxeb, rac moxda, 
imisTvis, rom erTad movifiqroT, rogor dagicvaT Sen“. 

9.2 mSobelTan urTierToba

sasurvelia, mSobels gavesaubroT bavSvis gareSe. mniSvnelovania, saubari daviwyoT im 
sakiTxebiT, rac ufro metad aRelvebs mSobels _ Civilebi janmrTelobaze da qcevaze. ar 
aris mizanSewonili mSobels vkiTxoT _ “Tqven Svils uaryofiTad axasiaTebT?”; “uyviriT 
mas?”. ukeTesia davsvaT zogadi xasiaTis kiTxvebi: “rogor cdilobT im problemebis 
gadaWras, romelzec vsaubrobdiT?”; “bavSvis saqcielSi ra ufro metad gaRelvebT?” da 
a.S. aseT dasmul kiTxvebze yovelTvis ufro konkretul da zust pasuxebs miviRebT.

mogvianebiT SeiZleba davsvaT ufro konkretuli kiTxvebi: “ras akeTebT, rodesac bavSvi 
ar gijerebT?”. mSoblebTan saubrisas pirdapir ar unda gavakritikoT maTi saqcieli, raTa 
mSobeli ar ganvawyoT Cvens winaaRmdeg, raTa man uari ar Tqvas CvenTan TanamSromlobaze 
da ojaxi da bavSvi ar darCnen aucilebeli daxmarebis gareSe.

mSobels unda uTxraT, rom Tqven gesmiT misi, rom is cdilobs bavSvis daxmarebas da misi 
problemebis gadaWras da SevTavazoT daxmareba.

dialogi dazianebe Tan dakavSirebiT an sxva saxis, seqsualuris gamosavlenad

9.3 mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis gamosavlenad didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb mozrdilze (mSobeli, 
meurve) dakvirvebas, gansakuTrebiT ojaxSi bavSvze fizikuri Zaladobisas. 

ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:
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Tavi 10

gansakuTrebuli saWiroebis mqone bavSvebi

mniSvnelovani  momentebi:

magram  amis Taobaze kvlevebi da mtkicebulebebi Zalian mcirea;

Setyobinebis raodenoba gacilebiT dabalia, vidre maTze Zaladobis SemTxvevebi;

gamoc isini ver axerxeben, rom  acnobon  vinmes Zaladobis Sesaxeb;

iyos gamowveuli;

xdebian, maT  Soris, seqsualuri Zaladobis;

ar xdeba, radgan arsebuli niSnebi, xSirad bavSvis zogadi mdgomareobis mizezad
iTvleba.

amocnoba

xSir SemTxvevaSi, rTulia Zaladobis  da  SezRuduli SesaZleblobis niSnebis  gamoyofa, 
mag. epilefsiiT  daavadebul bavSvebSi krunCxvis Setevebis momateba SeiZleba gamowveuli 
iyos antikonvulsiuri preparatebis miRebis SeCerebis gamo an  Zaladobis Sedegad miRebuli 
stresiT. kidev ufro rTulia gamogonili da gamowveuli daavadebebis amocnoba.  Tumca 
Zaladobis SemTxvevebis amocnoba da diagnostireba SesaZlebelia, vinaidan Zaladobis 
msxverpli  gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebi avlenen Zaladobis msxverpli 
bavSvisTvis damaxasiTebel igive qceviT da fizikur niSnebs.  es gamovlinebebi moicavs:

miuTiTebdes, iseve, rogorc nebismier sxva bavSvSi;

mizezebiT;

urTierToba

gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebSi,  Zaladobis SemTxvevebis gamovlenisas, 
mniSvnelovania specialists gaaCndes amgvar bavSvebTan urTierTobisTvis specifiuri 
unarebi. magaliTad, komunikaciis unar-Cvevebis sirTulis mqone bavSvTan alternatiuli 
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sakomunikacio unarebis  specialisti aris fasdaudebeli. 
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Zaladobis SemTxvevis identificirebisTvis gamosadegi informacia. eqsperimentulma 
kvlevebma aCvena, rom mentaluri asaki optimaluri saxelmZRvanelo orientiria.

daunis sindromis mqone bavSvebs metwilad enasTan, sityvier   gadmocemasTan dakavSirebuli 
problemebi aqvT. maT agreTve siZneleebi aReniSnebaT  verbaluri moklevadiani mexsierebis 
mxriv. xSirad rTulia maTi gagebac, eqspresiuli, gamomxatvelobiTi enis gamo. Tumca 
vizualuri da sivrciTi detalebis gaxseneba maTi SedarebiT Zlieri mxarea.

autisturi speqtris bavSvebs, enasTan da socialur aRqmasTan dakavSirebuli problemebis 
gamo, uWirT momxdaris piradi Tu socialuri aspeqtebis gaxseneba da azris gamoxatva. 
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Sesabamisi dagegmva;
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d) Tavidan iqnes acilebuli kiTxvebis gameoreba;

e) Sesabamisi mxardaWera (magaliTad Suamavlis) da adaptaciebi (magaliTad, ufro xSiri
Sesvenebebi).
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Tavi 11

Canawerebis da daskvnis momzadebasTan dakavSirebuli 
rekomendaciebi

bavSvze Zaladobis SemTxvevebTan dakavSirebiT daskvnis momzadebisTvis mniSvnelovania 
imis gaTvaliswineba, rom es daskvna gamoyenebuli iqneba sxvadasxva seqtoris, maT Soris 
samarTaldamcav organoTa mier. 

gaiTvaliswineT, rom Tqveni daskvna, SesaZloa, sasamarTlo ganxilvis sagani gaxdes. sul 
mcire Seusabamoba socialuri muSakis samuSao formebSi arsebul Canawerebsa da daskvniT 
gadmocemul informacias Soris, SesaZlebelia, gamoyenebuli iqnas eWvmitanilis/damnaSavis 
advokatis mier da CaiTvalos rogorc ararealuri, gamogonili istoria. Sesabamisad, 
Zalzed mniSvnelovania droulad da akuratulad Caiweros bavSvis mier gadmocemuli da 
Tqvens mier mopovebuli yvela saxis informacia, rac imave sizustiT unda gadmoices 
daskvnaSi.

daskvna unda moicavdes Semdeg informacias:

a).    daskvnis Semdgenlis saxeli, gvari, samuSao adgili, Tanamdeboba;

b).    detaluri istoria, Catarebuli gamokvlevebi da misi Sedegebi;

g).    daskvnis dasabuTeba -  naTlad daafiqsireT, rom es aris Tqveni profesiuli 
mosazreba da ras eyrdnoba es mosazreba.

daskvnis momzadebisTvis saWiro praqtikuli rekomendaciebi:

a).    naklebad gamoiyeneT specifiuri terminologia, an am tipis ganmarteba CawereT 
frCxilebSi;

b).    seqciebad gamoyaviT SemTxvevis istoria, Catarebuli gamokvlevebi da miRebuli 
       Sedegebi, Sejameba, mosazreba da daskvna;

g).   zustad da qronologiurad daafiqsireT  gamokvlevebis TariRi da 
dro       - amas Zalian didi mniSvneloba aqvs;

d).    zusti citirebiT daafiqsireT mesame pirisgan (mSobeli, meurve, bavSvis Tanmxlebi 
       piri da sxva) miRebuli informacia;

e) zusti citirebiT daafiqsireT bavSvisgan miRebuli informacia;

v) yovelTvis gamoyaviT faqtebi mosazrebebisgan.

sxva sakiTxebi, romlebic unda gaiTvaliswinoT:

a).    Cveulebrivma gamokvlevebma, SesaZloa, ar  daasabuTos  bavSvze Zaladoba, magram 
       Tqven gqondeT eWvi, rom Zaladoba ganxorcielda. magaliTad, bavSvi ambobs, rom 
     Zaladoba  ganxorcielda, magram momxdars da Catarebul kvlevas Soris gasul pe-  

       riodSi Zaladobis niSnebi alagda, ver fiqsirdeba;

b).    SemosazRvreT Tqveni pasuxismgeblobis da moqmedebis areali da nu SeiWrebiT sxva 
       profesionalebis rolSi (magaliTad, policiis gamomZiebeli, eqimi da sxva). 

g).    daskvna - es aris iuridiuli dokumenti. amitom, Tu Tqven  gamocdileba gakliaT,   
       konsultacia gaiareT sxva gamocdil kolegasTan;
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d).    gaacaniT Tqveni daskvna mSobels, meurves im SemTxvevaSi, Tu isini savaraudo 
       moZaladeebi ar arian.

e).    daimaxsovreT! yvelaze mTavari bavSvis usafrTxoeba da keTildReobaa. sxva sakiT-
       xebi, Tundac konfidencialuroba, meorexarisxovania masTan SedarebiT.

  v).     bavSvze Zaladobis SemTxvevaze daskvna, idealur SemTxvevaSi, unda momzaddes 
24 saaTis ganmavlobaSi, moeweros xeli da gadaegzavnos Sesabamis organoebs. das-

         kvnis gzavnilze (referalze) aucileblad unda mieTiTos „konfidencialuri“. ar  
SeiZleba daskvnis gaziareba sxva pirebisTvis.

T).    gaiTvaliswineT, rom SesaZlebelia gamoZiebis procesSi an sasamarTlo ganxilvisas 
       moTxovnili iqnas xelaxali daskvnis momzadeba - xelaxal daskvnaSi warmodgenili 
       informacia mniSvnelovnad ar unda gansxvavdebodes adre gadacemuli informaci-
       isgan. zogierT  SemTxvevaSi, gamoZiebis saWiroebidan gamomdinare, Tqven SeiZleba    
       daikiTxoT, rogorc mowme; aseve, dagWirdeT daskvnis dacva sasamarTlos winaSe. 
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Tavi 12

bavSvTa dacva Zaladobisgan da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvis ufleba - daculi iyos Zaladobisgan 

“saxelmwifo valdebulia daicvas bavSvebi mSoblebis, kanonieri meurveebisa da bavSvze 
mzrunveli sxva piris mxridan nebismieri saxis Zaladobisa da uxeSi moqcevisgan”. (bavSvis 
uflebaTa konvencia - muxli#19)

bavSvze Zaladoba misi uflebebis seriozuli darRvevaa. kanoni bavSvs gansakuTrebuli 
dacviT uzrunvelyofs, radgan bavSvs, misi asakidan gamomdinare, ar SeuZlia sxvadasxva 
situaciis, qmedebaTa Sedegebis adekvaturi da sruli Sefaseba. 

gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) bavSvis uflebaTa konvencia  mTavrobebs 
avaldebulebs Zaladobisa da ugulebelyofisgan yvela bavSvis dacvas  da maTi usafrTxo 
aRzrdisTvis aucilebeli pirobebis Seqmnas.

saqarTvelom gaeros  bavSvis uflebaTa konvenciis ratificireba 1994 wels moaxdina, riTac 
saxelmwifom valdebuleba aiRo, rom daicavda bavSvTa uflebebs da  bavSvis harmoniuli 
ganviTarebisaTvis saTanado garemos Seqmnida. 

bavSvTa mimarT Zaladoba da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvTa mimarT Zaladobas krZalavs saqarTvelos konstitucia da saqarTvelos 
kanonmdebloba, romlis darRvevisTvisac kanonmdeblobiT gansazRvrulia Sesabamisi 
sanqciebi.  saqarTvelos kanonmdeblobiT, sxvadasxva sferos profesionalebs akisriaT 
gansakuTrebuli pasuximgebloba gamoavlinon da Sesabamis organoebs Seatyobinon bavSvis 
mimarT ganxorcielebuli mciredi Zaladobis faqtic ki, ar aqvs mniSvneloba Zaladobis 
faqti ganxorcielda ucxo adamianis Tu ojaxis wevris mxridan. 

a). saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 1198' muxli, romelic exeba arasrulwlovani(bavSvis) 
uflebas dacvaze ganmartavs:

1. arasrulwlovans aqvs dacvis ufleba mSobelTa (sxva kanonier warmomadgenelTa)
mxridan uflebamosilebis borotad gamoyenebis winaaRmdeg. arasrulwlovnis uflebebisa 
da kanonieri interesebis darRvevisas, maT Soris, mSobelTa (erT-erTi mSoblis) mier 
bavSvis aRzrdasTan, ganaTlebasTan dakavSirebuli movaleobebis Seusruleblobis an 
arasaTanadod Sesrulebisas, an mSoblis uflebis borotad gamoyenebis SemTxvevaSi, 
arasrulwlovans ufleba aqvs damoukideblad mimarTos meurveobisa da mzrunvelobis 
organoebs, 14 wlis asakidan ki – sasamarTlos.

2. fizikuri da iuridiuli pirebi, romlebisTvisac cnobili gaxda arasrulwlovnis
uflebebisa da kanonieri interesebis darRvevis SemTxvevebi, valdebulni arian amis 
Sesaxeb Seatyobinon meurveobisa da mzrunvelobis organoebs arasrulwlovnis faqtiuri 
adgilsamyoflis mixedviT. meurveobisa da mzrunvelobis organoebi, amgvari Setyobinebis 
miRebisTanave, valdebulni arian gaataron saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
RonisZiebebi. (20.06.2003 N 2446)
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2'. saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtisa da bavSvTa sakiTxebze momuSave sxva 
subieqtis mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb informaciis 
Sesabamisi saxelmwifo organosTvis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba iwvevs 
pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis  muxli 1205' - is Tanaxmad: „ojaxSi Zaladobis SemTxvevaSi, 
rodesac mSoblis mimarT Semakavebeli an damcavi orderi moqmedebs, agreTve socialuri 
muSakis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisTanave 
mSoblis warmomadgenlobiTi ufleba an/da mSoblis ufleba, gansazRvros, Tu visTan 
da sad unda icxovros bavSvma, Semakavebeli an damcavi orderis an bavSvis mSoblisgan 
gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis gadawyvetilebis moqmedebis vadiT SeCerebulad 
iTvleba. mSoblis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs am gadawyvetilebis moqmedebas“.

b). saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“ 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“  detalurad ganmartavs bavSvze 
Zaladobis saxeebs, kerZod fizikur Zaladobas, fsiqologiur Zaladobas, iZulebas, 
seqsualur Zaladobas, ekonomikur Zaladobas da ugulebelyofas. 

bavSvis mimarT Zaladobis  drouli gamovlenis da efeqturi reagirebisTvis gadasadgmel 
nabijebs ganmartavs kanonis me-9' muxli ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenis Sesaxeb:  
„ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenas da masze Sesabamis reagirebas uzrunvelyofen 
samarTaldamcveli da sasamarTlo organoebi, agreTve am kanoniT dadgenili wesiT 
ojaxSi Zaladobis aRkveTis RonisZiebaTa ganmaxorcielebel sauwyebaTaSoriso sabWosTan 
arsebuli ojaxSi Zaladobis msxverplis statusis ganmsazRvreli jgufi“. 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis aRkveTis, Zaladobis 
msxverplTa dacvisa da daxmarebis Sesaxeb“ ganmartavs socialuri muSakebis Semdeg 
valdebulebebs da uflebamosilebebs ojaxSi Zaladobis dros:

1. kanonis me - 10 muxlis Tanaxmad: moZaladis mier Semakavebeli an damcavi orderiT
gaTvaliswinebuli moTxovnebis Seusrulebloba, agreTve socialuri muSakis
mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebisadmi
daumorCilebloba iwvevs pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili
wesiT;

2. me-14 muxlis Tanaxmad:

1. arasrulwlovanze  Zaladobis  dros  arasrulwlovani  policiis  uflebamosili
Sromlis mier gamocemuli Semakavebeli orderis safuZvelze, xolo bavSvTa 

dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi - 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze gancalkevdeba 
moZalade mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an 
nebismieri sxva moZaladisagan.

2. arasrulwlovnis mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an
arasrulwlovanTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi nebismieri sxva pirisagan
gancalkeveba aris ukiduresi zoma, romelic mxolod im SemTxvevaSi gamoiyeneba,
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da kanonieri interesebis darRvevisas, maT Soris, mSobelTa (erT-erTi mSoblis) mier 
bavSvis aRzrdasTan, ganaTlebasTan dakavSirebuli movaleobebis Seusruleblobis an 
arasaTanadod Sesrulebisas, an mSoblis uflebis borotad gamoyenebis SemTxvevaSi, 
arasrulwlovans ufleba aqvs damoukideblad mimarTos meurveobisa da mzrunvelobis 
organoebs, 14 wlis asakidan ki – sasamarTlos.

2. fizikuri da iuridiuli pirebi, romlebisTvisac cnobili gaxda arasrulwlovnis
uflebebisa da kanonieri interesebis darRvevis SemTxvevebi, valdebulni arian amis 
Sesaxeb Seatyobinon meurveobisa da mzrunvelobis organoebs arasrulwlovnis faqtiuri 
adgilsamyoflis mixedviT. meurveobisa da mzrunvelobis organoebi, amgvari Setyobinebis 
miRebisTanave, valdebulni arian gaataron saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
RonisZiebebi. (20.06.2003 N 2446)
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rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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g). saqarTvelos kanonmdebloba bavSvis mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

saqarTvelos kanonmdeblobiT bavS is mimarT seqsualuri Zaladoba mkacrad 
isjeba.     seqsualuri Zaladobis ganmarteba da Sesabamisi sanqciebi  gawerilia 
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis  #22 -TavSi. 

sisxlis samarTlis kodeqsi ganmartavs rom arasrulwlovnis gaupatiureba, mis mimarT 
sqesobriv kavSirs ZaladobiT, Zaladobis muqariT an misi umweobis gamoyenebiT, 
dauSvebelia. kanoni aseTi saxis qmedebas nebismieri piris mimarT krZalavs da Sesabamis 
sanqciebs awesebs. bavSvebis SemTxvevaSi aseT qmedebas kanoni damamZimebel garemoebad 
miiCnevs da mis mimarT ufro mkacr sanqcias awesebs. aRniSnuli kanoni ganmartavs, rom 
danaSauli Sesaxeb informaciis damalva da Seutyobinebloba Sesabamisi struqturebisTvis 
ukanono qmedebaa da gaTvaliswinebulia Sesabamisi sasjeli.

d).  bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebi

saqarTveloSi 2016 wlis 12 seqtembridan ZalaSia  saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, romlis 
Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba  referirebis procedurebis 
me-5 muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos (maT Soris  samedicino 
dawesebulebas, soflis eqims), romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan an/da maT ojaxebTan an im 
garemosTan, sadac bavSvi imyofeba. 

referirebis procedurebis miznebisaTvis safuZvliani eWvi SesaZlebelia warmoiSvas, Tu 
arsebobs Semdegi garemoebebi:

a) bavSvis gancxadeba, rom masze xorcieldeba an ganxorcielda Zaladoba;

b) bavSvis mier travmis mizezebis axsnis SeuZlebloba;

g) mowmis gancxadeba, rom igi Seeswro Zaladobis faqts;

d) mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi qceva,
rogoricaa:

d.a) bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb mSoblis/kanonieri 
warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobTan;

d.b)   bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb sxvadasxva pirTa 
  monaTxrobebs Soris;

d.g)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobis 
        detalebis mudmivi cvlileba;

d.d)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi 
        reagireba bavSvis travmaze;

d.e)   bavSvis mier travmis mizezis auxsneloba;

e) sxva garemoebebi, romlebic maRali albaTobiT qmnis safuZvels varaudisaTvis,
rom bavSvze ganxorcielda Zaladoba.

referirebis procedurebSi CarTuli subieqtebi da maTi uflebamosilebani (muxli #5):
saagento referirebis procedurebis farglebSi (muxli  #5/3 ):

a) uzrunvelyofs socialuri muSakis mier Zaladobis faqtebis gamovlenas bavSvTa
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rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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bavSvis usafrTxo garemoSi gadayvana (muxli#8) 

1. bavSvze Zaladobis dros, policiis uflebamosili TanamSromlis mier gamowerili
Semakavebeli orderis, agreTve referirebis procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, bavSvi gancalkevdeba 
moZaladisgan.

2. mSoblisgan, sxva kanonieri warmomadgenlisgan an bavSvTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi
nebismieri sxva pirisgan bavSvis gancalkeveba warmoadgens ukidures zomas, romelic 
gamoiyeneba mxolod im SemTxvevaSi, rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri 
zoma, maT Soris, gasaubreba da gafrTxileba da am naklebad mkacrma zomebma sasurveli 
Sedegi ver gamoiRo an rodesac Seqmnil viTarebaSi aSkaraa, rom momdevno 24 saaTis 
ganmavlobaSi naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs bavSvis sicocxlisa 
da janmrTelobis dacvas, rac gamoiwvevs bavSvis gardauval daRupvas an janmrTelobis 
naklebad mZime an mZime dazianebas.

3. bavSvis azri imis Sesaxeb, Tu sad ganTavsdeba igi, unda iyos gaTvaliswinebuli misi
asakis da ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebul 
unda iqnes bavSvis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT.

4. gadawyvetilebis miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis
niSnebis identifikacias, msxverplisa da sxva iseTi pirebis gamokiTxvas, romlebsac 
SeuZliaT sasargeblo informacia miscen policiis TanamSromels/socialur muSaks, 
saWiroebis SemTxvevaSi policiis TanamSromeli/socialuri muSaki iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas da gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze 
misuli saswrafo samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki axdens SemTxvevis Sefasebas da bavSvis usafrTxoebis 
riskebis gaTvaliswinebiT, Sida instruqciis Sesabamisad, iRebs gadawyvetilebas 
bavSvis gancalkevebis Sesaxeb. socialuri muSaki am procedurebiT daadgenili wesiT 
gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis miRebisTanave mimarTavs policias, 
romelic uzrunvelyofs gadawyvetilebis dauyovnebliv aRsrulebas.

saagentos mier bavSvis mdgomareobis Sefaseba da SemTxvevis marTva  (muxli#10)

1. saagento, bavSvze ganxorcielebuli Zaladobis an Zaladobis eWvis SemTxvevaSi, saqmis
ganxilvas iwyebs saagentoSi Sesuli werilobiTi, satelefono an/da sxva sakomunikacio 
Setyobinebis safuZvelze, aseve saagentos mier moZiebul SemTxvevebSi. aseTi SemTxvevebis 
marTvis dros igi moqmedebs Tavisi kompetenciis farglebSi, Sida instruqciis Sesabamisad.

2. saagento mimarTvianobis sistemaSi erTveba im SemTxvevebSi, Tu:

a) Zaladobis faqti dadasturebulia da bavSvi moTavsebulia droebiT sacxovrebelSi
ojaxis an/da mudmivi adgilsamyoflis gareT;

b) miRebuli informacia iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an xorciel-
deba Zaladoba.

3. Tu saagentoSi Sesuli satelefono zaris mixedviT aRwerili mdgomareoba Seesabameba
gadaudebel SemTxvevas, saagento policias atyobinebs da axorcielebs am procedurebiT 
dadgenil RonisZiebebs.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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mSobelTan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto 
usafrTxo garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

bavSvis mdgomareobaze zedamxedveloba (muxli #13)

1. bavSvis individualuri ganviTarebis gegmis Sesrulebaze monitorings da bavSvis
mdgomareobaze zedamxedvelobas axorcielebs saagento. bavSvis mdgomareobaze 
zedamxedvelobis funqcia aseve akisria policias, Tavisi kompetenciis farglebSi. 
zedamxedvelobis procesSi erTvebian me-5 muxlis pirveli punqtiT gansazRvruli 
Sesabamisi subieqtebi.

2. saagento regularulad (Sida instruqciiT gansazRvruli vadisa da pirobebis dacviT)
awarmoebs zedamxedvelobas Zaladobis msxverpli bavSvis reabilitaciis procesze. Tu 
zedamxedvelobis procesSi aRmoCnda, rom bavSvi saWiroebs individualuri ganviTarebis 
gegmiT gaTvaliswinebuli RonisZiebis (momsaxurebis) cvlilebas, socialuri muSaki 
gadasinjavs gegmas da SeimuSavebs bavSvis individualuri ganviTarebis axal gegmas, 
romelic waredgineba regionul sabWos.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb miRebu-
li Setyobinebis SemTxvevaSi (muxli #15)

1. napovni bavSvis aRmoCenidan an mSoblis (mSoblebis) mier sakuTari moqmedebiT an
umoqmedobiT gamoxatuli bavSvis mitovebidan bavSvis mitovebulad aRiarebis Sesaxeb 
sasamarTlos gadawyvetilebis kanonier ZalaSi Sesvlamde, mSoblis (mSoblebis) ufleba-
movaleobebi  SeCerebulad CaiTvleba da am uflebebs ganaxorcielebs da 
movaleobebs Seasrulebs saagentos meurveobisa da mzrunvelobis organo.

2.. napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb Setyobinebis miRebis SemTxvevaSi, saagento 
axorcielebs kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi, miusafari bavSvebis identificirebis 
mizniT (muxli #16) 

1. saagentos mobiluri jgufis (saagentos direqtoris brZanebiT gansazRvruli ufrosi
socialuri muSaki, fsiqologi, mZRoli, Tanaswor ganmanaTlebeli) mier miusafari 
bavSvis aRmoCenis SemTxvevaSi, Sesabamisi uflebamosilebis mqone socialuri muSaki, 
arasrulwlovnis miusafar bavSvad identificirebis mizniT, avsebs saagentos direqtoris 
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtiT damtkicebul maZieblis anketas.

2. arasruwlovnis miusafar bavSvad identificirebis SemTxvevaSi saagento axorcielebs
moqmedi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

e). saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi

saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis 172’6 muxli ganmartavs 
- „saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtis (dawesebulebis an/da misi uflebamosili 
TanamSromlis) mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb  Sesabamisi 
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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saxelmwifo organosTvis informaciis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs 
Sesabamisi fizikuri piris gafrTxilebas an dajarimebas 50 laridan 100 laramde odenobiT, 
Sesabamisi dawesebulebis (iuridiuli piris) dajarimebas 100 laridan 200 laramde 
odenobiT“.
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Tavi 13

bavSvze Zaladobis prevencia

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 3 sxvadasxva doneze xorcieldeba: sayovel-
Tao, miznobrivi da individualuri. 

arsebobs bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori;

bisken, sadac bavSvze Zaladoba xdeba. misi mizania Zaladobis ganmeorebisgan
bavSvebis dacva.

I done - sayovelTao prevencia 

sayovelTao prevenciis doqtrinis Tanaxmad,  mTeli sazogadoeba, maT Soris samedicino 
sazogadoeba, valdebulia daicvas bavSvi Zaladobisgan. Sesabamisad, misi strategia 
fokusirebulia mTlianad sazogadoebaze. sayovelTao prevenciul RonisZiebaTa 
grZelvadiani mizania sazogadoebis ganaTleba, socialuri cvlilebebis miRweva, Zaladobis 
mimarT tolerantobis aRkveTa da sxva.

sayovelTao prevenciis ZiriTadi miznebia: 

bavSvis ganviTarebis procesi, ganviTarebis ama Tu im safexurs rogori qceva Tu
mdgomareoba Seesabameba;

gamklavebis swavleba;

wevrisaTvis.

am mizanTa misaRwevad sxvadasxva strategiebi gamoiyeneba, rogoricaa, magaliTad,  
RonisZiebebi momavali mSoblebisaTvis, raTa isini advilad gaumklavdnen bavSvis 
aRzrdasTan dakavSirebul samomavlo sirTuleebs; programebi mSoblebisTvis - bavSvze 
zrunvis da misi ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb; aseve - programebi, romelTa 
meSveobiT bavSvebi aiTviseben konfliqtebis mSvidobianad mogvarebis, Zaladobisgan 
Tavis dacvis, sazogadoebaSi urTierTobis unarebs da sxva. krizisul situaciebSi metad 
mniSvnelovania TviTdaxmarebis jgufebis da 24-saaTiani krizisuli dacvis programebi, 
romlebic uzrunvelyofen mSoblebis swraf daxmarebas. amisTvis aucilebelia, qveyanaSi 
arsebobdes satelefono cxeli xazi, krizisuli centrebi, krizisul situaciebSi damxmare 
sakonsultacio samsaxurebi.
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saxelmwifo organosTvis informaciis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs 
Sesabamisi fizikuri piris gafrTxilebas an dajarimebas 50 laridan 100 laramde odenobiT, 
Sesabamisi dawesebulebis (iuridiuli piris) dajarimebas 100 laridan 200 laramde 
odenobiT“.
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II done - miznobrivi prevencia

prevenciis es done moicavs sazogadoebis im jgufisken mimarTul RonisZiebebs, sadac 
bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori arsebobs - ojaxebi stresul 
situaciebSi, axalgazrda mSoblebi; narko da alkoholdamokidebuli mSoblebi, aseve 
bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi (magaliTad, unarSezRuduloba). 

miznobrivi prevenciis ZiriTadi miznebia:

bavSvobisdroindeli gamocdileba maT qcevaze ukve mSoblis rolSi;

romelic mimarTulia ojaxis, mSoblis da bavSvis specifikuri problemebis
mogvarebaze;

wevrisaTvis.

am miznebis misaRwevad gamoyenebuli strategiebi moicavs: bavSvis aRzrdis swavlebis 
programebs, romlebic xelmisawvdomia riskis qveS myofi ojaxebisaTvis; programebs, 
romlebic aswavlian mSoblebs Temis resursebis gamoyenebas; programebs, romlebic 
axalgazrda mSoblebs miawvdian informacias iseT mniSvnelovan sakiTxebze, rogoricaa 
bavSvis ganviTareba da movla, da sxva. aucilebelia, arsebobdes samsaxurebi, sadac 
daxmarebas gauweven fsiqikuri janmrTelobis, depresiis,  alkoholizmis, narkomaniis 
problemis mqone mSoblebs da sxva. 

III done - individualuri prevencia 

individualuri prevencia moicavs im ojaxebTan muSaobas, romlebSic SeiniSna bavSvze 
Zaladoba da ugulebelyofa. is mimarTulia Zaladobis ganmeorebis Tavidan acilebaze. 

individualuri prevenciis ZiriTadi miznebia:

sacxovrebeli garemos SecvliT an moZaladisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT;

am mizanTa misaRwevad, prevenciis III doneze gamoyenebuli RonisZiebebi SeiZleba iyos: 
moZaladis ganrideba, saWiro SemTxvevaSi bavSvisTvis sacxovrebeli adgilis Secvla, 
moZalade mSoblebis reabilitacia maTi mkurnalobis uzrunvelyofiT, Zaladobagancdili 
bavSvis mkurnaloba,  mimRebi ojaxebis Seqmna da momzadeba, da sxva.

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 

ojaxis monaxuleba da mSobelTa ganaTleba: prevenciis erT-erTi warmatebuli da farTod 
gavrcelebuli strategiaa mSoblebis ganaTleba bavSvis aRzrdis sakiTxebSi. aRsaniSnavia, 
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rom amgvari ganaTleba unda emsaxurebodes rogorc dedebis, aseve mamebis unar-Cvevebis 
ganmtkicebas. yvelaze warmatebuli RonisZiebebi mimarTulia rogorc ojaxis SigniT 
bavSvis ganviTarebisken, aseve ojaxebis SesaZleblobis gazrdisken, - gaumklavdnen ojaxis 
gareT arsebul moTxovnebs. bavSvis aRzrdis, masze zrunvis sakiTxebSi mSoblebis da 
mzrunvelebis ganaTleba xels Seuwyobs aRzrdis araZaladobrivi meTodebis aRiarebas da 
damkvidrebas.

ojaxis monaxuleba gulisxmobs jandacvis sferos specialistebis monawileobas CvilTa 
da mcirewlovan bavSvTa saWiroebebis SefasebaSi, aseve mSoblebis unarebis SefasebaSi. 
ojaxis individualuri monaxuleba miznad isaxavs emociuri Tanadgomis gawevas, mSoblebis 
ganaTlebas, pozitiuri mSoblobis unar-Cvevebis ganviTarebas da garkveulwilad, ojaxis 
Sefasebas. ojaxis monaxuleba imis SesaZleblobasac iZleva, rom ojaxi, saWiroebis 
mixedviT, maTTvis aucilebel sxvadasxva samsaxurebs daukavSirdes.

mSobiarobamde da mSobiarobis Semdgom periodSi zrunva da ojaxis monaxuleba - bavSvze 
ZaladobasTan da bavSvis ugulebelyofasTan sabrZolvelad mniSvnelovania dedis da 
bavSvis janmrTelobis (bavSvebis sicocxlis dasawyisidanve) dacvis RonisZiebebi. amgvari 
momsaxureba xels uwyobs mSobels da bavSvs Soris siaxloves da mSoblebis mxridan 
mcirewlovan bavSvze Zaladobis riskis Semcirebas. namSobiarevi dedebis, axalSobilTa 
ojaxis monaxulebis programebis daxmarebiT SesaZlebelia adreve ganisazRvros, sWirdeba 
Tu ara mSobels daxmareba. 

mSoblebis konsultireba bavSvis ganviTarebis da usafrTxoebis sakiTxebze socialuri 
muSakebis erT-erTi mniSvnelovani funqcia da ojaxTan urTierTobis aucilebeli 
komponentia bavSvis ganviTarebis da usafrTxoebis Sesaxeb mSoblebis, mzrunvelebis 
sistematuri konsultireba. ZiriTadi sakonsultacio sakiTxebi SeiZleba iyos:

tirili da misi marTva: axalSobili da Cvili bavSvebi TavianT  moTxovnilebebs mxo-
lod tiriliT gamoxataven. amitom patarebi xSirad tirian. mSobelma unda icodes,
rom bavSvis tirils sxvadasxva mizezi da gansxvavebuli xasiaTi aqvs. dakvirvebul
mSobels advilad SeuZlia bavSvis tirilis mizezis dadgena. specialistma unda
urCios mSobels, rogor moiqces bavSvis tirilis dros.

usafrTxo garemo da dazianebebis arideba: mSobeli aucileblad unda iyos informi-
rebuli imis Sesaxeb, rom bavSvs ganviTarebisTvis usafrTxo garemo esaWiroeba.
bavSvis banaobis, Zilis, TamaSis Tu manqaniT mgzavrobis dros ufrosma unda
daicvas usafrTxoebis wesebi, raTa xeli Seuwyos bavSvis usafrTxoebas da daicvas
igi dazianebisgan.

bavSvis SenjRrevis sindromi: auxseniT mSoblebs, rom bavSvis SenjRrevisas arsebobs
seriozuli safrTxe, ganviTardes Tavis qalas travma. travmis mogvianebiTi Sedegebi
SeiZleba iyos  Tavis tvinis qerqis dazianebis gamo ganviTarebuli sibrmave, krunCxvebi
da sxva mZime Sedegebi. cnobilia, rom bavSvis Zaladobriv njRrevas yoveli meoTxe
msxverpli bavSvisTvis sasikvdilo Sedegi moaqvs. 4 Tvemde asakis bavSvebi yvelaze
maRali riskis jgufs warmoadgenen.

3 wlis krizisi - “jiutobis xana“: mSoblebi seriozul sirTuleebs awydebian 2-4
wlis bavSvebis emociur-qceviT gamovlinebebTan dakavSirebiT. ganumarteT
mSobels, rom am asakobriv periodSi bavSvis gamZafrebuli sijiute da yvelafris
damoukideblad gakeTebis survili misi ganviTarebis bunebrivi maxasiaTebelia. aseve
auxseniT, rom warmoqmnili problemebis daZleva da bavSvis jansaRi ganviTarebis
xelSewyoba mSoblebis da mzrunvelebis mxridan  moTminebis da taqtis gamoCeniT
aris SesaZlebeli.

kvebis problema bavSvebSi: bavSvis kvebis procesSi bevri mSobeli problemebs awyde-
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II done - miznobrivi prevencia

prevenciis es done moicavs sazogadoebis im jgufisken mimarTul RonisZiebebs, sadac 
bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori arsebobs - ojaxebi stresul 
situaciebSi, axalgazrda mSoblebi; narko da alkoholdamokidebuli mSoblebi, aseve 
bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi (magaliTad, unarSezRuduloba). 

miznobrivi prevenciis ZiriTadi miznebia:

bavSvobisdroindeli gamocdileba maT qcevaze ukve mSoblis rolSi;

romelic mimarTulia ojaxis, mSoblis da bavSvis specifikuri problemebis
mogvarebaze;

wevrisaTvis.

am miznebis misaRwevad gamoyenebuli strategiebi moicavs: bavSvis aRzrdis swavlebis 
programebs, romlebic xelmisawvdomia riskis qveS myofi ojaxebisaTvis; programebs, 
romlebic aswavlian mSoblebs Temis resursebis gamoyenebas; programebs, romlebic 
axalgazrda mSoblebs miawvdian informacias iseT mniSvnelovan sakiTxebze, rogoricaa 
bavSvis ganviTareba da movla, da sxva. aucilebelia, arsebobdes samsaxurebi, sadac 
daxmarebas gauweven fsiqikuri janmrTelobis, depresiis,  alkoholizmis, narkomaniis 
problemis mqone mSoblebs da sxva. 

III done - individualuri prevencia 
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ba. maTi Svilebi uars amboben miirTvan SeTavazebuli sakvebi mTlianad an nawilobriv 
mainc. zogierTi bavSvi Zalian nela Wams, zogi - Zalian swrafad. uTxariT mSoblebs, 
rom es zrdis procesSi normaluri movlenaa da SesaZloa, rom maTi Svilis mier 
damoukideblobis gamoxatvis saSualebac ki iyos. ganumarteT mSoblebs, rom Wamis 
procesSi ar gaubrazdnen,  Wama ar daaZalon pataras, miscen damoukideblad Wamis 
neba. daarwmuneT mSoblebi, rom bavSvis kvebis procesSi simSvidis da pozitiuri 
ganwyobis SenarCuneba orivesTvis kargi iqneba.

tualetis Cveva: tualetis Cvevis swavlebis etapi mSoblebisTvis safenebisgan gaTa-
visuflebas niSnavs, xolo patarasTvis es aris nabiji Tavdajerebulobisken da
damoukideblobisken. am Cvevis swavlebisas siZneleebi warmoiqmneba, rogoricaa
Casveleba, uari qoTnis gamoyenebaze. mSobelma/mzrunvelma unda gaiTvaliswinos,
rom yvela bavSvi individualuria, zogi advilad swavlobs qoTnis gamoyenebas, zogi
- Znelad. auxseniT mSoblebs, rom iy momTmenni da nu gauwyrebian bavSvs, Tu
man Caisvela an qoTani ar gamoiyena.

Tu mSobeli/mzrunveli  srulfasovan informacias flobs bavSvis saWiroebebis da misi 
ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb, is SeZlebs bavSvis zrda-ganviTarebisTvis Sesabamisi 
pirobebis Seqmnas da usafrTxo garemos uzrunvelyofas.

im ojaxebis daxmareba, romlebsac gansakuTrebuli saWiroebebis mqone bavSvebi hyavT - 
Tandayolili mqone bavSvebis mimarT ojaxSi Zaladobis 
Semcirebis programebis efeqtianobaze Zalian cota kvlevaa Catarebuli. Tumca,  
gansazRvrulia, rom perspeqtiuli midgoma gulisxmobs sazogadoebriv sawyisebze 
reabilitaciisa da adreul asakSi mxardaWeris programebs, centrebSi an ojaxebSi 
vizitebis saSualebiT.  bavSvebis mSoblebisaTvis 
mowyobilma xanmokle droebiTma Sesvenebam SeiZleba mTel ojaxs Seumciros stresi 
da Tan Seasrulos Zaladobis prevenciisken mimarTuli strategiis roli. 
mxardaWeris meqanizmebi, romlebic mSoblebs bavSvis movlisgan Sesvenebis 
saSualebas aZlevs, SesaZlebelia, organizebuli iyos religiuri da arasamTavrobo
organizaciebis an saxelmwifo uwyebebis mier da maT SeuZliaT daxmarebis gaweva

Zaladobis Tavidan asacileblad.
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bavSvebs, axalgazrdebs da adamianebs, visac maTi bedi 
awuxebT, SeuZliaT dagvirekon:

116 111

bavSvTa daxmarebis xazi

mogvmarTeT:

Tbilisi - bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis fondi

centris misamarTi: Tbilisi, ediSer maRalaSvilis quCa 4, bina 1.

bavSvTa daxmarebis xazi - 116 111

telefoni: (32) 2 421 422;

el-fosta: info@phf.org.ge;
veb-gverdi: www.phf.org.ge
Facebook: Public Health Foundation of Georgia

zugdidi - bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

reabilitaciis da ganviTarebis saqvelmoqmedo centri ”Tanaziari”

centris misamarTi: zugdidi, kedias q. #3, bina 2.

telefoni: (415) 22 24 75 an (415) 22 10 78

el-fosta: cactanaziari@gmail.com
Facebook: NGO Tanaziari

baTumi - bsu bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

sazogadoebrivi organizacia “sTef for vardi”

centris misamarTi: baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis fsiqologiis 
klinika, ninoSvilis/rusTavelis q. 35/32

telefoni: (422) 22 58 30, (422) 27 76 23;

el-fosta: cacbsu@gmail.com
veb-gverdi: http://stepforward.org.ge
Facebook: Step Forward

bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centrebi Seqmnilia proeqtis “advokatireba 
bavSvTa da axalgazrdebis dasacavad” farglebSi.

proeqti xorcieldeba evrokavSiris mxardaWeriT.
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winasityvaoba 

saxelmZRvanelo momzadda proeqtis `bavSvze zrunvis sistemebisa da 

momsaxurebis gaZlierebis farglebSi, romelsac amerikis ganviTarebis 

saagentosa da gaeros bavSvTa fondis mxardaWeriT axorcielebs 

saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministro 

sxva adgilobriv da saerTaSoriso organizaciasTan erTad. proeqtis 

ZiriTadi mizania saqarTvelos mTavrobis daxmareba bavSvze zrunvis 

reformis ganxorcielebis procesSi. proeqtis farglebSi socialuri 

momsaxurebis saagentosTvis saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis 

mier momzadda ormocdaaTi axali socialuri muSaki. saxelmZRvanelo 

miznad isaxavs ufro Rrmad da safuZvlianad gaacnos dainteresebul 

mkiTxvels socialuri muSaobis meTodebi da modelebi. garda amisa, 

masSi mimoxilulia sxvadasxva daucveli jgufebi da maTTan socialuri 

muSaobis specifika. am mxriv aRniSnuli saxelmZRvanelo unikaluria, 

radgan dResdReobiT ar arsebobs qarTulenovani saxelmZRvanelo, 

romelic detalurad ganixilavs sxvadasxva daucvel jgufebs, maT 

saWiroebebsa da daxmarebis formebs socialuri muSaobis kuTxiT. 

imedi gvaqvs, rom winamdebare praqtikuli saxelmZRvanelo realur 

daxmarebas gauwevs rogorc axalbeda, ise sistemaSi momuSave, gamocdil 

socialur muSakebs, TavianTi praqtikis ukeT ganxorcielebaSi, rac 

Tavis mxriv wvlils Seitans beneficiarebisTvis ufro efeqturi da 

gaazrebuli daxmarebis aRmoCenaSi. 

salome namiWeiSvili

saqarTvelos socialur muSakTa 

asociaciis Tavjdomare
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avtorebi

Sorena saZagliSvili: avtors miRebuli aqvs socialuri muSaobis 

magistris xarisxi q. niu iorkis kolumbiis universitetidan 2003 wels 

(a.S.S.). mas miniWebuli aqvs  filosofiur mecnierebaTa doqtoris 

xarisxi  (PhD) fsiqologiis mimarTulebiT saqarTvelos mecnierebaTa 

akademiis dimitri uznaZis saxelobis fsiqologiis samecniero-kvleviTi 

institutidan 2005 wels. Sorena saZagliSvilis kvlevis interess Seadgens 

ojaxebi da bavSvebi, ganaTlebis sakiTxebi, fsiqikuri janmrTeloba.  

Sorena saZagliSvili aris ilias saxelmwifo universitetis 

asocirebuli profesori da socialuri muSaobis samagistro programis 

damfuZnebeli da xelmZRvaneli. mas momzadebuli aqvs saxelmZRvaneloebi 

da satreningo masalebi socialuri muSaobis mimarTulebiT da aris 

mTeli rigi samecniero statiebis avtori. Sorena saZagliSvili aris 

saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis erT-erTi damfuZnebeli 

da gamgeobis wevri. aqtiurad monawileobs bavSvTa keTildReobis 

saxelmwifo reformaSi. aqvs regionul da saerTaSoriso doneze 

socialuri muSaobis konsultantis gamocdileba.

ia SeyrilaZe: avtors miRebuli aqvs socialuri muSaobis magistris 

xarisxi q. niu iorkis kolumbiis universitetidan 2002 wels (a.S.S.). igi 

aris a.S.S.-s kaliforniis Statis licenzirebuli klinikuri socialuri 

muSaki. avtors aqvs xangrZlivi muSaobis gamocdileba bavSvTa 

keTildReobisa da fsiqikuri janmrTelobis sferoSi saqarTvelosa da 

amerikis SeerTebul StatebSi rogorc servisTa uSualo mimwodebel 

praktikoss, aseve programaTa menejers. misi gamocdileba aseve moicavs 

sauniversiteto kursebis ganviTareba-swavlebas socialur muSaobaSi, 

profesiuli gadamzadebis trening-programebis ganviTarebas socialur 

muSaobaSi, kvleviT gamocdilebas fsiqikuri janmrTelobis sferoSi, 

bavSvTa keTildReobis programebis ganviTarebas da administrirebas 

adgilobriv da saerTaSoriso doneze. avtori aris federacia 

„gadavarCinoT bavSvebis“ bavSvTa keTildReobis sistemaTa gaZlierebis 

programis menejeri. igi socialur muSakTa asociaciis aqtiuri wevria, 
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monawileobs socialuri momsaxurebis saagentos trening-programebisa 

da masalebis momzadebaSi.  

salome namiWeiSvili: avtors miRebuli aqvs socialuri muSaobis 

magistris xarisxi q. niu iorkis kolumbiis universitetidan 2003 wels 

(a.S.S.). igi aris iv. javaxiSvilis universitetis doqtoranti socialuri 

muSaobis mimarTulebiT. avtori kiTxulobs saleqcio kursebs iv. 

javaxiSvilisa da ilias saxelmwifo universitetebSi. igi xelmZRvanelobs 

studentTa swavlebis praqtikis komponents. mas momzadebuli aqvs 

saxelmZRvaneloebi socialuri muSaobis mimarTulebiT. avtori aris 

saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis erT-erTi damfuZnebeli 

da amJamad Tavjdomare. 1999 wlidan moRvaweobs bavSvTa keTildReobis 

sferoSi. igi CarTulia socialuri momsaxurebis saagentos trening-

programebsa da masalebis momzadebaSi. salome namiWeiSvili bavSvTa 

keTildReobis saxelmwifo reformaSi aqtiurad aris CarTuli, rogorc 

socialuri muSaobis da bavSvTa sakiTxebis eqsperti. aqvs regionul da 

saerTaSoriso doneze socialuri muSaobis konsultantis gamocdileba. 

nino SatberaSvili: avtors miRebuli aqvs socialuri muSaobis magistris 

xarisxi q. niu iorkis kolumbiis universitetidan 2004 wels (a.S.S.). igi 

aris socialuri muSaobisa da socialuri politikis saerTaSoriso 

sadoqtoro programis doqtoranti. mis kvlevis interess warmoadgens 

socialuri momsaxurebebis roli siRaribis daZlevaSi. nino SatberaSvili 

aris iv. javaxiSvilis saxelmwifo universitetis asistent profesori 

da kiTxulobs saleqcio kursebs iv. javaxiSvilisa da ilias saxelmwifo 

universitetebSi. igi xelmZRvanelobs studentTa swavlebis praqtikis 

komponents. momzadebuli aqvs saxelmZRvaneloebi socialuri muSaobis 

mimarTulebiT. avtori aris saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis 

erT-erTi damfuZnebeli da gamgeobis wevri. aqtiurad monawileobs 

bavSvTa keTildReobis saxelmwifo reformaSi. aqvs regionul da 

saerTaSoriso doneze socialuri muSaobis konsultantis gamocdileba.

maia mgeliaSvili:  avtors miRebuli aqvs socialuri muSaobis magistris 

xarisxi q. sent-luisis vaSingtonis saxelobis universitetidan 2005 wels. 

igi aris iv. javaxiSvilis universitetis doqtoranti socialuri mu Sa o-

bis mimarTulebiT. avtori kiTxulobs saleqcio kursebs iv. javaxiSvilis 

saxelmwifo universitetSi rogorc, saserTifikato, aseve sabakalavro da 
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samagistro doneebze.  momzadebuli aqvs saxelmZRvaneloebi socialuri 

muSaobis mimarTulebiT. maia mgeliaSvili aris krizisuli intervenciis 

centris direqtori. igi socialur muSakTa asociaciis aqtiuri wevria, 

monawileobs socialuri momsaxurebis saagentos trening-programebsa 

da masalebis momzadebaSi. aqvs regionul da saerTaSoriso doneze 

socialuri muSaobis konsultantis gamocdileba. 
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Sesavali

socialuri muSaoba Cveni saukunis profesiaa, Tumca misi fesvebi 

im Zveli droidan modis, rodesac adamianebma daiwyes zrunva 

gaWirvebulebze gulmowyalebis, filantropuli Tu religiuri 

motivebiT.  socialuri muSaobis profesiis mizania socialuri momsa-

xurebebis ganviTareba, socialuri da ekonomiuri samarTlianobisa da 

pirovnebis Rirsebis pativiscemis xelSewyoba. Tuki adre socialuri 

muSakebi mxolod Raribebsa da glaxakebs emsaxurebodnen, dRes maTi 

moRva weobis areali sagrZnoblad gaizarda, kerZod, socialuri 

muSakebi muSaoben iseT gansxvavebul sferoebSi, rogoricaa skolebi, 

janmrTelobis dacvis dawesebulebebi, ojaxebTan da bavSvebTan 

momuSave organizaciebi, bavSvis keTildReobaze mzrunveli sistemebi, 

fsiqiatriuli dawesebulebebi, biznesi da industria da kerZo praqtikis 

sferoc ki. socialuri muSkebi emsaxurebian yvela asakis adamianebs: 

Cvili bavSvebidan dawyebuli moxucebiT damTavrebuli. Tavisi miznebis 

misaRwevad socialuri muSaobis profesia iyenebs sxvadasxva meTodebs. 

es meTodebia: SemTxvevis marTva, socialuri jgufuri muSaoba, Temis 

organizacia, socialuri aqtivoba-advokatoba, socialuri keTil dRe-

obis kvleva da administrireba,  krizisuli intervencia. 

SemTxvevis marTva aris meTodi, romelic klients exmareba konsul-

tirebiT da miznad isaxavs klientis socialuri urTierTobebis da so-

cialuri Seguebis gaumjobesebas, rasac mivyavarT klientisTvis  dam-

akmayofilebeli cxovrebis pirobebis Seqmnamde. gordon hamiltonis              

sityvebi rom gamoviyenoT, ”socialuri SemTxvevis marTvis amocanaa 

administrireba gauwios praqtikul servisebs da SesTavazos klients 

konsultireba im gziT, rom gaaqtiuros misi fsiqologiuri, Sinagani 

energia da resursebi, raTa igi amoqmeddes da CaerTos socialuri mom-

saxurebebis gamoyenebaSi sakuTari dilemis gadaWris mizniT”. SemTxvevis 

marTvis dros socialuri muSakebi iyeneben klientTan uSualo praqtikis 

unar-Cvevebs, maT Soris erT-erTi mniSvnelovania interviuirebis unar-

Cveva. krizisuli intervencia aseve aris  socialuri muSaobis erT-erTi 

mo deli, romelic eyrdnoba krizisis intervenciis Teorias. 

socialuri jgufuri muSaoba aris aqtivoba, romelic rTavs klients  

jgufur aqtivobebSi, raTa miaRwios inteleqtualur, emociur da fizi-

kur zrdas da jgufis saerTo miznebis miRwevas. jgufuri muSaoba aris 

meTodi, riTac muSaki exmareba sxvadasxva tipis jgufebs ifunqcion im 

saxiT, rom jgufurma urTierTqmedebam da programis aqtivobebma xeli 
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Seuwyos individis zrdas da sasurveli socialuri miznebis miRwevas.   

Temis organizacia aris socialuri momsaxurebebis  dagegmvis da 

ganviTarebis procesi, raTa Temis an ufro msxvili sazogadoebrivi er-

Teulis janmrTelobisa da keTildReobis moTxovnebi dakmayofildes. 

mildred baris sityvebiT rom vTqvaT, “socialur muSaobaSi Temis or-

ganizacia aris Temis arsebul resursebsa da misi keTildReobisaTvis 

saWiro moTxovnebs Soris  efeqturi Seguebis  Seqmnis da SenarCunebis 

procesi”.  

socialuri aqtivoba aris organizebuli jgufuri procesi, romelic 

miznad isaxavs socialuri problemebis gadaWras, socialuri keTil-

dReobis xelSewyobas sakanonmdeblo, socialuri, janmrTelobis da eko-

nomikuri progresiT. termini socialuri aqtivoba exeba organizebul 

da legalurad daSvebul aqtivobebs, romelic mimarTulia  socialurad 

sasurveli miznebis misaRwevad, sazogadoebrivi azris, kanonmdeblobis 

da sajaro administrirebis Secvlaze. 

socialuri keTildReobis kvleva aris socialuri keTildReobis 

sferoSi arsebuli sakiTxebis kritikuli sistematuri gamokvleva, rom-

lis mizania gamoavlinos pasuxebi socialuri muSaobis an ufro farTo 

mniSvnelobiT socialuri muSaobis konceptualur problemebze. so-

cialuri muSaoba eyrdnoba igive meTodebs, rac gamoyenebulia socio-

logiaSi, socialur fsiqologiaSi, istoriaSi da anTropologiaSi. 

socialuri keTildReobis administraciis procesi exeba socialuri 

saagentos organizebas da marTvas. socialuri muSaobis administraci-

uli aspeqtebi moicavs sajaro da kerZo socialuri saagentoebis or-

ganizacias da marTvas, maT Soris organizaciis sxvadasxva erTeulebs 

Soris administraciuli urTierTobis sakiTxebs, momuSave personalis 

problemebs, finansirebis sakiTxebs, profesiuli zedamxedvelobis 

sakiTxebs da a.S. 

da bolos, terminTa Sesaxeb erTi patara SeniSvna gvsurs gavakeToT.  

kerZod, Cven vxmarobT termins `beneficiari~, im adamianis aRsaniSnavad, 

romelic iRebs socialuri muSakis daxmarebas. Tumca saxelmZRvaneloSi,  

aseve, gamoyenebulia termini `klientic~. terminis `klienti~ gamo-

yeneba ufro koreqtulad migvaCnia saxelmZRvanelos zogierT kon-

teqstSi, radgan igi ufro metad koncentrirdeba servisebis  aqtiur 

mom xma rebelze. beneficiaris aqtiuroba ki mniSvnelovania efeqturi 

intervenciis gansaxorcieleblad.  

amrigad, winamdebare wignSi Tqven gaecnobiT socialuri muSaobis 

ZiriTad meTodebs da modelebs. wigni daexmareba praqtikos socialur 

muSakebs efeqturad warmarTon TavianTi saqmianoba da ufro nayofieri 

daxmareba gauwion beneficiarebs. 
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Tavi 1

interviu socialur muSaobaSi 

Sorena saZagliSvili

interviu – socialuri muSaobis ZiriTadi meTodi: 

praqtikosi socialuri muSakisaTvis interviu warmoadgens klientTan 

muSaobis umTavres meTods. sxva sityvebiT, interviuireba ganixileba, 

rogorc “socialuri muSakis yvelaze fundamenturi aqtivoba”. so-

cia luri muSaobis interviu  koncentrirebulia socialuri muSaobis 

Sinaarsze da miznad isaxavs socialuri muSaobis miznebis miRwevas 

da mimdinareobs socialuri muSaobis konteqstSi. kerZod, intervius 

mizania klientsa da praqtikoss Soris informaciis gacvla, romelic 

migviyvans strategiebis dagegmvasa da problemis gadaWramde. 

amrigad, interviu aris garkveuli informaciis mopovebis mizniT so-

cialuri muSakis dialogi klientTan. interviu SeiZleba iyos struq-

turirebuli an arastruqturirebuli.  struqturirebulia interviu, 

romelic efuZneba winaswar momzadebul SekiTxvebs, xolo arastruq-

turirebuli intervius dros socialur muSaks SekiTxvebi winaswar ar 

aqvs momzadebuli da mas svams saubris procesSi situaciidan gamomdi-

nare. 

intervius Catarebis teqnikebi da zogadi unar-Cvevebi, 

romlebic  xels uwyobs intervius warmatebiT Catarebas: 

 minimaluri waxalisebebi: aris mciredi winadadebiT gamyarebuli, 

“xorxismieri bgerebis gamocema”, rac respodents waaxalisebs da 

ubiZgebs imisken, rom saubari ganagrZos – “hm”, “aha”, “ganagrZeT”, 

“Semdeg”, “ase, rom”, “gasagebia”, “raRa Tqma unda”, “asea”, “ da”, am jgufSi 

erTiandeba araverbaluri Tanxmobac. yovelive es qmnis fsiqologiur 

garemos: klienti Tavs komfortulad da saWirod Tvlis. waxaliseba 

konteqstis gareSe uniadagoa da xSirad klientis gaRizianebas 

iwvevs. “hm” da “aha” aris neitralurad orazrovani waxalisebebi. rac 

Seexeba, “kargia”, “sainteresoa”, “mSvenieria”, ar miuTiTebs klients 

imaze, rom es aris informacia, romelsac interviueri eZebs. am dros, 

es ukanaskneli ar aris darwmunebuli imaSi, rom rasac is ambobs, 

sainteresoa. am saxis pasuxebi sawyis etapze intervieurs exmareba 
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problemis TandaTan gamokveTaSi da imaSi, rom masTan dakavSirebiT 

moifiqros kiTxvebi. 

 aqtiuri mosmena:  aqtiuri mosmenis dros msmeneli amaxvilebs 

yuradRebas mosaubresa da mis naTqvamze. karg msmenels unda SeeZlos 

mosmenilis Sinaarsis sakuTari sityvebiT gadmocema. es  niSnavs imas, 

rom man kargad gaigo sxvisi naTqvami. amisaTvis aqtiurma msmenelma 

unda daamyaros ukukavSiri mosaubresTan kiTxvebis saSualebiT, 

raTa daazustos, erTi mxriv, gadmocemulis Sinaarsi da, meore mxriv, 

mosaubris emociuri mdgomareoba, misi damokidebuleba sakiTxisadmi. 

aqtiuri mosmenis dros  msmenelma aseve unda gaakontrolos mosmenis 

Sida - sakuTar TavTan dakavSirebuli faqtorebi. kerZod, man 

yuradReba unda gaamaxvilos mosaubreze, Sewyvitos yvela Seusabamo 

qceva mosmenis dawyebamde, winaswar moamzados Sesatyvisi masala 

(mag. Casaweri rveuli, kalmistari), gaakontrolos Tavisi emociuri 

mdgomareoba da a. S.; 

 empaTia da empaTiuri mosmena: empaTia aris unari sworad gaigo klientis 

grZnobebi da misTvis Sesatyvisi eniT klients gaagebinoT, rom Tven 

misi gesmiT; empaTia es aris unari Tavi igrZnoT klientis tyavSi, 

misi emociebis gaziarebis gareSe. empaTiis gamoxatva SesaZlebelia 

verbaluri da araverbaluri komunikaciiT (minimaluri waxalisebebi, 

Tavis dakvra, Tvalis kontaqti da a.S.);

 perefrazi: perefrazi gulisxmobs klientis monaTxrobis sxva 

sityvebiT mokled gadmocemas. socialuri muSakis pasuxebi, romelic 

axdens perefrazirebas, Cveulebriv ufro fokusirebulia Sinaarsze, 

vidre klientis afeqtur mdgomareobaze.

magaliTi: 

klienti: saavadmyofodan gamosvlis dRidan medikamentebze var, Tum-

ca ki dRemde ver SevZeli gamojanmrTeleba. amis gamo ver vaxerxeb 

bavSvebis movlasac ki.

interviueri: is, rom bavSvebs Tqveni zrunva akliaT, wamlebis 

gavlenis Sedegia.

• klientis mier gadmocemuli Sinaarsebis da grZnobebis asaxva; 

martivad rom vTqvaT, Sinaarsebis asaxva aris respodentis teqstis 

seleqciuri (SerCeviTi) gameoreba. es procesi intervius Catarebisas, 

klients waaxalisebs da Tavs mniSvnelovnad agrZnobinebs.

grZnobis gamoxatva intervius process ufro metad aRrmavebs. 
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siRrmis xarisxi ganisazRvreba respodentis am procesiisadmi damo-

kidebulebiT. perefrazis gakeTeba aris klientis verbalur azrze 

pasuxi, xolo asaxva ki grZnobebis araverbalur mxareze xazis gasmaa. 

Sinaarsis asaxvis magaliTi: 

klienti:  “mSoblebi Zalian gabrazdnen, roca skola mivatove”           

interviueri: “mSoblebi Zalian gabrazdnen.”

grZnobebis asaxvis magaliTi: 

11-12 wlis bavSvi esaubreba socialur muSaks TavSesafarze.

klienti: “aqve axlos saxli mqonda da wamosvla gadavwyvite. axla Za-

lian miWirs imis gansazRvra, sad wavide, ra gavakeTo, riTi vikvebo.”

interviueri: [perefrazi]: “Sen saxlidan wamoxvedi, Tumca, es advili 

ar aRmoCnda.”

interviueri: [emociebis asaxvisas]: “mesmis, rom Zalian dabneuli da 

SeSinebuli xar.”

 klientis monaTxrobis Sejameba (ZiriTadad sesiis bolos)

Sejameba aris intervius procesSi naTqvami Sinaarsebis Tavis 

moyra. SejamebiT interviueri intervius mimarTulebas gansazRv-

ravs, Tavs uyris manamde naTqvams da wina planze wamoswevs imas, 

rac mniSvnelovania.  

magaliTi: 

interviueri: Cemi azriT, Cven amomwuravad visaubreT skolis 

situaciaze. neba momeci, reziumireba gavukeTo imas, rac manamde 

iTqva. Tu daeTanxmebi naTqvams, SegviZlia sxva rameze visaubroT.

 TviT-refleqsia/ TviTSemecneba aris rTuli saazrovno unar-Cveva. 

igi aris sakuTari gamocdilebis kritikuli gadamuSavebis procesi, 

romelic gulisxmobs sakuTari qcevis da azrovnebis analizs, 

gacnobierebas, Sefasebas,  dagegmvasa da kontrols. TviTSemecnebas, 

anu refleqsias socialuri muSaki iyenebs maSin, rodesac fiqrobs 

sakuTar moqmedebebze: mag. xom ar aris raime, rac mas xels uSlis 

klientTan efeqturi Carevis/intervenciis ganxorcilebaSi, ra 

Secdomebi dauSva, ramac gamoiwvia klientis SeSineba da a.S. 

 kritikuli azrovneba aris rTuli saazrovno unar-Cveva, romelic  

moicavs erTdroulad or an met gansxvavebul mosazrebaze fiqrs, 

sxvadasaxva mosazrebis gagebas, raime Sexedulebis dasabuTebas, 
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sxvadasxva midgomebis safuZvelze da imis gacnobierebas, rom sxvasac 

SeiZleba sakuTari gansxvavebuli mosazreba hqondes. kritikul 

azrovnebas adamiani mimarTavs arsebuli an warmodgenili mosazrebis 

`WeSmariti~ Rirebulebis dasadgenad. kritikuli azrovnebis dros 

arsebiTia argumentebis da kontrargumentebis moZieba, mTliani 

situaciis gaanalizeba da, Sesabamisad, arsebuli mtkicebulebebis 

safuZvelze mosazrebis Secvla an axali mosazrebis miReba. kritikul 

azrovnebas aseve uwodeben `logikur~ an `analitikur~ azrovnebas. 

kritikuli azrovneba xSirad moicavs Semdeg etapebs: (1) sakiTxTan 

dakavSirebuli informaciis sawyisi mimoxilva;  (2) argumentebis 

da kontrargumentebis moZieba gadawyvetilebis miRebis safuZvlis 

Sesaqmnelad, (3) pirveladi daskvnebis gamotana; (4) sxva SesaZlo 

mosazrebebis ganxilva sakiTxis Semdgomi dazustebis mizniT; (5) 

Sejameba - saboloo daskvnis gakeTeba. 

kiTxvebis dasmis teqnika intervius dros:

socialuri muSaki unda flobdes kiTxvebis dasmis teqnikas, raTa 

Seiswavlos moswavleebis problemebi da ukeT SeZlos maTi qcevebis 

analizi da marTva. kerZod, socialur muSaks unda SeeZlos klientebis 

Sesaxeb informaciis mopoveba intervius saSualebiT (klientTan da 

klientis sxva sistemebTan, mSobelTan, bavSvTan da a.S. interviu-saubari); 

kiTxvebis ZiriTadi klasificirebis formis mixedviT  gamoyofen  Ria 

da daxurul kiTxvebs. Ria kiTxvis dros mopasuxes eZleva sruli Tavi-

sufleba imaSi, Tu ras upasuxebs. 

Ria kiTxvis magaliTi:  

ratom fiqrobT ase? aq mopasuxem Tavisi sakuTari sityvebiT unda 

ganmartos mizezi,  gamoTqvas mosazreba, an daasaxelos faqti.

daxuruli kiTxvis dros, kiTxvis teqstSi winaswar aris mocemuli pa-

suxebis arCevani da man mxolod erTi swori pasuxi unda SearCios. 

daxuruli kiTxvis magaliTi: 

yvelaze metad ram ganapiroba Tqveni qmarTan daSoreba? 

a) emociurma problemebma

b) ekonomikurma problemebma

g) naTesavebis Carevam
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daxuruli kiTxvis tipia agreTve `ki an ara~ (e. w. WeSmariti / mcdari) 

kiTxvebi; 

`ki an ara~ kiTxvis magaliTi: 

gsurT Tu ara miiRoT Cveni servisi? 

intervius dros  gamoiyeneba Ria kiTxvebi maSin, roca saWiroa raime 

sruliad axali informaciis mopoveba. daxurul kiTxvebs ki iyeneben 

maSin, rodesac informacia ukve mopovebulia, magram zogierTi detali 

mainc gaurkvevelia da amitom saWiroa specifikuri informaciis mopo-

veba. 

intervius dros aseve ganasxvaveben pirdapir da arapirdapir kiTxvebs. 

pirdapiri kiTxva uSualod exeba klients da mis damokidebulebas raimes 

mimarT (mag. ra damokidebuleba gaqvT skolis mimarT?); arapirdapiri 

kiTxvebi ki klientisgan moiTxovs iseT situaciaze pasuxs, romelTanac 

igi pirdapir kavSirSi ar imyofeba (magaliTad, Tqven klaselebs ramdenad 

moswonT skolaSi siaruli?); 

damazustebeli kiTxvebi exmareba interviuers naTlad da detalurad 

gaerkves arsebul situaciaSi. 

magaliTad:  

kiTxva: ramdenad xSirad dadixarT skolaSi Svilis ambis gasagebad?

respodenti pasuxobs: Zalian xSirad. 

damazustebeli kiTxva: ras niSnavs Zalian xSirad TqvenTvis? kviraSi 

erTxel,  or kviraSi erTxel, TveSi orjer, TveSi erTxel da a. S. 

Secdomebi intervius dros da maTi Tavidan acileba: 

socialuri muSaki ar aris dazRveuli Secdomebisgan. SesaZloa man 

arasworad dasvas kiTxvebi da, Sesabamisad, moipovos araSesatyvisi in-

formacia. ZiriTadi Secdomebi modis `damakvalianebeli~ kiTxvebis, `ki 

an ara~ (WeSmariti / mcdari) kiTxvebis, `ormagi~ kiTxvebis da `ratom~ 

kiTxvebis dasmis dros.

damakvalianebeli SekiTxvebis dasmis dros socialurma muSakma 

SesaZloa winaswar ubiZgos klients garkveuli pasuxisaken. zogierTi 

SekiTxva aseve socialuri muSakis garkveul kritikul damokidebule-

basac moicavs. magaliTad,  `ukeTesi ar iqneboda, rom...?~ `ar fiqrobT, 

ase rom gagekeTebinaT . . .?~ 
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amitom socialurma muSakma Tavi unda aaridos amgvari kiTxvebis das-

mas.  Tumca SesaZlebelia, rom man klients gamiznulad dausvas aseTi 

kiTxva da ara uneblied. 

`ki an ara~ (WeSmariti / mcdari) kiTxvebi: es aris igive daxuruli 

kiTxva, romlzec SesaZlebelia dadebiTi (ki) an uaryofiTi (ara) pasuxis 

gacema. `ki an ara~ kiTxvebi sasargebloa zogierT situaciaSi, magram si-

zustis mosapoveblad, sasurvelia, rom socialurma muSakma daxuruli 

kiTxvebi Riad gadaaqcios. 

magaliTi: 

 odesme rames akeTebT Tqvens bavSvebTan erTad? (daxuruli)

 ras akeTebT Tqvens bavSvebTan erTad? (Ria)

`ormagi~ kiTxvebi: rodesac erTdroulad xdeba ori an meti kiTxvis 

dasma, klients eqmneba problemebi. man ar icis, Tu romel kiTxvas upasu-

xos.  SesaZloa man upasuxos mxolod im kiTxvas, romelic yvelaze nakleb 

muqaras Seicavs an pasuxobs im kiTxvas, romelic misTvis mosaxerxebelia 

da ignorirebas ukeTebs kiTxvis sxva nawils.

“ratom kiTxvebi”: pirad sakiTxebze saubrisas `ratom kiTxvis~ dasma 

garkveul sirTuleebs iwvevs. igi moiTxovs klientisagan  sakuTari 

qcevis analizs. xSirad adamianebs uWirT imis axsna, Tu ratom iqcevian 

ise, rogorc iqcevian. gansakuTrebiT maSin, Tu klientis qceva sakuTari 

TavisaTvis damRupveli an wamgebiania, `ratom kiTxva~ aRrmavebs mis 

uimedobas da zrdis araadekvaturobas. 

aseT SemTxvevebSi ufro efeqturi da misaRebi iqneba, nacvlad kiTxvisa 

`ratom~, davsvaT kiTxva `ra?~; kiTxvaze `ra~ klientebi ufro advilad 

pasuxoben, vidre kiTxvaze `ratom~, romelic TviTanalizs gulisxmobs. 

magaliTi: 

- ra saxis usiamovnebebi gaqvT Tqvens SvilTan? - am kiTxvaze 

klientisaTvis pasuxis gacema ufro iolia, vidre `ratom gaqvT 

usiamovnebebi Tqvens SvilTan?~. 
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socialuri muSaobis daxmarebis procesis fazebi: 

I. SemTxvevis Sefaseba:  problemis Seswavla: mokvleva, Sefaseba da 

miznebis Camoyalibeba

II. moqmedebis gegmis ganviTareba

III. moqmedebis ganxorcieleba

IV. dasruleba: Sedegebis SenarCunebis strategiis dagegmva, Sefaseba.

problemis identifikacia 

 

I Sefaseba (assessment) da miznebis Camoyalibeba

II moqmdebis gegmis ganviTareba 

III ganxorcieleba

                  

IV dasruleba 

 nax.: daxmarebis 

 procesis fazebi

Sefaseba

gaxsovdeT !!!

socialuri muSaobis  procesis 

yvela safexurze Sefaseba (Evaluation)
mudmivad unda ganxorcieldes 
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I faza: Sefaseba, problemis Seswavla: mokvleva, Sefaseba da miznebis Ca-

moyalibeba

gansaxorcielebeli 

aqtivobebi:
saWiro unar-Cvevebi

 ̀sawyisi kontaqtis~ 

momzadeba 

 pirveli kontaqti da 

problemis gansazRvra

 miznebis identifikacia

 pirvelad kontraqtze 

molaparakeba

 gamokvleva da 

monacemebis Segroveba

 Sefaseba

     

 unari gamoiyeno sakuTari Tavi klientis 

sistemis interesebisaTvis. amisaTvis sa-

Wiroa TviT-cnobiereba (TviT-refleqsiis 

unari) da klientis resursebis gageba;

 aqtiuri mosmena (verbaluri da araverba-

luri informacia)

 empaTiis, ndobis, pativiscemis, da dax-

marebis komunikacia;

 perefrazirebis, garkvevis, fokusirebis, 

kiTxvis dasmis, refleqsiis, informirebis, 

Sejamebis, konfrontaciis, interpretaci-

is, darwmunebis, da   gadarwmunebis teqni-

kebis gamoyeneba;

 monacemTa Segrovebis meTodebi: inter-

viuirebis unar-CvevebTan erTad, Canawere-

bis gamoyeneba, sxva    werilobiTi masalebis 

gamoyeneba da sxva   sistemebis (ojaxi, mego-

bari, TanamSromeli,sxv.) gamoyeneba;

 Teoriuli codnis gamoyeneba, raTa integ-

racia gaukeTos miRebul informacias da 

daxmarebis procesi warmarTos swori mi-

marTulebiT.

am fazis dros xdeba klientis socializacia saagentosTan (imis gan-

sazRvra, Tu ramdenad SeuZlia mocemul saagentos klientis moTxovne-

bis dakmayofileba) da misi daintereseba. Tu klientis problema xvdeba 

saagentos problemaTa specifikaSi, maSin iwyeba klientis problemaze 

muSaoba: problemis gansazRvra, miznebis identifikacia da pirveladi 

kontraqtis dadeba. 

`sawyisi kontaqtis~ momzadeba: 

gulisxmobs klientis Sesaxeb arsebuli masalebis/informaciis moZie-

bas (kontaqti klientis ojaxTan, klientis gamomgzavn wyarosTan) da imis 
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gansazRvras, Tu raSi SeiZleba saagento daexmaros klients. pirveli 

kontaqtis mniSvneloba mdgomareobs efeqturi komunikaciis damyare-

baSi klientTan. agreTve, aq Sedis yvela im aucilebeli teqnikuri mxa-

reebis mogvareba, rac xels Seuwyobs moxerxebulad da xelisSemSleli 

faqtorebis gamoricxviT intervius Catarebas. 

klientTan Sexvedramde monacemebis Segrovebis ZiriTadi principebia: 

(1) klienti an klientTa sistema unda iyos informaciis pirveladi 

wyaro;

(2) Segrovebuli informacia unda iyos problemis Sesabamisi;

(3) ar unda Seagrovos is informacia, romelsac ar gauziarebs klients. 

Tu socialuri muSaki flobs informacias problemis kerZo as-

peqtis Sesaxeb, man es informacia unda gauziaros klients manamde, 

sanam SeekiTxeba klients, Tu ras grZnobs an fiqrobs igi am kerZo 

aspeqtis Sesaxeb. es aris saukeTeso saSualeba imisaTvis, rom ar gamovi-

mwyvdioT klienti xafangSi da ar mivceT saSualeba daiWiros raime pozi-

cia imis safuZvelze, rom hgonia rom Cven ar vflobT zust informacias 

mis Sesaxeb.

mxolod klientTan pirveli kontaqtis damyarebis Semdeg da erTad 

muSaobaze SeTanxmebis Semdeg, socialuri muSaki iwyebs klientis Sesa-

xeb ZiriTadi informaciis Segrovebas, rac SiZleba moicavdes klientis 

sistemis garda sxva wyaroebsac. pirvel kontaqtamde klientis Sesaxeb 

zedmeti informacia xels SeuSlis socialur muSaks marTlac gaigos, Tu 

raSi mdgomareobs klientis problema aq da amJamad. 

problemis gansazRvra:

pirvel rigSi socialurma muSakma unda gaarkvios, Tu rogor xedavs 

klienti problemas. Secdoma SeiZleba gamoiwvios iman, rom socialuri 

muSaki SesaZloa klientisagan Zalzed gansxvavebulia an fiqrobs, rom 

maT TiTqmis msgavsi gamocdileba aqvT (da Sesabamisad axdens sakuTari 

problemis proeqcirebas). 

amdenad, saWiroa  Semdegis garkveva: 

 rogoria klientis mier problemis sawyisi gageba (rogor xedavs kli-

enti probelemas);

 ra unda klients am kontaqtisgan, rogori molodinebi aqvs, ra unda, 

rom Seicvalos. 
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socialuri muSaki da klienti unda SeTanxmdnen samuSao problemebis 

rigze. problemebis saerTo gansazRvra moiTxovs klientsa da socialur 

muSaks Soris molaparakebebisa da diskusiebis mTel serias. problemebis 

danawevreba aris procesi, romlis drosac xdeba klientis mier danaxuli 

problemebidan da socialuri muSakis mier identificirebuli proble-

mebidan, specifiuri problemebis gamoyofa, romelzec unda warimarTos 

uSualo muSaoba e.w samuSao problemis gamoyofa.

miznebis Camoyalibeba mWidrod ukavSirdeba samuSao problemebis 

gansazRvras. swored miznis Zieba aZlevs problemis gadaWris situacias 

arss. klientis miznebis gaTvaliswineba (da ara ignorireba) aris 

problemis gadawyvetis modelis yvela fazis mniSvnelovani momenti. 

sawyis etapze saWiroa problemis gamocalkeveba miznebidan da maTi cal-

calke ganxilva. arsebobs saboloo da Sualeduri miznebi. es ukanaskneli 

SeiZleba ganvixiloT, rogorc saboloo miznis miRwevis saSualebebi an 

safexurebi. xSirad es Sualeduri miznebi gvaZlevs informacias imis 

Seasxeb, Tu ramdenad realuria saboloo miznis miRweva. Tavad Sualedur 

miznebs aqvT TavianTi doneebi. pirveli miznis miRweva iZleva ufro 

rTuli Sualeduri miznebis miRwevis SesaZleblobas. swored Sualeduri 

miznebis miRweva SeiZleba ganisazRvros, rogorc samuSao problemebze 

muSaoba. 

miznebis da amocanebis formulireba: 

mizani aris mosalodneli Sedegi, romelic saWiroebs garkveul dros, 

rom iqnas miRweuli. mizani unda iyos Camoyalibebuli ufro zogadi wi-

nadadebiT. miznis miRweva SesaZlebelia uSualo da konkretuli amo-

canebiT.  

miznebis formulireba Zalian mniSvnelovania Carevis (intervenciis) 

an mkurnalobis kargi dagegmarebisaTvis. miznebi unda iyos realisturi 

an miRwevadi. miznebi SeiZleba iyos identificirebuli klientis fun-

qcionirebis nebismier sferoSi. Tumca ki gamoyofen 4 mTavar sferos: 

1. fsiqikuri janmrTeloba: mizani iqneba, rom Seamciros an gaakontro-

los fsiqiatriuli simptomebi an pirovnuli dezorganizacia gamowveu-

li mentaluri avadmyofobiT. 

2. fizikuri janmrTeloba: unda iyos identificirebuli yvela fizi-

kuri problema. 

3. funqcionaluri roluri unarebi: piradi higiena, ganaTleba, kvebis 

Cvevebi, Tavisufali dro, profesia, socializacia.     
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4. sazogadoebrivi daxmareba – klientis gaweris dagegmva: saxli, fi-

nansuri daxmareba, ojaxi da socialuri daxmarebis sistema, transpor-

tireba da a.S. 

magaliTi: 

mdgomareoba: klienti fizikur Seuracxyofas ayenebs sxvebs 

mizani: klienti moiqceva adekvaturad da gamoiyenebs alternatiul 

qcevebs, raTa marTos Tavisi sibrazis grZnobebi. 

amocanebi: 

1. klienti ilaparakebs im grZnobebze, ramac gamoiwvia misi 

mdgomareoba anu is, rom sxvisTvis mieyenebina Seuracxyofa;

2. klienti gaacnobierebs im qcevebs, romeliTac warsulSi 

reagirebda msgavsi grZnobebis gaCenisas;  

3. klienti ivarjiSebs imaze, rom gamoxatos alternatiuli 

pasuxebi am grZnobebisadmi sxvisi daxmarebiT; 

4. klienti damoukideblad gaacnobierebs da gamoxatavs 

adekvatur alternatiul pasuxebs sakuTari sibrazis 

Sesamcireblad;

II faza: moqmedebis gegmis ganviTareba

gansaxorcielebeli 

aqtivobebi:
saWiro unar-Cvevebi

 Sefaseba 

 moqmedebis gegmis 

SemuSaveba

 prognozi 

 yvela unar-Cvevebi CamoTvlili I fazaSi

 adamanuri sistemebis ganviTarebis, funqcio-

nirebis, urTierTqmedebis bazisuri Teoriis 

codna, raTa analizi gaukeTo Segrovebul 

monacemebs;

 problemebis, miznebis da arsebuli resurse-

bis codna, raTa moxdes monacemTa organize-

ba da prioritizireba swori da sasargeblo 

moqmedebis SesarCevad;

 unari moaxdino alternatiuli gegmebis ge-

neralizireba, imis mixedviT Tu ra SesaZlo 

warmateba da Rirebuleba aqvs TiToeul 

maTgans;  

 unari gamoiyeno sakuTari gansjis unari, 

rom gaakeTo arCevani alternativebs Soris;

 unari, rom zemoT dasaxelebuli Camoyalib-

des winadadebebiT, romlebic gamoxatavs re-

alur aqtivobebs, aseve, informacia, Tu ro-

dis da ra droiT, ra SualedSi unda ganxor-

cieldes es aqtivobebi da klientis ra siste-

mebTan erTad.
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kontraqti, rogorc moqmedebis gegmis ganxorcielebis saukeTeso 

saSualeba, gamoyenebulia bevri Terapiuli mimdinareobebis, maT Soris 

fsiqodinamiuri da bihevioristuli mimdinareobebis mier. 

socialuri muSaobis praqtikaSi kontraqti ganisazRvreba, rogorc Se-

Tanxmeba klientsa da socialur muSaks Soris, romelic isaxavs garkveul 

mizans da dasabams aZlevs garkveul procesebs, romlis saSualebiT Se-

saZlebeli xdeba am miznis miRweva.

samuSao kontraqti moicavs Semdeg elementebs:

1. miznebi (ra?) romlis mimarTac TiToeulma mxarem unda imuSaos. es 

miznebi unda iyos specifiuri, danawevrebuli da Sesrulebadi. 

2. unda ganisazRvros orive mxaris pasuxismgebloba uflebebisa da mova-

leobebis terminebSi. 

3. unda iqnas dazustebuli saSualebebi (rogor?), raTa miznis miRweva 

SesaZlebeli gaxdes. (saSualebebi: individuri da jgufuri konsul-

tacia, ojaxuri konsultacia, wyvilTa konsultacia. es SesaZloa 

Seicavdes aseve eqsperimentul swavlebas, rolur TamaSebs, desensi-

tizacias, rCevas da a.S).

4. unda daigegmos da ganxorcieldes administraciuli procedurebi: 

Sexvedris adgili, dro, xangrZlivoba.

kontraqtis maxasiaTeblebi: 

socialuri muSaobis kontraqti SeiZleba xasiaTdebodes ZiriTadad 

oTxi saxiT: naTeli, erToblivi, dinamiuri, da realisturi.

a) kontraqti aris naTeli da aSkara: es niSnavs, rom socialurma mu-

Sakma da klientma, orivem, naTlad Camoayalibos da gaigos kontraqtis 

Sinaarsi, romelic gamoxatulia konkretuli, specifiuri da qceviTi 

terminebiT.

b) kontraqti unda iyos erToblivad SeTanxmebuli klientis da so-

cia luri muSakis mier. aseve, kontraqtis terminologiac ki orives 

mier unda iyos SeTanxmebuli. kontraqti unda eTanxmebodes socaluri 

muSaobis Rirebulebebs da klientis TviT-gansazRvris moTxovnas. 

g) socialuri muSaobis kontraqti aris dinamiuri. kontraqti SeiZle-

ba Seicvalos, Tu igi araefeqturia.

d) socialuri muSaobis kontraqti aris realisturi da samarTliani. 

es niSnavs, rom kontraqtis pirobebi unda Seesabamebodes im 
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pasuxismgeblobas da miznebs, romlis Sesrulebis unaric Seswevs rogorc 

klients, ise socialur muSaks, anu kontraqti ar unda moicavdes iseTi 

aqtivobebis da amocanebis Sesrulebas, rac ar Seesatyviseba klients. 

aseve, socialurma muSakma ar unda misces iseTi dapirebebi, romlebic 

ar Seesabameba mis gamocdilebas, eqspertizas, codnasa da saagentos 

resursebs.  

kontraqtis safexurebi: 

socialuri muSaobis kontraqti wamoadgens ganviTarebad fenomens, 

romelic molaparakebuli unda iqnas socialuri daxmarebis procesSi. 

umravles SemTxvevaSi kontraqti xdeba ufro specifiuri da TandaTan 

ufro ukeT gagebuli da miRebuli. 

I faza - gamokvleva, molaparakebis dawyeba;

II faza - winaswari anu sawyisi kontraqti (cdis da Secdomis etapi);

III faza anu samuSao kontraqti (centraluri) - miznebis da proce-

durebis erToblivi gageba. kontraqtis pirobebi da droiTi SezRudvebi 

xorcieldeba; 

IV faza - meoradi kontraqtis ganviTareba an qceviTi kontraqtebis 

ganviTareba;

V faza anu saboloo faza - dasruleba moicavs orive mxaris mier Sede-

gebis Sejamebas da Sefasebas. 

III faza: moqmedebis gegmis ganxorcieleba

gansaxorcielebeli 

aqtivobebi:
saWiro unar-Cvevebi

gegmis ganxorcieleba  yvela unar-Cveva, romelic dasaxelebulia I 

da II fazaze;

 unar-Cveva imisa, rom gamoiyeno socialuri 

muSaobis intervenciis sxvadasxva  meTodi 

dasaxuli gegmis gansaxorcieleblad. 

moqmedebis gegmis ganxorcielebis anu intervenciis (Carevis) procesi 

iwyeba, mas Semdeg rac klientsa da socialur muSaks Soris kontraqti 

dadebulia, miRweulia SeTanxmeba da klienti da socialuri muSaki er-

Toblivad iwyeben aqtivobas miznebis misaRwevad. 
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ganixilaven im rolebs, romelsac socialuri muSaki asrulebs inter-

venciis procesSi. es rolebia: Terapevti, brokeri, SemTxvevis mmarTveli 

(menejeri), maswavlebeli, mediatori, advokati da a.S. 

Terapevti: exmareba klients da klientTa sistemas (ojaxi), aRadginos 

fsiqo-socialuri mdgomareoba, uwevs reabilitacias sxvadasxva 

fsiqologiuri da Terapiuli meTodebis gamoyenebiT (fsiqo-dinamikuri, 

kognitur-bihevioristuli, ojaxis Terapia, art Terapia da sxva).

brokeri: brokeri exmareba klients saWiro resursebis moZebnasa da 

gamoyenebaSi, raTa kontraqti iyos miRweuli. brokeroba moiTxovs sazo-

gadoebrivi resursebis da saagentos operatiuli procedurebis Rrma 

codnas, raTa efeqturi kavSirebi iqnas damyarebuli. 

SemTxvevis mmarTveli: am rols asrulebs socialuri muSaki, raTa 

daexmaros klientebs resursebis mopovebaSi, da Sesabamisad qcevebis 

SecvlaSi dasaxuli miznebis misaRwevad. es SeiZleba moicavdes ara 

mxolod klientis Secvlas, aseve garemos Secvlasac. SemTxvevis 

menejeri uzrunvelyofs Semdegs: mxardaWeras, grZnobebis ventilacias, 

urTierTobis paternebis kvlevas, darwmunebas da racionaluri 

gadawyvetilebis miRebas.   

maswavlebeli: socialuri muSaki uzrunvelyofs klients axali in-

formaciiT, rac aucilebelia problemis gadasaWrelad da klientis mier 

axali unar-Cvevebis dasaufleblad. informaciis miwodeba gansxvavdeba 

rCevis micemisagan. informaciis miwodeba gulisxmobs klientis codniT 

momaragebas im pirobebSi, rodesac klients Tavisuflad SeuZlia am in-

formaciis gamoyeneba. xolo rCevis micemis dros socialuri muSaki xazs 

usvams, rom es aris klientisaTvis saukeTeso gamosavali.  

mediatori: mediacia gulisxmobs socialuri muSakis mier im sirTu-

leebis mogvarebas, romelic arsebobs klientsa da sxva pirovnebebs an 

organizaciebs Soris. am SemTxvevaSi Zalzed aqtualuria konfliqtis 

gadaWra (daexmaro orive mxares aRiaros meore mxaris interesebis le-

gitimuroba, daexmaros mxareebs, rom gaacnobieron saerTo interesebi, 

aicilon mogeba/wagebis situacia, daiyos konfliqti specifiur sakiTxe-

bad da a.S.). SesaZloa soicialuri muSaki iyos mediatori ojaxur siste-

maSi, aseve mediatori klientsa da gare sistemebs Soris. 

advokati: socialuri muSaki, rogorc advokati, laparakobs klientis 

interesebis dasacavad (igi aris klientis warmomadgeneli), raTa miaR-

wios kontraqtis miznebs. advokati awramoebs molaparakebebs, axdens 

garemos manipulacias, raTa miRweuli iyos miznebi. advokatoba, gansxva-
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vebiT mediatorobisa, gulisxmobs mxolod da mxolod mcdelobas, rom 

klientma gaimarjvos procesSi (SeinarCunos garkveuli benefitebi).  

problemis gadawyvetis unar-Cvevebi / teqnikebi: 

garkveva exmareba klients, rom restruqturireba gaukeTdes mis 

xedvas, rom man moaxdinos obieqturi da subieqturi realobis gancalke-

veba. 

magaliTi 1: 

       klienti:      Cems qmars ar movwonvar. 

                    

       socialuri muSaki:  ras akeTebs is? iyaviT specifiuri

magaliTi 2:  

      klienti:     me ganvicdi depresias. 

      

      socialuri muSaki: ra iwvevs met depresias Tqveni samsaxu-

ri, qorwineba, Tu bavSvebi?

garkveva xdeba maSin, roca (1) Cven ar gvesmis Tu ras ambobs klienti; 

(2) klientis grZnoba ar aris naTeli. 

interpretacia gulisxmobs klientis mier mowodebuli informaciis 

gagebas (informacias damatebuli socialuri muSaobis Teoriebi, ro-

melic efuZneba praqtikas). 

Tqven imas meubnebiT, rom . . . ? 

rogorc me mivxvdi. . . ? 

Tqven igulisxmeT, rom. . . ? 

interpretacia exmareba klients, rom ukeTesad gaigos man Tavisi 

problema. 

 socialuri muSaki sTavazobs klients interpretacias hipoTezis sa-

xiT da ara daskvnis saxiT. mag. SesaZloa... albaT. .

 socialurma muSakma klienti TviTon unda miiyvanos interpreta-

ciamde. mag. Tqven rogor gesmiT es? rogor fiqrobT? 

 klienti unda iyos fsiqologiurad mzad, rom miiRos interpretacia. 

unda gaviTvaliswinoT kleintis rezistentoba (dacviTi reaqciebi).
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interpretaciis teqnikebi intervius dros: 

 moaxdine interpretacia, mxolod mas Semdeg rac daamyareb pozitiur 

urTierTobas klientTan;

 moaxdine interpretacia, roca gaqvs sakmarisi informacia;

 SesTavaze interpretacia hipoTezis saxiT da ara winadadebis saxiT, 

romelic klientma aucileblad unda miiRos; 

 Seafase klientis pasuxi, ramdenad pasuxobs igi am interpretacias; 

 miiRe klientis uaryofa yovelgvari bodiSis moxdis gareSe.  

konfrontacia xdeba maSin, roca arsebobs Seusabamoba klientis mier 

mowodebul informaciaSi. igi erT SemTxvevaSi erTs ambobs, xolo meore 

SemTxvevaSi sxvas; an arsebobs Seusabamoba klientis mier mowodebul 

sityvier (verbalur) da araverbalur (saxis gamometyveleba) informacias 

Soris; klientis fantazias, Tu rogor xedavs is gansxvavebas sakuTar 

Tavsa da realobas (Tu ra zegavlenas axdens klientis qceva sxvebze) 

Soris. 

konfrontacia angrevs klientis azrovnebis stils/mimdinareobas da 

iwvevs misi fiqris Secvalas, xels uwyobs pirovnebis TviT-cnobierebis 

gazrdas. disbalansi aucilebelia, raTa adamianma Secvalos Tavisi 

fiqri.  konfrontacia gulisxmobs simarTlis siyvaruliT Tqmas (speak 
the truth in love). eyrdnoba klientis Zlier mxareebs da ara sisusteebs. 

konfrontaciis teqnikebi intervius dros: 

 moaxdine konfrontacia, rom miaRwio intervius miznebs;

 moaxdine konfrontacia, roca amisTvis gaqvs sakmarisi mizezi; 

 gansazRvre, Tu ramden xans SeiZleba gagrZeldes konfrontacia;

 aRwere qcevebi, rasac Seni konfrontacia efuZneba;

 konfrontacia warmarTe mxolod im surviliT, rom daexmaro 

klients;

 ar iyo agresiuli. iyavi mosiyvarule; 

 gaxsovdes! jer unda daamyaro pozitiuri urTierToba klientTan da 

mxolod amis Semdeg moaxdino konfrontacia. 
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IV faza: dasruleba

gansaxorcielebeli 

aqtivobebi:
saWiro unar-Cvevebi

 terminacia/ dasruleba 

 Sefaseba

 yvela unar-Cvevebi, romelic 

dasaxelebulia I da II fazaze;

 Sefasebis unar-Cvevebi;

 daxmarebis procesis dasrulebis 

unar-Cvevebi.

klienti - socialuri muSakis urTierToba SesaZlebelia dasruldes 

sami saxiT: 

(a) sxva saagentoSi gadagzavna-referali 

(b) socialuri muSakis gamocvla 

(g) daxmarebis procesis dasruleba 

gadamisamarTeba: es aris procesi, rodesac mocemuli saagentos far-

glebSi ar xerxdeba klientis problemis mogvareba da saWiroa misi sxva 

saagentoSi gadagzavna. 

socialuri muSakis gamocvla: es aris procesi, rodesac klients 

ucvlian socialur muSaks. umravles SemTxvevaSi es xdeba igive saagentos 

farglebSi. am process adgili aqvs, maSin roca socialuri muSaki Tavs 

ver arTmevs klientTan muSaobas, magram umravles SemTxvevaSi, roca 

socialuri muSaki midis saagentodan.  

am procesSi sami piri monawileobs: SemTxvevaze momuSave socialuri 

muSaki, klienti da momavali socialuri muSaki. socialuri muSakis 

Secvlisadmi klientis reaqcia gansxvavebulia da ganisazRvreba  

klientis  pirovnebiT, misi arsebuli problemiT da socialuri muSakis 

da klientis Camoyalibebuli urTerTobiT, romelic ganviTarda maTi 

urTierTobis procesSi. 

gansakuTrebuli SemTxvevaa, roca klients aqvs travmatuli gan-

Sorebis gancdebi. igi socialuri muSakis wasvlas ganicdis, rogorc 

morig travmatul aqts. socialurma muSakma unda gaacnobieros Tavisi 

grZnobebi am procesTan dakavSirebiT. aseve, man unda aRiaros klientis 

grZnobebi. SemTxvevaze momuSave socialurma muSakma unda waradginos 

axali socialuri muSaki klientis winaSe, da Semdeg, esaubros klients 

imis Sesaxeb, Tu ras fiqrobs igi axali socialuri muSakis Sesaxeb.  



socialuri muSaobis meTodebi daucvel jgufebTan32

daxmarebis procesis dasruleba: socialuri muSaobis intervencia 

aucileblad droze orientirebulia, anu unda ganxorcieldes garkveul 

droiT SualedSi. miznebi, romlebic specifiuria SesaZlebelia Sefas-

des, imis mixedviT, Tu ramdenad moxda maTi ganxorcieleba. 

Sefaseba mudmivad unda xorcieldebodes, raTa vicodeT Tu ra 

progresiT mimdinareobs klientisa da socialuri muSakis mier dasaxuli 

miznebis miRweva. procesis dasruleba, imis miuxedavad Tu vis mier 

(socialuri muSaki Tu klienti) aris igi inicirebuli, unda iyos gan-

xi luli winaswar, sanam moxdebodes realuri dasruleba anu bolo 

Sexvedra. es iZleva SesaZleblobas, rom moxdes dasrulebaze reaqciebis 

urTierTgacvla da nayofierad dasruldes erToblivi muSaobis procesi. 

zogadad, dasrulebis amocanebia: 

(1) imuSao konfliqtze, romelic arsebobs klientsa da socialur mu-

Saks Soris, raTa klientis mier aRiarebul iqnas misi warmateba da 

miznis miRweva. 

(2) imuSao mniSvnelovani urTierTobis dakargvis SiSze.      

(3) gamocdilebis Sefaseba-gamokvleva da miRweuli progresis aRiareba.

(4) imis gansazRvra, Tu rogor SeiZleba miRebuli gamocdilebis gamo-

yeneba sxva problemebis gadawyvetisas.

(5) imis gamokvleva, Tu ra unda gakeTdes, rom miRebuli Sedegi iyos 

SenarCunebuli.

(6) socialuri muSakis poziciis garkveva.

dasruleba gulisxmobs Rrma grZnobebis Cadebas (investicias) erTi 

adamianidan meoreSi, da Seasabamisad, dakavSirebulia danakargis grZno-

basTan. danakargis tipiuri reaqciebia: 

(1) dasrulebis uaryofa; (2) Zveli, paTologiuri qcevebisken dabrune-

ba; (3) emociuri qceva, rodesac klienti adanaSaulebs socialur muSaks 

imaSi, rom man arasworad gansazRvra es procesi, kerZod, is, rom klienti 

araa mzad marto gaumklavdes arsebul problemas; (4) klienti imuqreba, 

rom igi ufro adre datovebs urTierTobas, vidre mas socialuri muSaki 

miatovebs. 

socialurma muSakma unda naTlad miuTiTos, rom karebi aris Ria, da 

isini kvlav daexmarebian klients Tu maT es dasWirdebaT, an mouZebnian 

sxva Sesatyvis servisebs. isini arwmuneben klientebs, rom maT yovelTvis 

daainteresebT klientis bedi. bolo kontaqtis dros kargi iqneba kli-
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entisaTvis raime simboluri saCuqris gadacema. zog SemTxvevaSi kargia 

saagentosagan oficialuri werilis gadacema, sadac aRiarebulia kli-

entis miRwevebi.  

gamoyenebuli literatura: 

1. Colby I. & Dziegielewski, S. F. (2001). Social Work: The People’s Profession. Lyceum, 
Books, INC. 

2. Compton, B.R. & Galaway, B. (1989) Social work processes. Fourth edition. Belmont, 
California: Wadsworth Publishing Company. 

3. Kadushin, A. & Kadushin G. ( 1997). The social work interview. New York: Columbia 
University Press. 

4. saZagliSvili Sorena, socialuri samuSaos praqtika, ilias saxelm-

wifo universiteti: 2008
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Tavi 2

krizisuli intervencia 

Sorena saZagliSvili

krizisi - zogadi aRwera 

krizisi aris iseTi problema romlis gadaWrac Cveulebrivi gzebiT 

SeuZleblad migvaCnia. kerZod, krizisis dros: 

 SeuZlebelia misi gadaWra Cveulebrivi meTodebiT 

 moicavs mniSvnelovan danakargs da dakargvis safrTxes 

 warmoqmnis progresirebul, zrdad distress

 aferxebs adamianis funqcionirebas 

 krizisi aris droSi SezRuduli

 krizisi aris mwvave mdgomareoba, romelic grZeldeba ara umetes 

    erTi Tvisa (maqsimum 6 kvira)

 giqmnis safrTxes, magram amavdrulad pirovnuli zrdis SesaZleb-

lobas iZleva - Ria xar axali ideebis, informaciis, resursebis da 

SesaZleblobebis mimarT. 

krizisSi myofi adamiani moiTxovs saswrafo daxmarebas, radgan mas ar 

SeuZlia moqmedeba da sWirdeba sxva adamiani, romelic mis magivrad imoq-

medebs. krizisze reaqcia mimdinareobs Semdeg doneebze:

 kognituri: sakuTari Tavis/an sxvisi dadanaSauleba. xSirad adamiani 

dezorientirebulia, hipersensitiuri da dabneulia. aqvs cudi yu-

radRebis koncentracia da axasiaTebs problemis gadaWris uunaroba. 

 fizikuri: aCqarebuli guliscema, xelebis kankali,  Tavbrusxveva, 

sisuste, Tavis tkivili, gulisreva, Soki, oflianoba.  

 emocia: apaTia, depresia, gaRizianebuloba, enzaiti/SfoTva, uimedo-

ba, umweoba, sibraze, SiSi, panika, danaSauli da uaryofa, daZinebis da 

Wamis sirTuleebi. 

 socialuri: konfliqti sxvebTan, socialuri situaciebidan izola-

cia,  socialuri aqtivobebis mimarT uinteresoba. 

arsebobs krizisis sami ZiriTadi tipi: 
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 ganviTarebis/kanonzomieri krizisi - es aris krizisis saxe, romelic 

yvela adamianis cxovrebaSi xdeba da romelic gulisxmobs cxovrebis 

ciklis erTi safexuridan meoreze gadasvlisas warmoSobil kriziss. 

mag. dabadeba, pubertatuli asaki, daqorwineba/gaTxoveba, dabereba da 

a.S. 

 situaciuri krizisi (SemTxveviTi krizisi)- ZiriTadad ganpirobebu-

lia garemo faqtorebis cvlilebiT an moulodneli Sinagani cvlile-

biT. aseT kriziss miekuTvneba magaliTad samsaxuris dakargva, Semo-

savlis/saxlis dakargva, gaqurdva, dayaCaReba, meuRlesTan gayra da 

a.S. 

 kompleqsuri krizisi - aris yvelaze rTuli krizisi- krizisis es saxe 

ar SeiZleba CaiTvalos adamianis yoveldRiuri cxovrebis nawilad. 

aseTia mwvave travma, mZime fizikuri an sityvieri Seuracxyofa, buneb-

rivi an xelovnuri katastrofebi da a.S.. kompleqsur kriziss miekuT-

vneba aseve mwvave mentalur daavadebasTan asocirebuli krizisi. 

sxva klasifikaciis mixedviT, arsebobs krizisis individualuri da 

masobrivi  doneebi. 

1. individualuri done

 individualur doneze: pirovnul tramvas individi ganicdis iseT 

situaciaSi, rodesac am rTuli situaciis gamklaveba mis Zalebs 

da SesaZleblobebs aRemateba, mas ar aqvs saTanado socialuri 

mxardaWera, TviT-Sefaseba da uflebamosileba. 

 magaliTebi: suicidis situaciebi,  daSinebis situaciebi, mkvlelobis 

an suicidis mowmeoba, an pirovnuli danakargi. 

 individualur doneze konsultirebisas mniSvnelovania pirovnuli 

usafrTxoebis gansazRvra da uzrunvelyofa. agreTve, ramdenadac 

SesaZlebelia, socialuri daxmarebis an qselis Sesaxeb informaciis 

mopoveba. 

2. masobrivi, sociumis done

 sociumis doneze: xdeba jgufis/sazogadoebis/Temis dazianeba/an 

daSineba. magaliTebi: teroristuli aqti, bunebrivi katastrofebi da 

sxva. 

 Temis doneze krizisis intervenciis ZiriTadi mizania krizisis pre-

vencia an krizisis garTulebebis prevencia. amisaTvis saWiroa pirvel 
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rigSi dadgindes krizisis warmomSobi mosalodneli mizezebi da mox-

des maTi droulad aRmofxvris gzebis SerCeva da dagegmva.

 Temis doneze krizisis intervenciisTvis rekomendirebulia gaviT-

valiswinoT, rom gareSe Careva mudmivi ver iqneba, amis gamo aucile-

belia Sida resursebis Seqmna da gaZliereba.

krizisis definicia – Sejameba: 

krizisi da stresi xSirad gamoiyeneba urTierTSemcvlelad, Tumca 

yovel stresul situacias ar mivyavarT krizisamde. krizisi aris ada-

mianis bio-fsiqo-socialuri wonasworobis darRveva, rodesac adamiani 

aRiqvams an ganicdis mocemul situacias/movlenas ise, rom mas ar Seswevs 

masTan gamklavebis unari da resursebi. 

krizisuli intervencia

krizisuli intervencia aris saswrafo fsiqologiuri daxmareba,  rom-

lis mizania individis daxmareba krizisul situaciaSi,  raTa moaxdinos 

misi bio-fsiqo-socialuri wonasworobis aRdgena da Seamciros indivi-

dualuri tramvis potenciuri SesaZlebloba. 

krizisuli intervenciis ZiriTadi mizania stabilurobis gaZliereba. 

krizisze reagireba/intervencia unda daiwyos 24 saaTis ganmavlobaSi. 

amrigad, krizisuli intervencia aris uSualo problemebze morgebuli, 

xanmokle da `aq-da-amJamad” aspeqtebze fokusirebuli.

gamoyofen krizisis Semdeg safexurebs: 

 gavlenis faza –Zlieri gare an Sida stresoris zemoqmedeba adamianze. 

სtresoris aRqma, rogorc stresoris. 

 problemis gadawyveta – am fazaSi adamiani irCevs aRqmuli streso-

ris mocilebis gzas, romelic SeiZleba ganxorcieldes orgvarad:                    

1. stresoris fizikurad mocileba. 2. stresorTan Segueba.

 reabilitaciis faza – am dros adamiani ubrundeba krizisamdel mdgo-

mareobas.

sxva avtorebi gamoyofen krizisis oTx safexurs (Parad & Parad,1990). 

es safexurebia: 

 gvaqvs stresis gamomwvevi movlena, an movlena, romelic stresulad 

aRiqmeba; 

 xdeba individis mier am movlnis gaazreba da aRqma, iwyeba saSiSroebis 

molodini; 
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 individi xdeba dezorganizebuli da momxdari faqtis gamo kargavs 

wonasworobas; 

 iwyeba Segueba, xdeba gaanalizeba da am yvelafris paralelurad mim-

dinareobs intervencia.

 TiToeul safexurze socialuri muSakis reagireba unda iyos Semdeg-

nairi: 

1-2 faza: 

 iyavi yuradRebiani, mimRebi da damxmare;

 daakmayofile pirveladi saWiroebebi (usafrTxoeba, fizikuri       

saWiroebebi da sxv.).

me-3-4 faza: 

 mousmine, isev mousmine;

 moaxdine grZnobebis da aRqmebis validacia;

 daaimede;

 moaxdine problemebis da resursebis identifikacia;

 gaamxneve, SesTavaze pozitiuri gadawyvetis strategiebi, resursebi;

 daexmare gaigos is, Tu ra moxda da masTan erTad dagegme momavali;

 dadebiTad ganamtkice misi miRwevebi da warmatebebi; 

 daexmare gaanalizos naswavli da ecados mis momavalSi gamoyenebas.

krizisuli intervenciis dros konsultirebis 

ZiriTadi principebi:

 saWiroa intervenciis droze ganxorcieleba, radgan msxverpli aris 

krizisSi. saWiroa resursebis mobilizacia,  raTa moxdes maTi met-

naklebad normalur situaciaSi dabruneba da damoukidebeli funq-

cionirebis SesaZlebloba. 

 xeli Seuwyos situaciis gagebas  mocemuli stresuli situaciis an 

tramvis procesirebiT. es keTdeba imisaTvis, rom msxverpls davexma-

roT ukeT gaigos, Tu ra moxda da mivceT emociebis gamoxatvis saSu-

aleba.

 saWiroa msxverpls davexmaroT problemis gadaWraSi, misi situaciis 

da grZnobebis konteqstSi. es aucilebelia TviT-efeqturobis da sa-

kuTari rwmenis gansaviTareblad.
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 daexmaro msxverpls daubrundes damoukidebel funqcionirebas, imiT, 

rom xeli Seuwyo problemis gadaWras, misi Sesabamisi strategiebis 

ganviTarebas da aqtiur gamoyenebas. 

krizisuli intervenciis miznebi: 

 krizisis warmatebuli fsiqologiuri gadaWra;

 funqcionirebis normaluri donis aRdgena;

 samoqmedo gegmis ganviTareba, romelic minimumamde daiyvans krizisis 

negatiur efeqtebs.

krizisuli intervenciis modelebi

krizisuli intervenciis sami modeli: 

 wonasworobis modeli: kaplanis modelis mixedviT (1965), adamianebi 

danaxulni arian, rogorc fsiqologiur wonasworoba darRveulebi 

da saWiroa maTi dabruneba balansirebul mdgomareobaSi, raTa maT 

SeZlon TavianT cxovrebiseul sirTuleebTan efeqturi gamklaveba. 

 kognituri modeli: robertsis modelSi adamianebi ganxilulni arian 

ise, rom maT aqvT kognituri problemebi: araswori Sexedulebebi mov-

lenebze da krizisTan dakavSirebul sakiTxebze.

 fsiqo-socialuri tranziciis modelis mixedviT (1965), adamianebi 

xvdebian krizisebs maT cxovrebiseul stadiebze (ganviTarebis mid-

goma). krizisi ukavSirdeba fsiqologiur da socialur cvlilebebs, 

romelic am dros mimdinareobs adamianis ganviTrebis etapze. 

intervenciis zogadi midgoma (Robert’s Model)

 es meTodi ganviTarda 2001 wlis 11 seqtembris teraqtis Semdeg, es 

meTodi ganixileba krizisuli intervenciis zogad modelad. 

 es Teoria SesaZloa iqnas gamoyenebuli sxvadasxva krizisul situa-

ciebSi, Tumca ar unda moxdes misi rigiduli gamoyeneba. 

krizisis Sefasebis dagegmva da warmarTva 

(letalurobis Sefaseba)

raportis damyareba

mTavari problemebis identificireba
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grZnobebTan da emociebTan gamklaveba

alternativebis Zieba

moqmedebis gegmis ganviTareba da formulireba

muSaobis Semdgom gegmaze SeTanxmeba

nax. robertsis 7 safexuriani modeli

robertsis mixedviT, krizisis intervenciis mizania, gadaWras klien-

tis mier warmodgenili problema, stresi fsiqologiuri travma da emo-

ciuri konfliqti. es unda ganxorcieldes  ramdenime kontaqtiT, droSi 

SezRudulia da mizanze mimarTulia.

pirveli safexuri aris Sefaseba. Sefaseba xorcieldeba msxverplis 

sxvadasxva saWiroebebis gansazRvriT da Sesabamisi gadamisamarTebiT. 

mimdinareobs sami saxis Sefaseba:

(1) e.w. Triage - usafrTxoebis donis Sefaseba (safrTxeebis Sefaseba), 

romlis safuZvelzec xdeba saswrafo Carevis ganxorcileba - referi-

reba: hospitalizacia, ambulatoriuli daxmareba an uaris Tqma.

(2) krizisis Sefaseba, romlis drosac mimdinareobs individis krizisu-

li mdgomareobis Sesaxeb informaciis Segroveba, individis garemos da 

interpersonaluri urTierTobebis Sefaseba, raTa moxdes mimdinare 

krizisze muSaoba da mkurnalobis Sesabamisi gegmis SemuSaveba. 

(3) bio-socialuri da kulturuli Sefaseba. es unda moxdes siste-

maturi Sefasebis meTodebis gamoyenebiT, raTa ganisazRvros klientis 

stresis  mocemuli done, situacia, warmodgenili problema da mwvave 

krizisis periodi. 

meore safexuri mdgomareobs raportis damyarebaSi.

mesame safexuri ki exeba mTavari problemebis identificirebas - maT 

Soris im winapirobebis gansazRvras, ramac gamoiwvia krizisi. am safe-

xurze mniSvnelovania klients Tavisi ambis sakuTari sityvebiT gadmo-

cemis SesaZlebloba mivceT. am dros Terapevti unda daakvirdes klienti 

stresTan gamklavebis ra modalobas, stils iyenebs.  man unda gaanalizos 

misi stili. 

meoTxe safexurze mosalodnelia klientma gamoamJRavnos Tavisi 

grZnobebi da mniSvnelovania am grZnobebsa da emociebze muSaoba. es 
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moiTxovs aqtiuri mosmenis unar-Cvevebs da grZnobebis validacias. 

Terapevtma unda gamoiyenos teqnikebi, raTa gamowveva gaukeTos klien-

tis cudad adaptirebul rwmenebs, fiqrebs da klienti alternativebze 

daafiqros. 

mexuTe safexuri: Terapevti da msxverpli iwyeben alternativebis er-

Toblivad moZiebas, raTa mouaron arsebul problemas. aq rasakvirvelia, 

unda iqnas moZiebuli is strategiebi, romelmac warsulSi ar imuSava, 

anu am etapze xdeba SesaZlo efeqturi alternatiuli gamklavebis meTo-

debis siis Camoyalibeba. 

meeqvse safexuri aris moqmedebis gegmis Camoyalibeba, romelic kli-

entis siZliereebze akeTebs aqcents. am safexuris mizania, rom es gegma 

iyos maqsimalurad konkretuli, diskretuli da klienti mas iziarebdes. 

es xels Seuwyobs TviT-efeqturi qcevis Camoyalibebas. 

meSvide safexuri: Semdgomi kontaqtis dagegmva, raTa moxdes misi 

post krizisuli mdgomareobis Sefaseba. misi mizania ganisazRvos prog-

resi da potenciuri problemebi. 

krizisze pasuxis ei bi si modeli 

(The ABC Model of a Crisis Response)

kristi kanelma SeimuSava voren jonsis  A-B-C  modelis adaptirebuli 

versia (Kristi Kanel’s adaptation of Warren Jones’s (1968) A-B-C crisis management 
model). 

nax. kanelis ei-bi-si modeli

A  aliansis ganviTareba, saWiroebebis Sefaseba

B  problemis daduReba mniSvnelovan sakiTxebamde

C  problemasTan gamklaveba

nax an s b s m

A  

empaTia, miyola, 

Tandaswreba

aqtiuri mosmena - 

mTavari Temis 

gamoyofa 

daxmarebis

komunikacia 

C  

mokle vadiani 

miznebis gansazRvra

resursebis gamokvleva 

samoqmedo gegmis 

ganviTareba 

gadasinjva da 

dazusteba 

B  

grZnobebis validacia, 

mniSvnelobebis 

dazusteba, imedis micema

dilemis arsis gageba da 

grZelvadiani da 

moklevadiani miznebis 

erTmaneTisgan  

gamocalkeveba 
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saWiro unar-Cvevebi krizisuli intervenciis intervius dros

 mousmine empaTiurad;

 pirovnebas mieci emociebis ventilaciis saSualeba;

 daakmayofile klientis uSualo moTxovnilebebi;

 moaxdine klientis grZnobebis validacia;

 moaxdine mimReblobis, daxmarebis da imedis komunikacia; 

 Tavi aaride kritikas da gansjas;

 gamoacalkeve grZelvadiani da moklevadiani saWiroebebi erTmaneTis-

gan; 

 moaxdine problemebis da resursebis identifikacia;

 daexmare pozitiurad gadaWras problema;

 daexmare gaigos zustad ra moxda;

 ganaviTare mokle vadiani miznebi; 

 ganaviTare samoqmedo gegma da zustad gansazRvre pasuxismgeblobebi; 

 ganamtkice progresi da miRwevebi; 

 gadaxede da daazuste samoqmedo gegma;

 ganamtkice pozitiuri qcevebi;

 gaiTvaliswine miRebuli gamocdileba momavalSi. 

ra unda uTxra pirovnebas krizisis dros: 

 ar moaxdino uaryofiTi grZnobebis kritika da minimalizacia;

mag.  “ar unda grZnobdeT ase Tavs”. 

piriqiT, TqviT:  “Tqven marTlac did tkivils unda ganicdideT”. 

    “miTxariT yvela grZnoba, rasac ganicdiT”.

 ar Tqva: “vici”, “mesmis”.

    Tqvi: “minda zustad gavigo Tu ras ganicdiT”. 

 ar Tqva: “Zalian vwuxvar”.

    Tqvi: “aq me TqvenTvis var, rom dagexmaroT”. 

 ar kiTxo: “raSi SemiZlia dagexmaroT/ SeekiTxe: amJamad ra gWir-

debaT?’’
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 ar SeecadoT spiritualuri axsnebis gakeTebas;

 ar moaxdinoT imis dazusteba, Tu krizisis gadalaxvas ramdeni xani 

dasWirdeba. uTxariT, rom yvelas sxvadasxva dro sWirdeba;

 ar moaxdinoT situaciis racionalizacia; 

 daeTanxmeT, rom misi situacia safrTxis Semcveli, saSiSi da arasa-

survelia;

 ar Seecado klientis yvela moTxovnilebis dakmayofilebas;

 iyaviT namdvili, Tbili da momTmeni;

 ar daeTanxmoT, rom situacia uimedoa;

 uTxariT, rom zogjer aseT rames grZnobs adamiani.  

gamoyenebuli literatura: 

1. Kristi Kanel (2008), A Guide to Crisis Intervention. 3rd Ed. Pacifi c Grove, CA: Brooks/
Cole Publishing. 

2. namiWeiSvili, s. da mgeliaSvili, m. socialuri samuSaos praqtikis 

safuZvlebi, 2010 weli

3. Parad, H.G. & Parad, L.G. (1990). Crisis intervention, Book 2: A practitioner’s source-
book for brief therapy. Milwaukee: Family Service of America. 

4. Roberts (2007), Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment, and Research

5. tatanaSvili, z. ”krizisuli intervencia”. saqarTvelos socialur mu-

SakTa asociacia, 2009 weli
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Tavi 3

konsultireba socialur muSaobaSi 

fsiqikuri janmrTeloba da socialuri muSaoba

ia SeyrilaZe

fsiqikuri janmrTelobis mdgomareobis Sefaseba

qvemoT mocemulia is ZiriTadi aspeqtebi, romlebzec socialurma mu-

Sakma unda gaamaxvilos yuradReba klientTan muSaobis dros da inter-

vius Semdeg CainiSnos Tavisi STabeWdilebebi, raTa klientis fsiqikuri 

janmrTelobis mdgomareobis sruli suraTi Camoayalibos. 

garegnoba

1. janmrTelad gamoiyureba Tu ara klienti?

2. asakis Sesaferisad gamoiyureba Tu ara? Tu ara, ufro dids hgavs Tu 

ufro pataras?

3. aqvs Tu ara aSkara fizikuri deformacia? rogori?

4. saTanadod aris Tu ara Cacmuli?

5. tanisamosi sufTaa Tu ara?

6. dadis Tu ara uCveulod?

7. zis Tu ara komfortul pozaSi?

8. aqvs Tu ara raime xiluli iara?

9. misi wona da simaRle normis farglebSi jdeba?

10. aqvs Tu ara raime xiluli tiki an akviatebuli uCveulo sxeulis, 

saxis an Tvalebis moZraoba?

11. TvalebSi giyurebT Tu ara? Tu ki, wyvetilad Tu sistematurad?

12. rogoria klientis saxis gamometyveleba? icvleba igi intervius gan-

mavlobaSi?

metyveleba

1. saubrobs Tu ara klienti?

2. uCveulod swrafad an nela xom ar saubrobs?
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3. aqvs Tu ara metyvelebiTi Seferxeba?

4. uCveulod xmamaRla an xmadabla xom ar saubrobs?

emociebi

1. rogoria klientis saerTo ganwyobileba (rogor grZnobs Tavs kli-

enti)? aRwereT is qcevebi/komentarebi, romelzec afuZnebT Tqvens 

dakvirvebas.

2. rogoria misi saerTo afeqti (is, Tu rogor amJRavnebs igi Tavis emo-

ciebs)? aRwereT is qcevebi/komentarebi, romelzec afuZnebT Tqvens 

dakvirvebas.

3. gadaWarbebuli xom ar aris misi afeqti? aRwereT.

4. amJRavnebs Tu ara cvalebad afeqts?

5. aris Tu ara misi afeqti intervius Sinaarsis Sesabamisi?

azrovnebis procesi da Sinaarsi

1. aris Tu ara klientis azrovnebis procesi zedmetad dawvrilebiTi 

da detalebze gamaxvilebuli?

2. aris Tu ara igi perseveraciuli (akviatebuli sityvis/frazis gameo-

reba)?

3. aris Tu ara azrovneba qaosuri, Temidan gadaxvevebiT?

4. amJRavnebs Tu ara Tavisufal asociaciebs da azridan azrze xtun-

vas?

5. amJRavnebs Tu ara somatur, gandidebis, devnis an kontrolis bod-

vas? raze amyarebT am dakvirvebas?

6. amJRavnebs Tu ara fiqris gamWvirvaleobas (is, rasac fiqrobs yvelas 

esmis), an urTierTobis bodvas (magaliTad, viRac cnobil adamians 

uyvars igi)?

7. ganicdis Tu ara akviatebul fiqrebs/azrebs (obsesiebs) an akviate-

bul moqmedebebs/qcevas (kompulsiebs)?

8. awuxebs Tu ara fobiebi? Tu ki, romeli?

9. aRiniSneba Tu ara homociduri (mkvlelobis) an suiciduri (TviTmkv-

lelobis) fiqrebi? Tu ki, raze afuZnebT Tqvens dakvirvebas?

10. arsebobs Tu ara raime konkretuli sagani/sakiTxi, romelzec Tqveni 

klienti amoCemebulad fiqrobs? Tu ki, aRwereT. 
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SegrZnebebi

1. xom ar aqvs klients smenis problemebi?

2. xom ar aqvs klients mxedvelobis problemebi?

3. xom ar itanjeba iluziebisa Tu halucinaciebisagan? Tu ki, rogoria 

isini – smeniTi, mxedvelobiTi, ynosviTi, SexebiTi Tu gemovnebis? raze 

afuZnebT Tqvens dakvirvebas?

gonebrivi unarebi

1. aris Tu ara klienti droSi, sivrceSi da sakuTar TavSi (icis Tu 

   ara Tavisi saxeli) orientirebuli?

2. Cans Tu ara igi saSualo an saSualoze maRali inteleqtis mqoned?

3. yuradRebis gamaxvilebas normalurad axerxebs?

4. xanmokle da xangrZlivi mexsiereba normaSi Cans? Tu ara, raze afuZnebT 

Tqvens dakvirvebas?

5. misi msjeloba damaxinjebuli xom ar Cans? Tu ki, raze afuZnebT Tqvens 

dakvirvebas?

6. aqvs Tu ara adeკvaturi TviTSefaseba? raze afuZnebT Tqvens dak-

virvebas?

7. acnobierebs Tu ara sakuTari qcevis Sedegebs?

8. SeuZlia Tu ara mizez-Sedegobrivi kavSiris wvdoma?

9. aqvs Tu ara stereotipuli (ukiduresi ganzogadოეbebi) an 

maqsimalisturi (yvelaferიs Sav-TeTr ferebSi xedva)azrovneba?

10.  uWirs sakuTari azrebisa da fiqrebis sxvisi azrebis/fiqrebisgan gan-

sxvaveba?

damokidebuleba muSakis mimarT

1. rogoria klientis Tqvendami damokidebuleba?

2. icvleba Tu ara misi es damokidebuleba intervius procesSi?

3. pasuxobs Tu ara empaTias?

4. TviTon SeuZlia Tu ara iyos empaTiuri?
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fsiqikuri janmrTelobis mdgomareoba bavSvebSi: 

gavrcelebuli aSlilobebi

miuxedavad imisa, rom bavSvobis asakis aSlilobani da maTi gavrceleba, 

iseve rogorc ama Tu im qcevis anomaliurad miCneva gansxvavebulia 

ganviTarebul da ganviTarebad qveynebSi, qvemoT mocemuli mdgomareobani 

zogadad SeiZleba CaiTvalos bavSvebTan momuSave specialistebis yu-

radRebis sagnad. qvemoT Cven ganvixilavT iseT aSlilobebs, rogoricaa 

enurezi, yuradRebis deficiti/hiperaqtiuloba, antisocialuri qceva 

– yofaqcevis aSliloba, TviTdazianebis qceva, autizmi da mijaWvulobis 

reaqtiuli aSliloba. 

enurezi

zogadad SeiZleba iTqvas, rom enurezi ufro xSiria biWebSi, vidre 

gogonebSi da igi gamwvavebulia iseTi fsiqologiuri stresorebiT, 

rogoricaa dedmamiSvilis dabadeba, mSoblebis ganqorwineba, hospi-

talizacia, skolaSi wasvla, ojaxis wevris gardacvaleba, sacxovreblis 

Secvla da sxv. sainteresoa, rom enurezisadmi arsebobs garkveuli 

genetikuri midrekilebac. 

diagnostikuri kriteriumebi: 

fsiqikur aSlilobaTa diagnosturi da statistikuri saxelmZR-

vanelos (DSM – IV - TR) mixedviT, enurezis diagnostikuri kriteriume-

bia:

 ganmeorebiTi Sardva sacvalSi an sawolSi (nebiT an uneblied), ro-

melic grZeldeba sul mcire 3 Tve an mniSvnelovan Seferxebas iwvevs 

socialur an akademiur funqcionirebaSi 

 asaki aris 5 an meti wlis

 ar aris gamowveuli zogadi samedicino mdgomareobiT an nivTierebis 

moxmarebiT 

enurezis qve-tipebi:

 dRis 

 Ramis 

 Sereuli 
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 pirveladi 

 bavSvs ar hqonia simSralis periodi 

 meoradi 

 iwyeba simSralis periodis Semdeg 

enurezis mkurnalobis gavrcelebuli meTodebi: 

 bihevioraluri Terapia (zaris meTodi);

 fsiqoTerapia (emociur stresorebze fokusirebuli);

 farmakoTerapia (imipramini).

yuradRebis deficitis/hiperaqtiulobis aSliloba

fsiqikur aSlilobaTa diagnosturi da statistikuri saxelmZRvanelos 

(DSM–IV-TR) mixedviT, yuradRebis deficiti/hiperaqtiuloba erT-

erTi yvelaze gavrcelebuli bavSvobis asakis fsiqikuri aSlilobaa da 

warmoadgens uyuradRebobisa da/an hiperaqtiulobis mdgrad paterns. 

aSlilobis zogierTi simptomi SesaZloa warmoiSvas 7 wlamde asakSi, 

Tumca bavSvebis umravlesobas ufro mogvianebiT usvamen diagnozs. 

Seferxebas adgili unda hqondes sul mcire or garemoSi (mag. saSinao 

da saskolo) da unda aferxebdes ganviTarebis donisTvis Sesaferis 

funqcionirebas socialur, akademiur da samsaxureobriv aspeqtebSi.  

aSliloba ufro xSirad gvxdeba biWebTan, vidre gogonebTan (sami/

xuTi erTze). aSliloba yvelaze xSiria pirvel bavSv-biWebSi. imisaTvis 

rom daisvas diagnozi, aucilebelia, rom aSliloba saxeze iyos sul 

mcire 6 Tvis ganmavlobaSi, gamoiwvios Seferxeba akademiur da socialur 

aspeqtebSi da simptomTa dasawyisi aRiniSnebodes 7 wlamde asakSi. 

aSlilobis gamomwvevi mizezebi ucnobia. arsebobs mosazrebebi, 

romelTa Tanaxmadac prenatalur toqsikur nivTierebebTan Sexeba, dRe-

nakluloba, nayofis nervuli sistemis prenataluri travma SesaZloa, 

CaiTvalos aSlilobis xelSemwyob faqtorebad. aseve, CrdiloeT ame-

rikis statistika aCvenebs, rom aSlilobis mqone bavSvTa didi nawili 

dabadebulia seqtemberSi, rac gvafiqrebinebs imas, rom SesaZloa 

zamTris sezonis dros fexmZimobis pirvel trimestrSi gadatanili 

infeqciebi xels uwyobdes aSlilobis ganviTarebas. aSliloba SesaZloa 

warmodgenili iyos sami qve-tipis saxiT: (1) metwilad uyuradRebo tipi, 

(2) metwilad hiperaqtiul-impulsuri tipi da (3) Sereuli tipi. 
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diagnosturi kriteriumebi: 

A. saxezea an (1) an (2):

(1) eqvsi an meti qvemoTmocemuli uyuradRebobis simptomi ukanaksne-

li 6 Tvis ganmavlobaSi regularuli saxiT, romelic ar Seesabameba 

ganviTarebis dones da zians ayenebs bavSvis adapturobas.

 xSirad uWirs detalebisadmi yuradRebis miqceva da uSvebs daude-

var Secdomebs saSinao davalebis, samsaxurebrivi saqmianobis an 

sxva tipis aqtivobis dros; 

 xSirad uWirs koncentracia TamaSis dros an ramis keTebisas; 

 xSirad ar usmens, rodesac elaparakebian; 

 xSirad uWirs mihyves instruqciebs da ver axerxebs saSinao dava-

lebis gakeTebas an sxva valdebulebebis Sesrulebas; 

 xSirad uWirs davalebebis da RonisZiebebis organizeba;

 xSirad Tavidan icilebs iseT davalebebs, romlebic moiTxoven Za-

lisxmevas (rogoricaa saskolo an saSinao davaleba);

 xSirad kargavs sagnebs, rac aucilebelia amocanaTa Sesasruleb-

lad an RonisZiebaTaTvis (mag. saTamaSoebi, wignebi, rveulebi); 

 xSirad advilad efanteba yuradReba;

 xSirad aris gulmaviwyi yoveldRiurobaSi.

(2) saxezea eqvsi an meti hiperaqtiulobis da impulsurobis simptomi 

ukanaksneli 6 Tvis ganmavlobaSi regularuli saxiT, romelic ar 

Seesabameba ganviTarebis dones da zians ayenebs bavSvis adapturo-

bas.

hiperaqtiuloba

 xSirad cqmutavs jdomisas, ver Cerdeba erT adgilas;

 xSirad tovebs skams da dgeba gakveTilis dros an sxva situaciaSi, 

sadac moeTxoveba jdoma;

 xSirad darbis aqeT-iqiT da zedmetad Zvreba raRaceebze iseT 

situaciebSi, romlebSic moeTxoveba wynarad yofna;

 xSirad uWirs mSvidad TamaSi an garToba;

 xSirad iqceva ise TiTqos “moqoqilia da ver Cerdeba”; 
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 xSirad bevrs laparakobs.

impulsuroba

 xSirad pasuxobs iqamde, sanam kiTxvis dasmas daamTavrebdnen;

 xSirad uWirs daelodos mis jers;

 xSirad awyvetinebs sxvebs laparaks.

B. aRniSnul simptomTa nawili saxeze iyo 7 wlis asakamde.

C. Seferxeba aRiniSneba minimum or garemoSi (mag. saxlSi, skolaSi, sam-

saxurSi).

D. saxeza aSkara klinikurad mniSvnelovani Seferxeba socialur, akade-

miur an samsaxurebriv funqcionirebaSi.

E. simptomebi ar aixsneba autisturi speqtris aSlilobiT, SizofreniiT 

an sxva fsiqoturi aSlilobiT an nebismieri sxva fsiqikuri aSlilo-

biT (mag. ganwyobilebis aSliloba, SfoTviTi aSliloba, a.S.).

yuradRebis deficitis/hiperaqtiulobis qve-tipebi:

yuradRebis deficitis/hiperaqtiulobis aSliloba, Sereuli 

tipi: Tuki gasuli 6 Tvis ganmavlobaSi dakmayofilebulia 1 da 2 kri-

teriumebi.

yuradRebis deficitis/hiperaqtiulobis aSliloba, metwilad 

uyuradRebo tipi: Tuki gasuli 6 Tvis ganmavlobaSi dakmayofilebu-

lia 1 kriteriumi, magram araa dakmayofilebuli 2 kriteriumi.

yuradRebis deficitis/hiperaqtiulobis aSliloba, metwilad 

hiperaqtiul-impulsuri tipi: Tuki gasuli 6 Tvis ganmavlobaSi dak-

mayofilebulia 2 kriteriumi, magram araa dakmayofilebuli 1 krite-

riumi.

yuradRebis deficitis/hiperaqtiulobis mkurnalobis 

gavrcelebuli meTodebi

yuradRebis deficitis/hiperaqtiulobis marTvisas xSir SemTxvevaSi 

gamoiyeneba fsiqoTerapia – qceviTi modifikacia da mSobelTa treningi; 

aseve individualuri Terapia gansakuTrebiT medikamenturi mkurnalo-
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bis fonze, raTa bavSvs davexmaroT imis gagebaSi, Tu rogor da raSi ex-

mareba mas wamali da Tavidan avaciloT stigmaturi damokidebulebis 

ganviTareba sakuTari Tavis mimarT. 

Zalian mniSvnelovania mSoblebis treningi imisTvis, rom maT gaiazron, 

Tu raoden aucilebelia bavSvisTvis iyos CarTuli saSinao saqmeebSi da 

hqondes movaleobebi, romelTac igi stabilurad asrulebs. Terapiis 

fokusia sasurveli qcevis waxaliseba da dajildoveba, struqturis 

Seqmna da arasasurveli qcevis minimizacia.  

farmakoTerapia: gamoiyeneba centraluri nervuli sistemis stimu-

latorebi, antifsiqoturi medikamentebi da antidepresantebi. gansa-

kuTrebiT efeqturad iTvleba meTilfenidati, Tumca wamlis erT-erTi 

ukuCveneba zrdis Senelebaa.

individualuri Terapia SesaZloa moicavdes komunikaciis unarebis 

ganviTarebas da risxvis marTvas, vinaidan, rogorc wesi, hiperaqtiul 

bavSvebs aqvT problemebi TanatolebTan urTierTobaSi; waxalisebaze 

mimarTul bihevioralur Terapias; da emociebis gamoxatvasa da TviT-

Sefasebis amaRlebaze mimarTul Terapias. 

warmatebul midgomad iTvleba multimodaluri mkurnaloba, romelic 

Tavis TavSi moicavs farmakoTerapias, akademiuri unarebis trenings, 

socialuri unarebis trenings, individualur fsiqoTerapias, mSobelTa 

trenings.  

antisocialuri qceva – yofaqcevis aSliloba

antisocialuri qcevis - yofaqcevis aSlilobis zogadi maxasiaTe-

blebia: swavlis problemebi, depresiuli guneba-ganwyobileba, hiperaq-

tiuloba, adiqtiuri qceva (raime aqtivoba, mavne nivTiereba an obieqti 

xdeba pirovnebis mTavari fokusi), dramatizmi da impulsuroba. 

diagnosturi kriteriumebi:

yofaqcevis aSliloba es aris qcevis paterni, romelic gulisxmobs 

sxva adamianebis bazisuri uflebebis da/an ZiriTadi sazogadoebrivi 

normebis darRvevas, rac gamoixateba qvemoT CamoTvlilidan sul mcire 

sami kriteriumis dakmayofilebaSi ukanaskneli 1 wlis ganmavlobaSi, aqe-

dan minimum erTi kriteriumis dakmayofilebaSi gasuli 6 Tvis ganmav-

lobaSi:
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agresia adamianebis da/an cxovelebis mimarT:

1. xSirad Cagravs sxva adamianebs an cxovelebs;

2. xSirad iwyebs fizikur Cxubs;

3. gamouyenebia saSiSi iaraRi sxvis winaaRmdeg (mag. aguri, boTli, dana);

4. gamoumJRavnebia fizikuri sisastike sxva adamianis mimarT;

5. gamoumJRavnebia fizikuri sisastike cxovelis mimarT;

6. gauqurdavs, Tavs dasxmia, dauyaCaRebia vinme;

7. yofila seqsualuri Zaladobis iniciatori.

sakuTrebis ganadgureba:

8. ganzrax gaunadgurebia sxvisi sakuTreba;

9. ganzrax mouwyvia xanZari seriozuli zianis miyenebis mizniT.

TvalTmaqcoba an qurdoba:

10. gautexavs vinmes saxli, manqana, an Senoba;

11. xSirad ityueba sargeblis miRebis an pasuxismgeblobis Tavidan 

acilebis mizniT;

12. mouparavs wvrilmani nivTebi.

wesebis seriozuli darRveva:

13. xSirad ar brundeba droulad Sin RamiT, miuxedavad mSoblebis 

moTxovnisa (13 wlamde asakSi);

14. saxlidan gaqceula da Rame ar dabrunebula sul mcire orjer; 

15. xSirad acdens gakveTilebs (13 wlamde asakSi);

a. zemoaRniSnuli iwvevs mniSvnelovan Seferxebas socialur, aka-

demiur da pirovnebaTSoris aspeqtebSi;

b. Tu individi 18 wlisaa an metis, antisocialuri pirovnuli aSli-

lobis kriteriumi araa dakmayofilebuli. 

yofaqcevis aSlilobis qve-tipebi:

bavSvobis asakis tipi: sul mcire erTi kriteriumi saxezea 10 

wlamde asakSi.

yrmobis asakis tipi: 10 wlamde asakSi araa saxeze arcerTi krite-

riumi.
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yofaqcevis aSlilobebis adreuli dasawyisi asocirdeba gauaresebul 

prognozTan. xSiria ramodenime aSlilobis Tanaarseboba, magaliTad yo-

faqcevis aSlilobis mqone bavSvebs xSirad aReniSnebaT hiperaqtiuloba, 

swavlis aSlilobebi, da kognituri deficiti. aseve xSiria nivTierebaTa 

avadmoxmareba da fsiqikuri aSlilobebi zrdasrul asakSi im individeb-

Si, romlebic bavSvobaSi yofaqcevis aSlilobiT xasiaTdebodnen. 

yofaqcevis aSlilobebi ufro gavrcelebulia im bavSvebSi, romlebic 

gaizardnen kriminaluri qcevis da alkoholizmis problemis mqone 

ojaxebSi. aSlilobis mkurnalobis warmatebulobis erT-erTi principia 

struqturis Seqmna nebismier doneze, romelic mimarTulia imisken, rom 

ganamtkicos Tanmimdevruloba. qvemoT ixileT meTodebi, romlebsac 

iyeneben am tipis aSlilobebis mqone bavSvebTan:

antisocialuri qcevis – yofaqcevis aSlilobis mkurnalobis 

gavrcelebuli meTodebi:

problemis gadaWris kognituri unarebis treiningi – aqcents akeTebs 

kognituri procesebis gaumjobesebaze da araswori kognituri sqemebis 

Secvlaze, romlebic Tavis mxriv, individs agresiuli qcevisken ubiZgeben. 

es midgoma Tavis TavSi moicavs interpersonaluri problemis gadaWris 

kognituri unarebis ganviTarebas da prosocialuri qcevis xelSewyobas. 

mSobelTa marTvis treningi – cdilobs aswavlos mSoblebs, rogor 

Secvalon bavSvis qceva saxlSi waxalisebis, msubuqi dasjis, molapara-

kebis da kontraqtis gamoyenebis saSualebiT. 

mSobelTa unarebis treningi – cdilobs daexmaros mSoblebs saTana-

do aRmzrdelobiTi unarebis ganviTarebaSi; iyenebs videoCaweras, ro-

gorc meTods da masalas bavSvisa da mSoblis urTierTobis asaxvisa da 

prosocialuri qcevis xelSewyobisaTvis. midgoma cdilobs daexmaros 

mSoblebs ganaviTaron unari imisa, Tu rogor aswavlon Svils, Seaqon da 

daajildovon, daaweson da daicvan wesebi da gaumklavdnen uwesobas.

bavSvTa socialuri unarebis treningi – moicavs empaTiis trenings, 

problemaTa-gadaWris trenings, risxvis marTvas, megobruli unarebis 

da urTierTobis unarebis ganviTarebas, saskolo unarebis ganviTarebas; 

efuZneba video masalis gamoyenebas. 

aseve gavrcelebulia medikamenturi Careva mwvave agresiuli qcevis 

dros. iseTi antifsiqoturi medikamenti, rogoricaa haloperidoli 

SesaZloa gamoiyenebodes agresiuli qcevis Sesamcireblad. 
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TviTdazianebis qceva

TviTdazianeba es aris sakuTari sxeulisadmi ganzrax fizikuri zianis 

miyeneba da SeiZleba moicavdes Semdegs: sakuTari sxeulis cema, fxaWna-

kawvra, sxeulis gaWra, kanis wvaleba/dazianeba, ar aclis Wrilobebs mo-

SuSebas, Tavis cema/rtyma, ganzrax damwvroba, Zvlebis mtvreva. 

gavrcelebuli maxasiaTeblebi: 

 ufro xSiria gogonebSi, vidre biWebSi; 

 maRali mgrZnobiaroba uaryofis mimarT; 

 SfoTviani da gaRizianebuli ganwyobileba; 

 seqsualuri Zaladobis msxverpli 13 wlamde;

 fizikuri da emociuri Zaladobis msxverpli; 

 ugulvebelyofis msxverpli; 

 sarisko da saSiS qcevebSi CarTuloba;

 anoreqsia da bulimia.

qcevis motivacia:

qvemoT CamoTvlilia zogierTi mizezi, ris gamoc adamianma SesaZloa 

mimarTos TviTdazianebiT qcevas:

 ukeT igrZno Tavi (gadarTva emociuri tkivilidan fizikurze);

 Tavi aarido mtkivneul sakiTxze saubars; 

 gamoxato emociuri tkivili; 

 igrZno raime, travmiT gamowveuli emociuri simunjis fonze; 

 moaxdino grZnobebis komunikacia; 

 igrZno kontroli sakuTari sxeulis mimarT; 

 Seamciro fizikuri daZabuloba; 

 Tavi igrZno realobasTan kavSirSi; 

 Seqmna eiforiisa da siamovnebis grZnoba; 

 moaxdino Sinagani tkivilis da daxmarebis saWiroebis komunikacia; 

 gavlena moaxdino sxvebze (yuradReba miipyro, gaakontrolo);
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 Tavidan aicilo raRac uaresi; 

 risxvis mimarTva sakuTari Tavisadmi nacvlad sxvebisa; 

 sakuTari Tavis dasja.

maprovocirebeli faqtorebi:

 danaSaulis grZnoba da TviT-kritika; 

 warumatebloba;

 uaryofa da mitoveba; 

 interpersonaluri konfliqti; 

 mniSvnelovani cvlileba cxovrebaSi; 

 travmatuli gamocdileba. 

TviTdazianebis qcevis marTvis gavrcelebuli meTodebi

ra SeiZleba dagvexmaros: 

 SeamcireT xmauri da vizualuri qaosi bavSvis garemoSi;

 SeecadeT bavSvma ar iurTierTos uxeS da agresiul pirebTan;

 nu ayurebinebT agresiisa da Zaladobis Sinaarsis mqone gadacemebs/

filmebs;

 SeinarCuneT simSvide, rac ar unda giTxraT bavSvma. nu SegetyobaT 

Soki an panika;

 bavSvTan urTierTobaSi meti yuradReba dauTmeT imas, Tu ras geubne-

baT igi;

 dasviT martivi kiTxvebi da SeecadeT gaigoT ra aumjobesebs da aua-

resebs bavSvis emociur mdgomareobas; 

 hkiTxeT, Tu konkretulad ramem xom ar gamoiwvia misi qceva;

 hkiTxeT, rogor arTmevs Tavs usamarTlo mopyrobas;

 hkiTxeT, sakuTar Tavze kargs ras fiqrobs; 

 hkiTxeT, sxva risi gakeTeba SeuZlia TviTdazianebis nacvlad;

 madloba gadauxadeT imisTvis,  rom gagiziaraT Tavisi azrebi da 

grZnobebi;
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 esaubreT Temebze, rac ainteresebs;

 sTxoveT,  dagexmaroT martiv magram sasargeblo saqmeSi;

 daexmareT emociebis gamoxatvaSi;

 yuradRebiT iyaviT suicidis riskis mimarT. 

  

 ras unda moveridoT: 

 ar uTxraT bavSvs iseTi ram, rac masSi sircxvilis, uRirsobis da da-

naSaulis grZnobas gamoiwvevs;

 nu SesTavazebT maTi qcevis axsnis potenciur mizezs;

 nu SeecdebiT gaaxsenoT mtkivneuli situacia an travmatuli movlena;

 ar sTxovoT, SegpirdeT, imas, rom aRar moiqceva ase;

 ar uTxraT bavSvs, rom rac Caidina, saSinelebaa;

 ar ukarnaxoT, rogor unda ifiqros da igrZnos Tavi;

 ar sdioT kudSi im mizniT, rom ziani ar miayenos Tavs gansakuTrebuli 

SemTxvevebis garda.

TviTdazianebis qceva xSiria adamianebSi pirovnebis aSlilobebiT an 

fsiqiatriuli mdgomareobebiT da, Sesabamisad, amgvari qceva SesaZloa 

migvaniSnebdes depresiasa Tu raime sxva fsiqologiuri problemis 

Sesaxeb. 

autisturi speqtris aSlilobani

fsiqikur aSlilobaTa diagnosturi da statistikuri saxelmZR-

vanelos (DSM – IV - TR) mixedviT, autizmis speqtris aSlilobebi war-

moadgenen mwvave da Zireul Seferxebas ganviTarebaSi, kerZod, socialur 

urTierTobebsa da komunikaciaSi, an stereotipul qcevasa, interesebsa 

da aqtivobaSi.

aRniSnuli aSlilobebi aferxeben socialuri unarebis da metyvelebis 

ganviTarebas da amcireben individis qceviT repertuars. Cveulebriv, 

aSlilobani xasiaTdebian ganviTarebis SenelebiT mraval aspeqtSi, 

vlindebian adreul asakSi, da iwveven Zireul Seferxebas.  



socialuri muSaobis meTodebi daucvel jgufebTan56

diagnosturi kriteriumebi: 

A. eqvsi an meti simptomi (1), (2) da (3)-dan, aqedan sul mcier erTi (1)-dan 

da TiTo-TiTo (2) da (3)-dan. 

(1)  mniSvnelovani Seferxeba socialur urTierTobebSi, rac gamoi-

xateba qvemoT CamoTvlilidan sul mcire or kriteriumSi:

1. mniSvnelovani Seferxeba mxedvelobiTi kontaqtis, Jestikula-

ciis da saxis gamometyvelebis gamoyenebaSi socialuri urTier-

Tobis dros;

2. TanatolebTan asakis Sesabamisi urTierTobis damyarebis uuna-

roba;

3. miRwevis, sixarulis da interesebis sxvebTan gaziarebis spon-

tanuri survilis nakleboba;

4. socialuri da emociuri ukukavSiris nakleboba;

(2) mniSvnelovani Seferxeba komunikaciaSi, rac gamoixateba qvemoT 

CamoTvlilidan sul mcire erT kriteriumSi:

1. Seferxebuli an sruliad ganuviTarebeli metyveleba;

2. normaluri metyvelebis mqone individebSi, mniSvnelovani Se-

ferxeba saubris wamowyebis da SenarCunebis unarSi;

3. stereotipuloba metyvelebaSi an idiosinkratuli metyveleba 

(originaluri, bavSvis mier SemuSavebuli);

4. spontanurobis/improvizaciis unaris nakleboba.

(3)  SezRuduli stereotipuli da ganmeorebiTi qcevis, interesebisa  

da aqtivobis paterni, rac gamoixateba qvemoT CamoTvlilTagan 

sul mcire erT kriteriumSi:

 zedmetad daintereseba/akviateba erTi an meti stereotipuli da 

viwro sakiTxiT;

 gamoxatulad rigiduli dacva calkeuli ufunqcio wesebisa da 

ritualebisa;

 stereotipuli da ganmeorebadi motoruli manerizmi (taSis 

cema, TiTebis wvaleba, xelebis moZraoba, bolTis cema);

gadaWarbebuli interesi sxeulis nawilebis mimarT.

B. Seferxeba saxezea 3 wlamde asakSi da gamoixateba sul mcire samidan 

erT sferoSi: (1) socialuri urTierToba, (2) enis, rogorc komunika-



praqtikuli  saxelmZRvanelo 57

ciis saSualebis gamoyeneba da (3) simboluri an warmosaxuli TamaSi.

C. Seferxeba ar aixsneba bavSvobis asakis sxva aSlilobiT.

atipiuri autizmi: 

aSliloba gamoixateba 3 wlis asakis mere, an warmodgenilia atipiuri 

simptomatikiT, an orive.

autisturi aSliloba ufro xSirad gvxvdeba biWebTan, vidre go-

gonebTan – 3-5-jer xSiria biWebSi, Tumca gogonebSi autizmi zogadad 

ufro mwvave formiT viTardeba. 

autizmi da autisturi simptomatika asocirdeba iseT mdgomareo-

bebTan, rogoricaa Tandayolili wiTura, fenilketonuria, gulyra. 

arsebobs mosazreba, romlis mixedviTac imunuri SeuTavsebloba de-

dasa da nayofs Soris kavSirSia autizmTan. aseve arsebobs monacemebi, 

romlis mixedviTac autizmiT daavadebul bavSvTa dedebis didi nawili 

fexmZimobaSi gadioda farmakoTerapias. 

autistur aSlilobaTa tipis darRvevebs miekuTvneba retisa da as-

pergeris aSliloba. 

retis aSliloba 

diagnosturi kriteriumebi: 

A. dakmayofilebuli unda iyos yvela qvemoT CamoTvlili kriteriumi:

a. normaluri prenataluri da perinataluri ganviTareba;

b. normaluri fsiqomotoruli ganviTareba dabadebidan pirveli 

xuTi Tvis manZilze;

g. normaluri Tavis qalis garSemoweriloba dabadebisas.

B. normaluri ganviTarebis periods mohyva:

a. Tavis zrdis Seferxeba 5 Tvidan 4 wlamde asakSi;

b. warsulSi SeZenili xelis motoruli unarebis dakargva 5 Tvidan 

30 Tvemde asakSi, rasac mohyva stereotipuli xelis moqmedebebis 

ganviTareba;

g. socialuri unarebis dakargva;

d. torsis susti koordinacia;
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e. Rrma Seferxeba metyvelebis ganviTarebaSi, romelsac Tan  axlavs 

Rrma fsiqomotoruli CamorCena.

aspergeris aSliloba

diagnosturi kriteriumebi: 

A. mniSvnelovani Seferxeba socialur urTierTobebSi, rac gamoixateba 

qvemoT CamoTvlilidan sul mcire or kriteriumSi:

a. mniSvnelovani Seferxeba mxedvelobiTi kontaqtis, Jestikula-

ciis da saxis gamometyvelebis gamoyenebaSi socialuri urTier-

Tobis dros;

b. TanatolebTan asakis Sesabamisi urTierTobebis damyarebis 

uuna  roba;

g. miRwevis sixarulis da interesebis sxvebTan gaziarebis spon-

tanuri survilis nakleboba;

d. socialuri da emociuri ukukavSiris nakleboba.

B. SezRuduli stereotipuli da ganmeorebiTi qcevis, interesebis da aq-

tivobis paterni, rac gamoixateba qvemoT CamoTvlilTagan sul mcire 

erT kriteriumSi:

a.zedmetad daintereseba/akviateba erTi an meti stereotipuli da 

viwro sakiTxiT;

b.gamoxatulad rigiduli dacva calkeuli ufunqcio wesebisa da 

ritualebisa;

g.stereotipuli da ganmeorebadi motoruli manerizmi (taSis 

cema, TiTebis wvaleba, xelebis moZraoba, bolTis cema);

d.gadaWarbebuli interesi sxeulis nawilebis mimarT.

C. aSliloba iwvevs klinikurad mniSvnelovan Seferxebas socialur, sam-

saxurebriv an funqcionirebis sxva sferoSi.

D. saxeze araa klinikurad mniSvnelovani Seferxeba metyvelebaSi.

E. saxeze araa klinkurad mniSvnelovani Seferxeba kognitur ganviTa-

rebaSi, TviT-movlis unarebis ganviTarebaSi, adaptur ganviTarebaSi 

(socialuris garda) da garemosadmi cnobismoyvareobis ganviTareba-

Si.



praqtikuli  saxelmZRvanelo 59

F. aSliloba ar aixsneba autizmis speqtris sxva aSlilobiT an Sizofre-

niiT. 

autistur aSlilobaTa mkurnaloba: 

autistur aSlilobaTa mkurnalobis mizania prosocialuri da 

so cialurad misaRebi qcevis xelSewyoba da ucnauri qcevebisa da 

simptomebis Semcireba. 

farmakoTerapia gamoiyeneba agresiuli qcevis, isteriuli reaqciebis, 

obsesiur-kompulsiuri mdgomareobebis da TviTdazianebis qcevis Sesam-

cireblad. antifsiqotuli medikamenti haloperidoli an respirdali 

xSirad gamoiyeneba am mizniT.

aseve, gamoiyeneba:

 metyvelebis da komunikaciis unarebis ganviTarebaze mimarTuli 

Tera piebi;

 motivaciis gazrdiT sasurveli qcevis gaxSireba;

 mSobelTa treningi;

 midgomebi, romlebic xazs usvamen naTeli instruqciebis mniSvnelo-

bas;

 TviT-movlis Cvevebis ganviTareba, individis xelSewyoba gaaaqtiuros 

CarTuloba mis yoveldRiur cxovrebaSi;

 mcdelobis waxalisebaze mimarTuli bihevioraluri midgomebi;

 socialuri adaptaciis xelSewyoba; 

 ojaxis moraluri da materialuri Tanadgoma.

bolos gavimeorebT, rom autisturi speqtris aSlilobani warmoad-

genen mdgomareobaTa jgufs, romlebic gulisxmoben bazisuri unarebis, 

gansakuTrebiT ki socialuri unarebisa da warmosaxvis unaris, Sefer-

xebas. mSoblebis umravlesoba autisturi speqtris aSlilobaTa gamov-

linebas bavSvebSi amCnevs daaxloebiT 3 wlis asakSi miuxdavad imisa, rom 

aRniSnul mdgomareobaTa simptomatika ufro adre iCens Tavs. 

mijaWvulobis reaqtiuli aSliloba 

fsiqologiurad jansaR pirovnebad CamoyalibebisaTvis bavSvs urTi-

erToba unda hqondes zrdasrulTan, romelic zrunavs, icavs mas da mas-
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Si ndobisa da usafrTxoebis grZnobas aRvivebs. mijaWvulobis grZnoba 

niSnavs or individs Soris Zlier emociur urTierTobas da warmoad-

gens grZelvadiani urTierTobis an sxva pirovnebebTan kavSiris baziss. 

mijaWvuloba aqtiuri procesia – is SeiZleba iyos jansaRi an arajan-

saRi. mzrunvelisadmi emociuri siaxlove emociuri usafrTxoebisa da 

socialuri sindisis ganviTarebis winapirobaa.

bavSvis optimalur ganviTarebas maSin aqvs adgili, rodesac  misi 

moTxovnilebaTa speqtri TanmimdevrobiT aris dakmayofilebuli xan-

grZlivi drois ganmavlobaSi. warmatebuli mSobloba dafuZnebulia jan-

saR, pativiscemiT aRsavse da xangrZliv urTierTobaze bavSvTan. bavSvs 

uviTardeba mijaWvulobis grZnoba da mSoblad aRiarebs pirovnebas, ro-

melic “yoveldRiurad yuradRebas uTmobs, zrunavs masze da cdilobs 

daakmayofilos misi kvebis, komfortis, fizikuri movlis, siyvarulis da 

ganviTarebis moTxovnilebebi”. mijaWvulobis Teoriis gavleniani war-

momadgenlis jon boulbis Tanaxmad, Cvilebi swored im mozrdilebTan 

amyareben mijaWvulobis grZnobas, romlebic maT moTxovnilebebs siste-

maturad da adeqvaturad pasuxoben.

uyuradRebod mitovebuli an Zaladobis msxverpli bavSvebi zogadad 

imis didi safrTxis winaSe dganan, rom veravisTan Camoayalibon jansaRi 

siaxlovis grZnoba. bavSvma rom daZlios gancdili Zaladobis an ugul-

vebelyofis stresi da travma, aucilebelia mas hyavdes sul mcire erTi 

zrdasruli pirovneba, romelic misi erTgulia, upirobod uyvars igi da 

stabilurad uzrunvelyofs mas saTanado zrunviT.

fsiqikur aSlilobaTa diagnostikuri da statistikuri saxelmZR-

vanelos (DSM – IV TR) mixedviT, mijaWvulobis reaqtiuli aSliloba aris 

mdgomareoba, romlis drosac aRiniSneba sagrZnoblad dazianebuli da 

ganviTarebis donisTvis Seusabamo socialuri mikuTvnebulobis gancda 

TiTqmis yvela konteqstSi. 

diagnostikuri kriteriumebi: 

 DSM – IV TR is mixedviT, mijaWvulobis reaqtiuli aSliloba iwyeba 

xuT wlamde asakSi da xasiaTdeba an (1) an (2):

A kriteriumi:

(1) warumatebloba ganviTarebis/asakis Sesabamisi socialuri urTier-

Tobis damyarebaSi, rac gamoixateba zedmetad SeferxebulobaSi, 

zedmetad fxizlobaSi, Zlier ambivalentur da urTierTgamom-
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ricxav reaqciebSi (mag. bavSvis damokidebuleba aRmzrdelis mimarT 

warmoadgens urTierTobis survilis, Tavidan acilebis da nugeSis 

miRebisadmi winaaRmdegobis narevs, an bavSvi avlens “gayinul fxiz-

lobas”)

(2) aramdgradi mijaWvuloba, rac gamoixateba ganurCevel socialuro-

baSi da mijaWvulobis erTi an ramodenime adamianis mimarT ganvi-

Tarebis uunarobaSi (anu, zedmeti familiaroba ucnobi adamianebis 

mimarT an mijaWvulobis obieqtis/ebis ararseboba) 

B.  A kriteriumis aSliloba ar aixsneba mxolod ganviTarebis Seferxe-

bebiT da ar akmayofilebs autisturi speqtris aSlilobaTa (pervasive 
developmental disorders) kriteriums.

C.  adgili aqvs paTogenuri aRzrdis istorias, rac gamoixateba Semdgomi 

CamonaTvalidan sul mcire erTi faqtoris arsebobaSi:

(l) sistematuri ugulvebelyofa bavSvis bazisuri emociuri moTxov-

nilebisa miiRos yuradReba, alersi da nugeSi

(2) sistematuri ugulvebelyofa bavSvis bazisuri fizikuri moTxov-

nilebebis

(3)  ganmeorebiTi cvlileba ZiriTadi aRmzrdelis, rac xels uSlis 

stabiluri mijaWvulobis ganviTarebas

D.  savaraudoa, rom C kriteriumis aRzrdam gamoiwvia A kriteriumis 

qceva (mag. A kriteriumis aSliloba mohyva C kriteriumis paTogenur 

aRzrdas)  

reaqtiuli aSlilobis qve-tipebi: 

specifiuri tipi:

Seferxebuli tipi: Tuki klinikur suraTSi metad gamoxatulia A1 
kriteriumi

araSeferxebuli tipi : Tuki klinikur suraTSi metad gamoxatulia 
A2 kriteriumi

mijaWvulobis darRvevis Sedegebi

mijaWvulobis darRvevas Zalian Rrma da grZelvadiani gavlena aqvs 

bavSvis ganviTarebis yvela aspeqtze. Cveulebriv, igi iwvevs Semdegs: 
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 siTbos/alersis miRebis da gacemis uunaroba, 

 stimulaciis uqonloba, 

 CamorCena gonebriv ganviTarebaSi, 

 CamorCena fizikur ganviTarebaSi, 

 CamorCena emociur da socialur ganviTarebaSi,

 antisocialuri qceva,

 ganmartoeba,

 qronikuli SfoTva,

 susti mxedvelobiTi kontaqti,

 ganusxvavebeli siaxlove,

 zedapirulad momxibvleloba,

 erTi SexedviT zedmetad kompetenturi bavSvi,

 TviTkontrolis nakleboba,

 sxeulebrivi SegrZnebebis gacnobierebis nakleboba,

 sindisis ganviTarebis Seferxeba,

 xSiri sicrue da/an qurdoba, 

 dabali TviTSefaseba,

 cudad ganviTarebuli komunikaciuri unarebi,

 cexcliT, sisxliT da ganavliT zedmeti daintereseba,

 sxvisi an sakuTari Tavis mimarT, aseve sagnebis mimarT, destruqci-

uloba

mijaWvulobis reaqtiuli aSlilobis mkurnaloba: 

mijaWvulobis aRdgena-gaZlierebis meTodebi

mijaWvulobis darRvevebis mqone bavSvebTan muSaobisas socialurma 

muSakma/ aRmzrdelma Semdeg midgomebze unda gaakeTos aqcenti: 

 davexmaroT bavSvs emociebis gamoxatvaSi 

 davexmaroT bavSvs brazis da wyenis gadamuSavebaSi

 mivceT bavSvs dadebiTi Sefaseba da gavamxnevoT
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 SevaqoT

 fizikurad SevexoT da moveferoT 

 davexmaroT bavSvs mxedvelobiTi kontaqtis damyarebasa da ganviTa-

rebaSi

 vizrunoT bavSvis gonebriv ganviTarebaze

 veTamaSoT da wavukiTxoT zRaprebi da wignebi, SevzRudoT televi-

zorTan drois gatareba, vinaidan bavSvi saWiroebs adamianebTan kon-

taqts

 waviyvanoT sxvadasxva RonisZiebebze: zooparkSi, cirkSi, maRaziaSi...

 vecadoT, misi asakis Sesabamisad CarTuli iyos sazogadoebriv 

RonisZiebebSi

 Tu skolis moswavlea, davexmaroT bavSvs saSinao davalebis gakeTe-

baSi  

 vuTxraT dadebiTi, Tbili da alersiani sityvebi

 xeli SevuwyoT bavSvs, rom hqondes nivTebi, romlebic mxolod mas 

ekuTvnis (saTamaSoebi, tanisamosi, suraTebi da a.S.) da xazi gavusvaT, 

rom es nivTebi misia

 Tu SesaZlebelia, mivaRebinoT bavSvs monawileoba ojaxur an jgufur 

RonisZiebebSi

 Tu SesaZlebelia, vaqcioT sadilis (Wamis) dro mxiarul ojaxur 

RonisZiebad

 mivceT bavSvs arCevanis da TviTgansazRvris saSualeba misi tanisamo-

sis an saTamaSos yidvis dros

 pativi vceT bavSvis pirovnebas

mijaWvulobis darRvevis mqone bavSvis daxmarebis yvelaze mniS-

vnelovani gzaa bavSvis emociurad xelmisawvdomi da stabiluri mijaWvu-

lobis obieqtiT uzrunvelyofa. daxmarebis procesSi umniSvnelovanesia 

mzrunvelTan pozitiuri urTierTobis ganviTarebis xelSewyoba. Tumca 

isic unda aRiniSnos, rom mijaWvulobis reaqtiuli aSlilobis mqone 

bavSvs xSirad jansaRi da stabiluri mijaWvulobis obieqtTan erTad 

damatebiTi mkurnaloba esaWiroeba.
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depresia zrdasrulebTan, bavSvebTan da mozardebTan:

depresiuli aSliloba

depresiuli aSliloba es aris fsiqikuri aSliloba, romelic xasiaT-

deba yovlismomcveli daweuli guneba-ganwyobilebiT, dabali TviT-Se-

fasebiT da siamovnebis miRebis unaris dakargviT. DSM-IV-is mixedviT, 

depresiuli aSlilobis diagnozis dasasmelad aucilebelia, rom dak-

mayofilebuli iyos Semdgomi kriteriumebi:

A. saxezea minimum 5 simptomi qvemoT mocemuli 9 simptomidan sul mcire 

2 kviris ganmavlobaSi:

 depresiuli ganwyobileba dRis umetes nawilSi TiTqmis yovel dRe;

 TiTqmis yvelaferSi mniSvnelovnad Semcirebuli interesi an sia-

movnebis gancdis unari (anhedonia);

 wonis mniSvnelovani dakargva an momateba dietis gareSe an madis 

mniSvnelovani dakargva an momateba;

 insomania (uZiloba) an hipersomania (gadaWarbebuli Zili) TiTqmis 

yovel dRe;

 fsiqomotoruli aJitireba an Seferxeba;

 daRlilobis an energiis dakargvis gancda TiTqmis yovel dRe;

 uRirsobis grZnoba, an zedmeti an araadekvaturi danaSaulis ganc-

da;

 fiqrisa da koncentrirebis unaris daqveiTeba, an gadawyvetilebis 

gamotanis uunaroba (abulia);

 ganmeorebadi fiqrebi sikvdilze, ganmeorebadi fiqrebi TviTmkv-

lelobaze misi konkretuli gegmiT, an TviTmklelobis mcdeloba.

B. simptomebi ar akmayofileben Sereuli epizodis kriteriumebs. 

C. simptomebi iwveven klinikurad mniSvnelovan Seferxebas socialur, 

samsaxureobriv an sxva mniSvnelovan cxovrebiseul aspeqtebSi. 

D. simptomebi araa gamowveuli nivTierebis (narkotiki, medikamenti) gav-

leniT an zogadi samedicino mdgomareobiT (hipoTiroidi). 

E. simptomebi ar aixsneba gloviT, anu axlobeli adamianis gardacvale-

biT (am ukanasknel SemTxvevaSi or Tveze metia gasuli gardacvale-

bidan). 
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depresiuli adamianebisTvis damaxasiaTebelia sakuTari Tavis dada-

naSauleba nebismieri warumateblobis gamo, maSin roca, rogorc wesi, 

isini cxovrebiseul warmatebebs sakuTar Tavs ar miaweren. am tendencias 

depresiuli atribuciis an pesimisturi axsnis stils uwodeben. 

faqtebi bavSvebsa da mozardebSi depresiaze

saintereso faqtia, rom depresia adreul bavSvobaSi uaRresad iSvia-

Tia. amasTan skolis asakis bavSvebSi depresia ufro xSiria biWebSi, vidre 

gogonebSi maSin, roca zrdasrulobaSi suraTi sawinaaRmdegoa; xSirad 

depresia gvxvdeba anoreqsiul gogonebSi. 

depresia mozardebTan korelaciaSia bavSvobaSi Zaladobis da/an 

uyuradRebobis gamocdilebasTan; aqve unda aRvniSnoT, rom depresiis 

dasawyisi adreul asakSi xasiaTdeba gauaresebuli prognoziT; xSirad 

depresias Tan axlavs iseTi Tanmxlebi mdgomareobebi, rogoricaa 

yofaqcevis aSliloba,  hiperaqtiuloba, nivTierebaTa avadmoxmareba 

da  problemebi TanatolebTan; rogorc wesi, depresiaSi myofi bavSvis 

akademiuri moswrebac gauaresebulia. 

imisaTvis, rom davadginoT, ganicdis Tu ara bavSvi depresias, saWiroa 

davakvirdeT garkveul simptomur gamovlinebebs, amasTan unda vico-

deT, rom es simptomebi an maniSneblebi gansxvavebulia bavSvebTan da 

mozardebTan. kerZod, 

bavSvebSi: mozardebSi:

 skolis SiSi;

 metismeti mijaWvuloba 

mSobelze/aRmzrdelze; 

 advilad Riziandeba; 

 wonaSi aRar imatebs; 

 somaturi Civilebi; 

 uZiloba;

 koncentraciis problemebi;

 daRliloba.

 Zlieri anhedonia - siamovnebis 

miRebis unaris dakargva; 

 fsiqomotoruli Seferxeba; 

 sasowarkveTis grZnoba; 

 skolaSi akademiuri moswrebis 

gauareseba;

 gakveTilebis gacdena; 

 mousvenroba;

 madis dakargva da uZiloba; 

 alkoholis/narkotikis gamoyeneba;

 antisocialuri qceva; 

 saxlidan gaqceva; 

 TviTmkvlelobaze fiqri. 
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intervenciis mimarTulebebi bavSvebSi da mozardebSi

   depresiul mdgomareobaSi myofi bavSvis daxmareba gulisxmobs mis 

simptomatikaze fokusirebul intervencias, anu midgomas, romelic 

Seamcirebs arasasurvel simptomebs, rogoricaa anhedonia, pesimizmi, 

gancalkevebis midrekileba da a.S. da waaxalisebs sasurvel aqtivobas. 

es intervenciebi mimarTulia socialuri unarebis gaZlierebaze, sasia-

movno aqtivobebSi CarTulobis gaxSirebaze, SfoTvis Semcirebaze (e.w 

relaqsaciis teqnika), depresogenuri da disfunqciuri azrebis Semci-

reba/modificirebaze, sakuTari Tavis negatiuri xatis Secvlaze, kon-

fliqtebis gadaWris unarebis ganviTarebaze, momavlis dagegmvasa da mo-

mavalze orientaciis gazrdaze, ojaxis wevrebis fsiqologiur ganaTle-

baze da mSoblebTan/aRmzrdelebTan/maswavleblebTan muSaobaze. 

qvemoT moyvanilia is ZiriTadi teqnikebi, romlebic gamoiyeneba  

depresiuli guneba-ganwobilebis daZlevisas:

 daexmareT mozards daakavSiros erTmaneTTan misi gaRizianebuli da 

agresiuli qceva da mwuxarebisa da wyenis grZnobebi. 

 daexmareT mozards gamoxatos brazi, wyena da imedgacrueba. 

 SeuqmeniT verbaluri gamoxatulebis alternativebi – xatva, ferwera, 

kolaJi, Zerwva.

 daexmareT pozitiuri xedvis CamoyalibebaSi.

 xeli SeuwyeT mozardis TviT-Sefasebis da sakuTar TavSi darwmunebu-

lobis zrdas.

 daexmareT akademiuri moswrebis gaumjobesebaSi. 

 yuradReba miaqcieT mis Zilsa da kvebas.

guneba-ganwyobilebis aSlilobebis marTvas kompleqsuri xasiaTisi 

aqvs da maTi daZlevis erT-erT yvelaze efeqtur gzad iTvleba fsi-

qoTerapiisa da farmakoTerapiis (antidepresantebi) kombinireba. 

kognitur-bihevioraluri, interpersonaluri, racionalur-emociuri 

bihevioraluri da egzistencialuri Terapiis meTodebi efeqturad 

gamoiyeneba depresiis dasaZlevad. 

depresia da TviTmkvlelobis riski

amerikis SeerTebuli Statebis (aSS)  statistikuri monacemebi migvaniS-

nebs imis Taobaze, Tu raoden maRalia TviTmkvlelobis riski depresi-

uli aSlilobis dros. TumcaRa unda gvaxsovdes, rom TviTmkvlelobis 
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mcdeloba avtomaturad ar niSnavs, rom adamiani fsiqiurad arajanmrTe-

lia.

 TviTmkvlelTa 80% xasiaTdeba depresiuli aSlilobiT. 

 depresiiT daavadebulTa 15% sicocxles TviTmkvlelobiT asrulebs.

 depresiis SemTxvevaSi ufro xSiria TviTmkvlelobis mcdeloba aSli-

lobis sawyis stadiebze. 

 maRali riskis periodia saavadmyofodan gamoweris Semdgomi pirveli 

Tveebi. 

 sasowarkveTis/uimedobis grZnoba, depresiis erT-erTi gavrcele-

buli simptomi, miCneulia TviTmkvlelobis yvelaze seriozul risk-

faqtorad.

TviTmkvlelobis riski bavSvebsa da mozardebSi

zogierTi faqti suicidze:

 saqarTvelos mosaxleobis 2.2% TviTmkvlelobiT asrulebs cxovrebas 

(WHO, 2001); 

 zogadad, bevrad ufro maRalia TviTmkvlelobis mcdeloba, vidre 

uSualod TviTmkvleloba; 

 suicidur qcevas axasiaTebs cikluroba; 

 10-14 wlamde bavSvebSi 3-jer ufro maRalia suicidi, vidre sxva asakis 

bavSvebSi; iSviaTia 12 wlamde asakSi; 

 suicidi yvelaze maRalia 65 wels gadacilebul mamakacebSi; 

 qalebSi 2-jer ufro maRalia TviTmkvlelobis mcdeloba, vidre mama-

kacebSi;  

 mamakacebSi maRalia “warmatebuli” TviTmkvlelobis sixSire (saqarT-

veloSi mamakacebSi 3-jer ufro maRalia, vidre qalebSi);

 suicidi 5-jer maRalia mozardobis asakSi biWebSi, vidre gogonebSi;

 TviTmkvlelobis sixSire ar aris dakavSirebuli ganaTlebaze,  so-

cialur statusze an ekonomiur SesaZleblobebze. 

suicidis Sesaxeb mcdari Sexedulebebi e.w. miTebi suicidis drouli 

preveneciis  xelisSemSlelia. es gavrcelebuli miTebia: 
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 mozardebTan suicidze saubarma da mis Sesaxeb kiTxvebis dasmam Se-

saZloa maT ubiZgos TviTmkvlelobisken.

 mozardebi TviTmkvlelobaze mxolod imitom saubroben, rom yu-

radRebis mipyroba surT.

 Tu adamianma gadawyvita Tavis mokvla, mas veRaraferi SeaCerebs.

TviTmkvlelobis riskis Sefaseba

rodesac adamiani mwvave depresiul simptomebs amJRavnebs, mniS-

vnelovania suicidis riskis Sefaseba. Semdegi faqtorebi asocirdeba 

TviTmkvlelobis maRal riskTan zrdasrulebSi:

 sasowarkveTisa da uimedobis gancda;

 warsulSi arsebuli TviTmkvlelobis mcdeloba;

 TviTmkvlelobis Cadenis konkretuli gegma (sad, rodis, rogor);

 TviTmkvlelobaze fiqri;

 mxardamWeri sistemis nakleboba;

 uRirsobis gancda;

 rwmena imisa, rom sxvebi ukeT iqnebian, Tu me movkvdebi;

 fiqri sayvarel gardacvlil adamianebTan gaerTianebaze.

bavSvebSi da mozardebSi: (Tuki 10 dReze mets grZeldeba)

 depresiuli ganwyobileba;

 anhedonia (siamovnebis miRebis unaris dakargva);

 daRliloba;

 sakuTari Tavis uaryofiTi xati;

 reaqtiuli ganwyobileba;

 koncentraciis unaris gauareseba;

 TviTmkvlelobaze fiqri;

 uZiloba.

amasTanave, mniSvnelovania yuradReba mieqces iseT sxva faqtorebs, 

rogorebicaa:

 piradi Cvevebis gauareseba;
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 skolaSi akademiuri mdgomareobis gauareseba;

 mniSvnelovanad gaZlierebuli mowyeniloba, ganwyobilebis advilad 

Secvla, ucabedi tirili;

 madis dakargva;

 alkoholis/narkotikis gamoyeneba;

 sikvdilze saubari (xumrobiTac ki);

 uecari gansvla (izolireba) megobrebisa da ojaxis wevrebisgan;

 Civili sakuTar uvargisobaze; 

 sityvieri miniSnebebi “male aRar viqnebi SenTvis problema”, “yvelaferi 

uazrobaa”...

 sayvareli nivTebis gaCuqeba,  mniSvnelovani nivTebis gadayra; 

 ganwyobilebis ucabedi gaumjobeseba depresiuli periodis Semdeg;

 fsiqozis simptomebi (halucinaciebi da bodviTi ideebi). 

suicidis risk faqtorebad miiCneven Semdegs: (1) TviTmkvlelobis is-

toria ojaxSi; (2) TviTmkvlelobis mcdeloba warsulSi; (3) martooba/

ojaxis arqona; (4) socialuri mxardaWeris (naTesavebi, megobrebi) arqo-

na; (5) socialuri da ekonomiuri statusis uecari gauareseba; (6) fsiqi-

kuri aSliloba; (7) qronikuli an sasikvdilo daavadeba; (8) nivTierebaTa 

avadmoxmareba; (9) gardamavali asaki (mozardoba, klimaqsis asaki); da (10) 

mamrobiTi sqesi. 

suicidis prevencia

suicidis dros gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs proaqtiulobas. 

amitom, mniSvnelovania socialurma muSakma/aRmzrdelma droulad 

SeamCnios  suicidis simptomebi da gamoarkvios Semdegi informacia: 

 xom ar fiqrobs/ufiqria TviTmkvlelobaze an sakuTari Tavisadmi zia-

nis miyenebaze;

 aqvs Tu ara konkretuli gegma? SerCeuli meTodi? TviTmkvlelobis 

iaraRi? 

 rodis aqvs dagegmili? 

 mousmineT didi yuradRebiT. 

 arasodes waaqezoT adamiani, aman SesaZloa TviTmkvlelobis provoci-

reba moaxdinos.
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suicidTan dakavSirebuli krizisuli Carevis safexurebi: 

adamiani, romelic iRebs suicidis gadawyvetilebas, imyofeba Rrma 

krizisul mdgomareobaSi da mas esaWiroeba saswrafo Careva/daxmareba. 

suicidis gadawyvetileba TavisTavad iracionaluria da naklebad mosa-

lodnelia, rom im momentSi, rodesac adamians aqvs suicidis mcdeloba, 

SexvideT masTan moralur diskusiaSi da amiT SeecadoT mis SeCerebas. 

suicidis riskis mqone admianebs sWirdebaT profesionali muSakis dax-

mareba, romelic mTel rig safexurebs moicavs. kerZod, es safexurebia: 

1. suicidis riskis/situaciis Sefaseba 

 risk faqtorebis dadgena da riskis Sefaseba 

 suiciduri qcevis sixSiris, intensivobis da seriozulobis xa risx-

Ta gansazRvra 

 klientis Sinagani tkivilis validacia 

 problemuri situaciis Sefaseba:

 stresorebis da maprovocirebeli faqtorebis dadgena 

 problemuri situaciis formulireba da Sejameba klientTan erTad 

2. problemis gadaWraze fokusireba 

 gadawyvetilebis Secvlaze mimarTuli empaTiuri muSaoba; klient-

Tan werilobiTi kontraqti; dapireba, rom telefonze darekos,  24 

saaTiani kontaqtis uzrunvelyofa 

 rCevis micema da aqtiuri Careva 

 suicidis uaryofiTi Sedegebis xazgasma 

 problemis gadaWris variantebis SeTavazeba klientis Zlieri mxa-

reebidan gamomdinare 

 klientis mxridan adapturi reaqciebis gaZliereba 

 im faqtorebis dadgena, romlebic xels uSlian sasurvel qcevas 

3. garemo risk-faqtorebze zemoqmedeba 

 sacxovreblis ganiaraReba,  garemoSi saSiSroebaTa Semcireba 

 Tanadgomis qselis mobilizeba 

 klientTan urTierTobis gaxSireba 

 24 saaTiani cxeli xazis uzrunvelyofa 
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 sxva specialistebTan TanamSromlobis gaaqtiureba 

 stresis gamomwvevi movlenebis Semcireba 

4. qceviT risk-faqtorebze zemoqmedeba 

 sasowarkveTis Semcireba 

 optimizmis xelSewyoba 

 uZilobis an umadobis Semcireba 

 xanmokle farmakoTerapia 

 produqtul RonisZiebebSi CarTulobis gaZliereba 

5. progresis gaZliereba 

 monitoringis gaZliereba 

 produqtuli qcevis waxaliseba 

 suiciduri qcevis Semcireba 

 barierebis dadgena da maTze zemoqmedeba 

 multidisciplinaruli da multimodaluri midgomis SenarCuneba 

6. samoqmedo gegmis SemuSaveba 

 konkretuli samoqmedo gegmis SemuSaveba 

 suicidis grZelvadiani riskis Sefaseba 

 gegmis SemuSaveba recidivis SemTxvevisTvis 

 Zlieri urTierTobis SenarCuneba 

 suicidis riskis perioduli Sefaseba 

7. gegmis SemuSaveba recidivis SemTxvevisTvis 

mniSvnelovania klientTan suicidis riskis ganxilva da praqtiko-

sis mxridan mosalodneli recidivis SemTxvevisaTvis Carevis gegmis 

SemuSaveba. 

8. suicidis riskis xelaxali Sefaseba 

vinaidan suicidis mcdeloba warsulSi warmoadgens momavalSi 

suicidis risk-faqtors, aucilebelia suiciduri tendenciis mqone 

klientTan muSaobisas aRniSnuli riskis perioduli Sefaseba. 
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Sizofrenia 

DSM-IV (fsiqikuri daavadebebis diagnosturi da statistikuri 

saxelmZRvanelo)-is mixedviT Sizofrenia aRwerilia, rogorc “aSliloba, 

romelic sul cota 6 Tves grZeldeba da moicavs minimum erTTvian 

aqtiuri simptomebis fazas, anu sul mcire ors qvemoT CamoTvlili 

simptomebidan: bodva, halucinaciebi, areuli metyveleba, mwvaved 

dezorganizebuli an katatoniuri qceva, negatiuri simptomebi”. 

Sizofrenia aris daavadeba, romelic msoflio mosaxloebis daxloebiT 

1 procents emarTeba miuxedavad rasisa Tu sqesisa. Sizofreniul 

simptomTa erToblioba cvlis adamianis realobis grZnobas da amcirebs 

misi normaluri funqcionirebis unars iseT mniSvnelovan da sasicocxlo 

aspeqtebSi, rogoricaa samsaxureobrivi moRvaweoba da interpersona-

luri urTierTobebi. yvelaze uares SemTxvevebSi Sizofrenia adamians 

akargvinebs sakuTari Tavis movlisa da elementaruli yoveldRiuri 

qmedebebis Sesrulebis unars. Sizofrenia, rogorc qronikuli da 

mraval aspeqtovani aSliloba gavlenas axdens adamianis funqcionirebis 

yvela sferoze, amaxinjebs ra individis TviTidentobis grZnobas,  cvlis 

mis mier garemos aRqmisa da garemos Semecnebis gzebs. 

amerikis fsiqiatriuli asociaciis standartebis mixedviT Sizofre-

niis amocnoba da diagnostireba, Cveulebriv, xdeba simptomTa erTo-

bliobis safuZvelze, romelTac pozitiur da negatiur simptomebs uwo-

deben. pozitiuri anu fsiqoturi simptomebi moicaven halucinaciebs, 

bodvas, ucnaur qcevas, areul metyvelebas, areul qcevasa da ganmartoe-

bulobas. negatiuri simptomebi, romelsac aseve deficitur simptomebs 

uwodeben, gulisxmobs emociur gaxevebas, metyvelebis unaris dakargvas, 

nebisyofisa da interesis dakargvas (ix. cxrili ). zemoaRniSnul simpto-

mebs mohyvebaT funqcionirebis mniSvnelovani Seferxeba, gansakuTrebiT 

samsaxureobriv sferoSi, urTierTobebsa da TviTmovlaSi. 

Sizofreniis axsna da gansazRvra

krepelinma Sizofreniis aRwerisas aqcenti gaakeTa mis mimdinareobasa 

da daavadebis gamovlinebis dasawyisze da igi daakavSira dementia praecox–

Tan, raTa xazi gaesva daavadebis iseTi mniSvnelovani maxasiaTeblebi-

saTvis, rogoricaa funqcionirebisa da gonebrivi mTlianobis dakargva, 

romlebsac Tan axlavs progresirebadi gauareseba, da nebisyofis, in-

teresis, emociebis, mexsierebisa da yuradRebis anomaliebi. 

bliulerma daavadeba ara mimdinareobis, aramed simptomebis termi-

nebSi axsna. man daavadebasTan mimarTebaSi gamoyo fundamenturi simp-
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tomebi da damxmare simptomebi. fundamentur simptomebSi Sedis anoma-

liebi emociebSi, yuradRebaSi,  nebisyofaSi da egos mTlianobaSi. damx-

mare simptomebSi moiazreba bodva, halucinacia, (amjerad rac pozitiur 

simptomebad aris miCneuli), orientaciisa da mexsierebis dakargva.

kurt Snaiderma bliuleris msgavsad CaTvala, rom simptomebze dak-

virveba ufro mniSvnelovani iyo daavadebis gagebis TvalsazrisiT. Tum-

caRa man aqcenti gaakeTa nomer pirvel simptomebze, rogorebicaa bodva, 

halucinacia, ucnauri qceva da azrovnebis darRvevebi. 

meieri, salivani, kreCmeri, langfeldti da iaspersi TavianT Teoriebs 

ayalibeben SizofreniasTan mimarTebaSi. meieri, rogorc fsiqobiologiis 

damaarsebeli, Sizofrenias da sxva fsiqikur daavadebebs ganixilavda 

rogorc reaqcias cxovrebiseul stresze da am sindroms uwodebda 

Sizof reniul reaqcias. salivani, rogorc interpersonaluri fsiqo-

analitikuri skolis fuZemdebeli, Sizofreniis gamomwvev mizezad da 

simptomad asaxelebda socialur izolacias. kreCmerma aqcenti gaakeTa 

individis konstituciur Taviseburebebze, xazi gausva ra im faqts, rom 

Sizofrenia ufro xSirad emarTebaT asTenikebs. iaspersi, fsiqiatri 

da filosofosi, romelmac mTavari roli iTamaSa egzistencialuri 

fsiqoanalizis ganviTarebaSi, fsiqopaTologias aranair fiqsirebul 

konceptTan an principTan ar akavSirebda. 

adreuli Teoretikosebi, romlebic bliulersa da krepelins efuZne-

bodnen, Sizofreniis axsnisas fsiqoanalitikur skolas eyrdnobodnen da 

miaCndaT, rom Sizofrenia damaxinjebuli ojaxuri dinamikis (kerZod, 

deda-Svilis urTierTobis) Sedegi iyo. am droisaTvis arsebobda termini 

Sizofrenogenuri deda.

Sizofreniis gagebisa da axsnis mcdeloba dReniadag icvleba da asa-

xavs sazogadoebis socialuri da ekonomikuri ganviTarebis pirobebs. 

fsiqotropuli da antifsiqoturi medikamentebis aRmoCenasTan erTad 

kidev ufro gaizarda SizofreniiT daavadebulTa sazogadoebaSi dab-

runebis koeficienti. 

meoce saukunis ukanaskneli aTwleulebis ganmavlobaSi Catarebuli 

kvlevebi cxadyofen, rom Sizofrenia Tavis tvinis daavadebaa, romelic 

provocirdeba garemo faqtorebiT.

Sizofreniis tipebi DSM - IV–is mixedviT:

 paranoiduli;



socialuri muSaobis meTodebi daucvel jgufebTan74

 dezorganizebuli;

 katatoniuri;

 aradiferencirebuli;

 rezidualuri.

demografiuli paternebi

Sizofreniis etiologia ar aris bolomde naTeli. kvlevebis Tanaxmad, 

rogorc Cans, am daavadebas biologiuri safuZvlebi aqvs da, Sesabamisad, 

genetikuri faqtori figurirebs, romelTa provocirebac garemo 

stresorebiT aris SesaZlebeli. 

Sizofreniis gamovlineba Cveulebriv axalgazrdobaSi iwyeba, mama-

kacebSi daaxloebiT 15-25 wlis asakSi, qalebSi 25-35 wlis asakSi. daa-

vadebis gavrceleba qalebsa da mamakacebSi Tanabaria, Tumca mimdinareo-

ba gansxvavebuli. sainteresoa, rom SizofreniiT daavadebulni ufro 

xSirad dabadebulni arian zamTarSi an adreul gazafxulze (ianvridan 

aprilamde), da naklebad – gvian gazafxulze da zafxulSi.

daavadebis dasawyisi sxvadasxva SemTxvevaSi sxvadasxvanairia. zog in-

dividTan igi TandaTanobiT Zlierdeba, zogTan ki ucabedad iwyeba. TviT 

daavadebis mimdinareobac Zalian mravalgvaria, rac, Tavis mxriv, arTu-

lebs diagnozis dasmas da mkurnalobas. kvlevebis Tanaxmad, Sizofreniis 

diagnozis mqone individebis daaxloebiT erTi mesamedi ubrundeba fun-

qcionirebis sawyis dones, erTi mesamedi ganicidis msubuq an gamoxatul 

Seferxebas cxovrebiseul funqcionirebaSi da erTi mesamedi ki funq-

cionirebis mniSvnelovani SeferxebebiT xasiaTdeba. 

Sizofrenia yvela kulturaSi gvxvdeba. misi gavrcelebac daaxloebiT 

Tanabaria gansxvavebul socialur klassa da eTnikur jgufSi. gasaTva-

liswinebelia is, rom SizofreniiT daavadebulTa daaxloebiT 50%-s aqvs 

TviTmklvlelobis mcdeloba erTxel mainc cxovrebis ganmavlobaSi da 

maTi 10-15 % Tavs iklavs.

SizofreniiT daavadebulni aseve alkoholisa Tu narkotikebis mox-

marebis maRali riskiT xasiaTdebian. amasTan, maT uWirT seriozuli 

urTierTobebis damyareba da SenarCuneba da maTi mxolod 10% axerxebs 

samsaxuris SenarCunebas. 
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risk faqtorebi:

 garemo stresorebi;

 mxardaWeris nakleboba;

 dabali socio-ekonomikuri statusi;

 resursebis nakleboba.

damcveli faqtorebi:

 socialuri mxardaWera;

 drouli profesiuli daxmareba;

 resursebis xelmisawvdomoba;

 medikamenturi Careva;

 Sizofreniis istoriis armqone Zlieri ojaxi;

 pacientisa da misi ojaxis ganaTleba.

programebi da servisebi:

 Temze dafuZnebuli mkurnaloba (Assertive Community Treatment) – pa-

cientebis mravaldargobrivi ambulatoriuli daxmareba; 

 dRis centrebi SizofreniiT daavadebulTaTvis;

 ojaxis fsiqologiuri ganaTleba;  

 socialuri unarebis treningi.

sazogadoebrivi stigma SizofreniiT daavadebulTa mimarT, samwu-

xarod, Zalian Zlieria bevr kulturasa da qveyanaSi, maT Soris CvenTan, 

da seriozulad aferxebs am aSlilobiT daavadebul adamianTa gamo-

janmrTelebis Sansebs. qvemoT mocemulia cxrili, sadac aRwerilia 

Sizofreniis simptomebi. 
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cxrili:  Sizofreniis simptomebi 

negatiuri simptomebi  

emociuri gaxeveba 

 saxis gamometyvelebis gaxeveba   

 Semcirebuli moZraoba  

 Raribi mxedvelobiTi kontaqti  

 araadekvaturi emociuri gamoxatva  

alogia 

 metyvelebis siRaribe  

 blokireba  

 Sinaarsis gaRaribeba  

apaTia       

 higienis da movlis gauareseba  

 energiis dakargva  

 samsaxurebrivi apaTia  

anhedonia-asocialuroba  

 interesis dakargva  

 seqsualuri interesis dakargva  

 urTierTobebis Semcireba  

 siaxlovis Sesusteba  

yuradReba 

 socialuri uyuradReboba  

 zogadi uyuradReboba      

 

pozitiuri simptomebi

halucinaciebi

 smeniTi

 somatur-taqtiluri

 mxedvelobiTi

 ynosviTi

bodva

 gandidebis 

 devnis

 eWvianobis

 danaSaulis

 gandidebis

 religiuri

 somaturi

 urTierTobis

 kontrolis

 gonebis wakiTxvis

 fiqris gamWirvaloba

 fiqris TavSi Cadebis

 fiqris Tavidan amoRebis

ucnauri qceva

 Cacma, garegnoba

 socialuri/seqsualuri 

 qceva

 agresiuli/aJitirebuli 

 qceva

 ganmeorebiTi, 

 stereotipuli qceva

azrovnebis darRveva

 qaoturoba

 detalebze yuradReba

 araTanmimdevruloba

 alogikuroba
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bipolaruli aSliloba

bipolaruli afeqturi aSliloba

bipolaruli afeqturi aSliloba, warsulSi maniakalur-depresiul 

fsiqozad wodebuli, warmoadgens guneba-ganwyobilebis aSlilobis 

kategorias, romlis drosac saxezea erTi an ori epizodi aranormaluri 

energiis mozRvavebiT, kogniciiTa da ganwyobilebiT, romelsac SesaZloa 

Tan axlavdes depresiuli epizodic. energiis seriozuli mozRvavebis 

periods manias uwodeben, xolo SedarebiT msubuqi mozRvavebis 

periods – hipomanias. Cveulebriv, maniakaluri epizodis gamocdileba 

korelaciaSia depresiuli epizodis gamocdilebasTan.  

isev da isev, am darRvevis mTavari maxasiaTebelia amaRlebuli ganwyo-

bilebis (maniis) arseboba depresiuli periodebis CarTviT an mis gareSe. 

amaRlebuli ganwyobilebis ganmavlobaSi saxeze unda iyos minimum sami 

simptomi qvemoT mocemuli Svidi simptomidan:

 gazviadebuli TviT-Sefaseba anu grandiozulobis gancda;

 Zilis moTxovnilebis Semcireba;

 mets laparakobs vidre Cveulebriv an laparakis dros veRar Cerdeba;

 azridan azrze gadaxtoma;

 yuradRebis advili gabnevadoba;

 gaZlierebuli mizanmimarTuli moqmedeba (socialuri, samsaxure-

obrivi an seqsualuri) an fsiqomotoruli aJitireba;

 gadaWarbebiTi CarTuloba siamovnebis momgvrel, magram Zalian sa-

risko moqmedebebSi (mag: gadametebuli uTavbolo qeifi, sarisko seq-

sualuri kontaqtis damyareba viRaceebTan, suleluri biznes inves-

ticiis gakeTeba an didi valis aReba).

amasTan, simptomebi unda iyos sakmarisad mwvave imisaTvis, rom Tan ax-

ldes seriozuli Seferxeba individis funqcionirebaSi - samsaxurebriv 

moRvaweobaSi, socialur urTierTobebSi an yoveldRiuri cxovrebiseu-

li amocanebis SesrulebaSi.

bipolaruli aSlilobis marTvis mTeli rigi farmakologiuri da 

fsiqoterapiuli teqnikebi arsebobs. maniakaluri epizodis dasaregu-

lireblad xSir SemTxvevaSi saWiroa individis hospitalizacia. 
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glova da travma bavSvebSi da mozardebSi

ia SeyrilaZe 

boulbis mijaWvulobis Teoria kargad aRwers adamianis tendencias 

mWidro emociuri kavSiri daamyaros meore adamianTan da, Sesabamisad, 

gamoxatos Zlieri emociuri reaqcia, rodesac adgili aqvs amgvari kav-

Siris darRvevas da dangrevas. 

aris Tu ara glova normaluri?

fsiqiatri jorj engeli (George Engel) Tvlis, rom Zvirfasi adamia-

nis sikvdili iseve travmatulia fsiqologiurad, rogorc sxeulis mw-

vave dazianeba an damwvroba - fiziologiurad. misi azriT, glova aris 

janmrTelobisa da keTildReobis mdgomareobidan gasvla da rogorc 

fiziologiur aspeqtSi aucilebelia mkurnaloba, aseve aucilebelia 

igi fsiqologiur aspeqtSic. Tumca dro aris saWiro imisaTvis, rom 

mgloviare adamiani daubrundes normalur mdgomareobas – aRidginos 

wonasworoba. Sesabamisad, engeli glovis process mkurnalobis process 

adarebs. 

aris Tu ara glova saWiro?

“diax”! axloblis gardacvalebis Semdeg adamianma unda gaiaros glo-

vis calkeuli safexurebi imisaTvis, rom aRidginos wonasworoba da 

daasrulos glovis procesi.

msgavsad sxva ganviTarebis Teoriebisa, romlebic gulisxmoben imas, 

rom Tu garkveuli etapis amocana Tavis droze warmatebulad ar iqneba 

gadawyvetili, igi xels SeuSlis Semdgomi etapis amocanebis gadawyvetas, 

glovac, anu danakarგTan Seguebac, SeiZleba ganvixiloT rogorc qვemoT 

mocemuli 4 amocanis warmatebuli miRwevis procesi. 

glovis oTxi safexuri/amocana:

amocana 1: gardacvalebis realobis miReba

es etapi gulisxmobs imis aRiarebas, rom adamians veRarasodes vna xavT. 

es Zalian rTulia sawyis etapze. xSirad adamianebs emarTebaT is, rasac 

jofri goreri uwodebda “mumifikacias” anu gardacvlilis nivTebis 

ucvlel, mumificirebul mdgomareobaSi Senaxvas. zogjer daRupuli 
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Svilis oTaxs mSoblebi ucvlelad toveben anu amiT gardacvalebis 

faqtis Sinagan uaryofas axdenen. 

uaryofis kidev erTi gzaa, gardacvalebis mniSvnelobis minimizacia. 

magaliTad, adamiani gardacvlil mamaze ambobs, “is ar iyo kargi mama” an 

“Cven ar viyaviT axlos” an “me igi ar menatreba”. “mumifikaciis” meore 

ukiduresobaa gardacvlilTan dakavSirebuli yvela sagnis Tavidan mo-

cileba. es ukanasknelic danaklisis minimizaciis mcdelobaa. 

gardacvalebis realobis aRiarebas dro sWirdeba, vinaidan masSi ara 

mxolod inteleqtualuri procesebi monawileoben, aramed emociuric. 

xSirad adamianma gonebiT kargad icis, rom axlobeli adamiani gardaic-

vala, magram emociis doneze amis gacnobierebas ver axdens. tradiciuli 

ritualebi (dasaflavebis, glovis) xalxs exmareba am realobis miRebaSi. 

uecari da moulodneli gardacvaleba kidev ufro arTulebs realobis 

miRebas.

amocana 2: glovis tkivilis gadamuSaveba

parkesis azriT, aucilebelia mgloviare adamianma gaiaros glovis 

tkivili imisaTvis, rom moerios mas. xSirad adamianebi am tkivilis Ta-

vidan aridebas cdiloben. jon boulbim Tqva: _ “maT, vinc cdilobs cno-

bieri glovis Tavidan acilebas, adre Tu gvian sulieri ngreva eliT – 

Cveulebriv depresiis saxiT.” Sesabamisad, aseTi adamianebis daxmarebis 

erT-erTi gzaa, davexmaroT maT, mTeli cxovreba ar ataron TavianTi 

tkivili.

amocana 3: Segueba iseT garemosTan, romelSic aRar aris gardacvlili 

adamiani

es amocana SeiZleba gulisxmobdes gardacvlilis funqciebis sakuTar 

Tavze aRebas, damoukideblad arsebobis gagrZelebas, cxovrebis sazri-

sis aRdgenas. isini, vinc ver wyveten am amocanas warmatebiT, aZliereben 

sakuTar ususurobas, izolirdebian garemosagan da ar aviTareben im una-

rebs, romelic maT sWirdebaT momavali cxovrebisaTvis.

amocana 4: gardacvlilis emociuri gadaadgileba da cxovrebis 

gagrZeleba

bevrisTvis yvelaze rTuli amocanaa. 

froidma Tqva: “glovas aqvs Sesasrulebeli mkveTrad gansazRvruli 
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fsiqikuri amocana: misi funqciaa individis imedebisa da fiqrebis gar-

dacvlilisgan mowyveta.” volkanis Tanaxmad, glova sruldeba, rodesac 

mgloviares aRar aqvs moTxovnileba yoveldRiurobaSi zedmetad xSirad 

da intensiurad gaaaqtiuros gardacvlilis xati. 

daxmarebis procesSi praqtikosis rolia, daexmaros mgloviare ada-

mians ara gardacvlilTan urTierTobis SewyvetaSi, aramed imaSi, rom 

miuCinos gardacvlils saTanado adgili mis emociebSi.

rodis aris glova dasrulebuli?

boulbisa da parkesis mixedviT glova sruldeba maSin, roca individi 

aRwevs glovis saboloo fazas. Tumca, SeuZlebelia am kiTxvaze zusti da 

calsaxa pasuxis gacema. kidev erTi niSani dasrulebuli glovisa SeiZle-

ba iyos is, rom adamians tkivilis gareSe SeuZlia gardacvlilis gaxsene-

ba. miuxedavad imisa, rom mudam darCeba sevda axloblis gardacvalebis 

gamo, es gansxvavebuli sevdaa – iseTi momakvdinebeli ar aris, rogorc 

adre iyo. glova dasrulebulad SeiZleba CaiTvalos maSin, rodesac ada-

mians SeuZlia emociebis isev ukan cxovrebaSi investireba da cxovrebis 

interesisa da xalisis aRdgena. TumcaRa, arian adamianebi, romlebic ve-

rasdros aRweven glovis dasrulebas.  

aucilebelia gvaxsovdes, rom glova xangrZlivi procesia da misi 

dasrulebis Semdegac gveqneba cudi dReebi. glova sworxazovnad ar vi-

Tardeba. igi SeiZleba gagvicocxldes raime movlenis gamo. 

arsebobs mosazreba, romlis mixedviTac glovas aqvs dasasruli, 

Tumca arsebobs meore mosazrebac, romlis mixedviTac glova arasdros 

mTavrdeba. qvemoT mocemulia citata zigmund froidis werilidan misi 

megobris bisvangeris mimarT: 

“Cven vpoulobT adgils imisTvis, rac davkargeT. miuxedavad imisa, 

rom Cven viciT, rom amgvari danakargis Semdeg glovis mwvave mdgo-

mareoba nel-nela iklebs, Cven isic viciT, rom veraferi gvanugeSebs 

da verasdros vipoviT namdvil Canacvlebas. mTlianadac rom Seivsos 

sicariele, iq mainc darCeba raRac.”

glovis intensivobis ganmsazRvreli faqtorebi:

1. vin iyo gardacvlili adamiani Tqveni klientisaTvis?

2. rogori iyo maT Soris siaxlove? Zlieri siaxlove glovis intensi-

vobis pirdapirproporciulia. ramdenad uqmnida Tqvens klients gar-
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dacvlilTan siaxlove usafrTxoebas? urTierToba ambivalეnturi, 

anu winaaRmdegobrivi, xom ar iyo? konfliqtebi xom ar hqonda am ada-

mianTan? ambivalenturi urTierToba gardacvlilTan, rogorc wesi, 

arTulebs glovas. 

3. rogori iyo gardacvalebis forma: bunebrivi, SemTxveviTi, Zalis-

mieri, TviTmkvleloba?

bavSvTa/mozardTa glovis Sesaxeb araswori Sexedulebebi/ miTebi 

aris gavrcelebuli, kerZod is, rom (1) bavSvebs ar esmiT, ra aris sikvdi-

li da amitom ar glovoben; (2) bavSvebi saWiroeben sinamdvilisgan “dac-

vas”. aseTma midgomam xSirad savalalo Sedegebi SeiZleba gamoiwvios. 

saWiroa imis codna, Tu rogor vlindeba normaluri glova: grZnobebis, 

fizikuri SegrZnebebis, kogniciis da qcevis aspeqtebSi: 

grZnobebi:

 mwuxareba;

 brazi;

 danaSaulis gancda;

 SfoTva;

 simartove;

 daqanculobis gancda;

 uimedoba da sasowarkveTa;

 Sokirebuloba;

 Sveba;

 emociuri gaxeveba.

fizikuri SegrZnebebi:

 mkerdSi simZimis an tkivilis SegrZneba;

 yelSi burTis SegrZneba;

 xmauris mimarT zedmeti mgrZnobeloba;

 depersonalizaciis gancda;

 sunTqvis problemebi;
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 kunTebis moSvebuloba;

 energiis nakleboba;

 piris gaSroba.

kognicia:

 rwmenis dangreva;

 dabneuloba;

 zedmeti fiqri gardacvlilze;

 gardacvlilis arsebobis gancda;

 halucinacia.

qceva:

 Zilis problemebi;

 madis problemebi;

 dabneuli qceva;

 socialuri izolacia;

 sizmrebi gardacvlilze;

 gardacvlilis momagonebeli adgilebis/movlenebis morideba;

 Zieba da Zaxili;

 oxvra;

 mousvenroba;

 tirili;

 gardacvlilis nivTebis tareba;

 gardacvlilis nivTebis sasoebiT movla da Senaxva.

rogor glovoben mozardebi

saWiroa vicodeT, rom mozardebis da mozrdilebis glovis gamoxa-

tulebas Soris aris gansxvavebebi. ixileT qvemoT mocemuli cxrili. 
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cxrili: gansxvavebani mozrdilebis da mozardebis glovas Soris

glovis 

maxasiaTeblebi
mozrdilebi mozardebi

mozardTa glovis 

araswori aRqma

glovis mwvave 

faza

glovis sawyi-

si mwvave simp-

tomebi mcir-

deba 6 Tvis 

Semdeg

simptomebi qreba gar-

dacvalebis faqtidan 

cota xanSi, rogorc ki mo-

zardi dabrundeba skola-

Si an daubrundeba  Tavis 

Cveul saqmianobas. erTi 

wlis ganmavlobaSi mcire 

procentiT grZeldeba 

mwva ve emocia da fsiqopa-

Tologiuri simptome-

bi. mozardebma SeiZleba 

ufro intensiuri glova 

gaiaron vidre mozrdi-

lebma, magram ufro xan-

mokle periodSi.

adreuli dabrune-

ba skolasa da me-

gobrebTan SeiZle-

ba aRqmuli iqnas 

rogorc “glovis 

ararseboba”.

akademiuri mos-

wrebis gauareseba 

da agresiuloba 

SeiZleba ar gaigon, 

rogorc glovis 

gamoxatuleba. 

glovis 

xangrZlivoba

glova ufro 

intensi-

uri da xan-

grZlivia.

ganviTarebis procesSi 

glova naklebad intensi-

uria, meti xanmokle gab-

neuli glovis epizodebiT 

xasiaTdeba.

glovis perio-

duli gamovlineba 

SeiZleba aRqmuli 

iqnas rogorc pa-

Tologiuri an 

“ara-mgloviare”.

glovis 

gamo xatva

glova 

SeiZleba 

gamoixatos 

sityvierad 

emociebisa 

da fizikuri 

simptomebis 

TanaxlebiT.

pirdapiri sityvieri gamo-

xatva mozardebSi xSirad 

ar warmoadgens    Zlieri 

emociebis gamo xatvis 

gzas. damxmare gamoxatva 

SeiZleba moicavdes iseT 

saqmianobas, rogoricaa 

SemoqmedebiToba, dRiuris 

wera, poezia, musika, xatva, 

akademiuri da inteleqtu-

aluri Semoqmedeba.

brazi aris xSir 

SemTxvevaSi wam-

yvani emocia mo-

zardTa glovisas. 

emociuri regula-

cia garTulebulia 

da aucilebelia 

arsebobdes ver-

baluri gamoxa-

tulebis alterna-

tiva.

emociuri 

fokusi

Zlieri 

aqcenti 

ganSorebasa 

da obieqtTa 

Canacvlebaze

Zlieri aqcenti poziti-

uri imijis Seqmnasa da gar-

dacvlili mSoblis pozi-

tiuri mogonebebis Senar-

Cunebaze.

mozardSi dadeb-

iTi mogonebebis 

SenarCunebis mniSv-

nelobas xSirad 

sakmarisad ver 

afaseben. amgvari 

mogonebebis gaZ-

li erebisaTvis sa-

Wi ro saubrebis wa-

mowyeba Se iZleba 

bavSvebs gauWir-

deT imis gamo, rom 

See SindeT mSoblis 

ganerviulebis. 
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glovis 

maxasiaTeblebi
mozrdilebi mozardebi

mozardTa glovis 

araswori aRqma

Tanatolebis 

mxardaWera

Tanatolebis 

mxardaWera 

advilad 

xelmisawvdo-

mia

Tanatolebis mxridan 

miReba aris uaRresad mniS-

vnelovani mozardebisa-

Tvis. Tanatolebis mxri-

dan mxardaWeris miReba 

rTulia mozardebisaTvis, 

vinaidan mSoblis gar-

dacvaleba sakmaod atipi-

uri SemTxvevaa, ris gamoc 

SeiZleba Tanatolebi mo-

eridnon mgloviare mo-

zards.

mozrdilebma Sesa-

Zloa saTanadod 

ar Seafason is, Tu 

ramdenad rTulia 

Tanatolebisagan 

mxardaWerisa da 

gagebis miReba. 

garTulebuli 

glova

garTule-

buli glovis 

diagnozi 

ismeba gar-

dacvalebi-

dan 6 Tvis 

Semdeg.

garTulebuli glova bev-

rad ufro rTuli gansa-

sazRvria, Tumca arsebobs 

risk faqtorebi da damca-

vi faqtorebi da Sefaseba 

aqcents funqcionalur 

unar ze akeTebs.

aRwerilia mozar-

do baSi fsiqo pa-

To logiis SemT-

x ve vebis zrda. 

fsiqopaTologia 

SeiZ  leba SeniR-

buli iyos gloviT. 

aseve, norma luri 

glova SeiZleba 

arasworad miiCnion 

fsiqopaTologiad. 

qvemoT cxrilSi mocemulia is risk faqtorebi da damcveli faqtore-

bi, romelic exmareba an xels uSlis adamians gadalaxos glovis simZime. 

cxrili: risk da damcveli faqtorebi

risk faqtorebi damcveli faqtorebi

 Tanamdevari stresis gamomwvevi 

cxovrebiseuli  movlena

 darCenil mSobelTan uaryofiTi 

urTierToba an mxardaWeris nak-

leboba 

 susti urTierToba gardacvlil 

mSobelTan

 mozardis dabali TviTSefaseba

 mozardis an darCenili mSoblis 

ukve arsebuli fsiqikuri janmr-

Telobis problema

 Zalismieri an travmatuli 

sikvdili

 mSoblis sikvdilis momentSi 

bavSvi an 6 welze umcrosia an 12-

14 wlis asakSia

 darCenil mSobelTan Ria komunikacia, 

Tbili damokidebuleba da dadebiTi ga-

mocdileba

 darCenil mSobels SeuZlia SeinarCunos 

mSoblis funqciebi

 Tanatolebisa da sxva mozrdilebis (mas-

wavleblebi, mSoblebi) mxridan miReba

 maRali socioekonomikuri statusi

 pirovnuli faqtorebi, rogoricaa Sina-

gani kontrolis lokusi, inteleqtual-

uri ganviTarebuloba, socialuri ganvi-

Tarebuloba

 religiuroba

 gardacvlili mSoblis Sesaxeb azrebisa 

da grZnobebis gamoxatvis da maTi sxvebis 

mxridan aRiarebis SesaZlebloba

amrigad, am faqtorebis codna socialur muSaks daexmareba efeqturi 

daxmareba aRmouCinos mozards, romelic ganicdis mZime danakargs/da-

nakliss. 
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travmatuli stresis damaxasiaTebeli niSnebi

travmatuli gamocdilebis mqone adamianebs xSirad awuxebT trav-

matul movlenasTan dakavSirebuli fsiqologiuri stresi. umravles 

SemTxvevaSi es aris normaluri reaqcia aranormalur situaciaze. Tum-

ca, Tuki adamianebi grZnoben, rom maT ar SeuZliaT xelaxla moipovon 

sakuTari cxovrebis kontrolirebisa da warmarTvis unari, sasurvelia 

maT daxmarebisaTvis mimarTon fsiqikuri janmrTelobis specialists.

ტravmatuli stresis damaxasiaTebeli simptomebia:

 ganmeorebiTi fiqri an koSmarebi travmatuli movlenis Sesaxeb;

 garTulebuli daZineba da cvlilebebi madaSi;

 SfoTvisa da SiSis gancdebi, gansakuTrebiT iseT situaciaSi moxved-

risas, romelic gvagonebs travmatul movlenas;

 iseTi moqmedeba an gancda imisa, TiTqos travmatuli movlena kvlav 

xdeba (gulisxmobs gancdis xelaxla gancdas, iluziebs, halucina-

ciebs, movlenis uecar amotivtivebas);

 advilad SekrToma an zedmeti sifxizle;

 depresiis, mwuxarebisa da energiis naklebobis gancda;

 mexsierebis problemebi, maT Soris travmatuli movlenis calkeuli 

aspeqtebis gaxsenebis sirTuleebi;

 dabneuloba da yoveldRiur amocanebze fokusirebis uunaroba;

 gadawyvetilebis miRebis sirTuleebi;

 advilad gaRizianeba, aRgzneba, gabrazeba an wyena;

 emociuri “simunje”, ganmartoeba, sxvebisgan izolacia da gaucxoeba;

 ucabedad tirili, sasowarkveTisa da ususurobis grZnobis daufleba;

 sayvareli adamianebis mimarT uaRresad mSfoTvare damokidebuleba 

da zedmeti nerviuloba maTi usafrTxoebis Taobaze;

 travmis calkeuli aspeqtebisadmi Tvalis gasworebis uunaroba da 

iseTi moqmedebebis, adgilebis an adamianebis morideba, romlebmac  

SeiZleba mogvagonon travmatuli movlena.

travmis specifika bavSvebTan

travmatuli gamocdileba bavSvebSi da mozardebSi rig SemTxvevebSi 

SesaZloa gansxvavdebodes zrdasrulisTvis damaxasiaTebeli gamov-
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linebis tipiuri formebisagan. bavSvebSi da mozardebSi travmam SeiZle-

ba warmoSvas  Semdegi simptomebi:

 daucvelobisa da ususurobis gancda;

 SfoTva momavlis gamo, “cudis” molodini, cvlilebebis SiSi;

 sircxvili, dabali TviTSefaseba, danaSaulis gancda;

 risxva, agresiuloba;

 gaucxoeba fsiqologiuri garemodan;

 dausrulebeli glova; 

 travmatuli TamaSebi da qceviTi ganmeorebani (stereotipuli qceva);

 samyaros xatis ngreva/deformacia;

 xanmokle mexsierebis problemebi, swavlis unaris daqveiTeba;

 sxadasxva saxis SiSebi;

 Zilis darRvevebi da koSmarebi;

 fsiqosomaturi darRvevebi;

 araswori msjelobebi (mag. “miwisZvra imitom moxda, rom RmerTi gamib-

razda” “deda imitom dameRupa, rom cudi niSani miviRe”);

 danaSaulis grZnoba gadarCenasTan dakavSirebiT;

 ganmeorebiTi kiTxvebis dasma travmatuli movlenis Sesaxeb;

 mdgomareobis gauareseba kviris/Tvis/wlis Tavze;

 travmasTan dakavSirebuli SiSebi (“cudi rameebi xdeba orSabaTobiT”);

 adreul asakSi travmam SeiZleba Seaferxos motoruli da metyvelebis 

ganviTareba. 

travmis gamoxatuleba 5 wlamde asakSi:

 mSoblisgan gancalkevebis SiSi; 

 tirili, qviTini;

 caxcaxi;

 regresiuli qceva (TiTis wova, sibnelis SiSi, enurezi);

 koSmarebi da Zilis problemebi; 
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 yabzoba; 

 cxovelebis SiSi; 

 metyvelebis Seferxebebi (ena ebmeba);

 madis dakargva/momateba. 

travmis gamoxatuleba 6 – 11 wlis asakSi:

 ukiduresi gancalkeveba; 

 Semawuxebeli qceva; 

 yuradRebis gamaxvilebis uunaroba (akademiuri gauareseba);

 regresiuli qceva; 

 koSmarebis da Zilis problemebi; 

 iracionaluri SiSebi; 

 gaRizianebadoba;

 skolaSi ar unda wasvla; 

 brazis/risxvis amofrqveva; 

 muclis tkivili. 

travmis gamoxatuleba 12 – 17 wlis asakSi:

 “fleSbeqebi” (travmatuli gamocdilebis uneblie xelaxali gancda);

 koSmarebi; 

 emociuri gaxeveba; 

 madis problemebi; 

 Tavidan arideba imisa, rac travmasTan asocirdeba; 

 depresiuli ganwyobileba;

 nivTierebaTa avadmoxmareba da antisocialuri qceva; 

 problemebi TanatolebTan; 

 akademiuri gauareseba; 

 fizikuri Civilebi; 

 fiqrebi TviTmkvlelobaze; 

 dabneulobis gancda. 
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individualuri muSaoba bavSvTan

bavSvebTan individualuri muSaobisas warmatebis misaRwevad mniSvne-

lovania xeli SevuwyoT Semdgomi sami elementis uzrunvelyofas: emo-

ciur siTbos, prognozirebadi garemosa da struqturis Seqmnas. 

qvemoT mocemulia rekomendaciebi bavSvsa da mozardTan muSaobisas: 

 daexmareT bavSvs emociebis gamoxatvaSi; 

 Tu bavSvi axsenebs travmatul movlenas, daexmareT masze saubarSi 

(nu daaZalebT, Tu mas ar surs saubari);

 Tu saubari ar surs, SesTavazeT daxatos; 

 uzrunvelyaviT bavSvi nugeSiT da mxardaWeriT;

 uTxariT, rom yvelas, maT Soris Tqvenc,  eufleba SiSi;

 xSirad SeuZlebelia travmatuli movlenis axsna; uTxariT bavSvs, 

rom Tqvenc giWirT amis gageba;

 mousmineT mSvidad da ar gamoxatoT Soki;

 esaubreT asakis Sesabamis enaze; 

 mouwodeT garSemomyofT iyvnen ufro tolerantulni bavSvis 

mimarT;

 daakvirdiT, mis TamaSSi/qcevaSi Tu SeiniSneba travmis xelaxali 

gancda;

 daicaviT bavSvi axali travmatuli gamRizianeblisgan; 

 xazi gausviT imas, rom rac moxda, ar iyo misi brali; 

 ar gaakritikoT regresiuli qcevisTvis;

 SeuqmeniT saSualeba itiros an iyos sevdiani da nu mosTxovT si-

mamaces da siZlieres;

 uTxariT, rom aseT dros normaluria iyo sevdiani da gabrazebuli;

 mianiWeT bavSvs garkveuli  arCevanis saSualeba (ra Wamos, ra Caic-

vas, a.S.) da kontrolis gancda;

 Tu bavSvs  Ramis SiSebi aqvs, meti yuradReba dauTmeT Zilis wina 

periods.

bavSvTa da mozardTa fsiqosocialuri daxmarebis formebi: 

bavSvTa da mozardTa daxmarebis formebi:
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1. individualuri muSaoba 

 TamaSis meTodi 

 art Terapia 

 xatva, Zerwva, qargva 

 qviSaSi TamaSis Terapia 

 cekva, simRera, riTmika 

 metaforebi 

 travmaze fokusirebuli kognitur-bihevioristuli    

Terapia 

 naratiuli (TxrobiTi) Terapia 

2. jgufuri muSaoba

 debrifingi 

 jgufuri mxardaWeris uzrunvelyofa 

 verbaluri TviTgamoxatvis xelSewyoba 

 normalizacia 

muSaobis meTodebi:

 dausrulebeli winadadebebis teqnika 

 ambis Txrobis teqnika 

 roluri TamaSis teqkina 

 “grZnobebis” TamaSi 

 problemis gadaWris TamaSebi 

3. muSaoba ojaxTan/mSobelTan

 bavSvis ojaxuri mdgomareobis dinamikis Sefaseba

 mSoblis daxmareba Svilis problemis gagebaSi

 aRmzrdelobiTi stilis koreqcia

 ojaxis wevrTa Soris komunikaciis gaumjobeseba

 konsultireba ojaxis wevris gardacvalebis SemTxvevaSi

 mSoblis daxmareba emociur ganmuxtvaSi 

 mSoblis daxmareba sakuTar travmebTan gamklavebaSi 

4. muSaoba maswavleblebTan

 pedagogTa mgrZnobelobis amaRleba
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 efeqturi komunikaciis unar-CvevaTa ganviTareba

 iarliyebis miwebebis aRmofxvra

5. muSaoba TemTan

 travmis debrifingi TemSi stiqiuri ubedurebebis, SeiaraRebuli 

konfliqtebisa da    teroristuli aqtebis Semdeg 

 bavSvebTan momuSave specialistebis mgrZnobelobis amaRleba 

 saWiro servisebis TemSi mobilizeba da partniorobis waxaliseba 

 servisebis uzrunvelyofa binaze.

amrigad, unda gvaxsovdes, rom bavSvTa da mozardTa daxmarebis forme-

bi mravalmxrivia da efeqturi Sedegebis misaRwevad aucilebelia Care-

va ganvaxorcieloT mikro, makro da mezo doneebze, kerZod, daxmareba 

moicavs ara mxolod bavSvTan individualur da jgufur muSaobas, ara-

med ojaxTan, maswavlebelTan da TemTan muSaobasac. 
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problemuri qcevebi da rTuli qcevis bavSvebTan muSaoba 

Sorena saZagliSvili

ra aris problemuli qceva 

problemuria iseTi qceva, romelic miuRebelia sazogadoebis mier. im 

SemTxvevaSi, Tu sazogadoebis mier miuRebeli qceva bavSvis mxridan amave 

dros kanonsawinaaRmdegoa, maSin mas ewodeba arasrulwlovanTa krimi-

naluri saqcieli. im SemTxvevaSi, Tu (arasrulwlovani) bavSvis qceva Seg-

nebuladaa mimarTuli imisken, rom vinmes ziani miayenos an rame gaafu-

Wos, gamoiyeneba termini vandalizmi. amgvari qcevis tipiuri magaliTe-

bia: Cxubi, tyuilebis Tqma, qurdoba, gakveTilebis gacdena, midrekileba 

gatexos da gaafuWos, gamomwvevi saqcieli da sxva. problemuria Tu ara 

qceva damokidebulia garkveul faqtorebze. gadamwyveti faqtorebi Se-

iZleba iyos: vin gamoTqvams SeSfoTebas aseTi qcevis gamo? SemTxveviTia 

Tu ara aseTi qceva da ra konteqstSi gvxvdeba is? umetes SemTxvevaSi 

problemuri qceva SeiZleba damokidebuli iyos sazogadoebis reaqciaze, 

vinaidan sazogadoebriv azrs gavlena aqvs individis qcevaze. 

Seqmnilia bevri Teoriuli modeli, romliTac cdiloben problemuri 

qcevebis da kanonsawinaaRmdego qmedebebis axsnas. Tanamedrove sociolo-

giuri da fsiqologiuri Teoriuli modelebis mixedviT,  yvela prob-

lema mankieri socialuri ganaTlebis, araadekvaturi sayofacxovrebo 

SesaZleblobebisa da socialuri usamarTlobis Sedegia; aseve socialu-

ri unar-Cvevebis naklebobis, Tanatolebis gavlenis da ojaxis wevrebs 

Soris araswori urTierTobis Sedegia. 

uestma da faringtonma (1973) erTmaneTs Seadares ojaxebi, sadac ad-

gili hqonda kanonis darRvevis SemTxvevebs da ojaxebi, sadac msgavs Sem-

Txvevebs adgili ar hqonda. maTi azriT, kanonsawinaaRmdego qmedebebi 

ufro SesaZlebelia moxdes Semdegi tipis ojaxebSi: 

 mcire Semosavlian ojaxSi;

 mravalSvilian ojaxebSi;

 ojaxSi, sadac mSoblebs aqvT dabali inteleqti;

 kriminaluri warsulis mqone mSoblebis ojaxSi;

 ojaxSi, sadac mSoblebs ar gaaCniaT aRzrdis gamocdileba.

es sakiTxi ufro dawvrilebiT ganixiles petersonma da misma kolegeb-

ma aSS-Si (Peterson, 1982); isini Seecadnen, SeeswavlaT im ojaxebis stili da 
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modeli, sadac kanonis darRvevas xSirad hqonda adgili. aseTi ojaxebis-

Tvis damaxasiaTebelia: 

 fizikuri dasjis xSiri gamoyeneba;

 Seusabamoba mSoblebis da Svilebis urTierTdamokidebulebaSi;

 saojaxo sadResaswaulo RonisZiebebis iSviaToba;

 bavSvebisadmi siaxlovis grZnobis nakleboba;

 saTanado qcevis aRiarebis da/an ganmtkicebis uunaroba;

 susti kontroli bavSvis saqcielze;

 qcevis wesebis formulirebis nakleboba;'

 swori da araswori saqcielis diferencirebis uunaroba.  

rTuli qcevis ganmarteba 

rTuli qcevis uamravi gansxvavebuli  ganmarteba arsebobs  da Zalian 

rTulia imaze Sejereba, Tu realurad ras moicavs es cneba. imisaTvis, 

rom ganvsazRvroT, aris Tu ara bavSvis qceva rTuli, saWiroa pasuxi 

gavceT Semdeg kiTxvebs:

1. ramdenad sazianoa qceva Tavad bavSvisTvis an sxvebisTvis?

2. ramdenad SeuSlis xels qceva swavlas?

3. ramdenad aferxebs qceva bavSvis mier aqtivobebSi monawileobas?

4. ramdenad uSlis xels qceva bavSvis socialur urTierTobebs da mis 

mimarT socialur mimReblobas?

rTuli qcevebi gansxvavdeba simwvavis mixedviT. emersonis gan-

martebiT, “mZime formis rTuli qceva aris iseTi intensivobis, sixSirisa 

da xangrZlivobis qceva, rom Tavad subieqtis an sxvebis fizikuri 

usafrTxoeba riskis qveS dgeba, an qceva, romelsac aqvs tendencia 

sruliad an nawilobriv SezRudos arsebuli SesaZleblobebi (mag. 

ganaTleba) misawvdomoba an maTi gamoyeneba”.

aRniSnuli gansazRvreba moicavs ori saxis qceva:

1. qcevas, romelic seriozul fizikur zians ayenebs Tavad pirs an sxva 

gareSe myof pirebs (kbena, dakawvra, Tavis, xelis, fexis dartyma 

a.S.).
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2. qcevas, romelic aferxebs pirovnebis srul CarTvas  sazogadoebaSi 

(kivili, furTxeba, bilwsityvaoba a.S.).

termini rTuli qceva gamoiyeneba, rogorc ”qudi” sxvadasxva saxis 

qcevebisa, romlebic garkveul sirTuleebs uqmnis pirovnebas an sazoga-

doebas. aseTebia:

 TviTdamazianebeli qcevebi (kbena, dakawvra, sxva);  

 agresiuli qcevebi (dartyma, Cartyma); 

 nivTebis damazianebeli qcevebi (tansacmlis daxeva, sagnebis gatexva 

srola); 

 tantrumebi (isterikis gamoxatva fexebis bakuniT, yviriliT, iatakze 

dacema);

 gaqceva sacxovreblidan (mizanmimarTulad an umiznod);

 pika - saWmelad uvargisi nivTebis Wama (miwa, Rilebi, sakuTari ekskre-

mentebi). 

rTuli qcevis Sefaseba 

rodesac bavSvi rTul qcevas avlens, yuradReba unda mivaqcioT 

ramodenime faqtors. mniSvnelovania rTuli qcevis Sefasebisas gaiT-

valiswonoT Semdegi:

1. sruli suraTi: bavSvis mier gamovlenili qcevis Sefaseba unda 

ganixilebodes mTlian konteqstSi, rac gulisxmobs qcevis gamov-

lenamde arsebul situacias, garemo faqtorebs, dRis monakveTs da 

sxv.

2. bavSvis fizikuri da emociuri mdgomareoba: rTuli qcevis SesaZ-

lo gamovlenis mizezi zogjer aris bavSvis aradamakmayofilebeli 

fizikuri mdgomareoba (mag. sveli pampersi, SimSili), an emociuri 

mdgomareba (mag. uxasiaToba moulodnelad gamoRviZebis SemTxveva-

Si).

3. qcevis maxasaTeblebi: qcevis Sefasebisas aucileblad gasaTva-

liswinelia misi sixSire, (qcevis sixSiris dasadgenad viTvliT, Tu 

ramdenjer vlindeba CvenTvis saintereso qceva), intensivoba (qce-

vis intensivobis dasadgenad Cven viTvliT, Tu ramdenad Zlierad 

vlindeba CvenTvis saintereso qceva) da xangrZlivoba (qcevis xan-

grZlivobis dasadgenad Cven vakvirdebiT, Tu ramden xans vlindeba 

CvenTvis saintereso qceva). 
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kidev erTi ram, rasac aucileblad unda mivaqcioT yuradReba, aris 

qcevis winapiroba da Sedegi, aseve konteqsti, romelSic es qceva xor-

cieldeba. qcevis winapirobisa da Sedegebis gaTvaliswineba Zalian mniS-

vnelovania imisaTvis,  raTa gavigoT, Tu ratom xdeba qceva da risi 

miReba surs amiT bavSvs. Tu viciT qcevis winapiroba da Sedegi, aseve is 

kon teqsti, romelSic qceva aRmocendeba, Cven SegveZleba maTi gakon-

troleba da qcevis Secvla. 

rTuli qcevis gamomwvevi mizezebi: 

rTuli qcevis gamomwvevi mizezi SesaZloa gamowveuli iyos sxvadasxva 

faqtoriT: 

biologiuri (fiziologiuri) faqtorebi 

 SimSili;

 wyurvili;

 tkivili (kbilis, Tavis da sxva);

 sensoruli “SimSili”, sensoruli stimulaciis moTxovna.

garemo faqtorebi 

 fizikuri aspeqtebi, rogoricaa xmauri da mkveTri sinaTle; 

 Zalian didi an patara sivrce;

 sxvadasxva sagnebis an oTaxebis xelmisawvdomoba;

 temperaturuli cvlilebebi;

 tansacmlis faqtura da SesaZleblobebi (mag. jinsebi zRudavs 

sxvadasxva saxis moZraobebs: xtunvas, xoxvas, sxva. Sali iwvevs qavils, 

sinTeTikuri nawarmi iwvevs kanis gadaxurebas.).

fsiqo-socialuri faqtorebi

 komunikaciis nakleboba (Tu adamians rigi garemoebebis gamo aqvs mwi-

ri kontaqtebi an komunikaciis sirTuleebi: gaZnelebuli metyveleba, 

smenis sirTuleebi da sxva.);  

 socialuri normebis codnis nakleboba;

 mowyeniloba (erTferovani garemo da cxovrebis ritmi);

 uyuradReboba “gulgriloba” (sxva adamianebis, momsaxure personalis 

mSoblis mxridan);
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 martoobis, uaryofis gancda;

 warsuli gamocdileba (warsulSi gancdili uaryofiTi emociebi, 

fsiqologiuri travma);

patara bavSvebis, romlebic jer ver metyveleben da gansakuTrebu-

li saWiroebis mqone adamianebis SemTxevaSi rTuli qceva komunikaciis 

erTgvari saSualeba SeiZleba iyos. am kuTxiT, rTul qcevas SegviZlia 

SevxedoT, rogorc dadebiT movlenas - is aRmzrdels miuTiTebs bavSvis 

saWiroebaze da ubiZgebs mas gaarkvios, Tu raSi mdgomareobs es saWiroe-

ba, raTa man SeZlos am saWiroebebis dakmayofileba.

rodesac xdeba bavSvis problemuri qcevis mizezebis gansazRvra, 

aucileblad unda iqnas gaTvaliswinebuli bavSvis iseTi maxasiaTeblebi, 

rogorebicaa asaki, sqesi da kulturuli warmomavloba.

 asaki: mravali problemuri qceva SeiZleba wamoiWras mxolod imitom, 

rom bavSvs jer kidev ar aqvs SemuSavebuli Sesaferisi xerxebi/gzebi 

raimes gasakeTeblad. zogjer problema isaa, rom bavSvebma ubralod 

ar ician, Tu ras moelian maTgan. sxva SemTxvevaSi ki maT SeiZleba es-

modeT, Tu ras moelian maTgan, magram jer ar hqondeT Sesabamisi qce-

vis ganxorcielebis unari. bavSvma ubralod ar icis, Tu rogor dae-

lodos sakuTar jers, moiTxovos raime Tavazianad,  iyos wynarad Tu 

Sewyvitos saubari. ufrosi bavSvebis rTuli qcevebi SesaZloa ufro 

metad ukavSirdebodes maT mowyenilobas, socialur problemebs Tana-

tolebTan.

 sqesi: ufrosebi ufro xSirad moelian agresiul qcevas biWebisagan, 

xolo mSvid da gawonasworebul qcevas gogonebisagan. sinamdvileSi, 

Tu amgvari gansxvavebebi marTlac arsebobs gogonebsa da biWebs So-

ris, es xSirad Cveni molodinebis Sedegi ufroa, vidre or sqess Soris 

biologiuri gansxvavebis. aqedan gamomdinare, mozrdilebi ar unda av-

lendnen gansxvavebul molodinebs biWisa da gogonas qcevebis mimarT 

da ar unda iyenebdnen mniSvnelovnad gansxvavebul qcevis marTvis 

strategiebs.

 kultura: sxvadasxva kulturebi erTmaneTisgan gansxvavdebian Tavi-

anTi wesebiT, normebiT, tradiciebiT, RirebulebebiTa da a.S. 

rTuli qcevis miznebi

garda mizezisa, rTul qcevas aseve aqvs mizani, daniSnuleba. lite -

raturaSi gvxvdeba bavSvis mxridan  rTuli qcevis oTxi ZiriTadi mizani:
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 yuradReba - zogjer bavSvi ”cudi qcevis” saSualebiT cdilobs miipy-

ros sxva adamianebis yuradReba;

 revanSi/samagieros gadaxda - bavSvis rTuli qcevis mizans SesaZloa 

vinmesTvis samagieros gadaxda warmoadgendes. bavSvisTvis mtkivneu-

lia imis gancda, rom is ar aris mniSvnelovani da miiCnevs, rom amis 

sapasuxod mas aqvs ufleba sxva adamianebs miayenos tkivili;

 Zalaufleba - aris SemTxvevebi, rodesac bavSvebi ”iwveven” mSoblebs 

da amiT TiTqos Zalauflebis wyurvils ikmayofileben. saqme imaSia, 

rom Zalaufleba exmareba bavSvs mniSvnelovnebis gancdis Camoyalibe-

baSi, amitom is cdilobs TviTon iyos ”bosi” da gaakeTos is, rac surs;

 umweoba - im bavSvebs, romlebisganac sxvebi ar moelian saqmis kargad 

Sesrulebas, TavianT Tavze eqmnebaT warmodgena, rom isini warumate-

belni da arafrismaqnisni arian. mSoblebi, romlebic zedmetad icaven 

sakuTar Svilebs da Tavidan arideben maT pasuxismgeblobas, uneburad 

ubiZgeben maT gaxdnen umweoni da uiniciativoni. umweobis SemTxveva-

Si bavSvi fiqrobs, rom is verasodes gaxdeba mniSvnelovani, amitom 

TiTqos nebdeba da imedi aqvs, rom sxva adamianebi daanebeben Tavs.

rTuli qcevis marTva 

yvelaze didi warmateba dakavSirebulia rTuli qcevis marTvis im 

modelebis gamoyenebasTan, romlebic iTvaliswineben problemisadmi 

sxvadasxva kuTxiT midgomas. am modelebis Tanaxmad aucilebelia, rom 

mSobelma/mSoblebma an aRmzrdelma/aRmzrdelebma miiRon monawileoba 

situaciis Secvlis procesSi. es ki, Tavis mxriv, mimdinare situaciis 

guldasmiT gaanalizebas moiTxovs. qvemoT aRwerili meTodebis gamoye-

neba SesaZlebelia rogorc ojaxSi, aseve saxelmwifo dawesebulebaSi. am 

ukanasknelis SemTxvevaSi personali Seasrulebs mSoblebis movaleobebs. 

Cveulebriv, rTuli qcevis bavSvebi mSoblebis Civilis gamo mohyavT 

socialur muSakTan. Tu bavSvi saxelmwifo dawesebulebaSi imyofeba, ma-

Sin Civili, Cveulebriv, modis momsaxure personalisagan an sxva bavSvebi-

sagan. TviTon axalgazrdebi Zalian iSviaTad Tu warsdgebian sakuTari 

iniciativiT socialuri samsaxuris TanamSromlis winaSe. es gansxvavdeba 

im SemTxvevisagan, rodesac bavSvi ganicdis, Relavs, daxmarebas iTxovs da  

Sesabamisad, TanamSromlobs maTTan, vinc mas SeiZleba daexmaros. Tavda-

pirvelad socialuri muSakisaTvis problemas SeiZleba warmoadgendes 

is, rom axalgazrdam Tavisi qceva problemurad aRiqvas. is Tvlis, rom 

misi qceva savsebiT misaRebia da ar gaaCnia misi Secvlis survili. kanonis 
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darRvevis zogierT SemTxvevaSi individis brazi da risxva gadaulaxav 

dabrkolebas qmnis.

Cveulebriv, Civilebi zogadi xasiaTisaa: "me mas verafers vuxer-

xeb", "arc erT Cems sityvas ar aqcevs yuradRebas: veluri izrdeba da 

yvelafers Tavis nebaze akeTebs". Tu mSoblebi imdenad SeSfoTebulni 

arian, rom daxmarebisaTvis socialur muSaks ukavSirdebian, es imis 

maCveneblia, rom problema arsebobda didi xnis ganmavlobaSi da mSobeli 

Zalian Sewuxebulia amiT. Tumca, amave dros, unda gaviTvaliswinoT isic, 

rom mSobels SeiZleba Svilis mimarT ararealuri molodini gaaCndes 

da namdvil problemas warmoadgendes misi Sexeduleba qcevis normebze. 

aucilebeblia, movusminoT mSobels da mivceT ganmuxtvis saSualeba. 

amis Semdeg unda gavarkvioT, rogor aRiqvams mSobeli problemas. Civi-

li Cveulebriv gaurkveveli da daukonkretebelia. mSobeli ambobs, rom 

"gamovida kontrolidan", an "izrdeba velurad", rac mwir informacias 

gvaZlevs konkretuli SemTxvevis Sesaswavlad. mniSvnelovania, gaverkveT 

qvemoT CamoTvlil sakiTxebSi:

 rodis aris adamianis saqcieli marTvadi?

 ra garemoebis gavleniT kargavs adamiani kontrols sakuTar Tavze?

 kontrolis dakargva dakavSirebulia movlenaTa   ganviTarebasTan, 

drois faqtorTan an zogierTi adamianis  gavlenasTan?

 ra xdeba kontrolis dakargvis dros?

 ra moxdeba, Tu vinme an raime daexmareba kvlav sakuTar Tavze kontro-

lis mopovebaSi?

ganrisxebuli an mwuxarebisgan gaognebuli mSobeli globalur, bun-

dovan suraTs aRgiwerT. mas dro dasWirdeba imisaTvis, rom dawvrilebiT 

aRweros  da zustad gansazRvros problema. problemis ufro naTlad 

danaxvis procesma SesaZloa Secvalos mSoblis xedva da aRadginos prob-

lemis gadaWris rwmena. garda ganzogadebuli suraTisa, mSobeli SeiZle-

ba ver xvdebodes, kerZod romeli bavSvi qmnis problemebis umetesobas. 

zogierT SemTxvevaSi, "ucodveli" bavSvi brals sxva bavSvebs sdebs. amis 

gasagebad, pirvel rigSi, saWiroa, mSobelma wynarad Camoweros proble-

mebi da zustad gansazRvros sirTuleebi. 

problemis garkvevis Semdeg sasargebloa bavSvebTan uSualo muSaoba. 

mSoblebi da aRmzrdelebi efeqturi Carevis mTavar agentebs warmoad-

genen Semdegi mizezebis gamo:

 mSobelTa (aRmzrdelebis) moqmedebam SeiZleba bavSvebis rTuli qceva 

gamoiwvios; 
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 mSoblebi warmoadgenen im adamianebs, romlebmac unda akontrolon 

TavianTi Svilebis qceva;

 vinaidan yvelaze xSirad mSoblebs aqvT urTierToba TavianT  Svileb-

Tan, isini arian adamianebi, romlebmac unda imoqmedon bavSvis qcevis 

Secvlaze;

 problema SeiZleba iyos gamowveuli da-Zmas Soris rTuli urTierTo-

biT. am SemTxvevaSic mSoblebma unda Seafason mdgomareoba da miiRon 

zomebi problemis gadasaWrelad.

kargi mSoblis unar-Cvevebi Semdegia: Tanmimdevroba, yvela Svi-

lis mimarT Tanabari damokidebuleba, axlo da Tbili damokidebuleba 

Svilebisadmi, aRzrdis da ganaTlebis SesaZleblobis micema. bevr Sem-

TxvevaSi bavSvebis problemebi SeiZleba mSoblebis mier movaleobis ara-

adekvaturi SesrulebiT iyos gamowveuli. xolo im droisaTvis, rodesac 

socialuri muSaki iwyebs konkretul SemTxvevaze muSaobas, situaciis 

gamosworeba mxolod mSoblebis kargi unar-Cvevebis danergviT, rogorc 

wesi, dagvianebulia. zogierT ojaxSi stabilurobisa da harmoniis Se-

saqmnelad aucilebelia profesiuli Careva (makoli da makoli, 1977, 

1980, 1982). 

rTuli qcevis Secvlis meTodebi

pirvel rigSi unda kargad gvaxsovdes, rom rTuli  qcevis aRsazrdel-

Tan mimarTebaSi dauSvebelia Semdegi zomebis gamoyeneba:

 fizikuri dasja;

 fizikuri dasjis muqara;

 fsiqologiuri sasjeli an Zaladoba;

 emociuri an fsiqologiuri Zaladobis muqara;

 piradi uflebebis CamorTmeva (mag.: saxlSi, skolaSi an sportze wasv-

lis, musikis mosmenis an TamaSis ufleba);

 izolireba, Tu es ar aris nebadarTuli fsiqiatris mier an ar aris 

ganpirobebuli gadaudebeli SemTxveviT.

arsebobs mTeli rigi konstruqciuli meTodebisa, romelic SemuSave-

bulia mecnierebis mier da gamoiyeneba rTuli qcevis mqone bavSvebis re-

abilitaciisaTvis. 

erT-erTi mniSvnelovani meTodi, romelsac mimarTaven sasurveli qce-

vis gamovlenis sixSiris gasazrdelad, cnobilia ganmtkicebis saxeliT. 
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ganmtkiceba gulisxmobs sasurveli qcevis gamovlenis sixSiris gaz-

rdis mizniT bavSvisaTvis jildos, waxalisebis micemas.  xolo ganmamt-

kicebeli anu jildo aris yvelaferi is, rasac vaZlevT bavSvs sasurveli 

qcevis gamovlenis Semdeg. magaliTad, bavSvi krefs sakuTar tansacmels, 

Cven vaqebT mas. Sedegad bavSvi ufro xSirad krefs sakuTar tansacmels. 

am SemTxvevaSi Cveni Seqeba bavSvisaTis aris ganmamtkicebeli, radgan man 

gazarda bavSvis mier sakuTari tansacmlis akrefvis sixSire. 

arsebobs ganmamtkiceblis 5 saxe: kvebiTi, materialuri, aqtivobiTi, 

gadacvladi da socialuri. 

 kvebiTi ganmamtkicebeli: magaliTad, tkbileuli, qiSmiSi, gargaris 

Ciri. rodesac viyenebT kvebiT ganmamtkicebels igi bavSvs Zalian mci-

re raodenobiT unda mivawodoT, raTa Tavidan aviciloT mobezreba. 

tkbileulis gamoyeneba safrTxiloa im bavSvebTan, romlebsac aqvT 

kbilebis an diabetis problema. 

 materialuri ganmamtkicebeli: SeiZleba iyos yvelaferi, dawyebuli 

patara saTamaSodan, damTavrebuli ZvirfaseulobiT. imisaTvis, rom 

Tavi avaridoT moyirWebas, saWiroa ganmamtkiceblad mravalferovani 

(sxvadasxva) sagnebi gamoviyenoT. 

 aqtivobiTi ganmamtkicebeli: SeiZleba iyos yvelaferi, risi keTebac 

bavSvs moswons. magaliTad, TamaSi, televizoris yureba, suraTebis 

daTvaliereba, xatva, siaruli, wignis kiTxva, qargva.

 gadacvladi ganmamtkicebeli: SeiZleba iyos yvelaferi, rac gada-

icvleba rameSi, dawyebuli stikerebiT, damTavrebuli qaRaldze mi-

sawebeblebiT. 

 socialuri ganmamtkicebeli: aris yvelaferi, rac sasiamovnoa, rom 

miviRoT da movisminoT meore adamianisagan, dawyebuli Rimilidan, 

damTavrebuli SeqebiT, Seqeba SegiZliaT sityvebiT an qceviT gamo-

xatoT.

waxalisebis/Seqebis saxeobebi:  

 verbaluri Seqeba – aris maSin, rodesac Cven ubralod veubnebiT, rom 

kmayofilebi varT.

 araverbaluri Seqeba –Rimili, Tvalis Cakvra, Tavis daqneva.

 fizikuri Seqeba – gulSi Caxuteba, kocna, mxarze xelis dadeba an xel-

Si ayvana.

 dadebiTi grZnobebis gaziareba – bavSvs veubnebiT, rom kargad 

vgrZnobT Tavs, rom Zalian gviyvars igi da misi imedi gvaqvs.
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Seqeba da dajildoeba dadebiTi-sasurveli qcevis gazrdis efeqturi 

xerxebia, magram Seqebis gadaWarbebam SeiZleba arasasurvel Sedegamde 

migviyvanos. bavSvi SeiZleba kargad iqceodes mxolod maSin, rodesac 

ecodineba, rom is amisaTvis dajildovdeba. problema, romelic daka-

vSirebulia SeqebasTan da jildosTan aris is, rom aRniSnuli xerxebi 

damyarebulia motivirebis da qcevis zegavlenis mxolod garegnul xer-

xebze.

waxaliseba Seqebis da jildos nacvlad  an masTan erTad SeiZleba 

gamoviyenoT. es morigi xerxia dadebiTi qcevis mxardaWeraSi. Seqeba  

jildos saxeobaa. Seqeba dafuZnebulia Sejibrze, romelsac iRebs mo-

gebuli an saukeTeso. waxaliseba ki SeiZleba mxolod im dros ganxor-

cieldes, roca bavSvi cdilobs raRacis gakeTebas, umniSvnelo nabijebi-

saTvisac ki. es xerxi SeiZleba gamoviyenoT im drosac, rodesac bavSvi 

warumatebelia.

arian bavSvebi, romlebic cudad reagireben Seqebaze da dajildoe-

baze. radgan fiqroben, rom maTi qceva metad kontrolirebadi gaxdeba. 

SeiZleba jildos miRebisTanave  cudad moqceva ganagrZon, raTa aCvenon 

mSoblebs, rom maT veravin ver ajobebs. am situaciebSi aRmzrdelebma 

metwilad unda gamoiyenon waxaliseba, raTa gaaZlieron bavSvis dadebiTi 

qceva.

privilegia – aris jildo, romelic aZlevs bavSvs met Tavisuflebas 

an SesaZleblobas. privilegia SeiZleba iyos dasaZineblad gvian wasvla, 

TamaSisaTvis damatebiTi dro da sxva. ukeTesia, rodesac privilegia 

iqneba dakavSirebuli qcevasTan, romelic jildos imsaxurebs. magali-

Tad, bavSvi didi xnis ganmavlobaSi zrunavs wesrigze Tavis karadaSi. 

SegviZlia vuTxraT bavSvs, rom “Sen ukve SegiZlia mouaro Sens tansac-

mels, maSasadame, sakmarisad xar momwifebuli imisaTvis, rom TviTon 

gadawyvito ras Caicvam, romel tansacmels airCev”.

pasuxismgeblobis gazrda privilegiebis msgavsia imisaTvis, rom 

dava jildovoT bavSvi, romelic wesrigs ufrTxildeba oTaxSi, SeiZleba 

vandoT pasuxismgebloba oTaxis mowyobaze. imis garda, rom es bavSvisa-

Tvis garkveul samuSaos warmoadgens, niSnavs, rom “Sen ukve SegiZlia 

gaakeTo es. aRar gWirdeba, me vitrialo Sens oTaxSi”.

rTuli qcevis marTvis sxva teqnikebi

makoli Tavis naSromebSi ganixilavs sami tipis Carevas: taimauti, 

diferencirebuli yuradReba da qulebis sistema. pirveli ori meTodi 
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yvelaze ufro metad sasargebloa 7 wlamde asakis bavSvebTan muSaobis 

dros. mesame meTodi ki gansakuTrebiT efeqturia 7-dan 12 wlamde asakis 

bavSvebis SemTxvevaSi.

taimauti

taimauti arasasurveli qcevis sapasuxo moqmedebas warmoadgens. dis-

ciplinirebis SedarebiT mkacri forma „taimauti“ gulisxmobs bavSvis im 

adgilidan droebiT mocilebas, romelSic bavSvi rTul qcevas axorcie-

lebs da mis iseT garemoSi moTavsebas,  sadac igi ar miiRebs aranair da-

jildoebas.  „taimauti“ SeiZleba gulisxmobdes Semdegs:

 bavSvis kuTxeSi dayeneba an kuTxeSi skamze dasma; 

 sxva oTaxSi gayvana da iq marto datoveba.

am meTodis mizania, bavSvis qceva socialurad ar iyos waxalisebuli. 

amave dros, sruliad ar aris saWiro bavSvs davatovebinoT oTaxi da mis 

sakuTar oTaxSi gavuSvaT. es SeiZleba araefeqturi iyos, gansakuTrebiT 

im SemTxvevaSi, Tu sabavSvo oTaxi savsea saTamaSoebiTa da wignebiT. aseT 

SemTxvevaSi TamaSis SesaZlebloba bavSvma SeiZleba aRiqvas, rogorc 

arasasurveli qcevis waqezeba da, Sesabamisad, aseTi qceva ganmeordes 

momavalSi. 

makoli (1977) gvTavazobs sami stadiis Tanmimdevrul gamoyenebas. 

erTi stadiidan meoreze gadasvla ganisazRvreba bavSvis daumorCileb-

lobiT. 

1. mSoblis mkafio, calsaxa brZaneba;

2. mSoblis ganmeorebiTi brZaneba “taimautis” muqariT;      

3. taimautis gamoyeneba.

hobsma da fohendma (1977) ganixiles ra am meTodikis efeqturoba, 

SemogvTavazes  Semdegi 8 amocanis Sesruleba:

1. kargad ganumarteT bavSvs ratom iyenebT dasjis ama Tu im zomas;

2. CaiwereT rodis ra meTods iyenebT;

3. miiReT gadawyvetileba imis Taobaze Rirs Tu ara bavSvis oTaxidan 

gaZeveba an socialuri stimulis wyaros (mag, deda, an da/Zma) Camo-

Soreba;

4. gaafrTxileT bavSvi manam, sanam dasjideT mas;

5. darwmundiT imaSi, rom dasjis adgili ar aris saintereso da gasarTo-
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bi bavSvisTvis, Tumca es ar niSnavs rom bavSvi sardafSi unda CaketoT;

6. gamoiyeneT es meTodi dasawyisSi yvela saWiro SemTxvevaSi;

7. dasjis xangrZlivoba unda Seadgendes ara umetes 5 wT-isa, zogjer 

ufro cotac ki, Tu bavSvis saqcieli gaumjobesda;

8. TandaTanobiT moxseniT es procedura. nu SeamcirebT taimautis xan-

grZlivobas, magram drodadro gamoiyeneT.

„taimauti“-s gamoyenebisas unda gaviTvaliswinoT Semdegi:

1) „taimauti“ unda gamoiyenoT maSinve, rogorc ki rTuli qceva gamov-

lindeba, Tu mas gamoviyenebT rTuli qcevis gamovlenidan garkveuli 

drois Semdeg, misi efeqti Semcirdeba. „taimauti“ efeqturia mxolod 

im SemTxvevaSi, Tu bavSvisaTvis sakuTari qcevis Sedegi maSinve xdeba 

TvalnaTeli. 

2) bavSvi unda gaiyvanoT „taimaut“-ze swrafad da martivad. ar datuq-

soT bavSvi, ar eCxuboT da ar daemuqroT. 

3) unda gvaxsovdes, rom „taimauti“-s dros bavSvs vaSorebT Cveul garemos  

manam, sanam ar dawynardeba. bavSvi Cveul garemoSi unda davabrunoT 

mxolod maSin, rodesac igi dawynardeba. dawynarebis Sedegad misTvis 

sasiamovno stimulis dabruneba xels Seuwyobs mSvidad, wynarad 

yofnis ganmtkicebas.

4) Tu bavSvi awyobs tantrums, moacileT magari sagnebi, raTa bavSvma 

Tavi ar daizianos. 

5) „taimauti“-s maqsimaluri dro 10-15 wuTia, Tumca unda gvaxsovdes, 

rom bavSvs sasiamovno stimuls vaSorebT manam, sanam igi ar dawynarde-

ba. rodesac bavSvi damSviddeba, martivad da yovelgvari axsnis gareSe 

uTxariT: „axla SegiZlia gamoxvide“.

6) „taimauti“ ar unda gaxdes sibrazis Setevis zemoqmedebiT gamoxatuli 

sapasuxo reaqcia. piriqiT, igi winaswar dagegmili strategiaa erTi 

konkretuli problemuri qcevis gadasawyvetad. 

diferencirebuli yuradReba

es meTodi gulisxmobs arasasurveli moqmedebebis ignorirebas da yu-

radRebis gamaxvilebas sasurvel saqcielze. socialuri muSakebi xSirad 

gaucnobiereblad iyeneben am meTods TavianT yoveldRiur praqtikaSi. 

yuradReba eTmoba saubris zogierT aspeqtebs, rodesac bavSvebi Tanxmo-

bas Rebuloben Tavis daqneviT, RimiliT, xolo saubris sxva elementebi, 
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romlebic naklebad realisturi an sasargebloa bavSvisaTvis, TavSekave-

bul reaqcias iRebs. aucilebelia mSoblis darwmuneba pozitiuri uku-

kavSiris, rogoricaa bavSvis Seqeba an sityvieri waxaliseba, gamoiyene-

baSi.

dagegmili ignorirebis meTodis gamoyenebis Sedegad mcirdeba arasa-

surveli qcevis gamovlena an saerTod qreba. ignorireba gansakuTrebiT 

efeqturia maSin, rodesac bavSvi rTul qcevas axorcielebs yuradRebis 

miqcevis mizniT. 

ignorirebisas unda gaviTvaliswinoT, rom SesaZloa Tavdapirvelad 

arasasurveli qcevis sixSirem imatos mag: wina magaliTis SemTxvevaSi 

bavSvma SeiZleba yvirils umatos, radgan mas egonos, rom misi ar esmiT da 

Seecados ufro xmamaRali kiviliT yuradRebis miqcevas. im SemTxvevaSi, 

Tu ganvagrZobT dagegmil ignorirebas, maSin bavSvi mixvdeba rom kivils 

ara aqvs mniSvneloba  da rac ar unda xmamaRala iyviros, mas mainc ar 

miaqceven yuradRebas.  

Zalian mniSvnelovania, rom rodesac bavSvi arasasurvel qcevas avlens, 

Cven unda vimuSaoT ara mxolod arasasurveli qcevis Semcirebaze, aramed 

imazec, rom bavSvma arasasurveli qceva sasurveli qceviT Caanacvlos. 

amitom  arasasurveli qcevis ignorirebis garda saWiroa wa va xalisoT 

bavSvis mier sasurveli qcevis yoveli gamovlena. am ori meTodis 

gamoyeneba iZleva met efeqts vidre mxolod arasasurvel qcevaze 

ignorireba. magaliTad, bavSvs aqvs aseTi rTuli qceva: icis Tanatolebis-

Tvis saTamaSoebis warTmeva. ,,saTamaSoebis warTmeva” aris arasasurveli 

qceva, xolo ,,warTmevis” sawinaaRmdego qceva iqneba ,,TanatolebisTvis 

saTamaSos Tavazianad Txovna”. am SemTxvevaSi Cven ignorireba unda 

gavukeToT bavSvis mier TanatolebisaTvis saTamaSoebis warTmevas da 

wavaxlisoT mis mier TanatolebisaTvis saTamaSoebis Tavazianad Txovna. 

ra unda gvaxsovdes am teqnikis gamoyenebis dros: 

 dauSvebelia, rom bavSvi imyofebodes mudmivi ignorirebis qveS. unda 

moxdes konkretuli qcevis da ara  bavSvis ignorireba;

 aRmzrdeli unda acnobierebdes im pasuxismgeblobas, romelsac is 

iRebs Tavis Tavze am teqnikis ganxorcielebis procesSi da unda uz-

runvelyos bavSvis usafrTxoeba.

ra situaciebSi ar iqneboda gamarTlebuli ignorireba?

 qceva, romelmac SeiZleba bavSvs an sxva pirs ziani miayenos;

 qceva, romelic sagnebs emuqreba dazianebiT;
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 qceva, romelic Cveni yuradRebis miqcevas ar isaxavs miznad (magali-

Tad, ignorirebis gamoyenebiT ver gadavaCvevT patara bavSvs TiTis 

wuwnas. bavSvi TiTs imitom wuwnis, rom mas es siamovnebas aniWebs, an 

ase metad usafrTxod grZnobs Tavs.).

Sefasebis sistema 

daumorCilebloba Tavs xSirad iCens mozardebSi. Tu aRsazrdeli 

patara bavSvia, maSin sakmarisia mxolod waxaliseba. magaliTad, varskv-

lavTa Sefasebis sistemis gamoyeneba enurezis sawinaaRmdegod. ufrosi 

asakis bavSvebis aRzrdisas es ar aris sakmarisi da mSoblebi Tvlian, 

rom amgvari waxaliseba SeiZleba mxolod fuliT moxdes. im SemTxveva-

Sic ki Tu bavSvebi didebi arian, fuladi waxaliseba yovelTvis ar unda 

gamoiyenoT. gacilebiT ufro efeqturi SeiZleba aRmoCndes Serwymuli 

Sefasebis sistema, rogoricaa seirnoba, fexburTze an kinoSi wasvla.

sqemis Sedgenis dros aucileblad gasaTvaliswinebelia Semdegi 6 pun-

qti:

1. wauyeneT bavSvs garkveuli moTxovnebi. bavSvma zustad unda icodes, 

ra moeTxoveba qulis dasamsaxureblad;

2. sasargebloa, Tu mosTxovoT bavSvs instruqtaJis gameorebas, raTa 

darwmundeT, rom mas esmis moTxovnebi; 

3. qulaTa da jildoTa sistema mudmivi unda iyos, anu Tu bavSvma ukve 

daiwyo programis Sesruleba, aranair cvlilebebze laparaki aRar 

unda iyos;

4. zustad gansazRvreT, Tu rodis Seicvleba qulebi jildoebiT;

5. erideT Zalian did saCuqrebs, radgan maT miRwevaze didi dro midis;

6. gaxsovdeT, rom bavSvi qulas an jildos imsaxurebs Tavisi yofaqce-

viT da ara SexedulebiT an raime sxviT. mizania _ damorCileba.

bavSvis zrdasTan erTad es meTodebi naklebad gamoiyeneba da mozardi 

ufro metad rwmundeba, rom misi Sexedulebebi mxedvelobaSi unda mi-

iRon da gaiTvaliswinon. mocemul situaciaSi socialuri muSaki aris 

mSobelsa da Svils Soris damakavSirebeli rgoli. 

Suamavlis roli aseve gulisxmobs, orive mxares aswavlo da ganuvi-

Taro molaparakebis unar-Cvevebi (kaiferi da sxvani, 1974); imisaTvis, rom 

waaxaliso bavSvis mSobeli  misive poziciebis Seswavlasa da mofiqrebaSi, 

kompromisebisa da urTierTgagebis miRwevaSi, aucilebelia mSoblis Sem-
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deg CvevaTa ganviTareba:

1.  situaciis Sefaseba meore adaminis poziciidan;

2.  problemis zustad gansazRvra;

3.  alternatiul gadawyvetilebaTa mofiqrebis da gaTvaliswinebis  sur-

vili;

4. gadawyvetilebaTa gansazRvra mosalodneli Sedegebis gaTvalis-

winebiT;

5. yvela mxarisaTvis sasargeblo gzebis gamonaxva;

6. miRebuli gadawyvetilebis Sesrulebis unari.

saWiro unar-Cvevebis ganviTarebisaTvis socialur muSaks SeuZlia 

mTeli rigi meTodebis gamoyeneba:

1. xeli Seuwyos grZnobaTa da azrTa urTierTgaziarebas;

2. mimarTos konfliqtis mqone or urTierTsawinaaRmdego mxares 

TxovniT Caiweron rogorc problemebi, aseve maTi gadawyvetis gzebi;

3. gamoiyenos rolebis gadanawilebis da garkveuli situaciebis gaTa-

maSebis praqtika, romelSic individebs daevalebaT problemis 

gadawyveta;

4. sakuTari Tavi gamoiyenos, rogorc roluri modeli;

5. azrTa gaziareba da axali SemoqmedebiTi gadawyvetilebebi;                        

6. TviT-dakvirveba da TviT-refleqsia;

7. savarjiSoebi rolebis gacvlaze, raTa monawiles mieces meore adamia-

nis poziciis danaxvis saSualeba.

unda gvaxsovdes, rom saWiroa rTuli qcevis mqone bavSvebTan drouli 

Careva. problemis droulad gadauwyvetobam SeiZleba migviyvanos iqamde, 

rom bavSvma Tavis mozrdil cxovrebaSi gadaitanos warsulis gancdebi. 

bavSvis daumorCilebloba da ukiduresad cudi yofaqceva SeiZleba gax-

des zrdasrul asakSi seriozuli fsiqikuri daavadebebis, antisocia-

luri saqcielis, kanonTan uTanxmoebis da qorwinebis arastabilurobis 

mizezi. (robini 1966, rutteri 1980).  bavSvis ganaTlebisa da sulieri 

ganviTarebisaTvis Zalzed mniSvnelovan faqtorebs warmoadgenen stabi-

luri ojaxi an aRmzrdeli, TviT bavSvis pirovneba da masTan megobruli 

damokidebuleba.
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rTuli qcevis prevencia 

antisocialuri qcevis prevencia erTob saintereso ideaa, Tumca sak-

maod rTuli. filip gremi (1977) Tvlida, rom saWiroa ganxilul iqnes 

3 ZiriTadi aspeqti: ojaxuri, instituciuri da socialuri garemocva. 

es kategoriebi socialuri sferos muSakTa samoqmedo areals warmoad-

genen.

ojaxi: 

1. mSoblis unar-Cvevebis treningi/swavleba. SeiZleba ganxorcieldes 

skolebSi;

2.  ojaxuri centrebis ganviTareba;

3.  rCevebi ojaxis dagegmvis Taobaze, konsultaciebi abortebis proble-

maze;

4.  adreuli qorwinebebis Tavidan acilebis mcdeloba;

5.  im bavSvebis adreul asakSi gaSvileba, romelTa biologiur mSoblebs 

ar aqvT bavSvze zrunvis saTanado unari;

6.  bavSvze mzrunvelobis samsaxuris gaumjobeseba; Svilobilobis siste-

mis ganviTareba;

7. konsultaciebi saojaxo sakiTxebze;

8. martoxela mSoblebis ojaxebis finansuri mxardaWeris gaumjobeseba.

   

instituciebi/saxelmwifo dawesebulebebi:

1. skolamdeli ganaTlebis gaumjobeseba;

2. skolebSi pirobebis gaumjobeseba:

bavSvebis naklebi raodenoba klasebSi;

im bavSvebis daxmareba, vinc Znelad iTvisebs masalas; saskolo  kon-

sultaciebis daniSvna;

specialuri meTodebis gamoyeneba im moswavleTaTvis, romelTac 

uWirT kiTxva; 

3. inkluziuri ganaTlebis danergva.
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socialuri garemo

1. sayofacxovrebo pirobebis gaumjobeseba;

2. qalaqis gareubanSi saTamaSo da gasarTobi pirobebis Seqmna;

3. umuSevarTa ricxvis Semcireba da skoladamTavrebulTa  dasaqmebis 

gaumjobeseba;

4. axalgazrduli klubebis Seqmna da sportuli centrebis mowyoba.

       

qcevis pozitiuri marTvis strategiebi 

midgomis umTavresi strategiaa, aRmzrdelma SeZlos agresiul da mi-

uRebel qcevaze mSvidi da Tanmimdevruli winaaRmdegobis gaweva. es aris 

asertiuli qmedeba (sakuTari poziciis mSvidi, magram Tanmimdevruli 

dacvis unari). asertiuloba niSnavs iyo marTali sakuTar TavTan da 

sxveb Tan, pativi sce sakuTar Tavs da sxvebs, iyo sakuTar TavSi darw-

munebuli. asertiuloba aZlevs adamians sxvebTan Ria komunikaciis sa-

Sualebas maSinac ki, roca sxvebs gansxavebuli azrebi aqvT. asertiul 

adamians aqvs sakuTari azrebis gamoxatvis da sxvebTan efeqturi komu-

nikaciis unari. 

arsebobs asertiuli qcevis sami ZiriTadi kategoria: 

1. uaris Tqma: rogor Tqva "ara" Sesatyvis situaciaSi da Sesatyvis dros.

 sakuTari piziciis gamoxatva: "ara, ar SemiZlia"

 mizezebis axsna: " me dRes dakavebuli var"

 gagebis gamoxatva: "imedi maqvs, rom sxva rames moZebniT" 

2. grZnobebis gamoxatva: uTxra adaminebs, Tu ras grZnob.

 dadebiTi grZnobebis gamoxatva: "Sen Zalian kargi saqme (samuSao) 

gaakeTe"

 uaryofiTi grZnobebis gamoxatva: "me mewyina is, rac Sen gaakeTe."

3. moTxovna: informaciis miReba, ganmartebis moTxovna; imis  moTxovna, 

rac sxvam ginda rom gaakeTos. 

 problemis gansazRvra: "me Tqven ori urTierTsawinaaRmdego dava-

leba momeciT."

 moTxovnis gakeTeba: "SeiZleba erTi davaleba davasrulo, sanam 

meores momcemdeT?" 

 ganmartebis miReba: "SegiZliaT amixsnaT, Tu ra unda gavakeTo..."
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asertiuli teqnika xels uwyobs:

 pozitiuri damokidebulebis Camoyalibebas bavSvsa da ufross Soris;

 exmareba bavSvs, Secvalos qcevis miuRebeli strategiebi da stili;

 CarTos bavSvi sakuTari qcevis cvlilebis pro cesSi.

rodesac bavSvi avlens problemur qcevas, aRmzrdelma rekomende-

bulia gamoiyenos Semdegi saxis midgomebi:

 miuTiTos ara mxolod qcevis Sewyvetis saWiroebaze, aramed imazec, 

Tu ra qceviT SeiZleba Caanacvlos. magaliTad, nacvlad imisa, rom 

vuTxraT: “nu xev wigns”, uTxariT: “nu xev wigns da Seinaxe ujraSi”.

 gaxsovdeT, miTiTebis micemisas aucileblad SexedeT bavSvs TvalebSi, 

gamoiyeneT Jestebi da mimarTeT bavSvs saxeliT, raTa darwmunebuli 

iyoT, rom bavSvma Tqveni miTiTeba moismina da gaigo.

 problemuri qcevis ganxorcielebisas aqcenti unda gadaitanos pozi-

tiur qcevaze - waxalisebis gamoyenebiT. nacvlad imisa, rom mivuTi-

ToT negatiur qcevaze, unda wavaxalisoT misaRebi qceva.

 aucileblad unda dafiqsirdes da waxalisdes bavSvis mier sasurve-

li qcevis ganxorcielebis mcire mcdelobac ki. waaxaliseT bavSvis 

mier sasurveli da TqvenTvis misaRebi qcevis ganxorcielebis yoveli 

mcdeloba. mniS vneloba mianiWeT bavSvis Zalisxmevas da ara qcevis si-

zustes, Tundac qceva jer isev Sors iyos sasurveli Sedegisagan.

 rodesac sasurveli qceva pirvelad aRmocendeba, Se Zlebisdagvarad 

swrafad daajildoveT bavSvi. mas Sem deg, rac bavSvs gamoumuSavdeba 

sasurveli qcevis ganxorcielebis Cveva, TandaTanobiT SeamcireT (an 

Secva leT) dajildoeba.

 gafuWebuli firfitis” teqnika: am teqnikis Tanaxmad, ufrosma ma-

namde unda imeoros Tavisi moTxovna, sanam bavSvi ar Seasrulebs mas.

 “iribi gameorebis“ teqnika: am dros bavSvis arasasurveli qcevidan 

yuradRebis gadatana xdeba sxva bavSvebis mier ganxorcielebul sa-

survel qcevaze. iribi waxalisebis me Todi SeniSvnis micemisa da we-

sebis Sexsenebis SeniRbuli saSualebaa.  

 “sendviCis” teqnika: sendviCis teqnika gulisxmobs konstruqciul 

kri tikasa da SeTavazebas pozitiur replikebTan erTad. Tu ufrosi 

bavSvs kritikasa da SeniSvnas pozitiur replikebs Soris miawodebs, 

bavSvi mas nakleb mtkivneulad aRiqvams.
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 informaciis raodenoba: rodesac gvinda SevaCeroT rTuli qceva, 

aucilebelia mivaniSnoT mxolod am qcevaze da Tavi avaridoT leq-

ciuri xasiaTis monologebs, konkretuli problemis miRma arsebul 

mizezebs.

 problemis aRniSvna: xSirad ufrosis mxridan problemaze miniSne-

ba (problemis arsebobis aRniSvna) ufro ukeTesi da gamar Tlebuli 

strategiaa, vidre detaluri instruqciebis micema. am SemTxvevaSi 

bavSvs ar gaaCnia winaswari miTiTeba da man TviTon unda gadaWras 

problema. dadanaSaulebi sa da gakicxvis gareSe aRvniSnavT problemas, 

saWiroebis SemTxvevaSi viZleviT miniSnebasac. unda gvaxsovdes, rom 

am dros bavSvi swavlobs sakuTari gamocdilebiT.

rTuli qcevis marTvis, komentarebisa da replikebis dros ar aris 

gamarTlebuli gamoviyenoT:

SekiTxva “ratom”? 

SekiTxva “ratom” savsebiT dasaSvebia, Tu is marTlac informaciis 

misaRebad aris dasmuli da Tanac Tavazianad. magram rodesac kiTxva 

“ratom”-s ar moaqvs informacia, maSin umjobesia Tu sxva strategias 

gamoviyenebT sakuTari ukmayofilebis gamosaxatavad da qcevaze zegav-

lenis mosaxdenad. 

sityva, mimarTva “Sen”:

problemuri qcevis marTvisas minimumamde daiyvaneT am sityvis gamo-

yeneba. is zedmetad mkacri da uxeSia. mi marTvis am formis Canacvleba mo-

saxerxebelia “me” -Set yobinebis gamoyenebiT. “me” - SetyobinebiT gamoi-

xateba Tqveni damokidebuleba, ras ganicdiT da ra gWirdebaT. 

“me” Setyobineba: 

 “me” Setyobinebis gamoyeneba amcirebs konfrontacias da koncen-

trirebas axdens bavSvis daxmarebaze qcevis Sedegebis gaazrebaSi. Cven 

gvsurs bavSvma icodes, rogor vgrZnobT Tavs, rogori zegavlena aqvs 

mis qcevas Cvens cxovrebaze. pasuxismgeblobas qcevis Secvlaze bavSvs 

davutovebT.

“me” Setyobineba SegviZlia gamoviyenoT nebismieri asakis bavSvTan, 

magram gansakuTrebulad mniSvnelovania gardatexis asakis bavSvebTan 

mimarTebaSi. ukeTesia, rodesac Cven bavSvs vuxsniT, Tu rogor zegav-

lenas axdens misi qceva Cvenze.



praqtikuli  saxelmZRvanelo 111

“me Setyobineba” ar Seicavs braldebebs da aRwers: qcevas, gancdebs 

da Tqvens cxovrebaze konkretul zegavlenas. 

sityva da uaryofa “ara”: 

mSobeli ver miaRwevs warmatebas mxolod imis aRniS vniT, Tu ra ar 

unda gaakeTos bavSvma. aucilebelia, mivuTi ToT imazec, Tu ra saxis qce-

va unda Sesruldes sanacvlod. qcevis akrZalvisas bavSvisTvis ar aris 

naTeli, ra qcevas mo elian misgan. bavSvebi amkrZalav replikaSi afiqsire-

ben moq medebis aRmniSvnel sityvas da piriqiT cdiloben mis gakeTebas. 

brZanebis gacema, direqtiva:

aseTi mimarTva iwvevs wyenis, gaborotebisa da winaaRmdegobis ganc-

das. bavSvs SesaZloa gauCndes gancda, rom mSoblebs ar sjeraT misi Se-

saZleblobebis, unarebis, ar endobian mis gemovnebas. brZanebis gacema ar 

iTvaliswinebs bavSvis interesebs da survilebs, ubralod bavSvi iZule-

bulia daemorCilos ufross da moiqces misi survilebis Sesabamisad. 

bavSvs uCndeba zedmetobis gancda. mSoblis mier igi ar aris miRebuli 

iseTi, rogoric is aris sinamdvileSi. 

gafrTxileba, muqara:

es meTodi Zalian Seuracxmyofelia baSvisTvis. bavSvi ismens muqaras,  

rom mis dasjas masze ufrosi da Zlieri adamiani apirebs.

aseTma mimarTvam bavSvSi SesaZloa gamoiwvios, erTis mxriv SiSi da 

morCileba, meores mxriv winaaRmdegobis gawevis survili da sibraze. 

garda amisa, SesaZloa bavSvs gauCndes survili, gaarkvios ramdenad se-

riozulia mSoblis muqara, gaakeTos is, rasac mSobeli ukrZalavs, raTa 

naxos dapirebul sasjels miiRebs Tu ara.

morali, Wkuis darigeba:

morali da Wkuis darigeba bavSvSi iwvevs winaaRmdegobis gawevis sur-

vils. sityvebi “unda”, “movale xar”, “saWiroa” da a. S. agrZnobinebs bavSvs, 

rom misi mSoblebisaTvis sxvebis azri ufro misaRebia, vidre sakuTari 

Svilis. bavSvs uCndeba danaSaulis gancda da uqveiTdeba TviTSefaseba.  

rCevebi problemebis gadasaWrelad an mza receptebis micema: 

problemis gadasaWrelad mza receptebis  micema bavSvs sxvis rCevebze 

damokidebuls xdis da iwvevs damoukideblobis ganviTarebis SezRud-

vasa da arasrulfasovnebis gancdis Camoyalibebas. amave dros, bavSvs 

SeiZleba gauCndes gancda, rom mSobels misi saerTod ar esmis, ar sjera 
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misi unaris da TviTon moZebnos problemuri situaciidan gamosavali. am 

SemTxvevaSi SesaZlebelia bavSvma Sewyvitos problemis gadawyvetasTan 

dakavSirebiT sakuTari ideebis ganviTareba. 

notaciebis kiTxva, logikuri argumentebis moyvana:

es midgoma iwvevs bavSvis gaRizianebas da mas Tavis dacvis survils 

aRuZravs. ufro metic, xSirad bavSvebi ufrosebis logikur argumentebs 

sakuTars upirispireben. 

iseve rogorc ufrosebs, arc bavSvebs ar moswonT, roca maT umtkice-

ben, rom ar arian marTlebi. isini cdiloben bolomde daicvan sakuTari 

pozicia: “Sen me ver gadamarwmuneb”.

kritika, gamtyuneba:

mSoblis mier destruqciuli kritikis  gamoyeneba iwvevs bavSvis aras-

rulfasovnebis gancdis ganviTarebas. bavSvs uCndeba azri, rom is ar 

uyvars mSobels, swored imis gamo, rom cudad iqceva.

kritika da Sefaseba bavSvs iZulebuls xdis damalos Tavisi WeSmariti 

gancdebi, radgan imis SiSi uCndeba, rom mas mainc ver gaugeben.

gadaWarbebuli Seqeba:

Seqebas yovelTvis dadebiTi Sedegi ar moaqvs. dadebiTi Sefaseba, 

romelsac TviTon bavSvi ar eTanxmeba, gaRizianebas iwvevs. garda amisa, 

bavSvi Tu SeCveulia mudmiv Seqebas, roca ar aqeben fiqrobs, rom raRac 

ar moewonaT ufrosebs mis qcevaSi. xSirad bavSvebi uxerxuladac ki 

grZnoben Tavs, roca maT yvelas winaSe aqeben.

dacinva, lanZRva:

aseTi mimarTva angrevs bavSvis TviTSefasebas. dacinviT da lanZR-

viT bavSvi ar icvlis qcevis stils, fiqrobs, rom mSoblis komentarebi 

safuZvels moklebulia. 

interpretacia, analizi, diagnozi:

aseTi midgoma bavSvSi iwvevs gancdas, rom is gamoaaSkaraves da mSo-

belma icis misi qcevis motivebi. mSoblis aseTi zedmeti CaRrmaveba da 

fsiqoanalitikuri analizi bavSvSi imedgacruebas iwvevs. 

Tu es interpretaciebi sworia, bavSvs sircxvilis gancda uCndeba, 

xolo Tu arasworia - Riziandeba, radgan cils swameben.

Setyobineba: “vici ratomac” da “verafers gamomapareb”, bavSvs ukar-

gavs problemebis dros mSobelTan urTierTobis survils. 
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damSvideba, dawynareba, mxardaWera problemis mizeziT daintere-

sebis gareSe:

“nu nerviulob, eg araferi. gaizrdebi da dagaviwydeba”. - aseTi Ta-

nagrZnoba komunikaciis blokirebas iwvevs, radgan bavSvi fiqrobs, rom 

misi ar esmiT da misi tkivili gaauferules.  

gamokiTxva, kiTxvebis qarcecxli – e.w. araefeqturi kiTxvebi:

kiTxvebis qarcecxlSi gatareba (“ra moxda? ratom xar cud xasiaTze? 

Tavi xom ar gtkiva? cudi niSani miiRe? iqneb gagabrazes?) SeiZleba niS-

navdes imas, rom mSobeli bavSvs ar endoba da raRac eWvebi uCndeba bavSvis 

qcevasTan dakavSirebiT. xSirad isini kiTxvebis miRma muqaras amCneven. 

zogjer ki bavSvi fiqrobs, rom mSobeli Tavisi kiTxvebiT cdilobs 

informacia Seagrovos Svilis problemis Sesaxeb, raTa mis magivrad mo-

agvaros da bavSvs ar misces saSualeba TviTon ipovos gamosavali.

zogadad SeiZleba iTaqvas, zedmeti da ara koreqtuli kiTxvebi xSi-

rad  bavSvs zRudavs Tavisuflad isaubros Tavis problemaze. es ki Tavis 

mxriv, zRudavs komunikacias.

uyuradReboba, sarkazmi, problemis xumrobaSi gatareba:

am SemTxvevaSi bavSvi fiqrobs, rom dedas is ar ainteresebs da pativs 

ar scems mis grZnobebs. bavSvebi Zalian seriozulebi xdebian, roca prob-

lemaze saubari surT. problemis xumrobaSi gatareba da sarkazmi maTSi 

wyenas iwvevs. mZime gancdebidan yuradRebis gadataniT SeiZleba droe-

biTi efeqti miviRoT, magram grZnobebi ar qreba da problemac mougvare-

beli rCeba. patarebs, iseve, rogorc ufrosebs, undaT, rom pativiscemiT 

mousminon. 

Sedareba:

sxvebTan mudmivi Sedareba bavSvs ukargavs sakuTar grZnobebze mSo-

belTan saubris survils, radgan icis, rom is ar moswonT iseTi, rogo-

ric aris da yovelTvis gamoCndeba vinme, vinc masze metad moewoneba mis 

mSobels. 

es midgoma iwvevs bavSvis TviTSefasebis daqveiTebas, agresias mSob-

lis mimarT da agreTve im bavSvebis mimarT, visac xSirad adareben.
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sxvadasxva rTuli qcevis mqone bavSvebTan 

muSaobis meTodebi

yuradRebis deficitis mqone bavSvebi

TviT-instruqciis teqnika

Barkley-is (As Cited in Shapiro, 1994) kognituri TviT-instruqciis teqni-

ka exmareba bavSvebs mocemul amocanaze koncentraciaSi. mag. Terapevti 

dgas bavSvis zurgs ukan da yovel 5 wuTSi iZleva gamamxnevebel SeniSvnas.  

damoukideblad amocanis Sesrulebis swavla SesaZlebelia, Tu moxdeba 

mocemuli amocanis Serulebis yvela safexuris dagegmva. 

 iyavi Sens samuSao magidasTan zustad 5 saaTze; 

 gadaalage sxva nivTebi, ise rom magidaze mxolod mocemuli davaleba 

gqondes; 

 darwmundi, rom araferi giSliT xels; 

 daayene 30 wuTi maRviZaraze; 

 imuSave manam es dro ar gava; 

 isev daayene 5 wuTi da daisvene; 

 mere isev 20 wuTi daayene da imuSave, sanam ar darekavs zari;  

 Semdeg daayene 5 wuTi da gadaamowme Sesrulebuli samuSao.

agresiuli bavSvebi 

agresiis marTvis dros gamoiyeneben e.w. “kus teqnikas”: 

“kus teqnika”: bavSvs vusxniT, Tu ras akeTebs ku, raTa Tavi daicvas 

sxvebis Tavdasxmisgan. rogorc wesi, ku Sedis Tavis qerqSi da rCeba iq, 

sanam Tavs ar igZnobs dawynarebulad. 

Terapevti arkvevs, Tu

 ra iwvevs bavSvSi gabrazebas;

 Semdeg iyenebs rolur TamaSs, rom aswavlos `kus~ teqnika;

 SesaZloa gamoiyenos e.w. “saReWi rezinis” teqnika, anu warmoidginos, 

rom ReWavs saReW rezins, sanam ar damSviddeba. 
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emociuri problemebis mqone bavSvebi

sicocxlis intervius teqnika

 reaqtiuli: Terapevti exmareba klients moaxdinos Tavisi grZnobebis 

verbalizacia, panikuri SiSis, an danaSaulis grZnobis marTva uSualo 

problemis alternatiuli gadaWris gzebis mofiqrebiT. 

 proaqtiuli: rodesac moxdeba emociuri problema - Terapevtma unda 

ganixilos is sakiTxebi, romelmac gamoiwvia es SemTxveva. iraciona-

luri azrebis ganxilva. risi miRweva unda amiT bavSvs. yuradRebis 

miqceva? saWiroa sxva gzebis monaxava am miznis misaRwevad. stresul 

movlenebze alternatiuli reaqciebis swavla. 

art-Terapia: fsiqodinamikuri midgoma 

 gaaferade Seni cxovreba, teqnika - exmareba bavSvebs gaigon TavianTi 

afeqturi mdgomareoba. afeqtur movlenebze msjeloba, verbaliza-

ciis xelSewyoba. 

 Tavdapirvelad bavSvma unda Seawyvilos raime emociuri mdgomareoba 

romelime ferTan. 

 roca es Sewyvileba damTavrebulia, bavSvs eZleva carieli furceli 

da evaleba daxatos is ferebi, romelic Seefereba mis grZnobebs. 

 gaferadebis dros mimdinareobs masTan saubari Tu ras grZnobs moce-

mul cxovrebiseul movlenebTan dakavSirebiT.

proeqciuli xatvis teqnika

 yvelaze xSirad gamoyenebadi teqnika aris  “daxate adamiani” testi, 

genetikuri ojaxis suraTi (daxate ojaxi raRacis keTebis procesSi), 

testi “adamiani, saxli, xe”. 

 am teqnikebis susti mxare is aris, rom bavSvebs ezarebaT xatva, ar aqvT 

xatvis unari. am problemis mosagvareblad saWiroa xatva gadaiqces 

iseT TamaSad, sadac SesaZlebelia prizebis mogeba. 

daumorCilebeli bavSvi 

Terapevti atarebs trenings mSoblebisaTvis, romlis drosac keTdeba 

Semdegi aqcentebi: 

1. uSualo Sedegebis dafiqsireba - pozitiuri qcevis Seqeba, xolo     

negatiuri qcevis  kritika.
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2.  specifikuroba - reaqcia unda iyos specifikuri da mimarTuli iyos 

bavSvis qcevaze da ara generalizirebuli mis pirovnebaze. 

3.  Sedegebis mudmivoba-saWiroa bavSvis qcevis kontrolTan dakavSire-

biT mSoblebs Soris arsebobdes Tanxmoba (mag. mSoblebma bavSvs erTi 

da igive akrZalvebi unda dauweson). 

4. jildos programis daweseba  alternatiuli qcevebisTvis. 

5. dasja - araSesatyvisi qcevisaTvis. 

6.  cudi qcevis winaswarmetyveleba. im situaciebis analizi, sadac bavSvi 

xvdeba problemebs. muSaoba bavSvTan imaze, rom  marTos rTuli qceva.

7. ojaxuri interaqciis ormxrivoba (arc bavSvi da arc mSobeli ar unda 

davadanaSauloT). 

urTierTobis TamaSis Terapia Moustakas, C. (1997)

am Terapiis ZiriTadi aqcentebi keTdeba Semdegze: 

 aradireqtiuli urTierToba, romelic moicavs aqtiur urTierTgazi-

arebas Terapevts da bavSvs Soris;  

 Terapevti Sedis bavSvis samyaroSi da axdens fokuss bavSvis grZno-

bebze da survilebze. es aZlierebs bavSvis unars, gamoikvlios saku-

Tari Tavi da sxvebi;

 bavSvis upirobo miReba;

 Tbili da mzrunveli garemo;

 bavSvis realobis gagebis mcdeloba;

 ara problemebze an simptomebze muSaoba, aramed bavSvis grZnobebze; 

 araadekvaturobis da destruqciulobis daZleva; 

 Terapevti - adamiani, romelic cdilobs bavSvis realobis gagebas da 

aRqmas; 

 sazRvrebis daweseba; 

 limitebi gansazRvravs urTierTobis sazRvrebs. es uzrunvelyofs 

usafTxo garemos da bavSvs aZlevs Tavisufali TamaSis SesaZleblobas. 

amis wyalobiT saTamaSo garemo gadaiqceva namdvil realobad; 

 aq da amJamad principi. 

TerapiisaTvis saWiroa: 

 Terapiis sivrce da saTamaSoebi, romelic advilad misawvdomia; 

 Tavisuflebis atmosfero, bavSvis waxaliseba gaakeTos arCevani, 



praqtikuli  saxelmZRvanelo 117

gadawyvitos sakuTari interesis, survilis da mowonebis safuZvelze; 

 mSvidi, usafrTxo da privatuli garemos Seqmna;  

 mzrunvelobis komunikacia - sxeulis enis da sityvebis saSualebiT. 
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agresia da ojaxuri Zaladoba

Sorena saZagliSvili 

agresia da masTan dakavSirebuli cnebebi

agresiis Teoriebis ganxilvamde kargi iqneba Tu movaxdenT sami termi-

nis: agresiis, mtrobis da sibrazis erTmaneTisagan gansxvavebas, radganac 

isini ar warmoadgenen identur cnebebs. Tumca, xSirad imdenad arian 

gadajaWvulni erTmaneTSi, rom Znelia maTi diferencireba (Buss, 1961). 

bihevioristuli midgomis mixedviT, es sami termini exeba qcevis 

sam gansxvavebul aspeqts, kerZod, agresia aris instrumentaluri 

reaqcia, romelsac ganzraxuli aqvs sxva organizmisTvis tkivilis 

an zianis miyeneba sibraze aris emociuri reaqcia, romelic moicavs 

avtonomiur reaqciebs da sxeulebriv–saxiT Jestikulacias. mtroba 

aris negatiuri socialuri ganwyoba, myari dispoziciuri pasuxi, 

romelic warmoadgens adamianis mier movlenebis negatiur Sefasebas da 

damaxasiaTebelia mxolod adamianisaTvis, radganac mis ganviTarebaSi 

monawileobs identifikaciisa da kategorizaciis procesebi, rac auci-

leblad gulisxmobs simboloebiT azrovnebas (Buss, 1961). sibraze da 

mtroba SeiZleba gaxdnen agresiis gamomwvevi komponentebi, Tumca maTi 

arseboba ar warmoadgens agresuli qcevis aucilebel pirobas. amdenad, 

agresia, mtroba da sibraze SesaZloa ganxorcieldnen erTmaneTisagan 

damoukideblad. sibraze SeiZleba gaxdes agresiuli pasuxis nawili, 

roca misi avtonomiuri reaqciebis da sxeulebriv-saxis Jestikulaciuri 

elementebis gazrdis Sedegad xorcieldeba SeteviTi agresiuli qceva 

aseve, mtroba SeiZleba gaxdes agresiis gamomwvevi komponenti, roca 

adgili eqneba agresiis msxverplis mimarT Zlier guliswyromas da mis 

negatiur Sefasebas (Buss, 1961). 

gavrcelebuli ganmartebis mixedviT, “agresia aris qcevis nebismieri 

forma (da ara negatiuri emocia an socialuri ganwyoba-atitudi), 

romelic miznad isaxavs tkivilis an zianis miyenebas sxva cocxali 

arsebisaTvis, romelic Tavis mxriv motivirebulia Tavi daaRwios amgvar 

mopyrobas” (Бэрон & Ричардсон, 1997, gv. 26). Tumca agresiis gansazRvrebaSi 

zianis miyenebis kriteriumis Semotana qmnis seriozul sirTuleebs, 

radganac ganzraxva aris pirovnuli da faruli, amgvarad, pirdapiri 

dakvirvebisaTvis miuwvdomeli (Buss, 1961, Bandura, 1973). am gansazRvrebis 

mixedviT, sado-mazoxisturi urTierToba ar iTvleba agresiad, radganac 

saxeze araa msxverplis motivacia gaeqces tanjvas. aseve, TviTmkvlelobac 

araa ganxiluli agresiad, radganac agresori sakuTari Tavis msxverplia 

(Бэрон & Ричардсон, 1997).
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mTeli rigi avtorebi miuTiTeben, rom agresiis gamoxatvis mraval-

ferovnebis gamo Zalzed sasargebloa agresia qcevis konceptualuri 

sazRvrebiT Semofargvla, kerZod, misi diqotomiebis saxiT warmodgena: 

mtruli_instrumentuli, fizikuri_verbaluri, pirdapiri_iribi, aq-

tiuri_pasiuri (Buss, 1961; Feshbach, 1964,1970),  konstruqtuli_destruq-

tuli (Фромм, 1998). mokled ganvixilod es diqotomiebi: 

mtrul da instrumentul agresias ganixilaven, rogorc agresiis or 

qveklass (Buss, 1961).  baronis mixedviT, termini mtruli agresia aRniS-

navs iseT SemTxvevebs, rodesac agresoris mTavar mizans warmoadgens 

msxverplisTvis tanjvis miyeneba, xolo instrumentuli agresiis dros 

ki sxvisTvis tanjvis miyeneba araa TviTmizani, aramed aris instrumen-

ti anu saSualeba sxvadasxva survilebis ganxorcielebisaTvis (Baron, 
1977; nadiraSvili, 2001).  instrumentuli agresiis mizani SeiZleba iyos 

iZuleba an TviTganmtkiceba (Tedesch, 1983). 

sxvisTvis zianis an tkivilis miyenebis klasifikacia SeiZleba 

orgvarad: kerZod, organuli sistemebis bazaze (verbaluri-fizikuri) 

da pirovnebaTSorisi urTierTobebis bazaze (aqtiuri-pasiuri, pirdapi-

ri-iribi) [Buss, 1961].

Buss (1961) mixedviT, fizikuri agresia gulisxmobs organizmze 

Tavdasxmas sxeulis nawilebiT an iaraRiT, rasac Sedegad mosdevs 

tkivili da dazianeba. fizikuri agresiis intensivoba izomeba dazianebis 

seriozulobiT. SemTxveviTi dazianeba klasificirdeba araagresiulad, 

gansxvavebiT SemTxveviT dauzianeblobisa, romelic ganixileba agresiul 

aqtad. am gansazRvrebaSi miTiTebulia, rom agresiuli qcevis msxverpli 

aris organizmi anu cocxali arseba. aracocxali obieqtis dazianeba 

ar ganixileba agresiul qcevad, maSin roca sagani araa agresiuli 

qcevis msxverplis kerZo sakuTreba (Buss, 1961),  Tumca arsebobs ufro 

mravlismomcveli gansazRvrebebi, sadac agresiad ganixileba iseTi 

moqmedebebi, romlebic zians ayenebs ara mxolod adamians da cxovels, 

aramed nebismier aracocxal obieqts (Фромм, 1998).

verbaluri agresia aris sityvierad gamoxatuli pasuxi, romelic tan-

jvas ayenebs sxvas am ukanasknelis uaryofis an masze damuqrebis saSu-

alebiT. amasTan, uaryofa SeiZleba iyos araverbaluric (mag. JestebiT 

zizRis gamoxatva). ufro xSirad ki igi verbaluria (sxvisi pirdapiri 

gagdeba, mtruli SeniSvna, kritika, damcireba, lanZRva) [Buss, 1961].

 agresori Cveulebriv upiratesobas aniWebs iseT formebs, romle-

bic iZleva kontrSetevis Tavidan acilebis SesaZleblobas, kerZod irib 

agresias, sadac Znelia agresoris identifikacia (Buss, 1961). iribi agre-

sia SeiZleba iyos verbaluri (mag. Worebi) an fizikuri (vinmes kerZo 
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sakuTrebis ganadgureba anu msxverplze Seteva im obieqtebis saSuale-

biT, romelic mWidrodaa masTan dakavSirebuli). iribi agresia SeiZleba 

gadavides araagresiul destruqciaSi Tu dazianebuli sagani aravis ar 

ekuTvnis da destruqciuli aqti araa ganmtkicebuli sxvisi danakargiT 

an diskomfortiT (Buss, 1961).  aqve unda aRvniSnoT, rom Buss (1961) ansx-

vavebs agresiisa da destruqciis cnebebs. misi azriT, agresia aris Seteva 

organizmis winaaRmdeg, xolo destruqcia ki – sagnebis winaaRmdeg.

agresiuli pasuxebis umravlesoba aris aqtiuri anu agresori axor-

cielebs instrumentul pasuxs, romelic zians ayenebs sxvas, Tumca 

SesaZ loa agresiis gamoxatva pasiuri gziT, kerZod, agresiuli qcevis 

msxverplisaTvis miznis miRwevis blokirebiT.

pasiuri agresiis umravlesoba aris pirdapiri – agresori axdens 

msxverplis mimdinare qcevis blokirebas. pasiuri iribi agresia ki 

iSviaTia, magram SesaZlebelia (mag. SimSiloba). am ukanasknel SemTxvevaSi 

agresori sxvas ayenebs zians ubralod sakuTari arsebobiT an sa-

kuTari Tavis uaryofiT. am saxis agresia didad gansxvavdeba aqtiuri 

pirdapiri agresiisgan da SesaZloa warmoadgendes agresiulobasa da 

araagresiulobas Soris zRvrul mdgomareobas (Buss, 1961).  roca Seteva 

aris pasiuri, agresiuli qcevis msxverpls uWirs pasiuri agresoris 

dadanaSauleba an imis gansazRvra, ganxorcielda Tu ara saerTod 

agresia, gansxvavebiT aqtiuri Setevisa, romelic iwvevs SurisZiebas. 

aqedan gamomdinare, pasiuri agresia aris daqvemdebarebulis saukeTeso 

iaraRi Tavisi zemdgomis winaaRmdeg.

da bolos, e. fromi ansxvavebs biologiurad aucilebel anu Tavdacvis 

mizniT ganxorcielebul agresias _ konstruqtul agresias da specifi-

kur adamianur vnebas, absoluturad gabatondes samyaroze – destruq-

tul agresias (Фромм, 1998).

ojaxuri Zaladoba 

ojaxSi agresiis gamomwvevi mizezebi  

normalurad funqcionirebadi ojaxi pasuxismgeblobiT asrulebs 

Tavis funqciebs, ris Sedegadac kmayofildeba ojaxis, rogorc mTelis, 

iseve misi TiToeuli wevris zrdisa da ganviTarebis moTxovnileba 

(Эйдемиллер  & Юстищкис, 1999). Jackson (1965)-is Tanaxmad, kargi ojaxi 

xasiaTdeba Semdegi TvisebebiT: mimtevebloba, urTierTpativiscema, 

patiosneba, erTad yofnis survili, interesebis da Rirebebulebebis 

msgavseba. ojaxis stabilurobas ganapirobebs ojaxis wevrebis mier 
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erToblivi cxovrebis sxvadasxva aspeqtebze molaparakebis warmoebis 

anu konfliqtebis konstruqtulad mogvarebis unari.

disfunqcionalur ojaxebs ar SeswevT imis Zala, rom daakmayofilon 

ojaxis wevrebis pirovnuli da sulieri zrdis moTxovnilebebi. ojax-

Si, sadac sufevs muqaris, simkacris da konfliqtis atmosfero xSiria 

pirovnebis damaxinjeba. daswavlis Teoretikosebis azriT, swored ojaxs 

eniWeba udidesi mniSvneloba bavSvis agresiulobis CamoyalibebaSi. xan-

grZliv vadiani kvlevebi amtkicebs, rom bavSvobaSi Camoyalibebuli 

agresiuli qceva aris droSi stabiluri da naklebadaa damokidebuli 

situaciaze (Deluty, 1985; Huesmann et al, 1984; Olwens, 1979).

Huesmann da misi kolegebi 22 wliani eqsperimentuli monacemebis Seja-

mebis Semdeg askvnian: `mas Semdeg rac individi gamoimuSavebs agresiuli 

reaqciebis damaxasiaTebel stils, rogorc Cans igi inarCunebs mas drois 

xangrZlivi periodis manZilze~ (Huesmann et al, 1984, gv. 80). ase rom, imis 

codniT Tu rogor iqceoda adamiani bavSvobaSi, garkveuli albaTobiT 

SeiZleba viwinaswarmetyveloT misi qceva simwifis asakSi.

amrigad, ojaxs SeuZlia moaxdinos agresiuli qcevis modelis demon-

strireba da amave dros, uzrunvelyos misi ganmtkiceba. bavSvis agresi-

uli qcevis ganmtkicebis mTavari meqanizmebia: sxvebis agresiul qcevaze 

dakvirveba da Zaladobis msxverplad yofna.

1) sxvebis agresiul qcevaze dakvirveba

mSoblebi TavianTi piradi magaliTiT, xSirad amgvari ganzraxvis 

gareSe, zemoqmedebas axdenen sakuTar Svilebze. Zaladobis TviTmxilvel 

bavSvs Tvalwin eSleba qcevis axali sazRvrebi, igi swavlobs axal 

agresiul qcevebs, romelic adre ar iyo mis qceviT repertuarSi. garda 

amisa, bavSvi akeTebs daskvnas, rom misTvisac nebadarTulia amgvari 

saqcieli anu adgili aqvs akrZalvis moxsnis efeqts. ufro metic, 

Zaladobis scenebis mudmivi dakvirveba xels uwyobs sxvisi tkivilis 

mimarT emociuri mgrZnobelobis dakargvas (Thomas, Horton, Lippincott 
& Drabman, 1977). bolos, agresiis mudmivi dakvirveba SesaZloa cvlis 

realobis individualur xats, rac niSnavs imas, rom individi midrekilia 

gare samyaro aRiqvas, rogorc mis mimarT mtrulad ganwyobili da aqedan 

gamomdinare uZlierdeba ra safrTxis SegrZneba, savaraudoa, rom igi 

garemoze ufro agresiul reagirebas moaxdens (Thomas & Drabman, 1978; 
Williams, Zabrack & Joy, 1982).  ase rom, dakvirvebis gziT daswavla aris 

kargad Seswavlili fenomeni da mas mTavari roli eniWeba adamianze 

Zaladobis qcevebis magaliTebis zemoqmedebis axsnaSi (Bandura, 1973; Geen, 
1990; Avakame, 1998).
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2) Zaladobis msxverplad yofna

bavSvis mier agresiuli qcevis daswavlis meore mniSvnelovani gzaa 

_ Zaladobis msxverplad yofna anu pirdapiri ganmtkiceba dasja-waxa-

lisebis gziT. agresiuli qcevis Camoyalibebaze moqmedebs mSoblebs 

Soris, mSoblebsa da Svilebs Soris, da-Zmebs Soris urTierTobebi, 

ojaxSi gamefebuli marTvis (xelmZRvanelobis) stili, Zalauflebis ga-

nawilebisa da gadawyvetilebis miRebis manera, ojaxuri stresis gamom-

wvevi mizezebi. aqve unda aRvniSnoT, rom bavSvebi agresiulobas swav-

loben ara mxolod ojaxSi, aramed aseve TanatolebTan urTierTobis 

dros da zogjer mas-mediidan. erT-erTi avtoris mixedviT, kulturuli 

normebi, romlebic ojaxur Zaladobas misaRebad miiCnevs, xels uwyobs 

bavSvis agresiulobis Camoyalibebas (Straus, 1980). amrigad, am faqtorebma 

SeiZleba gansazRvron bavSvis agresiuli qceva ojaxSi da mis gareT aseve, 

zegavlena moaxdinon mTeli cxovrebis manZilze garSemomyofebTan bavS-

vis urTierTobebze. 

Cven SevCerdebiT agresiis ojaxur determinantebze:

mSoblebs Soris urTierToba:

“ojaxuri Zaladobis ciklis“ kvlevebi adastureben, rom adamianebi, 

romlebic “bavSvobaSi iyvnen mSoblebs Soris fizikuri Zaladobis 

mowmeni, arian ufro midrekilni, ojaxuri problemebis gadawyvetisas 

TavianTi meuRleebis mimarTac agresiulad moiqcnen, vidre isini, 

romlebic arasodes yofilan mSoblebis Cxubis mowmeni (Gelles, 1987; Rogers 
& Holmbeck, 1997; Anglin & Munroe, 1997; Rudo, Powell, Dunlap, 1998).  aseve, 

damtkicda, rom mSoblebs Soris Zaladobis mowme bavSvebi midrekilni 

arian garSemomyofebis mimarTac moiqcnen agresiulad (Cummings, Iamotti, 
Zahn-Waxler, 1985; Steinmetz, 1987; Hamby and Gray-Little, 1997; Avakame, 1998).

mSobeli-Svilis urTierToba:

gamokvlevebi adastureben, rom mSobeli-Svilis negatiuri urTier-

Toba ganapirobebs bavSvis agresiul reaqciebs. kerZod, roca bavSvebs 

negatiuri urTierToba aqvT erT-erT an orive mSobelTan, grZnoben, 

rom isini mSoblebs ar sWirdebaT da ara aqvT mSoblis mxardaWera, 

ufro metadaa savaraudo, rom CaerTvebian danaSaulebriv saqmianobaSi. 

sxva bavSvebis mimarT amxedrdebian, daupirispirdebian sakuTar mSob-

lebs, xolo Tanatolebi da sxvebi maT Seafaseben, rogorc agresiulebs.

(Lefkowitz, 1971).

dadasturda, rom dangreul ojaxebSi gazrdili bavSvebi, sadac 

aris anarqia, uwesrigoba, gulgriloba sxva adamianis grZnobebisadmi, 
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arasakmarisi mxardaWera da fizikuri sisastike xSirad Cadian politi-

kur mkvlelobebs (Steinmetz, 1987).

gamokvlevebma aCvenes, rom qalebi, romlebsac sakuTari dedebi ar 

aqcevdnen yuradRebas da mSoblebisgan ar iRebdnen sakmao mxardaWeras, 

arian midrekilni TavianTi Svilebis mimarT gamoiyenon damsjelobiTi 

aRzrdis meTodebi (Crockenberg, 1987; cit. Бэрон  & Ричардсон; Gordis, Margolin 
& John, 1997; Avakame, 1998).

mijaWvulobis Teoriis Tanaxmad, ZiriTadi momvlelis (ufro xSirad 

deda) mimarT adreul bavSvobaSi Camoyalebuli urTierTobis manera, ro-

melic SeiZleba iyos usafrTxo, SfoTiani an amridebeli, mniSvnelovan-

wilad gansazRvravs adamianis qcevas mozrdilobaSi da gansakuTrebiT 

misi pirovnebaTSorisi urTierTobebis Taviseburebebs (Bowlby, 1980; Am-
sworth, 1989; cit. Myers et al, 2000 –is mixedviT).  usafrTxod mijaWvul bavS-

vebs, romelTac dedasTan hqondaT stabiluri da gulisxmieri urTier-

Toba _ momavalSi eqnebaT kargad ganviTarebuli socialuri Cvevebi, en-

dobian sxva adamianebs da ainteresebT xangrZlivi sasiyvarulo urTier-

Tobebi. bavSvobaSi SfoTiani urTierTobis mqone pirovnebebi SesaZloa 

eWvis TvaliT uyurebdnen gare samyaros, gaxdnen egoistebi, emociurad 

feTqebadni, impulsurni da agresiulni. maT axasiaTebT urTierTobis 

mravaljeradi gawyveta erTi da imave partniorTan. bavSvobaSi ukon-

taqto anu Tavis amridebeli mijaWulobis pirovnebebi naklebad emor-

Cilebian kontrols, gaurbian zedmet siaxloves da amdenad, naklebad 

arian dainteresebulni axlo urTierTobebis damyarebiT da SeuZliaT 

advilad gawyviton axlo urTierTobebi. isini midrekilni arian “erTi 

Ramis seqsisadmi”, romelic ar gulisxmobs siyvaruls (Feeney & Noller, 
1990;  Sipmpson et al, 1992; Cohn, 1990; cit. Myers, 2000-is mixedviT).

da-Zmebs Soris urTierToba

bavSvis da-ZmasTan urTierToba qmnis agresiul qcevis daswavlis 

safuZvels. arsebobs mosazreba, rom individis socializaciaze (romlis 

Sedegadac bavSvi iTvisebs qcevis Zalismier modelebs) da-Zmebs Soris 

Zaladobis arseboba ufro met zegavlenas axdens, vidre sxva ojaxuri 

urTierTobebi (Gully et al, 1981; cit. Бэрон& Ричардсон, 1997). aseve dadginda, 

rom agresiuli bavSvebis da-Zmebi midrekilebi arian upasuxon Tavdasxmas 

kontrSeteviT, gansxvavebiT araagresiuli bavSvebis da-Zmebisgan (Patterson, 
Chamberlain, Reid, 1982).

ojaxSi gamefebuli marTvis stili

ojaxuri urTierTqmedebis erT-erTi saintereso aspeqtia _ ojaxuri 
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marTvis (xelmZRvanelobis) stili anu mSoblebis qmedeba, romelic 

miznad isaxavs bavSvebis swor gzaze dayenebas. ojaxuri xelmZRvanelobis 

praqtikasa da agresiul qcevas Soris damokidebulebis Seswavlis 

Sedegad gamoiyo ori ZiriTadi faqtori: dasjis xasiaTi da simkacre 

da meore, mSoblis kontroli (anu mzrunvelobis xarisxi, sakuTari 

bavSvebis codna) da Tanmimdevruloba (wayenebuli moTxovnebisa da 

disciplinaruli meTodebis mudmivi xasiaTi).  dadginda, rom mkacri 

dasja dakavSirebulia bavSvis agresiulobis maRal donesTan (Huesmann 
& Eron, 1984; Olweus, 1979), arasakmarisi kontroli da zedamxedveloba 

korelaciaSia asocialurobis maRal donesTan, romelic nawilobriv 

agresiul qcevasTan erTad iCens Tavs (Loeber & Dishion, 1984).

erT-erTi klasifikaciis mixedviT, romelic axdens mSoblis qcevis 

oTx tipad (avtoritetuli, avtoritaruli, liberaluri, indiferen-

tuli) dayofas maTi Svilebisadmi gamovlenili kontrolis da maTdami 

gamoxatuli siTbos mixedviT, indiferentuli mSoblebi yvelaze uare-

sebi arian (Baumrind, 1975; Maccoby & Martin, 1983).

indiferentuli mSobeli gamoirCeva Svilisadmi kontrolis dabali 

doniT da maTdami siTbos naklebobiT da ugulisyurobiT. aseTi mSoble-

bi TavianTi SvilebisTvis ar adgenen TiTqmis aranair SezRudvebs, risi 

mizezic SesaZloa aris maTi yoveldRiuri problemebi da Svilebisadmi 

arasakmarisi interesi, rac ar aZlevT maT Svilebis aRzrdisaTvis saWiro 

Zalisxmevasa da dros. rogorc aRniSnaven, mSoblis marTvis stili ze-

gavlenas axdens bavSvis pirovnul ganviTarebaze. indiferentuli mSob-

lebis Svilebs am mxriv yvelaze uaresi mdgomareoba aqvT. mSoblis mxri-

dan kontrolis ar arsebobis pirobebSi bavSvis damangrevel impulsebs 

eZlevaT farTe gasaqani. Tu indiferentuli mSoblebi Tanac mtrulebi 

arian, bavSvebi xdebian midrekilni danaSaulisadmi. marTlac, mcirew-

lovani damnaSaveebis Seswavla aCvenebs, rom isini izrdebodnen iseT 

ojaxebSi, sadac mSoblis indiferentulobas Tan erTvoda mtrobac (Ban-
dura & Walters, 1959; McCord, McCord & Zola, 1959 cit. Bandura, 1973- is mixedviT). 

aRmoCnda, rom avtoritetuli mSoblebis Svilebi arian yvelaze uke-

Tesad adaptirebulni. avtoritetuli mSoblebi axorcieleben Svilebze 

maRali donis kontrols da amave dros, maTTan aqvT Tbili urTierTo-

bebi. avtoritetuli mSoblebi adgenen TavianTi SvilebisaTvis SezRud-

vebs da mkacrad icaven maT mier SemuSavebul wesebs, Tumca isini uxsnian 

TavianT Svilebs im SezRudvis mizezebs, ris gamoc mSoblis qceva Svils 

ar eCveneba Zalismierad da usamarTlod. maT Svilebis mzardi avtonomi-

isadmi aqvT dadebiTi damokidebuleba da mzad arian mousminon maT da 

dauTmon kidec, roca es gonivrulia. yovelive amis gamo ki avtorite-

tuli mSoblebis Svilebs aqvT maRali TviTdarwmunebis done, mTlianad 
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akontroleben sakuTar Tavs, arian socialurad kompetenturebi. Tan-

daTanobiT maT uviTardebaT maRali TviTSefaseba. skolaSi isini uke-

Tesad swavloben (Buri, Louiselle, Misukanis & Mueller, 1988; Dornbusch, Ritter, 
Leiderman, Roberts & Fraleigh, 1987 citirebulia Craig, 1996- is mixedviT).

liberaluri mSoblebis Svilebs aqvT, imis saSiSroeba, rom gaxd-

nen daujereblebi, agresiulebi, impulsurebi, arasocialurebi, Tumca      

xdebian aqtiurebi, SemoqmedebiTi pirovnebebi da aqvT maRali pasuxis-

mgebloba. liberaluri mSoblebi axorcieleben ra Svilis mimarT mcire 

donis kontrols (SezRudvebs) da aqvT ra Svilisadmi sakmaod Tbili 

urTierTobebi, TiTqmis saerTod ar axdenen Svilis qcevis reglamen-

tirebas da avlenen maTdami e.w. “upirobo siyvaruls” maSinac ki, roca 

liberaluri mSoblebi gabrazebulni arian TavianTi Svilis qceviT, 

cdiloben TavSekavebas. Baumrind-is (1975) azriT, liberaluri mSoblebi 

imdenad xdebian gatacebulebi “upirobo siyvarulis” gamoxatviT, rom 

xSirad aviwydebaT mSoblis ZiriTadi funqcia, rac aris bavSvisaTvis 

aucilebeli akrZalvebis da SezRudvebis dadgena, da Svilebs Rebuloben 

iseTebs, rogorebic isini arian. maT axasiaTebT SvilebTan Ria komunika-

cia, Tumca dominantoba am komunikaciaSi Svilebidan momdinareobs, rac 

SesaZloa gaxdes swored Svilis impulsurobis xelSemwyobi.

liberaluri mSoblis srul sawinaaRmdego tips warmoadgens avtori-

taruli mSobeli, romlis Svilebic xdebian Caketilebi, gul-daxurule-

bi, pirquSebi, SfoTianebi, gaRizianebulebi, rigidulebi, upretenzi-

oebi da ar miiswrafian damoukideblobisaken. ukve mozrdilobis asakSi 

biWebi mZafrad reagireben yovelgvar akrZalvebze da zogjer xdebian 

agresiulebi da umarTavni, gogonebi ki rCebian pasiurebi da mSoblebze 

damokidebulebi (Kagan & Moss, 1962). avtoritaruli mSoblebi Svilebze 

axorcieleben maRali donis kontrols (adgenen mkacr moTxovnebs da 

mkacrad moiTxoven maT mier dadgenili wesebis Sesrulebas), romelsac 

Tan erTvis  SvilebTan maTi mcire TviTgaxsna da ufro civi urTierTo-

bebi. avtoritaruli mSoblebi gascemen brZanebebs da moelian, rom es 

brZanebebi zustad da usityvod iqneba Sesrulebuli maTi Svilebis mier. 

isini arian TavSekavebulebi, magram aris gamonaklisic: avtoritarulma 

mSobelma Tavisi Svilebis mimarT SesaZloa fizikuri dasjac gamoiyenos. 

iseni arian statikurebi da ar SeuZliaT maT mier dadgenili wesebis Secv-

la, ris gamoc bavSvis yoveli mcdeloba ufro meti damoukideblobisaken 

mTavrdeba bavSvis frustrirebiT (Baumrind, 1975).

dadginda, rom individebi, romlebic bavSvobaSi fizikurad xSirad 

isjebodnen mSoblebis mier, xdebodnen ufro agresiulebi da sakuTari 

Svilebis mimarTac iyenebdnen dasjis ufro mkacr meTodebs, vidre isini, 

romlebsac ar hqondaT miRebuli amgvari gamocdileba (Gelles, Straus, Stein-



socialuri muSaobis meTodebi daucvel jgufebTan126

metz, 1980; Huesmann & Eron, 1984). aseve aRmoCnda, rom bavSvebs, romlebsac 

mSoblebi eCxubebian, ufro agresiulebi arian rogorc TavianTi Tana-

tolebis, ise aRmzrdelebis mimarTac (George & Main, 1979; cit. Бэрон  & 

Ричардсон, 1997 –is mixedviT).

rogorc xedavT, Zaladoba warmoSobs Zaladobas da fizikuri dasja 

ufro zrdis, vidre amcirebs bavSvebis agresiul qcevas, radganac agresiis 

kontrolis mizniT mkacri dasjis gamoyeneba faqtiurad warmoadgens 

amgvari qcevis ganmtkicebas (Buss, 1961; Olweus, 1979; Steinmetz, 1987; 
Gelles, 1987).  kerZod, mSoblebi, romlebic sjian bavSvebs, arian maTTvis 

agresiulobis magaliTis mimcemni anu bavSvebi swavloben, rom fizikuri 

agresia aris adamianze zemoqmedebis da kontrolis saSualeba (Bandura, 
1986). bavSvebi, romlebsac xSirad sjian TavianTi mSoblebi, cdiloben 

maTgan Tavis daRwevas da winaaRmdegobis gawevas da aRmoCndebian iseT 

wreSi, sadac misaRebad iTvleba Zalze riskiani saqcieli (Bandura, 1986).  

Tuki dasja Zalian aRagznebs da anerviulebs bavSvs, maT SeiZleba 

daiviwyon is mizezi, risTvisac isjebian (Perry & Bussey, 1984; cit. Бэрон 

& Ричардсон, 1997-is mixedviT). da bolos, bavSvebi, romlebic cvlian 

TavianT qcevas am Zlieri gare zemoqmedebis Sedegad, savaraudod ar 

gadaaqceven mas TavianT Sinagan Rirebulebad anu isini daeqvebdebarebian 

ufross manamde, sanam is Tvals adevnebs maT saqciels (Tricket & Kuczynski, 
1986; cit. Бэрон& Ричардсон, 1997-is mixedviT). Tumca arsebobs monacemebi, 

romlebic amtkicebs, rom dasjam SeiZleba gamoiwvios qcevaSi myari 

cvlilebebi, Tuki igi gamoiyeneba gansazRvruli principiT (Agnew, 1983; 
Blanchard & Blanchard, 1973; Peed, Roberts & Forehard, 1977; cit. Бэрон & Ричардсон, 

1997-is mixedviT).

pirdapir waxalisebasa da dasjasTan erTad mSoblebis uSualo 

reaqciam Svilebs Soris agresiul urTierTdamokidebulebebze Se-

saZloa xeli Seuwyos maTi agresiulobis ganviTarebas, radganac 

umcrosi Svilebi, rogorc sustebi SeiZleba elodebodnen, rom 

mSoblebi maT mxars dauWeren, amitom isini daufiqreblad erTvebian 

konfliqtSi ufro Zlier mowinaaRmdegeebTan da xSirad pirvelic ki 

gamodian saCxubrad. xolo mSoblebis Carevis gareSe Svilebs Soris 

agresiuli urTierTdamokidebuleba ufro iSviaTia, radganac Svilebi 

naklebad upirispirdebian erTmaneTs asakiT ganpirobebuli Zalebis 

uTanasworobis gamo (Patterson, Chamberlain, Reid, 1982).

ojaxSi Zalauflebis ganawileba

ojaxSi Zalauflebis ganawilebam SeiZleba xeli Seuwyos bavSvis qce-

vis agresiuli modelebis ganviTarebas da misi avtoritaruli xasiaTis 

Camoyalibebas. “Zalaufleba aris damaxasiaTebeli sistemisaTvis da 
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mdgo mareobs individebis potenciur Tu aqtualur unarSi Secvalos 

socialuri sistemis sxva monawileTa qceva” (Cromwell & Olson, 1975, gv. 

5).  Zalaufleba ojaxSi ar ganixileba rogorc raime fiqsirebuli an sta-

tikuri, radganac ojaxuri qseli mudmivad izrdeba, iyofa da krista-

lizirdeba. wyvils Soris sawyisi Zalauflebrivi urTierToba gaivlis 

uzarmazar cvlilebebs, romelzec ojaxuri ganviTarebis faqtorebis 

garda, zemoqmedebas axdens uamravi gare cvladi, dawyebuli ekonomiuri 

inflaciidan kulturuli normebis cvlilebiT damTavrebuli. amasTan, 

ojaxis TiToeul wevrs aqvs sxva wevrebze zegavlenis moxdenis Zalauf-

leba im odenobiT, ris nebasac mas sxvebi aniWeben (Galvin & Brommel, 1982).

ojaxuri Zalauflebis safuZveli devs im resursebSi, romelsac flobs 

TiToeuli wevri, raTa miaRwios mizans da gaaZlieros Tavisi kontroli 

specifikur situaciaze, magram Tu sxvebi ar pasuxoben pirovnebis Za-

lauflebriv poziciebs, maSin Zalaufleba ar ganxorcieldeba. arsebobs 

socialuri Zalauflebis Semdegi ZiriTadi wyaroebi: dasja da iZule-

biTi Zalaufleba, poziciuri ganmtkiceba da jildo, kompetenturoba 

an codna, poziciis kanoniereba, identifikacia da moraluri Zala-

ufleba, damarwmunebeli da informaciuli Zalaufleba (French & Raven, 
1962; Raven, Centers, Rodrigues, 1975). rogorc wesi, ojaxur urTierTobebSi 

Zalauflebis es wyaroebi ar aris Tanabrad gamoyenebuli. ojaxuri Za-

laufleba warmoiSveba socialuri urTierTgacvlis resursebis balan-

sis darRveviT (McCall & Simmons, 1966).  ojaxis wevrebs aqvT Zalaufleba 

sxvebze im xarisxiT, ra xarisxiTac SeuZliaT sxvebis jildoebis da Ri-

rebulebebis kontrolireba. isini cnobierad Tu aracnobierad aRweven 

garkveul miznebs im qcevebiT, romelsac iyeneben ZalauflebisaTvis 

brZolaSi. roca ojaxis erTad yofnis uaryofiTi Sedegebi gadaswonis 

urTierTobidan miRebul sargebels, maSin SesaZloa adgili hqondes da-

Sorebas, mitovebas, TviTmkvlelobas, mkvlelobas, Zaladobas da a.S.

kargad funqcionirebad ojaxebSi wevrebi cdiloben urTierTda-

jildovebas, raTa miRweul iqnas harmonia (Galvin & Brommel, 1982).  imis 

miuxedavad, rom wyvili urTierTobaSi Sedis araTanabari ZalauflebiT, 

urTierToba droTa ganmavlobaSi balansirdeba. “urTierTgacvliTi 

damokidebulebis damyarebis Semdeg col-qmari iZens imis unars, rom 

aRiqvas TiToeulisaTvis urTierTobis SefardebiTi damajildovebloba 

da gansajos aris Tu ara igi Tanaswori“ (Osmond, 1978, gv. 51).  sazogado-

ebrivi procesebi zegavlenas axdens ojaxSi Zalauflebis ganviTarebaze. 

arsebobs mosazreba, rom dasavleTis kulturaSi Zalauflebis Sedegebs 

marTavs mamakaci. qalTa umravlesobas aqvs mcire Sansi miaRwios avto-

nomias, im SemTxvevebis garda, roca amis nebas TviT qmrebi aZleven (Gil-
lespie, 1971).  
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saqarTveloSi Catarebuli socialogiuri gamokvlevebis Sedegebis 

analizma aCvena, rom mimdinare politikuri da ekonomiuri cxovrebis 

siaxleebis miuxedavad, qarTuli ojaxi zogad konturebSi kvlav 

tradiciul da patriarqalur struqturas inarCunebs (durgliSvili, 

1997). sqesTa rolebis ganawileba qarTul ojaxSi ZiriTadad tradici-

uli warmodgenebiT ganisazRvreba, romlis mixedviT ojaxSi mamakaci 

unda dominirebdes igi unda iyos ojaxis xelmZRvaneli, strategiul 

gadawyvetilebaTa mimRebi da ojaxis ekonomiur mdgomareobaze ZiriTa-

di pasuxismgebeli. qalis funqciebi ZiriTadad Svilebis aRzrdiT da 

yoveldRiuri saojaxo saqmiT Semoifargleba. imis miuxedavad, rom gai-

zarda ojaxSi qalis, rogorc ekonomiuri Semomtanis roli, Svilebsa da 

mSoblebs Soris urTierTobisas qarTul ojaxSi ufrosebis erTgvari 

avtoritarizmi da gadaWarbebuli mzrunveloba SeiniSneba, rac aisaxeba 

gadawyvetilebis miRebisas umcrosi Taobis pasiur rolSi. amasTan, so-

ciologiuri gamokvlevebi aCvenebs, rom ojaxSi mamakacis dominanturi 

roli ojaxis yvela wevris mier kanonmzomier movlenad aRiqmeba da kon-

fliqtis nakleb safuZvels qmnis (durgliSvili, 1997). 

Zalauflebis struqtura anu is, Tu rogor aris gadanawilebuli 

Zalaufleba ojaxis wevrebs Soris zegavlenas axdens konfliqtis 

ganviTarebaze. am sakiTxis ganxilvamde saWiroa ganvasxvavoT ori cneba: 

dominantoba, romelic axasiaTebs diadur urTierTobas da dominirebuli 

qceva, romelic aris individualuri qcevis aspeqti. dominantobis dros 

pirovneba marTavs ojaxuri Zalauflebis yvela sferos (resursebis 

gamoyenebas, Zalauflebis process da Zalauflebis Sedegs) da amasTan, 

misi moTxovnebi da mis mier ganxorcielebuli kontroli miRebulia 

sxvebis mxridan. kontroli warmoadgens zegavlenas an efeqturi 

mcdelobebis raodenobas, romelic pirovnebam ganaxorciela partnioris 

qcevebis Secvlis mizniT (Cromwell & Olson,1975). rac ufro met Zalauflebis 

sferos marTavs pirovneba, miT ufro dominanturia. dominirebuli qcevis 

SemTxvevaSi ki pirovnebas aqvs sxvebze dominirebis survili. SesaZloa 

aseTi pirovneba yvelaze bevrs da yvelaze xmamaRla laparakobdes, 

magram ver flobdes Zalauflebas, radganac sxvebi mas ar eTanxmebian 

(Rogers, Millar & Millar, 1979).  Allen da Straus-ma (1979) aRmoaCines, rom qmris 

dominantobiTi an colis dominantobiTi Zalauflebis ukiduresi 

struq tura xasiaTdeba didi ZaladobiT. aRmoCda, rom gaTanabrebuli 

Zalauflebrivi struqturis dros (koordinirebuli da avtonomiuri 

Zalauflebrivi struqtura) adgili aqvs ojaxur kmayofilebas. 

arsebobs mosazreba, rom Zalaufleba ganisazRvreba ara mxolod 

colisa da qmris mier gamoyenebuli resursebis odenobiT, aramed maTi 

pirovnuli TvisebebiT, rogoricaa dominanturoba, fizikuri momxibv-
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leloba, iumoris grZnoba, socialuroba; agreTve, saWiroa imis gageba, 

“Tu ra xarisxiT uyvarT da sWirdebaT partniorebs erTmaneTi” (Berger, 
1980, gv. 210). 

bavSvebis gaCenis Semdeg ojaxSi warmoiqmneba axali Zalauflebrivi 

sqema. tradiciulad mSoblebi moelian, rom gaakontroleben da 

pasuxismgebeli iqnebian TavianTi Svilebis qcevaze. wyvils surs, rom 

gazardos kargi bavSvebi, romelTac eqnebaT kargi manerebi da ecodinebaT 

sazogadoebaSi TavianTi adgili. kanoni mxars uWers mSoblebis bavSvebze 

Zalauflebis ideas. Hoffman-i (1960) miuTiTebs, rom “Cvens sazogadoebaSi, 

SesaZloa pirovnebas ar qondes sxvaze iseTi srulyofili Zalaufleba, 

rogorc amas axorcieleben mSoblebi TavianT patara Svilebze” (Hoffman, 
1960, gv. 27). bavSvis zrdasTan erTad ojaxSi iqmneba koaliciebi da 

aliansebi, rac cvlis Zalauflebis sawyis balanss. bevr ojaxSi erT-erTi 

meuRle cnobierad Tu aracnobierad axdens Svilis sakuTar mokavSired 

gadaqcevas sakuTari poziciis ganmtkicebis mizniT. xSirad aseTi 

aliansebi iqmneba sqesobrivi msgavsebis bazaze (mag., biWebi erTiandebian 

mamasTan, gogonebi – dedasTan) an SeiZleba iyos mSoblebis erTmaneTTan 

da Svilebis erTmaneTTan aliansebi (Turk & Bell, 1972; Mishler & Waxler, 1968).

bavSvebi asakis momatebasTan erTad mSoblebze sruli daqvemdebarebis 

mdgomarebidan TandaTanobiT gadadian SedarebiTi damoukideblobis 

mdgomareobaSi da moipoveben met Zalauflebas ojaxis struqturaSi. im 

ojaxebSi, sadac ar xdeba Zalauflebis urTierTgaziareba, gansakuTrebiT 

rTulad mimdinareobs mozrdilobis xana, radganac dominanturi 

mSoblebi TavianTi Svilebis axlad SeZenil unar-Cvevebsa da codnas 

aRiqvaven sakuTari Zalauflebis mimarT safrTxed (Galvin & Brommel, 
1982).

bavSvisTvis ojaxi warmoadgens Zalauflebis sawyis bazas, romelSic 

igi swavlobs funqcionirebas da cxovrebis Semdgom etapebze axdens 

iq gamoyenebuli strategiebis ganmeorebas. mag., vaJiSvils, romelic 

gaizarda ojaxSi, sadac adgili hqonda misdami fizikuri kontrolis 

gamoyenebas dominanturi mamis mxridan da sxva alternativis ar arseboba 

igi egueboda amgvar mopyrobas, Zalzed gauWirdeba sakuTari Tavis 

warmodgena meuRlesTan Tanaswor urTierTobaSi da ecdeba, rom iyos 

ufro dominanturi (Galvin & Brommel, 1982).

dominanturi struqturis ojaxSi bavSvebi swavloben sxvadasxva komu-

nikaciur strategiebs, romlebic xels uSlis konfliqtis konstruqci-

ul gadaWras. aseTi strategiebia: ugulvebelyofa (qceva, romelic ar 

aRiarebs sxva pirovnebis arsebobas), pirdapiri uaryofa (pirovnebis 

ojaxis sxva wevrebis mimarT damsjeli gancxadebebis gakeTeba), TviTgax-
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sniT miRebuli informaciuli Zalaufleba (col-qmris Cxubis dros erT-

erTi mxaris mier meoris saidumlo informaciis gamoyeneba), negatiuri 

konfliqturi qcevebi, rogoricaa gadanacvleba (pirovnebas ar SeuZlia 

gabrazebis pirdapiri gamoxatva da mas mimarTavs sxva Semcvlel obieq-

tze), uaryofa (pirovneba uaryofs Tavis gabrazebas Tu ukmayofilebas 

sxva pirovnebis mimarT, Tumca sityvierad gamoTqmul amgvar gancxade-

bebs Tan axlavs maTi sawinaaRmdego araverbaluri informacia), diskva-

lifikacia (pirovneba namdvili emociis ganzrax dafarvis mizniT Tavis 

gabrazebas miawers sxva umniSvnelo mizezs), gaucxoeba (ojaxis wevrebi 

TavianT mtrobas erTmaneTisadmi gamoxataven urTierTobisgan Tavis 

aridebiT. konfliqtis mogvarebis nacvlad zedapirulad udgebian ar-

sebuli problemebis gadaWras, ris gamoc gabrazeba TandaTan grovdeba 

da Zabavs urTierTobas), fsevdo ormxrivoba (ojaxis wevrebi erTi Sexed-

viT Zalian kmayofilebi arian TavianTi urTierTobebiT, amgvar ojaxSi 

ikrZaleba raime uTanxmoebis gamoxatva, raTa ar Seilaxos maTi ojaxis 

srulyofilebis xati) da sxva. zogierTi maTgani, magaliTad ugulvebel-

yofa gadadis Taobidan Taobamde ucvlelad, radganac amgvari kontro-

li naswavlia cxovrebis adreul wlebSi da misi marTebuloba xSirad ar 

dgeba eWvis qveS (Galvin & Brommel, 1982).

ojaxSi gadawyvetilebis miRebis stili

ojaxSi gadawyvetilebis miRebis stili aris bavSvis agresiulobis 

ganmsazRvreli kidev erTi faqtori, romelic moicavs sasicocxlo 

komunikaciur Cvevebs da pirdapir ukavSirdeba Zalauflebas. swored 

gadawyvetilebebi warmoadgens Zalauflebis Sedegebs. gadawyvetilebis 

miReba aris Zalzed mniSvnelovani, radganac SesaZlebels xdis ojaxis 

wevrTa moTxovnilebebis dakmayofilebas da ojaxuri miznebis realize-

bas. gadawyvetilebis miRebiT xorcieldeba ojaxuri xatebis, Temebis, 

bio-socialuri rwmenebis SemuSaveba da gare samyarosTan sazRvrebis 

damyareba.

yvela ojaxs aqvs sadavo sakiTxebze gadawyvetilebis miRebis Tavisi 

sakuTari gza. Turner  (1970) Seiswavlida ra ojaxuri gadawyvetilebis 

miRebis peternebs, ganasxvavebda gadawyvetilebis miRebis tipebs imis 

mixedviT, Tu ra xarisxiT Rebuloben am procesSi monawileobas ojaxis 

wevrebi. esenia: konsensusi, Segueba da “de-faqto”.

konsensusis dros diskusia grZeldeba Tanxmobis miiRwevamde. igi SeiZ-

leba moicavdes kompromiss da fleqsiurobas, magram sasurveli mizania 

yvelasaTvis misaRebi gadawyvetilebis gakeTeba. TiToeul wevrs Seaqvs 

Tavisi wvlili da inawilebs pasuxismgeblobas miRebul gadawyvetile-

baze.
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Seguebis dros ojaxis wevrebi eTanxmebian erT-erTis erTpirovnul 

gadawyvetilebas, radganac diskusiaSi Semdgomi monawileoba ara-

produqtiulad miaCniaT. amgvari gadawyvetileba imedgacruebuls 

tovebs ojaxis im wevrebs, romlebic ver ikmayofileben TavianT survi-

lebs. xSirad SeguebiTi gadawyvetilebis dros adgili aqvs fraqciebad 

dayofas da gadawyvetilebebi miiReba umravlesobis mixedviT. amgvari 

gadawyvetilebis miRebaze zegavlenas axdenen dominanturi wevrebi, 

xolo nakleb agresiulebi iZulebulni arian damorCildnen. xdeba domi-

nanturi da daqvemdebarebuli poziciebis Camoyalibeba. SeguebiTi tipis 

gadawyvetileba damaxasiaTebelia im ojaxebisaTvis, romlebic axdenen 

maRal SeWidulobaze zewolas Temebis da sazRvrebis saSualebiT. Tumca, 

Segueba xels uwyobs ojaxuri SeWidulobis da adapturobis ganviTarebas, 

magram amgvari Sedegebi droebiTia, radganac SeguebiTi gadawyvetilebi-

Ti komunikacia warmoadgens kompromiss SiSsa da araTanabar Zalaufle-

bas Soris. yovelive es droTa ganmavlobaSi iwvevs ojaxis wevrebs Soris 

izolacias da amcirebs ojaxis SeWidulobis dones. 

“de-faqto” –s dros ojaxi ver iRebs gadawyvetilebas da diskusia Sedis 

CixSi. Tumca ojaxis zogierTi wevri iqceva TviTneburad da ojaxuri 

Tanxmobis gareSe mainc moqmedebs Tavisi survilebis Sesabamisad. xSirad 

amgvari gadawyvetilebebi damaxasiaTebelia qaoturi ojaxebisaTvis. 

ojaxebSi, sadac amgvar gadawyvetilebebs ufro xSirad Rebuloben ma-

Ralia frustraciis done, mcirea SeWiduloba da erTmaneTis mimarT 

adaptacia Zalzed gaZnelebulia.

amrigad, Cvens mier ganxiluli gadawyvetilebis miRebis tipebi Se saZ-

loa fleqsiurma ojaxebma gamoiyenon imis mixedviT, Tu ra sakiTxebs Wrian. 

mag., kritikuli problemebi SesaZloa moiTxovdes konsensuss, nakleb 

mniSvnelovani sakiTxebi SesaZloa gadawydes xmis umravlesobiT an de-

faqto tipis gadawyvetilebiT. amisgan gansxvavebiT, rigiduli ojaxebi 

fiqsirdebian gadawyvetilebis miRebis erT romelime tipze. aqve unda 

aRvniSnoT, is, rom wyvili gadawyvetilebis miRebis romel tips aniWebs 

upiratesobas, damokidebulia imaze, Tu rogori gamocdileba aqvT maT 

miRebuli bavSvobaSi am sakiTxebTan dakavSirebiT TavianT ojaxebSi. 

Steinmetz (1977) amtkicebs, rom Zaladoba, rogorc problemis gadaWris 

meTodi naswavlia ojaxur garemocvaSi. misi azriT, meTodi, romelsac 

mSoblebi iyeneben TavianTi problemebis gadasaWrelad xSirad 

gamoiyeneba rogorc mSobeli-Svilis, aseve Svilebs Soris arsebuli 

problemebis mosagvareblad. ase rom, mSoblebis midgoma gadawyvetilebis 

miRebisadmi xdeba modeli sxva ojaxuri urTierTqmedebebis mosagva-

reb lad. rodesac mSoblebis gadawyvetilebis miRebis meTodad gamo-

yenebulia verbaluri agresia da fizikuri Zaladoba, igive qcevebs aqvT 
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adgili, rogorc mSobeli-Svilis, ise Svilebs Soris urTierTobaSi maT 

Soris sadavo sakiTxebis mogvarebis dros (Steinnmetz, 1977; Raschke & 
Raschke, 1979; Straus, 1980).

sxva faqtorebi

stresulma faqtorebma, rogoricaa ojaxis sidide, ekonomiuri 

da seqsualuri problemebi, axlo megobris an naTesavis dakargva, 

arasasurveli fexmZimoba, sirTuleebi samarTaldamcav organoebTan da 

sxva. SeiZleba imdenad daZabon ojaxuri atmosfero, rom ojaxi gaxdes 

Zaladobis qcevis wyaro (Baron & Byrne, 1987; Straus, 1980).

arsebobs eqsperimenturi monacemebi, romlebic adastureben, rom 

ojaxebSi, sadac awuxebT simWidrovis problema, xdeba SedarebiT meti 

ojaxuri konfliqti (Welch & Booth, 1975).  aqve unda gaviTvaliswinoT, 

is faqti, rom zedaxoris SegrZneba anu sivrcis simciris SegrZneba 

garkveul subieqtur xasiaTs atarebs da araa dakavSirebuli im farTobis 

sidideze, romelic modis ojaxis TiToeul wevrze (Stockdale cit. Altman, 
1975-is mixedviT).  Freedman et al (1972) intensifikaciis hipoTezis mixedviT, 

simWidroveSi Zlierdeba individis tipiuri reaqciebi; Tu tipiuria 

pozitiuri reaqciebi, simWidrove mas gardaqmnis ufro keTilsasurvelad, 

xolo Tu tipiuria negatiuri reaqciebi, simWidrove gaaZlierebs mis 

negatiur bunebas. simWidroves ukavSirdeba agreTve pirovnuli sivrcis 

cneba anu uxilavi sazRvari, romelic Tan axlavs pirovnebas da romelSic 

sxvisi SeWra iwvevs Tavdasxmis SegrZnebas, rasac mosdevs pirovnebis 

mier ukmayofilebis gamoxatva da zogjer situaciis mitoveba (Hoffmann, 
1971; Sommer, 1969; Altman, 1975).  dasturdeba, rom pirovnul sivrceSi 

SeWram SeiZleba agreTve gamoiwvios agresiuli pasuxi, gansakuTrebiT 

Tu pirovneba dispoziciurad maRali agresulobiT xasiaTdeba (Worchel 
& Teddbie, 1976; Geen, 1990).  arsebobs mosazreba, rom maRal agresiuli 

pirovnebebi saWiroeben did pirovnul sivrces, radganac isini ar 

endobian sxva adamianebs da cdiloben ar Sevidnen maTTan kontaqtSi 

potenciuri safrTxis da muqaris Tavidan acilebis mizniT (Kinzel, 1970; 
O’Neil et al, 1980; Geen, 1990).

amrigad, pirovnuli sivrce warmoadgens meqanizms, romelic gamo-

iyeneba pirovnebaTaSoris urTierTobis regulaciisaTvis da privatobis 

sasurveli donis misaRwevad (Altman, 1975).  socialuri urTierTobebis 

regulaciisaTvis gamoyeneba agreTve teritorialuri qceva, romelic 

moicavs adgilis an sagnis aRniSvnas da imis komunikacias, rom igi 

“ekuTvnis” pirovnebas an jgufs. teritorialuri sazRvrebis SebRal vi-

sas SeiZleba adgili hqondes dacviT pasuxebs. Jourard-ma (1971) miuTiTa 

im did mniSvnelobaze, romelic aqvs yoveli ojaxis wevrisTvis calke 
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oTaxis qonas. pirveladi teritoriis (anu teritoria, romelic ga-

moiyeneba eqskluziurad individebis an jgufis mier, sxvebis mier aSka-

rad identificirebulia, rogorc maTi, kontrolirdeba Seda rebiT 

per mamentul safuZvelze da centraluria maTi damkaveblis yovel-

dRiur cxovrebaSi) qona xels uwyobs pirovnebis TviT-identurobis 

Camoyalibebas.

sxva kvlevebis mixedviT, arsebobs kavSiri meuRlis dabal socialur 

statussa da mis mier colis an partnioris mimarT ganxorcielebul 

Zaladobas Soris (Stark & Fliteraft, 1988).  dabal socialur statussa 

da colebis mimarT Zaladobis urTierTkavSirze miuTiTebs agreTve 

ganviTarebad qveynebSi (bangkoki, tailandi), Catarebuli kvlevebis 

Sedegebic (Hoffman, Oemo & Edwards, 1994).  aseve, kvlevebi gviCvenebs, rom 

umuSavari kacebi orjer ufro met fizikur sisastikes iCenen TavianTi 

colebis mimarT, vidre is qmrebi, romlebic muSaoben (Gelles & Cornell, 1990).  

dasturdeba, rom siRaribis gamo stresul mdgomareobaSi Cavardnili 

mSoblebi iCenen nakleb moTminebas da yuradRebas TavianTi Svilebis 

mimarT. kerZod, monacemebi miuTiTeben, rom mcire anazRaurebian 

ojaxebSi mSoblebi 9-jer ufro metad iCenen uyuradRebobas TavianTi 

Svilebis mimarT da ar arian dainteresebulni maTi ganaTlebis miRebiT, 

4-6 jer ufro metad iyeneben bavSvis mimarT fizikur da seqsualur 

Zaladobas, vidre maRal-anazRaurebiani mSoblebi (Besharor & Laumann, 
1994; cit. Chevlin, 1999-is mixedviT).

amrigad, Cven ganvixileT is faqtorebi, romlebic zemoqmedebas 

axdenen ojaxis SeWidulobisa da adapturobis procesebze, rac 

Tavis mxriv qmnis garkveul fsiqologiur klimats, romelic xels 

uwyobs an xels uSlis ojaxis normalur funqcionirebas. ojaxi aris 

ZiriTadi wyaro, sazogadoebis pirveladi ujredi, sadac bavSvi gadis 

pirvelad socializacias. daswavlis Teoretikosebis azriT, swored 

ojaxis urTierTobebis magaliTze bavSvi swavlobs sxva adamianebTan 

urTierTobis formebsa da qcevebs, romelic mas unarCundeba 

mozrdilobis asakSic da romlis gadatanasac axdens mis mier axlad 

formirebul ojaxur sistemaSi.

amrigad, disfunqcionalur ojaxebSi, sadac sufevs muqaris, 

simkacris da konfliqtis atmosfero, xdeba mSoblebis mier agresiuli 

qcevis modelebis demonstrireba, rac Sedegad iwvevs bavSvebSi 

amgvari agresiuli qceviTi modelebis ganmtkicebas dakvirvebisa da 

Zaladobis msxverplad yofnis meqanizmebiT. SeiZleba iTqvas, rom 

ojaxuri atmosfero, romelic xasiaTdeba ojaxis wevrebs So ris di-

di distanciiT, indiferentuli damokidebulebiT, naklebi mxarda-

We riT, arasakmarisi siTboTi da siyvaruliT, maT Soris daZabuli, 
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Zalismieri urTierTobebiT, maRali SfoTviT, sadac mSoblebi nakleb 

interesdebian bavSvis sulieri ganviTarebiT da disciplinirebuli 

zemoqmedebisaTvis zrunvisa da moTminebiTi axsnis nacvlad, iyeneben 

Zalismier meTodebs, erTpirovnulad iReben gadawyvetilebebs da 

axdenen ojaxis individualur wevrebze did zewolas, aseve, sadac 

uWirT axal ideebTan da cvlilebebTan Segueba dabali adapturobis 

gamo, sadac gabatonebulia rigiduli Zalauflebrivi struqtura da 

ara aqvT konfliqtis konstruqciulad gadaWris unar-Cvevebi, sadac 

dabalia ojaxuri bednierebisa da kmayofilebis done, xels uwyobs 

bavSvis agresiulobis ganviTarebas. aseve, gare stresorebma, rogoricaa 

ekonomikuri siduxWire, dabali socialuri statusi da umuSevroba 

SesaZloa ubiZgon ojaxSi konfliqtis ganviTarebas. rodesac ojaxi 

arasakmarisi adapturobisa da SeWidulobis gamo ver egueba amgvar 

kriziss, adgili aqvs frustraciis dagrovebasa da ojaxis wevrebs Soris 

Zalismieri, agresiuli urTierTobebis ganviTarebas. yovelive es ki 

iwvevs bavSvis agresiulobis zrdas.  
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Zaladoba bavSvebze da bavSvTa mimarT ugulebelyofa 

ia SeyrilaZe 

bavSvebze Zaladobis definicia: 

bavSisadmi cudad mopyroba gulisxmobs bavSvis iseT araadekvatur 

movlas, romelsac realuri an potenciuri ziani moaqvs bavSvisTvis.  

aRniSnuli definicia moicavs sam ZiriTad komponents: (1) unda hqondes 

adgili mozrdilis garkveul qcevas (an qcevis arqonas) bavSvis mimarT; 

(2) am qcevam (an qcevis arqonam) fizikuri an fsiqologiuri ziani unda 

miayenos bavSvs; da (3) mozrdilis qcevasa da bavSvisadmi miyenebul zians 

Soris unda iyos naTeli mizez-Sedegobrivi kavSiri.  

aSS-Si, Cveulebriv, bavSisadmi cudad mopyrobis eqvs tips gamoyofen: 

1. fizikuri Zaladoba

2. emociuri Zaladoba

3. fizikuri ugulebelyofa

4. emociuri ugulebelyofa

5. saganmanaTleblo ugulebelyofa

6. seqsualuri Zaladoba

fizikuri Zaladoba gulisxmobs saqciels, romelic fizikur 

zians ayenebs bavSvs. amis magaliTia fizikuri Seuracxyofa, romelsac 

mohyveba sxeulis iseTi dazianebebi, rogoricaa damwvroba, daJeJiloba, 

Calurjeba, motexiloba, seriozuli Wrilobebi da sxva. 

emociuri Zaladoba moicavs qronikul sityvier Seuracxyofas da 

bavSvis Cagvras (mis gantevebis vacad gamoyenebas). sityvieri Seuracxyo-

fa, Tavis mxriv, gulisxmobs bavSvisTvis imis Tqmas, rom igi uvargisi da 

uRirsi, sazizRari da eSmakiseulia. emociur ZaladobaSi aseve Sedis 

bavSvis mumdivi daSineba da muqara.

seqsualuri Zaladoba fizikuri Zaladobis specifiuri formaa, 

romlis drosac bavSvisadmi miyenebuli fizikuri (da aseve fsiqologi-

uri) ziani gamowveulia mozrdilTan sqesobrivi kontaqtiT. seqsualuri 

Zaladoba moicavs rogorc sqesobriv aqts, aseve Sexebas da moferebas. 

aseve seqsualur Zaladobad iTvleba bavSvis seqsualur obieqtad gamo-

yeneba, mag. bavSvTa pornografia, an bavSvis iZuleba uyuros mozrdilTa 

sqesobriv kontaqts.
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fizikuri ugulebelyofa aris mSoblis mier sakuTari movaleobebis 

Seusruleblobis Sedegi – faqti imisa, rom mSobels ar SeuZlia 

daakmayofilos bavSvis bazisuri moTxovnilebebi. fizikuri ugulebel-

yofis yvelaze gavrcelebuli formaa bavSvis upatronod datoveba. 

sxva formebia mSoblis uunaroba gamokvebos Svili, saTanadod Caacvas, 

umkurnalos, Seuqmnas saTanado sayofacxovrebo pirobebi.  

saganmanaTleblo ugulebelyofa gulisxmobs mSoblis uunaro-

bas izrunos da daakmayofilos bavSvis swavlebis moTxovnilebebi. igi 

moicavs bavSvis skolaSi droulad ar miyvanas, imis daSvebas, rom bavSvma 

mudmivad acdinos skola, bavSvis swavlis gansakuTrebuli moTxovnile-

bebis ignorirebas. 

emociuri ugulebelyofa gulisxmobs araadekvatur zrunvasa da 

alerss, saxlSi arsebuli Zaladobisgan bavSvis daucvelobas, bavSvis 

mier alkoholisa Tu narkotikis gamoyenebas. 

bavSvze Zaladobis risk faqtorebi

mSoblebSi:

 bavSvobaSi iyo Zaladobis msxverpli;

 nivTierebaTa avadmoxmareba;

 sibrazis gamoxatvisa da emociuri kontrolis problemebi;

 midrekileba SfoTvisa da depresiisadmi, zogadi mtruli ganwyoba;

 cxovrebisadmi apaTiuri damokidebuleba;

 SezRuduli ojaxuri urTierTobebi (ufro xSiria uyuradRebobis 

SemTxvevebSi);

 uaryofiTi ojaxuri urTierTobebi (ufro xSiria Zaladobis SemTx-

vevebSi);

 agresiuli da antisocialuri qceva;

 gamoucdeloba da ucodinroba bavSvis ganviTarebis Sesaxeb; 

 bavSvis qcevaze reagirebis nakleboba;

 mkacri aRzrdis stili –Zlier makontrolirebeli;

 xSiri col-qmruli problemebi;

 Zalian axalgazrda mSoblebi;
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bavSvebSi:

 dRenakluloba an normaze mcire wona;

 naklebad ganviTarebuli socialuri unarebi;

 Seuxedaoba;

 bavSvis mZime xasiaTi;

 pasiuroba.

sazogadoebaSi:

 siRaribe;

 mravali wevrisagan Semdgari ojaxebi;

 teritoriebi/ubnebi, sadac urTierTobebi Semcirebulia;

 teritoriebi/ubnebi, sadac naklebia TavSeyris adgilebi, mag. ekle-

siebi.

faqtorebi, romlebic ganapirobeben 

Zaladobisadmi mdgradobas

gana yvela adamiani, romelic bavSvobaSi Zaladobis msxverpli iyo, 

igives ukeTebs Tavis Svils. sinamdvileSi, mxoldo 30% aseTi adamianebi-

sa imeorebs qcevis igive models didobaSi. Sesabamisad, SeiZleba iTqvas, 

rom Zaladoba gancdil adamianTa umravlesobas Seswevs unari, ganTavi-

sufldes qcevis disfunqciuri modelisagan. amis xelSemwyob faqtorebs 

ki warmoadgenen: 

 kognituri ganviTarebuloba;

 niWi, talanti, kargi Sesaxedaoba;

 socialuri unarebi;

 gamgebi da dadebiTi partniori;

 emociuri gamocdilebis gadamuSavebis unari;

 socialuri mxardaWeris arseboba.
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bavSvTa mimarT Zaladobisa da ugulebelyofis 

Sefaseba da intervencia

ris Sefasebas vaxdenT:

 ojaxSida urTierTobebi;

 ramdenad usafrTxoa saSinao/sayofacxovrebo garemo;

 col-qmruli urTierTobebi;

 mSoblebis stresis wyaroebi;

 mSoblebis emociuri kontrolis unari;

 bavSvis fizikuri mdgomareoba;

 bavSvis janmrTelobis mdgomareoba;

 bavSvis kognituri da socialuri ganviTarebis done;

 ojaxis urTierTobebi garemosTan.

Sefasebis Semdgomi nabijia konkretuli, realuri miznebis dasaxva da 

maTi SeTanxmeba ojaxTan. miznebis garkveuloba da struqturizacia uaR-

resad mniSvnelovania im ojaxebTan muSaobisas, sadac adgili aqvs bavS-

vze Zaladobas an ugulebelyofas. aseTi mSoblebis ganaTleba SesaZloa 

dagvexmaros garkveuli miznebis miRwevaSi. aseve mniSvnelovania, ojaxs 

davexmaroT socialuri mxardWeris qselis SeqmnaSi. zogadad, amgvar 

ojaxebSi Zalian bevri problemaa da maT kompleqsuri midgoma esaWiroe-

baT, rac xSirad erTi praqtikosis an erTi organizaciis SesaZleblobebs 

aRemateba. aseT ojaxebSi xSiria nivTierebaTa avadmoxmareba (alkoholi, 

narkotikuli nivTierebis gamoyeneba), amitom sasurvelia am problemebis 

mqone ojaxis wevrebis CarTva Sesabamis servisebSi. paralelurad, bavS-

vebs SesaZloa esaWiroebodeT ganviTarebis xelSemwyobi momsaxureba. 

aqedan gamomdinare, praqtikosma aucilebelia warmatebiT gaarTvas Tavi 

SemTxvevis menejments imisaTvis, rom uzrunvelyos TiToeuli wevris 

specifiuri saWiroebis dakmayofileba. 

qvemoT mocemulia Sefasebis meTodika, romliTac vaxdenT bavSvTa 

mimarT Zaladobisa da ugulebelyofis Sefasebas. saWiroa davakvirdeT 

Semdegs: 

ugulebelyofis fizikuri niSnebi

ugulebelyofis fizikuri niSnebi dakvirvebadia. bavSvi SeiZleba 

gamoiyurebodes:
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 WuWyiani an araadekvaturad Cacmuli.

 gamouZinebeli an daRlili.

 gafuWebuli kbilebiT, saTvalis gareSe (Tuki sWirdeba) an janmrT-

elobaze saTanado zrunvas moklebuli. 

 TiTqos CamorCeba ganviTarebaSi, maT Soris metyvelebaSi.

ugulebelyofis qceviTi niSnebi

bavSvma SesaZloa Tqvas, rom:

 Sia;

 iparavs sakvebs TavisTvis an sxva bavSvebisaTvis;

 arasdros yofila an ar dadis skolaSi;

 aravin uvlis saxlSi;

 ar SeuZlia fxizlad yofna.

uyuradRebo mzrunvelis yvelaze gavrcelebuli maxasiaTeblebi

 saxlSi areuloba da uwesrigobaa;

 mzrunveli mavne nivTierebazea damokidebuli;

 mzrunveli socialurad izolirebulia da naklebad yavs megobrebi da 

ojaxis wevrebi, romlebic mxardaWeras uweven;

 mzrunvels naklebad aRelvebs bavSvis higienuri mdgomareoba, 

usafrTxoeba da emociuri moTxovnilebani;

 mzrunvels naklebad aRelvebs bavSvis janmrTeloba;

 mzrunveli bavSvis mimarT amJRavnebs kritikul an damamcirebel 

damokidebulebas;

 mzrunveli midrekilia imisken, rom SeaSinos an daamciros bavSvi;

 mzrunveli midrekilia imisken, rom mowyvitos bavSvi socialur da 

emociur sazrdos.

fizikuri Zaladobis niSnebi

fizikuri Zaladobis niSnebi yovelTvis rodi SeimCneva. amgvari niS-

nebi SesaZloa bavSvs sxeulis im nawilze hqondes, rac advilad ar Cans. 

gansakuTrebuli yuradReba miaqcieT iseT dazianebebs, romlebic ar See-

sabameba bavSvis mier monaTxrob istorias maTi SeZenis Taobaze.
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 damwvrobis niSnebi, gansakuTrebiT orive xelze an terfze, ramac 

SeiZleba gvafiqrebinos, rom bavSvs SesaZloa cxel siTxeSi Caayofines 

kidurebi; sigaretis namwvi; damwvrobis niSnebi, romelTac sagnis 

forma aqvT, mag. rogoricaa uTo.

 silurjeebi da iarebi, gansakuTrebiT sxeulisa Tu saxis orive mxares, 

vinaidan sxeulis SemTxveviTi dazianeba iSviaTad tovebs simetriul 

niSnebs; Calurjebebi, romlebic gvafiqrebinebs, rom bavSvi SesaZloa 

Cavlebuli yofiliyo orive xeliT; garkveuli formis mqone silur-

jeebi, romlebic raime sagnis formas gvagoneben, rogoricaa qamris 

balTa, savarcxeli da sxva. 

 nakbenebi;

 motexilobebi;

 Tavis qalisa Tu Tvalebis dazianebebi.

fizikuri Zaladobis qceviTi simptomebi

 bavSvi socialurad ganmartoebuli da Caketilia;

 bavSvi xSirad Cxubobs sxva bavSvebTan;

 bavSvi uCveulod pasiuri da mowuwunea;

 bavSvi SfoTavs maSin, roca sxva bavSvebi raRacas itkenen;

 bavSvi SeSfoTebuli da TavSekavebulia misi mSoblebis TandaswrebiT;

 bavSvi SiSs gamoxatavs saxlSi wasvlasTan dakavSirebiT;

 bavSvi dazianebul nawilebs tanisamosiT an makiaJiT faravs;

 bavSvs xifaTi ganmeorebiT emarTeba;

 bavSvi amJRavnebs TviT-damazianebeli da TviT-destruqciul qcevas;

 bavSvi saxlidan garbis;

 bavSvs TviTmkvlelobis mcdeloba aqvs;

 maswavleblebi Civian bavSvis xSiri tirilisa da swavlis problemebis 

gamo maSin, roca ganviTarebis CamorCeniloba gamoricxulia.

seqsualuri Zaladobis fizikuri niSnebi:

 siarulis da jdomis problemebi;

 sasqeso organos midamoebSi tkivili da qavili;
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 daxeuli, daWmuWnuli an dalaqavebuli sacvali;

 Calurjebebi da sisxldena sasqeso organos midamoebSi;

 Calurjebebi sasaze;

 sqesobrivad gadamdebi daavadebebi, gansakuTrebiT mozardebSi;

 mtkivneuli Sardva an gamonadeni sasqeso organoebidan;

 sagnebis naSTebi sasqeso organos midamoebSi.

seqsualuri Zaladobis qceviTi da emociuri simptomebi:

 kvebis aSlilobebi;

 marto Zilis SiSi;

 koSmarebi;

 gancalkevebis SfoTva;

 TiTis (an raime sagnis) wova;

 enurezi;

 enkoprezi;

 metyvelebis regresia;

 saubari seqsualur Temaze;

 zedmeti masturbacia;

 seqsualuri demonstraciuloba;

 ucabedi qviTinis periodebi;

 hiperaqtivoba;

 cvlilebebi saskolo qcevaSi (skolis SiSi, klasSi CarCena, koncentra-

ciis sirTule);

 regularuli emociuri afeTqeba;

 metismeti SiSi (maT Soris mamakacis an qalis);

 mowyeniloba da depresia;

 TviTmkvlelobaze fiqri;

 ukiduresi nervuli daZabuloba;

 hipoqondria.
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moZalade mzrunvelis yvelaze gavrcelebuli maxasiaTeblebia: 

 mzurvneli Tvlis, rom bavSvia pasuxismgebeli mis keTildReobaze;

 mzrunvels araadekvaturi molodini aqvs bavSvis unar-SesaZleblo-

bebis Sesaxeb;

 mzrunveli disciplinis iseT zomebs mimarTavs, romlebic ar Seesa-

bameba bavSvis asaks an bavSvis qcevas;

 bavSvi mudmivad xasiaTdeba rogorc “cudi”, “upasuxismgeblo” an sxve-

bis gan “gansxvavebuli”;

 mzrunveli mavne nivTierebazea damokidebuli;

 mzrunveli bavSvobaSi Zaladobis msxverpli iyo;

 mzrunveli socialurad izolirebulia megobrebis, naTesavebisa da 

axloblebisagan;

 mzrunvels miaCnia, rom ar SeuZlia “kontrolis SenarCuneba”;

 mzrunveli krizisul mdgomareobaSia axlobeli adamianis gardacva-

lebis, mosalodneli patimrobis, samuSaos dakargvis an sxva ramis 

gamo;

 mzrunveli fsiqikurad daavadebulia.

interviu bavSvTan

Zaladoba gancdil bavSvTan interviu gansakuTrebiT sifrTxiliT 

unda Catardes. intervius dros unda gvaxsovdes, rom TamaSi aris bavS-

vTan salaparako ena. pirveli intervius Catarebamde unda gaviTva-

liswinoT Semdegi: 

 bavSvis moTxovnebis Sesabamisad moawyveT oTaxi da iqonieT qaRaldi 

da fanqrebi;

 ikiTxeT, vin unda daeswros intervius da rodis movlen es adamianebi;

 gaarkvieT, ra unda uTxraT bavSvsa da mis mSoblebs konfidencialobis 

Sesaxeb;

bavSvTan pirveli intervius dros:

 gaxsovdeT, Tqveni daniSnuleba ar aris bavSvis garToba;

 mieciT bavSvs ufleba, SeinarCunos Tqvendami distancia;
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 daakvirdiT ramdenad  asakis Sesabamisad gamoiyureba/iqceva bavSvi;

 TxoveT mas, daxatos adamiani da saxli, xe an misi ojaxi;

 hkiTxeT mas: sami survilis ufleba rom gqondes, ras isurvebdi? yuri 

miugdeT mis pasuxebs;

 hkiTxeT mas: raketiT mTvareze rom midiode da mxolod ori adgi-

li rom iyos xomaldSi, erTi SenTvis da erTic vinme sxvisTvis, vis 

waiyvandi? yuri daugdeT mis pasuxs;

 hkiTxeT mas: cxoveli rom yofiliyavi, romel cxovelobas isurvebdi? 

yuri daugdeT mis pasuxs.

ra vuTxraT bavSvs, rodesac gancdil Zaladobaze gviyveba

1. `me mjera Seni~  

 bavSvebi iSviaTad ityuebian gancdili Zaladobis Sesaxeb. Tu isini 

Tvlian rom ar daujerebT, arafers ityvian. im SemTxvevaSi, roca 

isini maSinve ar amboben simarTles, unda SeZloT maTi ndobis mo-

poveba. 

2. `rac dagemarTa, ar iyo swori~ 

 bavSvebma, romelTac ufrosebi arasodes eqceodnen kargad, xSirad 

ar ician mozrdilis qmedebaSi maT mimarT ra aris da ra ar aris 

normaluri, ra aris swori da ra ar aris swori. seqsualurma mo-

Zaladem SeiZleba uTxras bavSvs “Cven ubralod ase vTamaSobT” da 

amiT daarwmunos bavSvi, rom aravis araferi ar uTxras.

3. `Seni brali ar aris is, rac dagemarTa~  

bavSvebs gadatanili Zaladobis Semdeg xSirad uCndebaT danaSau-

lis grZnoba. maT ar unda igrZnon Tavi damnaSaved sxvis mier Cade-

nili Zaladobis gamo.

4. `kargia rom miTxari, Sen ar daisjebi amis gamo~

zog bavSvs gancdili ambavis vinmesTan gaziarebis Semdeg uCndeba 

danaSaulis grZnoba, eSinia moZaladis an eSinia, rom mas dasjian 

momxdaris gamJRavnebis gamo. 

5. `dagexmarebi da yvelafers gavakeTeb, rom Tavi usafrTxod igrZno~

yvelaferi gaakeTeT, rom micemuli piroba SeasruloT.   

gaxsovdeT, rom moZalade aSinebs bavSvs imiT, Tu ra  saSinlad moeq-

ceva mis sayvarel adamianebs, im SemTxvevaSi Tu bavSvi vinmes rames 

etyvis.
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6. `ver dagpirdebi, rom aravis vetyvi amis Sesaxeb. Seni dacva rom 

SevZloT, kidev viRaceebma unda icodnen, magram Cven SeiZleba 

SevTanxmdeT imaze, Tu vis vuTxraT.~

zogi bavSvi getyviT, rom Tqven erTaderTi pirovneba xarT visac 

is endo, visac uambo, rac mas Tavs gadaxda da gTxovaT, rom misi 

saidumlo aravis gaandoT. magram am SemTxvevaSi SeuZlebeli iqne-

ba bavSvis dacva da moZaladis dasja. imisaTvis, rom gaamarTloT 

bavSvis ndoba, mxolod masTan SeTanxmebiT unda gadawyvitoT, Tu 

vis uambobT  momxdaris Sesaxeb.

gamoyenebuli literatura: 
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qalis mimarT Cagvra da Zaladoba 

ia SeyrilaZe 

Cagvra

Cagvra qcevis is saxea, romlis drosac xdeba Zaladobis an muqaris 

gamoyeneba pirovnebaze Zalauflebisa da kontrolis damyarebisaTvis. 

Cagvras maSin aqvs adgili, rodesac erT pirovnebas swams, rom ufleba 

aqvs gaakontrolos sxva adamiani. Seuracxyofa, Cagvra da ojaxSida Za-

ladoba danaSaulebis saxeebs warmoadgenen.

gansazRvreba: ojaxis wevrebze Cadenilma Zaladobam gansxvavebuli 

formebi SeiZleba iqonios. CagvraSi SeiZleba Sediodes emociuri Seu-

racxyofa, ekomonikuri ziani, seqsualuri Zaladoba, bavSvebis gamoyeneba, 

muqara, mamakacis privilegiis gamoyeneba, daSineba, izolireba da qcevaTa 

sxva saxeobani, romlebic gamoiyeneba SiSis grZnobis SenarCunebis, 

daSinebisa da Zalauflebis mosapoveblad. umetes SemTxvevaSi ojaxSi 

danaSaulis Camdenebi yvela kulturaSi mamakacebi arian. qalebi yvelaze 

ufro xSirad arian Zaladobis msxverplni. agreTve xSirad gvxvdeba 

bavSvze ganxorcielebuli Zaladoba. ojaxuri Zaladoba Cveulebriv 

qvemoT moyvanil erT an ufro met kategorias SeiZleba ganekuTvnebodes:

• fizikuri Cagvra – moZaladis fizikuri Tavdasxma an agresiuli 

saqcieli farTo masStabs moicavs: daJeJilobidan mkvlelobamde. 

is xSirad iwyeba bodiSis moxdiT trivialur dartymaze, romelic 

ufro xSir da seriozul TavdasxmaSi gadaizrdeba. 

• seqsualuri Zaladoba – moZaladis fizikur Tavdasxmas xSirad 

axlavs, an Tan sdevs seqsualuri Zaladoba. am SemTxvevaSi qals ai-

Zuleben moZaladesTan seqsualur kavSirSi Sevides an Tavisi sur-

vilis sawinaaRmdegod monawileoba miiRos seqsualur aqtSi.  

• fsiqologiuri Cagvra – moZaladis fsiqologuri an emociuri Za-

ladoba SeiZleba moicavdes gamudmebiT sityvier Seuracxyofas, 

damcirebas, zedmet mesakuTreobas, qalis izolirebas megobrebisa 

da ojaxis wevrebisagan, fizikuri da ekonomikuri resursebisgan 

mowyvetas da pirovnebis sakuTrebis ganadgurebas.    

Cagvra droTa ganmavlobaSi Rrmavdeba. is xSirad iseTi saqcieliT iwye-

ba rogoricaa muqara, lanZRva-gineba, Zalis gamoxatuleba qalis Tandas-

wrebiT (mag. muStis dartyma kedelze), da/an sagnebisTvis an cxovelebis-

Tvis zianis miyeneba. Cagvra SeiZleba gaRrmavdes da gadavides akrZal-

vaSi, xelis kvraSi, silis gawvnaSi, CqmetaSi. CagvraSi Seileba Sediodes 
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muStis/wixlis dartyma, kbena, seqsualuri Seuracxyofa, nivTebis sro-

la da sxva. da bolos, Cagvra SeiZleba gadaizardos sicocxlisaTvis 

safrTxis Semqmnel qcevaSi, rogoricaa gagudva, Zvlebis damtvreva, an 

iaraRis gamoyeneba.  

lenor vokeris mixedviT, Zaladobis cikli Sedgeba sami fazisgan - (1) 

daZabulobis eskalacia, romlis drosac moZalade ufro da ufro ad-

vilad Riziandeba da kargavs wonasworobas, xolo msxverpli cdilobs 

SeinarCunos simSvide da Tavidan aicilos konfliqti, (2) Zaladobis 

incidenti da (3) Taflobis xana, romlis drosac SesaZloa moZaladem 

bodiSi mouxados msxverpls Zaladobis incidentis gamo, Seecados saku-

Tari Zaladobis garemo pirobebiT axsnas da dados piroba, rom es aRar 

ganmeordeba. 

ratom Cagraven mamakacebi qalebs?

bevri Teoria cdilobs axsnas, Tu ratom sCadis zogi mamakaci Za-

ladobas Tavisi partnioris mimarT. es Teoriebi eyrdnoba sxvadasxva 

faqtorebs, rogoricaa: ojaxis arasworad funqcionireba, komunikaciis 

unar-Cvevebis nakleboba, qalebis mier provokacia, stresi, damokide-

buleba mavne nivTierebebze, sulierebis nakleboba da ekonomikuri 

problemebi. zemoT moyvanili sakiTxebi SeiZleba asocirebuli iyos qa-

lebis CagvrasTan, magram isini ar warmoadgenen gamomwvev mizezebs. am 

faqtorebis Camocileba ar mouRebs bolos mamakacis qalze Zaladobas. 

mCagvreli iwyebs da agrZelebs Tavis saqciels imitom, rom Zaladoba sxva 

pirovnebaze kontrolis mopovebis da SenarCunebis efeqturi meTodia da  

Cveulebriv, is ar ganicdis sakuTari qcevis uaryofiT Sedegebs.  

istoriulad qalebis winaaRmdeg Cadenil Zaladobas ar aRiqvamdnen 

rogorc “danaSauls”. es dadasturebulia imiT, rom mamakacebis mier 

partnioris CagvraSi damnaSaved cnobas iSviaTad Tu mohyveboda se-

riozuli Sedegebi, rogoricaa dakaveba/dapatimreba an fuladi jarima. 

sazogadoeba Zalian iSviaTad hkicxavs mCagvrelebs, im SemTxvevaSic ki 

rodesac cnobilia, rom isini fizikurad daesxnen Tavs TavianT part-

niors. mCagvreli sazogadoebis yvela fenaSi arsebobs da mas gansxvave-

buli gamocdileba da piradi Tvisebebi gaaCnia. magram, zogierTi Tviseba 

ufro gavrcelebul da zogad xasiaTs atarebs:

 mCagvreli qals sagnad aRiqvams. is ar aRiqvams qals, rogorc adamians. 

is ar scems qalebs pativs rogorc jgufs. zogadad, is qals uyurebs 

rogorc sakuTrebas an seqsualur obieqts.

 mCagvrels dabali TviT-Sefaseba aqvs da cxovrebaSi Tavs ususurad 



praqtikuli  saxelmZRvanelo 147

da arafris maqnisad grZnobs. SeiZleba mogeCvenoT, rom warmatebuli 

tipia, magram Sinaganad Seusabamobis gancda aqvs.

 mCagvreli Riad laparakobs Tavisi saqcielis gamomwvev mizezebze. Ta-

vis ZaladobaSi brals sdebs garemo pirobebs, mag. stress, misi part-

nioris qcevas, “cud dRes”, alkohols an sxva faqtorebs.

 mCagvreli SeiZleba sasiamovno da momxiblavi iyos Zaladobis perio-

debs Soris, da gareSe pirni mas xSirad aRiqvamen rogorc “sasiamovno 

tips”.

 potenciuri mCagvrelis gamafrTxilebeli niSnebi SeiZleba moicavdes 

metismet eWvianobas, mesakuTreobas, cud xasiaTs, araprognozireba-

dobas, sisastikes cxovelebis mimarT da midrekilebas sityvieri 

Seuracxyofis miyenebisen. 

ratom rCebian qalebi moZalade mamakacebTan?

Zalian xSirad SekiTxvaze “ratom rCebian qalebi maTTan?” sapasuxod 

moaqvT msxverplis damadanaSaulebeli damokidebuleba. Zaladobis 

msxverpl qalebs xSirad sayveduroben, rom maT albaT moswonT an 

sWirdebaT aseTi mopyroba, winaaRmdeg SemTxvevaSi isini ar darCebodnen 

aseT adamianTan. aseve amboben, rom isini miekuTvnebian im mravalricxovan 

“qalTa ricxvs, romlebsac metismetad uyvarT” an romlebsac “dabali 

TviTSefaseba aqvT”. sinamdvileSi ki, aravis moswons rodesac scemen, 

ganurCevlad emociuri mdgomareobisa Tu TviTSefasebisa. 

qalis darCenis mizezebi gacilebiT rTulia. yvelaze xSir SemTxveva-

Si, qalisaTvis saSiSia moZaladis datoveba. Tu moZalades gaaCnia eko-

nomikuri da socialuri statusi, misi mitoveba qalisaTvis damatebiT 

problemebs wamoWris. mitoveba SeiZleba niSnavdes cxovrebas SiSSi da 

bavSvze meurveobis da zrunvis uflebis dakargvas, finansuri daxmarebis 

dakargvas da samsaxurSi Seviwroebas/damcirebas.  

miuxedavad imisa, rom ar arsebobs gansazRvruli pirovnuli profili 

qalisa, romelsac daCagraven, arsebobs kargad aRwerili sindromi imisa, 

Tu ra mohyveba Cagvris dawyebas. daCagruli qali ganicdis sircxvilisa 

da uxerxulobis grZnobas da izolirebulia. qali SeiZleba ar gaeqces 

Cagvras maSinve imitom, rom:

 realuri SiSi aqvs imisa, rom mCagvreli ufro gamZvinvardeba da misi 

mitovebis mcdelobam SeiZleba fataluri Sedegic ki gamoiwvios; 

 megobrebma da ojaxis wevrebma SeiZleba ar dauWiron mxari mis 

gadawyvetilebas wasvlis Sesaxeb;
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 icis, ra finansuri da sxva sirTuleebis winaSe SeiZleba aRmoCndes 

martoxela mSobeli; 

 manipulirebasTan, daSinebasa da damcirebasTan erTad arsebobs 

siyvarulSi da imedSi gatarebuli droc; 

 SeiZleba ar icis, vis mimarTos an aravin sTavazobs usafrTxoebas da 

Tanadgomas.

dabrkolebebi, romlebic xels uSlis ZalmomreobiTi 

urTierTobebis dasrulebas

qalis darCenis mizezebi zogadad SeiZleba sam ZiriTad kategoriad 

davyoT:  

resursebis nakleboba: 

 qalebis umetesobas erTi bavSvi mainc hyavs, romelic maTzea damokide-

buli; 

 bevri qali ar aris dasaqmebuli; 

 bevr qals ar aqvs sakuTreba, romelic mxolod misia; 

 zog qals ar gaaCnia finansuri saxsrebi; 

 qalebs, romlebic toveben moZalade partniorebs, eSiniaT rom gaam-

tyuvneben/brals dadeben Ralatsa da bavSvis mitovebaSi, da dakar-

gaven Svilebsa da qonebas; 

 cxovrebis standartebi/pirobebi SeiZleba gauaresdes qalisTvis da 

misi bavSvebisTvis. 

instituciuri reaqcia: 

 mRvdlebi da sxva religiuri pirebi xSirad emsaxurebian qorwinebis 

yvela fasad “dacvas”;  

 policielebi xSirad ar exmarebian qalebs. isini Zaladobas aRiqvamen, 

rogorc ojaxSi momxdar “uTanxmoebas”, imis nacvlad rom Sexedon mas 

rogorc danaSauls, romlis drosac erTi pirovneba fizikurad esxmis 

Tavs meores;

 policielma SeiZleba gadaaTqmevinos qals sarCelis Setana;

 prokurorebs xSirad ar surT, ganixilon sasamarTloSi zemoT xsene-

buli SemTxvevebi, xolo mosamarTleebi iSviaTad Tu miusjian moZa-

lades sakadris sasjels. sasjelis gacilebiT ufro xSir saxes war-

moadgens sacdeli periodi an jarima;
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 miuxedavad SemzRudavi brZanebulebisa mcirea Sansi, rom ganTavisuf-

lebuli moZalade ar gaimeorebs Tavdasxmas. ar arsebobs sakmarisi 

usafrTxo TavSesafrebi qalebisaTvis an sxva servisebi, romlebic 

uzrunvelyofen msxverplis usafrTxoebas. 

tradiciuli ideologia:   

 bevr qals ar swams, rom ganqorwineba swori alternativaa;

 bevri qali Tvlis, rom miuRebelia bavSvi izrdebodes mxolod erT 

mSobelTan da rom moZalade mama ukeTesia, vidre umamoba; 

 sazogadoebis gavlenis gamo bevr qals swams, rom is aris pasuxismgebe-

li imaze, rom misi qorwineba “Sedges”. qorwinebis SenarCunebis mcde-

lobis marcxi misi, rogorc qalis, marcxia;  

 bevri qali izolirebulia megobrebisagan da ojaxis wevrebisagan an 

eWviani da mesakuTre moZaladis mier, an imis gamo, rom Zaladobis niS-

nebis damalvis mizniT aRar kontaqtobs gare samyarosTan. am izola-

ciam SeiZleba gaaRvivos grZnoba, rom ar arsebobs gasaqcevi adgili.

 bevri qali cdilobs racionalurad axsnas moZaladis qceva, daabra-

los is stress, alkohols, samsaxuris problemebs, umuSevrobas an 

sxva faqtorebs.

 bevr qals aswavlian, rom maTi TviTSefaseba da Rirebuleba damokide-

bulia mamakacis `Sovnasa~ da SenarCunebaze.

 moZalade iSviaTad scems qals ganuwyvetliv. SualedebSi is SeiZleba 

saocnebo raindad moevlinos partniors. qals swams, rom misi part-

niori gulis siRrmeSi “kargi adamiania” da Tu mas swams, rom unda 

darCes “karg adamianTan”, misi es rwmena gaaZlierebs gadawyvetilebas 

darCenis Sesaxeb. man agreTve SeiZleba racionalurad daaskvnas, rom 

moZalade ZiriTadad kargia manam, sanam cudi ram ar daemarTeba da 

rom man zogjer “boRmac unda gadmoanTxios”.

ram SeiZleba migvaniSnos ojaxur Zaladobaze

qvemoT moyvanil niSan-Tvisebebs xSirad aqvs adgili Zaladobis 

Cadenamde da maTi saSualebiT SeiZleba amovicnoT potenciuri mo-

Zalade: 

1. gaizarda Tu ara igi ZaladobiT aRsavse ojaxSi? pirovnebebma, romle-

bic gaizardnen ojaxebSi, sadac maT Zaladoba ganicades bavSvobaSi, an 

sadac erTi mSobeli meores scemda, iswavles, rom Zaladoba normalu-

ri saqcielia.



socialuri muSaobis meTodebi daucvel jgufebTan150

2. iyenebs Tu ara igi Zalas an iCens Tu ara igi Zaladobisaken midrekile-

bas, rodesac cdilobs problemis “gadaWras”? axalgazrda mamakaci, 

romelsac danaSauli aqvs Cadenili, romelic CxubSi Rebulobs monawi-

leobas, romelsac moswons Tavi gamoaCinos “magar biWad” SesaZloa 

igivenairad moeqces cols da Svilebs. swrafad ecvleba ganwyobile-

ba? metismetad xom ar reagirebs patara problemebis Tu gaRizianebis 

dros? sastikad eqceva cxovelebs? rodesac gabrazebulia urtyams 

muSts kedels an isvris nivTebs? nebismieri zemoT xsenebuli qceviT 

SeiZleba davaxasiaToT pirovneba, romelsac gaaCnia midrekileba Za-

ladobisaken. 

3. avad xom ar moixmars alkohols an narkotikebs? Zalian Zlieri kav-

Siria Zaladobasa da narkomania/alkoholizms Soris. fxizlad iya-

viT misi SesaZlo smis/narkomaniis problemis mimarT, gansakuTrebiT 

im SemTxvevaSi, Tu uaryofs Tavis smis/narkomaniis problemas an 

uaryofs daxmarebis saWiroebas. nu ifiqrebT, rom Tqven mis Secvlas 

SeZlebT.

4. aqvs Tu ara Zlieri tradiciuli Sexeduleba imis Sesaxeb, Tu ra unda 

akeTos mamakacma da ra unda akeTos qalma? fiqrobs Tu ara, rom qali 

saxlSi unda ijdes da qmars unda uvlides da emorCilebodes? 

5. eWviania Tu ara im xalxis mimarT, romelTanac Tqven gaqvT urTier-

Toba – ara mxolod mamakacebis, aramed Tqveni megobari qalebis an 

naTesavebis mimarT? cdilobs Tu ara, rom izolirebuli gamyofoT? 

yovelTvis ainteresebs, sad xarT? yovelTvis unda Tu ara, rom masTan 

iyoT? 

6. xeli miuwvdeba Tu ara iaraRTan, danebTan an sxva sasikvdilo in-

strumentTan? saubrobs Tu ara maT gamoyenebaze sxva adamianebTan, 

an imuqreba Tu ara maTi gamoyenebiT angariSis gasasworeblad? 

7. moelis Tu ara Tqvengan misi brZanebebisa da rCevebis Sesrulebas? 

brazdeba Tu ara, rodesac Tqven mis survilebs ar asrulebT an ver 

xvdebiT, Tu ras moelis igi Tqvengan? 

8. axasiaTebs Tu ara xasiaTis ukiduresi cvlilebebi, TiTqos ori gan-

sxvavebuli adamianiao? zogjer ukiduresad keTilia da zogjer ki 

ukiduresad sastiki? 

9. rodesac brazdeba, geSiniaT misi? xom ar fiqrobT, rom misi argabra-

zeba Tqveni cxovrebis mTavar amocanad iqca? akeTebT Tu ara imas, 

rac mas unda imis nacvlad, rom Tqveni survilisamebr imoqmedoT? 

10. uxeSad xom ar gepyrobaT? gaiZulebT Tu ara imis gakeTebas, rac Tqven 

ar gindaT?
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kiTxvari

gadaxedeT qvemoT mocemul kiTxvebs. ifiqreT imaze, Tu rogor gepy-

robaT Tqveni partniori da rogor epyrobiT Tqven mas. ar dagaviwydeT, 

rom Tuki erTi adamiani sistematurad aSinebs, tkivils ayenebs an amci-

rebs meore adamians, amas Zaladoba hqvia.

akeTebs Tu ara amas Tqveni partniori...

__  ojaxis wevrebisa da megobrebis winaSe gamcirebT an dagciniT?

__  saTanadod ar afasebs/arafrad Tvlis Tqvens miRwevebsa da 

miznebs?

__  gagrZnobinebT, rom Tqven gadawyvetilebis gamotana ar SegiZli-

aT?

__  muqaras an zewolas iyenebs Tqveni Tanxmobis mosapoveblad?

__  geubnebaT, rom umisod araraoba iqnebiT?

__  uxeSad gepyrobaT – xels an mujluguns gkravT, gpwkenT an gir-

tyamT?

__  dReSi ramdenjerme girekavT an gakiTxavT imisaTvis, rom darw-

mundes, rom iq xarT, sadac uTxariT, rom iqnebiT?

__  alkohols/narkotikebs abralebs imas, rom Tqven cudad gepyro-

baT?

__  sakuTar qmedebas/gancdebs Tqven gabralebT?

__  gaZalebT iseT seqsualur aqtivobas, romlisTvisac Tqven mzad ar 

xarT?

__  iseT gancdas giqmniT, TiTqos am urTierTobidan Tavis daRweva 

SeuZlebelia?

__  giSliT dro ise gaataroT, rogorc Tqven gindaT, magaliTad, giS-

liT megobrebTan an Tqvens ojaxTan yofnas?

__  cdilobs Cxubis mere arsad waxvideT, raTa “gakveTili gaswav-

loT”?

Tqven...

__  zogjer gaSinebT is, Tu rogor iqceva Tqveni partniori?

__  mudmivad bodiSebs uxdiT sxvebs Tqveni partnioris qcevis gamo?

__  gjeraT, rom SeZlebdiT Tqveni partnioris Secvlas, Tuki sakuTar       

TavSi raimes SecvlidiT?



socialuri muSaobis meTodebi daucvel jgufebTan152

__  cdilobT ar gaakeToT iseTi ram, rac Tqvens partniors gaaRizi-

anebs an konfliqts gamoiwvevs?

__  grZnobT, rom rac ar unda gaakeToT, Tqveni partniori arasdros 

aris kmayofili TqveniT?

__  yovelTvis imas akeTebT, rac Tqven partniors surs, rom gaakeToT 

imis nacvlad, rom Tqveni survilisamebr iqceodeT?

__  xarT Tqvens partniorTan imis gamo, rom geSiniaT imisa, Tu ra 

SeiZleba man moimoqmedos, Tuki Tqven mas datovebT?

Tu ramodenime zemoaRniSnulidan damaxasiaTebelia Tqveni urTier-

TobebisTvis, esaubreT vinmes. daxmarebis gareSe Zaladobas ar moevleba. 

ra kategoriis qalebi xasiaTdebian Zaladobis gancdis meti alba-

TobiT:

 asakiT ufro axalgazrda (16-24);

 Raribi da naklebad ganaTlebuli.

faqtebi ojaxuri/partnioruli Zaladobis Sesaxeb:

 1970-ian wlebSi a.S.S.-Si moklul qalTa mTliani raodenobis 30% iyo 

mokluli partnioris mier;

 1996 wels a.S.S.-Si partnioris mier partnioris mkvlelobis daaxloe-

biT 2000 SemTxvevidan msxverplis TiTqmis 3/4 iyo qali.

ra SeiZleba mohyves Zaladobas:

 mkvleloba;

 daWra da fizikuri janmrTelobis problemebi (Calurjebebi, motexi-

lobebi, iarebi da sxva);

 TviTmkvleloba;

 fsiqologiuri Sedegebi: 

 sircxvili, danaSaulis grZnoba, sakuTari Tavis dadanaSauleba, 

damcirebulobis gancda;

 depresia da suiciduri qceva;

 SiSebi da SfoTva;

 nivTierebaTa avadmoxmareba (alkoholizmi da narkomania);

 seqsualuri disfunqciebi;



praqtikuli  saxelmZRvanelo 153

 post travmatuli stresuli simptomebi: koSmarebi, Zaladobis 

Se mawuxebeli mogonebebi, koncentraciis da Zilis sirTuleebi, 

gaqcevis survili.

qalis mimarT Zaladobis SemTxvevaSi saWiro servisebi: 

 qalebisaTvis:

 TavSesafari; 

 iuridiuli daxmareba; 

 samedicino daxmareba;  

 finansuri da informaciuli daxmareba;

 fsiqologiuri daxmareba;

 jgufuri Terapia.

 mamakacebisTvis:

 risxvis marTva;

 individualuri daxmareba, romelic mimarTulia qcevis modifici-

rebaze;

 nivTierebaTa avadmoxmarebis marTva.

 bavSvebisTvis:

 sareabilitacio programa.

wyvilTa konsultacia zogadad araa rekomendirebuli sawyis etapze 

an agresiis mwvave fazaSi da manam, sanam agresiis incidentis albaToba 

minimumamde ar aris dayvanili. 

daCagruli qalis sindromi

daCagruli qalis sindromi aris fsiqologiuri mdgomareoba qroni-

kuli Zaladobis msxverplisa, romelic didwilad waagavs posttravmul 

stresul mdgomareobas. lenor vokeris Tanaxmad, daCagruli qalis sin-

dromisaTvis damaxasiaTebelia Semdegi oTxi piroba:

1. qals miaCnia, rom Zaladobis incidenti misi brali iyo;

2. qals ar SeuZlia Zaladobaze pasuxismgebloba sxvaze an sxva faq-

torebze gadaitanos;

3. qals eSinia sakuTari da misi Svilebis fizikuri usafrTxoebis da-

kargvis;

4. qals aReniSneba iracionaluri rwmena imis Sesaxeb, rom moZalade 

yovlisSemZlea da yvelaferi icis da yvelgan miuwvdeba xeli.
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travmatuli gamocdilebis mqone adamianebs xSirad awuxebT trav-

matul movlenasTan dakavSirebuli fsiqologiuri stresi. umravles 

SemTxvevaSi es aris normaluri reaqcia aranormalur situaciaze. Tum-

ca, Tuki adamianebi grZnoben, rom maT ar SeuZliaT xelaxla moipovon 

sakuTari cxovrebis kontrolirebisa da warmarTvis unari, an Tu maT 

didi xnis ganmavlobaSi aReniSnebaT Semdegi simptomebi, romlebic maT 

xels uSlis yoveldRiur funqcionirebaSi, maT daxmarebisaTvis unda 

mimarTon specialists.

es simptomebia:

 ganmeorebiTi fiqri an koSmarebi travmatuli movlenis Sesaxeb;

 garTulebuli daZineba da cvlilebebi madaSi;

 SfoTvisa da SiSis gancdebi, gansakuTrebiT iseT situaciaSi moxved-

risas, romelic gvagonebs travmatul movlenas;

 iseTi moqmedeba an gancda imisa, TiTqos travmatuli movlena kvlav 

xdeba (gulisxmobs gancdilis xelaxla gancdas, iluziebs, halucina-

ciebs, movlenis uecar amotivtivebas);

 advilad SekrToma an zedmetad fxizloba;

 depresiis, mwuxarebis, da energiis naklebobis gancda;

 mexsierebis problemebi, maT Soris travmatuli movlenis calkeuli 

aspeqtebis gaxsenebis sirTuleebi;

 dabneuloba da yoveldRiur amocanebze fokusirebis uunaroba;

 gadawyvetilebis miRebis sirTuleebi (abulia);

 advilad gaRizianeba, aRgzneba, gabrazeba an wyena;

 emociuri “simunje”, ganmartoeba, sxvebisgan izolacia da gaucxoeba;

 ucabedad tirili, sasowarkveTisa da ususurobis grZnobis daufleba;

 sayvareli adamianebis mimarT uaRresad mSfoTvare damokidebuleba 

da zedmeti nerviuloba maTi usafrTxoebis Taobaze;

 aleqsiTimia (emociebis verbalizaciis uunaroba) 

Zaladobis msxverpl qalebTan individualuri muSaobis 

principebi

Zaladobis msxverpl qalebTan individualuri muSaoba sakmaod 

efeqtur Sedegebs iZleva. qvemoT CamoTvlilia is ZiriTadi principebi, 

romelTa gaTvaliswineba aucilebelia muSaobis procesSi:  
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 davexmaroT emociebis gamoxatvSi;

 viyoT empaTiuri da movusminoT;

 movaxdinoT misi mdgomareobis garkveuli normalizacia;

 SevaqoT imisTvis, rom gagiziaraT mtkivneuli informacia;

 xazi gavusvaT mis Zlier mxareebs da SevaqoT;

 movaxdinoT ambivalentobis (moZaladis mimarT urTierTsawinaaRm-

dego grZnobebis Tanaarsebobis) normalizacia;

 xazi gavusvaT imas, rom misi brali araa, rac daemarTa;

 davexmaroT qals, gaiazros Zaladobis ciklis specifika da is, Tu ra 

gavlenas axdens Zaladoba ojaxis yvela wevrze;

 ar SevTavazoT sakuTari azri problemis gadaWris Sesaxeb (mag. moZa-

ladis datovebis Sesaxeb) da xeli SevuwyoT mis TviT-gansazRvras;

 riskebis Sefaseba - SevafasoT qalis usafrTxoebis mdgomareoba; Tu 

ojaxSi aris bavSvi, aucileblad SevafasoT bavSvis usafrTxoebis 

mdgomareoba da bavSvze Zaladobis xarisxi/riski; SevafasoT qalis 

depresiis xarisxi da suicidis riski;

 davexmaroT qals usafrTxoebis gegmis ganviTarebaSi;

 mivawodoT informacia arsebuli resursebis (TavSesafari, ufaso 

iuridiuli da samedicino konsultacia da sxva saWiro servisebi) 

Sesa xeb;

 davexmaroT qals gaqcevis gegmis ganviTarebaSi, Tuki misi arCevania 

gaqceva;

 SevafasoT qalis Tanadgomis qseli da davexmaroT mas resursebis 

gamoyenebaSi.

gamoyenebuli literatura:

1.  Handbook of Social Work Practice with Vulnerable and Resilient Population, 
Second Edition. Alex Gitterman, Editor, Columbia University Press, 2001; 

2.  SeyrilaZe ia, saleqcio kursi “socialuri samuSao sxvadasxva  
populaciebTan”Tbilisis saxelmwifo universiteti, 2003

3.  Walker, L., The Battered Woman, 1979.
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nivTierebaze damokidebuleba

ia SeyrilaZe 

nivTierebebTan dakavSirebuli daavadebebi iyofa or did jgufad: 

nivTierebebze damokidebulebis daavadebebi (nivTierebaze damokide-

buleba da nivTierebaTa avadmoxmareba) da nivTierebebiT gamowveuli 

daavadebebi (intoksikacia, nivTierebiT gamowveuli bodva, nivTierebiT 

gamowveuli fsiqoturi aSliloba da sxva.).

ras niSnavs nivTierebaze damokidebuleba?

nivTierebaze damokidebuleba aris alkoholisa Tu sxva nviTierebis 

fsiqologiuri da/an fizikuri moTxovnileba, romelic ar qreba im Sem-

TxvevebSic ki, rodesac mis gamoyenebas negatiuri Sedegebi mohyveba. es 

aris pirveladi, qronikuli daavadeba gamowveuli/gamwvavebuli geneti-

kuri, fsiqo-socialuri da garemo faqtorebis mier. xSir SemTxvevaSi 

daavadeba progresirebs da fatalur Sedegs iwvevs.

damokidebulebis ori aspeqti arsebobs: (1) wamlis efeqtisadmi gaz-

rdili tolerantoba da (2) wamlis miRebis Sewyvetis sindromi.

rodesac wamlis efeqtisadmi tolerantoba izrdeba, adamians sWirdeba 

ufro da ufro meti doza imisTavis, rom igive efeqti miiRos, rac 

dasawyisSi ganicada. vinaidan centraluri nervuli sistemis ujredebi 

gaxangrZlivebulad iReben nivTierebas, organizmi ecdeba normaluri 

funqcionireba SeinarCunos imgvarad, rom ujredebi naklebad mgrZno-

biare gaxdnen nivTierebis mimarT. Sesabamisad, individma SesaZloa 

gazardos doza sawyisi efeqtis misaRwevad.

rodesac nivTierebis avadmoxmareba didxans grZeldeba da am dros 

adamiani wyvets wamlis miRebas, amas mohyveba Sewyvetis sindromi. es 

sindromi gamowveulia im nivTierebebis ararsebobiT, romelTac centra-

luri nervuli sistema ukve Seegua. rodesac wamlis miwodeba aRar xdeba, 

centraluri nervuli sistema gaivlis xelaxali adaptaciis anu readap-

taciis periods, vinaidan man unda iswavlos mocemuli nivTierebis 

gareSe normalurad funqcionireba. swored am periodSi gamoamJRavnebs 

adamiani Sewyvetis sindromis fizikur simptomebs. 

nivTierebaze damokidebuleba xasiaTdeba Semdgomis simptomebis      

gaxan grZlivebuli an perioduli gamovleniT:

 kontrolis dakargva smaze/gamoyenebaze;
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 gazrdili tolerantoba alkoholis/nivTierebis mimarT (zogjer 

tole rantobis dakargvas aqvs adgili daavadebis gviandel etapebze);

 uaresdeba Tu ar moxda individis mier mavne nivTierebis miRebis 

Sewyveta;

 maTi gamoyeneba uaryifiTi Sedegebis miuxedavad;

 mcdari azrovneba (magaliTad, uaryofa).

nivTierebaze damokidebuleba, rogorc pirveladi, 

qronikuli da progresuli daavadeba

samedicino modelis Tanaxmad, damokidebuleba aris pirveladi daava-

deba. igi ar warmoadgens sxva daavadebis simptoms. 

nivTierebaze damokidebuleba aris qronikuli, anu individi mTeli 

cxovrebis manZilze damokidebulia niviTierebaze. am daavadebis gankur-

neba SeuZlebelia, Tumca SesaZlebelia misi mkurnaloba da kontroli.

nivTierebaze damokidebuleba aris progresuli. masTan dakavSirebuli 

fizikuri, emociuri da socialuri problemebi uarsedeba Tu alkoholis 

an nivTierebis miReba ar wydeba. am problemis uyuradRebod mitovebam 

SeiZleba gamoiwvios individis naadrevi sikvdili Tanamdevari janmr Te-

lobis problemebis, ubeduri SemTxvevisa Tu travmis gamo. 

nivTierebaze damokidebuleba rogorc pirveladi, 

qronikuli da progresuli daavadeba

arsebobs uamravi Teoria, romelic cdilobs axsnas is Tu, ris 

gamo xdebian adamianebi nivTierebaze damokidebulni. am Teoriebs 

Sorisaa: moraluri Teoria (alkoholisa da narkotikuli nivTierebis 

gamoyeneba moraluri naklia), fsiqologiuri Teoria (fsiqikuri 

janmrTelobis problemaa), samedicino Teoria (pirveladi, qronikuli 

da prog resuli daavadebaa. mavne nivTierebaze damokidebuleba ar ga-

ni kurneba); qceviTi Teoria (gadamdebi qcevaa, alkoholisa da narko-

tikuli nivTierebis gamoyenebas swavloben); nevrologiuri/qimiuri 

disbalansis Teoria (warmoiqneba qimiuri disbalansis gamo); genetikuri 

Teoria (Tandayolilia da memkvidreobiT gadaecema); garemos Teoria 

(mowamluli garemo); ganviTarebis Teoria (Seferxeba emociur ganviTa-

rebaSi); ojaxuri sistemis Teoria (ojaxi qmnis narkomans) da a.S. 

dResdReobiT nivTierebaze damokidebuleba gaigeba, rogorc mraval-

faqtoriani, anu mravali komponentisa da SesaZlo xelSemwyobi faqto-

ris momcveli fenomeni. 
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nivTierebaze damokidebulebis Sefaseba

DSM-IV-is Tanaxmad nivTierebaze damokidebuloba warmoadgens niv-

Tierebis moxmarebis iseT arajansaR paterns, romelic iwvevs kliniku-

rad mniSvnelovan Seferxebas an distress da xasiaTdeba qvemoT mocemu-

li simptomebidan minimum sami simptomis arsebobiT 1 wlis ganmavlobaSi:

(1) tolerantoba, romelic gulisxmobs, romelime qvemoT CamoTv-

lil simptoms:

(a) mniSvnelovnad gazrdili dozis moTxovnileba sasurveli 

efeqtisa Tu intoqsikaciis misaRwevad;

(b) igive dozis gamoyenebisas mniSvnelovnad Semcirebuli 

efeqti.

(2) Sewyvetis sindromi, rac gamoixateba romelime qvemoT mocemul 

simptomSi:

(a) nivTierebisTvis damaxasiaTebeli Sewyvetis sindromi;

(b) igive an monaTesave wamlis miReba xdeba Sewyvetis sindro-

mis Tavidan asacileblad.

(3) xSirad nivTierebis miReba xdeba ufro didi raodenobiT an ufro 

xangrZlivi periodis ganmavlobaSi, vidre es ganzraxuli iyo;

(4) saxezea Zlieri survili an warumatebeli mcdeloba nivTierebis 

avadmoxmarebis Sewyvetisa;

(5) drois umetes nawils adamiani atarebs nivTierebis mopovebasTan 

dakavSirebul moqmedebebSi;

(6) nivTierebis moxmarebis gamo mniSvnelovanad aris Semcirebuli/

Secvlili socialuri da profesiuli moRvaweobebi da garToba;

(7) nivTierebis moxmareba grZeldeba miuxedavad seriozuli 

fsiqologiuri da fizikuri problemebisa.

zogadad, nivTierebaTa moxmarebis Sefasebisas aucilebelia Sefasebis 

mravalkomponentiani midgoma, romelic gulisxmobs SeZlebisdagvarad 

amomwuravi informaciis miRebas yvela qvemoT CamoTvlil faqtorze: 

 moxmarebis istoria (dasawyisi da xangrZlivoba);

 moxmarebis sixSire;

 moxmarebis intensivoba (doza);

 Sewyvetis mcdelobis istoria/mkurnalobis istoria; 
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 tolerantobis Sefaseba; 

 moxmarebis gverdiTi movlenebi (madis problema,  samedicino prob-

lemebi);

 moxmarebis socialuroba;

 moxmarebasTan dakavSirebuli cxovrebiseuli problemebi (kanon-

Tan, ojaxSi, samsaxurSi, a.S.);

 moxmarebis efeqti (Tavs ukeT grZnobs, siTamames matebs da a.S.).

nivTierebaTa avadmoxmarebis Sefasebis mravali meTodi, testi Tu 

formati arsebobs. erT-erTi gavrcelebuli skrining testia CAGE, ro-

melic ZiriTadad alkoholizmis dasadgenad gamoiyeneba, Tumca misi 

adaptacia SesaZlebelia nikotinis, kofeinis Tu sxva nivTierebis mimarT. 

testi sul oTxi kiTxvisgan Sedgeba da ori an meti dadebiTi pasuxis Sem-

TxvevaSi Semdgomi gamokvlevis aucileblobaze migviTiTebs (Evingi, 1984). 

CAGE: alkoholozmis skrining testi:

1. odesme gifiqriaT, rom unda SeamciroT alkoholis moxmareba? 

2. garSemomyofebi Sewuxebulebi arian Tqvens mier alkoholis maRali 

moxmarebis gamo?

3. Tavi damnaSaved gigrZvniaT alkoholis moxmarebis gamo? 

4. odesme dagWirvebiaT nabaxusevze dilis dawyeba alkoholis miRebiT, 

nervebis dasawynareblad da Tvalebis gasaxelad (azrze mosasvle-

lad)? 

qvemoT moyvanilia is kiTxvebi, romelTa dasma SesaZloa informaci-

uli iyos nivTierebaTa avadmoxmarebis gamosavlenad da Sesaswavlad. 

1. Tu eweviT?/mogiweviaT sigareti? ramdeni xania, rac eweviT? ramden 

sigarets eweviT dReSi?

2. Tu svamT?

3. ras svamT? (luds, Rvinos, liqiors da a.S.)?

4. regularulad RebulobT gamoweril wamals? rogor moqmedebs is 

Tqvenze/Tavs rogor grZnobT?

5. xom ar iyenebT romelime wamals gamoweris gareSe? rogor moqmedebs 

is Tqvenze/Tavs rogor grZnobT?

6. Tu xmarobdiT romelime arakanonier narkotiks?

7. bolos rodis dalieT/miiReT nivTiereba?
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8. ramdens svamdiT/ramden nivTierebas RebulobdiT?

9. bolos es rodis gaakeTeT?

10. ramdeni dalieT/ramdeni nivTiereba miiReT?

11. yovelTvis erTsa da imave raodenobas/dozas svamT/iRebT? uaryofi-

Ti pasuxis SemTxvevaSi, miRebuli nivTierebis raodenoba matulobs 

Tu klebulobs?

12. Tu miRebuli nivTierebis raodenoba izrdeba, gawuxebT/gaRelvebT 

es?  

13. mniSvnelovnad xom ar moimateT an xom ar daikeliT wonaSi sasmelis/

nivTierebis miRebis dros?

14. Zilis problemebi xom ar gqondaT, rodesac svamdiT/nivTierebas xma-

robdiT?

15. dRis ra monakveTSi svamT/iRebT nivTierebas?

16. kviris ra monakveTSi svamT/iRebT nivTierebas?

17. kviraSi ramdeni dRe svamT/iRebT nivTierebas?

18. Cveulebriv vin aris TqvenTan erTad, rodesac svamT/iRebT nivTiere-

bas?

19. Tqveni megobrebi Tu svamen/iReben nivTierebas?

20. Tqveni mSoblebi Tu svamen (svamdnen) /iReben (iRebdnen) nivTierebas?

21. ojaxSi romelime wevri alkoholiki/narkomani xom ar aris?

22. odesme xom ar SeuwuxebixarT azrs, rom smasTan/narkotikebTan dakav-

SirebiT SeiZleba problema gagCenodaT?

23. vinmes xom ar uTqvams TqvenTvis, rom smasTan/narkotikTan dakav-

SirebiT problema gaqvT/gqondaT?

24. rogor gexmarebaT daleva/nivTierebis miReba?

25. rodesac svamT/nivTierebas RebulobT, rogor grZnobT Tavs?

26. xom ar mouyoliaT TqvenTvis Tqveni iseTi qcevis Sesaxeb, romelic 

sasmelis an narkotikis gavlenis qveS ganaxorcieleT da ar gaxsovT 

amis Sesaxeb?

27. xom ar uTqvamT TqvenTvis, rom rodesac svamT/nivTierebas Rebu-

lobT, ufro uyuradRebo xdebiT, an brazobT, an kontrols kargavT?

28. SegiZliaT “gaumklavdeT” alkoholis an narkotikebis ufro met ra-
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odenobas, vidre RebulobdiT?

29. adrindelTan SedarebiT giWirT “gaumklavdeT’’ alkoholis an nar-

kotikis gavlenas?

30. rodesac svamT/nivTierebas RebulobT, Tavs ufro komunikabelurad 

grZnobT?

31. xom ar dagimyarebiaT sqesobrivi kontaqti iseT adamianTan, romel-

Tanac ar waxvidodiT amaze, rom ar yofiliyaviT sasmelis/niv-

Tierebis gavlenis qveS?

32. xom ar nanobT Tqvens romelime saqciels, romelic sasmelis/niv-

Tierebis gavlenis qveS yofnis dros CaidineT?

33. imitom xom ar svamT/RebulobT nivTierebas, rom “Tqvens proble-

mebs/usiamovnebas gaeqceT”?

34. romel problemebs cdilobT gaeqceT?

35. samsaxurSi vinmes xom ar gamouTqvams SeSfoTeba Tqvens smasTan/niv-

Tierebis miRebasTan dakavSirebiT?

36. xom ar TvliT, rom smasTan/nivTierebis miRebasTan dakavSirebuli 

problema xels giSliT samsaxurebrivi movaleobebis ganxorciele-

baSi?

37. smis/nivTierebis miRebis gamo Tu gagicdeniaT romelime samuSao 

dRe?

38. smis/nivTierebis miRebis gamo xom ar dagikargavT samsaxuri?

39. meuRlesTan an partniorTan xom am mogsvliaT konfliqti, an xom ar 

gamZafrebula urTierToba Tqvens Soris Tqveni mavne Cvevis (smis an 

nivTierebis avadmoxmarebis) gamo? 

40. xom ar dagemuqraT mauRle an partniori, rom migatovebdaT Tqveni 

mavne Cvevis gamo?

41. xom ar miutovebixarT meuRles/partniors Tqveni mavne Cvevis gamo?

42. sasmels an nivTierebis moxmarebas xeli xom ar SeuSlia TqvenTvis 

seqsualur urTierTobebSi?

43. xom ar daupatimrebixarT narkotikebis gamoyenebis dros, nivTiere-

bebiT vaWrobis dros, an Tqveni saqcielis gamo rodesac nivTierebis 

gavlenis qveS iyaviT?

44. ojaxis wevrebs nakleb yuradRebas imitom xom ar uTmobT, rom svamT/

nivTierebas iRebT?
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45. ojaxs an megobrebs xom ar gaurbixarT, rodesac svamT/nivTierebas 

iRebT?

46. xom ar dagirtyamT meuRlisaTvis an SvilebisaTvis, rodesac miRe-

buli sasmelis/nivTierebis gavlenis qveS iyaviT?

47. finansuri problema xom ar gaqvT?

48. es finansuri problema Tqveni smis/nivTierebis miRebasTan xom ar 

aris dakavSirebuli?

49. Tu ecadeT smisaTvis/nivTierebis miRebisaTvis Tavi dagenebebinaT? 

rogor?

50. xom ar mogesmaT xmebi an rame xom ar mogelandaT, rodesac sasmelis/

nivTierebis gavlenis qveS iyaviT?

51. xom ar gagivliaT Terapiis kursi smis/nivTierebis moxmarebis Sewyve-

tis mizniT?

52. xom ar yofilxarT “Tormeti nabijis” an sxva damxmare jgufis wevri 

smis/nivTierebis moxmarebis Sewyvetis mizniT?

53. eqimTan xom ar misulxarT smis/nivTierebis moxmarebis Sewyvetis 

mizniT?

54. saavadmyofoSi xom ar iyaviT moTavsebuli nivTierebis moxmarebisa-

Tvis? sad? ramdeni xniT? 

nivTierebaze damokidebulebis gavrcelebuli 

intervenciebi

nivTierebaze damokidebuleba mravalkomponentiani problemuri 

mdgomareobaa da Sesabamisad igi kompleqsur midgomas saWiroebs. 

warmatebuli mkurnaloba gulisxmobs, pirvel rigSi, individis 

gadaudebeli saWiro ebebis dadgenas da Carevis prioritetebis sworad 

gansazRvras. detoqsikacia, rogorc wesi, Carevis pirveli safexuria, 

romelsac unda mohyves mkurnalobis saTanado gegma, romlis mizania 

recidivis prevencia, individis motivaciis gazrda, SeinarCunos sifxizle 

da Tanamdevi mdgomareobebis mkurnaloba. 

kompleqsuri midgoma ar Semoifargleba mkurnalobis erTi formiT, 

aramed gulisxmobs intervenciis mravalwaxnagovan models individua-

luri da jgufuri fsiqoTerapiis, samedicino mkurnalobis da konsul-

taciis, TviTdaxmarebis jgufebis da sxvaTa saxiT. qvemoT mocemulia 

nivTierebaze damokidebulebis mkurnalobis gavrcelebuli efeqturi 
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intervenciebi:

 detoqsikacia; 

 mkurnalobis daxuruli klinikebi/stacionaruli mkurnaloba;

 mkurnalobis dRis centrebi;

 Tormeti nabiji da AA/NA (anonimuri alkoholikebi/anonimuri narkom-

anebi)

 Tanamdevari mdgomareobebis mkurnaloba (fsiqikuri aSliloba, aiv 

inficireba, samedicino daavadebebi);

 farmakoTerapia;  

 fsiqoTerapia; 

 motivaciuri interviuireba;

 kognitur-bihevioristuli Terapia; 

 ojaxuri Terapia. 

fsiqoaqtiuri nivTierebebis klasifikacia

fsiqoaqtiuri nivTierebebi moqmedeben da cvlian individis qcevas, 

ganwyobilebas da aRqmas.

 stimulatorebi (kokaini, nikotini, kofeini, amfetamini) - aZliereben 

centraluri nervuli sistemis moqmedebas da iwveven eiforias. maT 

SeuZliaT intoqsikaciis, taqikardiis, wnevis momatebis, gulis revis 

gamowveva. aseve maT SeiZleba gamoiwvion agresiuli da ZalmomreobiTi 

qceva, aJitireba, azrovnebis Secvla, maT Soris bodviTi fsiqozic.

kokaini da amfetaminebi iwveven kankals, Tavis tkivils, ukidures 

daZabulobas, gulis revas da Tavbru xvevas, wonaSi daklebas, krunCx-

vas da depresias.

 opioidebi (morfini, heroini, kodeini, opiumi, metadoni) - Trgunaven 

organizmis fizikur reagirebas da iwveven eiforias endorfinis 

didi raodenobiT gamoyofiT (endorfini aris nivTiereba, romelic 

siamovnebis SegrZnebas warmoSobs). heroini Tavdapirvelad Tavbru 

xvevas, sunTqvis Senelebas, kanis simSrales, qavils da metyvelebis 

Senelebas iwvevs. didi xnis miRebis Semdeg seriozulia imis riski, rom 

ganviTardes fizikuri da fsiqologiuri damokidebuleba, romelmac 

SeiZleba gamoiwvios zedmeti dozis miRebiT gamowveuli an respira-

toruli depresiiT gamowveuli sikvdili.
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 depresantebi (alkoholi, barbituratebi - wamlebi, romlebic SfoT-

vas da uZilobas xsnian) – centraluri nervuli sistemis depresan-

tebi aneleben fsiqikur procesebs. isini iwveven xelovnur moSvebas 

da xsnian fsiqikur stressa da SfoTvas, Tumca iwveven fsiqologiur 

damokidebulebas da amasTan, Tavis danebebis dros Zlieri Sewyvetis 

sindromiT xasiaTdebian.

 halucinogenebi (marixuana, haSiSi, lsd, kaktusis fsilocibini 

[soko], eqstazi) – qimiurad mravalferovani nivTierebebi, romlebic 

seriozul fsiqikur cvlilebebs iwveven da yvelaze mZime Sedegis 

mqoneni arian. maT SeiZleba gamoiwvion eiforia, SfoTva, SegrZnebis 

darRveva, halucinaciebi, bodva, paranoia da depresia. icvleba 

guliscema, wneva da grZelvadiani efeqti SeiZleba iyos nevrologiuri 

daavadeba, depresia, SfoTva, mxedvelobiTi halucinaciebi. kanafi da 

eqstazi TiTqos naklebad saziano nivTierebebad iTvleba, vinaidan 

xSirad maTi grZelvadiani efeqti saTanadod ar aris gaTvaliswinebuli. 

mozardebSi maTi moxmareba mniSvnelovnad aferxebs kognitur 

ganviTarebas da amcirebs mexsierebis moculobas.

 inhalantebi (webo, saRebavi, gazi, aerozolebi) – SeuZliaT  gamoiwvion 

cvlilebebi Tavis tvinSi, romlis Sedegadac adamianma SesaZloa 

Tavi igrZnos kargad, ganicados halucinaciebi; toqsikuri efeqti 

aqvT RviZlze, Tirkmelebze, gulze da aseve SeiZleba gamoiwvion 

Tavis tvinis degeneracia da sikvdili gamowveuli asfiqsiiT, komiT, 

gulyriT da gadacdeniT. 

inhalantTa moxmareba 

vinaidan inhalantTa moxmareba seriozul samedicino riskebTanaa da-

kavSirebuli, mkurnalobis pirvel safexurs swored samedicino gamokv-

leva warmoadgens. es ukanaksneli gulisxmobs Semdegs: (1) centraluri 

nervuli sistemis zianis Sefaseba; (2) Tirkmelisa da RviZlis paTolo-

giebis Sefaseba; (3) mowamlvis donis gansazRvra; (4) kardioariTmiis da 

filtvis paTologiis Sefaseba da (5) kvebiTi deficitebis dadgena. 

inhalantze damokidebulebis intervenciis fokusi

 nevrologiuri zianis gansazRvra; 

 swavlis CamorCenebis da destruqciuli qcevis identificireba; 

 ojaxuri mdgomareobis Sefaseba; 

 stabilurobis riskis Sefaseba; 
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 alkoholis da sxva nivTierebaTa moxmarebis istoriis Sefaseba; 

 Zaladobis riskis Sefaseba (maRalia procenti seqsualuri Zaladobis 

msxverplTa);

 TanatolebTan urTierTobebis Sefaseba. patara bavSvebSi moxmareba 

xSirad jgufur xasiaTs atarebs, amitom mniSvnelovania Tanatolebis 

pozitiuri jgufis Camoyalibeba. 

inhalantze damokidebulebis 

rekomendaciebi intervenciisTvis

 mkurnalobis dagegmvas win unda uZRodes detoqsikacia, samedicino 

Semowmeba da nevrologiuri testireba; 

 detoqsikacias da mkurnalobas sWirdeba meti dro, vidre sxva niv-

Tierebebis SemTxvevaSi (90-120 dRe);  

 fsiqoTerapia saubris saxiT SesaZloa ar iyos mizanSewonili, Tuki 

saxezea nevrologiuri an/da kognituri disfunqcia; 

 yuradRebis koncentraciis da impulsTa kontrolis problemebi 

SesaZloa ar iyos mizanSewonili jgufuri muSaobisTvis; 

 kognitur-nevrologiur Sefasebas unda mohyves kognitur-nevrolo-

giuri reabilitaciis gegma; 

 saWiroa akademiuri CamorCenis reabilitacia; 

 gunduri midgoma: samedicino, nevrologiuri, fsiqologiuri, profe-

siuli, fizikuri/motoruli, saganmanaTleblo; 

 sadac saWiroa, okupaciuri Terapia da fizioTerapia; 

 inhalantebTan xelmisawvdomoba unda moispos; 

 monitoringi. 

recidivis dinamika

alkohilizmis an sxva wamaldamokidebulebis gamwvaveba  ar iwyeba 

pirveli dalevisTanave. is ukavSirdeba adreul saqcielTan dabrunebas, 

kerZod ki problemis uaryofas, izolirebas, gazrdil stress da dar-

Rveul gansjas. qcevis aseTi tipi 1973 wels daadgina terens gorskim. 

mis kvlevaSi monawileobda 118 pacienti, romlebmac gaiares 21 an 28 

dRiani mkurnalobis programa. am pacientebs gacnobierebuli hqondaT 
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da surdaT sifxizlis SenarCuneba, magram mainc daubrundnen smas. maTSi 

yvelaze xSirad SeimCneoda Semdegi simptomebi:

1. afasebs kargad yofnas Tumca es dafaseba xanmoklea.  gaurkvev-

lobis SiSi, Tavdajerebis nakleboba; 

2. problemis uaryofa stresis qveS yofnis uaryofa;

3. "me SemiZlia, rom aRar davlio" ojaxis da mxardamWerTa jgufis 

daxmarebis uaryofa, umaduroba, mxolod sakuTari Tavis imedi;

4. agresiuloba sxvebze Seteva, Tavis gamarTleba, mkurnalobis geg-

mebze saubrisgan Tavis arideba;

5. sxvaTa smis gakontroleba sakuTari saqcielis nacvlad sxvaTa 

qcevaze (smaze) fokusireba;

5.   kompulsiuri qceva uxeSi, xSirad ganmeorebadi saqcieli;

6.   impulsuroba

7. martoobisaken swrafva drois didi monakveTebiT ganmartoeba; 

8. arCeviTi xedva cxovrebis mxolod dadebiTi an uaryofiTi mxaree-

bis danaxva; 

9. depresia simartovis grZnoba, Zilianoba;

10. dagegmvis unaris dakargva gegmebis ardasaxva an ararealuri geg-

mebiT, ocnebebiT cxovreba; 

11. fantazioroba realobisgan Tavis dasaRwevad ocnebebiT cxovre-

ba; fiqri, rom Tu ara "es" yvelaferi kargad iqneboda;

12. uimedoba "me yvelaferi gavakeTe, rac SemeZlo, magram uSedegod";

13. gauazrebeli survilebi survili iyo bednieri, imis garkvevis ga-

reSe, Tu ra aris amisaTvis saWiro.

dasasrul, nivTierebaze damokidebuleba Zalzed rTuli fenomenia. 

misi mkurnalobis formebi da meTodebi gansxavebulia da didwilad 

damokidebulia iseT faqtorebze, rogoricaa niviTierebis tipi, damo-

kidebulebis ragvaroba da xangrZlivoba, Tanamdevi janmrTelobis 

problemebi da individis fsiqo-socialuri Taviseburebebi da saWiro-

ebebi. efeqturi mkurnalbis meTodis SerCeva unda efuZnebodes zemo-

aRniSnuli faqtorebis gaTvaliswinebas.   
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zrdasruloba da xandazmuloba da maTi Taviseburebebi

ia SeyrilaZe

e. eriksonis mixedviT, zrdasrulobis ori mTavari dilemaa intimuroba 

izolaciis winaaRmdeg da qmnadoba uZraobis winaaRmdeg. froidma 

zrdasrulobis moTxovnilebebi gansazRvra rogorc Lieben und Arbeiten, 

anu siyvaruli da samuSao. abraham masloum am periodis moTxovnilebebi 

ganixila, rogorc siyvarulisa da mikuTvnebulobis moTxovnileba, 

romelic dakmayofilebis SemTxvevaSi gadaizrdeba warmatebisa da 

prestiJis moTxovnilebaSi. zrdasruloba es aris periodi, romlis 

drosac gansakuTrebul mniSvnelobas iZens rogorc socialuri urTier-

Tobebi, ise piradi miRwevebi. 

gviani zrdasrulobis periodSi cvlilebebi SeiniSneba socialur 

urTierTobebSi da Sesabamisad individTa prioritetebic icvleba. am 

cvlilebebis miuxedavad, asakovani adamianebi inarCuneben cxovrebis 

mniSvnelobis grZnobas. zrdasrulobis ukanaskneli krizisi eriksonma 

gansazRvra, rogorc konfliqti pirovnul mTlianobasa da sasowarkve-

Tas Soris. asakSi Sesvla xangrZlivi, uwyveti procesia da ar arsebobs 

momenti, rodesac adamiani ucabedad igrZnobs daberebas. miuxedavad 

amisa, aSkaraa, rom sazogadoebaSi xandazmulebis mimarT garkveuli 

damokidebulebebi da stereotipebi arsebobs. uaryofiTi stereotipis 

erT-erTi gamoxatulebaa gansakuTrebuli damokidebuleba asakovani 

adamianebisadmi anu, egreT wodebuli eijizmi (ageism). eijizms mivyavarT 

xandazmuli individebis diskriminaciamde da gulisxmobs maTi SesaZle-

blobebis SezRudvasa da izolirebas.

xandazmulobis asakSi mosaxleobis mxolod 5%-s aReniSneba kogni tu-

ri funqcionirebis seriozuli gauareseba. aSS kvlevebi aCvenebs, rom 

imisa Tvis, rom xandazmulobis asakSi SevinarCunoT kognituri funq-

cionirebis saTanado done, aucilebelia vamuSaoT da vavarjiSoT gon-

eba. alchaimeris tipis demencia aris is biologiuri warmoSobis aSli-

loba, romelic gavrcelebulia xandazmul individebSi.

alchaimeris daavadeba da misi stadiebi

alchaimeris daavadeba aris Tavis tvinis qronikuli, organuli sin-

dromi, romelic xasiaTdeba mexsierebis da inteleqtualuri unarebis 

TandaTanobiTi daqveiTebiT da pirovnebis gapartaxebiT.

alchaimeris daavadebis dasawyisi msubuqi da TandaTanobiTia Sesa-
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bamisad SecdomaSi Semyvani – adreul etapebze erTaderTi xiluli simp-

tomi SeiZleba iyos mexsierebis daqveiTeba. daavadebis msxverplma SesaZ-

loa aCvenos TandaTanobiTi pirovnuli cvlilebebi, rogoricaa apaTia, 

spontanurobis nakleboba da socialuri urTierTobebisgan izolacia. 

daavadebis ganviTarebul etapebze adamianebma SeiZleba Sewyviton mety-

veleba, dakargon yuradRebis koncentraciis unari, daaviwydeT saku-

Tari meuRlisa Tu Svilebis saxelebi. cxadia, mexsierebis daqveiTebis 

es forma bevrad ufro Rrma da dramatulia, vidre siberis tipiuri mex-

sierebis Seferxebebi da xasiaTdeba afaziiT, agnoziiT da apraqsiiT. 

 afazia es aris sityvebis gaxsenebis uunaroba da zogadad metyvelebis 

unaris dakargva. agnozia niSnavs obieqtTa cnobis uunarobas, xolo 

apraqsia ki gulisxmobs praqtikuli motoruli unar-Cvevebis daviwyebas. 

magaliTad, adamians aRar axsovs saWmlis gakeTeba, manqanis tareba, wera 

da ase Semdeg.

alchaimeris tipis demenciis stadiebi:

pirveli stadia: daqveiTebuli mexsiereba

simptomebi: mexsierebis gauareseba samuSaos Sesrulebisas; gaurkveve-

li Civilebi; advilad Riziandeba da brazdeba; iniciativis nakleboba; 

Senelebuli reaqciebi; axali informaciis aTvisebis siZnele; aviwydeba 

Tavis mier axlaxans naTqvami/Cadenili saqcieli; daqveiTebuli energia 

da cxovrebis interesi; yoveldRiuri saqmianobis Sesasruleblad meti 

dro sWirdeba; finansebis gankargva garTulebulia.

movla:

 SeecadeT gaigoT adamianis (da Tqveni) gaRizianeba;

 SesTavazeT mas daxmareba;

 SeecadeT organizeba gaukeToT da gaamartivoT misi yoveldRiuri 

saqmianoba da SeuqmnaT usafrTxo garemo.  

meore stadia: cnobierebis Secvla 

simptomebi: esaWiroeba mudmivi daxmareba; ar SeuZlia angariSi, kon-

centrireba, dagegmva da gadawyvetilebebis miReba; Senelebuli reaqcie-

bi an gadaWarbebuli reagireba; mexsierebis da yuradRebis Semdgomi 

daqveiTeba da cnobierebis darRveva.

movla: 

 moemzadeT mudmivi meTvalyureobisTvis;
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 mouareT, magram ar moepyroT rogorc bavSvs;

 mieciT martivi instruqciebi;

 SeuzRudeT arCevani;

 SeaxseneT da gaumeoreT, magram SeecadeT ar gaaRizianoT.

mesame stadia: dezorienticia

simptomebi: aSkara unarSezRuduloba; leTargia; drosa da sivrceSi 

dezorientacia; cudi operatiuli mexsiereba; araadekvaturi qceva; ver 

cnobs ojaxis wevrebs, naTesavebs, megobrebs; ganmeorebadi saqcieli/

metyveleba; motoruli problemebi; logikurad fiqris SeuZlebloba; 

ver poulobs saWiro sityvebs da amis gamo cruobs; uWirs kiTxva, wera, 

angariSi; advilad Riziandeba, tiris, eWvianobs; uWirs an eSinia banaoba, 

Cacma; eCveneba sagnebi da esmis xmebi; aReniSneba bodviTi ideebi; sWir-

deba 24 sT-iani zedamxedveloba.

movla: 

 nela miuaxlovdiT;

 daZaxebis mizniT msubuqad SeexeT;

 auxseniT, ris gakeTebas upirebT;

 daawynareT;

 SeecadeT, ar gewyinoT misi uxeSi saqcieli.

meoTxe stadia: sruli damokidebuleba

simptomebi: ver scnobs sakuTar Tavs sarkeSi da ojaxis wevrebs; ver 

asrulebs umartives davalebebs; ylapvis gaZneleba, umoZraoba, krunCx-

vebi, kanis dazianeba, infeqciebi, Sardis buStis da swori nawlavis kon-

trolis dakargva; sakuTari Tavis movlis unaris sruli dakargva; mety-

velebis unaris dakargva; xeliT exeba da pirSi idebs yvelafers.

movla:

 24 sT-iani movla;

 gaxsovdeT, rom misi saqcieli unebliea;

 SeiswavleT meti daavadebis Sesaxeb;

 moiTxoveT axloblebis da profesionalebis daxmareba; 

 moiZieT resursebi – Sin movlis specialistebi da a. S. 
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dResdReobiT, ucnobia is, Tu zustad ra tipis prevenciul RonisZie-

bebs ZaluZT alchaimeris daavadebis Tavidan acileba. rigi epidemiolo-

giuri kvlevebis Tanaxmad, calkeuli cvladebi, rogoricaa garkveuli 

tipis dieta, kardioviskularuli riski, farmakologiuri produqtebi 

da inteleqtualuri aqtivoba kavSirSi unda iyos am daavadebis riskis 

Semcirebasa Tu gazrdasTan. imeds vitovebT, rom momavali kvlevebi 

ukeT gansazRvraven prevenciuli Rirebulebis matarebel RonisZiebebs. 
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Tavi 4

socialuri muSaoba TemebTan 

salome namiWeiSvili, maia mgeliaSvili

ra aris Temi?

Temi aris garkveuli niSniT gaerTianebul adamianTa jgufi, romelnic 

erTmaneTTan urTierTqmedeben da ori saerTo principiT xasiaTdebian:

 saerTo TviTSegneba;

 TemTan mikuTvnebis grZnoba.

Temis meSveobiT xdeba socialuri kontrolis Camoyalibeba, radgan 

TiToeul Tems gansakuTrebuli RirebulebaTa sistema, normebi, rwme-

na da kultura gaaCnia. Tems xSirad axasiaTebs mTlianoba, radgan misi 

wevrebi mWidro socialuri urTierTqmedebiT gamoirCevian. jansaRi 

funqcionirebis Temebi gamoirCevian mWidro kavSirebiT, pozitiuri so-

cialuri normebiTa da momavlisadmi rwmeniT. 

ZiriTadad, ori tipis Tems gamoyofen:

 teritoriuli Temebi, romlebic geografiuli niSniT erTiandebian 

(samezoblo, ubani, raioni, a.S);

 kuTvnilebiTi Temebi, sadac umTavresia raime niSniT adamianis 

mikuTvneba (socialuri muSakebis asociacia, religiuri organiza-

cia, mweralTa organizacia).

Temis Semdeg funqciebs gamoyofen:

socializacia – Temis Rirebulebebis, kulturis, rwmenis da normebis 

Temis axali wevrebisaTvis gadacema;

sxvadasxva momsaxurebis Seqmna, gavrceleba da moxmareba;

socialuri kontrolis Camoyalibeba – adamianTa qcevaze sxvadasxva 

SezRudvebis SemoReba, rac gamomdinareobs Temis RirebulebaTa siste-

midan;

urTierTmxardaWera – adamianebis mier erTmaneTze zrunva formalu-

ri da araformaluri saxiT.
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socialuri muSakis ZiriTadi rolebi TemTan 
muSaobis procesSi

 mediatori (Suamavali) wyvets davebs TemSi dapirispirebul sxva-

dasxva mxareebs Soris;

 koordinatori Tavs uyris sxvadasxva organizaciebSi momuSave ada-

mianebs da maT erTobliv muSaobas uwevs koordinacias;

 zogadi menejeri Tavis Tavze iRebs garkveul administraciul pasu-

xismgeblobas sxvadasxva saTemo proeqtis ganxorcielebisas;

 ganmanaTlebeli awvdis Temis wevrebs informacias ama Tu im sa-

kiTxTan dakavSirebiT;

 analitikosi/Semfasebeli Seafasebs ama Tu im proeqtis an programis 

efeqturobas;

 brokeri akavSirebs TemSi arsebul sxvadasxva sistemebs (individi, 

jgufi, organizacia) garkveul resursebsa da servisebTan

 fasilitatori xels uwyobs ama Tu im sakiTxze momuSave Temis wev rTa 

jgufSi efeqturi komunikaciis damyarebas;

 advokati gamodis Temis wevrTa saxeliT, raTa maT moipovon saTanado 

resursebi da servisebi;

 aqtivisti eswrafis sistemuri/instituciuri cvlilebis miRwevas, 

rac xSirad gulisxmobs Zalauflebisa da resursebis marginaluri 

jgufebisaTvis gadacemas;

 mkvlevari Seiswavlis arsebul literaturas, afasebs Sedegebs, swav-

lobs Temis resursebsa da saWiroebebs.

Temis ganviTareba

Temis ganviTareba aris Sesabamisi sferos specialistebisa da Temis 

wevrebis mcdeloba: 

 gaaZlieron socialuri kavSirebi Temis wevrebs Soris; 

 gazardon moqalaqeTa Soris TviTdaxmarebis motivacia;

 ganaviTaron adgilobrivi xelmZRvanelobis pasuxismgebloba;

 Seqmnan an gardaqmnan adgilobrivi dawesebulebebi Temis moTxov-

nilebebis Sesabamisad. 
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Temis ganviTarebis ZiriTadi miznebia:

 koleqtiuri Segnebis amaRleba; 

 monawileobis uzrunvelyofa;

 urTierTTanamSromlobis xelSewyoba;

 TviTdaxmareba ganviTareba.  

Temis gaZliereba

Temis gaZliereba aris procesi, romelic miznad isaxavs Temis 

resursebis, kompetenciis, SesaZleblobebisa da arCevanis ganviTarebas. 

gaZliereba emsaxureba Temis mier sakuTar cxovrebaze kontrolis mo-

povebas. gaZlierebaSi moiazreba pirovnuli, pirovnebaTSorisi an poli-

tikuri aspeqtebis gaZliereba cxovrebis pirobebis gasaumjobeseblad. 

socialuri samuSaos praqtikaSi Temis gaZliereba Temis ganviTarebi-

saTvis mniSvnelovania da igi xorcieldeba saTemo mobilizaciis done-

ze, rodesac socialuri muSaki Temis wevrebs problemis amocnobasa da 

problemis irgvliv mobilizaciaSi exmareba.

Temis gaZlierebis process Temis gaZlierebis Teoria udevs safuZ-

vlad. Temis gaZlierebis Teoria efuZneba mosazrebas, rom adamianis 

resursebi da misi saWiroebebi erTmaneTTan SesabamisobaSi unda imyofe-

bodes. am TeoriiT, socialuri problemebi sistemaTa sxvadasxva doneze 

xdeba da ZalauflebisaTvis brZolisa da winaaRmdegobrivi interesebis 

fonze aRmocendeba da viTardeba. klientis gaZlierebaze orientire-

bul socialur muSaks, kargad unda esmodes Zalauflebis mniSvneloba 

socialur urTierTobebSi, magram ara misi uaryofiTi mniSvnelobiT. 

klientis gaZlierebaze orientirebuli praqtikis Tanaxmad, socialuri 

urTierTobebi warmoSoben pirovnul da pirovnebaTSoris Zalauflebas, 

romlis mixedviTac SesaZlebelia sakuTar cxovrebaze kontrolis aR-

dgena, TviTrwmenis amaRleba, sxvebTan erTad muSaoba sazogadoebrivi 

cxovrebis aspeqtebis dasaxvewad da gadawyvetilebis mimReb meqanizmeb-

ze zemoqmedeba aucilebeli socialuri cvlilebis misaRwevad. am pro-

cesSi, mniSvnelovania gvaxsovdes, rom Zalauflebis arasworma gamoyene-

bam sazogadoeba SeiZleba miiyvanos sxvaTa Cagvramde, gadawyvetilebis 

miRebis procesidan sazogadoebis jgufebis gamoTiSvamde da gansaz-

Rvrul uflebaTa da TavisuflebaTa CamorTmevamde.
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saTemo mobilizaciis procesi da principebi

saTemo mobilizacia aris procesi, romlis drosac socialuri mu-

Saki exmareba adgilobriv Tems, Seafasos sakuTari resursebi, dasaxos 

samoqmedo gegma da Zalisxmeva mimarTos TemisaTvis aucilebeli prob-

lemebis mogvarebisaken. socialur muSaks am procesSi bevrnairi rolis 

Sesruleba SeuZlia: sxvadasxva mxareebs Soris urTierTobis koordini-

reba, moqalaqeTa am procesSi CarTvisa da monawileobisaTvis xelis 

Sewyoba, gamokvleva, dagegmva da Temis samoqmedo gegmis SemuSaveba Temis 

wevrebTan erTad. 

Temis mobilizacia SeiZleba TemTan muSaobis yvela modelis SemTx-

vevaSi xorcieldebodes. adgilobrivi ganviTarebis modelis Tanaxmad, 

saTemo mobilizaciis upirvelesi mizania adgilobrivi resursebis (ro-

gorc adamianuri, aseve materialuri) mobilizacia da maTi gamoyeneba 

Temis problemebis gadasaWrelad. aseTi mobilizaciis Sedegi unda iyos 

Temis mier gadawyvetilebis miRebis procesis kontroli da am kon-

trolis SenarCuneba. Temis mobilizaciis dros socialuri muSaki aris     

cvlilebis agenti, romelic eyrdnoba Temis warmomadgenelTa codnasa 

da gamocdilebas da Temis wevrebs sasurveli cvlilebis miRwevis meqa-

nizmebs sTavazobs. saTemo mobilizaciis procesSi xdeba sasurveli 

miznis misaRwevad xalxis gaerTianeba. Temis wevrTa survilebs, molo-

dinebs, miznebsa da miswrafebebs saTemo mobilizaciis dros gadamwyveti 

mniSvneloba eniWebaT, radgan swored isini arian cvlilebis mimRebni da 

mis SenarCunebaSic warmmarTveli roli unda Seasrulon. saTemo mobili-

zaciis dros xdeba Temis wevrebis gaZliereba, saerTo miznis Camoyalibe-

ba da Temis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebis procesSi maTi CarTulobis 

xarisxis gazrda.

saTemo mobilizaciis ZiriTadi miznebi

rogorc ukve viciT, saTemo mobilizacia aris procesi, romlis dro-

sac TemSi arsebuli sxvadasxva dainteresebuli mxareebi (organizaciebi, 

jgufebi, individebi) erTiandebian socialuri, samedicino Tu garemo 

problemis mosagvareblad. saTemo mobilizaciis dros Tavs iyrian pro-

fesiuli jgufebi, religiuri organizaciebi, biznes seqtoris warmo-

madgenlebi, politikosebi da ubralo moqalaqeebi erTi (an ramdenime) 

konkretuli sakiTxis irgvliv. saTemo mobilizacia aZlierebs indi-

videbsa da jgufebs moqmedebisa da cvlilebis miRwevisaken. 

risTvis aris saWiro saTemo mobilizacia? 
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 saTemo mobilizacia exmareba Temis wevrebs imis aRiarebaSi, rom maT 

aqvT garkveuli problema/gadauWreli sakiTxi;

 aZlierebs adgilobrivi gadawyvetilebis miRebis meqanizmebs TemSi;

 waaxalisebs TanamSromlobas individebsa da organizaciebs Soris;

 moaqvs axali energia TemSi;

 zRudavs dapirispirebebs da erTi da imave problemaze bevri dain-

teresebuli mxaris cal-calke muSaobas;

 aZlierebs sazogadoebriv zewolas instituciuri/sistemuri cvli-

lebis misaRwevad;

 uzrunvelyofs TanamSromlobas da resursebis efeqtur gamoyenebas.

saTemo mobilizaciis etapebi:

pirveli etapi: saTemo mobilizaciis dagegmva;

meore etapi: sazogadoebrivi cnobierebis amaRleba;

mesame etapi: koaliciis Seqmna;

meoTxe etapi: moqmedeba;

mexuTe etapi: monitoringi da Sefaseba.

saTemo mobilizaciis dagegmvis (pirveli etapis) dros xorciel-

deba Temis saWiroebebisa da resursebis Sefaseba- SeiZleba sxvadasxva 

formatiT warimarTos. erT-erTi formatia martivi kiTxvaris gamoyene-

ba, magaliTad:

 vin zaraldeba yvelaze mwvaved arsebuli problemiT? (magali-

Tad, Tu problemas warmoadgens bavSvze zrunvis alternatiuli 

servisebis ararseboba TemSi, vin SeiZleba zaraldebodes am prob-

lemiT yvelaze metad?). 

 rogoria arsebuli problemis zegavlena zogadad Temze? (maga-

liTad, bavSvze zrunvis alternatiuli servisebis ararseboba 

zogadad ra problemebs ganapirobebs TemSi?).

 ra warmoadgens problemis gadawyvetis barierebs? (ratom ar 

iqmneba alternatiuli servisebi: saxelmwifo politikis araefeq-

turobis gamo? dafinansebis problemis gamo? sazogadoebis in-

formirebulobis donis naklebobis gamo?).

 ra resursebi arsebobs TemSi aRniSnuli problemebis mosagva-
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reblad? (gvyavs Tu ara bavSvze zrunvis sferoSi momuSave socia-

luri muSakebi? arsebobs Tu ara iseTi servisebi, romelTa bazazec 

SesaZlebelia alternatiuli momsaxurebis ganviTareba? kidev ra 

saxis resursebis saWiroeba ikveTeba?).

 ra nabijebi gadaidga warsulSi aRniSnuli problemis mosagva-

reblad? (vin iyo CarTuli warsulSi problemis mogvarebaSi? ra 

Sedegebi gamoiRo am mcdelobebma? kidev xom ar mimdinareobs TemSi 

muSaoba am mimarTulebiT?).

dagegmarebis etapzeve unda ganisazRvros im adamianTa jgufi, rom-

lebic saTaveSi Caudgebian saTemo mobilizaciis process. imisaTvis, 

rom samuSao jgufi momavalSi Seikras, aucilebelia maTi swori SerCeva 

pirveli etapidanve daiwyos. dagegmarebis etapze TemTan muSaobis meTo-

debs warmoadgens interviuebis Catareba da saTemo forumebis mowyoba, 

sadac gamoikveTebian is adamianebi da organizaciebi, romlebic proble-

mis mogvarebiT arian dainteresebulni. 

sazogadoebrivi cnobierebis amaRleba, rogorc wesi, ukavSirdeba 

TemSi informaciuli broSurebis an bukletebis gavrcelebas problemis 

simwvavesTan dakavSirebiT. mas Semdeg, rac dasruldeba Temis Sefaseba, 

SesaZlebelia daibeWdos informacia imis Sesaxeb, Tu rogoria TemSi 

problemis aqtualuroba, simwvave da gavrcelebis statistika. 

koaliciis Seqmna - koalicia unda iyos warmomadgenlobiTi da aer-

Tianebdes Temis sxvadasxva dainteresebul pirebsa da jgufebs. aucile-

belia gvaxsovdes, rom saTemo mobilizacia aris mxolod procesi da igi 

garkveuli Sedegis miRwevas isaxavs miznad. es Sedegi ki mxolod maSin 

miiRweva da SenarCundeba, Tu Temis wevrebi igrZnoben procesze pasuxis-

mgeblobas. 

pirvel rigSi saWiroa, rom koaliciaSi CarTulma adamianebma Camoa-

yalibon erTiani xedva. am SemTxvevaSi saTemo mobilizatoris roli imaSi 

mdgomareobs, rom daexmaros koaliciaSi CarTul pirebs gansazRvron, 

Tu ras niSnavs maTTvis problemis gadawyveta (magaliTad, erTi wlis 

Semdeg Cvens TemSi aRar iarsebebs SromiTi migraciis problema). xedva 

SeiZleba iyos sakmaod farTo da maqsimalisturi. igi ukavSirdeba Temis 

wevrTa mier warmatebis gansazRvras (ras niSnavs TqvenTvis warmateba?). 

mas Semdeg, rac Temis wevri (koalicia) Camoayalibebs sakuTar xedvas, 

aucilebelia ganisazRvros misia (ra unda gakeTdes da ratom?) rogorc 

wesi, misia xedvisagan imiT gansxvavdeba, rom aris mokle da konkretuli 

(saTemo organizacia “momavali” miznad isaxavs TemSi bavSvze zrunvis al-

ternatiuli servisebis ganviTarebas, raTa TemSi yovel bavSvs Rirseuli 
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aRzrdis saSualeba misces). 

koaliciis Seqmna saerTo Sexvedris daniSvniT unda daiwyos. Sexved-

raze koaliciis potenciur wevrebs unda gavacnoT Temis Sefasebis 

Sedegebi, broSurebi (an sainformacio furclebi) sazogadoebrivi cno-

bierebis amaRlebasTan dakavSirebiT.                   

moqmedebis etapi strategiuli gegmis SemuSavebasa da mis ganxor-

cielebas ukavSirdeba. rogorc wesi, mosaxerxebelia gegmis Sedgena Sem-

degi formatiT:

mizani

miznis 

misaRwevi 

aqtivobebi

pasuxismgebeli 

pirebi
vada

saWiro 

resursebi
partniorebi

moqmedebis etapis mniSvnelovani nawilia biujetis Sedgena. radgan 

saTemo mobilizaciis procesi yovelTvis SezRuduli biujetis piro-

bebSi mimdinareobs, unda moxdes finansuri resursebis swori gaTvla. 

Tu biujeti kompleqsur xasiaTs miiRebs, SeiZleba koaliciis wevrebs 

sTxovoT, Seasrulon buRaltris funqcia. koaliciis wevrebs SeuZliaT 

Seadginon sagranto ganacxadis forma da dafinansebis mosapoveblad 

sxva dasxva donor organizaciebs mimarTon. 

monitoringisa da Sefasebis etapze unda ganisazRvros, Tu ra saSu-

alebebiT moxdeba monacemTa Segroveba da maTi damuSaveba. saTemo mobi-

lizaciis procesSi CarTulma pirebma ar unda ganaxorcielon Sefaseba. 

ufro optimaluria, rom gareSe pirma an organizaciam iTavos am funq-

ciis Sesruleba. 
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Tavi 5

socialuri muSaki, rogorc socialuri advokati 

nino SatberaSvili

advokatobis movaleoba socialurma muSakebma istoriulad ikisres 

da warmatebiTac axorcielebdnen mas, gansakuTrebiT ki wina saukunis 

dasawyisSi. socialuri muSakebi aqtiurad ibrZodnen qalTa saarCevno 

uflebebisaTvis, qalTa qonebis flobis uflebisaTvis, Tanabari xel-

fasebisaTvis. pacifistTa moZraobac, rasac Rvawlmosili socialuri  

muSakebi axorcielebdnen, garkveulwilad xom ufleba dacviTi xasiaTis 

matarebelia. 

advokatobis misia Cvens droSic xazgasmulia socialuri muSaobis 

yvela saerTaSoriso SeTanxmebebSi. magaliTad, socialur muSakTa saer-

TaSoriso federaciis mier socialur muSakTaTvis  Camoyalibebul  glo-

balizaciis zegavlenis Sedegad warmoqmnil cvlilebebTan gamklavebis  

xuT elements Soris advokatoba umTavresia (SatberaSvili, 2011). war-

mogidgenT xuTives:  

1. 16 wlamde asakis bavSvebisaTvis universaluri ganaTlebisadmi 

xelmisawvdomoba;

2.  dasaqmebis xelSewyoba (gansakuTrebiT maTTvis, vinc “Ria” Sromis 

bazarze diskriminirebulia an diskriminaciis riskis winaSea);

3. socialuri dacvis lobireba da socialuri dacvis programebSi 

wvli lis Setana im adamianebis socialuri uflebebis dasacavad, 

romlebsac ar ZaluZT Tavad daicvan sakuTari uflebebi (mag., asa-

kis an uunarobis gamo);

4. bavSvTa dacva gaeros bavSvis uflebebis dacvis konvenciis 

moTxovnebis Sesabamisad;

5.  axali iniciativebis ganviTareba moqalaqeTa monawileobisa da maTi 

uflebamosilebis gazrdis safuZvelze. 

dameTanxmebiT, rom TiToeuli aris advokatobis elementebis Semcve-

li, zogierTi ki eqskluziurad advokatobis ganxorcielebas gvavalebs. 

advokatobis funqcia ar aris lokaluri profesiuli valdebuleba, is 

saerTaSoriso profesiuli misiaa, romelic ar unda gaxundes drosa da 

sivrceSi. winaaRmdeg SemTxvevaSi Cven Cvens profesiul misias ki ar va-
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xorcielebT, aramed ubralod samsaxurebriv movaleobas. 

socialur muSakTa eTikis kodeqsis mixedviT, advokatoba aris am pro-

fesiis warmomadgenelTa ZiriTadi profesiuli valdebuleba. saqarT-

velos socialur muSakTa asociaciis  ganmartebiT ki:

socialuri muSaobis ZiriTad misias warmoadgens adamianTa keTil-

dReobis amaRleba da mosaxleobis ZiriTadi moTxovnilebebis dakmayo-

fileba, amasTan gansakuTrebiT mniSvnelovania socialurad daucveli 

fenebis keTildReobaze zrunva.  

ramdenad vaxorcielebT Cven am misias? gvevaleba ki es Cven Cveni 

dasaqmebis adgilze? Tu miuxedavad imisa gvevaleba Tu ara is mainc Cve-

ni profesiuli vadlebulebaa?  modiT, SevecadoT qarTuli sinamdvilis 

gaazrebas am mimarTulebiT.

Ria sazogadoeba saqarTvelos mier mxardaWerili proeqtis “samoqa-

laqo sazogadoebis dialogis gaumjobeseba socialuri muSaobis poli-

tikis gansaviTareblad“ farglebSi socialuri muSaobis situaciurma 

analizma, romlis mizani iyo  saqarTveloSi arsebuli socialuri muSa-

obis momsaxurebis Sesaxeb informaciis mopoveba, cxadyo, rom damqi-

ravebelTa mxolod Zalian mcire procents aqvs wayenebuli daqiravebul 

socialur muSakTa samuSao aRwerilobaSi advokatobis moTxovna. ufro 

metic, zogierTi damqiravebeli, politikuri Tu instituciuri sargeb-

lis mopovebis mizniT, erideba agresiuli politikis gatarebas benefi-

ciaris interesebis dasacavad. socialuri muSakic dgas organizaciuli 

moTxovnebis tyveobasa da profesiul eToss Soris arCevanis gakeTebis 

winaSe.  es ki sakmaod rTuli arCevania. Tumca igi Cveni gasakeTebelia 

profesiis ganviTarebis am sawyiss etapze. gamodis, rom Cven gvakisria 

pasuxismgebloba ar gavaxunoT es funqcia da gamudmebiT vaswavloT 

dainteresebul pirebs ra aris namdvili socialuri muSaoba, ras gulisx-

mobs is da ramdenad didi adgili uWiravs profesiuli funqciis ganxor-

cielebaSi advokatobas. 

Snaiderisa da lesteris (2001) mixedviT, advokatoba socialur muSao-

baSi aris  momsaxurebis mimRebis (mimRebebis) an mizezebis eqskluziuri 

da erToblivi wardgena forumze, usamarTlo da upasuxismgeblo siste-

maSi  gadawyvetilebis miRebis procesze sistematiuri zemoqmedebis mox-

denis mizniT.

radgan socialuri muSaobis misias warmoadgens ara mxolod adamianze 

zrunva, aramed  adamianze da mis socialur garemozec, liTzerfelneri 

da petri (1997) erTmniSvnelovnad acxadeben, rom  „socialuri muSaobis 
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profesia miiCnevs beneficiaris advokatobas eTikur pasuxismgeblobad 

da socialuri muSakis ZiriTad funqciad“. groseris azriT (1965), mar-

Talia advokatoba samarTlis sferodanaa kooptirebuli, magram so-

cialuri advokati unda iyos ara mxolod ufleba damcveli, Suamavali, 

eqsperti, konsultanti, megzuri an socialuri Terapevti, aramed „so-

cialuri konfliqtis partizani“. braiarma (1968) ki advokatoba socia-

lur muSaobaSi SemTxvevis marTvis meTodologiaSi ganaTavsa. ai ra did-

ia advokatobis roli Cvens profesiaSi. 

riTia ganpirobebebuli socialuri muSakis survili, 
gaxdes ufleba damcveli

modiT, SevecadoT gaviazroT ra amoZravebs socialur muSaks, rode-

sac is ufleba damcavi xdeba? amis sxvadasxva mizezi arsebobs,  lesteri 

da Snaideri (2001)  ki aseT klasifikacias gvTavazoben:

 gaRizianeba, romelic axlavs arasasikeTo cvlilebebze orien-

tirebuli samuSaos Sesrulebas;

 sasikeTo cvlilebis inicirebis gamocdileba;

 Cagvrisa da damcirebis piradi gamocdileba;

 socialuri cvlilebebis Sesaxeb informaciis zegavlena;

 TviT-rwmena, rom SegviZlia sasikeTo cvlilebebis keTeba adami-

anTa sakeTildReod.

daucveli adamianebis interesTa dacva ki gansakuTrebul Zalisxme-

vas moiTxovs TiToeuli Cvenganisagan. daucvelobis faqtori orgvaria: 

 garemoTi gamowveuli da 

 pirovnuli unarebiT gamowveuli. 

zogierT SemTxvevaSi pirveli dominirebs, zogierTSi ki meore. iseTi 

situaciebic xSiria, rodesac orivea saxeze. xSiria aseve SemTxvevebi, 

rodesac adamians ar aqvs gaazrebuli sakuTari uflebebi da saWiroebebi, 

rac am uflebebiT sargeblobas moiTxovs. socialuri muSakis valia igi 

mas daexmaros  am uflebebSi gaTviTcnobierebaSi da aswavlos sakuTari 

uflebebiT sargebloba sakuTari saWiroebebis dakmayofilebisaTvis.

saWiroebis kriteriumi, ris mixedviTac zogs eniWeba ufleba isargeb-

los socialuri momsaxurebiT, zogs ki ara  eTikuri gansjis sakiTxia 

imis Sesaxeb, Tu ra socialuri pasuxismgebloba gvakisria socialuri 

problemebis gadaWrisa da mwiri resursebis efeqtianad da samarTlianad 
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gadanawilebaSi. profesiuli pasuxismgeblobis gaazrebis Semdeg ki so-

cialuri advokatobis anbanis codnaa saWiro. rac ufro kargad vflobT 

advokatobis teqnikas, miT ufro efeqtianad vasrulebT  socialurad 

daucvelTa keTildReobaze zrunvis valdebulebas. 

adamianis  saWiroebebis Tema arsebiTia socialuri muSakebisaTvis, 

radgan maTi daukmayofilebloba niSnavs, rom adamianis sicocxlis 

xarisxi mcirdeba, mas gadarCenis an ganviTarebis safrTxe emuqreba.  

sxvadasxva asakSi es Tema gansxvavebul mniSvnelobas iZens. magaliTad, 

bavSvebis saWiroebebze saubrisas igi kidev ufro aqtualuria, radgan 

bavSvoba cxovrebis is periodia, gansakuTrebiT ki adreuli bavSvoba, 

romlis ganmavlobaSic  daukmayofilebeli saWiroebebis kvali mTeli 

cxovrebis ganmsazRvrelia (SatberaSvili, 2010).

modiT jer CamovyalibdeT  Tu risTvis gvWirdeba  Cven adamianTa 

saWiroebebis codna?  imisaTvis, rom vizrunoT sxva adamianze, davicvaT 

misi interesi da uflebebi aucilebelia jer maTi saWiroebis gansazRvra. 

amave dros ara mxolod saWiroebis daukmayofileblobaa CvenTvis saWiro 

informaciis Semcveli, aramed deficitis xarisxic. rasakvirvelia yvela 

saWiroebis gazomva Tanabrad advili ar aris, magaliTad, mentaluri an 

ganaTlebis saWiroebis gazomva ise zustad, rogorc sakvebi saWiroebisa 

rTulia. Tumca, normaluri gonebrivi SesaZleblobebis zRvari  dadge-

nilia yvela asakisaTvis. ufro rTulia  emociuri saWiroebebis dadgena, 

radgan es Zalian piradulia, Sesabamisad individualur midgomas 

saWiroebs da maTi dakmayofileba ar eqvemdebareba saerTo „mkurnalobas“ 

(arlti, 1933). Cven unda vinteresdebodeT ara mxolod im saSualebebiT, 

riTic adamianebi  SeZleben sabaziso saWiroebebis dakmayofilebas, 

aramed im saSualebebiTac, romliTac isini ara–sabaziso saWiroebebis – 

socialuri saWiroebebis dakmayofilebas SeZleben. 

imisaTvis, rom davakmayofiloT adamianis saWiroebebi gvWirdeba 

materialuri resursebi, dro da codna (arlti meisTan da pentisek-

Tan, 2009). garda materialuri resursebis deficitis gamo gamowveuli 

daukmayofilebeli saWiroebebisa, bevria iseTic, romelic erTis mxriv 

adamianis saWiroebebis Sesaxeb ucodinrobis, an am saWiroebebis dakmayo-

filebis efeqtiani gzebis ar codniTaa gamowveuli.  radgan SevTanxm-

diT, rom saWiroebebis dakmayifilebas garda survilisa codna sWirdeba, 

modiT socialuri advokatobis anbanis Seswavlas SevudgeT. 
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socialuri advokatobis ganxorcielebis doneebi

socialuri advokatoba sam doneze xorcieldeba: 

 individisa da ojaxis doneze;

 sistemisa da politikis doneze da 

 sakanonmdeblo doneze.

advokatoba individisa da ojaxis doneze

„beneficiaris dacvis” saWiroeba warmoiSoba maSin, rodesac individs 

an ojaxs  ar ZaluZs sakuTari ZalebiT daicvas Tavisi interesebi da 

saWiroa Careva maT garemomcvel “sistemaSi”.

individisa da ojaxis dacvis elementebi sam ZiriTad kategoriad 

xarisxdeba: Sefaseba, dagegmva da qmedeba.

Sefaseba, rogorc dacvis pirveli safexuri moiTxovs beneficiaris 

mdgomareobaSi  zedmiwevniT garkvevasa da problemis arsSi Cawvdomas. 

amisaTvis aucilebelia SevagrovoT informacia sxvadasxva wyaroebidan, 

movaxdinoT problemis konceptualizacia imgvarad, rom mis gadasaWre-

lad realuri samuSao gegma SevimuSaoT. Tu mraval-problemian situa-

ciasTan gvaqvs saqme, avwon-davwonoT ra unda iyos pirveli nabiji (Sat-

beraSvili, 2008).

Sefaseba gulisxmobs, imis gansazRvrasac Tu ra SeuZlia beneficiars 

gaakeTos sakuTari TavisTvis sakuTari ZalebiT. amisaTvis aucilebelia:

 gamoviyenoT misi Zlieri mxareebi;

 SevafasoT SeuZlia Tu ara mas damoukideblad imoqmedos Cveni 

rCevebisa da wardgenis gareSe;

 aqvs Tu ara mas gamomuSavebuli iseTi aucilebeli unar-Cvevebi, 

rogoricaa tolerantoba sibrazisa da gaRizianebis mimarT;

 gvaqvs Tu ara imis dro, rom vimuSaoT misi unar-Cvevebis ganviTa-

rebaze;

 aris Tu ara igi sakmarisad motivirebuli, rom CaerTos procesSi 

damoukideblad an CvenTan erTad.

Sefaseba aseve gulisxmobs im organizaciisa an/da individis identi-

ficirebas, romelsac Seswevs am problemis gadaWris unari.  aucilebe-

lia, ganvsazRvroT sistemis romeli segmentia pasuxismgebeli, romel 

individebs SeuZliaT daxmareba, an vis SeuZlia zegavlena moaxdinos maT-
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ze. unda davfiqrdeT ra gazrdis Zalauflebis mqoneTa motivacias, rom 

dagvexmaron. 

sxvadasxva sistemebs sxvadasxva miznebi aqvT (mag., fsiqikuri janmrT-

elobis, bavSvTa keTildReobis, ganaTlebis, sasjelaRsrulebis da a.S.), 

magram yvela es sistema konkretul miznobriv jgufs unda emsaxure-

bodes, rac saboloo miznamde – mosaxleobis socialur keTildReobamde 

migviyvans.

dagegmvis  procesi sami komponentisagan Sedgeba: mizani, strategia 

da taqtika.

gvaxsovdes, rom samoqmedo gegma, partniorebi da samoqmedo dro wi-

naswar gansazRvruli unda gvqondes. beneficiari unda CavrToT dageg-

mvis procesSic, gansakuTrebiT iseT SemTxvevebSi Tu misi gamocdileba 

problemasTan mimarTebiT metad individualuria, Cven ki amis gamoc-

dileba saerTod ar gvaqvs. magaliTad, Tu eTnikuri umciresobebis war-

momadgenelTa samsaxurSi varT da Tavad umravlesobas warmovadgenT, an 

mavne nivTierebebze damokidebul pirTa dacvas vaxorcielebT da Tavad 

arasodes vyofilvarT momxmarebeli. aucilebelia gavuziaroT gegma ko-

legebs, es gegmis daxvewaSi dagvexmareba. unda gvqondes alternatiuli 

gegmac.

qmedeba saWiro kontaqtebis damyarebasa da samuSaos Sesrulebas gu-

lisxmobs. mogexsenebaT, rom yvela cvlileba adamianebis saSualebiT 

xorcieldeba, amitom problemis gadaWra didwiladaa damokidebuli ima-

ze Tu vis vicnobT. unda SevecadoT viyoT kolegialurni da megobrulni 

da SevqmnaT resiprokaluri garemo – damexmarebi dagexmarebi. 

gvaxsovdes, sanam vinmes davadanaSaulebT warumateblobaSi, darw-

munebuli unda viyoT, rom rac mogveTxoveboda warmatebis misaRwevad 

yvelaferi SevasruleT.

advokatoba sistemisa da politikis doneze

modiT, axla sistemisa da politikis  doneze dacvis mimoxilva daviw-

yoT.  

sistema regulirebadi organizebuli saqmianobis sferoa, romelSic 

moiazreba amave sistemaSi myof adamianTa da organizaciaTa zogierTi 

saqmianobis makontrolebeli avtoritetisa da Zalauflebis mqone 

pirebi da kontrols daqvemdebarebuli organizaciebi da subieqtebi. 

politika ki zogadi an konkretuli gegmaa, romelsac organizacia an 

xelisufleba iyenebs samoqmedo mimarTulebad.  



praqtikuli  saxelmZRvanelo 185

socialuri muSaobis profesiis aqcenti  sazogadoebis winaSe mdgar 

yvelaze mwvave problemebze unda keTdebodes da ar unda Semoifargle-

bodes individualuri saWiroebebis mogvarebiT. es ki xSirad sistemur 

doneze cvlilebebis inicirebas moiTxovs. amiT vzogavT Cvens drosa da 

energias, radgan is rac problemuria erTisaTvis da amave dros proble-

muria oTxmocdacxrametisTvis asi socialuri muSakis damoukidebeli, 

Tundac gulanTebuli Zalisxmevis Sedegadac ki ar iZleva imis garantias, 

rom damatebiTi asisaTvis ar gaxdeba problemuri. aseT SemTxvevebSi ki 

Zalisxmevis gaerTianeba, ufro mobilizebuli da analitikuri samuSaos 

Catarebaa saWiro, Tundac ufro did dros da resursebis konsolida-

cias moiTxovdes. 

rogor SevcvaloT sistema? Signidan gareT, garedan SigniT, Se-

fasebis, dagegmvisa da qmedebis elementebis mocviT Tu Zalauflebis 

mqoneTa darwmunebiT cvlilebis aucileblobaSi.

cvlilebis moxdena Signidan gareT uamrav gaurkvevlobas ukavSir-

deba, maT Soris samsaxuris dakargvis risks, rac dRevandeli umuSevrobis 

fonze  kidev ufro realisturi da safrTxilo riskia.  arsebobs aseve 

dawinaurebis Sansis dakargvis SiSi. socialuri muSakebisTvis, romlebsac 

aqvT ambicia meti aRiareba moipovon, meti anazRaureba miiRon, Sida 

advokatobis safasuri  dramatulad izrdeba, radgan safrTxis qveS 

eqceva maTi statusis, usafrTxoebisa da zemoT mobilobis sakiTxi. 

gvaxsovdes, rom Seupovari socialuri muSaki fasobs profesiul 

wreebSic da maT TvalSic, visac is emsaxureba. 

miuxedavad imisa, rom socialuri muSakebi xedaven organizaciuli 

cvlilebebis  aucileblobas da surT amisaTvis brZola, maT ukan xevs 

damqiraveblis mxridan damsjelobiTi RinisZiebis gatarebis safrTxis 

SiSi, romlisganac maT Znelad Tu vinme daicavs. aq profesiuli advo-

katobis meqanizmis gaZlierebaze unda CavfiqrdeT. im qveynebSi, sadac 

is Zlieria, socialuri muSakis mourideblad samsaxuridan daTxovnasac 

ufro erideba damqiravebeli. 

amave dros beneficiaris saxeliT saubari moiTxovs imis gaTvalis-

winebasac Tu ra resusursi arsebobs organizaciaSi am moTxovnis da-

sakmayofileblad. keTildReobisaTvis saxelmwifo xarjebis Semcirebis 

politikis fonze sul ufro Zneli xdeba administraciuli winaRobebis 

gadalaxva. 
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advokatoba sakanonmdeblo doneze

axla modiT ganvixiloT ras gulisxmobs advokatoba sakanonmdeblo 

doneze.

sakanonmdeblo doneze advokatoba gulisxmobs socialuri proble-

mebis mogvarebisaTvis samarTlebrivi meqanizmis Seqmnas.  daxvewili 

kanonmdebloba efeqtiani aRsrulebis meqanizmiT  problemebis mogva-

rebis winapirobaa.     

sakanonmdeblo doneze advokatobisaTvis aucilebelia: koaliciis 

Seqmna da molaparakebebis warmoeba da kompromisi SeTanxmebis misaRwevad 

sakanonmdeblo ganacxadebsa da kanonproeqtebze. 

arsebobs kanonproeqtis kanonad gadaqcevis sxvadasxva, rogorc xe-

lisSemSleli, aseve xelisSemwyobi faqtori (SatberaSvili, 2007). 

xelis SemSleli faqtorebia:

 didi fiskaluri cvlilebebi: kanonproeqts dasWirdeba mniS-

vnelovani fuladi resursebis gamoyofa;

 didi socialuri cvlilebebi: bevri xalxi, organizaciebi da prog-

ramebi dazaraldebian. momsaxurebebis miwodebis sistema sagrZnob-

lad Seicvleba da beneficiarTa ricxvi ki sagrZnoblad gaizrdeba. 

 arapopularuli Sinaarsi: kanonproeqti exeba im adamianTa jgufebs, 

romlebic miiCnevian uvargis, korumpirebul an stigmatizirebul 

adamianebad.  

xelis Semwyobi faqtorebia:

 mcire fiskaluri cvlilebebi: ganxorcielebis Rirebuleba daba-

lia an saerTod ar arsebobs.

 umniSvnelo an ararsebuli socialuri cvlilebebi: SemoTavazebu-

li cvlilebebi moiTxovs minimalur Sesworebebs arsebul regula-

ciebSi.

 popularuli Sinaarsi: sazogadoeba simpaTiiTaa ganwyobili am 

kano nis beneficiarTa mimarT.    

saWiroa gaviTvaliswinoT kanonmdebelTa piradi interesebi. warmod-

genil kanonproeqts an iniciativas maTTvis an piradi sargebeli unda 

mohqondes an aqtualuri iyos sxvadasxva mosazrebiT: politikuri an 

socialuri motiviT, an maTTvis popularobis momtani unda iyos. meti 
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fulis moTxovna, meti Zalauflebis an socialur muSakTa samuSao sta-

tusis ganmtkiceba ar aris kanonmdebelTaTvis saintereso motivacia. 

kanonmdebels unda amoZravebdes ara marto kanonproeqtis gatanis Jini, 

aramed am ganacxadis sxva kanonmdebelTaTvis “miyidvis” motivacia. 

sakanonmdeblo advokatobaSi didi mniSvneloba eniWeba faqtebis 

miwodebas. faqtebi politikis Seqmnis procesis mamoZravebeli Zalaa. 

sakanonmdeblo advokatobaSi ori tipis faqtia gamosadeqi: 

 faqtebi, romlebic TviT problebas gansazRvraven, da 

 faqtebi, romlebic iZlevian informacias, im xalxze, vinc am prob-

lemiT dazaralda an im xalxze, visac aqvs zegavlena maT gadaWraze.

imisaTvis, rom movipovoT faqtebi sakanonmdeblo advokatobisTvis, 

aucilebelia gvqondes informacia:

 problemaze da im xalxze, visac es kanonmdebloba Seexeba;

 sakanonmdeblo procesze;

 kanonze;

 fiskalursa da politikur viTarebaze.

aucilebelia beneficiaris an beneficiarTa jgufis saWiroebebis rac 

SeiZleba zustad da zedmiwevniT aRwera. problema unda Sefasdes, dasa-

buTdes, gaanalizdes, gamoikvlios guldasmiT, aRiweros misi istori-

uli ganviTareba da masStabebi, zegavlena klientebze, zegavlena sazoga-

doebaze da Temze. advokatebi unda icnobdnen arsebul kanonmdeblobas 

da aanalizebdnen maT naklsa da dadebiT mxareebs. socialur advokats 

unda SeeZlos dasabuTebulad warmoadginos  ganacxadis upiratesoba 

arsebul, moqmed kanonebze. 

kanonproeqts ufro metad damajerebels xdis da mis warmatebas did-

wilad ganapirobebs piradi Tavdadeba. amitom, rac ufro meti dasacavi 

jgufis warmomadgeneli socialuri muSakia CarTuli samuSao jgufSi, 

miT ufro damajerebelia cvlilebis moTxovna. es ki garkveulwilad 

cvli lebas  realisturadac aqcevs.

advokatma kanonmdebels detaluri fiskaluri prognozi unda 

warudginos. kanonmdeblebma zustad unda icodnen ra xarjebTanaa 

dakavSirebuli kanonproeqtis ganxorcieleba, ramdenia sawyisi Rire-

buleba, Rirebuleba erTi wlis Semdeg, mimdinare xarjebi, saWiro 

aRWur viloba. aseve daangariSebuli unda iyos ra iqneba Rirebuleba Tu 

kanonproeqti ver gava. 
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gvaxsovdes, kanonmdeblebi upiratesobas iseT politikas aniWeben, 

romlis gatarebis mcdelobac iyo warsulSi. aseTi kanonproeqtebis 

miRebis saWiroeba ufro advili dasamtkicebelia, vidre sul axali ini-

ciativisa. 

berketebi, romlebic socialur muSaks aqvs 
advokatobis ganxorcielebaSi

modiT ganvixiloT ra berketi aqvs socialur muSaks xelSi advokato-

bis ganxorcielebaSi warmatebisaTvis. upirveles yovlisa beneficiaris 

dacvis legitimurobas socialuri muSakisaTvis misi profesiuli mandati 

ganapirobebs, radgan es misi profesiuli eTikis sakiTxia. rasakvirvelia 

im qveynebSi, sadac profesiuli eTikis kodeqsi kanonieri dokumentia da 

mis darRvevas sanqciebic axlavs, profesiulad gamarTlebuli qmedebis 

dacvis meti berketi arsebobs da piriqiT darRvevisaTvis pasuxismgeb-

loba ekisreba profesionals. patis (1974) azriT, rodesac advokatobis  

misia damqiravebeli organizaciis politikasa da procedurebTan kon-

fliqtSia, praqtikosi beneficiaris interesebs organizaciulze maRla 

unda ayenebdes. es misi profesionalizmis gamoxatulebaa avtomaturad. 

administratorebis mxridan biurokratiuli politikisa da proce-

durebis SenarCunebis mcdeloba maTi profesiuli da/an Tanamdebobrivi 

rolis dacvas emsaxureba, rac Cvengan ar moiTxovs Cveni rolis umalve 

ugulebelyofas. administratorebi, romlebic ugulebelyofen „wina 

xaz ze“ mdgomi socialuri muSakebis mosazrebebs, emsaxurebian proble-

mis gaRvivebas nacvlad imisa, rom emsaxurebodnen mis  gadaWras.  Cven ki 

Tu Tavad vugulebelyobT  imas, risTvisac vibrZviT, SevuerTdebiT am 

problemebis gamRvivebelTa gunds. 

ramdenime xerxi beneficiaris intersebis dacvisaTvis

pati (1974) gvTavazobs ramdenime xerxs, rac Cveni damqiraveblebis  wi-

naSe beneficiaris interesebis dacvisas gamogvadgeba:

1.  advokats unda SeeZlos problemis irgvliv sakuTari codnis gamom-

JRavneba. es mas saSualebas aZlevs mas mousmino da mis mier SeTava-

zebuli gamosavali yurad iRon; 

2. advokats unda SeeZlos misi argumentebis damqiravebeli saagentos 

interesebTan SesabamisobaSi warmodgena. Tu organizaciis misiaa 

samizne jgufebis interesebis dacva, maSin socialur muSakzea 

damokidebuli ramdenad naTlad warmoadgens da daasabuTebs bene-
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ficiaris am konkretuli problemis mogvarebis organizaciul mi-

siasTan Sesabamisobas;

3. socialuri muSaki unda daexmaros damqiravebels „erToblivi“ ori-

entaciis CamoyalibebaSi. maT marTebT Seaxsenon damqiraveblebs, 

rom isini unda gegmavdnen da axorcielebdnen xalxTan erTad da 

ara xalxisTvis; 

4. socialurma muSakma unda gaanaTlos am konkretuli sakiTxis irgv-

liv kolegebi, romlebic amave uwyebaSi muSaoben, raTa erToblivad 

Camoyalibdnen damqiraveblisaTvis problemis mogvarebis  SeTava-

zebis gegmaze; 

5. advokatobis xarjT–efeqtianoba kargi damarwmunebeli argumentia  

moTxovnis dakmayofilebisaTvis; 

6. advokatobis struqtura unda asaxavdes saagentos yvela uwyebis 

kontribuciis dones. 

bevri saagento cvlilebis moTxovnisadmi loialuri xdeba mxolod 

maSin, rodesac iZulebulia an rodesac misi ignorireba aRar xerxdeba. 

zogadad xSiria SemTxvevebi, rodesac cvlilebis mcdeloba winaaRmde-

gobas awydeba status kvos darRvevis SiSiT. 

bevr saagentoSi socialuri muSaobis praqtika gansazRvrulia 

mmarTveli rgolis mier, romelSic iSviaTad Tu aris warmodgenili so-

cialuri muSaki. jefi (1978) Tvlis, rom menejeruli rgolis praqtikaze 

zegavlena mdore praqtikis sindromis racionalizacias iwvevs. 

alberti (1983) gvTavazobs organizaciaSi danergili wesebisa da regu-

laciebis Sesacvlelad  faqtebis moZiebisa da dazustebisTvis kiTxvebs:

• arsebobs Tu ara raime sakanonmdeblo aqti, romelic mocemul 

sakiTxTan dakavSirebuli cvlilebebis gatarebisaTvis saagentos 

uflebamosilebas aniWebs?

• saagentos Sida regulaciebi SesabamisobaSia im sakanonmdeblo 

aqtTan, romliTac saagento operirebs?

• advokatTa mier interpretirebuli regulacia SesabamisobaSia im 

sakanonmdeblo aqtTan, romliTac saagento operirebs?

warmatebis ganmapirobebeli faqtorebi

socialuri advokati Zlieri lideruli unar-CvevebiT unda gamoirCe-

odes. mas unda SeeZlos ara marto mokvleva da kritikuli analizi, ara-
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med samuSaos delegireba da didi amocanis patar–patara komponentebad 

dayofa, raTa procesi ufro advili samarTavi iyos. advokatoba aris 

qmedeba da ara mxolod saubari, Tumca advokaturis jgufSi unda iyvnen 

oratoruli niWis mqone adamianebic. am sakiTxs Cven mogvianebiT CavuR-

rmavdebiT.

jgufuri samuSao

advokatobis warmatebas didwilad ganapirobebs jgufuri samuSao. 

advokatobis istoriis manZilze iSviaTad Tu SevxvdebiT individualuri 

advokatobis warmatebul SemTxvevebs, rodesac individma SesZlo sazo ga-

doebis yuradRebis mipyroba da Zalauflebis mqoneTa darwmuneba cvli-

lebis aucileblobaSi. advokatoba, gansakuTrebiT Tu es marginalur 

jgufebs exeba, jgufuri unda iyos Semdegi 4 mizezis gamo:

 demokratiul saxelmwifoSi cvlileba mxolod im SemTxvevaSi xdeba 

Tu mas amomrCevelTa umravlesoba uWers mxars;

 advokatobas Tavdauzogavi Sroma sWirdeba;

 jgufuri muSaoba ideebis testirebis saSualebas iZleva;

 sazogadoebisa da mediis yuradRebis mipyroba jgufebs metad xe-

lewifebaT, vidre individebs.

advokaturi jgufebis Semdegi tipebi arsebobs: 

 miznobrivi jgufebi;

 savaWro asociaciebi;

 profesiuli asociaciebi;

 kavSirebi;

 sazogadoebrivi organizaciebi;

 religiuri da eTnikuri organizaciebi;

 genderul sakiTxebze orientirebuli organizaciebi;

 koaliciebi;

 mrCevelTa sabWoebi.

axali jgufis Seqmnamde daniSneT sainformacio Sexvedra, romelic 

moemsaxureba saerTo interesebis gamokveTasa da saerTo poziciebis 

dafiqsirebas, rasac urTierSeTanxmebuli struqturis ganviTareba da 

samoqmedo gegmis Seqmna mohyveba. advokatisaTvis aucilebelia gaafar-

Toos Tavis mxardamWerTa wre. rac ufro meti adamiani uWers mxars axal 
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iniciativas da rac ufro metia maT Soris gavleniani piri, miT ufro 

izrdeba kanonproeqtis gasvlis Sansi. amitom, koaliciis Seqmna gamar-

jvebis erT-erTi winapirobaa. 

arsebobs sakanonmdeblo koaliciis ori sxvadasxva saxeoba: droebiTi, 

erTjeradi koalicia da formaluri, mudmivmoqmedi koalicia. ra saxis 

koalicia waadgeba sakiTxis warmatebiT gadawyvetas am sakiTxis aqtua-

lobis, simwvavisa da mocvis mixedviT ganisazRvreba.  mniSvnelovania imis 

gaazrebac Tu ramdenad aerTianebs es sakiTxi koaliciis wevrebs: amJamad 

Tu mudam. konkretuli problemis mogvarebisTvis brZola SesaZloa ko-

aliciis zogierTi wevrisaTvis am etapze iyos momgebiani da aqtualuri, 

sxvebisaTvis ki es profesiuli valdebulebaa da droSi ar xundeba misi 

warmatebiT gadaWrisaken mimarTuli brZolis Jini. 

gvaxsovdes, rom miuxedavad imisa, emTxveva Tu ara koaliciis wevrTa 

damokidebuleba da Tavdadebis xarisxi mocemuli sakiTxis mogvarebi-

sadmi ar aris yovelTvis mniSvnelovani. radgan am etapze es Tavdadeba 

arsebobs e.i. am etapze es erTobac ufro meti warmatebis momtania vidre 

damoukidebeli brZola. 

sakiTxTa upiratesobis dadgenis wesi

dResdReisobiT problemaTa morevSi  mravladaa socialuri prob-

lemebi da Sesabamisad gvamoZravebs survili imisa, rom movagvaroT rac 

SeiZleba meti problemuri sakiTxi Tu situacia. arada yoveli sakiTxis 

mogvarebisaTvis  sxvadasxva drosa da sivrceSi sxvadasxva warmatebis 

Sansi arsebobs. amitom aucilebelia SegveZlos mocemul droSi da moce-

muli resursebiT udidesi Sansis mqone sakiTxis identifikacia. sakiTxTa 

upiratesobis  dasadgenad ki Semdegi kriteriumebi unda gamoviyenoT:

 sakiTxis relevanturoba yvelasaTvis, vis intresebsac vicavT;

 sakiTxis warmatebulad wardgenis SesaZlebloba;

 sakiTxis gadaWra arsebuli resursebis gaTvaliswinebiT;

 sakiTxis didmniSvnelovneba sazogadoebisaTvis.

gvaxsovdes, nebismieri politikuri iniciativa saWiroebs Sefasebas. 

amis gareSe SeuZlebelia daSvebuli Secdomebis mizezebisa da warmate-

bebis xelisSemwyobi faqtorebis gaanalizeba. amis gareSe ki SeuZlebe-

lia dagegmvis, problemis formulirebis, misi ganxorcielebisa da moq-

medebis efeqtianobis gazrda. Sefasebis dawyeba ki aucilebelia sawyisi 

etapidanve, radgan Semdgom etapze wina etapis monacemebis mopoveba 

SeuZlebelia. Sefasebis etaps detalurad qveviT ganvixilavT.
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socialuri advokatis rolis SesrulebisaTvis xelis 
SemSleli faqtorebi

modiT ganvixiloT ra xelis SemSleli faqtorebi dominireben advoka-

tis rolis Sesrulebisas socialur muSaobaSi?  Snaiderisa da lesteris 

azriT (2001), esenia:

momsaxurebis roliT preokupacia – bolo xanebSi socialur  muSao-

baSi  gamoikveTa uSualo praqtikis miwodebis  upiratesoba. gare poli-

tikaze zemoqmedebis nacvlad, socialuri muSaobis saagentoebi da maTSi 

dasaqmebuli socialuri muSakebi TavianT energias uSualo praqtikis 

ganxorcielebas axmaren. 

menejeruli mosazrebebi – biujetTan dakavSirebuli problemebis, 

yoveldRiuri samuSao procedurebis, organizaciuli normebis, poli-

tikis da dausrulebeli Semcirebebis fonze, socialuri muSaoba nakar-

naxevia de faqto menejerebis da ara profesionalebis SexedulebebiT. 

qmediToba efeqtianobaze maRla dgas.  

profesiuli normebisa da standartebis nakleboba – advokatobis 

sfero ar aris mkafiod gansazRvruli da misi ganmartebebic mravalnai-

ri da damabnevelia. mcire xilvadi da legitimuri profesiuli normebi 

da standartebi arTulebs socialuri muSakis qmedebis advokatobad 

ranJirebas.  

dasaqmebis pirobebi – socialur muSakTa dasaqmebis pirobebi aferxebs 

maT  mier advokatobis rolis realizebas.  maT Cveulebriv maspinZlobs 

garemo, sadac  wesebi samedicino personalis an samarTal damcavebis 

mieraa SemuSavebuli (magaliTad jandacvis obieqtebze an sasjel aR-

srulebis an probaciis sistemaSi). es wesebi ki vrceldeba socialur sam-

saxurzec da xSirad socialuri muSaobis Rirebulebebis gverdis avlas 

moiTxovs. aseT garemoSi socialuri muSakebis unari awarmoon advoka-

toba SezRudulia. aseT garemoSi socialur muSaks uwevs kompromisebze 

wasvla beneficiarisa da damsaqmebeli saagentos prioritetebs Soris. 

advokatobis, rogorc konfrontaciis gaazreba  – advokatoba xSi-

radaa gaazrebuli, rogorc konfrontacia da amitomac sxva profesiis 

warmomadgenlebTan Tu saagentoebTan urTierTobebis  gafuWebisa da/an 

samsaxuris dakargvis riskis winaSe ayenebs socialur muSaks. arsebobs 

socialuri qmedebisa da advokatobis davebis strategiasTan, normis 

strategiasTan da normis darRvevis strategiasTan gaTanabrebis ten-

dencia. strategiis arCeviT iqmniT profesiul portrets. 
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beneficiaris saWiroebebSi daurwmunebloba – beneficiaris situa-

ciaSi gaurkvevloba socialur muSaks xSirad ukargavs advokatobis sur-

vils. beneficiaris damabneveli, zogjer provokaciuli saqcieli bun-

dovans xdis mis saWiroebebs da socialur muSaks efeqtiani advokatobis 

praqtikis ganxorcielebis saSualebas ar aZlevs. 

profesionalizmTan dakavSirebuli problemebi – istoriulad so-

cialuri muSakebi aRiarebisa da dafasebis maZieblebi arian. am survils 

xSirad profesiuli gambedaoba ewireba msxverplad, radgan is socia-

lur muSakebs boWavs „respeqtabeluri“ profesiis normebis miRma raime 

qmedebis ganxorcielebaSi. 

statusis dakargvis SiSi – radgan socialuri muSakebis benefi-

ciarebi xSirad arian dabali socialuri fenis warmomadgenlebi an am 

sazogadoebisaTvis miuRebeli an sazogadoebis mxridan daufasebeli an 

upativcemulo mopyrobis „Rirsni“, Sesabamisad maTi statusi kiTxvis 

niSnis qveSaa. zogierTi socialuri muSaki erideba maT advokatobas maTi 

statusis beneficiarebis statusTan gaTanabrebis SiSiT. 

sxva SiSebi – zogierTi socialuri muSaki erideba politikur qmede-

bebSi CarTvas, an masmediis yuradRebis centrSi da saxalxo ganxilvebis 

subieqtad yofnas. zogic erideba legalur sasamarTlo procesebSi 

monawileobas, rac xSirac advokatobis Tanmxlebia. zogierTni ki ko-

legebTan dapirispirebas arideben Tavs. bevrsac samuSaodan daTxovnis 

riski aferxebs. 

treningisa da ganaTlebis nakleboba – socialuri muSaobis ga-

naTlebis sistemaSi sul ufro Semcirda advokatobis teqnikis swavleba. 

advokatobis praqtika TiTqmis aRar figurirebs socialuri muSaobis 

kurikulumSi. socialuri muSaobis profesiuli ganaTleba da praqtika  

dapirispirebis orientacias erideba da konsensusis orientaciis le-

gi timaciisaken ixreba. mcirdeba aseve politikuri Sinaarsis mqone 

masalis Semcveloba socialuri muSaobis kursebSi, uSualo praqtikis 

intervenciis meTodisaken aSkara gadaxris fonze. 

intervenciis strategiis arapopularoba – erT–erTi barieria 

aseve socialur sferoSi saxelmwifo intervenciis arapopularoba. bev-

ri moqalaqisa Tu sferos eqspertis azriT, saxelmwifo keTildReobis 

politika ar aris efeqtiani, ar aris samarTlianobis principebze da-

fuZnebuli  da ar emsaxureba Semosavlebis samarTlian gadanawilebas. 

advokatobis arsis gauazrebloba – xSirad advokatobis arsi 

gauazrebelia. advokatoba aris saqmianoba, romelic moiTxovs moTmine-
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bas, Seudrekelobas, grZel vadian Tavdadebas, energias, mxardaWeras, 

kvlevas, politikur unar–Cvevebs, codnas saxelisuflo mowyobis 

Sesaxeb, analizis unars. zogjer kompromisze wasvlacaa saWiro. zomieri 

moTminebis gamomuSavebac mniSvnelovania, radgan advokatobiT xSirad 

SeuZlebelia sakiTxis swrafi mogvareba. es unarebi ki ar aris socialur 

muSakTa umravlesobisaTvis xelmiuwvdomeli. Tanac, isini ganviTarebasac 

advilad eqvemdebarebian. 

socialuri advokatis profesiuli Tvisebebi

modiT exla SevecadoT imis gaazrebas Tu ra Tvisebebi aqvs advo-

katebs socialur  muSaobaSi?  Snaiderisa da lesteris (2001) azriT, 

socialur muSaks advokatis rolis SesrulebisTvis Semdegi maxasiaTeb-

lebi unda hqondes: 

qmedebaze orientirebuli – advokatoba  socialuri muSakisagan 

moiTxovs qmedebas, cvlilebis inicirebasa da ganxorcielebas. advoka-

toba ar aris ubralod damokidebuleba an rwmena. socialurma muSak-

ma iniciativa unda gamoiCinos. socialuri muSakebi akeTeben kvlevas,              

qmnian koaliciebs, mobilizebas ukeTeben jgufebs da Tems, monawileo-

ben dagegmvaSi, strategiis SemuSavebaSi, gadawyvetilebebis mimRebebze 

zemoqmedebaSi, axorcieleben savele samuSaoebs da gvTavazoben alter-

natiul politikas. advokati socialur muSaobaSi  aris qmedebebisa da 

movlenebis „katalizatori“.  jein adamsma erTxel brZana, rom qmedeba 

adamianebs WeSmaritebasTan aaxlovebs da maT simarTlis Tqmis saSuale-

bas aZlevs (lauri, 1975). 

usamarTlobis winaaRmdeg mebrZoli – advokatoba socialur muSa-

obaSi adamianis saWiroebebis dakmayofilebisaTvis brZolas gulisx-

mobs samarTlianobis principis dacviT.  am rolSi socialur muSakebs 

uwevT kamaTic, sajaro gamosvlebic, roca beneficiaris uflebebi ris-

kis wina Sea an uTanasworobaa damkvidrebuli sazogadoebaSi. rogorc 

fredolino (1990) aRniSnavs, advokatoba Zalauflebis, avtoritetisa da 

resursebis gadanawilebas gulisxmobs, risi nebiT daTmobac aravis surs.

araneitraluri – usamarTlobis, uTanasworobis, Cagvris, diskrimi-

naciis da siRaribis fonze, socialuri muSakebi ar rCebian neitralurni 

ganurCevlad imisa, ra problemis winaSea nebeficiari da vis unda miv-

marToT mis dasacavad. profesiis Rirebulebebi socialur muSaks aval-

debulebs mowyvladTa, riskis winaSe myofTa da warumatebelTa mxar-

daWeras. socialuri muSaobis mTavari misia xom  adamianTa keTildReobis 

gaumjobeseba da sabaziso saWiroebebis dakmayofilebaa. freiris (1990:5) 
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azriT, socialuri muSaki ar aris neitraluri agenti, arc praqtikaSi 

da arc qmedebaSi“. amitom, makkormikis (1970) azriT, advokatoba waru-

matebelTa mdgomareobis gaumjobesebisaTvis Tavdauzogavi Sromaa da 

socialuri muSaki ver iqneba neitraluri. 

politikisa da praqtikis dakavSirebis unaris mqone – devisma 

(1993) brZana, rom advokatoba socialur muSaobaSi ormag orientacias 

moiTxovs: politika da praqtika. radgan beneficiarTa da Tavad profe-

sionalTa  cxovrebaze  mudmivad axdens zemoqmedebas saxelmwifo Tu or-

ganizaciuli politika, socialuri muSaobis intervencia unda moicavdes 

cvlilebas rogorc politikis, ise sistemisa da beneficiaris doneze. 

sazogadoebisa Tu Temis zemoqmedebas beneficiarze pirvel rigSi klini-

kuri socialuri muSakebi aRmoaCenen, radgan swored isini dganan „wina 

xazze“. beneficiaris dauyoneblivi saWiroebis dakmayofileba ki ar aris 

sakmarisi, roca am saWiroebis gamomwvevi mizezebi aRmoufxvrelia. 

momTmeni da imediani – freirma (1990) advokatoba socialur muSa obaSi 

aRwera, rogorc „mouTmeneli moTmineba“. arc moTmineba da arc mouTmen-

loba ar aris sakmarisi adamianis saWiroebis dakmayofilebisa Tvis. Tu 

Cven mxolod momTmenni viqnebiT, qmedebis dro arasodes dadgeba; Tu 

Cven mudam mouTmenlebi viqnebiT, Cven SesaZloa istoriuli realobebi 

ugulebelvyoT da SesaZleblobis realoba gagvisxltes. amitomac, so-

cialurma muSakebma unda misdion  „mouTmeneli moTminebis“ strategias, 

radganac mas aqvs warmatebis meti Sansi Cvens rTul samyaroSi. is aseve 

realistur imeds usaxavs rogorc beneficiars, aseve socialur muSaks. 

arsebuli problemebisadmi adekvaturi reagirebis survili socialur 

muSaks problemis gadaWrisaTvis brZolas avaldebulebs. socialuri 

muSakebi momsaxurebis mimRebebs imeds usaxaven rogorc mokle, aseve 

grZel vadaSi swored Seudrekeli aqtivizmiT. 

adamianis gaZlierebaze orientirebuli – socialuri muSaoba scil-

deba beneficiaris saukeTeso interesisaken mimarTuli daxmarebis pater-

nalistur formas. advokatoba  socialur muSaoba gulisxmobs benefi-

ciarisaTvis problemis gadaWrisaken mimarTuli Zalisxmevis gaZliere-

bas da liderobis rac SeiZleba male gadacemas.  socialuri muSakebi  

beneficiaris kompetenturobis gancdis gaZlierebis mizniT aswavlian, 

arwmuneben da amxneveben mas, rom Tavad SeZlos monawileoba miiRos 

mimdinare procesebSi. perlmani da edvardsi (1982) advokats socialur 

muSa obaSi axasiaTeben, rogorc pirs, romelic pativs scems, mxars uWers, 

iyenebs da icavs monawileTa iniciativas da jgufis avtonomias.
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komunikaciis unari

kidev erTi umniSvnelovanesi Tviseba, rac ara mxolod socialur mu-

Saks, aramed yvela ufleba damcavs unda hqondes aris komunikaciisa da 

prezentaciis unari. 

ra aris komunikacia?  komunikacia garkveulwilad gamgzavnis mier 

mimRebze zegavlenis moxdenis procesia. komunikaciis procesi mravali 

komponentisagan Sedgeba. warmogidgenT, magaliTad „lasvelis formu-

las“, romlis mixedviTac komunikacia Semdegi komponentebisagan Sedgeba: 

 vin ambobs;

 ras ambobs;

 vis eubneba;

 ra saSualebiT;

 ra ganzraxviT;

 ra efeqtiT.

komunikaciis ramdenime forma arsebobs: simetriuli an asimet-

riuli, uneblie an nebelobiTi, verbaluri an araverbaluri. modiT 

TiToeuli cal–calke ganvixiloT: 

simetriulia komunikacia, romelic masSi CarTvis Tanabar SesaZle-

blobas aZlevs komunikaciis monawileebs, magaliTad, megobrebis, ko-

legebis an ojaxis wevrebis saubari. asimetriulia komunikacia, rode-

sac komunikaciis procesSi monawile mxareebs araTanabari monawileobis 

saSualeba aqvT, magaliTad leqcia, satelevizio gadacema da a.S. 

unebliea komunikacia, rodesac monawileebs ar aqvT gadawyvetili, 

magram mainc uwevT komunikacia, magaliTad avtobusSi, TviTmfrinavSi da 

a.S. nebelobiTia komunikacia, rodesac monawileebi sakuTari surviliT 

amyareben komunikacias. 

verbaluri komunikacia  metad struqturirebulia vidre araver-

baluri. mas mkafiod gamoxatuli dasawyisi da dasasruli aqvs.  araver-

baluri komunikaciisas ar vsaubrobT, magram is garkveulwilad marTavs 

komunikaciis mimdinareobas.  araverbaluri komunikacia iqamde grZel-

deba, sanam monawileebi erTmaneTis mxedvelobis areSi arian. pirovnebis 

Sesaxeb garkveul informacias gvawvdis ara marto misi saubari, aramed 

misi garegnobac, Cacmulobac da sxeulis moZraobac.

socialuri advokatobisas sasurvelia nebelobiT verbalur ko-

mu ni kacias mivaRwioT. Tumca es xSirad TiTqos SeuZlebelia. Tu es 
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ar aris SesaZlebeli Cven yvela forma unda gamoviyenoT maTTan ko-

munikaciisaTvis, visTan urTierTobac Cveni dacvis qveS myof pirTa an 

sakiTxTa ganxilvisaTvis gvWirdeba. 

gvaxsovdes, rom komunikacia mxolod maSinaa warmatebuli Tu 

monawileebis azrTa gacvla–gamocvlis saSualeba da forma erTnairi 

an msgavsia. msmenelis mier situaciis gageba mudam konteqstis gaTval-

iswinebiT unda mimdinareobdes, radgan igi gagebis procesze zegavle-

nas axdens. amitom mniSvnelovania ras da ra mizniT veubnebiT mosaubres, 

risi miRweva gvsurs. 

advokatoba moiTxovs uamrav Sexvedrebs, sajaro diskusiebsa da  

gamosvlebs. amitom mniSvnelovania ara mxolod im sakiTxis zedmiwevniT 

codna, razec unda visaubroT, aramed imis codnac rogor unda warvadgi-

noT is, rom ufro misaRebi da saintereso viyoT  msmenelisaTvis. radgan 

dros vxarjavT Sexvedraze e.i. monawileTa momxreebad Camoyalibeba an 

sul mcire maTi informireba gvsurs sakiTxis Sesaxeb. amitomac, modiT 

prezentaciis teqnikebs gavecnoT.

prezentaciis unari

nebismieri prezentaciis mizans auditoriis darwmuneba da motiva-

cia warmoadgens im sakiTxis sasargeblod, rasac vlobirebT.  sakuTari 

Tavisa da saTqmelis jerovnad wardgenis gareSe ki Cveni grZnobebis, 

damokidebulebebisa da Sexedulebebis gadacema msmenelisaTvis Znelia. 

prezentaciaze muSaoba Semdeg fazebs moicavs:

 momzadeba;

 warmarTva;

 Sedegebis damuSaveba.

prezentaciis Sinaarsi ki moicavs:

 Sesavals;

 ZiriTad nawils;

 dasasruls.

prezentacia misalmebiT unda daviwyoT. misalmebis Semdeg, Sesaval 

nawilSi msmenels unda gavacnoT prezentaciis mizezebi, Tematika 

da mizani. aseve, aucilebelia msmenels movaxsenoT prezentaciis 

mimdinareobis gegma. es maT ara marto informirebul da momzadebul 
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msmenelebad aqcevs, aramed maT mier Cveni prezentaciisaTvis daxarjuli 

drois gamo maT  mimarT Cvens angariSvaldebulebas  gamoxatavs. maT 

unda icodnen rogor aris dagegmili is dro, rac maT Cven dagviTmes. 

albaT Tavadac gamogicdiaT, rom ragind saintereso Temac ar unda 

iyos didi xniT mxolod pasiuri msmenelis rolSi yofna Znelia da 

aRqmis xarisxsac amcirebs. amitom kargi prezentatori prezentaciis 

dasawyisSive monawileebis motivirebas cdilobs Temis irgvliv. amis 

miRweva ki SesaZlebelia kiTxvebis dasmiT, interesis gaCeniT, piradi 

sargeblis aRniSvniT, provocirebiT. 

amis Semdeg gadavdivarT  prezentaciis ZiriTad nawilze.  es yvelaze 

mniSvnelovani nawilia. am dros msmenelTaTvis Temis sistematurad ga-

dacema xorcieldeba. am nawilis dasasruls aucilebelia ZiriTadi 

sakiTxebis dajameba. 

dasasrulsac didi mniSvneloba aqvs, radgan is yvelaze ufro STam-

beWdavia. Tu dasawyisSi Tqven msmenelis yuradRebis mopovebis mizniT 

maT „ganawyenebas“ eridebodiT, dasasruls SegiZliaT „gaabrazoT“ kidec 

isini. am dapirispirebis Sedegad ki maT miandoT daskvnebis gakeTeba. 

Tu „momxreTa“ winaSe waradgenT Temas, maSin rac SeiZleba analitikuri 

prezentacia unda iyos, radgan msmenelis „momxreebad“ gardaqmnaze 

drois dakargva aRar aris saWiro. es dro SegiZliaT sakiTxSi CaRrmave-

bas dauTmoT. 

prezentaciis warmarTvisas didi mniSvneloba aqvs Tqvens gareg-

nobasac, Cacmulobasac, metyvelebasac da Jestikulaciasac. modiT 

TiToeuli cal–calke ganvixiloT. 

Cveni Sinagani ganwyoba da garegnoba xSirac erTmaneTTan mWidro 

kavSirSia. gamodis, rom rogorc gamoiyurebiT, iseTive iqneba Tqveni 

prezentaciac. garegnul saxes gansazRvravs auditoria, romelsac vxde-

biT. magaliTad, Tu seriozul sakiTxTan dakavSirebiT vxvdebiT msmenels 

formalur viTarebaSi, am garemosTan ar iqneba Tavsebadi  mZime makiaJiT 

an mouwesrigebeli Tmis varcxnilobiT, gadatvirTuli samkaulebiT an 

nabaxusevi ieriT  gamocxadeba. aseT Sexvedraze sasurvelia msubuqi 

makiaJiT, klasikuri varcxnilobiT da jansaRi profesiuli ieriT 

gamovcxaddeT. 

albaT araerTxel yofilxarT mdomareobaSi, rodesac Zalian lamazad 

da modurad gacviaT, magram Tavs uxerxulad grZnobT. aris situaciebi, 

roca es uxerxuloba moTmenad Rirs, magram Cvens SemTxvevaSi es ase 

ar aris. Tqven saTqmelze orientirebuli unda iyoT da am dros Tu 

imaze fiqrobT xom ar giCanT garRveuli maisuri, an gamokveTili xom 
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ar aris Tqveni sxeulis sxvadasxva nawilebi, an giWerT fexsacmeli, 

rac Semawuxebeli diskomportia da a.S. Tqvens saTqmelze fiqrisaken 

mimarTul Zalisxmevas am diskomfortTan gamklavebisTvis daxarjuli 

Zalisxmeva asustebs da SesaZloa iseTi STambeWdavi veRar aRmoCndeT. 

amave dros tansacmeli prezentaciis mizans unda Seeferebodes. Tu 

magaliTad, parlamentSi unda waradginoT proeqti da Tqven gaxexil 

jinsebsa da gamWvirvale maisurSi mievlinebiT msmenels, Tavidanve 

gagiWirdebaT msmenelis yuradRebis mobilizeba. rogori sainteresoc 

ar unda iyos saTqmeli, auditoriaSi cota Tu aRmoCndeba iseTi, vizec 

stereotipuli warmodgenebi ar moqmedebs. amitom, Tavidanve dakargavT 

msmenelTa garkveul nawils. 

prezentaciisas didi mniSvneloba aqvs mxedvelobiT kontaqts. is 

Tqveni davdajerebulobis demonstrirebaa. es ki sando atmosferos 

Seqmnas uwyobs xels. saWiroa auditorias Tanabrad gavunawiloT Cveni 

mzera. amas ki uxerxulobac axlavs zogjer, radgan yvela erTnairi 

interesiT an simpaTiiT saxeze ar gvismens. xSirad Zalian ukmayofilo 

an undoblobiT ganmsWvalul saxeebsac vixilavT. ra gind TavSi 

darwmunebulebic ar unda viyoT, mainc moqmedebs aseTi uaryofiTi 

ganwyoba Cvenze da Sesabamisad Cvens saTqmelzec. amitom, gansakuTrebiT 

ki Tu damwyebi prezentatori xarT (radgan TandaTan  am uxerxulobebis 

daZlevis teqnikas Tavad gamoimuSavebT), SearCieT auditoriaSi 

„dadebiTi pirovneba“, romelic gagamxnevebT prezentaciisas. roca 

auditorias Tvals aridebT, maT SeiZleba iseTi warmodgena SeeqmnaT, 

rom an ar xarT darwmunebuli imaSi, rasac ambobT; an pativiscemiT ar 

xarT ganmsWvaluli auditoriisadmi; an zedmetad koncentrirebuli 

xarT saTqmelze da swored axla fiqrobT ra unda TqvaT Semdgom. 

prezentaciisas didi mniSvneloba aqvs Tqvens xmas da saubris tembrsac. 

albaT SegimCneviaT kidec, rom zogierT adamians ufro meti interesiT 

usmenT vidre sxvas, ganurCevlad imisa, ras laparakobs. moaxdineT xmis 

proeqtireba. cvaleT saubris siswrafe da toni, rac arsebiTi punqtebis 

gamokveTis saSualebas mogcemT da saubaric nakleb monotonuri da 

mosawyeni iqneba. 

didi mniSvneloba aqvs prezentaciis enas. is didwilad ganapirobebs 

msmenelTa interess. isaubreT martivi eniT, rom yvelasaTvis gasagebi 

iyos saTqmeli. Tu raime termini dagaviwydaT, SeecadeT is axsnaT sxva 

sityvebiT, amis gamo nu SeayovnebT saTqmels. ar SeecadoT daviwyebuli 

sityvis JestiT Secvlas. 

didi mniSvneloba aqvs Jestebis enasac. prezentaciisas xelebi Tqven-

sa da msmenels Soris damakavSirebeli saSualebaa. is aseve Tqveni Sina-
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gani  SfoTis SeniRbvis saSualebaa. SeecadeT Zalian ar gadatvirToT 

saubari JestebiT. uxerxulobis SesaniRbad nurc jibeSi CaiyofT xelebs, 

radgan es upativcemulobad aRiqmeba adamianebis mier. aseve akontro-

leT xelebiT raime sagnis an Tqvenive tansacmlis Rilebis an raime sxva 

aqsesuaris wvaleba. 

didi mniSvneloba aqvs xelebis adgilmdebareobas. magaliTad, Tu 

xelebi welis xazs qvemoTaa es uaryofiT gavlenas axdens, xolo Tu mker-

dis xazs zemoT dadebiTs, xolo welis xazsa da mkerds Soris neitralu ri 

gavlenis mqonea. es TiTqos wvrilmanebia, magram es wvrilmanebi saboloo 

jamSi did zegavlenas axdens msmenelze. amitom maTi gaTvaliswineba 

Tqveni prezentaciis warmatebis sawindaria. 

gvaxsovdes, adamiani wakiTxulis 10 procents  imaxsovrebs, mosme-

nilis 20 procents, erTdroulad nanaxisa da mosmenelis 33 procents, 

xolo Tavad gakeTebulis 70 procents. amitom SevecadoT maqsimalurad 

interaqtiuli prezentacia gavmarToT.

Tu werilobiT advokatobas viyenebT, aucilebelia saTqmeli  rac 

SeiZleba mokled CamovayaliboT. erT sakiTxTan dakavSirebuli weri-

li 1 gverds ar unda aRematebodes. marTalia mokled Tqma met dros 

moiTxovs, vidre vrclad, magram zrdis albaTobas, rom waikiTxaven. es 

ki drois daxarjvad Rirs. 

Sefaseba socialur advokatobaSi

rogor SevafasoT Cveni advokatobis Zalisxmeva? da raSi gvWirdeba 

Sefaseba? efeqtiani socialuri muSaoba gulisxmobs saadvokato Zalisx-

mevis sargeblianobisa da miRwevebis regularul  Sefasebas. gvWirdeba 

vicodeT ramdenad mivaRwieT dagegmil mizans, ramdenad efeqtiani iyo 

gunduri muSaoba. Tu warumatebeli iyo, ra aris amis mizezi.  kmayofile-

bi darCnen Tu ara dacvis subieqtebi. am kiTxvebze pasuxebi dagvexmare-

ba gaviazroT Cveni Zlieri da susti mxareebi, gavzomoT Cveni miRwevebi 

warmatebis indikatorebTan mimarTebiT, gaviazroT ra aris Sesacvleli.  

rogor daviwyoT Sefaseba? Sefaseba unda daviwyoT imis gansazRvriT 

Tu risi Sefaseba gvsurs. Cveulebriv, programis an  iniciativis dasaw-

yisSive CamovayalibebT miznis misaRwevad saWiro gazomvad amocanebze 

rasTan mimarTebiTac gavzomavT Cvens qmedebebs proeqtis an iniciativis 

ganmavlobaSic da dasrulebisasac. 

altmanis (1994) mixedviT, socialuri muSaobis advokatobis Sefaseba 

samgvarad SeiZleba: 
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 procesis gazomviT;

 Sedegis gazomviT da 

 zegavlenis gazomviT. 

modiT, TiToeuli cal–calke ganvixiloT:

procesis gazomva.  procesze  orientirebuli amocanebi zomaven 

ramdenad kargad ganxorcielda advokatobis procesi.  ramdenad sworad 

warimarTa igi? sakmarisi iyo Tu ara dagegmili resursis gamoyeneba? 

efeqtiani iyo komunikacia? hqonda Tu ara mas sazogadoebis mxardaWera? 

adekvaturi iyo xelmZRvaneloba? sxva jgufebma Tu gagiwiaT mxardaWera? 

ra xdeboda kritikuli movlenebisas?

Sedegis gazomva.  Sedegebze orientirebuli amocanebi zomaven ramde-

nad miaRwia advokatobis mcdelobam specifikur miznebs. es Cveulebriv 

konkretuli da raodenobrivi monacemebia:

 miwodebuli momsaxurebebis tipi da sixSire. ramdeni Sexvedra 

Catarda?  ramdeni axali momsaxurebaa axla xelmisawvdomi?

 sazogadoebis an jgufis qmedebebi. ramdeni gaficva moewyo? ram-

deni adamiani monawileobda forumSi? ramdeni mitingi gaimarTa 

liderebis mier? 

 cvlilebebi programaSi. ganxorcielda cvlilebebi politikaSi da/

an kanonmdeblobaSi? dainerga axali momsaxurebebi? 

 xelmisawvdomoba momsaxurebebze. ufro met beneficiars moemsaxu-

reT? ra iyo barierebi? 

 miRweul SedegTa raodenoba. programis an iniciativis Sedegebis 

gadaxedva da progresis Canawerebis gakeTeba. 

zegavlenis gazomva. zegavlenis gazomvaze orientirebuli amocanebi 

zomaven ramdenad ganxorcielda advokatobis Sedegad realuri cvli-

le bebi. am Sedegebis gazomva ki sabaziso monacemebze dayrdnobiTaa 

SesaZlebeli, rac programis an iniciativis dawyebamde unda Segrovdes.  

Sefasebis procesisTvis mniSvnelovania sainformacio bazis Seqmna, 

rac gulisxmobs rogorc monacemebis, kvlevis, aqtualuri informaciis 

anketirebas, aseve Sexvedrebis oqmebis, cnobili da gavleniani adamia-

nebis mosazrebebis  dafiqsirebas. didi mniSvneloba aqvs momsaxurebebis 

mimRebTa kmayofilebis Tu saCivrebis Caweras.  
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damokidebuleba Secdomebisadmi

Sefasebisas realurad xdeba mTavari: Cven vaanalizebT Cvens Sec-

domebs. imis mixedviT Tu ra damokidebuleba gvaqvs Secdomebisadmi 

SegviZlia is aviridoT an isev davuSvaT.

rogoria Tqveni damokidebuleba Secdomebisadmi? albaT yvela 

vTanxmdebiT imaze, rom is aucileblad mogviva rodesme. es gansakuTrebiT 

marTalia Cveni profesiis warmomadgenelTaTvis, radgan saqme gvaqvs 

mudmiv cvalebad garemosTan, gansxvavebuli mocemulobis adamianebTan 

sxvadasxvagvari problemebiT, maT gansxvavebul damokidebulebebTan am 

problemebisadmi da gansxvavebul SesaZleblobebTan maTi gadaWrisa Tvis. 

amitom mTavaria Cven vicodeT ara marto is, Tu rogor unda aviciloT 

Secdoma, aramed isic, Tu rogor unda moviqceT roca mas davuSvebT. 

gvaxsovdes, rom Cvens SecdomebSi sxva ar unda davadanaSauloT. Sec-

domis gamo mizans ar unda davSordeT. rogorc zeviT vTqviT, swrafad 

cvlilebebis miRweva SeuZlebelia, da isic SeuZlebelia, rom warmatebas 

Seucdomlad mivaRwioT mudam. Secdoma axali gamosavlis Ziebis dasaw-

yisia da is qmedebis dasasruls ki ar warmoadgens, aramed miznisaken mi-

mavali axali gzebis gaazrebis dasabamia.

profesiul sirTuleebTan gamklavebis gzebi

dgeba dro CavfiqrdeT imaze, Tu rogor gadavWraT Cvens winaSe ar-

sebuli profesiuli dilemebi. Zalian stresulia garemo, romelSic so-

cialuri muSaki moRvaweobs. gansakuTrebiT saqarTveloSi, sadac igi 

dgas resursebis simwiris, sazogadoebis, maT Soris damqiraveblebis 

mxridan profesiis Sesaxeb dabali informirebulobis problemis wina-

Sec. adamianebs ki surT sasikeTo cvlilebebi, maT sWirdebaT am cvli-

lebisaTvis darazmva, koordinireba. am dilemebis gadasaWrelad Sermani 

da venokuri (1983) Semdeg gamosavals gvTavazoben:

gadawva da profesiis/samuSao adgilis  mitoveba; imedgacruebuli 

socialuri muSakisaTvis es gamosavali situaciis garidebisa da axali 

SesaZleblobebis winaSe aRmoCenas niSnavs. cxovrebis am konkretul 

etapze es SesaZloa marTlac marTebuli gadawyvetilebaa, Tumca amas 

dro gviCvenebs. zogjer organizaciidan wasvla ukeTesi gamosavalia, 

radgan SesaZloa im konkretuli organizaciis mandatia profesiuli fa-

seulobebis SemzRudveli da Semlaxavi. es ki ar niSnavs imas, rom profe-

siidan wasvlaa saWiro. aq rasakvirvelia adamianis bunebaa gadamwyveti: 

misi riskis gaRebis xarisxi, misi brZolis, dRevandeli situaciisa da 
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sakuTari Zalebis realisturad Sefasebis, momavlis ganWvretis unari 

da a.S. 

gadawva, magram profesiaSi/samuSao adgilze darCena; zogierTi 

praqtikosi  gadawvis miuxedavad araTu ar icvlis profesias, aramed 

samuSao adgilzec rCeba. isini Tavs sistemis msxverplad, masTan brZo-

laSi uunarod grZnoben. isini eguebian im faqts, rom ar aqvT situaciis 

kontrolis berketi. isini cdiloben gaakeTon maqsimaluri nebefici-

arisaTvis, magram ugulebelyofen ufro farTo problemebs, rac imas 

niSnavs, rom isini iReben organizaciul normebs da Tmoben advokatobis 

funqcias. aseT SemTxvevaSi profesia „mowodeba“ aRaraa, is „ubralod 

samuSaoa“. 

„tunelis“ xedvis ganviTareba; xSir SemTxvevaSi, iseT socialur mu-

Saksac ki, romelic ar aris jer gadamwvari, uviTardeba problemisadmi 

Zalian viwro xedva. miuxedavad imisa, rom igi exmareba beneficiars indi-

vidualur doneze, mas ar Seswevs unari ibrZolos ufro farTo planSi, 

ufro zogadi problemebis mogvarebisaTvis aSkarad da daufaravad. is 

organizaciaSi rCeba, magram is organizaciisa da Temis cxovrebis miRmaa. 

igi beneficiarze orientirebuli rCeba da ar ibrZvis cvlilebisaTvis 

mTeli sazogadoebis sakeTildReod. gansxvaveba wina gamosavalTan Se-

darebiT isaa, rom Tu wina SemTxvevaSi arsebobs organizaciasTan iden-

tobis grZnoba, am SemTxvevaSi is ar arsebobs. 

energiis  sadme  sxvagan  mimarTva; zogierTi socialuri muSaki 

aqtivisti xdeba da uerTdeba imden organizaciasa da jgufs, ramdenis 

saSualebasac dro da energia aZlevs. sistemuri cvlilebis miRwevas 

isini nebismieri SesaZlo gziT cdiloben. organizaciisagan ganyenebuli 

da damoukidebeli poziciis  gamo, isini araTanamSromlobiT da 

moumwifebel profesionalebadac ki miiCnevian xandaxan, Tumca es maT 

cvlilebisaTvis brZolaSi ar aferxebs.

cvlilebis inicireba; es cvlilebisaTvis ufro mobilizebuli 

brZolaa,  wina gamosavlisagan  gansxvavebiT. socialuri muSakebi 

erTiandebian kolegebTan, beneficiarebTan da sxva moqalaqeebTan erTad 

sistemuri cvlilebisaTvis sabrZolvelad. realurad ganxorcielebad 

cvlilebas sWirdeba seleqtiuroba, imis aRiareba, rom yvela problema 

erTdroulad mogvarebadi araa, da saWiroa gonivruli arCevnis gakeTeba. 

amave dros arCevani gasakeTebelia cvlilebis miRwevis strategiisa da 

taqtikis Sesaxeb.  yvela cvlileba dros moiTxovs da erTbaSad mizans 

ver aRwevs, amitom xSirad nabij–nabij svlaa saWiro. xolo am  svlis 

Tanmimdevroba problemis Sesaxeb Rrma codnasa da misi mogvarebisaTvis 
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gonivrulad dagegmil brZolas iTxovs. xSirad es socialuri muSakebi 

kolegebisagan kritikas imsaxureben farTo problemebis mogvarebisaTvis 

individualuri problemebis msxverplad gaRebis gamo. 

albaT xvdebiT suliT mebrZoli da udreki praqtikosisaTvis romeli 

variantia Sesaferisi da ratom. 

socialuri advokatobis saasparezo sivrce

sad awarmoeben socialuri muSakebi advokatobas? teqnologiurma 

winsvlam advokatobasac gaufarTova asparezi. internetis  ganviTarebam  

gaafarTova advokatobisaTvis asparezi. pirispir Sexvedrebis auci-

lebloba Caanacvla eleqtronul sivrceSi komunikaciis SesaZleb-

lomam.  razec adre ixarjeboda dro, exla SesaZlebelia is raodenobis 

zrdasa da xarisxis daxvewas movaxmaroT. interneti gasaocari saSuale-

baa sasikeTo cvlilebebis gansaxorcieleblad. misi saSualebiT ara 

marto informaciis gacvla–gamocvlaa SesaZlebeli, aramed koaliciebis 

Seqmnac. SesaZlebeli gaxda satelefono konferenciebis mowyobac. 

es informaciisa da mxardaWeris mopovebis Sanss zrdis sxvadasxva 

saadvokato proeqtebisaTvis, kvlevis CatarebisaTvis, problemebis 

gadaWraSi sxvaTa monawileobis mopovebisaTvis. amitom praqtikosebs 

sWir debaT teqnologiuri progresis fexdafex siaruli. kastelsis TqmiT, 

axali teqnologiebis saSualebiT, sxvadasxva erebis da kulturebis 

gamaerTianebeli axali qselebis/kavSirebis Camoyalibeba qmnis meoTxe 

samyaros. es ki uciloblad gaaCens bevr „Sav xvrels“ (termini kas tel-

sisaa), anu uflebawarTmeul adamianebs, romlebsac ar SeuZliaT am axal 

qselSi CarTva. amitom socialurma muSakebma unda izrunon am dayofis 

aRkveTaze. isini unda Seecadon  sxvaobis Semcirebas im adamianebs Soris, 

visTvisac xelmisawvdomia teqnologiuri monapovrebi da visTvisac es 

jer kidev xelmiuwvdomelia. 

bolos ki minda profesiuli egoizmis kuTxiTac SevxedoT advokato-

bis sakiTxs. is mniSvnelovania yvela CvenTaganisaTvis, radgan ara mxo-

lod maTi interesebis dacvis saSualebaa, vizec guli Segvtkiva, aramed 

Cveni sakuTari interesebisac. samarTliani sistema asargeblebs ara mar-

to Cveni momsaxurebis mimRebebs, aramed Cvenc. advokatobiT Cvens xmas 

adresatamde mivitanT da amas gavakeTebT ara marto imitom, rom es aris 

Cveni profesiuli eTikis sakiTxi, aramed imitomac, rom es aris swori 

gza sazogadoebis sasikeTod qmedebisaTvis, im sazogadoebisa, romelSic 

Cven yvela vcxovrobT.amitom, amiT vzurnavT ara marto sxvebze, aramed 

Cvens Tavsa da Cvens keTildReobazec.
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Tavi 6

profesiuli zedamxedveloba socialuri 
muSaobis praqtikaSi 

maia mgeliaSvili

zedamxedvelobis funqciebi 

socialuri muSaobis praqtikaSi

zedamxedvelobis sworad ganxorcielebas udidesi daniSnuleba gaaC-

nia socialuri muSaobis praqtikaSi. zedamxedveloba aris procesi, rom-

lis drosac profesiuli zedamxedveli aZlevs ukukavSirs socialur 

muSaks Sesrulebuli muSaobis Sesaxeb. profesiuli zedamxedveloba so-

cialuri samuSaos  praqtikaSi miznad isaxavs klientebisaTvis xarisxiani 

momsaxurebis miwodebas, TviTon socialuri muSakis gaZlierebas da misi  

praqtikis daxvewas.  

zogadad, zedamxedvelobis 3 funqcias gamoyofen: 

zedamxedvelobis administraciuli funqcia- miznad isaxavs socia-

luri muSakis mier samuSaos maRali standartebis damkvidrebasa da Se-

narCunebas, praqtikis Sesabamisobas, Sesabamis kanonmdeblobasa da po-

litikasTan erTad, efeqturi samuSao garemosaTvis xelis Sewyobas.

zedamxedvelobis saganmanaTleblo funqcia- gulisxmobs TiToeuli 

socialuri muSakis ganaTlebisa da profesiuli ganviTarebisaTvis xe-

lis Sewyobas, raTa daexmaros socialur muSaks Tavisi potencialisa da 

SesaZleblobebis srulad gamovlenaSi.

zedamxedvelobis mxardamWeri funqcia mowodebulia daexmaros so-

cialur muSaks daZlios samuSaosTan dakavSirebuli yoveldRiuri stre-

si, gazardos samuSaoTi kmayofilebis xarisxi da xeli Seuwyos samuSao 

adgilze harmoniuli urTierTobebis damkvidrebas.

mecnierma kaduSinma Camoayaliba zedamxedvelobis zemoaRniSnuli 

sami funqcia mTavari problemisa da mTavari miznis TvalsazrisiT. ka-

duSinis mixedviT, zedamxedvelobis administraciuli funqciis mTavari 

problema mdgomareobs organizaciis politikisa da procedurebis sa-

Tanado, swor da efeqtur damkvidrebaSi. Sesabamisad, administraciuli 

funqciis mTavar mizans warmoadgens zedamxedvelobis mimRebi socia-

luri muSakis mier organizaciis politikis praqtikaSi gatareba. sa-
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ganmanaTleblo funqciasTan dakavSirebiT, kaduSini mTavar problemas 

xedavs TanamSromlis codnis, Rirebulebebisa da unar-Cvevebis daxve-

wa-gaumjobesebasTan mimarTebaSi. amrigad, saganmanaTleblo funqciis 

mizani aris TanamSromlis praqtikis gamdidreba Sesabamisi siaxleebiT. 

am miznis miRwevis mTavari saSualeba aris refleqsia (dakvirveba da 

ukukavSiris micema) sakuTar praqtikaze zedamxedvelobis mimRebi piris 

mier. amgvari TviT-refleqsia zedamxedvelobis mimReb pirs SeiZleba 

daexmaros:

 ukeT gaacnobieros sakuTari reaqcia da gadawyvetilebebi klien-

tebTan mimarTebaSi;

 gaiazros misi da klientis urTierTobis dinamika;

 Seafasos ganxorcielebuli intervencia da am intervenciis Sedegebi;

 gaiTvaliswinos sakuTari praqtikis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi 

sxva klientebTan muSaobis dros.

zedamxedvelobis mxardamWeri funqciis mTavar problemad kaduSini 

xedavs TanamSromlis samuSaoTi kmayofilebis xarisxis gazrdas. misi 

azriT, zedamxedvelobis wina ori funqcia emsaxureba instrumentalur 

saWiroebebs, maSin, roca mxardamWeri funqcia eqspresiuli saWiroebe-

bisaTvis aris aucilebeli. zedamxedvelobis ganmaxorcielebeli piri 

iRwvis moaxdinos stresuli situaciebis prevencia, xolo stresis ar-

sebobis SemTxvevaSi daexmaros zedamxedvelobis mimReb pirs stresis 

daZlevaSi. 

zogadad, zedamxedvelobis miznebi socialuri muSaobis praqtikaSi 

SeiZleba emsaxurebodes Semdegs:

 misces zedamxedvelobis mimReb pirs saSualeba daakvirdes ganxor-

cielebuli samuSaos processa da Sedegs;

 gamoumuSaos zedamxedvelobis mimReb pirs samuSaos ganxorcielebi-

saTvis aucilebeli unar-Cvevebi;

 misces saTanado ukukavSiri zedamxedvelobis mimReb pirs ganxorcie-

lebul samuSaosTan dakavSirebiT;

 gauwios socialur muSaks mxardaWera rogorc profesiul, aseve pi-

rovnul aspeqtebSic;

 xeli Seuwyos zedamxedvelobis mimReb pirs ukeTesad dagegmos da ga-

moiyenos sakuTari pirovnuli da profesiuli resursebi;

 uzrunvelyos samuSaos maRali xarisxi. 
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ufro viwro gagebiT, zedamxedveloba socialuri muSaobis praqtikaSi 

ufro profesiul zedamxedvelobas gulisxmobs da am mxriv e.w. “menejeru-

li” zedamxedvelobisagan gansxvavdeba. “menejeruli” zedamxedvelobis 

mTavari funqcia aris saagentos/organizaciis interesis ganxorciele-

ba, maSin, roca profesiuli zedamxedvelobis upirveles amocanas war-

moadgens zedamxedvelobis mimRebi piris profesiuli zrda-ganviTareba. 

Tumca, profesiuli zedamxedveloba savsebiT ar gamoricxavs adminis-

traciul elementebs, iseve, rogorc “menejeruli” zedamxedveloba ar 

gulisxmobs mxolod administraciuli funqciis ganxorcielebas da Ta-

vis TavSi moicavs saganmanaTleblo da mxardamWer funqciasac. 

proqtoris (1986 w) azriT, zedamxedvelobas aseve sami funqcia aqvs: 

 normatiuli funqcia gulisxmobs zedamxedvelobis ganmaxorciele-

beli piris mier pasuxismgeblobis aRebas zedamxedvelobis mimRebi 

piris eTikur qcevasa da profesiul praqtikaze da zedamxedvelobis 

mimRebi piris qcevis Sesabamisobas organizaciis politikasa da pro-

cedurebTan. normatiuli funqcia kaduSinis mier Camoyalibebuli ad-

ministraciuli funqciis msgavsia.

 “Camomayalibebeli” funqcia mowodebulia misces ukukavSiri 

zedamxedvelobis mimRebi piris Teoriul codnas, Rirebulebebsa da 

praqtikul unar_CvevebTan dakavSirebiT, raTa uzrunvelyos so-

cialuri muSakis kompetenciis gazrda. es funqcia kaduSinis sagan-

manaTleblo funqciis Sesabamisia.

 “aRdgeniTi” funqcia uzrunvelyofs zedamxedvelobis mimRebi piris 

pirovnuli problemebis, SfoTvebisa da dilemebis ganxilvas profe-

siul zedamxedvelTan. “aRdgeniTi” funqcia kaduSinis mxardamWeri 

funqciis msgavsia.

zedamxedvelobis procesi

rogorc wesi, zedamxedvelobis procesi gulisxmobs specifikuri 

SemTxvevis ganxilvas an raime sakiTxis warmodgenas, romelic zedamxed-

velobis mimRebi piris eWvs iwvevs da zedamxedvelis profesiul azrs 

saWiroebs. zedamxedvelobas SeiZleba hqondes rogorc individualuri, 

aseve jgufuri formati. zedamxedvelobis sesiis saSualo xangrZlivoba 

kviraSi 60-90 wuTiT unda ganisazRvrebodes (jgufuri zedamxedvelobis 

SemTxvevaSi sesiis zangrZlivoba SeiZleba 2 saaTamde gaizardos)

zedamxedvelobis procesSi zedamxedvelobis mimRebi piri warmoad-

gens im sakiTxs (sakiTxebs), romelzec esaWiroeba mimarTulebis micema. 
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es sakiTxi SeiZleba moicavdes eTikur dilemas (konfliqts pirovnul 

Rirebulebebsa da profesiul valdebulebebs Soris), konkretuli Care-

vis strategiis (intervenciis) SerCevas, klientTan ganxorcielebuli 

intervenciis ganxilvasa da Sefasebas, klientis raime sirTulisa Tu 

problemis gadawyvetis mizniT profesiul msjelobas,  saagentos poli-

tikisa da prioritetebis Sesabamisobis mimoxilvas socialuri muSa-

kis mier dagegmil da ganxorcielebul servisTan mimarTebaSi, SemTxve-

vis Canawerebis (Sefasebis formebis, intervenciis gegmis,monitoringis 

Canawerebis, procesis Canawerebis) ganxilvas maTi ukeTesad warmoebis 

mizniT, zedamxedvelobis mimRebi piris TviTrefleqsiis dRiuris gan-

xilvas da sxva.

amasTan erTad, zedamxedvelobis procesi SeiZleba uzrunvelyofdes 

zedamxedvelobis mimRebi pirebisaTvis axali codnisa Tu unar_Cvevebis 

gaziarebas. mag. sakanonmdeblo bazaSi cvlilebebis gacnobas konkretul 

miznobriv jgufTan mimarTebaSi, axali intervenciebis an sferoSi mimdi-

nare siaxleebis Sesaxeb informaciis micemas, organizaciis axali prio-

ritetebisa Tu programebis gacnobas da a.S.

jgufuri zedamxedvelobis SemTxvevaSi rCevis micema SeiZleba mox-

des aramxolod zedamxedvelobis ganmaxorcielebeli pirisagan, aramed 

Tavad zedamxedvelobis mimRebi socialuri muSakebisganac. jgufuri 

zedamxedveloba aZlevs saSualebas socialur muSakebs gamoTqvan azri 

klientis romelime problemasTan dakavSirebiT da isargeblon ramde-

nime kolegis mier micemuli mimarTulebebiT. profesiul literaturaSi 

miTiTebulia, rom kolegebis mier konkretuli problemis ganxilva da 

konstruqciuli kritika mizanSewonili ar aris damwyebi praqtikosebisa 

da studentebis SemTxvevaSi. es unda gakeTdes mxolod im dros, rodesac 

zedamxedvelobis mimRebi pirebi sferoSi gamocdili adamianebi arian. 

zedamxedvelobis procesis efeqturobis erT-erTi ganmsazRvreli 

Tavisebureba mis regularul xasiaTSi mdgomareobs. zedamxedvelo-

bis ganmaxorcielebeli piri unda iRebdes pasuxismgeblobas zedamxed-

velobis sesiebis kviraSi erTxel Catarebaze. damwyebi praqtikosebisa 

da studentebis SemTxvevaSi, zedamxedveloba SeiZleba kviraSi orjerac 

ganxorcieldes SemTxvevis sirTulidan da praqtikosis gamocdilebis 

naklebi donidan gamomdinare. 

aSS-s socialur muSakTa erovnuli asociacia (NASW) damwyebi praq-

tikosebisaTvis rekomendirebulad Tvlis erTsaaTian zedamxedvelobas 

klientTan 15 saaTiani pirdapiri praqtikis Semdeg. 2-3 wliani muSaobis 

staJis arsebobisas erTsaaTiani zedamxedveloba unda ganxorcieldes 
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pirdapiri praqtikis 30 saaTis Semdeg. 

rogorc zedamxedvelobis mimRebi piri, aseve profesiuli zedamxed-

velic safuZvlianad unda emzadebodes zedamxedvelobis sesiisaTvis. 

mosamzadebel etapze dasamuSavebeli masala moicavs Semdegs: SemTxvevis 

Canawerebisa da procesis Canawerebis ganxilva, problemuri sakiTxis 

gansaxilvelad roluri TamaSis momzadeba, audio/video Canawerebi, 

TviT-refleqsiis (TviT-gamoxatvis) dRiuri.

mizanSewonilia profesiuli zedamxedvelisa da zedamxedvelobis mim-

Rebi piris mier praqtikosis swavlebis gegmis SemuSaveba, sadac aisaxeba 

rogorc is Teoriuli safuZvlebi, rac kompetenturi praqtikis ganxor-

cielebisaTvis aris aucilebeli, aseve praqtikosis moRvaweobis samar-

Tlebrivi da administraciuli CarCoebi. amasTanave, zedamxedvelobis 

ganmaxorcielebelma pirma unda uzrunvelyos:

 praqtikosis mier ganxorcielebuli erT-erTi SemTxvevis ganxilva da 

am SemTxvevis gamoyeneba praqtikosis profesiuli zrdis saWiroebaTa 

gamosakveTad;

 zedamxedvelobis mimRebi piris CarTva kritikuli analizis procesSi 

ganxorcielebul samuSaosa da samomavlo gegmebTan dakavSirebiT;

 konstruqciuli da miukerZoebeli kritikis warmodgena da Sesabamisi 

resursebiT uzrunvelyofa zedamxedvelobis mimRebi piris saqmiano-

bis srulyofis mizniT;

 zedamxedvelobis mimRebi piris praqtikuli muSaobis uwyveti Se-

faseba praqtikosi socialuri muSakis Zlieri mxareebisa da dasaxvewi 

aspeqtebis gamokveTis saSualebiT.

zedamxedvelobis procesSi Sesrulebuli samuSaosa da miRebuli 

ukukavSiris dasafiqsireblad gamoiyeneba zedamxedvelobis procesis 

Canawerebi, romlebic unda asaxavdes Semdegs:

 zedamxedvelobis sesiis TariRi da xangrZlivoba;

 zedamxedvelobis sesiis mokle Sejameba, romelSic warmodgenili 

iqneba ganxiluli sakiTxebi, progresi swavlebis gegmis miznebTan da-

kavSirebiT, micemuli ukukavSiri da rekomendaciebi da aseve warmod-

genili resursebi;

 Sesasrulebeli samuSaos gegma;

 arSemdgari zedamxedvelobis sesiis detalebi (zedamxedvelobis sesi-

is dagegmili TariRi, mizezi, ris gamoc ver Catarda zedamxedvelobis 

sesia da momavali TariRi).
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aSS-s socialur muSakTa erovnuli asociaciis (NASW) rekomendaciiT, 

profesiuli zedamxedvelisa da zedamxedvelobis mimRebi piris urTier-

Tobebis mosawesrigeblad gamoyenebul unda iqnas specialuri SeTanx-

mebis forma, romelic unda emyarebodes Semdegs:

 zedamxedvelobis miznebisa da amocanebis ganmarteba;

 TiToeuli monawile mxaris ufleba-movaleobani zedamxedvelobis 

procesSi;

 profesiuli zedamxedvelis avtoritetis (Zalauflebis) CarCoebis 

gansazRvra;

 konfidencialurobis valdebuleba da parametrebi;

 zedamxedvelobis procesis droiTi CarCoebi.

marTalia, profesiuli zedamxedveli uSualod ar aris CarTuli 

klientisaTvis momsaxurebis miwodebaSi, magram igi arapirdapir zegav-

lenas axdens klientebis servisis xarisxze. swored amitom profesiuli 

zedamxedvelobis process udidesi mniSvneloba aqvs socialuri samu-

Saos praqtikaSi da misi araswori ganxorcieleba pasuxismgebels xdis 

zedamxedvelobis ganmaxorcielebel pirs klientisaTvis araswori mom-

saxurebis gawevaSi an mis saWiroebaTa ugulebelyofaSi.

eTikuri dilema da zedamxedveloba

eTikuri dilema warmoadgens konfliqts socialuri muSakis pirovnul 

da profesiul Rirebulebebs Soris klientisaTvis momsaxurebis miwo-

debis procesSi. magaliTad, sayovelTaod cnobilia, rom socialuri 

muSaobis profesiis erT-erTi umTavresi Rirebuleba aris klientis 

momsaxureba ganurCevlad rasisa, sqesisa, religiuri aRmsareblobisa, 

politikuri mrwamsisa da sxva. socialuri muSakis pirovnuli Rirebu-

lebebi SeiZleba konfliqtSi movides momsaxurebis RirebulebasTan im 

dros, rodesac socialur muSaks evaleba momsaxureba gauwios sxva re-

ligiuri aRmsareblobis an seqsualuri orientaciis adamians da ipovos 

masSi Zlieri mxareebi. rodesac socialuri muSaki aseTi eTikuri dile-

mis winaSe aRmoCndeba, profesiul zedamxedvelobas gardamtexi roli 

akisria. profesiuli zedamxedveli movalea socialur muSakTan erTad 

imuSaos misi pirovnuli da profesiuli Rirebulebebis Tanxvedraze 

TviTrefleqsiisa da roluri TamaSebis gamoyenebiT, daanaxos socialur 

muSaks klientis Rirebulebebis mimarT tolerantobis aucilebloba da 

socialuri muSakis daxmarebis mniSvneloba. im SemTxvevaSi, Tu socialu-
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ri muSakisaTvis klienti yvelanairad miuRebeli rCeba, maSin zedamxed-

velma Sesabamisi zomebi unda miiRos, raTa moxdes klientis sxva socia-

lur muSakTan gadamisamarTeba.       

gamoyenebuli literatura: 

1.  mgeliaSvili, maia (2009). saxelmZRvanelo socialuri muSaobis praqti-

kis maswavleblebisTvis.  
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bavSvis uflebaTa konvencia

mokle mimoxilva

“bavSvis uflebaTa konvencia”, romelsac gaeros generalurma asambleam 1989 wlis 20 noembers 
erTxmad dauWira mxari, msoflio masStabis iuridiuli dokumentia. konvencia, romelic 54 
muxlisagan Sedgeba, moicavs ara marto samoqalaqo da politikur uflebebs, aramed socialur 
da ekonomikur uflebebsac. am mxriv konvencias uTuod gamorCeuli adgili ukavia adamianTa 
uflebebis Temaze Seqmnil dokumentTa Soris. 

msoflio sazogadoebrioba bavSvTa mdgomareobiT pirvelad 1923 wels dainteresda, rodesac 
axladdaarsebulma arasamTavrobo organizaciam “gadavarCinoT bavSvebis saerTaSoriso 
kavSirma” miiRo xuTi muxlisagan Semdgari bavSvTa uflebebis deklaracia, romelic Jenevis 
deklaraciis saxeliTaa cnobili. bavSvis uflebaTa Jenevis deklaracia 1924 wels erTa ligis 
mexuTe asambleam daamtkica.

1948 wels gaerTianebuli erebis organizaciis generalurma asambleam miiRo deklaraciis 
gavrcobili versia da 1959 wels - axali deklaracia, romelic bavSvTa dacvisa da keTildReobis 
aT ZiriTad princips Seicavda. 

bavSvTa uflebebis amsaxveli konkretuli debulebani Sesulia adamianis uflebebisadmi miZRv-
nil Tu humanitaruli samarTlis  sxvadasxva dokumentSi. miuxedavad amisa, rigma saxelmwifoeb-
ma saWirod miiCnies Seqmniliyo srulyofili dokumenti bavSvTa uflebebis Sesaxeb, romelic 
saerTaSoriso kanonmdeblobiT iqneboda ganmtkicebuli. 

amgvari mosazrebis siswores adasturebda uamravi masala, romelic bavSvTa mimarT Cadenil 
usamarTlobasa da Zaladobaze metyvelebda, agreTve bavSvTa sikvdilianobis maRali done, 
problemebi bavSvebis samedicino momsaxurebaSi, bavSvTa mier bazisuri ganaTlebis miRebis 
SezRuduli SesaZleblobebi. arsebobda SemaSfoTebeli monacemebi bavSvTa eqspluataciis iseT 
formebze, rogoricaa prostitucia da muSaoba mZime SromiT pirobebSi, aseve sapatimroebSi 
myofi, ltolvili da saomari moqmedebebis Sedegad dazaralebuli bavSvebis Sesaxeb. 
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1979 wels, romelic bavSvTa saerTaSoriso wlad iyo aRiarebuli,  gaeros komisiam adamianis 
uflebebis Taobaze, poloneTis mTavrobisagan miRebuli winadadebis safuZvelze, daiwyo axali 
iuridiuli dokumentis proeqtze muSaoba.    

sxvadasxva qveynis mTavrobaTa warmomadgenlebma daakompleqtes ZiriTadi muSa jgufi. 
gaerTianebuli erebis organizacia da misi specializebuli saagentoebi, ltolvilTa saqmeebis 
umaRlesi komisariatis, Sromis saerTaSoriso organizaciis, gaeros bavSvTa fondisa da 
msoflios jandacvis organizaciis CaTvliT, iseve rogorc arasamTavrobo organizaciebi, 
aqtiurad monawileobdnen proeqtis ganxilvis procesSi. xangrZlivi debatebis Sedegad 
poloneTis mTavrobis mier warmodgenili Tavdapirveli proeqti safuZvlianad Sesworda da 
ganivrco.

gaeros generaluri asambleis mier “bavSvis uflebaTa konvenciis” miRebam saTave daudo 
saxelmwifoTa mier konvenciis ratificirebasa da misi monitoringis mizniT sagangebo komitetis 
Seqmnas. 1990 wlis seqtembrisaTvis konvencias 20-ma saxelmwifom moawera xeli, ris Sedegadac igi 
oficialurad Sevida ZalaSi. dReisaTvis konvenciis ratificireba moaxdina msoflios TiTqmis 
yvela qveyanam amerikis SeerTebuli Statebisa da somalis garda. amgvari monacemebi safuZvels 
iZleva “bavSvis uflebaTa konvencia” adamianis uflebaTa xelSekrulebebs Soris yvelaze 
farTod aRiarebul dokumentad miviCnioT.

saqarTvelo aRniSnul konvencias 1994 wels SeuerTda, riTac aiRo valdebuleba Seesrulebina 
konvenciiT nakisri valdebulebani. 

ratifikaciis Semdgom TiToeuli qveyana xdeba konvenciis monawile saxelmwifo, romelic 
valdebulia gadasinjos erovnuli kanonmdebloba konvenciasTan SesabamisobaSi moyvanis mizniT 
da yovelmxriv Seuwyos xeli konvenciis ganxorcielebas qveyanaSi. am process Tvalyurs adevnebs 
gaeros bavSvis uflebaTa komiteti, romlis wevrebic arCeulni arian monawile saxelmwifoTa mier 
faruli kenWisyriT. TiToeul saxelmwifos ufleba aqvs daasaxelos mxolod erTi kandidati. 

monawile saxelwifoebi valdebulni arian gaeros bavSvis uflebaTa komitets warudginon 
angariSi qveyanaSi konvenciis ganxorcielebis Sesaxeb ratificirebidan ori da yoveli 
momdevno xuTi wlis Semdeg. es angariSi, iseve rogorc Tavad konvencia, xelmisawvdomi unda 
iyos mosaxleobisaTvis. misi safuZvliani ganxilvis Semdeg komitetma SeiZleba sxvadasxvagvari 
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qmedeba ganaxorcielos: man SesaZloa mosTxovos saxelmwifos wardgenili angariSis ganvrcoba, 
Sesabamisi rekomendaciebi warudginos rogorc konkretuli saxelmwifos mTavrobas, ise 
gaerTianebuli erebis organizaciis generalur asambleas, sxva monawile saxelmwifoebs 
warudginos Txovna teqnikuri Tu finansuri daxmarebis Taobaze. 

bavSvis uflebaTa komiteti informacias moipovebs aseve monawile saxelmwifoebSi 
ganxorcielebuli vizitebis meSveobiT. komitetisaTvis TiToeuli saxelmwifos mier konvenciis 
realizebaSi miRweuli progresis Sesaxeb damatebiTi informaciis miwodeba SesaZloa eTxovoT 
specializebul saagentoebs, rogoricaa gaeros bavSvTa fondi (UNICEF), da arasamTavrobo 
organizaciaTa warmomadgenlebs. 

“bavSvis uflebaTa konvencia”, awesebs ra saerTo standartebs msoflios yvela qveynisaTvis, 
amasTanave iTvaliswinebs saxelmwifoTaTvis damaxasiaTebel kulturul, socialur, ekonomikur 
da politikur realobebs, raTa TiToeul qveyanas SesaZlebloba hqondes optimalurad 
ganaxorcielos konvenciis debulebebi. 

konvencia emyareba oTx ZiriTad princips, romelTa gaTvaliswinebac aucilebelia am konvenciis 
erovnul doneze realurad ganxorcielebisaTvis. kerZod, konvenciaSi gamokveTili TiToeuli 
ufleba exeba yvela bavSvs yovelgvari diskriminaciuli gamonaklisis gareSe (muxli 2); bavSvis 
mimarT nebismieri qmedebis ganxorcielebisas upirvelesi yuradReba eTmoba bavSvis interesebis 
dacvis ukeT uzrunvelyofas (muxli 3); bavSvebs aqvT sicocxlisa da jansaRi ganviTarebis ufleba 
(muxli 6); gaTvaliswinebul unda iqnes bavSvis Sexedulebebi nebismier sakiTxze, romelic mas 
exeba (muxli 12).

konvenciaSi warmodgenili ZiriTadi uflebebi SesaZloa oTx kategoriad gaerTiandes:

sicocxle•	  – bavSvebs aqvT sicocxlisa da gadarCenis ufleba, samedicino momsaxurebiT 
sargeblobis, wyliTa da sanitaruli sistemiT usafrTxod sargeblobis ufleba;

ganviTareba•	  - bavSvebs aqvT ganaTlebis, individualobis ganviTarebis, gonebriv Tu fizikur 
SesaZleblobaTa srulad gamovlenis ufleba...

dacva•	  - bavSvebs aqvT ufleba daculni iyvnen nebismieri saxis diskriminaciisa da 
eqspluataciisagan, omisa da gaWirvebisagan...
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monawileoba•	  - bavSvebs aqvT ufleba gaaCndeT sakuTari azri, Tavisuflad gamoxaton 
TavianTi Sexedulebani, miiRon sasurveli informacia...

bavSvis uflebaTa amgvar farTo aRiarebas mxolod Teoriuli safuZveli ar gaaCnia. msoflios 
TiToeul qveyanaSi bavSvis uflebaTa prioritetuloba ganmtkicebulia konkretuli 
RonisZiebebiT sakanonmdeblo, administraciul Tu aRmasrulebel sferoSi.  

“bavSvis uflebaTa konvencia” kidev erTxel adasturebs msoflios mier aRiarebul WeSmaritebas, 
rom bavSvTa uflebebis dacva ojaxis, sazogadoebis, qveynis ganviTarebisa da ukeTesi momavlis 
uzrunvelyofis umoklesi gzaa.
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preambula

winamdebare konvenciis monawile saxelmwifoebi

miiCneven ra, rom gaerTianebuli erebis organizaciis mier 
deklarirebuli principebis Sesabamisad sazogadoebis yve-
la wevris Rirsebis, Tanaswori da xelSeuvali uflebebis 
aRiareba aris dedamiwaze Tavisuflebis, samarTlianobisa 
da mSvidobis uzrun vel yofis safuZveli,

mxedvelobaSi iReben ra, rom gaerTianebuli erebis 
organi zaciis xalxebma wesdebaSi cxadyves TavianTi erT-
guleba adamianis ZiriTadi uflebebis, adamianis pirovne-
bis Rirsebisa da Rirebulebisadmi da mtkiced aqvT gad-
awyvetili meti Tavisuflebis pirobebSi xeli Seuwyon so-
cialur progressa da cxovrebis pirobebis gaumjobesebas,

aRiareben ra, rom gaerTianebuli erebis organizaciam 
adami anis uflebaTa sayovelTao deklaraciaSi da adamianis 
ufle baTa Sesaxeb saerTaSoriso paqtebSi gamoacxada, rom 
yovel adamians unda hqondes am dokumentebSi miTiTebuli 
yvela ufleba da Tavisufleba ganurCevlad iseTi niSnebi-
sa, rogo ricaa rasa, kanis feri, sqesi, ena, religia, politi-
kuri Tu sxva mrwamsi, erovnuli Tu socialuri warmoSoba, 
qonebrivi mdgomareoba, dabadeba Tu sxva viTarebani,

preambula

preambulaSi Cam oTvlilia gaer-
Tianebuli erebis organizaciis 
ZiriTadi principebi da adamianis 
uflebaTa dacvis Sesaxeb xel-
Sekrulebebisa  da deklaracie-
bis konkretuli debulebebi. 
preambula adasturebs, rom 
bavSvs, misi fizikuri da goneb-
rivi moumwifeb lobis gamo, es-
aWiroeba specialuri dacva da 
mzrunveloba da am mizniT yurad-
Rebas amaxvilebs bavSvis mimarT 
ojaxis gansakuTrebul zrunvasa 
da pasuxismgeblobaze. preambula 
aseve adasturebs bavSvis dacvis 
samarT lebrivi Tu sxva saxis meqa-
nizmis uzrunvelyofis aucileb-
lobas, rogorc dabadebamde, ise 
dabadebis Semdeg, im sazogadoe bis  
kultu ruli Rirebulebebi sadmi 
pativis cemas, romelSic bavSvi 
izrdeba, da bavSvTa ufle be \bis 
dacvis mizniT saerTaSoriso Tan-
amSromlobis udides mniSvne lo-
bas.

ZiriTad debulebaTa 
araoficialuri 
CamonaTvali
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iTvaliswineben ra, rom adamianis uflebaTa sayovelTao 
deklaraciaSi gaerTianebuli erebis organizaciam gamo-
acxada bavSvTa ufleba, gansakuTrebuli mzrunvelobiT 
iyvnen garemosilni,

darwmunebuli arian ra, rom ojaxi, rogorc sazogadoe-
bis ZiriTadi ujredi da misi wevrebis, gansakuTrebiT ki 
bavSve bis, zrdisa da keTildReobis bunebrivi garemo, 
aucilebelad unda iyos daculi da mas aucileblad unda 
gaewios Tanadgo ma, raTa man Tavis Tavze srulad aiRos sa-
zogadoebrivi valdebulebani,

aRiareben ra, rom bavSvis pirovnebis sruli da harmoniu-
li ganviTarebisaTvis aucilebelia igi izrdebodes ojax-
ur garemoSi, bednierebis, siyvarulis da urTierTgagebis 
atmosferoSi,

miaCniaT ra, rom bavSvi srulyofilad unda iyos momzadebu-
li sazogadoebaSi damoukidebeli cxovrebisaTvis da aRiz-
ardos gaerTianebuli erebis organizaciis wesdebaSi gacx-
adebuli idealebis, gansakuTrebiT ki mSvidobis, adamianis 
Rirsebis pativiscemis, Semwynareblobis, Tavisuflebis, 
Tanas worobisa da solidarobis suliskveTebiT,

mxedvelobaSi iReben ra, rom bavSvis aseTi gansakuTrebu-
li dacvis aucilebloba gaTvaliswinebulia bavSvis ufle-
baTa Jenevis 1924 wlis deklaraciiT, 1959 wlis 20 noembers 
generaluri asambleis mier miRebuli bavSvis uflebaTa 
dekla raciiT da aRiarebulia adamianis uflebaTa say-
ovelTao dekla raciiT, moqalaqeobrivi da politikuri 
uflebebis saerTaSoriso paqtiT (kerZod, misi 23-e da 
24-e muxlebiT), ekonomikuri, socialuri da kulturuli 
uflebebis saerTaSori so paqtiT (kerZod,  me-10 muxliT), 
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agreTve bavSvTa keTildReo bis saki Txebze momuSave spe-
cializebuli dawesebulebebisa da saerTaSoriso orga-
nizaciebis Sesabamisi dokumentebiT,

mxedvelobaSi iReben ra bavSvis uflebaTa deklaraci-
is miTiTebas, rom `bavSvs, misi fizikuri da gonebrivi 
moumwifeb lobis gamo, esaWiroeba specialuri dacva 
da zrunva, Sesa tyvisi samarTleb rivi dacvis CaTvliT, 
rogorc dabadebamde, ise dabadebis Semdeg~,

eyrdnobian ra deklaraciis debulebebs im socialuri 
da samar Tlebrivi principebis Sesaxeb, romlebic moicavs 
bavSvebis dacvasa da keTildReobas, gansakuTrebiT 
erovnul da saerTa Soriso doneze bavSvTa aRsazrdelad 
gadacemisa da Svilad ayvanisas, arasrulwlovanTa mimarT 
marTlmsajule bis aRsrule bis gaerTianebuli erebis or-
ganizaciiseul  minimalur standar tul wesebs (`pekinis 
wesebi~), gansakuTrebul viTarebaSi da SeiaraRebuli kon-
fliqtebis dros qalTa da bavSvTa dacvis Sesaxeb deklara-
cias,

aRiareben ra, rom msoflios yvela qveyanaSi arian bavSve-
bi, romlebic cxovroben gansakuTrebiT rTul pirobebSi 
da rom aseTi bavSvebi saWiroeben gansakuTrebul yura-
dRebas,

saTanadod iTvaliswineben ra bavSvis dacvisa da harmo-
niuli ganviTarebisaTvis yoveli xalxis tradiciebisa da 
kulturuli faseulobebis mniSvnelobas,

aRiareben ra yvela qveyanaSi, kerZod, ganviTarebad 
qveynebSi bavSvTa cxovrebis gaumjobesebisaTvis saerTa-
Soriso TanamSrom lobis mniSvnelobas,
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SeTanxmdnen Semdegze:

nawili I

muxli 1

winamdebare konvenciis miznebisaTvis bavSvad iTvleba 
18 wlamde asakis yoveli adamiani, Tuki romelime qveynis 
kanonmdeblobis mixedviT bavSvi ufro adre ar aRwevs 
srulwlovanebas.

muxli 2

1. monawile saxelmwifoebi pativs scemen da uzrunvely-
ofen maTi iurisdiqciis farglebSi myofi TiToeuli 
bavSvis yvela uflebas, romelic winamdebare konvecii-
Taa gaTva liswinebuli, nebismieri saxis diskriminaciis 
gareSe, rasis, kanis feris, sqesis, enis, religiis, poli-
tikuri Tu sxva mrwamsis, erovnuli, eTnikuri Tu so-
cialuri warmoSo bis, qonebrivi mdgomareobis, bavSvis, 
misi mSoblebisa da kanonieri meurveebis janmrTelo-
bisa da dabadebis mdgoma reobis an sxva ram viTarebis 
ganurCevlad.

2. monawile saxelmwifoebi yovelgvar aucilebel zo-
mas Rebuloben diskriminaciis yvela im formisa da 
sasjelisa gan bavSvis dacvis uzrunvelsayofad, rom-
lebic ukavSir deba bavSvis, bavSvis mSoblebis, kanon-
ieri meurveebis an ojaxis sxva wevrTa statuss, saqmi-
anobas, maT mier gamoTqmul Sexedulebebs da maT 
gamJRavnebul mrwamss.

bavSvis cneba

bavSvad iTvleba 18 wlis asaks 
miuRweveli piri, Tu romelime 
qveynis erovnuli kanonmdebloba 
ar iTvaliswinebs  srulwlova ne-
bis miRwevas ufro mcire asakSi.

diskriminaciis 
dauSvebloba

konvenciiT gaTvaliswinebuli 
uflebebi Tanabrad exeba yvela 
bavSvs yovelgvari gamonaklisis 
gareSe. saxelmwifo valdebulia 
daicvas bavSvi diskriminaciis ne-
bismieri formisagan da miiRos 
yvela zoma misi uflebebis dasa-
cavad.
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muxli 3

1. bavSvis mimarT nebismier qmedebaTa ganxorcielebisas, 
miuxe davad imisa, Tu vin aris maTi ganmaxorcielebeli, 
- saxelmwifo Tu kerZo dawesebulebebi, romlebic 
muSaoben socialuri uzrunvelyofis sakiTxebze, sasa-
marTloebi, administraciuli Tu sakanonmdeblo or-
ganoebi - upirvelesi yuradReba eTmoba bavSvis inter-
esebis dacvis ukeT uzrunvelyofas.

2. monawile saxelmwifoebi, iTvaliswineben ra bavSvis 
mSob lis, bavSvis mimarT pasuxismgeblobis mtvirTveli 
kanonieri meurveebisa da sxva pirebis uflebebsa da 
movaleobebs, valdebulebas iReben uzrunvelyon bavS-
vi iseTi dacviTa da mzrunvelobiT, romelic aucile-
belia misi keTildRe obisaTvis da amisaTvis iReben yve-
la sakanonmdeblo da administraciul zomas.

3. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom bavSvi-
saTvis zrunvaze an mis dacvaze pasuxismgebeli dawese-
bulebebi, samsaxu rebi an organoebi Seesabamebodnen 
kompetenturi organoebis mier dawesebul normebs, 
kerZod, usafrTxoebi sa da janm rTe lo bis dacvis 
sferoSi maTi personalis ricxobriobisa da vargi-
sianobis, agreTve kompetenturi zedamxedvelobis 
TvalsazrisiT.

muxli 4

monawile saxelmwifoebi Rebuloben yvela aucilebel sa-
kanonmdeblo, administraciul da sxvagvar zomas winamde-
bare konvenciiT aRiarebul uflebaTa gansaxorciele-
blad. monawi le saxelmwifoebi ekonomikur, socialur 

bavSvis WeSmariti 
interesebi

bavSvis mimarT nebismieri qmedebis 
ganxorcielebisas srulad unda 
iqnes gaTvaliswinebuli bavSvis 
WeSmariti interesebi. saxelmwi fo 
valdebulia uzrunvelyos bavSvis 
Sesabamisi dacva da misi WeSmariti 
interesebis realizeba Tu bavSvis 
mSoblebi an is pirebi, romelTac 
misi dacvis pasuxis mgebloba eki-
srebaT, ar asruleben TavianT 
movaleobas. 

bavSvis uflebaTa 
ganxorcieleba

saxelmwifo valdebulia miiRos 
yvela SesaZlo zoma konvenciiT 
gaTvaliswinebuli uflebebis ga-
nxorcielebisaTvis. 
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da kulturul uflebaTa realizaciisaTvis aseT zomebs 
Rebuloben maT xelT arsebuli resursebis maqsimaluri 
gamoyenebiT, aucileblobis SemTxvevaSi ki - saerTaSoriso 
TanamSromlobis farglebSi.

muxli 5

monawile saxelmwifoebi pativs miageben mSoblebisa da 
Sesabamis SemTxvevebSi adgilobrivi adaT-wesebis Sesa-
tyvisad farTod gagebuli ojaxis wevrebis an Temis, meur-
veebisa da sxva pirebis uflebebsa da movaleobebs, rom-
lebic kanonis mixedviT pasuxis mgebel ni arian bavSvze, 
imaze, rom saTanadod xel mZRva nelobdnen bavSvs winamde-
bare konvenciiT aRiarebul uflebaTa ganxorcielebaSi 
da akeTebdnen amas bavSvis unarTa  ganviTarebis gaTval-
iswinebiT.

muxli 6

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom yovel bavSvs 
aqvs sicocxlis xelSeuxebeli ufleba.

2. monawile saxelmwifoebi SesaZleblobisamebr 
maqsimalu rad uzrunvelyofen bavSvis sicocxlis Se-
narCunebasa da jansaR ganviTarebas.

muxli 7

1. bavSvi registracias gadis dabadebisTanave da mas 
dabadebi danve gaaCnia ufleba, hqondes saxeli da 
SeiZinos moqalaqeoba, agreTve, ramdenadac es SesaZle-

ojaxSi aRzrda da bavSvis 
mzardi SesaZleblobani

saxelmwifo valdebulia pativi 
sces mSoblebisa da im pirebis 
uflebebsa da movaleobebs, rom-
lebic dakav Sirebulni arian 
bavSvis aRzrdasTan misi mzardi 
SesaZleblobebis gamovlenis sx-
vadasxva etapze. 

sicocxlisa da ganviTarebis 
ufleba

yovel bavSvs aqvs sicocxlis xel-
Seuxebeli ufleba da saxel mwifo 
valdebulia uzrunvelyos bavSvis 
sicocxlis SenarCuneba da jansa-
Ri ganviTareba. 

saxeli da moqalaqeoba

bavSvs dabadebisTanave gaaCnia 
ufleba hqondes saxeli. bavSvs 
aseve aqvs ufleba miiRos mo-
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belia, uflebamosilia icnobdes Tavis mSoblebs da ga-
remosili iyos maTi mzrunvelobiT.

2. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen am uflebaTa 
ganxorcielebas sakuTari erovnuli kanonmdeblobis 
Sesatyvi sad da Tavisi movaleobebis Sesrulebas am sf-
eroSi Sesabamisi saerTaSoriso dokumentebis Tanax-
mad, kerZod, im SemTxvevaSi, Tuki sxvagvarad bavSvs ar 
eqneba moqalaqeoba.

muxli 8

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben pativi 
scen bavSvis uflebas, SeinarCunos Tavisi individu-
aloba, moqala qe o bis, saxe lisa da ojaxuri kavSirebis 
CaTvliT, rogorc es gaTvaliswinebu lia kanoniT da ar 
dauSvan amaSi kanonsawi naamRdego Careva.

2. Tu bavSvi ukanonod kargavs Tavisi individualobis 
nawils an mis yvela elements, monawile saxelmwifoebi 
uzrunvelyo fen mas aucilebeli mfarvelobiT da dax-
marebas aRmouCenen misi individualobis uswrafesi aR-
dgenisaTvis.

muxli 9

1. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom bavSvi ar 
daSordes Tavis mSoblebs maTi survilis sawinaaRmde-
god, im SemTxvevaTa gamoklebiT, roca kompetenturi 
organoebi, sasamarTlo gadawyvetilebis Tanaxmad, 
saTanado kanonisa da proceduris Sesabamisad gansaz-
Rvraven, rom aseTi daSo reba aucilebelia da ukeT em-

qalaqeoba da, ramdenadac es Ses-
aZlebelia, icnobdes Tavis mSob-
lebs da maTi mzrunvelobiT iyos 
garemosili. 

individualobis 
SenarCuneba

saxelmwifo valdebulia daic-
vas bavSvis individualoba, xolo 
aucileblobis SemTxvevaSi uz-
runvelyos bavSvis individualo-
bis ZiriTadi aspeqtebis aRdgena, 
saxelis, moqalaqeobisa da ojax-
uri kavSirebis CaTvliT.

mSoblebisagan gancalkeveba

bavSvs ufleba aqvs icxovros 
Tavis mSoblebTan erTad, gar-
da im SemTxvevebisa, rodesac es 
ewinaaR mde geba bavSvis WeSmar-
it interesebs. bavSvs aseve aqvs 
ufleba SeinarCunos piradi urT-
ierToba orive mSobelTan, erT-



bavSvis uflebaTa konvencia

14

saxureba bavSvis interesebs. es SeiZleba aucilebeli 
gaxdes ama Tu im konkretul SemTxvevaSi, magaliTad, 
roca mSoblebi sastikad eqcevian bavSvs da ar zru-
naven masze, an roca mSoblebi cxovroben cal-calke da 
aucilebelia bavSvis sacxov rebeli adgilis Taobaze 
gadawyvetilebis miReba.

2. am muxlis pirveli punqtis Sesabamisad, nebismieri 
ganxilvis dros yvela dainteresebul mxares SesaZle-
bloba eZleva, monawileoba miiRos saqmis ganxilvaSi da 
gamoTqvas sakuTari mosazrebebi.

3. monawile saxelmwifoebi pativs scemen erT an orive 
mSobels dacilebuli bavSvis uflebas, regularu-
li piradi urTi erTobebi da pirdapiri kontaqtebi 
hqondes orive mSobel Tan, im SemTxvevis garda, roca 
es ewinaaRmdegeba bavSvis yvelaze WeSmarit intere-
sebs.

4. im SemTxvevaSi, roca aseTi daSoreba gamomdinareobs 
mona wile saxelmwifoTa romelime gadawyvetilebidan, 
anu roca saqme exeba, magaliTad, erTi an orive mSob-
lis an bavSvis dapatimrebas, gasaxlebas, deportacias 
an sikvdils (mocemu li piris saxel mwifo gamgeblobaSi 
yofnisas nebismieri mizeziT gamowveuli sikvdilis 
CaTvliT), monawile saxel mwifo aseT mSoblebs, bavSvs 
an, Tu es aucilebelia, ojaxis sxva wevrs maTi TxovniT 
aZlevs aucilebel informacias ojaxidan wasuli wevr-
is/wevrebis adgilsamyofelis Sesaxeb, Tu am infor-
maciis micema zians ar ayenebs bavSvis keTildRe obas. 
monawile saxelmwifoebi SemdgomSi uzrunvelyofen, 
rom aseTi Txovna TavisTavad ar iwvevdes Sesabamisi 
pirisaTvis (pirTaTvis) arasasurvel Sedegebs.   

erT maTganTan Tu orivesTan gan-
calkevebis SemTxvevaSi.
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muxli 10

1. monawile saxelmwifoTa mier me-9 muxlis 1-li punqtiT 
Tavis Tavze aRebuli valdebulebis Sesabamisad, bavS-
vis an misi mSoblis gancxadeba ojaxis gamTlianebis 
mizniT monawile saxelmwifoSi Sesvlis an iqidan gasv-
lis Taobaze monawile saxelmwifoebma unda ganixilon 
pozitiurad, humanurad da operatiulad. monawile 
saxelmwifoebi SemdgomSi uzrunvel yofen, rom aseTi 
Txovnis wardgenas ar mohyves arasasurveli Sedegebi 
ganmcxadeblis an maTi ojaxis wevrebisaTvis.

2. bavSvs, romlis mSoblebic sxvadasxva saxelmwifoSi 
cxovro ben, ufleba gaaCnia, gansakuTrebuli viTarebis 
gar da, regularuli piradi urTierTobebi da pirda-
piri kontaqtebi hqondes orive mSobelTan. am mizniT 
monawile saxelmwifo ebi, me-9 muxlis 1-li punqtis 
Sesabamisad, pativs scemen bavSvisa da misi mSoblebis 
uflebas datovon nebismieri qveyana, sakuTari qveynis  
CaTvliT, da dabrundnen Tavis qveyanaSi. nebismieri 
qveynis datovebis uflebis mimarT moqmedebs mxolod 
iseTi SezRudvebi, romlebic dadgenilia kanoniT da 
aucilebelia saxelmwifo uSiSroebis, sazogado ebrivi 
wesrigis (ordre public), mosaxleobis janmrTelo bis an 
zneobis, an sxva pirTa uflebebisa da Tavisuflebis 
dacvi saTvis da SeTavsebadia winamdebare konvenciaSi 
aRiare bul sxva uflebebTan. 

muxli 11

1. monawile saxelmwifoebi Rebuloben zomebs bavSvTa 
ukanonod gadaadgilebis an sazRvargareT maTi ukanon-
od datovebis winaaRmdeg sabrZolvelad.

ojaxis gamTlianeba 

bavSvebsa da maT mSoblebs ufle ba 
aqvT datovon nebismieri saxel-
mwifo da dabrundnen Tavis qveya-
naSi ojaxis gamTlianebis an bav-
Svsa da mSoblebs Soris piradi 
urTierTobebis Senar Cune  bis miz-
niT.

ukanonod gadaadgileba da 
gataceba

saxelmwifo valdebulia miiRos 
Sesabamisi aRmkveTi zomebi erT-
erTi mSoblis an mesame pirebis 
mi er bavSvis motacebisa da saz-
RvargareT dakavebis winaaRmdeg.
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2. am mizniT monawile saxelmwifoebi xels uwyoben 
ormxrivi an mravalmxrivi SeTanxmebebis dadebas an mo-
qmed SeTanxmebeb Tan SeerTebas. 

muxli 12

1. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen sakuTari 
Sexedu lebebis Camoyalibebis unaris mqone bavSvis 
uflebas, Tavisuflad gamoTqvas Tavisi Sexedulebebi 
nebismier sa kiTxze, romelic mas exeba, amasTan, bavSvis 
Sexedulebebs saTanado yuradReba eTmoba misi asakisa 
da simwifis Sesaba misad.

2. am mizniT bavSvs, kerZod, eZleva SesaZlebloba, mousmi-
non mas sasamarTlo Tu administraciuli wesiT nebis-
mieri saqmis ganxilvisas, romelic bavSvs exeba, rogorc 
uSua lod, aseve warmomadgenlis an Sesabamisi organos 
meSve obiT, erovnuli kanonmdeblobis procesualuri 
normebiT gaTvaliswinebuli wesiT.

muxli 13

1. bavSvs ufleba aqvs Tavisuflad gamoTqvas Tavisi azri; 
es ufleba moicavs Tavisuflebas, sazRvrebis arsebo-
bis miuxeda vad moiZios, miiRos an gadasces nebismieri 
saxis informacia an idea zepiri, werilobiTi Tu beW-
duri formiT, bavSvis arCevanisamebr.

2. am uflebis ganxorcieleba, SesaZloa, erTgvarad Seiz-
Rudos, magram es SezRudva kanoniT gaTvaliswinebuli 
da aucilebe li unda iyos:

a) sxva pirTa uflebebisa da reputaciis pativiscemisaT-
vis;

bavSvis Sexedulebebi

bavSvs ufleba aqvs Tavisuflad 
gamoTqvas Tavisi azri da Sexedu-
lebebi nebismier sakiTxze, rome-
lic mas exeba. amasTan, am Sexedu-
lebebs angariSi unda gaewios bav-
Svis bedTan dakavSirebuli nebis-
mieri sakiTxis gadawyvetis as.

azris Tavisuflad 
gamoxatva

bavSvs ufleba aqvs gamoxatos 
Tavisi azri, miiRos da gaavrce-
los informacia, sazRvrebis ar-
sebobis miuxedavad. 
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b) saxelmwifo uSiSroebis an sazogadoebrivi wesrigis 
(ordre public), an mosaxleobis janmrTelobis an zneobis 
dacvisaTvis.

muxli 14

1. monawile saxelmwifoebi pativs scemen bavSvis azris, 
sindisis da religiuri rwmenis Tavisuflebas.

2. monawile saxelmwifoebi pativs scemen mSobelTa da Se-
sabamis SemTxvevaSi kanonier meurveTa uflebebsa da 
movaleobebs, uxelmZRvanelon bavSvs misi uflebebis 
im meTodiT ganxorci elebaSi, romelic Seesatyviseba 
bavSvis ganviTarebad unarebs.

3. religiuri aRmsareblobis an rwmenis Tavisufleba 
SeiZleba daeqvemdebaros mxolod im SezRudvebs, 
romlebic dadgeni lia kanoniT da aucilebelia 
saxelmwifo uSiSroebis, sazoga doebrivi wesrigis, 
mosaxleobis zneobisa da janmrTelobis an sxva pir-
Ta ZiriTadi uflebebisa da Tavisuflebis dacvisaT-
vis.

muxli 15

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, 
sargeb lobdes  asociaciebisa da mSvidobiani Sekrebe-
bis Tavisuf lebiT.

2. mocemuli uflebis ganxorcielebis mimarT ar SeiZleba 
dawesdes  raime SezRudva, garda SezRudvebisa, rom-
lebic dawesdeba kanonis Sesabamisad da aucilebelia 
demokratiul sazogadoe baSi saxelmwifo uSiSroe-

azris, sindisisa da 
religiis Tavisufleba

saxelmwifo valdebulia pativi 
sces bavSvis uflebas, sargeb-
lobdes azris, sindisisa da re-
ligiis TavisuflebiT, mSoblebis 
mxridan Sesabamisi xelmZRvane-
lobis gaTvaliswinebiT.

asociaciaTa Tavisufleba 

bavSvs ufleba aqvs Sexvdes sxva 
adamianebs, daafuZnos asociacia 
an gaxdes ama Tu im ukve arsebuli 
asociaciis wevri.
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bis an sazogadoebrivi usafrTxoebis, sazogadoebrivi 
wesrigis (ordre public) interesebisaTvis, an mosaxleobis 
janmrTelobis an zneobis, an sxva pirTa uflebebisa da 
Tavisuflebis dacvisaTvis.

muxli 16

1. arc erTi bavSvi ar SeiZleba iyos piradi da ojaxuri 
cxovrebis, sacxovrebeli binis xelSeuxeblobis an 
korespon denciis saidum loebis uflebaTa mis mier 
ganxorcielebaSi TviTneburi an ukanono Carevis, 
an misi Rirsebisa da reputaciis ukanono xelyofis 
obieqti.

2. bavSvs ufleba aqvs, kanoniT iyos daculi msgavsi Care-
vis an xelyofisagan.

muxli 17

monawile saxelmwifoebi aRiareben masobrivi informaciis 
saSualebaTa mniSvnelovan rols da uzrunvelyofen bavS-
visaTvis sxvadasxva erovnuli da saerTaSoriso wyaroe-
biT gavrcelebuli informaciisa da masalebis misawvdo-
mobas, gansakuTrebiT iseTi informaciisa da masalebisa, 
romlebic mimarTulia bavSvis socia luri, sulieri da 
moraluri keTildReobisaken, agreTve jansa Ri fizikuri 
da fsiqikuri ganviTarebis xelSewyobisaken. am mizniT 
monawile saxelmwifoebi - 

a) axdenen masobrivi informaciis saSualebebiT im infor-
maciisa da masalebis gavrcelebis waxalisebas, romel-
ic sasargebloa bavSvis socialuri da kulturuli 

piradi cxovrebis dacva

bavSvs aqvs ufleba daculi iyos 
piradi da ojaxuri cxovrebis, 
sacxovrebeli binis xelSeuxeb-
lobis an korespondenciis sai-
dumloebis uflebaTa ganxorcie-
lebaSi TviTne buri an ukanono 
Carevis, misi Rirsebisa da repu-
taciis ukanono xelyofisagan.

informaciis misawvdomoba

saxelmwifom unda uzrunvelyos 
bavSvisaTvis erovnuli da saerTa -
Soriso wyaroebiT gavrcelebuli 
informaciisa da masalebis misaw-
vdomoba, waaxalisos masobrivi 
informaciis saSualebaTa mier im 
informaciisa da masalebis gav-
rceleba, romelic sasargebloa 
bavSvis socialuri da kultu-
ruli ganviTarebis Tvalsazri-
siT, da miiRos zomebi im saxis 
informaciisagan bavSvis dasaca-
vad, romelic sazianoa misi ke-
TildReobisaTvis.
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ganviTarebis Tvalsazri siT da gamoxatavs 29-e muxlis 
suliskveTebas;

b) axdenen saerTaSoriso TanamSromlobis waxalisebas 
sxvadasxva kulturuli, erovnuli da saerTaSoriso 
wyaroebidan mopo vebuli  amgvari informaciisa da ma-
salebis momzadebis, gacvlisa da gavrcelebis mizniT;

g) axdenen sabavSvo literaturis gamocemisa da gavr-
celebis waxalisebas;

d) axdenen masobrivi informaciis saSualebebis waxalise-
bas, raTa maT  gansakuTrebuli yuradReba dauTmon im 
bavSvis enobriv moTxovnilebebs, romelic miekuTvneba 
romelime umci resobis jgufs an mkvidr mosaxleobas;

e) axdenen im saxis informaciisa da masalebisagan bavSvis 
dacvis saTanado principebis SemuSavebis waxalisebas, 
romelic sazianoa misi keTildReobisaTvis, me-13 da 
me-18 muxlebis debulebaTa gaTvaliswinebiT.  

    

muxli 18

1. monawile saxelmwifoebi yvelafers akeTeben, raTa 
uzrun velyon bavSvis aRzrdasa da ganviTarebaze orive 
mSoblis saerTo da Tanabari pasuxismgeblobis princi-
pis aRiareba. mSoblebs an Sesabamis SemTxvevebSi kanoni-
er meurveebs ekisrebaT ZiriTadi pasuxismgebloba bavS-
vis aRzrdasa da ganviTarebaze, bavSvis yvelaze WeSmari-
ti interesebi warmoadgens maTi zrunvis mTavar sagans.

2. winamdebare konvenciaSi gamokveTil uflebaTa 
ganxorcie lebis garantiis Seqmnisa da xelSewyobis 
mizniT monawile saxel mwifoebi saTanado daxmarebas 

mSobelTa valdebulebebi

mSoblebi erToblivad ageben pa-
suxs bavSvis aRzrdaze da am mxriv 
isini saxelmwifos mxarda WeriT 
unda sar geblobdnen. sa xelmwifo 
valde bulia yovelgva ri daxmare-
ba aRmouCinos mSob lebs bavSvebis 
aRzrdaSi.
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uweven mSoblebsa da kanonier meurveebs maTi movaleo-
bis SesrulebaSi, aRzar don bavSvi da uzrunvelyofen 
sabavSvo dawesebulebaTa qselis ganviTarebas.

3. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas Rebu-
loben imis uzrunvelsayofad, rom bavSvebs, romelTa 
mSoblebic muSaoben, ufleba hqondeT isargeblon maT-
Tvis gankuTvnili samsaxurebiTa da dawesebulebebiT, 
romelTac bavSvTa movla-patronoba ekisrebaT.

muxli 19

1. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel sakanonm-
deblo, administraciul, socialur da saganmanaTle-
blo zomas Rebu loben im mizniT, raTa bavSvi daicvan 
mSoblebis, kanonieri meur veebis an bavSvze mzrunveli 
nebismieri sxva piris mxridan yvela nairi formis fizi-
kuri Tu fsiqologiuri Zaladobisagan, Seu racxyofisa 
Tu borotad gamoyenebisagan, mzrunvelobis moklebi-
sa Tu daudevari mopyrobisagan, uxeSi moqcevisa Tu 
eqspluata ciisagan, seqsualuri borotebis CaTvliT.

2. dacvis aseTi RonisZiebebi aucileblobis SemTxvevaSi 
moicavs efeqtur procedurebs socialuri programe-
bis SemuSavebisaT vis im mizniT, raTa aucilebeli mx-
ardaWera aRmouCinon bavSvs da im pirebs, vinc masze 
zrunavs, agreTve xeli Seuwyon bavSvTa mimarT sastiki 
damokidebulebis zemoTaRniS nuli gamovlinebebis 
Tavidan acilebis, winaswari gamomJRavne bis, Setyobine-
bis, gansaxilvelad gadacemis, gamoZiebis, mkurnalobis 
da sxva RonisZiebebis ganxorcielebas,  aucileb lobis 
SemTxvevaSi ki - sasamarTlo proceduris aRZvras.  

dacva Zaladobisa da 
ugulebelyofisagan 

saxelmwifo valdebulia daicvas 
bavSvi mSoblebis, kanonieri meur-
veebisa da bavSvze mzrunveli sxva 
piris mxridan nebismieri saxis 
Zaladobisa da uxeSi moqcevisagan 
da Seqmnas Sesabamisi socialuri 
programebi Zaladobis aRkveTisa 
da dazaralebulTa mkurnalobis 
mizniT.
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muxli 20

1. bavSvs, romelic droebiT an mudmivad moklebulia 
ojaxur garemos, anda, misive yvelaze WeSmariti in-
teresebidan gamom dinare, ar SeiZleba darCes aseT 
garemoSi, ufleba aqvs saxelmwifos gansakuTrebuli 
mfarvelobiTa da daxmarebiT sargeblobdes.

2. monawile saxelmwifoebi TavianTi erovnuli kanonmde-
blobis Sesabamisad uzrunvelyofen aseTi bavSvis mi-
marT mzrunvelo bis formis Secvlas.

3. aseTi mzrunveloba SeiZleba moicavdes, kerZod, bavS-
vis aRsaz rdelad gadacemas, muslimanuri samarTlis 
`kafalas~,  Svilad ayvanas an aucileblobis SemTx-
vevaSi bavSvTa movla-patrono bisaTvis mowodebul  Se-
sabamis dawesebulebaSi mis moTavsebas. mzrunvelobis 
formis Secvlis variantebis ganxilvisas aucilebe lia 
saTanadod iqnes gaTvaliswinebuli bavSvis aRzrdis 
memkvid reobiTobis sasurveloba da misi eTnikuri war-
momavloba, religi uri da kulturuli kuTvni leba da 
mSobliuri ena.

muxli 21

monawile saxelmwifoebi, romlebic aRiareben an Tanxmde-
bian Svilad ayvanis sistemis arsebobas, uzrunvelyofen, 
rom bavSvis yvelaze WeSmariti interesebi gaTvaliswineb-
uli iqnes uwinares yovlisa, da isini:

a) uzrunvelyofen, rom bavSvis Svilad ayvanis nebarT-
vas iZle odes mxolod kompetenturi xelisufleba, 
romelic saTanado kanonebisa da procedurebis Se-

ojaxur garemos moklebuli 
bavSvis dacva

saxelmwifo valdebulia gansa-
kuTrebulad daicvas bavSvi, 
romelic moklebulia ojaxur ga-
remos da Seuqmnas mas mSobli uri 
garemos tolfasi alterna tiuli 
garemo an moaTavsos Sesabamis 
dawesebulebaSi. aRniS nul valde-
bulebaTa ganxorcie lebisas 
aucile belia bavSvis kulturuli 
kuTvni lebis gaTva liswineba.

gaSvileba

saxelmwifoSi, sadac aRiare bulia 
an nebadarTulia Svilad ayvana, 
gaSvileba unda moxdes bavSvis 
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sabamisad da saqmesTan dakavSire buli sarwmuno in-
formaciis safuZvelze gansaz Rvravs, rom Svilad 
ayvana dasaSvebia mSoblebTan, naTesaveb Tan da kanon-
ier meurveebTan mimarTebaSi bavSvis statusis gaT-
valiswinebiT da rom, Tu es saWiroa, dainterese-
buli pirebi Segnebulad daTan xmdnen Svilad ayvanas 
iseTi konsul taciis safuZvelze, rogoric SeiZleba 
aucilebeli iyos;

b) aRiareben, rom Svilad ayvana sxva qveyanaSi SeiZleba 
gan xiluli iqnes, rogorc bavSvis movlis alterna-
tiuli saSualeba, Tu bavSvi ar SeiZleba aRsazrdelad 
gadaeces an SeuerTdes ojaxs, romelic SeZlebda uz-
runveleyo misi aRzrda an Svilad ayvana da Tu im qveya-
naSi, sadac bavSvi daibada, SeuZlebelia misi Sesafe risi 
ramenairi movla-patronobis uzrunvelyofa;

g) uzrunvelyofen, rom sxva qveyanaSi bavSvis Svilad ay-
vanis SemTxvevaSi arsebobdes iseTive garantiebi da 
normebi, rogo ric arsebobs qveynis SigniT Svilad ay-
vanis dros;

d) iReben yvela aucilebel zomas imis uzrunvelsayofad, 
rom sxva qveyanaSi Svilad ayvanis dros am saqmesTan 
dakavSirebul pirebs ar mieceT gaumarTlebeli finan-
suri mogebis miRebis saSualeba;

e) aucilebel SemTxvevaSi xels uwyoben winamdebare 
muxlis miznebis miRwevas ormxrivi da mravalmxrivi 
xelSekru lebebi sa da SeTan xmebebis dadebis gziT da 
cdiloben am safuZvelze uzrun velyon, rom bavSvis 
mowyoba sxva qveyanaSi xorcielde bodes kompetenturi 
xelisuflebis an organoebis mier.

yvelaze WeSmarit inte resTa gaT-
valiswinebiTa da kompe tenturi 
organoebis nebarT viT, bavSvis 
keTildReobis myari ga rantiebis 
arsebobis SemTxvevaSi.
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muxli 22

1. monawile saxelmwifoebi aucilebel zomebs iReben, 
raTa uzrunvelyon, rom bavSvma, romelsac surs miiRos 
ltolvi lis statusi an romelic Sesatyvisi saerTa-
Soriso an saSinao samarTlisa da procedurebis ZaliT 
iTvleba ltolvilad da romelsac Tan axlavs an ar ax-
lavs mSoblebi an nebismieri sxva piri, isargeblos sa-
Tanado dacviTa da humanitaruli daxmarebiT winamde-
bare konveciaSi da adamianis uflebebisad mi miZRv-
nil im sxva saerTaSoriso an humanitarul dokumen-
tebSi aRiarebuli uflebebis gamoyenebisas, romelTa 
monawileni arian aRniSnuli saxelmwifoebi.

2. am mizniT monawile saxelmwifoebi, roca amas aucile-
blad miiCneven, xels uwyoben gaerTianebuli erebis 
organizaciisa da im sxva kompetenturi samTavrobaTa-
Soriso an arasamTavro bo organizaciebis mcdelobas, 
romlebic TanamSromloben gaerTiane buli erebis or-
ganizaciasTan, daicvan aseTi bavSvi, daexmaron mas da 
moZebnon nebismieri ltolvili bavSvis mSoblebi Tu 
ojaxis sxva wevrebi, raTa miiRon misi ojaxTan SeerTe-
bisaTvis aucilebeli informacia. im SemTxvevaSi, 
roca ar xerxdeba mSoblebis an ojaxis sxva wevre-
bis moZebna, maSin bavSvi, rogorc amas iTvaliswinebs 
winamdebare konven cia, uzrunvelyofilia iseTive 
dacviT, rogori Tac sxva nebismieri bavSvi, romelic 
raime mizezis gamo mudmivad an droebiT moklebulia 
ojaxur garemos.

ltolvili bavSvebi 

saxelmwifom gansakuTrebuli 
mfarveloba da mzrunveloba un-
da gauwios ltolvil da ltol-
vilis statusis miRebis mosurne 
bavSvebs. saxelmwifo valdebu-
lia iTanam Sromlos kompeten-
tur organiza ci ebTan, romlebic 
mowo debuli arian amgvari dacvis 
uzrunvelsayofad.
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muxli 23

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom gonebrivad an 
fizi kurad unarSezRuduli bavSvi srulfasovnad da 
Rirseulad unda cxovrobdes imgvar pirobebSi, rom-
lebic uZlierebs mas Rirsebis grZnobas, sakuTari 
Tavis rwmenas da uadvilebs sazogadoebis cxovrebaSi 
aqtiur monawileo bas.

2. monawile saxelmwifoebi aRiareben unarSezRuduli 
bavSvis uflebas, sargeblobdes gansakuTrebuli mz-
runvelobiT da saTanado resursebis arsebobis pi-
robebSi, axaliseben da uzrunvelyofen am uflebis 
mqone bavSvisaTvis da mis mimarT mzrunvelobaze pa-
suxismgebeli pirebisaTvis iseTi daxmarebis gawevas, 
rogorsac iTxovdnen da romelic Seesabameba bavSvisa 
da misi mSoblebis, an im sxva pirTa mdgomareobas, rom-
lebic uzrunvelyofen bavSvze mzrunvelobas.

3. unarSezRuduli bavSvis gansakuTrebul saWiroebaTa 
aRiarebis niSnad, winamdebare muxlis me-2 punqtis Ses-
abamisad, daxmareba, mSoblebisa da bavSvze mzrunvelo-
bis uzrunvelmyofi sxva pirebis finansuri resursebis 
gaTvaliswinebiT SeZlebisdagvarad ufasoa da miznad 
isaxavs unarSezRudul bavSvs misces imis  efeqturi 
SesaZlebloba, rom man isargeblos saganmanaTleblo, 
samedicino, janmrTe lobis aRmdgeni, profesiuli 
da SromiTi saqmianobisaTvis  mosamzadeblad saWiro 
momsaxurebiT da dasvenebis saSualebebiT, rac bavSvs 
maqsimalurad srulad CarTavs socialur cxovrebaSi 
da xels Seuwyobs misi pirovnebis ganviTarebas, rac 
kulturuli da sulieri TvalsazrisiT mis zrdasac 
moicavs.

unarSezRuduli  bavSvebi 

unarSezRudul   bavSvs uf le ba 
aqvs sar geblobdes gansakuTre-
buli mzrunvelobiT, miiRos 
gansakuT rebuli ganaTleba da 
momzadeba, raTa SeZlos srul-
fasovnad da Rirseulad cxovre-
ba iseT piro bebSi, romlebic 
uzrunvelyofs mis maqsimalur 
damoukideblobas da socialur 
integracias. 



25

bavSvis uflebaTa konvencia

4. monawile saxelmwifoebi saerTaSoriso TanamSrom-
lobis suliskveTebiT xels uwyoben informaciis 
gavrcelebas unarSezRuduli bavSvebis profilaq-
tikuri jandacvisa da samedicino, fsiqologiuri da 
funqcionaluri mkurnalobis dargSi, saTanado re-
abilitaciis, zogadsaganmanaTleblo da profesiu-
li momzadebis meTodebze informaciis gavrcele bis 
CaTvliT, agreTve am informaciis xelmisawvdomobas 
imisaTvis, rom monawile saxelmwifoebma gaifarTo-
von am dargSi TavianTi SesaZleblobebi, codna da 
gamocdileba. amasTan dakavSirebiT gansakuTrebuli 
yuradReba unda daeTmos ganviTarebadi qveynebis 
saWiroebebs.

muxli 24

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, 
isargeb los janmrTelobis dacvis sistemis yvelaze ufro 
srulyofi li momsaxurebiT da daavadebaTa mkurnalo-
bisa da janmrTelobis aRdgenis saukeTeso saSualebebiT. 
monawi le saxelmwifoebi cdiloben uzrunvelyon, rom 
arc erT bavSvs ar CamoerTvas ufleba, isargeblos janm-
rTelobis dacvis sistemis aseTi momsaxurebiT.

2. monawile saxelmwifoebi cdiloben miaRwion mocemuli 
uflebis srul ganxorcielebas da, kerZod, aucilebel 
zomebs iReben:

a) CvilTa sikvdilianobis donisa da bavSvTa sikvdiliano-
bis SemcirebisaTvis; 

b) yvela bavSvisaTvis aucilebeli samedicino daxmarebi-
sa da janmrTelobis dacvis uzrunvelyofisaTvis, imi-

jandacva da samedicino 
momsaxureba

bavSvs aqvs ufleba sargeblobdes 
samedicino daxmarebiT, romelic 
unda Seesabamebodes realurad 
SesaZlebel umaRles standar-
tebs. saxelmwifo valdebulia 
gansakuT rebuli yuradReba gaa-
maxvilos bavSvis pirveladi da 
profi laqtikuri samedicino dax-
marebiT, samedicino ganaTlebiT 
uzrunvel yofaze da bavSvTa sik-
vdilianobis Semcirebaze. am Ro-
nis ZiebaTa ganxorcielebis miz-
niT saxelmwifo valdebulia xeli 
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saTvis, rom upiratesi yuradReba daeTmos pirveladi 
samedicino sanita ruli daxmarebis gawevas;

g) daavadebebTan da SimSilobasTan brZolisaTvis, maT So-
ris pirveladi samedicino-sanitaruli daxmarebis far-
glebSi, advilad xelmisawvdomi teqnologiisa da sakmao 
sursaTiTa da sasmeli wyliT momaragebis gziT, garemos 
dabinZurebis saSiS roebisa da riskis gaTvaliswinebiT;

d) dedebisaTvis mSobiarobamde da mSobiarobis Semdgom 
period Si janmrTelobis dacvis saTanado momsaxure-
bis gawevisaTvis;

e) sazogadoebis yvela fenis, kerZod, mSoblebisa da 
bavSvebi saTvis bavSvTa janmrTelobisa da kvebis Ses-
axeb informaciis miwodebis, ZuZuTi kvebis upirate-
sobebis gacnobis uzrunvel yofisaTvis, higienis, bavS-
vis sacxovrebeli garemos sanitariis dacvisa da ube-
duri SemTxvevebis Tavidan acilebis, agreTve maTTvis 
ganaT lebis xelmisawvdomobisa da codnis gamoyeneba Si 
daxmarebis gawevisaTvis;

v) profilaqtikuri samedicino daxmarebis da ojaxis 
dagegmvis sferoSi saganmanaTleblo muSaobis gaSlisa 
da momsaxurebis ganviTarebisaTvis.

3. monawile saxelmwifoebi atareben yovelgvar efeq-
tur da aucilebel zomebs im tradiciuli praqtikis 
aRmofxvri saTvis, romelic uaryofiTad moqmedebs 
bavSvTa janmrTe lobaze.

4. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben waaxali-
son saerTaSoriso TanamSromloba da ganaviTaron igi 
mocemul muxlSi aRiarebuli uflebis sruli ganxor-
cielebis Tanda TanobiT miRwevisaTvis. amasTan dakav-

Seuwyos mocemul sferoSi saer-
TaSoriso TanamSromlobis ganvi-
Tarebas da miiRos yvela zoma, 
raTa arc erTi bavSvi ar iyos 
mokle buli Sesabamis samedicino 
momsa xurebas.
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SirebiT gansakuTrebu li yuradReba unda daeTmos gan-
viTarebadi qveynebis saWiroebebs.

muxli 25

monawile saxelmwifoebi aRiareben kompetenturi orga-
noebis mier movlis mizniT sameurveod gamwesebuli bavSvis 
uflebas, iyos daculi da isargeblos fizikuri Tu fsiqi-
kuri mkurnalobiT; aRiareben bavSvis uflebas, periodulad 
xdebodes misTvis gaweuli mkurnalobis da mis mimarT aseT 
meurveobasTan dakavSirebuli sxva pirobebis Sefaseba.

muxli 26

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben yoveli bavSvis 
uflebas, isargeblos socialuri uzrunvelyofis 
yvela sikeTiT, socia luri dazRvevis CaTvliT, da 
aucilebel zomebs iReben am uflebis sruli ganxor-
cielebisaTvis TavianTi erovnuli kanonmdeblobis Se-
sabamisad.

2. es SeRavaTebi  bavSvs eZleva aucileblobisamebr, misi 
da mis rCenaze pasuxismgebel pirTa resursebisa da 
SesaZleblo bebis, agreTve bavSvis mier an misi saxeliT 
am SeRavaTebis miRebasTan dakavSirebuli nebismieri 
sxva mosazrebis gaTva liswinebiT.

muxli 27

1. monawile saxelmwifoebi cnoben yoveli bavSvis ufle-
bas, uzrun velyofili iyos cxovrebis iseTi doniT, 

meurveobaSi myofi bavSvis 
mdgomareobis perioduli 
Sefaseba

bavSvs, romelic saxelmwifos  mier 
gamwesebulia sameurveod misi 
movlis, dacvisa Tu mkurna lobis 
mizniT, ufleba aqvs peri odulad 
moxdes aseT meurveo basTan dakav-
Sirebuli pirobebis Sefaseba.

socialuri dacva

bavSvs ufleba aqvs isargeblos 
soci aluri uzrunvelyofis yve-
la sikeTiT, socialuri dazRve-
vis CaTvliT.

cxovrebis saTanado done

yvela bavSvs aqvs ufleba uzrun-
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romelic aucilebelia misi fizikuri, gonebrivi, su-
lieri, zneobrivi da socialuri ganviTarebisaTvis.

2. mSobels (mSoblebs) an bavSvis sxva aRmzrdelebs eki-
srebaT ZiriTadi pasuxismgebloba, Tavisi unarisa da 
finansuri SesaZleb lobebis farglebSi uzrunvelyon 
bavSvis ganviTarebisaTvis saWiro cxovrebis pirobe-
bi.

3. monawile saxelmwifoebi, erovnuli pirobebis Se-
sabamisad da TavianTi SesaZleblobebis farglebSi, 
aucilebel zomebs iReben imisaTvis, raTa daxmareba 
gauwion mSoblebsa da bavSvTa aRmzrdel sxva pirebs am 
uflebis ganxorcielebaSi, aucileblobis SemTxveva Si 
materialurad exmarebian da Tanadgomas uweven pro-
gramebs, uwinaresad sakvebiT, tansac mliTa da sacx-
ovrebliT uzrunvelyo fis TvalsazrisiT.

4. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas 
axorciele ben imisaTvis, raTa uzrunvelyon mSobleb-
is, an bavSvze finansurad pasuxismgebel sxva pirTa mier 
bavSvis rCenis aRdgena, rogorc monawile saxelmwifos 
SigniT, ise mis sazRvrebs gareT. kerZod, Tu bavSvze fi-
nansurad pasuxismgebe li piri da bavSvi cxovroben sx-
vadasxva saxelmwifoSi, monawile saxelmwifoebi xels 
uwyoben saerTaSoriso xelSekrulebebTan SeerTebas 
an aseTi xelSek rulebebis dadebas, agreTve sxva Sesa-
bamisi SeTanxmebebis miRwevas.

muxli 28

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom bavSvs aqvs 
ganaT lebis ufleba da Tanabari SesaZleblobebis sa-

velyofili iyos cxovrebis iseTi 
doniT, romelic aucilebelia 
misi fizikuri, gonebrivi, su-
lieri, zneobrivi Tu socialuri 
ganviTa rebisaTvis. mSoblebs eki-
srebaT ZiriTadi pasuxismgeblo-
ba imaze, rom bavSvs Seeqmnas cx-
ovrebis saTanado done. saxelm-
wifo, Tavis mxriv, valdebulia 
uzrunvelyos Sesabamisi pirobebi 
am pasuxismgeb lobis realizaci-
isaTvis. saxel mwifos valdeb-
uleba SesaZloa iTvalis winebdes 
mSoblebisa da  maTi Svilebis ma-
terialur daxma rebas.

ganaTleba

bavSvs aqvs ufleba miiRos ganaT-



29

bavSvis uflebaTa konvencia

fuZvelze am uflebis TandaTanobiT ganxorcielebis 
mizniT isini, kerZod:

a) aweseben ufaso da savaldebulo dawyebiT ganaTlebas;

b) xels uwyoben rogorc zogadi, ise profesiuli saSualo 
ganaTle bis sxvadasxva formebis ganviTarebas, uzrun-
velyofen yvela bavSvisaTvis maT xelmisawvdomobas da 
Rebuloben iseT aucilebel zomebs, rogoricaa ufaso 
ganaTlebis SemoRe ba da aucileblobis SemTxvevaSi fi-
nansuri daxmarebis gaweva;

g) yvela aucilebeli saSualebis gamoyenebiT uzrunve-
lyofen umaRlesi ganaTlebis xelmisawvdomobas yve-
lasaTvis TiToeulis unaris Sesatyvisad;

d) uzrunvelyofen ganaTlebisa da profesiuli momzade-
bis sferoSi informaciisa da masalebis xelmisawvdo-
mobas yvela bavSvisaTvis;

e) Rebuloben zomebs skolebSi regularuli daswre-
bis xelSesa wyobad da skolidan ganTesil moswavleTa 
ricxvis Sesamcireblad.

2. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas 
mimarTa ven, raTa uzrunvelyon saskolo disciplinis 
dacva im meTodebiT, romlebic bavSvis adamianuri Rirse-
bis pativisce masa da winam debare konvencias efuZneba.

3. monawile saxelmwifoebi axaliseben da aviTareben 
saerTa Soriso TanamSromlobas im sakiTxebSi, rom-
lebic exeba ganaTlebas, kerZod, mTel msoflioSi um-
ecrebisa da wera-kiTxvis ucodi narobis likvidaciisa 
da samecniero-teqnikuri codnisa da swav lebis Taname-
drove meTodebis misawvdomobis xelSewyobis miz niT. 

leba da saxelmwifo valde bulia 
am uflebis realizaciisaTvis 
uzrun velyos ufaso da savalde-
bulo dawyebiTi ganaTleba, saSu-
alo ganaTlebis sxvadasxva for-
mis da, SesZleblobaTa gaTvalis-
winebiT, umaRlesi ganaTlebis 
yvela bavSvisaTvis xelmisaw-
vdomoba. saxelmwifo valdebu lia 
xeli Seuwyos mocemul sfe roSi 
saerTaSoriso TanamSrom lobis 
ganviTarebas.
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amasTan dakavSirebiT gansakuTrebuli yuradReba unda 
daeTmos ganviTarebadi qveynebis saWiroe bebs.

muxli 29

1. monawile saxelmwifoebi eTanaxmebian imas, rom bavSvis 
ganaTleba mimarTuli unda iyos:

a) bavSvis pirovnebis, niWis, gonebrivi da fizikuri un-
arebis sruli ganviTarebisaken;

b) bavSvisaTvis adamianis uflebebisa da ZiriTadi 
Tavisuflebe bisadmi, agreTve gaerTianebuli erebis 
organizaciis wesdeba Si gancxadebuli principebisadmi 
pativiscemis gaRvivebisaken;

g) bavSvisaTvis Tavisi mSoblebisadmi, Tavisi kulturuli 
TviTmyo fadobis, enis da faseulobebis pativiscemis 
Canergvi saken; bavSvis aRzrdisaken im qveynis erovnu-
li faseulobebi sadmi pativiscemis suliskveTebiT, 
romelSic is cxovrobs, aseve im qveynisa, saidanac igi 
aris warmoSobiT; bavSvis pativiscemis gaRvivebisaken 
misi sakuTari civilizaciisagan gansxvavebuli civi-
lizaciisadmi;

d)  Tavisufal sazogadoebaSi urTierTgagebis, mSvido-
bis, Semwyna reblobis, qalisa da mamakacis, yvela xalx-
is, eTnikuri, erovnuli da religiuri jgufebis, maT 
Soris, mkvidri mosaxleobis warmomadgenelTa mimarT 
Tanasworobisa da megobrobis suliskve TebiT bavSvis 
Segnebuli cxovrebi saTvis momzadebisaken;

e)   garemosadmi pativiscemis suliskveTebiT bavSvis aRz-
rdisaken.

ganaTlebis mizani

ganaTleba mimarTuli unda iyos 
bavSvis pirovnebis, misi niWis, go-
nebrivi da fizikuri SesaZleblo-
bebis maqsimalurad ganviTare-
bisaken. ganaTlebam unda moamza-
dos bavSvi Tavisufal sazoga-
doebaSi aqtiuri cxovrebisaTvis, 
Caunergos mSob lebisadmi, Tavisi 
kulturuli TviTmyofadobis, 
enisa da faseulobebisadmi pati-
viscema, aseve sxvaTa kulturuli 
tradiciebisa da faseulobebi-
sadmi pativiscema.
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2. winamdebare an 28-e muxlis arc erTi nawili ar zRu-
davs calkeuli pirebisa da organoebis Tavisuflebas, 
Seqmnan saswavlo dawesebulebebi da uxelmZRvanelon 
maT winamdeba re muxlis pirvel punqtSi mocemuli 
principebis mudmivi dacvisa da im moTxovnis gaTval-
iswinebiT, rom aseT saswavlo dawesebulebebSi miRebu-
li ganaTleba Seesabamebodes saxel mwifos mier dadge-
nil minimalur normebs.

muxli 30

im saxelmwifoebSi, sadac arseboben eTnikuri, religi-
uri an enobrivi umciresobebi an pirebi, romlebic mkvidr 
mosaxleobas miekuTvnebian, bavSvs, romelic aseT umcire-
sobas an mkvidr mosaxleobas miekuTvneba, ar SeiZleba uari 
eTqvas uflebaze, rom Tavisi jgufis sxva wevrebTan erTad 
eziaros sakuTar kulturas, aRiaros Tavisi religia da 
Seasrulos misi wes-Cveulebebi, agreTve gamoiyenos mSob-
liuri ena.

muxli 31

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom bavSvs gaaCnia 
dasvene bisa da Tavisufali drois qonis ufleba, 
misi asaki saTvis Sesaferis TamaSobebsa da gasarTob 
RonisZiebeb Si monawileobis ufleba, agreTve ufleba, 
Tavisuflad mona wileobdes kultu rul cxovrebaSi, 
eziaros xelovnebas.

2. monawile saxelmwifoebi pativs scemen da axaliseben 
bavSvis uflebas, yovelmxrivi monawileoba miiRos 

bavSvebi, romlebic 
ganekuTvnebian erovnul 
umciresobas an mkvidr 
mosaxleobas

bavSvs, romelic ganekuTvneba 
erovnul umciresobas an mkvidr 
mosaxleobas, ufleba aqvs ezia-
ros sakuTar kulturas, aRiaros 
Tavisi religia da isargeblos de-
daeniT.

Tavisufali dro, dasveneba 
da kulturuli cxovreba

bavSvs aqvs ufleba sargeblobdes 
Tavisufali droiT, aqvs dasvene-
bis, TamaSis, kulturul RonisZi-
ebebSi monawileobis ufleba.
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kulturul da SemoqmedebiT cxovrebaSi, xels uwyoben 
misTvis saTanado da Tanaswori SesaZleblobebis Se-
qmnas kulturuli da Semoqmede biTi saqmianobisaTvis, 
Tavisufali droiT sargeblobisa da dasvenebisaTvis.

muxli 32

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, 
daculi iyos ekonomikuri eqspluataciisa da nebis-
mieri iseTi samuSaos Sesrulebisagan, romelic Sei-
Zleba emuqrebodes mis janmrTelobas da xels uSlides 
ganaTlebis miRebaSi, an zians ayenebdes mis janmrTe-
lobas, fizikur, gonebriv, sulier, moralur da so-
cialur ganviTarebas.

2. monawile saxelmwifoebi Rebuloben sakanonmdeb-
lo, adminis traciul da socialur zomebs, atareben 
RonisZiebebs ganaT lebis sferoSi, raTa ganxorcieldes 
winamdebare muxli. am mizniT, xelmZRvaneloben ra sxva 
saerTaSoriso dokumentebis Sesabamisi debulebebiT, 
monawile saxelmwifoebi, kerZod:

a) adgenen samuSaoze miRebis minimalur asaks an mini-
malur asakebs;

b) gansazRvraven samuSao dRis xangrZlivobasa da Sromis 
pirobeb Tan dakavSirebul aucilebel moTxovnebs;

g) iTvaliswineben sasjelis Sesabamis saxeobebs an sxva san-
qciebs winamdebare muxlis efeqturi ganxorcielebis 
uzrunvel sayofad.

bavSvis Sroma

bavSvs ufleba aqvs daculi iyos 
iseTi samuSaos Sesrulebisagan, 
romelic SeiZleba saziano aR-
moCndes misi janmrTelobi saTvis, 
xels uSlides bavSvs ga naTlebis 
miRebaSi, saerTod, ganviTare-
baSi. saxelmwifo val debulia 
gansaz Rvros samuSaoze miRebis 
minimaluri asaki da Sro miT pi-
robebTan dakavSirebuli aucile-
beli moTxovnebi. 
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muxli 33

monawile saxelmwifoebi Rebuloben yvela aucilebel 
zomas, sakanonmdeblo, administraciuli da socialuri 
zomebis CaTvliT, agreTve RonisZiebebs ganaTlebis sf-
eroSi, raTa daicvan bavSvebi Sesabamisi saerTaSoriso 
xelSekrulebebiT gansazRvru li narkotiku li saSuale-
bebisa da fsiqotropuli nivTierebebis ukanono xmarebi-
sagan da ar dauSvan bavSvebis gamoyeneba am nivTierebaTa 
kanonsawinaaR mdego warmoebaSi an vaWrobaSi.

muxli 34

monawile saxelmwifoebi valdebulebas kisruloben, da-
icvan bavSvi seqsualuri eqspluataciis da seqsualuri 
cdunebis yvela formisa gan. am mizniT monawile saxelm-
wifoebi, kerZod, ormxriv da mravalmxriv erovnul do-
neebze Rebuloben yvela aucilebel zomas, raTa Tavidan 
aicilon:

a) bavSvis dayolieba nebismier ukanono seqsualur qmede-
baze an bavSvis iZuleba, monawileobdes aseT qmedebaSi;

b) eqspluataciis mizniT bavSvis gamoyeneba prostitu-
ciaSi an sxva ukanono seqsualur praqtikaSi;

g) eqspluataciis mizniT bavSvis gamoyeneba pornogra-
fiasa da pornografiul masalebSi.

muxli 35

monawile saxelmwifoebi erovnul, ormxriv da mravalmxriv 
doneebze Rebuloben yvela aucilebel zomas, raTa Tavi-

narkotikul nivTierebaTa 
ukanono gamoyeneba

bavSvs ufleba aqvs daculi iyos 
narkotikuli da fsiqotro-
puli nivTierebebis ukanono 
gamoyenebi sagan, aseve amgvar niv-
TierebaTa warmoebasa da gavr-
celebaSi monawileobisagan. 

seqsualuri eqspluatacia 

saxelmwifo valdebulia daicvas 
bavSvi seqsualuri eqspluataci-
isagan da seqsualuri cdunebis 
yvela formisagan, prostituci-
isa da pornografiis CaTvliT.

vaWroba, kontrabanda da 
gataceba

saxelmwifos movaleobaa miiRos 
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dan aicilon bavSvTa motaceba, bavSvebiT vaWroba an maTi 
kontra banda nebismieri miznebiT da nebismieri formiT.

muxli 36

monawile saxelmwifoebi bavSvs icaven eqspluataciis yve-
la sxva formisagan, romelic zians ayenebs bavSvis keTil-
dReobis nebismier aspeqts.

muxli 37

monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom:

a) arc erTi bavSvi ar iyos wamebis, saerTod, sastiki, 
araada mianuri an Rirsebis Semlaxveli mopyrobis an 
sasjelis msxverpli. arc sikvdiliT dasja, arc mudmivi 
patimroba, romelic ar iTvalis winebs ganTavisufleb-
is SesaZleblobas, ar SeiZleba Seefardos 18 wlamde 
asakis pirTa mier Cadenil danaSaulebebs;

b) arc erT bavSvs ar aRekveTos Tavisufleba ukanonod 
an TviTne burad. bavSvis dapatimreba, dakaveba an cix-
eSi moTavseba xorci eldeba kanonis Tanaxmad da ganix-
ileba, rogorc mxolod ukiduresi zoma rac SeiZleba 
naklebi periodis ganmavlobaSi.

g) yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs epyrobodnen hu-
manurad da pirovnebis ganuyreli Rirsebis pativis-
cemiT, ise, rom gaTvalis winebuli iyos misi asakis 
pirTa moTxovnilebebi. kerZod, yoveli Tavisufle-
baaRkveTili bavSvi unda gancalkevdes ufrosebisagan, 
Tu ar miiCneva, rom bavSvis yvelaze WeSmariti inter-
esebisaTvis amis gakeTeba ar aris saWiro; bavSvs unda 

yvela aucilebeli zoma, raTa 
Tavidan iqnes acilebuli bavSve-
bis motaceba, bavSvebiT vaWroba 
da maTi kontrabanda.

eqspluataciis sxva formebi 

saxelmwifo valdebulia daicvas 
bavSvi yvela saxis eqspluataci-
isagan, romelic emuqreba bavSvis 
keTildReobas da romelic ar 
aris aRniSnuli konvenciis 32-e, 
33-e, 34-e da 35-e muxlebSi.

wameba da Tavisuflebis 
aRkveTa

arc erTi bavSvi ar SeiZleba iyos 
wamebis, sastiki mopyrobis an 
sasjelis msxverpli, ukanono 
dakavebis an Tavisuflebis aRkve-
Tis obieqti. arc sikvdiliT das-
ja, arc mudmivi patimroba, rome-
lic ar iTvaliswinebs ganTavi-
suflebis SesaZleblobas, ar 
SeiZleba Seefardos 18 wlamde 
asakis pirTa mier Cadenil danaSa-
ulebebs. yoveli Tavisufleba-
aRkveTili bavSvi unda gancal-
kevdes ufrosebisagan, Tu ar 
mi iCneva, rom bavSvis yvelaze 
WeSma riti interesebisaTvis amis 
gake Teba ar aris saWiro. Tavisuf-
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hqondes ufleba, kav Siri iqonios Tavis ojaxTan mimow-
eris an Sexvedrebis formiT, gansa kuTrebul garemoe-
baTa gamoklebiT;

d) yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs hqondes ufleba, 
dauyoneb liv miiRos samarTlebrivi da sxva Sesabamisi 
daxma reba, agreTve ufleba, gaaprotestos misi Tav-
isuflebis aRkveTis kanoniereba sasamarTlos an sxva 
kompetenturi damoukidebeli da miuker Zo e beli or-
ganos winaSe da rom maT dauyonebliv gamoitanon gada-
wyvetileba nebismieri aseTi procesualuri qmedebis 
Taoba ze.

muxli 38

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, pativi 
scen SeiaraRebuli konfliqtebis dros maT mimarT 
Zalis mqone saerTaSoriso humanitaruli samarTlis 
bavSvebTan dakavSire bul normebs da uzrunvelyon 
maTi dacva.

2. monawile saxelmwifoebi iReben yvela SesaZlo zomas, 
raTa uzrunvelyon, rom 15 wels miuRweveli pirebi 
pirdapir ar monawileobdnen samxedro moqmedebeb-
Si.

3. monawile saxelmwifoebi Tavs ikaveben TavianT Seiara-
Rebul ZalebSi yvela im piris gawvevisagan, romelTac 
ar miuRweviaT 15 wlis asakisaTvis. 15 wels gadacile-
bul im pirTa gawvevisas, romelTac jer ar Sesrulebi-
aT 18 weli, monawile saxelmwifoebi cdiloben SearCion 
ufro asakovani pirebi.

lebaaRkveTil bavSvs unda hqon-
des ufleba miiRos samarTleb-
rivi an sxva saxis daxmareba, kav-
Siri iqonios Tavis ojaxTan;

SeiaraRebuli konfliqtebi

monawile saxelmwifoebi unda 
iRebdnen yvela SesaZlo zomas, 
raTa uzrunvelyon, rom 15 wels 
miuRweveli pirebi pirdapir ar 
monawileobdnen samxedro moqme-
debebSi. 15 wlis asaks miuRweve li 
arc erTi bavSvi ar SeiZleba gai-
wvion SeiaraRebul ZalebSi.
saerTaSoriso humanitaruli sa-
marTlis winaSe Tavisi valdebu-
lebebis Sesabamisad, monawile 
saxelmwifoebi movaleni arian 
miiRon yvela aucilebeli zoma 
SeiaraRebul konfliqtebSi mox-
vedril bavSvTa dacvisa da movla-
patronobis uzrunvelsa yofad.
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4. SeiaraRebuli konfliqtebis dros samoqalaqo mosax-
leobis dacvasTan dakavSirebuli saerTaSoriso hu-
manitaruli samar Tlis winaSe Tavisi valdebulebebis 
Sesabamisad, monawile saxelmwi foebi movaleni arian 
miiRon yvela aucilebeli zoma SeiaraRebul kon-
fliqtebSi moxvedril bavSvTa dacvisa da movla-pa-
tronobis uzrunvelsayofad.

muxli 39

monawile saxelmwifoebi yvela zomas iReben, raTa xeli 
Seuwyon im bavSvis fizikur da fsiqologiur gajansaRe-
bas da socialur reinteg racias, romelic nebismieri saxis 
ugulebelyofis, eqsplu ataciis an borotad gamoyenebis, 
wamebis, sastiki, araadamianuri da Rirsebis Semlaxveli 
mopyrobis, sasjelis an SeiaraRe buli konfliqtis msxver-
plia. aseTi gajansaReba da reintegracia unda xorciel-
debodes bavSvis janmrTelobis, sakuTari Tavis pativis-
cemisa da Rirsebis grZnobis SenarCunebis uzrunvelmyof 
pirobebSi.

muxli 40

1. monawile saxelmwifoebi cnoben yoveli bavSvis ufle-
bas, romel mac, rogorc Tvlian, daarRvia sisxlis sa-
marTlis kanonmdeb loba, bralad edeba misi darRveva 
an aRiarebulia mis damrRvevad, rom misdami mopy-
roba xels uwyobdes misi Rirsebisa da sakuTari mniS-
vnelovnebis grZnobis ganviTarebas, ganumtkicebdes 
mas adamia nis uflebebisadmi da sxvaTa ZiriTa di Tav-
isuflebebisadmi pativis cemas, iTvaliswinebdes bavS-

reabilitacia

saxelmwifo valdebulia, rom Se-
iaraRebuli konfliqtis, wamebisa 
Tu sxvagvari Zaladobis, cudi 
mopyrobisa Tu eqspluataciis 
msxverpli bavSvi uzrunvelyos 
Sesabamisi mkurnalobiT misi 
gamo janmrTelebisa da socialu-
ri integraciis mizniT.

samarTlebrivi zomebi 
kano nisdamrRvev 
arasrulwlovan Ta mimarT

bavSvs, romelmac kanoni daarRvia, 
ufleba aqvs moeqcnen imgvarad, 
rom xeli Seewyos misi Rirsebis 
grZnobis gaZlierebas, gaTvalis-
winebuli iqnes bavSvis asaki da 
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vis asaks da misi reintegraciis, sazoga doebaSi mis 
mier sasargeb lo rolis SesrulebisaTvis xelSewyo bis 
sasurvelobas.

2. am mizniT da saerTaSoriso dokumentebis Sesabamisi 
debulebe bis gaTvaliswinebiT monawile saxelmwifoe-
bi, kerZod, uzrunvel yofen, rom:

a) arc erTi bavSvi ar iTvlebodes sisxlis samarTlis 
kanonmdeb lobis damrRvevad, mas bralad ar daedos 
misi darRveva da is ar iqnes aRiarebuli damnaSaved im 
qmedebis an arqmedebis mizeziT, romlebic maTi Cadenis 
dros ar iyo akrZaluli erovnuli an saerTaSoriso sa-
marTliT;

b) yovel bavSvs, romelmac, rogorc Tvlian, daarRvia 
sisxlis samarTlis kanonmdebloba, an brali edeba mis 
darRvevaSi, hqondes, sul cota, Semdegi garantiebi:

I) udanaSaulobis prezumpcia, sanam misi danaSauli ar 
iqneba damtkicebuli kanonis Sesabamisad;

II) misi dauyovnebeli da uSualo informireba - 
aucileblo bis SemTxvevaSi ki informireba mSoblebis 
an kanonieri meurveebis meSveobiT - misTvis wayenebuli 
braldebis Sesaxeb da samar Tlebrivi an sxva aucile-
beli daxmarebis miReba Tavisi dacvis momzadebisa da 
ganxorcielebisaTvis;

III) kompetenturi, damoukidebeli an miukerZoebeli or-
ganos an sasamarTlo organos mier samarTliani ganx-
ilvis Sede gad gansaxilvel sakiTxze dauyovnebeli 
gadawyvetilebis miReba kanonis Tanaxmad, advokatis an 
sxva Sesabamisi piris Tandaswre biT da, Tuki es ar ewi-
naamRdegeba bavSvis yvelaze WeSmarit interesebs, misi 

mis mimarT ganxorcielebuli 
nebismie ri qmedeba mimarTuli iyos 
sazo gadoebaSi misi integrirebi-
saken. bavSvs ufleba aqvs isargeb-
los mTeli rigi garantiebiT, 
aseve samarTlebrivi da sxva saxis 
daxmarebiT dacvis dros. aras-
rulwlovanebTan mimarTebaSi Se-
Zlebisamebr Tavidan unda iqnes 
acilebuli sasamarTlo ganxilva 
da Tavisuflebis aRmkveT Ronis-
ZiebaTa ganxorcieleba.
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asakis an misi mSoble bis an kanonieri meurvee bis mdgo-
mareobis gaTvaliswinebiT;

IV) bavSvis dacva Cvenebis micemis an danaSaulis aRiarebis 
mizniT masze Zaldatanebis moxdenisagan; braldebis 
mowmeTa Cvenebebis Seswavla damoukideb lad, an sxva 
pirTa daxmarebiT da dacvis mowmeTa Tanasworuflebi-
ani monawileobisa da maTi Cvenebebis Seswavlis uzrun-
velyofa;

V) Tu iTvleba, rom bavSvma daarRvia sisxlis samarTlis 
kanon mdebloba, zemdgomi kompetenturi, damoukide-
beli da miuker Zoebeli organos an sasamarTlo orga-
nos mier kanonis Tanaxmad Sesabamisi gadawyvetilebis 
da masTan dakavSirebiT miRebuli nebismieri RonisZie-
bis xelaxali ganxilva;

VI) Tarjimnis ufaso daxmareba, Tu bavSvs ar esmis 
gamoyenebu li ena an ver laparakobs am enaze;

VII) misi piradi cxovrebis sruli pativiscema saqmis garCe-
vis yvela stadiaze.

3. monawile saxelmwifoebi cdiloben xeli Seuwyon im 
bavSveb Tan uSualo damokidebulebis mqone kanonebis, 
procedurebis, organoe bisa da dawesebulebebis Camoy-
alibebas, romlebmac, rogorc iTvleba, daarRvies 
sisxlis samarTlis kanonmdeblo ba, bralad edebaT 
misi darRveva an aRiarebuli arian  mis damrRvevebad 
da,  kerZod:

a) minimaluri asakis dadgenas, romlis miRwevamdec, 
rogorc iTvleba, bavSvebs ara aqvT sisxlis samarTlis 
kanonmdeblo bis darRvevis unari;
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b) roca es aucilebeli da sasurvelia, aseTi  bavSvebis 
mimarT zomebis miRebas sasamarTlo ganxilvis gareSe, 
adami a nis uflebaTa da samarTlebrivi garantiebis 
sruli dacviT;

4. aucilebelia iseTi  sxvadasxvagvari RonisZiebebi, 
rogoricaa movla, meurveobisa da meTvalyureobis 
debuleba, sakonsul tacio momsaxureba, gamosacdeli 
vadis daniSvna, aRzrda, swavlebisa da profesiuli 
momzadebis programebi da movlis iseTi formebi, rom-
lebic dawesebulebebSi movlas SeiZleba Seenacvlos. 
am RonisZiebaTa mizania bavSvisadmi imgvari mopyrobis 
uzrunvelyofa, rogoric Seesabameba bavSvis keTil-
dReobis interesebs, agreTve mis mdgomareobas da da-
naSaulis xasiaTs.

muxli 41

winamdebare konvencia ar abrkolebs imgvar debulebaTa 
ganxor cielebas, romlebic yvelaze metad uwyobs xels 
bavSvis ufleba Ta realizacias da SeiZleba dafiqsirebuli 
iyos:

a) monawile saxelmwifos kanonSi;

an

b) mocemuli saxelmwifos mimarT moqmedi saerTaSoriso 
samarTlis normebSi.

umaRles normaTa 
prioritetuloba

im SemTxvevvaSi, Tu monawile 
saxelmwifoTa Sida kanonmdeb-
lobiT an am saxelmwifoSi moqme-
di saerTaSoriso samarTlebrivi 
aqtebiT gaTvaliswinebulia nor-
mebi, romlebic ufro metad uwyo-
ben xels bavSvis uflebebis dacvis 
uzrun velyofas mocemul kon-
venciasTan SedarebiT, gamoiye -
neba swored is normebi, romlebic 
ukeT gamoxatavs da icavs bavSvis 
yvelaze WeSmarit interesebs.
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nawili II

muxli 42

monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, saTanado 
da qmediTi saSualebebis gamoyenebiT farTo informacia 
miawodon rogorc moz rdilebs, aseve bavSvebs konvenciis 
principebisa da debulebebis Taobaze.

muxli 43

1. monawile saxelmwifoebis mier winamdebare konvenciis 
Sesabamisad aRebuli valdebulebebis SesrulebaSi 
miRweuli progresis ganxilvis mizniT fuZndeba bavS-
vis uflebebis komiteti, romelic asrulebs qvemoT mi-
TiTebul funqciebs.

2. komiteti Sedgeba aTi eqspertisagan, romlebsac aqvT 
maRali zne obrivi Tvisebebi da kompetenturad arian 
aRiarebulni winamdebare konvenciiT mocul sferoSi. 
komitetis wevrebs irCeven monawile saxelmwifoebi Ta-
vianT moqalaqeTa Soris da isini warmodgenilni arian 
damoukidebel pirovnebaTa statusiT, amasTan, yura-
dReba maxvildeba samarTlian geografiul ganawile-
baze, agreTve ZiriTad samarTlebriv sistemebze.

3. komitetis wevrebi airCevian monawile saxelmwifoebis 
mier wamoyenebul, siaSi Setanil pirTagan faruli ken-
WisyriT. yovel monawile saxelmwifos SeuZlia wamoay-
enos erTi piri Tavisi moqalaqeebidan.

konvenciis ganxorcieleba 
da ZalaSi Sesvla

konvenciis 42-54 muxlebis ZiriTa-
di debulebebia:

(I) yoveli monawile saxelm wifo 
valdebulia farTod gaacnos 
rogorc ufrosebs, ise bavS-
vebs mocemuli kon ven ciiT 
gaTvalis winebuli uflebebi.

(II) konvenciis Tanaxmad iqmneba 
spe cialuri organo - bavS-
vis uf lebebis komiteti aTi 
eqsper tis SemadgenlobiT, 
romelic ganixilavs monawi-
le saxelmwi foTa mier war-
dge nil angari Sebs konven ciis 
ganxorcieleba Si miR weu li 
progresis Taoba ze. monawile 
saxelmwifoebi valdebulni 
arian warudgi non komitets 
amgvari moxsenebebi rati-
fikaciidan ori wlis Sem deg 
da yoveli momdevno xuTi 
wlis ganmav lo baSi. konvencia 
ZalaSi Sedis - da Sesabamisad 
iqmne ba komiteti - mas Semdeg, 
rac konvencia ratificire-
buli iqneba oci saxelm wi fos 
mier. 
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4. komitetSi pirveli arCevnebi tardeba winamdebare kon-
venciis ZalaSi Sesvlidan araugvianes eqvsi Tvisa, Sem-
dgom ki - or weliwadSi erTxel. yovel arCevnebamde 
oTxi TviT adre mainc gaerTianebuli erebis orga-
nizaciis generaluri mdivani monawile saxelmwifoebs 
mimarTavs weriliT da sTavazobs maT wamoayenon Ta-
vianTi kandidaturebi ori Tvis vadaSi. Semdeg gener-
aluri mdivani anbanis rigis mixedviT adgens amgvarad  
dasaxelebuli yvela kandidatis sias, miuTiTebs ra 
monawile saxelmwifoebs, romlebmac wamoayenes es 
pirebi, da am sias warudgens winamdebare konvenciis 
monawile saxelmwifoebs.

5. arCevnebi tardeba monawile saxelmwifoTa TaTbirze, 
rome lic moiwveva generaluri mdivnis mier gaer-
Tianebuli erebis organiza ciis centralur daweseb-
ulebebSi. am TaTbirze, sadac monawile saxelmwifoTa 
ori mesamedi qmnis qvorums, komitetis Semadgenlo baSi 
arCeulad CaiTvlebian is kandidatebi, romlebic mi-
iReben damswre da xmis micemaSi monawile saxelmwifo-
Ta warmomadgenle bis xmaTa absolutur umravlesobas.

6. komitetis wevrebi airCevian oTxwliani vadiT. maT aqvT 
ufleba, xelaxla iqnen arCeuli maTi kandidature-
bis ganmeorebiT dasaxe lebis SemTxvevaSi. pirvel ar-
CevnebSi arCeuli xuTi wevris uflebamosilebis vada 
mTavrdeba orwliani periodis bolos; pirveli ar-
CevnebisTanave am xuT wevrs wilisyriT gansazRvravs 
TaTbiris Tavmjdomare.

7. komitetis romelime wevris sikvdilis an gadadgomis 
SemTxvevaSi, an Tu mas raime mizeziT aRar SeuZlia 
Seasru los komitetis wevris movaleobebi, am wevris wa-

(III) monawile saxelmwifoebi 
valdebulni arian sakuTar 
qveynebSi uzrunvelyon Tavi-
anT moxsenebaTa farTo saja-
rooba.

(IV) komitets SeuZlia moiTxo vos 
bavSvTa uflebebTan dakav-
Sire bul calkul sa kiTx Ta 
Sesas wavlad sagange bo kvl-
evaTa Ca tareba da mopovebul 
masalaTa gacnoba dainter-
esebuli mona wile saxelmwi-
fosaTvis an ga erTia nebuli 
erebis organi za ciis gener-
aluri asamb lei saT  vis. 

(V) `konvenciis ganxorcielebi-
saTvis efeqturi xelSewyo-
bisa da winamdebare konven-
ciiT mocul sferoSi saerTa-
Soriso TanamSromlobis waxa-
lisebis mizniT@~ speciali ze-
bul dawese bulebebs, rogo-
rebicaa Sromis saerTaSoriso 
organizacia (ILO), janmrTe-
lobis dacvis msoflio or-
ganizacia (WHO HO), gaeros 
ganaTlebis, mecnie re bisa 
da kulturis organizacia 
UN(UNESCO O), da gaeros bavSvTa 
fondi (UNICEFEF), ufleba aqvT 



bavSvis uflebaTa konvencia

42

momyenebeli monawile saxelmwifo Tavis moqalaqeTagan 
darCenili vadisaTvis niSnavs sxva eqsperts, komitetis 
mier misi mowonebis SemTxvevaSi.

8. komiteti adgens proceduris sakuTar wesebs.

9. komiteti Tavis Tanamdebobis pirebs irCevs ori wlis 
vadiT.

10. komitetis sesiebi, rogorc wesi, tardeba gaerTianeb-
uli erebis organizaciis centralur dawesebule-
bebSi an komite tis mier gansazRvrul nebismier sxva 
Sesaferis adgilas. komite ti, rogorc wesi, Tavis ses-
iebs atarebs yovelwliu rad. komitetis sesiebis xangr-
Zlivoba ganisazRvreba da aucileblobis SemTxvevaSi 
icvleba winamdebare konvenciis monawile saxelmwifo-
Ta TaTbirze generaluri asambleis TanxmobiT.

11. gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri mdi-
vani gamoyofs aucilebel personalsa da materialur 
saSuale bebs, raTa komitetma, winamdebare konvenciis 
Sesabamisad, efeqturad ganaxorcielos Tavisi fun-
qciebi.

12. winamdebare konvenciis Sesabamisad dafuZnebuli 
komitetis wevrebi gaerTianebuli erebis organizaci-
is saxsrebidan Rebu loben generaluri asambleis mier 
dawesebul anazRaurebas generaluri asambleis mier 
dadgenili wesiTa da pirobebiT.

muxli 44

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, 
gaerTianebu li erebis organizaciis generaluri mdi-

monawileoba miiRon komite-
tis sxdomebSi. specialize-
bul da wesebulebebs, nebis-
mier sxva organizaciasTan 
erTad, rome lic `kompe ten-
turad~ iTvleba, gaeroSi 
konsultaciuri sta tusis 
mqone arasamTavrobo organi-
zaciebis, rogoricaa gae ros 
ltolvilTa umaRlesi komi-
sariati (UNHCR), CaT vliT, 
ufleba aqvT komitets war-
udginon Sesabamisi in forma-
cia da rekomendacia kon-
venciis ganxorcielebasTan 
dakavSire biT.
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vnis meSveobiT komitets warudginon moxsenebebi maT 
mier miRebuli zomebis Sesaxeb konven ciiT ganmtkice-
bul uflebaTa damkvidrebisa da am sferoSi miRwe ul 
progresTan dakavSirebiT:

a) monawile saxelmwifosaTvis konvenciis ZalaSi Sesvli-
dan ori wlis vadaSi;

b) yovel momdevno xuT weliwadSi;

2. winamdebare muxlis mixedviT wardgenil moxsenebebSi 
miTiTe bulia faqtorebi da sirTuleebi, Tuki aseTi 
arsebobs, romlebic zemoqmedebs am konvenciis valdeb-
ulebaTa Sesru lebis xarisxze. moxsenebebi agreTve Se-
icavs sakmaris informa cias imisaTvis, raTa komiteti-
saTvis sruliad  gasagebi iyos, rogor moqmedebs kon-
vencia mocemul qveyanaSi.

3. monawile saxelmwifos, romelic komitets warud-
gens yovlis momcvel pirvelad moxsenebas, ar sWird-
eba winamdebare muxlis 1b punqtis mixedviT wardgenil 
Semdgom moxsenebebSi gaimeoros adre gadmocemuli 
ZiriTadi informacia.      

4. komitets SeuZlia monawile saxelmwifos mosTxovos 
damatebiTi informacia, romelic exeba winamdebare 
konvenciis ganxorciele bas.

5. moxsenebebi komitetis saqmianobis Sesaxeb ekonomikuri 
da socia luri sabWos meSveobiT or weliwadSi erTxel 
wared gineba generalur asambleas.

6. monawile saxelmwifoebi sakuTar qveynebSi uzrunve-
lyofen TavianTi moxsenebebis farTo sajaroobas.
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muxli 45

konvenciis ganxorcielebisaTvis efeqturi xelSewyobisa 
da winamdeba re konvenciiT mocul sferoSi saerTaSoriso 
TanamSrom lobis waxalisebis mizniT:

a) specializebul dawesebulebebs, gaerTianebuli ereb-
is  orga nizaciis bavSvTa fonds, gaerTianebuli erebis 
organizaciis sxva organoebs ufleba aqvT warmodge-
nilni iyvnen winamdeba re konven ciis iseTi debulebe-
bis ganxorcielebis Sesaxeb sakiTxTa ganxil vaSi, rom-
lebic maT uflebamosilebaSi Sedis. mizanSewonilad 
miCnevis SemTxvevaSi komitets SeuZlia specializebul 
dawesebu lebebs, gaerTianebuli erebis organizaciis 
bavSvTa fondsa da sxva kompetentur organoebs Ses-
Tavazos, warmoadginon eqspertTa daskvna konvenci-
is ganxorcielebis Taobaze im sferoebSi, romle bic 
Sedis maTi Sesabamisi uflebamosilebis farglebSi. 
komitets SeuZ lia specializebul dawesebulebebs, 
gaerTianebuli erebis  organizaciis bavSvTa fondsa 
da gaerTianebuli erebis  or ganizaciis sxva organoebs 
sTxovos, warmoadginon moxsenebe bi konvenciis ganxor-
cielebis Sesaxeb im dargebSi, romlebic maTi saqmiano-
bis sferoSi Sedis;

b) mizanSewonilad miCnevis SemTxvevaSi komiteti 
specialize bul dawesebulebebSi,  gaerTianebuli ere-
bis  organizaciis bavSvTa fondsa da sxva kompetentur 
organoebSi gadagzavnis monawile saxelmwifoebis neb-
ismier moxsenebas, romelic Seicavs Txovnas teqnikuri 
konsultaciis an daxmarebis Sesa xeb, an miuTiTebs mis 
saWiroebaze, agreTve komitetis SeniSvne bsa da wina-
dadebebs msgavsi Txovnisa da miTiTebebis Taobaze.
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g)  komitets SeuZlia rekomendacia gauwios generalur 
asambleas, winadadeba misces generalur mdivans, 
raTa man asambleis saxeliT Caataros kvleva calkuli 
sakiTxebis Sesaswavlad, romlebic bavSvTa uflebebs 
exeba.

d) komitets SeuZlia waradginos winamdebare konvenciis 
44-e da 45-e muxlebis Sesabamisad miRebul informa-
ciaze dayrdnobili zogadi xasiaTis winadadebebi da 
rekomendaci ebi. aseTi zogadi xasiaTis winadadebebi 
da rekomendaciebi egzavneba nebismier dainterese-
bul monawile saxelmwifos da ecnobeba generalur 
asambleas monawile saxelmwifoTa SeniSvnebTan erTad, 
Tuki aseTi ram arsebobs.

nawili III.

muxli 46.

winamdebare konvencia Riaa yvela saxelmwifos mier 
xelmosa werad.

muxli 47.

winamdebare konvencia eqvemdebareba ratifikacias. sara-
tifikacio sigelebi Sesanaxad bardeba gaerTianebuli ere-
bis  organizaciis generalur mdivans.
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muxli 48.

winamdebare konvencia Riaa masTan nebismieri saxelmwifos 
SeerTebi saTvis. dokumentebi SeerTebis Sesaxeb bardeba 
gaerTianebuli erebis  organizaciis generalur mdivans.

muxli 49.

1. winamdebare konvencia ZalaSi Sedis gaerTianebuli 
erebis  organi zaciis generaluri mdivnisaTvis meoce 
saratifikacio sigelis an SeerTebis Sesaxeb dokumen-
tis Sesanaxad Cabarebidan ocdameaTe dRes.

2. yoveli saxelmwifosaTvis, romelic winamdebare kon-
venciis ratificirebas moaxdens an mas SeuerTdeba 
meoce saratifika cio sigelis an SeerTebis Sesaxeb do-
kumentis Sesanaxad Cabarebis Semdeg, winamdebare kon-
vencia ZalaSi Sedis aseTi saxelmwifos mier misi sara-
tifikacio sigelis an SeerTebis Sesaxeb dokumentis 
Sesanaxad Cabarebidan ocdameaTe dRes.

muxli 50.

1. nebismier monawile saxelmwifos SeuZlia Sesworebis 
SeTavazeba da wardgena gaerTianebuli erebis  orga-
nizaciis generaluri mdivnisaTvis. amis Semdeg gen-
eraluri mdivani Sesworebas warud gens monawile 
saxelmwifoebs TxovniT - miuTiTon, mxars uWeren Tu 
ara am winadadebis gansaxilvelad da kenWis sayrelad 
mona wile saxelmwifoebis konferenciis mowvevas. Tu 
aseTi Setyobi nebis miRebidan oTxi Tvis ganmavlobaSi 
monawile saxelmwifoebis Tundac erTi mesamedi mainc 
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mxars dauWers aseT konferencias, generaluri mdivani 
iwvevs am konferencias gaerTianebuli erebis  orga-
nizaciis egidiT. am konferenciaze damswre da kenWi-
syraSi monawile saxelmwifoTa umravlesobis mier 
miRebuli Sesworeba dasamtkiceblad waredgineba gen-
eralur asambleas.

2. winamdebare muxlis pirveli punqtis Sesabamisad miReb-
uli Sesworeba ZalaSi Sedis gaerTianebuli erebis or-
ganizaciis generaluri asambleis mier misi damtkiceb-
isa da monawile saxelmwifoTa ori mesamedis momcveli 
umravlesobis mier misi miRebis Semdeg.

3. Sesworeba ZalaSi SesvlisTanave xdeba savaldebulo 
im monawile saxelmwifoebisaTvis, romlebmac igi mi-
iRes, sxva monawile saxelmwifoebisaTvis ki savalde-
bulo rCeba winam debare konven ciis debulebebi da ne-
bismieri wina Sesworeba, romelic maT mier aris miRe-
buli.

muxli 51.

1. gaerTianebuli erebis  organizaciis generaluri mdi-
vani Rebulobs da yvela saxelmwifos ugzavnis rati-
fikaciis an SeerTebis momentSi saxelmwifos mier ga-
keTebuli SeniSvnebis teqsts.

2. ar daiSveba SeniSvna, romelic SeuTavsebelia winamde-
bare konvenciis miznebTan da amocanebTan.

3. SeniSvnebis moxsna SesaZlebelia nebismier dros 
gaerTianebu li erebis  organizaciis generaluri 
mdivnisaTvis Sesabamisi Setyobinebis gagzavnis gziT, 
romelic Semdeg amis Taobaze acnobebs yvela saxelmwi-
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fos. aseTi Setyobineba ZalaSi Sedis generaluri mdi-
vnis mier misi miRebis dRidan.

muxli 52.

nebismier monawile saxelmwifos SeuZlia winamdebare kon-
venciis denonsireba gaerTianebuli erebis  organizaciis 
generaluri mdivnisaTvis werilobiTi Setyobinebis gagza-
vnis gziT. denonsi reba ZalaSi Sedis generaluri mdivnis 
mier Setyobinebis miRebidan erTi wlis gasvlis Semdeg.

muxli 53.

gaerTianebuli erebis  organizaciis generaluri mdivani 
iniSneba winamdebare konvenciis depozitarad.

muxli 54.

winamdebare konvenciis dedani, romlis inglisuri, ar-
abuli, espanuri, Cinuri, rusuli da franguli teqstebi 
Tanabrad avTentikuria, Sesanaxad bardeba gaerTianebuli 
erebis  organizaciis generalur mdivans.

ris dasamowmebladac qvemore xelismomwerni, TavianTi Se-
sabamisi mTavrobebis mier saTanado rwmunebiT aRWurvili 
sruluflebiani warmomadgenlebi, xels aweren winamdebare 
konvencias.
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  პრეამბულა 

 

  ევროპის საბჭოს წევრი სახელწიფოები და წინამდებარე კონვენციის სხვა ხელმომწერი 

სახელმწიფოები; 

 

  მიიჩნევენ რა, რომ ევროპის საბჭოს მიზანია მის წევრ სახელმწიფოებს შორის უფრო მეტი 

ერთიანობის მიღწევა; 

 

  მიიჩნევენ რა, რომ თითოეული ბავშვის უფლებაა, საკუთარი ოჯახის, საზოგადოებისა და 

სახელმწიფოს მხრიდან ისარგებლოს დაცვის ისეთი მექანიზმებით, რაც აუცილებელია 

მისი, როგორც მცირეწლოვანის სტატუსის შესაბამისად; 

 

  განიხილავენ რა, რომ ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაცია და განსაკუთრებით კი 

ბავშვთა პორნოგრაფია და პროსტიტუცია, აგრეთვე ნებისმიერი სახის სექსუალური 

ძალადობა ბავშვების მიმართ, საზღვარგარეთ ჩადენილ ქმედებათა ჩათვლით, 

დამთრგუნველია ბავშვთა ჯანმრთელობისა და მათი ფსიქიკურ-სოციალური 

განვითარებისათვის; 

 

  განიხილავენ რა, რომ ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაცია და მათ მიმართ სექსუალური 

ძალადობა იზრდება შემაშფოთებელი პროპორციებით როგორც ეროვნული, ასევე 

საერთაშორისო მასშტაბით, განსაკუთრებით, საინფორმაციო საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების (ICTs) მზარდი გამოყენების თვალსაზრისით, როგორც თვით ბავშვების, 

ასევე დამნაშავეების მხრიდან, და რომ ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ 

მიმართ სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა და პრევენცია საჭიროებს 

საერთაშორისო ურთიერთთანამშრომლობას;    

 

  ითვალისწინებენ რა, რომ ბავშვთა კეთილდღეობა და მათი ინტერესები ფუნდამენტური 

ღირებულებებია, რომლებსაც იზიარებს ყველა წევრი სახელმწიფო და რომელიც  

საჭიროებს ხელშეწყობას ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე; 

 

  იხსენებენ რა ევროპის საბჭოს სახელმწიფოს მეთაურთა და მთავრობათა მე-3 სამიტზე 

(ვარშავა, 16-17 მაისი, 2005) მიღებულ სამოქმედო გეგმას, რომელიც მოუწოდებს ბავშვთა 

სექსუალური ექსპლუატაციის აღკვეთის ღონისძიებების შემუშავებისაკენ; 

 

  გამორჩეულად იხსენებენ რა მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციას No. R (91) 11 

ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციის, პორნოგრაფიისა და პროსტიტუციის, ასევე 

ბავშვთა და მოზარდთა ტრეფიკინგის შესახებ, რეკომენდაციას Rec(2001)16 ბავშვთა 

სექსუალური ექსპლუატაციისაგან დაცვის შესახებ, და კონვენციას კიბერდანაშაულის 

შესახებ (ETS No. 185), განსაკუთრებით კი მის მე-9 მუხლს, აგრეთვე ევროპის საბჭოს 

კონვენციას ადამიანთა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ  (CETS No. 197);   

 

  მხედველობაში იღებენ რა ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა  დაცვის 

კონვენციას (1950, ETS No. 5), ევროპის შესწორებულ სოციალურ ქარტიას (1996, ETS No. 

163), და ევროპულ კონვენციას ბავშვთა უფლებების დაცვის შესახებ (1996, ETS No. 160);    

 

  აგრეთვე მხედველობაში იღებენ რა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის 

უფლებათა კონვენციას, განსაკუთრებით მის 34-ე მუხლს, ფაკულტატურ ოქმს ბავშვებით 

ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ, ოქმს 

ადამიანების, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების ტრეფიკინგის პრევენციის, 

აღკვეთისა და დასჯის შესახებ, რომელიც ავსებს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

კონვენციას ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 
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_________________________________________________________________________________________ 

 
შესახებ და აგრეთვე საერთაშორისო შრომითი ორგანიზაციის კონვენციას ბავშვთა 

შრომის ყველაზე სასტიკი გამოვლენების აღმოსაფხვრელად მათზე დაუყოვნებელი 

რეაგირებისა და მათი აკრძალვის შესახებ; 

 

  მხედველობაში იღებენ რა ევროპის კავშირის საბჭოს ჩარჩო გადაწყვეტილებას ბავშვთა 

სექსუალური ექსპლუატაციისა და ბავშვის პორნოგრაფიის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ 

(2004/68/JHA), ევროპის კავშირის საბჭოს ჩარჩო გადაწყვეტილებას სისხლის 

სამართალწარმოების პროცესში მსხვერპლთა სტატუსის შესახებ (2001/220/JHA), ევროპის 

კავშირის საბჭოს ჩარჩო გადაწყვეტილებას ადამიანთა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ 

ბრძოლის შესახებ (2002/629/JHA); 

 

  მიაპყრობენ რა სათანადო ყურადღებას ამ სფეროს სხვა, შესაბამის საერთაშორისო 

მექანიზმებსა და პროგრამებს, კერძოდ, სტოკჰოლმის დეკლარაციასა და სამოქმედო 

გეგმას, რომელიც მიიღეს ბავშვთა კომერციული მიზნებით სექსუალური ექსპლუატაციის 

წინააღმდეგ ბრძოლის პირველ მსოფლიო კონგრესზე (1996 წლის 27-31 აგვისტო); 

იოკოჰამას გლობალურ ვალდებულებას, რომელიც მიიღეს ბავშვთა კომერციული 

მიზნებით სექსუალური ექსპლუატაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მეორე მსოფლიო 

კონგრესზე (2001 წლის 17-20 დეკემბერი); ბუდაპეშტის ვალდებულებასა და სამოქმედო 

გეგმას, რომელიც მიიღეს ბავშვთა კომერციული მიზნებით სექსუალური ექსპლუატაციის 

წინააღმდეგ ბრძოლის მეორე მსოფლიო კონგრესისათვის მოსამზადებელ კონფერენციაზე 

(2001 წლის 20-21 ნოემბერი), გაერთიანებული ერების გენერალური ასამბლეის S-27/2 

რეზოლუციას – “შესაფერისი მსოფლიო - ბავშვებს” და სამწლიან პროგრამას „ევროპის 

მშენებლობა ბავშვებისათვის და ბავშვებთან ერთად“, რომელიც მიიღეს მესამე სამიტის 

დასრულების შემდეგ, ხოლო დაიწყო მონაკოს კონფერენციაზე (2006 წლის 4-5 აპრილი); 

 

  გადაწყვიტეს რა, ეფექტიანად შეუწყონ ხელი ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და 

მათ მიმართ სექსუალური ძალადობისაგან დაცვის საერთო მიზანს, დამნაშავის ვინაობის 

მიუხედავად, და დახმარება აღმოუჩინონ მსხვერპლთ;  

 

  მხედველობაში იღებენ რა ყოვლისმომცველი საერთაშორისო სამართლებრივი 

მექანიზმების შემუშავების აუცილებლობას, რომელთა მიზანია ბავშვთა სექსუალური 

ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის პრევენცია, აღკვეთა და მსხვერპლთა 

დაცვა და მონიტორინგის სპეციალური მექანიზმების შემუშავება,   

 

  შეთანხმდნენ შემდეგზე:  

 

თავი I – მიზნები, არადისკრიმინაციულობის პრინციპი და განსაზღვრებები 

 

  მუხლი 1 – მიზნები  

 

 1 წინამდებარე კონვენციის მიზნებია:  

 

  a ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური ძალადობის 

პრევენცია და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა; 

 

  b სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის მხვერპლი ბავშვების 

უფლებების დაცვა; 

 

  c ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ 

ბრძოლის მიზნით ეროვნული და საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშეწყობა. 
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 2 მონაწილეთა მიერ ამ კონვენციის დებულებათა ეფექტიანად განხორციელების მიზნით, 

კონვენციის საფუძველზე იქმნება მონიტორინგის სპეციალური მექანიზმი.  

 

  მუხლი 2 – არადისკირმინაციულობის პრინციპი 

 

  მონაწილე მხარეებისაგან წინამდებარე კონვენციის დებულებათა განხორციელება,  

კერძოდ, მსხვერპლთა უფლებების დასაცავად ზომების მიღება, უზრუნველყოფილი 

უნდა იყოს ნებისმიერ საფუძველზე დისკრიმინაციის გარეშე, როგორიცაა სქესი, რასა, 

კანის ფერი, ენა, რელიგიური მრწამსი, პოლიტიკური შეხედულებები, ეროვნული ან 

სოციალური წარმოშობა, ეროვნული უმცირესობის წევრობა, ქონება, დაბადება, 

სექსუალური ორიენტაცია, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შეზღუდული შესაძლებლობა 

ან სხვა სტატუსი.  

 

  მუხლი 3 – განსაზღვრებები 

 

  წინამდებარე კონვენციის მიზნებისათვის: 

 

  a “ბავშვი” ნიშნავს თვრამეტ წლამდე ასაკის ნებისმიერ პირს; 

 

  b “ბავშვების სექსუალური ექსპლუატაცია და სექსუალური ძალადობა მათ მიმართ” 

მოიცავს ამ კონვენციის მე–18-დან 23-ე მუხლის ჩათვლით გათვალისწინებულ 

ქმედებებს; 

 

  c “მსხვერპლი” ნიშნავს ნებისმიერ ბავშვს, რომელიც გახდა სექსუალური 

ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის ობიექტი. 

 

თავი II – პრევენციული ზომები 

 

  მუხლი 4 – პრინციპები 

 

  თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს ბავშვთა 

სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური ბოროტმოქმედების 

ნებისმიერი გამოვლინების პრევენციისა და ბავშვთა დაცვის მიზნით. 

 

  მუხლი 5 – ბავშვებთან მომუშავე პირების შერჩევა, ტრეინინგი და ცნობიერების 

ამაღლება 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

აამაღლონ ცნობიერება ბავშვთა დაცვისა და მათი უფლებების შესახებ იმ პირთა შორის, 

რომლებსაც რეგულარული კონტაქტი აქვთ ბავშვებთან საგანმანათლებლო, ჯანდაცვის, 

სოციალური დაცვის, იურიდიულ და სამართალდამცავ სექტორებში, ასევე სპორტის, 

კულტურისა და დასვენების სფეროში. 

 

 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ პირველ პუნქტში განსაზღვრულ პირებს ჰქონდეთ შესაბამისი 

ცოდნა ბავშვების სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური 

ძალადობის შესახებ, აგრეთვე ამგვარ ქმედებათა იდენტიფიკაციისა და მე-12 მუხლის 1–

ლ პუნქტში მოცემულ შესაძლებლობათა შესახებ.  
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 3 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს მისი 

შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, რათა იმ პროფესიებით დაკავებისათვის, რომელთა 

გამოყენებაც გულისხმობს ბავშვებთან რეგულარულ კონტაქტს, არსებობდეს ისეთი 

პირობები, რაც უზრუნველყოფს, რომ ამგვარ პროფესიათა მაძიებელი კანდიდატები არ 

იქნებიან წარსულში ნასამართლევი ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ 

მიმართ სექსუალური ძალადობისათვის. 

 

  მუხლი 6 – ბავშვების განათლება  

 

  თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ დაწყებით და საშუალო საგანმანათლებლო ეტაპებზე ბავშვებმა 

მიიღონ სათანადო ინფორმაცია სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ 

სექსუალური ძალადობის რისკის შესახებ, აგრეთვე თავდაცვის საშუალებათა შესახებ, 

მათი განვითარების შესაბამისად. მშობლებთან შეთანხმებით, საჭიროებისამებრ 

მიწოდებული ამგვარი ინფორმაცია ბავშვებს უნდა გადაეცეთ სექსუალობის შესახებ 

ინფორმაციის ფართო კონტექსტში და განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდეს 

სარისკო სიტუაციებზე, განსაკუთრებით, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენებისას.  

 

  მუხლი 7 - პრევენციული ჩარევის პროგრამები ან ღონისძიებები 

 

  თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ თუ პირები შიშობენ ამ კონვენციით 

დადგენილი ნებისმიერი დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობაზე, საჭიროების 

შემთხვევაში, მათთვის ხელმისაწვდომი იყოს ისეთი ეფექტიანი ჩარევის პროგრამები ან 

ღონისძიებები, რომლებიც შემუშავებულია დანაშაულის ჩადენის რისკის შეფასებისა და 

პრევენციისათვის. 

 

  მუხლი 8 – ფართო საზოგადოებისათვის საჭირო ღონისძიებები 

 

 1 თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს და გასწევს ცნობიერების ამაღლების კამპანიას, 

ფართო საზოგადოებას მიაწვდის ინფორმაციას ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა 

და სექსუალური ძალადობის ფენომენის, ასევე მათ წინააღმდეგ მისაღები ზომების 

შესახებ. 

 

 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს იმ 

მასალების გავრელების პრევენციისა ან აკრძალვისათვის, რომლებიც რეკლამირებას 

უწევს კონვენციით დადგენილ დანაშაულებს. 

 

  მუხლი 9 – ბავშვების, კერძო სექტორის, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების 

მონაწილეობა 

 

 1 თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს ბავშვების მონაწილეობას სახელმწიფო პოლიტიკის, 

პროგრამებისა თუ სხვა ინიციატივების შექმნასა და განხორციელებაში, მათივე 

განვითარების შესაბამისად, რაც მათ სექსუალურ ექსპლუატაციასა და მათ მიმართ 

სექსუალურ ძალადობას უკავშირდება.  

 

 2 თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს კერძო სექტორს, განსაკუთრებით საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სექტორს, ტურიზმსა და სამოგზაურო ინდუსტრიას, 

აგრეთვე საბანკო და საფინანსო სექტორებს, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ მათ 

მონაწილეობა მიიღონ ბავშთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ 



6 CETS 201 – ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ბოროტმოქმედებისაგან 

დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
სექსუალური ძალადობის პრევენციის პოლიტიკის შემუშავებასა და დანერგვაში, ასევე 

შიდა ნორმების  განხორციელებაში, თვითრეგულირებისა და თანარეგულირების გზით.  

 

 3 თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს მედიას, რომ მან გაავრცელოს საჭირო ინფორმაცია 

ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური ძალადობის 

ყველანაირი გამოვლინების შესახებ, მედიის დამოუკიდებლობისა და პრესის 

თავისუფლების სათანადო პატივისცემით.  

 

 4 თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს ისეთი პროექტებისა და პროგრამების დაფინანსებას, 

საჭიროების შემთხვევაში კი ფონდების შექმნასაც, რომლებსაც განახორციელებს 

სამოქალაქო საზოგადოება ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური 

ძალადობისაგან დაცვის მიზნით.     

 

თავი III – ხელისუფლების სპეციალიზირებული და საკოორდინაციო ორგანოები 

 

  მუხლი 10 – კოორდინაციისა და თანამშრომლობის ეროვნული ღონისძიებები  

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს ყველა საჭირო ზომას, რათა ეროვნულ ან ადგილობრივ 

დონეზე უზრუნველყოს კოორდინაცია სხვადასხვა ორგანოს შორის, რომლებიც 

პასუხისმგებელნი არიან ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური 

ძალადობისაგან დაცვაზე, მის პრევენციასა და მის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, 

განსაკუთრებით, განათლების, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სექტორებში, 

ასევე სამართალდამცავ და სასამართლო ორგანოებში. 

 

 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

დააარსოს ან შექმნას: 

 

  a დამოუკიდებელი კომპეტენტური ეროვნული ან ადგილობრივი დაწესებულებები 

ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მათი ხელშეწყობის მიზნით და უზრუნველყოს 

მათი აღჭურვა კონკრეტული რესურსებითა და პასუხისმგებლობით;   

 

  b მონაცემთა შეგროვების მექანიზმები, ან საკოორდინაციო ცენტრები, სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან თანამშრომლობით, ეროვნულ ან ადგილობრივ დონეზე, ბავშვთა 

სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური ძალადობის 

ფენომენზე დაკვირვებისა და შეფასებისათვის, პირადი მონაცემების დაცვის 

ჯეროვანი პატივისცემით. 

 

 3 თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს თანამშრომლობას ხელისუფლების ორგანოებს, 

სამოქალაქო საზოგადოებასა და კერძო სექტორს შორის, რათა უკეთ მოხდეს ბავშვთა 

სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური ძალადობის პრევენცია და 

მის წინააღმდეგ ბრძოლა. 

 

თავი IV – მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები და მათი დახმარება 

 

  მუხლი 11 – პრინციპები 

 

 1 თითოეული მხარე დანერგავს ეფექტიან სოციალურ პროგრამებს და დააარსებს 

მრავალდისციპლინარულ სტრუქტურებს, რათა აუცილებელი დახმარება აღმოუჩინონ 

მსხვერპლთ, მათ ახლო ნათესავებს და მათ მოვლაზე პასუხისმგებელ ნებისმიერ პირს. 
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს,  რათა 

უზრუნველყოს, რომ ბავშვებისთვის განკუთვნილი დაცვისა და დახმარების 

ღონისძიებები გავრცელდეს ისეთ მსხვერპლზეც, რომლის ასაკი დაუდგენელია, მაგრამ 

არსებობს მიზეზები ვარაუდისათვის, რომ მსხვერპლი არის ბავშვი, სანამ მისი ასაკი 

დადგინდება. 

 

  მუხლი 12 საეჭვო სექსუალური ექსპლუატაციისა ან  სექსუალური ძალადობის 

შეტყობინება 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყოს, რომ ზოგიერთ პროფესიონალს, რომლებსაც იძახებენ ბავშვებთან 

სამუშაოს ჩასატარებლად, შიდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

კონფიდენციალურობის წესის გამო, არ შეექმნას რაიმე წინააღმდეგობა, შეატყობინოს 

ბავშვის დაცვაზე პასუხისმგებელ სამსახურებს ნებისმიერი ვითარების შესახებ, როცა კი 

გონივრული საფუძველი არსებობდა იმის სავარაუდოდ, რომ ბავშვი არის სექსუალური 

ექსპლუატაციისა ან სექსუალური ძალადობის  მსხვერპლი.    

 

 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

სტიმული მისცეს ნებისმიერ პირს, რომელმაც იცის ან ეჭვი აქვს ბავშვთა სექსუალური 

ექსპლუატაციისა ან მათ მიმართ სექსუალური ძალადობის შესახებ, ამის შესახებ 

კეთილსინდისიერად აცნობოს შესაბამის სამსახურებს. 

 

  მუხლი 13 – ცხელი ხაზები 

 

  თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

სტიმული მისცეს და მხარი დაუჭიროს ისეთი საინფორმაციო მომსახურების დაარსებას, 

როგორიცაა სატელეფონო და ინტერნეტ ცხელი ხაზები, რათა დამრეკს მისცეს რჩევა ან 

კონფიდენციალურად ან მისი ანონიმურობის დაცვის სრული გარანტიით.  

 

  მუხლი 14 – მსხვერპლთათვის დახმარების გაწევა 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

დაეხმარონ მსხვერპლთ მათი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის მიზნით 

როგორც მოკლე, ასევე გრძელვადიან პერიოდში. ამ პუნქტის შესაბამისად მიღებული 

ზომები უნდა ითვალისწინებდეს ბავშვის თვალსაზრისს, მის საჭიროებებსა და 

წუხილებს. 

 

 2 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, მიიღებს საჭირო ზომებს 

არასამთავრობო და სხვა შესაბამის ორგანიზაციებთან ან იმ სამოქალაქო საზოგადოების 

სხვა ელემენტებთან თანამშრომლობისათვის, რომელთა საქმიანობაშიც შედის 

მსხვერპლთათვის დახმარების გაწევა.  

 

 3 როდესაც ბავშვის სექსუალურ ექსპლუატაციაში ან მისდამი სექსუალურ ძალადობაში 

გარეულია ან მშობლები ან ბავშვის მეურვეები, მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის 

გამოყენებით, ჩარევის პროცედურები უნდა მოიცავდეს შემდეგს:   

 

  – სავარაუდო დამნაშავის ჩამოშორების შესაძლებლობას; 

 

  – მსხვერპლის საკუთარი ოჯახის გარემოსთვის ჩამოშორების შესაძლებლობას. 

ამგვარი ჩამოშორების პირობები და ხანგრძლივობა უნდა განისაზღვროს ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე.  
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 4 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ მსხვერპლთან დაახლოებულმა პირებმა, საჭიროების შემთხვევაში, 

მიიღონ თერაპიული დახმარება, კერძოდ, სასწრაფო ფსიქოლოგიური დახმარება.   

 

თავი V – საინტერვენციო პროგრამები და ღონისძიებები  

 

  მუხლი 15 – ზოგადი პრინციპები 

 

 1 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს ან 

ხელს შეუწყობს ეფექტიანი საინტერვენციო პროგრამებისა ან ღონისძიებების არსებობას 

იმ პირებისათვის, რომლებიც განსაზღვრულია მე-16 მუხლის 1–ლ და მე–2 პუნქტებში, 

რათა შემცირდეს ბავშვების მიმართ განმეორებითი სექსუალური ხასიათის დანაშაულის 

რისკი. ამგვარი პროგრამები ან ღონისძიებები  ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 

სამართალწარმოების პროცესში ნებისმიერ დროს, ციხეში თუ ციხის გარეთ, შიდა 

კანონმდებლობით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად. 

 

 2 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს ან 

ხელს შეუწყობს პარტნიორობის ან თანამშრომლობის სხვა ფორმების განვითარებას 

ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებს შორის, კერძოდ კი ჯანმრთელობის დაცვისა და 

სოციალურ სამსახურებს, სასამართლო ხელისუფლებასა და სხვა ორგანოებს შორის, 

რომლებიც პასუხს აგებენ მე-16 მუხლის 1–ლ და მე–2 პუნქტებში განსაზღვრულ პირებზე. 

 

 3 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, გაითვალისწინებს 

კონვენციის თანახმად დადგენილ დანაშაულთა საშიშროებასა და განმეორებითი ჩადენის 

რისკის შეფასებას იმ პირთა მიერ, რომლებიც მე-16 მუხლის 1–ლ და მე–2 პუნქტებშია 

განსაზღვრული, რათა განსაზღვროს სათანადო პროგრამები და ღონისძიებები.  

 

 4 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, შეაფასებს 

განხორციელებული პროგრამებისა და ღონისძიებების ეფექტიანობას. 

 

  მუხლი 16 – საინტერვენციო პროგრამებისა და ღონისძიებების მონაწილენი 

 

 1 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს, რომ 

იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც განხორციელდა სისხლის სამართალწარმოება ამ 

კონვენციით დადგენილი ნებისმიერი დანაშაულისათვის, ხელმისაწვდომი იყოს მე–15 

მუხლის 1–ლ პუნქტში აღნიშნული პროგრამები ან ღონისძიებები იმ პირობებით, რომ არც 

ზიანს მიაყენებს და არც წინააღმდეგობაში მოვა დაცვის უფლებებთან, სამართლიანი და 

მიუკერძოებელი სასამართლოს მოთხოვნებთან და ჯეროვან პატივს მიაგებს 

უდანაშაულობის პრეზუმპციის პრინციპის წესს.  

 

 2 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს, რომ 

იმ პირთათვის, რომლებიც მსჯავრდებულნი არიან ამ კონვენციით დადგენილი 

ნებისმიერი დანაშაულისათვის, ხელმისაწვდომი იყოს მე–15 მუხლის 1–ლ პუნქტში 

აღნიშნული პროგრამები ან ღონისძიებები 

 

 3 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს, რომ  

საინტერვენციო პროგრამები და ღონისძიებები შექმნილი და ადაპტირებული იქნება 

სექსუალური დანაშაულის ჩამდენ ბავშვთა განვითარების საჭიროებებთან, იმ ბავშვების 

ჩათვლით, რომელთაც სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკისთვის ჯერ არ 

მიუღწევიათ, მათი სექსუალური ქცევის პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით. 
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_________________________________________________________________________________________ 

 
 

  მუხლი 17 – ინფორმაცია და ნებართვა 

 

 1 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს, რომ 

მე-16 მუხლში განსაზღვრული პირები, რომელთაც შესთავაზეს საინტერვენციო 

პროგრამებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობა, სრულად ფლობდნენ ინფორმაციას 

ამგვარი შეთავაზების მიზეზებზე და ეთანხმებოდნენ ამ პროგრამებსა ან ღონისძიებებში 

მონაწილეობას ფაქტების სრულად ცოდნით.  

 

 2 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს, რომ 

იმ პირებმა, რომელთაც შესთავაზეს საინტერვენციო პროგრამები და ღონისძიებები, 

შესაძლებელია უარი თქვან მათზე, ხოლო მსჯავრდებულთა შემთხვევაში, მათ აუხსნეს იმ 

შესაძლო შედეგების შესახებ, რაც შეიძლება მოჰყვეს მათ უარს. 

 

თავი VI – ძირითადი სისხლის სამართლის კანონმდებლობა  

 

  თავი 18 – სექსუალური ძალადობა 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ მოხდეს შემდეგ განზრახ ჩადენილ ქმედებათა 

კრიმინალიზაცია: 

 

  a სექსუალური ურთიერთობის დამყარება ბავშვთან, თუ მას, ეროვნული 

კანონმდებლობის შესაბამისი დებულებების თანახმად, არ მიუღწევია ამგვარი 

ურთიერთობებისთვის დაშვებული ასაკისთვის; 

 

  b სექსუალური ურთიერთობის დამყარება ბავშვთან, რომლის დროსაც: 

 

   –  გამოიყენება იძულება, ძალა ან დაშინება; ან 

 

   – ძალადობას ახორციელებს ნდობით აღჭურვილი ნაცნობი, ავტორიტეტული 

პირი ან  ადამიანი, რომელსაც ბავშვზე გავლენის მოხდენა შეუძლია, ოჯახის 

წევრების ჩათვლით; ან  

 

   – ძალადობა ხორციელდება იმ ბავშვებზე, რომლებიც განსაკუთრებით უმწეონი 

არიან საკუთარი ფსიქიკური ან ფიზიკური უუნარობის გამო ან სხვაზე 

დამოკიდებულების გამო.  

 

 2 ზემოთ განხილული 1–ლი პუნქტის მიზნებისათვის, თითოეულმა მხარემ უნდა 

განსაზღვროს ასაკი, რომლის მიღწევამდეც აიკრძალება ბავშვთან სექსუალური 

ურთიერთობის დამყარება. 

 

 3 1.a პუნქტის დებულებები არ არეგულირებს არასრულწლოვანთა შორის ნებაყოფლობით 

სექსუალურ ურთიერთობას. 

 

  მუხლი 19 – ბავშვის პროსტიტუციასთან დაკავშირებული დანაშაულები 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ მოხდეს შემდეგ განზრახ ჩადენილ ქმედებათა 

კრიმინალიზაცია: 
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

  a ბავშვების დაქირავება პროსტიტუციის მიზნით, ან ბავშვის გამოწვევა 

პროსტიტუციაში მონაწილეობის მიზნით; 

 

  b ბავშვის იძულება, დაკავდეს პროსტიტუცით, ან ამ გზით მოგების მიღება ან ბავშვის 

სხვაგვარი ექსპლუატაცია ამგვარი მიზნებისათვის; 

 

  c ბავშვის პროსტიტუციით სარგებლობა.  

 

 2 წინამდებარე მუხლის მიზნებისათვის, ტერმინი “ბავშვის პროსტიტუცია” ნიშნავს 

ბავშვის სექსუალური ურთიერთობისათვის გამოყენების ფაქტს, როდესაც ამის 

სანაცვლოდ იძლევიან ან პირდებიან ფულს ან ანაზღაურების სხვა ფორმას ან რაიმე 

საზღაურს, იმისდა მიუხედვად ეს გადასახადი, დაპირება ან საზღაური განსაზღვრულია 

თავად ბავშვისათვის თუ მესამე პირისთვის.  

 

  მუხლი 20 – ბავშვის პორნოგრაფიასთან დაკავშირებული დანაშაულები 

 

1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ მოხდეს შემდეგ განზრახ ქმედებათა კრიმინალიზაცია, თუ 

ისინი ჩადენილია ნებართვის გარეშე: 

 

  a ბავშვის პორნოგრაფიის წარმოება; 

 

  b ბავშვის პორნოგრაფიის შეთავაზება ან  მის ხელმისაწვდომობაში დახმარება; 

 

  c ბავშვის პორნოგრაფიის გავრცელება ან გადაცემა; 

 

  d ბავშვის პორნოგრაფიის წარმოება როგორც საკუთარი, ისე სხვისი სარგებლობის 

მიზნით; 

 

  e ბავშვის პორნოგრაფიის ფლობა; 

 

  f ბავშვის პორნოგრაფიის მასალების შეგნებულად მოპოვება საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მეშვეობით. 

 

 2 წინამდებარე მუხლის მიზნებისათვის, ტერმინი “ბავშვის პორნოგრაფია” ნიშნავს 

ნებისმიერ მასალას, რომელიც ვიზუალურად ასახავს ბავშვის მონაწილეობას რეალურ ან 

დადგმულ სექსუალურად აღმგზნებ ქმედებაში ან ბავშვის სასქესო ორგანოს ნებისმიერ 

გამოსახულებას უპირატესად სექსუალური ვნების დაკმაყოფილების მიზნით. 

 

 3 თითოეული მხარე იტოვებს უფლებას, უარი თქვას 1.a და e პუნქტების –  

პორნოგრაფიული მასალის წარმოება და ფლობა – მთლიანად ან ნაწილობრივ მიღებაზე, 

თუ:  

 

  – იგი ასახავს დადგმულ სცენარს, ან არარსებული ბავშვის რეალურ გამოსახულებას; 

 

  – მასში ჩართულნი არიან მე-18 მუხლის მე–2 პუნქტით განსაზღვრული ასაკის 

ბავშვები, ისინი აწარმოებენ და ფლობენ ამ მასალას მათივე თანხმობითა და პირადი 

გამოყენების მიზნით. 
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_________________________________________________________________________________________ 

 

 4 თითოეული მხარე იტოვებს უფლებას, უარი თქვას 1.f პუნქტის მთლიანად ან 

ნაწილობრივ მიღებაზე. 

 

  მუხლი 21 – ბავშვის პორნოგრაფიულ წარმოდგენებში მონაწილეობასთან 

დაკავშირებული დანაშაული  

 

1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ მოხდეს შემდეგ განზრახ ჩადენილ ქმედებათა 

კრიმინალიზაცია:  

 

  a ბავშვის დაყოლიება პორნოგრაფიულ წარმოდგენებში მონაწილეობის მიზნით ან 

ამგვარ წარმოდგენებში ბავშვის მონაწილეობის სხვაგვარად გამოწვევა; 

 

  b ბავშვის იძულება პორნოგრაფიულ წარმოდგენებში მონაწილეობაზე ან ამგვარი 

ქცევით სარგებლის მიღება ან ბავშვის სხვაგვარი ექსპლუატაცია მსგავსი 

მიზნებისათვის; 

 

  c ბავშვების მონაწილეობით შესრულებულ პორნოგრაფიულ წარმოდგენაზე 

შეგნებულად დასწრება. 

 

 2 თითოეული მხარე იტოვებს უფლებას, შეზღუდოს 1.c პუნქტის გამოყენება ისეთ 

შემთხვევებში, როცა ბავშვებს დაიყოლიებენ ან აიძულებენ  1.a ან b პუნქტების 

შესაბამისად. 

 

  მუხლი 22 – ბავშვების გარყვნა 

 

  თითოეული მხარე გაატარებს ყველა საჭირო საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს იმის 

უზრუნველსაყოფად, რათა სისხლის სამართლის დანაშაულად ჩაითვალოს ბავშვის, 

რომელსაც არ მიუღწევია მე–18 მუხლის მე–2 პუნქტით დადგენილი ასაკისათვის, 

ბიძგება, ნაკარნახები სექსუალური მიზნებით, დამსწრე გახდეს სექსუალური 

ძალადობისა თუ სექსუალური ხასიათის სხვა ქმედებების, თუნდაც, რომ ბავშვს პირადად 

არ უწევდეს ამაში მონაწილეობის მიღება. 

 

  მუხლი 23 – ბავშვების  დაყოლიება სექსუალური მიზნებისათვის 

 

  თითოეული მხარე გაატარებს ყველა საჭირო საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ მოხდეს სისხლისსამართლებრივი გზით დასჯა სრულწლოვანი 

პირის  მიერ ბავშვისთვის, რომელსაც ჯერ არ მიუღწევია მე–18 მუხლის მე–2 პუნქტით 

დადგენილი ასაკისათვის, იმ შეხვედრის განზრახ შეთავაზება, საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაც მიზნად ისახავს ბავშვის მიმართ  მე-

18 მუხლის 1.a პუნქტით ან მე-20 მუხლის 1.a პუნქტით განსაზღვრულ დანაშაულთა 

ჩადენას, თუკი შეთავაზებას მოჰყვება არსებითი ქმედებები შესაბამისი შეხვედრის 

მისაღწევად.  

 

  მუხლი 24 – ხელშეწყობა ან წაქეზება და მცდელობა 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

სისხლის სამართლის დანაშაულად ჩაითვალოს ამ კონვენციის შესაბამისად დადგენილი 

დანაშაულის ჩადენის ხელშეწყობა ან წაქეზება, თუ ეს განზრახ არის გაკეთებული.  
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

სისხლის სამართლის დანაშაულად ჩაითვალოს ამ კონვენციის შესაბამისად დადგენილი 

დანაშაულის ჩადენის მცდელობა, თუ ეს განზრახ არის გაკეთებული.  

 

 

 3 თითოეული მხარე იტოვებს უფლებას, უარი თქვას მე-2 პუნქტის  მთლიანად ან 

ნაწილობრივ გამოყენებაზე იმ დანაშაულებთან მიმართებაში, რომლებიც 

განსაზღვრულია მე-20 მუხლის 1.b, d, e და f პუნქტებით, 21–ე მუხლის 1.c პუნქტით, 22-ე 

და 23-ე მუხლებით.  

 

  მუხლი 25 – იურისდიქცია 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა ზომებს, რათა 

გაავრცელოს იურისდიქცია წინამდებარე კონვენციით დადგენილ ნებისმიერ 

დანაშაულზე, თუ დანაშაული ჩადენილია: 

 

  a მის ტერიტორიაზე; ან 

  b იმ გემზე, რომელიც დაცურავს ამ მხარის დროშით; ან 

  c იმ თვითმფრინავის ბორტზე, რომელიც რეგისტრირებულია ამ მხარის 

კანონმდებლობის შესაბამისად; ან 

  d მისი რომელიმე მოქალაქის მიერ; ან 

  e იმ პირის მიერ, რომელსაც აქვს მის ტერიტორიაზე მუდმივი ბინადრობის უფლება. 

 

 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა ზომებს, რათა 

გაავრცელოს იურისდიქცია წინამდებარე კონვენციით დადგენილ ნებისმიერ 

დანაშაულზე, თუ დანაშაული ჩადენილია მისი მოქალაქის ან იმ პირის მიმართ, 

რომელსაც აქვს მის ტერიტორიაზე მუდმივი ბინადრობის უფლება. 

 

 3 თითოეულ მხარეს შეუძლია, ხელმოწერისას ან რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების 

თუ მიერთების აქტის დეპონირებისას, ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის სახელზე 

გაგზავნილი დეკლარაციის საშუალებით განაცხადოს, რომ იგი იტოვებს უფლებას ან არ 

გამოიყენოს ამ მუხლის 1.e პუნქტით გათვალისწინებული იურისდიქციის წესები, ან 

გამოიყენოს ისინი მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში. 

 

 4 ამ კონვენციის მე-18 და მე-19 მუხლებით, მე-20 მუხლის 1.a პუნქტითა და 21-ე მუხლის 

1.a და b პუნქტებით დადგენილ დანაშაულთა სამართლებრივი დევნის მიზნით, 

თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ მისი იურისდიქცია 1.d პუნქტთან მიმართებით არ დაექვემდებაროს 

პირობას, რომ ქმედებათა კრიმინალიზაცია მოხდება იმ ადგილას, სადაც ის ჩაიდინეს. 

 

 5 თითოეულ მხარეს შეუძლია, ხელმოწერისას ან რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების 

თუ მიერთების აქტის დეპონირებისას, ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის სახელზე 

გაგზავნილი დეკლარაციის საშუალებით განაცხადოს, რომ იგი იტოვებს უფლებას, 

შეზღუდულად გამოიყენოს ამ მუხლის მე-4 პუნქტი იმ დანაშაულებთან მიმართებით, 

რომლებიც დადგენილია მე-18 მუხლის 1.b პუნქტით – მეორე და მესამე აბზაცებით – იმ 

შემთხვევებში, როცა მის მოქალაქეს აქვს მის ტერიტორიაზე მუდმივი ბინადრობის 

უფლება. 

 

 6 ამ კონვენციის მე-18 და მე–19 მუხლებით, მე–20 მუხლის 1.a პუნქტითა და 21 მუხლით 

დადგენილი დანაშაულების სამართლებრივი დევნის მიზნით, თითოეული მხარე 
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყონ, რომ 

მათი იურისდიქცია 1.d და e პუნქტების მიმართ არ დაექვემდებაროს ისეთ პირობას, 

რომლის თანახმადაც სამართლებრივი დევნა შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ მას შემდეგ, 

რაც ან მსხვერპლი განაცხადებს დანაშაულის შესახებ ან დანაშაულის ჩადენის ადგილზე 

არსებული სახელმწიფო წაუყენებს ბრალდებას. 

 

 7 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა ზომებს, რათა თავისი 

იურისდიქცია გაავრცელოს წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულებზე იმ 

შემთხვევაში, თუ სავარაუდო დამნაშავე იმყოფება მის ტერიტორიაზე და ის არ მოახდენს 

დამნაშავის ექსტრადირებას სხვა მხარისათვის მხოლოდ მისი მოქალაქეობის 

საფუძველზე. 

 

 8 თუ წინამდებარე კონვენციით დადგენილ სავარაუდო დანაშაულზე იურისდიქციის 

გავრცელებასთან დაკავშირებით პრეტენზიას აცხადებს რამდენიმე მხარე, ისინი, 

საჭიროების შემთხვევაში, გამართავენ კონსულტაციებს სამართლებრივი დევნის 

განსახორციელებლად ყველაზე შესაფერისი იურისდიქციის დადგენის მიზნით. 

 

 9 წინამდებარე კონვენცია არ გამორიცხავს მხარის მიერ ეროვნული კანონმდებლობის 

შესაბამისად ნებისმიერი სისხლისსამართლებრივი იურისდიქციის გამოყენების 

შესაძლებლობას ისე, რომ ხელი არ შეუშალოს საერთაშორისო სამართლის ზოგად 

ნორმებს.  

 

  მუხლი 26 – კორპორატიული ვალდებულება 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ იურიდიულმა პირმა შეიძლება პასუხი აგოს წინამდებარე 

კონვენციით დადგენილ დანაშაულზე, რომელიც მის სასარგებლოდ ჩაიდინა ნებისმიერმა 

ფიზიკურმა პირმა ან დამოუკიდებლად, ან როგორც იურიდიული პირის რომელიმე 

ორგანოს წევრმა, რომელსაც ამ იურიდიული პირის დაქვემდებარებაში წამყვანი 

თანამდებობა უჭირავს იმის საფუძველზე, რომ აქვს: 

 

  a იურიდიული პირის წარმომადგენლობითი ძალაუფლება;  

  b უფლებამოსილება, მიიღოს გადაწყვეტილებები იურიდიული პირის სახელით;  

  c უფლებამოსილება, განახორციელოს კონტროლი იურიდიული პირის ფარგლებში. 

 

 2 1–ლი პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, თითოეული მხარე გაატარებს 

აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყონ, რომ 

იურიდიულმა პირმა შეიძლება პასუხი აგოს იმ შემთხვევაში, თუ 1–ლი პუნქტით 

განსაზღვრული ფიზიკური პირის მხრიდან ზედამხედველობისა თუ კონტროლის 

ნაკლებობის გამო შესაძლებელი გახდება ამ კონვენციით დადგენილი დანაშაულის 

ჩადენა იურიდიული პირის სასარგებლოდ, მის დაქვემდებარებაში მყოფი ფიზიკური 

პირის მიერ. 

 

 3 მხარის სამართლებრივი პრინციპების შესაბამისად, იურიდიული პირის 

პასუხისმგებლობა შესაძლოა იყოს სისხლის სამართლის, სამოქალაქო ან 

ადმინისტრაციული.  

 

 4 ამგვარი პასუხისმგებლობას არ უნდა ახლდეს წინასწარი გადაწყვეტილება, რომ 

დანაშაულის ჩამდენ ფიზიკურ პირს უნდა დაეკისროს სისხლის სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა. 

 



14 CETS 201 – ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ბოროტმოქმედებისაგან 

დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
  მუხლი 27 – სანქციები და ზომები 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ ამ კონვენციით დადგენილი დანაშაულები, მათი სერიოზულობის 

გათვალისწინებით, დაისაჯოს ეფექტიანი, პროპორციული და შემაკავებელი 

ზემოქმედების სანქციებით. ამგვარი სანქციები მოიცავს სასჯელის ისეთ ზომას, 

როგორიცაა თავისუფლების აღკვეთა, რასაც შეიძლება შედეგად მოჰყვეს ექსტრადაცია. 

 

 2 თითოეული მონაწილე მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის 

ზომებს, რათა უზრუნველყონ, რომ იურიდიული პირები, რომლებიც პასუხს აგებენ 26-ე 

მუხლის შესაბამისად, დაისაჯონ ეფექტიანი, პროპორციული და შემაკავებელი 

ზემოქმედების სანქციებით, რომელთა შორისაა სისხლისსამართლებრივი ან 

არასისხლისსამართლებრივი ჯარიმა და სხვა ზომები, როგორიცაა: 

 

  a სოციალური შემწეობისა ან დახმარების მიღების უფლების ჩამორთმევა; 

 

  b კომერციულ საქმიანობაში მონაწილეობის უფლების დროებით ან მუდმივად 

ჩამორთმევა; 

 

  c სასამართლო ზედამხედველობის დაწესება; 

 

  d სასამართლოს ბრძანება ლიკვიდაციის შესახებ.  

 

 3 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა: 

 

  a უზრუნველყოს ჩამორთმევა და კონფისკაცია: 

 

   –  საქონლის, დოკუმენტების და სხვა საშუალებების, რომლებიც გამოიყენებოდა ამ 

კონვენციით დადგენილი დანაშაულის ჩასადენად ან მათი ჩადენის დახმარების 

მიზნით; 

 

   –  ამგვარი დანაშაულის შედეგად მიღებული შემოსავლის ან იმ ქონების, რომლის 

ღირებულებაც ამგვარი შემოსავლის ანალოგიურია; 

 

  b შესაძლებელი გახადოს ნებისმიერი დაწესებულების დროებით თუ სამუდამოდ 

დახურვა, რომელიც გამოიყენებოდა ამ კონვენციით განსაზღვრული დანაშაულის 

ჩასადენად,  bona fide მესამე მხარეების უფლებათა დარღვევის გარეშე ან დროებით 

თუ სამუდამოდ აეკრძალოს დამნაშავეს ისეთი პროფესიული ან ნებაყოფლობითი 

საქმიანობა, რომლებიც გულისხმობს ბავშვებთან კონტაქტს, რა დროსაც ჩადენილი 

იქნა ასეთი დანაშაული.  

 

 4 თითოეული მხარე დამნაშავის მიმართ მიიღებს სხვა ისეთ ზომებს, როგორიცაა მშობლის 

უფლებების ჩამორთმევა ან მსჯავრდებულთა მონიტორინგი თუ მათზე 

ზედამხედველობა. 

 

 5 თითოეული მხარე დააწესებს, რომ ამ მუხლის შესაბამისად დანაშაულის შედეგად 

მიღებული შემოსავალი ან კონფისკაციით მიღებული შემოსავალი გადაირიცხოს 

საგანგებო ფონდში, რათა დაფინანსდეს წინამდებარე კონვენციით დადგენილი 

ნებისმიერი დანაშაულის მსხვერპლთა პრევენციული და დასახმარებელი პროგრამები. 

 



15 CETS 201 – ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ბოროტმოქმედებისაგან 

დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
  მუხლი 28 – დამამძიმებელი გარემოებები 

 

  თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ წინამდებარე კონვენციის შესაბამისად დადგენილი 

დანაშაულებისათვის სასჯელის განსაზღვრისას, დამამძიმებლად ჩაითვალოს შემდეგი 

სახის გარემოებები, თუკი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისი დებულებებით ისინი უკვე 

არ წარმოადგენენ დანაშაულის შემადგენელ ნაწილს: 

 

  a დანაშაულის ჩადენამ სერიოზული ზიანი მიაყენა მსხვერპლის ფიზიკურ და 

ფსიქიკურ ჯანმრთელობას; 

 

  b დანაშაულის ჩადენას წინ უძღოდა ან თან ახლდა წამება ან სერიოზული ძალადობა; 

 

  c დანაშაული ჩადენილია განსაკუთრებით უმწეო მსხვერპლის მიმართ; 

 

  d დანაშაული ჩაიდინა  ოჯახის წევრმა, ბავშვთან ერთად მცხოვრებმა პირმა ან პირმა, 

რომელმაც ბოროტად გამოიყენა თანამდებობა; 

 

  e დანაშაული ჩაიდინა რამდენიმე პირმა ერთობლივად; 

 

  f დანაშაული ჩადენილია სისხლის სამართლის ორგანიზაციის ფარგლებში; 

 

  g დამნაშავე ადრე ნასამართლევი იყო იმავე ტიპის დანაშაულზე. 

 

  მუხლი 29 – ნასამართლეობა  

 

  თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ სასჯელის განსაზღვრისას გაითვალისწინონ სხვა მხარის მიერ 

წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით გამოტანილი 

განაჩენი.  

 

თავი VII – გამოძიება, სამართლებრივი დევნა და საპროცესო კანონმდებლობა 

 

  მუხლი 30 – პრინციპები 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ გამოძიებები და სისხლის სამართალწარმოება განხორციელდება 

ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე და მისი უფლებების დაცვით. 

 

 2 თითოეული მხარე გაიზიარებს მსხვერპლის დაცვის მიდგომას, რათა უზრუნველყოს, 

რომ გამოძიებებმა და სისხლის სამართალწარმოებამ არ დაამძიმოს ბავშვის მიერ 

მიღებული ტრამვა და სისხლის სამართლის პროცესს, საჭიროების შემთხვევაში, 

მოსდევდეს შესაბამისი დახმარება. 

 

 3 თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ გამოძიებებსა და სისხლის სამართალწარმოებას 

მიენიჭოს პრიორიტეტი და წარიმართოს გაუმართლებელი დაყოვნების გარეშე. 

 

 4 თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ წინამდებარე თავით განსაზღვრულმა ზომებმა 

არ შელახოს დაცვის უფლებები და სამართლიანი და მიუკერძოებელი სასამართლო 



16 CETS 201 – ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ბოროტმოქმედებისაგან 

დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
განხილვის მოთხოვნები, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

კონვენციის მე-6 მუხლის შესაბამისად. 

 

 5 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს შიდა 

კანონმდებლობის ძირითადი პრინციპების შესაბამისად, რათა: 

 

  –  უზრუნველყოს წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულთა ეფექტიანი 

გამოძიება და სამართლებრივი დევნა, ხოლო საჭიროების,შემთხვევაში, დაუშვას 

შენიღბული ოპერაციების განხორციელების შესაძლებლობაც; 

 

  –  სხვადახვა ორგანოებსა და საგამოძიებო სამსახურებს მისცეს შესაძლებლობა, რომ 

გამოავლინონ მე-20 მუხლით დადგენილი დანაშაულის მსხვერპლნი, კერძოდ, 

გააანალიზონ საბავშვო პორნოგრაფიის ამსახველი მასალები, როგორიცაა 

ფოტოსურათები და გადაცემული ან საინფორმაციო თუ საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების საშუალებით ხელმისაწვდომი აუდიო-ვიზუალური ჩანაწერები. 

 

  მუხლი 31 – დაცვის ზოგადი ზომები 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს 

მსხვერპლთა უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად, მათ შორის, მათი, როგორც 

მოწმეების განსაკუთრებულ საჭიროებათა დასაცავად გამოძიებისა და 

სამართალწარმოების ყველა ეტაპზე, კერძოდ, შემდეგი გზით: 

 

  a მიაწოდონ ინფორმაცია მათი უფლებებისა და მათთვის არსებული სამსახურების 

შესახებ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათ ინფორმაციის მიღება არ სურთ, ასევე 

მათი საჩივრის მსვლელობის, ბრალდებების, ზოგადად გამოძიების ან 

სამართალწარმოების  მიმდინარეობისა და ამ ყველაფრის როლის შესახებ, ისევე, 

როგორც მათი საქმეების შედეგების შესახებ; 

 

  b როცა მსხვერპლთ და მათ ოჯახებს შეიძლება დაემუქროთ საფრთხე, სულ მცირე, ამ 

შემთხვევებში მაინც უზრუნველყონ მათი ინფორმირება, რომ სასამართლო დევნაში 

მყოფი ან ბრალდებული პირები მუდმივად ან დროებით გაათავისუფლეს; 

 

  c საშუალება მისცენ, რომ შიდა სამართლის საპროცესო ნორმების შესაბამისად, 

მოუსმინონ მათ, წარმოადგინონ მტკიცებულებები და აირჩიონ, რა გზით სურთ 

თავიანთი შეხედულებების, საჭიროებათა და პრობლემების წარმოდგენა – 

უშუალოდ თუ შუამავლის მეშვეობით – და მათი განხილვა; 

 

  d უზრუნველყონ მათთვის სათანადო დახმარების გაწევა, რათა ჯეროვნად 

წარმოაჩინონ და გაითვალისწინონ მათი უფლებები და ინტერესები; 

 

  e დაიცვან მათი პირადი ცხოვრების უფლება, იდენტობა და იმიჯი და, შიდა 

კანონმდებლობის შესაბამისად, მიიღონ ზომები ნებისმიერი ისეთი ინფორმაციის 

გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, რაც გამოიწევვს მათ იდენტიფიკაციას; 

 

  f უზრუნველყონ მათი, მათი ოჯახებისა და მოწმეების უსაფრთხოება დაშინების, 

შურისძიების ან განმეორებითი ვიქტიმიზაციის თავიდან ასაცილებლად; 

 

  g უზრუნველყონ მსხვერპლსა და  დამნაშავეს შორის კონტაქტის თავიდან აცილება 

სასამართლოსა და სამართალდამცველი ორგანოების შენობებში, გარდა იმ 

შემთხვევებისა, როცა სხვაგვარად გადაწყვეტენ ხელისუფლების შესაბამისი 
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
ორგანოები ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, ან თუ ამგვარი 

კონტაქტი საჭიროა გამოძიებისა და სამართალწარმოებისთვის. 

 

 2 თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მსხვერპლთათვის ხელმისაწვდომი იყოს 

ინფორმაცია სასამართლო და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაზე, ხელისუფლების 

შესაბამის ორგანოებთან პირველივე კონტაქტის შემდეგ. 

 

 3 თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მსხვერპლთათვის ხელმისაწვდომი იყოს  

იურიდიული დახმარება, სადაც ეს გამართლებულია, უფასოდ, როდესაც მათთვის 

შესაძლებელია სისხლის სამართალწარმოების მხარის სტატუსის მიღება. 

 

 4 თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ სასამართლო ხელისუფლების ორგანოებს 

ჰქონდეთ შესაძლებლობა, დაუნიშნონ მსხვერპლს სპეციალური წარმომადგენელი, 

როდესაც შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, მას ექნება სისხლის სამართალწარმოების 

მხარის სტატუსი და როდესაც მშობლების პასუხისმგებლობის მქონე პირებს ეკრძალებათ 

ბავშვის წარმომადგენლობა ამგვარ სამართალწარმოებაში, მსხვერპლთა და მათ შორის 

ინტერესთა კონფლიქტის გამო.   

 

 5 თითოეული მხარე, თავიანთი შიდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობების 

შესაბამისად, საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომების გატარებით, უზრუნველყოფს, რომ 

ჯგუფებს, ფონდებს, ასოციაციებს ან სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს 

ჰქონდეთ შესაძლებლობა, დაეხმარონ და/ან მხარი დაუჭირონ მსხვერპლთ, მათივე 

თანხმობით, წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულებთან დაკავშირებულ 

სისხლის სამართალწარმოებისას. 

 

 6 თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ამ მუხლის დებულებების შესაბამისი 

ინფორმაცია მსხვერპლთ გადაეცემა მათი ასაკისა და მოწიფულობის მიხედვით და 

მათთვის გასაგებ ენაზე. 

 

  მუხლი 32 – სამართალწარმოების დაწყება  

 

  თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულთა 

გამოძიებები და სამართლებრივი დევნა არ იყოს დამოკიდებული მსხვერპლის 

განცხადებებსა ან ბრალდებებზე, ხოლო სამართალწარმოება გაგრძელდეს იმ 

შემთხვევაშიც, თუ მსხვერპლი უარს იტყვის თავის განცხადებებზე. 

 

  მუხლი 33 – ხანდაზმულობის ვადა 

 

  თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ წინამდებარე კონვენციის მე-18, 19 მუხლების 1.a და b პუნქტებითა 

და 21-ე მუხლის 1.a და b პუნქტებით დადგენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით 

სამართალწარმოების დაწყების ხანდაზმულობის ვადა გაგრძელდეს იმდენი ხნით, 

რამდენიც საკმარისია სამართალწარმოების ეფექტიანი დაწყებისათვის მას შემდეგ, რაც 

მსხვერპლი გახდება სრულწლოვანი და რამდენიც ეთანადება განსახილველი 

დანაშაულის სიმძიმეს.  

 

  მუხლი 34 – გამოძიებები 

 

 1 თითოეული მხარე მიიღებს ისეთ ზომებს, რაც შეიძლება აუცილებელი გახდეს იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ პირები, განყოფილებები ან სამსახურები, რომლებსაც 
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
ევალებათ გამოძიება, სპეციალიზირებულნი იყვნენ ბავშვების სექსუალურ 

ექსპლუატაციასა და მათ მიმართ სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 

სფეროში ან იქ დასაქმებულ ადამიანებს გავლილი ჰქონდეთ ტრენინგი ამ მიზნით. ამგვარ 

განყოფილებებსა ან სამსახურებს უნდა ჰქონდეთ საკმარისი ფინანსური რესურსები. 

 

 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყოს, რომ სისხლის სამართალწარმოების დაწყებას ხელი არ შეუშალოს 

მსხვერპლის რეალური ასაკის გაურკვევლობამ. 

 

  მუხლი 35 –ბავშვთან გასაუბრება 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ: 

 

  a ბავშვთან ინტერვიუები ჩატარდეს დაუსაბუთებელი დაყოვნების გარეშე მას შემდეგ, 

რაც ფაქტები ეცნობებათ ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებს; 

 

  b ბავშვთან ინტერვიუები, აუცილებლობის შემთხვევაში, ჩატარდეს ამ მიზნისათვის 

გამოყოფილ ან მომზადებულ შენობაში; 

 

  c ბავშვთან ინტერვიუები ჩაატარონ პროფესიონალებმა, რომლებსაც გავლილი აქვთ 

ტრენინგი ამ მიზნით; 

 

  d ბავშვთან ინტერვიუები, შეძლებისდაგვარად და აუცილებლობის შემთხვევაში, 

ჩაატარონ ერთი და იგივე ადამიანებმა; 

  

  e ინტერვიუების რაოდენობა იყოს რაც შეიძლება შეზღუდული და ჩატარდეს 

მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როცა ეს მკაცრად აუცილებელია სისხლის 

სამართალწარმოების მიზნებისათვის; 

 

  f ბავშვს შესაძლებელია თან ახლდეს მისი იურიდიული წარმომადგენელი ან, 

საჭიროების შემთხვევაში, უფროსი ადამიანი მისი შერჩევით, თუკი დასაბუთებული 

გადაწყვეტილება არ მიუღიათ ამ ადამიანის საწინააღმდეგოდ. 

 

 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყოს, რომ ყველა ინტერვიუ მსხვერპლთან ან, საჭიროების შემთხვევაში, ბავშვ 

მოწმესთან ჩაიწეროს და ამ ინტერვიუთა ვიდეოჩანაწერები ჩაითვალოს მტკიცებულებად 

სასამართლო პროცესზე, შიდა კანონმდებლობით განსაზღვრული წესების შესაბამისად. 

 

 3 იმ შემთხვევაში, როდესაც დადგენილი არაა მსხვერპლის ასაკი და არსებობს საფუძველი 

ვარაუდისათვის, რომ მსხვერპლი ბავშვია, იმოქმედებს 1–ლი და მე–2 პუნქტებით 

დაწესებული ზომები მანამ, სანამ არ მოხდება მისი ასაკის დადგენა. 

 

  მუხლი 36 – სისხლის სამართლის სასამართლო სამართალწარმოება 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, 

იურიდიული პროფესიების ავტონომიურობის წესების ჯეროვანი პატივისცემით, რათა 

უზრუნველყოს, რომ ყველა პირი, ჩართული სამართალწარმოებაში, გაივლის ტრენინგს 

ბავშვთა უფლებების, სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური 

ძალადობის შესახებ, კერძოდ, მოსამართლეები, პროკურორები და ადვოკატები.    
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს,  რათა 

უზრუნველყოს, რომ შიდა კანონმდებლობის წესების მიხედვით: 

 

  a მოსამართლემ შეიძლება ბრძანება გასცეს, რომ სასამართლო განხილვა გაიმართოს 

საზოგადოების დასწრების გარეშე; 

 

  b მსხვერპლის მოსმენა შეიძლება განხორციელდეს სასამართლო დარბაზში მის 

დაუსწრებლად, შესაბამისი საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

 

თავი VIII – მონაცემების ჩაწერა და შენახვა 

 

  მუხლი 37 – მსჯავრდებული სექსუალური დამნაშავეების შესახებ ეროვნული 

მონაცემების ჩაწერა და შენახვა  

 

 1 წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულთა პრევენციისა და სამართლებრივი 

დევნის მიზნით, თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა 

სახის ზომებს, რათა შიდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირადი ინფორმაციის 

დაცვის შესაბამის დებულებათა და სხვა სათანადო წესებისა თუ გარანტიების მიხედვით, 

უზრუნველყოს იმ მონაცემების შეგროვება და შენახვა, რაც უკავშირდება წინამდებარე 

კონვენციით დადგენილ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირთა ვინაობასა და გენეტიკურ 

ინფორმაციას (დნმ).  

 

2 ხელმოწერისას ან რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების თუ მიერთების აქტის 

დეპონირებისას, თითოეულმა მხარემ ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს უნდა 

აცნობოს იმ ეროვნული ხელისუფლების ორგანოს დასახელება და მისამართი, რომელიც 

პასუხისმგებელი იქნება პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ საკითხებზე.  

 

 3 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ 1–ლ პუნქტში აღნიშნული ინფორმაცია შეიძლება გადაეცემოდეს 

მეორე მხარის ხელისუფლების შესაბამის ორგანოს, შიდა კანონმდებლობითა და 

შესაბამისი საერთაშორისო ინსტრუმენტებით დადგენილი პირობების დაცვით.  

 

თავი IX – საერთაშორისო თანამშრომლობა 

 

  მუხლი 38 – საერთაშორისო თანამშრომლობის ზოგადი პრინციპები და ზომები 

 

 1 წინამდებარე კონვენციის დებულებების მიხედვით და არსებული შესაბამისი 

საერთაშორისო თუ რეგიონული ინსტრუმენტების გამოყენებით, ასევე ერთნაირი თუ 

განსხვავებული კანონმდებლობებისა და შიდა კანონმდებლობების საფუძველზე 

მიღწეულ შეთანხმებათა გამოყენებით, მხარეები ითანამშრომლებენ მაქსიმალურად 

გაფართოებულ რეჟიმში, რათა უზრუნველყონ:  

 

  a ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური ძალადობის 

პრევენცია და მის წინააღმდეგ ბრძოლა; 

 

  b მსხვერპლთა დაცვა და მათთვის დახმარების გაწევა; 

 

  c წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულთა გამოძიება ან 

სამართალწარმოება. 
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_________________________________________________________________________________________ 

 
 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ თუ წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულთა მსხვერპლი 

გახდა სხვა მხარის ტერიტორიაზე, სადაც ის არ ცხოვრობს, მიეცეს შესაძლებლობა, რომ 

აღძრას სარჩელი შესაბამისი ხელისუფლების ორგანოს წინაშე იმ სახელმწიფოში, სადაც 

ცხოვრობს. 

 

 3 თუ მხარე, რომელიც გასწევს იურიდიულ დახმარებას სისხლის სამართლის საკითხებსა 

ან ექსტრადაციაში ხელშეკრულების საფუძველზე, მიიღებს თხოვნას იურიდიული 

დახმარების გაწევის ან ექსტრადაციის შესახებ იმ მხარისაგან, რომელთანაც მას ამგვარი 

ხელშეკრულება არ გაუფორმებია, მას შეუძლია წინამდებარე კონვენცია ჩათვალოს 

იურიდიულ საფუძვლად იურიდიული დახმარებისათვის სისხლის სამართლის 

საკითხებსა ან ექსტრადიციაში იმ დანაშაულებთან მიმართებით, რომლებიც 

დადგენილია წინამდებარე კონვენციით. 

 

 4 თითოეული მხარე შეძლებისდაგვარად შეეცდება, რომ ბავშვთა სექსუალური 

ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური ძალადობის პრევენცია და მის 

წინააღმდეგ ბრძოლა ჩართოს დახმარების პროგრამებში, რომლებიც მიმართულია მესამე 

სახელმწიფოების განვითარებისაკენ. 

 

თავი X – მონიტორინგის განხორციელების მექანიზმი 

 

  მუხლი 39 – მხარეთა კომიტეტი 

 

 1 მხარეთა კომიტეტი შედგება კონვენციის მონაწილე მხარეთა წარმომადგენლებისაგან. 

 

 2 მხარეთა კომიტეტს იწვევს ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი. მისი პირველი სხდომა 

გაიმართება ერთი წლის განმავლობაში წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლიდან მისი 

მეათე ხელმომწერისათვის, რომელიც მოახდენს მის რატიფიცირებას. ამის შემდეგ 

სხდომები გაიმართება იმ შემთხვევაში, თუ ამას მოითხოვს მხარეთა ერთი მესამედი, ან 

გენერალური მდივანი. 

 

 3 მხარეთა კომიტეტი მიიღებს თავის საპროცედურო წესებს.  

 

  მუხლი 40 – სხვა წარმომადგენლები 

 

 1 ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ადამიანის უფლებათა კომისარი, დანაშაულის 

პრობლემათა ევროპული კომიტეტი (CDPC), აგრეთვე ევროპის საბჭოს სხვა შესაბამისი 

სამთავრობოთაშორისო კომიტეტები, თითოეული ნიშნავს წარმომადგენელს მხარეთა 

კომიტეტში. 

 

 2 მინისტრთა კომიტეტმა, მხარეთა კომიტეტთან კონსულტაციის შემდეგ, შეიძლება 

მოიწვიოს ევროპის საბჭოს რომელიმე სხვა ორგანო, რომ მან დანიშნოს წარმომადგენელი 

ამ კომიტეტში.  

 

 3 სამოქალაქო საზოგადოებისა და, განსაკუთრებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები მხარეთა კომიტეტში შეიძლება დაუშვან როგორც დამკვირვებლები, 

ევროპის საბჭოს შესაბამისი წესებით განსაზღვრული პროცედურის მიხედვით. 

 

 4 ზემოთ მოყვანილი 1–ლი და მე–3 პუნქტების თანახმად დანიშნული წარმომადგენლები 

მონაწილეობას მიიღებენ მხარეთა კომიტეტის სხდომებში, კენჭისყრის უფლების გარეშე. 
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_________________________________________________________________________________________ 

 
  მუხლი 41 – მხარეთა კომიტეტის ფუნქციები 

 

 1 მხარეთა კომიტეტი მონიტორინგს გაუწევს წინამდებარე კონვენციის განხორციელებას. 

მხარეთა კომიტეტის რეგლამენტი განსაზღვრავს წინამდებარე კონვენციის 

განხორციელების შეფასების პროცედურას. 

 

 2 მხარეთა კომიტეტი ხელს შეუწყობს სახელმწიფოებს შორის ინფორმაციის, 

გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითების შეგროვებას, ანალიზსა და 

გაცვლა-გამოცვლას, რათა გაუმჯობესდეს მათი შესაძლებლობები ბავშვთა 

ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ 

ბრძოლის კუთხით. 

 

 3 მხარეთა კომიტეტი, საჭიროებისამებრ, აგრეთვე:  

 

  a ხელს შეუწყობს წინამდებარე კონვენციის ეფექტიან გამოყენებასა და 

განხორციელებას, მათ შორის, ამ კონვენციის საფუძველზე ნებისმიერი პრობლემის 

და ნებისმიერი განცხადებისა თუ დათქმის ეფექტის გამოვლენას. 

 

  b გამოთქვამს საკუთარ აზრს წინამდებარე კონვენციის გამოყენებასთან 

დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე და ხელს შეუწყობს ინფორმაციის გაცვლა-

გამოცვლას მნიშვნელოვან იურიდიულ, პოლიტიკურ ან ტექნოლოგიურ 

სიახლეებზე. 

 

 4 ევროპის საბჭოს სამდივნო დაეხმარება მხარეთა კომიტეტს ამ მუხლით 

გათვალისწინებული ფუნქციების განხორციელებაში. 

 

 5 დანაშაულის პრობლემის ევროპულ კომიტეტს (CDPC) პერიოდულად მიეწოდება 

ინფორმაცია ამ მუხლის 1–ლ, მე–2 და მე–3 პუნქტებში აღნიშნულ საქმიანობასთან 

დაკავშირებით. 

 

თავი XI – ურთიერთობა სხვა საერთაშორისო ინსტრუმენტებთან 

 

  მუხლი 42 – ურთიერთობა გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციასა და მის 

ფაკულტატურ ოქმთან ბავშვების გაყიდვის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და 

პორნოგრაფიის შესახებ 

 

  წინამდებარე კონვენცია გავლენას არ მოახდენს უფლებებსა და მოვალეობებზე, 

რომლებიც გამომდინარეობს გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციიდან და მისი 

ფაკულტატური ოქმიდან ბავშვების გაყიდვის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და 

პორნოგრაფიის შესახებ. მისი მიზანია, გააუმჯობესოს მათში გათვალისწინებული დაცვა, 

განავითაროს და შეავსოს იქ დაცული სტანდარტები. 

 

  მუხლი 43 – ურთიერთობა სხვა საერთაშორისო ინსტრუმენტებთან 

 

 1 წინამდებარე კონვენცია გავლენას არ მოახდენს საერთაშორისო ინსტრუმენტების 

დებულებებიდან გამომდინარე უფლებებსა და მოვალეობებზე, რომელთა მხარეც არის ან 

მომავალში გახდება წინამდებარე კონვენციის მხარე და რომელიც მოიცავს წინამდებარე 

კონვენციით რეგულირებად დებულებებს, სექსუალური ექსპლუატაციისა და 

სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების უკეთ დაცვისა და დახმარების 

უზრუნველსაყოფად.  
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 2 კონვენციის მხარეებს შეუძლიათ ერთმანეთთან გააფორმონ ორმხრივი ან მრავალმხრივი 

შეთანხმებები იმ საკითხებზე, რომლებსაც კონვენცია აგვარებს იმისათვის, რომ შეავსონ ან 

გააძლიერონ მისი დებულებები ან ხელი შეუწყონ მასში ჩადებული პრინციპების 

გამოყენებას. 

 

 3 მხარეები, რომლებიც არიან ევროპის კავშირის წევრები, ურთიერთთანამშრომლობისას 

გამოიყენებენ თანამეგობრობისა და ევროპის კავშირის წესებს, რამდენადაც 

თანამეგობრობისა და ევროპის კავშირის არსებული წესები არეგულირებენ მოცემულ 

საკითხს და გამოიყენებიან საგანგებო შემთხვევებში, წინამდებარე კონვენციის საგნისა და 

მიზნის, აგრეთვე სხვა მხარეებთან მისი სრული გამოყენების შეზღუდვის გარეშე.  

 

თავი XII – კონვენციაში შესწორებების შეტანა 

 

  მუხლი 44 – შესწორებები  

 

 1 მხარის ნებისმიერი წინადადება წინამდებარე კონვენციაში შესწორებების შეტანასთან 

დაკავშირებით, უნდა ეცნობოს ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს, ხოლო მის მიერ 

გადაეგზავნოს ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს, ნებისმიერ ხელმომწერ მხარეს, 

ნებისმიერ მონაწილე სახელმწიფოს, ევროპის თანამეგობრობას, 45-ე მუხლის 1–ლი 

პუნქტის დებულებათა შესაბამისად წინამდებარე კონვენციის ხელმოსაწერად მიწვეულ 

ნებისმიერ სახელმწიფოს, და 46-ე მუხლის 1–ლი პუნქტის შესაბამისად წინამდებარე 

კონვენციასთან მიერთების მიზნით მიწვეულ ნებისმიერ სახელმწიფოს. 

 

 2 მხარის შემოთავაზებული ნებისმიერი შესწორება უნდა ეცნობოს დანაშაულის 

პრობლემის ევროპულ კომიტეტს (CDPC), რომელიც მინისტრთა კომიტეტს წარუდგენს 

თავის მოსაზრებას შემოთავაზებულ შესწორებებთან დაკავშირებით.  

 

 3 მინისტრთა კომიტეტი განიხილავს შემოთავაზებულ შესწორებას, ასევე დანაშაულის 

პრობლემის ევროპული კომიტეტის მიერ წარმოდგენილ მოსაზრებას და წინამდებარე 

კონვენციის არა-წევრ სახელმწიფოებთან კონსულტაციის შემდეგ, შეძლებს დაამტკიცოს 

შესწორება. 

 

 4 მინისტრთა კომიტეტის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად დამტკიცებული 

ნებისმიერი შესწორების ტექსტი გადაეცემა მხარეებს მისი მიღების მიზნით. 

 

 5 ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად დამტკიცებული ნებისმიერი შესწორება ძალაში 

შევა ერთი თვის შემდეგი თვის პირველივე დღეს, იმ დღიდან, როცა ყველა მხარე 

აცნობებს გენერალურ მდივანს, რომ მიიღო იგი. 

თავი XIII – დასკვნითი დებულებები 

 

  მუხლი 45 – ხელმოწერა და ძალაში შესვლა  

 

 1 წინამდებარე კონვენცია ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოებისა 

და იმ არაწევრი სახელმწიფოებისათვის, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს მის 

შემუშავებაში ისევე, როგორც ევროპის თანამეგობრობისათვის.  

 

 2 წინამდებარე კონვენცია ექვემდებარება რატიფიციკაციას, მიღებასა და დამტკიცებას. 

რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების და მიერთების აქტი შესანახად გადაეცემა ევროპის 

საბჭოს გენერალურ მდივანს.  

 



23 CETS 201 – ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ბოროტმოქმედებისაგან 

დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
3 წინამდებარე კონვენცია ძალაში შევა სამი თვის შემდეგი თვის პირველივე დღეს იმ 

დღიდან, როცა 5 ხელმომწერი, მათ შორის, ევროპის საბჭოს არანაკლებ 3 წევრი 

სახელმწიფო გამოთქვამს თანხმობას, მიუერთდეს კონვენციას წინა პუნქტის 

დებულებათა შესაბამისად.   

 

 4 1–ლ პუნქტში მითითებული ნებისმიერი იმ სახელმწიფოსათვის, ან ევროპის 

თანამეგობრობისათვის, რომელიც შემდგომში გამოთქვამს თანხმობას, მიუერთდეს 

კონვენციას, იგი ძალაში შევა თავისი რატიფიკაციის, მიღების ან დამტკიცების აქტის 

დეპონირებიდან სამი თვის შემდეგი თვის პირველივე დღეს. 

 

  მუხლი 46 – კონვენციასთან მიერთება  

 

1 წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლის შემდეგ, ევროპის საბჭოს მინისტრთა 

კომიტეტს, კონვენციის მხარეებთან კონსულტაციისა და მათგან ერთსულოვანი 

თანხმობის მიღების შემდეგ, შეუძლია შესთავაზოს ნებისმიერ იმ სახელმწიფოს, 

რომელიც არ არის ევროპის საბჭოს წევრი და რომელსაც მონაწილეობა არ მიუღია 

კონვენციის შემუშავებაში, მიუერთდეს მას. ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს უმრავლესობა, 

ევროპის საბჭოს წესდების მე-20.d მუხლის გათვალისწინებით და ხელშემკვრელ 

სახელმწიფოთა წარმომადგენლების ერთსულოვანი თანხმობით, რომლებიც 

უფლებამოსილნი არიან წარმოდგენილნი იყვნენ მინისტრთა კომიტეტში.  

 

 2 ნებისმიერი იმ სახელმწიფოსათვის, რომელიც კონვენციას უერთდება, იგი ძალაში შევა 

რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების ან მიერთების აქტის ევროპის საბჭოს 

გენერალური მდივნისთვის დეპონირებიდან სამი თვის შემდეგი თვის პირველივე დღეს.   

 

  მუხლი 47 – ტერიტორიული გამოყენება 

 

 1 ნებისმიერ სახელმწიფოს ან ევროპულ თანამეგობრობას შეუძლია ხელმოწერის ან 

რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების ან მიერთების აქტის დეპონირებისას, მიუთითოს 

ის ტერიტორია ან ტერიტორიები, რომლებზეც გავრცელდება წინამდებარე კონვენცია. 

 

2 ნებისმიერ მხარეს შეუძლია, შემდგომში ნებისმიერ დროს, ევროპის საბჭოს გენერალური 

მდივნის სახელზე გაგზავნილი დეკლარაციით, გაავრცელოს წინამდებარე კონვენციის 

მოქმედება დეკლარაციაში აღნიშნულ ნებისმიერ სხვა ტერიტორიაზე, რომლის 

საერთაშორისო ურთიერთობებზეც ის აგებს პასუხს და რომლის სახელითაც ის 

უფლებამოსილია, თავის თავზე აიღოს ვალდებულებები. ასეთ ტერიტორიასთან 

მიმართებით, კონვენცია ძალაში შევა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მიერ 

დეკლარაციის მიღების დღიდან სამი თვის შემდეგი თვის პირველივე დღეს. 

 

 3 წინა ორი პუნქტის შესაბამისად გაკეთებული ნებისმიერი დეკლარაცია ამ დეკლარაციაში 

მითითებულ ტერიტორიასთან დაკავშირებით, შესაძლებელია გაუქმდეს ევროპის საბჭოს 

გენერალური მდივნის სახელზე გაგზავნილი შეტყობინებით. გაუქმება ძალაში შევა 

ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მიერ ასეთი შეტყობინების მიღებიდან სამი  თვის 

შემდეგი თვის პირველივე დღეს.  

 

  მუხლი 48 – დათქმები  

 

  დაუშვებელია დათქმა წინამდებარე კონვენციის რომელიმე დებულებასთან 

დაკავშირებით, გარდა უკვე აშკარად დადგენილი დათქმებისა. ნებისმიერი დათქმა 

შეიძლება გაუქმდეს ნებისმიერ დროს.  

 



24 CETS 201 – ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ბოროტმოქმედებისაგან 

დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
  მუხლი 49 – დენონსაცია  

 

 1 ნებისმიერ მხარეს შეუძლია ნებისმიერ დროს მოახდინოს წინამდებარე კონვენციის 

დენონსაცია, ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის სახელზე გაგზავნილი შეტყობინების 

მეშვეობით. 

 

 2 ასეთი დენონსაცია ძალაში შევა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მიერ 

შეტყობინების მიღებიდან სამი თვის შემდეგი თვის პირველივე დღეს.  

 

  მუხლი 50 – შეტყობინება  

 

  ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი შეატყობინებს ევროპის საბჭოს წევრ 

სახელმწიფოებს, ნებისმიერ ხელმომწერ სახელმწიფოს, ნებისმიერ მხარე სახელმწიფოს, 

ევროპის თანამეგობრობასა და ნებისმიერ იმ სახელმწიფოს, რომელიც მოწვეულია 

კონვენციაზე ხელის მოსაწერად 45-ე მუხლის დებულებების შესაბამისად და ნებისმიერ 

იმ სახელმწიფოს, რომელიც მოწვეულია კონვენციასთან მიერთებისათვის, 46-ე მუხლის 

დებულებათა შესაბამისად:  

 

  a ნებისმიერი ხელმოწერის შესახებ;  

 

  b ნებისმიერი რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების ან მიერთების აქტის 

დეპონირების შესახებ;  

 

  c 45-ე და 46-ე მუხლების შესაბამისად, წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლის 

ნებისმიერი თარიღის შესახებ;  

 

  d 44-ე მუხლის შესაბამისად დამტკიცებული ნებისმიერი შესწორების შესახებ და ამ 

შესწორების ძალაში შესვლის თარიღის შესახებ;  

 

  e 48-ე მუხლის შესაბამისად გაკეთებული ნებისმიერი დათქმის შესახებ; 

 

  f 49-ე მუხლის დებულებების შესაბამისად გაკეთებული ნებისმიერი დენონსაციის 

შესახებ;  

 

  g წინამდებარე კონვენციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა ქმედების, 

შეტყობინების, ან ინფორმაციის გადაცემის შესახებ. 

 

  ზემოაღნიშნულის დასტურად, ქვემორე ხელმომწერებმა, სათანადო უფლებამოსილებით 

აღჭურვილებმა, ხელი მოაწერეს წინამდებარე კონვენციას.  

 

  შესრულებულია ლანზაროტში 2007 წლის 25 ოქტომბერს, ინგლისურ და ფრანგულ 

ენებზე, თანაბრად ავთენტურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლარად, რომელიც 

დაცულია ევროპის საბჭოს არქივში. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი დამოწმებულ 

ასლებს გადასცემს ევროპის საბჭოს თითოეულ წევრ სახელმწიფოს, იმ არაწევრ 

სახელმწიფოებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს წინამდებარე კონვენციის 

შემუშავებაში, ევროპის თანამეგობრობას და ნებისმიერ იმ სახელმწიფოს, რომელთაც 

შესთავაზეს კონვენციასთან მიერთება. 



evropuli konvencia bavSvTa uflebebis dacvis Sesaxeb 

 

 

 

 

preambula 

 

evrosabWos wevri da sxva xelismomweri saxelmwifoebi 

 

miaCniaT ra, rom evrosabWos mizania, miaRwios wevrebs Soris erTianobas, 

 

aRiareben ra gaerTianebuli erebis konvencias bavSvTa uflebebis Sesaxeb, kerZod, mis 

meoTxe muxls, romelic moiTxovs mxareebisagan, miiRos Sesabamisi sakanonmdeblo, 

administraciuli da sxva zomebi aRniSnuli konvenciiT aRiarebuli uflebebis dasacavad; 

 

gamoxataven ra Tanxmobas saparlamento asambleis 1990 wlis 1121 rekomendaciaze bavSvTa 

uflebebis Sesaxeb; 

 

miaCniaT ra, rom bavSvTa uflebebi da interesebi unda iqnas aRiarebuli da aqedan 

gamomdinare bavSvebs unda hqondeT SesaZlebloba, dacul iqnas maTi uflebebi, kerZod, 

maTTan dakavSirebuli saojaxo saqmeebis saproceso warmoebisas; 

 

aRiareben ra, rom bavSvebi unda iyvnen uzrunvelyofilni saTanado informaciiT, rac aseTi 

uflebebisa da interesebis dacvis saSualebaa, amasTan gaTvaliswinebul unda iqnas bavSvis 

azri; 

 

acnobiereben ra mSoblebis mniSvnelovan rols bavSvebis uflebebisa da interesebis dacvasa 

da waxalisebaSi da miaCniaT ra, rom, saWiroebis SemTxvevaSi, saxelmwifom aseve unda miiRos 

monawileoba am uflebebis dacvasa da aRiarebaSi; 

miaCniaT ra, rom konfliqtis SemTxvevaSi ojaxisaTvis sasurvelia, miaRwios SeTanxmebas 

sasamarTlo organoebSi sakiTxis ganxilvamde, 

 

SeTanxmdnen Semdegze: 

 

Tavi I - konvenciis sagani, regulirebis sfero da gansazRvrebebi 

 

muxli 1 - konvenciis sagani da regulirebis sfero 

 

1. es konvencia exeba bavSvebs, romlebsac ar miuRweviaT 18 wlis asakisaTvis; 

 

2. winamdebare konvenciis mizania, bavSvTa interesebis gaTvaliswinebiT mxari dauWiros maT 

uflebebs, mianiWos maT saproceso uflebebi da xei Seuwyos am uflebebis realizebas 

uzrunvelyofs ra, rom bavSvebi TavisiT an sxva pirebisa Tu organoebis daxmarebiT 

informirebulni da nebadarTulni iqnebian, monawileoba miiRon sasamarTlo organoebSi 

warmarTul maTTan dakavSirebul procesebSi; 

 

3. am konvenciis miznebisaTvis bavSvTan dakavSirebuli sasamarTlo procesi aris saojaxo 

saqmeebTan dakavSirebuli procesi, kerZod, is saqmeebi, romlebic Seexeba mSoblebis 

valdebulebas bavSvebis sacxovrebel adgilsa da maTTan urTierTobasTan dakavSirebiT; 

 

 



4. yovelma saxelmwifom am konvenciaze xelmowerisTanave an ratifikaciisas, miRebisa, 

damtkicebisas da SeerTebisas evropis sabWos generaluri mdivnisadmi mimarTul 

gancxadebaSi unda daakonkretos sasamarTlo organoSi gansaxilveli saojaxo saqmeebis sami 

kategoria mainc, romelsac Seexeba es konvencia; 

 

5. nebismier mxares Semdgomi gancxadebiT SeuZlia daakonkretos saojaxo saqmeebis 

damatebiTi kategoriebi, romlebsac Seexeba es konvencia anda gaakeTos informacia maTze 

me-5 muxlis, me-9 muxlis meore punqtis, meaTe muxlis meore punqtisa da me-11 muxlis 

moqmedebis Sesaxeb; 

 

6. am konvenciidan veraferi SeuSlis xels mxareebs, rom gamoiyenon ufro xelsayreli 

wesebi bavSvTa uflebebis dacvasa da aRiarebisaTvis. 

 

muxli 2 - gansazRvrebebi 

 

am konvenciis miznebisaTvis: 

 

a. termini `sasamarTlo organo~ niSnavs sasamarTlo an msgavsi uflebamosilebis mqone 

administraciul organos; 

b. termini `mSoblis pasuxismgeblobis matarebeli piri~ niSnavs mSoblebsa da sxva pirebs 

an organoebs, romlebsac aqvT mSoblis yvela an zogierTi valdebuleba; 

g. terminis `warmomadgeneli~ niSnavs pirs, rogoricaa advokati an organo, romelic 

daniSnulia imisaTvis, rom sasamarTlo organoebSi wardges bavSvis saxeliT; 

d. termini `saTanado informacia~ niSnavs informacias, romelic Seesabameba bavSvis asaksa 

da Semecnebas da romelic gankuTvnilia bavSvis uflebebis sruli dacviasaTvis. amasTan 

aseTi informacia mimarTulia bavSvis keTildReobisaken. 

 

Tavi II - procesualuri zomebi bavSvTa  

uflebebis dacvasa da amoqmedebisaTvis. 

 

A. bavSvTa proceduruli uflebebi 

 

muxli 3 - ufleba iyos informirebuli da gamoxatos Tavisi azri procesze 

 

Sida samarTlis mixedviT bavSvi moiazreba, rogorc sakmarisi Semecnebis mqone sasamarTloSi 

masTan dakavSirebuli asqmis warmoebisas da igi uflebamosilia, moiTxovos misTvis Semdegi 

uflebebis miniWeba: 

 

a. miiRos yvela saTanado informacia; 

b. miiRos rCeva da gamoxatos sakuTari azri; 

g. informirebul iqnas Tavisi azrisa da gadawyvetilebis SesaZlo Sedegebis Sesaxeb. 

 

muxli 4 - specialuri warmomadgenlis daniSvnis ufleba 

 

1. rogorc es gansazRvrulia me-9 muxlSi, bavSvs aqvs ufleba, TavisiT an sxva pirebisa Tu 

organizaciebis saSualebiT specialuri warmomadgenliT gamovides sasamarTlo organoSi, 

sadac Sida kanonmdeblobiT mSoblis pasuxismgeblobis matarebeli piri SezRudulia 

bavSvis warmodgenisagan am ukanasknelTan interesTa konfliqtis gamo. 

 

2. saxelmwifoebs SeuZliaT, SezRudon I punqtiT gaTvaliswinebuli ufleba im 

bavSvebisaTvis, romlebic Sida knonmdeblobiT moiazrebian sruli Semecnebis mqoned. 

 

 



muxli 5 - sxva SesaZlo saproceso uflebebi 

 

mxareebs SeuZliaT, mianiWon bavSvebs damatebiTi saproceso uflebebi maTTan dakavSirebuli 

sasamarTlo procesebSi, kerZod: 

 

a. ufleba, isargeblon im pirTa daxmarebiT, romlebsac airCeven sakuTari SexedulebiT, rac 

daexmareba maT sakuTari azris gamoxatvaSi; 

b. ufleba, TviTon an nebismieri pirisa Tu organos meSveobiT daniSnon kerZo 

warmomadgeneli, an, saWiroebis SemTxvevaSi advokati; 

g. ufleba, daniSnon sakuTari warmomadgeneli; 

d. ufleba, isargeblon procesSi monawile mxareTa zogierTi an yvela uflebiT. 

e. sasamarTlos organoTa roli 

 

muxli 6 - saqmis warmoebis procesi 

 

bavSvTan dakavSirebuli procesis gadawyvetilebis gamotanamde sasamarTlo: 

 

a. amowmebs mis xelT arsebuli informacia aris Tu ara sakmarisi, imisTvis, rom gamoitanos 

gadawyvetileba bavSvis interesebis gaTvaliswinebiT da saWiroebis SemTxvevaSi moipovebs 

damatebiT informacias gansakuTrebiT mSoblis pasuxismgeblobis matarebeli pirisagan; 

b. im SemTxvevaSi, rodesac Sida kanonmdeblobiT bavSvi moiazreba, rogorc saTanado 

Semecnebis mqoned: 

 

- unda darwmundes, rom bavSvma miiRo mTeli saTanado informacia; 

- saWiroebis SemTxvevaSi gauwevs konsultacias bavSvs TviTon an sxva pirebisa Tu 

organoebis meSveobiT ise, rom es misawvdomi iyos bavSvis SemecnebisaTvis Tu es aSkarad ar 

iqneba bavSvis interesebTan aSkara winaaRmdegobaSi; 

- misces ufleba bavSvs, gamoxatos Tavisi azri. 

 

g. bavSvis mier gamoxatul azrs miaqcion sakamarisi yuradReba. 

 

muxli 7 - swrafad moqmedebis valdebuleba  

 

bavSvTan dakavSirebul procesebze sasamarTlo organo valdebulia, imoqmedos swrafad, 

raTa Tavidan aicilos Seferxebebi, amasTan procesi unda iqnas misaRebi, raTa 

uzrunvelyofil iqnas gadawyvetilebaTa dauyovneblivi aRsruleba. gansakuTrebul 

SemTxvevaSi sasamarTlo organo uflebamosilia, miiRos gadawyvetilebebi, romlebic 

saswrafod unda aRsruldes.  
 

muxli 8 - moqmedeba sakuTari iniciativiT 

 

bavSvTan dakavSirebukl procesebze sasamarTlo organoebs Sida kanonmdeblobis 

safuZvelze ufleba aqvT, imoqmedon Tavisi iniciativiT, rodesac bavSvis keTildReoba 

seriozul safrTxeSia. 

 

muxli 9 - warmomadgenlis daniSvna 

 

1. bavSvTan dakavSirebul procesze Sida kanonmdeblobis Tanaxmad Tu bavSvs ver 

warmoadgenen mSoblis valdebulebis matarebeli pirebi, maTsa da bavSvs Soris interesTa 

konfliqtis gamo, sasamarTlo organoebs eniWebaT uflebamosileba, dauniSnon bavSvs 

specialuri warmkomadgeneli procesze. 

 



2. mxareebi iTvaliswineben, rom bavSvTan dakavSirebuli procesze sasamarTlo organoebs 

SeuZliaT, daniSnon warmomadgeneli, gansakuTrebul SemTxvevaSi ki advokati, raTa man 

procesze warmoadginos bavSvi. 

 

C.   warmomadgenlis muxli   

 

muxli 10 

   

1. warmomadgeneli, bavSvTan dakavSirebul procesze, Tu es aSkarad ar modis konfliqtSi 

bavSvis interesebidan: 

 

a. uzrunvelyofs bavSvs mTeli saTanado informaciiT, Tu Sida kanonmdeblobiT bavSvi 

moiazreba saTanado Semacnebis mqoned; 

b. Tu Sida kanonmdeblobiT bavSvi moiazreba saTanado Semecnebis mqoned, uzrunvelyos igi 

mis Sexedulebaze daTanxmebisa da warmomadgenlis mier ganxorcielebuli qmedebebis 

SesaZlo Sedegebis Sesaxeb axsna-ganmartebiT. 

g. gansazRvros bavSvis azri da warmoaCinos es azri sasamarTli organoebis winaSe.  

 

2. mxareebs sakuTari Sexedulebisamebr SeuZliaT, pirvel punqtSi mocemuli debulebebi 

gaavrcelon mSoblis pasuxismgeblobis matarebel pirebzec. 

 

D. garkveuli debulebebis gavrceleba 

 

muxli 11 

 

mxareebs sakuTari Sexedulebebisamebr SeuZliaT, me-3, me-4 da me-9 muxlebSi mocemuli 

debulebebi bavSvTan dakavSirebuli sxva organoebSi warmoebul procesebze da bavSvTan 

dakavSirebul saqmeebze, romlebic, ar warmoadgenen procesebs.   

 

E. erovnuli organoebi 

 

muxli 12 

 

1. mxareebi xels Seuwyoben bavSvTa uflebebis aRiarebisa da dacvis im organoebis 

meSveobiT, romlebic, inter alia, axorcieleben am muxlis me-2 punqtSi mocemul funqciebs. 

 

2. funqciebs warmoadgens: 

 

a. wanadadebebis momzadeba bavSvebis uflebebis realizebasTan dakavSirebuli 

kanonmdeblobis moqmedebis gaZlierebis Sesaxeb; 

b. bavSvebis uflebebis moqmedebasTan dakavSirebul kanonproeatze daskvnebis gakeTeba; 

g. bavSvTa uflebebis moqmedebasTan dakavSirebuli zogadi informaciis miwodeba 

masmediisTvis, sazogadoebiosaTvis da pirebisa Tu organoebisaTvis, romlebsac Sexeba aqvT 

bavSvebTan dakavSirebul sakiTxebTan; 

d. daecnos bavSvebis azrs da miawodos maT Sesabamisi informacia.  

e. sxva sakiTxebi 
 

muxli 13 - Suamavloba da davebis mogvarebis sxva procedurebi 

 

im mizniT, rom aucilebel an gadaWril iqnas davebi an Tavidan aucilebel iqnas bavSvTan 

dakavSirebuli sasamarTlo procesebi, mxareebi davebis gadasawyvetad xels Seuwyoben 



Suamavlobis an sxva procedurebis arsebobas da aseTi procedurebis gamoyenebas mxareebis 

mier gansazRvrul Sesabamis saqmeebSi SeTanxmebis miRwevisaTvis. 

 

muxli 14 - samarTlebrivi daxmareba da konsultacia 

    

im mizniT, rom acilebul an gadaWril iqnas davebi an Tavidan acilebul iqnas bavSvTan 

dakavSirebuli sasamarTlo procesebi, mxareebi davebis gadasawyvetad xels Seuwyoben 

Suamavobis an sxva procedurebis arsebobas da aseTi procedurebis gamoyenebas mxareebis 

mier gansazRvrul Sesabamis saqmeebSi SeTanxmebis miRwevisaTvis. 

 

muxli 15 - urTierTmoqmedeba sxva saerTaSoriso aqtebTan 

 

am konvenciam ar unda SezRudis sxva saerTaSoriso aqtebis moqmedeba, romlebic exeba 

bavSvebisa da ojaxebis dacvis konteqstSi wamoWril specifikur sakiTxebs da romlis 

mxareebic arian an unda gaxdnen am konvenciis mxareebi. 

 

Tavi III - mudmivmoqmedi komiteti 

 

muxli 16 - mudmivmoqmedi komitetis daarseba da funqciebi 

 

1. mudmivmoqmedi komiteti Seqmnilia am konvenciis miznebisaTvis. 

 

2. mudmivmoqmedi komiteti mimoixilavs am konvenciasTan dakavSirebul problemebs.Mmas 

kerZod SeuZlia: 

 

a. SeimuSavos konvenciis moqmedebasTan dakavSirebuli sakiTxebi. Mmudmivmoqmedi komisiis 

mier am konvenciis moqmedebasTan dakavSirebul daskvnas aqvs rekomendaciis forma; 

rekomendaciebi miiReba xmaTa sami meoTxedis umravlesobiT; 

b. moamzados cvlilebebi konvenciaSi da ganixilos me-20 muxlis Tanaxmad momzadebuli 

cvlilebebi; 

g. rovnuli organoebi, romlebsac aqvT me-12 muxlis me-2 punqtiT gaTvaliswinebuli 

funqciebi, uzrunvelyos konsultaciiTa da daxmarebiT, xeli Seuwyos maT urTierTobas. 

 

muxli 17 - Semadgenloba 

 

1. TiToeuli mxare SeiZleba warmodgenil iqnas mudmivmoqmed komitetSi erTi an ramdenime 

delegatiT. TiToeul mxares eqneba erTi xma. 

 

2. 21-e muxlSi miTiTebuli nebismieri saxelmwifo, romelic ar aris am konvenciis wevri, 

SeiZleba warmodgenil iqnas mudmivmoqmed komitetSidamkvirveblis saxiT. igive exeba 

nebismier saxelmwifos an evrogaerTianebas mas Semdeg rac igi mowveul iqneba konvenciaze 

misaerTeblad 22-e muxlis debulebaTa Sesabamisad. 

 

3. garda im SemTxvevisa, roca mxarem aranakleb erTi TviT adre komitetis Sekrebamde 

acnoba generalur mdivans uaris Sesaxeb mudmivmoqmedma komitetma SeiZleba miiwvios 

qvemoT CamoTvlilni raTa damkvirveblis saxiT daeswron komitetis yvela Sexvedras, erT 

Sexvedras an Sexvedris nawils. 

 

- nebismieri saxelmwifo, romelic ar aris miTiTebuli me-2 punqtSi; 

- gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa komiteti; 

- evrogaerTianeba; 

- nebismieri saerTaSoriso samTavrobo organo; 



- nebismieri saerTaSoriso arasamTavrobo organo, romelsac aqvs me-12 muxlis me-2 

punqtSi miTiTebuli erTi an ramdenime funqcia; 

 

4. mudmivmoqmedi komisia ucvlis informacias msgavs organizaciebs, romlebTac Sexeba aqvs 

bavSvTa uflebebis dacvasTan. 

 

muxli 18 - Sexvedrebi 

 

1. evropis sabWos generaluri mdivani iwvevs mudmivmoqmedi komitetis Sexvedras konvenciis 

ZalaSi Sesvlis TariRidan mesame wlis bolos, sakuTari iniciativiT - nebismier dros am 

TariRis Semdeg. 

 

2. mudmivmoqmedi komiteti iRebs gadawyvetileba mxareTa aranakleb naxevarze metis 

daswrebis SemTxvevaSi. 

 

3. me-16 da me-20 muxlebSi gaTavliswinebul sakiTxebze mudmivmoqmedi komiteti 

gadawyvetilebas iRebs mxareTa umravlesobis daswrebis SemTxvevaSi. 

 

4. am konvenciiT gaTvaliswinebul sakiTxebze mudmivmoqmedi komiteti SeimuSavebs sakuTar 

procedurul wesebs da nebismieri im samuSao Sexvedris procedurul wesebs, romelic 

miznad isaxavs konvenciiT gaTvaliswinebuli Sesabamisi davalebebis Sesrulebas. 

 

muxli 19 - mudmivmoqmedi komitetis moxsenebebi 

 

yoveli Sexvedris Semdeg mudmivmoqmedma komitetma mxareebsa da evropis sabWos ministrTa 

komitets unda warudginos moxseneba Sexvedraze gamarTuli kamaTisa da miRebuli 

gadawyvetilebebis Sesaxeb. 

 

Tavi IV - cvlilebebi konvenciaSi 

 

muxli 20 

 

1. am konvenciis mxaris an mudmivmoqmedi komitetis mier SemoTavazebuli winadadeba 

konvenciis romelime muxlis nebismieri cvlilebis Sesaxeb Tavdapirvelad unda ecnobos 

evropis sabWos generalur mdivans, romelic aranakleb ori TviT adre mudmivmoqmedi 

komitetis momdevno Sexvedramde warudgens mas evropis sabWos wevri saxelmwifoebis, 

xelmomwer mxareebs, mxareebs, yvela im saxelmwifos, romelic miwveuli iyo konvenciaze 

xelis moaswerad 21-e muxliT gaTvaliswinebuli debulebebis Sesabamisad, yvela im 

saxelmwifosa da evrogaerTianebas, romelic miwveuli iyo konvenciaze misaerTeblad 22-e 

muxliT gaTvaliswinebuli debulebebis Sesabamisad. 

 

2. wina punqtis debulebebis Seasbamisad SemoTavazebuli nebismieri winadadeba unda 

Semowmdes mudmivmoqmedi komitetis mier, romelmac ministrTa komitets dasamtkiceblad 

unda warudginos xmaTa sami meoTxedis umravlesobiT miRebuli teqsti. damtkicebis Semdeg 

es teqsti unda waredginos mxareebs misi Semdgomi miRebis mizniT. 

 

3. nebismieri cvlilebebis ZalaSi Sedis generaluri mdivnis mier yvela mxarisagan misi 

miRebis Sesaxeb Setyobinebis dRidan erTi Tvis vadis gasvlis Semdeg momdevno Tvis pirvel 

dRes. 

 

 

 



Tavi V - daskvniTi debulebebi 

 

muxli 21 - xelis mowera, ratifikacia da ZalaSi Sesvla 

 

1. es konvencia Riaa evropis sabWos qveynebisaTvis da im saxelmwifoebisaTvis, romlebic 

monawileobdnen mis SemuSavebaSi. 

 

2. konvencia eqvemdebareba ratifikacias, miRebas da damtkicebas. Ratifikaciis, miRebisa da 

damtkicebis aqtebi inaxeba evropis sabWos generalur mdivanTan. 

 

3. konvencia ZalaSi Sedis sami saxelmwifos mier, romelTagan aranakleb ori aris evropis 

sabWos wevri, wina punqtiTgaTvaliswinebuli wesebis Seasbamisad, konvenciis debulebebis 

Sesrulebis Seasxeb Tanxmobis gamoTqmidan samTviani vadis gasvlis Semdeg momdevno Tvis 

pirvel dRes. 

 

4. nebismieri im saxelmwifosaTvis, romelic SemdgomSi gamoTqvams Tanxmobas konvenciis 

debulebebis Sesrulebis Sesaxeb, konvencia ZalaSi Sedis maT mier ratifikaciis, miRebis an 

damtkicebis aqtis deponirebis dRidan samTviani vadis gasvlis Semdeg momdevno Tvis pirvel 

dRes. 

 

muxli 22 - arawevri saxelmwifoebi da evrogaerTianeba 

 

1. am konvenciis ZalaSi Sesvlis Semdeg evropis sabWos ministrTa komitets sakuTari 

iniciativiT an mudmivmoqmedi komitetiswinadadebis Sesabamisad mxareebTan konsultaciis 

Semdeg, SeuZlia moiwvios evropis asbWos nebismieri arawevri saxelmwifo, romelsac ar 

miuRia monawileoba konvenciis semuSavebaSi, agreTve evrogaerTianeba konvenciaze 

misaerTeblad umravlesobis mier miRebuli gadawyvetilebis gziT am konvenciis me-20 

muxlis, evropis sabWos wesdebis D punqtis Tanaxmad da xelSemkvrel mxareTa ministrTa 

komitetSi uflebamosil warmomadgenelTa anonimuri kenWisyris gziT. 

 

2. yvela im saxelmwifosaTvis an evrogaerTianebisaTvis, romelic uerTdeba konvencias, igi 

ZalaSi Sedis maT mier evropis sabWos generaluri mdivnisaTvis mierTebis aqtis gadacemis 

dRidan samTviani vadis gasvlis Semdeg momdevno Tvis pirvel dRes. 

 

muxli 23 - moqmedebis teritoria 

 

1. nebismieri saxelmwifos xelmowerisas an ratifikaciis, miRebis, damtkicebis an mierTebis 

aqtis deponirebis Semdeg SeuZlia daakonkretos teritoria, romelzec imoqmedebs es 

konvencia. 

 

2. nebismier mxares mogvianebiT SeuZlia evrois sabWos generaluri mdivnisadmi mimarTuli 

deklaraciiT gaavrcelos am konvenciis moqmedebis nebismier sxva teritoriaze, romelsac 

daakonkretebs deklaraciaSi, amasTan dakonkretdeba visTan saerTaSoriso urTierobis an 

visi saxeliTaa uflebamosili, daekisros garkveuli valdebulebebi. am teritoriaze 

konvencia ZalaSi Sedis generaluri mdivnis mier aseTi deklaraciis miRebis TariRidan sami 

Tvis gasvlis Semdeg momdevno Tvis pirvel dRes. 

 

3. wina ori punqtis Tanaxmad gakeTebuli deklaracia masSi dakonkretebul 

teritoriebTan dakavSirebiT SeiZleba ukan iqnas gamoTxovili generaluri mdivnisadmi 

mimarTuli notifikaciiT. es gamoTxova ZalaSia generaluri mdivnis mier momdevno Tvis 

pirveli dRidan. 

 

 



muxli 25 - denonsacia 

 

1. TiToeul mxares nebismier dros SeuZlia, moaxdinos am konvenciis denonsireba evropis 

sabWos generaluri mdivnisadmi mimarTuli notifikaciiT; 

 

2. denonsacia ZalaSia generaluri mdivnis mier notifikaciis miRebis dRidan sami Tvis 

gasvlis Semdeg momdevno Tvis pirveli dRidan. 

 

muxli 26 - notifikacia 

 

generaluri mdivani evropis sabWos wevr saxelmwifoebs, nebismier xelmomwers, mxaresa da 

evrogaerTianebis sxva qveynebs, romlebic miwveulni iyvnen misaerTeblad, acnobebs: 

 

a. nebismieri xelmoweris Sesaxeb; 

b. ratifikaciis, miRebis, damtkicebisa an mierTebis nebismieri aqtis deponirebas; 

g. 21-e da 22-e muxlebis Sesabamisad am konvenciis ZalaSi Sesvlis TariRs; 

d. me-20 muxlis Tanaxmad gakeTebul nebismier cvlilebasa da aseti cvlilebebis ZalaSi 

Sesvlis TariRs; 

d. pirveli da 23-e muxlebis debulebebiT gaTvaliswinebulu nebismier deklaracias; 

e. 25-e muxlis Sesabamisad gakeTebul nebismier denonsacias; 

v. am konvenciasTan dakavSirebuli nebismieri sxva aqtis, notifikaciis an informaciis 

Sesaxeb. 

 

yovelive zemoTqmulis dasturad uflebamosilma xelis momwerebma moaweres xeli am 

konvencias 

 

Sesrulebulia strasburgSi, 1996 wlis 25 ianvars, inglisur da frangul enebze. Orive 

teqsti Tanabrad auTenturia, Sesrulebulia erT egzemplarad da deponirebulia evrois 

sabWos arqivSi. generaluri mdivani gadaugzavnis damowmebul aslebs evropis sabWos 

TiToeul wevr saxelmwifos, arawevr saxelmwifoebs, romlebmac miiRes monawileoba am 

konvenciis SemuSavenaSi, evrogaerTianebisa da nebismier saxelmwifos, romelic mowveulia am 

konvenciaze misaerTeblad. 
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ორგანული კანონის 22-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 163-ე 

მუხლის შესაბამისად. ანგარიშში წარმოდგენილია 2019 წელს კონსტიტუციით 

გარანტირებული ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით არსებული გამოწვევები 

და პროგრესი, ასევე, მიმოხილულია სახალხო დამცველის მიერ გაცემული 

რეკომენდაციების/წინადადებების შესრულების მდგომარეობა. საანგარიშო პერიოდი 

მოიცავს 2019 წელს, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში მასში გაანალიზებულია ის 

პრობლემებიც, რომლებიც მანამდე წარმოიშვა და საანგარიშო პერიოდშიც გაგრძელდა.  

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში  ადამიანის უფლებათა დარღვევის 

ფაქტების შესახებ 6737 განცხადება შემოვიდა, აქედან დასაშვებად იქნა ცნობილი 5039. 

სახალხო დამცველის აპარატში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი, რომლის მეშვეობით 

მოქალაქეებს შეუძლიათ 24 საათის განმავლობაში მიიღონ ინფორმაცია ან განაცხადონ 

უფლებადარღვევის შესახებ. 2019 წლის განმავლობაში ცხელ ხაზზე 9438 ზარი შემოვიდა. 

სახალხო დამცველის აპარატის თბილისის ოფისში იურიდიული კონსულტაცია გაეწია 

2399 ვიზიტორს. სახალხო დამცველის აპარატის რეგიონულმა ოფისებმა (აღმოსავლეთ და 

დასავლეთ საქართველო) 4448 დაინტერესებულ პირს გაუწიეს სატელეფონო და პირადი 

კონსულტაცია. ჩატარდა 990 შეხვედრა, რომელსაც დაესწრნენ მოსახლეობა და სხვადასხვა 

ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები.  

ინდივიდუალური განცხადებების განხილვის შედეგად, სახალხო დამცველმა 2019 წელს 

მოამზადა და გაგზავნა 75 რეკომენდაცია/წინადადება. მათგან ყველაზე მეტი 

რეკომენდაცია გაიგზავნა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში (19), ხოლო 

უწყებებს შორის - იუსტიციის სამინისტროში (10). 2019 წლის განმავლობაში მომზადდა 5 

კონსტიტუციური სარჩელი, 14 სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება. სასამართლო მეგობრის 

მოსაზრებების უმეტესობა გადაიგზავნა თბილისის საქალაქო (6) და სააპელაციო (4) 

სასამართლოებში. საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველმა ასევე მიმართა ევროპულ 

სასამართლოს და მესამე მხარედ ჩაერთო ერთ-ერთ საქმეში.  

ინდივიდუალური განცხადებების განხილვის შედეგად, პენიტენციურ დაწესებულებებში, 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და პოლიციის 

სამმართველოებში, ჯამში განხორციელდა 405 ვიზიტი. მონახულებულ იქნა 1728 

დაკავებული/დაპატიმრებული პირი. დამატებით, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

ფარგლებში, დახურული ტიპის დაწესებულებებში განხორციელდა 88 ვიზიტი. ასევე, 

აპარატის თანამშრომლებმა 15 ვიზიტი განახორციელეს პენიტენციურ დაწესებულებებში 

განთავსებულ უცხოელთა, მათ შორის, თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო 

დაცვის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესასწავლად. თავშესაფრის 
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პროცედურასა და ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომობის მონიტორინგის კუთხით, 11 ვიზიტი 

განხორციელდა საქართველოს სახელმწიფო საზღვრებზე ქვეყნის მასშტაბით, 25 

საერთაშორისო ფრენის მონიტორინგი თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის აეროპორტებში. 

თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით, სახალხო 

დამცველის აპარატმა მოინახულა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 

დაქვემდებარებაში მყოფი 35 სამხედრო ნაწილი. „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა უფლებების შესახებ” გაეროს კონვენციის აღსრულებისა და მონიტორინგის 

ფარგლებში, განხორციელდა 17 გეგმური ვიზიტი ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, 3 

გეგმური ვიზიტი შშმ პირთა სადღეღამისო დაწესებულებაში, 6 გეგმური ვიზიტი შშმ 

პირთა სათემო ორგანიზაციაში, 26 გეგმური ვიზიტი შშმ პირთა დღის ცენტრებში 

(თბილისსა და 6 რეგიონში). 11 არაგეგმური ვიზიტი განხორციელდა შშმ პირთა 

პანსიონატებში, სოციალური მომსახურების ცენტრებში, ბავშვთა საოჯახო ტიპის 

სახლებში. გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მონიტორინგის ფარგლებში, 

გენდერის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განახორციელეს ოჯახში ძალადობის 

მსხვერპლთა მომსახურებისა და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა 4 

თავშესაფრისა და 5 კრიზისული ცენტრის მონიტორინგი. ბავშვის უფლებათა დაცვის 

საკითხებზე მონიტორინგი ჩატარდა: 46 მუნიციპალიტეტის 143 ადრეული და სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებაში, საბავშვო ბაღების 46 გაერთიანებაში, მინდობით აღზრდის 4 

ოჯახში, 14 საჯარო სკოლაში, სოციალური მომსახურების 6 ცენტრში. თავშესაფრის 

მაძიებელთა, საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა და მიგრანტთა უფლებების დაცვის 

საკითხებზე საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა სტატუსის დადგენის 18 საქმის მონიტორინგი, 

შსს-ს მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ლტოლვილისა და ჰუმანიტარულის სტატუსების 

მინიჭებაზე უარის შესახებ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–

სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების 15 მონიტორინგი თბილისის საქალაქო და 

სააპელაციო სასამართლოებში, პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულ უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეთა, მათ შორის, თავშესაფრის მაძიებელთა, 15 სასამართლო პროცესის 

მონიტორინგი. სახალხო დამცველის აპარატმა 2019 წელს მოინახულა 70-ზე მეტი სოფლის 

ამბულატორია საქართველოს 17 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, მონიტორინგები ასევე 

ჩატარდა თბილისისა და ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატებში. 

2019 წლის განმავლობაში მომზადებული 15 სპეციალური ანგარიში შეეხებოდა ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ისეთ სფეროებს, როგორიცაა სანიტარია და ჰიგიენა საქართველოს 

საჯარო სკოლებში, უფლება სუფთა ჰაერზე, სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობა, ბავშვზე ზრუნვის სისტემა, ინკლუზიური განათლება, არასათანადო 

მოპყრობის გამოძიების ეფექტიანობა, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეთა შერჩევა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, პატიმართა პირობით 

ვადაზე ადრე გათავისუფლება და მათ მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოება.  

სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშის თითოეულ თავში წარმოდგენილი ზოგადი 

შეფასებები სწორედ ზემოაღნიშნული მეთოდებით მიღებულ ინფორმაციას ეყრდნობა.  
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ანგარიში აერთიანებს შემდეგ თემატიკას:  

საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში სიცოცხლის 

უფლების გარშემო მსჯელობით იწყება. ამ თავში, პირველ რიგში, შეფასებულია 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ბენეფიციართა სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობის 

პრობლემების მკურნალობის კუთხით არსებული ვითარება, რაც პაციენტთა 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებისა და, ზოგიერთ შემთხვევაში, მათი 

გარდაცვალების მიზეზი ხდება. აღნიშნულის გარდა, მოცემულ თავში მიმოვიხილავთ 

საქართველოს პრეზიდენტის მიერ განხორციელებულ შეწყალების აქტებს და მათ 

შესაბამისობას სიცოცხლის უფლების პროცედურულ ასპექტთან. სახალხო დამცველის 

შეფასებით, საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული პირების სასჯელის 

არსებითი ნაწილის მოუხდელად განთავისუფლებით, დაირღვა სიცოცხლის უფლება. 

თავში ასევე წარმოდგენილია მსჯელობა თემირლან მაჩალიკაშვილისა და ია კერზაიას 

გარდაცვალების ფაქტებზე დასრულებული გამოძიების შედეგებსა და ხორავას ქუჩაზე 2 

არასრულწლოვნის მკვლელობის საქმეზე დაწყებული სამსახურებრივი შემოწმების 

პროცესთან დაკავშირებით.  

სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ აუცილებელია თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის 

ხელყოფის ფაქტზე შეწყვეტილი გამოძიების განახლება, ვინაიდან არ ჩატარებულა 

ცალკეული მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედებები, რასთან დაკავშირებითაც სახალხო 

დამცველმა საქართველოს პროკურატურას გამოძიების განახლების შესახებ წინადადებით 

მიმართა. რაც შეეხება ხორავას ქუჩაზე არასრულწლოვნების მკვლელობის საქმეს, სახალხო 

დამცველმა ამ საქმეში სავარაუდოდ ჩადენილი სამოხელეო დანაშაულის ფაქტზე 

გამოძიების დაწყების შესახებ, წინადადებით მიმართა პროკურატურას, თუმცა მას 

წინადადება არ გაუზიარებია, გამოძიების ნაცვლად, მხოლოდ სამსახურებრივი შემოწმება 

დაიწყო, რომელიც ამ დრომდე არ დასრულებულა. ია კერზაიას საქმესთან მიმართებით, 

სახალხო დამცველის შეფასებით, გამოძიება დაგვიანებით დაიწყო, რის გამოც საქმისთვის 

გადამწყვეტი მნიშვნელობის მტკიცებულების მოპოვება და სიმართლის დადგენა ვერ 

მოხერხდა. 

არასათანადო მოპყრობასთან ეფექტიანი ბრძოლა, წინა წლების მსგავსად, კვლავ ქვეყნის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. 2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატში 128 

განცხადება დარეგისტრირდა, სადაც მოქალაქეები სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ 

არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე მიუთითებდნენ. განცხადებების უმეტესობა 

პენიტენციური დაწესებულებების (54 შემთხვევაში) და პოლიციის თანამშრომელთა (50 

შემთხვევაში) მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს ეხებოდა. 

წინა წლების მსგავსად, 2019 წელსაც, ხშირ შემთხვევაში, სისტემური რეკომენდაციები, 

რომლებიც წლების განმავლობაში გაიცემა და რომელთაც მნიშვნელოვანი ზეგავლენა აქვთ 

წამებისა და არასათანადო მოპყრობის პრევენციაზე, კვლავ შეუსრულებელია. არ 

შესრულებულა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, რომლის თანახმად  კანონქვემდებარე 

ნორმატიულ აქტით უნდა განისაზღვროს პენიტენციურ დაწესებულებაში მომუშავე 
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ექიმის ვალდებულება: დაზიანების ფორმის შევსება, ფოტოგადაღება და დამოუკიდებელი 

საგამოძიებო ორგანოებისთვის გადაგზავნა განახორციელოს ყველა იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ექიმს წარმოეშვება ეჭვი პატიმრის მიმართ ჩადენილი შესაძლო არასათანადო 

მოპყრობის შესახებ, განურჩევლად იმისა, მიიღო თუ არა ექიმმა პატიმრის 

ინფორმირებული თანხმობა. ასევე, გამოწვევად რჩება არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის 

პროცედურული და ინსტიტუციური გარანტიების ნაკლებობა; პენიტენციურ 

დაწესებულებებში წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვა; პატიმრობის სათანადო 

პირობების უზრუნველყოფა; პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისკენ 

მიმართული აქტივობებისა და გარე სამყაროსთან კონტაქტის სიმწირე; სამედიცინო 

მომსახურებისა და პრევენციული ჯანდაცვის კუთხით არსებული ხარვეზები და 

ფსიქიკური ჯანდაცვა. 2019 წელს სახალხო დამცველის ერთ-ერთი მთავარი ფოკუსი იყო 

პენიტენციურ დაწესებულებებში არაფორმალური მმართველობის საკითხი და მისი 

გავლენა პატიმართა უფლებრივ მდგომარეობაზე.  

სამწუხაროდ, 2019 წელს, არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემასთან დაკავშირებით 

გაცემული სისტემური რეკომენდაციები შესრულებულა. კერძოდ, პოლიციის კონტროლის 

ქვეშ მყოფი მოქალაქეები კვლავ არ არიან უზრუნველყოფილნი არასათანადო 

მოპყრობისაგან დაცვის საკმარისი გარანტიებით; ტერიტორიული ორგანოების 

თანამშრომლები არ არიან აღჭურვილნი გაუმჯობესებული ტექნიკური შესაძლებლობის 

სამხრე კამერებით; ნორმატიულად ისევ არ არის გაწერილი პატრულ-ინსპექტორების 

მოქალაქეებთან ურთიერთობის ვიდეოგადაღების ვალდებულება; შეუსრულებელია 

რეკომენდაცია დაკავებულ პირთა გამოკითხვის პროცესის აუდიო-ვიდეო ჩანაწერის 

წარმოების თაობაზე  და სხვ. 

რაც შეეხება ფსიქიატრიულ დაწესებულებებს, სამწუხაროდ, ამ მიმართულებითაც 

შეუსრულებელია სისტემური რეკომენდაციები, რომელთაც განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა აქვთ წამებისა და არასათანადო მოპყრობის პრევენციისათვის. 

შეუსრულებელია სახალხო დამცველის წინადადებები ფსიქიატრიული 

დაწესებულებების პაციენტების ფიზიკური შეზღუდვის რეგულაციებში ცვლილების 

შეტანასთან დაკავშირებით. საქართველოში არსებული 10 დიდი ზომის ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებაში არსებული პირობები და თერაპიული გარემო ვერ უზრუნველყოფს 

პაციენტთა ღირსეულ ცხოვრებასა და უფლებების დაცვას; გადახედვას, განახლებასა და 

შეცვლას საჭიროებს ანტიფსიქოზური და მედიკამენტებით მკურნალობის არსებული 

სისტემაც.  

სისტემურ პრობლემად რჩება სამართალდამცავთა სისტემის თანამშრომელთა მიერ 

სავარაუდოდ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ეფექტიანი გამოძიება. 

შენარჩუნებულია არასათანადო მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით გამოძიების 

დაწყების ტენდენცია, მით უფრო მაშინ, როდესაც ასეთი შეტყობინებების ავტორი 

სახალხო დამცველის აპარატი ან არასამთავრობო ორგანიზაციებია, თუმცა, კვლავ 

თვალსაჩინო პრობლემად რჩება ასეთ საქმეებზე  გამოძიების გაჭიანურების 
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სისტემატურობა. სახალხო დამცველი მიესალმება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 

შექმნასა და ამოქმედებას. ვიმედოვნებთ, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 

აქტიური მცდელობით დაიძლევა არასათანადო მოპყრობის საქმეთა ეფექტიანად 

გამოძიების პრობლემა. დადებითად უნდა შეფასდეს შექმნის დღიდან სახალხო 

დამცველის აპარატთან აქტიური კომუნიკაცია და ჩატარებული საგამოძიებო 

მოქმედებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიწოდება.  

საქართველოს სახალხო დამცველი არასათანადო მოპყრობის პროცედურული 

ვალდებულის ჭრილში იხილავს 2019 წლის 20-21 ივნისის დროს სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიებას. სახალხო დამცველის 

აპარატმა, მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმის შესწავლის ფარგლებში, 2019 წელს 

საგამოძიებო ორგანოს 6 წინადადებით მიმართა. ანგარიშში წარმოდგენილია ამ 

წინადადებების შესრულების მდგომარეობა. მთავარ ტენდენციად იკვეთება გამოძიების 

მხოლოდ ინდივიდუალურ სამართალდამცავთა დანაშაულებრივი მოქმედებების 

გამოვლენასა და მათი ცალკეული როლის შეფასებაზე ორიენტირებულობა. გამოძიება არ 

არის მიმართული ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის ფარგლების დადგენაზე. 

გარდა ამისა, პრობლემაა რიგი საგამოძიებო ღონისძიებების ჩაუტარებლობა, რომელთა 

ჩატარებაც, სახალხო დამცველის შეფასებით, გამოძიების ეფექტიანად 

მიმდინარეობისათვის აუცილებელია (მაგალითად, სხვადასხვა რაციის ჩანაწერების 

ამოღება, გარკვეული ჩანაწერების ექსპერტიზა და სხვ.) სახალხო დამცველის წინადადება 

სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების თაობაზე, ამ დრომდე შეუსრულებელია. 

ანგარიშის ერთი თავი ეთმობა თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებას და მასში 

საუბარია პირთა კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით დაკავების თაობაზე. ასევე 

განხილულია საკანონმდებლო ხარვეზები, რომლებიც პირთა თავისუფლებისა და 

უსაფრთხოების უფლებაში გაუმართლებელ ჩარევას აწესებენ, აღკვეთის ღონისძიების 

გამოყენების პრაქტიკა, შემთხვევები, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს 

კანონმდებლობით გაუთვალისწინებელი მოტივით აეკრძალათ საქართველოს 

სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა, და პოლიციელების მოქმედებისას გამოვლენილი 

ხარვეზები. საკანონმდებლო ხარვეზების თვალსაზრისით, თავში მიმოხილულია 

ადმინისტრაციული დაკავების კანონიერების შემოწმებასთან დაკავშირებული პრობლემა, 

ასევე, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი 

ადმინისტრაციული დაკავების ვადები. პოლიციელების მოქმედებებისას გამოვლენილ 

ხარვეზებთან მიმართებით,  შეფასებულია 2019 წელს საპროტესტო აქციების მონაწილეთა 

დაკავებისას პოლიციის თანამშრომელთა ქმედებები. ამავე თავში განვიხილავთ ივანე 

მერაბიშვილის საქმეზე განახლებული გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული საგამოძიებო 

მოქმედებების შესწავლის შედეგად გამოვლენილ ნაკლოვანებებს.  

ანგარიშის ერთ-ერთი ნაწილი ეთმობა სამართლიანი სასამართლოს უფლებას და 

გამოვლენილ ხარვეზებს. პირველ რიგში მიმოხილულია სასამართლო სისტემაში 

არსებული ინსტიტუციური პრობლემები, აქვე შეჯამებულია საქართველოს უზენაესი 
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სასამართლოს დაკომპლექტებასთან დაკავშირებული საკითხები და ამ პროცესში სახალხო 

დამცველის ჩართულობა.   

სამწუხაროდ, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები ხარვეზიანი და 

გაუმჭვირვალე პროცედურების საფუძველზე შეირჩნენ. მოქმედი საკანონმდებლო ჩარჩო 

არაერთი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კრიტიკის საგანი გახდა. 

საკანონმდებლო რეგულაციებმა ვერ უზრუნველყო მოსამართლეთა არჩევა სათანადოდ 

გამჭვირვალე კონკურსის პირობებში. კონკურსი იძლეოდა თვითნებური და 

დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას. ასევე, მოსამართლეობის 

კანდიდატებს შორის აღმოჩნდნენ პირები, რომელთა მიერ კანონით განსაზღვრული 

მინიმალური აკადემიური ხარისხის ფლობამ კითხვები წარმოშვა. საქართველოს სახალხო 

დამცველმა, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის 

მომწესრიგებელი კანონმდებლობა, საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა.  

ამავე თავში მიმოხილულია საკანონმდებლო ხარვეზები, რომლებიც, ერთი მხრივ, პირებს 

თვითინკრიმინაციისგან დაცვის პრივილეგიით სარგებლობას, ხოლო, მეორე მხრივ, 

სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობას უზღუდავენ. გარდა ამისა, 

წარმოდგენილი იქნება მსჯელობა იმ საქმეებზე, სადაც სასამართლო პროცესები 

კანონიერების პრინციპთან შეუსაბამოდ მიმდინარეობს.  

საანგარიშო პერიოდში, წინა წლების მსგავსად, პრობლემები გამოიკვეთა პირადი 

ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების მიმართულებითაც. სახელმწიფო სტრუქტურებმა 

ვერც 2019 წელს შეძლეს პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეოჩანაწერების 

გავრცელების თავიდან აცილება. 2019 წელს, პირადი საიდუმლოს ხელყოფის დანაშაულის 

თაობაზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, სასამართლო პროცესები 21 პირის მიმართ 

კვლავ მიმდინარეობდა. ნიშანდობლივია, რომ კადრების თავდაპირველი მომპოვებელი, 

შემნახველი და გამავრცელებელი პირები ისევ დაუდგენელია. 2019 წელს ადგილი ჰქონდა 

პატიმართა მიმართ პირადი ცხოვრების უფლების დარღვევის ფაქტებსაც, მათ შორის, 

საცხოვრებლისგან მოშორებით მდებარე პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმართა 

დაუსაბუთებელი გადაყვანისა და სხვა გარემოებების გამო.  

თანასწორობის უფლების დაცვის კუთხით, 2019 წელი მნიშვნელოვანი იყო 

დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის კანონმდებლობის გაუმჯობესების მხრივ. 

სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს 2019 წლის თებერვალსა და მაისში 

განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რის შედეგადაც, ფიზიკური პირები, 

საჯარო სამართლის სუბიექტების მსგავს სამართლებრივ რეგულირებაში მოექცნენ და 

მათზე გავრცელდა სახალხო დამცველის მანდატი შესაბამისი აღსრულების სავალდებულო 

მექანიზმებით; ასევე მისასალმებელია, რომ კანონმდებელმა სექსუალური შევიწროება 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად განსაზღვრა, რის შედეგადაც კანონმდებლობაში 

ახალი სამართლებრივი დაცვის მექანიზმი გაჩნდა; „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით, შევიწროება და სექსუალური შევიწროება 

ასევე განისაზღვრა დისკრიმინაციის ფორმებად. თუმცა, აქვე აღსანიშნავია, რომ უარი 
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გონივრულ მისადაგებაზე,  როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით 

დისკრიმინაციის ფორმა, საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილი დღემდე არ გამხდარა.  

აპარატის პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ ხშირ შემთხვევაში, დისკრიმინაციას იწვევს 

დაუცველი ჯგუფების შესახებ საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები და არასწორი 

აღქმები, თუმცა მათ დასაძლევად, სახელმწიფოს მხრიდან სათანადო ღონისძიებები 

ნაკლებად ტარდება. ყველაზე დაუცველ ჯგუფებად 2019 წელსაც ქალები, შშმ პირები და 

ლგბტ+ თემის წარმომადგენლები რჩებიან. ასევე კრიტიკულია რელიგიური და ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლების თანასწორუფლებიანობა. 

კვლავ არ არსებობს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის ფიზიოლოგიურ 

და ფსიქოლოგიურ საჭიროებებზე მორგებული სახელმწიფო პროგრამები; კერძო სექტორში 

დასაქმებულთათვის ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებით 

სარგებლობა გამოწვევად რჩება. პრობლემურია ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირების თანასწორუფლებიანობაც; სხვადასხვა მომსახურების მისაწვდომობის მხრივ, 

ხარვეზებია როგორც ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პირთათვის, ისე უსინათლოებისთვის.  

აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს სახალხო დამცველმა პირველად დაადგინა ვიქტიმიზაციის 

ფაქტი შრომით ურთიერთობაში, როდესაც დამსაქმებელმა პირის სამსახურიდან 

გათავისუფლების ერთ-ერთ საფუძვლად მის მიერ სახალხო დამცველისთვის მიმართვა 

დაასახელა. 2019 წელმა ასევე აჩვენა, რომ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება 

დისკრიმინაციული დანაშაულების გამოძიება და პრევენცია.   

პრობლემურია გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა საქართველოში. 2019 წლის 

„გენდერული უთანასწორობის გლობალური ინდექსის“ მიხედვით, ქალთა პოლიტიკური 

მონაწილეობისა და პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობის მაჩვენებლით, 153 

ქვეყნიდან, საქართველო 94-ე ადგილს იკავებს. კვლავ განსხვავდება სქესთა შორის 

შემოსავლის საშუალო მაჩვენებლის თანაფარდობა. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და 

უფლებების ეფექტიანი განხორციელების კუთხით არსებული გამოწვევები, ქალთა 

უფლებრივ მდგომარეობასა და გენდერული თანასწორობის მაჩვენებელზე, ასევე 

უარყოფითად აისახება.  

საგანგაშოა გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალთა მკვლელობები (ფემიციდი). 

ფემიციდი საზოგადოებაში არსებული გენდერული და სოციალური უთანასწორობის 

პირდაპირი შედეგია. საქართველოს გენერალური პროკურატურის მონაცემებით, 2019 წელს 

ქალის მკვლელობის 19 ფაქტი გამოვლინდა, საიდანაც, ოჯახური დანაშაულის ნიშნით 

ჩადენილი იყო 10, ხოლო ქალთა მკვლელობის მცდელობის 22 ფაქტიდან, ოჯახური 

დანაშაულის ნიშნით ჩადენილი იყო 18. პრობლემად რჩება ოჯახში ძალადობის პირობებში 

ჩადენილი მკვლელობის/მკვლელობის მცდელობისა და ჯანმრთელობის მძიმე 

დაზიანების პრევენცია. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის საკითხებზე 

სოციალური მუშაობის მიმართულებით, კონკრეტული ღონისძიებები ამ დრომდე არ 

გატარებულა. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საქმეებზე სოციალური 
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სამსახურისთვის კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობები პრაქტიკულად არ 

სრულდება.  

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ სექსუალური ძალადობის საქმეთა ანალიზის 

საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ხარვეზები იკვეთება სექსუალური ძალადობის 

დანაშაულების საკანონმდებლო რეგულირების, ამგვარი დანაშაულების გამოძიების, 

სისხლისსამართლებრივი დევნისა და სასამართლო განხილვის ეტაპზე, რაც ქალთა მიმართ 

ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროპის საბჭოს 

(სტამბოლის) კონვენციასა და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებს არ 

შეესაბამება. ასევე, პრობლემურია ტრეფიკინგის შემთხვევების გამოვლენის დაბალი 

მაჩვენებელი, დანაშაულის პროაქტიულად გამოსავლენად, კვლავაც გასაძლიერებელია 

მუშაობა. 

სამწუხაროდ, ადრეულ ასაკში ქორწინებისა და ნიშნობის პრაქტიკა კვლავ ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. წინა წლების მსგავსად, პრობლემურია საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და სოციალურ 

სამსახურს შორის კოორდინირებული მუშაობა და რეფერირების მექანიზმის გამართული 

მუშაობა ადრეული ქორწინებისა და ნიშნობის შემთხვევების გამოსავლენად და თავიდან 

ასაცილებლად. სახალხო დამცველი მიესალმება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 

ჩატარებულ მასშტაბურ კამპანიას ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის საკითხზე. 

სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალთა  

ეკონომიკური გაძლიერებისკენ მიმართული პროექტებისა და პროგრამების არსებობას.  

ამის მიუხედავად, კვლავ გამოწვევად რჩება ქალთა გაძლიერებისკენ მიმართული 

პროექტების, პროგრამებისა და ინიციატივების სიმცირე, როგორც მთავრობის, ისე 

თვითმმართველი ერთეულების დონეზე. 

2019 წელს ლგბტ+ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა. ჰომოფობიური 

და ანტიგენდერული ჯგუფების მომრავლების და გაძლიერების გამო, ლგბტ+ ადამიანები 

კვლავ განიცდიან ჩაგვრას, ძალადობას და დისკრიმინაციას. ამასთან, საზოგადოების დიდ 

ნაწილში არსებული ჰომოფობიური და ტრანსფობიური განწყობების გამო, ლგბტ+ 

პირებისთვის გართულებულია შრომის, ჯანდაცვის, სოციალური დაცვის და განათლების 

უფლებებით დაუბრკოლებლად სარგებლობა. საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 

2019 წელს შესწავლილი საქმეების მიხედვით, ქვეყანაში კვლავ მაღალია გენდერული 

იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით ლგბტ+ პირების მიმართ ძალადობის 

ფაქტები. მაშინ, როდესაც უფლებების შეზღუდვის ფაქტები კერძო პირებიდან 

მომდინარეობს, უმეტეს შემთხვევაში, სახელმწიფო უმოქმედო რჩება და პოზიტიურ 

ვალდებულებებს ვერ ასრულებს. საანგარიშო პერიოდში განსაკუთრებით კრიტიკული იყო 

მდგომარეობა ლგბტ+ თემის წევრთა გამოხატვის თავისუფლების რეალიზაციის კუთხით.  

2019 წელს ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლების რეალიზაციის კუთხით, წინა წლის 

მსგავსად, პრობლემა იყო თავისუფალი და პლურალური მედიაგარემოს არსებობა. მწვავე 
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კითხვები გაჩნდა აჭარის ტელევიზიის კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილების 

მცდელობასთან დაკავშირებით. საანგარიშო წელი გამოირჩეოდა ხელისუფლების 

გავლენისგან დამოუკიდებელი ტელეკომპანიების მესაკუთრეებთან პირდაპირ თუ 

არაპირდაპირ დაკავშირებული სისხლისსამართლებრივი საქმეების წარმოების 

სიმრავლით, რაც, ქვეყანაში კრიტიკული მედიის დევნის მცდელობასთან დაკავშირებით, 

კითხვებს წარმოშობს.  სახელმწიფოს დღემდე არ გამოუძიებია აზერბაიჯანელი 

ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის გაუჩინარების საქმე.  

აღნიშნულის გარდა, 2019 წელს კვლავ პრობლემური იყო გამოხატვის თავისუფლების 

შეზღუდვისკენ მიმართული საკანონმდებლო ინიციატივების სამწუხარო ტენდენცია. 

სახალხო დამცველის შეფასებით, შემოთავაზებული საკანონმდებლო ცვლილებები 

მედიის პროგრამების შინაარსში ჩარევის შესაძლებლობას შექმნის, რაც უარყოფითად 

აისახება ქვეყანაში არსებული გამოხატვის თავისუფლების მაღალ სტანდარტზე.  

შეკრების თავისუფლების დაცვის საკითხები საანგარიშო პერიოდში განსაკუთრებით 

აქტუალური იყო. ქვეყნის მასშტაბით, წლის განმავლობაში არაერთი მანიფესტაცია, 

საპროტესტო აქცია, კონტრაქცია თუ პიკეტირება გაიმართა. მიმდინარე პერიოდში 

განსაკუთრებულ პრობლემად გამოიკვეთა  განსხვავებული შეხედულებების ჯგუფებს 

შორის დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად პრევენციული ზომების მიუღებლობა, 

შეკრებილ პირთა მხრიდან კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების აღსაკვეთად სათანადო 

ღონისძიებების გაუტარებლობა, ასევე, ცალკეულ შემთხვევებში მშვიდობიანი 

მომიტინგეების მიმართ არაპროპორციული და გაუმართლებელი ძალის გამოყენება.  

საანგარიშო პერიოდში, ლგბტ+ თემის წარმომადგენლებისა და მათი 

მხარდამჭერებისთვის, შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობაში, 

რადიკალური ჯგუფების მხრიდან ხელის შეშლის არაერთი შემთხვევა გამოვლინდა. ამ 

შემთხვევებში თვალსაჩინო იყო სახელმწიფოს განსხვავებული რეაგირება მოძალადე 

ჯგუფების მიმართ, რომლებიც შეკრების უფლების საფარქვეშ ცდილობდნენ სხვათა 

უფლებების უხეშად და ძალადობრივად დარღვევას. სახალხო დამცველის შეფასებით,   

ჰომოფობიური ჯგუფების მხრიდან კონტრაქციების მსგავსი მიზნით გამართვა უფლების 

ბოროტად გამოყენებაა, ხოლო მათ მიერ ჩადენილი ძალადობრივი ქმედებები დაცული არ 

არის შეკრების თავისუფლებით. 

შეკრების თავისუფლებით სარგებლობის კუთხით არსებული პრობლემები 

განსაკუთრებით მწვავედ 2019 წლის 20-21 ივნისს განვითარებული მოვლენების ფონზე 

გამოვლინდა. ძალის გამოყენებამდე, ადგილზე არ შესრულებულა კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ისეთი ვალდებულება, როგორიცაა შეკრების მონაწილეების მკაფიო 

და გასაგები ფორმით წინასწარი გაფრთხილება სპეციალური საშუალებების 

მოსალოდნელი გამოყენების თაობაზე. მათთვის პოლიციას არც გონივრული დრო მიუცია 

კანონიერი მოთხოვნის შესასრულებლად.   
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ყურადღებას იმსახურებს მოვლენების გასაშუქებლად საპროტესტო აქციებზე მყოფი 

ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის, მათი დაკავებისა და 

დაშავების ფაქტები. წლის განმავლობაში შეკრების უფლებასთან დაკავშირებით 

არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით, სახალხო დამცველმა მოამზადა სპეციალური 

ანგარიში, რომელიც 2020 წელს გამოქვეყნდება.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, 2019 წელს პრობლემური იყო ადამიანის უფლებათა 

დამცველებთან მიმართებით არსებული ვითარებაც. 2019 წელს საქართველოში 

არასამთავრობო ორგანიზაციებში მომუშავე თუ დამოუკიდებლად მოქმედი აქტივისტების 

წინაშე არაერთი ისეთი გამოწვევა დადგა, როგორიცაა დისკრედიტაცია, ფიზიკური თუ 

სიტყვიერი თავდასხმა, დაშინება და სხვ. განსაკუთრებით მაღალი რისკის ქვეშ ექცევიან 

ქალთა და ლგბტ+ თემის წარმომადგენლების უფლებადამცველები.  

ქვეყანაში, რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობასთან ერთად, წინა წლების 

მსგავსად, ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად ეკოლოგიასთან დაკავშირებული საკითხები 

რჩება. ამ მხრივ განსაკუთრებით აქტუალურია: ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით და სუფთა ჰაერზე უფლების რეალიზაციისთვის გატარებული 

ღონისძიებების არაეფექტიანობა; ბუნებრივი აირის მოხმარების უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების საჭიროება და მათი 

ეფექტიანი აღსრულება; მშენებლობასთან დაკავშირებული ხარვეზიანი რეგულაციები; 

ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას ადამიანის 

უფლებების გაუთვალისწინებლობა. ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან 

დაკავშირებით პოლიტიკის დოკუმენტების არარსებობის უცვლელი პრობლემა; გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ხარვეზიანი პროცესი. 

2019 წელი პრობლემური იყო შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარების 

გაუმჯობესების მხრივაც. 2019 წელს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის 

მიერ გაწეული სამუშაოს ანალიზი აჩვენებს, რომ შრომის უსაფრთხოების 

კანონმდებლობის კუთხით შესამჩნევი პოზიტიური ცვლილების მიუხედავად, 

დეპარტამენტის მანდატი და მის ხელთ არსებული რესურსები არ არის საკმარისი მათთვის 

დაკისრებული მნიშვნელოვანი ფუნქციების შესასრულებლად. საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, 2019 წელს სამუშაო 

ადგილებზე 49 ადამიანი დაიღუპა და 142 ადამიანი დაშავდა.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, 2019 წელს ჯანმრთელობის უფლებასთან მიმართებით, 

კვლავ გართულებული იყო საყოველთაო, პირველადი და კიბოს წინააღმდეგ მიმართული 

ჯანდაცვის პროგრამების ეფექტიანი განხორციელება; ამასთან, მწვავედ დგას კიბოს 

წინააღმდეგ ბრძოლის ერთიანი სახელმწიფო პროგრამის საჭიროება. 

სახალხო დამცველის აპარატმა 2019 წელს, საქართველოს 17 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, 

70-ზე მეტი სოფლის ამბულატორია მოინახულა.  მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი 

მწვავე პრობლემები უკავშირდება როგორც ინფრასტრუქტურას (მოუწესრიგებელი 
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შენობების, გაუმართავი საკომუნიკაციო და სანიტარიულ-ჰიგიენური სისტემების), ისე 

კვალიფიციური დამხმარე პერსონალის (ექთნების) ნაკლებობას. განსაკუთრებულად 

პრობლემურია მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა და ხარისხთან დაკავშირებული 

პოლიტიკის აქტიური და თანმიმდევრული გატარება. ქვეყანაში მნიშვნელოვანი 

დეფიციტია სამედიცინო კადრების თვალსაზრისითაც.  

2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატი აქტიურ ზედამხედველობას უწევდა სოციალური 

უზრუნველყოფის უფლების დაცვას. ამ მხრივ, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

შესწავლის მეთოდოლოგიაში საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული პოზიტიური 

ცვლილებების მიუხედავად,  კვლავ გამოწვევად რჩება საარსებო შემწეობის დანიშვნის 

ვადების ადმინისტრირებისა და სათანადო კვების უფლების/უფასო სასადილოებზე 

ხელმისაწვდომობის პრობლემა.  

2019 წლის განმავლობაში პრობლემური იყო სათანადო საცხოვრებლის უფლებასთან 

დაკავშირებული საკითხებიც. წინა წლების მსგავსად, ქვეყანაში არ არსებობს უსახლკარო 

პირთა სამთავრობო სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, უსახლკარო პირის 

სრულფასოვანი საკანონმდებლო განმარტება და სათანადო საცხოვრებლის უფლების 

რეალიზაციისთვის აუცილებელი ჩარჩო კანონმდებლობა. პრობლემად რჩება უსახლკარო 

პირთა ერთიანი და რიგ მუნიციპალიტეტებში - ადგილობრივი მონაცემთა ბაზების 

უქონლობა, შეზღუდული საბიუჯეტო და ინფრასტრუქტურული რესურსები, 

თავშესაფრებსა და სოციალურ საცხოვრისებში მოთავსებული პირებისთვის მხარდამჭერი 

პროგრამების არარსებობა, ხოლო ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში - მათი არაეფექტიანობა. 

სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს 2019 წლის ნოემბერში საქართველოს 

პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის მიერ 

„სათანადო საცხოვრისის უფლების დაცვის მდგომაროების შესახებ“ საკომიტეტო 

მოკვლევის დაწყებას, რომლის მიზანიცაა შემუშავდეს რეკომენდაციები, რომლებიც ხელს 

შეუწყობს სახელმწიფოს მწყობრი პოლიტიკის ჩამოყალიბებას ადამიანების საცხოვრისით 

უზრუნველყოფის მიმართულებით. 

2019 წელს, არა მხოლოდ საარჩევნო უფლების, არამედ ქვეყნის საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური ცხოვრების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მწვავე იყო საარჩევნო 

სისტემის შესაძლო ცვლილების თემა. სამწუხაროდ, პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა 2020 

წლის არჩევნებისთვის შერეული საარჩევნო სისტემის გაუქმებასა და პროპორციულ 

საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას. თუმცა, 2020 წლის მარტის დასაწყისში, ხანგრძლივი 

მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეულ იქნა პოლიტიკური შეთანხმება საარჩევნო 

სისტემასთან დაკავშირებით. სახალხო დამცველს მნიშვნელოვნად მიაჩნია, აღნიშნული 

შეთანხმება დროულად აისახოს საკანონმდებლო რეგულაციებში და 2020 წელს 

საპარლამენტო არჩევნები მაქსიმალურად თანასწორ, მშვიდობიან და ჯანსაღ საარჩევნო 

გარემოში წარიმართოს. 
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2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა ზედამხედველობა გაუწია მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოების შუალედური და მერების რიგგარეშე არჩევნებს და მასთან დაკავშირებით 

განვითარებულ მოვლენებს. სახალხო დამცველის შეფასებით, სხვადასხვა ძალადობრივი 

ინციდენტი, პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის დაპირისპირება, ხმის მიცემის ფარულობის 

დარღვევა, ამომრჩევლის ნების სავარაუდო კონტროლი, ამომრჩევლის მოსყიდვის შესაძლო 

შემთხვევები, ნეგატიურად აისახა არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩატარების საჯარო 

ინტერესზე. ამ კუთხით სამართალდამცველთა მხრიდან ეფექტიანი და დროული 

რეაგირება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია. ამ მხრივ 

აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის 8 ფაქტთან 

დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში არცერთ საქმეში კონკრეტული პირი 

დაზარალებულად ან ბრალდებულად ცნობილი არ არის. 

წინა წლების მსგავსად, პრობლემად რჩება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 

დაცვისათვის ეფექტიანი საკანონმდებლო გარანტიების შექმნა და სახელმწიფოს მხრიდან 

შესაბამისი ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. კვლავ არ არსებობს კერძო საკუთრებაში 

არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის სათანადო მექანიზმები, 

პრობლემურია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე უკანონო სამუშაოებისას 

ადმინისტრაციულ ორგანოებს შორის კომპეტენციებისა და ვალდებულებების მკაფიოდ 

გამიჯვნის საკითხი, არ სრულდება კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობის 

ვალდებულებები და უშედეგოდ მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი სისხლის სამართლის 

საქმეების გამოძიება.  

სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშში ასევე მიმოხილულია ქვეყანაში ადამიანის 

უფლებების სწავლების საკითხი. შესაბამისი თავის ფარგლებში გაანალიზებულია 

სახელმწიფო პოლიტიკა და სტრატეგიული დოკუმენტები, წარმოდგენილია მსჯელობა 

ზოგადი და უმაღლესი განათლების საფეხურებზე ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და 

მასწავლებელთა პროფესიულ მომზადებაში ადამიანის უფლებათა შესახებ განათლების 

მხრივ არსებულ პრობლემებზე; ასევე, სასკოლო სივრცეში პროზელიტიზმისა და 

ინდოქტრინაციის რისკის შესახებ.  

ბავშვის უფლებრივი მდგომარეობის დაცვის კუთხით,  მისასალმებელია 2019 წელს 

პარლამენტის მიერ  „ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ მიღება. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ   

საქართველოს კანონმდებლობა კონკრეტულად არ განსაზღვრავს პროპორციული და 

ეფექტიანი ადმინისტრაციული ან სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ზომებს 

ბავშვის სხეულებრივი დასჯის აკრძალვის თაობაზე.   

2019 წლის მონაცემებით, გასულ წლებთან შედარებით, საქართველოში გაზრდილია 

არასრულწლოვანთა სუიციდისა და სუიციდის მცდელობის შემთხვევები; კვლავ სუსტია 

ბავშვთა ფსიქოსოციალური დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემა, არ არსებობს რისკის ქვეშ 

მყოფ და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა დახმარებისა და რეაბილიტაციის სერვისები, ამ 

დრომდე არ არის შემუშავებული ბავშვთა სუიციდის პრევენციის სტრატეგია. 
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კვლავ გამოწვევად რჩება სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ არასრულწლოვანთა 

ძალადობისგან დაცვა და რეაბილიტაცია. კრიტიკულია მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში 

მცხოვრებ ბენეფიციართა სექსუალური ძალადობისგან დაცვის საკითხი. მაღალია სკოლის 

მიტოვების მაჩვენებელი, განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფია ქუჩაში მცხოვრები და 

მომუშავე, ადრეულ ასაკში დაქორწინებული და შრომაში ჩართული ბავშვები. პრობლემად 

რჩება რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში არსებულ პანსიონებში მყოფ 

ბავშვებზე სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვა. ასევე, პრობლემაა პანსიონების ლიცენზირება, 

სახელმწიფო კონტროლის უმოქმედობა და სააღმზრდელო გარემოს ბენეფიციართა 

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მოურგებლობა.  

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ძალადობის შემთხვევის დროული 

გამოვლენისა და ბავშვის ინტერესებზე მორგებული რეაგირების კუთხით, კვლავ 

გამოწვევად რჩება ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალების, განსაკუთრებით 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირთა კვალიფიკაციის 

საკითხი. 2019 წელს სახელმწიფოს კვლავ არ ჰქონდა ძალადობის, კერძოდ, ბულინგის 

დაძლევის ერთიანი პოლიტიკა - სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. 

გასული წლების მსგავსად, მრავალი გამოწვევა რჩება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა უფლებების თანასწორად და ეფექტიანად რეალიზების მიმართულებით.  2019 წლის 

განმავლობაში, ამ მხრივ არსებითი ხასიათის ცვლილებები არ გამოკვეთილა. 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა შშმ პირთა უფლებების შესახებ გაეროს 

კონვენციის განსახორციელებლად. არც ამ პროცესის კოორდინაციაზე პასუხისმგებელი 

სახელმწიფო უწყება განსაზღვრულა და არც კონვენციის ფაკულტატური ოქმის 

რატიფიცირება მომხდარა.  

განსაკუთრებულ პრობლემად იკვეთება ის, რომ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს 

ზრდასრულ შშმ პირთა წვდომას რეაბილიტაციაზე, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში 

გატარებული ღონისძიებები ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირების უფლებების 

დასაცავად საკმარისი არ არის, ასევე მცირეა სათემო სერვისების რაოდენობა და 

გეოგრაფიული დაფარვის არეალი. გარდა ამისა, 2019 წელს შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირების მიერ ქვეყნის პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის 

უფლების რეალიზების კუთხით, ვითარება არ გაუმჯობესებულა. 

აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის განმავლობაში, აქტიურად მიმდინარეობდა შშმ პირთათვის 

სივრცის მოწყობის მარეგულირებელი ეროვნული კანონმდებლობის გადახედვის და 

კონვენციასთან ჰარმონიზაციის პროცესი. 2019 წელს ასევე მომზადდა „ფსიქიატრიული 

დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტი, რასაც 

სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს. დადებითად უნდა შეფასდეს ბავშვთა 

ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მომსახურების მიმწოდებლად 2018-

2019 წლებში 10 ახალი ორგანიზაციის დარეგისტრირება და სათემო სერვისების ზრდის 

ტენდენციაც.  
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სახალხო დამცველის აპარატმა, საანგარიშო პერიოდში, ხანდაზმულთა სპეციალიზებულ 

დაწესებულებებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად, ხანდაზმულ პირთა 

უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით, არაერთი პრობლემა გამოავლინა, კერძოდ, 

ხანდაზმულთა  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური აქტიურობის ხელშეწყობის და 

მომსახურებისას ინდივიდუალური მიდგომის მიმართულებებით. პრობლემაა ხანდაზმულ 

პირთა მიმართ ჩადენილი ძალადობის ფაქტების გამოვლენა და შესაბამისი სტატისტიკის 

არარსებობა, ასევე, ხანდაზმულთა სოციალურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში. ამავე პერიოდში სახალხო დამცველმა შეაფასა საბანკო 

დაწესებულებების მიერ ხანდაზმულ პირთა თვიური პენსიის 50%-ზე მეტის დაკავების 

შემთხვევების კანონიერება, რაც კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს პენსიონერთა სოციალურ-

ეკონომიკურ მდგომარეობას. დადგინდა, რომ ამ მხრივ, არ მოქმედებს პენსიის დაკავების 

რაიმე რეგულაცია/შეზღუდვა. 

ეროვნული უმცირესობების დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით, 2019 

წელს კვლავ გამოვლინდა გამოწვევები განათლების უფლებაზე ხელმისაწვდომობის, 

კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვისა და თვითმყოფადობის შენარჩუნების, და 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის მხრივ. გარდა ამისა, პრობლემურია 

ადგილობრივ დონეზე ინიციატივების წახალისების ნაკლებობა.  

2019 წელს, არსებითად არ გაუმჯობესებულა რელიგიის თავისუფლების დაცვასთან 

დაკავშირებული მდგომარეობა. კვლავ გადაუჭრელია რელიგიურ ორგანიზაციებთან 

დაკავშირებული საგადასახადო და ქონებრივი საკითხები. პროგრესი ამ მიმართულებით 

გამოიხატება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გატარებულ 

ღონისძიებებში რელიგიური მოტივით ჩადენილ სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებულ 

დანაშაულებთან მიმართებით.  

სახალხო დამცველი განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაპყრობს თავდაცვის სფეროში 

ადამიანის უფლებების დაცვას. სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს, რომ 

საქართველოს მთავრობამ გაითვალისწინა მისი არაერთი წლის განმავლობაში გაცემული 

რეკომენდაცია, გათანაბრდა საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით მოსარგებლეთა მდგომარეობა 

და ვეტერანის სტატუსის მქონე ყველა პირს მიეცა საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით 

სარგებლობის შესაძლებლობა. პრობლემურია, რომ წინა წლის მსგავსად, 2019 წელსაც, 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დიპლომატიური 

წარმომადგენლობების დაცვის სამსახურის თანამშრომლებს მცირე ზომის ჯიხურებში 

უწევთ ყოფნა.  თავდაცვის სამინისტროს რიგ სამხედრო ნაწილებში კვლავ აღმოუფხვრელ 

პრობლემად რჩება სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ, დისციპლინური 

გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში, პასუხისმგებლობის ზომად არასაწესდებო სასჯელის 

გამოყენება. სახალხო დამცველის ანგარიშში საუბარია ვეტერანთა უფლებრივი 

მდგომარეობის გაუმჯობესების აუცილებლობაზეც და წარმოდგენილია რეკომენდაცია 

შესაბამისი საგადასახადო შეღავათების გაზრდის აუცილებლობის თაობაზე.  
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წინა წლების მსგავსად, 2019 წელსაც, კვლავ მძიმე იყო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით არსებული მდგომარეობა. დღემდე არ 

დამდგარა წინა წლებში მომხდარ მკვლელობებში უშუალო მონაწილე საოკუპაციო 

რეჟიმების წარმომადგენლების პასუხისმგებლობა. გარდა ამისა, 2019 წელს საგანგაშო იყო 

ე.წ. გამშვები პუნქტების ხანგრძლივი დროით ჩაკეტვა, რამაც ოკუპირებული ახალგორის 

რაიონის შემთხვევაში ჰუმანიტარული კრიზისი და სამედიცინო მომსახურების 

ხელმისაწვდომობაზე პრობლემები გამოიწვია. სათანადო სამედიცინო მომსახურების 

მიღების შეუძლებლობის გამო რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა. რაც შეეხება ოკუპირებული 

აფხაზეთის მიმართულებას, 2019 წლის განმავლობაში, ენგურის ხიდზე სხვადასხვა 

მიზეზით რამდენიმეჯერ შეიზღუდა გადაადგილება. მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო 

საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს მოქალაქეების (მათ შორის ექიმ ვაჟა 

გაფრინდაშვილის) ე.წ. საზღვრის კვეთისთვის უკანონო დაკავების/პატიმრობის ფაქტები 

და ე.წ. „ბორდერიზაციის“ პროცესის განახლება.  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ დე ფაქტო ხელისუფლებების მიერ გადაადგილების 

თავისუფლებაზე დაწესებული თვითნებური შეზღუდვები, უარყოფით გავლენას ახდენს 

ადგილობრივ მცხოვრებთა მიერ სხვადასხვა უფლებით სარგებლობაზეც, მათ შორის, 

ჯანდაცვის, განათლების უფლებით სარგებლობაზე, უსაფრთხოების, ცხოვრების სათანადო 

დონის, ოჯახური ცხოვრების უფლებასა და რელიგიის თავისუფლებაზე. ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე პრობლემაა პატიმართა ცემა, არასათანადო მოპყრობა და წამება დროებით 

იზოლატორებსა თუ საპყრობილეებში,  ასევე, სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის უფლების რეალიზება. მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლება 

იზღუდება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, გალისა და 

ახალგორის ყველა სკოლის დაწყებით კლასებში სრულად არის აკრძალული ქართულ 

ენაზე სწავლება, ხოლო ქართული ენა, როგორც უცხო ენა, მხოლოდ სკოლების ნაწილში 

ისწავლება. 

სახალხო დამცველმა, წინა წლების მსგავსად, აქტიურად შეისწავლა იმ დევნილთა 

უფლებრივი მდგომარეობა, რომლებსაც სხვადასხვა მიმართულებით უწევთ 

პრობლემებთან გამკლავება, მათ შორის, ნგრევად ობიექტებში ცხოვრება. სამწუხაროდ, 2019 

წელს ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებები არ იყო 

საკმარისი და დევნილთა ნაწილი სიცოცხლისთვის საშიშ შენობა-ნაგებობაში განაგრძობს 

ცხოვრებას. ამ მხრივ აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს გამოიკვეთა ე.წ. ნგრევადი 

ობიექტებიდან განსახლებული ოჯახების რაოდენობის კლება, რასაც სახალხო დამცველი 

უარყოფითად აფასებს. თუმცა სახალხო დამცველი მიესალმება საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს მიერ 2019 წელს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში დევნილთა 

გრძელვადიანი განსახლების მიზნით გამოსყიდული ბინებიდან საცხოვრებელი სახლების 

დევნილ ოჯახებზე გადანაწილების პრაქტიკას. 
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2019 წელს, ეკომიგრანტთა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით, კვლავ მთავარი 

გამოწვევაა განსახლებისთვის გამოყოფილი თანხების სიმცირე და ეკომიგრაციის 

გამომწვევი მიზეზების თავიდან ასაცილებელი ღონისძიებების ნაკლებობა. გარდა ამისა, 

2019 წელს ასევე გამოიკვეთა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების არაერთგვაროვანი 

მიდგომა სტიქიის შედეგად დაზარალებული და განსახლებას დაქვემდებარებული 

პირების მიმართ. ასევე აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს კვლავ შენარჩუნებულია 

ეკომიგრანტი ოჯახების რაოდენობის ზრდის ტენდენცია. 2019 წლის მონაცემებით, სსიპ 

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 

მონაცემთა ბაზაში 6 187 ეკომიგრანტი ოჯახია რეგისტრირებული. მათგან, სახელმწიფო 

უწყებებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, საცხოვრებლით უზრუნველყვეს 1 957 

ოჯახი.   

2019 წელს, წინა წლების მსგავსად, სახალხო დამცველმა შეისწავლა უცხოელთა 

სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში. მართალია, 2019 წელს თავშესაფრის 

მაძიებელთა მომართვიანობა გაიზარდა, თუმცა, მათთვის ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული 

სტატუსის მინიჭების მაჩვენებელი კვლავ დაბალია. საქართველოს სახალხო დამცველის 

შეფასებით, წინა წლის მსგავსად, 2019 წელს, აღნიშნულთან ერთად, ასევე პრობლემური 

იყო თავშესაფრის მაძიებელთათვის უსაფრთხოების საფუძვლით ლტოლვილის ან 

ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის დასაბუთებულობის საკითხი და 

ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები. სახელმწიფო უსაფრთხოების ან/და 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის საფუძვლით ბინადრობის ნებართვაზე უარის 

თქმის შესახებ გადაწყვეტილებების მაღალი სტატისტიკური მაჩვენებელი, პრობლემაა 

ბინადრობის უფლების მოპოვების მიმართულებითაც. 

2019 წელს მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით, 

კვლავ პრობლემური იყო საქართველოდან გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილების 

გამოტანის შემთხვევაში სტატუსის დადგენის მოთხოვნის უფლების აკრძალვა; 

მოქალაქეობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრების შეზღუდვა; 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის შეზღუდვა; 

აგრეთვე, უსახლკარო მოქალაქეობის არმქონე პირების იმ მუნიციპალური პროგრამებიდან 

გამორიცხვა, რომლებიც მიზნად ისახავენ უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფას.   

დასასრულს, სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ საპარლამენტო ანგარიშში 

წარმოდგენილი რეკომენდაციების შესრულება პრიორიტეტული იქნება ყველა შესაბამისი 

უწყებისთვის, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს საქართველოში ადამიანის უფლებათა 

და თავისუფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  
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1. საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში ასახული რეკომენდაციების 

შესრულების მდგომარეობა 

 

1.1. შესავალი 

საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში შეიცავს რეკომენდაციებს და 

წინადადებებს, რომლებიც შესაბამის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს 

მიემართება და მიზნად ისახავს ანგარიშში გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის 

გზით, ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესებას კონკრეტულ 

სფეროში. წინამდებარე თავში გაანალიზებულია წინა წლის საპარლამენტო ანგარიშში 

ასახული სისტემური ხარვეზების აღმოფხვრისკენ მიმართული რეკომენდაციების 

შესრულების მდგომარეობა.  

საქართველოს სახალხო დამცველმა 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, სახელმწიფო 

უწყებებს და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებს 310 რეკომენდაციით, ხოლო 

საქართველოს პარლამენტს 39 წინადადებით მიმართა. სამწუხაროდ, გარკვეული 

რეკომენდაციები და წინადადებები წლების განმავლობაში მეორდება, რაც მათი 

შესრულების დაბალ ხარისხზე მიუთითებს. სახელმწიფო უწყებებს, არც საანგარიშო 

პერიოდში შეუსრულებიათ სახალხო დამცველის რეკომენდაციების ძირითადი ნაწილი, 

შესაბამისად, აღნიშნული უარყოფითი ტენდენცია 2019 წელსაც შენარჩუნდა. 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების 

არადამაკმაყოფილებელ ხარისხზე  მიუთითებს აგრეთვე პარლამენტის დასკვნაც, 

რომლითაც პარლამენტმა საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო 

ანგარიშის საფუძველზე საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით1 გაცემული 

დავალებების2 შესრულების ხარისხი შეაფასა. კერძოდ, საქართველოს პარლამენტის 

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის დასკვნის 

მიხედვით, საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით გაცემული დავალებების 

(რეკომენდაციების) მხოლოდ 32% (73 რეკომენდაცია) შესრულდა.3 

                                                   
1 საქართველოს პარლამენტის 2018 წლის 19 ივლისის №3148-რს დადგენილება, „2017 წელს საქართველოში 

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს სახალხო 

დამცველის ანგარიშის თაობაზე. 

2 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 163-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს 

პარლამენტი, საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის საფუძველზე იღებს დადგენილებას ან 

რეზოლუციას, რომელიც უნდა შეიცავდეს ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის შეფასებას, აგრეთვე პარლამენტის 

დავალებებს და მათი შესრულების მონიტორინგის ვადებს. 

3 საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის  

2019 წლის 12 დეკემბრის №2-22095/19 დასკვნა: „2017 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის 
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2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშის 310 რეკომენდაციიდან საქართველოს პარლამენტის 

დადგენილებაში4 250 რეკომენდაცია  აისახა, რომელთა შესასრულებლად პარლამენტმა 

სახელმწიფო უწყებებისა და ადგილობრივი თვითმართველობების მიმართ 259 დავალება 

გასცა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს პარლამენტის დადგენილებაში, საქართველოს 

სახალხო დამცველის  რეკომენდაციების ტექსტის ფორმულირების ან ადრესატი უწყების 

ცვლილების გამო, 18 შემთხვევაში სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შესრულების 

მდგომარეობის შეფასება შეუძლებელი გახდა. მათგან, 11 რეკომენდაციასთან 

დაკავშირებით, საპარლამენტო დადგენილებით გაცემული 11 დავალებით პარლამენტმა 

სახელმწიფო უწყებებს განსხვავებული მიზნები დაუდგინა. 

საპარლამენტო დადგენილებაში პარლამენტმა არ გაიზიარა სახალხო დამცველის 2018 

წლის საპარლამენტო ანგარიშის 60 რეკომენდაცია. ტენდენციის სახით შეიძლება ითქვას, 

რომ ამ რეკომენდაციების ძირითადი ნაწილის  მიზანი იყო უცხო ქვეყნის და 

მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებების დაცვა, ლგბტ+ თემის უფლებრივი 

მდგომარეობის გაუმჯობესება და სექსუალური, რეპროდუქციული განათლების 

უზრუნველყოფა. დადგენილებაში ასევე არ ასახულა სახალხო დამცველის ის 

რეკომენდაციები, რომლებიც ძალოვან უწყებებს გამჭირვალობის მაღალი ხარისხის 

უზრუნველყოფისკენ მოუწოდებდა. მაგალითად, როგორიცაა: სპეციალურ ოპერაციებში 

მონაწილე სამართალდამცავების სამხრე კამერებით აღჭურვა, პოლიციის 

დეპარტამენტებში, სამმართველოებსა და განყოფილებებში სათვალთვალო კამერების 

დამონტაჟება ყველა იმ ადგილას, სადაც დაკავებულს, მოწმეს და გასაუბრებაზე 

ნებაყოფლობით მიწვეულ პირს უწევთ ყოფნა და სხვ.  

საპარლამენტო დადგენილების მიღმა დარჩენილი სახალხო დამცველის 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშის რეკომენდაციების შესრულების ხარისხი უკიდურესად 

არადამაკმაყოფილებელია. სახელმწიფო უწყებებმა 60 რეკომენდაციიდან მხოლოდ 2 

შემთხვევაში შეასრულეს სახალხო დამცველის მითითება.5 

                                                   
თაობაზე“. საქართველოს პარლამენტის 2018 წელის 19 ივლისის №3148-რს დადგენილებით გაცემული 

რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე. 

4 საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 20 სექტემბრის №5003-Iს დადგენილება, „2018 წელს 

საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე. 

5 საპარლამენტო დადგენილების მიღმა დარჩენილი შესრულებული რეკომენდაციები, სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიემართებოდა. სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახური: დროულად შეისწავლოს წინამდებარე თავში განხილული და საჯარო წყაროებით 

გავრცელებული უკანონო შემოწირულობებისა და ამომრჩევლის მოსყიდვის შესაძლო ყველა ფაქტი, 

შესწავლის შედეგების შესაბამისად გაატაროს კანონისმიერი ღონისძიებები და აღნიშნულის თაობაზე 

ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას;  2) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო: საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფაილური სისტემებისა და მათში არსებული მონაცემების შენახვის 

ვადების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 23 იანვრის №53 
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როგორც ზემოთ აღინიშნა, პარლამენტმა სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშის 

რეკომენდაციების საფუძველზე, შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს 259 დავალება მისცა, 

მათგან 27 დავალება ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს მიემართებოდა და მათი 

შესრულების ხარისხს ამავე თავში, ცალკე ქვეთავში განვიხილავთ. ზემოთ ასევე 

აღვნიშნეთ, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციების ტექსტის ფორმულირების ან 

ადრესატი უწყების ცვლილების გამო, 18 შემთხვევაში რეკომენდაციის შესრულების 

ხარისხის შეფასება შეუძლებელი გახდა. სახელმწიფო უწყებების მიერ, სახალხო 

დამცველის აპარატისთვის შესაბამისი ინფორმაციის მოუწოდებლობის გამო, ასევე 

შეუძლებელია დამატებით 11 დავალების შესრულების საკითხის შეფასება. 

ზემოაღნიშნულზე დაყრდნობით, პირველ ნაწილში შევაფასებთ საპარლამენტო 

დადგენილებაში ასახული 203 დავალების შესრულების მდგომარეობას.  

2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, ზემოაღნიშნული  203  დავალებიდან 

შესრულებულია 20% და შეუსრულებელია 58%. სახელმწიფო უწყებების საქმიანობის 

შედეგად, საპარლამენტო დავალებების 18% ნაწილობრივ შესრულებულად ფასდება. 

აღნიშნული პროცენტული მაჩვენებლები რიცხობრივად შემდეგნაირად გამოიყურება: 

 შესრულებულია: 41 საპარლამენტო დავალება;  

 ნაწილობრივ არის შესრულებული: 37 საპარლამენტო დავალება; 

 არ არის შესრულებული: 117 საპარლამენტო დავალება; 

 უწყებისგან დამოუკიდებელი მიზეზის გამო შეუძლებელია შეფასდეს 8 

საპარლამენტო დავალების შესრულება. 

 

                                                   
ბრძანებაში შევიდეს ცვლილებები და პოლიციის დეპარტამენტებში, სამმართველოებსა და 

განყოფილებებში არსებული ვიდეოსათვალთვალო სისტემის ჩანაწერების შენახვის მინიმალურ ვადად 

განისაზღვროს 14 დღე. 

20%

58%

18%
4%

საპარლამენტო დადგენილების შესრულების 

მდგომარეობა
დიაგრამაზე გამოსახული მონაცემები ასახავს საპარლამენტო დადგენილებით გაცემული 203 დავალების 

შესრულებულის მდგომარეობას

შესრულდა არ  შესრულდა ნაწილობრივ შესრულდა შეუძლებელია შეფასება
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აღნიშნული მონაცემების ანალიზი ცხადყოფს, რომ სახელმწიფო უწყებების მიერ, 

საპარლამენტო დავალებების შესრულების ხარისხი, გასული წლების მსგავსად, 

არადამაკმაყოფილებელია.  

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით, 

„2018 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე“ 

სახელმწიფო უწყებებისადმი გაცემული საპარლამენტო დავალებების შესრულების 

ხარისხის შესახებ დეტალურ და სრულყოფილ ინფორმაციას წარმოადგენს სპეციალური 

ანგარიშის სახით, საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და 

სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში, საპარლამენტო დავალებების შესრულების შესახებ 

სახელმწიფო უწყებების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშების განხილვისას.  

საქართველოს სახალხო დამცველი ყველა სახელმწიფო უწყებას შეახსენებს, რომ   

საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში ისინი შებოჭილნი არიან 

ადამიანის უფლებებით და თავისუფლებებით როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლით. 

საქართველოს კონსტიტუციის 35-ე მუხლის მიხედვით, საქართველოში ადამიანის 

უფლებების დაცვას ზედამხედველობს სახალხო დამცველი და სახალხო დამცველის 

აპარატისთვის ინფორმაციის მოწოდების ვალდებულება, „საქართველოს სახალხო 

დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, ყველა სახელმწიფო 

ორგანოს აკისრია. მნიშვნელოვანია, ცენტრალურმა და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 

გამოხატოს პოლიტიკური ნება ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების დასაცავად, 

რაც შემდგომში უზრუნველყოფს წლების განმავლობაში გადაუჭრელი პრობლემების 

მოგვარებას.  

როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოს სახალხო დამცველმა, 2018 წლის საპარლამენტო 

ანგარიშში საქართველოს პარლამენტს 39 წინადადებით მიმართა. საგულისხმოა ის ფაქტი, 

რომ საქართველოს პარლამენტის მიმართ გაცემული წინადადებების შესრულების 

საკითხზე მსჯელობისთვის, საქართველოს პარლამენტში სამუშაო ჯგუფი 2020 წლის 24 

თებერვალს შეიქმნა.6 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშში, რეკომენდაციები და 

წინადადებები სისტემური ხასიათის პრობლემების მოგვარებას ისახავს მიზნად, ამდენად 

მათზე დროული და ეფექტიანი რეაგირება, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ვიმედოვნებთ, 

სამუშაო ჯგუფი დროულად შეუდგება საქმიანობას და აქტიურად გადაიდგმება ნაბიჯები 

ჩვენი წინადადებების შესასრულებლად.   

ქვემოთ მოკლედ წარმოგიდგენთ სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო 

ანგარიშში გაცემული არსებითი ხასიათის რეკომენდაციების შესრულების ხარისხს 

სახელმწიფო ინსტიტუტების, უფლებებისა და უფლებრივი ჯგუფების მიხედვით. 

                                                   
6 საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის, 2020 წლის 26 

თებერვლის №2437/4-2-1/20 წერილი. 
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აღნიშნული საკითხების გარშემო დამატებით ინფორმაციას შესაბამის თემატურ თავებში 

იხილავთ. 

 

1.2. სახელმწიფო უწყებების მიერ რეკომენდაციების შესრულების 

მდგომარეობა  

სასამართლო სისტემა 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, სამართლიანი სასამართლოს უფლების 

უზრუნველსაყოფად, აგრეთვე, სასამართლოს სისტემის ინსტიტუციური განვითარების 

მიზნით, საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს პარლამენტს 9 წინადადებით 

მიმართა, ხოლო იუსტიციის სამინისტროს მიმართ 1 რეკომენდაცია გასცა. სამწუხაროდ, 

საქართველოს პარლამენტმა მხოლოდ 1 შემთხვევაში შეასრულა სახალხო დამცველის 

წინადადება, დანარჩენი ყველა წინადადება და რეკომენდაცია, შეუსრულებელია.  

სახალხო დამცველმა საქართველოს პარლამენტს მოსამართლეთა დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ნათელი და განჭვრეტადი წინაპირობების განსაზღვრის წინადადებით 

მიმართა. სახალხო დამცველი მიესალმება საერთო სასამართლოების შესახებ 

საქართველოს ორგანულ კანონში შეტანილ ცვლილებებს7 და დადებითად აფასებს 

პარლამენტის მიერ სახალხო დამცველის წინადადების შესრულებას.  

სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წლის საგაზაფხულო სესიაზე დაგეგმილი იყო 

ახალი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის საპარლამენტო განხილვა,8  

აღნიშნული კანონის პროექტი საქართველოს პარლამენტში ამ დრომდე (2020 წლის 31 

მარტის მდგომარეობით) არ  ყოფილა ინიცირებული.  

საქართველოს სახალხო დამცველი 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში განსაკუთრებულ 

ყურადღებას ამახვილებდა საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა არჩევის პროცესის 

მნიშვნელობაზე. სახალხო დამცველმა საქართველოს პარლამენტს მოსამართლეთა 

შერჩევა-დანიშვნის პროცესის რეფორმირების თაობაზე, წინადადებით მიმართა, რათა 

კრიტერიუმები ობიექტურ საწყისებზე ყოფილიყო დამყარებული, ხოლო მოსამართლეთა 

გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის წესი გაუქმებულიყო. სამწუხაროდ, საპარლამენტო 

წინადადება არც ამჯერად შესრულებულა. 

 

                                                   
7  „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 

2019 წელი  13 დეკემბერი. 

8 იხ. საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის საგაზაფხულო სესიისათვის გათვალისწინებული 

საქართველოს მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიანი გეგმა. გვ. 129, პუნქტი: 106. 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:< https://bit.ly/2CJRVdc > [ბოლოს ნანახია 2020 წლის 19 მარტს]. 

https://bit.ly/2CJRVdc
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პროკურატურის სისტემა 

საქართველოს პროკურატურის მიმართ, 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში სახალხო 

დამცველმა 25 რეკომენდაცია გასცა. ამასთან, საქართველოს სახალხო დამცველმა 

პარლამენტსაც მიმართა, დაეწყო გენერალური პროკურატურის რეფორმა, რომელსაც 

საპროკურორო საბჭოს კონსტიტუციური როლი უნდა გაეთვალისწინებინა. საქართველოს 

პროკურატურამ სახალხო დამცველის 6 რეკომენდაცია შეასრულა, ნაწილობრივ შეასრულა 

2  და არ შეუსრულებია 17 რეკომენდაცია. სამწუხაროდ, არც საქართველოს პარლამენტს 

შეუსრულებია სახალხო დამცველის წინადადება. 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა თემირლან მაჩალიკაშვილისა და ხორავას 

ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეებზე. თემირლან მაჩალიკაშვილის მიმართ ძალის 

გამოყენების თაობაზე დაწყებული გამოძიება, სისხლის სამართლის კანონით 

გათვალისწინებული ქმედების არარსებობის გამო, 2020 წლის 25 იანვარს შეწყდა. 

პროკურატურის მიერ წარმართული გამოძიება ხარვეზებს შეიცავდა, რის გამოც, სახალხო 

დამცველის რეკომენდაცია, ეფექტიანი გამოძიების წარმართვის ნაწილში, 

შეუსრულებლად მიგვაჩნია.  

ასევე, ხორავას ქუჩაზე 2 არასრულწლოვნის მკვლელობის ფაქტზე წარმოებული 

ხარვეზიანი გამოძიების გამო დაწყებული სამსახურებრივი შემოწმების შედეგები ამ 

დრომდე არ გამხდარა საზოგადოებისთვის ცნობილი, რაც სახალხო დამცველის ერთ-ერთი 

რეკომენდაცია იყო.  

 

პენიტენციური სისტემა 

პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტროს მიმართ 32 და საქართველოს მთავრობის მიმართ 1 რეკომენდაცია 

გასცა, ხოლო საქართველოს პარლამენტს 5 წინადადებით მიმართა. 

საქართველოს პარლამენტს არცერთ შემთხვევაში არ გაუზიარებია სახალხო დამცველის 

წინადადება. არც საქართველოს მთავრობას შეუსრულებია სახალხო დამცველის 

რეკომენდაცია. იუსტიციის სამინისტრომ არ შეასრულა 16 რეკომენდაცია, შეასრულა 4 და 

ნაწილობრივ შეასრულა 3 რეკომენდაცია. საგულისხმოა, რომ იუსტიციის სამინისტროს 

მხრიდან მოთხოვნილი ინფორმაციის მოუწოდებლობის გამო, სახალხო დამცველის 

აპარატში ვერ მოხერხდა სამინისტროს მიერ 8 რეკომენდაციის შესრულების ხარისხის 

შეფასება. პენიტენციურ სისტემაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, სახალხო 

დამცველის მიერ გაცემული 1 რეკომენდაცია არ ექვემდებარება შეფასებას.9 

                                                   
9 სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიხედვით, იუსტიციის სამინისტროს უნდა უზრუნველეყო 

პენიტენციური სამსახურის გენერალური ინსპექციის მიერ შესაბამისი საქმიანობის განხორციელება, რაც 
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2018  წლის საპარლამენტო ანგარიშში საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს 

მთავრობის მიმართ გასცა რეკომენდაცია, რომელიც წამებისა და არაადამიანური 

მოპყრობის ეფექტიანი დოკუმენტირებისა და გამოძიების მიზნით, ქვეყანაში 

სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის სტამბოლის პროტოკოლის პრინციპების 

შესაბამისად ჩატარების პრაქტიკის დანერგვას, და ამ მიზნით მთავრობის მხრიდან გეგმის 

შემუშავებას შეეხებოდა. საქართველოს სახალხო დამცველი, იუსტიციის სამინისტროს 

მიმართ გაცემული რეკომენდაციით, უწყებას ასევე მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობის 

ფაქტების ეფექტიანი გამოვლენისა და ხარისხიანი დოკუმენტირებისთვის 

სახელმძღვანელო პრინციპების შექმნის აუცილებლობაზე, სადაც გაიწერებოდა ექიმის 

მიერ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაზიანების აღრიცხვის წესი და 

დოკუმენტირებისას საეჭვო დაზიანებების შერჩევის კრიტერიუმები. 

იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს მთავრობა და იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს 

პარლამენტის დადგენილების შესაბამისად, ვალდებულები იყვნენ, შეესრულებინათ 

ზემოაღნიშნული რეკომენდაციები, უწყებებთან კომუნიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ 

მთავრობას რეკომენდაცია არ შეუსრულებია, ხოლო იუსტიციის სამინისტროდან გვეცნობა, 

რომ  მიმდინარეობს მუშაობა სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავებაზე, რასაც 

სახალხო დამცველი მიესალმება. მიუხედავად ამისა, საანგარიშო პერიოდში 

რეკომენდაცია არ შესრულებულა.  

პოზიტიურად უნდა შეფასდეს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 

საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შესრულება, რომელიც გულისხმობდა 

პენიტენციურ დაწესებულებებში ვიდეოჩანაწერების შენახვის ვადის გაზრდას. 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 13 მაისის ბრძანების შესაბამისად, 

პენიტენციურ დაწესებულებებში ვიდეოჩანაწერების შენახვის ვადად 30 დღე 

განისაზღვრა.10 

კვლავ ხარვეზიანია საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის №131 

ბრძანების მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი, რომლის მიხედვით, პატიმრის სხეულზე დაზიანების 

გამოვლენის შემთხვევაში, პენიტენციური დაწესებულების ექიმი ვალდებულია, 

აღნიშნულის შესახებ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას 

                                                   

ერთი ტიპის დაწესებულებიდან, მსჯავრდებულის მეორე ტიპის დაწესებულებაში გადაყვანის 

შემთხვევაში, მსჯავრდებულის რისკის 20 დღის ვადაში გადაფასებას და შესაბამის დაწესებულებაში 

გადაყვანას უზრუნველყოფდა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, პენიტენციურ სამსახურში 

განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, ერთი პენიტენციური დაწესებულებიდან მეორე ტიპის 

დაწესებულებაში პირის გადაყვანის შემთხვევაში, აღარ ხდება პატიმრის რისკის გადაფასება. 

10 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, 2019 წლის 13 მაისის №403 ბრძანება - „ვიზუალური ან/და 

ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობისა და კონტროლის განხორციელების, ჩანაწერების 

შენახვის, წაშლისა და განადგურების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 მაისის №35 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“. 
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აცნობოს, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფია და 

ინსტიტუციური თვალსაზრისით, არ არის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი.   

სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიუხედავად, საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს მიერ პატიმართა დეესკალაციის ოთახში მოთავსების მაქსიმალურ ვადად არ 

განსაზღვრულა 24 საათი, დეესკალაციის ოთახში მოთავსებული პირები ასევე არ არიან 

უზრუნველყოფილი ფსიქოლოგის, ფსიქიატრის, სოციალური მუშაკის, ექიმის და 

დაწესებულების სხვა თანამშრომლების ერთობლივი მულტიდისციპლინური გუნდის 

მუშაობის სერვისით. სამინისტროს არ შეუსრულებია რეკომენდაციის არც ის ნაწილი, 

რომელიც უწყებას დეესკალაციის ოთახებში უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით, მათი 

რბილი მასალით მოპირკეთებისკენ მოუწოდებდა. 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემა 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, სახალხო დამცველის 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში 39 რეკომენდაცია გაიცა.11 სამინისტრომ სრულყოფილად 

შეასრულა სახალხო დამცველის მიერ გაცემული 7 რეკომენდაცია, ხოლო ნაწილობრივ - 8. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 23 შემთხვევაში არ შეასრულა საქართველოს 

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია. 

სახალხო დამცველმა, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში რეკომენდაცია მისცა შეემუშავებინა პოლიციელებისთვის 

სახელმძღვანელო დოკუმენტი/ინსტრუქცია დაკავებული პირისთვის უფლებების 

განმარტების შესახებ. სამინისტროდან მიღებული პასუხის შესაბამისად ირკვევა, რომ 

მიმდინარეობს „დაკავების სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების შესახებ“ 

დოკუმენტის პროექტის შემუშავება, რომელიც ითვალისწინებს დაკავებული პირისთვის 

უფლებების განმარტების შესახებ ინსტრუქციას, რასაც სახალხო დამცველი მიესალმება. 

აგრეთვე, სახალხო დამცველი სამინისტროსგან მოითხოვდა პილოტურ რეჟიმში, პოლიციის 

რამდენიმე დაწესებულებაში დაკავებული პირის გამოკითხვის პროცესის უწყვეტი 

აუდიო-ვიდეოგადაღების უზრუნველყოფას; ძალადობის მსხვერპლთა, მათ შორის, 

სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა გამოკითხვის წესების 

შემუშავებას, რათა თავიდან ყოფილიყო არიდებული ამ უკანასკნელთა მეორადი 

ვიქტიმიზაცია. საპარლამენტო ანგარიშში ყურადღება იყო გამახვილებული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ძალადობის, მათ შორის, სექსუალური ძალადობის 

შემთხვევების შესახებ უნიფიცირებული, დეტალური სტატისტიკის წარმოების 

აუცილებლობაზეც. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან კომუნიკაციის 

შედეგად დადგინდა, რომ უწყებას აღნიშნული რეკომენდაციები საანგარიშო პერიოდში 

არ შეუსრულებია. 

                                                   
11 შესაბამისი ინფორმაციის არქონის გამო, ვერ შეფასდება საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 

გაცემული 1 რეკომენდაცია.  
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სახალხო დამცველი პოზიტიურად აფასებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი 

მოთავსების იზოლატორების რაოდენობის გაზრდას, სადაც მოთავსებული პირები 

უზრუნველყოფილნი იქნებიან სამედიცინო პუნქტის მომსახურებით. 

ფსიქიატრიული დაწესებულებები 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, საქართველოს სახალხო დამცველმა პარლამენტის 

მიმართ 5 წინადადება გასცა, რომელთაგან არცერთი არ შესრულებულა, ხოლო 

აღმასრულებელ ხელისუფლებას 9 რეკომენდაციით მიმართა, და მათგან 2 რეკომენდაცია 

შესრულდა.  

საქართველოს სახალხო დამცველმა, 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშით გაცემული 

რეკომენდაციით, საქართველოს მთავრობას მიუთითა, მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად,12 იმ ფსიქიატრიული დაწესებულებებისთვის, რომელთა წილის 50%-ზე მეტს 

სახელმწიფო ფლობს, სპეციალური წესი დამტკიცებულიყო მედიკამენტების შესასყიდად. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს ასევე მიეცა რეკომენდაცია, ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში 6 თვეზე მეტი ხნით მოთავსებული პაციენტების საჭიროებები 

შეეფასებინა და მათ სათემო სერვისებზე გადაყვანაზე ეზრუნა. სამწუხაროდ, 

საქართველოს მთავრობას და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს აღნიშნული 

რეკომენდაციები არ შეუსრულებიათ. 

ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა 

საქართველოს სახალხო დამცველმა, ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებით, 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში 26 რეკომენდაცია გასცა, მათ შორის 2 რეკომენდაცია 

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს მიემართებოდა. დარჩენილი 24 

რეკომენდაციიდან, სახელმწიფო უწყებებს სახალხო დამცველის 19 რეკომენდაცია არ 

შეუსრულებიათ. სრულყოფილად შესრულებულად მხოლოდ 1 რეკომენდაცია შეიძლება 

შეფასდეს, დანარჩენ 4 შემთხვევაში რეკომენდაციები ნაწილობრივ შესრულდა.  

წლების განმავლობაში პრობლემად რჩება სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების 

საჭიროებების გამოვლენა და სიღარიბის საფუძვლით მათი სახელმწიფო ზრუნვაში 

განთავსების თავიდან აცილება. 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში ყურადღება 

გამახვილდა სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ტრავმული გამოცდილების მქონე რთული 

ქცევის ბავშვთა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული ფსიქოსოციალური და 

სარეაბილიტაციო პროგრამების შემუშავების აუცილებლობაზე. რეკომენდაციების 

შესრულების მწვავე საჭიროების მიუხედავად, საქართველოს ოკუპირებული 

                                                   
12 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი, მუხ. 3, პუნქტი „ა.თ“. 
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ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს, რეკომენდაციები არ შეუსრულებია. 

საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიხედვით, საქართველოს მთავრობას, 

„სექსუალური ექსპლუატაციის და სექსუალური ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის შესახებ“ 

ევროპის საბჭოს კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე უნდა უზრუნველეყო 

სამოქმედო გეგმის შემუშავება. სამწუხაროდ, არც ეს რეკომენდაცია შესრულებულა. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებთან დაკავშირებით, საქართველოს 

სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 45 რეკომენდაცია გაიცა, მათ 

შორის 10 რეკომენდაცია ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს მიემართებოდა. 

დარჩენილი 35 რეკომენდაციიდან სახელმწიფო უწყებების საქმიანობის შედეგად, 

სრულყოფილად შესრულდა სახალხო დამცველის 3 რეკომენდაცია, ხოლო ნაწილობრივ 

შესრულდა 7. უწყებების საქმიანობის შედეგად, 23 შემთხვევაში, სახალხო დამცველის 

რეკომენდაცია არ შესრულდა, 2 რეკომენდაციის შესრულების ხარისხის განსაზღვრის 

მიზნით მოთხოვნილი ინფორმაცია კი, სახალხო დამცველის აპარატისთვის არ 

მოუწოდებიათ.  

2019 წელს ეფექტიანი ნაბიჯები არ გადადგმულა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა უფლებების რეალიზების უზრუნველსაყოფად. „შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ გაეროს კონვენციისა და უნივერსალური დიზაინის 

პრინციპების მოთხოვნათა გათვალისწინებით, კვლავ არ დამტკიცებულა მისაწვდომობის 

ეროვნული სტანდარტი.  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების საჭიროებიდან გამომდინარე, 

საქართველოს სახალხო დამცველმა არაერთი რეკომენდაცია გასცა საპარლამენტო 

ანგარიშში, რომელიც ეხებოდა დეტალური სტატისტიკის წარმოებას შშმ პირთა 

დასაქმების უზრუნველსაყოფად, აგრეთვე იმ პაციენტთა საჭირო მედიკამანეტებით 

უზრუნველყოფას, რომლებიც არ სარგებლობენ სოციალური ბენეფიტით და არ ჰყავთ 

მხარდამჭერთა ქსელი. სამწუხაროდ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საანგარიშო 

პერიოდში ამ მიმართულებით ეფექტიანი ნაბიჯები არ გადაუდგამს. 

სამინისტროს აგრეთვე მიეცა რეკომენდაცია, უმოკლეს ვადაში შეემუშავებინა 

დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგია, რის შედეგადაც დაიწყებდა თემზე 

დაფუძნებული სერვისების დანერგვას. ზემოაღნიშნულ რეკომენდაციასთან ერთად, 

სამინისტროს აგრეთვე არ შეუსრულებია სახალხო დამცველის ის რეკომენდაცია, რომელიც 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე 

ზედამხედველობის ეფექტიანი მექანიზმის დანერგვის საჭიროებასა და შესაბამისი 

მეთოდოლოგიის შექმნის მნიშვნელობაზე ამახვილებდა ყურადღებას. 
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პოზიტიურად უნდა შეფასდეს სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 

სახელმწიფო პროგრამის სათემო ორგანიზაციების ბიუჯეტის, იმ კომპონენტების ზრდა, 

რომლებიც შშმ პირთა და ხანდაზმულთა სათემო მომსახურების უზრუნველყოფას 

მოხმარდება. 

ხანდაზმულ პირთა უფლებები 

ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს 

სახალხო დამცველმა, 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, უმაღლეს სახელმწიფო 

ორგანოთა მიმართ 12 რეკომენდაცია გასცა. მათგან მხოლოდ 1 რეკომენდაცია შესრულდა, 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ. სახალხო დამცველი არაერთი წელია მიუთითებს 

დაბერების სახელმწიფო პოლიტიკის ეროვნული კონცეფციის დამტკიცების 

აუცილებლობაზე. საანგარიშო პერიოდში არც დაბერების სახელმწიფო პოლიტიკის 

ეროვნული კონცეფცია დამტკიცებულა და არც ახალი ეროვნული სამოქმედო გეგმა. კვლავ 

პრობლემურია ხანდაზმულთა 24-საათიანი სათემო სერვისების შესაბამისი სტანდარტების 

არარსებობა.  

გენდერული თანასწორობა 

გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად, საქართველოს სახალხო დამცველმა, 2018 

წლის საპარლამენტო ანგარიშში, უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოებს 23 რეკომენდაციით 

მიმართა. მათგან შესრულებულად შეიძლება ჩაითვალოს 3, ხოლო ნაწილობრივ 

შესრულებულად 5 რეკომენდაცია. დანარჩენი 15 რეკომენდაცია შეუსრულებელია. 

საქართველოს სახალხო დამცველმა, საქართველოს პარლამენტს ასევე მიმართა 1 

წინადადებით, მაგრამ ამ ეტაპისთვის, სამწუხაროდ, ესეც შეუსრულებელია.   

საქართველოს სახალხო დამცველი 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში მიუთითებდა 

ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებით სარგებლობის და 

თანამდევი გასაცემლის წესის ცვლილების საჭიროებაზე, იმგვარად, რომ ორივე 

მშობლისთვის თანაბრად ყოფილიყო უზრუნველყოფილი ამ შესაძლებლობით 

სარგებლობა. ანგარიშში ყურადღება აგრეთვე გამახვილდა ანტენატალური ზრუნვისადმი 

სისტემური მიდგომის და მშობიარობის შემდგომ ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისის 

უზრუნველყოფის საჭიროებაზეც, თუმცა ამ რეკომენდაციების შესასრულებლად, 

პოზიტიური ნაბიჯები არ გადადგმულა. 

ნაწილობრივ შესრულებულად შეიძლება შეფასდეს მარტოხელა და მრავალშვილიანი 

მშობლების დახმარების ღონისძიებების მიზნით გაცემული რეკომენდაცია. საქართველოს 

მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, 2019 წლიდან მრავალშვილიანი მშობლის 

სტატუსის მქონე პირის, რომელსაც ჰყავს 4 არასრულწლოვანი შვილი ან/და ნაშვილები, 

ელექტროენერგიის მოხმარებისას შესაბამისი სუბსიდიით ისარგებლებს. 
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კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა უფლებრივი 

მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, სახალხო დამცველმა 10 რეკომენდაცია გასცა. 

სახელმწიფო უწყებების მიერ სახალხო დამცველის 6 რეკომენდაციის შესრულება 

სრულყოფილად, ხოლო 1 ნაწილობრივ შესრულებულად ფასდება. სახალხო დამცველის 3 

რეკომენდაცია არ შესრულებულა. 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, საქართველოს სახალხო დამცველმა გამყოფი ხაზის 

მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების 

დროებით სამთავრობო კომისიის მიმართ გასცა რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც 

უწყებას უნდა გაეძლიერებინა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზიანებული ქონების 

რეაბილიტაციისა და კომპენსაციის სამუშაოები, აგრეთვე უნდა ეზრუნა ადგილობრივი 

მოსახლეობის დასაქმებისა და შემოსავლის წყაროს მოძიების პროგრამების შემუშავებაზე. 

სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ სამინისტროს ეს რეკომენდაციები  არ შეუსრულებია. 

სახალხო დამცველი პოზიტიურად  აფასებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშით 

გაცემული რეკომენდაციების შესრულებას, რაც სამოქალაქო საზოგადოების 

წარმომადგენლებთან რეგულარული კონსულტაციების გამართვაში, აგრეთვე,  სხვადასხვა 

დონორ ორგანიზაციებთან მოლაპარაკების წარმოებაში გამოიხატა, რომლის მიზანი 

აფხაზეთში და, განსაკუთრებით, გალის რაიონის სკოლის მოსწავლეებისა და 

ახალგაზრდებისათვის არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობების 

ხელშეწყობა იყო. 

სახალხო დამცველი პოზიტიურად აფასებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 

ექიმების მონაწილეობას გადამზადების პროგრამებში, აგრეთვე, ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის ქართული ენის სწავლებაზე 

ხელმისაწვდომობას.  

სამწუხაროდ, საქართველოს გენერალურ პროკურატურია საზოგადოებისთვის არ 

მიუწოდებია ინფორმაცია 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ უგზო-უკვლოდ 

გაუჩინარებული პირების შესახებ საქმის გამოძიების მიმდინარეობისა და პროგრესის 

თაობაზე. 

რწმენის და რელიგიის თავისუფლება 

საქართველოს სახალხო დამცველმა რწმენისა და რელიგიის თავისუფლებასთან 

დაკავშირებით, 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოთა 

მიმართ 7 რეკომენდაცია გასცა. აღნიშნულთაგან შესრულდა მხოლოდ 1 რეკომენდაცია, 6 

რეკომენდაცია არ შესრულებულა. 
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ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი 

დანაშაულების გამოძიება. რეკომენდაციის ადრესატ უწყებებს კვლავ არ წარმოუდგენიათ  

დეტალური ინფორმაცია, 2012-2014 წლებში მუსლიმი მოსახლეობის წინააღმდეგ 

განხორციელებულ ქმედებებზე მიმდინარე გამოძიების, ასევე, იეჰოვას მოწმეების და სხვა 

რელიგიური გაერთიანებების წარმომადგენლების მიმართ ჩადენილი სავარაუდო 

სამართალდარღვევების შემთხვევებზე განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ. 

კვლავ პრობლემურია სახელმწიფოს  საქმიანობა საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული 

საკულტო ნაგებობების ისტორიული მესაკუთრეებისთვის დაბრუნების 

უზრუნველსაყოფად. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან კომუნიკაციის 

შედეგად, სახელმწიფოს მხრიდან ამ მიმართულებით კონკრეტული აქტივობა არ 

გამოიკვეთა.  

ეროვნული უმცირესობების დაცვა და სამოქალაქო ინტეგრაცია 

ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხების მოსაგვარებლად, 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, საქართველოს სახალხო დამცველმა, უმაღლეს 

სახელმწიფო ორგანოთა მიმართ 15 რეკომენდაცია გასცა.  სახელმწიფო უწყებებს არ 

შეუსრულებიათ სახალხო დამცველის 10 რეკომენდაცია, ნაწილობრივ შესრულებულად 

შეფასდა 4, სრულყოფილად შესრულდა მხოლოდ 1 რეკომენდაცია. 

საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა ხელშემწყობი პროგრამები მცირერიცხოვანი 

ეროვნული უმცირესობების ენების სწავლების მიზნით, არც განათლების სისტემის 

რეფორმის ფარგლებში, ე.წ. „ახალი სკოლის მოდელშია“ გათვალისწინებული ეროვნული 

უმცირესობების მონაწილეობა.  

უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში სახელმწიფო ენის სწავლების გაძლიერების 

მიმართულებით, 2019 წელს გადაიდგა პოზიტიური ნაბიჯები, რაც შესაბამისი 

კვალიფიკაციის მქონე პედაგოგების რაოდენობის გაზრდასა და მათთვის ანაზღაურების 

მომატებაში გამოიხატება. 

სოციალური და ეკონომიკური უფლებები 

წინამდებარე ქვეთავის მიზნებისთვის, შეფასდება საქართველოს სახალხო დამცველის 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშის რამდენიმე13 თავში გაცემული რეკომენდაციების 

შესრულების ხარისხი. სოციალური და ეკონომიკური უფლების უზრუნველყოფის მიზნით, 

                                                   
13„სოციალური უზრუნველყოფის უფლება“, „სათანადო საცხოვრებლის უფლება“, „ჯანმრთელობის დაცვის 

უფლება“, „საკუთრების უფლება“, „შრომის უფლება“. 
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საქართველოს სახალხო დამცველმა, სახელმწიფო უწყებების მიმართ 18 რეკომენდაცია, 

ხოლო საქართველოს პარლამენტის მიმართ 4 წინადადება გასცა.14 

სახალხო დამცველის მიერ სახელმწიფო უწყებების მიმართ გაცემული 

რეკომენდაციებიდან, მხოლოდ 1 შეფასდა შესრულებულად. ასეთივე მაჩვენებელია 

რეკომენდაციის ნაწილობრივ შესრულების კომპონენტშიც. სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, 

რომ 13 რეკომენდაცია, ისევე როგორც პარლამენტის მიმართ წარდგენილი 4 წინადადება არ 

შესრულებულა.15  

საქართველოს სახალხო დამცველმა 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში სოციალური 

უზრუნველყოფის უფლების რეალიზების მიზნით, საარსებო შემწეობის დანიშვნის 

ვადების შესამცირებლად, შესაბამის ნორმატიულ აქტებში ცვლილებების შეტანის 

რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მაგრამ არც ეს 

რეკომენდაცია შესრულებულა.  

საქართველოს მთავრობას არ შეუმუშავებია პროფილური სახელმწიფო პროგრამა, 

რომელიც ონკოლოგიურ დაავადებათა შემთხვევების დროულ გამოვლენას და 

პაციენტებისთვის სათანადო მკურნალობის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფდა. 

პოზიტიურად უნდა შეფასდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ 2019 წელს 

მიღებული დადგენილება,16 რომელიც სამედიცინო განათლების ფარგლებში ექთნების 

მომზადებას და პროფესიული რეგულირების მდგრადი სისტემის ჩამოყალიბებას 

უზრუნველყოფს. 

მართალია საქართველოს პარლამენტში სამუშაო ჯგუფის ფორმატით მიმდინარეობს 

შესაბამისი საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა, თუმცა ამ დრომდე არ განხორციელებულა 

საკანონმდმებლო ცვლილებები რომლის თანახმად, შრომის ინსპექტორებს მიეცემოდათ 

შესაძლებლობა, შრომის უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობის მსგავსად, დამსაქმებელთა 

თანხმობის გარეშე, შეემოწმებინათ შესაბამის სამუშაო ადგილებზე შრომის 

კანონმდებლობის სხვა მოთხოვნათა დაცვის მდგომარეობა და დადგენილიყო შესაბამისი 

სანქციები მათი დარღვევისათვის.   

ასევე შრომის კოდექსში არ განხორციელებული ცვლილებები დღიური სამუშაო საათების 

მაქსიმალური ოდენობის და დასაქმებულისთვის ყოველკვირეული უწყვეტი დასვენების 

                                                   
14 სოციალური უზრუნველყოფის უფლება - 3 რეკომენდაცია; სათანადო საცხოვრებლის უფლება - 2 

რეკომენდაცია; ჯანმრთელობის დაცვის უფლება - 8 რეკომენდაცია და 1 წინადადება; საკუთრების 

უფლება - 3 რეკომენდაცია და 1 წინადადება; შრომის უფლება - 2 რეკომენდაცია და 2 წინადადება. 

15 3 რეკომენდაციის შესრულების მდგომარეობის შეფასება შესაბამისი ინფორმაციის არქონის გამო 

შეუძლებელია.  

16 2019 წლის 16 ივლისის №334 დადგენილება  „საექთნო საქმის განვითარების სტრატეგია“. 
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დროის მინიმალური ფარგლების დასაწესებლად. კანონმდებლობით აგრეთვე არ 

დარეგულირებულა ზეგანაკვეთური სამუშაო საათების მაქსიმალური დაშვების ზღვარიც. 

უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში 

უცხოელთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს სახალხო 

დამცველმა, 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 3 რეკომენდაცია გასცა. საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს მიერ 1 რეკომენდაცია სრულყოფილად, ხოლო 1 - ნაწილობრივ იყო 

შესრულებული.17 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის სამინისტრომ უზრუნველყო თავშესაფრის მაძიებელი პირებისთვის 

ქართული ენის კურსების ხელმისაწვდომობა, რასაც საქართველოს სახალხო დამცველი 

პოზიტიურად აფასებს.  

ნაწილობრივ შესრულებულად შეიძლება შეფასდეს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, 

რომელიც საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის პროგრამების შესახებ 

საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარებას და ცნობიერების ამაღლებას შეეხებოდა. 2019 

წელს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების 

პოლიტიკის დეპარტამენტმა რამდენიმე სამუშაო შეხვედრა გამართა საერთაშორისო 

დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის პროგრამების შესახებ, აგრეთვე გამოცხადდა საგრანტო 

კონკურსი, რომელში გამარჯვებულმა ორგანიზაციამაც, ინტეგრაციის ცენტრში 

საგანმანათლებლო პროექტები განახორციელა. 

მოქალაქეობის არმქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობა 

მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 

საქართველოს სახალხო დამცველმა 2 რეკომენდაცია გასცა, ხოლო საქართველოს 

პარლამენტს 1 წინადადებით მიმართა, რომელთაგან სამწუხაროდ არცერთი არ 

შესრულებულა.  

საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიუხედავად, კვლავ არ შესულა 

ცვლილებები „მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის 

შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 

წლის 22 აგვისტოს №225/ნ ბრძანებაში, სადაც პირდაპირ მიეთითებოდა საქართველოში 

სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი, როგორც ბენეფიციარი, ბინადრობის 

ნებართვის ტიპის მიუხედავად. ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო გეგმაში, 

                                                   
17 1 რეკომენდაცია შესაბამისი ინფორმაციის არქონის გამო ვერ შეფასდა. 
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მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 

აგრეთვე არ ასახულა შესაბამისი საქმიანობის ვალდებულება. 

1.3. ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ რეკომენდაციების 

შესრულების მდგომარეობა 

რეკომენდაციების შესრულების შესაფასებლად, საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატმა, შესაბამისი ინფორმაციის გაზიარების მოთხოვნით, 63 თვითმმართველ 

ერთეულს მიმართა. სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ 16 მუნიციპალიტეტს,18 სახალხო 

დამცველის აპარატის  არცერთ წერილზე არ გაუცია პასუხი. 

ქვემოთ წარმოგიდგენთ ადგილობრივი თვითმმართველობებისადმი სახალხო დამცველის 

მიერ 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში გაცემული იმ არსებითი ხასიათის 

რეკომენდაციების შესრულების ზოგად მდგომარეობას, რომელიც ყველა თვითმმართველ 

ერთეულს მიემართებოდა.  

პოზიტიურად უნდა შეფასდეს ადგილობრივ თვითმმართველობებში, გენდერული 

თანასწორობის უზრუნველსაყოფად შექმნილი საბჭოებისა და შესაბამისი სამოქმედო 

გეგმის არსებობა. მუნიციპალიტეტებს მიეცათ რეკომენდაცია, გადაემზადებინათ 

გენდერის მრჩევლები სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის  განსახორციელებლად. აგრეთვე,  

მიეცათ რეკომენდაცია ჩაეტარებინათ ქალთა საჭიროებების კვლევა და მის საფუძველზე 

განეხორციელებინათ ქალთა ეკონომიკური, პოლიტიკური და უფლებრივი 

გაძლიერებისკენ მიმართული პროექტები. 

სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობის და მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული 

ინფორმაციების საფუძველზე იკვეთება, რომ მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული 

გენდერის მრჩევლები/გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პირები, სამოქმედო 

გეგმის მონიტორინგისა და შესაბამისი ანგარიშგების საკითხებში, არ ყოფილან 

გადამზადებულნი.  

გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად ქალთა საჭიროებების კვლევები 

მუნიციპალიტეტების მნიშვნელოვან ნაწილს არ ჩაუტარებია, ხოლო ქალთა პოლიტიკური 

და ეკონომიკური გაძლიერებისკენ მიმართული პროექტების ნაკლებობას,   ბიუჯეტში 

შესაბამისი თანხების უქონლობით ხსნიან.  

ადგილობრივი თვითმმართველობების აბსოლუტური უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ 

სარეკრეაციო ტერიტორიასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას ტერიტორიის 

შენარჩუნების საჯარო ინტერესების გათვალისწინებით იღებენ, ხოლო გარემოსდაცვით 

საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა „ორჰუსის კონვენციით“ 

დადგენილი სტანდარტით არის გარანტირებული. 

                                                   
18 ქედის, საჩხერის, ყვარლის, დუშეთის, თიანეთის, ყაზბეგის, ლენტეხის, ცაგერის, წალენჯიხის, 

ჩხოროწყუს, მესტიის, ახალქალაქის, გარდაბნის, წალკის და კასპის მუნიციპალიტეტები; რუსთავის 

თვითმმართველის მერია. 
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ამის მიუხედავად, ბათუმსა და ყაზბეგში, სახალხო დამცველის აპარატის 

წარმომადგენლებმა გამოავლინეს შემთხვევები, სადაც სარეკრეაციო ტერიტორიებთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტილება საჯარო ინტერესის გაუთვალისწინებლად მიიღებოდა, 

ხოლო გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა არ 

იყო უზრუნველყოფილი „ორჰუსის კონვენციის“ შესაბამისად.  მნიშვნელოვანია, 

ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა გააცნობიერონ რეკომენდაციაში ასახული 

საკითხების მნიშვნელობა და თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში 

იხელმძღვანელონ სახალხო დამცველის რეკომენდაციების და პარლამენტის 

დადგენილებაში ასახული დავალებების შესაბამისად.  

შესაბამისი ფინანსური რესურსის არარსებობას უკავშირებენ მუნიციპალიტეტები 

ტექნიკურად გაუმართავი მუნიციპალური ტრანსპორტის არსებობას, თუმცა ცალკეულ 

შემთხვევებში იკვეთება თვითმმართველი ერთეულების მცდელობა, მოაგვარონ 

ტექნიკურად გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამოწვეული პრობლემები.19 

ბაგა-ბაღებში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულების საქმიანობის მიუხედავად, კვლავ პრობლემურია, 

„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული 

და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების“ და  „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი 

ღირებულების ნორმების“ დამტკიცების შესახებ“ ტექნიკურ რეგლამენტებთან 

დაწესებულებების შესაბამისობის საკითხები. 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ინკლუზიური განათლების 

კუთხით არსებული გამოწვევების შესწავლისა და შესაბამისი ფინანსური სახსრების 

გამოყოფის კუთხით, მუნიციპალიტეტების საქმიანობა არადამაკმაყოფილებელია. 

სახალხო დამცველის რეკომენდაციების საპირისპიროდ, ადგილობრივი 

თვითმმართველობები არ აწარმოებენ კვლევებს კონკრეტულ საჭიროებათა გამოსავლენად. 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების მნიშვნელოვან ნაწილში სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში საკონსულტაციო საბჭოები, მართალია, 

შექმნილია, თუმცა შესრულებულად ვერ ჩაითვლება სახალხო დამცველის ამავე 

რეკომენდაციის ის ნაწილი, რომლის თანახმად, თვითმმართველობებმა „ადრეული და 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

უნდა უზრუნველყონ სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების 

ფუნქციონირებაზე ზედამხედველობა.   

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, სივრცის მოწყობის/სამშენებლო 

სტანდარტების დანერგვის შესახებ, სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, სამწუხაროდ 

მუნიციპალიტეტებს  არ შეუსრულებიათ.  

                                                   
19 ამბროლაურის, ბორჯომის და ტყიბულის მუნიციპალიტეტები. 
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სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში დირექტორის 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების და მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის 

შემუშავებისა და დამტკიცების შესახებ, სახალხო დამცველმა, რამდენიმე 

მუნიციპალიტეტის მიმართ, 2 რეკომენდაცია გასცა. საანგარიშო პერიოდში მხოლოდ 

მცხეთის, ყაზბეგისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებმა მიიღეს აღნიშნული დოკუმენტი.20 

იმ ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს, რომლებსაც საქართველოს სახალხო 

დამცველმა ეროვნული უმცირესობების უფლებათა დაცვისკენ მიმართული 

რეკომენდაციები მისცა, ცალსახად მეტი აქტიურობა მართებთ რეკომენდაციების 

შესრულების პროცესში, რამდენადაც მათი საქმიანობა ვერ უზრუნველყოფს სახალხო 

დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულებას.  

არცერთ მუნიციპალიტეტს არ გადაუდგამს ნაბიჯები, რომელიც საბავშვო ბაღებსა და 

სასკოლო მზაობის ცენტრებში ბოშა ბავშვების მოზიდვასა და ჩარიცხვას 

უზრუნველყოფდა. 

მუნიციპალიტეტებში სათანადო დონეზე არ არის უზრუნველყოფილი ეროვნული 

უმცირესობების წარმომადგენლობის საკითხები, მათი მოზიდვის და გადამზადების 

მიმართულებით. ამ მხრივ, არც საანგარიშო პერიოდში განხორციელებულა ისეთი 

საქმიანობა, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების მიერ ეროვნული 

უმცირესობების წარმომადგენლობითობის გაზრდისკენ იქნებოდა მიმართული.  

შედარებით პოზიტიურად შეიძლება შეფასდეს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებებში ქართული ენის სწავლების შესახებ გაცემული რეკომენდაციის 

შესრულების ხარისხი. მუნიციპალიტეტების მნიშვნელოვან ნაწილში არსებულ 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ჩამოყალიბებულია 

ქართული ენის შემსწავლელი ჯგუფები. 

ზემოაღნიშნული მონაცემების საფუძველზე, შეიძლება ითქვას, რომ ადგილობრივი 

თვითმმართველობების მიერ სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 

გაცემული რეკომენდაციების შესრულების ხარისხი არადამაკმაყოფილებელია. 

მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა ამ საკითხებისკენ მეტი 

ძალისხმევა მიმართონ, ხოლო სახალხო დამცველი, თავის მხრივ, გამოთქვამს სრულ 

მზადყოფნას, საჭიროების შემთხვევაში, გაუზიაროს თვითმმართველ ერთეულებს 

საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში.  

 

                                                   
20 დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ჯერ კიდევ მისაღები აქვთ: დედოფლისწყაროს, ხონის, 

ჭიათურის, სიღნაღის, ზესტაფონის, ლაგოდეხის, ლანჩხუთის, ტყიბულის, კასპისა და თიანეთის 

მუნიციპალიტეტებს. ხოლო მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი - დედოფლისწყაროს, ზესტაფონის, 

ზუგდიდის, ლაგოდეხის, ლანჩხუთის, სიღნაღის, ტყიბულის, ჭიათურისა და ხონის მუნიციპალიტეტებს. 
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2. სიცოცხლის უფლება 

 

2.1. შესავალი 

 

2019 წელს, წინა წლების მსგავსად, სიცოცხლის უფლების ხელყოფის ფაქტებზე 

წარმოებული გამოძიებები ვერ აკმაყოფილებდა ეფექტიანი გამოძიების სტანდარტს. 

გასულ წლებში გახმაურებულ საქმეებზე დასმულ შეკითხვებს, სამწუხაროდ, პასუხები 

ვერც მიმდინარე წელს გაეცა, პარალელურად კი, ახალი პრობლემური საქმეები 

გამოიკვეთა, რომელშიც სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა წარმოჩინდა. 

სიცოცხლის უფლების დაცვის ფარგლებში, სახალხო დამცველის შეზღუდული მანდატი21 

2019 წელსაც სერიოზულ წინააღმდეგობას უქმნიდა სახალხო დამცველის აპარატს, 

დროულად და ეფექტიანად შეესწავლა სისხლის სამართლის საქმის მასალები. 

სამწუხაროდ, პარლამენტმა არ გაიზიარა საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში გაცემული წინადადება „საქართველოს სახალხო დამცველის 

შესახებ“ ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით.22  

წინამდებარე თავში შევაფასებთ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ბენეფიციართა 

სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობის პრობლემების მკურნალობის კუთხით არსებულ 

ვითარებას, რაც პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებისა და ზოგიერთ 

შემთხვევაში, მათი გარდაცვალების მიზეზი ხდება. მიმოვიხილავთ საქართველოს 

პრეზიდენტის მიერ განხორციელებულ შეწყალების აქტებს და მათ შესაბამისობას 

სიცოცხლის უფლების პროცედურულ ასპექტთან; ასევე, თემირლან მაჩალიკაშვილის და ია 

კერზაიას გარდაცვალების ფაქტებზე დასრულებული გამოძიების შედეგებს. ასევე 

განვიხილავთ ხორავას ქუჩაზე მომხდარი 2 არასრულწლოვნის მკვლელობის საქმეზე 

დაწყებული სამსახურებრივი შემოწმების პროცესსაც. 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში საქართველოს სახალხო დამცველმა, სიცოცხლის 

უფლების დაცვის უზრუნველსაყოფად საქართველოს გენერალურ პროკურატურას 5 

რეკომენდაციით, ხოლო პარლამენტს - 3 წინადადებით მიმართა. საქართველოს 

                                                   
21 მოქმედი საკანონმდებლო მოწესრიგებით, სახალხო დამცველს გამოძიების მიმდინარეობის ეტაპზე არ 

აქვს საქმის მასალებზე წვდომის შესაძლებლობა, „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონი, მუხ. 18, ქვეპ. „ე“. 

22 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 38. უფლებამოსილების 

გაზრდის მოთხოვნით, სახალხო დამცველმა პარლამენტს 2018 წლის 29 ნოემბერს საკანონმდებლო 

წინადადებითაც მიმართა. წარდგენილი ცვლილებების საფუძველზე, სახალხო დამცველს უნდა 

მინიჭებოდა გამოძიების დასრულებამდე არასათანადო მოპყრობის ან/და სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტის 

გამოძიების მასალების გაცნობის უფლებამოსილება. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა 

დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა, ზემოაღნიშნული საკანონმდებლო წინადადება 

უარყოფილად ცნო; იხ. კომიტეტის 2019 წლის 12 აპრილის №2-6694/19 დასკვნა. ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: < http://bit.ly/2J9Iyq1> [ბოლოს ნანახია: 14.03.2020]. 

http://bit.ly/2J9Iyq1
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გენერალურ პროკურატურას რეკომენდაციების დიდი ნაწილი არ შეუსრულებია. 

ნაწილობრივ შესრულებულად შეიძლება შეფასდეს მხოლოდ ორი რეკომენდაცია, 

რომლებიც ზვიად გამსახურდიას შესაძლო მკვლელობის საქმეზე გამოძიების 

გაგრძელებასა და საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის სიცოცხლის 

უფლების ხელყოფის გამოძიების ფარგლებში მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებას 

შეეხებოდა. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, ისევე 

როგორც საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციები/წინადადებები არ შეუსრულებია. 

2.2. სომატური ჯანმრთელობის პრობლემების მკურნალობა ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში 

 

სახელმწიფო პასუხისმგებელია ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მოთავსებული 

პირების სათანადო ჯანდაცვის სერვისებით უზრუნველყოფაზე. ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებაში  სათანადო მზრუნველობისა და მკურნალობის აღმოუჩენლობა 

ბენეფიციარისთვის, რამაც საბოლოოდ მისი გარდაცვალება გამოიწვია, ევროპულმა 

სასამართლომ სიცოცხლის უფლების დარღვევად შეაფასა.23 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებული გარემო, სამედიცინო სერვისების 

ხელმისაწვდომობის კუთხით, მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას. 

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა საანგარიშო პერიოდში,24 ისევე როგორც 

2020 წელს,25 ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსებული პირებისთვის სომატური 

(ფიზიკური) ჯანმრთელობის პრობლემების მონიტორინგსა და მკურნალობას, არ 

ითვალისწინებს. 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მოთავსებული პირების სომატური ჯანმრთელობის 

სამკურნალოდ სათანადო სამედიცინო სერვისით უზრუნველყოფის საჭიროება და ამ 

კუთხით სახელმწიფოში არსებული სისტემური გამოწვევები დეტალურად არის 

განხილული სახალხო დამცველის 2019 წლის „აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მონიტორინგის თემატურ ანგარიშში.26 

                                                   
23 Inter alia, „სამართლებრივი რესურსების ცენტრი ვალენტინ კამპეანუს სახელით რუმინეთის წინააღმდეგ“ 

(Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania), ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს 2014 წლის 17 ივლისის გადაწყვეტილება, საჩივარი №47848/08, პარ. 143-144. 

24 საქართველოს მთავრობის, 2018 წლის 31 დეკემბრის №693 დადგენილება, „2019 წლის ჯანმრთელობის 

დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“, დანართი №11 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 

(პროგრამული კოდი 27 03 03 01). 

25 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის №674 დადგენილება „2020 წლის ჯანმრთელობის 

დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“. 

26 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „შპს „აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მონიტორინგის თემატური ანგარიში, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: < http://bit.ly/3dgnXhB > [ბოლოს ნანახია 13.03.2020]. 

http://bit.ly/3dgnXhB
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მიუხედავად იმისა, რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში არ აწარმოებენ გარდაცვლილ 

პირთა სტატისტიკას, სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა მოიძიეს და გაეცნენ 

გარდაცვლილ პირთა სამედიცინო ბარათების ნაწილს. სამედიცინო ბარათების შესწავლით 

დგინდება, რომ გარდაცვლილი პაციენტების სიკვდილის მიზეზად უმეტეს შემთხვევაში 

უეცარი გარდაცვალება და გულ-სისხლძარღვთა უკმარისობა სახელდება. ამისი მიზეზი, 

შესაძლოა, იყოს  სომატური  ჯანმრთელობის პრობლემების არასათანადო მკურნალობა, 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის არასრულფასოვანი მონიტორინგი და შესაბამისი 

რისკფაქტორების გაუთვალისწინებლობა.  

როგორც უკვე აღინიშნა, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა არ 

უზრუნველყოფს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში სომატური (ფიზიკური) 

ჯანმრთელობის პრობლემების მონიტორინგისა და მკურნალობის სათანადო გარანტიებს. 

ზემოთ ხსენებულ სპეციალურ ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებაში მოთავსებული რამდენიმე პირი ტუბერკულოზის დიაგნოზით ისე 

გარდაიცვალა, რომ ცენტრის სამედიცინო ბარათები აღნიშნული დიაგნოზის შესახებ 

ინფორმაციას არც კი შეიცავდა.27 ასევე, ანგარიშით დგინდება, რომ პაციენტთა 

გარდაცვალების რამდენიმე შემთხვევაში სომატური ჯანმრთელობის პრობლემების 

გართულება, შესაძლოა, გამოწვეული ყოფილიყო პაციენტის სომატური მდგომარეობის 

გაუთვალისწინებლობით, ანტიფსიქოზური მედიკამენტების ზედოზირებით ან 

დანიშნული მედიკამენტების სარისკო კომბინაციით მიწოდებით (მაგალითად,  „ზოპინის“ 

სხვა ანტიფსიქოზურ მედიკამენტთან ერთად დანიშვნა).28 

პაციენტთა სომატურ ჯანმრთელობაზე არასათანადო ზრუნვის შესახებ და სომატური 

ჯანმრთელობის სერვისზე ფინანსური ბარიერის არსებობით გამოწვეულ პრობლემებზე,29  

საუბარია წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის ანგარიშშიც. კომიტეტი  

სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი და სწრაფი ღონისძიებების გატარების აუცილებლობაზე 

მიუთითებს.30 

ზემოაღნიშნული გარემოებები ნათლად წარმოაჩენს არსებული მოწესრიგების 

ნაკლოვანებებს, რაც თავსებადი არ არის სიცოცხლის უფლების დაცვის მინიმალურ 

სტანდარტებთან. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ დროულად მიიღოს 

აუცილებელი ზომები სათანადო ზრუნვისა და მკურნალობის მიუწოდებლობით 

განპირობებული გარდაცვალების შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად.  

                                                   
27 იქვე, გვ. 24. 

28 იქვე, გვ. 25. 

29 ოჯახის ექიმთან კონსულტაციის ღირებულება 25 ლარს შეადგენს. 

30 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 16), 

პარ. 128, 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტი, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: < http://bit.ly/2J9IeHP>   [ბოლოს ნანახია: 13.03.2020]. 

http://bit.ly/2J9IeHP
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2.3. შეწყალების საქმე 

 

2019 წლის 27 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა 34 პირი შეიწყალა.31 შეწყალებულ 

პირთა შორის იყვნენ მსჯავრდებულები, რომლებიც სასჯელს იხდიდნენ გაზრახ 

მკვლელობისთვის და მათ მნიშვნელოვან ნაწილს, მსჯავრის ძირითადი ნაწილი 

მოუხდელი ჰქონდა.32  

პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებას საზოგადოების სამართლიანი პროტესტი მოჰყვა. 

საქართველოს სახალხო დამცველმა მოუწოდა პრეზიდენტს, საზოგადოებისთვის 

მიეწოდებინა დეტალური ინფორმაცია შეწყალების მოტივაციის შესახებ, თუმცა 

შესაბამისი დასაბუთება ამ დრომდე არ ყოფილა წარმოდგენილი.33 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად, შეწყალების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პრეზიდენტი აბსოლუტური დისკრეციით 

სარგებლობს, აღსანიშნავია ამ პროცესის მჭიდრო კავშირი ადამიანის უფლებათა და 

ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციით გარანტირებული სიცოცხლის 

უფლების პროცედურულ ასპექტთან. ევროპული სასამართლოს განმარტებით, სიცოცხლის 

უფლება დარღვეულად მიიჩნევა, თუ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები 

არაგონივრულ ლმობიერებას გამოიჩენენ მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ პირთა 

მიმართ,34 რაც მათ ფაქტობრივ დაუსჯელობაში გამოიხატება.35 იქიდან გამომდინარე, რომ 

ზემოხსენებული შეწყალებული პირები საქართველოს პრეზიდენტმა სასჯელის არსებითი 

ნაწილის მოუხდელად გაათავისუფლა, სახეზეა სიცოცხლის უფლების დარღვევა.  

2.4. თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმე 

 

თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმე საქართველოს სახალხო დამცველის განსაკუთრებული 

ინტერესის საგანია, ვინაიდან სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული 

                                                   
31 2019 წლის 27 აგვისტო, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადება, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: http://bit.ly/3d80aA5  [ბოლოს ნანახია:14.03.2020]. 

32 კერძოდ, მსჯავრდებულ ა. ბ.-ს განსაზღვრული ჰქონდა 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა, საიდანაც 

დაახლოებით 2 წელი და 2 თვე მოიხადა. შეწყალების საფუძველზე გათავისუფლდა 6 წლითა და 10 თვით 

ადრე; რ. დ.-ს განსაზღვრული ჰქონდა 12 წლით თ/აღკვეთა, მოიხადა დაახლოებით 4 წელი და 8 თვე. 

შეწყალებულ იქნა 7 წლითა და 4 თვით ადრე; ზ. ნ.-ს განსაზღვრული ჰქონდა 15 წლით თ/აღკვეთა. მოიხდა 

დაახლოებით 11 წელი და 5 თვე. შეწყალებულ იქნა 3 წლითა და 7 თვით ადრე. 

33 საქართველოს სახალხო დამცველის 17 სექტემბრის განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < 

http://bit.ly/2U1Ry6L>  [ბოლოს ნანახია 14.03.2020]. 

34 „ენუქიძე და გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ“ (Enukidze and Girgvliani v.Georgia), ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2011 წლის 26 ივლისის გადაწყვეტილება, საჩივარი №25091/07, პარ. 

269-275. 

35  „მარგუსი ხორვატიის წინააღმდეგ“ (Marguš v. Croatia), ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

2014 წლის 27 მაისის გადაწყვეტილება, საჩივარი №4455/10, პარ. 127. 

http://bit.ly/3d80aA5
http://bit.ly/2U1Ry6L
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სპეცოპერაციის მსვლელობისას, სახელმწიფოს წარმომადგენელთა მიერ გამოყენებულმა  

ძალამ ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია. 

საქართველოს სახალხო დამცველმა თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმის შესწავლა 

საკუთარი ინიციატივით დაიწყო. ამ საქმეზე სახალხო დამცველმა ყურადღება გაამახვილა 

თავის 2017 და 2018 წლების საპარლამენტო ანგარიშებშიც.36 სახალხო დამცველმა, 

თემირლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების გარემოების გარშემო ჭეშმარიტების 

დროულად დასადგენად, 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, პარლამენტს დროებითი 

საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესაძლებლობის განხილვის თაობაზე, რეკომენდაციით 

მიმართა. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტომ, სახალხო 

დამცველის აპარატის მიმართვის საფუძველზე, შეისწავლა თემირლან მაჩალიკაშვილის 

მიმართ სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის დროულობა და ხარისხი. მასალების 

შესწავლის შედეგებით და სააგენტოს პასუხით, უფლების დარღვევის ნიშნები, ამ 

მიმართებით, არ გამოიკვეთა.37  

პროკურატურამ თემირლან მაჩალიკაშვილის მიმართ გამოძიება დაიწყო ძალადობით 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე (დანაშაულისთვის, 

რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლის მე-

3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით), ხოლო 2020 წლის 25 იანვარს, შემაჯამებელი 

გადაწყვეტილებით, სისხლის სამართლის კანონით გათვალისწინებული ქმედების 

არარსებობის გამო, საქმეზე გამოძიება შეწყვიტა. ამავე წლის თებერვალში თბილისის 

პროკურატურაში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი სრულად 

გაეცნო სისხლის სამართლის საქმის მასალებს. 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის თანახმად, 

სახელმწიფო არ არღვევს სიცოცხლის უფლებას, თუ ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად 

გამოყენებული ძალა „აბსოლუტურად აუცილებელი“ და მიზნის მიღწევის 

პროპორციულია.38 იმის დასადგენად, იყო თუ არა სპეციალური ოპერაციების 

თანამშრომლების მიერ ლეტალური იარაღის გამოყენება განპირობებული აბსოლუტური 

აუცილებლობით, საჭიროა შეფასდეს თავად სპეციალური ოპერაციის (მაჩალიკაშვილის 

შემთხვევაში, დაკავების ოპერაციის) გეგმა და ოპერაციის მსვლელობაზე 

                                                   
36 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 37-40; საქართველოს 

სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, გვ. 32-33.  

37 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 33.  

38 „ნაჩოვა და სხვები ბულგარეთის წინააღმდეგ“ (Nachova and Others v. Bulgaria), ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს 2004 წლის 26 თებერვლის გადაწყვეტილება, საჩივარი №43577/98 და 43579/98, 

პარ. 94.; „მაკშეინი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ“(McShane v. UK), ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს 2002 წლის 28 მაისის გადაწყვეტილება, საჩივარი №43290/98, პარ. 93. 
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განხორციელებული კონტროლი. სახელმწიფო ასევე ვალდებულია აწარმოოს ეფექტიანი 

გამოძიება, როდესაც ადამიანის გარდაცვალება ძალის გამოყენების თანმდევი შედეგია.39  

ევროპული სასამართლოს განმარტებით, შესაძლებელია, ამა თუ იმ საქმის გამოძიებისას 

ადგილი ჰქონდეს გამოძიებისთვის დამაბრკოლებელ ობიექტურ გარემოებებს, რაც ხელს 

უშლის გამოძიების პროგრესს. ასეთ შემთხვევებში სახელმწიფოს ევალება 

დამაჯერებლად და თანმიმდევრულად ახსნას აღნიშნული გარემოებები, რათა 

საზოგადოებამ არ დაკარგოს ნდობა გამოძიების მიმართ.40 გამოძიება უნდა ემყარებოდეს 

ყველა შესაბამისი გარემოების ამომწურავ, ობიექტურ და მიუკერძოებელ ანალიზს. 

საგამოძიებო ორგანოებმა ყველა გონივრულ ზომას უნდა მიმართონ მტკიცებულებათა 

მოსაპოვებლად. გამოძიებისას დაშვებული ნებისმიერი ხარვეზი, რომლის გამოც 

შეუძლებელია კონკრეტული საქმის გარემოებების ან პასუხისმგებელ პირთა ვინაობის 

დადგენა, ეწინააღმდეგება ეფექტიანი გამოძიების სტანდარტს.41 

საქმის მასალების შესწავლის შედეგად დგინდება, რომ დაკავების ღონისძიების 

მიმდინარეობისას კომუნიკაციისთვის გამოიყენებოდა ხელის რადიოსადგური (რაცია). 

აღსანიშნავია, რომ გამოძიების პროცესში არ არის მოპოვებული რაციის ჩანაწერები, რაც 

საქმისთვის, ღონისძიების ამსახველი ვიდეო/აუდიო/ფოტო მასალის არარსებობის 

პირობებში, შეიძლება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყოს. 

გამოძიებას ასევე არ მოუპოვებია ოპერაციის განხორციელებასა და ზედამხედველობაზე 

პასუხისმგებელი პირების42 მიერ სპეცოპერაციის პერიოდში ერთმანეთს შორის 

სატელეფონო კომუნიკაციის, ზარების, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების, სატელეფონო 

პროგრამებისა და სოციალური ქსელების საშუალებით განხორციელებული ნებისმიერი 

კომუნიკაციის ამსახველი ინფორმაცია. 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის 

ფაქტზე შეწყვეტილი გამოძიება აუცილებლად უნდა განახლდეს, რადგან კვლავ 

დაუდგენელია და ღია რჩება ზემოაღნიშნული მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც 

ეფექტიანი გამოძიების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად, დამატებით გამოძიებას 

საჭიროებენ. საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველმა 

                                                   
39 „მაკკენი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ“ (McCan and Others v. UK), ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს 1995 წლის 27 სექტემბრის გადაწყვეტილება, საჩივარი №18984/91, პარ. 

161. 

40 „ასოციაცია „21 დეკემბერი 1989“ და სხვები რუმინეთის წინააღმდეგ“ (Association “21 December 1989” and 

Others v. Romania), ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2011 წლის 24 მაისის გადაწყვეტილება, 

საჩივარი №33810/07, პარ. 134. 

41 „მიზიგაროვა სლოვაკეთის წინაღმდეგ“ (Mizigarova v. Slovakia), ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს 14 დეკემბრის გადაწყვეტილება, საჩივარი №74832/01, პარ. 93. 

42 გამოძიებას მოპოვებული აქვს 21.10.2019 წლის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით, იოსებ 

გოგაშვილის ტელეფონის ნომრის 2017 წლის 25-27 დეკემბრის სატელეფონო ზარების, სმს, ინტერნეტ-

ტრაფიკის, კომუნიკაციაში მონაწილე პირებისა და ანძების ამსახველი ინფორმაცია სატელეფონო ნომრის 

თბილისის ანძებზე დაფიქსირების მონაცემებით (31.10.2019 დათვალიერების ოქმი). 
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წინადადებით მიმართა საქართველოს გენერალურ პროკურორს, რომლითაც თემირლან 

მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტზე წარმოებულ სისხლის სამართლის 

№043261217801 საქმეზე გამოძიების განახლება მოითხოვა.   

სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ გამოძიების განახლების შესახებ წინადადება 

დაკმაყოფილდება. აპარატი აღნიშნულ საკითხს დამატებით კვლავ შეისწავლის და 

საზოგადოებას მიაწვდის სამომავლო საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას.  

2.5. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი არასრულწლოვნების მკვლელობა 

 

2017 წლის 1 დეკემბერს, ხორავას ქუჩაზე ორი არასრულწლოვნის მკვლელობის ფაქტზე 

დაწყებული გამოძიების მასალების შესწავლის შედეგად, სახალხო დამცველის აპარატმა 

გამოძიების არაერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი გამოავლინა. აღნიშნული საკითხები 

დეტალურად არის მიმოხილული სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო 

ანგარიშში.43   

სახალხო დამცველის აპარატმა შემოწმების შედეგად დაადგინა, რომ სახეზე იყო 

სამოხელეო დანაშაულის ერთ-ერთი ან ორივე შემადგენლობა: სამსახურებრივი 

გულგრილობა, ან სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. 

შესაბამისად, საქართველოს სახალხო დამცველმა პროკურატურას სავარაუდოდ ჩადენილი 

სამოხელეო დანაშაულის ფაქტზე გამოძიების დაწყების შესახებ წინადადებით მიმართა.44  

საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სახალხო დამცველის წინადადება არ 

გაიზიარა  და გამოძიების დაწყების ნაცვლად, მხოლოდ სამსახურებრივი შემოწმება 

დაიწყო, რომელიც ამ დრომდე არ დასრულებულა.45 სამწუხაროდ, პროკურატურამ ასევე არ 

შეასრულა სახალხო დამცველის დამატებითი რეკომენდაციები ამ საქმეზე - 

სამსახურებრივი შემოწმების შედეგების საზოგადოებისთვის მიწოდება და შემოწმების 

მასალების სახალხო დამცველის აპარატისთვის გაცნობა. 

2.6. ია კერზაიას საქმე 

 

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი გაეცნო ია 

კერზაიას გარდაცვალების ფაქტზე დაწყებული სისხლის სამართლის გამოძიების 

მასალებს და გამოძიების შედეგები განცხადებით შეაფასა.46 

                                                   
43 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 33-34. 

44 2018 წლის 11 ივლისს სახალხო დამცველის მიერ პროკურატურისთვის გაგზავნილი №15-11/9172 

წინადადება გამოძიების დაწყების მოთხოვნის შესახებ. 

45 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2019 წლის 9 დეკემბრის №13/86091 წერილი. 

46 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის 29 ნოემბრის განცხადება, ხელმისაწვდომია: 

http://bit.ly/3b6mlF1, [ბოლოს ნანახია 18.03.2020]. 

http://bit.ly/3b6mlF1
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მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების (სსკ 332-ე) 

მუხლით დაიწყო და მიმდინარეობდა, საქმის მასალების შესწავლის პროცესში, სახალხო 

დამცველი სიცოცხლის უფლების პოზიტიურ ასპექტთან დაკავშირებით ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი, ეფექტიანი გამოძიების 

სტანდარტებით ხელმძღვანელობდა. 

ია კერზაიამ 2018 წლის 26-27 ნოემბერს, საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში, საჯაროდ 

განაცხადა მის მიმართ მიმდინარე პოლიტიკური ზეწოლის შესახებ. 9 დეკემბერს იგი 

ინსულტის შედეგად გარდაიცვალა. აღნიშნული ფაქტიდან 10 დღეში გარდაცვლილის 

შვილმა, ბაჩანა შენგელიამ პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა.  

პროკურატურამ გამოძიება, მიმართვიდან დაახლოებით 2 თვეში, 2019 წლის 11 თებერვალს 

დაიწყო, რაც გაუმართლებელი დაგვიანების მანიშნებელია. გაუგებარია პროკურატურის 

მოტივაცია გამოძიების დაწყების ამგვარი დაყოვნების შესახებ.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, დაგვიანებით დაწყებული გამოძიების გამო, საქმისთვის 

გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულების მოპოვება და სიმართლის დადგენა 

ვერ მოხერხდა. პროკურატურამ სხვადასხვა ინფორმაცია ისედაც დაგვიანებული 

გამოძიების პირობებში, დამატებითი დაგვიანებით გამოითხოვა, რამაც გამოძიების 

უშედეგოდ დასრულება განაპირობა.47 გარდა ამისა, სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ 

მიუღებელი იყო საქმეზე გამოძიების დაწყებამდე საპროცესო მოქმედებების 

არაფორმალურად ჩატარება.  

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ ორგანულ კანონში შეიტანოს 

ცვლილებები და სახალხო დამცველს მიენიჭოს გამოძიების დასრულებამდე 

არასათანადო მოპყრობის ან/და სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტის გამოძიების 

მასალების გაცნობის უფლებამოსილება 

რეკომენდაციები 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 განაახლოს და ეფექტიანად წარმართოს თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის 

ხელყოფის ფაქტზე შეწყვეტილი გამოძიება 

 ხორავას ქუჩაზე არასრუწლოვანთა მკვლელობის გამოძიებაში დადგენილი 

ხარვეზების საფუძველზე დაწყებული სამსახურებრივი შემოწმების შედეგები 

პერიოდულად მიაწოდოს საზოგადოებას, შემოწმების მასალები კი, გააცნოს 

სახალხო დამცველის აპარატს; სამსახურებრივი შემოწმების შედეგების 

                                                   
47 ია კერზაიას საქმე საქართველოს პროკურატურამ 2019 წლის 26 სექტემბერს დახურა. 
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საფუძველზე იმსჯელოს სამსახურებრივი გულგრილობის ან უფლებამოსილების 

გადამეტების მუხლებით გამოძიების დაწყების მიზანშეწონილობაზე 

 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 172-ე მუხლის შესაბამისად წარდგენილ 

ანგარიშში, საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა წარმოადგინოს ინფორმაცია 

სიცოცხლის უფლების ხელყოფის გამოძიების ეფექტიანობის თაობაზე 

 სიცოცხლის უფლების ხელყოფის გამოძიების ფარგლებში, მიაწოდოს მოთხოვნილი 

ინფორმაცია სახალხო დამცველის აპარატს საგამოძიებო და საპროცესო 

მოქმედებათა შესახებ, შესაბამისი თარიღების მითითებით 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 შეიტანოს ცვლილება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამაში და 

გაითვალისწინოს ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსებული პაციენტების 

სომატური ჯანმრთელობის მკურნალობის საკითხი; მანამდე, სამინისტრომ, 

დროებითი ღონისძიების სახით, უზრუნველყოს ფსიქიატრიულ სტაციონარში 

მოთავსებული პაციენტების ოჯახის ექიმზე ხელმისაწვდომობა და სამედიცინო 

დაწესებულებაში ტრანსპორტირება 

 შეიტანოს ცვლილება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამაში და ქვეყანაში 

არსებული გაიდლაინების მიხედვით, გაითვალისწინოს მედიკამენტების 

გვერდითი ეფექტების მართვა შესაბამისი გამოკვლევებისა და კონსულტაციების 

გზით 

 უზრუნველყოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში გარდაცვლილი პირების შესახებ  

სტატისტიკური ინფორმაციის სისტემატიზებული წარმოება გარდაცვალების 

მიზეზის მითითებით. 
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3. წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 

შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის აკრძალვა და გამოძიება 

 

3.1. შესავალი 

 

2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატში 128 განცხადება დარეგისტრირდა, სადაც 

მოქალაქეები სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე 

მიუთითებდნენ. მათ შორის, სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შესაძლო ჩამდენი 

სუბიექტები იყვნენ:  პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები - 54 განცხადების, 

ხოლო  პოლიციის თანამშრომლები -  50 შემთხვევაში. 14 განცხადება პენიტენციურ 

დაწესებულებებში არსებულ ღირსების შემლახავ პირობებს  ეხებოდა, 10 განცხადება კი, 

არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიების გაჭიანურებას.  

2019 წელს მოქალაქეთა განცხადებებზე და პროაქტიულად - საჯარო სივრცეში 

გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე რეაგირების მიზნით, პენიტენციურ 

დაწესებულებებში, ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, დროებითი მოთავსების 

იზოლატორებსა და პოლიციის ტერიტორიულ ორგანოებში, ჯამში, სახალხო დამცველის 

რწმუნებულებმა  405 ვიზიტი განახორციელეს. სულ 1 728 დაკავებული/დაპატიმრებული 

პირი მოინახულეს.  

საქართველოს სახალხო დამცველი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წამების და 

სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ 

კონვენციის ფაკულტატური ოქმით გათვალისწინებული პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის ფუნქციას ასრულებს. პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, არასათანადო 

მოპყრობის პრევენციას, დაკავების ადგილების რეგულარული და არაგეგმიური 

ვიზიტებით ახორციელებს. ამ დროს მოწმდება დაკავებულ პირთა განთავსების პირობები 

და მათ მიმართ მოპყრობა. 2019 წელს, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა, ასეთი 88 

ვიზიტი განახორციელა. 

გასული წლების მსგავსად, წელსაც გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც  სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის წევრებს დაბრკოლებები ექმნებოდათ განსაკუთრებული 

კატეგორიის პერსონალური მონაცემების წვდომის თვალსაზრისით.48 აღსანიშნავია, რომ 

წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის 

წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატური ოქმის მე-20 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი 

სახელმწიფოებს ცალსახად აკისრებს ვალდებულებას, უზრუნველყონ პრევენციის 

                                                   
48 პრევენციის ეროვნული მექანიზმისთვის განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემების 

წვდომის კუთხით შექმნილ დაბრკოლებებზე, საუბარია, ასევე, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 

წლის ანგარიშშიც (გვ. 6-7).  
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ეროვნული მექანიზმის დაუბრკოლებელი წვდომა დაკავებულ პირთა მოპყრობისა და 

დაკავების პირობებთან დაკავშირებულ ყველა ინფორმაციაზე. 

2019 წლის განმავლობაში, არასათანადო მოპყრობის პრევენციის/გამოძიების ან პატიმართა 

უფლებების შესახებ, 10 სპეციალური ანგარიში მომზადდა.  

თავისუფლების აღკვეთისა და შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება სახალხო 

დამცველის აპარატის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა. სწორედ ამ მიზნით, 2020 წლის 21 

იანვარს,  სახალხო დამცველმა პარლამენტის წევრებსა და საზოგადოებას პრევენციის 

ეროვნული მექანიზმის მიერ 2019 წლის ზაფხულში №2, №8, №14 და №15 პენიტენციურ 

დაწესებულებებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები გააცნო.49 კერძოდ, 

ზემოაღნიშნული მონიტორინგის ფარგლებში გამოვლინდა  პენიტენციურ 

დაწესებულებებში არსებული არაფორმალური მმართველობის  მასშტაბები. 

საგულისხმოა, რომ სახალხო დამცველის აპარატის მიგნებები მსგავსია და ეხმიანება 

წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის ანგარიშს.50  

2020 წლის 21 იანვარს, სახალხო დამცველის მოხსენების საპასუხოდ, იუსტიციის 

მინისტრმა, პრობლემების მოგვარების მიზნით წარმოდგენილი რეკომენდაციების 

განხილვის ნაცვლად, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

კომიტეტის სხდომაზე, სახალხო დამცველის, მისი აპარატისა და პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის ფუნქციის დისკრედიტაცია სცადა. ასევე, მინისტრმა სხდომაზე 

კანონმდებლობის უხეში დარღვევით აჩვენა სახალხო დამცველის რწმუნებულის 

პატიმართან საკანში კონფიდენციალური შეხვედრის ამსახველი ვიდეოჩანაწერები. 

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 

თანახმად, დაუშვებელია სახალხო დამცველის რწმუნებულისა და პატიმრის შეხვედრის 

რაიმე სახის მიყურადება ან თვალთვალი.51 დამატებით, მაიდენტიფიცირებელი 

ვიდეოკადრების გასაჯაროება არღვევს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მოთხოვნებს. სამწუხაროდ, სახალხო დამცველის სპეციალური 

ანგარიშის ძირითადი მიგნებები  ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის კომიტეტმა არ გაიზიარა და არც ზემოაღნიშნული დარღვევების შესახებ 

მსჯელობა ყოფილა წარმოდგენილი კომიტეტის დასკვნაში.52 

                                                   
49 სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის №2, №8, №14 და №15 პენიტენციური 

დაწესებულებების ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2TALjFE > [ბოლოს 

ნანახია: 16.01.2020]. 

50 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) ანგარიში 2018 წლის სექტემბერში განხორციელებული 

ვიზიტის შედეგების შესახებ. ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/38p44kK >>[ბოლოს ნანახია: 30.01.20]. 

51 საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონი, მუხლი 19, პუნქტი 3. 

52 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის 2020 წლის 26 თებერვლის №2-

3429/20 დასკვნა. 

https://bit.ly/2TALjFE
http://bit.ly/38p44kK
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ზემოაღნიშნული მოვლენებიდან რამდენიმე დღეში, სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურის/იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან ადგილი ჰქონდა სახალხო დამცველის 

საქმიანობაში ხელშეშლას. კერძოდ, სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა და 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, პენიტენციურ დაწესებულებაში კონკრეტულ 

პატიმრებთან შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია ვიზიტის დასრულებისთანავე 

გაასაჯაროვეს.53 აღნიშნულით, სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა/იუსტიციის 

სამინისტრომ უხეშად დაარღვიეს საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული 

კანონის მე-19 მუხლი, რომლის მიხედვითაც სახალხო დამცველის შეხვედრა პატიმართან 

კონფიდენციალურია და რაიმე სახის მიყურადება ან თვალთვალი დაუშვებელია. ეს 

დებულება ადგენს იმას, რომ სახალხო დამცველის ნებისმიერი შეხვედრა პატიმრებთან 

უნდა იყოს კონფიდენციალური, სანამ სახალხო დამცველი არ მიიღებს საწინააღმდეგო 

გადაწყვეტილებას. იგივე მოთხოვნა არის დადგენილი წამებისა და სხვა სასტიკი, 

არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ კონვენციის 

ფაკულტატიური ოქმის 21-ე მუხლის მიხედვით, სადაც აღნიშნულია, რომ  პირადი 

მონაცემები არ უნდა გამოქვეყნდეს დაინტერესებული მხარის მკაფიო თანხმობის გარეშე.  

საქართველოს კონსტიტუციის 35-ე მუხლი ცალსახად ადგენს, რომ სახალხო დამცველის 

საქმიანობისათვის დაბრკოლებათა შექმნა კანონით ისჯება. საქართველოს სახალხო 

დამცველის ინსტიტუტის, როგორც კონსტიტუციური ორგანოს საქმიანობა, ეფუძნება ისეთ 

უმნიშვნელოვანეს და ფუნდამენტურ პრინციპებს, როგორიცაა სრული დამოუკიდებლობა 

ხელისუფლების ნებისმიერი შტოსგან, მიუკერძოებლობა, ობიექტურობა და საქმიანობის 

განხორციელების დროს კონფიდენციალურობა. იმ საკითხის გასაჯაროება, თუ ვის ხვდება 

სახალხო დამცველი, ზრდის პატიმრის მიმართ არასათანადო მოპყრობის ან/და უკანონო 

ქმედების ჩადენის რისკს და იწვევს მათი უფლებრივი მდგომარეობის გაუარესებას. 

მსგავსი ინფორმაციის გასაჯაროებამ, პატიმრები, შესაძლოა, აიძულოს, თავი შეიკავონ 

სამომავლოდ სახალხო დამცველისთვის მომართვისა და შეხვედრისგან.  

იმ პატიმრების სახელების და გვარების გასაჯაროება, რომლებიც ხვდებიან სახალხო 

დამცველს ან/და მის რწმუნებულს, მის ძირითად საქმიანობაზე ზემოქმედების 

მცდელობაა და აუცილებელია შესაბამისი გამოძიების დაწყება საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 352-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის, რომელიც 

დასჯად ქმედებად აცხადებს საქართველოს სახალხო დამცველზე ნებისმიერი ფორმით 

ზემოქმედებას მისი სამსახურებრივი საქმიანობისათვის ხელის შეშლის მიზნით.  

სახალხო დამცველზე ზემოაღნიშნული თავდასხმის ფაქტები მის საქმიანობაში ჩარევად 

შეაფასეს ადამიანის უფლებათა დამცველთა საკითხზე გაეროს სპეციალურმა 

მომხსენებელმა, ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების ევროპულმა ქსელმა 

(ENNHRI), ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების გლობალურმა ალიანსმა 

                                                   
53 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/3cpdxvo  > [ბოლოს ნანახია 28.03.2020]. 

https://bit.ly/3cpdxvo
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(GANHRI), ომბუდსმენის საერთაშორისო ინსტიტუტმა (IOI) და თანასწორობის ორგანოების 

ევროპულმა ქსელმა (EQUINET).54 

სამწუხაროდ, სახალხო დამცველის მიმართვა გენერალური პროკურატურის მიმართ, მის 

საქმიანობაში ხელშეშლის ფაქტებთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების თაობაზე, 

გაზიარებული არ ყოფილა. გენერალური პროკურატურიდან გვეცნობა, რომ სახალხო 

დამცველის მსჯავრდებულებთან შეხვედრის ფაქტის საიდუმლოების გამჟღავნება არ იყო 

მსჯავრდებულსა და სახალხო დამცველს შორის კონფიდენციალურობის დარღვევა და, 

შესაბამისად, არ არსებობდა გამოძიების დაწყების სამართლებრივი და ფაქტობრივი 

საფუძველი.  

ზემოაღნიშნულ ფაქტებთან ერთად, უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლის მსგავსად, წელსაც 

გაგრძელდა იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან სახალხო დამცველის აპარატისადმი 

სხვადასხვა მონაცემების მიუწოდებლობის პრაქტიკა. კერძოდ, იუსტიციის სამინისტროს არ 

მოუწოდებია სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 

უწყების მიმართ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე გამოთხოვილი 

ინფორმაცია.    

წინამდებარე თავში განვიხილავთ საანგარიშო პერიოდში წამებისა და სხვა სასტიკი, 

არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის, როგორც პრევენციასთან, 

ისე გამოძიებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. კერძოდ, ეს თავი ხუთი ნაწილისგან 

შედგება. პირველ სამ ნაწილში მიმოვიხილავთ პენიტენციურ და შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს სისტემებთან, ასევე, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებთან მიმართებით 

არსებულ რისკფაქტორებს და საკანონმდებლო ხარვეზებს, რაც შესაძლებელს ხდის 

თავისუფლებააღკვეთილ/შეზღუდულ პირთა მიმართ არასათანადო მოპყრობას. მეოთხე 

ნაწილში გაგაცნობთ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიების ძირითად ხარვეზებს, 

რომელთა გამოც გამოძიება ვერ აკმაყოფილებს ეფექტიანი გამოძიების სტანდარტს. 

მეხუთე ნაწილში კი, მიმოვიხილავთ 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენების გამოძიების 

ეფექტიანობას. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მყარად დამკვიდრებული 

პრაქტიკის თანახმად, პირის მიმართ სამართალდამცავების მიერ გამოყენებული 

ფიზიკური ძალა, რომელიც არ არის განპირობებული თავად ამ პირის ქმედებით 

გამოწვეული საჭიროებით, წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-

3 მუხლით (წამების აკრძალვა) დაცული უფლების დარღვევას და, შესაბამისად, ამ ფაქტის 

გარშემო მიმდინარე გამოძიებაც კონვენციასთან შესაბამისობის კუთხით შეფასდება.55  

2019 წლის განმავლობაში, საქართველოში, სამართალდამცავი ორგანოების 

წარმომადგენელთა მიერ წამება და არასათანადო მოპყრობა მასშტაბური პრობლემა არ 

ყოფილა, თუმცა, გასული წლების მსგავსად, გამოვლინდა არასათანადო მოპყრობის 

                                                   
54 ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/3cs1eyF > [ბოლოს ნანახია: 29.01.20]. 

55 inter alia, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2013 წლის 23 ივლისის გადაწყვეტილება 

საქმეზე İzci v. Turkey. 

https://bit.ly/3cs1eyF
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სხვადასხვა შემთხვევა. პოლიციის მიერ დაკავებული პირების მიმართ მოპყრობის 

თვალსაზრისით, 2018 წელთან შედარებით, 2019 წელს მდგომარეობა არსებითად არ 

შეცვლილა და შენარჩუნებულია ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების მიმართ 

მოპყრობის გაუარესების ტენდენცია. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს გამოიკვეთა 

არასრულწლოვანთა მიმართ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებიც. 

რაც შეეხება 2019 წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ პოზიტიურ 

ცვლილებებს, საგრძნობლად არის გაუმჯობესებული პირველი 24 საათის განმავლობაში 

ადვოკატის საქმეში ჩართვის მაჩვენებელი. ასევე გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები 

ფიზიკური გარემოსა და სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ, 

როგორც ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, ისე პენიტენციურ და შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს სისტემაში.   

სახალხო დამცველი თავის წლიურ ანგარიშებში პერმანენტულად მიუთითებს იმ რისკ-

ფაქტორების შესახებ, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში, თავისუფლების აღკვეთისა და 

შეზღუდვის ადგილებში სამართალდამცავთა მხრიდან დაკავებულ პირთა მიმართ 

არასათანადო მოპყრობის საფრთხეს წარმოშობს. კერძოდ, საკანონმდებლო რეგულირებას 

საჭიროებს თავისუფლებააღკვეთილ პირთა დაზიანებების დოკუმენტირებისა და 

საგამოძიებო ორგანოში შეტყობინების საკითხები; პატრულ-ინსპექტორების 

მოქალაქეებთან ურთიერთობის ვიდეოგადაღების ვალდებულება; ფსიქიატრიული 

დაწესებულებების  პაციენტების მიმართ ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის 

ალტერნატიული (დეესკალაციის) მეთოდების გამოყენების დოკუმენტირებისა და 

დასაბუთების ვალდებულება და სხვ. 

გამოვლენილ ტენდენციებს შორისაა პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული 

კრიმინალური სუბკულტურის მასშტაბები, პატიმრების დეესკალაციის ოთახებსა და 

სამარტოო საკნებში ხანგრძლივი დროით მოთავსების პრაქტიკა, პატიმრებისთვის 

გასაჩივრების უფლების რეალიზებაში ხელშეშლა, სათანადო ფსიქიატრიული დახმარების 

უზრუნველყოფის სახელმწიფო ზედამხედველობისა და პაციენტთა უფლებების დაცვის 

მონიტორინგის პრობლემა და სხვ. 

არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლას ასევე აფერხებს დაწესებულების პერსონალთან 

დაკავშირებული პრობლემური საკითხები, როგორიცაა პერსონალის ნაკლებობა, 

დატვირთული სამუშაო გრაფიკი და სათანადო კვალიფიკაცია. სამართალდამცავთა 

კონტროლის ქვეშ მყოფი პირები კვლავ არ არიან უზრუნველყოფილნი არასათანადო 

მოპყრობისაგან დაცვის საკმარისი პროცედურული და ინსტიტუციური გარანტიებით.  

არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლას მნიშვნელოვნად აფერხებს ასეთი    

დანაშაულებისთვის სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა დაუსჯელობა. 

შენარჩუნებულია არასათანადო მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით გამოძიების 

დაწყების ტენდენცია, მით უფრო მაშინ, როდესაც ასეთი შეტყობინებების ავტორი 

სახალხო დამცველის აპარატი ან არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან, თუმცა კვლავ 
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თვალსაჩინო პრობლემად რჩება ასეთ საქმეებზე გამოძიების გაჭიანურების 

სისტემატურობა. იმედს ვიტოვებთ, რომ ამ სისტემური პრობლემის გადასაჭრელად 

შექმნილი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური,  აღმოფხვრის გამოძიების ყველა იმ 

ხარვეზს, რაც მის შექმნამდე არასათანადო მოპყრობის საქმეების გამოძიებას 

უკავშირდებოდა და რაზეც, შესაბამის თავში დეტალურად ვისაუბრებთ.  

2019 წლის 20-21 ივნისს აქციის დაშლისას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ცალკეული თანამშრომლების მხრიდან ძალადობით სამსახურებრივი უფლებამოსილების 

გადამეტების ფაქტზე, საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ წარმოებულ 

გამოძიებასთან დაკავშირებით, მთავარი ტენდენცია იმაში მდგომარეობს, რომ გამოძიება 

ორიენტირებულია მხოლოდ ინდივიდუალურ სამართალდამცავთა დანაშაულებრივი 

მოქმედებების გამოვლენასა და მათი ინდივიდუალური როლის შეფასებაზე, და არ არის 

მიმართული ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის ფარგლების დადგენაზე. გარდა 

ამისა, პრობლემას წარმოადგენს ის გარემოებაც, რომ არ ჩატარებულა რიგი საგამოძიებო 

ღონისძიებები, რომლებიც, საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, გამოძიების 

ეფექტიანად მიმდინარეობისათვის აუცილებელია. მაგალითისათვის, არ არის 

დათვალიერებული ვიდეოჩანაწერების ნაწილი, არ არის დანიშნული და ჩატარებული 

სამინისტროს ხელმძღვანელი პირების რაციების ჩანაწერების ექსპერტიზა და სხვ. 

და ბოლოს, გვსურს მივუთითოთ საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებების შესახებ 

ანგარიშგებაზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წამების წინააღმდეგ კომიტეტის 

წინაშე.56 „წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის 

წინააღმდეგ“ კონვენციას საქართველო 1994 წელს შეუერთდა და პირველი ანგარიში 1996 

წელს წარადგინა. დღეისათვის საქართველოს კომიტეტში წარსადგენი აქვს მეხუთე 

პერიოდული ანგარიში, რომლის წარდგენის თარიღადაც თავდაპირველად 2011, შემდეგ კი 

კომიტეტის გადაწყვეტილებით, 2015 წელი განისაზღვრა, თუმცა ვალდებულება არც 

აღნიშნულ წელს შესრულებულა. ზემოაღნიშნულზე დაყრდნობით, სახალხო დამცველი 

მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რაც შეიძლება მოკლე ვადებში მიაწოდოს 

კომიტეტს  დაგვიანებული ანგარიში. 

3.2. პენიტენციური სისტემა 

პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტროს მიმართ 32 და საქართველოს მთავრობის მიმართ 1 რეკომენდაცია 

გასცა, ხოლო საქართველოს პარლამენტს 5 წინადადებით მიმართა. 

საქართველოს პარლამენტის მიერ არც ერთ შემთხვევაში ყოფილა გაზიარებული სახალხო 

დამცველის წინადადება. არც საქართველოს მთავრობამ შეასრულა სახალხო დამცველის 

რეკომენდაცია. იუსტიციის სამინისტროს მიერ არ შესრულდა 16 რეკომენდაცია, შესრულდა 

                                                   
56 „წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის წინააღმდეგ“ 

კონვენცია, მე-19 მუხლის 1-ლი პუნქტი. 
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4 და ნაწილობრივ შესრულდა 3 რეკომენდაცია. საგულისხმოა, რომ იუსტიციის 

სამინისტროს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის მოუწოდებლობის გამო, სახალხო 

დამცველის აპარატში ვერ შეფასდა სამინისტროს მიერ 8 რეკომენდაციის შესრულების 

მდგომარეობა. პენიტენციურ სისტემაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, 

სახალხო დამცველის მიერ გაცემული 1 რეკომენდაცია არ ექვემდებარება შეფასებას.57 

წინა წლების მსგავსად, 2019 წელსაც, უმეტეს შემთხვევაში, სისტემური რეკომენდაციები, 

რომლებიც წლების განმავლობაში გაიცემა და წამებისა და არასათანადო მოპყრობის 

პრევენციისთვის მეტად მნიშვნელოვანია, კვლავ შეუსრულებელია. ამ მხრივ, კვლავ 

ხარვეზიანია საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის №131 

ბრძანების მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი, რომლის მიხედვით, პატიმრის სხეულზე დაზიანების 

აღმოჩენის შემთხვევაში, პენიტენციური დაწესებულების ექიმი ვალდებულია, ამის 

შესახებ აცნობოს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას, 

რომელიც იუსტიციის სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფია და არ არის 

დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი, ინსტიტუციური თვალსაზრისით.  კვლავ არ 

შესრულებულა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, რომლის თანახმად, კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტით უნდა განისაზღვროს ექიმის ვალდებულება: დაზიანების ფორმის 

შევსება, ფოტოგადაღება და დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოებისთვის გადაგზავნა 

ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც ექიმს წარმოეშვება ეჭვი პატიმრის მიმართ ჩადენილი 

შესაძლო წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ, განურჩევლად იმისა, მიიღო თუ 

არა ექიმმა პატიმრის ინფორმირებული თანხმობა. წამების პრევენციის ევროპული 

კომიტეტი (CPT), საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიშში საქართველოს მთავრობას 

ასევე მოუწოდებს ამ ცვლილებებისკენ.58  

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი მიესალმება 2019 წელს რამდენიმე 

რეკომენდაციის შესრულებასა და პენიტენციურ დაწესებულებებში პირობების 

გასაუმჯობესებლად გადადგმულ ნაბიჯებს. დადებითად უნდა შეფასდეს 2019 წელს №8 

პენიტენციურ დაწესებულებაში სარემონტო სამუშაოების დაწყება; №3 დაწესებულებაში 

წყალმომარაგების პრობლემის აღმოფხვრა და სატელეფონო კაბინების დამონტაჟება,59 

                                                   
57 სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიხედვით, იუსტიციის სამინისტროს მიეცა რეკომენდაცია 

უზრუნველეყო პენიტენციური სამსახურის გენერალური ინსპექციის მიერ შესაბამისი საქმიანობის 

განხორციელება, რაც უზრუნველყოფდა ერთი ტიპის დაწესებულებიდან, მსჯავრდებულის მეორე ტიპის 

დაწესებულებაში გადაყვანის შემთხვევაში, 20 დღის ვადაში  მსჯავრდებულის რისკის გადაფასებას და 

შესაბამის დაწესებულებაში გადაყვანას. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, პენიტენციურ 

სამსახურში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, ერთი პენიტენციური დაწესებულებიდან მეორე 

ტიპის დაწესებულებაში პირის გადაყვანის შემთხვევაში, აღარ ხდება პატიმრის რისკის გადაფასება. 

58 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2018 წლის 10-21 სექტემბრის საქართველოში ვიზიტის 

შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 16), პარ. 80, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: < 

http://bit.ly/38p44kK  > [ბოლოს ნანახია: 09.01.2020]. 

59 თუმცა, კონფიდენციალური გარემოს შესაქმნელად, აუცილებელია კაბინები დამატებითი საიზოლაციო 

საშუალებებით აღიჭურვოს. 

http://bit.ly/38p44kK
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პენიტენციურ დაწესებულებებში არაგადამდები დაავადებების სკრინინგის ჩატარება, 

ასევე, გარკვეული რეკომენდაციების შესასრულებლად გადადგმული ნაბიჯები. 

სახალხო დამცველის შეფასებით, პენიტენციურ სისტემაში, წინა წლების მსგავსად,60 ისევ 

გამოწვევად რჩება არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის პროცედურული და 

ინსტიტუციური გარანტიების ნაკლებობა; პენიტენციურ დაწესებულებებში წესრიგისა და 

უსაფრთხოების დაცვა; პატიმრობის სათანადო პირობების უზრუნველყოფა; პატიმართა 

რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისკენ მიმართული აქტივობებისა და გარე 

სამყაროსთან კონტაქტის სიმწირე; სამედიცინო მომსახურებისა და პრევენციული 

ჯანდაცვის კუთხით არსებული ხარვეზები; ფსიქიკური ჯანდაცვა; თანასწორობის 

პრინციპზე დაფუძნებული პენიტენციური სისტემის შექმნა და სხვ. 2019 წელს სახალხო 

დამცველის განსაკუთრებული ყურადღების საგანი იყო პენიტენციურ დაწესებულებებში 

არსებული არაფორმალური მმართველობა. პენიტენციურ დაწესებულებებში 

კრიმინალური სუბკულტურა, პატიმრების უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რისკის 

შემცველია და მნიშვნელოვანია მის წინააღმდეგ ბრძოლა ეფექტიანი საშუალებებით.  

თანამშრომლების მხრიდან პატიმრებზე ძალადობის ფორმები პენიტენციურ 

დაწესებულებებში 

ფიზიკური ძალადობა - სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ საანგარიშო პერიოდში 

ჩატარებული მონიტორინგის ფარგლებში დადგინდა, რომ დახურული ტიპის 

დაწესებულებებში თანამშრომელთა მხრიდან პატიმრებზე სავარაუდო ფიზიკური 

ძალადობის მხოლოდ ერთეული შემთხვევები იკვეთება.  

ფსიქოლოგიური ძალადობა - დახურულ დაწესებულებებში მოთავსებული პატიმრები 

საუბრობდნენ თანამშრომლების მხრიდან არაეთიკურ, ზოგ შემთხვევაში, 

შეურაცხმყოფელ და უთანასწორო დამოკიდებულებაზე.  

დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო (ე.წ. უსაფრთხო) საკნებში მოთავსება, როგორც 

არაფორმალური დასჯა - წინა წლების მსგავსად, 2019 წლის განმავლობაში კვლავ 

პრობლემური იყო პატიმრების დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო საკნებში 

მოთავსების პრაქტიკა. პატიმრების დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო (ე.წ. უსაფრთხო) 

საკნებში, ფაქტობრივად, უწყვეტად, ხანგრძლივი დროით მოთავსების პრაქტიკა, სახალხო 

დამცველის შეფასებით, არაადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობაა.   

დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო საკნებში, საცხოვრებელ საკნებთან შედარებით, 

პატიმრებს უკიდურესად მძიმე პირობებში უწევთ ყოფნა. პატიმრებს შეზღუდულად 

მიეწოდებათ პირადი ჰიგიენის დაცვისა და ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები, შეზღუდული 

აქვთ საკუთარ ტანსაცმელზე წვდომა. დეესკალაციის ოთახებში ყოფნის დროს, პატიმრებს 

უმეტესად არ ეძლევათ შხაპის მიღების და გასეირნების საშუალება, შეზღუდული აქვთ 

მაღაზიით სარგებლობის, სატელეფონო ზარით, პირადი მიმოწერით და პაემნით 

                                                   
60 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 41. 
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სარგებლობის უფლება. არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა 

არადამაკმაყოფილებელია. პატიმრების განცხადებით, დეესკალაციის ოთახში მათ 

შეზღუდული აქვთ, მათ შორის, სახალხო დამცველთან და ადვოკატთან დარეკვის 

უფლებაც. მათ არ აძლევენ სიგარეტს, საკნის ფანჯარა დაკეტილია და უჰაერობაა. 

ყოველივე ამის გათვალისწინებით, პატიმრები ხსენებულ საკნებში/ოთახებში მოთავსებას 

დასჯად აღიქვამენ.  

გასული წლების მსგავსად, გრძელდება №3 პენიტენციური დაწესებულების დეესკალაციის 

ოთახებსა და №8 პენიტენციური დაწესებულების დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო 

(ე.წ. უსაფრთხო) საკნებში პატიმრების, ფაქტობრივად, უწყვეტად, ხანგრძლივი დროით 

მოთავსების პრაქტიკა. წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტების 

მიხედვით, დეესკალაციის ოთახში პირის მოთავსების მაქსიმალური დრო არავითარ 

შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 24 საათს,61 სამარტოო საკანში მოთავსებაც, უნდა 

იყოს რაც შეიძლება მოკლევადიანი.62 ზოგიერთ შემთხვევაში, სამარტოო საკანში 

მოთავსება შესაძლებელია გაუტოლდეს არაადამიანურ და ღირსების შემლახველ 

მოპყრობას.63 

პენიტენციურ დაწესებულებებში ფსიქოსოციალური მხარდამჭერი სერვისების და 

სიტუაციის მართვის სხვა რესურსის არარსებობის გამო, ადმინისტრაცია დეესკალაციის 

ოთახში ხანგრძლივი დროით ათავსებს პატიმარს, რომელსაც აქვს ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემები და მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე, 

სხვისი ან საკუთარი თავის დაზიანების რისკი წარმოიშობა. 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ დეესკალაციის ოთახებში ფსიქიკური პრობლემების 

მქონე პატიმრების მოთავსება მხოლოდ უკიდურესი ზომა უნდა იყოს და ამ ღონისძიების 

გამოყენებამდე, უსაფრთხოების მიზნის მისაღწევად, დაწესებულების პერსონალმა უნდა 

გამოიყენოს სხვა, შედარებით ნაკლებად შემზღუდველი საშუალებები.  თუ ეს 

საშუალებები არასაკმარისია, დეესკალაციის ოთახში გადაყვანა უნდა გამოიყენებოდეს 

როგორც იმწუთიერი, გადაუდებელი ღონისძიება, რომლის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 24 

საათს და პარალელურად, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პატიმრისთვის 

მულტიდისციპლინური ჯგუფის (ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის, ექიმის და 

საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქიატრის) მიერ ადეკვატური დახმარების გაწევა. ხოლო, თუ 

ფსიქიკური პრობლემების მქონე პატიმრის უსაფრთხოების დასაცავად დეესკალაციის 

ოთახში 24 საათით მოთავსება და მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობა არასაკმარისი 

იქნება, ის დაუყოვნებლივ უნდა გადაიყვანონ №18 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 

                                                   
61 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2018 წლის 10-21 სექტემბრის საქართველოში ვიზიტის 

შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 16), პარ. 94.  

62 წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის თუ დასჯის საწინააღმდეგო 

კომიტეტის (CPT)-ს ამონაწერი მე-2 საერთო ანგარიშიდან [CPT/Inf(92)3], პარ. 56. 

63  წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის თუ დასჯის საწინააღმდეგო 

კომიტეტის (CPT)-ს ამონაწერი მე-2 საერთო ანგარიშიდან [CPT/Inf(92)3], პარ. 56. 
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სამკურნალო დაწესებულების ფსიქიატრიულ განყოფილებაში ან სხვა ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებაში. 

შიდა კლასიფიკაციის საკნების არამიზნობრივი გამოყენება - სპეციალური პრევენციის 

ჯგუფის ვიზიტებისას ასევე გაირკვა, რომ №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში ადგილი 

აქვს საცხოვრებელი კორპუსებიდან შიდა კლასიფიკაციის საკნებში (ე.წ. კარანტინის) 

პატიმრების გადაყვანისა და ხანგრძლივად განთავსების პრაქტიკას,64 რაც მათთვის „ჭკუის 

სწავლების“ და დასჯის მიზანს ემსახურება. გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ 

შიდა კლასიფიკაციის საკნებში არსებული პირობები - სინესტე, არასაკმარისი ვენტილაცია 

და სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაუცველობა, პატიმრებისთვის დისკომფორტის 

შემქმნელია. ამასთან, შიდა კლასიფიკაციის საკნებში ყოფნის პერიოდში პატიმრებს 

შეზღუდული აქვთ გასეირნების, შხაპის მიღების, გარე სამყაროსთან კონტაქტისა და 

დაწესებულების მაღაზიით სარგებლობის შესაძლებლობა.65 

სახალხო დამცველს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსგან ეცნობა, რომ სპეციალური 

პენიტენციური სამსახური, პატიმრების საცხოვრებელი საკნებიდან შიდა კლასიფიკაციის 

საკნებში გადაყვანის ეფექტიანი პრაქტიკის დასანერგად, ინსტრუქციის პროექტზე 

მუშაობს.66 საქართველოს სახალხო დამცველის პოზიციით, საცხოვრებელი საკნებიდან 

შიდა კლასიფიკაციის საკნებში პატიმრების გადაყვანის პრაქტიკის არსებობა და მისი 

ნორმატიულ დონეზე განსაზღვრა მიუღებელია, რადგან ამან პენიტენციური სისტემის 

პირობებში მყოფ ახლად შემოყვანილ პატიმარსა და საცხოვრებელი საკნიდან ჩამოყვანილ, 

სავარაუდოდ პრობლემური ქცევის მქონე პატიმარს შორის, შესაძლოა, კონფლიქტი 

წარმოშვას. ასევე პრობლემურია ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების ერთად 

განთავსების პრაქტიკაც.67 ამ მხრივ, აღსანიშნავია, რომ №8 პენიტენციური დაწესებულების 

შიდა კლასიფიკაციის საკნებში მსჯავრდებულები ახლად შესახლებულ 

ბრალდებულებთან ერთად თავსდებიან, რაც არღვევს საქართველოს „პატიმრობის 

                                                   
64 2019 წლის პირველი 7 თვის განმავლობაში საცხოვრებელი კორპუსიდან შიდა კლასიფიკაციის საკანში 

პატიმრის გადაყვანის 551 შემთხვევა დაფიქსირდა.  

65 შიდა კლასიფიკაციის საკნების დასჯის მიზნით გამოყენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ 

სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის N2, N8, N14 და N15 პენიტენციური 

დაწესებულებების ვიზიტის შემდგომ ანგარიშში, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2TALjFE > [ბოლოს 

ნანახია: 16.01.2020]. 

66 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 13 დეკემბრის, 

N371652/01 წერილი. 

67 გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესების (მიღებული გაეროს გენერალური 

ასამბლეის რეზოლუციით 70/175), ე.წ. ნელსონ მანდელას წესი №11(ბ)-ს მიხედვით, ბრალდებულები და 

მსჯავრდებულები განცალკევებით უნდა იყვნენ განთავსებულნი. 

https://bit.ly/2TALjFE
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კოდექსის“ მე-9 მუხლის მე-2 ნაწილისა68 და №8 დაწესებულების დებულების მე-14 

მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნას.69 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ უსაფრთხოების 

მიზნით, პატიმრის საცხოვრებელი საკნიდან გაყვანა აუცილებელია, ეს უნდა მოხდეს 

ალტერნატიულ სივრცეებში და არა შიდა კლასიფიკაციის საკნებში, სადაც იმყოფებიან 

დაწესებულებაში ახლად შემოსახლებული მსჯავრდებულები და ბრალდებულები, ან 

უნდა გაიყვანონ მხოლოდ იმ პერიოდში, როცა შიდა კლასიფიკაციის ოთახებში არ 

იმყოფებიან ახლად შემოსახლებული ბრალდებულები ან მსჯავრდებულები. 

ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა, დოკუმენტირება და გამოძიებისთვის 

გადაგზავნა 

პენიტენციურ დაწესებულებებში შესაძლო წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან  

დამამცირებელი მოპყრობის შედეგად ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაზიანების 

აღრიცხვა წარმოებს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2016 

წლის 26 ოქტომბრის №131 ბრძანებით (შემდგომში - №131 ბრძანება) დადგენილი წესით. ამ 

წესის თანახმად, დაზიანების დოკუმენტირების საფუძველია ეჭვი, რომელიც ექიმს 

პატიმრის მიმართ ჩადენილი შესაძლო წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ 

გაუჩნდება. არსებობს რისკი, რომ ექიმმა არასათანადო მოპყრობის ფაქტები 

სრულყოფილად და ეფექტიანად ვერ გამოავლინოს, ვინაიდან ექიმის მიერ საეჭვო 

დაზიანებების შერჩევის კრიტერიუმები ნორმატიულ დონეზე არ არის გაწერილი. აქედან 

გამომდინარე, საქართველოს სახალხო დამცველმა 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, ექიმის მიერ საეჭვო დაზიანებების შერჩევის 

კრიტერიუმების სახელმძღვანელო პრინციპების დონეზე ნორმატიულად განსაზღვრის 

თაობაზე, რეკომენდაციით მიმართა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურიდან მიღებული პასუხის თანახმად, სახელმძღვანელო 

პრინციპების შემუშავებაზე მიმდინარეობს მუშაობა, რაც მისასალმებელია.   

პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩატარებული შემოწმების შედეგად ირკვევა, რომ 

პრობლემურია დაწესებულებების ექიმების მიერ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის 

ფაქტების იდენტიფიცირების  და დოკუმენტირების პრაქტიკა. 

ნახევრად ღია ტიპის პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმართა სხეულზე საეჭვო 

დაზიანებების აღმოჩენის შემთხვევაში, ექიმები არ ახდენენ მის დოკუმენტირებას №131 

ბრძანებით დამტკიცებული დაზიანების აღრიცხვის წესის შესაბამისად. დახურული ტიპის 

                                                   
68 პატიმრობის კოდექსის მე-9 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, შერეული ტიპის დაწესებულებაში 

ბრალდებულები იზოლირებულნი უნდა იყვნენ მსჯავრდებულებისაგან, სულ მცირე, ერთმანეთისაგან 

განცალკევებული საცხოვრებელი ფართობებით. 

69 №8 პენიტენციური დაწესებულების დებულების მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, 

„დაწესებულებაში მსჯავრდებულები და ბრალდებულები განთავსებულები არიან ერთმანეთისგან 

განცალკევებით“. 
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დაწესებულებებში კი, დაზიანებების დოკუმენტირება  მხოლოდ იმ შემთხვევებში ხდება, 

როდესაც დაწესებულებაში შესახლების დროს ბრალდებული მიუთითებს, რომ პოლიციის 

თანამშრომლების მხრიდან, მის მიმართ არასათანადო მოპყრობა განხორციელდა. 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციის თანახმად, №2, №8, №14 და №15 

პენიტენციურ დაწესებულებებში, 2019 წლის 1 იანვრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით, 

პატიმრისთვის სხვა პირის მიერ სხეულის დაზიანების მიყენების 316 ფაქტია 

გამოვლენილი. ყველა ამ შემთხვევაში სახეზეა პატიმრის მიმართ სავარაუდო 

ძალადობრივი ქმედების ჩადენის ნიშნები. ამის მიუხედავად, №131 ბრძანებით 

დამტკიცებული დაზიანების აღრიცხვის ფორმა არცერთ შემთხვევაში არ არის შევსებული.    

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში 

სავარაუდო ძალადობის ფაქტების გამოვლენისა და დოკუმენტირების ხარვეზიან 

პრაქტიკას, სხვა გარემოებებთან70 ერთად, განაპირობებს ექიმების არასათანადო 

კვალიფიკაცია, პატიმართან კონფიდენციალურ გარემოში შეხვედრის შესაძლებლობის 

არარსებობა , დოკუმენტაციის შევსებისათვის პატიმრის მხრიდან ინფორმირებული 

თანხმობის მიღების ვალდებულება და სხვა ნორმატიული ხარვეზები71, რომელთა შორის, 

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს №131 ბრძანების ხარვეზიანი მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი, 

რომლის მიხედვითაც, წამების და არასათანადო მოპყრობის ეჭვის შემთხვევაში, ექიმი 

შეტყობინებას იუსტიციის სამინიტროს გენერალურ ინსპექციას უგზავნის.   

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, იმ 

შემთხვევაში, თუ არსებობს ვარაუდი, რომ ადგილი ჰქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 

პენიტენციური დაწესებულების, ესკორტირების ჯგუფის წევრის ან სხვა საგამოძიებო 

ორგანოს თანამშრომლის მხრიდან პატიმრის წამებას, ან მის მიმართ სხვა სასტიკ, 

არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას, იუსტიციის სამინისტროს გენერალური 

ინსპექციის საგამოძიებო სამმართველოდან და საგამოძიებო დეპარტამენტის დასავლეთის 

სამმართველოდან შემდგომი რეაგირებისთვის საქმე დაუყოვნებლივ იგზავნება 

პროკურატურაში72, ხოლო 2019 წლის 1-ლი ნოემბრიდან, სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურში. ეს პრობლემურია, რამდენადაც სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 

საგამოძიებო დეპარტამენტი, რომელიც არ არის ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი 

უწყება, შუამავლის ფუნქციას ასრულებს და თავად წყვეტს პროკურატურასა და 

                                                   
70 მაგალითად, დაწესებულებებში არსებული სუბკულტურის გავლენა (დაწესებულებებში 

დამკვიდრებული არაფორმალური წესების მიხედვით, ძალადობის მსხვერპლმა არ უნდა გაამჟღავნოს 

დაზიანების მიყენების ფაქტი და მით უმეტეს  - მიზეზები) და ძალადობის მსხვერპლთა უნდობლობა 

გამოძიების ორგანოების მიმართ. 

71 დეტალური ინფორმაციისთვის, იხილეთ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში. 

72 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 10 იანვრის №13/974 წერილის თანახმად, 2019 

წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით, პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლების 

მხრიდან პატიმრების მიმართ ჩადენილი სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, გამოძიება 

დაიწყო 19 სისხლის სამართლის საქმეზე. გამოძიება ყველა საქმეზე გრძელდება, ამ ეტაპზე კონკრეტული 

პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა არ დაწყებულა. 
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სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში შეტყობინების გაგზავნა/გაუგზავნელობის 

საკითხს. 

ზემოაღნიშნულზე დაყრდნობით, სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ 

სავარაუდო წამების ან არასათანადო მოპყრობის ჩამდენი სუბიექტი შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს, პენიტენციური დაწესებულების, ესკორტირების ჯგუფის წევრი ან სხვა 

საგამოძიებო ორგანოს თანამშრომელია, შეტყობინებას ექიმი პირდაპირ სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურს უნდა უგზავნიდეს.  

საქართველოს გენერალური პროკურატურის ინფორმაციის თანახმად, 2019 წლის 1 

იანვრიდან 2019 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით, პენიტენციური დაწესებულებებიდან, ამავე 

დაწესებულებების ექიმების მიერ, ზემოხსენებული წესის შესაბამისად, პატიმრის მიმართ 

ჩადენილი წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის 

სავარაუდო ფაქტის დოკუმენტირების შესახებ, 12 შეტყობინება მიიღეს. ამავე 

ინფორმაციის თანახმად, მათი შესწავლის შედეგად არ გამოვლენილა დაზიანებების 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან სხვა საგამოძიებო ორგანოს, ასევე, პენიტენციური 

დაწესებულების თანამშრომლის მხრიდან წამების, არასათანადო მოპყრობისა და 

ფიზიკური შეურაცხყოფის შედეგად განვითარების ფაქტი. შესაბამისად, გამოძიება 

არცერთ შემთხვევაზე არ დაწყებულა.73  

საგულისხმოა, რომ სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მონიტორინგის შედეგების 

თანახმად, გამოძიება არ ინტერესდება დაზიანების აღრიცხვის ფორმის მიხედვით 

შევსებული მასალით და არ ახდენს მის ამოღებას. 2017 წლიდან, მონიტორინგის დღემდე, 

სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად, დაზიანების დოკუმენტირების არცერთ 

შემთხვევაში არ ამოუღია გამოძიებას გადაღებული ფოტოები და დოკუმენტაცია, ხოლო 

ფოტოაპარატები, რომლითაც აღბეჭდავენ დაზიანებებს, 2017 წლის 30 მარტს დაილუქა და 

ლუქი მონიტორინგის დღემდე არ ყოფილა გახსნილი.74 შესაბამისად, გაურკვეველია, 

საქართველოს პროკურატურამ ექიმების შედგენილი დოკუმენტაციის და გადაღებული 

ფოტოების ამოღების/გაცნობის გარეშე როგორ დაადგინა, რომ აღნიშნული დაზიანებები 

სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის მხრიდან წამების, არასათანადო მოპყრობისა 

და ფიზიკური შეურაცხყოფის შედეგად არ იყო განვითარებული. 

2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა 1 რეკომენდაციით მიმართა იუსტიციის 

სამინისტროს, რომლითაც,  ფიზიკური დაზიანებების არასრულყოფილი დოკუმენტირების 

გამო, პენიტენციური დაწესებულების ექიმის მიმართ დისციპლინური წარმოების დაწყება 

მოითხოვა.   ეს რეკომენდაცია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს არ გაუზიარებია.  

დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის დოკუმენტირების და გამოძიების მიზნებისთვის, 

აუცილებელია, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა სტამბოლის პროტოკოლის 

                                                   
73 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2019 წლის 20 იანვრის №13/3295 წერილი. 

74 2019 წლის ივლისი-აგვისტო. 
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შესაბამისად ტარდებოდეს. ამის მიუხედავად, უკვე წლებია, პრობლემაა წამებისა და 

არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის სავარაუდო ფაქტებზე „ლევან 

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ მიერ 

ჩატარებული სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის წერილობითი დასკვნების 

სტამბოლის პროტოკოლის V, VI თავებითა და სტამბოლის პროტოკოლის დანართი 1-ით 

(წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ეფექტიანი 

გამოძიებისა და დოკუმენტირების პრინციპები) გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან 

მისადაგება.75   

წესრიგი და უსაფრთხოება/დაცული, უსაფრთხო და მოწესრიგებული 

პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრირება 

პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრირების შესაფასებლად, სახალხო დამცველის 

აპარატი მრავალ კომპონენტს იყენებს. პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია ის საკითხი, თუ 

რამდენად საკმარისია პერსონალი დაწესებულებებში, შემდეგ ის, თუ როგორ რეჟიმში 

უწევთ პატიმრებს ყოფნა დახურულ დაწესებულებებში. ცალკე იქნება წარმოდგენილი 

მსჯელობა არაფორმალურ მმართველობაზე და დისციპლინური სამართალწარმოების 

პრაქტიკაზე.  

გადატვირთულობა 

პენიტენციურ დაწესებულებებში სამართლებრივი რეჟიმისა და უსაფრთხოების 

განყოფილების თანამშრომლების რაოდენობა, დაწესებულებებში უსაფრთხო, დაცული და 

მოწესრიგებული გარემოს უზრუნველსაყოფად, საკმარისი არ არის.     

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, პერსონალის ნაკლებობისა და 

გადატვირთულობის გამო, დაწესებულებებში რისკის ქვეშ დგება როგორც პატიმართა, ისე 

თანამშრომელთა უსაფრთხოება. არის შემთხვევები, როდესაც ერთი თანამშრომელი ვერ 

ახერხებს პატიმართა შორის კონფლიქტის დროულად განმუხტვას, რადგან 

დახმარებისთვის საკმაოდ დიდხანს უცდის კოლეგას. დაყოვნებამ კი, შესაძლოა, 

პატიმრების ჯანმრთელობის ან სიცოცხლის ხელყოფის რეალური საფრთხე წარმოშვას. 

განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებები 

განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებების მართვა კვლავ სტატიკური უსაფრთხოების 

პრინციპებს ეფუძნება და გულისხმობს მაქსიმალურ შეზღუდვებს, აკრძალვებსა და 

უპირობოდ მკაცრ რეჟიმს, რაც სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, ხელს 

უშლის მსჯავრდებულთა ქცევის პოზიტიურ ცვლილებასა და რეაბილიტაციას. 

განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებაში მოთავსებული პატიმრები 23 საათს უსაქმოდ 

ატარებენ საკნებში და მხოლოდ 1 საათის განმავლობაში იმყოფებიან სასეირნო ეზოებში.  

გარდა ამისა, დაწესებულებებში მოთავსებული პატიმრების გარკვეული ნაწილი, თვეებისა 

და წლების  განმავლობაში დე ფაქტო იზოლაციის პირობებში იმყოფება. 

                                                   
75 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 29-30. 
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განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების76 დებულებების 

თანახმად, დაწესებულების დირექტორი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის განცხადების 

საფუძველზე ან საკუთარი ინიციატივით, იღებს გადაწყვეტილებას 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სხვა ბრალდებულების/მსჯავრდებულებისაგან 

განცალკევებით მოთავსების თაობაზე, არაუმეტეს 30 დღისა. აუცილებლობის 

შემთხვევაში, ეს ვადა დაწესებულების დირექტორის გადაწყვეტილებით შეიძლება 

გაიზარდოს. უნდა აღინიშნოს, რომ პატიმრის დიდი ხნით იზოლაცია არაადამიანურ და 

დამამცირებელ მოპყრობას შეიძლება გაუტოლდეს. 

არაფორმალური მმართველობა 

სახალხო დამცველი წლების განმავლობაში მიუთითებს, რომ პატიმრების არასათანადო 

მოპყრობის სერიოზულ საფრთხეს წარმოშობს დაწესებულებების არაფორმალური 

მმართველობა, რაც ხშირად განაპირობებს პატიმრებს შორის ძალადობასა და ჩაგვრას. 

კრიმინალური სუბკულტურის გავლენით, პატიმრები არაფორმალურად დაიყოფებიან. 

შედეგად, პატიმართა გარკვეული ნაწილი, რომელიც პრივილეგირებულ მდგომარეობაში 

იმყოფება, რეპრესიული მეთოდებით ახორციელებს არაფორმალურ მმართველობას, რაც, 

ხშირ შემთხვევაში, იწვევს პატიმართა შორის ძალადობას და გამოიხატება სადამსჯელო 

ღონისძიებების გატარებაში იმ პატიმრების მიმართ, რომლებიც არაფორმალური 

მმართველობის წესებს არ დაემორჩილებიან.   

პატიმართა ნაწილის განცხადებით, №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში არიან 

ადმინისტრაციასთან დაახლოებული მსჯავრდებულები, რომელთაც გარკვეული სახის 

გავლენები აქვთ სხვა პატიმრებზე და საჭიროების შემთხვევაში, ადმინისტრაცია მათ 

პატიმრებთან „ურთიერთობების მოსაგვარებლად“ (შიმშილობის საჩივრების დაწერის 

შემთხვევებში, სხვა ფორმით უკმაყოფილების გამოხატვის ან კონფლიქტური 

სიტუაციების დროს) იყენებს.  

№2 პენიტენციურ დაწესებულებაში კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლები 

თავისუფლად გადაადგილდებიან დაწესებულების ტერიტორიაზე, აკონტროლებენ 

პატიმრებს, აგროვებენ ე.წ. „საერთოს“,77 შედიან საკნებში და ურჩ პატიმრებს ფიზიკურად 

უსწორდებიან; ვინც არ დაემორჩილება მათ მოთხოვნებს, იმათ სოციუმიდან რიყავენ და 

სხვა კორპუსში გადაჰყავთ, პატიმრებს ართმევენ ოჯახის მიერ გამოგზავნილ ტანსაცმელს. 

ე.წ „ციხის მაყურებლები“ სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული პატიმრის დახმარებით 

აკონტროლებენ პატიმრების ბარათებზე დარიცხულ თანხებს. ამისთვის აქვთ სპეციალური 

                                                   
76 №3, №6 და №7 პენიტენციური დაწესებულებები. 

77 მატერიალური სიკეთის, შემოწირულობების ერთობლიობა, რომლიც არაფორმალური მმართველის 

ხელში აკუმულირდება და არაფორმალური მმართველივე განკარგავს.  
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ჟურნალები, სადაც მითითებულია პატიმრის სახელი და გვარი, ბარათის შემოწმების დრო 

და ბარათზე დარიცხული თანხის ოდენობა.78  

მონიტორინგის ფარგლებში მონახულებულ79 დაწესებულებებში, განსაკუთრებით კი 

ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში, წესრიგს ძირითადად არაფორმალური 

მმართველები უზრუნველყოფენ. დაწესებულებებში არსებული მოჩვენებითი წესრიგი 

ძალადობრივ მეთოდებს ეფუძნება და სინამდვილეში ძალიან მყიფეა, რამაც 

გრძელვადიან, ან თუნდაც მოკლევადიან პერსპექტივაში, შესაძლოა, უაღრესად დიდი 

საფრთხის წინაშე დააყენოს პატიმართა სიცოცხლე და უსაფრთხოება. ამასთანავე, 

აღსანიშნავია, რომ წლების მიხედვით, არაფორმალური მმართველობის გავლენის 

გაძლიერებასთან ერთად, კლებულობს ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებიდან 

სახალხო დამცველის სახელზე გამოგზავნილი განცხადებების რაოდენობა. 

მნიშვნელოვანია, რომ კრიმინალური სუბკულტურის დასაძლევად, ღონისძიებები 

პატიმრების უფლებებისა და უსაფრთხოების დაცვის პირობებში გატარდეს და 

გამოირიცხოს ძალადობრივი და რეპრესიული მეთოდების გამოყენება. 

პატიმრების მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პრაქტიკა 

პენიტენციურ დაწესებულებაში მართლწესრიგის უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია პატიმართა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების სისტემა 

ეფექტიანი იყოს და სრულად უზრუნველყოფდეს როგორც მართლწესრიგის შენარჩუნებას, 

ისე თავისუფლებააღკვეთილი პირების უფლებების დაცვას.  

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

დეპარტამენტმა, დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ 2018 წელს 

გამოცემული 307 განკარგულება შეისწავლა და შედეგები სპეციალურ ანგარიშში ასახა.80 

ამ ანგარიშის თანახმად, პრობლემურია როგორც პატიმრების მიმართ დისციპლინური 

სამართალწარმოების მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზა, ისე პრაქტიკა. 

შესწავლის შედეგად, სისტემური ხასიათის არაერთი პრობლემა გამოვლინდა: 

დაწესებულების დირექტორები პატიმრის დასჯის პროცესში ნეიტრალურ 

მტკიცებულებებს არ ეყრდნობიან; პატიმრის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ფაქტს 

მხოლოდ დაწესებულების თანამშრომლები ადასტურებენ; განკარგულებებში მხოლოდ 

ფორმალურად და შაბლონურად მიეთითება კონკრეტულ დისციპლინურ გადაცდომაზე; არ 

არის წარმოდგენილი დეტალური ინფორმაცია იმ ფაქტის შესახებ, რომელიც პატიმრის 

მხრიდან გადაცდომად ჩაითვალა; განკარგულებები არ შეიცავს დასაბუთებას 

                                                   
78 ამ საკითხის შესახებ დეტალურად იხილეთ - სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

№2, №8, №14 და №15 პენიტენციური დაწესებულებების ვიზიტის შემდგომ ანგარიშში, ხელმისაწვდომია: 

< https://bit.ly/2TALjFE > [ბოლოს ნანახია: 16.01.2020]. 

79  №2, №8, №14 და №15 პენიტენციური დაწესებულებები.   

80 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „პატიმრების მიმართ დისციპლინური 

სამართალწარმოების პრაქტიკა საქართველოში“, 2019, ანგარიში ხელმისაწვდომია:   

< http://bit.ly/2PNyPsW > [ბოლოს ნანახია 201.02.2020]. 

https://bit.ly/2TALjFE
http://bit.ly/2PNyPsW
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კონკრეტული სანქციის გამოყენების პროპორციულობის შესახებ; ერთი სახის 

დისციპლინური დარღვევის დროს პატიმართა მიმართ განსხვავებული სანქციები 

გამოიყენება - არაერთგვაროვანი მიდგომის საფუძველი ბუნდოვანია; არცერთ საქმეზე არ 

ჩატარებულა ზეპირი მოსმენა და შესაბამისად, პატიმარს არ მისცემია საკუთარი 

ინტერესების საკითხის განმხილველი პირის წინაშე დაცვის შესაძლებლობა; არცერთ 

საქმეში არ ყოფილა ჩართული ადვოკატი. არ არის განსაზღვრული დამამძიმებელი და 

შემამსუბუქებელი გარემოებები; არ არის განსაზღვრული დისციპლინური მოკვლევის 

ეტაპები და საქმისწარმოების ვადები; არ არის გათვალისწინებული ეფექტიანი დაცვის 

საშუალებები; არ არსებობს დისციპლინური სახდელის გამოყენების ალტერნატიული 

ღონისძიებები.81 

პატიმრობის პირობები 

როგორც წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი აღნიშნავს, არასათანადო მოპყრობა 

სხვადასხვა ფორმით ვლინდება, რომელთაგან ბევრი, შესაძლოა, წინასწარგანზრახული კი 

არა, ორგანიზაციული შეცდომებისა და საკმარისი რესურსების ნაკლებობის შედეგი იყოს.82 

პატიმრის ღირსების შესაბამის პირობებში მოთავსება მოიცავს როგორც მატერიალურ 

პირობებს, ასევე დღის რეჟიმს, იმ კონკრეტულ აქტივობებს, რომლებშიც ჩართვას 

სთავაზობენ პატიმრებს.  პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული მძიმე 

საყოფაცხოვრებო პირობები, სარეაბილიტაციო პროგრამების ნაკლებობა, ხანგრძლივი 

დროით საკანში უსაქმოდ ყოფნა, ერთიანობაში მძიმედ აისახება პატიმრის 

ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე და შესაძლოა არაადამიანურ და დამამცირებელ 

მოპყრობას  გაუტოლდეს.   

პატიმართა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია 

საქართველოს სახალხო დამცველი 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში აღნიშნავდა, რომ 

პენიტენციურ დაწესებულებებში რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის კუთხით გატარებულ 

ღონისძიებებს ფრაგმენტული ხასიათი აქვს და არ არის მორგებული მსჯავრდებულთა 

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე.83 2019 წელს პენიტენციურ დაწესებულებებში, ამ მხრივ, 

არსებითი ხასიათის ცვლილებები არ ყოფილა. განსაკუთრებით პრობლემურია 

განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში84 არსებული 

ვითარება, რაც, წინა წლების მსგავსად, საკმარისი და სათანადო კვალიფიკაციის მქონე 

პერსონალის ნაკლებობითაა განპირობებული. 

                                                   
81 იქვე, გვ. 26, 27, 29, 31, 32. 

82 წამების ევროპული კომიტეტის მე-2 საერთო ანგარიში [CPT/Inf(92)3], პარ. 44. 

83 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 46. 

84 მაგალითისათვის, №3 დაწესებულებაში 2019 წლის 1 იანვრიდან სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

ვიზიტის დღემდე, არც სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვა და, შესაბამისად, არც რაიმე სახის 

სარეაბილიტაციო აქტივობა არ განხორციელებულა. 
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დადებითად უნდა შეფასდეს პატიმრობის კოდექსში შესული ცვლილებები,85 რომელთა 

თანახმადაც, 2020 წლის 1 იანვრიდან მსჯავრდებულებს პროფესიულად მოამზადებს და 

გადაამზადებს მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი. 

საქართველოს სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ ცენტრის დახმარებით, 

მსჯავრდებულებს შესთავაზებენ და ისინი მიიღებენ ფართო შესაძლებლობებს 

მრავალფეროვან სასწავლო/პროფესიულ პროგრამებში ჩასართავად. თუმცა, აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ სარეაბილიტაციო აქტივობებში პატიმართა მონაწილეობას სხვა 

ფაქტორებთან ერთად,86 ხელს უშლის ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა კრიმინალური 

სუბკულტურა და პატიმრებში მოტივაციის არარსებობა.87 

პენიტენციურ დაწესებულებებში, რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის კუთხით არსებული 

ვითარებისთვის, მნიშვნელოვანია, 2020 წელს პენიტენციურ დაწესებულებებში 

გაიზარდოს სოციალურ მუშაკთა და ფსიქოლოგთა რაოდენობა, რათა მათი რესურსები 

მაქსიმალურად მოხმარდეს სარეაბილიტაციო აქტივობებს.88 გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, 

რომ „სოციალური მუშაობის შესახებ“ კანონით გათვალისწინებული კვალიფიკაცია 

დაწესებულებებში დასაქმებული სოციალური მუშაკების აბსოლუტურ უმრავლესობას არ 

გააჩნია.  

პირობით ვადამდე გათავისუფლება ან სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი 

სახის სასჯელით ჩანაცვლება ერთ-ერთი კანონისმიერი შესაძლებლობაა საიმისოდ, რომ 

მსჯავრდებულს ჰქონდეს მოტივაცია, მსჯავრდების შემდგომ პერიოდში სრულად იყოს 

ორიენტირებული რესოციალიზაციის პროცესზე და შედეგად, ჰქონდეს ამ მექანიზმით 

ეფექტიანად სარგებლობის იმედი.   

პოზიტიურ კონტექსტში საგანგებოდ უნდა მიეთითოს საბჭოების მიერ მიღებული 

დადებითი გადაწყვეტილებების ზრდის ტენდეციაზე, რაც 2018 წელთან შედარებით, 2019 

წელს დაახლოებით 6-8%-ით მეტ დადებით გადაწყვეტილებაში გამოიხატება. მაგრამ 

მიუხედავად ამისა, ამ მექანიზმის ფუნქციონირების თვალსაზრისით, პრაქტიკულ დონეზე 

მრავალი ხარვეზი გამოიკვეთა.  

საქართველოს სახალხო დამცველის მომზადებული სპეციალური ანგარიშის თანახმად,  

პატიმართა ვადამდე გათავისუფლებისა და სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო 

                                                   
85 2019 წლის 31 დეკემბერს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №492 ბრძანებით დამტკიცდა საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის, მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების 

ცენტრის, დებულება. ცენტრის მიზანია მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაციის ხელშეწყობა 

მათი განათლების, პროფესიული მომზადების/გადამზადებისა და დასაქმების გზით. 
86 დეტალური ინფორმაციისთვის, იხილეთ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 43-

44, ხელმისაწვდომია შემდეგ ელ. მისამართზე: < http://bit.ly/2TFwRfh > [ბოლოს ნანახია 05.03.2020]. 

87 იხილეთ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 44, ხელმისაწვდომია შემდეგ ელ. 

მისამართზე: < http://bit.ly/2TFwRfh >  [ბოლოს ნანახია: 22.01.2020]. 

88 2019 წელს განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების მიხედვით, საშუალოდ 1 ფსიქოლოგზე 

მოდიოდა 563-დან 1073-პატიმრამდე. იგივე მაჩვენებელი 1 სოციალურ მუშაკზე იყო საშუალოდ 153-დან 271 

პატიმრამდე.  

http://bit.ly/2TFwRfh
http://bit.ly/2TFwRfh
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მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლის კუთხით, გამოვლინდა როგორც საკანონმდებლო, ისე 

პრაქტიკაში გამოვლენილი ხარვეზები.89 ადგილობრივი საბჭოების გადაწყვეტილებების 

ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა გადაწყვეტილებების დაუსაბუთებლობის პრობლემა.90 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი საბჭოების მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილებები სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე 

გათავისუფლებაზე უარის თქმის შესახებ, ძირითადად შაბლონური ხასიათისაა და 

შეიცავს ფორმალურ მითითებას, თუ რომელ კრიტერიუმებს დაეყრდნო საბჭო კონკრეტულ 

შემთხვევაში, უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.91  

ზემოთქმულის გარდა, პრობლემას წარმოადგენს გადაწყვეტილებათა არაერთგვაროვანი 

ხასიათიც: ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილებებში იკვეთება საბჭოების მხრიდან 

განსხვავებული მიდგომების ტენდენცია იდენტური მოცემულობის მქონე საქმეებში. 

ასევე, საბჭო, ხშირ შემთხვევაში, არ აქცევს ყურადღებას დისციპლინური გადაცდომის 

ჩადენის ხანდაზმულობას, გადაცდომის სიმძიმეს, დაკისრებული სახდელის სიმძიმეს და 

არც გადაცდომის შემდგომ პერიოდში, პატიმრის დადებითად შეცვლილ ქცევას. საბჭოს 

გადაწყვეტილებებში არსებითი ხასიათის უზუსტობები გამოვლინდა, რაც, ხშირ 

შემთხვევაში, პატიმრისთვის უარესი გადაწყვეტილების წინაპირობა ხდება; ასევე არ არის 

განჭვრეტადი საბჭოს მიერ საქმის ზეპირი მოსმენით განხილვის მოტივაცია; სასამართლო 

პრაქტიკა არაერთგვაროვანია და რიგ შემთხვევებში, ბუნდოვანიც. 

მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ სპეციალური პენიტენციური სამსახური იზიარებს იმ 

რეკომენდაციებს, რომლებზეც საუბარია სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშში.92  

ფიზიკური გარემო 

დადებითად უნდა აღინიშნოს 2019 წლის 12 თებერვალს №12 დაწესებულების ახალ 

შენობაში გადასვლა. ამის მიუხედავად, რამდენიმე პენიტენციურ დაწესებულებაში 

არსებული პირობები კვლავაც საჭიროებს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებასა და 

საერთაშორისო სტანდარტებთან მისადაგებას.  

2019 წლის განმავლობაში პრობლემური იყო საკნებში სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები, 

ვენტილაცია, განათება93 და ყველა მსჯავრდებულისათვის 4 კვ.მ. მინიმალური ფართით 

                                                   
89 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „პირობით ვადამდე გათავისუფლებისა და 

სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლის პრაქტიკა საქართველოში“, 

ანგარიში ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:   < http://bit.ly/2Tr29b5 > [ბოლოს ნანახია 01.02.2020]. 

90 იქვე, გვ. 23. 

91 იქვე. 

92 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის 2020 წლის 20 იანვრის №17246/01 

წერილი. 

93 №2, №8, №14 და №15 დაწესებულებებში  სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების, სათანადო ვენტილაციისა 

და საკმარისი განათების საკითხები დეტალურად მიმოხილულია №2, №8, №14 და №N15 

დაწესებულებებში  ვიზიტის შემდგომ ანგარიშში, გვ. 31-35, ანგარიში ხელმისაწვდომია შემდეგ ელ. 

მისამართზე: < http://bit.ly/2PP1UEs >[ბოლოს ნანახია 05.03.2020];    ასევე იხილეთ №3 დაწესებულების 

ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, გვ. 17-18. 

http://bit.ly/2Tr29b5
http://bit.ly/2PP1UEs
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უზრუნველყოფის საკითხი.94 ეს უკანასკნელი პრობლემური იყო №2, №8, №14, №15 და №17 

პენიტენციურ დაწესებულებებში. გარდა ამისა, №17 პენიტენციურ დაწესებულებაში 

დღემდე არ გაუქმებულა ე.წ. ბარაკული ტიპის საცხოვრებლები.95  

პენიტენციური ჯანდაცვა 

არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლისას მნიშვნელოვანია პატიმრები ადეკვატური, 

ხარისხიანი და დროული სამედიცინო მომსახურებით იყვნენ უზრუნველყოფილნი. ამ 

უკანასკნელის არარსებობა, რიგ შემთხვევებში, შესაძლოა, არასათანადო მოპყრობას 

გაუთანაბრდეს. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს, წინა წლების მსგავსად, პენიტენციურ 

სისტემაში არასათანადო და გაჭიანურებული სამედიცინო მომსახურების პრობლემა კიდევ 

იდგა. 2019 წელს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ამ პრობლემის გამო 433 

პატიმარმა მომართა. სამედიცინო მომსახურების მიღების გაჭიანურების თემასთან ერთად, 

ამ თავში შემოგთავაზებთ მსჯელობას იმ გამოწვევებზე, რომლებიც, საბოლოო ჯამში, 

პენიტენციურ დაწესებულებებში არასათანადო სამედიცინო მომსახურების პრობლემას 

ქმნის.  

სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობა 

2019 წელს პენიტენციური ჯანდაცვის კუთხით კვლავ პრობლემა იყო სამედიცინო 

პერსონალის რაოდენობა96 და კვალიფიკაცია.97 სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება,98 

სამედიცინო კონფიდენციალურობის დაცვა, არაგადამდები დაავადებების პერიოდული 

სკრინინგული გამოკვლევა, სამედიცინო რეფერალის დროული განხორციელება და 

პრევენციული ჯანდაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობა.  

დროული სამედიცინო მომსახურებისთვის მნიშვნელოვანია დაწესებულებაში 

პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ნახევრად ღია 

დაწესებულებებში მოთავსებული მსჯავრდებულებისთვის ნაკლებად რთულია 

პირველადი ჯანდაცვის ექიმთან მოხვედრა, რადგან ისინი თავად მიდიან ექიმთან, თუმცა 

ხშირად უწევთ რიგში დგომა, დახურული ტიპის დაწესებულებებში კი, პრობლემაა 

                                                   
94 საქართველოს პატიმრობის კოდექსის მე-15 მუხლით გათვალისწინებულია, რომ მსჯავრდებულებს 

მინიმალური ფართის სახით 4 კვ.მ. უნდა გამოეყოთ. 

95 აღნიშნულ საცხოვრებლებში მსჯავრდებულები არ არიან უზრუნველყოფილი 4 კვ.მ-ის მინიმალური 

საცხოვრებელი ფართით, სადაც მსჯავრდებულთა სიმრავლისა და სათანადო განიავების შეუძლებლობის 

გამო ჰაერი გაჯერებულია თამბაქოს კვამლით. ასეთ პირობებში რთულია სანიტარიულ-ჰიგიენური 

პირობების დაცვა.  

96 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი (CPT) 2007 წელს საბერძნეთში ვიზიტის შესახებ ანგარიშში 

უთითებს, რომ ერთ ექიმზე - 300, ხოლო ერთ ექთანზე 50 პატიმარზე მეტი არ უნდა მოდიოდეს. ყველა 

დაწესებულებაში  მაღალია ექთნებისა და პატიმრების თანაფარდობა. იხ. №2, №8, №14 და №15 

დაწესებულებების ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, გვ. 51. 

97კვლავ აღინიშნება პრობლემები უწყვეტი სამედიცინო განათლების სფეროში.  

98 დარღვეულია ქრონოლოგია, არ არის ასახული მკურნალობის დინამიკა და დანიშნული მკურნალობის 

შედეგები. ხარვეზებია დანიშნულების ფურცლების წარმოებაშიც. 
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როგორც დიდი მოთხოვნა, ასევე ისიც, რომ პატიმარი ექიმთან დაწესებულების 

თანამშრომელს მიჰყავს.99  

სამედიცინო პერსონალის სამუშაო გრაფიკის გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ 

დაწესებულებებში100 დიდი დატვირთვა მოდის მორიგე ექიმებსა და ექთნებზე, რაც, თავის 

მხრივ, ართულებს დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას. გარდა ამისა, 

ზოგიერთ შემთხვევაში დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალს რამდენიმე ფუნქციის 

შეთავსება უწევს. სამედიცინო პერსონალის ასეთი გადატვირთული გრაფიკით მუშაობა 

მათი პროფესიული გადაწვის საფრთხეს ქმნის, რაც, თავის მხრივ, სამედიცინო 

მომსახურების ხარისხზეც აისახება.101 

დროული და ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების მისაღებად მნიშვნელოვანია ექიმ-

სპეციალისტებთან რეფერირება, ასევე, სამედიცინო დაწესებულებაში დროული გაყვანა. 

სამედიცინო რეფერალის დროულ შეთავაზებასთან დაკავშირებით, აღსანიშნავია, რომ 

2019 წლის დეკემბრიდან დაიწყო პროექტი, რომელიც 2016 წლიდან დაგროვილი ე.წ. 

სამედიცინო რიგის, ანუ სამედიცინო მომსახურების მომლოდინეთა მომსახურებას და ამ 

რიგის განულებას ისახავს მიზნად. საქართველოს სახალხო დამცველი აღნიშნულს 

მიესალმება და იმედოვნებს, რომ რიგი უახლოეს მომავალში განიტვირთება.   

გარდა პენიტენციურ სისტემაში გაჭიანურებული სამედიცინო მომსახურებისა, პრობლემა 

გამოიკვეთა პატიმრობაშეფარდებულ ბრალდებულთა მიმართ დანიშნული სასამართლო-

ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ჩატარების გაჭიანურების მხრივაც.  თვეების განმავლობაში 

გაჭიანურებული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზის გამო, ფსიქიატრიული 

მკურნალობის დასაწყებად პაციენტების სტაციონარში მოთავსება მნიშვნელოვნად 

დაგვიანდა. ამის გამო კონკრეტული ფსიქიატრიული პრობლემების მქონე პირებს თვეების 

განმავლობაში პენიტენციურ სისტემაში, პატიმრობაში უწევდათ ყოფნა.102 

დაწესებულებებში მკურნალობის ადეკვატურობის შეფასებას ართულებს სამედიცინო 

ბარათების არათანმიმდევრულობა და მკურნალობის შედეგების შესახებ ინფორმაციის 

არარსებობა. სამედიცინო ბარათების შესწავლის საფუძველზე, შეიძლება ითქვას, რომ 

                                                   
99პირველადი სამედიცინო პუნქტის ხელმისაწვდომობის პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას №8 

დაწესებულებაში.   

100მორიგე ექიმები და ექთნები მორიგეობენ 4 დღეში ერთხელ. ასე მაგალითად, №2 დაწესებულებაში 

შაბათ-კვირას და არასამუშაო დროს დაწესებულებას ემსახურება 1 მორიგე ექიმი და 2 მორიგე ექთანი, №3 

დაწესებულებას - 1 მორიგე ექიმი და 1 მორიგე ექთანი, №8 დაწესებულებას - 2 მორიგე ექიმი და 8 მორიგე 

ექთანი, №14 დაწესებულებას - 1 მორიგე ექიმი და 1 მორიგე ექთანი,  №15 დაწესებულებას კი - 1 მორიგე 

ექიმი და 2 მორიგე ექთანი.  
101  წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, 2018 წელს საქართველოში ვიზიტის შემდგომ ანგარიშში, 

ყურადღებას ამახვილებს №8 და №15 დაწესებულებებში ექთნების რაოდენობის გაზრდის 

აუცილებლობაზე. 

102  საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

დეპარტამენტის საქმიანობის 2019 წლის ანგარიში. 
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ზოგიერთ შემთხვევაში პაციენტთა მკურნალობა არათანამიმდევრული და წყვეტილია,103 

ზოგიერთ შემთხვევაში კი, სამედიცინო პერსონალის მიერ უგულებელყოფილია 

პაციენტის მდგომარეობა ან არ აქვს ჩატარებული ჩივილების შესაბამისი გამოკვლევები.104 

ყოველივე აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია შემაჯამებელი ეპიკრიზები,105 პატიმრის 

ჯანმრთელობის შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სამედიცინო პერსონალის მხრიდან 

უყურადღებოდ რომ არ დარჩეს. ამასთან, მკურნალობის პროცესში მნიშვნელოვანია 

მედიკამენტებით მომარაგების საკითხი, რაც მნიშვნელოვანი პრობლემაა №8 

დაწესებულებაში. 

სამედიცინო მომსახურების კუთხით, საანგარიშო პერიოდში სხვა რიგი პრობლემებიც 

გამოვლინდა. მაგალითისათვის, №8 დაწესებულებაში გამოკითხული რამდენიმე 

პატიმრის თქმით, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნის შემთხვევაში, მათ ხშირად 

მოსდით კონფლიქტი დაწესებულების თანამშრომლებთან. დაწესებულების 

თანამშრომლები მათ უხეშად ესაუბრებიან, იწვევენ, ემუქრებიან პირობების გაუარესებით 

და იზოლირებით. ეს გარემოებები პატიმრების მხრიდან საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების მიღებისთვის, შესაძლოა, ხელის შემშლელი აღმოჩნდეს.   

ფსიქიკური ჯანდაცვა 

პენიტენციური ჯანდაცვის სისტემაში კვლავ გართულებულია ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პრობლემების მართვა, რომლისთვისაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ადრეულ 

დიაგნოსტიკასა და გამოვლენას.   

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სკრინინგი, №2 და №8 დაწესებულებაში პირველადი 

მოთავსებისას, კითხვარის ერთჯერადად შევსებით შემოიფარგლება, რაც არასაკმარისია 

და ვერ უზრუნველყოფს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების დროულ გამოვლენას. 

ასევე პრობლემურია, რომ ოჯახის ექიმებს პატიმართა ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის ობიექტურად შესაფასებლად შესაბამისი ინსტრუმენტი არ გააჩნიათ. 

სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან მიღებული პასუხის თანახმად,106 სამედიცინო 

დეპარტამენტში მიმდინარეობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პერმანენტული სკრინინგის 

დოკუმენტის შემუშავების პროცესი, რაც მისასალმებელია.  

პრობლემას წარმოადგენს ის გარემოებაც, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში 

ფსიქიატრისათვის სამედიცინო შტატი გამოყოფილი არ არის. სამედიცინო შტატში 

                                                   
103 მაგალითად, №14 დაწესებულებაში ერთ-ერთ პაციენტს აღენიშნებოდა არტერიული ჰიპერტენზია, 

დანიშნულების ფურცლის მიხედვით კი, წამალი დროებით შეუჩერეს. ასეთივე მდგომარეობა იყო ერთ-

ერთი პაციენტის მკურნალობის შემთხვევაშიც.  

104 იხ. №2, №8, №14 და №15 დაწესებულებების ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, გვ. 57.  
105 ექიმის დასკვნა, ამომწურავი წერილობითი განმარტება დაავადების წარმოშობის, განვითარების, 

მიმდინარეობის, მკურნალობის ხასიათისა და შედეგის შესახებ. 

106 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2019 წლის 13 

დეკემბერის №371652/01 პასუხი. 
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ფსიქიატრი მხოლოდ №8 დაწესებულებაში ირიცხება. შესაბამისად, პატიმრებს ხშირად 

უწევთ ლოდინი ფსიქიატრის კონსულტაციის მისაღებად. გარდა ამისა, დაწესებულებებში 

ფსიქიატრიული დახმარება მხოლოდ ფსიქიატრის ერთჯერადი ან განმეორებითი 

კონსულტაციებითა და მედიკამენტური მკურნალობით შემოიფარგლება, ფსიქიატრიული 

შემთხვევის მულტიდისციპლინური შეფასება და მართვა არ ხდება.  

დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წლის ნოემბრიდან №8 დაწესებულებაში, 

სამოქალაქო მოდელის გათვალისწინებით, ფუნქციონირება დაიწყო სამოქალაქო 

სექტორის სპეციალისტებით დაკომპლექტებულმა სამმა მობილურმა ჯგუფმა.107 იმისთვის, 

რათა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმრებს ხელი მიუწვდებოდეთ 

სათანადო ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროგრამებზე, დაწესებულებებში საჭირო 

პერსონალის მობილიზებასთან ერთად, მიზანშეწონილია სერვისის მიმწოდებლების 

მოზიდვა და სამოქალაქო ინტერვენციის წახალისება. 

ფსიქიატრიული კრიზისული შემთხვევის მართვის უნარებს და დეესკალაციის ვერბალურ 

მეთოდებს პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლები და სამედიცინო 

პერსონალი არ ფლობენ. პრობლემურია კრიზისული შემთხვევის დადგომის შემთხვევაში 

პაციენტის მოთავსება სამარტოო (ე.წ. უსაფრთხო) საკანში, ვიდეომეთვალყურეობის ქვეშ 

და შემდეგ მისი გადაყვანა სასწრაფო დაყოვნებული წესით №18 დაწესებულების 

ფსიქიატრიულ განყოფილებაში.108 რიგ პენიტენციურ დაწესებულებებში კრიზისული 

შემთხვევების მართვა დეესკალაციის ოთახში მოთავსებით შემოიფარგლება, რაც ხშირად 

განმეორებად და პერმანენტულ ხასიათს ატარებს.109 ასევე, გართულებულია ფსიქოზური 

მდგომარეობის შემთხვევაში, პატიმრის ფსიქიატრიულ განყოფილებაში გადაყვანა, 

თავისუფალი ფსიქიატრიული საწოლების უქონლობის გამო.110  

პენიტენციურ დაწესებულებებში, ანტიფსიქოზური მედიკამენტური მკურნალობის 

გვერდითი ეფექტების მართვის მიზნით განსაზღვრული კლინიკურ-ლაბორატორიული 

კვლევები და ექიმი-სპეციალისტების კონსულტაციები არ ტარდება. სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, ხშირ შემთხვევაში, კონკრეტული მედიკამენტები111 

დანიშნულია არამიზნობრივად, რაც წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის მიერ 

                                                   
107 სამოქალაქო სექტორში არსებული მოდელის გათვალისწინებით, მობილური ჯგუფები 

დაკომპლექტებულია ექიმი-ფსიქიატრის, ფსიქოლოგის და ექთნის შემადგენლობით. 

108 ამგვარი პრაქტიკა გამოიკვეთა №14 და №15 პენიტენციურ დაწესებულებებში. 

109 №2, №3 და №8 პენიტენციურ დაწესებულებებში. 

110 მაგალითად, №8 დაწესებულებიდან №18 დაწესებულების ფსიქიატრიულ განყოფილებაში გადაყვანას, 

ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაძლოა 1-1,5 თვე დასჭირდეს.  

111 მაგალითად, საყურადღებოა მედიკამენტ „ზოპინის“ (აქტიური ნივთიერება „კლოზაპინი“) გამოყენება,  

როგორც სხვა ანტიფსიქოზური და განსხვავებული ჯგუფის ფსიქოტროპულ მედიკამენტებთან ერთად, 

ასევე მონოთერაპიის  სახით. 
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დადგენილ სტანდარტს ეწინააღმდეგება.112 მონიტორინგის შედეგად ასევე იკვეთება 

დაწესებულებებში ბენზოდიაზეპინის113 ჯგუფის მედიკამენტების მაღალი დოზებითა და 

ხანგრძლივად დანიშვნის შემთხვევები, რაც დამოკიდებულების სინდრომის 

ჩამოყალიბების საფრთხეს შეიცავს, განსაკუთრებით, პერსონოლოგიური აშლილობის 

მქონე და ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულების ისტორიის მქონე 

პატიმრებში. აღნიშნულ პრობლემას კიდევ უფრო ამწვავებს ფსიქოტროპული 

მედიკამენტების ერთბაშად, დღის პირველ ნახევარში გაცემის ფაქტები, რაც შეუძლებელს 

ხდის იმის დადგენას, მსჯავრდებულმა თავად მიიღო მედიკამენტი, სხვას გადასცა თუ 

დააგროვა და ერთიანად დალია. მედიკამენტების ერთიანად მიღებამ და მათმა 

არამიზნობრივმა გამოყენებამ, შესაძლოა, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გართულება გამოიწვიოს. 

მოთხოვნა/საჩივარი 

სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა №2, №8, №14 და №15 პენიტენციურ 

დაწესებულებებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად დაადგინა, რომ პატიმრებს, 

მოთხოვნა/საჩივრის უფლების რეალიზაციისთვის, დაწესებულებებში დაბრკოლებები 

ექმნებათ. დაწესებულებებში არ არის უზრუნველყოფილი მოთხოვნა/საჩივრის გაგზავნის 

კონფიდენციალურობა.114 №2 და №8 პენიტენციურ დაწესებულებებში ვიზიტების დროს 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებმა არაერთი შეტყობინება მიიღეს 

დაწესებულების ადმინისტრაციის მხრიდან სახალხო დამცველის მიმართ დაწერილი 

კონფიდენციალური საჩივრების ცენზურის შესახებ, ასევე იმის თაობაზე, რომ ხშირ 

შემთხვევაში საჩივრები  იგზავნება ადრესატებთან არც იგზავნება115 ხშირად, 

ადმინისტრაცია პატიმარს არ უზრუნველყოფს კონფიდენციალური კონვერტებით.  

სამწუხაროდ, №8 დაწესებულებაში საჩივრის ყუთების გარკვეული ნაწილი 

მოთავსებულია ვიდეომეთვალყურეობის ქვეშ, რაც კონფიდენციალური საჩივრის ავტორის 

გამოვლენის შესაძლებლობას იძლევა. 

                                                   
112 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2018 წლის 10-21 სექტემბერს საქართველოში ვიზიტის 

შესახებ ანგარიში. ანგარიში ინგლისურ ენაზე ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: < 

http://bit.ly/38p44kK > [ბოლოს ნანახია 20.09.2019]. 

113 ნებისმიერი შენაერთი არომატული ლიპოფილური ამინების ჯგუფიდან, დამახასიათებელი ციკლური 

სტრუქტურის მქონე. რომელიც ზემოქმედებს გამა-ამინო-ერბომჟავას (გაემ) რეცეპტორებზე და კლინიკურ 

პრაქტიკაში გამოიყენება როგორც ანქსიოლიზური, საძილე საშუალება და ანტიკონვულსანტი. 

ბენზოდიაზეპინებით (თერაპიული დოზებითაც კი) 6 თვე და მეტი მკურნალობის შემდეგ პაციენტთა 

თითქმის 50%-ს უვითარდება აღკვეთის სინდრომი.  

114 მსჯავრდებულს/ბრალდებულს უფლება აქვს სასურველ ადრესატს მიმართოს დახურულ კონვერტში 

მოთავსებული კონფიდენციალური საჩივრით, ხოლო პენიტენციური დაწესებულება, თავის მხრივ, 

ვალდებულია, უზრუნველყოს საჩივრის კონფიდენციალურობის დაცვა. 

115 ერთ-ერთი პატიმრის განცხადებით, სამედიცინო პერსონალის მიმართ დაწერილი საჩივარი მას ექიმმა 

წაართვა.  ორმა პატიმარმა აღნიშნა, რომ სახალხო დამცველის აპარატში გამოაგზავნეს წერილები, თუმცა 

გადამოწმების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მათი წერილები ჩვენს სამსახურში არ შემოსულა. 

http://bit.ly/38p44kK
http://www.nplg.gov.ge/wikidict/index.php/%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98
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კონფიდენციალურობის დარღვევის ფაქტს უშუალოდ შეესწრო სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფი. №2 დაწესებულებაში ვიზიტისას, ჯგუფის წევრებმა კანცელარიაში 

შენიშნეს საქართველოს სახალხო დამცველის სახელზე შედგენილი კონფიდენციალური 

საჩივრის გახსნილი კონვერტი. საქართველოს სახალხო დამცველმა აღნიშნულ 

შემთხვევაზე რეაგირებისთვის წინადადებით მიმართა საქართველოს იუსტიციის 

მინისტრს.116 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად, მონიტორინგის დეპარტამენტში ჩატარდა სამსახურებრივი შემოწმება და №2 

პენიტენციური დაწესებულების სოციალურ მუშაკს და კანცელარიის თანამშრომელს 

დაეკისრათ დისციპლინური სახდელები.  

ზემოთქმულის გარდა, პრობლემურია საქართველოს პატიმრობის კოდექსის ნორმა, 

რომლის თანახმადაც, ბრალდებულს უფლება აქვს პენიტენციური დაწესებულების 

კონტროლით, საკუთარი ხარჯით აწარმოოს მიმოწერა და 1 თვის განმავლობაში სამჯერ 

ჰქონდეს სატელეფონო საუბარი, თითოეული - არაუმეტეს 15 წუთისა.117 ამგვარივე 

შეზღუდვა ვრცელდება დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 

მოთავსებულ მსჯავრდებულებზეც.118 გარდა ამისა, განსაკუთრებული რისკის 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ პირებს 1 თვის განმავლობაში 

საკუთარი ხარჯით მხოლოდ 2 სატელეფონო საუბარი შესაძლოა ჰქონდეთ,119 ისიც მხოლოდ 

წინასწარ განსაზღვრულ გარკვეული რაოდენობის სატელეფონო ნომერზე. აღნიშნული 

ნორმები არ ითვალისწინებს გამონაკლისს ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ 

საქართველოს სახალხო დამცველის ცხელი ხაზით სარგებლობასთან დაკავშირებით. 

შესაბამისად, არსებული კანონმდებლობის საფუძველზე, ბრალდებულს/მსჯავრდებულს 

არ აქვს შესაძლებლობა, საჭიროების შემთხვევაში, დარეკოს სახალხო დამცველის აპარატის 

ცხელ ხაზზე. 

მართალია, ბრალდებულს/მსჯავრდებულს შეუძლია საკუთარი უფლებების დარღვევის 

ფაქტის, სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შესახებ, წერილობით მიმართოს სახალხო 

დამცველის აპარატს, თუმცა, ცხელი ხაზის მეშვეობით, მისი უწყვეტი სარგებლობით 

უზრუნველყოფის შემთხვევაში, ის სახალხო დამცველის აპარატს გაცილებით უფრო 

სწრაფად დაუკავშირდებოდა. გარდა ამისა, პენიტენციური სისტემის თავისებურებათა და 

პატიმრების განსაკუთრებით მოწყვლადი მდგომარეობის გათვალისწინებით, ხშირად 

მათთვის უფრო კომფორტულია, წერილობითი კომუნიკაციის ნაცვლად, უშუალო 

კონტაქტი, რის შესაძლებლობასაც სწორედ ცხელი ხაზი იძლევა. ამავე დროს, როგორც 

ზემოთ აღინიშნა, გამოვლინდა კიდეც პატიმრების ჩივილის შემთხვევები, რომ მათ მიერ 

დაწერილი საჩივრები არ იგზავნება.  

                                                   
116 2019 წლის 1-ლი ოქტომბრის №03-2/10583 სახალხო დამცველის წერილი. 

117 საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 79-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი. 

118 საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 65-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი. 

119 საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 66-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი. 
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ზემოაღნიშნული პრობლემების აღმოსაფხვრელად, საქართველოს სახალხო დამცველმა 

წინადადებით120 მიმართა პარლამენტს, თუმცა, პარლამენტმა წინადადება არ გაიზიარა.121 

საქართველოს სახალხო დამცველმა 2019 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოსაც მიმართა კონსტიტუციური სარჩელით122 და მოითხოვა პენიტენციურ 

დაწესებულებაში მყოფ პირებს მოხსნოდათ სახალხო დამცველის აპარატის ცხელ ხაზთან 

დაკავშირებაზე დაწესებული ზოგადი შეზღუდვები. 

საანგარიშო პერიოდში პრობლემური იყო არაფორმალური მმართველობის გავლენა ამ 

მიმართებით. დაწესებულების პატიმართა გარკვეული ნაწილი აცხადებს, რომ საკანში 

განთავსების შემდეგ, „ციხის წესები“ და მათი უფლება-მოვალეობები მათ 

არაფორმალურმა მმართველებმა აუხსნეს და წესების დარღვევის შემთხვევაში, 

მოსალოდნელ შედეგებზეც გააფრთხილეს. კერძოდ, „მაყურებლები“ ახალ პატიმრებს 

აფრთხილებენ, რომ პრობლემის არსებობის შემთხვევაში, მათ მიმართონ და არა 

ადმინისტრაციას ან სახალხო დამცველის აპარატს.  

დაწესებულებებში პატიმრებმა აღნიშნეს, რომ საჩივარი არ არის რეკომენდებული, რადგან 

არაფორმალურ წესებს ეწინააღმდეგება, ადრე თუ გვიან მისი ავტორის ვინაობა ცნობილი 

გახდება და შესაბამისად დაისჯება. ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში რამდენიმე 

პატიმარმა სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს განუცხადა, რომ მათთან სასაუბროდ  

„გავლენიანი პირებისგან“ აიღეს ნებართვა. ამასთან, სპეციალური პრევენციული ჯგუფი 

შეესწრო ფაქტს, როდესაც პატიმარმა ჯანმრთელობის პრობლემებზე დააპირა საუბარი, 

მაგრამ სხვა პატიმრებმა იგი გააჩუმეს. სამწუხაროდ, არაფორმალური მმართველობის 

გავლენის გაძლიერებასთან ერთად, კლებულობს ნახევრად ღია ტიპის 

დაწესებულებებიდან სახალხო დამცველის სახელზე გამოგზავნილი განცხადებების 

რაოდენობა. 

                                                   
120 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 3 მაისის წინადადება №15-11/6315 საქართველოს 

პარლამენტს. წინადადება ითვალისწინებდა პენიტენციურ დაწესებულებებში მოთავსებულ პირთათვის 

საქართველოს სახალხო დამცველის ცხელი ხაზით შეუზღუდავად სარგებლობის უზრუნველყოფას, 

მიუხედავად იმისა, იხდიდა თუ არა ის დისციპლინურ სახდელს ან გამოყენებული ჰქონდა თუ არა თვის 

განმავლობაში კანონმდებლობით დადგენილი სატელეფონო ზარის განხორციელების ლიმიტი. 

121 საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა  და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის 

პასუხი №5682/4-2. საქართველოს პარლამენტმა საქართველოს სახალხო დამცველის საკანონმდებლო 

წინადადება არ გაიზიარა იმ დროს არსებული სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 

პოზიციის საფუძველზე, რომლის თანახმადაც, აღნიშნული წინადადების მიღების შემთხვევაში, 

შეიქმნებოდა სახალხო დამცველის ცხელ ხაზზე შეუზღუდავად წვდომის უფლების ბოროტად 

სარგებლობის რისკი, ვინაიდან დაწესებულებების ადმინისტრაციას არ შესწევდა უნარი, 

გაეკონტროლებინა პატიმრების სატელეფონო ზარების ადრესატები. სამინისტრო ასევე მიუთითებდა 

დამატებითი ადამიანური და ფინანსური რესურსების მოძიების აუცილებლობაზე. 

122 საქართველოს სახალხო დამცველის კონსტიტუციური სარჩელი №1441, რეგისტრირებული 2019 წლის 15 

აგვისტოს, ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/2TJDTja  >[ბოლოს ნანახია 21.01.2020]. 

http://bit.ly/2TJDTja
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თანასწორობა 

პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა, 2019 წელს განხორციელებული ვიზიტების დროს, №2 

და №8 დაწესებულებებში, წინა წლების მსგავსად, კვლავ გამოავლინა არასრულწლოვანი 

პატიმრები, რომლებსაც არ აქვთ ის სარეაბილიტაციო პირობები, რაც №11 დაწესებულებაში 

მოთავსებულ არასრულწლოვნებს შეეთავაზებათ.  

პრობლემურია პატიმრების მიმართ უთანასწოროდ მოპყრობის შემთხვევები. პრობლემად 

რჩება უთანასწორობის სახით, პატიმრებზე განხორციელებული ფსიქოლოგიური 

ძალადობა. დახურულ დაწესებულებებში მოთავსებული პატიმრების გადმოცემით, 

დაწესებულების თანამშრომლები მათ არაეთიკურად, ზოგჯერ კი, შეურაცხმყოფლადაც და 

ამჟღავნებენ უთანასწორო დამოკიდებულებას. დაწესებულების თანამშრომლები 

განსაკუთრებით დამამცირებლად მიმართავენ სამეურნეო სამსახურში დასაქმებულ 

დასუფთავებაზე პასუხისმგებელ პატიმრებს. მაგალითად, №15 დაწესებულების 

ადმინისტრაციის ერთ-ერთი თანამშრომელი სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან 

საუბრისას პატიმრების ამ კატეგორიას  დამამცირებელი ტერმინებით მოიხსენიებდა.  

პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული არაფორმალური მმართველობის პირობებში, 

ადგილი აქვს პატიმართა კატეგორიებად დაყოფასა და სტიგმატიზებას. განსაკუთრებით 

მოწყვლად მდგომარეობაში სამეურნეო სამსახურში დასაქმებული და დასუფთავებაზე 

პასუხისმგებელი პირები იმყოფებიან.123 

უნდა აღინიშნოს, რომ 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში სახალხო დამცველმა 

რეკომენდაციით მიმართა იუსტიციის სამინისტროს, რომლითაც  ლგბტ, სამეურნეო 

ნაწილში დასაქმებული, დასუფთავებაზე პასუხისმგებელი პატიმრების საჭიროებების 

შესწავლა და გამოვლენილი საჭიროებების შესაბამისად, სამოქმედო გეგმის შემუშავება 

მოითხოვა. იუსტიციის სამინისტროსგან გამოთხოვილი ინფორმაციის მიუხედავად, 

რეკომენდაციის შესრულების მდგომარეობის შესახებ, სამინისტროსგან პასუხი არ 

მიგვიღია.  

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

                                                   
123 მათ დამაკნინებელი სახელებით მოიხსენიებენ. განთავსებულნი არიან განცალკევებით (რკინის 

გამყოფით, რომელიც სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხულთა ფლიგელს ყოფს სხვა პატიმართა 

ფლიგელებისაგან), აქვთ ცალკე გრძელვადიანი პაემნების ოთახი, ასევე, საშხაპე ოთახი. ცალკე ქვაბში 

იხარშება მათი საკვები. ნებისმიერი კონტაქტის შემთხვევაში, პატიმარი იძულებული ხდება თავი 

დაიზიანოს ან დასუფთავებაზე პასუხისმგებელ პატიმარს მიაყენოს დაზიანება. ეს წესი იცის ყველა 

პატიმარმა. 
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 შევიდეს ცვლილება საქართველოს პატიმრობის კოდექსში და პატიმრებს მიეცეთ 

შესაძლებლობა დაუბრკოლებლად დაუკავშირდნენ საქართველოს სახალხო 

დამცველს და ინსპექტირების სხვა ორგანოებს 

 2020 წელს პატიმრობის კოდექსით განისაზღვროს ბრალდებულების 4 კვ.მ.-ის 

მინიმალური საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის ვალდებულება 

 შევიდეს ცვლილებები პატიმრობის კოდექსში და განისაზღვროს პენიტენციური 

სამსახურის ადგილობრივი საბჭოს მიერ ზეპირი მოსმენების ჩატარების 

სავალდებულო კრიტერიუმები. ამავე დროს, ადგილობრივ საბჭოს შეუნარჩუნდეს 

უფლებამოსილება, საჭიროების შემთხვევაში დამატებით ჩაატაროს ზეპირი 

განხილვა 

 განახორციელოს საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები სახალხო 

დამცველის 2019 წლის სპეციალურ ანგარიშში - „პატიმრების მიმართ 

დისციპლინური სამართალწარმოების პრაქტიკა საქართველოში“ - გამოვლენილი 

პრობლემების შესაბამისად 

რეკომენდაციები  

საქართველოს მთავრობას:  

 საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავს 

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების დროს, სტამბოლის 

პროტოკოლით დადგენილი სახელმძღვანელო პრინციპების პრაქტიკაში 

განხორციელებას და მისი დროული ჩატარების უზრუნველყოფას 

 უზრუნველყოს გაეროს „წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 

შემლახავი მოპყრობის წინააღმდეგ“ კონვენციის გათვალისწინებული ანგარიშის 

მომზადება და წარდგენა 2020 წელს 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 დაიწყოს და აწარმოოს ეფექტიანი გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსის 352-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის გარშემო, 2020 წლის 23 

იანვარს სახალხო დამცველის ვიზიტის შესახებ კონფიდენციალური ინფორმაციის 

გამჟღავნების ფაქტის თაობაზე 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

 უზრუნველყოს წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი 

მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატური ოქმით 

განსაზღვრული ვალდებულების შესრულება და აღმოფხვრას ყველა ის შეზღუდვა 

და დაბრკოლება, რომელიც პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ 

განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალურ მონაცემებზე წვდომასთან 

დაკავშირებით არსებობს. ამასთანავე, დაწესებულების თანამშრომლებს 
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ჩაუტარდეთ მოკლე ინსტრუქტაჟი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატისა 

და უფლებამოსილებების შესახებ 

 2020 წელს, ყველა დაწესებულებაში ეტაპობრივად გადამზადდნენ უსაფრთხოებისა 

და სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილებების თანამშრომლები ისეთ საკითხებში, 

როგორიცაა კონფლიქტის პრევენცია, მედიაცია და პენიტენციური სამსახურის 

მოსამსახურეთა ეთიკის პრინციპები 

 მიიღოს ყველა ზომა დაწესებულებაში მოთავსებული ძალადობის მსხვერპლი 

პატიმრების დასაცავად, მათ შორის, სხვა დაწესებულებებში გადაყვანის ან 

კრიმინალური სუბკულტურის მიმდევარ პატიმრებთან კონტაქტის არიდების გზით 

 დეესკალაციის ოთახში მოთავსების მაქსიმალურ ვადად განისაზღვროს 24 საათი; 

დეესკალაციის ოთახში მოთავსებისას უზრუნველყოფილ იქნეს ფსიქოლოგის, 

ფსიქიატრის, სოციალური მუშაკის, ექიმის და დაწესებულების სხვა სამსახურების 

თანამშრომლების ერთობლივი, მულტიდისციპლინური მუშაობა რისკების 

შესამცირებლად/აღმოსაფხვრელად; დეესკალაციის ოთახებში შეიქმნას 

უსაფრთხო გარემო, მათ შორის, კედლებისა და იატაკის რბილი მასალით 

მოპირკეთებით  

 2020 წელს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2016 წლის 

26 ოქტომბრის №131 ბრძანებაში შევიდეს ცვლილება და განისაზღვროს 

პენიტენციურ დაწესებულებებში დასაქმებული ექიმის ვალდებულება, 

არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტის შესახებ, შეტყობინება გაუგზავნოს 

დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანოს - საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის 

აპარატს 

 2020 წელს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2016 წლის 26 ოქტომბრის 

№131 ბრძანებაში შევიდეს ცვლილება და განისაზღვროს, რომ პენიტენციურ 

დაწესებულებაში დასაქმებულმა ექიმმა დაზიანება უნდა აღწეროს, ფოტო 

გადაუღოს და დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანოებს გადაუგზავნოს ყველა იმ 

შემთხვევაში, როდესაც წარმოეშვება ეჭვი პატიმრის მიმართ ჩადენილი შესაძლო 

წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ, განურჩევლად იმისა, მიიღო თუ არა 

ექიმმა პატიმრისგან ინფორმირებული თანხმობა 

 2020 წელს, პენიტენციური დაწესებულებების ყველა იმ ექიმს, რომელიც 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის №131 ბრძანებით 

დამტკიცებული „პენიტენციურ დაწესებულებებში შესაძლო წამების და სხვა 

სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის შედეგად 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაზიანების აღრიცხვის წესის“ შესაბამისად 

ახდენს დაზიანების დოკუმენტირებას, ჩაუტარდეს ტრენინგი დაზიანების 

დოკუმენტირებასა და ფოტოგადაღებაში  

 პენიტენციური დაწესებულებების გადატვირთულობის პრობლემის დაძლევის 

გეგმაში გაითვალისწინოს პატიმართა საცხოვრებელი კორპუსების ფლიგელებში 

მომუშავე რეჟიმის თანამშრომლების რაოდენობის გაზრდა იმგვარად, რომ 15 
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პატიმარზე მოდიოდეს წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვაზე პასუხისმგებელი 

მინიმუმ ერთი თანამშრომელი 

 პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული კრიმინალური სუბკულტურისა და 

არაფორმალური მმართველობის დასაძლევად, უზრუნველყოს კრიმინალური 

სუბკულტურის დაძლევის სტრატეგიის შემუშავება და სახალხო დამცველის 

აპარატისთვის გაზიარება მოსაზრებების წარსადგენად 

 დისციპლინური ღონისძიების გამოყენების შესახებ განკარგულების ფორმაში 

შეიტანოს სავალდებულოდ შესავსები პუნქტი, სადაც ჩაიწერება, ჩაიბარა თუ არა 

პატიმარმა დოკუმენტი; ასევე შემუშავდეს დისციპლინური ბრალდების შესახებ 

ოქმის ფორმა, რომელშიც შესატანი იქნება ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ ვინ და 

რა ფაქტის გამო, და რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით იწყებს დისციპლინურ 

სამართალწარმოებას კონკრეტული პატიმრის მიმართ  

 თითოეული პატიმრის 4 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართით დასაკმაყოფილებლად, 

უზრუნველყოს №2, №8, №14, №15, №17 დაწესებულებებში მყოფი პატიმრების 

საკნებში თანაბარი გადანაწილება და გადაყვანა იმავე ტიპის სხვა 

დაწესებულებებში, პატიმართა საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით 

 გაუქმდეს №17 დაწესებულებაში ე.წ. „ბარაკის“ ტიპის საცხოვრებლები 

 2020 წელს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის №2, №8, №14 და №15 პენიტენციური 

დაწესებულებების მონიტორინგის ანგარიშსა124 და №3 დაწესებულების ვიზიტის 

შემდგომ ანგარიშში უზრუნველყოს ფიზიკური გარემოს კუთხით არსებული 

ხარვეზების შემოწმება და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება 

 2020 წელს, დახურული და განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში მყოფ 

პატიმრებს, მიეცეთ 1 საათზე მეტი ხნით სუფთა ჰაერზე ყოფნის შესაძლებლობა 

 მიიღოს ყველა ზომა, რათა №2 და №8 დაწესებულებებში მყოფ პატიმრებს მიეცეთ 

საშუალება, ისარგებლონ გასეირნების უფლებით დღის განრიგით 

გათვალისწინებულ პერიოდში 

 2020 წელს, სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების რაოდენობის გაზრდით, 

უზრუნველყოს №2, №8, №14 და №15 დაწესებულებებში სოციალური მუშაკებისა და 

ფსიქოლოგების რაოდენობის დაბალანსება პატიმართა რაოდენობასთან  

 2020 წლის განმავლობაში უზრუნველყოს იმ სოციალური მუშაკების გადამზადება, 

რომელთაც არ აქვთ სოციალური მუშაობის სფეროში ბაკალავრის, 

მაგისტრის/მაგისტრთან გათანაბრებული, ან დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

 2020 წელს უზრუნველყოს №2, №8, №14 და №15 დაწესებულებებში ახალი და 

მრავალფეროვანი სარეაბილიტაციო აქტივობების დანერგვა. გაიზარდოს 

სარეაბილიტაციო აქტივობებში მსჯავრდებულთა ჩართვის შესაძლებლობები. 

                                                   
124 №2, №8, №14 და №15 პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, 

გვ. 34-35, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: < http://bit.ly/2PP1UEs > [ბოლოს ნანახია: 18.02.2020]. 

http://bit.ly/2PP1UEs
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უზრუნველყოს №3 დაწესებულებაში სარეაბილიტაციო აქტივობების დანერგვა და 

მათში მსჯავრდებულთა ჩართვა 

 2020 წელს პატიმრებისთვის სხვადასხვა სარეაბილიტაციო აქტივობებში ჩართვის 

მოტივაციის შესაქმნელად, დაიწყოს მუშაობა ისეთი მექანიზმის შემოღებაზე, 

რომელიც პირდაპირ აისახება დარჩენილი სასჯელის ვადის შემცირებაზე ან 

სასჯელის სახის შეცვლაზე 

 შევიდეს ცვლილება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2018 წლის 7 აგვისტოს 

№320 ბრძანებაში და შეფასების კრიტერიუმებს დაემატოს ისეთი ელემენტები, 

რომლებიც მიემართება მსჯავრდებულის სამომავლო გეგმებს, პერსპექტივებს, 

შესაძლებლობებს და სხვა საკითხებს 

 გაიზარდოს სოციალური მუშაკის როლი, რათა დაწესებულებაში მიღების შემდგომ, 

სოციალურმა მუშაკმა დეტალურად აუხსნას პატიმარს მისი უფლებები და 

მოვალეობები, მოთხოვნის/საჩივრის შეტანისა და განხილვის პროცედურები. ასევე, 

სათანადო პერიოდულობით, ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად იმუშაოს 

პატიმრებთან მათი უფლებებისა და მოვალეობების, მოთხოვნის/საჩივრის 

შეტანისა და განხილვის პროცედურის თემატიკაზე; მათ შორის, ზემოთ აღნიშნული 

ინფორმაცია ბროშურის სახით მიეწოდოს ბრალდებულს/მსჯავრდებულს და 

გამოეკრას პატიმრისათვის ხელმისაწვდომ ადგილებში 

 პენიტენციურ დაწესებულებებში საჩივრების კონფიდენციალურად გაგზავნის 

შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად, კონფიდენციალური საჩივრების 

კონვერტები განათავსოს იმგვარად, რომ კონვერტის მიღება არ იყოს 

დაწესებულების თანამშრომელზე დამოკიდებული და შეუძლებელი იყოს 

კონვერტის მიმღები პატიმრის ვინაობის ამოცნობა. ამასთან,  ყველა პატიმრისთვის 

უფასოდ ხელმისაწვდომი იყოს მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები (ფურცელი, 

კალამი, კონვერტი) და მიეცეთ შესაძლებლობა, საკანში იქონიონ გარკვეული 

რაოდენობის კონვერტი  

 იუსტიციის სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ სისტემური შემოწმებისა და 

შესაბამისი რეაგირების გზით გამოავლინოს და შეისწავლოს №2, №8, №14 და №15 

პენიტენციურ დაწესებულებებში საჩივრების კონფიდენციალურად გაგზავნის 

წესის დარღვევის შემთხვევები, საჩივრების შეტანის გამო პატიმრების მიმართ 

განხორციელებული რეპრესიების ფაქტები და უზრუნველყოს პასუხისმგებელ 

პირთა სათანადო დასჯა 

 №2 და №8 დაწესებულებებში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის უზრუნველყოს 

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სარეაბილიტაციო აქტივობები 

 აღმოფხვრას არასრულწლოვნების დეესკალაციის ოთახში მოთავსების პრაქტიკა და 

საფრთხეების ვერბალური დეესკალაციის მეთოდებით თავიდან აცილების მიზნით, 

უზრუნველყოს კრიზისულ სიტუაციაში მულტიდისციპლინური ჯგუფის 

(ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის, ექიმის და საჭიროების შემთხვევაში, 

ფსიქიატრის) მყისიერი ჩართულობა  

 საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
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მინისტრის ერთობლივი ბრძანების  (№388–№01-18/ნ) მე–4 მუხლის I პუნქტში 

შევიდეს შესაბამისი ცვლილება, რომლის თანახმად, არასრულწლოვნები 

უზრუნველყოფილი იქნებიან ოთხჯერადი ჯანსაღი კვებით, რომელთაგან ერთ-

ერთი უნდა იყოს სამკომპონენტიანი სადილი; ოთხჯერადი ჯანსაღი კვების 

უზრუნველყოფამდე, №2 დაწესებულებაში მყოფ არასრულწლოვნებს საკვები 

მიაწოდონ დღის განრიგით გათვალისწინებულ დროს 

 2020 წელს, უზრუნველყოს №2 და №8 დაწესებულებებში ბრალდებულთა 

მსჯავრდებულებისგან იზოლირება, სულ მცირე, ერთმანეთისგან განცალკევებულ 

საკნებში 

 2020 წელს, პენიტენციური დაწესებულებების საშუალო სამედიცინო რგოლის, 

ექთნების, მათ შორის, მორიგე ექთნების რაოდენობა გაიზარდოს მინიმუმ ორჯერ, 

დაწესებულებების სტომატოლოგიურ კაბინეტებს კი, დაემატოს სტომატოლოგიის 

ექთნები 

 მაქსიმალურად უზრუნველყოს პატიმრებისა და ექიმების უშუალო კონტაქტი 

არასამედიცინო პერსონალის ჩაურევლად, მათ შორის, №2, №3 და №8 

დაწესებულებებში გამოძახების ღილაკის დამონტაჟებისა და/ან სამედიცინო 

პერსონალის მიერ საკნების ყოველდღიური შემოვლის ვალდებულების დაწესებით 

 უზრუნველყოს დღის სამედიცინო პერსონალისთვის მინიმუმ ერთჯერადი კვება 

დაწესებულებაში  

 დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალისთვის უწყვეტი სამედიცინო 

განათლების ფარგლებში, უზრუნველყოს პროფესიული ტრენინგებისა და 

სწავლებების ჩატარება  

 №8 და №15 დაწესებულებებში, კონსულტაციაზე ჩაწერილი პაციენტების 

რაოდენობიდან გამომდინარე, უზრუნველყოს ექიმ სპეციალისტთა ვიზიტების 

სათანადო სიხშირე, რათა პაციენტის მოლოდინის დრო არ აღემატებოდეს 2 კვირას  

 №8 დაწესებულების საკმარისი რაოდენობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფისა 

და მომარაგებასთან დაკავშირებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად,  

მედიკამენტების შესყიდვისას გაითვალისწინოს  განვლილ პერიოდში დანიშნული 

მედიკამენტების მოთხოვნისა და ხარჯვის გაანალიზებული მონაცემები  

 ამბულატორიული პაციენტის სამედიცინო ბარათების შევსებისას არსებული 

ხარვეზების გამოსასწორებლად: 

 ყოველი წლის ბოლოს დაიწეროს შემაჯამებელი/წლიური  ეპიკრიზი,  

რომელშიც მოკლედ აისახება გასული წლის განმავლობაში პატიმრის 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის დინამიკა, ჩატარებული კონსულტაციები, 

განხორციელებული რეფერალი, გამოკვლევები, დასმული დიაგნოზები, 

ჩატარებული მკურნალობა და მისი შედეგები 

 სამედიცინო პერსონალისთვის და მთლიანად პენიტენციური სისტემისთვის, 

სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოებასთან დაკავშირებული ხარვეზების 

მაქსიმალურად აღმოსაფხვრელად, დაინერგოს ინფორმაციული 

ელექტრონული სისტემა 
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 მიიღოს ყველა ზომა, რათა გეგმიური ამბულატორიული რეფერალის ვადა არ 

აღემატებოდეს 1 თვეს, გეგმიური სტაციონარული რეფერალის - 4 თვეს, ხოლო 

სასწრაფო დაყოვნებული რეფერალის - 5 დღეს 

 შემუშავდეს ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სერვისების 

მიმწოდებლების მოზიდვის სტრატეგია 

 პენიტენციურ დაწესებულებებში დაინერგოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პერიოდული სკრინინგი 

 შტატით გათვალისწინებული ფსიქიატრების რაოდენობის ან/და მოწვეული 

ფსიქიატრის ვიზიტების რაოდენობის გაზრდის ხარჯზე, ერთ დღეში მიღებული 

პაციენტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15-ს 

 კონსულტაციაზე ჩაწერილი პაციენტების რაოდენობიდან გამომდინარე, 

დაწესებულებებში უზრუნველყოს ექიმ ფსიქიატრის ვიზიტების სათანადო 

სიხშირე, რათა პაციენტის მოლოდინის დრო არ აღემატებოდეს 2 კვირას 

 პენიტენციური დაწესებულებების თავისებურებებიდან გამომდინარე, 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ დონეზე გაიწეროს ფსიქიატრიული 

მულტიდისციპლინური გუნდის შემადგენლობა, გუნდის თითოეული წევრის 

ფუნქციები და ფსიქიატრიული დახმარების ორგანიზებისა და მიწოდების 

პროცედურა  

 შემუშავდეს კრიზისული შემთხვევის პრევენციისა და მართვის სახელმძღვანელო 

და დაწესებულების სამედიცინო პერსონალი გადამზადდეს კრიზისული 

შემთხვევების პრევენციისა და მართვის საკითხებში  

 მულტიდისციპლინურმა გუნდმა შეაფასოს იმ ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პრობლემების მქონე პაციენტთა საჭიროებები, რომელთაც სტაციონარული 

მკურნალობა არ ესაჭიროებათ, გამოვლენილი საჭიროებების საფუძველზე 

შეიმუშაონ ბიო-ფსიქო-სოციალური დახმარების ინდივიდუალური გეგმა და 

გაუწიონ შესაბამისი დახმარება  

 მედიკამენტების გვერდითი მოვლენების სამართავად, უზრუნველყოს 

აგრანულოციტოზის,125 ნივთიერებათა ცვლის პროცესების და, განსაკუთრებით, 

ჰიპერგლიკემიის126 განვითარების რისკის კლინიკურ-ლაბორატორიული 

დინამიკური შეფასება და კონტროლი  

 გენერალური ინსპექციის სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვის 

სამმართველომ შეისწავლოს ფსიქოტროპული მედიკამენტების გაცემის პრაქტიკა 

და მიიღოს ზომები, რათა არ მოხდეს ფსიქოტროპული მედიკამენტების 

არამიზნობრივი მიღება. 

 

                                                   
125 სისხლში ლეიკოციტების (სისხლის თეთრი უჯრედები) რიცხვის შემცირება, იხ. ბმული < 

http://bit.ly/3awvQ04 > [ბოლოს ნანახია 17.02.2020]. 

126  სისხლში შაქრის მაღალი დონე, იხ. ბმული < http://bit.ly/39r2uQl > [ბოლოს ნანახია 17.02.2020]. 

http://bit.ly/3awvQ04
http://bit.ly/39r2uQl
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3.3. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემა 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში წამებისა 

და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციისა 

და პატიმრობის პირობების გაუმჯობესების მიზნით, 17 რეკომენდაცია შემუშავდა. მათგან, 

საქართველოს პარლამენტის დადგენილებაში 9 რეკომენდაცია აისახა.   საქართველოს 

პარლამენტის მიმართ გაცემული 1 წინადადება არ შესრულებულა. საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს მიმართ გაცემული 16 რეკომენდაციიდან შესრულდა 2; ნაწილობრივ 

შესრულდა 6; არ შესრულებულა 8 რეკომენდაცია. რეკომენდაციების შესრულების 

მდგომარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის სპეციალურ ანგარიშში.127 

წინა წლების მსგავსად, 2019 წელსაც, უმეტეს შემთხვევაში, სისტემური რეკომენდაციები, 

რომლებიც წლების განმავლობაში გაიცემა და წამებისა და არასათანადო მოპყრობის 

თავიდან ასაცილებლად, უმნიშვნელოვანესია, კვლავ შეუსრულებელია. პოლიციის 

კონტროლის ქვეშ მყოფი მოქალაქეები კვლავ არ არიან უზრუნველყოფილნი არასათანადო 

მოპყრობისაგან დაცვის საკმარისი გარანტიებით.  

სახალხო დამცველის რეკომენდაციების მიუხედავად, პოლიციის დეპარტამენტებში, 

სამმართველოებსა და განყოფილებებში სათვალთვალო კამერები კვლავ არ არის 

დამონტაჟებული იმ ადგილებში, სადაც დაკავებულს, მოწმეს და გასაუბრებაზე 

ნებაყოფლობით მიწვეულ პირს უწევთ ყოფნა; ტერიტორიული ორგანოების 

თანამშრომლები არ არიან უზრუნველყოფილნი გაუმჯობესებული ტექნიკური 

შესაძლებლობის სამხრე კამერებით; ნორმატიულად ისევ არ არის გაწერილი პატრულ-

ინსპექტორების მოქალაქეებთან ურთიერთობის ვიდეოგადაღების ვალდებულება; 

საპილოტე რეჟიმში არ მომხდარა დაკავებულ პირთა დაკავების ადგილიდან, პირდაპირ 

დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაყვანის ვალდებულების დადგენა; არც 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესულა ცვლილებები, 

რომელთა თანახმად, მოსამართლე, ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის 

მიმართ არასათანადო მოპყრობასთან დაკავშირებით ეჭვის წარმოშობის შემთხვევაში, 

ადმინისტრაციული სამართალწარმოების ნებისმიერ სტადიაზე, რეაგირებისათვის 

შესაბამის გამოძიების ორგანოს მიმართავს; შეუსრულებელია რეკომენდაცია დაკავებულ 

პირთა გამოკითხვის პროცესის აუდიო-ვიდეოჩანაწერის წარმოების თაობაზე  და სხვ. 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი მიესალმება 2019 წლის განმავლობაში მის 

მიერ გაცემული რეკომენდაციების სრულად და ნაწილობრივ შესრულებას. ასეთებია:  

პოლიციის დეპარტამენტებში, სამმართველოებსა და განყოფილებებში არსებული ვიდეო-

სათვალთვალო სისტემის ჩანაწერების შენახვის მინიმალურ ვადად 14 დღის განსაზღვრა; 

„დაკავების სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების შესახებ“ დოკუმენტის პროექტის 

შემუშავება, რომელიც ითვალისწინებს დაკავებული პირისთვის უფლებების განმარტების 

შესახებ ინსტრუქციას; სამედიცინო პუნქტის გახსნა 4 იზოლატორში (მარნეული, 

                                                   
127 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში. 
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სამტრედია, ქობულეთი, წალკა); დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დასაქმებული 

ექიმებისთვის სამედიცინო შემოწმების ჩატარების დეტალური ინსტრუქციის პროექტის 

შემუშავება, რომლის დამტკიცებაც სამინისტროს გადმოცემით, უახლოეს პერიოდში 

იგეგმება.  

არასათანადო მოპყრობა პოლიციელების მხრიდან 

2019 წელს, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა, პოლიციელების მიერ, დაკავებისას 

არაპროპორციული, აშკარად გადამეტებული ძალის გამოყენებისა და დაკავების შემდეგ 

განხორციელებული წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტების 

შესახებ ინფორმაცია, 38 გამოკითხული პირისგან 13 შემთხვევაში მიიღო.  

დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, სადაც მონიტორინგი ტარდება, სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის წევრები ამოწმებენ ვიზიტის დღემდე შესახლებული ყველა  

დაკავებულის პირად საქმეს, რომელშიც დაკავების გარემოებების, დაზიანების 

ლოკალიზაციის, რაოდენობისა და ხასიათის მხედველობაში მიღებით, მონიტორინგის 

ჯგუფს პირის მიმართ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის თაობაზე ეჭვი გაუჩნდება.128 ამ 

პრინციპით, 2019 წელს, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა 449 საეჭვო შემთხვევა 

გამოავლინა.129 წინა წლების მსგავსად, კვლავ არის შემთხვევები, როდესაც ასეთი 

საქმეების შესახებ პროკურატურაში/სახელმწიფო ინსპექტორთან შეტყობინება არ 

გაგზავნილა. 2019 წელს, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ დამუშავებული 449 

საქმიდან, 98 (21,8 %) შემთხვევაში შეტყობინება არ გაგზავნილა. მათ შორის არის 

შემთხვევები, როდესაც დაზიანებების ლოკალიზაცია არის სახესა და თვალბუდეზე. 

შედარებისთვის, 2018 წელს შესწავლილი 508 შემთხვევიდან, შეტყობინება 110 (21,6%) 

შემთხვევაში არ გაგზავნილა. 

ამ მხრივ ასევე საგულისხმოა, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეკომენდაციით მიმართა ერთ-ერთი 

დროებითი მოთავსების იზოლატორის ექიმის მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოების 

დაწყების თაობაზე, ვინაიდან მან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობისა და მოქალაქის 

სხეულზე არსებული დაზიანებების შესახებ არ შეატყობინა საგამოძიებო უწყებას. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს რეკომენდაცია შეასრულა. 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ იდენტიფიცირებული  ზემოაღნიშნული 449 

საეჭვო შემთხვევა მოიცავს როგორც ადმინისტრაციული წესით დაკავებულთა, ისე 

სისხლის სამართლის საქმეებს. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ მონაცემების 

                                                   
128 შესაბამისად, საეჭვო შემთხვევად მოხსენიებულია ისეთი შემთხვევები, სადაც სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის წევრებს დაკავების გარემოებების, დაზიანების ლოკალიზაციის, რაოდენობის და 

ხასიათის მხედველობაში მიღებით, გაუჩნდათ ეჭვი, რომ დაკავებული პირი სავარაუდოდ არასათანადო 

მოპყრობას დაექვემდებარა. 

129 შემოწმება ჩატარდა კახეთის, იმერეთი რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, გურიის და აჭარის 

რეგიონებში არსებულ პოლიციის ტერიტორიულ ორგანოებში და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. 
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დამუშავების საფუძველზე იკვეთება, რომ ზემოაღნიშნული 449 შემთხვევიდან 143 

შემთხვევაში (31.8%) ადმინისტრაციული წესით დაკავებულებმა დაზიანება მიიღეს 

დაკავებისას ან/და დაკავების შემდეგ. რაც შეეხება დინამიკას წლების მიხედვით, 2016 

წელს, ადმინისტრაციული წესით დაკავებულმა პირებმა სხეულის დაზიანება დაკავებისას 

ან/და დაკავების შემდეგ მიიღეს სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ შესწავლილი 

საეჭვო შემთხვევების 12,8%-ში, 2017 წელს ეს მაჩვენებელი - 26,4% და 2018 წელს - 26.8% იყო, 

ხოლო 2019 წელს მითითებული სტატისტიკური მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად არ 

გაზრდილა (31.8%). სამწუხაროდ, 2017 წლიდან შეიმჩნევა ადმინისტრაციულად 

დაკავებული პირების მიმართ მოპყრობის გაუარესების ტენდენცია. 

საგულისხმოა, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებული პირების 

სხეულზე არსებული დაზიანებების შესახებ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2019 წლის 

ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები, 2018 წელთან შედარებით, არსებითად არ 

შეცვლილა.130   

გასული წლების მსგავსად, შენარჩუნებულია ტენდენცია, რომ სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის მიერ შესწავლილი და დამუშავებული შემთხვევების დაახლოებით ერთ 

მესამედში (2019 წელი - 30.7%, 2018 წელი - 27.6 %, 2017 წელი - 30.1%, 2016 წელი - 31,3 %), 

დაკავების ოქმში არ არის მითითებული დაზიანება, რომელიც აღწერილია იზოლატორებში 

არსებულ სამედიცინო ჩანაწერებში. 2019 წელს დამუშავებული 449 შემთხვევიდან 138 

შემთხვევაში იზოლატორში აღწერილი დაზიანებები დაკავების ოქმში მითითებული არ 

ყოფილა. 

საგულისხმოა, რომ ზემოთ ნახსენები 138 შემთხვევიდან (როდესაც იზოლატორში 

აღწერილი დაზიანებები მითითებული არ ყოფილა პირის დაკავების ოქმში) 125 

ადმინისტრაციული წესით დაკავების ოქმია, ხოლო 13 - ბრალდებულის დაკავების ოქმი. 

საყურადღებოა, რომ ბრალდებულის დაკავების ოქმის ფორმაში არის სპეციალური გრაფა, 

სადაც უნდა მიეთითოს დაკავებულის ფიზიკური მდგომარეობა (სხეულის დაზიანებები) 

დაკავების მომენტში. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ 13 შემთხვევაში პირს დაზიანება 

აღენიშნებოდა იზოლატორში შესახლებისას, მათი დაკავების ოქმების შესაბამის გრაფაში 

მითითებული იყო, რომ დაზიანება არ აღენიშნებოდა.  მითითებულ 13 შემთხვევაში 

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ოქმის შემდგენს გამორჩენოდა ხილული დაზიანებები, 

რომელიც დაკავებულებს თვალბუდის არეში აღენიშნებოდათ და  არის უფრო მყარი 

პრეზუმფცია, რომ პირი დაკავების შემდეგ, იზოლატორში შესახლებამდე დაექვემდებარა 

არასათანადო მოპყრობას. 

ყოველივე აქედან გამომდინარე, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ პოლიციის მხრიდან 

დაკავებული პირების მიმართ მოპყრობის კუთხით, 2018 წელთან შედარებით, 2019 წელს 

მდგომარეობა არსებითად არ შეცვლილა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ 2017 და 2018 წლების 

                                                   
130 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:  < http://bit.ly/38w8dDz > [ბოლოს ნანახია 05.02.2020]. 

http://bit.ly/38w8dDz
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მსგავსად, 2019 წელსაც შენარჩუნებულია ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების 

მიმართ მოპყრობის გაუარესების ტენდენცია. 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ დამუშავებული მონაცემები და დაკავებული 

პირების გამოკითხვის შედეგები ცხადყოფს, რომ პოლიციის მიერ დაკავებისას ძალის 

გადამეტება, დაკავების შემდეგ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა, ასევე, სხეულის 

დაზიანებების და ძალის გამოყენების არასრულყოფილი დოკუმენტირება, კვლავ 

გამოწვევად რჩება. გარდა ამისა, საყურადღებოა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

თანამშრომლების მიერ დაკავებული პირების მიმართ 2019 წელს ჩადენილი სავარაუდო 

წამებისა და სხვა სასტიკი არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის თაობაზე 

სახალხო დამცველის აპარატის წარმოებაში არსებული საქმეები, განსაკუთრებით, 

არასრულწლოვნების საქმეები.  

სახალხო დამცველის აპარატმა 2019 წელს სამი არასრულწლოვნის მიმართ ჩადენილი 

არასათანადო მოპყრობის საქმეების შესწავლა დაიწყო. საგანგაშოა, რომ აღნიშნულთაგან 

ერთ საქმეში პოლიციის განყოფილებაში გამომძიებელთან გამოკითხვაზე ყოფნის 

შემდეგ, არასრულწლოვანმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ბავშვი 

პოლიციელთა მხრიდან ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. საქმეზე ჩვენების 

მიცემის იძულების ბრალდებით, სისხლის სამართლის კოდექსის 335-ე მუხლით 

გათვალისწინებული დანაშაულის საფუძველზე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა 

გამომძიებელი მ. ჩ. დააკავა. მეორე არასრულწლოვნის მიმართ,  ადგილი ჰქონდა პოლიციის 

მხრიდან ფიზიკური ძალადობის ფაქტს. არასრულწლოვნის  მტკიცებით, მან სხეულის სხვა 

დაზიანებებთან ერთად, ზედა კიდურის მოტეხილობა მიიღო.  საქართველოს გენერალური 

პროკურატურის ცნობით, დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტზე ბრალი 

ერთ პირს - შსს ბოლნისის რაიონული სამმართველოს თანამშრომელს, კ. ქ.-ს წარედგინა. 

მესამე შემთხვევაში, ერთ-ერთ არასრულწლოვანს პოლიციის თანამშრომლები სიცოცხლის 

მოსპობით ემუქრებოდნენ და იმ პირის მკვლელობის აღიარებას სთხოვდნენ, რომელიც 

მოგვიანებით ცოცხალი აღმოჩნდა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის 

წარმომადგენელმა არასრულწლოვანთან ვიზიტისას, ნახა, რომ მას მრავლობითი 

დაზიანებები აღენიშნებოდა. ამ ეტაპზე გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების 

გადამეტების კვალიფიკაციით მიმდინარეობს და ბრალი არცერთ პოლიციელს არ 

წარდგენია. არასრულწლოვანი ცნობილი არ არის დაზარალებულად.  

წამებისა და არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის გარანტიები 

ამ თავში, სამართალდამცავების მხრიდან წამებისა და არასათანადო მოპყრობის თავიდან 

ასაცილებლად, დაკავებული პირებისათვის საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრული 

გარანტიების პრაქტიკაში გამოყენების ტენდენციებს განვიხილავთ.  

უფლებების განმარტება - საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კანონმდებლობით, დამკავებელმა მოხელემ დაკავებულ პირს გასაგები ფორმით უნდა 

განუმარტოს მისი უფლებები და დაკავების საფუძველი. აღნიშნულის მიუხედავად, წინა 



87 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

წლების მსგავსად, 2019 წელსაც პრობლემური იყო პოლიციის მიერ პირის ინფორმირება 

საკუთარი უფლებების შესახებ. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ ჩატარებული 

ინტერვიუების შედეგად გამოიკვეთა, რომ უმეტეს შემთხვევებში არც დაკავებისას და არც 

გამოკითხვის წინ, დაკავებულ პირებს ან საერთოდ არ უმარტავენ უფლებებს, ან მხოლოდ 

ნაწილობრივ აწვდიან ინფორმაციას.  

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ვიზიტების შედეგად დადგინდა, რომ პოლიციის 

დეპარტამენტების და სამმართველოების უმრავლესობაში საერთო სამუშაო სივრცეებში 

განთავსებული ინფორმაციული ხასიათის პოსტერები მხოლოდ ოჯახში ძალადობის 

საკითხებს შეეხება და არ შეიცავს დაკავებულის საპროცესო უფლებების შესახებ 

ინფორმაციას. აღნიშნულისგან განსხვავებით, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, 

დაკავებული პირისთვის ხელმისაწვდომია საპროცესო უფლებების ჩამონათვალი 

წერილობითი სახით, თარგმნილი სხვადასხვა ენაზე და, სურვილის შემთხვევაში, 

დაკავებულს აღნიშნული დოკუმენტის საკუთარ საკანში ქონაც შეუძლია. 

დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაყვანამდე, დაკავებულებს საშუალოდ 4 საათი 

უწევთ პოლიციის კონტროლის ქვეშ ყოფნა. ამ ხნის განმავლობაში არაერთი საგამოძიებო 

მოქმედება შეიძლება ჩატარდეს. ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ დაკავების მომენტშივე 

ვერბალურად, პირველივე შესაძლებლობისთანავე კი - წერილობით, ეცნობოს დაკავებულს 

მისი უფლებების შესახებ.131 ბოლო წლებში, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, 

სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ გაცემულ რეკომენდაციებში მთავრობებისგან მოითხოვს 

უფრო მეტ პროცედურულ გარანტიებს იმისათვის, რათა დაკავებულის ინფორმირება მისი 

უფლებების თაობაზე მაქსიმალურად იყოს გარანტირებული.132 

ადვოკატის ხელმისაწვდომობა და ოჯახის ინფორმირება - დაკავებული პირი, პოლიციის 

მხრიდან ზეწოლისა და არასათანადო მოპყრობის მიმართ, დაკავების პირველ საათებშია 

ყველაზე მოწყვლადი. შესაბამისად, აუცილებელია მიენიჭოს ადვოკატის დაუყოვნებლივი 

ხელმისაწვდომობის უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა. ეს, პოლიციის მხრიდან 

დაკავებული პირის მიმართ არასათანადო მოპყრობის პრევენციისათვის 

უმნიშვნელოვანესი გარანტიაა.   

დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 

სტატისტიკური პროგრამის გამოყენებით დამუშავებული მონაცემების მიხედვით, 2019 

წელს საგრძნობლად არის გაუმჯობესებული პირველი 24 საათის განმავლობაში 

                                                   
131 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 28-ე საერთო ანგარიში, 2019 წ, პარაგრაფი: 66, 

ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე: < http://bit.ly/2TDblrL  >, [ბოლოს ნანახია: 30.01.2020]. 

132 ანგარიში ლიეტუვას მთავრობას, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, CPT/Inf (2018) 2, 01.02.2018, 

პარ. 23, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებგვერდზე: < http://bit.ly/2VNWyNG  >,[ბოლოს ნანახია 

30.01.2020]; ანგარიში დანიის მთავრობას, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, CPT/Inf (2019) 35, 

28.11.2019, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებგვერდზე: < http://bit.ly/38sqscR  >, [ბოლოს ნანახია: 

30.01.2020].  

http://bit.ly/2TDblrL
http://bit.ly/2VNWyNG
http://bit.ly/38sqscR
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ადვოკატის საქმეში ჩართვის მაჩვენებელი.  კერძოდ, სისხლის სამართლის საქმეების 24,6%-

ში ადვოკატი 24 საათის განმავლობაში, პირველი 48 საათის განმავლობაში - საქმეების 14%-

ში, ხოლო 72 საათის განმავლობაში - საქმეების 33%-ში ჩაერთო.133 ალტერნატიულ 

წყაროებზე დაყრდნობით, ადვოკატი დაკავებულს პირველად, უმეტეს შემთხვევებში, 

დროებითი მოთავსების იზოლატორში ხვდება.134 

საანგარიშო პერიოდში სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან გასაუბრებისას, ადვოკატების 

უმრავლესობა აცხადებდა, რომ პოლიციის თანამშრომლები დაკავებულ პირებს ურჩევენ, 

არ მიმართონ ადვოკატს, ვინაიდან არ საჭიროებენ და ეს დიდ ხარჯებთანაც იქნება 

დაკავშირებული, ამავე დროს, არწმუნებენ, რომ თუ მათთან ითანამშრომლებენ, 

დათანხმდებიან ე.წ. „აღიარებითი ჩვენების“ მიცემას და საპროცესო შეთანხმების გზას 

აირჩევენ, მათ საქმეში სავალდებულო დაცვის წესით, უფასოდ ჩაერთვება 

საზოგადოებრივი ადვოკატი. ადვოკატების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, არის 

შემთხვევები, როდესაც პოლიციის დაწესებულებაში მისული ადვოკატის დაკავებულ 

პირთან შეხვედრას ხელოვნურად აბრკოლებენ, ეუბნებიან, რომ არ იციან, დაკავებული 

იმყოფება თუ არა შენობაში, ან თუ ნამდვილად სურს ადვოკატთან შეხვედრა.135 აქვე 

აღსანიშნავია, რომ დაკავებული პირის მიერ ადვოკატის მოთხოვნის ან დაკავშირების დრო 

კვლავ არ აღირიცხება. 

რაც შეეხება ოჯახის ინფორმირებას პირის დაკავების შესახებ, სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის მიერ დამუშავებული მონაცემების მიხედვით, კანონმდებლობით დადგენილ 3-

საათიან ვადაში,136 შეტყობინება საქმეების 94,4 %-ში განხორციელდა. მისასალმებელია, 

რომ ამ კუთხით დადებითი დინამიკა ნარჩუნდება.137 ამავე დროს, მნიშვნელოვანია, რომ არ 

შეწყდეს პროგრესი, ვინაიდან ოჯახის ინფორმირების უფლებით სარგებლობა პირდაპირ 

არის დაკავშირებული დაკავებულის ადვოკატთან ხელმისაწვდომობასთან. ამ საკითხის 

                                                   
133 სტატისტიკა წლების მიხედვით პირველი 24 საათის განმავლობაში ადვოკატის ჩართვასთან 

დაკავშირებით: 2017 წელი -15%, 2018 წელი -11,9%. 

134 გამოკითხული 38 დაკავებულიდან, ადვოკატი დაკავებულს პოლიციის 

სამმართველოში/განყოფილებაში შეხვდა 3 შემთხვევაში; იზოლატორში შეხვდა 17 შემთხვევაში; 

პენიტენციურ დაწესებულებაში - 6 შემთხვევაში; სასამართლო პროცესზე - 4 შემთხვევაში;  ინფორმაცია 

არ გვაქვს, სად შეხვდა 3 შემთხვევაში; ადვოკატი არ ჰყავდა 5 დაკავებულს. აღნიშნულ ტენდენციას 

ადასტურებენ ონლაინ გამოკითხული ადვოკატების 52 პროცენტი და სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან 

გასაუბრებაზე მოსული ადვოკატები. 

135 ონლაინ გამოკითხული ადვოკატების 52,8 %  ამბობს, რომ 2019 წელს ჰქონიათ შემთხვევა, როდესაც 

შეიტყვეს, რომ დაკავებულმა მოითხოვა ადვოკატი და მას არ დაუკავშირდნენ. 55.9% კი ამბობს, რომ იმ 

შემთხვევაში, როდესაც დააყოვნეს დაკავებულთან ადვოკატის პირველი შეხვედრა, უკვე ჩატარებული იყო 

დაკავებულის გამოკითხვა, მასზე განხორციელებული იყო მუქარა ან სხეულზე აღენიშნებოდა საეჭვო 

დაზიანებები. 

136 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 177-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი.  

137 წლების მიხედვით დინამიკა შემდეგია: 2017 წელს -71%, 2018 წელს - 86,8%. 
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აქტუალობაზე მიუთითებს შემთხვევები, როცა დაკავებულ პირებს ოჯახთან 

დაკავშირების კუთხით, დაბრკოლებები ექმნებათ.  

საქართველოს სახალხო დამცველი, წინა წლის მსგავსად, მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა 

სამინისტრომ უნდა შეიმუშაოს კონკრეტული მექანიზმი, რომელიც შესაძლებელს გახდის 

იმის შემოწმებას, პრაქტიკაში რამდენად ხორციელდება  ოჯახის წევრებთან, 

ახლობლებთან ან ადვოკატთან დაკავშირების და დაკავების შესახებ ინფორმაციის 

შეტყობინების უფლება.138 

ექიმის ხელმისაწვდომობა, სამედიცინო შემოწმება - მონიტორინგის შედეგები აჩვენებს, 

რომ პოლიციის კონტროლის ქვეშ ყოფნის პერიოდში, დაკავებულებს სამედიცინო 

მომსახურება დროულად მიეწოდებოდათ, გარდა ერთეული შემთხვევებისა. 

მისასალმებელია, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში სამედიცინო პუნქტების 

რაოდენობა 2019 წელს 15-დან 19-მდე გაიზარდა. 

აღსანიშნავია, რომ სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან გასაუბრებისას, დაკავებულთა 

ნახევარი აცხადებს, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორში სამედიცინო შემოწმებამ 

კონფიდენციალურ გარემოში ჩაირა. დაკავებულთა ნახევარი კი აცხადებს, რომ დროებითი 

მოთავსების იზოლატორის თანამშრომლები ექიმის მიერ მათ დათვალიერებას უშუალოდ 

ესწრებოდნენ ან კართან იდგნენ და უსმენდნენ საუბარს. მსგავს არაკონფიდენციალურ 

გარემოში სამედიცინო შემოწმების ჩატარება დაკავებულ პირს უბიძგებს, შიშის გამო, 

დამალოს დაზიანების რეალური წარმომავლობა.  

არასათანადო მოპყრობის ფაქტის გამოსავლენად, უმნიშვნელოვანესია, რომ ექიმმა 

დაადგინოს კავშირი დაკავებულის სხეულზე არსებულ დაზიანებებსა და დაკავებული 

პირის გადმოცემით, დაზიანებების მიყენების მეთოდებს შორის.139 წინა წლების მსგავსად, 

კვლავ ხარვეზებით მიმდინარეობს ექიმების მიერ დაზიანებების დოკუმენტირების 

პრაქტიკა. დამუშავებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ 

უმეტეს შემთხვევაში, დაზიანებების მიღების გარემოებები (ვითარება და მეთოდი) 

არასრულყოფილად ან საერთოდ არ აღიწერება.140 საყურადღებოა ის გარემოება,  რომ ექიმი 

ადგენს შესაბამისობას არსებულ დაზიანებასა და მისი მიღების გარემოებებს შორის, მაშინ 

როდესაც დაზიანების მიღების გარემოებები არასრულყოფილად ან საერთოდ არ აქვს 

აღწერილი.141 

                                                   
138 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ 61. 

139 წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის ეფექტიანი 

გამოძიებისა და დოკუმენტირების სახელმძღვანელო „სტამბოლის პროტოკოლი“, პარ. 104.  

140 351 შემთხვევიდან 275 (78%) შემთხვევაში. მხოლოდ 76 შემთხვევაში იყო სრულყოფილად აღწერილი 

გარემოებები. 

141 275 შემთხვევიდან, დაზიანებების მიღების გარემოებები  სრულყოფილად ან საერთოდ არ არის 

აღწერილი 177 შემთხვევაში, მაგრამ ექიმს დადგენილი ჰქონდა შესაბამისობა. 6 შემთხვევაში, 

გარემოებები სრულყოფილად იყო აღწერილი, მაგრამ ექიმს შესაბამისობა დადგენილი არ ჰქონდა.   
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რაც შეეხება დაზიანებების ფოტოგრაფირების საკითხს, სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის მიერ დამუშავებული სტამბოლის პროტოკოლის მიხედვით დოკუმენტირებული 

351 შემთხვევიდან, ფოტო გადაღებულია 56 შემთხვევაში. სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფი გაეცნო 40 ფოტოს, რომელთაგან 36  შემთხვევაში ფოტოების ხარისხი 

არადამაკმაყოფილებელი იყო. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის  მიერ ნანახ იზოლატორებში სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად გადაღებული 

ფოტოების შენახვის ერთიანი წესი არ ჰქონიათ. 

აუდიო და ვიდეოჩანაწერები - წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი წევრ 

სახელმწიფოებს რეკომენდაციით მიმართავს, აწარმოონ პოლიციის დაწესებულებებში 

დაკავებული პირის დაკითხვის პროცესის უწყვეტი ელექტრონული (აუდიო ან/და ვიდეო) 

გადაღება, რაც წამებისა და არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი დამატებითი გარანტიაა.142 ჩანაწერები უნდა იყოს დაცული, ინახებოდეს 

გონივრული დროით და ხელმისაწვდომი უნდა იყო დაკავებული პირისთვის, მისი 

ადვოკატისა და შიდა/საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმებისთვის, ისევე როგორც 

საგამოძიებო ორგანოებისთვის.143 აღნიშნულისგან საპირისპიროდ, საქართველოს 

კანონმდებლობით, პოლიციის დაწესებულებებში დაკავებულ პირთა 

დაკითხვის/გამოკითხვის პროცესის აუდიო-ვიდეოჩაწერა სავალდებულო არ არის და 

პოლიციელთა შეხედულებაზეა დამოკიდებული.  

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, 2019 წელს 

სამი პოლიციის დაწესებულების გარდა, ყველა ტერიტორიული ერთეული აღჭურვილია 

შიდა და გარე სამეთვალყურეო კამერებით.144 ამასთან, სამინისტროსვე მოწოდებული 

ინფორმაციით, შენობაში განთავსებული ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის მეშვეობით 

შესაძლებელია მხოლოდ შენობის შესასვლელებისა და საერთო სივრცეების მონიტორინგი. 

აღსანიშნავია, რომ პოლიციის დაწესებულებებს სხვადასხგვარი ინფრასტრუქტურა აქვთ 

და მოქალაქეს ან დაკავებულს შეიძლება ნებისმიერ სივრცეში უწევდეს ყოფნა. თუმცა, 

ყველა სივრცე, სადაც დაკავებულს ან მოქალაქეს უწევს ყოფნა, ვიდეო მეთვალყურეობით 

დაფარული არ არის.145 

                                                   
142 საბოლოო დასკვნა რუსეთის ფედერაციის მიმართ, წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი, CAT/C/RUS/CO/6, 

28.08.2018. 

143 Inter alia, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 28-ე საერთო ანგარიში, 2019 წ, პარაგრაფი: 81, 

ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე: < http://bit.ly/2TDblrL  > [ბოლოს ნანახია: 01.02.2020]. 

144 ვიდეოკამერები არ არის შემდეგ პოლიციის დაწესებულებებში: შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა-

მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის 

დეპარტამენტის ახალგორის რაიონული სამმართველო; ლენტეხის რაიონული სამმართველოს 

ჟახუნდერის პოლიციის განყოფილება. 

145 ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემის დაფარვის არეალის კუთხით, შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა 

ქობულეთის, ჩოხატაურის, ოზურგეთის, ამბროლაურის და ყვარლის რაიონულ სამმართველოებში, ასევე, 

იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტში.  

http://bit.ly/2TDblrL
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ასევე აღსანიშნავია, რომ დაკავებულთან ან დაწესებულებაში სხვა სტატუსით მყოფ 

პირთან გასაუბრებისთვის საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება პოლიციის დაწესებულებების 

უფროსების და მათი მოადგილეების სამუშაო ოთახები.146 ამის მიუხედავად,   სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის მიერ მონახულებული 30 სამმართველოდან არცერთ კაბინეტში არ 

მიმდინარეობს აუდიო-ვიდეო მეთვალყურეობა, რაც არასათანადო მოპყრობის რისკს 

ქმნის.147 შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ დაწესებულებების ინფრასტრუქტურიდან 

გამომდინარე, ამ ეტაპზე გარდაუვალია პოლიციის დაწესებულების 

უფროსის/მოადგილეების კაბინეტში ზემოაღნიშნულ პირებთან გასაუბრება, იგი 

აუცილებლად ვიდეო-მეთვალყურეობის სისტემით უნდა აღიჭურვოს. 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი სივრცე, სადაც დაკავებულს 

ან მოქალაქეს შეიძლება უწევდეს ყოფნა, ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემით სრულად 

უნდა იყოს დაფარული. პოლიციის დაწესებულების ყველა შიდა და გარე პერიმეტრი, 

სადაც დაკავებულს შეიძლება უწევდეს ყოფნა, უნდა აღიჭურვოს ვიდეომეთვალყურეობის 

სისტემით, გარდა ისეთი შემთხვევებისა, როდესაც შესაძლებელია დაირღვეს 

დაკავებულის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება ან ადვოკატთან და ექიმთან 

შეხვედრის კონფიდენციალურობა.148 

ზემოაღნიშნულის გარდა, წინა წლების მსგავსად, კვლავ პრობლემურია პოლიციელების 

მიერ სამხრე კამერების გამოყენების პრაქტიკა. მოქმედი კანონმდებლობით, პატრულ-

ინსპექტორი ვალდებულია ფორმის ტანსაცმელზე დამაგრებული სამხრე ვიდეოკამერის 

მეშვეობით მოპოვებული მონაცემები სპეციალურ სერვერზე განათავსოს, სადაც ეს 

მონაცემები 30 დღის ვადით შეინახება.149 რაც შეეხება პატრულ-პოლიციელის 

მოქალაქეებთან ურთიერთობის ვიდეო და აუდიოჩაწერის ვალდებულებას, იგი პატრულ-

პოლიციელის დისკრეციაზეა დამოკიდებული. აღსანიშნავია, რომ პატრულ-

პოლიციელების გარდა, სამსახურებრივი ფუნქციებიდან გამომდინარე, მოქალაქეებთან 

შემხებლობა აქვთ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და 

ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომლებსაც. თუმცა მოქალაქეებთან ურთიერთობისას 

მათ ვიდეოგადაღების ვალდებულება არ გააჩნიათ. აღნიშნული პოლიციელის 

                                                   
146 პოლიციის თანამშრომელთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 30 პოლიციის 

დაწესებულებიდან, უფროსის ან მოადგილის კაბინეტში, დაკავებულს 17 შემთხვევაში უწევს ყოფნა, 

ხოლო 25 შემთხვევაში - დაწესებულებაში სხვა სტატუსით მქონე პირს. 

147 სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან გასაუბრებისას დაკავებულები და ადვოკატები მიუთითებენ, რომ 

აღნიშნული სივრცეები მიეკუთვნება რისკ ჯგუფებს. მათი გადმოცემით, ზოგიერთ შემთხვევაში, ადგილი 

აქვს არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს.  

148 საბოლოო დასკვნა რუსეთის ფედერაციის მიმართ, წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი, CAT/C/RUS/CO/6, 

28.08.2018, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://bit.ly/2TEhpjM  > [ბოლოს ნანახია 04.02.2020]. 

149 „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის სამსახურის მიერ პატრულირების 

განხორციელების წესების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე შსს-ს მინისტრის 2005 წლის 15 

დეკემბრის №1310 ბრძანება, მუხლი 121. 

http://bit.ly/2TEhpjM
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შეხედულებაზეა დამოკიდებული. გადაღებული ვიდეომასალის შენახვის წესი და ვადები 

არც ამ შემთხვევაშია განსაზღვრული.   

ამგვარი საკანონმდებლო მოწესრიგების პირობებში, პრაქტიკაში სამხრე კამერები 

თითქმის არ გამოიყენება.150 გამოყენების შემთხვევაშიც, იკვეთება ერთეული 

შემთხვევები, როდესაც სამხრე კამერებით გადაღებული პოლიციელთა მოქალაქეებთან 

ურთიერთობის ამსახველი მცირე მონაკვეთიანი ჩანაწერები (რომელიც ერთიანობაში არ 

აჩვენებს სურათს და მხოლოდ პოლიციის თანამშრომელთა სასარგებლოდ მეტყველებს) 

ერთვის საქმეს, როგორც მტკიცებულება.151 ასევე, პოლიციელთა ინფორმაციით, 

დაბრკოლებას წარმოადგენს სამხრე კამერების ტექნიკური გამართულობაც.152 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია გაუმართავი სამხრე კამერების ეტაპობრივად ჩანაცვლება 

ახალი გაუმჯობესებული პარამეტრების მქონე კამერებით. 

პოლიციის კონტროლის ქვეშ ყოფნის ხანგრძლივობა - პოლიციის კონტროლის ქვეშ 

ხანგრძლივი დაყოვნების შემთხვევებში, მაღალია პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან 

ფიზიკური ძალადობისა და ფსიქოლოგიური ზეწოლის რისკი. აღნიშნულის 

გათვალისწინებით, საქართველოს სახალხო დამცველი, წლებია გასცემს რეკომენდაციას 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე, რომლითაც განისაზღვრება დამკავებელი მოხელის ვალდებულება, დაკავებული 

პირი დაუყოვნებლივ გადაიყვანოს დროებითი მოთავსების იზოლატორში.  

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 174-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, 

დამკავებელმა მოხელემ დაკავებული დაუყოვნებლივ უნდა მიიყვანოს პოლიციის 

უახლოეს დაწესებულებაში ან სხვა სამართალდამცავ ორგანოში. თუმცა, დაკავებული 

პირის პოლიციის დაწესებულებაში მიყვანის შემთხვევაში, კანონმდებლობით არ არის 

განსაზღვრული ვადა, რომლის განმავლობაშიც დაკავებული პირი შესაძლებელია 

იმყოფებოდეს პოლიციის დაწესებულებაში, დროებითი მოთავსების იზოლატორში 

გადაყვანამდე. მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ იშვიათ შემთხვევებში, 

დაკავებული პირები პოლიციის კონტროლის ქვეშ 13 საათიდან 20 საათამდეც კი 

იმყოფებოდნენ, ძირითადად კი, პოლიციის კონტროლის ქვეშ ყოფნის დრო საშუალოდ 4 

საათია.  

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ დაკავებულ პირთა პირდაპირ დროებითი 

მოთავსების იზოლატორებში გადაყვანის სასარგებლოდ რამდენიმე არგუმენტი არსებობს: 

                                                   
150 სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან საუბრისას 38 დაკავებულიდან, მხოლოდ 2 დაკავებულმა მიუთითა 

დაკავებისას სამხრე კამერის გამოყენებაზე. 

151 რეგიონებში მოღვაწე ადვოკატებთან გასაუბრების შედეგები. ონლაინ გამოკითხული ადვოკატების 65,4 

% აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ იარსებებდა სამხრე კამერების ჩანაწერები, როგორც მტკიცებულება, 

საქმეზე დიდ გავლენას მოახდენდა.  

152 სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ რეგიონებში ჩატარებული მონიტორინგისას, პოლიციის 

სამმართველოების და დეპარტამენტების თანამშრომლები აღნიშნავდნენ, რომ მათ დაბალი გამძლეობისა 

და გაუმართავი სამხრე კამერები გადაეცათ, რაც თავადაც უქმნით დაბრკოლებებს.   
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დაკავებულ პირს იზოლატორში შესვლისთანავე უტარდება სამედიცინო შემოწმება 

სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად; მეტი ალბათობაა, რომ დროებითი მოთავსების 

იზოლატორში დაკავებულმა პირმა გაამხილოს პოლიციის მხრიდან სავარაუდო 

არასათანადო მოპყრობის ფაქტი; დროებითი მოთავსების იზოლატორში შეყვანის დრო 

მკაცრად აღირიცხება; დროებითი მოთავსების იზოლატორში უკეთესი მატერიალური 

პირობებია.153 

პოლიციის მიერ პირის პოლიციის დაწესებულებაში გასაუბრებაზე მიწვევის შემთხვევაში, 

პირი სტატუსის მატარებელი არ არის და მისი გამოცხადება პოლიციაში, ისევე როგორც 

პოლიციის დატოვება, ფორმალურად ნებაყოფლობითია. „პოლიციის შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის თანახმად, პოლიციას უფლება აქვს 

მოიწვიოს პირი პოლიციის დაწესებულებაში გასაუბრებაზე. სამართლებრივად, ამ 

პროცედურის გამოყენებით მიწვეული პირი, რაიმე სტატუსის მატარებელი არ არის და მისი 

გამოცხადება პოლიციაში, ისევე როგორც პოლიციის დატოვება, ფორმალურად154 

ნებაყოფლობითია. აღნიშნული პროცედურის ფარგლებში მოწვეულ პირთა მიმართ 

პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების, ზეწოლის ან ფიზიკური 

ძალადობის შემთხვევებში, მოქალაქეები არ არიან აღჭურვილნი არასათანადო 

მოპყრობისაგან დაცვის პროცედურული გარანტიებით. ამ მიზნით, მნიშვნელოვანია, 

შეიქმნას ისეთი მექანიზმი, რომელიც მონიტორინგის ორგანოებს მისცემდა 

შესაძლებლობას, მიეღოთ სარწმუნო ინფორმაცია პირის სტატუსის, პოლიციის 

დაწესებულებაში შესვლის და გამოყვანის დროის შესახებ. 

დოკუმენტაციის წარმოება პოლიციის დაწესებულებებში - გაეროს წამების პრევენციის 

ქვეკომიტეტი წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს, უზრუნველყონ დაკავებულთა შესახებ 

ინფორმაციის შემცველი სტანდარტიზებული ფაილური დოკუმენტაციის/ჩანაწერების 

წარმოება. დოკუმენტაცია რეგულარულად უნდა მოწმდებოდეს პოლიციის ზედამხედველი 

ორგანოს მიერ და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პრევენციის ეროვნული მექანიზმებისათვის.  

წინა წლების მსგავსად, ხარვეზებით იწარმოება დაკავებულ პირთა შესახებ 

დოკუმენტაცია პოლიციის ტერიტორიულ ორგანოებში. სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის მიერ მონახულებული 30 პოლიციის დაწესებულებიდან, 17 დაწესებულებაში 

ჟურნალების შევსების ხარვეზები დაფიქსირდა .155 ასევე, 2019 წელს შესწავლილი 

                                                   
153 მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ: საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:  < http://bit.ly/3awdc8x  >, [ბოლოს 

ნანახია: 03.02.2020] 

154 სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან გასაუბრებისას, რამდენიმე დაკავებულმა აღნიშნა, რომ 

დაკავებამდე პოლიციის დაწესებულებებში ნებაყოფლობით იყვნენ მისულები. ადვოკატებთან 

გასაუბრებისას გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც მათი დაცვის ქვეშ მყოფ პირებს, რომელთაც 

დაკავებულის სტატუსი არ ჰქონდათ, გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდნენ. შესაბამისად, 

შეიძლება ითქვას, რომ ეს პირები defacto დაკავებულები იყვნენ. 

155 რიგ შემთხვევებში ვერ დგინდება პირის დაკავების თარიღი/დრო, გაურკვეველია დაკავებულის 

სამმართველოდან გაყვანის თარიღი/დრო, პირის დაკავების დროს წინ უსწრებს დროებითი მოთავსების 

http://bit.ly/3awdc8x
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საქმეების 31,3%-ში დაკავების ოქმში არ არის მითითებული დაზიანება, რომელიც 

აღწერილია დროებითი მოთავსების იზოლატორის გარეგნული დათვალიერების ოქმში.156 

აქედან, შესწავლილი 328 ადმინისტრაციული საქმიდან 123 (37.5%) შემთხვევაში 

დაზიანებების თაობაზე იზოლატორის და დაკავების ოქმის ჩანაწერები ერთმანეთს არ 

ემთხვევა. ასევე ხარვეზიანია დაუმორჩილებლობა/წინააღმდეგობის გაწევის და ძალის 

გამოყენების დოკუმენტაცია.157  

მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, სულ მცირე, საპილოტე რეჟიმში, 

პოლიციის დაწესებულებებში დაიწყოს დაკავებულის შესახებ სისტემატიზებული 

რეესტრების წარმოება, რომელიც დამატებით გარანტიებს შექმნის წამების და 

არასათანადო მოპყრობის პრევენციისათვის.   

მოსამართლის როლი - პოლიციელთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების 

თავიდან არიდების კუთხით, მოსამართლეებს მნიშვნელოვანი როლის შესრულება 

შეუძლიათ.158 საქართველოს სახალხო დამცველი მიესალმება 2019 წლის ივლისიდან 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 1911 მუხლში შეტანილი 

ცვლილებების ამოქმედებას, რომელთა თანახმადაც, თუ სისხლის სამართლის პროცესის 

ნებისმიერ სტადიაზე მოსამართლეს ეჭვი გაუჩნდება, რომ 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიმართ განხორციელდა წამება, დამამცირებელი ან/და 

არაადამიანური მოპყრობა, ან თუ ამის შესახებ თავად ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა 

განუცხადა სასამართლოს, მოსამართლე რეაგირებისათვის მიმართავს შესაბამის 

გამოძიების ორგანოს. ამის მიუხედავად, სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის 

ადვოკატების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით,159 არის შემთხვევები, როცა მოსამართლე 

სათანადოდ არ მსჯელობს პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან სავარაუდო არასათანადო 

მოპყრობის ფაქტებზე. ზოგიერთმა გამოკითხულმა ბრალდებულმა სპეციალურ 

პრევენციულ ჯგუფს განუცხადა, რომ მათ აღენიშნებოდათ ხილული მრავლობითი 

                                                   
იზოლატორში წაყვანის დრო, ასევე, დაკავების დროს წინ უსწრებს პირის სამმართველოში შეყვანის დრო; 

რიგ შემთხვევებში არ არის მითითებული დაკავებული პირის საპყრობილეში/იზოლატორში გაყვანის 

თარიღი/დრო, ასევე, რა ბედი ეწია დაკავებულს. 

156 2018 წელს, 2017 წლის მსგავსად, შესწავლილ შემთხვევათა დაახლოებით ერთ მესამედში დაკავების 

ოქმში არ არის მითითებული დაზიანება, რომელიც აღწერილია გარეგნული დათვალიერების ოქმში (2018 

წელი - 27.6 %, 2017 წელი - 30.1%, 2016 წელი - 31.3). 

157 2019 წელს ძალის გამოყენების შესახებ მითითებულია 64 (14%) დაკავების ოქმში. აქედან ძალის 

გამოყენება აღწერილია 12 შემთხვევაში, საიდანაც 1 შემთხვევაში სრულად არის აღწერილი, ხოლო 11 

შემთხვევაში -ნაწილობრივ.  

158 გაეროს წამების წინააღმდეგ კონვენციის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი. 

159 გამოკითხული ადვოკატების 45.2% აღნიშნავს, რომ მოსამართლემ სათანადოდ არ იმსჯელა პოლიციის 

თანამშრომელთა მხრიდან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე. მაგალითისათვის, აჭარის 

რეგიონიდან 2 ადვოკატის მითითებით, იმ შემთხვევაშიც, როცა აშკარაა პირის მიმართ სავარაუდოდ 

ძალადობის განხორციელების შემთხვევა, სასამართლო საგამოძიებო ორგანოს არ მიუთითებს დაიწყოს 

გამოძიება არასათანადო მოპყრობაზე.  
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დაზიანებები (მათ შორის, სახის არეში) და მოსამართლეს ამ საკითხზე ყურადღება არ 

გაუმახვილებია.  

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციის თანახმად, 2019 წელს საქართველოს რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს 

მოსამართლეებმა საგამოძიებო ორგანოს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსის 1911 მუხლის გამოყენების საფუძვლით 25 შემთხვევაში მიმართეს (როგორც 

არსებითი განხილვის, ისე სასამართლოში პირველი წარდგენის დროს).160 

დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არსებული მდგომარეობა 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიესალმება 2019 წელს დროებითი მოთავსების 

იზოლატორებში ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად 

ჩატარებულ სარემონტო სამუშაოებს.161 თუმცა, აღნიშნულის მიუხედავად, რიგი დროებითი 

მოთავსების იზოლატორებში არსებული პირობები გაუმჯობესებას და საერთაშორისო 

სტანდარტებთან მისადაგებას საჭიროებს.  

2019 წლის განმავლობაში განხორციელებული ვიზიტების162 შედეგად დადგინდა, რომ 

დროებითი მოთავსების იზოლატორების  ნაწილი არ არის უზრუნველყოფილი სათანადო 

ბუნებრივი163 და ხელოვნური ვენტილაციითა164 და განათებით, ზოგიერთი იზოლატორი 

საჭიროებს კოსმეტიკური სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას.165 გარდა ამისა, 2019 წელს 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ შემოწმებულ არცერთ დროებითი მოთავსების 

იზოლატორში არსებული გარემო არ იყო ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებზე.  

ზემოთქმულის გარდა, რიგი დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არის ნახევრად 

იზოლირებული სანიტარული კვანძი, რაც განსაკუთრებით პრობლემურია ორ და მეტ 

ადგილიან საკნებში, სადაც შესახლებულ პირებს ბუნებრივი მოთხოვნილების 

                                                   
160 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2020 წლის 19 თებერვლის წერილი №პ-96-20. 

161 სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა ბაღდათის, სამტრედიის, სენაკის, ფოთის, სიღნაღის, ლანჩხუთის, 

ოზურგეთისა და ქობულეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. 

162 კახეთის, იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთის, აჭარისა და გურიის რეგიონებში მდებარე 

იზოლატორები. 

163 მცირე ზომის ფანჯრების გამო, ბუნებრივი განათებისა და ვენტილაციის პრობლემაა  აჭარისა და 

გურიის  რეგიონალურ, ჭიათურის, იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონალურ, 

სამტრედიის, ზესტაფონის, ბაღდათის, საგარეჯოს, კახეთის რეგიონალურ, ყვარლისა და ლანჩხუთის 

დროებითი მოთავსების იზოლატორების საკნებში. 

164 ხელოვნური ვენტილაცია არასაკმარისია აჭარისა და გურიის რეგიონალურ და ბაღდათის დროებითი 

მოთავსების იზოლატორების საკნებში. 

165 აჭარისა და გურიის რეგიონალურ, იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთის რეგიონალურ  და ასევე 

საგარეჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორების საკნებში კედლებზე შეიმჩნევა ნესტის და ჭუჭყის 

კვალი, ზოგან კედლიდან ჩამოშლილია საღებავის ფენები. 
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დაკმაყოფილება სხვა პირის/პირების თანდასწრებით უწევთ. შეინიშნება ჰიგიენურ 

ნორმებთან დაკავშირებული პრობლემები.  

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს:  

 

 შევიდეს ცვლილებები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსში და განისაზღვროს, რომ თუ მოსამართლეს გაუჩნდა ეჭვი, რომ 

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის მიმართ განხორციელდა 

წამება, დამამცირებელი ან/და არაადამიანური მოპყრობა, ან თუ ამის შესახებ 

თავად ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულმა პირმა განუცხადა 

სასამართლოს, მოსამართლე რეაგირებისათვის მიმართავს შესაბამის გამოძიების 

ორგანოს 

რეკომენდაციები 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 

 პილოტურ რეჟიმში, პოლიციის რამდენიმე დაწესებულებაში უზრუნველყოს 

პოლიციელთა მიერ დაკავებული პირისათვის უფლებების განმარტების შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდების პროცესის ტექნიკური საშუალებებით (აუდიო-

ვიდეოჩანაწერებით) აღბეჭდვა  

 პოლიციის დეპარტამენტებში, სამმართველოებსა და განყოფილებებში 

სათვალთვალო კამერები დამონტაჟდეს ყველა იმ ადგილას, სადაც დაკავებულს და 

გასაუბრებაზე ნებაყოფლობით მიწვეულ პირს უწევთ ყოფნა  

 2020 წელს, ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომლები ეტაპობრივად აღიჭურვონ 

გაუმჯობესებული ტექნიკური შესაძლებლობების სამხრე კამერებით და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განისაზღვროს მოქალაქეებთან 

ურთიერთობის ვიდეოგადაღების ვალდებულება, ასევე, გადაღებული 

ვიდეომასალის შენახვის წესი და ვადები 

 კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განისაზღვროს პატრულ-ინსპექტორების 

მოქალაქეებთან ურთიერთობის ვიდეოგადაღების ვალდებულება 

 შევიდეს ცვლილება 2014 წლის 15 აგვისტოს საქართველოს შინაგან საქმეთა 

მინისტრის №625-ე ბრძანებაში, და №9 დანართით დამტკიცებული 

ადმინისტრაციული დაკავების ოქმის ფორმაში ჩაემატოს გრაფები შემდეგი 

ინფორმაციის შესატანად: ოქმის შედგენის დრო; დაკავებული პირის სხეულზე 

არსებული დაზიანებების აღწერა; რა ვითარებაში მოხდა დაკავება; ადგილი ჰქონდა 

თუ არა წინააღმდეგობის გაწევას; იყო თუ არა გამოყენებული იძულების ზომა და 

რა ფორმით  
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 2020 წელს,  გაიზარდოს იმ იზოლატორების რაოდენობა, რომლებშიც 

ფუნქციონირებს სამედიცინო პუნქტი; ამასთანავე, იმ იზოლატორებში, სადაც 

დაკავებულთა მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, სამედიცინო პუნქტების გახსნა 

არ იგეგმება, ექიმები დასაქმდნენ ხელშეკრულების შესაბამისად  

 პილოტურ რეჟიმში, პოლიციის რამდენიმე დაწესებულებაში უზრუნველყოს 

დაკავებული პირის დაკითხვის პროცესის უწყვეტი აუდიო-ვიდეოგადაღება  

 პილოტურ რეჟიმში უზრუნველყოს დაკავებულ პირთა დაკავებისთანავე, პირდაპირ 

დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაყვანა  

 დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დასაქმებულ ექიმებს ჩაუტარდეთ 

ტრენინგები იზოლატორში მოთავსებულ პირთა სხეულზე არსებული დაზიანებების 

ფოტოგადაღების ინსტრუქციისა და გადაღებული ფოტომასალის შენახვის წესის 

შესახებ 

 რეესტრის წარმოების გზით, უზრუნველყოს პოლიციის დეპარტამენტებში, 

სამმართველოებსა და განყოფილებებში მიყვანილი ყველა პირის აღრიცხვა, მათი 

სტატუსის, შენობაში შეყვანისა და გამოყვანის დროის მითითებით 

 2020 წელს უზრუნველყოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 

საყოფაცხოვრებო პირობების კუთხით არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა  

 პოლიციის დაწესებულებებში დაინერგოს სისტემატიზებული, სტანდარტიზებული 

და უნიფიცირებული მონაცემთა ბაზების წარმოება, რომელიც ჩაანაცვლებს 

დაწესებულებაში წარმოებულ ჟურნალებს. 

 

3.4. ფსიქიატრიული დაწესებულებები 

პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში წამებისა და სხვა სასტიკი, 

არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის პირობების 

გაუმჯობესების მიზნით, 19 რეკომენდაცია გასცა. მათგან საქართველოს პარლამენტის 

დადგენილებაში აისახა 7 რეკომენდაცია. საქართველოს პარლამენტის მიმართ გაცემული 

5 წინადადებიდან არცერთი არ  შესრულებულა.  საქართველოს მთავრობის მიმართ 

გაცემული 3 რეკომენდაციიდან შესრულდა 1 რეკომენდაცია, 2 რეკომენდაცია არ 

შესრულებულა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო) მიმართ 

გაცემული 11 რეკომენდაციიდან შესრულდა 2, არ შესრულდა 8, ხოლო 1 რეკომენდაციის 

შესრულების მდგომარეობა ვერ შეფასდა. რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის 

შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

სპეციალურ ანგარიშში. 

წინა წლების მსგავსად, 2019 წელსაც შეუსრულებელია სისტემური რეკომენდაციები, 

რომელთაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვთ წამებისა და არასათანადო მოპყრობის 

პრევენციისათვის. გასული წლების მსგავსად, 2019 წელს კვლავ სერიოზული პრობლემა იყო 
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დიდი ზომის ინსტიტუციებში არსებული მდგომარეობა. საქართველოში 10 დიდი ზომის 

ფსიქიატრიული დაწესებულებაა. საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ამ 

დაწესებულებებში არსებული პირობები და თერაპიული გარემო ვერ უზრუნველყოფს 

პაციენტთა ღირსეულ ცხოვრებასა და უფლებების დაცვას, შესაბამისად, ანტიფსიქოზური 

და მედიკამენტებით მკურნალობა, გადახედვას, განახლებასა და შეცვლას საჭიროებს. 

საქართველოს სახალხო დამცველი, უკვე წლებია, საქართველოს პარლამენტს მიმართავს 

წინადადებით, „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილებების შეტანის გზით განსაზღვროს ფიზიკური შეზღუდვის მაქსიმალური 

ხანგრძლივობა, ფიზიკური შეზღუდვის შესახებ სპეციალურ რეესტრში (სპეციალურ 

ჟურნალში) ჩანაწერის გაკეთების ვალდებულება, ფიზიკური შეზღუდვის პროცესში 

ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხები და 

ფიზიკური შეზღუდვის დასრულების შემდეგ პერსონალის პაციენტთან გასაუბრებისა და 

გასაჩივრების უფლების შესახებ ინფორმირების ვალდებულება.166 აღსანიშნავია, რომ 

ფიზიკური შეზღუდვის რეგულაციებში ცვლილებების შეტანის მნიშვნელობაზე 2019 წელს 

საქართველოს მისამართით გამოქვეყნებულ ანგარიშში საუბრობს წამების პრევენციის 

ევროპული კომიტეტი.167 სამწუხაროდ, აღნიშნული წინადადებები ამ ეტაპზე 

შეუსრულებელია.    

არასათანადო მოპყრობა 

„ბათუმის სამედიცინო ცენტრის“ ფსიქიატრიულ სტაციონარში ვიზიტის დროს,168 

მონიტორინგის ჯგუფისთვის ცნობილი გახდა, რომ წინა წლების მსგავსად, 

დაწესებულებაში ადგილი აქვს პერსონალის მხრიდან პაციენტებისადმი უხეშ 

მოპყრობას,169 რაც დაწესებულების დირექტორმაც დაადასტურა და მონიტორინგის 

ჯგუფმაც შენიშნა. რაც შეეხება „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს“, 

სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს ვიზიტის დროს170 პერსონალის მხრიდან ფიზიკური 

ძალადობისა თუ სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტების შესახებ ინფორმაცია არ მიუღია.  

ზემოაღნიშნულის გარდა, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა გამოავლინა პაციენტების 

შრომითი ექსპლუატაციის171 შემთხვევები. „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული 

                                                   
166 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 71. 

167 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 

16), პარ. 134, 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტი, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: 

< http://bit.ly/38p44kK > [ბოლოს ნანახია: 15.01.20]. 

168 2019 წლის 18-19 სექტემბერი.  

169 რაც გამოიხატება ვერბალურ და ფიზიკურ შეურაცხყოფაში.  

170 2019 წლის 22-25 აპრილი.  

171 პირის სიტუაციის (მოწყვლადობის) გამოყენება საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ, გაეროს 

ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო (UNODC), ექსპლუატაციის კონცეფცია 

ტრეფიკინგის დროს, გვ. 21, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://bit.ly/3118bRo>  [ბოლოს ნანახია: 

20.01.2020]. 

http://bit.ly/38p44kK
https://bit.ly/3118bRo
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ცენტრის“ პერსონალი სიგარეტის ან საკვების დამატებითი პორციის სანაცვლოდ, 

ანაზღაურების გარეშე იყენებს პაციენტების/ბენეფიციარების შრომას. ზოგიერთი 

პაციენტი/ბენეფიციარი ასუფთავებს ტუალეტს, ეზოს, ეხმარება პერსონალს სხვა 

პაციენტის მოვლაში, ასევე აღგზნებული პაციენტის ფიზიკურ შეზღუდვაში და საჭმელი 

მიაქვს სამზარეულოდან განყოფილებაში. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

შეფასებით, ამგვარი პრაქტიკა წარმოადგენს მათი შრომის ექსპლუატაციას,172 რადგან 

ერთი მხრივ, ალტერნატივის სახით, პაციენტებისთვის სტაციონარში არ არის სხვა 

შინაარსიანი და თერაპიული საქმიანობით დაკავების შესაძლებლობა, მეორე მხრივ კი, 

პაციენტები/ბენეფიციარები იძულებულნი არიან დათანხმდნენ ამ სამუშაოების 

შესრულებას, საკვების და სიგარეტის მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად;  

2019 წელს ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად გაირკვა, რომ „ბათუმის სამედიცინო 

ცენტრსა“ და „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“, გასული წლების მსგავსად, 

პერსონალის არასაკმარისი მეთვალყურეობის პირობებში, ადგილი აქვს პაციენტთა შორის 

კონფლიქტისა და ძალადობის შემთხვევებს, რომელთა დროსაც, რიგ შემთხვევებში, 

პაციენტებს სერიოზული ფიზიკური დაზიანებები ადგებათ. პაციენტებს შორის 

კონფლიქტები, ძირითადად, ერთი პაციენტის მიერ მეორესთვის პირადი ნივთების 

წართმევასთან ან მოპარვასთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ 

პაციენტთა შორის ძალადობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკ-ფაქტორია მე-2 და მე-7 

განყოფილებებში მწვავე და გრძელვადიანი სტაციონარული პაციენტების, ასევე, 

გონებრივი განვითარების დარღვევის მქონე პაციენტების და სხვა პაციენტების ერთად 

განთავსება. 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ფსიქიატრიული დაწესებულების 

პერსონალის ვალდებულების შესასრულებლად, იზრუნონ პაციენტებზე, მათ შორის, 

დაიცვან ისინი სხვა პაციენტებისაგან მომდინარე საფრთხეებისგან, აუცილებელია 

ფსიქიატრიული დაწესებულებები დაკომპლექტდეს საკმარისი რაოდენობის 

პერსონალით.173 

პაციენტების არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის გარანტიები 

2019 წლის განმავლობაში ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში პრობლემური იყო 

პაციენტებისგან მომდინარე რისკების შეფასებისა და შემცირების სისტემა; ძალადობის 

ფაქტების და მასზე რეაგირების დოკუმენტირების არსებული პრაქტიკა; დაწესებულების 

                                                   
172 პირის სიტუაციის (მოწყვლადობის) გამოყენება საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ, გაეროს 

ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო (UNODC), ექსპლუატაციის კონცეფცია 

ტრეფიკინგის დროს, გვ. 21, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://bit.ly/3118bRo>  [ბოლოს ნანახია: 

20.01.2020]. 

173 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 

16), პარ. 108, 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტი, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: 

< http://bit.ly/38p44kK  > [ბოლოს ნანახია: 29.12.19].  

https://bit.ly/3118bRo
http://bit.ly/38p44kK
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პერსონალის საქმიანობის ხარისხის შემოწმებისა და საჩივრების განხილვის არსებული 

სისტემა; პაციენტების სამართლებრივი დაცვის მექანიზმების შესახებ ინფორმირება და 

მათი ხელმისაწვდომობა. 

დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წლის მარტიდან „ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის“ ყველა განყოფილებაში დაინერგა პაციენტების რისკების შეფასების 

სისტემა. მიუხედავად ამისა, პაციენტთა ფსიქო-დიაგნოსტიკური კვლევის დროს, რისკების 

შეფასებასთან ერთად არ წარმოებს ძალადობის რისკის მქონე პაციენტების ტრიგერების174 

იდენტიფიცირება, რაც შესაძლებლობას მისცემდა პერსონალს, წინასწარ სცოდნოდა 

პაციენტების მაპროვოცირებელი ფაქტორები და დაეხმარებოდა მათ, პაციენტებისგან 

მოსალოდნელი ძალადობის თავიდან აცილებაში. დაწესებულებაში წარმოებული 

დოკუმენტაციიდან ირკვევა, რომ ძალადობის მაღალი რისკის მქონე პაციენტების ქცევის 

მართვის მიზნით, არ მიმდინარეობს ფსიქოთერაპიული კუთხით მუშაობა და მხოლოდ 

ფარმაკოთერაპიული საშუალებები გამოიყენება, კერძოდ, მედიკამენტების დოზები 

იზრდება.  

პრობლემურია პაციენტების მიმართ ძალადობის ფაქტებისა და მათზე რეაგირების 

დოკუმენტირების საკითხი. მართალია, „ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“ გამოყოფილია 

სპეციალური ჟურნალი, სადაც მეტ-ნაკლები სიზუსტით მიეთითება ინფორმაცია, თუმცა, 

აღნიშნულისგან საპირისპირო ვითარებაა „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ 

ცენტრში“.  ასევე პრობლემურია ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირებაც. 

დაწესებულებების სამართლებრივი დოკუმენტებით არ არის გაწერილი, თუ რა 

შემთხვევებში და ვის მიერ იგზავნება შეტყობინება საგამოძიებო ორგანოში ძალადობის 

ფაქტების შესახებ და დოკუმენტურად არ იწარმოება განხორციელებული შეტყობინებების 

სტატისტიკა. 

გარდა ამისა, პაციენტთა უფლებების დაცვისა და მათზე ხარისხიანი მომსახურეობის 

უზრუნველსაყოფად, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა“ და „ბათუმის 

სამედიცინო ცენტრში“ არსებობს შიდა გასაჩივრების მექანიზმი, რაც ცალსახად 

მისასალმებელია. თუმცა, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, პაციენტების 

უფლებების დაცვის შიდა კონტროლის ეს მექანიზმი ხარვეზიანია და ვერ უზრუნველყოფს 

პაციენტთა უფლებათა დაცვას. პრობლემაა ისიც, რომ დაწესებულებები პაციენტებს 

სათანადოდ არ აწვდიან ინფორმაციას მათი უფლებების და გასაჩივრების გარე 

მექანიზმების შესახებ. ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება რომელიმე ნორმატიული 

აქტით არ რეგულირდება.   

                                                   
174„სიტუაციები ან სტიმულები, რომელიც იწვევს პირის ტანჯვას, იმედგაცრუებას, ბრაზს და აჟიტირებას, 

რაც, თავის მხრივ, შეიძლება გადაიზარდოს პოტენციურად დაძაბულ და გამომწვევ სიტუაციაში.  
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ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვა 

სახალხო დამცველი იზიარებს გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების დაცვის კონვენციის სულისკვეთებას175 და მსოფლიო ჯანდაცვის 

ორგანიზაციის მიდგომას ფსიქიკური ჯანდაცვის მიმართულებით, რომელიც 

დაფუძნებულია უფლებების პატივისცემისა და გამოჯანმრთელების/აღდგენის მოდელზე 

(recovery),176 ამიტომაც, მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს სტაციონარში 

მოთავსებული პაციენტის მიმართ ფიზიკური177 და ქიმიური178 შეზღუდვის საშუალებების 

გამოყენების შემცირებას და საბოლოოდ აღმოფხვრას.  საქართველოს სახალხო დამცველის 

შეფასებით, სახელმწიფოსა და დაწესებულებების მიდგომები ზემოაღნიშნული 

მიზნისკენ არ არის მიმართული. 

საქართველოს კანონი „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ მკაფიოდ არ უთითებს 

დაწესებულების ვალდებულებას, თავიდან აიცილოს კრიზისული შემთხვევები, ამოიცნოს 

და მართოს პოტენციური ტრიგერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. მნიშვნელოვანია, 

რომ კანონის მოთხოვნით, სამინისტრომ უნდა დაადგინოს ერთიანი სტანდარტი, რაც 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებას დაავალდებულებს, შეიმუშაოს კრიზისული 

შემთხვევების პრევენციისა და მართვის შიდა სახელმძღვანელო სავალდებულო 

დოკუმენტი, რათა მინიმუმადე დაიყვანოს სიტუაციის ესკალაციის რისკები. 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიესალმება „ბათუმის სამედიცინო ცენტრსა“ და 

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ ვერბალური დეესკალაციის მეთოდების 

დამტკიცებას. თუმცა, დაწესებულებებში არ ხდება მისი პრაქტიკაში გამოყენება და 

პრობლემურია დაწესებულების პერსონალის მიერ კრიზისის არასწორი მეთოდით 

მართვა.179  

                                                   
175 სახელმძღვანელო პრინციპები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მე-

14 მუხლის განმარტებასთან დაკავშირებით.  
176 მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია (WHO), მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინიციატივა, ხარისხი 

და უფლებები, გულისხმობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამსახურების მიერ მოწოდებული სერვისის 

ხარისხის გაუმჯობესებასა და ფსიქოსოციალური შესაძლებლობების შეზღუდვის მქონე პირთა 

უფლებების დაცვას, 2017 წელი, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: < http://bit.ly/2vG0BAP >[ბოლოს 

ნანახია: 25.12.19]. 
177 „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, 

„ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდებია პაციენტის სპეციალიზებულ პალატაში იზოლაცია ან/და ფიზიკური 

შებოჭვა“.  

178 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის მიხედვით, ქიმიური შეზღუდვა გულისხმობს პაციენტის 

მიმართ მედიკამენტების იძულებით გამოყენებას, მისი ქცევის გასაკონტროლებლად. იხ. წამების 

პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები, შესავალი, გვ. 2. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 

< http://bit.ly/333ycBb > [ბოლოს ნანახია: 03.01.2020].  

179 ასე მაგალითად, ბათუმის სამედიცინო ცენტრში მოწყობილია ე.წ. სამეთვალყურეო/საიზოლაციო 

პალატები, სადაც იმ პაციენტებს ათავსებენ, რომლებიც გაძლიერებულ მეთვალყურეობას საჭიროებენ. 

პალატები გადატვირთული და დისკომფორტის შემქმნელია და მასში პაციენტის მოთავსების 

შემთხვევაში, მაღალია თვითდაზიანების რისკი.  

http://bit.ly/2vG0BAP
http://bit.ly/333ycBb
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ზემოთქმულის გარდა, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ პრობლემურია 

ფიზიკური შეზღუდვის გამოყენების დასაბუთება180 (მიზეზებისა და გარემოებების 

დოკუმენტაციაში სრულყოფილი აღწერა), რითიც ირღვევა ფიზიკური შეზღუდვის 

მეთოდების გამოყენების შესახებ ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია.181 არ ხდება 

იზოლაციის შემთხვევების დოკუმენტირება; ხარვეზებით იწარმოება ქიმიური 

შეზღუდვის შესახებ ჩანაწერები. ასევე პრობლემურია ფორმალურად ნებაყოფლობით 

მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების მიმართ იძულებით ინექციების გაკეთების და 

ფიზიკური შეზღუდვების გამოყენების პრაქტიკა.182   

ფსიქიატრიული დახმარება 

ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით მკურნალობა 

„ბათუმის სამედიცინო ცენტრსა“ და „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ 

ფსიქიატრიული დახმარება არ ატარებს ბიოფსიქოსოციალურ ხასიათს და ძირითადად 

ფარმაკოთერაპიით შემოიფარგლება. აღნიშნულ დაწესებულებებში პრობლემას 

წარმოადგენს ერთდროულად რამდენიმე ანტიფსიქოზური მედიკამენტის დანიშვნა. 

სამედიცინო ბარათების შესწავლით დგინდება, რომ რამდენიმე შემთხვევაში, პაციენტებს 

ერთდროულად ორი, სამი ან მეტი ანტიფსიქოზური მედიკამენტი ჰქონდათ დანიშნული, 

მათ შორის, ზოგიერთ შემთხვევაში მედიკამენტ „ზოპინთან“ („კლოზაპინი“) ერთად. 

გარდა ამისა, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ პრობლემას წარმოადგენს 

მედიკამენტების ზედოზირებულად გამოყენება,183 როგორც დაწესებულებაში მიღებისას, 

სწრაფი ტრანკვილიზებისა და სედაციის მიზნით (არათერაპიული მიზნით), ასევე 

შემდგომ პერიოდში, მედიკამენტური მკურნალობის დროს. ამ მხრივ არსებული პრაქტიკის 

                                                   
180 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) მიერ შემოთავაზებული სტანდარტის თანახმად, 

შეზღუდვის მეთოდის გამოყენებაზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მხოლოდ ექიმმა-ფსიქიატრმა, 

რომელიც ინდივიდუალურად შეაფასებს პაციენტის მდგომარეობას და გარემოებებს. აუცილებელია ეს 

გადაწყვეტილება იყოს წერილობითი და სათანადოდ დასაბუთებული (დაუშვებელია შაბლონური 

დასაბუთება). 

181 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №92/ნ ბრძანება, 

ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტისათვის ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების წესისა 

და პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე, მე-6 პუნქტი. 
182 დოკუმენტაციის შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ „ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“, 2019 წლის 

განმავლობაში ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვა გამოიყენეს იქნა სულ 4 პაციენტის მიმართ და ოთხივე 

პაციენტი ფორმალურად ნებაყოფლობით მკურნალობის რეჟიმზე იმყოფებოდა. ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ცენტრში კი, 2018 წლიდან 2019 წლის 24 აპრილამდე, დაწესებულების სამოქალაქო 

ნაწილში, ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვა შემთხვევათა აბსოლუტურ უმრავლესობაში, გამოყენებულ 

იქნა ფორმალურად ნებაყოფლობით მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების მიმართ. 

183 სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, ზედოზირების შემთხვევად შესაძლებელია 

მივიჩნიოთ შემთხვევა, როდესაც ერთი ანტიფსიქოზური მედიკამენტის მაქსიმალური თერაპიული დოზა 

გამოიყენება მეორე ანტიფსიქოზური მედიკამენტის საშუალო ან თუნდაც მინიმალურ თერაპიულ 

დოზასთან ერთად. მედიკამენტების ასეთი კომბინაცია სახიფათოა და შესაძლებელია ფატალური 

შედეგითაც დასრულდეს. 
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შესახებ დეტალური ინფორმაცია პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სპეციალურ 

ანგარიშშია ხელმისაწვდომი. 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია 

საერთაშორისო სტანდარტებითა და კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების 

მიუხედავად, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა“ და „ბათუმის სამედიცინო 

ცენტრის“ ფსიქიატრიულ სტაციონარებში ბიო-ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციისკენ 

მიმართული ღონისძიებები184 უკიდურესად მწირია. არ არის დანერგილი 

მულტიდისციპლინური მიდგომისა და პაციენტთა საჭიროებების შესწავლის საფუძველზე 

რეაბილიტაციისა და გამოჯანმრთელების (ე.წ. recovery) ინდივიდუალური გეგმების 

შედგენისა და განხორციელების პრაქტიკა. დაწესებულებები განიცდიან სათანადო 

კვალიფიკაციის ადამიანური185 და მატერიალური რესურსების ნაკლებობას. აღსანიშნავია, 

რომ „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის 

კუთხით მომუშავე კადრების არარსებობის გამო, რეაბილიტაციის პროცესი ფაქტობრივად 

არ მიმდინარეობდა.186 

სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობა 

2019 წლის განმავლობაში ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში კვლავ პრობლემა იყო 

სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობის პრობლემების მართვა და სამედიცინო 

მომსახურების ხელმისაწვდომობა.  

საანგარიშო პერიოდში პრობლემა იყო ოჯახის ექიმის ხელმისაწვდომობაც, რომლის 

მომსახურებაც პაციენტებისთვის დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული.187 გარდა 

                                                   
184 მაგალითისთვის, „ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“ შრომა-თერაპიისთვის სივრცე მხოლოდ  

გრძელვადიან მკურნალობაზე მყოფ ქალთა განყოფილებაშია გამოყოფილი. პაციენტებთან გასაუბრებით 

დგინდება, რომ ქალთა „მწვავე“ და მამაკაცთა განყოფილებების პაციენტებისთვის არასოდეს 

შეუთავაზებიათ მსგავს აქტივობებში მონაწილეობა. ამასთან, შრომა-თერაპიის ინსტრუქტორების მიერ 

წარმოებული აღრიცხვის ჟურნალები მოწმობს, რომ სხვადასხვა ღონისძიებებში ძირითადად ერთი და 

იგივე პაციენტები, სულ 15-მდე პირი მონაწილეობს. 

185 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კუთხით 

მომუშავე კადრების არარსებობის გამო რეაბილიტაციის პროცესი ფაქტობრივად არ მიმდინარეობდა. რაც 

შეეხება „ბათუმის სამედიცინო ცენტრს“, პაციენტთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის მიმართულებით 

მომუშავე რვა ადამიანი იყო დასაქმებული (2 ფსიქოლოგი, 2 სოციალური მუშაკი; 4 შრომა-თერაპიის 

ინსტრუქტორი), თუმცა, მათი მუშაობა ვერ უზრუნველყოფს პაციენტთა ფსიქოსოციალურ 

რეაბილიტაციას. 

186 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ ვიზიტის დროს 3 ფსიქოლოგისა და 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის გუნდის სპეციალისტების ვაკანსია იყო; დაწესებულების 

ადმინისტრაციის განმარტებით, მცდელობის მიუხედავად, ვერ ახერხებდნენ დაწესებულების საჭირო 

კადრებით დაკომპლექტებას. შესაბამისად, კლინიკაში მოთავსებულ 116 პაციენტთან მუშაობა მხოლოდ 

ერთ ფსიქოლოგსა და ერთ სოციალურ მუშაკს უწევდათ. 

187 „ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“ პაციენტებს ემსახურება ექიმი-თერაპევტი, რომლის მომსახურებაც 

ფასიანია. რაც შეეხება „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს“, მათ არ ჰყავთ ოჯახის ექიმი, 
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ამისა, პრობლემურია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლე პაციენტების 

გადაყვანა გადაუდებელი წესით, ძირითადად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამწვავების 

შემთხვევაში, რაც უმეტეს შემთხვევაში დაავადებების დროული გამოვლენის და 

გეგმიური მკურნალობის არარსებობითაა განპირობებული. პრობლემურია188 ის გარემოება, 

რომ სამედიცინო მომსახურება, პაციენტების მხრიდან თანადაფინანსებას საჭიროებს, რისი 

ფინანსური რესურსიც პაციენტებს უმეტესად არ აქვთ. ამის გარდა, რეგისტრაციის 

ადგილის მიუხედავად, პრობლემურია პაციენტისათვის წვდომა საყოველთაო 

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე.189  

ასევე საყურადღებოა მედიკამენტ „ზოპინის“ (აქტიური ნივთიერება „კლოზაპინი“) ხშირი 

გამოყენება, მაშინ,  როცა გათვალისწინებული არ არის მისი გვერდითი ეფექტების190 

მართვის საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტები. 

მატერიალური პირობები 

2019 წელს, გასულ წლებთან შედარებით, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში გადაიდგა 

გარკვეული ნაბიჯები191 ფიზიკური გარემოსა და სანიტარიულ–ჰიგიენური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისკენ, თუმცა რიგ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებული პირობები 

ჯერ კიდევ საჭიროებს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას და საერთაშორისო 

სტანდარტებთან192 მისადაგებას.  დაწესებულებებში ვიზიტების დროს არსებული მძიმე 

                                                   
თუმცა ჰყავთ ექიმი-სპეციალისტები და მათი მომსახურებაც დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული. 

ხშირად, პაციენტებს არ აქვთ ამ მომსახურებებით სარგებლობის შესაძლებლობა.   

188 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი 2018 წლის 10-21 სექტემბერს საქართველოში 

განხორციელებული ვიზიტის შესახებ ანგარიშში აღნიშნავს, რომ მიუღებელია სტაციონარში 

მოთავსებულმა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პაციენტებმა, რომელთაც არ აქვთ 

ფინანსური შესაძლებლობა, იზრუნონ თავიანთ სომატურ ჯანმრთელობაზე. წამების პრევენციის 

ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 16), პარ. 128, 2018 წლის 10-

21 სექტემბრის ვიზიტი, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: < http://bit.ly/38p44kK  > 

[ბოლოს ნანახია: 28.12.19]. 

189 მაგალითისთვის, იმ შემთხვევაში, როცა „ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“ მყოფი პაციენტის 

რეგისტრაციის ადგილია ბათუმი, სოციალური მუშაკი ეხმარება მას სამედიცინო მომსახურების მიზნით 

ქალაქში გაყვანაში.  

190 „კლოზაპინით“ მონოთერაპიის დროს, ან სხვა ფსიქოტროპულ მედიკამენტებთან კომბინირებული 

მკურნალობისას, შეიძლება განვითარდეს ორთოსტატიული ჰიპოტენზია, ბრადიკარდია, სინკოპე და 

გულის გაჩერება, ასევე  შესაძლებელია განვითარდეს ფატალური მიოკარდიტი და კარდიომიოპათია, 

Stephen M.Stahl,  A Pocket Guide to Atypical Antipsychotics Dosing, switching, and other practical information, 

ხელმისაწვდომია:  < https://bit.ly/2UuyOgr > [ბოლოს ნანახია: 18.02.2020]. 

191 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ ახალი კორპუსი შევიდა ექსპლუატაციაში, ხოლო 

„ბათუმის სამედიცინო ცენტრის“ ფსიქიატრიულ სტაციონარში 2017 წელს კაპიტალური სარემონტო 

სამუშაოები დაიწყო, რომელიც დაწესებულებაში სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრების ვიზიტის 

დროსაც მიმდინარეობდა.  

192 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები, გვ. 80, ხელმისაწვდომია შემდეგ ელ. 

მისამართზე:  < http://bit.ly/32RwZww  > [ბოლოს ნანახია 05.03.2020]. 

http://bit.ly/38p44kK
https://bit.ly/2UuyOgr
http://bit.ly/32RwZww


105 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

ვითარება, ზოგიერთ შემთხვევაში შეფასდა დამამცირებელ და არაადამიანურ 

მოპყრობად,193 მაგრამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წელსვე გაუმჯობესდა 

მატერიალური პირობები იმავე დაწესებულებებში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების 

კვალდაკვალ. ამ მიმართებით, დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია პრევენციის 

ეროვნული მექანიზმის სპეციალურ ანგარიშში.194 

სახელმწიფო ზედამხედველობის კონტროლი 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებობს სათანადო ფსიქიატრიული დახმარების 

უზრუნველყოფის სახელმწიფო ზედამხედველობისა და პაციენტთა უფლებების დაცვის 

მონიტორინგის პრობლემა. მოქმედი რეგულაციების თანახმად, სსიპ სამედიცინო და 

ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო ეწევა იურიდიული და ფიზიკური 

პირების მიერ, პაციენტთათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხის კონტროლს და 

უზრუნველყოფს განცხადებების და საჩივრების შესწავლას არსებული კანონმდებლობის 

ფარგლებში.195 სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 

კი, ახორციელებს ფსიქიატრიული დაწესებულებების კონტროლსა და რევიზიას, გეგმური 

და არაგეგმური შემოწმების გზით.196 უშუალოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის 

განმახორციელებელია საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოციალური 

მომსახურების სააგენტო,197 რომელიც თავის მხრივ, კონტროლის დეპარტამენტის 

საშუალებით ახორციელებს შემოწმებას.198 აღსანიშნავია, რომ „ფსიქიატრიული 

დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონი არ შეიცავს დებულებებს, რომელიც 

სათანადოდ დაარეგულირებდა საჩივრების განხილვის პროცედურას და მონიტორინგის 

საკითხს. 

                                                   
193 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2019 წლის 10 მაისის ანგარიშში საავადმყოფოს 

განყოფილებებში არსებული საცხოვრებელი პირობები კვლავ შეფასებულია როგორც დამამცირებელი და 

არაადამიანური. ანგარიში ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < http://bit.ly/38p44kK > [ბოლოს ნანახია: 

14.02.2020].  

194 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში. 

195 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის 

№01-64/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სამედიცინო და 

ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს (სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო 

რეგულირების სააგენტოს უფლებამონაცვლე 2019 წლის 1-ლი ნოემბრიდან) დებულების“ მე-2 მუხლის მე-

3 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები. 

196 2020 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 31 

დეკემბერის საქართველოს მთავრობის №674 დადგენილების მე-17 და მე-18 მუხლები. 

197 2019 წლის 31 დეკემბერის საქართველოს მთავრობის №674 დადგენილებით დამტკიცებული 2020 წლის 

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის №11 დანართის მე-7 მუხლი („ფსიქიკური 

ჯანმრთელობა“ პროგრამული კოდი: 27 03 03 01). 

198 2018 წლის 3 ოქტომბრის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №01-14/ნ ბრძანება  საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ, მუხლი 9.  

http://bit.ly/38p44kK
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რაც შეეხება ზემოაღნიშნული სააგენტოების მიერ განხორციელებულ კონტროლს და 

ზედამხედველობას, სახალხო დამცველისათვის მოწოდებული ინფორმაციის შედეგად 

ირკვევა, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, 2019 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 16 

დეკემბრამდე, ფსიქიატრიული დაწესებულებები არ შეუმოწმებია. სსიპ სამედიცინო და 

ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტომ  2019 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 

3 დეკემბრამდე 10 ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში ჩაატარა შემოწმება/რევიზია.  

მოქმედი ჰოსპიტალგარე კონტროლის მექანიზმები ორიენტირებულია პაციენტების 

საჩივრებზე, რაც, ფსიქიატრიული დახმარების ხარვეზებისა და ადამიანის უფლებების 

დარღვევის ფაქტის გასაჩივრების სათანადო, პაციენტებისათვის ხელმისაწვდომი 

პროცედურის არარსებობის პირობებში, სახელმწიფო კონტროლის საჭირო ხარისხს ვერ 

უზრუნველყოფს. კერძოდ, კონტროლის მექანიზმების მუშაობა არ არის ყოვლისმომცველი, 

კოორდინირებული და დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში, მისი გამოსწორება მკაცრად 

არ კონტროლდება.  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მონიტორინგის ორგანო/ორგანოები უნდა 

აკმაყოფილებდნენ შემდეგ 3 კრიტერიუმს:199 

1. სისტემური: მონიტორინგი უნდა იყოს ყოვლისმომცველი და სისტემაზე 

ორიენტირებული. მონიტორინგის შედეგად გამოცემულ ანგარიშში უნდა 

შეფასდეს, რამდენად მიეწოდებათ პაციენტებს ბიო-ფსიქო-სოციალურ მოდელზე 

დაფუძნებული ხარისხიანი ფსიქიატრიული დახმარება პაციენტის უფლებების 

პატივისცემის პირობებში. ანგარიში უნდა შეიცავდეს კონკრეტულ 

რეკომენდაციებს.  

2. პროაქტიული:  მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს ex officio. უზრუნველყოფილი 

უნდა იყოს მონიტორინგის რეგულარულობა.  

3. გამჭვირვალე:  მექანიზმის მიერ შემუშავებული ანგარიშები უნდა იყოს საჯარო. 

სახალხო დამცველისთვის ცნობილია, რომ 2018 წლის ივნის-ივლისის პერიოდში 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის სამინისტრომ, ევროსაბჭოს ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიმუშავა 

ფსიქიატრიული სერვისების მომწოდებლების შეფასების კითხვარი.200 2019 წლის მარტი-

მაისის პერიოდში ამ კითხვარის მიხედვით, ადამიანის უფლებათა დაცვის 

უზრუნველყოფის მიმართულებით, შეფასდა 11 ფსიქიატრიული დაწესებულება. 

სამინისტრო გეგმავს ამ ტიპის მონიტორინგის დანერგვას სახელმწიფო მონიტორინგის 

                                                   
199 2018 წელს სახალხო დამცველმა გასცა რეკომენდაცია ფსიქიატრიული დაწესებულებების 

მონიტორინგის რეგულარულად, სისტემურად და პროაქტიულად განხორციელების თაობაზე, რომელიც 

2019 წლის 20 სექტემბრის საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით გაიზიარეს.  

200 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2019 წლის 27 ნოემბრის № 01/20057 წერილი.  
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პროგრამაში.201 სახალხო დამცველი მიესალმება ამ ინიციატივას, თუმცა აქვე აღნიშნავს, 

რომ ამ კუთხით გადადგმული ნაბიჯები ფრაგმენტული ხასიათისაა და სახელმწიფო 

კონტროლის სისტემურ გაძლიერებას საჭიროებს.  

სათემო სერვისების განვითარების საჭიროება 

წინა წლების მსგავსად, 2019 წელს ასევე პრობლემა იყო პაციენტთა ხანგრძლივი 

ჰოსპიტალიზაციაც. იმის მიუხედავად, რომ პაციენტები უმეტესად არ საჭიროებენ აქტიურ 

მკურნალობას, საავადმყოფოს ვერ ტოვებენ, რადგან წასასვლელი არ აქვთ, ან ოჯახი თავს 

არიდებს მათ სახლში დაბრუნებას. საქართველოს სახალხო დამცველი 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშშიც აღნიშნავდა, რომ ეს თემში მხარდამჭერი სერვისების 

ნაკლებობით არის გამოწვეული.202 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კვლავ შეუსრულებელია საქართველოს სახალხო დამცველის 

მიერ წლების განმავლობაში გაცემული რეკომენდაცია ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 

6 თვეზე მეტი ხნით მოთავსებული პაციენტების საჭიროებების შეფასების, მათი 

დაწესებულებებიდან გაწერისა და სათემო სერვისებზე გადამისამართებასთან 

დაკავშირებით. 203  

ასევე აღსანიშნავია, რომ „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა“ და „ბათუმის 

სამედიცინო ცენტრის“ ფსიქიატრიულ სტაციონარში ვიზიტის შედეგად დადგინდა, რომ 

წინა წლების მსგავსად, სტაციონარში ფორმალურად ნებაყოფლობით მოთავსებული 

პაციენტები204 დაწესებულებებს საკუთარი ნებით ვერ ტოვებენ. სამედიცინო 

მომსახურების გაწევაზე წერილობითი ინფორმირებული თანხმობის ფორმას პაციენტები 

ხელს ისე აწერენ, რომ არ გააჩნიათ სათანადო ინფორმაცია მომსახურების შესახებ.205 ასევე, 

გამოვლინდა შემთხვევები, როცა პაციენტის ხელმოწერაზე დაყოლიების მიზნით, ადგილი 

ჰქონდა ფსიქოლოგიურ ზეწოლას.206 მნიშვნელოვანია პაციენტისგან ინფორმირებული 

                                                   
201 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 21 ნოემბრის პასუხი წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 

მიერ მომზადებულ ანგარიშზე 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტთან დაკავშირებით. ხელმისაწვდომია 

ინგლისურ ენაზე: < http://bit.ly/38s93RE  > [ბოლოს ნანახია: 10.01.2020]. 

202 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 75.  

203 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 75. 

204 აღსანიშნავია, რომ სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ვიზიტის მიმდინარეობის პერიოდში, „ბათუმის 

სამედიცინო ცენტრის“ ფსიქიატრიულ სტაციონარში მხოლოდ 1 პაციენტი იყო არანებაყოფლობით 

მოთავსებული, ხოლო „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ ოთხ განყოფილებაში - მხოლოდ 

3 პაციენტი. 

205 ასე მაგალითად, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ ერთ-ერთი პაციენტის 

შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ მან არ იცის წერა-კითხვა, ინფორმირებულ თანხმობას ახლავს მისი 

ხელმოწერა, ამასთან, პაციენტი აცხადებს, რომ არც დაწესებულებაში მოთავსებისას და არც ამჟამად, 

თანახმა არ არის სტაციონარში მოთავსებაზე.  

206 ასე მაგალითად, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ ერთ-ერთმა პაციენტმა ინტერვიუს 

დროს დაადასტურა ინფორმირებული თანხმობის ფურცელზე ხელის მოწერის ფაქტი, მაგრამ განაცხადა, 

http://bit.ly/38s93RE
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წერილობითი თანხმობის მიღება მკურნალობის დაწყების, გაგრძელებისა და 

მკურნალობის სქემის შეცვლის ყველა ეტაპზე.  

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 შევიდეს ცვლილებები „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-16 მუხლში და განისაზღვროს, რომ ფორმალურად ნებაყოფლობით 

მკურნალობაზე მყოფ პაციენტთა მიმართ, როგორც წესი, არ უნდა გამოიყენებოდეს 

ფიზიკური შეზღუდვის საშუალება, მაგრამ ფიზიკური შეზღუდვის უკიდურესი 

აუცილებლობის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ უნდა იქნას ინიცირებული 

პაციენტის სტატუსის (ნებაყოფლობითი/არანებაყოფლობითი) გადახედვის 

სამართლებრივი პროცედურა 

 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას:  

 შეიქმნას ფსიქიატრიული დახმარების უზრუნველყოფის ჰოსპიტალგარე 

სახელმწიფო ზედამხედველობის და ფსიქიატრიული მომსახურების ხარისხისა და 

უფლებების დაცვის მონიტორინგის მექანიზმი, რომლის კომპეტენციაც იქნება 

ფსიქიატრიული სერვისების მომხმარებლებისგან, მათი წარმომადგენლებისა და 

სხვა დაინტერესებული პირებისგან კონფიდენციალური/ღია საჩივრების მიღება 

ფსიქიატრიული სერვისების ხარისხისა და უფლებების კუთხით გამოვლენილ 

დარღვევებზე და ფსიქიატრიული სერვისების მიმწოდებლების რეგულარული, 

სისტემური და პროაქტიული მონიტორინგი 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 პაციენტთა შორის ძალადობის პრევენციისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, 

შეიმუშაოს ნორმატიული ბაზა, რომელიც დაარეგულირებს პერსონალის მიერ 

კონკრეტული პაციენტებიდან მომდინარე რისკების წინასწარი შეფასების 

სათანადო სისტემის დანერგვის, მულტიდისციპლინური მუშაობის, პაციენტების 

ძალადობისაგან დაცვის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით 

გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების, პერსონალის მიერ პაციენტებზე 

სათანადო მეთვალყურეობის/დაკვირვების განხორციელების, პერსონალის 

სათანადო სწავლების, სტანდარტული საოპერაციო პროცედურების და 

დეესკალაციის სტრატეგიის შემუშავების, ასევე, საფრთხის წარმოქმნისთანავე 

                                                   
რომ თანხმობის ფორმაზე ხელი ექიმების შიშით მოაწერა, რადგან მათ უთხრეს, რომ თუ ხელს არ 

მოაწერდა, სასამართლოს მიმართავდნენ და 6 თვით დატოვებდნენ დაწესებულებაში.  
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დროული და ადეკვატური ინტერვენციის, ძალადობის 

შემთხვევების/ინციდენტების და საპასუხოდ გატარებული ზომების 

დოკუმენტირების, პერსონალის ანგარიშვალდებულებისა და პასუხისმგებლობის 

საკითხებს 

 შესაბამისი სამართლებრივი აქტით დაადგინოს კონფლიქტებისა და ძალადობის 

ფაქტების და მათ საპასუხოდ გატარებული ღონისძიებების დოკუმენტირების წესი, 

ასევე, ფსიქიატრიული სტაციონარული დაწესებულებების მიერ აღნიშნული წესის 

გამოყენების ვალდებულება. განსაზღვროს, რომ პაციენტის მიმართ ძალადობის 

ყველა შემთხვევაში, შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროში და თუ შეტყობინება ტელეფონით ხდება, მოხდეს შესაბამისი ოქმის 

შედგენა, ასევე, უზრუნველყოს შეტყობინებების რეესტრის წარმოება 

 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების 

სააგენტოს დაავალოს, შეისწავლოს ფორმალურად ნებაყოფლობითი 

ფსიქიატრიული დახმარების მიმღები პაციენტების რეალურად ნების 

საწინააღმდეგოდ ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევები და მიიღოს ყველა საჭირო ზომა, 

რათა დაუყოვნებლივ გაიწერონ სტაციონარიდან ის პაციენტები, რომელთა 

მიმართაც არ არსებობს არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების 

პროცედურის გამოყენების სამართლებრივი საფუძველი 

 ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტისათვის ფიზიკური შეზღუდვის 

მეთოდების გამოყენების წესისა და პროცედურების შესახებ ინსტრუქციაში, 2020 

წელს შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:  

o განისაზღვროს კრიზისული ინტერვენციის დროს ფიზიკური და ქიმიური 

შეზღუდვის ალტერნატიული (დეესკალაციის) მეთოდების გამოყენების 

ვალდებულება და ასეთი მეთოდების გამოყენების დოკუმენტირება და იმის 

დასაბუთება, თუ რატომ არ გამოდგა ეს მეთოდები ეფექტიანი და 

აუცილებელი გახდა ფიზიკური ან ქიმიური შეზღუდვის საშუალების 

გამოყენება 

o განისაზღვროს ფიზიკური შეზღუდვის უშუალოდ განხორციელების შესახებ 

დეტალური ინსტრუქცია, სადაც გაიწერება ჩანაწერის გაკეთების 

ვალდებულება ფიზიკური შეზღუდვის დროს პაციენტის ან/და პერსონალის 

მიერ მიღებული სხეულის დაზიანებების შესახებ; ფიზიკური შებოჭვის 

დროს გამოსაყენებელი სპეციალური საშუალებების კონკრეტული 

მახასიათებლები; სად უნდა განხორციელდეს ფიზიკური შებოჭვა და ვინ 

შეიძლება ესწრებოდეს ამ პროცესს; რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს 

სპეციალიზებული საიზოლაციო პალატა; ფიზიკური შეზღუდვის პროცესში 

ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებული 

საკითხები და ფიზიკური შეზღუდვის დასრულების შემდეგ პერსონალის 

პაციენტთან გასაუბრების და გასაჩივრების უფლების შესახებ 

ინფორმირების ვალდებულება. მათ შორის, შემუშავდეს სპეციალური 
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რეესტრის/ჟურნალის ფორმა, რომელშიც სავალდებულო გახდება ზემოთ 

წარმოდგენილი მონაცემების შეყვანა 

 ნორმატიული აქტით განსაზღვროს ყველა დაწესებულებისთვის სავალდებულო 

საჩივრების განხილვისა და უკუკავშირის ერთიანი ჰოსპიტალშიდა პროცედურა, 

რომელიც უნდა იყოს: ადამიანის უფლებებთან შესაბამისი;  ხელმისაწვდომი; 

მარტივი; სამართლიანი და გამჭვირვალე 

 უზრუნველყოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 6 თვეზე მეტი ხნით 

მოთავსებული პაციენტების საჭიროებების შეფასება მათი დაწესებულებიდან 

გასაწერად და სათემო სერვისებზე გადასამისამართებლად; თავშესაფრების 

შექმნის გეგმა შეიმუშაოს თავშესაფრის მომავალ ბენეფიციართა რაოდენობის 

გათვალისწინებით 

 ცვლილებები შევიდეს მინისტრის ბრძანებაში,207 რათა პაციენტის მკურნალობის 

დაწყების, გაგრძელებისა და მკურნალობის სქემის შეცვლის ყველა ეტაპზე 

სავალდებულო გახდეს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2009 წლის 19 მარტის  №108/ნ ბრძანების მე–13 დანართით 

დამტკიცებული (№IV-300-12/ა) ფორმის შევსება 

 დაავალოს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს, 

შეისწავლოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ანტიფსიქოზური მედიკამენტების 

გამოყენებისა და თანმდევი გვერდითი ეფექტების მართვის პრაქტიკა 

 უზრუნველყოს ფსიქიატრიული დაწესებულებების პერსონალის სწავლება 

ფსიქიატრიული შეთხვევის მართვის საკითხებში, ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის სასწავლო მასალებისა და კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაციების (გაიდლაინების) გამოყენებით 

  ყველა ფსიქიატრიული დაწესებულებისთვის სავალდებულოდ განისაზღვროს 

სწრაფი ტრანკვილიზაციის აუცილებლობის დასაბუთება; ტრანკვილიზირებაზე 

პაციენტის თანხმობის ფაქტის წერილობით დოკუმენტირება, ფიზიკური 

მონიტორინგის კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების 

(გაიდლაინების) შესაბამისად განხორციელება და ამ მონიტორინგის შედეგების 

სამედიცინო დოკუმენტაციაში ასახვა  

 2020 წელს, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, დეინსტიტუციონალიზაციის 

მიზნით უზრუნველყოს პაციენტთა შეფასება და იმ ბენეფიციართა გადაყვანა 

ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებულ მომსახურებებში, რომლებიც არ საჭიროებენ 

სტაციონარში მკურნალობას 

 2020 წელს, მულტიდისციპლინური გუნდის მეშვეობით, უზრუნველყოს პაციენტთა 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ინდივიდუალური გეგმების შედგენა, 

განახლება და მიღებული შედეგების გაზომვა 

                                                   
207 ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №87/ნ, 2007 წლის 20 მარტი.  
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 2020 წელს, უზრუნველყოს ფსიქიატრიულ სტაციონარებში დასაქმებული ყველა იმ 

სოციალური მუშაკის გადამზადება, რომელსაც არ აქვს სოციალური მუშაობის 

სფეროში ბაკალავრის, მაგისტრის/მაგისტრთან გათანაბრებული, ან დოქტორის 

აკადემიური ხარისხი 

 ფსიქიატრიული დაწესებულებების მიერ სტაციონარული დაწესებულების 

სანებართვო პირობების დაკმაყოფილების მიზნით, 2020 წელს შეამოწმოს  

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ თავშესაფარში, ქალთა და 

მამაკაცთა განყოფილებებში, ასევე „ბათუმის სამედიცინო ცენტრის“ ფსიქიატრიულ 

სტაციონარში არსებული მდგომარეობა და განახორციელოს შესაბამისი რეაგირება 

 2020 წელს, უზრუნველყოს ფსიქიატრიული დაწესებულებების რეგულარული, 

სისტემური და პროაქტიული მონიტორინგი, გააკონტროლოს ფსიქიატრიული 

დაწესებულებების პირობების შესაბამისობა სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა 

და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის შესახებ დებულებით 

დადგენილ სტანდარტებთან.   

 

 

3.5. სამართალდამცავთა და პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა მიერ 

სავარაუდოდ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის გამოძიება  

 

ბოლო წლების განმავლობაში, საქართველოში, სამართალდამცავი ორგანოების 

წარმომადგენელთა მიერ წამება, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობა (შემდეგ 

არასათანადო მოპყრობა) სისტემურ პრობლემას აღარ წარმოადგენს, თუმცა სისტემურ 

პრობლემად რჩება ასეთი დანაშაულების ეფექტიანი გამოძიება. აღნიშნულზე მიუთითებს 

სახალხო დამცველის ყოველწლიური,208 ადგილობრივი209 თუ საერთაშორისო 

ორგანიზაციების ანგარიშები210.  

                                                   
208 სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 402–426; 2016 წლის საპარლამენტო 

ანგარიში გვ. 364– 376; 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 81–90, 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 

გვ. 82-85.   

209 არასათანადო მოპყრობის პრევენცია და რეაგირება მომხდარ ფაქტებზე, საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია, 2019; არასათანადო მოპყრობის პრევენცია პოლიციის საქმიანობაში, ადამიანის 

უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), 2019; სამართალდამცავთა მხრიდან 

არასათანადო მოპყრობის შემთხვევათა გამოძიების ხარვეზები და მსხვერპლთა სამართლებრივი 

მდგომარეობა საქართველოში, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, 2018. 

210 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) ანგარიში 2018 წლის სექტემბერში საქართველოში 

ვიზიტის შედეგების შესახებ. პარ. 13-15. ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/38p44kK > [ბოლოს ნანახია 

08.04.2019]; Human Rights Watch-ის 2019 წლის ანგარიშში საქართველოს შესახებ, ხელმისაწვდომია : < 

http://bit.ly/2Q4VOA7 > [ბოლოს ნანახია 04.03.2020]. Amnesty International-ის 2017-2018 წლის ანგარიში 

საქართველოს შესახებ, ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/2Ind9A0  >[ბოლოს ნანახია 04.03.2020]. 

http://bit.ly/38p44kK
http://bit.ly/2Q4VOA7
http://bit.ly/2Ind9A0
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წლების განმავლობაში, არასათანადო მოპყრობის საქმეების გამოძიების კუთხით  

სახელმწიფოს არასათანადო რეაგირებამ, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის 

შექმნის საჭიროება განაპირობა. შედეგად, სამართალდამცავთა მიერ არასათანადო 

მოპყრობის დანაშაულთა დაუსჯელობის პრობლემის აღმოსაფხვრელად, სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახური შეიქმნა, რომელიც  2019 წლის პირველ ნოემბერს ამოქმედდა.  

იმ პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საჭიროებაზე 

სახალხო დამცველი და სამოქალაქო საზოგადოება 2015 წლიდან საუბრობს211, საქართველოს 

სახალხო დამცველმა, ცხადია, უარყოფითად შეაფასა 2019 წელს საქართველოს 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო ფუნქციის ამოქმედების გადავადება. 

„სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედების 

გადავადება სახალხო დამცველის კრიტიკის საგანი წინა წლის საპარლამენტო ანგარიშშიც 

გახდა.212 თავდაპირველად სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ამოქმედების ვადად 

2019 წლის 1 იანვარი იყო მიჩნეული, თუმცა 2018 წლის 27 დეკემბრის ცვლილებებით, მისი 

ამოქმედება 2019 წლის 1 ივლისამდე გადაიდო. სახალხო დამცველმა 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციით მიმართა, 

უზრუნველეყო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ამოქმედებისთვის და შემდგომ 

ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო ფინანსური სახსრების დროული გამოყოფა.213 

დამატებით, ამავე რეკომენდაციით სახალხო დამცველმა 2019 წლის 10 მაისს საქართველოს 

პრემიერ-მინისტრს მიმართა, 2019 წლის 26 ივნისს კი, საჯარო განცხადება გაავრცელა 

აღნიშნულ საკითხზე.214 სამწუხაროდ, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 

საგამოძიებო ფუნქციის ამოქმედება ისევ გადავადდა და 2019 წლის 1-ლი ივლისის 

ნაცვლად, 2019 წლის 1 ნოემბერს ამოქმედდა.  

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ამოქმედებამდე, 2013 წლის 7 ივლისიდან 2019 

წლის 1-ელ ნოემბრამდე, საქართველოს პროკურატურა იყო სამართალდამცავთა მიერ 

ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის დანაშაულების გამოძიების და 

სისხლისსამართლებრივ დევნაზე პასუხისმგებელი ერთადერთი ორგანო საქართველოში. 

საქართველოს გენერალურ პროკურატურას მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ადამიანის 

უფლებების დაცვის უზრუნველყოფის საკითხში. საქართველოს სახალხო დამცველმა 

პროკურატურის ინსტიტუციური მოწყობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 

გაუმჯობესების მიზნით, გენერალური პროკურატურის რეფორმის დაწყების თაობაზე 

წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს215, თუმცა პარლამენტს, საანგარიშო 

                                                   
211 კოალიციის და სახალხო დამცველის შეფასება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2rhPyuW > [ბოლოს ნანახია 05.03.2020]. 

212 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 79. 

213 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 85. 

214 „სახალხო დამცველი ეხმიანება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო ფუნქციის 

ამოქმედების გადავადების შესახებ კანონპროექტს“, ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/2PQYeCd > [ბოლოს 

ნანახია 2020 05.03.2020]. 

215 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 84. 

https://bit.ly/2rhPyuW
http://bit.ly/2PQYeCd
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პერიოდში ეს წინადადება არ გაუთვალიწინებია. სახალხო დამცველის შეფასებით, 

გენერალური პროკურატურის რეფორმის საჭიროება კვლავ აქტუალური საკითხია. 

გენერალური პროკურატურის საქმიანობასთან დაკავშირებით, სახალხო დამცველმა 

პარლამენტს მიმართა და განსაკუთრებული კატეგორიის სისხლის სამართლის საქმეებზე 

გამოძიების დასრულებამდე მასალების გაცნობის უფლებამოსილების მინიჭება 

მოითხოვა.216 მანდატის გაზრდის საჭიროება პროკურატურის მიერ ზედაპირული და 

შაბლონური პასუხების მოწოდებამაც განაპირობა. პროკურატურას, პარლამენტის მიერ 

განსაზღვრული ვალდებულების მიუხედავად, დამკვიდრებული პრაქტიკა არ შეუცვლია. 

2019 წლის 20 სექტემბრის დადგენილებით,217 პარლამენტმა პროკურატურის ორგანოებს 

დაავალა, დაინტერესების შემთხვევაში საქართველოს სახალხო დამცველს, 

კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში მიაწოდოს ინფორმაცია, მათ შორის, 

შესაბამისი თარიღების მითითებით იმ საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების 

შესახებ, რომლებიც არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტებთან დაკავშირებულ 

სისხლის სამართლის საქმეებზე ჩატარდა, თუმცა, უშედეგოდ.218 

2018 წლის მსგავსად, 2019 წელსაც შენარჩუნებულია სამართალდამცავი ორგანოს 

წარმომადგენელთა მხრიდან, სავარაუდოდ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე  

გამოძიების დაწყების შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის წინადადებების 

რაოდენობის კლების ტენდენცია. 2019 წელს პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან 

მოქალაქეთა მიმართ შესაძლო არაპროპორციული ძალის გამოყენების ფაქტზე გამოძიების 

დაწყების წინადადებით სახალხო დამცველმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას  

1, ხოლო 2018 წელს, 5 შემთხვევაში მიმართა. 2019 წელს, სახალხო დამცველს გამოძიების 

დაწყება არ მოუთხოვია პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომელთა მიერ ჩადენილ 

სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის რაიმე ფაქტზე, მაშინ როცა 2018 წელს 2 ასეთი 

წინადადება წარადგინა.219 

გამოძიების დაწყების შესახებ სახალხო დამცველის წინადადებების კლების ტენდენცია  

საგამოძიებო ორგანოების მიერ პროაქტიულად, დანაშაულის შეტყობინების ფაქტებზე 

გამოძიების დაწყების დამკვიდრებული პრაქტიკით აიხსნება.  ბოლო წლების 

                                                   
216 მოქმედი საკანონმდებლო მოწესრიგებით, სახალხო დამცველს გამოძიების მიმდინარეობის ეტაპზე არ 

აქვს საქმის მასალებზე წვდომის შესაძლებლობა, „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონი, მუხ. 18, ქვეპ. „ე“. უფლებამოსილების გაზრდის მოთხოვნით სახალხო 

დამცველმა პარლამენტს 2018 წლის 29 ნოემბერს მიმართა. სამწუხაროდ, პარლამენტმა არ გაიზიარა 

სახალხო დამცველის პოზიცია. 

217 დადგენილების მე-3 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი. 

218 მაგალითად, 2019 წლის 11 ნოემბრის №15-3/12181 და №15-3/12177 წერილებზე, გენერალური 

პროკურატურის 2019 წლის 21 ნოემბრის №13/81836 და №13/81943 წერილებით აპარატს არ მიეწოდა 

მოთხოვნილი სრულყოფილი ინფორმაცია. მსგავსი პრაქტიკა იყო წინა წლებშიც.  

219 ამ მხრივ აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში 128 განცხადება 

დარეგისტრირდა, სადაც მოქალაქეები სამართალდამცავთა მხრიდან განხორციელებულ არასათანადო 

მოპყრობის ფაქტებზე მიუთითებდნენ. 
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განმავლობაში მატულობს გამოძიების დაწყების მაჩვენებელი და არ დგას გამოძიების 

დაუწყებლობის პრობლემა. ამის საპირისპიროდ, სისტემური პრობლემაა ეფექტიანი 

გამოძიების წარმართვა, რის შედეგიც იყო ის, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 

2013-2019 წლებში პროკურატურაში გაგზავნილი 107 წინადადების საფუძველზე 

დაწყებული გამოძიების ფარგლებში, პასუხისმგებელი პირი არცერთ შემთხვევაში არ 

გამოვლენილა.  

საქართველოს სახალხო დამცველი 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშშიც აღნიშნავდა, რომ 

საგამოძიებო ორგანოს მიერ დაწყებული გამოძიება უმეტეს შემთხვევებში წლების 

განმავლობაში უშედეგოდ გრძელდება.220 ამ კუთხით, ნიშანდობლივია, რომ ევროპის 

საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული 

სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებას ზედამხედველობს, 

„ცინცაბაძის ჯგუფის“221 საქმეებთან დაკავშირებით მიღებულ შუალედურ რეზოლუციაში 

სახელმწიფოს წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულებების 

გამოძიების არაეფექტიანობის განგრძობად ხასიათზე მიუთითა.222  

2019 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს მხრიდან 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლის 

დარღვევა 4 საქმეში დაადგინა, მათგან ოთხივე საქმეში სამართალდამცავი ორგანოების 

წარმომადგენელთა მიერ ჩადენილი  წამების, არაადამიანური ან დამამცირებელი 

მოპყრობის ფაქტისა და ამ დანაშაულების არაეფექტიანი გამოძიების გამო.223 აღნიშნულ 

საქმეებში დანაშაულის ფაქტები 2008-2011 წლების პერიოდში მოხდა, თუმცა ამ დრომდე  

საგამოძიებო ორგანოების მიერ არცერთი პირის პასუხისმგებლობა არ გამოკვეთილა.  

სახალხო დამცველის აპარატმა საქართველოს გენერალური პროკურატურიდან და 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურიდან გამოითხოვა ზოგადი სტატისტიკური 

მონაცემები არასათანადო მოპყრობის საქმეებზე. ქვემოთ ცხრილში წარმოგიდგენთ 

სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიმართ გამოძიების დაწყებისა და 

სისხლისსამართლებრივი დევნის მაჩვენებლებს 2018-2019 წლებში: 

                                                   
220 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 78 და 83. 

221 ამ ჯგუფში შემავალი საქმეები ეხება სახელმწიფოს სამართალდამცავი ორგანოების 

წარმომადგენელთა მიერ ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის 

მე-2 (სიცოცხლის უფლება) და მე-3 მუხლების (წამების აკრძალვა), როგორც არსებითი ისე პროცედურული 

ასპექტების დარღვევას. 

222 Tsintsabadze group v. Georgia (Application No. 35403/06) 1324th meeting, 18-20 September 2018 (DH), 

ხელმისაწვდომია:<  http://bit.ly/3cyptei > [ბოლოს ნანახია 05.03.2020]. 

223 გოგალაძე საქართველოს წინააღმდეგ (Gogaladze v. Georgia), საჩივარი №8971/10, 2019 წლის 18 ივლისის 

გადაწყვეტილება; გოგუაძე საქართველოს წინააღმდეგ (Goguadze v. Georgia), საჩივარი №4009/12, 2019 წლის 

27 ივნისი;  გაბლიშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ Gablishvili and others v.Georgia); 2019 წლის 21 

მაისის გადაწყვეტილება; კეკელიძე საქართველოს წინააღმდეგ (Kekelidze v. Georgia), საჩივარი №2316/09, 

2019 წლის 17 იანვრის გადაწყვეტილება. 

http://bit.ly/3cyptei
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პოლიციელების მიმართ გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის მაჩვენებელი 

2018-2019 წლებში 

 

პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომელთა  მიმართ გამოძიებისა და 

სისხლისსამართლებრივი დევნის მაჩვენებელი 2018-2019 წლებში 

მუხლი 

2018 

პროკურატურა 

 2019 წლის 1     ნოემბრამდე 

პროკურატურა 

2019 წლის 1-ლი 

ნოემბრიდან 31 

დეკემბრამდე, 

სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახური 

გამოძიებ

ა 

ბრალდებული  

პირი  

გამოძიე

ბა 

ბრალდებული 

პირი 

გამოძიებ

ა 

ბრალდებული 

პირი 

პენიტენციური 

დაწესებულებები

ს 

28 3 18 0 1 0 

მუხლი 

2018 

პროკურატურა 

 2019 წლის 1     ნოემბრამდე 

პროკურატურა 

2019 წლის 1-ლი 

ნოემბრიდან 31 

დეკემბრამდე, 

სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახური 

გამოძიება 

ბრალდებული  

პირი  

გამოძიება 

ბრალდებული  

პირი  

გამოძიება ბრალდებული 

პირი 

პოლიციელთა მიმართ 367 13 298 4 62 1(სისხლის 

სამართლის 

კოდექსის 335-

ე მუხლით) 

უფლებამოსილების  

გადამეტება (სსკ 333-ე 

მუხლი) 

332 12 288  

58  

უფლებამოსილების 

ბოროტად გამოყენება (სსკ 

332-ე მუხლი) 

0 1 0  

0  

წამება (სსკ 1441-ე მუხლი) 14 0 1  0  

არასათანადო მოპყრობა 

(სსკ 1443-ე მუხლი) 
21 0 9  

3  
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თანამშრომელთა 

მიმართ 

უფლებამოსილებ

ის  

გადამეტება (სსკ 

333-ე მუხლი) 

14  16  

1  

უფლებამოსილებ

ის ბოროტად 

გამოყენება (სსკ 

332-ე მუხლი) 

0  0  

0  

წამება (სსკ 1441-ე 

მუხლი) 

0  0  0  

არასათანადო 

მოპყრობა (სსკ 

1443-ე მუხლი) 

14 3 2  

0  

 

რაც შეეხება სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობას, სამართალდამცავთა მიერ 

ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტების შესახებ განცხადებებზე რეაგირების 

კუთხით, მონაცემები შემდეგნაირად გამოიყურება:  

2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატში 128 განცხადება დარეგისტრირდა, სადაც 

მოქალაქეები სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე 

მიუთითებდნენ. მათ შორის, სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შესაძლო ჩამდენი 

სუბიექტები იყვნენ:  პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები  54 განცხადების, 

ხოლო  პოლიციის თანამშრომლები - 50 შემთხვევაში.224 14 განცხადება შეეხებოდა 

პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ ღირსების შემლახავ პირობებს  და 10 

განცხადება არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიების გაჭიანურებას.   

როგორც ზემოთ აღინიშნა, 2019 წელს პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან მოქალაქეთა 

მიმართ შესაძლო არაპროპორციული ძალის გამოყენების ფაქტზე გამოძიების დაწყების 

                                                   
224 გარდა მითითებული განცხადებებისა, სახალხო დამცველის აპარატმა სავარაუდო არასათანადო 

მოპყრობის ფაქტების შესახებ ინფორმაცია საჯარო წყაროებიდანაც მიიღო (მედია, სოციალური ქსელები) 

და პროაქტიულად დაიწყო საქმის შესწავლა. ასევე, იყო შემთხვევები, როდესაც აპარატმა პატიმრების 

შიმშილობის შესახებ შეტყობინება კონკრეტული პენიტენციური დაწესებულებებიდან მიიღო და 

პატიმრებთან ვიზიტის შემდეგ ცნობილი გახდა სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტის შესახებ. 

ასევე, გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც განმცხადებლები მოგვიანებით უარყოფდნენ მათ მიერ 

მოწოდებულ ინფორმაციას არასათანადო მოპყრობის შესახებ, ან უარს აცხადებდნენ რეაგირებაზე. ყველა 

ზემოხსენებული გზით მიღებული საქმის შესწავლის შედეგად, საბოლოოდ გამოვლინდა სავარაუდო 

არასათანადო მოპყრობის 76 ფაქტი და ყველა მათგანზე აპარატმა საგამოძიებო უწყებას მიმართა.  
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წინადადებით, სახალხო დამცველმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას 1 

წინადადებით მიმართა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სახალხო დამცველი წინადადებით მიმართავს 

შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებს გამოძიების ან/და სისხლისსამართლებრივი დევნის 

დაწყების მოთხოვნით, იმ შემთხვევაში, თუ საქმის განხილვის შედეგად მივა დასკვნამდე, 

რომ არსებობს დანაშაულის ცალსახა ნიშნები.225 სხვა შემთხვევებში, თუ სახალხო 

დამცველი მიიჩნევს, რომ შესაძლოა კონკრეტული პირის მიმართ ჩადენილი ყოფილიყო 

დანაშაული, თუმცა, საკმარისი მტკიცებულებების მოპოვება, რომლებიც პირის მიმართ 

არასათანადო მოპყრობაზე მიუთითებდა, ვერ მოხერხდა, მათ შორის, თუ პირს არ 

აღენიშნება დაზიანების კვალი, იმის გამო, რომ სავარაუდო დანაშაულის ჩადენიდან 

გასულია ხანგრძლივი დროის ინტერვალი და სხვა, ასეთ შემთხვევებში, სახალხო 

დამცველი წერილით მიმართავს შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებს და აწვდის 

ინფორმაციას სავარაუდო დანაშაულის შესახებ.  

ზემოაღნიშნული მიდგომით, 2019 წელს, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა 

მოქალაქეთა განცხადებებისა თუ პროაქტიულად - საჯარო სივრცეში გავრცელებული 

ინფორმაციის საფუძველზე, არასათანადო მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით, 

რელევანტურ სახელმწიფო უწყებებთან 76 მიმართვა განახორციელა. კერძოდ, 67 

შემთხვევაში მიმართვის ადრესატი იყო გენერალური პროკურატურა, ხოლო 9 შემთხვევაში 

- სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. აღნიშნული 76 შემთხვევიდან სავარაუდო 

არასათანადო მოპყრობის შესაძლო განმახორციელებელი სუბიექტები იყვნენ: 

პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები 12 შემთხვევაში; შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს თანამშრომლები - 62 შემთხვევაში, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრის“ თანამშრომლები - 2 შემთხვევაში. 

ზემოაღნიშნული 76 შემთხვევიდან 46 საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატი იყო საგამოძიებო უწყებისთვის სავარაუდო დანაშაულებრივი ფაქტის შესახებ 

ინფორმაციის პირველადი მიმწოდებელი, ხოლო სხვა 30 შემთხვევაში საგამოძიებო უწყება 

უკვე ფლობდა სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შესახებ ინფორმაციას და 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ჩართულობა განმცხადებლისთვის 

გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებაში დახმარებით 

შემოიფარგლა. 

ზემოხსენებული 46 საქმიდან 7 შემთხვევაში გამოძიება არ დაწყებულა. შვიდივე 

შემთხვევა ეხებოდა პოლიციელის მხრიდან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობას. აქედან 4 

შემთხვევაში, არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდა 

პროკურატურას და სწორედ პროკურატურამ არ მიიჩნია ინფორმაცია გამოძიების 

დაწყებისთვის საკმარისად, ხოლო სამ შემთხვევაში - სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატმა. 

                                                   
225 „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის „გ“ 

პუნქტი.  
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აქვე აღსანიშნავია, რომ 2 შემთხვევაში (მათ შორის, სახელმწიფო ინსპექტორის 

აპარატისთვის მიწოდებული საქმე) საგამოძიებო უწყებამ სახალხო დამცველის აპარატს 

განუმარტა, რომ განმცხადებლებმა გამოკითხვისას უარყვეს არასათანადო მოპყრობის 

ფაქტები და ეს გახდა გამოძიების დაწყებაზე უარის თქმის საფუძველი. ხოლო დამატებით 

ორ ფაქტზე, ინსპექტორის სამსახურმა სახალხო დამცველის აპარატს აცნობა, რომ 

სავარაუდო მსხვერპლებთან დაკავშირება და მათთან ინფორმაციის დაზუსტება ვერ 

მოხერხდა, რის გამოც  გამოძიება არც ამ შემთხვევაში დაწყებულა. 

სახალხო დამცველი იმედს გამოთქვამს, რომ მომავალში  სავარაუდო დაზარალებულის 

მიერ, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებლების წინაშე არასათანადო 

მოპყრობის ფაქტების უარყოფა (როდესაც ასეთ ფაქტებს, გამომძიებლებთან 

გასაუბრებამდე, განმცხადებელი სახალხო დამცველის აპარატის წინაშე ადასტურებდა) არ 

გახდება გამოძიების დაწყებაზე უარის თქმის საფუძველი და მხოლოდ ამ არგუმენტით 

გამოძიების დაწყებაზე უარი ტენდენციის სახეს არ მიიღებს. ეს საკითხი განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთან კონტექსტში, რადგან 

არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლები მოწყვლად ჯგუფს მიეკუთვნებიან, რომლებიც 

მიღებული ფსიქოლოგიური ტრავმის გამო - შეშინებულნი და უიმედო მდგომარეობაში 

მყოფნი, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, არ არიან მზად მათ მიმართ ჩადენილი 

დანაშაულის გასასაჩივრებლად.226  

არასათანადო მოპყრობის გამოძიების  ხარვეზების სისტემური ანალიზი 

იქიდან გამომდინარე, რომ არასათანადო მოპყრობის საქმეთა გამოძიება საქართველოში 

წლების განმავლობაში სისტემური ხარვეზი იყო, 2019 წელს ამოცანად დავისახეთ 

შეგვესწავლა დასრულებული სისხლის სამართლის საქმეები და სისტემურად 

გაგვეანალიზებინა ის გამოწვევები, რომლებიც ამ მიმართულებით 2019 წლის 

მდგომარეობით გამოიკვეთა. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის და 

საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია იმ საწყისი პრობლემების გამოვლენა, რომელთანაც 

ახლად შექმნილ უწყებას შემდგომ წლებში მოუწევს გამკლავება.   

სახალხო დამცველის აპარატმა 38 დასრულებული სისხლის სამართლის საქმე შეისწავლა 

და  ისინი გამოძიების ეფექტიანობის სტანდარტით შეაფასა. აღნიშული სტანდარტის 

თანახმად, ეფექტიანი გამოძიების შემადგენელი ელემენტებია: დამოუკიდებლობა და 

მიუკერძოებლობა; დროულობა; ზედმიწევნითობა/ყოველმხრივობა; კომპეტენტურობა; 

დაზარალებულის ჩართულობა გამოძიების პროცესში. შედეგად, 2019 წლის ივნისში 

გამოვაქვეყნეთ სპეციალური ანგარიში, სადაც დეტალურად არის აღწერილი თითოეული 

მიმართულებით არსებული გამოწვევები.227 

                                                   
226 სტამბოლის პროტოკოლი, წამების ფსიქოლოგიური შედეგები, გვ. 46,  ხელმისაწვდომია: < 

http://bit.ly/3cyChS5 > [ბოლოს ნანახია 05.03.2020]. 

227 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „არასათანადო მოპყრობის სისხლის 

სამართლის საქმეთა გამოძიების ეფექტიანობა“, < https://bit.ly/2W3K4BJ > [ბოლოს ნანახია 08.04.2019]. 

http://bit.ly/3cyChS5
https://bit.ly/2W3K4BJ
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დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა: გამოძიებაში ჩართული და გადაწყვეტილების 

მიმღები პირები, არ შეიძლება იყვნენ იმავე სახელმწიფო ორგანოს წარმომადგენლები, 

რომელთა საქმიანობაც გამოიძიება.228 მაგალითისთვის, საქართველოს სახალხო 

დამცველის აპარატმა გამოავლინა საქმე, სადაც გამოძიება დაიწყო პროკურატურამ, თუმცა, 

იმავე დღეს, შემდგომი გამოძიების მიზნით, საქმე გადაეცა საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას, მაშინ, როდესაც თავად სამინისტროს 

თანამშრომლები იმხილებოდნენ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტში.229 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა ასევე გამოავლინა შემთხვევები, როცა 

გამოძიება დაიწყო იმ უწყებამ, რომლის თანამშრომლებიც იმხილებოდნენ არასათანადო 

მოპყრობის ჩადენაში და მხოლოდ მოგვიანებით გადაეცა პროკურატურას გამოძიების 

გასაგრძელებლად.230  

2018 წლის ანგარიშში, საქართველოში ვიზიტის შესახებ, წამების პრევენციის ევროპულმა 

კომიტეტმა, ასევე გაამახვილა ყურადღება ეფექტიანი გამოძიების ხარვეზებზე, მათ შორის 

იმ გარემოებაზე, რომ თავდაპირველ საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებენ იმ 

სამინისტროების საგამოძიებო სამსახურები, სადაც სავარაუდო დამნაშავე მუშაობს, ხოლო 

პროკურატურა მოგვიანებით ერთვება მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის ან მედიაში 

გავრცელების შემდეგ.231  

დროულობა: დროულობის კომპონენტი ეფექტიანი გამოძიების მიზნებისთვის, 

გულისხმობს გამოძიების დაუყოვნებლივ დაწყების აუცილებლობას. სახალხო დამცველის 

აპარატმა საქმეთა შესწავლისას გამოავლინა თვეებითა და, ცალკეულ შემთხვევაში, 

წლებით დაგვიანებული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების პრობლემა.232 ასევე, 

გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც დაგვიანებით დაწყებული გამოძიების გამო, 

საქმისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულების მოუპოვებლობის 

შედეგად, ვერ მოხერხდა დანაშაულისთვის პასუხიმგებელ პირთა გამოვლენა. გამოძიების 

გაჭიანურება, როდესაც არ ხდება პასუხისმგებელ პირთა გამოვლენა, ის სისტემური 

                                                   
228 იქვე. გვ. 9. 

229 იქვე. გვ. 14. 

230 იქვე. 

231 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) ანგარიში 2018 წლის სექტემბერში საქართველოში 

განხორციელებული ვიზიტის შედეგების შესახებ. პარ. 13-15. ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/38p44kK > 

[ბოლოს ნანახია 08.04.2019]. 

232 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „არასათანადო მოპყრობის სისხლის 

სამართლის საქმეთა გამოძიების ეფექტიანობა“, 2019, გვ. 17-22;  

http://bit.ly/38p44kK
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პრობლემაა, რაზეც სახალხო დამცველის გარდა, ქართული არასამთავრობო 

ორგანიზაციები233 და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც საუბრობენ.234  

ზედმიწევნითობა/ყოველმხრივობა: სახალხო დამცველის აპარატმა საქმეთა შესწავლისას  

გამოავლინა, რომ გამოძიებისას ყველა შესაძლო საგამოძიებო მოქმედება არ ტარდება. 

იკვეთება ზედაპირული და არასრულყოფილი გამოკითხვის პრობლემა. რიგ 

შემთხვევებში, არ არის დასმული მნიშვნელოვანი შეკითხვები და არ არის გამოკითხული 

ყველა შესაძლო პირი. პოლიციელების ან შესაბამისი ციხის თანამშრომლების მიერ 

მიწოდებული ინფორმაცია, უმეტესად არ არის გადამოწმებული სხვა ნეიტრალური 

მტკიცებულებებით ან არ არის მცდელობა, რომ იგი შეივსოს უფრო ობიექტური 

წყაროებით.235 

კომპეტენტურობა: სახალხო დამცველის აპარატის მიერ შესწავლილი საქმეებიდან, 

ვერცერთში ვერ  ხერხდება იმის დადგენა, თუ ვისი ინიციატივითა და პასუხისმგებლობით 

ჩატარდა კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედება, განსაზღვრა თუ არა გამომძიებელმა 

დამოუკიდებლად საგამოძიებო სტრატეგია, თუ გამოძიება პროკურორის აქტიური 

ჩართულობით/სავალდებულო მითითების ფონზე მიმდინარეობდა. გარდა ამისა, ასევე 

გამოიკვეთა ზოგადი მუხლით და არა სპეციალური კვალიფიკაციის ათეულობით 

შემთხვევა.236 

ზემოაღნიშნულის გარდა, პრობლემაა ისიც, რომ არცერთ საქმეში არ ყოფილა 

გამოყენებული მსხვერპლის მიმართ დაცვის სპეციალური ღონისძიება,237 და მწირია 

უსაფრთხოების ღონისძიების გამოყენების პრაქტიკა.238 საქართველოს სახალხო 

დამცველის შეფასებით, ასევე პრობლემურია ის გარემოება, რომ სავარაუდო არასათანადო 

მოპყრობის მსხვერპლი პატიმრები გამოძიების ეტაპზე, ზოგიერთ შემთხვევაში, 

იმყოფებიან პენიტენციური სისტემის ისევ იმ თანამშრომლების მეთვალყურეობისა და 

გავლენის ქვეშ, ვის მიმართაც არასათანადო მოპყრობის შესახებ პრეტენზიები 

არსებობდა.239 

                                                   
233 სამართალდამცავთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობის შემთხვევათა გამოძიების ხარვეზები და 

მსხვერპლთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, 

2018, გვ. 24. 

234 Tsintsabadze group v. Georgia (Application No. 35403/06) 1324th meeting, 18-20 September 2018 (DH), 

ხელმისაწვდომია:<  http://bit.ly/3cyptei > [ბოლოს ნანახია 05.03.2020];  

235 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „არასათანადო მოპყრობის სისხლის 

სამართლის საქმეთა გამოძიების ეფექტიანობა“, 2019, გვ. 9, 20—27. 

236 იქვე, გვ. 27. 

237 არცერთ საქმეში არ მოიპოვება იმის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ პროკურორმა შესთავაზა და 

გაარკვია მაინც მსხვერპლის დამოკიდებულება დაცვის სპეციალური ღონისძიების გამოყენების 

მიმართულებით - საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „არასათანადო მოპყრობის 

სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიების ეფექტიანობა“, 2019, გვ. 28.  

238 იქვე. 

239 იქვე. 

http://bit.ly/3cyptei
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დაზარალებულის მონაწილეობა გამოძიების პროცესში: არასათანადო მოპყრობის 

გამოძიების თვალსაზრისით, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა დაზარალებულის 

პროცესში მონაწილეობის საკითხი. საქართველოს კანონმდებლობით, მხოლოდ 

დაზარალებულს აქვს უფლებამოსილება გაეცნოს სისხლის სამართლის გამოძიების 

მიმდინარეობას, მის მასალებს. საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 2012-2019 წლებში 

პროკურატურაში გაგზავნილი 107 წინადადების საფუძველზე დაწყებული გამოძიების 

ფარგლებში, გამოძიებამ მხოლოდ ორ შემთხვევაში ცნო პირი დაზარალებულად.240 

არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართალწარმოების პრაქტიკაც ადასტურებს, რომ 

გამოძიების მიერ დაზარალებულის სტატუსის მინიჭება იშვიათი მოვლენაა.241  

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ შესწავლილი საქმეების საფუძველზე ნათლად 

წარმოჩინდა დაზარალებულის/დაზარალებულის უფლებამონაცვლის სტატუსის 

მინიჭებასთან დაკავშირებით პროკურატურის არაერთგვაროვანი მიდგომა. სახალხო 

დამცველი მოუწოდებს საგამოძიებო ორგანოებს, ერთგვაროვანი და განჭვრეტადი გახადოს 

აღნიშნული სტატუსის მინიჭების საფუძვლები.  

დამატებით, გამოძიების ხარვეზიანობის შეფასებისას უნდა აღინიშნოს, რომ წელსაც 

აქტუალური იყო სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილი ძალადობის სისხლის 

სამართლის კოდექსის ზოგადი და არა სპეციალურით მუხლით კვალიფიკაციის უცვლელი 

პრაქტიკა. კერძოდ, არასათანადო მოპყრობის ან წამების – არასწორი კვალიფიკაცია 

ზოგადი მუხლით, როგორიც არის სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება ან 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. ევროპის საბჭოს მინისტრთა 

კომიტეტმა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ზედამხედველობის პროცესში „ცინცაბაძის ჯგუფის“ საქმეების განხილვისას, 2019 წლის 

დეკემბერში მიღებულ შუალედურ რეზოლუციაში, საქართველოს ხელისუფლებას 

ზემოაღნიშნული პრაქტიკის აღმოფხვრისკენ მოუწოდა.242 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 დაიწყოს საქართველოს გენერალური პროკურატურის რეფორმა, გაითვალისწინოს 

საპროკურორო საბჭოს მონაწილეობა პროკურატურაში ქვემდებარეობის განსაზღვრისა 

და სტრუქტურულ ერთეულებს შორის კომპეტენციების გამიჯვნის პროცესში; სისხლის 

სამართლის პოლიტიკიდან გამომდინარე სახელმძღვანელო პრინციპების 

                                                   
240 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 82.  

241 სამართალდამცავთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობის შემთხვევათა გამოძიების ხარვეზები და 

მსხვერპლთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, 

2018, გვ. 28; არასათანადო მოპყრობის პრევენცია და რეაგირება მომხდარ ფაქტებზე, საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2019, გვ. 32. 

242 Tsintsabadze group v. Georgia (Application No. 35403/06),1362nd meeting, 3-5 December 2019 (DH) ), 

ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/2IvZ96P >  [ბოლოს ნანახია 09.03.2020].    
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დამტკიცებასა  და იმ ნორმატიული აქტების მიღების პროცესში, რომლებიც 

პროკურატურის სისტემურ საკითხებს არეგულირებენ. 

 

3.6. 20-21 ივნისის მოვლენების გამოძიება 

 

საანგარიშო პერიოდში, 2019 წლის 20-21 ივნისის ღამეს პარლამენტის წინ განვითარებული 

მოვლენები, როდესაც რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი მოსახლეობის მიმართ 

სპეციალური საშუალებები გამოიყენეს, უახლესი ისტორიის უმნიშვნელოვანეს ნაწილად 

იქცა. საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენლები უშუალოდ აკვირდებოდნენ 

აქციაზე მიმდინარე მოვლენებს, აქციის შემდგომ კი საავადმყოფოებში მოინახულეს 

დაშავებული პირები. ისინი შეხვდნენ და ესაუბრნენ ექიმებს, კლინიკის ადმინისტრაციასა 

და აქციის დაშლისას დაშავებულ მოქალაქეებს. სახალხო დამცველის აპარატმა დაადგინა, 

რომ კლინიკებში სულ რეგისტრირებული იყო აქციისას დაშავებული 217 პაციენტი. მათგან 

80 დაშავებული პოლიციელი იყო. ვიზიტისას მიღებული ინფორმაციით, ძირითადი 

დაზიანებები მიყენებული იყო თავისა და ზედა კიდურების არეში.243 სახალხო დამცველის 

რწმუნებულებმა ასევე მოინახულეს აქციაზე ადმინისტრაციული წესით დაკავებული 116 

პირი, რომელთაგან 7 პირის მიმართ სავარაუდოდ განხორციელებული არასათანადო 

მოპყრობის ფაქტზე აპარატმა  პროკურატურას რეაგირების მიზნით მიმართა.244 

2019 წლის 22 ივნისს საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში 

დაიწყო გამოძიება 20-21 ივნისის აქციის დაშლისას საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ცალკეული თანამშრომლების მიერ ძალადობით სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე. გენერალურმა პროკურატურამ მის მიერ 

წარმოებულ გამოძიების პროცესზე ზედამხედველობის მიზნით, სახალხო დამცველი 

მიიწვია  და საგამონაკლისო წესით საქმის მასალების გაცნობის უფლება მიანიჭა.  

სახალხო დამცველის რწმუნებულები 2019 წლის 2 ივლისიდან ეცნობიან საქმეს და, მათ 

შორის, მოცემული საქმიდან ცალკე წარმოებად გამოყოფილ 3 საქმის მასალებსაც.245 

გამოძიება პროკურატურაში დღემდე გრძელდება. პარალელურად, საქართველოს სახალხო 

დამცველის აპარატის წარმომადგენლები პერიოდულად ეცნობიან საქმის მასალებს. 

წინამდებარე თავში მოკლედ მიმოვიხილავთ 2020 წლის თებერვლის მდგომარეობით 

წარმოებულ გამოძიების პროცესს და შესაბამის შუალედურ დასკვნებს. ჩატარებული 

საგამოძიებო მოქმედებებისა და გამოძიების პროცესში სახალხო დამცველის 

                                                   
243 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/3aCsetw > [ბოლოს ნანახია 06.03.2020]. 

244 სახალხო დამცველის რწმუნებულებთან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შესახებ უფრო მეტმა 

დაკავებულმა ისაუბრა, თუმცა, ვინაიდან მათ უარი თქვეს რეაგირების განხორციელებაზე, სახალხო 

დამცველის აპარატი არ იყო უფლებამოსილი მიემართა საგამოძიებო უწყებისთვის. 

245 ამ  საქმეებში მოქალაქეთა მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობისა და არალეტალური 

იარაღის უსაფუძვლო გამოყენების შედეგად, 3 პოლიციელის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა 

დაიწყო. 

https://bit.ly/3aCsetw
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მონაწილეობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს 

სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშში.246 

საქმის შესწავლის შედეგად, გამოძიების პროცესის პარალელურად, საქართველოს 

სახალხო დამცველმა 5 წინადადებით მიმართა პროკურატურას, რომლითაც კონკრეტული 

საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების აუცილებლობაზე მიუთითა, ასევე, წარადგინა 1 

წინადადება სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების თაობაზე. წარდგენილი 

წინადადებებით სახალხო დამცველმა 21 კონკრეტული ქმედების განხორციელება 

მოითხოვა, რომელთაგან დაკმაყოფილდა 11,  ხარვეზიანად ან/და ნაწილობრივ შესრულდა 

3, არ შესრულდა 7 მოთხოვნა, მათ შორის, სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების 

თაობაზე წინადადება. 

სახალხო დამცველი წინადადებით სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებას ითხოვს 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა 

დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორის მიმართ, ვინაიდან, მისი სამართლებრივი 

ვალდებულება იყო, აღეკვეთა მის უშუალო დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლების 

კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები (სპეციალური საშუალების არაპროპორციული 

გამოყენება) და როგორც საქმის მასალებიდან გამოიკვეთა, მას ჰქონდა ამგვარი მოქმედების 

შესაძლებლობა. ასევე, საქმეში ამ ეტაპისთვის მოპოვებული მასალებით დასტურდება, რომ 

მას რამდენჯერმე ჰქონდა მიღებული პირდაპირი ბრძანება, არ გამოეყენებინა რეზინის 

ტყვიები.247  

სამწუხაროდ, არ შესრულდა სახალხო დამცველის მიერ მოთხოვნილი ის საგამოძიებო 

მოქმედებები, რომელთა მიზანიც, აქციის დაშლის პროცესზე ხელმძღვანელი პირების 

მოქმედებისა თუ უმოქმედობის სამართლებრივი შეფასება იყო.  კერძოდ, განმეორებით და 

დეტალურად არ გამოიკითხნენ შსს-ს ყოფილი მინისტრი და მისი მოადგილეები 

(საჭიროება განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ გამოძიების მიერ მინისტრისა და მინისტრის 

მოადგილეების თავდაპირველი გამოკითხვა არ იყო სრულყოფილი). არ დგინდება, თუ რა 

ღონისძიებები გაატარეს მათ, როგორც 20-21 ივნისის ღონისძიების ჩატარებაზე 

პასუხისმგებელმა და ხელმძღვანელმა პირებმა, უშუალოდ აქციის დაშლის პერიოდში 

პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების შესაძლო 

ფაქტების აღსაკვეთად; არ ჩატარდა  ექსპერტიზები რაციების ჩანაწერებში არსებული ხმის 

წყვეტის მიზეზის დადგენის მიზნით იმ პერიოდში, როდესაც წყდებოდა სპეციალური 

                                                   
246 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში, „20-21 ივნისის მოვლენების გამოძიების 

შუალედური ანგარიში“, 2020.  

247 ეს დასკვნა ეფუძნება რაციის ჩანაწერებს, რომელსაც გაეცნო სახალხო დამცველის აპარატი. 

აღსანიშნავია, რომ რაციის ჩანაწერებში ფიქსირდება წყვეტები. აღნიშნულისმიზეზისა თუ სავარაუდო 

მონტაჟის კვალის აღმოჩენის მიზნით, სახალხო დამცველმა პროკურატურას ექსპერტიზის ჩატარების 

წინადადებით მიმართა. 2020 წლის თებერვლის მდგომარეობით, ასეთი საგამოძიებო მოქმედება არ 

ჩატარებულა.  
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საშუალებების გამოყენების საკითხი; არ იქნა ამოღებული ქვემდგომი თანამშრომლების 

რაციის ჩანაწერები და მობილური ტელეფონები. 

საერთაშორისო სტანდარტის თანახმად, ეფექტიანი გამოძიების ვალდებულების 

შესრულებისთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ცალკეული პოლიციელების მხრიდან 

ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით სამსახურებრივი უფლებამოსილების სავარაუდო 

გადამეტების ფაქტების დადგენა, არამედ, შეკრების თავისუფლების შეწყვეტის 

აუცილებლობისა და პოლიციის მიერ გამოყენებული ძალის პროპორციულობის საკითხის 

სამართლებრივი შეფასება. ზემოაღნიშნული სტანდარტის საწინააღმდეგოდ, 

პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიება ამ ეტაპზე ორიენტირებულია მხოლოდ 

ინდივიდუალურ სამართალდამცავთა დანაშაულებრივი მოქმედებების 

იდენტიფიცირებასა  და მათი ცალკეული როლის შეფასებაზე. გამოძიება არ არის 

მიმართული ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის ფარგლების დადგენაზე და არ 

ცდილობს დაადგინოს/გამორიცხოს აქციის დაშლისას უმოქმედობით ჩადენილი 

სავარაუდო დანაშაულის არსებობის ფაქტ(ებ)ი. 

გამოძიებას ამ ეტაპისთვის (2020 წლის თებერვალი) აქვს ხარვეზები დროულობისა და 

ზედმიწევნითობის კომპონენტებში, რაც არსებითად აფერხებს გამოძიების ეფექტიანად 

შეფასებას. კერძოდ, არ არის დათვალიერებული ვიდეოჩანაწერების ნაწილი; არ არის 

მოპოვებული სამინისტროს საშუალო რგოლის თანამდებობის პირების რაციის ჩანაწერები; 

არ არის დანიშნული და ჩატარებული სამინისტროს ხელმძღვანელი პირების რაციების 

ჩანაწერების ექსპერტიზა და სხვ. შესაბამისად, გამოძიება მნიშვნელოვანი და 

აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებას აგვიანებს, ხოლო კონკრეტული 

საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისას, საჭირო გულისხმიერებით არ გამოირჩევა.  

საქმის მასალებში არსებული ვიდეომასალის თანახმად, იმ დროისათვის, როდესაც 

პოლიციამ იარაღი გამოიყენა, აქციაში მონაწილე პირების მხრიდან ადგილი არ ჰქონია 

პოლიციის თანამშრომლების ან სხვა პირების მიმართ იმწუთიერ და იმგვარ მასობრივ 

თავდასხმას, რაც პოლიციის თანამშრომლებს საფუძველს მისცემდა, ხელმძღვანელი პირის 

ბრძანების გარეშე, საკუთარი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, მიეღოთ 

გადაწყვეტილება არალეტალური ჭურვების გამოყენების თაობაზე (აუცილებელი 

მოგერიების მდგომარეობა). აღნიშნულის საპირისპიროდ, მოქმედი საკანონმდებლო 

ჩარჩოს მიხედვით, შეკრება-მანიფესტაციის დროს კანონიერებისა და თანაზომიერების 

პრინციპის დაცვით და რისკების გათვალისწინებით, არალეტალური იარაღის (მათ შორის, 

არალეტალური ჭურვის) გამოყენების შესახებ ბრძანება უნდა გასცეს ღონისძიებაში 

მონაწილე დანაყოფის ხელმძღვანელმა, ღონისძიებაზე პასუხისმგებელი პირის 

თანხმობით. ხოლო როდესაც არალეტალური იარაღის გამოყენების დაყოვნებამ შესაძლოა 

რეალური საფრთხე შეუქმნას პირის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას, საკმარისია 

მხოლოდ ღონისძიებაში მონაწილე დანაყოფის ხელმძღვანელის მიერ ბრძანების გაცემა.248 

                                                   
248 „შეკრებებისა და მანიფესტაციების დროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მოსამსახურეთა ქცევის სახელმძღვანელო ინსტრუქციის“ (დამტკიცებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის 
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შსს-ს თანამშრომლების გამოკითხვის ოქმის მიხედვით კი, ყველა მათგანი აღნიშნავს, რომ 

არ ჰქონდათ კონკრეტული ბრძანება რეზინის ტყვიების გამოყენებაზე და ეს 

გადაწყვეტილება ინდივიდუალური საფრთხიდან გამომდინარე მიიღეს.  

ევროპული სასამართლოს სამართალწარმოების პრაქტიკის თანახმად, აქციის მონაწილეთა 

ნაწილის მხრიდან ძალადობრივი ქმედების გამოვლენა არ არის თავისთავად მყარი 

საფუძველი აქციის  მშვიდობიანი მონაწილეების შეკრების თავისუფლების შესაზღუდად, 

მით უფრო, მათ წინააღმდეგ ძალის გამოსაყენებლად.249 შესაბამისად, ამ ეტაპისთვის 

არსებული მასალების ანალიზის შედეგად იკვეთება, რომ 2020 წლის 20-21 ივნისის აქციის 

დაშლისას მეთოფეების მიერ არალეტალური ჭურვების გამოყენება კანონმდებლობით 

დადგენილი ბრძანების არარსებობის, ჭურვების რაოდენობისა (რამდენიმე ასეული) და 

მეთოფეების (რამდენიმე ათეული) რაოდენობის, ლოკაციის ფართობის (როგორც 

უშუალოდ პარლამენტის შენობის წინ, ასევე, რუსთაველის გამზირის სხვა მონაკვეთებზე), 

რამდენიმესაათიანი პერიოდის ხანგრძლივობით და დაშავებული მომიტინგეების 

რაოდენობისა და დაზიანებების ხარისხის მიხედვით, არ შეიძლება შეფასდეს 

პროპორციულ და თანაზომიერ საშუალებად. 

გენერალურმა პროკურატურამ წინამდებარე ანგარიშის გამოქვეყნების დროისთვის ვერ 

მოახერხა 20-21 ივნისის ღამის მოვლენების სრული სისტემური სამართლებრივი ანალიზი. 

რიგით პოლიციელთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე ერთეული აქცენტების 

პარალელურად, პროკურატურამ ვერ შეძლო ობიექტურად და სრულად შეეფასებინა 

ზემდგომ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი. იმედს ვიტოვებთ, პროკურატურა შემდგომ 

ეტაპებზე უზრუნველყოფს ეფექტიანი გამოძიების სტანდარტის დაკმაყოფილებას.   

დაზარალებულად ცნობილი პირები 

გამოძიების ფარგლებში, ძირითად საქმეზე, 2020 წლის იანვრის მდგომარეობით,  

დაზარალებულად ცნობილია 4 პირი. საგულისხმოა, რომ აღნიშნულ პირთა 

დაზარალებულად ცნობა მხოლოდ მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ზეწოლისა და 

პროტესტის შემდგომ მოხდა, რასაც წინ უძღვოდა სასამართლოს უარი მათ 

დაზარალებულად ცნობაზე.250 სასამართლომ 2019 წლის 9 დეკემბერსა და 18 დეკემბერს 

ასევე არ დააკმაყოფილა 12 სხვა პირის საჩივარი დაზარალებულად ცნობასთან 

დაკავშირებით. აღნიშნულ განჩინებებში სასამართლო უთითებდა, რომ არ იყო მიღებული 

სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზების დასკვნები, რომლითაც უნდა დადგინდეს 

                                                   
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის №1002 ბრძანებით) მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ 

ქვეპუნქტი. 

249 Ribitsch v. Austria, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 1995 წლის 4 დეკემბრის 

გადაწყვეტილება, პარ. 38; Ziliberberg v.Moldova (2004, დასაშვებობა), პარ.10; Ezelin v.France,  1989 წლის 

გადაწყვეტილება, პარ. 34; 

250 „საქალაქო სასამართლო განმარტებას აკეთებს, რატომ არ ცნო დაზარალებულად 20 ივნისის აქციის 

საქმეზე 16 პირი, მათ შორის, მაკო გომური“, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/377intB > {ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 

https://bit.ly/377intB
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დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად მიყენებული დაზიანების ხარისხი და მექანიზმი. 

სასამართლომ მიუთითა, რომ აუცილებელია დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით 

დადგინდეს, ჩადენილია თუ არა დანაშაული და უშუალოდ რა დანაშაულის შედეგად 

მიადგა ზიანი პირს.  

მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს განმარტება არ ეწინააღმდეგება საკანონმდებლო 

მოთხოვნებს, აუცილებელია, პროკურატურამ შემჭიდროებულ ვადებში დაათვალიეროს 

ვიდეოჩანაწერები, გაშიფროს კონკრეტული ეპიზოდები და გამოავლინოს 

დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები, გამოძიების 

პროცესში მათი მაქსიმალური მონაწილეობისა და ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. 

სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ არსებული ვიდეომასალები იძლევა კონკრეტული 

დანაშაულებრივი ეპიზოდებისა და მათ შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების, მათ 

შორის, ჟურნალისტების, იდენტიფიცირების შესაძლებლობას (რაც დასაბუთებული 

ვარაუდის სტანდარტს დააკმაყოფილებს). შესაბამისად, ექსპერტიზის მიერ დაზიანების 

ზუსტი ხარისხის დადგენამდეც, შესაძლებელი იყო/არის კონკრეტული პირებისთვის 

დაზარალებულის სტატუსის მინიჭება. 

ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მაია (მაკო) გომურის დაზარალებულად ცნობის 

მიუხედავად, მას სისხლის სამართლის საქმის მხოლოდ ორი ტომი გააცნეს. სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს შესაძლებლობას, რომ დაზარალებულს 

არ გაეცნოს სისხლის სამართლის საქმის მასალები, თუ ეს გამოძიების ინტერესებს 

ეწინააღმდეგება.251 თუმცა აღნიშნული საფუძვლის შესახებ, მაკო გომურს ინფორმაცია არ 

მიწოდებია. სახალხო დამცველის აპარატმა ასევე გამოითხოვა ინფორმაცია აღნიშნულთან 

დაკავშირებით, მაგრამ პროკურატურამ მაკო გომურისთვის მასალების სრულად 

გაცნობაზე უარის სამართლებრივი საფუძველი არც სახალხო დამცველის აპარატს 

განუმარტა.252  

რეკომენდაცია 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 №074220619801 სისხლის სამართლის საქმეზე აწარმოოს ეფექტიანი გამოძიება და 

გადადგას ნაბიჯები სახალხო დამცველის წინადადებების შესასრულებლად. 

  

                                                   
251 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 57-ე მუხლის მე-2 ქვეპუნქტი. 

252 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2019 წლის 9 დეკემბრის №13/86194 და 2019 წლის 17 

დეკემბრის №13/88174 წერილები. 
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4. თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება 

 

4.1. შესავალი 

 

2019 წელს, მასშტაბური საპროტესტო აქციების დროს, პოლიციის თანამშრომელთა მიერ 

მოქალაქეთა დაკავებისას ადამიანის თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლების 

დარღვევის ფაქტებმა ტენდენციის სახე მიიღო. საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატმა, 2019 წლის 20-21 ივნისსა და 18 ნოემბერს აქციის დაშლისას  დაკავებულ პირთა 

საქმეების შესწავლის საფუძველზე, გამოავლინა  როგორც რიგი საკანონმდებლო 

ხარვეზები, ისე პოლიციელების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების 

განხორციელებისას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევის პრაქტიკა.   

კერძოდ, პოლიციელები სამართალდარღვევის დოკუმენტაციას ინდივიდუალური 

შემთხვევების აღუწერლად ადგენდნენ, რის გამოც, შეუძლებელი იყო ადმინისტრაციული 

დაკავების სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა/არარსებობის ფაქტის შეფასება. 

ადგილი ჰქონდა დაკავების 12-საათიანი ვადის დარღვევის ფაქტებს. ასევე, პირის 

დამკავებელი პოლიციელების ნაცვლად, დაკავების ოქმებს ხელს სხვა სამართალდამცავები 

აწერდნენ. დამატებითი პრობლემა იყო დაკავების ფაქტობრივი ადგილისა და დაკავების 

ოქმში მითითებული ადგილის შეუსაბამობა.  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლების 

უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანია კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით პირთა 

დაკავების პრობლემის აღმოფხვრა. ასევე, საკანონმდებლო ხარვეზები, რომლებიც პირთა 

თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებაში გაუმართლებელ ჩარევას აწესებენ, 

აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენების პრაქტიკა და თავისუფალი გადაადგილების 

უფლების უსაფუძვლო შეზღუდვის ფაქტები. სახალხო დამცველის მიერ 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ გაცემული 

რეკომენდაციების მიუხედავად, ნორმატიულ დონეზე კვლავ არ არის განსაზღვრული 

სპეციალურ ოპერაციაში მონაწილე სამართალდამცავთა მიერ სამხრე ვიდეოკამერის 

გამოყენების ვალდებულება და სპეციალური ოპერაციისას სამხრე კამერის გამოყენების 

წესი. ასევე, სპეციალურ ოპერაციებში მონაწილე სამართალდამცავები სამხრე კამერებით 

კვლავ არ არიან აღჭურვილნი.253   

                                                   
253 სახალხო დამცველმა 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა, 2 

რეკომენდაციით ასევე მიმართა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას. მათგან, გენერალურმა 

პროკურატურამ შეასრულა სახალხო დამცველის ის რეკომენდაცია, რომლითაც იგი ივანე მერაბიშვილის 

საკნიდან გაყვანის ფაქტზე ჩატარებული ყველა საგამოძიებო მოქმედების შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდებას და საქმის მასალების გაცნობას ითხოვდა, რეკომენდაცია კი, რომლითაც სახალხო დამცველი 

ნიკა მელიასა და მოქალაქე გ.გ.-ს დაკავებისას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
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წინამდებარე თავში მიმოვიხილავთ ზემოაღნიშნულ გამოწვევებს და წარმოგიდგენთ 

ივანე მერაბიშვილის საქმეზე, განახლებული გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული 

საგამოძიებო მოქმედებების შესწავლის შედეგად გამოვლენილ ხარვეზებს. 

საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

დიდმა პალატამ ივანე მერაბიშვილის საქმეზე, ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-18 მუხლის დარღვევა დაადგინა254 

კონვენციის მე-5 მუხლის (1) პუნქტით გათვალისწინებული თავისუფლების უფლებასთან 

კავშირში.255 ამ  გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით, 2018 წლის 12 ივლისს, ივანე 

მერაბიშვილის საკნიდან გაყვანისა და მის მიმართ სამსახურებრივი უფლებამოსილების 

გადამეტების ფაქტზე, გამოძიება განახლდა. 

4.2. დაკავება კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით 

 

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, პარლამენტის წევრის დაკავება ან დაპატიმრება 

მხოლოდ პარლამენტის წინასწარი თანხმობით შეიძლება. გამონაკლისს წარმოადგენს 

მხოლოდ დანაშაულზე წასწრების შემთხვევა, რომელიც დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს 

პარლამენტს და საჭიროებს ამ უკანასკნელის თანხმობას.256 

ზემოაღნიშნულ საკანონმდებლო ნორმათა დარღვევით, 2018 წელს პოლიციელებმა 

ადმინისტრაციული წესით დააკავეს ნიკა მელია, რომელიც იმ დროს საქართველოს 

პარლამენტის წევრი იყო.257 აღნიშნულ ფაქტზე დაწყებული გამოძიება 2019 წლის 24 მაისს 

შეწყდა. სახალხო დამცველის აპარატის მიერ საქმის მასალების შესწავლამ სხვადასხვა 

ხარვეზები გამოავლინა. გამოძიებამ ვერ დაადგინა, ჰქონდა თუ არა ადგილი ნიკა მელიას 

განზრახ უკანონო დაკავებას. იმის გასარკვევად, ცნობილი იყო თუ არა 

პოლიციელებისთვის მისი დეპუტატის სტატუსის შესახებ, გამოძიება პოლიციელთა 

გამოკითხვით შემოიფარგლა. გამოძიების ფარგლებში არ მოუპოვებიათ ინფორმაცია 

დამკავებელი პირის მიერ პარლამენტის ვებგვერდზე გადამოწმების ფაქტისა და დროის 

თაობაზე, არც ინფორმაცია სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისა და 

პოლიციელის სატელეფონო ზარის განხორციელებისა და დროის თაობაზე, რაც 

მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი გარემოება იყო.  

                                                   

თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტებზე 

მიმდინარე გამოძიების შედეგების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას ითხოვდა, არ შეუსრულებია. 

254 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის მე-18 მუხლის თანახმად, 

„დაუშვებელია ხსენებულ უფლებათა და თავისუფლებათა კონვენციით ნებადართული შეზღუდვების 

გამოყენება არა იმ მიზნით, რისთვისაც ისინია გათვალისწინებული“. 

255 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის 2017 წლის 28 ნოემბრის 

გადაწყვეტილება საქმეზე, „მერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“ (Merabishvili v. Georgia). 

256 საქართველოს კონსტიტუციის 39-ე მუხლის მე-2 პუნქტი. 

257 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 87. 
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საგულისხმოა, რომ პარლამენტის წევრი უკანონოდ დააკავეს საანგარიშო წელსაც. კერძოდ, 

2019 წლის 26 ნოემბერს, პოლიციელებმა დააკავეს და მოგვიანებით გაათავისუფლეს 

დეპუტატები: გიორგი ბოკერია და თენგიზ გუნავა,258 ხოლო 2019 წლის 29 ნოემბერს - 

დეპუტატი გიორგი კანდელაკი.259 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ დრომდე არ 

მოუწოდებია აპარატისთვის, ამ მიმართულებით გამოთხოვილი ინფორმაცია. 

4.3. საკანონმდებლო ხარვეზები 

 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ პრობლემურია ადმინისტრაციული 

დაკავების კანონიერების შემოწმების საკითხი.260 იმ შემთხვევაში, როდესაც პირი 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განმხილველი მოსამართლის წინაშე, 

სადავოდ ხდის ადმინისტრაციულ დაკავებას, მოსამართლე არ ამოწმებს დაკავების 

კანონიერებას და აღნიშნულს ცალკე სამართალწარმოების ფარგლებში განიხილავს. 

საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, ადმინისტრაციული დაკავების 

კანონიერება თავად სამართალდარღვევის საქმის განხილვასთან ერთად უნდა შეაფასოს 

ამ საქმის განმხილველმა სასამართლომ, როგორც ეს სისხლის სამართლის პროცესშია.261  

საკანონმდებლო ცვლილებებს საჭიროებს საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი ადმინისტრაციული დაკავების ვადებიც. 

კერძოდ, კოდექსის შესაბამისი მუხლი დაკავების განსხვავებულ ვადებს ადგენს იმის 

მიხედვით, პირი დაკავებულია სამუშაო თუ არასამუშაო დროს.262  საგულისხმოა, რომ 

ბუნდოვანია, რა იგულისხმება კოდექსის 247-ე მუხლის დისპოზიციის შემდეგ სიტყვებში: 

„ადმინისტრაციული დაკავების ვადა არასამუშაო დროს ემთხვევა“, როდესაც საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი უშვებს პირის 48 საათით დაკავების 

შესაძლებლობას. კერძოდ, გაურკვეველია, ეს მუხლი ვრცელდება ისეთ შემთხვევაზე, 

როდესაც პირის დაკავების საწყისი მომენტი ემთხვევა არასამუშაო დროს, თუ 

                                                   
258 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://bit.ly/2VLuSc1 > [ბოლოს ნანახია 01.02.2020].  
259 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://bit.ly/2vL209s  > [ბოლოს ნანახია 01.02.2020].  
260 აღნიშნულ ხედვას იზიარებს  კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 

მართლმსაჯულებისათვის“, იხ. კოალიციის მიმართვა გაეროს სპეციალურ მომხსენებელს, 

ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/38p6aAU > [ბოლოს ნანახია 04.03.2020]. 

261  საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხ. 176, 1-ლი ნაწ. (ე) ქპ., მუხ. 197, 1-ლი ნაწ. 

(ზ)ქპ. იხ. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, გვ. 505. ხელმისაწვდომია: 

< http://bit.ly/2TMCU2R > [ბოლოს ნანახია 13.03.2020]. 

262 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 247-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის 

თანახმად, „ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენის ადმინისტრაციული დაკავების ვადა არ 

უნდა აღემატებოდეს 12 საათს“, ხოლო ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, „პირი, რომლის 

ადმინისტრაციული დაკავების ვადა არასამუშაო დროს ემთხვევა, შეიძლება დაკავებულ იქნეს და 

მოთავსდეს დროებითი მოთავსების იზოლატორში უფლებამოსილი ორგანოს მიერ საქმის განხილვამდე. 

აღნიშნულ შემთხვევაში პირის დაკავების საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 48 საათს“. 

http://bit.ly/2VLuSc1
http://bit.ly/2vL209s
http://bit.ly/38p6aAU
http://bit.ly/2TMCU2R
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იგულისხმება შემთხვევა, როცა პირის დაკავების ვადის გასვლა არასამუშაო დროს 

ემთხვევა.  

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის თანახმად, წევრმა 

სახელმწიფოებმა თავიანთი მართლმსაჯულების სისტემები იმგვარად უნდა მოაწყონ, რომ 

საშვებულებო პერიოდის გამო არ შეფერხდეს იმ საკითხების სწრაფი გადაწყვეტა, 

რომლებიც პირის თავისუფლების უფლებას უკავშირდება.263   

ზემოაღნიშნულის გარდა, ასევე საგულისხმოა, რომ 2019 წლის ნოემბრის აქციების დროს 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად იყენებდა ე.წ. გარიდების 

მექანიზმს, რაც პოლიციელის მიერ პირისათვის გარკვეული ადგილის განსაზღვრული 

დროით დატოვების მოთხოვნასა და კონკრეტულ ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვაში 

გამოიხატა.   

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ იმ პირობებში, როდესაც არ არსებობს ე.წ. 

გარიდების მექანიზმის შესახებ ნორმატიულ დონეზე განსაზღვრული რეგულაციები,264 

ამით პოლიციელს მოქმედების ფართო დისკრეცია ეძლევა. სახალხო დამცველის 

შეფასებით, მნიშვნელოვანია ნორმატიულ დონეზე მოწესრიგდეს ე.წ. გარიდების 

მექანიზმის გამოყენების საფუძვლები, იმისათვის რათა განჭვრეტადი გახდეს  

პოლიციელის მიერ პირის თავისუფლების უფლებაში ჩარევის შესაძლებლობა.  

4.4.  პოლიციელების მოქმედებებისას გამოვლენილი ხარვეზები 

 

საანგარიშო პერიოდში, საპროტესო აქციების მონაწილეთა დაკავებისას, პოლიციის 

თანამშრომელთა საქმიანობაში რიგი დარღვევები გამოვლინდა. კერძოდ, 2019 წლის 20-21 

ივნისს და 18 ნოემბერს, აქციის დაშლისას სახალხო დამცველის აპარატის 

წარმომადგენლებმა მოინახულეს დაკავებულები და გასაუბრებების და დაკავებულ პირთა 

საქმეების შესწავლის საფუძველზე,  პოლიციელების საქმიანობაში შემდეგი პრობლემები 

გამოკვეთეს: პოლიციელები აქციის მონაწილეთა დაკავებისას არ იყენებდნენ სამხრე 

კამერებს; პოლიციელებს სამართალდარღვევის ოქმები შედგენილი ჰქონდათ 

სამართალდამრღვევის კონკრეტული ქმედების აღუწერლად, სამართალდარღვევისა და 

დაკავების ოქმებში ასახული დაკავების დრო არ შეესაბამება დაკავების რეალურ დროს, 

                                                   
263 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 1990 წლის 29 აგვისტოს განჩინება საქმეზე, „ე. 

ნორვეგიის წინააღმდეგ“ (E. v. Norway), პარ. 66. 

264 „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის თანახმად, „პოლიციელი უფლებამოსილია 

პირს მოსთხოვოს გარკვეული ადგილის განსაზღვრული დროით დატოვება და აუკრძალოს მას კონკრეტულ 

ტერიტორიაზე შესვლა, თუ ეს აუცილებელია საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნული შეზღუდვა 

შესაძლებელია გაგრძელდეს საფრთხის აღმოფხვრამდე.“ მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად 

მოწოდებული ინფორმაციით, ამ მუხლზე მითითება არ ხდება, შეიძლება არსებობდეს გარკვეულ 

შემთხვევებში ამ ღონისძიების გამოყენების საფუძვლები. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც აუცილებელი და 

საჭირო იქნება ქვემდგომი ნორმატიული აქტით ამ საკითხის დეტალური დარეგულირება და 

საფუძვლების და პროცედურების მკაფიოდ გაწერა.  
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ხშირ შემთხვევაში დამკავებელი პოლიციელების ნაცვლად, დაკავების ოქმებს ხელს სხვა 

სამართალდამცავები აწერდნენ. ეს უკანასკნელი იმთავითვე პრობლემურია, ვინაიდან, იმ 

შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ პირი უკანონოდ იქნა დაკავებული, ეს გაართულებს 

პასუხისმგებელი პოლიციელის ვინაობის დადგენას. დაკავებულთა უდიდესი ნაწილი 

აღნიშნავდა, რომ არ იცოდნენ დაკავების საფუძველი, არ ჰქონდათ ნანახი დაკავების ან 

სამართალდარღვევის ოქმი, ხოლო ის პირები, რომლებიც გაეცნენ ოქმებს, კატეგორიულად 

უარყოფდნენ მათში ასახულ ინფორმაციას.   

4.5.  თავისუფალი გადაადგილების უფლების უსაფუძვლო შეზღუდვა 

 

2018 წლის მსგავსად,265 2019 წელს, საქართველოს სახალხო დამცველისადმი პირთა 

ცალკეულ მიმართვებში კვლავ გამოიკვეთა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

თანამშრომელთა მიერ გარკვეული მოქალაქეებისთვის საქართველოში შემოსვლისა და 

გასვლის უსაფუძვლო აკრძალვა.  

სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების ეტაპზე, იმ შემთხვევაში, თუ პირის მიმართ 

სისხლისსამართლებრივი დევნა დაწყებული არ არის და არ არსებობს საქართველოს 

მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოსამართლის განჩინება (ან 

პროკურორის დადგენილება) ბრალდებულისთვის საქართველოს მოქალაქის 

პასპორტის/ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მოქმედების შეჩერების შესახებ, 

პირისათვის საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის - ქვეყნიდან გასვლის 

აკრძალვა დაუშვებელია.  

აღნიშნულის მიუხედავად, საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა რამდენიმე შემთხვევა, 

როდესაც პირებს სასაზღვრო-გამშვები პუნქტის თანამშრომლებმა საზღვრის გადაკვეთა 

კანონმდებლობით გაუთვალისწინებელი მოტივაციით აუკრძალეს. მაგალითისათვის, 

საქართველოს მოქალაქე თ. შ.-ს არ მიეცა სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის უფლება, 

იმის მიუხედავად, რომ სასამართლოს მისთვის არ შეუჩერებია პასპორტის მოქმედება და 

არ შეუზღუდავს სახელმწიფო საზღვრის კვეთა.266 მოქალაქე ლ. დ.-ს არ მიეცა სახელმწიფო 

საზღვრის კვეთის შესაძლებლობა იმის მიუხედავად, რომ მის მიმართ დაწყებული არ 

ყოფილა სისხლისსამართლებრივი დევნა და, შესაბამისად, მის საქმეზე არც სასამართლო 

პროცესები მიმდინარეობდა.267 შესაბამისად, სასამართლო განჩინების არარსებობის 

პირობებში, სახელმწიფო საზღვრის კვეთა აღნიშნულ მოქალაქეებს უკანონოდ 

შეეზღუდათ. 

                                                   
265 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 88. 

266 2019 წლის 4 დეკემბრის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს №MIA 6 19 03250290 წერილი და 

2019 წლის 17 დეკემბრის გენერალური პროკურატურის №13/88157 წერილი. 

267 2019 წლის 9 ოქტომბრის საქართველოს გენერალური პროკურატურის  №13/71350 წერილი და 2019 წლის 

3 ოქტომბრის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს №MIA 5 19 02629272 წერილი. 
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დამატებით, მოქალაქე დ. მ.-ს შემთხვევაში, სახალხო დამცველმა სამსახურებრივი 

შემოწმების დაწყების წინადადებით გენერალურ პროკურატურასა268 და შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მიმართა, რადგან მასაც შეეზღუდა საზღვრის დატოვების შესაძლებლობა.269 

როგორც საქართველოს გენერალური პროკურატურისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მიერ საქართველოს სახალხო დამცველისადმი გამოგზავნილ წერილებშია 

მითითებული, ამ უწყებების მიერ საქმეების შესწავლით მხოლოდ ის დადგინდა, რომ 

შესაბამისმა მოხელეებმა პირი გამოსაკითხად დაიბარეს, არ აუკრძალავთ მისთვის 

სახელმწიფო საზღვრის კვეთა და მანაც, ნებაყოფლობით, საკუთარი სურვილის 

საფუძველზე აღარ გადაკვეთა საზღვარი.270 

4.6. აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენებისას გამოვლენილი ხარვეზები 

 

აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენების საერთო სურათი, წინა წლების მსგავსად, 

უცვლელია. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე განთავსებული 

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, 2019 წელს გამოყენებული აღკვეთის 

ღონისძიებების სახეების პროცენტულობა დაახლოებით იგივეა. კერძოდ, შეფარდებულ 

აღკვეთის ღონისძიებათა ძირითადი სახეა პატიმრობა ან გირაო, სხვა სახის ღონისძიებები, 

როგორც წესი, იშვიათად გამოიყენება. 

ბრალდებული პირების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების 

რაოდენობრივი მაჩვენებელი, 2018 წელთან შედარებით, გაიზარდა. კერძოდ, 2019 წელს 

აღკვეთის ღონისძიება, ჯამში, გამოიყენეს 11031 შემთხვევაში, მათგან პატიმრობის 

პროცენტული მაჩვენებელი 47.2%-ია - 5205 შემთხვევა, მაშინ, როცა 2018 წელს, აღკვეთის 

ღონისძიება, ჯამში, 9997 შემთხვევაში იქნა გამოყენებული, საიდანაც პატიმრობის 

ხვედრითი წილი 43.1%-ია - 4308 შემთხვევა.271 

ერთ-ერთი შესაძლო მიზეზი აღკვეთის ღონისძიებების გაზრდის ნაწილში, შეიძლება იყოს 

ოჯახური დანაშაული. საქართველოს პროკურატურიდან სახალხო დამცველის 

აპარატისთვის მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 2019 წელს, მხოლოდ სსკ-ის 111, 1261 

მუხლით დევნის მაჩვენებელი 624 ერთეულით არის გაზრდილი. ამ კატეგორიის საქმეებზე, 

დანაშაულის თავისებურებიდან გამომდინარე, ხშირად ხდება პატიმრობის შეფარდება.  

                                                   
268 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის 25 მარტის №15-2/3414 წინადადება. 

269 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის 25 მარტის №15-2/3415 წინადადება. 

270 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2019 წლის 16 აპრილის №13/27357 წერილი და საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2019 წლის 11 აპრილის №MIA 3 19 00931681 წერილი. 

271 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე განთავსებული სტატისტიკური ინფორმაცია, 

ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/3aurgiH >[ბოლოს ნანახია 02.03.2020]. 

http://bit.ly/3aurgiH
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არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებების კუთხით, 2018 წლის მსგავსად, 2019 წელსაც 

უცვლელია გირაოს გამოყენების პროცენტული მაჩვენებელი. კერძოდ, გირაოს ხვედრითმა 

წილმა არასაპატიმრო ღონისძიებების დაახლოებით 96% შეადგინა.272 

გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიებების თვალსაზრისით, საანგარიშო პერიოდში 

საგულისხმო იყო ნიკა მელიას საქმე. კერძოდ, ნიკა მელიას, როგორც საპარლამენტო 

მანდატის მქონე პირის მიმართ, აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული იყო 

დამატებითი ვალდებულებები.273 მას აეკრძალა საპარლამენტო საქმიანობის შემადგენელი 

არაერთი უფლებამოსილება. საქართველოს სახალხო დამცველმა, 2019 წლის 28 ნოემბერს, 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს, სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა, რათა 

მას ჯეროვნად შეეფასებინა ნიკა მელიას მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით 

გამოყენებული დამატებითი ვალდებულებების პროპორციულობა საპარლამენტო 

მანდატთან მიმართებით.274 კერძოდ, ნიკა მელიას აღკვეთის ღონისძიების სახით, 

გირაოსთან ერთად, დამატებით ასევე აეკრძალა საგამოძიებო ორგანოს ნებართვისა და 

ინფორმირების გარეშე საცხოვრებელი ადგილის დატოვება, მოწმეებთან ნებისმიერი 

კომუნიკაცია და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას განცხადებების გაკეთება. მას 

დამატებით ასევე განესაზღვრა პირადობის მოწმობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის 

ჩაბარების ვალდებულება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ, სახალხო დამცველის მიერ 

წარდგენილ მოსაზრებაში მითითებულ საკითხებზე მსჯელობა ვერ შეძლო, რადგან ნიკა 

მელიას სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დამდგარი გამამტყუნებელი განაჩენის 

საფუძველზე შეუწყდა საპარლამენტო უფლებამოსილება. 

4.7.  ივანე მერაბიშვილის საქმე 

 

2019 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში, სახალხო დამცველის აპარატმა, ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, ივანე მერაბიშვილის საკნიდან 

გაყვანისას, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე, 2018 წლის 12 

ივლისს განახლებული გამოძიების მასალები შეისწავლა. საქმის მასალების შესწავლის 

შედეგად გაირკვა, რომ გამოძიება არაერთი კრიტიკული ხარვეზით წარიმართა, რის გამოც, 

სახალხო დამცველის შეფასებით, საქართველოს მთავრობის მიმართ ევროპის საბჭოს 

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია - აწარმოოს გამოძიება ეფექტიანი გამოძიების 

საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად - შესრულებულად ვერ ჩაითვლება.  

კერძოდ, გამოძიების ფარგლებში არ გამოკითხულა ერთ-ერთი საკვანძო მოწმის მიერ 

დასახელებული ყველა პირი, მათ შორის, მოქმედი და ყოფილი მაღალი თანამდებობის 

პირები; არ ჩატარებულა ივანე მერაბიშვილის მიერ აღწერილი სავარაუდო დამნაშავეების 

სახობრივი კომპოზიცია (facial composition); გამოძიების პერიოდში არ გამოკითხულა პირი, 

                                                   
272 იქვე. 

273 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < https://bit.ly/2OyUSTK > [ბოლოს ნანახია 01.02.2020]. 

274 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < https://bit.ly/2OyUSTK > [ბოლოს ნანახია 01.02.2020].  

https://bit.ly/2OyUSTK
https://bit.ly/2OyUSTK
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რომელმაც სხვა საქმეზე მიმდინარე სასამართლო პროცესის ფარგლებში განაცხადა, რომ 

ჰქონდა ინფორმაცია ივანე მერაბიშვილის საკნიდან გაყვანის ფაქტთან დაკავშირებით;  

განახლებული გამოძიების ფარგლებში მოპოვებული ნეიტრალური მტკიცებულებები 

ეწინააღმდეგება საკნიდან გაყვანაში სავარაუდოდ მონაწილე ერთ-ერთი პირის ჩვენებას; 

ივანე მერაბიშვილს არ მიეცა გამოძიების პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა ეფექტიანი 

გამოძიების სტანდარტის შესაბამისად. კერძოდ, უარი ეთქვა სავარაუდო დამნაშავეების 

ამოცნობის პროცესში მონაწილეობაზე და სხვ.275 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 შევიდეს ცვლილება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსში, რომლის თანახმად, ადმინისტრაციული დაკავების კანონიერების 

შემოწმება  ადმინისტრაციული საქმის განმხილველი სასამართლოს 

ვალდებულებად განისაზღვრება  

 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შევიდეს 

ცვლილება, რომლის მიხედვითაც, დაუშვებელი იქნება პირის ადმინისტრაციული 

წესით დაკავება 12 საათზე მეტი ვადით, სასამართლოში წარდგენისა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე, არასამუშაო დროის მიზეზით 

 

რეკომენდაციები 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 2020 წელს ნორმატიულად განისაზღვროს სპეციალურ ოპერაციაში მონაწილე 

სამართალდამცავთა მიერ სამხრე ვიდეოკამერის გამოყენების ვალდებულება და 

სპეციალური ოპერაციისას სამხრე კამერის გამოყენების წესი 

 2020 წელს სამხრე კამერებით აღიჭურვონ სპეციალურ ოპერაციებში მონაწილე 

სამართალდამცავები. 

 

  

                                                   
275 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 24 იანვრის კომუნიკაცია საქმეზე, „მერაბიშვილი 

საქართველოს წინააღმდეგ“ (Merabishvili v. Georgia), app.no. 72508/13, ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/3aTVsUQ  

> [ბოლოს ნანახია 13.03.2020]. 

http://bit.ly/3aTVsUQ
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5. სამართლიანი სასამართლოს უფლება  

5.1. შესავალი 

სამართლიანი სასამართლოს უფლება, გასული წლების მსგავსად, წელსაც სახალხო 

დამცველის განსაკუთრებული ყურადღების საგანი იყო. განვითარებულმა მოვლენებმა 

ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლოს უფლების უზრუნველყოფის ხარისხზე 

მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია. 2019 წელს, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა 

შერჩევის პროცესმა, ნათლად წარმოაჩინა არსებული სისტემის ხარვეზები, გამოწვევები და 

პრობლემები. ამ გამოწვევების მიუხედავად, პოზიტიურად უნდა შეფასდეს საერთო 

სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში შესული ცვლილებები,276 რამაც დახვეწა და 

უფრო განჭვრეტადი გახადა მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისმგებლობასთან 

დაკავშირებული საკითხები. მისასალმებელია სამოქალაქო კოდექსში შესული 

ცვლილება,277 რომლის მიხედვითაც, სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება ნებისმიერი 

ასაკის ბავშვისთვის იქნება უზრუნველყოფილი. 

საანგარიშო პერიოდში, სამართლიანი სასამართლოს უფლებასთან დაკავშირებით, 

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 7 გადაწყვეტილება278 გამოიტანა, 

საიდანაც კონვენციის დარღვევა 6 შემთხვევაში (2004-2009 წლებში მომხდარ ფაქტებზე) 

დადგინდა.  

წინამდებარე თავში განვიხილავთ სასამართლო სისტემაში არსებულ ინსტიტუციურ 

პრობლემებს, შევაჯამებთ უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტებასთან დაკავშირებულ 

საკითხებს და ამ პროცესში სახალხო დამცველის ჩართულობას. ასევე გავაანალიზებთ 

სამართლიანი სასამართლოს უფლების არსებით შემადგენელ ნაწილებთან 

წინააღმდეგობრივ საკანონმდებლო ჩანაწერებს, რომლებიც, ერთი მხრივ, პირებს 

თვითინკრიმინაციისგან დაცვის პრივილეგიით სარგებლობის, ხოლო, მეორე მხრივ, 

სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობას უზღუდავენ. წარმოგიდგენთ მსჯელობას 

                                                   
276„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 

2019 წელი  13 დეკემბერი. 

277 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 11981 მუხლი. 

278 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 წლის 7 ნოემბრის №72916/10  გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „გელენიძე საქართველოს წინააღმდეგ“ (GELENIDZE v. Georgia); ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს 2019 წლის 10 ოქტომბრის №8284/07  გადაწყვეტილება საქმეზე, „ბათიაშვილი საქართველოს 

წინააღმდეგ“ (BATIASHVILI v. Georgia); ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 წლის 25 

ივლისის №37809/08 გადაწყვეტილება საქმეზე, „სვანიძე საქართველოს წინააღმდეგ“ (SVANIDZE v. Georgia); 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 წლის 18 ივლისის №16812/17  გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2“ და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“ (CASE OF RUSTAVI 2 

BROADCASTING COMPANY LTD AND OTHERS v. GEORGIA); ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 

წლის 28 მარტის №39718/09 გადაწყვეტილება საქმეზე, „კერესელიძე საქართველოს წინააღმდეგ“ 

(KERESELIDZE v. Georgia); ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 წლის 14 ივლისის №36416/06 

გადაწყვეტილება საქმეზე, „კობიაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“ (KOBIASHVILI v. Georgia); ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 წლის 12 დეკემბრის №30680/09 გადაწყვეტილება საქმეზე, 

ქარცივაძე საქართველოს წინააღმდეგ“ (KARTSIVADZE v. Georgia). 
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იმ საქმეებზე, სადაც სასამართლო პროცესები კანონიერების პრინციპთან შეუსაბამოდ 

მიმდინარეობს.  

საანგარიშო პერიოდში კვლავ პრობლემა იყო საქმეთა განხილვის გაჭიანურება, ამ 

საკითხზე სახალხო დამცველის აპარატში 16 განცხადება შემოვიდა. ანგარიშში ასევე 

შევაფასებთ სასამართლოს შემადგენლობის უცვლელობის პრინციპის დარღვევის გამო 

მტკიცებულებათა უშუალოდ გამოკვლევის ხარვეზიან პრაქტიკას და ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმეების განხილვისას სამართლიანი სასამართლოს უფლების 

უგულებელყოფას. 

ანგარიშზე მუშაობის პროცესში, სახალხო დამცველის აპარატმა განსაკუთრებული 

ყურადღება დაუთმო სამართლიანი სასამართლოს უფლებასთან დაკავშირებით 

სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ რამდენიმე მნიშვნელოვან 

ანგარიშს.279 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს 

პარლამენტს 9 წინადადებით, ხოლო იუსტიციის სამინისტროს ერთი რეკომენდაციით 

მიმართა. საანგარიშო პერიოდში „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს 

ორგანულ კანონში შესული არაერთი ცვლილების მიუხედავად, პოზიტიურად მხოლოდ 

მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ კანონში შესული 

ცვლილებები უნდა შეფასდეს.280 შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტის მიერ, სახალხო 

დამცველის 9 წინადადებიდან მხოლოდ ერთი შეიძლება ჩაითვალოს შესრულებულად. 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში იუსტიციის სამინისტროს მიეცა რეკომენდაცია,   

პენიტენციური დაწესებულებების დებულებებში ცვლილების შეტანით, მოეხსნა ან 

გაეზარდა პატიმრებისთვის ოფიციალური დოკუმენტების შენახვაზე დაწესებული 

ფურცლების ლიმიტი, რადგან მას შეიძლება გავლენა ჰქონოდა პატიმართა სამართლიან 

სასამართლოს უფლებაზე. სამწუხაროდ, იუსტიციის სამინისტროს არ შეუსრულებია 

აღნიშნული რეკომენდაცია, იმის მიუხედავად, რომ ეს, საქართველოს პარლამენტის 

დადგენილების შესაბამისად, მისი ვალდებულება იყო.281 სწორედ ამის გამო, საქართველოს 

                                                   
279 „დაკარგული თვალის მიღმა“, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ანგარიში, 2019 წელი. 

„მოსამართლის როლის განსაზღვრა საქართველოს შეჯიბრებით სისხლის სამართლის პროცესში“, 

ეკატერინე ციმაკურიძე, ელენე სიჭინავა, 2019 წელი. „ოპერატიული საქმიანობა სამართალდამცავ 

ორგანოებში“, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), 2019 წელი. 

280 სამწუხაროდ, ამ კუთხით გამოწვევები კვლავ არსებობს დამოუკიდებელი ინსპექტორის არჩევის წესთან 

და დისციპლინური სამართალწარმოების ვადებთან დაკავშირებით.  

281 „2018 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე, მე-2 პუნქტი, „წ“ ქვეპუნქტი. 
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სახალხო დამცველმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს აღნიშნული 

დებულების გაუქმების მოთხოვნით მიმართა.282  

5.2. სასამართლო სისტემაში არსებული ინსტიტუციური პრობლემები 

 

სასამართლო ხელისუფლების ფორმირება და მისი ინსტიტუციურად გამართული მუშაობა 

სამართლებრივი სახელმწიფოს განვითარების ერთ-ერთი უმთავრესი წინაპირობაა. 

დამოუკიდებელი და ინსტიტუციურად გამართული სასამართლოს პირობებში 

ფაქტობრივად შეუქცევადი ხდება ადამიანის უფლებებითა და თავისუფლებებით 

შებოჭილი სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარება. საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს სამართალწარმოების პრაქტიკის შესაბამისად, სამართლიანი სასამართლოს 

კონსტიტუციური უფლება არა აბსტრაქტულად, არამედ, კონსტიტუციით დადგენილ 

ინსტიტუციურ ფარგლებში ვრცელდება283 და იგი მჭიდროდ არის დაკავშირებული 

ადამიანის უფლებებთან.284  

დამოუკიდებელი ინსპექტორის არჩევის საკითხი 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტი, სასამართლო რეფორმის ფარგლებში, 2017 

წელს შეიქმნა და მისი მიზანია მოსამართლეთა დისციპლინური გადაცდომების 

ობიექტური და მიუკერძოებელი შესწავლა. სწორედ ამ მნიშვნელოვანი ფუნქციის გამო 

კრიტიკულად აუცილებელია დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობაზე ფართო 

საზოგადოებრივი ნდობით აღჭურვილი პირის არჩევა. 

2019 წლის 13 დეკემბერს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის შესარჩევი კონკურსი გამოაცხადა.285 კონკურსში განაცხადების შეტანის 

ბოლო ვადად 26 დეკემბერი იყო მითითებული. საბჭომ საბოლოოდ დამოუკიდებელი 

ინსპექტორი მიმდინარე წლის 23 იანვარს სრული შემადგენლობის უმრავლესობით, 5 წლის 

                                                   
282 კონსტიტუციური სარჩელი: საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის მინისტრის წინააღმდეგ, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/2X02Z0v > [ბოლოს 

ნანახია 09.03.2020]. 

283 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №3/5/768,769,790,792 

გადაწყვეტილება საქმეზე, „საქართველოს პარლამენტართა ჯგუფი (დავით ბაქრაძე, სერგო რატიანი, 

როლანდ ახალაია, ლევან ბეჟაშვილი და სხვები, სულ 38 დეპუტატი) და საქართველოს მოქალაქეები 

ერასტი ჯაკობია და კარინე შახპარონიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, II პარ, 68. 

284 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის 10 ნოემბრის №1/3/421,422 გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „საქართველოს მოქალაქეები – გიორგი ყიფიანი და ავთანდილ უნგიაძე საქართველოს 

პარლამენტის წინააღმდეგ“, II, 1. 

285 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 13 დეკემბრის №1/346 გადაწყვეტილება „საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების 

შესახებ“, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < https://bit.ly/3aQV3T7 > [ბოლოს ნანახია 09.03.2020]. 

https://bit.ly/3aQV3T7
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ვადით აირჩია.286 იმის გათვალისწინებით, რომ კონკურსთან დაკავშირებული 

მნიშვნელოვანი პროცესები საანგარიშო პერიოდში განვითარდა, მიზანშეწონილი იქნება 

ამ პროცესის წინამდებარე ანგარიშში შეფასება.  

დამოუკიდებელი ინსპექტორის კონკურსის ჩატარების წესი საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტით განისაზღვრება.287 კონკურსის სამართლიანად და 

გამჭირვალეობის მაღალი ხარისხით ჩატარების უზრუნველსაყოფად, იუსტიციის უმაღლეს 

საბჭოს, რეგლამენტით არ განუსაზღვრავს გასაუბრების ჩატარების დეტალური წესი და 

მასზე გამოსარკვევი საკითხები. რეგლამენტში აგრეთვე არ არის განსაზღვრული 

კონკურსის ჩატარების ისეთი მნიშნველოვანი პრინციპები, როგორიცაა ობიექტურობა, 

საჯაროობა, ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან არიდება და სხვ.288  

აღნიშნული ნორმატიული სივრცის გათვალისწინებით, ბუნებრივია, დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის შერჩევის პროცესმა ხარვეზების ფონზე ჩაიარა. საბჭოს წინასწარ არ 

გაუცხადებია გასაუბრების ზუსტი თარიღი, ინფორმაცია ამის შესახებ, მხოლოდ 2020 წლის 

23 იანვარს, საბოლოო შედეგის გამოცხადების შემდეგ გახდა საჯარო. საზოგადოებისთვის 

უცნობია როგორც კონკურსში მონაწილე სხვა პირთა ვინაობა, ისე, გარემოებები, რომელთა 

გამოც საბჭომ კონკრეტულ კანდიდატს მიანიჭა უპირატესობა. საქართველოში მოქმედ 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად,289 საქართველოს სახალხო დამცველიც 

უარყოფითად აფასებს დამოუკიდებელი ინსპექტორის არჩევის პროცესში განვითარებულ 

მოვლენებს.   

მოქმედი რეგულაციით, დამოუკიდებელი ინსპექტორი თანამდებობაზე იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერით აირჩევა.290  

კანდიდატის კონკურში გამარჯვებისთვის, მხოლოდ საბჭოს მოსამართლე წევრების 

მხარდაჭერაც საკმარისია. იმის გათვალისწინებით, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 

ხელისუფლების სამი შტოსგან ფორმირდება, დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

ანგარიშვალდებულების მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანი იქნება, 

თუ იგი თანამდებობაზე მაღალი კვორუმით, ურთიერთშეთანხმებული გადაწყვეტილების 

საფუძველზე აირჩევა.  

                                                   
286 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < 

https://bit.ly/39MY46I > [ბოლოს ნანახია 09.03.2020]. 

287 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული  კანონი, 511 მუხლი, პუნქტი 2. 

288 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული 

რეგლამენტის 272 -ე მუხლი, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < https://bit.ly/39IQY31 > [ბოლოს ნანახია 

09.03.2020]. 

289 კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, განცხადება ხელმისაწვდომია 

< https://bit.ly/2UrVP3x > [ბოლოს ნანახია 10.03.2020]. 

290 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი, მუხლი 511, პუნქტი 21. 

https://bit.ly/39MY46I
https://bit.ly/39IQY31
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უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომის დახურვა 

სასამართლო სისტემაში გამჭვირვალობის ნაკლებობა სხვადასხვა ფორმით იჩენს თავს. 

მათ შორის, საგულისხმოა უზენაესი სასამართლოს ახლადარჩეული მოსამართლეების 

მონაწილეობით სასამართლოს პლენუმის პირველი სხდომა, რომელიც 2019 წლის 16 

დეკემბერს შედგა. პლენუმს საკასაციო სასამართლოს პალატებში ახლადარჩეული 

მოსამართლეების გამწესების, ასევე მათზე საქმეთა ელექტრონული განაწილების შესახებ 

უნდა ემსჯელა. პლენუმის სხდომაზე ასევე განიხილებოდა საკასაციო სასამართლოს 

სისხლის სამართლის საქმეთა და ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატების 

თავმჯდომარეების არჩევის საკითხი. განსახილველი საკითხების მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი ესწრებოდა 

პლენუმის სხდომას. 

მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა ყურადღებას ამახვილებს პლენუმის სხდომების 

საჯაროობაზე - „უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომა, როგორც წესი, საჯაროა“,291 

მოსამართლეების უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, ის მაინც დაიხურა და არც სახალხო 

დამცველის წარმომადგენელს მისცემია მასზე დასწრების შესაძლებლობა.292 სხდომას 

პლენუმის წევრებიდან მხოლოდ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები ესწრებოდნენ. 

სათანადო სამართლებრივი არგუმენტები სხდომის დახურვის თაობაზე, არც ადგილზე 

გაჟღერებულა და არც სხდომის ოქმშია მითითებული.293 სხდომის დახურვის 

გადაწყვეტილება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების უმრავლესობამ294 მხოლოდ იმ 

გარემოებას დააფუძნა, რომ კანონში მითითებულია „როგორც წესი“ სხდომების 

საჯაროობის შესახებ, რაც არ გამორიცხავს მის დახურვას. სხდომის ოქმის მიხედვით, 

„შალვა თადუმაძემ ითხოვა პლენუმის სხდომაზე სახალხო დამცველის წარმომადგენლის 

დასწრების თაობაზე საკითხის კენჭისყრაზე დაყენება და განმარტა, რომ რადგან პლენუმმა 

უნდა განიხილოს ორგანიზაციული საკითხები, მიზანშეწონილი იქნება სხდომის დახურვა, 

განსახილველი საკითხები არ წარმოადგენს სახალხო დამცველის ინტერესის საგანს“.  

ამ ტიპის გადაწყვეტილება კიდევ უფრო აძლიერებს სასამართლოს მიმართ უნდობლობას, 

განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ქვეყნის უმაღლესი ინსტანციის სასამართლო და მისი 

მოსამართლეები თავად უნდა იყვნენ მოწოდებული გამჭირვალობის მაღალი სტანდარტის 

დაცვისკენ.    

                                                   
291 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი, მუხ. 18 პუნქტი 7. 

292 გარეშე პირებიდან პლენუმის სხდომას მხოლოდ სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ესწრებოდა. 

293 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №6ს/165-19 წერილი.  

294 მოსამართლეები, რომლებმაც სხდომის დახურვას დაუჭირეს მხარი: მზია თოდუა, ვასილ როინიშვილი, 

მერაბ გაბინაშვილი, მირანდა ერემაძე, მამუკა ვასაძე, თამარ ზამბახიძე, შალვა თადუმაძე, ვლადიმერ 

კაკაბაძე, ლევან მიქაბერიძე, გიორგი მიქაუტაძე, გიორგი შავლიაშვილი, ქეთევან ცინცაძე, ალექსანდრე 

წულაძე.  



140 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

5.3. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევა 

 

საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ, საქართველოს უზენაეს 

სასამართლოში მოსამართლეთა მინიმალური რაოდენობა 16-დან 28-მდე გაიზარდა.295 2019 

წლის მაისში საკასაციო ინსტანციაში 20 მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობა გაჩნდა. 

კონსტიტუციის ახალი ვერსიის ამოქმედებიდან ერთ კვირაში, ისე, რომ არ ყოფილა 

გაწერილი  მოსამართლეთა ნომინირების წესები და კრიტერიუმები, საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა 10 

კანდიდატის სია წარუდგინა.296 ამან საზოგადოების სამართლიანი პროტესტი გამოიწვია, 

რის შედეგადაც საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურის გაწერაზე მუშაობა. სახალხო დამცველის აპარატი 

აქტიურად ჩაერთო ამ პროცესში.  

სახალხო დამცველის მიმართვის საფუძველზე, კანონპროექტთან დაკავშირებით 

მოსაზრებები წარმოადგინა ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის 

ორგანიზაციის დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ოფისმა (შემდგომში, ასევე, 

როგორც - ეუთო/ოდირი).297 დოკუმენტის შემუშავებაში მონაწილე ექსპერტებმა 

დეტალურად მიმოიხილეს კანონპროექტში არსებული მნიშვნელოვანი საკითხები და 

დასკვნაში შესაბამისი რეკომენდაციები ასახეს. პარალელურად, მოსაზრებები 

წარმოადგინა ვენეციის კომისიამაც.298  

ვენეციის კომისიისა და ეუთო/ოდირის მომზადებულ დოკუმენტებში ყურადღება 

გამახვილებული იყო ისეთ არსებით საკითხებზე, როგორებიცაა: ინტერესთა კონფლიქტის 

მკაფიო და ადეკვატური რეგულირების,299 ასევე, მოსამართლეობის კანდიდატთა 

საკვალიფიკაციო გამოცდისგან განთავისუფლების საკითხები.300 დოკუმენტში 

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ფარული კენჭისყრისგან მომდინარე 

საფრთხეებზე301 და შეფასებისთვის აუცილებელი კრიტერიუმების არასაკმარისობაზე.302 

კრიტიკის საგანი გახდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ, გადაწყვეტილების 

                                                   
295 საქართველოს კონსტიტუციაში 2017 წლის 13 ოქტომბერს შეტანილი ცვლილებები. 

296 დეტალურად იხილეთ: საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 92-

97.  

297 დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი, „საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის პირველი ეტაპის ანგარიში“, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2wPbCAf> [ბოლოს ნანახია 11.03.2020]. 

298 ვენეციის კომისიის დასკვნა უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა დანიშვნის შესახებ, 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:< https://bit.ly/2wPtOcC > [ბოლოს ნანახია 11.03.2020]. 

299 დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი, დასკვნა ცვლილებების პროექტზე, 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნასთან დაკავშირებით, გვ. 5, §12; 

300 იქვე. გვ. 6, §15. 

301 იქვე; 

302 იქვე. გვ. 28, §57. 

https://bit.ly/2wPtOcC
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დაუსაბუთებლად მიღების შესაძლებლობა.303 წარმოდგენილია მოსაზრებები 

მოსამართლეთა არჩევის პროცესში სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზეც.304  

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს პარლამენტში მომზადებული კანონპროექტი 

ვერ პასუხობდა არსებულ გამოწვევებს, სახალხო დამცველმა სპეციალური განცხადება 

გაავრცელა პროექტში არსებულ ხარვეზებთან დაკავშირებით,305 აგრეთვე, ისტორიაში 

პირველად გამოიყენა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული 

შესაძლებლობა და კანონპროექტთან დაკავშირებით, პლენარულ სხდომაზე მისი მოსმენა 

მოითხოვა.306 

საბოლოოდ, საქართველოს პარლამენტმა, 2019 წლის 1 მაისს მიიღო „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებებისა და 

დამატებების შესახებ კანონი. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტმა 

გაიზიარა დასკვნაში ასახული რამდენიმე რეკომენდაცია, საკანონმდებლო აქტში 

არსებითი საკითხები არ აუსახავს.307 

სახალხო დამცველმა კანონპროექტის განხილვისას და შემდგომ, უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეების არჩევის პროცესში, 13 საჯარო განცხადებაა გაავრცელა, მოამზადა 

სპეციალური ანგარიში, სადაც შეფასდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა 

შერჩევის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზები. სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, 

აგრეთვე მონაწილეობდა საბჭოსა და პარლამენტში მიმდინარე განხილვებში. 

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა კონკურსი 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 

კანდიდატების შერჩევის პროცესზე დაკვირვებამ მნიშვნელოვანი ხარვეზები გამოავლინა. 

ისინი, ერთი მხრივ, საბჭოს წევრების მიერ კანონთან შეუსაბამო გადაწყვეტილების 

                                                   
303 იქვე. გვ. 29, §61. 

304 დასკვნის მიხედვით, საქართველოს პარლამენტს მიეცა შემდეგი რეკომენდაციებიც: 1) გაუმჯობესდეს 

პროცესის ღიაობის და გამჭირვალობის სტანდარტი; 2) კანდიდატები უზრუნველყოფილი იყვნენ საბჭოს 

გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესაძლებლობით; 3) დაკონკრეტდეს კანდიდატების შესახებ შეგროვილი 

ინფორმაციის განადგურების ზუსტი დრო; 4) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ უკეთ გაიწეროს 

უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელების პროცედურა და კრიტერიუმები; 5) 

დისკრიმინაციისგან დაცვისა და გენდერული ბალანსის უზრუნველსაყოფად შექმნას სათანადო 

გარანტიები.  

305 სახალხო დამცველის 2019 წლის 20 მარტის საჯარო განცხადება. ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < 

https://bit.ly/2mDG4bx > [ბოლოს ნანახია:  09.03.2020].  

306 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 154-ე მუხლი. 

307 საქართველოს პარლამენტს არ გაუზიარებია შემდეგი რეკომენდაციები: 1) შეფასებისთვის 

აუცილებელი კრიტერიუმების უზრუნველყოფა; 2) საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების, 

კრიტერიუმების შესაბამისად, დასაბუთების ვალდებულება; 3) დისკრიმინაციისგან დაცვისა და 

გენდერული ბალანსის უზრუნველყოფა; 4) კანდიდატის შესაძლებლობა, სასამართლო ორგანოში 

გაასაჩივროს საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება; 5) ფარული კენჭისყრა;  

https://bit.ly/2mDG4bx
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მიღებით, ხოლო მეორე მხრივ, კანონმდებლობაში არსებული პრობლემური ჩანაწერებით 

იყო გამოწვეული.  

მოსამართლეთა შერჩევის პროცესი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სამ ეტაპად 

მიმდინარეობდა. თავდაპირველად, საბჭოს წევრებმა 137 კანდიდატიდან 50 კონკურსანტი 

გამოავლინეს, რომლებიც შემდეგ ეტაპზე ფარული კენჭისყრით გადავიდნენ. შედეგებზე 

დაკვირვებამ გამოავლინა, რომ 13-დან 10 ბიულეტენი გამოირჩეოდა დამთხვევების ძალიან 

მაღალი, არაბუნებრივი ხარისხით. დამთხვევის მაჩვენებელმა კითხვები გააჩინა საბჭოს 

წევრებს შორის არსებულ შესაძლო შეთანხმებაზე, კონკრეტული კანდიდატებისთვის ხმის 

მიცემის პროცესში.308 ამ პროცესს ხელს უწყობდა საკანონმდებლო ჩანაწერიც, რომლის 

მიხედვითაც საბჭოს წევრები არ არიან ვალდებულნი, დაასაბუთონ თავიანთი შეფასებები, 

ასევე არ ყოფილა განსაზღვრული კანდიდატთა კეთილსინდისიერებისა და 

კომპეტენტურობის შეფასების კონკრეტული მექანიზმი. 

ამის შემდეგ, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, 2019 წლის 17 ივლისს დაიწყო და 15 

აგვისტომდე გაგრძელდა მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება. აღსანიშნავია, 

რომ გასაუბრების პროცესის დიდი ნაწილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების 

დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. საბჭოს მოსამართლე წევრები, ხშირად, 

არაკორექტულები იყვნენ არამოსამართლე წევრების - ანა დოლიძისა და ნაზი 

ჯანეზაშვილის მიმართ.  

2019 წლის 4 სექტემბერს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 12 წევრი,309 კანდიდატთა ე.წ. 

გრძელი სიის, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე 

გამოცხადებული ვაკანსიის რაოდენობამდე შემცირების მიზნით შეიკრიბა. კენჭისყრის 

შედეგების ანალიზის შედეგად ირკვევა, რომ საბჭოს 10-მა წევრმა ჯამური 200 ხმიდან310 164, 

20 კანდიდატის მხარდასაჭერად გამოიყენა, რითაც გარანტირებული გახადა მათი 

მომდევნო ეტაპზე გადასვლა, ხოლო დარჩენილი 36 ხმა იმგვარად გადაანაწილა, რომ 

არსებითი გავლენა პროცესზე ვეღარ მოეხდინა. იმის გათვალისწინებით, რომ შეფასების 

მოქმედი სისტემის ფარგლებში მინიჭებული ქულა არ საბუთდება, რთულია კონკრეტული 

დასკვნების გაკეთება, თუმცა კითხვებს აჩენს საბჭოს 10 წევრის გადაწყვეტილება, 

რომლებმაც მათ მიერ მაღალი ქულით შეფასებულ რამდენიმე კანდიდატს აღარ მისცეს 

შესაძლებლობა, ყოფილიყვნენ საბოლოოდ ნომინირებულნი უზენაესი მოსამართლის 

კანდიდატად საქართველოს პარლამენტში. 

იმის მიუხედავად, რომ კანონმდებლობა იმპერატიულად ადგენს უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლისთვის მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ქონის 

                                                   
308 იქვე. გვ. 29. 

309 სხდომას არ დასწრებია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ანა დოლიძე. 

310 თითოეულ კანდიდატს ჰქონდა 20 ხმა. 
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აუცილებლობას,311 საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენილი სიის 3 კანდიდატის312 

საგანმანათლებლო ხარისხი არ შეესაბამებოდა კანონის მოთხოვნას. ცალკე აღნიშვნას 

საჭიროებს შერჩევის პროცესში გამოვლენილი ინტერესთა კონფლიქტი. იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს წევრმა, ირაკლი შენგელიამ თავი არ აიცილა, მაშინ როდესაც ერთ-ერთი 

კანდიდატი მისი ცოლისძმა იყო. ასევე, მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლეობის 

კანდიდატმა, გიორგი მიქაუტაძემ, როგორც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა, 

არსებული ინტერესთა კონფლიქტის გამო აიცილა თავი, იგი როგორც აპარატის 

ხელმძღვანელი, ჩვეულებრივ განაგრძობდა საქმიანობას. 

არასაკმარისი პროცედურული გარანტიებისა და საბჭოს წევრების დამოკიდებულების 

გათვალისწინებით, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წარმართულმა პროცესმა, 

სამწუხაროდ, საბოლოოდ ვერ შეძლო ობიექტური დამკვირვებლის დარწმუნება იმაში, რომ 

პარლამენტში წარდგენილი კანდიდატები ყველაზე კომპეტენტურები და 

კეთილსინდისიერები იყვნენ. 

ზემოაღნიშნული გარემოებების გარდა, საბჭოში განვითარებულ პროცესს, ცალკეული 

წევრების მხრიდან მუდმივად თან სდევდა საქართველოს სახალხო დამცველის კრიტიკა 

და მისი, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული ინსტიტუტის, 

დისკრედიტაციის მცდელობა.  

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით, სახალხო 

დამცველმა მოამზადა სპეციალური ანგარიში, რომელიც საქართველოს პარლამენტს 

მიეწოდა, რათა გამოსწორებულიყო ის ხარვეზები, რომლებიც საბჭოს დონეზე წარმოჩინდა. 

პარალელურად, პარლამენტს წარედგინა  რეკომენდაცია, შემუშავებულიყო ისეთი 

საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც გამორიცხავდნენ თვითნებობას იუსტიციის 

უმაღლეს საბჭოში გადაწყვეტილებების მიღებისას, უზრუნველყოფდნენ ინტერესთა 

კონფლიქტის აცილების მაღალ სტანდარტს, გამჭვირვალობას და პროცესის სრულ 

საჯაროობას, მათ შორის, საბჭოში ღია კენჭისყრისა და გადაწყვეტილებების დასაბუთების 

ვალდებულების შემოღებით და ასევე, შექმნიდნენ მიღებული გადაწყვეტილებების 

გასაჩივრების შესაძლებლობას.313 

პარალელურად, საქართველოს სახალხო დამცველმა საკონსტიტუციო სასამართლოში 

გაასაჩივრა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 

სხვადასხვა ნორმა, რომლებიც არაკონსტიტუციურად უზღუდავენ პირებს საჯარო 

                                                   
311 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი, მუხლი 34, პუნქტი 1. 

312 შალვა თადუმაძის, ზაზა თავაძის და მირანდა ერემაძის საგანმანათლებლო ხარისხი არ შეესაბამებოდა 

კანონის მოთხოვნას. 

313 სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 

კანდიდატების იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ შერჩევის მონიტორინგის ანგარიში“, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე:  <https://bit.ly/2UP6O5Y> [ბოლოს ნანახია: 09.09.2020]. 
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თანამდებობის დაკავების უფლებას, საბჭოს მიერ დაუსაბუთებელი და ფარული 

გადაწყვეტილების მიღების გამო. 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევა პარლამენტში  

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის პროცესი პარლამენტში 6 

სექტემბრიდან 12 დეკემბრამდე პერიოდში მიმდინარეობდა. მისი ძირითადი ნაწილი 

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა წარმართა. კომიტეტმა თავდაპირველად, 11 სექტემბრის 

სხდომაზე სამუშაო ჯგუფი შექმნა, რომლის მუშაობის ხანგრძლივობაც მხოლოდ 10 დღით 

შემოიფარგლა და 20 სექტემბერს დასრულდა. სამუშაო ჯგუფს უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეობის კანდიდატების კანონის მოთხოვნებთან ფორმალური შესაბამისობა 

უნდა შეემოწმებინა. აღნიშნული ვადა თავიდანვე გამორიცხავდა ჯგუფის ჯეროვან 

საქმიანობას. მისი მუშაობის მანძილზე კანდიდატებისა და უწყებებისაგან ინფორმაციის 

მხოლოდ ნაწილის გამოთხოვა მოესწრო, თუმცა ჯგუფს სრულად არ უმსჯელია მიღებულ 

ინფორმაციაზე, რადგან სრულყოფილი დოკუმენტაცია მისი მუშაობის დასრულების 

შემდეგ იქნა მიღებული, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში, გამოთხოვილიც კი.314 ამის 

მიუხედავად, „კომიტეტის სამუშაო ჯგუფის წევრთა აზრით, საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს მიერ საქართველოს პარლამენტისთვის ასარჩევად წარდგენილი 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები შეესაბამებოდნენ 

საქართველოს კონსტიტუციითა და სხვა ნორმატიული აქტებით დადგენილ ფორმალურ 

მოთხოვნებს“.315 დოკუმენტაციის სრულყოფილად შესწავლამდე, სამუშაო ჯგუფის 

წევრების მიერ მსგავსი შეფასების განვითარება ობიექტურობას მოკლებულია და 

არასარწმუნოა.  

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, 23 სექტემბრიდან 8 ნოემბრამდე პერიოდში, ოცივე 

კანდიდატს მოუსმინა. თითო კანდიდატის მოსმენას დაახლოებით 1 დღე ეთმობოდა. 

მოსმენა პირდაპირი ეთერით გადაიცემოდა. პარლამენტის წევრების გარდა, 

კანდიდატებისათვის კითხვების დასმის შესაძლებლობა სახალხო დამცველის, 

იურიდიული დახმარების სამსახურის, ადვოკატთა ასოციაციისა და „კოალიცია 

დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის“ წარმომადგენლებს 

ჰქონდათ. მნიშვნელოვანი იყო გამჭვირვალობის ის მაღალი ხარისხი, რაც კომიტეტმა 

უზრუნველყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენისას. ამის 

მიუხედავად, სამწუხაროდ, მხოლოდ ეს არ აღმოჩდა საკმარისი პარლამენტის მიერ 

დამაჯერებელი და ადეკვატური გადაწყვეტილებების მისაღებად.   

                                                   
314 ცალკეული ინფორმაციის გამოთხოვის გადაწყვეტილება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 2019 წლის 

23 სექტემბრის სხდომაზე მიიღო. ამ დროისათვის ჯგუფს მუშაობა 3 დღის დასრულებული ჰქონდა.  

315 ამონარიდი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის 2019 წლის 12 დეკემბრის №2-22113/19 დასკვნიდან „2019 

წლის 6 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტისათვის ასარჩევად წარმოდგენილი საქართველოს 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შესახებ“, გვ. 4. ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

< https://bit.ly/3cRmu11 > [ბოლოს ნანახია: 06.03.20 წ.]. 

https://bit.ly/3cRmu11
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2019 წლის 12 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 

კენჭი უყარა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 19 კანდიდატს316 და ჯამში 14 

მათგანის არჩევის რეკომენდაცია გასცა. აღნიშნული პროცედურა პარლამენტის 

რეგლამენტის მოთხოვნებთან შეუსაბამოდ წარიმართა. საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტი ცხადად მიუთითებს, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 

კანდიდატების მოსმენის შემდეგ, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მათი კონსტიტუციის 

ან/და სხვა კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობის თაობაზე დასკვნა უნდა შეიმუშაოს.317 

12 დეკემბრის კომიტეტის სხდომაზე კი, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 

კანდიდატებს ისე ეყარათ კენჭი, რომ არც გამოცხადებულა, კომიტეტს კონსტიტუციით 

დადგენილ რომელ მოთხოვნებთან შესაბამისობა უნდა დაედგინა და რის თაობაზე უნდა 

ემსჯელა. იმ პირობებში, როდესაც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დაუსაბუთებელი 

გადაწყვეტილებები მიიღო და ისე წარუდგინა საქართველოს პარლამენტს უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები, პარლამენტში რეგლამენტის მინიმალური 

მოთხოვნების დაუცველად პროცესის წარმართვამ აღნიშნული პრობლემა კიდევ უფრო 

გააღრმავა.  

საქართველოს პარლამენტმა ყურადღების მიღმა დატოვა სახალხო დამცველის სპეციალურ 

ანგარიშში მითითებული ჩავარდნები, რასაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დონეზე 

ჰქონდა ადგილი. მათ შორისაა ის გარემოება, რომ საბჭოს მიერ პარლამენტისათვის 

წარდგენილი 20 კანდიდატიდან 5-ს არ ჰქონდა საუკეთესო შეფასება. საბჭომ პარლამენტს 

წარუდგინა 15 საუკეთესო შეფასების მქონე კანდიდატი და კიდევ 5 კანდიდატი, 

რომელთაც სხვა კანდიდატებზე დაბალი შეფასება ჰქონდათ. საბჭოს მხრიდან 

დასაბუთების არარსებობისა და შემფასებელთა ანონიმურობის პირობებში, 

რასაკვირველია, არსებობს ეჭვები ქულების თვითნებურად მინიჭებასთან დაკავშირებით 

და რთულია იმის თქმა, რომ ყველაზე მაღალი ქულების/შეფასების მქონე კანდიდატები 

სხვა კანდიდატებზე უკეთესები არიან კეთილსინდისიერებითა და კომპეტენტურობით, 

თუმცა ისიც აშკარაა, რომ პარლამენტის ფარგლებში ამას საერთოდ არ მისცემია რაიმე 

შეფასება და მის მიერ საბოლოოდ არჩეულ 14 მოსამართლეს შორის 3-ს არ ჰქონია 

საუკეთესო შეფასება. 

სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშის ფოკუსში ასევე მოხვდა უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების კანონმდებლობის მოთხოვნებთან 

ფორმალური შესაბამისობის პრობლემა.318 ერთ-ერთმა კანდიდატმა თავისი კანდიდატურა 

                                                   
316 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ პარლამენტისათვის წარდგენილი 20 კანდიდატიდან, 1-მა საკუთარი 

კანდიდატურა კენჭისყრამდე მოხსნა. 

317 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 205-ე მუხლის მე-2, 31 და მე-4 პუნქტები. 

318 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 34-ე მუხლის პირველი პუნქტი 

მოსამართლედ პირის განწესების ერთ-ერთ წინაპირობად სწორედ უმაღლესი იურიდიული განათლების 

არანაკლებ მაგისტრის ხარისხით ფლობას მიიჩნევს. ამასთან, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 89-ე მუხლის მე-8 პუნქტის მიხედვით კი, მაგისტრის დიპლომთან 

გათანაბრებულია 2005-2006 სასწავლო წლის დაწყებამდე არანაკლებ 5-წლიანი საგანმანათლებლო 
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ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ მოხსნა. ასევე, შეკითხვები წამოიჭრა შალვა თადუმაძის 

მიერ უმაღლესი იურიდიული განათლების მაგისტრის ხარისხით ფლობასთან 

დაკავშირებითაც319, რასაც კანდიდატი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე 

მოსმენისას გამოეხმაურა. მიღებული პასუხები სახალხო დამცველმა შესაბამის 

უწყებებთან გადაამოწმა, დამატებით გამოკვეთილი გარემოებების შესახებ კი იურიდიულ 

საკითხთა კომიტეტს 2019 წლის 6 ნოემბერს წერილით აცნობა, თუმცა კომიტეტს, არც 

სპეციალურ ანგარიშში და არც წერილში, მოყვანილ გარემოებებზე არ უმსჯელია. 

დამატებით მოპოვებული მასალების მიხედვით, შალვა თადუმაძის მტკიცების 

მიუხედავად, რომ მან ინსტიტუტში სწავლის განმავლობაში 5 კურსი დაფარა, არქივში 

იძებნება დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ შესაბამის სასწავლო წლებში 

სამართალმცოდნეობის პროგრამა ამ სასწავლებელში მხოლოდ 4 კურსს მოიცავდა.320 

შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოში საერთოდ არ აღმოჩდა ის სამართლებრივი 

დოკუმენტები, რომელთა არსებობაზეც შალვა თადუმაძე საკუთარ არგუმენტებს 

ამყარებდა.321 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან მიღებული 

ინფორმაციით322 ასევე ირკვევა, რომ უწყებას დადასტურებული აქვს ამავე 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული 3 დიპლომის ნამდვილობა, სადაც 

უნივერსიტეტში ჩარიცხვის და დასრულების წლად იგივე წლებია მითითებული. 

                                                   
პროგრამის დასრულების შედეგად მიღებული უმაღლესი განათლების დიპლომი. უფრო ნაკლები 

ხანგრძლივობის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მიღებული დიპლომი 

გათანაბრებულია ბაკალავრის დიპლომთან. 

319 შეკითხვებს აჩენდა შემდეგი გარემოებები: 1. დიპლომში მითითებულია, რომ ის ნ. დუმბაძის 

სახელობის თბილისის ჰუმანიტარულ ინსტიტუტში ჩაირიცხა 1993 წელს, მაშინ როდესაც დაწესებულებამ 

ლიცენზია 1994 წლის 25 აგვისტოს მიიღო. 2. 1993 წელს შალვა თადუმაძე მხოლოდ 15 წლის იყო. 3. 

დიპლომში საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდებად მითითებულია „ნ. დუმბაძის სახელობის 

თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი“ მაშინ, როდესაც ეს სახელწოდება მას ვაკე-საბურთალოს 

სასამართლოს 2003 წლის 5 დეკემბრის დადგენილების საფუძველზე ეწოდა, ხოლო დიპლომი გაცემულია 

1998 წელს. 4. საარქივო მასალებში დაცულია თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტის იურიდიული 

ფაკულტეტის მხოლოდ 1997-1998 სასწავლო წლის სასწავლო სამუშაო გეგმა, რომელიც 4 (ოთხ) კურსს 

მოიცავს. 
320 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2019 წლის 16 ოქტომბრის №MES 9 19 

01399251 წერილი. 

321 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2019 წლის 16 ოქტომბრის №MES 9 19 

01399251 წერილში მითითებულია: „[განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ] ცენტრში არ 

მოიპოვება ინფორმაცია იმ სამართლებრივი აქტის თაობაზე, რომელიც განსაზღვრავდა უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების დიპლომის ფორმას ან/და მისი შედგენის/შევსების/გაცემის წესს 

1998 წლის ივნისის მდგომარეობით“. აღნიშნული სამართლებრივი აქტი ასევე არ იძებნება საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნეში, თუმცა კანდიდატი სწორედ მასზე აპელირებდა. სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრში ასევე არ აღმოჩნდა რაიმე სამართლებრივი აქტი ექსტერნატის ფორმით 

უმაღლესი იურიდიული განათლების მიღებაზე, იმ დროს მოქმედ კანონში კი, მითითებული არ არის, რომ 

აღნიშნული გულისხმობს 2 კურსის ერთდროულად გავლის შესაძლებლობას, რაზეც შალვა თადუმაძემ 

ასევე მიუთითა საკომიტეტო მოსმენაზე.   

322 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2019 წლის 28 ოქტომბრის №MES 1 19 

01468355 წერილი. 
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აღსანიშნავია, რომ სამივე ამ შემთხვევაში დიპლომის მფლობელები თბილისის 

ჰუმანიტარულ ინსტიტუტში გადმოსულები იყვნენ სხვა დაწესებულებებიდან, 

რომლებზეც ლიცენზია 1991 წელს გაიცა და მათზე გაცემული დიპლომი 5-წლიანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის გამო მიჩნეულ იქნა მაგისტრთან გათანაბრებულად. 

აშკარაა, რომ ამ 3 საქმეში არსებული გარემოებები განსხვავდება შალვა თადუმაძის 

საქმეში არსებული გარემოებებისგან. შალვა თადუმაძეს სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის დიპლომის ნამდვილობის დადასტურების 

თაობაზე არ მიუმართავს. 

სახალხო დამცველისათვის ზემოაღნიშნული საკითხი მნიშვნელოვანია იმდენად, 

რამდენადაც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადამიანის უფლებებთან - სამართლიანი 

სასამართლოს უფლებასა და საჯარო თანამდებობის დაკავების უფლებასთან. 

აღსანიშნავია, რომ ეუთო/ოდირმა მის მიერ გამოქვეყნებულ საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის პირველი ეტაპის ანგარიშში323 

მიანიშნა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის კონტექსტში ადამიანის 

უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევაზე, ვინაიდან სწორედ 

აღნიშნული ნორმა ადგენს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს 

მინიმალურ გარანტიებს. 2019 წლის 12 მარტს მიღებულ გადაწყვეტილებაში ადამიანის 

უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ 

კანონის საფუძველზე შექმნილი სასამართლო მჭიდროდ არის დაკავშირებული მე-6 

მუხლის პირველი პუნქტის სხვა მოთხოვნებთან, რომლებიც სასამართლოს 

დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებლობას უკავშირდება და ასევე, დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში კანონის უზენაესობის ფუნდამენტური პრინციპის განუყოფელი 

ნაწილია.324 აღნიშნული საკითხი უკავშირდება ნდობას, რომელიც დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში სასამართლოებმა უნდა შთააგონონ საზოგადოებას.325 საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით კი, „საქართველოს კონსტიტუციის 31-ე 

მუხლის პირველი პუნქტით გარანტირებული სამართლიანი სასამართლოს უფლება ასევე 

გულისხმობს პირის უფლებას, რომ საკუთარი უფლებების დასაცავად მიმართოს 

კონსტიტუციური სტანდარტების შესაბამისად დაკომპლექტებულ სასამართლოს“.326 

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის 

პროცესის სერიოზული დარღვევებით წარმართვის მიუხედავად, იურიდიულ საკითხთა 

კომიტეტმა კანდიდატების აბსოლუტურ უმრავლესობაზე, დაახლოებით ¾-ზე გასცა მათი 

                                                   
323 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის პირველი ეტაპის 

ანგარიში, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი, გვ. 11, 28. 
324 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 წლის 12 მარტის გადაწყვეტილება საქმეზე, 

„გუდმუნდურ ანდრი ასტრადსონი ისლანდიის წინააღმდეგ“, განაცხადი №26374/18, პარა. 99. 

325 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2015 წლის 23 აპრილის გადაწყვეტილება საქმეზე, 

„მორისი საფრანგეთის წინააღმდეგ“, განაცხადი №29369/10, პარ. 78. 

326 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019 წლის 17 დეკემბრის საოქმო ჩანაწერი №3/24/1459, 

საქმეზე, „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, პარ. 32. 
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არჩევის რეკომენდაცია, რითაც მხარი დაუჭირა საბჭოში გამართულ ხარვეზიან პროცესსა 

და საბჭოს მიერ მიღებულ პრობლემურ გადაწყვეტილებებს. კომიტეტის მიერ 

მხარდაჭერილმა უკლებლივ ყველა კანდიდატმა რამდენიმე წუთში მხარდაჭერა მიიღო 

პლენარულ სხდომაზეც. საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ პარლამენტის მიერ 

მხარდაჭერილი კანდიდატების ნაწილი კომპეტენციის მინიმალურ ზღვარსაც კი ვერ 

აკმაყოფილებს (მათ მიერ საჯაროდ გაცემული შეკითხვების პასუხებიდან გამომდინარე). 

შესაბამისად, პარლამენტის გადაწყვეტილებამ სასამართლო სისტემის მიმართ ისედაც 

დაბალი ნდობა კიდევ უფრო შეამცირა და მართლმსაჯულების სისტემას სერიოზული 

ზიანი მიაყენა.  

ეუთო/ოდირის შეფასებით, „მოსამართლეთა დასანიშნად პლენარული კენჭისყრის 

გაგრძელების გადაწყვეტილება, პოლიტიკური კრიზისის, ოპოზიციის ბოიკოტის, პროცესის 

გადადების მოწოდების და კომიტეტსა და პლენარულ სხდომაზე არსებული 

მნიშვნელოვანი შეფერხებების ფონზე, ეჭვქვეშ აყენებს ხელისუფლების მიზნის 

გულწრფელობას - პროცესი ყოფილიყო ღია და გამჭვირვალე, რომელიც უზრუნველყოფდა 

ფართო პოლიტიკურ მხარდაჭერას და აამაღლებდა საზოგადოების ნდობას სასამართლო 

ხელისუფლების მიმართ“.327 

 

5.4. საქმის გონივრულ ვადაში განხილვის უფლება 

სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა  

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში სახალხო დამცველმა აღნიშნა, რომ სისხლის 

სამართლის საქმეთა არსებითი განხილვა ხშირად ჭიანურდება და კანონმდებლობით 

იმპერატიულად დადგენილ ვადებს არაგონივრულად სცდება.328 ეს ტენდენცია 

განსაკუთრებით საგანგაშო იყო სააპელაციო სასამართლოებში, ასევე, პატიმრების 

გასაჩივრებულ ადმინისტრაციულ საქმეებში. სახალხო დამცველმა ასევე მიუთითა, რომ 

არაგონივრულად, მათ შორის 5 თვის დაგვიანებით, ჭიანურდებოდა მხარისთვის 

გადაწყვეტილების ჩაბარება.329 

მიმდინარე წელს ეს ტენდენცია არ შეცვლილა. მოპოვებული სტატისტიკური ინფორმაციის 

თანახმად, არასაპატიმრო საქმეების დასრულება კანონით განსაზღვრულ ვადაში მხოლოდ 

გორის რაიონულმა სასამართლომ შეძლო.330 განსაკუთრებით გამოსარჩევია ბათუმის 

საქალაქო სასამართლო, რომელმაც 6 შემთხვევაში მსჯავრდებულს გამამტყუნებელი 

                                                   
327 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის „საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის მეორე ანგარიში“, ივნისი-დეკემბერი 2019, გვ. 3. 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/39AqFeM> [ბოლოს ნანახია: 06.03.20 წ.] 

328 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 98. 

329 იქვე, გვ. 98-99. 

330 გორის რაიონული სასამართლოს 2020 წლის 3 იანვრის №6 წერილი. 
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განაჩენი სამიდან ხუთ თვემდე ვადის დაგვიანებით გადასცა.331 აღნიშნულ პირთა შორის 

იყო მსჯავრდებული ზ. ბ., რომლის საქმე სახალხო დამცველის აპარატმა 

ინდივიდუალურად შეისწავლა და ვადის 6 თვით დაგვიანება გამოავლინა. საგულისხმოა 

ისიც, რომ სასამართლოების ნაწილმა332 აპარატს აღნიშნული მონაცემის წარდგენაზე უარი 

მონაცემების დაუმუშავებლობის გამო განუცხადა. 

გაჭიანურებული საქმის განხილვის შემთხვევაა 2017 წლის 13 მაისს საქართველოს 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის იმჟამინდელი უფროსის, ლაშა თორდიას მიმართ 

ყოფილი მთავარი პროკურორის, ოთარ ფარცხალაძის მხრიდან განხორციელებული 

შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედების, ფიზიკური შეურაცხყოფის, ამ დრომდე 

შეუფასებლობა. ლაშა თორდიას მიმართ ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე ბრალი წაეყენათ 

ოთარ ფარცხალაძესა და მ. ჩ.-ს. მოცემულ საქმეზე ამ დრომდე ასევე არ დამდგარა 

სასამართლო განაჩენი, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმე 

არსებითი განხილვისთვის 2019 წლის 30 იანვარს შევიდა.333 აღნიშნულ საქმეზე მიმდინარე 

გამოძიება სახალხო დამცველმა 2017 წლის ანგარიშშიც შეაფასა და გამოძიების 

არაეფექტიანობაზე მიუთითა.334 

დამატებით, აღსანიშნავია, რომ საქმის გონივრულ ვადაში განხილვის კუთხით, 

პრობლემები გამოიკვეთა სააპელაციო და საკასაციო სასამართლოებშიც. თბილისის 

სააპელაციო სასამართლოს მიერ განხილული 1949 საქმიდან 481 საქმის განხილვა 

გაჭიანურდა,335 ხოლო ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში განხილული 952 საჩივრიდან 

- 152 საჩივრის.336 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს337 სისხლის სამართლის საქმეთა 

პალატაში 2019 წელს განხილული 502 საჩივრიდან კანონით განსაზღვრული ვადის 

დარღვევით დასრულდა 26 საქმის განხილვა. 

სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეთა განხილვა 

საანგარიშო პერიოდში კვლავ პრობლემად რჩება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული 

საქმეების კანონით განსაზღვრულ ვადაში განხილვის საკითხი სააპელაციო 

სასამართლოებში.  

თბილისის სააპელაციო სასამართლოებიდან მოწოდებული სტატისტიკური მონაცემების 

ანალიზის საფუძველზე ირკვევა, რომ საქმეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი საპროცესო 

ვადების დარღვევით მიმდინარეობს. სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმის 

                                                   
331 ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 2 ოქტომბრის №1046გ/კ წერილი.  

332 თელავის რაიონული სასამართლოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №698 წერილი, თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს 2020 წლის 1 იანვრის №34167 წერილი,  

333 2019 წლის 26 დეკემბრის თბილისის საქალაქო სასამართლოს №1/295-19 წერილი.  

334 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 65. 

335 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2019 წლის 31 დეკემბრის №1/10934 წერილი. 

336 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 2020 წლის 15 იანვრის №40-2/10 წერილი. 

337 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2019 წლის 30 დეკემბრის №პ-1451-19 წერილი. 
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განხილვისთვის საქართველოს სააპელაციო სასამართლოებს კანონით განსაზღვრული 2-

თვიანი ვადა აქვთ, რომელიც მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში შეიძლება 5 თვემდე 

გახანგრძლივდეს.338 

იმის გათვალისწინებით, რომ სახალხო დამცველის აპარატს 2019 წლის პირველი იანვრიდან 

2020 წლის თებერვლამდე არსებული მონაცემები მიეწოდა, თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოში საქმის წარმოების ხანგრძლივობის შესახებ, ანგარიშში მხოლოდ 2019 

წლის პირველი ცხრა თვის მონაცემები შეფასდება, რადგან უკვე ოქტომბერში 

დარეგისტრირებულ სააპელაციო საჩივარზე განხილვის ვადა ჯერ კიდევ არ იყო 

ამოწურული. 

წარმოდგენილი ინფორმაციის თანახმად,339 2019 წელს თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაში დარეგისტრირებული 1847 საჩივრიდან 2 

თვის ვადაში დასრულდა მხოლოდ 374 (20%) საქმის განხილვა, ხოლო 5 თვის ვადაში - 541 

(29%) საქმისა. შესაბამისად, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 

პალატაში საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში 2019 წელს რეგისტრირებული 

საჩივრების დაახლოებით 51% -ის განხილვა არ დასრულებულა. 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატებში, 2019 წელს 

სულ დარეგისტრირდა 1480 საჩივარი, მათგან 2 თვის ვადაში წარმოება დასრულდა 315 (21%) 

საჩივარზე, ხოლო 5 თვის ვადაში სასამართლომ 416 (28%) სააპელაციო საჩივარი განიხილა. 

შესაბამისად, თბილისის სააპელაციო სასამართლოების ადმინისტრაციულ საქმეთა 

პალატაში საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში 2019 წელს რეგისტრირებული 

საჩივრების დაახლოებით 51%-ის  განხილვა არ დასრულებულა. 

საქართველოს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საპროცესო კანონმდებლობების 

შესაბამისად, საქართველოს უზენაეს სასამართლოს ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო 

პალატებს, საკასაციო საჩივრის დასაშვებად მიღების შესახებ გადაწყვეტილების 

მისაღებად, 3-თვიანი ვადა340 აქვთ, 6 თვიანი ვადა კი, საბოლოო გადაწყვეტილების 

მისაღებად.341  

საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან კომუნიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ 

საკასაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაში, საანგარიშო პერიოდში 1429 

საჩივარი დარეგისტრირდა.342 დაუშვებლად ცნობილი 430 საქმიდან, 3-თვიანი ვადის 

დარღვევით სასამართლომ 192 საჩივარი (44.6%) განიხილა, ხოლო დასაშვებად ცნობილი 999 

                                                   
338 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, მუხლი 59, ნაწილი 3. 

339 თბილისის სააპელაციო სასამართლო 2020 წლის 19 თებერვლის №3/906 წერილი. 

340 სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, მუხლი 401, ნაწილი 3; ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, 

მუხლი 41, ნაწილი 31. 

341 სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, მუხლი 391, ნაწილი 6, ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი მუხლი 

34, ნაწილი 4. 

342 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2020 წლის 14 თებერვლის №პ-67-20 წერილი. 
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საქმიდან, 6-თვიან ვადაში სასამართლომ საქმის წარმოება მხოლოდ 14 (1.4 %) შემთხვევაში 

დაასრულა. 

საკასაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში, 2019 წელს 1218 საჩივარი 

შევიდა, საიდანაც დაუშვებლად ცნობილი 283 საქმიდან, 3-თვიანი საკანონმდებლო 

მოთხოვნის დარღვევით 164 (58%) საჩივარი იქნა დაუშვებლად ცნობილი. დასაშვებად 

ცნობილი 935 საქმიდან, საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ 6-თვიან ვადაში მხოლოდ 

2 საქმე განიხილა. 

უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტების შემდეგ, საქართველოს სახალხო დამცველი 

დააკვირდება საკასაციო ინსტანციაში საქმეთა განხილვის ხანგრძლივობის საპროცესო 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობის საკითხს. 

5.5. სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება 

 

საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს სახალხო დამცველმა, პენიტენციურ 

დაწესებულებაში მოთავსებული პატიმრებისთვის, სასამართლოსთვის მიმართვის 

უფლების ფაქტობრივი შეზღუდვის შემთხვევები გამოავლინა.  

სასამართლოში ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება, 

გამონაკლისი შემთხვევების გარდა,343 დაკავშირებულია ბაჟის გადახდის 

ვალდებულებასთან. სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, პენიტენციურ 

დაწესებულებებში მყოფ მსჯავრდებულთა მნიშვნელოვანი ნაწილი მოკლებულია 

შესაძლებლობას, სასამართლოში გაასაჩივროს დისციპლინური სამართალწარმოების 

შედეგად მათზე დაკისრებული სანქცია ან პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე 

უარის სასამართლო წესით შემოწმება მოითხოვოს. 

სახალხო დამცველის აპარატი შეეცადა მოეპოვებინა დეტალური ინფორმაცია ბაჟის 

გადაუხდელობის გამო წარმოებაში მიუღებელი საქმეების შესახებ, თუმცა სასამართლო 

სისტემაში, ამგვარი ტიპის სტატისტიკური ინფორმაცია არ უწარმოებიათ.344 

აპარატის მიერ შესწავლილი 56 საქმიდან, სასამართლომ, მხოლოდ ბაჟის გადაუხდელობის 

გამო არ იმსჯელა პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლების 16 საქმეზე.345 მსგავს 

წინააღმდეგობას აწყდებიან მსჯავრდებულები, დისციპლინური სამართალწარმოების 

შედეგად დაკისრებული სანქციის გასაჩივრების პროცესშიც.346 

                                                   
343 საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, მუხ. 9. 

344 Inter alia, თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 31 ივლისის №20918 წერილი. 

345 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „პირობით ვადამდე გათავისუფლებისა და 

სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლის პრაქტიკა საქართველოში“, 2019 

წელი, გვ. 20. 

346 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „პატიმრების მიმართ დისციპლინური 

სამართალწარმოების პრაქტიკა საქართველოში“, 2019 წელი, გვ. 23. 
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შესაბამისი ფინანსური სახსრების უქონელი მსჯავრდებულებისთვის, სასამართლოსთვის 

მიმართვის უფლების ამგვარი შეზღუდვა შესაძლებელია შემდგომში მნიშვნელოვანი 

უფლებადარღვევის წინაპირობა გახდეს, სამართლიანი სასამართლოს უფლების 

ინსტრუმენტული ბუნებიდან გამომდინარე. ამდენად, მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ 

დროულად მიიღოს შესაბამისი ზომები, ამ პრობლემის მოსაგვარებლად.  

5.6. კანონიერების პრინციპი 

 

საანგარიშო პერიოდში დაიწყო რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმის წარმოება, 

რომლებსაც შესაძლებელია მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდეთ კანონიერების პრინციპზე. 

სწორედ ამის გამო, საქართველოს სახალხო დამცველმა რამდენიმე საქმეში სასამართლო 

მეგობრის (Amicus Curiae) მოსაზრებით მიმართა საერთო სასამართლოებს.347 

2019 წელს ნიკა გვარამიას ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 

182-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ – „დ“ ქვეპუნქტებით, აგრეთვე, ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის 

„ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ქმედების გამო. ბრალდების მიხედვით, იმ 

პერიოდში, როდესაც ერთ-ერთ სამაუწყებლო კომპანიას ხელმძღვანელობდა, კომპანიაში 

არსებული სახელშეკრულებო ანგარიშსწორების პრაქტიკა შეცვალა და ერთ-ერთ 

ქვეკონტრაქტორს ყოველი თვის დასაწყისში უთანხმდებოდა ანაზღაურების კონკრეტულ 

ოდენობაზე. ბრალდების პოზიციით, ამ ცვლილებით, კალენდარულ წელიწადში კომპანიის 

მიერ მიღებული მოგება შემცირდა, განსხვავებული ტიპის ხელშეკრულების დადების 

მიზანი კი, საწარმოს ქონებრივი მდგომარეობის გაუარესება და მისი რესურსების 

გაფლანგვა იყო. 

ქართული და საერთაშორისო სამართლებრივი წყაროების ანალიზის შედეგად, 

წარდგენილ სასამართლო მეგობრის მოსაზრებაში სახალხო დამცველი ადგენს, რომ 

საწარმოს დირექტორის მიერ მიღებული, თუნდაც საზიანო გადაწყვეტილება, არათუ 

სისხლის სამართლის, არამედ, მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ექვემდებარება 

სამოქალაქო-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას.  

2019 წლის 24 ივლისს, საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ, მამუკა ხაზარაძეს და 

ბადრი ჯაფარიძეს ბრალი წარუდგინა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის - ფულის 

გათეთრების348 შესაძლო საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს სახალხო დამცველმა, 

თბილისის საქალაქო სასამართლოში, 2020 წლის 9 იანვარს წარდგენილ სასამართლო 

მეგობრის მოსაზრებაში349 გააანალიზა ფულის გათეთრების შესახებ მოქმედი 

                                                   
347 სასამართლო მეგობრის მოსაზრებები ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2TCFzwc>,  < https://bit.ly/3cGMfkt > 

[ბოლოს ნანახია 10.03.2020]. 

348 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის  194 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და მე-3 ნაწილის „გ“ 

ქვეპუნქტები. 

349 2020 წლის 9 იანვრის საქართველოს სახალხო დამცველის სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება, 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:< https://bit.ly/3awGDrn >[ბოლოს ნანახია [19.03.2020]. 

https://bit.ly/2TCFzwc
https://bit.ly/3cGMfkt
https://bit.ly/3awGDrn


153 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

საერთაშორისო და ადგილობრივი წყაროები და სასამართლო პრაქტიკა და კონკრეტული 

საქმის დეტალები წარმოდგენილი სტანდარტებით შეაფასა. სახალხო დამცველის 

შეფასებით, საქმის მასალების მიხედვით, ამ საქმეში ფულის გათეთრების სქემის 

არსებითი შემადგენელი ნაწილების არსებობა არ დგინდება.  

ზემოაღნიშნული საქმეები მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საგანი იყო, იმდენად, 

რამდენადაც ბრალდებული პირები, ერთ შემთხვევაში, ხელისუფლების მიმართ 

კრიტიკულად განწყობილი მედიაკომპანიის მესაკუთრე და მენეჯერია, ხოლო მეორე 

შემთხვევაში, ბრალდებულები უშუალოდ, პოლიტიკური აქტორები არიან, შესაბამისად,  

მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო პროცესები ადამიანის უფლებათა დაცვის 

სტანდარტების შესაბამისად მიმდინარეობდეს. იმის გათვალისწინებით, რომ განხილული 

საქმეები ჯერ კიდევ არსებითი განხილვის ეტაპზეა, სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ 

სასამართლო გაიზიარებს წარდგენილ amicus curiae მოსაზრებებს. 

5.7. სასამართლოს შემადგენლობის უცვლელობა 

 

საქართველოს სახალხო დამცველი არაერთი წელია მიუთითებს სასამართლოს 

შემადგენლობის უცვლელობის პრინციპის მნიშვნელობაზე და მის გავლენაზე, 

სამართლიანი სასამართლოს უფლების რეალიზების პროცესში. 

აღნიშნულ პრობლემას, გასული წლების მსგავსად350, არც საანგარიშო პერიოდში 

დაუკარგავს აქტუალობა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ შესწავლილი, 

აგრეთვე, სასამართლოების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 110 საქმეში 

მოსამართლის ცვლილების შემდეგ,  36 საქმის განხილვა თავიდან არ დაწყებულა.351 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის მიხედვით, 

გადაწყვეტილების გამოტანა იმ მოსამართლის მიერ, რომელიც უშუალოდ არ 

მონაწილეობდა მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესში, სამართლიანი სასამართლოს 

უფლების კონვენციურ სტანდარტს ეწინააღმდეგება.352 

არსებულ პრობლემას განსაკუთრებით ამწვავებს ის გარემოება, რომ საერთო 

სასამართლოების მნიშვნელოვანი ნაწილი აღნიშნული საკითხის შესახებ სტატისტიკურ 

მონაცემებს არ აწარმოებს,353 ეს კი ართულებს საკითხის სრული მასშტაბის აღქმას. 

                                                   
350 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017-2018 წლების საპარლამენტო ანგარიშები. 

351 ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს 2019 წლის 30 დეკემბრის №973 წერილი; ბათუმის საქალაქო 

სასამართლოს 2020 წლის 6 იანვრის №08-გ/კ წერილი. 

352 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2017 წლის 7 მარტის გადაწყვეტილება საქმეზე, 

„ცეროვსეკ და ბოზიჩნიკ სლოვენიის წინააღმდეგ“  (Cerovšek and Božičnik v. Slovenia), პარ. 38–47. 

353 თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 30 დეკემბრის №33912, თელავის რაიონული 

სასამართლოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №697 და ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2020 წლის 3 იანვრის 

№16-1 წერილები. 
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5.8. დანაშაულის პროვოკაცია 

 

„ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, 

საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენელი უფლებამოსილია კონსპირაციულად 

განახორციელოს შემდეგი საქმიანობა: საკონტროლო შესყიდვა, კონტროლირებადი 

მიწოდება, დანაშაულებრივ ჯგუფში საიდუმლო თანამშრომლის ან ოპერატიული მუშაკის 

ჩართვა, კონსპირაციული ორგანიზაციის შექმნა და დახურულ ინტერნეტ ურთიერთობებში 

მონაწილეობა.354 ორგანიზებულ და კორუფციულ დანაშაულებებთან ბრძოლის პროცესში 

მსგავსი ტიპის საქმიანობა აპრობირებული და დასაშვებია რამდენიმე საერთაშორისო 

აქტითაც, თუმცა ცალსახად აღსანიშნავია ამ საქმიანობიდან დანაშაულის პროვოკაციის 

გამორიცხვის აუცილებლობა. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების 

მიზნით, სხვა პირის დაყოლიება დანაშაულის ჩასადენად, საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის მიხედვით, დანაშაულის პროვოკაციად მიიჩნევა.355  

სამწუხაროდ, ზემოაღნიშნული რისკის მიუხედავად, კანონმდებლობა, ამგვარი 

ღონისძიებების განხორციელებისას, არ აწესებს სასამართლო კონტროლის ეფექტიან 

მექანიზმს. აღნიშნული საკანონმდებლო ხარვეზის გამო, 2018 წელს, ადამიანის უფლებათა 

ევროპულმა სასამართლომ, საქმეზე, „ჭოხონელიძე საქართველოს წინააღმდეგ“, კონვენციის  

მე-6 მუხლის დარღვევა დაადგინა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

აღნიშნა, რომ კანონმდებლობით არ არის უზრუნველყოფილი ფარული აგენტის 

მონაწილეობის  ავტორიზაციის სტანდარტი და ზედამხედველობის ხარისხი არ 

აკმაყოფილებს მინიმალურ სტანდარტს. ეროვნულმა სასამართლომ, აგრეთვე არ 

გამოიკვლია ოპერატიული საქმიანობის დაწყების წინაპირობა, და არც ფარული აგენტის 

მიერ განხორციელებული წაქეზების ხარისხი შეაფასა.356  

საერთაშორისო სტანდარტები ცალსახად გამორიცხავს დანაშაულის წახალისების გზით 

მოპოვებული მტკიცებულების დასაშვებად ცნობას. ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო ადგენს, რომ პასუხისმგებლობა პირს არ უნდა დაეკისროს იმ დანაშაულის 

ჩადენისთვის, რომელსაც პოლიციელის ან საამისოდ უფლებამოსილი პირის აქტიური 

ზემოქმედების გარეშე არ ჩაიდენდა. ამ პროცესში, ევროპული სასამართლო, აფასებს, ერთი 

მხრივ, ოპერატიული საქმიანობის განხორციელების წინაპირობას, ხოლო, მეორე მხრივ, 

სასამართლოს მიერ დანაშაულის წაქეზების შეფასების ხარისხს.357 

                                                   
354 „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-2 ნაწილი. 

355 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხ. 145. 

356 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2018 წლის სექტემბრის №31536/07 გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „ჭოხონელიძე საქართველოს წინააღმდეგ“ (Tchokhonelidze v. Georgia), პარ. 51-52. 

357 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2008 წლის თებერვლის №74420/01 გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „რამანაუსკასი ლიეტუვას წინააღმდეგ“ (Ramanauskas v. Lithuania), პარ. 67. 
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აღნიშნული პრობლემის სიმწვავისა და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების 

მიღების აუცილებლობაზე, ყურადღებას ამახვილებს რამდენიმე არასამთავრობო 

ორგანიზაცია.358 

ზემოაღნიშნული მსჯელობის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია მტკიცებულებების 

კანონიერების სასამართლო წესით ზედამხედველობის მექანიზმის შემუშავება, სისხლის 

სამართლის პროცესში დანაშაულის პროვოცირების რისკის არსებობისას.  

5.9. ბრალდებულის თარჯიმნით უზრუნველყოფის უფლება 

 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი მუდმივად აკვირდება სხვადასხვა 

სასამართლო პროცესს. მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ ბოლნისის რაიონულ 

სასამართლოსა და მარნეულის მაგისტრატ სასამართლოში, თარჯიმნები ვერ 

უზრუნველყოფდნენ ბრალდებულებისთვის სათანადო მომსახურების გაწევას. ისინი 

თარგმნის პროცესში თურქულ ან ქართულ შესატყვისებს იყენებდნენ და უცხოენოვანი 

პროცესის მონაწილეებს სრულყოფილად არ უთარგმნიდნენ სხდომის მიმდინარეობისას 

გაჟღერებულ ინფორმაციას.  

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესების მონიტორინგის შედეგად, ასევე 

გამოვლინდა, რომ თარჯიმნები ტექსტებს ძალიან მოკლედ ან/და სწრაფად თარგმნიდნენ, 

რამაც თარჯიმნების კვალიფიკაციასთან, გულისხმიერებასთან ან 

კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებით, ეჭვები გააჩინა.359 

5.10. თვითინკრიმინაციისგან დაცვის პრივილეგია 

 

საქართველოს კონსტიტუციის 31-ე მუხლის მე-11 პუნქტის თანახმად, არავინ არის 

ვალდებული, მისცეს საკუთარი თავის ან იმ ახლობელთა საწინააღმდეგო ჩვენება, 

რომელთა წრეც კანონით განისაზღვრება. ამ უფლებაში, ერთი მხრივ, მოიაზრება, არ მისცე 

ჩვენება საკუთარი თავის ან ახლობლის წინააღმდეგ, ხოლო, მეორე მხრივ, ამ უფლების 

განმარტების გარეშე, საგამოძიებო ორგანოს მანიპულაციის შედეგად, პირისგან 

მოპოვებული ინფორმაცია არ გამოიყენონ ბრალდებულის  საწინააღმდეგოდ. 

                                                   
358 ეკატერინე ციმაკურიძე და ელენე სიჭინავა, „მოსამართლის როლის განსაზღვრა საქართველოს 

შეჯიბრებით სისხლის სამართლის პროცესში, გვ. 105-143, 2019 წელი; ადამიანის უფლებათა სწავლებისა 

და მონიტორინგის ცენტრი, ოპერატიული საქმიანობა სამართალდამცავ ორგანოებში, გვ. 63-80, 2019 წელი; 

თინათინ ცხვედიანი, დანაშაულის პროვოცირების საკითხი ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს პრაქტიკაში, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3bIGDVD> [ბოლოს ნანახია 

11.03.2020]. 

359 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

სფეროში არასრულწლოვან ბრალდებულთა, მოწმეთა და დაზარალებულთა საპროცესო უფლებების 

დაცვა“, მომზადებულია ორგანიზაციასთან, „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის“, 

ერთად, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <  https://bit.ly/2IR4ZjD  >  [ბოლოს ნანახია 11.03.2020], გვ. 18-19.  

https://bit.ly/2IR4ZjD


156 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 247-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

შესაბამისად, ბრალდებულის წინააღმდეგობის შემთხვევაში, სასამართლოში საქმის 

არსებით განხილვამდე, დაუშვებელია მის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის სასამართლო 

სხდომაზე საჯაროდ წაკითხვა, მოსმენა ან დემონსტრირება, ასევე, ამ ინფორმაციის 

მტკიცებულებად გამოყენება. ამავე მუხლის მეორე ნაწილის მიხედვით, აღნიშნული 

საპროცესო გარანტია ბრალდებულის მიმართ არ ვრცელდება იმ შემთხვევაში, თუ 

კონკრეტული ინფორმაცია  ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის ან ფარული საგამოძიებო 

მოქმედების შედეგად არის მოპოვებული. 

აღნიშნული ნორმის საფუძველზე, საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენლები პირებისგან 

საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენებებს ისე იღებენ, რომ მათ არ აცნობენ ინფორმაციას 

უფლებაზე, საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემისგან თავის შეკავების შესახებ. 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის  247-ე მუხლის ამგვარმა არასწორმა 

ინტერპრეტაციამ, საგამოძიებო ორგანოების წარმომადგენლებს მისცა შესაძლებლობა, ე.წ. 

დაკითხვის იმიტაციით, პირი აიძულოს, მისცეს ჩვენება, რომელსაც საკუთარი უფლებების 

გააზრების შემთხვევაში არ მისცემდა.   

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, კონვენციასთან შეუსაბამოდ მიიჩნია 

პოლიციის ოფიცრების მიერ შესაბამისი გაფრთხილების გარეშე გამოკითხული პირის 

აღიარებითი ჩვენების სასამართლოში მის წინააღმდეგ გამოყენება. სასამართლომ მიიჩნია, 

რომ უფლების განუმარტავად აღიარებითი ჩვენების მოპოვებამ დაარღვია თვით-

ინკრიმინაციისგან დაცვის უფლება.360 

აღნიშნული პრობლემა საანგარიშო პერიოდში კონკრეტულ სისხლის სამართლის 

საქმეებშიც გამოვლინდა. ე.წ. „ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის“ სისხლის 

სამართლის საქმეში, შემდგომში ბრალდებულად ცნობილი, ერთ-ერთი არასრულწლოვანი 

პირი, პოლიციის შენობაში თავის კანონიერ წარმომადგენელთან361 ერთად მიიწვიეს. 

სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, ფარული საგამოძიებო მოქმედების ფარგლებში, 

განხორციელდა გამომძიებელთან მისი „პირადი გასაუბრების“ ფარული აუდიო-

ვიდეოჩაწერა. გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ გამომძიებელთან ამგვარ „პირად 

გასაუბრებას“ სწორედ პირის გამოკითხვის ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიების ნიშნები 

ჰქონდა, ვინაიდან, მის დაწყებამდე, გამოსაკითხი პირისთვის არც საკუთარი თავის 

წინააღმდეგ ინფორმაციის მიუცემლობის უფლება განუმარტავთ და არც ადვოკატის 

მომსახურებით სარგებლობის უფლება. აღნიშნული ჩანაწერი კი, მოგვიანებით, ამ პირის 

სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის ერთ-ერთი საფუძველი და 

მნიშვნელოვანი მტკიცებულება გახდა მისი საქმის განხილვაში. 

                                                   
360 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2010 წლის თებერვლის №39660/02 გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „ზინჩენკო რუსეთის წინააღმდეგ“ (Aleksandr Zaichenko v. Russia). 

361 აღნიშნული პირი არასრულწლოვანის მშობელი იყო და არა ადვოკატი. 
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გასათვალისწინებელია, რომ ხადას ხეობაში ჩადენილ მკვლელობის საქმეშიც, 

მოგვიანებით ბრალდებულად ცნობილ პირთან გასაუბრებაც მსგავს ფორმას ატარებდა. 

განსახილველ შემთხვევაშიც, ამ პროცესის დროს მოპოვებული მტკიცებულება 

სასამართლოში ბრალდებულის წინააღმდეგ გამოიყენეს. 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ჩანაწერში არსებული ხარვეზის 

აღმოფხვრა და ნორმის იმგვარად მოწესრიგება, რომ უზრუნველყოს ბრალდებულის ან 

მათი ახლობლების სათანადო უფლებრივი გარანტიით აღჭურვა.  

5.11. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ხარვეზები 

საქართველოს სახალხო დამცველმა უკვე არაერთხელ აღნიშნა საბჭოთა მმართველობის 

პერიოდში მიღებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შეცვლის და 

ახალი კოდექსის შემუშავების აუცილებლობის თაობაზე,362 რადგანაც კოდექსი ადამიანის 

უფლებებთან და ძირითად თავისუფლებებთან თავსებადობის მინიმალურ სტანდარტსაც 

კი ვერ აკმაყოფილებს. 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში არსებული ნორმები, ხშირ 

შემთხვევაში, არ შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას. ამის გამო საქართველოს 

სახალხო დამცველმა სასამართლო მეგობრის მოსაზრებით საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მიმართა.363  

წინამდებარე თავში შევაფასებთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

არსებულ იმ ხარვეზებს, რომლებიც საანგარიშო პერიოდში, განსაკუთრებით, 20-21 ივნისს 

და 18 ნოემბერს დაკავებულ პირთა უფლებების დარღვევის წინაპირობა გახდა.  

საქმეების გაერთიანება  

მოსამართლეები საპროცესო ეკონომიის, ასევე, სწრაფი მართლმსაჯულების 

უზრუნველყოფის საბაბით, სასამართლო განხილვებს გაურკვეველი სისტემით 

აერთიანებდნენ, იმგვარად, რომ სრულიად იყო უგულებელყოფილი დაკავებული პირების 

ადგილმდებარეობის და შესაძლო სამართალდარღვევის შესახებ არსებული 

გარემოებები.364 

სააპელაციო სასამართლოში საქმეების გაერთიანების პარადოქსულ პრაქტიკას და 

მოსამართლეების მცდელობას, საქმის გაერთიანებით პროცესი დროულად 

დაესრულებინათ, საპირისპირო შედეგი მოჰყვა.365 ერთობლივად განსახილველ საქმეთა 

                                                   
362 საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშები: 2012 წლის გვ. 448-450; 2013 წლის, გვ. 

271-277; 2014 წლის, გვ. 303-307; 2015, გვ. 462-467; 2017 წლის, გვ. 114, 2018 წლის, გვ. 91-109. 

363 2019 წლის 30 ოქტომბრის საქართველოს სახალხო დამცველის სასამართლო მეგობრის მოსაზრება, 

იხილეთ ვებგვერდზე: < https://bit.ly/2JqOcnx > ბოლოს ნანახია 11.03.2020]. 

364 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 20-21 ივნისს განვითარებული მოვლენების 

სამართლებრივი შეფასება - „დაკარგული თვალის მიღმა“ გვ. 84. 

365 იქვე, გვ. 85. 

https://bit.ly/2JqOcnx
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შორის აღმოჩნდა იმ პირთა საქმეებიც, რომლებიც მოთავსებულნი იყვნენ სხვადასხვა 

ქალაქში არსებულ იზოლატორებში. ადმინისტრაციული წესით პატიმრობაშეფარდებულ 

პირთა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში წარდგენას უზრუნველყოფდა შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო. შესაბამისად, თანამშრომელთა რაოდენობისა და დაკავებულთა 

განთავსების ქალაქების სიშორის გამო, სააპელაციო სასამართლოში საათობით 

ფერხდებოდა საქმეთა განხილვის დაწყება. 

ასევე აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის 18 ნოემბერს დაკავებულ პირთა საქმეები მხოლოდ ერთ 

მოსამართლეს დაეწერა განსახილველად, რამაც სასამართლო პროცესების არაგონივრული 

ვადით გაჭიანურება გამოიწვია. 

არსებითი განხილვის ფორმალური სახე 

განსახილველ შეკრებებზე დაკავებული პირების სასამართლო პროცესების აბსოლუტური 

უმრავლესობა, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე და 173-ე 

მუხლების საფუძვლებზე მიმდინარეობდა. სამართალდარღვევის და დაკავების ოქმები, 

ძირითად შინაარსობრივად იდენტური იყო და გამოირჩეოდა შემდეგი ჩანაწერით: 

„იგინებოდა და ილანძღებოდა უშვერი სიტყვებით, იგი იყო აქციის მონაწილე და არ 

ემორჩილებოდა პოზიციის კანონიერ მოთხოვნას“. 366 

აღნიშნული ჩანაწერები, თითქმის არცერთ შემთხვევაში არ აკონკრეტებდა კონკრეტული 

პირის მიერ ჩადენილი სამართალდარღვევის შინაარსს, ფორმას და ადგილს, ისინი იყო 

ფორმალური, ხოლო სასამართლოს დამოკიდებულება - ზედაპირული, რაც, დაკავებული 

პირებისთვის, ადმინისტრაციული სახდელის მხოლოდ პოლიციელების მიერ მიწოდებული 

ოქმებისა და ჩვენებების საფუძველზე დაკისრებაში გამოიხატებოდა.  

სასამართლო პროცესების მიმდინარეობისას, პოლიციელთა მიერ წარმოდგენილ სამხრე 

კამერის ჩანაწერებში არ იკვეთებოდნენ ის პირები, ვის წინააღმდეგაც მიმდინარეობდა 

სამართალწარმოება. სასამართლო პროცესების შემდეგაც შეუძლებელი იყო იმის 

განსაზღვრა, იმყოფებოდნენ თუ არა კონკრეტული პირები, მათ შორის, სასამართლოში 

წარმოდგენილი პოლიციელები შემთხვევის ადგილას.367 

ნეიტრალური მტკიცებულებების არარსებობა  

სახალხო დამცველი განსაკუთრებით გამოყოფს ისეთი კატეგორიის დარღვევებს, 

რომლებმაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სამართალწარმოების 

პრაქტიკის მიხედვით, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა შეიძლება 

გამოიწვიონ. 

                                                   
366 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 20-21 ივნისს განვითარებული მოვლენების 

სამართლებრივი შეფასება - „დაკარგული თვალის მიღმა“ გვ. 86. 

367 იხ. სახალხო დამცველის 2019 წლის 22 ნოემბრის განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < 

https://bit.ly/2vY3BIY > [ბოლოს ნანახია 11.03.3030]. 

https://bit.ly/2vY3BIY
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2019 წლის 18 ნოემბერს, სასამართლოში პოლიციის მიერ წარმოდგენილი ნეიტრალური 

მტკიცებულების, ვიდეოჩანაწერების, გამოკვლევისას, გარკვეულ შემთხვევებში, პირთა 

ან/და მათ მიერ ჩადენილი სავარაუდო კანონდარღვევათა ზუსტი იდენტიფიცირება 

შეუძლებელი იყო. ამას, წესით, ადმინისტრაციული პატიმრობის სახდელად გამოყენება 

იმთავითვე უნდა გამოერიცხა.  

ასევე, სხვა შემთხვევებში პოლიციელებს არ წარმოუდგენიათ სამხრე კამერების 

ჩანაწერები, ხოლო დაცვის მხარის შუამდგომლობა სამხრე კამერების ვიდეოჩანაწერების 

მოპოვებასთან დაკავშირებით, სასამართლომ გაუგებარი მიზეზით არ დააკმაყოფილა.  

შედეგად, შეუძლებელი გახდა ეჭვების გაქარწყლება იმასთან დაკავშირებით, იყვნენ თუ 

არა დაკავების ოქმებზე ხელმომწერი პოლიციელები რეალურად შემთხვევის ადგილზე და 

მათ დააკავეს თუ არა მომიტინგეები. ამ ეჭვების გაღვივებას დამატებით შეუწყო ხელი 

იმანაც, რომ პოლიციელთა განმარტებები ხშირად ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდა. ისინი 

ვერ იხსენებდნენ დაკავების დეტალებს, უჭირდათ იმ პირთა ამოცნობა, რომლებზეც 

აცხადებდნენ, რომ მათ დააკავეს, ვერ იხსენებდნენ დაკავების ადგილს და სხვა 

გარემოებებს. 

დაცვის უფლება 

2019 წლის 18 ნოემბერს დაკავებული პირების სასამართლო პროცესების მიმდინარეობისას, 

დაცვის მხარეს, საკუთარი უფლებებით რეალურად სარგებლობისთვის, საკმარისი დრო და 

საშუალება არ მისცემია. მოსამართლემ დაცვის  მხარეს არ მისცა შესაძლებლობა, თავად 

მოეპოვებინა მტკიცებულებები.368  

სახდელის დაკისრების პრაქტიკა 

განვითარებული პროცესების ფორმალურობაზე ასევე მიუთითებს სასამართლოების მიერ 

დაკავებული პირებისთვის ადმინისტრაციული სახდელების დაკისრების დინამიკა. 21 

ივნისს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, დროის გასვლასთან ერთად, მოსამართლეები 

სახდელის უფრო მსუბუქ ფორმას იყენებდნენ, რაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ დღის 

პირველ ნახევარში განხილულ საქმეებზე დაკავებულ პირებს ადმინისტრაციულ 

პატიმრობას უფარდებდნენ, დღის მეორე ნახევარში დაკავებული პირები, ძირითადად, 

ჯარიმის საფუძველზე განთავისუფლდნენ, ხოლო დღის ბოლოს მოსამართლეებმა ან  

სიტყვიერი შენიშვნის საფუძველზე გაათავისუფლეს პირები, ან პროცესი გადადეს. 

სანქციის დაკისრების ამგვარი დინამიკა კარგად მეტყველებს სასამართლოს მიერ 

გამოტანილი გადაწყვეტილებების ზედაპირულობაზე. 

5.12. არასრულწლოვანთა უფლებები მართლმსაჯულების პროცესში 

2015 წელს ამოქმედებული არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ძირითადი 

მიზანი ბავშვის საუკეთესო ინტერესის დაცვა და მასზე მორგებული, ჰუმანური 

                                                   
368 იქვე. 
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მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა იყო. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული აქტის 

მიღება, თავისთავად, პოზიტიური მოვლენაა სამართლებრივ სივრცეში, პრაქტიკაში მისმა 

გამოყენებამ აჩვენა, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების განხორციელების 

პროცესში ბავშვის საუკეთესო ინტერესის დაცვის უზრუნველსაყოფად, სახელმწიფოს 

მხრიდან მეტი ძალისხმევაა საჭირო.  

გამოწვევების გამოსავლენად და სახელმწიფოსთვის მასთან გამკლავების გზების 

შესათავაზებლად, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში სპეციალური ანგარიში 

მომზადდა.369 

ბრალდებული/მსჯავრდებული/გამართლებული და დაზარალებული არასრულწლოვანი 

სისხლის სამართლის სამართალწარმოების ნებისმიერ სტადიაზე უზრუნველყოფილია 

უფასო იურიდიული დახმარებით, თუ საქმეში არ მონაწილეობს ამ არასრულწლოვნის 

მიერ აყვანილი ადვოკატი.370 კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს არასრუწლოვანი მოწმის 

უფასო იურიდიული დახმარებით უზრუნველყოფას, რაც თავისი არსით ნეგატიური 

მოვლენაა, იმდენად, რამდენადაც ეს პროცესიც შეიცავს მაღალ ალბათობას, დაზიანდეს 

ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. 

ასევე, მიუხედავად იმისა, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი 

პირდაპირ ითვალისწინებს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში ჩართული 

ფსიქოლოგების (საპროცესო წარმომადგენლების) სპეციალიზაციის ვალდებულებას, 

მოცემული დროისთვის სპეციალიზაციაზე პასუხისმგებელი უწყება არ არის 

განსაზღვრული.371 

სასამართლოში არსებული გარემო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების პროცესში. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

ბავშვისთვის შემაშინებელი და შეუფერებელი ინფრასტრუქტურა, სამართლიანი 

სასამართლოს უფლების დარღვევად შეაფასა.372 სახალხო დამცველის სპეციალურ 

ანგარიშში მითითებულია ამ მიმართულებით გამოვლენილ სხვადასხვა 

ინფრასტრუქტურულ ხარვეზზე, რომლებიც საჭიროებს გამოსწორებას.  

სახალხო დამცველის კვლევის შედეგად, წარმოჩინდა, რომ კანონიერი/საპროცესო 

წარმომადგენლის მონაწილეობა სასამართლო განხილვის ეტაპზე ნომინალურია. ასევე, 

                                                   
369 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

სფეროში არასრულწლოვან ბრალდებულთა, მოწმეთა და დაზარალებულთა საპროცესო უფლებების 

დაცვა“, მომზადებულია ორგანიზაციასთან, „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის“, 

ერთად.  

370 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხ. 15, ნაწილი 1.  

371 „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში არასრულწლოვან ბრალდებულთა, მოწმეთა და 

დაზარალებულთა საპროცესო უფლებების დაცვა“, გვ. 21. 

372 იქვე, გვ. 39. 
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პროცესში მონაწილე პირები, გავლილი სპეციალიზაციის კურსის მიუხედავად, რიგ 

შემთხვევებში, არ ფლობენ საკმარის უნარებს და არ აქვთ სრულყოფილი კვალიფიკაცია.  

წინადადებები  

საქართველოს პარლამენტს: 

 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 511 მუხლის 

მე-2 პუნქტში შევიდეს ცვლილებები, რომელიც დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

კანდიდატურის ასარჩევად უზრუნველყოფს საბჭოს წევრების არანაკლებ 2/3-ის 

მხარდაჭერის აუცილებლობას 

 განისაზღვროს სასამართლოს ვალდებულება, გაათავისუფლოს პატიმარი ბაჟის 

გადახდის ვალდებულებისგან, თუ იგი წარმოადგენს საბანკო ამონაწერს 

პენიტენციურ სისტემაში ყოფნის პერიოდში მისი ფინანსური ბრუნვის შესახებ, რაც 

დაადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ბოლო ნახევარი წლის განმავლობაში მისი საშუალო 

ყოველთვიური შემოსავალი 100 ლარზე ნაკლები იყო 

 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგინდეს, რომ განაჩენს არ შეიძლება 

დაედოს საფუძვლად სხვა მოსამართლის მიერ გამოკვლეული მტკიცებულება, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როცა საქმეზე დანიშნული იყო სათადარიგო მოსამართლე 

 საკანონმდებლო ცვლილების გზით, უზრუნველყოს მტკიცებულებების 

კანონიერების სასამართლო წესით ზედამხედველობის მექანიზმის შემუშავება იმ 

შემთხვევებისთვის, როდესაც არსებობს დანაშაულის პროვოკაციის რისკის 

საშიშროება 

 მიიღოს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო და კონსტიტუციური სტანდარტების 

შესაბამისი ახალი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი 

 საკანონმდებლო ცვლილებების გზით, მოწმე ბავშვები უზრუნველყოს უფასო 

იურიდიული დახმარებით 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 განსაზღვროს ფსიქოლოგების [არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში] 

სპეციალიზაციაში მომზადება/გადამზადებასა და ხარისხის კონტროლის სისტემის 

შემუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს: 

 2020 წელს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის 

გზით, გაწეროს დამოუკიდებელი ინსპექტორის არჩევის დეტალური წესი და 

კრიტერიუმები, იმგვარად, რომ უზრუნველყოს საბჭოს მიერ ინტერესთა 

კონფლიქტის გამორიცხვა შერჩევის პროცესში, ასევე, დამოუკიდებელი 

ინსპექტორობის კანდიდატის შეფასების დეტალური კრიტერიუმები, გასაუბრებაზე 

გამოსარკვევი საკითხების ნუსხა და კანდიდატების დასაბუთებული შეფასების 

ვალდებულება. 
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6. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა 

 

6.1. შესავალი 

2019 წელს, წინა წლების მსგავსად, პრობლემები გამოიკვეთა პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უფლების მიმართულებითაც.373 საგულისხმოა, რომ ამ უფლების 

დაცვის თვალსაზრისით, 2019 წელი წინა წლებში გამოვლენილი ტენდენციებისგან დიდად 

არ განსხვავდებოდა. სახელმწიფო სტრუქტურებმა ვერც 2019 წელს შეძლეს პირადი 

ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეოჩანაწერების გავრცელების პრევენცია, 

ვიდეოჩანაწერების გავრცელებით გამოწვეული ზიანის შემცირება და დანაშაულზე 

თანაზომიერი რეაგირება. საანგარიშო პერიოდში ადგილი ჰქონდა პატიმართა მიმართ 

პირადი ცხოვრების უფლების დარღვევის ფაქტებსაც, მათ შორის, საცხოვრებლისგან 

მოშორებით მდებარე პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმართა დაუსაბუთებელი 

გადაყვანისა და სხვა გარემოებების გამო.  

საქართველოს სახალხო დამცველმა 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში პირადი 

ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებასთან დაკავშირებით 2 რეკომენდაცია გასცა, მათ 

შორის, 1 საქართველოს პროკურატურის, ხოლო 1 - საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მიმართ. საქართველოს პროკურატურას არ შეუსრულებია რეკომენდაცია, 

რომელიც შეეხებოდა საზოგადოების პერიოდულ ინფორმირებას პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიებების 

მიმდინარეობის შესახებ. მისგან განსხვავებით, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრომ შეასრულა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია. კერძოდ, სამინისტრომ 

აწარმოა კამპანია, რომელშიც მოქალაქეებს განუმარტა, თუ რა უფლებები და 

ვალდებულებები გააჩნიათ მათ, პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალის სხვადასხვა 

საკომუნიკაციო საშუალებებით მიღების შემთხვევაში.374   

სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, ფარული საგამოძიებო 

მოქმედებების განხორციელების წესთან ერთად, საქართველოს სახალხო დამცველი 

პრობლემურად მიიჩნევდა საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ ფარულ 

საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით სტატისტიკური ინფორმაციის აღრიცხვის 

პრაქტიკის არარსებობას. ამ მხრივ, დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს 

სახალხო დამცველის რეკომენდაციისა375 და საქართველოს პარლამენტის დადგენილების 

                                                   
373 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 110. 

374 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილი №MIA 6 20 00031636. 

375 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 123. 
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საფუძველზე376, 2019 წლის იანვრიდან საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ 

ინფორმაციის სტატისტიკური აღრიცხვა დაიწყო.377  

წინამდებარე თავში წარმოდგენილი იქნება მსჯელობა პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უფლების დამრღვევი ჩანაწერების გავრცელებაზე მიმდინარე 

გამოძიებების შესახებ, პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფისათვის 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების წესის პრობლემურობის 

შესახებ. ასევე, შეფასდება პენიტენციურ დაწესებულებებში გარე სამყაროსთან 

კონტაქტის თვალსაზრისით არსებული ხარვეზები.   

6.2.  პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეოჩანაწერების გავრცელების 

ფაქტებზე მიმდინარე გამოძიებები   

საქართველოს სახალხო დამცველი ჯერ კიდევ 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 

აღნიშნავდა, რომ 2015 და 2016 წლებში პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დამრღვევი 

მძიმე დანაშაულების უმეტესობა არ ყოფილა გამოძიებული.378 აღსანიშნავია, რომ  საქმეთა 

გამოძიება დღემდე მიმდინარეობს, თუმცა (2020 წლის მარტამდე) აღნიშნულ საქმეთა379 

უმეტესობაზე, დაზარალებულად ან ბრალდებულად პირი ამ დრომდე არ უცნიათ. ასევე, 

პროკურატურას არ წარმოუდგენია ინფორმაცია, ჩატარდა თუ არა რომელიმე გამოძიების 

ფარგლებში ახალი საგამოძიებო მოქმედება.380  

სამწუხაროდ, 2019 წელს, წინა წლების მსგავსად, რამდენჯერმე გასაჯაროვდა პირადი 

ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეოჩანაწერები. მათგან განსაკუთრებით მძიმე 2019 

წლის 26 მარტის შემთხვევა იყო, როდესაც youtube.com-ზე ატვირთული მსგავსი ვიდეო 

დაახლოებით 10 საათის განმავლობაში იყო ხელმისაწვდომი. ამ შემთხვევამ ნათლად 

წარმოაჩინა, რომ სახელმწიფოს ამ ეტაპზე არ გააჩნია მსგავსი შემთხვევების სწრაფი 

აღკვეთისა და ზიანის შემცირების მექანიზმი. კვლავაც ძალაშია სახალხო დამცველის ის 

რეკომენდაცია, რომელიც ამგვარი დანაშაულების რისკის შემცირებისა (ინფორმაციის 

ოპერატიულად შეტყობინების მექანიზმი, მასალის სწრაფად დაბლოკვის გზები და ა.შ.) და 

ცნობიერების ამაღლებისკენ არის მიმართული.381 

                                                   
376 პარლამენტის 2018 წლის 19 ივლისის №3148-რს დადგენილება. 

377 საქართველოს გენერალური პროკურატურა ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებულ ისეთ 

სტატისტიკურ მონაცემებს ამუშავებს, როგორიცაა ინფორმაციის შესაბამისი სუბიექტისთვის მიწოდება, 

კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ინფორმაციის განადგურება, საგამოძიებო მოქმედების 

შეჩერება ან შეწყვეტა და სხვ. 

378 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 118. 

379 საქმეების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/2uraWjw > [ბოლოს ნანახია 

01.02.2020]. 

380 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 16 იანვრის №13/2393 წერილი. 

381 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < https://bit.ly/2OBsVdR >  [ბოლოს ნანახია 01.02.2020]. 

https://bit.ly/2uraWjw
https://bit.ly/2OBsVdR
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2019 წელს ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების ფარგლებში, სასამართლო პროცესები 21 

პირის მიმართ მიმდინარეობს.382 ნიშანდობლივია, რომ პროკურატურას არ უცნობებია 

საზოგადოებისთვის კადრების თავდაპირველად მომპოვებელი, შემნახველი და 

გამავრცელებელი პირების მიმართ დევნის დაწყების თაობაზე.383  

6.3. პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფისათვის სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის დაკისრების წესი 

პირადი საიდუმლოს ხელყოფა დანაშაულად მიიჩნევა და საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 1571 მუხლის საფუძველზე ისჯება. ამავე დროს, საქართველოს  

სისხლის სამართლის კოდექსის 157-ე მუხლის თანახმად, ასევე დასჯადია პირადი 

ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების ხელყოფა. სახალხო 

დამცველმა ჯერ კიდევ 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშში აღნიშნა, რომ შეუძლებელია 

ერთმანეთისგან გაიმიჯნოს, თუ რას მოიცავს პირადი ცხოვრების საიდუმლო და პირადი 

ცხოვრების ამსახველი ინფორმაცია.384 გამიჯვნის კრიტერიუმები არც თავად 

დასახელებულ ნორმებშია მითითებული და არც კანონის განმარტებით ბარათში. 

გასათვალისწინებელი გარემოებაა, რომ დასახელებული ნორმებით დაწესებული 

სანქციების ზომა ერთმანეთისგან არსებითად განსხვავდება.385  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ კანონმდებელმა ერთმანეთისაგან უნდა გამიჯნოს 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1571 და 157-ე მუხლების დისპოზიცია, რათა 

არ არსებობდეს ნორმის ფართო განმარტებისა და თვითნებობის შესაძლებლობა.  

6.4.  ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების წესი 

2019 წლის მონაცემებით, კვლავ ძალაშია საქართველოს პარლამენტის მიერ 2017 წლის 22 

მარტს მიღებული საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც ფარული საგამოძიებო მოქმედებების 

განხორციელების წესთან მიმართებით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 

2016 წლის 14 აპრილს მიღებული გადაწყვეტილების386 აღსრულებას ისახავდა მიზნად.  

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ 2017 წლის 22 მარტს მიღებული 

საკანონმდებლო პაკეტი ეწინააღმდეგება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

2016 წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილების სულისკვეთებას და მის ეფექტიან აღსრულებას 

არ ემსახურება. შესაბამისად, საქართველოს სახალხო დამცველმა, სამოქალაქო 

საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად, საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა. ამ თემაზე დეტალური ინფორმაცია 

                                                   
382 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 16 იანვრის №13/2393 წერილი. 

383 იქვე. 

384 საქართველოს სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 408. 

385 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157-ე მუხლის თანახმადб პირადი ცხოვრების ამსახველი 

ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების ხელყოფისათვის, დამამძიმებელი გარემოებების 

გათვალისწინებით, მაქსიმალურ სასჯელად შვიდი წლით თავისუფლების აღკვეთაა განსაზღვრული, 

ხოლო 1571 მუხლი პირადი საიდუმლოს ხელყოფისათვის, დამამძიმებელი გარემოებების 

გათვალისწინებით, მაქსიმალურ სასჯელად ათი წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 

386 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 14 აპრილის №1/1/625,640 გადაწყვეტილება.   
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იხილეთ სახალხო დამცველის წინა წლის საპარლამენტო ანგარიშებში.387 სარჩელის 

ირგვლივ არსებითად განხილვის სხდომები საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოში უკვე ჩატარდა, თუმცა საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილება სასამართლოს 

ჯერ არ მიუღია.  

6.5. გარე სამყაროსთან კონტაქტი პენიტენციურ და ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში 

პატიმრებს რაც შეიძლება ხშირად უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, კონტაქტი იქონიონ გარე 

სამყაროსთან. მათ შორის, გააგზავნონ წერილები, ისარგებლონ სატელეფონო ზარებით, 

შეხვდნენ ოჯახის წევრებს.388 გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ 

ბრძოლის ბიუროს სახელმძღვანელო დოკუმენტში საგანგებოდ არის მითითებული, რომ 

პატიმრის კონტაქტი გარე სამყაროსთან უნდა მიიჩნეოდეს უფლებად389 და არა 

პრივილეგიად, შესაბამისად, ის არ უნდა გახდეს პატიმრის დასჯისა და წახალისების 

მიზნებისთვის გამოსაყენებელი ინსტრუმენტი.390 

მიმოხილული სტანდარტების მიუხედავად, პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმრების 

გარე სამყაროსთან კონტაქტის პრობლემა სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 

მონახულებულ ყველა დაწესებულებაში გამოიკვეთა. კვლავ რჩება სატელეფონო საუბრის 

კონფიდენციალურობის დარღვევისა391 და ხანმოკლე პაემნების ოთახებში მინის ბარიერის 

არსებობასთან დაკავშირებული ხარვეზები.392  

პრობლემურია უცხოელი პატიმრებისთვის ოჯახთან კონტაქტის შესაძლებლობა. მათი 

ოჯახის წევრები ძირითადად საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, რის გამოც პატიმრები ვერ 

იყენებენ ხანმოკლე და ხანგრძლივი პაემნის უფლებას. უცხოელი პატიმრები ვერც 

                                                   
387 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 119-121; 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 112 

388   ევროპული ციხის წესები 24.1 

389 „ხოროშენკო რუსეთის წინააღმდეგ“ (Khoroshenko v, Russia), ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს 2015 წლის 30 ივნისის გადაწყვეტილება, პარ. 106; „მესინა იტალიის წინააღმდეგ“ (Messina v. 

Italy) (No.2), ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2000 წლის 28 სექტემბრის გადაწყვეტილება, 

პარ. 64; „კურკოვსკი პოლონეთის წინააღმდეგ“ (Kurkowski v. Poland), ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს 2013 წლის 9 ივლისის გადაწყვეტილება, პარ. 95. 

390 გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო (UNODC), დინამიკური 

უსაფრთხოების სახელმძღვანელო, ნიუ იორკი, 2015, გვ. 22, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: < 

http://bit.ly/39L4SSr >  [ბოლოს ნანახია: 02.11.19]. 

391 მაგალითისათვის, №2, №3 და №8 პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმრები მიუთითებენ 

ტელეფონით სარგებლობის დროს კონფიდენციალობის დარღვევის პრობლემაზე. №2 და №8 

დაწესებულებებში ტელეფონის აპარატები სამორიგეო ოთახებშია განთავსებული და პატიმრებს მორიგის 

თანდასწრებით უწევთ საუბარი. 

392 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ წამების ევროპული კომიტეტისადმი გაგზავნილი 2019 

წლის 21 ნოემბრის წერილის თანახმად, მინის ბარიერები მოხსნილია №5, №6 და №12 დაწესებულების 

გარკვეულ ოთახებში, ხოლო №2 დაწესებულებაში უბარიერებო შეხვედრის ოთახების მოწყობა 2019 წლის 

ბოლომდე უნდა დასრულებულიყო. 

http://bit.ly/39L4SSr
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ვიდეოპაემნით სარგებლობენ, ვინაიდან მას ორგანიზებას პრობაციის ეროვნული სააგენტო 

უწევს პენიტენციური დაწესებულების გარეთ.393 შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ 

ბრალდებულის და მსჯავრდებულის წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, მათ მიეცეთ 

როგორც ხანმოკლე პაემნის, ისე ხანგრძლივი პაემნის ერთი სატელეფონო ზარით 

ჩანაცვლების უფლება. დღეს მოქმედი საქართველოს პატიმრობის კოდექსით დადგენილი 

წესი,394 ხანგრძლივი პაემნის სატელეფონო საუბრით ან ვიდეოპაემნით შეცვლის 

შესაძლებლობას, არ  ითვალისწინებს.  

№8 დაწესებულებაში დაბრკოლებას ქმნის ის გარემოება, რომ პატიმრებს ყოველ 10 დღეში 

ერთხელ, საკნის რიგის გათვალისწინებით ეძლევათ დარეკვის შესაძლებლობა. 

საერთაშორისო ზარებისთვის კვირაში გამოყოფილია მხოლოდ 2 დღე. შესაბამისად, იმ 

შემთხვევაში, თუ საერთაშორისო ზარისთვის დადგენილი კვირის დღე არ ემთხვევა 

კონკრეტული საკნის ტელეფონით სარგებლობის დღეს, უცხოელი პატიმარი ამ უფლების 

გამოყენებას ვერ ახერხებს. 

ასევე აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის განმავლობაში აქტუალური იყო მსჯავრდებულთა 

დაუსაბუთებელი გადაყვანა მათი ოჯახების საცხოვრებელი ადგილიდან მოშორებულ 

დაწესებულებებში. ტერიტორიული სიშორე ოჯახის წევრებთან კომუნიკაციას 

ართულებდა, რაც პირადი ცხოვრების უფლების ხანგრძლივად უსაფუძვლო შეზღუდვას 

იწვევდა. ზოგიერთ პატიმართან დაკავშირებით, პენიტენციურმა დეპარტამენტმა 

განმარტა, რომ მათი გადაყვანა საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს მდებარე 

დაწესებულებაში გადატვირთულობის გამო ვერ ხერხდებოდა.395 საქართველოს სახალხო 

დამცველმა ეტაპირების შესახებ, რამდენიმე რეკომენდაციით მიმართა იუსტიციის 

მინისტრს. სხვადასხვა პერიოდში გაცემული რეკომენდაციების შედეგად, მსჯავრდებული 

ვ. ა. და, მოგვიანებით, კიდევ ერთი მსჯავრდებული ვ. ა. გადაიყვანეს მათ საცხოვრებელთან 

ახლოს მდებარე დაწესებულებებში. სამწუხაროდ, გაცემული რეკომენდაცია არ შესრულდა 

მსჯავრდებულ ზ. ჯ.-სთან დაკავშირებით.396 

ზემოთქმულის გარდა, პრობლემურია საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 77-ე მუხლის 1-

ლი ნაწილი, რომლის თანახმად, გამომძიებლის ან პროკურორის დადგენილების 

საფუძველზე ბრალდებულს შესაძლოა შეეზღუდოს თვის განმავლობაში კუთვნილი 4 

ხანმოკლე პაემნის უფლებით სარგებლობა. აღნიშნული მუხლი გამომძიებლის ან 

პროკურორის დადგენილების გასაჩივრების წესს არ ითვალისწინებს. სახალხო დამცველი 

მიიჩნევს, რომ გამომძიებლის ან პროკურორის მხრიდან თვითნებური მოქმედებების 

თავიდან ასაცილებლად, მნიშვნელოვანია, ბრალდებულს გამომძიებლის ან პროკურორის 

დადგენილების მართებულობის სასამართლოს გზით შემოწმების შესაძლებლობა მიეცეს. 

ეს მნიშვნელოვანია იმისათვის, რათა პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებულ 

                                                   
393 საქართველოს პატიმრობის კოდექსის მე-171 მუხლის მე-3 ნაწილი. 

394 პატიმრობის კოდექსის  მე-17 მუხლის მე-11 და მე-12 ნაწილები. 

395 მსჯავრდებულ ვ. ა.-სა და ზ. ჯ.-ს საქმეები. 

396 პენიტენციური დეპარტამენტის 2019 წლის 27 ნოემბრის წერილი. 
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პირებს ჰქონდეთ ადეკვატური შესაძლებლობა, კომუნიკაცია დაამყარონ გარე 

სამყაროსთან.397 საგულისხმოა ისიც, რომ საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 

შესაბამისად, ბრალდებულებს არ აქვთ ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის უფლება.  

ასევე პრობლემურია საქართველოს პატიმრობის კოდექსით განმტკიცებული 

რეგულირებები განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 

მოთავსებული პატიმრების გარე სამყაროსთან კონტაქტის კუთხით. ისინი ვერ 

სარგებლობენ ვიდეოპაემნით398 და მათ მიმართ სხვა დაწესებულებებში მოთავსებული 

პატიმრებისგან განსხვავებული, უფრო მკაცრი შეზღუდვებია დაწესებული. 

რაც შეეხება ფსიქიატრიულ დაწესებულებებს, საქართველოს კანონმდებლობის 

მიხედვით,399 ფსიქიატრიული დახმარების ერთ-ერთი კომპონენტი პაციენტის 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციაა, რომლის მიზანია პაციენტის სოციალური და შრომითი 

კონტაქტების შენარჩუნება და იმ უნარ-ჩვევების გამომუშავება, რომლებიც განსაზღვრავს 

საზოგადოებაში მისი დამოუკიდებლად ცხოვრების შესაძლებლობას. ამ პროცესში გარე 

სამყაროსთან კონტაქტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. აღნიშნულის 

გათვალისწინებით, ფსიქიატრიული დაწესებულებების პაციენტებისთვის სატელეფონო 

კომუნიკაციის შეუზღუდავი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, აუცილებელია. 

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა“ და „ბათუმის სამედიცინო ცენტრის“ 

პაციენტები დარეკვას დაწესებულების სოციალური მუშაკების კუთვნილი ტელეფონებით 

ახერხებენ. ტელეფონზე პაციენტებს ხელი მხოლოდ სოციალური მუშაკის სამუშაო 

საათებში მიუწვდებათ (10:00 – 18:00 სთ). კონკრეტული რეგულაცია ამ საკითხთან 

დაკავშირებით არ არსებობს. შესაბამისად, პაციენტების წვდომა სატელეფონო 

კომუნიკაციასთან, დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად შეძლებენ სოციალური მუშაკები, 

თავიანთი პირადი ტელეფონით ყველა პაციენტს მათთვის სასურველ დროს მისცენ 

ტელეფონით სარგებლობის შესაძლებლობა. 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 შევიდეს ცვლილება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157-ე და 1571-ე 

მუხლებში, ამ ორი მუხლის დისპოზიციის ერთმანეთისგან გასამიჯნად 

 შევიდეს ცვლილება საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 77-ე მუხლის 1-ლ 

ნაწილში და ბრალდებულს მიეცეს შესაძლებლობა, პროკურორის ან გამომძიებლის 

მიერ დაწესებული შეზღუდვა, რომლის მიხედვითაც მას შესაძლებლობა არ ექნება 

                                                   
397 ნებისმიერი ფორმით დაკავებული ან დაპატიმრებული პირების დაცვის შესახებ საბაზისო პრინციპების 

მე-19 პრინციპი, გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია 43/173,1988 წლის 9 დეკემბერი, 

ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/2xB4oA6 > [ბოლოს ნანახია 13.03.2020]. http://bit.ly/2xB4oA6 

398 საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 171 მუხლის 1-ლი ნაწილი. 

399„ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 21. 
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1 თვის განმავლობაში ისარგებლოს არა უმეტეს 4 ხანმოკლე პაემნის უფლებით, 

გაასაჩივროს სასამართლოში 

 შევიდეს ცვლილება პატიმრობის კოდექსის მე-17 მუხლის მე-11 და მე-12 ნაწილებში 

და შესაძლებელი გახდეს ხანგრძლივი პაემნის სატელეფონო საუბრით ან 

ვიდეოპაემნით ჩანაცვლება  

 შევიდეს ცვლილებები „პატიმრობის კოდექსში“ და განსაკუთრებული რისკის 

დაწესებულებებში მოთავსებულ პატიმრებს გაეზარდოთ პაემნებისა და 

სატელეფონო ზარების რაოდენობა და მიეცეთ ვიდეოპაემნით სარგებლობის 

უფლება 

 შევიდეს ცვლილება პატიმრობის კოდექსში და იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქე 

მსჯავრდებულებს, რომლებიც ოჯახის საზღვარგარეთ ცხოვრების გამო ვერ 

სარგებლობენ ხანმოკლე და ხანგრძლივი პაემნებით, მიეცეთ საშუალება 

ისარგებლონ ვიდეოპაემნით 

 შევიდეს ცვლილებები პატიმრობის კოდექსში და ბრალდებულებს, გამოძიების 

ინტერსების გათვალისწინებით, მიეცეთ ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის 

უფლება. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს:  

 პერიოდულად აცნობოს საზოგადოებას პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის 

დარღვევის საქმეებზე დაწყებული გამოძიებების მიმდინარეობის პროგრესის 

შესახებ. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 პოლიციის პრევენციული ფუნქციის განხორციელების ფარგლებში, განაგრძოს 

პრევენციული საინფორმაციო კამპანიის წარმოება მოსახლეობაში, პირადი 

ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალის სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებით 

მიღების შემთხვევაში, მათი უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ. 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

 2020 წლის ბოლომდე ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში უზრუნველყოს 

ხანმოკლე პაემანი მინის გამყოფი ბარიერის გარეშე 

 დაწესებულებებში პატიმრის მოთავსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, 

პაემნის უფლებით შეუფერხებელი სარგებლობის უზრუნველსაყოფად, 

გაითვალისწინოს პატიმრის ოჯახის წევრების საცხოვრებელი ადგილი 

 №2 და №8 დაწესებულებებში მოეწყოს სატელეფონო კაბინები, სადაც 

შესაძლებელი იქნება სატელეფონო საუბრები კონფიდენციალურ გარემოში; 

უზრუნველყოს №3 დაწესებულებაში სატელეფონო საუბრისთვის განკუთვნილი 

სივრცეების დამატებითი საიზოლაციო საშუალებებით აღჭურვა, რათა სხვა პირმა 

ვერ შეძლოს მსჯავრდებულის საუბრის მოსმენა 
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 მონიტორინგის სამსახურმა შეისწავლოს №8 დაწესებულებაში პატიმრებისთვის, 

საზღვარგარეთ დარეკვის უფლების განხორციელების ხელის ხელშემშლელი 

პრაქტიკა და მიიღოს ზომები, რათა პატიმრებმა, კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით, შეუფერხებლად ისარგებლონ სატელეფონო საუბრის უფლებით. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს:  

 ფსიქიატრიული დაწესებულებების პაციენტებისთვის უზრუნველყოს წვდომა 

სატელეფონო კომუნიკაციაზე. 
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7. თანასწორობის უფლება 

7.1.  შესავალი 

2019 წელი მნიშვნელოვანი იყო დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის კანონმდებლობის 

გაუმჯობესების მხრივ. 2019 წლის მაისში, „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ 

ორგანული კანონით, კერძო სამართლის პირები საჯარო პირების მსგავს სამართლებრივ 

რეგულირებაში მოექცნენ. კერძოდ, განისაზღვრა ფიზიკური და კერძო სამართლის 

იურიდიული პირების ვალდებულება, სახალხო დამცველს, სავარაუდო დისკრიმინაციის 

ფაქტის შესწავლისთვის, მიაწოდონ საჭირო ინფორმაცია. ამასთან, სახალხო დამცველს 

მიენიჭა უფლებამოსილება, მისი რეკომენდაციის შესრულების მოთხოვნით, საჯარო 

უწყებების მსგავსად, კერძო სამართლის იურიდიული პირის ან პირთა გაერთიანების 

წინააღმდეგაც მიმართოს სასამართლოს.400  

მნიშვნელოვნად წინგადადგმული ნაბიჯია ამავე წლის თებერვალში, „დისკრიმინაციის 

ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ კანონით შევიწროების და სექსუალური შევიწროების 

დისკრიმინაციის ფორმებად განსაზღვრა. თუმცა, აქვე აღსანიშნავია, რომ უარი გონივრულ 

მისადაგებაზე,401 როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაციის ფორმა, 

საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილი დღემდე არ გამხდარა. 

სამწუხაროდ, საკანონმდებლო გარანტიების შექმნის და სხვადასხვა დაინტერესებული 

მხარეების ძალისხმევის მიუხედავად, თანასწორობის უფლების რეალიზაციის მხრივ, 

საქართველოში მდგომარეობა არსებითად არ უმჯობესდება. ამგვარი კრიტიკული 

ვითარება, ერთი მხრივ, საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის მიერ დაუცველი 

ჯგუფების საჭიროებების და ინტერესების გაუაზრებლობით და მიუღებლობით არის 

განპირობებული. აღნიშნულ ვითარებას ბოლო პერიოდში ულტრამემარჯვენე ჯგუფების 

გააქტიურებაც ამძიმებს. მეორე მხრივ კი, თანასწორობის მიღწევის მიმართულებით 

პროგრესს აბრკოლებს სახელმწიფოს ერთიანი ხედვის არარსებობა. კონკრეტულ 

სახელმწიფო უწყებებს არ აქვთ პოლიტიკა თანასწორობის პრინციპთან დაკავშირებით 

მათ კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან მიმართებით. ამის გამო, დისკრიმინაციული 

პრაქტიკების წინააღმდეგ სისტემური ბრძოლის ნაცვლად, უმეტესწილად, 

ინდივიდუალური უფლებადარღვევების აღმოფხვრის მიმართულებით მუშაობა ხდება 

საჭირო.  

                                                   
400 დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია „დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის, მისი თავიდან 

აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის 

სპეციალურ ანგარიშში. 

401 შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძველზე დისკრიმინაციის ფორმა, რომელიც გულისხმობს უარს, 

ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, იმ აუცილებელი და შესაფერისი ცვლილებების განხორციელების 

თაობაზე, რომელიც არ განაპირობებს არაპროპორციულ ან გადამეტებულ ტვირთს ან ვალდებულებას და 

უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის უფლებებისა და თავისუფლებების 

სხვებთან თანასწორ პირობებში რეალიზებას. 
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სამწუხაროდ, თანასწორობასთან დაკავშირებული საკითხები არც მაღალი თანამდებობის 

პირების დღის წესრიგში შეინიშნება. გადაწყვეტილების მიმღები პირები თანასწორობის 

მხარდამჭერ განცხადებებს კვლავ არ აკეთებენ, მათ შორის, არც ცალკეული ჯგუფების 

თანასწორუფლებიანობისთვის კრიტიკულ დროს.  

ყველაზე დაუცველ ჯგუფებად 2019 წელსაც ქალები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირები და ლგბტ+ თემის წარმომადგენლები რჩებიან. ასევე კრიტიკულია რელიგიური და 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების თანასწორუფლებიანობა.402  

7.2. ქალთა თანასწორუფლებიანობა 

 

მრავალი საერთაშორისო თუ ეროვნული ნორმატიული გარანტიის მიუხედავად,  

საქართველოში გარემო კვლავ არ არის ქალების სპეციფიკურ საჭიროებებზე 

ორიენტირებული, რაც, გენდერული თანასწორობის მიღწევის თვალსაზრისით, 

დამაბრკოლებელი ფაქტორია. 

სექსუალური შევიწროება 

2019 წლის თებერვალსა და მაისში, მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებების403 

შედეგად, სექსუალური შევიწროების ქცევის განჭვრეტადობის და სამართლებრივი დაცვის 

მექანიზმების განსაზღვრის თვალსაზრისით, სავარაუდო მსხვერპლისთვის მეტად 

დაცული სივრცე შეიქმნა. 

საზოგადოებაში სექსუალური შევიწროების ფენომენთან დაკავშირებით აქტიურმა 

დისკუსიამ, გარკვეულწილად, აამაღლა ცნობიერება იმის შესახებ, თუ რა ქცევა შეიძლება 

დაკვალიფიცირდეს სექსუალურ შევიწროებად. შესაბამისად, გაიზარდა სახალხო 

დამცველისადმი მომართვიანობაც, რამაც სახალხო დამცველს სამართლებრივი 

სტანდარტების განვითარებისა და სექსუალური შევიწროების ინდიკატორების 

შემუშავების შესაძლებლობა მისცა. 

ამასთან, წინგადადგმული ნაბიჯია, რომ საზოგადოებრივ ადგილებში ჩადენილი 

სექსუალური შევიწროება კანონმდებელმა, საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის 1661 მუხლით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად 

მოიაზრა, რის შედეგადაც საზოგადოებრივ ადგილას სექსუალური შევიწროების 

სავარაუდო მსხვერპლს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახით, 

სამართლებრივი დაცვის ახალი მექანიზმი გაუჩნდა. ამ მხრივ, პრიორიტეტულია, რომ 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს სწორად მიეწოდოთ ინფორმაცია და 

                                                   
402 დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია რწმენისა და რელიგიის თავისუფლების თავში. 

403 „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის 32 პუნქტი. 
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ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1661 მუხლი პრაქტიკაში ეფექტიანად 

აღსრულდეს.   

სახალხო დამცველის მიერ მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში შესწავლილი საქმეები 

ცხადყოფს, რომ სექსუალური შევიწროების ფაქტები განსაკუთრებული სიმწვავით 

სამუშაო ადგილზე და შემავიწროებლის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის 

გამოყენებით ხდება. შემავიწროებლის ქცევა გამოიხატებოდა ვერბალურ, არავერბალურ და 

ფიზიკური სახის სექსუალური ხასიათის ქმედებაში - კერძოდ, შემავიწროებლების მიერ 

მსხვერპლის სხეულის ცალკეულ ნაწილებზე შეხებასა და ინტიმურ კომენტარებში;404 

სექსუალური გამოცდილებისა და პრეფერენციების შესახებ საუბარში; სქესობრივი 

კავშირის შეთავაზებასა405 და სხვა. 

გენდერული თანასწორობა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 

ჭრილში 

გენდერული თანასწორობის საკითხი პირდაპირ კავშირშია ქალის სექსუალური და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებებთან.406 ამდენად, ქალთა უფლებები მოიცავს 

უფლებას, დისკრიმინაციული მოპყრობის გარეშე აკონტროლონ საკუთარ 

სექსუალობასთან დაკავშირებული საკითხები, სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის ჩათვლით.407 

საანგარიშო პერიოდში, სახალხო დამცველმა აღნიშნული მიმართულებით რამდენიმე 

მნიშვნელოვან საკითხზე გაამახვილა ყურადღება - სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი 

ქალებისათვის ფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ საჭიროებებზე მორგებული 

სახელმწიფო პროგრამის არსებობის აუცილებლობაზე; ქალის საშვილოსნოს მილების 

გადაკეტვის (სტერილიზაციის) საკითხსა და ე. წ. „ქალიშვილობის ტესტის“ პრაქტიკაზე. 

კვლავ პრობლემად რჩება ჯანდაცვის სერვისებზე სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი 

ქალების უფლება ორსულობის ხელოვნურ შეწყვეტაზე. აღსანიშნავია, რომ 12 კვირაზე 

მეტი ხანგრძლივობის ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტის არასამედიცინო ჩვენება არის 

სასამართლოს მიერ დადგენილი გაუპატიურების შედეგად დამდგარი ორსულობა.408 

                                                   
404 საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < 

https://bit.ly/2OsRREo > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

405 საქართველოს სახალხო დამცველის სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე:< https://bit.ly/399DlZY >[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

406 Dr. Carmel Shalev, Rights to Sexual and Reproductive Health – the ICPD and the Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Women, 1998, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/3bFz1Dg >[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020]. 
407 The Beijing Platform for Action, C. Women and Health, §96, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

< https://bit.ly/2QZNfXt >  [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

408 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის „ორსულობის ხელოვნური 

შეწყვეტის განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე“ 2014 წლის 7 ოქტომბრის №01-74/ნ ბრძანების 

№5 დანართი. 

https://bit.ly/2OsRREo
https://bit.ly/399DlZY
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სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღება კი ხშირ შემთხვევაში, იმდენად ხანგრძლივ 

პერიოდს უკავშირდება, რომ შესაძლოა ორსულობის პერიოდსაც გადააჭარბოს. 

მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტა მოექცეს არა ფორმალურ სამართლებრივ 

ჩარჩოში, არამედ გათვალისწინებული იყოს სექსუალური ძალადობის შედეგად 

დაორსულებული ქალის ფსიქოემოციური მდგომარეობა, ამ მოვლენის მიმართ 

საზოგადოების ნაწილში არსებული სტიგმა და, ამ მხრივ, მსხვერპლის საჭიროებებზე 

მორგებული მიდგომის აუცილებლობა. 

აღსანიშნავია, რომ ცალკეული საკითხები, რომლებიც რეგულირებულია საკანონმდებლო 

დონეზე, პრაქტიკაში დისკრიმინაციულად სრულდება. მაგალითად, საზოგადოებაში 

მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ქალისა და კაცისათვის მისაღები ქცევის სტანდარტი და 

განსაზღვრული სოციალურ-კულტურული როლები, არსებითად არახელსაყრელ 

მდგომარეობაში აყენებს ქალებს და, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 

უფლების გამოყენების თვალსაზრისით, მათ ბარიერებს უქმნის. 

ერთ-ერთი მსგავსი დაბრკოლებაა ქალის საშვილოსნოს მილების გადაკეტვის 

(სტერილიზაციის) შემთხვევაში მისი მეუღლის/პარტნიორის თანხმობის მოთხოვნა, 

როგორც პროცედურის ჩატარების წინაპირობა.409 მიუხედავად იმისა, რომ მეუღლის ანდა 

პარტნიორის თანხმობის ვალდებულება კანონმდებლობით დადგენილი არ არის, 

გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ საქართველოში არსებული სამედიცინო დაწესებულებები 

თვითნებურად ითხოვენ მეუღლის/პარტნიორის თანხმობას, რაც ქალის თავისუფალ 

არჩევანში ჩარევასა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კონტროლის მექანიზმს 

წარმოადგენს.410  

ქალის სექსუალობის კონტროლს ემსახურება ასევე ე. წ. „ქალიშვილობის ტესტი,“ რომელსაც 

კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს, თუმცა, „სქესობრივი ხასიათის ქმედების 

შემთხვევაში სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა“, რომელსაც სსიპ ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო  ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ატარებს, ცალკეულ 

შემთხვევებში, ფიზიკური პირების მიერ, შესაძლოა, ბოროტად იქნეს გამოყენებული. 

არსებითი მნიშვნელობა აქვს, რომ ქალთა უფლებრივი კონტექსტის გათვალისწინებით, 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ფიზიკური პირის მიერ ექსპერტიზის დაკვეთისას, 

განსაკუთრებული ყურადღებით მიუდგეს მისი ნების ნამდვილობას, ეჭვის არსებობის 

შემთხვევაში, უარი განუცხადოს პროცედურის ჩატარებაზე და დაუყოვნებლივ მიმართოს 

სამართალდამცავ ორგანოებს. 

                                                   
409სახალხო დამცველის 2018 წლის 28 სექტემბრის ზოგადი წინადადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < 

https://bit.ly/3asMw9a >[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

410სახალხო დამცველის ზოგადი წინადადება ხელმისაწვდომია:  < https://bit.ly/3dIGtz0 > [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 

https://bit.ly/3asMw9a
https://bit.ly/3dIGtz0
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შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო 

კერძო სექტორში დასაქმებულთათვის ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის 

გამო შვებულებით სარგებლობა კვლავ პრობლემურ საკითხად რჩება. სახალხო 

დამცველისათვის „კოალიცია თანასწორობისათვის“ წევრი ორგანიზაციების მიერ 

მოწოდებული ინფორმაცია ცხადყოფს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ქალების 

მიმართვიანობა შენარჩუნებულია. არის შემთხვევები, როდესაც ორსულობის გამო 

შვებულების გაცემისაგან თავის არიდების მიზნით, კერძო კომპანიები რეორგანიზაციის 

საფუძველს ან სხვა მიზეზს  იშველიებენ.  

სახალხო დამცველმა დიდ კერძო კომპანიებში ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის 

მოვლის გამო შვებულების პერიოდის ხანგრძლივობის და ანაზღაურების პრაქტიკა 

შეისწავლა. გამოკვეთილი ტენდენციები აღნიშნული საკითხის დამატებითი 

საკანონმდებლო მოწესრიგების საჭიროებაზე მეტყველებს. 

ასევე პრობლემურია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სუროგატი 

ქალის და სუროგაციის გზით დაბადებული ბავშვის მშობლის შვებულებას.  

7.3. შეზღუდული შესაძლებლობა 

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების თანასწორუფლებიანობის მდგომარეობა 

არც მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში გაუმჯობესებულა. სხვადასხვა მომსახურების 

მისაწვდომობის მხრივ, პრობლემები ექმნებათ როგორც ფიზიკური შეზღუდვის მქონე, ისე 

უსინათლო პირებსაც. ეროვნული საკანონმდებლო ბაზა ჯერ კიდევ არ იცნობს გონივრულ 

მისადაგებას, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაციის ერთ-ერთ 

ფორმას. კვლავ უთანასწორო პირობებში არიან საჯარო სამსახურში დასაქმებული 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც (გარდა მკვეთრად და 

მხედველობის გამო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებისა), კერძო სექტორში დასაქმებულთაგან განსხვავებით, სოციალური პაკეტით ვერ 

სარგებლობენ.411  

ფიზიკური მისაწვდომობა  

ფიზიკური გარემოს მისაწვდომობის მხრივ არსებული მდგომარეობა კვლავ მძიმეა, რაც, 

ბუნებრივია, აფერხებს ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პირების საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში სრულფასოვნად ჩართვას. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ნოტარიუსთა 

პალატამ, გარკვეულწილად, გაითვალისწინა სახალხო დამცველის 2018 წლის 

რეკომენდაცია, გეოგრაფიული თვალსაზრისით განიხილა სანოტარო ბიუროების 

                                                   
411 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის 31 მაისის რეკომენდაცია საქართველოს პრემიერ-

მინისტრის მიმართ, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/39r5GL7 > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020].  

https://bit.ly/39r5GL7
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ფიზიკური მისაწვდომობის საკითხი412 და თბილისში, ბათუმში, მცხეთაში, რუსთავში, 

ქუთაისში, გორში, ზუგდიდსა და თელავში არსებული ბიუროების შესაბამისი 

სტანდარტით მოწყობას შეუდგა. ასევე, ონლაინ განთავსდა ინფორმაცია 19 მისაწვდომი 

ბიუროს თაობაზე. თუმცა კერძო თუ საჯარო დაწესებულების შენობების აბსოლუტური 

უმრავლესობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისათვის ჯერაც 

მიუწვდომელია. 

სახალხო დამცველმა წინა წლის საანგარიშო პერიოდში დისკრიმინაციულად მიიჩნია413  

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებისთვის სპეციალური პარკირების ახალი წესი, რომელიც უფლებით სარგებლობის 

შესაძლებლობას მხოლოდ მკვეთრად გამოხატული შეზღუდვის მქონე პირებს აძლევს. 

დასახელებულ საკითხზე არ შეცვლილა თბილისის საკრებულოს პოზიცია, რომლის 

თანახმად, ამგვარი მიდგომა გამართლებულია, ვინაიდან კანონმდებლობა ზოგადად 

განასხვავებს მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდვას, ახალი რეგულაცია 

კი შეღავათს იმ პირთა წრის მიმართ აწესებს, რომლებიც ფაქტობრივი მოცემულობიდან 

გამომდინარე, უფრო მაღალი ხარისხის მხარდაჭერას საჭიროებენ.  

უსინათლო პირთა პრობლემები 

განსაკუთრებული სიმწვავით დგას მხედველობასთან დაკავშირებული შეზღუდვის მქონე 

პირების საკითხი. უმეტეს შემთხვევებში, არ არის უზრუნველყოფილი წვდომა 

ინფორმაციასა და კომუნიკაციაზე, რაც დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და ყველა სოციალურ 

სფეროში სრულყოფილი მონაწილეობის გარანტი იქნებოდა. მაგალითად, უსინათლო 

პირებს დაბრკოლებები ექმნებათ საჯარო რეესტრში, ბანკებსა და სანოტარო ბიუროებში 

სხვადასხვა გარიგების დადებისას. პრობლემურია, რომ უსინათლო ადამიანებს არ 

ეძლევათ დამოუკიდებლად დოკუმენტის გაცნობის/ხელმოწერის შესაძლებლობა და, 

როგორც წესი, მათ სთხოვენ, თანხმობა სხვა პირის ხელმოწერით დაადასტურონ. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ ინიცირებულია 

საკანონმდებლო ცვლილებები,414 რომელიც ითვალისწინებს უსინათლო პირის მიერ 

წერილობითი გარიგების დამოუკიდებლად დადების შესაძლებლობას. მნიშვნელოვანია, 

რომ აღნიშნული ცვლილება სწრაფად გახდეს კანონმდებლობის ნაწილი. 

ამასთან, ბრაილის შრიფტის, ჟესტების ენის, გამაძლიერებელი და ალტერნატიული 

კომუნიკაციის ან/და სხვა ხელმისაწვდომი საშუალების გამოყენებით ინფორმაციისა და 

სერვისების უზრუნველყოფის მხრივ, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობის 

                                                   
412 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 4 აპრილის რეკომენდაცია საქართველოს ნოტარიუსთა 

პალატის მიმართ, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2wNtlbp > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

413 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 6 აგვისტოს რეკომენდაცია ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიმართ, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3bEXnwC > [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020].  

414 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/39uMo7u > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/2wNtlbp
https://bit.ly/3bEXnwC
https://bit.ly/39uMo7u
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ადმინისტრაციამ გაიზიარა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია,415 რის შედეგადაც, 

უსინათლო და მცირემხედველი პირები უზრუნველყოფილნი არიან მთავრობის 

ადმინისტრაციისთვის ბრაილის შრიფტით ან სხვა, ალტერნატიული ფორმით შედგენილი 

განცხადებით მიმართვის შესაძლებლობით. თუმცა, პრობლემად რჩება, რომ ბრაილის 

შრიფტით ან სხვა ტექნიკური ალტერნატიული საშუალებით, არ არის ხელმისაწვდომი 

ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ დეკლარაცია, რის გამოც 

უსინათლო პირები იძულებულები ხდებიან უარი თქვან ოჯახის უფლებამოსილ 

წარმომადგენლად ყოფნაზე.416  

7.4. ეროვნება 

 

საბანკო მომსახურების სფეროში კონკრეტული სახელმწიფოების მოქალაქეების მიმართ 

ბლანკეტური დისკრიმინაციული მიდგომა კვლავ შენარჩუნებულია. უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებისათვის საბანკო მომსახურების სფეროში არსებულ მწვავე პრობლემაზე 

მიუთითებს ისიც, რომ სახალხო დამცველის ზოგადი წინადადების მიუხედავად,417 ამ 

მიმართულებით მდგომარეობა არ შეცვლილა.418 წინა წლებში, ნიგერიის, ირანის და სირიის 

მოქალაქეებს დაბრკოლებები ექმნებოდათ საბანკო ანგარიშის გახსნისას, სტუდენტური 

ბარათის მიღებისას თუ საბანკო ამონაწერის მიღებისას.  

საანგარიშო პერიოდში პრობლემურ საკითხად გამოიკვეთა საბანკო ანგარიშის საკომისიოს 

გაზრდა. ერთ-ერთ შემთხვევაში სს „საქართველოს ბანკმა“ ირანის მოქალაქეებისათვის 

გაზარდა საბანკო ანგარიშის მომსახურების წლიური საკომისიოს ოდენობა. ბანკის 

განმარტებით,419 2018 წლის ნოემბრიდან, საბანკო მომსახურების საკომისიო გაეზარდათ 

მაღალი რისკის სტატუსის მქონე ქვეყნების რეზიდენტებს/მოქალაქეებს, რაც 

განპირობებულია გაძლიერებული იდენტიფიკაციის/ვერიფიკაციის ან/და საბანკო 

მომსახურების პროცესში ბანკის მიერ გასაწევი ადამიანური თუ ფინანსური რესურსების 

ოდენობით. ამასთან, „კოალიცია თანასწორობისათვის“ წევრი ორგანიზაციების მიერ 

                                                   
415 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 6 აგვისტოს რეკომენდაცია საქართველოს მთავრობის 

მიმართ, ხელმისაწვდომია: ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2ULas0K>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

416 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 4 მაისის რეკომენდაცია შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიმართ, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3axcd8h > [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020].  

417 საქართველოს სახალხო დამცველის ზოგადი წინადადება საქართველოს ეროვნულ ბანკს, სრული ვერსია 

იხილეთ: < https://bit.ly/3bHcNAu > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

418 საქართველოს ეროვნული ბანკის 2018 წლის 27 აპრილის წერილი №2-14/1389 მოწოდებული წერილის 

თანახმად, საბანკო მომსახურების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობა მიღებულია საქართველოს 

პარლამენტის მიერ, შესაბამისი სტანდარტები კი - ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ, რაც 

შეესაბამება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას. ეროვნულმა ბანკმა ასევე აღნიშნა, რომ რიგი 

შეზღუდვები შეიძლება არსებობდეს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების 

გამოვლენისა და შემცირების მიზნით. 

419 სს „საქართველოს ბანკის“ 2018 წლის 10 დეკემბრის წერილი №07/8154 
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მოწოდებული ინფორმაცია ცხადყოფს, რომ ბანკთან ურთიერთობისას მსგავსი 

პრობლემები ექმნებათ უკრაინის და ტაჯიკეთის მოქალაქეებსაც.  

7.5. ლგბტ+ ადამიანების თანასწორუფლებიანობა 

 

სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაცია 

საქართველოში კვლავ მძიმე გამოწვევად რჩება. ლგბტ+ თემის წევრების 

თანასწორუფლებიანობა საზოგადოებრივი ცხოვრების თითქმის არცერთ სფეროში არ არის 

სათანადოდ დაცული. საზოგადოების ნაწილში არსებული ფობიები და სტიგმები 

მნიშვნელოვნად ასაზრდოებს თემის წევრების მიმართ დისკრიმინაციულ მოპყრობას.  

ლგბტ+ თემის თანასწორუფლებიანობა გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებების 

კონტექსტში 

საანგარიშო პერიოდში განსაკუთრებით კრიტიკული იყო მდგომარეობა ლგბტ+ თემის 

წევრეთა გამოხატვის თავისუფლების რეალიზაციის კუთხით. ამ მხრივ, ლგბტ+ პირთა 

უფლებრივი მდგომარეობა წლიდან წლამდე არ უმჯობესდება. მაშინ, როდესაც 

უფლებების შეზღუდვის ფაქტები კერძო პირებიდან მომდინარეობს, უმეტეს 

შემთხვევაში, სახელმწიფო უმოქმედო რჩება და პოზიტიურ ვალდებულებებს ვერ 

ასრულებს.  

აღსანიშნავია 2018 წლის 9 სექტემბერის ინციდენტი, რომელიც საქართველოს საფეხბურთო 

ნაკრების კაპიტნის - გურამ კაშიას მხარდასაჭერად „დინამო-არენაზე“ ლგბტ+ თემის 

წევრთა და მათ მხარდამჭერთა მიერ ლგბტ+ სიმბოლიკის შემცველი ნივთების ტარების 

აკრძალვას ეხებოდა. ეს მოვლენა, ფაქტობრივად, 2019 წელს თემის გამოხატვის 

თავისუფლების ჯაჭვური შეზღუდვების საწყისი წერტილი გახდა. აღნიშნულ ინციდენტს 

მოჰყვა 2019 წლის 18-23 ივნისს „თბილისი პრაიდის“ კვირეულის დაგეგმვის პერიოდში 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს უარი ორგანიზატორებისთვის უსაფრთხოების 

გარანტიებზე და 2019 წლის 14 ივნისს განვითარებული მოვლენები, როდესაც „თბილისი 

პრაიდის“ ორგანიზატორებს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობის წინ აქციის ჩატარების 

საშუალება არ მიეცათ, ვინაიდან ჰომოფობიურად განწყობილმა ჯგუფებმა აღნიშნული 

ტერიტორია დაიკავეს. ორი პარალელური აქციის დროს ჰომოფობიურად განწყობილი 

ჯგუფების მხრიდან რამდენიმე ინციდენტს და შეხლა-შემოხლას ჰქონდა ადგილი, მათ 

შორის ლგბტ+ პირთა მხარდამჭერებისა და ჟურნალისტების მისამართით. 

სახალხო დამცველის შეფასებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, კონკრეტული ჯგუფების 

მხრიდან მომდინარე საფრთხეს, რომელიც მიმართული იყო ლგბტ+ ადამიანების და მათი 

მხარდამჭერების გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისაკენ, იმავე სამართლებრივ 

ჩარჩოებში აქცევს, რომელშიც საკუთარი უფლებების დაცვისა და თანასწორობის იდეის 

მხარდამჭერი ადამიანების გამოხატვის თავისუფლებას განიხილავს. ამასთან, შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს მიერ გატარებული ღონისძიებები  ბუნდოვანია - არ ადასტურებს 
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უფლებათა დაცვის სისტემური ხედვის არსებობას და ფაქტების პოტენციური შედეგების 

ანალიზს.  

საანგარიშო პერიოდში საგანგაშო იყო ულტრამემარჯვენე ჯგუფების გაძლიერების 

მაჩვენებელი, რომელთა აგრესიის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ლგბტ+ ადამიანები არიან.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, მნიშვნელოვანი იყო, ამ ჯგუფების ლიდერების 

განცხადებებს  სათანადო და სწრაფი სამართლებრივი რეაგირება მოჰყოლოდა. ამ კუთხით 

განსაკუთრებით საყურადღებო იყო ერთ-ერთი ლიდერის - ლევან ვასაძის განცხადებები.420 

სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ სათანადო ყურადღება არ ეთმობა 

ანტიდემოკრატიული პოლიტიკური მოძრაობების გაძლიერების მიზეზების და 

ჰომოფობიის პოლიტიკური და სოციალური ეფექტის ანალიზს.  

ასევე ყურადსაღები იყო 2019 წლის 8 ნოემბერს კინოთეატრ „ამირანში“ ლგბტ+ თემატიკაზე 

გადაღებული ფილმის ჩვენების დროს განვითარებული მოვლენები. ჰომოფობიურად 

განწყობილმა ჯგუფებმა კინოჩვენების ჩაშლის მიზნით აქცია გამართეს, რომლის დროსაც 

ფიზიკური დაზიანება მიიღეს ფილმის სანახავად მისულმა აქტივისტებმა. პოლიციამ ვერც 

კინოთეატრთან აგრესიულად განწყობილ დემონსტრანტთა კანონსაწინააღმდეგო 

ქმედებების პრევენცია უზრუნველყო და არც მათ აგრესიულ ქმედებებზე ჰქონია 

სათანადო რეაგირება. აგრესიულად განწყობილმა ჯგუფებმა შეძლეს კინოთეატრის 

შესასვლელთან მიახლოება, რამაც საკმარისი უსაფრთხო სივრცის პრობლემა წარმოშვა.  

სახალხო დამცველის 2019 წლის 4 ნოემბრის მიმართვის421 საპასუხოდ, 2019 წლის 19 

დეკემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციით, 

აღნიშნულ პერიოდში ლგბტ+ თემის წარმომადგენლების, ასევე მათი მხარდამჭერების, 

ჟურნალისტების, სახალხო დამცველის და მისი მოადგილის მიმართ განხორციელებულ 

არაერთ ფაქტზე დაიწყო გამოძიება. ერთ-ერთ შემთხვევაში კი, 2019 წლის 20 ივნისს, 

მოქალაქე ნ. ჩ. ბრალდებულის სახით422 დააკავეს, გამოძიების ფარგლებში გამოიკვეთა 

დანაშაულის ჩადენის დისკრიმინაციული მოტივი. სასამართლომ ნ. ჩ. წარდგენილ ბრალდებაში 

                                                   
420 2019 წლის 14 ივნისს, მთავრობის ადმინისტრაციის შენობის წინ კონტრაქციის გამართვისას, ლევან 

ვასაძემ განაცხადა, რომ ის და მისი მხარდამჭერები ლგბტ+ თემის წევრებს აქციის ჩატარების უფლებას 

არსად მისცემენ, მათ შორის, არც დახურულ სივრცეში. ვასაძის თქმით, თუ პოლიცია ლგბტ+ თემს აქციის 

ჩატარებას არ აუკრძალავდა და ამის საპირწონედ მათ გაუწევდა წინააღმდეგობას, სამართალდამცველები 

სიმეტრიულ პასუხს მიიღებდნენ. ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/3bCDpTf > [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 2019 წლის 16 ივნისს თბილისში გამართულ აქციაზე, ლევან ვასაძემ განაცხადა, რომ „თბილისი 

პრაიდისა“ და მისი მხარდამჭერების წინააღმდეგ ქმნის „თვითორგანიზებულ ჯგუფებს“ — „სახალხო 

რაზმებს“, რომლებიც, მისი თქმით, ერთი კვირის განმავლობაში „იპატრულირებენ“ თბილისში. 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/3bylGMO > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. ლევან ვასაძემ 

არამხოლოდ ლგბტ+ პირებსა და მათ მხარდამჭერებს, არამედ პოლიციასაც მიმართა.  მისი თქმით, 

კორდონის გარღვევის სტრატეგიაზე მუშაობენ და, თუ პოლიცია მათ წინააღმდეგობას გაუწევს, 

„კომბლებით იქნებიან შეიარაღებულნი“. ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < https://bit.ly/2o9s36p > [ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020]. 
421  ხელმისაწვდომია:  < https://bit.ly/2QT8c6s  > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020].  

422 2019 წლის 20 ივნისს მას ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239-ე მუხლის 

პირველი ნაწილით. 

https://bit.ly/3bCDpTf
https://bit.ly/3bylGMO
https://bit.ly/2o9s36p
https://bit.ly/2QT8c6s
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დამნაშავედ ცნო და სასჯელის სახედ და ზომად განუსაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა ერთი 

წლის ვადით.423 

ლგბტ+ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების მიერ ღონისძიებებისთვის სივრცის 

მოპოვების პრობლემები 

სიმპტომურია, რომ ლგბტ+ თემის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებების ხელის 

შეშლის და სახელმწიფოს მხრიდან ინერტულობის პარალელურად, სახალხო 

დამცველისადმი თემის წევრების მიერ წარმოდგენილი განცხადებების თანახმად, ლგბტ+ 

საკითხებზე საჯარო ან/და დახურული ღონისძიებების გასამართად, მათ რამდენიმე 

დაწესებულებამ უთხრა უარი სივრცის დათმობაზე. განმცხადებლების განმარტებით, 

დაწესებულებების მესაკუთრეები დისკრიმინაციული მოტივით, სხვადასხვა ფორმალურ 

არგუმენტებზე დაყრდნობით, ალტერნატიული დროის ანდა სივრცის შეუთავაზებლად, 

უარს ეუბნებიან ღონისძიებების ჩატარებაზე, რაც, თავის მხრივ, შესაძლოა, აღნიშნული 

პრობლემის სისტემურ ხასიათზე მიუთითებდეს.424   

7.6. ასაკის ნიშნით დისკრიმინაცია 

 

საანგარიშო პერიოდში გამოიკვეთა ხანდაზმულთა პრობლემები სოციალური 

უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით. მაგალითად, დისკრიმინაციული იყო ერთ-ერთი 

სადაზღვევო კომპანიის სამოგზაურო დაზღვევასთან დაკავშირებული პოლიტიკა, 

რომელიც, გარდა იმისა, რომ ბუნდოვნად აყალიბებდა ხანდაზმულთა დაზღვევის 

შესაძლებლობას, პრაქტიკულად, ცალსახად გამორიცხავდა 70 წელს ზემოთ ადამიანების 

სამოგზაურო დაზღვევით უზრუნველყოფას.425 

ამასთან, დისკრიმინაციულია პირის საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროდან ზღვრული ასაკის მიღწევის გამო გათავისუფლება „სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის საფუძველზე, რომლის თანახმად, მოსამსახურეს, რომელსაც უმცროსი სპეციალური 

წოდება აქვს, შეუძლია სამსახურში 60 წლის ჩათვლით იმსახუროს. 

 

                                                   
423 შენიშვნა: ბრალდებულს სასჯელი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 63-64 

მუხლების საფუძველზე, პირობითად ჩაეთვალა და გამოსაცდელ ვადად ერთი წელი განესაზღვრა. 

424 საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2Ux7PkR  > [ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020]. 

425 სახალხო დამცველის გადაწყვეტილება ხელმისაწვდომია:  < https://bit.ly/3dHFRtw > [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 

https://bit.ly/2Ux7PkR
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7.7. დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში  

 

შრომით ურთიერთობაში სავარაუდო დისკრიმინაციული მოპყრობის შესახებ, სახალხო 

დამცველისადმი მომართვიანობა მიმდინარე საანგარიშო პერიოდშიც შენარჩუნდა. 

მსგავსი ფაქტები შეეხებოდა როგორც სხვადასხვა შრომითი უფლების შეზღუდვის, ისე 

სამუშაო ადგილზე შევიწროების და ვიქტიმიზაციის შემთხვევებს. წინა საანგარიშო 

პერიოდის მსგავსად, შრომით ურთიერთობებში სავარაუდო დისკრიმინაციას, ყველაზე 

ხშირად, განსხვავებული მოსაზრების გამო მიმართავენ. 

მნიშვნელოვანია, რომ 2019 წლის 19 თებერვლის საკანონმდებლო ცვლილებებით, 

შევიწროება განისაზღვრა დისკრიმინაციის ფორმად, და გულისხმობს ნებისმიერი ნიშნით 

პირის დევნას, იძულებას, ანდა პირის მიმართ არასასურველ ქცევას, რომელიც მიზნად ისახავს 

ან იწვევს პირის ღირსების შელახვას და მისთვის დამაშინებელი, მტრული, დამამცირებელი, 

ღირსების შემლახველი ან შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას. როგორც განმცხადებლები 

მიუთითებდნენ, შევიწროება, ძირითადად, გამოიხატებოდა არაეთიკური და 

შეურაცხმყოფელი კომუნიკაციის ფორმების გამოყენებაში,426 ხანგრძლივი პერიოდის 

განმავლობაში ხელმძღვანელსა და დასაქმებულს შორის კომუნიკაციის არქონაში, ასევე, 

სამუშაო ოთახის განცალკევებით, არაკომფორტულ სივრცეში გამოყოფაში. სხვა 

საქმეებში427 განმცხადებლები აღნიშნავდნენ, რომ ხელმძღვანელს სთხოვდნენ 

წახალისების გამჭირვალე კრიტერიუმების ჩამოყალიბებას, რათა გამორიცხულიყო 

თანამშრომლების მიმართ სუბიექტური დამოკიდებულებებით წახალისების მექანიზმის 

გამოყენება, რის შემდეგაც ერთი განმცხადებელი რეორგანიზაციის, ხოლო მეორე - 

ხელშეკრულების ვადის გასვლის საფუძვლით გათავისუფლდა დაკავებული 

თანამდებობიდან.  

აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველმა პირველად დაადგინა ვიქტიმიზაცია428 შრომით 

ურთიერთობაში, როდესაც დამსაქმებელმა პირის სამსახურიდან გათავისუფლების ერთ-

                                                   
426 სახალხო დამცველის 2019 წლის 4 ოქტომბრის რეკომენდაცია „კომპანია ბლექ სი გრუპის“ მიმართ, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3ayaccf > [ბოლოს ნანახია 31.03.2020]. 

427 სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება თბილისის საქალაქო სასამართლოს განსხვავებული მოსაზრების 

ნიშნით სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტზე. ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2yevFIL> [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 

სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება თბილისის საქალაქო სასამართლოს განსხვავებული მოსაზრების 

ნიშნით სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტზე. ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2Jpql7O> [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 

428 „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის 

თანახმად, „აკრძალულია ნებისმიერი პირის მიმართ რაიმე სახის უარყოფითი მოპყრობა და მასზე 

ზემოქმედება იმის გამო, რომ მან დისკრიმინაციისგან დასაცავად განცხადებით ან საჩივრით მიმართა 

შესაბამის ორგანოს ან ითანამშრომლა მასთან“. 

https://bit.ly/3ayaccf
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ერთ საფუძვლად მის მიერ სახალხო დამცველისთვის მიმართვა დაასახელა.429 სახალხო 

დამცველისათვის მომართვის გამო პირის გათავისუფლება საშიშ პრეცედენტს ქმნის. მან, 

შესაძლოა, სამომავლოდ მსუსხავი ეფექტი იქონიოს სხვა პირებზე და უფლების დაცვის 

სამართლებრივი საშუალების გამოყენებისთვის დამაშინებელ გარემოებად იქცეს. 

რაც შეეხება დისკრიმინაციული მოტივით შრომითი უფლებების დარღვევის სხვა 

შემთხვევებს, ფორმალური სამართლებრივი საფუძვლით დისკრიმინაციული მოპყრობის 

დაფარვის მცდელობა გამოვლინდა მედია სფეროში.430 ერთ-ერთ საქმეში, განმცხადებლის 

მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული განსხვავებული მოსაზრება ტელეკომპანიამ 

კორპორატიული ინტერესის დარღვევად შეაფასა და შრომითი ურთიერთობის 

დასრულების საფუძვლად მიიჩნია. მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში ჟურნალისტები 

ასევე დავობდნენ „რუსთავი 2“-ის მენეჯმენტის ცვლილების შემდეგ განსხვავებული 

მოსაზრების გამო, მათი გათავისუფლების შესახებ. 

7.8. დისკრიმინაცია სოციალური უსაფრთხოების სფეროში 

 

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებით თანასწორობის პრინციპის დაცვით 

სარგებლობა ამ საანგარიშო პერიოდშიც გამოწვევა იყო. ერთი მხრივ, პრობლემურია, რომ 

ცენტრალურ დონეზე არსებული პროგრამების უმრავლესობა სარგებლობიდან 

გამორიცხავს საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებს; მეორე 

მხრივ, დისკრიმინაციულ კრიტერიუმებს ვხვდებით ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების მიერ შემუშავებულ სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებში სამიზნე 

ჯგუფების განსაზღვრისას. 

მუდმივი ბინადრობის მქონე პირების მიერ სოციალური და ჯანდაცვის 

პროგრამებით სარგებლობის პრობლემა  

სოციალური თუ ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობა საქართველოში მუდმივი 

ბინადრობის ნებართვის მქონე პირთა მიერ, კვლავ გამოწვევად რჩება. სახელმწიფოს მიერ 

შეთავაზებული ჯანდაცვის თუ სოციალური პროგრამები, რომლებიც შეღავათებს აწესებენ 

პროგრამით მოსარგებლეთათვის, ძირითად შემთხვევაში, ხელმისაწვდომია მხოლოდ 

საქართველოს მოქალაქეებისთვის და გაუმართლებლად გამორიცხავს საქართველოში 

მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებს, რომლებსაც, სოციალური და ჯანდაცვის 

პროგრამებით სარგებლობის მიზნებისათვის, ისეთივე წვლილი შეაქვთ საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტში, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს.  

                                                   
429 სახალხო დამცველის 2018 წლის 5 მარტის რეკომენდაცია თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიმართ 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3dKHxT2 >  [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

430 სახალხო დამცველის 2019 წლის 8 ოქტომბრის რეკომენდაცია ტელეკომპანია „იმედის“ მიმართ, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2UwDBhu> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 
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მუნიციპალიტეტების ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამები 

სხვადასხვა ნიშნით დისკრიმინაციული კრიტერიუმების შემცველია რიგი 

მუნიციპალიტეტების მიერ შემოთავაზებული ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამებიც. 

აღნიშნული პროგრამები სხვადასხვა ჯგუფებს სარგებლობიდან გამორიცხავს, მაგალითად, 

შეზღუდული შესაძლებლობის, მოქალაქეობის ან სამართლებრივი სტატუსის (ქორწინების 

რეგისტრაციის დოკუმენტის მოთხოვნა) საფუძველზე. ზოგიერთი პროგრამა, სამიზნე წრის 

განსაზღვრისას, ხელს უწყობს კონკრეტული ჯგუფების მიმართ სტიგმის გაძლიერებას. 

ამასთან, მუნიციპალიტეტების დონეზე არსებული სოციალური პროგრამების ანალიზის 

საფუძველზე,  აღსანიშნავია მოცემული პროგრამების დეტალიზებული ხასიათი, 

რომელმაც შესაძლოა, რიგ შემთხვევებში, სხვა, მსგავსი საჭიროების მქონე ადამიანები 

სოციალური თუ ჯანდაცვის პროგრამების მიღმა დატოვოს.  

7.9. დისკრიმინაციის წახალისება  

 

დისკრიმინაციის წამახალისებელი გამონათქვამების მხრივ, სამწუხაროდ, არც ეს 

საანგარიშო პერიოდი იყო გამონაკლისი. სხვადასხვა ჯგუფების 

თანასწორუფლებიანობაზე უარყოფითი ეფექტის მქონე რეპლიკებს, ძირითადად, 

პოლიტიკური უპირატესობის მოსაპოვებლად მიმართავდნენ. ადგილი ჰქონდა 

დისკრიმინაციული მოსაზრებების სოციალური ქსელით გავრცელების შემთხვევებსაც. 

დისკრიმინაციის წამახალისებელი გარემო ცალსახად შესამჩნევია ეთნიკური და 

რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლების, ლგბტ+ თემის431 და ქალების მიმართ.  

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში, განსაკუთრებული სიმწვავით წარმოჩინდა 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართული ქალების მიმართ სექსისტური 

დამოკიდებულება, რაც ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლების პოლიტიკოს 

ქალთა წინააღმდეგ, პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად გამოიყენება.432 

                                                   
431 პარლამენტარ ალექსანდრე ერქვანიას ჰომოფობიური გამონათქვამი - „უნდა აიკრძალოს 

მამათმავლობისა და მსგავსი გარყვნილებების პროპაგანდა“, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/33k8WVC 1. 

[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; ქუთაისის საკრებულოს წევრის, ალექსანდრე ახალაძის ჰომოფობიური 

გამონათქვამი, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/33lfuTS 1. > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020].; ყვარლის 

საკრებულოს წევრის, ნინო ხუციშვილის ჰომოფობიური, დისკრიმინაციული გამონათქვამები, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2XQiW7L> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020].; სამტრედიის საკრებულოს სოფელ 

მელაურის რწმუნებულის, სოფიკო კიკაჩეიშვილის ჰომოფობიური კომენტარი „[...] ცისფერები, 

ლეზბიანკები, პიდარასტები ყავენ იქ და ნაციონალები [...]“, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2QUVtRp> [ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020]. 

432 მაგალითად, მამუკა ხაზარაძის სექსისტური კომენტარი მაია ცქიტიშვილის მიმართ - „[...] შეიძლება 

კარგად აცხობს ხაჭაპურს, მაგრამ მე არ ვიცი, რა გამოცდილება ჰქონდა მას წინა ცხოვრებაში, როცა ამ 

მილიარდებს აბარებენ [...]“, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2qB2HQ5 > [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020].ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, თამაზ ფაცაციას სექსისტური კომენტარი 

https://bit.ly/33k8WVC
https://bit.ly/33lfuTS
https://bit.ly/2XQiW7L
https://bit.ly/2QUVtRp
https://bit.ly/2qB2HQ5
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სახალხო დამცველის ყურადღება მიიქცია ასევე პარლამენტის ცალკეულ წევრთა 

ქსენოფობიურმა გამონათქვამებმა.433 მაგალითად, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და 

სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სამუშაო შეხვედრაზე, პარლამენტარმა ემზარ 

კვიციანმა აზერბაიჯანული თემის წარმომადგენელს გაბრაზებით მიმართა, რომ თუ 

საქართველოს მოქალაქე იყო, ქართულად ესაუბრა.  

7.10. სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიების 

ხარვეზები და პოლიციელების დისკრიმინაციული დამოკიდებულება  

სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების კონტექსტში, 2019 წელსაც  

სიმბოლურ მოვლენად დარჩა ვიტალი საფაროვის მკვლელობის შემთხვევა, რომელიც, 

ბრალდების მხარის მცდელობის მიუხედავად, სასამართლომ ეთნიკური ნიშნით 

დისკრიმინაციულ დანაშაულად არ მიიჩნია. ცხადია, სახალხო დამცველს არ შეუფასებია 

სასამართლოს მიერ ფაქტების და სამართლის გამოყენების სისწორე, თუმცა, სააპელაციო 

ინსტანციაში, სასამართლოს მეგობრის მოსაზრების434 სახით, წარადგინა საერთაშორისო 

ინსტიტუტების მიერ დადგენილი სტანდარტები და ინდიკატორები, რომლებიც 

დისკრიმინაციული მოტივის გამოსაკვეთად გამოიყენება. 

რაც შეეხება დისკრიმინაციული დანაშაულების გამოძიებას და პრევენციას, აღნიშნული 

კვლავ სამართალდამცავი ორგანოების ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ამას 

განაპირობებს, ერთი მხრივ, კონკრეტული დაუცველი ჯგუფების საზოგადოებაში 

არსებული მიმღებლობის დაბალი მაჩვენებელი და უარყოფითი სტერეოტიპები, ხოლო, 

მეორე მხრივ, სამართალდამცავი ორგანოების არასაკმარისი მზაობა, ამგვარი შემთხვევები 

შესაძლო თანასწორუფლებიანობის შელახვის კონტექსტში შეაფასონ, გამოძიების 

პროცესში სიძულვილის მოტივის გამოსაკვეთად. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ 

დანაშაულის გამოძიებისას სავარაუდო სიძულვილის გამოკვეთას არსებითი მნიშვნელობა 

ენიჭება არა მხოლოდ კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეზე მართლმსაჯულების 

აღსრულების, არამედ მომავალში მსგავსი დანაშაულის პრევენციისთვისაც. ამგვარი 

დანაშაულების მსხვერპლები, ამ საანგარიშო პერიოდში, უმეტესწილად იეჰოვას მოწმეები 

და ლგბტ+ თემის წარმომადგენლები არიან. 

იეჰოვას მოწმეების წინააღმდეგ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულების დიდი ნაწილი 

შეეხება როგორც ძალადობრივ, ისე სხვა სახის ქმედებებს. სახალხო დამცველის 

                                                   

თინა ბოკუჩავას მიმართ: „თინა ბოკუჩავამ, ისეთი განათლებული ვარო, მიშამ პირდაპირ პარლამენტში 

„დამამთავრებინა“, ბოდიში, გამათავებინაო უნივერსიტეტიო“, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2R3O68Y > 

[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

433 პარლამენტარ ალექსანდრე ერქვანიას ქსენოფობიური დამოკიდებულება საქართველოს მეზობელი 

ქვეყნების მიმართ, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/33k8WVC> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; პარლამენტარ 

ემზარ კვიციანის რეპლიკა მირტაგ ასადოვს, რომ  თუ საქართველოს მოქალაქე იყო, ქართულად ესაუბრა, 

სახალხო დამცველის 2019 წლის 16 აგვისტოს რეკომენდაცია, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2R4Omo0> 

[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

434 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2wC7Fix >[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/2R3O68Y
https://bit.ly/33k8WVC
https://bit.ly/2R4Omo0
https://bit.ly/2wC7Fix
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წარმოებაში არსებული მსგავსი ფაქტების თანახმად, როგორც წესი, ფიზიკური ძალადობის 

მსხვერპლნი ხდებიან, ქადაგების დროს - ქუჩაში სტენდთან მდგომი ანდა კარდაკარ 

მოსიარულე იეჰოვას მოწმეები. იეჰოვას მოწმეები ასევე უთითებენ სტენდებისთვის 

ცეცხლის წაკიდების და რელიგიური ლიტერატურის განადგურების ფაქტებზე. სახალხო 

დამცველი გაუმჯობესებულ ტენდენციად მიიჩნევს, რომ სავარაუდო სიძულვილის 

მოტივით ჩადენილი დანაშაულების შესწავლისას, განსაკუთრებით იეჰოვას მოწმეთა 

მიმართ განხორციელებული დანაშაულების შემთხვევაში, წინა წლების პრაქტიკისგან 

განსხვავებით, გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით, 

რომელიც თავის თავში მოიცავს სიძულვილის მოტივს, თუმცა, ამ პროცესს სამართლებრივ 

ეფექტიანობას უკარგავს დროში გაჭიანურებული შესწავლა.  

რაც შეეხება ლგბტ+ თემის წარმომადგენლების მიმართ ჩადენილ სავარაუდო 

დანაშაულებს, ისინი ძირითადად ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაში გამოიხატება, 

ამასთან, ხშირია სამართალდამცავთა მხრიდან ვერბალური შეურაცხყოფის ფაქტები, 

მაგალითად, როდესაც ტრანსგენდერ ქალს მის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაში 

მითითებული სახელით მიმართავენ, ანდა უარს ამბობენ, მათ მიმართ განხორციელებულ 

შესაძლო უფლებადარღვევის ფაქტზე სათანადო რეაგირება მოახდინონ.  

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 უზრუნველყოს საჯარო სამსახურში დასაქმებული მნიშვნელოვნად და ზომიერად 

გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები „სოციალური პაკეტის 

განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის №279 

დადგენილებით გათვალისწინებული სოციალური პაკეტით 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 არსებული ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამები 

ხელმისაწვდომი გახადოს საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მქონე 

პირებისთვის, საქართველოს მოქალაქეთა თანასწორად 

 უზრუნველყოს, რომ სექსუალური ძალადობის შედეგად დამდგარი ორსულობის 

შემთხვევაში, დაფინანსების და ორსულობის შეწყვეტისთვის საკმარისი იყოს 

სექსუალური ძალადობის საქმეზე დაწყებული სისხლისსამართლებრივი გამოძიება 

 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის 

მიზნით, ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შესახებ დეკლარაცია ხელმისაწვდომი 

გახადოს ბრაილის შრიფტით ან სხვა ალტერნატიული საშუალებით და შესაბამისი 

ცვლილება შეიტანოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებაში 

 მოამზადოს საქართველოს ორგანულ კანონში, „შრომის კოდექსი“, და „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებები, რომლითაც 
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გათვალისწინებული იქნება სუროგატი დედის და სუროგაციის გზით დაბადებული 

ბავშვის მშობლების მიერ ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო, 

შესაბამისად, შვებულებით სარგებლობის საკითხი და მოახდინოს მომზადებული 

კანონპროექტის ინიცირება საქართველოს პარლამენტში 

 სამედიცინო დაწესებულებებს გაუწიოს ეფექტიანი ზედამხედველობა, ქალის 

საშვილოსნოს მილების გადაკეტვისას (სტერილიზაცია) მისი მეუღლის/პარტნიორის 

თანხმობის მოთხოვნის პრაქტიკის აღმოსაფხვრელად 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს:  

 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 172-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

საფუძველზე საქართველოს პარლამენტისთვის გაწეული საქმიანობის შესახებ 

წარდგენილ ანგარიშში, ასახოს ინფორმაცია სიძულვილით მოტივირებული 

დანაშაულების გამოძიებასთან დაკავშირებით 

საქართველოს ეროვნულ ბანკს: 

 შეიმუშაოს მარტივად განჭვრეტადი რეგულაციები, რომლებიც უზრუნველყოფს 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის კომერციული საბანკო მომსახურების 

მიღებას დისკრიმინაციის გარეშე, მომხმარებლის მოქალაქეობის მიუხედავად 
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8. გენდერული თანასწორობა 

 

8.1. შესავალი 

საქართველოში გენდერული თანასწორობის მიღწევა კვლავ გამოწვევად რჩება. ბოლო 

წლებში საკანონმდებლო და ინსტიტუციური მექანიზმების გასაძლიერებლად 

გადადგმული არაერთი ნაბიჯის მიუხედავად, პრობლემად რჩება პოლიტიკურ დღის 

წესრიგში გენდერული თანასწორობის საკითხების ასახვა. განსაკუთრებულ გამოწვევას 

წარმოადგენს ქალთა გაძლიერებისკენ მიმართული პროექტების, პროგრამებისა და 

ინიციატივების სიმცირე, როგორც მთავრობის, ისე თვითმმართველი ერთეულების დონეზე.  

გამოწვევად რჩება ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 

სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერებისკენ მიმართული ღონისძიებების სიმცირე. 

გენდერული ნიშნით მოტივირებული მკვლელობების (ფემიციდის) საქმეთა ანალიზი 

ცხადყოფს, რომ მთავარი გამოწვევაა ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის მექანიზმების 

არარსებობა.  

2019 წელს არ გაუმჯობესებულა ლგბტ+ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა; სახელმწიფოს 

მხრიდან არ გადადგმულა პოზიტიური ნაბიჯები ჰომოფობიური და ტრანსფობიური 

განწყობების შესამცირებლად. ამასთან, სახელმწიფო ვერ ახერხებს ეფექტიანად უპასუხოს 

ანტიგენდერული ჯგუფების გაძლიერებას, რაც პირდაპირ კავშირშია ლგბტ+ ადამიანების 

ჩაგვრასთან, ძალადობასა და დისკრიმინაციასთან.  

8.2. ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში  

 

ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ქვეყნის განვითარების მნიშვნელოვანი ინდიკატორია.  

სამწუხაროდ, საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული ინფორმაციის ანალიზი 

ნათლად აჩვენებს, რომ ქვეყანაში კვლავ გამოწვევად რჩება ქალთა მონაწილეობა 

გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე.  

2019 წლის გენდერული უთანასწორობის გლობალური ინდექსის435 მიხედვით, ქალთა 

პოლიტიკური მონაწილეობისა და პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობის 

მაჩვენებლით, 153 ქვეყნიდან, საქართველო 94-ე ადგილს იკავებს, ხოლო 

პარლამენტთაშორისი კავშირის მონაცემების436 მიხედვით, 140-ე ადგილს იკავებს 22 

ქალით პარლამენტში437.  

                                                   
435 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < http://tiny.cc/9afyiz >  [ბოლოს ნანახია 2020 წლის 20 იანვარს].  

436 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2PPlosC > [ბოლოს ნანახია 2020 წლის 20 იანვარს].  

437 მონაცემები ასახულია 2019 წლის ნოემბრის მდგომარეობით. 2020 წლის 5 მარტის მდგომარეობით, 

საქართველოს პარლამენტში 21 ქალი პარლამენტარია. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2PMpf9I 

>  [ბოლოს ნანახია 2019 წლის 5 მარტს]. 

http://tiny.cc/9afyiz
https://bit.ly/2PMpf9I
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კრიტიკულად დაბალია ქალთა მონაწილეობის მაჩვენებელი გადაწყვეტილების მიმღებ 

პოზიციებზე, მათ შორის, აღმასრულებელ, საკანონმდებლო და ადგილობრივი 

თვითმმართველობების ორგანოებში. რაც მეტწილად განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ ამ 

დრომდე არ შესრულებულა ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 

კომიტეტის438 რეკომენდაცია სავალდებულო გენდერული კვოტირების მექანიზმის 

შემოღებასთან დაკავშირებით.  

სახალხო დამცველის აპარატი ყოველწლიურად აანალიზებს აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოებში ქალთა მონაწილეობის სტატისტიკას. 2019 წელს, საჯარო 

სამსახურის ბიუროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად439, სამინისტროებში 

დასაქმებულია 5.707 ქალი და 21.804 კაცი. ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა 

გენდერული  განაწილება კი  შემდეგია: 294 ქალი, 1004 კაცი440. 11 მინისტრიდან 5 ქალია, 2 

მათგანი კი ვიცე-პრემიერი.  

    

გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრის და ქალთა თანაბარი მონაწილეობის მიღწევის 

პროცესში განსაკუთრებული როლი აკისრია თვითმმართველ ორგანოებში ინსტიტუციური 

მექანიზმების არსებობას და გაძლიერებას. 2019 წელს, საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატმა, მუნიციპალიტეტების გენდერული პოლიტიკის შეფასების441 ფარგლებში, 

გენდერული თანასწორობის კუთხით არსებული მდგომარეობა და ქალების საჭიროებები 

                                                   
438 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://tiny.cc/zbmtjz > [ბოლოს ნანახია 2020 წლის 10 

თებერვალს].  

439 საჯარო სამსახურის ბიუროს წერილი №გ655; 27.01.2020.   

440 სამინისტროებში დასაქმებულთა სქესის ნიშნით განაწილება ძირითადად თანაბარია, თუმცა, სურათს 

მკვეთრად ცვლის შსს-ს არათანაბარი დასაქმების პრაქტიკა (20705 კაცი და 4171 ქალი). საჯარო სამსახურის 

ბიუროს მონაცემებით, 2020 წლის იანვრის მდგომარეობით, შსს-ში დასაქმებულთა 83% კაცია. ამასთან, ეს 

მონაცემები უნდა განვიხილოთ იმ ჭრილში, რომ საჯარო სამსახურში (სულ 27511 საჯარო მოხელე) შსს 

ყველაზე დიდი დამსაქმებელია. აღნიშნული მონაცემების ანალიზით შეიძლება ითქვას, რომ 

ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა დაბალია.  

441 კვლევა ჩატარდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერილი პროექტის, „ერთობლივი ძალისხმევა 

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის“, ფარგლებში. 

21%

79%

ცხრილი N 1: საჯარო სამსახურში 

დასაქმებულთა სქესის ნიშნით 

განაწილება

ქალი კაცი

23%

77%

ცხრილი N 2: ხელმძღვანელ 

პოზიციებზე დასაქმებულთა სქესის 

ნიშნით განაწილება 

ქალი კაცი

http://tiny.cc/zbmtjz


188 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

შეისწავლა.442 აღსანიშნავია, რომ  ადგილობრივი თვითმმართველობის გენდერული 

თანასწორობის სამოქმედო გეგმა საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტიდან 57-ს აქვს 

შემუშავებული443. ამ მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას (53%) მიღებული აქვს 

გენდერული თანასწორობის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმები444.  

კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ  პრობლემად რჩება გენდერულ პოლიტიკაში 

რეგიონების განსხვავებული საჭიროებების ასახვა და ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულების მიერ სისტემატიზებული, საჭიროებებზე დაფუძნებული სამოქმედო 

გეგმების და პროგრამების შემუშავება. განსაკუთრებული პრობლემაა გენდერის საბჭოს 

წევრების მგრძნობელობის ამაღლება და მათი გენდერის ძირითადი საკითხების შესახებ 

ცოდნით აღჭურვა.  

თვითმმართველი ერთეულებისთვის კვლავ პრობლემად რჩება გენდერული 

ბიუჯეტირების საკითხების ცოდნა და მისი პრაქტიკული გამოყენება. აღსანიშნავია, რომ 

გენდერული თანასწორობის საბჭოების 61%-ს სამოქმედო გეგმის შესაბამისი ბიუჯეტი არ 

გააჩნიათ.  

გარდა პოლიტიკური მონაწილეობისა, პრობლემას წარმოადგენს ქალთა საჭიროებების 

გათვალისწინება პოლიტიკის დოკუმენტებსა და მიზნობრივ პროგრამებში. ამ 

მიმართულებით, ძირითადად თავს იჩენს ქალების უარყოფითი გამოცდილება 

მუნიციპალიტეტებთან ურთიერთობისას, კერძოდ, ბიუროკრატიულ პროცედურებსა და 

ინტერესის ნაკლებობაზე, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ადგილობრივი 

თვითმმართველობა ინფორმირებულია პრობლემის შესახებ.   

უნდა აღინიშნოს ქალთა თანაბარი მონაწილეობისა და ჩართულობის პრობლემა 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ  

რეგიონებში445, სადაც დამატებითი ბარიერი ენის არცოდნაა.   

 

 

 

                                                   
442 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2R0qYZA >[ბოლოს ნანახია 31.03.2020]. 

443 ინფორმაცია მიღებულია 2019 წლის მაისის მდგომარეობით. გენდერული თანასწორობის სამოქმედო 

გეგმა შემუშავებული არ აქვთ შემდეგ მუნიციპალიტეტებს: ლენტეხი, მესტია, ფოთი, აბაშა, თიანეთი, 

თერჯოლა და ხონი. 

444 15 მუნიციპალიტეტს მიღებული აქვს გენდერული თანასწორობის 2019-2020 წლის სამოქმედო გეგმა; 4 

მუნიციპალიტეტს - 2019 წლის, 6 მუნიციპალიტეტს - 2018-2020 წლის. ხოლო 2018 და 2017-2019 წლების 

სამოქმედო გეგმა მხოლოდ 1 მუნიციპალიტეტს აქვს. 

445კვლევის ფარგლებში პრობლემა გამოვლინდა სამცხე-ჯავახეთსა და კახეთში. მაგალითად, საგარეჯოში, 

იორმუღანლოს თემის შეხვედრაზე, ქალებმა განაცხადეს, რომ სოფლის პროგრამების პროექტების 

განხილვას ქალები საერთოდ არ ესწრებოდნენ, შესაბამისად, საბიუჯეტო პრიორიტეტების შემუშავებაში 

მათი საჭიროებები არ ასახულა. 

https://bit.ly/2R0qYZA
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8.3. ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობა  და შრომითი უფლებები  

 

„გენდერული უთანასწორობის გლობალური ინდექსის“ მიხედვით446, აღმოსავლეთ 

ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობისა და 

შესაძლებლობების მაჩვენებლით საქართველო 2019 წელს დაწინაურდა447 და 153 ქვეყანას 

შორის 61-ე ადგილი დაიკავა. თუმცა კვლავ განსხვავდება სქესთა შორის შემოსავლის 

საშუალო მაჩვენებლის თანაფარდობა; კაცის სავარაუდო წლიური შემოსავალი ორჯერ 

აღემატება ქალისას და შეადგენს 13.2 (ათასი) აშშ დოლარს, მაშინ როდესაც ქალები 

საშუალოდ 6.5 (ათასი) აშშ დოლარს გამოიმუშავებენ. ამავე წყაროს მიხედვით, გაუარესდა 

თანაბარი შრომის თანაბარი ანაზღაურების მაჩვენებელი და საქართველომ 69-ე 

ადგილიდან 73-ე ადგილზე გადაინაცვლა.  

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 2019 წელს ჩატარებული 

მონიტორინგი448 ცხადყოფს, რომ ქალების ძირითადი შემოსავლის წყაროა საჯარო 

სამსახური, საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სოფლის მეურნეობა, ტურისტული 

ბიზნესი, საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, მეცხოველეობა, მეფრინველეობა, 

მიწათმოქმედება, სამკერვალო, სერვისის სფერო, სეზონური სამუშაოები და პენსია. 

საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ რეგიონებში ძალიან მაღალია მიგრაციის ფემინიზაციის 

მაჩვენებელი.  

სოფლად მცხოვრები ქალებისთვის პრობლემას წარმოადგენს პროფესიული გადამზადების 

პროგრამებისა და სასწავლებლების სიმცირე.449 გარდა ამისა, გამოწვევაა მუნიციპალური 

ტრანსპორტის არარსებობაც, რაც ორმაგად ართულებს სოფლად მცხოვრები ქალების 

ხელმისაწვდომობას განათლების უფლებაზე.   

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ბარიერად ქალისთვის კვლავ რჩება ოჯახზე ზრუნვის ტვირთი. 

კვლავ პრობლემაა კაცების მიერ ბავშვის მოვლის გამო შვებულებით სარგებლობა და ეს 

საკითხი ბავშვის აღზრდის პროცესში, საზოგადოებაში დამყარებულ, კაცის როლის 

გამომრიცხავ სტერეოტიპულ შეხედულებებსა და წინასწარ განწყობებს უკავშირდება. 

ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულებით 

სარგებლობა პრობლემაა კერძო სფეროში დასაქმებული ქალებისთვისაც, ვინაიდან 

საკანონმდებლო ჩარჩო, საჯარო სამსახურისაგან განსხვავებით, არ ითვალისწინებს კერძო 

                                                   
446 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://tiny.cc/9afyiz > [ბოლოს ნანახია 2020 წლის 20 

იანვარს].  

447 იმავე წყაროს მიხედვით, 2018 წელს, საქართველო, ეკონომიკური მონაწილეობისა და შესაძლებლობების 

მიმართულებით, 149 ქვეყანას შორის 85-ე ადგილს იკავებდა.  

448 მუნიციპალიტეტების გენდერული პოლიტიკის შეფასება განხორციელდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 

მხარდაჭერით, პროექტის, „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის“, 

ფარგლებში, ლინკი ანგარიშზე.  

449 პროფესიული სასწავლებლები არსებობს შემდეგ მუნიციპალურ ერთეულებში: ქობულეთი, ჩოხატაური, 

ქუთაისი, ალვანი, კაჭრეთი, დედოფლისწყარო, ამბროლაური, ახალციხე.  

http://tiny.cc/9afyiz
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სფეროში სავალდებულო ანაზღაურებად შვებულებას ორსულობის, მშობიარობის და 

ბავშვის მოვლის გამო და იგი მხოლოდ დამსაქმებლის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული.450 

საქართველოში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების შემაფერხებელი მრავალი მიზეზი 

არსებობს, თუმცა სოციალურ-ეკონომიკური უთანასწორობის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ფაქტორია უძრავი ქონების ფლობის მაჩვენებელი, რომლის მიხედვითაც კაცები 2-ჯერ 

უფრო ხშირად არიან სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების დოკუმენტირებული 

მფლობელები, ვიდრე ქალები. აღნიშნული მაჩვენებელი პრობლემად რჩება როგორც 

ქვეყნის დონეზე, ისე ქალაქისა და სოფლის ჭრილში.451 452 

ქალთა ეკონომიკური აქტივობისა და მათი შრომითი უფლებების რეალიზების კიდევ 

ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია მარტოხელა და მრავალშვილიანი მშობლების უფლებრივი 

მდგომარეობა. მართალია, შეიცვალა მარტოხელა მშობლის სტატუსის განსაზღვრის და 

შეწყვეტის საფუძველი, თუმცა დახმარების პროგრამები კონკრეტული მუნიციპალიტეტის 

კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული და შესაბამისი მატერიალური გარანტიების შექმნას 

ქვეყნის მასშტაბით ვერ უზრუნველყოფს. ასევე, მრავალშვილიანი ოჯახის სტატუსის 

განსაზღვრის შედეგად დაწესებული სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის პირობები ვერ 

ფარავს მრავალშვილიანი ოჯახების საჭიროებებს.  

8.4. ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება 

 

ქვეყანაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება „ქალებზე, მშვიდობასა და 

უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელებას, რადგან 

კვლავ პრობლემად რჩება კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და გოგოების 

უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება.  

საქართველოს სახალხო დამცველმა, 2019 წელს, მისთვის კონსტიტუციით მინიჭებული 

მანდატის ფარგლებში, განახორციელა „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ 2018-

2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის შუალედური შესრულების მონიტორინგი, 

რომელიც საქართველოს მთავრობამ 2018 წელს დაამტკიცა.453  

                                                   
450 საჯარო და კერძო დასაქმების სფეროში ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო 

შვებულების ანაზღაურების არაერთგვაროვანი პრაქტიკის შესახებ, დეტალურად იხილეთ თანასწორობის 

უფლების თავში, ქალთა თანასწორუფლებიანობის ჭრილში.  

451 ქალი და კაცი საქართველოში: სტატისტიკური პუბლიკაცია. 2019. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: < https://bit.ly/38q3Zgy > [ბოლოს ნანახია 22.01.2020]. 

452 მიწის არ ფლობა, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით შეზღუდული გადაწყვეტილების მიღების 

შესაძლებლობა და მატერიალური ხარჯები, პროგრამაში, „დანერგე მომავალი“ მონაწილეობისთვის, ერთ-

ერთ დამაბრკოლებელ ბარიერად დასახელდა. პროგრამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/2TCZeuB > [ბოლოს ნანახია 05.03.2020]. 

453 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №173; 2018 წლის 10 აპრილი; ქალებზე, მშვიდობასა და 

უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების 2018-2020 წლების საქართველოს ეროვნული 

სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე; ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2Q2Jxfo > [ბოლოს 

ნანახია 10.03.2020].  

https://bit.ly/38q3Zgy
https://bit.ly/2TCZeuB
https://bit.ly/2Q2Jxfo


191 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელებისას განსაკუთრებული როლი აკისრია 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, რომლის მხრიდან ბოლო წლების განმავლობაში 

მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა გენდერულ მეინსტრიმინგს, რაც აისახება შიდა 

დოკუმენტების შექმნასა და თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში მომუშავე ქალების 

აქტიურ მონაწილეობაში; ასევე, სხვადასხვა სწავლებებსა და სამშვიდობო მისიების 

განხორცილების პროცესებში.  

გასულ წლებთან შედარებით, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შინაგან 

საქმეთა სამინისტროში გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე ქალთა პროცენტული 

მაჩვენებელი გაზრდილია, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ეს მონაცემი 

კრიტიკულად დაბალია.454 ამასთან, კვლავ პრობლემად რჩება უწყებებში სქესის ნიშნით 

სეგრეგირებული მონაცემების წარმოება.   

„ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ ეროვნული სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი 

პრიორიტეტია ლოკალიზაციის პროცესი, რაც გულისხმობს აქტიურ თანამშრომლობას 

სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან455, და მისი მიზანია რეგიონული და ადგილობრივი 

თვითმმართველობების როლისა და შესაძლებლობების გაძლიერება, კონფლიქტის 

შედეგად დაზარალებულ ქალთა მონაწილეობა და ჩართულობა გადაწყვეტილების 

მიღების ყველა დონეზე.  

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ, ეროვნული სამოქმედო გეგმის მიმართულებით 

ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები ცხადყოფს, რომ მუნიციპალიტეტებს კვლავ უჭირთ 

ქალებისა და გოგონების განსაკუთრებული როლისა და საჭიროებების დანახვა. 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები ძირითადად საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს 

მართავენ დევნილ და ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლად მცხოვრებ 

მოსახლეობასთან, ხოლო მათი საჭიროებების დაკმაყოფილებისაკენ მიმართული 

კონკრეტული აქტივობა საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა.  

დადებითად უნდა აღინიშნოს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალთა  

ეკონომიკური გაძლიერებისკენ მიმართული პროექტებისა და პროგრამების არსებობა. 2019 

წელს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ დაფინანსებული პროექტების 

17% უშუალოდ მოიცავს ქალთა საკითხებს, ან ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების 

მიერ არის წარდგენილი. 456 

საანგარიშო პერიოდში პრობლემად რჩება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ქალთა 

და გოგონათა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება. ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ 

                                                   
454 ბაზისი: თავდაცვის სამინისტრო - 32%, 2019 წლის მდგომარეობით - 35.1%; შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

- 3%, 2019 წლის მდგომარეობით - 7%; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წერილი MOD 8 20 00104098. 

31.01.2020; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილი MIA 8 20 00380677 12.02.2020. 

455 ლოკალიზაციის პროცესში შერჩეული მუნიციპალიტეტები: დუშეთი, გორი, ქარელი, კასპი, ხაშური, 

საჩხერე, სტეფანწმინდა, წალენჯიხა, წყალტუბო; ზუგდიდი. 

456შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატის წერილი №135. 22.01.2020. 
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ეროვნული სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ უწყებებთან ერთად, მუნიციპალიტეტებმა 

დაინახონ საკუთარი როლი, განსაზღვრონ რესურსი და შესაძლებლობა, დევნილი და ე.წ. 

გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ პირთა საჭიროებების გამოსაკვეთად და პრობლემების 

მოსაგვარებლად.   

8.5. ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები 

 

ვითარება ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების 

კუთხით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის 

მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესაფასებლად.  

დედათა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სერვისების კუთხით არსებული წინსვლის 

მიუხედავად, კვლავ რჩება გამოწვევები ამ მიმართულებით. კერძოდ, სახელმწიფოს ჯერ 

კიდევ არ აქვს შემუშავებული სისტემური ხედვა მშობიარობის შემდგომი სამედიცინო 

ზრუნვის შესახებ. სახელმწიფო პროგრამა არ ითვალისწინებს ორსულობის პერიოდში და 

მშობიარობის შემდეგ ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისს. პრობლემას წარმოადგენს 

სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის ფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ 

საჭიროებებზე მორგებული სახელმწიფო პროგრამის არარსებობა; ამასთან, 

დისკრიმინაციულია ქალის საშვილოსნოს მილების გადაკეტვის (სტერილიზაციის) და ე. წ. 

„ქალიშვილობის ტესტის“ პრაქტიკა.457 

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების შესახებ საქართველოს 

რეგიონებში ჩატარებულმა საინფორმაციო შეხვედრებმა გამოკვეთა ინფორმირებულობის 

დაბალი დონე არსებული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ. კერძოდ, იმ ქალების 

ნაწილი, რომლებიც უკანასკნელი 2-3 წლის განმავლობაში ყოფილან ორსულად, 

აღნიშნავდა, რომ ორსულობის დროს არ მოხდა მათი საკმარისად ინფორმირება დედათა 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სერვისების 

შესახებ. ქალების ნაწილის თქმით, მათ არ ჰქონიათ ინფორმაცია 8 უფასო ანტენატალური 

ვიზიტის შესახებ და ხშირ შემთხვევაში, თავადვე ფარავდნენ კონსულტაციების 

საფასურს.458  

სახალხო დამცველის მიერ ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრებიდან იკვეთება, რომ  

საქართველოს ზოგიერთ ქალაქში მცხოვრები ქალისთვის, კვლავ პრობლემაა მშობიარობის 

სერვისის ტერიტორიული მისაწვდომობა.459  

                                                   
457 დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია თანასწორობის უფლების თავში. 

458 აღნიშნული შეხვედრები ჩატარდა 2019 წლის ოქტომბერ-დეკემბრის პერიოდში საქართველოს შემდეგ 

რეგიონებში: კახეთში, სამცხე-ჯავახეთში, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში (მათ შორის, მაღალმთიან 

აჭარაში), დუშეთში, ქვემო ქართლში, იმერეთსა და სამეგრელოში. სულ ჩატარდა 19 საინფორმაციო 

შეხვედრა. 

459 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გენდერული პოლიტიკის შეფასება სპეციალური 

აქცენტით ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, სახალხო დამცველის აპარატი, 2019, გვ. 27. 
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კვლავ გამოწვევად რჩება წვდომა კონტრაცეპტივებზე, მათთან დაკავშირებულ სერვისებსა 

და ინფორმაციაზე, რაც მნიშვნელოვნად არის განპირობებული კონტრაცეპტივებთან, და 

ზოგადად, ქალის სექსუალობასთან დაკავშირებული სტიგმით. აღნიშნული უარყოფითად 

აისახება ეთიკურ ურთიერთობაზე ჯანდაცვის სერვისის გამცემსა და მიმღებს შორის, და 

ხშირად საექიმო კონფიდენციალობის დარღვევაში გამოიხატება.  

კონტრაცეპტივებზე, მასთან დაკავშირებულ სერვისებსა და ინფორმაციაზე შეზღუდული 

წვდომა შედეგად იწვევს არასასურველ ორსულობას და აბორტს. აღსანიშნავია, რომ 2019 

წელს, ორსულობის 12 კვირის ვადამდე, სამედიცინო ჩვენების გარეშე, ქალის სურვილით 

ჩატარებული ხელოვნური აბორტების რაოდენობამ 11,419 შეადგინა.460  

აბორტის უსაფრთხო სერვისზე, როგორც ტერიტორიული, ისე ფინანსური წვდომა, კვლავ 

პრობლემად რჩება; სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებით, 

ასევე გამოიკვეთა ქალების ინფორმირებულობის უკიდურესად დაბალი დონე ორსულობის 

ხელოვნური შეწყვეტის სერვისის ირგვლივ არსებული ეროვნული კანონმდებლობის 

შესახებ. კერძოდ, ქალთა დიდი ნაწილი აღნიშნავდა, რომ მათი ინფორმაციით, 

საქართველოში აბორტი კანონით აკრძალულია.461 მეტიც, იმ ქალთა დიდი ნაწილი, ვინც ამ 

ინფორმაციას გვაწვდიდა, ამბობდა, რომ აბორტის არალეგალურობის შესახებ მცდარი 

ინფორმაცია სამედიცინო სერვისის გამცემმა (უმეტესწილად, გინეკოლოგმა) მიაწოდა. 

აღსანიშნავია, რომ ამგვარმა მცდარმა ინფორმაციამ ქალებს, შესაძლოა, უბიძგოს, რომ 

საჭიროების შემთხვევაში, ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებას კი არ მიმართონ, 

არამედ არალეგალური აბორტის გზა აირჩიონ, რაც საფრთხის შემცველია მათი 

ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვის. 

უსაფრთხო აბორტზე წვდომის ბარიერებიდან აღსანიშნავია ჯანდაცვის სერვისის გამცემ 

დაწესებულებებში აბორტთან დაკავშირებული სტიგმა, რომელიც, ერთი მხრივ, უბიძგებს 

მათ, არ გასცენ აღნიშნული სერვისი და მეორე მხრივ, სხვადასხვა არაეთიკური გზებით 

შეეცადონ, ორსულს შეაცვლევინონ აბორტთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება. 

კვლავ გამოწვევად რჩება ჯანდაცვის სერვისის გამცემი პირების ინფორმირებულობის 

დაბალი დონე იმ რეგულაციების შესახებ, რომლებიც სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის სერვისების ახალგაზრდებისათვის მისაწვდომობას უკავშირდება, 

კერძოდ, ჯანდაცვის სპეციალისტები არ ფლობენ ინფორმაციას 14 წელს მიღწეული 

პაციენტის მიერ ინფორმირებული თანხმობის დამოუკიდებლად გაცემის შესაძლებლობის 

                                                   
460 ორსულობის 12 კვირის ვადამდე, სამედიცინო ჩვენების გარეშე, ქალის სურვილით ჩატარებული 

ხელოვნური აბორტების რაოდენობა 2018 წელს იყო 12,404, ხოლო 2017 წელს - 14863; საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 14 თებერვლის №01/1881 წერილი. 

461 2019 წლის შემოდგომაზე, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერის დეპარტამენტის 

წარმომადგენლებმა, UNFPA-ს ფინანსური მხარდაჭერით ჩაატარეს საინფორმაციო შეხვედრები 

საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ ქალებთან, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და 

უფლებების შესახებ. 
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შესახებ, რაც რისკის ქვეშ აყენებს მოზარდების წვდომას კონფიდენციალური ჯანდაცვის 

სერვისებზე. 

კვლავ შემაშფოთებელია ოკუპირებულ აფხაზეთში არსებული კანონმდებლობა, რომელიც 

აღნიშნულ ტერიტორიულ ერთეულში აბორტის ნებისმიერი მიზეზით, სრულ აკრძალვას 

ითვალისწინებს.462 

გამოწვევად რჩება ადამიანის სექსუალობის შესახებ კომპლექსური განათლების 

კომპონენტის ფორმალური განათლების სისტემაში სრული ინტეგრირება. როგორც 

სახალხო დამცველის კვლევამ ცხადყო, მოზარდები სრულად უჭერენ მხარს განათლების 

აღნიშნული კომპონენტის დანერგვას სკოლებში და მეტიც, ამას მოიაზრებენ საკუთარ 

უფლებად.463 მიუხედავად ამისა, სასკოლო კურიკულუმებში ადამიანის სექსუალობის 

შესახებ კომპლექსური განათლების მხოლოდ ნაწილია ინტეგრირებული, რაც ძირითადად 

ადრეულ ორსულობას, სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებსა და სქესთან 

დაკავშირებულ ფიზიოლოგიურ ასპექტებს მოიცავს. ყოველივე ეს სექსუალობის შესახებ 

განათლების მხოლოდ მცირე ნაწილია და მასთან ერთად, უნდა მოიცავდეს ისეთ 

საკითხებს, როგორებიცაა გენდერი და ძალაუფლებრივი უთანასწორობები, სოციალურ-

ეკონომიკური ფაქტორები, რასა, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა და 

სხვ.464 

8.6. ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) 

 

ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის თანახმად, ბოლო 5 წლის 

განმავლობაში მიღებული ინფორმაციით, საქართველოში ტრეფიკინგის მსხვერპლები 

ხდებიან როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, ასევე, საქართველოს 

მოქალაქეები საქართველოს საზღვრებს გარეთაც. ანგარიშის თანახმად, ტრეფიკინგის 

ჩამდენი პირები მსხვერპლებს კარგ ანაზღაურებას პირდებიან ჩაის გადამამუშავებელ 

ქარხნებში, საავადმყოფოებში, სალონებში, რესტორნებსა და სასტუმროებში.465  

ანგარიშის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეები იძულებით შრომას ექვემდებარებიან 

როგორც საქართველოში, ისე კვიპროსში, ეგვიპტეში, ერაყში, თურქეთსა და არაბეთის 

გაერთიანებულ საემიროებში. ქართველი ქალები და გოგოები სექს-ტრეფიკინგის 

მსხვერპლები ხდებიან როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე თურქეთში, შედარებით ნაკლებად, 

ჩინეთსა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში.  

საქართველო კვლავ რჩება ტრანზიტულ ქვეყანად ყირგიზი, ტაჯიკი და უზბეკი 

ტრეფიკინგის მსხვერპლი ქალებისთვის, რომლებსაც ექსპლუატაციას თურქეთში უწევენ. 

                                                   
462 აღნიშნულთან დაკავშირებით, ვრცლად იხილეთ წინამდებარე ანგარიშში კონფლიქტებით 

დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობის თავში. 

463 სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები: ეროვნული შეფასება, სახალხო 

დამცველი, 2018 წელი, გვ. 58. 

464 იქვე. გვ 49. 

465 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე: < https://bit.ly/2GrV7LK > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/2GrV7LK
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აზერბაიჯანელი და ცენტრალური აზიის ქვეყნების წარმომადგენელი ქალები ჩართული 

არიან სექს-ტრეფიკინგში აჭარის რეგიონის ტურისტულ ადგილებში და ისეთ დიდ 

ქალაქებში, როგორიცაა თბილისი და ბათუმი. აქ ისინი მუშაობენ საუნებში, სტრიპტიზ-

კლუბებში, კაზინოებსა და სასტუმროებში. ამასთან, ჩინელი და სამხრეთ აზიელი ქალები, 

რომლებიც მასაჟს აკეთებენ, სექსუალური დანაშაულის მიმართ მოწყვლადები არიან. 

ანგარიშის თანახმად, საქართველოს მთავრობა სრულად აკმაყოფილებს ტრეფიკინგთან 

ბრძოლის მინიმალურ სტანდარტებს და კვლავ პირველ კალათაში ინარჩუნებს ადგილს. 

მიუხედავად ამისა, პრობლემურია ტრეფიკინგის შემთხვევების გამოვლენის დაბალი 

მაჩვენებელი, დანაშაულის პროაქტიულად გამოსავლენად, კვლავაც გასაძლიერებელია 

მუშაობა. 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, 2019 წლის განმავლობაში 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 21 სავარაუდო ფაქტზე დაიწყო გამოძიება466, ხოლო 

სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 27 პირის მიმართ, სავარაუდო ტრეფიკინგის 5 

საქმეზე.467 

გამოვლენილი შემთხვევების მცირე რაოდენობასთან ერთად, მცირეა იმ პირთა რიცხვიც, 

რომლებმაც ადამიანით ვაჭრობის/ტრეფიკინგის მსხვერპლთა მომსახურების სერვისებით 

ისარგებლეს: 

 

მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ გააძლიეროს ქვეყანაში არსებული დაცვისა და 

დახმარების სერვისების პოპულარიზაცია და იზრუნოს მოსახლეობის 

ინფორმირებულობის გაზრდაზე. გარდა ამისა, საჭიროა ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურება თავშესაფრებში დაიხვეწოს და ტრეფიკინგის 

მსხვერპლი ბენეფიციარების საჭიროებებს მოერგოს. როგორც სახალხო დამცველის მიერ 

ჩატარებული მონიტორინგისას ვლინდება, ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრები 

ძირითადად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა საჭიროებებზეა მორგებული და ფსიქო-

                                                   
466 რომელთაგან 19 სავარაუდო ფაქტი ჩადენილია საქართველოში, ხოლო 2 სავარაუდო ფაქტი ჩადენილია 

თურქეთის რესპუბლიკაში. 

467 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წერილი №1179,  27/იანვარი/2020 წ. 

34

3

25

4

ცხელი ხაზით მოსარგებლე პირთა 

რაოდენობა

თავშესაფრით მოსარგებლეთა 

რაოდენობა

ცხრილი N3: მონაცემები ადამიანით ვაჭრობის ტრეფიკინგის

მსხვერპლთა მომსახურების შესახებ

2019 2018
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სოციალურ სარეაბილიტაციო პროგრამებთან დაკავშირებული სერვისების გაცემა 

ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის კვლავ გამოწვევად რჩება.   

8.7. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა 

 

მისასალმებელია, რომ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 

ყოველწლიურად იხვეწება კანონმდებლობა და რეაგირების მექანიზმები, თუმცა 

მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან კიდევ უფრო მეტი ქმედითი ნაბიჯის გადადგმა 

სახელმწიფო უწყებებს შორის კოორდინირებული მუშაობის კუთხით და პრობლემასთან 

კომპლექსურად საბრძოლველად.  

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის საკითხებზე სოციალური მუშაობის 

მიმართულებით, კონკრეტული ღონისძიებები ამ დრომდე არ გატარებულა. როგორც 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი საქმეები აჩვენებს, ქალთა მიმართ 

და ოჯახში ძალადობის საქმეებზე სოციალური სამსახურისთვის კანონმდებლობით 

დაკისრებული მოვალეობები პრაქტიკულად არ სრულდება. სოციალური მუშაკების 

მხრიდან რეაგირება უმეტესად ერთჯერად, ფორმალურ ხასიათს ატარებს, ოჯახთან 

ძალადობის დაძლევის მიზნით მუშაობა და საქმის სრულყოფილად გაანალიზება კი არ 

ხდება. შესწავლილი საქმეები მეტყველებს სოციალური მუშაკების პროფესიული 

გადამზადებისა და სოციალური მომსახურების სახელმძღვანელო წესების შემუშავების 

საჭიროებაზე, იმისათვის რათა ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის შემთხვევების 

თავიდან აცილებას და მართვას წარმატებული ხასიათი ჰქონდეს. 

სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად, წლების განმავლობაში, 

სტატისტიკის შეგროვების და დამუშავების ერთიანი მეთოდოლოგიური სტანდარტი არ 

შემუშავებულა. ამასთან, რიგი უწყებები არც აწარმოებენ ქალთა მიმართ და ოჯახში 

ძალადობის ფაქტების შესახებ სრულყოფილ სტატისტიკას.468 კვლავ პრობლემურია 

მოძალადისთვის ძალადობრივი დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე 

ორიენტირებული სავალდებულო სწავლების კურსის გავლა.469  

                                                   
468 მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცალკე არ ამუშავებს ქალთა მიმართ ჩადენილი ძალადობის 

(დანაშაულის) სტატისტიკას, ასევე, არ წარმოებს ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებული 

სრულყოფილი სტატისტიკა. კერძოდ, შსს-ს მიერ ცალკე არ აღირიცხება ქორწინების მიზნით 

თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტები, აღნიშნული მონაცემი დამუშავდა შსს ადამიანის 

უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ, განმეორებითი 

მიმართვის შემდგომ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე, არ აწარმოებს სრულყოფილად 

ოჯახში ძალადობის  სტატისტიკას.  

469რეაბილიტაციის გავლა არასავალდებულო ხასიათს ატარებს, ამასთან, არც ძალადობრივი ქცევის 

მართვის არსებული პროგრამა შეფასებულა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერის 

დეპარტამენტმა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან 

გამოითხოვა ინფორმაცია თუ რამდენი მსჯავრდებული და პრობაციონერი იყო ჩართული ძალადობრივი 

ქცევის მართვის სარეაბილიტაციო პროგრამაში, თუმცა პასუხი არ მოგვეწოდა (N 08-2/434, 15/01/2020; N 08-

2/2384, 27/02/2020). 
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საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს გენერალური 

პროკურატურის სტატისტიკური ინფორმაციის თანახმად, კვლავ გაზრდილია ოჯახში 

ძალადობის შემთხვევების გამოვლენის და მათზე რეაგირების მაჩვენებელი: 

 

აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს, ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტზე, გამოიცა 557 

შემაკავებელი470 და 102 დამცავი471 ორდერი. ასევე საქართველოს გენერალური 

პროკურატურის მონაცემებით, 2019 წელს სისხლის სამართლის კოდექსის 1511 მუხლით 

(ადევნება) სისხლისსამართლებრივი დევნა 85 პირის მიმართ დაიწყო.472 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი საქმეების მიხედვით, კვლავ 

იკვეთება მოძალადის მხრიდან მსხვერპლის დასჯის მიზნით ბავშვით მანიპულირების 

ტენდენცია, რაც მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს ძალადობის მსხვერპლ ქალს და მის შვილს. 

შესწავლილი საქმეების მიხედვით, ტენდენცია უცვლელია და ოჯახში ძალადობა 

განსაკუთრებით მძიმედ აისახება დაბალი შემოსავლის მქონე ან შემოსავლის არმქონე, 

განათლების არმქონე, მარტოხელა ქალებზე, მრავალშვილიან, კონფლიქტის შედეგად 

დაზარალებულ, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ ქალებსა და ხანდაზმულებზე; 

ასევე ქალებზე, რომელთა პარტნიორები/ყოფილი პარტნიორები სამართალდამცავ 

უწყებებში ან სხვა გავლენიან პოზიციებზე მუშაობენ.  

საქართველოს სახალხო დამცველი განსაკუთრებულ პრობლემად მიიჩნევს სახელმწიფოს 

მხრიდან შერჩევით მიდგომას ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის იმ საქმეებზე 

რეაგირებისას, სადაც მოძალადე გავლენიანი პირია. ასეთ შემთხვევებში სახელმწიფოს 

მიდგომები იცვლება, რეაგირება დაყოვნებულია და იქმნება შთაბეჭდილება, რომ 

გადაწყვეტილების მიღებისას ამოსავალ წერტილად არა მსხვერპლის უფლებები, არამედ 

მოძალადის ინტერესები განიხილება. შემაშფოთებელია, რომ ხშირად მსხვერპლს თავის 

                                                   
470 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილი №MIA 2 20 00570283, 04.03.2020. 

471 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, 02.03.2020, N პ-151-20. 

472 საქართველოს გენერალური პროკურატურა №13/7878, 07/თებერვალი/2020 წ. 

180

4370

1986

24300

139

7646

3955

20496

106

10266

4579

18842

დამცავი ორდერი

შემაკავებელი ორდერი

11-1. 126-1 მუხლებით დევნის დაწყების 

მაჩვენებელი

112" ოჯახში ძალადობის/კონფლიქტის 

შეტყობინებები

ცხრილი N4: ოჯახში ძალადობის შემთხვევები

2019 წელი 2018 წელი 2017 წელი
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დაცვის ერთადერთ საშუალებად ფაქტის გახმაურება რჩება, რასაც მოსდევს უწყებების 

მხრიდან გარკვეული ზომების მიღება. 473 474 475 476 

რაც შეეხება ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სხვა შემთხვევებს, რომლებიც ასევე 

შეისწავლა საქართველოს სახალხო დამცველმა, პრობლემად რჩება ძალადობის სწორად 

იდენტიფიცირება477 და ძალადობის რიგი შემთხვევების გენდერული პერსპექტივით 

შესწავლა. გასულ საანგარიშო წელთან შედარებით, გენდერული დისკრიმინაციის 

მოტივის გამოკვეთის მაჩვენებელი მცირედ არის გაზრდილი,478 თუმცა საქმეების ნაწილში 

აღნიშნული მოტივის გამოკვეთა კვლავ პრობლემად რჩება.479 ასევე, ცალკეულ 

შემთხვევებში, სადაც ჩართული არ არის მოწმის და დაზარალებულის კოორდინატორი, 

პრობლემას წარმოადგენს სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლების მხრიდან 

მსხვერპლის ინფორმირება თავშესაფრების და კრიზისული ცენტრების მომსახურების 

შესახებ. 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი საქმეებიდან ჩანს, რომ კვლავ 

პრობლემაა სამართალდამცავების არასენსიტიური დამოკიდებულება და პოლიციის 

განყოფილებებში ძალადობის მსხვერპლთა სპეციალური გამოკითხვის წესების 

                                                   
473 საქმე №12502/19, 12521/19. 

474 საქმე №15169/19. 

475 საქმე №10509/19, N 12921/19. 

476 საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა რამდენიმე საქმე, რომლებშიც 

ფაქტის გასაჯაროებას მოჰყვა რეაგირება: თ.თ.-ს საქმე, რომელიც დეპუტატ ი.ჯ.-ს მხრიდან დაექვემდებარა 

სავარაუდო ძალადობას, ასევე აღსანიშნავია ნ.ჩ.-ს საქმე, სადაც სასულიერო პირს ოჯახში ძალადობის 

ფაქტზე ბრალი მას შემდეგ წარედგინა, რაც ფაქტი გახმაურდა. ორივე საქმეზე საქართველოს 

გენერალურმა პროკურატურამ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო მოითხოვა, რამაც საქმის 

მიკერძოებულად განხილვის თაობაზე კითხვები გააჩინა. დამატებით, მნიშვნელოვანია საქართველოს 

სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი ქალზე ძალადობის საქმე, სადაც მოძალადის შესაძლო გავლენის 

მიზეზით, პროკურატურა შესაბამის ღონისძიებებს არ მიმართავდა და მსხვერპლი თავს დაცულად არ 

გრძნობდა. საქართველოს სახალხო დამცველმა გენერალურ პროკურატურას განმცხადებლის მიმართ 

გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობის ფაქტებზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების 

შესახებ წინადადებით მიმართა, თუმცა პროკურატურას მისი წინადადება არ გაუზიარებია. 

477 განსაკუთრებით პრობლემურია მუქარის და ეკონომიკური ძალადობის იდენტიფიცირება. კვლავ 

გამოვლინდა შემთხვევა, როდესაც შემაკავებელი ორდერი პოლიციამ მსხვერპლის მიმართ გამოსცა, 

ორდერი სასამართლოს ძალით გაუქმდა (საქმე №13701/19). 

478 საქართველოს გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, 2019 წელს გენდერის/სქესის ნიშნით 

შეუწყნარებლობის მოტივით სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 119 პირის მიმართ, ხოლო გენდერის 

და რელიგიის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 1 პირის 

მიმართ (13/7878, 07/თებერვალი/2020 წ.). 

479 მაგალითად, საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილ საქმეში შინაგან საქმეთა 

სამინისტრომ ვერ დაინახა გენდერული ძალადობის ნიშნები და ამ მიზნით არ გამოსცა შემაკავებელი 

ორდერი, თუმცა იგივე გარემოებები სასამართლომ გენდერულ ძალადობად მიიჩნია და დამცავი ორდერი 

გამოსცა. აღსანიშნავია, რომ ხსენებულ საქმეზე გამოძიება მუქარის ფაქტზე მიმდინარეობს, თუმცა 

დისკრიმინაციული მოტივი გამოკვეთილი არ არის (საქმე №5518/19). 
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არარსებობა.480 ხშირია შემთხვევები, როდესაც მსხვერპლები პოლიციელების მხრიდან 

შეურაცხმყოფელ დამოკიდებულებაზე უთითებენ. ასეთ ფაქტებს შეისწავლის 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია, თუმცა 

დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის დადასტურება, უმეტესად გართულებულია481 482. 

აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველის აპარატის მიერ შესწავლილი საქმეების 

მიხედვით, რიგ შემთხვევაში ქალები შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ 

ინსპექციაში გამოკითხვაზე არ ცხადდებიან, რასაც უწყების მიმართ უნდობლობით ან 

ტრანსპორტირების პრობლემით ხსნიან. დამატებით, ეთნიკური უმცირესობის 

წარმომადგენელი ქალებისთვის პრობლემაა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

გენერალურ ინსპექციაში გამოკითხვისას თარჯიმნის მომსახურებით სარგებლობა, რაც 

კიდევ უფრო უწყობს ხელს მიმართვიანობის და თანამშრომლობის სიმცირეს. 

სახალხო დამცველის აპარატს კვლავ არ მოეწოდა ინფორმაცია გენიტალიებით 

დასახიჩრების საზიანო პრაქტიკის გეოგრაფიული განფენილობის შესახებ. მიუხედავად 

იმისა, რომ  პრობლემის გამოვლენიდან ოთხი წელი გავიდა, სახელმწიფო პრობლემის 

მასშტაბების შესახებ ინფორმაციას კვლავ არ ფლობს. ამასთან, ქალთა გენიტალიებით 

დასახიჩრების საზიანო პრაქტიკის აღმოფხვრის მიმართულებით, სახელმწიფოს მხრიდან 

კონკრეტული ნაბიჯები 2019 წლის განმავლობაში არ გადადგმულა.483  

                                                   
480მსხვერპლები ხშირად უთითებენ, რომ ერთსა და იმავე საკითხზე რამდენჯერმე უწევთ ახსნა-

განმარტების მიცემა და შესაბამისად, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ყოფნა პოლიციის 

განყოფილებაში. ამასთან, არასათანადო ინფრასტრუქტურის გამო, პოლიციის შენობაში, ხშირად 

დაუცველია კონფიდენციალობა. 

481 საქართველოს შს სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ინფორმაციით, 2019 წელს, შსს გენერალურ 

ინსპექციაში ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით შევიდა 104 საჩივარი. ამათგან 42 პოლიციელთა 

მხრიდან ოჯახში ძალადობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 62 - პოლიციის მხრიდან ოჯახში ძალადობაზე 

არაჯეროვან რეაგირებას. შსს გენერალურმა ინსპექციამ, პოლიციელთა მხრიდან ოჯახში ძალადობის 

ფაქტთან დაკავშირებით, დისციპლინური სახდელი დააკისრა 42 თანამშრომელს, ოჯახში ძალადობის 

ფაქტზე არაჯეროვან რეაგირებასთან დაკავშირებით - 21 თანამშრომელს. ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე შესული 

საჩივრების სტატისტიკურ მონაცემებს არ აღრიცხავს. 
482 შსს გენერალური ინსპექცია, MIA 0 20 00242429, 24/01/2020. 

483 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გვაცნობა, რომ 2019 წლის 15-17 დეკემბერს, გენდერული 

თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე 

უწყებათაშორისი კომისიის ჯგუფის გასვლითი შეხვედრის ფორმატში, „ადამიანის უფლებათა დაცვის 

ეროვნული სამთავრობო სამოქმედო გეგმით (2018-2020 წლებისთვის)“ ნაკისრ ვალდებულებათა 

შესრულების მიზნით, განისაზღვრა ცხრა პრიორიტეტული მიმართულება, რომელთაგან ერთ-ერთს 

წარმოადგენს ბავშვობის ასაკში ქორწინებისა და სხვა საზიანო პრაქტიკების აღმოფხვრის ჯგუფი. 

აღნიშნული სამუშაო/საკოორდინაციო ჯგუფის სამოქმედო მიმართულებათა შორის არის ქალთა 

გენიტალიების დასახიჩრების საზიანო პრაქტიკის პრევენციაც. როგორც გვეცნობა, მიმდინარე პერიოდში 

მიმდინარეობს სამუშაო/საკოორდინაციო ჯგუფების შემადგენლობის ფორმირების პროცესი, რასაც 

აქტიური სამუშაო ფაზა მოჰყვება (GOV 8 20 00004736; 07/02/2020). დამატებით, საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2019 წელს სსკ-ის 1332 მუხლით ,,ქალის სასქესო ორგანოების 

დასახიჩრება" გამოძიების დაწყების შესახებ ინფორმაცია არ ფიქსირდება (MIA 3 20 00495675; 25/02/2020). 
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სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე მართლმსაჯულების განხორციელება  

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ სექსუალური ძალადობის საქმეთა ანალიზის 

შედეგად484 შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვანი ხარვეზები იკვეთება სექსუალური 

ძალადობის დანაშაულების საკანონმდებლო რეგულირების, ამგვარი დანაშაულების 

გამოძიების, სისხლისსამართლებრივი დევნის და სასამართლო განხილვის ეტაპზე, რაც 

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ 

ევროპის საბჭოს (სტამბოლის) კონვენციასა და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო 

სტანდარტებს არ შეესაბამება. 

საქმეთა ანალიზისას ირკვევა, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით 

გათვალისწინებული გაუპატიურების (სსკ 137-ე მუხლი) და სხვა სახის სექსუალური 

ძალადობის დანაშაულები (სსკ 138-139 მუხლები) არ ითვალისწინებს მსხვერპლის 

თანხმობის არარსებობას, როგორც დანაშაულის დეფინიციის შემადგენელ ნაწილს. 

ამასთან, კანონმდებლობა არც იმ გარემოებების ფართო სპექტრს ითვალისწინებს, რამაც 

შესაძლოა იქონიოს გავლენა მსხვერპლის ნების ფორმირებაზე, ხოლო, რიგი ხერხებით 

ჩადენილ ქმედებებზე, არაპროპორციულად მსუბუქ სასჯელს ითვალისწინებს.  

უნდა აღინიშნოს, რომ მართლმსაჯულების ორგანოები სექსუალური ძალადობის 

დამადასტურებელ მტკიცებულებებთან დაკავშირებით ზედმეტად მკაცრ მოთხოვნებს 

იყენებენ, რაც სექსუალური ძალადობის სხვადასხვა ფორმის დაუსჯელობას იწვევს და 

შეუსაბამოა სტამბოლის კონვენციით დადგენილ სტანდარტებთან.  

შესწავლილმა საქმეებმა ცხადყო, რომ მიუხედავად სექსუალური ძალადობის 

დანაშაულების გენდერული ბუნებისა, მართლმსაჯულება გენდერული ხედვით არ 

ხორციელდება. კერძოდ, სექსუალური ძალადობის საქმეების უმეტესობაში, ამგვარი 

დანაშაულების მიმართ, გამოიყენება სხვადასხვა სტერეოტიპული მიდგომა, ან 

მსხვერპლისთვის დამაზიანებელი გენდერული სტერეოტიპი, როგორც გამოძიების, ისე 

სასამართლო განხილვის დროს.  

გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალთა მკვლელობები (ფემიციდი) 

საქართველოს გენერალური პროკურატურის მონაცემებით, 2019 წელს ქალის მკვლელობის 

19 ფაქტი გამოვლინდა, საიდანაც, ოჯახური დანაშაულის ნიშნით ჩადენილი იყო 10 485, 

                                                   
484 ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით, საქართველოს სახალხო დამცველმა 

განახორციელა კვლევა „სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე მართლმსაჯულების განხორციელება 

საქართველოში“. კვლევის ფარგლებში სიღრმისეულად შევისწავლეთ (სულ 24 საქმე) სექსუალური 

ძალადობის დანაშაულზე საქართველოს საერთო სასამართლოების განაჩენები და ძალადობის 

საკითხებზე მომუშავე პირებთან ინტერვიუების საფუძველზე მიმოვიხილეთ ის დაბრკოლებები, 

რომელთაც ძალადობის მსხვერპლი ქალები მართლმსაჯულების პროცესში აწყდებიან.  

485 მათ შორის, 2 თვითმკვლელობამდე მიყვანა ოჯახის წევრის მიერ. 
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ხოლო ქალთა მკვლელობის მცდელობის 22 ფაქტიდან 18 ოჯახური დანაშაულის ნიშნით486 

იქნა ჩადენილი.487 

 

ფემიციდისა და ფემიციდის მცდელობის საქმეთა ანალიზი აჩვენებს, რომ ქალთა მიმართ 

ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის კუთხით მთელი რიგი წინ გადადგმული ნაბიჯების 

მიუხედავად, ფემიციდთან ბრძოლისა და ფემიციდის საქმეებზე მართლმსაჯულების 

განხორციელების მიმართულებით, კვლავ ბევრი გამოწვევა რჩება.488  

პოზიტიურად უნდა შეფასდეს, რომ წინა წლებისაგან განსხვავებით, გამოძიების ეტაპზე 

შეისწავლება ფემიციდამდე და ფემიციდის მცდელობამდე ძალადობის წინა ისტორია. 

გამოძიება მას ხშირად დამატებით სამართლებრივ კვალიფიკაციას აძლევს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 1261 მუხლით (ოჯახში ძალადობა). ასევე მნიშვნელოვანია, რომ 

ძალადობის წინა ისტორიის შესწავლით საბუთდება პროკურატურის მიერ აღკვეთის 

ღონისძიების სახით პატიმრობის მოთხოვნა.  

პრობლემად რჩება ოჯახში ძალადობის პირობებში ჩადენილი მკვლელობის/მკვლელობის 

მცდელობის და ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანების პრევენცია. 2019-2020 წელს კვლავ 

გამოვლინდა შემთხვევები, სადაც დანაშაულის ფაქტამდე მიმართავდნენ პოლიციას, 

მაგრამ დანაშაულის თავიდან არიდება ვერ მოხერხდა.489 ყურადღებას საჭიროებს 

                                                   
486 მათ შორის, 6 თვითმკვლელობის ცდამდე მიყვანა ოჯახის წევრის მიერ. 

487 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 12 თებერვლის წერილი №13/8998. 

488 საქართველოს სახალხო დამცველმა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით, 2014-2018 წლებში 

მომხდარი ფემიციდის და ფემიციდის მცდელობის შემთხვევების მონიტორინგი განახორციელა. 

მონიტორინგმა მოიცვა მართლმსაჯულების განხორციელების და სტატისტიკის დინამიკის შეფასება, 

რამაც შესაძლებელი გახადა მიღწეული პროგრესის გაზომვა და იმ ხარვეზების გამოვლენა, რომელიც 

რჩება და ხელს უშლის პრობლემასთან ბრძოლას. კვლევის ფარგლებში დეტალურად გაანალიზდა 84 

სისხლის სამართლის საქმე. 

489 მათ შორის აღსანიშნავია, ქმრის მიერ ყოფილი ცოლის ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების 

საქმე, რომელიც შემაკავებელი ორდერის გამოცემის დღეს განხორციელდა. აღნიშნულ ოჯახში 

ძალადობის თაობაზე სხვა შეტყობინებებიც ფიქსირდებოდა, მათ შორის მომხდარ დანაშაულამდე 

მოძალადე ოჯახში ძალადობის გამო სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში იმყოფებოდა (N1797/19). ასევე 

აღსანიშნავია, ყოფილი მეუღლის მკვლელობის მცდელობის საქმე, რომელიც პირობითი მსჯავრის ქვეშ 

მყოფი პირის მხრიდან იქნა ჩადენილი. მოძალადე პასუხისგებაში იყო მიცემული სისხლის სამართლის 

კოდექსის 11 პრიმა 381-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ორი 
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ფემიციდის ის შემთხვევები, სადაც მსხვერპლს პოლიციისთვის დასახმარებლად არ 

მიუმართავს. საქმეთა ანალიზის საფუძველზე, შესაძლოა ითქვას, რომ ეს უკავშირდება 

სამართალდამცავი უწყებების მიმართ უნდობლობას, ძალადობის გაძლიერების შიშს და 

დაურწმუნებლობას არსებული დაცვისა და დახმარების მექანიზმების ეფექტიანობაში. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2020 წელს, 8 ქალის გენდერული ნიშნით მკვლელობის490 

და ოთხი მკვლელობის მცდელობის491 შემთხვევა, მიუთითებს, რომ ქალთა მიმართ 

ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სისტემა, რომელიც უმეტესად რეაქციულია და 

გულისხმობს სამართალდამცავი უწყების მხრიდან უკვე მომხდარ ძალადობის ფაქტზე 

რეაგირებას, არ არის ეფექტიანი და ტრაგიკულ შედეგებს იწვევს.  

აღნიშნული შემთხვევების ანალიზი იმაზე მეტყველებს, რომ ფემიციდი საზოგადოებაში 

არსებული გენდერული და სოციალური უთანასწორობის პირდაპირი შედეგია. 

მნიშვნელოვანია, სახელმწიფოს კომპლექსური ძალისხმევა ფემიციდის პრევენციის 

ეფექტიანი სისტემის შექმნისა და აღსრულებისკენ იყოს მიმართული. 

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების 

დაწესებულებებში არსებული სერვისების შეფასება 

ძალადობის მსხვერპლთა მხარდასაჭერად, ერთ-ერთი მთავარი როლი ქალთა მიმართ და 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებებს (თავშესაფრები და 

კრიზისული ცენტრები) აკისრიათ. შესაბამისად, მათ მიერ შეთავაზებულ სამართლებრივი, 

ფსიქოსოციალური, სამედიცინო თუ საცხოვრისის სერვისის გამართულად მიწოდებას, 

მსხვერპლის ძალადობისგან თავის დაღწევის და დამოუკიდებელი ცხოვრების 

მომზადებისთვის, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება.  

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 2019 წელს თავშესაფრებსა და კრიზისულ 

ცენტრებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად დგინდება, რომ თავშესაფარში 

ბენეფიციარებისთვის შექმნილია კეთილსაიმედო გარემო და მათი უსაფრთხოება 

                                                   
ეპიზოდის ჩადენისთვის და დანაშაულთა ერთობლიობით, სასჯელის სახედ და ზომად განსაზღვრული 

ჰქონდა თავისუფლების აღკვეთა 1 წლის ვადით, რაც ჩაეთვალა პირობითად და დაუწესდა ერთწლიანი 

გამოსაცდელი ვადა. მას დამატებითი სასჯელის სახედ ასევე დანიშნული ჰქონდა ჯარიმა 3000 ლარის 

ოდენობით (N 1979/20). ასევე შემაკავებელი ორდერის მოქმედების და ოჯახში ძალადობის ფაქტზე 

გამოძიების მიმდინარეობის პერიოდში განხორციელდა ქმრის მიერ ცოლის მკვლელობა (N 3026/20). 
490 18 თებერვალს სამტრედიაში ქალის მკვლელობა: < https://bit.ly/2vtbWUZ > 16 თებერვალს ყარაჯალაში 

ქალის მკვლელობა: < https://bit.ly/2x8JIPH > 18 იანვარს სურამში ქალის მკვლელობა: < 

https://netgazeti.ge/news/420657/ > 25 თებერვალს ორი ქალის მკვლელობა: < https://bit.ly/2wqvWYo > 28 

თებერვალს ორი ქალის მკვლელობა: < https://bit.ly/2TOrXgn > 2 მარტს ქალის მკვლელობა: < 

https://bit.ly/38nrsiu > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

491 9 თებერვალს ქალის მკვლელობის მცდელობის შემთხვევა: < https://bit.ly/2IebnRs > 13 იანვარს ფოთში 

ქალის მკვლელობის მცდელობის შემთხვევა: < http://rustavi2.ge/ka/news/152468 > 15 იანვარს გორში 

თვითმკვლელობის მცდელობის შემთხვევა: < https://bit.ly/2TH0pcC > 5 მარტს ხაშურში ქალის მკვლელობის 

მცდელობის შემთხვევა: < https://bit.ly/39tTcmT > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/2vtbWUZ
https://bit.ly/2x8JIPH
https://netgazeti.ge/news/420657/
https://bit.ly/2wqvWYo
https://bit.ly/2TOrXgn
https://bit.ly/38nrsiu
https://bit.ly/2IebnRs
http://rustavi2.ge/ka/news/152468
https://bit.ly/2TH0pcC
https://bit.ly/39tTcmT
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დაცულია, თუმცა წინა წლების მსგავსად, პრობლემურია თავშესაფარში 

განთავსებისთანავე მსხვერპლთა/დაზარალებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

შემოწმება. ასევე, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პრობლემის მქონე ბენეფიციართა შემთხვევების მართვა. თავშესაფრებში კვლავ 

პრობლემურია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის, საგანმანათლებლო და დასაქმების 

პროგრამების, სარეკრეაციო, სპორტული, შემეცნებითი აქტივობების შეზღუდული 

რაოდენობა.  

რაც შეეხება ფიზიკურ გარემოს, კვლავ მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურის საკითხი, 

თავშესაფრებში დგას სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის პრობლემა და 

გამოწვევად რჩება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თავშესაფრის 

ხელმისაწვდომობა. განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს ბენეფიციართა 

მხარდაჭერა და დახმარება თავშესაფრის დატოვების შემდეგ, შესაბამისი პროგრამების 

მწირი რაოდენობის, ზოგიერთ შემთხვევაში კი, მათი არარსებობის გამო. 

8.8. ადრეულ ასაკში და ბავშვთა ქორწინება  

 

სამწუხაროდ, ადრეულ ასაკში ქორწინებისა და ნიშნობის პრაქტიკა კვლავ ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. წინა წლების მსგავსად, პრობლემას წარმოადგენს 

ადრეული ქორწინების და ნიშნობის კონკრეტული შემთხვევების მართვა და თავიდან 

აცილება.492 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი ადრეულ ასაკში 

ქორწინების/ნიშნობის შემთხვევების მიხედვით, კვლავ პრობლემურია საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგანანმანათლებლო დაწესებულებასა და სოციალურ 

სამსახურს შორის კოორდინირებული მუშაობა და რეფერირების მექანიზმის გამართული 

მუშაობა.  

მიუხედავად იმისა, რომ წინა წელთან შედარებით, სოციალური სამსახურის მიერ ადრეულ 

ასაკში ქორწინების შემთხვევების შესწავლის რიცხვმა მკვეთრად მოიმატა,493 

მონიტორინგისას აღმოჩნდა, რომ სკოლა ხშირად კვლავ მალავს ადრეული 

ქორწინების/ნიშნობის ფაქტებს და პასუხისმგებელ უწყებებს არ ატყობინებს. ხშირია 

შემთხვევები, როდესაც მოსწავლე ადრეულ ასაკში ქორწინების/ნიშნობის გამო 

საგაკვეთილო პროცესს არ ესწრება, თუმცა ჟურნალში ეს არ აღირიცხება. ასევე, რიგ 

                                                   
492 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერის დეპარტამენტმა საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან გამოითხოვა ინფორმაცია ბავშვის 

დაბადების სააქტო ჩანაწერისათვის სამშობიარო სახლებიდან შესული შეტყობინებების რაოდენობრივი 

მაჩვენებელის შესახებ, სადაც მშობელი იყო არასრულწლოვანი, თუმცა აღნიშნული ინფორმაცია არ 

მოგვეწოდა (N 08-2/449,16/01/2020; N 08-2/2386, 27/02/2020) 

493 გასულ წელს, სოციალურმა სამსახურმა 115 შემთხვევა შეისწავლა, მიმდინარე საანგარიშო წელს - 261 

შემთხვევა. სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 

სააგენტოს წერილი № 07/769, 24.02.2020. 
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შემთხვევაში, სკოლის მიტოვების მიზეზად საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა სახელდება 

და არა ქორწინება. მაშინ, როდესაც საცხოვრებელ ადგილს გოგოები ქორწინების გამო 

იცვლიან და აუცილებელია სკოლამ შემთხვევა საფუძვლიანად მოიკვლიოს და 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს მიმართოს. 494  

პრობლემურია შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სოციალურ სამსახურს შორის 

თანამშრომლობა. საქართველოს სახალხო დამცველმა, საქმეთა შესწავლისას გამოავლინა 

შემთხვევები, როდესაც ამ ორი უწყებიდან მოწოდებული ინფორმაცია ერთმანეთს 

ეწინააღმდეგებოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალურ სამსახურს არ გააჩნია შემთხვევის 

მართვის სახელმძღვანელო წესები და ხშირად მათი რეაგირება ზედაპირული და 

ფრაგმენტულია. ამასთან, პრობლემას წარმოადგენს ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან 

დაკავშირებულ დანაშაულებრივ ფაქტებზე დანაშაულის ჩამდენი პირის მიმართ 

პასუხისმგებლობის დაკისრება.495 496 

განსაკუთრებით პრობლემურია, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი გოგოების 

ადრეულ ასაკში ქორწინებასა და თანმდევ დანაშაულებზე სათანადო რეაგირება. კვლავ 

გამოწვევად რჩება თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და ქორწინების იძულების 

დანაშაულებზე დროული და ეფექტიანი რეაგირება, რასაც ხშირად ხელს უწყობს 

                                                   
494 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინფორმაციით (MES 0 

20 00036163, 16.01.2020), 2018-19 წელს (17.09.2018-15.09.2019) დაწყებითი-საბაზო განათლება შეწყვიტა 11-მა 

გოგომ და 5-მა ბიჭმა, ხოლო საშუალო განათლება - 68 გოგომ და 6-მა ბიჭმა. ხოლო 2019-20 წლის 1 

სემესტრში (16.09.2019-31.12.2019) დაოჯახების მიზეზით დაწყებითი-საბაზო განათლება შეწყვიტა 1-მა 

გოგომ და 1-მა ბიჭმა, ხოლო საშუალო განათლება - 25-მა გოგომ და 1-მა ბიჭმა. 

495 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2019 წელს 

დაწყებულ/მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეებში 130 შემთხვევა ეხებოდა არასრულწლოვნის 

მიმართ ჩადენილ შესაძლო დანაშაულს, რომლის კვალიფიკაციაც განისაზღვრა საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 143-ე მუხლით (თავისუფლების უკანონო აღკვეთა). აქედან, 56 შემთხვევაში 

გამოიკვეთა შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ქორწინების მოტივი. 56 შემთხვევიდან, 50 ფაქტზე შეწყდა 

გამოძიება დანაშაულის ნიშნების არარსებობის მოტივით. გამოძიების დაწყების პარალელურად, 1 

შემთხვევაში გამოიცა შემაკავებელი ორდერი. რაც შეეხება სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლით 

გათვალისწინებულ დანაშაულს, 2019 წელს 149 ფაქტზე დაიწყო გამოძიება, აქედან 105 შემთხვევაში 

შესაძლო დანაშაულის ჩადენის მოტივი იყო ბავშვთან ქორწინება. აქედან, გამოძიების დაწყების 

პარალელურად 1 შემთხვევაში გამოიცა შემაკავებელი ორდერი, ხოლო 19 ფაქტზე შეწყდა გამოძიება 

სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედების არარსებობის გამო.  ასევე, მოწოდებული 

ინფორმაციით, სულ დაფიქსირდა არასრულწლოვნის შესაძლო ქორწინების იძულების 14 ფაქტი. 

აღნიშნულიდან, 6 საქმეზე გამოიცა 9 შემაკავებელი ორდერი (ძირითადად, შემაკავებელი ორდერები 

გამოიცა ბავშვის მშობლების მიმართ), ხოლო 4 ფაქტზე შეწყდა გამოძიება სისხლის სამართლის 

კოდექსით გათვალისწინებული ქმედების არარსებობის გამო (MIA 0 20 00718412, 19/03/2020) 

496 საქართველოს გენერალური პროკურატურის მონაცემებით (№13/6429,  03.02.2020), 2019 წელს, 140-ე და 111-

140-ე მუხლით სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 77 პირის მიმართ, 1501 და 111, 1501  მუხლით 5 პირის 

მიმართ, 11'-143-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, როცა დაზარალებული 

არასრულწლოვანი იყო - 1 პირის მიმართ, 143-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, როცა 

დაზარალებული არასრულწლოვანი იყო - 4 პირის მიმართ, როგორც გვეცნობა, თავისუფლების უკანონოდ 

აღკვეთა ქორწინების მიზნით გამოვლინდა ორ შემთხვევაში, სადაც ორივე დაზარალებული ქალი იყო.   
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ეთნიკური უმცირესობის თემის მიმართ არსებული წინასწარგანწყობები და 

სტერეოტიპული დამოკიდებულება. მსგავს შემთხვევებზე არასათანადო რეაგირება 

ახალისებს ამგვარ დანაშაულს და შესაძლო დამნაშავეებს უქმნის განწყობას, რომ 

ჩადენილი ქმედებისთვის მათ მიმართ პასუხისმგებლობა არ დადგება.497 

მნიშვნელოვანია ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც, ქვემო ქართლის რეგიონში, ადრეულ 

ასაკში ქორწინების შემთხვევაში, გოგოს ბედს სოფლის უხუცესები (აღსაკალები) წყვეტენ. 

აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო უწყებების მხრიდან ასეთ დროს რეაგირება დროში 

ჭიანურდება და უშედეგოა, რაც, შესაძლოა, ადგილობრივი გავლენის მქონე პირებისთვის 

ანგარიშის გაწევითაც აიხსნას.498  

ადრეულ ასაკში ქორწინების/ნიშნობის შემთხვევების პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია 

თანმდევ რისკებთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება. ამ მხრივ, დადებითად უნდა 

აღინიშნოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული მასშტაბური 

კამპანია ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის საკითხზე.499 ამასთან, ადრეულ ასაკში 

ქორწინების პრევენციისთვის, არსებითია განათლების სისტემაში მოხდეს გენდერული 

საკითხებისა და სასიცოცხლო უნარების/კომპლექსური სექსუალური განათლების 

ინტეგრირება. 

8.9. ლგბტ+ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა 

 

2019 წელს ლგბტ+ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა ქვეყანაში არ გაუმჯობესებულა. 

ჰომოფობიური და ანტიგენდერული ჯგუფების მომრავლების და გაძლიერების გამო, 

ლგბტ+ ადამიანები კვლავ განიცდიან ჩაგვრას, ძალადობას და დისკრიმინაციას. ამასთან, 

საზოგადოების დიდ ნაწილში არსებული ჰომოფობიური და ტრანსფობიური განწყობების 

გამო, ლგბტ+ პირებისთვის პრობლემას წარმოადგენს შრომის, ჯანდაცვის, სოციალური 

დაცვის და განათლების უფლებებით დაუბრკოლებლად სარგებლობა. 

2019 წელს ლგბტ+ თემის, ლგბტ უფლებადამცველებისა და თემის მხარდამჭერების მიერ 

ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე უსაფრთხოების 

გარანტიების არარსებობის გამო, ღიად არ აღინიშნა. სამწუხაროდ, ბოლო წლების 

                                                   
497 საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება არასრულწლოვნის თავისუფლების უკანონო აღკვეთის 

შესახებ,  ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3cKAWHM [ბოლოს ნანახია 2020 წლის 10 მარტს]. 
498 შესაძლო პრობლემას ადასტურებს საანგარიშო პერიოდში, ერთ-ერთი პედაგოგის მიმართ 

გავრცელებული ვიდეო, სადაც ჩანდა, რომ პედაგოგს თანასოფლელები ადრეულ ასაკში ქორწინების 

დაგმობის გამო საჯაროდ დაუპირისპირდნენ, ბოდიშის მოხდა აიძულეს, ეს ყველაფერი გადაიღეს და 

სოციალურ ქსელში მასწავლებლის რეპუტაციის შელახვის მიზნით განათავსეს. ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/36sz8iw   > [ბოლოს ნანახია 2020 წლის 5 მარტს]. 

499 ნუ წაართმევ ბავშვობას - შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადრეულ ასაკში ქორწინების წინააღმდეგ 

საინფორმაციო კამპანია ჩაატარა. ინფორმაცია: <https://bit.ly/2O2p1uu >[ბოლოს ნანახია 2020 წლის 5 მარტს]. 

https://bit.ly/36sz8iw
https://bit.ly/2O2p1uu
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განმავლობაში ამ დღის აღნიშვნა საქართველოში ძირითადად ძალადობრივ ქმედებებს 

უკავშირდება და საფრთხის ქვეშ აყენებს ადამიანების უსაფრთხოებას.500  

დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წელს „ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო 

გეგმას“ (2018-2020) დაემატა ქვეთავი, რომელიც მიმართულია თანასწორობის პოლიტიკის 

დამკვიდრებისა და სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით 

დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლისაკენ.501  

ლგბტ+ პირთა მიმართ ძალადობა 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 2019 წელს შესწავლილი საქმეების მიხედვით, 

ქვეყანაში კვლავ მაღალია გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის 

ნიშნით ლგბტ+ პირების მიმართ ძალადობის ფაქტები. ქვეყანაში არ შეცვლილა 

ჰომოფობიური განწყობები და ლგბტ+ პირთა მიმართ ძალადობა ხშირად საზოგადოების 

მხრიდან გამართლებული და წახალისებულია.  

საქართველოს გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, სექსუალური ორიენტაციის და 

გენდერული იდენტობის ნიშნებით შეუწყნარებლობის მოტივებით, 

სისხლისსამართლებრივი დევნა სულ დაიწყო 32 პირის მიმართ. ამათგან, სექსუალური 

ორიენტაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით დანაშაულის ჩადენისათვის 

სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 19 პირის მიმართ; გენდერული იდენტობის 

ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით დანაშაულის ჩადენისათვის 

სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 12 პირის მიმართ, ხოლო სექსუალური 

ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის ნიშნებით შეუწყნარებლობის მოტივით 

დანაშაულის ჩადენისათვის სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 1 პირის მიმართ.502 

ლგბტ+ თემის წარმომადგენლები საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისადმი 

მიმართვისას ხშირად უთითებენ, რომ როდესაც მათ მიმართ განხორციელებული 

ძალადობის თაობაზე პოლიციას მიმართავენ, დამამცირებელი მოპყრობის, ჰომოფობიური 

დამოკიდებულების, სიტყვიერი შეურაცხყოფის ან/და გულგრილობის მსხვერპლნი 

ხდებიან.  

აღნიშნული ხშირად განპირობებულია სამართალდამცავ უწყებაში ლგბტ+ პირების 

მიმართ არსებული არასენსიტიური დამოკიდებულებით, ასევე, შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის არარსებობით, რომელიც არ არის მორგებული ლგბტ+ პირთა 

საჭიროებებს და ვერ უზრუნველყოფს გამოკითხვისას კონფიდენციალობის დაცვას. 

                                                   
500 ლგბტ+ პირთა თანასწორუფლებიანობა გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებების კონტექსტში 

დეტალურად განხილულია თანასწორობის უფლების თავში.  

501 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №116 „ადამიანის უფლებათა სამთავრობო გეგმის (2018-2020 

წლებისთვის) დამტკიცების შესახებ“ მთავრობის 2018 წლის 17 აპრილის №182 დადგენილებაში, 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე“, 2020 წლის 17 თებერვალი. 

502 საქართველოს გენერალური პროკურატურის წერილი №13/7883, 07/თებერვალი/2020 წ. 
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შედეგად, ხშირ შემთხვევაში, თემის წევრები კონკრეტული ძალადობის ფაქტების შესახებ 

პოლიციას არ ატყობინებენ, ან მოგვიანებით აღარ თანამშრომლობენ მათთან, რაც 

ძალადობის შემთხვევების აღურიცხაობას და რეაგირების მიღმა დატოვებას უწყობს ხელს. 

საანგარიშო პერიოდში შესწავლილი საქმეების მიხედვით, პრობლემას წარმოადგენს 

ლგბტ+ პირების მიმართ ჩადენილი სამსახურებრივი გადაცდომის შემთხვევების 

გამოვლენა და შესაბამისი პასუხისმგებლობის დაკისრება. საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს გენერალური ინსპექცია არ აწარმოებს სტატისტიკას ლგბტ+ თემთან 

დაკავშირებულ საქმეებზე შესულ საჩივრებთან დაკავშირებით, რაც ხელს უშლის 

მიმართვიანობის და რეაგირების ტენდენციის დანახვას.503 ამასთან, საქართველოს 

გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

თანამშრომელთა მხრიდან გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის 

ნიშნებით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილ, შესაძლო არასათანადო მოპყრობის 

ფაქტებთან დაკავშირებით, გამოძიება დაიწყო 4 სისხლის სამართლის საქმეზე.504 

ლგბტ+ პირების მიმართ ოჯახის წევრების მხრიდან ძალადობა და უგულებელყოფა 

მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება. უნდა აღინიშნოს, რომ არსებული დაცვისა და 

დახმარების მექანიზმები, რაც ოჯახში და ქალის მიმართ ძალადობის შემთხვევებში 

გამოიყენება, არ არის საკმარისი ოჯახსა და ოჯახს გარეთ ძალადობის მსხვერპლ ლგბტ+ 

პირებისთვის ადეკვატური სერვისის მისაწოდებლად. პრობლემურია ის ფაქტიც, რომ 

ინტიმური პარტნიორისგან ძალადობის შემთხვევაში, გეი/ბისექსუალ კაცებს არ აქვთ 

საშუალება, მიიღონ ადეკვატური დაცვისა და დახმარების სერვისები.  

ამასთან, კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს ერთი და იმავე სქესის წყვილებს შორის 

ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით სტატისტიკური ინფორმაციის აღრიცხვა. ეს 

იმით არის განპირობებული, რომ კანონმდებლობა ჰეტერონორმატიული ხედვით არის 

შექმნილი. ამასთან, თავად თემის შიგნით არსებული სტიგმის, შესაძლო იძულებითი 

„ქამინგ აუთის“ და სამართალდამცავთა მიმართ უნდობლობის გამო, ლგბტ+ პირები, 

ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემთხვევაში, თავს იკავებენ 

სამართალდამცავი უწყებებისთვის მიმართვისგან. 

ლგბტ+ პირთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები 

საქართველოში ლგბტ+ პირთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და 

უფლებების მიმართულებით ვითარება არ შეცვლილა. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფოს 

არ გააჩნია ტრანსსპეციფიკური სამედიცინო პროცედურების კლინიკური პრაქტიკის 

ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) და კლინიკური მდგომარეობის მართვის 

სახელმწიფო სტანდარტი (შემდგომში გაიდლაინი და პროტოკოლი), რითაც ტრანსგენდერ 

                                                   
503 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის წერილი MIA 0 20 00242429, 

24/01/2020. 

504 აღნიშნული მონაცემი ეხება 2019 წლის 1 იანვრიდან 1 ნოემბრამდე პერიოდს. საქართველოს 

გენერალური პროკურატურის წერილი №13/7883, 07/თებერვალი/2020 წ. 
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ადამიანთა ტრანზაქციისთვის საჭირო დიაგნოსტირებისა და შემდგომში გასატარებელ 

სამედიცინო ღონისძიებათა ნუსხა გაიწერებოდა.505 შესაბამისად, სსიპ სამედიცინო 

საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს არ აქვს შესაძლებლობა, თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში განახორციელოს ხარისხის კონტროლი.506 

ტრანსსპეციფიკური სამედიცინო მომსახურების გაიდლაინებისა და პროტოკოლების 

არარსებობა იმ გარემოებასთან კავშირში უნდა განიხილებოდეს, რომ დადგენილი 

პრაქტიკის თანახმად, სქესის კვლავმინიჭების ოპერაცია პიროვნების დამადასტურებელ 

დოკუმენტში სქესის შესახებ ჩანაწერის ცვლილების წინაპირობაა.507 აღნიშნული 

პრაქტიკით, რომელიც თავისთავად არის ადამიანის უფლების შემლახავი, მათი გენდერის 

სამართლებრივი აღიარების სანაცვლოდ, სახელმწიფო ტრანს ადამიანებს აიძულებს, 

სქესის ცვლილებასთან დაკავშირებული სამედიცინო ჩარევები ისე ჩაიტარონ, რომ არ 

განსაზღვრავს აღნიშნული პროცედურების სტანდარტებსა და ხარისხის მონიტორინგის 

მექანიზმს. 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 გაითვალისწინოს ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის 

და ქალთა მიმართ ძალადობის, ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ 

სპეციალური მომხსენებლის რეკომენდაციები სავალდებულო გენდერული 

კვოტირების მექანიზმის შემოღებასთან დაკავშირებით 

 საერთაშორისო სტანდარტებთან მისადაგების მიზნით, დაიხვეწოს კანონმდებლობა 

სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე, კერძოდ:  

o შევიდეს ცვლილება გაუპატიურების და სხვა სახის სექსუალური ძალადობის 

დანაშაულების დეფინიციაში (სსკ 137,138 და 139 მუხლი), სტამბოლის 

კონვენციის შესაბამისად 

                                                   
505 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2019 წლის 21 მარტის №01/4940 წერილი. 

506 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების 

სააგენტოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების თაობაზე“  2011 წლის 28 დეკემბრის ბრძანების მე-

2 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი.  

507 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 141. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < 

https://bit.ly/2QV7hST > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

გენდერის სამართლებრივი აღიარებისთვის სქესის კვლავმინიჭების პროცედურების იძულებისა და 

გაიდლაინების და სტანდარტების არარსებობის ურთიერთკავშირზე იხილეთ „თანასწორობის მოძრაობის“ 

კვლევა ტრანსგენდერი ადამიანების საჭიროებების შესახებ, გვ. 21. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/2X2EiAN > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/2QV7hST


209 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

o გაუპატიურების დეფინიციიდან (სსკ მუხლი 137) მოხდეს ძალადობის 

ამოღება და ძალადობა განისაზღვროს აღნიშნული მუხლის დამამძიმებელ 

გარემოებად 

o სსკ 139-ე მუხლში შევიდეს ცვლილება, მსხვერპლის ნების დამთრგუნველი 

გარემოებების ჩამონათვალის გასაფართოებლად 

o სსკ 139-ე მუხლიდან მოხდეს ჯარიმის, როგორც სექსუალური 

ძალადობისთვის არაადეკვატურად მსუბუქი სასჯელის სახის,  ამოღება 

 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, აღმოიფხვრას ორსულობის, 

მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებით სარგებლობასთან 

დაკავშირებული ბარიერები და არსებული ხარვეზები გამოსწორდეს იმგვარად, რომ 

შესაძლებელი იყოს ორივე სქესის მშობლისათვის თანასწორი, ანაზღაურებადი და 

არაგადაცემადი მშობლის შვებულების უფლებით სარგებლობა, როგორც კერძო, ისე 

საჯარო სფეროში 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი სამოქალაქო აქტებში სქესის შესახებ ჩანაწერის შეცვლის 

პროცედურის დასარეგულირებლად, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისად 

 ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის, ქალთა მიმართ 

ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროპის 

საბჭოს კონვენციის 30-ე მუხლით განსაზღვრული ვალდებულების შესაბამისად, 

შემუშავდეს დროული, ადეკვატური და ეფექტიანი კომპენსაციის გაცემის წესი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს: 

 გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრთათვის უზრუნველყონ ტრენინგების 

ჩატარება ქვეყანაში არსებული გენდერული პოლიტიკის და ამ მიმართულებით 

არსებული ეროვნული სამოქმედო გეგმების შესახებ 

 უზრუნველყონ გენდერული მეინსტრიმინგის ინსტრუმენტების დანერგვა, 

როგორიცაა გენდერული სტრატეგია და გენდერული ბიუჯეტირება, ხელი შეუწყონ 

გენდერული საბჭოს წევრთა მგრძნობელობის გაზრდას ქალთა მიმართ და ოჯახში 

ძალადობის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო 

სერვისების, სექსუალური შევიწროების და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების 

საკითხებზე 

 სრულყოფილად გამოიკვლიონ და შეისწავლონ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

ქალების სპეციფიკური საჭიროებები და უზრუნველყონ მათი ასახვა სამოქმედო 

გეგმებში, სტრატეგიებსა და პოლიტიკის დოკუმენტებში, მუნიციპალიტეტის ვებ-

გვერდზე გამოაქვეყნონ კვლევის ძირითადი მიგნებები 
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 უზრუნველყონ გენდერული ბიუჯეტირების პრაქტიკულ დონეზე დანერგვა და 

ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ მიმართული მიზნობრივი 

პროგრამების განხორციელება 

 მიიღონ ყველა შესაძლო ზომა, ქალთა მონაწილეობის და ჩართულობის 

უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი თემისათვის პრიორიტეტული პროექტების 

დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების ყველა ეტაპზე, განსაკუთრებული 

ყურადღება მიექცეს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების გათვალისწინებას 

 უზრუნველყონ სოფლად მცხოვრები ქალების პროფესიული განათლების 

ხელმისაწვდომობა, კერძოდ, ტრანსპორტირების და ბავშვის მოვლის სერვისების 

უზრუნველყოფით 

 დაგეგმონ და განახორციელონ ცნობიერების ამაღლების კამპანიები: 

 გენდერული სტერეოტიპების აღმოსაფხვრელად, მათ შორის, გენდერული 

შრომის თანაბარი განაწილების მიზნით 

 რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების შესახებ 

 აღწერონ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა და მრავალშვილიანი 

მშობლები და შეაგროვონ სქესის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემები, 

უზრუნველყონ მონაცემების ხელმისაწვდომობა მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე  

პერსონალური მონაცემების დაცვით. 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს: 

 ხელი შეუწყოს სოფლად მცხოვრები მეწარმე ქალების პროფესიულ განვითარებას 

და მათ ეკონომიკურ გაძლიერებას ტრენინგებისა და პროექტების მართვის უნარ-

ჩვევების სწავლებით 

 შეიმუშაოს მეთოდოლოგია, რომლის საფუძველზეც მეწარმეობის მხარდამჭერი 

პროგრამების დაფინანსებისას, გათვალისწინებული იქნება კონკრეტული 

რეგიონის სპეციფიკა და საჭიროებები. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს: 

 შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი სასკოლო კურიკულუმებში ადამიანის სექსუალობის 

შესახებ კომპლექსური განათლების სრული ინტეგრირებისთვის 

 უზრუნველყოს მასწავლებელთა გადამზადება ცნობიერების ასამაღლებლად და 

შეფასების დოკუმენტის შექმნა, ადრეულ ასაკში ქორწინების საკითხებთან 

დაკავშირებით განათლების სისტემაში დასაქმებულ პირთათვის კანონით 

განსაზღვრულ ვალდებულებებთან დაკავშირებით. 

იურიდიული დახმარების სამსახურს: 

 უზრუნველყოს მარტოხელა მშობლის სტატუსის მოპოვების წესსა და დახმარების 

სერვისებზე იურიდიული კონსულტაციების გაცემა, დოკუმენტაციის შედგენა და 

ადვოკატის დანიშვნა არა მხოლოდ სოციალურად დაუცველი პირებისთვის. 
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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების 

მიზნით, გამართოს საინფორმაციო შეხვედრები ქალთა მიმართ, გენდერული 

ნიშნით ჩადენილი ძალადობის და შესაბამისი დაცვისა და დახმარების სერვისების 

მისაწვდომობის საკითხებზე   

 ოჯახის დაგეგმვის შესახებ კონსულტაციები და კონტრაცეპტივები ჩართოს 

საქართველოს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის საბაზო პაკეტში 

 უზრუნველყოს მეან-გინეკოლოგების, გინეკოლოგების და რეპროდუქტოლოგების 

მუდმივი და განგრძობითი გადამზადება ოჯახის დაგეგმვის, კონტრაცეფციის 

მეთოდებისა და კონსულტირების პრინციპების შესახებ ცოდნის გასამტკიცებლად, 

მათ შორის, კონფიდენციალობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის, ასევე, 

ახალგაზრდებისთვის კეთილგანწყობილი მომსახურების უზრუნველყოფის 

შესახებ 

 შემუშავდეს სისტემური ხედვა პოსტნატალური ზრუნვის მიმართ და დედათა 

ჯანმრთელობის პროგრამების ყველა ეტაპზე ინტეგრირებულ იქნას 

ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისები 

 გატარდეს ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებები სექსუალური და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ 

დაფინანსებული პროექტების შესახებ 

 გატარდეს ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებები ორსულობის ხელოვნური 

შეწყვეტის სამედიცინო მნიშვნელობისა და აღნიშნულთან დაკავშირებით, 

ეროვნული რეგულაციების შესახებ, ჯანდაცვის სერვისის გამცემი 

დაწესებულებებისთვის 

 გადამზადდნენ სოციალური მუშაკები ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში 

ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით, ამასთან, შემუშავდეს ტრენინგის 

შემდგომი შეფასების დოკუმენტი, რაც შესაძლებელს გახდის გადამზადებულ 

თანამშრომელთა მიერ მიღწეული პროგრესის გაზომვას 

 სოციალური მუშაკებისთვის შემუშავდეს სპეციალური სახელმძღვანელო წესები 

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე, ასევე, ადრეულ ასაკში 

ქორწინების შემთხვევებზე მუშაობისთვის 

 შემუშავდეს ტრანსსპეციფიკური სამედიცინო პროცედურების კლინიკური 

პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) და კლინიკური მდგომარეობის 

მართვის სახელმწიფო სტანდარტი (პროტოკოლი), რომელშიც გაწერილი იქნება 

ტრანსსპეციფიკური სამედიცინო მომსახურების როგორც სამედიცინო და ეთიკური, 

ისე პროცედურების წინმსწრები და შემდგომი პერიოდებისთვის პირის 

მხარდამჭერი ფსიქოლოგიური/სოციალური ასპექტები. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 
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 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოებში 

გაგრძელდეს თანამშრომლების გადამზადება ქალთა მიმართ ძალადობის და 

ოჯახში ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით, ამასთან, შემუშავდეს 

ტრენინგის შემდგომი შეფასების დოკუმენტი, რაც შესაძლებელს გახდის 

გადამზადებულ თანამშრომელთა მიერ მიღწეული პროგრესის გაზომვას 

 ძალადობის მსხვერპლთა ეფექტიანი დაცვისა და დახმარების მიზნით, 

განისაზღვროს გამომძიებელთა სპეციალიზაციის წესი ქალთა მიმართ ძალადობის 

და ოჯახში ძალადობის საქმეებზე 

 გაუმჯობესდეს ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის სტატისტიკური 

მონაცემების ანალიზი, კერძოდ, გაანალიზდეს ქალთა მიმართ და ოჯახში 

ძალადობის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია ინტიმურ პარტნიორთა შორის, 

მათ შორის, ერთი და იმავე სქესის პარტნიორებს შორის, ძალადობის სპეციფიკური 

მახასიათებლების შესასწავლად 

 მიიღოს პრევენციული ზომები ქორწინების იძულების, თავისუფლების უკანონო 

აღკვეთის და არასრულწლოვანთან სქესობრივი კავშირის 

შესამცირებლად/თავიდან ასაცილებლად; კერძოდ, მნიშვნელოვანია მოსახლეობის 

ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და მომხდარ დანაშაულთა დეტალური 

გაანალიზება 

 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ბავშვთა დაცვის 

მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებში ჩართული სუბიექტის მიერ 

ადრეულ ასაკში ქორწინების/ნიშნობის გამოვლენის და აღნიშნულის შესახებ 

ინფორმაციის შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოსთვის მიწოდების ვალდებულების 

შეუსრულებლობის ფაქტს, მოჰყვეს შესაბამისი რეაგირება და სანქციის დაკისრება.  

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 ფემიციდის და ფემიციდის მცდელობის საქმეების შესწავლისას, იმ საქმეებში, 

სადაც გარდაცვალებამდე ქალის მიერ სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ 

ძალადობასთან დაკავშირებით მიმართვები იკვეთება, გამოიკვლიონ პოლიციის და 

პროკურორის მხრიდან შესაძლო სამსახურებრივი გულგრილობის გარემოებები 

 დეტალურად გაანალიზდეს ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებული 

დანაშაულები და მოხდეს მათთან დაკავშირებით სქესის და ასაკის ნიშნით 

სეგრეგირებული სტატისტიკის წარმოება, კერძოდ, ქორწინების იძულება, 

თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, სექსუალური ხასიათის შეღწევა თექვსმეტი 

წლის ასაკს მიუღწევლის სხეულში. 

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 

დახმარების სააგენტოს: 

 ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში განთავსებული 

პირების ჯანმრთელობა შემოწმდეს იმგვარად, რომ ამან საფრთხე არ შეუქმნას 
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თავშესაფრით მოსარგებლე სხვა პირებს; კერძოდ, უზრუნველყოფილ იქნას 

ჯანმრთელობის სრული და დროული შემოწმება 

 უზრუნველყოს თავშესაფრების ეზოების, ინვენტარისა და ბავშვებზე 

ორიენტირებული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა 

 უზრუნველყოს თავშესაფრების ფიზიკური გარემოს ადაპტირება, რათა 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მაქსიმალურად დაიხვეწოს 

სერვისის გაცემა 

 ფსიქოლოგის და ძიძის სამუშაო საათები განისაზღვროს იმგვარად, რომ 

მაქსიმალურად მოერგოს დასაქმებული ბენეფიციარების საჭიროებებს 

 უზრუნველყოს თავშესაფრების პერსონალის, მათ შორის, მედდისა და ძიძის 

გადამზადება ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე  

 დაიგეგმოს და განხორციელდეს საინფორმაციო კამპანია ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთათვის ქვეყანაში არსებული დაცვისა და დახმარების სერვისების 

პოპულარიზაციისა და მოსახლეობის ინფორმირებულობის გასაზრდელად  

 ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა, ასევე, ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა თავშესაფრებში გადაიხედოს/დაიხვეწოს 

მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისები. 
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9. რწმენისა და რელიგიის თავისუფლება 

 

9.1. შესავალი 

 

საანგარიშო პერიოდში რელიგიის თავისუფლების დაცვასთან დაკავშირებული 

მდგომარეობა არსებითად არ გაუმჯობესებულა. ერთადერთი მიმართულება, სადაც 

პროგრესი შეიმჩნევა, სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გატარებული ღონისძიებებია.  

2019 წელს, რელიგიური გაერთიანებების შესახებ კანონის და დამატებითი რეგულაციების 

შესაძლო ინიცირების თაობაზე, ინტენსიურად მიმდინარეობდა პარლამენტის ადამიანის 

უფლებების დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ წამოწყებული ფართო 

დისკუსია. პროცესი არ დასრულებულა, თუმცა, მნიშვნელოვანია, რომ ჯგუფში 

სახელმწიფო უწყებების, რელიგიური გაერთიანებებისა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების სპექტრი ფართოდ იყო წარმოდგენილი, რაც პროცესის ინკლუზიურობას 

განაპირობებდა.  სახალხო დამცველთან არსებულმა რელიგიათა საბჭომ, დისკუსიების 

პროცესში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა.   

კვლავ გადაუჭრელია რელიგიურ ორგანიზაციებთან დაკავშირებული საგადასახადო და 

ქონებრივი საკითხები - სახელმწიფოს არ გადაუდგამს ნაბიჯები რელიგიური 

გაერთიანებებისთვის სხვადასხვა სახის  გადასახადების ერთიანი სისტემის დაწესების 

ანდა საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეული რელიგიური ნაგებობების ისტორიული 

მესაკუთრისთვის დაბრუნების პროცესის დაწყების მიმართულებით. უკვე 30 წელია, 

ქართული რელიგიურ-ეთნიკური მრავალფეროვნების ძეგლები, რესტიტუციის საკითხის 

გადაუჭრელობის გამო, ნადგურდება. სახელმწიფოს ნებით იცვლება მათი მესაკუთრე, 

როგორც ეს წლების წინ კათოლიკური ტაძრებისა და თანდოიანცის სომხური ეკლესიის 

შემთხვევაში მოხდა;508 ასევე იცვლება ნაგებობების თავდაპირველი იერსახე, იშლება ამ 

ძეგლების წარმომავლობის დამადასტურებელი ნიშნები ინტერიერსა და ექსტერიერში.  

სომხური, კათოლიკე, ლუთერული ეკლესიები, იუდაური და მუსლიმი თემები, 

საკუთრების უფლებით იმ ისტორიულ ნაგებობებსაც კი ვერ იბრუნებენ, რომლებშიც 

ამჟამად მსახურებას აღასრულებენ; ეს სივრცეები მათ სახელმწიფოს მიერ მხოლოდ 

დროებით მფლობელობაში აქვთ გადაცემული.  

ასევე, პრობლემურია რელიგიური გაერთიანებების საკუთრებაში არსებულ მიწებზე 

მშენებლობის ნებართვის მოპოვება, თუმცა ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი იყო 

ბათუმში, ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის კუთვნილ მიწაზე, მეჩეთის 

                                                   
508 იხ. სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, ქვეთავი „რელიგიური გაერთიანებების 

საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემები“, გვ. 159. 
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მშენებლობის საკითხთან დაკავშირებით, ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 

გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად, მერიის მხრიდან მეჩეთის აშენებაზე უარის თქმას 

დისკრიმინაციული ხასიათი ჰქონდა.509  

ამასთან, გაურკვეველი რჩება რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს როლი 

რელიგიის თავისუფლების დაცვის მიმართულებით. სააგენტოს ბუნდოვანი მანდატი და 

საქმიანობა, წლებია, კრიტიკულ შეფასებებს იმსახურებს ადამიანის უფლებებზე 

მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა510 და ექსპერტების მხრიდან, ხოლო 

რელიგიური გაერთიანებების მნიშვნელოვანი ნაწილი მის მიმართ უნდობლობითაა 

გამსჭვალული. 

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა (2018-2020) რელიგიურ 

უმცირესობათა ძირეულ პრობლემებსა და მთავარ გამოწვევებს ნაკლებად პასუხობს და 

მხოლოდ ზოგად ვალდებულებებს მოიცავს. დოკუმენტით, პასუხისმგებელ პირად, სხვა 

უწყებებთან ერთად, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო მოიაზრება. 

სამწუხაროდ, გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განსახორციელებლად, 

სააგენტოს არც ნება და არც ქმედითი მექანიზმები არ გააჩნია. ამასთან, სამთავრობო გეგმის 

აღსრულების მონიტორინგში ჩართული არ არის სახალხო დამცველთან არსებული 

რელიგიათა საბჭო. 

9.2. საქართველოს კანონმდებლობა  

 

საართველოს კანონმდებლობა ჯერ კიდევ არ არის ფორმულირებული იმგვარად, რომ 

დაცული იყო რელიგიური გაერთიანებების თანასწორუფლებიანობა. დისკრიმინაციული 

საკითხების მოგვარების მიზნით, სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭო, 

წლებია, სახელმწიფო უწყებებს შესაბამისი რეკომენდაციებით მიმართავს.511 

2019 წელს, რელიგიური გაერთიანებების წინაშე არსებულ გამოწვევებზე მსჯელობის 

არგუმენტით, საქართველოს პარლამენტში, ადამიანის უფლებების და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის კომიტეტის ინიციატივით, შეიქმნა რელიგიის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი. 

თუმცა, სამუშაო ჯგუფის შეკრების პირველივე დღიდან მთავარ საკითხად რელიგიისა და 

                                                   
509 ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ აღნიშნული სასამართლო გადაწყვეტილება ქუთაისის 

სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. 2019 წლის 4 დეკემბერს „ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის 

ფონდმა“ ასევე წარადგინა სააპელაციო საჩივარი, რომლითაც ის მერიისთვის მშენებლობის ნებართვის 

პირველ სტადიაზე  გაცემის პირდაპირ დავალდებულებას ითხოვს. საქმეზე სასამართლო წარმოება 

გრძელდება.  
510 რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის (ECRI) მეხუთე მონიტორინგის 

ციკლის ანგარიში; ეროვნული უმცირესობების დაცვის შესახებ ევროპული ჩარჩო კონვენციის (FCNM) 

მესამე მონიტორინგის (2019) ანგარიში; საქართველოს 2014-2020 წლების ადამიანის უფლებათა ეროვნული 

სტრატეგიის განხორციელების შესახებ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ექსპერტის მეგი 

ნიკოლსონის ანგარიში. 
511 იხ. სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს 2017 წლის რეკომენდაციები. ხელმისაწვდომია: 

< https://bit.ly/2WNXKRr > [ბოლოს ნანახია 31.03.2020]. 

https://bit.ly/2WNXKRr
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რელიგიური გაერთიანებების შესახებ ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების მიღების 

საკითხი განიხილებოდა.  

განხილვის პროცესში, რელიგიათა საბჭოს წევრმა ოცმა რელიგიურმა გაერთიანებამ, 

რელიგიური გაერთიანებების შესახებ სპეციალური კანონის მიღების ან დამატებითი 

რეგულაციების დაწესების მიზანშეუწონლობის შესახებ, საერთო პოზიცია შეიმუშავა.512 

ამასთან, რელიგიური გაერთიანებების უმრავლესობისთვის, მიუღებელი აღმოჩნდა 

ინიციატივები რელიგიური გაერთიანებების დეფინიციის გაწერის და სახელმწიფოს მიერ 

სასულიერო პირის განსაზღვრის შესაძლებლობის შესახებ, რამდენადაც 

სახელმწიფოსთვის ამ შესაძლებლობების გადაცემაში რელიგიური გაერთიანებების 

ავტონომიაში ჩარევის, კონფესიებისა და დენომინაციების დახარისხების, იერარქიზაციისა 

და დისკრიმინაციული სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნის საფრთხეს ხედავენ. ამას გარდა, 

სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს წევრთა უმრავლესობამ ნეგატიურად 

შეაფასა ე.წ. რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისა და რელიგიური სამოსის 

რეგულაციის შესახებ პარლამენტში წამოყენებული ინიციატივები.513 

9.3. საგადასახადო კანონმდებლობა 

 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი გადასახადისგან, რიგ შემთხვევებში (მოგების, 

ქონების, დამატებული ღირებულების, იმპორტის გადასახადი), მხოლოდ საქართველოს 

მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს ათავისუფლებს. მსგავსი შეღავათებით სხვა 

რელიგიური გაერთიანებები ვერ სარგებლობენ.  

საკონსტიტუციო სასამართლომ, 2018 წლის 3 ივლისის გადაწყვეტილებით514, საქართველოს 

კონსტიტუციით გარანტირებულ თანასწორობის უფლებასთან შეუსაბამოდ ცნო 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ის ჩანაწერი,515 რომლის თანახმად, კანონი, 

ჩათვლის უფლების გარეშე, დღგ-სგან მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქოს დაკვეთით 

ტაძრებისა და ეკლესიების მშენებლობას, რესტავრაციას და მოხატვას ათავისუფლებდა. 

სასამართლომ განმარტა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებული 

ისტორიული როლის შესახებ კონსტიტუციის ჩანაწერი, სხვა რელიგიურ გაერთიანებებთან 

უთანასწორო მოპყრობის უფლებას არ გულისხმობს. 

აღნიშნული გადაწყვეტილების აღსასრულებლად, საკონსტიტუციო სასამართლომ 

საქართველოს პარლამენტს განუსაზღვრა გონივრული ვადა - ექვსი თვე (2018 წლის 31 

დეკემბრის ჩათვლით), რათა გადაწყვეტილების შესაბამისად, საგადასახადო კოდექსის 

                                                   
512  იხ. რელიგიათა საბჭოს განცხადება რელიგიური გაერთიანებების შესახებ სპეციალურ 

კანონთან/დამატებით რეგულაციებთან დაკავშირებით: <https://bit.ly/2UpV1MI > [ბოლოს ნანახია 31.03.2020]. 

513 იხ. რელიგიათა საბჭოს განცხადება რელიგიური გრძნობების შესახებ კანონის მიღების დაუშვებლობის 

თაობაზე, < https://bit.ly/2WVkuio > [ბოლოს ნანახია 31.03.2020]. 

514 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება №1/2/671, 3 ივლისი 2018. 
515 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი. 

https://bit.ly/2UpV1MI
https://bit.ly/2WVkuio
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სადავო ნორმის შინაარსი და მისი მოქმედება თანაბრად გაევრცელებინა ყველა რელიგიურ 

გაერთიანებაზე. მიუხედავად ამისა, პარლამენტმა საკანონმდებლო ცვლილებები არ 

განახორციელა და არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმები 2018 წლის 31 დეკემბრიდან 

ავტომატურად ძალადაკარგულად გამოცხადდა. 

ამასთან, 2019 წლის 7 მაისს, ცხრა რელიგიურმა გაერთიანებამ საკონსტიტუციო 

სასამართლოს საგადასახადო კოდექსის იმ ნორმის516 ნორმატიული შინაარსის 

არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით მიმართა, რომელიც საქართველოს 

საპატრიარქოსგან განსხვავებით, რელიგიურ ორგანიზაციებს არაეკონომიკური 

საქმიანობისთვის გამოყენების შემთხვევაში, მიწის გადასახადისგან არ ათავისუფლებს517. 

ამ ეტაპზე, სარჩელი განხილვის პროცესშია. 

9.4. სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონმდებლობა 

 

აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის 3 ივნისის გადაწყვეტილებით518, საკონსტიტუციო 

სასამართლომ ასევე დისკრიმინაციულად მიიჩნია „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ 

კანონის ის ჩანაწერი,519 რომელიც საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას 

უსასყიდლოდ გადასცემს ქონებას, მაშინ, როცა სხვა რელიგიური გაერთიანებები მსგავსი 

პრივილეგიით არ სარგებლობენ.  

პარლამენტს შესაბამისი ცვლილება საკონსტიტუციო სასამართლოს არც ამ 

გადაწყვეტილების შედეგად განუხოციელებია. შესაბამისად, 2018 წლის 31 დეკემბრიდან 

გასაჩივრებული ნორმის ნორმატიული შინაარსი ავტომატურად ძალადაკარგულად 

გამოცხადდა.  

პრობლემურია ისიც, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა, სხვა 

რელიგიური გაერთიანებები საკუთრების უფლებით ვერ ფლობენ მათ სარგებლობაში 

არსებულ რელიგიურ ისტორიულ ნაგებობებს.   

ასევე, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს გარდა, არცერთი 

რელიგიური გაერთიანებისთვის არ არის შესაძლებელი რელიგიურ-საკულტო 

დანიშნულების მქონე სახელმწიფო ქონების პრივატიზება, რაც მათ შესაძლებლობას 

ართმევს, საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეული რელიგიური ნაგებობები დაიბრუნონ.  

                                                   
516 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 201-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი. 

517 2019 წლის 7 მაისს რეგისტრირებული კონსტიტუციური სარჩელი №1422. 
518 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება №1/1/811, 2018 წლის 3 ივლისი. 

519 „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ კანონის მე-63 მუხლი: „სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს მთავრობა. საქართველოს 

მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე სახელმწიფო ქონება უსასყიდლოდ საკუთრებაში შეიძლება 

გადაეცეთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს − 

დევნილებს, აგრეთვე საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას“.  
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2019 წლის 12 აგვისტოს, ცხრა რელიგიურმა გაერთიანებამ საკონსტიტუციო სასამართლოს 

მიმართა520 „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის იმ ნორმების 

დისკრიმინაციულად ცნობის მიზნით, რომელიც, საქართველოს მართლმადიდებელი 

ეკლესიის საპატრიარქოს გარდა, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით 

რეგისტრირებულ სხვა რელიგიურ გაერთიანებებს სახელმწიფო ქონების შეძენასა და 

გაცვლას უზღუდავს.521  

9.5. შეუწყნარებლობით მოტივირებული დანაშაულები 

 

რელიგიის საფუძვლით სავარაუდო დანაშაულებს იეჰოვას მოწმეების წინააღმდეგ 2019 

წელსაც ჰქონდა ადგილი. როგორც იეჰოვას მოწმეთა რელიგიური ორგანიზაციის 2019 წლის 

ანგარიშშია აღნიშნული, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის 

უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის 

ძალისხმევის შედეგად, გაუმჯობესდა რელიგიური სიძულვილით მოტივირებული 

დანაშაულის გამოძიების ხარისხი და დაზარალებულისადმი პოლიციელების 

დამოკიდებულება. ამავე ანგარიშის მიხედვით, საუბარია რელიგიური სიძულვილის 

მოტივის შემცველ 19 შემთხვევაზე. ანგარიშის თანამხად, 15 შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა 

ფიზიკურ ძალადობას, მუქარებსა და რელიგიური წესის შესრულებისთვის ხელის შეშლას, 

ხოლო 4 შემთხვევაში - იეჰოვას მოწმეთა სალოცავ შენობებზე - სამეფო დარბებზე 

განხორციელებულ ვანდალიზმს.  

ამ საქმეებიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შვიდი საქმე კვალიფიცირებულია  

რწმენის ან მრწამის გამო დევნის დანაშაულით (სსკ-ს 156-ე მუხლი), ოთხი  - რელიგიური 

წესის აღსრულებისთვის უკანონოდ ხელის შეშლის დანაშაულით. ამიტომ, შეიძლება 

ითქვას, რომ კვალიფიკაციის ნაწილში, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, წინა წლებთან 

შედარებით, უფრო მეტად იყენებს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლებს, რომლებიც 

სპეციფიკურად სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს კრძალავს. ამის მიუხედავად, 

რჩება საქმეთა მცირე ნაწილი, რომლებშიც იყენებენ მუხლებს, რომლებიც პირდაპირ 

სიძულვილის მოტივს არ უკავშირდება; სამ შემთხვევაში გამოძიება მიმდინარეობდა 188-ე 

(ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება), 187-ე მუხლის პირველი ნაწილით 

(ნივთის დაზიანება ან განადგურება) და 126 მუხლით (ძალადობა). 

ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, კვლავაც პრობლემურია ჩადენილი დანაშაულის 

დროული და ეფექტიანი გამოძიება, მსხვერპლისთვის დაზარალებულის სტატუსის 

მინიჭება, პირის ბრალდებულად ცნობა, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მსხვერპლი 

კონკრეტულ პირზე მიუთითებს, ანდა ინციდენტის ამსახველი ვიდეოჩანაწერი ან სხვა 

მტკიცებულებები არსებობს. 

                                                   
520 2019 წლის 12 აგვისტოს რეგისტრირებული კონსტიტუციური სარჩელი №1440. 
521 „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი, მე-2 და მე-5 პუნქტები. 
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9.6. საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემები 

 

კვლავ პრობლემურია სომეხთა სამოციქულო ეკლესიის, კათოლიკე ეკლესიის, ლუთერული 

ეკლესიის, მუსლიმთა და იუდეური თემების მიერ სახელმწიფოსაგან საბჭოთა კავშირის 

დროს ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების, ასევე, სარგებლობაში გადაცემულ საკულტო 

ნაგებობებზე საკუთრების უფლების მოპოვების საკითხი. 

როგორც 2019 წლის 7 მარტს, ეროვნული უმცირესობების დაცვის შესახებ ჩარჩო კონვენციის 

მრჩეველთა კომიტეტის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ მესამე დასკვნაშია 

აღნიშნული, საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული რელიგიური ქონების 

მესაკუთრეებისთვის დაბრუნება სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება. 

კომიტეტი ასევე მიუთითებს, რომ იზრდება დაუბრუნებელი ნაგებობების დაზიანების 

რისკი; რელიგიური უმცირესობები, დაფინანსებისა და სალოცავი ადგილების 

ხელმისაწვდომობის კუთხით, ისევ სტრუქტურული დისკრიმინაციის ქვეშ რჩებიან; 

ამასთანავე, არასაკმარისად გამჭვირვალეა მშენებლობის ნებართვის პროცედურები, 

რამდენადაც ისინი მკაფიო და ობიექტურ სამართლებრივ კრიტერიუმებს არ ეფუძნება. 

მრჩეველთა კომიტეტი ხელისუფლებას მოუწოდებს, რელიგიური გაერთიანებებისთვის 

ქონების რესტიტუციის თანასწორი რეჟიმი უზრუნველყოს.  

თბილისში თანდოიანცის სომხურ ეკლესიასა და ბათუმის მეჩეთთან დაკავშირებული 

მოვლენები სახელმწიფოს არათანასწორი პოლიტიკის მკაფიო ილუსტრაციებია. 

თანდოიანცის ეკლესია 

თბილისში მდებარე თანდოიანცის ეკლესიის საკითხი განხილული იყო სახალხო 

დამცველის 2017-2018 წლების ანგარიშებში, თუმცა 2019 წელს მდგომარეობა არ 

გამოსწორებულა. ისტორიული წყაროების მიხედვით, ნაგებობა საბჭოთა ოკუპაციამდე 

სომეხთა სამოციქულო ეკლესიის საკუთრება იყო. მიუხედავად ამისა, სახელმწიფომ 

ეკლესია ისე გადასცა საქართველოს საპატრიარქოს, რომ შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს 

ეკლესიის გადაცემის კანონიერება არ დაუდგენით, არ შეუსწავლიათ მისი კონფესიური 

კუთვნილების საკითხი; ტაძარი არ იყო დაცული არქეოლოგიური, სამშენებლო და 

სხვადასხვა ტიპის სამუშაოებისგან.  

ყოველივე ამის შედეგად, არამარტო რელიგიის თავისუფლებისა და საკუთრების უფლება 

შეილახა, არამედ, ტაძრის, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის იერსახეც 

შეიცვალა. ჩატარებული სამუშაოები გასცდა კვლევითი საქმიანობის ფარგლებს, რაც 

ნათლად ჩანდა საპატრიარქოს მიერ გამოქვეყნებულ მასალებში, თუმცა სახელმწიფოს 

შესაბამის ორგანოებს ნაგეგობის შესაძლო დაზიანებაზე რეაგირება არ მოუხდენით.  

2019 წელს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე, სასამართლომ 

დაუშვებლად ცნო „თანდოიანც სურბ ასტვაწაწინ“ სომხური ეკლესიის საქმეზე 

წარმოდგენილი სარჩელი.  გადაწყვეტილებამ  სომეხთა სამოციქულო ეკლესიის 
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ისტორიული ტაძრის დაბრუნების პროცესი, ამ ეტაპზე, კიდევ უფრო პრობლემატური 

გახადა.  

ბათუმის ახალი მეჩეთი 

2019 წელს ბათუმის ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული.  

2017 წელს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ მეჩეთის მშენებლობის ფონდს, 

ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მეჩეთის მშენებლობის ნებართვაზე უარი განუცხადა. 

საქართველოს სახალხო დამცველმა დაადგინა, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას არ იყო 

შესწავლილი მნიშნველოვანი გარემოებები და მერიას დასაბუთებული პასუხიც კი არ 

ჰქონდა გაცემული, რის შედეგადაც ბათუმის მერიისგან შესაბამისი რეკომენდაციით 

საქმის გადახედვა და ახალი დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღება მოითხოვა.  

მას შემდეგ, რაც მშენებლობის ფონდმა ბათუმის მერიის გადაწყვეტილება სასამართლოში 

გაასაჩივრა, 2019 წლის 20 თებერვალს, ჩაინიშნა სასამართლო, რომელიც მუნიციპალიტეტის 

მოთხოვნით გადაიდო, ხოლო მოტივად მუსლიმებთან შესაძლო სამომავლო შეთანხმება 

დასახელდა. თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა.  

2019 წლის 30 სექტემბერს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, 

რომლითაც ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ქმედება დისკრიმინაციულად შეფასდა და 

ბათუმის მერიის გადაწყვეტილება მშენებლობის ნებართვასთან დაკავშირებით, ბათილად 

იქნა ცნობილი. სასამართლომ საქმე ხელახალი განხილვისთვის ბათუმის მერიას 

დაუბრუნა. მერიამ გადაწყვეტილება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. 

საქმის განხილვა გრძელდება. 

9.7. საზღვრის კვეთა და რელიგიური ლიტერატურის შემოტანა  

 

არადომიმანტი რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენლები, განსაკუთრებით, მუსლიმები, 

საზღვრის კვეთისას ორ ძირითად პრობლემას აწყდებიან. საზღვრის დატოვებისას მათ 

დაუსაბუთებელად აყოვნებენ, უთვალიერებენ ბარგს, ინტერესდებიან მათი გარეგნობით 

და ა.შ. მეორე შემთხვევაში, რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლებს 

წინააღმდეგობა ხვდებათ რელიგიური ლიტერატურის შემოტანის პროცესში - მათ სთხოვენ 

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ან სსიპ „სრულიად საქართველოს მუსლიმთა 

სამმართველოს“ (მუსლიმების შემთხვევაში) ნებართვის წარმოდგენას.  

როგორც წესი, საქართველოში შემოტანისას არამართლმადიდებლურ რელიგიურ 

ლიტერატურას საფრთხედ აღიქვამენ და შინაარსის შემოწმებას ითხოვენ. ასევე, 

მიუხედავად იმისა, რომ წიგნების იმპორტი გათავისუფლებულია გადასახადისგან, 

რელიგიურ ორგანიზაციებს, ზოგიერთ შემთხვევაში, მაინც სთხოვენ იმპორტის 

გადასახადის გადახდას. გვხვდება რელიგიური ლიტერატურის დატოვების მოთხოვნებიც.  
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აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს, სახალხო დამცველმა, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ 

„შემოსავლების სამსახურის“ მხრიდან, საზღვარზე დისკრიმინაცია დაადგინა და 

კონკრეტულ უწყებებს შესაბამისი რეკომენდაციებით რელიგიური ნეიტრალობის დაცვა 

მოსთხოვა,522 თუმცა, ამის მიუხედავად, საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული 

პრობლემები 2019 წელსაც გვხვდებოდა. 

9.8. რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება 

 

გამოწვევას წარმოადგენს რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების მოქმედი 

მოდელიც, რომლის თანახმად, დაფინანსება გაიცემა როგორც კომპენსაცია523. ეს მოდელი 

არ ითვალისწინებს მატერიალური ან მორალური ანაზღაურების გაცემას იმ რელიგიური 

ორგანიზაციებისთვის, რომელთაც საბჭოთა პერიოდში არანაკლები მორალური და 

მატერიალური ზიანი მიიღეს (მაგალითად, ევანგელურ-ლუთერული ეკლესია, ევანგელურ-

ბაპტისტური ეკლესია, სახარების რწმენის ეკლესია, ეზიდები და სხვ.).  

ამასთანავე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მთავრობა, რელიგიის საკითხთა სააგენტოს 

მეშვეობით, ფაქტობრივად ფინანსურ კონტროლს უწესებს ოთხ რელიგიურ გაერთიანებას 

იმის გამოსავლენად, კონკრეტულად, როგორ იხარჯება „კომპენსაცირებული“ თანხა, ხოლო 

დარღვევის შემთხვევაში, უფლებამოსილებას იტოვებს, შეწყვიტოს დაფინანსნება. 

სახელმწიფოსა და რელიგიური გაერთიანებების ამგვარი ურთიერთმიმართება, თავად 

დაფინანსების ფორმის - კომპენსაციის, მოტივსა და ხასიათს ეწინააღმდეგება. 

9.9. რელიგიის თავისუფლება საგანმანათლებლო სისტემაში 

 

საგანმანათლებლო სისტემაში, განათლების სამივე ეტაპზე (ადრეული და სკოლამდელი, 

ზოგადი, უმაღლესი) კვლავ კითხვის ქვეშ დგას რელიგიის თავისუფლებისა და 

რელიგიური ნეიტრალობის სრულფასოვანი დაცვის საკითხი.  

ადრეული განათლების სისტემაში პრობლემურია კანონი „ადრეული და სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების შესახებ“, რომელიც რელიგიური ნეიტრალობისა და 

თანასწორობის შესახებ ჩანაწერს არ შეიცავს. რელიგიური გაერთიანებების 

წარმომადგენელთა ინფორმაციით, საბავშო ბაღის მოსწავლეებს ხშირად უწევთ 

რელიგიურ რიტუალებში მონაწილეობა. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს საქართველოს 

მთავრობის მიერ დამტკიცებული „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების 

სტანდარტი“, რომელიც საგანმანათლებლო სისტემის ამ დონეზე რელიგიური 

                                                   
522 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: < https://bit.ly/33UrptM > [ბოლოს ნანახია 31.03.2020]. 

523 კომპენსაცია გაიცემა შემდეგ რელიგიურ გაერთიანებებზე: საქართველოს მართლმადიდებელი 

ეკლესია, ისლამური, იუდიური, რომაულ-კათოლიკური და სომხური სამოციქულო აღმსარებლობის 

https://bit.ly/33UrptM
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ნეიტრალობის დაცვას მოითხოვს, რელიგიური გაერთანებების წარმომადგენელთა 

შეფასებით, არ სრულდება. 

საჯარო სკოლებში, მიუხედავად ზოგადი განათლების შესახებ კანონით 

გათვალისწინებული შესაბამისი აკრძალვებისა (პროზელიტიზმი, ინდოქტრინაცია, 

რელიგიური სიმბოლოების არააკადემიური ნიშნით გამოფენა), რელიგიური 

გაერთიანებების წარმომადგენელთა თქმით, კანონის მოთხოვნები ასევე არ სრულდება. 

არის შემთხვევები, როდესაც, სოციალური წნეხის, ბულინგისა და მარგინალიზაციის შიშის 

გამო, მოსწავლეები იძულებულები ხდებიან მართლმადიდებლურ რელიგიურ 

რიტუალებში მიიღონ მონაწილეობა. აგრეთვე, მთელ რიგ საჯარო სკოლებში მოწყობილია 

საკულტო დანიშნულების კუთხეები. 

რელიგიური გაერთიანებების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, „უმაღლესი 

განათლების შესახებ“ კანონში არსებული დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ ჩანაწერის 

მიუხედავად, უმაღლესი განათლების დონეზეც გვხვდება რელიგიური ნიშნით 

დამამცირებელი მოპყრობის შემთხვევები, როგორც სხვა სტუდენტების, ისე 

ადმინისტრაციული პერსონალის მხრიდან. 

მისასალმებელია, რომ 2019 წელს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტოს სამინისტრომ საბაზო საფეხურის VII კლასის ყველა სახელმძღვანელოს 

გრიფირების პროცესში, კონკურსში წარმოდგენილი სახელმძღვანელოების შეფასებისას, 

დარგობრივ სპეციალისტებთან ერთად, საქართველოს სახალხო დამცველის 

კოორდინაციით, ჩართო ადამიანის უფლებების ექსპერტები. ადამიანის უფლებებისა და 

დისკრიმინაციის აკრძალვის კრიტერიუმი ითვალისწინებდა სახელმძღვანელოების 

შინაარსის შეფასებას ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების კულტურის ასახვის 

კუთხითაც. 2020 წელსაც იგეგმება VIII კლასის სახელმძღვანელოების შეფასება 

ექსპერტების ჩართულობით.  

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას:  

 შევიდეს ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის №117 

დადგენილებაში, „საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის 

საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ 

ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების 

წესის“ შესახებ და ოთხ რელიგიურ გაერთიანებასთან ერთად, სხვა რელიგიურ 

გაერთიანებებსაც მიეცეთ ზიანის შესაბამამისი კომპენსაცია  

 საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული საკულტო ნაგებობების ისტორიული 

მესაკუთრეებისთვის დასაბრუნებლად, გატარდეს ეფექტიანი ღონისძიებები, 

შემუშავდეს შესაბამისი კანონმდებლობა და ამჟამად სახელმწიფოს საკუთრებაში 

არსებული რელიგიური ნაგებობები ისტორიულ მესაკუთრე რელიგიურ 

გაერთიანებებს დაუბრუნდეს  
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 გაძლიერდეს თანამშრომლობა სახალხო დამცველთან არსებულ რელიგიათა 

საბჭოსთან. ადამიანის უფლებათა სფეროში, რელიგიის თავისუფლებისა და 

თანასწორუფელბიანობის კუთხით არსებული სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები 

რელიგიათა საბჭოს რეკომენდაციებსა და კონსულტაციებს დაეფუძნოს 

 შეიცვალოს რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსების პრაქტიკა.   სახალხო 

დამცველთან, რელიგიათა საბჭოში შემავალ, ასევე, სხვა რელიგიურ 

ორგანიზაციებთან, ადამიანის უფლებების დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაციებთან 

კონსულტაციით, შემუშავდეს რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსების 

საგადასახადო სისტემა, რომელიც თანასწოუფლებიანობისა და სახელმწიფოს 

ნეიტრალობის მოთხოვნობს უპასუხებს. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს და საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 უზრუნველყოს რელიგიური სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის 

სტატისტიკის ანალიზი და მისი გამოქვეყნება. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს: 

 განათლების ყველა საფეხურზე უზრუნველყოს რელიგიის თავისუფლების, 

თანასწორუფლებიანობისა და რელიგიური ნეიტრალობის პრინციპის დაცვა. 

შესაბამისი მონიტორინგი გაეწიოს აღნიშნულის პრაქტიკაში შესრულებას 

ადგილობრივ თვითმმართველობებს:  

 რელიგიური გაერთიანებების საკულტო ნაგებობების მშენებლობის ნებართვის 

გაცემის პროცესში დაიცვან რელიგიური ნეიტრალიტეტი და 

თანასწორუფლებიანობის კონსტიტუციური პრინციპი 

 ადრეული და სკოლამდელი განათლების საფეხურზე, უზრუნველყონ რელიგიური 

ნეიტრალობის და თანასწორობის პრინციპის დაცვა; შესაბამისი მონიტორინგი 

გაეწიოს აღნიშნულის პრაქტიკაში შესრულებას. 
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10. გამოხატვის თავისუფლება 

 

გამოხატვის თავისუფლება დემოკრატიულ საზოგადოებაში ფუნდამენტური 

ღირებულებაა და მისი სათანადო უზრუნველყოფა უშუალოდ არის დაკავშირებული სხვა 

უფლებებით სრულყოფილ სარგებლობასა და ქვეყნის დემოკრატიულობის ხარისხთან. 

ცხადია, სახალხო დამცველი აქტიურად აკვირდება საქართველოში ამ უფლების 

რეალიზების მდგომარეობას და მას ყოველწლიურ საპარლამენტო ანგარიშებშიც აფასებს.     

2019 წელი დატვირთული იყო მედიასივრცეში განვითარებული მოვლენების 

თვალსაზრისით. მათ შორის, მწვავე კითხვები გაჩნდა აჭარის ტელევიზიის კრიტიკული 

სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის მცდელობასთან დაკავშირებით, რომელიც 

მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის ქვეყანაში არსებულ მედიაპლურალიზმს და 

უარყოფითად აისახება გამოხატვის თავისუფლებაზე. აღნიშნული განსაკუთრებით 

შემაშფოთებელია ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი და კრიტიკული 

ტელეკომპანიების მესაკუთრეებთან პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დაკავშირებული 

სისხლისსამართლებრივი საქმეების წარმოების სიმრავლის გათვალისწინებით. 

კვლავ პრობლემურ საკითხად დარჩა524 ჟურნალისტების პროფესიული საქმიანობის გამო, 

მათ წინააღმდეგ ჩადენილი შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედებების თაობაზე სათანადო 

სტატისტიკის არარსებობა,525 რაც ხელს უშლის მსგავსი ფაქტების შესახებ სრულყოფილი 

ინფორმაციის მიღებას და ართულებს მათზე რეაგირების ეფექტიანობის შეფასებას.  

მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წლის 17 მარტს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან 

მუხთარლი აზერბაიჯანის ციხიდან გაათავისუფლეს,526 2017 წლიდან დღემდე, თბილისის 

ცენტიდან მისი გაუჩინარების საქმეზე საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში 

მიმდინარე გამოძიების კუთხით,527 არავითარი პროგრესი არ ყოფილა.528 საყურადღებოა, 

რომ ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ, აფგან მუხთარლიმ მის საქმესთან 

დაკავშირებით, დამატებითი ინფორმაცია გააჟღერა და მიუთითა, რომ მისი გატაცება 

აზერბაიჯანელი და ქართველი მაღალჩინოსნების გარიგების შედეგს წარმოადგენდა.529 

სახალხო დამცველი ხაზს უსვამს საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ აფგან 

მუხთარლის დროულად გამოკითხვის აუცილებლობას, რაც სამართლებრივი დახმარების 

                                                   
524 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში „ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, გვ. 155. 

525 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 17 იანვრის №133962 წერილი. 

526 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/3dffz1F  > [ბოლოს ნანახია: 20.03.2020]. 

527 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში „ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, გვ. 156-157. 

528 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 15 იანვრის №13/2109 წერილი. 

529 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/2xfrADU > [ბოლოს ნანახია: 23.03.2020]. 

https://bit.ly/3dffz1F
https://bit.ly/2xfrADU
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აღმოჩენის თაობაზე აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში გაგზავნილ შუამდგომლობაზე პასუხის 

მიუღებლობის გამო, ჟურნალისტის პატიმრობის პირობებში, ვერ განხორციელდა. 

გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა გამოხატვის თავისუფლების 

საკმაოდ მაღალ სტანდარტს ადგენს, თუმცა გასული წლების მსგავსად, საანგარიშო 

პერიოდშიც გაგრძელდა უფლების შეზღუდვისკენ მიმართული საკანონმდებლო 

ინიციატივების სამწუხარო ტენდენცია, რაც საფრთხეს უქმნის ქვეყანაში გამოხატვის 

თავისუფლების დაცვის მნიშვნელოვან გარანტიებს.530 კერძოდ, საკანონმდებლო ორგანოში 

წარდგენილი საკანონმდებლო წინადადების საფუძველზე, დაიწყო მსჯელობა 

მედიაპროგრამებში სიძულვილის ენის გამოყენებასთან დაკავშირებული მოწესრიგების 

გამკაცრების თაობაზე. გარდა ამისა, პრობლემად გამოიკვეთა არაწინასაარჩევნო 

პოლიტიკური რეკლამის განთავსების გამო მაუწყებლისთვის შესაბამისი 

პასუხისმგებლობის დაკისრება, ამისთვის მკაფიოდ და საკმარისი სიცხადით 

ფორმულირებული რეგულირების არარსებობის პირობებში. 

10.1.  მედიაგარემო 

 

დემოკრატიული საზოგადოებისთვის თავისუფალი და ჯანსაღი მედიაგარემოს 

სასიცოცხლო ფუნქციის გათვალისწინებით, აპარატისთვის განსაკუთრებით საყურადღებო 

იყო წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით არსებული სიახლეები და გამოწვევები.  

ტრადიციულად, საანგარიშო წელს ქვეყანაში არსებული მედიაგარემო ავტორიტეტული 

საერთაშორისო ორგანიზაციების შესაბამისი კვლევებით შეფასდა. Human Rights Watch-ის 

ყოველწლიურ ანგარიშში ადამიანის უფლებების მდგომარეობასთან დაკავშირებით, 

საგანგებოდ მიეთითა მედია პლურალიზმის შეზღუდვის საფრთხეზე და ყურადღება 

გამახვილდა როგორც „რუსთავი 2“-ის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე, ისე 

ზოგიერთი ტელევიზიის ხელმძღვანელთან პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებულ 

სისხლის სამართლის საქმეებზე.531 

ასევე გამოქვეყნდა საერთაშორისო ორგანიზაციის, „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“, 

2019 წლის პრესის თავისუფლების ინდექსიც, რომელშიც საქართველო, გასულ წელთან 

შედარებით, ერთი საფეხურით დაწინაურდა და მე-60 ადგილი დაიკავა. ორგანიზაციამ, 

მედიაგარემოს მიმართულებით, გამოწვევებად დაასახელა მედიასაშუალებების 

მფლობელების ჩარევა სარედაქციო პოლიტიკაში და აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან 

                                                   
530 მათ შორის, იხ. კანონპროექტი შემოქმედების თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით და მის 

თაობაზე, საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < 

https://bit.ly/2sX3lID >, < https://bit.ly/2tQnOzn > [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]; ასევე, იხ. კანონპროექტი 

რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის სისხლისსამართლებრივი წესით დასჯად ქმედებად 

გამოცხადების თაობაზე, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/36uexKB >,  [ბოლოს ნანახია: 

26.01.2020]. 

531 Human Rights Watch-ის 2019 წლის ანგარიში საქართველოს შესახებ, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < 

https://bit.ly/38KCmPL > [ბოლოს ნანახია: 28.01.2020]. 

https://bit.ly/2sX3lID
https://bit.ly/2tQnOzn
https://bit.ly/36uexKB
https://bit.ly/38KCmPL
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მუხთარლის საქმე, რომელიც კონკრეტულ დამაჯერებელ შედეგებამდე არ მისულა.532 

მოგვიანებით გავრცელებულ განცხადებაში, ორგანიზაციამ მიუთითა ხელისუფლების 

მოკავშირეების მხრიდან კრიტიკულ ან დამოუკიდებელ მედიაზე კონტროლის გაზრდაზე, 

ტელეკომპანიების ფინანსური ვალდებულებების საპასუხოდ, პოლიტიკურად 

მიკერძოებული ღონისძიებების გატარებაზე, ტელევიზიის ხელმძღვანელებთან 

დაკავშირებულ ზოგიერთ სისხლის სამართლის საქმესა და წარსულში ყველაზე 

პოპულარული ოპოზიციური ტელეკომპანიის, „რუსთავი 2“-ის მესაკუთრის ცვლილების 

შედეგად, მედიალანდშაფტის მნიშვნელოვან ტრანსფორმაციაზე, მათ შორის, ამ არხის 

სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლაზე.533  

„რუსთავი 2“-ის გარშემო მიმდინარე მოვლენები 

„რუსთავი 2“-ის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 წლის 18 

ივლისის გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ,534 ტელეკომპანია „რუსთავი 2“ მის ყოფილ 

მესაკუთრეს დაუბრუნდა, რომელმაც იმავე დღეს თანამდებობიდან გაათავისუფლა არხის 

გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია.535 მოგვიანებით, ინტერესთა კონფლიქტის 

საფუძვლით, ტელეკომპანიიდან გაათავისუფლეს საინფორმაციო სამსახურის უფროსი და 

წამყვანი ტოქშოუების ჟურნალისტები, ამ საკადრო ცვლილებებით უკმაყოფილო 

თანამშრომლებმა კი მაუწყებელი დატოვეს.536 შედეგად, „რუსთავი 2“-ზე საინფორმაციო 

მაუწყებლობა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეწყდა537 და 2019 წლის 25 სექტემბერს 

განახლდა.538 აღსანიშნავია, რომ გათავისუფლებული თანამშრომლების ნაწილმა, 

დისკრიმინაციის მოტივით შრომითი უფლებების დარღვევის თაობაზე, სასამართლო დავა 

წამოიწყო.  

სექტემბერში მაუწყებლობა დაიწყო „მთავარმა არხმა“,539 სადაც „რუსთავი 2“-ის არაერთი 

ყოფილი თანამშრომელი დასაქმდა.540 „რუსთავი 2“-დან წამოსული თანამშრომლების 

ნაწილით დაკომპლექტდა აგრეთვე ტელეკომპანია „ფორმულა“, რომელიც მაუწყებლობას 

ოქტომბერში შეუდგა.541 

                                                   
532 „რეპორტიორები საზღვრების გარეშე“-ს 2019 წლის პრესის თავისუფლების ინდექსი, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: < https://rsf.org/en/georgia > [ბოლოს ნანახია: 28.01.2020]. 

533 განცხადება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2vFcCGi> [ბოლოს ნანახია: 17.02.2020]. 

534 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება: < https://bit.ly/30Z9nFd > [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

535 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3aKVvDd > [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

536 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/37uW9T1 >, < https://bit.ly/30VZgRE >, < https://bit.ly/30TaSoB >, 

< https://bit.ly/2O13Ngn > [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

537 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2TlzyE1 >, < https://bit.ly/2wnASNz > [ბოლოს ნანახია: 

02.03.2020]. 

538 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2PJB4h5  > [ბოლოს ნანახია: 02.03.2020]. 

539 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3aLj3rm > [ბოლოს ნანახია: 02.03.2020]. 

540 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2tQze6d > [ბოლოს ნანახია: 02.03.2020]. 

541 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2VEBMQt >, < https://bit.ly/2IiUhlG >, <https://bit.ly/2VFqTxL> 

[ბოლოს ნანახია: 02.03.2020]. 

https://rsf.org/en/georgia
https://bit.ly/30Z9nFd
https://bit.ly/3aKVvDd
https://bit.ly/37uW9T1
https://bit.ly/30VZgRE
https://bit.ly/30TaSoB
https://bit.ly/2O13Ngn
https://bit.ly/2TlzyE1
https://bit.ly/2wnASNz
https://bit.ly/2PJB4h5
https://bit.ly/3aLj3rm
https://bit.ly/2tQze6d
https://bit.ly/2VEBMQt
https://bit.ly/2IiUhlG
https://bit.ly/2VFqTxL
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გასათვალისწინებელია, რომ ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის დამფუძნებლების, დავით 

დვალისა და ჯარჯი აქიმიძის მხრიდან საწარმოში მათი კუთვნილი წილების დათმობის 

საკითხს 2012 წლიდან დღემდე არ მისცემია სამართლებრივი შეფასება, არც 

სისხლისსამართლებრივი დევნა დაწყებულა და ამდენად, კომპანიის საკუთრებასთან 

დაკავშირებით არსებული კითხვები არ ამოწურულა.542 აღნიშნულ საქმეს სახალხო 

დამცველი 2019 წლის 14 ივნისის განცხადებით გამოეხმაურა და გამოძიების გაჭიანურების 

შესახებ მიუთითა.543 საგულისხმოა, რომ „რუსთავი 2“-ის დამფუძნებლებმა 

ტელეკომპანიის საკუთრებასთან დაკავშირებით სამოქალაქო სამართლებრივი დავა 

საანგარიშო პერიოდში სასამართლოში დაიწყეს. 

აჭარის ტელევიზიაში მიმდინარე მოვლენები 

2019 წლის 19 აპრილს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და 

რადიოს“ დირექტორს, ნათია კაპანაძეს მრჩეველთა საბჭომ იმპიჩმენტი გამოუცხადა.544 ამ 

ფაქტმა სამოქალაქო სექტორის მხრიდან მკვეთრად უარყოფითი შეფასება გამოიწვია,545 

რადგან მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში, არხი თავისუფალი და მიუკერძოებელი 

სარედაქციო პოლიტიკით გამოირჩეოდა.546  

2019 წლის 22 ნოემბერს აჭარის ტელევიზიის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში 

სტუმრობის დროს, მისმა ახლად არჩეულმა დირექტორმა547 არხს კრიტიკული ტონი 

დაუწუნა.548 მოგვიანებით, ტელევიზიის თანამშრომლებმა განცხადება გაავრცელეს, 

რომელშიც ახალი დირექტორის მხრიდან მათ მიკერძოებაში დადანაშაულების თაობაზე 

ისაუბრეს.549 გარდა ამისა, სახალხო დამცველთან გამართულ შეხვედრაზე, ჟურნალისტებმა 

გარკვეულ ფაქტებზე მიუთითეს, რომელთა თანახმადაც, მიიჩნევდნენ, რომ საფრთხის 

ქვეშ დგებოდა კრიტიკული მაუწყებლობა და სარედაქციო დამოუკიდებლობა.550 

                                                   
542 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 23 იანვრის №13/4107 წერილი. 

543 განცხადება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/36oNYXj> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

544 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2tIe76c> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

545 განცხადება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2RPJNyv> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

546 ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის საერთაშორისო საარჩევნო 

სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ (2018 

წლის 28 ოქტომბერი და 28 ნოემბერი), გვ. 36, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/39vraXT> [ბოლოს ნანახია: 

11.02.2020]; ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის საერთაშორისო 

საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 

შესახებ (2017 წლის 21 ოქტომბერი და 12 ნოემბერი), გვ. 33, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2HdskLy> [ბოლოს 

ნანახია: 11.02.2020]; საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის არჩევნების მედიამონიტორინგის 

საბოლოო ანგარიში (2016-2018), გვ. 14-15, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2vCl6y6> [ბოლოს ნანახია: 

17.02.2020]. 

547 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2GrBEL7> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

548 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/37vpAV7>, <https://bit.ly/2vjrYjv> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

549 განცხადება ხელმისაწვდომია: <https://ajaratv.ge/article/52428> [ბოლოს ნანახია:26.01.2020]. 

550 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/36px9LH> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

https://bit.ly/36oNYXj
https://bit.ly/2tIe76c
https://bit.ly/2RPJNyv
https://bit.ly/39vraXT
https://bit.ly/2HdskLy
https://bit.ly/2vCl6y6
https://bit.ly/2GrBEL7
https://bit.ly/37vpAV7
https://bit.ly/2vjrYjv%3e
https://ajaratv.ge/article/52428
https://bit.ly/36px9LH
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ტელეკომპანიის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის სურვილს დაუკავშირდა551 აგრეთვე 

აჭარის ტელევიზიის დირექტორის მიერ მისი პირველი მოადგილის, ნათია ზოიძის 

შრომითი ხელშეკრულების პირობების ცალმხრივი ცვლილება, რის შედეგადაც, ნათია 

ზოიძე ჩამოშორდა მაუწყებლის პლატფორმებზე სარედაქციო პოლიტიკის მართვას552 და 

საბოლოოდ, დაკავებული თანამდებობა დატოვა.553 ამასთან, აჭარის ტელევიზიის 

თანამშრომლების,554 სახალხო დამცველისა555 და სამოქალაქო საზოგადოების556 მწვავე 

კრიტიკის ფონზე გადაწყდა მაუწყებელში საშტატო ცვლილებების განხორციელება. 

საგულისხმოა, რომ ნათია ზოიძის მიერ თანამდებობის დატოვება კრიტიკულად შეაფასა 

საერთაშორისო ორგანიზაციამ, „რეპორტიორები საზღვრების გარეშე“, რომელმაც ეს ფაქტი 

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ მედიაზე პოლიტიკური ზეწოლის ზრდას 

დაუკავშირა.557  

საქართველოს სახალხო დამცველი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ თავისუფალი მედია 

ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობის 

უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა და იმედოვნებს, რომ ზემოხსენებული გარემოებები 

უარყოფითად არ აისახება აჭარის ტელევიზიის დამოუკიდებელ სარედაქციო პოლიტიკაზე, 

ხოლო არხის ჟურნალისტებს კვლავ მიეცემათ გავლენებისგან თავისუფალი პროფესიული 

საქმიანობის შესაძლებლობა. ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებით საგულისხმოა, რომ 

აჭარის ტელევიზია საბიუჯეტო დაფინანსებით მოქმედი მაუწყებელია, რომლის შექმნის 

მიზანსაც გავლენებისგან თავისუფალი, მიუკერძოებელი, საზოგადოებრივი ინტერესების 

შესაბამისი და მრავალფეროვანი პროგრამების მიწოდება წარმოადგენს. თავის მხრივ, 

მსგავსი ფუნქციის შესრულების უზრუნველსაყოფად, ტელევიზიას კანონმდებლობა 

არაერთ ვალდებულებას უდგენს,558 რომელთა ზედმიწევნით შესრულებას, ქვეყანაში 

არსებული პოლარიზებული მედიაგარემოს გათვალისწინებით, არსებითი მნიშვნელობა 

ენიჭება. 

კრიტიკული ტელეკომპანიების ხელმძღვანელებთან დაკავშირებული სისხლის 

სამართლის საქმეები 

აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ „რუსთავი 2“-ის 

საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ, ქვეყანაში არსებული მედიალანდშაფტი 

                                                   
551 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://ajaratv.ge/article/53285>, <https://bit.ly/2SQKQOX> [ბოლოს ნანახია: 

17.02.2020]. 

552 სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ დირექტორის 2019 წლის 30 

დეკემბრის №02-22/612 წერილი. 

553 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/36Zkcsn> [ბოლოს ნანახია: 05.02.2020]. 

554 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2SNIWQt> [ბოლოს ნანახია: 21.02.2020]. 

555 განცხადება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3c5j5LA> [ბოლოს ნანახია: 21.02.2020]. 

556 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3bPIGYN> [ბოლოს ნანახია: 21.02.2020]. 

557 განცხადება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2SAjjmb> [ბოლოს ნანახია: 17.02.2020]. 

558 „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 16. 

https://ajaratv.ge/article/53285
https://bit.ly/2SQKQOX
https://bit.ly/36Zkcsn
https://bit.ly/2SNIWQt
https://bit.ly/3c5j5LA
https://bit.ly/3bPIGYN
https://bit.ly/2SAjjmb
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მნიშვნელოვნად შეიცვალა. მაუწყებლობა დაიწყო კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის 

მქონე ორმა ტელეკომპანიამ („მთავარი არხი“ და „ფორმულა“), ასევე დაარსდა „ევრონიუს 

საქართველო“, რომლის ეთერში გასვლა 2020 წელს იგეგმება.559 თუმცა, ამ პროცესის 

პარალელურად, საანგარიშო წელი გამოირჩეოდა ხელისუფლების გავლენისგან 

დამოუკიდებელი ტელეკომპანიების მესაკუთრეებთან პირდაპირ თუ არაპირდაპირ 

დაკავშირებული სისხლისსამართლებრივი საქმეების წარმოების სიმრავლით, რაც 

კითხვებს აჩენს ქვეყანაში კრიტიკული მედიის დევნის მცდელობასთან დაკავშირებით.  

„რუსთავი 2“-ის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 

გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, 2019 წლის 20 ივლისს, საქართველოს გენერალურმა 

პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2“-ის კანონიერი 

ინტერესის საწინააღმდეგოდ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, მისი კუთვნილი 

დიდი ოდენობით თანხების სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მითვისების და 

ქონების მოჩვენებითი ან/და თვალთმაქცური გარიგებით დამალვის ფაქტზე. გამოძიების 

მსვლელობისას, ბრალი წარედგინა „რუსთავი 2“-ის ყოფილ გენერალურ დირექტორს და 

ახლადშექმნილი „მთავარი არხის“ დამფუძნებელს, ნიკა გვარამიას.560 ბრალდების 

შინაარსი ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის დირექტორობის პერიოდში მის მიერ მიღებული 

სამეწარმეო გადაწყვეტილების არამომგებიანობას ეფუძნება.  

საქმის შესწავლის შედეგად, სახალხო დამცველმა მიიჩნია, რომ პროკურატურის მიერ ნიკა 

გვარამიასთვის წარდგენილი ერთ-ერთი ბრალდება, რომელიც დამამძიმებელ 

გარემოებებში ჩადენილ, ქონებრივი უფლების მართლსაწინააღმდეგო გაფლანგვას 

გულისხმობს,561 სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დასაკისრებლად საკმარის 

მკაფიო ნიშნებს არ შეიცავდა, და 2019 წლის 4 ნოემბერს, სასამართლოს მეგობრის 

მოსაზრებით მიმართა საქმის განმხილველ სასამართლოს.562 

                                                   
559 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია:<https://bit.ly/2OJTvkW> [ბოლოს ნანახია: 11.02.2020]. 

560 საქართველოს გენერალური პროკურატურის განცხადება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/38DthIw> 

[ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. გამოძიების მსვლელობისას, აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმის 

ფარგლებში, ნიკა გვარამიას ბრალი წარედგინა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, სამსახურებრივი 

მდგომარეობის გამოყენებით, დიდი ოდენობით მართლზომიერ გამგებლობაში არსებული სამაუწყებლო 

კომპანია „რუსთავი 2“-ის კუთვნილი ქონებრივი უფლების მართლსაწინააღმდეგო გაფლანგვის, 

კომერციული მოსყიდვისა და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება-გამოყენების მიზნით და 

გამოყენების ფაქტებზე, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. ასევე, უკანონო შემოსავლის 

ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება; ასევე, 

მას დამატებით დაედო ბრალი საწარმოში ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების ბოროტად 

გამოყენებაში, ამ ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგოდ, თავისთვის გამორჩენის 

მიღების მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. 

561 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“, „დ“ ქვეპუნქტებითა და 

მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაული. 

562 სახალხო დამცველის განცხადება და სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/2RMBMdw> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]; დეტალური ინფორმაცია იხ. წინამდებარე ანგარიშის 

სამართლიანი სასამართლოს უფლების თავში. 

https://bit.ly/2OJTvkW
https://bit.ly/38DthIw
https://bit.ly/2RMBMdw
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გასათვალისწინებელია, რომ ზემოხსენებული საქმის ფარგლებში, 2019 წლის 2-3 

ოქტომბერს პროკურატურამ ახლად დაფუძნებული დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის, 

„ფორმულას“ გენერალური დირექტორი, ზურაბ გუმბარიძე და ამავე არხის საინფორმაციო 

სამსახურის ხელმძღვანელი, გიორგი ლაფერაშვილი გამოკითხა. გამოკითხულებმა 

პროკურატურაში დაბარება „ფორმულას“ მაუწყებლობის დაწყებას დაუკავშირეს.563 

ასევე საყურადღებოა 2019 წლის 18 ნოემბერს „მთავარი არხის“ ერთ-ერთი მეწილის, გიორგი 

რურუას დაკავების ფაქტი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლის მე-

3 და მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის, რაც ცეცხლსასროლი 

იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარებას გულისხმობს.564 

სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებას გიორგი რურუა საკუთარ პოლიტიკურ 

პოზიციონირებას უკავშირებს. საქართველოს სახალხო დამცველი აღნიშნულ საქმეს 

კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში შეისწავლის. 

გარდა ამისა, 2019 წლის 22 აგვისტოს ბრალი წარედგინა კიდევ ერთი დამოუკიდებელი 

ტელეარხის, „ტვ პირველი“-ს დამფუძნებლის, ვატო წერეთლის მამას. ბიზნესმენ 

ავთანდილ წერეთელს საგამოძიებო უწყება „თიბისი ბანკის“ ხელმძღვანელების მიერ 

უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაში დახმარებას ედავება.565 აღნიშნულ საქმესთან 

დაკავშირებით, სასამართლოში გამოიკითხა ვატო წერეთელიც, რომელმაც მიმდინარე 

პროცესები ტელეკომპანიას დაუკავშირა.566 გასათვალისწინებელია, რომ ამ ფაქტს წინ 

უსწრებდა პროკურატურის მხრიდან „თიბისი ბანკის“ დამფუძნებლის, მამუკა ხაზარაძის 

მიერ მტკიცებულებად წარდგენილი დოკუმენტის გასაჯაროება, რომლის ავტორიც მისგან 

„ტვ პირველის“ სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილებას მოითხოვდა.567 ტელეკომპანიის 

სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის მცდელობის თაობაზე ინფორმაცია წარსულშიც 

გაჟღერდა.568 საგულისხმოა, რომ სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა უშუალოდ 

„თიბისი ბანკის“ ხელმძღვანელების, მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ 

უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდების საქმე და მიიჩნია, რომ საქმის 

მასალებში არ იკვეთება იმ ელემენტების არსებობა, რომლებიც აუცილებელია ქმედების 

ფულის გათეთრების დანაშაულად მისაჩნევად. შედეგად, სახალხო დამცველმა 2020 წლის 

9 იანვარს სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა საქმის განმხილველ 

სასამართლოს.569 

                                                   
563 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/36rzVjH>, <https://bit.ly/2sYwx1X> [ბოლოს 

ნანახია: 26.01.2020]. 

564 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/30Uwil7> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

565 ინფორმაცია ხელმისაწვდომი: <https://bit.ly/2U4jN5f> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

566 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია:  <https://bit.ly/2uAZOjC> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

567 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2U1bjLY> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

568 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/30VcDRU>, <https://bit.ly/2RwlTZX> [ბოლოს ნანახია: 

25.01.2020]. 

569 სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2GUgZQd> [ბოლოს ნანახია: 

05.02.2020]. 

https://bit.ly/36rzVjH
https://bit.ly/2sYwx1X
https://bit.ly/30Uwil7
https://bit.ly/2U4jN5f
https://bit.ly/2uAZOjC%3e
https://bit.ly/2U1bjLY
https://bit.ly/30VcDRU
https://bit.ly/2RwlTZX
https://bit.ly/2GUgZQd
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საქართველოს სახალხო დამცველი მინიჭებული მანდატის ფარგლებში განაგრძობს 

ზემოხსენებული საქმეების მონიტორინგს და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის 

გათვალისწინებით, ზემოთ მითითებული შეფასებების გარდა, განაგრძობს საზოგადოების 

ინფორმირებას. ამასთანავე, არსებული შეფასებების გათვალისწინებით, სახალხო 

დამცველი ყურადღებას ამახვილებს ამ საქმეებთან დაკავშირებით ეფექტიანი გამოძიების 

და მათი მიმდინარეობისას არსებული სიახლეების თაობაზე საზოგადოების 

სრულფასოვანი და მუდმივი ინფორმირების აუცილებლობაზე, რაც ქვეყანაში ჯანსაღი 

მედიაგარემოს შეზღუდვასთან დაკავშირებით არსებული ეჭვების გაქარწყლებისკენ 

იქნება მიმართული. 

10.2.  „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში დაგეგმილი 

ცვლილებები 

 

საანგარიშო წლის განმავლობაში გავრცელებული განცხადებების570 შედეგად, არაერთხელ 

გახდა აქტუალური საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის 

დეკემბერში საკანონმდებლო ორგანოში ინიცირებული საკანონმდებლო წინადადება 

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.571 

შემოთავაზებული ცვლილებების თანახმად, დღეის მდგომარეობით მედიის 

თვითრეგულირებას მიკუთვნებული გარკვეული საკითხები572 კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისიის ან სასამართლოს ზედამხედველობას დაექვემდებარება.573 

საყურადღებოა, რომ აღნიშნულ საკითხებში ექცევა სიძულვილის ენის აკრძალვაც. 2020 

წლის 12 თებერვალს აღნიშნული საკანონმდებლო წინადადება მიღებულად ცნო 

                                                   
570 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის განცხადება ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/36uxZXJ> [ბოლოს ნანახია: 02.03.2020]; საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის, 

ირაკლი კობახიძის განცხადებები ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2GrPwVH>, <https://bit.ly/315WBoJ> [ბოლოს 

ნანახია: 02.03.2020]. 

571 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2NZBb7i> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

572 იგულისხმება „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 56-ე მუხლით გათვალისწინებული 

პროგრამული შეზღუდვები: ომის პროპაგანდა; ისეთი პროგრამების გადაცემა, რომლებიც რაიმე ფორმით 

რასობრივი, ეთნიკური, რელიგიური ან სხვაგვარი შუღლის გაღვივების, რომელიმე ჯგუფის 

დისკრიმინაციის ან ძალადობისკენ წაქეზების აშკარა და პირდაპირ საფრთხეს ქმნის; ისეთი პროგრამების 

გადაცემა, რომლებიც მიმართულია პირის ან ჯგუფის ფიზიკური შესაძლებლობის, ეთნიკური 

კუთვნილების, რელიგიის, მსოფლმხედველობის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის ან სხვა თვისებისა 

თუ სტატუსის გამო შეურაცხყოფისაკენ, დისკრიმინაციისაკენ ან ამ თვისებისა თუ სტატუსის 

განსაკუთრებული ხაზგასმისაკენ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს აუცილებელია პროგრამის 

შინაარსიდან გამომდინარე და მიზნად ისახავს არსებული შუღლის ილუსტრირებას; ბავშვთა და 

მოზარდთა ფიზიკურ, გონებრივ და ზნეობრივ განვითარებაზე მავნე ზეგავლენის მომხდენი პროგრამების 

იმ დროს განთავსება, როცა მათ მიერ ამ პროგრამების ნახვის ან მოსმენის დიდი ალბათობა არსებობს. 

573 საქართველოს კანონის პროექტი „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე, ნაწილი 25, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2RQuVzL> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

https://bit.ly/36uxZXJ
https://bit.ly/2GrPwVH
https://bit.ly/315WBoJ
https://bit.ly/2NZBb7i
https://bit.ly/2RQuVzL
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საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის 

კომიტეტმა.574  

სახალხო დამცველის შეფასებით, შემოთავაზებული საკანონმდებლო ცვლილებები 

მედიის პროგრამების შინაარსში ჩარევის შესაძლებლობას შექმნის, რაც ქვეყანაში 

არსებული გამოხატვის თავისუფლების მაღალ სტანდარტზე უარყოფითად აისახება.  

გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 

განმარტებით, შემოთავაზებული ცვლილებების პაკეტის მიზანია საქართველოს 

კანონმდებლობის მისადაგება აუდიოვიზუალური მედიამომსახურების შესახებ 2010/13/EU 

დირექტივასთან. მითითებული დირექტივის თანახმად, სახელმწიფოებს ეკისრებათ 

ვალდებულება, უზრუნველყონ, რომ აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება არ შეიცავდეს 

რასობრივი, სქესობრივი, რელიგიური ან ეროვნული ნიშნით სიძულვილის გაღვივებას.575 

თუმცა, დირექტივა არ განსაზღვრავს კონკრეტულ ზომებს, რომლებიც სახელმწიფომ 

მსგავსი ვალდებულების შესასრულებლად უნდა გაატაროს. შესაბამისად, ხელისუფლებას 

რჩება სივრცე, არსებული გამოწვევებისა და საჭიროებების შეფასების შედეგად, 

გადაწყვიტოს, თუ რა საშუალების (რეგულირების თუ თვითრეგულირების მექანიზმი) 

გამოყენებას მიიჩნევს მიზანშეწონილად დირექტივის მოთხოვნის დასაცავად. 

სახალხო დამცველი იზიარებს სამოქალაქო სექტორის მოსაზრებას შემოთავაზებული 

ცვლილებების მიღების სანაცვლოდ, თვითრეგულირების მექანიზმის გაძლიერების 

საჭიროებაზე576 და მიუთითებს ამ მიზნით კონსულტაციების გამართვის აუცილებლობაზე, 

ყველა დაინტერესებული პირის მონაწილეობით. 

10.3.  პასუხისმგებლობა არაწინასაარჩევნო რეკლამის განთავსებასთან 

დაკავშირებით 

 

გასული წლების მსგავსად,577 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 

საანგარიშო წლის ბოლოსაც დაადგინა საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა 

დარღვევა ერთ-ერთი მაუწყებლის მხრიდან არაწინასაარჩევნო რეკლამის განთავსების 

გამო.578 წინა პერიოდისგან განსხვავებით, ვიდეორგოლები თავად ტელეკომპანიამ 

                                                   
574 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2Tt8W2O> [ბოლოს ნანახია: 02.03.2020]. 

575 აუდიოვიზუალური მედიამომსახურების შესახებ ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2010/13/EU 

დირექტივა, მუხლი 6. 

576 კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის განცხადება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2O2lxIl> [ბოლოს 

ნანახია: 26.01.2020]. 

577 იხ. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებები: <https://bit.ly/2O0ps8z>, 

<https://bit.ly/2O3tNaT>, <https://bit.ly/2RrWEaW> [ბოლოს ნანახია: 27.01.2020]. 

578 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილება ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/36q7TVz> [ბოლოს ნანახია: 27.01.2020]. 

https://bit.ly/2Tt8W2O
https://bit.ly/2O2lxIl
https://bit.ly/2O0ps8z
https://bit.ly/2O3tNaT
https://bit.ly/2RrWEaW
https://bit.ly/36q7TVz
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დაამზადა და განათავსა და საფუძვლად არ დასდებია პოლიტიკურ გაერთიანებასთან 

გაფორმებული ხელშეკრულება. 

საგულისხმოა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ შეიცავს არასაარჩევნო რეკლამის 

მარეგულირებელ წესებს და შესაბამისად, პირდაპირ არ კრძალავს არასაარჩევნო 

პერიოდში პოლიტიკური რეკლამის განთავსებას.  

მიუხედავად ამისა, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მითითებით, 

დაუშვებელია მაუწყებლობის იმ სახით განხორციელება, რაც არ არის გათვალისწინებული 

შესაბამისი კანონმდებლობით. ამდენად, კომისიამ მიუთითა, რომ გავრცელებული 

ვიდეორგოლები თავისი შინაარსით წინასაარჩევნო რეკლამები იყო579 და ისინი იმგვარ 

პოლიტიკურ რეკლამებად განიხილა, რომელთა განთავსება შეზღუდულია, თუ 

წინასაარჩევნო კამპანია არ მიმდინარებს. აღნიშნულის საფუძველზე, კომისიამ დაადგინა, 

რომ მაუწყებელმა კანონით აკრძალული არასათანადო რეკლამა580 განათავსა და 

გაავრცელა. თავის მხრივ, აღსანიშნავია, რომ „არასათანადო რეკლამის“ ცნება 

განმარტებულია „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონით, რომლის მოქმედებაც 

პოლიტიკურ რეკლამაზე არ ვრცელდება.581 

ნიშანდობლივია, რომ როგორც ეროვნული, ისე საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად, 

გამოხატვის თავისუფლებაში ჩარევის მართლზომიერებისთვის, აუცილებელია 

აღნიშნული მიზნით გამოყენებული ნორმა აკმაყოფილებდეს ხელმისაწვდომობისა და 

განჭვრეტადობის მოთხოვნებს.582 ერთი მხრივ, დაინტერესებულ პირს უნდა შეეძლოს, 

განსაზღვროს კონკრეტულ სიტუაციაში მის მიმართ გამოსაყენებელი კანონი, ხოლო, მეორე 

მხრივ, თავად შემზღუდავი ნორმა საკმარისი სიცხადით უნდა იყოს ფორმულირებული, 

რათა მისცეს მას შესაძლებლობა, გონივრულობის ფარგლებში, განჭვრიტოს კონკრეტული 

ქმედების მოსალოდნელი შედეგი. სახალხო დამცველის შეფასებით, განსახილველ 

შემთხვევაში გამოყენებული აკრძალვა და მისი დასაბუთება ხსენებულ მოთხოვნებს ვერ 

აკმაყოფილებს.  

თავის მხრივ, თუ გამოიკვეთება არაწინასაარჩევნო რეკლამის განთავსების შეზღუდვისა 

და მსგავსი სახით გამოხატვის თავისუფლებით დაცულ სფეროში ჩარევის აუცილებლობა, 

რელევანტურ გარემოებებზე მითითებითა და შესაბამისი დასაბუთებით, უნდა 

განისაზღვროს მისი ლეგიტიმური მიზანი და შეიქმნას სათანადო საკანონმდებლო 

მოწესრიგება.  

                                                   
579 „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 2, „ჰ14“ ქვეპუნქტი; საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი, მუხლი 2, „ჯ“ ქვეპუნქტი. 

580 „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 3, ნაწილი 2. 

581 „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 2, ნაწილი 5. 

582 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის 10 ნოემბერის №1/3/421,422 გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „საქართველოს მოქალაქეები გიორგი ყიფიანი და ავთანდილ უნგიაძე საქართველოს 

პარლამენტის წინააღმდეგ“, II. პარ. 7; ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 1979 წლის 26 

აპრილის გადაწყვეტილება საქმეზე, the Sunday Times v. The United Kingdom, პარ. 49. 
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წინადადებები 

 საქართველოს პარლამენტს: 

 „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში არ შეიტანოს იმგვარი 

ცვლილებები, რომლებიც დღეის მდგომარეობით მედიის თვითრეგულირებას 

მიკუთვნებულ საკითხებს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის, ან 

სასამართლოს ზედამხედველობას დაუქვემდებარებს 

რეკომენდაციები 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 საქართველოს გენერალური პროკურატურის გამოცდილების გათვალისწინებით, 

შეიმუშაოს შესაბამისი მეთოდოლოგია და მის საფუძველზე აწარმოოს სპეციალური 

სტატისტიკა, რომელიც ასახავს არა მხოლოდ ჟურნალისტისთვის პროფესიულ 

საქმიანობაში ხელშეშლის დანაშაულს, არამედ ჟურნალისტების წინააღმდეგ 

ჩადენილ ყველა იმ დანაშაულებრივ ქმედებას, რომელიც მათ პროფესიულ 

საქმიანობას უკავშირდება 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 საზოგადოებას პერიოდულად, 6 თვეში ერთხელ, მიაწოდოს ინფორმაცია 

აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის გაუჩინარების საქმის 

მიმდინარეობისა და პროგრესის შესახებ. 
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11. შეკრების თავისუფლება 

 

საანგარიშო პერიოდში საქართველოში განსაკუთრებით აქტუალური იყო ადამიანის 

ფუნდამენტური უფლების - შეკრების თავისუფლების დაცვის საკითხები. წლის 

განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით გამართული არაერთი მანიფესტაციის, საპროტესტო 

აქციის, კონტრაქციის და პიკეტირების შინაარსი სამოქალაქო-პოლიტიკური 

შეხედულებების, თუ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე პროტესტის 

გამოხატვასთან იყო დაკავშირებული. საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, 

აღნიშნული უფლების რეალიზაციის დროს, სახელმწიფო მასზე დაკისრებულ პოზიტიურ 

და ნეგატიურ ვალდებულებებს სათანადოდ ვერ ასრულებდა.  

გამოიკვეთა განსხვავებული შეხედულებების ჯგუფებს შორის დაპირისპირების თავიდან 

ასაცილებელი ზომების მიუღებლობის, შეკრებილ პირთა მხრიდან კანონსაწინააღმდეგო 

ქმედებების აღსაკვეთად სათანადო ღონისძიებების გაუტარებლობის, არაპროპორციული, 

ასევე, გაუმართლებელი ძალის გამოყენების, და უფლებაში დაუსაბუთებელი ჩარევის 

საკითხები. გამოვლენილი საკანონმდებლო და პრაქტიკული ხარვეზების გარდა, წლის 

განმავლობაში შეკრებებზე დაკვირვებამ თვალსაჩინოდ წარმოაჩინა სახელმწიფოს 

განსხვავებული რეაგირება აგრესიული, მოძალადე და ჰომოფობიურად განწყობილი 

ჯგუფების მიერ დაგეგმილი შეკრებების მიმართ.  

ქვეყანაში შეკრების თავისუფლებით სარგებლობის კუთხით არსებული პრობლემების 

გათვალისწინებით, რომლებიც განსაკუთრებით მწვავედ 2019 წლის 20-21 ივნისს 

განვითარებული მოვლენების ფონზე გამოვლინდა, სახალხო დამცველმა სპეციალური 

ანგარიში მოამზადა, რომელშიც საქართველოში ამ უფლების განხორციელების 

მარეგულირებელი სამართლებრივი სისტემა და მისი აღსრულების მექანიზმები შეაფასა. 

სპეციალური ანგარიშის ფარგლებში შეკრების უფლებასთან დაკავშირებული არაერთი 

საკანონმდებლო თუ პრაქტიკაში არსებული ხარვეზი გამოიკვეთა.  

11.1. შეკრების მონაწილეთა წინააღმდეგ ძალის გამოყენების შემთხვევები 

 

2011 წლის 26 მაისის შემდეგ, საანგარიშო პერიოდში კვლავ ჰქონდა ადგილი შეკრების 

შეწყვეტას არაპროპორციული ძალის გამოყენებით, რაც უარყოფითად შეაფასეს 
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საქართველოს სახალხო დამცველმა,583 ადგილობრივმა584 და საერთაშორისო585 

უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა. 

კერძოდ, ძალის გამოყენებით და საკმაოდ მძიმე შედეგებით დასრულდა 2019 წლის 20 

ივნისს პარლამენტის წინ მშვიდობიანად დაწყებული საპროტესტო შეკრება.586 აქციის 

დაწყებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ, მანიფესტანტთა ნაწილის ქმედებები გასცდა 

მშვიდობიანი შეკრების ფარგლებს და ადგილზე მობილიზებულ სპეცდანიშნულების 

რაზმის თანამშრომლებთან მწვავე დაპირისპირებაში გადაიზარდა. საბოლოოდ, პოლიციამ 

შეკრება ძალის გამოყენებით შეწყვიტა, რის შედეგადაც ორასზე მეტი ადამიანი დაშავდა. 

სამართალდამცავებმა აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ, მათ შორის, ცრემლსადენი გაზი, 

რეზინის ტყვიები და წყლის ჭავლი გამოიყენეს.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, 20-21 ივნისის შეკრების შეწყვეტისას გამოყენებული 

ძალა, განსაკუთრებით კი, არალეტალური ჭურვების გამოყენება, კანონმდებლობით 

დადგენილი ბრძანების არარსებობის, ჭურვებისა (რამდენიმე ასეული) და მეთოფეების 

(რამდენიმე ათეული) რაოდენობის, ლოკაციის ფართობის (როგორც უშუალოდ 

პარლამენტის შენობის წინ, ასევე, რუსთაველის გამზირის სხვა მონაკვეთებზე), 

ხანგრძლივობის (რამდენიმე საათიანი პერიოდი), დაშავებული მომიტინგეების 

რაოდენობისა და მათი დაზიანებების ხარისხის გათვალისწინებით, არ შეიძლება 

შეფასდეს პროპორციულ და თანაზომიერ საშუალებად. 

ამავდროულად, მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ შეკრების შეწყვეტამდე არ 

შესრულებულა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ისეთი ვალდებულება, როგორიცაა 

შეკრების მონაწილეების წინასწარი გაფრთხილება ფიზიკური ძალისა და სპეციალური 

საშუალებების მოსალოდნელი გამოყენების თაობაზე, მათთვის პოლიციას არც გონივრული 

დრო მიუცია კანონიერი მოთხოვნის შესასრულებლად.587 აღსანიშნავია, რომ შეკრების 

მონაწილეთა წინასწარი გაფრთხილების ვალდებულების შესრულების სტანდარტი 

                                                   
583 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება 2019 წლის 20-21 ივნისს განვითარებული 

მოვლენების თაობაზე, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2M2bpir> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

584 იხ. მათ შორის, არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება 20 ივნისს განვითარებულ მოვლენებზე, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2GlXqzZ> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; ადამიანის უფლებების სწავლებისა 

და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) ანგარიშები, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2sV9ODW> [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]; <https://bit.ly/2TXZfLs> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაციის ანგარიში „დაკარგული თვალის მიღმა“, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/30Q1zpo>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიში: < 

https://bit.ly/2O0Er29 > [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

585 იხ. Amnesty International-ის განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/30QaXcA> [ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020], Human Rights Watch-ის ანგარიში, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/2t0tV3M>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის 

განცხადება: <https://bit.ly/36ogSqw> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

586 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება 2019 წლის 20-21 ივნისს განვითარებული 

მოვლენების თაობაზე, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2M2bpir> [ბოლოს ნანახია: 29.03.2020]. 

587 „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 31, ნაწილი 3. 

https://bit.ly/2M2bpir
https://bit.ly/2GlXqzZ
https://bit.ly/2sV9ODW
https://bit.ly/2TXZfLs
https://bit.ly/30Q1zpo
https://bit.ly/2O0Er29
https://bit.ly/30QaXcA
https://bit.ly/2t0tV3M
https://bit.ly/36ogSqw
https://bit.ly/2M2bpir
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ასახულია „შეკრებების დროს პოლიციის მიერ წესრიგის დაცვის შესახებ“ 

ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის 

სახელმძღვანელოში, რომლის თანახმადაც, მონაწილეთა გაფრთხილება შესაბამისი ხმის 

გამაძლიერებელი აპარატურის მეშვეობით, შეკრებაზე რამდენჯერმე უნდა 

განხორციელდეს, უნდა იყოს მკაფიო, გასაგები და არ იფარებოდეს სხვა ბგერებით. 

საჭიროების შემთხვევაში, გაფრთხილება რამდენიმე ადგილიდან უნდა გაკეთდეს, რათა 

იგი ყველა მონაწილემ გაიგოს.588 ამ წესიდან ერთადერთ გამონაკლისს ისეთი სიტუაცია 

წარმოადგენს, როდესაც დაყოვნებას სიცოცხლის მოსპობა ან სერიოზული დაშავება 

შეიძლება მოჰყვეს.589 

სახალხო დამცველმა არ გაიზიარა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

განმარტება, რომ 2019 წლის 20 ივნისს განვითარებული მოვლენების, ძალადობის 

ინტენსივობისა და მასშტაბის გათვალისწინებით, ცრემლსადენი გაზის და რეზინის 

ტყვიების გამოყენებამდე, უშუალოდ ადგილზე გაფრთხილება შეუძლებელი და აზრს 

მოკლებული იყო.590 სამინისტრო ასევე მიუთითებდა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 

ხელყოფის, პარლამენტში შეჭრის რეალური საფრთხის არსებობაზე. აპარატის შეფასებით, 

უწყებას ადგილზე ჰქონდა გაფრთხილების პრაქტიკული შესაძლებლობა სიტუაციის 

ესკალაციის შემთხვევაში მოსალოდნელი ძალის გამოყენების თაობაზე, როგორც 

პარლამენტში თვითნებური შეღწევის შესახებ განცხადების გაკეთებიდან სიტუაციის 

თავდაპირველ გამწვავებამდე, ასევე მის შემდგომ პერიოდშიც.591  

რაც შეეხება შეკრების შეწყვეტის დაწყებამდე მონაწილეთა გაფრთხილებას საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საჯაროდ გავრცელებული საგანგებო განცხადებით,592 

აგრეთვე, მედია საშუალებებით საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გაჟღერებულ მოწოდებებს,593 მსგავსი 

                                                   
588 ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებებს ოფისი (OSCE/ODIHR), ადამიანის 

უფლებების სახელმძღვანელო შეკრებების დროს პოლიციის მიერ წესრიგის დაცვის შესახებ, 2016, გვ. 133-

134, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2Jt2fc9> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

589 ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებებს ოფისი (OSCE/ODIHR), ადამიანის 

უფლებების სახელმძღვანელო შეკრებების დროს პოლიციის მიერ წესრიგის დაცვის შესახებ, 2016, გვ. 133. 

590 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 9 იანვრის №59687 წერილი. 

591 შეკრების მიმდინარეობისას, პარლამენტში შესაძლო შეჭრის შესახებ განცხადება 21:08 საათზე 

გაჟღერდა, ხოლო ადგილზე სიტუაცია პირველად 21:50 საათიდან გამწვავდა, როდესაც აქციის მონაწილეთა 

ნაწილმა პოლიციის კორდონის გარღვევა და პარლამენტის ეზოში შესვლა სცადა, თუმცა ძალის 

გამოყენება მოხდა აღნიშნული ინციდენტიდან 2 საათის გასვლის შემდეგ. ამასთან, სიტუაციის პირველი 

ესკალაციიდან ძალის გამოყენებამდე, დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში, შეკრების მონაწილეებს 

შეწყვეტილი ჰქონდათ ძალადობრივი ქმედებები. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/2RufAWN> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; <https://bit.ly/30RhhAF> [ბოლოს ნანახია: 04.02.2020] 

592 იხ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო განცხადება, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3asxyzY> [ბოლოს ნანახია: 29.03.2020]. 

593 იხ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირი ეთერი (22:39 საათიდან და 22:59 საათიდან) 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2Uq3bEu> [ბოლოს ნანახია: 29.03.2020]. 

https://bit.ly/2Jt2fc9
https://bit.ly/2RufAWN
https://bit.ly/30RhhAF
https://bit.ly/3asxyzY
https://bit.ly/2Uq3bEu
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ღონისძიებები არ უზრუნველყოფს შეკრების მონაწილეთა სრულფასოვან ინფორმირებას 

და არ აკმაყოფილებს ზემოთ მითითებულ გაფრთხილების სტანდარტს. 

ცალკე ყურადღებას იმსახურებს მოვლენების გაშუქების მიზნით ადგილზე მყოფი 

ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის, დაკავებისა და მათი 

დაშავების ფაქტები. საგულისხმოა, რომ მედიის წარმომადგენლებს განსაკუთრებული 

როლი აკისრიათ შეკრებათა შესახებ დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და ობიექტური 

ცნობების გავრცელების თვალსაზრისით, ხოლო მათ მიერ მოპოვებული ჩანაწერები 

მნიშვნელოვანია ორგანიზატორებისა და სამართალდამცავების ანგარიშვალდებულების 

კუთხით.594 ჟურნალისტების შეკრებებზე დაშვებისა და მისი შეუფერხებლად გაშუქების 

შესაძლებლობის მინიჭება მჭიდროდ უკავშირდება როგორც მშვიდობიანი შეკრების 

უფლებას, აგრეთვე, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას.595 ყოველივე ეს კი 

აუცილებელს ხდის, უზრუნველყოფილი იყოს მედიის წარმომადგენლების, მათ შორის, 

სამოქალაქო ჟურნალისტების,596 დაცულობა შეკრების მონიტორინგის ჩატარებისას.597 

ამის საწინააღმდეგოდ, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ინფორმაციით, 20-21 ივნისის 

საპროტესტო აქციის ცრემლსადენი გაზითა და რეზინის ტყვიებით შეწყვეტის შედეგად, 

მედიის 40-მდე წარმომადგენელი დაშავდა.598 რამდენიმე მათგანის განცხადებით, 

პოლიცია მათ რეზინის ტყვიებს დამიზნებით ესროდა მას შემდეგაც კი, როდესაც 

                                                   
594 ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR) და ევროპული 

კომისია დემოკრატიისთვის კანონის მეშვეობით (ვენეციის კომისია); შეკრების თავისუფლების 

სახელმძღვანელო პრინციპები, მეორე გამოცემა, 2010, პარ. 206-208; ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა 

და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR), ეუთოს წევრ შერჩეულ ქვეყნებში მშვიდობიანი შეკრების 

თავისუფლების მონიტორინგის ანგარიში (მაისი 2017 - ივნისი 2018), 19 სექტემბერი 2019, პარ. 334, 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2ucM3Ih> [ბოლოს ნანახია: 19.02.2020]; ადამიანის უფლებათა 

ევროპულმა სასამართლომ 2012 წლის 2 ოქტომბრის გადაწყვეტილებაში საქმეზე, Najafli v. Azerbaijan, 

განმარტა, რომ მედიის როლი გულისხმობს საზოგადოებრივ ინტერესს მიკუთვნებულ საკითხებზე 

ინფორმაციის გავრცელებას; ხოლო, თავის მხრივ, საზოგადოებას გააჩნია ამგვარი მონაცემების და, მათ 

შორის, შეკრების შესახებ ინფორმაციის მიღების უფლება (პარ. 66). 

595 ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR), ეუთოს წევრ 

შერჩეულ ქვეყნებში მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების მონიტორინგის ანგარიში (მაისი 2017 - 

ივნისი 2018), 19 სექტემბერი 2019, პარ. 335; მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის 

2007 წლის 21 ივნისის სპეციალური ანგარიში პოლიტიკური დემონსტრაციების მიმდინარეობისას 

მედიასთან მუშაობის თაობაზე, გვ. 1, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3bUMQ1E> [ბოლოს 

ნანახია: 19.02.2020]. 

596 ეუთოს წევრ შერჩეულ ქვეყნებში მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების მონიტორინგის ანგარიშის 

(მაისი 2017 - ივნისი 2018) თანახმად, სამოქალაქო ჟურნალისტიკა გულისხმობს იმ მოქალაქეთა აქტივობას, 

რომლებიც, მართალია, არ არიან დასაქმებული ტრადიციულ მედიაში, თუმცა აგროვებენ, გადასცემენ, 

აანალიზებენ და ავრცელებენ სიახლეებსა და ინფორმაციას. 

597 გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო, მშვიდობიანი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების 

საკითხებზე სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, 21 მაისი 2012, A/HRC/20/27, პარ. 48. 

598 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2THI7tm> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

https://bit.ly/2ucM3Ih
https://bit.ly/3bUMQ1E
https://bit.ly/2THI7tm%3e
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სამართალდამცავებს ეუბნებოდნენ, რომ მედიის წარმომადგენლები იყვნენ.599 

მიუხედავად ამისა, შეკრების დაშლისას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებზე 

საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, მედიის 

არცერთ წარმომადგენელს ამ დრომდე არ მინიჭებია დაზარალებულის სტატუსი.600 

აღსანიშნავია, რომ მედიის წარმომადგენელთა დაცულობის თვალსაზრისით, 

საქართველოს კანონმდებლობაც ხარვეზიანია, რომელიც შეკრების ორგანიზატორებისა და 

სამართლდამცავ ორგანოს ავალდებულებს მაიდენტიფიცირებელი ნიშნის მქონე 

ჟურნალისტებს, რომლებიც შეკრებას აშუქებენ,601 ხელი არ შეუშალონ პროფესიულ 

საქმიანობაში, თუმცა არ განმარტავს, რა იგულისხმება ამ ნიშანში. ამგვარი ბუნდოვანი 

რეგულირება საკმაოდ პრობლემური საკითხია როგორც პოლიციისთვის, გაარჩიოს 

შეკრების ჩვეულებრივი მონაწილე ჟურნალისტისგან შეკრების იძულების ღონისძიებების 

გამოყენებით მართვის დროს, აგრეთვე პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის 

დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, შესაბამისი პასუხისმგებლობის საკითხის 

გადაწყვეტისას.  

20-21 ივნისს განვითარებული მოვლენების შედეგად, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრომ გამოძიება მოქალაქეების მხრიდან ჩადენილ შესაძლო დანაშაულებრივ 

ქმედებებთან დაკავშირებით,602 ხოლო  საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ - 

სამართალდამცავთა მხრიდან უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტებთან 

დაკავშირებით დაიწყო.603 მათგან, სახალხო დამცველის აპარატი 2019 წლის 2 ივლისიდან 

შეისწავლის საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში მიმდინარე სისხლის სამართლის 

                                                   
599 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2THI7tm> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]; 

აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2012 წლის 2 ოქტომბრის 

გადაწყვეტილებაში, საქმეზე, Najafli v. Azerbaijan, არ გაიზიარა ხელისუფლების არგუმენტაცია, რომ 

შეკრების მიმდინარეობისას ჟურნალისტის მიმართ ძალის გამოყენების დროს, პოლიციის 

თანამშრომლებისთვის შეუძლებელი იყო მისი, როგორც ჟურნალისტის, იდენტიფიცირება. სასამართლომ 

ამგვარი დასკვნა იმ პირობებში გამოიტანა, როდესაც, მართალია, ჟურნალისტი არ ატარებდა სპეციალურ 

ჟილეტს, თუმცა მას მკერდზე შესაბამისი „ბეიჯი“ ეკეთა და ამასთან, საგანგებოდ ჰქონდა მიწოდებული 

ინფორმაცია პოლიციის ოფიცრებისთვის, რომ ჟურნალისტი იყო (პარ. 67).  

600 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 18 თებერვლის №13/10468 წერილი. 

601 “შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 2, ნაწილი 4. 

602 იხ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/2UrvaDS> [ბოლოს ნანახია: 29.03.2020]. 

603 იხ. საქართველოს გენერალური პროკურატურის განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/2JpLBu2> [ბოლოს ნანახია: 29.03.2020]. 

https://bit.ly/2THI7tm
https://bit.ly/2UrvaDS
https://bit.ly/2JpLBu2


240 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

საქმეს,604 რომლის ფარგლებში გამოვლენილი მიგნებები ასახულია „20-21 ივნისის 

მოვლენების გამოძიების შუალედურ ანგარიშში“.605 

სახალხო დამცველი საგანგებოდ მიუთითებს, რომ შეკრების დროს დაძაბულობისა თუ 

სამართალდარღვევების თავიდან ასაცილებლად და არსებული გამოწვევების 

მშვიდობიანად გადასაწყვეტად, უპირატესობა ენიჭება მოლაპარაკებების წარმოებას.606 

თუმცა, წლის განმავლობაში, ამის საპირისპირო არაერთ შემთხვევას ჰქონდა ადგილი. 

მაგალითად, ჰესის მშენებლობის გასაპროტესტებლად პანკისის ხეობაში 2019 წლის 21 

აპრილს გამართული აქცია, რომელიც ძალის გამოყენებით დაშალეს.607 მოცემულ 

შემთხვევაში, ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით, მოსახლეობასთან არ ყოფილა 

საკმარისი კომუნიკაცია, არც ყველა შესაბამისი რესურსი გამოუყენებიათ სიტუაციის 

ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად. 

გარდა მითითებული შემთხვევებისა, აღსანიშნავია პროპორციული საარჩევნო სისტემის 

კანონპროექტის ჩაგდების გასაპროტესტებლად და საქართველოს პარლამენტის 

პიკეტირების მიზნით, 2019 წლის 18 და 26 ნოემბერს გამართული მშვიდობიანი შეკრებები, 

რომელთა მონაწილეების წინააღმდეგ წყლის ჭავლი გამოიყენეს შენობის ბლოკირებიდან 

რამდენიმე საათის გასვლის შემდეგ. მართალია, შეკრების მონაწილეთა აღნიშნული ქცევა 

ეწინააღმდეგებოდა „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონს,608 

თუმცა ხსენებული ფაქტი არ გამორიცხავდა აქციის მშვიდობიან ხასიათს,609 მით უფრო, იმ 

პირობებში, როდესაც მონაწილეები არ მიმართავდნენ რაიმე სახის ძალადობრივ ქმედებას. 

სახალხო დამცველის შეფასებით, ასეთ შემთხვევებში მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ 

გამოიჩინოს გარკვეული ხარისხის შემწყნარებლობა თუნდაც უკანონო, მაგრამ 

                                                   
604 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/2UtwsOW> [ბოლოს ნანახია: 29.03.2020]. 

605 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში - 20-21 ივნისის მოვლენების გამოძიების 

შუალედური ანგარიში, 2020. 

606 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 30 დეკემბრის №1002 ბრძანება „შეკრებებისა და 

მანიფესტაციების დროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა ქცევის 

სახელმძღვანელო ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“, მუხლი 6; ეუთო/დემოკრატიული 

ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR) და ევროპული კომისია 

დემოკრატიისთვის კანონის მეშვეობით (ვენეციის კომისია); შეკრების თავისუფლების სახელმძღვანელო 

პრინციპები, მეორე გამოცემა, 2010, პარ. 5.4. 

607 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2uyDmaO> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

608 „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 9, ნაწილი 3. 

609 ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR) და ევროპული 

კომისია დემოკრატიისთვის კანონის მეშვეობით (ვენეციის კომისია), შეკრების თავისუფლების 

სახელმძღვანელო პრინციპები, მეორე გამოცემა, 2010, პარ. 1.3; ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და 

ადამიანის უფლებებს ოფისი (OSCE/ODIHR), ადამიანის უფლებების სახელმძღვანელო შეკრებების დროს 

პოლიციის მიერ წესრიგის დაცვის შესახებ, 2016, გვ. 17-18. 

https://bit.ly/2UtwsOW
https://bit.ly/2uyDmaO
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მშვიდობიანი შეკრებების მიმართ.610 შესაბამისად, ორივე შემთხვევაში კითხვებს ბადებს 

წყლის ჭავლის გამოყენების პროპორციულობა.   

ასევე, აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, 2019 წლის 26 

ნოემბერს, დილის 5 საათზე,611 პარლამენტის შენობის შესასვლელების წყლის ჭავლით 

გათავისუფლება არ შეიძლება მიჩნეული ყოფილიყო „აუცილებლად დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში“, რომელიც პასუხობს „მწვავე საზოგადოებრივი საჭიროების“ მოთხოვნას, 

რამდენადაც მითითებულ პერიოდში (არასამუშაო საათებში) საკანონმდებლო ორგანოს 

შესასვლელების გათავისუფლების ინტერესი არ არსებობდა.  

საგულისხმოა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, აქციის 

მონაწილეებთან მიმდინარეობდა კომუნიკაცია/მოლაპარაკება, ძალისმიერი ჩარევის 

მაქსიმალურად თავიდან ასაცილებლად და სიტუაციის მშვიდობიანად 

დასარეგულირებლად, თუმცა, მოთხოვნის მიუხედავად, უწყებას არ მოუწოდებია 

ინფორმაცია, რა სახის კომუნიკაცია შედგა თითოეულ შემთხვევაში, რაც შეუძლებელს 

ხდის მისი ეფექტიანობის შეფასებას.612 

ამასთან, უწყებას, ზეპირად მიღებული გადაწყვეტილება არცერთ შემთხვევაში არ 

დაუსაბუთებია წერილობითი ფორმით, რაც აუცილებელი ინსტრუმენტია გატარებული 

ღონისძიების კანონიერების შესაფასებლად. გადაწყვეტილების რელევანტური 

მოტივირება, ერთი მხრივ, უზრუნველყოფს უწყების შებოჭვას სამართლით, ხოლო მეორე 

მხრივ, დაინტერესებულ პირს აძლევს საშუალებას, ისარგებლოს გასაჩივრების 

შესაძლებლობით და სადავო გადაწყვეტილებას დაუპირისპიროს სათანადო 

არგუმენტაცია.  

11.2.  რეაგირება შეკრებილ პირთა ძალადობრივ და კანონსაწინააღმდეგო 

ქმედებებთან დაკავშირებით 

 

საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა არაერთი შემთხვევა, როდესაც ლგბტ+ თემის 

წარმომადგენლებს და მათ მხარდამჭერებს, ულტრა მემარჯვენე ჯგუფების მხრიდან, ხელი 

ეშლებოდათ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობაში. ამ შემთხვევებში 

თვალსაჩინო იყო სახელმწიფოს განსხვავებული რეაგირება მოძალადე ჯგუფების მიმართ, 

რომლებიც შეკრების უფლების საფარქვეშ ცდილობდნენ სხვათა უფლებების უხეშ და 

ძალადობრივად დარღვევას. 

ამ კუთხით, საყურადღებოა 2019 წლის 14 ივნისს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან 

ლგბტ+ თემის წარმომადგენლების და მათი მხარდამჭერების ორგანიზებული 

                                                   
610 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2006 წლის 5 დეკემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე Oya 

Ataman v. Turkey, პარ. 39-42. 

611 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2GX6gUY> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

612 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 9 იანვრის №59687 წერილი. 

https://bit.ly/2GX6gUY
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მშვიდობიანი შეკრების მიმდინარეობისას განვითარებული მოვლენები,613 რასაც სახალხო 

დამცველი საჯარო განცხადებით გამოეხმაურა.614  კერძოდ, ჰომოფობიური ჯგუფების მიერ 

გამართული კონტრშეკრების მონაწილეთა მხრიდან ადგილი ჰქონდა ძალადობის და 

ფიზიკური შეურაცხყოფის მუქარას „თბილისი პრაიდის“ ორგანიზებული შეკრების 

მონაწილეთა მიმართ, ჟურნალისტებზე თავდასხმისა და მათი პროფესიული საქმიანობის 

ხელშეშლას,615 სახალხო დამცველის მოადგილეზე თავდასხმის მცდელობას და ძალადობის 

მუქარას.616 შედეგად, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებმა ადმინისტრაციული 

წესით დააკავეს 28 პირი,617 ხოლო გამოძიება 4 ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყო,618 თუმცა 

დღემდე დასახელებული სისხლის სამართლის არცერთ საქმეში კონკრეტული პირი 

დაზარალებულად ან ბრალდებულად ცნობილი არ არის და გამოძიება კონკრეტულ 

შედეგებამდე არ მისულა.619 

ინციდენტები ახლდა ფილმის, „და ჩვენ ვიცეკვეთ“, ჩვენებების ჩაშლის მცდელობასაც, 

თბილისსა და ბათუმში. 2019 წლის 8 ნოემბერს, თბილისში, კინოთეატრ „ამირანთან“ 

შეკრებილი პირები ძალადობით ცდილობდნენ სამართალდამცავთა კორდონის გარღვევას 

და შენობაში შესვლას. ასევე ადგილი ჰქონდა მოქალაქეებზე თავდასხმას,620 

პიროტექნიკის, ბოთლებისა და სხვა საგნების გამოყენების ფაქტებს როგორც „ამირანის“ 

მიმდებარე ტერიტორიაზე,621 ისე ბათუმში, კინოთეატრ „აპოლოსთან“.622 მოძალადე პირები 

                                                   
613 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://bit.ly/39nfRSd>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020], 

<https://bit.ly/2ZAehIb> [ბოლოს ნანახია: 22.01.2020]. 

614 სახალხო დამცველის განცხადება ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/37idZbr> [ბოლოს ნანახია: 

22.01.2019]. 

615 სრულად ჟურნალისტების საქმიანობაში ხელშეშლის ფაქტების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: <https://bit.ly/351DY5u>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; იხ. ასევე: <https://bit.ly/356wqOX>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020], <https://bit.ly/2ZD9h5I>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

616 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2u2X4LN> [ბოლოს ნანახია: 22.01.2020]. 

617 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2SpPlA6> [ბოლოს ნანახია: 05.02.2020]. 

618 მთავრობის ადმინისტრაციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნატა ფერაძის მიმართ ჩადენილი 

შესაძლო ძალადობის, „ნეტგაზეთის“ ჟურნალისტის საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის, „ტვ 

პირველის“ ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის და სახალხო დამცველის 

მოადგილის მიმართ ჩადენილი შესაძლო მუქარის ფაქტები. 

619 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 23 იანვრის №13/3927 წერილი. 

620 „რესპუბლიკური პარტიის“ ერთ-ერთ დამფუძნებელზე, დავით ბერძენიშვილსა და სამოქალაქო 

აქტივისტ ანა სუბელიანზე თავდასხმის ამსახველი კადრები ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/2QCZSbN>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],  <https://bit.ly/35nmjFQ>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; იხ. 

ვიდეო კადრის 2:14:50 – 2:16:00 მონაკვეთი [ბოლოს ნანახია: 23.01.2020]. 

621 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/349qV27>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020], 

<https://bit.ly/2XAXQtX>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; <https://bit.ly/2O80UuP> [ბოლოს ნანახია: 23.01.2020]. 

622 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2rX9i7w> [ბოლოს ნანახია: 23.01.2020]. 

https://bit.ly/39nfRSd
https://bit.ly/2ZAehIb
https://bit.ly/37idZbr
https://bit.ly/351DY5u
https://bit.ly/356wqOX
https://bit.ly/2ZD9h5I
https://bit.ly/2u2X4LN
https://bit.ly/2SpPlA6
https://bit.ly/2QCZSbN
https://bit.ly/35nmjFQ
https://bit.ly/349qV27
https://bit.ly/2XAXQtX
https://bit.ly/2O80UuP
https://bit.ly/2rX9i7w
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ასევე უშლიდნენ ხელს ჟურნალისტებს პროფესიულ საქმიანობაში და სიტყვიერ 

შეურაცხყოფას აყენებდნენ მათ.623 

მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობრივი ჯგუფის ლიდერებმა ჩვენების ჩაშლა ფილმის 

პრემიერამდე რამდენიმე დღით ადრე დააანონსეს,624 ხელისუფლებას არ გაუტარებია 

აუცილებელი პრევენციული ღონისძიებები, მათ შორის, პასუხისგებაში არ მიუცია 

ძალადობრივი ქმედებების ორგანიზატორები. ამასთან, უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად და დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად, ჰომოფობიური 

ჯგუფებისგან საჭირო მანძილით არ განუცალკევებიათ ადგილზე ფილმის სანახავად 

მისული პირები. 

რაც შეეხება ადგილზე კონკრეტული ინციდენტების საპასუხო რეაგირებას, საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 2019 წლის 8 ნოემბერს თბილისსა და ბათუმში 

წვრილმანი ხულიგნობისა და ადგილზე მყოფი პოლიციის თანამშრომლების კანონიერი 

მოთხოვნის დაუმორჩილებლობისთვის, ადმინისტრაციული წესით 27 პირი (24 - 

თბილისში, ხოლო 3 - ბათუმში) დააკავეს.625 ამასთან, მომდევნო დღეს წვრილმანი 

ხულიგნობის ჩადენისთვის ბათუმში კიდევ 1 პირი დააკავეს.626 გარდა ამისა, გამოძიება 

დაიწყო 8 სისხლის სამართლის საქმეზე,627 რომელთა ნაწილში მოხერხდა დანაშაულის 

ჩამდენი პირების იდენტიფიცირება და მათ მიმართ წარიმართა სისხლისსამართლებრივი 

დევნა.628  

                                                   
623 მათ შორის, მედიით გავრცელებული ინფორმაციის შესაბამისად, მსგავს ინციდენტს ჰქონდა ადგილი 

ტელეკომპანია „მთავარი არხის“, ტელეკომპანია „პალიტრა ნიუსის“, „პოსტტივის“ წარმომადგენლების 

მიმართ, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  <https://bit.ly/35lDSWP>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020], იხ. 

ვიდეო კადრის 2:04:35 – 2:09:26 მონაკვეთი, <https://bit.ly/349bqaq>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; 9 ნოემბერს 

გავრცელდა ინფორმაცია „ტაბულას“ ჟურნალისტის ფიზიკური შეურაცხყოფის თაობაზე, ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2D1hxld> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

624 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2rbV6aB> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020],  

<https://bit.ly/2pGU7ie>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020], <https://bit.ly/33cRnqE>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, 

<https://bit.ly/35kT6eF>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020], <https://bit.ly/2pEbIHB>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, 

<https://bit.ly/2QBSUUo>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, <https://bit.ly/2XyPy5R> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

625 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3aDtugM> [ბოლოს ნანახია:24.01.2020]. 

626 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 17 იანვრის №133937 წერილი. 

627 პოლიციის თანამშრომლების მიმართ განხორციელებული თავდასხმის, დავით ბერძენიშვილის მიმართ 

განხორციელებული თავდასხმის, ანა სუბელიანის ჯანმრთელობის დაზიანების, კინოთეატრ „ამირანის“ 

შესასვლელში განთავსებული ბანერების დაზიანების, კინოთეატრ „ამირანში“ ხანძრის მომზადების, 

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის კუთვნილი ავტომანქანის დაზიანების, კინოთეატრ „ამირანის“ 

მიმდებარე ტერიტორიაზე ტელეკომპანია „იმედის“ ოპერატორის კამერის შტატივის დაზიანებისა და 

ტელეკომპანია „ტაბულას“ ჟურნალისტის მიმართ განხორციელებული ძალადობისა და მისი კუთვნილი 

მობილური ტელეფონის დაზიანების ფაქტებზე. 

628 კერძოდ, საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 21 იანვრის №13/3640 და 3 თებერვლის 

№13/6456 წერილების შესაბამისად, ბრალდება წარედგინა: ერთ პირს - პოლიციის თანამშრომლებზე 

განხორციელებული თავდასხმისთვის, ერთ პირს - პოლიციის მუშაკის მიმართ წინააღმდეგობის 

გაწევისთვის, ერთ პირს - ტელეკომპანია „ტაბულას“ ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში 

https://bit.ly/35lDSWP
https://bit.ly/349bqaq
https://bit.ly/2D1hxld
https://bit.ly/2rbV6aB
https://bit.ly/2pGU7ie
https://bit.ly/33cRnqE
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https://bit.ly/2pEbIHB
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https://bit.ly/3aDtugM
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სახალხო დამცველის შეფასებით, მთავარი პრობლემა ის იყო, რომ ხელისუფლება 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს განიხილავდა შეკრების უფლებით მოსარგებლე, 

განსხვავებული მოსაზრების მქონე პირებად,629 ხოლო მათგან მომდინარე საფრთხეებს, 

რომელიც მიმართული იყო ლგბტ+ თემის წარმომადგენლების და მათი მხარდამჭერების 

უფლებების შეზღუდვისაკენ, იმავე სამართლებრივ ჩარჩოებში აქცევდა, რომელშიც 

გარანტირებულია საკუთარი უფლებების დაცვისა და თანასწორობის იდეის მხარდამჭერი 

ადამიანების მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება. ამგვარი მიდგომა 

ეწინააღმდეგება შეკრების თავისუფლების როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო 

სტანდარტებს, რამდენადაც, ჰომოფობიური ჯგუფების მხრიდან კონტრაქციების მსგავსი 

მიზნით გამართვა უფლების ბოროტი გამოყენებაა,630 ხოლო მათ მიერ ჩადენილი 

ძალადობრივი ქმედებები დაცული არ არის შეკრების თავისუფლებით.631  

გარდა მითითებული შემთხვევებისა, პრობლემური იყო საანგარიშო წლის ბოლოს (2019 

წლის 1-4 დეკემბერს) თბილისში, მცხეთაში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ხულოში 

ხელისუფლების მხარდამჭერი ჯგუფების ორგანიზებული აქციებისა თუ კონტრაქციების 

მონაწილეთა ძალადობრივი ქმედებებისგან მშვიდობიანი მანიფესტანტების და 

ოპოზიციის წარმომადგენელთა დაცულობის საკითხიც.632 მოცემულ შემთხვევებში, 

განსხვავებული შეხედულებების ჯგუფებს შორის დაპირისპირების თავიდან 

ასაცილებლად და მათ შორის უსაფრთხო დისტანციის უზრუნველსაყოფად, ხშირად, 

ადგილზე სამართალდამცავებს არ მიუმართავთ სათანადო ზომებისთვის, ასევე, შეკრებილ 

პირთა ძალადობრივ ქმედებებს არ მოჰყოლია მათი აღმკვეთი მყისიერი რეაგირება.633 

                                                   
ხელის შეშლისა და მის მიმართ განხორციელებული ძალადობისთვის, ერთ პირს - კინოთეატრ „ამირანის“ 

ბანერის დაზიანებისთვის და ერთ პირს - ანა სუბელიანის ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე 

დაზიანებისთვის. 

629 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3ayjvcp> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

630 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია, მუხლი 17. 

631 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2011 წლის 18 აპრილის №2/482,483,487,502 

გადაწყვეტილება, II, პარ.90. 

632 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <http://rustavi2.ge/ka/news/148837>, <https://bit.ly/35VBrdT> 

[ბოლოს ნანახია 30.03.2020], <https://bit.ly/2sFvVhi>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, <https://bit.ly/2Y8q8wq>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020], <https://bit.ly/33K6sjm>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, <https://bit.ly/2OHasNr>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020],, <https://bit.ly/2P6u0tI>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, <https://bit.ly/34Mb0aj>[ბოლოს ნანახია 

30.03.2020],, <https://bit.ly/2YfU0XQ>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, <https://bit.ly/2rpY63B>[ბოლოს ნანახია 

30.03.2020],, <https://bit.ly/39beG8b>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, <http://rustavi2.ge/ka/news/149123> [ბოლოს 

ნანახია: 25.01.2020]. 

633 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2019 წლის 19 დეკემბრის №3405737, 2019 წლის 24 

დეკემბრის №3454937 და 2020 წლის 31 იანვრის №254152 წერილების, აგრეთვე, ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის 6 თებერვლის №01/3346 წერილის შესაბამისად, კონკრეტული 

სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტი არ გამოვლენილა და შესაბამისი რეაგირება არ მოჰყოლია 2019 წლის 

1 დეკემბერს მმართველი პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერების მიერ ქუთაისში, გაერთიანებული 

ოპოზიციისა და „ნაციონალური მოძრაობის“ ოფისებთან გამართული შეკრებების მიმდინარეობისას 

გამოვლენილ ინციდენტებს; ადგილზე შესაბამისი რეაგირება ასევე არ მოჰყოლია 2019 წლის 2 დეკემბერს 

თბილისში, „ქართული ოცნების“ ოფისთან მოძრაობა „სირცხვილიას“, „გაბედეს“ და „შეცვალეს“ 

https://bit.ly/3ayjvcp
http://rustavi2.ge/ka/news/148837
https://bit.ly/35VBrdT
https://bit.ly/2sFvVhi
https://bit.ly/2Y8q8wq
https://bit.ly/33K6sjm
https://bit.ly/2OHasNr
https://bit.ly/2P6u0tI
https://bit.ly/34Mb0aj
https://bit.ly/2YfU0XQ
https://bit.ly/2rpY63B
https://bit.ly/39beG8b
http://rustavi2.ge/ka/news/149123


245 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც საკმაოდ დაძაბული სიტუაციის მიუხედავად, 

პოლიციელები ადგილზე 30 და 40 წუთის დაგვიანებით ცხადდებოდნენ.634 აღნიშნული 

ინციდენტებიდან, 3 შემთხვევასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება,635 თუმცა 

სისხლისსამართლებრივი დევნა სამართალდამრღვევი პირების მიმართ, ამ დრომდე არ 

დაწყებულა.  

მითითებული ინციდენტების გარდა, საყურადღებოა ასევე 2019 წლის 16 ივნისს ლევან 

ვასაძის მიერ, მის მხარდამჭერებთან ერთად გამართულ შეკრებაზე, სახალხო რაზმების 

ორგანიზებისა და ლეგიონების შექმნის დაანონსების ფაქტი, რაც „ღირსების მარშის“ 

ძალისმიერი მეთოდებით ჩაშლისკენ იყო მიმართული.636 საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრომ აღნიშნულთან დაკავშირებით, გამოძიება უკანონო ფორმირების შექმნისა 

და ხელმძღვანელობის ფაქტზე დაიწყო.637 თუმცა, სისხლის სამართლის საქმეში 

კონკრეტული პირი ბრალდებულად ცნობილი დღემდე არ არის.638 

ამდენად, ცალკეულ ჯგუფთა სპონტანური თუ წინასწარ დაგეგმილი შეკრებების 

გამართვის შემთხვევაში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან შესაძლო 

რისკების დროული შეფასება და ყველა შესაბამისი ზომის მიღება (მათ შორის, შესაბამისი 

საპოლიციო რესურსის მობილიზების გზით) დანაშაულებრივი და ძალადობრივი 

ქმედებების თავიდან ასაცილებლად, მთელი წლის განმავლობაში პრობლემა იყო.639 

სახალხო დამცველი საგანგებოდ მიუთითებს, რომ ძალადობრივი დაჯგუფებების მიერ 

სხვათა უფლებების თვითნებური შეზღუდვის, ასევე, დაუსჯელობის გარემოს შექმნის 

თავიდან ასაცილებლად, ყველა ზემოხსენებულ ფაქტთან დაკავშირებით, არსებითი 

მნიშვნელობა აქვს დროულ და ეფექტიან გამოძიებას და ყველა დამნაშავე პირისთვის 

პასუხისმგებლობის დაკისრებას. 

                                                   
აქტივისტების მიერ გამართული შეკრებისა და მმართველი გუნდის ახალგაზრდული ფრთის წევრების 

მიერ ჩატარებული კონტრშეკრების მიმდინარეობისას გამოვლენილ ინციდენტებს (კონტრშეკრების 

აგრესიულად განწყობილი მონაწილეების მხრიდან ადგილი ჰქონდა ლანძღვა-გინებას, ძალადობრივ 

მოწოდებებს და აქტივისტების მიმართ ფიზიკურ ძალადობას, გამოიყენეს პიროტექნიკაც). 

634 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/35Rb4GA>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, 

<https://bit.ly/30QYOEn>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020], <http://rustavi2.ge/ka/news/149123> [ბოლოს ნანახია: 

24.01.2020]. 

635 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 18 თებერვლის №13/10468 წერილის 

შესაბამისად, გამოძიება მიმდინარეობს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიასთან მოძრაობა „გაბედეს“ 

აქტივისტების მიმართ ჩადენილი ძალადობის ფაქტზე, თბილისში ორზე მეტი პირის მიმართ ჯგუფურად 

ჩადენილი ძალადობის ფაქტზე და ზუგდიდში მდებარე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ოფისის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე აქციის დროს ნივთის განზრახ დაზიანების ფაქტზე. 

636 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3ayPRnn>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, 

<https://bit.ly/2TUa3dx> [ბოლოს ნანახია: 23.01.2020]. 

637 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/38A9slr> [ბოლოს ნანახია: 23.01.2020]. 

638 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 23 იანვრის №13/3927 წერილი. 

639 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, გვ. 160-161. 

https://bit.ly/35Rb4GA
https://bit.ly/30QYOEn
http://rustavi2.ge/ka/news/149123
https://bit.ly/3ayPRnn
https://bit.ly/2TUa3dx
https://bit.ly/38A9slr


246 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

11.3.  „ღირსების მარში“ 

 

მოძრაობა „თბილისი პრაიდის“ მიერ 2019 წლის 18-23 ივნისის დღეებში დაგეგმილი 

„ღირსების მარშის“ ჩატარების ორგანიზების დროს, სახალხო დამცველის შეფასებით, 

ადგილი ჰქონდა შეკრების უფლების გაუმართლებელ შეზღუდვას. მიუხედავად იმისა, 

რომ „ღირსების მარშის“ ორგანიზატორებმა უსაფრთხოების საკითხზე მოლაპარაკებები 

ხელისუფლებასთან რამდენიმე თვით ადრე დაიწყეს, მათ მსვლელობის ჩატარება 

სასურველი ფორმატით მაინც ვერ შეძლეს.640 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

წარმომადგენლებმა „თბილისი პრაიდის“ ორგანიზატორებს განუმარტეს, რომ დაგეგმილი 

სახით ამ ღონისძიების ჩატარება, მასში მონაწილე პირების უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული რისკების გათვალისწინებით, შეუძლებელი იყო641 და მათ „ღირსების 

მარშის“ დახურულ სივრცეში გადატანა შესთავაზეს.642 ამ შემთხვევაში შეკრების 

უფლების შეზღუდვის თაობაზე მიღებული არ ყოფილა სათანადოდ დასაბუთებული 

გადაწყვეტილება, რომელსაც ვერცერთ შემთხვევაში ვერ ჩაანაცვლებს სამინისტროს 

ზოგადი განმარტება.643    

მითითებული შემთხვევა განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს იმდენად, 

რამდენადაც, ძალადობრივი ჯგუფების მხრიდან მომდინარე საფრთხეების 

გათვალისწინებით, ლგბტ+ თემის წარმომადგენლებს და მათ უფლებადამცველებს 

მრავალი წელია არ ეძლევათ თავისუფალ გარემოში შეკრების შესაძლებლობა. თავის 

მხრივ, მსგავსი მშვიდობიანი შეკრების უზრუნველსაყოფად, სახელმწიფოს, მონაწილეთა 

დასაცავად, არა მხოლოდ საჭირო საპოლიციო რესურსის მობილიზება ეკისრება, არამედ 

ვალდებულია, ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში ჰომოფობიური განწყობების შემცირებას. 

სწორედ ამაზე მიუთითებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 2015 წლის 

გადაწყვეტილებაში, საქმეზე, „იდენტობა და სხვები“ საქართველოს წინააღმდეგ“, 

რომელშიც აღნიშნულია, რომ სექსუალური უმცირესობების მიმართ ქართული 

საზოგადოების ნაწილის დამოკიდებულების გათვალისწინებით, ხელისუფლების 

ორგანოებს, 2012 წლის 17 მაისს ორგანიზებული მშვიდობიანი მარშის გამართვამდე, 

„ჰქონდათ ვალდებულება, გამოეყენებინათ ყველა შესაძლო საშუალება, მაგალითად, 

დემონსტრაციამდე საჯარო განცხადებების მეშვეობით, ყოველგვარი ორაზროვნების 

გარეშე, მოეხდინათ ტოლერანტული, შემრიგებლური პოზიციის ადვოკატირება, ისევე 

                                                   
640 სათანადო გარანტიების არარსებობის პირობებში, „ღირსების მარში“ რამდენჯერმე გადაიდო, 

საბოლოოდ კი, 8 ივლისს, აქტივისტებმა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან 

მცირერიცხოვანი და ხანმოკლე სპონტანური მსვლელობა მოაწყვეს. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: < https://bit.ly/2JE4oCh> [ბოლოს ნანახია: 23.01.2020]. 

641 შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/399ZffP> 

[ბოლოს ნანახია: 05.02.2020]. 

642 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3dlfkCd> [ბოლოს ნანახია: 05.02.2020]. 

643 სახალხო დამცველის განცხადება ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2AGd1ri> [ბოლოს ნანახია: 

05.02.2020]. 

https://netgazeti.ge/news/379097/%3e
https://bit.ly/399ZffP
https://bit.ly/3dlfkCd
https://bit.ly/2AGd1ri
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როგორც, გაეფრთხილებინათ პოტენციური სამართალდამრღვევები შესაძლო სანქციების 

ხასიათზე.“ გარდა ამისა, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დასახელებული 

გადაწყვეტილებით იკვეთება, რომ როდესაც შეკრების მიმდინარეობისას ქუჩის 

შეტაკებების მაღალი მოლოდინი არსებობს, სახელისუფლებო ორგანოების მხრიდან 

წინდახედული ნაბიჯია სამართალდამცავთა მაღალი რაოდენობის პირადი 

შემადგენლობის, მათ შორის, პოლიციის სპეციალური დანიშნულების რაზმის, 

მობილიზება.644 

11.4. შეკრების გამართვის ადგილზე დაწესებული შეზღუდვები 

 

საანგარიშო წლის ბოლოს, ხელისუფლების მხრიდან გამოიკვეთა სასურველ ადგილას 

მშვიდობიანი შეკრების გამართვის ხელშეწყობის ვალდებულების შეუსრულებლობის 

პრობლემა.  

ამ კუთხით, საყურადღებოა 2019 წლის 31 დეკემბერს თბილისის მერიის დასუფთავების 

სამსახურის მიერ პარლამენტის შენობის წინ, ფართო ტროტუარზე თვეების განმავლობაში 

განთავსებული კარვებისა და სხვა საპროტესტო ატრიბუტიკის აღებისა და ადგილზე 

საბავშვო ატრაქციონების განთავსების შემთხვევა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განმარტებით, ეს შობა-ახალი წლის დადგომასთან დაკავშირებით საზეიმო 

განწყობის შექმნას ემსახურებოდა. ამასთან, უწყების მითითებით, გამომდინარე იქიდან, 

რომ პირველი რესპუბლიკის მოედანი უკვე სრულად იყო დატვირთული საახალწლო-

სადღესასწაულო დეტალებით, საჭირო გახდა დამატებით საბავშვო ატრაქციონების ამ 

ლოკაციასთან ახლოს განთავსება.645 

სახალხო დამცველი განმარტავს, რომ სახელმწიფო ვალდებულია, უზრუნველყოს 

შეკრების თავისუფლებით სარგებლობისთვის (მათ შორის, ხანგრძლივი, „ოკუპაციური“ 

სტილის მანიფესტაციების გამართვისთვის) აუცილებელი პირობების შექმნა646 და ხელი 

შეუწყოს მის გამართვას იმგვარად, რომ შესაძლებელი იყოს შეტყობინების მიწოდება 

სამიზნე ჯგუფისთვის,647 თუ სახეზე არ არის კონკრეტული შეზღუდვის დაწესების 

დაუძლეველი მიზეზი.  სახალხო დამცველის შეფასებით, თბილისის მუნიციპალიტეტის 

                                                   
644 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2015 წლის 12 მაისის გადაწყვეტილება საქმეზე 

„იდენტობა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ”, პარ. 99. მოცემულ საქმეში სასამართლომ დაადგინა, 

რომ 2012 წლის 19 მაისს სახელმწიფომ დაარღვია კონვენციის მე-3 (წამების აკრძალვა) და მე-11 (შეკრებისა 

და გაერთიანების უფლება) მუხლები მე-14 მუხლთან (დისკრიმინაციის აკრძალვა) მიმართებით. 

645 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის 27 იანვრის № 04-0120027142 წერილი. 

646 გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო, მშვიდობიანი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების 

საკითხებზე და სასამართლოს გარეშე, მყისიერი ან თვითნებური აღსრულების საკითხებზე სპეციალური 

მომხსენებლების ერთობლივი ანგარიში შეკრებათა სათანადო მართვის თაობაზე, 4 თებერვალი 2016, 

A/HRC/31/66, პარ. 10 და პარ. 14.  

647 ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR) და ევროპული 

კომისია დემოკრატიისთვის კანონის მეშვეობით (ვენეციის კომისია); შეკრების თავისუფლების 

სახელმძღვანელო პრინციპები, მეორე გამოცემა, 2010, პარ. 3.5 და პარ. 2.2. 
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მერიის მიერ მოწოდებული დასაბუთება არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას იმგვარი 

მომეტებული ინტერესის დადასტურებად, რომელიც პარლამენტის შენობის წინ შეკრების 

თავისუფლების რეალიზების შემხვედრ ინტერესს გადაწონიდა, მით უფრო იმ პირობებში, 

როდესაც აღნიშნული ტერიტორია, უკვე წლებია, პოლიტიკური შინაარსის შეკრებების 

გამართვის მთავარი ადგილია, ხოლო სადღესასწაულო დეტალებით დატვირთული 

არაერთი ლოკაცია მისგან მცირე მანძილით იყო დაშორებული, რაც თავისთავად 

უზრუნველყოფდა შესაბამისი განწყობის შექმნას. 

საყურადღებოა ის გარემოებაც, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განმარტებით, 

ზემოხსენებული ღონისძიებების გატარებამდე, ისინი დაუკავშირდნენ კარვებში მყოფ 

პირებს და მათ რამდენჯერმე სთხოვეს/შესთავაზეს, საახალწლო ღონისძიებების 

დასრულებამდე, დროებით გაეთავისუფლებინათ ტერიტორია.648 მაგრამ ადგილზე 

განთავსებული ატრაქციონების აღებისთანავე, საკანონმდებლო ორგანოს შენობის წინა 

ტერიტორია შემოიღობა და მოცულობითი სარეაბილიტაციო სამუშაოების649 წარმოება 

დაიწყო. მერიის განმარტებით, პარლამენტის წინ არსებულ მოედანზე, ატმოსფერული 

ნალექების მოსვლის დროს, წლების განმავლობაში ჟონავს წყალი, რამაც საფრთხე შეუქმნა 

და დააზიანა მიწისქვეშ განთავსებული სატუმბი სადგური, რომლის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით, 

ტენდერი 2019 წლის 18 მარტს,650 ხოლო დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების 

აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების შესყიდვაზე - 2019 წლის 13 დეკემბერს651 გამოცხადდა.652 

მოთხოვნის მიუხედავად, სახალხო დამცველის აპარატს არ მოწოდებია არსებული 

დაზიანებებისგან მომდინარე საფრთხეების შესწავლის მიზნით გატარებული 

ღონისძიებების ამსახველი ინფორმაცია, რაც შეუძლებელს ხდის იმ გარემოების 

შეფასებას, თუ რამდენად აუცილებელი იყო ატრაქციონების აღების შემდეგ 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების მყისიერი დაწყება. 

რეკომენდაციები 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 მშვიდობიანი შეკრებებისთვის ხელის შესაწყობად, უფლებაში ძალისმიერი 

ჩარევის მაქსიმალურად თავიდან ასაცილებლად და დაძაბული სიტუაციის 

დეესკალაციის მიზნით, შეკრების ორგანიზატორებთან/მონაწილეებთან აწარმოოს 

                                                   
648 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის 27 იანვრის № 04-0120027142 წერილი. 

649 პროექტი ითვალისწინებს მოედანზე არსებული ფილების დემონტაჟს, ჰიდროსაიზოლაციო ფენის 

მოწყობას, საკომუნიკაციო ჭების მოწესრიგებას, მთელ პერიმეტრზე ფილებით მოპირკეთების სამუშაოებს 

და მწვანე თარგების მოწყობის სამუშაოებს. ასევე, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 9 აპრილის მემორიალს. 

650 NAT190005559. პროექტირების ეტაპი დასრულდა და მერიამ 2019 წლის ივნისში ჩაიბარა საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. 

651 NAT190024520. 

652 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის 5 თებერვლის № 04-01200363691 წერილი. 
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ნდობაზე დაფუძნებული დიალოგი და პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული 

ეფექტიანი მოლაპარაკებები  

 მომავალში, სპონტანური თუ წინასწარ დაგეგმილი შეკრებებისა და 

კონტრშეკრებების მშვიდობიანად გამართვის უზრუნველსაყოფად, დროულად და 

სათანადოდ შეაფასოს მოსალოდნელი რისკები და მიიღოს ყველა შესაბამისი ზომა 

ძალადობრივი ქმედებების თავიდან ასაცილებლად 

 შეკრების მიმდინარეობისას ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში 

გაუმართლებელი ხელშეშლის თავიდან ასაცილებლად, დაინტერესებული 

მხარეების მონაწილეობით, შეიმუშაოს შესაბამისი მარეგულირებელი 

სამართლებრივი ჩარჩოს პროექტი 

 შეკრების მიმდინარეობისას მონაწილეებისთვის უფლების ნებისმიერი სახით 

შეზღუდვისას, მათ შორის, კონკრეტული ნივთების ფლობისა და დროებითი 

კონსტრუქციების განთავსების შესაძლებლობის შეზღუდვის შემთხვევაში, მიიღოს 

დასაბუთებული გადაწყვეტილება და მოახდინოს უფლებაში ჩარევის 

მართლზომიერების განმაპირობებელი ფაქტობრივი და სამართლებრივი 

საფუძვლების იდენტიფიცირება 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 საზოგადოებას პერიოდულად, 6 თვეში ერთხელ, მიაწოდოს ინფორმაცია 

წინამდებარე თავში მითითებული სისხლის სამართლის საქმეების 

მიმდინარეობისა და პროგრესის შესახებ. 
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12. უფლებადამცველები 

 

უფლებამდაცველები653 როლი კრიტიკულია ადამიანის უფლებათა დაცვის, დემოკრატიის, 

კანონის უზენაესობის და ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესების 

მიმართულებით.654 მათი საქმიანობა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს გაეროს წევრი 

ქვეყნების მიერ შეთანხმებული მდგრადი განვითარების დღის წესრიგით655 

გათვალისწინებული მიზნების შესრულებას, რაც სოციალურ, ეკონომიკურ, 

გარემოსდაცვით, მშვიდობისა და სამართლიანობის საკითხებთან დაკავშირებული 

თანამედროვე გამოწვევების დაძლევას ემსახურება. 

საერთაშორისო დონეზე უფლებადამცველთა დაცვის უზრუნველსაყოფად შექმნილი 

გარანტიების მიუხედავად,656 საქართველოს დემოკრატიული განვითარების 

უმნიშვნელოვანესი საკითხების, კორუფციის პრევენციის, ადამიანის უფლებების დაცვის, 

სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის და არჩევნების მონიტორინგის მიმართულებით 

მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და მათი ხელმძღვანელი პირები ხშირად 

ხდებიან თავდასხმის ობიექტები, მათ შორის, ხელისუფლების მხრიდან.657 გასული 

პერიოდის მსგავსად, საანგარიშო წლის განმავლობაშიც, საქართველოში არასამთავრობო 

ორგანიზაციებში მომუშავე თუ დამოუკიდებლად მოქმედი აქტივისტების წინაშე 

არაერთი ისეთი გამოწვევა დადგა, როგორიცაა დისკრედიტაცია, ფიზიკური თუ სიტყვიერი 

თავდასხმა, დაშინება და სხვ. განსაკუთრებით მაღალი რისკის ქვეშ ექცევიან ქალთა და 

ლგბტ+ თემის წარმომადგენლების უფლებადამცველები, რადგან ეს საქმიანობა თითქმის 

                                                   
653 ადამიანის უფლებათა დამცველების თაობაზე გაეროს 1998 წლის დეკლარაციის თანახმად, 

უფლებადამცველის ცნების ქვეშ მოიაზრებიან ადამიანები, რომლებიც დამოუკიდებლად ან სხვებთან 

ერთად მოქმედებენ ადამიანის უფლებათა დაცვის, რეალიზებისა და ხელშეწყობისთვის ეროვნულ და 

საერთაშორისო დონეზე.  

654 იხ. გაერთიანებული ერების ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის, ადამიანის 

უფლებათა დამცველების თაობაზე ევროპის საბჭოს და ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის 

ორგანიზაციის (ეუთო) ვებგვერდებზე განთავსებული ინფორმაცია: <https://bit.ly/36GAaY4>, 

<https://bit.ly/37CVhvW>; <https://bit.ly/2GzVbsT> [ბოლოს ნანახია: 03.02.2020]. 

655 გაეროს გენერალური ასამბლეის 2015 წლის 25 სექტემბრის A/RES/70/1 რეზოლუციით დამტკიცებული 

მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის დოკუმენტი, სახელწოდებით, „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 

წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისთვის“, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://undocs.org/A/RES/70/1> [ბოლოს ნანახია: 03.02.2020]. 

656 მათ შორის, გაეროს 1998 წლის დეკლარაცია ადამიანის უფლებათა დამცველების თაობაზე, ევროპაში 

უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის კომისიის (CSCE) ადამიანური განზომილების კონფერენციის 1990 

წლის კოპენჰაგენის შეხვედრის დოკუმენტი, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის 

უფლებების ოფისის (OSCE/ODIHR) 2014 წლის სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებათა დამცველების 

დაცვის თაობაზე და 2015 წლის სახელმძღვანელო გაერთიანების თავისუფლების თაობაზე, ევროპის 

საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 2018 წლის №2225 რეზოლუცია ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში 

ადამიანის უფლებათა დამცველების დაცვის შესახებ. 

657 “საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 165-168. 

https://bit.ly/36GAaY4
https://bit.ly/37CVhvW
https://bit.ly/2GzVbsT
https://undocs.org/A/RES/70/1
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ყოველთვის საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპების შეცვლაზე მიმართულ 

მუშაობას გულისხმობს.658 

სამწუხაროდ, საანგარიშო პერიოდში მმართველი პოლიტიკური პარტიის 

წარმომადგენლების მხრიდან კვლავ გაკეთდა ადგილობრივი და საერთაშორისო 

არასამთავრობო ორგანიზაციების დისკრედიტაციისკენ მიმართული განცხადებები.659 

სახალხო დამცველი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მსგავსი ტენდენცია ეწინააღმდეგება 

თანამდებობის პირთა ვალდებულებას, თავი შეიკავონ ადამიანის უფლებათა 

დამცველებისა და მათი საქმიანობის წინააღმდეგ მიმართული ნეგატიური კამპანიის 

წარმოებისგან, საჯაროდ აღიარონ მათი დაცულობის საჭიროება და აღნიშნონ 

უფლებადამცველთა საქმიანობის მნიშვნელობა მაშინაც კი, როდესაც ის კრიტიკულია 

ხელისუფლების მიმართ.660 ამ სტანდარტის დაცვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება 

ადამიანის უფლებათა დამცველების მიერ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების 

მონიტორინგის განხორციელებისას, რაც, ძირითადად, საკმაოდ კრიტიკულ ხასიათს 

ატარებს და ხშირ შემთხვევაში, არსებით როლს თამაშობს კონკრეტული დარღვევების 

აღმოჩენისა და აღმოფხვრის მიმართულებით.  

ქალთა და ლგბტ+ თემის წარმომადგენელთა უფლებადამცველების უფლებრივი 

მდგომარეობის კუთხით, განსაკუთრებით აღსანიშნავია აქტივისტ ანა სუბელიანის საქმე, 

რომლის მიმართ განხორციელებული მუქარის ფაქტზე 2018 წლის მაისიდან დღემდე არ 

დამდგარა კონკრეტული პირის პასუხისმგებლობის საკითხი,661 თუმცა მას შემდეგ, რაც 2019 

                                                   
658 გაეროს გენერალური ასამბლეის 2013 წლის №A/RES/68/181 რეზოლუცია ქალთა უფლებადამცველების 

დაცვის შესახებ, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2udG0D5> [ბოლოს ნანახია: 03.02.2020]. 

659 მათ შორის, 2019 წლის 9 იანვარს და 18 ოქტომბერს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა 

არასამთავრობო ორგანიზაციები პოლიტიკური მიზნების ქონაში დაადანაშაულა, განცხადება 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/37MFNp3>, <https://bit.ly/2S9GBxN> [ბოლოს ნანახია: 03.02.2020]; 

2019 წლის 22 მარტს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ არასამთავრობო ორგანიზაციებს 

„ნაციონალური მოძრაობის“ გონგოები უწოდა და ისინი მიკერძოებულობაში დაადანაშაულა. იმავე დღეს, 

არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა გააკრიტიკა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა და 

აღნიშნა, რომ მათ აკლდათ ნეიტრალიტეტი და პროფესიონალიზმი. განცხადებები ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: < https://bit.ly/2UdDQOH>, <https://bit.ly/2UdEawT>, <https://bit.ly/2Scs30u> [ბოლოს ნანახია: 

03.02.2020]; 2019 წლის 27 ნოემბერს მმართველი პარტიის თავმჯდომარემ ავტორიტეტული საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მადისკრედიტირებელი განცხადება გააკეთა და ისინი „ნაციონალური მოძრაობის“ 

სატელიტებად მოიხსენია: <https://bit.ly/2S3Om8k> [ბოლოს ნანახია: 03.02.2020]. 

660 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR), 

სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებათა დამცველების დაცვის შესახებ, 2014, გვ. 7-8, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2ukC5EQ> [ბოლოს ნანახია: 20.02.2020]; ევროპის საბჭოს საპარლამენტო 

ასამბლეის 2018 წლის №2225 რეზოლუცია ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში ადამიანის უფლებათა 

დამცველების დაცვის შესახებ, პ. 5.6, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2vSXzc0> [ბოლოს ნანახია: 

20.02.2020]. 

661 საქმე №7532/18, ანა სუბელიანის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2018 წლის 12-13 მაისის აქციის, 

,,ჩვენი თავისუფლება“ შემდეგ, მუქარის შემცველი არაერთი წერილი მიიღო. მისი თქმით, ის მუქარას 

აღიქვამდა რეალურად და თავს გრძნობდა საფრთხის ქვეშ. 

https://bit.ly/2udG0D5
https://bit.ly/37MFNp3
https://bit.ly/2S9GBxN
https://bit.ly/2UdDQOH
https://bit.ly/2UdEawT
https://bit.ly/2Scs30u
https://bit.ly/2ukC5EQ
https://bit.ly/2vSXzc0
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წელს 8 ნოემბერს ანა სუბელიანი, კინოთეატრ „ამირანის“ წინ, სადაც ფილმის, „და ჩვენ 

ვიცეკვეთ“, ჩვენებაზე დასწრებას აპირებდა, ფიზიკური ანგარიშსწორების მსხვერპლი 

გახდა, თავდამსხმელის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო და საქმე 

წარიმართა სასამართლოში.662  

გარდა ამისა, საქართველოს სახალხო დამცველმა შეისწავლა საქმე, სადაც „თბილისი 

პრაიდის“ ორგანიზატორები, ჩატარებული კვირეულის შემდეგ, კიბერმუქარის 

მსხვერპლები გახდნენ და სოციალურ ქსელებსა თუ სხვა სივრცეებში სიცოცხლის მოსპობის 

მუქარებს იღებდნენ. განხორციელებული მუქარის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების 

ფარგლებში, დაზარალებულის სტატუსი სამ პირს მიენიჭა, თუმცა 

სისხლისსამართლებრივი დევნა კონკრეტული პირის მიმართ ამ დრომდე არ დაწყებულა 

და არც შემაჯამებელი გადაწყვეტილება მიუღიათ.663  

ასევე, დღემდე არ დაწყებულა სისხლისსამართლებრივი დევნა არასამთავრობო 

ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ აღმასრულებელი 

დირექტორის, ეკა გიგაურის მიმართ 2018 წელს, ხოლო უფლებადამცველ ბაია პატარაიას 

მიმართ 2017 წელს განხორციელებული კიბერმუქარის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების 

ფარგლებში.664 მათთვის არც დაზარალებულის სტატუსი მიუნიჭებიათ. 

შესწავლილი საქმეები ცხადყოფს, რომ სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლებს 

უჭირთ ქალ და ლგბტ+ უფლებადამცველებზე განხორციელებული ძალადობის რისკების 

სწორად შეფასება და კონკრეტული შედეგი მხოლოდ იმ საქმეებზე დგება, სადაც 

მსხვერპლს ფიზიკური დაზიანებები აქვს მიყენებული. გამომდინარე იქიდან, რომ ქალთა 

და ლგბტ+ თემის წარმომადგენელთა უფლებადამცველები თავიანთი საქმიანობის გამო 

ძალადობის მაღალი რისკის ქვეშ დგანან, მნივშნელოვანია, თითოეულ საქმეზე სწორად 

გაანალიზდეს საფრთხე და უწყებებმა დროული და ადეკვატური ღონისძიებები გაატარონ.  

ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში 

კვლავ არ აღირიცხება სტატისტიკური მონაცემები უშუალოდ უფლებადამცველთა მიმართ 

ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად დაწყებული გამოძიების თაობაზე,665 

რაც ხელს უშლის მსგავსი ფაქტების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის მიღებას და 

ართულებს მათზე რეაგირების ეფექტიანობის შეფასებას.666 თავის მხრივ, 

უფლებადამცველების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების დადასტურებული 

                                                   
662 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 21 იანვრის №13/3640 წერილი. 

663 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 7 თებერვლის №13/7867 წერილი. 

664 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 23 მარტის №13/18934 წერილი. 

665 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 8 იანვრის №46621 წერილი. 

666 რაც შეეხება უფლებადამცველთა წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების შემთხვევაში დაწყებული 

სისხლისსამართლებრივი დევნის შემთხვევებს, საქართველოს გენერალური პროკურატურის ცნობით, 2019 

წელს, დევნა დაიწყო 2 პირის მიმართ, მუქარისა და ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების 

ფაქტებზე. 



253 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

შემთხვევების667 მაჩვენებელი გაეროს წევრი ქვეყნების მიერ შეთანხმებული მდგრადი 

განვითარების მე-16 მიზნის668 შესრულების ერთ-ერთი ინდიკატორია.669 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 გენდერული თანასწორობის საკითხებზე არსებულ სამთავრობო სამოქმედო 

გეგმებსა და სტრატეგიებში განისაზღვროს კონკრეტული საქმიანობები, რომლებიც 

მიმართული იქნება ქალთა და ლგბტ+ პირთა უფლებადამცველების მიმართ 

ძალადობის პრევენციის, გამოვლენისა და აღკვეთისაკენ, მათ შორის, გაეროს 

გენერალური ასამბლეის №A/RES/68/181 რეზოლუციით  გათვალისწინებული 

ვალდებულებები სამოქმედო გეგმებში აისახოს და შესრულდეს 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 უფლებადამცველების შესახებ გაეროს 1998 წლის დეკლარაციისა და ადამიანის 

უფლებათა დამცველების დაცვის შესახებ ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა 

და ადამიანის უფლებათა ოფისის (OSCE/ODIHR) სახელმძღვანელო პრინციპების 

თანახმად, სპეციალური სტატისტიკის საწარმოებლად, განსაზღვროს ადამიანის 

უფლებათა დამცველების ცნება და აწარმოოს სტატისტიკა მათ მიმართ ჩადენილი 

ყველა იმ დანაშაულებრივი ქმედების თაობაზე, რომელიც მათ საქმიანობას 

უკავშირდება. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრსა და საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 შექმნას რისკის შეფასების სპეციალური ინსტრუმენტი ქალ და ლგბტ+ 

უფლებადამცველების მიმართ არსებული შესაძლო ძალადობის პრევენციის, 

გამოვლენის და დოკუმენტირების უზრუნველსაყოფად, მათ შორის, ონლაინ 

სივრცეში, ქალ და ლგბტ+ უფლებადამცველების მიმართ მუქარისა და 

შევიწროების ფაქტებთან მიმართებით. 

თანამდებობის პირებს: 

                                                   
667 დადასტურებული შემთხვევა გულისხმობს იმგვარ გაცხადებულ შემთხვევებს, რომლებიც შეიცავს 

კონკრეტული პიროვნებების და ვითარების შესახებ მინიმალურ რელევანტურ ინფორმაციას, რომელსაც 

განიხილავს შესაბამისი მანდატის მქონე უწყება, მექანიზმი ან ინსტიტუტი და აძლევს მათ გონივრულ 

საფუძველს, რათა დაიჯერონ, რომ აღნიშნული პირების მიმართ ჩადენილ იქნა დანაშაული. ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/31k5WJG> [ბოლოს ნანახია: 03.02.2020]. 

668 მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, მართლმსაჯულების 

ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების 

მშენებლობა ყველა დონეზე. 

669 იხ. გაეროს გენერალური ასამბლეის 2017 წლის 6 ივლისის რეზოლუციით (A/RES/71/313) დამტკიცებული 

გლობალური ინდიკატორების ჩარჩო მდგრადი განვითარების 2030 წლის დღის წესრიგის მიზნებისა და 

ამოცანებისთვის, მიზანი 16, ამოცანა 16.10, ინდიკატორი 16.10.1 ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://undocs.org/A/RES/71/313> [ბოლოს ნანახია: 03.02.2020].   

https://bit.ly/31k5WJG
https://undocs.org/A/RES/71/313
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 უფლებადამცველების საქმიანობის მაქსიმალურად ხელშესაწყობად, 

იხელმძღვანელონ საერთაშორისოდ აღიარებული დემოკრატიული სტანდარტებით. 

მათ შორის, თავი შეიკავონ უფლებადამცველთა დისკრედიტაციის კამპანიაში 

ჩართვისგან. 
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13. ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება 

 

გარემოს დაცვის, მდგრადი ეკოლოგიური განვითარებისა და ადამიანის უფლებების 

მჭიდრო ურთიერთკავშირის გათვალისწინებით, უკანასკნელი რამდენიმე წელია ჯანსაღ 

გარემოში ცხოვრების უფლების რეალიზაცია საქართველოს სახალხო დამცველის 

საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ამ სფეროში არსებული 

გამოწვევები სახელმწიფოს მხრიდან დროული, ეფექტიანი და კომპლექსური 

ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას საჭიროებს. 

ამ მიმართულებით საანგარიშო პერიოდში საგულისხმო იყო: ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხის გასაუმჯობესებლად და სუფთა ჰაერზე უფლების რეალიზაციისთვის 

გატარებული ღონისძიებების არაეფექტიანობა; ბუნებრივი აირის მოხმარების 

უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების 

საჭიროება; მშენებლობასთან დაკავშირებული ხარვეზიანი რეგულაციები; 

ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას ადამიანის 

უფლებების გათვალისწინება; ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან 

დაკავშირებით პოლიტიკის დოკუმენტების არსებობის უცვლელი პრობლემა; გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ხარვეზიანი პროცესი.  

გარდა ამისა, საქართველოს სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ საგანგებოდ მიუთითებს 

სამართლებრივი ნორმების დარღვევის შედეგად გარემოსათვის მიყენებულ ზიანთან 

დაკავშირებულ პრევენციასა და დამდგარი შედეგების რეალურ გამოსწორებაზე 

ორიენტირებული კომპლექსური და ეფექტიანი საკანონმდებლო გარანტიების დროულად 

შექმნის აუცილებლობაზე.670 

სამწუხაროდ, ვერც საანგარიშო წელს დაიგეგმა და გადაიდგა ქმედითი ნაბიჯები 

ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტებში, RMG Gold-ისა და RMG Copper-ის 

სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად გარემოსთვის მიყენებულ ზიანსა და მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის პრობლემებს შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების გამოსაკვლევად. 

ამდენად, ამ დრომდე ვერ გაეცა პასუხი ამ მიმართულებით საზოგადოებაში არსებულ 

არაერთ კითხვას. 

ასევე უშედეგოდ მიმდინარეობს გარემოს დაზიანებასთან დაკავშირებით რამდენიმე 

სისხლის სამართლის საქმის თაობაზე გამოძიება.671 

                                                   
670 ვრცლად, იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, 2018, გვ. 172-დან. 

671 სისხლის სამართლის №062231013801 საქმეზე, შპს „ჯორჯიან-მანგანეზის“ მიერ წიაღისეულის 

გამოყენების წესის დარღვევის ფაქტზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 298-ე მუხლით 

გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით, ამ ეტაპზე კონკრეტული პირის მიმართ 

სისხლისსამართლებრივი დევნა არ დაწყებულა. გამოძიება გრძელდება.სისხლის სამართლის 

№007220713008 საქმე, კომპანია BD property-ს მიერ მწვანე ნარგავების თვითნებურად გაჩეხვის ფაქტზე, 
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13.1. უფლება სუფთა ჰაერზე 

 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება ქვეყნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა 

და ის უარყოფითად აისახება ცოცხალი ორგანიზმების ჯანმრთელობაზე, ეკოსისტემასა და 

კლიმატზე. მისი შედეგები უმწვავესად ზემოქმედებს როგორც საზოგადოებაზე, ისე 

ქვეყნის ეკონომიკაზე. ბოლო პერიოდში ქვეყანაში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით გატარებული ღონისძიებების მიუხედავად, სუფთა ჰაერზე 

უფლების სრულფასოვანი რეალიზების საკითხი ჯერ კიდევ პრობლემურია. 

კერძოდ, ქვეყანაში არსებული სამართლებრივი ჩარჩო ატმოსფერული ჰაერის დაცვის 

სფეროში, კვლავ არ არის სრულად მისადაგებული საქართველოს მიერ ასოცირების 

შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებთან.672 მათ შორის, სათანადოდ კვლავ არ 

რეგულირდება დაბინძურება სამრეწველო სექტორიდან. საგულისხმოა, რომ ამგვარი 

გაფრქვევების შესამცირებლად და მათი კონტროლის ევროპულ სტანდარტებზე 

გადასასვლელად შემუშავებული „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ კანონის პროექტის 

ინიცირება საქართველოს პარლამენტში გასულ წელს იყო დაგეგმილი,673 თუმცა დღემდე არ 

განხორციელებულა.674 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს ცნობით, აღნიშნული კანონის პროექტის წარდგენა საკანონმდებლო 

უწყებაში 2020 წლის საშემოდგომო სესიის პერიოდისთვის იგეგმება. 

დადებითად უნდა შეფასდეს, რომ ჯანმრთელობისთვის მეტად საშიში 

დამაბინძურებლით, მტვრის ნაწილაკებით ჰაერის დაბინძურების შესამცირებლად, 

მნიშვნელოვანი ბერკეტი შეიქმნა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, 

რომლის ფარგლებშიც, სამართალდარღვევად გამოცხადდა ამტვერებადი მასალის 

განთავსების, ტრანსპორტირებისა და დამუშავების წესის დარღვევა.675 თუმცა, რადგან 

                                                   
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 303-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 

დანაშაულის ნიშნებით, საქმეზე გამოძიება გრძელდება. 

672 ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს და 

ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის, თავი 3, მუხლი 302; 

დანართი XXVI, ჰაერის ხარისხი.   

673 საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის საგაზაფხულო სესიისთვის გათვალისწინებული საქართველოს 

მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიანი გეგმა, პ. 12, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/2SNIjb3> [ბოლოს ნანახია: 02.03.2020].   

674 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 თებერვლის 

№1462/01 წერილი. 

675 „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ 

საქართველოს 2019 წლის 30 მაისის კანონი, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2RTVRzQ> [ბოლოს 

ნანახია: 03.02.2020]. 2019 წლის 2 აპრილს საქართველოს სახალხო დამცველმა №04-2/3776 საკანონმდებლო 

წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს, დაგეგმილი საკანონმდებლო მოწესრიგება 

გავრცელებულიყო არა მხოლოდ თბილისის მუნიციპალიტეტის, არამედ საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე. 

https://bit.ly/2SNIjb3
https://bit.ly/2RTVRzQ
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მტვრის მყარი ნაწილაკებით ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება პრობლემურია სხვა 

მუნიციპალიტეტებშიც,676 აუცილებელია, მსგავსი მოწესრიგება საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე გავრცელდეს. 

რაც შეეხება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას ერთ-ერთი უმთავრესი წყაროდან, 

სატრანსპორტო სექტორიდან,677 მართალია, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ცნობით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისა და საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებთან თანამშრომლობით, 

იგეგმება აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელი როგორც მატერიალურ-ტექნიკური 

საკითხების მოწესრიგება, ისე შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა,678 

მნიშვნელოვანია ამის დროულად გაკეთება და იმ ავტომობილების საექსპლუატაციოდ 

გაშვების გაკონტროლება, რომელთა განაფრქვევაში გამაჭუჭყიანებელ ნივთიერებათა 

შემცველობა დადგენილ ნორმატივს აღემატება.679   

საგულისხმოა, რომ საანგარიშო პერიოდში გაუმჯობესდა საწვავის ხარისხის კონტროლის 

სისტემა. კერძოდ, 100 ობიექტიდან აღებულ იქნა დიზელის საწვავის 150 სინჯი,680 მაშინ, 

როდესაც 2018 წელს დიზელის საწვავში სხვადასხვა დამაბინძურებლის შემცველობა 

მხოლოდ 7 ავტოგასამართ სადგურზე შემოწმდა.681 თუმცა, 2019 წლის განმავლობაში არ 

შემოწმებულა მავნე ნივთიერებების მოცულობითი წილი ბენზინის საწვავში. საანგარიშო 

პერიოდში ჩატარებული შემოწმების შედეგად, გამოვლინდა, რომ ავტოგასამართი 

სადგურებიდან აღებული დიზელის საწვავის 64 სინჯში გოგირდის შემცველობა და 

სიმკვრივე კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებს ვერ აკმაყოფილებდა და 

მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით საქართველოს გენერალურ პროკურატურას 

გადაეგზავნა.682 მოცემული ეტაპისთვის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 

                                                   
676 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში - უფლება სუფთა ჰაერზე 

(ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი საქართველოში), გვ. 21-25. 

677 „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 170-172. 

678 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 21 თებერვლის №466857 წერილის შესაბამისად, 

მუშაობა მიმდინარეობს „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე კანონის პროექტზე“ სატრანსპორტო საშუალების გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებათა 

შემცველობის დასადგენად, აგრეთვე, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმაზე მეტი 

კონცენტრაციის შემთხვევების გამოსავლენად და აღნიშნულ სამართალდარღვევაზე რეაგირების 

მექანიზმების დასახვეწად. 

679 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, მუხლი 81. 

680 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 2020 წლის 21 იანვრის №3987 წერილი. 

681 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 2018 წლის 17 სექტემბრის №56437 წერილი; 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში - უფლება სუფთა ჰაერზე 

(ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი საქართველოში), გვ. 32. 

682 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 2020 წლის 21 იანვრის №3987 წერილი. 
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საგამოძიებო სამსახურში მიმდინარეობს გამოძიება დიზელის საწვავის შესაძლო 

ფალსიფიცირების ფაქტზე.683 

რაც შეეხება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სისტემას, იგი კვლავ არ 

იძლევა დაბინძურების სრულფასოვან სურათს ქვეყნის მთელი მასშტაბით. ამ 

თვალსაზრისით, ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება სადამკვირვებლო სადგურების მცირე 

რაოდენობა.684 გარდა ამისა, ამ დრომდე არ არის ინტეგრირებული ჰაერის ხარისხის 

მოდელირებისა და პროგნოზირების სისტემა.685 

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის გაუმჯობესების კუთხით, 

მისასალმებელია საკანონმდებლო ორგანოში „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონპროექტის ინიცირება, 

რომელიც ითვალისწინებს ატმოსფერული ჰაერის მართვის ევროპულ სტანდარტზე 

გადასვლას, ტერიტორიის ზონებად და აგლომერაციებად დაყოფას, დაბინძურების დონის 

მიხედვით მათ კლასიფიცირებას და სათანადო ზომების გატარებას ჰაერის ხარისხის 

შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად.686  

გასათვალისწინებელია, რომ დღემდე არ დამტკიცებულა ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურების შემცირების ღონისძიებების შესახებ სახელმწიფო პროგრამა თბილისის 

გარდა სხვა მუნიციპალიტეტებისთვის, დაბინძურების დონის გათვალისწინებით. ეს კი 

უმნიშვნელოვანესი შესაძლებლობაა, საჯარო დაწესებულებების ღონისძიებები გახდეს 

უფრო ეფექტიანი და პასუხობდეს კონკრეტულ ტერიტორიაზე არსებული დაბინძურების 

გამომწვევ სპეციფიკურ ფაქტორებს. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს ცნობით, 2020 წლისთვის, დაგეგმილია სულ მცირე, ერთი 

ქალაქისთვის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმის პროექტის შემუშავება.687 

ამასთან,  საგულისხმოა, რომ მომეტებული დაბინძურების შემთხვევაში, მსგავსი გეგმების 

შემუშავება გათვალისწინებულია ზემოხსენებული კანონის პროექტით.  

                                                   
683 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 10 თებერვლის №13/8140 წერილი. დიზელის 

საწვავის შესაძლო ფალსიფიცირების ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 197-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. ამ 

ეტაპზე, კონკრეტული პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა არ მიმდინარეობს. 

684 ქვეყნის მასშტაბით, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი ხორციელდება 8 ავტომატური 

სადგურის საშუალებით, რომლებიც განთავსებულია თბილისში (წერეთლის გამზ., ყაზბეგის გამზ., 

ვარკეთილი 3, მარშალ გელოვანის გამზ., აღმაშენებლის გამზ.), რუსთავში (ბათუმის ქ.), ქუთაისში (ი. 

ასათიანის ქ.) და ბათუმში (აბუსერიძის ქ.). ზესტაფონში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 

მონიტორინგი წარმოებს არაავტომატური დაკვირვების პუნქტის საშუალებით.  

685 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 6 თებერვლის №1462/01 წერილი. 

686 კანონპროექტი ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2tqQkHA> [ბოლოს ნანახია: 03.02.2020]. 

687 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 6 თებერვლის №1462/01 წერილი. 

https://bit.ly/2tqQkHA


259 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

გარდა ამისა, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან მიღებული ინფორმაციის შესაბამისად,688 

კვლავ პრობლემურად რჩება მუნიციპალიტეტებში ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანების 

ზუსტი მაჩვენებლის განსაზღვრა და მისი შეფასების სტანდარტის დადგენა,689 რაც 

ქალაქებისთვის დამახასიათებელი დამაბინძურებელი წყაროებიდან მომდინარე 

რისკების შესამცირებლად, სათანადო მასშტაბის მწვანე ურბანული სივრცეების მოწყობის 

წინაპირობაა. რაც შეეხება ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანების მიახლოებით მონაცემებს, 

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ რამდენიმე მუნიციპალიტეტიდან მიღებული 

ინფორმაციის შესაბამისად, იგი მხოლოდ 10მ2-მდე ფარგლებში მერყეობს,690 მაშინ, როცა 

ევროპის ქვეყნებში, როგორც წესი, კოეფიციენტი 25 მ2-ს აღემატება და რიგ შემთხვევებში, 

50 მ2-საც სცდება.691 

13.2. ბუნებრივი აირის მოხმარების უსაფრთხოება 

 

2019 წლის განმავლობაში საქართველოში ბუნებრივი გაზის გაჟონვის შედეგად 15 

აფეთქება მოხდა, რასაც 32 ადამიანის დაშავება და 5 ადამიანის დაღუპვა მოჰყვა.692 

აგრეთვე, გამოვლინდა გაზის გაჟონვის/CO-ს გამოყოფის შედეგად მოწამვლის 20 

შემთხვევა, რის შედეგადაც დაიღუპა 14 ადამიანი, ხოლო 24-მა ადამიანმა ინტოქსიკაცია 

მიიღო.693 გარდაცვალების მაჩვენებელი ორივე შემთხვევაში აღემატება წინა 2 წლის 

მონაცემებს. 2-ჯერ არის გაზრდილი აფეთქების შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა. 

წინამდებარე ჩარტებზე მოცემულია 2017-2019 წლების მონაცემები ბუნებრივი აირის/CO-ს 

გამოყოფის შედეგად მოწამვლისა და გაზის გაჟონვის შედეგად აფეთქების შემთხვევების 

შესახებ.694 

                                                   
688 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა ინფორმაცია გამოითხოვა 64 მუნიციპალიტეტიდან. 

პასუხი მივიღეთ 47 მათგანისგან. მათგან, 41 მუნიციპალიტეტში ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანების ზუსტი 

ან/და მიახლოებითი მაჩვენებელი განსაზღვრული არ არის. 

689 „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 170-172. 

690 აღნიშნული მაჩვენებელი 1.34 მ2-ს უტოლდება გორში, 4.37 მ2-ს - ლანჩხუთში, 5 მ2-ს - ბაღდათში, 8.94 მ2-

ს მცხეთაში, ხოლო 9.8 მ2-ს - ცაგერში. 

691 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში - უფლება სუფთა ჰაერზე 

(ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი საქართველოში), გვ. 35-36. 

692 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 2020 წლის 14 იანვრის № MIA 5 20 00094898 წერილი. 

693 იქვე. 

694იქვე; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, 2018, გვ. 176. 
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უსაფრთხოებას. მომხმარებლების დანადგარების შემოწმება-ზედამხედველობის 

პროცესში ლიცენზიანტებისთვის მინიჭებული უფლებამოსილებები695 საკმარისი არ არის 

უსაფრთხოების წესების დარღვევისა თუ ბუნებრივი გაზით მომარაგების თვითნებური 

აღდგენის შემთხვევათა თავიდან ასაცილებლად.696 

მისასალმებელია, რომ 2019 წლის დეკემბერში „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას დაევალა, 6 თვის ვადაში უზრუნველყოს ბუნებრივი 

გაზის ან/და ნახშირბადის მონოქსიდის დეტექტორების გამოყენების შესახებ 

რეკომენდაციების მომზადება და თავის ვებგვერდზე გამოქვეყნება.697 შესაბამისი 

უწყებების ინფორმაციით, დღეის მდგომარეობით, ბუნებრივი გაზის შიდა ქსელის 

უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობის გასამკაცრებლად, მომზადებულია და საქართველოს 

მთავრობისთვის განსახილველად წარდგენილია რამდენიმე საკანონმდებლო აქტის 

პროექტი, რომლებიც აყალიბებს ზედამხედველობის ეფექტიან მექანიზმებს და აწესებს 

ადმინისტრაციულ სანქციებს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით ბუნებრივი გაზის 

მოხმარებისთვის.698 არსებული საგანგაშო ვითარების გათვალისწინებით, აუცილებელია 

მათი დროულად მიღება და პრაქტიკაში ამოქმედება. 

კვლავ პრობლემურია მეზობელ ბინებში მცხოვრებ პირთა უსაფრთხოების საკითხიც. 

შეუსრულებელი დარჩა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, განსაზღვრულიყო საერთო 

სარგებლობის სავენტილაციო არხებზე გამწოვების დაერთების წესები და მათ დაცვაზე 

ზედამხედველი ორგანო.699 ამასთან, საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველის აპარატის 

მიერ ერთ-ერთი საქმის700 შესწავლისას აღმოჩნდა, რომ მოქმედი კანონმდებლობა იძლევა, 

მათ შორის, გათბობის ქვაბის აირგამწოვი მილის ისეთი სახით მოწყობის შესაძლებლობას, 

როდესაც მილიდან გამომავალი მომწამლავი აირები პირდაპირ მეზობლის საცხოვრებელ 

                                                   
695 დარღვევის გამოსასწორებლად გონივრული ვადის მიცემა, დანადგარის ქსელიდან ჩახსნა, ბუნებრივი 

გაზით მომარაგების შეწყვეტა („ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 

წლის 9 ივლისის №12 დადგენილება, მუხ. 9, მუხ. 22).  

696 2019 წელს 8 თვის განმავლობაში მხოლოდ დედაქალაქში 28883 კუსტარული გაზის დანადგარი ჩაიხსნა 

(ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2QUP3B4>); მხოლოდ 1 თვის განმავლობაში ჩაიჭრა 3867 ღია 

კამერიანი აკრძალული გაზის დანადგარი (ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2QYUeQx>); 

დეკემბერში კი, განმეორებით ჩაიხსნა ქსელიდან 4146 კუსტარული და საშიში დანადგარი (ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2QYUeQx>). 

697 “ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხ. 167, პუნ. 4. 

698 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2019 წლის 31 დეკემბრის 

№23/10377 წერილი; საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული 

კომისიის თავმჯდომარის 2020 წლის 13 იანვრის №1/12-18-159 წერილი. 

699 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, 2018, გვ. 177, გვ. 183. საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2020 წლის 11 თებერვლის №06/196 წერილი. 

700 საქმე №13402/19. 
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სახლში ხვდება. დადგინდა, რომ შესაბამისი საკითხები ყოფილი საბჭოთა კავშირის 1992 

წლამდე მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით (ე.წ. „სნიპებით“) რეგულირდება.701 

სახალხო დამცველი მიუთითებს, რომ ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლების 

სრულყოფილი რეალიზებისთვის, უმნიშვნელოვანესია საცხოვრებელ სახლებში 

ბუნებრივი გაზის ქსელის მიმართ თანამედროვე და ყოვლისმომცველი მოწესრიგების 

დანერგვა. 

13.3. სამშენებლო სფეროში მოქმედი ხარვეზიანი კანონმდებლობა 

 

სამშენებლო კანონმდებლობა ორიენტირებული უნდა იყოს ადამიანის უსაფრთხო და 

ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლების დაცვისათვის სათანადო და ეფექტიანი 

მექანიზმების შენარჩუნება-გაძლიერებაზე. ამდენად, სამშენებლო სფეროში არსებული 

არაერთი გამოწვევის გათვალისწინებით, სწორედ აღნიშნულ მიზანს უნდა 

ემსახურებოდეს ამ მიმართულებით დაგეგმილი თუ განხორციელებული საკანონმდებლო 

ცვლილებებიც. 

საანგარიშო პერიოდში ცვლილებები შევიდა საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, 

არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში,702 რომელთაგან რამდენიმე 

რეგულაციას სახალხო დამცველი ადამიანის უფლებების პერსპექტივის 

გათვალისწინებით, უარყოფითად აფასებს. კერძოდ, შემსუბუქდა სანქციები არაერთ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევასთან მიმართებით.703 ეს ეხება ისეთ უკანონო 

ქმედებებს, როგორიცაა, მაგალითად, უნებართვო მშენებლობა,704 მშენებარე ობიექტის 

კონსერვაციის წესის დარღვევით მიტოვება, მშენებლობის შეჩერების შესახებ 

გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა, მშენებლობის უსაფრთხოების წესების დარღვევა. 

ასევე შემცირდება ჯარიმის ოდენობა იმ შემთხვევებისთვის, თუ ჯარიმის დაკისრების 

საფუძვლები აღმოფხვრილი არ იქნება სამართალდამრღვევის მიერ.705 მთლიანად გაუქმდა 

                                                   
701 საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის 

2019 წლის 19 დეკემბრის №6/04-18-10150 წერილი; ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 

სააგენტოს 2020 წლის 11 თებერვლის №06/196 წერილი. 

702 საქართველოს კანონი „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო 

საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, 20.12.2019, აღსანიშნავია, რომ კანონპროექტის 

თავდაპირველი ვერსია არაერთი მიმართულებით საკმაოდ მასშტაბურ და უმეტესად პრობლემურ 

ცვლილებებს ითვალისწინებდა. საბოლოოდ, განხორციელებული ცვლილებებში პრინციპულად 

მნიშვნელოვანი პრობლემური საკითხების დიდი ნაწილი აღარ აისახა. 
703 კოდექსის 130/2, 131/4, 132/2, 134/2, 135/2, 136/2, 138/2 მუხლები, გაუქმდა განმეორებით ჩადენილი 

სამართალდარღვევებისას ჯარიმის გაორმაგებული ოდენობების გადახდის ვალდებულება. 
704 მათ შორის „ტყის ფონდის მართვის შესახებ“ და „წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონებით 

განსაზღვრულ ტერიტორიებზე, განსაკუთრებული რეგულირების ტერიტორიაზე ან ზონაში, კულტურული 

მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში. 

705 ახალი რედაქციით, ჯარიმის დაკისრების საფუძვლების აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, მისი 

დაკისრებიდან ყოველი 3 თვის შემდეგ სამშენებლო სამართალდამრღვევი ჯარიმდება თავდაპირველად 

დაკისრებული ჯარიმით გათვალისწინებული საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობით, რომელიც მას 
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პასუხისმგებლობა სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპების მშენებლობის 

ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევებისთვის.706  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის 

პასუხისმგებლობის დაწესება სამართალდარღვევის პრევენციის ერთ-ერთი ბერკეტია. 

პრაქტიკაში, უფრო მკაცრი სანქციებიც კი ვერ ახდენდა სრულფასოვნად დასახელებული 

ლეგიტიმური მიზნის მიღწევას, არა თუ შემსუბუქებული ან/და სრულად გაუქმებული 

პასუხისმგებლობა. ამდენად, მოსალოდნელია, რომ განხორციელებულმა ცვლილებებმა 

უარყოფითი ზეგავლენა იქონიოს სამართალდარღვევის თავიდან აცილების, 

პასუხისმგებელი პირების მხრიდან აღებული ვალდებულებების დროულად შესრულებისა 

და, შედეგად, ადამიანის უფლებების რეალიზაციის პროცესზე. სამშენებლო სფეროში 

არსებული მწვავე გამოწვევები სახელმწიფოს მხრიდან დროული და ქმედითი ნაბიჯების 

გადადგმას მოითხოვს, ამდენად, განხორციელებული ცვლილებების შედეგად მთავრობის 

მიერ არაერთი მნიშვნელოვანი დადგენილების მიღების ვალდებულების გადავადების 

ფაქტიც, ნეგატიურად უნდა შეფასდეს.707 

საანგარიშო პერიოდში კვლავ აქტუალური იყო მშენებლობის პროცესში მომიჯნავე 

ობიექტების მესაკუთრეთა კანონიერი ინტერესების უგულებელყოფის საკითხი. სახალხო 

დამცველის აპარატის მიერ რამდენიმე საქმის708 შესწავლისას გამოიკვეთა, რომ 

სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის პროცესში, მომიჯნავე შენობა-

ნაგებობებზე ზეგავლენის კვლევებში გათვალისწინებული რეკომენდაციების 

შესრულების მდგომარეობა არ მოწმდებოდა, მაშინ, როცა აღნიშნული რეკომენდაციებით 

განისაზღვრებოდა სპეციალური ღონისძიებები, რომელთა შესრულება აუცილებელი იყო 

მშენებლობის პროცესში მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების მდგრადობის შესანარჩუნებლად. 

ზემოაღნიშნულ პერიოდში კვლევის ჩატარება მშენებლობის ნებართვის გაცემამდე 

სავალდებულო არ იყო, დამკვეთს აღნიშნული დოკუმენტი უშუალოდ სამშენებლო 

სამუშაოების დაწყებამდე უნდა მოეპოვებინა.709 2019 წლის ივნისის ცვლილებებით კი, 

                                                   
შეიძლება დაეკისროს არა უმეტეს სამჯერ; მაშინ როდესაც წინა რედაქციით დამრღვევს ეკისრებოდა 

ბოლოს დაკისრებული ჯარიმის სამმაგი ოდენობა, კოდექსის 126/2 მუხლი. 

706 კოდექსის ძველი რედაქციის 133-ე მუხლი. 

707 სავალდებულო სერტიფიცირება არქიტექტურული საქმიანობისა და სამშენებლო საქმიანობის 

განხორციელებისას, 2020 წლის 1 ოქტომბრის ნაცვლად, მისი ამოქმედება 2022 წლის 1 ოქტომბრამდე 

გადავადდა; შენობა-ნაგებობის მიმართ ინსოლაციის მინიმალური მოთხოვნების დადგენა, 2019 წლის 30 

დეკემბრის ნაცვლად, გადავადდა 2021 წლის 30 დეკემბრამდე; არქიტექტორების, ინჟინერ-მშენებლებისა 

და მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ექსპერტების სერტიფიცირების 

წესის განსაზღვრა, გადავადდა 2022 წლის 1 მარტამდე,  2020 წლის 1 მარტის ნაცვლად; აკრედიტებული 

ინსპექტირების ორგანოს და სერტიფიცირებული ექსპერტის მიერ სამშენებლო ობიექტის ინსპექტირების 

წესისა და მათი პასუხისმგებლობის დაზღვევა, გადავადდა 2022 წლის 1 მარტამდე 2020 წლის 1 მარტის 

ნაცვლად. 2024  წლის ბოლომდე შეჩერდა შენობა-ნაგებობის დაპროექტებისას და მშენებლობისას  

განახლებადი ენერგიის გამოყენების შესაძლებლობის გათვალისწინების ვალდებულება. 
708 №4018/19 საქმე; №5426/19 საქმე. 

709 „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება, მუხ. 33, პუნ. 4(ბ). 
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მომიჯნავე შენობა-ნაგებობებზე ზეგავლენის კვლევის ჩატარება და არსებული 

მდგომარეობის შესანარჩუნებლად სპეციალური ღონისძიებების განსაზღვრა, შესაბამის 

შემთხვევებში, სავალდებულო გახდა მშენებლობის ნებართვის გაცემამდე,710 რაც 

დადებითად უნდა შეფასდეს.  

თუმცა  სახალხო დამცველის აპარატის მიერ თვითმმართველი ქალაქებიდან 

გამოთხოვილი ახსნა-განმარტებებით დგინდება, რომ თბილისსა და ქუთაისში 

სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის გამწევი სამსახურები კვლევაში 

გათვალისწინებული სპეციალური ღონისძიებების შესრულებაზე კონტროლს არც 

შეცვლილი მოწესრიგების პირობებში ახორციელებენ.711 სხვა მუნიციპალიტეტებში კი, 

მომიჯნავე შენობა-ნაგებობაზე ზეგავლენის კვლევის ანგარიშის გათვალისწინებით, 

მშენებლობის ნებართვების გაცემის პროცესი ახალი დაწყებულია, რის გამოც, ამ ეტაპზე, 

მათ საფუძველზე წარმოებულ სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობა არ 

ხორციელდება.712  

სახალხო დამცველი მოუწოდებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, კვლევის 

საფუძველზე მშენებლობის ნებართვების გაცემისა და შესაბამისი სამშენებლო 

სამუშაოების დაწყების შემდეგ, ზედამხედველობა გაუწიონ საექსპერტო დასკვნებში 

გათვალისწინებული სპეციალური ღონისძიებების შესრულებას. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში,  აზრი დაეკარგება საექსპერტო დასკვნების სამართლებრივ დატვირთვას და 

დაირღვევა ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის, საკუთრების 

უფლების დაცვისა და სამშენებლო სამუშაოების წარმოების უსაფრთხოების პრინციპები.  

საანგარიშო პერიოდში უნდა მიეღოთ „შენობა-ნაგებობის მიმართ ინსოლაციის 

მინიმალური მოთხოვნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილება, რომელიც 

ბუნებრივ განათებასა და ჰაერზე ხელმისაწვდომობის კუთხით მშენებარე ობიექტის 

მომიჯნავე ობიექტების მესაკუთრეთა/მოსარგებლეთა ინტერესების უზრუნველყოფის 

                                                   
710 თუ შენობა-ნაგებობის მშენებლობა დაგეგმილია ჩამოყალიბებული განაშენიანებით შეზღუდულ 

პირობებში (ახალი მშენებლობისა და მზიდი ელემენტების რეკონსტრუქცია), III კლასის შენობა-ნაგებობის 

შემთხვევაში – სამშენებლო მოედნის 10 მეტრის რადიუსში, ხოლო IV კლასის შენობა-ნაგებობის  

შემთხვევაში – 20 მეტრის რადიუსში, ასევე სხვა ლეგიტიმური საფუძვლის არსებობისას, რათა 

გამოირიცხოს დაგეგმილი მშენებლობით მიწის ნაკვეთის მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების 

კონსტრუქციების დეფორმაცია და დაზიანება („მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის 

ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის 

№255 დადგენილება, მუხ. 6, პუნ. 4(ე), პუნ. 9). 

711 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის 2020 წლის 4 მარტის №17-

01200643894 წერილი; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 11 მარტის №01/6346 წერილი. 

712 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის 26 თებერვლის №02/1531 წერილი; ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის 2020 წლის 2 

მარტის №1508-25 წერილი; ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის 6 მარტის №02/2983 

წერილი. 
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საშუალებად მოიაზრებოდა.713 სამწუხაროდ, ზემოაღნიშნული აქტის მიღების ვადამ 2021 

წლის 30 დეკემბრამდე გადაიწია.714 შეუსრულებელი დარჩა ასევე, სახალხო დამცველის 

რეკომენდაცია, კანონმდებლობით სამეზობლო მიჯნის ზონაში აშენებულ შენობაზე 

სამეზობლო საზღვრის მხარეს მოწყობილი კარი, ფანჯარა და კედელში არსებული სხვა ღია 

ნაწილი დაბრკოლება გამხდარიყო მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე მიჯნის ზონაში ახალი 

შენობ(ებ)ის მშენებლობისას.715 შესაბამისად, მოქმედი კანონმდებლობა კვლავ იძლევა 

შესაძლებლობას, სამშენებლო სფეროსთან დაკავშირებული მოთხოვნები მომიჯნავედ 

მცხოვრებ პირთა ინტერესების უგულებელყოფის ხარჯზე დაკმაყოფილდეს.  

საქართველოს სახალხო დამცველი ბოლო ორი წლის განმავლობაში მუდმივად 

ამახვილებდა ყურადღებას სამშენებლო სფეროში გამოსაყენებლად აკრძალული 

სახიფათო (წვადი, ტოქსიკური და სხვა მავნე ბუნების) მასალების ჩამონათვალის 

განსაზღვრის აუცილებლობაზე.716 მათ შორის, ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი 

ზემოქმედების თვალსაზრისით, განსაკუთრებულად მწვავედ დგას აზბესტის შემცველი 

პროდუქციის გამოყენების საკითხი (სამშენებლო მასალები, სამუხრუჭე ხუნდები და 

სხვ.).717  ბოლოდროინდელი შეფასებით, ყოველწლიურად მსოფლიოში 107000-ზე მეტი 

ადამიანი იღუპება აზბესტის ზემოქმედებით გამოწვეული სხვადასხვა სახის კიბოსაგან, 

რის გამოც, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ყველა ტიპის აზბესტის გამოყენების 

შეწყვეტის, როგორც აზბესტთან დაკავშირებული დაავადებების აღმოფხვრის ყველაზე 

ეფექტიანი გზის, აუცილებლობაზე მიუთითებს.718 საქართველოში, დღეის მდგომარეობით, 

აკრძალულია აზბესტის 5 ბოჭკოს იმპორტი.719 თუმცა, დარეგულირებული არ არის 

ქრიზოტილი (თეთრი აზბესტი),720 რომელიც დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მითითებით, აზბესტის ძირითადი 

ნაირსახეობაა და სიმსივნური დაავადებების მნიშვნელოვანი განმაპირობებელია.721 

                                                   
713 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, 2018, გვ. 180-181. 

714 საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი, მუხ. 

142, პუნ. 3. 

715 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, 2018, გვ. 185. 

716 იქვე, გვ. 169; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, 2017, გვ. 203. 

717 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3dGtmyx> [ბოლოს ნანახია 10.03.2020] 

718 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/2UNEPnh > [ბოლოს ნანახია 10.03.2020] 

719 „ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებების და პესტიციდების ექსპორტ-იმპორტის წესისა და 

წინასწარ დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 13 

ივნისის №263 დადგენილება. 

720 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 10 მარტის №2617/01 წერილი. 

721 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3bFAA3M > [ბოლოს ნანახია 10.03.2020] 
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გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე, 

მიმდინარეობს მუშაობა აზბესტშემცველი მასალების სხვა ალტერნატიული მასალებით 

ჩანაცვლების შესახებ რეკომენდაციების შესამუშავებლად.722 მნიშვნელოვანია, 

აღნიშნული პროცესის დროულად დასრულება და სახიფათო მასალების დროულად 

გამოსავლენად და ასაკრძალად, აქტიური ღონისძიებების გატარება. 

13.4. მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები და ადამიანის 

უფლებები 

 

არაერთი წელია, მოქალაქეები სხვადასხვა მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტთან 

დაკავშირებულ პრობლემებზე, აქტიურად მომართავენ საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატს. არც საანგარიშო პერიოდი ყოფილა ამ თვალსაზრისით გამონაკლისი.723 

მოსახლეობის წუხილი უმეტესად გადაწყვეტილებების მიღებისას მათი სოციალური 

საჭიროებების უგულებელყოფის, განსახორციელებელი საქმიანობის უსაფრთხოების, 

გარემოზე თუ საკუთრებაზე ზეგავლენის და კომპენსაციის საკითხებს უკავშირდება; 

ხშირად, პრობლემატურია არა იმდენად პროცედურული საკითხები, რამდენადაც თავად 

პროექტის განხორციელების მიზანშეწონილობა.  

როგორც წესი, მსხვილი პროექტების განხორციელება ცალკეული მოქალაქისა თუ 

გარკვეული ჯგუფის კანონიერ ინტერესებთან კვეთაშია. ინფრასტრუქტურული 

პროექტებით, ზოგიერთ შემთხვევაში,724 მომიჯნავე მესაკუთრეთა/მფლობელთა უფლება, 

სრულყოფილად მოახდინონ თავიანთი საკუთრებისა და ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების 

უფლებების რეალიზაცია, იზღუდება ან კითხვის ქვეშ დგება.725  

პრობლემატური საკითხების უმეტესობა მიანიშნებს, რომ მიუხედავად ამ თვალსაზრისით 

არსებული დახვეწილი საკანონმდებლო რეგულაციებისა, მთავარ გამოწვევად კვლავ 

დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით მოქალაქეებთან ადრეულ ეტაპზევე 

                                                   
722 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 10 მარტის №2617/01 წერილი. 

723 ასეთ მასშტაბურ პროექტებს შორისაა ჰიდროელექტროსადგურები, ელექტროგადამცემი ხაზები, 

საავტომობილო გზები, ნაგავსაყრელები, საცხოვრებელი თუ საზოგადოებრივი კომპლექსები. 

724 ერთ-ერთი საქმის შესწავლისას გამოიკვეთა, რომ, ერთი მხრივ, კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს 

ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობისას იმ მინიმალურ დაშორებას, რაც დაცული უნდა იყოს 

უახლოეს მოსახლემდე, მეორე მხრივ, დადგენილია თავად ელექტროგადამცემი ხაზის დაცვისათვის 

ბუფერული ზონა. ხოლო ასეთ ზონაში მოხვედრილ მესაკუთრეებს/მფლობელებს ეკრძალებათ არაერთი 

სახის საქმიანობა. ამასთან, ელექტრული ქსელის მფლობელ პირს ელექტროგადამცემი ხაზების დაცვის 

ზონაში ელექტროგადამცემი ხაზების მომსახურების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, 

უფლება აქვს განახორციელოს სხვადასხვა საქმიანობა. შესაბამისად, ბუფერულ ზონაში მოხვედრილი 

მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა/მფლობელთა უფლებებზე ასეთი რეალობა ნეგატიური ზეგავლენის 

მომტანია.  

725საქართველოს სახალხო დამცველის წინადადება №04-11/6476, 12/06/2019 შპს „ენერგოტრანსი“-ს, სოფელ 

სნოში განთავსებული №238, №239 და №240 ანძების თაობაზე. 
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კომუნიკაცია და საზოგადოების ყოველმხრივი ინფორმირებულობა რჩება. საჭიროა 

მოქალაქეთა შორის გაჩენილ ლეგიტიმურ კითხვებს მაქსიმალურად დამაჯერებელი და 

ამომწურავი პასუხები გაეცეს, რაც, თავის მხრივ, თავად გადაწყვეტილების მიმღებ 

ადმინისტრაციულ ორგანოს, ხელს შეუწყობს საქმისათვის მნიშვნელოვანი გარემოებების 

ყოველმხრივი და სრულყოფილი გამოკვლევისა და შეფასების ვალდებულების 

შესრულებაში. სხვა საკითხებთან ერთად, თითოეულ შემთხვევაში, სიღრმისეულად და 

სრულყოფილად უნდა გამოიკვლიონ პროექტის განხორციელების ალტერნატიული 

ვარიანტები და, შესაძლებლობის შემთხვევაში, შეარჩიონ ისეთი ადგილმდებარეობა, 

რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს გარემოსდაცვითი და მაცხოვრებლების 

ინტერესების თანაბრად დაცვას. სახელმწიფო უწყებების მხრიდან გადაწყვეტილებების 

მიღებისას, ასევე გასათვალისწინებელია ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის ტურისტული 

პოტენციალიც და ადგილობრივი მოსახლეობის სწრაფვა, განავითარონ თავიანთი 

საკუთრება და გაიუმჯობესონ მძიმე სოციალური მდგომარეობა. რაც 

სოფლის/მუნიციპალიტეტის განვითარებასთან ერთად, ადგილობრივი მოსახლეობის 

მიგრაციის შემცირების სახელმწიფოებრივ ინტერესზე მხოლოდ პოზიტიურ გავლენას 

იქონიებს.  

ამასთან, სახალხო დამცველი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს დიდი ქალაქების 

განაშენიანების მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე. სახალხო დამცველს მიაჩნია, 

რომ როდესაც დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება მკვეთრად ცვლის 

ქალაქგეგმარებას, საზოგადოებრივი ცხოვრების ფორმებს, გადაწყვეტილებები მხოლოდ და 

მხოლოდ საერთო საზოგადოებრივი კონსოლიდაციის გზით უნდა მიიღებოდეს. 

საანგარიშო წელს საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა პროექტი 

„ბათუმი რივიერა“, რომელთან მიმართებითაც საზოგადოების ლეგიტიმური კითხვები 

პროექტის სხვადასხვა ასპექტთან დაკავშირებით, მათ შორის, მოსალოდნელი რისკებისა 

და საფრთხეების თვალსაზრისით, უპასუხოდ დარჩა. სახალხო დამცველი განმარტავს, რომ 

მომავალში განაშენიანების მიმართულებებით გადაწყვეტილებების მიღებისას, 

განსაკუთრებით, ქალაქ თბილისსა და ბათუმთან მიმართებით, მხედველობაში უნდა 

მიიღებოდეს წლების განმავლობაში მათი აქტიური, ქაოტური და სპონტანური 

განვითარების შედეგად წარმოშობილი რთული გამოწვევები და სივრცითი მოწყობის 

თვალსაზრისით დღეს არსებული მძიმე ვითარება. გადაწყვეტილებების მიმღებმა 

ორგანოებმა თითოეულ შემთხვევაში უნდა გაითვალისწინონ კანონმდებლის 

ლეგიტიმური მიზანი726 და ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღონ, რომლებიც ხელს შეუწყობს 

მაღალი განაშენიანების მქონე ქალაქებში არსებული მდგომარეობის შემსუბუქებას და არა 

კიდევ უფრო დამძიმებას.  

სამწუხაროდ, ამ დრომდე არ გადადგმულა რაიმე სახის ქმედითი ნაბიჯები გრძელვადიანი 

ენერგეტიკული პოლიტიკის დასაგეგმად და შესაბამისი სტრატეგიული დოკუმენტების 

                                                   
726 სამშენებლო და სივრცითი მოწყობის სფეროში არსებული საკანონმდებლო წესრიგის ლეგიტიმური 

მიზნებია შეუსაბამობების გამოვლენა, შემსუბუქება, გამოსწორება.  
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შესამუშავებლად. არავის შეუსწავლია და გაუანალიზებია ერთობლიობაში უკვე გაწეული 

საქმიანობა, განხორციელებული ინვესტიციები, პროექტების ხარჯ-სარგებლიანობა, 

დაშვებული შეცდომების, გასატარებელი ღონისძიებები. ამდენად, კვლავ აქტუალურია 

ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებისას მოქალაქეთა ინტერესების 

გათვალისწინების თვალსაზრისით არსებული გამოწვევები.727 საქართველოს სახალხო 

დამცველი კიდევ ერთხელ, საგანგებოდ მიუთითებს სახელმწიფოს მხრიდან 

კომპლექსური და თანმიმდევრული მიდგომის საჭიროებაზე. ეკონომიკური, გარემოსა და 

სოციალური ინტერესების დასაბალანსებლად, პოლიტიკის დოკუმენტები პროფესიული 

კვლევების, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკების, საჯარო განხილვების, დარგის 

სპეციალისტებისა და პროფესიული ჯგუფების ფართო ჩართულობით უნდა შეიქმნას. 

ამასთან, მნიშვნელოვანია პოლიტიკის დოკუმენტები სრულად პასუხობდეს შესაბამის 

საკანონმდებლო მოთხოვნებს.728 

13.5. საკანონმდებლო საკითხები 

 

გამოვლინდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული საქმიანობების 

ჩამონათვალის გადახედვის საჭიროება. საქართველოს სახალხო დამცველმა არაერთხელ 

შეაფასა დადებითად გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მიღებით გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების სისტემის, მათ შორის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას 

დაქვემდებარებული საქმიანობების საერთაშორისო სტანდარტებთან მისადაგების ფაქტი. 

თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში, საქართველოს თავისებურებებისა და რეალობის 

გათვალისწინებით, საქმიანობებისთვის განსაზღვრული ზღვრული კრიტერიუმები 

გადახედვას და დახვეწას მოითხოვს.  მაგალითად, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 

II დანართის თანახმად,729 10 ჰექტარზე მეტი განაშენიანების ფართობის მქონე ურბანული 

განვითარების პროექტი სკრინინგის730 გადაწყვეტილებას ექვემდებარება. თუმცა 

აღნიშნული დაკონკრეტებისა და 10 ჰექტარზე მხოლოდ მცირედით სიმცირის გამო, 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურებით არ შეფასდა ისეთი მასშტაბური 

                                                   
727 ამ მიმართულებით არსებულ არაერთ პრობლემაზე საქართველოს სახალხო დამცველმა დეტალურად 

ისაუბრა 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, მათ შორის, უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 

დაგეგმილი/განხორციელებული ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების ენერგეტიკულ-ეკონომიკურ 

სარგებლიანობასთან დაკავშირებით გამოკვლევა-შეფასების არარსებობის პრობლემაზე. 

728 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის №629 დადგენილება „პოლიტიკის დოკუმენტების 

შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“; „პოლიტიკის დაგეგმვის 

დოკუმენტის „პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №629 დადგენილება. 
729 კოდექსს აქვს ორი დანართი, პირველ დანართში მითითებულ საქმიანობებს უპირობოდ უტარდება გზშ, 

ხოლო მეორე დანართში ჩამოთვლილი საქმიანობები გზშ-ს მხოლოდ სკრინინგის გადაწყვეტილების 

საფუძველზე დაექვემდებარება.  

730 პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს გზშ-ს/სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარების 

საჭიროებას, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, მუხ. 3, პუნქ. „ფ“. 
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პროექტი, როგორიცაა „ბათუმი რივიერა“,731 რამაც არაერთი ლეგიტიმური კითხვა 

პასუხგაუცემელი დატოვა.  

საქართველოს სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ ზღვრული მაჩვენებლები ქვეყნის 

ტერიტორიის ფართობისა და სხვა მნიშვნელოვანი სპეციფიკის გათვალისწინებით უნდა 

დადგინდეს, ისეთი მნიშვნელოვანი საქმიანობების რეგულირების მიღმა დარჩენის 

თავიდან ასაცილებლად, რასაც პოტენციურად, ადამიანის უფლებების ხელყოფა შეიძლება 

მოჰყვეს შედეგად. 

კიდევ ერთი საყურადღებო საკითხი732 ნაგავსაყრელის საცხოვრებელი სახლიდან დასაშვებ 

მანძილზე ადგილმდებარეობას უკავშირდება. კანონმდებლობის თანახმად,733 მანძილი 

საცხოვრებელი სახლიდან ნაგავსაყრელის საზღვრამდე არანაკლებ 500 მეტრი უნდა იყოს. 

მართალია, რეგულაციით განმარტებულია, თუ რა იგულისხმება ტერმინში 

„ნაგავსაყრელი“,734 თუმცა ის, თუ რა უნდა მოვიაზროთ ნაგავსაყრელის საზღვრებად, 

ბუნდოვანია. როგორც პრაქტიკამ ცხადყო, საქმიანობის განმახორციელებელი ამ მანძილს 

ითვლის არა ნაგავსაყრელი პოლიგონის განთავსების მიწის ნაკვეთის საზღვრიდან, არამედ 

უშუალოდ იმ ადგილიდან, სადაც ნაგავსაყრელის ობიექტია განთავსებული. სახალხო 

დამცველს მიაჩნია, რომ ვინაიდან ეს საკითხ პირდაპირ კავშირშია მოქალაქეთა 

საკუთრებისა და ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლების რეალიზაციასთან, აუცილებელია 

კანონმდებლობა ცალსახად და მკაფიოდ განსაზღვრავდეს 500-მეტრიანი მანძილის 

ათვლის კრიტერიუმებს. მოქალაქეთა უფლება კომპენსაციასა და უსაფრთხო გარემოში 

ცხოვრებაზე, ინდივიდუალურ შემთხვევებში არ უნდა იყოს განსხვავებული და 

საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტის ინტერპრეტაციაზე დამოკიდებული. 

 წინადადებები 

 საქართველოს პარლამენტს: 

 დროულად შეიმუშაოს უნიფიცირებული რეგულაციები, გარემოზე ზიანის 

მიყენების ეფექტიანი პრევენციისა და დამდგარი ზიანის რეალური 

აღმოფხვრისათვის საჭირო მექანიზმების გარანტირების მიზნით, მათ შორის, 

ნათლად გაიწეროს პასუხისმგებელი უწყებები და მათი კომპეტენციები 

                                                   
731 მიწის ნაკვეთების მთლიანი ფართობი შეადგენს 90,700 კვადრატულ მეტრს. განსახილველი პროექტი 

ითვალისწინებს იახტკლუბის და ხელოვნური ლაგუნის, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, 

სასტუმროების, საზღვაო სანაოსნოსთან ინტეგრირებული მრავალფუნქციური კომპლექსის, რესტორნების, 

კონვენციის ცენტრის, კაზინოს, საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობას და, 

შესაბამისად, აუცილებელია პროექტის გარემოზე ზემოქმედების ასპექტების სრულყოფილი შესწავლა. 
732 ცეცხლაურის ნაგავსაყრელის საქმის შესწავლის ფარგლებში გამოვლენილი პრობლემატიკა. 

733 „ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს №421 

დადგენილების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტი. 

734 დადგენილების მე-2 მუხლის 1-ლი პუნქტი.  
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 შემცირდეს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის I და II დანართებით 

გათვალისწინებული საქმიანობების ზღვრული მაჩვენებლები ქვეყნის 

ტერიტორიის ფართობისა და სხვა სპეციფიკის გათვალისწინებით, მათ შორის, 

შემცირდეს II დანართის 9.2 ქვეპუნქტში მითითებული 10-ჰექტრიანი ზღვრული 

მაჩვენებელი 

 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დადგინდეს 

პასუხისმგებლობა ამტვერებადი მასალის განთავსების, ტრანსპორტირებისა და 

დამუშავების წესების დარღვევისთვის, ყველა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 უზრუნველყოს ბუნებრივი გაზის შიდა ქსელის უსაფრთხოებაზე 

ზედამხედველობის გამკაცრების მიზნით განსახილველად წარდგენილი 

ნორმატიული აქტების პროექტების დროულად განხილვა და მიღება 

 არსებული რეგლამენტები განაახლოს იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილი იყოს 

საერთო სარგებლობის სავენტილაციო არხებზე გამწოვების დაერთებისა და 

გათბობის ქვაბების აირგამწოვი მილების მოწყობის საკითხების მოწესრიგება 

თანამედროვე გამოწვევებისა და ტექნოლოგიური პროგრესის შესაბამისად, 

მეზობელ ბინებში მცხოვრებ პირთა უსაფრთხოების მოთხოვნების 

გათვალისწინებით 

 ენერგორესურსებით რაციონალური სარგებლობისა და მდგრადი განვითარების 

უზრუნველსაყოფად, შეიმუშაოს პოლიტიკის დოკუმენტები „პოლიტიკის 

დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის №629 დადგენილებისა 

და „პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტის „პოლიტიკის დაგეგმვის 

სახელმძღვანელოს“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 

დეკემბრის №629 დადგენილების შესაბამისად 

 საქმიანობის განხორციელებაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე, უზრუნველყოოს 

თითოეულ ფართომასშტაბიან ინფრასტრუქტურულ პროექტთან დაკავშირებით 

პროექტის ხარჯთსარგებლიანობისა და მოსალოდნელი სოციალურ-ეკონომიკური 

ზემოქმედების კვალიფიციური შესწავლა-შეფასება, ასევე, შესწავლის შედეგებზე 

ფართო საზოგადოების წვდომა 

 შეიტანოს ცვლილება „ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და 

შემდგომი მოვლის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე, 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს №421 დადგენილებაში და 

მკაფიოდ განსაზღვროს 500-მეტრიანი მანძილის გამოთვლის კრიტერიუმები 

 შეიმუშაოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანების 

მაჩვენებლის ზუსტი მონაცემების განსაზღვრის მეთოდოლოგია და აღნიშნული 

მაჩვენებლის შეფასების სტანდარტი 
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 უზრუნველყოს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სისტემის 

გაუმჯობესება (მათ შორის, მონიტორინგის სადგურების რაოდენობის გაზრდა) 

სახელმწიფო ბიუჯეტით ადეკვატური რესურსების გამოყოფის გზით 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს და საქართველოს გარემოსა დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

მინიტრს: 

 დროულად უზრუნველყონ სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი და 

გაატარონ საჭირო საკანონმდებლო ღონისძიებები ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებათა გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებათა ნორმაზე მეტი კონცენტრაციის 

შემთხვევების გამოსავლენად და აღნიშნულ სამართალდარღვევაზე რეაგირების 

ეფექტიანი მექანიზმის შესაქმნელად და ასამოქმედებლად 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს: 

 სოფლის მეურნეობის სექტორიდან ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების თავიდან 

ასაცილებლად და შესამცირებლად, დროულად მოამზადოს შესაბამისი კანონის 

პროექტი 

 წლის განმავლობაში განახორციელოს „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ კანონის 

პროექტის ინიცირება საქართველოს პარლამენტში 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი 

ზედამხედველობის დეპარტამენტს: 

 დადგენილ ნორმებთან შეუსაბამო ხარისხის საწვავის მიწოდების მონიტორინგისას, 

განხორციელდეს როგორც საავტომობილო დიზელის, ასევე ბენზინის სინჯების 

აღება და მათში ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული ყველა ნივთიერების 

მოცულობითი წილის შეფასება. 
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14. შრომის უფლება 

 

2019 წელს მთავარი გამოწვევა კვლავ შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებული 

ვითარების გაუმჯობესებას უკავშირდება. წინ გადადგმულ ნაბიჯად უნდა შეფასდეს 

„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის გავრცელება 

ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროზე და შრომის ინსპექტორებისთვის სამუშაო 

ადგილებზე დაშვების შეზღუდვების მოხსნა. თუმცა შეუსრულებელია სახალხო 

დამცველის რეკომენდაცია, შრომის ინსპექციისთვის შრომის კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სხვა მოთხოვნების დაცვაზე ეფექტიანი ზედამხედველობის 

უფლებამოსილებების მინიჭების თაობაზე.735 გაურკვეველი ვადით შეჩერდა შრომის 

კანონმდებლობის რეფორმაზე მუშაობა, რომლის შედეგადაც შრომის ინსპექცია 

უფლებამოსილი უნდა გამხდარიყო, ორგანიზაციის თანხმობის გარეშე, სრულად 

შეემოწმებინა შრომით უფლებებთან და პირობებთან მიმართებით არსებული ნორმების 

ეფექტური გამოყენება, რისთვისაც მას ენიჭებოდა ადმინისტრაციული სახდელის დადების 

უფლება, მათ შორის, საქართველოს შრომის კოდექსითა და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით გათვალისწინებული დებულებების დარღვევის შემთხვევებში.  

საანგარიშო პერიოდში შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის საქმიანობის 

ანალიზი აჩვენებს, რომ შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობის კუთხით შესამჩნევი 

პოზიტიური ცვლილების მიუხედავად, დეპარტამენტის მანდატი და მის ხელთ არსებული 

რესურსები საკმარისი არ არის მათთვის დაკისრებული მნიშვნელოვანი ფუნქციების 

შესასრულებლად.  

14.1. შრომის პირობების კუთხით არსებული მდგომარეობა 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, 2019 

წელს სამუშაო ადგილებზე დაღუპვისა და დაშავების შემთხვევების მაჩვენებელი 

მცირედით არის შემცირებული მხოლოდ წინა წელთან შედარებით (დაიღუპა 49 და 

დაშავდა 142 ადამიანი).736 ამდენად, ვითარება კვლავ მძიმეა. 

                                                   
735 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, (2018), გვ. 189. 

736 განსხვავებული მონაცემები წარმოადგინა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა, რომლის 

მიხედვითაც, 2019 წელს, ბოლო 4 წლის მონაცემებით, სამუშაო ადგილებზე დაღუპვის შემთხვევების 

ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გამოვლინდა. კერძოდ, სამუშაოს შესრულებისას წლის განმავლობაში 

დაიღუპა 38 (მათგან 25 დასაქმებული იყო მშენებლობის სექტორში) და დაშავდა 168 ადამიანი 

(საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრის №01/371 წერილი). მონაცემების შეუსაბამობის მიზეზად, 

უწყებამ, 2019 წელს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოებისა და შრომის პირობების 

ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ, სტატისტიკის სხვადასხვა მეთოდოლოგიით წარმოება დაასახელა. 

კერძოდ, ინსპექტირების ორგანო სამუშაო სივრცეში მომხდარ დადასტურებულ საწარმოო უბედურ 
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წინამდებარე ცხრილში მოცემულია 2016-2019 წლების მონაცემები სამუშაოს 

შესრულებისას დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობების შესახებ737. 

 

 

 

ინსპექტირების შედეგებმა აჩვენა, რომ შრომის უსაფრთხოების კუთხით, ყველაზე 

პრობლემური რისკების შეფასების ვალდებულების შეუსრულებლობაა.738 ამასთან, 

დასაქმებულები, ხშირად, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გარეშე მუშაობენ.739 

საგულისხმოა, რომ წლის განმავლობაში 92 ობიექტს შეუჩერდა სამუშაო პროცესი 

                                                   
შემთხვევებს აღრიცხავს „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 

შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ კი, აღირიცხება სამუშაოსთან დაკავშირებული ყველა 

უბედური შემთხვევა, რომელზეც, შესაძლოა, არ ვრცელდებოდეს „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის მოქმედება (საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 13 მარტის №01/3216 

წერილი).  

737 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ (2016), გვ. 514; საქართველოს სახალხო დამცველის 

ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

(2017), გვ. 194; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ (2018), გვ. 186; საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს 2020 წლის 5 მარტის №MIA 1 20 00590910 წერილი; საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 

14 იანვრის №01/371 წერილი. 

738 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრის №01/371 წერილი. 

739 იქვე. 
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უსაფრთხოების ნორმების კრიტიკული დარღვევის გამო, რაც გულისხმობს, რომ 

გამოვლენილი შეუსაბამობები მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნიდა ადამიანის სიცოცხლეს 

ან/და ჯანმრთელობას და სავალდებულო იყო მათი დაუყოვნებლივ გამოსწორება.740 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტს 2018 წელს მიენიჭა შრომის 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების შემოწმების 

უფლებამოსილება.741 თუმცა, შრომის უსაფრთხოების ნორმებისგან განსხვავებით, მათ 

დაცვაზე ზედამხედველობის გაწევა მხოლოდ ორგანიზაციის წინასწარი თანხმობის 

შემთხვევაში შეუძლია.742 2019 წელს შრომითი უფლებების ნაწილში ინსპექტირებაზე 

თანხმობა მხოლოდ 19-მა დამსაქმებელმა გამოთქვა.743 გამოიკვეთა ისეთი მძიმე 

დარღვევები, როგორებიცაა უქმე დღეებში ნამუშევარი და ზეგანაკვეთური სამუშაოს 

აუნაზღაურებლობა, შეუსაბამობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ და არსებულ 

სამუშაოს შორის, ხელშეკრულების შეწყვეტის წესის დარღვევა და სხვ. საპასუხოდ, შრომის 

პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი უფლებამოსილი იყო, გაეცა მხოლოდ 

სარეკომენდაციო ხასიათის მითითებები, ვინაიდან შრომითი უფლებების დაცვაზე 

ზედამხედველობის პროცესში იგი არ არის აღჭურვილი შესასრულებლად სავალდებულო 

მითითებების გაცემის ან სანქცირების მექანიზმებით. 

შრომითი უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

სტანდარტი მოითხოვს შრომის ინსპექციის ისეთი სისტემის არსებობას, რომელიც 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის საკითხებთან ერთად, შრომის პირობებთან 

დაკავშირებული სხვა დებულებების (სამუშაო საათები, ხელფასი, დასვენების დრო და 

სხვ.) აღსრულებასაც მოიცავს.744 ასოცირების შესახებ შეთანხმებით, საქართველოს ნაკისრი 

აქვს ვალდებულება, საკუთარ კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში ასახოს საერთაშორისოდ 

აღიარებული სტანდარტები სწორედ იმ ფორმით, როგორც ეს მოცემულია შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებში.745 თუმცა საქართველოს აღნიშნული 

სტანდარტების დამდგენი კონვენციები დღემდე არ აქვს რატიფიცირებული. 

საერთაშორისო ორგანიზაციის, Human Rights Watch-ის მითითებით, ეს საკანონმდებლო და 

                                                   
740 იქვე; „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი, მუხ. 3, პუნ. „ს“. 

741 „შრომის პირობების ინსპექტირების 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 დეკემბრის №603 დადგენილება. 

742 „შრომის პირობების ინსპექტირების 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №682 დადგენილება; „შრომის პირობების 

ინსპექტირების 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 

წლის 31 დეკემბრის №668 დადგენილება. 

743 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრის №01/371 წერილი. 

744 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის №81 კონვენცია მრეწველობისა და ვაჭრობის სფეროში შრომის 

ინსპექციის შესახებ, C081, 1947, მუხ. 3, პუნ. 1; შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის №129 კონვენცია 

სოფლის მეურნეობის სფეროში შრომის ინსპექციის შესახებ, C129, 1969, მუხ. 6, პუნ. 1. 

745 ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს და 

ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის, მუხ. 229, პუნ. 2. 
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ზედამხედველობის ხარვეზები საქართველოში ხელს უწყობს იმ პრაქტიკას, რომელიც 

კვლავაც საფრთხეს უქმნის დასაქმებულებს.746 შესაბამისად, ორგანიზაცია საქართველოს 

მთავრობას და პარლამენტს მოუწოდებს, შექმნან სრულფასოვანი შრომის ინსპექცია, 

რომელიც სათანადო პერსონალით იქნება დაკომპლექტებული, შესაბამისი რესურსებითა 

და მანდატით აღიჭურვება, რაც გულისხმობს სამუშაო ადგილის უსაფრთხოებასა და 

სამუშაო პირობებთან დაკავშირებული ყველა საკითხის შემოწმებას.747 

საქართველოს სახალხო დამცველს მეტად მნიშვნელოვნად მიაჩნია შრომის 

კანონმდებლობის რეფორმაზე მუშაობის დროულად დასრულება, რამაც უნდა 

უზრუნველყოს შრომის ინსპექციის სისტემის სრულყოფა, ფართო მანდატითა და ქმედითი 

მექანიზმებით აღჭურვილი სახელმწიფო ზედამხედველობის მექანიზმის ჩამოყალიბების 

სახით. 

14.2. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მუშაობა 

 

2019 წელს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა შრომის უსაფრთხოების 

მიმართულებით 859 ობიექტი შეამოწმა, მათ შორის, ზემოხსენებული 19 კომპანიის 107 

ობიექტში შემოწმდა შრომითი უფლებების დაცვის მდგომარეობაც. 301 ობიექტთან 

დაკავშირებით, შესაბამისი საკანონმდებლო უფლებამოსილებებიდან გამომდინარე, 

გაიცა მხოლოდ შესასრულებლად არასავალდებულო რეკომენდაციები.748 558 ობიექტზე კი, 

„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ფარგლებში749, 1264 

ინსპექტირება განხორციელდა. მიუხედავად იმისა, რომ სექტემბრიდან შრომის 

ინსპექტორებისთვის დასაქმების ყველა ადგილზე თავისუფალი დაშვების მანდატი 

ამოქმედდა, 1 სექტემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში, გაცილებით ნაკლები 

ობიექტი (75) შემოწმდა, ვიდრე წლის პირველ ნახევარში (483).750 ამასთან, 

შემოწმებულთაგან მხოლოდ 3 ობიექტი განეკუთვნებოდა ეკონომიკური საქმიანობის 

ისეთ სფეროს, რომელიც არ ხვდება მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და 

                                                   
746 „არცერთი წელი სიკვდილის შემთხვევათა გარეშე“, Human Rights Watch, 2019, გვ.2, ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/39rxcIj [ბოლოს ნანახია 30.03.2020] 

747 იქვე, გვ. 3. 

748 150 ობიექტი შემოწმდა 2019 წლის შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის 

შესაბამისად (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №582 დადგენილება), 151 ობიექტი კი - 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიისა და შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ერთობლივი ინსპექტირების ფარგლებში 

(საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრის №01/371 წერილი). 

749 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრის №01/371 წერილი. 

750 იქვე. 

https://bit.ly/39rxcIj
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საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალში.751 ეს კი, მიუთითებს, რომ საანგარიშო 

პერიოდში, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით ინსპექციის სისტემის 

სრულყოფისკენ მიმართული საკანონმდებლო ცვლილებები პრაქტიკაში ამ ეტაპისათვის 

სათანადოდ არ ამოქმედებულა.  

შემოწმებამ 4806 დარღვევა გამოავლინა. შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების 

დარღვევებისთვის, პირველ ეტაპზე, შემოწმებულ 558-ვე ობიექტს ადმინისტრაციული 

სახდელის სახით განესაზღვრა გაფრთხილება. რეინსპექტირების შედეგად აღმოჩნდა, რომ 

127-მა საწარმომ სრულად გამოასწორა დარღვევები, ხოლო 202 საწარმო 200-დან 14000 

ლარის ფარგლებში დაჯარიმდა. ამდენად, დარღვევათა გამოსწორების მაჩვენებელი 39%-ს 

უტოლდება, რაც წინა წლის მონაცემსაც აღემატება და კიდევ ერთხელ მიანიშნებს 

სანქცირების მექანიზმის ეფექტიანობაზე სარეკომენდაციო ხასიათის მითითებებთან 

შედარებით.752 

გასათვალისწინებელია, რომ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტს, ზემოთ 

მითითებული უფლებამოსილებების გარდა, ეკისრება შესაბამისი სამართლებრივი 

სტანდარტების შემუშავებისა და იძულებით შრომასა და შრომით ექსპლუატაციაზე 

ზედამხედველობის ვალდებულება.753 ამ მიმართულებით, 2019 წლის განმავლობაში 

დეპარტამენტმა 127 კომპანია შეამოწმა.754 ამასთან, მოამზადა 4 ნორმატიული აქტის 

პროექტი და დამატებით იმუშავა 1 ნორმატიულ აქტზე.755 თუმცა, ევროკავშირთან 

ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად, 2019 წლის 1 სექტემბრამდე უნდა 

                                                   
751 განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის საქმიანობები, ადმინისტრაციული და დამხმარე 

მომსახურების საქმიანობები და ხელოვნება, გართობა, დასვენება. 

752 2018 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი 31% იყო, 2017 წელს კი, როდესაც შემოწმება მიმდინარეობდა, 

მხოლოდ სახელმწიფო პროგრამის საფუძველზე, 6% (საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 

„საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, (2018), გვ. 

188). 

753 „შრომის პირობების ინსპექტირების 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №682 დადგენილება; „იძულებითი შრომისა და 

შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით სახელმწიფო ზედამხედველობის 

განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 მარტის №112 

დადგენილება. 

754 იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის შესაძლო ნიშნები არცერთ შემთხვევაში არ 

გამოვლენილა. 

755 მომზადდა შემდეგი ნორმატიული აქტების პროექტები: ეკონომიკური საქმიანობის პრიორიტეტული 

დარგების განსაზღვრის მეთოდებისა და რისკის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ; 

საწარმოში/ორგანიზაციაში/დაწესებულებაში შესვლისა და შემოწმების (ინსპექტირების) წესისა და 

პირობების დამტკიცების შესახებ; ორსული, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალების 

ჯანმრთელობისთვის მავნე ან/და განსაკუთრებული რისკის შემცველი სამუშაოების დამტკიცების 

თაობაზე; საქართველოს ტერიტორიაზე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დამდგარი 

უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების შემთხვევების სავალდებულო დაზღვევის 

(მინიმალური პაკეტის) წესისა და პროცედურების შესახებ. შევიდა ცვლილება შრომის უსაფრთხოების 

სპეციალისტის აკრედიტებულ პროგრამაში. 
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მიღებულიყო შრომით პირობებსა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული კიდევ სამი 

ნორმატიული აქტი,756 რომელთათვისაც საბოლოო სახის მიცემა საანგარიშო პერიოდში ვერ 

მოხერხდა.  

გაზრდილი უფლება-მოვალეობების ფონზე, დეპარტამენტის მიერ შემოწმებული 

ობიექტების რაოდენობის მკვეთრი შემცირება და შესაბამისი საერთაშორისო 

ვალდებულებების შეუსრულებლობა, მიუთითებს, რომ მის ხელთ არსებული რესურსები 

საკმარისი არ არის დაკისრებული ვალდებულებების სათანადოდ შესასრულებლად. 

მიუხედავად იმისა, რომ საანგარიშო პერიოდში შრომის პირობების ინსპექტირების 

სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით 2-ჯერ გაიზარდა, შრომის 

პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი მიმდინარე ეტაპზე წარმოდგენილია მხოლოდ 

40 საშტატო ერთეულით.757 შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით, დაახლოებით 42000 

დასაქმებულზე მოდის 1 შრომის ინსპექტორი,758 მაშინ როცა შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის რეკომენდაციით, გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში ყოველ 20000 

დასაქმებულზე უნდა განისაზღვრებოდეს 1 შრომის ინსპექტორი.759 ამდენად, 

აუცილებელია, რომ არ გაჭიანურდეს შრომის ინსპექტორთა რაოდენობის დაგეგმილი 

ზრდა, რომელმაც წლის პირველ კვარტალში 100-ს უნდა მიაღწიოს.760 შრომის ინსპექტორთა 

მუშაობის ეფექტიანობისთვის, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტი ასევე 

მოითხოვს მათ ადგილობრივი ოფისებით უზრუნველყოფას.761 

                                                   
756 ხსენებულ ნორმატიულ აქტებს ქვეყნის კანონმდებლობაში შემდეგი დირექტივების მოთხოვნათა 

იმპლემენტაცია უნდა მოეხდინა: 89/654/EEC დირექტივა სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა და 

ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე; 2009/104/EC დირექტივა სამუშაო ადგილზე 

მუშაკთა მიერ სამუშაო მოწყობილობების გამოყენებისათვის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე; 90/270/EEC დირექტივა მონიტორიან დანადგარებთან მუშაობისთვის 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის 

გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის, დანართი XXX). 

757 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრის №01/371 წერილი. 

758 გამოყენებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბოლო მონაცემი, რომლის 

მიხედვითაც 2018 წელს საქართველოში დასაქმებულთა რაოდენობა 1694.2 ათას კაცს შეადგენდა. 

759 „სტრატეგიები და პრაქტიკა შრომის ინსპექციისთვის“, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, 2006, გვ. 4, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2RT1r5z>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

760 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრის №01/371 წერილი. 

761 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის №81 კონვენცია მრეწველობისა და ვაჭრობის სფეროში შრომის 

ინსპექციის შესახებ, C081, 1947, მუხ. 11. მაგალითისთვის, შრომის ინსპექციის სისტემა ლატვიაში, რომლის 

მოსახლეობაც საქართველოს მოსახლეობაზე თითქმის ორჯერ ნაკლებია, სათაო ოფისისა და ხუთი 

რეგიონული ცენტრისაგან შედგება, რომლებიც, თავის მხრივ, რამდენიმე ქვედაყანოფს აერთიანებს 

(ლატვიის შრომის ინსპექციის 2018 წლის წლიური ანგარიში, გვ. 7, ხელმისაწვდომია: 

<http://www.vdi.gov.lv/files/sdo_2018_en_gala.pdf>. 

https://bit.ly/2RT1r5z
http://www.vdi.gov.lv/files/sdo_2018_en_gala.pdf
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ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტის წარმატებული საქმიანობისთვის, აუცილებელია მისი ორგანიზაციული 

და სტრუქტურული გაძლიერება. 

წინადადებები 

 საქართველოს პარლამენტს: 

 დააჩქაროს საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება, რათა შრომის 

ინსპექტორები, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე ზედამხედველობის 

მსგავსად, შესაბამისი უფლებამოსილებებით (თავისუფალი დაშვების მანდატით) 

და აღსრულებადი მექანიზმებით (სანქციების გამოყენების შესაძლებლობით) 

აღიჭურვონ შრომის კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის 

შემოწმების პროცესშიც. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 უზრუნველყოს ნორმატიული აქტების მიღება სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა 

და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე 1989 წლის 30 ნოემბრის 

საბჭოს 89/654/EEC დირექტივის, სამუშაო ადგილზე მუშაკთა მიერ სამუშაო 

მოწყობილობების გამოყენებისათვის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე 2009 წლის 16 სექტემბრის ევროპარლამენტისა 

და საბჭოს 2009/104/EC დირექტივისა და მონიტორიან დანადგარებთან 

მუშაობისთვის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების 

შესახებ 1990 წლის 29 მაისის საბჭოს 90/270/EEC დირექტივის დებულებათა 

შესასრულებლად 

 გატარდეს სათანადო ღონისძიებები შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

„მრეწველობასა და ვაჭრობაში შრომის ინსპექციის შესახებ“ №81, „შრომის 

ინსპექციის (სოფლის მეურნეობაში) შესახებ“ №129 და „სამუშაო ადგილებზე 

ჯანმრთელობის უსაფრთხოების შესახებ“ №155 კონვენციების რატიფიკაციისთვის 

საჭირო პროცედურების დასაწყებად. 

საქართველოს მთავრობას და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 დააჩქარონ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ორგანიზაციული 

და სტრუქტურული გაძლიერება, მათ შორის, რეგიონული ოფისებით აღჭურვის 

გზით. 
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15. ჯანმრთელობის დაცვის უფლება 

 

2019 წელს სახელმწიფომ  ჯანდაცვის სისტემის რეფორმის ახალი ტალღა წამოიწყო. 

პოლიტიკური განაცხადის თანახმად, იგი მოიცავს ადამიანზე ორიენტირებული 

პოლიტიკის შემუშავებას, დაფინანსების ახალ მოდელზე გადასვლას (DRG)762 და 

მომსახურების ტარიფების გათანაბრებას. სახელმწიფოს მხრიდან გაცხადებული 

ინიციატივების მიუხედავად, სამედიცინო მომსახურების გამწევთა მხრიდან 

დაფინანსების მოდელში შეტანილ ცვლილებებს ძალიან უარყოფითი გამოხმაურება 

მოჰყვა, ამასთან გამოწვევად რჩება საყოველთაო, პირველადი და კიბოს წინააღმდეგ 

მიმართული ჯანდაცვის პროგრამების ეფექტიანი აღსრულება, რომელთა მიზანი 

ჯანდაცვის შესაბამის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოსახლეობისთვის 

ფინანსური ტვირთის შემცირება უნდა იყოს.  

 

მწვავედ დგას  სოფლად პირველადი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის, სოფლის ექიმების 

და ექთნების შრომის პირობების გაუმჯობესების, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების და  

უწყვეტი პროფესიული განათლების სავალდებულო სისტემის დანერგვის  საკითხები. 

 

ასევე, მწვავე პრობლემად რჩება მედიკამენტებზე წვდომის და ხარისხთან 

დაკავშირებული პოლიტიკის აქტიური და თანმიმდევრული განხორციელება. ამავე 

პერიოდში ლეგიტიმური კითხვები გააჩინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის 

გამოქვეყნებამაც, C-ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამის ეფექტიანად განხორციელებასთან 

დაკავშირებით. 

 

კვლავ გამოწვევად რჩება მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირების მიერ 

სოციალური თუ ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობა საქართველოში.  

 

15.1. პირველადი ჯანდაცვის სისტემის გამოწვევები 

 

2019 წლის დასაწყისში, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ განსაზღვრა გლობალური 

ჯანდაცვის 10 ყველაზე მნიშვნელოვანი საფრთხე, რომელთა შორის არის სუსტი 

პირველადი ჯანდაცვა. ეს რგოლი ადამიანების პირველი შეხების წერტილია ჯანდაცვის 

სისტემასთან, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს სრული, ხელმისაწვდომი და მოცულობითი 

დახმარება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში.763    

                                                   

762 ანაზღაურების ახალი სისტემა დიაგნოზთან შეჭიდებული ჯგუფების (DRG) მოდელზე გადასვლას 

გულისხმობს, რომლის თანახმადაც პაციენტის დიაგნოზი, ასაკი, ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობა და 

სხვა კრიტერიუმები განსაზღვრავს დაფინანსების მოცულობას. 
763 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/33Voilt>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/33Voilt
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საქართველოს პირველადი ჯანდაცვის სისტემის პრობლემების, ბარიერებისა და 

საჭიროებების დადგენაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები მთავარ ბარიერად 

პოლიტიკური ნების არარსებობას მიიჩნევენ. მათი შეფასებით, პირველადი ჯანდაცვის 

განვითარებას/გაძლიერებას არ მინიჭებია უმაღლესი პრიორიტეტი და არ მოქცეულა 

ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემისათვის მნიშვნელოვანი ამოცანების სათავეში.764  

სახალხო დამცველის შეფასებით, ამ მიმართულებით კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად 

რჩება პირველადი ჯანდაცვის სისტემის ორგანიზაციული მოწყობის მოდელი და 

მარეგულირებელი გარემო, პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებსა და ჰოსპიტალურ 

დაწესებულებებს შორის სუსტი უკუკავშირი, მომსახურების ფრაგმენტულობა, ნაკლები 

ყურადღება დაავადებათა პრევენციაზე, მათ ადრეულ გამოვლენასა და მართვაზე. 

პრობლემას წარმოადგენს პირველადი ჯანდაცვის რგოლში მომუშავე სამედიცინო 

პერსონალის უწყვეტი პროფესიული სამედიცინო განათლების მიღების მწირი 

შესაძლებლობაც.  

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით 

მომზადებული რეკომენდაციებიც მიუთითებენ, რომ ქვეყანაში პირველადი ჯანდაცვა 

ძირეულ რეფორმას საჭიროებს. ხელისუფლებამ უნდა შეიმუშაოს პირველადი ჯანდაცვის 

შესრულების ინდიკატორები და სამიზნე ნიშნულები, დანერგოს ახალი სერვისები, 

განსაკუთრებით, არაგადამდები დაავადებების პრევენციასა და მკურნალობაში არსებული 

პრობლემების აღმოსაფხვრელად.765 

2019 წლის ბოლოს განხორციელებული ცვლილებები, სამედიცინო მომსახურების ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით, გულისხმობს „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 

პროგრამაში“ ჩართული სამედიცინო დაწესებულებებისთვის საქმიანობის ახალი 

კრიტერიუმების შემოღებას (სელექციური კონტრაქტირება).766 მნიშვნელოვანია, 

აღნიშნული ცვლილებებით  ზემოაღნიშნული პრობლემების მოგვარებაც დაიწყოს.    

„სოფლის ექიმის“ სახელმწიფო პროგრამა 

პირველად ჯანდაცვაში სოფლის ექიმების რგოლი, ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის 

უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი კომპონენტია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია 

(WHO) მიიჩნევს, რომ ის არის არსებითი, აუცილებელი ჯანდაცვა, რომელიც 

                                                   
764  „ველფეარ ფაუნდეშენის“ (Welfare Foundation) კვლევა „სუსტი პირველადი ჯანდაცვა - ჯანდაცვაზე 

საყოველთაო ხელმისაწვდომობის მიღწევის ძირითადი ბარიერი“, 2019 წ. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: 

< https://bit.ly/2vYuX1x > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

765 Quality of primary health care in Georgia - WHO European Centre for Primary Health Care Health Services Delivery 

Programme Division of Health Systems and Public Health 2018  ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2Uss16I  

>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 
766 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 იანვრის №15 დადგენილება. 

https://bit.ly/2vYuX1x
https://bit.ly/2Uss16I
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ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საზოგადოების ყველა წევრისათვის და ოჯახისათვის, 

ითვალისწინებდეს მათ სრულ თანადგომას ჯანმრთელობის დაცვის საქმეში.767 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია, საქართველოს მთავრობამ, მოსახლეობის 

განსაკუთრებული საჭიროების შესაბამისად, ხელი შეუწყოს ჯანდაცვის 

ინფრასტრუქტურის შემდგომ განვითარებას, როგორც სახელმწიფო ასიგნებებით, ისე 

კერძო ინვესტიციების მოზიდვისთვის ხელის შეწყობით. სახალხო დამცველის აპარატმა 

2019 წელს, საქართველოს 17 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, 70-ზე მეტი სოფლის 

ამბულატორია შეისწავლა. მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი მწვავე პრობლემები 

უკავშირდება როგორც ინფრასტრუქტურას (მოუწესრიგებელი შენობები, გაუმართავი 

საკომუნიკაციო და სანიტარულ-ჰიგიენური სისტემები), ისე კვალიფიციური დამხმარე 

პერსონალის (ექთნების) ნაკლებობას. „სოფლის ექიმის“ პროგრამის სუსტად განვითარების 

ერთ-ერთ მიზეზად სახელდება სამედიცინო პერსონალის (ექიმების და ექთნების) დაბალი 

ანაზღაურება, რომელიც გაწეულ შრომას არ შეესაბამება და სამედიცინო პერსონალს 

უკარგავს ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების გაწევის მოტივაციას. სოფლის ექიმის 

მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება თვეში 650 ლარის, ხოლო ექთნის/ფერშლის - 

თვეში 455 ლარის ოდენობით. ამ ანაზღაურების ფარგლებში შედის კომუნალური და 

ტრანსპორტირების ხარჯიც და საჭირო მედიკამენტებისა და სამედიცინო ნივთების 

შესყიდვაც. ასევე სერიოზული პრობლემაა სამედიცინო პერსონალის (ექიმი/ექთანი) 

პროფესიული უნარ–ჩვევების განვითარება და კვალიფიკაციის უწყვეტი ამაღლება. 

15.2. მაღალკვალიფიციური დამხმარე სამედიცინო კადრები 

 

პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა პირდაპირ კავშირშია სამედიცინო 

პერსონალის შრომის მდგომარეობასთან.768 ექთნის/ფერშლის ინსტიტუტი პაციენტებს 

დაავადების ან რეაბილიტაციის პროცესში მოვლის დაგეგმვაში ეხმარება, ფიზიკური, 

მენტალური და სოციალური ასპექტების გათვალისწინებით. ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზის თანახმად, ევროპის რეგიონის 53 ქვეყანას შორის 

საქართველო 100 000 მოსახლეზე ექთნების რაოდენობის მიხედვით, ბოლოსწინა ადგილს 

იკავებს.769 2019 წელს ჩატარებული კვლევების მიხედვით,  გამოკითხულთა 95% კანონით 

დადგენილ 40 საათზე მეტს მუშაობს; 84.6%-ის ხელფასი 500 ლარზე ნაკლებია; 100% 

ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის ანაზღაურებას არ იღებს არც ჩვეულებრივ და არც უქმე 

დღეებში. არც კერძო და არც სახელმწიფო დონეზე არ არსებობს სამედიცინო 

                                                   
767  Universal health coverage 2019 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://goo-gl.su/oAFV> 

768 Modeling and Managing the patients’ need for clinical care ENHANCING EVIDENCE-BASED PRACTICE AND 

MANAGEMENT ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3ayewrK   > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

769 European Health for All family of databases ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2JrTYW8   > [ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/3ayewrK
https://bit.ly/2JrTYW8
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დაწესებულებებში დასაქმებულთა სამუშაოს სიმძიმისა და დატვირთვის შესახებ 

რეგულაცია.770 

წლებია, სახელმწიფო აცხადებს, რომ მიმდინარეობს მუშაობა ჯანდაცვის სექტორში 

ადამიანური რესურსების განვითარების პოლიტიკასა და გრძელვადიან გეგმაზე, რომელიც 

მოიაზრებს კადრების საჭიროებებს დეფიციტური/პრიორიტეტული სპეციალობებისა და 

სპეციალისტების რეგიონულ ჭრილში გადანაწილების სპეციფიკის გათვალისწინებით.771  

შექმნილია „საექთნო საქმიანობის განვითარების ეროვნული საბჭო“, დამტკიცდა საექთნო 

საქმის განვითარების სტრატეგია772, მაგრამ კვლავ პრობლემურია ამ მიმართულებით 

პროფესიული რეგულირების მექანიზმებისა და ფორმალური უწყვეტი სამედიცინო 

განათლების სისტემის არარსებობაც, რაც მოქმედებს როგორც პროფესიის პრესტიჟზე, ისე 

ექთანთა კვალიფიკაციაზე და პირდაპირ და ყოველდღიურ რეჟიმში აისახება თითოეული 

ჩვენგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე.  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია შემუშავდეს ექთნების/ფერშლის 

ფუნქციური და შრომითი საქმიანობის სტანდარტები, ჩამოყალიბდეს უწყვეტი 

პროფესიული განვითარებისა და პროფესიული რეგულირების მდგრადი სისტემა. 

 

15.3. ონკოლოგიური პაციენტების უფლებები 

 

ექსპერტთა პროგნოზით, მსოფლიოში კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის არსებული 

დონე, რომელიც წელიწადში დაახლოებით 8.2 მილიონს შეადგენს, გაიზრდება და 2030 

წლისათვის 13 მილიონს გადააჭარბებს.773 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მიზნად 

ისახავს გააძლიეროს ძალისხმევა კიბოს ადრეული დიაგნოზის დასმის, სკრინინგის, 

მკურნალობის, აგრეთვე, პალიატიური მოვლისა და დახმარების აღმოჩენისთვის, 

მკურნალობის შემდეგ, მათ შორის, ბავშვობაში კიბოს შემთხვევაში.774  

საქართველოს სახელმწიფოს გაცხადებული პოლიტიკაა ონკოლოგიური დაავადებების 

მკურნალობის თანამედროვე და მაღალეფექტიანი მეთოდების დანერგვა.775 თუმცა 

                                                   
770 „სოლიდარობის ქსელის“ კვლევა „ექთნების შრომის პირობები საქართველოში“, 2019წ. ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია; <https://goo-gl.su/YvMtn9  > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

771 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №724 „2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის 

დაცვის სახელწიფო კონცეფციის“ დამტკიცების თაობაზე.   
772 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №334 „საექთნო საქმის განვითარების სტრატეგიის 

დამტკიცების თაობაზე“.  
773 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2WTVhVN >[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

774 Cancer prevention and control in the context of an integrated approach. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია; < 

https://bit.ly/2WTVhVN > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

775 ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2018-2021 წლებისათვის, დოკუმენტი 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3dFKGUm   > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://goo-gl.su/YvMtn9
https://bit.ly/2WTVhVN
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70-REC1/A70_2017_REC1-en.pdf#page=27
https://bit.ly/2WTVhVN
https://bit.ly/3dFKGUm
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ცალკეული და სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამა776 - საყოველთაო ჯანდაცვის, 

ონკოპრევენციის პროგრამის, პალიატიური მზრუნველობის და ადგილობრივი 

მუნიციპალური ბიუჯეტების ფარგლებში,777 - რომელიც უზრუნველყოფს  ონკოლოგიური 

დაავადების ლაბორატორიული გამოკვლევების და ოპერაციების ხარჯების ანაზღაურებას 

დაზღვევის პაკეტების შესაბამისი ლიმიტისა და თანაგადახდის გათვალისწინებით, ქმნის 

არათანაბარ და განსხვავებულ მიდგომას ბენეფიციარის ფინანსური სტატუსიდან 

გამომდინარე.778 არასრული დაფინასების გამო, ამ მძიმე სენით დაავადებულ პაციენტებს 

საკუთარი ხარჯებით ან კვლავ სახელმწიფო/მუნიციპალური პროგრამის დახმარებით 

უწევთ თანხის შევსება სამედიცინო დაწესებულების მიერ დადგენილ ტარიფამდე. 

სამწუხაროა, რომ სახელმწიფო არ იზიარებს სახალხო დამცველის რეკომენდაციას და 

დღემდე არ იღებს ონკოლოგიურ დაავადებათა ერთიან სახელმწიფო პროგრამას, რომლის 

არსებობა და  ეფექტიანად მართვა არსებითად გააუმჯობესებს კიბოს პაციენტების 

მკურნალობას და წამლებზე წვდომას, ასევე გააჩენდა კიბოს პრევენციის მიმართულებით 

მუშაობის შესაძლებლობას.  

 

15.4. მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა და ხარისხი 

 

ჯანმრთელობის უფლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია მედიკამენტების 

ხელმისაწვდომობა, რომლის გარეშე წარმოუდგენელია ჯანმრთელობის შენარჩუნება ან 

ავადობის დაძლევა. ამბულატორიულ მომსახურებასა და მედიკამენტებზე ფასების ზრდა 

779 მძიმე ტვირთად აწვება მოსახლეობას. მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის პრობლემას 

საქართველოში, როგორც გამოწვევას, ეხმიანება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 

ჯანდაცვის დაფინანსების თემაზე გამოქვეყნებული ანგარიში „Can people afford to pay for 

health care?“.780 ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 14% 

                                                   
776„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა“, „დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და 

სკრინინგის“ სახელმწიფო პროგრამა. 

777 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშები საქართველოში ადამიანის უფლებათა  და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, გვ. 196. 

7782017 წლის 1 მაისიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დიფერენცირებული პაკეტები ამოქმედდა. 

დიფერენცირება ეფუძნება პირის დაზღვევის სტატუსს და მისი შემოსავლების შესახებ მიწოდებულ 

ინფორმაციას. მოქალაქეები, რომელთა შემოსავალი წელიწადში 40 000 ლარს აღემატება, ვერ 

სარგებლობენ პროგრამით დაფინანსებული სერვისებით, ხოლო ისინი, რომელთა ყოველთვიური 

შემოსავალი 1000 ლარზე ნაკლებია/მეტია, სარგებლობენ დიფერენცირებული სერვისებით 

თანადაფინანსების პრინციპის გათვალისწინებით. თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან ორივე კატეგორიის 

მოქალაქეებზე თანაგადახდის წილი მცირეა და სრულად ვერ უზრუნველყოფს სერვისებზე ფინასურ 

ხელმისაწვდომობას. 

779 „საქსტატის“ მონაცემებით, მედიკამენტის ფასი 2018 წელს (4%-ით) გაიზარდა. 2019 წლის სექტემბრის 

მონაცემებით კი, ბოლო 1 წელიწადში ფარმაცევტული ნაწარმის ფასი 6.6%-ით არის 

მომატებული. ინფორმაცია ხელმისაწვდლომია: https://bit.ly/2Uvgzrd>  [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

780   ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3dEjKEo  > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/2Uvgzrd
https://bit.ly/3dEjKEo
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განიცდის ჯანდაცვაზე კატასტროფულ დანახარჯს.781 პაციენტის გადახდების 

სტრუქტურაში მედიკამენტებზე გადახდილ თანხებს წამყვანი ადგილი - 60% უჭირავს. 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია განვითარებადი ქვეყნებისთვის წამლის და 

ფარმაცევტული ბაზრის  საქმიანობის სფეროს რეგულირებას დიდ გამოწვევად მიიჩნევს 

და ქვეყნებს მოუწოდებს, არსებული ნაკლოვანებების აღმოჩენით და ხარვეზების 

გამოსწორებით, უზრუნველყონ სფეროს ეფექტიანი რეგულირება.782 

გარდა დაფინანსებისა, პრობლემას წარმოადგენს მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა. 

მოსახლეობის კეთილდღეობის 2017 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, საქართველოში 

ოჯახები ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯების 69%-ს მედიკამენტების შესაძენად ხარჯავენ. 

ზოგიერთი ოჯახი სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე ჯიბიდან გაწეულ 

ხარჯებს კატასტროფულად მაღალს უწოდებს. კვლევები აჩვენებს, რომ 2017 წელს 

შინამეურნეობების დაახლოებით 27%-მა აღნიშნა, რომ მედიკამენტების შეძენა მათთვის 

უმთავრესი პრობლემა იყო.783 2019 წელს გამოქვეყნდა „ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრის“ მე-

12 ტალღა, რომელშიც განხილულია საქართველოში მედიკამენტების ფასების ზრდის 

საგანგაშო დინამიკა. გამოკითხული მოსახლეობის 72.6 % აღნიშნავს, რომ 2015-2019 წლების 

პერიოდში მედიკამენტების ფასები მნიშვნელოვნად გაიზარდა.784  

სახალხო დამცველი წინა წლების ანგარიშებში მიუთითებდა, რომ მნიშვნელოვანია 

სახელმწიფომ უზრუნველყოს გენერიკების785 ხელმისაწვდომობის გაზრდა. უნდა 

გაგრძელდეს წამლების ფიზიკური ხელმისაწვდომობის რეგულარული მონიტორინგი. 

სამკურნალო საშუალებების ხარისხის უზრუნველსაყოფად, უსაფრთხოების და დაცული 

პირობების შესაქმნელად, მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის სამინისტრომ უზრუნველყოს 

ფარმაცევტული საქმიანობების (ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოების, შემდგომი 

კვლევის, დისტრიბუციის, შენახვა-განთავსების, სარეალიზაციო პირობების შემუშავების) 

გაუმჯობესებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება.786   

                                                   
781 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის შესაბამისად, კატასტროფულ დანახარჯად 

მიიჩნევა ისეთი ხარჯები, რომელიც შეადგენს მთლიანი საყოფაცხოვრებო ხარჯების (კვების, ბინის ქირისა 

და  კომუნალური ხარჯების გამოკლებით) 40%-ზე მეტს. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/2UvzZMk> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

782 REGULATION OF PHARMACEUTICALS IN DEVELOPING COUNTRIES, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < 

https://bit.ly/2vYvWPh >[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

783 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია; < https://uni.cf/2yfVQPf >[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

784 ფონდ „კურაციოს“ პროექტი, რომელიც მოიცავს საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე 

პროცესებზე დაკვირვების და შეფასების ანალიზს. ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრი - ტალღა XII, 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2JrUW4I > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

785 ქიმიური ნივთიერების შემცველი პრეპარატი - აქტიური ფარმაცევტული ნივთიერება, იდენტურია 

კომპანიის მიერ დაპატენტებული, მედიკამენტის ორიგინალური შემქმნელის მიერ. მისი წარმოება და 

გაყიდვა ხდება პატენტის ამოწურვის შემდეგ და, შესაბამისად ფასიც უფრო დაბალია. 
786 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის ანგარიშები საქართველოში ადამიანის უფლებათა  და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, გვ. 217. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < 

https://bit.ly/2JpNAhZ  > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/2UvzZMk
https://bit.ly/2vYvWPh
https://uni.cf/2yfVQPf
https://bit.ly/2JrUW4I
https://bit.ly/2JpNAhZ
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საკითხის მნიშვნელობის და განსაკუთრებულად კრიტიკული საზოგადოებრივი 

ინტერესის გათვალისწინებით, უმნიშვნელოვანესი იქნება, სახელმწიფომ მოახდინოს ამ 

სფეროს მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის შეფასება, მისი შეცვლა/განახლება  და 

ევროპული სტანდარტების ეტაპობრივი დანერგვა, აუცილებელ მედიკამენტებზე წვდომის 

გაფართოება. მნიშვნელოვანია ხარისხის კონტროლის არსებული მექანიზმების დახვეწა 

და სიახლეების დანერგვა, ასევე, მედიკამენტების ფასის რეგულირების მიმართულებით 

ქმედითი და დროული ღონისძიებების გატარება.   

15.5. ნარკოპოლიტიკა 

 

წლებია, საქართველოს სახალხო დამცველი მხარს უჭერს მკაცრი და სადამსჯელო 

ნარკოპოლიტიკის ჩანაცვლებას ზრუნვასა და მკურნალობაზე ორიენტირებული 

მიდგომით.787 

2015-2016 წლებში სახალხო დამცველმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

სარჩელებით მიმართა, რომლებიც ე.წ. ქუჩის ნარკოტესტირებას, მის საფუძველზე პირის 

ადმინისტრაციული წესით დასჯისა და ამ ანალიზის შედეგის, სისხლის სამართლის 

პროცესში, როგორც მტკიცებულების გამოყენების კონსტიტუციურობის საკითხს ეხებოდა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ერთი კონსტიტუციური სარჩელის შეტანიდან ხუთ წელზე მეტი 

გავიდა და მისი არსებითი განხილვა ორ წელზე მეტია, რაც დასრულდა, ანგარიშზე 

მუშაობის პერიოდისთვის (2020 წლის მარტი), სასამართლოს გადაწყვეტილებები ჯერ 

კიდევ არ იყო გამოტანილი. 

აღსანიშნავია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019 წლის 2 აგვისტოს 

(№1/6/770) გადაწყვეტილებაც, რომლითაც სახალხო დამცველის კონსტიტუციური სარჩელი 

დაკმაყოფილდა. საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სადავო 

ნორმების ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც სანქციის სახით ადმინისტრაციული 

პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის გამოყენების შესაძლებლობას 

ითვალისწინებდა ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგისა და პრეკურსორის 

მოხმარებისთვის და ერთი მოხმარებისთვის საჭირო ოდენობით დამზადების, შეძენისა და 

შენახვისთვის, თუ ეს ნივთიერება სწრაფ მიჩვევას ან აგრესიულ ქცევას არ იწვევს.  

გარდა ამისა, სახალხო დამცველი მხარს უჭერს 2017 წლის 22 ივნისს „საქართველოს 

ნარკოტიკის ეროვნული პლატფორმის“ ავტორობითა და საქართველოს პარლამენტის 

წევრთა (ა. ზოიძე, ლ. კობერიძე, დ. ცქიტიშვილი, ს. ქაცარავა და ი. ფრუიძე) მიერ 

ინიცირებულ კანონპროექტს, რადგან იგი ყველაზე მეტად თავსებადია ნარკომანიის 

წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგიით განსაზღვრულ ამოცანებთან. სახალხო 

დამცველმა კანონპროექტის დროული განხილვისა და მიღების მიზნით, წინა წლის 

საპარლამენტო ანგარიშებში, წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს. 

                                                   
787 მაგ., იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 199-201. 
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სამწუხაროდ, საკანონმდებლო ცვლილებები დღემდე არ განხორციელებულა. 

კანონპროექტთა პაკეტის განხილვა, 2018 წლის მეორე ნახევრიდან აღარ განახლებულა.  

პარალელურად, პრობლემურია საერთო სასამართლოების პრაქტიკა ნარკოტიკულ 

დანაშაულთან დაკავშირებით. სასამართლო გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანისას 

მტკიცების დაბალი სტანდარტით კმაყოფილდება. ნეიტრალური მტკიცებულებების 

ნაკლებობა და გამამტყუნებელი განაჩენის, ძირითადად, მხოლოდ პოლიციელების 

ჩვენებებსა და ქიმიურ ექსპერტიზაზე788 დაყრდნობით გამოტანის პრაქტიკა, კვლავ 

შენარჩუნებულია, რაც ვერ აკმაყოფილებს განაჩენის გამოტანისთვის დადგენილ 

გონივრულ ეჭვს მიღმა მტკიცებულებით სტანდარტს - ერთმანეთთან შეთანხმებული, 

აშკარა და დამაჯერებელი მტკიცებულებების ერთობლიობის შესახებ. სასამართლოს 

მსგავსი დამოკიდებულება ახალისებს სამართალდამცავებს, შეინარჩუნონ გამოძიების ის 

დაბალი ხარისხი, რაც ნარკოდანაშაულთან ბრძოლის პროცესში აქვთ შერჩეული. კვლავ 

პრობლემურია გამოძიების, საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედებების 

წინაპირობის/ინფორმაციის წყაროს გადამოწმებაზე დაცვის მხარისა და სასამართლოს 

წვდომის შეზღუდული უფლებამოსილება. კერძოდ, როგორც წესი, პირის დაკავება და მისი 

პირადი ჩხრეკა ტარდება მას შემდეგ, რაც სამართალდამცავები ოპერატიულ ინფორმაციას 

მიიღებენ, ხოლო ამ ოპერატიული, კონფიდენციალური წყაროს მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციის გადამოწმების მექანიზმი არ არსებობს. ამ მიმართულებით, საპროკურორო 

ზედამხედველობის არარსებობაც დამატებით ამცირებს პოლიციელების 

ანგარიშვალდებულების მოლოდინს და ზრდის გამომძიებლების შესაძლო 

არაკეთილსინდისიერების რისკებს.789  

წინადადებები 

 საქართველოს პარლამენტს: 

 განაახლოს 2017 წლის 22 ივნისს „საქართველოს ნარკოტიკის ეროვნული 

პლატფორმის“ ავტორობით და საქართველოს პარლამენტის წევრთა (ა. ზოიძე, ლ. 

კობერიძე, დ. ცქიტიშვილი, ს. ქაცარავა და ი. ფრუიძე) მიერ ინიცირებული №8700/2-

1 კანონპროექტთა პაკეტის განხილვა და მიღება. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 შეიმუშაოს ერთიანი სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს 

ონკოლოგიურ დაავადებათა ახალი შემთხვევების დროულად გამოვლენას, კიბოს 

                                                   
788 ქიმიური ექსპერტიზებით დგინდება დაკავებული პირებისგან ამოღებული ნივთიერების 

შემადგენლობა, ნარკოტიკული საშუალების ოდენობა და სახეობა. 

789 იხ. „ნარკოპოლიტიკა საქართველოში“ (შეჩერებული რეფორმა და ახალი ტენდენციები)“, ადამიანის 

უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), 2019. 
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გავრცელების შეფერხებას და ონკოლოგიური პაციენტებისათვის მკურნალობის 

ხელმისაწვდომობას. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს: 

 შეიმუშაოს მკაფიო და დროში გაწერილი გეგმა პაციენტის საჭიროებებზე 

ორიენტირებული, მაღალხარისხიანი პირველადი ჯანდაცვის სერვისების 

(პრევენცია, სკრინინგი, მკურნალობა, მართვა) ეფექტიანად და ხარისხიანად 

მისაწოდებლად 

 საყოველთაო ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული 

სამედიცინო სერვისების ტარიფების ფორმირების პროცესი წარმართოს წინასწარ 

ცნობილი მეთოდოლოგიის საფუძველზე, გამჭვირვალედ, ჯანდაცვის სფეროს 

ექსპერტებისა და საზოგადოების ფართო ჩართულობით 

 დანერგოს სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემა, 

რომლითაც დადგინდება შესაბამისი ინდიკატორები და პროაქტიულად 

განხორციელდება მათი შესრულების მონიტორინგი  

 შეიმუშაოს სწრაფი და ეფექტიანი ღონისძიებების გეგმა, რომელიც 

უზრუნველყოფს საექთნო ადამიანური რესურსის განვითარებას, დამხმარე 

სამედიცინო პერსონალის (ექთნის/ფერშლის) პროფესიული საქმიანობის და 

შრომითი პირობების სტანდარტების და უწყვეტი პროფესიული განვითარებისა და 

პროფესიული რეგულირების სისტემის ჩამოყალიბებას. 
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16. სოციალური უზრუნველყოფის უფლება 

 

2019 წელს, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სოციალური უზრუნველყოფის 

უფლების დაცვას აქტიურად აკვირდებოდა.790 წინამდებარე თავი ქვეყანაში არსებული 

სოციალური დაცვის სისტემის ეფექტიანობას და „მიზნობრივი სოციალური დახმარების“ 

პროგრამის გამოწვევებს განვიხილავთ. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

შესწავლის მეთოდოლოგიაში საანგარიშო პერიოდში ასახული პოზიტიური ცვლილებების 

მიუხედავად,791 კვლავ გამოწვევად რჩება საარსებო შემწეობის დანიშვნის ვადების 

ადმინისტრირების პრობლემა. გარდა ამისა, გასულ წლებში, საქართველოს რეგიონებსა და 

დედაქალაქში კვლავ პრობლემა იყო შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სათანადო კვების 

უფლებაზე ხელმისაწვდომობა. 

16.1. მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის ეფექტიანობის 

შეფასება 

 

საპარლამენტო ანგარიშის მომზადების პერიოდისთვის საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნულ სააგენტოს დათვლილი არ ჰქონია 2019 წელს აბსოლუტურ ზღვარს ქვემოთ მყოფი 

მოსახლეობის წილი ქვეყნის მთელ მოსახლეობასთან, რის მიხედვითაც განისაზღვრება, 

თუ რამდენ ადამიანს არ მიუწვდება ხელი აუცილებელ მინიმალურ საარსებო პირობებზე. 

თუმცა 2018 წელს საქართველოს მოსახლეობის 20.1% სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს 

ქვემოთ ცხოვრობდა,  მათგან სოფლად სიღარიბეში მცხოვრები იყო 23.1%, ხოლო ქალაქად - 

18%.  

საქართველოში მთავრობის მიერ ღარიბი შინამეურნეობებისთვის დახმარების გამწევი 

მთავარი მექანიზმი „მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამაა“, რომელიც 

ითვალისწინებს როგორც ფულად ტრანსფერებს, ისე გარკვეულ არაფულად 

დახმარებებსაც.792 2019 წელს 119,582 შინამეურნეობა (რაც მთელი მოსახლეობის 11.2%-ს 

შეადგენს) „მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის“ ფარგლებში ფულად 

დახმარებას იღებდა. ამის მიუხედავად, სოციალურ დახმარებაზე მოთხოვნილება 

                                                   
790 2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა 80 განცხადება. 

791 2019 წლის იანვრიდან გაიზარდა „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 

წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებით დამტკიცებული წესით 16 წლამდე ბავშვ(ებ)ისთვის 

განსაზღვრული საარსებო შემწეობის ოდენობა 10 ლარიდან 50 ლარამდე. 2019 წლის იანვრიდან 100000-ზე 

ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებში შრომისუნარიანი პირების დასაქმება არ იწვევს საარსებო 

შემწეობის შეწყვეტას და აღნიშნულ ოჯახებს საარსებო შემწეობის მიღება მომდევნო 12 თვის 

განმავლობაში გაუგრძელდებათ, ხოლო მომდევნო 12 თვის განმავლობაში ოჯახს შეუნარჩუნდება 16 

წლამდე ბავშვ(ებ)ისთვის განსაზღვრული საარსებო შემწეობა და სარეიტინგო ქულა. 

792გაეროს ბავშვთა ფონდის (იუნისეფი) ანგარიში „მიზნობრივი სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა 

სიღარიბის სიღრმისეული ანალიზი და სოციალური ტრანსფერებით სიღარიბის შემცირების სიმულაცია“, 

2019წ. გვ. 5. ანგარიში ხელმისაწვდომია: < https://uni.cf/2UwGyOS> [ბოლოს ნანახია: 13.02.2020]. 



289 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

გაცილებით უფრო მაღალია. კერძოდ, 2019 წელს 307,694 ოჯახი დარეგისტრირდა 

მიზნობრივი სოციალური პროგრამების მონაცემთა ბაზაში (რაც მთელი მოსახლეობის 

28.9%-ს შეადგენს), თუმცა სახელმწიფომ ამ ოჯახების მხოლოდ ნაწილის უზრუნველყოფა 

შეძლო საარსებო შემწეობით. შესაბამისად, ბევრი ღარიბი ოჯახი ვერ იღებს სოციალურ 

დახმარებას და სოციალურად დაუცველის სტატუსთან დაკავშირებულ სხვა სერვისებს. 

ყოველივე ეს ქვეყანაში არსებული სიღარიბის მაღალი მაჩვენებლებით არის გამოწვეული.  

სიღარიბე და სოციალური მოწყვლადობა ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი და მწვავე პრობლემაა. ცალკეული სოციალური პროგრამებისა და გასული 

წლის მაისში განხორციელებული რიგი პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად, ქვეყანაში 

არ არსებობს სოციალური დაცვის გამართული სისტემა და შესაბამისი სტრატეგია, 

რომელიც მოსახლეობას სამართლიანი, მიზნობრივი და ეფექტიანი დახმარებით 

უზრუნველყოფდა და მოწყვლადი ჯგუფების გაძლიერებასა და სიღარიბის დაძლევაზე 

იქნებოდა ორიენტირებული.   

მაგალითად, გაეროს ბავშვთა ფონდის ანგარიშის მიხედვით793, მიზნობრივი სოციალური 

დახმარების მიმღები ღარიბი შინამეურნეობების პარალელურად, მაღალია იმ ღარიბი 

შინამეურნეობების რიცხვი, რომლებიც მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას არ ითხოვენ. 

ასეთი ღარიბი შინამეურნეობები ძირითადად სოფლებში ცხოვრობენ. ანგარიშის 

მიხედვით, იმ ღარიბი შინამეურნეობების თითქმის 70%-მა, რომელთაც დახმარება არ 

მოუთხოვია, მიზეზად დახმარების მიღების იმედის არქონა ან ადრე მიღებული უარი 

დაასახელა. ის ფაქტი, რომ ღარიბი შინამეურნეობების ერთი მესამედი მიზნობრივ 

სოციალურ დახმარებას არ ითხოვს, სიღარიბის შემცირების შესაძლებლობას, ამ პროგრამის 

მეშვეობით, მნიშვნელოვნად ზღუდავს.794 

„მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა“ ქვეყანაში 2006 წელს დაინერგა და 

შემუშავდა შინამეურნეობების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების 

მეთოდოლოგია. ამის შემდეგ, მხოლოდ 2014 წელს შეიცვალა შეფასების მეთოდოლოგია.795 

მართალია, ყოველწლიურად შედის გარკვეული ცვლილებები პროგრამაში და, 

შესაბამისად, მეთოდოლოგიაშიც (მათ შორის, მნიშნელოვანია დასაქმების დროს 

მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის გარკვეული ვადით შენარჩუნება), თუმცა 2014 წლის 

შემდეგ არ შეფასებულა პროგრამის ეფექტიანობა, არ შესწავლილა სამომხმარებლო 

ინდექსის გამომთვლელი ფორმულის ეფექტიანობა და შინამეურნეობების საჭიროებები.  

                                                   
793 გაეროს ბავშვთა ფონდის (იუნისეფი) ანგარიში „მიზნობრივი სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა 

სიღარიბის სიღრმისეული ანალიზი და სოციალური ტრანსფერებით სიღარიბის შემცირების სიმულაცია“, 

2019წ. გვ. 14, ცხრილი 1.5. ანგარიში ხელმისაწვდომია: <https://uni.cf/2UwGyOS> [ბოლოს ნანახია: 13.02.2020]. 

794 იქვე გვ. 16. 

795 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის №758 დადგენილება „სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის 

დამტკიცების შესახებ“. 
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ბოლო რამდენიმე წელია სახალხო დამცველი საუბრობს ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის ხარვეზებზე. მიმდინარე წელს გამოიკვეთა, 

რომ საარსებო პროგრამა არ ახალისებს ბავშვების ინტელექტუალურ შრომას. კერძოდ, 

ინტელექტუალური თამაშისგან, შეჯიბრისგან ან მსგავსი ინტელექტუალური შრომის 

შედეგად ბავშვის მიერ მიღებული ჯილდო/თანხა „ოჯახის დეკლარაციის“ შესაბამის 

გრაფაში ოჯახის კონკრეტული წევრის მიერ მიღებულ პირად ფულად შემოსავლად 

აისახება. აღნიშნული ფაქტორი უარყოფითად მოქმედებს სოციალურად დაუცველი 

ბავშვების მოტივაციაზე, მიიღონ და გამოავლინონ ცოდნა, რადგან მათი ოჯახი დახმარების 

დაკარგვის რისკის ქვეშ დადგება. გარდა იმისა, რომ ასეთი მიდგომა სოციალურად 

დაუცველ ბავშვებს თანატოლებთან შედარებით არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს, 

თრგუნავს ბავშვის მოტივაციას, მიიღოს განათლება, წარმოაჩინოს შესაძლებლობები და 

ისწრაფოდეს უკეთესი მომავლისკენ. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ბავშვის 

კეთილდღეობის უზრუნველყოფა სახელმწიფოს დეკლარირებული ვალდებულებაა, 

ამასთან, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და სოციალური გამოწვევების 

დასაძლევად, მნიშვნელოვანია ძლიერი და განათლებული თაობის აღზრდა, აუცილებელია 

შემოსავლებიდან ინტელექტუალური თამაშით ან მსგავსი ინტელექტუალური შრომით 

მიღებული შემოსავლის ცალკე სახეობად გამოყოფა, რათა ამ თანხამ ქულების ოდენობაზე 

არ მოახდინოს გავლენა.  

სახალხო დამცველი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ მოსახლეობის სამართლიანი, 

მიზნობრივი და ეფექტიანი დახმარებით უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია მთავრობამ  

შინამეურნეობების კვლევაზე დაყრდნობით796 შეაფასოს „მიზნობრივი სოციალური 

პროგრამის“ ეფექტიანობა და შედეგების მიხედვით მიიღოს შესაბამისი ზომები. 

16.2. საარსებო შემწეობის ადმინისტრირების ვადები 

 

კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს საარსებო შემწეობის ადმინისტრირების 

ვადაში გაჭიანურება, რაზეც სახალხო დამცველი, წლებია, საუბრობს საპარლამენტო 

ანგარიშებში.797 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან (შემდეგში სააგენტო) 

მიღებული ინფორმაციით798 გვეცნობა, რომ „ოჯახის დეკლარაციის“ შევსებიდან საარსებო 

შემწეობის დანიშვნამდე პერიოდში, შეძლებისდაგვარად მოწმდება ყველა ის მონაცემი, 

რომელსაც ოჯახი ასახავს „ოჯახის დეკლარაციაში“, და ხდება ამ მონაცემების შედარება 

სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირის მიერ 

წარმოებულ ელექტრონულ ბაზებთან. რიგ შემთხვევებში, საჭირო ხდება დამატებითი 

ვიზიტები ოჯახის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის დასაზუსტებლად, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ორგანოებთან თანამშრომლობა კონკრეტულ ოჯახებთან 

დაკავშირებით და სხვა საჭირო პროცედურები, რაც სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე, 

                                                   
796 აღნიშნულ კვლევას პერიოდულობით ატარებს საქართველოს ეროვნული სტატისტიკური სამსახური. 

797 2018 წლის ანგარიში გვერდი 268, 2017 წლის ანგარიში, გვ. 230. 

798 2020 წლის 10 თებერვლის №04/4298 წერილი. 
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დროის საკმაოდ დიდ მონაკვეთს მოითხოვს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ამ 

პროცედურების დასრულების შემდეგ ოჯახს სარეიტინგო ქულა ენიჭება. შესაბამისი 

ფულადი დახმარება ქულის მინიჭების თვიდან მომდევნო მეორე თვეს გაიცემა და თვეთა 

ათვლისას სარეიტინგო ქულის მინიჭების მომდევნო თვე პირველ თვედ მიიჩნევა.799 

შესაბამისად, თანხა ქულის მინიჭებიდან 2 თვის გასვლის შემდეგ გაიცემა. აღნიშნული 

ვადა კი, გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე საკითხის გარკვევისთვის საჭირო ვადებისაგან 

განსხვავებით, არამიზნობრივია და მოწყვლადი ოჯახის საჭიროებების არაპროპორციული.  

16.3. სათანადო კვების უფლება/უფასო სასადილოებზე ხელმისაწვდომობა 

 

სახალხო დამცველი არაერთი წელია საუბრობს სათანადო კვების უფლებაზე 

ხელმისაწვდომობის კუთხით ქვეყანაში არსებულ ძირითად გამოწვევებზე. წინა წლების 

მსგავსად, თბილისის მუნიციპალიტეტში კვლავ პრობლემურია „უფასო სასადილოთი“ 

სარგებლობის მსურველ ბენეფიციართა ძირითად სიაში რეგისტრაციის რიგითობა და 

ჩარიცხულ პირთა კორექტირების საკითხი.800  

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტიდან 

გამოითხოვა ინფორმაცია რეგიონებში „უფასო სასადილოს“ არსებობისა და მათ 

ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. მიღებული ინფორმაცია მუნიციპალიტეტების 

ტერიტორიაზე „უფასო სასადილოს“ განთავსების თაობაზე, ასახულია რუკაზე:  

 

                                                   
799 „მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №225 ბრძანების მე-4 მუხლის 

მე-2 პუნქტი. 

800 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, გვ. 205. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/2VT56CL [ბოლოს ნანახია 6,03,2020] 

https://bit.ly/2VT56CL
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მართალია, მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას აქვს უფასო სასადილო, თუმცა ისინი 

საკვებით ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სრულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ 

ბენეფიციარებს. კერძოდ, იქ სადაც მაღალია საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის 

და/ან ადმინისტრაციული ერთეულების რაოდენობა, უფასო კვებით უზრუნველყოფილია 

ასეთი მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილი. ასევე გამოიკვეთა, რომ მსხვილ 

მუნიციპალიტეტებში მხოლოდ ერთი უფასო სასადილოა, შესაბამისად, იმავე 

ადმინისტრაციული ერთეულის დაბებსა და სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა ვერ 

სარგებლობს უფასო სასადილოთი.801 

ზემოაღნიშნული იმაზე მიუთითებს, რომ მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას არ აქვს 

შესწავლილი თავის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირების და ოჯახების საკვებზე 

ხელმისაწვდომობის საჭიროებები. აქედან გამომდინარე, არც ბიუჯეტში აქვთ 

გათვალისწინებული სათანადო კვებისთვის გამოყოფილი სახსრები, რის გამოც 

მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამ მომსახურების გარეშე რჩება.  

 

                                                   
801 მაგალითად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არის ერთი უფასო სასადილო, რომელიც 280 ბენეფიციარს 

ემსახურება. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საარსებო შემწეობას იღებს 18,746 პირი. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტშიც, მხოლოდ ერთი უფასო სასადილოა, რომელიც გათვლილია 180 ბენეფიციარზე, მაშინ 

როდესაც საარსებო შემწეობას იღებს 2473 პირი. სამტრედიის მუნიციპალიტეტში განთავსებული ერთი 

უფასო სასადილო სოციალურად დაუცველ 130 პირს ემსახურება. საარსებო შემწეობით ამ 

მუნიციპალიტეტში 3689 ადამიანი სარგებლობს. 
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რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ განხორციელებული 

შინამეურნეობის კვლევებზე დაყრდნობით, უზრუნველყოს „მიზნობრივი 

სოციალური დახმარების“ პროგრამის განახლების და მისი ეფექტიანობის 

პერიოდული შესწავლის მეთოდოლოგიის შემუშავება 

 შეიქმნას მთავრობის უწყებათაშორისი კომისია, რომელიც შეაფასებს საკვებზე 

ხელმისაწვდომობის კუთხით არსებულ საჭიროებებს, განსაზღვრავს ამ 

უფლებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირების სახელმწიფო პოლიტიკას 

და ზედამხედველობას გაუწევს მის შესრულებაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო 

უწყებების საქმიანობას.  

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 საარსებო შემწეობის დანიშვნის ვადების შესამცირებლად, შესაბამისი 

ცვლილებები შეიტანოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2006 წლის 22 აგვისტოს №225/ნ ბრძანებაში, ასევე 

უზრუნველყოს საქართველოს მთავრობისათვის 2010 წლის 24 აპრილის №126 და 2006 

წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებებში შესატანი ცვლილებების ინიცირება 

  ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისას, ინტელექტუალური 

თამაშისგან ან მსგავსი ინტელექტუალური შრომის შედეგად ოჯახის 

არასრულწლოვანი წევრის მიერ მიღებული ჯილდო/თანხა, სათანადო 

ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ, არ აისახოს ოჯახის კონკრეტული წევრის მიერ 

მიღებულ პირად ფულად შემოსავლად.  
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17. სათანადო საცხოვრებლის უფლება 

 

ქვეყანაში სათანადო საცხოვრებლის უფლების რეალიზაცია, წლების განმავლობაში, 

უცვლელი და სისტემური ხასიათის პრობლემებს უკავშირდება. წინა წლების მსგავსად, არ 

არსებობს უსახლკარო პირთა სამთავრობო სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, 

უსახლკარო პირის სრულფასოვანი საკანონმდებლო განმარტება და სათანადო 

საცხოვრებლის უფლების რეალიზაციისთვის აუცილებელი ჩარჩო კანონმდებლობა. 

პრობლემად რჩება უსახლკარო პირთა ერთიანი და რიგ მუნიციპალიტეტებში - 

ადგილობრივი მონაცემთა ბაზების უქონლობა, შეზღუდული საბიუჯეტო და 

ინფრასტრუქტურული რესურსები, თავშესაფრებსა და სოციალურ საცხოვრისებში 

მოთავსებული პირებისთვის მხარდამჭერი პროგრამების არარსებობა, ხოლო ცალკეულ 

მუნიციპალიტეტებში - მათი არაეფექტიანობა.  

 

დადებითად უნდა შეფასდეს 2019 წლის ნოემბერში საქართველოს პარლამენტის 

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის მიერ „სათანადო 

საცხოვრისის უფლების დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ საკომიტეტო მოკვლევის 

დაწყება.802 მოკვლევის მიზანია, კომიტეტმა ან საქართველოს პარლამენტმა შეიმუშაონ 

რეკომენდაციები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სახელმწიფოს მწყობრი პოლიტიკის 

ჩამოყალიბებას ადამიანების საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიმართულებით. 

საქართველოს სახალხო დამცველმა საკომიტეტო მოკვლევისთვის მოხსენება წარადგინა. 

იგი იმედს გამოთქვამს, რომ სათანადო საცხოვრებლის უფლების დასაცავად, ქვეყნის 

საპარლამენტო ინსტიტუტის ჩართულობა პროდუქტიული იქნება და სამომავლოდ ხელს 

შეუწყობს სამთავრობო კომისიის მიერ საცხოვრისის პოლიტიკისა და სამოქმედო გეგმის 

დოკუმენტების სრულყოფას.      

 

ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმით აღებული 

ვალდებულების ფარგლებში,803 2019 წლის აპრილში, ასევე შეიქმნა სამთავრობო კომისია804, 

რომელმაც უნდა შეიმუშაოს ქვეყანაში უსახლკარობის პრობლემის დასაძლევად საჭირო 

პოლიტიკის დოკუმენტი და მისი სამოქმედო გეგმა. დასახელებული ამოცანის 

შესრულების უზრუნველსაყოფად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შეიქმნა 

სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებთან 

ერთად, ჩართულები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, დამოუკიდებელი ექსპერტები 

და საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი. საყურადღებოა, რომ საანგარიშო 

                                                   
802 ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/37tuVfJ (ბოლოს ნანახია: 26.01.2019 წ.). 

803 „ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 ნოემბრის №537 დადგენილება, ვალდებულება №14. 

804 „საცხოვრისის პოლიტიკის დოკუმენტისა და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავების ხელშემწყობი 

სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 

წლის 12 აპრილის №190 დადგენილება.  

https://bit.ly/37tuVfJ
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პერიოდში სამთავრობო კომისიის ერთი, სამუშაო ჯგუფის კი, ორი შეხვედრა გაიმართა.805 

სამწუხაროდ, სამუშაო ჯგუფის მიერ ნახევარი წლის განმავლობაში გაწეულ საქმიანობას 

ვერ მივიჩნევთ დამაკმაყოფილებლად. მართალია, საქართველოს სახალხო დამცველი 

მხედველობაში იღებს იმ გარემოებას, რომ სამუშაო ჯგუფის საქმიანობა გარკვეულწილად 

შეაფერხა სამინისტროში მიმდინარე რეორგანიზაციამ, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

მომავალ წელს საქმიანობის იმავე ინტენსივობით წარმართვის შემთხვევაში, საფრთხე 

ექმნება პოლიტიკის დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმის დადგენილ ვადაში (2020 წლის 

დეკემბერი) შემუშავებას.806 უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ სამუშაო ჯგუფის საქმიანობა 

2020 წელს იყოს აქტიური, მაქსიმალურად ორგანიზებული, დროში წინასწარ გაწერილი, 

შესრულებადი და არსებობდეს საკმარისი სივრცე სამუშაო ჯგუფის წევრებს შორის 

მსჯელობისთვის.  

17.1. უსახლკარო პირთა უფლებრივი მდგომარება რეგიონებში 

 

2019 წელს რეგიონებში უსახლკარო პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესასწავლად, 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტიდან 

გამოითხოვა შემდეგი ინფორმაცია: ა) განსაზღვრული იყო თუ არა უსახლკარო პირად 

რეგისტრაციისა და თავშესაფარი ფართით დაკმაყოფილების წესი; ბ) არსებობდა თუ 

უსახლკარო პირთა მონაცემთა ბაზა და გ) 2019 წლის ბიუჯეტში, უსახლკარო პირთა 

თავშესაფრით უზრუნველსაყოფად, იყო თუ არა გათვალისწინებული კონკრეტული 

                                                   
805 სამთავრობო კომისიის შეხვედრა 28.05.2019, ხოლო სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები 25.06.2019 და 13.12.2019 

რიცხვებში გაიმართა. 

806 „ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 ნოემბრის №537 დადგენილება, ვალდებულება №14. 
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სოციალური პროგრამა. მუნიციპალიტეტებიდან მოპოვებული მონაცემები რუკაზე 

შემდეგნაირად გამოიყურება:   

 

სამწუხაროა, რომ მხოლოდ 10 მუნიციპალიტეტს აქვს რეგულირებული უსახლკარო პირთა 

უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებული საკითხები,807 19 მუნიციპალიტეტს კი, 

საერთოდ არ აქვს დამტკიცებული რაიმე სახის რეგულაცია,808 ნაწილობრივ არის 

რეგულირებული საკითხი 26 მუნიციპალიტეტში.809  

17.2. უსახლკარო პირთა უფლებრივი მდგომარეობა თბილისში 

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში წლების განმავლობაში პრობლემურია „დანგრეული 

სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაციის“ საბიუჯეტო ქვეპროგრამის810 განხორციელების 

წესში ბინის ქირის კომპენსაციის განსაკუთრებული წესით გაცემისას დახმარების 

მიმღები პირების შესარჩევად საჭირო ობიექტური კრიტერიუმების არარსებობა, რაზეც 

სახალხო დამცველმა დეტალურად ისაუბრა წინა წლის საპარლამენტო ანგარიშში.811 გარდა 

ამისა, ქუჩაში მცხოვრები თვითმოვლის უნარის არმქონე მიუსაფარი პირებისთვის, 

გამოწვევად რჩება ა(ა)იპ „წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის მიუსაფარ მოხუცთა 

პალიატიური ჰოსპისის“ და ლილოს თავშესაფრის სერვისებით სარგებლობა. ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ზემოხსენებულ ორგანიზაციას შორის 

დადებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად, დასახელებული 

სოციალური და სამედიცინო მომსახურებები ხელმისაწვდომია მხოლოდ ლილოს 

თავშესაფრისა და სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარებისათვის. იმ მიუსაფარ პირებს, 

რომლებიც იმყოფებიან ქუჩაში და არ შეუძლიათ საკუთარი თავის მოვლა, ეზღუდებათ 

                                                   
807 თბილისის, ოზურგეთის, სამტრედიის, საგარეჯოს, ვანის, ხარაგაულის, თეთრიწყაროს, სენაკის, 

ზუგდიდის და გორის მუნიციპალიტეტები.   

808 ხულოს, მესტიის, დუშეთის, ქედას, ყაზბეგის, ფოთის, ქობულეთის, მარნეულის, თიანეთის, ადიგენის, 

ქარელის, დმანისის, ასპინძის, შუახევის, კასპის, ხელვაჩაურის, ხონის, წალენჯიხის და ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტები.  

809 აქედან, ცაგერის, სიღნაღის, ლანჩხუთის, ახალციხის, ახალქალაქის, ხობის, აბაშის, ონის, ლენტეხის, 

ხაშურის, ბოლნისის, ჩხოროწყუს, ბათუმის, თერჯოლის, წყალტუბოს, ტყიბულის, მარტვილის, ახმეტის, 

საჩხერის, ლაგოდეხის, ბაღდათის, გურჯაანის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებს 

დამტკიცებული აქვთ მხოლოდ უსახლკარო პირებისთვის განკუთვნილი ბინის ქირით უზრუნველყოფის 

მიზნობრივი პროგრამა და მის განსახორციელებლად საჭირო სამართლებრივი რეგულირება. 

ამბროლაურის, ქუთაისის და რუსთავის მუნიციპალიტეტს აქვთ უსახლკარო პირად რეგისტრაციის და 

თავშესაფრით დაკმაყოფილების წესი, აქედან პირველს დამატებით აქვს ქირის პროგრამა, ხოლო ბოლო 

ორს - უსახლკარო პირების მონაცემთა ბაზა. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დროებითი ღამის 

თავშესაფრის პროგრამას. ჩოხატაურის, ზესტაფონის, ჭიათურის, წალკის, ნინოწმინდის, მცხეთის, 

გარდაბნის, ყვარლის და თელავის მუნიციპალიტეტებს ინფორმაცია არ წარმოუდგენიათ.        

810 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №35-119 დადგენილების მე-

9 მუხლი. 

811 „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, თავი: „სათანადო საცხოვრებლის უფლება“, გვ. 

208.  
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ლილოს თავშესაფარში მიღება.812 საყურადღებოა, რომ თვითმოვლის შეუძლებლობის გამო, 

2019 წელს, 22 მიუსაფარ პირს ეთქვა უარი ლილოს მუნიციპალური თავშესაფრის 

სერვისებზე.813  

              

2019 წლის თებერვალში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ 

რეგისტრაციისა და თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის ახალი წესის 

დამტკიცებამ,814 გაამკაცრა უსახლკარო პირის სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმები. 

კერძოდ, ერთი-ერთი პირობის მიხედვით, უსახლკარო პირად რეგისტრაციისთვის, პირს არ 

უნდა უდასტურდებოდეს საცხოვრებელ სადგომზე ან სხვა ნებისმიერ ფართზე 

მართლზომიერი მფლობელობის ან უსასყიდლოდ სარგებლობის ფაქტი.815 უსახლკარო 

პირად რეგისტრაციისა და თავშესაფარი ფართით დაკმაყოფილების კომისიის სხდომათა 

მონიტორინგის შედეგად, გამოვლინდა არაერთი შემთხვევა, როდესაც კომისიამ 

უსახლკარო პირის სტატუსი არ მიანიჭა პირს, რომელსაც ნათესავმა, ახლობელმა, ან სხვა 

პირმა კეთილი ნების საფუძველზე თხოვების816 გზით, საკუთარ საცხოვრებელ ფართში 

დროებით ცხოვრების ნება დართო. საყურადღებო ფაქტია, რომ ამ პირების მიმართ, 

მართლზომიერი მოსარგებლეებისგან განსხვავებით, არსებობს უსახლკაროდ დარჩენის 

რეალური საფრთხე, რადგან მათ თხოვების შედეგად მიღებულ საცხოვრებელ ფართზე არ 

აქვთ უსაფრთხო სამართლებრივი დაცვის გარანტიები, ვინაიდან სრულად არიან 

დამოკიდებულნი მესაკუთრის ნებაზე.  

 

გაეროს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კომიტეტის 

განმარტებით, საცხოვრებელი ფართის სამართლებრივი უზრუნველყოფა სათანადო 

საცხოვრებლის კონცეფციის უპირველესი კრიტერიუმია.817 ფართზე ცხოვრების ფორმის 

მიუხედავად, ყველა ადამიანი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი გარკვეული ხარისხის 

პირობებით, რომლებიც მას იცავს გამოსახლების, დევნის და სხვა საშიშროებისაგან.818 

საქართველოს სახალხო დამცველი ითვალისწინებს იმ გარემოებას, რომ შეზღუდული 

საბიუჯეტო და ინფრასტრუქტურული რესურსების გათვალისწინებით, ადგილობრივი 

ხელისუფლება ერთდროულად ყველას ვერ დააკმაყოფილებს საცხოვრისით, თუმცა 

მოცემულ შემთხვევაში, პრინციპულად მნიშვნელოვანია ხელისუფლების მიერ ამ პირთა 

დანახვა და მათთვის სტატუსის მოპოვების შესაძლებლობის მიცემა.   

                                                   
812 თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 2 ოქტომბრის №18.813.1186 განკარგულების 

დანართი №1 მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი. 

813 ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის“ 2020 წლის 16 იანვრის №ა-08 წერილი. 

814 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის №37-14 დადგენილება.  

815 იქვე, დანართი №1, მე-3 მუხლის, პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი. 

816 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 615-ე მუხლის თანახმად: „თხოვების ხელშეკრულებით, 

გამნათხოვრებელი კისრულობს ვალდებულებას, გადასცეს მონათხოვრეს ქონება დროებით უსასყიდლო 

სარგებლობისთვის“. 

817 ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კომიტეტის №4 ზოგადი კომენტარი, 

პარაგრაფი 8, 1991 წლის 13 დეკემბერი. 

818 იქვე. 
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ზემოხსენებული ახალი წესის მიხედვით, უსახლკარო პირის სტატუსზე უარის თქმის 

კიდევ ერთი საფუძველია პირის მხრიდან ბოლოს 6 თვის განმავლობაში უწყვეტად და 

დამოუკიდებლად ბინის ან სხვა ფართის ქირის გადახდა.819 ამრიგად, ამგვარი ფაქტის 

გამოვლენა ავტომატურად წარმოშობს უსახლკარო პირის სტატუსიდან გამორიცხვის 

საფუძველს და ჩანაწერი არ ითვალისწინებს ისეთ მნიშვნელოვან გარემოებებს, 

როგორიცაა გადახდილი ქირის ოდენობა, საცხოვრებლის ტიპი (მაგალითად, პირი 

ცხოვრობს სარდაფში, ავტოფარეხში და არასაცხოვრებელი ტიპის სხვა ფართში, სადაც 

იხდის 100 ლარს), აგრეთვე, საბინაო ხარჯის მოცულობა ოჯახის მთლიან შემოსავალში და 

სხვ. ახალი პირობის პარალელურად, წესში შენარჩუნდა მანამდე არსებული ჩანაწერი, 

რომლის თანახმადაც, პირს უსახლკარო პირის სტატუსი ენიჭება, თუკი ბოლო 6 თვის 

განმავლობაში მის მიერ მიღებული შემოსავალი არ აღემატება „დანგრეული 

საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაციის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში 

დადგენილი ქირის 6 თვის კომპენსაციასა820 (თვეში 300 ლარი) და ამავე პერიოდში სსიპ 

„საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის“ მიერ განსაზღვრული პირის 

საარსებო მინიმუმისთვის აუცილებელი თანხების ერთობლიობას.821 ამდენად, ახალი 

ნორმა, მკვეთრად აუარესებს უსახლკარო პირთა უფლებრივ მდგომარეობას, რომლებიც 

დამოუკიდებლად იხდიან ბინის ქირას, ამავე დროს, ზემოთ განხილული ნორმა მათ 

არათანასწორ პირობებში აყენებს იმ პირებთან შედარებით, რომლებსაც მუნიციპალიტეტი 

ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფს.  

 

რეკომენდაციები    

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას: 

  

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და ა(ა)იპ „წმინდა მამა გაბრიელის 

სახელობის მიუსაფარ მოხუცთა პალიატიური ჰოსპისის“ 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით განსაზღვრული მომსახურების 

დაფინანსება გავრცელდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრებ იმ 

პირებზე, ვისაც არ შეუძლია თვითმოვლა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს: 

 

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის №37-14 

დადგენილების დანართი №1 მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტში 

                                                   
819 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის №37-14 დადგენილების 

დანართი №1, მე-3 მუხლის, პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი.   

820 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №35-119 დადგენილების 

მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტი,   

821 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის №37-14 დადგენილების 

დანართი №1, მე-3 მუხლის, პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი.   
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გაუქმდეს ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც საცხოვრებელი ფართის უსასყიდლო 

სარგებლობის შემთხვევაში, პირს უარი ეთქმება უსახლკარო პირად 

რეგისტრაციაზე; 

 გაუქმდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 

თებერვლის №37-14 დადგენილების №1 დანართის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის 

„ე“ ქვეპუნქტი, რომლითაც დამოუკიდებლად და უწყვეტად 6 თვის განმავლობაში 

ბინის ქირის გადახდის შემთხვევაში, პირს ავტომატურად უარი ეთქმება 

უსახლკაროდ რეგისტრაციაზე. 
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18. საარჩევნო უფლება 

 

საქართველოს კონსტიტუციით განმტკიცებული საარჩევნო უფლება სახელმწიფოს 

პოლიტიკურ ცხოვრებაში ხალხის ნების აღსრულების უმთავრესი ბერკეტია. საარჩევნო 

უფლების რეალიზაციას, როგორც ხელისუფლების ლეგიტიმაციის საფუძველს, ქვეყანაში 

დემოკრატიული წესრიგისა და ინსტიტუტების ფორმირება-ფუნქციონირების პროცესში, 

გადამწყვეტი როლი ენიჭება. ამდენად, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს როგორც 

ქვეყანაში გამართული საარჩევნო კანონმდებლობის არსებობა, ისე საარჩევნო პროცესების 

საკანონმდებლო მოთხოვნების შესაბამისად წარმართვა. აღნიშნულის გათვალისწინებით, 

საქართველოს სახალხო დამცველი, მისთვის კანონმდებლობით მინიჭებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში, არაერთი წელია აკვირდება საარჩევნო უფლების 

რეალიზაციასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებს.822  

საანგარიშო წელს არა მხოლოდ საარჩევნო უფლების, არამედ ქვეყნის საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური ცხოვრების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მწვავე საკითხი იყო საარჩევნო 

სისტემის შესაძლო ცვლილება. სამწუხაროდ, პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა 2020 წლის 

არჩევნებისთვის შერეული საარჩევნო სისტემის გაუქმებასა და პროპორციულ საარჩევნო 

სისტემაზე გადასვლას. როგორც ყველასთვის ცნობილია, აღნიშნულმა საზოგადოებაში 

მკვეთრად უარყოფითი რეაქციები, და ამავე დროს, პოლიტიკური გარემოს კიდევ უფრო 

რადიკალიზაცია გამოიწვია.   

სახალხო დამცველი შეეცადა, პროცესებზე დაკვირვების გარდა, მისი მანდატის 

გათვალისწინებით, პოზიტიური როლი შეესრულებინა კრიზისულ ვითარებაში და 2019 

წლის დეკემბერში ოპოზიციის მიერ შემუშავებულ კანონის პროექტთან (ე.წ. „გერმანულ 

მოდელთან“) დაკავშირებით, სამართლებრივი მოსაზრების წარმოდგენის თხოვნით, 

ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების (ODIHR) ოფისს 

მიმართა. 2020 წლის დასაწყისში ცნობილი გახდა საერთაშორისო ორგანიზაციის 

დასკვნა,823 რომლის მიხედვითაც კიდევ ერთხელ მიეთითა საარჩევნო მოდელთან 

დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ფართო ინკლუზიური დისკუსიისა 

და პოლიტიკური კონსენსუსის აუცილებლობას.824 

სახალხო დამცველი მიესალმება იმ ფაქტს, რომ 2020 წლის მარტის დასაწყისში, 

ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, 

                                                   
822 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საარჩევნო უფლებების რეალიზაციის თვალსაზრისით 

არსებული გამოწვევები იხ. წინამდებარე ანგარიშის თავში „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებრივი მდგომარეობა“. 

823 ბმული ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3ax6zTE   >[ბოლოს ნანახია 30.03.2020], გვ. 2, პარ. 8. 

824 იქვე, გვ. 4, პარ. 15. 

https://bit.ly/3ax6zTE
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პოლიტიკური შეთანხმების825 მიღწევა მოხერხდა. სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ 

მნიშვნელოვანია, ეს შეთანხმება დროულად აისახოს საკანონმდებლო რეგულაციებში, 

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კი, მაქსიმალურად თანასწორ, მშვიდობიან და ჯანსაღ 

საარჩევნო გარემოში წარიმართოს. 

საანგარიშო წელს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა ზედამხედველობა გაუწია 

მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური და მერების რიგგარეშე არჩევნებს და 

მასთან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებს. 2018 წელს ჩატარებული 

საპრეზიდენტო არჩევნების მსგავსად, 2019 წლის შუალედური/რიგგარეშე არჩევნების (2019 

წლის 19 მაისის საქართველოს პარლამენტისა და მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 

შუალედური, ასევე, მუნიციპალიტეტების მერების რიგგარეშე არჩევნები) წინასაარჩევნო 

პერიოდი და კენჭისყრის დღე რთულ და დაძაბულ გარემოში წარიმართა. საჯარო 

წყაროებით ვრცელდებოდა ინფორმაცია სხვადასხვა ძალადობრივი ინციდენტის, 

პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის დაპირისპირების, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის, 

ამომრჩევლის ნების სავარაუდო კონტროლის, ამომრჩევლის მოსყიდვის შესაძლო 

შემთხვევების თაობაზე. წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით შემაშფოთებელი იყო 

ზუგდიდში არსებული უკიდურესად დაძაბული ვითარება.826 სახალხო დამცველის 

შეფასებით, ეს ფაქტები ნეგატიურად აისახა არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩატარების 

საჯარო ინტერესზე და სამართალდამცველთა მხრიდან მათზე ეფექტიანი და დროული 

რეაგირება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა.   

საქართველოს სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ ამახვილებს ყურადღებას უკანასკნელ 

წლებში საარჩევნო პერიოდში სიძულვილის ენის გამოყენებასთან დაკავშირებულ 

გამოწვევებზე. საარჩევნო პერიოდში, ჯანსაღი საარჩევნო გარემოს ხელშესაწყობად და 

სიძულვილის ენის ასაკრძალად, აუცილებელია შემუშავდეს ურთიერთშეთანხმების 

უნივერსალური დოკუმენტი ან/და საარჩევნო პერიოდში სიძულვილის ენის 

რეგულირების/თვითრეგულირების სხვა ისეთი მექანიზმები დაინერგოს, რომელთა 

მიზანი სიძულვილის ენის გამოყენების შეზღუდვასა და აღმოფხვრასთან ერთად, 

გამოხატვის თავისუფლების დაცვის მოქმედი სტანდარტების შენარჩუნება იქნება.  

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პარლამენტი იხილავს საკანონმდებლო პაკეტს,827 მათ 

შორის, საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომლის ცალკეული ნორმა 

საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, ცალსახად აუარესებს არსებულ 

                                                   
825 შეთანხმების თანახმად, არჩეული პარლამენტი შედგება პროპორციული სისტემით არჩეული 120 და 

მაჟორიტარული წესით არჩეული 30 დეპუტატისგან. პროპორციულ ნაწილში საარჩევნო ბარიერი 1% იქნება. 

ბმული ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3avMgWU > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020], 

826 ბმული ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2yl1RdG  >. [ბოლოს ნანახია 30.03.2020], 

827 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ავტორობით მომზადებული და იურიდიულ 

საკითხთა კომიტეტის მიერ ინიცირებული პაკეტი, რომლითაც გათვალისწინებულია ცვლილებების 

შეტანა საქართველოს საარჩევნო კოდექსსა და „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

(№312/1; 02.12.2019). 

https://bit.ly/3avMgWU
https://bit.ly/2yl1RdG
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სტანდარტებს. სახალხო დამცველს დაუშვებლად მიაჩნია შემცირდეს ამომრჩევლის 

მოსყიდვის აკრძალვის, საარჩევნო კოდექსის 47-ე მუხლით დადგენილი პერიოდი და ის 

მხოლოდ კენჭისყრის დღის ჩათვლით შემოიფარგლოს, ნაცვლად არჩევნების შედეგების 

საბოლოო შეჯამებისა.828 სახალხო დამცველი იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველოს 

პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებები მხოლოდ არსებული საარჩევნო გარემოს 

გაუმჯობესებისაკენ იქნება მიმართული.  

18.1. ძალადობრივი ხასიათის  ინციდენტები და ამომრჩევლის შესაძლო 

მოსყიდვის შემთხვევები 

 

სახალხო დამცველი, 2018-2019 წლებში ჩატარებული არჩევნების  პერიოდში ფიზიკური 

დაპირისპირებებისა და ძალადობრივი ინციდენტების მომრავლების უარყოფითი 

ტენდენციის ჩამოყალიბების გამო, შეშფოთებას გამოთქვამს. აღნიშნული ვითარება 

ქვეყანაში დაძაბულ პოლიტიკურ და ძალადობრივ საარჩევნო გარემოზე მიუთითებს. 

გარდა ამისა, სამწუხაროდ, უკანასკნელ წლებში გაიზარდა ამომრჩევლის შესაძლო 

მოსყიდვასთან დაკავშირებით ინფორმაციის გავრცელების შემთხვევებიც. ამომრჩევლის 

მოსყიდვა თავისი არსით ეწინააღმდეგება ფუნდამენტურ საარჩევნო პრინციპებს, ამდენად 

ასეთი ფაქტ(ებ)ის არსებობა სათუოს ხდის მთლიანად საარჩევნო პროცესებისა და 

შედეგების ლეგიტიმურობას. ყოველივე ეს კი ქვეყნის დემოკრატიული და სამართლებრივი 

განვითარებისთვის უკიდურესად საზიანოა და სახელმწიფოს მხრიდან მკაცრ, ქმედით და 

სისტემურ რეაგირებას მოითხოვს. ამაში უნდა იგულისხმებოდეს როგორც ეფექტიანი 

პრევენციული ნაბიჯების გადადგმა, ისე, გამოვლენილ ინციდენტებზე დროული და 

შედეგზე ორიენტირებული რეაგირება ან/და გამოძიების წარმართვა. სახალხო დამცველი 

კიდევ ერთხელ საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ საარჩევნო პერიოდში მომხდარი შესაძლო 

დანაშაულებრივი ფაქტები და მათი გამოძიება, აქტუალობას არც არჩევნების დასრულების 

შემდეგ უნდა კარგავდეს. ასეთი საქმეების გაუჭიანურებლად, თანმიმდევრულად და 

კვალიფიციურად გამოძიებას, ქვეყანაში კანონის უზენაესობის პრინციპის 

აღსასრულებლად და განსამტკიცებლად, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. 

ინდივიდუალურ შემთხვევებში დამნაშავის დასჯა და კანონის აღსრულება დადებითად 

აისახება საზოგადოებაში სამართლიანობის განცდის განმტკიცებასა და, სამომავლოდ, 

ძალადობრივი შემთხვევების პრევენციაზე. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 

დაინტერესდა როგორც 2019, ისე 2018 წლის საარჩევნო პერიოდში მომხდარი არაერთი 

ძალადობრივი შემთხვევის გამოძიების მიმდინარეობით. სამართალდამცავი უწყებების 

                                                   
828 გარდა ამისა, ცვლილებები ითვალისწინებს საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ კენჭისყრის შედეგების 

შემაჯამებელი ოქმის ცესკოსთვის გაგზავნისას დადგენილი წესის ცვლილებას, რაც საუბნო საარჩევნო 

კომისიის შემაჯამებელი ოქმების საგრძნობი დაგვიანებით გამოქვეყნებას გამოიწვევს. ეს განუზომლად 

დააზიანებს საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობასა და საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ ნდობას. 

გარდა ამისა, შემოთავაზებული ცვლილებების მიხედვით, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს 

კვლავ ექნებათ ნარკოლოგიური შემოწმების გავლის ვალდებულება, თუმცა ნარკოტიკული 

ნივთიერებების მოხმარების დადასტურების შემთხვევას სამართლებრივი შედეგი არ მოჰყვება. 
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მიერ მოწოდებული ინფორმაციის ურთიერთშეჯერების შედეგად, ირკვევა, რომ 2018-2019 

წლებში ჩატარებული საპრეზიდენტო და შუალედური/რიგგარეშე არჩევნების 

წინასაარჩევნო პერიოდსა და არჩევნების დღეს გამოძიება დაიწყო 85 ფაქტზე (აქედან, 2019 

წლის 19 მაისის შუალედური/რიგგარეშე არჩევნებთან, მათ შორის, მეორე ტურთან 

დაკავშირებით - 8 ფაქტზე,829) როგორც ირკვევა, 2018830 და 2019831 წლებში მომხდარ არაერთ 

ძალადობრივ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება ამ დრომდე გრძელდება.  ამასთან, 2018 

წლის მსგავსად, 2019 წელსაც გამოვლინდა რამდენიმე ძალადობრივი ინციდენტი 

ჟურნალისტების მიმართ.832 

                                                   
829 ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის საქმეების გარდა, გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის 

შემდეგ 6 საქმეზე: №031230419004, №052230419001, №044140519002, №031190519002, №044050619002, 

№044140519001, №006090619005 და №006090619007. 
830 ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, 2018 წლის 28 ოქტომბრამდე - კენჭისყრის დღემდე მომხდარ 

წინასაარჩევნო ინციდენტებზე გამოძიება დაიწყო 12 საქმეზე; სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 17 

პირის მიმართ, ხოლო დაზარალებულად ცნობილია 14 პირი. 2018 წლის 28 ოქტომბერს და მომდევნო 

დღეებში (მეორე ტურის გამართვამდე) გამოვლენილ საარჩევნო ინციდენტებზე გამოძიება დაიწყო 

სისხლის სამართლის 34 საქმეზე; სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 11 პირის მიმართ, 

დაზარალებულად ცნობილია 9 პირი; მეორე ტურის კენჭისყრის დღეს და შემდგომ ეტაპზე გამოვლენილ 

საარჩევნო ინციდენტებზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის 31 საქმეზე. სისხლისსამართლებრივი 

დევნა დაიწყო 2 პირის მიმართ, ხოლო დაზარალებულად ცნობილია 2 პირი; საქართველოს გენერალური 

პროკურატურის №13/6775 4/02/2020 წერილი. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა ინფორმაცია 

გამოითხოვა ინდივიდუალურად 12 სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებითაც. როგორც გვეცნობა, 

მათგან 5 სისხლის სამართლის საქმეზე (№015301018001, №059221118001, №037150918001, №041190918004 და 

№028291018001) 10 პირის მიმართ დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა, დანარჩენებთან დაკავშირებით 

გამოძიება მიმდინარეობს. საქართველოს გენერალური პროკურატურის №13/6775 4/02/2020 წერილი; 

ვრცლად ამ საქმეებზე იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში, 2018, გვ. 219-დან 

831 ერთ შემთხვევაში გამოძიება შეწყდა - სისხლის სამართლის №052230419001 საქმეზე, სსს საპროცესო 

კოდექსის 105.1 „ა“ ქვეპ.; მიმდინარე გამოძიების საქმეებში კი სისხლისსამართლებრივი დევნა არცერთ 

შემთხვევაში არავის მიმართ დაწყებულა, არც დაზარალებულის სტატუსი მინიჭებია ვინმეს, 

საქართველოს გენერალური პროკურატურის №13/6775, 4/02/2020 წერილი. ამასთან, 4 ინციდენტთან 

(ზუგდიდის №33, კოკის №97, მარნეულის №84 და კახათის №95 საარჩევნო უბნებზე განვითარებულ 

მოვლენებთან დაკავშირებით, გამოიკითხნენ მონაწილე პირები და დანაშაულის ნიშნები ან 

ადმინისტრაციული გადაცდომა არ გამოიკვეთა) დაკავშირებით, რომელთა თაობაზეც ვითხოვდით 

ინფორმაციას, გვეცნობა, რომ გამოძიება არ დაწყებულა, ასევე არ გატარებულა ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი ღონისძიებები, ხოლო 2 შემთხვევაში ქმედება შეიცავდა ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ნიშნებს. 

832 საქართველოს გენერალური პროკურატურის №13/6427 03/02/2020 წერილი, სისხლის სამართლის № 

044190519001 საქმეზე, გიორგი რურუას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე, სსსკ-ის 126-ე 

მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით, კონკრეტული პირი 

დაზარალებულად ან ბრალდებულად ცნობილი არ არის.  სისხლის სამართლის №044140519001 საქმეზე, გ.კ 

და მ.ც. წარედგინათ ბრალდება სსსკ-ის 126-ე მუხლის 11 ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით, ხოლო ნ.ვ., ზ.ც. 

და ლ.თ. ცნობილ იქნენ დაზარალებულებად. ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს განაჩენით, გ.კ. და მ.ც. 

ცნობილ იქნენ დამნაშავეებად წარდგენილ ბრალდებაში; სისხლის სამართლის №001281118008 საქმეზე, 

ჟურნალისტ თამარ ჩაფიჩაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე, ლ.მ.-ს წარედგინა 

ბრალდება სსსკ-ის 126-ე მუხლის პირველი ნაწილით, ხოლო თამარ ჩაფიჩაძე ცნობილ იქნა 
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2018 წლის არჩევნების მსგავსად, 2019 წელს გამოკვეთილ პრობლემურ ტენდენციებს შორის, 

ერთ-ერთი საგანგაშო საკითხია სხვადასხვა საჯარო წყაროს მეშვეობით 

ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაცია. ჩვენს ხელთ 

არსებული ინფორმაციით, გამოძიება მიმდინარეობს 2019 წელს მომხდარ ორ ფაქტთან 

დაკავშირებით.833 აღსანიშნავია, რომ გამოძიება მიმდინარეობს 2018 წელს ამომრჩევლის 

შესაძლო მოსყიდვის 8 ფაქტთან დაკავშირებითაც. არცერთ ამ საქმეში კონკრეტული პირი 

დაზარალებულად ან ბრალდებულად ცნობილი არ არის.834 

სახალხო დამცველი სამართალდამცავ უწყებებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს დროულად 

გამოიძიონ ყველა ზემოაღნიშნული დანაშაულებრივი შემთხვევა და შესწავლის შედეგები 

ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახადონ. ასევე მნიშვნელოვანია, 

წინასაარჩევნო პერიოდში ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან მკაფიოდ 

გაცხადდეს პოლიტიკური ნება ისეთი ღონისძიებებისა და ქმედებების დაუშვებლობის 

თაობაზე, რომლებიც შესაძლოა ამომრჩევლის მოსყიდვად იქნას მიჩნეული ან ხელი 

შეუწყოს ამომრჩევლის თავისუფალ ნებაზე ზემოქმედებას, ამგვარი ფაქტების 

გამოვლენას კი, მოჰყვეს მყისიერი რეაგირება მათ აღსაკვეთად და დამნაშავეთა 

დასასჯელად. სახალხო დამცველი მომავალშიც განაგრძობს 2018-2019 წლებში ჩატარებულ 

არჩევნებთან დაკავშირებული ინციდენტების გამოძიების მიმდინარეობისთვის 

თვალყურის მიდევნებას და შესწავლის შედეგებს შესაბამის ანგარიშებში ასახავს. 

წინასაარჩევნო პერიოდში ჩადენილი დარღვევების ხარვეზიანი გამოძიების პრობლემას 

უკავშირებს სახალხო დამცველი ზუგდიდის №6 საჯარო სკოლის დირექტორის, ია 

კერზაიას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებულ საქმესაც. როგორც ცნობილია, 

ქალბატონი ია კერზაია საქართველოს სახალხო დამცველის სახელზე წარმოდგენილ 

                                                   
დაზარალებულად. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენით, ლ.მ. ცნობილ იქნა უდანაშაულოდ და 

გამართლდა წარდგენილ ბრალდებაში. 

833 საქართველოს გენერალური პროკურატურის №13/45382, 24.06/2019 წერილი; 14 მაისს გავრცელებული 

ფარული ჩანაწერი გია დანელიასთან დაკავშირებით; სისხლის სამართლის №083140519802 საქმე; 13 მაისის 

სიუჟეტი ( ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3dHXklC  > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]) ამომრჩევლის მოსყიდვის 

შესახებ; სისხლის სამართლის №083140519801 საქმე. თავის მხრივ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 

შეისწავლიდა ამომრჩევლისათვის სხვადასხვა სახის სურსათისა და თანხის დარიგების გზით 

ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის საკითხს. როგორც გვეცნობა, დამადასტურებელი მტკიცებულებები არ 

მოუპოვებიათ, რის გამოც აღნიშნულ ადმინისტრაციულ საქმეებზე წარმოება შეწყდა, აუდიტის 

სამსახურის №000673/10, 28.01.2020 წერილი. 

საანგარიშო წელს ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის თაობაზე ინფორმაცია ვრცელდებოდა 19 მაისსაც, 

კენჭისყრის მიმდინარეობის პარალელურად: ზუგდიდის №9, 25, №10 და №80 საარჩევნო უბნებზე; კახათის 

№95 საარჩევნო უბანზე, სოფელ აღმამედლოში №77 საარჩევნო უბანზე. თუმცა დაიწყო თუ არა გამოძიება 

რომელიმე აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, საგამოძიებო უწყებას არ განუმარტავს. 

834 საქართველოს გენერალური პროკურატურის №13/6529 03/02/2020 წერილი. საგულისხმოა, რომ არ 

№მოგვეწოდა ინფორმაცია ხელისუფლების მხრიდან გახმოვანებული ვალების ჩამოწერის 

ინიციატივასთან დაკავშირებით, იხ. სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 2018, გვ. 

222-დან. 

https://bit.ly/3dHXklC
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განცხადებაში 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ და მეორე ტურს შორის 

სკოლაში ჩატარებულ არაგეგმურ მონიტორინგს მის მიმართ პოლიტიკური ნიშნით 

ანგარიშსწორებას უკავშირებდა. სახალხო დამცველის შეფასებით, წინამდებარე 

შემთხვევაში, დაგვიანებით დაწყებული გამოძიების გამო, საქმისთვის გადამწყვეტი 

მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულების მოპოვება და სიმართლის დადგენა ვერ 

მოხერხდა.835 

18.2. ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა და ამომრჩევლის ნების სავარაუდო 

კონტროლი 

 

კვლავ აქტუალური რჩება ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის ცალკეული შემთხვევები, 

რომელთა თაობაზეც სადამკვირვებლო ორგანიზაციები უთითებენ.836  

ხმის მიცემის ფარულობის კონსტიტუციური პრინციპის დაცვა მოითხოვს, რომ 

ამომრჩეველმა სხვის დაუსწრებლად, დახურულ საარჩევნო კაბინაში მისცეს ხმა, 

ამასთანავე, გამოირიცხოს სხვა პირის მხრიდან ამომრჩევლის არჩევანის გაგების 

შესაძლებლობა. ხმის ფარულად მიცემა ამომრჩევლის არა მხოლოდ უფლება, არამედ 

ვალდებულებაცაა. კენჭისყრამდე ან კენჭისყრის შემდეგ საკუთარი არჩევანის საჯაროდ 

გაცხადება თითოეული ამომრჩევლის სურვილზეა დამოკიდებული.837 თუმცა სახალხო 

დამცველს საგანგაშოდ მიაჩნია ისეთი შემთხვევები, როდესაც ჩნდება ეჭვი, რომ 

მოქალაქის მხრიდან არჩევნის საჯაროდ გაცხადება შესაძლოა მისი თავისუფალი ნების 

სავარაუდო კონტროლის შედეგი იყოს. ვინაიდან, თავისუფალი საარჩევნო უფლება 

გულისხმობს, ამომრჩევლის ნების, ყოველგვარი ძალადობისა და ზეწოლის გარეშე, 

თავისუფალი ჩამოყალიბებისა და გამოვლენის შესაძლებლობას.838 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს სახალხო დამცველს, ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის მხრიდან, მნიშვნელოვნად მიაჩნია განგრძობითი 

საგანმანათლებლო კამპანიის წარმართვა საარჩევნო უფლებების, მათ შორის, კენჭისყრის 

ფარულობის პრინციპის უზრუნველმყოფი ბერკეტების თაობაზე, მოქალაქეთა 

სრულყოფილად ინფორმირებისთვის და ცნობიერების ასამაღლებლად.  

ამასთან, სახალხო დამცველი, კენჭისყრის მიმდინარეობაზე დაკვირვების შედეგად, ერთ-

ერთ უმთავრეს გამოწვევად საარჩევნო უბნებთან პოლიტიკური 

პარტიების კოორდინატორების მასობრივ მობილიზებასა და მათ მიერ საარჩევნო უბანზე 

                                                   
835 ვრცლად სახალხო დამცველის შეფასება ია კერზაიას გარდაცვალების ფაქტზე ჩატარებულ 

გამოძიებასთან დაკავშირებით იხ. საჯარო განცხადებაში, ბმული ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3awrpTc. 

[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

836 ბმული ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2QYobQK>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

837 საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, თავი მეორე, საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის 

ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი, 2013, გვ. 341. 
838 იქვე, გვ. 338. 

https://bit.ly/3awrpTc.
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ამომრჩეველთა გამოცხადებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვებას მიიჩნევს. 

ჩატარებულ შუალედურ არჩევნებთან ერთად, წარსული გამოცდილება ნათლად აჩვენებს, 

რომ საარჩევნო უბნებს გარეთ შექმნილი ასეთი ვითარება, უმეტეს შემთხვევაში, 

დაძაბულობისა და სხვადასხვა ინციდენტის წარმოშობის ერთ-ერთი მთავარი 

ხელშემწყობი გარემოებაა. მართალია, არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო 

კოორდინატორებს არ უკრძალავს მსგავს საქმიანობას, თუმცა სახალხო დამცველი 

მიიჩნევს, რომ ჩამოყალიბებული მანკიერი პრაქტიკა ამომრჩევლის ნებაზე ზეგავლენის 

ბერკეტია და ეს საკითხი სამომავლოდ სათანადო რეგულირებას საჭიროებს, ამომრჩევლის 

ნების მშვიდობიან და თავისუფალ გარემოში გამოხატვის უზრუნველსაყოფად. 

წინადადებები 

 საქართველოს პარლამენტს:  

 ნების თავისუფალი გამოვლენისა და არჩევნების მშვიდობიან გარემოში 

წარმართვის უზრუნველსაყოფად, საკანონმდებლო ცვლილებების გზით, 

აიკრძალოს და დაწესდეს შესაბამისი პასუხისმგებლობა საარჩევნო 

უბანზე/უბნებთან პოლიტიკური პარტიების კოორდინატორების მიერ 

ამომრჩეველთა გამოცხადებასთან დაკავშირებული პერსონალური ინფორმაციის 

შეგროვების ფაქტებთან დაკავშირებით 

რეკომენდაციები 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 პერიოდულად, 6 თვეში ერთხელ, მიაწოდოს საზოგადოებას ინფორმაცია 2018 და 

2019 წლებში, საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ყველა ძალადობრივი ქმედებისა 

და ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის ფაქტთან დაკავშირებული გამოძიების 

მიმდინარეობისა და პროგრესის თაობაზე 

 წარმოადგინოს მსჯელობა/არგუმენტაცია ყოველწლიურ საპარლამენტო ანგარიშში 

„პროკურატურის შესახებ“, საქართველოს ორგანული კანონის 68-ე მუხლისა და 

პარლამენტის რეგლამენტის 172-ე მუხლის შესაბამისად, 2018 და 2019 წლებში, 

საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ყველა ძალადობრივი ქმედებისა და 

ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის ფაქტებთან დაკავშირებული გამოძიების 

მიმდინარეობისა და გაწეული საქმიანობის თაობაზე 

 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, თავისუფალი და სამართლიანი 

არჩევნებისთვის უწყებათაშორის კომისიას: 

 შეიმუშაონ და შესთავაზონ პოლიტიკურ პარტიებს ურთიერთშეთანხმების 

დოკუმენტი საარჩევნო პერიოდში სიძულვილის ენის გამოყენების, სიძულვილის 

ენის ერთგვაროვანი განმარტებისა და ასეთი განცხადებებისგან თავის შეკავების 

თაობაზე.  
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19. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის უფლება 

 

კულტურული მემკვიდრეობის როლი, მისი ღირებულებისა და პოტენციალის 

გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ცხოვრების 

ხარისხის ამაღლებისთვის. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, სახელწიფოს ერთიანი ხედვა 

ჰქონდეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის უფლების რეალიზაციისას გამოვლენილი 

გამოწვევების დასაძლევ და გასატარებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვა სახელმწიფოს მხრიდან ეფექტიანი გარანტიების შექმნასა და 

აღსრულებას მოითხოვს.  

საანგარიშო პერიოდში კვლავ აქტუალური იყო საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატის საქმიანობის შედეგად უკანასკნელ წლებში გამოვლენილი არაერთი პრობლემა. 

კერძო საკუთრებაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად, ჯერაც არ 

არსებობს სათანადო მექანიზმები, პრობლემურია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე 

უკანონო სამუშაოებისას ადმინისტრაციულ ორგანოებს შორის კომპეტენციებისა და 

ვალდებულებების მკაფიოდ გამიჯვნის საკითხი, არ სრულდება კულტურული 

მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობის ვალდებულებები და უშედეგოდ მიმდინარეობს 

მნიშვნელოვანი სისხლის სამართლის საქმეების გამოძიება.839 გარდა ზემოაღნიშნულისა, 

საანგარიშო წელს ადგილი ჰქონდა კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული 

სამართალდარღვევებისთვის პასუხისმგებლობის დაუშვებელ შემსუბუქებას, ძეგლის 

მოვლა-პატრონობის წესების დარღვევის შემთხვევაში, სახელმწიფოს მხრიდან კანონის 

შესაბამისი რეაგირების განუხორციელებლობას. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

საკითხი აქტუალური გახდა რამდენიმე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტის 

ფარგლებშიც. 

საგულისხმოა, რომ წლების განმავლობაში გამოვლენილი გამოწვევების უმეტესობა 

მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთიანი, კომპლექსური და ეფექტიანი რეგულაციების 

არარსებობასთან. სწორედ ამიტომ, საქართველოს სახალხო დამცველს მნიშვნელოვანად 

მიაჩნია დროულად წარიმართოს და დასრულდეს „კულტურული და ბუნებრივი 

მემკვიდრეობის კოდექსის“ პროექტზე ჯერ კიდევ 2017 წელს დაწყებული მუშაობა, მიიღოს 

ამ პროცესში მონაწილეობა ფართო საზოგადოებამ და პროფესიულმა ჯგუფებმა, 

გაითვალისწინონ მათი კომპეტენტური მოსაზრებები და შენიშვნები და საბოლოოდ, 

სახელმწიფომ უზრუნველყოს კოდექსის ინიცირება/მიღება.   

საქართველოს სახალხო დამცველი ნეგატიურად აფასებს საანგარიშო წელს სამშენებლო 

კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებებს, რომელთა შედეგად, კულტურულ 

მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევებისთვის დაკისრებული 

                                                   
839 ვრცლად აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 

საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 233-

236. 

http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf
http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf
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სანქციები შემსუბუქდა. კერძოდ, არაერთი სამართალდარღვევისთვის გაუქმდა 

გაორმაგებული სანქციის დაკისრების შესაძლებლობა, რაც ასევე გავრცელდა კულტურული 

მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ჩადენილ ისეთ უკანანო ქმედებებზე, როგორიცაა, 

მაგალითად, უნებართვო მშენებლობა, სამშენებლო/სანებართვო პირობების დარღვევა, 

მშენებარე ობიექტის კონსერვაციის წესის დარღვევით მიტოვება და სხვ.840 სახალხო 

დამცველი განმარტავს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მაღალი საჯარო 

ინტერესების გათვალისწინებით, ამ მიმართულებით ჩადენილი სამართალდარღვევები 

სახელმწიფოს მხრიდან მკაცრ და ეფექტიან რეაგირებას მოითხოვს, რაც 

პასუხისმგებლობების შემსუბუქებით, ცხადია, ვერ მიიღწევა. 

საქართველოს სახალხო დამცველი ბოლო წლებია ყურადღებას ამახვილებს რელიგიური 

კონფესიების საკუთრებაში არსებული ძეგლების841 მოვლა-პატრონობის კუთხით არსებულ 

საკანონმდებლო თუ პრაქტიკულ პრობლემებზეც. 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 

დადებითად შეფასდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც 

გააუქმა „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ შესახებ საქართველოს კანონის ჩანაწერი 

რელიგიური კონფესიების საკუთრებაში (სარგებლობაში) არსებული კულტურული 

ძეგლის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობისგან 

გაუმართლებლად გათავისუფლების შესახებ.842  საანგარიშო პერიოდში საზოგადოების 

ყურადღება მიიპყრო ყინწვისის მონასტრის იატაკზე მეტლახის თვითნებურად დაგების 

შემთხვევამ, რომლის  შესწავლის843 შედეგად გამოირკვა, რომ საკონსტიტუციო 

სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების მიუხედავად, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის 

                                                   
840 საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში 

გაუქმდა, მაგალითად, 131-ე მუხლის მე-4 ნაწილი, 132-ე მუხლის მე-2 ნაწილი, 135-ე მუხლის მე-2 ნაწილი. 

აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებები და განმარტებები ვრცლად 

იხ. წინამდებარე ანგარიშის თავში, ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლებაზე. 

841 რელიგიური გაერთიანებების საკუთრებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, იხ. წინამდებარე 

ანგარიშის თავი „რწმენისა და რელიგიის თავისუფლება“.  

842 საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ სადავო ნორმა არღვევდა კანონის წინაშე თანასწორობის 

(კონსტიტუციის მე-14 მუხლი) და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის (კონსტიტუციის 34-ე მუხლის მე-

2 პუნქტი) უფლებებს და არაკონსტიტუციურად ცნო „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ შესახებ 

კანონის 30-ე მუხ. მე-8 პუნქტის სიტყვები „ეს მუხლი და“; საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწვეტილება 

სრულად იხ. ბმულზე: <https://bit.ly/2WTzMEp>.[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

843 იხ. ბმული: <https://bit.ly/2krKSzB> [ბოლოს ნანახია: [29.01.2020]. განხორციელებული სამუშაოები უკანონო 

ქმედებად შეფასდა საქართველოს საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების, ხელოვნებისა და რესტავრაციის 

ცენტრის საბჭოსა და სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 

ადრექრისტიანული და შუასაუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლთა საბჭოს მხრიდან, 

კერძოდ, საქართველოს საპატრიარქოს ხელოვნებისა და რესტავრაციის ცენტრსა და სააგენტოსთან 

შეუთანხმებლად, არქეოლოგიური ზედამხედველობის გარეშე მოეწყო არატრადიციული 

ძვირადღირებული მარმარილოს მსხვილი, მართკუთხა ფილები, რაც იატაკის დონეს არსებულთან 

შედარებით რამდენიმე სანტიმეტრით მაღლა სწევს და დარბაზში არსებულ საფლავის ქვას სცდება. ის არ 

შეესაბამება ტაძრის ინტერიერის მხატვრულ არქიტექტურულ სახეს და აკნინებს კედელზე შემორჩენილ 

XIII საუკუნის დასაწყისის კედლის უნიკალურ მხატვრობას; სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს 09/579,14.02.2020 წერილი.  

https://bit.ly/2krKSzB
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იერსახის შეცვლის ფაქტთან დაკავშირებით, სსიპ საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებები არ 

გაუტარებია. უწყების განმარტებით, ამ დრომდე ვერ მოხერხდა სამართალდამრღვევი 

პირის გამოვლენა და უნებართვო სამუშაოების შედეგების გამოსწორება.844 სახალხო 

დამცველი განმარტავს, რომ დასახელებული ნორმით პირდაპირ არის განსაზღვრული ამავე 

მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის სუბიექტი - ძეგლის მესაკუთრე 

(მოსარგებლე). ამდენად, სახალხო დამცველის შეფასებით, პასუხისმგებელი უწყება 

ვალდებულია, კანონისმიერი დანაწესი პრაქტიკაში შეუფერხებლად და ეფექტიანად 

აღასრულოს. ამასთან, კონსტიტუცია სახელმწიფოს უდგენს კულტურული 

მემკვიდრეობისათვის მიყენებული ზიანის შეძლებისდაგვარად თავიდან აცილების ან/და 

მისი გამოსწორების ვალდებულებას. სახელმწიფო ვალდებულია, მესამე პირებს არ მისცეს 

კულტურულ მემკვიდრეობაზე შეუზღუდავი ზემოქმედების მოხდენის შესაძლებლობა. ეს 

უნდა გამოიხატოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ადამიანთა გარკვეული 

ქმედებების აკრძალვაში და ამ ქმედების ჩადენისათვის შესაბამისი პასუხისმგებლობის 

დაწესებაში.845 

საანგარიშო წლის განმავლობაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ინტერესების 

გათვალისწინების საჭიროება მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტთან დაკავშირებული 

საკითხების შესწავლისასაც გამოიკვეთა.846 საქართველოს სახალხო დამცველს 

მნიშვნელოვნად მიაჩნია ინფრასტრუქტურული, განსაკუთრებით კი, ფართომასშტაბიანი 

პროექტების დაგეგმვა-განხორციელებისას კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლებზე/ობიექტებზე მოსალოდნელი შედეგების ყოველმხრივი გამოკვლევა, და 

გადაწყვეტილებების მიღებისას, სხვა მნიშვნელოვან გარემოებებთან ერთად, მათი დაცვის 

ინტერესების გათვალისწინება. 

ამასთან, საქართველოს სახალხო დამცველი ყოველწლიურად ინტერესდება 2014 წელს 

დაწყებული გამოძიების მიმდინარეობით საყდრისი-ყაჩაღიანის ოქროს საბადოს 

დაზიანებისა და განადგურების საქმეზე,847 ასევე, რუისი–რიკოთის საავტომობილო გზის 

                                                   
844 2020 წლის 14 თებერვლის მონაცემები. 

845 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 27 ივლისის გადაწყვეტილება საქმეზე 

№2/6/1216. 

846 პროექტი „ბათუმი რივიერა“, საქართველოს სახალხო დამცველმა კულტურული მემკვიდრეობისა და 

ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლების დაცვის მიზნით, წინადადებით მიმართა შესაბამის უწყებებს. 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში მიმდინარეობს საქმისწარმოება ხადის ხეობის გავლით 

ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მშენებლოს საქმეზე, რომლის ფარგლებშიც, მოსახლეობის ერთ-

ერთი პრეტენზია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას უკავშირდება. 

847 სისხლის სამართლის №074140214801 საქმე, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად 

გამოყენებით, დაბა საყდრისის უძველესი სამთამადნო მრეწველობის მაღაროსთვის კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების ფაქტზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 332-

ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით; საქართველოს გენერალური 

პროკურატურის №13/2107 15/01/2020 წერილი. 
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მშენებლობის პროცესში არქეოლოგიური ობიექტების განადგურების საქმეზე.848 არცერთ ამ 

საქმეში ამ დრომდე არავინაა დაზარალებულად ცნობილი, არც სისხლისსამართლებრივი 

დევნა დაწყებულა ვინმეს მიმართ.849 ამდენად, გამოძიება არაერთი წელია, უშედეგოდ 

მიმდინარეობს, რაც ვნებს კონკრეტულ დანაშაულებრივ ფაქტებთან დაკავშირებით 

კანონის უზენაესობისა და სამართლიანობის პრინციპების აღსრულების ლეგიტიმურ 

ინტერესებს. გარდა ამისა, არსებულ რეალობას ვერ ექნება სამომავლოდ მსგავსი 

ქმედებების მიმართ შემაკავებელი ეფექტი. 

წინადადებები 

 საქართველოს პარლამენტს: 

 უზრუნველყოს რეგულაციების შემუშავება და ინიცირება კერძო საკუთრებაში 

არსებული სარეაბილიტაციო ძეგლების/ობიექტების შენარჩუნება-განვითარების 

ხელშესაწყობად, ასეთ ძეგლებთან დაკავშირებით, უწყებების კომპეტენციებისა და 

პასუხისმგებლობების მკაფიოდ გამიჯვნითა და სახელმწიფოს აქტიური როლის 

განმტკიცებით 

რეკომენდაციები 

სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს: 

 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მოვლა-პატრონობის წესების დარღვევის 

თითოეულ შემთხვევაში, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ინტერესის 

პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით, იმოქმედოს ეფექტიანად და დროულად  

გაატაროს „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30-ე 

მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებები,  მათ შორის, შესაბამისი 

პასუხისმგებლობის დაკისრებით 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 პერიოდულად, 6 თვეში ერთხელ, საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია რუისი–

რიკოთის საავტომობილო გზის მშენებლობის პროცესში არქეოლოგიური 

ობიექტების განადგურების და საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღაროს 

დაზიანებისა და განადგურების ფაქტების გამოძიების მიმდინარეობის და 

პროგრესის შესახებ. 

 

                                                   
848 სისხლის სამართლის №027291214001 საქმე, წიაღის მოპოვების ლიცენზიების გაცემისას, 

სამსახურებრივი გულგრილობის შესაძლო ჩადენის სავარაუდო ფაქტზე, სისხლის სამართლის კოდექსის 

342-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით; საქართველოს 

გენერალური პროკურატურის №13/2108 15/01/2020 წერილი. 

849 საქართველოს გენერალური პროკურატურის №13/2107 15/01/2020; №13/2108 15/01/2020 წერილები. 
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20. ადამიანის უფლებათა სწავლება 

 

20.1. შესავალი 

საქართველოს სახალხო დამცველი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ადამიანის 

უფლებათა სწავლებას ფორმალური განათლების ყველა საფეხურზე, ამასთან, თავადაც 

ვეწევით არაფორმალურ საგანმანათლებლო საქმიანობას ადამიანის უფლებათა დაცვის 

სფეროში. 2019 წელს, ადამიანის უფლებათა სწავლების დეპარტამენტმა, სახალხო 

დამცველის მანდატის ფარგლებში, არაერთი მნიშვნელოვანი ინდივიდუალური საქმე 

შეისწავლა, სადაც გამოიკვეთა ადამიანის უფლებათა შესახებ განათლების 

მიმართულებით არსებული გამოწვევები. შესაბამისად, სახალხო დამცველმა, ადამიანის 

უფლებათა სწავლების სფეროში არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად, 

პასუხისმგებელ უწყებებს რეკომენდაციებითა და წინადადებებით მიმართა.  

2019 წელს, სახალხო დამცველის აპარატმა, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტთან (EWMI) თანამშრომლობით დაიწყო კომპლექსური კვლევა, რომლის მიზანია 

საქართველოში მოქმედ სამართლის საბაკალავრო პროგრამებზე ადამიანის უფლებათა 

სწავლების ხარისხის შეფასება. კვლევის შედეგები 2020 წელს იქნება ხელმისაწვდომი. 

სახალხო დამცველის აპარატმა, საგანმანათლებლო მანდატის ფარგლებში, დაგეგმა და 

ჩაატარა ტრენინგები, სემინარები, საინფორმაციო და სამუშაო შეხვედრები, როგორც 

დედაქალაქში, ასევე, პროაქტიულად, რეგიონებში, მოწყვლად სამიზნე ჯგუფებთან. 2019 

წელი გამოირჩეოდა თანასწორობის, ბავშვის უფლებებისა და გენდერულ საკითხებზე 

ჩატარებული საგანმანათლებლო ხასიათის აქტივობებით.850  

20.2. ადამიანის უფლებათა სწავლების სახელმწიფო პოლიტიკა 

 

ადამიანის უფლებათა სწავლების საკითხს, ადამიანის უფლებათა ხელყოფის 

მნიშვნელოვან პრევენციულ ზომად და პრიორიტეტად მიიჩნევს სახელმწიფოს 

სტრატეგიული დოკუმენტები.851 ადამიანის უფლებათა სწავლების განსაკუთრებული 

მნიშვნელობიდან გამომდინარე და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, 

თანმიმდევრულობის, მდგრადობისა და ფინანსური გარანტიების უზრუნველსაყოფად, 

სტრატეგიულ დოკუმენტზე დაფუძნებული სისტემატიზებული ხედვა, სახელმწიფოს 

                                                   
850 2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა ჩაატარა 286 ტრენინგი და 711 საინფორმაციო ხასიათის 

შეხვედრა. 

851„საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის (2014–2020 წლებისთვის)“ 

დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის 30 აპრილის  დადგენილება  №2315-IIს, თავი 

„ადამიანის უფლებების უზრუნველყოფის პრინციპები“; ასევე იხ. „საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017 – 2021“-ის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 7 დეკემბრის დადგენილება №533, დანართი 1, გვ. 14, 21, 37. 
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ცხადი პასუხისმგებლობაა.852 თუმცა, ადამიანის უფლებათა სწავლების სტრატეგიული 

დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმის არსებობა, საქართველოს სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციის მიუხედავად853, კვლავ სახელმწიფოს გამოწვევად რჩება.   

ადამიანის უფლებათა სწავლების შესახებ გაეროს დეკლარაცია სახელმწიფოებს და 

შესაბამის სახელისუფლებლო ინსტიტუტებს განუსაზღვრავს პასუხისმგებლობას, ხელი 

შეუწყონ ადამიანის უფლებათა შესახებ განათლებას კანონმდებლობის მიღებით, 

ადმინისტრაციული ღონისძიებებითა და პოლიტიკის განსაზღვრით.854 აღნიშნულ 

ვალდებულებას, ასევე განამტკიცებს გაეროს მსოფლიო პროგრამა ადამიანის უფლებების 

შესახებ, რომელიც წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს, თანმიმდევრულად ასახონ 

ადამიანის უფლებათა სწავლება ადამიანის უფლებათა ერთიან სტრატეგიაში, ან ცალკე 

დოკუმენტში, ადამიანის უფლებათა განათლების სამოქმედო გეგმის სახით.855 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში, საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, რეკომენდაცია 

გაიცა ადამიანის უფლებათა სწავლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების 

თაობაზე.856 საქართველოს პარლამენტმა ანგარიშის თაობაზე მიღებულ დადგენილებაში ეს 

რეკომენდაცია არსებითად განსხვავებული შინაარსით, სტრატეგიისა და სამოქმედო 

გეგმის შემუშავების ასპექტის გარეშე ასახა.857 

გაეროს ფარგლებში მიღებული არაერთი საერთაშორისო ხელშეკრულება, სახელმწიფოს, 

ადამიანის უფლებათა განათლების კუთხით, უმნიშვნელოვანეს ვალდებულებებს 

განუსაზღვრავს.858 აღსანიშნავია, რომ ამ ვალდებულებათა შესრულება განათლების 

სფეროში ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 

მიდგომის რეალიზებისათვის მეტად მნიშვნელოვანია.859 ქვემოთ მოცემული ცხრილი 

                                                   
852 World Programme for Human Rights Education - National action plans/strategies for human rights education, 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://bit.ly/2v3iI30 [ბოლოს ნანახია 01/02/2020]; ასევე, იხ. Guidelines for 

National Plans of Action for Human Rights Education, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/31rbphL [ბოლოს ნანახია 

01/02/2020]; დეტალურად, ასევე, იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში, „საქართველოში 

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 315-316.  

853 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში, „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 316.  

854 UN Declaration on Human Rights Education and Training, Resolution adopted by the General Assembly, 19 December 

2011, №66/137, მე-7 მუხლის მესამე პუნქტი, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/30GqsDH   [ბოლოს ნანახია 

20/01/2020]. 

855  World Programme for Human Rights Education - National action plans/strategies for human rights education, 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2ttEw7H [ბოლოს ნანახია 20/01/2020].  

856 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „ადამიანის უფლებათა და  თავისუფლებათა დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ 2018“, გვ. 243. 

857 „2018 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე“ საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 20 

სექტემბრის დადგენილება, მე-7 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტი.  

858 Revised draft plan of action for the first phase (2005-2007) of the World Programme for Human Rights Education გვ. 3. 

859 იქვე, გვ. 18. 

https://bit.ly/2v3iI30
https://bit.ly/31rbphL
https://bit.ly/30GqsDH
https://bit.ly/2ttEw7H
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ასახავს ქვეყნის საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების ხარისხს წარდგენილი 

პერიოდული მოხსენებების საფუძველზე. 

 

მოხსენების 

ადრესატი 

ადამიანის უფლებათა განათლებასთან 

დაკავშირებით ვალდებულების 

დამდგენი ნორმა 

შეფასება 

ბავშვის 

უფლებათა 

კომიტეტი 

„ბავშვის უფლებათა კონვენციის“ 29-ე 

მუხლის პირველი პუნქტი 

არ მოიცავს მსჯელობას 

ადამიანის უფლებათა 

განათლების შესახებ 

შეზღუდული 

შესაძლებლობის 

მქონე პირთა 

უფლებების 

კომიტეტი 

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა უფლებების შესახებ“ გაეროს 

კონვენციის მე-8 მუხლი 

არ მოიცავს მსჯელობას 

ფორმალურ განათლებაში შშმ 

პირთა მიმართ პატივისცემის 

ჩამოყალიბების მიზნით 

დანერგილი საკითხების/ 

აქტივობების შესახებ 

ქალთა მიმართ 

დისკრიმინაციის 

აღმოფხვრის 

კომიტეტი 

„ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა 

ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ გაეროს 

კონვენციის მე-10 მუხლი 

არ არის შეფასებული 

სასწავლო მეთოდებისა და 

პროგრამების გენდერული 

მგრძნობელობა 

რასობრივი 

დისკრიმინაციის 

ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის 

კომიტეტი  

„რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა 

ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ“ გაეროს 

კონვენციის მე-7 მუხლი 

არ არის შეფასებული 

სკოლამდელ, პროფესიულ და 

უმაღლეს განათლებაში 

კონვენციიდან მომდინარე ამ 

ვალდებულების შესრულების 

საკითხი 

ეკონომიკური და 

სოციალური საბჭო 

ეკონომიკური, სოციალური და 

კულტურული უფლებების შესახებ 

საერთაშორისო პაქტის მე-13 მუხლი 

სახელმწიფოს უკანასკნელი 

პერიოდული მოხსენება 

გაგზავნილია 2001 წელს 

ადამიანის 

უფლებათა საბჭო 

უნივერსალური პერიოდული მოხსენება მინიმალურად არის 

განხილული მხოლოდ ზოგად 

განათლებაში ადამიანის 

უფლებათა სწავლების 

საკითხი 

გაეროს 

საგანმანათლებლო, 

სამეცნიერო და 

კულტურული 

ორგანიზაციის 

გენერალური 

კონფერენცია  

განათლებაში დისკრიმინაციის 

საწინააღმდეგო კონვენციის მე-5 მუხლის 

პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი 

მიმოხილულია მხოლოდ 

ზოგადი განათლების სფეროში 

ადამიანის უფლებათა 

სწავლების საკითხი. მსჯელობა 

მოიცავს მხოლოდ ადამიანის 

უფლებათა სწავლების მიზნით 

დანერგილ საგნებს. 
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მოხსენებაში ყურადღება არ 

არის გამახვილებული 

საგანმანათლებლო პროცესში 

ჩართული პირების 

მომზადებაზე ადამიანის 

უფლებებში 

 

ადამიანის უფლებათა სწავლების ეფექტიანობისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ 

სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ გადადგმული ნაბიჯები ფრაგმენტული და 

სპონტანური კი არ იყოს, არამედ, სისტემური, თანმიმდევრული და კომპლექსური. ასევე 

მნიშვნელოვანია, რომ აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ პერიოდულ მოხსენებებში 

სრულფასოვნად ასახოს ადამიანის უფლებათა განათლების კუთხით ქვეყნის მიერ 

აღებული ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა. ამასთან, აუცილებელია, რომ 

საქართველოს პარლამენტმა, უფლებამოსილების ფარგლებში, გასწიოს საპარლამენტო 

ზედამხედველობა.860 

20.3. ადამიანის უფლებათა შესახებ განათლების უწყვეტობა 

 

ადამიანის უფლებათა სწავლება მთელი სიცოცხლის მანძილზე მიმდინარე პროცესია და 

სრულად მოიცავს როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ განათლებას.861 ზოგადი 

განათლების საფეხურზე, ადამიანის უფლებათა სწავლებას განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება სახელმწიფო პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად.862 ამ კონტექსტში, 

სასკოლო სახელმძღვანელოებისთვის გრიფის მინიჭების პროცესის დანიშნულება 

ხარისხიანი სასწავლო მასალებით მოსწავლეების უზრუნველყოფაა.863 

2019 წელს, პირველად, ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის VII კლასის საგნების 

სახელმძღვანელოების გრიფირების პროცესში საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 

ნომინირებული ექსპერტებიც მონაწილეობდნენ.864 უწყებათაშორისი თანამშრომლობის 

შედეგად, შესაძლებელი გახდა, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ ექსპერტებს 

სახელმძღვანელოებში თანასწორობის, შშმ პირთა უფლებების, ტოლერანტობის, 

                                                   
860 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 174-ე მუხლის პირველი პუნქტი. 

861 Resolution adopted by the Human Rights Council 16/1 United Nations Declaration on Human Rights Education and 

Training Article 3, პარ. 1, 2. ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2ThItVT [ბოლოს ნანახია: 25/02/2020]. 

862 „ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის“ მესამე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტები; 

ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 18 

ოქტომბრის №84 დადგენილება, „თ“ ქვეპუნქტი.  

863 „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის გრიფირების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 16 თებერვლის 

№28/ნ ბრძანების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლის მეორე პუნქტი. 

864 სახალხო დამცველის წარდგინებით ექსპერტები მუშაობდნენ სახელმძღვანელოებზე: ქართული ენა და 

ლიტერატურა, მათემატიკა, ისტორია, გეოგრაფია, ბიოლოგია, ხელოვნება.    

https://bit.ly/2ThItVT


315 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

გენდერული თანასწორობისა და ადამიანის სხვა უფლებათა და თავისუფლებათა 

ფუნდამენტური საკითხების ინტეგრირებისთვის ემუშავათ. დამოუკიდებელი 

ექსპერტების რეკომენდაციები გულისხმობდა სახელმძღვანელოებში იმდაგვარი 

ტექსტებისა და მაგალითების მოყვანას, რომლებიც მიმართული იქნებოდა ეთნიკური, 

რელიგიური და გენდერული თანასწორობისკენ.865 

2019 წლის განმავლობაში გრიფმინიჭებული სამოქალაქო განათლების 

სახელმძღვანელოებში ადამიანის ძირითად უფლებებთან შეუსაბამო შინაარსის 

ჩანაწერები გამოვლინდა.866 სახალხო დამცველმა სამინისტროს ადამიანის ძირითად 

უფლებებთან შესაბამისი განმარტებების შემუშავების და სკოლებისთვის სამოქალაქო 

განათლების საგნის სწავლების გაუმჯობესების მიზნით, სათანადო ინსტრუქციების 

მიცემის რეკომენდაციით მიმართა.867 

აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს, პირველად, ქართულენოვან სკოლებში/სექტორებში, მე-7 

კლასიდან დაინერგა საგანი „მოქალაქეობა“, რომელიც ადამიანის უფლებათა საკითხებს 

ითვალისწინებს.868 ეს მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილებაა ადამიანის უფლებათა 

სწავლების უწყვეტობისათვის, თუმცა გამოწვევად რჩება არაქართულენოვანი 

სკოლების/სექტორების უზრუნველყოფა თარგმნილი სახელმძღვანელოებით.869  

VII-X კლასებისთვის ადამიანის უფლებათა სწავლება ნორმატიულად უზრუნველყოფილია, 

თუმცა XI-XII კლასებისთვის, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული 

ერთადერთი საგანი, რომელიც პირდაპირ და უშუალოდ ეძღვნება ადამიანის უფლებათა 

სწავლებას, არის არჩევითი დისციპლინა - „სახელმწიფო და სამართალი“.870 2019 წელს, ამ 

საგნისთვის სახელმძღვანელოს გრიფირება გათვალისწინებული არ ყოფილა. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების 

                                                   
865 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის 16 ივლისის წინადადება ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების სახელმძღვანელოების რეცენზირების პროცესის გაუმჯობესების თაობაზე №17/8038, 

ხელმისაწვდომია:  https://bit.ly/39hvhXA  [ბოლოს ნანახია: 02/03/2020]. 

866 აღნიშნული რესურსი დღემდე გამოიყენება სკოლებში სავალდებულო სასწავლო მასალის სახით, 

თუმცა სამინისტრომ შეიმუშავა ადამიანის ძირითად უფლებებთან შესაბამისი განმარტებები. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2019 წლის 15 ნოემბრის 

MES51901562949 და 2020 წლის 10 თებერვლის MES 7 20 00161828 წერილები.  

867 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 20 იანვრის 17-1/617 რეკომენდაცია. ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/2I8miw7  [ბოლოს ნანახია: 02/03/2020]. 

868 „ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის 40/ნ ბრძანების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის 71-ე მუხლის 

„გ“ ქვეპუნქტი; ასევე იხ. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

2020 წლის 12 თებერვლის  MES 1 20 00156882  წერილი.  

869 მარნეულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის 2020 წლის 31 იანვრის MES 0 20 00108640  წერილი, ასევე 

იხ. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2020 წლის 12 

თებერვლის  MES 1 20 00156882  წერილი. 

870 ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ 2011 წლის 11 მარტის №36 ბრძანების დანართის 

LXXVIII თავი. 

https://bit.ly/39hvhXA
https://bit.ly/2I8miw7
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საფუძველზე, საშუალო საფეხურის სახელმძღვანელოების გრიფირება 2020 წელს 

იგეგმება.871 ამ ვითარებაში, ამ საგანში სახელმძღვანელოს შესაბამისი წესის საფუძველზე 

შეთანხმების თხოვნით,872 არცერთ სკოლას არ მიუმართავს სამინისტროსთვის. ქვემოთ 

მოცემულ ცხრილზე ნაჩვენებია საგნის, „სახელმწიფო და სამართალი“, არჩევითობის 

კლებადი მონაცემები.873 მნიშვნელოვანია, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილ 

ფარგლებში, XI-XII კლასის მოსწავლეებისთვისაც არსებობდეს სრულფასოვნად დანერგილი 

საგანი, რომელიც ადამიანის ძირითად უფლებებს მიეძღვნება.  

 

სასწავლო წელი XI-XII კლასის 

მოსწავლეთა 

სრული რაოდენობა 

“სახელმწიფო და 

სამართალი“ აირჩია 

% 

2017-2018 80122 7976 9.9 

2018-2019 78501 7506 9.6 

2019-2020 77258 5010 6.4 

 

ადამიანის უფლებათა სწავლების უწყვეტობის პრინციპი მის უმაღლესი განათლების 

სფეროზე გავრცელებასაც გულისხმობს. გაეროს მიერ დადგენილი სტანდარტის მიხედვით, 

აუცილებელია, ზოგადად, სწავლების პროცესში გამოყენებული სასწავლო მასალები 

„გადაიხედოს და განახლდეს [იმდაგვარად, რომ] ისინი შეესაბამებოდეს ადამიანის 

უფლებათა პრინციპებს“.874 საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველმა შეისწავლა სსიპ. 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ორი სავალდებულო სასწავლო 

კურსის სწავლებისას სავალდებულო ლიტერატურის ნუსხაში შეტანილი წიგნები, 

რომელთა შინაარსიც არ შეესაბამება ადამიანის ძირითად უფლებებს. სახალხო 

დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა და მოუწოდა უნივერსიტეტს, განახორციელოს 

ეფექტიანი რეაგირება და განაახლოს სასწავლო მასალები. 875  

                                                   
871 „ზოგადი განათლების დაწყებითი და საბაზო საფეხურების ზოგიერთი საგნისა და საშუალო 

საფეხურის სასკოლო სახელმძღვანელოებზე/სერიებზე გრიფირების გამოცხადებისა და პირობების 

განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის  

2019 წლის 3 ოქტომბრის №1222 ბრძანების მეორე მუხლი.  

872 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2019 წლის 25 

ნოემბრის წერილი MES 8 19 01606466.  

873 ცხრილში მოცემული მონაცემები მოიცავს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ საჯარო და კერძო 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს 2020 წლის 23 იანვრის MES 6 20 00069604 და 2020 წლის 10 თებერვლის MES 9 20 

00161000 წერილები. 

874 Draft plan of action for the second phase (2010-2014) of the World Programme for Human Rights Education, Human 

Rights Council, A/HRC/15/28 27 July 2010 გვ. 13. 

875 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 27 თებერვლის 17-1/2419 რეკომენდაცია, 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2TByCue [ბოლოს ნანახია: 02/03/2020]. 

https://bit.ly/2TByCue


317 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

20.4. პროზელიტიზმისა და ინდოქტრინაციის რისკი სასკოლო სივრცეში 

 

2019 წელს, გამოვლინდა საჯარო სკოლების რელიგიური ნეიტრალიტეტის ხელყოფის, ასევე 

სასწავლო პროცესში ინდოქტრინაციისა და პროზელიტიზმის რისკის შემცველი 

ღონისძიებების ორგანიზებისა და ჩატარების შემთხვევები, რაზეც სახალხო დამცველმა 

რეკომენდაციით/წინადადებით მიმართა პასუხისმგებელ უწყებებს.876 ღვთისმშობლის 

წილხვდომილობის დღესასწაულის დაწესებასთან ერთად, სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ,877 საჯარო სკოლების მასწავლებლებთან და დირექტორებთან კონფესიური 

ხასიათის შეხვედრების ჩატარებას, კამპანიური ხასიათი ჰქონდა.  

საქართველოს სახალხო დამცველი, საჯარო სკოლების რელიგიური ნეიტრალიტეტის 

ხელყოფად აფასებს და რელიგიური ინდოქტრინაციისა/პროზელიტიზმის მნიშვნელოვან 

რისკს ხედავს ამ ტიპის ღონისძიებებში.878 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციის პასუხად 

წარმოადგინა არსებითად კონფესიური შინაარსის განმარტება საქართველოს 

ღვთისმშობლისადმი წილხვდომილობის შესახებ, რომლის გავრცელებაც სკოლებში 

იგეგმება.879 აღნიშნული გადაწყვეტილების აღსრულება, კიდევ ერთხელ დააყენებს 

საფრთხის ქვეშ სკოლების რელიგიურ ნეიტრალიტეტს.  

სასკოლო სივრცეში რელიგიური პროზელიტიზმისა და ინდოქტრინაციის გავრცელების 

მასშტაბის გათვალისწინებით, სამინისტროს სისტემაში არსებული ინსპექტირების 

არაეფექტიანობაზე მიუთითებს ის გარემოება, რომ 2018-2019 წლებში, პასუხისმგებელი 

უწყებების მიერ სასწავლო პროცესის რელიგიური ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმისა და 

იძულებითი ასიმილაციის მიზნით გამოყენების, ასევე, საჯარო სკოლის რელიგიური 

                                                   
876 2019 წლის 29 ნოემბრის 17-1/2888 წინადადება „საქართველოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის 

წილხვდომილობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, საჯარო სკოლების მასწავლებლებისთვის სალექციო 

ციკლის ორგანიზებისა და ჩატარების თაობაზე“, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2vvC0yB [ბოლოს ნანახია: 

02/03/2020];  2020 წლის 24 თებერვლის 17-1/2139 რეკომენდაცია „2019 წლის 30 ოქტომბერს ქედის 

საგანმანათლებლო რესურსცენტრში საჯარო სკოლების დირექტორებსა და სასულიერო პირებს შორის 

გამართული შეხვედრის თაობაზე“, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2Tg5B8e [ბოლოს ნანახია: 02/03/2020]. 

877 საქართველოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 

დაგეგმილი ღონისძიებების სამოქმედო გეგმის მოწონების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 

3 მაისის №1031 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 

მაისის №1256 განკარგულებით დამტკიცებული დანართი.  

878 2019 წლის 29 ნოემბრის 17-1/2888 წინადადება „საქართველოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის 

წილხვდომილობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, საჯარო სკოლების მასწავლებლებისთვის სალექციო 

ციკლის ორგანიზებისა და ჩატარების თაობაზე“, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2vvC0yB  [ბოლოს ნანახია: 

02/03/2020]. 

879 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2020 წლის 23 იანვრის 

MES 2 20 00070068 წერილი. 

https://bit.ly/2vvC0yB
https://bit.ly/2Tg5B8e
https://bit.ly/2vvC0yB
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ნეიტრალიტეტის ხელყოფის გამოვლენის ფაქტები ქვეყნის მასშტაბით ნულოვანი იყო.880 

ამ კუთხით, რისკების გამოვლენასა და სათანადო რეაგირებას, ზოგადი განათლების 

ეროვნული მიზნების მიღწევის შეუფერხებლობისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.881 

საქართველოს სახალხო დამცველმა, აჭარაში გამართული ერთ-ერთი შეხვედრის 

შეფასების შედეგად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საჯარო სკოლების რელიგიური ნეიტრალიტეტის 

დაცვასთან დაკავშირებით კანონით დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე 

პროაქტიული ზედამხედველობის გაწევის რეკომენდაციით მიმართა. 882 

20.5. ადამიანის უფლებათა შესახებ განათლება მასწავლებელთა 

პროფესიულ მომზადებაში 

გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის განმარტებით, საგანმანათლებლო სივრცეში, 

ბავშვის უფლებათა კონვენციის შესაბამისი ღირებულებების ეფექტიანი ინტეგრირება 

შეუძლებელი იქნება, თუ ისინი, ვინც ჩართულები არიან სწავლების პროცესში, „თავად არ 

განასახიერებენ კონვენციასთან შესაბამის ღირებულებებს და არ არიან დარწმუნებულნი მათ 

მნიშვნელობაში“.883 ამდენად, სკოლის მასწავლებელთა მომზადებას ადამიანის უფლებათა 

კუთხით, სახელმწიფოს მიერ გაცხადებული მიზნების მისაღწევად, უდიდესი 

მნიშვნელობა ენიჭება.884 

მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტში ადამიანის უფლებების საბაზისო ცოდნის 

მოთხოვნის თაობაზე 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში გაცემული რეკომენდაცია არ 

შესრულებულა.885 ამასთან, რეკომენდაციები, რომელთა ადრესატებიც კონკრეტული 

ადგილობრივი თვითმმართველობები იყვნენ და „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ნორმატიული 

                                                   
880 საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2020 წლის 21 იანვრის 

MES 9 20 00053505 წერილი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტროს 2019 წლის 9 დეკემბრის MES 4 19 01674791 წერილი.  

881  ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის კვლევა „რელიგია საჯარო სკოლებში 

განათლების პოლიტიკის ანალიზი რელიგიის თავისუფლების პერსპექტივიდან“, თბილისი 2014, გვ. 24. 

882 2020 წლის 24 თებერვლის 17-1/2139 რეკომენდაცია „2019 წლის 30 ოქტომბერს ქედის საგანმანათლებლო 

რესურსცენტრში საჯარო სკოლების დირექტორებსა და სასულიერო პირებს შორის გამართული შეხვედრის 

თაობაზე“, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2Tg5B8e [ბოლოს ნანახია: 02/03/2020]. 

883   UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 1 (2001), Article 29 (1), The aims of education, 

17 April 2001, CRC/GC/2001/1, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/35oDnM8 [ბოლოს ნანახია  16/12/2019],  პარაგრაფი 

18. 

884 იქვე. 

885 „მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 21 ნოემბრის №1014 ბრძანება.   

https://bit.ly/2Tg5B8e
https://bit.ly/35oDnM8
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აქტების მიღებას ეხებოდა, ადგილობრივი თვითმმართველობების მხოლოდ მცირე 

ნაწილმა შეასრულა და ისიც, ნაწილობრივ.886  

2018 წელს, სსიპ. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან 

დადებული მემორანდუმის საფუძველზე, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა, 

ადამიანის ძირითად უფლებებში პედაგოგთათვის განკუთვნილი ონლაინ-ტრენინგ 

კურსის მოდულები შეიმუშავა  და ცენტრს მიაწოდა.  

სსიპ. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 2016-2019 წლების 

სტრატეგიის ანალიზი არ მიუთითებს იმაზე, რომ მასწავლებლებისთვის ადამიანის 

უფლებათა საკითხებისა და მათი საგაკვეთილო პროცესში დანერგვის შესახებ ცოდნის 

მიწოდება სტრატეგიული პრიორიტეტია.887 ამასთან, ცენტრს, ამ ეტაპზე, არც 

მასწავლებლებისთვის ადამიანის უფლებათა სწავლების ერთიანი ტრენინგ პოლიტიკის 

დოკუმენტი აქვს შემუშავებული,888 რაც ართულებს განათლების სისტემაში ადამიანის 

უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის რეალიზებას.889 

2019 წელს, ცენტრის აქტივობების ანალიზი ცხადყოფს, რომ სკოლის 453 პედაგოგს 

ჩაუტარდა ტრენინგი - „სკოლებში  ბულინგის  პრევენცია  და  ტოლერანტული კულტურის 

განვითარების ხელშეწყობის“ თაობაზე, ხოლო აქტივობათა დანარჩენი ნაწილი 

ძირითადად ვორქშოფების სახით იყო წარმოდგენილი, რომელშიც ჯამურად მხოლოდ 170 

პედაგოგი მონაწილეობდა.890 

რეკომენდაციები  

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს: 

 შემუშავდეს ადამიანის უფლებათა სწავლების ერთიანი სტრატეგია და სამოქმედო 

გეგმა, საერთაშორისო სახელმძღვანელო პრინციპების გათვალისწინებით 

 შემუშავდეს ადამიანის უფლებათა სწავლების ერთიანი ტრენინგ-პოლიტიკის 

დოკუმენტი მასწავლებლებისთვისა და სასწავლო პროცესში ჩართული სხვა 

პირებისთვის  

                                                   
886 რეკომენდაციებით მოთხოვნილი ნორმატიული აქტები შეიმუშავა და დაამტკიცა მცხეთის, ყაზბეგისა 

და ხაშურის მუნიციპალიტეტებმა. 

887 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სტრატეგიული გეგმა (2016–2019).  

888 მასწავლებელთა ადამიანის უფლებათა განათლების შესახებ ყოვლისმომცველი ტრენინგპოლიტიკის  

დოკუმენტის არსებობა გაეროს მიერ დადგენილი სტანდარტია. იხ. Revised draft plan of action for the first phase 

(2005-2007) of the World Programme for Human Rights Education გვ. 20. 

889 Plan of Action for the third phase (2015–2019) of the World Programme for Human Rights Education, Report of the 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights გვ. 7.  

890 განათლების პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 2020 წლის 12 თებერვლის MES 7 20 

00177687 წერილი.  
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 ხელი შეეწყოს საგნის, „სახელმწიფო და სამართალი“, ეფექტიანად დანერგვას 

სასკოლო სივრცეში და განიხილოს ამ საგნის სახელმძღვანელოების შესარჩევად 

გრიფირების გამოცხადების შესაძლებლობა.  

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრს: 

 შემუშავდეს სტრატეგია/სამოქმედო გეგმა საჯარო სკოლების რელიგიური 

ნეიტრალიტეტის ხელყოფის, ასევე, სასწავლო პროცესის რელიგიური 

ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმის, ან იძულებითი ასიმილაციის მიზნით 

გამოყენების პროაქტიულად გამოსავლენად 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს:  

 დედოფლისწყაროს, ზესტაფონის, ლაგოდეხის, ლანჩხუთის, სიღნაღის, ტყიბულის, 

ჭიათურის და ხონის მუნიციპალიტეტების მერიებმა და საკრებულოებმა 

შეიმუშაონ და დაამტკიცონ „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ და „ე“ 

ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ნორმატიული აქტები 

 კასპისა და თიანეთის მუნიციპალიტეტების მერიებმა და საკრებულოებმა 

შეიმუშაონ და დაამტკიცონ „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული ნორმატიული აქტი. 
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21. ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა 

 

21.1. შესავალი 

2019 წელს პარლამენტის მიერ „ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ მიღება ქვეყანაში ბავშვთა 

უფლებების დაცვის სამართლებრივი განმტკიცების საქმეში სახელმწიფოს მხრიდან 

გადადგმული მისასალმებელი ნაბიჯია. ამის მიუხედავად, ბავშვის უფლებების სრული და 

ეფექტიანი განხორციელების თვალსაზრისით, ქვეყანაში კვლავ არაერთი გადაუჭრელი  

პრობლემაა.  

ბავშვთა სოციალური დაცვის სისტემაში არსებული ხარვეზები - ბავშვთა პროგრამების 

სიმცირე და  არსებულის არაეფექტიანობა, ასევე, სოციალური მუშაკებისა და 

ფსიქოლოგების არასაკმარისი რაოდენობა, ბავშვთა, განსაკუთრებით კი, სახელმწიფო 

ზრუნვის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანთა სიღარიბისა და ძალადობისგან, მათ შორის, 

სექსუალური ძალადობისგან დაცვის მაჩვენებელზე, უარყოფითად აისახება.  

სახალხო დამცველი  ყურადღებით მიადევნებს თვალს სახელმწიფოს მხრიდან  რეფორმით 

მიღწეული შედეგების შენარჩუნებისა და სისტემის შემდგომი განვითარების 

უზრუნველსაყოფად განხორციელებულ ცვლილებას - სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და 

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების ახლად შექმნილი სააგენტოს 

ბავშვთა მეურვეობა-მზრუნველობის გამწევ ეფექტიან მექანიზმად ჩამოყალიბების 

პროცესს.  

სახალხო დამცველი კვლავ ყურადღებას ამახვილებს ბავშვის სიცოცხლის უფლების 

განუხრელი დაცვის საკითხებზე. ამ მხრივ, საგანგაშოა არასრულწლოვანთა სუიციდის 

სტატისტიკა. გადაუდებელი აუცილებლობაა სუიციდის პრევენციის სტრატეგიის 

შემუშავება. 

წლების განმავლობაში, პრობლემად რჩება ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენცია, 

ძალადობის ფაქტების დროული იდენტიფიცირება და ეფექტური რეაგირება. ამასთან, 

ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებისთვის კვლავ არ არსებობს შესაბამისი სარეაბილიტაციო 

სერვისები. 

არაერთი გამოწვევა იკვეთება არასრულწლოვანთა განათლების უფლების დაცვის მხრივ. 

რადიკალურ ღონისძიებებს საჭიროებს სკოლის მიტოვების მაღალი მაჩვენებელი, 

სახელმწიფო ზრუნვაში განთავსებულ არასრულწლოვნებში სწავლის გაგრძელების 

დაბალი მოტივაციის გამოკვეთილი ტენდენცია, ასევე, პენიტენციურ დაწესებულებაში 

მოთავსებული არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების განათლების უფლების დაცვა.  

ბავშვთა სიღარიბის კვლავაც მაღალი სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ სახელმწიფოს  

პოლიტიკა არ არის ორიენტირებული სიღარიბის აღმოფხვრაზე; ვერც მუნიციპალური 
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პროგრამები უზრუნველყოფს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებების 

სრულ დაკმაყოფილებას. 2019 წელს საარსებო დახმარების მიმღებ 70 792 ოჯახში 150 065 

არასრულწლოვანი აღირიცხა.  

21.2. ბავშვის სიცოცხლის უფლება 

სიცოცხლის უფლება გაეროს ბავშვის უფლებების კონვენციის (CRC) უმთავრესი პრინციპია. 

კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოები მაქსიმალურად შესაძლო დონეზე უნდა 

უზრუნველყოფდნენ ბავშვის ჯანმრთელ განვითარებას891. 

საქართველოში ბავშვთა დაცვის სისტემის არაეფექტიანობის ერთ-ერთი სამწუხარო 

შედეგია ის, რომ წლების განმავლობაში რისკის ქვეშ დგას არაერთი ბავშვის სიცოცხლე. 

სიღარიბის, ცხოვრების არასათანადო დონის, უგულებელყოფისა და სხვადასხვა 

სოციალური საფრთხეების გამო, ქვეყანაში კვლავ საგანგაშოა ბავშვთა სიკვდილიანობის 

შემთხვევები892.  

სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს არასრულწლოვანთა 

სუიციდის განმაპირობებელი ფაქტორების დროული გამოვლენა და პრევენცია. კვლავ 

გვხვდება ბავშვის  საჭიროებების უგულებელყოფა და მისი დაგვიანებული 

ფსიქოლოგიური  მხარდაჭერა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია 15 წლის არასრულწლოვნის, 

ლ.ს.-ს საქმე, სადაც პასუხისმგებელ უწყებებს არასრულწლოვნის ფსიქოსოციალური 

საჭიროებების დროულად გამოსავლენად და სუიციდის თავიდან ასაცილებლად სათანადო 

ღონისძიებები არ გაუტარებიათ. 

2019 წლის მონაცემით, გასულ წლებთან შედარებით, საქართველოში გაზრდილია 

არასრულწლოვანთა სუიციდისა და სუიციდის მცდელობის შემთხვევები; 2019 წელს 

ბავშვთა სუიციდის 22 და სუიციდის მცდელობის 69 შემთხვევა გამოვლინდა893, ხოლო 2018 

წელს სუიციდის - 12 და სუიციდის მცდელობის - 48 შემთხვევა894. ამ შემთხვევების მატება 

საგანგაშოა და აჩვენებს, რომ სახელმწიფოში ბავშვთა დაცვის მოქმედი სისტემა ვერ 

უზრუნველყოფს არასრულწლოვნებში სუიციდის რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა დაცვასა და  

დახმარებას.  

სახალხო დამცველი ყოველწლიურად შეისწავლის ბავშვთა სუიციდის ინდივიდუალურ 

შემთხვევებს და აანალიზებს სისტემურ ხარვეზებს. სამწუხაროა, რომ  პასუხისმგებელი 

                                                   
891 ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მუხლი 6. 

892 საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი ბავშვთა სიკვდილიანობის შემთხვევებს 

შორისაა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხანძრის დროს დაღუპული 4 მცირეწლოვნის საქმე, სადაც, 

მიუხედავად იმისა, რომ იკვეთებოდა მშობლის მხრიდან ბავშვების სავარაუდო უგულებელყოფის 

საკითხი, პასუხისმგებელმა უწყებებმა ვერ მოახერხეს მათი დროული დახმარება. 

893 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://bit.ly/2VZyWWe  [ბოლოს ნანახია: 05.03.2020]. 

894 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კორესპონდენცია NMIA 6 20 00132625, 17.01.2020. 

ინფორმაცია ასევე ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://bit.ly/2TzD6lY [ბოლოს ნანახია: 05.03.2020]. 

https://bit.ly/2VZyWWe
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უწყებების მიმართ სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების უმეტესობა 

სათანადოდ არ არის სრულდება; კვლავ სუსტია ბავშვთა ფსიქოსოციალური დაცვის და 

მხარდაჭერის სისტემა, არ არსებობს რისკის ქვეშ მყოფ და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა 

დახმარებისა და რეაბილიტაციის სერვისები, ამ დრომდე არ არის შემუშავებული ბავშვთა 

სუიციდის პრევენციის სტრატეგია.  

სუიციდის შესაძლო გავრცელების პრობლემას ამძაფრებს ის ფაქტიც, რომ საჯარო 

სკოლებში მოქმედი პრაქტიკა არ არის ორიენტირებული ბავშვის ინდივიდუალური 

საჭიროებების გამოვლენაზე; განსაკუთრებით პრობლემურია, რომ სკოლებში პედაგოგებსა 

და პასუხისმგებელ პირებს არ აქვთ სათანადო ცოდნა სუიციდის რისკის ქვეშ მყოფ 

ბავშვთან მუშაობის სპეციფიკის  შესახებ. სკოლებში დროულად ვერ ხერხდება 

ძალადობის მსხვერპლი, რთული ქცევისა და ფსიქოსოციალური საჭიროებების მქონე 

ბავშვების გამოვლენა და კვალიფიციური დახმარება.  

არასრულწლოვანთა სუიციდის შემთხვევების შემცირების და პრევენციის კუთხით, 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მედიასაშუალებების მიერ ამ შემთხვევების 

გაშუქებისას არსებული სტანდარტების895 გათვალისწინება; მედიასაშუალებებმა, სხვა 

არასრულწლოვნებში „მიბაძვის“ ეფექტის თავიდან ასაცილებლად, არ უნდა მოახდინონ 

მსგავსი შემთხვევების „რომანტიზება“; ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ თემების გაშუქებით 

მედიამ ხელი არ შეუწყოს საზოგადოებაში სუიციდთან დაკავშირებით არსებული 

სტერეოტიპებისა და მითების გაძლიერებას. გაშუქებისას, მომზადებულ მასალაში უნდა 

იკვეთებოდეს სუიციდის თავიდან აცილების და პრობლემის გადაჭრის მეთოდები. 

21.3. სახელმწიფო მზრუნველობაში მყოფ არასრულწლოვანთა უფლებრივი 

მდგომარეობა 

წლების განმავლობაში პრობლემად რჩება სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ 

არასრულწლოვანთა უფლებრივი მდგომარეობის დაცვა. სახალხო დამცველის აპარატის 

მიერ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად იკვეთება, რომ კვლავ გამოწვევად რჩება 

სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ არასრულწლოვანთა ძალადობისგან დაცვა და 

რეაბილიტაცია, მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, განათლების უფლების დაცვა, 

დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადება, ზრუნვის პროცესში ჩართულ პირთა 

კვალიფიკაციის ამაღლება და საკმარისი ადამიანური და ფინანსური რესურსების 

მოძიება. 

2019 წელს სახელმწიფო ზრუნვაში 465 არასრულწლოვანი განთავსდა. მათგან, მცირე 

საოჯახო ტიპის სახლებში განთავსდა 157 ბენეფიციარი, ხოლო მინდობით აღზრდის 

პროგრამაში - 308 ბენეფიციარი. 2019 წლის დეკემბრის მდგომარეობით, მცირე საოჯახო 

                                                   
895 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/38KNITt > [ბოლოს ნანახია: 10.03.2020]. 

https://bit.ly/38KNITt
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ტიპის სახლებში სულ 305 არასრულწლოვანი ირიცხება, ხოლო მინდობით აღზრდის 

პროგრამით 1556 არასრულწლოვანი სარგებლობს. 

კვლავ პრობლემურია არასრულწლოვნების სახელმწიფო ზრუნვაში სიღარიბის 

საფუძვლით განთავსების საკითხი. მოწოდებული სტატისტიკური ინფორმაციის 

თანახმად,896 2019 წელს სახელმწიფო ზრუნვაში სიღარიბის და ცხოვრების არასათანადო 

დონის საფუძვლით განთავსდა ბავშვების 18.4%, ძალადობის საფუძვლით - 72.8%, ბავშვის 

ქცევის მიზეზით - 2%, მშობლისგან მიტოვების შედეგად - 5.2%, ჯანმრთელობის 

პრობლემების გამო კი - 1.6%. 

კრიტიკულია მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრებ ბენეფიციართა სექსუალური 

ძალადობისგან დაცვის საკითხი. გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც, მიუხედავად იმისა, 

რომ მომსახურების მიმწოდებელიც და სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოც 

ინფორმირებულები იყვნენ არასრულწლოვნებს შორის გამოვლენილი სექსუალური 

ძალადობის ნიშნების შესახებ, თუმცა, გარდა იმისა, რომ სავარაუდო მსხვერპლ ბავშვს არ 

ჰქონია შესაბამისი მხარდაჭერა, რიგ შემთხვევაში, მსხვერპლი და მოძალადე კვლავ ერთ 

სახლში განაგრძობდნენ ცხოვრებას, რაც სახელმწიფოს მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი 

ბავშვების საჭიროებების სრულ უგულებელყოფად უნდა ჩაითვალოს. რიგ შემთხვევებში, 

მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში ბავშვთან მომუშავე პირები ფლობდნენ ძალადობის 

შესახებ ინფორმაციას, თუმცა რეფერირება საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროსთან არ განხორციელებულა.897 

როგორც მცირე საოჯახო ტიპის სახლების აღმზრდელები, ისე მინდობით აღმზრდელები, 

ნაკლებად ან საერთოდ არ ფლობენ რთული ქცევის მქონე ან ძალადობის მსხვერპლ 

ბავშვებთან მუშაობის ცოდნასა და უნარებს, რის გამოც, რიგ შემთხვევებში,  ბავშვებს 

უცვლიან ზრუნვის ფორმას, რაც ბავშვისთვის დამატებითი სტრესია და არსებულ 

მდგომარეობას კიდევ უფრო ამწვავებს. 2019 წელს, სხვადასხვა საფუძვლით,  მინდობით 

აღზრდიდან სხვა მომსახურებაში გადავიდა 63 ბენეფიციარი, მიმღები ოჯახი შეიცვალა 130 

ბენეფიციარმა, ხოლო მცირე საოჯახოდან მინდობით აღზრდაში 12 არასრულწლოვანი 

გადავიდა.898 

ძალადობისგან დაცვის კუთხით, მოწყვლად ჯგუფს განეკუთვნებიან შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვნები, რადგან აღნიშნული მომსახურებები 

ძალადობისგან დაცვის, დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადების, განათლებისა და 

                                                   
896 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

კორესპონდენცია №07/402, 12/02/2020. 

897 აღნიშნულ საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით №10-3/193 (10/01/2019) მიმართა 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს. 
898 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო; 

კორესპონდენცია №07/402; 12/02/2020. 
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ჯანმრთელობის უფლების დაცვის კუთხით, ორიენტირებული არ არის მათ 

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე899. გამოიკვეთა ქცევითი პრობლემების ან ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის მქონე ბავშვების ერთად განთავსების ტენდენციაც, რაც არსებული 

რესურსების ფარგლებში, განსაკუთრებით ამძიმებს შექმნილ სიტუაციას. 

პრობლემურია სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი არასრულწლოვნების განათლების 

უფლების დაცვაც. ზოგად ტენდენციად იკვეთება ბავშვებში სწავლის გაგრძელების 

მოტივაციისა და ინტერესის ნაკლებობა. მათი უმეტესობა ორიენტირებულია 

სავალდებულო საბაზო განათლების დასრულებაზე, რათა დროულად დასაქმდნენ და 

სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ შეძლონ საკუთარ თავზე ზრუნვა. თუმცა, იმ 

პირობებში, რომ სახელმწიფო დონეზე არ არსებობს ზრუნვის სისტემიდან გასული 

ბენეფიციარების მხარდაჭერის სერვისი, ამ ახალგაზრდებისთვის პრობლემურია მათი 

ინტერესების შესაბამისი განათლებისა და პროფესიის მიღება და მით უფრო, შემდგომი 

დასაქმება. შესაბამისად, უმრავლეს შემთხვევაში, ბავშვები ზრუნვის სისტემას სრულიად 

მოუმზადებლები ტოვებენ. 

ზრუნვის სისტემიდან მოუმზადებლად გასვლის პარალელურად, გამოწვევას წარმოადგენს 

ბიოლოგიურ ოჯახებში რეინტეგრაციის საკითხიც. 2019 წელს განხორციელდა 130 ბავშვის 

რეინტეგრაცია, ხოლო რეინტეგრაციიდან სახელმწიფო ზრუნვაში 9 ბავშვი დაბრუნდა. 

აღნიშნულ სერვისში ჩართულ ოჯახებში არასრულწლოვნების საჭიროებები სათანადოდ 

არ არის დაკმაყოფილებული; მათთვის არ არის შექმნილი საბაზისო საყოფაცხოვრებო 

პირობები. ხშირ შემთხვევებში, რეინტეგრაციის დროს, არასაკმარისადაა შესწავლილი 

არასრულწლოვნების საჭიროებები და სრულად არ არის  შეფასებული არსებული რისკები. 

რელიგიური კონფესიების ბავშვთა პანსიონები 

რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში მყოფი სკოლა-პანსიონების 

ფუნქციონირება ქვეყანაში ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხად რჩება და ის პანსიონების 

ლიცენზირების, სახელმწიფო კონტროლის უმოქმედობისა და სააღმზრდელო გარემოს 

ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე ორიენტირების საკითხებს უკავშირდება. 

რელიგიური პანსიონების უმეტესობა დიდი ზომის ინსტიტუციებია, რაც 

დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის მიზნებს არ შეესაბამება. სახელმწიფოს ამ დრომდე 

არ აქვს სრული ინფორმაცია ქვეყანაში არსებული რელიგიური სკოლა-პანსიონების 

შესახებ. მათგან ლიცენზირებულია მხოლოდ ნინოწმინდაში, ბედიანსა და ფერიაზე900 

                                                   
899 მცირე საოჯახო ტიპის სახლებსა და მინდობით აღზრდის პროგრამაში ჯამში 330 შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვი ირიცხება,  სპეც. - 14 არასრულწლოვანი. 

900 საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს ა(ა)იპ ჯავახეთის ნინოწმინდის წმინდა 

ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი; საქართველოს 

მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს ა(ა)იპ სოფელ ფერიის წმ. მატათა მოციქულის სახელობის 

ფონდის პანსიონი; საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს ბედიანის ბავშვთა და 

მოზარდთა სარეაბილიტაციო ცენტრი 
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არსებული სკოლა-პანსიონები. სახალხო დამცველის აპარატმა მოკვლევის შედეგად 

დაადგინა, რომ ფერიაზე არსებულ სკოლა-პანსიონში 101 არასრულწლოვანი, ნინოწმინდის 

სკოლა-პანსიონში - 73, ბედიანის ცენტრში კი - 6 ბენეფიციარი ირიცხება.  

რელიგიურ სკოლა-პანსიონებში901 უზრუნველყოფილი არ არის ბავშვებისთვის ოჯახთან 

მიახლოებული გარემო. ვერ ხდება მათი საჭიროებების სათანადოდ გამოვლენა და 

ბავშვისადმი ინდივიდუალური მიდგომა. მაღალია ინსტიტუციური ძალადობის რისკები. 

ამასთან, რიგ შემთხვევებში, სოციალური მუშაკის როლი მხოლოდ ფორმალურია და 

თითოეული ბენეფიციარის ინტერესებისა და საჭიროებების  დაცვას ვერ უზრუნველყოფს. 

პრობლემურია მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებული პანსიონების 

ლიცენზირების საკითხი. ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

სახელმწიფოსა და პანსიონების ადმინისტრაციას შორის ეფექტიანი კომუნიკაცია და მათი 

ინფორმირება ლიცენზირების სტანდარტებთან დაკავშირებით, არასრულწლოვანი 

ბენეფიციარების ინტერესების გათვალისწინებით.  

საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ სახალხო დამცველის რწმუნებულებს, საქართველოს 

მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს ა(ა)იპ ჯავახეთის ნინოწმინდის წმინდა 

ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონის 

წარმომადგენლები არ აძლევენ პანსიონში მონიტორინგის ჩატარების შესაძლებლობას, 

მაშინ, როდესაც, სახალხო დამცველი თავის არაერთ ანგარიშში  უთითებდა  აღნიშნულ 

პანსიონში მცხოვრები ბავშვების განსაკუთრებით მძიმე უფლებრივ მდგომარეობაზე. 

მიუხედავად ამისა, მინიმალურია სახელმწიფოს როლი ამ კონკრეტულ პანსიონთან 

მუშაობის პროცესში. შეუძლებელია იმგვარი მონიტორინგის ჩატარება, რომელიც 

შესაძლებელს გახდიდა ბავშვის უფლებადარღვევის თითოეული ფაქტის, 

განსაკუთრებით, ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევების დროულ გამოვლენას.  

ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა სკოლა-პანსიონებში 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს902 

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, საქართველოში სულ 16 სკოლაა, რომელიც 

მოსწავლეებს პანსიონურ მომსახურებას სთავაზობს, მათ შორის, ფუნქციონირებს 7 რესურს 

სკოლა. 

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ჩატარებული მონიტორინგით ირკვევა, რომ რიგ 

სკოლა-პანსიონებში მოსწავლეების ჩარიცხვის საფუძველს სიღარიბე და ცხოვრების 

არასათანადო დონე წარმოადგენს. იკვეთება ოჯახების მხრიდან ბავშვების 

უგულებელყოფის შემთხვევებიც. მიუხედავად ამისა, ამ სკოლა-პანსიონებისთვის ჯერ 

                                                   
901 ამ მხრივ უკეთესი მდგომარეობაა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს 

ბედიანის ბავშვთა და მოზარდთა სარეაბილიტაციო ცენტრში. 

902 კორესპონდენცია MES 0 20 00036163, 16/01/2020. 
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კიდევ არ შემუშავებულა პანსიონური მომსახურების სტანდარტი და ეფექტიანი 

მონიტორინგის მექანიზმი, შეუსწავლელია არასრულწლოვანთა მდგომარეობა, არ არის 

გამოვლენილი მათი საჭიროებები და მათ არ მიეწოდებათ მათ ინტერესებზე მორგებული 

მომსახურება.   

21.4. განათლების უფლება 

 

განათლების უფლების სრულფასოვანი განხორციელების თვალსაზრისით, ქვეყანა კვლავ 

არაერთი გამოწვევის წინაშე დგას. არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, 

სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები, კვლავ არასაკმარისია; საგანგაშოა  

მოსწავლეთა მიერ სკოლის მიტოვების მაჩვენებელი. 

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 

მუნიციპალიტეტების მხრიდან გატარებული ღონისძიებების მიუხედავად, კვლავ 

გამოწვევად რჩება სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხელმისაწვდომობის საკითხი. 

განსაკუთრებით პრობლემურია საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის, 

სააღმზრდელო ჯგუფების გადატვირთულობის, სანიტარიისა და ჰიგიენის სახელმწიფო 

სტანდარტებთან მისადაგების საკითხები. 2019 წელს, აღნიშნული საკითხების შესწავლის 

მიზნით, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებმა მონიტორინგი 

განახორციელეს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 143 სახელმწიფო 

დაწესებულებაში.  

საქართველოში სულ 1481  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება ფუნქციონირებს, სადაც  

150,930 ბავშვი ირიცხება; სახალხო დამცველის შესწავლის შედეგები ცხადყოფს, რომ ერთ-

ერთი მწვავე პრობლემაა სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებათა 

შენობების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა903 და, მათ შორის,  ფიზიკური გარემოს 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე მორგების საკითხი. გარდა 

ამისა, საბავშვო ბაღებში პრობლემურია ეზოების მოწყობის საკითხი, უფრო 

კონკრეტულად, მათი შემოღობვა,  აღსაზრდელთა რაოდენობის, ასაკობრივი ჭრილისა და 

უსაფრთხოების მოთხოვნათა შესაბამისობა და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა.904  

უნდა აღინიშნოს, რომ ასევე პრობლემურია შენობის სივრცის აღსაზრდელთა ასაკის, 

რაოდენობისა და სასწავლო-სააღმზრდელო აქტივობების სპეციფიკის შესაბამისად 

                                                   
903 ბავშვის უფლებების დარღვევათა შესწავლილი 442 შემთხვევის  25,3% 

სააღმზრდელო/საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  წყალთან, სანიტარიასა და 

ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებულ საკითხებს ეხებოდა. 
904 ამ საკითხთან დაკავშირებით, საქმისწარმოების ფარგლებში, სახალხო დამცველის აპარატმა  5 

რეკომენდაცია გასცა.  
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მოწყობა და ინვენტარიზაცია, რაც შესაძლებელს გახდის შენობაში საჭირო დანიშნულების 

ყველა ოთახის არსებობას.  

დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ საბავშვო ბაღების უმრავლესობაში ყურადღება ექცევა 

კვების სივრცის სათანადოდ მოწყობასა და ინვენტარიზაციას. ამასთან, კვების პროცესში 

გათვალისწინებულია აღსაზრდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და განსაკუთრებული 

საჭიროებები. ყურადსაღებია ისიც, რომ გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, საბავშვო 

ბაღები უზრუნველყოფილია სასმელი და სამეურნეო დანიშნულების წყლით. ამასთან, 

საბავშვო ბაღებს არ აქვთ სასმელი წყლის უვნებლობის კონტროლის პერიოდულობისა და 

ლაბორატორიული შემოწმების ერთიანი მიდგომა.   

გამოწვევას წარმოადგენს სკოლამდელი დაწესებულების  თანამშრომელთა 

კვალიფიკაციის ამაღლების საკითხი. ასევე, პრობლემურია თანამშრომელთა სათანადო 

ინფორმირება ძალადობის შემთხვევათა გამოვლენის, ფაქტზე სათანადო რეაგირებისა და 

თავიდან აცილების შესახებ. 

განათლების მიღმა დარჩენილი ბავშვები 

წლების განმავლობაში მაღალია მოსწავლეების მიერ სკოლის მიტოვების მაჩვენებელი, 

განსაკუთრებით პრობლემურია მისი მიზეზების გამოვლენის, აღრიცხვისა და სკოლის 

მიტოვების თავიდან აცილების საკითხები. სახალხო დამცველს ამ პრობლემაზე 

არაერთხელ მიუთითებია თავის ანგარიშში, მათ შორის, ადრეული ქორწინების, ბავშვთა 

სიღარიბისა და შრომის კუთხით განათლების უფლების დარღვევის ტენდენციაზე, თუმცა, 

პრობლემა ჯერაც არ გადაჭრილა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ სკოლებს არ გააჩნიათ სკოლის მიტოვების სტატისტიკის აღრიცხვის 

ერთიანი მექანიზმი შესაბამისი საფუძვლების მითითებით. სამინისტროს მიერ 

მითითებული საფუძვლების ნაწილი ზოგადია, ერთიმეორეს ფარავს და რეალურ სურათს 

არ ასახავს. მაგალითად, გამორჩეულად მაღალია  იმ შემთხვევათა მაჩვენებელი 

(შემთხვევათა დაახლოებით 22%), როდესაც მოსწავლე, ზედიზედ 90 სასწავლო დღის 

განმავლობაში, სკოლაში არ ცხადდება. არ ჩანს სკოლაში გამოუცხადებლობის 

კონკრეტული საფუძვლები, რაც არ იძლევა ანალიზის შესაძლებლობას.   

ერთ-ერთი პრობლემაა მოსწავლეთათვის, მშობლის ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის 

მიმართვის საფუძველზე, სტატუსის შეჩერება. ასეთ შემთხვევაში, განცხადებაში, როგორც 

წესი, მოთხოვნის მიზეზი არ არის მითითებული. შესაბამისად, მაღალია მშობლის 

მხრიდან ბავშვის უფლებათა დარღვევის რისკი, განსაკუთრებით, ადრეულ ასაკში 

ბავშვთა ქორწინების შემთხვევებში. 

სკოლის მიტოვების შემთხვევებში, თანამშრომლობა სკოლასა და სოციალურ მუშაკს 

შორის, არასათანადოა. ხშირად, ბავშვის მიერ სწავლის შეწყვეტის მიზეზები ისეთ 

ფაქტებთანაა დაკავშირებული, როგორიცაა ბავშვის მიმართ ძალადობა,  უგულებელყოფა, 
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ჯანმრთელობა, ბავშვთა შრომის უკიდურესი ფორმები, სიღარიბე. ასეთ შემთხვევაში, 

უკიდურესად მნიშვნელოვანია, პრობლემის გადაჭრაში სახელმწიფო უწყებების დროული 

ჩართვა და მათი მიერ სათანადო ღონისძიებების გატარება.  

2018-2019 სასწავლო წელს და 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჩათვლით, 

სწავლა შეწყვიტა 14 044-მა არასრულწლოვანმა, მათგან დაწყებით-საბაზო საფეხურზე - 6 

028-მა არასრულწლოვანმა, ხოლო საშუალო საფეხურზე - 8 016-მა  არასრულწლოვანმა.905 

ცხრილი №1: სწავლის შეწყვეტის საფუძვლები (2018 წლის სექტემბრიდან 2019 წლის დეკემბრის 

ჩათვლით)906 

 

                                                   
905 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კორესპონდენცია MES 

0 20 00036163, 16/01/2020. 

906 სწავლის შეწყვეტის ყველაზე მაღალი რაოდენობრივი მაჩვენებელი, ზემოაღნიშნულ პერიოდში, 

რეგიონების მიხედვით, იკვეთება თბილისში - 4 927 მოსწავლე, ქვემო ქართლში - 2 788 მოსწავლე, კახეთში 

- 1335 მოსწავლე, იმერეთში - 1256, აჭარაში - 1087. 
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მსჯავრდებული არასრულწლოვნების განათლების უფლება 

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის №11 პენიტენციურ დაწესებულებაში 

მოთავსებული არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების უმეტესობა საჯარო სკოლაში 

ირიცხება. თუმცა სათანადო დოკუმენტაციის მოწესრიგების კუთხით არსებული 

ხარვეზები, რაც კანონიერ წარმომადგენლებთან კომუნიკაციის პრობლემას უკავშირდება, 

ვერ უზრუნველყოფს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში თითოეული მათგანის 

დროულ ჩარიცხვას. ამ შემთხვევაში, შესაძლოა იკვეთებოდეს ბავშვის კანონიერი 

წარმომადგენლის მხრიდან არასრულწლოვნის საგანმანათლებლო საჭიროებების 

უგულებელყოფაც. ამასთან, პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლობა ბავშვზე 

ზრუნვის სახელმწიფო უწყებასთან, არ არის ეფექტიანი. 

გარდა ამისა, სუსტია მულტიდისციპლინური მიდგომით არასრულწლოვნების 

საგანმანათლებლო საჭიროებების გამოკვეთის საკითხიც, ასევე, მათთან სპეციალური 

პედაგოგის  ჩართვის უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევებში, როდესაც 

ბავშვს აქვს სკოლის ადრეულად მიტოვების გამოცდილება, არ ფლობს ასაკის და კლასის 

შესაბამის ცოდნას და ა.შ. 

კვლავ პრობლემად რჩება არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების რეაბილიტაციის პროცესი, 

რომელიც არ არის დატვირთული მრავალფეროვანი, ბავშვების ინდივიდუალურ 

საჭიროებებსა და ინტერესებზე მორგებული განმავითარებელი აქტივობებით. 

არასრულწლოვან მსჯავრდებულებს, წლების განმავლობაში არ მიუწვდებათ ხელი მათ 

ინტერესზე მორგებულ სათანადო პროფესიულ კურსებზე, რაც გათავისუფლებისთვის 

მომზადების პროცესს ხელს შეუწყობდა. შესაბამისად, სასჯელის მოხდის 

ინდივიდუალური გეგმები უმეტესად ერთფეროვანია, თითოეული ბავშვისთვის 

დაგეგმილი აქტივობები არ არის მორგებული მის ინდივიდუალურ ინტერესებსა და 

საჭიროებებზე.  

21.5. სიღარიბე და ცხოვრების არასათანადო დონე 

არაეფექტიანი სოციალური სისტემისა და პროგრამების პირობებში, წლების განმავლობაში 

პრობლემად რჩება ბავშვთა სიღარიბე და ცხოვრების არასათანადო დონე. სიღარიბეში 

მცხოვრებ ბავშვიან ოჯახებს, რიგ შემთხვევებში, უმძაფრესად აწუხებთ 

არასრულწლოვანთა საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილების, მათთვის განათლების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და შესაბამისი საცხოვრებელი პირობების შექმნის 

კუთხით არსებული მწვავე პრობლემები. საანგარიშო პერიოდში  სახალხო დამცველის 

მიერ შესწავლილ იმ 442 საქმეთა შორის, რომლების ბავშვის უფლებების დარღვევას 

ეხებოდა, საქმეთა 12,7% სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვთა საჭიროებებს ეხებოდა.  
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ბავშვთა სიღარიბე დაკავშირებულია სიცოცხლისა და სათანადო განვითარების,  

განათლებისა და ჯანმრთელობის უფლებების მძიმე დარღვევებთან, ასევე, ბავშვთა 

შრომის უკიდურეს ფორმებთან. 

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 

დახმარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის907 თანახმად, 2019 წელს საარსებო 

დახმარების მიმღები 70 792 ოჯახი და 150 065 არასრულწლოვანი იყო. ამის პარალელურად, 

ბავშვიანი ოჯახების ნაწილი, რომელიც არ არის რეგისტრირებული საარსებო დახმარების 

მიმღებად, ასევე ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში და არასრულწლოვნებს ელემენტარულ 

საბაზისო საჭიროებებსაც კი ვერ სთავაზობს. 

სამწუხაროდ, სახელმწიფოს პოლიტიკა არ არის ორიენტირებული ასეთ ოჯახებში 

სიღარიბის აღმოფხვრაზე, ოჯახების გაძლიერებაზე, მხარდაჭერასა და ბავშვებისთვის 

სათანადო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფაზე. მუნიციპალურ დონეზე არსებული 

პროგრამები უმეტესად ერთჯერადი ხასიათისაა და ვერ უზრუნველყოფს სიღარიბეში 

მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებების დროულ და სრულ დაკმაყოფილებას, 

განსაკუთრებით ბავშვიანი ოჯახების სათანადო საცხოვრებლით უზრუნველყოფის 

კუთხით, შედეგად, რიგ შემთხვევებში, ბავშვებს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის 

საშიშ პირობებში უწევთ ცხოვრება.  

განსაკუთრებით საგანგაშოა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მომხდარი შემთხვევა, 

როდესაც საცხოვრებელ სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად, უკიდურეს სიღარიბეში 

მცხოვრები 6 ადამიანი, მათ შორის, 4 არასრულწლოვანი გარდაიცვალა. მომხდარი კიდევ 

ერთხელ მწვავედ წარმოაჩენს იმ საფრთხეებსა და რისკებს, რაც თან ახლავს ბავშვთა 

უკიდურესი სიღარიბის დაძლევის კუთხით სახელმწიფოს არაეფექტიან ქმედებებს და   

საფრთხეს უქმნის არასრულწლოვანთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. 

კვლავ პრობლემად რჩება სიღარიბის საფუძვლით არასრულწლოვნების სახელმწიფო 

ზრუნვის სისტემაში განთავსების საკითხი. მოწოდებული სტატისტიკური ინფორმაციის 

თანახმად,908 2019 წელს სახელმწიფო ზრუნვაში სიღარიბის და ცხოვრების არასათანადო 

დონის საფუძვლით ბავშვების 18.4% განთავსდა, რაც ბავშვის უფლებების უხეში 

დარღვევაა და ბავშვის კონვენციით აღიარებულ უფლებებს ეწინააღმდეგება. სახელმწიფო 

ზრუნვაში ბავშვის განთავსების პარალელურად, არ მიმდინარეობს სათანადო ზრუნვა 

ბიოლოგიური ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, 

მშობლობის უნარ-ჩვევების განვითარებასა და ბავშვის მიმართ ძალადობის საკითხებზე. 

შესაბამისად, არასრულწლოვანი ბენეფიციარი წლების შემდეგ იმავე გარემოში ბრუნდება. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სიღარიბის განმაპირობებელ არაერთგვაროვან ფაქტორთა შორის, 

                                                   
907 წერილობითი კორესპონდენცია №07/402, 12/02/2020. 

908 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო; 

კორესპონდენცია № 07/402; 12/02/2020 
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ბავშვიან ოჯახებში ვლინდება პოზიტიური მშობლობის უნარ-ჩვევების არარსებობა, 

ბავშვის საჭიროებათა განსაზღვრის შეუძლებლობა ან უგულებელყოფა. ეს გარემოება, 

თავის მხრივ, ართულებს პრობლემის სრულფასოვან შეფასებას და ხელს უშლის 

სიღარიბის დაძლევის პროცესს. შესაბამისად, სიღარიბის განმსაზღვრელი ფაქტორები 

სიღრმისეულ ანალიზს, ხოლო სახელმწიფოს მხრიდან, კვლევის შედეგებზე დაფუძნებულ 

გადაუდებელ რეაგირებას საჭიროებს. მოწოდებული სტატისტიკური მონაცემებით,  

აღნიშნული ანალიზი არ იკითხება.    

21.6. შვილად აყვანა 

2019 წელს მშვილებელთა ერთიან რეესტრში რეგისტრირებული იყო 3033 მშვილებელი და 

212 გასაშვილებელი ბავშვი. სახალხო დამცველმა შეისწავლა შვილად აყვანის საკითხი და 

აღმოჩნდა, რომ შვილად აყვანის პროცესის ძირითადი გამოწვევაა სოციალური 

მომსახურების სერვისების არასაკმარისი ეფექტიანობა, რაც ვერ უზრუნველყოფს ისეთი 

პროცესების გონივრულ ვადაში წარმართვას, როგორიც არის, მაგალითად, თავსებადობის 

დადგენა ბავშვსა და შვილად ამყვანს შორის, გასაშვილებელი ბავშვის დროული 

გამოვლენა, მისთვის შესაბამისი სტატუსის მინიჭება და სხვ.  

საქართველოს სახალხო დამცველის კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ პრობლემურ 

საკითხად რჩება შვილად აყვანამდე ბავშვის სათანადო მომზადება და მისი 

ფსიქოსოციალური მდგომარეობის საფუძვლიანი შეფასება. გაშვილების პროცესში, 

უმეტეს შემთხვევაში, არ მონაწილეობს ფსიქოლოგი. საქმეში ის მხოლოდ უკიდურეს 

შემთხვევაში ერთვება,  მაგალითად, როდესაც ბავშვზე ძალადობის ან მანიპულირების 

ფაქტი იკვეთება.  

მეურვეობა-მზრუნველობის ტერიტორიულ ერთეულებში არ გვხდება ბავშვებისთვის 

ადაპტირებული და სპეციალური ოთახი, სადაც კეთილსაიმედო იზოლირებულ სივრცეში 

შესაძლებელი იქნება შვილად აყვანის კანდიდატისა და გასაშვილებელი ბავშვის 

შეხვედრა.  

აღსანიშნავია, რომ 2015-2019 წლებში, სოციალური მუშაკებისთვის, შვილად აყვანის 

სფეროში, გადამზადება ან სპეციალური სასწავლო კურსი არ ჩატარებულა. ამასთან,  

სოციალური მუშაკებისთვის არც სახელმძღვანელო პრინციპები და სარეკომენდაციო 

მითითებები შემუშავებულა, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელი იქნებოდა ბავშვის 

გაშვილებამდე მომზადება, მისთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება მისი ასაკისა და 

განვითარების შესაბამისად. 

21.7. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები 

ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, მათი უფლებების ხელყოფის თვალსაზრისით,    

გამორჩეულად დაუცველი სოციალური ჯგუფია. ისინი, ძალადობის, მათ შორის, ოჯახში 

ძალადობის და რაც განსაკუთრებით საგანგაშოა, სექსუალური ძალადობის მაღალი რისკის 
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ქვეშ იმყოფებიან; ბავშვები დაუცველი არიან როგორც შრომითი, ისე სექსუალური 

ექსპლუატაციისა და ტრეფიკინგისგან, პრობლემურია მათი ჯანდაცვისა და განათლების  

უფლებებზე ხელმისაწვდომობა.909 

პრობლემად რჩება ქუჩაში მცხოვრებ ან/და მომუშავე ბავშვთა გამოვლენა, მათთან 

კონტაქტის დამყარება, მათ დაცვასა და დახმარებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების 

გატარება, სერვისების მიწოდება, როგორც მათთვის, ისე მათი ოჯახებისთვის. მრავალ 

სისტემურ ხარვეზთან არის დაკავშირებული იმ ოჯახების გამოვლენა და პრევენციული 

ზომების მიღება, სადაც არსებობს საფრთხე, რომ ოჯახში მცხოვრები არასრულწლოვანი, 

შესაძლოა, სხვადასხვა მიზეზით ქუჩაში აღმოჩნდეს. სამწუხაროდ, საზოგადოებაში 

დამკვიდრებული არასწორი მიდგომა, ფულით დაეხმარონ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე 

ბავშვებს, ამ ბავშვების ქუჩაში ყოფნას კიდევ  უფრო წაახალისებს და მათ მიმართ 

სათანადო ღონისძიებების გატარების შესაძლებლობას ართულებს. 

სახალხო დამცველის კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ მიუსაფარ ბავშვთა 

თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის მომსახურება მატერიალურ-ფინანსური 

და ადამიანური რესურსის ნაკლებობას განიცდის, ასევე პრობლემურია დამატებითი 

მხარდამჭერი სერვისების არარსებობა და ცენტრების უმეტესობაში არსებული 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები.  

მოცემული მომენტისთვის „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის 

ქვეპროგრამა“ ხორციელდება თბილისში, რუსთავსა და ქუთაისში. ქუჩაში მცხოვრები და 

მომუშავე ბავშვების სეზონური მიგრაციის პირობებში, პრობლემა განსაკუთრებით მწვავეა 

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, კერძოდ, ბათუმში, სადაც მიუსაფარ ბავშვთა 

თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა კვლავ არ ფუნქციონირებს. 

ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისა და მოზარდებისათვის განკუთვნილი 

სერვისები, 18 წლის შემდგომ, არ ითვალისწინებს ბენეფიციარებისთვის მომსახურების 

მიწოდებას, შესაბამისად, ბენეფიციარები, რომელთაც 18 წელი უსრულდებათ, კვლავ 

ქუჩაში აღმოჩენის, სიღარიბის, ძალადობისა და კრიმინალურ საქმიანობაში შესაძლო 

ჩართვის რისკის წინაშე დგებიან. 

პრობლემურია საზოგადოების მხრიდან სტერეოტიპული დამოკიდებულება ქუჩაში 

მცხოვრები ან/და მომუშავე ბავშვებისა და მათი ოჯახების მიმართ. აღსანიშნავია, რომ 

                                                   
909 შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით(კორესპონდენცია: MIA 8 20 00169078, 

22/01/2020), 2018-2019 წლებში, სისხლის სამართლის კოდექსის 171-ე მუხლის შესაბამისად, რაც 

არასრულწლოვნის  ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში ჩაბმას გულისხმობს, გამოძიება დაწყებულია 16 

სისხლის სამართლის საქმეზე, ხოლო სისხლის სამართლის კოდექსის 1432 მუხლით, რაც 

არასრულწლოვნით ვაჭრობას (ტრეფიკინგი) გულისხმობს - 12 სისხლის სამართლის საქმეზე. სსიპ 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკური ინფორმაციის თანახმად (კორესპონდენცია: 

№04/43409, 14/08/19), 2014-2019 წლებში 47 მიუსაფარი ბავშვის მიმართ მოხდა ძალადობის 

იდენტიფიცირება და რეფერირება შესაბამის უწყებებთან. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=215#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=215#!
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ქუჩის ბავშვების პოპულაცია მრავალფეროვანია: საქართველოში ამ ჯგუფში ჭარბობენ 

ეთნიკური ქართველები, ბოშათა ენაზე მოსაუბრე ორი ჯგუფი, აზერბაიჯანელი ქურთები, 

სომეხი ლტოლვილების შვილები და სამხრეთ ოსეთიდან და აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა შვილები.910 

კვლავ იკვეთება სამართალდამცავი უწყების მხრიდან არასრულწლოვანთა შესაძლო 

ტრეფიკინგისა და ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში იძულებით ჩართვის შემთხვევათა 

ეფექტიანი გამოვლენის საჭიროება და სახელმწიფოს ვალდებულება, გამოიყენოს ყველა 

შესაძლო რესურსი, მხარდამჭერი პროფესიების წარმომადგენელთა, განსაკუთრებით, 

სოციალური მუშაკების გასაძლიერებლად, რათა ეს ბავშვები სარგებლობდნენ  

ძალადობისგან დაცვისა და მხარდაჭერის მაღალი სტანდარტით. 

21.8. ბავშვის მიმართ ძალადობა 

2019 წელს, წინა წლების მსგავსად, ბავშვის უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით, სახალხო 

დამცველის მიერ შესწავლილ საქმეთა შორის ჭარბობდა ბავშვთა მიმართ ძალადობის 

შემთხვევები, კერძოდ, საერთო შემთხვევათა 37,5% ბავშვის მიმართ სხვადასხვა სახის 

ძალადობას ეხებოდა.  ქვეყანაში კვლავაც არაერთი სისტემური პრობლემაა გადასაჭრელი 

შემთხვევათა პრევენციის, დროული გამოვლენისა და ბავშვის მიმართ ძალადობის 

ეფექტიანი, ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზე მორგებული რეაგირების თვალსაზრისით. 

ბავშვის მიმართ სექსუალური ძალადობა 

ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობისგან დაცვისა და დახმარების პროცესში კვლავ 

პრობლემად რჩება შესაბამისი უწყებების მიერ დროული და ეფექტიანი ღონისძიებების 

გატარება დაზარალებული ბავშვის გამოვლენისა და მსხვერპლი არასრულწლოვნის 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის თვალსაზრისით. 

არასრულწლოვანთა მიმართ სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის 

წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩამდენ პირთა მიმართ სისხლის სამართლის 

პოლიტიკის გამკაცრებისა და დანაშაულის პრევენციის მხრივ, მისასალმებელია შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, 

რომელიც სქესობრივი დანაშაულის ჩამდენ პირთა მიმართ სასჯელის გამკაცრებასა და 

მათთვის გარკვეული უფლებების ჩამორთმევას ითვალისწინებს. 911 

საანგარიშო პერიოდში, კვლავ მაღალი იყო არასრულწლოვნის მიმართ სქესობრივი 

თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა რიცხვი. ამ 

                                                   
910 გაეროს ბავშვთა ფონდი „ქუჩაში მცხოვრები და/ან მომუშავე ბავშვები საქართველოში“. იხ. ანგარიში: 

<https://uni.cf/332LQ7n >[ბოლოს ნანახია: 19.12.19]. 

911 კანონპროექტი „სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ 

დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ; 07-2/318/9. 
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პერიოდში არასრულწლოვნის მიმართ სავარაუდო სექსუალური ძალადობის 262 

შემთხვევაზე დაიწყო გამოძიება, მათ შორის იყო არასრულწლოვნის გაუპატიურების 24 

სავარაუდო შემთხვევა,  სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედების 9 საქმე,  სხეულში 

სექსუალური ხასიათის შეღწევის ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების 

იძულების ერთი საქმე, გარყვნილი ქმედების 79 საქმე და თექვსმეტი წლის ასაკს 

მიუღწევლის სხეულში სექსუალური ხასიათის შეღწევის 149 საქმე.912 

საყურადღებოა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ არასრულწლოვნით ვაჭრობისა და 

არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების 

დამზადება-გასაღების ქსელის გამოვლენა და ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის 

წევრების დაკავება. გამოძიების თანახმად, აშშ-ის და ავსტრალიის მოქალაქეებს, 

თბილისში, ნაქირავებ ბინებში კონსპირაციულად ჰქონდათ მოწყობილი ფოტოსალონები 

და უცხოეთში რეალიზაციის მიზნით, დანაშაულებრივ საქმიანობაში, მშობლების 

თანხმობით და თანხის სანაცვლოდ, ჩაბმული ჰყავდათ 8-დან 14 წლამდე ასაკის 

არასრულწლოვანი გოგონები. ამ საქმიანობაში მათ ქართველი თანამზრახველები 

ეხმარებოდნენ. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა არასრულწლოვანი 

ბავშვების მშობლები და პედაგოგი. დაზარალებული არასრულწლოვნების უფლებების 

დაცვის მიზნით, ისინი ჩართეს ფსიქოსოციალური დახმარების სერვისებში. 

კვლავ არაპროპორციულად მცირე და საჭიროებებზე ნაკლებად ორიენტირებული იყო 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფსიქოლოგთა რიცხვი, რომელთა ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი  ფუნქციაა ძალადობის მსხვერპლისა თუ ძალადობის რისკის ქვეშ 

მყოფ ბავშვთან მუშაობა. საანგარიშო პერიოდში, სსიპ სოციალური მომსახურების 

სააგენტოში დასაქმებული იყო 13 ფსიქოლოგი, აქედან ორი თბილისში, ორი  იმერეთის 

რეგიონში, დანარჩენი 9 კი სხვა რეგიონებში თითო-თითოდ იყო წარმოდგენილი. 2019 

წელს 900-მდე არასრულწლოვანმა მიიღო ფსიქოლოგიური მომსახურება .913  

მნიშვნელოვანია, რომ საგანმანათლებლო აქტივობების სახით, ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში ბავშვების ინფორმირებულობის ასამაღლებლად, მიმდინარეობდეს 

შესაბამისი, მათ შორის, სქესობრივი ხელშეუხებლობის შესახებ  სწავლება, რაც ამ დრომდე 

არ სრულდება.  

ძალადობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

ძალადობის შემთხვევების დროული გამოვლენისა და რეაგირების კუთხით, კვლავ 

გამოწვევად რჩება ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალების, განსაკუთრებით, 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირთა კვალიფიკაციის 

                                                   
912 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო: MIA 3 20 00508869, 26/02/2020. 

913 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

კორესპონდეცია №07/402, 12/02/20. 
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საკითხი. სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული საჩივრების რაოდენობა ამ პრობლემის 

სიმწვავეზე მიუთითებს.  

მისასალმებელია, რომ ბავშვის უფლებათა კოდექსმა ცალსახად დაადგინა ბავშვის 

ფიზიკური დასჯის ყველანაირი ფორმის აკრძალვა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მოცემული 

მომენტისთვის, საქართველოს კანონმდებლობა კონკრეტულად არ განსაზღვრავს 

პროპორციული და ეფექტიანი ადმინისტრაციული ან სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის ზომებს ბავშვის სხეულებრივი დასჯის აკრძალვის თაობაზე.   

სკოლაში ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე  მასწავლებლებისა და 

ადმინისტრაციის  რეაგირების მექანიზმი, დისციპლინური სახდელები, დისციპლინური 

კომიტეტებისა და სამეურვეო საბჭოების საქმიანობა არ არის ორიენტირებული პრობლემის 

აღმოფხვრაზე, განსაკუთრებით, ბულინგის შემთხვევაში ბავშვის, როგორც ძალადობის 

მსხვერპლის და არასრულწლოვანი მოძალადის საუკეთესო ინტერესების დაცვაზე და მათ 

რეაბილიტაციაზე. 

მოწოდებული ინფორმაციით,914 სკოლებში მოსწავლეთა შორის ჩადენილ შესაძლო 

ძალადობის 1134, ხოლო 259 შემთხვევაში - სკოლის თანამშრომლის მხრიდან მოსწავლის 

მიმართ ჩადენილ შესაძლო ძალადობის ფაქტზე დაიწყო დისციპლინური წარმოება. 

სკოლების მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროში რეფერირება განხორციელდა 198 

შემთხვევაზე, რაც შეეხება რეფერირებას სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში, 

მიმართვა მოჰყვა 461 შემთხვევას. სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის 

სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრში კი, 2019 წელს გადამისამართდა 

3434 ახალი შემთხვევა. 61 შემთხვევაში  გადამისამართების საფუძველი იყო ძალადობა. 

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში რეფერირების ყველაზე მაღალი ხვედრითი 

წილი თბილისზე, ქვემო ქართლისა და იმერეთის რეგიონებზე მოდის, ხოლო რაჭა- 

ლეჩხუმის რეგიონიდან რეფერირება სააგენტოში მხოლოდ ერთ შემთხვევაზე 

განხორციელებულდა. რეფერირების ძირითადი მიზეზები იყო: არასრულწლოვნის 

შესაძლო უგულებელყოფა, ადრეული ქორწინება/ადრეული ქორწინების რისკი, 

არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული ფსიქოლოგიური, ფიზიკური ძალადობა. 915 

2019 წელს სახელმწიფოს კვლავ არ ჰქონდა ძალადობის, კერძოდ, ბულინგის დაძლევის 

ერთიანი პოლიტიკა - სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. შესაბამისად, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების მხრიდან ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება კვლავ 

                                                   
914 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კორესპონდენცია MES 

0 20 00036163, 16/01/2020. 

915 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

კორესპონდენცია № 07/402, 12/02/20. 
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არაერთგვაროვან ხასიათს ატარებს, არ იძლევა შემთხვევათა სიღრმისეული შესწავლის 

შესაძლებლობას და ვერ უზრუნველყოფს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვას.  

ოჯახში ძალადობა 

ფაქტების დროული გამოვლენის, მათზე ადეკვატური რეაგირების, ასევე, ოჯახში 

ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფის 

თვალსაზრისით, პრობლემები იკვეთება ბავშვის ოჯახში ძალადობისგან დაცვის 

კუთხითაც. კვლავ არ  არსებობს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების 

რეაბილიტაციის სერვისი, მინიმალურია მათთან ფსიქოლოგის ჩართულობა.  

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში 2019 წელს ბავშვის მიმართ ძალადობის 

თაობაზე განხორციელდა 3881 მიმართვა, აქედან ოჯახში შესაძლო ძალადობას ეხებოდა 87 

შეტყობინება,916 ხოლო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2019 

წელს, ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე, სადაც მსხვერპლი არასრულწლოვანია, სულ 740 

შემაკავებელი ორდერი გამოიცა.917 

კვლავ გადაუჭრელი რჩება ბავშვის საუკეთესო ინტერესების სათანადოდ 

გათვალისწინების საკითხი ორივე მშობელთან ურთიერთობის უფლების თვალსაზრისით. 

ხშირ შემთხვევებში, უკიდურესად გართულებულია ბავშვის გადაცემასთან ან/და 

შვილთან მეორე მშობლის ან სხვა ოჯახის წევრის ურთიერთობის შესახებ სასამართლოს 

გადაწყვეტილების აღსრულება. პასუხისმგებელი უწყებების მხრიდან, პრობლემურია ამ 

პროცესში მშობლების მიერ არასრულწლოვანი შვილების მიმართ განხორციელებული 

შესაძლო ფსიქოლოგიური ძალადობის გამოვლენა და მასზე ჯეროვანი რეაგირება.  

21.9. თავშესაფრის მაძიებელთა, საერთაშორისო დაცვისა და მოქალაქეობის 

არმქონე არასრულწლოვანთა უფლებრივი მდგომარეობა 

თავშესაფრის მაძიებელი, საერთაშორისო დაცვისა და მოქალაქეობის არმქონე  

არასრულწლოვნები, მიმღებ ქვეყნებში არსებული ენის ბარიერისა და სხვადასხვა 

სერვისებზე ხელმისაწვდომობის, მათ შორის  ჯანდაცვის, სოციალური დაცვისა და 

განათლების  სერვისებზე წვდომის შეზღუდვის გამო, სხვადასხვა სახის 

უფლებადარღვევის მაღალი რისკის ქვეშ იმყოფებიან. ისინი ძალადობისა და 

ექსპლუატაციის საფრთხის წინაშე დგანან, განსაკუთრებით ის ბავშვები, რომლებიც   

დოკუმენტაციისა და თანმხლები პირის გარეშე გადაადგილდებიან. სიღარიბე და 

სოციალური მარგინალიზაცია მათი უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობისთვის ერთ-ერთი 

ძირითადი გამოწვევაა.  

                                                   
916 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

კორესპონდენცია № 07/402, 12/02/20. 

917 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კორესპონდენცია MIA 3 20 00508869, 26/02/2020. 
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საერთაშორისო თუ ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, სახელმწიფო 

ვალდებულია დაიცვას მის ტერიტორიაზე მყოფი თავშესაფრის მაძიებელი, 

საერთაშორისო დაცვისა და მოქალაქეობის არმქონე არასრულწლოვანი პირის უფლებები, 

შესაბამისად, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, შეაფასოს მის ტერიტორიაზე 

დაბადებულ ბავშვს აქვს თუ არა სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობა. ბავშვმა, რომლის 

მშობლებიც უცნობია და მოქალაქეობის არქონის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით 

მოწყვლად ჯგუფს მიეკუთვნება, უნდა ისარგებლოს სპეციალური დაცვით. საერთაშორისო 

დაცვის მქონე, თავშესაფრის მაძიებელთა და მოქალაქეობის არმქონე არასრულწლოვნები, 

როგორც ყველა ბავშვი, უნდა სარგებლობდნენ სოციალური უზრუნველყოფის სიკეთეებით, 

ჯანდაცვის სერვისებით, დაწყებითი და საშუალო განათლების ხელმისაწვდომობით. 

უპირატესად, კი სახელმწიფომ ეფექტიანი მექანიზმების მეშვეობით, უნდა დაიცვას ისინი 

ნებისმიერი სახის ძალადობისგან, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, უნდა უზრუნველყოს 

მათი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია. 

2019 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით, საქართველოში 192 თავშესაფრის მაძიებელი, 378 

საერთაშორისო დაცვის მქონე  არასრულწლოვანი პირი იყო რეგისტრირებული.918 სსიპ 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციით,919 2016 

წლის პირველი იანვრიდან 2019 წლის 25 ოქტომბრამდე, არასრულწლოვანთათვის 

მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის შესახებ წარდგენილი 28 

განაცხადიდან 19 განსახილველი დარჩა, 4 დადებითად  გადაწყდა, 4 - უარყოფითად, ხოლო 

ერთს კვლავ განიხილავდნენ. 

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მიღებული კორესპონდენციის თანახმად,920 

2016-2019 წლებში კონტაქტი დამყარდა სულ 12 არასრულწლოვანთან, მათგან, 6 

არასრულწლოვანისთვის  მომზადდა საჭირო დოკუმენტი, სამი მათგანისთვის მომზადდა 

თავშესაფრის მაძიებლის დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა, ორ მათგანს ჰქონდა 

ჰუმანიტარული სტატუსი და მათ სოციალურმა მუშაკმა ვადის გასვლის შემდეგ აუღო 

ახალი მოწმობები, ერთი არასრულწლოვნისთვის კი, მომზადდა ლტოლვილის სტატუსის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამ 12 არასრულწლოვანთაგან ორი სახელმწიფო 

მზრუნველობაში, კერძოდ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში განთავსდა, ხოლო ერთი 

არასრუწლოვანი სსიპ ადამიანით ვაჭრობის ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 

დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის თბილისის ოჯახში ძალადობის 

მსხვერპლთა თავშესაფარში იმყოფებოდა. მისთვის მომზადდა თავშესაფრის მაძიებლის 

დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა, შემდგომში კი, ლტოლვილის სტატუსი მიენიჭა.  

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

ინფორმაციით, ზოგადი განათლების მიღებაში ხელის შესაწყობად, საქართველოში 

                                                   
918 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; კორესპონდენცია MIA 2 20 00784006; 31/03/2020 

919 სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს კორესპონდენცია: №01/318423, 12 / 11 / 2019.  
920 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს კორესპონდენცია: №04/60185, 19/11/2019. 
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თავშესაფრის მაძიებლისა და საერთაშორისო დაცვის მქონე 6 წლიდან 18 წლამდე ასაკის 

პირებისთვის, ქართული ენის შესწავლას უზრუნველყოფს. ეს მოსწავლეები სსიპ ქალაქ 

თბილისის №81 საჯარო სკოლაში ჩაირიცხებიან. 

ცხრილი №1 სსიპ ქალაქ თბილისის №81 საჯარო სკოლის სტატისტიკური ინფორმაცია 

პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების თაობაზე921 

 

ზემოაღნიშნული სტატისტიკა და ქვეყანაში ბავშვთა სოციალური დაცვის სისტემაში 

არსებული  ხარვეზები, მათ შორის, პროგრამების სიმცირე, ბავშვთა მხარდამჭერი 

პროფესიონალების არასაკმარისი რაოდენობა, ბავშვთა ფსიქოსოციალური დაცვის და 

მხარდაჭერის სისტემის გამოწვევები, საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ნებისმიერი 

არასრულწლოვნის, მათ შორის საერთაშორისო დაცვის მქონე, თავშესაფრის მაძიებელი და 

მოქალაქეობის არმქონე ბავშვების უფლებების განუხრელ დაცვასა და რეალიზებას, ვერ 

უზრუნველყოფს. განსაკუთრებით, როდესაც ისინი დაცვისა და მხარდაჭერის 

განსაკუთრებულ პირობებს საჭიროებენ. 

21.10. არასრულწლოვანთა დაცვა მავნე ზეგავლენისგან 

ბავშვის უფლებათა კოდექსის თანახმად, მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვა 

გულისხმობს ბავშვის სოციალური გარემოს უარყოფითი ფაქტორებისა და ბავშვისთვის 

საფრთხის შემცველი ინფორმაციისგან დაცვას, შესაბამისი სამართლებრივი საფუძვლების 

შექმნისა და სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამებისა და ღონისძიებების 

განხორციელების საფუძველზე922. 

აზარტულ და მომგებიან თამაშობებში არასრულწლოვნის ჩართვა მავნე ზეგავლენის ერთ-

ერთ ფორმად მიიჩნევა და აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობით. კერძოდ, 18 

                                                   
921 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კორესპონდენცია: MES 

4 19 01502340, 04/11/2019. 

922 ბავშვის უფლებათა კოდექსის 62-ე მუხლი. 
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წლამდე ასაკის პირისათვის − სათამაშო აპარატების სალონსა და მომგებიანი თამაშობის 

(გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობის ადგილას შესვლა ან/და თამაშობაში 

(მათ შორის, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ აზარტულ თამაშობაში) 

მონაწილეობა აკრძალულია, ისევე როგორც, 18 წლამდე პირზე ლატარიის ბილეთის გაყიდვა 

ან/და სხვაგვარი გავრცელება და მოგების გაცემა.923 

2019 წელს ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ერთ-ერთი 

მიმართულება იყო აზარტულ თამაშებზე მავნე დამოკიდებულების პრევენცია924, 

მაგრამ ეს მიმართულება ორიენტირებულია მხოლოდ ზოგადი ცნობიერების 

ამაღლებაზე. პრევენციის კომპონენტი არ მოიცავს არასრულწლოვნებში სამიზნე 

ჯგუფების გამოვლენის კონკრეტულ ღონისძიებებს და მათ მიმართ ინდივიდუალურ 

და კონკრეტულ საჭიროებებზე ორიენტირებული პრევენციული ქმედებების 

განხორციელებას. 

პრაქტიკაში არასრულწლოვანთა აზარტულ თამაშებში ჩართვისაგან დაცვასა და 

აზარტული თამაშებისგან დაზარალებულ ბავშვთა რეაბილიტაციას ბევრი ფაქტორი 

აბრკოლებს. მათგან უმთავრესია ის გარემოება, რომ ეროვნულ დონეზე არ გვაქვს 

შესაბამისი საკანონმდებლო გარანტიები, რომლებიც ეფექტიანად უზრუნველყოფდა 

მოზარდთა დაცვას აზარტული თამაშებისგან. ასევე დაურეგულირებელია და 

არასრულწლოვნებთან მიმართებით ვერ კონტროლდება აზარტული თამაშების 

რეკლამირების საკითხი.  

სახელმწიფო არც იმ ფაქტს უწევს კონტროლს, რომ არასრულწლოვნებს დაუბრკოლებლად 

მიუწვდებათ ხელი სხვადასხვა ტიპის აზარტულ და, მათ შორის, ონლაინ-თამაშებზე. არ 

არსებობს შესაბამისი სარეაბილიტაციო სერვისები, რომლებიც აზარტულ თამაშებზე 

დამოკიდებულ არასრულწლოვნებს ამ მავნე  ზეგავლენისგან გათავისუფლებაში 

დაეხმარებოდა. 

21.11. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ ბავშვთა უფლებრივი 

მდგომარეობა 

2019 წელს საქართველოს სახალხო დამცველის განსაკუთრებული ყურადღების საგანი იყო 

საოკუპაციო (გამყოფი) ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ ბავშვთა უფლებრივი 

                                                   
923 „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე 

მუხლის პირველი პუნქტი. 

924 საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №693 დადგენილება „2019 წლის ჯანმრთელობის 

დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“, 2019 წლის ჯანმრთელობის დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამები, მუხლი 10. 
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მდგომარეობა. საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველმა ეს საკითხი შეისწავლა 

ცხინვალის რეგიონის გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში.925 

კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ 

ბავშვებს აქვთ არაერთი საჭიროება განათლების უფლების ეფექტიანად განხორციელების, 

სოციალური ინტეგრაციის, ჯანმრთელობის დაცვის ეფექტიან სერვისებზე 

ხელმისაწვდომობის, ფსიქოსოციალური კეთილდღეობისა და ცხოვრებისა და აღზრდის 

სათანადო დონის უზრუნველყოფის კუთხით. 

გამყოფი ხაზის მიმდინარე სოფლებში ბავშვები ჩართული არიან 

ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში, თუმცა, ხშირ შემთხვევაში, ადგილზე 

არაფორმალური შემეცნებითი აქტივობების არარსებობის გამო, რასაც მუნიციპალური 

ტრანსპორტის პრობლემებიც ემატება, არასრულწლოვნები სოციუმში სათანადოდ არ არიან 

ინტეგრირებულნი. შესაბამისად, მათთვის არ არის შექმნილი განათლების 

ხელმისაწვდომობის უფლების სრულფასოვანი  განხორციელებისთვის სათანადო 

პირობები, არ არის შეთავაზებული არაფორმალური განათლების სხვადასხვა ფორმები, 

მათ შორის, სპორტული, სახელოვნებო და კლასგარეშე აქტივობები. ასევე შეიძლება 

ითქვას, რომ არათანმიმდევრულია და არაერთგვაროვანი მუნიციპალიტეტების მიდგომა 

ბავშვთა საჭიროებების უზრუნველყოფის კუთხითაც. 

სოფლების ნაწილში არ ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი, მოქმედ ბაღებსა და სკოლებში 

მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა და სასწავლო-სააღმზრდელო გარემო. სკოლებში 

უმეტესად არ აქვთ ბუფეტი, სპორტული მოედანი, სააქტო დარბაზი. სოფლების დიდ 

ნაწილში არ მოქმედებს ადგილობრივი ამბულატორიები, რაც ბევრ პრობლემას უქმნის 

ადგილობრივი მოსახლეობის და, განსაკუთრებით, ბავშვების, ჯანმრთელობის უფლების 

რეალიზებას. 

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ ბავშვებსა და მოსახლეობაში კვლავ 

მაღალია ომის შემდგომი სტრესული მდგომარეობა; ამას ემატება შესაძლო კონფლიქტური 

სიტუაციით გამოწვეული შიში და დაძაბულობა, რაც ადვილად შეიძლება გახდეს 

ამგვარად მოწყვლადი მოსახლეობის განმეორებითი ტრავმის გამომწვევი ფაქტორი. 

ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის საჭიროება იკვეთება როგორც ბავშვებში, ისე მათ 

მშობლებსა და პედაგოგებში. შესაბამისად, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში 

მცხოვრები ბავშვების საჭიროებების უზრუნველსაყოფად, პასუხისმგებელმა უწყებებმა 

უფრო აქტიური და ეფექტიანი ღონისძიებები უნდა გაატარონ.926 

                                                   
925 სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა მონიტორინგის განახორციელეს გორის მუნიციპალიტეტის 

სოფელბში - ნიქოზი, ფლავი, ფლავისმანი, ერგნეთი, მერეთი, ზარდიანთკარი; ასევე ქარელის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანსა და ტახტისძირში. 

926 გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგის 

დეტალური შედეგები აისახება საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშში. 
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რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხორცილებაზე პასუხისმგებელი 

უწყებათაშორისი კომისიის ფარგლებში შეიქმნას სპეციალური ჯგუფი, რომელიც 

იმუშავებს სუიციდის პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებების, სტრატეგიული 

ხედვისა და სამოქმედო გეგმის მომზადებაზე 

 სრულწლოვანების ასაკს მიღწეული, სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 

ბენეფიციარებისთვის შემუშავდეს მხარდაჭერისა და ზრუნვის პროგრამა, რომელიც 

უზრუნველყოფს ახალგაზრდების უფლებრივი მდგომარეობის დაცვას, მათ 

ინტეგრაციასა და დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადებას 

 საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს სამოქმედო გეგმა „სექსუალური 

ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის შესახებ“ 

ევროპის საბჭოს კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისად 

 სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა რეაბილიტაციის კონცეფციაზე 

დაყრდნობით, მოკლე ვადებში შეიქმნას შესაბამისი ფსიქოსოციალური 

რეაბილიტაციის სერვისი  

 ოჯახში ძალადობის კუთხით პასუხისმგებელ უწყებებს შორის თანამშრომლობის 

პროცესში არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად, დაინერგოს რეფერირების 

მექანიზმის შეფასების ინსტრუმენტი 

 არასრულწლოვანთა მავნე ზეგავლენისგან დაცვისა და აზარტული თამაშების 

პრევენციის უზრუნველსაყოფად, კონკრეტული უწყებების ჩართულობით, შეიქმნას 

სამუშაო ჯგუფი და დაიწყოს მუშაობა შესაბამისი სამართლებრივი ცვლილებების 

ინიცირებაზე  

 გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მოხდეს ფორმალური და არაფორმალური 

განათლების, სოციალური კეთილდღეობის, ჯანდაცვისა და ფსიქოსოციალური 

მომსახურების ხელშემწყობი სერვისების დანერგვის ინიცირება, მათ შორის, 

გაიზარდოს საბავშვო ბაგა-ბაღებისა და სოფლის ამბულატორიების რაოდენობა, 

მოწესრიგდეს სასკოლო და სპორტული ინფრასტრუქტურა; სოფლებში მცხოვრები 

ბავშვებისა და მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს ფსიქოლოგის 

მომსახურება 

 დაინერგოს „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების 

დამტკიცების შესახებ“ მთავრობის დადგენილების მონიტორინგის მექანიზმი, რაც 

საგანმანათლებლო რესურსცენტრებს მისცემს შესაძლებლობას, დროულად 

გამოავლინონ დარღვევის ფაქტები. 

სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 

სააგენტოს:  

 მოხდეს რთული ქცევის, ტრავმული გამოცდილებისა და ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე არასრულწლოვანთა ინდივიდუალურ 
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საჭიროებებზე მორგებული ფსიქოსოციალური და სარეაბილიტაციო პროგრამების 

შემუშავების  ინიცირება 

 ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო სტანდარტების სრულფასოვანი განხორციელების 

მიზნით, რელიგიური კონფესიების პანსიონებში ჩარიცხული ბენეფიციარების 

უფლებრივი მდგომარეობის დასაცავად, თითოეულ ბავშვთან დაიწყოს 

ინდივიდუალური მუშაობა, განისაზღვროს ბავშვების ალტერნატიულ სახელმწიფო 

ზრუნვაში განთავსების ყველაზე ეფექტიანი ფორმები  

 გატარდეს შესაბამისი ღონისძიებები საქართველოში მოქმედი თითოეული 

არალიცენზირებული რელიგიური სკოლა-პანსიონის გამოსავლენად და 

უზრუნველყოფილ იქნეს მათი ლიცენზირებისა თუ კანონით გათვალისწინებული 

სხვა ღონისძიებების გატარება 

 სხვა რელიგიურ სკოლა-პანსიონებთან ერთად, განსაკუთრებით გაძლიერდეს 

საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის საპატრიარქოს ა(ა)იპ ჯავახეთის 

ნინოწმინდის წმინდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ 

ბავშვთა პანსიონში ეფექტიანი შიდა მონიტორინგი. ამასთან, გატარდეს იმგვარი 

პოლიტიკა, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს სახალხო დამცველის აპარატს, 

განახორციელოს აღნიშნულ პანსიონში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის 

სრული მონიტორინგი 

 სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი, ძალადობის მსხვერპლი თითოეული 

არასრულწლოვნის შემთხვევაში, დაიგეგმოს კონკრეტული სარეაბილიტაციო, 

თერაპიული აქტივობები და ძალადობის თითოეულ ფაქტთან დაკავშირებით 

მიღებული იქნეს კონკრეტული გადაწყვეტილება ბავშვების უსაფრთხოებისა და 

უფლებრივი მდგომარეობის დაცვის მიზნით. ძალადობის შემთხვევაში, 

განხორციელდეს ბავშვთან მომუშავე პირების მიერ რეფერირების პროცედურების 

აღსრულების მუდმივი მონიტორინგი 

 გადაიხედოს ბავშვთა სიღარიბისა და ცხოვრების არასათანადო დონის დაძლევის 

პოლიტიკა იმგვარად, რომ შეფასდეს ამჟამად არსებული სოციალური პროგრამები 

და გამოკვეთილი საჭიროებების შესაბამისად დაიგეგმოს უკიდურეს სიღარიბეში 

მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერის ეფექტიანი, სიღარიბის პრევენციასა 

და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე ორიენტირებული სერვისები 

 მოხდეს შვილად აყვანის პროცესში საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება  

ბავშვის შეთავაზების წესის საკითხზე, კერძოდ, შეთავაზების საფუძველს 

წარმოადგენს არა მხოლოდ რეესტრში არსებული რიგითობა, არამედ ბავშვის 

საჭიროებები და საუკეთესო ინტერესი  

 შვილად აყვანის საკითხებზე მომუშავე სოციალური მუშაკები ფსიქოლოგები და 

სხვა პროფესიონალები სისტემურად გადამზადნენ ბავშვთა უფლებებისა და 

ინიდივიდუალური საჭიროებების, ბავშვის რთული ქცევის მართვისა და 

პრევენციის საკითხებთან დაკავშირებით 
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 სოციალური მუშაკებისა და შვილად აყვანის საკითხებზე მომუშავე 

პროფესიონალებისთვის შემუშავდეს შესაბამისი სფეროს სახელმძღვანელო 

პრინციპები და სარეკომენდაციო მითითებები; სახელმძღვანელო პრინციპების 

ფარგლებში გაიწეროს ბავშვთან გასაუბრებისა და შეფასების წესი 

 მეურვეობა-მზრუნველობის ცენტრალურ და ტერიტორიულ ორგანოებში,  ბავშვთან 

შეხვედრისა და გასაუბრებისთვის, მოეწყოს მის საჭიროებებზე მორგებული, 

კეთილსაიმედო ადაპტირებული გარემო  

 „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით“ 

გათვალისწინებულმა მომსახურებამ მოიცვას აჭარის რეგიონი. არსებული 

მომსახურება გაძლიერდეს ფინანსური და ადამიანური რესურსით. შეფასდეს 

მობილური ჯგუფების საქმიანობის ხარისხი და შემუშავდეს შეფასების ეფექტიანი 

ფორმა, რომლის  საშუალებითაც ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე თითოეულ 

ბავშვზე განისაზღვრება ინდივიდუალური საჭიროებები და რისკები 

 უზრუნველყოფილ იქნეს  ქუჩაში ცხოვრებისა და მუშაობის საფრთხის წინაშე 

მყოფი   ბავშვიანი ოჯახების ადრეული გამოვლენა. მიეწოდოთ მათ დროული და 

ეფექტიანი სერვისები 

 ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების ოჯახებისა და  მშობლებისთვის 

შემუშავდეს და დაინერგოს დამატებითი სერვისები, როგორც მათი გადაუდებელი 

მატერიალური მხარდაჭერისთვის, ისე აუცილებელი უნარ-ჩვევების 

განსავითარებლად, აგრეთვე, დასაქმების მოტივაციის ასამაღლებლად და 

შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად 

 გადაიდგას ნაბიჯები ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისადმი 

საზოგადოების ცნობიერებისა და მგრძნობელობის ასამაღლებლად. დაიგეგმოს 

საინფორმაციო კამპანიები შესაბამის თემებზე, მათ შორის, ქუჩაში ბავშვისათვის 

მოწყალების გაღების, ამ ბავშვების მიმართ ძალადობის შემთხვევაში 

განსახორციელებელი ქმედებების საკითხებზე 

 მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის 

ბენეფიციარებს18 წლის შესრულების შემდეგ, მიეწოდოთ შესაბამისი მომსახურება  

 გაძლიერდეს სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ტერიტორიული ცენტრები როგორც 

ადამიანური, ისე ტექნიკური და ფინანსური რესურსით. გაიზარდოს სოციალური 

მუშაკებისა და ფსიქოლოგების რაოდენობა 

 დაინერგოს ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების, 

შეფასების პროცესის, არსებული ინსტრუმენტის და შეფასების კრიტერიუმების 

მონიტორინგის ეფექტიანი მექანიზმი, არსებული ხარვეზებისა და არასათანადო 

რეაგირების გამოსავლენად/თავიდან ასაცილებლად 

 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ თითოეულ ბავშვთან მუშაობის საწყის ეტაპზევე 

ჩაერთოს ფსიქოლოგი და დაიგეგმოს არასრულწლოვნის ფსიქოსოციალური 

რეაბილიტაციის პროცესი. 
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 უზრუნველყოს საერთაშორისო დაცვის მქონე, თავშესაფრის მაძიებელთა და 

მოქალაქეობის არმქონე არასრულწლოვანთა უფლებრივი მდგომარეობის 

სისტემური შეფასება, გამოავლინოს მათი უფლებების დარღვევა და ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, მათზე მოახდინოს სათანადო  რეაგირება  

 უზრუნველყოს საქართველოში მყოფ საერთაშორისო დაცვის მქონე, თავშესაფრის 

მაძიებელთა და მოქალაქეობის არმქონე არასრულწლოვანთა განათლების, 

ჯანდაცვისა და სხვა სახელმწიფო სერვისებში დროული ჩართვა. 

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს: 

 შეიმუშაოს სკოლებში სუიციდის რისკის  ქვეშ მყოფი ბავშვების გამოვლენის 

მეთოდოლოგია და მათი ინდივიდუალური საჭიროების გამოვლენის გზით მოხდეს 

რეფერირება, იმგვარად რომ უზრუნველყოფილი იყოს სოციალური მუშაკის და 

ფსიქოლოგის მომსახურება. 

 სკოლებში, ბავშვებისათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსდეს ინფორმაცია 

უფლებადაცვითი მექანიზმებისა და მათი საკონტაქტო მონაცემების შესახებ 

 სკოლებში ბავშვებთან მომუშავე პერსონალს აქტიურად ჩაუტარდეს ტრენინგები 

და გადამზადება ბავშვთა მიმართ ძალადობის რისკების, ბავშვთა რთული ქცევის 

მართვის საკითხებში 

 შემუშავდეს პანსიონური მომსახურების ერთიანი სტანდარტი და დაინერგოს 

აღნიშნულ დაწესებულებებში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის 

მონიტორინგის ეფექტიანი მექანიზმი 

 შემუშავდეს სკოლის მიტოვების სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვისა და 

დამუშავების ერთიანი მეთოდოლოგია და სტანდარტი 

 მულტიდისციპლინურმა გუნდმა დროულად შეაფასოს არასრულწლოვან 

მსჯავრდებულთა საგანმანათლებლო საჭიროებები და მათთვის უზრუნველყოს 

სპეციალური პედაგოგის ხელმისაწვდომობა 

 საქართველოში მყოფ საერთაშორისო დაცვის მქონე, თავშესაფრის მაძიებელთა და 

მოქალაქეობის არმქონე არასრულწლოვანთათვის ზოგადი განათლების 

მიწოდებისას, უზრუნველყოს გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 

 გაიზარდოს სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურთან 

არსებული ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრების რაოდენობა და გაძლიერდეს 

უკვე არსებულის შესაძლებლობები. 

 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის №11 პენიტენციურ დაწესებულებაში 

მოთავსებული არასრულწლოვნების ინტერესების შესაბამისად, დაიგეგმოს 

ეფექტიანი სარეაბილიტაციო, საგანმანათლებლო და პროფესიული პროგრამები, 
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რომლებიც მიმართული იქნება მათი უნარების, ინტერესების, მოტივაციის 

გაძლიერებაზე და ხელს შეუწყობს მათ საზოგადოებაში სათანადო ინტეგრაციას 

 გაძლიერდეს თანამშრომლობა სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოსთან კანონიერი 

წარმომადგენლების მხრიდან არასრულწლოვნების საგანმანათლებლო 

საჭიროებების უგულებელყოფის შემთხვევებში, არასრულწლოვნების 

ინტერესებისა და უფლებრივი მდგომარეობის დროულად დაცვის მიზნით. 

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს: 

 შემუშავდეს დოკუმენტი წყლის ვარგისიანობის შემოწმების წესისა და მისი 

პერიოდულობის განსაზღვრის შესახებ, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებებისთვის, ამ საკითხთან დაკავშირებით,  ერთიანი სტანდარტის 

დანერგვის მიზნით.  

 ადგილობრივ თვითმმართველობებს: 

 მუნიციპალიტეტებმა აღრიცხონ სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახები, მათი 

ინდივიდუალური საჭიროებები, შეაფასონ ადგილობრივი თვითმმართველობების 

დონეზე ბავშვთა სიღარიბის დაძლევის კუთხით არსებული პროგრამების 

ეფექტიანობა და დაგეგმონ იმგვარი პროგრამები, რომლებიც ხელს შეუწყობს 

ადგილობრივად ბავშვთა სიღარიბის პრევენციას 

 მუნიციპალიტეტებმა თავიანთ სამოქმედო ტერიტორიაზე უზრუნველყონ  

მიზნობრივი სერვისების მიწოდება ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე, მათ შორის, 

სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობის, ასევე, ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში 

ჩართვის რისკის მქონე ბავშვიანი ოჯახებისთვის. 

 გატარდეს სათანადო ღონისძიებები სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებათა შენობების ინფრასტრუქტურული და ფუნქციური მოწყობის 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებთან მისასადაგებლად 

 გამოიყოს სათანადო სახსრები საბავშვო ბაღებში ადამიანური და ფინანსური 

რესურსების გასაზრდელად 

 უზრუნველყოფილ იქნეს საბავშვო ბაღში დასაქმებულ პირთა რეგულარული 

პროფესიული გადამზადება 

 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები აღიჭურვოს საჭირო 

ინვენტარით, სახელმძღვანელოებითა და სათამაშოებით 

 მუნიციპალიტეტებმა თავიანთ სამოქმედო ტერიტორიაზე უზრუნველყონ აღრიცხვა 

და   მიზნობრივი სერვისების მიწოდება საერთაშორისო დაცვის მქონე, 

თავშესაფრის მაძიებელთა და მოქალაქეობის არმქონე არასრულწლოვანთა და 

მათი ოჯახებისთვის 
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 მუნიციპალიტეტებმა თავიანთ სამოქმედო ტერიტორიაზე უზრუნველყონ 

საერთაშორისო დაცვის მქონე, თავშესაფრის მაძიებელთა და მოქალაქეობის 

არმქონე არასრულწლოვანთათვის სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა. 
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22. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი 

მდგომარეობა 

 

22.1. შესავალი 

 

2019 წლის განმავლობაში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 

დაცვის კუთხით, არსებითი ხასიათის ცვლილებები არ შეინიშნება. სახალხო დამცველს 

ყოველწლიურად ერთსა და იმავე საკითხებზე უწევს ყურადღების გამახვილება, რადგან 

გასული წლების ანგარიშებში ასახული რეკომენდაციები ძირითადად არ შესრულებულა. 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა შშმ პირთა უფლებების შესახებ გაეროს 

კონვენციის927 განსახორციელებლად. არც ამ პროცესის კოორდინაციაზე პასუხისმგებელი 

სახელმწიფო უწყება928 განსაზღვრულა. საანგარიშო პერიოდში არ მომხდარა კონვენციის 

ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირება.  

კვლავ აქტუალურია გაეროს კონვენციასთან ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის 

საკითხი. 2020 წლის თებერვალში პარლამენტს წარედგინა „შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ კანონის პროექტი. დოკუმენტი ხარვეზიანია. 

მიუხედავად იმისა, რომ მისი შემუშავების პროცესში, სახალხო დამცველის აპარატმა 

რამდენჯერმე მოამზადა მოსაზრებები/კომენტარები, ისინი მასში მხოლოდ მინიმალურად 

აისახა, რის გამოც, სახალხო დამცველმა კანონპროექტისა და თანმდევი საკანონმდებლო 

ცვლილებების თაობაზე, წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს. 

2019 წლის განმავლობაში, აქტიურად მიმდინარეობდა შშმ პირთათვის სივრცის მოწყობის 

მარეგულირებელი ეროვნული კანონმდებლობის გადახედვის და კონვენციასთან 

ჰარმონიზაციის პროცესი. 2019 წელს ასევე მომზადდა „ფსიქიატრიული დახმარების 

შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტი, რაც დადებითად უნდა 

შეფასდეს. 

2019 წელს, შშმ პირთა საჭიროებებზე მიმართული პროგრამების დაფინანსების ზრდის 

მიუხედავად,  მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა პროგრამით მოსარგებლე პირთა (მათ შორის, 

შშმ ბავშვთა) რაოდენობა. გამოწვევად რჩება მომსახურების მომლოდინეთა რიგების 

არსებობა და ცალკეული ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული სერვისის ხარისხი. 

                                                   
927 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2CqO7wZ  >[ბოლოს ნანახია: 20.01.2020]. 

928 არსებული ინფორმაციით, 2020 წელს იგეგმება საქართველოს მთავრობის ადამიანის უფლებების 

უწყებათაშორისი საბჭოს სტრუქტურის განახლება, რომლის ფარგლებშიც უნდა ჩამოყალიბდეს  

კონვენციის განხორციელებისა და შშმ პირთა საკითხების კოორდინაციის ეროვნული მექანიზმი.  

 

https://bit.ly/2CqO7wZ
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სახელმწიფო კვლავ ვერ უზრუნველყოფს ზრდასრულ შშმ პირთა მისაწვდომას 

რეაბილიტაციაზე. 

საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფოს მხრიდან ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში 

გატარებული ღონისძიებები, ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირების უფლებების 

დასაცავად, საკმარისი არ არის. კვლავ მცირეა სათემო სერვისების რაოდენობა და 

გეოგრაფიული დაფარვის არეალი. არ შექმნილა სფეროს დეინსტიტუციონალიზაციის 

სტრატეგია.  

საანგარიშო პერიოდში ვითარება არ გაუმჯობესებულა შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირების მიერ ქვეყნის პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის 

უფლების რეალიზების კუთხით. ძირითადად უცვლელია რეგიონულ და ადგილობრივ 

დონეზე შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოების ეფექტიანად ფუნქციონირებისა და 

ამ პროცესში შშმ პირთა ან/და მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების ჩართულობის 

კუთხით არსებული პრობლემები. გამოწვევად რჩება ხარისხიანი ინკლუზიური განათლება 

სწავლების ყველა საფეხურზე, ასევე, შშმ პირთა დასაქმების საკითხი. 

22.2. აბილიტაცია და რეაბილიტაცია 

 

„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ 

ბიუჯეტების ზრდის დადებითი ტენდენციის მიუხედავად929, 2019 წელს იკლო მიზნობრივი 

ქვეპროგრამებით მოსარგებლე შშმ პირთა (მათ შორის, შშმ ბავშვთა) რაოდენობამ. კვლავ 

გამოწვევად რჩება ქვეპროგრამით სარგებლობის მომლოდინე ბენეფიციართა რიგების 

არსებობა930 და ცალკეული ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების ხარისხი. 

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შშმ პირთა საჭიროებებზე გათვლილი მიზნობრივი 

სერვისების დიდი ნაწილი სრულად ვერ ფარავს რეგიონებს და ქვეყნის მასშტაბით 

არსებულ მოთხოვნებს.  

                                                   
929 „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ ბიუჯეტი 

წინა წელთან შედარებით 27%-ით გაიზარდა და 2019 წლისათვის 35 890 000 ლარი შეადგინა. 

930 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს საპასუხო კორესპონდენცია №01/1451 (06.02.2020). 
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დადებითად უნდა შეფასდეს ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის 

ქვეპროგრამის მომსახურების მიმწოდებლად 2018-2019 წლებში 10 ახალი ორგანიზაციის 

დარეგისტრირება. მიუხედავად ამისა, აღნიშნული მომსახურების მომლოდინე 

ბენეფიციარების რაოდენობა კვლავ დიდია.931  

სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობისას, გარკვეულ პრობლემებს აწყდებიან სმენის 

შეზღუდვის მქონე პირები. კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტში 

პროგრამას ჰყავს 44 მომლოდინე, ხოლო მოსარგებლე - 33 პირი. გარდა ამისა, არსებული 

მდგომარეობით, არ ხდება მოსარგებლეების უზრუნველყოფა კოხლეარული იმპლანტის 

პროცესორით, რაც აბრკოლებს დამხმარე საშუალების გამოყენებით მიღწეული შედეგის 

შენარჩუნებას და მდგომარეობის გაუარესებას იწვევს.  

რამდენიმე მუნიციპალიტეტი ფრაგმენტულად აფინანსებს კოხლეარული იმპლანტის, 

მეტყველების პროცესორის სახარჯ საშუალებებს (სადენი, ელემენტები, სხვა), რაც, 

ბუნებრივია, სმენის პრობლემების მქონე ყველა პირისთვის არ არის მისაწვდომი. 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო პროგრამამ სრულად უზრუნველყოს 

დასახელებული კომპონენტით სარგებლობა. 

დადებითად უნდა შეფასდეს ის ფაქტი, რომ დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის 

ქვეპროგრამას დაემატა ახალი კომპონენტი - ყრუ და სმენის არმქონე შშმ პირთა ვიდეო 

კონფერენციის ფუნქციის მქონე ტექნიკური საშუალებით (სმარტფონი) უზრუნველყოფა, 

თუმცა აღნიშნული კომპონენტით გათვალისწინებულ ტექნიკურ საშუალებას 2019 წლის 

                                                   
931 ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მომლოდინე ბენეფიციარების 

რაოდენობა შეადგენს 814 პირს. 
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მონაცემით, 21 ადამიანი ელოდება. სახელმწიფო პროგრამა სმენის აპარატით 

უზრუნველყოფის პარალელურად, არ ითვალისწინებს სმენის რეაბილიტაციას.  

საანგარიშო პერიოდში გაიზარდა სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის ბიუჯეტი.932  

მომსახურების მიმღებთა ლიმიტის ზრდის მიუხედავად, ქვეპროგრამას სერვისის 

ათეულობით მომლოდინე ჰყავს.933 დაბალია დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი 

კომპონენტის ნაწილში ჩართულ პირთა რაოდენობა.  

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის შესაბამის 

კომპონენტებში, დღემდე არ არის უზრუნველყოფილი რთული ქცევისა და ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვების სამიზნე ჯგუფად გათვალისწინება და 

მათთვის საჭირო სერვისის მიწოდება. არსებული ინფორმაციით, დონორი ორგანიზაციების 

მხარდაჭერით, საპილოტე რეჟიმში, თბილისში 2019 წლის სექტემბრიდან საქმიანობა 

დაიწყო სოციალურ-პედაგოგიურმა ცენტრმა, „კომპასი“. მას შემდეგ, რაც შეფასდება 

ცენტრის მომსახურების ეფექტიანობა, განისაზღვრება მსგავსი მომსახურების 

დაფინანსება „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო 

პროგრამის“ ფარგლებში.934 გასათვალისწინებელია, რომ პროექტით ლიმიტირებულია 

სერვისის მოქმედების არეალი, მოსარგებლე პირთა წრე და შესაბამისი საჭიროების მქონე 

ბენეფიციართა ასაკი. საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისა და 

რთული ქცევის მქონე ბავშვები კვლავ აუცილებელი თერაპიისა და რეაბილიტაციის 

გარეშე არიან დარჩენილები. 

სახელმწიფო კვლავ ვერ უზრუნველყოფს რეაბილიტაციის სერვისზე ზრდასრული შშმ 

პირების წვდომას. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან დონორი 

ორგანიზაციების მხარდაჭერით შესაძლებელი გახდა ქვეპროგრამის შესაქმნელად 

                                                   
932 მცირედ გაიზარდა შშმ პირთა სათემო მომსახურებით უზრუნველყოფის კომპონენტში ბენეფიციართა 

დღიური მომსახურების თანხა. შედარებით ხელშესახები, 30 ლარამდე ზრდა იყო ქვეპროგრამის შშმ 

პირთა საოჯახო ტიპის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი მომსახურებით უზრუნველყოფის 

კომპონენტში (საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს საპასუხო კორესპონდენცია №01/1451 (06.02.2020). 

933 სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის 70 მომლოდინე. 

934 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს საპასუხო კორესპონდენცია №01/1451 (06.02.2020). 
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გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა,935 ზრდასრული შშმ პირები კვლავ ვერ სარგებლობენ 

მათთვის აუცილებელი მომსახურებით.936  

2019 წლის განმავლობაში „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 

სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში თითოეული ქვეპროგრამისთვის გამოყოფილ და 

გახარჯულ თანხებს შორის სხვაობის შესახებ მიღებული ინფორმაციის ანალიზის 

შედეგად დგინდება, რომ მთლიანად პროგრამაში გაუხარჯავი რჩება ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული რამდენიმე მილიონი ლარი.937 აღნიშნული წარმოშობს ვარაუდს, რომ 

პროგრამები საჭიროებების კვლევაზე დაფუძნებული მიდგომით არ იგეგმება.  

შშმ პირთა დღის ცენტრები 

საანგარიშო პერიოდში გამოწვევად რჩება დღის ცენტრების მომსახურების საჭიროების 

მქონე ყველა პირის მოცვა ქვეყნის მასშტაბით.938 სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 2019 

წელს ჩატარებულმა მონიტორინგმა ცხადყო, რომ სერვისით მოსარგებლე პირთათვის (მათ 

შორის, ბავშვთათვის) ვაუჩერის გაგრძელების პროცესში არსებული ხარვეზები, სერვისის 

არათანაბარი გეოგრაფიული მოცვა და, რიგ შემთხვევებში, სერვისის დაბალი ხარისხი, 

უარყოფითად აისახება მომსახურებაში ჩართულ შშმ პირთა (მათ შორის, ბავშვთა) 

რაოდენობაზე.  

                                                   
935 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს საპასუხო კორესპონდენციის თანახმად №01/1451 (06.02.2020), ზრდასრულ შშმ პირთა 

რეაბილიტაცია/აბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესამუშავებლად და დასაგეგმად, 

ემორის უნივერსიტეტმა აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს - USAID-ის მხარდაჭერით პარტნიორ 

ორგანიზაციებთან (კორპორაცია „პარტნიორები საერთაშორისო განვითარებისათვის“, თსსუ, კოალიცია 

„დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის) ერთად 2018 წელს დაიწყო საქართველოში ფიზიკური 

რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელება. პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში ფიზიკური 

რეაბილიტაციის პროფესიის გაძლიერების, სპეციალისტების გადამზადების, მომსახურების 

გაუმჯობესების, შშმ პირებისათვის დამხმარე და ტექნოლოგიური საშუალებების ხელმისაწვდომობისა 

და სხვა ღონისძიებების ხელშეწყობას. პროექტს ხელმძღვანელობს საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 19 

ნოემბრის № 01-1301/ო ბრძანებით შექმნილი მმართველი საბჭო. მიმდინარე პერიოდში თემატური 

სამუშაო ჯგუფები აქტიურად მუშაობენ რეაბილიტაციის თემატიკასთან დაკავშირებული კონკრეტული 

საკითხების შესახებ. ამასთანავე, მიმდინარე წლის თებერვლიდან მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის 

ინიციატივით, საქართველოში დაიწყება მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელთა მიზანსაც 

საქართველოში რეაბილიტაციის სიტუაციური შეფასების ჩატარება და რეაბილიტაციის სტრატეგიული 

გეგმისა და მონიტორინგის ჩარჩოს შემუშავება წარმოადგენს. 

936 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს ცნობით, ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის 

მოთხოვნათა შესაბამისად, 2020 წლისთვის დაგეგმილია ზრდასრულებისთვის მხოლოდ სარეაბილიტაციო 

საჭიროებებისა და სერვისის განვითარების  შესაძლებლობების განსაზღვრა. 

937 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს წერილი №04/65091 – 23.12.2019. 

938 შემცირდა წინა წელთან შედარებით დღის ცენტრებში მომსახურებით უზრუნველყოფის მომლოდინე 

პირთა რაოდენობა. 2018 – 116 შშმ ბავშვი და 77 შშმ პირი. 2019 წელს - 100 შშმ ბავშვი და 7 შშმ პირი.  
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2019 წელს ქვეპროგრამის ბიუჯეტის 2 483 300 ლარით ზრდის მიუხედავად, არ მოხდა მისი 

მნიშვნელოვანი ნაწილის ათვისება939, რაც არასწორ განაწილებაზე მიუთითებს. 

ქვეპროგრამას, ცალკეულ რეგიონებში კვლავ აქვს მომლოდინეთა რიგები. გარდა ამისა, ერთ 

ბენეფიციარზე გათვალისწინებული დაფინანსების სიმწირის გამო, ვერ ხერხდება 

ცენტრების გამოცდილი და კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა.  

სახალხო დამცველის მიერ 2019 წელს შშმ პირთა დღის ცენტრებში ჩატარებული 

მონიტორინგის940 შედეგად, აღმოჩნდა, რომ მომსახურების მიმწოდებლების ნაწილი 

სათანადოდ არ ასრულებს სახელმწიფო პროგრამითა და სტანდარტებით დადგენილ 

მოთხოვნებს. არსებული სტანდარტი ცვლილებებს საჭიროებს, კერძოდ, სოციალური 

რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამასთან, ასევე, მოქმედ 

საკანონმდებლო რეგულაციებთან941 შესაბამისობაში მოყვანას.  

მონიტორინგმა, სერვისის სხვა ხარვეზებთან ერთად, გამოავლინა, რომ ბენეფიციარებს არ 

მიეწოდებათ ინდივიდუალურ საჭიროებებზე, ფუნქციონალურ შესაძლებლობებსა და 

შეზღუდვებზე მორგებული მომსახურება. მწვავედ გამოიკვეთა კვალიფიციური 

სპეციალისტების დეფიციტი, განსაკუთრებით, რეგიონებში, ასევე, ძალადობის 

გამოვლენის, კვალიფიცირებისა და რეაგირების მხრივ არსებული მნიშვნელოვანი 

ხარვეზები. პრობლემას წარმოადგენს დღის ცენტრების ფიზიკური გარემო, რომლის გარე 

და შიდა ინფრასტრუქტურა არ არის სრულად მისაწვდომი შშმ პირებისთვის. სახელმწიფო 

დროულად არ აახლებს ვაუჩერს, რაც იწვევს სერვისის წყვეტას თვეების განმავლობაში.  

22.3. განათლების უფლება 

 

ხარისხიანი ინკლუზიური განათლების რეალიზება კვლავ გამოწვევად რჩება როგორც 

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის, ისე ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი 

განათლების საფეხურზე. 

ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციით ირკვევა, რომ 

პრობლემაა ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების კუთხით არსებული 

საჭიროებების სრულყოფილად შესწავლა, შესაბამისი ფინანსური სახსრების მობილიზება, 

ინფრასტრუქტურის/სასწავლო რესურსების მისაწვდომა, ინკლუზიის მხარდამჭერი 

პერსონალის942 სკოლამდელი აღზრდის პროცესში ჩართვა და არსებული პერსონალის 

                                                   
939 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს წერილი №04/65091 – 23.12.2019. N15855/19. 

940 მონიტორინგი ჩაატარა შშმ პირთა უფლებების დეპარტამენტმა, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

წევრების მონაწილეობით, 2019 წლის 30 ოქტომბრიდან 20 დეკემბრის ჩათვლით, თბილისსა და 

რეგიონებში მდებარე 26 დღის ცენტრში. 

941 მათ შორის, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებთან. 

942 მაგ.: სპეციალური პედაგოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფსიქოლოგი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი 

და სხვ. 
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გადამზადება.943 მიუხედავად „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით დაწესებული მოთხოვნისა, საკონსულტაციო საბჭო 

ფუნქციონირებს მხოლოდ 22 მუნიციპალიტეტში.944 

საანგარიშო პერიოდში მომზადდა „სკოლამდელი განათლების საფეხურიდან ზოგადი 

განათლების საფეხურზე დაწყებითი განათლების საფეხურზე ტრანზიციის მოდელის“ 

სამუშაო ვერსია, ასევე, „ადრეული ინკლუზიური განათლების ჩარჩო დოკუმენტის“ 

სამუშაო ვერსია.945 შესაბამისად, მნიშვნელოვანია პროცესების დაჩქარება, ინკლუზიური 

ადრეული და სკოლამდელი განათლების კუთხით უწყებებს შორის კომპეტენციათა 

დროულად გასამიჯნად და საკითხების დეტალურად მოსაწესრიგებლად. 

აღსანიშნავია „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში შესული ცვლილება.946 კერძოდ, სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულების ვალდებულებად განისაზღვრა ბავშვისთვის საკუთარი უფლებებისა და 

დაცვის მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის მისი ასაკისა და ინდივიდუალური 

შესაძლებლობების შესაბამისად, ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი კომუნიკაციის 

საშუალებებით მიწოდება.947 ამოქმედების ვადად განსაზღვრულია 2020 წლის 1 ივნისი. 

რაც შეეხება ზოგად განათლებას, 2 100 საჯარო სკოლიდან, ინკლუზიური განათლება 

მხოლოდ 1 400-მდე სკოლაში დაინერგა.948  სერიოზულ პრობლემად რჩება ფორმალური 

განათლების მიღმა დარჩენილი შშმ ბავშვების მოძიება და საგანმანათლებლო პროცესში 

ჩართვა. დღეის მდგომარეობით, სსსმ მოსწავლეები ირიცხებიან საჯარო სკოლების 

მხოლოდ 67%-ში.949 გამოწვევას წარმოადგენს როგორც ფორმალური განათლების მიღმა 

დარჩენილ, ისე სასწავლო პროცესში ჩართულ შშმ მოსწავლეებთან დაკავშირებით 

დეტალური სტატისტიკის წარმოება.  

                                                   
943 გადამზადების კუთხით, პოზიტიურად უნდა შეფასდეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს 

ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებული ტრენინგების ჩატარება ყველა არსებული ბაგა-ბაღის 

აღმზრდელ-თანაშემწეებთან. პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალმა პროფკავშირმა ასპინძის 

მუნიციპალიტეტში ჩაატარა ტრენინგი შშმ აღსაზრდელთა სათანადო მიდგომების შესახებ. 2019 წელს 

ასევე ჩატარდა ინკლუზიური განათლების  ტრენინგი დედოფლისწყაროში ბაგა-ბაღების 

თანამშრომელთათვის (აღმზრდელი, აღმზრდელის თანაშემწე)   და  გაერთიანების მეთოდისტებისთვის. 
944 სახალხო დამცველის აპარატს აღნიშნული ინფორმაცია მხოლოდ 43 მუნიციპალიტეტიდან მოეწოდა. 

ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტები საკონსულტაციო საბჭოს შექმნას ძირითადად 2020 წელს 

გეგმავენ. 
945 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კორესპონდენცია MES 

2 20 00016464-10.01.2020. 

946 კანონის ცვლილება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/39ad7Xw > [ბოლოს ნანახია: 10.03.2020]  

947 „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხ. 17, ნაწილი 

2, პუნქტი ვ. დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2ttUZZh> [ბოლოს ნანახია 10.03.2020]. 
948„ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერი სერვისების გაუმჯობესება“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კვლევა. გვ. 18. 
949 იქვე, გვ. 16. 

https://bit.ly/39ad7Xw
https://bit.ly/2ttUZZh
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სახალხო დამცველის აპარატმა გამოითხოვა ინფორმაცია950 2019 წელს  გამოქვეყნებულ 

ანგარიშში, „ინკლუზიური განათლება საპილოტე საჯარო სკოლებში“951, ასახული 

რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე. შემოწმების შედეგები ცხადყოფს, რომ 

სკოლებში კვლავ გამოწვევად რჩება მოსწავლეთა რთული ქცევის მართვის შესაბამისი 

მექანიზმების დანერგვა, სკოლების გარე და შიდა ინფრასტრუქტურის/სასწავლო 

რესურსების მისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ინკლუზიური განათლების 

სპეციალისტების დაქირავება და მათი სათანადო ანაზღაურება, სსსმ (შშმ) მოსწავლეების 

საგანმანათლებლო საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის სკოლების პერსონალისა და 

მშობლების სათანადო მზაობა, დაწესებულებების გარე და შიდა მონიტორინგის 

ეფექტიანი სისტემის ფუნქციონირება. საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ გაცემული 

რეკომენდაციის მიუხედავად, ყველა სკოლაში არ გაუწერიათ ინკლუზიური განათლების 

დანერგვის/განხორციელების სამოქმედო გეგმა, რაც, თავის მხრივ, აბრკოლებს ერთიანი 

ხედვის შემუშავებას და თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმას.  

აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციის საფუძველზე,952 საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  სტრატეგიული 

განვითარების დეპარტამენტის ინკლუზიური განვითარების სამმართველომ შეიმუშავა 

„ინკლუზიური განათლების დანერგვის, განვითარებისა და მონიტორინგის წესების, 

აგრეთვე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა 

იდენტიფიკაციის მექანიზმში“ შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომელიც 

მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ მოსწავლის სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების შეფასებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 

1198¹ მუხლის მე-2 ნაწილით დადგენილი წესით, მოსწავლის ფაქტობრივი 

ადგილსამყოფლის მიხედვით მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოსათვის მიმართვას 

ითვალისწინებს.953 

რაც შეეხება სპეციალიზებული განათლების სისტემას, განსაკუთრებით აღსანიშნავია 

№202 საჯარო სკოლის (უსინათლო ბავშვთა სკოლა-პანსიონი) მონიტორინგის შედეგად 

გაცემული რეკომენდაციების შესრულების ტენდენცია.954 პოზიტიურად უნდა შეფასდეს 

დირექციის ცვლილება სკოლაში. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, მიღებულმა ინფორმაციამ955 

                                                   
950 კორესპონდენცია №09-2/9-03.01.2020. 

951 ანგარიში ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2TfFa2u> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

952 დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ „ინკლუზიური განათლება საპილოტე საჯარო სკოლებში“ 

ანგარიში. გვ.14, დოკუმენტი ხელმისაწვდომია  ვებგვერდზე: <https://bit.ly/31xP2qT >[ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 
953 იგულისხმება შემთხვევა, როდესაც მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ უარის პირველადი 

გაცხადებიდან 1 თვის განმავლობაში, კვლავ ვლინდება მოსწავლის მხრიდან სწავლასთან 

დაკავშირებული სიძნელეები, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის განმეორებითი უარი კი, 

შეფასებაზე, აფერხებს ბავშვის განვითარებას. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს კორესპონდენცია MES 2 20 00016464-10.01.2020. 

954 სსიპ თბილისის №202 საჯარო სკოლის უსინათლო ბავშვთა სკოლა-პანსიონის მონიტორინგის ანგარიში. 

2018 წელი. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2GYfVLf >[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 
955 კორესპონდენცია MES82000042083-17.01.2020. 

https://bit.ly/2TfFa2u
https://bit.ly/31xP2qT
https://bit.ly/2GYfVLf
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ცხადყო, რომ სკოლა-პანსიონის ინფრასტრუქტურა კვლავ არ არის სრულყოფილად 

მისაწვდომი მოსწავლეებისთვის.956 ამასთან, საკმარისი ფინანსური სახსრების არქონის 

გამო, სკოლა ვერ ახერხებს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მოსწავლეთა 

აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის კუთხით მუშაობას. პრობლემად რჩება სწავლების 

პროცესში სათანადო რაოდენობის სპეციალისტების მონაწილეობა. მათ შორისაა: 

ოკუპაციური თერაპევტი, მობილობის ტრენერი, სსსმ მოსწავლის ასისტენტი, აღმზრდელის 

თანაშემწე და სხვ.  

22.4. მისაწვდომობა 

 

ეროვნულ დონეზე გამოწვევად რჩება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

მისაწვდომობა როგორც ფიზიკურ გარემოზე, ისე სერვისებსა და ინფორმაციაზე. 

ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის თანახმად, 

მუნიციპალურ დონეზე სირთულეს წარმოადგენს მისაწვდომობასთან დაკავშირებით 

არსებული საჭიროებების სრულყოფილად შესწავლა/შესაბამისი რეკომენდაციების 

შემუშავება და გაუმჯობესებული ფიზიკური გარემოს მაჩვენებელი სტატისტიკის 

წარმოება.957 

ნეგატიურად უნდა შეფასდეს ის გარემოება, რომ მიუხედავად სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციისა,958 ყველა მუნიციპალიტეტში არ შემუშავებულა ეროვნული სამოქმედო 

გეგმა შშმ პირთათვის ფიზიკურ გარემოზე მისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, 

კონკრეტული ღონისძიებების, პასუხისმგებელი უწყებების, შესრულების ვადების, 

დაფინანსების კომპონენტის და შედეგების იმ ინდიკატორების მითითებით, რომელთა 

გაზომვაც შესაძლებელია. 

პრობლემას წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის როგორც 

აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების დაწესებულებების, ისე სხვა საჯარო 

დაწესებულებების მისაწვდომობა. 2019 წელს ჩატარებული კვლევით, რომლის 

ფარგლებშიც შეფასდა სასამართლოების მისაწვდომობა ფიზიკური ან/და სენსორული 

შეზღუდვის მქონე პირებისთვის, გამოვლინდა, რომ მხოლოდ რამდენიმე სასამართლო 

შენობაშია ხელმისაწვდომი სერვისები ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პირებისათვის, 

თუმცა, სენსორული შეზღუდვის მქონე პირებისათვის, თითქმის არცერთი შენობა არ არის 

                                                   
956 პოზიტიურად უნდა შეფასდეს ის გარემოება, რომ მომზადდა სსიპ - ქალაქ თბილისის №202 საჯარო 

სკოლის გამაგრების, რესტავრაციისა და რეაბილიტაციის პროექტი. ხოლო, შემუშავებული პროექტის 

შესაბამისად სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება 2020 წლის სამოქმედო გეგმით იქნა 

გათვალისწინებული. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

კორესპონდენცია MES 2 20 00016464-10.01.2020. 

957 ამ მხრივ გამონაკლისია ბაღდათის, მცხეთის, საგარეჯოს, ხობის მუნიციპალიტეტები. 
958 სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის 

ფიზიკური გარემოს მისაწვდომობის ხარვეზები.“ 2018 წელი. დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: 

<https://bit.ly/39etaU1>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/39etaU1
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მისაწვდომი. სასამართლო შენობების პანდუსების თითქმის სრული უმრავლესობა, ასევე 

შიდა და გარე კიბეები, არ აკმაყოფილებს მისაწვდომობის სტანდარტს. შეზღუდულია 

თავად პანდუსების რაოდენობაც. მონიტორინგმა ცხადყო, რომ მისაწვდომობის აუდიტის 

პროცესში ჩართული 65 შენობიდან, მინიმალურ სტანდარტს, მხოლოდ 7 (4%) 

აკმაყოფილებდა. 959  

წინ გადადგმულ ნაბიჯად უნდა შეფასდეს „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, 

არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში“, ასევე, „ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსში“ ცვლილებების შეტანა.960 სდასსკ-ში 

განხორციელებული ცვლილებებით, ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის სივრცის მოწყობისა და 

არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების გაუთვალისწინებლობისთვის, საჯარიმო 

სანქციები გაიწერა.961 თავად ჯარიმების ოდენობა ქმედების ჩადენის ადგილისა და 

შენობის კლასის მიხედვით განისაზღვრა. ამასთან, ყველაზე მნიშვნელოვან მიღწევად 

უნდა შეფასდეს უნივერსალური დიზაინის სტანდარტების პრინციპებისა და „მისაწვდომი 

და გამოყენებადი შენობები და ობიექტების“962 გათვალისწინებით საქართველოს 

მთავრობისთვის „ტექნიკური რეგლამენტის - მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ 

დამტკიცების ვალდებულება, რაც 2020 წლის 12 მაისამდე უნდა განხორციელდეს. 

საქართველოს მთავრობას ასევე დაევალა 2021 წლის 14 ივნისამდე „მისაწვდომობის 

ეროვნული გეგმის“ დამტკიცება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, აშენებული და მშენებარე 

საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები მოყვანილ უნდა იქნას შესაბამისობაში 

ტექნიკური რეგლამენტისა და ,,მისაწვდომობის ეროვნული გეგმის“ მოთხოვნებთან. 

შესრულების ვადები დასახელებული რეგლამენტისა და ეროვნული გეგმის მიხედვით 

განისაზღვრება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აუცილებელია, დასახელებული გეგმა შშმ 

პირებისა და შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების მაქსიმალური 

მონაწილეობით შემუშავდეს. 

                                                   
959„სასამართლო შენობების მისაწვდომობის შეფასება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის“. 

2019 წელი. ანგარიში მოამზადა ორგანიზაციამ, „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“. დოკუმენტი 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/31ykFR1>გვ. 29. 
960 კანონპროექტი მიზნად ისახავს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის შეიქმნას სივრცის 

მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების მარეგულირებელი კანონმდებლობა, 

გახდეს იგი თანმიმდევრული და განჭვრეტადი, ამ მოთხოვნათა დარღვევისთვის დადგინდეს 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, განისაზღვროს მის აღსრულებაზე უფლებამოსილი ორგანო და 

აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმები. 
961 გარდა ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებისა. 
962 ICCA 117.1. 
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რაც შეეხება „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსს“, შეიცვალა 178¹ მუხლის 

რედაქცია,963 ამოღებულ იქნა 178² მუხლი და 239-ე მუხლის 45-ე ნაწილი. ცვლილებები 

შევიდა 211-214 მუხლებში და შეიცვალა აღსრულებაზე პასუხისმგებელი უწყება.964 

ამ პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად, გამოწვევად რჩება შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირების ინფორმაციის, კომუნიკაციის საშუალებებსა და 

სხვადასხვა მომსახურებებზე წვდომისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა, რაც ასევე 

ნორმატიულ დონეზე დეტალურ დარეგულირებას მოითხოვს. 

22.5. ჯანმრთელობის უფლება 

 

ქვეყანაში მოქმედი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა ვერ პასუხობს შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს. პრობლემაა ჯანდაცვის 

სერვისების როგორც ფინანსური, ისე სამედიცინო დაწესებულებების ფიზიკური გარემოს 

მისაწვდომობა და პერსონალის კვალიფიკაცია. პრობლემურია კადრების გადამზადება შშმ 

პირთა მომსახურების სპეციფიკასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც საავადმყოფოების 

შესაბამისი ადაპტირებული ტექნიკით აღჭურვა.965  

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილე შშმ პირების, განსაკუთრებით, შშმ 

ქალების ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი იმ დამატებით წინაღობებზე მეტყველებს, 

რასაც ისინი ჯანდაცვის სერვისებზე წვდომისას აწყდებიან.966 სერვისების 

                                                   
963 აღნიშნული მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის 

ტრანსპორტითა და სატრანსპორტო კომუნიკაციებით სარგებლობისთვის აუცილებელი პირობების 

შექმნისგან თავის არიდება გამოიწვევს დაჯარიმებას: ა) აეროპორტის ოპერატორის/ავია-

გადამზიდველის/მომსახურე ავია-გადამზიდველის - 1500-დან 2000 ლარამდე; ბ) საზღვაო 

ნავსადგურები/ტერმინალების - 3000-დან 5000 ლარამდე; გ) საავტომობილო და სარკინიგზო ტრანსპორტით 

მგზავრთა გადაყვანის და ბარგის გადაზიდვის მომსახურების (სატრანსპორტო საშუალებებში, რკინიგზის 

და ავტოსადგურებში) გაწევის სფეროში მოქმედი პირის - 500 ლარით. 
964 კერძოდ, აღსრულებაზე პასუხისმგებელ უწყებებად განისაზღვრა: საქართველოს რკინიგზის 

შესაბამისი ორგანოები, საზღვაო ტრანსპორტის ორგანოები, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, 

საავტომობილო ტრანსპორტისა და ელექტროტრანსპორტის ორგანოები. დასახელებული კანონის 

ამოქმედებამდე (2020 წლის 12 მაისი) საჰაერო, საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტის 

მესაკუთრის საკუთრებაში არსებული ტრანსპორტი უნდა მიესადაგოს კანონმდებლობისა და 

„მისაწვდომობის ეროვნული გეგმის“ მოთხოვნებს. შესრულების ვადები კი განისაზღვრება 

„მისაწვდომობის ეროვნული გეგმის“ მიხედვით. გეგმის შემუშავების ვადად განისაზღვრა 2021 წლის 14 

ივნისი. 

965 იხ. ა/ო ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის ანგარიში - „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

სამედიცინო და სარეაბილიტაციო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა საქართველოში“, (2018), გვ. 9. 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია <http://bit.ly/jandacvismisawvdomoba >  [ბოლოს ნანახია 06.03.2020]. 

966იხ. თემატური მოკვლევა „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და გოგონებისთვის 

ჯანდაცვის სერვისების მისაწვდომობის შესახებ“ (2019), საქართველოს პარლამენტი. ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/2v40XAIqaltajandacva  >[ბოლოს ნანახია 15.03.2020]. 

http://bit.ly/jandacvismisawvdomoba
http://bit.ly/2v40XAIqaltajandacva
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დამოუკიდებლად მიღების შეუძლებლობის გამო, უმეტეს შემთხვევაში, ირღვევა 

სამედიცინო მომსახურების გაწევის კონფიდენციალობა. 

ფსიქიკური ჯანმრთელობა 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირები, ფსიქიკური ჯანდაცვის სერვისზე 

წვდომის კუთხით, დამატებით ბარიერებს აწყდებიან. ამ პირთა უფლებრივი 

მდგომარეობის გაუმჯობესება მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული სფეროში ისეთი 

მნიშვნელოვანი პოლიტიკის დოკუმენტის ეფექტიან და დროულ აღსრულებაზე, 

როგორიცაა „ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი და 

2015-2020 წლის სამოქმედო გეგმა“.967  

ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სამოქმედო გეგმის შესრულების 

მონიტორინგის შედეგები 

საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

განვითარების 2015-2020 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

შესრულების მონიტორინგის შედეგად ირკვევა, რომ ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროს 

ბიუჯეტის ყოველწლიური ზრდის  დადებითი ტენდენციის მიუხედავად, პრაქტიკაში 

გეგმა დროულად და ეფექტიანად არ სრულდება.  

2019 წლის მდგომარეობით, კვლავ არ შემუშავებულა ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე 

პირთა სუიციდის პრევენციის სტრატეგია.968 მაღალი რჩება 6 თვეზე მეტხანს 

სტაციონირებულ პაციენტთა რაოდენობა.969  

წინსვლა არ შეინიშნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირთა სოციალურ 

ინტეგრაციასა და რეაბილიტაციაზე დაფუძნებული სერვისების განვითარების 

მიმართულებით. ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის ფსიქოსოციალური 

რეაბილიტაციის კომპონენტის ბიუჯეტი 2018-2020 წლებში ზრდის ტენდენციით 

ხასიათდება, თუმცა მისი ოდენობა970 ვერ უზრუნველყოფს სერვისის ეფექტიან 

განვითარებას. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრების (კვლავ 3 ცენტრი 

ფუნქციონირებს) დაფინანსება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის 

                                                   
967 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის №762 დადგენილება ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის და 2015-2020 წლის სამოქმედო გეგმის“ დამტკიცების შესახებ. 

ხელმისაწვდომია : <https://bit.ly/33WZXvq > [ბოლოს ნანახია 06.03.2020].  

968  სტრატეგიის შემუშავების პროცესი ჯერ კიდევ 2018 წელს დაიწყო და დღემდე არ დასრულებულა.  გეგმა 

პროგრამის ამოქმედებას 2016 წლიდან ითვალისწინებდა.  

969 2019 წლის ნოემბრის ჩათვლით სტაციონარში გატარებული 7723 შემთხვევიდან, სტაციონარში 6 თვეზე 

მეტხანს ჰოსპიტალიზების 1067 შემთხვევაა აღნუსხული. ამასთან, 2019 წლის განმავლობაში 

სტაციონარიდან გაწერილი 9567 პაციენტიდან დაწესებულებაში 6 თვეზე მეტხანს მყოფი 68 პაციენტი 

გაეწერა, რაც გაწერილ პაციენტთა მხოლოდ 0.7%-ს შეადგენს.   

970 2017 წელს შეადგენდა 77.8 ათას ლარს, 2019 წელს - 88.0 ათას ლარს, ხოლო 2020 წელს - 101 ათასი ლარს. 
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ბიუჯეტის მხოლოდ 0.4%-ს შეადგენს,971 რაც არ იძლევა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის 

ცენტრების რაოდენობის ზრდის შესაძლებლობას.972  

სახალხო დამცველის რეკომენდაციის973 მიუხედავად, კვლავ პრობლემად რჩება 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი 

აშლილობების დროულად და ეფექტიანად გამოვლენა და ამ პირთა სათანადო 

ფსიქიატრიული და ნარკოლოგიური სერვისებით უზრუნველყოფა.  

მდგომარეობა უცვლელია ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების (როგორც 

ნებაყოფლობითი, ისე არანებაყოფლობითი) მიმღებ პირთა მიერ საყოველთაო ჯანდაცვის 

პროგრამაში ჩართვის ორგანიზების კუთხით, რაც, აღნიშნულ პირებს, ხშირ შემთხვევაში, 

აუცილებელი სერვისის გარეშე ტოვებს.  

2019 წელს გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ფსიქიატრიის სფეროს მარეგულირებელი 

ეროვნული კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზების 

მიმართულებით. მომზადდა „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს 

კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტი, თუმცა მათი დამტკიცება დროში ჭიანურდება.974  

კვლავ პრობლემად რჩება სტაციონარული ფსიქიატრიული დახმარების მიმღებ პირთა 

მხრიდან მკურნალობის ჩატარებაზე თანხმობის განცხადებისას გამოვლენილი ნების 

ნამდვილობის საკითხი. პაციენტთა უმეტესობის მიერ სტაციონარული ფსიქიატრიული 

დახმარების მიღებაზე თანხმობის გაცხადება, როგორც წესი, სათანადო ინფორმაციის 

მიუწოდებლად ხდება და ფორმალურ ხასიათს ატარებს.975  

უცვლელია ფსიქიატრიის დარგის ადამიანური რესურსების უზრუნველყოფის კუთხით 

არსებული მდგომარეობა.976 აუცილებელია სახელმწიფომ მიიღოს ქმედითი და 

კომპლექსური ზომები დარგის სპეციალისტების, მათ შორის, ფსიქიატრების, 

                                                   
971 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტოს საპასუხო კორესპონდენცია №01/2147 (19.02.2020). 

972 აღნიშნული გეგმის თანახმად, ჯერ კიდევ 2017 წლით განსაზღვრულ მიზანს წარმოადგენდა.  

973 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ (2019) გვ. 280. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 

<https://bit.ly/2wt4fhR> [ბოლოს ნანახია 06.03.2020]. 

974 სახალხო დამცველის აპარატი გაეცნო მომზადებულ ცვლილებებს და საქართველოს პარლამენტს 

მათთან დაკავშირებით, წინადადება წარუდგინა. 

975 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის - „შპს აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონიტორინგის“ თემატური ანგარიში, (2019), გვ. 18. ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2OCiirf > [ბოლოს ნანახია 06.03.2020] და საქართველოს სახალხო დამცველის 

„შ.პ.ს. აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის“ - ბედიანის ფსიქიატრიული 

კლინიკის ვიზიტის შემდგომი ანგარიში. (2019), გვ. 15. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/388BeWr  

> [ბოლოს ნანახია: 06.03.2020]. 

976 დღეის მდგომარეობით, სფეროში დასაქმებულია 279 ფსიქიატრი, 20 ბავშვთა ფსიქიატრი, 50 

მოზრდილთა და 14 ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი, 303 ფსიქიატრიის ექთანი.    

https://bit.ly/2OCiirf
https://bit.ly/388BeWr
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ფსიქოთერაპევტების, ფსიქიატრიის ექთნების, სოციალური მუშაკების რაოდენობის 

გასაზრდელად. 

საანგარიშო პერიოდში ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლებისკენ, დამოკიდებულების შეცვლისა და სტიგმის შემცირებისკენ მიმართული 

აქტივობები ვერ უზრუნველყოფს ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სამოქმედო 

გეგმით გათვალისწინებული მიზნის მიღწევას.977 გრძელვადიანი და მოკლევადიანი 

სტრატეგიები ჯერაც არ შემუშავებულა. 

დადებითად უნდა შეფასდეს სათემო სერვისების ზრდის ტენდენცია.978 2019 წელს 

საგრძნობლად გაიზარდა (11-დან 31-მდე) სათემო მობილური გუნდების რაოდენობა და 

გეოგრაფიული დაფარვის არეალი. პოზიტიურად შეიცვალა ჰოსპიტალური და თემზე 

დაფუძნებული სერვისების დაფინანსების თანაფარდობა.979 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ  

მნიშვნელოვანია ამ სერვისების ხარისხის მონიტორინგი და შეფასება. ასევე 

მნიშვნელოვანია, გაგრძელდეს ამბულატორიული/სათემო სერვისების გაფართოების 

ტენდენცია, რათა შესაბამისი საჭიროების მქონე პირებისთვის უზრუნველყოფილ იქნას 

უწყვეტი მომსახურება.980  

საანგარიშო პერიოდში არ დამტკიცებულა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს 

დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგია. 2018 წლიდან დღემდე, მიმდინარეობს სერვისების 

გეოგრაფიული განლაგების კვლევა, რომელიც საფუძვლად უნდა დაედოს სტრატეგიის  

შემუშავებას. 

აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო დგამს გარკვეულ ნაბიჯებს დიდი ზომის ფსიქიატრიული 

დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაციის მიმართულებით.981 სახალხო დამცველი 

                                                   
977 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, (წერილი №1134/20).2019 წელს, სახელმწიფო ჯანმრთელობის დაცვის 

პროგრამის, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობის კომპონენტი“, ფარგლებში, შემუშავდა 

საგანმანათლებლო სახის მასალები ინკლუზიის და თემზე დაფუძნებული მიდგომების, სერვისების 

შესახებ არსებული კვლევებისა და მიგნებების შესახებ.  

978 2019 წელს, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის გაზრდილი ბიუჯეტის ფარგლებში 23%-ით 

გაიზარდა სათემო ამბულატორიული მომსახურების, ხოლო 123%-ით - თემზე დაფუძნებული მობილური 

გუნდების მომსახურების კომპონენტების ბიუჯეტი.  

979 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს საპასუხო წერილის №1134/20 თანახმად, 2019 წლის მონაცემით, აღნიშნული 

თანაფარდობა შეადგენს 42/58%-ს. გეგმით გათვალისწინებული თანაფარდობაა 50/50). 

980 2019 წლის განმავლობაში (ნოემბრის ჩათვლით), თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის 

კომპონენტის ფარგლებში მოსარგებლე პირთა რაოდენობამ შეადგინა 923 პირი. სტაციონარიდან გაწერის 

შემდეგ თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის კომპონენტის ფარგლებში სერვისის მისაღებად 

მიმართვის შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა 216. 

981 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს ცნობით (წერილი №1134/20), 2020 წელს, რუსთავსა და ბათუმში იგეგმება 24 

ბენეფიციარზე გათვლილი გრძელვადიანი ტიპის საცხოვრისის ამოქმედება. ასევე ქუთაისში, ფოთსა და 
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მიესალმება ყველა იმ პრაქტიკულ გადაწყვეტილებას, რომელიც პაციენტთა მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისა და ქვეყანაში თანამედროვე, თემზე დაფუძნებული სერვისის 

განვითარებისკენ იქნება მიმართული, თუმცა პროცესის კონკრეტული სტრატეგიის გარეშე 

წარმართვა დეინსტიტუციონალიზაციის არასწორი მიმართულებით განვითარების 

რისკებს შეიცავს.  

ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებების მონიტორინგი 

ფსიქიატრიულ და სახელმწიფო ზრუნვის  დაწესებულებებში 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ქალები განსაკუთრებით მოწყვლადი 

კატეგორიაა. ისინი ჯანმრთელობის უფლების დარღვევის მომეტებული რისკის ქვეშ არიან. 

სახალხო დამცველის მიერ 2019 წელს ჩატარებული მონიტორინგის982 შედეგად 

გამოვლინდა მთელი რიგი სისტემური და ცალკეული ხარვეზები ფსიქიატრიულ და 

სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში მყოფ ქალთა რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით.  

კერძოდ, მონიტორინგმა ცხადყო, რომ მიუხედავად ქალთა უფლებების დაცვის მიზნით 

სახელმწიფოს მხრიდან ნაკისრი ვალდებულებებისა, საქართველოში სფეროს 

მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებსა და ეროვნულ გაიდლაინებში პრაქტიკულად 

გამორჩენილია ინსტიტუციებში მცხოვრებ შშმ ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის საკითხები. ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფოს მიერ 

აღიარებული კლინიკური პრაქტიკული სახელმძღვანელოები, ე.წ. ეროვნული 

გაიდლაინები, მოძველებულია და საჭიროებს განახლებას. ქვეყანაში არ არის დანერგილი 

გზამკვლევი, რომელიც ხელს შეუწყობს ორსულობისა და ლოგინობის ხანაში ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ქალის მკურნალობასა და მოვლას. ფსიქიატრიულ 

სტაციონარულ და სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში არ ხდება ქალის 

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება 

ფსიქოტროპული მედიკამენტებით მკურნალობის დაწყებამდე და მისი მონიტორინგი 

მკურნალობის პროცესში. დაწესებულებებში ხანგრძლივი დროით მოთავსებულ 

ქალთათვის გინეკოლოგიური მომსახურება არ არის სათანადოდ უზრუნველყოფილი. 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ქალები არ არიან ჩართული დაავადებათა 

ადრეული გამოვლენის სახელმწიფო სკრინინგ პროგრამაში (გარდა C ჰეპატიტის 

სკრინინგისა). აივ ინფექციასა და სიფილისურ ინფექციაზე ტესტირებას არ აქვს 

სისტემური ხასიათი. ასევე, მკვეთრად დაბალია პაციენტების/ბენეფიციარების ცოდნა 

მათი სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ, მათ 

შორის, ფსიქოტროპული წამლების ზეგავლენის შესახებ, სექსუალურ და რეპროდუქციულ 

ჯანმრთელობაზე. გამოწვევას წარმოადგენს დაწესებულებების ადმინისტრაციისა და 

                                                   
სენაკში იგეგმება 4 საცხოვრისის აშენება. მიმდინარე წელს ასევე დაგეგმილია მცირე ტიპის საოჯახო 

სახლების (6 ბენეფიციარზე გათვლილი) დაფინანსება. 

982 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში - „ქალთა სექსუალური და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვის მდგომარეობა ფსიქიატრიულ და სახელმწიფო 

ზრუნვის დაწესებულებებში“, (2019).  
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პერსონალის მხრიდან პაციენტთა შორის ძალადობის, მათ შორის, სავარაუდო სექსუალური 

ძალადობის ფაქტების გამოვლენა.  

22.6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობა პოლიტიკურ 

და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

 

სახალხო დამცველი ყოველწლიურ ანგარიშებში მუდმივად ამახვილებდა ყურადღებას იმ 

ბარიერებზე, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს პოლიტიკურ და 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის პროცესში ექმნებათ. ვითარება არც 

საანგარიშო პერიოდში გაუმჯობესებულა. ქვეყანაში არ არის შექმნილი შშმ პირთა 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის ხელშემწყობი გარემო-პირობები, როგორიცაა, 

მათ შორის, სათანადო წვდომა ინფრასტრუქტურაზე, დამხმარე სერვისებზე, 

ინფორმაციასა და კომუნიკაციის საშუალებებზე.   

კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს ინკლუზიური გარემოს შექმნას, აქტიური და 

პასიური საარჩევნო უფლებების რეალიზების გარანტიებს, საარჩევნო უფლებების 

დარღვევისას საჩივრების შეტანის და განხილვის მისაწვდომ მექანიზმებს. 

გათვალისწინებული არ არის დახურულ დაწესებულებებში მყოფ შშმ პირთა არჩევნებში 

მონაწილეობის ხელშეწმყობი ღონისძიებები. შშმ პირთა მოსაზრებით, პოლიტიკური 

პარტიები არ ინტერესდებიან შშმ პირთა უფლებებით, ვერ ხედავენ მათ, როგორც 

ამომრჩევლებს და ამ საკითხზე არც პოლიტიკური პარტიების შიგნით და არც მათ შორის 

არ არსებობს ინფორმაციის გაცვლა ან/და დისკუსია. პოლიტიკური სუბიექტების 

პროგრამები ძირითადად არ არის აღქმადი და ხელმისაწვდომი შშმ პირებისთვის.  

არსებული რეგულაციები ასევე არ ითვალისწინებს ინკლუზიური გარემოს ხელშემწყობ 

ზომებს საჯარო სამსახურში შშმ პირთა შესვლის თანაბარი შესაძლებლობებისთვის. შშმ 

პირებისთვის მისაწვდომი არ არის საჯარო მოხელეთა სასერტიფიკატო გამოცდების 

ჩაბარება, გამოცდისთვის მოსამზადებელი ლიტერატურა, არც საჯარო სამსახურის ბიუროს  

ვებგვერდი.     

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი 

საბჭოები 

შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოების შექმნა/ამოქმედებასა და ამ პროცესში შშმ 

პირთა და მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების ჩართულობის983 კუთხით 

                                                   
983 საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17 აპრილის №182 დადგენილებით დამტკიცებული 2018-2020 

წლების ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის გარდა, საბჭოების 

შექმნა/ამოქმედებას 2010 წლიდან, ითვალისწინებდა ქვეყანაში მოქმედი სხვადასხვა სამოქმედო 

სამთავრობო გეგმა.  
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არსებული მდგომარეობის შესწავლისას984 გამოიკვეთა, რომ  წინ გადადგმული ნაბიჯების 

მიუხედავად, გამოწვევად რჩება სათათბირო ორგანოების ეფექტიანად ფუნქციონირების 

საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში985 შექმნილია 

საბჭო, მის წევრებს არ აქვთ საკმარისი ცოდნა და კვალიფიკაცია შშმ პირთა უფლებებსა და 

სახელმწიფოს მიერ გაეროს კონვენციით986 ნაკისრ ვალდებულებებზე. გარდა ამისა, 

პრობლემურია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უშუალოდ შშმ პირთა თემის 

ჩართულობა, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც მათი ნაკლები 

ინფორმირებულობით საბჭოების არსებობის თაობაზე, ისე ადგილობრივი 

წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების სიმცირით.  

საბჭოების არაეფექტიანად ფუნქციონირებაზე ასევე მიუთითებს ჩატარებული სხდომების 

რაოდენობა987 და განხილული საკითხების/წინადადებების ერთფეროვნება988, რაც, თავის 

მხრივ, მიანიშნებს იმაზე, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობებში არ ხდება შშმ პირთა 

საჭიროებების სათანადო კვლევა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტების მიერ გატარებული 

ღონისძიებები არ არის ეფექტიანი და შშმ პირთა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე 

მორგებული.  

სახალხო დამცველის გასული წლების რეკომენდაციების მიუხედავად, ზოგ 

მუნიციპალიტეტში კვლავ არ შექმნილა შშმ პირთა უფლებებზე მომუშავე საბჭოები989. 

რამდენიმე მუნიციპალიტეტში კი, 2019 წლის განმავლობაში არ გამართულა საბჭოს 

სხდომები990.  

  

22.7. შშმ ბავშვთა სამზრუნველო დაწესებულებების 

დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დიდი ზომის სამზრუნველო 

დაწესებულებათა დეინსტიტუციონალიზაციას 2014 წლიდან ითვალისწინებს ქვეყანაში 

                                                   
984ინფორმაცია გამოვითხოვეთ 64 მუნიციპალიტეტიდან. შეხვედრები ჩატარდა სიღნაღის, ამბროლაურის, 

ბათუმის, მესტიის, ოზურგეთისა და ქუთაისის მუნიციპალიტეტებში. 

985 2019 წლის მდგომარეობით, საბჭო შექმნილია 55 მუნიციპალიტეტში. 

986 გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენცია. 

987 გამონაკლისი შემთხვევების გარდა (5 სხდომა - ზუგდიდი, ასპინძა; 4 სხდომა - ოზურგეთი, ბაღდათი, 

სიღნაღი, შუახევი, ცაგერი; 3 სხდომა - ონი, საჩხერე, ფოთი, ამბროლაური, ადიგენი, წყალტუბო, ქუთაისი), 

ჩატარებული სხდომების რაოდენობა კვლავ მერყეობს ერთიდან ორამდე.  

988 წინადადებების უმრავლესობა კვლავ ორიენტირებულია შიდა და გარე ობიექტების ადაპტირებასა და 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემაზე. წინადადებების მრავალფეროვნების კუთხით, 

დადებითი პრაქტიკა გამოიკვეთა ქუთაისისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში.  

989 გარდაბნის, დუშეთის, ვანის, თიანეთის, კასპის, ყაზბეგის, წალკის, ჭიათურისა და ხაშურის 

მუნიციპალიტეტებში. 

990 თერჯოლა, ლანჩხუთი, ტყიბული, ნინოწმინდა (შექმნის დღიდან საერთოდ არ ჩატარებულა სხდომა), 

ზესტაფონი, ახალქალაქი. გარდა ამისა, ეჭვქვეშ დგება ყვარლისა და ხონის საბჭოების ფუნქციონირების 

საკითხი, ვინაიდან, ორი წელია მიმდინარეობს ხელახალი ჩამოყალიბების პროცესი. 
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მოქმედი სხვადასხვა სამთავრობო სამოქმედო გეგმა.991 აღნიშნული პროცესი, თავის მხრივ, 

გულისხმობს დაწესებულებებიდან შშმ ბავშვების საჭიროებების მიხედვით ბიოლოგიურ 

ოჯახში რეინტეგრირებას, სპეციალიზებულ ოჯახური ტიპის მომსახურებაში ან/და 

სპეციალიზებულ მინდობით აღზრდაში განთავსებას.  

2019 წელს ალტერნატიული ზრუნვის სერვისებში მხოლოდ 5 შშმ სტატუსის მქონე 

ბენეფიციარი992 გადავიდა და დღეის მდგომარეობით, არსებულ 2 სახელმწიფო ზრუნვის 

დაწესებულებაში993 47 შშმ სტატუსის მქონე ბავშვი რჩება. აღნიშნულის საფუძველზე 

შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, შშმ ბავშვთა დიდი ზომის 

სამზრუნველო დაწესებულებათა დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის ეფექტიანი 

წარმართვისა და ბავშვებისათვის ოჯახურ გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოებული 

სერვისის მიწოდების უზრუნველსაყოფად, ეფექტიანი ნაბიჯები არ გადაუდგამს. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 უზრუნველყოს ბავშვთა ადრეული განვითარების, ბავშვთა აბილიტაცია/ 

რეაბილიტაციის, შშმ პირთა დღის ცენტრებისა და სათემო ორგანიზაციების 

მომსახურების ქვეპროგრამების მისაწვდომობა შესაბამისი საჭიროების მქონე 

ყველა პირისთვის ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის, საჭიროებების კვლევის, 

არსებულ სერვისებში გამოკვეთილი ხარვეზების/გამოწვევების შესწავლის, 

დაფინანსების ზრდისა და მომსახურებაში დასაქმებული პერსონალის 

სწავლება/გადამზადების გზით 

 უზრუნველყოს სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო 

პროგრამის შესაბამის კომპონენტებში რთული ქცევისა და ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვების სამიზნე ჯგუფად გათვალისწინება 

და მათთვის შესაბამისი სერვისის მიწოდება 

 სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით, სმენის აპარატით უზრუნველყოფის 

პარალელურად, გათვალისწინებულ იქნას სმენის რეაბილიტაცია და სასმენ 

ტექნოლოგიებზე სრული მისაწვდომობა  

 უზრუნველყოს შშმ პირთა საოჯახო ტიპის დამოუკიდებელი ცხოვრების 

ხელშემწყობი მომსახურების სერვისში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობის 

გაზრდა 

                                                   
991 „ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის“, „ადამიანის 

უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2016-2017 წლებისთვის“, „შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების 

სამთავრობო სამოქმედო გეგმა“. 

992 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს პასუხი №04-00-ძ/18888, 02/05/2019; №04/65942, 30/12/2019; 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 

სახელმწიფო ფონდის პასუხი - №07/1477, 19/12/2019. 

993 თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი, კოჯრის შშმ ბავშვთა სახლი. 
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 უზრუნველყოს დღის ცენტრებში მომსახურების ქვეპროგრამისთვის გამოყოფილი 

ბიუჯეტის იმგვარი ზრდა და განაწილება, რაც შესაძლებელს გახდის სერვისის 

კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტებას და ბენეფიციარებისთვის სათანადო 

სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიწოდებას  

 უზრუნველყოს საინფორმაციო კამპანიის წარმოება: მისაწვდომობასთან 

დაკავშირებით განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, უნივერსალური 

დიზაინის სტანდარტების საფუძველზე შემუშავებული ტექნიკური რეგლამენტით 

გათვალისწინებულ რეგულაციებსა და ვალდებულებებზე, საზოგადოებისა და 

პასუხისმგებელი სუბიექტების სათანადოდ ინფორმირების მიზნით 

 მისაწვდომობის ეროვნული გეგმა შემუშავდეს შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებისა და შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების 

მაქსიმალური ჩართულობით. გეგმით პრიორიტეტულად იქნას გათვალისწინებული 

საზოგადოებისთვის განკუთვნილი ობიექტების/მომსახურებებისა და საჯარო 

დაწესებულებების მისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ამასთან, დოკუმენტით 

განისაზღვროს  შემჭიდროებული ვადები.  

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს: 

 უზრუნველყოს როგორც ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი შშმ 

ბავშვების, ისე  საგანმანათლებლო სისტემაში ჩართული შშმ სსსმ (შშმ) 

მოსწავლეების თაობაზე სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოება 

 უზრუნველყოს სკოლის მასწავლებლებისა და ინკლუზიური განათლების 

სპეციალისტების გადამზადება სსსმ (შშმ) მოსწავლეთა საგანმანათლებლო 

საჭიროებების თაობაზე, პრაქტიკაზე ორიენტირებული სატრენინგო 

მოდულების/პროგრამების გამოყენებით. მათ შორის, ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმების შედგენასთან, რთული ქცევის მართვასთან, აუტიზმის სპექტრის 

დარღვევის მქონე, მძიმე და მრავლობითი დარღვევის მქონე მოსწავლეთა 

სწავლების მეთოდებთან, კომუნიკაციის დამხმარე და ალტერნატიული 

ტექნოლოგიების გამოყენებასთან, მოსწავლეთა შეფასებასთან დაკავშირებით 

 უზრუნველყოს ქცევის პოზიტიური მართვის ხელშემწყობი 

პროგრამების/სერვისების შემუშავება და მათი სკოლებში განხორციელება 

 უზრუნველყოს უკუკავშირი სკოლების მიერ ინკლუზიურ განათლებაზე 

განხორციელებულ შიდა მონიტორინგზე (მათ შორის, სკოლების წარდგენილ 

დასკვნებზე)  

 უფრო ხშირად (მინიმუმ სემესტრში ერთხელ) ჩაატაროს გარე მონიტორინგი. 

ამასთან, მონიტორინგის პროცესში უზრუნველყოს ინკლუზიური განათლების 

კუთხით არსებული საჭიროებების სიღრმისეული შესწავლა, დოკუმენტაციის 

ანალიზი და კონკრეტული რეკომენდაციების გაცემა გამოვლენილ ხარვეზებზე 

 ზედამხედველობა გაუწიოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ: 



367 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

o სკოლების გარე და შიდა ინფრასტრუქტურის, ასევე, სასწავლო მასალების 

მისაწვდომობის უზრუნველყოფას სსსმ (შშმ) მოსწავლეთა საჭიროებების 

შესაბამისად 

o ინკლუზიური განათლების დანერგვის/განხორციელების სამოქმედო გეგმის 

შემუშავებას 

o საინფორმაციო შეხვედრებს მშობლებთან: ინკლუზიურ განათლებასთან, 

შშმ ბავშვთა უფლებებთან, დისკრიმინაციისა და ძალადობისგან დაცვის 

საკითხებზე. მათ შორის, ძალადობის სახეებთან, მის შედეგებთან, 

ფსიქოლოგიური ინტერვენციის მნიშვნელობასა და პასუხისმგებლობის 

ფორმებთან დაკავშირებით 

o საჭიროების შესაბამისად, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტების 

(ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, მობილობისა და ორიენტაციის 

სპეციალისტი, ჟესტური ენის სპეციალისტი, ჟესტური ენის თარჯიმანი, ენისა 

და მეტყველების თერაპევტი) დაქირავებას 

o ინკლუზიური განათლების შიდა მონიტორინგის განხორციელებას 

არანაკლებ ერთხელ, სასწავლო წლის განმავლობაში. ხოლო, შიდა 

მონიტორინგის პროცესში ინკლუზიური განათლების კუთხით არსებული 

ხარვეზების სრულყოფილად გამოვლენას და შესაბამისი ღონისძიებების 

დაგეგმვას/განხორციელებას. 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 უმოკლეს ვადებში უზრუნველყოს დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგიის 

შემუშავება და სტრატეგიის შესაბამისად, თემზე დაფუძნებული სერვისების 

დანერგვა, მათ შორის, თავშესაფრის, დღის ცენტრებისა და თანამედროვე თემზე 

დაფუძნებული „დაცული საცხოვრებლების“ მოწყობის გზით 

 უმოკლეს ვადებში უზრუნველყოს ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთა 

სუიციდის პრევენციის სტრატეგიის შემუშავება 

 უზრუნველყოს ფსიქიატრიული დაწესებულებების შიდა ინსპექტირებისა და 

მონიტორინგის მექანიზმის შემუშავება და აღნიშნული მექანიზმის პრაქტიკაში 

დანერგვა მექანიზმის საქმიანობის დეტალური აღწერითა და ფუნქცია-

მოვალეობების განსაზღვრით 

 მიიღოს აუცილებელი ზომები გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპის 

დაცვით სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ფსიქოსოციალური 

რეაბილიტაციის ცენტრების რაოდენობის გასაზრდელად და ფსიქოსოციალური 

რეაბილიტაციის სერვისის სათანადოდ განსავითარებლად 

 შეიმუშაოს ადამიანური რესურსების განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია და 

სტრატეგიის შესაბამისად, მიიღოს ქმედითი ზომები ფსიქიატრიის დარგში 

ადამიანური რესურსების (ფსიქიატრები, ფსიქოთერაპევტები, ფსიქიატრიის 

ექთნები და სოციალური მუშაკები) რაოდენობის გასაზრდელად და ქვეყნის 

მასშტაბით მათ სწორად გასანაწილებლად 
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 უზრუნველყოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ განათლებისა და ცნობიერების 

ამაღლების სტრატეგიული გეგმის დამტკიცება და ზედამხედველობა გაუწიოს მისი 

განხორციელების პროცესს 

 უზრუნველყოს ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების (როგორც 

ნებაყოფლობითი, ისე არანებაყოფლობითი) სერვისის მიმღებ პირთა საყოველთაო 

ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართვის წესისა და პროცედურის გაწერა ერთგვაროვანი 

ეფექტიანი პრაქტიკის ჩამოსაყალიბებლად  

 მიიღოს ყველა საჭირო ზომა ფსიქიკური აშლილობების ეროვნული გაიდლაინების 

იმგვარად განსაახლებლად, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მათში ქალის 

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხების სათანადოდ ასახვა 

უახლესი საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით 

 საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, უზრუნველყოს ფსიქიკური 

აშლილობების დროს ორსულობის მართვასთან დაკავშირებული შესაბამისი 

გაიდლაინის/პროტოკოლის შემუშავება დიაგნოზების მიხედვით  

 ფსიქოტროპული მედიკამენტებით მკურნალობის დაწყებამდე უზრუნველყოს 

შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევების მისაწვდომობა, მათ შორის, სისხლში 

პროლაქტინის დონის განსაზღვრა და ორსულობის ტესტი, ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებსა და სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი რეპროდუქციული ასაკის  

ქალებისთვის ლაბორატორიული კვლევების ჩატარების ვალდებულების 

დაწესებისა და შესაბამისი რესურსების გამოყოფის გზით  

 უზრუნველყოს ფსიქიატრიული დაწესებულებების, პანსიონატებისა და სათემო 

ორგანიზაციების სამედიცინო პერსონალის გადამზადება რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის საკითხებთან დაკავშირებით  

 უზრუნველყოს ფსიქიატრიული დაწესებულებების, პანსიონატებისა და სათემო 

ორგანიზაციების მხრიდან ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით 

განხორციელებული რეფერირების შემთხვევებზე ზედამხედველობა და ანალიზი. 

 

ადგილობრივ თვითმმართველობებს: 

 კომპლექსურად შეისწავლონ სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებების საჭიროებები (ინკლუზიური განათლების კუთხით) და მათი 

მუნიციპალურ პროგრამებსა და ფინანსურ გეგმებში ასახვა. განსაკუთრებული 

აქცენტი გაკეთდეს ბაგა-ბაღების შიდა და გარე ინფრასტრუქტურის/რესურსების 

მისაწვდომობაზე, ინკლუზიის მხარდამჭერი პერსონალის დაქირავებასა და 

არსებული პერსონალის გადამზადებაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

აღსაზრდელების საჭიროებებისა და სათანადო მიდგომის თაობაზე 

 უზრუნველყონ საკონსულტაციო საბჭოების შექმნა და მისი ფუნქციონირება 

„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად. ამასთან, აღნიშნულ საბჭოებში შშმ აღსაზრდელთა 

მშობლების ჩართულობის ხელშეწყობა, მათ შორის, სათანადო ინფორმაციის 

მიწოდებით 



369 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

 უზრუნველყოს აღსაზრდელების მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის 

განათლება და მხარდაჭერა, მათი ცნობიერების ამაღლება სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების მნიშვნელობის, ბავშვის უფლებების, ინკლუზიური განათლების 

არსისა და სსსმ (შშმ) აღსაზრდელების საჭიროებების, სათანადო მიდგომებისა და 

ინტერვენციების მნიშვნელობის, ძალადობისგან დაცვის მექანიზმების თაობაზე 

როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური შეხვედრების მეშვეობით 

 შესაბამისი არქიტექტურული და საზედამხედველო სამსახურების პერსონალი 

გადამზადდეს უნივერსალური დიზაინის სტანდარტების საფუძველზე 

შემუშავებული ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად 

 შემუშავდეს მუნიციპალურ დონეზე გაუმჯობესებული ფიზიკური გარემოს 

მაჩვენებელი სტატისტიკა 

 სრულყოფილად შეისწავლონ მუნიციპალურ დონეზე მისაწვდომობასთან 

დაკავშირებული ხარვეზები და პრობლემათა აღმოსაფხვრელად, შეიმუშაონ 

შესაბამისი რეკომენდაციები 

 უზრუნველყონ ადგილობრივ დონეზე შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს 

ეფექტიანი საქმიანობა, შშმ პირთა და მათი წარმომადგენლების ჩართულობით 

 გარდაბნის, დუშეთის, ვანის, თიანეთის, კასპის, ყაზბეგის, წალკის, ჭიათურისა და 

ხაშურის მუნიციპალიტეტებმა უზრუნველყონ ადგილობრივ დონეზე შშმ პირთა 

საკითხებზე მომუშავე საბჭოების შექმნა და მათი ეფექტიანი საქმიანობა, შშმ 

პირთა და მათი წარმომადგენლების ჩართულობით.  
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23. ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა 

 

მოსახლეობის დაბერება საქართველოში სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს.994 მოსახლეობის 

უკანასკნელი აღწერის მონაცემებით, საქართველოში ყოველი მეხუთე ადამიანი 60 წლის 

და მეტი ასაკისაა. 2050 წლისთვის 60 წელს გადაცილებული ადამიანების პროცენტული 

ოდენობა კიდევ გაიზრდება და 30 პროცენტს გადააჭარბებს.995  

დაბერებასთან დაკავშირებული გამოწვევები საერთაშორისო დღის წესრიგში ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი საკითხია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია აქტიურად ეწევა 

ხანდაზმულთა ღირსეული და ჯანსაღი დაბერების წინაშე არსებული საკითხების 

აქტუალიზაციას და სახელმწიფოებს მოუწოდებს აქტიური ღონისძიებები გაატარონ 

ხანდაზმულ პირთა უფლებების დასაცავად, რათა მათაც შეძლონ სახელმწიფოს 

კეთილდღეობასა და განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა და არ 

მოიაზრებოდნენ დახმარების მიმღებ ბენეფიციარებად, რომლებიც ეკონომიკისა და 

სოციალური უზრუნველყოფის სისტემებს ტვირთად აწვებათ.996 ამავე დროს, უკვე წლებია 

მიმდინარეობს მსჯელობა გაეროს მიერ კონვენციის მიღების თაობაზე, რომელიც 

ხანდაზმულ პირთა უფლებების დაცვაზე იქნება მიმართული.997 

სამწუხაროდ, მიუხედავად საკითხის მნიშვნელობისა, მოსახლეობის დაბერების 

საკითხებზე სახელმწიფო კონცეფციის მოქმედი ეროვნული სამოქმედო გეგმა 

საქართველოს არ გააჩნია. კერძოდ, „საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე 

სახელმწიფო კონცეფციის 2017-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის“ მოქმედების 

ვადა დასრულდა.998 სამოქმედო გეგმაშივე იყო დადგენილი გეგმის შესრულების 

შუალედური მიმოხილვის ჩატარების პერიოდი - 2018 წელი. აღნიშნული მიმოხილვის 

შედეგები გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო მომდევნო 2- წლიან გეგმაში,999 რაც 

სამწუხაროდ არ შესრულებულა1000 და მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ახალი 

                                                   
994 „საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფციის 2017-2018 

წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა“ დანართი, გვ. 1. 

995 გაეროს დამოუკიდებელი ექსპერტის ანგარიში, გვ. 3. ანგარიში ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < 

https://bit.ly/2TLJmsS > [ბოლოს ნანახია: 6.02.2020].   

996 გაეროს გენერალური ასამბლეა, გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ რეზოლუცია 2019 წლის 9 იანვარს 

მიიღო, 73/143. ანგარიში ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2PnMEhu> [ბოლოს ნანახია 25.02.2020]. 

997 დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ხანდაზმულთა შესახებ გაეროს ღია სამუშაო ჯგუფის 

ოფიციალურ ვებგვერდზე : < https://bit.ly/33UaTtS > [ბოლოს ნანახია: 01.03.2020]. 

998 სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის თაობაზე სახალხო 

დამცველი ფართოდ საუბრობს „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ“ 2017 წლის ანგარიშში, გვ. 311. ანგარიში ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

https://bit.ly/2OIeRiP [ბოლოს ნანახია 10.02.2020]. 

999 „საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფციის 2017-2018 

წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა“, დანართი, გვ. 3.  

1000 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 2019 წლის 26 დეკემბრის წერილი №53402. 

https://bit.ly/2TLJmsS
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სამოქმედო გეგმის შემუშავება მხოლოდ 2020 წლის მეორე კვარტალში დასრულდება. 

სამწუხაროა, რომ 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შედეგები ამ დრომდე არ 

გაანალიზებულაა და  საქართველოში მოსახლეობის დაბერებასთან დაკავშირებული 

ახალი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პოლიტიკისა და 

„აქტიური დაბერების“ მიდგომების აქტუალიზაციისთვის, არ შემუშავებულა.  

სახალხო დამცველის აპარატმა, საანგარიშო პერიოდში ხანდაზმულთა სპეციალიზებულ 

დაწესებულებებში1001 ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად, ხანდაზმულთა 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური აქტიურობის ხელშეწყობის, ასევე, 

მომსახურებისას ინდივიდუალური მიდგომის კუთხით, არაერთი პრობლემა გამოავლინა.   

ამავე პერიოდში სახალხო დამცველმა შეაფასა საბანკო დაწესებულებების მიერ 

ხანდაზმულ პირთა თვიური პენსიის 50%-ზე მეტის დაკავების შემთხვევების კანონიერება, 

რაც კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს პენსიონერთა სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. 

დადგინდა, რომ ამ მხრივ პენსიის დაკავების რაიმე რეგულაცია/შეზღუდვა არ მოქმედებს.  

საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველმა ასევე დაადგინა ასაკის ნიშნით 

დისკრიმინაცია ხანდაზმულ პირთა მიმართ.1002 

გამოწვევად რჩება ხანდაზმულ პირთა მიმართ ჩადენილი ძალადობის ფაქტების 

გამოვლენისა და შესაბამისი სტატისტიკის არარსებობის პრობლემები, ასევე 

ხანდაზმულთა სოციალურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში.   

23.1. ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა სადღეღამისო 

სპეციალიზებულ დაწესებულებებში  

 

ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესწავლის მიზნით, სახალხო დამცველის 

აპარატის წარმომადგენლებმა, 2019 წლის ოქტომბერში, სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის წევრებთან ერთად მოინახულეს საქართველოში არსებული რეზიდენტული1003 

დაწესებულებები. მონიტორინგისას შემოწმდა თბილისისა და ქუთაისის ხანდაზმულთა 

პანსიონატებში განთავსებულ ბენეფიციართა უფლებების დაცვის მდგომარეობა და იქ 

არსებული პირობების საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე დადგენილ სტანდარტებთან 

                                                   
1001 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

დაქვემდებარებაში არსებულ სპეციალიზებულ დაწესებულებებში - თბილისის და ქუთაისის 

ხანდაზმულთა პანსიონატებში.  

1002 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://bit.ly/2SgwRTD [ბოლოს ნანახია 10.02.2020]. 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანასწორობის უფლების თავში.  

1003 დღეისათვის ქვეყნის მასშტაბით მოქმედებს ხანდაზმულთა ორი დიდი ზომის რეზიდენტული 

დაწესებულება – თბილისისა და ქუთაისის პანსიონატები, რომლებსაც ადმინისტრირებას უწევს სსიპ 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 

სახელმწიფო ფონდი. 

https://bit.ly/2SgwRTD
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შესაბამისობა. მონიტორინგმა გამოავლინა დარღვევები, როგორც ინსტიტუციური 

მოწყობის, ისე ხარვეზიანი რეგულაციებისა და პრაქტიკის კუთხით.  

მონიტორინგი ჩატარდა სახალხო დამცველის აპარატის მიერ შემუშავებული დოკუმენტის 

- „ხანდაზმულთა უფლებების დაცვის მონიტორინგის მეთოდოლოგია სახელმწიფო 

ზრუნვის და სხვა რეზიდენტულ დაწესებულებებში“ საფუძველზე, რომელიც 11 

სტანდარტის შემოწმებას ითვალისწინებს.1004 

თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატში მონიტორინგის დროისთვის ირიცხებოდა 43, 

ხოლო ქუთაისის ხანდაზმულთა სახლში - 92 ბენეფიციარი, აქედან პალიატიურ 

მზრუნველობას საჭიროებდა 42 პირი. დღეისათვის, სადღეღამისო სპეციალიზებული 

დაწესებულების მომსახურების მიღებას 27 ხანდაზმული ადამიანი ელოდება. 

მონიტორინგის საფუძველზე, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ზრუნვის 

ქვეშ მყოფი ხანდაზმული პირების უფლებები სათანადოდ არ არის დაცული . 

მონიტორინგის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ხანდაზმულის დაწესებულებაში ჩარიცხვის 

შემდეგ, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მხრიდან1005 ბენეფიციარის 

ზედამხედველობა და კონტროლი აღარ ხორციელდებოდა და მონიტორინგი არ 

უტარდებოდა სპეციალიზებული დაწესებულების მომსახურების მიღების გაგრძელების 

საჭიროებას. სპეციალიზებული დაწესებულებების ბენეფიციარებს არ მიუწვდებოდათ 

ხელი სოციალური მუშაკის მომსახურებაზე, ამავე დროს, აღნიშნული დარგის 

სპეციალისტი არც მულტი დისციპლინური გუნდის საქმიანობაში იყო ჩართული, რომელიც 

შეიმუშავებს ბენეფიციარის ინდივიდუალური მომსახურების გეგმას. ასეთ პირობებში, 

ეჭვქვეშ დგება მსგავსი გეგმების კვალიფიციურობის საკითხი. საგულისხმოა, რომ 

განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, მეურვეობისა და მზრუნველობის 

მიმართულებით უფლებამოსილებები 2020 წლის 1 თებერვლიდან სსიპ სახელმწიფო 

ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

გადაეცა, რომელიც უშუალოდ უწევს ზედამხედველობას ხანდაზმულთა დაწესებულებებს. 

შესაბამისად, სახალხო დამცველი იმედს გამოთქვამს, რომ აღნიშნული სტრუქტურული 

ცვლილება მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ხელს შეუწყობს, აქტიურად ჩაერთოს 

ხანდაზმულთა პანსიონატის საქმიანობაში.  

მონიტორინგის დროს ასევე გამოვლინდა, რომ ხანდაზმულთა დაწესებულებებში 

მოთავსებული ბენეფიციარების ნაწილს აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები. 

თუმცა, სამწუხაროდ, აღნიშნულ ინსტიტუციებში ფსიქიატრის მომსახურება 

                                                   
1004 ინფორმაცია მომსახურების შესახებ, ბენეფიციარზე ორიენტირებული გარემო, უსაფრთხოება და 

სანიტარული მდგომარეობა, კონფიდენციალურობის დაცვა, მომსახურებისას ინდივიდუალური მიდგომა, 

კვება, სოციალური აქტიურობის ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის დაცვა, უკუკავშირისა და გაპროტესტების 

პროცედურები, ძალადობისა და დისკრიმინაციისაგან დაცვა, მოთხოვნები პერსონალის მიმართ. 

1005 მონიტორინგის დროს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო იყო სსიპ სოციალური მომსახურების 

სააგენტო. 
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ხელმიუწვდომელია. შესაბამისად, პანსიონატში მყოფ ბენეფიციარებს ხელი არ 

მიუწვდებათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე.  

სპეციალიზებულ დაწესებულებებში შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარებს, რიგ 

შემთხვევებში, არ ჰყავთ დანიშნული მხარდამჭერის მიმღები პირები. შესაბამისად, 

არსებობს მათი უფლებების ხელყოფის რეალური საფრთხე.  

მნიშვნელოვანი პრობლემაა სამედიცინო პერსონალის (ექიმების და ექთნების) და 

მომვლელების დაბალი ანაზღაურება,1006 რომელიც გაწეულ შრომას არ შეესაბამება.1007 ეს, 

პერსონალს უკარგავს ხარისხიანი მომსახურების გაწევის მოტივაციას. ამასთან, პერსონალს 

არც ხანდაზმულ პირთა საჭიროებებზე ორიენტირებული პროფესიული განვითარების 

ტრენინგები/სემინარები/კურსები უტარდება. მნიშვნელოვანია, მომუშავე სამედიცინო და 

სხვა პერსონალს მეტი შესაძლებლობა მიეცეს უწყვეტი პროფესიონალური განათლების 

მისაღებად.  

აღსანიშნავია, რომ აქტიური დაბერების უზრუნველსაყოფად, პანსიონატებში არ 

ფუნქციონირებს წინასწარ განსაზღვრული სოციალური აქტივობების გეგმა. მიმდინარე 

ღონისძიებები სპონტანური ხასიათისაა და უმეტესწილად დაკავშირებულია სხვადასხვა 

მოხალისე ორგანიზაციის შეთავაზებებზე.  

23.2. ხანდაზმულ პირთა სახელმწიფო პენსიის დაკავება 

 

საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველმა საბანკო დაწესებულების მიერ ასაკის ნიშნით 

დანიშნული სახელმწიფო პენსიის თვიურად 50%-ზე მეტის დაკავების კანონიერების 

საკითხი შეაფასა. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, სახელმწიფო პენსიის 50%-

ზე მეტის დაკავება მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით არის დასაშვები.1008 საბანკო 

დაწესებულებებთან საპენსიო კრედიტების მიღების შემთხვევაში, ყოველთვიურად 

დასაკავებელი თანხის ოდენობა კი განისაზღვრება საბანკო დაწესებულებასა და 

პენსიონერს, როგორც ბანკის კლიენტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებით, 

რაზეც კანონმდებლობის ზემოაღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება. საგულისხმოა, რომ 

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სს „ლიბერთი ბანკს“ შორის დადებულია 

ხელშეკრულება „ფულადი გასაცემლების გაცემის/დარიგების უსასყიდლო საბანკო 

მომსახურების თაობაზე“, რომლის მიხედვითაც ფულადი გასაცემლებიდან თანხის 

დაკავების საკითხზე რაიმე სახის რეგულაცია და შეზღუდვა დადგენილი არ არის.  

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდზე არსებული 2019 წლის 

მონაცემებით, 60 წლის ზემოთ ასაკის ნიშნით პენსიას 762,621 პირი იღებს.1009 პენსიონერთა 

                                                   
1006 ხანდაზმულთა პანსიონატებში ექიმის შრომის ანაზღაურება (დაბეგრილი) შეადგენს 420 ლარს, 

მომვლელის - 360 ლარს.  

1007 მაგალითად, მომვლელი ერთდროულად ემსახურება 15 ბენეფიციარს. 

1008 „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-3 პუნქტი. 

1009 მონაცემები ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3ayk1qo> [ბოლოს ნანახია: 6.02.2020].   
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ნახევარზე მეტს სესხი აქვს აღებული,1010 ხოლო საკრედიტო ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული თანხა საპენსიო ანგარიშიდან იჭრება, რის გამოც, ბანკის მხრიდან 

ყოველთვიურად გასაცემი პენსიიდან 50%-ზე მეტი უკავდებათ.1011 იმ პირობებში, როცა 

პენსიონერებისათვის სახელმწიფო პენსია შემოსავლის ერთადერთ წყაროს წარმოადგენს, 

მიღებული თანხა საარსებო მინიმუმზე გაცილებით ნაკლებია, რაც, პენსიონერთა ისედაც 

მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებს, კიდევ უფრო ამძიმებს.  

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციით, ფულადი 

გასაცემლების გაცემის/დარიგების უსასყიდლო საბანკო მომსახურების თაობაზე სს 

„ლიბერთი ბანკთან“ 2014 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, 2019 

წლის ბოლოს იწურებოდა. სააგენტოს ინფორმაციით, მას დაგეგმილი ჰქონდა საბანკო 

მომსახურების ახალი სახელშეკრულებო მოთხოვნების განსაზღვრა, კანონმდებლობის და 

სახელმწიფო ფულადი გასაცემლების მიმღებთა ინტერესების შესაბამისად, მათ შორის, 

საბანკო ურთიერთობებში სააგენტოს ბენეფიციართა მომსახურების საშეღავათო 

პირობების გათვალისწინება.1012 სააგენტოს მიმართ არსებული მოლოდინების მიუხედავად, 

როგორც სახალხო დამცველს ეცნობა,1013 სს „ლიბერთი ბანკთან“ გაფორმებული 

ზემოაღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის 

მოქმედების ვადა 3 (სამი) წლით გაგრძელდა. შესაბამისად, ბენეფიციარებსა და ბანკს 

შორის მომდევნო სამი წლის განმავლობაში კვლავ არსებული პირობებით გაგრძელდება 

ხელშეკრულებების გაფორმება და სახელმწიფო ფულადი გასაცემლების მიმღებთა 

ინტერესების სასარგებლოდ საშეღავათო პირობები გათვალისწინებული არ იქნება. 

მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ ბენეფიციართა ინტერესების გათვალისწინებით 

გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები, რათა თავიდან აიცილოს პენსიიდან თანხის 

ძირითადი ნაწილის დაკავება და პენსიონერების სოციალურ-ეკონომიკური პირობების 

დამძიმება. 

23.3. ხანდაზმულ პირთა მიმართ ძალადობა 

 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 2019 წელს შესწავლილ საქმეებზე დაყრდნობით, 

შეიძლება ითქვას, რომ ოჯახში ხანდაზმულ პირებზე ძალადობა ძირითადად 

ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ხასიათისაა, თავს იჩენს კიდევ ერთი ტენდენცია - 

ხანდაზმულ პირებზე არ ზრუნავენ და არ იჩენენ ყურადღებას მათ მიმართ.  

საქართველოს სახალხო დამცველთან მიმართვისას, რიგ შემთხვევებში, განმცხადებელს 

უჭირს  ძალადობის ფაქტის აღქმა, ხშირად, შესაძლო მოძალადის მიმართ განიცდის 

მიჯაჭვულობას, სიყვარულს, რის გამოც უჭირს მიმართოს სამართალდამცავ უწყებას. 

ამასთან, მიმართვის შემთხვევაშიც, ძალადობის ინციდენტის ამოწურვის შემდეგ, 

                                                   
1010ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3c5MmFI> [ბოლოს ნანახია: 25.02.2020].   

1011ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3c5MmFI> [ბოლოს ნანახია: 25.02.2020].   

1012 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2019 წლის 20 ივნისის № 04/33595 წერილი. 

1013 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2020 წლის 10 იანვრის წერილი №04/624. 

https://bit.ly/3c5MmFI
https://bit.ly/3c5MmFI
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მსხვერპლი უარს აცხადებს სამართალდამცავ უწყებასთან თანამშრომლობაზე, 

შესაბამისად, გაძნელებულია უწყებების მხრიდან ძალადობის ფაქტების გამოვლენა, და 

ის კიდევ უფრო რთულდება, როდესაც შესაძლო მსხვერპლი იმავე დროს, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონეა. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ არ აწარმოებს ხანდაზმულთა მიმართ 

ძალადობის სტატისტიკას. იგი გაერთიანებულია 45 წელს გადაცილებულ პირთა 

ძალადობის სტატისტიკასთან, რაც, ბუნებრივია, ვერ ასახავს ზუსტ მონაცემებს. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, 45 წელს ზევით პირების 

მიმართ ჩადენილ ძალადობაზე 2349 შემაკავებელი ორდერი გაიცა.1014  

კვლავ პრობლემურია ის ფაქტი, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია ცალკე ძალადობის 

მსხვერპლ ხანდაზმულ პირებზე მორგებული დაცვისა და დახმარების ფსიქოსოციალური 

სერვისები და პროგრამები, მათ შორის, არც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების დონეზე.  

მნიშვნელოვანია ხანდაზმულ პირთა მიმართ ოჯახში ძალადობის პრობლემისადმი 

ყოვლისმომცველი მიდგომა, სახელმწიფო უწყებებს შორის კოორდინირებული მუშაობა 

და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, მათ შორის, აუცილებელია სოციალური მუშაკების 

რესურსის გაზრდა მსხვერპლთა სათანადოდ მხარდასაჭერად და ინტერესების დასაცავად.  

23.4. ხანდაზმულთა სოციალურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში 

 

მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში, რაც არაეფექტიანად დაგეგმილი პროგრამებითა და შესაბამისი 

ფულადი რესურსის არარსებობით არის გამოწვეული. 

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ, 64 თვითმმართველი ერთეულიდან გამოთხოვილი 

ინფორმაციის ანალიზი ადასტურებს, რომ თვითმმართველობებს შესწავლილი არ აქვთ 

ხანდაზმულ პირთა საჭიროებები და შესაბამისად, არც არსებობს საჭიროებებზე 

მორგებული მიზნობრივი პროგრამები და მომსახურებები. წინა წლების მსგავსად, 

თვითმმართველობები მხოლოდ ერთჯერადი დახმარების გაცემით შემოიფარგლებიან, 

რომელიც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ასაკის მოსახლეობისთვისაა 

გათვალისწინებული. ერთჯერადი დახმარება, ძირითადად, მეორე მსოფლიო ომის 

მონაწილეებისა და დღეგრძელი მოსახლეობისთვის (80+ ასაკის, 95+ ასაკის, ან 100 წლის და 

100+ ასაკის) გაიცემა. კვლავ გამოწვევად რჩება მიზნობრივი პროგრამის სახით ხანდაზმულ 

პირთა შინ მოვლის მომსახურების ბიუჯეტში გაუთვალისწინებლობა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, 

მუნიციპალიტეტი საკუთარ ტერიტორიაზე ეწევა სოციალურ მუშაობას, რაც გულისხმობს, 

მათ შორის, ხანდაზმული პირების აქტიურ გამოვლენას, მათი საჭიროებების განსაზღვრასა 

                                                   
1014 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2xul2kT [ბოლოს ნანახია:11/03/2020]. 

https://bit.ly/2xul2kT
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და შეფასებას, პრობლემების წარმოჩენას და შესაბამისი დარგობრივი 

დაწესებულებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას.1015 სამწუხაროდ, მუნიციპალიტეტები არ 

ასრულებენ მათზე დაკისრებულ ამ ვალდებულებას, არც ხანდაზმულთა საჭიროებებს 

შეისწავლიან და არც შესაბამის ღონისძიებებს გეგმავენ. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 გამოიკვლიოს ხანდაზმულთა დაწესებულებების საჭიროებები პერსონალის 

კუთხით და გამოკვეთილი საჭიროებების შესაბამისად, მათ შორის, პერსონალის 

კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები 

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს: 

 ბენეფიციართა ინტერესებზე მორგებული პირობების გათვალისწინებით, აწარმოოს 

მოლაპარაკებები სს „ლიბერთი ბანკთან“, დადებულ ხელშეკრულებაში 

ცვლილებების შესატანად 

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 

დახმარების სააგენტოს: 

 შეისწავლოს პანსიონატებში მყოფი ბენეფიციარების ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა და, საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოს მათთვის ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა 

 უზრუნველყოს სადღეღამისო სპეციალიზებული დაწესებულებების მიერ 

ხანდაზმულთათვის მომსახურების მიწოდების რეგულარული მონიტორინგი 

 პანსიონატებში მყოფ ბენეფიციარებზე ზრუნვის პროცესში, მათ შორის, 

მულტიდისციპლინური გუნდის საქმიანობაში, ჩართოს სოციალური მუშაკი. 

ხანდაზმულთა სადღეღამისო სპეციალიზებული დაწესებულებების ადმინისტრაციას: 

 ბენეფიციარის საჭიროებების გათვალისწინებით, შეიმუშაოს მომსახურების 

ინდივიდუალური გეგმა  

 აქტიური დაბერების მიზნით, შეიმუშაოს სოციალური აქტივობების გეგმა  

 გამოვლინოს მხარდამჭერის საჭიროების მქონე ბენეფიციარები და მიიღოს 

შესაბამისი ზომები მათთვის მხარდამჭერის დანიშვნის პროცედურების 

დასაწყებად 

 

 

                                                   
1015„სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 56-ე მუხლის 1. ა ქვეპუნქტი.  
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საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 შეიმუშაოს შესაბამისი მეთოდოლოგია და აღნიშნული მეთოდოლოგიის 

საფუძველზე აწარმოოს სპეციალური სტატისტიკა, რომელიც ასახავს ხანდაზმულ 

პირთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების ზუსტ მონაცემებს სქესის მიხედვით. 

ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოებს: 

 შეისწავლონ მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მცხოვრებ ხანდაზმულ პირთა 

საჭიროებები,  შეიმუშაონ მიზნობრივი პროგრამები და ასახონ ისინი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ბიუჯეტში. 
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24. ეროვნული უმცირესობების დაცვა და სამოქალაქო 

ინტეგრაცია 

 

24.1. შესავალი 

 

საქართველოში ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვას და სამოქალაქო 

ინტეგრაციას კვლავ არაერთი გამოწვევა ახლავს თან. წლების განმავლობაში არსებული 

სისტემური პრობლემები და მათ გადასაწყვეტად სახელმწიფოს მხრიდან ეფექტიანი 

ნაბიჯების ნაკლებობა, ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე ნეგატიურად აისახება. 

საქართველოს სახალხო დამცველს წლების განმავლობაში უწევს საპარლამენტო 

ანგარიშებში ასახული სისტემური პრობლემებისა და მათ გადასაჭრელად შეთავაზებული 

რეკომენდაციების გამეორება, რადგან ამ პრობლემების გადასაჭრელად ცენტრალური თუ 

ადგილობრივი ხელისუფლებების მიერ გადადგმული ნაბიჯები არ არის ქმედითი და 

საკმარისი ვითარების შესაცვლელად.  

2019 წელს, ეროვნული უმცირესობების დაცვის შესახებ ევროპული ჩარჩო კონვენციის 

(FCNM) მრჩეველთა კომიტეტმა საქართველოზე მესამე მონიტორინგის ანგარიში 

გამოაქვეყნა; მრჩეველთა კომიტეტის შეფასებით, ჩარჩო კონვენციის დანერგვის პროცესი, 

წინა მონიტორინგის შემდეგ, არსებითად უცვლელია.1016 დოკუმენტის თანახმად, ეროვნულ 

უმცირესობათა უფლებების დასაცავად სამართლებრივი ჩარჩო გაძლიერებულია, რაც 

„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღებაში 

გამოიხატება, თუმცა, აქვე, ყურადღება გამახვილებულია აქტიური ცნობიერების 

კამპანიების წარმართვის აუცილებლობაზე. პრობლემურ საკითხთა შორის არის სათანადო 

სტატისტიკის სიმწირე, უმცირესობათა განათლების უფლებით ეფექტიანი სარგებლობა და 

სხვ.  

განათლების უფლებაზე ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო ენის სწავლება, ინფორმაციასა 

და სერვისებზე ეფექტიანი წვდომა, კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვა და 

თვითმყოფადობის შენარჩუნება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა, 

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა ინიციატივების წახალისების ნაკლებობა, 

ანტიდასავლური პროპაგანდა - ეს იმ საკითხთა არასრული ჩამონათვალია, რომელიც 

ეროვნული უმცირესობების უფლებრივ მდგომარეობასა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

პროცესზე ყოველდღიურ რეჟიმში ნეგატიურად აისახება.  

კრიტიკულად მცირეა ეროვნული უმცირესობების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

მონაწილეობის მაჩვენებელი ცენტრალური ხელისუფლების და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის დონეზე. ამასთან, პრობლემად რჩება მოსახლეობის ჩართვა და 

                                                   
1016 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2UqLBR0 > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/2UqLBR0
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მონაწილეობა როგორც საკუთრივ ეროვნულ უმცირესობებთან, ისე ქვეყნისთვის 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. სოფლის კრებებსა თუ სხვა 

ღონისძიებებში მონაწილეობა, ხშირად ფორმალურია და ეფექტიანი ჩართულობის მიზანს 

არ ემსახურება.  

პრობლემად რჩება განათლების უფლების სრულყოფილი რეალიზება სწავლების ყველა 

საფეხურზე; საგანმანათლებლო რესურსების სიმწირე, სახელმძღვანელოების ხარისხი, 

პედაგოგების გადამზადების მიმართულებით არსებული პრობლემები და სხვა ბარიერები 

იწვევს ეროვნული უმცირესობების განათლების ხარისხის შემცირებას და მათ 

განსაკუთრებული ძალისხმევა სჭირდებათ სწავლების სხვადასხვა საფეხურზე 

განათლების მისაღებად.  

განსაკუთრებული სიმწვავით ხასიათდება სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხი; 

მიუხედავად იმისა, რომ წლებია მოქმედებს ენის შემსწავლელი პროგრამა, შედეგობრივი 

თვალსაზრისით, მოსახლეობის საერთო რაოდენობის ფონზე კვლავ მცირეა იმ ადამიანების 

რიცხვი, რომლებიც ფლობენ და იყენებენ სახელმწიფო ენას. მით უფრო იმ გამოწვევის 

ფონზე, რომ სკოლამდელი და ზოგადი განათლების საფეხურზე სახელმწიფო ენის 

სწავლების ხარისხიც პრობლემურია.  

კვლავ პრობლემურია პანკისის ხეობაში სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ნდობის აღდგენის 

საკითხი. განსაკუთრებით მწვავეა ბოშათა თემის მდგომარეობა1017, რის დასაძლევადაც, 

შედეგზე ორიენტირებული ნაბიჯები კვლავ არ არის გადადგმული.  

საქართველოს სახალხო დამცველი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო 

თანასწორობისა და ინტეგრაციის ახალი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავების 

პროცესში გათვალისწინებული იყოს ყველა ის გამოწვევა, რაც არსებული სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის განხორციელებისას გამოვლინდა. მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი 

ეროვნული უმცირესობების ფართო ჩართულობით დაიგეგმოს და წარიმართოს.  

23.1. განათლების უფლებაზე ხელმისაწვდომობა 

 

ეროვნული უმცირესობების განათლების უფლებაზე ეფექტიანი ხელმისაწვდომობა კვლავ 

პრობლემად რჩება სწავლების ყველა საფეხურზე. სასწავლო მასალებისა და რესურსების 

სიმწირე, შეუსაბამო ხარისხი, პედაგოგების ნაწილის კვალიფიკაცია ნეგატიურად აისახება 

ეროვნული უმცირისებობების სწავლების ხარისხზე და სახელმწიფოს მხრიდან 

განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. 

                                                   
1017 ბოშათა თემის მდგომარეობა ასახულია სახალხო დამცველის 2006-2018 წლების საპარლამენტო 

ანგარიშებში. 
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ადრეული და სკოლამდელი განათლება 

ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში სკოლამდელი განათლების 

დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი აკისრიათ სახელმწიფო ენის შესწავლის და 

შემდგომში ზოგადი განათლებისთვის მომზადების პროცესში. სამწუხაროდ, 

არასაკმარისია ადგილობრივი თვითმმართველობების მხრიდან ამ მიმართულებით 

გატარებული ღონისძიებები. საქართველოს სახალხო დამცველი წლებია საუბრობს 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღის ქართული სექტორის განვითარების 

აუცილებლობაზე, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნაცაა, თუმცა ეს პრობლემა ამ 

დრომდე გადაუჭრელია.1018  

ასევე, მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ერთიანი კონცეპტუალური მიდგომის და ხედვის 

არარსებობა, ორენოვანი პედაგოგების მომზადება და ამ დაწესებულებების 

უზრუნველყოფა შესაბამისი სასწავლო-მეთოდოლოგიური პროგრამებით, დამხმარე 

სახელმძღვანელოებით, სასწავლო ინვენტარითა და სხვა საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური 

რესურსებით. ამ საკითხების შესახებ სახალხო დამცველს აღნიშნული ჰქონდა 2007-2018 

წლების საპარლამენტო ანგარიშებშიც, მაგრამ ამის მიუხედავად, ეფექტიანი ნაბიჯები ამ 

მიმართულებით არ გადადგმულა.  

ზოგადი განათლება 

საქართველოში ეროვნული უმცირესობების ენაზე (აზერბაიჯანული, სომხური და 

რუსული) სწავლება მიმდინარეობს 208 სკოლაში სრულად, ხოლო 76 სკოლაში -სექტორების 

მიხედვით. აღნიშნულ სკოლებში, ზოგადი განათლების საფეხურზე ჩართულია 

დაახლოებით 13.000 რუსულენოვანი, 13.500 სომხურენოვანი და 25.000 

აზერბაიჯანულენოვანი მოსწავლე.   

საქართველოს სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულენოვანი სკოლებისთვის მშობლიური 

ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოები ბოლო ათწლეულების განმავლობაში 

სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და რუსეთიდან შემოდის და საქართველოს 

საგანმანათლებლო სისტემის სასწავლო პროგრამასა და სტანდარტებს არ შეესაბამება. 

სახალხო დამცველისა და სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა 

საბჭოს მრავალი წინადადებისა და რეკომენდაციის მიუხედავად, ეს პრობლემა კვლავ 

მოუგვარებელია.1019  

                                                   
1018 სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://bit.ly/3bCokB8 [ბოლოს 

ნანახია 31.03.2020].  

1019 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ 

კონკურსში არავის მიუღია მონაწილეობა; შესაბამისად, საჭიროა უფრო მეტი ძალისხმევა.  

https://bit.ly/3bCokB8
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პრობლემად რჩება პედაგოგების კვალიფიკაცია და მათი მომზადებისა და გადამზადების 

ერთიანი სტრატეგიის არარსებობა და სასწავლო პროგრამების ნაკლებობა. მათ შორის, 

ორენოვანი პედაგოგების მოზიდვა და მათი განათლების სისტემაში ჩართვა.  

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, 

უმცირესობების ენის სკოლებში, ბოლო 10 წელია მულტილინგვური (ბილინგვური) 

სწავლების მოდელს ნერგავს. 2015 წლიდან შემუშავებულია ბილინგვური სწავლების 

მოდელი, ასევე შექმნილია რესურსების ნაწილი დაწყებითი საფეხურისათვის. მათი 

აპრობირება ხდება ხუთ საპილოტე სკოლაში, რომლებიც გაეროს ბავშვთა ფონდთან 

თანამშრომლობით შეირჩნენ. ამის მიუხედავად, ეფექტიანი სწავლების დანერგვა ჯერაც 

ვერ მოხერხდა. უმცირესობების ენის სკოლებისთვის წლების განმავლობაში პრობლემად 

რჩება მულტილინგვური (ორენოვანი) სასკოლო სახელმძღვანელოების ხარისხი და 

არაეფექტიანობა.1020  

ეროვნული უმცირესობების ენის სკოლებში სასწავლო პროცესი 2011 წელს გრიფირებული 

სახელმძღვანელოებით მიმდინარეობს, რომლებიც მოძველებულია და ეროვნულ სასწავლო 

გეგმას აღარ შეესაბამება. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი სახელმძღვანელოების 

შესაქმნელად ტენდერი გამოცხადდა, ეს პროცესი, სახელმძღვანელოების თარგმანის 

ხარისხის გამო, წარუმატებლად დასრულდა და სწავლება კვლავ მოძველებული 

სახელმძღვანელოებით მიმდინარეობს.  

მცირერიცხოვანი ეთნოსებისთვის მშობლიური ენის სწავლება 

საქართველოს სკოლებში 2015 წლიდან ისწავლება მცირერიცხოვანი ეროვნული 

უმცირესობების მშობლიური ენა1021. ამგვარი სწავლება მიმდინარეობს შესაბამისი 

ეთნიკური უმცირესობების დასახლებების სკოლებში.  

მიუხედავად იმისა, რომ ეს ენები უკვე 5 წელია ისწავლება, კვლავ პრობლემად რჩება ამ 

ენებზე სასწავლო სახელმძღვანელოების შედგენისა და გამოცემის საკითხი. 

მცირერიცხოვანი ეთნოსების მშობლიური ენების სწავლა სკოლაში განსხვავებული და 

შეუსაბამო – ზოგან საბჭოთა პერიოდის, ზოგან პედაგოგებისა და თემის 

წარმომადგენლების მიერ გადმოცემული ან უცხოეთიდან შემოტანილი 

სახელმძღვანელოებით მიმდინარეობს. მნიშვნელოვანია, რომ მცირერიცხოვანი ეთნოსების 

მშობლიური ენების სწავლა გრიფირებული სახელმძღვანელოებით მიმდინარეობდეს.  

                                                   
1020 ორენოვან სახელმძღვანელოებში ტექსტობრივი მასალის 30% ქართულ ენაზეა, ხოლო 70% – 

უმცირესობების ენებზე. აღნიშნული სახელმძღვანელოებით სასწავლო პროცესის წარმართვა უმრავლეს 

შემთხვევაში, პედაგოგისა და მოსწავლის ქართულის ცოდნის დაბალი დონის გამო შეუძლებელია. 
1021 სულ შესაძლებელია მცირერიცხოვანი ეთნიკური უმცირესობების ექვსი ენის სწავლება (ოსური, 

ჩეჩნური, ხუნძური/ავარული, უდიური, ასურული და ქურთული/ყურმანჯი ენები), მაგრამ პედაგოგის 

არარსებობის გამო, ქურთული/ყურმანჯი ენა არ ისწავლება. 
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ასევე, პრობლემურია მცირერიცხოვანი ეთნოსების მშობლიური ენის პედაგოგების 

მომზადება და გადამზადება. ქმედითი ნაბიჯები ჯერჯერობით არც ამ მიმართულებით 

არის გადადგმული.  

უმაღლესი განათლება 

უმაღლესი განათლების მიღების პროცესში არსებული საშეღავათო პოლიტიკის 

მიუხედავად, რომელიც 2010 წლიდან ხორციელდება, ეროვნული უმცირესობის 

სტუდენტები არაერთ დაბრკოლებას აწყდებიან.  

2019 წელს სომხურენოვანი ტესტით 436, ხოლო აზერბაიჯანულენოვანი ტესტით 893 

აბიტურიენტი ჩაირიცხა. ასევე აღსანიშნავია, რომ 2017 წლიდან ოსურ და აფხაზურენოვანი 

ტესტის საფუძველზეც ირიცხებიან უნივერსიტეტებში. 2019 წელს ოსურენოვანი ტესტით 5 

და აფხაზურენოვანი ტესტით 1 აბიტურიენტი ჩაირიცხა. აღსანიშნავია, რომ მთლიანობაში 

2011–2019 წლებში, საქართველოს უნივერსიტეტებში სომხურენოვანი ტესტით 2532, ხოლო 

აზერბაიჯანულენოვანი ტესტით 5350 აბიტურიენტი ჩაირიცხა.1022  

ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულენოვანი და 

სომხურენოვანი ტესტის შედეგების საფუძველზე ჩარიცხულ სტუდენტთა 

დაფინანსებისათვის გამოყოფილია ყოველ ენობრივ ჯგუფზე  225 000 - 225 000  (ორას 

ოცდახუთი ათასი) ლარი; ამ თანხით ფინანსდებიან მისაღებ გამოცდებზე საუკეთესო 

შედეგის მქონე სტუდენტები. იმის გათვალისწინებით, რომ პროგრამაზე ყოველწლიურად 

1200 – 1300 სტუდენტი ირიცხება, სტუდენტების დიდი ნაწილი დაფინანსების გარეშე რჩება, 

რაც მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე სტუდენტებისთვის 

მნიშვნელოვან სირთულეს ქმნის და ხშირად ხელს უშლის უმაღლესი განათლების 

მიღებაში. პროგრამის ეფექტიანობის გასაზრდელად, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ 

გაზარდოს სტუდენტების დაფინანსების თანხები. 

24.2. ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა 

 

სახელმწიფოს მხრიდან სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშესაწყობად, დღემდე 

განხორციელებული მედიაპოლიტიკა არაეფექტიანია, ხოლო ანტიდასავლური 

პროპაგანდისა და ოკუპანტი ქვეყნის საინფორმაციო არხების ზეგავლენის 

შესასუსტებლად, დღემდე ნაბიჯები არ გადადგმულა. 

სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და ეროვნული უმცირესობების უფლებების 

დაცვის მიმართულებით, მედიასაშუალებებს უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრიათ; 

სახელმწიფო ტრადიციულად მხარს უჭერდა სომხურ და აზერბაიჯანულენოვანი 

გაზეთების, „ვრასტანისა“ და „გურჯისტანის“ გამოცემას. საზოგადოებრივი მაუწყებელის 

ჯგუფი „მრავალფეროვანი საქართველო“ და სომხურ და აზერბაიჯანულენოვანი ონლაინ 

                                                   
1022 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წერილი MES 4 19 01467584. 
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ტელევიზიები ამზადებდა საინფორმაციო და სხვა გადაცემებს სომხურ და აზერბაიჯანულ 

ენებზე. საზოგადობრივი მაუწყებლის ვებგვერდზე ინფორმაცია ვრცელდებოდა ქართულ, 

აზერბაიჯანულ, სომხურ, რუსულ, აფხაზურ და ოსურ ენებზე.  

ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში აქტიურად მუშაობს  რეგიონული 

მედია (ტელევიზიები, რადიოები და საინფორმაციო სააგენტოები), რომელიც ინფორმაციას 

რეგულარულად ავრცელებს ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ ენებზე და ხელს უწყობს 

მოსახლეობის ინფორმირებას.   

ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, ეროვნული უმცირესობების ინფორმირების საკითხი  

წლების განმავლობაში კვლავ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. ეროვნული 

უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების მოსახლეობა ინფორმაციას ძირითადად 

უცხოური საინფორმაციო საშუალებებიდან იღებს. საქართველოს ცენტრალური და 

რეგიონული მედიასაშუალებების არსებობის მიუხედავად, ეროვნული უმცირესობებით 

დასახლებულ რეგიონებში საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე მნიშვნელოვან და, 

რიგ შემთხვევებში, გადამწყვეტ გავლენას ახდენს მეზობელი ქვეყნების (აზერბაიჯანი, 

სომხეთი, რუსეთი, თურქეთი, ირანი) საინფორმაციო არხები.  

ქვემო ქართლსა და სამცხე ჯავახეთში ძლიერია ანტიდასავლური პროპაგანდა, რაც 

დასავლურ ინტეგრაციას სკეპტიკურად და უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩენს. 

ანტიდასავლური პროპაგანდა, ძირითადად, რუსეთის საინფორმაციო არხების გავლენით 

ყალიბდება. ანტიდასავლური, დასავლეთისა და დასავლური ინტეგრაციის მიმართ 

სკეპტიკური დამოკიდებულების ჩამომყალიბებელი პროპაგანდის პარალელურად, 

ვრცელდება ეთნოსთაშორისი ურთიერთობების დაძაბვის ხელშემწყობი ინფორმაცია 

(ძირითადად, მითები და ყალბი ანტისომხური, ანტიაზერბაიჯანული, ანტიმუსლიმური და 

სხვა ამბები), რაც შემდგომ სოციალურ ქსელებში განხილვას, გაზიარებასა და სიძულვილის 

ენის ტირაჟირებას  ედება საფუძვლად. 

24.3. ეროვნული უმცირესობათა კულტურის დაცვა და პოპულარიზაცია 

 

საქართველო მდიდარია კულტურული მემკვიდრეობით, ქვეყანაში ათასობით აღრიცხული 

და ჯერ კიდევ აღურიცხავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. მათ შორის მრავლად 

გვხვდება ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლები. მნიშვნელოვანია, რომ, ერთი მხრივ, გაგრძელდეს ეროვნულ უმცირესობებთან 

დაკავშირებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვა და ინვენტარიზაცია, 

ხოლო, მეორე მხრივ, შესაბამის ძეგლებზე დაიწყოს საკონსერვაციო და სარესტავრაციო 

სამუშაოები. 

2019 წლის განმავლობაში სახელმწიფო უწყებები ტრადიციულად უჭერდნენ მხარს 

ეროვნული უმცირესობების კულტურას. მათ შორის იყო თბილისის სომხური, 

აზერბაიჯანული და რუსული თეატრებისა და მუზეუმების მხარდაჭერა. მიმდინარეობდა 

სომხური თეატრის მშენებელობა, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია.  
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ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, კულტურის 

მნიშვნელოვანი კერები იყო მუნიციპალიტეტებისა და სოფლების კულტურის სახლები, 

რომელთაგანაც ამჟამად ძირითადად  მუნიციპალურ ცენტრებში არსებული კულტურის 

სახლები ფუნქციონირებს, ხოლო სოფლების კულტურის სახლების დიდი ნაწილი 

გაუქმებული და უფუნქციოა. რეგიონებში კულტურული ცხოვრების გასაძლიერებლად, 

მნიშვნელოვანია, რომ გაძლიერდეს მუნიციპალურ ცენტრებში მდებარე კულტურის 

სახლების და ცენტრების ფუნქციონირება და ხელი შეეწყოს სოფლებში კულტურის 

სახლების  მუშაობის აღდგენას. 

მუნიციპალურ ცენტრებთან შედარებით, სოფლებში იშვიათად ტარდება კულტურულ-

შემეცნებითი, გასართობი ღონისძიებები, ნაკლებად არის გართობის, დასვენებისა და 

თავშეყრის ადგილები, ამდენად სოფლებში კულტურის სახლების მიმართ ინტერესი 

უფრო მაღალია. საჭიროებას აძლიერებს ისიც, რომ სოფლებში იშვიათად ფუნქციონირებს 

კულტურის შემსწავლელი წრეები, სახელოვნებო და ფოლკლორული ჯგუფები (სიმღერა, 

მუსიკა, ცეკვა და სხვ.).  

ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში იშვიათად ტარდება მოსახლეობის 

ფართო ფენებისთვის საინტერესო კულტურული პროგრამები. მათ შორის, იშვიათად ან 

საერთოდ არ ეწყობა დედაქალაქისა და საქართველოს სხვა რეგიონების შემოქმედებითი 

ჯგუფებისა, ანსამბლებისა და თეატრების გასვლითი ღონისძიებები და სხვ.  

ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ჯერჯერობით შესაბამისი 

ხელშეწყობა არ აქვს ეთნოტურიზმს. სასურველია, რომ ეროვნული უმცირესობებით 

დასახლებულ რეგიონებში ეთნოტურიზმის ხელშესაწყობად ეფექტიანი ნაბიჯები 

გადაიდგას – გაკეთდეს ტურისტული მარშრუტები, ხელი შეეწყოს ადგილობრივ 

ფოლკლორს და მოხდეს ამ მიმართულებების რეკლამირება.  

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 

 ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში არსებული 

ანტიდასავლური პროპაგანდისა და ოკუპანტი ქვეყნის (რუსეთის) საინფორმაციო 

არხების ზეგავლენის  აღმოსაფხვრელად, განახორციელოს საინფორმაციო-

საგანმანათლებლო ღონისძიებები და კამპანიები  

 საქართველოს სახელმწიფო უწყებებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

ეროვნული უმცირესობების პროპორციული და თანასწორი მონაწილეობის 

ხელშესაწყობად, წარმოადგინოს ხედვა და კონკრეტული სამოქმედო გეგმა  
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საქართველოს მთავრობას, შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში 

სახელმწიფო მინისტრს: 

 

 სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის ხელშესაწყობად, სახელმწიფო 

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა შემუშავდეს ეროვნული უმცირესობების, მათ 

შორის, სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს 

წარმომადგენლების აქტიური მონაწილეობით. 

საზოგადოებრივ მაუწყებელს: 

 გააძლიეროს ეროვნული უმცირესობების ენებზე მაუწყებლობა და ხელი შეუწყოს 

ეთნიკური უმცირესობების ენებზე მომზადებული მედიაპროდუქტის 

ხელმისაწვდომობასა და პოპულარიზებას ეროვნული უმცირესობებით 

კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში.   

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს: 

 ხელი შეეწყოს ეროვნული უმცირესობების ენის სკოლებისთვის მულტილინგვური 

სწავლების მოდელის/მოდელების შემუშავებასა და მის დანერგვას, ორენოვანი 

პედაგოგების მომზადება-გადამზადებას, ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოების 

შემუშავებას და სასწავლო მასალების შექმნას  

 დაიწყოს საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად გამოცემული 

სასკოლო სახელმძღვანელოების ეროვნული უმცირესობების ენებზე თარგმნის, 

გამოცემისა და ამ სახელმძღვანელოებით სკოლების უზრუნველყოფის პროცესი 

 დაიწყოს საქართველოს სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულენოვანი 

სკოლებისთვის მშობლიური ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოების 

შედგენის, გამოცემისა და აღნიშნულ საგნებში სასწავლო პროცესის საქართველოში 

გამოცემული სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის მიმართულებით ქმედითი 

ღონისძიებების გატარება 

 უზრუნველყოს მცირერიცხოვანი ეროვნული უმცირესობების ენების (ოსური, 

ჩეჩნური, ხუნძური/ავარული, უდიური, ასურული და ქურთული/ყურმანჯი) 

სასკოლო სახელმძღვანელოების მომზადება  და გამოცემა, აგრეთვე  პედაგოგთა 

გადამზადება 

 ხელი შეეწყოს ეროვნული უმცირესობების კულტურის მოღვაწეებისა და 

შემოქმედებითი ჯგუფების (ანსამბლები, თეატრებისა და სხვ.) კონცერტების და 

შემოქმედებითი საღამოების მოწყობას საქართველოს დედაქალაქში და სხვადასხვა 

რეგიონებში; ამასთან, გააძლიეროს სტუდენტური და მოსწავლეთა გაცვლითი 

პროგრამები ქვეყნის ფარგლებს შიგნით  

 ხელი შეეწყოს ქართული კულტურის ცნობილი და პოპულარული (საქართველოს 

ბიუჯეტიდან დაფინანსებული) შემოქმედებითი ჯგუფების, ანსამბლების, 

თეატრების და სხვა შემოქმედებით ჯგუფების გასტროლებს – სპექტაკლების, 
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კონცერტებისა და შემოქმედებითი საღამოების მოწყობას ეროვნული 

უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში  

 გაგრძელდეს ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის პროცესი და დაიწყოს 

ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების კონსერვაცია და რესტავრაცია 

 ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობით, ეროვნული 

უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების მუნიციპალიტეტებსა 

და სოფლებში ხელი შეეწყოს კულტურის სახლების/კულტურის ცენტრების 

საქმიანობას, აღდგენასა და სასწავლო-საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელებას.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს: 

 

 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად 

დასახლებული რეგიონების მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში ხელი შეეწყოს 

კულტურის სახლების/კულტურის ცენტრების საქმიანობას, აღდგენასა და 

სასწავლო-საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას  

 ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სწავლების ხარისხისა და საქმიანობის 

ეფექტიანობის ასამაღლებლად, დაიწყოს პედაგოგთა გადამზადება, სასწავლო 

რესურსების შექმნა და მიწოდება. 

 

 

 

  



387 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

25. ადამიანის უფლებები თავდაცვის სფეროში 

 

25.1. შესავალი 

 

თავდაცვის სფეროში საქართველოს სახალხო დამცველის საქმიანობის მიზანია 

წვევამდელთა, სამხედრო მოსამსახურეთა და ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა 

უფლებრივი მდგომარეობის შემოწმება სისტემური მონიტორინგისა და ინდივიდუალურ 

საჩივრებზე ეფექტიანი რეაგირების მეშვეობით. თავდაცვის სფეროში ადამიანის 

უფლებათა დაცვის დეპარტამენტმა 2019 წელს, მონიტორინგის ფარგლებში, განახორციელა 

47 ვიზიტი.1023 ჩატარებული მონიტორინგის შედეგების მიხედვით მომზადდა 5 ვიზიტის 

შემდგომი ანგარიში და შესაბამისი რეკომენდაციები გაიგზავნა საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროში. 

დასაწყისშივე, გვსურს პოზიტიურად აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა 

გაიზიარა სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში1024 საქართველოს 

მთავრობის მიმართ გაცემული რეკომენდაცია საგადასახადო კოდექსის ცვლილებისა და 

დამატებების ინიცირების შესახებ და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაუდგინა 

ვალდებულება, 2020 წლიდან გაეზარდა საშემოსავლო გადასახადის შეღავათი ვეტერანთა 

მიმართ 6 000 ლარამდე, ხოლო მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ვეტერანთა მიმართ - 9 000 ლარამდე. თუმცა, სამწუხაროდ, 

აღნიშნულ რეკომენდაციასთან დაკავშირებით, ფინანსთა სამინისტრომ 

მიზანშეწონილად არ მიიჩნია საგადასახადო შეღავათების გაზრდა.1025  

სახალხო დამცველი უარყოფითად აფასებს ფინანსთა სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას, 

რადგან მიაჩნია, რომ ქვეყანაში არსებული მძიმე ეკონომიკური და სოციალური 

მდგომარეობის პირობებში, ამ შეღავათების დაწესება ხელს შეუწყობს ვეტერანების 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. „ომისა და სამხედრო ძალების 

ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, სახელმწიფო პოლიტიკა 

ვეტერანების მიმართ ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამების შემუშავებასა და 

განხორციელებას, რომლებიც უზრუნველყოფენ ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრების 

                                                   
1023 39 ვიზიტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ნაწილებში; 2 ვიზიტი საქართველოს 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სამხედრო სამსახურში გაწვევისა და 

კოორდინირების დეპარტამენტში; 2 ვიზიტი სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვისა და 

ბადრაგირების სამმართველოს გარე დაცვის განყოფილებებში; 4 ვიზიტი მცხეთისა და თბილისის 

მუნიციპალიტეტების სამხედრო განყოფილებებში. 

1024 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018 წელი, გვ. 303. ხელმისაწვდომია შემდეგ 

მისამართზე: < https://bit.ly/2UruE8S >[ბოლოს ნანახია: 24.02.2020] 

1025 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს №08-02/139876 წერილი.  
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სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური შეღავათების გარანტიების და მათი 

პრაქტიკული შესრულებისათვის ღონისძიებათა სისტემის შექმნას.  

საქართველოს პარლამენტმა, ასევე გაიზიარა და „2018 წელს საქართველოში ადამიანის 

უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს სახალხო 

დამცველის ანგარიშის თაობაზე დადგენილებაში შეიტანა საქართველოს გენერალური 

პროკურორის მიმართ გაცემული რეკომენდაცია, რომლითაც სახალხო დამცველი ითხოვდა, 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 172-ე 

მუხლის შესაბამისად წარდგენილ ანგარიშში, წარმოედგინა მოსაზრება თავდაცვის 

სამინისტროს სამხედრო ნაწილებში გარდაცვალების ფაქტებზე აღძრული სისხლის 

სამართლის საქმეების გამოძიების ეფექტიანობის თაობაზე - სამწუხაროდ, საქართველოს 

პროკურატურის 2018 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშში არ არის ასახული 

სახალხო დამცველის აღნიშნული რეკომენდაცია.  

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დიპლომატიური 

წარმომადგენლობებისა და ეროვნული საგანძურის დაცვის სამმართველომ ნაწილობრივ 

გაითვალისწინა და შეასრულა სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 

გაწეული რეკომენდაციები.1026 სამწუხაროდ, არ შესრულდა რეკომენდაცია, რომელიც 

შეეხებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და ეროვნული საგანძურის დაცვის სამმართველოს 

განყოფილებებში არსებული მცირე ზომის ჯიხურების ნაცვლად მოზრდილი, 

კეთილმოწყობილი ოთახების მოწყობას, განწესში მყოფი პირადი შემადგენლობის 

მოსასვენებლად.  

დადებითად აღსანიშნავია ცვლილება, რომელიც საქართველოს მთავრობამ, სახალხო 

დამცველის წინადადების შესრულების მიზნით, „სოციალური შეღავათების 

მონეტიზაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 

დადგენილებაში შეიტანა. ამ ცვლილების საფუძველზე, სსიპ - სოციალური მომსახურების 

სააგენტო უფლებამოსილია, ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან 

შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის წარდგენის სანაცვლოდ, ეკვივალენტურ 

დოკუმენტად მიიჩნიოს და შესაბამისი კატეგორიის პირებს საყოფაცხოვრებო სუბსიდია 

დაუნიშნოს ვეტერანთა აღრიცხვის ელექტრონული ბაზის მონაცემების საფუძველზე, 

რომელიც სააგენტოს სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ 

მიეწოდება. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული ცვლილების საფუძველზე, ვეტერანებისა 

                                                   
1026 დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და ეროვნული საგანძურის დაცვის სამმართველოს მე-6 და 

მე-7 ქვეგანყოფილებებში ნაწილობრივ აღმოიფხვრა სანიტარიულ-ჰიგიენურ კვანძებში არსებული 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები; 2019 წლის ივლისიდან, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და 

ეროვნული საგანძურის დაცვის სამმართველოს მე-6 და მე-7 ქვეგანყოფილებების თანამშრომლებსა და 

სამხედრო მოსამსახურეებს, სამუშაო ცვლიდან თავისუფალ დღეებში დამატებითი მომსახურების 

შესრულებისთვის ეძლევათ დანამატი დარიცხულ ხელფასზე; გენერალური ინსპექცია სისტემატურად 

ამოწმებს იმ დანაყოფებს, სადაც ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეები მსახურობენ. 
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და მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე პირებისთვის, არსებითად გამარტივდა 

საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის დანიშვნა, რადგან მოეხსნათ სოციალური მომსახურების 

სააგენტოში დამატებით განცხადების წარდგენის ვალდებულება. 

ასევე, დადებითად უნდა აღინიშნოს საქართველოს მთავრობის მიერ, 2019 წლის 14 მაისის 

№222 დადგენილებით, „სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის №279 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილება, 

რომლის საფუძველზეც გათანაბრდა საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით მოსარგებლეთა 

მდგომარეობა და საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით სარგებლობის შესაძლებლობა მიეცა 

ვეტერანის სტატუსის მქონე ყველა პირს. აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველი არაერთი 

წელი მიმართავდა საქართველოს მთავრობას ამ რეკომენდაციით.1027  

25.2. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 

დადებითად უნდა აღინიშნოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება, 

რომლის მიხედვითაც, საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებში, 2019 წლის 1 

სექტემბრიდან, წვევამდელები სავალდებულო სამხედრო სამსახურს გადიან სამხედრო 

ნაწილში 3 დღე-ღამეში ერთხელ გამოცხადებით, თუმცა აღნიშნული ცვლილების შემდეგ, 

უფრო ხშირად უწევთ საცხოვრებელი სახლიდან სამხედრო ნაწილამდე გადაადგილება, 

შესაბამისად, გაეზარდათ ტრანსპორტირების ხარჯებიც, მათი ხელფასი (50 ლარი) კი 

საკმარისი არ არის ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფარად და საცხოვრებელი სახლიდან 

სამხედრო ნაწილამდე საკუთარი ხარჯებით უწევთ გადაადგილება. 

2019 წლის საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს უწყებაში 

მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებულმა ვიზიტებმა ცხადყო, რომ თავდაცვის 

სამინისტროს რიგ სამხედრო ნაწილებში1028 კვლავ აღმოუფხვრელ პრობლემად რჩება 

სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ, დისციპლინური გადაცდომის 

ჩადენის შემთხვევაში, პასუხისმგებლობის ზომად არასაწესდებო სასჯელის გამოყენება 

(რიგგარეშე ფიზიკური დატვირთვა დასჯის მიზნით) და ჯგუფური დასჯის პრაქტიკა. 

                                                   
1027 2018 წელს საქართველოს პარლამენტმა გაიზიარა (2018 წლის 19 ივლისის საქართველოს პარლამენტის 

დადგენილება №3148-რს) სახალხო დამცველის რეკომენდაცია და დაადგინა, რომ საქართველოს 

მთავრობას უნდა განეხორციელებინა შესაბამისი ცვლილება ამ რეკომენდაციის შესასრულებლად, თუმცა 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ამ მიმართულებით საბიუჯეტო ასიგნებების 

გაზრდა არ იგეგმებოდა. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სახალხო დამცველმა კონსტიტუციური 

სარჩელით მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს. საქართველოს მთავრობამ ამის შემდეგ მიიღო 

გადაწყვეტილება და ცვლილება შეიტანა დადგენილებაში, რომლის საფუძველზეც, ვეტერანის სტატუსის 

მქონე ყველა პირს მიეცა საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიღების შესაძლებლობა. 

1028 საქართველოს თავდაცვის ძალების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის შეიარაღებისა და 

ტექნიკის სარემონტო ბაზა; საქართველოს თავდაცვის ძალების წვრთნებისა და სამხედრო განათლების 

სარდლობის სასწავლო ცენტრი - კრწანისი; წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის გ. 

ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა აკადემია; საქართველოს თავდაცვის ძალების სპეციალური 

ოპერაციების ძალები; საქართველოს თავდაცვის ძალების საჰაერო თავდაცვის ბრიგადა. 
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თავდაცვის უწყების სხვადასხვა სამხედრო ნაწილებში გამოვლინდა 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები.1029 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 

ინფორმაციით,1030 ამ მიმართულებით დაგეგმილია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, წინა 

წელთან შედარებით გაზრდილია თავდაცვის სამინისტროს ინფრასტრუქტურული 

პროექტების 2020 წლის დამტკიცებული მაჩვენებელი და შეადგენს 100 მილიონ ლარს. 

ასევე, მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, თავდაცვის სამინისტრო 2020 წელს გეგმავს 

52 სასადილოს კაპიტალურ რემონტს, ინვენტარის განახლებას და საკუთარი საცხობი 

ობიექტების დამატებას. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი აღნიშნულ პროცესს 

აქტიურად დააკვირდება.  

2019 წლის განმავლობაში პირად შემადგენლობასთან ჩატარებული გასაუბრების შედეგად, 

გამოიკვეთა, რომ პირადი შემადგენლობისთვის ერთ-ერთ მწვავე პრობლემას წარმოადგენს 

თავისუფალ დროს მობილური ტელეფონებით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა. მით 

უმეტეს გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ სწორედ მობილური ტელეფონია მათთვის 

ოჯახის წევრებთან კომუნიკაციის ერთადერთი საშუალება, იმ პირობებში, როცა ბევრ 

მათგანს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება საცხოვრებელი სახლიდან მოშორებით 

უწევს.  

მართალია, სამხედრო მოსამსახურეებს აქვთ შესაძლებლობა, დღის განმავლობაში, 

აუცილებელი საჭიროების დროს გამოიყენონ სამხედრო ნაწილის სამორიგეოში არსებული 

კორპორატიული ტელეფონები, ან ითხოვონ მობილური ტელეფონები მათი უშუალო 

ხელმძღვანელებისგან, მაგრამ მათი განმარტებით, ყოველდღიურ პრაქტიკაში ამ სახით 

ოჯახის წევრებთან კომუნიკაცია, მათთვის არაკომფორტული და უხერხულია, მით 

უმეტეს, სამორიგეოში არსებული ტელეფონებიდან დარეკვის დროს ვერ ახერხებენ 

კონფიდენციალურად და თავისუფლად საუბარს. 

სამხედრო ნაწილებში მობილური ტელეფონის გამოყენების შეზღუდვა 2020 წლის 3 

თებერვლამდე დარეგულირებული იყო „საქართველოს შეიარაღებული ძალების 

თანამშრომელთა/მოსამსახურეთა მიერ კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენების 

წესების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2013 წლის 3 ოქტომბრის №1154 

ბრძანებით, რომელიც არათანაბარ პირობებში აყენებდა საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს თანამშრომლებს/მოსამსახურეებს და საქართველოს კონსტიტუციით 

გარანტირებულ თანასწორობის უფლებასაც ეწინააღმდეგებოდა.  

მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წლის 3 თებერვლის №MOD32000000115 ბრძანებით, ზემოთ 

ნახსენები ბრძანება ძალადაკარგულად ჩაითვალა და თავდაცვის ძალების მოსამსახურეთა 

მიერ კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენების წესებთან დაკავშირებითაც გარკვეული 

ცვლილებები აისახა, ძირითადი პრინციპები არსებითად არ შეცვლილა. ამ ბრძანების მე-2 

                                                   
1029 მოუწესრიგებელი ელექტროგაყვანილობის და განათების სისტემა; მოშლილი კონდიცირების და 

გამწოვი/სავენტილაციო სისტემა, სანიტარიულ-ჰიგიენურ კვანძებში და სასადილო-სამზარეულოში 

არსებული ანტისანიტარია. 

1030 საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 24/01/2020 წლის №MOD 12000076147 კორესპონდენცია. 
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პუნქტის მიხედვით, მთლიანად აკრძალულია შინაგანაწესით განსაზღვრულ სამუშაო 

საათებში მობილური ტელეფონით სარგებლობა. ასევე, არათანაბარ პირობებში არიან 

ჩაყენებულნი თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, რაც საქართველოს 

კონსტიტუციით გარანტირებულ ძირითად უფლებებს ეწინააღმდეგება.  

თავდაცვის უწყების დაქვემდებარებაში მყოფ გარკვეულ სამხედრო ნაწილებში1031 

სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების უმრავლესობა ეთნიკურად აზერბაიჯანელები 

არიან. მათ არ ესმით და ვერც მეტყველებენ ქართულად, რაც ხშირ შემთხვევაში 

უთანხმოებას იწვევს ჯარისკაცებს შორის, რამდენჯერმე ფიზიკურ დაპირისპირებასაც 

ჰქონდა ადგილი. ენის არცოდნის გამო, ისინი ასევე ვერ იღებენ სრულფასოვან სამხედრო 

განათლებას და სათანადოდ ვერ ასრულებენ მათთვის დაკისრებულ ფუნქცია-

მოვალეობებს. ამასთან, სურვილის/საჭიროების შემთხვევაში, არც უშუალო მეთაურებთან 

კონფიდენციალურად გასაუბრების შესაძლებლობა აქვთ. 

თავდაცვის უწყების უმეტეს სამხედრო ნაწილებში მწვავე პრობლემას წარმოადგენს 

სადღეღამისო განწესებში რიგგარეშედ ხშირი გასვლა. სადღეღამისო განწესში გასვლა 

ძირითადად ყოველ მეორე დღეს უწევთ, რაც იმით არის გამოწვეული, რომ გარკვეული 

ქვედანაყოფები მხოლოდ ნაწილობრივ არის დაკომპლექტებული, ამასთან, აღნიშნული 

პრობლემა სამხედრო მოსამსახურეების კუთვნილი შვებულებით სარგებლობასთანაც არის 

დაკავშირებული, პირადი შემადგენლობა სასურველი ხანგრძლივობით და 

პერიოდულობით ვერ სარგებლობს კუთვნილი შვებულებით. 

მონიტორინგის ფარგლებში ასევე გამოვლინდა სამედიცინო დაზღვევასთან 

დაკავშირებული პრობლემები. სადაზღვევო კომპანია საკონტრაქტო სამხედრო 

მოსამსახურეებს ხშირ შემთხვევაში არ უნაზღაურებს არაპროვაიდერ კლინიკებში 

მიღებული სამედიცინო მომსახურებისთვის გადახდილ თანხას. აღნიშნულთან 

დაკავშირებით, სახალხო დამცველმა, 2019 წლის 25.11 – 04.12 პერიოდში განხორციელებული 

მონიტორინგის შემდგომ ანგარიშში, შესაბამისი რეკომენდაციით მიმართა1032 თავდაცვის 

სამინისტროს. მისასალმებელია, რომ თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით,1033 2020 წელს 

სამინისტროს მოსამსახურეები უზრუნველყოფილნი იქნებიან ჯანმრთელობის დაზღვევის 

არსებითად გაუმჯობესებული მომსახურების პირობებით, რაც მათ საშუალებას მისცემს, 

გაცილებით მარტივად მიიღონ მაღალი ხარისხის მომსახურება. დაზღვეულ პირს 

თავისუფალი არჩევანის პრინციპით (სურვილისამებრ), უფლება ექნება არაპროვაიდერ 

კლინიკებში ჩაიტაროს ამბულატორიული/სტაციონარული მომსახურება და გაწეული 

                                                   
1031 საქართველოს თავდაცვის ძალების ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის შერეული საავიაციო 

ესკადრილია; საქართველოს თავდაცვის ძალების წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის 

სასწავლო მხარდამჭერი ცენტრი - კრწანისი; საქართველოს თავდაცვის ძალების წვრთნებისა და სამხედრო 

განათლების სარდლობის გ. ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა აკადემია. 

1032 სახალხო დამცველის აპარატის 2019 წლის 30 დეკემბრის №14/14235 წერილი. 

1033 საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 24/01/2020 წლის №MOD 12000076147 კორესპონდენცია. 
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ხარჯები, სამედიცინო და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე, 

სადაზღვევო კომპანიის გადაწყვეტილების შესაბამისად აინაზღაუროს.  

მონიტორინგის ფარგლებში, ასევე დათვალიერდა იურიდიული დოკუმენტაცია. რიგ 

სამხედრო ნაწილებში,1034 დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ 

ბრძანებებში ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების 

წესი და პირობები სრულყოფილად არ იყო განმარტებული. კერძოდ, არ შეიცავდა 

მითითებას სადისციპლინო წესდების 66-ე მუხლით გათვალისწინებული დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომის გადასინჯვის უფლებაზე.  აღნიშნული ხარვეზის 

აღმოსაფხვრელად, შესაბამისი რეკომენდაციები გაიცა ადგილზეც და სახალხო 

დამცველის, მონიტორინგის შემდგომ ანგარიშებშიც.1035 მისასალმებელია, რომ თავდაცვის 

სამინისტრომ გაითვალისწინა1036 სახალხო დამცველის რეკომენდაცია და შესაბამის 

ბრძანებებში შეიტანა ცვლილება. 

მონიტორინგის ფარგლებში, ასევე გაირკვა, რომ სამხედრო ნაწილებში საკვებს გაცემამდე 

30 წუთით ადრე სინჯავს სამხედრო ნაწილის მორიგე ექიმი/ექთანი, თუმცა გაურკვეველია 

აღნიშნული პრაქტიკის წარმოშობის საჭიროება და სამართლებრივი საფუძველი. ამ 

საკითხთან დაკავშირებით, სახალხო დამცველმა თავდაცვის სამინისტროს მიმართა 

რეკომენდაციით1037, გადაიხედოს მორიგე ექიმის მიერ საკვების გასინჯვის არსებული 

პრაქტიკის მიზანშეწონილობა და შემუშავდეს ახალი ინსტრუქცია, რომელიც 

გაითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და დაეფუძნება ექიმთა უფლებების 

დაცვის პრინციპს. თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის1038 თანახმად, 

თავდაცვის სამინისტროში ამჟამად მუშავდება საქართველოს თავდაცვის ძალების 

შინაგანი სამსახურის წესდების ახალი პროექტი. სახალხო დამცველი მიესალმება 

საქართველოს თავდაცვის ძალების ახალი შინაგანი სამსახურის წესდების შემუშავებას და 

იმედს გამოთქვამს, რომ აღნიშნული წესდებით დაიხვეწება თავდაცვის სამინისტროს 

                                                   
1034 საქართველოს თავდაცვის ძალების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის შეიარაღებისა და 

ტექნიკის სარემონტო ბაზა; საქართველოს თავდაცვის ძალების წვრთნებისა და სამხედრო განათლების 

სარდლობის სასწავლო ცენტრი კრწანისი; საქართველოს თავდაცვის ძალების საჰაერო თავდაცვის 

ბრიგადა; საქართველოს თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდია; საქართველოს თავდაცვის ძალების 

აღმოსავლეთის სარდლობის საბრძოლო საინჟინრო ბატალიონი; საქართველოს თავდაცვის ძალების 

დასავლეთის სარდლობის II ქვეითი ბრიგადა. 

1035 2019 წლის 1-5 ივლისს ჩატარებული მონიტორინგი - სახალხო დამცველის აპარატის 2019 წლის 26 

ივლისის №14/8449 წერილი; 2019 წლის 16-30 ივლისს ჩატარებული მონიტორინგი - სახალხო დამცველის 

აპარატის 2019 წლის 9 აგვისტოს №14/8906 წერილი; 2019 წლის 12-16 აგვისტოს ჩატარებული მონიტორინგი 

- სახალხო დამცველის აპარატის 23 სექტემბრის №14/10388 წერილი. 

1036 საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 16/08/2019 წლის №MOD 71900846311 წერილი; საქართველოს 

თავდაცვის მინისტრის 02/09/2019 წლის №MOD 81900894607 წერილი; საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 

22/10/2019 წლის №MOD 31901083809 წერილი. 

1037 2019 წლის 30.09 – 04.10 - ში ჩატარებული მონიტორინგი - სახალხო დამცველის აპარატის 2019 წლის 13 

ნოემბრის №14/12305 წერილი. 

1038 საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 09/12/2019 წლის №MOD 01901272824 წერილი. 
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სამხედრო ნაწილებში საკვების გასინჯვა/შემოწმების არსებული პრაქტიკა და 

შემუშავდება ახალი ინსტრუქცია, რომელიც ექიმთა უფლებების დაცვაზე იქნება 

დაფუძნებული. 

თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ დამონტაჟებული საჩივრის 

ყუთები უმეტეს სამხედრო ნაწილებში საჯარო და თვალსაჩინო ადგილებში, ძირითადად, 

სასადილოს შესასვლელსა და საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზეა განთავსებული. 

გამომდინარე იქიდან, რომ საჩივრის ყუთების მსგავსი განლაგება თავისთავად ვერ 

უზრუნველყოფს საჩივრის ავტორის ანონიმურობას, სახალხო დამცველმა 2020 წლის 30.09 

– 04.10 - ში განხორციელებული მონიტორინგის შემდგომ ანგარიშში რეკომენდაცია1039 

გაუწია თავდაცვის სამინისტროს, სამხედრო ბაზების ტერიტორიაზე არსებული საჩივრის 

ყუთები ისეთ ადგილებში განალაგოს, სადაც სამხედრო მოსამსახურეს შეეძლება 

დამოუკიდებლად გადაადგილება და, საჭიროების შემთხვევაში, ყუთით 

კონფიდენციალურად სარგებლობა. თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული 

ინფორმაციით,1040 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურულ 

ქვედანაყოფებს შორის მიმდინარეობს კონსულტაციები გენერალური ინსპექციის „ცხელი 

ხაზის“ სააბონენტო ყუთების განლაგებასთან დაკავშირებით. 

 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 განახორციელოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილებებისა და დამატებების 

ინიცირება და 2021 წლიდან ვეტერანების მიმართ არსებული საშემოსავლო 

გადასახადის შეღავათი გაიზარდოს 6 000 ლარამდე (9 000 ლარამდე - მკვეთრად და 

მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერანთა 

მიმართ). 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრს: 

 გაიზარდოს  სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა ანაზღაურება მინიმუმ იმ 

ოდენობით, რომ უზრუნველყოს მათი საცხოვრებელი სახლიდან სამხედრო 

ნაწილამდე ტრანსპორტირების ხარჯების სრული დაფარვა 

 აღმოიფხვრას სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ, 

დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში, პასუხისმგებლობის ზომად 

არასაწესდებო სასჯელის გამოყენება (რიგგარეშე ფიზიკური დატვირთვა დასჯის 

მიზნით) და ჯგუფური დასჯის პრაქტიკა. ამ მიზნით, საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტს დაევალოს, 

                                                   
1039 2019 წლის 30.09 – 04.10 - ში ჩატარებული მონიტორინგი - სახალხო დამცველის აპარატის 2019 წლის 13 

ნოემბრის №14/12305 წერილი. 

1040 საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 09/12/2019 წლის №MOD 01901272824 წერილი. 
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სისტემური კონტროლი გაუწიოს სამხედრო ნაწილებში არასაწესდებო სასჯელის 

გამოყენებას და ჯგუფურ დასჯებს 

 დაიშვას თარჯიმნის შტატი იმ სამხედრო ნაწილებში, სადაც სავალდებულო 

სამხედრო სამსახურს გადიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, რათა 

თავიდან იქნას არიდებული სამხედრო მოსამსახურეებს შორის კონფლიქტი და, 

საჭიროების შემთხვევაში, მიეცეთ მათ მეთაურებთან კონფიდენციალურად 

გასაუბრების შესაძლებლობა. 

 თავდაცვის უწყების სამხედრო ნაწილებში გაიზარდოს პირადი შემადგენლობის 

რაოდენობა, რათა სამხედრო მოსამსახურეებს არ უწევდეთ რიგგარეშე 

სადღეღამისო განწესებში ხშირად გასვლა და ყველა მოსამსახურეს თანაბრად 

შეეძლოს კუთვნილი შვებულებით სარგებლობა 

 შევიდეს ცვლილება „საქართველოს თავდაცვის  ძალების მოსამსახურეთა მიერ 

კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენების წესების შესახებ“ საქართველოს 

თავდაცვის მინისტრის 2020 წლის 3 თებერვლის №MOD32000000115 ბრძანებაში, 

რათა ნებისმიერი რანგის სამხედრო და სამოქალაქო პირებისთვის დაშვებულ იქნას 

მობილური ტელეფონის გამოყენება სამუშაო დღის განმავლობაში, გარდა 

სადღეღამისო განწესში ყოფნის დროისა და სწავლებისა და წვრთნების ჩატარების 

პერიოდისა 

 შემუშავდეს საკვების გასინჯვის ახალი ინსტრუქცია, რომელიც გაითვალისწინებს 

საერთაშორისო გამოცდილებას და დაეფუძნება ექიმთა უფლებების დაცვის 

პრინციპს. 
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26. კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის 

უფლებრივი მდგომარეობა 

 

2019 წელი კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობისათვის, როგორც საქართველოს 

კონტროლირებად, ისე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კვლავ სირთულეებით აღსავსე იყო.  

მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში აქტიური შეიარაღებული მოქმედებები აღარ 

მიმდინარეობს, კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები როგორც ქართველი, ისე ოსი და აფხაზი 

მოსახლეობა დღემდე მწვავედ განიცდის ომის დამანგრეველ შედეგებს.  

კვლავ საგანგაშოა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სიცოცხლის უფლების უკანონო ხელყოფის 

ფაქტები. ამაზე მეტყველებს ჯერ კიდევ 2014 წელს დავით ბაშარულის, 2016 წელს გიგა 

ოთხოზორიას, 2018 წელს არჩილ ტატუნაშვილის და 2019 წელს - ოკუპირებული აფხაზეთის, 

გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის რუსულ სამხედრო ბაზაზე, საქართველოს მოქალაქის, 

ირაკლი კვარაცხელიას სიცოცხლის უფლების დარღვევა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 

ყველა ამ მკვლელობაში უშუალო მონაწილეეები საოკუპაციო რეჟიმების 

წარმომადგენლები არიან და არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად, დღემდე არ  დასჯილან.  

სახალხო დამცველი ასევე საგანგაშოდ მიიჩნევს 2019 წელს ე.წ. გამშვები პუნქტების 

ხანგრძლივი ვადით ჩაკეტვას, რამაც ოკუპირებული ახალგორის რაიონის შემთხვევაში, 

ჰუმანიტარული კრიზისი და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე 

პრობლემები გამოიწვია.   

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს 

მოქალაქეების, ე.წ. საზღვრის კვეთისთვის, უკანონო დაკავება და დაპატიმრება. ამის 

ნათელი მაგალითი იყო ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო დაკავება.  

მნიშვნელოვანი პრობლემაა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანთკარსა და 

ქარელის რაიონის სოფელ ატოცში, საოკუპაციო ძალების მხრიდან უკანონო  

„ბორდერიზაციის“ პროცესის განახლება.  

უნდა აღინიშნოს, რომ სახალხო დამცველის შეფასებით, სიტუაციას კიდევ უფრო 

ართულებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 

სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შესვლასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები. ასევე მცირეა იმ საერთაშორისო დონორი თუ არასამთავრობო 

ორგანიზაციების რიცხვი, რომლებიც გააძლიერებდნენ აფხაზურ და ოსურ სამოქალაქო 

საზოგადოებას. ყოველივე ეს კი, კონფლიქტურ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის 

უფლებებზე უარყოფითად აისახება.  

წინამდებარე თავში მიმოხილულია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო 

ხაზების გასწვრივ საქართველოს მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობა და 

წარმოდგენილია შესაბამისი რეკომენდაციები.   
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26.1. დოკუმენტაციისა და გადაადგილების თავისუფლების საკითხი 

 

საანგარიშო პერიოდში, საოკუპაციო ხაზზე გადაადგილება, ერთ-ერთი უმთავრესი 

გამოწვევა იყო.  დე ფაქტო ორგანოებისა და რუსეთის სასაზღვრო ძალების დადგენილი 

ფორმალური რეჟიმი, ხელოვნური მიზეზების დასახელებით, ზღუდავს ადგილობრივ 

მკვიდრთა გადაადგილებას, პერიოდულად კი, სრულადაც იკეტება გამშვები პუნქტები.  

ამ მხრივ საგანგაშო მდგომარეობაა ოკუპირებული ახალგორის რაიონში. 2019 წლის 4 

სექტემბერს სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლებამ, მოსაბრუნის (ე.წ. რაზდახანის) 

გამშვები პუნქტი თვითნებურად ჩაკეტა, რომლის გახსნასაც ორ დღეში აპირებდა,1041 თუმცა 

სოფელ ჩორჩანაში, პოლიციის საგუშაგოს გახსნა და მასთან დაკავშირებული პროცესები, 

ცხინვალის დე ფაქტო რეჟიმისთვის მორიგი საბაბი გახდა, ე.წ. საზღვრები ჩაეკეტა და 

მოსახლეობა სრულ იზოლაციასა და ჰუმანიტარულ კრიზისში მოექცია. 

ე.წ. გამშვები პუნქტის ჩაკეტვით, ახალგორში მცხოვრები, როგორც ეთნიკურად ქართველი, 

ისე ოსი მოსახლეობა სრულ იზოლაციასა და ჰუმანიტარულ კრიზისში მოექცა, რადგან მათ 

არ აქვთ სათანადო სამედიცინო დახმარების, საკვების, პენსიის თუ სხვა საარსებო 

სერვისებით სარგებლობის საშუალება.  

ახალგორის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის უმეტესობას, საქართველოს 

კონტროლირებად ტერიტორიაზე, წეროვანის დევნილთა დასახლებაში აქვს საცხოვრებელი 

სახლები, მცირე მეურნეობა და სამუშაო ადგილები. გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის შემდეგ, 

მოსახლეობის ნაწილი ახალგორის რაიონში, მათი ოჯახის წევრები კი, საქართველოს 

კონტროლირებად ტერიტორიაზე დარჩნენ. ამ ფაქტმა ორივე მხარეს, როგორც ახალგორის 

რაიონში, ისე საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები, მძიმე 

სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაში ჩააყენა.  

გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა და ამ მიმართულებით ოკუპირებული 

ცხინვალის დე ფაქტო მთავრობის დაწესებული ხელოვნური ბარიერები, პირდაპირ 

კავშირშია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

უფლების ხელმისაწვდომობასთან. ამის ნათელი მაგალითია, არასათანადო სამედიცინო 

დახმარების გამო, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა გარდაცვალების ფაქტები. 

კერძოდ, 2019 წლის 28 ოქტომბერს 70 წლის მარგო მარტიაშვილის,1042 ნოემბერში კი, 49 

წლის ბესიკ ობესოვის  და  72 წლის  შოთა დრიაევის გარდაცვალება.1043  

                                                   
1041 „ოკუპირებულ ახალგორში შესვლა შესაძლოა აღარ განახლდეს“, რეგინფო, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე:< http://bit.do/fyfTj >[ბოლოს ნანახია 16.02.2020].   
1042 „ცხინვალის საავადმყოფოში გარდაცვლილი 70 წლის ქალის ცხედარს მის მშობლიურ სოფელში დღეს 

გადაასვენებენ“, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <http://bit.do/fygpC > [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 

1043 „ოკუპანტების გულგრილობის გამო გარდაცვლილი მამაკაცის ცხედარი ცხინვალში ექსპერტიზაზე 

გადაიყვანეს“, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/2xCeEYC > . [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 

http://bit.do/fygpC
https://bit.ly/2xCeEYC
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5-თვიანი ჩაკეტვის შემდეგ, დე ფაქტო ხელისუფლებამ, ე.წ. გამშვებ პუნქტთან 

დაკავშირებით, მიდგომა შეცვალა და გარკვეულწილად გახსნა ე.წ. საზღვარი ახალგორის 

რაიონის იმ მცხოვრებთათვის, რომლებსაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება 

სჭირდებათ, ასევე იმ პენსიონერებისათვის, რომლებიც მხოლოდ ქართულ პენსიას 

იღებენ,1044 თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს გამონაკლისი მხოლოდ მოსახლეობის ძალიან 

მცირე ნაწილს შეეხო და ახალგორში მცხოვრები ადამიანების უმრავლესობა კვლავ სრულ 

იზოლაციაში იმყოფება.  

ე.წ. საზღვარი წინა წლებშიც ჩაკეტილა, მაგალითად, ოსურმა მხარემ გადაადგილების 

თავისუფლება ბოლოს 2019 წლის იანვარ-მარტის პერიოდში შეზღუდა გრიპის ვირუსის 

გავრცელების მოტივით. თუმცა წინა შემთხვევებისაგან განსხვავებით, 2019 წლის 

სექტემბერში პუნქტების ჩაკეტვამ ბევრად მძიმე  შედეგები გამოიწვია.   

რაც შეეხება ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებას, 2019 წლის განმავლობაში, 

ენგურის ხიდზე სხვადასხვა მიზეზით რამდენიმეჯერ შეიზღუდა გადაადგილება. 

საანგარიშო წლის  დასაწყისში, საქართველოს ტერიტორიაზე გრიპის ვირუსის 

გავრცელებასთან დაკავშირებით ჩაიკეტა ე.წ. გამშვები პუნქტი. გამონაკლისი დაწესდა 

მხოლოდ პაციენტებზე, რომელთაც ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულების ცნობა 

ჰქონდათ სამედიცინო საჭიროებასთან დაკავშირებით. მოგვიანებით, ივნისში, დე ფაქტო 

მთავრობის მიერ ხელოვნურად შექმნილი შეზღუდვების გამო, სრულად ჩაიკეტა ენგურის 

ხიდი, რამაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები აბიტურიენტები დააზარალა. მათ, 

ვისაც საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე სურდა უმაღლესი განათლების 

მიღება, დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ დაწესებული შეზღუდვების გამო, ერთიან 

ეროვნულ გამოცდებში ვერ მიიღეს მონაწილეობა. მოგვიანებით, ენგურის ხიდზე 

გადაადგილება აღდგა, თუმცა გარკვეული შეზღუდვები დაწესდა. მამაკაცების 

გადაადგილება დაშვებული იყო მხოლოდ 14 წლამდე და 60 წელს ზემოთ, დანარჩენი ასაკის 

მამაკაცებისთვის გადაადგილება სრულად აიკრძალა. შეზღუდვა არ გავრცელებულა 

ქალებზე. სახალხო დამცველის ინფორმაციით, 5000 რუსული რუბლის ქრთამის გადახდის 

შემთხვევაში, რაც დაახლოებით 225 ლარს შეადგენს, მსგავსი ტიპის შეზღუდვები არ 

მოქმედებს.1045  

გადაადგილების თავისუფლება, მხოლოდ ლეგიტიმური მიზნებით შეიძლება შეიზღუდოს. 

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი, რომლის 

მონაწილე მხარეები რუსეთი და საქართველოც არიან, ადგენს, რომ თავისუფლად 

გადაადგილების უფლების შეზღუდვა მხოლოდ იმ შემთხვევებში დაიშვება, რომლებიც 

აუცილებელია სახელმწიფოს უშიშროების, საზოგადოებრივი წესრიგის, მოსახლეობის 

ჯანმრთელობისა და ზნეობის, ან სხვათა უფლებებისა და თავისუფლების დასაცავად და 

                                                   
1044 დე ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორთან დაკეტილ ე.წ. საზღვარზე რეჟიმი შეარბილა < 

http://bit.do/fygpP> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 
1045 სახალხო დამცველის კონფიდენციალურ წყაროზე დაყრდნობით მიღებული ინფორმაცია, დეკემბერი, 

2019. 

http://bit.do/fygpP
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წინამდებარე პაქტით აღიარებულ სხვა უფლებებს შეესაბამება.1046 საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლით, ოკუპანტმა ძალამ (ამ შემთხვევაში, რუსეთის ფედერაცია), 

მოსახლეობის მიმართ კონტროლის და უსაფრთხოების მხოლოდ ისეთი ზომები უნდა 

გაატაროს, რომლებიც შეიარაღებული კონფლიქტის გამო გახდა საჭირო.1047 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ დე ფაქტო ხელისუფლებების მიერ გადაადგილების 

თავისუფლებაზე დაწესებული თვითნებური შეზღუდვები, უარყოფით გავლენას ახდენს 

ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ სხვადასხვა უფლებით სარგებლობაზეც. მათ შორის, 

ჯანდაცვის, განათლების უფლებით სარგებლობაზე, უსაფრთხოების, ცხოვრების სათანადო 

დონის, ოჯახური ცხოვრების უფლებასა და რელიგიის თავისუფლებაზე. დაწესებული 

შეზღუდვების შედეგად, შესაძლოა, ოკუპირებული გალისა და ახალგორის რაიონებში 

მცხოვრებმა მოქალაქეებმა ეტაპობრივად დატოვონ საკუთარი საცხოვრებელი სახლები, რაც 

ეთნიკურ წმენდას გამოიწვევს. სახალხო დამცველმა, ე.წ. გადასასვლელების გაუქმებასთან 

დაკავშირებით, არაერთი საჯარო განცხადება გაავრცელა და საქართველოს 

ხელისუფლებას მიმართა, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მჭიდრო 

თანამშრომლობით, მაქსიმალურად იყოს დაცული არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტით 

გარანტირებული გადაადგილების თავისუფლება.1048 

რაც შეეხება დოკუმენტაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ამ ეტაპზე ე.წ. გამშვებ 

პუნქტებზე გადაადგილება შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგი დოკუმენტებით: 1) ე.წ. 

ფორმა №9; 2) დე ფაქტო პასპორტი; 3) ე.წ. ბინადრობის მოწმობა; 4) 14 წლამდე პირებისთვის 

- დაბადების მოწმობით; 5) გადაადგილება ასევე დასაშვებია ქართული პასპორტით, იმ 

პირებისათვის, რომელთაც აქვთ აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვა (ე. წ. ვიზა).    

 2017 წლიდან, დე ფაქტო ადმინისტრაციამ კიდევ უფრო დაამძიმა მდგომარეობა, როდესაც 

ძველი აფხაზური პასპორტების ხმარებიდან ამოღების, ხოლო ფორმა №9-ის ბინადრობის 

მოწმობით ჩანაცვლების გადაწყვეტილება მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთის ან 

ე.წ. სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობა ან დე ფაქტო ორგანოების გაცემული პასპორტები არ 

წარმოადგენს საქართველოს ან საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებულ 

სამართლებრივ დოკუმენტს, მათი ფლობა ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები 

მოსახლეობისათვის ძირითადი უფლებებით სარგებლობას უკავშირდება. გალელთა დიდი 

ნაწილი ეწინააღმდეგება ბინადრობის მოწმობის აღებას, რომელიც მათ უცხოელის 

სტატუსს ანიჭებს. ბინადრობის მოწმობას მკაცრი კრიტერიუმები და 5-წლიანი ვადა აქვს, 

რაც გალელებზე დამატებით ზეწოლის მექანიზმად შეიძლება გამოიყენონ. ის ასევე არ 

ანიჭებს ამ დოკუმენტის მქონე პირს უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლებას, რაც ერთ-

ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. თუმცა, ამავე დროს, გალელებისათვის ეს 

დოკუმენტი საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ გადაადგილების საშუალებაა, შესაბამისად, 

                                                   
1046 მე-12.3 მუხლი, საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ. 
1047 27-ე მუხლი, ჟენევის კონვენცია IV.  
1048 სახალხო დამცველის 2019 წლის 15 ნოემბრის განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < 

http://bit.do/fygqb > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

 

http://bit.do/fygqb
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ადგილობრივი მცხოვრებლები იძულებულები არიან, ეს დოკუმენტი აიღონ. ბინადრობის 

მოწმობის აღება განსაკუთრებით უჭირთ სტუდენტებს, რადგან ადგილობრივი 

ადმინისტრაცია არ გასცემს მათი რაიონში ცხოვრების დამადასტურებელ ცნობას. 

შესაბამისად, მათ საკუთარ სახლში დაბრუნება ე.წ. ვიზით უწევთ, რომელიც გარკვეული 

პერიოდით არის „ჩარტყმული“.1049  

რაც შეეხება, კოდორის ხეობაში მცხოვრებ პირებს, სამწუხაროდ, ისინიც ამავე 

მდგომარეობაში არიან. მათ გადაადგილება მხოლოდ სპეციალური საშვით შეუძლიათ, 

რომელიც 2 კვირის ვადით გაიცემა, ადგილზე დე ფაქტო უსაფრთხოების სამსახურის 

მიერ.1050  

26.2. უსაფრთხოების საკითხები 

 

საოკუპაციო ხაზზე, როგორც აფხაზეთის, ისე სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით, კვლავ 

გრძელდება საქართველოს კონტროლირებად და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ 

პირთა დაკავების მანკიერი პრაქტიკა.  

ოფიციალური მონაცემებით, საოკუპაციო ხაზზე 2019 წელს, ცხინვალის რეგიონის 

მიმართულებით 86 პირი დააკავეს,1051 მათგან 9 ქალი და 2 არასრულწლოვანი (იგულისხმება 

საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ან საოკუპაციო ხაზის კვეთისას 

დაკავებული პირები, 2018 წლის ანალოგიური მონაცემი 96-ს შეადგენს), ხოლო 

ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით 26 პირი დააკავეს, მათგან 2 ქალი და 2 

არასრულწლოვანი (2018 წელს, აღნიშნული მონაცემი  28 იყო).1052   

განსაკუთრებით საგანგაშო იყო, 2019 წლის 9 ნოემბერს, საოკუპაციო ხაზთან ცხინვალის დე 

ფაქტო რეჟიმის მიერ ქართველი ექიმის, ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო დაკავება და 

შემდგომში მისთვის უკანონო პატიმრობის შეფარდება. საოკუპაციო რეჟიმი მას ე.წ. 

საზღვრის უკანონო კვეთას ედავებოდა. იმავე პერიოდში დაკავებული/გატაცებული იყო 

საქართველოს კიდევ 3 მოქალაქე. მათ მიმართ მიმდინარეობდა ე.წ. ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმე და სამივე მათგანს ჯარიმის გადახდა დაეკისრა, ხოლო ვაჟა 

გაფრინდაშვილის წინააღმდეგ საოკუპაციო რეჟიმმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა.  

დე ფაქტო ხელისუფლებამ ვაჟა გაფრინდაშვილს ე.წ. სახელმწიფო საზღვრის განზრახ 

დარღვევის ბრალდება რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 322-ე მუხლით წაუყენა, 

რომელიც 200 000 რუბლით დაჯარიმებას, ორ წლამდე იძულებით სამუშაოებს, ან ორ 

წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა. 15 ნოემბერს, ცხინვალის დე ფაქტო  

                                                   
1049 სახალხო დამცველისთვის კონფიდენციალური წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, იანვარი, 2020.  
1050 ზემო აფხაზეთში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, 

იანვარი, 2020. 
1051 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 2020 წლის 13 იანვრის №SSG62000005002 წერილი.  
1052 იქვე. 
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სასამართლომ ვაჟა გაფრინდაშვილს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა.1053 

მოგვიანებით, 2019 წლის 20 დეკემბერს კი, მას 1 წლითა და 9 თვით უკანონო პატიმრობა 

მიესაჯა. საბედნიეროდ, 2019 წლის 28 დეკემბერს საოკუპაციო რეჟიმმა ექიმი 

გაათავისუფლა.1054 საქართველოს სახალხო დამცველი, ვაჟა გაფრინდაშვილის დაკავების 

მომენტიდან აქტიურად იყო ჩართული და იყენებდა მის ხელთ არსებულ ყველა შესაძლო 

ბერკეტს, რათა შეძლებისდაგვარად დაცულიყო ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის უფლებები და 

ის უმოკლეს ვადაში დაბრუნებულიყო საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე.1055   

2019 წლის დეკემბრის ბოლოს, ცხინვალის დე ფაქტო სასამართლომ ორი წლით პატიმრობა 

მიუსაჯა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიაანთკარის მცხოვრებ გენადი 

ბესტაევსაც. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გენადი ბესტაევი 2019 წლის 21 

ნოემბერს დააკავეს ე.წ. საზღვრის დარღვევის ბრალდებით.1056 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, წლების განმავლობაში ერთ–ერთ ყველაზე პრობლემურ 

საკითხად, საოკუპაციო ხაზზე მოქალაქეთა უკანონო დაკავებებთან ერთად, რჩება 

პატიმართა ცემა, არასათანადო მოპყრობა და წამება დროებით იზოლატორებსა თუ 

საპყრობილეებში, რაზეც სახალხო დამცველი წლებია თავის ყოველწლიურ ანგარიშებში 

საუბრობს. 2019 წლის 22 ოქტომბერს სოციალურ ქსელსა და მასმედიის 

საშუალებებში გავრცელდა ინფორმაცია და ვიდეოჩანაწერი ცხინვალის დროებითი 

მოთავსების იზოლატორში პატიმრების ცემისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე.1057 

სამწუხაროდ, აღნიშნული ინფორმაცია და ვიდეომასალა კიდევ ერთხელ ადასტურებს 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ არსებულ უმძიმეს 

მდგომარეობას. სწორედ ცხინვალის იზოლატორში, სავარაუდოდ, წამების და მის მიმართ 

არასათანადო მოპყრობის შედეგად, გარდაიცვალა საქართველოს მოქალაქე არჩილ 

ტატუნაშვილი.1058  

კვლავ გაურკვეველი რჩება 2008 წლის ომის შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგული ხუთი 

ეთნიკურად ოსი პირის ადგილსამყოფელი, მათ შორის, სამი ეთნიკურად ოსი 

ახალგაზრდის ბედი, რომლებიც 2008 წლის 13 ოქტომბერს, სავარაუდოდ, საქართველოს 

მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გაუჩინარდნენ.1059 გენერალური პროკურატურის 

                                                   
1053 ვაჟა გაფრინდაშვილს პატიმრობა შეეფარდა, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებგვერდზე: < 

https://bit.ly/2JsRx5w > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 
1054 სახელმწიფო უსაფრთხოების 2019 წლის 28 დეკემბრის განცხადება, ვაჟა გაფრინდაშვილის 

გათავისუფლების შესახებ. ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://bit.do/fygsL  > [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 
1055 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის 15 ნოემბრის საჯარო განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებ 

გვერდზე: < http://bit.do/fygqb  > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 
1056 სოფელ ზაარდიანთკართან დაკავებულ გენადი ბესტაევს პატიმრობა შეუფარდეს. ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/3bFfC54 > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

1057 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://bit.do/fygtc > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

1058 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის 25 ოქტომბრის განცხადება. ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: < http://bit.do/fygsa > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 
1059 ვრცლად იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2014 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 848. 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/30231014.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/30231014.html
http://www.ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/saxalxo-damcvelis-gancxadeba-archil-tatunashvilis-gardacvalebis-faqttan-dakavshirebit
http://www.ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/saxalxo-damcvelis-gancxadeba-archil-tatunashvilis-gardacvalebis-faqttan-dakavshirebit
https://bit.ly/2JsRx5w
http://bit.do/fygsL
http://bit.do/fygqb
https://bit.ly/3bFfC54
http://bit.do/fygtc
http://bit.do/fygsa
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ინფორმაციით, გამოძიება გრძელდება, ხოლო ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების 

მიუხედავად, უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული პირების ადგილსამყოფელის დადგენა ვერ 

მოხერხდა. ამ საკითხზე პროგრესის მიღწევა მნიშვნელოვანი იქნებოდა როგორც ადამიანის 

უფლებების დაცვის, ისე ნდობის აღდგენის მხრივ. 

26.3. განათლების უფლება 

 

განათლების უფლების რეალიზება, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე, ასევე მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას. გალისა და ახალგორის ყველა 

სკოლაში დაწყებით კლასებში სრულად არის აკრძალული ქართულ ენაზე სწავლება, ხოლო 

ქართული ენა, როგორც უცხო ენა, მხოლოდ სკოლების ნაწილში ისწავლება. ეს უარყოფით 

გავლენას ახდენს როგორც მოსწავლეთა ქართული ენის ცოდნაზე, ისე განათლების 

ხარისხზე. მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების განხორციელების მიზნით, 

მათ შორის, მულტილინგვური განათლების დანერგვის ინიციატივით, დე ფაქტო 

ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ როგორც ქართული 

მხარის, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, თუმცა ამ პროცესს 

ჯერჯერობით რეალური შედეგი არ მოუტანია.  

არსებული რეალობის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, საქართველოს 

ხელისუფლების პროაქტიული ქმედებები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 

მოსწავლეებისა და აბიტურიენტების უფლებების დაცვის მიზნით, მათ შორის, 

განათლების უფლების კონტექსტში, ვინაიდან დღეს არსებული მდგომარეობა 

გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ახალგაზრდების განათლებისა და განვითარების 

შესაძლებლობებს. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის მიერ განხორციელებული პროექტები და ინიციატივები, 

განსაკუთრებით, გალის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების განათლების ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად, მეტად მნიშვნელოვანია. თუმცა რჩება მნიშვნელოვანი გამოწვევები 

და საჭიროა საქართველოს ხელისუფლების კიდევ უფრო აქტიური მოქმედება იმ 

დანაკლისის ასანაზღაურებლად, რასაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ბავშვები 

და მოზარდები განათლების მიღების პროცესში განიცდიან.  

წინა წლების მსგავსად, საანგარიშო პერიოდშიც გამოვლინდა სკოლის მოსწავლეებსა თუ 

პედაგოგებზე ეთნიკური ნიშნით დევნა და ფსიქოლოგიური ზეწოლა. სახალხო დამცველის 

ინფორმაციით, დე ფაქტო სტრუქტურებისგან მასწავლებლებს დაევალათ, რომ 

სადამრიგებლო კლასის ზეიმები რუსულ ენაზე ჩაატარონ და მერე სოციალურ ქსელში 

განათავსონ.1060 სავალალო გავლენას ახდენს მოსწავლეთა განათლების ხარისხზე სკოლის 

გარემო და განვითარების სხვა სივრცეებიც. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, 

სკოლაში მოსწავლეებს არ აქვთ განსხვავებული აზრის თავისუფლად გამოხატვის 

                                                   
1060 სახალხო დამცველისთვის კონფიდენციალური წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, იანვარი, 2020. 
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საშუალება.1061 ბავშვებისთვის უსაფრთხო სივრცის შესაქმნელად, მნიშვნელოვანია, ამ 

მიმართულებით სხვადასხვა საერთაშორისო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების 

საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება. ყურადსაღები საკითხია სკოლების 

ინფრასტრუქტურა. ამ მიმართულებით, წინა წლების მსგავსად, ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე მდებარე საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, ინფრასტრუქტურული 

პროექტები არ გავრცელებულა.1062 

აფხაზეთის ომამდე გალის რაიონში 58 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა 

ფუნქციონირებდა.1063 ამ საერთო რიცხვიდან, რუსული იყო მხოლოდ ორი სკოლა,1064 

რუსულ-ქართული - სამი, ქართულ-აფხაზური კი, მხოლოდ ერთი. დანარჩენ 52 

სკოლაში სწავლება მთლიანად ქართულ ენაზე მიმდინარეობდა. სკოლებში 

ირიცხებოდა 13 180 მოსწავლე.1065 2019-2020 სასწავლო წლის იანვრის მდგომარეობით კი, 

ოკუპირებული გალის რაიონში ფუნქციონირებს 30 სრული ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლა, 9 სკოლამდელი დაწესებულება,  5 სახელოვნებო სკოლა. სკოლებში ირიცხება 

3861 მოსწავლე.1066 
 

 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა აგრეთვე ოკუპირებული გალის რაიონში 

პედაგოგთა კვალიფიკაციის საკითხი. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ეკრძალებათ 

ქართულად გაკვეთილის ჩატარება, სამსახურში აყვანა ხდება არა მათი პედაგოგიური 

კვალიფიკაციისა და გამოცდილების, არამედ რუსული ენის ცოდნის მიხედვით. უნდა 

აღინიშნოს, რომ იმ პრობლემების გათვალისწინებით, რაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

მომუშავე მასწავლებლებს ექმნებათ, ასევე, ფსიქოლოგიური ზეწოლის და სხვა 

სირთულეების გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია მათი მაქსიმალური ხელშეწყობა. ამ 

                                                   
1061 სახალხო დამცველისთვის კონფიდენციალური წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, იანვარი, 2020. 
1062 აფხაზეთის ა/რ განათლების მინისტრის 2020 წლის 27 იანვრის №MES 7 20 00080152 წერილი. 
1063 აფხაზეთის ა/რ განათლების მინისტრის 2020 წლის 27 იანვრის №MES 7 20 00080152 წერილი. 
1064 გალის №1 და გინძე ეწერის საშუალო სკოლები. 
1065 აფხაზეთის ა/რ განათლების მინისტრის 2020 წლის 27 იანვრის №MES 7 20 00080152 წერილი. 
1066 აფხაზეთის ა/რ განათლების მინისტრის 2020 წლის 27 იანვრის №MES 7 20 00080152 წერილი. 
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მიმართულებით, სახალხო დამცველი, მიესალმება 2019 წლის განმავლობაში, 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს „გალის 

რაიონის პედაგოგების გადამზადების და აბიტურიენტების ეროვნული გამოცდებისთვის 

მომზადების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში, ოკუპირებული გალის რაიონიდან სხვადასხვა 45 

პედაგოგის გადამზადებას.1067 ამ პროცესის გაგრძელება მეტად მნიშვნელოვანია.  

კვლავ კატეგორიულად იკრძალება საქართველოს ისტორიისა და საქართველოს 

გეოგრაფიის სწავლება. სამაგიეროდ, ასწავლიან რუსი ავტორების მიერ დაწერილ რუსეთის 

ისტორიას, რუსეთის გეოგრაფიას, რუსულ ენაზე დაბეჭდილ აფხაზეთის ისტორიას.1068 

სასკოლო ბიბლიოთეკებში ასევე აკრძალულია ქართულ ენაზე დაწერილი  ქართული 

ენციკლოპედიების თუ კლასგარეშე საკითხავი სხვადასხვა ლიტერატურის  შენახვა-

გამოყენება.     

რაც შეეხება ახალგორს, სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის 

თანახმად, ამჟამად იქ 7 სკოლა ფუნქციონირებს.1069 მათგან, 6 სკოლაში ისწავლება 

ქართულად და ისიც მხოლოდ მე-7 კლასიდან მე-11 კლასამდე. დანარჩენ შემთხვევებში, 

ქართულ ენას მხოლოდ კვირაში ხუთი საათი ეთმობა. პირველიდან მეექვსე კლასის 

ჩათვლით, ყველა სკოლაში განათლების მიღება მხოლოდ რუსულ ენაზეა დაშვებული. 2019 

სასწავლო წლის მონაცემებით, ახალგორის ქართულ სკოლებში, ჯამურად 88 მოსწავლე 

ირიცხება და 129 პედაგოგია დასაქმებული.  

სკოლის 

დასახელება/მოსწავლეთა 

რაოდენობა კლასების 

მიხედვით 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI სულ 

ახალგორის ქართული 2 4 2 1 8 2 5 1 3 10 12 50 

ახალგორის რუსული 11 6 7 7 6 6 6 3 6 3 1 62 

იკოთი 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 18 

ბალაანი 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 8 

კორინთა 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 5 

ახმაჯი (საბაზო) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

ზემო ბოლო (საბაზო) 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 

                                                   
1067 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2020 წლის 

№Mes62000011715 წერილი.  
1068 აფხაზეთის ა/რ განათლების მინისტრის 2020 წლის 27 იანვრის №MES 7 20 00080152 წერილი. 
1069 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის განათლების სამსახურის მიერ სახალხო დამცველის 

წარმომადგენლისთვის მოწოდებული ინფორმაცია, იანვარი 2020 წელი. 
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სულ 15 12 13 10 18 12 15 10 13 16 16 150 

ზემოაღნიშნული ცხრილი ადასტურებს, რომ ახალგორის სკოლებში პირველკლასელთა 

რაოდენობა ყოველწლიურად მცირდება. 2019 სასწავლო წელს, ახალგორის შვიდი 

სკოლიდან, ოთხ სკოლას (ბალაანი, კორინთა, ახმაჯი, ზემო ბოლო) საერთოდ არ ჰყავს 

პირველკლასელი.  

რაც შეეხება უმაღლეს განათლებას, 2018-2019 სასწავლო წელს გალის რაიონში სკოლა 

დაასრულა 410-მა მე-11 კლასელმა მოსწავლემ. ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად 

დარეგისტრირდა 202. გამოცდებზე მიღებული შედეგებით ჩაირიცხა 89, ე.წ. გამშვები 

პუნქტის დაკეტვასთან დაკავშირებული გამონაკლისის წესით - 110, სკოლისშემდგომი 

განათლების პროგრამის ფარგლებში - 137. სულ 2019 წელს საქართველოს სხვადასხვა 

უმაღლესი სასწავლებლის სხვადასხვა პროგრამის სტუდენტი გახდა 336 

სკოლადამთავრებული. პროფესიულ პროგრამებზე ჩაირიცხა 21 სტუდენტი. სოხუმში - 

ჩაირიცხა მხოლოდ 29.1070  

საგულისხმოა, რომ  ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლება საქართველოს 

კონტროლირებად ტერიტორიაზე გაცემულ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ 

დიპლომებს არ აღიარებს, შესაბამისად, ახალგაზრდებს უჭირთ ოკუპირებულ 

ტერიტორიაზე დასაქმება. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, ისინი ცდილობენ თბილისში 

ან სხვა ქალაქში დამკვიდრდნენ, რაც ოჯახების ხელოვნურად გაყოფას იწვევს.  

26.4. ჯანმრთელობის დაცვის უფლება 

 

ჯანმრთელობის დაცვის უფლება არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტით არის 

აღიარებული. მათ შორის, „ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების 

შესახებ საერთაშორისო პაქტის“ მე-12 მუხლის თანახმად, ყველა ადამიანს აქვს უფლება 

ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის უმაღლეს შესაძლო სტანდარტებზე. 

ჯანმრთელობის დაცვის უფლება, ასევე მოიცავს ჯანდაცვის სისტემაზე 

ხელმისაწვდომობას და იგი ადამიანის აბსოლუტური უფლება და, შესაბამისად, 

სამართლებრივი დაცვის განსაკუთრებული საგანია. თუმცა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

გაუმართავი სამედიცინო სერვისები და ინფრასტრუქტურა, მედპერსონალის 

კვალიფიკაციის არასახარბიელო დონე და მომსახურების მაღალი ფასები, ასევე, 

პაციენტთა გართულებული გადაადგილება გამყოფ ხაზზე, ნეგატიურ გავლენას ახდენს 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობის უფლებაზე. ამ გარემოებების 

გათვალისწინებით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის უმეტესობა 

სამედიცინო დახმარების მიღებას ოკუპირებული ტერიტორიების მიღმა ცდილობს. ამ 

                                                   
1070 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2020 წლის 

№Mes62000011715 წერილი. 
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მხრივ, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საქართველოს სახელმწიფო პროგრამები 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირთა ჯანმრთელობის დასაცავად.  

როგორც უკვე აღინიშნა, ამ მიმართულებით, საგანგაშო მდგომარეობა იყო ოკუპირებულ 

ახალგორში, სადაც ე.წ. გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის შედეგად, იქ მაცხოვრებლებმა ვერ 

მიიღეს სამედიცინო დახმარება და რამდენიმე მათგანი დაიღუპა.1071  

შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 

ადამიანებისთვის, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოქმედი სახელმწიფო 

პროგრამები ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვისთვის, სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია. საქართველოს მთავრობის ყველაზე წარმატებულ პროგრამად 

რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა უნდა ჩაითვალოს, რომლის 

ფარგლებშიც, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები საქართველოს სამედიცინო 

დაწესებულებებში სრულიად უფასოდ მკურნალობენ. მაგალითად, 2019 წლის 

განმავლობაში, „რეფერალური მომსახურების“ ფარგლებში, ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 863 პაციენტი დაფინანსდა, მათგან, 689 პირი ოკუპირებული 

აფხაზეთიდან და 174 ოკუპირებული ცხინვალიდან.1072 რაც შეეხება C ჰეპატიტის მართვის 

სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას (დიაგნოსტიკა, მკურნალობა), 

2019 წლის მონაცემებით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებმა ნეიტრალური 

დოკუმენტის მქონე 25-მა პირმა ისარგებლა.1073 თუმცა, 2017 წლის დასაწყისში პაციენტთა 

დაფინანსების წესში შეტანილი ცვლილების შედეგად, რომლის მიხედვითაც 

დაფინანსებას აღარ დაექვემდებარება პირველადი დიაგნოსტიკა, მნიშვნელოვნად იკლო 

პაციენტთა რიცხვმა.  

ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამოწვევად რჩება სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის უფლებაც. აფხაზეთის დე ფაქტო პარლამენტმა 2016 წელს აბორტის სრულ 

აკრძალვას დაუჭირა მხარი. ამოქმედებული კანონი „ჯანდაცვის შესახებ“, ორსულობის 

ხელოვნურად შეწყვეტას სამედიცინო ჩვენების შემთხვევაშიც კი არ ითვალისწინებს. 

დღევანდელი რეგულაციით, აფხაზეთის რეგიონში აბორტის სერვისის ლეგალურად 

მიღება მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, თუ სამედიცინო დასკვნით, შეწყვეტილია 

ორსულობა. აბორტის სერვისების არარსებობა ხელს უწყობს სხვადასხვა არალეგალური 

პრაქტიკის დამკვიდრებას. სახალხო დამცველისთვის ცნობილი გახდა შემთხვევები, 

როდესაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ქალები, რომლებსაც გადაწყვეტილი 

აქვთ ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტა, ამ სერვისის მისაღებად, სხვადასხვა, ე.წ. 

„მიწისქვეშა“ (აკრძალულ) ხერხს მიმართავენ. დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ 

                                                   
1071 „ცხინვალის საავადმყოფოში გარდაცვლილი 70 წლის ქალის ცხედარს მის მშობლიურ სოფელში დღეს 

გადაასვენებენ“, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: http://bit.do/fygrA 
1072 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრის №01/330 წერილი. 
1073 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2020 წლის 13 იანვრის №04/744 წერილი. 
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დაწესებული ხელოვნური შეზღუდვები საფრთხეს უქმნის ქალის ჯანმრთელობასა და 

სიცოცხლეს. აპარატის ინფორმაციით, 2019 წელს, სამედიცინო დაწესებულებებისთვის 

თვითნებური აბორტის შემდგომი გართულებებით მიმართვის 15-20 შემთხვევა 

გამოვლინდა. ასევე გამოვლინდა  ოკუპირებული რეგიონებიდან საქართველოს 

ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსული არასრულწლოვანი 

ორსული გოგოების მშობიარობის და შემდეგ ახალშობილების გაშვილების (იგულისხმება 

კანონით დადგენილი პროცედურებისთვის გვერდის ავლით) შემთხვევები.1074 

ინფორმაციის თანახმად, აბორტის სერვისის აკრძალვის შემდეგб ოკუპირებულ 

რეგიონებში გახშირდა ახალშობილი ბავშვების სანაგვე ყუთებში დატოვების ფაქტები.   

უსაფრთხო აბორტის სერვისზე ხელმისაწვდომობა, ქალის სექსუალური და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის განუყოფელი ნაწილია. მნიშვნელოვანია არსებული 

რეგულაციების შეცვლა, რაც განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აყენებს ქალების 

უფლებრივ მდგომარეობას. ასევე მნიშვნელოვანია ქალებისა და გოგოების მეტად 

ინფორმირება, კონტრაცეპტივებზე წვდომის უზრუნველყოფა და არა იმგვარი 

აკრძალვების შემოღება, რომლებიც მათ აიძულებს მიმართონ ისეთ მეთოდებს, რომლებიც 

საფრთხის ქვეშ აგდებს მათ ჯანმრთელობას და უკიდურეს შემთხვევაში, სიცოცხლეს.  

26.5. გამოხატვის თავისუფლება 

 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კვლავ მძიმეა მდგომარეობა გამოხატვის თავისუფლების 

მხრივ. კრიტიკული აზრის საჯაროდ გამოხატვის გამო, თამარ მეარაყიშვილი, დე ფაქტო  

ხელისუფლების მხრიდან, 2017 წლიდან განიცდის ზეწოლას. ამ პერიოდის განმავლობაში, 

მას ჩამორთმეული აქვს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და სხვა პირადი 

ნივთები, შეზღუდული აქვს გადაადგილების თავისუფლება და სხვა ფუნდამენტური 

უფლებები. 

მეარაყიშვილი წლების განმავლობაში თანამშრომლობდა საერთაშორისო 

მედიასაშუალებებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, აქტიურად საუბრობდა 

ახალგორის რაიონში არსებულ პრობლემებზე, რაც გახდა კიდეც მასზე ზეწოლის მიზეზი. 

თუ გავითვალისწინებთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მედიის წვდომის შეზღუდვებს, 

შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი ტიპის აქტივიზმი ერთ-ერთი ღირებული საინფორმაციო 

წყაროა.  

საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, გარდა იმისა, რომ ირღვევა თამარ 

მეარაყიშვილის გამოხატვის და პირადი ცხოვრების უფლებები და გადაადგილების 

თავისუფლების ხელშეუხებლობა, მის მიმართ არაერთი სისხლისსამართლებრივი დევნის 

მიზანია, აიძულონ, სამუდამოდ დატოვოს რეგიონი.  

                                                   
1074 სახალხო დამცველის მიერ ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრები სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონში. შეხვედრა ზუგდიდში 19.12.2019. 
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მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვერ ახორციელებს ეფექტიან 

კონტროლს ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე და დე ფაქტო რეჟიმს არ აღიარებს 

საერთაშორისო სამართალი, ამ პირობებშიც კი, ადამიანის უფლებების დაცვა ერთ-ერთი 

პრიორიტეტული საკითხი უნდა იყოს. შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლებამ 

საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერით, დე ფაქტო ხელისუფლებაზე 

ზეწოლისთვის, ყველა შესაძლო ბერკეტი უნდა გამოიყენოს. მნიშვნელოვანია, რომ ეს საქმე 

ყველა საერთაშორისო მოლაპარაკების დღის წესრიგში იყოს.   

26.6. „ბორდერიზაცია“ და მისი გავლენა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე 

სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობაზე 

 

სახალხო დამცველის აპარატი, ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობას, რეგულარულად 

აკვირდება როგორც სამეგრელოს, ისე შიდა ქართლის რეგიონების საოკუპაციო ხაზის 

სოფლებში. საანგარიშო პერიოდში, სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ე.წ. გამყოფი 

ხაზის სოფლებში განხორციელებული რეგულარული მონიტორინგის მიზანი იყო 

ადგილზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობის შესწავლა და მათთვის 

მნიშვნელოვან თემებზე ინფორმაციის მიწოდება (რა სერვისებით შეუძლიათ ისარგებლონ, 

რა პროგრამები ხორციელდება და სხვ.).  

ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად,1075 შეიძლება ითქვას, რომ მთავრობის სოციალური 

და ინფრასტრუქტურული პროექტების მიუხედავად, ადგილობრივი მოსახლეობა ჯერ ისევ 

მძიმედ განიცდის ომისგან მიყენებულ ზიანს. ეს განსაკუთრებით ეხება შიდა ქართლის 

საოკუპაციო ხაზის სოფლებს, რომელთაც პირდაპირ შეეხოთ 2008 წლის შეირაღებული 

მოქმედებები, ხოლო ომის შემდგომ მავთულხლართების გავლების შედეგად, 

თანდათანობით შეეზღუდათ წვდომა სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე და სარწყავ წყალზე, 

რაც მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო იყო. 

კვლავ პრობლემად რჩება საოკუპაციო ხაზისპირა სოფლებში ომის დროს დაზიანებული 

სახლების რეაბილიტაცია/კომპენსაციის საკითხი, ადგილობრივი მოსახლეობის 

დასაქმებისა და შემოსავლის წყაროს მოძიება. ამ საკითხებზე სახალხო დამცველი 

ყოველწლიურ ანგარიშებში დეტალურად საუბრობდა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც 

იყო შემუშავებული.1076  

საანგარიშო პერიოდში, სოფელ გუგუტიანთკართან საოკუპაციო ძალებმა ბორდერიზაციის 

პროცესი განაახლეს.1077 მცოცავი ოკუპაციის ახალი ეტაპი, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ  

                                                   
1075 მონიტორინგი ჩატარდა სოფლებში: ატოცში, გუგუტიანთკარში, კოშკაში, ხურვალეთში, არბოში, 

ქორდში, დიცში, მეჯვრისხევში, პატარა ლიახვში, ერგნეთში, ბერბუკსა და ჯარიაშენში. 
1076 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. გვ. 316. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < 

http://bit.do/fygtB >  {ბოლოს ნანახია 05.03.2020].  
1077 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადება გუგუტიანთკარში მიმდინარე მოვლენებზე. 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://bit.do/fygtW > {ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

http://bit.do/fygtB
http://bit.do/fygtW
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გუგუტიაანთკარში 7 აგვისტოს დაიწყო და დაახლოებით 2 კვირაზე მეტხანს გაგრძელდა. 

ამ ხნის განმავლობაში მათ 300 მეტრამდე ახალი ღობე გაავლეს და ამ ღობის მიღმა ორი 

ოჯახის (გუგუტიშვილებისა და რაზმაძეების) ომის დროს დანგრეული სახლები და მიწის 

ნაკვეთები მოაქციეს. სახალხო დამცველი პირადად იმყოფებოდა სოფელ 

გუგუტიანთკარში.1078 დაზარალებულმა ოჯახებმა, სახალხო დამცველთან საუბრისას 

აღნიშნეს, რომ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ აღმართული ხელოვნური ბარიერების შედეგად, 

დაკარგეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რაც მათთვის 

შემოსავლის ერთადერთი წყარო იყო. ასევე აღნიშნეს, რომ მუდმივად საფრთხის 

მოლოდინში არიან.  ბორდერიზაციის პროცესი 2019 წელს წარიმართა ქარელის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცშიც.  

მონიტორინგის პროცესში, ადგილობრივი მოსახლეობა ხშირად მიუთითებს 

უსაფრთხოების არქონის ზოგად განცდაზე. აღნიშნულს კი გაურკვევლობით და მცოცავი 

„საზღვრების“ შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობით ხსნის. შესაბამისად, მოსახლეობის 

ნაწილმა არ იცის, სად გადის ე.წ. სასაზღვრო ხაზი და ხშირია შემთხვევები, როდესაც რუსი 

ოფიცრები ან დე ფაქტო უსაფრთხოების აქტორები „სახელმწიფო საზღვრის“ დარღვევის 

ბრალდებით აკავებენ ადამიანებს.  

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას და  საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს: 

 აწარმოოს მოლაპარაკებები ყველა შესაძლო საერთაშორისო ფორმატის 

გამოყენებით, რათა რუსეთის ფედერაციის მთავრობამ დაუშვას საერთაშორისო 

მონიტორების სრული და შეუზღუდავი წვდომა საქართველოს ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს: 

 ხელი შეეწყოს არაფორმალური განათლების პროექტებს ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე, დონორებთან მოლაპარაკების, თუ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისათვის ფინანსური რესურსების გამოყოფის გზით 

 აღდგეს ქართული ენის სწავლება ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

ორგანიზებულ ან დაფინანსებულ საზაფხულო ბანაკებსა და საზაფხულო 

სკოლებში ოკუპირებული ტერიტორიიდან მონაწილე ბავშვებისა და 

ახალგაზრდებისათვის; სტუდენტებს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

სწავლის პარალელურად, შეეთავაზოთ ქართული ენის სასწავლო პროგრამები  

 შემუშავდეს სტიპენდიის ან/და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 

სტუდენტებისათვის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, რათა მათ შეძლონ  

                                                   
1078 სახალხო დამცველის 2019 წლის 15 აგვისტოს განცხადება გუგუტიანთკარში განვითარებულ 

მოვლენებზე. ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://bit.do/fygt7  > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

 

http://bit.do/fygt7


409 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელება გამოცდების წარმატებით ჩაბარების 

შემთხვევაში 

 გაგრძელდეს ახალი სტუდენტური საცხოვრებლების აშენება, ხოლო მანამდე, უკვე 

არსებულ საცხოვრებლებში გამოიყოს შესაბამისი კვოტა სტუდენტებისათვის 

ოკუპირებული ტერიტორიიდან 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს: 

 აწარმოოს მოლაპარაკებები სხვადასხვა დონორ და საერთაშორისო 

ორგანიზაციასთან, აფხაზეთში და, განსაკუთრებით, გალის რაიონში სკოლის 

მოსწავლეებისა და ახალგაზრდებისათვის არაფორმალური განათლების მიღების 

შესაძლებლობების ხელშესაწყობად  

 თამარ მეარაყიშვილის უფლებების დაცვის მიზნით, მის მიმართ 

განხორციელებული დევნის დროულად შესაწყვეტად და მისი გადაადგილების 

თავისუფლების დაუყონებლივ უზრუნველსაყოფად, აწარმოოს მოლაპარაკებები 

ყველა შესაძლო საერთაშორისო ფორმატის გამოყენებით. 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრს: 

 ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის განახლდეს 

ამბულატორიული დიაგნოსტირების ხარჯის დაფინანსება, როგორც 2017 წლამდე 

იყო   

 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან პაციენტებისათვის სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების ეფექტიანად მისაწოდებლად, გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები. 

გადახედოს რეფერალური კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღების დროს და 

უმოკლეს დროში განიხილოს შემთხვევები 

 ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მომუშავე ექიმები ჩართოს გადამზადების იმ 

პროგრამებში, რომლებსაც საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე მომუშავე 

ექიმები გადიან, ასევე გაზარდოს მხარდაჭერა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებებისა და სამედიცინო პერსონალისათვის. 

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე 

რეაგირების დროებით სამთავრობო კომისიას და მის წევრ უწყებებს: 

 აწარმოონ 2008 წლის ომის დროს დაზიანებული ქონების 

რეაბილიტაცია/კომპენსაციის სამუშაოები და შექმნან ადგილობრივი მოსახლეობის 

დასაქმებისა და შემოსავლის წყაროს მოძიების პროგრამები 

საქართველოს მთავარ პროკურატურას: 

 საზოგადოებას, პერიოდულად, 6 თვეში ერთხელ, მიაწოდოს ინფორმაცია 2008 წლის 

აგვისტოს ომის შემდგომ უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული პირების საქმის 

გამოძიების მიმდინარეობისა და პროგრესის თაობაზე 
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27. იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა 

უფლებრივი მდგომარეობა 

2020 წლის 31 იანვრის მონაცემებით, საქართველოში 286 367 დევნილი პირი და  90 861 

დევნილი ოჯახია რეგისტრირებული. სახელმწიფომ 41 263 ოჯახი განასახლა, 41 738 ოჯახს 

შევსებული აქვს განაცხადი და განსახლების მოლოდინშია.1079 ცალკე უნდა აღინიშნოს, რომ 

მომეტებული საფრთხის ქვეშ მცხოვრები 3 191 ოჯახია რეგისტრირებული.1080 განსახლების 

პროცესს უკავშირდებოდა საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატში  დევნილთა მაღალი მომართვიანობა - აპარატმა წლის განმავლობაში 

დაახლოებით 150 საქმე შეისწავლა. წინა წლების მსგავსად, მთავარ გამოწვევად 

სიცოცხლის ან ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველ შენობებში 

მცხოვრებ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა რჩება. აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლების 

განმავლობაში რამდენჯერმე შეიცვალა დევნილთა მიმართ პასუხისმგებელი ორგანო.1081 

დღესდღეობით, დევნილთა საკითხებს სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო 

წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო (შემდგომში სააგენტო) შეისწავლის.1082 აღნიშნულ 

ცვლილებებს თან სდევდა ხანგრძლივი რეორგანიზაციის პროცესი, რამაც გამოიწვია 

შეფერხება სხვადასხვა საქმიანობასა და ღონისძიებების განხორციელებაში. 

27.1. დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, ახალაშენებულ ან რეაბილიტირებულ შენობებში 

დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება საქართველოს რამდენიმე რეგიონში 

განხორციელდა.1083 მათ შორის, ყველაზე მასშტაბურად, თბილისში.1084 სახალხო დამცველის 

აპარატში შესწავლილი განცხადებებიდან, ცალკეულ შემთხვევებში, გამოვლინდა 

განსახლების თაობაზე მიღებული უარყოფითი გადაწყვეტილებების საქმისათვის 

მნიშვნელოვანი გარემოებებისა და დასაბუთების გარეშე მიღების ფაქტები. ამასთან, იმ 

                                                   
1079სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 31  

იანვრის №03/2060 წერილი. 

1080 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 21  

იანვრის №03/1358 წერილი. 

1081 2018 წლის სექტემბრიდან დევნილთა პოლიტიკას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო განსაზღვრავს, ხოლო 2019 

წლის 28 ნოემბრამდე დაგეგმილი პოლიტიკის გამტარებელი ამავე სამინისტროს მმართველობის სფეროში 

შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოციალური მომსახურების სააგენტო იყო. 

1082 „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 

წლის 14 სექტემბრის  №473 დადგენილება, მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტი. 

1083 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 31 

იანვრის №03/2060 წერილის მიხედვით, ბათუმში განსახლდა 164 ოჯახი, მცხეთაში - 120 ოჯახი, ხაშურში 

- 13, ზუგდიდში - 13, ხოლო მარნეულში - 29. 

1084 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 31 

იანვრის №03/2060 წერილის მიხედვით, თბილისში 707 ოჯახი განსახლდა. 
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შემთხვევაშიც კი, თუ ამგვარ გადაწყვეტილებას სასამართლო ბათილად ცნობს, 

დარღვეული უფლების აღდგენა - საცხოვრებლით უზრუნველყოფა - ჭიანურდება, 

ვინაიდან იმ დროისათვის, როდესაც სასამართლოს საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილება 

გამოაქვს, გასანაწილებელი ბინების რესურსი, უმეტესწილად ამოწურულია და დევნილ 

ოჯახს განსახლების მომდევნო ეტაპისათვის უწევს დიდი ხნით დალოდება (მაგ.: 

თბილისში 2016 წლის შემდეგ, დევნილები 2019 წელს განასახლეს, ზუგდიდში 2018 წლის 

შემდეგ აღარ განუსახლებიათ და ა. შ.).  

გარდა ზემოაღნიშნულისა, გამოიკვეთა შესაბამისი სულადობის მქონე ოჯახების 

დასაკმაყოფილებლად გამოსყიდული ბინების სიმცირე. მაგალითად, თბილისში 

განაწილდა მხოლოდ 143 ოროთახიანი ბინა, რომელიც გათვალისწინებულია 3-4 

წევრისაგან შემდგარი ოჯახებისათვის, მაშინ როცა თბილისში დაგეგმილ გრძელვადიანი 

განსახლების ეტაპზე რეგისტრირებული 10 414 განაცხადიდან, 4 849 სწორედ ოროთახიან 

ბინას ეხებოდა.1085 აუცილებელია, დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების დაწყებამდე, 

არსებობდეს მექანიზმი, რომელიც გამოავლენს საჭიროებებს და დევნილი ოჯახების 

განსასახლებლად ბინების შეძენისას უწყება სწორედ ამ საჭიროებებს ითვალისწინებდეს. 

აპარატში შემოსული განცხადებების გაანალიზების შედეგად, გამოიკვეთა კერძო 

საცხოვრებელი სახლის შესყიდვის პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი ოჯახების 

განაცხადების განხილვის გაჭიანურების პრობლემა. ახალაშენებულ ან რეაბილიტირებულ 

შენობებში განსახლების პროცედურისგან განსხვავებით, როდესაც დევნილთა საკითხების 

შემსწავლელი კომისია განსაზღვრავს განაცხადების განხილვის ვადას, კერძო 

საცხოვრებლების შესყიდვის შემთხვევაში, არ არის გათვალისწინებული ასეთი 

შესაძლებლობა. ამდენად, დევნილებს არ აქვთ ინფორმაცია განაცხადების განხილვის 

სავარაუდო თარიღთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, განსახლების სხვა პროგრამების 

მსგავსად, კერძო საცხოვრებლის სახლის შესყიდვის თაობაზე განაცხადების წარდგენის 

შემდეგ, კომისიას მისი განხილვისათვის შესაბამისი ვადების განსაზღვრის 

უფლებამოსილება მიენიჭოს.   

27.2. სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის 

შემცველი ობიექტებიდან დევნილთა განსახლება 

 

დევნილთა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით, კვლავ პრობლემაა სიცოცხლისათვის ან 

ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველ შენობებში მცხოვრები დევნილი 

ოჯახების განსახლება. სააგენტოს ინფორმაციით,1086 ამჟამად არსებული 154 ობიექტიდან, 

რომლებიც მძიმე მდგომარეობაშია, 133 სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის 

                                                   
1085 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 5   

თებერვლის №03/2285 წერილი. 

1086 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 21 

იანვრის №03/1358 წერილი. 
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მომეტებული საფრთხის შემცველია. შესაბამისად, შემოწმებული ობიექტებიდან 21 

შენობა შეფასების დროს მომეტებული საფრთხის შემცველი არ ყოფილა. შენობების 

ტექნიკური მდგრადობა, უმეტეს შემთხვევაში, მხოლოდ დევნილთა წერილობითი 

მოთხოვნის საფუძველზე მოწმდება. შესაბამისად, შესაძლოა, მძიმე მდგომარეობაში 

მყოფი ყველა ობიექტი არ შემოწმდეს და სააგენტოს მონაცემები არ იყოს სრულყოფილი. 

მნიშვნელოვანია, სააგენტომ საკუთარი ინიციატივით, პროაქტიულად შეამოწმოს 

დევნილთა განსახლების ობიექტების ტექნიკური მდგრადობა და ეს მხოლოდ დევნილთა 

წერილობით მიმართვაზე არ იყოს დამოკიდებული.  

სააგენტოს ინფორმაციით, 2019 წელს სიცოცხლისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველი 

29 ობიექტი დაიხურა. დახურული ობიექტებიდან, გრძელვადიანი საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში 245 ოჯახი განსახლდა,1087 რაც, 2018 წელს 

განსახლებული ოჯახების რაოდენობაზე1088 92 ოჯახით ნაკლებია. საანგარიშო პერიოდში ე. 

წ. ნგრევადი ობიექტებიდან განსახლებული ოჯახების რაოდენობის კლება, ცალსახად 

იმსახურებს უარყოფით შეფასებას. მდგომარეობას ამძიმებს ისიც, რომ ყოფილი 

კომპაქტურად განსახლების ობიექტების მდგომარეობა დროდადრო კიდევ უფრო 

მძიმდება. ამდენად, მნიშვნელოვანია, სააგენტომ, შესაბამისი საექსპერტო შეფასებების 

ჩატარების გზით პერიოდულად გადაამოწმოს ავარიული შენობების მდგრადობა,1089 ასევე, 

მაქსიმალურად უზრუნველყოს მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ობიექტებიდან დევნილთა 

პრიორიტეტულად განსახლება. 

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ინდივიდუალური საქმეების შესწავლის შედეგად 

გამოიკვეთა, რომ არ არსებობს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მომეტებული 

საფრთხის შემცველი ობიექტებიდან დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების, მათ შორის 

პირის მსგავს შენობაში ფაქტობრივად ცხოვრების დადასტურების გაწერილი 

პროცედურები, რის გამოც ზოგიერთ შემთხვევაში, ვერ დგინდება დევნილი ოჯახი 

რეალურად ცხოვრობს თუ არა ე. წ. ნგრევად ობიექტში. მნიშვნელოვანია, რომ დევნილთა 

განსახლების მარეგულირებელ აქტში გაიწეროს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის 

მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტებიდან დევნილთა განსახლების წესი, რაც 

შენობაში მონიტორინგის ჩატარებასა და ფაქტობრივად ცხოვრების გამოსაკვლევად 

საჭირო ყველა პროცედურას განსაზღვრავს. ამით, გადაწყვეტილება, დასაბუთებული და 

საქმისათვის ყველა მნიშვნელოვანი გარემოების გამოკვლევის საფუძველზე მიიღება.   

რეკომენდაციები 

სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს:  

                                                   
1087 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 21 

იანვრის №03/1358 წერილი. 

1088 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 320. 

1089 აღნიშნულ პრობლემაზე სახალხო დამცველი 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშში საუბრობდა, გვ. 750.  
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 სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული მძიმე მდგომარეობაში მყოფი 21 

ობიექტიდან, 2020 წელს გამოვლინდეს ისეთი შენობები, რომელთა მდგრადობაც, 

უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში არ გადამოწმებულა, და საექსპერტო 

შეფასებების ჩატარების გზით გადამოწმდეს მათი მდგომარეობა  

 საექსპერტო შეფასებების ჩატარების გზით პროაქტიულად გადამოწმდეს 

დევნილთა განსახლების ობიექტების მდგრადობა, რათა შესაძლებელი გახდეს 

სრულყოფილი ინფორმაციის შეგროვება ე. წ. ნგრევადი ობიექტების რაოდენობაზე  

 მაქსიმალურად გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველი ყოფილი კოლექტიური 

განსახლების ობიექტებიდან დევნილი პირების გრძელვადიანი განსახლების 

მიზნით, ხოლო საკმარისი რესურსის (გასანაწილებელი ბინების) არარსებობის 

შემთხვევაში, გრძელვადიან განსახლებამდე ქირით უზრუნველყონ ასეთი ოჯახები. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 შევიდეს ცვლილებები მინისტრის №320 ბრძანებაში და გაიწეროს სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტებიდან 

დევნილთა განსახლების შესაბამისი წესი, რომლითაც განისაზღვრება 

მონიტორინგის ჩატარებასა და ფაქტობრივად ცხოვრების გამოსაკვლევად საჭირო 

ყველა პროცედურა 

 შევიდეს ცვლილებები მინისტრის №320 ბრძანებაში და განსახლების სხვა 

პროგრამების მსგავსად, კერძო საცხოვრებელი სახლის შესყიდვის თაობაზე 

განაცხადების წარდგენის შემდეგ, დევნილთა საკითხების შემსწავლელ კომისიას, 

მის განსახილველად მიეცეს შესაბამისი ვადების განსაზღვრის უფლებამოსილება.   
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28. ეკომიგრანტების უფლებრივი მდგომარეობა 

 

2019 წელს, ეკომიგრანტთა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით, მნიშვნელოვანი 

პოზიტიური ცვლილებები არ შეინიშნება. განსახლებისთვის გამოყოფილი თანხების 

სიმცირე და ეკომიგრაციის გამომწვევი მიზეზების თავიდან ასაცილებელი ღონისძიებების 

ნაკლებობა მთავარ გამოწვევად რჩება. გამოიკვეთა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების 

არაერთგვაროვანი მიდგომაც სტიქიის შედეგად დაზარალებული და განსახლებას 

დაქვემდებარებული პირების მიმართ. საანგარიშო პერიოდში შენარჩუნებულია 

ეკომიგრანტი ოჯახების რაოდენობის ზრდის ტენდენცია.1090 2019 წლის მონაცემებით, სსიპ 

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 

(შემდგომში სააგენტო) მონაცემთა ბაზაში 6 187 ეკომიგრანტი ოჯახია რეგისტრირებული. 

მათგან სახელმწიფო უწყებებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 

საცხოვრებლით 1 957 ოჯახია უზრუნველყოფილი.1091  

28.1. ეკომიგრანტთა განსახლება 

 

ეკომიგრანტთა განსახლების კუთხით გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების სიმწირე ერთ-

ერთი მთავარი პრობლემაა. 2019 წელს 281 ოჯახი დაკმაყოფილდა1092 საცხოვრებლით. იმ 

პირობებში, როდესაც მზარდია ეკომიგრანტთა რაოდენობა, მნიშვნელოვანია გაიზარდოს 

განსახლებული ოჯახების რაოდენობაც. დამატებით, ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ 2004-2012 

წლებში განსახლებული ეკომიგრანტების ნაწილს დღემდე არ გადასცემია საცხოვრებელი 

კერძო საკუთრებაში. აღნიშნულ პერიოდში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში 

განსახლებული 1062 ოჯახიდან1093 მხოლოდ 6491094 ოჯახს აქვს უძრავი ქონება საკუთრებაში 

გადაცემული, დანარჩენებს კი, წლებია, უწევთ მოლოდინის რეჟიმში ცხოვრება.  

                                                   
1090 2017 წელს  5 009 ეკომიგრანტი ოჯახი იყო რეგისტრირებული, იხ. 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 

გვ. 242; 2018 წელს 5 457 ეკომიგრანტი იყო რეგისტრირებული, იხ. 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 

324. 

1091 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 21 

იანვრის №03/1362 წერილი. 

1092 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 21 

იანვრის №03/1362 წერილის მიხედვით, 164 ოჯახი, ხოლო აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 21 იანვრის №05/112 წერილის მიხედვით, 117 ოჯახი განსახლდა. 

1093 სახალხო დამცველის 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 620. 

1094 2016 წელს 311 ოჯახს, 2017 წელს 101 ოჯახს, 2018 წელს 117 ოჯახს და 2019 წელს 20 ოჯახს გადაეცა 

საკუთრებაში. იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიში გვ. 780, 2017 

წლის საპარლამენტო ანგარიში გვ. 242, 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში გვ. 325, სსიპ დევნილთა, 

ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 21 იანვრის №03/1362 

წერილი. 
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რაც შეეხება მაღალი რისკის ქვეშ მცხოვრებ ოჯახებს, 2019 წელს სსიპ გარემოს ეროვნულმა 

სააგენტომ, მომეტებული საფრთხის ქვეშ ცხოვრების შესახებ1095 დასკვნა 210 ოჯახზე 

გასცა.1096 მიუხედავად იმისა, რომ ეკომიგრანტთა განსახლებაზე პასუხისმგებელმა უწყებამ 

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოდან გამოითხოვა ამავე უწყების მიერ 2013 წლიდან 

გაცემული გეოლოგიური დასკვნები, ამას გავლენა არ მოუხდენია განსახლებული 

ოჯახების რაოდენობაზე და მომეტებული საფრთხის ქვეშ მცხოვრები მხოლოდ 30 ოჯახი 

განსახლდა. ამდენად, მნიშვნელოვანია, განსახლების საკითხზე მსჯელობისას, 

პრიორიტეტი სწორედ ასეთ ოჯახებს მიენიჭოთ. 

28.2. ეკომიგრაციის პრევენცია 

 

სახალხო დამცველი მრავალი წელია მიუთითებს პრევენციული ღონისძიებების გატარების 

მნიშვნელობაზე. საანგარიშო პერიოდში გაანალიზდა ადგილობრივი 

თვითმმართველობების მიდგომა ეკომიგრანტებსა და ეკომიგრაციის პრევენციასთან 

მიმართებით. როგორც აღმოჩნდა, ცალკეული მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას 

თავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები ეკომიგრანტი ოჯახების1097 შესახებ. 

გარდა ამისა, ცალკეულ მათგანს არ აქვს ინფორმაცია იმ ტერიტორიების შესახებ, სადაც 

გეოლოგიური პროცესები მიმდინარეობს.1098 მოპოვებული ინფორმაციის გაანალიზების 

შედეგად იკვეთება, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობების უმრავლესობა არ ზრუნავს 

ეკომიგრაციის პრევენციაზე და მხოლოდ ზიანის დადგომის შემდეგ რეაგირებს1099. 

მუნიციპალიტეტების ნაწილს ბიუჯეტში არ აქვს გათვალისწინებული სახსრები ამ 

მიმართულებით.1100 ასევე, ზოგიერთი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

საცხოვრებლისთვის მიყენებული ზიანის აღმოფხვრას ოჯახის სოციალური სტატუსის 

მიხედვით ცდილობს.1101 

იმისათვის, რათა ადმინისტრაციულმა ერთეულმა გაატაროს შესაბამისი პრევენციული 

ღონისძიებები, ან გარკვეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებამდე 

შეფასდეს რისკები, არის თუ არა შესაძლებელი კონკრეტულ ტერიტორიაზე ამა თუ იმ 

                                                   
1095 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 

და ლტოლვილთა მინისტრის 2013 წლის 13 ნოემბრის №779 ბრძანების №1 დანართის მე-3 მუხლის, მე-3 

პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის მიხედვით, მომეტებული საფრთხის ქვეშ ცხოვრება ქულათა სისტემის 

გაუთვალისწინებლად განსახლების საფუძველია. 

1096სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს  2020 წლის 23 იანვრის №21/119 წერილი. 

1097 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია. 

1098 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია. 

1099 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია ერთჯერადად, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებს 

აფინანსებს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილია კომისია, რომელიც შეისწავლის 

სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზიანს და შესაძლებლობის ფარგლებში ეხმარება დაზარალებულებს, 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია გასცემს ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას და ა. შ. 
1100 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია, გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის მერია და ა.შ. 

1101 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია.  
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პროექტის განხორციელება,1102 მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას 

ჰქონდეს ინფორმაცია თავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მიმდინარე გეოლოგიური 

პროცესების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ პრევენციული ღონისძიების სათანადოდ 

გატარების შემთხვევაში, შესაძლებელია ოჯახის განსახლების აუცილებლობის თავიდან 

აცილება, რაც, ერთი მხრივ, დაზოგავს ფინანსურ რესურსს, მეორე მხრივ კი, თავიდან 

აგვაცილებს დასახლებული ტერიტორიის დაცლისა და ოჯახის ახალ საცხოვრებელზე 

ინტეგრაციის პრობლემებს, ასევე შენარჩუნდება მიწის ნაკვეთების შემდგომი გამოყენების 

შესაძლებლობა. 

რეკომენდაციები 

სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს: 

 სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოდან მიღებული გეოლოგიური დასკვნების 

გაანალიზების საფუძველზე, გამოვლინდეს მაღალი რისკის ქვეშ მცხოვრები 

ოჯახები და განსახლებისათვის გამოყოფილი თანხის მინიმუმ 30% მოხმარდეს 

ასეთი ოჯახების განსახლებას 

 2020 წელს დასრულდეს 2004-2012 წლებში განსახლებული ეკომიგრანტებისათვის 

საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემის პროცესი. 

ქარელის, ხარაგაულის, აბაშის, დედოფლისწყაროს, წალკის, დმანისისა და ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტებს: 

 ბიუჯეტის ფორმირებისას, გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გამოვლენილ 

გეოლოგიურად აქტიურ ტერიტორიებზე პრევენციული ღონისძიებების გატარების 

მიზნით, მოხდეს  შესაბამისი ფინანსების მობილიზება 

 ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებამდე, შეისწავლონ საპროექტო 

ტერიტორია გეოლოგიური პროცესების იდენტიფიცირების მიზნით და გაატარონ 

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ დასახული ღონისძიებები. 

  

                                                   
1102 აპარატმა შეისწავლა საქმე, სადაც ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიამ საგზაო სამუშაოები 

დაგეგმა და ნაწილობრივ განახორციელა ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც მეწყრული პროცესები 

მიმდინარეობდა. 
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29. უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში 

 

საქართველოს სახალხო დამცველი, უკანასკნელი რამდენიმე წელია, საპარლამენტო 

ანგარიშებში ცალკე თავს უთმობს ქვეყანაში უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის 

შეფასებას. ანგარიშში ასახულია როგორც თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო 

დაცვის მქონე პირთა უფლებრივი მგომარეობა, ისე იმ უცხოელთა და მოქალაქეობის 

არმქონე პირთა უფლებები, რომლებსაც საქართველოში სურთ ბინადრობის ნებართვით 

სარგებლობა. საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული მანდატის ფარგლებში 

უფლებამოსილების განხორციელებისას, სახალხო დამცველის აპარატი, საქართველოს 

სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო კონტროლსაც უწევს 

მონიტორინგს. ამასთან, სახალხო დამცველის აპარატი, ბოლო რამდენიმე წელია, 

თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა უფლებრივ 

მდგომარეობასაც შეისწავლის, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის 

წარმომადგენლობასთან ერთობლივი პროექტის ფარგლებში.  

საქართველოში 2019 წელს, მართალია, გაიზარდა1103 თავშესაფრის მაძიებელთა 

მომართვიანობა, თუმცა საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა რაოდენობა დიდად არ 

შეცვლილა, რადგან სტატუსის მინიჭების მაჩვენებელი კვლავ დაბალია. საქართველოს 

სახალხო დამცველის შეფასებით, წინა წლის მსგავსად, მთავარ საკითხებად რჩება 

საერთაშორისო დაცვის მინიჭების დაბალი მაჩვენებელი, უსაფრთხოების საფუძვლით 

უარის დასაბუთებულობის საკითხი და ინტეგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები. 

სახელმწიფო უსაფრთხოების ან/და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის 

საფუძვლით ბინადრობის ნებართვაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებების მაღალი 

სტატისტიკური მაჩვენებელი პრობლემაა ბინადრობის უფლების მოპოვების 

მიმართულებითაც.   

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში, სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთასთან 

დაკავშირებული სასაზღვრო კონტროლის მონიტორინგისას რამდენიმე მნიშვნელოვან  

საკითხზე გამახვილდა ყურადღება. ამ საკითხებს შორის არის პასუხისმგებელ პირთა 

ინფორმირებულობა თავშესაფრის მაძიებელთა გადამისამართების მექანიზმსა და მის 

ინსტრუმენტებზე და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა შეყოვნებისას გასათვალისწინებელი 

ზოგადი სტანდარტები.  

 

                                                   
1103 2018 წელს 959 (შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მიგრაციის დეპარტამენტის წერილი NMIA 9 19 00254940), 

ხოლო 2019 წელს -1237 თავშესაფრის მაძიებლის განაცხადი (საქართველოს შინაგან საქმეთა 

ადმინისტრაციის წერილი №MIA 92000336325, 7.02.2020). 
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29.1. თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა 

უფლებრივი მდგომარეობა და ძირითადი ტენდენციები 

 

2019 წლის დეკემბერში, სახალხო დამცველის აპარატმა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი 

კომისარიატისა და შვეიცარიის მთავრობის მიერ ორგანიზებულ ლტოლვილთა გლობალურ 

ფორუმზე1104 (Global Refugee Forum) პირველად წარადგინა ნებაყოფლობითი 

ვალდებულებები1105 თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა 

უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგის განხორციელების შესახებ.    

2019 წელს  1 237 პირმა მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტს 

თავშესაფრის თხოვნით, რაც წინა წელთან შედარებით, გაზრდილი მაჩვენებელია. 

მაძიებელთა შორის ჭარბობენ ირანის, ეგვიპტის, ინდოეთის, რუსეთის და თურქეთის 

მოქალაქეები.  

რაც შეეხება სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობას, საქართველოში 2019 წლის დეკემბრის 

მონაცემებით,1106 1 360 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირია. აქედან, 504 ლტოლვილის, ხოლო 

856 - ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირია, მათ შორის, ძირითადად, ერაყის, უკრაინის, 

რუსეთის და ეგვიპტის მოქალაქეები არიან.    

სტატუსის მინიჭებაზე უარის პროცენტული მაჩვენებელი, წლების განმავლობაში, 

იზრდება. თუ 2015 წელს სტატუსის მინიჭების უარყოფითი მაჩვენებელი განხილული 

საქმეების 25%-ს შეადგენდა, მომდევნო წლებში აღნიშნული მაჩვენებელი საგრძნობლად 

იზრდება და საშუალოდ 84%-ს აღწევს. 

 

 

                                                   
1104 იხ.: https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html [ბოლოს ნანახია:  20.02.2020]. 

1105 იხ. https://lop.by/PNO [ბოლოს ნანახია: 20.02.2020]. 

1106 იხ. საქართველოს შინაგან საქმეთა ადმინისტრაციის წერილი №MIA 92000336325, 7.02.2020. 
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რაც შეეხება სტატუსის მინიჭებაზე უარის მიზეზებს, სახელმწიფო უსაფრთხოების 

საფუძვლით, სულ 32 პირს (დაახლოებით 8%) ეთქვა უარი. მათ შორის სირიის - 16, ხოლო 5 

იემენის მოქალაქეა. მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო დაინტერესდეს აღნიშნული ქვეყნების 

მოქალაქეების შემდგომი სამართლებრივი სტატუსით, მათ ქვეყანაში არსებული 

მდგომარეობის გათვალისწინებით. Human Rights Watch-ის ანგარიშის თანახმად,1107 

მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტი სირიაში ნაწილობრივ შემცირებულია და რუსეთი და 

სირია ლტოლვილებს უკან დაბრუნებისკენ მოუწოდებენ, სამთავრობო ძალები 

განაგრძობენ ადამიანის უფლებებისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის 

დარღვევას, თვითნებურ დაკავებას, არასათანადო მოპყრობას, ასევე დაწესებულია 

შეზღუდვები თავისუფალ გადაადგილებაზე. უარის სხვა მიზეზებთან დაკავშირებით, 

აღსანიშნავია, რომ 484 განხილული საქმიდან, 373 პირს უარი მიზეზების არქონის გამო 

ეთქვა, რადგან პირები ვერ აკმაყოფილებდნენ შესაბამის მოთხოვნებს სტატუსის 

მისანიჭებლად, ხოლო 2 პირს იმ მოტივით, რომ შეეძლოთ წარმოშობის ქვეყნის შიგნით 

გადაადგილება.  

აქვე აღსანიშნავია სასამართლოდან მიგრაციის დეპარტამენტში დაბრუნებული საქმეების 

ხელახალი განხილვა. 2019 წელსაც, 2018 წლის ანალოგიურად, თავშესაფრის მაძიებლის 

სასარგებლოდ არცერთი ხელახლა დაბრუნებული გადაწყვეტილება არ შეცვლილა.1108 

შესაბამისად, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ თავშესაფრის მაძიებლები 

მაქსიმალურად უნდა იყვნენ დაცულები ისეთ ქვეყანაში დაბრუნებისგან, სადაც მათ 

სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, შესაძლოა, საფრთხე დაემუქროს.  

თავშესაფარის პროცედურაზე წვდომა   

თავშესაფრის მაძიებელთათვის ტერიტორიასა და თავშესაფრის პროცედურაზე წვდომის, 

კონფიდენციალობის, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობიდან გათავისუფლების, 

გაუძევებლობისა (non-refoulment) და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის პრინციპების 

რეალიზაციის შესაფასებლად, სახალხო დამცველის აპარატმა მონიტორინგი ჩაატარა 

როგორც საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, ისე პენიტენციურ დაწესებულებებში.   

მონიტორინგის ფარგლებში, გამოვლინდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

წარმომადგენლები ფლობენ ინფორმაციას თავშესაფრის კანონმდებლობასა და 

პასუხისმგებელ უწყებაზე. ამასთან საყურადღებოა, რომ ყოფილი საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრების ორმხრივი ბრძანება 

არეგულირებს თავშესაფრის მაძიებელთა იდენტიფიკაციის, სახელმწიფო საზღვარზე 

მიღების, მათი გადაცემისა და ინფორმაციის გაცვლის სფეროში 

ურთიერთთანამშრომლობის წესს. იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს ეს პროცედურები 

მთლიანად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენციას მიეკუთვნება, მნიშვნელოვანია 

                                                   
1107 იხ. https://lop.by/PNQ [ბოლოს ნანახია: 20.02.2020].  

1108 იხ. საქართველოს შინაგან საქმეთა ადმინისტრაციის წერილი №MIA 92000336325, 7.02.2020. 
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ახალი ბრძანების მიღება და ამ საკითხების სათანადოდ ერთი უწყების ფარგლებში 

რეაგირებისათვის შემუშავება.  

გარდა ზემოაღნიშნულისა, აპარატის მიერ მონიტორინგის განხორციელებისა და 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიღებული ინფორმაციით1109  გამოიკვეთა, 

რომ საანგარიშო პერიოდში, სახმელეთო საზღვრის უკანონო კვეთისას, შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების - სასაზღვრო პოლიციის მიერ მოხდა 4 უცხო 

ქვეყნის მოქალაქის გადამისამართება სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტში 

თავშესაფრის მაძიებლობის მოთხოვნის გამო. თუმცა პენიტენციურ დაწესებულებებში 

მოთავსებული თავშესაფრის მაძიებელი 2 პირისგან1110 მიღებული ინფორმაციისა და 

თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოწოდებული ინფორმაციით, ამ პირთა მიმართ 

საზღვრის უკანონო კვეთის გამო, სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. აღნიშნული 

პირდაპირ მიუთითებს საზღვრის უკანონო კვეთისას თავშესაფრის მაძიებელი პირის 

გამოვლენის კუთხით არსებულ პრობლემებზე, რითაც ირღვევა საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისი1111 თავშესაფრის მაძიებელი პირის 

მიერ საზღვრის უკანონო კვეთისას სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობიდან 

გათავისუფლების შესახებ.    

ამავე დროს, მიუხედავად იმისა, რომ უწყებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციით 

ზემოაღნიშნული არ დასტურდება, საანგარიშო პერიოდში რამდენიმე უცხოელმა1112 

განაცხადა, რომ მათი განცხადება თავშესაფრის მოთხოვნაზე, სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებიდან ადრესატამდე არ მისულა, რამაც შეაფერხა მათი წვდომა თავშესაფრის 

პროცედურაზე.    

ასევე ბენეფიციარებისგან მიღებული ინფორმაციით, უკანონოდ საქართველოს 

სახელმწიფო საზღვრის კვეთის და  პენიტენციურ დაწესებულებებში ენობრივი ბარიერიც 

ერთ-ერთი გამოწვევაა.   

უცხოელთა დაკავებისა და დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების 

ალტერნატიული ზომების გამოყენება 

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 64-ე მუხლით განსაზღვრულია უცხოელის საქართველოდან 

გაძევების მიზნით, მისი დაკავებისა და დროებითი მოთავსების იზოლატორში ან 

დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების საკითხი. ამავე კანონის 65-ე მუხლი კი 

ადგენს დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების ალტერნატიულ ზომებს. 

                                                   
1109 იხ. საქართველოს შინაგან საქმეთა ადმინისტრაციის წერილი №MIA 22000781955, 30.03.2020. 

1110 2019 წელს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა 2 შემთხვევაში აღნიშნული პრობლემა 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მოთავსებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან 

შეხვედრა/გასაუბრების და მათ თაობაზე მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოავლინა.  

1111 იხ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 344-ე მუხლის შენიშვნა; ასევე, „საერთაშორისო 

დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის“ მე-7 მუხლის პირველი პუნქტი.   

1112 იხ. სახალხო დამცველის აპარატის საქმეები №704-04-6 (6.02.2019), 13174/19 (18.10.2019) და 5792/19 (2.05.2019). 
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აღნიშნული მატერიალურ-სამართლებრივი ნორმების პროცედურულ რეალიზებას 

უკავშირდება „საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის“ 2142-ე მუხლი, 

რომლის პირველ ნაწილში აღნიშნულია, რომ რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს 

მოსამართლე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანოს 

შუამდგომლობის საფუძველზე გამოსცემს ბრძანებას საქართველოდან გაძევების მიზნით 

უცხოელის დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების შესახებ ან უცხოელის 

დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების ვადის გაგრძელების შესახებ. ხოლო ამავე 

მუხლის მე-4 ნაწილში აღნიშნულია, რომ მოსამართლე უფლებამოსილია საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანოს დასაბუთებული 

შუამდგომლობის საფუძველზე, გამოსცეს ბრძანება უცხოელისთვის დროებითი 

განთავსების ცენტრში მოთავსების ალტერნატიული ზომის შეფარდების შესახებ.  

 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ, გაძევების თაობაზე წარმოებაში 

არსებული განცხადებების შესწავლის შედეგად, დადგინდა, რომ კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ნორმით, მიგრაციის დეპარტამენტი სასამართლოს ალტერნატიული 

ზომის გამოყენების შესახებ შუამდგომლობით არ მიმართავს. კერძოდ, 2018 წელს 

საქართველოდან, გაძევების მიზნით, დააკავეს და დროებითი განთავსების ცენტრში 

მოათავსეს 87, ხოლო 2019 წელს - 88 უცხოელი, მათგან სასამართლომ 2018 წელს - 4, ხოლო 

2019 წელს ერთ შემთხვევაში გამოიყენა დაკავების ალტერნატიული ზომა.1113  

 

ამრიგად, სასამართლო თავისუფლების აღმკვეთ ნაკლებად მძიმე ზომას მიგრანტების 

მიმართ მკაცრად ლიმიტირებულ შემთხვევებში იყენებს. მიუხედავად მცდელობისა, 

სახალხო დამცველის აპარატმა ვერ შეძლო მოეპოვებინა ინფორმაცია კონკრეტული 

წინაღობების/მიზეზების თაობაზე, რომელთა საფუძველზეც საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო არ მიმართავს სასამართლოს უცხოელისათვის დროებითი 

განთავსების ცენტრში მოთავსების ალტერნატიული ზომის შეფარდების შესახებ.1114   

 

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი ყურადღებას ამახვილებს 

თავისუფლებისა და პირადი ხელშეუხებლობის უფლების მნიშვნელობაზე და აღნიშნავს, 

რომ პირის დაკავება და თავისუფლების აღკვეთა უნდა გამოიყენებოდეს როგორც 

საგამონაკლისო წესი, დაშვებული მხოლოდ კანონის საფუძველზე და შესაბამისი 

დასაბუთების შემთხვევაში.1115 გაეროს სპეციალური მომხსენებელი მიგრანტების 

უფლებების საკითხებში, აღნიშნავს, რომ შესაბამისი ორგანოები ვალდებულნი არიან, 

ყოველთვის განიხილონ დაკავების ალტერნატივა (არასაპატიმრო ღონისძიებები) მანამ, 

ვიდრე პატიმრობას გამოიყენებდნენ. აუცილებელია დეტალური ინსტრუქციების მიცემა 

                                                   
1113 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 24 იანვრის №MIA 2 20 00199006 წერილი. 

1114 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 16 მარტის №MIA 9 20 00692285 წერილი. 

1115 საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ, მუხ. 9(1); საერთაშორისო 

კონვენცია ყველა მიგრანტი მუშაკისა და მათი ოჯახის წევრების დაცვის შესახებ, მუხ. 16(4); ადამიანის 

უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია, მე-5 მუხლი. 
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და შესაბამისი ტრენინგების შემუშავება მოსამართლეებისა და სხვა სახელმწიფო 

მოხელეებისათვის, როგორებიცაა პოლიცია, სასაზღვრო და მიგრაციის ოფიცერი, 

არასაპატიმრო ღონისძიებების სისტემურად გამოსაყენებლად.1116 იძულებითი დაბრუნების 

შესახებ ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო პრინციპების თანახმად, თავისუფლების 

აღკვეთას მხოლოდ მაშინ უნდა მიმართონ, როდესაც სახელმწიფო უფლებამოსილი 

ორგანოები დაკავების აუცილებლობის სრულფასოვანი გამოკვლევის შედეგად 

დაასკვნიან, რომ უცხოელის გაძევების კანონიერი მიზანი ისე ეფექტიანად ვერ იქნება 

აღსრულებული, როგორც დაკავების ალტერნატიული ზომის გამოყენების შემთხვევაში.1117   

ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს და, მოცემულ შემთხვევაში, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტს, ეკისრება 

პოზიტიური ვალდებულება, უცხოელის მიმართ გაძევების საქმისწარმოების დაწყების 

დროს, პირველ რიგში შეაფასოს დაკავების და დროებით განთავსების ცენტრში 

მოთავსების ალტერნატიული ზომების გამოყენების საკითხი და მხოლოდ მათი 

არაეფექტიანად მიჩნევის შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება მისი დაკავების და დროებით 

განთავსების ცენტრში მოთავსების, როგორც ყველაზე უფრო მკაცრი თავისუფლების 

შემზღუდველი ზომის გამოყენების, თაობაზე. საყურადღებოა, რომ მიგრაციის 

დეპარტამენტი ფლობს და ამუშავებს გასაძევებელი უცხოელი პირის შესახებ 

მნიშვნელოვან ინფორმაციას (პირის ვინაობა, საცხოვრებელი ადგილი, ფინანსური 

მდგომარეობა და სხვ.),1118 რომლებიც ზემოხსენებული პოზიტიური ვალდებულების 

შესასრულებლად, ასევე შესაძლებელია იქნეს გამოყენებული. ამდენად, პრინციპულად 

მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავისი პრაქტიკა 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ რეგულირებას შეუსაბამოს. 

 

29.2. მიგრანტთა უფლებრივი მდგომარეობა 

 

წინა წლების1119 მსგავსად, 2019 წელს, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა, 

უცხოელისთვის საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმის კანონიერებასთან 

დაკავშირებული არაერთი განცხადება მიიღო წარმოებაში.1120 ამ საქმეების შესწავლის 

შედეგად ჩანს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო უცხოელებს 

„საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევების“ 

                                                   
1116 სპეციალური მომხსენებლის, მიგრანტების უფლებების საკითხებში, ანგარიში მიგრანტთა უფლებების 

შესახებ, პარ. 53, 2012 წლის 2 აპრილი, A/HRC/20/24. 

1117 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ოცი სახელმძღვანელო პრინციპი იძულებითი დაბრუნების 

შესახებ, სახელმძღვანელო პრინციპი 6 § 1, 2005 წელი.  

1118 იხ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2014 წლის 19 აგვისტოს №631 ბრძანების მე-4 მუხლის მე-

2 პუნქტი.  

1119 იხ. „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 და 2018 წლის ანგარიშები, თავი: „მიგრანტთა უფლებრივი 

მდგომარება“. 
1120 2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა წარმოებაში მიიღო 5 განცხადება.  



423 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

საფუძვლით1121 ეუბნება უარს ქვეყანაში შემოსვლაზე და რომელიმე სხვა საკანონდებლო 

ნორმაზე არ მიუთითებს. საქართველოს სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ საგანგებოდ 

აღნიშნავს, რომ დასახელებული ნორმა მითითებითია და ცალკე არ წარმოშობს 

სამართლებრივ შედეგებს, ამდენად, მისი გამოყენებისთვის უნდა არსებობდეს კანონით 

განსაზღვრული კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც უცხოელი პირი საზღვრის 

გადმოკვეთის შეზღუდვას დაექვემდებარება.  

საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით პრობლემურია სრულფასოვანი მონაცემთა ბაზების 

არარსებობა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით,1122 2019 წელს 25 

5481123 უცხოელს შეეზღუდა საქართველოში შემოსვლა, თუმცა სამინისტროს არ გააჩნია 

მონაცემები ამ პირების მოქალაქეობრივი კუთვნილებისა და უარის თქმის კონკრეტული 

სამართლებრივი საფუძვლების შესახებ, მათ შორის, რამდენს ეთქვა უარი ქვეყანაში 

შემოსვლაზე ზემოაღნიშნული პრობლემური საფუძვლით.  

 

არსებულ ვითარებაში ფაქტობრივად შეუძლებელია შეფასდეს, თუ რამდენად 

მასშტაბურია ზემოხსენებული ნორმის საფუძველზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის 

ქვეყანაში შემოსვლაზე უარის თქმა და ადგილი აქვს თუ არა მოქალაქეობრივი 

კუთვნილების მიხედვით შესაძლო დისკრიმინაციულ მოპყრობას. სრულფასოვანი 

სტატისტიკური მონაცემების წარმოება, თავის მხრივ, მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციული 

ორგანოს საქმიანობის გამჭვირვალობის პრინციპიდან გამომდინარე, ვინაიდან საზღვრის 

კვეთის შეზღუდვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის 

კუთხით გაჩენილი ეჭვებისა თუ კითხვების გაქარწყლება სწორედ მონაცემების არსებობის 

შემთხვევაშია შესაძლებელი.  

 

2019 წელს1124 სახალხო დამცველის აპარატში შენარჩუნდა უცხოელ პირთა 

მომართვიანობა1125 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო 

უსაფრთხოების ან/და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის არგუმენტით1126 ბინადრობის 

ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის კანონიერებასთან დაკავშირებით. საქართველოს 

სახალხო დამცველმა თითოეულ განცხადებაზე საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურიდან გამოითხოვა სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაცია და 

მოპოვებული მონაცემების შესწავლის შედეგად, არცერთ შემთხვევაში არ დადგენილა 

უცხოელის უფლებების დარღვევის ფაქტი. ქვემოთ წარმოდგენილია სახელმწიფო 

სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული 2019 წლის სტატისტიკური 

                                                   
1121 იხ. „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტი.  
1122 იხ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 24 იანვრის №MIA 2 20 00199006 წერილი. 
1123 იქვე, აღნიშნულ მონაცემში საშუალო სტატისტიკური ცდომილების ზღვარი +/-2,4%-ს შეადგენს. 
1124 იხ. „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 და 2018 წლის ანგარიშები, თავი „მიგრანტთა უფლებრივი 

მდგომარება“. 
1125 2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა წარმოებაში მიიღო 13 განცხადება.   
1126 „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტები.  
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ინფორმაცია ბინადრობის ნებართვის გაცემის, უცხოელი პირების მოქალაქეობრივი 

კუთვნილებისა და სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საფუძვლის 

გამოყენებასთან დაკავშირებით.1127  

 

 
 

  

                                                   
1127 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 2020 წლის 28 იანვრის № 01/22116 წერილი. 

17%

70%
93% 

უსაფრთხოების 

საფუძვლით 
13%

2019 წელს ბინადრობის ნებართვის 

გაცემასთან დაკავშირებით 

განხილული საქმეების საერთო 

რაოდენობა 27 763 

შეჩერდა/განუხილველად დარჩა 

- 4692 

დაკმაყოფილდა - 19421 

არ დაკმაყოფილდა - 3650 

69%

15%

6%

5%

5%

22%

2019 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების 

საფუძვლით მიღებული უარყოფითი 

გადაწყვეტილებების სტატისტიკა 

მოქალაქეობრივი კუთვნილების მიხედვით 

ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

69%

თურქეთის რესპუბლიკა 15%

რუსეთის ფედერაცია 6%

ინდოეთი 5%

ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკა 

5%

სხვა  22%
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წინამდებარე სტატისტიკური მონაცემებით დგინდება, რომ სტატუსის მინიჭებაზე უარის 

შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებათა 93% სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების ან/და 

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის საფუძველს უკავშირდება. ცხადია, სახელმწიფოს 

მხრიდან დასახელებული ლეგიტიმური მიზნის დაცვა განსაკუთრებულად მაღალ საჯარო 

სიკეთეს წარმოადგენს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ლეგიტიმური მიზნის არსებობა 

თითოეულ საქმეში დასაბუთებული უნდა იყოს, რათა საჯარო ინტერესების ხარჯზე, 

გაუმართლებლად და არაპროპორციულად არ შეიზღუდოს უცხოელ პირთა კანონიერი 

ინტერესები. 

 

29.3. სახელმწიფო საზღვრის მონიტორინგი 

 

საქართველოში უცხოელთა უფლებრივი მდგომარეობის შეფასების მიზნით, სახალხო 

დამცველის აპარატი აქტიურ მონიტორინგს უწევდა სახელმწიფო საზღვარს. საანგარიშო 

პერიოდში მონიტორინგი ჩატარდა შემდეგ სასაზღვრო-სამიგრაციო კონტროლის 

განყოფილებებში: „სარფი“, „ბათუმის აეროპორტი“, „ქუთაისის აეროპორტი“,  „დარიალი“ 

(ყაზბეგი), „ვალე“, „სამება“ (ნინოწმინდა), „წითელი ხიდი“, „გეგუთი“, „სადახლო“, ასევე, 

წლის განმავლობაში ჩატარდა 25-ზე მეტი ფრენის მონიტორინგი თბილისის შოთა 

რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში. ვიზიტები შედგა საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სტრუქტურულ 

ერთეულებში, სექტორების ჩათვლით. ვიზიტების დროს გაიმართა შეხვედრები და 

გაიცვალა ინფორმაცია საზღვრებზე თავშესაფრის მაძიებელთა 

გამოვლენის/იდენტიფიკაციის, ქვეყანაში შემოსვლაზე უარის შემთხვევებსა და 

მიზეზებზე, ასევე, შესაბამისი უწყებების პასუხისმგებლობაზე. 

მონიტორინგისას ყურადღება გამახვილდა საზღვარზე სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეების 

შეყოვნებასა და საპასპორტო კონტროლის დამატებით შემოწმებაზე. გამოვლინდა, რომ 

საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებს აქვთ ინფორმაცია თავშესაფრის 

კანონმდებლობასა და პასუხისმგებელ უწყებაზე, თუმცა გაუმჯობესებას საჭიროებს 

ორმხრივი ბრძანების (ყოფილი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსა და შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს) ინსტრუმენტების გამოყენება, რომელიც არეგულირებს 

თავშესაფრის მაძიებელთა იდენტიფიკაციის, სახელმწიფო საზღვარზე მიღების, მათი 

გადაცემისა და ინფორმაციის გაცვლის სფეროში ურთიერთთანამშრომლობის წესს. ასევე, 

მონიტორინგისას გამოიკვეთა, რომ საანგარიშო პერიოდში არ გამოვლენილა სასაზღვრო 

პოლიციის რომელიმე სექტორიდან თავშესაფრის მაძიებელი პირის გადამისამართების 

შემთხვევა, მაშინ როდესაც, როგორც უკვე აღინიშნა, პენიტენციურ დაწესებულებებში 

მოთავსებული თავშესაფრის მაძიებელმა პირებმა 2 შემთხვევაში აცნობეს აპარატს, რომ 
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მათ მოთხოვნას თავშესაფრის შესახებ, საზღვარზე არ მიექცა ყურადღება და მათ 

წინააღმდეგ, საზღვრის უკანონო კვეთის გამო, სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა.  

მონიტორინგის საწყის ეტაპზე გამოვლინდა, რომ იმ უცხოელებს, რომლებსაც 

საქართველოში შემოსვლაზე უარი ეთქვათ, საქართველოდან უკან გამგზავრებამდე, 

საკვებითა და სასმელი წყლით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის 

დეპარტამენტის თანამშრომლები კეთილის ნების საფუძველზე, საკუთარი ან/და ამ 

უცხოელების სახსრებით უზრუნველყოფდნენ. ამდენად, უცხოელი პირები სახელმწიფოს 

მიერ სამართლებრივ დონეზე არ ყოფილან დაცულები შეყოვნების პერიოდში უკან 

გამგზავრებამდე  არსებობისათვის აუცილებელი მინიმალური გარანტიებით. დადებითად 

უნდა შეფასდეს 2019 წელს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ უცხოელ 

პირთა კვებით უზრუნველყოფის წესის1128 დამტკიცება, რომელთაც ინსპექტირების 

შედეგად უარი ეთქვა საქართველოში შემოსვლაზე და უკან გაბრუნების მიზნით 

განთავსებულნი არიან სასაზღვრო კონტროლის ზონაში სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილას. სამინისტროს ინფორმაციით,1129 უცხოელ პირთა საკვებით უზრუნველყოფის 

ახალი რეგულაცია ამ ეტაპზე მხოლოდ თბილისის აეროპორტში მოქმედებს და ამ საკითხზე 

მიმდინარეობს მუშაობა ქუთაისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებთან. 

ზემოხსენებული წესის რეალიზაცია დაკავშირებულია უცხოელ პირებთან მიმართებით 

ისეთი ფუნდამენტური უფლების დაცვის ვალდებულებასთან, როგორიცაა ადამიანის 

ღირსება და პატივი. ამდენად, ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ კანონიერ მექანიზმებს და მომავალ წელს 

კვებით უზრუნველყოფის ახალ წესს ქვეყნის ყველა საერთაშორისო აეროპორტში 

დაამკვიდრებს. 

 

საპატრულო პოლიციის გამშვები პუნქტებისა და სასაზღვრო პოლიციის სექტორების 

კეთილმოწყობის საკითხიც მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. მხოლოდ რამდენიმე 

სასაზღვრო გამტარი პუნქტი აკმაყოფილებს თანამედროვე სტანდარტებს. გამშვები 

პუნქტები არ არის აღჭურვილი სპეციალური გასაუბრების ოთახებით. ხშირ შემთხვევაში 

გასაუბრება მიმდინარეობს საკონფერენციო ან ცვლის უფროსის ოთახში, სადაც არ არის 

უზრუნველყოფილი კონფიდენციალური გარემო. პრობლემურია საზღვრის კვეთის დროს, 

სხვადასხვა მიზეზით შეფერხებული მგზავრის დაკავების ოთახიც. როგორც 

მონიტორინგის დროს აღმოჩნდა, მხოლოდ რამდენიმე საზღვრის შენობაა 

უზრუნველყოფილი იზოლირებული დაკავების ოთახით, რომელიც ხშირ შემთხვევაში 

ნაკლებად შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს.  უცხოელ მგზავრთა უფლებების 

უზრუნველყოფასთან ერთად, ინფრასტრუქტურული საკითხების მოწესრიგება 

სასაზღვრო-გამტარ პუნქტებზე მომუშავე პატრულ-ინსპექტორების სათანადო შრომითი 

პირობებით უზრუნველყოფისთვის არის მნიშვნელოვანი. მაგალითად, რამდენიმე წელია 

მიმდინარეობს და დღემდე არ დასრულებულა საპატრულო პოლიციის სასაზღვრო-

                                                   
1128 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2019 წლის 26 აგვისტოს №1/404 ბრძანება. 
1129 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 24 იანვრის №MIA 2 20 00199006 წერილი.  
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სამიგრაციო კონტროლის განყოფილებისათვის - „სამება“ შენობის მშენებლობა, რომელიც 

მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებდა იქ მომუშავე პატრულ-ინსპექტორების საკმაოდ მძიმე 

სამუშაო პირობებს მკაცრი ბუნებრივი პირობების გათვალისწინებით.   

 

რეკომენდაციები 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 

 მიიღოს ახალი ბრძანება, რომელიც ჩაანაცვლებს საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროსა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ერთობლივ 

ბრძანებას და ახალი ბრძანებით მკაფიოდ განსაზღვროს საპატრულო და სასაზღვრო 

პოლიციის უფლება-მოვალეობები და ვალდებულებები თავშესაფრის მაძიებელი 

პირის საზღვარზე მიღებისა და გადამისამართების შესახებ 

 წლის განმავლობაში დაგეგმოს და გადაამზადოს სასაზღვრო პოლიციის 

თანამშრომელთა ის რაოდენობა, რომელიც ყოველ შესაბამის ერთეულში 

უზრუნველყოფს თავშესაფრის მაძიებელთა მოთხოვნის გამორკვევის პრაქტიკის 

გაუმჯობესებას 

 პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით, შეუდგეს საქართველოში შემოსვლაზე 

უარის თქმის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებას უცხოელი პირის 

მოქალაქეობრივი კუთვნილებისა და საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმის 

კონკრეტული სამართლებრივი საფუძვლის მითითებით. 

 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

 

 პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და 

მოქალაქეობის არმქონეებისათვის, უზრუნველყოს თავშესაფრის პროცედურაზე 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, თავშესაფრის მაძიებლობაზე სპეციალური 

განცხადების ასლების გადაცემის გზით; 

 სოციალური სამსახურის თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამებში 

გაითვალისწინოს თავშესაფრის პროცედურებთან დაკავშირებული საკითხები.  
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30. მოქალაქეობის არმქონე პირების უფლებრივი 

მდგომარეობა 

 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში პირველად დაეთმო ცალკე თავი მოქალაქეობის 

არმქონე პირთა უფლებრივ მდგომარეობას. მიმდინარე წელს აპარატმა კვლავ განაგრძო ამ 

მიმართულებით მუშაობა და ძალიან დაბალი მომართვიანობის1130 მიუხედავად, 

ანალიტიკური და პროაქტიული ფორმით ატარებდა მონიტორინგს. 2020 წლის 15 იანვრის 

მდგომარეობით, საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე 559 პირია1131 რეგისტრირებული.   

 

მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის პრობლემად რჩება საქართველოდან გაძევების 

თაობაზე გადაწყვეტილების გამოტანის შემთხვევაში, სტატუსის დადგენის მოთხოვნის 

უფლების აკრძალვა,1132 მოქალაქეობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების 

გასაჩივრების შეზღუდვა,1133 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 

რეგისტრაციის შეზღუდვა,1134 აგრეთვე, უსახლკარო მოქალაქეობის არმქონე პირების იმ 

მუნიციპალური პროგრამებიდან გამორიცხვა, რომლებიც მიზნად ისახავს უსახლკაროთა 

თავშესაფრით უზრუნველყოფას.1135 აღნიშნული საკითხები დეტალურად არის 

                                                   
1130 2019 წელს აპარატში მხოლოდ ერთი განცხადება შემოვიდა. 

1131 სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 2020 წლის 28 იანვრის №01/22116 წერილი.  

1132 „საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის №523 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის 

მიხედვით: „სტატუსის დადგენის მოთხოვნის უფლება აქვს საქართველოში მყოფ ნებისმიერ პირს, 

საქართველოში მისი ყოფნის კანონიერების მიუხედავად, რომლის მიმართ არ არის გამოტანილი 

საქართველოდან გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილება“.   

1133 „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 29-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის თანახმად: „საქართველოს მოქალაქეობის საკითხზე საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილება, გარდა საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე 

გადაწყვეტილებისა, არ ექვემდებარება სასამართლოში გასაჩივრებას“. 

1134 „მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 22 აგვისტოს 

№225/ნ ბრძანების მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, საარსებო შემწეობის 

დასანიშნად პირი უნდა ფლობდეს მუდმივი ბინადრობის ნებართვას. „უცხოელთა და მოქალაქეობის 

არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-2 

პუნქტის მიხედვით, „მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის ნებართვა გაიცემა 3 წლის ვადით. 

მოქალაქეობის არმქონე პირზე, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყდა საქართველოს 

მოქალაქეობიდან გასვლით ან რომელიც 1993 წლის 31 მარტისთვის მუდმივად ცხოვრობდა საქართველოში, 

საქართველოს მოქალაქედ არ ჩაითვალა და 1993 წლის 31 მარტის შემდეგ არ მოხსნილა საქართველოში 

მუდმივი რეგისტრაციიდან, ბინადრობის ნებართვა გაიცემა მუდმივი ცხოვრების უფლებით“.   

1135 მაგალითად, „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და 

თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის №37-14 დადგენილების დანართი №1 მე-3 

მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, უსახლკარო პირად დარეგისტრირება და დროებითი 

საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვისაა ხელმისაწვდომი. 
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განხილული საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში1136, 

თუმცა არცერთი ამ მიმართულებით მდგომარეობა, სამწუხაროდ, არ შეცვლილა და არ 

გაუმჯობესებულა.   

 

2019 წლის ოქტომბერში, გაერო-ს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის აღმასრულებელი 

კომიტეტის სხდომაზე, მოქალაქეობის არმქონე პირთა რაოდენობის შემცირებისა და მათი  

უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს ხელისუფლებამ 

ნებაყოფლობითი ვალდებულებები წარადგინა. აღებულ ვალდებულებებს შორის მოხვდა 

ის პრობლემური საკითხებიც, რომლებიც საქართველოს სახალხო დამცველმა 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში1137 განიხილა და მათ გადასაჭრელად შესაბამის სახელმწიფო 

ორგანოებს კონკრეტული რეკომენდაციები მისცა. კერძოდ, დოკუმენტში შეტანილია 

ისეთი მნიშვნელოვანი ვალდებულებები, როგორიცაა მოქალაქეობის არმქონე 

პირებისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ნატურალიზაციით მოპოვების ხელშეწყობა და 

ამ მიზნით კანონით დადგენილი 10-წლიანი ვადის განახევრება,1138 მოქალაქეობის არმქონე 

პირის სტატუსის დადგენის მომსახურების საფასურის განახევრება,1139 აგრეთვე, სტატუსის 

დადგენის პროცესში ადმინისტრაციულ ორგანოსა და საერთო სასამართლოებში უფასო 

                                                   
აგრეთვე, „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის (ს/კ 

406153111) სამოქმედო ინსტრუქციების, მიუსაფარი პირის ხელწერილის ფორმისა და მიუსაფარ პირთა 

თავშესაფარში რეგისტრაციის შესახებ განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 2 ოქტომბრის №18.813.1186 განკარგულების დანართი №1 

პირველი მუხლის მიხედვით ე.წ. ლილოს თავშესაფრის სერვისებით სარგებლობა მხოლოდ საქართველოს 

მოქალაქეებს შეუძლიათ.     

1136 „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, თავი: „მოქალაქეობის არმქონე პირთა 

უფლებრივი მდგომარეობა“, გვ. 333. 

1137 იქვე. 

1138 „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულის კანონის მე-12 მუხლის პირველი 

ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის თანხმად, საქართველოს მოქალაქეობის მისანიჭებლად პირი ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში საქართველოში კანონიერ საფუძველზე უწყვეტად ცხოვრების წინაპირობას უნდა 

აკმაყოფილებდეს. დასახელებული ნორმა მოქალაქეობის არმქონე პირებთან მიმართებით, რაიმე სახის 

საგამონაკლისო ჩანაწერს არ ითვალისწინებს.  

1139 „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს და დელეგირებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების 

ვადების, ამ მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურების ოდენობების და საფასურის გადახდის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №508 დადგენილების მე-2 

მუხლის 45-ე პუნქტის თანახმად: „მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენისათვის - 

მომსახურების საფასური შეადგენს 50 ლარს“. ამავე დადგენილების მე-8 მუხლის 61 პუნქტის მიხედვით, 

მოქალაქეობის არმქონე პირები მხოლოდ იმ შემთხვევაში თავისუფლდებიან მომსახურების საფასურის 

გადახდისაგან, „თუ განცხადების განხილვის საფუძველია მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს 

მიმართვა იმ პირთან დაკავშირებით, რომელიც იმყოფება ამ ორგანოს მეურვეობის/მზრუნველობის ქვეშ“.        
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იურიდიული მომსახურებით უზრუნველყოფა.1140 საქართველოს სახალხო დამცველი 

დადებითად აფასებს ზემოხსენებულ აქტივობას და იმედს გამოთქვამს, რომ 

ხელისუფლება შეასრულებს აღებულ ვალდებულებებს.  

 

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ფარგლებში ფუნქციონირებს მოქალაქეობის 

არმქონეობის სამუშაო ჯგუფი, რომლის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა 

საქართველოში მოქალაქეობის არმქონეობის შესამცირებლად და თავიდან ასაცილებლად, 

სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავება და კომისიისთვის შესაბამისი 

რეკომენდაციების წარდგენა. სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში 2019 წელს, სამწუხაროდ, 

მხოლოდ ერთი შეხვედრა გაიმართა, რომელზეც მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებრივ 

მდგომარეობასთან დაკავშირებით საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში ასახული პრობლემური საკითხები განიხილეს.1141 სამუშაო 

ჯგუფის საქმიანობამ მნიშვნელოვანი გავლენა შეიძლება იქონიოს მოქალაქეობის არმქონე 

პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების პროცესებზე, ამიტომ უაღრესად 

მნიშვნელოვანია, რომ მას ჰქონდეს წინასწარ განსაზღვრული სამუშაო გეგმა, იყოს 

აქტიური და შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან მჭიდრო კოორდინაციით რეალური 

შედეგების მიღწევაზე ორიენტირებული. 

 

პრობლემაა ისიც, რომ  მოქალაქეობის არმქონეობის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის1142 

მოქმედების ამოწურვის მიუხედავად, ახალი სამოქმედო გეგმა ჯერაც არ შეუმუშავებიათ. 

შექმნილ ვითარებაში გაურკვეველია სახელმწიფო ხედვა, ერთი მხრივ, 2020 წელს ან/და 

შემდგომ წლებში, რა ღონისძიებები გატარდება გლობალური სამოქმედო გეგმით1143 

განსაზღვრულ ამოცანებზე საპასუხოდ და, მეორე მხრივ, საქართველოში მოქალაქეობის 

არმქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.             

 

წინადადებები 

 

 საქართველოს პარლამენტს: 

 

 საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის მქონე პირებისთვის 

საქართველოს მოქალაქეობის ნატურალიზაციით მოპოვების ხელშეწყობის მიზნით, 

                                                   
1140 მოქალაქეობის არმქონე სტატუსის მაძიებელი პირი ვერ აკმაყოფილებს „პირის გადახდისუუნარობის 

დადასტურების წესის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 ივნისის №424 

დადგენილების მე-2 მუხლით დადგენილ გადახდისუუნარობის კრიტერიუმს, ვინაიდან მას არ 

მიუწვდება ხელი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციაზე.      

1141 შეხვედრა გაიმართა 2019 წლის 28 მაისს. 

1142 დამტკიცებულია მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის მოქალაქეობის არმქონეობის 2017 წლის 

28 დეკემბრის შეხვედრის ოქმი.   

1143 „მოქალაქეობის არმქონეობის დასრულების შესახებ“ გაეროს გლობალური სამოქმედო გეგმა 2014-2024 

წლებისთვის.  
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შემცირდეს „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულის 

კანონის მე-12 მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით დადგენილი 

საქართველოში ცხოვრების 10-წლიანი ვადა 

 იმსჯელოს „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონის 29-ე მუხლის პირველ ნაწილში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რომელიც 

კრძალავს მოქალაქეობის საკითხზე პრეზიდენტის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრებას. 

 

რეკომენდაციები 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 

 „მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2006 წლის 22 აგვისტოს №225/ნ ბრძანებაში, პირდაპირ მიეთითოს 

საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი, როგორც 

ბენეფიციარი, ბინადრობის ნებართვის ტიპის მიუხედავად. 

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიას: 

 დამტკიცდეს მოქალაქეობის არმქონეობის დასრულების 2020 და შემდგომი წლების 

სამოქმედო გეგმა, რომელშიც მაქსიმალურად ფართოდ აისახება ღონისძიებები 

მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის პრობლემურ 

საკითხებთან  დაკავშირებით.  
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თავი მეორე 

მშობლების უფლებები და მოვალეობები 

შვილების მიმართ 

  

 მუხლი 1197. მშობელთა თანასწორუფლებიანობა შვილების მიმართ  

შვილების მიმართ მშობლებს თანაბარი უფლება-მოვალეობები აქვთ. ბავშვს აქვს 

უფლება ცხოვრობდეს და იზრდებოდეს ოჯახში.  

  

მუხლი 1198. მშობელთა მოვალეობანი შვილების მიმართ (18.12.2007 N 5624 

ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 
1. მშობლები უფლებამოსილი და ვალდებული არიან, აღზარდონ თავიანთი 

შვილები, იზრუნონ მათი ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი და სოციალური 

განვითარებისათვის, აღზარდონ ისინი საზოგადოების ღირსეულ წევრებად, მათი 

ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით. 

2. მშობლებს აქვთ ბავშვის რჩენის ვალდებულება.   

3. მშობლებს უფლება აქვთ, განსაზღვრონ, თუ ვისთან და სად უნდა იცხოვროს 

შვილმა. 

4. მშობლებს ევალებათ, დაიცვან თავიანთი არასრულწლოვანი შვილების 

უფლებები და ინტერესები, რაც მოიცავს შვილების ქონების მართვასა და გამოყენებას. 

5. მშობლებს ენიჭებათ უფლება და ეკისრებათ ვალდებულება, ჰქონდეთ 

ურთიერთობა თავიანთ შვილებთან, განსაზღვრონ თავიანთ შვილებთან მესამე პირთა 

ურთიერთობის უფლება.  

 6. მშობლები არასრულწლოვანი შვილების კანონიერი წარმომადგენლები არიან 

და განსაკუთრებულ რწმუნებულებათა გარეშე გამოდიან მათი უფლებებისა და 

ინტერესების დასაცავად მესამე პირებთან ურთიერთობაში, მათ შორის, სასამართლოში. 

 

მუხლი 11981. არასრულწლოვნის უფლება დაცვაზე 

1. არასრულწლოვანს აქვს დაცვის უფლება მშობელთა (სხვა კანონიერ 

წარმომადგენელთა) მხრიდან უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ. 

არასრულწლოვნის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დარღვევისას, მათ შორის, 

მშობელთა (ერთ-ერთი მშობლის) მიერ ბავშვის აღზრდასთან, განათლებასთან 

დაკავშირებული მოვალეობების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულებისას, 

ან მშობლის უფლების ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში, არასრულწლოვანს უფლება 

აქვს დამოუკიდებლად მიმართოს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოებს, 14 წლის 

ასაკიდან კი – სასამართლოს. 

 2. ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომლებისთვისაც ცნობილი გახდა 

არასრულწლოვნის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დარღვევის შემთხვევები, 

ვალდებულნი არიან ამის შესახებ შეატყობინონ მეურვეობისა და მზრუნველობის 

ორგანოებს არასრულწლოვნის ფაქტიური ადგილსამყოფლის მიხედვით. მეურვეობისა 

და მზრუნველობის ორგანოები, ამგვარი შეტყობინების მიღებისთანავე, ვალდებულნი 

არიან გაატარონ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები. 
(20.06.2003 N 2446) 
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მუხლი 1199. ბავშვის ინტერესების დაცვა (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 

მაისიდან) 
მშობლების უფლებები არ უნდა განხორციელდეს ისე, რომ ამით ზიანი მიადგეს ბავშვის 

ინტერესებს.   

 

მუხლი 1200. შვილების აღზრდა მშობლების ურთიერთშეთანხმებით  

1. შვილების აღზრდის ყველა საკითხს მშობლები ურთიერთშეთანხმებით წყვეტენ.  

2. მშობელთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში სადავო საკითხს წყვეტს სასამართლო 

მშობლების მონაწილეობით. ამ შემთხვევაში მშობლის უფლება, იყოს ბავშვის 

წარმომადგენელი სასამართლო დავასთან მიმართებით, შეჩერებულია. მეურვეობისა და 

მზრუნველობის ორგანო ნიშნავს ბავშვის წარმომადგენელს, რომელიც საქმის 

სასამართლოში განხილვის დროს ბავშვის ინტერესებს წარმოადგენს. (18.12.2007 N 5624 

ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)  
 

მუხლი 1201. არასრულწლოვანი შვილის საცხოვრებელი ადგილი  

            მშობლების განქორწინებისას (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 

1. თუ განქორწინების გამო ან სხვა მიზეზით მშობლები ცალ-ცალკე ცხოვრობენ, მათ 

შეთანხმებაზეა დამოკიდებული, თუ ვის ექნება უფლება, გადაწყვიტოს, ვისთან უნდა 

ცხოვრობდეს არასრულწლოვანი შვილი. 

2.  შეუთანხმებლობის შემთხვევაში დავას იმის თაობაზე, თუ ვისთან უნდა 

ცხოვრობდეს არასრულწლოვანი შვილი, წყვეტს სასამართლო ბავშვის ინტერესების 

გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში მშობლის უფლება, იყოს ბავშვის წარმომადგენელი 

სასამართლო დავასთან მიმართებით, შეჩერებულია. მეურვეობისა და მზრუნველობის 

ორგანო ნიშნავს ბავშვის წარმომადგენელს, რომელიც საქმის სასამართლოში განხილვის 

დროს ბავშვის ინტერესებს წარმოადგენს. 

  

მუხლი 1202. განქორწინებული ან ცალ-ცალკე მცხოვრები  

            მშობლების უფლებები და მოვალეობები შვილების  

            მიმართ (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 

1. მშობლებს თანაბრად აქვთ ყველა უფლება და მოვალეობა თავიანთი შვილების 

მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი განქორწინებული არიან ან ცალ-ცალკე 

ცხოვრობენ.  

2. მშობელს, რომელთანაც შვილი ცხოვრობს, უფლება არა აქვს, შეზღუდოს მეორე 

მშობლის უფლება-მოვალეობები. 

  

     მუხლი 1203. პაპისა და ბებიის უფლებები არასრულწლოვანი  

            შვილიშვილების მიმართ (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 

პაპასა და ბებიას უფლება აქვთ, ურთიერთობა იქონიონ თავიანთ არასრულწლოვან 

შვილიშვილებთან მაშინაც, როცა ისინი უშუალოდ არ მონაწილეობენ შვილიშვილების 

აღზრდაში. თუ მშობლები ან მეურვე/მზრუნველი უარს ეუბნებიან პაპასა და ბებიას 

შვილიშვილებთან ურთიერთობაზე, სასამართლოს შეუძლია დაავალდებულოს 
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მშობლები ან მეურვე/მზრუნველი, საშუალება მისცენ პაპასა და ბებიას, ურთიერთობა 

იქონიონ შვილიშვილებთან სასამართლოს მიერ დადგენილი წესით, თუ სასამართლო 

დაადგენს, რომ ეს ხელს არ შეუშლის ბავშვების ნორმალურ აღზრდას და ცუდ გავლენას 

არ მოახდენს მათზე. 

  

მუხლი 1204. არასრულწლოვანი შვილის დაბრუნების მოთხოვნის  

            უფლება (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 

მშობლებს უფლება აქვთ, მოითხოვონ არასრულწლოვანი შვილის დაბრუნება იმ 

პირისაგან, რომელიც მას თავისთან ამყოფებს კანონიერი საფუძვლის გარეშე. 

 

მუხლი 1205. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეზღუდვა (18.12.2007 N 5624 

ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 

1.  მშობლის უფლებები და მოვალეობები შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ 

სასამართლოს გადაწყვეტილებით, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 

2. სასამართლოს შეუძლია შეზღუდოს მშობლის ერთი ან რამდენიმე უფლება და 

მოვალეობა მშობლის სხვა უფლებებისა და მოვალეობებისაგან დამოუკიდებლად.  

3. მეურვეობა ან მზრუნველობა დგინდება იმ ბავშვის მიმართ, რომლის ორივე 

მშობელს შეეზღუდა მშობლის უფლება ან მოვალეობა ამ კოდექსის შესაბამისად.  

4. რამდენადაც ეს შესაძლებელია, მშობელს უნარჩუნდება ბავშვის რჩენის 

ვალდებულება, როცა მშობლის ყველა სხვა უფლება შეზღუდულია. 

  

მუხლი 12051. მშობლის უფლებებისა და  მოვალეობების შეჩერება (18.12.2007 N 5624 

ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 
1. სასამართლოს შეუძლია შეაჩეროს მშობლების უფლება, იყვნენ ბავშვის 

წარმომადგენლები სასამართლო წარმოების განმავლობაში, დავის გადაწყვეტამდე ამ 

კოდექსის 1200-ე და 1201-ე მუხლების შესაბამისად.  

2. როდესაც ამ კოდექსის 1251-ე მუხლის შესაბამისად მშობლები აცხადებენ 

ბავშვის გაშვილების შესახებ თანხმობას, მშობლის ყველა უფლება შეჩერებულია, თუ 

მშობლები ბავშვის გაშვილების შესახებ თანხმობაზე უარს არ განაცხადებენ 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში. 

3. თუ ნაპოვნია ბავშვი, რომლის ვინაობა, მშობლების ვინაობა ან მათი 

ადგილსამყოფელი უცნობია, მისი მშობლების უფლებები და მოვალეობები 

შეჩერებულად ჩაითვლება, სანამ: 

ა) დადგინდება მისი ან მისი მშობლების ვინაობა და ის დაუბრუნდება თავის 

ოჯახს; 

ბ) დადგინდება მისი მშობლების ვინაობა, რომლებიც თავს არიდებენ მშობლის 

უფლებებისა და მოვალეობების შესრულებას, და სასამართლო შეუზღუდავს ან 

ჩამოართმევს მათ მშობლის უფლებებსა და მოვალეობებს; 

გ) ბავშვი აღიარებული იქნება მიტოვებულად. 

 4. მეურვეობა და მზრუნველობა დგინდება იმ ბავშვის მიმართ, რომლის ორივე 

მშობლის უფლებები და მოვალეობები შეჩერებულია ამ მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების 

შესაბამისად. 
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მუხლი 1206. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების ჩამორთმევა (18.12.2007 N 

5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 
1. მშობლის უფლების ჩამორთმევა უკანასკნელი ზომაა, რის შესახებაც 

გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ან 14 

წლის ასაკს მიღწეული ბავშვის ინიციატივით, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული.  

2. მშობელს, რომელიც სისტემატურად თავს არიდებს მშობლის მოვალეობის 

შესრულებას და არაჯეროვნად იყენებს მშობლის უფლებებს – ბავშვს უხეშად ექცევა, 

მასზე უარყოფით გავლენას ახდენს ამორალური საქციელით, ან რომელიც ქრონიკული 

ალკოჰოლიკი ან ნარკომანია, ჩამოერთმევა მშობლის ყველა უფლება და მოვალეობა.  

3. თუ მშობლებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში არ 

განუცხადებიათ უარი ბავშვის გაშვილების შესახებ თანხმობაზე, მათ მშობლის 

უფლებები ჩამოერთმევათ სასამართლოს მიერ, მეურვეობისა და მზრუნველობის 

ორგანოს მიმართვის საფუძველზე. 

 4. ბავშვი, რომლის ორივე მშობელს ჩამოერთვა მშობლის უფლებები, ამ 

კოდექსის შესაბამისად უნდა იქნეს შვილად აყვანილი ან მას უნდა დაენიშნოს მეურვე ან 

მზრუნველი.  

 

მუხლი 1207. მშობლისუფლებამოვალეობაჩამორთმეული პირის  

            შვილის უფლებები (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 

მშობლისუფლებამოვალეობაჩამორთმეული პირი კარგავს ნათესაობაზე დამყარებულ 

ყველა უფლებას იმ შვილთან ურთიერთობაში, რომლის მიმართაც მას ჩამორთმეული 

აქვს მშობლის უფლება და მოვალეობა. შვილი, რომლის მშობელსაც ჩამოერთვა 

მშობლის უფლება და მოვალეობა, ინარჩუნებს ამ მშობლის მიმართ ნათესაობიდან 

გამომდინარე ქონებრივ უფლებებს, მათ შორის, მემკვიდრეობის მიღების უფლებას. 

  

მუხლი 1208. (ამოღებულია (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)) 

 

მუხლი 1209. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენა (18.12.2007 N 5624 

ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 
1. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენა შეიძლება მხოლოდ 

სასამართლო წესით, ბავშვის, ერთ-ერთი მშობლის ან მეურვეობისა და მზრუნველობის 

ორგანოს ინიციატივით. 

2. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენა შეიძლება მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება, რომ მშობლის უფლების შეზღუდვის ან ჩამორთმევის 

საფუძველი აღარ არსებობს. 

3. პირისათვის მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენისას 

სასამართლო ითვალისწინებს ბავშვის სურვილსაც, თუ მას შეუსრულდა ათი წელი. 

4. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენა არ დაიშვება იმ ბავშვის 

მიმართ, რომელიც სხვამ იშვილა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ შვილად აყვანა ბათილად 

იქნა ცნობილი. 
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5. მშობლის უფლებები და მოვალეობები ავტომატურად აღდგება შეჩერების ვადის 

ამოწურვის შემდეგ, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 

  

მუხლი 1210. შვილის ჩამორთმევა მშობლის უფლებებისა და  

            მოვალეობების ჩამორთმევის ან შეზღუდვის გარეშე (18.12.2007 N 5624 

ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 
1. თუ ერთ-ერთ ან ორივე მშობელთან შვილის დატოვება მშობლებისაგან 

დამოუკიდებელი მიზეზებით ბავშვისათვის საზიანოა, მეურვეობისა და 

მზრუნველობის ორგანოს შეუძლია ბავშვი მშობლების თხოვნის საფუძველზე დროებით 

მოათავსოს მესამე პირთან. 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მშობელს 

უნარჩუნდება მშობლის უფლებები და მოვალეობები. მესამე პირი, რომელთანაც ბავშვი 

მოათავსეს, ასრულებს ჩვეულებრივ, ყოველდღიურ საქმიანობას – უვლის ბავშვს, 

აძლევს განათლებას და აქცევს ყურადღებას. 

 

მუხლი 1211. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების გადაცემა (18.12.2007 N 5624 

ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 
1. ბავშვის ქონების მართვის უფლება კონკრეტულ ქონებასთან დაკავშირებით 

შეიძლება გადაეცეს ქონების მეურვეს მშობლების მიერ ნოტარიალურად ან, თუ 

ნოტარიუსი ხელმისაწვდომი არ არის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს 

მიერ დამოწმებული დოკუმენტის საფუძველზე. 

 2.  ბავშვის ქონების მართვის უფლება კონკრეტულ ქონებასთან დაკავშირებით 

შეიძლება გადაეცეს ქონების მეურვეს ანდერძის საფუძველზე. 
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gamoyenebuli ganmartebebi da Semoklebebi 

1. bavSvi - 18 wlamde asakis piri (arasrulwlovani);

2. Zaladoba - piris mier bavSvis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis
darRveva ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri,
seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT, miuxedavad imisa, es qmedeba ganxorcielda/
xorcieldeba ganzraxviT an/da ganzraxvis gareSe. Zaladobad miiCneva.

3. fizikuri Zaladoba - cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis
ukanono aRkveTa an  sxva iseTi moqmedeba, maT Soris, bavSvis fizikuri
dasjisken mimarTuli moqmedeba, romelic iwvevs  fizikur tkivils an tanjvas.
janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofilebloba,
rac iwvevs bavSvis janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

4. seqsualuri Zaladoba - bavSvTan sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis
muqariT an  msxverplis umweobis gamoyenebiT, aseve  srulwlovanis mier winaswari
SecnobiT 16 wlamde bavSvTan Zaladobis gareSe sqesobrivi kavSiri, seqsualuri
xasiaTis sxvagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba bavSvis mimarT;

5. fsiqologiuri Zaladoba - Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva iseTi
moqmedeba, maT Soris, ojaxis wevris mier/mimarT sisxlis samarTlis kodeqsis 111
muxlSi miTiTebuli an/da 1261 muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulebis Cadenisas
bavSvis mier gancdili Zlieri emociuri stresi, romelic iwvevs bavSvis pativisa
da Rirsebis Selaxvas an daSinebas;

6. iZuleba - bavSvis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos
qmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi uflebaa an/
da sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba,
maT Soris, iZulebiTi qorwineba, antisazogadoebriv saqmianobaSi Cabma an/da
Tanamonawileoba, nivTierebaTa avad moxmarebis, mowyalebis Txovnis, agreTve
bavSvis CarTvas SromiT saqmianobaSi, maT Soris, wvrilman vaWrobaSi, romelic
iwvevs misi sabaziso uflebebis (ganaTlebis, jansaR fizikur da mentalur
ganviTarebas) SezRudvas. iZulebad CaiTvleba bavSvis Sromis Sedegad mopovebuli
Tanxis mTliani an/da nawilobrivi miTviseba;

7. ugulebelyofa - mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris mier bavSvis fizikuri (maT Soris, kveba, higiena, sacxovrisi),
fsiqologiuri saWiroebebis daukmayofilebloba, sabaziso ganaTlebis uflebis
SezRudva, safrTxisagan daucveloba, dabadebis registraciis an/da bavSvisaTvis
piradobis damadasturebeli dokumentaciis mowesrigebisaTvis, agreTve
samedicino da sxva momsaxurebiT sargeblobisaTvis aucilebeli moqmedebebis
ganuxorcielebloba, Tuki mSobels (mSoblebs), sxva kanonier  warmomadgenels an/
da sxva pasuxismgebel pirs aqvs (aqvT) saTanado informacia, SesaZlebloba da
xeli miuwvdeba (miuwvdebaT)  Sesabamis momsaxurebaze;

8. mitovebuli bavSvi - arasrulwlovani, romelic "Svilad ayvanisa da mindobiT
aRzrdis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis Sesabamisad sasamarTlos mier aRiarebulia
mitovebulad da romlis mSobels (mSoblebs) am bavSvis mimarT CamorTmeuli aqvs
(aqvT) mSoblis ufleba-movaleobebi;

9. napovni bavSvi - 18 wlamde asakis ucnobi piri misi aRmoCenis momentidan vinaobis
dadgenamde;

10. miusafari bavSvi - quCaSi mcxovrebi da/an momuSave arasrulwlovani, romelic
identificirebulia aseTad, "specializebul dawesebulebaSi piris moTavsebisa
da am dawesebulebidan misi gayvanis wesisa da pirobebis damtkicebis Sesaxeb"
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saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris 2010 wlis 
26 Tebervlis N52/n brZanebiT gansazRvruli Sesabamisi uflebamosilebis mqone 
socialuri muSakis mier referirebis procedurebis Sesabamisad;

11. bavSvis ojaxis wevri - deda, mama, papa, bebia, Svili (geri), mSvilebeli, mSvileblis
meuRle, mindobiT aRzrdas daqvemdebarebuli piri, mimRebi mSobeli (dedobili,
mamobili), meurve, mzrunveli, da, Zma, meuRle, yofili meuRle, meuRlis
mSoblebi, siZe, rZali, agreTve pirebi, romlebic erToblivad ewevian an eweodnen
erTian saojaxo meurneobas da maTi ojaxis wevrebi;

12. sxva pasuxismgebeli piri - piri (garda am muxlis "e" qvepunqtiT gaTvaliswinebuli
pirisa), romelTanac samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis
safuZvelze faqtobrivad imyofeba/cxovrobs arasrulwlovani, romlis zrunvisa
da kanonieri interesebis dacvis valdebulebac dakisrebuli aqvs mas amave
samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze;

13. Zaladobis msxverpli bavSvi - arasrulwlovani, romlis konstituciuri
uflebebi da Tavisuflebebi dairRva ugulebelyofiT an/da fizikuri,
fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT da romelsac
msxverplis statusi ganusazRvra saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros
Sesabamisma samsaxurma an/da sasamarTlo organom an/da ojaxSi Zaladobis
msxverplis statusis ganmsazRvrelma jgufma (msxverplis identificirebis
jgufma). msxverplad CaiTvleba agreTve bavSvi, romelic samarTlebrivi aqtis
an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad
imyofeba/cxovrobs sxva pasuxismgebel an nebismier sxva pirTan, romelmac
ganaxorciela misi konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRveva
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT da romelic moZaladisgan gancalkevebul iqna socialuri
muSakis mier.

14. moZalade - ojaxis wevri, romelic axorcielebs ojaxis sxva wevris
konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas ugulebelyofiT
an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an
iZulebiT. moZaladed CaiTvleba agreTve sxva pasuxismgebeli an nebismieri
sxva piri, romelic axorcielebs masTan samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo
samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad myofi/mcxovrebi
arasrulwlovnis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT;

15. saagento - saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli sajaro samarTlis iuridiuli piri -
socialuri momsaxurebis saagento;

16. meurveobisa da mzrunvelobis organo - saagento da misi teritoriuli organoebi;

17. regionuli sabWo - saagentos, rogorc meurveobisa da mzrunvelobis
organos saTaTbiro organo, romlis uflebamosileba da funqciebi ganisazRvreba
kanonmdeblobiT;

18. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

19. bavSvTa specializebuli dawesebuleba - saaRmzrdelo dawesebuleba (maT Soris,
miusafar bavSvTa TavSesafari), krizisuli centri, dRis centri, tranzituli
centri, krizisuli intervenciis TavSesafari da dedaTa da bavSvTa TavSesafari,
agreTve saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
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saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) 
msxverplTa, dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis filiali - 
bavSvTa saxli;

20. TavSesafari - ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) msxverplTa,
dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis momsaxurebis
dawesebuleba, romelic sTavazobs Sesabamis momsaxurebebs trefikingisa da ojaxSi
Zaladobis msxverplebs, dazaralebulebsa da maTze damokidebul pirebs;

21. saagentos uflebamosili piri - saagentos specialuri uflebamosilebiT
aRWurvili piri, romelic dadgenili meTodologiis Sesabamisad axorcielebs
ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis Seswavla-Sefasebas;

22. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

23. mindobiT aRzrda - saxelmwifosa da mimReb ojaxs Soris dadebuli
xelSekrulebis safuZvelze mimRebi ojaxis mier bavSvis an 18 wlamde asakis
ganridebas daqvemdebarebuli piris movla da aRzrda;

24. gadaudebeli SemTxveva _ mdgomareoba, romelic safrTxes uqmnis bavSvis
sicocxles an/da janmrTelobas an SeiZleba gamoiwvios misi sikvdili an
janmrTelobis mdgomareobis mkveTri gauareseba momdevno 24 saaTis ganmavlobaSi.
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Tavi 1.

Sesavali

1.1.  saxelmZRvanelos mizani

bavSvis keTildReobisa da usafrTxoebaze zrunva yvela profesiis adamianis Tu 
organizaciis valdebulebaa. bavSvTa dacva Zaladobisa da ugulebelyofisgan socialur 
muSakTa profesiuli cxovrebis mniSvnelovani nawilia da isini umniSvnelovanes rols 
asruleben, rogorc bavSvze Zaladobis da ugulebelyofis prevenciis, aseve Zaladobis 
da ugulebelyofis gamovlenis saqmeSi. xolo, maTi roli msxverplTa dacvasa da 
reabilitaciaSi, unikaluri da Seucvlelia.  saxelmZRvanelo  mizania uaxlesi da 
samecniero mtkicebulebebze dafuZnebuli informaciis miwodeba socialuri 
muSakebisTvis, rac maT daexmarebaT:

I. bavSvze Zaladobis SemTxvevebis aRmoCenasa da masTan gamklavebaSi;

II. xels Seuwyobs Zaladobis msxverpl an potenciur msxverpl bavSvebze zrunvis
procedurebis gaumjobesebas;

III. gaaumjobesebs sxvadasxva dawesebulebaTa da struqturaTa Soris TanamSromlobas
bavSvze Zaladobis SemTxvevebSi;

IV. uzrunvelyofs bavSvis usafrTxoebas da misi keTildReobis gaumjobesebas;

V. xels uwyobs profesionalTa codnis gazrdas da profesionalebis mxardaWeras;

VI. bavSvze Zaladobis sakiTxebze  sazogadoebrivi  cnobierebis amaRlebas.

1.2.  definicia

msoflio jandacvis organizaciis ganmartebiT, „bavSvTa mimarT Zaladobasa da sastik 
mopyrobas Seadgens fizikuri da emociuri Zaladobis yvela forma, seqsualuri 
Seuracxyofa, ugulebelyofa an daudevari mopyroba, an komerciuli an sxva saxis 
eqsploatacia, rac iwvevs bavSvis janmrTelobis, sicocxlis, ganviTarebisa da Rirsebis 
faqtiur an potenciur zians, pasuxismgeblobasTan, ndobasa da ZalasTan dakavSirebul 
konteqstSi“.

bavSvze Zaladobis formebia:

fizikuri Zaladoba _ nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac “aRmzrdelobiTi“ mizniT; 

emociuri (fsiqologiuri) Zaladoba  _ qcevebi, romelTa mizania akontrolos, marTos bavSvis 
moqmedebebi da emociebi misi damorCilebis mizniT: damamcirebeli metsaxeliT mimarTva, 
muqara, iseTi saqcielis dabraleba, romelic mas ar Caudenia da sxva. bavSvze Zaladobaa 
mozrdilTa Cxubi bavSvis TandaswrebiT. emociuri Zaladoba SeiZleba vlindebodes calke 
an SeiZleba warmoadgendes fizikuri an seqsualuri Zaladobis Semadgenel nawils;

seqsualuri Zaladoba _ bavSvis gamoyeneba seqsualuri miznebisaTvis: seqsualuri 
metyvelebiT devna, erotiuli elferis alersi, TvalTvali,  bavSvisTvis pornografiuli 
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24. gadaudebeli SemTxveva _ mdgomareoba, romelic safrTxes uqmnis bavSvis
sicocxles an/da janmrTelobas an SeiZleba gamoiwvios misi sikvdili an
janmrTelobis mdgomareobis mkveTri gauareseba momdevno 24 saaTis ganmavlobaSi.
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suraTebis gadaReba, seqsualuri Sinaarsis filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis 
daTvalierebis nebarTva an xelSewyoba,  gaupatiureba an gaupatiurebis mcdeloba, sasqeso
organoebis demonstrireba, Ria saubrebi seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis 
gaRviZebis mizniT, sisxlis aRreva (incesti), sxeuliT vaWrobis iZuleba da sxva. 

ugulebelyofa _ bavSvis sicocxlis, janmrTelobisa da ganviTarebisaTvis aucilebeli 
saWiroebebis (sakvebi, sacxovrebeli, tansacmeli, movla, meTvalyureoba, yuradReba, 
ganaTleba, samedicino daxmareba da sxva) regularuli daukmayofilebloba mSoblis 
Tu meurvis mxridan, obieqturi mizezebis gamo (siRaribe, fsiqikuri daavadebebi, 
gamoucdeloba) an amgvari mizezebis gareSe. 

1.3.  bavSvze Zaladobis Sedegebi

Zaladoba yovelTvis seriozul zians ayenebs bavSvis janmrTelobas. bavSvze Zaladoba 
SeiZleba sxvadasxva formiT ganxorcieldes, magram Zaladoba yovelTvis seriozul zians 
ayenebs bavSvis janmrTelobas, ganviTarebasa da socializacias, zogjer ki safrTxes 
uqmnis mis sicocxles. Zaladobis myisier Sedegebs miekuTvneba: fizikuri dazianebebi, 
mwvave fsiqologiuri problemebi; arsebobs mtkicebulebebi, rom ufrosebSi gamovlenili 
mravali daavadeba – gulis iSemiuri daavadebebi, sasunTqi da saWmlis momnelebeli 
sistemebis qronikuli daavadebebi,  simsivne da sxva – bavSvobaSi gadatanil ZaladobasTanaa 
dakavSirebuli.

bavSvebs, romlebic Zaladobas ganicdian,  fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRvevebi 
aReniSnebaT. dadgenilia, rom Zaladobis an travmis zemoqmedeba gavlenas axdens 
ganviTarebis procesSi myof bavSvis tvinze. im  bavSvebis Tavis tvini, romlebic xSirad 
ganicdian stress, fizikuri, seqsualuri Zaladobis an xangrZlivi ugulebelyofis saxiT, 
mTel TavianT resursebs garemoSi arsebuli safrTxis daZlevasa da gadarCenaze xarjaven. 

bavSvebi, romlebic Zaladobas ganicdian, xSirad CamorCebian Tanatolebs simaRliT, 
woniT an orive maCvenebliT erTdroulad. isini ufro gvian iwyeben siaruls, laparaks, 
iSviaTad icinian, cudad swavloben. aseT bavSvebs xSirad aReniSnebaT enurezi (Sardis 
Seukavebloba), metyvelebis problemebi, mavne Cvevebi (TiTebis wova, frCxilebis kvneta 
da sxva).

Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi, magram, arsebobs bavSvebis 
kategoria, romlebic sastiki mopyrobis „risk-jgufs” Seadgenen. mravalricxovan 
gamokvlevaTa Tanaxmad, riskis jgufSi Sedian bavSvebi, romelTa dedebic sistematurad 
ganicdian Zaladobas, Svilad ayvanili, bavSvTa saxlis aRsazrdelebi an „arasasurveli 
bavSvebi”. hiperaqtiuri, agreTve SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi aseve miekuT-
vnebian am jgufs, radgan xSirad aiZuleben  TavianT  mSoblebs maTi aRzrdis siZneleebiT 
gamowveuli imedgacruebebi da stresebi ganicadon. 

TviTon bavSvebi iSviaTad yvebian gadatanili Zaladobis Sesaxeb. xSirad maT arc ki ician 
da arc esmiT, rom mozrdilebi ar unda iqceodnen ase. bavSvebi Tavs damnaSaved Tvlian, 
isini daSinebulebi arian, maT rcxveniaT, ar ician, vis da rogori sityvebiT SeuZliaT 
uambon, eSiniaT, rom aravin daujerebT. 

Zaladobagancdili bavSvi mudmivi stresis mdgomareobaSi imyofeba, da Tu daxmarebis 
gareSe davtovebT, ukve mozrdil cxovrebaSi es masSi seriozul pirovnul gadaxrebs, 
Seuqcevad fsiqologiur problemebs gamoiwvevs.
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bavSvze Zaladobis socialuri da ekonomikuri Sedegebi: bavSvze Zaladoba uaryofiT 
zegavlenas axdens rogorc bavSvis  janmrTelobasa da ganviTarebaze, aseve ojaxebsa 
da sazogadoebaze. Zaladobagancdil bavSvebs darRveuli aqvT kavSiri ufrosebTan. ar 
aqvT TanatolebTan urTierTobis unari, mwiri codnisa da saWiro unarebis naklebobis 
gamo ver axerxeben  avtoritetis mopovebas skolaSi da sazogadoebaSi, zogjer aRiarebas 
kriminalur da asocialur garemoSi pouloben; aReniSnebaT alkoholisa da narkotikebis 
mimarT ltolva. zrdasrul asakSi, ojaxis Seqmnisas, SesaZloa seriozulma sirTuleebma 
iCinos Tavi. 

Zaladobis Sedegad miRebuli dazianebebi xSirad xangrZliv mkurnalobas saWiroebs, 
rac ojaxs finansurad mZime tvirTad awveba.  fsiqologiuri problemebi da sakuTari 
SesaZleblobebis gamovlenis sirTuleebi, romlebic aReniSnebaT Zaladobis msxverpl 
bavSvebs, ekonomikur problemas uqmnis maT zrdasrul asakSi.

1.4.  istoriuli mimoxilva

kacobriobis istoria savsea bavSvisadmi araRirseuli da sastiki damokidebulebis 
magaliTebiT. Tumca, uZvelesi droidanve  daiwyo garkveuli kategoriis  bavSvebis gansa-
kuTrebuli  mowyvladobis gacnobiereba da bavSvebze Zaladobis mimarT Seuwynareblobis 
saxelmwifo poziciis Camoyalibeba. 

dReisaTvis arsad da aravin davobs imis Taobaze, rom bavSvi daculi unda iyos Zaladobisa 
da ugulebelyofisgan, magram Tanamedrove samyaros  mainc ver vuwodebT usafrTxos.  
msoflio statistika SemaSfoTebelia - bavSvebze Zaladobis SemTxvevebma imata; sul ufro  
xSiria bavSvis janmrTelobisa da sicocxlis  xelyofis SemTxvevebi. bavSvebze Zaladoba 
seriozuli problemaa rogorc ganviTarebadi qveynebisTvis, sadac SimSili, omebi, 
normaluri sacxovreblis Tu jandacvis ararseboba TvalSisacemia, aseve - ganviTarebuli 
saxelmwifoebisTvisac. bavSvze Zaladoba problemaa saqarTveloSic. 

saqarTveloSi bavSvze Zaladobis sakiTxebi tabuirebuli iyo wlebis ganmavlobaSi da masze 
saubrebi mxolod 2000 wlidan daiwyo. am sakiTxisadmi sistemur doneze midgoma 2008 
wlidan iwyeba, rodesac  bavSvTa dacvis da keTildReobis mimdinare reformaSi bavSvze 
Zaladobis prevencia da Zaladobis msxverplTa dacva da daxmareba erT-erT prioritetul 
mimarTulebad gamoiyo. am mniSvnelovan gadawyvetilebas win uZRvoda 2007-2008 wlebSi 
Catarebuli gaeros bavSvTa fondis kvlevebi - “saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zaladobis 
erovnuli kvleva“ da “erovnuli kvleva saqarTvelos skolebSi Zaladobis Sesaxeb“.  kvlevam 
gamoavlina, rom saqarTveloSi bavSvTa mimarT Zaladoba iseve xSirad gvxvdeba, rogorc 
evropasa da sxva qveynebSi, sadac kvlevis msgavsi instrumenti gamoiyenes - saqarTveloSi 
mcxovrebi biWebis da gogonebis daaxloebiT 80% ganicdida sxvadasxva formis fizikur 
(79,8%) Tu fsiqologiur (82,3%) Zaladobas. 

bavSvTa Zaladobisgan dacvis sistemuri saxelmwifoebrivi midgomis damadasturebeli 
mniSvnelovani nabijia “bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis“ 
damtkiceba (2010 weli da 2016 weli ), romlis Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis 1 2

saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris, saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministrisa da saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2010 wlis 7 ivnisis  erToblivi brZaneba  N152/n - N496 - N45/n bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb.

 saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, 2016 wlis 12 seqtemberi.
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gamovlena, SemTxvevis marTva procedurebiT gansazRvruli kompetenciebis farglebSi da 
referireba evaleba yvela dawesebulebas, romelic urTierTobs bavSvTan.

mTavrobis dadgenileba bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis  damtkicebasTan 
erTad, gulisxmobs rom am procedurebSi CarTulma TiToeulma saministrom, maT Soris 
Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis saministrom, unda SeimuSaos detaluri 
procedurebi (Sida instruqciebi) Sesabamisi TanamSromlebisTvis (muxli 6.7). 

garda amisa, saWiroa profesionalebisaTvis gankuTvnili gaidlainebis SemuSaveba, romelic
Seicavdes detalur saxelmZRvanelo informacias bavSvTa mimarT Zaladobis identifika-
ciis, samuSao procedurebisa da teqnikis, aseve profesionalebis rolis Sesaxeb refera-
lis sxvadasxva doneze (identifikacia, Sefaseba, Careva, monitoringi) da maTi profesiuli 
saqmianobis mowesrigebis regulaciebs.

3

3 gaeros bavSvTa fondis 2013 welis kvlevis - “bavSvTa mimarT Zaladoba saqarTveloSi“ rekomendaciebis mixedviT.
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Tavi 2.

bavSvze Zaladobis epidemiologia

2.1. gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) generaluri mdivnis samsaxuris 
kvleva bavSvebis mimarT Zaladobis Sesaxeb - 2006 weli

gaerTianebuli erebis organizaciam (gaero) 2001 wels gaeros generaluri asambleis 
TxovniT, Caatara kvleva `Zaladoba bavSvTa mimarT“. kvlevis mizani iyo mTel msoflioSi 
bavSvze Zaladobis problemebis Seswavla da am problemis mogvarebis gzebis Zieba. kvleva 
gamoqveynda 2006 wels da igi Catarda gaeros damoukidebeli eqspertis - paulo serxio 
pineiros xelmZRvanelobiT. kvleva efuZneboda koncefcias, romlis mixedviTac, bavSvs 
aqvs ufleba iyos daculi Zaladobisagan. es ufleba Camoyalibebulia `gaeros bavSvis 
uflebaTa konvenciis me-19 muxlSi, romelic warmoadgens saerTaSoriso xelSekrulebas 
da mas msoflios qveynebis umravlesoba awers xels. 

ZiriTadi informacia Segrovda kiTxvarebis saSualebiT. kiTxvari Seavso 133-ma qveyanam. 
kiTxvari respodentisagan moiTxovda mis qveyanaSi bavSvebze Zaladobis faqtebis detalur 
aRweras, agreTve, saxelmwifos mxridan bavSvze Zaladobaze reagirebisa da misi aRkveTis 
mizniT miRebuli zomebis Sesaxeb informacias. 

kvlevis Sedegad aRmoCnda, rom bavSvze Zaladoba SeimCneva msoflios yvela qveyanaSi da 
yvela sazogadoebaSi ganurCevlad socialuri fenisa, kulturisa, eTnikuri kuTvnilebisa 
an warmomavlobisa. kvlevam daadastura, rom Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes nebismier 
adgilze. ufro metic, miuxedavad imisa, rom adamianebis umetesobisaTvis cnobilia 
bavSvis uflebebis Sesaxeb, maT ician, rom bavSvi saWiroebs dacvas, raTa jansaR pirovnebad 
Camoyalibdes, bevr qveyanaSi bavSvze Zaladoba daSvebulia, radgan amis nebas iZleva iq 
arsebuli adaT-wesebi. 

kvlevis Sedegad dadginda: 

(WHO) monacemebiT, 2002 wels mTel msoflioSi
fizikuri ZaladobiT gardaicvala 53 000 bavSvi; 

is ganicdis, rogorc sityvier, aseve fizikur Zaladobas; 

aiZulebdnen daemyarebinaT sqesobrivi kavSiri an sxvagvarad Zaladobdnen masze 
seqsualurad;

Cautarda sasqeso organoebis mutilacia (operacia sasqeso organoebis dasaxiCrebis 
gamo).

(ILO), 2004 wels 218 milioni bavSvi iyo
Cabmuli SromaSi, aqedan 126 milioni asrulebda saxifaTo samuSaos, xolo 5-7 milioni 
bavSvi iZulebiT samuSaos asrulebda (iZulebiTi da savaldebulo Sroma); 1.8 milioni 
bavSvi Cabmuli iyo prostituciasa da pornografiaSi, xolo 1.2 milioni bavSvi iyo 
trefikingis msxverpli; 2002 wels bavSvebis mkvlelobis maCveneblebi orjer maRali 
iyo Rarib qveynebSi, vidre mdidar qveynebSi (100 000 mosaxleze _ 2,58 Rarib qveynebSi, 
1,21 _ mdidar qveynebSi). 
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3
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fizikuri Zaladoba farTod aris gavrcelebuli yvela regionSi. 

2.2. msoflio kvleva ojaxSi bavSvze Zaladobis Sesaxeb

msoflio jandacvis organizacia 2016 wels gamoaqveyna naSromi INSPIRE - Svidi 
strategia bavSvze Zaladobis dasasruleblad.  am naSromis mixedviT  bolo wlebis 
ganmavlobaSi msoflios 96 qveyanaSi 1 miliardma bavSvma ganicada emociuri, fizikuri da 
seqsualuri Zaladoba, rac bavSvTa (2-dan -18 wlamde) mosaxleobis  naxevaria. amasTanave 
gasaTvaliswinebelia, rom bavSvze Zaladobis SemTxvevebi dafarulia, rac dasturdeba 
globaluri monacemebis meta analiziT - magaliTad, bavSvebis mier gakeTebuli Setyobineba 
seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi 30-jer, xolo fizikuri Zaladobis SemTxvevaSi 75-jer 
ufro xSiria, vidre qveynebis mier oficialurad registrirebuli SemTxvevebi. 

gogonebi gansakuTrebiT mowyvladebi arian seqsualuri Zaladobis mimarT - magaliTad 
sicocxlis ganmavlobaSi gadatanili seqsualuri Zaladobis monacemTan 18%-Si gvxvdeba 
seqsualuri Zaladoba gogonaze, xolo biWebSi es monacemi utoldeba 8%-s. gogonebze 
seqsualuri moZaladeebi arian mamakacebi. gogonebze Zaladoba umetes SemTxvevebSi xdeba 
im garemoSi, sadac igi wesiT daculad unda grZnobdes Tavs - saxlSi, skolaSi, gzaze 
skolasa da saxls Soris, TemSi. gogonebze Zaladobis SemTxvevebi didia humanitaruli 
krizisebis, iZulebiTi gadaadgilebis da post-konflituri situaciebis dros. zogadad, 
samidan erTi gogona 15-dan 19-wlamde asakSi iyo emociuri, fizikuri an seqsualuri 
Zaladobis msxverpli.

2.3  bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva saqarTveloSi

2007 wels gaeros bavSvTa fondis SekveTiTa da samTavrobo da arasamTavrobo seqtorebis 
TanamSromlobiT saqarTveloSi Catarda bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva. 
kvlevis ZiriTadi mizani iyo saqarTveloSi bavSvze Zaladobis xasiaTisa da masStabis 
dadgena. kvleva asaxavs Zaladobis im SemTxvevebs, romelic saqarTveloSi mcxovreb 
bavSvebs ukavSirdeba. kvleva iZleva miTiTebebs Zaladobis Sedegebisagan bavSvTa dacvis 
meqanizmisa da Zaladobis prevenciis Sesaxeb. 

erovnuli kvleva saqarTveloSi or etapad warimarTa. pirveli etapi 2007 wels bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebs swavlobda ojaxebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi, meore 
etapze _ 2008 wels, Seswavlili iqna skolebSi bavSvze Zaladobis sakiTxi. 

kvlevis Sedegebi: 

quCaSi, alkoholi/narkotikis gamoyeneba, nacnobis mkvleloba, iaraRis gamoyeneba, 
ufrosebs Soris dartyma/cema) - 49.1%. 

sagniT cema, daniT damuqreba) - 54.0%. 

  INSPIRE: seven strategies for ending violence against children, © World Health Organization 2016
  Ending violence against children: six strategies for action. New York: UNICEF; 2014.
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daCagvra, daTrgunva/Sercxvena) - 59.1%. 

Sexeba, seqsualuri urTierTobis mcdeloba) -7.8%. 

TavSi/saxeSi dartyma, Tmis moqaCva, panRuris amokvra, tkena/dazianeba, TiTebis 
gadagrexa, mogudva, dabma, daWra) - 71.1%. 

galanZRva, nivTis moparva/gatexa, ganzrax damcireba, Tavi sulelad agrZnobina) - 61.5%. 

tansacmlis iZulebiT gaxda, gaixada tansacmeli, Seexo bavSvis sxeulis intimur 
nawils, aiZula bavSvi misi sxeulis intimur nawils Sexeboda, aiZula bavSvs seqsualuri 
urTierToba) - 16.6%. 

tkena/dazianeba, TavSi/saxeSi dartyma, panRuris amokvra, TiTebis gadagrexa. mogudva, 
dabma, daWra) -  47%. 

mimarTva, nivTis moparva/gatexva, cudi SefasebiT damuqreba) - 47.5%. 

tansacmlis iZulebiT gaxda, Seexo bavSvis sxeulis intimur nawils, aiZula bavSvs 
misi sxeulis intimur nawils Sexeboda - 5.6%.  respondentTa mier aRwerili yvelaze 
gavrcelebuli sasjeli iyo bavSvis cema sajdomze SiSveli xeliT, saxriT. xolo 4.5%-
ma es 10-ze metjer gaakeTa.

zogadi daskvnebi 

aRmzrdelobiT dawesebulebebSi; 

Tanatolebisagan;

bavSvze seqsualuri Zaladoba saWiroebs damatebiT kvlevas. 

2.4  bavSvze Zaladobis statistikuri monacemebi bavSvTa dacvis (referirebis) 
proceduris damtkicebis Semdeg

bavSvTa dacvis (referirebis) proceduris damtkicebis Semdeg (2010 w), bavSvze Zaladobis 
SemTxvevebis gamovlenis da referirebis SemTxvevebis raodenoba progresulad  izrdeba. 
socialuri momsaxurebis saagentos, bavSvze Zaladobis SemTxvevebis miRebaze da 
reagirebaze pasuxismgebeli organos statistikuri monacemebiT mixedviT, suraTi Semdegia 
- 40 SemTxveva 2009 wels, 90 SemTxveva 2010 w., 142 SemTxveva 2011 w., 208-2012 w., 
320 – 2013 w., 362 – 2014 w., 691 - 2015 w.; 775 – 2016 wels. 
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fizikuri Zaladoba farTod aris gavrcelebuli yvela regionSi. 

2.2. msoflio kvleva ojaxSi bavSvze Zaladobis Sesaxeb

msoflio jandacvis organizacia 2016 wels gamoaqveyna naSromi INSPIRE - Svidi 
strategia bavSvze Zaladobis dasasruleblad.  am naSromis mixedviT  bolo wlebis 
ganmavlobaSi msoflios 96 qveyanaSi 1 miliardma bavSvma ganicada emociuri, fizikuri da 
seqsualuri Zaladoba, rac bavSvTa (2-dan -18 wlamde) mosaxleobis  naxevaria. amasTanave 
gasaTvaliswinebelia, rom bavSvze Zaladobis SemTxvevebi dafarulia, rac dasturdeba 
globaluri monacemebis meta analiziT - magaliTad, bavSvebis mier gakeTebuli Setyobineba 
seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi 30-jer, xolo fizikuri Zaladobis SemTxvevaSi 75-jer 
ufro xSiria, vidre qveynebis mier oficialurad registrirebuli SemTxvevebi. 

gogonebi gansakuTrebiT mowyvladebi arian seqsualuri Zaladobis mimarT - magaliTad 
sicocxlis ganmavlobaSi gadatanili seqsualuri Zaladobis monacemTan 18%-Si gvxvdeba 
seqsualuri Zaladoba gogonaze, xolo biWebSi es monacemi utoldeba 8%-s. gogonebze 
seqsualuri moZaladeebi arian mamakacebi. gogonebze Zaladoba umetes SemTxvevebSi xdeba 
im garemoSi, sadac igi wesiT daculad unda grZnobdes Tavs - saxlSi, skolaSi, gzaze 
skolasa da saxls Soris, TemSi. gogonebze Zaladobis SemTxvevebi didia humanitaruli 
krizisebis, iZulebiTi gadaadgilebis da post-konflituri situaciebis dros. zogadad, 
samidan erTi gogona 15-dan 19-wlamde asakSi iyo emociuri, fizikuri an seqsualuri 
Zaladobis msxverpli.

2.3  bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva saqarTveloSi

2007 wels gaeros bavSvTa fondis SekveTiTa da samTavrobo da arasamTavrobo seqtorebis 
TanamSromlobiT saqarTveloSi Catarda bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva. 
kvlevis ZiriTadi mizani iyo saqarTveloSi bavSvze Zaladobis xasiaTisa da masStabis 
dadgena. kvleva asaxavs Zaladobis im SemTxvevebs, romelic saqarTveloSi mcxovreb 
bavSvebs ukavSirdeba. kvleva iZleva miTiTebebs Zaladobis Sedegebisagan bavSvTa dacvis 
meqanizmisa da Zaladobis prevenciis Sesaxeb. 

erovnuli kvleva saqarTveloSi or etapad warimarTa. pirveli etapi 2007 wels bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebs swavlobda ojaxebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi, meore 
etapze _ 2008 wels, Seswavlili iqna skolebSi bavSvze Zaladobis sakiTxi. 

kvlevis Sedegebi: 

quCaSi, alkoholi/narkotikis gamoyeneba, nacnobis mkvleloba, iaraRis gamoyeneba, 
ufrosebs Soris dartyma/cema) - 49.1%. 

sagniT cema, daniT damuqreba) - 54.0%. 

  INSPIRE: seven strategies for ending violence against children, © World Health Organization 2016
  Ending violence against children: six strategies for action. New York: UNICEF; 2014.
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Tavi 3.

bavSvze Zaladobis mizezebi

Zaladoba individualuri, jgufuri, socialuri, kulturuli faqtorebis urTierTqmedebis 
Sedegia. calke aRebuli verc erTi faqtori ver xsnis, ratom iqceva erTi adamiani 
agresiulad, meore ki - ara, ratom xdeba erTgan Zaladobis meti SemTxveva, vidre sxvagan. 
ojaxSi, TemSi, socialur, kulturul da ekonomikur sivrceSi mravali faqtori arsebobs, 
romelTa urTierTqmedebam, SesaZloa, bavSvze Zaladobis provocireba moaxdinos, an 
piriqiT, - Zaladobis safrTxe Seamciros.

risk-faqtorebi, romlebic xels uwyoben bavSvze Zaladobis gavrcelebas, SeiZleba daiyos 
individualur/pirovnul urTierTobaTa, sazogadoebriv/TemSi arsebul da socialur 
risk-faqtorebad.

a) individualuri/pirovnul urTierTobaTa risk-faqtorebi

mSoblebTan da mzrunvelebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

rom arTmevs mas unars, izrunos bavSvze;

araadekvatur qcevas avlens;

periodSi;

bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

xasiaTi);

ganviTarebaSi  CamorCena,  qronikuli daavadeba);

(agresiuloba, impulsuroba da sxva) an fsiqikuri   janmrTelobis problemebi;
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Semcirebas;

urTierTobebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

problemebi, simartovis da umweobis gancdebi, mudmivi  daZabuloba, bavSvis aRzrdaSi
xelSewyobis Sewyveta, dava bavSvze meurveoba/mzrunvelobis Taobaze;

seqsualuri orientaciis, uZlurebis an cxovrebis stilis mizeziT;

b) sazogadoebrivi/TemSi arsebuli risk-faqtorebi

nakleboba;

g) socialuri risk-faqtorebi

an, zogadad, Zaladobas sxvebis mimarT, fizikuri dasjis CaTvliT;

da qalebisaTvis;

bavSvis statuss akninebs;
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Tavi 4

bavSvis ganviTarebis bio-fsiqo-socialuri aspeqtebi da 
maTi mniSvneloba bavSvze Zaladobis identificirebis da 

Zaladobis msxverpli bavSvis dacvis procesSi

4.1 bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi

asakobrivi Taviseburebebis codna xels uwyobs bavSvebis ukeT gagebas da dadebiTad aisaxeba 

bavSvTan komunikaciis xarisxze; bavSvis dacvis da misi keTildReobis gaumjobesebaze. 

bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi da mosalodneli reaqciebi asakebis mixedviT

mniSvnelovania imis codna, rom CamoTvlili maxasiaTeblebi ganxiluli unda iyos 
bavSvebis individualur TaviseburebebTan da bavSvis ganviTarebis Tanamedrove donesTan 
konteqstSi, aseve, imis gaTvaliswinebiT, rom zogierTi bavSvi sxvebze ufro swrafad 
viTardeba.

dabadebidan 1 wlamde (Cviloba)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba

1-dan 3 wlamde (adreuli)

kognituri ganviTareba

yoveli nivTi;
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pirovnuli da emociuri ganviTareba

usafrTxoebas ganapirobeben;

socialuri ganviTareba

gagebas;

3-dan 6/7 wlamde (skolamdeli)

kognituri ganviTareba

Sesaxeb, aqvT drois gancda;

gamiznulad;

Soris.

pirovnuli da emociuri ganviTareba
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socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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TanatolebiT.

11-dan 13/14 wlamde (sqesobrivi momwifebis periodi)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

da Secbuneba-dabneulobas;

usamarTlobis gancda);

siyvarulis moTxovnilebasTan erTad;

socialuri ganviTareba

14-dan 18 wlamde (mozardoba)

kognituri ganviTareba

logikurad azrovneba uZneldebaT;

pirovnuli da emociuri ganviTareba
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socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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midrekileba;

darwmunebulobaze;

lizebas sakuTari Zalebis rwmenis gazrdas, TviTdamkvidrebis da TviTrealizaciis-
ken swrafvas.

socialuri ganviTareba

samarTlianobas, Tanasworobas, Rirsebas;

garemomcvelTa Sexeduleba;

safuZveli.

4.2. mijaWvuloba

Cvilobis asakidan adamiani socialuri da emociuri ganviTarebis ramdenime fazas gadis. 
pirvel, yvelaze axlo da mniSvnelovan kavSirs Cvili amyarebs dedasTan an im adamianTan, 
vinc  masze zrunavs. britanelma fsiqiatrma da fsiqoanalitikosma, jon boulbim (1907-
1990) SeimuSava  bavSvis ganviTarebis Tanamedrove Teoria - mijaWvulobis Teoria (1969) da  
am pirveli, yvelaze mWidro da Zlieri emociuri kavSiris asaRniSnad gamoiyena termini 
„mijaWvuloba“.

mijaWvuloba - Zlieri emociuri urTierTkavSiri or adamians Soris, romelic 
ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi erTmaneTs scildebian.

bavSvi, sakuTari usafrTxoebis misaRwevad da TviTgadarCenis uzrunvelsayofad, 
instinqturad miiswrafvis dadebiTi urTierTobebis damyarebisa da SenarCunebisaken. 
rogorc wesi, bavSvs myari da sando mijaWvuloba im adamianis mimarT uyalibdeba, romelic 
masze zrunavs. jansaRi mijaWvuloba bavSvebs garemomcvel samyaroSi usafrTxoebis 
grZnobas uRvivebs, samyaros SemecnebaSi, swavlasa da ganviTarebaSi exmareba. arasando 
mijaWvulobis Camoyalibebis dros, mzrunvelebi, SesaZloa, uzrunvelhyofdnen bavSvis 
fizikur saWiroebebs, rogoricaa sakvebi, TavSesafari, tansacmeli, sisufTave, magram ver 
axerxebdnen emociuri siTbos bavSvamde mitanas.
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patara bavSvs ar ZaluZs Tavis dacva, ar SeuZlia sxva, alternatiuli mzrunvelis povna 
Tavisi saWiroebebis dasakmayofileblad. bavSvis arCevani xSirad ukiduresad SezRudulia, 
roca mzrunveli mas pasuxobs ignorirebiT, agresiiT an araprognozirebadi qceviT. droTa 
ganmavlobaSi amgvari reaqciebi bavSvSi dabneulobas, gaurkvevlobas da xSir SemTxvevebSi 
mijaWvulobis deficits warmoSobs.

TviTgadarCenis survilidan gamomdinare, bavSvebi Semgueblurad pasuxoben amgvar 
garemoze. rogorc wesi, isini Zvelebur midgomas aRar inarCuneben, TavianTi saWiroebebis 
dakmayofilebas aRar moiTxoven da gaurbian mzrunvelTan urTierTobas, radgan am 
urTierTobas maTTvis SeSfoTeba, tkivili da SiSi mohqonda. 

mijaWvulobis ganviTarebis fazebi

Cvili  mSoblebs urTierTobisken ubiZgebs, maTTan siaxlove awynarebs. Cvili cnobs 
dedis suns, xmas, arCevs dedis nakvTebs. bavSvi jer dedaze mijaWvuli araa, amitom sxva 
adamianebTan darCenas ar aprotestebs.

(momvlelze) da ucxo adamianze gansxvavebulad reagirebs bavSvi swavlobs, rom misi 
qmedebebi irgvliv myofTa qcevas ganapirobebs. iwyeba ndobis ganviTareba. 

momvlelis (dedis) mimarT mijaWvuloba aSkaraa. bavSvSi Cndeba separaciuli (ganSoreba) 
SfoTva, roca mas mSobeli tovebs. is mousvenari xdeba da SfoTvas ganicdis („7 Tvianebis 
SfoTva“).

ganviTareba bavSvebs SesaZleblobas aZlevs, garkveulwilad gaTvalon mSoblis dabruneba. 
amitom ganSorebis mimarT protesti klebulobs. bavSvebi mSoblebTan molaparakebas, 
”vaWrobas”iwyeben.

mijaWvulobis tipebi 

1. sando mijaWvuloba

2. arasando mijaWvuloba: ganridebuli,  ambivalenturi da dezorganizebuli.

sando mijaWvulobis qceviTi gamovlinebebia: 

gamocdileba, rom is mSobels yovelTvis axsovs.

aris Tbili, mgrZnobiare, Tanmimdevruli, roca swrafad reagirebs bavSvis tirilze.

„sando bazas“, advilad poulobs megobrebs, advilad umklavdeba stress, aqvs kargi
TviTSefaseba.

arasando - ganridebuli mijaWvulobis dros bavSvi ar miiltvis dedisken fizikur 
kontaqtze. is damoukidebelia, dedisgan ar iRebs TanagrZnobas, gulgrilia da mowyenili, 
roca raRac awuxebs an stkiva ar iTxovs daxmarebas, yvelas erideba. aseT SemTxvevebSi deda 
(an adamiani, romelic masze zrunavs) xSir SemTxvevaSi emociurad miuwvdomelia. dedas ar 
moswons, rom bavSvi maszea damokidebuli da yoveli damoukidebeli qmedebis SemTxvevaSi 
aqebs mas. Sedegad, bavSvi SeiZleba iyos agresiuli, braziani da daumorCilebeli, ris 
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gamoc SeiZleba ar uyvardeT jgufSi da aRmoCndes izolaciaSi.

arasando - ambivalenturi mijaWvulobis SemTxvevaSi, bavSvi ar aris darwmunebuli, 
rom mSoblis ndoba SeiZleba, rom safrTxis SemTxvevaSi is daculi iqneba da miiRebs 
TanagrZnobas mSoblisgan. aseTi bavSvi bevrs tiris, ebRauWeba dedas da momTxovnia. deda 
an is  adamiani, romelic bavSvze zrunavs, aris  araTanmimdevruli, qaoturi da Znelia 
misi qcevis ganWvreta. Sedegad, bavSvi aris mousvenari, daZabuli  da SfoTavs, Zalian 
aris damokidebuli ufrosebze, aRmzrdelebi mas an aTamameben,  an ubrazdebian. SeiZleba 
gaxdes jgufSi „gantevebis vaci“.

arasando-dezorganizebul mijaWvulobisas, bavSvi mSoblis mimarT SiSs gamoxatavs. mas 
uWirs grZnobebisa da qcevebis kontroli, emociebis gamoxatva, ar icis, vis SeiZleba 
endos da vis – ara. mas axasiaTebs Senelebuli  moZraobebi,  disociaciebi, gaSeSeba, 
„gayinuli“ saxis gamometyveleba, guneba-ganwyobilebis swrafi cvlileba. mSobeli 
bavSvis mimarT uyuradRebo da gulgrilia, Tavs aridebs mas. xSirad mimarTavs  bavSvze 
Zaladobas da ugulebelyofas. Sedegad ki bavSvi Tavdapirvelad ,,aprotestebs“ mSoblis 
gulgrilobas. SemdgomSi is ,,wydeba“ mSobels, iketeba sakuTar TavSi, avlens Semdegi 
saxis qcevis formebs: tyuili, qurdoba, sxvisi saku rebis ganadgureba, sakuTari 
Tavis dazianeba, Zaladoba sxvebze. 

dezorganizebuli mijaWvulobis mizezebia:

urTierTobisas. magaliTad, mSoblis safrTxis Semcveli (SemaSinebeli) qceva an
„SeSinebuli“, zedmetad frTxili qceva, aseve - umweo qceva.

bavSvobaSi gadatanili Zaladoba, romelsac mozrdilobaSi sakuTar Svilze imeorebs.

rogorc irkveva, mozrdilTa disfunqciebi saTaves maT bavSvobaSi iRebs. bavSvis nebismierma 
amgvarma Semgueblurma pasuxma SeiZleba araerTi garTuleba gamoiwvios grZelvadian 
periodSi, maT Soris – ganviTarebis Seferxebebi socialuri, kognituri Tu emociuri 
funqcionirebis mxriv. 

Tu sicocxlis pirvel wels jansaRi mijaWvulobis Camoyalibeba ver moxerxda, ukve 
zrdasrul cxovrebaSi Tavs iCens Semdegi fsiqo-socialuri problemebi:

Sekavebis SeuZlebloba;

sayuradReboa, rom bavSvobaSi Casaxul am garTulebebs xangrZlivi efeqti aqvT
da isini adamians mTeli cxovreba Tan sdevs. Tumca, adamianTa umravlesobas aqvs
pirovnuli zrdis potenciali da Camoyalibebuli uaryofiTi gamovlinebebis
Sesacvlelad maT profesiuli daxmareba dasWirdebaT.
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Tavi 5.

Zaladobagancdili bavSvis emociuri da qceviTi niSnebi

siyvaruli, daculobis SegrZneba da gancda, rom masze zrunaven, bavSvis mniSvnelovani 
bazisuri saWiroebaa. rodesac es saWiroebebi ar kmayofildeba, bavSvi SeimuSavebs Tavis 
gadarCenis, dacviT strategiebs. 

dacviTi strategiebia:

a) ususurobis, gaubedaobis da sxvaze damokidebulebis demonstrireba: „Tu damTmobi
viqnebi, xels aRar maxleben“.

b) sakuTar TavSi Caketva, izolacia: „Tu yvelas CamovSordebi, Cemi moreva aravis moundeba“.

g) agresiuli, dominanturi, Zaladobrivi qceva: „Tu Zlieri viqnebi da Zalaufleba meqneba,
veravin verafers gamibedavs“. 

travmul movlenaze bavSvis sapasuxo reaqcia damokidebulia iseT faqtorebze, rogoricaa 
asaki, ganviTarebis done, aRzrdis kultura. 

Zaladobis msxverpli bavSvisTvis damaxasiaTebelia:

rom arakompetenturia;

TavSi eZebs: “raRac arasworad gavakeTe”, “Cemi bralia, ase ar unda meTqva” da a.S.;
TviTon cdilobs “gamosworebas”;

TanatolebTan normaluri urTierToba; Tvlis, rom TanatolTagan gansxvavdeba da
misi cxovrebac imitom aris gansxvavebuli;

rom gansakuTrebuli araferi xdeba;

asec unda iyos”;

adamianad Tvlis, romelic yuradRebas ar imsaxurebs.

Zaladobis mowme bavSvis Taviseburebebi

iZieben;
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gamoc SeiZleba ar uyvardeT jgufSi da aRmoCndes izolaciaSi.

arasando - ambivalenturi mijaWvulobis SemTxvevaSi, bavSvi ar aris darwmunebuli, 
rom mSoblis ndoba SeiZleba, rom safrTxis SemTxvevaSi is daculi iqneba da miiRebs 
TanagrZnobas mSoblisgan. aseTi bavSvi bevrs tiris, ebRauWeba dedas da momTxovnia. deda 
an is  adamiani, romelic bavSvze zrunavs, aris  araTanmimdevruli, qaoturi da Znelia 
misi qcevis ganWvreta. Sedegad, bavSvi aris mousvenari, daZabuli  da SfoTavs, Zalian 
aris damokidebuli ufrosebze, aRmzrdelebi mas an aTamameben,  an ubrazdebian. SeiZleba 
gaxdes jgufSi „gantevebis vaci“.

arasando-dezorganizebul mijaWvulobisas, bavSvi mSoblis mimarT SiSs gamoxatavs. mas 
uWirs grZnobebisa da qcevebis kontroli, emociebis gamoxatva, ar icis, vis SeiZleba 
endos da vis – ara. mas axasiaTebs Senelebuli  moZraobebi,  disociaciebi, gaSeSeba, 
„gayinuli“ saxis gamometyveleba, guneba-ganwyobilebis swrafi cvlileba. mSobeli 
bavSvis mimarT uyuradRebo da gulgrilia, Tavs aridebs mas. xSirad mimarTavs  bavSvze 
Zaladobas da ugulebelyofas. Sedegad ki bavSvi Tavdapirvelad ,,aprotestebs“ mSoblis 
gulgrilobas. SemdgomSi is ,,wydeba“ mSobels, iketeba sakuTar TavSi, avlens Semdegi 
saxis qcevis formebs: tyuili, qurdoba, sxvisi saku rebis ganadgureba, sakuTari 
Tavis dazianeba, Zaladoba sxvebze. 

dezorganizebuli mijaWvulobis mizezebia:

urTierTobisas. magaliTad, mSoblis safrTxis Semcveli (SemaSinebeli) qceva an
„SeSinebuli“, zedmetad frTxili qceva, aseve - umweo qceva.

bavSvobaSi gadatanili Zaladoba, romelsac mozrdilobaSi sakuTar Svilze imeorebs.

rogorc irkveva, mozrdilTa disfunqciebi saTaves maT bavSvobaSi iRebs. bavSvis nebismierma 
amgvarma Semgueblurma pasuxma SeiZleba araerTi garTuleba gamoiwvios grZelvadian 
periodSi, maT Soris – ganviTarebis Seferxebebi socialuri, kognituri Tu emociuri 
funqcionirebis mxriv. 

Tu sicocxlis pirvel wels jansaRi mijaWvulobis Camoyalibeba ver moxerxda, ukve 
zrdasrul cxovrebaSi Tavs iCens Semdegi fsiqo-socialuri problemebi:

Sekavebis SeuZlebloba;

sayuradReboa, rom bavSvobaSi Casaxul am garTulebebs xangrZlivi efeqti aqvT
da isini adamians mTeli cxovreba Tan sdevs. Tumca, adamianTa umravlesobas aqvs
pirovnuli zrdis potenciali da Camoyalibebuli uaryofiTi gamovlinebebis
Sesacvlelad maT profesiuli daxmareba dasWirdebaT.
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niSnebi;

Zaladobrivi qcevis mibaZvis riski;

piriqiT, iqneba, damyoli, rogorc msxverpli.

kanondamrRvevi bavSvis Taviseburebebi

mZafri STabeWdilebebis, Tavgadasavlebis Ziebisken, mSoblebsa da sxva mozrdilebze
Sokismomgvreli STabeWdilebis moxdenisa da am gziT maTgan aRiarebis mopovebisken
ubiZgebs.

-   Znelad gadaaqvs imedgacruebebi;
-   arasakmarisi TviTkontroli;
-   impulsuroba da agresiuloba;
-   daSvebuli Secdomebis, agreTve piradi da jgufuri antisocialuri qmedebebis
    simZimis arasaTanado Sefaseba;
-   moraluri principebis da socialuri prioritetebis ganuviTarebloba;
-   gulgriloba an cinikuri damokidebuleba sazogadoebrivi Rirebulebebis, maT 
    Soris, swavlis mimarT;
-   ar eTanxmeba da uaryofs samarTlebriv da moralur normebs;
-   xiblavs damnaSavis statusis  miReba;
-   mcdari warmodgena pirad Tavisuflebasa da damoukideblobaze;
-   damaxinjebuli warmodgena cxovrebaze, adamianTa urTierTobebze, awmyosa da 
    momavalze;
-   SurisZiebisken swrafva, zogjer „Sepyrobilia“ SurisZiebis gegmebiT.

grZelvadian mexsierebaze.

da sivrceSi;

arasrulad da zereled erTveba sapasuxo kontaqtSi;

miznebis misaRwevad;

da grZelvadian perspeqtivaSi, naklebad fiqrobs momavalze;
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xSirad  masze ufros
adamianebTan an TanatolebTan, advilad poulobs kriminalur motivacias.

ratom malaven  bavSvebi maT mimarT ganxorcielebuli Zaladobis faqtebs?

gaxmaureba;

Semdeg;

Zaladobis yvela formisTvis damaxasiaTebeli saerTo niSnebi

ganviTarebis Seferxeba - bavSvis ganviTarebis maxasiaTeblebis Seusabamoba asakobriv 
normasTan, magaliTad, siarulis dawyebis, metyvelebis aTvisebis da sxva.

regresia - ukve arsebuli unar-Cvevebis dakargva an ganviTarebis ufro dabal doneze 
dabruneba.

zrdis Seferxeba/SeCereba - bavSvis simaRlis da/an wonis Seusabamoba asakobriv normasTan, 
rac xSirad dakavSirebulia bavSvis araadeqvatur movlasTan an bavSvze mzrunveli piris 
socialur/sulier mdgomareobasTan.

mSoblebTan bavSvis aranormaluri urTierTmoqmedeba - bavSvebi Zalze mgrZnobiareni arian 
mSobelTa guneba-ganwyobilebebis mimarT da potenciuri konfliqtis CaxSobas cdiloben. 
Sedegad, arcTu iSviaTad xdeba rolebis inversia - bavSvi gansakuTrebulad mgrZnobiarea 
mSoblebis mdgomareobis mimarT da cdilobs Sesabamisi reagireba moaxdinos. Zaladobis 
msxverpl bavSvebs xSirad mSoblebis eSiniaT.

fsiqo-emociuri mdgomareobis darRveva - dabali TviTSefaseba, SfoTva, depresia, 
suiciduri mcdelobebi.

saskolo moswrebis mkveTri daqveiTeba.

problemuri an araadeqvaturi qceva - zogjer, gansakuTrebiT, patara bavSvebSi, SeiniSneba 
uCveulo mousvenroba/agzneba, SiSi, TamaSisa da mecadineobisadmi interesis dakargva, 
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da sivrceSi;

arasrulad da zereled erTveba sapasuxo kontaqtSi;
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da grZelvadian perspeqtivaSi, naklebad fiqrobs momavalze;
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araadeqvaturi qcevebi, romlebic ganpirobebulia imiT, rac bavSvma dainaxa an ganicada, 
magaliTad, Zaladoba an seqsualuri xasia is qmedebebi.

damTrgunveli grZnobebi da gancdebi - danaSaulis  da SiSis grZnobebi, usamarTlobis 
gancda; zogierTi bavSvi fiqrobs, rom maT ar daimsaxures mozrdilTa siyvaruli, rom 
isini arasasurvelni arian. zogi bavSvi SurisZiebis gegmebs awyobs, zogi ki Zaladobas 
imeorebs sxvebTan mimarTebaSi. 

bavSvebi, romlebic ojaxSi Zaladobis Semswreebi arian, igive simptomebs avlenen, rasac 
Zaladobis msxverpli bavSvebi

moZalade mSoblebis qceviTi gamovlinebebi

momxdarSi dazaralebulis dadanaSauleba;

samedicino daxmarebisTvis, xSirad - mxolod gareSe pirTa iniciativiT;

bavSvobaSi.
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Tavi 6

bavSvze Zaladobis sxvadasxva formis fizikuri niSnebi

6.1. fizikuri  Zaladoba 

fizikuri Zaladobaa nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac „aRmzrdelobiTi“ mizniT.

arsebiTi kiTxva, romelic sakuTar Tavs unda davusvaT, aris Semdegi: SeiZleboda Tu ara, 
rom es travma bavSvs SemTxveviT gasCenoda, uneblieT mosvloda? iseTma aSkara fizikurma 
niSnebma, rogoricaa sisxlCaqcevebi, damwvrobis kvali, SeSupebebi, kopebi, nakawrebi, 
Wrilobebi, Calurjebebi da kanis sxva dazianebebi, motexilobebi, naWrilobevebi 
sxvadasxva xarisxis SexorcebebiT - unda SegvaSfoTos da vecadoT, gavarkvioT, Tu ra 
moxda. mniSvnelovania gavacnobieroT, Seesabameba Tu ara bavSvis ganmartebebi dazianebebis 
Sinaarss; sxva sityvebiT rom vTqvaT, aris Tu ara monaTxrobi sando da asaxavs Tu ara 
realur movlenebs.

Zaladobaze, SesaZloa, miuTiTebdes mocemuli an warsulSi arsebuli dazianebebi. 
aucilebelia am eWvebis gafantva an dadastureba.  arsebobs simptomTa da niSanTa 
CamonaTvali, magram es aris saeWvo maxasiaTeblebis CamonaTvali, romlebic, SesaZloa, 
bavSvis mimarT Zaladobaze miuTiTebdes.

Cvilis sxeulze arsebuli Wrilobebi da sisxlCaqcevebi  Zaladobis seriozul formaze 
miuTiTebs. aseT dros maRalia Sinagani dazianebebis albaToba da amitom aucilebelia 
Sesabamisi gamokvlevebis Catareba.

fizikuri Zaladobis identificirebisas, gansakuTrebiT mniSvnelovania anamnezSi arsebuli 
saeWvo niSnebis gaanalizeba, magaliTad: 

tkenia);

dalurjebebi, nawiburebi, nakawrebi);

ar mogeridoT damatebiTi SekiTxvebis dasma. magaliTad, Tu ori Tvis bavSvs Tavi aqvs 
gatexili, iqneb es sxva ramem gamoiwvia da ara sawolSi kotrialma. 

Zaladobis Sedegad ganviTarebuli fizikuri dazianeba SeiZleba iyos sxvadasxvagvari - 
msubuqi nakawri Tu Calurjeba, motexili Zvlebi, tvinis Seryeva, Sinagani organoebis 
(Tirkmlebis, RviZlis, filtvebis, naRvlis buStis da sxva) dazianeba. Zaladobam SeiZleba 
sikvdilic ki gamoiwvios. 
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araadeqvaturi qcevebi, romlebic ganpirobebulia imiT, rac bavSvma dainaxa an ganicada, 
magaliTad, Zaladoba an seqsualuri xasia is qmedebebi.
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samedicino daxmarebisTvis, xSirad - mxolod gareSe pirTa iniciativiT;

bavSvobaSi.
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bavSvze Zaladobis yvelaze xSiri da advilad amosacnobi gamovlinebaa kanis dazianeba. 
Zaladobagancdili bavSvebis 90%-s mxolod zedapiruli dazianebebi aReniSnebaT: 

bavSvze Zaladobis da/an daavadebis gamosavlenad mniSvnelovania samedicino dawesebulebis 
droulad CarTva. 

6.1.1. sisxlCaqcevebi

araZaladobriv sisxlCaqcevebs pirdapiri kavSiri aqvs 5 wlamde bavSvis ganviTarebis 
donesTan. umoZrao  Cvilebis sxeulze arsebuli  sisxlCaqcevebi Zalian iSvaTadaa 
gamowveuli araZaladobrivi mizezebiT.  amitomac  amgvari SemTxvevebi safuZvlianad unda 
iqnes gamokvleuli. biWebs da gogonebs sisxlCaqcevebis arsebobis Tanabari albaToba aqvT. 
sxeulis garkveuli nawilebis dazianeba Zalzed iSviTadaa gamowveuli SemTxveviTobebiT 
(waqceviT da sxva):

     cevebi: majebze, barZayebze, dundulebze, muxlebze, genitaliebze.

mniSvnelovania dazianebebis bavSvis asakTan, ganviTarebis donesTan da istoriasTan 
mimarTebaSi ganxilva.   SemTxveviTi dazianebebi ZiriTadad Tavs iCenen sxeulis wina da 
Zvlovan adgilebSi. yuradReba miaqcieT specifikur dazianebebs, rogoricaa dartymis, 
cemis kvali (qamriT, wkepliT, maTraxiT, joxiT), romelic ZiriTadad rbil qsovilebze 
gvxvdeba.

mniSvnelovania sisxlCaqcevebis xandazmulobis dadgena, Tumca kvlevebma aCvena, rom 
SeuiaraRebeli TvaliT SeuZlebelia sisxlCaqcevis xandazmulobis zustad gansazRvra. 
sizuste damkvirveblis mixedviT varirebs, rogorc dazianebis uSualo naxvisas, agreTve 
fotosuraTebis daTvalierebis dros.

sisxlCaqcevebis SemTxvevaSi aucilebelia ojaxis istoriis codna  hematologiur 
daavadebebTan mimarTebaSi, xolo diferencirebuli diagnozi unda gatardes qvemoT 
CamoTvlis daavadebebTan da mdgomareobebTan. fizikuri Zaladobis dasadgenad da/an sxva 
daavadebebis gamovlenisTvis eqimis CarTva aucilebelia. 
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medikamentebiT;

zogierTi tradicia SesaZloa Zaladobac iyos;

mSoblebma, SesaZloa, Tqvan, rom bavSvs advilad uCndeba “Calurjebebi“, rasac, TavisTavad,  
gansakuTrebuli Rirebuleba ar gaaCnia. roca bavSvi da mSobeli sisxlCaqcevas 
araadekvaturad xsnis, saWiroa misi Semowmeba koagulopaTiur daavadebebze (sisxlis 
Sededebis darRveva). aseve gasaTvliswinebelia, rom koagulopaTiuri  daavadebebi ar 
gamoricxaven sxeulis ganzrax dazianebebs da piriqiT.

6.1.2. nakbenebi

nakbeni  yovelTvis  cxovelis, bavSvis Tu zrdasrulis  mier   miyenebuli  dazianebaa.  
mniSvnelovania nakbenTa Taviseburebebis codna. 

cxovelebi: Sinaur ZaRlebs oTxi gamokveTili eSvi aqvT. isini sigrZiT sakbeC kbilebs 
mniSvnelovnad aRematebian. amitomac ZaRlis nakbeni ZiriTadad eSvebis mier gamowveul 
mrgval an samkuTxa naCxvletebs warmoadgens. amas garda,  kbilebis mier Semowerili forma 
V-s mogvagonebs.

adamianebi: adamianebs ufro mrgvlovani TaRebi aqvT, laTinuri -s msgavsi. 
eSvebic naklebad gamokveTilia da Sesabamisad, nakbenze Tanabrad Cans eSvebisa da sakbeCi 
kbilebis kvali.

bavSvisa da zrdasrulis nakbenebi: bavSvisa da zrdasruli adamianis nakbenebs Soris ar 
aris didi da advilad SesamCnevi gansxvavebebi. amitom xSirad maTi garCeva SeuZlebelic 
kia. mTavari gansxvaveba zomaa.

6.1.3. motexilobebi

bavSvisaTvis Zvlis gatexva did Zalisxmevas saWiroebs. nebismieri motexilobis SemTxveva 
saguldagulod unda iqnes Seswavlili. ZaladobiT gamowveuli motexiloba xSirad 
farulia, gansakuTrebiT xSiria neknebis dazianeba.

rac ufro mcirewlovania bavSvi, miT metia imis albaToba, rom is Zaladobis msxverplia. 
SemTxveviTi motexilobebis 85% xuT welze zemoT bavSvebSi gvxvdeba, ZaladobiT 
gamowveuli motexilobebis 80%-s ki 18 Tvis asakamde bavSvebSi vawydebiT. oTx Tvemde 
asakis bavSvebi, romlebsac motexiloba aReniSnebaT, gansakuTrebiT didi albaTobiT arian 
Zaladobis msxverplni.
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beWis Zvlis motexiloba: beWis spiraluri motexilobebi ar aris xSiri da metwilad 
ZaladobasTanaa mWidrod dakavSirebuli. mxris Zvlis nebismieri motexiloba, mxris 
sartylis garda,  bavSvze ganxorcielebul Zaladobaze eWvis safuZvelia.

mravlobiTi motexilobebi  ufro metad Zaladobis msxverplebSi gvxvdeba. 

neknebi: Tu bavSvs ar aqvs Zvlis daavadeba an ar aqvs gadatanili travma (magaliTad,  
avtosagzao SemTxveva), maSin, didi albaTobiT, gatexili neknebi gadatanil Zaladobaze 
miuTiTeben, gansakuTrebiT, patara bavSvebis SemTxvevaSi, is  yvelaze xSirad njRrevasTanaa 
dakavSirebuli.

barZayis motexiloba, rogoric ar unda iyos is; gansakuTrebiT yuradsaRebia barZayis 
motexiloba bavSvebSi, romlebic damoukideblad ar gadaadgildebian. mas Semdeg, rac bavSvs 
siaruli SeuZlia, man sirbilis dros dacemiT SeiZleba miiRos spiraluri motexiloba. 
metad gavrcelebulia barZayis Zvlis ganivi motexilobebi, romelic  rogorc SemTxveviTi, 
ise  Zaladobrivi gziT miRebuli travmebis dros viTardeba.

xerxemlis dazianebebi: gansakuTrebiT kisris, gulmkerdis  an  welis  midamoSi. aucilebelia 
mTliani xerxemlis suraTis  naxva. mas xSirad axlavs Tavis dazianeba. dazianebebi kisris 
areSi  bavSvis Zlieri SenjRrevis Sedegad Cndeba.

Zvlis Tavis (metafizis) motexiloba:   es SedarebiT iSviaTi motexilobaa. axalSobil bavSvebSi 
is SeiZleba dakavSirebuli iyos dabadebis dros miRebul travmasTan, fizioTerapiasTan 
an deformorebuli terfebis  “kastigTan“, SedarebiT mozrdil bavSvebSi ki is didi 
albaTobiT Zaladobaze miuTiTebs. 

Tavis qalas motexiloba: rogorc nebismieri sxva motexiloba, esec moiTxovs   Zalas. 
Txemis  Zvlis xazovani  dazianeba yvelaze xSiria. is  SeiZleba iyos rogorc SemTxveviTi, 
ise  ara SemTxveviTi  motexiloba.

xSirad, mxolod bavSvis sruli gamokvlevis Semdeg dgindeba Zvlebis motexilobis faqtebi. 
Zvlebis Sezrdis stadiebis mixedviT SeiZleba ganisazRvros, Tu rodis miiRo bavSvma 
travma. Sexorcebis sxvadasxva stadiaze arsebuli motexilobebi bavSvze Zaladobis erT-
erTi niSania.

mniSvnelovania  yuradRebiT Seswavla da masSi 
arsebuli iseTi faqtorebis gaTvaliswineba,  rogoricaa: 

yovelives? ra gavlena iqonia aman bavSvze? Tu daeca, saidan da ra zedapirze?

da  policiis CarTviT?
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gamokvlevebi, romlebic tardeba Zaladobis, daavadebis an sxva mdgomareobebis 
diferencirebisTvis:

warmoadgens. mxolod rentgenografiulma kvlevam, SesaZloa ar asaxos   realuri
suraTi, Sesabamisad xSir SemTxvevebSi saWiroa rentgenografiisaa da skanirebis
kombinireba;

bavSvebSi - rekomendirebulia ConCxis sruli gamokvleva.

yovel Cvils, miuxedavad imisa, aReniSneba Tu ara mas nevrologiuri simptomebi.
gaxsovdeT, kompiuteruli tomografiiT ar gamoCndeba Tavis qalis motexiloba.

6.1.4. muclis Rrus (intra-abdominaluri)  dazianebebi

muclis Rrus (intra-abdominaluri) dazianebebi sakmaod iSviaTia. yvelaze xSirad is sam 
wlamde bavSvebSi gvxvdeba. intra-abdominalur dazianebebs sikvdilis maRali maCvenebeli 
aqvs, gansakuTrebiT maSin, roca diagnozi dagvianebiTaa dasmuli.   rogorc irkveva,  RviZli 
yvelaze xSirad dazianebadi organoa.  Tumca nebismieri sxva organoc SeiZleba daziandes, 
gavrcelebulia muclis Rrus organoebidan wvrili nawlavis dazianeba. gansakuTrebiT 
xSiria iseT bavSvebSi, romlebzec Zaladobdnen, an romlebic raime ubedur SemTxvevaSi 
moyvnen (avtosagzao SemTxveva, dacema).  intra-abdominaluri dazianebebis  niSnebia:

tkivili, sefsisi;

aReniSneba garegani sisxlCaqcevebi;

gamokvlevebi, romlebic unda Catardes

eqimis mier gasinjva - daTvaliereba,
laboratoriuli gamokvleva

    sisxlis, Sardis analizi da sxva kvlevebi);

    kompiuteruli tomografia - gansakuTrebiT zustia muclis Rrus dazianebebis 
    aRmoCenisaTvis; 

    SesaZloa ultrasonografiis gamoyeneba; 

    gulmkerdis rentgeni dazianeb

    muclisa da gulmkerdis rentgeni (horizontaluri da vertikaluri) siTxisa da 
airebis donis gansazRvrisaTvis;

aris SemTxvevebi, rodesac, miuxedavad dazianebis arsebobisa, rentgenis suraTze 
dazianebuli kerebi ar Cans.
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6.1. 5. siTburi dazianebebi

damwvrobebi da nafufqebi sakmaod gavrcelebuli dazianebebia. maTi umravlesoba ganzrax 
araa miyenebuli da gamowveulia mSoblis uyuradRebobiT, xandaxan ugulebelyofiTac ki. 
SedarebiT iSviaTia ZaladobiT gamowveuli damwvrobebi. gansakuTrebiT mZime SemTxvevebSi,  
srulfasovani reabilitaciisTvis aucilebelia rekonstruqciuli qirurgiis gamoyeneba. 
SemTxveviTi damwvrobebi da dafufqvebi metwilad skolamdeli asakis bavSvebSi gvxvdeba.

dafufqvebi:  siTburi dazianebebis 70% cxeli siTxeebiTa gamowveuli. riskis jgufSi 
gansakuTrebiT patara bavSvebi arian, - isini xSirad miiltvian cxeli siTxiT savse 
WurWlisaken, rac zogjer kargad ar sruldeba. bavSvi SeiZleba daifufqos onkanis 
mduRare wyliTac. 

damwvrobebi: damwvroba SeiZleba gamoiwvios Sexebam gamaTbobelTan, cecxlTan, 
nakverCxalTan, uTosTan, asanTTan, sigaretTan, sanTelTan an nebismieri sxva cxeli 
zedapiris mqone saganTan. SesaZloa mzis damwvrobac.

siTburi dazianebebis suraTi

Zaladobisa da siTburi dazianebis dakavSireba xSirad sakmaod rTulia. swored amitom 
bevri SemTxveva Seutyobinebeli rCeba, gansakuTrebiT maSin, roca bavSvs sxva tipis 
dazianebebi ar aReniSneba. am problemis martivi gadaWris da mzamzareuli gza ar arsebobs. 
gadamwyveti faqtori eqimis gamocdilebaa. 

ZaladobiT miyenebul damwvrobaze SeiZleba miuTiTebdes:

diferenc reba daavadebasa da Zaladobas Soris

gamoiwvios damwvrobis msgavsi gaRizianeba;

ara SemTxveviTi dazianebi, rogorc wesi, gvxvdeba:

    terfebsa da mtevnebze;

    fexebsa da dundulebze;

    saxeze.

niSnebi, romlebic Zaladobriv qmedebebze miuTiTeben: 

sazRvrebiT;
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6.1.6 sxva araSemTxveviTi dazianebebi

fizikuri Zaladobisas vawydebiT Semdeg dazianebebsac:

gamoyenebiT gamowveuli dazianebebi;

mSobelTa monayolze. rogorc wesi, SemTxveviT daxrCobebi gvxvdeba 8 - dan 24 Tvem- 
       de asakis bavSvebSi. ufros bavSvebSi es SeiZleba miuTiTebdes Zaladobaze an epilef- 
     siaze (mozrdil bavSvebSi).

6.2. bavSvze seqsualuri Zaladoba 

xSirad seqsualuri Zaladoba sxva tipis ZaladobebTanaa dakavSirebuli. seqsualur 
ZaladobasTan gamklavebaSi TanamSromloba umniSvnelovanesia. am tipis Zaladobis 
arsebobisas aucilebelia samedicino eqspertis da/an eqimis adreuli CarTva. 

seqsualuri Zaladoba bavSvze sxvadasxva gziT SeiZleba gamovlindes: momxdari zogjer 
gasaubrebis dros SeiZleba amotivtivdes, zogjer eqimis mier gasinjvis dros. moZalades 
bavSvTan specifikuri urTierToba aqvs - is SeiZleba eferebodes da emuqrebodes. amitomac 
bavSvis mier Zaladobis gamoaSkaraveba iSviaTia, gansakuTrebiT urTierTobis adreul 
etapze. seqsualuri Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia istoriis, bavSvis qcevisa da 
fizikuri niSnebis  erTmaneTTan dakavSireba.

6.2.1. niSnebi da simptomebi romlebic bavSvze seqsualuri Zaladobis eWvs badebs:

a). vaginaluri sisxldena – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:

travma:

naadrevi momwifebuloba.

iSviaTi anatomiuri anomalia – hemangioma

b). reqtaluri sisxldena  – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:
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naxeTqebi, romelTa mizezi SeiZleba iyos Zlieri yabzoba, nawlavis anTebiTi 
daavadeba an Zaladoba; 

yabzoba, nawlavis anTebiTi daavadeba;

infeqciuri diarea;

polipi (iSviaTia).

g). vulvovaginiti  – savaraudo mizezi SeiZleba 
iyos:

gadametebuli masturbacia (sajaro, xelisSemSleli) rogorc wesi, masturbacia
sxeuls ar azianebs.

     basTan iyos dakavSirebuli. bavSvi gadamisamarTebuli unda iqnas sasamarTlo-same- 
     dicino SefasebisTvis.

d). enurezi :

SesaZloa fizikur mizezebTan dakavSireba, Tumca, rogorc wesi,  fsiqologiuri/
qceviTi faqtorebiTaa gamowveuli. diferencialuri diagnozis dasmisas seqsualuri
Zaladoba gaTvaliswinebuli unda iyos.

      mebs. romlebic, SesaZloa, seqsualuri ZaladobiT iyos gamowveuli.

e). qceviTi gamovlinebebi:

dasaxiCreba, momatebuli agresia, seqsualuri qceva, fsiqomotoruli darRvevebi.

CamorCena, SfoTva, gazrdili mijaWvuloba). Tu bavSvis Secvlili qcevis ukan aSka-
      ra mizezi ar dgas, sakiTxi safuZvlianad unda iyos Seswavlili.

v). garkveuli diagnostikuri  gamovlinebebi:

daavadebis da Zaladobis diferencireba

rogorc nebismieri sxva SemTxvevaSi, mniSvnelovania istoriis gaTvaliswineba. yuradReba 
miaqcieT Semdeg faqtorebs:
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aucilebelia samarTaldamcavi sistemis CarTva, rasac aucileblad mohyveba bavSvis
gamokiTxva/dakiTxva;

mxolod arsebiTi detalebi unda iqnes dazustebuli;

ilaparakos. ar dasvaT pirdapiri an Camagonebeli kiTxvebi da sityvasityviT CaiwereT
rogorc kiTxvebi, agreTve pasuxebic. yvelaferi, rasac bavSvi ityvis, SesaZloa,
gamoyenebul iqnas, rogorc samxili sasamarTloSi. miRebuli informacia SesaZloa
arasando gaxdes  miRebuli iseTi SekiTxviT, romelic Tavad Seicavs pasuxs an
miRebulia pirdapiri kiTxvebis dasmiT.

rodis unda Semowmdes bavSvis genitaliebi da anusi

situaciebSi is aucilebeli proceduracaa (magaliTad,  SardsawveTi gzis
infeqciis, enkoprezis, abdominaluri tkivilis, meqanikuri dazianebis dros).

sertificirebulma specialistma Caataros (sasurvelia gamocdileba seqsualur
Zaladobis sakiTxebSi), mniSvnelovania kolposkopia

 da kvlevis Sedegebis fotodokumentireba.
mniSvnelovania sqesobrivi gziT gadamdebi infeqciebis testireba - STI testi.

gamokvlevis meTodologia

rodesac arsebobs eWvi Zaladobaze, gamokvlevas atarebs Sesabamisi sertificirebuli 
specialisti. savaldebuloa, gamokvlevis dawyebamde bavSvisa da mSoblisagan/meurvisgan 
Tanxmobis miReba. gamokvlevis Catarebis meTodologia Semdegia:

taluri kvleva. saqalwule apkis kvleva sxva teqnikebis gamoyenebiT xdeba: magaliTad,
folis kaTeteris gamoyenebiT da sxva.

nimuSis asaRebad (sasamarTlo eqspertiza da sqesobrivad gadamdebi daavadebebis
testireba) gamoiyeneba sarke (mwvave dazianebebis arsebobis SemTxvevaSi proqtoskopi
naklebad diskomfortulia);

gafarToeba, SesaZloa, seqsualur Zaladobaze miuTiTebdes, Tumca, diagnozis
dasmis erTaderTi safuZveli ver iqneba.

mniSvnelovania bavSvis stomatologiuri daTvaliereba. yuradReba unda gamaxvildes 
kbilebis arqonaze, travmirebuli kbilebis arsebobaze, agreTve, piris RruSi rbili 
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qsovilebis dazianebaze. wina kbilebis arqona SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze 
oraluri sqesobrivi aqtis formiT. 

enisqveSa areSi sisxldena, SesaZloa, qveda ybis motexilobis Sedegi iyos. sisxlCaqcevebi 
rbil da magar sasaze SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze oraluri sqesobrivi 
aqtis formiT. 

mtkicebulebis Segroveba

mtkicebulebis Segro ebis sakiTxebSi kargad unda iyos gacnobierebuli yvela 
speci liasti, romelic bavSvze Zaladobis sakiTxebs exeba, maT Soris socialuri 
muSaki, miuxedavad imisa, mtkicebulebis Segroveba misi pirdapiri movaleba aris Tu ara.

iyos  Semgrovebeli, pacienti, TariRi, xelmowera da sxva informacia.

(gadamtani, laboratoriis mkvlevari).

SemTxvevidan 24 saaTis ganmavlobaSi;

pirdapiri mtkicebulebiTi mniSvnelobis nimuSebi: 

ucxo sxeuli an sxva organuli nivTierebis narCenebi;
laqa;
sisxli da Sardi narkotikze, alkoholze da sxva nivTierebebi;
anogenitaluri nacxi  spermisa da dnm-s Sesaswavlad.
gaurecxavi tansacmeli, TeTreuli, nebismieri sagani, romelsac, SesaZloa,
SemTxvevasTan kavSiri hqondes;

drois limiti mtkicebulebis mosapoveblad

seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi, yovelTvis aucilebelia sasamarTlo samedicino 
eqspertizis Catareba, Tumca, SedarebiT iSviaTia SemTxvevebi, rodesac msxverplis 
sasamarTlo-samedicino gamokvleva SemTxvevidan ramdenime saaTSi xdeba (dagvianebuli 
gamovlena, gawelili procedurebi da sxva). amitom, kargia, rodesac samedicino gamokvlevas 

adgili spermatozoidi sperma

vagina

anusi

piris Rru

tansacmeli/sawolis
TeTreuli

6 dRe

3 dRe

12–14 saaTi 
garecxvamde

12–18 saaTi

3 saaTi

–
garecxvamde
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atareben kargad momzadebuli specialistebi da arsebobs Sesabamisi teqnikuri garemo. 

seqsualuri ZaladobiT gamowveuli daavadebebis prevencia da marTva

daniSvna  da profilaqtikuri antibiotikebis gamowera sqesobrivi gziT gadamdebi
daavadebebis aRmoCenis SemTxvevaSi;.

gacdena, ugulebelyofa, problemuri urTierToba, ganviTarebaSi CamorCena,
infeqciebi, imunizacia, narkotikebisa da alkoholis Warbi moxmareba);

mSobelTan/mzrunvelTan da bavSvTan erTad. rCevisTvis mimarTeT virusologs da
ganaxorcieleT Sesabamisi gamokvleva da marTva.

6.3. emociuri Zaladoba

socialuri muSakisTvis yvelaze rTuli, albaT, emociuri Zaladobis aRmoCenaa.  
mniSvnelovania fsiqologebis CarTva. emociur Zaladobas xSirad fsiqologiur 
Zaladobasac uwodeben. 

emociuri Zaladoba erT-erTi yvelaze meti zianis momtani  formaa da mas TiTqmis 
yovelTvis  Tan axlavs Zaladobis sxva formebic. is Tavis TavSi moicavs ganuwyvetliv 
kritikas, yvelafris bavSvisTvis dabralebas, damcirebas, daSinebas, dacinvas, izolirebas. 
emociuri Zaladoba ufro metad zogad, gangrZobiT damokidebulebas Seexeba, vidre 
konkretul SemTxvevas.  emociuri Zaladoba mniSvnelovan zians ayenebs bavSvis mentalur 
da fizikur janmrTelobas, aferxebs mis ganviTarebas.

emociuri Zaladobis gamomwvevi mizezi SeiZleba iyos:

Zaladoba ojaxSi.

depresia, sxva fsiqikuri Tu fizikuri problemebi.

simptomebi da niSnebi, romlebic, SesaZloa (magram araa aucilebeli),  miuTiTebdnen emociur 
Zaladobaze:

1. Cvilebi:
kvebasTan dakavSirebuli problemebi, tirili, cudi Zili,  Seferxeba ganviTarebaSi.
advilad gaRizianebadoba, apaTiuroba.
SesaZloa, daaxasiaTon, rogorc “rTuli bavSvi“, “TiTqos Cemi araa“, “ar vuyvarvar“,
“ganebivrebulia“, “msunagia“ da ase Semdeg.

2. skolamdeli bavSvebi: qanqarisebri moZraoba, Tavis dartyma kedelze, iatakze, cudi
xasiaTi, agresiuloba. qcevis tipi apaTiuridan zeaqtiurobamde; Seferxeba
ganviTarebaSi, gansakuTrebiT lingvistur da socialur aspeqtebSi.

3. skolis moswavleebi: Sardis Seukavebloba, sirTuleebi adamianebTan urTerTobaSi,
cudi niSnebi, gacdenebi skolaSi, antisocialuri qceva. SiSi, usiyvarulobisa da
martoobis gancdebi.

38

qsovilebis dazianebaze. wina kbilebis arqona SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze 
oraluri sqesobrivi aqtis formiT. 

enisqveSa areSi sisxldena, SesaZloa, qveda ybis motexilobis Sedegi iyos. sisxlCaqcevebi 
rbil da magar sasaze SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze oraluri sqesobrivi 
aqtis formiT. 

mtkicebulebis Segroveba

mtkicebulebis Segro ebis sakiTxebSi kargad unda iyos gacnobierebuli yvela 
speci liasti, romelic bavSvze Zaladobis sakiTxebs exeba, maT Soris socialuri 
muSaki, miuxedavad imisa, mtkicebulebis Segroveba misi pirdapiri movaleba aris Tu ara.

iyos  Semgrovebeli, pacienti, TariRi, xelmowera da sxva informacia.

(gadamtani, laboratoriis mkvlevari).

SemTxvevidan 24 saaTis ganmavlobaSi;

pirdapiri mtkicebulebiTi mniSvnelobis nimuSebi: 

ucxo sxeuli an sxva organuli nivTierebis narCenebi;
laqa;
sisxli da Sardi narkotikze, alkoholze da sxva nivTierebebi;
anogenitaluri nacxi  spermisa da dnm-s Sesaswavlad.
gaurecxavi tansacmeli, TeTreuli, nebismieri sagani, romelsac, SesaZloa,
SemTxvevasTan kavSiri hqondes;

drois limiti mtkicebulebis mosapoveblad

seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi, yovelTvis aucilebelia sasamarTlo samedicino 
eqspertizis Catareba, Tumca, SedarebiT iSviaTia SemTxvevebi, rodesac msxverplis 
sasamarTlo-samedicino gamokvleva SemTxvevidan ramdenime saaTSi xdeba (dagvianebuli 
gamovlena, gawelili procedurebi da sxva). amitom, kargia, rodesac samedicino gamokvlevas 

adgili spermatozoidi sperma

vagina

anusi

piris Rru

tansacmeli/sawolis
TeTreuli

6 dRe

3 dRe

12–14 saaTi 
garecxvamde

12–18 saaTi

3 saaTi

–
garecxvamde
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4. mozardebi: depresia, sxeulis dazianeba, narkotikebisa Tu alkoholis Warbi
moxmareba, kvebiTi darRvevebi, dabali TviTSefaseba, agresiuloba da asocialuri
qceva;

damatebiTi niSnebi fizikuri gamokvlevisas

alersianoba, apaTiuroba da ase Semdeg.

destruqciuloba, zedmetad megobruloba da ase Semdeg.

emociuri Zaladobis sami mniSvnelovani faqtori

kvlevam aCvena, rom arsebobs emociuri Zaladobis ganmapirobebeli sami faqtori, romelTac  
saTanado yuradReba unda mieqces:

azartuli TamaSebi, alkoholisa Tu narkotikebis moxmarebasTan da ojaxSi
ZaladobasTan)

TiToeuli maTgani SesaZloa miuTiTebdes emociur Zaladobaze da saWiroebs Seswavlas.

emociuri Zaladobisa da ugulebelyofis kategoriebi

simwvave

emociuri Zaladobis simZimis Sefasebisas mniSvnelovnia mTeli rigi faqtorebis 
gaTvaliswineba, maT Sorisaa bavSvis asaki, Zaladobis xangrZlivoba, sixSire da bavSvis 
fsiqikuri adekvaturoba. gaiTvaliswineT, rom bavSvis didi asaki SeiZleba miuTiTebdes 
mxolod gvian aRmoCenaze da ara Zaladobrivi urTierTobis gvian dawyebaze.

emociuri Zaladobis SemTxvevaSi:

1. yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi, TiToeuli done yuradsaRebia;

2. gansazRvreT Zaladobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia
gaiareT;

3. mimarTeT bavSvTa dacvis samsaxurebs da gauziareT Tqvens xelT arsebuli informa-
cia.
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6.4. ugulebelyofa

nebismieri adamianis, profesionalis, romelsac bavSvTan Sexeba aqvs, pasuxismgeblobaa 
ugulebelyofis Tu sxva arasaTanado mopyrobis aRmoCena da Sesabamisi reagireba. 
socialur muSakis roli Seucvleli da mniSvnelovania bavSvis ugulebelyofis gamovlenasa 
da saTanado daxmarebis aRmoCenaSi.

6.4.1. ugulebelyofis formebi:

1. bavSvis fizikuri saWiroebebis ugulebelyofa (kveba, higiena, Cacma);

2. bavSvis samedicino saWiroebebis ugulebelyofa;

3. bavSvis sasicocxlo pirobebis ugulebelyofa (uyuradRebod datoveba, usafrTxoebis 
ugulebelyofa);

4. bavSvis inteleqtualuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad: bavSvi ver iRebs
saTanado ganaTlebas);

5. bavSvis socialuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad, bavSvs ar eZleva
TanatolebTan urTierTobis saSualeba).

rogorc wesi, ugulebelyofa qronikulia, Tumca is SeiZleba epizoduric iyos. amgvari 
SemTxvevebi xSiradaa dakavSirebuli  ojaxSi momxdar moulodnel cvlilebebTan Tu 
sirTuleebTan, magaliTad rogoricaa ganSoreba, depresia Tu sxva. mniSvnelovania imis 
gaTvalisiwineba, rom SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi gansakuTrebiT advilad 
SeiZleba gaxdnen ugulebelyofis msxverplni. rogorc wesi, ugulebelyofa siRaribesTanaa 
dakavSirebuli, Tumca mas SeiZleba SeZlebul ojaxebSic wavawydeT. 

6.4.2. ugulebelyofis niSnebi:

1. xSiri travmebi;.

2. acrebisadmi araTanmimdevruli damokidebuleba (argamocxadeba, xSiri dagvianeba da
ase Semdeg);

3. uyuradRebod datovebuli janmrTelobis problemebi;

4. zrunvis nakleboba (magaliTad, amindis Seusabamo Cacmuloba, dasvrili tansacmeli,
suni, daubaneli da sxva).

ugulebelyofili bavSvebi SesaZloa:

iyvnen arajansaR kvebiT reJimSi - maTi dieta iyos nakluli, an daubalansebeli;

iyvnen gadaxurebuli an civebi - SeamowmeT xelebi/fexebi sicivisgan miyenebul
dazianebebze, an, SesaZloa, bavSvebi amindis Sesabamisad ar iyvnen Cacmulebi

iyvnen uyuradRebobisagan fizikurad dazaralebulni - bavSvs Tavs daesxnen, avariaSi
moxvda, moiwamla;

iyvnen ganviTarebaSi Seferxebulni da iyvnen swavlaSi CamorCenilebi;

gamoirCeodnen rTuli an problematuri qceviT.

qronikuli daavadebebis da   bavSvebi gansakuTrebuli 
riskis qveS arian. es riski dakavSirebulia cud sacxovrebel pirobebTan, cud 
samedicino pirobebTan, ojaxur garemosTan da sazogadoebis damokidebulebasTan. bavSvis 
aRzrdasa da 
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zrunvasTan dakavSirebul sakiTxebs ver umklavdebian mSoblebi/mzrunvelebi, romelTac 
Tavad aqvT sxvadasxva saxis problemebi:

Zaladoba ojaxSi;

;

narkotikebisa da alkoholis moxmareba;

qronikuli daavadeba;

SemecnebiTi problemebi (disleqsia, diskalkulia);

fsiqikuri problemebi;

umuSevroba da siRaribe;

usaxlkaroba;

axalgazrda, martoxela mSobeli.

6.4.3. ugulebelyofis SemTxvevebis gamovlena

a). istoria

SeafaseT mSoblis codna - darwmundiT, rom mSobels/mzrunvels esmis Tu ras
niSnavs bavSvis janmrTeloba, ganviTareba da  saWiroebebi;.

ojaxuri da socialuri garemo – daadgineT, ra tipis resursebi (fuladi Tu sxva)
aqvs mSobels/mzrunvels da ra raodenobiT xmardeba bavSvs. SeafaseT mSoblebis
pirovnuli, socialuri, finansuri resursebi, janmrTeloba, mxardamWerTa qseli
(formaluri da araformaluri) da maTi xelmisawvdomoba bavSvisTvis: fizikurad
da emociurad;

bavSvisadmi damokidebuleba - ganixileT  arsebuli urTierTobebi,  yuradReba
miaqcieT ojaxis wevrebisa da bavSvis urTierTobas, iyo Tu ara bavSvi dagegmili/
sasurveli, ojaxis wevrebis damokidebulebas ojaxis sxva bavSvebTan, aris Tu ara
bavSvi sasurveli sqesis. xom ar aris bavSvi ugulebelyofis riskis qveS (qronikuli
daavadeba, SezRuduli SesaZleblobebi)?

b). bavSvis janmrTeloba - SeiswavleT bavSvis janmrTeloba, ganviTarebis done, qceva, 
janmrTelobis Zveli problemebi, ubeduri SemTxvevebi da ase Semdeg.

mSoblis problematika - narkomoxmareba, azartuli TamaSebi da sxva;

ganixileT, aqvs  Tu ara mSobels/mzrunvels unari, motivacia da SesaZlebloba
daakmayofilos bavSvis saWiroebebi.

g). gamokvleva

Sexvedris ganmavlobaSi daakvirdiT bavSvisa da mSoblis/mzrunvelis urTierTobas;

mSobeli/mzrunveli:

iCens Tu ara yuradRebas bavSvisadmi? rogor akontrolebs?
rogori urTierToba aqvs bavSvTan?
aris Tu ara fokusirebuli bavSvze da icis bavSvis saWiroebebi?
Tavisi interesebi ufro mniSvnelovania misTvis, vidre bavSvis?

bavSvi:
daakvirdiT, rogori damokidebuleba aqvs bavSvs didebTan, da-ZmasTan. daakvirdiT



43

bavSvis qcevas;

daakvirdiT bavSvis ganviTarebis dones (lingvisturi, socialuri, motoruli) da
fizikur kondiciebs (WuWyiani frCxilebi, gamonayari, mouvleli kani da ase Semdeg);

daakvirdiT anemiis (rkinis deficiti) niSnebs - mag. fermkrTali kani;

daakvirdiT, Seesabameba Tu ara garemo bavSvis saWiroebebs

d). Semdgomi nabijebi

yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi;

gansazRvreT mdgomareobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia 
gaiareT;

SeimuSaveT intervenciis gegma.

6.5. gamogonili da Cagonebuli daavadebebi

(miunhauzenis sindromi)

miunhauzenis sindromi Zaladobis formaa da ara daavadeba.  es sindromi ar gamoricxavs 
sxva tipis Zaladobis arsebobas. miunhauzenis sindromis gamomwvevi mizezi, rogorc wesi, 
mSobeli an mzrunvelia, romelsac aqvs fsiqikuri problemebi da eZebs daavadebas sxva 
adamianSi. ZiriTadad, es sxva adamiani bavSvia. 

xSirad mSoblis an mzrunvelis mizani yuradRebis mipyrobaa. miunhauzenis sindromi 
SeiZleba sxvadasxvagvarad gamovlindes da mZime Sedegebamde mivides, rogoricaa bavSvis 
ganzrax mowamvla, daxrCoba da sxva.

6.5.1. gamovlineba

warmoSoba);

wyvets xvelebas);

substancia - metadoni, marili).

Tqven winaSe SeiZleba miunhauzenis sindromi iyos, roca:
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ZiriTadad, miunhauzenis sindromze eWvi pediatrs ebadeba. miunhauzenis sindromis 
gamovlena socialur muSakebsac SeuZliaT. swored amitomaa bavSvisa da ojaxis istoriis 
detaluri Seswavla mniSvnelovani. am formis Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia 
monayolis qronologiurad dalageba da Segrovebuli informaciis detaluri analizi.

6.5.2. reagireba 

specialistTa rolebi:

unda ga analizon xelT arsebuli informacia mSoblebis Sesaxeb da 
Seecadon, rom pirvel adgilze bavSvis usafrTxoeba daayenon da ara 
mSoblebisadmi piradi damokidebuleba;

Cagonebuli daavadebebis gamovlenaSi - aris Tu ara esa Tu is janmrTelobis
problema, Tu mogonili an gamowveulia sxva qmedebebiT;

Sesafaseblad;

gamogonil-Cagonebul daavadebebze reagirebis mTavari principia bavSvis usafrTxoebis 
uzrunvelyofa:

qmedebiT bavSvi, SesaZloa, safrTxis qveS aRmoCndes. yvela faqtori gaiTvaliswineT
da mxolod amis Semdeg ganixileT Seqmnili situacia mSoblebTan. gaxsovdeT, bavSvis
usafrTxoeba mTavaria;

sindromis dadasturebas, Tu fiqrobT, rom bavSvis sicocxles da keTildReobas
safrTxe emuqreba;

iyos eWviT, rom bavSvis keTildReoba safrTxeSia da ara imiT, rom miunhauzenis
sindromi dadasturda;

arsebobas.
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Tavi 7. 

bavSvze seqsualuri Zaladobis ZiriTadi sakiTxebi

7.1. ra aris seqsualuri Zaladoba bavSvze? 

bavSvis gamoyeneba seqsualuri moTxovnilebebis dasakmayofileblad da/an gamorCenis 
mizniT, rac moicavs: seqsualuri metyvelebiT Tu SeniSvnebiT devnas, seqsualur garyvnas, 
erotiul alerss, bavSvisTvis pornografiuli suraTebis gadaRebas, seqsualuri Sinaarsis 
filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis daTvalierebis nebarTvas an xelSewyobas,  
gaupatiurebas an gaupatiurebis mcdelobas, sasqeso organoebis demonstrirebas, Ria 
saubrebs seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis gaRviZebis mizniT, sisxlis 
aRrevas (incesti), sxeuliT vaWrobis iZulebas da sxva.

bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba qmedebaTa farTo speqtrs moicavs. seqsualuri 
Zaladobis SemTxvevaSi mniSvneloba ara aqvs imas, bavSvis TanxmobiT moxda es Tu ara. 
mozrdils, jer erTi, iolad SeuZlia bavSvze zegavlenis moxdena, da meore, bavSvs ar 
SeuZlia am qmedebaTa mniSvnelobis gageba, maTi Sefaseba. garda amisa, moZalade Tavisi 
miznis misaRwevad xSirad mimarTavs muqaras an SantaJs. bavSvisTvis yvelaze mZime 
fsiqologiuri travmaa. 

seqsualuri Zaladoba SeiZleba moxdes ojaxs gareT an ojaxSi.  Zaladobis msxverpli 
SeiZleba gaxdes nebismieri asakis bavSvi, rogorc gogona, aseve biWi. xSir SemTxvevebSi  
ojaxs gareT seqsualuri Zaladoba gaupatiurebis saxiT xdeba, fizikuri TavdasxmiTa 
da muqariT. amgvari Zaladobis msxverpli umetesad mozardebi arian. ojaxSi seqsualur 
Zaladobas qronikuli xasiaTi aqvs, zogjer wlebis manZilze grZeldeba, bavSvis CaTreva 
am qmedebebSi TandaTanobiT xdeba, msxverpli ufro mcire asakisaa, vidre ojaxs gareT 
Zaladobis SemTxvevaSi. 

7.2.  mcdari warmodgenebi da faqtebi bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

mcdari warmodgenebi: bavSvebi tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba seqsualuri 
Zaladoba.

faqtebi: bavSvebi iSviaTad tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba Zaladoba. 
ufro piriqiT, maT SeiZleba Seamciron Zaladobis buneba da xarisxi, radgan eSiniaT 
moZaladisa da agreTve SiSoben, rom maT ver gaugeben an daadanaSauleben. 

mcdari warmodgenebi:  bavSvebi TviTon arian macduneblebi mozrdilisa da bavSvis 
seqsualur urTierTobebSi.

faqtebi: bavSvebs, iseve rogorc yvela sxva cocxal arsebas, axasiaTebT seqsualuri 
gancdebi, magram maT jer ar aqvT codna da gamocdileba imisaTvis, rom TanatolTa wris 
gareT seqsualuri gamocdilebis inicireba moaxdinon. mozrdil adamianebs aqvT aseTi 
codna da gamocdileba. isini acnobiereben, rom seqsualuri qmedebebiT eqspluatacias 
uweven da zians ayeneben bavSvs.

mcdari warmodgenebi:  bavSvis mimarT seqsualur Zaladobas umeteswilad bavSvisTvis 
ucxo, ucnobi adamianebi axorcieleben.

faqtebi:  xSir SemTxvevaSi (SemTxvevaTa 75-90%) bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
axorcieleben adamianebi, romlebsac bavSvebi kargad icnoben da romlebsac endobian. 
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da mxolod amis Semdeg ganixileT Seqmnili situacia mSoblebTan. gaxsovdeT, bavSvis
usafrTxoeba mTavaria;

sindromis dadasturebas, Tu fiqrobT, rom bavSvis sicocxles da keTildReobas
safrTxe emuqreba;

iyos eWviT, rom bavSvis keTildReoba safrTxeSia da ara imiT, rom miunhauzenis
sindromi dadasturda;

arsebobas.
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mcdari warmodgenebi:   seqsualuri Zaladoba mxolod erTxel xdeba.

faqtebi:  xSirad bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba xangrZlivad mimdinare procesia, 
romlis drosac moZalade sargeblobs bavSvTan damyarebuli axlo urTierTobiT, bavSvis 
ndobiT. xSirad uSualod seqsualur qmedebebSi bavSvis CarTvas win uswrebs seqsualuri 
elferis xangrZlivi “mosamzadebeli” periodi.

mcdari warmodgenebi:  seqsualuri Zaladoba iwyeba pubertatul (mozardobis) asakSi.
 seqsualuri Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes, roca bavSvi jer kidev Cvilobis 

asakSia. skolamdeli asakis bavSvebi iTvlebian maRali riskis jgufad. yvelaze xSirad 
Zaladobas ganicdian 6-dan 11 wlamde asakis bavSvebi.

mcdari warmodgenebi:  bavSvs azianebs mxolod sqesobrivi aqti.

faqtebi: bavSvisTvis matravmirebelia seqsualuri Zaladobis nebismieri forma. seqsualuri 
ZaladobiT miyenebuli ziani emociuri bunebisaa da momdinareobs imedgacruebis, Ralatis, 
izolaciis, sircxvilis, SfoTvis da bavSvobis dakargvis gancdebidan, romlebsac bavSvi 
grZnobs da mas mozrdil cxovrebaSic gahyveba.

7.3. bavSvis bunebrivi da problemuri seqsualuri qcevebi

aucilebelia, calke ganvixiloT bavSvebis seqsualuri TamaSebis mniSvneloba SesaZlo 
seqsualuri Zaladobis SefasebiT. rodesac patara bavSvebi seqsualurad iqcevian, zogjer 
Znelia ganvasxvavoT bunebrivi da jansaRi qceva iseTi qcevisagan, romelic saxifaTo 
signals warmoadgens da bavSvis mier gancdili qaosis Sesaxeb gvamcnobs. amitom bavSvebTan 
momuSave profesionalebs unda SeeZloT  erTmaneTisgan ganasxvavon bavSvis bunebrivi da 
problemuri seqsualuri qcevebi. 

bunebrivi da jansaRi seqsualuri qceva - es aris gamokvlevaze, informaciis Segrovebaze 
mimarTuli qceva. esaa qceva, roca bavSvebi ikvleven erTmaneTis sxeulebs, aTvaliereben, 
exebian (magaliTad, eqimobanas TamaSisas), an ikvleven, ecnobian sqesis rolebsa da qcevebs 
(mag., saxlobanas TamaSisas). 

7.3.1. bunebrivi da jansaRi seqsualuri qcevis niSnebi:

ganviTarebis donis mqone bavSvebi.

atareben erTad (isini SeiZleba iyvnen megobrebi, Zmebi, debi), erTad TamaSoben
sxvadasxva TamaSebs da axorcieleben sxvadasxva gamokvlevebs, maT Soris sqesisac;

ara erTaderTi variantia. amasTan, SezRudulia droSi.

sircxvilsa da Sewuxebas.

seqsualur qmedebebs wyveten. es imitom xdeba, rom bunebrivi, jansaRi seqsualuri
qcevisas travmis gaTamaSeba ar xdeba.

axsnas, ras da ratom akeTebda (mag., “eqimobanas” vTamaSobT”).
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7.3.2. seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis qceviTi niSnebi

zogadad, seqsualuri Zaladoba uSualod arRvevs “sxeulis sazRvrebs”. amitom misi 
Sedegebi „sxeulis qcevaSi“ Cans. zogierTi bavSvi sakuTar sxeuls gansakuTrebulad malavs 
da nebismier kontaqts gaurbis. zogi piriqiT, sakuTari sxeulis demonstrirebas Riad 
cdilobs da yvelas „sTavazobs“ sakuTar sxeuls, sxeulis normalur sazRvrebs kargavs, 
fizikuri siaxlovisa da distanciis socialurad miRebuli normebis aTviseba ar SeuZlia. 
bavSvebi da mozardebi seqsualur Zaladobaze reaqcias sxvadasxva asakSi sxvadasxvagvarad 
avlenen.

bavSvebi 3 wlamde:  SiSebi, grZnobebis qaosi, Zilis darRveva, madis dakargva, ucxo 
adamianebis mimarT SiSi, seqsualuri TamaSebi.

skolamdelebi:  SfoTva, grZnobebis qaosi, braleuloba, sircxvili, zizRi, umweoba, 
sakuTari ”gafuWebulobis” gancda; qcevis darRvevebi - regresi, agresia, masturbacia, 
gaucxoeba, seqsualuri TamaSebi.

umcrosi saskolo asakis bavSvebi: ufrosebis mimarT winaaRmdegobrivi grZnobebi, 
ojaxuri rolebis gansazRvris sirTuleebi, SiSi, sircxvilis, zizRis grZnobebi, sakuTari 
”gafuWebulobis” SegrZneba, samyaros mimarT undobloba; qcevaSi SeiniSneba ganmartoeba, 
agresia, dumili an moulodneli alaparakeba, Zilis darRveva, ”binZuri sxeulis” SegrZneba, 
seqsualuri qcevebi sxva bavSvebTan. 

mozardebi: depresiuli mdgomareoba, danakargis gancda; qcevaSi - izolacia, sxva bavSvebiT 
manipulireba seqsualuri siamovnebis miRebis mizniT, winaaRmdegobrivi qceva.

bavSvis  qcevebi,  romelebic, SesaZloa, Zaladobaze miuTiTebdnen

mozardis sarisko qcevebi
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7.3.3. ras ganicdis seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi?

bavSvs mozrdilis fizikur upiratesobasTan gamklaveba, ZaladobisTvis winaaRmdegobis 
gaweva da movlenaTa SeCereba ar SeuZlia, radgan Zalaufleba moZaladis xelSia. xSirad 
bavSvi maSinac ar ewinaaRmdegeba moZalades, roca saamisod saWiro pirobebi arsebobs 
(magaliTad, sxva adamianebis siaxlove, gaqcevis saSualeba).

es xSirad momdinareobs e.w. ”kargi aRzrdisgan” - bavSvebs aswavlian, rom  ufrosebs, 
gansakuTrebiT pativsacem, avtoritetis mqone adamianebs (maswavlebeli, biZia da sxva) 
”yvelaferi daujeron”.

bavSvi Tavs idanaSaulebs momxdaris gamo da mkacri sasjelis SiSiT, iZulebulia  dadumdes. 
bavSvSi danaSaulis grZnobis gamowvevas xSirad moZalade Tavad cdilobs. is Caagonebs 
bavSvs, rom momxdaris Tanamonawilea. gogonas, magaliTad, SeiZleba uTxran, rom man 
TviTon “gamoiwvia” mTeli es situacia, xolo momxdari - “Cveni patara saidumloa” da a. S. 
situacia gansakuTrebiT dramatulia, roca moZalade aris mama, romelic bavSvs imis 
warmodgeniT aSinebs, Tu ra SeiZleba moxdes, “es rom dedam gaigos”.

danaSaulis Zlieri grZnoba SeiZleba gamoiwvios kontaqtis dros gancdilma siamovnebam. 
bavSvi, romelsac ar aqvs codna fiziologiis ZiriTadi principebis Sesaxeb, ver acnobierebs, 
rom mgrZnobiare zonebis gaRizianebaze sxeulis reaqcia ZiriTadad avtomaturia, da is 
Tavs momxdaris gamo mTavar damnaSaved miiCnevs. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi, maT Soris yvelaze patarebic, sinamdvileSi 
ver xvdebian, ra xdeba realurad, rcxveniaT amis Sesaxeb moyola. TandaTan, roca bavSvi 
izrdeba, is naTlad acnobierebs, - rac mis mimarT xorcieldeboda - danaSaulia. amasTan, 
is xvdeba: moZaladis ”mxilebam” SeiZleba mTel ojaxs Seuqmnas safrTxe da sruliad 
gauTvaliswinebeli Sedegebi gamoiwvios. 

aris sxva mizezebic, rac bavSvs morCilebas da simarTlis damalvas aiZulebs,  magaliTad, 
SiSi, rom ar daujereben da TviTon mas dasjian. zogjer bavSvi fiqrobs, rom garemomcvelebma 
isedac yvelaferi ician. xSirad bavSvi icavs moZalades, eSinia, rom mas daapatimreben, 
gansakuTrebiT maSin, rodesac moZalade bavSvis axlobeli adamiania. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi sxvdasxva etapebs gadian:

xelSia;

situacias;

magram misi ar sjeraT; xSirad aRiareba SemTxveviT xdeba: an moZalade midis da
bavSvi Tavs usafrTxod grZnobs, an iniciatorebad bavSvis megobris mSoblebi
gvevlinebian;

uaryofs Tavisive naTqvams.

seqsualuri Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi! gaiTvaliswineT: 
yvelaferi, rasac bavSvi momxdarTan dakavSirebiT ganicdis da gamoxatavs, - misi sulisa 
da sxeulis normaluri reaqciaa gansakuTrebulad mZime fsiqologiuri travmis pasuxad. 
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aRsaniSnavia, rom seqsualuri sakiTxebisadmi bavSvebis interesi araerTmniSvnelovani 
movlenaa da gansakuTrebuli sifrTxile unda gamoviCinoT rogorc amgvari qcevis 
Sefasebisas, ise bavSvTan am sakiTxze saubrisas. seqsualuri Zaladobis msxverpl bavSvTagan 
yvelas rodi axasiaTebs yvela mocemuli niSani; zogierTi bavSvi qcevis mxolod erTi an 
ramdenime tipis demonstrirebas axdens. erTi calke aRebuli niSani ar aris sakmarisi 
imisaTvis, rom gavakeToT daskvna seqsualuri Zaladobis Sesaxeb.

7.4. bavSvze moZalade mozrdilis qceva

pirebi, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur danaSauls sCadian, sazogadoebis yvela 
fenaSi arseboben. isini SeiZleba aRmoCndnen  saqmianobis nebismier sferoSi da nebismier 
qveyanaSi. isini SeiZleba iyvnen hetero - da homoseqsualebi, da miuxedavad imisa, rom maTi 
umetesoba mamakacia, arian aseve qalebic, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
sCadian.

marTalia, aseT adamianebs, Cveulebriv, „pedofilebs“ uwodeben, es mTlad swori araa: 
termini „pedofili“ exeba adamians, romelic seqsualur ltolvas ganicdis sqesobrivad 
moumwifebeli bavSvis mimarT.  Tumca, bevri pedofili ar axorcielebs Tavisi fantaziebis 
realizebas bavSvTan seqsualur urTierTobebSi. aucilebeli araa, rom adamiani, romelic 
seqsualur Zaladobas anxorcielebs bavSvze,  pedofili iyos. SesaZlebelia, mas bavSvTan 
seqsi mxolod imitom aqvs, rom amis SesaZlebloba arsebobs. amitom, bavSvTan seqsualur 
urTierTobaSi myofi adamianis asaRwerad ufro zusti da Sesatyvisi iqneba termini: 
„bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni piri“.

bavSvTan seqsualuri kontaqtis damyarebas cdiloben pedofilebi, anu seqsualuri 
gadaxrebis mqone pirebi. moZaladeTa Soris arian axalgazrdebi, romlebsac ar SeswevT 
srulyofili seqsualuri kontaqtis unari. arian moxucebic, izolirebuli, martoxela 
adamianebi, romlebsac normaluri sqesobrivi aqtivobisTvis pirobebi ar aqvT. arian 
asocialuri pirovnebebic, romlebsac zrdasrul adamianebTan maTTvis damakmayofilebeli 
urTierTobebis damyareba ar SeuZliaT. moZaladeTa Soris is adamianebic arian, romlebic 
bavSvobaSi TviTon iyvnen seqsualuri Zaladobis msxverpli.

moZalade SeiZleba iyos (Tumca, aucilebeli araa) adamiani, romelic mTlianad an 
nawilobriv Seesabameba Semdeg kriteriumebs:

ZaladobasTan iyos dakavSirebuli;

bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni pirebi SeiZleba or jgufad daiyos: 
„SemTxveviTi“/situaciuri (situational) da „preferenciuli“/upiratesobis mimcemi 
(preferential). „SemTxveviT“ pirebs bavSvebis mimarT Camoyalibebuli seqsualuri interesi ar 
gaaCniaT. isini bavSvebTan seqsualur urTierTobebSi imitom Sedian, rom amis SesaZlebloba 
eZlevaT. aseTi adamianebi bavSvebze imitom Zaladoben, rom  xvdebian situaciaSi, rodesac 
bavSvi maTTvis advilad xelmisawvdomia. 
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„preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirebs ukve Camoyalibebuli damokidebuleba aqvT 
seqsualur urTierTobebSi bavSvebisTvis upiratesobis miniWebis TvalsazrisiT. isini arc 
ise mravalricxovanni arian, rogorc „SemTxveviTebi“, magram potenciurad bavSvebis ufro 
meti raodenobisTvis SeuZliaT zianis motana, radgan es  maT survils da ganzraxvas 
warmoadgens. aseT „preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirTa Soris SeiZleba gamoiyos 
sami ZiriTadi qceviTi jgufi:

(Seducers) bavSvis misazidad iyeneben mijaWvulobis gamoxatvas,
yuradRebas an saCuqrebs. ZaladobisTvis samzadisSi, xSirad isini bevr dros
axarjaven  TavianT msxverplze „zrunvas“. maT SeiZleba gamoiyenon muqara, SantaJi
da fizikuri Zaladoba, raTa Tavidan aicilon gamJRavneba, mxileba;

(Introverted) pirebi aseve bavSvebs aniWeben upiratesobas, magram
isini moklebulni arian „macdunebelTa“ unars, garkveuli urTierTdamokidebuleba
Camoayalibon bavSvebTan. maT minimumamde dahyavT msxverplebTan verbaluri
kontaqti da seqsualuri urTierTobebis damyarebas ucnob an Zalian patara
bavSvebTan cdiloben;

(sadistic
offenders), romlebsac seqsualurad ainteresebT bavSvebi, magram, amave dros,
seqsualur siamovnebas iReben  msxverplisTvis tkivilis miyenebiT. moZaladeTa
swored am tipisTvis aris damaxasiaTebeli Zalis gamoyeneba bavSvis dauflebis
mizniT, agreTve msxverplis gataceba da mkvlelobac ki.

moZalade xSirad sxvaTagan arafriT gamoirCeva. xSirad moZalade iseTi adamiania, romelic 
garemomcvelTa wreSi kargi reputaciiT sargeblobs da araviTar eWvs ar iwvevs. moZalade 
SeiZleba iyos qalic da mamakacic, bavSvic da mozrdilic.

umetesad moZalade bavSvisTvis kargad nacnobi  adamiania, romelsac is endoba. 

moZalade, rogorc wesi, bavSvs seqsualur qmedebebSi Tanamonawileobisaken ubiZgebs 
saCuqrebis daxmarebiT, gansakuTrebiT alersiani da yuradRebiani qceviT. Semdeg 
is motyuebis, daSinebis, SantaJis, mosyidvis gziT bavSvisgan maTi “gansakuTrebuli 
urTierTobis” saidumlod Senaxvas moiTxovs.

7.5. aramoZalade mSobeli da masTan urTierToba

bevr aramoZalade mSobels Zalian uWirs daijeros, rom Zaladoba marTlac moxda. es 
SeiZleba iyos gamowveuli Zaladobis mZime Sedegebis SiSiT. aramoZalade mSobelTa mxolod 
mcire nawili axerxebs racionalizmis SenarCunebas, roca saqme bavSvze Zaladobas exeba. 
rogorc wesi, aramoZalade mSobeli SeiZleba ganicdides qvemoT CamoTvlili reaqciebidan 
ramodenimes an yvelas erTad:

Soki -  xSirad SokSi vardeba mSobeli, radgan mas ver warmoudgenia, rom es SeemTxva mis 
Svils, mis ojaxs. mas ebadeba bunebrivi eWvi da kiTxva: aris Tu ara es sinamdvile?

aramoZalade mSobelTan saubrisas, aucilebelia maT vuTxraT, rom es sinamdvilea da rom 
pirvelebi ar arian, visac msgavsi ram gadaxdaT Tavs. aucilebelia, mSobeli davarwmunoT, 
rom am mdgomareobis daZleva SesaZelebelia.

uaryofa - uaryofa bunebrivi da mosalodneli reaqciaa. rogorc aRvniSneT, aravis unda 
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daijeros, rom msgavsi ram moxda mis ojaxSi da misi Svilebis mimarT. profesionalebis 
movaleobaa, rom aramoZalade mSobeli gaamxnevos da moamzados realobis dasanaxad, urCios, 
ar moityuos Tavi da Tvali gausworos realobas. arsebobs sami ram, rac aramoZalade 
mSobelma SeiZleba uaryos: 

uaryos, rom Zaladobas hqonda adgili; Seamciros Zaladobis simwvave;

uaryos, rom dasaxelebuli moZalade aris damnaSave, Tu es adamiani misTvis Zalian 
axlo da sayvareli adamiania. 

sircxvili - bevr aramoZalade mSobels rcxvenia, rom amgvari Zaladoba moxda mis ojaxSi, 
misi Svilis mimarT. ar undaT, rom informacia gavides saxlis gareT, radgan adardebT, 
Tu ras ityvian sxvebi. aseT SemTxvevaSi, jgufuri muSaoba sasurveli da efeqturia. 

brazi - aramoZalade mSobeli SeiZleba gabrazdes sakuTar Tavze da Tavi 
daidanaSaul s momxdarSi, radgan man ver moaxerxa bavSvis dacva da mis gverdiT yofna. 
samwuxarod, zog SemTxvevaSi, mSobeli sibrazes gamoxatavs bavSvis mimarT, radgan 
bavSvma daarRvia ojaxis idilia da gamoiwvia yvelasTvis mtkivneuli da uecari 
cvlileba. saukeTeso SemTxvevaSi, aramoZalade mSobeli sibrazes gamoxatavs moZaladis 
mimarT.  profesionalebis movaleobaa, aramoZalade mSobels aswavlos da daarwmunos, rom 
momxdarSi damnaSave marto moZaladea da sibrazis reaqciac unda mimarTuli iyos 
moZaladis mimarT. 

tkivili - aramoZalade mSobeli ganicdis tkivils, radgan mis Svils stkiva da ganicdis 
Ralats, Tu moZalade misTvis axlo adamiania da Tu mas endoboda. aucilebelia, 
aramoZalade mSobelTan urTierTobis dros, gamoviCinoT naklebi kritikuloba da ufro 
meti TanagrZnoba. 

dabneuloba - bunebrivi reaqciaa, radgan aramoZalade mSobels uwevs sxvadasxva azris 
mosmena: moZaladis da gamomZieblis an socialuri muSakis  versiebi. romeli versia 
daijeros man? Tu moZalade misi meuRlea da aTi weli erTad cxovroben, daujeros 
meuRles Tu sistemas, romelsac naklebad endoba? am etapze aucilebelia profesionalebis 
Careva da mSoblis rekomendireba, daujeros socialur muSaks/gamomZiebels, radgan misi 
meuRle aRmoCnda moZalade da saWiroa momxdari SemTxvevis moZaladisgan damoukideblad 
dafiqreba da gaanalizeba. 

daucvelobis gancda - uecrad aramoZalade mSobeli xdeba ususuri sakuTar ojaxSi; 
ojaxis cxovrebaSi ucxo sistema erTveba, mSobeli  kontrols da Zalauflebas kargavs. 
yovelive es iwvevs daucvelobis gancdas. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, aramoZalade 
mSobels gavacnoT momxdarTan dakavSirebiT CarTuli sistemebi da movuyveT maT Sesaxeb 
(vin muSaobs, ra evalebaT, ras emsaxurebian. a.S.).

danaSaulis grZnoba - mSobeli idanaSaulebs sakuTar Tavs momxdarSi. is Tavs damnaSaved 
Tvlis, rom ver moaxerxa bavSvis saTanado movla da dacva. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, 
avuxnaT aramoZalade mSobels, rom misi brali araferia da daarwmunoT, rom is kargi 
mSobelia. mSobelma SeiZleba giTxraT, rom xvdeba Tavis udanaSaulobas, magram sadRac, 
gulSi mainc adanaSaulebs Tavs; es bunebrivia, am azrTan Segueba dros saWiroebs.

depresia - aramoZalade mSobeli ganicdis did travmas da dards, roca mis Svilze 
ganxorcielda msgavsi Zaladoba da roca ojaxi uecrad Tvalwin ingreva. zog SemTxvevaSi, 
mSobeli vardeba depresiaSi da ver axerxebs yoveldRiuri saqmianobis gagrZelebas. 
magaliTad, ver axerxebs loginidan adgomas, saWmlis momzadebas, samsaxurSi wasvlas, 
bavSvze zrunvas da ase Semdeg. Tu amgvari saqcieli gagrZeldeba eqvs Tveze didxans, 
aucilebelia mSoblis CarTva TerapiaSi da misTvis profesiuli daxmarebis gaweva. 
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„preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirebs ukve Camoyalibebuli damokidebuleba aqvT 
seqsualur urTierTobebSi bavSvebisTvis upiratesobis miniWebis TvalsazrisiT. isini arc 
ise mravalricxovanni arian, rogorc „SemTxveviTebi“, magram potenciurad bavSvebis ufro 
meti raodenobisTvis SeuZliaT zianis motana, radgan es  maT survils da ganzraxvas 
warmoadgens. aseT „preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirTa Soris SeiZleba gamoiyos 
sami ZiriTadi qceviTi jgufi:

(Seducers) bavSvis misazidad iyeneben mijaWvulobis gamoxatvas,
yuradRebas an saCuqrebs. ZaladobisTvis samzadisSi, xSirad isini bevr dros
axarjaven  TavianT msxverplze „zrunvas“. maT SeiZleba gamoiyenon muqara, SantaJi
da fizikuri Zaladoba, raTa Tavidan aicilon gamJRavneba, mxileba;

(Introverted) pirebi aseve bavSvebs aniWeben upiratesobas, magram
isini moklebulni arian „macdunebelTa“ unars, garkveuli urTierTdamokidebuleba
Camoayalibon bavSvebTan. maT minimumamde dahyavT msxverplebTan verbaluri
kontaqti da seqsualuri urTierTobebis damyarebas ucnob an Zalian patara
bavSvebTan cdiloben;

(sadistic
offenders), romlebsac seqsualurad ainteresebT bavSvebi, magram, amave dros,
seqsualur siamovnebas iReben  msxverplisTvis tkivilis miyenebiT. moZaladeTa
swored am tipisTvis aris damaxasiaTebeli Zalis gamoyeneba bavSvis dauflebis
mizniT, agreTve msxverplis gataceba da mkvlelobac ki.

moZalade xSirad sxvaTagan arafriT gamoirCeva. xSirad moZalade iseTi adamiania, romelic 
garemomcvelTa wreSi kargi reputaciiT sargeblobs da araviTar eWvs ar iwvevs. moZalade 
SeiZleba iyos qalic da mamakacic, bavSvic da mozrdilic.

umetesad moZalade bavSvisTvis kargad nacnobi  adamiania, romelsac is endoba. 

moZalade, rogorc wesi, bavSvs seqsualur qmedebebSi Tanamonawileobisaken ubiZgebs 
saCuqrebis daxmarebiT, gansakuTrebiT alersiani da yuradRebiani qceviT. Semdeg 
is motyuebis, daSinebis, SantaJis, mosyidvis gziT bavSvisgan maTi “gansakuTrebuli 
urTierTobis” saidumlod Senaxvas moiTxovs.

7.5. aramoZalade mSobeli da masTan urTierToba

bevr aramoZalade mSobels Zalian uWirs daijeros, rom Zaladoba marTlac moxda. es 
SeiZleba iyos gamowveuli Zaladobis mZime Sedegebis SiSiT. aramoZalade mSobelTa mxolod 
mcire nawili axerxebs racionalizmis SenarCunebas, roca saqme bavSvze Zaladobas exeba. 
rogorc wesi, aramoZalade mSobeli SeiZleba ganicdides qvemoT CamoTvlili reaqciebidan 
ramodenimes an yvelas erTad:

Soki -  xSirad SokSi vardeba mSobeli, radgan mas ver warmoudgenia, rom es SeemTxva mis 
Svils, mis ojaxs. mas ebadeba bunebrivi eWvi da kiTxva: aris Tu ara es sinamdvile?

aramoZalade mSobelTan saubrisas, aucilebelia maT vuTxraT, rom es sinamdvilea da rom 
pirvelebi ar arian, visac msgavsi ram gadaxdaT Tavs. aucilebelia, mSobeli davarwmunoT, 
rom am mdgomareobis daZleva SesaZelebelia.

uaryofa - uaryofa bunebrivi da mosalodneli reaqciaa. rogorc aRvniSneT, aravis unda 
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili

gadawyvetilebis gaanalizeba, dadebiTi da uaryofiTi mxaarebis gamoyofa da
mSobelTan erTad gadawyvetilebis Sefaseba. Tqven SegiZliaT SesTavazoT sxvadasxva
saSualebebi sakiTxis gadawyvetis da saSualeba misceT mSobels TviTon gaakeTos
arCevani.

ara moZalade meuRles? gaagrZelebs Tu ara samsaxurSi siaruls? gadaiyvans Tu ara
bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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Tavi 8.

bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena

bavSvze  Zaladobis gamovlenis  sami ZiriTadi nabiji arsebobs:

1. informaciis Segroveba  da Sejereba;

2. miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

3. gadawyvetilebis  miReba.

8.1 informaciis Segroveba da Sejereba 

bavSvTa dacvis  kargi praqtikosi iyenebs am procesebs nebismieri bavSvis mimarT, romelic 
raime problemebis gamo xvdeba socialur muSakTan:

- visganac SesaZlebelia;

da dakvirvebis Sedegad  gamovlenili niSnebis Sesaxeb:

Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi:

konfidencialurobis dacviT, moiZieT informacia bavSvTan momuSave sxva
profesionalebisgan.

8.2  miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

arsebuli monacemebis  interpretacia unda gamomdinareobdes:

Zaladobis an ugulebelyofis daSvebis SesaZleblobas.

Semdegi kiTxvebi mopovebuli informaciis interpretaciaSi dagexmarebaT:

istoria

mimarTva

daTvaliereba
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili

gadawyvetilebis gaanalizeba, dadebiTi da uaryofiTi mxaarebis gamoyofa da
mSobelTan erTad gadawyvetilebis Sefaseba. Tqven SegiZliaT SesTavazoT sxvadasxva
saSualebebi sakiTxis gadawyvetis da saSualeba misceT mSobels TviTon gaakeTos
arCevani.

ara moZalade meuRles? gaagrZelebs Tu ara samsaxurSi siaruls? gadaiyvans Tu ara
bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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mobiluri (mag., mcire asakis, romelic ar dadis, xoxavs; aqvs 
)?

bavSvi

ojaxi

Segrovebuli informacia  ganixileT gamocdil kolegebTan, romlebic kompetenturni 
arian  bavSvze Zaladobis sakiTxebSi da kargad ician, Tu ra nabijebi unda gadaidgas 
bavSvis dasacavad.

cxrili: bavSvis ZiriTadi saWiroebebi

fizikuri

bazisuri saWiroebebi sicocxlisa da 
normaluri ganviTarebisTvis

fsiqologiuri

Sinagan komfortTan da pirovnul zrdasTan 
dakavSirebuli saWiroebebi

socialuri

gansazRvruli kulturis an sazogadoebis 
farglebSi, sxva adamianebTan harmoniuli 
Tanaarsebobis saWiroeba
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8.3 gadawyvetilebis miReba

socialur muSaks, romelic bavSvTan muSaobs, unda hqondes kompetencia, raTa  imsjelos, 
aris Tu ara bavSvi Zaladobis msxverpli. gadawyvetilebis miReba aris metad  rTuli da 
Zlierma emociebma SeiZleba gavlena moaxdinos profesiuli gadawyvetilebis miRebaze - 
Zalian rTulia  dauSva, rom,  SesaZlebelia,  mSobeli an mzrunveli ganzrax  ayenebs bavSvs 
zians. am emociebma ar unda iqonion gavlena gadawyvetilebis miRebaze. 

bavSvze Zaladobaze eWvis gaCenis SemTxvevaSi, socialuri muSaki valdebulia, maSinve 
gansazRvros eWvis mizezebi, Seafasos bavSvis mdgomareoba, dazianebis xasiaTi da daiwyos 
SemTxvevis marTva. bavSvze Zaladoba ar aris mdgomareoba, romelic socialurma muSakma 
martom unda daadginos an gamoricxos.

Zaladobis SemTxvevis marTva gulisxmobs, erTi mxriv, dazianebis da simptomebis Sesabamisi 
mkurnalobis uzrunvelyofas (mag. samedicino dawesebulebis CarTva: nevrologi, pediatri, 
fsiqologi, okulisti da sxva). gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas 
samedicino dawesebulebaSi - iZaxebs saswrafo samedicino daxmarebis brigadas.

socialuri muSaki, gadaudebel SemTxvevaSi - rodesac bavSvis usafrTxoebis riskebi 
maRalia, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis gamoyvanis an 
moZaladisagan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/da bavSvTa saTanado 
specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis ganTavsebasa da bavSvis 
mdgomareobaze zedamxedvelobas;

Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT mSobel-
Tan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto usafrTxo 
garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram 
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

xSirad bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena rTulia. es sirTuleebia: 

ar arsebobs dazianebis niSnebi;

Secdomis daSvebis SiSi: veWvobdi, vfiqrobdi da SecdomiT davadanaSaule mSobeli;

ganxorcielebuli Zaladobis mizezebis gamarTleba, - “mSobels gamiznulad ar
miuyenebia  ziani bavSvisTvis”;

bavSvis dacvis procesze gavlenis dakargvis SiSi da eWvi, rom es bavSvs sikeTes ar
moutans.

stresi;

piradi usafrTxoeba;

bavSvis mSoblebis ukmayofilebis SiSi;

es sirTuleebi daZlevadia. ufro metic, isini daZleuli unda iqnas, radgan yvela 
specialistis valia bavSvis usafrTxoebaze da keTildReobaze zrunva. 
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mobiluri (mag., mcire asakis, romelic ar dadis, xoxavs; aqvs 
)?

bavSvi

ojaxi

Segrovebuli informacia  ganixileT gamocdil kolegebTan, romlebic kompetenturni 
arian  bavSvze Zaladobis sakiTxebSi da kargad ician, Tu ra nabijebi unda gadaidgas 
bavSvis dasacavad.

cxrili: bavSvis ZiriTadi saWiroebebi

fizikuri

bazisuri saWiroebebi sicocxlisa da 
normaluri ganviTarebisTvis

fsiqologiuri

Sinagan komfortTan da pirovnul zrdasTan 
dakavSirebuli saWiroebebi

socialuri

gansazRvruli kulturis an sazogadoebis 
farglebSi, sxva adamianebTan harmoniuli 
Tanaarsebobis saWiroeba
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Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 



57

drosac socialuri muSaki iRebs informacias bavSvis pirovnebis, misi ojaxis, megobrebis, 
interesebis Sesaxeb. yvelafer amas igebT ise, rom bavSvs arafers  ekiTxeba travmis 
Sesaxeb. es aseve aCvenebs bavSvs, rom Tqven interesdebiT misiT, rogorc pirovnebiT da 
ara mxolod rogorc Zaladobis msxverpliT. amgvari interesi daexmareba bavSvs, rom 
socialuri muSakis mimarT ndoba gauCndes. 

SekiTxvebis  formebi

arsebobs SekiTxvebis Semdegi formebi:

Ria mimarTvebi - Ria mimarTvebze, bavSvebi, Cveulebriv, erT an orze meti sityviT reagireben. 
amgvari mimarTvebi bavSvs Tavisufali Txrobis saSualebas aZlevs.  arsebobs ori metad 
mniSvnelovani sityva, romelic nebismierma gamomkiTxvelma xSirad unda gamoiyenos: 
„miTxari...“,  momiyevi...“.  am sityvebis meSveobiT  bavSvs saubrisTvis, TxrobisTvis  
viwvevT.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebi - dasawyisSi, Ria mimarTvebis pasuxad,  bavSvma  
Tavisufali TxrobiT SeiZleba informaciis garkveuli nawili gadmosces. xSirad es ar 
iqneba sruli, amitomac Sesavsebad gamoiyeneba Semdegi mimarTvebi:

„ufro meti momiyevi/miTxari...“

„Semdeg ra moxda.“

„ganagrZe“.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebis gamoyeneba SeiZleba maSin, rodesac Tavisufali 
Txrobisas bavSvi axsenebs vinmes/raimes. magaliTad, „momiyevi, ra moxda, rodesac Sen 
savarZelSi ijeqi“ (Tu bavSvma ukve axsena, rom is savarZelSi ijda), an „Sen Tqvi,  rom is 
fexze Segexo... momiyevi ufro meti amis Sesaxeb“. 

pirdapiri SekiTxvebi - am kategorias miekuTvneba SekiTxvebi, romlebic iwyeba kiTxviTi 
saxelebiT:

1. ra

2. vin

3. sad

4. rodis

5. rogor

6. ratom

daxuruli SekiTxvebi - „ki/ara“ - SekiTxvebi, romlebzec bavSvma „ki“ an „ara“ unda upasuxos, 
garkveul riskebTanaa dakavSirebuli. jer erTi, daxuruli SekiTxviT bavSvs informacia 
miewodeba gamomkiTxvelis mier.  magaliTad, „im kacma Tqva rame?“ es SekiTxva warmoSobs 
azrs, rom kacs, SesaZloa, raRac eTqva. 

gasaTvaliswinebelia, rom bavSvebis umetesobas mzaoba aqvs, rom aucileblad pasuxi 
gasces amgvar SekiTxvebze, maSinac ki, roca pasuxi ar ician. amasTan, bevri bavSvi  
midrekilia daTanxmebisken da „ki“ pasuxebis gacemisken. amitom Zalze mniSvnelovania, 
rom daxurul SekiTxvebze dadebiTi pasuxebis  SemTxvevaSi  momdevno SekiTxva Ria 
mimarTvis formiT iyos Camoyalibebuli: „miTxari,  ra Tqva kacma“. 

SekiTxvebi pasuxebis variantebiT - es aris SekiTxvebi, romlebze pasuxis gasacemad bavSvs 
vTavazobT variantebs, romelTagan man pasuxi unda amoirCios. am SemTxvevaSic  mcdari 
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Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 
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pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
mxolod Ria mimarTvebis gamoyenebis Semdeg. winaaRmdeg SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar 
moundes Tqvas,  rom ar icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. bavSvebs 
aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli an bolo varianti.

Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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Sesaxeb, radgan man icodes, rom nebismier momentSi SeuZlia mSobelTan misvla. 
saubris dawyebamde aCveneT oTaxi, sadac misi mSoblebi daelodebian. 

mzad iyaviT imisTvis, rom saubris dasawyisSi bavSvma SeiZleba araferi giTxraT, rac sakmaod 
xSirad xdeba, radgan bavSvs uZneldeba Tavisi „saidumlos gamxela“. aseT SemTxvevaSi, 
uTxariT, rom Tqven iciT, ramdenad Znelia misTvis am Temaze saubari. 

bavSvTan urTierTobisas gaiTvaliswineT Semdegi faqtorebi:

gamarTlebuli araa, bavSvs vkiTxoT Zaladobis Sesaxeb, Tu:

gamocdileba;

informaciis Segrovebisas unda gvaxsovdes, rom bavSvi, SesaZlebelia, Seecados Zaladobis 
faqtis damalvas, raTa daicvas mSobeli (an sxva moZalade) an imis gamo, rom eSinia, mSobelma 
(an sxva moZalade) kvlav ar dasajos fizikurad. detaluri Segroveba gamarTlebulia, Tu:

tipis gansasazRvrad;

Zaladobis Tavidan asacileblad.

Tu bavSvs aReniSneba Zaladobis fizikuri niSnebi, umjobesia, Tu amis Sesaxeb bavSvs Ria 
kiTxviT mimarTavT, magaliTad: „vxedav, rom Sen gaqvs [niSnebi/sisxlCaqcevebi] Sens []-ze“. 
„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“. 

es meTodi mxolod maSin unda iyos gamoyenebuli, roca Zaladobis damadasturebeli myari 
mtkicebulebani arsebobs. Tu es ase ar aris, maSin es mimarTvebi  ganzogadebuli saxiT 
SeiZleba Semdegnairad Camoyalibdes:

1. wuxilis gamoxatva: Senze vwuxvar/vfiqrob, raRac SegemTxva. [ganzogadebuli forma:
Cemi movaleobaa bavSvebze zrunva da me ganvicdi, roca maT raRac emarTebaT].
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pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
mxolod Ria mimarTvebis gamoyenebis Semdeg. winaaRmdeg SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar 
moundes Tqvas,  rom ar icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. bavSvebs 
aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli an bolo varianti.

Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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2. axsna: SegiZlia mendo da momiyve rac moxda. . . [ganzogadebuli forma: me vusmen
bavSvebs/bavSvebs SeuZliaT mendon da momiyvnen, Tu ra SeemTxvaT].

3. bavSvisgan pasuxismgeblobis tvirTis Camoxsna: Tu raime moxda, icode, rom es Seni
brali ar aris. [ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis brali ar aris].

moerideT:

Tavze aRebis mcdelobas;

dasruleba

saubris Semdeg madloba gadauxadeT bavSvs ndobisa da gambedaobisTvis. uTxariT, ris 
gakeTebas apirebT. magaliTad, „me vapireb Sens dedas davelaparako imis Sesaxeb, rac moxda, 
imisTvis, rom erTad movifiqroT, rogor dagicvaT Sen“. 

9.2 mSobelTan urTierToba

sasurvelia, mSobels gavesaubroT bavSvis gareSe. mniSvnelovania, saubari daviwyoT im 
sakiTxebiT, rac ufro metad aRelvebs mSobels _ Civilebi janmrTelobaze da qcevaze. ar 
aris mizanSewonili mSobels vkiTxoT _ “Tqven Svils uaryofiTad axasiaTebT?”; “uyviriT 
mas?”. ukeTesia davsvaT zogadi xasiaTis kiTxvebi: “rogor cdilobT im problemebis 
gadaWras, romelzec vsaubrobdiT?”; “bavSvis saqcielSi ra ufro metad gaRelvebT?” da 
a.S. aseT dasmul kiTxvebze yovelTvis ufro konkretul da zust pasuxebs miviRebT.

mogvianebiT SeiZleba davsvaT ufro konkretuli kiTxvebi: “ras akeTebT, rodesac bavSvi 
ar gijerebT?”. mSoblebTan saubrisas pirdapir ar unda gavakritikoT maTi saqcieli, raTa 
mSobeli ar ganvawyoT Cvens winaaRmdeg, raTa man uari ar Tqvas CvenTan TanamSromlobaze 
da ojaxi da bavSvi ar darCnen aucilebeli daxmarebis gareSe.

mSobels unda uTxraT, rom Tqven gesmiT misi, rom is cdilobs bavSvis daxmarebas da misi 
problemebis gadaWras da SevTavazoT daxmareba.

dialogi dazianebe Tan dakavSirebiT an sxva saxis, seqsualuris gamosavlenad

9.3 mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis gamosavlenad didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb mozrdilze (mSobeli, 
meurve) dakvirvebas, gansakuTrebiT ojaxSi bavSvze fizikuri Zaladobisas. 

ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:
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monaTxrobis detalebi mudmivad icvleba;

aris (“es - araferi, bavSvia, xan ras miejaxeba da xan -ras!”);

an Zmam, magram miRebuli travma ar Seesabameba bavSvis asakobriv SesaZleblobebs,
mag. bavSvma jer ar icis siaruli;

dakonkreteba, travmis miRebis adgilis da  drois aRniSvna.

sicocxle gamimwara”, “Cems Zmas hgavs, romelmac mTeli cxovreba cixeSi gaatara da
romelic Cveni ojaxisTvis samarcxvino laqaa” da ase Semde;.

jinaze mikeTebs”, ”es rom ar myoloda, ojaxi ar damengreoda”, “muSaoba amis gamo
ver daviwye, Torem iseTi momavali mqonda....” da sxva).
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2. axsna: SegiZlia mendo da momiyve rac moxda. . . [ganzogadebuli forma: me vusmen
bavSvebs/bavSvebs SeuZliaT mendon da momiyvnen, Tu ra SeemTxvaT].

3. bavSvisgan pasuxismgeblobis tvirTis Camoxsna: Tu raime moxda, icode, rom es Seni
brali ar aris. [ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis brali ar aris].

moerideT:

Tavze aRebis mcdelobas;

dasruleba

saubris Semdeg madloba gadauxadeT bavSvs ndobisa da gambedaobisTvis. uTxariT, ris 
gakeTebas apirebT. magaliTad, „me vapireb Sens dedas davelaparako imis Sesaxeb, rac moxda, 
imisTvis, rom erTad movifiqroT, rogor dagicvaT Sen“. 

9.2 mSobelTan urTierToba

sasurvelia, mSobels gavesaubroT bavSvis gareSe. mniSvnelovania, saubari daviwyoT im 
sakiTxebiT, rac ufro metad aRelvebs mSobels _ Civilebi janmrTelobaze da qcevaze. ar 
aris mizanSewonili mSobels vkiTxoT _ “Tqven Svils uaryofiTad axasiaTebT?”; “uyviriT 
mas?”. ukeTesia davsvaT zogadi xasiaTis kiTxvebi: “rogor cdilobT im problemebis 
gadaWras, romelzec vsaubrobdiT?”; “bavSvis saqcielSi ra ufro metad gaRelvebT?” da 
a.S. aseT dasmul kiTxvebze yovelTvis ufro konkretul da zust pasuxebs miviRebT.

mogvianebiT SeiZleba davsvaT ufro konkretuli kiTxvebi: “ras akeTebT, rodesac bavSvi 
ar gijerebT?”. mSoblebTan saubrisas pirdapir ar unda gavakritikoT maTi saqcieli, raTa 
mSobeli ar ganvawyoT Cvens winaaRmdeg, raTa man uari ar Tqvas CvenTan TanamSromlobaze 
da ojaxi da bavSvi ar darCnen aucilebeli daxmarebis gareSe.

mSobels unda uTxraT, rom Tqven gesmiT misi, rom is cdilobs bavSvis daxmarebas da misi 
problemebis gadaWras da SevTavazoT daxmareba.

dialogi dazianebe Tan dakavSirebiT an sxva saxis, seqsualuris gamosavlenad

9.3 mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis gamosavlenad didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb mozrdilze (mSobeli, 
meurve) dakvirvebas, gansakuTrebiT ojaxSi bavSvze fizikuri Zaladobisas. 

ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:
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Tavi 10

gansakuTrebuli saWiroebis mqone bavSvebi

mniSvnelovani  momentebi:

magram  amis Taobaze kvlevebi da mtkicebulebebi Zalian mcirea;

Setyobinebis raodenoba gacilebiT dabalia, vidre maTze Zaladobis SemTxvevebi;

gamoc isini ver axerxeben, rom  acnobon  vinmes Zaladobis Sesaxeb;

iyos gamowveuli;

xdebian, maT  Soris, seqsualuri Zaladobis;

ar xdeba, radgan arsebuli niSnebi, xSirad bavSvis zogadi mdgomareobis mizezad
iTvleba.

amocnoba

xSir SemTxvevaSi, rTulia Zaladobis  da  SezRuduli SesaZleblobis niSnebis  gamoyofa, 
mag. epilefsiiT  daavadebul bavSvebSi krunCxvis Setevebis momateba SeiZleba gamowveuli 
iyos antikonvulsiuri preparatebis miRebis SeCerebis gamo an  Zaladobis Sedegad miRebuli 
stresiT. kidev ufro rTulia gamogonili da gamowveuli daavadebebis amocnoba.  Tumca 
Zaladobis SemTxvevebis amocnoba da diagnostireba SesaZlebelia, vinaidan Zaladobis 
msxverpli  gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebi avlenen Zaladobis msxverpli 
bavSvisTvis damaxasiTebel igive qceviT da fizikur niSnebs.  es gamovlinebebi moicavs:

miuTiTebdes, iseve, rogorc nebismier sxva bavSvSi;

mizezebiT;

urTierToba

gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebSi,  Zaladobis SemTxvevebis gamovlenisas, 
mniSvnelovania specialists gaaCndes amgvar bavSvebTan urTierTobisTvis specifiuri 
unarebi. magaliTad, komunikaciis unar-Cvevebis sirTulis mqone bavSvTan alternatiuli 
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sakomunikacio unarebis  specialisti aris fasdaudebeli. 

msubuqi da saSualo inteleqtualuri CamorCenilobis mqone bavSvebs  SeuZliaT gaixsenon 
Zaladobis SemTxvevis identificirebisTvis gamosadegi informacia. eqsperimentulma 
kvlevebma aCvena, rom mentaluri asaki optimaluri saxelmZRvanelo orientiria.

daunis sindromis mqone bavSvebs metwilad enasTan, sityvier   gadmocemasTan dakavSirebuli 
problemebi aqvT. maT agreTve siZneleebi aReniSnebaT  verbaluri moklevadiani mexsierebis 
mxriv. xSirad rTulia maTi gagebac, eqspresiuli, gamomxatvelobiTi enis gamo. Tumca 
vizualuri da sivrciTi detalebis gaxseneba maTi SedarebiT Zlieri mxarea.

autisturi speqtris bavSvebs, enasTan da socialur aRqmasTan dakavSirebuli problemebis 
gamo, uWirT momxdaris piradi Tu socialuri aspeqtebis gaxseneba da azris gamoxatva. 
maTTvis gamomkiTxvelis SecdomaSi Seyvanac rTulia. uiliamsis sindromis mqone bavSvebs 
SedarebiT ganviTarebuli enobrivi unarebi aqvT, Tumca vizualuri da sivrciTi detalebisa 
Tu cnebebis gagebac da gaxsenebac uWirT.

SezRuduli inteleqtualuri SesaZleblobebis da ganviTarebis darRvevebis mqone bavSvebis 
gamokiTxvisas gamoyenebuli unda iqnas  tipuri, Cveulebrivi  bavSvebisTvis 
gaTvaliswinebuli saxelmZRvanelo principebi.  garda amisa: 

a) Segrovdes informacia bavSvis siZliereebsa da sisusteebze da moxdes  gamokiTxvis
Sesabamisi dagegmva;

b) gamokiTxva Sedges SeZlebisdagvarad martivi, mokle zomieri siswrafiT dasmuli
kiTxvebiT.

g) mniSvneloba mieniWos Tavisufal gaxsenebas, romelic metwilad sworia;

d) Tavidan iqnes acilebuli kiTxvebis gameoreba;

e) Sesabamisi mxardaWera (magaliTad Suamavlis) da adaptaciebi (magaliTad, ufro xSiri
Sesvenebebi).
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Tavi 10

gansakuTrebuli saWiroebis mqone bavSvebi

mniSvnelovani  momentebi:

magram  amis Taobaze kvlevebi da mtkicebulebebi Zalian mcirea;

Setyobinebis raodenoba gacilebiT dabalia, vidre maTze Zaladobis SemTxvevebi;

gamoc isini ver axerxeben, rom  acnobon  vinmes Zaladobis Sesaxeb;

iyos gamowveuli;

xdebian, maT  Soris, seqsualuri Zaladobis;

ar xdeba, radgan arsebuli niSnebi, xSirad bavSvis zogadi mdgomareobis mizezad
iTvleba.

amocnoba

xSir SemTxvevaSi, rTulia Zaladobis  da  SezRuduli SesaZleblobis niSnebis  gamoyofa, 
mag. epilefsiiT  daavadebul bavSvebSi krunCxvis Setevebis momateba SeiZleba gamowveuli 
iyos antikonvulsiuri preparatebis miRebis SeCerebis gamo an  Zaladobis Sedegad miRebuli 
stresiT. kidev ufro rTulia gamogonili da gamowveuli daavadebebis amocnoba.  Tumca 
Zaladobis SemTxvevebis amocnoba da diagnostireba SesaZlebelia, vinaidan Zaladobis 
msxverpli  gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebi avlenen Zaladobis msxverpli 
bavSvisTvis damaxasiTebel igive qceviT da fizikur niSnebs.  es gamovlinebebi moicavs:

miuTiTebdes, iseve, rogorc nebismier sxva bavSvSi;

mizezebiT;

urTierToba

gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebSi,  Zaladobis SemTxvevebis gamovlenisas, 
mniSvnelovania specialists gaaCndes amgvar bavSvebTan urTierTobisTvis specifiuri 
unarebi. magaliTad, komunikaciis unar-Cvevebis sirTulis mqone bavSvTan alternatiuli 
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Tavi 11

Canawerebis da daskvnis momzadebasTan dakavSirebuli 
rekomendaciebi

bavSvze Zaladobis SemTxvevebTan dakavSirebiT daskvnis momzadebisTvis mniSvnelovania 
imis gaTvaliswineba, rom es daskvna gamoyenebuli iqneba sxvadasxva seqtoris, maT Soris 
samarTaldamcav organoTa mier. 

gaiTvaliswineT, rom Tqveni daskvna, SesaZloa, sasamarTlo ganxilvis sagani gaxdes. sul 
mcire Seusabamoba socialuri muSakis samuSao formebSi arsebul Canawerebsa da daskvniT 
gadmocemul informacias Soris, SesaZlebelia, gamoyenebuli iqnas eWvmitanilis/damnaSavis 
advokatis mier da CaiTvalos rogorc ararealuri, gamogonili istoria. Sesabamisad, 
Zalzed mniSvnelovania droulad da akuratulad Caiweros bavSvis mier gadmocemuli da 
Tqvens mier mopovebuli yvela saxis informacia, rac imave sizustiT unda gadmoices 
daskvnaSi.

daskvna unda moicavdes Semdeg informacias:

a).    daskvnis Semdgenlis saxeli, gvari, samuSao adgili, Tanamdeboba;

b).    detaluri istoria, Catarebuli gamokvlevebi da misi Sedegebi;

g).    daskvnis dasabuTeba -  naTlad daafiqsireT, rom es aris Tqveni profesiuli 
mosazreba da ras eyrdnoba es mosazreba.

daskvnis momzadebisTvis saWiro praqtikuli rekomendaciebi:

a).    naklebad gamoiyeneT specifiuri terminologia, an am tipis ganmarteba CawereT 
frCxilebSi;

b).    seqciebad gamoyaviT SemTxvevis istoria, Catarebuli gamokvlevebi da miRebuli 
       Sedegebi, Sejameba, mosazreba da daskvna;

g).   zustad da qronologiurad daafiqsireT  gamokvlevebis TariRi da 
dro       - amas Zalian didi mniSvneloba aqvs;

d).    zusti citirebiT daafiqsireT mesame pirisgan (mSobeli, meurve, bavSvis Tanmxlebi 
       piri da sxva) miRebuli informacia;

e) zusti citirebiT daafiqsireT bavSvisgan miRebuli informacia;

v) yovelTvis gamoyaviT faqtebi mosazrebebisgan.

sxva sakiTxebi, romlebic unda gaiTvaliswinoT:

a).    Cveulebrivma gamokvlevebma, SesaZloa, ar  daasabuTos  bavSvze Zaladoba, magram 
       Tqven gqondeT eWvi, rom Zaladoba ganxorcielda. magaliTad, bavSvi ambobs, rom 
     Zaladoba  ganxorcielda, magram momxdars da Catarebul kvlevas Soris gasul pe-  

       riodSi Zaladobis niSnebi alagda, ver fiqsirdeba;

b).    SemosazRvreT Tqveni pasuxismgeblobis da moqmedebis areali da nu SeiWrebiT sxva 
       profesionalebis rolSi (magaliTad, policiis gamomZiebeli, eqimi da sxva). 

g).    daskvna - es aris iuridiuli dokumenti. amitom, Tu Tqven  gamocdileba gakliaT,   
       konsultacia gaiareT sxva gamocdil kolegasTan;
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d).    gaacaniT Tqveni daskvna mSobels, meurves im SemTxvevaSi, Tu isini savaraudo 
       moZaladeebi ar arian.

e).    daimaxsovreT! yvelaze mTavari bavSvis usafrTxoeba da keTildReobaa. sxva sakiT-
       xebi, Tundac konfidencialuroba, meorexarisxovania masTan SedarebiT.

  v).     bavSvze Zaladobis SemTxvevaze daskvna, idealur SemTxvevaSi, unda momzaddes 
24 saaTis ganmavlobaSi, moeweros xeli da gadaegzavnos Sesabamis organoebs. das-

         kvnis gzavnilze (referalze) aucileblad unda mieTiTos „konfidencialuri“. ar  
SeiZleba daskvnis gaziareba sxva pirebisTvis.

T).    gaiTvaliswineT, rom SesaZlebelia gamoZiebis procesSi an sasamarTlo ganxilvisas 
       moTxovnili iqnas xelaxali daskvnis momzadeba - xelaxal daskvnaSi warmodgenili 
       informacia mniSvnelovnad ar unda gansxvavdebodes adre gadacemuli informaci-
       isgan. zogierT  SemTxvevaSi, gamoZiebis saWiroebidan gamomdinare, Tqven SeiZleba    
       daikiTxoT, rogorc mowme; aseve, dagWirdeT daskvnis dacva sasamarTlos winaSe. 
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Tavi 12

bavSvTa dacva Zaladobisgan da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvis ufleba - daculi iyos Zaladobisgan 

“saxelmwifo valdebulia daicvas bavSvebi mSoblebis, kanonieri meurveebisa da bavSvze 
mzrunveli sxva piris mxridan nebismieri saxis Zaladobisa da uxeSi moqcevisgan”. (bavSvis 
uflebaTa konvencia - muxli#19)

bavSvze Zaladoba misi uflebebis seriozuli darRvevaa. kanoni bavSvs gansakuTrebuli 
dacviT uzrunvelyofs, radgan bavSvs, misi asakidan gamomdinare, ar SeuZlia sxvadasxva 
situaciis, qmedebaTa Sedegebis adekvaturi da sruli Sefaseba. 

gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) bavSvis uflebaTa konvencia  mTavrobebs 
avaldebulebs Zaladobisa da ugulebelyofisgan yvela bavSvis dacvas  da maTi usafrTxo 
aRzrdisTvis aucilebeli pirobebis Seqmnas.

saqarTvelom gaeros  bavSvis uflebaTa konvenciis ratificireba 1994 wels moaxdina, riTac 
saxelmwifom valdebuleba aiRo, rom daicavda bavSvTa uflebebs da  bavSvis harmoniuli 
ganviTarebisaTvis saTanado garemos Seqmnida. 

bavSvTa mimarT Zaladoba da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvTa mimarT Zaladobas krZalavs saqarTvelos konstitucia da saqarTvelos 
kanonmdebloba, romlis darRvevisTvisac kanonmdeblobiT gansazRvrulia Sesabamisi 
sanqciebi.  saqarTvelos kanonmdeblobiT, sxvadasxva sferos profesionalebs akisriaT 
gansakuTrebuli pasuximgebloba gamoavlinon da Sesabamis organoebs Seatyobinon bavSvis 
mimarT ganxorcielebuli mciredi Zaladobis faqtic ki, ar aqvs mniSvneloba Zaladobis 
faqti ganxorcielda ucxo adamianis Tu ojaxis wevris mxridan. 

a). saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 1198' muxli, romelic exeba arasrulwlovani(bavSvis) 
uflebas dacvaze ganmartavs:

1. arasrulwlovans aqvs dacvis ufleba mSobelTa (sxva kanonier warmomadgenelTa)
mxridan uflebamosilebis borotad gamoyenebis winaaRmdeg. arasrulwlovnis uflebebisa 
da kanonieri interesebis darRvevisas, maT Soris, mSobelTa (erT-erTi mSoblis) mier 
bavSvis aRzrdasTan, ganaTlebasTan dakavSirebuli movaleobebis Seusruleblobis an 
arasaTanadod Sesrulebisas, an mSoblis uflebis borotad gamoyenebis SemTxvevaSi, 
arasrulwlovans ufleba aqvs damoukideblad mimarTos meurveobisa da mzrunvelobis 
organoebs, 14 wlis asakidan ki – sasamarTlos.

2. fizikuri da iuridiuli pirebi, romlebisTvisac cnobili gaxda arasrulwlovnis
uflebebisa da kanonieri interesebis darRvevis SemTxvevebi, valdebulni arian amis 
Sesaxeb Seatyobinon meurveobisa da mzrunvelobis organoebs arasrulwlovnis faqtiuri 
adgilsamyoflis mixedviT. meurveobisa da mzrunvelobis organoebi, amgvari Setyobinebis 
miRebisTanave, valdebulni arian gaataron saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
RonisZiebebi. (20.06.2003 N 2446)
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2'. saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtisa da bavSvTa sakiTxebze momuSave sxva 
subieqtis mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb informaciis 
Sesabamisi saxelmwifo organosTvis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba iwvevs 
pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis  muxli 1205' - is Tanaxmad: „ojaxSi Zaladobis SemTxvevaSi, 
rodesac mSoblis mimarT Semakavebeli an damcavi orderi moqmedebs, agreTve socialuri 
muSakis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisTanave 
mSoblis warmomadgenlobiTi ufleba an/da mSoblis ufleba, gansazRvros, Tu visTan 
da sad unda icxovros bavSvma, Semakavebeli an damcavi orderis an bavSvis mSoblisgan 
gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis gadawyvetilebis moqmedebis vadiT SeCerebulad 
iTvleba. mSoblis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs am gadawyvetilebis moqmedebas“.

b). saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“ 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“  detalurad ganmartavs bavSvze 
Zaladobis saxeebs, kerZod fizikur Zaladobas, fsiqologiur Zaladobas, iZulebas, 
seqsualur Zaladobas, ekonomikur Zaladobas da ugulebelyofas. 

bavSvis mimarT Zaladobis  drouli gamovlenis da efeqturi reagirebisTvis gadasadgmel 
nabijebs ganmartavs kanonis me-9' muxli ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenis Sesaxeb:  
„ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenas da masze Sesabamis reagirebas uzrunvelyofen 
samarTaldamcveli da sasamarTlo organoebi, agreTve am kanoniT dadgenili wesiT 
ojaxSi Zaladobis aRkveTis RonisZiebaTa ganmaxorcielebel sauwyebaTaSoriso sabWosTan 
arsebuli ojaxSi Zaladobis msxverplis statusis ganmsazRvreli jgufi“. 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis aRkveTis, Zaladobis 
msxverplTa dacvisa da daxmarebis Sesaxeb“ ganmartavs socialuri muSakebis Semdeg 
valdebulebebs da uflebamosilebebs ojaxSi Zaladobis dros:

1. kanonis me - 10 muxlis Tanaxmad: moZaladis mier Semakavebeli an damcavi orderiT
gaTvaliswinebuli moTxovnebis Seusrulebloba, agreTve socialuri muSakis
mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebisadmi
daumorCilebloba iwvevs pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili
wesiT;

2. me-14 muxlis Tanaxmad:

1. arasrulwlovanze  Zaladobis  dros  arasrulwlovani  policiis  uflebamosili
Sromlis mier gamocemuli Semakavebeli orderis safuZvelze, xolo bavSvTa 

dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi - 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze gancalkevdeba 
moZalade mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an 
nebismieri sxva moZaladisagan.

2. arasrulwlovnis mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an
arasrulwlovanTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi nebismieri sxva pirisagan
gancalkeveba aris ukiduresi zoma, romelic mxolod im SemTxvevaSi gamoiyeneba,
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rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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g). saqarTvelos kanonmdebloba bavSvis mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

saqarTvelos kanonmdeblobiT bavS is mimarT seqsualuri Zaladoba mkacrad 
isjeba.     seqsualuri Zaladobis ganmarteba da Sesabamisi sanqciebi  gawerilia 
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis  #22 -TavSi. 

sisxlis samarTlis kodeqsi ganmartavs rom arasrulwlovnis gaupatiureba, mis mimarT 
sqesobriv kavSirs ZaladobiT, Zaladobis muqariT an misi umweobis gamoyenebiT, 
dauSvebelia. kanoni aseTi saxis qmedebas nebismieri piris mimarT krZalavs da Sesabamis 
sanqciebs awesebs. bavSvebis SemTxvevaSi aseT qmedebas kanoni damamZimebel garemoebad 
miiCnevs da mis mimarT ufro mkacr sanqcias awesebs. aRniSnuli kanoni ganmartavs, rom 
danaSauli Sesaxeb informaciis damalva da Seutyobinebloba Sesabamisi struqturebisTvis 
ukanono qmedebaa da gaTvaliswinebulia Sesabamisi sasjeli.

d).  bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebi

saqarTveloSi 2016 wlis 12 seqtembridan ZalaSia  saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, romlis 
Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba  referirebis procedurebis 
me-5 muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos (maT Soris  samedicino 
dawesebulebas, soflis eqims), romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan an/da maT ojaxebTan an im 
garemosTan, sadac bavSvi imyofeba. 

referirebis procedurebis miznebisaTvis safuZvliani eWvi SesaZlebelia warmoiSvas, Tu 
arsebobs Semdegi garemoebebi:

a) bavSvis gancxadeba, rom masze xorcieldeba an ganxorcielda Zaladoba;

b) bavSvis mier travmis mizezebis axsnis SeuZlebloba;

g) mowmis gancxadeba, rom igi Seeswro Zaladobis faqts;

d) mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi qceva,
rogoricaa:

d.a) bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb mSoblis/kanonieri 
warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobTan;

d.b)   bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb sxvadasxva pirTa 
  monaTxrobebs Soris;

d.g)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobis 
        detalebis mudmivi cvlileba;

d.d)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi 
        reagireba bavSvis travmaze;

d.e)   bavSvis mier travmis mizezis auxsneloba;

e) sxva garemoebebi, romlebic maRali albaTobiT qmnis safuZvels varaudisaTvis,
rom bavSvze ganxorcielda Zaladoba.

referirebis procedurebSi CarTuli subieqtebi da maTi uflebamosilebani (muxli #5):
saagento referirebis procedurebis farglebSi (muxli  #5/3 ):

a) uzrunvelyofs socialuri muSakis mier Zaladobis faqtebis gamovlenas bavSvTa
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rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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bavSvis usafrTxo garemoSi gadayvana (muxli#8) 

1. bavSvze Zaladobis dros, policiis uflebamosili TanamSromlis mier gamowerili
Semakavebeli orderis, agreTve referirebis procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, bavSvi gancalkevdeba 
moZaladisgan.

2. mSoblisgan, sxva kanonieri warmomadgenlisgan an bavSvTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi
nebismieri sxva pirisgan bavSvis gancalkeveba warmoadgens ukidures zomas, romelic 
gamoiyeneba mxolod im SemTxvevaSi, rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri 
zoma, maT Soris, gasaubreba da gafrTxileba da am naklebad mkacrma zomebma sasurveli 
Sedegi ver gamoiRo an rodesac Seqmnil viTarebaSi aSkaraa, rom momdevno 24 saaTis 
ganmavlobaSi naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs bavSvis sicocxlisa 
da janmrTelobis dacvas, rac gamoiwvevs bavSvis gardauval daRupvas an janmrTelobis 
naklebad mZime an mZime dazianebas.

3. bavSvis azri imis Sesaxeb, Tu sad ganTavsdeba igi, unda iyos gaTvaliswinebuli misi
asakis da ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebul 
unda iqnes bavSvis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT.

4. gadawyvetilebis miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis
niSnebis identifikacias, msxverplisa da sxva iseTi pirebis gamokiTxvas, romlebsac 
SeuZliaT sasargeblo informacia miscen policiis TanamSromels/socialur muSaks, 
saWiroebis SemTxvevaSi policiis TanamSromeli/socialuri muSaki iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas da gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze 
misuli saswrafo samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki axdens SemTxvevis Sefasebas da bavSvis usafrTxoebis 
riskebis gaTvaliswinebiT, Sida instruqciis Sesabamisad, iRebs gadawyvetilebas 
bavSvis gancalkevebis Sesaxeb. socialuri muSaki am procedurebiT daadgenili wesiT 
gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis miRebisTanave mimarTavs policias, 
romelic uzrunvelyofs gadawyvetilebis dauyovnebliv aRsrulebas.

saagentos mier bavSvis mdgomareobis Sefaseba da SemTxvevis marTva  (muxli#10)

1. saagento, bavSvze ganxorcielebuli Zaladobis an Zaladobis eWvis SemTxvevaSi, saqmis
ganxilvas iwyebs saagentoSi Sesuli werilobiTi, satelefono an/da sxva sakomunikacio 
Setyobinebis safuZvelze, aseve saagentos mier moZiebul SemTxvevebSi. aseTi SemTxvevebis 
marTvis dros igi moqmedebs Tavisi kompetenciis farglebSi, Sida instruqciis Sesabamisad.

2. saagento mimarTvianobis sistemaSi erTveba im SemTxvevebSi, Tu:

a) Zaladobis faqti dadasturebulia da bavSvi moTavsebulia droebiT sacxovrebelSi
ojaxis an/da mudmivi adgilsamyoflis gareT;

b) miRebuli informacia iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an xorciel-
deba Zaladoba.

3. Tu saagentoSi Sesuli satelefono zaris mixedviT aRwerili mdgomareoba Seesabameba
gadaudebel SemTxvevas, saagento policias atyobinebs da axorcielebs am procedurebiT 
dadgenil RonisZiebebs.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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mSobelTan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto 
usafrTxo garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

bavSvis mdgomareobaze zedamxedveloba (muxli #13)

1. bavSvis individualuri ganviTarebis gegmis Sesrulebaze monitorings da bavSvis
mdgomareobaze zedamxedvelobas axorcielebs saagento. bavSvis mdgomareobaze 
zedamxedvelobis funqcia aseve akisria policias, Tavisi kompetenciis farglebSi. 
zedamxedvelobis procesSi erTvebian me-5 muxlis pirveli punqtiT gansazRvruli 
Sesabamisi subieqtebi.

2. saagento regularulad (Sida instruqciiT gansazRvruli vadisa da pirobebis dacviT)
awarmoebs zedamxedvelobas Zaladobis msxverpli bavSvis reabilitaciis procesze. Tu 
zedamxedvelobis procesSi aRmoCnda, rom bavSvi saWiroebs individualuri ganviTarebis 
gegmiT gaTvaliswinebuli RonisZiebis (momsaxurebis) cvlilebas, socialuri muSaki 
gadasinjavs gegmas da SeimuSavebs bavSvis individualuri ganviTarebis axal gegmas, 
romelic waredgineba regionul sabWos.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb miRebu-
li Setyobinebis SemTxvevaSi (muxli #15)

1. napovni bavSvis aRmoCenidan an mSoblis (mSoblebis) mier sakuTari moqmedebiT an
umoqmedobiT gamoxatuli bavSvis mitovebidan bavSvis mitovebulad aRiarebis Sesaxeb 
sasamarTlos gadawyvetilebis kanonier ZalaSi Sesvlamde, mSoblis (mSoblebis) ufleba-
movaleobebi  SeCerebulad CaiTvleba da am uflebebs ganaxorcielebs da 
movaleobebs Seasrulebs saagentos meurveobisa da mzrunvelobis organo.

2.. napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb Setyobinebis miRebis SemTxvevaSi, saagento 
axorcielebs kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi, miusafari bavSvebis identificirebis 
mizniT (muxli #16) 

1. saagentos mobiluri jgufis (saagentos direqtoris brZanebiT gansazRvruli ufrosi
socialuri muSaki, fsiqologi, mZRoli, Tanaswor ganmanaTlebeli) mier miusafari 
bavSvis aRmoCenis SemTxvevaSi, Sesabamisi uflebamosilebis mqone socialuri muSaki, 
arasrulwlovnis miusafar bavSvad identificirebis mizniT, avsebs saagentos direqtoris 
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtiT damtkicebul maZieblis anketas.

2. arasruwlovnis miusafar bavSvad identificirebis SemTxvevaSi saagento axorcielebs
moqmedi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

e). saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi

saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis 172’6 muxli ganmartavs 
- „saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtis (dawesebulebis an/da misi uflebamosili 
TanamSromlis) mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb  Sesabamisi 
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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saxelmwifo organosTvis informaciis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs 
Sesabamisi fizikuri piris gafrTxilebas an dajarimebas 50 laridan 100 laramde odenobiT, 
Sesabamisi dawesebulebis (iuridiuli piris) dajarimebas 100 laridan 200 laramde 
odenobiT“.
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Tavi 13

bavSvze Zaladobis prevencia

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 3 sxvadasxva doneze xorcieldeba: sayovel-
Tao, miznobrivi da individualuri. 

arsebobs bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori;

bisken, sadac bavSvze Zaladoba xdeba. misi mizania Zaladobis ganmeorebisgan
bavSvebis dacva.

I done - sayovelTao prevencia 

sayovelTao prevenciis doqtrinis Tanaxmad,  mTeli sazogadoeba, maT Soris samedicino 
sazogadoeba, valdebulia daicvas bavSvi Zaladobisgan. Sesabamisad, misi strategia 
fokusirebulia mTlianad sazogadoebaze. sayovelTao prevenciul RonisZiebaTa 
grZelvadiani mizania sazogadoebis ganaTleba, socialuri cvlilebebis miRweva, Zaladobis 
mimarT tolerantobis aRkveTa da sxva.

sayovelTao prevenciis ZiriTadi miznebia: 

bavSvis ganviTarebis procesi, ganviTarebis ama Tu im safexurs rogori qceva Tu
mdgomareoba Seesabameba;

gamklavebis swavleba;

wevrisaTvis.

am mizanTa misaRwevad sxvadasxva strategiebi gamoiyeneba, rogoricaa, magaliTad,  
RonisZiebebi momavali mSoblebisaTvis, raTa isini advilad gaumklavdnen bavSvis 
aRzrdasTan dakavSirebul samomavlo sirTuleebs; programebi mSoblebisTvis - bavSvze 
zrunvis da misi ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb; aseve - programebi, romelTa 
meSveobiT bavSvebi aiTviseben konfliqtebis mSvidobianad mogvarebis, Zaladobisgan 
Tavis dacvis, sazogadoebaSi urTierTobis unarebs da sxva. krizisul situaciebSi metad 
mniSvnelovania TviTdaxmarebis jgufebis da 24-saaTiani krizisuli dacvis programebi, 
romlebic uzrunvelyofen mSoblebis swraf daxmarebas. amisTvis aucilebelia, qveyanaSi 
arsebobdes satelefono cxeli xazi, krizisuli centrebi, krizisul situaciebSi damxmare 
sakonsultacio samsaxurebi.
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II done - miznobrivi prevencia

prevenciis es done moicavs sazogadoebis im jgufisken mimarTul RonisZiebebs, sadac 
bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori arsebobs - ojaxebi stresul 
situaciebSi, axalgazrda mSoblebi; narko da alkoholdamokidebuli mSoblebi, aseve 
bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi (magaliTad, unarSezRuduloba). 

miznobrivi prevenciis ZiriTadi miznebia:

bavSvobisdroindeli gamocdileba maT qcevaze ukve mSoblis rolSi;

romelic mimarTulia ojaxis, mSoblis da bavSvis specifikuri problemebis
mogvarebaze;

wevrisaTvis.

am miznebis misaRwevad gamoyenebuli strategiebi moicavs: bavSvis aRzrdis swavlebis 
programebs, romlebic xelmisawvdomia riskis qveS myofi ojaxebisaTvis; programebs, 
romlebic aswavlian mSoblebs Temis resursebis gamoyenebas; programebs, romlebic 
axalgazrda mSoblebs miawvdian informacias iseT mniSvnelovan sakiTxebze, rogoricaa 
bavSvis ganviTareba da movla, da sxva. aucilebelia, arsebobdes samsaxurebi, sadac 
daxmarebas gauweven fsiqikuri janmrTelobis, depresiis,  alkoholizmis, narkomaniis 
problemis mqone mSoblebs da sxva. 

III done - individualuri prevencia 

individualuri prevencia moicavs im ojaxebTan muSaobas, romlebSic SeiniSna bavSvze 
Zaladoba da ugulebelyofa. is mimarTulia Zaladobis ganmeorebis Tavidan acilebaze. 

individualuri prevenciis ZiriTadi miznebia:

sacxovrebeli garemos SecvliT an moZaladisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT;

am mizanTa misaRwevad, prevenciis III doneze gamoyenebuli RonisZiebebi SeiZleba iyos: 
moZaladis ganrideba, saWiro SemTxvevaSi bavSvisTvis sacxovrebeli adgilis Secvla, 
moZalade mSoblebis reabilitacia maTi mkurnalobis uzrunvelyofiT, Zaladobagancdili 
bavSvis mkurnaloba,  mimRebi ojaxebis Seqmna da momzadeba, da sxva.

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 

ojaxis monaxuleba da mSobelTa ganaTleba: prevenciis erT-erTi warmatebuli da farTod 
gavrcelebuli strategiaa mSoblebis ganaTleba bavSvis aRzrdis sakiTxebSi. aRsaniSnavia, 
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rom amgvari ganaTleba unda emsaxurebodes rogorc dedebis, aseve mamebis unar-Cvevebis 
ganmtkicebas. yvelaze warmatebuli RonisZiebebi mimarTulia rogorc ojaxis SigniT 
bavSvis ganviTarebisken, aseve ojaxebis SesaZleblobis gazrdisken, - gaumklavdnen ojaxis 
gareT arsebul moTxovnebs. bavSvis aRzrdis, masze zrunvis sakiTxebSi mSoblebis da 
mzrunvelebis ganaTleba xels Seuwyobs aRzrdis araZaladobrivi meTodebis aRiarebas da 
damkvidrebas.

ojaxis monaxuleba gulisxmobs jandacvis sferos specialistebis monawileobas CvilTa 
da mcirewlovan bavSvTa saWiroebebis SefasebaSi, aseve mSoblebis unarebis SefasebaSi. 
ojaxis individualuri monaxuleba miznad isaxavs emociuri Tanadgomis gawevas, mSoblebis 
ganaTlebas, pozitiuri mSoblobis unar-Cvevebis ganviTarebas da garkveulwilad, ojaxis 
Sefasebas. ojaxis monaxuleba imis SesaZleblobasac iZleva, rom ojaxi, saWiroebis 
mixedviT, maTTvis aucilebel sxvadasxva samsaxurebs daukavSirdes.

mSobiarobamde da mSobiarobis Semdgom periodSi zrunva da ojaxis monaxuleba - bavSvze 
ZaladobasTan da bavSvis ugulebelyofasTan sabrZolvelad mniSvnelovania dedis da 
bavSvis janmrTelobis (bavSvebis sicocxlis dasawyisidanve) dacvis RonisZiebebi. amgvari 
momsaxureba xels uwyobs mSobels da bavSvs Soris siaxloves da mSoblebis mxridan 
mcirewlovan bavSvze Zaladobis riskis Semcirebas. namSobiarevi dedebis, axalSobilTa 
ojaxis monaxulebis programebis daxmarebiT SesaZlebelia adreve ganisazRvros, sWirdeba 
Tu ara mSobels daxmareba. 

mSoblebis konsultireba bavSvis ganviTarebis da usafrTxoebis sakiTxebze socialuri 
muSakebis erT-erTi mniSvnelovani funqcia da ojaxTan urTierTobis aucilebeli 
komponentia bavSvis ganviTarebis da usafrTxoebis Sesaxeb mSoblebis, mzrunvelebis 
sistematuri konsultireba. ZiriTadi sakonsultacio sakiTxebi SeiZleba iyos:

tirili da misi marTva: axalSobili da Cvili bavSvebi TavianT  moTxovnilebebs mxo-
lod tiriliT gamoxataven. amitom patarebi xSirad tirian. mSobelma unda icodes,
rom bavSvis tirils sxvadasxva mizezi da gansxvavebuli xasiaTi aqvs. dakvirvebul
mSobels advilad SeuZlia bavSvis tirilis mizezis dadgena. specialistma unda
urCios mSobels, rogor moiqces bavSvis tirilis dros.

usafrTxo garemo da dazianebebis arideba: mSobeli aucileblad unda iyos informi-
rebuli imis Sesaxeb, rom bavSvs ganviTarebisTvis usafrTxo garemo esaWiroeba.
bavSvis banaobis, Zilis, TamaSis Tu manqaniT mgzavrobis dros ufrosma unda
daicvas usafrTxoebis wesebi, raTa xeli Seuwyos bavSvis usafrTxoebas da daicvas
igi dazianebisgan.

bavSvis SenjRrevis sindromi: auxseniT mSoblebs, rom bavSvis SenjRrevisas arsebobs
seriozuli safrTxe, ganviTardes Tavis qalas travma. travmis mogvianebiTi Sedegebi
SeiZleba iyos  Tavis tvinis qerqis dazianebis gamo ganviTarebuli sibrmave, krunCxvebi
da sxva mZime Sedegebi. cnobilia, rom bavSvis Zaladobriv njRrevas yoveli meoTxe
msxverpli bavSvisTvis sasikvdilo Sedegi moaqvs. 4 Tvemde asakis bavSvebi yvelaze
maRali riskis jgufs warmoadgenen.

3 wlis krizisi - “jiutobis xana“: mSoblebi seriozul sirTuleebs awydebian 2-4
wlis bavSvebis emociur-qceviT gamovlinebebTan dakavSirebiT. ganumarteT
mSobels, rom am asakobriv periodSi bavSvis gamZafrebuli sijiute da yvelafris
damoukideblad gakeTebis survili misi ganviTarebis bunebrivi maxasiaTebelia. aseve
auxseniT, rom warmoqmnili problemebis daZleva da bavSvis jansaRi ganviTarebis
xelSewyoba mSoblebis da mzrunvelebis mxridan  moTminebis da taqtis gamoCeniT
aris SesaZlebeli.

kvebis problema bavSvebSi: bavSvis kvebis procesSi bevri mSobeli problemebs awyde-
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II done - miznobrivi prevencia
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individualuri prevencia moicavs im ojaxebTan muSaobas, romlebSic SeiniSna bavSvze 
Zaladoba da ugulebelyofa. is mimarTulia Zaladobis ganmeorebis Tavidan acilebaze. 

individualuri prevenciis ZiriTadi miznebia:

sacxovrebeli garemos SecvliT an moZaladisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT;

am mizanTa misaRwevad, prevenciis III doneze gamoyenebuli RonisZiebebi SeiZleba iyos: 
moZaladis ganrideba, saWiro SemTxvevaSi bavSvisTvis sacxovrebeli adgilis Secvla, 
moZalade mSoblebis reabilitacia maTi mkurnalobis uzrunvelyofiT, Zaladobagancdili 
bavSvis mkurnaloba,  mimRebi ojaxebis Seqmna da momzadeba, da sxva.

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 

ojaxis monaxuleba da mSobelTa ganaTleba: prevenciis erT-erTi warmatebuli da farTod 
gavrcelebuli strategiaa mSoblebis ganaTleba bavSvis aRzrdis sakiTxebSi. aRsaniSnavia, 
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ba. maTi Svilebi uars amboben miirTvan SeTavazebuli sakvebi mTlianad an nawilobriv 
mainc. zogierTi bavSvi Zalian nela Wams, zogi - Zalian swrafad. uTxariT mSoblebs, 
rom es zrdis procesSi normaluri movlenaa da SesaZloa, rom maTi Svilis mier 
damoukideblobis gamoxatvis saSualebac ki iyos. ganumarteT mSoblebs, rom Wamis 
procesSi ar gaubrazdnen,  Wama ar daaZalon pataras, miscen damoukideblad Wamis 
neba. daarwmuneT mSoblebi, rom bavSvis kvebis procesSi simSvidis da pozitiuri 
ganwyobis SenarCuneba orivesTvis kargi iqneba.

tualetis Cveva: tualetis Cvevis swavlebis etapi mSoblebisTvis safenebisgan gaTa-
visuflebas niSnavs, xolo patarasTvis es aris nabiji Tavdajerebulobisken da
damoukideblobisken. am Cvevis swavlebisas siZneleebi warmoiqmneba, rogoricaa
Casveleba, uari qoTnis gamoyenebaze. mSobelma/mzrunvelma unda gaiTvaliswinos,
rom yvela bavSvi individualuria, zogi advilad swavlobs qoTnis gamoyenebas, zogi
- Znelad. auxseniT mSoblebs, rom iy momTmenni da nu gauwyrebian bavSvs, Tu
man Caisvela an qoTani ar gamoiyena.

Tu mSobeli/mzrunveli  srulfasovan informacias flobs bavSvis saWiroebebis da misi 
ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb, is SeZlebs bavSvis zrda-ganviTarebisTvis Sesabamisi 
pirobebis Seqmnas da usafrTxo garemos uzrunvelyofas.

im ojaxebis daxmareba, romlebsac gansakuTrebuli saWiroebebis mqone bavSvebi hyavT - 
Tandayolili mqone bavSvebis mimarT ojaxSi Zaladobis 
Semcirebis programebis efeqtianobaze Zalian cota kvlevaa Catarebuli. Tumca,  
gansazRvrulia, rom perspeqtiuli midgoma gulisxmobs sazogadoebriv sawyisebze 
reabilitaciisa da adreul asakSi mxardaWeris programebs, centrebSi an ojaxebSi 
vizitebis saSualebiT.  bavSvebis mSoblebisaTvis 
mowyobilma xanmokle droebiTma Sesvenebam SeiZleba mTel ojaxs Seumciros stresi 
da Tan Seasrulos Zaladobis prevenciisken mimarTuli strategiis roli. 
mxardaWeris meqanizmebi, romlebic mSoblebs bavSvis movlisgan Sesvenebis 
saSualebas aZlevs, SesaZlebelia, organizebuli iyos religiuri da arasamTavrobo
organizaciebis an saxelmwifo uwyebebis mier da maT SeuZliaT daxmarebis gaweva

Zaladobis Tavidan asacileblad.
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Semcirebis programebis efeqtianobaze Zalian cota kvlevaa Catarebuli. Tumca,  
gansazRvrulia, rom perspeqtiuli midgoma gulisxmobs sazogadoebriv sawyisebze 
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vizitebis saSualebiT.  bavSvebis mSoblebisaTvis 
mowyobilma xanmokle droebiTma Sesvenebam SeiZleba mTel ojaxs Seumciros stresi 
da Tan Seasrulos Zaladobis prevenciisken mimarTuli strategiis roli. 
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bavSvebs, axalgazrdebs da adamianebs, visac maTi bedi 
awuxebT, SeuZliaT dagvirekon:

116 111

bavSvTa daxmarebis xazi

mogvmarTeT:

Tbilisi - bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis fondi

centris misamarTi: Tbilisi, ediSer maRalaSvilis quCa 4, bina 1.

bavSvTa daxmarebis xazi - 116 111

telefoni: (32) 2 421 422;

el-fosta: info@phf.org.ge;
veb-gverdi: www.phf.org.ge
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sazogadoebrivi organizacia “sTef for vardi”

centris misamarTi: baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis fsiqologiis 
klinika, ninoSvilis/rusTavelis q. 35/32

telefoni: (422) 22 58 30, (422) 27 76 23;

el-fosta: cacbsu@gmail.com
veb-gverdi: http://stepforward.org.ge
Facebook: Step Forward

bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centrebi Seqmnilia proeqtis “advokatireba 
bavSvTa da axalgazrdebis dasacavad” farglebSi.

proeqti xorcieldeba evrokavSiris mxardaWeriT.
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Sesavali

warmogidgenT saxelmZRvanelos “socialuri samuSaos praqtikis safuZvlebi”, 
romelic momzadda evrokavSiris bavSvTa keTildReobis reformis proeqtis mier Se-
muSavebuli satreningo programis farglebSi. saxelmZRvanelo gankuTvnilia bavSvTa 
keTildReobis sferos socialuri muSakebisaTvis da misi mizania,  gaacnos socialur 
muSakebs socialuri samuSaos praqtikisaTvis aucilebeli codna, Rirebulebebi da 
unar-Cvevebi. imedia, saxelmZRvanelo daexmareba socialur muSakebs  bavSvebsa da maT 
ojaxebTan muSaobis procesSi. 

madlobas vuxdiT evrokavSiris bavSvTa keTildReobis reformis xelSewyobis 
proeqts socialur muSakTa kadrebis momzadebis procesSi gaweuli daxmarebisa da 
TanadgomisaTvis.

socialuri momsaxurebis saagento
bavSvze zrunvis samsaxuri
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avtorebis Sesaxeb:

salome namiWeiSvili: avtors miRebuli aqvs socialuri samuSaos magistris xarisxi 
kolumbiis universitetidan (a.S.S.). 1999 wlidan moRvaweobs bavSvTa keTildReobis sf-
eroSi. 2006 wlidan muSaobs evrokavSiris bavSvTa keTildReobis reformis xelSewyo-
bis proeqtSi bavSvze zrunvis/treningebis eqspertad. aris saqarTvelos socialur mu-
SakTa asociaciis Tavmjdomare.  avtori CarTulia socialuri momsaxurebis saagentos 
socialuri muSakebis treningebsa da kvalifikaciis amaRlebaSi, socialuri samuSaos 
trening-programebisa da masalebis momzadebaSi. igi aseve TanamSromlobs Tbilisis iv. 
javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universitetisa da i. WavWavaZis saxelobis saxelm-
wifo universitetTan da kiTxulobs rogorc sabakalavro, aseve samagistro kursebs so-
cialur samuSaoSi. salome namiWeiSvili bavSvTa keTildReobis saxelmwifo reformaSi 
aqtiurad aris CarTuli, rogorc socialuri samuSaosa da bavSvTa sakiTxebis eqsperti. 
aqvs regionul da saerTaSoriso doneze socialuri samuSaos konsultantad muSaobis 
gamocdileba.

 

maia mgeliaSvili:  avtors miRebuli aqvs socialuri samuSaos magistris xarisxi q. 
sent-luisis vaSingtonis saxelobis universitetidan (a.S.S.). maia mgeliaSvili 2006 wli-
dan muSaobs britanul saqvelmomqmedo organizaciaSi  “EveryChild” socialuri samuSaos 
teqnikur mrCevlad. igi aseve aris Tbilisis iv. javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo uni-
versitetis sociologiisa da socialuri samuSaos mimarTulebis mowveuli leqtori, 
sadac kiTxulobs rogorc sabakalavro, aseve samagistro kursebs socialur samuSaoSi. 
aris saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis wevri. avtori aqtiurad aris CarTuli 
socialuri momsaxurebis saagentos socialuri muSakebis treningebsa da kvalifikaci-
is amaRlebaSi, socialuri samuSaos trening-programebisa da masalebis momzadebaSi. 
aqvs regionul da saerTaSoriso doneze socialuri samuSaos konsultantad muSaobis 
gamocdileba.
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saxelmZRvanelos Sesaxeb

Tavi I: socialuri muSakis profesia – zogadi mimoxilva

es Tavi mimoixilavs socialuri  muSakis profesias saerTaSoriso konteqstSi. 

kerZod,  socialur muSakebs awvdis informacias  am profesiis ganviTarebis istoriis 

Sesaxeb (saerTaSoriso da adgilobriv konteqstSi); aseve, uqmnis ZiriTad warmodgenas 

socialuri samuSaos daniSnulebis, amocanebis, miznobrivi jgufebis, mimarTulebebis, 

socialur muSakTa rolebis Sesaxeb da yuradRebas amaxvilebs profesiisaTvis aucileb-

el codnas, Rirebulebebsa da unar-Cvevebze.

Tavi II: socialuri samuSao da bavSvTa keTildReoba

es Tavi mimoixilavs bavSvTa keTildReobis reformas; aseve, socialur muSakebs 

awvdis informacias gaeros bavSis uflebaTa konvenciis Seqmnis istoriis, ZiriTadi 

principebis, muxlebisa da konvenciis monitoringis Sesaxeb. TavSi mocemuli pro-

grama `bavSvze zrunva 2010~ bavSvze zrunvis samsaxuris erT-erTi umniSvnelovanesi 

dokumentis,miznebis, amocanebisa da qveprogramebis mimoxilvaa. mocemul TavSi yura-

dRebaa gamaxvilebuli bavSvze zrunvis sferoSi moRvawe saxelmwifo socialur muSakTa 

funqciebsa da rolebze. 

Tavi III: meurveobisa da mzrunvelobis funqcia socialuri samuSaos pra-

qtikaSi 

es Tavi mimoixilavs meurveobisa da mzrunvelobis funqcias da socialuri muSakis 

valdebulebebs meurveoba-mzrunvelobis kuTxiT (Svilad ayvana, mindobiT aRzrda, meu-

rveobisa da mzrunvelobis daweseba, reintegracia, ojaxuri davebi). ganxilul iqneba 

aseve Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis kanonebis ZiriTadi principebi. Tavi aseve 

Seexeba bavSvis biologiuri ojaxis gareT ganTavsebis prevencias. 

Tavi IV: socialuri samuSaos Teoriuli safuZvlebi

es Tavi ganixilavs Teoriebs, romlebic safuZvlad udevs socialuri samuSaos 

praqtikas. kerZod, yuradReba gamaxvilebulia ekologiuri sistemebis Teoriaze, midg-

omaze `adamiani garemoSi~, bio-fsiqo-socialur perspeqtivasa da gaZlierebis Teori-

aze.

Tavi V: SemTxvevaze muSaobis specifika socialur samuSaoSi

es Tavi mimoixilavs socialuri samuSaos praqtikis erT-erT mTavar meTods, Sem-

Txvevis marTvas, kerZod ki, zogadi intervenciis models, romelsac  socialuri mom-

saxurebis saagentos socialur muSakTa praqtika efuZneba; Aaseve,  socialuri samuSaos 

intervenciis doneebsa da tipebs, rac socialur muSakebs uqmnis zogad warmoadgenas 

socialuri samuSaos praqtikis masStabebis Sesaxeb.
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Tavi VI: bavSvis ganviTarebis etapebi da Taviseburebebi

es Tavi mimoixilavs bavSvis ganviTarebis Semdeg ZiriTad etapebs: adreuli bavSvo-

ba, Sua bavSvoba, mozardoba da siymawvile. Aawvdis socialur muSakebs informacias bavS-

vis ganviTarebis etapebis maCveneblebis Sesaxeb, kerZod ki yuradRebas amaxvilebs gan-

viTarebis TiToeuli etapis fizikur, SemecnebiT da emociur Taviseburebebze. aseve, 

ganixilavs, bavSvis ganviTarebaze moqmed damcav da risk faqtorebs.   

Tavi VII: bavSvis ganviTarebis Teoriebi

es Tavi mimoixilavs bavSvis ganviTarebis fsiqodinamikur, humanistur da Taname-

drove Teoriebs. fsiqodinamikuri Teoriebidan ganxilulia froidis fsiqoanalizis 

Teoria, eriqsonis fsiqosocialuri Teoria da adleris individualuri fsiqologi-

is Teoria. humanisturi Teoriebidan mocemulia abraham maslous motivaciis Teoria, 

xolo ganviTarebis Tanamedrove Teoriebidan, mijaWvulobisa da sicocxlisunariano-

bis Teoriebi. Tavi socialur muSakebs awvdis informacias, am Teoriebis ZiriTad po-

stulatebze, rac maT daexmarebaT bavSvis ganviTarebis Sefasebis procesSi. 

Tavi VIII: bavSvis Sefaseba 

es Tavi mimoixilavs bavSvis Sefasebis process, romelic efuZneba Sefasebis inte-

grirebul models. Gganixilavs am procesis miznebsa da ZiriTad principebs. Aawvdis so-

cialur muSakebs informacias Sefasebis integrirebuli modelis ZiriTadi aspeqtebis 

Sesaxeb; Aaseve, moicavs im ZiriTad kiTxvebs, romlebic socialur muSakebs daexmarebaT 

bavSvis Sefasebis procesSi. 

Tavi IX: ojaxis mniSvneloba socialur samuSaoSi

es Tavi mimoixilavs ojaxTan muSaobis rols socialur samuSaoSi; ganixilavs oja-

xs ekologiuri sistemebis Teoriis mixedviT da acnobs socialur muSakebs im ZiriTad 

cnebebs, faqtorebs, meTodebsa da instrumentebs, romlebic maT daexmarebaT ojaxis 

Sefasebis procesSi. 

Tavi X: komunikacia, interviu da konsultireba

es Tavi mimoixilavs komunikaciis mniSvnelobas socialur samuSaoSi da awvdis socia-

lur muSakebs informaciias komunikaciis saxeebis, efeqturi komunikaciisa da komunika-

ciis xelSemSleli faqtorebis Sesaxeb. aRniSnul TavSi yuradReba gamaxvilebulia inter-

vius specifikaze socialur samuSaoSi, kerZod ki, pirveli intervius mniSvnelobaze da 

ayalibebs warmatebuli intervius ganmapirobebel faqtorebs. Aaseve, es Tavi mimoixilavs 

konsultirebas rogorc socialuri samuSaos intervenciis erT-erT mniSvnelovan for-

mas, kerZod ki konsultirebis  rols, process, modelebs da misi Catarebis unar-Cvevebs. 
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Tavi XI: bavSvze Zaladoba da misi ugulebelyofa

es Tavi mimoixilavs bavSvisadmi araRirseuli mopyrobis formebs, kerZod ki, Zala-

dobasa da ugulebelyofas. azustebs terminebis mniSvnelobas rogorc saerTaSoriso 

praqtikis, aseve, qarTul samarTlebriv konteqstSi. awvdis socialur muSakebs infor-

macias moZaladis qcevis Taviseburebebis, Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri 

portretis, misi fizikuri niSnebisa da qcevis specifikis Sesaxeb; aseve, im riskfaqto-

rebis Sesaxeb, romlebic ganapirobeben mSoblebis mxridan Zaladobas, xolo bavSvebisa 

_ Zaladobis msxverplad gaxdomas. am TavSi detalurad aris ganxiluli Zaladobagan-

cdil bavSvsa da mis ojaxTan intervius Taviseburebebi, da bolos, Zaladobis Sedegebi.

Tavi XII: SezRuduli SesaZleblobis mqone adamianebi da socialuri samu-

Sao

es Tavi mimoixilavs SezRudul SesaZleblobasTan dakavSirebul sakiTxebs, ker-

Zod, azustebs terminebis mniSvnelobas rogorc saerTaSoriso praqtikis, aseve, qar-

Tul samarTlebriv konteqstSi da ganixilavs socialuri muSakis daniSnulebas SezRu-

duli SesaZleblobis mqone bavSvebTan muSaobaSi.  awvdis socialur muSakebs informa-

cias SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvTan urTierTobis samedicino da socialu-

ri modelis, SezRuduli SesaZleblobis gamomwvevi mizezebis, klasifikaciis, zrunvis 

principebis Sesaxeb. aseve, yuradRebas amaxvilebs iseT sakiTxebze, rogoricaa SezRu-

duli SesaZleblobebis mqone bavSvis zagavlena ojaxze da Zaladobis Tema SezRuduli 

SesaZleblobis mqone bavSvebTan mimarTebaSi.

Tavi XIII: krizisi, stresi da krizisuli intervencia

es Tavi mimoixilavs krizissa da stresTan dakavSirebul sakiTxebs, kerZod, 

azustebs maT mniSvnelobasa da ganmartebas. ganixilavs maT tipebs, gamomwvev mizezebsa 

da niSnebs. aseve, yuradReba gamaxvilebulia socialuri muSakis rolze stresis daZle-

visa da krizisuli internveciis procesSi. 

Tavi XIV: socialuri samuSaos zedamxedveloba

es Tavi mimoixilavs socialuri muSakis profesiaSi zedamxedvelobis mniSvnelo-

bas. socialur muSakebs awvdis informacias zedamxedvelobis administraciuli, sagan-

manaTleblo da mxardamWeri funqciebis Sesaxeb.  yuradRebas amaxvilebs zedamxedve-

lobis procesze da ganixilavs socialuri momsaxurebis saagentos ufrosi socialuri 

muSakis rols zedamxedvelobis procesSi. 
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Tavi I: socialuri muSakis profesia –
zogadi mimoxilva

es Tavi mimoixilavs socialuri  muSakis profesias saerTaSoriso konteqst-

Si. kerZod,  socialur muSakebs awvdis informacias  am profesiis ganviTarebis is-

toriis Sesaxeb (saerTaSoriso da adgilobriv konteqstSi); aseve, uqmnis ZiriTad 

warmodgenas socialuri samuSaos daniSnulebis, amocanebis, miznobrivi jgufeb-

is, mimarTulebebis, socialur muSakTa rolebis Sesaxeb da yuradRebas amaxvilebs 

profesiisaTvis aucilebel codnas, Rirebulebebsa da unar-Cvevebze.

1.1 socialuri muSakis profesiis ganviTarebis
istoria – saerTaSoriso da adgilobrivi konteqsti

socialuri samuSao, rogorc aRiarebuli profesia, SedarebiT axali warmo-

Sobisaa, Tumca misi fesvebi saqvelmoqmedo saqmianobaSi aris saZiebeli. profe-

siis aRmoceneba ukavSirdeba socialuri uTanasworobis aRmofxvris sakiTxs 

da igi siRaribesa da masTan dakavSirebul socialur problemebTan brZolas 

iTvaliswinebs. qvelmoqmedeba uZvelesi cnebaa. msoflios TiTqmis yvela ZiriTa-

di religia mouwodebs  RaribTa daxmarebisaken. qvelmoqmedeba, ZiriTadad, mate-

rialuri daxmarebis gacemasTan aris gaigivebuli, rogoricaa fuladi daxmareba, 

sakvebiTa da tansacmliT daxmareba da sxva. RaribTaTvis socialuri dacvis sis-

temis Seqmna pirvelad me-17 saukunis inglisSi scades. am sistemas safuZvlad da-

edo dedofal elisabedis `RaribTa kanoni~ (1601w.), romlis mixedviTac dawesda 

finansuri Semweoba im adamianebisaTvis, visac SezRuduli SesaZleblobebis gamo 

ar SeeZloT muSaoba. dasaxmarebelTa siaSi aRiricxebodnen aseTi adamianebi, ro-

melTac gadaecemodaT saWmeli, tansacmeli da a.S. kanoni aseve iTvaliswinebda im 

Raribebis gamosasworebel (koreqciul)  dawesebulebebSi muSaobas, romlebsac 

SeeZloT muSaoba, magram maTxovrobas amjobinebdnen. aseTi tipis dawesebulebebi 

Raribebs saWmelsa da sacxovrebel adgils sTavazobda da garkveul samuSaos as-

rulebinebda.

XIX saukunis industriulma revoluciam evropaSi didi Zvrebi ganapiroba. 

mecnierulma da teqnologiurma ganviTarebam saTave daudo urbanizacias da mi-

gracias soflebidan qalaqebSi samuSao adgilebis mosapoveblad. Tavis mxriv, yo-

velive aman bevri socialuri problema warmoSva. am periodSi SeimCneva protes-

tantuli eklesiis misioneruli moRvaweoba, rac xalxSi religiur moZRvrebaTa 

qadagebiT, qvelmoqmedebiTa da TanadgomiT cdilobda siRaribis, prostituciisa 

da sxva problemebis aRmofxvras. imavdroulad, inglisSi saTave daedo e.w. `gan-

saxlebis moZraobas~, romelic iTvaliswinebda RaribTaTvis iseTi momsaxurebis 

miwodebas, rogoricaa TavSesafari, sakvebi, tansacmeli, dawyebiTi ganaTleba. pa-

ralelurad amerikis SeerTebul StatebSi, kerZod, Cikagosa da niu-iorkSi, aseve 

Tavi I
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amoqmedda  gansaxlebis moZraoba, romlis iniciatoric jein adamsi iyo. amerikis 

SeerTebul StatebSi gansaxlebis moZraobis pirveli saxli iyo `halis saxli~, ro-

melic 1880 wels daarsda. `halis saxlis~ misia mdgomareobda Raribi emigrantebisa 

da socialurad SeWirvebuli mosaxleobisaTvis socialuri da saganmanaTleblo 

saWiroebis dakmayofilebaSi.

socialuri samuSaos rogorc profesiis CamoyalibebaSi didi roli Seasru-

la `qvelmoqmedebis organizebis sazogadoebam~, romelic 1800-1900 wlebSi ev-

ropasa da aSS-Si gavrcelda. radgan sazogadoebaSi gavrcelda azri, rom zogierTi 

Raribi adamiani mTeli cxovrebis ganmavlobaSi rCeboda damokidebuli mxolod 

qvelmoqmedebaze da ar moiZiebda siRatakidan Tavis daRwevis saSualebas, `qvel-

moqmedebis organizebis sazogadoebam~ miznad daisaxa, Seeswavla RaribTa mdgoma-

reoba da eswavlebina maTTvis siRaribesTan brZolis gzebi.

aSS-Si filadelfiis `qvelmoqmedebis organizebis sazogadoebas~ saTaveSi 

Caudga meri riCmondi (1861-1928 ww), romlis naSromebmac gardamtexi roli iTa-

maSa socialuri samuSaos profesiad CamoyalibebaSi. meri riCmondis naSromSi 

`socialuri diagnozi~ pirvelad ganisazRvra socialuri samuSaos adamianebTan 

uSualo  praqtikis ZiriTadi principebi da meTodebi da socialuri samuSaos sx-

vadasxva tipebi. meri riCmondis naSromi socialuri samuSaos rogorc profesiis 

dafuZnebis fundamentur naSromad SeiZleba CaiTvalos. 1898 wels socialuri mu-1898 wels socialuri mu-

Sakis profesiaSi pirveli leqcia aSS-is kolumbiis universitetSi Catarda.  

1920-iani wlebSi aSS-Si garkveuli cvlilebebi SeiniSneba. pirvel rigSi, es 

dakavSirebuli iyo feministuri moZraobis pirveli talRasTan, romelic qal-

TaTvis politikuri, kerZod, arCevnebSi monawileobis miRebis uflebis mopove-

bisaken iyo mimarTuli. 1930-40-iani wlebis aSS-is ekonomikuri depresiis  (`didi 

depresia~) da meore msoflio omis fonze socialur muSakTa roli RaribTa da 

umweoTa daxmarebaSi kidev ufro gaZlierda. socialuri muSaki frensis perkinsi  

iyo pirveli qalbatoni, romelic prezident franklin ruzveltis dros Sromis 

departamentis xelmZRvanelad dainiSna da romelmac didi wvlili Seitana axali 

kanonmdeblobis SemuSavebaSi. 

1970-ian wlebamde socialur samuSaoSi dominirebda e.w. `samedicino mod-

eli~, romelic cdilobda individis qcevis koreqcias da yuradRebas amaxvileb-

da misi garemosTan Seguebis unaris gamomuSavebaze. am modeliT socialuri sam-

uSaos roli, ZiriTadad, mikro doneze, daxmarebis saWiroebis mqone adamianebTan 

muSaobaSi moiazreboda da upiratesobas aniWebda socialuri samuSaos iseT me-

Todebs, rogoricaa SemTxvevis marTva da konsultireba1. 70-iani wlebis Semdeg 

daisva sakiTxi socialur samuSaoSi e.w. `socialuri cvlilebis modelisaTvis~ 

upiratesobis miniWebaze, romlis Tanaxmadac socialuri samuSaos mTavari arsi 

sasurveli socialuri cvlilebis miRwevaSi mdgomareobs. es ukavSirdeba makro 

1  SemTxvevis marTva –  procesi, romlis meSveobiTac socialuri muSaki beneficiaris saWiroebebisa da 
interesebis Sesabamisad awodebs mas aucilebeli momsaxurebis pakets. konsultireba gulisxmobs fsiqologiu-
ri Teoriebisa da profesiuli da pirovnuli unar-Cvevebis (komunikacia, intuicia da sxva) gamoyenebas individis 
piradi problemebis mosagvareblad.
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doneze socialuri politikis SemuSavebas, daxmarebis saWiroebis mqone adamianTa 

dacvas da Sesabamisi sakanonmdeblo cvlilebebis mxardaWeras. 

Mmeoce saukunis bolos socialuri samuSao kidev ufro ganviTarda da orientire-

buli gaxda kvlevasa da faqtebze dafuZnebul praqtikaze. istoriulad es profesia 

ganviTarda rogorc RaribTa da glaxakTa damcveli da dRes ganviTarebul qveynebSi 

misi moRvaweobis areali mniSvnelovnad gafarTovda. dResdReobiT socialuri mu-

Sakebi moRvaweoben iseT sxvadasxva sferoSi, rogoricaa samTavrobo uwyebebi, ojaxeb-

sa da bavSvebTan momuSave organizaciebi, skolebi, janmrTelobis dacvis dawesebule-

bebi, fsiqiatruli dawesebulebebi, biznesi, industria da kerZo praqtikis2  sfero. 

socialuri muSakebi floben ra samecniero xarisxs,  asruleben sxvadasva funqcias, 

individebTan  uSualo praqtikiT dawyebuli socialuri politikis sakiTxebze muSao-

biT damTavrebuli.  ganviTarebuli qveynebis umravlesobaSi socialuri muSakebi sam-

uSao lizencias floben, rac maTi muSaobisaTvis aucilebeli winapirobaa.

socialuri muSakis profesiis ganviTareba saqarTveloSi

saqarTveloSi socialuri samuSao axalbeda profesiaa.  igi ganviTarda qvey-

anaSi mimdinare  cvlilebebis paralelurad. sabWoTa kavSiris daSlam Sedegad 

moitana qveynis socialur-ekonomikuri usafrTxoebis sistemis rRveva. rogorc 

zemoT aRvniSneT, saerTaSoriso konteqstSi socialuri samuSao siRaribisa da 

masTan dakavSirebuli problemebis fonze aRmocenda da am mxriv arc qarTuli re-

aloba warmoadgens gamonakliss. 

1990-iani wlebis miwuruls arasamTavrobo seqtorma saqarTveloSi daiwyo 

socialuri samuSaos cnebis danergva. am mxriv mniSvnelovani roli ekuTvnis bri-

tanul saqvelmoqmedo organizaciis `evriCaildi~ warmomadgenlobas saqarT-

veloSi, romelmac SeimuSava bavSvebsa da ojaxebTan momuSave socialuri muSake- SeimuSava bavSvebsa da ojaxebTan momuSave socialuri muSake-

bis gadamzadebis pirveli modeli da danerga bavSvze zrunvis sferoSi socialuri 

muSakis praqtika. 2001 wels gaeros bavSvTa fondisa da `evriCaildis~ mxardaWeriT 

saqarTvelos mTavrobam safuZveli Cauyara bavSvTa keTildReobis sferoSi so-

cialuri samuSaos praqtikas rogorc bavSvTa keTildReobis reformis ganxor-

cielebis erT-erT mniSvnelovan meqanizms. paralelurad socialuri samuSaos 

praqtika inergeboda adgilobrivi da saerTaSoriso arasamTarobo organizacie-

bis mier iseT sferoebSi, rogoricaa gerontologia, Zaladoba, trefikingi, fsiqi-

kuri janmrTeloba, arasrulwlovanTa  samarTali, usaxlkaroba da sxva. 

2001 wlidan moqmedeba daiwyo fond ̀ Ria sazogadoeba saqarTvelos~ social-

uri samuSaos ganviTarebis mxardaWeris programam, romelmac umniSvnelovanesi 

roli iTamaSa pirvel adgilobriv kvalificiur socialur muSakTa momzadebaSi. 

programa iZleoda  socialuri samuSaos Seswavlis saSualebas amerikis SeerTe-

buli Statebis wamyvan universitetebSi, kerZod, kolumbiis universitetSi, niu-

2  kerZo praqtika – socialuri momsaxurebis kerZo praqtikis dros, socialuri muSaki damoukideblad 
axorcielebs momsaxurebis miwodebas Sesabamisi anazRaurebis fasad. momsaxureba ZiriTadad exeba socialuri 
samuSaos klinikur-Terapiul praqtikas. 

Tavi I
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iorkisa da vaSingtonis universitetSi, sent luisSi.  2004 wels aRniSnuli progra-

mis kursdamTavrebulebma saqarTveloSi daarses saqarTvelos socialur muSak-

Ta asociacia, romelmac miznad daisaxa socialuri muSakis profesiis ganviTare-

bis xelSewyoba. asociacia dReisaTvis aerTianebs rogorc bavSvTa keTildReobis, 

aseve sxva sferoebSi moqmed socialur muSakTa umravlesobas da am profesiis gan-

viTarebiT dainteresebul pirebs. 

2005-2006 wlamde saqarTveloSi socialuri muSakis profesia umaRles sas-

wavleblebSi ar iswavleboda. Aam droisTvis ukve aSkara iyo socialuri samuSaos 

saganmanaTleblo bazis ganviTarebis aucilebloba. 2006 wlidan saqarTveloSi 

funqcionireba daiwyo sabakalavro (javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo uni-

versiteti) da samagistro (javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universiteti 

da WavWavaZis saxelobis saxelmwifo universiteti) programebma.

1.2 socialuri samuSaos daniSnuleba, amocanebi,
miznobrivi  jgufebi da mimarTulebebi

socialuri samuSaos gansazRvreba

socialuri samuSao profesia da socialuri mecnierebaa, romelic emsaxu-

reba socialur samarTlianobas, cxovrebis xarisxis gaumjobesebas, individTa da 

jgufTa potencialis srulyofil gamovlenas sazogadoebaSi.

 saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis ganmartebiT, `socialuri 

samuSao aris profesia, romelic xels uwyobs individis, jgufis da Temis3 so-

cialuri funqcionirebis amaRlebas da miznad isaxavs sazogadoebaSi iseTi 

pirobebis Seqmnas, romelic maT TavianTi potencialis sruli realizaciis 

saSualebas miscems~ (saqarTvelos socialur muSakTa asociacia, 2006).  

socialuri funqcionireba gulisxmobs adamianis mier sakuTari potencialis 

srul realizebasa da individis, jgufis, an Temis mier sakuTari uflebebisa da 

Tavisuflebebis codnasa da dacvas. 

socialuri samuSaos miznobrivi jgufebi

socialuri samuSaos moznobrivi jgufebi aerTianebs im adamianebs, romelT-

ac emsaxurebian socialuri muSakebi.socialuri muSakebi emsaxurebian yvela asa-

kis adamians – Cvili bavSvebidan dawyebuli xandazmulebiT damTavrebuli. 

qvemoT mocemulia is ZiriTadi miznobrivi jgufebi, romlebTanac social-

uri muSakebi muSaoben:

•	 ojaxuri Zaladobis msxverplni da moZaladeebi

3 Temi – adamianTa erToba, romelTac gaaCniaT raime saerTo niSani, rac maT aerTianebT da ganasxvavebs 
sxvebisgan.
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•	 SidsiT daavadebulni da maTi ojaxebi

•	 siRaribis zRvarze myofi ojaxebi da individebi

•	 usaxlkaroni

•	 umuSevrebi

•	 kanondamrRvevi individebi da maTi ojaxebi

•	 qorwinebaSi armyofi fexmZime mozardebi

•	 martoxela mSoblebi

•	 Zaladobis da ugulebelyofis  msxverpli bavSvebi

•	 oblebi, quCis bavSvebi, gaSvilebuli bavSvebi, ganviTarebis problemebis 

mqone bavSvebi

•	 SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebi da maTi ojaxebi

•	 arasrulwlovani damnaSaveebi da maTi ojaxebi

•	 fsiqikuri janmrTelobis mqone pirebi da maTi ojaxebi

•	 emigrantebi, devnilebi

•	 umciresobaTa warmomadgenlebi

•	 xandazmulebi

•	 narkomaniisa da alkoholizmis problemebis mqone adamianebi

•	 garkveuli stresis mqone an Seguebis problemebis mqone individebi

socialuri samuSaos saerTaSoriso praqtikaSi im individebs, ojaxebsa Tu 

jgufebs, romelTanac socaluri muSakebi muSaoben klientebs uwodeben. saqarT-

veloSi igive mniSvnelobiT xmaroben iseT terminebs, rogoricaa mag. beneficiari, 

momsaxurebis momxmarebeli, mosargeble, individi an daxmarebis saWiroebis mqone 

adamiani. saxelmZRvaneloSi, ZiriTadad, “klientis” mniSvnelobiT beneficiaria 

(an individi)  gamoyenebuli.  

socialuri samuSaos daniSnuleba

socialuri samuSaos daniSnulebaa adamianis socialuri funqcionirebis 

gaumjobeseba. socialuri funqcionirebis gaumjobeseba gulisxmobs adamianuri 

moTxovnilebebis adekvatur dakmayofilebas, raTa individebma miaRwion TviT-

realizacias da gaxdnen sazogadoebis srulfasovani wevrebi. adamianTa social-

uri funqcionirebis gasaumjobeseblad socialuri samuSao   sami ZiridaTi mi-

marTulebiT xorcieldeba. Ees aris prevencia, reabilitacia da remediacia. 

prevencia moicavs sxvadasxva saWiroebis mqone adamianebisaTvis social-

uri momsaxurebis miwodebas, raTa Tavidan aviciloT Semdgomi garTulebebi. igi 

moicavs iseT programebsa da momsaxurebas, rogoricaa ojaxis dagegmva, mSoblebis 

ganaTleba, konsultaciebi qorwinebamde an pensiaze gasvlamde a.S.

reabilitacia exmareba im adamianebs, romelTa  funqcionireba fizikuri Tu 

fsiqikuri problemebis gamo ukve daqveiTebulia.  aseT adamianebs miekuTvnebian 

mag. SezRuduli SesaZleblobis mqone an Zaladobis msxverpli pirebi.

Tavi I
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remediacia arsebuli problemebis Semcirebas an aRmofxvras gulisxmobs. 

magaliTad, narkomaniasTan, rogorc zogadad problemasTan brZola da ara mis 

konkretul gamovlinebasTan. 

socialuri samuSaos amocanebi

socialuri samuSaos amocanebia: 

•	 adamianebis daxmareba sakuTar SesaZleblobaTa gaumjobesebaSi, maTi prob-

lemis gadaWris, garemosTan Seguebisa da ganviTarebis zogadi unaris gaum-

jobesebisaTvis xelis Sewyoba. am doneze muSaoba, ZiriTadad, individebTan 

mimdinareobs.

•	 adamianebis dakavSireba aucilebel resursebTan da momsaxurebasTan da maTi 

daxmareba am resursebis gamoyenebaSi. Aam doneze socialuri samuSao mimdin-

areobs sxvadasxva sistemis urTierTobis farglebSi.

•	 organizaciebis da maTi momsaxurebis gaumjobeseba adamianebis moTxov-

nilebaTa Sesabamisad. am doneze muSaoba mimdinareobs programul da orga-

nizaciul doneze.

•	 socialuri politikis Camoyalibebisa da ganviTarebisaTvis xelis Sewyoba. Aam 

doneze muSaoba mimdinareobs saxelmwifo dawesebulebebTan.

socialuri samuSaos mimarTulebebi

socialuri muSakebi muSaoben Semdegi mimarTulebiT:

•	 individebsa da ojaxebTan  (individualuri SemTxvevebi)

•	 jgufebTan (jgufuri muSaoba)

•	 TemebTan (saTemo mobilizacia da ganviTareba)

•	 organizaciebTan (administrireba)

individualur SemTxvevebze muSaobis dros socialuri muSaki exmareba indi-

vids piradi da socialuri problemebis mogvarebaSi. individualuri muSaoba Sei-

Zleba, miznad isaxavdes, daexmaros mas garemosTan SeguebaSi an socialuri da ekono-

mikuri cvlilebisagan gamowveuli problemebis gadalaxvaSi (magaliTad, bavSvebis 

mindobiT aRzrdaze muSaoba, saWiro socialuri daxmarebis moZieba maTTvis, a.S). 

jgufebTan muSaobis dros yuradReba eTmoba  konkretul sakiTxs an prob-

lemas. socialuri muSaki jgufTan muSaobis dros miznad isaxavs ama Tu im sakiTx-

Tan/problemasTan dakavSirebiT mocemuli jgufis damokidebulebis gagebas da 

problemis mosagvareblad SesaZlebeli gzebis  moZiebas (mag. bavSvTa deinstitu-

cionalizaciis procesTan dakavSirebiT mSobelTa jgufTan, an mindobiT aRmz-

rdelebTan  muSaoba).

saTemo mobilizacia aris procesi, romlis drosac socialuri muSaki ex-

mareba adgilobriv Tems, Seafasos sakuTari resursebi, dasaxos samoqmedo gegma 
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da Zalisxmeva mimarTos TemisaTvis aucilebeli problemebis mogvarebisaken. so-

cialur muSaks am procesSi bevri rolis Sesruleba SeuZlia: sxvadasxva mxares So-

ris urTierTobis koordinireba, moqalaqeTa am procesSi CarTvisa da monawileo-

bisaTvis xelis Sewyoba, saWiroebaTa Seswavla, dagegmva, da Temis samoqmedo gegmis 

SemuSaveba Temis wevrebTan erTad.

organizaciebTan muSaoba gulisxmobs, socialuri momsaxurebis Camoyal-

ibebasa da ganviTarebaSi organizaciebisTvis daxmarebis aRmoCenas. marTva/admin-

istrireba aris socialuri muSakis erT-erTi roli, romlis drosac socialuri 

muSaki raime socialur programas an socialur saagentos xelmZRvanelobs.     

1.3 socialuri muSakis rolebi

socialuri muSakis umTavresi movaleobaa daxmarebis saWiroebis mqone pire-

bisTvis (individebi, ojaxebi, jgufebi)  socialuri momsaxurebis gaweva. social-

uri muSaki unda iRvwodes beneficiaris uflebebis dasacavad da RaribTa, umweoTa 

da diskriminirebulTa sasargeblod socialuri cvlilebis misaRwevad. 

aRniSnulis uzrunvelsayofad socialuri muSakebi Semdeg rolebSi gvev-

linebian: 

momsaxurebis uSualo mimwodeblis roli

•	 individualuri konsultacia (mag. mSoblebisaTvis an mzrunvelebisaTvis 

bavSvis aRzrdis unar-Cvevebis ganviTarebis sakiTxebze);

•	 ojaxuri konsultacia (mag. mindobiTi aRmzrdeli ojaxisaTvis aRsazrdelT-

an maTi urTierTobis sakiTxebze);

•	 jgufuri Sexvedrebis fasilitacia (mag. mxardamWeri jgufebi, TviTdaxmare-

bis jgufebi,  Terapiuli jgufebi, unarTa ganviTarebis jgufebi da sxva);

•	 ganmanaTleblis/informaciis gamavrceleblis funqciis Sesruleba (mag. 

treningi stresis daZlevis teqnikis Sesaxeb);

•	 fsiqo-socialuri reabilitacia (mag. Zaladobis msxverpli pirebisaTvis). 

sistemaTa urTierTdamakavSireblis roli

•	 Suamavlis rolSi, socialuri muSaki exmareba adamianebs resursebis gamoyen-

ebaSi. imisaTvis rom socialurma muSakma kargad Seasrulos Suamavlis roli, 

man kargad unda icodes, ra resursebi arsebobs sazogadoebaSi da am codnis 

safuZvelze daakavSiros individi Sesabamis programebsa Tu organizaciebT-

an. Suamavlis rolSi socialuri muSaki agvarebsproblemebs , rodesac raRac 

mizezebis gamo individi ar an ver iRebs im momsaxurebas, romelic mas ekuT-

vnis;

•	 individualuri SemTxvevis menejeris (mmarTvelis) rolSi, socialuri mu-
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Sakis pusixismgeblobaSi Sedis individis saWiroebaTa Sefaseba, arsebuli 

resursebis mobilizeba, samoqmedo gegmis SemuSaveba,  Sesabamisi momsaxure-

bis ganxorcieleba da monitoringi;

•	 advokatirebisas socialuri muSaki individisaTvis iseT resursebs moipov-

ebs, romelzec mas damoukideblad xeli ar miuwvdeba.

sistemaTa SemnarCuneblisa  da gamaZliereblis roli

•	 organizaciuli diagnostika gulisxmobs organizaciis struqturaSi, poli-

tikasa Tu procedurebSi iseTi faqtorebis moZiebas, romlebic uaryofiT 

gavlenas axdenen individebisaTvis momsaxurebis miwodebaze;

•	 fasilitatoris rolSi socialuri muSaki gvevlineba, mas Semdeg rac uaryofi-

Ti faqtorebi dadgenilia da igi muSaobs momsaxurebis gaumjobesebaze;

•	 jgufis wevri gulisxmobs individTan momuSave yvela sxva profesionalTan 

TanamSromlobas (mag., socialuri muSaki, fsiqologi da fsiqiatri erTad 

muSaoben fsiqikuri janmrTelobis mqone bavSvis problemebis Sefasebasa da 

momsaxurebaze).

mkvlevaris roli

socialuri muSakebi aqtiurad monawileoben socialur kvlevebSi, romlis 

mizania socialuri cxovrebis aspeqtebis axsna da analizi. mtkicebulebebze da-

fuZnebuli praqtika socialur samuSaoSi dRiTi dRe ufro aqtualuri xdeba. 

praqtikosis valdebulebaa Seafasos socialuri momsaxurebis efeqturoba da 

gaiTvaliswinos Sesabamis kvlevasa da faqtebze dafuZnebuli praqtikis Sedegebi.

sistemaTa ganmaviTareblis roli 

•	 programis SemmuSaveblisa da ganmaviTareblis rolSi, socialuri muSakebi 

qmnian sxvadasxva socialur programas;

•	 politikis SemmuSaveblis rolSi, socialuri muSakebi CarTulni arian so-

cialuri politikis SemuSavebis procesSi; 

•	 advokatirebisas socialuri muSakebi icaven socialur politikas mTav-

robasTan an kanonmdeblobis doneze.

aucileblobas ar warmoadgens, rom socialuri muSaki mxolod erT konkre-

tul rols asrulebdes. socialuri muSaki SesaZlebelia, sxvadasxvagvar rols 

iTavsebdes. saerTaSoriso praqtikis gaTvaliswinebiT socialuri muSakebi mx-

olod daxmarebis saWiroebis mqone pirebTan individualuri muSaobiT ar Semoi-

farglebian da rogorc zemoT aris aRniSnuli, gacilebiT ufro met funqcias 

iTavseben, vidre individis pirad cxovrebaze zedamxedvelobaa. 
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1.4 socialuri samuSaos profesiuli codna, Rirebulebebi 
da unar-Cvevebi

socialuri samuSaos profesia codnis, Rirebulebebis, eTikis da unar-Cveve-

bis dinamiur urTierTobas moicavs (ix. Nsqema 1).
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ciebi (Carevebi): socialuri samuSaos praqtikis Teoria da intervenciis mod-

elebi, socialuri samuSaos intervenciis meTodebi da procesebi.

•	 codna, romelic iZleva kanonebis, socialuri uzrunvelyofis politikis, 

ekonomikis,  proceduruli da organizaciuli konteqstebis gagebis saSuale-

bas.

socialuri samuSaos Rirebulebebi

socialuri muSakis profesia gansakuTrebul RirebulebaTa sistemas efuZne-

ba. Rirebulebis cneba ukavSirdeba principebsa da damokidebulebas, rac profesi-

uli saqmianobis safuZvelia. Rirebulebebi  im Sexedulebebs da normebs  moiazrebs, 
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romliTac profesionali socialuri muSakebi xelmmZRvaneloben. maSasadame,  Ri-

rebulebebi socialur samuSaoSi, qmnian im moralur safuZvels, rac profesiuli 

praqtikis ganmsazRvrelia.  

socialuri samuSaos praqtikis amosavali Rirebulebebia:

•	 adamianis Rirseba, Rirebuleba da unikaluroba 

•	 adamianebisadmi pativiscema

•	 adamianis ganviTarebis SesaZlebloba

•	 individis  TviTgamorkvevis ufleba

•	 individis piradi cxovrebis konfidencialurobis dacvis ufleba

•	 adamianis ufleba gamoiyenos da ganaxorcielos Tavisi potenciali

•	 adamianis Tavisuflebis ufleba sxvisi uflebebis Seulaxaobis farglebSi

•	 socialuri cvlileba

•	 socialuri samarTlianoba

•	 adamianis ufleba miiRos Tavisi saWiroebebis Sesabamisi momsaxureba

•	 sazogadoebam unda Seqmnas individis TviTrealizaciis SesaZleblobebi, 

xolo individebma ki wvlili unda Seitanon sazogadoebis gaumjobesebis pro-

cesSi

•	 Tanasworoba/Tanasworuflebianoba

•	  diskriminaciis uaryofa 

•	  gansxvavebul adamianTa Semwynarebloba

•	 aragansjiTi midgoma (nebismieri individis Tu jgufisaTvis daxmarebis gaweva 

ganurCevlad sqesisa, rasisa, socialuri warmomavlobisa, religiisa da a.S.)

•	 adamianis uflebebis dacva

•	 socialuri inkluzia (izolirebuli  individebisa da jgufebis sazogadoe-

briv cxovrebaSi CarTva)

•	 advokatireba (adamianis uflebebisaTvis brZola, misTvis aucilebeli re-

sursebis mopoveba, Sesabamis struqturebTan Suamdgomloba)

•	 individis gaZliereba (individSi damoukideblobis ganviTareba da misi cxo-

vrebis gaumjobeseba, individis Zlieri mxareebis gamoyeneba)

•	 sakuTari Tavis codna (socialuri muSakis mier sakuTari Rirebulebebis 

codna, masSi arsebuli stereotipebis gaazreba da am stereotipebTan dapiri-

spireba)

•	 Zalauflebis konstruqciuli gamoyeneba

•	 TanamSromloba (muSaobis procesSi individis interesebis gaTvaliswinebiT 

aucilebelia TanamSromloba sxva profesionalebTan da dainteresebul 

pirebTan)
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socialuri muSakisaTvis aucilebeli unar-Cvevebi  

•	 SemecnebiTi unari (analitikuri unari, Sefasebisa da kvlevis gagebis unari, 

saTanado Teoriis praqtikaSi gamoyeneba)

•	 administraciuli unari (monacemebis Cawera da angariSebis Sedgena)

•	 urTierTobis unari: verbaluri da araverbaluri unari, TviTSemecneba, 

Zalauflebis gamoyeneba, sxvadasxva adamianTan muSaobis unari, partnioroba, 

pozitiuri samuSao urTierTobis Camoyalibebisa da SenarCunebis unari

•	 gadawyvetilebis miRebis unar-Cvevebi, (Zalauflebisa da pasuxismgeblobis 

unaris CaTvliT) 

•	 resursebis moZiebis, gamoyenebisa da marTvis unari.

1.5 socialuri samuSaos eTikis kodeqsi 

profesiuli eTika aris socialuri samuSaos praqtikis safuZveli. eTikuri 

normebi mkafiod formulirebuli profesiuli Rirebulebebis, principebisa 

da wesebis erTobliobaa, romelTa meSveobiTac regulirdeba profesiuli saqmi-

anoba. eTikuri normebis dacva am profesiis erT-erT umniSvnelovanes aspeqts war-

moadgens, radgan socialuri samuSao, pirvel yovlisa, adamianebTan da sazogadoe-

basTan muSaobas gulisxmobs. 

socialur samuSaoSi  eTikuri normebi da qcevis wesebi Tavmoyrilia iseT do-

kumentSi, rogoricaa, eTikis kodeqsi. eTikis kodeqsis mizania, Seqmnas safuZveli 

profesiuli saqmianobisas eTikuri gadawyvetilebebis misaRebad. eTikis kode-

qsi socialuri saqmianobis faseulobebis, principebisa da standartebis win wamo-

weviT gansazRvravs socialur muSakTa qcevas. eTikis kodeqsi socialur muSakebs 

exmareba eTikuri dilemis gadaWris procesSi. eTikuri dilema gulismobs im mdgo-

mareobas, rodesac socialuri muSaki dgas ori Tanaswori moraluri principis ar-

Cevanis winaSe da rodesac TavisTavad cxadi ar aris romelime arCevanis siswore. 

profesiuli eTikis darRvevisas GeTikis kodeqsi warmoadgens safuZvels so-

cialur muSakTa saqmianobis gansjisaTvis. 

saqarTvelos socialur muSakTa asociaciam 2005 wels SeimuSava eTikis kode-

qsi, romelic efuZneba socialuri samuSaos  saerTaSoriso masStabiT aRiarebul 

eTikur normebsa da Rirebulebebs.  

eTikis kodeqsi emsaxureba Semdeg eqvs mizans:

•	 kodeqsi gansazRvravs im ZiriTad faseulobebs, romlebzedac aris damyare-

buli socialuri samuSaos daniSnuleba;

•	 kodeqsi ajamebs eTikur principebs, romlebic asaxavs profesiis ZiriTad fa-

seulobebs da amkvidrebs eTikuri standartebis erTobliobas, romlebic ga-

moyenebuli unda iyos socialuri samuSaos saxelmZRvanelod;
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•	 kodeqsi Seqmnilia, raTa daexmaros socialur muSakebs swori gadawyvetile-

bis miRebaSi profesiul valdebulebaTa Soris dapirispirebis an eTikuri 

gaugebrobis warmoSobisas;

•	 kodeqsi gansazRvravs socialuri muSakis profesiis eTikur standartebs, 

romelTa Sesrulebazec socialuri muSaki beneficiaris winaSe aris pasuxis-

mgebeli;

•	 kodeqsis daniSnulebaa, gaacnos axal socialur muSakebs  socialuri samuSa-

os misia, faseulobebi, eTikuri principebi da eTikuri standartebi;

•	 kodeqsi aerTianebs standartebs, romlis mixedviTac fasdeba socialuri mu-

Sakis qcevis eTikuroba. 

eTikis kodeqsi efuZneba Semdeg ZiriTad Rirebulebebs: 

•	 momsaxureba – socialuri muSakis umTavresi movaleobaa, daexmaros adami-socialuri muSakis umTavresi movaleobaa, daexmaros adami-

anebs socialuri problemebis gadaWraSi;

•	 socialuri samarTlianoba – socialuri samarTlianobis principi avaldeb-

ulebs socialur muSakebs, SeewinaaRmdegon socialur uTanasworobas da ibr-

Zolon socialuri cvlilebisaTvis, gansakuTrebiT, socialurad daucvelTa 

sasargeblod. socialuri muSakebis mier socialuri samarTlianobis dasam-

kvidreblad muSaoba, ZiriTadad, orientirebuli unda iyos siRaribis, umu-

Sevrobis, diskriminaciis da sxva msgavsi problemebis dasaZlevad;

•	 pirovnebis Rirsebis pativiscema – socialuri muSaki TiToeul adamians 

Rirseulad da pativiscemiT unda epyrobodes. man individTan muSaobisas 

mxedvelobaSi unda miiRos pirovnuli gansxvavebebi da kulturuli Tavise-

burebani. socialurma muSakma xeli unda Seuwyos beneficiaris TviTrealiza-

cias, misi  Tu piradi SesaZleblobebis gaumjobesebas da sakuTari interese-

bis dacvis unaris gaRrmavebas;

•	 adamianuri urTierTobebis mniSvneloba – socialuri muSakebi aRiareben 

adamianTa Soris urTierTobebis upirates mniSvnelobas da am faqtoris rols 

socialuri dawinaurebisaTvis. socialuri muSakebi muSaobis procesSi ada-

mianebs ganixilaven rogorc partniorebs . socialuri muSakebi xels uwyoben 

adamianTa Soris urTierTobis gaRrmavebas, raTa individebis, ojaxebis, jgu-

febis, organizaciebisa da Temebis keTildReobas miaRwion;

•	 keTilsindisiereba – socialuri muSakebi sakuTar praqtikas warmarTaven 

profesiis daniSnulebis, Rirebulebebisa da eTikuri principebis Sesabami-

sad. socialuri muSakebi iqcevian keTilsindisierad da pasuxismgeblobis 

grZnobiT ekidebian sakuTar movaleobas;

•	 kompetenturoba – socialuri muSakebi TavianT samuSao sferoSi kompeten-

turni arian da cdiloben sakuTari profesionaluri donis amaRlebas. 

garda amisa, socialur samuSaoSi umniSvnelovanesia Semdegi ZiriTadi Rire-

bulebebi:

•	  arajansjiTi midgoma – beneficiars unda movemsaxuroTganurCevlad misi 
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rasisa, sqesisa, socialuri warmomavlobisa, seqsualuri orientaciisa, re-

ligiisa da sxva. socialur muSaks ar aqvs ufleba gansajos beneficiari misi 

moralis, kulturis, Cadenili danaSaulis gamo. socialuri muSaki nebismieri 

beneficiaris mimarT pozitiur damokidebulebas unda amJRavnebdes.

•	 sakuTari Tavis codna – socialuri muSaki kargad unda icnobdes sakuTar 

Tavs, stereotipebs da mudmivad iRvwodes Seicnos is mxareebi, romlebic 

daxvewas saWiroeben. rodesac socialuri muSakis pirovnuli Rirebulebebi 

mkveTrad ewinaaRmdegebamis profesiul valdebulebebs, umjobesia, socia-

lurma muSakma Tavi Seikavos aseT klientTan muSaobisagan da dauTmos igi 

sxva specialists. 

•	 diskriminaciis uaryofis principi – axlos dgas socialuri samarTliano-

bis principTan. socialuri muSaki unda miiswrafodes Tavis praqtikaSi, or-

ganizaciaSi da TemSi antidiskriminaciuli momsaxurebisa da midgomis daner-

gvisaken. 

•	 kulturul TaviseburebaTa codna   gulisxmobs socialuri muSakis mier im 

beneficiaris kulturul TaviseburebaTa gaTvaliswinebas, romelTanac mas 

uxdeba TanamSromloba.  

EeTikis kodeqsis mixedviT, socialur muSaks beneficiaris  winaSe Semdegi eTi-

kuri pasuxismgeblobebi akisria:  

• valdebuleba beneficiaris winaSe – socialuri muSakis upirvelesi movale-

obaa beneficiaris keTildReobisaTvis xelis Sewyoba;

• TviTgamorkveva-TviTrealizacia –  socialuri muSaki beneficiars TviTga-

morkvevasa da TviTrealizaciaSi exmareba da xels uwyobs mas, Camoayalibos 

da daazustos sakuTari miznebi;

• informireba da Tanxmoba –  iTvaliswinebs beneficiarisaTvis saWiro mom-

saxurebis Sesaxeb detaluri informaciis miwodebas misTvis gasageb enaze da 

aseve yvela im riskisa Tu dabrkolebis axsnas, rac am momsaxurebasTan SeiZle-

ba iyos dakavSirebuli;

• kulturul da socialur TaviseburebaTa codna da pativiscema _ socia-

lur muSaks unda esmodes kulturaTa sxvadasxvagvarobis mniSvneloba da 

kulturuli Taviseburebebis funqcia adamianis qcevasa da sazogadoebaSi. 

momsaxurebis miwodebisas socialuri muSakebi unda icnobdnen da iTvaliswi-

nebdnen konkretuli pirovnebis kulturul Taviseburebebs;

• interesTa konfliqti socialurma muSakebma Tavidan unda aicilon intere-

sTa konfliqti da miiRon Sesabamisi zomebi, raTa interesTa konfliqti ga-

dawydes pirovnebis interesebis maqsimaluri gaTvaliswinebiT. socialuri 

muSaki ar unda iyenebdes beneficiars sakuTari interesebisaTvis, ar unda 

daiwyos TanamSromloba, Tu masTan piradi an saqmiani urTierTobiTaa dakav-

Sirebuli. beneficiarsa da socialur muSaks Soris unda arsebobdes mxo-

lod mkacrad profesiuli urTierTdamokidebuleba;

Tavi I



24

• konfidencialuroba gulisxmobs beneficiaris Sesaxeb informaciis konfi-

dencialurad Senaxvas. socialur muSaks ar aqvs ufleba, gaavrcelos infor-

macia beneficiaris Sesaxeb sxva pirebTan, garda im SemTxvevebisa, rodesac ar-

sebobs amis Sesaxeb beneficiaris werilobiTi Tanxmoba an rodesac socialuri 

muSaki kanonis mier valdebulia, informacia miawodos Sesabamis organoebs.
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Tavi II: socialuri samuSao da
bavSvTa keTildReoba

es Tavi mimoixilavs bavSvTa keTildReobis reformas; aseve, socialur mu-

Sakebs awvdis informacias gaeros bavSis uflebTa konvenciis Seqmnis istoriis, 

ZiriTadi principebis, muxlebisa da konvenciis monitoringis Sesaxeb. TavSi moce-

muli programa `bavSvze zrunva 2010~ bavSvze zrunvis samsaxuris erT-erTi umniS-

vnelovanesi dokumentis,miznebis, amocanebisa da qveprogramebis mimoxilvaa. mo-

cemul TavSi yuradRebaa gamaxvilebuli bavSvze zrunvis sferoSi moRvawe saxelm-

wifo socialur muSakTa funqciebsa da rolebze. 

2.1 bavSvTa keTildReobis reformis mimoxilva

sabWoTa periodSi bavSvze zrunvis yvelaze efeqtur formad saaRmzrdelo 

dawesebulebebi iTvleboda da TiTqmis ar arsebobda alternatiuli _ ojaxis Cam-

nacvlebeli an damxmare momsaxurebebi adgilobrivi Temis doneze. saaRmzrdelo 

dawesebulebebi jer kidev uzrunvelyofen ufaso kvebas, TavSesafars da bavS-

vze zrunvas, Tumca, maT ar SeuZliaT individualurad izrunon TiToeul aRsaz-

rdelze da, rac mTavaria, im yuradRebisa da siTbos miwodeba bavSvebisaTvis, rac 

ase mniSvnelovania maTi srulfasovani emociuri, fizikuri da gonebrivi ganvi-

TarebisaTvis. Sesabamisad, saaRmzrdelo dawesebulebebis aRsazrdelebs piradi, 

profesiuli da socialuri warmatebis minimaluri Sansi aqvT cxovrebaSi. BsaaRmz-

rdelo dawesebulebebSi da skola-pansionebSi mcxovrebi bavSvebis 90 %-ze meti am 

dawesebulebebSi siRaribis da misgan warmoqmnili problemebis, SezRuduli Sesa-

Zleblobebisa da adgilobriv doneze ojaxis mxardamWeri momsaxurebebis ararse-

bobis mizezebiT moxvda. Aam bavSvTa, mxolod 10 %-ze naklebi TuU aris orive mSobliT 

oboli. bevr qveyanaSi, sadac socialuri keTildReobis sistema efeqturia, bavSvi 

saxelmwifo zrunvis dawesebulebaSi mxolod mas Semdeg xvdeba, rodesac yvela  sa-

Sualeba bavSvis sakuTar ojaxSi dasaxmareblad amowurulia. Ees aris gaeros bavS-

vTa uflebebis konvenciis erT-erTi mTavari principi. saqarTvelo ki konvenciis 

xelmomweri qveyanaa. saqarTvelo aRniSnul konvencias 1994 wels SeuerTa, riTac 

saTave daedo qveyanaSi bavSvze zrunvis sistemis reformirebas. 

bavSvTa keTildReobis reformis fazebi

bavSvTa keTildReobis reforma sam ZiriTad fazad SeiZleba daiyos, rom-

lebic Semdeg mniSvnelovan movlenebs moicavs:

pirveli faza:

•	 saqarTvelom xeli moawera gaerTianebuli erebis bavSvis uflebaTa konven-

cias – 1994 weli;

•	 deinstitucionalizaciis (saaRmzrdelo dawesebulebebSi bavSvTa moxvedris 

prevenciis, maTi sakuTar ojaxSi reintegraciisa da mindobiTi aRzrdis mi-

Tavi II



26

marTulebiT) pirveli sacdeli proeqtebi daiwyo – 1999 weli; 

•	 socialur muSakTa pirvelma nakadma daiwyo muSaoba – 1999 weli; 

•	 fuladi daxmarebebi gaica ojaxebisaTvis – 1999 weli;

•	 deinstitucionalizaciis programebi saxelmwifo gaxda – 2001 weli.

meore  faza:

•	 mTavrobam bavSvze zrunvis pasuxismgebloba gadaanawila adgilobriv sagan-

manaTleblo  resurscentrebze da  daarsa meurveobisa da mzrunvelobis re-

gionuli sabWoebi – 2004 weli;

•	 bavSvTa dacvisa da deinstitucionalizaciis samTavrobo komisia daarsda da  

2005-2007 wlebis samTavrobo samoqmedo gegma damtkicda, romlis ZiriTadi 

mizani deinstitucionalizaciis procesi iyo –  2005 weli;

•	 saxelmwifo socialur muSakTa ricxvi mkveTrad gaizarda – 2004-2008 wlebi.

mesame  faza: 

•	 bavSvTa keTildReobis funqciebi ganaTlebisa da mecnierebis saministrodan 

Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros gadaeca da bavSvTa 

keTildReoba socialuri keTildReobis sistemaSi gaerTianda – 2009 weli;

•	 bavSvTa keTildReobis 2008-2011 wlebis samTavrobo samoqmedo gegma damti-

kicda, romelic efuZneba 2005-2007 wlebis samoqmedo gegmas, Tumca aqcenti 

deinstitucionalizaciidan bavSvTa keTildReobis mdgrad sistemaze gad-

aaqvs da iTvaliswinebs iseTi problemebis mogvarebas, rogoricaa bavSvTa 

siRaribe da maTze Zaladoba – 2009 weli;

•	 bavSvze zrunvis saxelmwifo standartebi damtkicda, romelic saaRmzrdelo 

dawesebulebebSi zrunvis xarisxis gaumjobesebas isaxavs miznad – 2009 weli.

reformis saxelmZRvanelo principebi

bavSvTa keTildReobis reformis saxelmZRvanelo principebia:
•	 bavSvis Rirsebis, sayovelTaod aRiarebuli uflebebisa da Tavisuflebis 

dacva;
•	 diskriminaciisgan dacva;
•	 konfidencialurobis dacva;
•	 individualuri midgomis uzrunvelyofa;
•	 bavSvisa da ojaxis monawileoba zrunvis dagegmvasa da miwodebaSi;
•	 biologiuri ojaxis  gaZliereba;
•	 ojaxs miaxloebuli zrunvis garemos uzrunvelyofa;
•	 bavSvis bio-fsiqo-socialuri ganviTarebis xelSewyoba;
•	 Zaladobisgan dacva.
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2.2. gaerTianebuli erebis bavSvis uflebaTa konvencia

`bavSvis uflebaTa konvenciis~ Seqmnis istoria

`bavSvis uflebaTa konvencia~ msoflio masStabis iuridiuli dokumentia.  

konvencia 10 wlis ganmavlobaSi (1979-1989) iqmneboda.  sxvadasxva sazogadoebis, re-

ligiis Tu kulturis warmomadgenels Tavisi wvlili Sehqonda mis SeqmnaSi. gaeros 

generalurma asambleam 1989 wlis 20  noembers  dokumentis miRebas erTxmad  dau-

Wira  mxari.  

konvencia  54 muxlisagan Sedgeba. igi moicavs uflebaTa farTo speqtrs, ara 

marto samoqalaqo da politikur, aramed socialur da  ekonomikur  uflebebsac.  

am mxriv  konvencias  gamorCeuli  adgili  ukavia  adamianTa uflebebis Temaze Seqm-

nil dokumentTa Soris. 

msoflio  sazogadoebrioba  bavSvTa  mdgomareobiT  pirvelad  1923  wels 

dainteresda, rodesac axlad daarsebulma  arasamTavrobo  organizaciam   `saer-

TaSoriso kavSiri _ gadavarCinoT bavSvebi~  miiRo    bavSvTa  uflebebis  xuTi  mux-

lisagan  Semdgari deklaracia. aRniSnuli dokumenti Jenevis deklaraciis  saxeli-

Taa cnobili.  bavSvis uflebaTa Jenevis deklaracia  1924  wels  erTa ligis mexuTe 

asambleam daamtkica. 1948 wels gaerTianebuli  erebis  organizaciis  generalurma  

asambleam  miiRo  deklaraciis gavrcobili versia da 1959 wels – axali deklara-

cia, romelic bavSvTa dacvisa da keTildReobis aT ZiriTad princips Seicavda. 

bavSvTa uflebebis amsaxveli konkretuli debulebani Sesulia adamianis 

uflebebisadmi miZRvnil Tu humanitaruli samarTlis  sxvadasxva dokumentSi. 

miuxedavad amisa, rigma saxelmwifoebma  saWirod  miiCnies,  Seqmniliyo  srulyofi-

li dokumenti  bavSvTa uflebebis  Sesaxeb, romelic saerTaSoriso kanonmdeblo-

biT iqneboda ganmtkicebuli.

amgvari  mosazrebis  siswores  adasturebda  uamravi  masala,  romelic  bavSv-

Ta  mimarT  Cadenil usamarTlobasa  da  Zaladobaze  metyvelebda,  agreTve  bavSvTa  

sikvdilianobis  maRali  done, problemebi  bavSvebis  samedicino  momsaxurebaSi,  

bavSvTa  mier  dawyebiTi  ganaTlebis  miRebis SezRuduli SesaZleblobebi. arse-

bobda SemaSfoTebeli monacemebi bavSvTa eqspluataciis iseT formebze,  rogori-

caa  prostitucia  da  muSaoba  mZime  SromiT  pirobebSi,  aseve sapatimroebSi myofi, 

ltolvili da saomari moqmedebebis Sedegad dazaralebuli bavSvebis Sesaxeb. 

1979  wels,  romelic  bavSvTa  saerTaSoriso  wlad  iyo  aRiarebuli,    gaeros  

komisiam   poloneTis mTavrobisagan miRebuli winadadebis safuZvelze adamianis 

uflebebis Taobaze daiwyo axali iuridiuli dokumentis proeqtze muSaoba.    sx-

vadasxva  qveynis  mTavrobaTa  warmomadgenlebma  daakompleqtes  ZiriTadi  muSa  

jgufi. proeqtis  ganxilvis  procesSi aqtiurad monawileobdnen: gaerTianebuli 

erebis organizacia da misi specialuri saagentoebi, ltolvilTa saqmeebis umaR-

lesi  komisariati,  Sromis  saerTaSoriso  organizacia,  gaeros  bavSvTa  fondisa  
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da msoflios  jandacvis  organizaciebi,    agreTve arasamTavrobo  organizaciebi..  

xangrZlivi  debatebis  Sedegad poloneTis  mTavrobis  mier  warmodgenili  Tavda-

pirveli  proeqti  safuZvlianad  Sesworda  da ganivrco.

gaeros  generaluri  asambleis  mier  `bavSvis  uflebaTa  konvenciis~  miRebam  

saTave  daudo saxelmwifoTa mier konvenciis ratificirebasa da misi zedamxed-

velobis mizniT sagangebo komitetis Seqmnas. 1990 wlis 2 seqtembrisaTvis kon-

vencias ocma saxelmwifom moawera xeli, ris Sedegadac igi oficialurad Sevida 

ZalaSi. dReisaTvis konvencia  ratificirebulia msoflios TiTqmis yvela qveya-

naSi. `bavSvis  uflebaTa  konvencia~  adamianis  uflebaTa  xelSekrulebebs  Soris  

yvelaze farTod aRiarebuli dokumentia.

ratifikaciis  Semdgom  TiToeuli  qveyana  xdeba  konvenciis  monawile  saxelm-

wifo,  romelic valdebulia, gadasinjos erovnuli kanonmdebloba, moargos igi 

konvencias da yovelmxriv Seuwyos xeli konvenciis ganxorcielebas qveyanaSi.

 `bavSvis  uflebaTa  konvencia~,  awesebs  ra  saerTo  standartebs  msoflios  

yvela  qveynisaTvis, amasTanave iTvaliswinebs saxelmwifoTaTvis damaxasiaTebel 

kulturul, socialur, ekonomikur da  politikur  realobebs,  raTa  TiToeul  qvey-

anas  SesaZlebloba  hqondes  optimalurad ganaxorcielos konvenciis debulebebi. 

axali xedva

`bavSvis uflebaTa konvencia~ efuZneba bavSvze mzrunvelobis axal xed-

vas. bavSvebi arc TavianTi mSoblebis sakuTreba da arc qvelmoqmedebis ususuri 

obieqtebi arian. isini adamianebi arian sakuTari uflebebiT. konvencia gvTavazobs, 

miviRoT bavSvi rogorc individi, ojaxisa da sazogadoebis wevri, romlis uflebe-

bic  da movaleobebic Seesabameba mis asaksa da ganviTarebis stadias. 

konvenciis Tanaxmad, bavSvs aqvs:

• Tanaswori uflebebi zrdasruli adamianebis msgavsad;  

• bavSvis uflebebi moicavs bavSvis zrdadi  SesaZleblobebis aRiarebas da, 

Sesabamisad, damatebiT moicavs gansakuTrebul uflebebs.  

konvencia mimarTavs qveynebis mTavrobebs rogorc xalxis warmomadgenlebs, 

Tumca is gankuTvnilia sazogadoebis yvela wevrisaTvis. Kkonvencia SeiZleba mx-

olod maSin ganxorcieldes, Tu pasuxismgeblobas Tavis Tavze aiRebs da konven-

ciis principebis dacviT imoqmedebs sazogadoebis yvela wevri. 

konvenciis struqtura

konvencia 54 muxlisgan Sedgeba. aRniSnuli muxlebi mocemulia  Semdeg nawi-

lebSi:

•	 preambula

•	 nawili I – ZiriTadi uflebebi da valdebulebebi



29

•	 nawili II – konvenciis Sesrulebis monitoringis procedurebi

•	 nawili III – konvenciis xelmoweris, ratificirebis, mierTebisa da konvenci-

is garkveul muxlebze mierTebisagan Tavis Sekavebis aRmweri procedurebi

konvenciis ZiriTadi principebi da muxlebi

konvencia bavSvis yvela uflebaze erTnairad amaxvilebs yuradRebas. ar 

arsebobs arc ‘`mcire~ ufleba da arc uflebaTa ierarqia. konvenciaSi moyvanili 

yvela ufleba – samoqalaqo, politikuri, ekonomikuri, socialuri da kulturuli 

– ganuyofeli da urTierTdakavSirebulia.  konkretuli SemTxvevis ganxilvisas 

gadawyvetileba erTi uflebis Sesaxeb SeiZleba miviRoT konvenciaSi naxsenebi 

yvela sxva uflebis gaTvaliswinebiT. 

konvencia emyareba oTx ZiriTad princips, romelTa gaTvaliswinebac aucile-

belia am konvenciis erovnul doneze realurad ganxorcielebisaTvis. kerZod:

•	 diskriminaciis uaryofa– konvenciaSi gamokveTili TiToeuli ufleba exeba 

yvela bavSvs yovelgvari diskriminaciuli gamonaklisis gareSe  (muxli 2); 

•	 bavSvis realuri interesebi  – bavSvTan nebismieri urTierTobisas upirve-

lesi yuradReba eTmoba bavSvis interesebis ukeT dacvas (muxli 3); 

•	 sicocxlis SenarCuneba da ganviTareba – bavSvebs aqvT sicocxlisa da jan-

saRi ganviTarebis ufleba (muxli  6); 

•	 bavSvis azris gaTvaliswineba – gaTvaliswinebul unda  iqnes  bavSvis  Sexed-

ulebebi  nebismier  sakiTxze, romelic  mas exeba (muxli 12). 

konvenciaSi warmodgenili ZiriTadi uflebebi SesaZloa oTx kategoriad 

gaerTiandes:

sicocxle – bavSvebs  aqvT  sicocxlisa  da  gadarCenis  ufleba,  samedicino  

momsaxurebiT sargeblobis, wyliTa da sanitaruli sistemiT usafrTxod sarge-

blobis ufleba;

ganviTareba – bavSvebs aqvT ganaTlebis, individualuri ganviTarebis, gone-

briv Tu fizikur SesaZleblobaTa srulad gamovlenis ufleba;

dacva – bavSvebs  aqvT  ufleba,  daculni  iyvnen  nebismieri  saxis  diskrimi-

naciisa  da eqspluataciisagan, omisa da gaWirvebisagan;

monawileoba – bavSvebs  aqvT  ufleba  gaaCndeT  sakuTari  azri,  Tavisuflad  

gamoxaton TavianTi Sexedulebani, miiRon sasurveli informacia.

`bavSvTa uflebebis konvencia~ yuradRebas amaxvilebs Semdeg sakiTxebze, 

kerZod ki:

•	 aZlierebs adamianis Rirsebas – konvenciam pirvelad gaamaxvila yuradReba 

TiToeuli bavSvis Risrebaze da maTi keTildReobisa da ganviTarebis mniS-

vnelobaze;

•	 yuradRebas amaxvilebs da icavs ojaxis rols bavSvTa cxovrebaSi – pream-

bulaSi da me-5, me-10, me-18 muxlebSi bavSvis uflebaTa konvencia miuTiTebs 
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ojaxis umniSvnelovanes rolze bavSvebis zrdasa da keTildReobaze zrunvis 

procesSi. konvenciis Tanaxmad, saxelmwifoebi aRiareben da pativs scemen 

mSoblebis upirveles movaleobas izrunon bavSvebze; saxelmwifo movalea, 

mxardaWera aRmouCinos mSoblebs materialuri daxmarebis da Tanadgomis 

programebis saSualebiT. saxelmwifoebma agreTve ar unda dauSvan bavSvis 

ojaxTan ganSoreba, Tu ganSoreba ar gamomdinareobs bavSvis realuri inter-

esebidan;

•	 mxars uWers bavSvis pativiscemis princips, magram ara sxva adamianTa ufle-

bebis an pasuxismgeblobis xarjze – ̀ bavSvis uflebaTa konvencia~ asabuTebs, 

rom bavSvebs aqvT ufleba gamoxaton sakuTari azri. Aaseve,  mniSvnelovania 

maTi Sexedulebebis miReba da gaTvaliswineba. Tumca bavSvis azrTan erTad 

gaTvaliswinebul unda iqnes bavSvis aRzrdaze pasuxismgebeli pirebis Sexed-

ulebebic. konvenciaSi naTlad aris Camoyalibebuli, rom bavSvebs aqvT pas-

uxismgebloba, pativi miagon sxvebis uflebebs, gansakuTrebiT ki mSoblebis 

uflebebs. konvencia amaxvilebs yuradRebas imaze, rom saWiroa pativi miegos 

bavSvebis ganviTarebad unar-Cvevebs, magram ar aZlevs bavSvebs uflebas, Tvi-

Ton miiRon gadawyvetileba mcire asakSi. sayovelTaod aRiarebuli WeSmar-

itebaa, rom bavSvis gza sruli damoukideblobisaken nabij-nabij viTardeba;

•	 mxars uWers aradiskriminaciul midgomas – adamianis ZiriTadi uflebebi 

efuZneba aradiskriminaciul princips. bavSvis uflebaTa konvenciis mixedviT 

saxelmwifoebma unda daadginon, Tu vin imyofebian yvelaze ufro daucvel da 

arasasurvel pirobebSi da gadadgan nabijebi maTi uflebebis dasacavad; 

•	 ayalibebs mkafiod gansazRvrul movaleobebs – `bavSvis uflebaTa konven-

ciis~ ratificirebis Semdeg saxelmwifoebs moeTxovebaT TavianTi kanonmde-

blobis SesabamisobaSi moiyvana konvenciasTan. gamonakliss is SemTxvevebi 

warmoadgenen, rodesac qveyanaSi erovnuli standartebi ufro maRalia, vid-

re konvenciis mier SemoTavazebuli standartebi. amgvarad, bavSvis uflebaTa 

standartebi ubralod miswrafeba ki ara, aramed saxelmwifoebis erovnuli 

valdebulebaa. ratificireba saxelmwifoebs avaldebulebs, Riad da sajar-

od gaavrcelon informacia, Tu ras akeTeben konvenciis Sesasruleblad. 

arsebobs mosazreba, rom mdidar saxelmwifoSi, sadac saganmanaTleblo, 

samedicino, socialuri  momsaxurebisa da sxva sistemebi wesrigSia,  bavSvebis 

uflebebi arasodes irRveva da am bavSvebs ar sWirdebaT konvenciaze dafuZnebuli 

dacva da zrunva, Tumca es ar aris simarTle. yvela qveyanaSi arseboben bavSvebi, 

romelnic dganan, usaxlkarobis, Zaladobis, siRaribis da sxva im problemebis wi-

naSe, rac mZimed moqmedebs maT cxovrebaze. 

bavSvis uflebaTa sayovelTao aRiarebas mxolod Teoriuli safuZveli ar 

gaaCnia. msoflios TiToeul  qveyanaSi  bavSvis  uflebaTa  prioritetuloba  gan-

mtkicebulia  konkretuli RonisZiebebiT sakanonmdeblo, administraciul Tu aR-

masrulebel sferoSi.  
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`bavSvis uflebaTa konvencia~ adasturebs msoflios mier aRiarebul WeSmar-

itebas, rom bavSvTa uflebebis dacva ojaxis, sazogadoebis, qveynis ganviTarebisa 

da ukeTesi momavlis uzrunvelyofis umoklesi gzaa.

konvenciis Sesrulebis monitoringi

Mmonawile saxelmwifoebis mier konvenciis ganxorcielebis process Tvalyurs 

adevnebs gaeros bavSvis uflebaTa komiteti,  romelic konvenciis ganxorcielebis 

monitoringis mizniT Seiqmna. komiteti Sedgeba 18 damoukidebeli eqspertisagan 

(wevrebi arCeulni arian monawile saxelmwifoTa mier faruli kenWisyriT. Ti-

Toeul saxelmwifos ufleba aqvs, daasaxelos mxolod erTi kandidati). 

monawile saxelmwifoebi valdebulni  arian, warudginon komitets angariSi 

qveyanaSi  konvenciis  ganxorcielebis  Sesaxeb xelmoweridan 2 weliwadSi da yoveli 

momdevno 5 wlis ganmavlobaSi.  saxelmwifo moxsenebebs waradgens aRmasrulebel 

xelisuflebasTan SeTanxmebiT da saxalxo damcvelis ofisisa da samoqalaqo sa-

zogadoebis monawileobiT. es  angariSi,  iseve  rogorc  Tavad  konvencia,  xelmis-

awvdomi  unda iyos mosaxleobisaTvis. 

komiteti ganixilavs monawile saxelmwifos mier wardgenil angariSebs kon-

venciis ganxorcielebaSi miRweuli progresis Taobaze. ganxilvis Sedegad komitet-

ma SeiZleba sxvadasxva qmedeba ganaxorcielos: SesaZloa mosTxovos saxelmwifos 

wardgenili angariSis ganvrcoba, Sesabamisi  rekomendaciebi  warudginos  rogorc  

konkretuli  saxelmwifos  mTavrobas,  ise gaerTianebuli  erebis  organizaciis  

generalur  asambleas,  sxva  monawile  saxelmwifoebs warudginos Txovna teqni-

kuri Tu finansuri daxmarebis Taobaze.

komitetisaTvis alternatiuli angariSebis wardgena SeuZlia samoqalaqo sa-

zogadoebasa da saerTaSoriso arasamTavrobo organizaciebs. komitets damatebiT 

angariSebs awvdis saxalxo damcvelis ofisi da gaeros specialuri saagentoebi: 

janmrTelobis dacvis msoflio organizacia (WHO),  Sromis saerTaSoriso orga-

nizacia (ILO),  gaeros bavSvTa fondi (UNICEF), gaeros ltolvilTa umaRlesi komis-

ariati (UNHCR) da sxva. bavSvis  uflebaTa  komiteti  informacias  aseve moipovebs    

monawile  saxelmwifoebSi ganxorcielebuli vizitebis meSveobiT. 

amrigad, konvenciis Sesrulebis monitorings axorcielebs:

•	 gaeros saxelSekrulebo organo 

•	 samoqalaqo sazogadoeba 

•	 saxalxo damcvelis ofisi 

•	 saxelmwifo:  aRmasrulebeli xelisufleba da sakanonmdeblo organo. 
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2.3 programis `bavSvze zrunva 2010~ mimoxilva

programis miznebi da amocanebi

programa `bavSvze zrunva 2010~ saqarTveloSi bavSvze zrunvis samsaxuris 

muSaobis maregulirebel erT-erT umniSvnelovanes dokuments warmoadgens. aRniS-

nuli programa damtkicebulia saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da social-

uri dacvis ministris N# 441/n brZanebiT (2009 wlis 30 dekemberi). programa miznad 

isaxavs, gansazRvros socialuri dacvis politika iseTi mowyvladi jgufebisaT-

vis, rogorebic arian mzrunvelobamoklebuli, Zaladobis msxverpli, socialurad 

daucveli, SezRuduli SesaZleblobis mqone, miusafari, gansakuTrebuli sagan-

manaTleblo saWiroebis mqone da rTuli qcevis bavSvebi. bavSvze zrunvis progra-

ma exmianeba bavSvTa keTildReobis 2008-2011 wlebis samTavrobo samoqmedo gegmas, 

romelic iTvaliswinebs bavSvze zrunvis alternatiuli momsaxurebis ganviTare-

bas da bavSvis samzrunvelo dawesebulebaSi ganTavsebis prevencias. zemoTqmuli-

dan gamomdinare, programas ori ZiriTadi mizani aqvs:

1. mzrunvelobamoklebuli, Zaladobis msxverpli, socialurad daucveli, 

SezRuduli SesaZleblobis mqone, miusafari, gansakuTrebuli saganmanaTleblo 

saWiroebis mqone da rTuli qcevis bavSvTa srulyofili ganviTarebisaTvis xelSem-

wyobi ojaxuri garemos Seqmna;

2. mzrunvelobamoklebuli, Zaladobis msxverpli, socialurad daucveli, 

SezRuduli SesaZleblobis mqone, miusafari, gansakuTrebuli saganmanaTleblo 

saWiroebis mqone da rTuli qcevis bavSvTa socialuri dacva.

programa `bavSvze zrunva 2010~ Semdeg amocanebs ayalibebs: 

• Seqmnas bavSvTa saaRmzrdelo dawesebulebebSi bavSvTa srulyofili ganvi-

TarebisaTvis xelisSemwyobi garemo;

• etapobrivad Seamciros bavSvTa saaRmzrdelo dawesebulebebSi bavSvTa 

raodenoba maTi ojaxur garemoSi dabrunebis an/da alternatiuli programe-

bis ganxorcielebis gziT.

miznebisa da amocanebis misaRwevad programa `bavSvze zrunva 2010~ Semdeg 

RonisZiebebs iTvaliswinebs: 

• mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevencia da deinstitucional-

izacia;

• dRis centrebisa da ojaxuri tipis alternatiuli momsaxurebis ganviTareba-

xelSewyoba;

• bavSvTa mimarT Zaladobis prevencia;

• materialuri da adamianuri resursebis ganviTareba;

• saaRmzrdelo da saswavlo dawesebulebebis aRsazrdelTaTvis sacxovrebeli 

garemos, kvebis, ganaTlebis, dasveneba-gajansaRebis, mkurnalobisa da re-

abilitaciis uzrunvelyofa.
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programa `bavSvze zrunva 2010~ Semdegi 4 qveprogramisgan Sedgeba:

1. mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevenciisa da deinstituciona-

lizaciis qveprograma; 

2. bavSvTa Zaladobis prevenciis xelSewyobis qveprograma;

3. `Cveni saxlis~ qveprograma  

4. dRis centrebis qveprograma.  

mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevenciisa da

deinstitucionalizaciis qveprograma

bavSvze zrunvis sferoSi moRvawe saxelmwifo socialuri muSakebisaTvis 

gansakuTrebiT aqtualuria programis `bavSvze zrunva 2010~ qveprograma `mzrun-

velobamoklebul bavSvTa mitovebis prevencia da deinstitucionalizacia, 

agreTve meurveobisa da mzrunvelobis organos mier kanonmdeblobiT gansaz-

Rvruli funqciebis Sesasruleblad finansuri uzrunvelyofa~. aRniSnuli qve-

programa miznad isaxavs mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevenciisa da 

deinstitucionalizaciis xelSewyobas da meurveobisa da mzrunvelobis organos 

mier kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli funqciebis Sesrulebas. es SeiZleba iyos 

bavSvis samzrunvelo dawesebulebebidan bavSvTa biologiur ojaxebSi reintegra-

cia da arafuladi prevenciuli momsaxureba, aseve, mindobiT aRzrda, mcire sao-

jaxo tipis saxlSi ganTavseba da sxva. aRsaniSnavia, rom qveprogramis aRniSnuli 

amocana pirdapir kavSirSia bavSvTa keTildReobis sferoSi moRvawe socialuri 

muSakis umniSvnelovanes funqciasTan, e.w. ̀ karibWis darajobasTan~. es gulisx-

mobs socialuri muSakis momsaxurebiT da sxva socialuri servisebis SeTava-

zebiT samzrunvelo dawesebulebebSi bavSvTa Sesvla-gasvlis kontrols. 

`mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevenciisa da deinstituciona-

lizaciis qveprograma~ Semdeg RonisZiebebs axorcielebs:

•  reintegracia – saaRmzrdelo dawesebulebebSi mcxovrebi bavSvis biologi-

ur ojaxSi dabruneba an saaRmzrdelo dawesebulebaSi moxvedris riskis Tavi-

dan acileba;

• mindobiT aRzrda – saaRmzrdelo dawesebulebebSi mcxovrebi bavSvebis mim-

Reb ojaxSi Svilobilad cxovreba;

• bavSvTa mitovebis riskis SemTxvevaSi arafuladi daxmarebis gaweva pre-

venciis mizniT (0 dan 3 wlamde asakis bavSvebisaTvis xelovnuri kvebis vau-

Cerebis gacema TveSi 100 laris odenobiT da 0-dan 16 wlamde asakis bavSvTaT-

vis e.w. `loginis~ vauCeris gacema 300 laris odenobiT);

• meurveobisa da mzrunvelobis organos kanoniT gaTvaliswinebuli funqcie-

bis Sesruleba (meurvis/mzrunvelis daniSvna, saojaxo davebis SemTxvevaSi 

daskvnis momzadeba, Svilad ayvanis procesis warmoeba da sxva);

• meurveobisa da mzrunvelobis regionuli sabWoebis formireba.
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bavSvTa Zaladobis prevenciis xelSewyobis qveprograma

programis `bavSvze zrunva 2010~ `bavSvTa Zaladobis prevenciis xelSewyo-

bis~ qveprograma mowodebulia Seqmnas mimarTvis iseTi  meqanizmi, romelic  moq-

nili da efeqturi gzebiT SeZlebs Zaladobis msxverpl an riskis winaSe myof bavS-

vebze swraf reagirebas da maT uzrunvelyofas Sesabamisi prevenciuli RonisZie-

bebiT. qveprograma sacdeli xasiaTisaa da igi moqmedebs TbilisSi, quTaisSi, ba-

TumSi, Telavsa da rusTavSi. bavSvze Zaladobis saSiSroebis an bavSvze Zaladobis 

faqtis arsebobis SemTxvevaSi bavSvze zrunvis samsaxurSi dasaqmebuli socialuri 

muSakebi da iuristebi moiZieben saWiro informacias da TanamSromloben saTanado 

uwyebebTan (saganmanaTleblo da jandacvis dawesebulebebi, adgilobrivi TviTm-

marTvelobis organoebi, dRis centrebi, sapatrulo policia) Sesabamisi reagire-

bisaTvis. 

qveprograma  `Cveni saxli~

qveprograma `Cveni saxli~ miznad isaxavs, ojaxuri garemoTi uzrunvelyos 

mzrunvelobamoklebuli bavSvebi, romelTaTvis zrunvis sxva alternatiuli gzis 

SeTavazeba(biologiur ojaxSi dabruneba/cxovreba, mindobiTi aRzrda, Svilad 

ayvana) mocemuli momentisaTvis ver xerxdeba. qveprogramis amocanaa, mzrunvelo-

bamoklebuli bavSvebi ganaTavsos mcire saojaxo tipis saxlSi da uzrunvelyos 

maTi sabaziso saWiroebaTa dakmayofileba, aseve cxovrebiseuli da profesiuli 

unar_Cvevebis ganviTareba, rac momavalSi xels Seuwyobs maT jansaR socialur 

funqcionirebas. TiToeuli mcire saojaxo tipis saxli gaTvlilia 8 beneficiarze 

da arsebobs me-9 adgili gadaudebeli SemTxvevebisaTvis. momsaxurebis pirobebi 

gulisxmobs yoveldRiur 24 saaTian zrunvas, dRis ganmavlobaSi minimum 3-jerad 

kvebas; beneficiarTa samedicino daxmarebas, maT uzrunvelyofas tansacmliT da 

piradi higienisaTvis aucilebeli nivTebiT. imavdroulad, moqmedebs individua-

luri ganviTarebis programa beneficiarTa socialuri, sasicocxlo profesiuli 

unar-Cvevebis Camoyalibebis mizniT.  

dRis centrebis qveprograma

dRis centrebis qveprograma iTvaliswinebs bavSvebis institucionalizaci-

is prevencias da ojaxur garemoSi maTi aRzrdis xelSewyobas dRis ganmavlobaSi 

bavSvze zrunviT da ojaxis damxmare momsaxurebis SeTavazebiT. qveprogramis amo-

canaa  im bavSvebis uzrunvelyofa dRis centrebis momsaxurebiT, romelTa ojax-

ebic dRis ganmavlobaSi (skolis Semdeg periodSi) ver axerxeben bavSvze zrunvas. 

qveprogramis RonisZiebebs Seadgens  momsaxureba dRis centrSi samuSao dReebSi, 

rac iTvaliswinebs orjerad kvebas, beneficiaris individualuri ganviTarebis 
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programis SemuSavebas, aRsazrdelTa akademiur mxardaWeras, sasicocxlo  unar-

Cvevebis ganviTarebas, mSobelTa ufro aqtiur monawileobas  bavSvis yoveldRiur 

cxovrebaSi. 

2.4 bavSvebTan da ojaxebTan momuSave
socialuri muSakis rolebi

saqarTveloSi socialuri samuSaos praqtikis ganviTareba, pirvelyovlisa, 

socialurad daucveli bavSvebis daxmarebis sakiTxs ukavSirdeba. siRaribisa da 

masTan dakavSirebuli problemebis (umuSevroba, ojaxebis rRveva, alkoholizmi, 

ojaxuri Zaladoba, mavne nivTierebebze damokidebuleba da sxva) Sedegad xSiria 

SemTxveva, roca ojaxis wevrebs aRar SeuZliaT, saTanadod izrunon bavSvze.  es 

ganapirobebs socialuri muSakis Sesabamisi Carevisaucileblobas bavSvis realuri 

interesebis dacvis mizniT. aseT SemTxvevebSi socialuri muSakis saqmianobis Ziri-

Tad mimarTulebebs warmoadgens Semdegi:

a) problemis gamomwvevi mizezebis kvleva (ra ganapirobebs bavSvisa da ojaxis 

problemas); 

b) problemis gadaWris gzebis moZieba (ra nabijebi unda gadaidgas imisaTvis, 

rom bavSvisa da misi ojaxis mdgomareoba gaumjobesdes); 

g) bavSvTan da ojaxTan dakavSirebiT dasaxuli gegmis Sesabamisi Careva 

d) Carevis Sedegebis monitoringi (ramdenad Sedegiani da nayofieria social-

uri muSakis moqmedeba).

socialuri momsaxurebis saagentos socialuri muSakebisaTvis individua-

luri SemTxvevis marTva beneficiarTan muSaobis erT-erT mTavar meTods warmoad-

gens. SemTxvevis marTva procesia, romlis meSveobiTac socialuri muSaki individs 

misi saWiroebisa da interesebis Sesabamis momsaxurebis pakets awodebs . SemTxvevis 

marTvis farglebSi socialuri muSaki afasebs SemTxvevas, individualuri gegmis 

saxiT ayalibebs miznebs, axorcielebs maT gansazRvruli drois ganmavlobaSi da 

afasebs miRweul Sedegebs.  

saagentos samuSao aRwerilobis mixedviT socialuri momsaxurebis saagentos 

socialuri muSakis valdebulebebia:

1. Seafasos specialuri mzrunvelobis saWiroebis mqone pirebisa da maTi 

ojaxebis mdgomareoba zrunvis formisa da konkretuli socialuri momsaxurebis 

saWiroebis gansazRvrisaTvis, Seafasos ojaxis mdgomareoba mimRebi ojaxis sta-

tusis miniWebisaTvis;

2. Sefasebaze dayrdnobiTa da bavSvisa da misi ojaxis TanamonawileobiT Sei-

muSavos bavSvis individualuri momsaxurebis gegma da moamzados daskvna ojaxis 

damxmare an Camnacvlebeli momsaxurebis saWiroebis Sesaxeb;

3. miawodos beneficiars Semdegi saxis socialuri momsaxureba: Tavisi kompe-
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tenciis farglebSi daexmaros ojaxebs bavSvis aRzrdis problemuri sakiTxebisa 

da janmrTelobis problemebis mogvarebaSi;

4. marTos socialuri momsaxurebis SemTxveva momarTvidan momsaxurebis das-

rulebamde, Sedegebis Sefasebis CaTvliT;

5. awarmoos Sesabamisi Canawerebi SemTxvevis marTvis procesSi (Sefasebis 

formebi, bio-fsiqo-socialuri daskvna, individualuri gegma, vizitis Canawerebi 

da sxva) socialuri momsaxurebis TiToeul SemTxvevaze;

6. Seitanos saWiro informacia Sesabamis monacemTa reestrSi;

7. gadaudebeli mdgomareobis (bavSvis sicocxlisaTvis saSiSigaremoebebi, 

zrunvis gadaudebeli aucilebloba, sxva) SemTxvevaSi  swrafad Seafasos mdgo-

mareoba da warudginos rekomendacia samzrunvelo dawesebulebaSi an gadaude-

beli formis mindobiT aRsazrdelad bavSvis cxovrebis Sesaxeb ufros socialur 

muSaks da raionuli ganyofilebis ufross;

8. Cautaros potenciur mimReb ojaxebs swavleba specialurad momzadebuli 

saswavlo programiT;

9. moamzados ojaxTan dasadebi Sesabamisi xelSekrulebebi da warudginos 

ufros socialur muSaks;

10. ufros socialur muSakTan erTad moamzados da ganaxorcielos sainfor-

macio gasvliTi RonisZiebebi;

11. moamzados Sesabamisi daskvnebi (bio-fsiqo-socialuri daskvna, SeTavsebis 

angariSi da sxva) meurveobisa da mzrunvelobis regionuli sabWosaTvis warsad-

genad da miiRos monawileoba sabWos sxdomebze SemTxvevis ganxilvaSi.

aRniSnuli valdebulebebidan gamomdinare, socialur muSaks gansxvavebuli 

rolebis Sesruleba uwevs bavSvTa keTildReobis sferoSi. pirvel rigSi, social-

uri momsaxurebis saagentos socialuri muSakebi asruleben momsaxurebis uSualo 

momwodeblis rols. isini sakuTari kompetenciis farglebSi awvdian beneficiar 

bavSvebs da maT ojaxebs socialur momsaxurebas. socialuri muSakebi axorcieleben 

konsultirebas, profesiul rCevas aZleven bavSvebsa da maT ojaxebs problemebis 

mogvarebisaTvis. es problemebi SeiZleba iyos bavSvze zrunvis formis gansazRvra 

(reintegracia, mindobiT aRzrda, mcire saojaxo tipis saxlSi Caricxva, dRis cen-

trSi Caricxva, samzrunvelo dawesebulebaSi cxovreba, meurveobisa da mzrunvelo-

bis daweseba da a.S.), bavSvis aRzrdasTan dakavSirebul sakiTxebSi daxmareba (pozi-

tiuri da araZaladobrivi meTodebiT bavSvis aRzrdis specifikis swavleba, mimRebi 

mSoblebisaTvis bavSvis ganviTarebis etapebisa da asakobrivi sirTuleebis Sesaxeb 

informaciis miwodeba, mSobelsa da saganmanaTleblo dawesebulebas Soris urTier-

Tobis daregulireba da sxva). socialuri momsaxurebis SemTxvevis marTvis farg-

lebSi socialuri muSakebi sistemaTa damakavSirebelis rolSi gvevlinebian, rac 

gulisxmobs bavSvisa da misi ojaxis saWiroebaTa Sefasebas da am saWiroebaTa dasak-

mayofileblad aucilebeli resursebis moZiebas (dakavSirebas jandacvis dawese-

bulebasTan janmrTelobis problemis arsebobis SemTxvevaSi, beneficiarisaTvis 



37

informaciis miwodebas samTavrobo da arasamTavrobo socialuri programebis Ses-

axeb da maTTan dakavSirebas, socialuri Tanadgomis qselTan beneficiaris urT-

ierTobaTa daregulirebas da sxva). amrigad, socialuri muSaki gamodis rogorc 

Suamavali individsa da mis garemos Soris. sxvadasxva sistemis erTmaneTTan daka-

vSirebis procesSi socialur muSaks xSirad uwevs beneficiaris interesebis dacva 

(advokatireba), rac gulisxmobs aucilebeli resursebisa da servisis moZiebis pro-

cesSi beneficiaris interesebis maqsimalur dacvas. amasTanave, ojaxuri davebisa da 

konfliqtebis SemTxvevaSi bavSvis realuri interesebis dasacavad socialur muSaks 

xSirad uwevs mediatoris rolSi gamosvla, anu problemebis mogvareba da mxareTa 

Soris bavSvisaTvis keTilsaimedo SeTanxmebis miRweva

socialuri muSakis umniSvnelovanes rols aseve warmoadgens bavSvTan da 

ojaxTan miRweuli Sedegebis kvleva. socialuri momsaxurebis SemTxvevis monito-

ringis pirobebSi socialuri muSaki im miRwevebs ikvlelvs da aanalizebs, rac mis-

ma Carevam gamoiwvia. mkvlevaris roli exmareba socialur muSaks ukeT gaiazros 

ganxorcielebuli Carevis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi da, zogadad, Seafasos 

miwodebuli momsaxurebis warmateba.  

yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, naTeli xdeba, rom bavSvze zrunvis 

sferoSi moRvawe socialur muSaks mravali rolis Sesruleba uwevs. aRsaniSnavia, 

rom socialurma muSakma SeiZleba ramdenime roli erTdroulad Seasrulos SemTxve-

vis specifikis, individis realuri interesebisa da saWiroebebidan gamomdinare.  
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Tavi III: meurveobisa da mzrunvelobis
funqcia socialuri samuSaos praqtikaSi 

aRniSnuli Tavi mimoixilavs meurveobisa da mzrunvelobis funqcias da socia-

luri muSakis valdebulebebs meurveoba-mzrunvelobis kuTxiT (Svilad ayvana, mindo-

biT aRzrda, meurveobisa da mzrunvelobis daweseba, reintegracia, ojaxuri davebi). 

ganxilul iqneba aseve Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis kanonebis ZiriTadi prin-

cipebi. Tavi aseve Seexeba bavSvis biologiuri ojaxis gareT ganTavsebis prevencias.

 

3.1 ras gulisxmobs meurveobisa da mzrunvelobis funqcia

meurveobisa da mzrunvelobis funqcia ukavSirdeba saxelmwifos mier im 

pirebze (srulwlovani pirebi) meurveobasa da mzrunvelobas, romlebic sakuTari 

janmrTelobis an fsiqikuri mdgomareobis gamo ver axerxeben saqarTvelos kanonm-

deblobiT miniWebuli uflebebisa da movaleobebis realizacias. arasrulwlovan 

pirebze (0 dan 18 wlamde bavSvebi) mzrunveloba da meurveoba ki niSnavs im bavSvebis 

uflebebis dacvas,  romelTa mSoblebic ar an ver axorcieleben mSoblis movaleo-

bas. arasrulwlovan pirebze meurveoba-mzrunveloba saxelmwifos mier ramdenime 

mimarTulebiT xorcieldeba: bavSvis mindobiT aRzrda, Svilad ayvana, arasrulw-

lovan pirebze meurveobisa da mzrunvelobis daweseba, ojaxur davebSi bavSvis re-

aluri interesebis dacva, bavSvis samzrunvelo dawesebulebidan biologiur oja-

xSi reintegracia da bavSvis samzrunvelo dawesebulebaSi ganTavsebis prevencia. 

saqarTveloSi meurveobisa da mzrunvelobis funqciis ganxorcielebaze pasuxi-

smgebelia s.s.i.p.4 socialuri momsaxurebis saagento. 

3.2 Svilad ayvana

Svilad ayvanis cnebis mokle mimoxilva

 Svilad ayvana warmoadgens process, romlis drosac uflebebi ezRudeba ba-

vSvis biologiur mSoblebs da bavSvis mSoblis uflebebi gadaecema Svilis amyvan 

pirebs. Svilad ayvana bavSvze zrunvis mudmiv formas warmoadgens. is aris samarT-

lebrivi procesi, romliTac Svilad ayvanis Sesaxeb gadawyvetilebis gamotanis 

Semdeg bavSvis biologiur mSoblebs ezRudebaT yvelanairi ufleba bavSvze.

 miuxedavad imisa, rom Svilad ayvanas xSirad Tanamedrove movlenad miiCne-

ven, es praqtika Zveli romis iustinianes kodeqsSic gvxvdeba. is, riTac gansxvavde-

ba erTmaneTisagan Svilad ayvanis praqtikis antikuri periodis da Tanamedrove 

modelebi, aris Svilis amyvani piris interesebis prioritetuloba. Svilad ayvanis 

ZiriTadi daniSnuleba Zvel romSi SeZlebul da gavlenian ojaxebs Soris mWidro 

kavSiris damyarebaSi mdgomareobda da provinciaTa samarTavad mamrobiTi sqesis 

memkvidris moZiebas isaxavda miznad. rogorc istoriidan aris cnobili, romis 

4  s.s.i.p. – sajaro samarTlis iuriduli piri
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ramdenime imperatori dedobil-mamobilis ojaxSi cxovrobda. 

antikur periodSi Cvil bavSvebs Svilad  TiTqmis ar iyvandnen. mitovebul bavSvebs 

xSirad monebad zrdidnen. aseTi bavSvebi warmoadgendnen romis monaTa did nawils. 

Sua saukuneebis evropaSi arasasurvel bavSvebs, ZiriTadad, eklesia-mona-

strebis karebTan tovebdnen da maTze eklesia-monastrebSi zrunavdnen. aseTi ti-

pis zrunva SeiZleba instituciuri zrunvis Canasaxad iqnes miCneuli, rasac Tanda-

Tan mohyva eklesia-monastrebTan bavSvTa saxlebis Camoyalibeba. 

AaSS-Si emigraciis mzardma donem da samoqalaqo omma XIX saukunis meore naxe-

varSi bavSvTa saxlebis gadavseba gamoiwvia. Carlz loring breisi, protestanti mR-

vdeli niu iorkSi moxetiale mawanwala bavSvebiT dainteresda. igi miiCnevda, rom 

mitovebuli bavSvebi (gansakuTrebiT kaTolikeebi) did safrTxes uqmnidnen qalaqis 

wesrigs. breisis iniciativiT, daiwyo moZraoba `obolTa matareblebi~, romelmac 

200 000-mde bavSvi didi qalaqebidan qveynis periferiebSi gadaiyvana. samwuxarod, ba-

vSvebis umetesi nawili SromiTi eqsploataciis msxverpli xdeboda da maT saojaxo 

meurneobebsa da saxlebSi amuSavebdnen. aseTi bavSvebis simravlem da maTi eqsplo-

ataciis donem safuZveli Cauyara axali samsaxurebisa da kanonebis aRmocenebas, 

romlebic cdilobdnen Tavidan aecilebinaT bavSvTa eqsploatacia Svilad ayvanis 

dros. erT-erTi pirveli aseTi kanonia minesotas 1917 wlis Svilad ayvanis kanoni. 

saqarTveloSi, ZiriTadad, gavrcelebuli iyo naTesavTa Svilad ayvana. im SemTxve-

vaSi, Tu ojaxs ar hyavda Svili, igi mravalSviliani naTesavisagan (dis/Zmisagan) aiyvan-

da Svils da Tavis memkvidred zrdida. saqarTveloSi aseve gavrcelebuli iyo uSvilo 

wyvilis karis zRurblTan bavSvis datoveba, raTa igi maT epovaT da aRezardaT. sabWoTa 

periodSi Tavi iCina Svilad ayvanis araerTma mankierma praqtikam, romelic sxvadasxva 

garigebas gulisxmobda (samSobiarodan bavSvis gayidva, martoxela dedisaTvis Svilis 

datovebis sanacvlod Tanxis SeTavazeba da a.S.). Sedegad, Svilad ayvanis procesi Za-

lian garTulda da kanoniero gziT bavSvis ayvana TiTqmis SeuZlebeli gaxda.  

Svilad ayvanis Tanamedrove praqtika SeiZleba or formad gaiyos: 1) Svilad 

ayvanis Ria forma da 2) Svilad ayvanis daxuruli forma. Svilad ayvanis Ria for-

mis SemTxvevaSi SesaZlebelia damyardes komunikacia Svilad amyvan da biologiur 

mSoblebs Soris da zogierT SemTxvevaSi Svilad ayvanil pirsa da mis naTesavebs 

Sorisac. Svilad ayvanis Ria formis SemTxvevaSi, SeiZleba ar Seicvalos dabade-

bis mowmobis monacemebi da gaformdes SeTanxmeba biologiur mSoblebsa da Svilis 

amyvan mSoblebs Soris bavSvTan dakavSirebul sxvadasxva sakiTxze . mag., monaxule-

bis pirobebi, informaciis gacvla da sxva.

Tanamedrove periodSi yvelaze metad Svilad ayvanis daxuruli formaa ga-

vrcelebuli, romliTac dafarulia nebismieri saidentifikacio informacia, rac 

Svilis amyvan pirebs, biologiur mSoblebs an Svilad ayvanil pirs exeba.  amis miu-

xedavad, Svilad ayvanis daxuruli formis dros   momaval mSoblebs gadaecema in-

formacia Svilad asayvani piris samedicino istoriis, eTnikuri warmomavlobis da 

aRmsareblobis Sesaxeb. 
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Svilad ayvana SeiZleba ganxorcieldes rogorc naTesavebs, aseve erTmaneT-

Tan naTesauri kavSiris armqone pirebs Soris. xSiria aseve geris Svilad ayvana, ro-

desac bavSvis mSoblis meore meuRle oficialurad aiyvans Svilad bavSvs meuRlis 

wina qorwinebidan/urTierTobidan. ZiriTadad, Svilad ayvanis mTavar mizezs war-

moadgens sakuTari biologiuri Svilis yolis uunaroba.

socialuri momsaxurebis saagentos socialur muSakTa 

roli da pasuxismgebloba Svilad ayvanis sakiTxebSi

socialuri muSakis saqmianobis erT-erTi umTavresi funqcia Svilad ayvanis 

sakiTxebze muSaobaa. Svilad ayvanis procesis marTva metad sapasuxismgeblo amo-

canas warmoadgens da socialuri muSakis mier did yuradRebas moiTxovs. aRsani-

Snavia, rom Svilad ayvanis SemTxvevaze muSaobis dros socialuri muSaki gansaku-

TrebiT mWidrod TanamSromlobs iuristTan, radgan aseTi SemTxvevebi sasamarT-

losTan urTierTobas iTvaliswinebs. 

saqarTveloSi Svilad ayvanas aregulirebs 2009 wlis kanoni Svilad ayvanisa 

da mindobiT aRzrdis Sesaxeb.  kanonis mixedviT, Svilad ayvanis proceduris gan-

maxorcielebeli erTaderTi organo aris meurveobisa da mzrunvelobis orga-

no, saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros 

ssip (sajaro samarTlis iuridiuli piri), socialuri momsaxurebis saagento 

da misi teritoriuli organoebi. 

rogorc Svilad ayvanis Sesaxeb kanoni ganmartavs, Svilad ayvana aris `mSvile-

belsa da naSvilebs Soris iseTi urTierToba, rogoricaa mSobelsa da Svils Soris~. 

saqarTvelos kanoni Svilad ayvanis Sesaxeb efuZneba saqarTvelos konstitucias, gae-

ros bavSvis uflebaTa konvencias, haagis konvencias bavSvTa dacvisa da gaSvilebis sa-

erTaSoriso praqtikis sferoSi TanamSromlobis Sesaxeb da sxva normatiul aqtebs. 

socialuri muSakis uflebamosilebani Svilad ayvanis sferoSi ganisazRvreba 

SemdegiT:

•	 Seafasos mSvilebeli misi biologiuri monacemebis, pirovnuli Tvisebebis, 

socialuri da janmrTelobis mdgomareobis mixedviT;

•	 daadginos mSvileblis mier bavSvis Svilad ayvanis motivebi da maTi Sesabami-

soba Svilad ayvanis miznebTan;

•	 Seafasos gasaSvilebeli bavSvi misi biologiuri monacemebis, pirovnuli Tvi-

sebebis, socialuri da janmrTelobis mdgomareobis mixedviT;

•	 gansazRvros, ramdenad eTavsebian erTmaneTs mSvilebeli da gasaSvilebeli 

bavSvi;

•	 konkretul SemTxvevaSi SeimuSaos samoqmedo gegma da ganaxorcielos igi;

•	 Svilas ayvanis sakiTxebze Caataros konsultaciebi sakuTari kompetenciis 

farglebSi.

Svilad ayvanis Sesaxeb kanonisa da saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da 
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socialuri dacvis ministris brZaneba #305/n-is mixedviT, socialuri muSakis roli 

Svilad ayvanis procesSi gulisxmobs CarTvas Semdeg ZiriTad sakiTxebSi:

•	 biologiuri mSoblisaTvis konsultaciis gaweva mSoblis ufleba-movaleo-

bebisa da gaSvilebis Sedegebis Taobaze (saqarTvelos Sromis, janmrTelobi-

sa da socialuri dacvis ministris brZaneba #305/n). aseT konsultacias socia-

luri muSaki axorcielebs im SemTxvevaSi, Tu biologiuri mSobeli mimarTavs 

meurveobisa da mzrunvelobis organos mSoblis uflebebze uaris Tqmis Se-

saxeb da im dros, rodesac mSoblis ufleba-movaleobebis Seusruleblobis 

gamo dgeba sakiTxi mSoblis uflebis CamorTmevaze;

•	 mSoblis uflebaze uaris Tqmis pirveli formis Sevsebis Semdeg mSobelTan 

TanamSromloba, raTa ganisazRvros, sad icxovrebs bavSvi, rogori iqneba Sem-

dgomi nabijebi (mSoblis uflebaze uaris Tqmis ZiriTadi formis Sevseba, ba-

vSvis gaSvilebis Taobaze gadawyvetilebis Secvla, zrunvis alternatiuli 

formis gansazRvra da sxva);

•	 mSoblis uflebaze uaris Tqmis pirveli formis Sevsebis Semdeg socialuri 

muSakis mier SemTxvevis Sefaseba. am dros xorcieldeba bavSvis pirveladi da 

sruli Sefaseba;

•	 Svilis ayvanis msurveli piris daregistrirebis dros misi daxmareba bavSvis 

sqesis, asakis, religiisa da sxva Taviseburebebis gansazRvraSi;

•	 mSvilebel kandidatTa mosamzadebeli programis warmarTva (im dromde, sanam 

ar arsebobs mosamzadebeli programa, socialuri muSaki valdebulia Svilis 

ayvanis msurvel pirs miawodos informacia mSoblis ufleba-movaleobebis 

Sesaxeb);

•	 mSvilebeli kandidatis ojaxSi viziti da misi (ojaxis) Sefaseba statusis mi-

saniWeblad;

•	 gasaSvilebeli bavSvis Sefaseba misi biologiuri monacemebis, pirovnuli 

Tvisebebis, socialuri da janmrTelobis mdgomareobis mixedviT; 

•	 mSvilebeli ojaxisa da Svilad asayvani bavSvis SeTavsebis gansazRvra da am 

sakiTxze angariSis momzadeba;

•	 Svilad ayvanis Sesaxeb daskvnis momzadebaSi monawileobis miReba, sadac aRini-

Sneba: mSvileblis biografiuli monacemebi, pirovnuli Tvisebebi, socialuri da 

janmrTelobis mdgomareoba, Svilis ayvanis motivi; gasaSvilebeli bavSvis bio-

grafiuli monacemebi, pirovnuli Tvisebebi, socialuri da janmrTelobis mdgo-

mareoba; biologiuri mSoblis (mSoblebis) socialuri da janmrTelobis mdgoma-

reoba, bavSvis gaSvilebis motivi, Tu cnobilia bavSvis mSoblebis vinaoba.

saWiroebis SemTxvevaSi Svilad ayvanis Sesaxeb daskvna unda iTvaliswinebdes 

bavSvis aRzrdis SesaZleblobas eTnikuri, religiuri da kulturuli garemos ga-

TvaliswinebiT (saqarTvelos kanoni Svilad ayvanis Sesaxeb, muxli 18). 
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mSvilebel (Svilis amyvan) kandidatad daregistrireba

Svilad ayvanis Sesaxeb saqarTvelos kanonis Tanaxmad, mSvilebeli (Svilis 

amyvani) SeiZleba gaxdes nebismieri srulwlovani, qmedunariani piri, garda im pi-

risa, romelsac:

•	 CamoerTva mSoblis ufleba, an CamoerTva bavSvis meurvis/mzrunvelis an mim-

Rebi mSoblis ufleba movaleobis arajerovnad Sesrulebis gamo;

•	 SezRuduli aqvs mSoblis ufleba;

•	 janmrTelobis mdgomareobis gamo ar SeuZlia mSoblis uflebebis Sesrule-

ba;

•	 sasamarTlos mier msjavrdebulia mZime an gansakuTrebiT mZime danaSaulisa-

Tvis. 

  
gancxadebiT mimarTva

Svilis ayvanis msurveli moqalaqe gancxadebiT mimarTavs meurveobisa da 

mzrunvelobis teritoriul organos da waradgens aucilebel dokumentebs Svi-

lis amyvan kandidatad dasaregistrireblad. socialuri muSakis funqcias warmo-

adgens, daexmaros Svilis ayvanis msurvel pirs, miuTiTos bavSvis sasurveli sqesi, 

asaki, religia da sxva.
      
Sesabamisi dokumentaciis wardgena

Svilis ayvanis msurveli piri valdebulia, meurveobisa da mzrunvelobis te-

ritoriul organos Semdegi dokumentebi warudginos:

•	 gancxadeba

•	 piradobis damadasturebeli sabuTi (piradobis mowmoba an pasporti) da misi asli

•	 cnoba nasamarTleobis Sesaxeb

•	 cnoba janmrTelobis mdgomareobis Sesaxeb (forma 100/a)

•	 cnoba narkologiuri Semowmebis Sesaxeb  (Tu janmrTelobis cnoba Seicavs 

informacias samedicino narkologiuri Semowmebis Sesaxeb, am cnobis calke 

wardgena saWiro ar aris)

•	 Tu pirovneba dasaqmebulia, saWiroa Sesabamisi cnobis wardgena samuSao ad-

gilisa da xelfasis miTiTebiT;

•	 qorwinebis mowmoba da misi asli (dauSvebelia im ori piris erTad dayeneba aR-

ricxvaze, romelnic registrirebul qorwinebaSi ar imyofebian);

•	 werilobiTi informacia qonebisa da Semosavlebis Sesaxeb;

•	 Tu Svilis ayvanis msurveli piri aris bavSvis naTesavi, man unda warmoadginos 

naTesaobis damadasturebeli dokumentacia (mag., Tu Svilis amyvani piri aris 

bavSvis deida, man unda warmoadginos bavSvis dabadebis mowmoba, sakuTari da-

badebis mowmoba da bavSvis dedis dabadebis mowmoba).   
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satreiningo (mosamzadebel) programaSi monawileoba

Svilis ayvanis msurveli piri valdebulia, gaiaros Sesabamisi mosamzadebeli 

programa, romelic damtkicebulia saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socia-

luri dacvis saministros mier. aRsaniSnavia, rom socialuri muSaki yuradRebiT 

ekideba mosamzadebeli programis (informaciis miwodebis) dros Svilis ayvanis 

msurvelTa qcevas da dasabuTebuli mizezis arsebobis SemTxvevaSi (an programis 

gauvlelobis gamo) mimarTavs teritoriul organos gancxadebiT statusis miniWe-

baze uaris Tqmis Sesaxeb. 
 
socialuri muSakis viziti ojaxSi da Svilis ayvanis msurvel pirTa Sefaseba

mosamzadebeli programis dasrulebis Semdeg socialuri muSaki valdebulia, 

ewvios Svilis ayvanis msurvel pirebs da moiZios Semdegi informacia:

•	 Svilis amyvani pirebis asaki (asakobrivi gansxvaveba mSvilebel pirebsa da Svi-

lad asayvani bavSvis asaks Soris sul mcire 16 wels unda Seadgendes); 

•	 Svilis amyvani pirebis ojaxuri mdgomareoba;

•	 Svilis amyvani pirebis mSoblobis unar-Cvevebi;

•	 Svilis amyvani pirebis emociuri mdgradoba (mentaluri mdgomareoba) da sta-

biluroba;

•	 Svilis amyvani pirebis janmrTelobis mdgomareoba;

•	 Svilis amyvani pirebis stresTan gamklavebis unari;

•	 wyvils Soris jansaRi urTierToba;

•	 Svilis amyvani pirebis ekonomikuri mdgomareoba da finansuri marTvis unar-

Cvevebi;

•	 Svilis amyvani pirebis kriminaluri warsuli;

•	 Svilis amyvani pirebis sacxovrebeli pirobebi;

•	 Svilis amyvani piris mosazreba bavSvis warmoSobis gamJRavnebis Sesaxeb. 

daskvnis momzadeba

ojaxSi vizitidan ori samuSao dRis ganmavlobaSi socialuri muSaki valde-

bulia, moamzados daskvna Svilis ayvanis msurveli pirisaTvis mSvilebelis statu-

sis miniWebis Sesaxeb. Sefasebis Sedegad miRebuli informaciis safuZvelze socia-

lurma muSakma daskvnaSi unda warmoadginos, Tu ratom Tvlis (an ar Tvlis) mizan-

Sewonilad Svilis ayvanis msurveli pirisaTvis mSvilebelis statusis miniWebas.  

gadawyvetileba mSvilebeli piris statusis miniWebis Sesaxeb

socialuri muSakis mier daskvnis momzadebidan 2 dRis ganmavlobaSi teri-

toriuli organo iRebs gadawyvetilebas mSvilebelis statusis miniWebis Sesaxeb. 

saWiroebis SemTxvevaSi mizanSewonilia gancxadeba  erToblivad ganixilon teri-
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toriuli organos xelmZRvanelma, iuristma da socialurma muSakma. regionuli 

sabWos uflebamosilebas ar warmoadgens mSvilebeli piris statusis Sesaxeb ga-

dawyvetilebis gamotana.

gadawyvetileba mzaddeba or dedan pirad, romelic mowmdeba teritoriuli 

organos ufrosis xelmoweriT da beWdiT, erTi piri eZleva ganmcxadebels, xolo 

meore piri rCeba samsaxurSi da erTvis ganmcxadeblis mier warmodgenil dokumen-

tebs. dokumentebi inaxeba teritoriul organoSi dacul adgilas. daculi adgili 

gulisxmobs: uzrunvelyofili unda iqnes dokumentis dacva ucxo pirebisagan, fi-

zikuri ganadgurebisagan da ase Semdeg. 

Svilis amyvani (mSvilebeli) piris adgilobriv reestrSi Seyvana 

gadawyvetilebis miRebis Semdeg teritoriuli organo amzadebs werils kan-

didatis aRricxvaze dayenebis Sesaxeb da danarTis saxiT waradgens gadawyvetile-

bis asls. amasTan erTad, teritoriuli organodan centralur organoSi igzavneba 

eleqtronuli reestris ganaxlebuli monacemebi centraluri eleqtronuli ba-

zis ganaxlebis mizniT.

bavSvisaTvis gasaSvilebeli statusis miniWeba

bavSvs gasaSvilebeli statusi eniWeba Tu:

•	 mSobeli sasamarTlom aRiara  ugzo-ukvlod dakargulad an gardacvlilad;

•	 bavSvi aris orive mSobliT oboli;

•	 bavSvi aRiarebulia mitovebulad;

•	 mSobelma ganacxada Tanxmoba bavSvis gaSvilebaze da bavSvi aRiricxa erTian 

reestrSi;

•	 mSobels CamoerTva mSoblis ufleba

gasaSvilebeli statusis miniWeba mSoblebis Tanxmobis SemTxvevaSi

mSobeli, romelsac surs bavSvis gaSvileba, mimarTavs meurveobisa da mzrun-

velobis teritoriul organos sakuTari sacxovrebeli adgilis Sesabamisad. so-

cialuri muSaki konsultacias uwevs mSobels da auxsnis mas, Tu ra SeiZleba gamoi-

wvios mSoblis uflebaze uaris Tqmam da bavSvis gaSvilebam. mSoblis mier bavSvis 

gaSvilebaze gadawyvetilebis Seucvlelobis SemTxvevaSi mSobeli avsebs bavSvis 

gaSvilebaze Tanxmobis pirvel formas, romelic mowmdeba socialuri muSakis an 

iuristis xelmoweriT da teritoriuli organos ufrosis beWdiT. amasTanave, bav-

Svis saxelmwifo mzrunvelobaSi darCenis SemTxvevaSi mSobeli warmoadgens Semdeg 

dokumentebs:

•	 bavSvis dabadebis mowmobis dedani an samedicino dawesebulebis mier gacemu-

li dabadebis cnoba;

Tavi III



46

•	 sxva dokumenti, romelic adasturebs bavSvis qonebriv, socialur an janmr-

Telobis mdgomareobas;

mSobels eZleva saSualeba, bavSvis gaSvilebaze Tanxmobis ZiriTadi formis 

Sevsebamde Secvalos bavSvis gaSvilebis gadawyvetileba. aseT SemTxvevaSi socia-

luri muSaki sTavazobs mSobels reintegraciis an mindobiTi aRzrdis alternati-

vas. aseT dros, mSobeli inarCunebs mSoblis uflebas Svilze. socialuri muSaki 

afasebs bavSvis biologiuri mSoblis/ojaxis, raTa gansazRvros, Tu ramdenad aris 

mizanSewonili reintegracia an mindobiTi aRzrda. aRsaniSnavia, rom socialurma 

muSakma bavSvis pirvel Sefasebaze muSaoba unda daiwyos mSoblis mier meurveobi-

sa da mzrunvelobis teritoriuli organosaTvis momarTvisTanave (uaris pirveli 

formis Sevsebis Semdeg)  

Tu mSobeli ar cvlis gadawyvetilebas bavSvis gaSvilebis Sesaxeb, pirveli 

formis Sevsebidan 6-12 kviris ganmavlobaSi mSobeli valdebulia, gamocxaddes 

meurveobisa da mzrunvelobis teritoriul organoSi  bavSvis gaSvilebaze Tanx-

mobis ZiriTadi formis Sesavsebad. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis mSobeli am vadaSi 

ar gamocxaddeba meurveobisa da mzrunvelobis teritoriul organoSi, pirveli 

formis Sevsebidan 12 kviris Semdeg meurveobisa da mzrunvelobis teritoriuli 

organo mimarTavs sasamarTlos mSoblis uflebis CamorTmevis Sesaxeb. sasamarT-

los sarCels Tan erTvis mSoblis mier Sevsebuli uaris pirveli forma, socialuri 

muSakis mier Sefasebebisa da vizitebis Sedegad mopovebuli informacia (informa-

cia bavSvis mSoblis Sesaxeb, informacia bavSvis mdgomareobis Sesaxeb da sxva in-

formacia, romelic socialuri muSakisaTvis cnobili gaxda samsaxureobrivi mo-

valeobis Sesrulebis dros).  

gasaSvilebeli statusis miniWeba napovni bavSvis SemTxvevaSi

bavSvis dabadebis mowmobis qonis SemTxvevaSi, meurveobisa da mzrunvelobis 

organo gadadgams Semdeg nabijebs:

•	 meurveobisa da mzrunvelobis organo mimarTavs dabadebis mowmobis gamcem 

samoqalaqo reestris saagentos da sTxovs mas amonawers dabadebis mowmobis 

saaqto Canaweridan, raTa moZiebul iqnes informaciabavSvis mSoblebis Ses-

axeb ;

•	 samoqalaqo reestridan miRebuli pasuxis Semdeg socialuri muSaki midis mi-

TiTebul misamarTze bavSvis mSoblebis Sesaxeb informaciis mosaZieblad; 

•	 Tu socialuri muSakis mier ver moxerxda fiqsirebul misamarTze mSoblis 

moZieba da aseve mSobeli ver moiZebna policiis mier, meurveobisa da mzrun-

velobis organo mimarTavs saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros krimi-

naluri policiis departaments; 

•	 im SemTxvevaSi, Tu amis Semdegac ver moxerxda mSoblis moZieba, maSin meurveo-

bisa da mzrunvelobis organo mimarTavs sasamarTlos mSoblis ugzo-ukvlod 

dakargulad aRiarebis Sesaxeb.   
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im SemTxvevaSi Tu bavSvi policiam ipova da mas ara aqvs dabadebis mowmoba, maSin:

•	 meurveobisa da mzrunvelobis teritoriuli organo da adgilobrivi poli-

cia 6 kviris vadaSi erToblivad eZeben savaraudo mSoblebs. imavdroulad, 

unda gairkves, sad daibada bavSvi. 

•	 Tu 6 kviris vadaSi ver moxerxda mSoblebis vinaobis dadgena, vadis gasvlidan 

3 dRis Semdeg mivmarTavT sasamarTlos bavSvis mitovebulad aRiarebis mo-

TxovniT. 

•	 bavSvis mitovebulad aRiarebis Semdeg, mivmarTavT samoqalaqo reestris sa-

agentos dabadebis mowmobis asaRebad, sadac mSoblebis grafaSi mieTiTeba 

`napovni~. napovni bavSvis SemTxvevaSi, aseve dasaSvebia, bavSvis mitovebulad 

aRiarebamdec mivmarToT samoqalaqo reestris saagentos dabadebis regi-

straciis moTxovniT. 

bavSvisaTvis gasaSvilebeli statusis miniWebis
gadawyvetilebis gaformeba

Tu arsebobs Sesabamisi safuZveli, meurveobisa da mzrunvelobis terotori-

uli organos xelmZRvaneli  wers gadawyvetilebas da arasrulwlovan bavSvs ani-

Webs gasaSvilebel statuss. gadawyvetileba gamodis erT dedan pirad da bavSvis 

yvela dokumentTan erTad igzavneba centralur organoSi 3 dRis vadaSi.

gasaSvilebeli statusis mqone bavSvis reestrSi aRricxva

statusis miniWebis gadawyvetileba aRiricxeba adgilobriv da centralur re-

estrSi. teritoriuli organos mier Sesrulebuli samuSaos Sedegebi eleqtronu-

li aRricxvis formiT da yvela arsebul dokumentTan erTad  igzavneba centralur 

reestrSi dauyovnebliv (3 dRis vadaSi).

bavSvis SeTavazeba mSvileblisaTvis

mas Semdeg, rac bavSvi dadgeba aRricxvaze centralur reestrSi, 5 dRis vadaSi 

bavSvis monacemebi SesaTavazeblad unda gadaeces teritoriul organos  (erTian 

reestrSi mSvilebeli kandidatebis rigiTobis, gasaSvilebeli bavSvis interesebisa 

da bavSvis Sesaxeb mSvileblis gancxadebaSi miTiTebuli monacemebis Sesabamisad). 

saaRmzrdelo dawesebulebaSi Tu mimReb ojaxSi myofi bavSvis monaxuleba SerCeuli 

mSvilebeli piris mier SeiZleba  teritoriuli organos werilobiTi mimarTvis 

safuZvelze. es mimarTva savaldebuloa Sesasruleblad im pirisTvisac, romlis 

ojaxSic cxovrobs  bavSvi. mSvilebels ufleba aqvs bavSvs Cautaros samedicino 

gamokvleva kanonieri warmomadgenlis TanxlebiT. bavSvis SeTavazebidan 7 samuSao 

dRis vadaSi piri iRebs gadawyvetilebas bavSvis ayvanis Taobaze. aRniSnuli vadis 

gadacileba CaiTvleba bavSvis ayvanaze uaris Tqmad. bavSvis Svilad ayvanaze 
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gadawyvetilebas mSvilebeli piri werilobiT acnobebs teritoriul organos. 

miuxedavad imisa, rom Svilad ayvanis Sesaxeb daskvnas amzadebs iuristi, 

socialur muSaks didi roli aqvs daskvnisaTvis informaciis mogrovebis saqmeSi.  

daskvna Svilad ayvanis Sesaxeb emyareba socialuri muSakis  Sefasebas da moicavs 

Semdeg informacias:

•	 mSvileblis biografiuli monacemebi, pirovnuli Tvisebebi, socialuri da 

janmrTelobis mdgomareoba, Svilais ayvanis motivi;

•	 gasaSvilebeli bavSvis biografiuli monacemebi, pirovnuli Tvisebebi, 

socialuri da janmrTelobis mdgomareoba;

•	 biologiuri mSoblis (mSoblebis) socialuri da janmrTelobis mdgomareoba, 

Tu cnobilia bavSvis mSoblebis vinaoba, bavSvis gaSvilebis motivi;

•	 saWiroebis SemTxvevaSi Svilad ayvanis Sesaxeb daskvna unda iTvaliswinebdes 

bavSvis aRzrdis SesaZleblobas eTnikuri, religiuri da kulturuli garemos 

gaTvaliswinebiT (saqarTvelos kanoni Svilad ayvanis Sesaxeb, muxli 18); 

•	 Svilad ayvanis daskvnas xels awers teritoriuli organos xelmZRvaneli da 

igi mowmdeba beWdiT. daskvnis erTi piri rCeba teritoriul organoSi, xolo 

meore piri momzadebidan erTi kviris vadaSi igzavneba sasamarTloSi da mas 

Tan erTvis socialuri muSakis Sefasebis dokumentebi.D

3.3 mindobiT aRzrda (Svilobiloba)

saqarTvelos kanoni `Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis Sesaxeb~ (2009 

wlis 18 dekemberi) mindobiT aRzrdas gansazRvravs, rogorc saxelmwifosa da mi-

mReb ojaxs Soris dadebuli xelSekrulebis safuZvelze mindobiT aRsazrdelad 

mibarebuli bavSvis movlasa da aRzrdas. mindobiT aRzrda mniSvnelovnad gansxva-

vdeba Svilad ayvanisagan Semdegi ZiriTadi faqtorebis gaTvaliswinebiT: a) mindo-

biT aRzrda aris droebiTi mzrunveloba bavSvis usafrTxoebidan an misi realuri 

interesebidan gamomdinare; b) mindobiT aRzrdis dros, bavSvi umravles SemTxve-

vebSi inarCunebs kontaqts biologiur ojaxsa da naTesavebTan da g) mimRebi ojaxi 

bavSvis movlisa da aRzrdisaTvis iRebs saxelmwifos mier dawesebul Semweobas da 

mindobiT aRzrda miiCneva SromiT staJad. 

`Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis Sesaxeb~ kanonis Tanaxmad, dedobili 

da mamobili SeiZleba iyos nebismieri piri, garda im pirebisa:

•	 romelnic sasamarTlom cno qmeduunarod an SezRudul qmedunarianad;

•	 romelTac SezRuduli, CamorTmeuli an SeCerebuli aqvT mSoblis uflebebi;

•	 romelTac janmrTelobis mdgomareobis gamo ar SeuZliaT bavSvis aRzrda;

•	 romelnic an romelTa ojaxis wevric msjavrdebulia sasamarTlos mier gan-

sakuTrebiT mZime an mZime danaSaulisaTvis;

•	 romelTac akisriaT bavSvis rCenis valdebuleba (bavSvis mSobeli, meurve 

mzrunveli an Svilad amyvani piri);
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•	 romelTac dakisrebuli movaleobis Seusruleblobis gamo CamoerTvaT min-

dobiT aRsazrdeli bavSvi.

bavSvi SeiZleba gaxdes Svilobili: 

•	 Tu bavSvis datoveba meurvesTan an mzrunvelTan misgan damoukidebeli mize-

zebiT sazianoa bavSvisTvis da meurve an mzrunveli amis Sesaxeb acnobebs meu-

rveobisa da mzrunvelobis organos; 

•	 Tu mSoblis ufleba SezRudulia da bavSvma Tavisi ojaxis gareT unda  ganTavsdes;

•	 Tu mSoblebs CamoerTvaT an SeuCerdaT mSoblis uflebebi da bavSvma ojaxis 

gareT unda  ganTavsdes.

mindobiT aRzrdis wessa da procedurebs aregulirebs saqarTvelos Sromis, 

janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris brZaneba `mindobiT aRzrdis 

procedurebisa da formebis damtkicebis Sesaxeb~. iseve rogorc Svilad ayvanis 

dros, mindobiT aRzrdis SemTxvevaSic ssip socialuri momsaxurebis saagento aris 

erTaderTi organo, romelic uflebamosilia, bavSvi miabaros mindobiT aRsazrde-

lad . socialuri momsaxurebis saagentos teritoriul organoebs ekisrebaT val-

debuleba, gamoavlinon mindobiT aRsazrdeli bavSvebi da agreTve is ojaxebi, ro-

melTac surT bavSvi gaxdes maTi Svilobili. teritoriuli organoebi awarmoeben 

kandidati mimRebi mSoblebisa da mindobiT aRsazrdeli bavSvebis registracias, 

afaseben maT da meurveobisa da mzrunvelobis regionul sabWoebs warmoudgenen 

angariSs mimRebi ojaxisa da mindobiT aRsazrdeli bavSvis SeTavsebis Sesaxeb. am 

angariSis safuZvelze wyvils amtkiceben an uars eubnebian sabWos wevrebi.   

Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis Sesaxeb saqarTvelos kanonisa da mini-

stris brZanebis Tanaxmad, minimaluri asakobrivi sxvaoba mindobiT aRsazrdel ba-

vSvsa da mindobiTi aRzrdis msurvel dedobils/mamobils Soris 15 wels unda Se-

adgendes. gasaTvaliswinebelia, rom 10 wels miRweul bavSvs aqvs sruli ufleba, 

ganacxados uari konkretul ojaxSi mindobiT aRzrdaSi ganTavsebaze. 

bavSvis mindobiT aRsazrdelad mibarebis Semdeg meurveobisa da mzrunvelo-

bis óorganos socialuri muSakebi adgenen bavSvis individualuri ganviTarebis 

gegmas, sadac Camoyalibebulia konkretuli miznebi da amocanebi  misi akademiuri 

da sasicocxlo unar-Cvevebis gasaumjobeseblad, mindobiT aRzrdasTan adaptaci-

isa da biologiur ojaxTan kavSiris SesanarCuneblad. mindobiT aRzrdis SemTxve-

vebis monitoringisaTvis socialuri muSaki yovelTviurad moinaxulebs bavSvs 

ojaxSi, skolaSi, raTa darwmundes, rom bavSvis mindobiT  aRzrdaSi ganTavseba  mis 

WeSmarit interesebs Seesabameba.

gegmiuri, grZelvadiani mindobiT aRzrdis SemTxvevebis garda, kanoni awesebs 

mindobiTi aRzrdis gadaudebel SemTxvevebsac, romlis drosac bavSvis intere-

sebidan gamomdinare, miabareben mas mimReb ojaxSi SeTavsebis gansazRvrisa da Sem-

Txvevis regionul sabWoze damtkicebis gareSe. gadaudebeli mindobiTi aRzrda 

gulisxmobs bavSvis mimReb ojaxSi ganTavsebas  erTi dRidan 3 Tvemde vadiT, sanam 

socialuri muSaki detalurad ar Seiswavlis SemTxvevas da gansazRvravs grZel-
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vadiani zrunvis gegmas.  bavSvis mindobiT aRsazrdelad gadaudebel ganTavsebaze  

gadawyvetileba socialuri muSakis daskvnis safuZvelze gamoaqvs Sesabamisi teri-

toriuli erTeulis regionuli sabWos Tavmjdomares. 

 

3.4. socialuri muSakis funqciebi meurveobisa da
mzrunvelobis sakiTxebSi

socialuri momsaxurebis saagento rogorc  meurveobisa da mzrunvelo-

bis organo pasuxismgebelia meurveobisa da mzrunvelobis dawesebaze rogorc 

arasrulwlovan pirTaTvis, aseve srulwlovani pirebisTvisac. 

samoqalaqo kodeqsis 1275-e muxlis Tanaxmad, meurveobisa da mzrunvelobis 

daweseba SeiZleba mxolod im SemTxvevebSi, rodesac:

a) sasamarTlo acnobebs meurveobisa da mzrunvelobis organos bavSvis ori-

ve mSoblisaTvis mSoblis uflebebisa da movaleobebis SezRudvis an CamorTmevis 

Sesaxeb;

b) SeCerebulia mSoblis ufleba-movaleobebi;

g) gardacvlilia bavSvis orive mSobeli;

d) bavSvisaTvis daniSnuli meurve gardaicvala an CamoerTva Tavisi funqciebi;

e) sasamarTlom bavSvi aRiara mitovebulad;

v) mSobeli qmeduunarod an ugzo-ukvlod dakargulad aris aRiarebuli.

arasrulwlovani piris meurveoba-mzrunvelobis SemTxvevaSi (7 wlamde 

arasrulwlovnisaTvis wesdeba meurveoba, xolo 7 dan 18 wlamde asakis pirisaTvis 

ki mzrunveloba) socialuri muSakis funqciebs warmoadgens Semdegi:

•	 arasrulwlovanis meurveobiT an mzrunvelobiT dainteresebuli piris gancxa-

debis miRebis da saTanado dokumentaciis warmodgenis Semdeg socialuri mu-

Saki afasebs rogorc bavSvs, aseve meurveobiT/mzrunvelobiT dainteresebul 

pirs da Sefasebis safuZvelze warmoadgens Sesabamis daskvnas, romelSic gaT-

valiswinebuli unda iyos bavSvisa da ojaxis SeTavseba da sxva kriteriumebi;

•	 socialuri muSaki samsaxuris ufrosTan da iuristTan erTad monawileobs 

arasrulwlovani pirisaTvis meurvis/mzrunvelis daniSnvis Sesaxeb sakTxis 

ganxilvaSi. meurveobisa da mzrunvelobis organos gadawyvetileba formde-

ba dokumenturad (or pirad) blankze da mowmdeba xelmZRvanelis xelmoweriT 

da samsaxuris beWdiT. meurvis/mzrunvelis daniSnvis Sesaxeb dokumentacia 

ikinZeba erT saqmed da  araeleqtronulTan erTad monacemTa eleqtronul 

bazaSic inaxeba. arasrulwlovan pirze meurveoba/mzrunvelobis daniSnvis 

SemTxvevebis ganxilva ar Sedis meurveobisa da mzrunvelobis regionuli 

sabWos kompetenciaSi.

meurvis/mzrunvelis daniSvnis Sesaxeb socialuri muSakis daskvna unda iTva-

liswinebdes Semdeg kriteriumebs:

•	 asakobrivi SeTavsebis kriteriumi  _ arasrulwlovani piris meurveoba-
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mzrunvelobis moTxovnis SemTxvevaSi, meurveobis/mzrunvelobis msurveli 

piris asaki unda Seesabamebodes bavSvis asakobrivi ganviTarebis moTxovnebs 

da bavSvze zrunvis saWiroebas;

•	 meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris motivacia _socialuri mu-

Sakis daskvnaSi warmodgenili da dokumentirebuli unda iyos meurveobis/

mzrunvelobis msurveli piris adekvaturi motivacia bavSvis aRzrdisaTvis. 

socialuri muSakis SefasebiT unda gamoikveTos, rom meurved/mzrunvelad 

gaxdomis survili mxolod bavSvis realuri interesebiT aris ganpirobebu-

li;

•	 siaxlovis grZnobis/SeCvevis arseboba arasrulwlovansa da meurveobis/

mzrunvelobis msurvel pirs Soris   _ socialurma muSakma daskvnaSi unda 

asaxos arasrulwlovansa da meurveobis/mzrunvelobis msurvel pirs Soris 

arsebuli urTierToba (urTierTobis xangrZlivoba, sixSire, siaxlovis grZ-

nobis/SeCvevis arseboba da urTierTobasTan dakavSirebuli sxva detalebi);

•	 arasrulwlovnis mosazreba meurveobis/mzrunvelobis msurveli pirTan 

erTad cxovrebasTan dakavSirebiT _ bavSvis asakisa da ganviTarebis donis 

Sesabamisad, socialurma muSakma unda daafiqsiros arasrulwlovnis survili 

meurveobis/mzrunvelobis msurvel pirTan erTad cxovrebasTan dakavSire-

biT;

•	 meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris janmrTelobis mdgomareoba _ 

socialuri muSakis Sefasebisa da daskvnis safuZvelze unda gamoikveTos, Tu 

ramdenad aZlevs janmrTelobis mdgomareoba saSualebas meurveobis/mzrun-

velobis msurvel pirs izrunos bavSvze da daakmayofilos bavSvis asakobriv 

ganviTarebasTan dakavSirebuli saWiroebebi;

•	 meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris socialur-ekonomikuri mdgo-

mareoba _ socialuri muSakis daskvna unda asaxavdes meurveobis/mzrunve-

lobis msurveli piris socialur-ekonomikur mdgomareobas, sadac yuradRe-

ba unda gamaxvildes Semdegze: Semosavlis wyaro, bavSvis sabaziso saWiroeba-

Ta dakmayofilebis unari da sxva;

•	 informacia meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris Sesaxeb _ socialur-

ma muSakma meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris Sefasebis dros informacia 

unda moipovos misi socialuri Tanadgomis qselis warmomadgenlebisagan, romel-

Sic warmodgenili iqneba meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris mokle pirov-

nuli daxasiaTeba da bavSvis kargad aRzrdasTan dakavSirebuli unar-Cvevebi;

•	 eTnikur-religiuri SeTavsebis sakiTxebi _ socialuri muSakis Sefasebisa 

da daskvnis safuZvelze unda gamoikveTos arasrulwlovnisa da meurveobis/

mzrunvelobis msurveli piris eTnikur-religiuri SeTavsebis kriteriumebi 

bavSvis asakidan da ganviTarebis saWiroebidan gamomdinare;

•	 SemTxvevis specifikidan gamomdinare sxva aucilebeli kriteriumebi: mag., 

Tu bavSvis mSobels droebiT SezRuduli an CamorTmeuli aqvs mSoblis ufle-
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ba, irkveva mSoblis pozicia misTvis sasurveli meurvis vinaobis Sesaxeb. Se-

fasebaSi socialurma muSakma unda warmoadginos, Tu ratom (an ratom ar) unda 

gaviTvaliswinoT mSoblis mier dafiqsirebuli pozicia meurvis/mzrunvelis 

vinaobasTan dakavSirebiT. 
 
srulwlovan pirTa meurveoba da mzrunveloba

meurveobas saWiroebs is srulwlovani piri, romelic aris aRiarebuli qmed-

uunarod. gadawyvetileba piris qmeduunarobis Sesaxeb sasamarTlos mier unda 

iyos miRebuli. mxolod sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg  wesdeba srulwlo-

van pirze meurveoba.  qmeduunaroa piri, romelic gonebrivi CamorCenis an suliT 

avadmyofobis gamo, moklebulia SesaZleblobas Tavisi nebiTa da moqmedebiT sru-

li moculobiT ganaxorcielos samoqalaqo uflebebi da movaleobebi. 

srulwlovan pirebze meurveobis dawesebis procesSi  socialuri muSakis 

funqciaa, iuristTan da teritoriuli organos ufrosTan erTad Seafasos srulw-

lovan pirze meurveobis msurvelis motivaciis adekvaturoba da zrunvis SesaZle-

bloba, meurveobis zneobrivad gamarTlebuli motivebis arseboba. srulwlovan 

pirze meurveobis moTxovnis SemTxvevaSi socialuri muSakis mier calke daskvnis 

warmodgena saWiro ar aris (ar keTdeba arc SeTavsebis angariSi). ganxilvis Semdeg 

teritoriul organos gamoaqvs gadawyvetileba, daakmayofilos an ar daakmayofi-

los srulwlovan pirze meurveobis moTxovna. gadawyvetileba formdeba blankze 

da mowmdeba teritoriuli organos xelmZRvanelis xelmoweriTa da beWdiT. 

mzrunvelobis daweseba SezRuduli qmedunarianobis mqone pirze

SezRuduli qmedunarianobis mqoned iTvleba piri, romelsac dawesebuli 

aqvs mzrunveloba (sasamarTlos an meurveobisa da mzrunvelobis organos mier). 

SezRuduli qmedunarianobis mqone piri Tavis qmedunarianobaSi  arasrulwlovans 

UuTanabrdeba. qmedunarianobis aRdgena xdeba maSin, rodesac aRar arsebobs qmedu-

narianobis SezRudvis safuZveli. aseT dros uqmdeba mzrunvelobac.

narkotikul nivTierebebsa da alkoholze damokidebulebis SemTxvevaSi, 

rodesac srulwlovani piri mZime materialur mdgomareobaSi ayenebs ojaxs, Sei-

Zleba  srulwlovan pirze mzrunveloba dawesdes. aseTi piri mxolod mzrunvelis 

TanxmobiT aris uflebamosili, dados qonebis gankargvis garigeba, gankargos xel-

fasi, pensia an sxva saxis Semosavali. 

socialuri muSakis CarTuloba pirze mzrunvelobis dawesebis sakiTxebSi 

ganisazRvreba mzrunvelobis saWiroebis mqone piris SefasebaSi (janmrTelobis 

mdgomareoba, uflebebisa da movaleobebis damoukideblad ganxorcielebis un-

ari) da mzrunvelobis msurveli piris motivaciis adekvaturobis gansazRvraSi. 

socialuri muSaki monawileobas iRebs mzrunvelobis dawesebis Sesaxeb sakiTxis 

ganxilvaSi iuristsa da teritoriuli organos xelmZRvanelTan erTad. social-



53

uri muSakis mier calke daskvnis warmodgena srulwlovan pirze mzrunvelobis 

daniSnvis Sesaxeb saWiro ar aris.  ganxilvis Semdeg teritoriul organos gamoaqvs 

gadawyvetileba, daakmayofilos an ar daakmayofilos srulwlovan pirze mzrun-

velobis moTxovna. gadawyvetileba formdeba blankze da mowmdeba teritoriuli 

organos xelmZRvanelis xelmoweriTa da beWdiT. 

sameurveo/samzrunvelo pirTa qonebis gankargva-gasxvisebis sakiTxebi

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis Tanaxmad, meurves/mzrunvels meurveo-

bisa da mzrunvelobis organos winaswari Tanxmobis gareSe ar aqvs ufleba sameur-

veo piris saxeliT dados garigeba, xolo mzrunvels ar aqvs ufleba samzrunvelo 

piris saxeliT daTanxmdes garigebis dadebaze, romelic Seexeba qonebis gasxvise-

bas, dagiravebas, aT welze meti vadiT gaqiravebas, Txovebas, savalo valdebule-

baTa gacemas, Tamasuqis, sameurveo/samzrunvelo piris kuTvnil uflebebze uaris 

Tqmas, samewarmeo sazogadoebaSi partniorad Sesvlas, sesxis aRebas, qonebis gay-

ofas.

qonebis gasxvisebis an zemoT CamoTvlili sxva sakiTxebis gansaxilvelad 

meurve/mzrunveli mimarTavs meurveobisa da mzrunvelobis teritoriul organos 

sacxovrebeli adgilis mixedviT. dokumentaciis ganxilvis Semdeg iniSneba zepiri 

mosmena. zepir mosmenas warmarTavs teritoriuli organos xelmZRvaneli kiTxva-

pasuxisa da sxvadasxva mosazrebis warmodgenis reJimSi. zepir mosmenaSi samsax-

uris ufrossa da iuristTan erTad savaldebuloa socialuri muSakis monawileo-

ba, romelic amzadebs daskvnas zepiri mosmenisaTvis. socialuri muSakis daskvna 

zepiri mosmenisaTvis unda moicavdes Semdegs:

•	 rogor ukavSirdeba qonebis gasxviseba, dagiraveba, gaqiraveba an ipoTekiT 

datvirTva sameurveo/samzrunvelo piris interesebs (aRsaniSnavia, rom 

aseTi tipis gadawyvetilebis miReba unda iyos ganpirobebuli ukiduresi 

aucileblobiT da mxolod sameurveo/samzrunvelo piris interesebidan 

gamomdinare: mag., mZime avadmyofobis SemTxvevaSi mkurnalobis Tanxis moZie-

bis sxva alternativis uqonloba, sxva qonebis SeZenis motivacia da msgavsi 

SemTxvevebi);Y

•	 meurvis/mzrunvelis zneobrivi motivebis adekvaturoba moTxovnil sakiTx-

Tan dakavSirebiT (meurvis/mzrunvelis mxridan piradi sargebelis miRebis 

gamoricxva, meurvis/mzrunvelis adekvaturi motivacia sameurveo/samzrun-

velo piris sasicocxlo saWiroebaTa dakmayofilebasTan dakavSirebiT). 

zepiri mosmenis Semdeg da qonebis gasxvisebasTan dakavSirebiT saboloo gad-

awyvetilebis gamotanamde aucilebelia meurveobisa da mzrunvelobis regionulma 

sabWom ganixilos warmodgenili SemTxveva da gamoitanos saoqmo gadawyvetileba, 

romelsac Semdeg daefuZneba meurveobisa da mzrunvelobis teritoriuli orga-

nos mier gamotanili saboloo gadawyvetileba. 
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3.5. socialuri muSakis roli da pasuxismgebloba
ojaxuri davebis dros 

meurveobisa da mzrunvelobis organos socialuri muSaki iuristTan erTad 

aris bavSvis kanonieri warmomadgeneli sasamarTloze bavSvis aRzrdasTan dakav-

SirebiT mSoblebis SeuTanxmeblobis SemTxvevaSi. mSobelTa SeuTanxmeblobis 

dros mSoblis ufleba, iyos sasamarTloSi bavSvis kanonieri warmomadgeneli, Se-

Cerebulia da es funqcia meurveobisa da mzrunvelobis organos warmomadgenels 

gadaecema.

ojaxuri dava SeiZleba warmoiSvas arasrulwlovani Svilis sacxovrebel adg-

ilTan dakavSirebiT mSoblebis ganqorwinebisas. aseTi ojaxuri davis arsebobis 

Sesaxeb meurveobisa da mzrunvelobis organos mosdis Setyobineba sasamarTlos-

gan, ris Semdegac socialuri muSaki da iuristi erTvebian ganxilvaSi morigebis 

misaRwevad. Tu modave mxareebs Soris morigeba ar Sedga, socialuri muSaki valde-

bulia  Seiswavlos SemTxveva Semdegi faqtorebis gaTvaliswinebiT:

•	 konkretulad ra sakiTxebze mimdinareobs dava mxareTa Soris?

•	 rogoria bavSvis damokidebuleba modave mxareebTan mimarTebaSi?

•	 visTan cxovrobs bavSvi? vis mimarT aqvs ganviTarebuli mijaWvulobis/siax-

lovis grZnoba?

•	 modave mxareebis pasuxismgeblobisa da keTilsaimedoobis gansazRvra bavSvis 

aRzrdasTan mimarTebaSi

•	 ojaxuri davis Sedegad warmoSobili uaryofiTi fsiqo-emociuri Sedegebi 

bavSvze

aRniSnuli Sefasebis Semdeg socialuri muSaki wers rekomendacias, romelic 

aisaxeba meurveobisa da mzrunvelobis organos mier sasamarTlosaTvis warsadgen 

daskvnaSi. daskvna mzaddeba or dedan pirad da mowmdeba centris ufrosis xelmow-

eriTa da beWdiT. 

 

3.6. bavSvis biologiur ojaxSi reintegracia

reintegracia warmoadgens bavSvze samzrunvelo dawesebulebidan bavSvis 

biologiur ojaxSi (meurvesTan/mzrunvelTan) dabrunebis process. saqarTvelos 

kanoni socialuri daxmarebis Sesaxeb (2006 w.) gansazRvravs reintegraciis Sem-

weobas, rogorc fulad socialur daxmarebas, romelic miecema bavSvis (piris) bi-

ologiur ojaxs, meurves (mzrunvels), romelic am pirs gaiyvans specializebuli 

dawesebulebidan ojaxur garemoSi sacxovreblad (me-9 muxli, reintegraciis Sem-

weoba). reintegraciis Semweobis dawesebis, SeCerebis, gagrZelebis an Sewyvetis 

Sesaxeb gadawyvetilebas iRebs regionuli sabWo (meurveobisa da mzrunvelobis 

organos regionuli sabWos tipiuri debuleba, 2009 wlis 13 aprili). 

 samzrunvelo dawesebulebidan biologiur ojaxSi bavSvis reintegraciisaT-
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vis unda arsebobdes garkveuli kriteriumebi:

•	 bavSvisa da misi ojaxis motivacia ojaxSi dabrunebasTan dakavSirebiT;

•	 mSoblis/mSoblebis vizitebis sixSire saaRmzrdelo dawesebulebaSi bavS-

vTan;

•	 siaxlovis grZnobis (mijaWvulobis) arseboba bavSvsa da biologiur ojaxs 

Soris;

•	 bavSvis biologiur ojaxSi arsebuli keTilsaimedo garemo;

•	 gaZlierebis resursi ojaxSi, romlis win wamowevac SesaZlebelia socialuri 

muSakis muSaobiT;

•	 socialuri Tanadgomis Zlieri qseli;

socialur samsaxurs reintegraciisaTvis SeiZleba mimarTos bavSvis mSobel-

ma, samzrunvelo dawesebulebis pirma. aseve, samzrunvelo dawesebulebaSi muSao-

bis dros socialurma muSakma SesaZlebelia Tavadve gamoavlinos SemTxveva, rode-

sac SesaZlebelia reintegracia. 

reintegraciis SemTxvevis dros socialuri muSaki axorcielebs  bavSvisa da 

ojaxis Sefasebas. SemTxveva dasamtkiceblad waredgineba regionul sabWos. aRsani-

Snavia, rom reintegraciis SemTxvevis damtkicebis Semdeg socialuri muSaki adgens 

individualuri ganviTarebis gegmas da zedamxedvelobas uwevs mis Sesrulebas. 

Cveulebriv, reintegraciis SemTxveva regionuli sabWos mier ^gansazRvruli va-

diT. mtkicdeba. am vadis gasvlis Semdeg da ganxorcielebuli socialuri samuSaos 

Sedegad, Tu reintegrirebul bavSvs da mis ojaxs kvlav aqvs garkveuli saWiroeba, 

iyos CarTuli `mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevenciisa da deinsti-

tucionalizaciis~ qveprogramaSi,aRniSnul SemTxvevas xelaxla gadasinjavs re-

gionuli sabWo.

regionuli sabWos mier damtkicebul reitegraciis SemTxvevebze gaicema Sem-

weoba. reintegraciis Semweoba aris fuladi socialuri daxmareba, romelic miece-

ma specialuri mzrunvelobis saWiroebis mqone piris biologiur ojaxs, meurves/

mzrunvels, romelic am pirs gaiyvans instituciuri dawesebulebidan ojaxur ga-

remoSi sacxovreblad da mas saTanado zrunvas gauwevs. (saqarTvelos kanoni `so-

cialuri daxmarebis~ Sesaxeb, muxli 9, punqti 2). rogorc cnobilia, reintegraciis 

Semweobis daniSvnasTan, gagrZelebasa da SewyvetasTan dakavSirebiT gadawyvetile-

bas iRebs meurveobisa da mzrunvelobis regionuli sabWo (meurveobisa da mzrun-

velobis organos (sabWos) tipuri debuleba, 2008 wlis 13 aprili).

3.7. prevencia rogorc bavSvis samzrunvelo
dawesebulebaSi ganTavsebis alternatiuli momsaxureba 

prevenciuli SemTxveva warmoadgens arafuladi momsaxurebis gawevas, romlis 

mizanic aris sxvadasxva RonisZiebis saSualebiT xeli SeuSalos bavSvis samzrun-

velo dawesebulebaSi an  biologiuri ojaxis gareT mis ganTavsebas. dResdReobiT, 

Tavi III
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prevencia ojaxis damxmare momsaxurebas warmoadgens da, ZiriTadad, bavSvis ojax-

is gaZlierebisa da socialuri funqcionirebis aRdgenisaken aris mimarTuli. 

saxelmwifo programis `bavSvze zrunva 2010` mixedviT, bavSvis mitovebis pre-

venciis mizniT Semdegi arafuladi RonisZiebebia dawesebuli:

a) 0-dan 3 wlamde asakis bavSvebisaTvis xelovnuri kvebis vauCerebis gacema 

(Tviuri xarji  100 lari);

b) 0-dan 16 wlamde asakis bavSvebisaTvis loginis vauCeris gacema (sawoli, sa-

bani, leibi, baliSi, TeTreulis kompleqti), romlis xarjic 300 lars Seadgens.   

 garda amisa, prevenciuli momsaxureba SeiZleba iTvaliswinebdes social-

uri muSakis mier saxelmwifo Tu arasaxelmwifo programebidan beneficiarisaTvis 

saWiro momsaxurebis moZiebas (mag., arasamTavrobo organizaciebisagan tansacmlis 

an sakvebi produqtebis moZiebas, mSoblis dasaqmebas an profesiuli gadamzadebis 

kursebSi CarTvas, adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis daxmarebiT sabavS-

vo baRebSi bavSvis ganTavsebas anazRaurebis gareSe, fsiqologis konsultacias, 

sareabilitacio programaSi CarTvas da sxva).  

gamoyenebuli literatura:

1. saqarTvelos kanoni Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis Sesaxeb, 2009 wlis 18 

dekemberi.

2. saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris brZaneba 

441/n, 2009 wlis 30 dekemberi. q. Tbilisi “bavSvze zrunva 2010” wlis programis 

damtkicebis Sesaxeb

3. saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris brZaneba 

#51/n, 2010 wlis 26 Tebervali. q. Tbilisi  `mindobiT aRzrdis procedurebisa da 

formebis” damtkicebis Sesaxeb

4. s.s.i.p. socialuri momsaxurebis saagentos bavSvze zrunvis samsaxuri (2009). 

bavSvze zrunvisa da meurveoba-mzrunvelobis funqciis ganxorcielebis wesebi, 

samuSao dokumenti. Tbilisi, saqarTvelo

5. meurveobisa da mzrunvelobis regionuli sabWos tipuri debuleba
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Tavi IV: socialuri samuSaos
Teoriuli safuZvlebi

es Tavi ganixilavs Teoriebs, romlebic safuZvlad udevs socialuri samuSaos 

praqtikas. kerZod, yuradReba gamaxvilebulia ekologiuri sistemebis Teoriaze, 

midgomaze ̀ adamiani garemoSi~, bio-fsiqo-socialur perspeqtivasa da gaZlierebis 

Teoriaze. 

individebis, jgufebis da sazogadoebis socialuri problemebis gadaWri-

sas socialuri muSakebi  eyrdnobian socialur mecnierebebs. socialuri samuSao 

eyrdnoba fsiqologiur da sociologiur Teoriebs mowyvladi individebis ke-

TildReobis amaRlebisaTvis. bavSvTa keTildReobis sferoSi momuSave socialuri 

muSakebisaTvis mniSvnelovania aRniSnuli Teoriebis codna, romlebic saSualebas 

aZlevs maT, axsnan individebis xSirad rTuli da winaaRmdegobebiT aRsavse qceva 

socialur garemoSi. 

ra aris Teoria?

Teoria aris garkveul ideaTa sistema, romelic cdilobs raimes axsnas. Teo-

riebi garkveuli sagnebis an movlenebis axsnas gvTavazoben. Teoriebi saSualebas 

gvaZleven aRvweroT, avxsnaT da ganvsazRvroT faqtebi da movlenebi.

4.1 ekologiuri sistemebis Teoria

vidre ekologiuri sistemebis Teoriis arss CavwvdebodeT, pirvel rigSi,  ga-

varkvioT ras gulisxmobs sistema. 

sistema aris gansazRvruli wesrigis mqone garkveuli sazRvrebis farglebSi 

moqceuli obieqtebis erToblioba. sistemis yovel obieqts aqvs gansakuTrebuli 

funqcia da struqturuli urTierToba sistemis sxva obieqtebTan. sistemis elemen-

tebi erTmaneTTan dinamikuri procesebiT arian dakavSirebulni (mag. mzis sistema, 

adamianis organizmi, saaTi). sazRvrebi erT sistemas asruleben da sxva sistemis da-

sawyisze miuTiTeben. sistemas SeiZleba hqondes qvesistemebic. arseboben Ria (moq-

nili sazRvrebis mqone, romelic garemosTan mudmivad urTierTqmedebs) da daxuru-

li (TviTmyofadi, garemoze naklebad damokidebuli) sistemebi. sistemis erTi el-

ementis cvlileba sistemis Semadgeneli sxva elementebis cvlilebas ganapirobebs. 

wonasworobis mdgomareobas sistemaSi, rac misi yvela elementisaTvis met-nakle-

bad misaRebia, homeostazis (wonasworobis) mdgomareoba ewodeba. sistemis erT-

erTi elementis cvlilebas Sedegad moaqvs homeostazis darRveva da wonasworobis 

aRsadgenad saWiroa Segueba (adaptacia) an isev Zveli homeostazis dabruneba. 

sistemuri midgomis mixedviT sazogadoeba socialuri institutebisagan 

Semdgari qselia, sadac TiToeuli instituti sazogadoebis normaluri funqcion-

irebisaTvis aucilebel rols asrulebs. socialuri institutebi urTierTdamok-

idebulni arian da erTis cvlileba mTel sazogadoebaze axdens gavlenas.

socialuri institutebis magaliTebia ojaxi, ganaTleba, tradicia, reli-

gia, ekonomika, politika, samarTlebrivi aspeqtebi da a.S.

Tavi IV
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socialuri samuSaos praqtika eyrdnoba ekologiuri (ekogaremo) sistemebis 

Teorias, romelsac aseve adaminis ekologiis Teoriasac uwodeben. Eekosistemuri per-

speqtiva, xsnis adamianis ganviTarebisa da qcevis Taviseburebebs socialur garemoSi. 

ekosistemuri perspeqtiva ar aris axali Teoriuli modeli, aramed igi aer-

Tianebs sxva tradiciebs, rogoricaa biologiuri (mag. froidis Teoria), Semec-

nebiTi  (mag. piaJes kognituri ganviTarebis Teoria) da daswavlis Teoriebi (bi-

hevioristuli Teoriebi, banduras socialuri daswavlis Teoria da sxva). am midg-

omas safuZveli Cauyara uri bronfenbrenerma, romelmac 1979 w. gamosca metad 

saintereso wigni `adamianis ganviTarebis ekologia~. am Teoriis mixedviT, adami-

anebi garemosTan urTierTqmedeben da mudmivad icvlebian am urTierTqmedebis 

Sedegad. aseT midgomas, ekologiuri modeli ewodeba, xolo garemos im sistemebs, 

romlebic zemoqmedeben individze, cvlian mas da, imavdroulad, misi zegavleniT 

Tavadve ivclebian ekologiuri sistemebi/ekosistemebi ewodeba. 

ekosistemuri Teoriis mixedviT sistemuri doneebia: mikrosistema, mezo-

sistema da makro sistema. 
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nax. 2:  ekosistemuri perspeqtiva bronfenbreneris mixedviT 

 

 mikrosistemis cneba,  sistemuri analizis yvelaze mcire 

erTeulisa, uSualod pirovnebasTan aris dakavSirebuli. pirovneba 

warmoadgens iseT sistemas, romelic ukavSirdseba biologiur, 

fsiqologiur da socialur sistemebs, romlebic, Tavis mxriv, 

urTierTkavSirSia erTmaneTTan. mikroorientacia gulisxmobs aqcentis 

gadatanas pirovnebis fsiqosocialur konfliqtebsa da maTi 

mogvarebisaTvis saWiro unar-Cvevebis gaumjobesebaze.  

 mezosistemis cnebaSi igulisxmeba mcire jgufi, romelSic individi 

aris CarTuli (magaliTad, bavSvisTvis ojaxi, mSoblebis megobarTa wre, 

maT TanamSromelTa wre). amgvari urTierTobebis raodenoba da xarisxi 

asaxavs mezosistemis simdidres. magaliTad,  rac ufro mravalmxrivia 

mezosistemuri urTierToba, miT ufro  harmoniulad mimdinareobs 

bavSvis ganviTareba. zogjer, situaciis Sefasebisas, rTuldeba mikro 

(pirovneba) da mezo (mcire jgufi) sistemebTan dakavSirebul sakiTxTa 

mkafio gamijvna, rac ganpirobebulia pirovnebis mravalmxrivi mWidro 

kavSiriT masTan axlo myof sistemebTan.  

makrosistema warmoadgens ufro farTo sistemas, romelic moicavs 

ideologiur, kulturul da institucionalur elementebs, istoriul 

movlenebs da a.S., romelic arapirdapiri gziT axdens zegavlenas 

adamianis  funqcionirebaze da gadaecema Taobidan Taobas. 

mikro 
mezo 

makro 

 
 

 

 

sqema. 2:  ekosistemuri perspeqtiva bronfenbreneris mixedviT

 mikrosistemis cneba,  sistemuri analizis yvelaze mcire erTeulisa, uSu-

alod pirovnebasTan aris dakavSirebuli. pirovneba warmoadgens iseT sistemas, 

romelic ukavSirdeba biologiur, fsiqologiur da socialur sistemebs, rom-

lebic, Tavis mxriv, urTierTkavSirSia erTmaneTTan. mikroorientacia gulisxmobs 

aqcentis gadatanas pirovnebis fsiqosocialur konfliqtebsa da maTi mogvarebi-

saTvis saWiro unar-Cvevebis gaumjobesebaze. 

 mezosistemis cnebaSi igulisxmeba mcire jgufi, romelSic individi aris 

CarTuli (magaliTad, bavSvisTvis ojaxi, mSoblebis megobarTa wre, maT Tanam-

SromelTa wre). amgvari urTierTobebis raodenoba da xarisxi asaxavs mezosistemis 

simdidres. magaliTad,  rac ufro mravalmxrivia mezosistemuri urTierToba, 

miT ufro  harmoniulad mimdinareobs bavSvis ganviTareba. zogjer, situaciis Se-
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fasebisas, rTuldeba mikro (pirovneba) da mezo (mcire jgufi) sistemebTan dakav-

Sirebul sakiTxTa mkafio gamijvna, rac ganpirobebulia pirovnebis mravalmxrivi 

mWidro kavSiriT masTan axlo myof sistemebTan. 

makrosistema warmoadgens ufro farTo sistemas, romelic moicavs ideolo-

giur, kulturul da institucionalur elementebs, istoriul movlenebs da a.S., 

romelic arapirdapiri gziT axdens zegavlenas adamianis  funqcionirebaze da ga-

daecema Taobidan Taobas. makrosistemmaa, magaliTad, sazogadoeba, kultura, so-

cialuri institutebi, Temebi.  makrosistema gansazRvravs qveyanaSi arsebul Ri-

rebulebebs, ekonomikur politikas, socialur politikas da sxva. 

ekosistemuri Teoriis mixedviT mikro, mezo da makro sistema, socialuri ga-

remos Semadgeneli sistemebia, romlebic mudmiv urTierTqmedebaSia erTmaneTTan. 

es aris holisturi midgoma, sadac adamiani da garemo TavianTi urTierTqmedebiT 

qmnian erTmaneTs da, Sesabamisad, isini erTiani samyaros nawilebad ganixilebi-

an. am modelSi garemo warmoadgens urTierTdakavSirebul fenebs an ierarqiebs, 

romelTagan zogierTs aqvs magaliTad bavSvTan pirdapiri kavSiri, zogi ki ara-

pirdapir zemoqmedebs masze. ix. sqema 3. 

makro sistema: 
Temi, organiza-
cia, kultura, 

da sxv.

mezo sistema: 
ojaxi, sxva 

jgufebi

mikro sistema: 
individi

sqema 3: sistemaTa urTierTqmedeba socialur garemoSi

ekologiuri sistemebis Teoria exmareba socialur muSakebs gaanalizon ada-

mianis qcevis pirovnuli da socialuri aspeqtebi, kerZod, ki igi:

•	 xsnis adamianis qcevas garemos sistemebis Sesabamisad;

•	 amtkicebs, rom adamianebi garemosTan mudmiv urTierTqmedebaSi imyofebian, 

cvlian mas da misi zegavleniT Tavadac icvlebian;

•	 miiCnevs, rom individebi garemoSi mudmivad viTardebian;

•	 miznad isaxavs individebSi ganaviTaros garemosTan adaptaciis unari;

•	 xazs usmvams individis socialuri Tanadgomis qselis rols misi daxmarebis 

procesSi;

Tavi IV
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ekosistemebis Teoriis mixedviT, individSi cvlilebis miRweva ufro iolia,  

rodesac

•	 mas Zlieri socialuri Tanadgomis qseli aqvs;

•	 rodesac individs xeli miuwvdeba misTvis aucilebel resursebze;

•	 rodesac individs aqtiuri urTierToba aqvs garemo sistemebTan.

mikro, mezo da makro praqtikis socialuri samuSao

mikro praqtikis socialuri samuSao gulisxmobs uSualo muSaobas indi-

vidTan misi piradi Tu socialuri problemebis mosagvareblad. am doneze socia-

luri muSaki, ZiriTadad, muSaobs bavSvsa da mTavar mzrunvelTan.

mezo praqtikis socialuri samuSao gulisxmobs muSaobas sistemaTa ur-

TierTqmedebis doneze, rodesac socialuri muSaki akavSirebs individs misTvis 

aucilebel resursebTan, aseve, Suamavlad gvevlineba individsa da socialuri Ta-

nadgomis qselTan. Aam doneze, ZiriTadad, socialuri muSaki muSaobs bavSvis ojax-

Tan, skolasTan, megobrebTan, sxvadasxva sajaro da arasaxelmwifo dawesebuleba-

sTan.  

makro praqtikis socialuri samuSao mowodebulia SeimuSavos efeqturi 

socialuri politika mowyvladi individebisa da jgufebis sasargeblod da  daex-

maros socialuri momsaxurebis mimwodebel organizaciebs momsaxurebis Seqmnasa 

da gaumjobesebaSi. 

saqarTveloSi dReisaTvis bavSvze zrunvis saxelmwifo sferoSi momuSave so-

cialuri muSakebi, ZiriTadad, mikro da mezo doneze muSaoben, Tumca,  makro do-

neze muSaobis magaliTebia bavSvTa keTildReobis 2008-2011 wlebis samTavrobo 

samoqmedo gegmis SemuSavebaSi maTi CarTuloba konsultaciebis formatSi, aseve, 

saaRmzrdelo dawesebulebaTa optimizacia/likvidaciis mizniT TemTan aqtiuri 

muSaoba Temis mobilizaciisaTvis. 

midgoma `adamiani GgaremoSi~

rogorc zemoT aRvniSneT, SeuZlebelia adamianis qcevaze dakvirveba socia-

luri garemosagan mowyvetilad da ganyenebulad. adamianis qceva socialur ga-

remoSi mravalganzomilebiani da kompleqsuri sagania, romelic individis qcevas 

garemoSi drois garkveuli periodis ganmavlobaSi swavlobs. socialur samuSaoSi 

aRiarebulia, rom adamianis qceva garemosTan mimarTebaSi dinamikuria da mTeli 

sicocxlis manZilze icvleba. cxovrebis sxvadasxva etapze Tavs iCens garemodan 

momdinare sxvadasxva problema, romlebic individis Camoyalibebaze, ganviTare-

baze da funqcionirebaze gardamtex zegavlenas axdens. Sesabamisad, socialuri 

samuSaosaTvis Zireulia adamianisa da misi garemos safuZvliani Seswavla, raTa 

klientTaTvis aucilebeli daxmareba Seesabamebodes  mis pirovnebasa da garemo 

faqtorebs.
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amrigad, `adamiani garemoSi~ midgomis mixedviT, SesaZlebeli xdeba, gavar-

kvioT, Tu rogor yalibdeba adamianis qceva garemos zegavleniT. aRniSnuli midgo-

ma gansakuTrebul yuradRebas amaxvilebs iseTi faqtorebis rolze adamianis Camo-

yalibebasa da ganviTarebaSi, rogoricaa diskriminacia, socialuri uTanasworoba 

da sxva. unda aRiniSnos, rom midgoma “adamiani garemoSi” ganasxvavebs socialur 

samuSaos adamianze orientirebuli sxva profesiebisagan, radgan am midgomis 

mixedviT socialur samuSaos ainteresebs adamianis funqcionireba socialur 

garemoSi da ara misgan ganyenebulad. 

bio-fsiqo-socialuri perspeqtiva

adamianis Camoyalibebasa da mis Semdgom ganviTarebas mniSvnelovanwilad ga-

napirobebs biologiuri, fsiqologiuri da socialuri faqtorebi, romlebic erT-

maneTTan mudmiv kavSirSi imyofebian (ix. sqema 4).

•	 Zireuli biologiuri faqtorebi: garegnoba, sqesi, kanis feri, genetikuri 

daavadebebi. genetikuri faqtorebis zegavlena adamianis ganviTarebaze Za-

lian didia, magram isic faqtia, rom garemo faqtorebi xels uwyobs an uSlis 

genetikuri faqtorebis ganviTarebas;

•	 Zireuli fsiqologiuri faqtorebi: inteleqti, pirovneba, TviT-aRqma. pi-

rovnebis fsiqologiuri wyoba dakavSirebulia rogorc mis genetikasTan 

(biologiuri faqtorebi), aseve mis gamocdilebasTan (socialuri faqtore-

bi). Tu qceva memkvidreobiTia, misi Secvla ufro rTulia, maSin, roca garemo 

faqtorebis sapasuxod gamomuSavebuli qcevis Secvla SesaZlebelia;

•	 Zireuli socialuri faqtorebi: ojaxi da ojaxuri urTierToba, Tanatole-

bi, socialuri garemo (Temi, sazogadoeba, samezoblo); ekonomikuri statusi, 

religia.

bio-fsiqo-socialuri faqtorebis urTierTgavlenis magaliTia, 13 wlis go-

gona, romelsac saxeze aknes gamonayari aqvs, rac  mis organizmSi mimdinare fizio-

logiuri cvlilebebis Sedegia da asakobrivi ganviTarebisTvis damaxasiaTebeli, 

Tumca gogona firqrobs, rom uSnoa, aravis moewoneba da uars ambobs Tanatoleb-

TanE erTad wveulebaze wasvlaze. 

sqema. 4: urTierToba biologiur,

fsiqologiur da socialur sistemebs Soris

Tavi IV
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ganviTarebaze Zalian didia, magram isic faqtia, rom garemo 

faqtorebi xels uwyobs an uSlis genetikuri faqtorebis 

ganviTarebas; 

•  Zireuli fsiqologiuri faqtorebi: inteleqti, pirovneba, TviT-

aRqma. pirovnebis fsiqologiuri wyoba dakavSirebulia rogorc mis 

genetikasTan (biologiuri faqtorebi), aseve mis gamocdilebasTan 

(socialuri faqtorebi). Tu qceva memkvidreobiTia, misi Secvla 

ufro rTulia, maSin, roca garemo faqtorebis sapasuxod 

gamomuSavebuli qcevis Secvla SesaZlebelia; 

•  Zireuli socialuri faqtorebi: ojaxi da ojaxuri urTierToba, 

Tanatolebi, socialuri garemo (Temi, sazogadoeba, samezoblo); 

ekonomikuri statusi, religia. 

bio-fsiqo-socialuri faqtorebis urTierTgavlenis magaliTia, 13 

wlis gogona, romelsac saxeze aknes gamonayari aqvs, rac  mis 

organizmSi mimdinare fiziologiuri cvlilebebis Sedegia da asakobrivi 

ganviTarebisTvis damaxasiaTebeli, Tumca gogona firqrobs, rom uSnoa, 

aravis moewoneba da uars ambobs TanatolebTanEerTad wveulebaze 

wasvlaze.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
nax. 4: urTierToba biologiur, fsiqologiur da socialur sistemebs Soris 

biologiuri 

sistema 

socialuri 

sistema 

fsiqologiuri 

sistema 

Mmikro sistema: 
individi 
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4.2 gaZlierebis Teoria

socialuri samuSao adamianis gaZlierebas isaxavs miznad. socialuri samu-

Saos praqtikaSi gaZliereba aris procesi, romelic emsaxureba individis, oja-

xis, jgufis, an Temis mier sakuTar cxovrebis marTvas.  gaZlierebaSi moiazreba 

pirovnuli, adamianuri urTierTobis gamyareba  an politikuri gaZliereba cxo-

vrebis pirobebis gasaumjobeseblad, aseve, gaZlierebaSi moiazreba resursebis, 

codnis, SesaZleblobebisa da arCevanis zrda.

adamianis gaZlierebis Teoria efuZneba mosazrebas, rom adamianis resursebi 

da misi saWiroeba erTmaneTs unda Seesabamebodes. am TeoriiT, socialuri proble-

mebi sistemaTa sxvadasxva doneze Cndeba da ZalauflebisaTvis brZolis, winaaRm-

degobrivi interesebis fonze aRmocendeba da viTardeba. individis gaZlierebaze 

orientirebul praqtikoss kargad unda esmodes Zalauflebis mniSvneloba socia-

lur urTierTobebSi, magram ara misi uaryofiTi mniSvnelobiT.   adamianis gaZlie-

rebaze orientirebuli praqtikis Tanaxmad, socialuri muSaki unda daexmaros 

adamians sakuTari Tavis rwmenis aRdgenasa da sakuTari cxovrebis marTvaSi, 

sxvebTan erTad muSaobaSi sazogadoebrivi cxovrebis aspeqtebis dasaxvewad da 

gadawyvetilebis mimReb organizaciebze zemoqmedebaSi aucilebeli socialuri 

cvlilebis misaRwevad. Zalauflebis arasworma gamoyenebam ki SeiZleba moitanos 

sxvaTa Cagvra, gadawyvetilebis miRebis procesidan  sazogadoebis erTi nawilis ga-

moTiSva da gansazRvruli jgufebisaTvis uflebaTa da TavisuflebaTa CamorTmeva. 

gaZliereba efuZneba Semdeg ZiriTad mosazrebebs:

•	 nebismier adamians aqvs unari da SesaZleblobebi;

•	 adamianebs aqvT ufleba, sxvebs esmodeT maTi, miiRon monawileoba, gaakeTon 

arCevani, gansazRvron problemebi da Sesabamisi moqmedeba dagegmon;

•	 individebs aqvT kompleqsuri problemebi da socialuri Cagvra am probleme-

bis gamwvavebis xelisSemwyobi faqtoria;

•	 adamianebi, romlebic koleqtiurad moqmedeben, met Zalauflebas floben.

socialuri samuSaos praqtikaSi gaZliereba mimdinareobs sxvadasxva doneze 

da gulisxmobs Semdegs:

•	 TviTSefasebis doneze _ socialuri muSaki klients xels uwyobs sakuTari 

Tavisa da SesaZleblobebis rwmena aRidginos; 

•	 problemebis gadaWris doneze _  socialuri muSaki xels uwyobs beneficia-

ris mier problemis gadaWris unaris gamomuSavebas;

•	 Temebis mobilizaciis doneze _ socialuri muSaki Temis wevrebs problemis 

amocnobasa da problemis irgvliv mobilizaciaSi exmareba;

•	 socialuri cvlilebis doneze _ arsebuli problemebidan gamomdinare, so-

cialuri muSaki individebs, jgufs, Temebs an, zogadad, sazogadoebas social-

uri cvlilebis danaxvasa da aucilebeli cvlilebis moTxovnaSi exmareba.
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individisG gaZlierebaze orientirebuli praqtika

gaZlierebaze orientirebuli praqtikis Tanaxmad, daxmarebis saWiroe-

bis mqone individi da socialuri muSaki erToblivad afaseben problemis Sida 

(pirovnul) da gare aspeqtebs. Sefasebis dros yuradReba eTmoba rogorc mikro-

sistemebisa (pirovneba) da mezosistemebis (ojaxi, TanatolTa jgufi), aseve mak-

rosistemebis (socialuri uzrunvelyofis sistema, politikuri organizaciebi, 

saxelmwifo struqturebi) analizs da maT zegavlenas individis problemaze. Se-

fasebis procesSi individi da socialuri muSaki agroveben informacias, aanalize-

ben am informacias da gegmaven Carevis strategias. gaZlierebaze orientirebuli 

praqtikis mizania individis monawileoba im movlenebSi da im movlenaTa kontro-

li, romelic misi an misi axloblebis cxovrebaze axdens zegavlenas. 

gaZlierebaze orientirebuli praqtikis meTodebia:

•	 individis mier problemis gansazRvra;

•	 individis Zlieri mxareebis gansazRvra da samoqmedo gegmis Sedgena maTze da-

fuZnebiT;

•	 miznebis Camoyalibeba individis mier gansazRvruli Sedegis Sesabamisad gan-

sazRvruli Sedegis Sesabamis mizanTa gansazRvra individis mier;

•	 realuri miznebis Camoyalibeba, rac individis pirovnul zrdas uwyobs xels.

Tavi IV
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Tavi V: SemTxvevaze muSaobis
specifika socialur samuSaoSi

es Tavi mimoixilavs socialuri samuSaos praqtikis erT-erT mTavar meTods, 

SemTxvevis marTvas, kerZod ki, zogadi intervenciis models, romelsac  socialu-

ri momsaxurebis saagentos socialur muSakTa praqtika efuZneba; Aaseve,  socialu-

ri samuSaos intervenciis doneebsa da tipebs, rac socialur muSakebs uqmnis zo-

gad warmoadgenas socialuri samuSaos praqtikis masStabebis Sesaxeb.

5.1 SemTxvevis marTva

socialuri samuSaos uSualo praqtika gulisxmobs individualur SemTxveve-

bze, jgufTan an ojaxTan muSaobas. unda aRiniSnos, rom uSualo praqtika aseve gu-

lisxmobs sxva specialistebTan, organizaciebTan da struqturebTan TanamSrom-

lobas;  individis, jgufis an ojaxis interesebidan gamomdinare maTi uflebebisaT-

vis brZolas da sxvadasxva organizacias  Soris Suamavlis funqciis Sesrulebas. 

uSualo praqtikis warmoebisas SemTxvevis marTva beneficiarTan muSaobis 

erT-erT mTavar meTods warmoadgens. SemTxvevis marTva procesia, romlis meS-

veobiTac socialuri muSaki beneficiaris saWiroebebisa da interesebis Sesa-

bamisad awodebs mas aucilebeli momsaxurebis pakets. SemTxvevis marTvas zrun-SemTxvevis marTvas zrun-

vis marTvasac uwodeben5. SemTxvevis marTvaSi moiazreba individze zrunvis 

dagegmva. SemTxvevis marTvis farglebSi TiToeuli individis saqmeze socialuri 

muSakiafasebs SemTxvevas, exmareba individs aucilebel momsaxurebaTa moZiebaSi, 

individualuri gegmis saxiT ayalibebs miznebs, axorcielebs maT gansazRvruli 

drois ganmavlobaSi, da afasebs miRweul Sedegebs. 

SemTxvevis marTvis ZiriTadi amocanebia: 

•	 adamianebis individualuri saWiroebebis Seswavla;

•	 adamianebis daxmareba resursebis mosapoveblad;

•	 individisa da misi garemos urTierTobebis xelSewyoba;

•	 organizaciebisa da sazogadoebis mxridan individis saWiroebebze gamoxmau-

reba.

socialuri samuSaos zogadi intervenciis modeli 

SemTxvevis marTvis  praqtika efuZneba zogadi intervenciis models. sityva 

intervencia  socialur samuSaoSi Carevis mniSvnelobiT ixmareba, da gulisx-

mobs socialuri muSakis mier beneficiaris dasaxmareblad gaweul nebismier 

momsaxurebas. aRniSnuli modeli aqcents akeTebs problemis gadaWrasa da socia-

lur cvlilebaze. zogadi intervenciis modeli Sedgeba Svidi safexurisgan (ix. 

sqema 5).

5  termini zrunvis marTva gamoiyeneba did britaneTSi, xolo aSS-Si – SemTxvevis marTva.

Tavi V
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safexuri I: momarTva da individis Tanamonawileoba

pirveli etapi gulisxmobs individis, potenciuri beneficiaris, miRebas misi 

momarTvis safuZvelze. arsebobs momarTvis sxvadasxva saxe: TviTmomarTva, momar-arsebobs momarTvis sxvadasxva saxe: TviTmomarTva, momar-

Tva da socialuri muSakebis mier momaval beneficiarTa moZieba. 

TviTmomarTvis dros socialur muSaks daxmarebis saTxovnelad SeuZlia mi-

marTos uSualod bavSvma an misma kanonierma warmomadgenelma.

bavSvis dasaxmareblad momarTvis dros socialur muSaks ukavSirdeba mesame 

mxare (moqalaqe, arasamTavrobo da samTavrobo organizaciebi da a.S.) bavSvis inte-

resebis dasacavad bavSvisa da misi kanonieri warmomadgenlis survilis Sesabamisad 

an miuxedavad. marTvebis moZieba aris procesi, romlis drosac socialuri muSaki 

uSualod moiZiebs saWiroebis mqone pirebs da daxmarebis sistemaSi rTavs maT (mag. 

reintegraciis mizniT im bavSvTa mdgomareobis Sefaseba, romlebic imyofebian ba-

vSvTa saaRmzrdelo dawesebulebebSi;  potenciuri mindobiTi aRmzrdelebis mo-

Zieba socialuri muSakebis mier). momarTva SeiZleba iyos rogorc zepirsityvieri 

(viziti, telefoni), aseve werilobiTi.

momarTvis procesi gulisxmobs socialuri muSakis mier pirveladi infor-

maciis moZiebas individis problemis Sesaxeb. am etapze Sefasdeba, Tu ramdenad 

SeuZlia socialur muSaks an momsaxurebas individis daxmareba. im SemTxvevaSi, Tu 

socialur muSaks ar Seswevs individis daxmarebis Zala momsaxurebis specifikidan 

gamomdinare,  xdeba misi mimarTvasxva specialistTan an momsaxurebasTan.     

sawyisi safexuri metad mniSvnelovania socialur samuSaoSi SemTxvevis war-

matebiT marTvisaTvis. am etapze socialuri muSaki cdilobs, individi dagegmvis 

Tanamonawile gaxados, risTvisac xdeba raportis damyareba (ndobis mopoveba 

klientTan samuSao urTierTobis dasawyisSi). raportis damyarebis xelisSemwyobi 

faqtorebia:

•	 aragansjiTi midgoma; 

•	 individis miReba, iseTis rogoric aris igi;

•	 individisTvis TviTgamorkvevis saSualebis micema; 

•	 adamianis Rirsebebis, individualobisa da problemis gadaWris xedvis pa-

tiviscema; 

•	 empaTiis gamoxatva. 

 empaTia (“Tanagancda”) aris unari sworad gaigo adamianis grZnobebi da mis-

Tvis Sesatyvisi eniT mas gaagebino, rom Tqven misi gesmiT;  empaTia es aris Tana-

grZnoba sibralulis gamoxatvis gareSe.

safexuri II: monacemTa Segroveba da Sefaseba 

monacemTa Segroveba da Sefaseba moicavs socialuri muSakis mier individis 

Sesaxeb informaciis moZiebasa da analizs. SemTxvevis Sefasebis ZiriTadi amosava-

Tavi V
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li aris bavSvi. Sefasebis mizania  bavSvis, ojaxis da maTi uSualo garemos urT-

ierTgavlenisa da urTierTmimarTebis Seswavla. Sefaseba aris is baza, romelsac 

unda daeyrdnos SemTxvevis/zrunvis gegma, rac mimarTuli iqneba adamiansa da mis 

garemoSi  socialuri cvlilebis miRwevisaken. mTeli SemTxvevis Sedegianad war-

marTvisaTvis Sefaseba umniSvnelovanesi procesia, radgan aRniSnuli procesi 

individTan samuSao urTierTobis Camoyalibebisa da raportisDdamyarebis saSu-

alebaa. Sefasebis arasworad warmarTuli procesi uaryofiTad aisaxeba rogorc 

Sefasebis Sedegze, aseve mTlianad SemTxvevis warmatebazec. Sefasebis Sedegs war-

moadgens sxvadasxva wyarodan (bavSvi, ojaxi, axloblebi, skola, samedicino dawese-

buleba) mopovebuli maqsimalurad detaluri informacia bavSvisa da misi ojaxis 

bio-fsiqo-socialuri mdgomareobis Sesaxeb. Tavis mxriv ki, Sefasebis saboloo 

mizania bavSvis saWiroebis Sesabamisi momsaxurebis gegmis Camoyalibeba.

Sefaseba unda akmayofilebdes Semdeg moTxovnebs:

•	 Sefaseba unda iyos bavSvze orientirebuli – bavSvi aris Sefasebis proce-

sis amosavali wertili. mTavari Sefasebis procesSi aris imisi dadgena, Tu 

ra saWiroebebi aqvs bavSvs da rogor SeiZleba maTi dakmayofileba. Sefasebis 

procesSi umniSvnelovanesia bavSvis monawileoba da aucilebelia 10 welze 

ufrosi asakis bavSvis azris gaTvaliwineba!

•	 Sefaseba unda asaxavdes adamianis ganviTarebis ZiriTadi etapebis Tav-

iseburebebs – adamiani sxvadasxva problemis winaSe dgas asakidan, sqesidan, 

kulturuli Tu  eTnikuri kuTvnilebidan da sxva faqtorebidan gamomdinare.  

Sefasebis erT-erT mizans unda warmoadgendes am problemaTa axsna adamianis 

ganviTarebis ZiriTadi etapebidan gamomdinare da am etapebisaTvis damaxasi-

aTebeli sirTuleebis codna;

•	 Sefasebisas saWiroa gamoviyenoT  ekologiuri midgoma, raTa gaviazroT 

sxvadasxva garemo sistemebis zegavlena mocemuli adamianis cxovrebiseul 

gamocdilebaze. Ddadgenilia, rom garemo sistemebs umniSvnelovanesi zegav-

lenis moxdena SeuZliaT adamianis cxovrebaze da am parametridan gamomdin-

are adamianis cxovrebis Seswavla Sefasebis procesisaTvis aucilebeli pi-

robaa;

•	 Sefasebis aucilebeli nawilia kulturul TaviseburebaTa pativiscema  

da gaTvaliswineba, romelic socialur muSaks exmareba gaiazros adamianis 

problema misi  socialur-kulturuli konteqstidan gamomdinare;

•	 Sefasebisas unda amovicnoT Zlieri mxareebi da amave dros gamovaaSkara-

voT is mxareebi, romlebic gaumjobesebas saWiroeben;

•	 Sefaseba unda iyos  ganmeorebadi procesi da ara erTjeradi movlena, 

radgan individis saWiroebebi da interesebi mudmivad icvleba da socialuri 

muSakisaTvisac aucilebelia beneficiaris cxovrebaSi mimdinare movleneb-

is codna, raTa Seamowmos, Tu ramdenad Seesabameba socialuri muSakis mier 

Camoyalibebuli gegma mis amJamindel saWiroebebs.
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zogadi intervenciis pirvel or safexurs (safexuri I: momarTva da individis 

Tanamonawileoba  da safexuri II: informaciis Segroveba da Sefaseba) kontaqtis 

fazas uwodeben. 

safexuri III: samoqmedo gegmis Camoyalibeba (intervenciis dagegmva)

SemTxvevis Sefasebaze dayrdnobiT socialuri muSaki adgens samoqmedo geg-

mas, romelic  moicavs socialuri muSakis mier individis dasaxmareblad ZiriTad 

saSualebebsa da  miznis misaRwevad aucilebel samoqmedo RonisZiebebs. 

pirvel rigSi, aucilebelia, ganisazRvros bavSvisa da ojaxis monawileobis 

done intervenciis dagegmvis procesSi. gegmis CamoyalibebaSi socialuri muSa-

ki xels uwyobs bavSvisa da ojaxis aqtiur monawileobas,  da igi mzaddeba maTi 

Sexedulebebis gaTvaliswinebiT. socialuri samuSaos yvela doneze maT monawi-

leobas aqvs umTavresi da gadamwyveti mniSvneloba, radgan igi exmareba socialur 

muSaks procesi maTi interesebisa da saWiroebis mixedviT warmarTos da amasTanave 

gaaZlieros isini. garda amisa, saWiroa intervenciis dagegmvis procesSi monawi-

leobdnen is adamianebi, romelTac beneficiari Tavis cxovrebaSi mniSvnelovan pi-

rovnebebad aRiqvams. Tu saqme gvaqvs iseT beneficiarTan, romelic socialur muS-

akTan sakuTari neba-survilis sawinaaRmdegod muSaobs, socialuri muSaki unda 

Seecados gamonaxos dagegmvis procesSi misi monawileobis gzebi.

zogadi intervenciis am etapze socialuri muSaki SeimuSavebs individualuri 

momsaxurebis gegmas, romelSic ayalibebs, Tu ra konkretuli momsaxureba gaeweva 

beneficiars, gegmis mizans, miznis misaRwevad konkretul amocanebsa da  RonisZie-

bebs,  misi ganxorcielebis vadebsa da masze pasuxismgebel pirebs. miznebis dasa-. miznebis dasa-miznebis dasa-

xva gvexmareba saboloo Sedegebis miRwevaSi. isini aucileblad SeTanxmebuli unda 

iyos beneficiarsa da socialur muSaks Soris. rac Seexeba amocanebs, es gaxlavT is 

patara nabijebi, romlebic mcire drozea gaTvlili da miznis miRwevaSi gvexmare-

ba. efeqturi amocanebis maxasiaTeblebi:

•	 amocana unda iyos konkretuli da naTeli;

•	 amocana unda iyos misaRebi beneficiarisa da socialuri muSakisaTvis;

•	 amocana unda iyos  mcire droze gaTvlili da advilad misaRwevi;

•	 amocanas unda hqondes droiTi CarCoebi.

unda aRiniSnos, rom individualuri momsaxurebis gegma erTmaneTTan akavSi-individualuri momsaxurebis gegma erTmaneTTan akavSi-

rebs Sefasebisa da intervenciis (Carevis) process. 

zogadi intervenciis mesame safexurs (samoqmedo gegmis Camoyalibeba) kon-

traqtis fazas uwodeben. 

Tavi V
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safexuri IV: intervencia (Careva)

es safexuri iTvaliswinebs samoqmedo gegmis miznebis Sesabamisi moqmedebe-

bis praqtikaSi gatarebas. ZiriTadi amocana am procesSi ukavSirdeba resursebisa 

da SesaZleblobebis ganviTarebas, raTa aRdges an gaumjobesdes beneficiaris so-

cialuri  funqcionireba da man damoukideblad moqmedeba SeZlos. rogorc wesi, 

CarevaSi gansaxorcielebeli moqmedebebi winaswar SeTanxmebulia socialur mu-

Saksa da beneficiars Soris gegmis saSualebiT. 

intervenciis procesSi  socialuri muSaki zedamxedvelobs bavSvze zrunvas 

zrunvis nebismieri formis SemTxvevaSi (mag. saaRmzrdelo dawesebuleba, mindo-

biTi aRzrda) . monitoringis mizniT vizitebi  xorcieldeba regularulad gegmaSi 

gawerili vadebis mixedviT. 

safexuri V: miRwevebis Sefaseba da SemTxvevis gadasinjva

am etapze  mTavari mizania beneficiaris mier miRweuli progresis Sefaseba. 

socialuri muSaki Seiswavlis cvlilebas beneficiaris SexedulebebSi da cxovre-

bis wesSi, sistemebTan kavSir-urTierTobis mis unarSi.  Sesabamisad, samoqmedo 

gegmis vadis gasvlamde socialuri muSaki gadasinjavs SemTxvevas, rac gulisxmobs 

samoqmedo gegmisa da Carevis Sedegebis Sefasebas  dasaxul miznebTan mimarTebi-

sas. SemTxvevis gadasinjvis Sedegad socialur muSaks gamoqvs daskvna  gegmiT gaT-

valiswinebuli  momsaxurebis tipis gagrZelebis, Sewyvetis an Secvlis Taobaze. 

bavSvze zrunvis sferoSi SemTxvevis dasrulebis ZiriTadi kriteriumebia Semdegi: 

a) bavSvs Seusrulda 18 weli, b) bavSvsa da mis ojaxs SemdgomSi SeuZliaT daxmare-

bis gareSe damoukidebeli cxovreba, g) bavSvis ojaxi an masze mzrunveli pirebi ar 

TanamSromloben warmatebiT socialur muSakebTan da ver uzrunvelyofen bavSvis 

saWiroebebsa da zrunvis minimalur xarisxs.

safexuri VI: dasruleba

beneficiarTan muSaobis dasruleba zogadi intervenciis modelis erT-erTi 

rTuli safexuria. Tu beneficiarsa da socialur muSaks Soris Camoyalibda Tbili 

urTierToba, dasruleba xSirad mtkivneuli procesia. xSirad  individi mijaWvu-

lia socialur muSakze. rodesac urTierToba mTavrdeba, beneficiarma SeiZleba 

ganicados danakargis grZnoba.  amisaTvis socialurma muSakma mas unda ganumar-

tos, rom urTierToba sruldeba, radgan dasaxuli mizani miRweul iqna da mas aqvs 

unari damoukideblad warmarTos sakuTari cxovreba.   
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safexuri VII: gadaxedva 

SemTxvevaze muSaobis dasrulebidan garkveuli vadis gasvlis Semdeg sasur-

velia socialurma muSakma gadaxedos SemTxvevas. gadaxedvis mizania, socialuri 

muSaki darwmundes, rom individi damoukideblad warmatebulad warmarTavs  cx-

ovrebas. SemTxvevis gadaxedvis Sedegad SesaZloa, gamotanil iqnes daskvna momsax-

urebis tipis gagrZelebis an Secvlis Taobaze SemTxvevis interesebidan gamomdin-

are.

zogadi intervenciis  meoTxe, mexuTe, meeqvse da meSvide safexurebs (safex-

uri IV: intervencia; safexuri V: miRwevebis Sefaseba da SemTxvevis gadasinjva, 

safexuri VI: dasruleba da safexuri VII: gadaxedva)  moqmedebis fazas uwodeben. 

5.2 intervencia socialur samuSaoSi

intervencia socialur samuSaoSi gulisxmobs socialuri muSakis qmedebebs 

beneficiaris socialuri  funqcionirebis aRdgenis mizniT. 

imisda mixedviT, Tu ra doneze muSaobs socialuri muSaki beneficiarTan,  ga-

moiyofa intervenciis/Carevis Semdegi ZiriTadi tipebi:

1. pirdapiri Careva gulisxmobs pirdapir intervenciasa da zemoqmedebas in-

dividis sistemebze, romlis mizanicaa misi gaZliereba Semdegi ZiriTadi saSuale-

bebiT:

•	 daxmarebis aRmoCena;

•	 miznad dasaxuli cvlilebis miRwevaSi mxardaWera;

•	 SesaZleblobebis moZieba;

•	 beneficiaris ganaTleba.

2. informaciis micema da  gadamisamarTeba xorcieldeba maSin, rodesac so-

cialur muSaks an momsaxurebas ar gaaCnia individis dasaxmareblad aucilebeli 

resursebi da servisebi da awvdis mas informacias im organizaciebisa da social-

uri muSakebis Sesaxeb, romlebic SeZleben mis daxmarebas. am dros socialuri mu-

Saki axorcielebs Semdeg moqmedebebs:

•	 individis problemisa da saWiroebebis gansazRvra;

•	 individisTvis aucilebeli resursebis moZieba da amis Sesaxeb misi informire-

ba;

•	 individis mier misTvis yvelaze saukeTeso resursebis arCeva ;

•	 individisTvis aucilebeli resursebis sakontaqto informaciis moZieba da 

maTTan dakavSireba;

•	 pirveli Sexvedris xelSewyoba;

•	 zedamxedveloba.

3. gunduri Careva gulisxmobs gunduri muSaobis principiT Carevas. imisaT-
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vis, rom SemTxvevaze gundTan erTadvimuSaoT, saWiroa miviRoT Tanxmoba benefi-

ciarisgan maszed, rom ganvixiloT kolegebTan erTad misi SemTxvevis detalebi. 

gunduri Carevisas socialur muSaks daexmareba sakuTari Tavis codna, raTa gan-

sazRvros, Tu ra Zlieri mxareebi aqvs iseTi, romlebic mniSvnelovnad gazrdian 

gunduri muSaobis procesisa da Carevis efeqtianobas. gunduri Carevis erT-erTi 

magaliTia individualuri SemTxvevis konferencia,  romlis mizania, bavSvis in-, bavSvis in-

dividualuri SemTxvevis ganxilva bavSvTan momuSave specialistebisa da misi be-

diT dainteresebuli pirebis, multidisciplinaruli gundis (socialuri muSaki, 

fsiqologi, maswavlebeli, eqimi, iuristi, mSobeli, aRmzrdeli da sxva) mier. indi-indi-

vidualuri SemTxvevis konferenciis Sedegad SemuSavdeba grZelvadiani samoqme- SemTxvevis konferenciis Sedegad SemuSavdeba grZelvadiani samoqme-grZelvadiani samoqme-

do gegma beneficiarTan dakavSirebiT. am  konferenciaze TiToeul specialists 

evaleba warmoadginos daskvna-angariSi beneficiarTan Catarebuli samuSaosa da 

moZiebuli informaciis Sesaxeb. daskvna-angariSi unda moicavdes rekomendacieb-

sac, romlebic gaTvaliswinebuli iqneba erTian samoqmedo gegmaSi. individualuri 

SemTxvevis konferenciis muSaobis principebia: obieqturoba, konfidencialuroba 

da dabalansebuli Semadgenloba.

4. arapirdapiri Careva  moicavs zemoqmedebas beneficiaris sistemebze. so-

cialuri muSaki ereva gare sistemebSi imisaTvis, rom gamoiwvios cvlileba Sida 

sistemaSi. magaliTad, Temis gaZliereba beneficiaris socialuri  funqcionire-

bis aRdgenisaTvis, organizaciis programebis efeqtianobis gazrda klientTaTvis 

ukeTesi servisebis misawodeblad da a.S. 

intervencia SeiZleba ganxorcieldes Semdeg doneebze:

•	 intervencia individis sistemaSi

•	 intervencia ojaxis sistemaSi

•	 intervencia individis socialuri Tanadgomis qselSi

•	 intervencia Temis sistemaSi

•	 intervencia organizaciis sistemaSi

•	 intervencia saxelmwifo sistemaSi

gamoyofen intervenciaTa mraval tips, romelic SeiZleba sxvadasxva mizno-

briv jgufTan gamoviyenoT. Uunda aRiniSnos, rom yvela intervencia Semdeg strat-

egiebs efuZneba:

•	 ojaxis SigniT urTierTobis gaRrmaveba;

•	 Tanadgomis qselis ganviTareba;

•	 organizaciebsa da dawesebulebebs Soris urTierTobis gaRrmaveba;

•	 daxmarebis saWiroebis mqone individebis GgaZliereba;

•	 axali resursebis ganviTareba;

•	 advokatirebisa da socialuri moqmedebis gamoyeneba;

•	 dagegmva da organizeba.
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ojaxs SigniT urTierTobebis gaRrmavebisaken mimarTuli intervenciebi 

ojaxis wevrebi warmoadgenen individis saWiroebaTa dakmayofilebis erT-

erT mTavar resurss. maT SeuZliaT siTbosa da zrunvis gamovlena, erTmaneTis 

dacva, janmrTelobisaTvis aucilebeli saWiroebis dakmayofileba, siyvarulisa 

da Tanadgomis gamoxatva. meore mxriv, ojaxis wevrebi SeiZleba erTmaneTis mimarT 

destruqciul qcevas amJRavnebdnen, riTac Zirs uTxrian ojaxis sxva wevrebs So-

ris emociuri kavSirs. ojaxTan muSaoba da misTvis konsultaciebis miwodeba  am 

SemTxvevaSi aris is intervencia, romelic aRrmavebs urTierTobebs ojaxs SigniT.  

individis Tanadgomis qselis ganviTarebisaken mimarTuli intervenciebi

arsebobs Tanadgomis, rogorc oficialuri, aseve araoficialuri qseli. 

individisaTvis Tanadgomis araoficialur qsels qmnian naTesavebi, mezo-

blebi, megobrebi,  da axlobeli adamianebi.  adgilobriv TemebSi, sadac arsebobs 

mezoblobasa da naTesaobaze dafuZnebuli Zlieri kavSirebi, individebi erTma-

neTTan ufro mWidro urTierTobiT gamoirCevian da erTmaneTs Tanadgomasa da 

mxardaWeras sTavazoben gaWirvebis Jams. Tumca adgilobriv TemebSic ki arian ise-

Ti individebi da ojaxebi, romlebic garemosTan naklebad urTierToben da ar hya-

vT Tanadgomis araoficialuri qseli. is mowyvladi jgufebi, romlebic gariyul  

mdgomareobaSi imyofebian, xSirad mowyvetilni arian Tanadgomis qsels. aseTi 

izolacia SeiZleba Sedegad mohyves Semdeg faqtorebs: meCxerad dasaxlebuli da 

geografiulad izolirebuli mdebareoba,  stigma (mag.  Sidsis virusiT inficire-

bulTa SemTxvevaSi), unarSezRuduloba da socialuri unar-Cvevebis nakleboba.    

TviTdaxmarebis jgufebi  socialuri Tanadgomis qselis erT-erT formas warmo-

adgens da Sedgeba adamianebisagan, romlebsac aqvT saerTo gamocdileba an imyo-

febian erTnair mdgomareobaSi. isini cdiloben, erTmaneTis daexmaron Seguebis 

unaris gamomuSavebasa da sasikeTo cvlilebis miRwevaSi. aseTi jgufebis muSaoba 

efuZneba gamocdilebis gaziarebas da ara profesionalur-eqspertul daxmarebas. 

imis gacnobiereba, rom arseboben analogiuri gamocdilebisa da mdgomareobis 

adamianebi, romlebic mzad arian dasaxmareblad, individisaTvis did Tanadgomas 

warmoadgens, gansakuTrebiT aseT jgufSi CarTvis sawyis etapze.

Tanadgomis oficialuri qseli gulisxmobs saxelmwifo Tu arasamTavrobo 

organizaciaTa programebs, romlebic orientirebuli arian beneficiarTa sxva-

dasxva saWiroebis dakmayofilebaze (siRaribis zRvars qvemoT myofi mosaxleobis 

daxmareba, bavSvebis daxmareba, moxucTa sasadiloebi, TavSesafrebi da a.S.). 
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individisaTvis resursebis mopovebisaken mimarTuli intervenciebi

mowyvladi jgufebis warmomadgenlebs xSirad sxvadasxva momsaxureba da re-

sursi esaWiroebaT, maT Soris janmrTelobis, fsiqikuri janmrTelobis, reabi-

litaciis, dasaqmebisa da gansaxlebis, ganaTlebisa da bavSvTa dacvis sferoebis 

momsaxurebebi. am individebis saWiroebidan gamomdinare, mniSvnelovania socia-

luri muSakis mier SemTxvevis swori marTva, rac servisis sistematur da droul 

miwodebas iTvaliswinebs. servisis menejeris saqmianoba gulisxmobs resursebis 

mosapoveblad sxva saagantoebTan TanamSromlobas, ormagi momsaxurebis Tavidan 

acilebasa da  multidisciplinaruli jgufis muSaobis erTiani strategiis ganvi-

Tarebas.

organizaciebsa da dawesebulebebs Soris urTierTobis gafarToebisaken 

mimarTuli intervenciebi 

beneficiaris SemTxvevaze muSaoba xSirad mravali organizaciis erTobliv 

CarTvas moiTxovs. organizaciebs Soris efeqturi urTierToba aucilebelia ben-

eficiaris garemos gasaZlierebladac. magaliTad, praqtikosi socialuri muSaki 

asrulebs mediatoris rols bavSvis ojaxsa da skolas Soris, raTa xeli Seuwyos 

bavSvis akademiuri moswrebisa da socialuri  funqcionirebis gaumjobesebas. 

beneficiaris gaZlierebisaken mimarTuli intervenciebi 

socialuri samuSaos praqtikaSi beneficiaris gaZliereba gulisxmobs, ga-

movumuSavoT mas iseTi unari, rom garemosTan urTierTobisas  gaizardos misi 

keTildReoba da kmayofilebis xarisxi. (sakuTari cxovrebis marTva, raRa Tqma 

unda, dakavSirebulia rogorc adamianis Sinagan TaviseburebebTan kompetentu-

roba (codna-gamocdileba), TviTSefaseba, socialuri urTierTobis unari), aseve 

garemo resursebTan (Tanadgomis qseli, samuSao, sacxovrebeli adgili da sxva). 

gutieresis (1994 w.) mixedviT, axali unaris ganviTarebasTan erTad, beneficiaris 

gaZliereba miznad unda isaxavdes gariyuli individebis an jgufebisaTvis sazo-

gadoebaSi Zalauflebis gadanawilebisa da sxvadasxva socialuri sistemebis mier 

damkvidrebuli socialuri uTanasworobis faqtorebis analizis swavlebas.  sazo-

gadoebisagan gariyul adamianebs, romlebic socialuri uTanasworobis msxver-

plni xdebian, sakuTari uflebebis dacvisas xSirad uunarobisa da usargeblobis 

gancda euflebaT. gaZlierebis mizani swored aseTi adamianebis daxmarebaa Zalis 

aRdgenasa da sakuTari cxovrebis marTvaSi. 

axali resursebis ganviTarebisaken mimarTuli intervenciebibeneficia-

risaTvis axali resursebis Seqmnis aucilebloba Cndeba maSin, rodesac arsebobs 

individebis mniSvnelovani nawili, romelTa saWiroebebs arsebuli resursebi ar 
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Seesabameba. magaliTad, axalgazrdebisaTvis gamajansaRebeli programebis nakle-

boba, martoxela dedaTa SvilebisaTvis dRis centrebis ararseboba, damnaSaveTa-

Tvis sareabilitacio programebis simcire axali problemebis safuZvels warmo-

adgens. praqtikosi socialuri muSakebi dganan araerTi problemis winaSe, rogo-

ricaa mozardTa saganmanaTleblo programebis SemuSaveba, samezoblo da saTemo 

Tanadgomis qselis ganviTareba, bavSvTa da qalTa mimarT Zaladobis monitoringis 

sistemis Seqmna da sxva. socialurma muSakebma mWidrod unda iTanamSromlon so-

cialuri momsaxurebis mimwodebel organizaciebTan, Temis liderebsa da adgilo-

briv TviTmmarTvelobasTan, raTaganviTardes axali resursebi da programebi ad-

gilobrivi Temebis saWiroebidan gamomdinare. 

 advokatirebisa da socialuri cvlilebisaken  mimarTuli intervenciebiD  

socialur samuSaoSi  advokatireba gulisxmobs beneficiarebTan erTad an 

maTi saxeliT muSaobas, romelic miznad isaxavs: (1) iseTi momsaxurebis mopovebas, 

romelTa miRebac sxvagvarad ar iqneboda SesaZlebeli; (2) arsebuli socialuri 

politikis, praqtikisa da procedurebis Secvlas adamianTa sakeTildReod da (3)

brZolas im politikisa da kanonmdeblobis SemuSavebisaTvis, romelic maTTvis 

xelmisawvdoms gaxdis resursebs. . Ddaxmarebis saWiroebis mqone adamianebis inte-

resebis dacva socialuri muSakis erT-erTi umTavresi valdebulebaa.  advokati-

reba SeiZleba gamoyenebul iqnas Semdeg situaciebSi:

•	 rodesac individs uars eubnebian im momsaxurebis miwodebaze, romelic mas 

kanoniT ekuTvnis;

•	 rodesac momsaxureba damamcirebeli formiT miewodeba adamians;

•	 rodesac  individi iCagreba misi sqesis, eTnikuri warmomavlobis, aRmsare-

blobis da sxva faqtorebis gamo;

•	 rodesac saxelmwifos an momsaxurebis politika individis interesebisaTvis 

sazianoa;

•	 rodesac adamianebs ar SeuZliaT sakuTari interesebis dacva;

•	 rodesac mraval adamians aqvs erTi da igive saWiroeba da ar arsebobs saTana-

do resursi am saWiroebaTa dakmayofilebisaTvis;

•	 rodesac krizisis dros warmoiSoba gansakuTrebuli saWiroebani;

•	 rodesac adamians uars eubnebian adamianis ZiriTad uflebebsa da Tavisufle-

bebze.
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socialuri dagegmvisa da saTemo mobilizaciisaken mimarTuli

intervenciebi

gulisxmobs makro donis midgomas socialur samuSaoSi, romlis drosac pra-

qtikosi socialuri muSaki socialuri cvlilebebis gansaxorcieleblad muSaobs 

iseT sistemebTan rogorebicaa Temi, moqalaqeTa jgufebi, organizaciaTa warmo-

madgenlebi, organizaciis aRmasruleblebi, Temisa da saxelmwifos liderebi. 

gamoyenebuli literatura:

namiWeiSvili, s. & mgeliaSvili, m. (2007). 1. socialuri samuSaos praqtikis 

safuZvlebi: saxelmZRvanelo socialuri samuSaos sabakalavro programis 

studentebis da praqtikis xelmZRvanelebisaTvis. saqarTvelos socialur 

muSakTa asociacia. Tbilisi, saqarTvelo

saZagliSvili, S. (2004). 2. socialuri samuSaos praqtikis safuZvlebi.  

saqarTvelos socialuri muSakTa asociacia, Tbilisi, saqarTvelo

Hepworth, D., Rooney, R. & Larsen, J. (2000). 3. Direct Social Work Practice: Theory and 
Skills. (6th ed.). Pacific Grove, CA.: Brooks/Cole Publishing Co.
Kirst-Ashman, K. & Grafton H. Jr. (1999). 4. Generalist Practice with Organizations and 
Communities. Nelson-Hall Publishers: Chicago
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Tavi VI. bavSvis ganviTarebis etapebi
da Taviseburebebi

es Tavi mimoixilavs bavSvis ganviTarebis Semdeg ZiriTad etapebs: adreuli 

bavSvoba, Sua bavSvoba, mozardoba da siymawvile. Aawvdis socialur muSakebs infor-

macias bavSvis ganviTarebis etapebis maCveneblebis Sesaxeb, kerZod ki yuradRebas 

amaxvilebs ganviTarebis TiToeuli etapis fizikur, SemecnebiT da emociur Tav-

iseburebebze. aseve, ganixilavs, bavSvis ganviTarebaze moqmed damcav da riks faq-

torebs.   

6.1 bavSvis ganviTarebis etapebi

bavSvis ganviTareba saocari procesia. ganviTarebis process zogadi kanonzo-

miereba aqvs, Tumca, TiToeuli bavSvi mainc unikaluria da ganviTarebis individu-

aluri tempi axasiaTebs. zogierTi bavSvis ganviTareba saerTo kanonzomierebas ar 

emorCileba, rac xSirad bavSvsac da mis ojaxsac problemebs uqmnis.  socialuri 

muSakisTvis mniSvnelovania bavSvis ganviTarebis Taviseburebebis codna,  Tu ras 

unda velodoT bavSvisagan ama Tu im asakSi; rogor SevuwyoT xeli mis ganviTarebas 

da SevuqmnaT amisaTvis xelsayreli garemo; rogor unda mivxvdeT, rom bavSvi gan-

viTarebiT CamorCeba, raTa droulad mivaqcioT yuradReba.

termini `ganviTareba” adamianis sxeulisa da qcevis im cvlilebebs gulisx-

mobs, romlebic droTa ganmavlobaSi SeimCneva organizmis biologiuri monaceme-

bis da garemosTan misi urTierTobis wyalobiT. erTi stadiidan meoreze gadasvla 

TandaTanobiTi, SeumCnevli, uwyveti procesia da   meryeobiT xasiaTdeba. bavSvis 

ganviTareba Semdeg stadiebad SeiZleba daiyos:

prenataluri periodi _ Casaxvidan bavSvis dabadebamde;

Cviloba (axalSobiloba) _ dabadebidan  18-24 Tvemde;

adreuli bavSvoba _ 2-3 wlidan 5-6 wlamde;

Sua bavSvoba _ 6-dan 11-12 wlamde;

mozardoba da siymawvile _ daaxloebiT 11-12 wlidan 18-21 wlamde.

6.2 adreuli asakis bavSvis ganviTareba 

adreuli asakis bavSvebis ganviTarebis calke gamoyofa ganapiroba am asakSi 

bavSvis fizikuri, SemecnebiTi da socialuri ganviTarebis Taviseburebebma. ba-

vSvebi ara mxolod zomaSi imateben, aramed viTardebian, ixvewebian da swavloben, 

Tu rogor gaugon mSoblebs da sxva adamianebs, rogor iarsebon cvalebad da pro-

blemebiT savse garemoSi. adreuli asakis bavSvis normaluri da jansaRi ganviTare-

bisTvis ar aris sakmarisi misi mxolod sakvebiT, usafrTxoebiT da janmrTelobiT 

uzrunvelyofa, aucilebelia masTan urTierToba/interaqcia, stimulacia, siTbo 

da SemecnebiTi savarjiSoebi.

saerTaSoriso gagebiT, adreuli asakis bavSvoba iwyeba Casaxvidan da grZel-
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deba 8 wlis asakamde. aRsaniSnavia, rom sxvadasxva literaturaSi es asakobrivi 

zRvrebi SeiZleba sxvadasxva iyos. saqarTveloSi adreuli asakis bavSvad miiCneva 

bavSvi sami wlis asakamde. am asakobrivi jgufis bavSvebi, ZiriTadad, sagnebis meS-

veobiT aRiqvamen samyaros. isini mimarTaven eqsperimentebs, iReben arasasurvel 

Sedegebs da xvdebian, rom meoredac am qcevis imave saxiT gameoreba imave Sedegis 

momtani iqneba. am dros aucilebelia, rom mSoblebma da mzrunvelebma maT  usafr-

Txo garemo Seuqmnan.

adreuli asakis bavSvis ganviTarebis etapebis CarCo

asaki ras akeTeben ra sWirdebaT

3 Tvemde

am asakSi isini Tvals ayoleben 
sagnebs, iRimian, moswonT saxeebis 
da naTeli ferebis yureba. 
pirvelad xedaven zeda da qveda 
kidurebs, Tavs weven da abruneben 
xmauris mimarTulebiT, tirian, 
magram xSirad Cumdebian xelSi 
ayvanisas.

fizikuri safrTxeebisgan 
dacva. adekvaturi kveba, 
adekvaturi jandacva (imunizacia, 
rehidrataciuli Terapia/
gauwyloebisgan dacva, higienuri 
normebis dacva), motoruli 
da sensoruli stimulacia, 
saubari masTan, mSoblis mxridan 
pasuxismgeblobiT aRsavse da 
mgrZnobiare damokidebuleba. 

4-6 Tvis

am asakisTvis bavSvebi xSirad 
iRimebian, mSoblebis da ufrosi 
da/Zmis danaxvaze gamoxataven 
dadebiT emociebs, imeoreben 
moqmedebebs, romlebsac maTTvis 
saintereso Sedegi mohyveba, 
ismenen yuradRebiT, pasuxoben, 
rodesac elaparakebian mas, 
icinian da kiskiseben, baZaven 
xmebs, Seiswavlian qveda da zeda 
kidurebs, pirSi ideben sagnebs, 
daxmarebiT SeuZliaT dajdoma, 
brundebian muclidan zurgze da 
piriqiT, xtebian wamojdimisas, 
swrafad moZraoben, itaceben 
sagnebs cera TiTis gamoyenebis 
gareSe.

fizikuri safrTxeebisgan 
dacva. adekvaturi kveba, 
adekvaturi jandacva (imunizacia, 
rehidrataciuli Terapia/
gauwyloebisgan dacva, higienuri 
normebis dacva), motoruli 
da sensoruli stimulacia, 
saubari masTan, mSoblis mxridan 
pasuxismgeblobiT aRsavse da 
mgrZnobiare damokidebuleba.

7-12 Tvis

bavSvebi imaxsovreben martiv 
movlenebs, cnoben sakuTar Tavs 
da aRiqvamen sakuTari sxeulis 
nawilebs, nacnob xmebs, cnoben 
sakuTar saxels da sxva sityvebs, 
amboben pirveli mniSvnelobis 
mqone sityvebs, Seiswavlian 
da aqneven xelSi aRebul 
sagnebs. jdebian da dgebian 
damoukideblad, SeuZliaT 
siaruli, morcxvoben ucxo 
adamianebis danaxvisas.

fizikuri safrTxeebisgan 
dacva. adekvaturi kveba, 
adekvaturi jandacva (imunizacia, 
rehidrataciuli Terapia/
gauwyloebisgan dacva, higienuri 
normebis dacva), motoruli 
da sensoruli stimulacia, 
saubari masTan, mSoblis mxridan 
pasuxismgeblobiT aRsavse da 
mgrZnobiare damokidebuleba.
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1-2 wlis

am asakSi bavSvebi baZaven mis 
garSemo myofi adamianebis 
qmedebebs, saubroben da esmiT 
sityvebi da am sityvebis azri. 
uxariaT, rodesac raimes uyvebian 
da moswonT sagnebiT TamaSi, 
fexze dganan myarad da dadian, 
adian kibeze, darbian, moswonT 
damoukideblad moZraoba, aseve 
moswonT nacnob adamianebTan 
urTierToba. grZnoben sagnebis 
sakuTrebas, iZenen megobrebs, 
wyveten problemebs, gamoxataven 
siamayes Sedegebis miRwevisas.

wina asakobrivi kategoriis 
saWiroebebTan erTad, bavSvebs 
sWirdebaT daxmareba moZraobebis 
asaTviseblad,raTa iswavlon  
metyvelebisa da fiqris marTva, 
TamaSi da sxva bavSvebTan 
urTierToba . janmrTelobis 
dacvis TvalsazrisiT 
mniSvnelovania Wiebisgan da sxva 
parazitebisgan gaTavisufleba.

2-3,5 wlis

am asakisTvis bavSvebs uxariaT 
axali unar-Cvevebis SeZena, 
swrafad swavloben enas/
metyvelebas, yovelTvis 
mzadyofnaSi arian imoZraon, 
srulad akontroleben 
xelebs da TiTebs, advilad 
Riziandebian, moqmedeben 
ufro damoukideblad, magram 
mainc damokidebuli arian 
mozrdilebze, imeoreben nacnob 
qmedebebs.

wina asakobrivi kategoriis 
saWiroebebTan erTad, am asakis 
bavSvebs sWirdebaT Semdegi 
qmedebebisaTviseba: gaakeTon 
arCevani, iTamaSon Teatraluri 
rolebi, aTvalieron/waikiTxon 
ufro da ufro rTuli wignebi, 
imReron sayvareli simRerebi, 
amoxsnan martivi gamocana/
amocanebi.

3,5-5 wlis

am asakisTvis bavSvebs ufro 
didxans aqvT yuradRebis 
dayovnebis unari, iqcevian 
daufiqreblad/gauazreblad, 
xSirad iqcevian sulelurad, 
arian aRgznebulebi, amboben 
moulodnel rameebs, svamen 
uamrav kiTxvas, iTxoven 
zrdasruli adamianis sagnebs 
da cdiloben qcevaSic mibaZon 
mas, gabedulad cdian sakuTar 
fizikur monacemebs, amJRavneben 
grZnobebs, roca TamaSoben 
Teatralur rolebs, moswonT 
megobrebTan TamaSi, ar moswonT 
TamaSSi wageba, sxvas uziareben 
sagnebs da swavloben rigrigobiT 
TamaSs.

wina asakobrivi kategoriis 
saWiroebebTan erTad, am 
asakis bavSvebs sWirdebaT: 
natifi motorikis ganviTareba, 
metyvelebis dasaxvewad kiTxva da 
simRera, TanamSromlobis unaris 
ganviTareba daxmarebisa Tu 
nivTebis Txovebis gziT, kiTxvisa 
da weris mcdeloba.

5-8 wlis

am asakSi bavSvebs uviTardebaT 
mzardi interesi adamianebis 
da sxvadasxva movlenis/sagnis 
mimarT, ainteresebT ricxvebi/
cifrebi, asoebi, wera da kiTxva. 
ufro metad rwmundebian sakuTar 
fizikur SesaZleblobebSi, 
laparakoben sakuTar 
grZnobebze, moswonT zrdasruli 
adamianebiviT moqceva, moswonT 
gareT TamaSi, TamaSoben sxva 
bavSvebTan erTad.

wina asakobrivi kategoriis 
saWiroebebTan erTad, am asakis 
bavSvebs sWirdebaT Semdegi 
qmedebebis SesaZleblobebi: 
ganaviTaron wera-kiTxvis unari, 
monawileoba miiRon problemebis 
gadaWraSi, CaerTon jgufur 
muSaobaSi, darwmundnen sakuTar 
SesaZleblobebSi, daakvirdnen 
sagnebs/movlenebs da gaaanalizon 
is, ganiviTaron sicocxlisTvis 
saWiro ZiriTadi unar-Cvevebi, 
daeswron saganmanaTleblo 
RonisZiebebs.

Tavi VI
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prenataluri ganviTareba

prenataluri ganviTareba dinamiuri procesia, romlis meSveobiTac adami-
anis erTujrediani zigota gardaiqmneba 100 trilioni ujredisagan Semdgar zr-
dasrul organizmad. dReisaTvis mkvlevarebisaTvis cnobilia, rom  zrdasruli 
organizmis mier Sesrulebuli mravali yoveldRiuri moqmedebis unari yalibdeba 
fexmZimobis periodSi, xSirad _ dabadebamde didi xniT adre.

Sobis wina momwifebis periodi sul ufro xSirad aRiqmeba, rogorc mosamzade-
beli dro, romlis ganmavlobaSic adamianis ganviTarebadi organizmi iZens mraval 
struqturas da avarjiSebs mraval unar-Cvevas, romelic saWiroa Sobis Semdgomi 
sicocxlisaTvis.

adamianis fexmZimoba, Cveulebriv, 38 kviramde grZeldeba dawyebuli ganay-
ofierebis, anu Casaxvis momentidan  dabadebamde.

ganayofierebis Semdgomi pirveli 8 kviris ganmavlobaSi adamianis ganviTare-
bad organizms embrioni ewodeba, rac ̀ SigniT mzards~ niSnavs. embrionul periodSi 
yalibdeba adamianis organizmis umTavresi sistemebi.

8 kviris Sesrulebidan fexmZimobis bolomde adamianis ganviTarebad orga-
nizms `Canasaxi~ ewodeba~. aRniSnuli drois ganmavlobaSi, romelsac Canasaxis pe-
riodi ewodeba, organizmi izrdeba da misi sistemebi funqcionirebas iwyeben.

adamianis ganviTareba muclad yofnis periodSi Tveebis mixedviT

Tve ganviTarebis maxasiaTeblebi

pirveli
kvercxujredis ganayofiereba, zigotis inplantacia saSvilosnos kedelSi, 
ujredebi intensiurad mravldeba, embrionaluri stadia grZeldeba 2-dan 8 
kviramde, nervuli sistema iwyebs ganviTarebas.

meore

guli da sisxlZarRvebi viTardeba, swrafi tempiT viTardeba Tavis midamo,  
yalibdeba Tvalebis detalebi, viTardeba Sinagani organoebi, gansakuTrebiT, 
saWmlis momnelebeli organoebi, sasqeso organoebi viTardeba swrafad da 
yalibdeba bavSvis sqesi, zeda da qveda kidurebi viTardeba da izrdeba, iwyeba 
sustad gamoxatuli guliscema.

mesame
Tavi swrafad izrdeba, iwyeba Zvlebis formireba, saWmlis momnelebeli 
organoebi iwyeben funqcionirebas, zeda da qveda kidurebi, TiTebi iwyeben 
spontanur moZraobebs. sigrZe _ 75 mm, wona _ 28 g.

meoTxe
sxeulis qveda nawilebi swrafad izrdeba, rendgeniT ukve SeiZleba Zvlebis garCeva, 
refleqsuri moZraoba ufro SesamCnevi xdeba, guliscema ukve kargad SesamCnevia, 
sasqeso organoebi bolomde Camoyalibebulia. sigrZe _ 18 sm , wona _ 140 g.

mexuTe 
deda iwyebs Svilis refleqsuri moZraobis SegrZnebas, viTardeba yurebis da 
cxviris xrtilebi, yalibdeba xelis da fexis frCxilebi, iwyebs cera TiTis 
wovas, slokins da fexebis dartymas. sigrZe _ 30 sm, wona _ 400  g.

meeqvse Tvalebi srulad Camoyalibebulia, viTardeba kanqveSa cximovani qsovili. 
sigrZe _ 36 sm, wona _ 900 g.

meSvide intensiurad viTardeba Tavis tvinis qerqi. sigrZe _ 43 sm, wona _ 1.4 kg.

merve cximovani fena Camoyalibebulia, frCxilebi scdeba TiTis kideebs. sigrZe _ 
43 sm, wona 2.2 kg.

mecxre
amodis Tmis safari, organoTa sistemebi aqtiurad muSaobs, bavSvi iRebs 
dabadebisTvis saWiro pozicias, TaviT qvemoT. axalSobili unda iyos sigrZiT 
53 sm, woniT _ 3.1 kg.
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am cxrilis gamoyenebisas unda gvaxsovdes, rom nervuli qsovilis Camoyal-

ibebis etapebi yvelaze mgrZnobiarea, Tumca ar unda vifiqroT, rom sxva etapebi 

naklebmniSvnelovania. kargad unda gaviTavisoT isic, rom dabadebamde dedis sx-

euli bavSvis garemos warmoadgens. swored am gadasaxedidan yvelaferi, rac qalis 

sxeulSi xdeba, aisaxeba bavSvis janmrTelobaze, fsiqoemociur da socialur gan-

viTarebaze. ufro metic, arsebobs Teoriebi, romlebis Tanaxmadac, erTi SexedviT 

umniSvnelo faqtorebsac ki SeuZliaT Zlieri zegavlena moaxdinon bavSvis cx-

ovrebaze dabadebidan ramdenime aTeuli wlis Semdegac ki.

Tu am yvelafers gaviTvaliswinebT, gasagebi xdeba, rom aucilebelia deda 

uzrunvelyofili iyos srulfasovani kvebiT, rac, rogorc wesi, niSnavs bavS-

vis srulfasovan kvebas; Tavidan unda iqnes acilebuli yvelanairi daavadeba da 

yoveli wamlis miRebisas aucilebelia eqimTan konsultacia. garda amisa, or-

suls unda hqondes medikamentebis CamonaTvali, romlis miRebac dasaSvebia misi 

mdgomareobis gaTvaliswinebiT. orsuloba TavisTavad did cvlilebebs iwvevs da 

yoveli damatebiTi daavadeba kidev erTi stresia qalis organizmisTvis. orsuls 

unda Seeqmnas SeZlebisdagvarad jansaRi fizikuri da fsiqosocialuri garemo, 

raTa Tavidan iqnes acilebuli iseTi problemebi, rogoricaa Tandayolili daa-

vadebebi, naadrevi mSobiaroba da iseTi paTologiebi, romlebmac SeiZleba Tavi 

iCinos wlebis Semdeg.

erT-erT yvelaze gavrcelebul risk-faqtors warmoadgens orsulebis mier 

sigaretis moweva. Tambaqos kvamli embrionze an nayofze damazianeblad moqmedebs 

da iwvevs sxvadasxva organosa da sistemis, maT Soris, sasqeso organoebis ganvi-

Tarebis mankebs.

wlamde asakis bavSvis motoruli ganviTareba da misi Sefaseba

motoruli ganviTarebis Sefaseba bavSvis janrTelobis Sefasebis erT-erTi 

mniSvnelovani momentia. motoruli ganviTareba aris bavSvis unari sxvadasxva 

jgufis kunTebis  gamoyenebiT Sesarulos esa Tu is  moZraoba. igi moicavs uxeS 

da natif motorikas.  uxeSi motorika aria bavSvis unari akontrolos msxvili kun-

Tebi, romlis saSualebiTac igi axerxebs Tavis daWeras, jdomas, siaruls da sxv.  

natifi motorika aris bavSvis unari akontrolos wvrili  kunTebi (xeli, Tvali),  

romlis saSualebiTac igi axerxebs Tavli gaayolos sagnebs, moeWidos saTamaSos 

da sxv.  

motoruli ganviTarebis Sefaseba bavSvze dakvirvebis Tanmimdevruli pro-

cesia, romlis drosac fasdeba bavSvis asakis Sesabamisi miRwevebi da unar-Cvevebi 

motorul sferoSi. aseve,  droulad ganisazRvreba ganviTarebis CamorCenis safr-

Txe.

Tavi VI
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bavSvis fizikuri da motoruli ganviTarebis maCveneblebi

asaki uxeSi motorika natifi motorika

0-1 

weli

1 Tvis _ mucelze wolisas •	
cdilobs Tavis wamowevas.

2 Tvis _ uWiravs Tavi sworad, •	
mucelze wolisas gulmkerds 

wevs magididan.

3 Tvis _ mucelze wolisas •	
eyrdnoba idayvebs, Tavisuflad 

uWiravs Tavi.

4 Tvis _ brundeba zurgidan •	
mucelze. 

6 Tvis _ brundeba muclidan •	
zurgze, jdeba daxmarebiT.

7-8 Tvis _ jdeba damoukideblad.•	
8 Tvis – cocavs. •	
9 Tvis _ dgeba daxmarebiT.•	
11-12 Tvis _ damoukideblad •	
dgas sayrdenis gareSe.

12 Tvis – dadis.•	

1 Tvis _ afiqsirebs mzeras •	
sinaTleze. 

2 Tvis _ Tvals ayolebs moZrav •	
sagans.

4-4,5 Tvis – cdilobs ori xeliT •	
miswvdes saTamaSos da miitanos 

pirTan.

5 Tvis _ mSoblebis xelidan iRebs •	
saTamaSos. 

6 Tvis _ erTi xeliT iRebs •	
saTamaSos, gadaaqvs erTi xelidan 

meoreSi. 

7 Tvis _ aTvalierebs da erTimeores •	
urtyams saTamaSoebs

9 Tvis _ saTamaSos iWers 3 TiTiT. •	
10-11 Tvis _ saTamaSos iWers 2 •	
TiTiT.

12 Tvis _ aRebs da xuravs yuTs, •	
usvams fanqars qaRaldze.  

1-3 

weli 

15 Tvis _ adis safexurze, •	
SeuZlia moZraoba ukan svliT. 

18 Tvis _ darbis, SeuZlia joxze •	
gadabijeba, winaRobaze gadasvla.

24 Tvis _ darbis, adis da •	
Camodis kibeze dauxmareblad 

(orive terfis erT safexurze 

moTavsebiT). 

2-2,5 wlis – sirbili, ukusvliT •	
siaruli, winaaRmdegobaze 

gadabijeba.

3 wlis _ fexis monacvleobiT •	
abijebs 30 sm-is simaRlis 

bariers.

1,5 wlis – agebs koSks 2-3 kubiT, •	
Cxapnis, acmevs da xdis Tojinas, 

SeuZlia wignis gadafurcvla, Cacmis 

dros exmareba ufross xelebis da 

fexebis win wamoweviT.

2-2,5 wlis – agebs koSks 4-7 kubisagan, •	
damoukideblad Wams, TviTon ixdis 

fexsacmels, windas, quds, SeuZlia 

wignis gadafurcvla.

3 wlis – SeuZlia wyliani  Wiqis •	
gadatana, xatavs horizontalur da 

vertikalur xazebs, ixatavs wres. 
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saSiSroebis niSnebs ganekuTvneba, Semdegi faqtorebi: 

uxeSi motorika

•	 3 Tvis  _ ver iWers Tavs.

•	 4 Tvis _ xelis mokidebis da wamowevisas ar iwevs dasajdomad.

•	 5 Tvis  _ ar brundeba zurgidan mucelze.

•	 8 Tvis _ ver jdeba damoukideblad.

•	 11 Tvis _  daxmarebiTac ver dgeba fexze.

•	 15 Tvis  _ ar dadis calxelmokidebuli.

•	 18 Tvis _ ar dadis damoukideblad.

•	 24 Tvis – fexs ar urtyams burTs.

•	 36 Tvis _ kibeze ver adis daxmarebis gareSe.

natifi motorika

•	 2 Tvis _ ar afiqsirebs mzeras saganze.

•	 5 Tvis _ ar SeuZlia saTamaSos daWera.

•	 7 Tvis _ ar SeuZlia saTamaSos erT xelSi daWera da meoreSi gadatana.

•	 9 Tvis _ ar SeuZlia saTamaSos xelidan xelSi gadatana.

•	 10 Tvis _ ar SeuZlia saTamaSos daWera ori TiTiT.

•	 15 Tvis _ ar SeuZlia sagnis aReba an dadeba.

•	 24 Tvis _ ver atarebs borblian saTamaSos.

•	 36 Tvis _ ar SeuZlia swori xazis gasma, ver ixatavs wres.

motoruli ganviTarebis Sefasebisas gaTvaliswinebuli unda iyos is faqti, 

rom zogjer bavSvi `tovebs~ zogierT etaps. mag.: SeiZleba ar daiwyos xoxva da pir-

dapir daiwyos siaruli. da es ar iTvleba paTologiad.

motoruli  ganviTarebis xelSewyobisTvis aucilebelia Semdegi faqto-

rebis gaTvaliswineba, kerZod,  aucilebelia bavSvis moZraobebis waxaliseba: 

1 wlamde 

•	 sawolTan saTamaSoebis Camokideba, raTa bavSvi Seecados, miswvdes maT.

•	 xelSi saTamaSos Cadeba, raTa bavSvma daiWiros is.

•	 xoxvis `teqnikis~ dasauflebad gaSlili sivrcis uzrunvelyofa, saTamaSo-

ebis ise moTavseba, rom bavSvs saTamaSos xelSi Casagdebad misken moZraoba 

dasWirdes.

•	 kovzis xelSi micema da `Wamis~ procesSi monawileoba.

1 wlisTvis

•	 skamze, taxtze, savarZelze acocebis xelSewyoba.

•	 burTis gagoreba da gadagdeba.

•	 burTze fexis dartyma.

Tavi VI
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•	 iseTi TamaSebi da saqmianobebi, romlebic xelis kunTebis ganviTarebaSi dae-

xmareba: mag., msxvili sagnebis yuTSi Calageba da gadmoyra, koSkis awyoba, da-

moukideblad Wama, xatva da sxv. 

•	 qaRaldis daxeva.

2-3 wlisTvis

•	 funjiT xatva, makratliT gamoWra, Zerwva.

•	 `wera~.

•	 wvrili saTamaSoebis yuTSi Cayra.

•	 xtunva, burTiT TamaSi, askinkila, TiTis wverebze siaruli.

•	 comiT TamaSi. 

•	 wignis `kiTxva~.

0-3 wlamde asakis bavSvis SemecnebiTi ganviTareba da
misi Sefaseba

SemecnebiTi (kognituri) ganviTareba  aris bavSvis unari aRiqvas, gaaanali-

zos, daimaxsovros, miiRos gadawyvetileba da SeZlos problemis gadaWra. kogni-

turi sferos ganviTarebaze aris damokidebuli saskolo mzaoba. bavSvTa adreul 

asakSi kognituri sferos ganviTarebaze miuTiTebs  metyvelebis ganviTareba.

termini, ganviTarebis niSnebi, gamoiyeneba bavSvis asakis Sesabamisi miRwe-

vebis aRsaniSnavad, magaliTad, damoukideblad gadatrialeba, damoukideblad wa-

mojdoma, xoxva, siaruli. bavSvis ganviTareba SeiZleba CaiTvalos normis Sesabami-

sad, Tu igi saTanado asakSi aRwevs ganviTarebis yvela sferos  niSans. 

bavSvis ganviTarebis Sefaseba ar unda eyrdnobodes mxolod anamnezur mona-

cemebs, dedis subieqtur mosazrebas; aucilebelia ganviTarebis Seferxebis saSi-

Sroebis niSnebis da ganviTarebis calkeuli sferos asakis Sesabamisi niSnebis Sea-

faseba, dedisa da bavSvis urTierTobaze dakvirveba.

bavSvze dakvirvebisas gaiTvaliswineT, rom misi asakis Sesaferi moqmedebani 

4-5 Tvis asakSi mniSvnelovan informacias iZleva misi zogadi ganviTarebis sta-

tusze.

Tu bavSvi ver asrulebs asakis Sesabamis moqmedebebs, saSiSroebis niSnebis 

Sefasebisas unda gamoiricxos aRmzrdelobiTi xasiaTis mizezebi (bavSvi SeiZleba 

ver xoxavdes, Tu mas amis saSualebas ar aZleven, bavSvi SeiZleba cudad iWerdes an 

ikavebdes saTamaSos, Tu mas arasdros aZlevdnen saTamaSos). 

bavSvis ganviTarebis Sefaseba niSnavs asakis Sesaferisi unar-Cvevebisa da 

saSiSroebis niSnebis gansazRvras.  TiToeuli unari garkveul asakSi yalibdeba, 

yvela Semdgomi unaris Camoyalibeba damokidebulia ganvlil asakobriv period-

Si Camoyalibebul unar-Cvevebze. mag.: bavSvi ver dadgeba, Tu ar dajda; ver gaiv-

lis, Tu ar dadga da sxv. romelime erT sferoSi CamorCena SesaZlebelia sxva sf-
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eros ganviTarebis Seferxebis mizezi gaxdes. mag.: Tu bavSvi ver dadis, is ver ikv-

levs garemos, amas SeiZleba mohyves Semecnebis ganviTarebis Seferxeba. Tumca, 

aseT SemTxvevaSi mSoblebis saTanado daxmarebiT bavSvis gonebrivi ganviTareba 

Seuferxeblad warimarTeba. ase, rom SesaZlebelia bavSvs aReniSnebodes mxolod 

erTi sferos CamorCena.

1 wlamde asakSi motoruli ganviTarebis Seferxeba ufro advili amosacnobia 

vidre SemecnebiTi ganviTarebis Seferxeba. motoruli ganviTarebis Seferxeba Ses-

aZloa warmoadgendes kognituri ganviTarebis Semdgomi Seferxebis sawyis niSans. 

aucilebelia garkveuli klinikuri niSnebis gansazRvra motoruli ganviTarebis 

Seferxebis gamosavlenad. es niSnebi Semdegia: kunTovani tonusis cvlilebebi, 

motoruli unaris Camoyalibebis atipiuri mimdinareoba, atipiuri moZraobebi, 

paTologiuri refleqsebis arseboba.  aRsaniSnavia, rom bavSvis fsiqomotoruli 

ganviTareba yovelTvis ar mimdi nareobs sqemis mixedviT, calkeul SemTxvevebSi igi 

SeiZleba CamorCes an win gauswros asa kobriv periodebs. es damokidebulia bavSvis 

janmrTelobis mdgomareobaze, socialur garemoze, aRzrdisa da movlis pirobe-

bze da sxv. Sesabamisad, yovel cal keul SemTxvevaSi saWiroa dadgindes CamorCenis 

mizezi _ nervuli sistemis dazianeba, interkurentuli da ava deba Tu movlisa da 

aRzrdis defeqti.

kognituri ganviTarebis Sefaseba (1-12 Tve)

asaki/

Tve

sfero/grZnobaTa 

organoebi
ganviTarebis niSnebi

1
mxedveloba xanmokled afiqsirebs mzeras.

SemecnebiTi/smena krTeba Zlier xmaurze.

2

Nnatifi motorika/ mxedveloba Tvals ayolebs moZrav sagans.

SemecnebiTi/smena reagirebs xmaze.

SemecnebiTi/metyveleba iwyebs RuRuns, warmoTqvams calkeul bgerebs.

socialuri/emocia iRimeba lapa rakis an gaRi mebis sapasu xod.

3

mxedveloba xangrZlivad afiqsirebs mzeras uZrav saganze.

mxedveloba
abrunebs Tavs sagnis mimarTulebiT, afiqsirebs 
mas da ayolebs Tvals srulad, yvela 
mimarTulebiT.

SemecnebiTi/natifi motorika aTvalierebs sakuTar xelebs, akvirdeba saxeebs.

emocia/SemecnebiTi/

socialuri

rodesac elaparakebian, iRimeba da warmoTqvams 

calkeul bgerebs. 

natifi motorika swrafad eWideba xelSi Cadebul sagans.

emocia/socialuri
nacnobi pire bisa da sagnis danaxvaze gamoxatavs 

sixa ruls fexebis moZraobiT da bgerebiT.

Tavi VI
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4

SemecnebiTi /smena abrunebs Tavs xmauris sapasuxod.

SemecnebiTi iwyebs garemos daTvalierebas.

natifi motorika
iwevs sagnisaken, iWers xelTan mitanil 

saTamaSos da miaqvs pirTan.
emocia xmamaRla ici nis.

emocia/socialuri cnobs axloblebs, gamoxatavs dadebiT emociebs.

6

natifi motorika xelidan xelSi gadaaqvs saTamaSo.

SemecnebiTi
nacnob adamianebs ucxoebisgan asxvavebs, 
ucxoobs.

kognituri/metyveleba titinebs, gamoTqvams calkeul marcvlebs.

socialuri reagirebs sakuTar saxelze.

9

natifi motorika saTamaSos sami TiTiT iRebs.

SemecnebiTi
kiTxvaze `sad aris~ irCevs saTanado sagans 

saTamaSoebidan.
socialuri icis sakuTari saxeli, trialdeba daZaxebaze.

SemecnebiTi/socialuri Txovnaze ukravs taSs, uqnevs xels.

12

natifi motorika
sagnebs iRebs cerisa da saCvenebeli TiTis 

gamoyenebiT.

natifi motorika
aRebs da xuravs yuTs, usvams fanqars qaRaldze, 

cdilobs manqanis gagorebas.

SemecnebiTi asrulebs martiv davalebebs.

SemecnebiTi
nacnob gmirebs da sagnebs wignSi TiTiT 

gviCvenebs.

SemecnebiTi/metyveleba mizanmimarTulad ambobs 2-4 sityvas.

O
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kognituri ganviTarebis Sefaseba (15 Tve-3 weli)

asaki/

Tve

sfero/grZnobaTa 

organoebi
ganviTarebis niSnebi

15

SemecnebiTi/metyveleba
ambobs ramdenime sityvas, zogjer maT Zalian 

amaxinjebs. 

natifi motorika xatavs uswormasworo figurebs.

natifi motorika/

TviTmomsaxureba
kovzi da Wiqa damoukideblad uWiravs.

SemecnebiTi uTiTebs saganze, romelic unda.

18

SemecnebiTi/metyveleba bevr sityvas ambobs gasagebad.

SemecnebiTi arCevs formebs: burTi, kubi da sxv.
natifi motorika/

TviTmomsaxureba
SeuZlia tansacmlis gaxda.

natifi motorika 3 kubiT agebs koSks.

natifi motorika/

TviTmomsaxureba
SeuZlia Wamos damoukideblad.

24

natifi motorika gadaSlis saTiTao furcels.

natifi motorika aSenebs 4-7-kubian koSks.

SemecnebiTi/metyveleba ambobs 2-3-sityvian winadadebebs.

SemecnebiTi/metyveleba saubrisas iyenebs nacvalsaxelebs: me, Sen, Cemi.

36

SemecnebiTi/metyveleba metyvelebaSi iyenebs rTul winadadebebs.

SemecnebiTi/metyveleba xSirad svams kiTxvebs : `ratom?~ `sad?~ `rodis?~

kognituri
sworad da mizanmimarTulad iyenebs sagnebs 

TamaSSi.

SemecnebiTi/metyveleba sworad aCvenebs da asaxelebs 4 ZiriTad fers.

socialuri/ SemecnebiTi
Cndeba roluri TamaSebis elementebi (mag.: deda-

Svili).

natifi motorika
fanqriT xatavs wres, qmnis martiv, naZerw 

figurebs.

ganviTarebis Seferxebis saSiSroebis niSnebs ganekuTvneba Semdegi faqto-

rebi: 

•	 2 Tvis – ar iRimeba;

•	 3 Tvis – ar reagirebs dedis gamoCenaze, ar iCens misadmi interess;

•	 9 Tvis – ar iCens interess TamaSze `Wita~;

•	 12 Tvis – ar eZebs damalul sagans;

•	 15 Tvis – ar icis ZiriTadi saojaxo nivTebis daniSnuleba (cocxi, telefoni,  

Cangali, kovzi);

•	 2 wlis – ver ajgufebs sagnebs (mag.: cxovelebs, transports);
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•	 3 wlis – ar esmis martivi wesebi, ver asaxelebs saxels srulad;

•	 4 wlis – saTanadod ver iyenebs sityvebs _ „me“ da Sen“;

•	 5 wlis – iolad efanteba yuradReba da ver axdens koncentrirebas raime saq-

mianobaze 5 wuTze met xans, ar icis ferebi da Tundac erTi aso;

•	 6 wlis – ar icis sakuTari misamarTi an dabadebis dRe.

0-3 wlamde asakis bavSvis emociuri da socialuri
ganviTareba  da misi Sefaseba

emociuri ganviTareba gulisxmobs bavSvis unars gamoxatos adekvaturi 

emociebi. socialuri ganviTareba ki  _ bavSvis unars daamyaros mWidro konta-

qti garSemomyofebTan da garemosTan. 

centraluri nervuli sistemis ganviTarebis mniSvnelovani maxasiaTebelia 

bavSvis emociuri statusi da socialuri ganviTarebis parametrebi. rac ufro 

mcire asa ki saa bavSvi, miT ufro naklebi emociebi aqvs da isic TiTqmis yo velTvis 

uaryofiTi xasiaTis (yvirili, tirili), aseve nakleb reagirebs garSemomyof pireb-

zec. dadebiTi emo c ebi ufro mogvianebiT, 1-1,5 Tvis asakSi vlindeba RimiliTa da 

bge riTi intonaciebiT. erTi Tvidan bavSvi interess iCens dedis Zu  Zu sadmi da pir-

velad iRimeba, me-9, me-12 kviras iwyebs sicils, xe le bisa da fexebis moZraobas, me-4, 

me-5 Tves ufrosis miax loebisas aRebs pirs da farTod axels Tvalebs (saorienta-

cio moZraoba), ra sac sixaruli an, piriqiT, SiSi, uaryofiTi reaqcia mos devs. me-4, 

me-5 Tves bavSvi kargad cnobs dedasa da axloblebs. dadebiT emo ciebs da socia-

lur urTierTobebs mniSvnelovani roli eniWeba pirovnebis, misi nebelobis da so-

cialuri xasiaTis CamoyalibebaSi.

emociur da socialur ganviTarebaze moqmedebs Semdegi  faqtorebi:

•	 adekvaturi kveba (vitaminebiTa da mikroelementebiT mdidari sakvebi). 

•	 Tandayolili (genetikuri daavadebebi, samSobiaro travma) Tu  SeZenili (cns-

infeqcia, sisxlCaqceva) daavadebebi.

•	 bavSvTan urTierToba da TamaSi (mofereba, saubari, simRera, asakis Sesabamisi 

TamaSebi, asakis matebasTan erTad sxva bavSvebTan TamaSi da sxv.);

•	 asakis Sesatyvisi waxaliseba
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bavSvis emociuri da socialuri  ganviTarebis maCveneblebi

asaki emociuri ganviTareba socialuri ganviTareba

0-1 

weli

2-3 Tvis _ iRimeba laparakis an gaRimebis •	
sapasuxod.

3 Tvis – RuRunebs, usmens bgerebs.•	
3-4 Tvis _ imeorebs ufrosebis saxis •	
gamometyvelebas da emocias.

4 Tvis _ xmamaRla icinis ufrosebis •	
Rimlisa da TamaSis sapasuxod.

5 Tvis _ xangrZlivad RuRunebs, cnobs •	
dedis xmas, asxvavebs moferebiT da mkacr 

tonebs.

7 Tvis _ gamoxatavs sixaruls, rodesac •	
eTamaSebian.

8 Tvis – ucxoobs.•	
9 Tvis _ icis Tavisi saxeli, kiTxvaze •	
_ `sad aris~ _ irCevs saTanado sagans 

saTamaSoebidan.

11-12 Tvis _ asrulebs mozrdilTa •	
elementarul Txovnebs, ba Zavs mozrdi-

lebs.

1-2 Tvis – kvebis dros •	
akvirdeba dedis saxes.

3 Tvis _ nacnobi pirebisa •	
da sagnis danaxvaze 

gamoxatavs sixaruls 

fexebis moZraobiT da 

bgerebiT.

4 Tvis _ iwyebs garemos •	
daTvalierebas.

5-6 Tvis _ ucxo pirebs •	
asxvavebs nacnobebisgan.

9 Tvis _ Txovnaze ukravs •	
taSs, iqnevs xels.

10-11 Tvis _ gulisyuriT •	
ikvlevs garemos, TamaSobs 

mSoblebTan.

12 Tvis _ asrulebs •	
mozrdilTa elementarul 

Txovnebs.

1-6 

weli

2 wlis – gamoxatavs damoukideblobas, •	
ukmayofilobas, brazdeba mSoblebTan 

ganSorebisas.

3 wlis  – gamoxatavs sxvadasxva emocias •	
(sixaruls, gabrazebas, SiSs da sxv);  

SedarebiT advilad Sordeba mSoblebs.

4 wlis _ aRiqvams Tavis Tavs mTlianobaSi, •	
xSirad ver asxvavebs fantazias da 

realobas, xSiria monstrebis, Ramis SiSebi.

5 wlis  _ axvavebs fantazias realobisagan.•	

15 Tvis – baZavs ufrosis •	
saqmianobas.

24 Tvis – iwyebs TamaSs sxva •	
bavSvebTan.

3 wlis – TamaSis dros •	
icavs Tavis rigs, esmis 

Ggansxvaveba `Cemi~/`sxvisi~.

4 wlis – ainteresebs axali •	
saqmianobebi, interesiT 

TamaSobs bavSvebTan, 

`roluri~ TamaSebi.

5 wlis – survili aqvs •	
megobrebs asiamovnos, 

eTanxmeba wesebs, unda, rom 

moswondeT.
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emociuri da socialuri sferos ganviTarebis saSiSroebis niSnebs ganeku-

Tvneba Semdegi faqtorebi: 

• 4 Tvis _ ar aris adekvaturi (socialuri) Rimili an sicili.

• 6 Tvis – ar icinis mSoblebTan TamaSis dros; ar aqvs kargi TvaliT kontaqti. 

• 12 Tvis – Zneli dasawynarebelia,  Sexebisas vlindeba spontanuri gaWimva-hip-Tvis – Zneli dasawynarebelia,  Sexebisas vlindeba spontanuri gaWimva-hip- – Zneli dasawynarebelia,  Sexebisas vlindeba spontanuri gaWimva-hip-

ertonusi.  ar aris mijaWvuli aRmzrdelze.  

• 15 Tvis _ ar urTierTobs mSoblebTan.  

• 18 Tvis  – ar gamoxatavs interess sxva bavSvebis mimarT.

• 2 wlis – mizezis gareSe ikbineba, kivis, urtyams.

• 3 wlis – Zalian uWirs dedasTan ganSoreba, ar TamaSobs sxva bavSvebTan.  

• 4 wlis _ isev tiris, roca mSoblebi toveben; ar erTveba TamaSSi; yuradRebas 

ar aqcevs sxva bavSvebs, ar ekontaqteba ojaxis wevrebis garda sxva adamiane-

bs. 

• 5 wlis _ avlens zedmet SiSs an Warb agresias; mSoblebs ver Sordeba protes-wlis _ avlens zedmet SiSs an Warb agresias; mSoblebs ver Sordeba protes- _ avlens zedmet SiSs an Warb agresias; mSoblebs ver Sordeba protes-

tis gareSe; ar TamaSobs sxva bavSvebTan, ar gamoxatavs emociebs, uWirs ufro-

sebTan da TanatolebTan urTierToba.

emociuri da socialuri sferos ganviTarebis xelSewyobisaTvis aucile-

belia Semdegi faqtorebis gaTvaliswineba: 

•	 bavSvi xelSi unda aviyvanoT, moveferoT. Sexeba, alersi tvinis ganviTarebis  

mZlavri stimulia. 

•	 saWiroa bavSvTan xSiri saubari, leqsebis, zRaprebisa da moTxrobebis waki-

Txva.

•	 saWiroa bavSvis nebismieri warmatebis sapasuxod  Seqeba da taSi (mag.: `maCvene 

Tojina~, `dauqnie xeli~ da sxv.) pataras Zalian uxaria, rodesac aqeben, saq-

ciels uwoneben da cdilobs, gaimeoros  Tavisi miRwevebi, raTa kvlav moismi-

nos saqebari sityvebi.

•	 saWiroa 6 Tvidan sxva bavSvebTan, ojaxis wevrebis garda sxva ufrosebTan ur-

TierTobis damyarebis SesaZlebloba mivceT. bavSvebi am asakSi  erTad ver Ta-

maSoben, mxolod aTvaliereben erTmaneTs da SeiZleba saTamaSosTvis Cxubic 

ki mouvideT, magram amiT isini urTierTobas swavloben. 2-3 wlis asakidan ba-

vSvebs saSualeba unda mivceT, erTad iTamaSon, erTad TamaSis martivi wesebi 

unda vaswavloT.  

•	 patara imeorebs ufrosebis Jestebs, mimikas, ganwyobilebasac ki; mSoblebma  

bavSvs yovelTvis dadebiTi magaliTi unda miscen. patara qcevas ara Segone-

biT, aramed imitaciiT swavlobs. 

•	 bavSvs unda vaswavloT Tanatolebis mowoneba,, TanagrZnobis  gamoxatva mag.: 

`nino pataraa, Sen ki masze ufrosi xar, daexmare, dauTme an aTxove~.

•	 zedmeti akrZlavebs Tavi unda avaridoT. 
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6.3  Sua bavSvobis periodi (6-dan 11-12 wlamde)

fizikuri da motoruli ganviTareba

Sua bavSvobis periodis fizikuri da motoruli ganviTarebis Tavisebure-

bebia: 

•	 daaxloebiT 6-8 wlis asakSi Tavis tvinis wina nawili perioduli `naxtomebiT” 

izrdeba;

•	 gogonebisa da biWebis motorul ganviTarebaSi praqtikas didi mniSvneloba 

aqvs;

•	 fizikuri motoruli unaris srulyofa Tavdajerebis fsoqologiuri gancdis 

gaCenas uwyobs xels;

•	 Cveulebriv, Sua bavSvoba Zalian janmrTeli periodia; avadmyofoba am peri-

odSi bavSvs exmareba, stresTan gamklavebis unari gamoimuSavos;

•	  Sua bavSvobaSi xSirad saerTo problemaa Warbi wona; mizezebi SeiZleba mem-

kvidreobasTan an garemos zegavlenasTan iyos  dakavSirebuli; specialistebi 

mkacri dietis dacvas ar gvirCeven;

•	  mTel msoflioSi, zogadad, gaizarda iseT saqmiaobaTa raodenoba, nakleb 

moZraobas rom moiTxovs, xolo jansaRi ier-saxis adamianTa ricxvi Semcir-

da;

•	 aucilebelia fizikuri momzadebis gaZliereba, radgan Sua bavSvobaSi SeZe-

nili unar-Cvevebi mozrdilobaSi SeiZleba ganmtkicdes da SenarCundes;

SemecnebiTi ganviTareba 

SemecnebiTi ganviTarebis Taviseburebebia:

•	 Sua bavSvoba gonebis konkretul operaciebze gadasvliT xasiaTdeba (Tvalsa-

Cino-praqtikuli azrovneba);

•	 im bavSvebTan SedarebiT, romlebic  azrovnebis sawyis stadiaze imyofebian, 

TvalsaCino-moqmedebiTi azrovnebis mqone bavSvi naklebi intuiciiTa da ego-

centrulobiT,  mizez-Sedegobrivi kavSirebis gagebis ukeTesi unariT gam-

oirCeva;

•	  bavSvebs konkretuli situaciebis gamosavlisa da Sedegebis ganWvreta Seu-

ZliaT;

•	 bavSvobis periodSi mniSvnelovnad umjobesdeba mexsiereba, maT Soris gameo-

reba, organizacia, gadamuSaveba, aRdgena;

•	 gramatikulad sworad metyvelebisa da weris unari yalibdeba, rac Tavisi ar-

siT sociokulturul konteqstTan aris dakavSirebuli.

Tavi VI
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daswavla da azrovneba skolaSi swavlisas

skolasTan bavSvis Segueba SesaZloa, sxvadasxva mizezis gamo garTuldes, 

romelic ZiriTadad axal moTxovnebTan da molodinTan aris dakavSirebuli. 

aucilebelia, swavlebisas konkretuli bavSvis Taviseburebebisa da moTxovnile-

bebis gaTvaliswineba. skolaSi warmateba xSirad winsvlis motivaciasTanaa dakav-

Sirebuli. aRsaniSnavia, rom skolaSi bavSvis warmatebaze mSoblis damokidebule-

bac axdens gavlenas, kerZod, realuri Sefasebebi saukeTeso Sedegebis imedTan 

erTad, disciplinis dacvis avtoritetuli xerxebis gamoyeneba, agreTve, bavSvTan 

saubrebi da masze dakvirveba, saSinao davalebebis Sesrulebis moTxovna da sxva. 

 

SemecnebiTi ganviTarebis darRvevebi

gonebrivi CamorCenilobis mizezebi mniSvnelovani mravalferovnebiT gam-

oirCeva. diagnostikur da statistikur saxelmZRvaneloSi (DSM-IV)6 CamoTvlilia 

gonebrivi CamorCenilobis 3 niSani: 1) IQ7-testebiT gamovlenili maCveneblebi sa-

Sualo maCveneblebs mniSvnelovnad CamorCeba; 2) TviTmomsaxurebis qceva, zogadi 

funqcionireba saxlSi da sazogadoebaSi xSirad darRveulia; 3) aRniSnuli niSnebi 

Tavs iCens 18 wlamde asakSi. arsebobs gonebrivi CamorCenilobis 4 done: msubuqi 

(IQ daaaxloebiT 55-70 qula), saSualo (IQ daaaxloebiT 40-55 qula), seriozuli (IQ 
daaaxloebiT 25-40 qula), Rrma (IQ _ 25 qulaze naklebi). gonebrivi CamorCenilo-

bis diagnozis dasasmelad aucilebelia, rom bavSvi samive niSans Seesabamebodes.  

naklebi simZimis gonebrivi CamorCenilobis pirebi SeiZleba sazogadoebis sasarge-

blo wevrebi gaxdnen; imaTac ki, visac seriozuli da Rrma darRvevebi aqvT, Seu-

ZliaT, iswavlon da specialuri momzadeba gaiaron. normaluri da zogjer saSua-

loze maRali inteleqtis bavSvebsac SeiZleba SezRuduli hqondeT swavlis unari; 

problemebi swavlis konkretul specifiur sferosTan aris dakavSirebuli. kiTx-

vis unaris darRveva (disleqsia), weris unaris darRveva (disgrafia) da maTemati-

kuri unaris darRveva (diskalkulia) DSM-IV -is Tanaxmad, daswavlis unaris dar-

Rvevis mTavari maCvenebelia. hiperaqtiurobis /yuradRebis deficitis sindromi 

kognitur-qceviTi darRvevaa; is xSirad medikamentozuri mkurnalobiT an qceviTi 

Terapiis meSveobiT gamoswordeba xolme. hiperaqtiurobis 3 ZiriTadi simptomia: 

1) yuradRebis darRveva; 2) maRali aqtiuroba; 3) impulsuroba.

6  DSM – diagnostikuri da statistikuri gonebrivi CamorCenilobis saxelmZRvanelo, romellic Seqm-
nilia amerikis fsiqiatrTa asociaciis mier. DSM-I  gamoqveynda 1952 wels.  amJamad xelmZRvaneloben DSM-IV-is 
versiiT da mimdinareobs muSaoba mexuTe versiaze, romelic savaraudod 2013 wels gamoicema. saxelmZRvanelo 
farTod gamoiyeneba msoflios mraval qveyanaSi fsiqiatrebis, eqimebis, mkvlevarebis, janmrTelobis dazRvevisa 
da farmacevtuli kompaniebis, aseve, politikis Semqmnelebis mier. 
7  IQ – Inteligence Qoutient – azrovnebis koeficienti – meTodi, romelic gamoiyeneba Tanamedrove bavSvis az-
rovnebis Sesafaseblad.  IQ  aris qula, romelic dgindeba azrovnebis Sefasebis sxvadasxva testis Sedegebidan. 
aRniSnuli meTodi Seqmna germanelma fsiqologma, uiliam sternma 1912 wels. 
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fsiqosocialuri ganviTareba

Sua bavSvobaSi bavSvis socialuri samyaro mniSvnelovnad farTovdeba. fsiqo-

socialuri ganviTarebis mniSvnelovani aspeqtebia:

pirovnebis ganviTareba

•	 bavSvis warmodgena sakuTar Tavze ufro realisturi, rTuli da organize-

buli xdeba; am warmodgenis didi nawili sakuTari Tavis sxvebTan Sedarebidan 

momdinareobs;

•	 bavSvebi sxvadasxva xerxiT SeimuSaveben da inarCuneben dadebiT TviTSefase-

bas; bevri maTganisTvis didi mniSvneloba aqvs skolaSi warmatebas;

•	 namdvili warmatebisas adekvaturi Seqeba bavSvis  TviTSefasebas aum-

jobesebs.

ojaxis gavlena

•	 mSoblis meTvalyureoba kvlav mniSvnelovania;

•	 yvelaze ufro Sesaferisi qcevaa, roca mSobeli bavSvs exmareba,  TviTregu-

laciuri qcevis gamomuSavebasa da swavlaSi. amas ki xels uwyobs mSoblis  av-

toriteti;

•	 arasrul ojaxSi bavSvis aRzrda uamrav stresTanaa dakavSirebuli; bevri ase-

Ti ojaxi siRaribeSi cxovrobs da samomavlod bavSvebs mdgomareobis gaum-

jobesebis cota SesaZlebloba aqvT;

•	 ganqorwinebisas  xSirad iCagrebian bavSvebi; isini ver eguebian mSoblebis 

erTmaneTTan urTierTobis gawyvetis faqts da qcevis negatiur formebs mi-

marTaven; 

•	 arsebobs 3 faqtori, romlebic mSobelTa ganqorwinebaze bavSvis reaqcias 

gansazRvraven: ganqorwinebisas mSobelTa uTanxmoebis done, bavSvis yovel-

dRiur cxovrebaSi aqtualur cvlilebaTa raodenoba da bavSvi-mSoblis 

damokidebulebis buneba;

•	 mSoblis xelaxali qorwinebisas bavSvi dedinacvlis an maminacvlis gaCenaze 

SeiZleba dadebiTadac reagirebdes  da uaryofiTadac. 

TanatolebTan urTierToba, socialuri kontaqtis unari

•	 bavSvebis megobrul urTierTobas uamravi pozitiuri efeqti aqvT; megobru-

li urTierToba am asakSi, rogorc wesi, `saukeTeso megobris” SeZenas gulisx-

mobs; mogvianebiT Cndeba jgufuri megobruli urTierToba;

•	 TiTqmis yvela bavSvs calmxrivi megobruli urTierToba aqvs; ormxrivoba Se-

darebiT naklebadaa gamoxatuli;

•	 TanatolTa gundi jgufur wesebs emorCileba; TanatolTa jgufSi zogi bavS-

vi lideria, zogi _ daqvemdebarebuli;

Tavi VI
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•	 TanatolTa jgufebSi arian popularuli da arapopularuli bavSvebi; popu-

laroba da statusi TanatolTa jgufSi  bavSvis mravali TaviseburebiTa da 

misi qceviT ganisazRvreba;

•	 TanatolTa jgufi bavSvze zemoqmedebs da jgufuri normebis dacvas aiZu-

lebs;  diskriminaciis safuZvelia is, rom jgufSi arseboben `Tavisianebi~ da 

`sxvebi~, Sesabamisad, zogi sasurveli xdeba, zogic _ moZulebuli.

yvelaze mTavari: sayuradReboa, rom am periodSi bavSvis ganviTareba-

ze pasuxismgebloba mSoblebTan erTad skolasac ekisreba.  skolaSi SesvliT 

mxolod Semecnebisa da aRiarebis moTxovnilebani ki ar yalibdeba, aramed 

pirovnulobis grZnobac viTardeba.

gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces  Semdeg simptomebs, romlebic 

bavSvis ganviTarebis seriozul problemebze miuTiTeben:

•	 ufro patara asakis bavSvisTvis damaxasiaTebeli qceva (magaliTad, Sardis 

Seukavebloba saskolo asakSi);

•	 gulCviloba an cudi guneba-ganwyobileba;

•	 xSiri somaturi Civilebi (Tavis, muclis, kunTebis tkivili, daRliloba);

•	 swavlasTan, megobrebTan, sportTan dakavSirebiT mudmivi SiSi an wuxili;

•	 adamianebisa da cxovelebis mimarT agresiuli qceva, nivTebis gafuWeba.

6.4 mozardoba da siymawvile (11-12 wlidan 18-21 wlamde)

sazogadoebaSi, sadac mozardobis asaki SedarebiT xanmoklea, Cveulebriv, 

simwifis asakSi gadasvlis ritualebi arsebobs. mozardebze mniSvnelovan gavle-

nas axdens Tanadrouli socialuri garemo, agreTve masobrivi informaciis saSua-

lebebi.

fizikuri ganviTareba da adaptacia

fizikuri ganviTarebis Taviseburebebi:

•	 endokrinuli jirkvlebis inicirebiT mkveTrad izrdeba hormonTa raodeno-

ba; es ki mozardis intensiur ganviTarebas, SemdgomSi ki pubertetis dawye-

basTan dakavSirebul cvlilebebs iwvevs; 

•	 mozardebisaTvis damaxasiaTebeli garkveuli mouxeSaoba zrdis asimetriu-

lobasTanaa dakavSirebuli;

•	 kanqveSa cximis dagroveba uSualod intensiuri ganviTarebis win SeiniSneba 

rogorc qalebSi, ise mamakacebSi; mas umetesad mxolod qalebi inarCuneben;

•	 mamakacebSi sqesobrivi momwifeba testosteroniT stimulirdeba; qalebSi 

aseTi hormonia estrogeni da progesteroni;

•	 hipofizi zrdis hormonebis gamomuSavebas aregulirebs;
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•	 pubertetis dadgomis dro arsebiTad gansxvavebulia; dReisaTvis misi dawye-

bis saSualo asaki mcirdeba;

•	 pirveli menstrualuri cikli xSirad araregularulia da fizikuri da emo-

ciuri problemebi axlavs;

•	 mozardebi yuradRebiT adevneben Tvals TavianT sxeuls; biWebi, ZiriTadad, 

sakuTar Zalas akvirdebian, gogonebi _ wonas;

•	  nervuli anoreqsia da bulimia mozard gogonebSi ufroa gavrcelebuli, vi-

dre biWebSi;

•	 sakuTari sxeuliT ukmayofiloni arian vaJebic da gogonebic da xSirad raRa-

cis Secvlis survili aqvT;

•	 adre momwifebul biWebs TanatolTa Soris xSirad garkveuli upiratesoba 

aqvT; gogonebSi naadrev momwifebas dadebiTi mxareebic aqvs da uaryofiTic.

seqsualuri ganwyoba da qceva

•	 seqsualurma revoluciam qalebisaTvisac da mamakacebisaTvis seqsisadmi 

liberaluri damokidebuleba da seqsualuri qcevis variaciebi moitana; 

rasac Tan axlavs orsulobis SemTxvevaTa da veneriul daavadebaTa ricxvis 

zrda;

•	 masturbaciisadmi damokidebuleba ufro liberaluri xdeba; istoriulad, 

biWebSi gogonebze ufro xSiria  masturbaciis SemTxvevebi;

•	 pirveli sqesobrivi kavSiris asaki damokidebulia sqesze da imazec, ram-

denadaa orientirebuli mozardi swavlaze;

•	 seqsualur aqtiurobasa da TviTpativiscemas Soris urTierTkavSiri sqesis 

mixedviT gansxvavdeba;

•	 mSoblebisa da Svilebis urTierTobebma, sxva ojaxurma faqtorebma SesaZloa 

mozardTa seqsualur aqtiurobaze imoqmedos;

•	 imaT, vinc adre mwifdeba, adreuli seqsualuri aqtiurobisken aqvT tenden-

cia; zogadad, biWebSi SedarebiT adreuli seqsualuri aqturoba SeiniSneba, 

vidre gogonebSi;

•	 seqsualuri Zaladoba Zlieri travmaa gogonebisTvisac da biWebisTvisac;

•	 mSoblis funqciebis Sesruleba, Cveulebriv, ukiduresad Znelia mozardebi-

saTvis da maT cxovrebaze mniSvnelovan gavlenas axdens.

SemecnebiTi ganviTareba

SemecnebiTi ganviTarebis cvlilebebi mozardobis asakSi Semdegia:

•	  operaciuli azrovneba abstraqciis unariT, hipoTezaTa Tanmimdevruli da 

sistematuri SemowmebiT da winaswari dagegmvis gazrdili SesaZleblobiT xa-

siaTdeba;

•	 kognituri sferos gaumjobeseba gavlenas axdens imaze, Tu rogor xedaven 
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mozardebi socialur samyaros da sakuTar Tavs; saerTod, maTi Sexedulebebi 

kulturul Rirebulebebsa da sazogadoebaze ufro rTuli da gaazrebuli 

xdeba;

•	 adreuli bavSvobis egocentrizmi mozardobis asakSi isev brundeba, Tumca 

sxva formiT.

socialuri ganviTareba

socialuri ganviTarebis Taviseburebebia:

ojaxis dinamika

•	 mozardebsa da maT mSoblebs Soris konfliqtebi Cveulebriv umniSvneloa; 

Taobebs Soris xSiri urTerToba ojaxuri konfliqtebis gadaWras uwyobs 

xels;

•	 dedebi da mamebi sxvadasxvagvarad zemoqmedeben mozardebze, maTi qcevis Tav-

iseburebebidan da miznebidan gamomdinare;

•	 mozardobis periodSi bavSvis aRzrdisaTvis yvelaze efeqturia aRmzrdelis 

avtoriteti;

•	  ojaxuri movaleobebi da pasuxismgebloba gansxvavebulia ojaxebSi, sadac 

orive mSobeli muSaobs da sadac erTi mSobeli muSaobs; es aseve damokidebu-

lia bavSvis sqesze.

urTierTobebi

•	 mozardebi TanatolebTan met dros atareben, vidre ojaxTan;

•	 TanatolTa jgufi aucilebelia socialuri unaris ganviTarebisaTvis;

•	 sxvadasxva socialuri mdgomareobis Sedareba Zlierdeba; pirovnebis ganvi-

Tarebaze gavlenis garda, es samegobro urTierTobis Camoyalibebzec moqme-

debs;

•	 mozardebis didi nawili `martoxelaa~, TanatolTa jgufs ar uerTdeba; amas 

SeiZleba sxvadasxva mizezi hqondes;

•	 mozardebi xSirad erTmaneTs ver uTavseben Tanatolebisa mSoblebis moTxo-

vnebs; 

mozardobis asakis siZneleebia.

•	 avanturistulad da sakuTari momavlis sazianod mozardTa mcire nawili 

iqceva. maTi umetesoba mizandasaxulad xarjavs dros;

•	 sarisko qcevis mizezebi mravalgvaria; xSirad did rols asrulebs person-

aluri miTi, biologia/genetika, socialuri garemocva;

•	 SeiZleba gaCndes nikotinisa da alkoholis moxmarebis saSiSroeba; 

•	 alkoholi mozardTa Soris yvelaze popularuli fsiqoaqtiuri nivTierebaa. 

amasTan misi moxmareba mravalricxovan pirovnul da sociokulturul fa-
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qtorebzea damokidebuli;

•	 mozardebi xSirad moixmaren marixuanasac; sxva preparatebs maTi maRali fa-

sis gamo naklebad iyeneben; 

•	 sociologiuri da fsiqologiuri faqtorebis gavleniT mozardebma SeiZleba 

seriozuli danaSauli Caidinon.

stressa da depresiasTan gamklaveba mozardobis periodis erT-erTi mni-

Snvelovani amocanaa. 

•	 depresia xSirad ukavSirdeba TviTmkvlelobaze fiqrs da mis mcdelobas, 

agreTve sxva darRvevebs:  anoreqsias8 da bulimias9; xSirad Znelia, depresiis 

mizezisa da sxva darRvevebTan misi kavSiris gansazRvra;

•	 ojaxuri, socialuri da pirovnuli faqtorebi mozardSi depresiis risks zr-

dian; mniSvnelovani pirovnuli faqtorebia sakuTari Tavis pativiscemis da-

kargva, agreTve mozardis sqesTan dakavSirebuli problema;

•	 kargi ojaxuri urTierToba, raimeSi Tavdajerebuloba da sxvaTa mimarT pa-

suxismgeblobis grZnoba stresisa da depresiisagan icavs mozards.

yvelaze mTavari: am periodSi gansakuTrebiT mniSvnelovania, mSoblebma 

gonivrulad marTon wonasworoba mozardis gakontrolebasa da mis damoukide-

blobas Soris. 

gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces  Semdeg simptomebs, romlebic ba-

vSvis ganviTarebis seriozul problemebze miuTiTeben:

•	 Cveuli saqmianobebisadmi interesis dakargva;

•	 akviatebuli azrebi kvebis, dietis da wonis Sesaxeb;

•	 sakuTari Tavis dazianebebi an xSiri saubrebi sikvdilze, TviTmkvlelobaze;

•	 tyuilebi da saxlidan nivTis moparvis SemTxvevebi;

•	 myari afeqturi mdgomareoba, xangrZlivi emociuri reaqciebi.

6.5 bavSvis ganviTarebis damcavi da risk-faqtorebi

bavSvis ganviTarebaze erTdroulad zemoqmedebs rogorc damcavi, ise ri-

skfaqtorebi (araRirseuli mopyroba ojaxSi, dacinva, uxeSoba skolaSi, emociuri 

travmebi). Ddamcavi faqtorebi ganviTarebis darRvevis risks amcireben, negatiur 

jaWvur reaqcias amuxruWeben, TviTSefasebas da sakuTari Tavis pativiscemas aya-

libeben.

8  anoreqsia – madis SegrZnebis  Semcireba

9  bulimia – kvebis darRveva
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damcavi faqtorebia:

ojaxi

•	 Zlieri pozitiuri kavSiri Tundac erT mSobelTan, naTesavTan;

•	 ndobaze damyarebuli urTierToba ojaxSi.

skola/samsaxuri

•	 gamorCeuli unari Tundac erT saskolo saganSi;

•	 gamorCeuli interesi Tundac erTi profesiisadmi;

•	 Tundac erTi saqmianobis siyvaruli: wera (Tundac dRiuris), kiTxva; 

•	 SromiTi Cvevebi;

•	 oratoruli niWi.

fsiqologiuri Taviseburebebi 

•	 iumoris grZnoba;

•	 stresul situaciebTan Seguebis unari;

•	 pozitiuri cxovrebiseuli movlenebiT siamovnebis unari;

•	 sakuTari grZnobebis gamoxatvisa da sxvisi grZnobebis amocnobis unari;

•	 ndobis grZnoba.

 megobrebi

•	 Tundac erTi megobris SeZena;

•	 megobrebTan kamaTis unari;

•	 TanatolebSi simpaTiis gamowvevis unari;

•	 sapirispiro sqesis bavSvebTan urTierTobis unari.

 

morali/eTika

•	 eTikuri Rirebulebebi;

•	 morwmuneoba.

sxva

•	 SemoqmedebiTi/artistuli niWi;

•	 Tundac erTi hobi (gataceba);

•	 klasgareSe wreebSi, axalgazrdul jgufebSi gaerTianeba;

•	 sportiT daintereseba.

riskfaqtorebia:

ojaxisaTvis damaxasiaTebeli riskfaqtorebi

•	 fsiqiatriuli diagnozi, gonebrivi ganviTarebis Seferxeba;

•	 mZime avadmyofoba, hospitalizacia;

•	 mSoblebis antisocialuri, kriminaluri qceva;
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•	 Zaladoba, konfliqtebi, fizikuri safrTxe ojaxSi;

•	 mwvave krizisi, umuSevroba ojaxSi;

•	 ganqorwineba, patimroba, emigracia;

•	 yofiTi problemebi ojaxSi.

socialuri riskfaqtorebi

•	 axlo garemocva: kriminali, alkoholi, narkotikebi, prostitucia;

•	 megobrebis uaryofiTi gavlena;

•	 usaqmuroba, dabali ganaTleba da kultura;

•	 interesebis siRaribe.
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Tavi VII: bavSvis ganviTarebis Teoriebi

es Tavi mimoixilavs bavSvis ganviTarebis fsiqodinamikur, humanistur da Ta-

namedrove Teoriebs. fsiqodinamikuri Teoriebidan ganxilulia froidis fsiqoa-

nalizis Teoria, eriqsonis fsiqosocialuri Teoria da adleris individualuri 

fsiqologiis Teoria. humanisturi Teoriebidan mocemulia abraham maslous mo-

tivaciis Teoria, xolo ganviTarebis Tanamedrove Teoriebidan, mijaWvulobisa 

da sicocxlisunarianobis Teoriebi. Tavi socialur muSakebs awvdis informacias, 

am Teoriebis ZiriTad postulatebze, rac maT daexmarebaT bavSvebis ganviTarebis 

Sefasebis procesSi. 

7.1  fsiqodinamikuri Teoriebi

Ffsiqodinamikuri Teoriebi aerTianebs froidis fsiqoanalizis Teorias, 

eriqsonis fsiqosocialuri ganviTarebis Teorias da adleris individualur 

fsiqologias. 

froidi _ fsiqoanalizis Teoria

fsiqodinamikur TeoriaTa fuZemdebelia avstrieli eqimi zigmund froidi 

(1856-1939). SeiZleba iTqvas, rom froidi pirveli mecnieri iyo, romelic ganvi-iyo, romelic ganvi-

Tarebis Teoriaze muSaobda.

fsiqoanalizis Teoriis Seqmnisa da ganviTarebisas froidma, ZiriTadad, misi 

pacientebis klinikur SemTxvevaTa analizi da sakuTari bavSvobis mogonebebi gam-

oiyena. `fsiqoanalizi~ aris Teoria, romelic pacientis `suls~ (berZn. `fsiqe~) 

aanalizebs.

pirovnebis komponentebi

bavSvs dabadebisTanave marTavs idi _ pirovnebis primitiuli, egoisturi 

komponenti. idi aris `cxoveli~ Cvens SigniT. is adamianis biologiuri impulsebis 

wyaroa. esaa instinqturi survilebi, romelTa raime gziT dakmayofileba aucile-

belia. es impulsebi sakvebis, wylis da sxva sasicocxlod aucilebeli resursebis 

miRebasa da seqsualuri moTxovnilebis dakmayofilebiskenaa mimarTuli; yvela er-

Tad isini sasicocxlo instinqtebs Seadgenen, romlebsac froidma erosi uwoda. 

isini idis mamoZravebeli Zalebia. sasicocxlo instinqtebi siamovnebis principiT 

moqmedeben: isini saswrafod dakmayofilebasa da tkivilis aridebas moiTxoven. 

idis mamoZravebel Zalad SemdgomSi froidma sikvdilis instinqtis, Tana-

tosis, cneba Semoitana. sikvdilis instinqtebi  gansazRvraven yoveli adamianis  

sikvdilTan dakavSirebul sakiTxebs, agreTve agresiasa da destruqciulobas, 

romlebic, froidis azriT, Tandayolilia. 

Cveni cxovrebis didi nawili agresiul da seqsualur impulebs emorCileba, 

Cven ki mudmivad unda veZeboT maTi gamoxatvis socialurad misaRebi xerxebi. idi 
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adamianis Sinagani samyaros gacilebiT didi struqturis, aracnobieris nawilia, 

romelic, froidis azriT, praqtikulad mTel Cvens qcevas marTavs, Cveni cnobiere-

bis  uSualo monawileobis gareSe. 

idis safuZvelze TandaTanobiT viTardeba ego, romelic impulsebTan muSao-

bis `sruluflebian warmomadgenlad~ iqceva. ego  gacnobierebuli fsiqikuri 

moqmedebaa. es aris is, rasac Cven vacnobierebT, razec drois nebismier momentSi 

vfiqrobT. ego aseve gansazRvravs  idis impulsebsa da gare samyaros  moTxovnebis  

urTierTSeTanxmebas. magaliTad, Tu idi sqesobrivi ltolvis impulss uSvebs, egom 

is rogorRac unda daamuSavos. amdenad, ego realobis  Sesatyvisad moqmedebs da 

mudmivad cdilobs, impulsebi da sxva aracnobieri Zalebi gare samyaros moTxov-

nilebebTan da SezRudvebTan Searigos. ego gansazRvravs dacvis meqanizmebsac. 

dacvis meqanizmi _ SfoTvis Semcirebis an, ukidures SemTxvevaSi,  SeniRbvis 

saSualebaa. maTgan yvelaze mniSvnelovani meqanizmia gamodevna. es aris procesi, 

romlis meSveobiT ego miuRebel da daukmayofilebel impulsebs, adre Cadenili 

saqcielisaTvis danaSaulis grZnobas, agreTve pirovnebisTvis usiamovno azrebsa 

da mogonebebs aracnobierSi `fuTavs~. es azrebi gaucnobiereblad arsebobs da  

individis SfoTvis mizezad rCeba. 2 wlis asakidan Cven aracnobierSi vagrovebT 

`gamodevnil masalas~, romelic Semdeg mTeli cxovrebis manZilze CvenSi garkveul 

gancdebs iwvevs. 

adreul bavSvobaSi  egodan superegos gamoyofis procesi iwyeba. superego 

ori nawilisagan Sedgeba. pirveli nawili aris is, rasac Cven sindiss vuwodebT. esaa 

Sinagani xma, romelic gvafrTxilebs, Tu ra ar unda gavakeToT. meore nawilia ide-

aluri ego. aq Sedis Cveni warmodgena sakuTar Tavze da is, Tu ra da vin gvinda, vi-

yoT. SeiZleba iTqvas, rom superego moralurobis principis CarCoebSi moqmedebs. 

is dinamikurad urTierTzemoqmedebs idTan da egosTan. magaliTad, Tu idi sqeso-

brivi ltolvis impulss uSvebs da ego misi dakmayofilebis raime xerxs igonebs, 

superego SeiZleba Caerios, Tuki ar iwonebs imas, ris gakeTebasac ego apirebs. 

rogor SeiZleba Caerios superego? muqaris da SesaZloa, SfoTvis, sircx-

vilisa da danaSaulis Zlieri grZnobebis gaCeniT. mTliani pirovnebis konteqst-

Si froidis mier gamoyofili sami komponenti sxvadasxvagvarad SeiZleba ganvi-

Tardes. magaliTad, adamians, romelsac `Zlieri~ idi da `susti~ superego aqvs, 

Tavisi qcevis moralurobisa da eTikurobis mudmivi gakontroleba ar SeuZlia. 

adamiani, romelsac superego zedmetad aqvs ganviTarebiuli, mudmivad itanjeba 

danaSaulis grZnobiT. is yvelafers SfoTviTa da sifrTxiliT ekideba. 

pirovnebis ganviTarebis stadiebi 

froidma gamoyo ganviTarebis fsiqoseqsualuri stadiebi. aq ZiriTadi yura-

dReba erogenul zonebzea mimarTuli, romlebic ganviTarebis pirveli ramdenime 

wlis ganmavlobaSi gadanacvldeba. erogenuli zona aris sxeulis garkveuli ubani, 
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romlis stimulacia siamovnebis intensiur gancdas iwvevs. 

froidi Tvlida, rom pirovnebis safuZvlebi sabolood adreul bavSvobaSi, 

pirveli 3 stadiis ganmavlobaSi  formirdeba. 

fsiqoseqsualuri stadiebis gavlisas SesaZlebelia fiqsaciebi, romlebic 

pirovnebaze mTeli Semdgomi cxovrebis ganmavlobaSi zemoqmedebs. fiqsaciebi esaa 

ganviTarebaSi `Seferxebebi~, romlebic mozrdil adamianebs ubiZgeben, kvlav bavS-

vobisdroindeli xerxebiT eZebon siamovneba. magaliTad, Tu romelime Cvils Zalian 

bevrs an Zalian cotas aWmevdnen, mozrdilobaSi is SeiZleba, xSirad ReWavdes kevs, 

svamdes, eweodes an bevrs laparakobdes. 

fsiqoseqsualuri ganviTarebis stadiebi

oraluri stadia _ (dabadebidan 1-1,5 wlamde)

Cvili siamovnebas da kmayofilebas, ZiriTadad pirisa da tuCebis stimula-

ciiT iRebs. 

fiqsaciis magaliTi: oralur-inkorporaciuli (Semwovi) _ aseTi individi, 

ZiriTad, siamovnebas iseTi moqmedebebisagan iRebs, rogoricaa Wama, sma da moweva. 

analuri stadia _ (1-1,5 wlidan 3 wlamde)

bavSvi siamovnebasa da dakmayofilebas, ZiriTadad, gamoyofis funqciis rea-

lizaciiT iRebs. 

fiqsaciis magaliTi: analur-retentiuli (Semakavebeli) _ amgvar  pirovne-

bas iseTi Tvisebebi axasiaTebs, rogorebicaa siZunwe, sijiute, agreTve, `emociuri 

Sekruloba~ da grZnobebis gamoxatvis sirTuleebi. analur-eliminaciuri (gamom-

devni) _ adamians `emociuri faRaraTi~ axasiTebs, mas sakuTari azrebisa da grZno-

bebis Sekaveba-Sefarva ar SeuZlia.

faliuri stadia – (3-dan 5-6 wlamde)

erogenuli zona genitaliebis ubanSi gadainacvlebs, seqsualuri xdeba. mTa-

vari sakiTxi, romlis gadaWra aucilebelia, mdgomareobs oidiposis kompleqsSi an 

eleqtras kompleqsSi. kompleqss Tebes legendaruli mefis saxeli ewoda, romel-

mac uneblieT mokla mama da colad sakuTari deda SeirTo. froidi Tvlida, rom am 

stadiaze biWebs dedisadmi uCndebaT seqsualuri ltolva, xolo Semdgom ki SiSi, 

rom mama mas am ltolvisaTvis daasaWurisebs. TandaTanobiT biWi Tavs mamasTan 

aigivebs, cdilobs hgavdes mas, gansakuTrebiT moralur principebSi. amgvar qce-

vas safuZvlad udevs biWis idea, rom mama ar daasaWurisebs, Tuki is zustad mamis 

msgavsi iqneba. amdenad, biWis superego oidiposis kompleqsis Sedegad viTardeba. 

gogonebis SemTxvevaSi esaa  eleqtras kompleqsi _ gogonas mamisadmi sqesobrivi 

ltolva da penisisadmi Suri uCndeba, rac mamis penisis dauflebis survils iwvevs. 

TandaTanobiT is am konfliqts simbolurad wyvets, an dedasTan Tavis gaigivebiT, 

an _ imediT, rom biWs dabadebs. amasTan, kastraciis SiSs gacilebiT safuZvliani 

motivacia aqvs, vidre penisisadmi Surs. amitom misi meSveobiT gogonebi gacilebiT 
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nakleb moralur da pirovnul eTikur principebs iZenen.  Eeleqtras kompleqsis Se-

degad, qalebs susti superego aqvT. 

latenturi stadia – (5-6-dan 12 wlamde)

seqsualuri impulsebi Tvlemen.

genitaluri stadia (12 wlidan zemoT)

mozardobis asakSi SesvlasTan erTad seqsualuri impulsebi  upiratesi xdeba. 

eriqsoni – fsiqosocialuri ganviTarebis Teoria

erik eriqsoni (1902-1994) neofroidistad iTvleba. Eeriqsoni, umTavresad, pi-

rovnebis formirebaSi socialuri urTierTzemoqmedebis rols gamohyofda. 

eriqsonis Teoriis amosavali cneba egoidenturoba  imis gagebas emsaxureba, 

Tu rogor xedavs adamiani sakuTar Tavs  da rogoria obieqturad.  yoveli Cven-

ganis raRac  garkveuli nawili im garemozea dafuZnebuli, romelSic vizrdebiT. 

Tavidan Cvens pirovnul Camoyalibebas maTTan urTierTdamokidebuleba gansazR-

vravs, vinc CvilobaSi Cvenze zrunavs, xolo Semdgom, Cveni zrdisa da momwifebis 

Sesabamisad,  ojaxs gareT sxva adamianebTan urTierToba. 

eriqsonis Teoria gviCvenebs, Tu ris gakeTeba SeuZliaT mSoblebsa da sxva 

adamianebs bavSvis jansaRi ganviTarebisaTvis, agreTve, imas, Tu ra SeuZlia  Tvi-

Ton bavSvs. 

fsiqosocialuri ganviTarebis stadiebi eriqsonis mixedviT

ndoba an undobloba (dabadebidan 1 wlamde)

imis mixedviT, Tu rogor uvlian bavSvs CvilobaSi, garemomcveli samyaro im-

saxurebs an ar imsaxurebs mis ndobas. Tu misi saWiroebebi kmayofildeba, mas zrun-

viTa da yuradRebiT ekidebian, mis mimarT sakmaod  principulebi arian, bavSvi gare-

momcvel samyaros usafrTxod miiCnevs da endoba mas. meore mxriv, Tu garemomcveli 

samyaro tkivils ayenebs mas, stress iwvevs da mis usafrTxoebas emuqreba, bavSvi cxo-

vrebisagan amis miRebas swavlobs da Tvlis, rom es samyaro ndobas ar imsaxurebs. 

damoukidebloba an sircxvili da eWvi (1-dan 3 wlamde)

siarulis dawyebasTan erTad bavSvebi TavianTi sxeulis SesaZleblobebsa da 

misi marTvis saSualebebs aRmoaCenen. isini damoukideblad Wamasa da Cacmas, tu-

aletiT sargeblobas swavloben da gadaadgilebis axal xerxebs iTviseben. roca 

bavSvi raimes damoukideblad gakeTebas axerxebs, is Tavdajerebulia da grZnobs, 

rom skuTari Tavis kontroli SeuZlia; magram Tu bavSvs mudmivad warumateblobe-

bi aqvs da amisTvis mas sjian an usufTaos, binZurs, mouxerxebels, cuds uwodeben, 

is sircxvilsa da sakuTar ZalebSi daeWvebas eCveva.
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iniciativa an danaSaulis grZnoba (3-dan 6 wlamde)

bavSvebs kvleviTi aqtiuroba sakuTari sxeulis gareT gadaaqvT. isini igeben, 

rogor aris mowyobili samyaro da rogor SeiZleba masze zemoqmedeba. samyaro maT-

Tvis rogorc realuri, ise warmosaxuli adamianebisa da nivTebisagan Sedgeba. Tu 

maTi kvleviTi saqmianoba mTlianobaSi Sedegiania, bavSvebi adamianebTan  da nivTe-

bTan urTierTmoqmedebis konstruqciul saSualebebs iTviseben, iniciativianebi 

xdebian. xolo Tu maT mkacrad akritikeben an sjian, isini sakuTari saqcielis gamo 

xSirad Tavs damnaSaved grZnoben.

Sromismoyvareoba an arasrulfasovnebis grZnoba (6-dan 12 wlamde)

skolaSi, saxlSi da TanatolTa Soris bavSvebi mravalricxovan unar-Cvevas 

iZenen. sxvadasxva sferoSi bavSvis kompetenturobis realur zrdasTan erTad 

`me~-s SegrZneba mniSvnelovnad mdidrdeba. sul ufro met mniSvnelobas iZens saku-

Tari Tavis Sedareba TanatolebTan. gansakuTrebiT didi ziani moaqvs sakuTari Ta-

vis negatiur Sefasebas sxvebTan Sedarebisas.

TviTSegneba an dabneuloba (rolebis aRreva) (12-dan 18 wlamde)

siymawvilis dadgomamde bavSvebi sxvadasxva rols aRmoaCenen xolme _ moswa-

vlis an megobris, ufrosi Zmis an dis, sportsmenis an musikosis da a.S. mozardo-

bisa da siymawvilis periodSi mniSvnelovania am sxvadasxva rolSi garkveva da erT 

mTlian identurobaSi, TviTSegnebaSi maTi integrireba. mozardebi, ZiriTad, Rire-

bulebebs eZeben, romelebic  yvela am rols moicavs. zogjer isini or mniSvnelovan 

rols an sapirispiro RirebulebaTa sistemebs Soris seriozuli konfliqtis gada-

Wras ver axerxeben, Sedegi   ki pirovnebis difuziaa (gafantuloba).

intimuroba (siaxlove) an izolacia (18-dan 40 wlamde)

ganviTarebis  mTavari winaaRmdegobaa konfliqti siaxlovesa da izolacias So-

ris. siaxlove gacilebiT mets Seicavs, vidre ubralod seqsualuri siaxlove. es aris 

unari, nebismieri sqesis meore adamians Cveni `sulis~ nawili mivceT, da am dros saku-

Tari  `me~-s dakargvis ar gveSinodes. amgvari axlo urTierTobis damyarebisas warma-

teba imazea damokidebuli, Tu rogor iyo gadaWrili zemoaRniSnuli 5 konfliqti. 

produqtuloba an stagnacia (40-dan 65 wlamde)

mas Semdeg, rac wina konfliqtebi nawilobriv gadaWrilia, SeiZleba meti yu-

radReba davuTmoT, davexmaroT sxva adamianebs. mSoblebi am dros xSirad arsebo-

biss sazriss imaSi pouloben, rom TavianT Svilebs exmarebian. zogma adamianma SeiZ-

leba Tavisi energia socialuri problemebis gadaWrisken  mimarTos. xolo Tu wina 

konfliqtebi ar aris gadaWrili, es sakuTar Tavze zedmet  mzrunvelobas iwvevs: 

sakuTari  janmrTelobis gamo metismeti wuxili, sakuTari survilebis dauyovne-

bliv dakmayofilebisken swrafva, sakuTari simSvidis dacva da a.S.
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integrirebuloba (egos mTlianoba) an sasowarkveTa (65 wlidan zemoT) 

sicocxlis bolo etapebze adamianebi, Cveulebriv, ganvlil cxovrebas ga-

daxedaven da axleburad afaseben xolme. Tu adamiani kmayofilebas ganicdis imis 

gamo, rom ganvlili cxovreba azriTa da movlenebSi misi aqtiuri monawileobiT 

iyo savse, Sedegad mas egos mTlianobis gancda eufleba. xolo Tu adamiani Tvlis, 

rom cxovrebam uazrod, fuWad Caiara da man bevri SesaZlebloba gauSva xelidan, 

mas  sasowarkveTa Seipyrobs.

eriqsoni Tvlida, rom yoveli stadia imis safuZvelze igeba, Tu ra iyo Seqmnili 

manamde. miuxedavad imisa, rom adamianma erT romelime etapze gakeTebuli arCevani 

SeiZleba SemdgomSi gadaafasos da Secvalos, jansaRi ganviTarebis aucilebeli pi-

robaa yoveli etapis krizisis `pozitiuri” daZleva. magaliTad, bavSvebs, romleb-

mac Cvilobis asakSi sakmarisi yuradReba da siyvaruli ver miiRes, amis kompensireba 

SeuZliaT, Tuki momdevno stadiebze  mometebuli yuradReba eqnebaT. normaluri 

ganviTarebisaTvis umjobesia, rom bavSvma Cvilobis periodSi yvelaferi miiRos, 

rac mas sWirdeba da es stadia garemomcvelTa mimarT ndobis gancdiT daasrulos. 

miuxedavad imisa, rom yoveli konfliqti `kritikulia” mxolod erT-erT stadiaze, 

is mTeli sicocxlis manZilze arsebobs. magaliTad, damoukideblobis moTxovnile-

ba gansakuTrebiT mniSvnelovania 1- dan-3 wlamde, magram mTeli cxovrebis manZilze 

adamianebma mudmivad unda amowmon TavianTi damoukideblobis xarisxi, romlis ga-

movlena yovelTvis SeuZliaT sxva adamianebTan urTierTobisas. 

alfred adleri – individualuri fsiqologia

avstrielma fsiqologma da fsiqiatrma alfred adlerma (1870-1937) fsiqi-

kuri daavadebebis Sesaxeb sakuTari koncefcia SeimuSava. am koncefciis Tanaxmad, 

fsiqikuri daavadeba aris arasrulfasovnebis grZnobiT gamowveuli   gaucnobie-

rebeli swrafva upiratesobisaken. arasrulfasovnebis grZnobas ki romelime fi-

zikuri sisuste an nakli iwvevs.

adlerma adamianis qcevaSi seqsualurobis rolis gadametebulad SefasebisaTvis 

froidis Teoria gaakritika. amis sapirispirod, man win wamoswia socialuri faqtore-

bis roli da ganacxada, rom  adamianis xasiaTs misi cxovrebis stili gansazRvravs. 

fsiqologiuri problemebis mqone bavSvebTan muSaobisas adleri cxovrebis 

stils  ikvlevda. is Tvlida, rom ojaxur ierarqiaSi  bavSvis mdgomareobas udidesi 

mniSvneloba aqvs misi pirovnuli CamoyalibebisTvis. 

pirveli Svili: Tavdapirvelad erTaderTi bavSvia ojaxSi, Semdeg am mdgo-

mareobis yvela upiratesobas da did Zalauflebas kargavs. meore mxriv, umcrosi 

bavSvebis fsiqologia gansazRvrulia maT cxovrebaSi pirvelis arsebobiT. ufros 

Svilebs xSirad axasiaTebT konservatiuloba (isini Tvlian, rom Zalaufleba imas 

unda darCes, visac hqonda). pirvel Svilebsa da dediserTebs inteleqtis ramdena-

dme maRali koeficienti aqvT; 
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meore Svili: misi `cxovrebis stili~ Zireulad gansxvavebulia. mas Tavidan-

ve hyavs lideri, romelsac ejibreba. is ar aRiarebs Zalauflebas da misi Secvla 

uyvars; misTvis damaxasiaTebelia dinamikis gancda da rbolaSi win `gavardna~; is 

cdilobs bunebisa da mecnierebis kanonebis Secvlas, Tavisi arsiT revolucione-

ria, amasTan ara imdenad politikaSi, ramdenadac socialur cxovrebaSi da gare-

momcvelebisadmi damokidebulebaSi. 

umcrosi Svili, nabolara: misi upiratesoba isaa, rom meore Svilisagan 

gansxvavebiT, is arasodes iqneba `Camogdebuli~.  is meores imiT hgavs, rom Zalian 

energiulia, cdilobs sxvebs ajobos. misi cxovrebis distanciur rbolaSic arian 

liderebi, magram is maT ar baZavs da misi cxovrebis stili ojaxis sxva wevrebis 

stilisagan gansxvavdeba (mewarmeebis ojaxSi _ poeti, maTematikosebis ojaxSi _ 

musikosi).  is yovelTvis unda gansxvavdebodes sxvaTagan. es swrafva SeiZleba gan-

xilul iqnas rogorc arasakmarisi gambedaoba. 

dediserTebis tragedia imaSia, rom bavSvobis wlebSi isini  yovelTvis oja-

xis yuradRebis centrSi iyvnen da axla yuradRebis centrSi yofna  maTi cxovrebis 

mizania.  miznisaken swrafvaSi isini  logikas ki ar misdeven, aramed TavianTi `cxo-

vrebis stils~.

aRsaniSnavia, rom ojaxur ierarqiaSi bavSvis poziciis mixedviT misi xasiaTis 

prognozireba garkveuli tendenciebis aRweraa. es araa kanonzomierebebi, romle-

bic yovel konkretul SemTxvevaSi aucileblad unda Sesruldes.

7.2 humanisturi Teoria – abraham maslous
motivaciis Teoria

H

amerikeli fsiqologi abraham maslou (1908-1970) humanisturi fsiqologiis 

fuZemdeblad iTvleba. man adamianis, rogorc mTliani sistemis, ganviTarebis kon-

cefcia Camoayaliba da misi umaRlesi gamovlinebebani (siyvaruli, Semoqmedeba, 

sulieri faseulobebi da sxva) gaaanaliza. 

masloum adamianis motivaciis ierarqiuli modeli Seqmna. motivaciis cne-

basTan axlos dgas iseTi terminebi, rogorebicaa moTxovnileba, mizani, survili, 

ltolva, swrafva. 

motivaciis ierarqiul modelSi masloum moTxovnilebaTa 5 ZiriTadi done 

gamoyo:

pirvel adgilzea fiziologiuri moTxovnilebebi. aq Sedis sakvebi, wyali, 

Zili, sxeulis temperaturis SenarCuneba, seqsualuri impulsebi.

meore adgilzea usafrTxoebisa da imediani momavlis rwmenis  moTxovni-

leba. maT Sorisaa: garemomcveli samyaros mxridan fizikuri da fsiqologiuri 

safrTxisagan dacvis  moTxovnileba da momavalSi fiziologiuri moTxovnilebis 

dakmayofilebis rwmena.
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mesame adgils socialuri  moTxovnilebebi ikavebs, romelsac Tanxmobis 

moTxovnilebasac uwodeben. es cneba iseT mdgomareobas gansazRvravs, roca ada-

miani vinmes an rames SeeTviseba da masTan TanxmobiT cxovrobs. 

meoTxe adgilzea pativiscemis, aRiarebis moTxovnileba, romelSic Sedis 

TviTpativiscemis, kompetenturobis, garemomcvelTa mxridan pativiscemis, aRia-

rebis moTxovnileba.

mexuTe adgilzea TviTgamoxatvis moTxovnileba, anu sakuTari potenciuri 

SesaZleblobebis realizaciisa da pirovnuli zrdis moTxovnileba. 

maslous Teoriis Sesabamisad, yvela  moTxovnileba SeiZleba mkacri ierar-

qiuli TanmimdevrobiT dajgufdes, anu fiziologiuri moTxovnilebebi, daculo-

bisa da usafrTxoebis moTxovnilebebi pirveladi moTxovnilebebia, xolo yvela 

danarCeni _ meoradi. amiT xazgasmulia, rom jer unda dakmayofildes qveda donis 

moTxovnilebebi, romlebic adamianis qcevaze axdenen gavlenas da mxolod amis Sem-

deg _ motivaciaze zemoqmedebs zeda donis saWiroebebi.    

drois gansazRvrul periodSi adamiani im moTxovnilebis dakmayofilebas 

Seecdeba, romelic misTvis yvelaze ufro mniSvnelovania. sanam zeda donis mo-

TxovnilebaTa dakmayofilebas Seudgeba, adamiani qveda donis moTxovnilebebs 

ikmayofilebs. adamiani, romelsac Sia, jer sakvebis moZiebas Seecdeba da mxolod 

amis Semdeg _ TavSesafris agebas. Semdeg ki is socialuri kontaqtebisa da moqme-

debebisaken swrafvas daiwyebs; Semdeg _ sxvaTa pativiscemis mopovebisken swraf-

vas. da mxolod mas Semdeg, rac adamiani Sinagan kmayofilebasa da garemomcvelTa 

pativiscemas igrZnobs, misi moTxovnilebebi potenciur SesaZleblobebTan erTad 

gaizrdeba. 

mokled rom vTqvaT, adamiani saWiroebaTa yovel momdevno doneze mxolod 

wina donis moTxovnilebaTa dakmayofilebis SemTxvevaSi gadadis. amitom bolo, 

TviTrealizaciis dones adamianTa mxolod mcire nawili, daaxloebiT 1% aRwevs, 

Tumca amis unari yvelas aqvs. 

masloum realizebuli adamianebis pirovnuli Taviseburebebi aRwera. am Ta-

viseburebaTa Soris gansakuTrebiT gamoyo damoukidebloba, SemoqmedebiTi niWi, 

samyaros filosofiuri aRqma, demokratiuloba urTierTobaSi, produqtuloba.

 

TviTrealizacia

aRiareba-dafaseba

siyvaruli-Tanxmoba

usafrTxoeba

fiziologiuri moTxovnilebebi

 ra unda gavakeToT, rom bavSvi aRvzardoT da ganvaviTaroT, misi  moTx-

ovnilebebi davakmayofiloT?
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Cveni saqmianobis piramida

vaZlevT gasaqans
movlenebze, romlebic mas exeba, SeuZlia 

sakuTari azris gamoTqma

vaqebT
vepyrobiT Rirseulad da vaqebT 

damsaxurebulad
vzrunavT

aris im adamianebTan, vinc uyvars da visac 
uyvars

vifaravT
misi usafrTxoeba yvela garemoSi 

uzrunvelyofilia
vuvliT

aqvs Sesaferisi sakvebi, sacxovrebeli adgili, 
ganaTleba da samedicino momsaxureba

7.3 ganviTarebis Tanamedrove Teoriebi

 ganviTarebis Tanamedrove Teoriebi Semdeg tendenciebs efuZneba:

•	 adamianis Tavis tvinis Seswavlisas uaxlesi teqnologiebis gamoyenebam 

gviCvena, rom tvini biofsiqosocialuri organoa, romelic mxolod meore 

adamianTan pirdapiri dialogisas formirdeba. genetikurad  gansazRvruli 

Tvisebebi mxolod garkveul socialur garemoSi realizdeba. jer kidev aq-

tualuria sakiTxi: romelia mTavari _ buneba Tu aRzrda?

•	 adreuli asakis gancdebi Tavis tvinis agebulebaze, mozrdilis unar-Sesa-

Zleblobebsa da xasiaTze gadamwyvet zegavlenas axdens;

•	 mijaWvulobis Teoria uaxlesi nevrologiuri aRmoCenebis axsnis sistemas 

warmoadgens;

•	 sicocxlisunarianobis Teoria negatiur garemo-pirobebSi warmatebuli ada-

mianis ganviTarebis saidumlos xsnis;

•	 emociebis regulacia da mSoblebTan damokidebuleba adamianis ganviTarebi-

saTvis mniSvnelovani maxasiaTeblebia.
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mijaWvulobis Teoria

gasuli saukunis 80-ian wlebSi aSS-sa da kanadaSi im pirTa Soris, romlebic 

daoblebul bavSvTa ojaxebSi gaSvilebis problemebiT iyvnen dainteresebulni, 

sakmaod popularuli gaxda termini `mijaWvulobis grZnobis darRveva (mijaWvu-

lobis darRveva)~. es termini modis e. w. mijaWvulobis fsiqologiidan _ esaa mi-

marTuleba, romelic gasuli saukunis Sua periodSi SeimuSaves meri einsvortma 

da jon boulbim.

ra aris mijaWvuloba? amis gasagebad mogvyavs yvelaze tipuri magaliTi: 

bavSvTa saxlidan ayvanili gogonas mSoblebma Tavdapirvelad CaTvales, rom 8 wlis 

gogona sakmaod iolad egueboda axal cxovrebas. is axali ojaxis yvela wevris mi-

marT alersiani iyo, Sexvedrisas naTesavebs alersianad kocnida da gamomSvidobe-

bisas Tbilad exveoda. Tumca male mSoblebma SeniSnes, rom is ucnob adamianebTanac 

zustad ase iqceva. am aRmoCeniT isini Zalian Sewuxdnen da ganawyendnen imis gamo, 

rom gogona  erTnair yuradRebas iCens rogorc Tavisi axali mSoblebis mimarT, ise 

sruliad ucxo adamianebis mimarT. maTTvis kidev erTi usiamovno momenti iyo is, 

rom gogona saerTod ar ganicdida, roca mSoblebi sadme midiodnen da uproblem-

od rCeboda misTvis naklebad nacnob adamianebTan. fsiqologTan konsultaciisas 

maT gaiges, rom gogonas ara aqvs Camoyalibebuli mijaWvulobis grZnoba.

ratom aSinebT ufrosebs is, rom bavSvi Tavisianebs da ucxoebs ver asxvavebs, 

yvela qals sixaruliT eZaxis dedas? quCaSi nebismier zrdasrul adamians xalisiT 

arTmevs xels da mzadaa mas gahyves? ras niSnavs bavSvisaTvis  mijaWvulobis grZno-

ba?

mijaWvuloba _ es aris Zlieri emociuri urTierTkavSiri adamianebs Soris, 

romelic ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi erTma-

neTs scildebian. 

mozrdilebs moswonT, roca vinmes mimarT mijaWvulobas grZnoben, magram maT 

am grZnobis gareSec SeuZliaT cxovreba. xolo bavSvebisaTvis mijaWvulobis ganc-

da aucilebelia. mozrdilis mimarT mijaWvulobis grZnobis gareSe bavSvi srul-

fasovnad ver viTardeba, radgan amazea damokidebuli misi  usafrTxoebis gancda, 

samyaros aRqma, ganviTareba. jansaRi mijaWvuloba bavSvis logikuri azrovnebis 

ganviTarebas, sindisis Camoyalibebas, emociuri impulsebis kontrolis unaris 

formirebas, sakuTari Tavis mimarT pativiscemis gaCenas, sakuTari da sxva adami-

anebis grZnobebis gagebas, sxva adamianebTan saerTo enis gamonaxvis SesaZleblobas 

uwyobs xels. pozitiuri mijaWvuloba ganviTarebis Seferxebis risksac  amcirebs.

mijaWvulobis darRvevam SeiZleba zegavlena moaxdinos ara marto socialur 

kontaqtebze _ sindisis, piradi Rirsebis grZnobis  Camoyalibebaze, empaTiis (anu 

sxva adamianTa grZnobebSi wvdomis da TanagrZnobis) unarze, aramed is bavSvis  emo-

ciuri, socialuri, fizikuri da gonebrivi ganviTarebis Seferxebas iwvevs.

bavSvebs, romlebsac mijaWvulobis grZnoba ar aqvT, samyaros Secnobisa da 
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adamianTa Soris damokidebulebis araadekvaturi aRqma gamoumuSavdebaT, rac di-

dobis asakSic grZeldeba. aseTi pirovnebebi ukve zrdasrul cxovrebaSi xangrZliv 

Terapiul daxmarebas saWiroeben. 

rogor vlindeba bavSvis mijaWvuloba:

•	 TvalebiT kontaqti;

•	 Rimili;

•	 protesti ganSorebisas;

•	 xelSi ayvanis survili;

•	 gadevneba;

•	 Zebna;

•	 Zaxili;

•	 CaWideba, mikvra.

mijaWvulobis formireba bavSvebSi

mijaWvulobis grZnoba Tandayolili ar gaxlavT. is SeZenili Tvisebaa da 

mxolod adamianebisTvis rodia damaxasiaTebeli. cxovelebTan mimarTebaSi am 

Tvisebas `imprintings~, anu STabeWdilebis dafiqsirebas, uwodeben. cnobilia 

eqsperimenti, romelSic wiwilebma TavianT dedad miiCnies saTamaSo, borblebiani 

ixvi da gahyvnen mas, anu pirvel moZrav obieqts, romelic gamoCekvisTanave 

dainaxes; aseve lekvebi TavianT dedad katas Tvlian, romelmac isini sakuTari 

rZiT gamokveba. 

vinaidan Cvilis tvinSi ar aris asaxuli mSobeli deda,  romelmac masze dabade-

bisTanave Tqva uari, xolo adamianebi mas ise kvebavdnen, rom xelSic ar ahyavdaT, 

bavSvs konkretul adamianTan mudmivi kavSiri ar uyalibdeba. amitomac amboben, 

rom aseT bavSvebs darRveuli aqvT mijaWvulobis grZnoba. 

zomieri mijaWvulobis formireba gamartivebulad SeiZleba Semdegi meqanizmis 

meSveobiT aRvweroT: roca Cvili SimSils grZnobs, is tirils iwyebs. mSoblebi 

xvdebian, rom bavSvs Sia da mas aWmeven. aseve xdeba bavSvis sxva moTxovnilebebis 

dakmayofileba: mSrali tansacmeli, siTbo, urTierToba. moTxovnilebebis 

dakmayofilebasTan erTad bavSvs im adamianis mimarT ndoba uCndeba, romelic masze 

zrunavs. amgvarad  yalibdeba mijaWvuloba.

im SemTxvevaSi, rodesac deda an mama Cvilis moTxovnebs ver pasuxobs, bavSvi 

amaze reagirebs da ufro xangrZlivad da xmamaRla aprotestebs. Tu bavSvma 

garkveuli drois Semdeg sapasuxo reaqcia ver miiRo, is urTierTobis mcdelobas 

wyvets da maSinac ki aRar reagirebs, roca mSoblebi uRimian an TvalebSi uyureben. 

iwyeba seriozuli siZneleebi mSoblebTan urTierTobaSi. roca amgvari mdgomareoba 

bavSvis sicocxlis pirvel wels  xSirad meordeba, is daukmayofileblobis grZnobas 

ganicdis, rasac arafrismTqmel, grZnobebs moklebul urTierTobamde mivyavarT. 

sabolood yovelive es bavSvSi fsiqologiuri da fizikuri xasiaTis seriozul 
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da xangrZliv cvlilebebs iwvevs. 

3 Tvis asakisaTvis bavSvs `gamococxlebis~ kompleqsuri reaqcia uCndeba 

(ufrosis danaxvaze iRimeba, xel-fexs aqtiurad iqnevs, sixarulis gamomxatvel 

bgerebs gamoscems, RuRunebs, ufrosisaken miiwevs). daaxloebiT 6-8 Tvis asakSi 

bavSvi Tavisi ojaxis wevrebs ucxoebisagan asxvavebs. am asakSi is Zlieradaa 

mijaWvuli dedaze. 10-12 Tvis asakSi metyveleba yalibdeba. bavSvi ambobs `deda”, 

`mama”. daaxloebiT 1,5 wlis asakSi ucxoebis mimarT SiSi Cndeba. 

bavSvsa da mSobels Soris mijaWvulobis ganviTarebis stadiebi

•	 aradiferencirebuli mijaWvulobis stadia (1,5-dan 6 Tvemde). bavSvi ga-

mohyofs dedas, magram wynardeba, roca sxva mozrdils xelSi ahyavs. bavSvi 

Tvals ayolebs da uRimis nebismier adamians;

•	 specifiuri mijaWvulobis stadia (7-dan 9 Tvemde). am stadiisaTvis damaxa-

siaTebelia mijaWvulobis ganmtkiceba, rac dedis mimarT adre Camouyalib-

da (bavSvi aprotestebs, roca dedas aSoreben, ucxo adamianebis garemocvaSi 

mousvenrad iqceva).

•	 mravlobiTi mijaWvulobis stadia (10-dan 18 Tvemde). dedis mimarT  mija-

Wvulobis safuZvelze bavSvi sxva axlobeli adamianebis mimarTac avlens mi-

jaWvulobas, Tumca deda mainc `yvelaze saimedo obieqtia~. es gansakuTrebiT 

kargad Cans, roca bavSvi xoxvas an siaruls iwyebs. miuxedavad imisa, rom am 

dros bavSvis moZraobis traeqtoria sakmaod CaxlarTulia, is yovelTvis de-

das ubrundeba da Tu vinme dedas Camoefareba, bavSvi gadaadgilebasa da mis 

danaxvas cdilobs.

2 wlisaTvis bavSvi, rogorc wesi, Tavisianebsa da ucxo adamianebs cxadad 

asxvavebs. fotoze cnobs naTesavebs, Tundac didi xnis unaxavT. adekvaturi ganvi-

Tarebisa da normaluri ojaxuri garemos SemTxvevaSi bavSvi mzadaa garemomcvel 

samyarosTan urTierobisaTvis, axali nacnobobisaTvis. is siamovnebiT ecnoba sxva 

bavSvebs da maTTan TamaSs cdilobs. 

raSi dagvexmareba am asakobrivi normebisa da Taviseburebebis codna? ma-

galiTad, Tu bavSvi daaxloebiT 9 Tvisaa, aqamde met-naklebad xelsayrel pirobebSi 

cxovrobda da mzrunveli da mosiyvarule deda hyavda, dedasTan daSoreba misTvis 

udidesi travma iqneba da axali mijaWvulobis formireba gaZneldeba. meore mxriv, 

Tu bavSvi dedas 1,5-2 Tvis asakSi daSordeba da masTan urTierToba erTsa da imave 

mudmiv ZiZas an aRmzrdels eqneba, romlebic bavSvis emociuri kontaqtis ZiriTad 

moTxovnilebebs akmayofileben, 5-6 Tvis asakSi misi Svilad ayvanis SemTxvevaSi mi-

mReb ojaxTan misi SeCveva sakmaod advili iqneba da, savaraudod, ar garTuldeba.
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mijaWvulobis darRvevis fsiqologiuri niSnebi

bavSvs garemomcvel mozrdilebTan kontaqtSi Sesvla ar surs. moferebi-

sas xelebiT iSorebs, TvalebSi ar uyurebs, mzeras aridebs, SeTavazebul TamaSSi 

CarTvaze uars ambobs. amasTan bavSvi TiTqos `SeumCnevlad~ uTvalTvalebs, akvir-

deba ufross;

guneba-ganwyobilebis apaTiuri an  daqveiTebuli foni, amave dros gulCvi-

loba, sifrTxile an SiSi;

sakuTari Tavis mimarT agresia _ sakuTari Tavis mimarT agresia. bavSvi Sei-

Zleba kedels an iataks Tavs urtyamdes, saxes, kidurebs ifxoWnides da sxva;

`difuzuri komunikabeloba~. bavSvs ufrosebTan distanciis grZnoba ara 

aqvs, ufrosis yuradRebis miqcevas nebismieri gziT cdilobs. amgvar qcevas `miwe-

bebis~ reaqciac SeiZleba vuwodoT, roca skolamdeli da umcrosi saskolo asakis 

bavSvTa dawesebulebis aRsazrdeli nebismier axal  ufros adamians `ewebeba~, exve-

va, xelSi ayvanas sTxovs, dedas (an mamas) uwodebs.

mijaWvulobis darRvevis mizezebi

deprivacia adreul asakSi. deprivacia aris fsiqikuri mdgomareoba, rome-

lic xangrZlivi drois ganmavlobaSi adamianis ZiriTadi fsiqikuri moTxovnile-

bebis ukiduresi SezRudvis Sedegad Cndeba. es SezRudva SeiZleba sensorul (Se-

grZnebebi), kognitur (inteleqti), emociur, socialur sferoebs exebodes. senso-

ruli deprivacia _ bavSvi ganviTarebisaTvis arasakmaris mxedvelobiT, smeniT an 

kinesTetikur informacias iRebs (mas saTamaSoebi ar aqvs, xelSi ar ahyavT, ar ela-

parakebian, saseirnod quCaSi ar gahyavT). kognituri (inteleqtualuri) depri-

vacia _ bavSvze absoluturad araferia damokidebuli da mas arCevanis gakeTeba 

ar SeuZlia. magaliTad, daTqmul dros unda Wamos da aravin ekiTxeba, Sia Tu ara. 

aseT bavSvebs ar SeuZliaT pasuxi gascen martiv kiTxvebze: G`gSia Tu ara?~ ̀ vin ginda 

gaxde?~  `ris gakeTebas isurvebdi?~ maT arCevanis gakeTeba ar SeuZliaT.  emociu-

ri  deprivacia _ bavSvi Tavis  qcevaze ufrosisagan emociur pasuxs (sixaruls, 

mowonebas, ukmayofilebas da sxva) ar iRebs. is sakuTari qcevis regulirebas, Ta-

nagrZnobas ver swavlobs,  TvalebiT kontaqts erideba. socialuri deprivacia _  

bavSvebs saSualeba ar aqvT TamaSebSi dedis, mamis, bebiis, maswavleblis rolebi Se-

asrulon da maT socialuri rolebis praqtikuli mniSvneloba ar esmiT.

ojaxur urTierTobaTa darRveva. Ddidi mniSvneloba aqvs imas, Tu rogori 

emociuri urTierToba aqvs bavSvs mSoblebTan, sasurveli Svilia Tu ara, emociu-

rad mijaWvulia Tu ara ojaxis romelime wevrTan. erTi SexedviT, paradoqsulia is 

faqti, rom axali mijaWvulobis Camosayalibeblad gacilebiT ufro xelsayrelia 

situacia, roca bavSvs ukve aqvs gancdili mijaWvulobis grZnoba mSoblis mimarT.  

Tu bavSvs mozrdil adamianTan dadebiTi urTierToba  gamocdili aqvs, is ganSore-
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bis moments rTulad gadaitans, Tumca SemdgomSi sxva mozrdil adamianTan norma-

luri urTierTobis damyareba misTvis gacilebiT advili iqneba.

Zaladoba (fizikuri, fsiqologiuri, seqsualuri) da ugulebelyofa. aR-

saniSnavia, rom im bavSvebs, romelTac ojaxSi Zaladoba aqvT gadatanili, SeiZleba 

Zlieri mijaWvulobis grZnoba hqondeT TavianTi sastiki mSoblebis mimarT. saqme 

isaa, rom aseTi bavSvebi, erTi mxriv, sakuTar TavSi imdenad iketebian, rom stumrad 

naklebad dadian da ojaxur urTierTobaTa sxva magaliTs ver xedaven. meore mxriv, 

isini iZulebulni arian, amgvar ojaxur urTierTobaTa normalurobis iluzia 

SeinarCunon sakuTari fsiqikis gadarCenisaTvis. bevri maTganisaTvis damaxasia-

Tebelia mSoblebis Tundac negatiuri yuradRebis miqceva tyuilebiT, agresiiT 

(maT Soris, sakuTari Tavis mimarT agresiiT), qurdobiT, ojaxSi miRebuli wesebis 

darRveviT.

mSobelTan Mmoulodneli an mtkivneuli ganSoreba (misi sikvdilis, avadmyo-

fobis an hospitalizaciis gamo). Aamgvari ganSoreba nebismier asakSi mtkivneulia. 

gansakuTrebiT mZimea bavSvisaTvis mSoblis an masze mzrunveli adamianis sikvdi-

li, gansakuTrebiT _ Zaladobrivi sikvdili. Aaxloblis sikvdili bavSvisaTvis or-

mxriv aris travmis mizezi: jer erTi, is sikvdilis mowme xdeba, da meore, acnobie-

rebs, rom TviTonac mokvdavia.

sacxovrebeli adgilis  xSiri Secvla. gansakuTrebiT rTulia es periodi 

5-6 wlis asakSi. bavSvma ar icis, sad miemgzavreba, kargi iqneba iq Tu cudi, gansxva-

vebuli iqneba Zveli sacxovrebeli adgilisagan Tu ara, iq megobrebs SeiZens Tu ara 

da sxva.

mijaWvulobis darRvevis riski maSin izrdeba, roca CamoTvlil faqtorebs 1-2 

wlis asakSi vxvdebiT, agreTve maSin, roca ramdenime faqtori erTad iyris Tavs.

mijaWvulobis grZnobis darRvevis samomavlo Sedegebi:

•	 sadizmi/Zaladoba:

cxovelebisa da adamianebis mimarT sisastike, vandalizmi, destruqciuloba, 

sakuTari Tavis dazianeba, xanZris gamowveva, Semtevi qceva.

•	 kvebiTi problemebi:

sakvebis qurdoba da dagroveba, Wamis dros sixarbe, SimSiloba.

•	 gaTamaSebuli emociuroba

`Teatraluri~ gamosvlebi, zedapiruli momxibvleloba, ganurCeveli mija-

Wvuloba.

•	 kleptomania/uazro tyuili

qronikuli qurdobebi, paTologiuri tyuilebi.

•	 seqsualuri aqcentirebebi

gamomwvevi qceva an tansacmeli, seqsualuri qceva sxva bavSvebTan mimarTeba-

Si.

•	 pasiuroba/agresiuloba
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bavSvi advilad, ubrZolvelad Tmobs yvelafers, SekiTxvebs ar pasuxobs, gar-

SemomyofTa sibrazes iwvevs, usufTaoa, aqvs enurezi10.

•	 sindisis ararseboba

danaSaulis grZnobis arqona, danaSaulis uaryofa da sxvebze gadabraleba.

bavSvi, romelsac mijaWvulobis grZnoba ar aqvs, garemomcveli samyarosa da 

sxva adamianebis ndobas Zalian Znelad iswavlis. Tumca xangrZlivad mzrunvel da 

mosiyvarule garemoSi yofna  mas sakuTari Tavis da mTeli samyarosadmi rwmenis 

aRdgenaSi daexmareba. 

mijaWvulobis darRvevaTa daZlevis gzebi

fizikuri  kontaqti bavSvsa da mozrdils Soris. bevri bavSvi, romlebic 

bavSvTa saxlebidan ojaxebSi xvdebian, TviTonve miiswrafvian mozrdil adamian-

Tan intensiuri fizikuri kontaqtisaken: muxlebze jdoma uyvarT, xelSi ayvanas, 

rwevas iTxoven. es Zalian kargia, Tumca bevr mSobels metismeti sxeulebrivi kon-

taqti afrTxobs, gansakuTrebiT maSin, roca Tavad mSobeli amisaken maincdamainc 

ar miiswrafvis. TandaTanobiT amgvari kontaqtebis intensivoba mcirdeba, bavSvi 

TiTqos `ZReba~, inazRaurebs imas, rac adreul asakSi aklda. 

Tumca, arsebobs bavSvebis sakmaod didi kategoria, romlebic amgvari konta-

qtisaken ar miiswrafvian, zogierTi maTgani ki gaurbis kidec, moferebas iridebs 

da Sexebisas krTeba. savaraudod, am bavSvebs ufrosebTan urTierTobis negatiuri 

gamocdileba aqvT _ xSirad es gadatanili fizikuri an seqsualuri Zaladobis Se-

degia.

araviTar SemTxvevaSi araa saWiro bavSvisaTvis fizikuri kontaqtis Tavsmo-

xveva. mijaWvuloba ara marto Sexebis, aramed TvalebSi yurebis, erToblivi moqme-

debebis, saubris, erToblivi TamaSis, erTad kvebis, erTad gancdis gziT viTarde-

ba.BSesaZlebelia, mSobels zogierTi gavrcelebuli da martivi TamaSi SevTavazoT, 

romlebic am kontaqtis ganviTarebisakenaa mimarTuli: cxvirze TiTis miWera da 

manqanis signalis xmis gamocema, loyebis gabuStva da bavSvis xelebis mirtymiT 

`buStis gaxeTqva~, banaobis dros qafisagan wverebis, gvirgvinis, samxreebis gake-

Teba da sxva. roca bavSvs sawovariani boTliT aWmeven, kargia bavSvis kalTaSi Casma, 

TvalebSi yureba, gaRimeba, raime saalersos Tqma; wignis kiTxvis an televizoris 

yurebis dros _ xelis gadaxveva, Tavis Tavze mideba da sxva.

ojaxis adekvaturi suraTis formireba. bavSvisaTvis aucilebelia imis gan-

cda, rom misi grZnobebi da interesebi mniSvnelovania ufrosebisaTvis, rom gada-

wyvetilebebis miRebisas mis azrs gaiTvaliswineben, rom misi moTxovnilebebi Sesa-

Zleblobis mixedviT dakmayofilebuli iqneba. Zalian mniSvnelovania, rom mSoble-

bi bavSvTan mimarTebaSi principulni iyvnen da bavSvis aRzrdisas, misi Seqebis Tu 

dasjis dros es  principebi daicvan.

10  enurezi _  Sardvis procesze kontrolis uunaroba
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dasasrul, unda aRiniSnos, rom bavSvis normaluri ganviTareba 

mniSvnelovanwiladaa damokidebuli imaze, Tu ramdenad aqvs mas Camoyalibebuli 

adreul asakSi mijaWvulobis grZnoba. mijaWvulobis deficitis daZleva da bavSvis 

Semdgomi normaluri ganviTareba  mSoblis, bavSvze mzrunveli ufrosi adamianis,  

specialistebis udides Zalisxmevas saWiroebs. Tumca mwvave SemTxvevebSi am 

deficitis sruli daZleva SeuZlebelia. 

sicocxlisunarianobis Teoria

bavSvis fsiqikuri da fizikuri janmrTelobis ganmsazRvrel faqtorTa 

Soris gansakuTrebiT mniSvnelovania cxovrebiseuli sirTuleebiis daZlevis, 

problemaTa mogvarebis,  gansacdelSi safrTxis acilebis unari. 

bavSvebs sxvadasxva, met-naklebi simZimis stresTan Sexvedra uxdebaT. es 

SeiZleba iyos saxlSi marto darCena, TanatolebTan urTierTobis siZnele, 

mSobelTa gayra, avadmyofoba, siRaribe, SimSiloba, stiqiuri ubedureba da sxva. 

swored sicocxlisunarianobazea damokidebuli, aseTi gamocdilebebi bavSvs 

daTrgunavs Tu gaaZlierebs. 

problemur, rTul situaciebSi bavSvebi xSirad martoobas, SiSsa da umweobas 

ganicdian. es gancdebi naklebad damTrgunvelia im bavSvebisTvis, romlebsac 

sicocxlisunarianobis resursebi gaaCniaT. 

sicocxlisunarianoba _ es aris unari, romliTac pirovneba, jgufi an 

sazogadoeba Tavidan icilebs, amcirebs an gadalaxavs cxovrebiseul siZneleebsa 

da dabrkolebebs. siZneleebsa da dabrkolebebSi igulisxmeba ara mxolod 

gansakuTrebuli sirTuleebi, aramed yoveldRiuri cxovrebiseuli situaciebi. 

sicocxlisunarianoba Tandayolilia yvela bavSvisaTvis. imis mixedviT, Tu 

rogor upasuxebs mSobeli an momvleli bavSvTan dakavSirebul ama Tu im situacias 

da ramdenad exmareba bavSvs situaciis Sesabamisad  reagirebaSi, mas SeuZlia an xeli 

Seuwyos bavSvSi sicocxlisunarianobis ganviTarebas an, piriqiT, xeli SeuSalos, 

daangrios bavSvis Tandayolili sicocxlisunarianoba. 

amerikel fsiqologs edit grotbergs ekuTvnis kvleva (1993-1994)  sicocxlis-

unarianobis enis Sesaxeb, adamianis ganviTarebisaTvis sicocxlisunarianobis  

mniSvnelobis,  misi  formirebis  asakobrivi Taviseburebebis, mis CamoyalibebaSi  

mSoblebisa da aRmzrdelebis rolis, sicocxlisunarianobis ganviTarebis 

Sedegebis Sesaxeb.

sicocxlisunarianobis ena

bavSvSi sicocxlisunarianobis ganviTarebisaTvis saWiroa, gaviazroT is 

ena, romliTac aRvwerT da avxsniT mas. amiT ufro gagviadvildeba Cveni da Cveni 

bavSvebis qcevis warmarTva sicocxlisunarianobis gasaviTareblad. 

sicocxlisunarianobis ganviTarebis faqtorebi SeiZleba gamoixatos Semdegi 

sityvebiT:
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 _ me myavs/maqvs;

 _ me var; 

 _ me SemiZlia. 

sicocxlisunariani bavSvi ambobs:

me myavs

_ adamianebi, romlebsac vendobi da visac vuyvarvar iseTi, rogoric var;

_ adamianebi, romlebic miweseben SezRudvebs safrTxis Tavidan asacile-

blad;

_ adamianebi, romlebic sakuTari qceviT miCveneben, Tu ra aris kargi;

_ adamianebi, romlebic raRacebis damoukideblad keTebas maswavlian; 

_ adamianebi, romlebic mexmarebian, roca var avad an safrTxeSi an mesaWiro-

eba rCeva.  

me var

_ adamiani, romelic SeiZleba moswondeT da uyvardeT;

_ moxaruli, vasiamovno sxvebs da gamovxato Cemi Tanadgoma;

_ sakuTari Tavisa da sxvebis pativismcemeli;

_ sakuTar saqcielze pasuxismgebeli; 

_ darwmunebeli, rom yvelaferi mogvardeba.

me SemiZlia,

_ velaparako sxvebs imaze, rac maSinebs da mawuxebs;

_ gamovZebno problemis gadaWris gzebi;

_ vakontrolo Tavi, roca vatyob, rom msurs raime arasworis an saSiSis gakeTeba;

_ SevarCio xelsayreli dro raRacis gasakeTeblad an vinmesTan sasaubrod;

_ movZebno damxmare, roca es damWirdeba.

imisTvis, rom bavSvi  sicocxlisunariani iyos, sulac ar aris aucilebeli 

yvela CamoTvlili niSnis arseboba. Tumca sicocxlisunarianobis samive wyarodan 

ramdenime niSani bavSvs aucileblad unda gaaCndes. magaliTad:

_ bavSvi SeiZleba uyvardeT (me myavs), magram Tu is ar grZnobs Sinagan siZlie-

res (me var) an ar aqvs socialuri, urTierTobis unari (me SemiZlia),  sicocxlisu-

narianobaze laparaki zedmetia. 

_ bavSvi SeiZleba iyos sakmarisad Tavdajerebuli (me var), magram Tu man ar 

icis urTierToba an problemebis gadaWra (me SemiZlia), da ar eguleba vinme, vinc 

daexmareba (me myavs),  bavSvi ver iqneba sicocxlisunariani. 

_ bavSvi SeiZleba kargad metyvelebdes (me SemiZlia), magram Tu ar gaaCnia 

TanagrZnobis unari (me var) da ver iRebs dadebiT magaliTs ufrosisagan (me myavs),  

ver visaubrebT sicocxlisunarianobaze. sicocxlisunarianoba yalibdeba mxo-

lod am TvisebaTa kombinirebiT. 
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sicocxlisunarianobis magaliTebi

arseboben adamianebi, romlebic problemebisa da siZneleebis daZlevas maSi-

nac axerxeben, roca es Zalian rTuli Cans. 

xuTi wlis biWi saxlSi modis da dedas eubneba: 

erTi didi biWi mirtyams da zogjer  panRurebs mkravs. me  vuTxari, gaCerdes, 

magram is Tavs ar manebebs. Mme misi meSinia.

me myavs niSnebidan dedas SeuZlia aiRos:

_ `adamianebi, romlebsac vendobi da visac vuyvarvar iseTi, rogoric var~;

_ `adamianebi, romlebic mexmarebian, roca safrTxeSi var~.

me var niSnebi SeiZleba gaZlierdes imis CvenebiT, rom BAbavSvi aris:

_ `mosawoni da sayvareli~;

_ `darwmunebuli, rom yvelaferi mogvardeba~.

me SemiZlia niSnebi gulisxmobs: 

_`vesaubro sxvebs imaze, rac maSinebs da mawuxebs~;

_ `vipovo is, vinc damexmareba, roca es damWirdeba~.

deda-Svils Soris urTierToba SeiZleba ase warimarTos: deda bavSvs usmens 

da eubneba, rom Sewuxebulia momxdaris gamo da amSvidebs mas. Semdeg eubneba, rom 

kargia, roca bavSvebi amgvari ramis Sesaxeb   maswavlebels atyobineben da rom es 

ar aris dasmena. deda sTavazobs bavSvs, rom daelaparakeba maswavlebels an biWis 

mSoblebs. Tumca Svilis damoukideblobis ganmtkicebis mizniT, ar cdilobs amis 

daZalebas. Tavisi grZnobebis gaziarebiT da problebis gadaWris gzebis gagebiT 

bavSvi Svebas grZnobs. igi Tavs problemis mogvarebis monawiled gaiazrebs da sur-

vili uCndeba gaarkvios, Tu risi gakeTeba SeiZleba kidev.
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Tavi VIII: bavSvis Sefaseba

es Tavi mimoixilavs bavSvis Sefasebis process, romelic efuZneba Sefasebis 
integrirebul models. Gganixilavs am procesis miznebsa da ZiriTad principebs. 
Aawvdis socialur muSakebs informacias Sefasebis integrirebuli modelis Ziri-
Tadi aspeqtebis Sesaxeb; Aaseve, moicavs im ZiriTad kiTxvebs, romlebic socialur 
muSakebs daexmarebaT bavSvis Sefasebis procesSi. 

bavSvis Sefasebis process socialuri muSakis praqtikaSi mniSvnelovani adgi-

li uWiravs.  Sefaseba bavSvsa da mis ojaxTan urTierTobis damyarebis safuZvelia. 

igi aris procesi, romlis meSveobiTac ganisazRvreba bavSvisa da ojaxis saWiroe-

bebi garkveuli Carevis dagegmvisa da ganxorcielebis mizniT. Sesabamisad, Sefase-

bas mTavari roli aqvs miznebis dasaxvasa da intervenciis (Carevis) dagegmvaSi. war-

umatebeli Careva xSirad arasworad warmarTuli Sefasebis Sedegia.

Sefaseba beneficiarsa da socialur muSaks Soris urTierTobis procesia, 

romlis drosac Segrovdeba da gaanalizdeba informacia. Sefasebis  mizania bavS-

vis saWiroebebis gansazRvra da  Sesabamisi momsaxurebis gegmis Camoyalibeba.

8.1 bavSvis Sefasebis integrirebuli modeli

bavSvis Sefasebis procesi kompleqsuria da moicavs Sedeg 3 ZiriTad aspeqts:

1) bavSvis asakobrivi ganviTarebis saWiroebebi;

2) mSoblebis an sxva mzrunvelebis SesaZleblobebi  Seqmnan bavSvis ganviTare-

bisaTvis  saWiro pirobebi;

3)  ra gavlenas axdens ojaxi da garemo faqtorebi bavSvze da mSoblebis/mz-

runvelebis SesaZleblobebze bavSvze zrunvisas.

aRniSnuli samive aspeqti erTmaneTTan mWidro kavSirSia da Tavis mxriv 

moicavs sxvadasxva sakiTxs. socialurma muSakma Sefasebis procesSi yuradReba 

unda gaamaxvilos Aam aspeqtebis erTmaneTTan urTierTmimarTebas Seswavlaze, 

raTa gaanalizos da daadginos, Tu rogor  gavlenas axdenen isini bavSvze. bavSvis 

Sefasebis procesSi aRniSnuli midgoma bavSvis Sefasebis integrirebul models 

efuZneba. 
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bavSvis Sefasebis integrirebuli modelis mixedviT Sefasebis ZiriTadi 

amosavali aris bavSvi. Sefasebis procesi bavSvTan da mis ojaxTan samuSao urTier-

Tobis Camoyalibebisa da raportis (ndobis)Ddamyarebis saSualebas iZleva. Sefase-

bis mizans warmoadgens bavSvis, ojaxis da maTi uSualo garemos urTierTgavlenisa 

da urTierTmimarTebis Seswavla. Sefasebis Sedegs warmoadgens sxvadasxva wyaro-

dan (bavSvi, ojaxi, axloblebi, skola, samedicino dawesebuleba) mopovebuli maqsi-

malurad detaluri informacia bavSvisa da misi ojaxis bio-fsiqo-socialuri 

mdgomareobis Sesaxeb. Sefaseba aris is baza, romelsac unda daeyrdnos SemTxvevis 

samoqmedo gegma.  gegma ki orientirebuli iqneba bavSvis keTildReobaze.

bavSvis Sefasebis integrirebuli modelis mixedviT Sefaseba unda akmay-

ofilebdes Semdeg moTxovnebs:

•	 unda iyos bavSvze orientirebuli – bavSvi aris Sefasebis procesis amosava-

li wertili. mTavari Sefasebis procesSi aris imisi dadgena, Tu ra saWiroe-

bebi aqvs bavSvs da rogor SeiZleba am saWiroebebis dakmayofileba;

•	 unda efuZnebodes individualur midgomas – individualuri midgomis mi- individualuri midgomis mi-

xedviT bavSvebi gansxvavdebian erTmaneTisgan. Mmiuxedavad imisa, rom bavSvis 

ganviTarebis procesi saerTo kanonzomierebiT aixsneba, TiToeuli bavSvi ma-

inc unikaluria da ganviTarebis individualuri tempi axasiaTebs. individu-

aluri midgoma iTvaliswinebs bavSvis individualur Sinagan samyaros, unars, 

moTxovnebs, interesebs da efuZneba bavSvis individualur saWiroebebs, mis 

Zlier mxareebsa da resursebs;

•	 unda moipovos informacia sxvadasxva wyarodan – imisaTvis, rom miviRoT 

srulfasovani informacia,  bavSvi unda SevafasoT  informaciis sxvadasxva 

wyaros mixedviT. es wyaroebi SeiZleba iyos Semdegi: dokumentacia (momarTvis 

forma, samedicino anketa, sxvadasxva specialistis Canawerebi bavSvis Ses-

axeb); bavSvis mier gadmocemuli informacia (problemis gansazRvra, grZno-

bebis gamoxatva, mosazrebebi, movlenebi, a.S); pirdapiri dakvirveba bavSvis 

araverbalur qcevaze; bavSvis ojaxis wevrebisa da Tanadgomis qselis mier 

mowodebuli informacia; pirdapiri dakvirveba bavSvis urTierTobaze ojaxis 

wevrebTan, megobrebTan, mezoblebTan da a.S.; fsiqologiuri testebi (mag., 

daumTavrebeli winadadebebis meTodi, naxatebi da sxva); socialuri muSakis 

gamocdileba klientTan urTierTobisa;

•	 unda iyos analitikuri procesi – Sefasebis ZiriTadi amocanaa,  bavSvis, 

ojaxis da maTi uSualo garemos urTierTgavlenisa da urTierTmimarTebis 

Seswavla da analizi. Sefasebis Sedegad miRebuli informacia Sejerdeba da 

amis Sedegad gaanalizdeba bavSvis ganviTarebis mdgomareoba;

•	 unda asaxavdes adamianis ganviTarebis ZiriTadi etapebis Taviseburebebs 

–asakidan, sqesidan, kulturidan, eTnikuri kuTvnilebidan da sxva faqtore-

bidan gamomdinare, bavSvi SeiZleba sxvadasxva problemis winaSe idges.  Sefase-

bis erT-erT mizans unda warmoadgendes am problemaTa axsna bavSvis ganviTa-
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rebis ZiriTadi etapebidan gamomdinare da am etapebisaTvis damaxasiaTebeli 

sirTuleebis codna. socialuri muSaki Sefasebis procesSi yuradRebas unda 

amaxvilebdes bavSvis ganviTarebis etapisaTvis damaxasiaTebel biologiur, 

fsiqologiur da socialur faqtorebze; 

•	 unda gamoiyenos ekologiuri midgoma, raTa gaiazros sxvadasxva garemo 

sistemis zegavlena bavSvis cxovrebiseul gamocdilebaze. dadgenilia, rom 

garemo sistemebs umniSvnelovanesi zegavlenis moxdena SeuZliaT bavSvis 

cxovrebaze da am parametridan gamomdinare, adamianis cxovrebis Seswavla 

Sefasebis procesisaTvis aucilebeli pirobaa. bavSvis sistemebs Soris Zi-

riTadia: bavSvis ojaxi, socialuri qseli (megobrebi, mezoblebi, naTesavebi, 

a.S.), sazogadoebrivi dawesebulebebi (saganmanaTleblo, dasaqmebis, janmr-

Telobis dacvis, socialuri momsaxurebis, iuridiuli, adgilobrivi TviTm-

marTvelobis da a.S);

•	  unda iTvaliswinebdes da pativs scemdes  kulturul Taviseburebebs. 

es socialur muSaks exmareba, gaiazros adamianis problema misi  socialur-

kulturuli konteqstidan gamomdinare;

•	 unda amoicnos Zlieri mxareebi – mizanSewonilia, bavSvis Sefaseba orienti-

rebuli iyos mis Zlier mxareebze da ara naklovanebebis diagnostikaze. Zlier 

mxareebze orientacia iTvaliswinebs bavSvis, rogorc partnioris ganxilvas 

misi daxmarebis procesSi da misi Zlieri mxareebis gamoyenebas intervenci-

is dagegmvasa da SemuSavebaSi. amrigad, bavSvi ar gamodis procesis pasiuri 

monawile, aramed Tavad akontrolebs sakuTari problemis gadawyvetis pro-

cess. amave dros, mniSvnelovania, socialurma muSakma gansazRvros is mxaree-

bi, romlebic gaumjobesebas saWiroeben;

•	 Sefaseba unda iyos  ganmeorebadi procesi da ara erTjeradi movlena – 

bavSvis saWiroebebi da interesebi mudmivad icvleba. socialuri muSakisa-

Tvisac aucilebelia bavSvis cxovrebaSi mimdinare movlenebis codna, raTa 

Seamowmos Tu ramdenad Seesabameba socialuri muSakis mier Camoyalibebuli 

gegma mis amJamindel saWiroebebs;

•	 unda uzrunvelyos bavSvis monawileoba – Sefasebis procesSi umniSvnelo-

vanesia bavSvis monawileoba da aucilebelia 10 welze ufrosi asakis bavSvis 

azris gaTvaliwineba! 

•	 unda daicvas konfidencialurobis principi – socialurma muSakma unda 

daicvas bavSvis ufleba _ informacia misi cxovrebis Sesaxeb darCes konfi-

dencialuri;

•	 uzrunvelyos uwyebaTaSorisi TanamSomloba – bavSvis Sefasebis pro-

cesi kompleqsuria. Sesabamisad, Sefasebis procesSi socialurma muSakma 

unda iTanamSromlos sxvadasxva uwyebisa da profesiis warmomadgenlebTan, 

rogoricaa magaliTad skolis pedagogi, samedicino dawesebulebis warmo-

madgeneli, policiis warmomadgeneli da sxva. 
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bavSvis Sefasebis integrirebuli modelis mixedeviT,   bavSvis ganviTarebi-
saTvis saWiro pirobebi moicavs Semdeg sakiTxebs: janmrTeloba, qcevis specifi-
ka da da emociuri ganviTareba, gonebrivi ganviTareba, ganaTleba, socialuri 
urTierTobebi. socialurma muSakma bavSvis ganviTarebis Sefasebis procesSi unda 
moipovos informacia sxvadasxva wyarodan, rogoricaa bavSvi, mSoblebi da  ojaxi, 
samedicino personali, skolis pedagogebi da sxva. socialurma muSakma Sefasebis 
procesSi, aseve,  unda moipovos Sesabamisi dokumentacia, magaliTad,  samedicino  
Canawerebi da ase Semdeg.  mniSvnelovania, socialurma muSakma mopovebuli infor-
maciisa da bavSvis ganviTarebis procesze misi dakvirvebis Sedegad gaanalizos 
ganviTarebis aRniSnuli aspeqtebi. bavSvis ganviTarebasTan dakavSirebul sakiTx-
ebze socialurima muSakma unda moiZios pasuxebi Semdeg kiTxvebze:

janmrTeloba 
•	 aris Tu ara bavSvi janmrTeli?
•	 aReniSneba Tu ara bavSvs raime qronikuli an mwvave daavadeba?
•	 aris Tu ara bavSvi SezRuduli SesaZleblobis?
•	 imyofeba Tu ara bavSvi regularulad samedicino meTvalyureobis qveS?
•	 sWirdeba Tu ara gansakuTrebuli dieta an sxva gansakuTrebuli pirobebi?
•	 sargeblobs Tu ara samedicino momsaxurebiT?
•	 arsebobs Tu ara bavSvis samedicino dokumentacia?
•	 gakeTebuli aqvs Tu ara saWiro acrebi?
•	 icis Tu ara bavSvma Tavisi janmrTelobis mdgomareobis Sesaxeb?
•	 Seesabameba Tu ara bavSvis fizikuri ganviTareba mis asaks (simaRle, wona, sx-

eulis proporciebi, moZraoba, mxedveloba, semna)? 

qcevis specifika da emociuri ganviTareba
•	 aqvs Tu ara bavSvs Tavis movlis asakis Sesabamisi  unar-Cvevebi?
•	 amJRavnebs Tu ara qceviT Taviseburebebs (antisocialuri qceva, hiperqtiu-

li qceva da a.S)?
•	 hqonia Tu ara sakuTari Tavis dazianebis mcdeloba?
•	 aqvs Tu ara unari, marTos sakuTari Tavi?
•	 aqvs Tu ara unari daamyaros jansaRi urTierToba sxvebTan (TanatolebTan, 

ufrosebTan)?
•	 xom ar aris damokidebuli mavne nivTierebebze (narkotiki, Tambaqo, alkoholi)?
•	 amJRavnebs Tu ara bavSvi adekvatur emociebs?
•	 xom ar aris bavSvi xSirad daRlili an aRgznebuli?
•	 sZinavs Tu ara bavSvs RamiT kargad?
•	 SeuZlia Tu ara  bavSvs damoukideblad Wama da Cacma?
•	 icis Tu ara bavSvma sakuTari saxeli da gvari, asaki da sqesi?
•	 bavSvis metyveleba da qceva socialurad misaRebia Tu ara?
•	 bavSvi erTmaneTisgan arCevs Tu ara axlobel da ucxo adamianebs? eqceva Tu 

ara maT Sesabamisad?
•	 endoba Tu ara bavSvi misTvis nacnob adamianebs?
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•	 keTilganwyobilia Tu ara bavSvi sxva adamianebis mimarT?
•	 TamaSobs Tu ara  bavSvi da-Zmebsa da TanatolebTan erTad?
•	 xom ar ayenebs bavSvis problemuri qceva zians mis usafrTxoebas (ikawravs 

saxes, urtyams Tavs da a.S)?
•	 aqvs Tu ara bavSvs jansaRi TviTSefaseba?
•	 bavSvi adekvaturad reagirebs Tu ara stresze da cvlilebebze?  
•	 xom ar aris bavSvi Zaladobis msxverpli (fsiqologiuri, fizikuri, seqsua-

luri)?

gonebrivi ganviTareba
•	 adekvaturad pasuxobs Tu ara bavSvi dasmul kiTxvebs?
•	 metyvelebs Tu ara bavSvi asakis Sesabamisad?
•	 SeuZlia Tu ara ambis dalagebulad gadmocema?
•	 SeuZlia Tu ara asakis Sesabamisad wera, kiTxva da angariSi?
•	 aqvs Tu ara bavSvs mosmenis unari?
•	 amJRavnebs Tu ara bavSvi interess garemosa da xalxis mimarT?
•	 amJRavnebs interess asakisaTvis Sesabamisi TamaSisadmi?
•	 rogor gamoxatavs bavSvi azrebs?
•	 rogor SeuZlia bavSvs TqvenTan urTierToba?

ganaTleba
•	 iRebs Tu ara bavSvi zogad ganaTlebas?
•	 Seesabameba Tu ara bavSvis asaki swavlis safexurs?
•	 rogori akademiuri moswreba aqvs bavSvs?
•	 rogori disciplina aqvs bavSvs?
•	 eswreba Tu ara gakveTilebs regurulad?
•	 ra aris bavSvis sayvareli sagnebi?
•	 ra sagnebSi saWiroebs bavSvi daxmarebas?
•	 aqvs Tu ara bavSvs gansakuTrebuli miswrafebebi da midrekilebebi?
•	 xom ara esaWiroeba bavSvs gansakuTrebuli pirobebi ganaTlebis misaRebad?

socialuri urTierTobebi
•	 aqvs Tu ara stabiluri, kargi urTierToba ojaxis wevrebTan?
•	 aqvs Tu ara xSiri urToerToba naTesavebTan?
•	 hyavs Tu ara megobrebi da vin arian isini?
•	 gamoxatavs Tu ara bavSvi gansakuTrebuli siaxlovis grZnobas vinmes mimarT?

bavSvis Sefasebis integrirebuli modelis mixedviT,  mzrunvelobis unar-Cveve-
bi  moicavs Semdeg sakiTxebs: yoveldRiuri zrunva, emociuri siTbo, usafrTxoeba, 
zedamxedveloba da sazRvrebi, stimulacia. imis gasagebad Tu rogor uvlian bavS-
vs, socialurma muSakma  unda moipovos informacia mSoblebidan, ojaxis wevrebidan,  
bavSvidan. SesaZloa, aseve saganmanaTleblo da samedicino dawesebulebebidan. mniS-
vnelovania, mopovebuli informaciis gaanalizeba da . pasuxebi Semdeg kiTxvebze:
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yoveldRiuri zrunva
•	 dakmayofilebulia Tu ara bavSvis ZiriTadi yoveldRiuri saWiroebebi?
•	 ra saxis sakvebs iRebs bavSvi?
•	 daculia Tu ara bavSvis higiena?
•	 aqvs Tu ara bavSvis sezonis Sesaferisi tansacmeli?  
•	 aqvs Tu ara ganviTarebisaTvis aucilebeli saTamaSoebi?
•	 aqvs Tu ara bavSvs aucilebeli saswavlo nivTebi?
•	 ZiriTadad, vis akisria  pasuxismgebloba bavSvze?
•	 rogor SeafasebdiT aRmzrdelebis zrunviT unar-Cvevebs?
•	 emociuri siTbo tirilis dros bavSvs amSvideben Tu ara regularulad?
•	 bavSvs epyrobian Tu ara siTboTi da siyvaruliT?
•	 mSoblebi da mzrunvelebi sakmaris dros atareben Tu ara bavSvTan, raTa xeli 

Seuwyon mdgradi urTierTobis SenarCunebas?
•	 xom ar eCxubebian an akritikeben bavSvs xSirad?
•	 xom ar tvirTavs mSobeli/mzrunveli bavSvs sakuTari problemebiT?

usafrTxoeba
•	 bavSvi daculia Tu ara Zaladobisa da ugulebelofisagan?
•	 xom ar yofila ojaxuri Zaladobis SemTxveva da xom ar aris bavSvi mowme an 

msxverpli am Zaladobis?
•	 aqvs Tu ara ojaxis romelime wevrs fsiqikuri an fizikuri janmrTelobis 

problema?
•	 aris Tu ara ojaxSi mavne nivTierebebze damokidebulebis SeTxvevebi?
•	 imyofeba Tu ara ojaxis romelime wevri sasjelaRsrulebiT dawesebuleba-

Si?
•	 yofila Tu ara ojaxSi bavSvis sikvdilianobis SemTxveva?
•	 yofila Tu ara ojaxSi bavSvis gaSvilebis SemTxveva?
•	 yofila Tu ara ojaxSi bavSvis saaRmzrdelo dawesebulebaSi moTavsebis 

SemTxveva?   
•	 xom ar toveben bavSvs ucxo adamianebTan?
•	 bavSvis problemuri qceva xom ar ayenebs zians mis usafrTxoebas (ikawravs 

saxes, urtyams Tavs)?
•	 rogor meTodebs gamoiyeneben mSoblebi/mzrunvelebi bavSvis dasasjelad?
•	 sjian Tu ara bavSvs fizikurad?

zedamxedveloba da sazRvrebi
•	 adevneben Tu ara Tvalyurs bavSvs dRis ganmavlobaSi?
•	 arsebobs Tu ara ojaxSi wesebi da normebi bavSvis qcevis Sesaxeb?
•	 adevneben Tu ara Tvalyurs mSoblebi/mzrunvelebi bavSvis urTierTobas da-

Zmebsa da TanatolebTan?
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stimulacia 
•	 exmarebian Tu ara ojaxis wevrebi bavSvs ganaTlebasa da pirovnul ganviTare-

baSi ?
•	 exmarebian Tu ara ojaxis wevrebi bavSvs damoukideblobis grZnobis ganvi-

TarebaSi?
bavSvis Sefasebis integrirebuli modelis mixedviT  ojaxuri da garemo 

faqtorebis Seswavla Seicavs Semdeg sakixTebs:  ojaxis funqcionireba, social-
uri Tanadgomis qseli, socialuri integracia, sacxovrebeli, Semosavali da 
dasaqmeba. socialurma muSakma ojaxis funqcionirebis Sesaxeb informacia unda 
moipovos bavSvisgan, ojaxis wevrebisgan, axloblebisgan. ojaxuri da garemo faq-
torebis Sefasebis procesSi socialurma muSakma unda moiZios pasuxebi Semdeg 
kiTxvebze:

ojaxis funqcionireba
•	 rogori urTierToba aqvT ojaxis wevrebs erTmaneTTan?
•	 ganawilebulia Tu ara funqciebi ojaxis wevrebs Soris?
•	 rogori urTierToba aqvs ojaxs gare samyarosTan?
•	 arsebobs Tu ara ojaxSi SeTanxmebuli wesebi?U 
•	 rogor reagirebs ojaxi stresze?
•	 rogor iReben ojaxis wevrebi gadawyvetilebebs?
•	 rogori istoria aqvs ojaxs?
•	 rogori Rirebulebebi da tradiciebi aqvs ojaxs?
•	 religias ra adgili uWiravs ojaxis cxovrebaSi?
•	 da sxva.

socialuri Tanadgomis qseli
•	 aqvs Tu ara ojaxs mWidro kontaqti naTesavebTan?
•	 aqvs Tu ara urTierToba mezoblebTan, megobrebTan?
•	 sargeblobs Tu ara ojaxi TemSi arsebuli sxvadasxva momsaxurebiT?

socialuri integracia
•	 integrirebulia Tu ara ojaxi im sazogadoebaSi, romelSic igi cxovrobs?
•	 xom ar aris gariyuli sazogadoebisgan da Tu aris, maSin ra aris amis mizezi?

sacxovrebeli
•	 aqvs Tu ara ojaxs stabiluri TavSesafari?
•	 aris Tu ara ojaxSi usafrTxo sayofacxovrebo pirobebi?
•	 ra saxis sacxovrebeli aqvs ojaxs?
•	 ramdeni oTaxia sacxovrebelSi?
•	 damakmayofilebelia Tu ara sacxovrebeli adgilis mdgomareoba?
•	 damakmayofilebelia Tu ara sacxovrebelSi sanitarul-higienuri mdgomare-

oba (abazana, tualeti, samzareulo)?
•	 rogoria sacxovrebelSi komunaluri mdgomareoba?
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Semosavali da dasaqmeba
•	 aqvs Tu ara ojaxs stabiluri Semosavali?
•	 muSaoben Tu ara ojaxis wevrebi?
•	 iRebs Tu ara ojaxi socialur daxmarebas? 
•	 miumarTavs Tu ara ojaxs gancxadebiT saთanado organoebisaTvis finansuri 

daxmarebis moTxovniT?
•	 aqvs Tu ara ojaxs vali?

8.2 bavSvis ekoruka

ekoruka aris saSualeba, romelic aqtiurad gamoiyeneba socialuri muSakebis 

mier rogorc bavSvTan, aseve, ojaxTan muSaobisas. Eekoruka bavSvis socialur kon-

teqstSi Seswavlis saukeTeso saSualebaa.  ekorukis maTodi ganaviTara ana hartman-

ma 1975 wels rogorc beneficiarze ekologiuri sistemebis zegavlenis saukeTeso 

grafikuli maCvenebeli. bavSvis Sefasebis procesSi ar unda daviviwyoT misi eko- Sefasebis procesSi ar unda daviviwyoT misi eko-

logiuri (garemo) sistemebi, romlebic xSirad Zlier zegavlenas axdenen bavSvis 

problemaze da, imavdroulad, problemis gadaWris SesaZlo wyarosac warmoadge-

nen. socialurma muSakma unda moipovos informacia am sistemebis funqcionirebisa 

da urTierTmimarTebis Sesaxeb. bavSvis sistemebs Soris ZiriTadia:  bavSvis ojaxi, 

socialuri qseli da sazogadoebrivi dawesebulebebi. bavSvis ekologiuri garemo 

unda Sefasdes ekorukis meSveobiT, romelSic aisaxeba is ZiriTadi sistemebi, rom-

lebic zemoqmedeben bavSvze da gavlenas axdenen mis cxovrebaze. 

 ekorukis Sedgenisas socialuri muSaki da beneficiari erToblivad  xataven 

rukas, romlis centrSic aris bavSvi. rukaze naCvenebia is mniSvnelovani sistemebi, 

romlebic bavSvis cxovrebis nawils Seadgenen da masze asaxulia am sistemebTan ba-

vSvis urTierToba.  es sistemebi dakavSirebulia bavSvTan xazebiT. 

ekorukis simboloebia:   

     aRniSnavs bavSvs, ojaxs, jgufs, sistemas

aRniSnavs myar, mWidro urTierTobas

aRniSnavs sust, aramyar urTierTobas

aRniSnavs konfliqtur, stresul urTierTobas
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nawils Seadgenen da masze asaxulia am sistemebTan bavSvis urTierToba.  

es sistemebi dakavSirebulia bavSvTan xazebiT.  

ekorukis simboloebia:  

 

 

                    aRniSnavs bavSvs, ojaxs, jgufs, sistemas 

 

 

                        aRniSnavs myar, mWidro urTierTobas 

 

    aRniSnavs sust, aramyar urTierTobas 

 

                      aRniSnavs konfliqtur, stresul urTierTobas 

 

isari romelic mimarTulia sistemidan BbavSvisken 

miuTiTebs sistemis zegavlenas bavSvze, xolo roca 

bavSvidan — sistemisken, maSin, piriqiT, miuTiTebs 

bavSvis zegavlenas sistemaze. 

 

ormxrivi isari bavSvsa da sistemebs Soris miuTiTebs 

maT Soris ormxriv urTiergavlenaze. 

 

8.3 bavSvis genograma 

bavSvis genograma aris fsiqiatr murie bouenis SemuSavebuli 

meTodi, romelic saSualebas gvaZlevs ukeT SeviswavloT bavSvis ojaxis 

sistemaSi arsebuli urTierTobebi. bavSvis genograma unda Seivsos sam 

Taobaze: bavSvi, mSoblebi, bebia da babua. bavSvis genograma unda 

moicavdes  sami tipis informacias: 

1. demografiuli (dabadebisa da gardacvalebis wlebi, sxva 

mniSvnelovani TariRebi) 

2.  funqcionaluri (genetikuri daavadebebi, devianturi qceva, 

SezRuduli SesaZlebloba, alkoholizmi da ojaxuri 

Zaladobis istoria) 

3. informacia mniSvnelovani movlenebis Sesaxeb (bavSvis 

dabadeba, qorwineba, ojaxis wevris gardacvaleba da sxva) 

Ggenogramis saSualebiT Seiswavlian bavSvis ojaxis struqturas. 

igi gvexmareba gavarkvioT bavSvis ojaxis Semadgenloba; aseve vigebT 
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isari romelic mimarTulia sistemidan BbavSvisken 

miuTiTebs sistemis zegavlenas bavSvze, xolo 

roca bavSvidan – sistemisken, maSin, piriqiT, miu-

TiTebs bavSvis zegavlenas sistemaze.

ormxrivi isari bavSvsa da sistemebs Soris miuTi-

Tebs maT Soris ormxriv urTiergavlenaze.

8.3 bavSvis genograma

bavSvis genograma aris fsiqiatr murie bouenis SemuSavebuli meTodi, rome-
lic saSualebas gvaZlevs ukeT SeviswavloT bavSvis ojaxis sistemaSi arsebuli 
urTierTobebi. bavSvis genograma unda Seivsos sam Taobaze: bavSvi, mSoblebi, bebia 
da babua. bavSvis genograma unda moicavdes  sami tipis informacias:

1. demografiuli (dabadebisa da gardacvalebis wlebi, sxva mniSvnelovani Ta-
riRebi)

2. funqcionaluri (genetikuri daavadebebi, devianturi qceva, SezRuduli 
SesaZlebloba, alkoholizmi da ojaxuri Zaladobis istoria)

3. informacia mniSvnelovani movlenebis Sesaxeb (bavSvis dabadeba, qorwineba, 
ojaxis wevris gardacvaleba da sxva)

Ggenogramis saSualebiT Seiswavlian bavSvis ojaxis struqturas. igi gvex-
mareba gavarkvioT bavSvis ojaxis Semadgenloba; aseve vigebT ojaxis istorias da 
varkvevT, ramdenad meordeba erTi da igive problema sxvadasxva TaobaSi. 

genogramis simboloebia:
sayuradReboa, rom zemoxsenebuli informaciis aRsaniSnavad simboloebis 

gverdiT keTdeba mokle miniSnebebi. 
          
          

     mamrobiTi 

     mdedrobiTi

     Aaborti an mkvdrad Sobadoba
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ojaxis istorias da varkvevT, ramdenad meordeba erTi da igive problema 

sxvadasxva TaobaSi.  

genogramis simboloebia: 

sayuradReboa, rom zemoxsenebuli informaciis aRsaniSnavad 

simboloebis gverdiT keTdeba mokle miniSnebebi.  
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sikvdili 
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ojaxis istorias da varkvevT, ramdenad meordeba erTi da igive problema 

sxvadasxva TaobaSi.  

genogramis simboloebia: 
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      sikvdili

      ganqorwineba

       daSoreba

      myari, mWidro urTierToba

      susti, aramyari urTierToba

      konfliqturi urTierToba

      erT ojaxSi mcxovrebi adamianebis
      SemomsazRvreli simbolo 

gamoyenebuli literatura:

socialuri momsaxurebis saagentos bavSvisa da ojaxis Sefasebis formebi1. 
Framework of the Assessment of Children in Need in UK. Retrieved from 2. http://www.
archive.official-documents.co.uk/document/doh/facn/fw-00.htm
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Tavi IX: ojaxis mniSvneloba socialur samuSaoSi 

es Tavi mimoixilavs ojaxTan muSaobis rols socialur samuSaoSi; 

ganixilavs ojaxs ekologiuri sistemebis Teoriis mixedviT da acnobs 

socialur muSakebs im ZiriTad cnebebs, faqtorebs, meTodebsa da 

instrumentebs, romlebic maT daexmarebaT ojaxis Sefasebis procesSi.  

 

9.1 ojaxi rogorc sistema 

 

ojaxi aris mcire socialuri jgufi dafuZnebuli col-qmrulsa da 

naTesaur  kavSirebze da moicavs urTierTobs im adamianebs Soris 

romlebic erTad cxovroben da uZRvebian saerTo meurneobas. 

saqarTvelos kanonis `socialuri daxmarebis Sesaxeb~ mixedviT, ojaxi 
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ojaxis istorias da varkvevT, ramdenad meordeba erTi da igive problema 

sxvadasxva TaobaSi.  
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Tavi IX: ojaxis mniSvneloba
socialur samuSaoSi

es Tavi mimoixilavs ojaxTan muSaobis rols socialur samuSaoSi; ganixilavs 

ojaxs ekologiuri sistemebis Teoriis mixedviT da acnobs socialur muSakebs im 

ZiriTad cnebebs, faqtorebs, meTodebsa da instrumentebs, romlebic maT daexma-

rebaT ojaxis Sefasebis procesSi. 

9.1 ojaxi rogorc sistema

ojaxi aris mcire socialuri jgufi dafuZnebuli col-qmrulsa da naTesaur  

kavSirebze da moicavs urTierTobs im adamianebs Soris romlebic erTad cxovro-

ben da uZRvebian saerTo meurneobas. saqarTvelos kanonis `socialuri daxmarebis 

Sesaxeb~ mixedviT, ojaxi aris `gancalkevebul sacxovrebel farTobze mudmivad 

mcxovrebi piri an pirTa wre, romelic eweva erTobliv Sinasameurneo saqmianobas~. 

ojaxTan muSaobas bavSvze zrunvis sferoSi socialuri samuSaos praqtikaSi 

udidesi roli da mniSvneloba eniWeba, radgan swored  ojaxis gavleniT yalibdeba 

bavSvis pirovneba. ojaxuri garemo, romelSic igulisxmeba mSoblebis socialuri 

mdgomareoba, saqmianobis formebi, maTi gonebrivi ganviTarebis done, ekonomiku-

ri  done, mniSvnelovnad ganapirobebs bavSvis cxovrebas. ojaxebi gadian evolu-

ciur cikls erTad yofnidan TandaTan gancalkevebamde. srulwlovani asakis mi-

Rwevis Semdeg Svilebi qmnian sakuTar ojaxebs. virjinia satiri11, ojaxis cnobili 

fsiqoTerapevti, xazs usvams im ojaxis mniSvnelobas, romelSic gaizarda adamiani: 

`Tqvens axal ojaxSi advilad amoicnobT urTierTobis iseTi models, romelic da-

maxasiaTebeli iyo Tqveni bavSvobis ojaxisaTvis~.

socialur samuSaoSi ojaxi ganixileba rogorc sistema.  sistemuri midgomis 

mixedviT,  Tu ojaxis erT wevrs raime SeemTxva, es ara marto ojaxis masTan damoki-

debulebaze aisaxeba, aramed ojaxis sxva wevrebs Soris urTierTobazec, anu es 

konkretuli SemTxveva zemoqmedebs mTel ojaxze. 

ojaxTan muSaobisas socialuri muSaki cdilobs Semdegi problemebis gada-

wyvetas: 

•	 bavSvis mSoblebis an aRmzrdelebis mzrunvelobis unar-Cvevebis gaumjobese-

bas;

•	 mSoblebsa da Svilebs Soris urTierTobis problemebis mogvarebas;

•	 ojaxis calkeuli wevrebis pirovnul problemebze muSaobas;

•	 garemo faqtorebis mier gamowveuli problemebis gadaWraSi ojaxis dax-

amrebas (arasakmarisi Semosavali, umuSevroba, mZime socialuri pirobebi, 

resursebis nakleboba).

11  amerikeli fsiqoTerapevti, (1916-1988), cnobili Tavisi midgomebiT ojaxur TerapiasTan dakavSirebiT 

Tavi IX
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9.2 ojaxTan dakavSirebuli ZiriTadi cnebebi

ojaxTan muSaobisas socialur muSakma unda icodes is ZiriTadi cnebebi, rac 

mas daexmareba ojaxebis funqcionirebis SefasebaSi, kerZod:  

•	 ojaxis  wonasworoba (homeostazi)  –  ojaxi, rogorc sistema, midrekilia wo-

nasworobis mdgomareobisaken da amasTanave Tavad aviTarebs meqanizmebs ho-

meostazis anu  wonasworobis SesanarCuneblad. rodesac ojaxis  homeostazs 

safrTxe emuqreba, ojaxi cdilobs  wonasworobis SenarCunebas da aRdgenas. 

ojaxis wevris problemuri qceva SesaZloa iyos wonasworobis SenarCunebisa 

Tu aRdgenis mcdeloba. homeostasis darRvevis SemTxvevaSi ojaxSi krizisis 

etapi dgeba.

•	 SeWiduloba da adaptacia – SeWiduloba gulisxmobs ojaxis wevrebs Soris 

arsebul emociur kavSirs da ojaxur sistemaSi individis avtonomiis  xa-

risxs. sxva sityvebiT ojaxi aregulirebs fizikur da fsiqologiur siaxlo-

ves. adaptacia ojaxis SeswavlaSi erT-erTi centraluri cnebaa.  adaptacia 

gulisxmobs ojaxis unars, Seeguos Sida da gare (avadmyofoba, ganqorwineba) 

faqtorebiT gamowveul emociur daZabulobas.

•	 ojaxis sazRvrebi – ojaxi sazogadoebis nawilia da Sesabamisad CarTulia sa-

zogadoebis sxvadasxva sistemasTan urTierTobaSi. arCeven ojaxebs gaxsnili 

sazRvrebiT, daxuruli sazRvrebiTa da SemTxveviTi sazRvrebiT. gaxsnili 

sazRvrebi im ojaxebisaTvis aris damaxasiaTebeli, romlebic aqtiurad ur-

TierToben sxva garemo sistemebTan, xolo daxuruli sazRvrebi.  im ojaxebs 

gaaCniaT, romelnic sakuTari surviliT an raime mizezis gamo mowyvetilni 

arian garesamyaros da masTan naklebi kavSiri aqvT. ojaxebs SemTxveviTi sa-

zRrebiT akliaT sicxade da xSirad icvlebian garemo sistemebTan damokide-

bulebis procesSi. kvlevebi gviCvenebs, rom ojaxebi ukeT funqcionireben, 

rodesac maT ufro gaxsnili da moqnili sazRvrebi aqvT, xolo disfunqciebis 

ganviTarebis yvelaze didi Sansi aqvT      ojaxebs SemTxveviTi sazRvrebiT. 

•	 triangulacia _ trangulacias uwodeben ojaxSi or adamians Soris konfli-

qtsa Tu dapirispirebaSi mesame adamianis CarTvas. ojaxis  homeostazi irRve-

va rodesac triangulacias regularuli xasiaTi eZleva .

•	 ojaxuri qvesistema – ojaxur qvesistemebSi moiazreba ojaxis ufro patara 

erTeulebi, romlebic efuZneba raime niSans, magaliTad Taobas, asaks, sqess 

an funqcias. aseTi qvesistemebia col-qmris qvesistema, da-Zmis qvesistema, 

dedis da qaliSvilis qvesistema da a.S.

•	 ojaxuri rolebi – ojaxSi TiToeul wevrs aqvs Tavisi gansazRvruli funq-

cia da struqturuli urTierTmimarTeba sxva wevrebTan.  rolebi asocirdeba 

ojaxis ama Tu im wevris mosalodnel, dasaSveb da akrZalul qcevebTan. magali-

Tad, dedis roli eqspresiulia (grZnobebis gamoxatva, RirebulebaTa sistemis 

gadacema), xolo mamis roli – qmediTi (ojaxis ekonomikuri uzrunvelyofa).
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•	 ojaxis tipebi – ojaxis Semdeg tipebs gamoyofen: ojaxis birTvi da gafar-

Toebuli ojaxi.  ojaxis birTvi Sedgeba ZiriTadi wevrebisagan: deda, mama da 

Svilebi, xolo gafarToebuli ojaxi ZiriTadi birTvis garda ojaxis sxva we-

vrebsac aerTianebs.

•	  identificirebuli (amocnobili) `pacienti~ – aris ojaxis wevri, romelic 

ojaxis SigniT problemis saTaved ganixileba. xSir SemTxvevaSi amocnobili 

`pacienti~ aris ojaxuri situaciis msxverpli, romlis konkretuli qceva 

ojaxSi arsebuli sxva problemiT aris ganpirobebuli da warmoadgens reaq-

cias ojaxSi mimdinare disfunqciur procesebze.

•	 ufrosi bavSvi – ewodeba bavSvs, romelsac ojaxSi daevala umcros da-Zmaze 

zrunva an mSoblis sxva funqciis aReba. normaluria, rodesac es xdeba marto-

xela mravalSviliani mSoblis ojaxSi; disfunqciuria, rodesac bavSvisTvis 

mSoblis funqciebis miniWeba mohyveba mSoblis mxridan sakuTari funqciebis 

moulodnel da daugegmav uaryofas an Seusruleblobas.

•	 aTqvefili da danawevrebuli ojaxebi – aTqvefilia ojaxi, romelSic TiTq-

mis ar arsebobs sazRvrebi ojaxis wevrebs Soris da maT dakarguli aqvT avto-

nomia. isini TiTqos erTmaneTze gadajaWvulebi arian. danawevrebuli ojaxe-

bi ki is ojaxebia, romlebSic, piriqiT, ojaxis wevrebs Soris zedmetad mtkice 

sazRvrebia da maT erTmaneTTan sakmarisze naklebi urTierToba aqvT. aseTi 

ojaxebi xSirad disfunqciuria.

•	 ojaxis wesebi – ojaxis  wonasworobis SenarCunebas emsaxureba misi wevrebis 

daqvemdebareba ojaxis wesebisa da normebisadmi. ojaxis wesi es aris garkveu-

li dauwereli Tanxmoba ojaxSi qcevis normebis Sesaxeb. vinaidan umravlesad 

amgvari wesebi dauwereli da farulia da xSir SemTxvevaSi gaucnobierebelic, 

isini mJRavdebian ojaxis wevrebs Soris urTierTobaze dakvirvebisas. arsebo-

bs Riad formulirebuli wesebic, rogoricaa, `bavSvebi 10 saaTisaTvis saxl-

Si unda iyvnen~, `am saxlSi ar iginebian~, `bavSvebi mSoblebs ar epasuxebian~ da 

a.S., Tumca praktikosi socialuri muSakisaTvis, rogorc wesi, ojaxis Sefase-

bisas ufro informaciulia is faruli wesebi, romlebiTac ojaxi xelmZRva-

nelobs da maTi disfunqciurobis xarisxi.  wesebi, romelic ojaxis harmonias 

arRvevs, disfunqciuria. aseTi wesebis magaliTebia: `mamas yovelTvis SeuZlia 

Tavisi survilebisa da zraxvebis gamoxatva, ojaxis danarCen wevrebs ki _ mxo-

lod im SemTxvevaSi, roca maTi survilebi mamis interesebs emTxveva~, `nu daa-

naxveb sxvebs Sens sisustes da nu gamoxatav emociebs sxvebis winaSe~, `nu aiReb 

pasuxismgeblobas Sens qcevaze. yovelTvis sxvas gadaabrale~, `nu ilaparakeb 

ojaxis problemebze~. disfunqciuri wesebisgan gansxvavebiT, jansaRi wesebi 

xels uwyobs ojaxis wevrebis Tavisufal da jansaR pirovnebebad Camoyalibe-

bas. aseTi wesebis magaliTebi SeiZleba iyos: `ojaxis yvela wevris azri mniS-

vnelovania~, `mniSvnelovania visaubroT sakuTar grZnobebze da emociebze~, 

`mniSvnelovania ojaxuri problemebis ganxilva da gamosavlis erTad povna~. 

Tavi IX
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•	 Zalauflebis struqtura ojaxSi – Zalaufleba ojaxSi ganimarteba, rogorc 

erTi adamianis unari gavlena iqonios ojaxis sxva wevris an wevrebis qcevaze. 

yvela ojaxs gaaCnia Zalauflebis garkveuli struqtura, romelic gansazR-

vravs, Tu ra xarisxiT  SeuZlia ojaxis erT wevrs gavlena iqonios ojaxis me-

ore wevrze. ojaxis Sefasebisas mniSvnelovania imis garkveva, Tu vis uWiravs 

wamyvani roli gadawyvetilebebis miRebisas. ojaxze dakvirvebisas am Tvalsa-

zrisiT erTob informaciulia yuradReba mivaqcioT Semdeg faqtorebs:

•	 vin ras akeTebs da vis ra reaqcia aqvs?

•	 vin vis elaparakeba?

•	 vin ambobs pirvel sityvas?

•	 vin vis awyvetinebs?

•	 vin vis eTanxmeba?

•	 vin laparakobs yvelaze mets?

•	 vin iRebs gadawyvetilebas da visi azria yvelaze mTavari gadawyvetilebis 

miRebisas?

•	 ojaxis ganviTarebis stadiebi – ojaxi Tavis ganviTarebis periodSi gadis 

sxvadasxva stadias, rogoricaa axaldaqorwinebuli ojaxi, fexmZimoba, axal-

Sobili bavSvis  stadia, mcirewlovani Svilebis stadia, mozardi Svilis sta-

dia, ,,carieli budis stadia’~. erTi stadiidan meoreze gadasvla garkveul 

stresTan aris dakavSirebuli. 

stadia ganviTarebis amocana

SeuRlebuli wyvili 

bavSvebis gareSe

warmatebuli urTierTobis 
Camoyalibeba. orsulobasTan, naTesavebTan, mSoblobasTan 
Segueba.

ojaxi Cvili bavSviT Cvili bavSvis aRzrdasTan Segueba

ojaxi baRis asakis 

bavSviT

energiis ganawilebisa da drois naklebobis problemebis 

mogvareba

ojaxi 6-13 wlis bavSviT
skolis asakis bavSvis problemebTan Segueba. bavSvis 

ganaTlebaze zrunva.

ojaxi mozardiT (13-20w.)
Tavisuflebisa da pasuxismgeblobis balansireba. mSoblis 

samsaxureobrivi an sxva interesebis win wamoweva

ojaxi meore Taobis 

axalgazrdebiT

Svilebis ojaxidan wasvlis SesaZlebloba da amasTan Segueba. 

ojaxuri siTbos SenarCunebaze zrunva

Sua xnis mSoblebi 

“carieli bude”        

wyvilis urTierTobis gaRrmaveba. ufros da umcros Taobas 

Soris urTierTobebis SenarCuneba
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ojaxTan muSaobis mniSvnelovani faqtorebi 

•	 problemis gansazRvra – ojaxTan muSaobis dros mniSvnelovania, pirvel 

rigSi, yuradReba gamaxvildes, Tu ra warmoadgens problemas. problema unda 

ganisazRvros ojaxis yvela wevris mier, raTa socialur muSaks saSualeba 

hqondes, gaarkvios, Tu rogoria problemis xedva ojaxis TiToeuli wevris 

mier. ojaxis yvela wevrs unda vkiTxoT, Tu ra problema aqvs ojaxs mTlianad 

da ra zegavlenas axdens es problema ojaxis TiToeuli wevris cxovrebaze.

•	 komunikaciis forma – socialuri muSaki unda daakvirdes, Tu rogor urT-

ierToben erTmaneTTan ojaxis wevrebi, vin vis elaparakeba, ojaxis wevrebs 

Soris konfliqti ufro xSiria, Tu SeTanxmebuli moqmedeba SeimCneva? so-

cialur muSakTan saubrisas vin vis gverdiT jdeba da vin sargeblobs gadamw-

yveti sityvis uflebiT.

•	 problemis konteqsti – saWiroa ganisazRvros, Tu ra konteqstSi aRmocenda  

problema:  ojaxuri wonasworobis rRveva da problema rame mniSvnelovani 

cvlilebiT xom ar aris gamowveuli.

•	 ojaxis funqcionireba – socialuri muSaki ojaxTan muSaobisas afasebs, Tu 

rogor funqcionirebs ojaxi. xom ar arsebobs rame disfunqcia an simptomi, 

romelic Taobidan Taobas gadaecema da ojaxis keTildReobas safrTxes uqm-

nis?

•	 aliansebi – ikveTeba Tu ara gansakuTrebuli aliansebi ojaxis SigniT da 

Riad an farulad upirispirdebian  Tu ara es aliansebi erTmaneTs? Aalianss 

ojaxis SigniT SeiZleba hqondes rogorc konstruqciuli, aseve destruqciu-

li xasiaTi. konstruqciulia iseTi aliansi, romelic orientirebulia prob-

lemis mogvarebisa da ojaxs SigniT SeTanxmebis miRwevisaken (mag., Tu col-

qmari cdilobs, daxmarebis xeli gauwodos mavne nivTierebebze damokidebul 

Svils). aseT dros socialuri muSakis roli aliansis gaZlierebaSi mdgomare-

obs. destruqciulia aliansi, rodesac igi qmnis problemas ojaxSi, an arseb-

uli problemis gaRrmavebas iwvevs. (mag., dedamTilisa da mulis aliansi col-

qmris konfliqtis gasaRrmaveblad) am SemTxvevaSi socialuri muSakis mcde-

loba aliansis Sesustebis an daSlisaken unda iyos mimarTuli.  

•	 socialuri Tanadgomis qselis Sefaseba – ojaxTan muSaobisas socialuri 

muSaki Seiswavlis ojaxis Tanadgomis rogorc oficialur aseve araoficial-

ur qsels. kerZod, arkvevs, Tu romeli adamianebis (mezoblebis, naTesavebis, 

megobrebi), jgufebis an organizaciebis daxmarebiT SeiZleba ojaxis konkre-

tuli  problemis gadawyveta. 

•	 ojaxis Zlieri mxareebis moZieba da Sefaseba – iseve rogorc individTan 

ojaxTan muSaobis drosac socialuri muSaki yuradRebas amaxvilebs ojaxis 

Zlier mxareebze da Sesabamis Carevas am Zlier mxareebze dayrdnobiT gegma-

vs. 

Tavi IX
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9.3 ekoruka

ekoruka aris instrumenti, romelic aqtiurad gamoiyeneba socialuri muSa-

kebis mier rogorc bavSvTan, aseve, ojaxTan muSaobisas. Eekoruka ojaxis socialur 

konteqstSi Seswavlis saukeTeso saSualebaa.  ekorukis sqema SeimuSava ana hart-

manma 1975 wels, rogorc ojaxze ekologiuri sistemebis zegavlenis saukeTeso 

grafikuli maCvenebeli.    ekorukis Sedgenisas socialuri muSaki da beneficiari 

erToblivad  xataven rukas, romlis centrSic aris ojaxi. rukaze naCvenebia is mni-

Svnelovani sistemebi, romlebic ojaxis cxovrebis nawils Seadgenen da asaxulia am 

sistemebTan ojaxis urTierToba.  es sistemebi dakavSirebulia ojaxTan xazebiT. 

ekorukis simboloebia: 

aRniSnavs ojaxs, individs, jgufs, sistemas

aRniSnavs myar, mWidro urTierTobas.

aRniSnavs sust, aramyar urTierTobas.

aRniSnavs konfliqtur, stresul urTierTobas.

isari romelic mimarTulia sistemidan ojaxisken 

miuTiTebs sistemis zegavlenas ojaxze, xolo roca 

ojaxidan – sistemisken, maSin, piriqiT, miuTiTebs 

ojaxis zegavlenas sistemaze.

ormxrivi isari ojaxsa da sistemebs Soris miuTi-

Tebs maT Soris ormxriv urTiergavlenaze.

9.4 ojaxuri konferencia

ojaxTan muSaobis erT-erTi mniSvnelovani meTodia ojaxuri konferencia, 

romelic ZiriTadad gamoiyeneba krizisuli situacis dros mis gansamuxtad da 

problemebis mosagvareblad. ojaxuri konferenciis mizania gamosavlis Zieba da 

arsebuli problemis irgvliv ojaxis wevrTa gaerTianeba maT mosagvareblad.

bavSvze zrunvis sferoSi ojaxuri konferencia bavSvzea orientirebuli. igi 
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Sedgeba mosamzadebeli da ZiriTadi etapisagan.  mosamzadebel etapze socialu-

ri muSaki winaswar gegmavs konferencias. pirvel rigSi, igi konferenciis mizans 

aTanxmebs bavSvsa da mis ojaxTan. Aaseve, gegmavs konferenciis Catarebis drosa da 

adgils,  romelsac winaswar acnobebs  yvela monawiles. 

ojaxuri konferenciis monawileni SeiZleba iyvnen: bavSvi, ojaxis wevrebi 

(deda, mama, bebia, babua, mindobiTi mSoblebi da a.S), bavSvTan momuSave speciali-

stebi (socialuri muSaki, pedagogi, fsiqologi, eqimi da a.S.), warmomadgenlebi 

ojaxis Tanadgomis qselidan (mag. Mmegobari, mezobeli,ufrosi megobari, pedagogi, 

socialuri muSaki) da socialuri samsaxuris warmomadgeneli(magaliTad, ufrosi 

socialuri muSaki). Oojaxuri konferenciis Semadgenloba ganisazRvreba SemTxve-

vis specifikidan da interesebidan gamomdinare. 

ojaxuri konferenciis ZiriTad etaps warmarTavs socialuri muSaki. igi ac-

nobs damswre sazogadoebas ojaxuri  konferenciis miznebs da warmarTavs mis msv-

lelobas. saubari mimarTulia gamokveTili problemisa da Seqmnili krizisuli si-

tuaciisaken. konferenciis yvela monawile afiqsirebs Tavis mosazrebas, imarTeba 

diskusia, romlis drosac aris riski, rom situacia daiZabos da umarTavi gaxdes 

interesTa konfliqtis gamo, amitomac situaciis marTvis sadaveebi socialuri 

muSakis xelT unda darCes.  socialuri muSaki exmareba jgufs poziciaTa Sejereba-

Si da samoqmedo gegmis SemuSavebasa da TiToeuli monawile mxaris pasuxismgeble-

bisa da misi Sesrulebis vadebis gansazRvraSi. socialurma muSakma unda awarmoos 

ojaxuri konferenciis Canaweri (oqmi), romelSic asaxulia rogorc konferenciis 

Catarebis miznebi, aseve dasaxuli gegma da dafiqsirebulia monawileTa xelmowe-

rebi, romliTac isini adastureben pasuximgeblobebs arsebuli krizisis daZlevis 

Sesaxeb.   Tavi IX
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Tavi X: komunikacia, interviu da
konsultireba

es Tavi mimoixilavs komunikaciis mniSvnelobas socialur samuSaoSi da awvdis 

socialur muSakebs informaciias komunikaciis saxeebis, efeqturi komunikacii-

sa da komunikaciis xelSemSleli faqtorebis Sesaxeb. aRniSnul TavSi yuradReba 

gamaxvilebulia intervius specifikaze socialur samuSaoSi, kerZod ki, pirveli 

intervius mniSvnelobaze da ayalibebs warmatebuli intervius ganmapirobebel 

faqtorebs. Aaseve, es Tavi mimoixilavs konsultirebas rogorc socialuri samuSa-

os intervenciis erT-erT mniSvnelovan formas, kerZod ki konsultirebis  rols, 

process, modelebs da misi Catarebis unar-Cvevebs. 

10.1 komunikacia

komunikacia socialuri muSakis profesiaSi erT-erTi yvelaze mniSvnelovani 

aspeqtia, Sesabamisad, komunikaciis kargi unar-Cvevebis qona warmatebuli praqti-

kis garantiaa. K

komunikacia ormxrivi procesia, romelic, ZiriTadad, informaciis gacema-

sa da informaciis miRebas ukavSirdeba. Tumca unda aRiniSnos, rom komunikacia 

mxolod informaciis gacvliT ar Semoifargleba. komunikaciis procesi or do-

neze mimdinareobas – Sinaarsisa da damokidebulebis. amasTan, es ukanaskneli gan-

sazRvravs pirvels. rodesac adamianebi erTmaneTs esaubrebian, Sinaarsis doneze 

icvleba cnobebi. rac Seexeba grZnobebs, romlebic komunikaciis procesis arse-

biT Semadgenel nawils warmoadgens, isini gadaecema damokidebulebis doneze. 

damokidebulebis ganmsazRvreli signalebi SeiZleba iyos: pozitiuri, neitralu-

ri, an negatiuri. manam, sanam Tanamosaubris mimarT damokidebuleba pozitiuria 

(an neitraluri), Sinaarsis done Tavisufalia, rac niSnavs, rom cnobebma SeiZleba 

Seuferxeblad gaiaros. rogorc ki damokidebulebis doneze uaryofiTi signale-

bi Cndeba, maSin Tavad mosaubreTa Soris damokidebuleba imdenad mniSvnelovani 

xdeba, rom Sinaarsis Seuferxeblad gavla SeuZlebelia da Tavs iCens komunikaciis 

problemebi. 

komunikaciis sxvadasxva saxe arsebobs, kerZod: 

•	 simboluri komunikacia

•	 araverbaluri (arasityvieri) komunikacia

•	 verbaluri komunikacia

•	 werilobiTi komunikacia

simboluri komunikacia aris komunikaciis iseTi saxe, romlis drosac azri 

gadaicema simboloebis meSveobiT. am simboloebis magaliTebia: Cacmuloba (asakis, 

kulturis, socialuri klasis mixedviT), pirveli STabeWdileba, garemo (avejis 

ganlageba, suraTebi, a.S.), qceva. 

araverbaluri komunikacia iseT komunikacias gulisxmobs, romlis drosac 

mniSvneloba eniWeba Jestikulacias, saxis gamometyvelebas, TvalebiT kontaqts, 

xmis tembrs da sxva arasityvier elementebs. araverbaluri komunikaciis gageba 

Tavi X
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sakmaod rTulia. imisaTvis, rom SevZloT araverbaluri komunikaciiT gadmoce-

muli informaciis zustad wakiTxva, aucilebelia dakvirveba. warmatebul araver-

balur komunikacias SeiZleba xeli Seuwyos Semdegma faqtorebma:

•	 yuradRebiT mosmena – mosaubrisaTvis mTliani yuradRebis daTmoba;

•	 TvalebiT kontaqti – Tanamosaubris yureba dialogis dros;

•	 jdomis poza – Tanamosaubris pirispir jdoma aragadajvaredinebuli xe-

lebiT;

•	 saxis gamometyveleba – TanamosaubrisaTvis keTilganwyobis dafiqsireba 

saxis gamometyvelebiT (Tavis daqneva Tanxmobis niSnad, Rimili da a.S.)

verbaluri komunikacia gulisxmobs sityvebis meSveobiT komunikacias da  

iTvaliswinebs im unar_Cvevebs, romlis saSualebiTac  Tanamosaubres azri war-

matebiT gadaecema. verbaluri komunikaciis mSnivnelovani elementebia:

•	 daxuruli kiTxvebi – umetesad moiTxovs pasuxs `diax~ an `ara~. ZiriTadi 

mizania konkretuli informaciis Segroba. magaliTad: `muSaobT~? `ramdeni 

bavSvSi gyavT~? 

•	 Ria tipis kiTxvebi –  saSualebas aZlevs Tanamosaubres Tavisuflad gad-

mosces sakuTari azri. aseTi kiTxvebis meSveobiT SesaZlebelia adamianisagan 

konkretul sakiTxze didi raodenobiT informaciis moZieba. misi mizania mi-

viRoT informacia imis Sesaxeb, Tu rogor aRiqvams sakiTxs Tanamosaubre da 

rogoria misi damokidebuleba am sakiTxis mimarT. magaliTad:   `ras gvetyviT 

Tqveni bavSvebis  Sesaxeb~; `albaT rTulia cxovreba aseTi mwiri Semosavlis 

pirobebSi~; `ras fiqrobT, ra unda gavakeToT, rom warmatebiT vimuSaoT?~

•	 aqtiuri mosmena – samwuxarod, Cven xSirad vcdilobT, vaiZuloT adamiani, 

igrnos da iazrovnos swored ise, rogorc Cven gvinda. aqtiuri mosmenisas ki 

msmeneli orientirebulia mosaubris grZnobebsa da azrebze. is cdilobs gau-

gos partniors. ar aris aucilebeli, rom igi eTanxmebodes mosaubres. gaxsov-

deT, aRiareba ar niSnavs daTanxmebas. aqtiuri mosmena Tanamosaubres aCvenebs, 

rom Tqven dainteresebuli xarT masTan saubriT da im problemebiT, ris ga-

ziarebasac igi TqvenTvis cdilobs. ZiriTadi mizania damyardes urTierTga-

geba da gamokveTil iqnes Tanamosaubris interesi da problemebi: magaliTad: 

`Zalian damainteresa Tu ratom Seicvala Tqveni Svilis qceva. mets xom  ver 

momiyvebodiT amis Sesaxeb?~ mosmenisas nu gaakeTebT  daskvnebs, SeecadeT, mx-

olod SeajamoT naTqvami. yuradReba miaqcieT ara mxolod mosaubris  naTqva-

mis Sinaarss, aramed mis grZnobebsac. grZnobebis Sejamebisas gaiTvaliswineT 

maTi siZliere;

•	 perifraza – gulisxmobs Tanamosaubris naTqvamis sxva sityvebiT gameorebas.  

misi mizania vaCvenoT Tanamosaubres, rom Cven gavigeT is, ris gadmocemasac 

igi CvenTvis cdilobda da SegviZlia masTan erTad Semdgomi muSaobis gagr-

Zeleba. magaliTad, `Tu sworad gagigeT, Tqven gulisxmobdiT, rom.~

•	 dazusteba  naTelyofs infrmaciis aRqmis sizustes. Mmisi mizania Tavidan 
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aviciloT gaugebroba da Cveni subieqturi varaudebi Tanamosaubris prob-

lemebTan da saWiroebasTan mimarTebaSi;

•	 konfrontacia – gulisxmobs gamowvevas da miznad isaxavs gamoavlinos Seu-

sabamoba Tanamosaubris mier warmodgenil situaciasa da realur situacias 

Soris. socialur samuSaoSi konfrontaciis teqnika gamoiyeneba Semdeg situa-

ciebSi: a) rodesac arsebobs Seusabamoba beneficiaris qcevasa da mis sityvebs 

Soris; b) rodesac arsebobs Seusabamoba beneficiaris grZnobebsa da qcevas 

Soris; g) rodesac arsebobs Seusabamoba beneficiaris mier warmodgenil si-rodesac arsebobs Seusabamoba beneficiaris mier warmodgenil si-

tuaciasa da socialuri muSakis mier danaxul situacias Soris. dasaSvebia, 

vubiZgoT Tanamosaubres (profesionaluri sazRvrebis farglebSi), sworad 

gaacnobieros sakuTari problemebi, grZnobebi, qceva da sxvaoba azrebs, grZ-

nobebsa da moqmedebas Soris. magaliTad,  konfrontacia an gamowveva SeiZle-

ba gamoviyenoT im SemTxvevaSi, rodesac Tanamosaubre geubnebaT, rom igi ar 

svams, magram sinamdvileSi Tqven gaqvT amis Sesaxeb zusti informacia;    

•	 rCevis, rekomendaciis micema – misi mizania, mivawodoT Tanamosaubres  proe-

blemis gadaWris ramdenime gza;

•	 Sejameba – gamoiyeneba saubris mTavari Temebis gamosakveTad da Tanamosau-

bris mier mowodebuli informaciis swori aRqmis mizniT. igi exmareba so-

cialur muSaks iyos interviu erTi miznisken mimarTuli da  informacia ki  

organizebuli. magaliTad, Sejamebis teqnika gamoiyeneba im dros, rodesac 

saWiroa wina saubris Tematikis aRdgena.

efeqturi komunikaciis xelSemwyobi faqtorebi 

efeqturi komunikacia myardeba im SemTxvevaSi, Tuki socialuri muSakebi erT 

martiv princips icaven – yuradReba mTlianad mimarTuli unda iyos Tanamosaubi-

saken. Tanac, yuradRebas ara marto naTqvamis Sinaarsze amaxvileben, aramed mosau-

bris grZnobebzec. Tanamosaubreze orientirebuli urTierToba niSnavs, saubris 

dros masze koncentrirebas. akomunikaciis dros socialuri muSaki Tavisi prob-

lemis gadaWrisaTvis ki ar zrunavs, igi  ki ar saubrobs yvelaze mets, mTavar rols 

TamaSobs Tanamosaubre da ara socialuri muSaki. Tanamosaubreze  orientirebuli 

urTierTobis dros arsebiTia:  

•	 vusminoT Tanamosaubres;

•	 vecadoT mis gagebas da

•	 SevideT mis mdgomareobaSi.
Tanamosaubris  mimarT amgvari ganwyoba Sedegad iZleva imas, rom

•	 mas ar uCndeba uaryofiTi gancdebi;

•	 ar uxdeba sakuTari Tavis dacva da amitom Tavs usafrTxod da Tavisuflad 

grZnobs;

•	 grZnobs, rom misi esmiT da Tanadgomas ucxadeben;

•	 Sinaganad mSviddeba da gaxsnili mosaubre xdeba.

Tavi X
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zogadad, efeqturi, kargi mosmenisas SeecadeT:

•	 darCeT mSvidad;

•	 iyaviT koncentrirebuli Tanamosaubreze;

•	 dasviT Ria SekiTxvebi, raTa ukeT gaerkveT / darwmundeT;

•	 acaleT sxvas, isaubros;

•	 gamoiyeneT perifraza, raTa daanaxoT, rom gaigeT;

•	 rodesac SeatyobT, rom Tqvensa da Tqvens Tanamosaubres Soris urTierTo-

ba uaryofiTia, nu ecdebiT Sinaarsis gadacemas. jer aRadgineT urTierToba. 

amasTan, ecadeT, rom mSvidi da gawonasworebuli iyoT. rodesac aRdgeba ur-

TierToba, mxolod maSin aqvs azri Sinaarsis doneze urTierTobis gagZele-

bas.

komunikaciis efeqturobis gansazRvrisaTvis SeamowmeT Semdegi:

•	 vaZlevT Tu ara adamians SesaZleblobas, daasrulos SekiTxva da mxolod amis 

Semdeg vpasuxobT?

•	 mkafiod gamovTqvamT Cvens azrs, gasagebia Tu ara igi TanamosaubrisTvis?

•	 gamoviyeneT Tu ara perifraza?

•	 SevajameT Tu ara saubari, sakiTxi, imisaTvis rom gavagrZeloT dialogi?

•	 acnobierebs Tu ara beneficiari dialogis procesSi Cvens rols?

•	 viyenebT Tu ara Ria tipis kiTxvebs?

•	 viCenT Tu ara gulaxdilobas da vaxalisebT Tu ara beneficiars, iyos gu-

laxdili?

•	 xels vuwyobT Tu ara mas, rom aqtiurad gaagrZelos saubari?

•	 gamovxatavT Tu ara araverbaluradac imas, rom sworad gavigeT Tanamosau-

bris naTqvami?

•	 vacnobierebT Tu ara Tanamosaubris zegavlenas Cvenze?

•	 pauzebis dros xom ar vnerviulobT?

•	 vakontrolebT Tu ara Cvens emociebs?

•	 garemoebis mxolod erT elementze varT konorientirebuli Tu mTel suraT-

ze?

•	 vinarCunebT Tu ara dialogis mimarTulebas da mivdivar Tu ara miznisken?

•	 vexmarebiT Tu ara beneficiars, gaacnobieros, rom misi azrebi araTanmimde-

vrulia da amis danaxva Tavadac SeuZlia?

•	 xazs vusvamT Tu ara Tu ara saerTo miznebs?

•	 simSvidiT vekidebiT Tu ara mtkivneul Temebs?

•	 ganvixilavT da vamuSavebT saerTo gegmebs?

•	 vafasebT Tu ara miRweuls?

•	 pozitiurad viwyebT, vagrZelebT da vamTavrebT Tu ara dialogs?
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komunikaciis xelisSemSleli faqtorebi

•	 garemo faqtorebi _ Seusabamo temperatura oTaxSi, xmauri, CarTuli tele-

vizori, telefonis zari, karze kakuni da a.S.

•	 beneficiaris araswori varaudi – magaliTad, beneficiars esaWiroeba ma-

terialuri daxmareba da fiqrobs, rom socialuri muSaki mxolod moralur 

Tanadgomas gauwevs;

•	 gadatvirTva, gadaRla – adamians SeuZlia mxolod garkveuli moculobis in-

formaciis aRqma; amitom saWiroa informaciis zomieri moculobiT miwodeba 

an, piriqiT, miReba; imavdroulad,  informaciis ukeTesad damaxsovrebisTvis 

mniSvnelovania misi werilobiT dafiqsireba; 

•	 sakuTar azrebze gadametebuli koncentracia – aRniSnulma SesaZloa Sez-

Rudos Cveni aRqma da gamogvrCes beneficiaris mier mowodebuli mTavari in-

formacia;

•	 stereotipuli midgoma – adamianebis dayofa kategoriebis mixedviT xels 

gviSlis pozitiuri urTierTobis damyarebaSi; 

•	 bolo SemTxvevaze muSaobis gamocdileba – bolo gamocdilebam SesaZloa 

xeli SegviSalos am konkretul SemTxvevaze muSaobaSi, miuxedavad imisa 

vacnobierebT amas Tu vera;

•	 gancdebis, emociebis gadacema – SesaZloa socialur muSakze gadmovides 

Tanamosaubris uaryofiTi gancdebi an piriqiT; es aucileblad unda gavacno-

bieroT da, piriqiT, unda davexmaroT Tanamosaubres gaTavisufldes am nega-

tiuri grZnobebisgan.  

`Tqven~ da “`me~ Setyobinebebi 

adamianTan urTierTobisas mniSvnelovania, davukvirdeT, Tu rogori tipis 

Setyobinebas gulisxmobs Cveni saubari. Setyobinebebi, romlebic Seicaven `Tqven~ 

(`Sen~) komponents, komunikaciur bariers qmnian. `Tqven~ Setyobinebaa, magaliaT-

ad: 

•	 Tavi daanebe (Sen) amgvar saqciels!

•	 es (Tqven) ar unda gaakeToT!

•	 es (Tqven) ukeT unda gcodnodaT!

•	 es (Tqven) ase unda gaakeToT..

•	 ratom ar ginda (Sen), rom erTxel mainc ...

•	 (Tqven) araTavaziani xarT

•	 (Sen) amas imitom akeTeb, rom ...

•	 ratom akeTebT (Tqven) amas?

•	 me minda (Tqven) giTxraT, Tu ra unda gaakeToT (Tqven)…

Tavi X
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`Tqven~ Setyobineba xifaTSi agdebs urTierTobas, rasac Tavisi mizezebi aqvs:

•	 Setyobineba JRers, rogorc dadanaSauleba da, Sesabamisad, iwvevs adamianSi 

danaSaulis gancdas; 

•	 adamianis mier is aRiqmeba, rogorc misi gakicxva, kritika, uaryofa;

•	 adamians eqmneba STabeWdileba, rom mas Wkuas aswavlian; sjian an cdiloben 

misi Tavmoyvareobis Selaxvas;

yovelive amis gamo adamians reaqciuli qcevis  survili uCndeba; pozitiuri 

cvlilebis nacvlad masSi Sinagani protestis da winaaRmdegobis grZnoba Rvivdeba.

minimum sami mizezi arsebobs saimisod, rom davrwmundeT _ `Tqven~ Setyobin-

ebiT Znelad SevacvlevinebT adamians qcevas da mivaRwevT sasurvel Sedegs: 

1. adamianebs ar moswonT Wkuis swavleba da miTiTeba, Tu ra unda gaakeTon, 

da ra – ara. aseT dros adamiani jiutdeba da ewinaaRmdegeba nebismier, Tundac 

misTvis sasikeTo cvlilebas. adamianis bunebidan gamomdinare, mas yovelTvis ur-

Cevnia sakuTari nebiT Secvalos esa Tu is qceva. `Tqven~  Setyobineba ki mis gadaw-

yvetilebasa da arCevans win uswrebs da sakuTari nebis ganxorcielebis saSualebas 

uzRudavs. magaliTad, warmoidgineT, rom eubnebiT adamians: `Tqven mier daweril 

werilSi bevri Secdomaa. Tavidan unda daweroT~. am Setyobinebis pirveli nawilis 

Sedegad adamiani, SesaZloa, Tavadac mixvda, rom werili Tavidanaa dasaweri, magram 

Setyobinebis meore nawiliT mas, faqtiurad,  waerTva  amis sakuTari surviliT ga-

keTebis da Tqveni simpaTiis damsaxurebis Sansi. 

2. amgvar SetyobinebaSi dominirebs adresatisaken mimarTuli braldeba. 

`Tqven~  Setyobineba gulisxmobs: `es Seni bralia~, `Sen xar uvargisi~, `Sen es ukeT 

unda gcodnoda~, `Sen xar qarafSuta~. braldebas ki, rogorc wesi, uaryofiTi emo-

ciebi, sapasuxo reaqcia mosdevs. saerTod, adamianebi naklebad fiqroben imaze, Tu 

ramdenad misaRebia, an miuRebeli maTi qceva sxvisTvis. umetes SemTxvevaSi maT sa-

kuTari moTxovnilebis dakmayofilebis survili amoZravebs da ara raime boroti 

zraxva (magaliTad, rom sxvebs SeuSalon xeli maTi moTxovnilebebis dakmayofile-

baSi). ase rom, rodesac adamians `Tqven~  Setyobinebas ugzavniT, mas, sinamdvileSi, 

esmis: `Sen cudi xar, radgan  Seni sakuTari moTxovnilebis  dakmayofilebaze zru-

nav~. TavisTavad cxadia, rom amgvari SeniSvna misTvis sruliad gaugebaria.

3. da bolos, ̀ Tqven~  Setyobineba araa qmediTi, radgan ver gadascems meore 

adamians Sesatyvis informacias. rodesac meore adamianis qceva TqvenTvis miuRe-

belia, es, pirvel rigSi, Tqveni problemaa; es Tqven xarT SeSfoTebuli, gabraze-

buli, nawyeni, imedgacruebuli, SeSinebuli da sxva. Sesabamisad, Setyobinebis daw-

yeba sityviT `Tqven~ gaugebaricaa. 

adamianebTan urTierTobaSi umjobesia mas `me~ Setyobinebis kodi gaugza-

vnoT, magaliTad: `imedgacruebuli var, rodesac piroba ar sruldeba~, `ar miy-

vars, rodesac sityvas mawyvetineben~, `vRelav, rodesac dro ikargeba~  da sxv. 

`me~  Setyobineba garSemo myof adamianebTan Ria, gulwrfeli (patiosani) da 

pirdapiri urTierTobis damyarebas niSnavs. swored amaSia `me~  Setyobinebis Zala. 
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igi gulisxmobs, rom `me adamiani var da iseve, rogorc yvela adamians maqvs prob-

lemebi da grZnobebi~. garkveulwilad, `me~  Setyobineba Txovnaa daxmarebis Ses-

axeb da am TxovniT swored im pirovnebas mimarTavT, visTanac es problema uSual-

odaa dakavSirebuli. yvelasaTvis cnobilia, Tu ra Znelia ar miiRo mxedvelobaSi 

amgvari momarTva. albaT gqoniaT SemTxveva, rodesac adamians uTqvams, Tu ras gan-

icdis da meti araferi daumatebia. magaliTad:

`Senze gabrazebuli var~.

`imedgacruebuli var~.

`Zalian Sewuxebuli var~.

`nawyeni var~.

srulfasovani `me~ Setyobineba ki sami komponentisgan Sedeba: 

(1) Tqveni grZnobebi

(2) qceva (faqti), romelic miuRebelia TqvenTvis

(3) am qcevis konkretuli da TvalsaCino gavlena Tqvenze (Sedegebi). 

imisaTvis, rom adamianma zustad gaigos, ra iwvevs Tqvens uaryofiT grZnobebs, 

mas unda SeatyobinoT im qcevis an faqtis Sesaxeb, romlis miRebac Tqven ar SegiZli-

aT. aucilebelia, rom grZnobebi naTlad da gulwrfelad gamoxatoT, arc moakloT 

da arc daamatoT simZafre. da bolos, SegiZliaT mesame elementic daamatoT – qce-

vis Tu faqtis konkretuli gavlena Tqvenze (an misi Sedegebi). amiT Tqven arwmunebT 

adamians, rom Tqveni emociebi safuZvels moklebuli ar aris da misi qceva Tqvens 

cxovrebaze konkretul da xelSesaxeb uaryofiT zemoqmedebas axdens. amgvarad, 

`me~ Setyobineba Semdegi formulis saxiT SeiZleba gamovxatoT:  `me~-Setyobineba  

=  qceva + grZnoba + gavlena. amasTan Tanmimdevrobas mniSvneloba ara aqvs.    

10.2 interviu

praqtikosi socialuri muSakisaTvis interviu warmoadgens beneficiarTan 

muSaobis umTavres meTods. sxva sityvebiT, interviu ganixileba rogorc socia-

luri muSakis erT-erTi ZiriTadi saqmianoba”.  igi socialuri samuSaos Sinaarssa 

da mizans Seesabameba. 
intervius aqvs Tavisi mizani, struqtura, mimarTuleba da centri. intervius 

mizania beneficiarsa da praqtikoss Soris informaciis gacvla, romelic migviyvans 

strategiis dagegmvasa da problemis gadaWramde. struqtura, mimarTuleba da cen-

tri icvleba imis mixedviT, Tu sad, visTan da ra viTarebaSi tardeba interviu.

intervius warmatebisaTvis mniSvnelovania raportis damyareba (efeqturi 

komunikacia, beneficiarTan muSaobis procesSi warmatebuli CarTva, misi ndobis 

mopoveba) da beneficiaris aqtualuri problemebisa da emociuri mdgomareo-

bisaken yuradRebis mirmarTva. 
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intervius saSualebiT unda xorcieldebodes: 

•	 situaciaSi garkveva

•	 arsebiTi informaciis amoReba

•	 beneficiaris emociuri funqcionirebis Sefaseba

•	 beneficiaris SemecnebiTi unaris Sefaseba

•	 garkveva imaSi, Tu ra travmebi aqvs beneficiars gadatanili

•	 garkveva imaSi, Tu ras elodeba beneficiari socialur muSakTan muSaobisas 

•	 miznebze SeTanxmeba da saqmoqmedo RonisZiebebis Camoyalibeba

Semdegi faqtorebi uwyoben xels intervius warmatebas: 

•	  “Tanagancda” (empaTia) _ Tandaswreba da minimaluri mxardaWera 

•	 perifraza: beneficiaris monaTxrobis sxva sityvebiT gameoreba

•	 analizi 

•	 Sejameba

•	 efeqturi gadasvlebi

•	 interpretacia

•	 Riaoba 

 

pirveli interviu beneficiarTan

pirveli intervius dawyebamde saWiroa garkveuli mosamzadebeli samuSaoebis 

Catareba:

•	 individis/beneficiaris  Sesaxeb Tqven xelT arsebuli informaciis da-

muSaveba – (momarTvis gancxadeba, demografiuli informacia, samedicino is-

toria, piradi saqme  da a.S);

•	 intervius Catarebis adgilisa da droiTi CarCos gansazRvra (rekomend-

ebulia intervius wynar, gancalkevebul adgilas Catareba. drois Tvalsaz-

risiT, umjobesia interviu 50-60 wT.-is ganmavlobaSi grZeldebodes);

•	 intervius struqturis dagegmva (gamoviyenebT Tu ara intervius rame for-

mas).

•	 Canawerebis gakeTebis sakiTxi (zogi socialuri muSaki individTan saubri-

sas amjobinebs ar gaakeTos Canawerebi, maSin roca sxvaTa azriT mizanSewoni-

lia Canawerebis intervius msvlelobisas gakeTeba, raTa mogvianebiT SesaZle-

beli iyos misgan miRebuli informaciis aRdgena. Aaseve miRebulia klientTan 

saubris magnitofonze Cawera, mxolod amasTan dakavSirebiT aucilebelia 

beneficiaris nebarTvis mopoveba).

beneficiarTan Sexvedris dros socialurma muSakma unda gaiTvaliswinos 

Semdegi:

•	  Tu beneficiars ofisSi xvdebiT, misi SemosvlisTanave fexze adeqiT da  

sakuTari Tavi warudgineT; miuTiTeT im adgilze, sadac gsurT, rom dajdes. 

Tu mas ofisis gareT xvdebiT (mis saxlSi, neitralur teritoriaze), maSin au-
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cilebelia piradobis mowmobisa da samsaxuris wardgena, romelsac Tqven war-

moadgenT;

•	  yuradRebiT SearCieT adgili sadac dasxdebiT. darwmundiT, rom fiziku-

ri faqtorebis zegavlena komunikaciaze an raime barieri gamoricxulia. 

magaliTad, Tu intervius atarebT ofisSi, Tqvensa da beneficiars Soris ar 

unda iyos magida; ar unda isxdeT sxvadasxva simaRlis skamebze;

•	  gaiTvaliswineT, rom sasurvelia beneficiari interviuze marto movides. 

sxva adamianebis daswrebam SeiZleba SezRudos misi gulaxdiloba. SeecadeT, 

rom ar upasuxoT satelefono zarebs, iseve rogorc Tavidan aicileT kole-

gebis Semosvla oTaxSi intervius msvlelobisas. xmaurma SeiZleba gaufan-

tos individs yuradReba an daZabos igi;   

•	  yuradReba miaqcieT Tqvens Cacmulobas. sasurvelia, rom intervius Cata-

rebisas profesionalur samoss mianiWoT upiratesoba da Tan sadad gamoiyu-

rebodeT;

•	  ganumarteT beneficiars  konfidencialurobis principi da misi SezRud-

vebi. gaxsovdeT, rom beneficiarisgan mowodebuli informacia yovelTvis 

konfidencialuria, garda Semdegi SemTxvevebisa:

_ Tu beneficiaris mier mowodebuli informaciis gacema socialur muSaks 

kanoniT evaleba;

_ Tu beneficiaris mier mowodebuli informacia safrTxes uqmnis Tavad mas 

an sxva pirs;

_ Tu arsebobs beneficiaris werilobiTi Tanxoba mesame piris/uwyebisaTvis 

informaciis gacemis Taobaze. 

_ Tu SemTxvevis ganxilvas aqvs profesiuli xasiaTi (individualuri SemTx-

vevis konferencia, samoqmedo gegmiT gaTvaliswinebuli momsaxurebiT mimwode-

belTan informaciis gacvla, da sxva.

intervius CatarebisaTvis aucilebelia 

•	 “gamxsneli” kiTxva- “ra aris is, ramac Cemamde mogiyvanaT?”

•	  intervius msvlelobisas iyaviT gulisxmieri da Tanamosaubres Tavi ma-

qsimalurad komfortulad agrZnobineT. araviTar SemTxvevaSi ar miiRoT 

TavdacviTi an konfrontaciuli poza;

•	  akontroleT Tqveni xma da xmis toni _ Tqvens xmaSi ar unda igrZnobodes 

agresia, dadanaSauleba an muqara;

•	  airCieT intervius Catarebis saSualo tempi. nu daaCqarebT beneficiars, 

gamoiyeneT pauzebi kiTxvebs Soris, magram Tavi aarideT intervius procesis 

metismetad gawelvasac, radgan es Tanamosaubris modunebas gamoiwvevs;

•	  intervius efeqturad CatarebisaTvis aucilebelia beneficiarTan  ndo-

bis (raportis) damyareba;

•	  gamoiyeneT aqtiurad mosmenisa da perifrazis meTodebi. yuradReba da aq-
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tiuri mosmena socialuri samuSaos erT-erTi mTavari principia da iTval-

iswinebs:

_ TvalebiT kontaqts (mxolod ara gamomwvevs);

_ bgerebis gamoyenebas (magaliTad, aha, mm) da araverbalur komunikaciebs 

(Tavis daqneva), rac miuTiTebs imaze, rom Tqven yuradRebiT  usmenT Tanamosau-

bres;

_ aRqmas ara mxolod imis, Tu ras ambobs beneficiari, aramed imisac, Tu ro-

gor akeTebs amas. yuradReba miaqcieT mis sityvebs, xmis tons, pozas, araverbalur 

komunikacias.

•	  perifraza aris beneficiaris sityvebis Sejameba da gadmocema,  mosaubris  

naTqvamisa da Cven mier aRqmulis Sesabamisobis Sesamowmeblad. perifraza 

gvexmareba imis dazustebaSi, Tu ramdenad sworad gavigeT mosaubris naTqvami 

an mis mier situaciis Sefaseba;

•	  daexmareT beneficiars problemis gansazRvraSi. imisaTvis, rom benefici-

arTan muSaoba warmatebuli procesi iyos, saWiroa socialurma muSakma da 

beneficiarma intervius msvlelobis dros sworad gansazRvron problema,  

raTa marTebulad daigegmos Careva;

•	  intervius dros awarmoeT maqsimalurad mizanmimarTuli da efeqturi 

gamokiTxva. gaxsovdeT, rom intervius dros kiTxvebs mravali mizani aqvs da 

emsaxureba: informaciis miRebas, beneficiaris azrebis, grZnobebis, fiqrebis 

da Sexedulebebis gagebas da exmareba mas da socialur muSaks, nebismier moma-

val samuSaoze SeTanxmebis miRwevaSi;

•	  dasviT Ria SekiTxvebi mag: rogor grZnobT Tavs? amgvarad dasmuli kiTxva 

beneficiars saSualebas aZlevs, misi pasuxi iyos ufro sruli da amomwuravi, 

vidre SekiTxvaze - gabrazdiT? 

•	  nu gamoiyenebT xSirad kiTxvas ratom?  magaliTad, nacvlad kiTxvisa _ 

ratom gaiqeciT samSobiaro saxlidan, unda ikiTxoT: ra iyo mizezi an ram gai-

ZulaT gaqceuliyaviT samSobiaro saxlidan? es kiTxva aravis gansjis da iZ-

leva sruli pasuxis SesaZleblobas;

•	  nu dasvamT ramdenime SekiTxvas erTdroulad. beneficiars SeiZleba daaviwy-

des wina SekiTxva, sanam bolos moismens. magaliTad, Tu socialuri muSaki kiTx-

ulobs: ra reaqcia gqondaT, rodesac SeityveT rom orsulad xarT? sad aris 

bavSvis mama? sad cxovrobdiT? am dros mniSvnelovani informaciis dakargvis 

didi saSiSroebaa. dasviT TiTo SekiTxva  da daelodeT mosaubris pasuxs;

•	  nu daexmarebiT mosaubres pasuxis gacemaSi. is SeiZleba gabrazdes an CaTva-

los, rom umjobesia mxolod Tavis daqneviT dageTanxmoT;

•	  nu dausvamT beneficiars iseT SekiTxvebs, romlebic mas TqvenTvis sasurve-

li pasuxisaken ubiZgebs. mag. rodesac qmarma migatovaT Tqven Tavs ususurad 

grZnobdiT, xom asea?

•	  nu gadaxvalT dauyovnebliv Semdeg SekiTxvaze. gaxsovdeT, rom intervius 
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efeqturobisaTvis, Tqven gWirdebaT rac SeiZleba meti informaciis Segro-

veba. interviu  ar aris kiTxvari. es aris saubari garkveuli mizniT;

•	  Tavi aarideT stereotipebis zegavlenasa da winaswari ganwyobis Seqmnas;

•	  gaxsovdeT SerCeviT mosmenis da keTilganwyobis uaryofiTi efeqtis sa-

SiSroeba. 

_ SerCeviTi mosmena gulisxmobs imas, rom Cven ukve gvaqvs garkveuli Sex-

eduleba Tanamosaubreze (stereotipi) da Semdgom gvesmis mxolod is, rac Seesa-

bameba am stereotips. sxva danarCeni Cven an ar gvesmis an arasworad vigebT kvlav 

stereotipidan gamomdinare.

_ keTilganwyobis efeqti iqmneba maSin, rodesac Cven vxedavT msgavsebas 

TanamosaubresTan. maSin Cven gvesmis is, rac miuTiTebs beneficiaris dadebiT mxa-

reebze da ar gvinda davinaxoT sxva danarCeni, rac ar ergeba aRniSnuli Sexedule-

bis CarCos.

•	  moerideT profesiuli an sxva raime tipis Jargonis gamoyenebas. isaubreT ga-

sagebi eniT. darwmundiT, rom Tanamosaubres esmis Tqveni.

•	  xSirad gaimeoreT Tanamosaubris naTqvami. gameoreba emsaxureba or mizans: 

pirveli _ aZlevs Tanamosaubres saSualebas ufro dawvrilebiT gamoTqvas 

Tavisi azrebi, meore _ gexmarebaT  gaigoT, ramdenad sworad gaugeT Tanamo-

saubres

•	  iyaviT pirdapiri beneficiarTan. Tu raRac ver gaigeT, sTxoveT, gagimar-

toT.

•	  Tu mosaubre ambobs imas, rac ewinaaRmdegeba mis wina gamonaTqvams, gaxsovdeT 

Semdegi:

_ nu datovebT amas yuradRebis miRma _ SeecadeT ukeT gaugoT mas da  gaer-

kvioT situaciaSi.

_ SeinarCuneT saubris mSvidi da keTilganwyobili toni da poza. 

_ dafiqrdiT, ram miiyvana Tanamosaubre aSkara urTierTsawinaaRmdego    az-

rebamde. magaliTad, SeiZleba igi Tavs uxerxulad grZnobdes da aqedan gamomdi-

nare,   dabneuladac ki; iqneb mas eSinia simarTlis Tqma?! an iqneb, Tqven ver gaugeT 

mas?!

•	  Aar datovoT uyuradRebod  Tanamosaubris sityvebi, Tu igi miganiSnebT raime 

problemaze an sazrunavze da Semdeg swrafad cvlis Temas. daubrundiT am 

Temas mogvianebiT, mieciT mas am Temaze ufro dawvrilebiT saubris saSua-

leba. 

•	  pativi eciT kulturul Taviseburebebs da gaiTvaliswineT isini.

intervius dasasruls socialurma muSakma unda gaiTvaliswinos Semdegi:

•	  darwmundiT imaSi, rom TqvenTvisac da  beneficiarisTvisac gasagebia, vin da 

ra unda gaakeTos SemdgomSi;

•	  darwmundiT imaSi, rom Tqvens beneficiars Cawerili aqvs Tqveni saxeli da or-

ganizaciis dasaxeleba, misamarTi da telefoni;
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•	  Tu igegmeba Semdgomi muSaoba beneficiarTan, darwmundiT imaSi, rom momava-

li Sexvedra zustadaa SeTanxmebuli masTan;

•	  Tu jer aranairi samuSao ar dagigegmavT, aucilebelia, beneficiarma icodes, 

rom survilis SemTxvevaSi mas SeeZleba Tqvens samsaxurTan dakavSireba. dar-

wmundiT imaSi, rom klientma icis, rogor dagikavSirdeT.

10.3 konsultireba

konsultireba socialuri samuSaos intervenciis erT-erTi mniSvnelovani 

formaa. konsultirebis mizania daxmarebis saWiroebis mqone individis fsiqo-

socialuri keTildReobis gaZliereba (britaneTis konsultirebis asociacia). 

konsultireba aris procesi, romelic iTvaliswinebs fsiqologiuri Teoriebisa 

da profesiuli da pirovnuli unar-Cvevebis (komunikacia, intuicia da sxva) gamoy-

enebas individis piradi problemebis mosagvareblad. socialur samuSaoSi kon-

sultireba gamoiyeneba individualur SemTxvevebze muSaobisas. Kkonsultirebis 

dros socialuri muSakebi beneficiarebs exmarebian fsiqologiuri da socialuri 

problemebis mogvarebaSi, kerZod ki iseTi problemebis gadaWraSi, rogoric aris 

piradi urTierTobis, ojaxuri konfliqtis mogvareba, socialuri daxmarebis mi-

Reba, umuSevroba da sxva. garda problemebis gadaWrisa socialuri muSaki konsul-

tirebis meSveobiT cdilobs problemebis prevenciasac. 

konsultirebis Teoriuli skolebi

arsebobs konsultirebis araerTi Teoriuli skola. is Teoriuli mimarTu-

lebebi, romlebmac mniSvnelovani wvlili Seitanes socialur samuSaoSi konsul-

tirebis gansaviTareblad, SeiZleba sam ZiriTad jgufad davyoT: fsiqodinamikuri 

skola, humanisturi (pirovnebaze orientirebuli) skola da kognitur-bihevio-

ristuli skola. 

fsiqodinamikuri skola ikvlevs aracnobieris zegavlenas, pirovnebis Sreebs 

(idi, ego da super-ego), fsiqoseqsualur ganviTarebas da warsulis did mniSvne-

lobas awmyoze. am TeoriiT, warsulis gadasinjva da aracnobieri moTxovnilebis 

aRiareba socialuri cvlilebis sawindaria.. 

humanisturi (pirovnebaze orientirebuli) skola efuZneba karl rojer-

sis midgomas, romelic daxmarebis saWiroebis mqone individs ganixilavs rogorc 

eqsperts, xolo specialists, rogorc wamaxalisebels beneficiaris daxmarebis 

procesSi. es midgoma momdinareobs filosofiis egzistencialuri tradiciidan, 

romelic pativs scems adamianis pirovnul gamocdilebas da yuradRebas amaxvi-

lebs pirovnebis Tavisuflebaze, arCevanze da adamianis arsebobis mniSvnelobaze. 

kognitur-biheivioristuli skola mecnierul midgomas efuZneba da orien-
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tirebulia adamianis qcevis Secvlaze. am skolis Teoriis Tanaxmad, radgan qceva 

daswavlilia, Sesabamisad, intervenciis Sedegad misi Secvlac SesaZlebelia. zemo-

aRniSnuli midgoma konkretuli moqmedebebiT individis qcevis Secvlas gulisx-

mobs. 

socialur samuSaoSi konsultirebas misi pirdapiri mniSvnelobiT iSviaTad 

iyeneben.. xSir SemTxvevaSi konsultireba ufro farTo intervenciis nawilia da 

iTvaliswinebs konsultirebis zogierTi Teoriisa da unar-Cvevis praqtikaSi ga-

tarebas. konsultireba, ZiriTadad, individisa da socialuri muSakis urTierTo-

bis sawyis etapze gvxvdeba da igi yovelTvismiznad isaxavs individis gaZlierebas. 

Tumca, unda aRiniSnos, rom zogierT ganviTarebul qveyanaSi, sadac socialuri 

muSakis profesias xangrZlivi istoria aqvs (mag., aSS, didi britaneTi), Sesabamisi 

kvalifikaciis mqone socialuri muSakebi ewevian Terapiul praqtikasac.   

unar-Cvevebi konsultirebis procesSi

konsultireba unda efuZnebodes 7 ZiriTad maxasiaTebels:

•	 empaTia anu  “Tanagancda” –  mcdeloba imisa, rom samyaros sxva adamianTa 

TvaliT Sexedo;

•	 pativiscema – sxva adamianis daxmarebis rwmena da misi xedvis pativiscema;

•	 sizuste – adamianisTvis nebismieri informaciis konkretulad da zustad ga-

dacema, raTa gaugebroba Tavidan iqnes acilebuli;

•	 sakuTari Tavis codna;

•	 gulwrfeloba;

•	 Sesabamisoba;

•	 dauyovnebeli daxmareba.

karg socialur muSaks unda hqondes unari:

•	 daamTavrebinos individs saubari Tavisi reaqciis gamoxatvis gareSe;

•	 zustad gadmosces adamianis grZnobebi da gancdebi saubris dasrulebis Semdeg;

•	 gamoiyenos perifrazis meTodi;

•	 gamoiyenos Ria kiTxvebi;

•	 mkafiod auxsnas individs sakuTari roli;

•	 moagrovos da daazustos informacia  (arapirdapiri damatebiTi kiTxvebis 

dasma),  waaxalisos individi, rom ufro meti isaubros problemis Taobaze;

•	 pativi sces siCumes;

•	 akontrolos sakuTari SfoTva da gaRizianeba;

•	 iyos koncentrirebuli konkretul sakiTxze da, imavdroulad, daexmaros in-

divids, ar moadunos yuradReba sesiis dros.;

•	 isaubros individisaTvis mtkivneul Temebze;

•	 individTan erTad SeimuSaos efeqturi miznebi da, amasTanave, ganixilos al-

ternatiuli samoqmedo gegma;
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•	 Seafasos miRweuli Sedegebi `mogeba-danakargis~ principiT.

individisaTvis rCevis micema misaRebia, Tu igi droulia da igi amas iTxovs. 

magram sifrTxiliT unda movekidoT iseT frazebs, rogoricaa `me vTvli, rom~, `me 

mimaCnia, rom~, `me vgrZnob, rom~. socialur muSaks unda axsovdes, rom sesia indivi-socialur muSaks unda axsovdes, rom sesia indivi-

dze aris orientirebuli da ara masze. umjobesia, socialurma muSakma yuradRebiT 

Seajamos individis naTqvami da daiwyos winadadeba iseTi frazebiT, rogoricaa 

`Tqven fiqrobT, rom~, rac adamianebs sakuTari Tavis mosmenis saSualebas aZlevs.

socialur muSaki  ar exmareba individs maSin, rodesac aZlevs naadrev rCevas, 

moZRvravs an kicxavs mas. konsultirebis erT-erTi mTavari principia, miviRoT 

sxva adamiani iseTi, rogoric is aris. amas garda, konsultirebaze gavlenas axdens 

iseTi faqtorebi, rogorebicaa klasi, sqesi, religiuri aRmsarebloba, SezRudu-

li SesaZleblobebi, eTnikuri kuTvnileba da a.S. radgan konsultirebis amosava-

li wertili individis gamocdilebis gageba da gaziarebaa, SeiZleba vigulisxmoT, 

rom  gansxvavebuli warmomavlobis da gamocdilebis socialur muSaks ar SeuZlia 

empaTiis gamomJRavneba. magram es varaudi swori ar aris. miuxedavad gamocdilebis 

da warmomavlobis msgavsebis an sxvadasxvagvarobisa, yvela adamiani mainc indivi-

dualuria da ar unda vfiqrobdeT, rom gansxvavebebi aucileblad xelisSemSlelia 

Terapiul urTierTobaSi. 

eganis konsultirebis modeli

jerard eganma (1981 w.) SeimuSava konsultirebis modeli, romelic wamyvania 

konsultirebis Teoriasa da praqtikaSi misi Seqmnis dRidan. eganis  meTodi oTxi 

fazisagan Sedgeba: Secnoba, gaazreba, moqmedeba da Sefaseba

Secnobis fazaSi socialuri muSaki cdilobs, moipovos ndoba da Tanxmoba 

(raporti) individisa, daexmaros mas Seicnos sakuTari grZnobebi da qceva pro-

blemasTan mimarTebaSi. specialisti orientirebulia ndobis mopovebaze aqtiuri 

mosmenis, perifrazis, Sejamebisa da analizis unar-Cvevebis gamoyenebiT. am fazaSi 

gamoiyeneba Ria SekiTxvebi, raTa individs mivceT saSualeba, sakuTari xedvidan ga-

momdinare gansazRvros problema da auxsnas socialur muSaks misi arsi.

gaazrebis fazaSi socialuri muSaki gamoiyenebs imave unar-Cvevebs rac pir-

vel fazaSi da exmareba individs, gaiazros miRebuli suraTi. am dros socialuri 

muSaki gamohyofs im Temebsa da magaliTebs, romlebic individis istoriaSi domi-

nirebs da aCvenebs klients maT kavSirs problemur qcevasTan. amave fazaSi fasdeba 

Zlieri mxareebi da resursebi. am fazis meTodebs Soris aris problemis mogvare-

bis alternatiuli gzebis SeTavazeba, konkretul problemaze koncentracia da 

efeqturi konfrontacia imis misaRwevad, rom individma dainaxos sakuTari qcevis/

problemis sxva mxareebic. konfrontaciis mizania, davexmaroT individs gamoiye-

nos sakuTari resursebi da yuradReba gaamaxvilos mis monaTxrobSi arsebul Seu-

sabamobebze. 
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moqmedebis faza gulisxmobs individisa da socialuri muSakis mier im re-

sursebis gansazRvrasa da moZiebas, rac klients problemis gadaWraSi an proble-

masTan SeguebaSi daexmareba. am fazis meTodebia miznebis dasaxva, resursebiTa da 

mxardaWeriT uzrunvelyofa, problemis gadaWris meTodebis swavleba da Sedegze 

orientacia.

Sefasebis fazaSi  socialuri muSakisa da beneficiaris mier miRweuli Sede-

gebi fasdeba(monitoringi).

F  D 

mizanze orientirebuli praqtika

mizanze orientirebuli praqtika (romelsac aseve xanmokle Terapiasac uwo-

deben), gansakuTrebul zegavlenas axdens rogorc socialuri samuSaos praqtika-

ze, aseve momsaxurebis organizebis sistemaze. rogorc Tavad saxelwodeba miuTi-

Tebs, mizanze orientirebuli praqtika mimarTulia problemis gadawyvetis gzebis 

moZiebasa da socialur muSaksa da daxmarebis saWiroebis mqone individs Soris 

garkveuli droiT urTierTobaze. mizanze orientirebuli praqtika gamoiyenebs 

xanmokle, mizanmimarTulCarevas  da socialur muSaksa da individs Soris Ta-

namSromlobas efuZneba. 

mizanze orientirebuli praqtika 1960-ian wlebSi aSS-Si aRmocenda. 1920-1960 

wlebis socialuri samuSaos praqtikosebi nakleb yuradRebas aqcevdnen proble-

mis gadawyvetas da ufro met yuradRebas uTmobdnen individis grZnobebis Seswav-

las, misi problemebis Sesaxeb saubars da naklebad  _ maTi gadaWris gzebis Ziebas. 

Sesabamisad, zogierTi individi daxmarebis procesSi wlebis ganmavlobaSi iyo Car-

Tuli da xSirad es individsa da socialur muSaks Soris arajansaR mijaWvulobas 

ayalibebda. 

1969 wels aSS-Si gamoqveynda ridisa da Sainis mier Sesrulebuli kvleva, ro-

melic ganixilavda xanmokle Terapias da SemTxvevis grZelvadian marTvas. socia-

luri daxmarebis erT-erT saagentoSi beneficiarebs momsaxurebis ori gansxvave-

buli paketi SesTavazes: erTi maTgani warmoadgenda dagegmil moklevadian Carevas, 

romelic 8 Sexvedrisagan Sedgeboda, xolo meore iyo saagentos Cveulebrivi pra-

qtika, grZelvadiani servisi, romelic 18 Tvis ganmavlobaSi grZeldeboda. yvelas 

gasaocrad, moklevadian servisSi CarTul individTa mdgomareoba metad gaumjo-

besda vidre imaTi, romlebic grZelvadian serviss iRebdnen. avtorTa hipoTezis 

Tanaxmad, amoqmedda klebadi ukugebis principi. mas Semdeg, rac daxmareba grZel-

deba garkveul vadaze xangrZlivad, individebi kargaven rwmenas, rom Seeguebian 

an Tavs daaRweven problemebs da socialur muSakze uaryofiTad xdebian damoki-

debulni. avtorTa mixedviT, socialuri muSakis mier SemuSavebuli grZelvadiani 

gegmis miuxedavad, sasurveli cvlileba intervenciis adreul etapze miiRweva. 

am Teoriis ZiriTadi elementebi iyo daxmareba xanmokle droiT da indivi-

dis mier arCeul miznebze koncentrireba, rac met Sedegs gvaZlevda, vidre masTan 
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droSi SeuzRudavi muSaoba. 

mogvianebiT, ridisa da epSteinis (1972 w.) mier gamocemul wignSi, mizanze orien-

tirebuli praqtika ganisazRvra maqsimum 12 SexvedriT sami Tvis ganmavlobaSi,  sa-

dac muSaoba iTvaliswinebs beneficiaris mier arCeul advilad misaRwev miznebs. 

dResdReobiT, mizanze orientirebuli praqtika 8 problemuri mxaris mogva-

rebas emsaxureba: 

•	 konfliqtebi pirovnebebs Soris;

•	 ukmayofileba socialur urTierTobaSi;

•	 problemebi oficialur organizaciebTan;

•	 siZneleebi sakuTari rolis Sesrulebisas;

•	 socialuri mdgomareobis cvlilebisproblemebi;

•	 reaqciuli stresi;

•	 araadekvaturi resursebi;

•	 qcevis problemebi.

problemebis gadawyvetasa da individis mier mcire miznebis miRwevisaTvis mi-

zanze orientirebuli praqtika 5 fazian process gamoiyenebs:

problemis Seswavla, rodesac ganisazRvreba da mkafiod Camoyalibdeba in-

dividis gasaWiri,  Semdeg ki problemebi dajgufdeba maTi prioritetulobis mi-

xedviT;

•	 individi da socialuri muSaki Tanxmdebian intervenciis mizanze, rac 8 

problemuri mxaridan erT-erTis mogvarebas gulisxmobs;

•	 amocanis formulireba ormxrivi SeTanxmebis Sedegia. individi da socialu-

ri muSaki Tanxmdebian samuSao urTierTobis procesze, Sexvedrebis sixSiresa 

da xangrZliobaze;

•	 miznis miRweva, risTvisac ar aris gansazRvruli raime specifikuri midgoma 

an meTodebi;

•	 dasruleba gulisxmobs miznebis miRwevis Semdeg socialuri muSakis (da ara 

individis) mier Sesrulebuli samuSaos analizs. 

aRsaniSnavia, rom mizanze orientirebuli praqtika aSS-is paralelurad did 

britaneTSic ganviTarda. 1977 wels matilda goldbergma da misma kolegebma gan-

sazRvres, rom mcire amocanebis dasaxva da maTze muSaoba bevrad ufro efeqtiani 

iyo, vidre klientebisaTvis globaluri da bundovani miznebis SeTavazeba. maga-

liTad, socialuri muSakis mier problemuri qcevis 14 wlis mozardTan dasaxuli 

mizani iyo antisocialuri qcevis Sewyveta, rac araefeqturi aRmoCnda. pirvel 

rigSi, aucilebelia, mizani yovelTvis pozitiuri terminologiiT iyos gadmoce-

muli.  amasTanave, es mizani sakmaod farToa da did amocanas moicavs. goldbergis 

mixedviT, ukeTesi iqneboda patara, erTkviriani miznebis dasaxva. magaliTad, erTi 

kviriT xifaTisaTvis Tavis arideba da bebiasTan stumrad wasvla. 

goldbergis eqsperimentis Sedegad dadasturda, rom mizanze orientire-

buli praqtika Sedegiani ar iyo iseT individebTan, romelTac xangrZlivi drois 
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ganmavlobaSi hqondaT sirTuleebi an visac realobis grZnoba hqonda dakarguli 

(magaliTad, fsiqikuri janmrTelobis problemebis mqone an nivTierebebze damoki-

debuli klientebi)

mizanze orientirebul praqtikaSi individi, romelic saWiroebs daxmarebas, 

cvlilebis mTavari moqmedi piria, romelic exmareba socialur muSaks priorite-

tebis Sefasebasa da miznis dasaxvaSi. 

mizanze orientirebuli praqtikis dadebiT mxareebad SeiZleba moviazroT 

Semdegi:

•	 problemis Seswavlis, SeTanxmebis miRwevisa da miznebis dasaxvis procesSi 

mxedvelobaSi miiReba aramarto individualuri, aramed koleqtiuri gamoc-

dilebasac. individi ar ganixileba, rogorc problemis wyaro da didi yura-

dReba eTmoba garemo faqtorebs, magaliTad socialur keTildReobas;

•	 sxva midgomebis msgavsad, mizanze orientirebuli praqtikis centrzsSeiZle-

ba warmoadgendes individi, wyvili, ojaxi, jgufi an organizacia. socialuri 

muSaki gamodis, rogorc maswavlebeli (treneri) problemis gadawyvetis pro-

cesSi;

•	 yuradReba eTmoba adamianebis Zlier mxareebsa da maT Tanadgomis qsels; 

•	 gulaxdiloba saWiroa rogorc individis, aseve socialuri muSakis mxridan.

mizanze orientirebuli praqtikis zogierTi saSualeba:

•	 yuradRebiT SeiswavleT, ra mizniT mogmarTaT adamianma dasaxmareblad;

•	 SeTanxmdiT zust droSi gaweril miznebze;

•	 waaxaliseT individi, mkafiod da daufaravad isaubros Tavisi problemebis 

Sesaxeb;

•	 gauwieT dauyovnebeli praqtikuli daxmareba saWiroebis SemTxvevaSi;

•	 daexmareT individs, TviTon ganaxorcielos patara da advilad misaRwevi mo-

qmedebebi;

•	 ganumarteT, rogor muSaobs mizanze orientirebuli midgoma (interviuebis 

ganrigi, mizanTa prioritetebis mixedviT dajgufeba, droSi SezRudva, ojax-

is wevrebis CarTva);

•	 gansazRvreT warmodgenili problemebi gasagebi terminebiT;

•	 amoirCieT maqsimum sami problema prioritetulobis mixedviT;

•	 gaanawileT problemebi 8 kategoriis mixedviT.
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Tavi XI:  bavSvze Zaladoba da misi
ugulebelyofa

es Tavi mimoixilavs bavSvisadmi araRirseuli mopyrobis formebs, kerZod ki, 

Zaladobasa da ugulebelyofas. azustebs terminebis mniSvnelobas rogorc saer-

TaSoriso praqtikis, aseve, qarTul samarTlebriv konteqstSi. awvdis socialur 

muSakebs informacias moZaladis qcevis Taviseburebebis, Zaladobis msxverpli 

bavSvis fsiqologiuri portretis, misi fizikuri niSnebisa da qcevis specifikis 

Sesaxeb; aseve, im riskfaqtorebis Sesaxeb, romlebic ganapirobeben mSoblebis mx-

ridan Zaladobas, xolo bavSvebisa _ Zaladobis msxverplad gaxdomas. am TavSi 

detalurad aris ganxiluli Zaladobagancdil bavSvsa da mis ojaxTan intervius 

Taviseburebebi, da bolos, Zaladobis Sedegebi.

11.1 Zaladobisa da ugulebelyofis formebi da
ganmartebebi

yoveldRiur cxovrebaSi xSiria bavSvisadmi araRirseuli mopyrobis SemTxve-

vebi. bavSvisadmi araRirseuli mopyroba aris fenomeni, romelic moicavs rogorc 

socialur, eTnikur, religiur, kulturul, ise profesiul sferoebs. bavSvisadmi 

araRirseuli mopyroba aris nebismieri qceva, rac safrTxes uqmnis bavSvis ganvi-

Tarebas, janmrTelobasa da sicocxles. bavSvisadmi araRirseuli mopyrobis Zi-

riTadi formebia: Zaladoba da ugulebelyofa. sazogadoebisa da saxelmwifos 

movaleobaa bavSvebis dacva araRirseuli moprobisagan. termini `bavSvTa dacva~ 

gulisxmobs Zaladobisa da ugulebelyofis prevenciasa da bavSvisadmi ara-

Rirseuli mopyrobis SemTxvevaSi masze reagirebas. 

bavSvisadmi araRirseuli mopyroba moicavs fizikuri da/an emociuri zia-

nis  momtani mopyrobis, seqsualuri Zaladobis, ugulebelyofis, komerciuli 

Tu sxva saxis eqsploataciis romelime an yvela formas, rac realur an poten-

ciur safrTxes uqmnis bavSvis janmrTelobas, sicocxles, ganviTarebasa Tu 

Rirsebas.

bavSvis mimarT fizikuri Zaladoba gulisxmobs bavSvisaTvis fizikuri ze-

moqmedebis Sedegad miyenebul fizikur zians, (ganzrax an uneblieT ganxorciele-

buls), romelic safrTxes uqmnis mis sicocxlesa da janmrTelobis mdgomareobas. 

bavSvis mimarT emociuri Zaladoba gulisxmobs bavSvis Rirsebis Semlaxvel 

nebismier qmedebas, romelic sistematur xasiaTs atarebs da mniSvnelovan zians 

ayenebs bavSvis emociur keTildReobasa da ganviTarebas. 

bavSvis mimarT seqsualuri Zaladoba gulisxmobs  bavSvze ganxorciele-

bul nebismieri saxis seqsualur moqmedebas, romelic ar Seefereba mis asaksa da 

ganviTarebis dones. 

komerciuli eqsploatacia aris nebismieri saxis qmedeba, romelic bavSvs ai-

Zulebs, miiRos monawileoba SromiT saqmianobaSi sxvebis sakeTildReod, romel-

sac SeuZlia ziani miayenos bavSvis fizikur janmrTelobas, fsiqo-emociur mdgo-
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mareobas,  ganaTlebis SesaZleblobas, keTildReobasa da jansaR ganviTarebas. 

seqsualuri eqsploatacia  gulisxmobs  sargeblobas bavSvis mowyvlado-

biT, ndobiTa da Zalauflebis  naklebobiT,  da mis gamoyenebas seqsualur saqmia-

nobaSi Semosavlis miRebis mizniT. 

ugulebelyofa aris bavSvis sasicocxlo saWiroebis (sakvebi, sacxovrebe-

li, tansacmeli, movla, meTvalyureoba, ganaTleba, samedicino daxmareba da sxva) 

regularuli daukmayofilebloba obieqturi mizezebis gamo (siRaribe, fsiqikuri 

daavadebebi, gamoucdeloba) an amgvari mizezis gareSe.  

bavSvTa dacvis terminTa ganmarteba qarTuli kanonmdeblobis mixedviT

saqarTvelos kanonmdebloba icnobs cnebebs `Zaladoba~, iZuleba~,`muqara~, 

`wameba~, `seqsualuri xasiaTis ZalmomreobiTi moqmedeba~. TiToeuli aseTi qmede-

ba iwvevs sisxlis samarTlebriv pasuxismgeblobas. sisxlis samarTlis kodeqsiT, 

a) Zaladoba aris sistematuri cema an sxvagvari Zaladoba, ramac  dazarale-

bulis fizikuri an fsiqikuri tanjva gamoiwvia; damamZimebeli garemoebiTaa Zala-

doba Cadenili: damnaSavisaTvis winaswari SecnobiT arasrulwlovnis, umweo mdgo-

mareobaSi myofis anda damnaSaveze materialurad an sxvagvarad damokidebulis 

mimarT; 

b) iZuleba aris adamianisaTvis qmedebis Tavisuflebis ukanoni SezRudva, ese 

igi misi fizikuri an fsiqikuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos moqmedeba, 

romlis ganxorcieleba an romlisagan Tavis Sekaveba mis uflebas warmoadgens, 

anda sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba; 

g) muqara aris sicocxlis mospobis an janmrTelobis dazianebis anda  qonebis 

ganadgurebis muqara, rodesac imas, visac emuqrebian, gauCnda muqaris ganxorcie-

lebis safuZvliani SiSi; 

d) wameba aris pirisaTvis, an  misi  axlo naTesavisaTvis an masze materialurad 

an sxvagvarad damokidebuli pirisaTvis iseTi pirobebis Seqmna an iseTi mopyroba, 

romelic Tavisi xasiaTiT, intensivobiT an xangrZlivobiT iwvevs Zlier fizikur 

tkivils an fsiqikur an moralur tanjvas da romlis mizania informaciis, mtkiceb-

ulebis an aRiarebis miReba, piris daSineba an iZuleba anda piris dasja mis an mesame 

piris mier  Cadenili an savaraudod Cadenili qmedebisaTvis; 

e) seqsualuri xasiaTis ZalmomreobiTi moqmedeba – mamaTmavloba, les-

boseloba an sxvagvari seqsualuri kontaqti gaukuRmarTebuli formiT, Cadenili 

ZaladobiT, Zaladobis muqariT an dazaralebulis umweobis gamoyenebiT. 

sagulisxmoa, rom bavSvebi Zaladobis msxverplni ojaxuri Zaladobis Sedega-

dac xdebian. sagulisxmoa, rom ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi Zaladobis msx-

verplTa dacvisa da daxmarebis Sesaxeb (25 maisi 2006 w.) kanoni ganmartavs Semdeg 

terminebs: 

Oojaxuri Zaladoba – ojaxSi Zaladoba gulisxmobs ojaxis erTi wevris 
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mier meoris konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebis darRvevas fizikuri, 

fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT. 

fizikuri Zaladoba – cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis 

ukanono aRkveTa an sxva iseTi moqmedeba, romelic iwvevs fizikur tkivils an tanj-

vas; janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofile-

bloba, rac iwvevs ojaxis wevris janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

fsiqologiuri Zaladoba – Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva 

iseTi moqmedeba, romelic iwvevs adamianis pativisa da Rirsebis Selaxvas;

seqsualuri Zaladoba – sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis muqariT 

an msxverplis umweobis gamoyenebiT; sqesobrivi kavSiri an seqsualuri xasiaTis sx-

vagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba arasrulwlovnis mimarT.

iZuleba – adamianis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar 

Seasrulos moqmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi 

uflebaa, anda sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemo-

qmedeba;

ekonomikuri Zaladoba – qmedeba, romelic iwvevs sakvebiT, sacxovrebeli da 

normaluri ganviTarebis sxva pirobebiT uzrunvelyofis, sakuTrebisa da Sromis 

uflebebis ganxorcielebis, agreTve, TanasakuTrebaSi arsebuli qonebiT sarge-

blobisa da kuTvnili wilis gankargvis uflebis SezRudvas.

Zaladobis amgvari faqtebis  arsebobisas socialuri muSaki an sxva dainter-

esebuli piri (mag., meurveobis da mzrunvelobis organo, mSobeli, sxva kanonieri 

warmomadgeneli) valdebulia, Seatyobinos policias reagirebis mizniT an sar-

CeliT mimarTos sasamarTlos. 

termini, `ugulebelyofa~, ar aris ganmartebuli qarTul kanonmdeblobaSi. 

Tumca, unda aRiniSnos, rom termins, `daudevroba~, icnobs samoqalaqo da sisxlis 

samarTlis kanonmdebloba, rogorc gaufrTxileblad Cadenili qmedebis erT-erT 

saxes. magaliTad, sisxlis samarTlis kodeqsi (muxli 10) Semdegnairad ganmartavs 

`gaufrTxileblobas~:  

„muxli 10. gaufrTxileblobiTi danaSauli 

1. gaufrTxileblobiT danaSaulad iTvleba qmedeba, romelic Cadenilia Tvi-

TimedovnebiT an daudevrobiT.

2. qmedeba TviTimedovnebiTaa Cadenili, Tu pirs gacnobierebuli hqonda 

windaxedulobis normiT akrZaluli qmedeba, iTvaliswinebda marTlsawinaaRmdego 

Sedegis dadgomis SesaZleblobas, magram usafuZvlod imedovnebda, rom am Sedegs 

Tavidan aicilebda.

3. qmedeba daudevrobiTaa Cadenili, Tu pirs gacnobierebuli ar hqonda 

windaxedulobis normiT akrZaluli qmedeba, ar iTvaliswinebda marTlsawinaaRm-

dego Sedegis dadgomis SesaZleblobas,  Tumca amis gaTvaliswineba mas evaleboda 

da SeeZlo kidec.”
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11.2 Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri portreti

Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri portreti sakmaod damrTgun-

velia. aseT bavSvs dabali TviTSefaseba aqvs _ ver afasebs Tavis realur SesaZ-

leblobebs; mudmivad adanaSaulebs sakuTar Tavs da Seuracxmyofeli saqcielis 

mizezs sakuTar TavSi eZebs: `raRac arasworad gavakeTe~, `Cemi bralia, ase ar unda 

meTqva~ da a.S.; xSirad igi Zaladobas uaryofs, malavs Zaladobis faqts. amasTana-

ve igi eCveva ra Zaladobas, kritikulad veRar afasebs urTierTobebs, problemas 

da TviTon cdilobs `gamosworebas~; amas ki mosdevs stresuli reaqciebi _ Zi-

lis darRveva, depresia, Tavis tkivili, SiSi, SfoTva, uimedoba, Caketiloba, rac 

aferxebs bavSvis fsiqologiur ganviTarebas da xels uSlis mas socialur cxovre-

baSi. G Zaladobis Sedegad, garda fizikuri da fsiqikuri Sedegebisa, bavSvs uqvei-

Tdeba aTvisebis unari, rac aferxebs bavSvs swavlis procesSi. Yyvelaferi erTad 

saboloo jamSi xels uSlis mis warmatebas socialur cxovrebaSi.

bavSvebi umetesad malaven  maT mimarT ganxorcielebuli Zaladobis faqtebs, 

radgan fiqroben, rom maT aravin daexmareba, ar surT, rom sxvebma gaigon momxda-

ris Sesaxeb. maT eSiniaT, rom kidev ufro meti Zaladobis msxverpli gaxdebian. maT 

mimarT ganxorcielebuli Zaladoba Zalian piradulia da eridebian mosalodnel 

gaxmaurebas. isini ar floben informacias imasTan dakavSirebiT, Tu ra moxdeba 

momxdaris gaxmaurebis Semdeg; amasTanave SesaZloa  Zaladoba iseT adgilas moxda, 

sadac akrZalulia maTi yofna da amitomac ar surT amis gaxmaureba. maT aqvT SiSi 

imis gamo, Tu rogor miiReben momxdars axlobeli adamianebi, ar surT policiasTan 

saqmis daWera, ar sjeraT policiis efeqturi muSaobisa an naklebad sjeraT, rom 

damnaSaveebi daisjebian. maT ar ician organizaciebi, romlebsac SeiZleba mimar-

Ton daxmarebisaTvis. MTumca, miuxedavad imisa, rom sazogadoeba bavSvis moZalade 

ojaxisagan moSorebis aqts bavSvis dacvis RonisZiebad miiCnevs, bavSvma SesaZloa 

axal sacxovrebel garemoSi gadasvla misi cxovrebis kidev erT travmul movlenad 

miiCnios.  

bavSvebma, romlebmac fizikuri Zaladoba gadaitanes, ician, rom maTi garemom-

cveli samyaro araprognozirebadi da Zalian saxifaToa. mozrdilebi, romlebic 

maTze zrunaven, SeiZleba iyvnen avebi, mouTmenlebi da gaRizianebulebi, depre-

siulebi, miuwvdomlebi. isini SeiZleba Zalian advilad, moulodnelad gadaiqcnen 

sastik adamianebad. bavSvi, romelic moZalade mozrdilTan erTad cxovrobs, Tavs 

miiCnevs usargeblod, zedmetad, cudad. samyarosa da sakuTari Tavis amgvari aRq-

ma naTlad aisaxeba bavSvis qcevaze. fizikuri travmebisa da dazianebebis, mZafri 

fsiqikuri darRvevebis miRma maT sakuTari qcevis marTva uWirT, ris gamoc xSirad 

antisocialuri qmedebebiT gamoirCevian. maT aseve alkoholisa da narkotikebisa-

ken ltolva axasiaTebT. sxvadasxva kvlevis mixedviT, kriminalTa 70% bavSvobaSi 

Zaladobis msxverpli iyo.
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11.3 rogor amovicnoT Zaladoba bavSvis qceviTMda misi
fizikuri niSnebiT

imisaTvis rom davicvaT bavSvi Zaladobisagan, aucilebelia, vicodeT, rogor 

amovicnoT Zaladobis kvali. ganvixiloT aseTi bavSvis fizikuri niSnebi da qcevis 

Taviseburebani. 

fizikuri Zaladobis fizikuri niSnebia:

•	 sisxlCaqcevebi: 

•	 motexilobebi;

•	 nakbenis kvali;

•	 damvwroba da nakawri;

bavSvis qcevis Taviseburebani fizikuri Zaladobis Semdeg:

1,5 wlamde 

•	 SiSi mSoblebis mimarT; 

•	 ufrosebTan fizikuri kontaqtis SiSi;

•	 undobloba garSemomyofebis mimarT; 

•	 uxasiaToba, xSiri tirili. 

1,5-dan 3 wlamde 

•	 ufrosebisadmi SiSi; 

•	 sixarulis iSviaTi gamoxatva, xSiri tirili; 

•	 sxva bavSvebis tirilze SiSis reaqcia; 

•	 agresiuloba an pasiuroba. 

3-dan 6 wlamde 

•	 Zaladobisadmi Segueba, winaaRmdegobis gawevis survilis ararseboba; 

•	 tkivilze pasiuri reaqcia; 

•	 mtkivneuli damokidebuleba SeniSvnebis da kritikis mimarT; 

•	 pirferoba, zedmetad morCileba; 

•	 ufrosTaTvis damaxasiaTebeli qcevebis gadmoReba; 

•	 agresiuloba, uaryofiTi qceva (negativizmi); 

•	 verbaluri agresia; 

•	 matyuaroba, qurdoba; 

•	 cxovelebis mimarT sisastikis gamoCena; 

•	 agresiuli TamaSebi _ mag., cecxlis gaCaRebisadmi midrekileba. 

umcrosi skolis asaki _ 6-dan 10 wlamde 

•	 ufrosebis Zaladobrivi qcevebis gameoreba; 
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•	 dasjisadmi indiferentuli damokidebuleba, dasjis provocireba; 

•	 Zlieri adamianebisadmi daqvemdebareba, pirferoba, SiSianoba; 

mozardoba – 10-dan 18 wlamde

•	 gaqcevebi saxlidan; 

•	 TviTmkvlelobis mcdelobebi; 

•	 mousvenari Zili; 

•	 asocialuroba, kriminaluri qceva; 

•	 alkoholis da narkotikebis gamoyeneba; 

•	 agresiuloba sxvebTan mimarTebaSi; 

•	 Zlieri SiSi ufrosebis an garkveul pirovnebebis mimarT; 

•	 piradi higienis dabali done; 

•	 daRlilobis mudmivi SegrZneba; 

•	 TviTSefasebis dabali done. 

seqsualuri Zaladobis fizikuri niSnebi

•	 saSos da analuri xvrelis travmebi; 

•	 perioduli tkivilebi muclis areSi; 

•	 sisxlCaqcevebi, nakawrebi, kbenis nakvalevi  dundulebze da genitaliis mi-

damoebSi; 

•	 qavili, tkivili, gamonadeni an sisxldena swori nawlavidan, saSodan an aso-

dan; 

•	 Sard-sasqeso sistemis perioduli infeqciebi;

•	 mouxerxebeli, gaZnelebuli siaruli da jdomis gaZneleba; 

•	 orsuloba; 

•	 sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebebi; 

bavSvis qcevis Taviseburebani seqsualuri Zaladobis Semdeg

10 wlamde 

•	 asakisaTvis Seuferebeli seqsualuri qceva; 

•	 seqsualuri sakiTxebisadmi arajansaRi interesi; 

•	 seqsTan dakavSirebuli detaluri naxatebi; 

•	 seqsualuri qmedebebi TamaSis dros; 

•	 intensiuri masturbacia sxvebis TandaswrebiT; 

•	 sakuTari sxeulis demonstrireba sxvebisaTvis; 

•	 ufrosebTan fizikuri kontaqtisken swrafva.

10 wels zemoT 

•	 prostitucia;

•	 intimuri urTierTobis SiSi; 
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•	 seqsualuri partniorebis xSiri cvla; 

•	 SiSi garkveuli pirovnebis mimarT;     

•	 Zilis darRveva;

•	 asakisadmi Seuferebeli seqsualuri codnis gamovlineba; 

•	 gansakuTrebuli interesi ufrosebis, bavSvebis an cxovelebis sasqeso orga-

noebisadmi; 

•	 saabazanos, Sxapis, daketili karis SiSi; 

•	 samedicino Semowmebis SiSi; 

•	 TviTSefasebis dabali done; 

•	 seqsisadmi gaZlierebuli ltolva.

ugulebelyofis fizikuri niSnebia: 

•	 sigamxdre;

•	 gatanjuli gamometyveleba;

•	 qronikuli daavadebebi;

•	 fizikur da gonebriv ganviTarebaSi CamorCena. 

bavSvis qcevis Taviseburebani ugulebelyofis Semdeg: 

•	 mimarTvis (sityvebis) mudmivi ignorireba; 

•	 sakvebis qurdoba, sxvebisaTvis sakvebis Txovna; 

•	 gonebagafantuloba; 

•	 gakveTilebze sistematuri dagvianeba, xSiri gacdena, gakveTilebze Zili; 

•	 TviTdazianeba; 

•	 kriminaluri qcevisadmi midrekileba; 

•	 TamaSebis arcodna; 

•	 ukiduresi pasiuroba an agresia; 

•	 TviTSefasebis dabali done. 

rogor amovicnoT fizikuri Zaladobis msxverpli bavSvi? fizikuri 

travmis SemCnevisas arsebiTi kiTxva, romelic socialurma muSakma sakuTar Tavs 

unda dausvas, aris Semdegi: SeiZleboda Tu ara, rom es travma bavSvs SemTxveviT 

gasCenoda, uneblieT mosvloda? iseTma aSkara fizikurma niSnebma, rogoricaa 

sisxlCaqcevebi, damwvrobis kvali, SeSupebebi, kopebi, nakawrebi, Wrilobebi, 

Calurjebebi da kanis sxva dazianebebi, motexilobebi, naWrilobevebi sxvadasxva 

xarisxis Sexorcebebi _ Cveni SeSfoTeba da imis garkvevis moTxovnileba unda 

gamoiwvios, Tu ra moxda. mniSvnelovania, gavacnobieroT, Seesabameba Tu ara 

bavSvis ganmartebebi dazianebebis Sinaarss, aris Tu ara monaTxrobi sando da 

asaxavs Tu ara realur movlenebs. safrTxis signalebad SeiZleba miviCnioT 

mravalricxovani sxvadasxva feris Calurjebebi, rac imaze miuTiTebs, rom 

isini miRebulia ramdenime sxvadasxva dRis ganmavlobaSi; Calurjebebis forma 

an adgili SeiZleba miuTiTebdes, Tu rogor iqna miRebuli travma, ra sagani iyo 
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gamoyenebuli (magaliTad, mcirewlovani bavSvebi ver moaxerxeben, TavisiT miiRon 

travma sajdomze). saeWvoa aseve Tu bavSvi ar iZleva aranair ganmartebas, Tu rogor 

warmoiqmna travma; `ar vici, rogor moxda es,~ _ ambobs  bavSvi; an ganmartebebi 

naklebad sarwmunoa, ar Seesabameba travmis bunebas;

rogor amovicnoT seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi? seqsualu-

ri Zaladobis msxverpli bavSvebi, sinamdvileSi ver xvdebian, ra xdeba realurad, 

rcxveniaT amis moyola. isini ganicdian SiSs, mousvenrobas, aqvT izolaciis sur-

vili, Tavs sxvebisagan gansxvavebulad grZnoben, zedmetad mgrZnobiareni arian. 

radgan seqsualuri Zaladoba uSualod arRvevs `sxeulis sazRvrebs~, misi Sedege-

bic SeiZleba gamoCndes `sxeulis qcevaSi~. zogierTi bavSvi iwyebs sakuTari sxeu-

lis gansakuTrebulad damalvas da gaurbis nebismier kontaqts, zogi _ piriqiT, 

Riad axdens sakuTari sxeulis demonstrirebas da `sTavazobs~ sakuTar sxeuls 

yvelas, kargavs sxeulis normalur sazRvrebs, ar SeuZlia  fizikuri siaxlovisa 

da distanciis socialurad miRebuli normebis aTviseba.  es  aris `Setyobineba~ 

saSineli travmis Sesaxeb.  mozrdilTan seqsualuri kontaqtisas bavSvs SeiZleba 

sasiamovno SegrZnebebi hqondes. es organizmis normaluri fiziologiuri reaqci-

aa erogenuli zonebis stimulirebaze da ara bavSvis `garyvnilebis~ maCvenebeli. 

unda gvaxsovdes, rom yvelaferi, rasac bavSvi momxdarTan dakavSirebiT ganicdis 

misi sulisa da sxeulis normaluri reaqciaa gansakuTrebulad mZime fsiqolo-

giuri travmis pasuxad. usafrTxo, stabiluri ojaxi, sadac seqsualuri sazRvre-

bi daculia aris yvelaze kargi garemo seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis 

reabilitaciisaTvis. mniSvnelovania, rom mSobeli/aRmzrdeli momzadebuli iyos 

aseT bavSvTan urTierTobisaTvis.  man bavSvs sityvierad da saqcieliT unda agrZ-

nobinos, rom igi dafasebulia axal ojaxSi, SeuZlia endos ojaxis wevrebs da Tavi 

usafrTxod igrZnos. 

rogor amovicnoT emociuri Zaladobis msxverpli bavSvi, Tuki mas sxeul-

ze ar aqvs Calurjebebi da Wrilobebi? emociuri Zaladoba Zaladobis yvelaze 

Znelad amosacnobi formaa. Mmisi saxeebia: ignorireba, izolacia, daSineba, gulgri-

loba, eqspluatacia, araSesabamisi kontroli, damcireba.  fsiqologiurad daTr-

gunuli bavSvebis amocnoba Znelia, radgan emociuri Zaladoba ar tovebs sxeulze 

fizikur kvals. misi uaryofiTi efeqti gamovlindeba bavSvis ganviTarebis Semd-

gom periodSi. emociuri Zaladobis msxverpl bavSvebs axasiaTebT metyvelebis 

darRveva, fsiqosomaturi Civilebi, Sardis da defekaciis Seukavebloba, depresia, 

destruqciuli da avtodestruqciuli qceva, Tavdajerebulobis nakleboba, Zal-

ze dabali TviTSefaseba, TviTizolaciisaken midrekileba, mozrdil adamianze ze-

dmetad damokidebuleba, pasiuroba, iniciativis arqona. bavSvi xSirad  ityueba. igi 

asakisaTvis Seufereblad `didia~ an infantiluria.  

rogor amovicnoT ugulebelyofis msxverpli bavSvi? ugulebelyofilad 

CaiTvleba bavSvi, Tu mas axasiaTebs Semdegi qceviTi da fizikuri niSnebi: fiziku-

rad sustadaa ganviTarebuli, mouwesrigebeli garegnuli iersaxe aqvs, daRlili 
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da apaTiuria, uZneldeba yuradRebis koncentrireba, eZineba, mudmivad mSieria, 

araregularulad dadis baRSi/skolaSi, ar mohyavT an ar mihyavT droulad,  aviwy-

debaT misi baRidan/skolidan wamoyvana. mozrdilebi, romlebsac bavSvi mihyavT, 

xSirad icvlebian, bavSvi mohyavT da mihyavT  arafxizel, mouwesrigebel, misTvis 

ucnob an mxolod garegnulad nacnob adamianebs, bavSvi SeimCneva wvrilman qurdo-

bebSi, bavSvs ara aqvs higienis elementaruli Cvevebi.

11.4 Zaladobis riskfaqtorebi mSoblebsa da

bavSvebSi

kvlevebi aCvenebs, rom ojaxebSi, sadac bavSvebis moTxovnebi ugulebelyo-

filia an masze Zaladoben, SeimCneva mSoblebis specifikuri maxasiaTeblebi. qve-

moT CamoTvlili maxasiaTeblebi mxolod SesaZlo riskis faqtorebia, romlebic 

socialurma muSakma yuradRebiT unda ganixilos ojaxis da bavSvis srulyofili 

Sefasebis dros. 

riskis faqtorebi mSoblebSi:

•	  axalgazrda mSoblebi;

•	  Zaladobagancdili mSoblebi;

•	  mSobeli warsulSi cudad epyroboda bavSvs an mitovebuli hyavda;

•	  mSoblis an mzrunvelis fsiqikuri janmrTelobis problema;

•	  sakuTari Tavisadmi naklebi pativiscema, depresia, socialuri izolacia;

•	  sirTuleebi mSoblebs (an mSobelsa da partniors) Soris urTierTobaSi;

•	  Zaladoba ojaxSi;

•	  materialuri gaWirveba – magaliTad: cudi sayofacxovrebo pirobebi, siR-

aribe, valebi;

•	  nivTierebebis borotad gamoyeneba (magaliTad: alkoholis, wamlebis, arale-

galuri medikamentebis);

•	  sacxovrebeli adgilis mravaljer gamocvla;

•	  emociur afeTqebaTa ukiduresi gamovlenebi;

•	  bavSvis qcevisadmi ukiduresad mkacri da ararealuri moTxovnebi;

•	  bavSvis mkacri dasja;

•	  bavSvis uaryofa, bavSvTan aramyari siaxlovis grZnobis Camoyalibeba;

•	  mSobeli bavSvs miiCnevs rogorc Znelad aRsazrdels;

•	  sakuTari Tavisadmi zianis miyenebis an TviTmkvlelobis mcdelobebi;

•	  kriminaluri qceva;

•	  gonebrivi CamorCeniloba;

•	  qronikuli daavadeba;
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•	  ojaxSi bavSvi gardaicvala gaurkvevel garemoebebSi.

riskis faqtorebi bavSvebSi:

•	  arasasurveli orsuloba an mSoblebSi urTierTgamomricxavi damokidebule-

ba orsulobasTan dakavSirebiT;

•	  rTuli orsuloba da/an mSobiaroba;

•	  dRenakluli bavSvi an nakluli wona dabadebisas;

•	  bavSvi dabadebidanve janmrTeli ar aris;

•	  deda da bavSvi ganSorebuli arian bavSvis dabadebis Semdeg xangrZlivi drois 

ganmavlobaSi;

•	  bavSvis problemuroba - cudad Wams, cudad Zinavs, xSirad tiris, Znelad mS-

viddeba;

•	  bavSvi gansakuTrebul zrunvas saWiroebs (fizikuri an gonebrivi SezRudu-

loba, qronikuli avadmyofoba an Seferxebuli ganviTareba);

•	  Znelad eCveva tualetSi siaruls.

11.5 moZaladis qcevis Taviseburebebi

aris Tu ara bavSvi Zaladobis msxverpli, SesaZlebelia, ganvsazRvroT moz-

rdilebze dakvirvebiT. Mmozrdilebi, romlebic Zaladoben bavSvebze uaryofen 

problemas, adanaSauleben bavSvs, uars amboben SeTavazebul daxmarebaze, ar awux-

ebT bavSvis keTildReoba, ar interesdebian bavSvis miRwevebiT. 

mSoblis qceva, romelic gvafiqrebinebs, rom igi bavSvze Zaladobs:

•	 ar TanamSomlobs specialistebTan;

•	 bavSvis travmis simZime ar Seesabameba travmis miRebis Sesaxeb monaTxrobs, 

monaTxrobis Ddetalebi mudmivad icvleba;

•	 araadekvaturi reaqcia bavSvis travmaze – travma fasdeba ufro msubuqad vi-

dre aris;

•	 travmis mizezs ver xsnis  – `jadosnuri tramvebi~;

•	 mSoblebi aRniSnaven, rom bavSvma TviTon daiziana Tavi an dazianeba miayena 

dam an Zmam, magram miRebuli travma ar Seesabameba bavSvis asakobriv SesaZle-

blobebs, mag., bavSvma jer ar icis siaruli;

•	 mkurnali eqimis an saavadmyofos xSiri gamocvla;

•	 mSoblis monayoli travmis miRebis Sesaxeb Zalian moklea, , ar akonkretebs 

detalebs, travmis miRebis adgils da dros.

pirovneba potenciuri moZaladea, Tuki mas CamoTvlilTagan sami an meti 

niSani axasiaTebs:

•	 eWvianoba – miuTiTebs undoblobaze, egoizzmze, mesakuTreobis gancdaze da 

ara siyvarulze;
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•	 ararealuri molodini – ojaxis wevrisagan moiTxovs misi nebismieri survi-

lis Sesrulebas;

•	 makontrolebeli qceva – akontrolebs ojaxis wevris yovel nabijs, yve-

laferze ganmartebebs iTxovs: `sad iyavi?~, `vin gaxlda?~, `ras akeTebdi?~ da 

a.S.;

•	 izolacia – cdilobs Camoacilos ojaxis wevri naTesavebs, megobrebs;

•	 sxvisi dadanaSauleba Seqmnil problemebSi – yovelTvis sxvas adanaSaulebs, 

roca raime cudi SeemTxveva;

•	 sxvisi dadanaSauleba sakuTar grZnobebsa da saqcielSi – `Sen maiZule, ase 

movqceuliyavi~, `Sen gamomiyvane wonasworobidan~ da a.S.

moZaladis motivebi

sazogadoebaSi arsebobs miTebi, romlebic `xsnian~ bavSvTa mimarT Zaladobis 

(gansakuTrebiT seqsualuris) mizezebs. erT-erTi miTia is, rom moZaladeebi fsiq-

iurad daavadebuli adamianebi arian. sinamdvileSi, moZaladeebi, umravles SemTx-

vevaSi, erTi SexedviT, janmrTeli  adamianebi arian, romlebic garkveuli fsiqolo-

giuri TaviseburebebiT xasiaTdebian. es Taviseburebebi SeiZleba, gamowveuli iyos 

imiT, rom bavSvobaSi isini Tavad iyvnen Zaladobis an sxva saxis sastiki mopyrobois 

msxverplni. 

ZiriTadi motivi, rac yvela moZalades amoZravebs, aris is, rom Zaladoba mis-

Tvis xelsayrelia. swored am `xelsayrelobis~ gamo adamianebi sxvadasxva garemoe-

baSi iyeneben Zaladobis garkveul formebs. adamianTa erTi nawili oms ̀ aucilebel 

borotebad~ miiCnevs, borotmoqmedni Zaladobas iyeneben sxvisi sakuTrebis misaT-

viseblad an kriminalur samyaroSi Zalauflebis mosapoveblad; ojaxebsa da sko-

lebSi miuReblad ar iTvleba Zalismieri meTodebiT bavSvebis damorCileba; bavS-

vebi Zalas iyeneben, raTa waarTvan erTmaneTs saTamaSoebi, upasuxon gamnawyeneb-

els da a.S. bavSvis mimarT Zalis gamoyenebiT moZalade sasurvel mizans iolad da 

swrafad aRwevs:

•	 konkretul situaciaSi imorCilebs bavSvs;

•	 aCvenebs bavSvs, `vin aris ufrosi~;

•	 ganitvirTeba, emociur daZabulobas ixsnis da a.S.

arcTu iSviaTad mozrdil moZalades bavSvisaTvis Wkuis swavlebisa da kar-

gad aRzrdis `keTilSobiluri~ motivebi amoZravebs. rac Seexeba seqsualur Zala-

dobas, misi motivebi SeiZleba iyos:

•	 sqesobrivi aRgzneba, romelsac moZalade ganicdis bavSvis TandaswrebiT;

•	 emociuri komfortis gancda, romelsac moZalade ganicdis mxolod bavS-

vebTan urTierTobisas;

•	 moZalades sxvadasxva mizezis gamo, ar Seswevs sakuTari seqsualuri moTxov-

nilebis normaluri gziT dakmayofilebis unari.
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aRsaniSnavia, rom am motivebis arsebobis SemTxvevaSic ki ,  Zaladobisagan 

bavSvi SeiZleba daculi iyos, Tuki potenciur moZalades bavSvTan seqsualuri 

kontaqtis damyarebaSi zRudavs moraluri da zneobrivi barierebi. Ees barierebi 

anu akrZalvebi aRar moqmedebs iseTi faqtorebis gavleniT, rogoricaa alkoho-

lis, narkotikebis miReba, impulsebis arasakmarisi kontroli, moZaladis fsiqi-

kuri daavadeba. Bbarierebis moxsnaSi, aseve, did rols asrulebs bavSvis umeTvaly-

ureod datoveba. 

11.6 intervius Taviseburebebi Zaladobagancdil bavSvsa 

da mis ojaxTan

interviu bavSvTan 

Zaladobisa da bavSvze ZaladobiT gamowveuli travmis SefasebisTvis social-

ur muSaks unda axsovdes, rom  ZiriTadi informaciis wyaros warmoadgens TviTon 

bavSvi. informaciis miReba SesaZloa bavSvTan verbaluri an araverbaluri komu-

nikaciis meSveobiT, bavSvis moqmedebasa da mis fizikur monacemebze dakvirvebiT. 

Zaladobis Sefasebisas unda gamoiricxos bavSvis iZulebis momenti, misi dakiTxva 

da marTva. SesaZloa kiTxvis dasma, romelic bavSvis yuradRebas mimarTavs konkre-

tuli sakiTxisaken. socialurma muSakma bavSvs ar unda SesTavazos mza pasuxi. 

interviu bavSvTan, romelsac SeiZleba gancdili aqvs Zaladoba, Zalian saT-

uTi sakiTxia da mniSvnelovnad aris damokidebuli Semfaseblis unarze – gamoav-

linos es SemTxveva da gansazRvros realurad moxda Tu ara Mes SemTxveva, an realu-

rad arsebobs Tu ara amis saSiSroeba. 

Zaladobagancdil bavSvTan intervius dros socialur muSaks unda axsovdes 

da gaiTvaliswinos Semdegi:

•	  SekiTxvebiT ar gamoiwvios bavSvis xelaxali travmireba;

•	  intervius dawyebamde uTxras  bavSvs, rom mas dausvams bevr SekiTxvas, zogi 

maTgani iqneba cotaTi rTuli, xolo zogi ki martivi. aseve, bavSvs unda 

uTxras, rom mas SeuZlia ar upasuxos im kiTxvas, romelsac rTulad miiCnevs. 

agreTve, Txovos bavSvs,  uTxras mas, Tu ar icis an ar axsovs pasuxi. Tu bavSvi 

ver gaigebs kiTxvas, misTvis gasageb enaze auxsnas SekiTxva. mcire asakis da 

Seferxebuli gonebrivi ganviTarebis mqone bavSvebTan intervius Sesavali 

nawili bevrad rTuli iqneba, amitom socialuri muSaki unda Seecados, rom 

interviu Seesabamebodes bavSvis  SesaZleblobebs;

•	 interviumde kargi iqneba, Tu socialuri muSaki Seafasebs bavSvis ganviTare-

bas an moiZiebs Sesabamisi specialistebisgan am informacias. es informacia 

mas Zalian daexmareba intervius momzadebasa da sworad warmarTvaSi;

•	 socialurma muSakma interviu unda daiwyos pozitiuri an neitraluri sakiTx-
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ebiT, rac xels Seuwobs urTierTobis Camoyalibebas;

•	 intervius dros SedarebiT mtkivneul sakiTxebTan dakavSirebuli kiTxvebi 

unda monacvleobdes ufro martiv sakiTxebTan an iseT aqtivobebTan, rogor-

icaa TamaSi da xatva.

•	 Tu bavSvs Zalian uWirs saubari, maSin mas unda SevTavazoT komunikaciis iseTi 

xerxebi, rogoricaa xatva, TamaSi, an gamoviyenoT weriTi komunikacia. ufros 

bavSvebs unda mivceT saSualeba, rom TviTon SearCion komunikaciis meTodi. 

•	 Tu socialuri muSaki grZnobs,, rom bavSvis pasuxi gulwrfeli ar aris, maSin 

meorejer ar unda dasvas igive SekiTxva, Tumca SesaZloa Secvalos is manera, 

romliTac ganixilavda am sakiTxs. kiTxvis mravaljeradi dasma SeiZleba bavS-

vma aRiqvas, rogorc masze zewola sasurveli pasuxis misaRebad. 

•	 socialurma muSakma intervius dros unda gamoiyenos Ria tipis kiTxvebi, 

romelic  vrcel da safuZvlian pasuxs moiTxovs. bavSvebi, romlebic Zala-

dobis msxverplni arian, xSirad advilad emorCilebian kontrols. warmmarT-

velma kiTxvebma, anu  kiTxvebma, romelic erTi konkretuli pasuxisaken war-

marTavs mosaubres, SesaZloa xeli SeuSalos komunikacias im mxriv, rom bavSv-

Si aRZras “socialuri mowonebis” tendencia an bavSvma gamoiCinos sifrTxile 

da Tavi aaridos saWiro faqtebis Txrobas. 

•	 zogierT SemTxvevaSi socialurma muSakma SesaZloa mimarTos pirdapir kiTx-

vebs, im SemTxvevaSi, Tu Ria tipis kiTxvebi araproduqtiulia, mag.:

_	Seni biZa nasvamia Tu ara maSin, rodesac gcems?

_	mama qamriT gcems Tu ara?

•	 SesaZloa bavSvma Tavi Seikavos swori pasuxebis gacemisagan, imis gamo, rom 

aqvs siaxlove im pirovnebasTan, romelmac tkivili miayena an aRar endoba 

mozrdilebs.

•	 kiTxva SeiZleba iyos pirovnebaze orientirebuli an garemoze orientireb-

uli. TiToeul kiTxvas unda mosdevdes Sesabamisi kiTxva. magaliTad qcevaze 

orientirebuli kiTxvebis Tanamimdevroba (bavSvis dadebiTi pasuxis SemTx-

vevaSi):

_	vinmes scemen Sens ojaxSi?

_	rogor fiqrob, ratom?

_	ramdenad xSirad gcemen/scemen xolme?

_	ra mohyveba amas, rCeba Tu ara kvali?

_	ramdeni xani gtkiva?

_	iyeneben Tu ara dasjis sxva formasac?

Aan

_	SegiZlia miambo mamaSenis/dedaSenis Sesaxeb?

_	ra mogwons yvelaze metad masSi?

_	aris raime iseTi rac ar mogwons masSi?

_	ras akeTebT xolme erTad?
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_	mamas da Sen xom ar gaqvT saidumlo?

garemoze orientirebuli kiTxvebi:

_	gaxsovs, sad moxda es da rodis?

_	dila iyo Tu saRamo?

_	tansacmeli gecva Tu ara?

_	vin gagxada tansacmeli?

_	sad iyvnen ojaxis danarCeni wevrebi?

_	vinmes Tu uTxari es ambavi?

•		 zog SemTxvevaSi, socialurma muSakma icis SemTxvevis Sesaxeb, amitom Tu bavS-

vTan muSaobis sxva meTodebi warumatebeli iqneba, maSin socialuri muSaki 

iZulebuli xdeba, rom bavSvis yuradReba pirdapir, magram Zalian saTuTad, 

warmarTos am informaciisken, mag.: gavige, rom geSinoda skolidan saxlSi 

dabruneba, SegiZlia miTxra ratom?

•		 intervius dasrulebisas socialurma muSakma bavSvs unda miwodos informa-

cia, Tu ra iqneba Semdgomi etapi.

socialurma muSakma bavSvTan intervius dros unda ecados informaciis Seg-

rovebas Semdeg konkretul aspeqtebTan dakavSirebiT: 

1. kiTxvebi, romlebic Seexeba safrTxes

ZiriTadi sakiTxebi: 

•	 ojaxuri Zaladoba

•	 alkoholisa da narkotikuli nivTierebis moxmareba

•	 fsiqikuri aSliloba

•	 prostitucia

•	 kriminaluri saqmianoba

 

ojaxur ZaladobasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 Tqvens ojaxSi yofila SemTxveva, rodesac deda da mama ver SeTanxmebulan?

•	 Seni mSoblebi xom ar Cxuboben xolme? xSirad xdeba es?

•	 mxolod yvirian Tu xeliTac exebian erTmaneTs?

•	 vinme xom ar daSavebula aseT dros?

•	 Tqveni ojaxis romelime wevri xom ar gadauyvaniaT saavadmyofoSi?

•	 Sens ojaxSi vinmes aqvs iaraRi an dana? vis aqvs? Sen ras fiqrob ratom sWird-

eba mas es iaraRi? SegiZlia miambo amis Sesaxeb? 

alkoholisa da narkotikuli nivTierebis moxmarebasTan dakavSirebuli 

kiTxvebi:

•	 vinme Tu svams Tqvens ojaxSi alkohols? ramdenad xSirad svams?

•	 rogor iqceva mama/deda, rodesac svams alkohols? rodesac mTvralia, Zirs 
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xom ar vardeba xolme?

•	 rodesac mama/deda mTvralia, gaqcevT yuradRebas?

•	 saidan aqvs mas fuli sasmelisTvis an narkotikisTvis?

fsiqikur aSlilobasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 xom ar iqceva deda ucnaurad? ras akeTebs am dros?

•	 aseT dros gaqcevs xolme yuradRebas? gexmareba, rodesac gWirdeba misi dax-

mareba?

•	 ras akeTeb Sen im dros, rodesac deda ucnaurad iqceva?

•	 yofila SemTxveva, roca deda saavadmyofoSi wauyvaniaT? xom ar gaxsovs, ra-

tom?

•	 rodesac ucnaurad iqceva, iRebs wamlebs? ra xdeba wamlis miRebis Semdeg?

prostituciasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 hyavs dedas megobari mamakacebi?

•	 ra SegiZlia miTxra maT Sesaxeb?

•	 icnob im mamakacebs, romlebic modian Tqvens saxlSi?

•	 rodesme xom ar miuciaT maT dedasTvis fuli? dedam giTxra, ratom?

•	 ici Tu ara ras akeTebs deda, rodesac gareT gadis?

•	 am dros vin rCeba xolme SenTan?

kriminalur saqmianobasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 Tqveni ojaxis wevrs rodisme xom ar mouparavs raime? ra moxda Semdeg?

•	 mamaSens xom ar hqonia policiasTan problemebi? ra problema iyo xom ar gax-

sovs?

•	 policia xom ar mosula odesme TqvenTan?

•	 vinme xom ar daupatimrebiaT?

•	 mama/deda odesme xom ar yofila cixeSi, an sasamarTloSi xom ar gamouZaxebi-

aT?

•	 Seni ojaxis wevrs xom ar uCxubia vinmesTan? rodis moxda es? sad? visTan er-

Tad?

2. kiTxvebi, romlebic Seexeba cudad mopyrobas:

ZiriTadi sakiTxebi:

•	 mzrunveloba

•	 sacxovrebeli garemo

•	 disciplina 

•	 sxeulis nawilebi 

•	 emociuri mdgomareoba
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mzrunvelobasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 vin givlis ojaxSi?

•	 rodesac igi ar aris saxlSi, maSin vin rCeba xolme SenTan?

•	 aris xolme SemTxvevebi, rodesac saxlSi marto rCebi?

•	 ramdeni xniT giwevs marto darCena?

•	 bolos rodis iyavi marto?

•	 Sen rogor miiCnev, rogor givlian?

•	 vin gawvens sawolSi? ra dros? vin gikiTxavs zRaprebs Zilis win?

•	 vin amzadebs sadils saxlSi?

•	 ra saWmels amzadeben TqvenTan saxlSi?

•	 Sen ras Wam?

•	 aris xolme periodi, rodesac saWmeli saerTod ar gaqvT? ras akeTeb xolme 

maSin?

•	 vinme gexmareba CacmaSi?

•	 skolaSi vis miyavxar? 

•	 vin gexmareba gakveTilebis momzadebaSi?

•	 rodesac avad xar, vin givlis?

sacxovrebel garemosTan dakavSirebuli kiTxvebi: 

•	 SegiZlia aRmiwero Seni saxli/bina?

•	 vin cxovrobT am saxlSi/binaSi?

•	 mogwons Seni saxli/bina?

•	 vin alagebs saxls/binas?

•	 sad gZinavs?

•	 sad aris Seni kuTxe?

dasjasTan dakavSirebuli kiTxvebi (fizikuri Zaladoba):

•	 ra xdeba xolme, rodesac Sen cudad iqcevi?

•	 ra xdeba, rodesac Seni Zma cudad iqceva?

•	 sxva meTodebiTac gsjian?

•	 risTvis gsjian, Sen rogor fiqrob?

•	 ramdenad xSirad gcemen xolme?

•	 riTi gcemen?

•	 sad girtyamen, sxeulis romel nawilSi?

•	 niSnebi Tu grCeba, roca gcemen?

•	 rogori niSnebi grCeba?

•	 didxans gtkiva?

•	 cemis kvali ramdeni xani grCeba? 

•	 tiri xolme? 

•	 risTvis tiri?
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•	 rodisme Tu mosvliaT uTanxmoeba Sens mSoblebs imis gamo, rom erT-erTma 

dagsaja?

•	 rodisme Tu yofilxar eqimTan imis gamo, rom gcemes?

sxeulis nawilebTan dakavSirebuli kiTxvebi:

(sasurvelia anatomiuri Tojinebis an anatomiuri saxis naxatebis gamoyeneba)

•	 SegiZlia Tu ara damisaxelo sxeulis nawilebi?

•	 ginaxavs Tu ara sasqeso organoebi?

•	 visi sasqeso organo ginaxavs?

•	 raime xom ar SemTxvevia Sens sasqeso organoebs?

•	 xom ar gtkenia odesme?

•	 rogor moxda es?

emociur mdgomareobasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 Tu gaqeben ojaxSi? vin gaqebs xolme? risTvis gaqeben? ramdenad xSirad?

•	 ras akeTebs deda, rodesac Sen gabrazebuli an mowyenili xar?

•	 rodesac problemebi gaqvs vis mimarTav?

•	 vinme xom ar glanZRavs an geCxubeba? SegiZlia miambo vin geCxubeba da ratom?

•	 rogor migaCnia, Sen iseve givlian rogorc sxva bavSvebs?

•	 sxva bavSvebs rogor uvlian mSoblebi?

•	 rodesac deda an mama kmayofilia Seni saqcieliT, rogor gamoxatavs amas?

interviu mSobelTan

bavSvis Zaladobis an riskis SemTxvevaSi mniSvnelovania ojaxTan muSaoba. 

TumcaUsocialur muSakTa TanamSromlobis dros ojaxi da mSoblebi SesaZloa, yo-

velTvis ar iyvnen gulwrfelni sxvadsxva mizezis gamo:

•	 SesaZloa, hqondes sircxvilis grZnoba, radgan bavSvs ver uvlis saTanadod;

•	 SesaZloa, eSinodes, rom socialuri muSaki mas daadanaSaulebs;

•	 SesaZloa, eSinodes sazogadoebrivi azris;

•	 eSianodes, rom bavSvs waarTmeven;

•	 eSianodes, rom samarTlebrivad daadanaSauleben;

•	 SesaZloa, ar endobodes socialur muSakebs;

•	 SesaZloa, amis mizezi iyos fsiqikuri janmrTelobis problema.

socialurma muSakma unda gamoiyenos Semdegi arapirdapiri strategiebi, ker-

Zod, Seagrovos informacia mSoblisgan Semdeg konkretul aspeqtebTan dakavSire-

biT: 

mSoblis mier sakuTari Svili daxasiaTeba:

•	 SegiZliaT miamboT rame Tqvens Svilze?

•	 rogoria Tqveni Svili fizikurad?
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•	 SegiZliaT daaxasiaToT Tqveni Svilis qceva?

•	 ra mogwonT Tqvens SvilSi?

•	 axasiaTebs Tu ara iseTi raRac Tqvens Svils, rac ar mogwonT?

•	 rom SegeZloT Tqveni Svilis Secvla, ras SecvlidiT masSi?

D

sasjeli: 

•	 ras akeTebT, rodesac bavSvi cudad iqceva? rogor muSaobs, es xerxi?

•	 rodesac Tqven iyenebT sasjels Svilis mimarT, ratom TvliT, rom es saWiroa 

– rogor iqceva igi amis Semdeg?

•	 ramdenad xSirad mimarTavT dasjas?

•	 dasjis ra meTodebs iyenebT?

•	 SegiZliaT Tu ara gaixsenoT rodis moiqca Tqveni Svili yvelaze cudad da ra 

saqcieli iyo es? Tqveni sapasuxo reaqcia rogori iyo am dros?

•	 gicemiaT Tu ara Tqveni Svili? ratom? ra moxda Semdeg?

ojaxis wesebi:

•	 arsebobs Tu ara garkveuli wesebi Tqvens ojaxSi?

•	 SegiZliaT gviTxraT, Tu ra wesebia es? 

•	 vin ayalibebs am wesebs ojaxSi?

•	 ra xdeba, rodesac Tqveni bavSvi arRvevs am wesebs?

•	 gaqvT wesebi, romlebic ukavSirdeba Zilis dros, skolas, sakvebs, sigaretis 

mowevas, sasmelis miRebas, Sexvedrebs?

yoveldRiuri saqmianoba:

•	 ra saxis samuSaos akeTebs bavSvi ojaxSi?

•	 Tu waaxalisebT xolme bavSvs, rodesac igi kargad asrulebs Tavis saqmes?

•	 ra xdeba maSin, rodesac bavSvi ar asrulebs Tavis yoveldRiur movaleobas?

•	 vin alagebs bavSvis oTaxs, mis sawols?

•	 vin recxavs WurWels?

•	 vin yris nagavs?

bavSvze mzrunveloba:

•	 vin atarebs drois umetes nawils bavSvTan, vin aris ZiriTadi pasuxismge-

beli?

•	 vin adevnebs Tvalyurs bavSvis Zilis reJims?

•	 vin aWmevs bavSvs?

•	 vis mohyavs bavSvi skolidan?

•	 vin zrunavs bavSvis higienaze?

•	 mSoblis movaleobani xom ar giSliT xels pirad cxovrebaSi?
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•	 mSoblis movaleobani xom ar uSlis xels Tqvens samsaxurebriv saqmianobas?

•	 zrunavs Tu ara Tqveni bavSvi sakuTar Tavze?

•	 zrunavs Tu ara igi umcros da-Zmaze? ramdenad xSirad da rogori xangrZlivo-

biT uwevs maTze zrunva?

•	 imyofeba Tu ara am dros ufrosebidan saxlSi romelime, visac bavSvi mimar-

Tavs saWiroebis SemTxvevaSi?

•	 rodesac bavSvi dagitovebiaT marto, xom ar momxdara raime? xom ar miambobT 

ra moxda?

bavSvis dazianeba:

•	 Tqvens bavSvs loyaze nakawri SevniSne, xom ver metyviT ra moxda?

•	 ratom aqvs Tqvens Svils Tvali Calurjebuli?

•	 bavSvi dRes avadmyofurad gamoiyureba, SeniSneT? 

•	 bavSvma miTxra, rom dRes jer araferi uWamia, marTalia?

•	 SevniSne, rom Tqvens bavSvs palto ar acvia.

damokidebuleba mSoblebis ufleba-movaleobasTan :

•	 SegiZliaT Tu ara gamiziaroT Tqveni Sexeduleba bavSvis aRzrdasTan  dakav-

SirebiT?

•	 Tqveni azriT, rogor SeiZleba mogvardes mSobelsa da Svils Soris uTanxmoe-

ba?

•	 ramdenad unda iyvnen bavSvebi CarTulni im gadawyvetilebebis miRebis pro-

cesSi, romlebic maT exebaT?

•	 rom SegeZloT yvelafris Tavidan dawyeba, rogor aRzrdidiT Tqvens Svi-

lebs?

•	 Tqveni azriT, rogoria idealuri bavSvi, gTxovT aRweroT.

ra unda uTxraT bavSvs, rodesac is gancdil Zaladobaze giyvebaT

bavSvis mier travmasTan gamklavebis efeqturobas mniSvnelovanwilad 

gansazRvravs, pirvel rigSi, bavSvis gabeduleba, vinmes gaumxilos ̀ saidumlo~, aseve 

mozrdilis, am SemTxvevaSi socialuri muSakis,  reaqcia bavSvis monaTxrobze. 

`me mjera Seni~

zogjer, roca bavSvi mis mimarT ganxorcielebuli Zaladobis (magaliTad, 

seqsualuri Zaladobis) Sesaxeb yveba, mozrdili adamiani ar ujerebs mas da eub-

neba: `Sen es yvelaferi moigone~. Tu bavSvi CaTvlis, rom mozrdil adamians misi 

ar jera, maSin is arafers ityvis. im SemTxvevaSi, roca is maSinve ar ambobs srul 

simarTles, socialurma muSakma unda SeZlos misi ndobis mopoveba.  gamokvlevebis 

Tanaxmad, bavSvi iSviaTad igonebs msgavs istoriebs. Tu is am Temaze cruobs, es imis 

mimaniSnebelia, rom amgvari uCveulo xerxiT cdilobs, yuradReba miiqcios. amito-
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mac im momentSi, roca bavSvi socialur muSaks  uambobs raimes ganxorcielebuli 

Zaladobis Sesaxeb, socialuri muSakis mxridan dauSvebelia panika, bavSvis naTq-

vamSi daeWveba, bavSvis dasja.

`mzad var mogismino da dagexmaro~

socialuri muSaki mzad unda iyos imisaTvis, rom misi  daxmareba, moTmineba da 

yuradReba bavSvs xangrZlivi drois ganmavlobaSi dasWirdeba.

`rac dagemarTa, ar iyo swori~

bavSvebma, romelTac ufrosebi arasodes eqceodnen kargad, xSirad ar ician 

mozrdilis qmedebaSi maT mimarT, ra aris da ra ar aris normaluri, ra aris swori 

da ra ar aris swori. seqsualurma moZaladem SeiZleba uTxras bavSvs - `Cven ubra-

lod ase vTamaSobT~ da amiT daarwmunos bavSvi, rom aravis araferi uTxras.

`Seni ar xar momxdarSi damnaSave~

bavSvebs gadatanili Zaladobis Semdeg xSirad uCndebaT danaSaulis grZnoba. 

maT ar unda igrZnon Tavi damnaSaved sxvis mier Cadenili Zaladobis gamo. soci-

alurma muSakma ar unda  usayveduros bavSvs imis gamo, rom aqamde aravis uambo amis 

Sesaxeb da araferi gaakeTa mis aRsakveTad. 

`kargia rom miTxari, Sen aravin dagsjis amis gamo~

zog bavSvs Tavs gadaxdili ambis vinmesTan gaziarebis Semdeg uCndeba dana-

Saulis grZnoba, eSinia moZaladis an eSinia imis, rom mas dasjian momxdaris gamJ-

Ravnebis gamo. 

`Sen  marto ara xar da yvelafers gavakeTeb imisaTvis, rom Zaladoba aRar 

ganmeordes!~

socialurma muSakma yvelaferi yvelaferi unda gaakeTos micemuli piroba 

Sesasruleblad! 

`ver dagpirdebi, rom aravis vetyvi amis Sesaxeb. Seni dacva rom SevZloT, kidev 

viRacebma unda icodnen, magram Cven SeiZleba SevTanxmdeT imaze, Tu vis vuTxraT~.

zogi bavSvi ambobs, rom Tqven erTaderTi pirovneba xarT visac is endo, visac 

uambo rac,  Tavs gadaxda da gTxovT, rom misi saidumlo aravis gaandoT. Mmagram, am 

SemTxvevaSi SeuZlebeli iqneba bavSvis dacva da moZaladis dasja. imisaTvis, rom 

gamarTldes bavSvis ndoba, mxolod masTan SeTanxmebiT unda gadawyvitos social-

urma muSakma, Tu vis uambos  momxdaris Sesaxeb, es ukanaskneli ki aucilebelia 

bavSvis dasacavad.  
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11.7 Zaladobis Sedegebi

Zaladobis Sedegebi bavSvebis da zogadad, sazogadoebis cxovrebis xarisxze  

savalalod aisaxeba. kerZod, bavSvebSi Zaladobis  uSualo Sedegebia:  fizikuri 

travmebi da dazianebebi, mZime fsiqikuri darRvevebi, xolo Soreuli Sedegebi – 

bavSvis fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRvevebi, somaturi daavadebebi, 

qceviTi da emociuri darRvevebi. Zaladobis msxverpl bavSvebs ar aqvT Tanato-

lebsa da ufrosebTan urTierTobis unar-Cvevebi, uWirT an saerTod ver axerxeben 

sakuTari qcevis marTvas, uWirT aTviseba da swavla,   problemebis gadaWris saSu-

alebebs kriminalur, asocialur garemoSi pouloben, aqvT alkoholis da narko-

tikebis mimarT ltolva. sxvadasxva kvlevis mixedviT, kriminalTa 70 % bavSvobaSi 

Zaladobis msxverpli iyo. sazogadoebaSi Zaladobis damkvirebas ganuzomlad mZime 

socialur Sedegebamde mivyavarT: sazogadoeba bavSvTa da mozardTa travmirebis, 

mkvlelobebis da TviTmkvlelobebis gamo kargavs pirovnebebs, romelTac sazoga-

doebisTvis raime Rirebulis gakeTeba SeeZloT.
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saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministro, ”gadavarCino bavSvebi”, 

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis fondi, 

”evri Caildi”

gaeros bavSvTa fondi (2008). 2. saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zaladobis 

erovnuli kvleva. Tbilisi, saqarTvelo 

evrokavSiris bavSvTa keTildReobis reformis xelSewyobis proeqti (2010). 3. 
bavSvze zrunvis saxelmwifo standartebi, gzamkvlevi momsaxurebisaTvis. 

Tbilisi, saqarTvelo

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis fondi 4. 
(2007). bavSvTa mimarT Zaladoba da ugulebelyofa: multiseqtoruli 

midgomebi. Tbilisi, saqarTvelo

saqarTvelos socialur muSakTa asociaca (2009). 5. socialuri samuSaos 

praqtikis safuZvlebi, Tavi: Zaladoba da ugulebelyofa. ekaterine 

TavarTqilaZe.  Tbilisi, saqarTvelo

http://en.wikipedia.org/wiki/Child_abuse6. 
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Tavi XII: SezRuduli SesaZleblobis mqone
adamianebi da socialuri samuSao

es Tavi mimoixilavs SezRudul SesaZleblobasTan dakavSirebul sakiTxebs, 

kerZod, azustebs terminebis mniSvnelobas rogorc saerTaSoriso praqtikis, aseve, 

qarTul samarTlebriv konteqstSi da ganixilavs socialuri muSakis daniSnulebas 

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebTan muSaobaSi.  awvdis socialur muSakebs 

informacias SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvTan urTierTobis samedicino 

da socialuri modelis, SezRuduli SesaZleblobis gamomwvevi mizezebis, klasifi-

kaciis, zrunvis principebis Sesaxeb. aseve, yuradRebas amaxvilebs iseT sakiTxebze, 

rogoricaa SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvis zagavlena ojaxze da Zala-

dobis Tema SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebTan mimarTebaSi.

 

12.1 SezRuduli SesaZleblobis ganmartebebi

SezRuduli SesaZleblobis cneba rTuli terminia. msoflioSi ar arsebobs 

erTi gansazRvreba, Tu ra aris SezRuduli SesaZlebloba. misi Sinaarsi xSirad da-

mokidebulia sxvadasxva organizaciis zogad politikaze. 

SezRuduli SesaZleblobis saerTaSoriso klasifikacia, ICF12 SezRudul 

SesaZleblobas ganixilavs rogorc: (1) sxvadasxva cxovrebiseul sferoSi fun-

qcionirebis SezRudvas – rogoricaa magaliTad moZraoba, smena, mxedveloba, Sxa-

pis miReba da sxva; (2) pirovnebis garemo faqtorebTan urTierTobis Sedegs   (anu, 

SezRuduli SesaZlebloba ar ganixileba rogorc mxolod pirovnebis Sinagani ma-

xasiaTebeli, is garemosTan misi urTierTobis donesac gulisxmobs); (3) SezRud-

va, romelic cxovrebis sxvadasxva sferos moicavs (a) sxeulis sfero – daziane-

bebi sxeulis funqcionirebasa da struqturaSi, b) pirovnebis sfaro – SezRudva 

muSaoba-moRvaweobaSi da g) sazogadoebrivi sfero  – SezRudvebi sazogadoebriv 

aqtiurobSi). 

aSS-Si yvelaze farTod gavrcelebuli gansazRvrebis mixedviT, SezRuduli 

SesaZleblobebis mqone piri ganisazRvreba rogorc `pirovneba, romlis fizikuri 

Tu fsiqikuri nakli  mis moRvawobaSi seriozul SezRudvas iwvevs13.”  

socialur muSakTa asociaciis gansazRvrebis mixedviT, SezRuduli SesaZle-

blobebi aris adamianis garemo da daavadebebi, romlebic gavlenas axdenen gone-

briv, fizikur, komunikaciur, socialur, emociur da adaptaciur ganviTarebaze.

gaeros 1993 wlis ganmartebiT,  SezRuduli SesaZleblobebi aris adamianis 

srulfasovani cxovrebis mravali SezRudva, romlebic nebismieri qveynis mosax-

leobaSi SeiniSneba.   adamianis SesaZleblobebi SeiZleba SeizRudos romelime fi-

zikuri organos an emociuri sferos travmis Sedegad.

12 ICF –  International Classification of Functioning – ICF-Ffunqcionirebis saerTaSoriso klasifikacia
13  American with Disabilities Act-“amerikeli SezRuduli SesaZleblobebiT”-sakanonmdeblo dokumenti, rome-
lic aregulirebs SezRuduli SesaZleblobis mqone individebTan muSaobas a.S.S.-Si. 
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saqarTvelos kanonmdeblobiT (saqarTvelos kanoni SezRuduli SesaZleblo-

bis mqone pirTa socialuri dacvis Sesaxeb, muxli 2), SezRuduli SesaZleblobis 

mqone piri aris adamiani, romelsac daavadebis, travmis, gonebrivi Tu fizikuri 

defeqtis Sedegad darRveuli aqvs organizmis sasicocxlo funqciebi janmrTelo-

bis met-naklebad moSlis gamo, rac ganapirobebs profesiuli Sromis unaris srul 

an nawilobriv dakargvas anda yofa-cxovrebis arsebiT gaZnelebas. 

SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebi umciresobaTa yvelaze mravalfe-

rovan jgufs qmnian. SezRuduli SesaZleblobebis mqone piri SeiZleba iyos nebi-

smieri eTnikuri jgufis da rasis, orive sqesisa da seqsualuri orientaciis, nebi-

smieri socialur-ekonomikuri jgufisa da religiuri mimdinareobis warmomadge-

neli. faqtiurad, nebismieri jgufi, romelic ki SeiZleba arsebobdes, SezRuduli 

SesaZleblobebis mqone piris wevrobis SesaZleblobas ar gamoricxavs. nebismier 

dros, nebismieri adamiani SeiZleba SeuerTdes SezRuduli SesaZleblobebis mqone 

pirTa kategorias. 

kvlevebis Sedegad gamoirkva, rom SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebs 

bevr SemTxvevaSi msgavsi socialuri da fizikuri garemo aqvT. aseve xSirad msgav-

sia sazogadoebis damokidebuleba maT mimarT. SezRuduli SesaZleblobebis mqone 

pirebis mimarT sazogadoebaSi yvelaze gavrcelebul damokidebulebad iTvleba: 

Tavis arideba, sibraluli, gariyva, izolacia da gadaWarbebuli dacva. 

is, Tu ra saxis momsaxureba iqneba ganviTarebuli SezRuduli SesaZleblobe-

bis mqone pirebisTvis, cxovrebis ra pirobebi iqneba maTTvis SeTavazebuli, mniSv-

nelovnad ganpirobebulia imiT, Tu ra midgomas efuZneba maT mimarT ganxorciele-

buli saxelmwifo politika – saxelmZRvanelo principad arCeulia samedicino Tu 

socialuri modeli. 

12.2 samedicino da socialuri modeli

samedicino modeli gasuli saukunis 60-ian wlebSi farTod iyo gavrcelebu-

li. samedicino modeli ganixilavs SezRudul SesaZleblobebs rogorc daavade-

bas. am modelis mixedviT, es adamianebi iTvlebian pacientebad da maT esaWiroebaT 

mkurnaloba. adamiani ganixileba rogorc piri romelic saWiroebs Seswavlas, dia-

gnozis dadgenas da mkurnalobas. samedicino modelis mixedviT, SesaZleblobebis 

SezRudva fizikuri mdgomareobaa da misi daZleva mkurnalobiT aris SesaZlebe-

li. am modelis mixedviT, SezRudulobis `mkurnaloba~ aucilebelia imisTvis, rom 

adamianebma maTi uflebebiT sargebloba SeZlon – rac ufro kargad xedavs, esmis, 

moZraobs an azrovnebs adamiani, miT ufro meti ufleba aqvs mas, rogorc moqala-

qes. saerTSoriso programebis umravlesoba samedicino models efuZneboda da 

xazs usmvamda vizualuri da raodenobrivi Sedegebis aucileblobas, rogoricaa 

specialuri Senobebis aSeneba, sadac gonebrivi ganviTarebis Seferxebis mqone pi-
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rebs erTad muSaobis saSualeba eqnebodaT, an brma da yru bavSvebi erTad swavlas 

SeZlebdnen. samedicino modeli sazogadoebas aTavisuflebda yovelgvari pasuxi-

smgeblobisgan,  SebrZoleboda SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa mimarT 

ganxorcilebul diskriminaciul politikas.

bolo wlebis ganmavlobaSi damokidebuleba SezRudul SesaZleblobebTan 

dakavSirebul sakiTxebTan mniSvnelovnad Seicvala. am cvlilebebis Sedegad mso-

flio Tanamegobrobam uari Tqva SezRuduli SesaZleblobebis samedicino perspe-

qtividan ganxilvaze da fokusi  socialur modelze gadaitana. 

socialuri modelis ganviTareba meoce saukunis 60-iani wlebis bolos daiw-

yo da bolo wlebis ganmavlobaSi mniSvnelovnad gaZlierda. es modeli did brita-

neTSi ganviTarda SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa Zalisxmevisa da ini-

ciativis Sedegad.  SezRuduli SesaZleblobebis socialuri moZraoba (Social Disabi-
lity Movement) amtkicebda mosazrebas, rom yvela is sirTule, romelsac SezRuduli 

SesaZleblobebis mqone pirebi upirispirdebian, Sedegia im damokidebulebisa, ro-

melic sazogadoebas SezRudulobis mimarT aqvs. 

socialuri modeli SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebs  sazogado-

ebis wevrebad aRiarebs. socialuri modelis Tanaxmad, SezRuduli SesaZlebloba 

individis zogad mdgomareobas asaxavs, romelic Seqmnili fizikuri, ekonomikuri 

da socialuri barierebiT uaresdeba. am modelis mixedviT, sazogadoebas gaaCnia pa-

suxismgebloba daexmaros am adamianebs, raTa gaxdnen sazogadoebis sruluflebiani 

wevrebi. Sesabamisad, es xedva SezRudul SesaZleblobebs sazogadoebriv problemad 

aqcevs, romlis SeqmnaSi monawileobdnen rogorc individebi, ise sazogadoeba.

socialuri modeli cdilobs, auxsnas sazogadoebis wevrebs, Tu ratom 

SeiZleba aRmoCndes nebismieri maTgani, nebismier dros  SezRuduli Sesazleblo-

bebis mqone piris adgilas – radgan SesaZleblobebis SezRudva obieqturi realo-

baa. orsuli qali, romlesac avtobusSi asvla ar SeuZlia sakamod maRali safexu-

ris gamo, an kaci, romelmac muSaobis dros fexi moitexa da avtobusSi imave mizezis 

gamo ver adis, droebiT swored SezRuduli SesaZleblobebis mqone piria.  socia-

luri modelis Tanaxmad, SezRudul SesaZleblobasTan dakavSirebuli sakiTxebi 

mxolod SezRuduli SesaZleblobis mqone moqalaqeebis interessa da sazrunavs ar 

warmoadgens. socialuri modelis Tanaxmad, yoveli bavSvi, mozardi da zrdasruli 

adamiani pasuxismgebelia, izrunos imaze, rom vinmes SesaZleblobebi ar SeizRudos 

. am konteqstis gaTvaliswinebiT, udides mniSvnelobas iZens sasikeTo cvlilebe-

bi ramdenime ZiriTad sferoSi: saqalaqo arqiteqtura,  komunikacia, xelsawyoebi 

(araviTari barieri xelsawyoebis, saswavlo, samuSo Tu rekriaciuli saSualebebis 

gamoyenebaSi), meTodologia (araviTari barieri saswavlo da samuSao meTodebSi) 

da programebi (araviTari stereotipebi kanonebSi, wesebsa da politikaSi). pandu-

sebi, xmovani liftebi, romelic yvela momxmareblisTvis avtomaturad muSaobs, 

sastumros oTaxebis, binebis da ofisebis brailis SriftiT numeracia, Jestebis 

eniT Targmani skolebSi im moswavleebisTvis, visac smenis problemebi aqvT – es im 
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cvlilebebis mcire CamonaTvalia, romelmac SeiZleba SezRuduli SesaZleblo-

bebis mqone pirTa cxovrebis xarisxi mniSvnelovnad gaaumjobesos. Sesabamisad, 

SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa sazogadoebriv cxovrebaSi sruli mo-

nawileobisTvis adamianis uflebebTan dakavSirebuli kanonmdebloba, upirvele-

sad, yvela saxis barieris moxsnas unda iTvaliswinebdes. amgvari barierebis moxsna 

gulisxmobs, rogorc fizikuri dabrkolebebis, aseve arakeTilganwyobili damoki-

debulebisa da stereotipuli Sexedulebis daZlevas. ZiriTadi profesiuli Rire-

bulebebidan gamomdinare, socialur samuSaos am procesebSi mniSvnelovani rolis 

Seasruleba SeuZlia. 

12.3 SezRuduli SesaZleblobebis gamomwvevi mizezebi 

ZiriTadad, ikveTeba SezRuduli SesaZleblobis gamomwvev faqtorTa ori 

jgufi: organuli da socialur-kulturuli. 

organuli  mizeziT  gamowveul darRvevebs miekuTvneba genetikuri da kon-

stituciuri Semdegi faqtorebi:

•	  mSoblebis qronikuli daavadebebi

•	  genetikuri, qromosomuli darRvevebi

•	  neirobiologiuri gavlena

•	 fizikuri da qimiuri faqtorebi 

•	 inteleqtis ganviTarebis genetikuri faqtorebi 

socialur-kulturul mizezebs miekuTvneba Semdegi faqtorebi:

•	 siRaribe

•	 arasasurveli ojaxuri da socialuri garemo: mudmivi stresi, daZabuloba.

•	 fizikuri mzrunvelobis  da emociuri Tanadgomis nakleboba da sxva. 

12.4 SezRuduli SesaZleblobebis klasifikacia

SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebs, SeiZleba hqondeT sxvadaxva 

saxis dazianebebi: inteleqtualuri, fizikuri an fizikuri da inteqleqtualuri 

erTad.

arsebobs inteleqtualuri unaris SezRudvis oTxi xarisxi: 

•	 msubuqi

•	 saSualo

•	 mZime

•	 Rrma
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inteleqtualuri unaris msubuqi SezRudva

ganviTarebis umniSvnelo darRvevebi, rac aReniSnebaT msubuqi gonebrivi 

CamorCenis mqone bavSvebs, skolaSi misvlamde SeumCneveli rCeba da vlindeba swav-

lis an qceviT problemebSi. skolamdel asakSi (5 wlamde), maT uyalibdebaT social-

uri da komunikaciuri unar-Cvevebi. sensomotoruli (smenis, mxedvelobis, moZrao-

bis) darRvevebi ar aris, an minimaluria. mozardobis xanis dasasrulisTvis isini 

floben daaxloebiT me-6 klasis programis Sesabamis codnas. zrdasruli asakisT-

vis isini iZenen  socialur da profesiul unar-Cvevebs. 

daxmarebis saWiroeba: aseT adamianebs, SeuZliaT warmatebiT icxovron sa-

zogadoebaSi damoukideblad (imuSaon, Seqmnan ojaxi), magram stresuli situacie-

bis dros (mag: sacxovrebeli adgilis Secvla, axali samsaxuris dawyeba, axloblis 

gardacvaleba) saWiroeben sxva adamianebis daxmarebas.

inteleqtualuri unaris saSualo SezRudva

aseT dros  SeimCneva mniSvnelovani inteleqtualuri da adaptaciuri darRve-

vebi.  saskolo asakisaTvis bavSvebs SeuZliaT metyveleba calkeuli sityvebis da Je-

stebis meSveobiT. Tavis movlis unari da motoruli ganviTareba Seesabameba 2-3 wlis 

normaluri bavSvis ganviTarebas. 12 wlisaTvis maT SeuZliaT garkveuli komunikaca  

(martivi frazebiT metyveleba, TavianTi azris meore adamianisTvis gagebineba). 

socialuri da profesiuli unar-Cvevebis ganviTareba SesaZlebelia, praqti-

kuli mecadineobebis meSveobiT. magram Teoriuli codnis mxriv meore klasis pro-

gramaze mets ver iTviseben.

mozardebs eqmnebaT problemebi socialuri normebis da wesebis aTviseba-

Si. zrdasrul asakSi, imdenad arian adaptirebulni, rom SeuZliaT sazogadoebaSi 

cxovreba, SeuZliaT iseTi samuSaos Sesruleba specialur saxelosnoebSi an Cveu-

lebriv samsaxurSi, rac naklebad an saerTod ar moiTxovs kvalifikacias

daxmarebis saWiroeba: socialuri da profesiuli unar-Cvevebis gamomuSave-

bisTvis esaWiroebaT specialuri praqtikuli mecadineobebi, muSaobis procesSic 

maT esaWiroebaT specialuri zedamxedveloba da daxmareba.

inteleqtualuri unaris mZime SezRudva

inteleqtualuri funqcionirebis mZime SezRudva, rogorc wesi,  gamowveu-

lia tvinis organuli dazianebiT, an genetikuri defeqtiT; diagnozi adreul bav-

SvobaSive ikveTeba. es adamianebi ganviTarebis iseT etapebs, rogoricaa dgoma da 

siaruli, gadian bevrad mogvianebiT, vidre normaluri ganviTarebis mqone bavSve-

bi. sakuTari Tavis movlis elementarul Cvevebs iTviseben cxra wlis asakisTvis. 

Ggarda inteleqtualuri darRvevebisa, SesaZloa hqondeT fizikuri (moZraobis) da 
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janmrTelobis problemebi. bavSvobis adreul etapze metyveleba mwiria an saer-

Tod ar aris, 12 wlisaTvis zogierT maTgans SeuZlia or-sam sityviani winadadebe-

bis Tqma. 13-14 wlisaTvis akademiuri da adaptaciuri unaris mxriv Seesabamebian 4-6 

wlis normaluri ganviTarebis bavSvis mdgomareobas.  zogierT SemTxvevaSi SeiZle-

ba iswavlon anbani da martivi Tvla, agreTve iseTi warwerebis amocnoba, romlebic 

dakavSirebulia usafrTxoebasTan, mag: cxelia, saSiSia, sdeq da sxva. 

daxmarebis saWiroeba: esaWiroebaT intensiuri swavleba, raTa  SeZlon mar-

tivi miTiTebebis Sesruleba. mTeli cxovrebis ganmavlobaSi sWirdebaT regula-

ruli mxardaWera da meTvalyureoba.

inteleqtualuri unaris Rrma SezRudva

inteleqtualuri unaris Rrma SezRudva, Cvilobis asakSive ikveTeba, ganviTa-

rebis Seferxebis da biologiuri anomaliebis (mag: saxis nakvTebis asimetria) gamo. 

adreul asakSi, maT aqvT mniSvnelovani sensomotoruli darRvevebi;  TiTqmis yve-

la SemTxvevaSi, CamorCenilobis mizezi organuli xasiaTisaa da Tan axlavs iseTi 

daavadebebi, rogoricaa magaliTad, epilefsia, gulis manki. saWiroeben intensiur 

swavlebas/treinings, raTa iswavlon kveba, TviTmomsaxureba, tualetiT sarge-

bloba da Cacma. amgvari swavlebiT uzrunvelyofis SemTxvevaSi, aseTi adamianebis 

nawils SeuZlia martivi moqmedebis Sesruleba, xelebis dabana, Cacma-gaxda.

daxmarebis saWiroeba: Tavis movlis elementaruli  unaris gamomuSavebisT-

vis esaWiroebaT intensiuri swavleba da mTeli cxovrebis ganmavlobaSi daxmareba 

da zedmiwevniT kontroli. 

 SezRuduli SesaZleblobis mqone adamianebTan urTierTobisas arsebobs al-

ternatiuli  midgoma, romelic aqcents akeTebs ara inteleqtualuri ganviTare-

bis SezRudvis simZimeze, aramed saWiro daxmarebis miwodebaze, romelic esaWiro-

eba am adamians sazogadoebaSi cxovrebisaTvis. aRniSnuli midgoma aqcents akeTebs 

adamiansa da garemos Soris urTierTobaze. daxmarebis saWiroebis Semdeg formebs 

gamoyofen:

•	 saWiroebis SemTxvevaSi daxmareba – daxmareba saWiroebis SemTxvevaSi gu-

lisxmobs drois garkveul monakveTSi daxmarebas.  mag., Tu ki SezRuduli Se-

saZleblobis adamianma dakarga samsaxuri, axlobeli adamiani an imyofeba kri-

zisul mdgomareobaSi.

•	 perioduli daxmareba – SedarebiT Tanmimdevruli daxmareba, mag.: droSi 

gansazRvruli profesiuli treningi, an daxmareba, rodesacswavlas amTa-

vrebs da muSaobas iwyebs.

•	 regularuli daxmareba – amgvari daxmareba gulisxmobs adamianis moR-

vaweobaSi regularul (yoveldRiur) Carevas, droSi ar aris gansazRvruli. 

•	 sruli daxmareba – mudmivi da Zalian intensiuri daxmareba, SesaZloa mTeli 

cxovrebis manZilze. 
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12.5 zrunvis principebi

SezRuduli SesaZleblobebis bavSvebze zrunva unda efuZnebodes Semdeg Zi-

riTad principebs: 

•	 Tanmimdevruloba – mSoblebi, bebia-babua da sxva ufrosebi, romlebic tria-

leben bavSvis garSemo, unda iyenebdnen erT Tanmimdevrul, SeTanxmebul mid-

gomas bavSvis mimarT;

•	 SezRuduli SesaZleblobis bavSvs unda moeqcnen  ise, rogorc sxva janmr-

Tel bavSvebs;

•	 zrunvis kargi dagegmva – mzrunveli winaswar unda dafiqrdes, gaTvalos 

yvelaferi, ramac SeiZleba bavSvis arasasurveli qceva gamoiwvios an gaaRi-

zianos is;

•	 jer saqme, mere garToba –  es is wesia, romelic ar unda dairRves. mzrunveli 

unda moeridos misces  saTamaSo, raTa bavSvi gaaCumos, aramed saTamo unda 

mieces bavSvs jildod, mas Semdeg, rac sasurvelad moiqceva;

•	 bavSvis kargi saqcielis `daWera~ da masze yuradRebis gamaxvileba, cudi 

saqcielis ki ignorireba (Tu es SesaZlebelia) – mzrunvelis yuradReba mi-

marTuli unda iyos karg qcevaze, mcire usaqcielobas ignorireba SeiZleba 

(es ar niSnavs, saerTod  ar SeniSnos igi);

•	 mkafio wesebis daweseba –  yvela bavSvs sWirdeba mkafio wesebi da gaZRola;

•	 mzrunvelebs yovelTvis unda hqondeT ufro metis molodini;

•	 mzrunvelma ar unda  daanaxvos bavSvs, rom brazobs;

•	 bavSvis rTuli qceva ganxilul unda iyos rogorc socialuri unar-Cveve-

bis ganviTarebis SesaZlebloba; 

•	 mzrunvels SeuZlia SecvaloT bavSvis gamomwvevi qceva;

•	 ar arsebobs idealuri mzrunveli.

12.6 SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis zegavlena 

ojaxze

bavSvis dabadeba mniSvnelovnad cvlis ojaxis dinamikas. ojaxis wevrebi unda 

Seeguon axal wevrs. bavSvi, romelic garkveuli problemebiT daibada an mas es pro-

blemebi TandaTan aRmoaCnda, iwvevs Zlier cvlilebebs ojaxSi. ojaxebis umrav-

lesoba icvlis yoveldRiuri cxovrebis ritms, sacxovrebel adgils, samsaxurs da 

a.S. SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvis gaCenis SemTxvevaSi mSoblebi gadian 

emociuri reagirebis iseTive stadiebs, rogorc _ Zlieri stresis dros.

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis mSoblebis gamokiTxvisas gamoik-

veTa Semdegi sirTuleebi: 
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•	 Soki da gaurkvevloba – SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis mSoblebs 

euflebaT Soki da gaurkvevloba, uWirT momxdaris gaazreba, gadamuSaveba, 

ver pouloben movlenis axsnas. xSiria SegrZneba, rom `rac xdeba, sizmaria~, an 

`es SeuZlebelia, me dammarToda~;

•	 uaryofa – zog SemTxvevaSi mSobeli ar iRebs faqts, rom mis Svils probleme-

bi aqvs, maSinac ki, rodesac problemebi aSkaraa. isini ver amCneven, an uaryo-

fen bavSvis mdgomareobis simZimes da misi qmedebis mniSvnelobas;

•	 danaSaulis grZnoba – mSoblebs xSirad danaSaulis grZnoba euflebaT Svi-

lis aseTi mdgomareobis gamo, radgan Tavs damnaSaved Tvlian;

•	 sevda – mSoblebs moicavs sevda, romelic gamowveulia im molodinisa da  oc-

nebebis rRveviT, romelic mSobels hqonda. mSoblebs sWirdebaT dro, raTa 

Seeguon im idealuri bavSvis xatis dakargvas, romelic maT warmodgenebSi Se-

qmnes;

•	 momavlis SiSi – xSirad mSoblebs uCndebaT momavlis SiSi, maT ar ician, ro-

gor umkurnalon bavSvs, uSvelis Tu ara mas mkurnaloba, xom ar gauaresdeba 

misi mdgomareoba, rogor unda mouaron mas da a.S.; 

•	 agresia da mrisxaneba – zogierT mSobels uCndeba agresia da brazi, Tavisi 

mdgomareobis gamo. maT ver gaugiaT, ratom aqvs swored maT Svils es proble- Svils es proble-

ba, rodesac maT araferi dauSavebiaT;

•	 sazogadoebasTan damokidebuleba – xSirad saqmes amZimebs sazogadoebasTan 

urTierToba, sazogadoebis damokidebuleba maTi problemisadmi.  mSoblebi 

mgrZnobiareni SeiZleba iyvnen sazogadoebrivi azris mimarT. isini zogjer fi-

qroben, rom swored maT garSemoa sxvebis yuradReba koncentrirebuli. xSirad 

Tavad mSoblebis adaptaciis procesi xangrZlivdeba. SezRuduli SesaZleblo-SesaZleblo-

bis mqone bavSvebis mSoblebi, saSualoze metad ganicdian stresul situaciebs, 

rac bavSvis movlis yoveldRiur pasuxismgeblobasTan aris dakavSirebuli. 

mSoblisTvis sakmaod rTulia bavSvis SezRudvebis Sesaxeb saubari, rogorc 

sazogadoebis sxva wevrebTan, aseve Tavad bavSvTanac. mSoblebi xSirad cdilo-

ben, Tavi aaridon amgvar saubrebs, magram adre Tu gvian Cndeba kiTxvebi;

•	 bavSvis damokidebuleba sakuTari mdgomareobis mimarT – Tavad bavSvsac 

ebadeba kiTxvebi sakuTar mdgomareobasTan dakavSirebiT, razec pasuxi au-

cileblad unda miiRos. problemis uaryofa bavSvs problemisa da masTan da-

kavSirebuli emociebis daZlevis Sanss akargvinebs. Tu isini ver isaubreben 

TavianT grZnobebze, isini ver SeZleben TavianTi tkivilis Semsubuqebas.  

socialur muSakebs mniSvnelovani roli eniWebaT amgvari ojaxebis daxmare-

bis saqmeSi. arsebobs ojaxis resursebisa da problemebTan gamklavebis zogadi me-

Todi, rac unda gaiTvaliswinos socialurma muSakma: 

•	 yoveli ojaxi unikaluria, yovel ojaxs aqvs Tavisi resursebi, Rirebulebebi 

da samyaros gansxvavebuli xedva. Sesabamisad, gansxvavebulia ojaxis resur-

sebi da problemebTan gamklavebis meqanizmebi;
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•	 yvelaferi, rac ojaxis erT-erT wevrTan aris dakavSirebuli, gavlenas axdens 

mTel ojaxze;

•	 ojaxis yvela wevrs aqvs saWiroebebi da am saWiroebebis dakmayofilebis ufle-

ba. arc erTi pirovneba ojaxSi ar aris ufro mniSvnelovani vidre meore;

•	 droTa ganmavlobaSi icvleba ojaxi, misi wevrebi, movlenebi. es cvlilebebi 

SeiZleba rTuli iyos, vinaidan moiTxovs ojaxis wevrebis cvlilebasac da 

isini cdiloben upasuxon garemos moTxovnebs;

•	 yvela ojaxisTvis, sirTuleebis simZimis miuxedavad, arsebobs erTi mTavari 

da saerTo ram, yvela maTganSi SeiZleba moiZebnos Zala, romlis meSveobiTac 

SeuZliaT gadaWran problemebi.

12.7 Zaladoba da SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebi

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebi ufro metad dganan Zaladobis 

riskis winaSe, radgan isini ufro daucvelni arian, vidre sxva bavSvebi.MmaT sxveb-

Tan SedarebiT ufro naklebi socialuri kontaqtebi aqvT,  damokidebulni arian 

mozrdilebze, ris Sedegadac xSirad xvdebian iseT situaciebaSi, sadac mozrdils 

SeuZlia maTi mdgomareoba borotad gamoiyenos da Sesabamisad izrdeba maTze Za-

ladobis riski. maT naklebad SeuZliaT winaaRmdegobis gaweva komunikaciis siZne-

lis gamo, naklebad SeswevT unari, gadmoscen, ra xdeba maT garSemo. imisaTvis, rom 

daculni iyvnen Zaladobisgan, maT unda hqondeT saSualeba, nebismieri gziT gamo-

Tqvan TavianTi grZnobebi, miiRon saTanado ganaTleba maTi uflebebis, socialu-

ri, piradi da seqsualuri cxovrebis Seaxeb, saWiroa, rom adamianebi usmendnen maT 

problemebs.

socialurma muSakma kargad unda icodes SezRuduli SesaZleblobis mqone 

bavSvze mzrunvelobis misaRebi da dauSvebeli formebi, kerZod ki: 

mzrunvelobis misaRebi formebi:

•	 aRmzrdelis mxridan emociebis gamoxatva da sapasuxo emociuri reaqcia;

•	  dadebiTi emociebis gamoxatva;

•	 aRmzrdelis mxridan srulfasovani, bavSvze orientirebuli urTierToba;

•	 saWiroebis SemTxvevaSi, kritika, gawyroma  an saqmianobis Sewyveta; 

•	 am dros gamoiyeneba gamoxatvis emociuri manera da sakmaod mkacri, mZafri 

toni. 

naklebad misaRebi urTierToba:

•	 aRmzrdelebi avlenen emociur sicives da mouqnelobas, neitralurad reagi-

reben bavSvze;
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•	 iyeneben zewolis sityvier da usityvo formebs, da amiT cdiloben  Sedegebis 

miRwevas, rac ararealuria;

•	 xSirad iyeneben iZulebis sityvier da usityvo meTodebs, rac iwvevs bavSvis 

sakuTar ZalebSi daeWvebas;

•	 aRmzrdeli mgrZnobiare ar aris, ar reagirebs bavSvis moTxovnilebebze;

•	 ufrosebis mxridan sxva bavSvebTan Sedareba;

•	 ufrosebi iyeneben sakuTar upiratesobas, an ar aRiareben bavSvebis maTze da-

mokidebulebas;

•	 xels uSlian bavSvis moTxovnilebas, ganmartovdes. 

qcevis miuRebeli formebi:

•	 ufrosebi amcireben da Seuracxyofas ayeneben bavSvs;

•	 ugulvebelyofen bavSvTan emociuri kavSirisa da misi fizikuri daxmarebis 

aucileblobas; 

•	 iyeneben kontrolis uxeS formebs.;

•	 ugrZnobi arian bavSvis moTxovnilebebis mimarT;

•	 specialurad aSineben bavSvs, emuqrebian an iwveven mis uaryofiT reaqciebs;

•	 reagireben metismetad emociurad da moulodnelad; 

•	 sargebloben imiT, rom bavSvi maTzea damokidebuli, iyeneben iZulebis, muqa-

ris an mosyidvis  meTodebs;

•	 iyeneben fizikuri an seqsualuri iZulebis an Zaladobis formebs.

12.8 socialuri samuSaos daniSnuleba SezRuduli
SesaZleblobis mqone bavSvebTan muSaobisas

•	 pirovnebis aRmoCena – SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvi, pirvel rigSi, 

aris pirovneba da socialurma muSakma xeli unda Seuwyos mas SesaZleblobe-

bis aRmoCenaSi. am miznis miRwevaSi socialur muSaks daexmareba bavSvTan dr-

ois gatareba da urTierToba misTvis Cveul garemoSi. 

•	 pirovnebis   SesaZleblobebis, saWiroebebis, usafrTxoebis Seswavla – so-

cialurma muSakma unda Seiswavlos SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvis 

unari-SesaZleblobebi, niWi, interesebi. am mimarTulebiT mniSvnelovania 

sxvadasxva specialistis erToblivi muSaoba. aseve, sagulisxmoa bavSvis ur-

TierToba garesamyarosTan, sxva adamianebTan, Sesaswavlia, Tu rogor esmiT 

bavSvis mis garSemo myof adamianebs, ra daxmareba da mxardaWera esaWiroeba 

mas. 

•	 samomavlo gegmebis gamorkveva – socialuri muSaki unda daexmaros SezRu-
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duli SesaZleblobis mqone bavSvs miznebis gansazRvrasa, arCevanisa da prio-

ritetebis dasaxvaSi, samomavlo xedvis CamoyalibebaSi da momavlis mimarT 

SiSeis daZlevaSi. 

•	 ojaxis wevrebis daxmareba –. ojaxis wevrebis mxardaWeris saqmeSi socialu-

ri muSakis roli umniSvnelovanesia SezRuduli SesaZleblobis bavSvis ojax-

Tan urTierTobis yvela etapze.

•	 bavSvis mxardamWerTa wris Sekvra –socialuri muSaki  uqmnis bavSvs mxarda-

mWerTa gunds, exmareba mas Tanadgomis oficialur (socialuri momsaxureba, 

skola, samedicino dawesebuleba) da ara oficialur (megobrebi, ojaxi, axlo-

blebi, mezoblebi) qselTan urTierTobaSi.

•	 bavSvis monawileobis uzrunvelyofa – socialurma muSakma unda uzrunve-

lyos bavSvis monawileoba momsaxurebis miwodebis yvelaetapze da maqsimu-

lurad unda ecados, CarTos bavSvi misi daxmarebis gegmis SemuSavebaSi. 

socialurma muSakma SezRuduli Sesaleblobis mqone bavSvebTan praqtika Se-

mdeg ZiriTad aspeqtebs unda daafuZnos: 

•		 bavSvis  uflebaTa pativiscema

_	myudroeba

_	informaciis gaziareba

_	pativiscemiT mopyroba

_	mzrunveloba bavSvis janmrTelobaze

_	samarTliani mopyroba

_	Zaladobisgan da ugulebelyofisgan dacva

_	uflebebis dacva

_	usafrTxoeba

• urTierTobis mniSvneloba

_	megobrebi

_	xangrZlivi urTierTobebi

_	intimuri urTierTobebi

_	bunebrivi mxardaWera

• arCevanis SesaZlebloba

_	piradi miznebi

_	airCio, visTan icxovro

_	var Tu ara kmayofili momsaxurebiT 

_	yoveldRiuri saqmianobis arCeva 

_	momsaxurebis arCeva

• garemosTan urTierToba

_	garemos gamoyeneba

_	sazogadoebriv cxovrebaSi CarTuloba

_	integrirebul garemoSi cxovreba
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• wvlili sazogadoebaSi

_	miznebis miRweva

_	Rirebuli socialuri roli

_	yoveldRiur sazogadoebriv saqmianobaSi CarTva

gamoyenebuli literatura:

maxaraZe. T. (2009). 1. socialuri samuSao SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone pirebTan: saxelmZRvanelo socialuri samuSaos praqtikis 
maswavleblebisTvis. saqarTvelos socialur muSakTa asociacia. Tbilisi, 
saqarTvelo
”pirveli nabiji”. (2010).2.  SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebi 
da socialuri samuSao: satreningo masalebi. evrokavSiris bavSvTa 
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Tavi XIII: krizisi, stresi da krizisuli
intervencia

es Tavi mimoixilavs krizissa da stresTan dakavSirebul sakiTxebs, kerZod, 

azustebs maT mniSvnelobasa da ganmartebas. ganixilavs maT tipebs, gamomwvev miz-

ezebsa da niSnebs. aseve, yuradReba gamaxvilebulia socialuri muSakis rolze 

stresis daZlevisa da krizisuli internveciis procesSi. 

13.1 krizisi

krizisis mniSvneloba  da ganmartebebi

krizisi rTuli cnebaa  da moicavs rogorc pirovnul, aseve sazogadoebriv 

(politikuri, ekonomikuri da sxva) doneebs. socialuri muSakis erT-erTi mniS-

vnelovani rolia, daexmaros adamianebs krizisul situaciebTan gamklavebasa da 

stresis daZlevaSi. Sesabamisad, socialuri muSaki adamianebTan muSaobis procesSi 

kargad unda erkveodes pirovnuli da fsiqologiuri krizisis mniSvnelobaSi. ada-

mianebi xSirad aRmoCndebian krizisul da stresul situaciebSi. Kkrizisi aris ada-

mianis wonasworobis (homeostazis) mdgomareobis darRveva, romelic gamowveulia 

cxovrebis gzaze warmoqmnili gadaulaxavi barierebiT. krizisi warmoadgens droe-

biT mdgomareobas, romlis drosac problemis gadaWris Cveuli gzebiT SeuZlebeli 

xdeba situaciis marTva an masTan Segueba.  krizisi SeiZleba iyos nebismieri situ-  krizisi SeiZleba iyos nebismieri situ-

acia, romelSic individi kargavs unars, gamoiyenos problemis gadaWrisa da mas-

Tan gamklavebis efeqturi unar-Cvevebi. sxva sityvebiT rom vTqvaT, fsiqologiu-

ri krizisi es aris `normaluri reaqciaa aranormalur situaciaze~. es aris janmr-

Teli adamianis reaqcia misTvis subieqturad mniSvnelovan situaciaze, romelic 

adaptaciisa da daZlevis axal saSualebebs saWiroebs, radgan ukve arsebuli saSu-

alebebi sakmarisi araa. krizisis dros, rogorc wesi, irRveva wonasworobis mdgo-

mareoba. krizisi  aris adamianis reaqcia movlenaze an situaciiis aRqma. krizisis 

dros Cveul reaqciebs ganekuTneba: SiSi, risxva, dabneuloba, SfoTva, daucvelobis 

gancda. miuxedavad uaryofiTi zegavlenisa, krizisi dadebiT momentebsac Seicavs. 

misi warmatebiT gadawyvetis SemTxvevaSi, arsebobs pirovnuli zrdis SesaZleblo-

ba. krizisi SeiZleba ganapirobos Semdegma garemoebebma: sicocxlisTvis saxifaTo 

situaciebi, rogoricaa bunebrivi kataklizmebi (magaliTad, miwisZvra, wyaldido-

ba da sxv.), seqsualuri Zaladobis an sxva saxis kriminaluri qmedebis msxverplad 

gaxdoma, fizikuri da fsiqikuri janmrTelobis problemebi, fiqrebi TviTmkvle-

lobisa an mkvlelobis Sesaxeb; urTierTobaTa gawyveta an mkveTri cvlilebebi (ma-

galiTad, sayvarel adamianTan ganSoreba). Tu gadavxedavT mocemul gansazRvre-

bebs, advili misaxvedria, rom krizisi nebismieri adamianis, rogorc bavSvis ase-

ve zrdasrulis, cxovrebaSi xdeba da ar arsebobs adamiani, romelsac raime saxis 

krizisi ar hqondes gadalaxuli. aqve unda iTqvas, rom umetes SemTxvevaSi adamians 

gaaCnia krizisis gadalaxvis ukve gamocdili meTodebi, romlebsac igi mimarTavs 
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cxovrebaSi warmoqmnili siZneleebis dros. Tumca, periodulad warmoiSoba iseTi 

siZneleebi, romelic adamianebisTvis uCveuloa, isini sruliad moumzadebelni xv-

debian kriziss da iyeneben problemis daZlevis sruliad araeferqtur meqanizme-

bs. am SemTxvevaSi saWiro xdeba profesionalebis Careva. pirvel rigSi, profesio-

nalebSi igulisxmeba socialuri muSaki, romelic beneficiars exmareba  krizisis 

gadalaxvis meqanizmebis moZiebasa da gamomuSavebaSi. 

krizisis tipebi, mizezebi da niSnebi

arsebobs krizisis ori ZiriTadi tipi:

1. kanonzomieri krizisi – es aris krizisis saxe, romelic yvela adamianis 

cxovrebaSi SeimCneva da romelic gulisxmobs cxovrebis ciklis erTi safexuri-

dan meoreze gadasvlisas warmoSobil kriziss, mag., dabadeba, pubertatuli asaki, 

daqorwineba/gaTxoveba, dabereba da a.S. kanonzomieri krizisi xangrZlivdeba Tu 

ganviTarebis momdevno etapze moumzadeblad, Sesabamisi informaciis gareSe gad-

adis adamiani. krizisi mZimdeba Tu mas daemata krizisis gadalaxvisTvis araxelsay-

reli socio-ekonomikuri garemo.

2. situaciuri krizisi – situaciuri krizisis prognozireba ufro Znelia, 

vidre kanonzomieri krizisisa. igi, ZiriTadad, ganpirobebulia garemo faqtore-

bis cvlilebiT an moulodneli Sinagani cvlilebiT. aseT kriziss miekuTvneba, 

magaliTad, samsaxuris dakargva, Semosavlis/saxlis dakargva, gaqurdva, dayaC-

aReba, meuRlesTan gayra, bunebrivi katastrofebi da a.S. krizisis simZime damok-

idebulia imaze, Tu ramdenad xelmisawvdomia adamianisaTvis daZlevis efeqturi 

meqanizmebi.

fsiqologiuri krizisis ZiriTadi mizezebia: 

a) axloblis dakargva (magaliTad: axlobeli adamianis, cxovelis sikvdili; 

konfliqtebi mSoblebTan; megobris an sxva axlobeli adamianis TviTmkvleloba an 

mkvleloba; mSoblebis ganqorwineba; uiRblo siyvaruli; ojaxis wevris dapatim-

reba; sacxovreblis an skolis Secvla; mSoblis sazRvargareT didi xniT gamgza-

vreba);

b) fsiqologiuri da fizikuri usafrTxoebis dakargva (magaliTad: omi; ga-

datanili seqsualuri, fizikuri, emociuri Zaladoba an ugulebelyofa (ojaxSi, 

skolaSi, sxva garemoSi); gamocdebis SiSi; fizikuri an fsiqikuri tkivili).

fsiqologiuri krizisi xasiaTdeba TaviseburebebiT, kerZod ki es aris mou-

lodneli SemTxveva, emociurad, subieqturad mniSvnelovani movlena, romelic 

iwvevs diskomforts da intensiur uaryofiT gandas. amgvar krizisze misi daZle-

vis Cveuli saSualebebi ar moqmedebs. Kigi aseve ukavSirdeba danakargs an danakargis 

SiSs da xanmokle periodis ganmavlobaSi grZeldeba.  F

fsiqologiuri krizisze migvaniSnebs a) fsiqikuri diskomfortis mdgomar-

eoba da b)  qcevis moulodneli da mkveTri Secvla. magaliTad, cocxali, moZravi, 
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xmauriani bavSvi moulodnelad xdeba wynari, Caketili, an piriqiT, mSvidi, keTil-

ganwyobili bavSvi uCveulod aqtiuri an agresiuli xdeba, saxlidan, skolidan gar-

bis. xSirad wydeba TanatolebTan megobroba, uaresdeba akademiuri moswreba, vi-

wrovdeba interesTa sfero (aRar dadis sportze, musikaze da sxva); gamomwvevad, 

saxifaTod iqceva. SeiZleba daiwyos sigaretis moweva, alkoholis, narkotikebis 

miReba. emociur sferoSi aRiniSneba mousvenroba, SfoTva, gaRizianeba, gaborote-

ba, moulodneli `afeTqebebi~, guneba-ganwyobilebis mkveTri cvalebadoba, gafan-

tuloba, pasiuroba, sevda, daTrgunuloba.

yoveli adamiani individualurad reagirebs stresulmovlenebze, Tumca maT 

reaqciebSi ZiriTadi tendenciebi SeiniSneba, kerZod:

•	 1-7 dRe _ Soki, ugrZnobloba

•	 meore kvira/3 Tve _ sevda, uimedoba, tkivili (mTavrdeba garemomcvelTa Se-

darebiT aqtiuri mxardaWera)

•	 1 wlamde _ uimedoba, dezorganizacia; fsiqologiuri problemebi, socia-

luri problemebi;

•	 1 wlis Semdeg _ danakargamde arsebul doneze dabruneba;

•	 2 wlamde _ sruli aRdgena.

krizisuli intervencia

krizisuli intervencia (Careva)  aris saswrafo fsiqologiuri daxmareba. 

igi gulisxmobs meTodebs, romlebic gamoiyeneba saswrafo da moklevadiani 

daxmarebis aRmosaCenad im pirebisTvis, romlebic emociuri, gonebrivi da 

fizikuri stresis an problemebis winaSe dganan. krizisuli intervenciis mizania 

piris daxmareba krizisTan gamklavebis efeqturi meqanizmis gamomuSavebaSi.  aseT 

dros mTavaria wonasworobis aRdgena.   amitomac gansaxorcielebeli miznebi 

minimumamde daiyvaneba da, ZiriTadad, isini adamianis sasicocxlo Zalebis aRdgenas 

ukavSirdeba. am dros Careva mimarTulia cxovrebis problemebis Semsubuqebis, 

Seguebis meqanizmebis aRdgenis, situaciis winapirobis gacnobierebis, adamianis 

mier realobis grZnobis SenarCunebisaken. krizisuli intervencia miznad 

isaxavs daubrunos adamiani krizisamdel mdgomareobas da Caanacvlos krizisTan 

brZolos araefeqturi meqanizmebi efeqturiT (problemis daZlevis unar-Cvevebi 

– izolaciis, alkoholizmis nacvlad). krizisis intervenciis saboloo mizania, 

adamianma daiswavlos problemis gadawyvetisa da sirTulesTan gamklavebis axali 

da jansaRi unar-Cvevebi. krizisuli intervencia ar aris problemis srulad 

gadaWris gza. es aris ufro saswrafo daxmarebis funqciis matarebeli, raTa 

adamiani daubrundes krizisamdel mdgomareobas. 

krizisul intervencias aqvs ori ZiriTadi mimarTuleba; 1. ganaTleba (miawo-

dos  krizisSi myof adamians informacia krizisuli situaciis, misi gancdebis, re-

aqciis Sesaxeb, rasac SeZulia arcodniT gamowveuli misi SfoTvebis Semcireba) da 
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2. problemebis daZleva da maTi gadaWra. 

yvela tipis krizisisaTvis damaxasiaTebelia is, rom daxmareba aucilebelia 

im dros, roca raRac moxda. Edaxmareba unda daiwyos maSinve, 24 saaTis ganmavlo-

baSi. krizisuli intervenciis xangrZlivoba  sakmaod individualuria, xolo rac 

Seexeba sesiebs, sesiebic mkacrad reglamentirebuli ar aris, rogorc es miRebu-

lia, magaliTad, fsiqoTerapiaSi.  krizisuli intervenciis Catareba SesaZlebelia 

nebismier adgilas, sadac ganmartoveba da myudro garemos Seqmnaa SesaZlebeli.

bavSvze zrunvis sferoSi moRvawe socialur muSakebs krizisuli interven-

ciis gamoyeneba SeiZleba dasWirdeT iseT SemTxvevebSi, rogorciaa, magaliTad,D ba-

vSvze Zaladobis SemTxveva, bavSvis ojaxTan ganSoreba, mSoblebis daSoreba, sayva-

reli adaminis dakargva, aseve,  sxvadasxva mizezis gamo ojaxis wevrebis krizisul 

mdgomareobaSi aRmoCenisas. 

maslous saWiroebebis piramidis Tanaxmad, arsebobs sxvadasxva donis saWiro-

eba, romlebic unda dakmayofildes safexurobrivad. Aam modelis mixedviT ierar-

qiuladaa ganlagebuli iseTi saWiroebebi rogorciaa fiziologiuri, usafrTxoe-

bis, socialuri, TviTgamoxatvis.  mag. socialuri saWiroeba adamianisTvis priori-

tetuli ver iqneba Tu misi fiziologiuri saWiroebebi ar aris dakmayofilebuli. 

am midgomas hyavs kritikosebi, romelTa azriTac saWiroebaTa safexurobrivad 

miRwevis meqanizmi ar aris sarwmuno da adamianebi xSirad am safexurebs toveben 

Semdegze gadasasvlelad. magaliTad, bevr xelovans daukmayofilebeli hqonda 

fiziologiuri moTxovnilebebi, rodesac isini Sedevrebs qmnidnen. miuxedavad 

gansxvavebuli mosazrebebisa, sasurvelia, saWiroebaTa ierarqiis gamoyeneba 

krizisuli intervenciis ganxorcielebis dros.

krizisuli internvenciis periodSi aucilebelia socialurma muSakma gai-

Tvaliswinos krizisuli intervenciis  Semdegi aspeqtebi:

•	 usafrTxoeba –  socialurma muSakma unda uzrunvelyos Sexvedrebisa da sau-

brebisaTvis usafrTxo da komfortuli garemo; aseve, saWiroebis SemTxvevaSi 

man unda mimarTos samedicino daxmarebas, raTa ar aRmocendes  janmrTelobis 

problemebi, xolo Zaladobis SemTxvevaSi _  Zaladobis gameorebis prevencias.

•	 daculoba – socialurma muSakma unda daawrmunos pirovneba imaSi, rom ga-

remo ukve stabiluria da damatebiTi saSiSroeba ar aris mosalodneli; aseve, 

uzrunvelyos konfidencialobis dacva;

•	 Tanamonawileoba – mniSvnelovania pirovneba masqimalurad CaerTos pro-

cesSi, raSic mas daexmareba socialuri muSakis mier stimulis micema, rom ga-

moTqvas grZnobebi. sayuradReboa, rom krizisis dros adamianebi ufro gul-

Riad iReben daxmarebas;

•	 gantvirTva – socialurma muSakma unda misces pirovnebas emociebis gamoxa-

tvis saSualeba, raSic mas daexmareba:

_	pativiscemasa da ndobaze damyarebuli urTierToba

_	saubris dawyeba imiT, rac pirovnebas surs
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_	saubaris ar daZaleba

_	aqtiuri mosmenis saSualebebisa da Ria kiTxvebis gamoyeneba

_	aragansjiTi midgoma

_	 socialurma muSakma ar uda miiCnios, rom icis yvelaferi pirovnebis kri-

zisuli mdgomareobis Sesaxeb 

_	ar ivaraudos, rom yvela, vinc omi an didi problema gamoiara, travmirebu-

lia;

_	ar miiCnios, rom es travmebi mudmiv fsiqologiur zians gamoiwvevs. yvela-

ze mwvave reaqciebic ki gasagebi da mosalodnelia da isini SesaZlebelia, Seneldes 

da dasruldes;

_	ar daarqvaT reaqcias simptomi da ar isaubroT diagnozis Sesaxeb. 

•	 dadastureba  – socialurma muSakma saSualeba unda misces pirovnebas saxe-

li daarqvas Tavis emociebs. man unda darwmunebas pirovneba, rom reaqciebi ar 

aris uCveulo an paTologiuri,  im situaciaSi, romelSic is aRmoCnda, aseTi 

reaqciebi sruliad bunebrivia; 

krizisuli intervenciis dros socialur muSaks aseve evaleba: 

•	 informaciis Segroveba da analizi –  Seagrovos informacia pirovnebis sa-

Wiroebisa da sazrunavis Sesaxeb da gaaanalizos igi. pirvel rigSi, unda gamoi-

kvlios krizisuli movlenis an gancdis istoria. ra ganapirobebs kriziss? 

saWiroa Sekribos yvela ZiriTadi monacemi krizisis gamomwvevi situaciisa da 

am situaciasTan konkretuli adamianis kavSiris Sesaxeb. rogori iyo krizisis 

winmswrebi garemoebebi: konkretulad sad da rodis daiwyo krizisuli ganc-

debis ganviTareba (romel TveSi, romel dRes). Tumca meti yuradReba eTmoba 

imas, Tu ra moxda axla. dominirebs principi `aq da axla~. grovdeba mxolod 

movlenasTan dakavSirebuli informacia (ara Cveulebrivi anamnezi). warsu-

li am SemTxvevaSi mniSvnelovania imdenad, ramdenadac is gvexmareba awmyos 

gagebaSi. sxva sityvebiT rom vTqvaT, ra gavlenis moxdena SeeZlo warsul-

Si momxdar movlenebs beneficiaris amJamindel krizisul gancdebze. aseve, 

mniSvnelovania, gamoirkves, ris gakeTebas cdilobda da cdilobs pirovneba. 

Msocialurma muSakma unda ipovos informacia imis Sesaxeb, Tu rogor cdilo-

bda an cdilobs pirovneba krizisis daZlevas aqamde an axla da Seafasos, risi 

gakeTeba SeuZlia mas;

•	 sxva specialistebTan erToblivi muSaoba –  socialurma muSakma unda gan-

sazRvros sxva romeli specialistebi CaerTvebian krizisis intervenciis 

procesSi, mag., fsiqologi, eqimi, iuristi da iTanamSromlos maTTan;

•	 Tanadgomis qselTan TanamSromloba – gansazRvros pirovnebis socialu-

ri Tanadgmis araoficialuri qselis, (megobrebi, axloblebi) da sxva stru-

qturli uwyebebis CarTvis aucilebloba da saWiroebis SemTxvevaSi iTanamS-

romlos maTTan;

•	 intervenciis dagegmva – SeimuSaos krizisuli intervenciis gegma, romelic 

Tavi XIII



194

naTlad Camoayalibebs intervenciis miznebs, ganxorcielebis vadebs, pasu-

xismgebel pirebs;

•	 prognozireba – gulisxmobs iseTi informaciis miwodebas, romelic daexma-

reba individs gadawyvetilebis miRebaSi.  socialurma muSakma unda miawodos 

informacia imis Sesaxeb, Tu ra moxdeba momavalSi im mdgomareobis gaTva-

liswinebiT, romelSic individiaxla imyofeba.  Sesabamisad daexmaros axali 

realobisa da axali rolebis aRqmaSi;

•	 ganaTleba – miawodos informacia individs krizisuli situaciis, misi gan-

cdebis, reqciebis, janmrTelobis mdgomareobis Sesaxeb, rasac SeZulia ar-

codniT gamowveuli misi SfoTvebis Semcireba. aseve, sasurvelia usafrTxoe-

bis sakiTxebis, travmis, simptomebis marTvis, relaqsaciis da janmrTelobis 

Sesaxeb (fizikuri varjiSi, sasiamovno saqmianoba, Tavis saTanadod movla) Se-

saxeb informaciis miwodeba.

13.2 stresi

stresis mniSvneloba da ganmartebebi

rogorc zemoT aRvniSneT, krizisi aris adamianis cxovrebaSi gardamtexi 

momenti, didi cvlileba, didi riski. did cvlilebas TiTqmis yovelTvis axlavs 

stresi. miT umetes, Tu es cvlileba daugegmavia da adamiani mas moumzadebeli xv-

deba, cvlileba bevrad ufro stresuli da mtkivneulia. stresi zewolas, daZabu-

lobas niSnavs.  es sityva yoveldRiur metyvelebaSi gamoiyeneba da mraval usia-

movno SegrZnebasTan aris dakavSirebuli. stresiT gamowveuli zewola adamians 

diskomfortsa da janmrTelobis problemebs uqmnis. ase magaliTad, daZabuloba, 

martoobis gancda, gadatvirTuloba, agresia, imedgacrueba da mravali sxva nega-

tiuri movlena, Tu emocia iseT  problemebs iwvevs, rogoricaa maRali arteriuli 

wneva, gaRizianeba, kunTebis daWimuloba, muclis Rrus daavadebebi da  sxva. cno-

bilia, Tu stresi xangrZlivad grZeldeba, is SeiZleba adamianis `gadawviTac~ das-

ruldes.  es ki, organizmis srul gamofitvasTan, fizikur da fsiqikur daavadebeb-

Tan aris dakavSirebuli. 

socialuri muSaki exmareba  adamianebs stresis marTvis swavlaSi, raTa ada-

mianebma airidon  is negatiuri da damangreveli Sedegebi, romlebsac stresi iwvevs 

maTSi.

TavisTavad stresreaqcia Cveulebrivi da uvnebeli reaqciaa, radgan SesaZlo 

safrTxesTan gasamklaveblad adamianis organizmi uzrunvelyofilia saWiro meqa-

nizmebiT.  stresi saziano maSin xdeba, rodesac irRveva wonasworoba wamoyenebul 

moTxovnebsa da adamianis problemasTan gamklavebis unars Soris. stresis dros 

adamianis organizmSi avtomaturad erTveba damcavi reaqciebi, magaliTad: yinvaSi 
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adamiani kankalebs, raTa meti siTbo gamoiyos, sislZarRvebi ki viwrovdeba, raTa Se-

mcirdes sxeulis zedapiridan dakarguli siTbos raodenoba. Zlieri sicxis dros 

sxeuli ofls gamoyofs da amiT grildeba. organizmisTvis es specifikuri reaqcie-

bia, anu specifikuri zemoqmedebiT gamowveuli  specifikuri cvlilebebi organiz-

misa. Mmagram, imis miuxedavad, Tu ra cvlilebebi xdeba organizmSi, yvela amgvar ze-

moqmedebas erTi saerTo ram axasiaTebs: isini organizmisgan, gardaqmnas, Secvlil 

garemosTan adaptaciasa da normaluri mdgomareobis aRdgenas moiTxoven. 

stresis mizezebi da masze reaqciebi

ram SeiZleba gamoiwvios adamianSi stresi?

•	 zedmetad maRali moTxovnebis garemo

•	 erTferovneba

•	 arasrulfasovnebis grZnoba

•	 fizikuri nakli

•	 gabrazeba

•	 SiSi

•	 gamudmebuli xmauri

•	 finansuri sirTuleebi

•	 axlobeli adamianis gardacvaleba

•	 danaSaulis grZnoba

•	 uaryofiTi garemo

•	 Suri

•	 izolacia

•	 gadatvirTva da mravali sxva

ganasxvaveben stresis mimarT mwvave reaqcias da posttravmul stresul aS-

lilobas. stresis mimarT mwvave reaqcia droebiTi mdgomareobaa, romelic 4 kvi-

raze naklebi dro grZeldeba da xasiaTdeba Semdegi niSnebiT:

•	 sawyisi dabneuloba, dezorientacia, Soki, emociebis daClungeba

•	 koncentraciis sirTule

•	 SeZrwunebis gancda da Seuguebloba

•	 uZiloba, Tavis, muclis da sxva tkivilebi

•	 Zlieri guliscema

•	 depresia, gaucxoeba

•	 travmuli movlenebis mexsierebidan amovardna

•	 hiperagznebuloba, gaRizianeba

•	 alkoholis Warbi moxmareba

posttravmuli stresuli aSliloba grZeldeba 4 kviraze met xans da axasia-

Tebs Semdegi niSnebi:

•	 akviateba, travmis gacocxleba – Ramis koSmarebi, mousvenari Zili, umizezo 
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stresuli mogonebebi, SfoTva an intensiuri fizikuri da sulieri gadaRla

•	 Tavis arideba – travmasTan dakavSirebuli SegrZnebebis Tavidan acilebis 

Zalisxmeva, travmuli gamocdilebis mniSvnelovani aspeqtebis amnezia, manam-

de misTvis mniSvnelovani saqmianobebisadmi interesis dakargva, SezRuduli 

afeqturoba da emociuri gaRaribeba, narkotikiT an alkoholiT TviTmkurna-

loba

stresis daZlevis gzebi

stresis daZlevis sami ZiriTadi meTodi arsebobs, romelic unda gaiTva-

liswinos socialurma muSakma individebTan muSaobisas: 

•	 moqmedebaze orientirebuli _ stresis gamomwvev mizezTan, problemasTan 

dapirispireba, garemos an situaciis Secvla.  amgvari qmediTi meTodi yvela-

ze efeqturia stresis sasaZlevad.

•	 emociaze orientirebuli _ situacias ver vcvliT, amitom stresis daZle-

va Cveni aRqmisa da damokidebulebis SecvliT SegviZlia; anu, vcdilobT, sxva 

kuTxiT SevxedoT situacias.es naklebad efeqturi meTodia, radgan stresi 

SesaZlebelia SemdgomSi kvlav ganmeordes.

•	 Seguebaze orientirebuli _ situaciis Sesacvlelad efeqturi qmedebis an  

emociuri kontrolis Zala ar gvaqvs. erTaderTi gzaa, SeveguoT situacias.

stresis dasaZlevad mniSvnelovan rols arulebs socialuri mxardaWera, 

romlis mopovebaSic pirovnebas unda daexmaros socialuri muSaki. socialuri 

mxardaWera SegviZlia ganvixiloT rogorc:

•	 emociuri mxardaWera

•	 daxmareba socialuri kavSirebis damyarebaSi

•	 benefiziaris mniSvnelovnebis dadastureba

•	 daxmareba sando mxardaWeris mopovebaSi

•	 rCeva da saWiro informaciis miwodeba

•	 fizikuri da materialuri daxmareba

•	 problemebis praqtikulad gadaWra

•	 gageba da  Tanadgoma emociebis doneze

•	 reaqciebis normis farglebSi dabruneba

•	 adaptaciuri meqanizmebis gaZliereba

•	 TviTdaxmarebis da urTierTdaxmarebis sistemebis gaZliereba

•	 Temis resursebis da unaris gamoyeneba

stresis wyaros gacnobiereba pirveli da aucilebeli safexuria.. Tu pirov-

nebam ar icis, konkretulad ra aZlierebs stress, ra ganapirobebs  diskomforts, 

rTuli iqneba Sesatyvisi daxmarebis moZiebac.

stresTan gamklavebis mosamzadeblad gamoiyeneba `stresis sawinaRmdego 

acra~ _ adamiani gonebiT winaswar emzadeba iseTi stresuli situaciisaTvis, ro-
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melsac Tavs verafriT aaridebs. warmosaxvaSi iwyebs mis gaTamaSebas da eZebs da-

Zlevis SesaZlo variantebs. stresis daZlevis aseTi meTodi iZleva imunizaciis 

efeqts stresis, SiSis da tkivilis winaaRmdeg.

im SemTxvevaSi, Tu pirovneba gaacnobierebs stresis wyaros da mis SesaZlo 

zemoqmedebas konkretul situaciaSi, `daamuSavebs~ am stress warmosaxvaSi, maSin 

adamians SeeZleba, am situaciebs gacilebiT ufro mSvidad da Tavdajerebulad 

gaumklavdes.

Tavi XIII
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Tavi XIV: socialuri samuSaos
zedamxedveloba

es Tavi mimoixilavs socialuri muSakis profesiaSi zedamxedvelobis mniSvne-

lobas. socialur muSakebs awvdis informacias zedamxedvelobis administraciu-

li, saganmanaTleblo da mxardamWeri funqciebis Sesaxeb.  yuradRebas amaxvilebs 

zedamxedvelobis procesze da ganixilavs socialuri momsaxurebis saagentos 

ufrosi socialuri muSakis rols zedamxedvelobis procesSi. 

14.1 zedamxedvelobis mniSvneloba da ganmartebebi

socialuri samuSaos praqtikaSi zedamxedvelobas mniSvnelovani adgili uWi-

ravs. zogad organizaciul konteqstSi zedamxedveloba gulisxmobs im muSakis samu-

Saos meTvalyureobas, romelsac SesaZloa naklebi codna an gamocdileba hqondes, 

Tumca zedamxedveloba ar moicavs kontrols, aramed gulisxmobs dakvalianebas  

profesiul sakiTxebSi, pirovnul rCevebs.  socialur samuSaoSi zedamxedvelobas 

msgavsi, Tumca ufro  vrceli datvirTa aqvs.  aq zedamxedvelobis saWiroeba Seiqm-

na profesiuli praqtikis ganviTarebis Sedegad, aseve momxmareblis usafrTxoebis 

dacvis mizniT. socialuri samuSaos praqtikaSi zedamxedveloba miznad isaxavs 

a) beneficiarebisTvis xarisxiani momsaxurebis miwodebis uzrunvelyofas da 

b) socialuri muSakis praqtikis daxvewas. 

zedamxedveloba Zlieri meqanizmia pirovnuli gaZlierebisa da profesiuli 

ganviTarebisaTvis.  es gaxlavT Cveulebriv msgavs sferoebSi momuSave ori adamia-

nis (zedamxedvelobis obieqti da subieqti) partnioroba. es aris sasargeblo ur-

TierToba, romelic emyareba urTierTndobasa da pativiscemas. zedamxedveli aris 

erTgvari gidi, romelsac SeuZlia daexmaros praqtikoss saWiro mimarTulebis mo-

ZebnaSi SemTxvevaze muSaobisas, pirovnuli da profesiuli sakiTxebis mogvareba-

Si. zedamxedveloba saWiroa rogorc damwyebi specialistebisTvis, aseve rTuli 

SemTxvevebis dros gamocdili specilistisTvisac ki. 

14.2 socialuri samuSaos zedamxedvelobis funqciebi

socialur samuSaoSi gamoyofen zedamxedvelobis sam ZiriTad funqcias: 

• administraciuli, 

• saganmanaTleblo da 

• mxardamWeri. 

zedamxedvelobis zemoaRniSnuli sami funqcia Camoayaliba socialuri samu-

Saos mecnierma alfred kaduSinma.14

14  Aalfred kaduSini, socialuri muSaki, mecnieri, romelmac umniSvnelovanesi roli iTamaSa me-20 saukune-
Si socialuri samuSaos praqtikis, kvlevis, ganaTlebisa da politikis ganviTarebis saqmeSi, rogorc aSS-Si aseve, 
msoflios masStabiT.  

Tavi XIV
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zedamxedvelobis administraciuli funqcia wina planze wamoswevs organi-

zaciul xedvas. zedamxedvelma kargad unda icodes, Tu risi miRweva surs organi-

zacias.  administraciuli zedamxedvelobis mizania, rom socialuri muSakis pra-

qtika Seesabamebodes  organizaciul strategiasa da politikas, moqmed kanonmde-

blobas: imavdroulad, efeqturi samuSao garemosaTvis xelSewyoba, aseve praqti-

kis standartebis damkvidreba da SenarCuneba. administraciuli zedamxedveloba  

moicavs zegavlenas, formirebas, xelmZRvanelobas, dakvirvebas da Sefasebas so-

cialur muSakis saqmianobisa. kaduSinis mixedviT, zedamxedvelobis administra-

ciuli funqcia, upirvelesad, gulisxmobs organizaciis politikisa da proce-

durebis saTanado, swor da efeqtur damkvidrebas. Sesabamisad, administraciuli 

funqcia niSnavs zedamxedvelobas socialuri muSakis praqtikaSi organizaciis po-

litikis gasatareblad.  

zedamxedvelobis saganmanaTleblo funqcia gulisxmobs TiToeuli socia-

luri muSakis ganaTlebisa da profesiuli ganviTarebisaTvis xelis Sewyobas, raTa 

daexmaros socialur muSaks Tavisi potencialis gamovlenasa da SesaZleblobis 

ganviTarebaSi.  kaduSinis mixedviT, saganmanaTleblo funqcia niSnavs TanamSrom-

lis codnis, Rirebulebebisa da unar-Cvevebis daxvewa-gaumjobesebas. saganmanaT-

leblo funqciis meSveobiT zedamxedvelobam unda gaamdidros TanamSromelTa 

praqtika Sesabamisi siaxleebiT. saganmanaTleblo rols zedamxedveli asrulebs 

informaciis miwodebiT, simulaciebis (roluri TamaSebi) SeTavazebiT, Teoriebi-

sa da meTodebis ganxilviT, da TviTanalizis (sakuTar moqmedebaTa gaazreba,  Se-

faseba, kritika)SesaZleblobis micemiT. Ees ukanaskneli erT-erTi yvelaze mniSnve-

lovani meTodia, rac exmareba zedamxedvlobis mimReb socialur muSaks SemdegSi:

•	 ukeT gaacnobieros sakuTari reaqcia da gadawyvetilebebi beneficiarebTan  

mimarTebaSi;

•	 gaiazros misi da beneficiaris urTierTobis dinamika;

•	 Seafasos ganxorcielebuli intervencia da am intervenciis Sedegebi;

•	 gaiTvaliswinos sakuTari praqtikis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi sxva 

beneficiarebTan muSaobis dros.

zedamxedvelobis mxardamWeri funqcia  erT-erTi  mniSvnelovani aspeqtia, 

romelic mowodebulia daexmaros socialur muSaks, daZlios samuSaosTan dakav-

Sirebuli yoveldRiuri stresi,  kmayofili iyos sakuTari saqmiT da xeli Seuw-

yos samuSao adgilze harmoniuli urTierTobis damkvidrebas. daxmarebaze ori-

entirebuli profesiebis specialistebSi xSirad aRiniSneba profesiuli gadawva. 

gadawvisTvis damaxasiaTebeli niSnebidan yvelaze xSirad gavrcelebulia dehuman-

izacia, qronikuli emociuri stresi, fizikuri da emociuri gamofitva, sakuTari 

resursebis gamoleva, samuSaosadmi interesis dakargva da aRgznebadoba. zedamxed-

velobis mxardamWeri funqcia ki profesiuli gadawvis daZlevis erT-erTi saSu-

alebaa.  kaduSinis azriT, zedamxedvelobis wina ori funqcia emsaxureba qmediT-

saWiroebebs, maSin, roca mxardamWeri funqcia eqspresiuli saWiroebebisaTvis aris 
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aucilebeli. zedamxedvelis daniSnulebaa socialuri muSakis stresuli situaciis 

prevencia, xolo stresis arsebobis SemTxvevSi _ daxmareba mis daZlevaSi.

zedamxedvels im socialuri muSakis winaSe, romelsac zedamxedvelobs, aqvs 

Semdegi valedebulebani::

•	 misces mas saSualeba daakvirdes da gaanalizos  ganxorcielebuli samuSaos 

procesi da Sedegi;

•	 daexmaros samomavlo gegmebis CamoyalibebaSi;

•	  gauziaros Tavisi mosazreba zedamxedvelobis mimReb pirs ganxorcielebul 

samuSaosTan dakavSirebiT;

•	 daexmaros mas samuSaos ganxorcielebisaTvis aucilebeli unar-Cvevebis 

gamomuSavebaSi;

•	 daexmaros mas, raTa Seusabamos praqtika eTikur normebs da eTikuri dileme-

bis warmoSobis dros miiRos gadawyvetileba; 

•	 gauwios socialur muSaks mxardaWera rogorc profesiul, aseve pirovnul 

aspeqtebSic;

•	 xeli Seuwyos socialur muSaks, ukeTesad dagegmos da gamoiyenos sakuTari 

pirovnuli da profesiuli resursebi;

•	 gamokveTos socialuri muSakis profesiuli zrdis saWiroebani misive praq-

tikis safuZvelze; 

•	 warmoadginos konstruqciuli da miukerZoebeli kritika praqtikosis muSao-

bis Sesaxeb da saqmianobis srulyofis mizniT uzrunvelyos igi Sesabamisi 

resursebiT;

•	  regularulad Seafasos socialuri muSakis praqtikuli saqmianoba, 

gamokveTos misi dadebiTi da uaryofiTi mxareebi;

•	 uzrunvelyos samuSaos maRali xarisxi. 

 

14.3 zedamxedvelobis procesi

pirvel rigSi, unda aRiniSnos, rom zedamxedveloba gamoiyeneba rogorc dam-

wyeb, aseve ukve gamocdil specialistebTan maTi saqmianobis Semdgomi ganviTare-

bis mizniT. 

zedamxedvelobis sworad ganxorcielebas udidesi mniSvneloba aqvs  social-

uri samuSaos praqtikaSi. igi, ZiriTadad, dialogis xasiaTisa, Tumca aseve moicavs 

socialur muSakis praqtikaze dakvirvebasac. dakvirveba SeiZleba iyos pirdapiri 

da iribi. pirdapiri dakvirvebis dros zedamxedveli akvirdeba socialuri  muSak-

isa da beneficiaris urTierTobas, SesaZloa videoCanaweris gamoyenebac (benefi-

ciarTan winaswar SeTanxmebiT da konfidencialobis principis dacviT). am dros 

akvirdebian komunikaciisa  da konsultaciis  unar-Cvevebs. arapirdapiri dakvirve-

baa, rodesac zedamxedveli ecnoba socialuri muSakis Canawerebs, magaliTad: Se- Tavi XIV
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fasebis formebs, samoqmedo gegmas, da sxva.

zedamxedvelobis process unda hqondes  mowesrigebuli xasiaTi. zedamxed-

veli da socialuri muSaki winaswar emzadebian zedamxedvelobis procesisaTvis 

da gegmaven TanamSromlobis mizans. mosamzadebel etapze dasamuSavebeli masala 

moicavs Semdegs: magaliTad, SemTxvevis Canawerebis ganxilva, problemuri sakiTx-

is gansaxilvelad roluri TamaSis momzadeba, TviTanalizis dRiuris gacnoba da 

sxva. 

zedamxedvelobis warmatebuli procesis erT-erTi ganmsazRvrelia mis regu-

laruli xasiaTi. sasurvelia zedamxedveloba xorcieldebodes yovelkvireulad, 

an sul mcire, TveSi orjer.  damwyebi praqtikosebisa da studentebis SemTxvevaSi, 

zedamxedveloba SeiZleba meti sixSiriT ganxorcieldes SemTxvevis sirTulidan 

da praqtikosis gamocdilebidan gamomdinare. 

zedamxedvelobas SeiZleba hqondes rogorc individualuri, aseve jgufuri 

formati. zedamxedvelobis sesiis saSualo xangrZlivoba kviraSi 60 wuTiT unda 

ganisazRvrebodes (jgufuri zedamxedvelobis SemTxvevaSi sesiis zangrZlivoba 

SeiZleba 2 saaTamde gaizardos)

rogorc wesi, zedamxedvelobis procesi gulisxmobs SemTxvevis ganxilvas an 

raime iseTi sakiTxis warmodgenas, romelic praqtikosis eWvs iwvevs da zedamxed-

velis profesiul azrs saWiroebs. zedamxedvelobis procesSi praqtikosi social-

uri muSaki warmoadgens im sakiTxs (sakiTxebs), romelzec esaWiroeba mimarTulebis 

micema. es sakiTxi SeiZleba iyos eTikur dilema (konfliqts pirovnul Rirebule-

bebsa da profesiul valdebulebebs Soris), konkretuli Carevis (intervenciis) 

strategia , intervenciis ganxilva da Sefaseba, beneficiarTan dakavSirebuli rame 

sirTulisa Tu problemis gadawyvetis mizniT profesiuli msjeloba,  saagentos 

politikisa da prioritetebis Sesabamisoba socialuri muSakis mier dagegmil 

da ganxorcielebul momsaxurebasTan, SemTxvevis Canawerebis (Sefasebis forme-

bis, intervenciis gegmis, monitoringis Canawerebis, procesis Canawerebis) ganxil-

va maTi ukeTesad warmoebis mizniT, zedamxedvelobis mimRebi piris TviTanalizis 

dRiuris ganxilva da sxva. procesis mniSvnelovani komponentia zedamxedvelis 

mxridan sapasuxo Sefaseba. igi unda iyos konkretuli. zedamxedvelobis procesSi 

erToblivad unda ganixilebodes problemis mogvarebis alternatiuli gzebi.

amasTan erTad, zedamxedvelobis procesi SeiZleba uzrunvelyofdes praqtiko-

si socialuri muSakisaTvis axali codnisa Tu unar_Cvevebis gaziarebas. mag., sakanon-

mdeblo bazaSi cvlilebebis gacnobas konkretul miznobriv jgufTan mimarTebaSi, 

axali intervenciebis an sferoSi mimdinare siaxleebis Sesaxeb informaciis micemas, 

organizaciis axali prioritetebisa Tu programebis gacnobas da a.S.

jgufuri zedamxedvelobis SemTxvevaSi mniSvnelovania ara mxolod zedamxed-

velis rCeva, aramed sxva praqtikosi socialuri muSakebisac. . jgufuri zedamxed-

veloba aZlevs saSualebas socialur muSakebs gamoTqvan azri da erToblivad im-

sjelon beneficiaris konkretul problemasTan dakavSirebiT. profesiul lit-
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eraturaSi miTiTebulia, rom konstruqciuli kritika mizanSewonili ar aris dam-

wyebi praqtikosebisa da studentebis mxridan. es unda gakeTdes mxolod im dros, 

rodesac socialuri muSakebi sferoSi gamocdili adamianebi arian. 

zedamxedvelobis procesSi Sesrulebuli samuSaosa da sapasuxo gamoxmau-

rebis dasafiqsireblad gamoiyeneba zedamxedvelobis procesis Canawerebi, rom-

lebic unda asaxavdes Semdegs:

•	 zedamxedvelobis sesiis TariRi da xangrZlivoba;

•	 zedamxedvelobis sesiis mokle Sejameba, romelSic warmodgenili iqneba ganxi-

luli sakiTxebi, progresi Camoyalibebul miznebTan dakavSirebiT, micemuli 

Sefasebebi da rekomendaciebi da aseve warmodgenili resursebi;

•	 Sesasrulebeli samuSaos gegma;

•	 zedamxedvelobis arSemdgari sesiis detalebi (zedamxedvelobis sesiis 

dagegmili TariRi, mizezi, ris gamoc ver Catarda zedamxedvelobis sesia da 

momavali TariRi).

marTalia, profesionali zedamxedveli uSualod ar aris CarTuli 

beneficiarisTvis momsaxurebis miwodebaSi, magram igi arapirdapir zegavlenas 

axdens maTTvis momsaxurebis miwodebis xarisxze. swored amitom profesiuli 

zedamxedvelobis process udidesi mniSvneloba aqvs socialuri samuSaos 

praqtikaSi;  arasaTanado zedamxedvelobis SemTxvevaSi zedamxedveli pasuxs agebs 

beneficiaris saWiroebaTa ugulebelyofisaTvis da misi araswori momsaxurebi- saWiroebaTa ugulebelyofisaTvis da misi araswori momsaxurebi-saWiroebaTa ugulebelyofisaTvis da misi araswori momsaxurebi- ugulebelyofisaTvis da misi araswori momsaxurebi-ugulebelyofisaTvis da misi araswori momsaxurebi- da misi araswori momsaxurebi-da misi araswori momsaxurebi- misi araswori momsaxurebi-misi araswori momsaxurebi- araswori momsaxurebi-araswori momsaxurebi- momsaxurebi-momsaxurebi-

saTvis.

da bolos, mniSvnelovania gaeces Semdeg kiTxvas pasuxi: U vin SeiZleba 

ganaxorcielos zedamxedveloba? pasuxi Semdegia – socialurma muSakma. Tumca, 

es pasuxi amomwuravi ar aris, radgan mniSvnelovania zedamxedveli socialuri 

muSakisaTvis aucilebeli moTxovnebis gansazRvra.  im qveynebSi, sadac socialuri 

muSakis profesia ganviTarebuli da xarisxze orientirebulia, mkacrad 

gansazRvrulia zedamxedveli socialuri muSakis sakvalifikacio moTxovnebi 

da rogorc wesi, moicavs minimum samagistro xarisxs, praqtikis sul mcire or-s, praqtikis sul mcire or-, praqtikis sul mcire or-or-

wlian gamocdilebas (praqtikis, romelic ganxorcielebulia zedamxedvelobis 

farglebSi) da specialur momzadebas zedamxedvelobis procesSi. qveynebi, sadac 

socialuri samuSao axalbeda profesiaa da ganviTarebis procesSia, sasurvelia 

garkveuli moTxovnebis daweseba, rogoricaa, magaliTad, samuSao gamocdileba, 

ganaTleba Tu sakanonmdeblo ara, organizaciul doneze mainc, aseve, special-special-

istebis momzadeba zedamxedvelobis sakiTxebze. 

Tavi XIV
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14.4 socialuri momsaxurebis saagentos ufrosi
socialuri muSakis mier ganxorcielebuli
zedamxedvelobis sfecifika

socialuri momsaxurebis saagentos bavSvze zrunvis samsaxurSi socialur mu-

SakTa zedamxedvelobas axorcielebs ufrosi socialuri muSaki. ufrosi socialuri 

muSaki samuSao aRwerilobis mixedviT axorcielebs Semdeg saqmianobebs, kerZod:

•	 ganixilavs da anawilebs SemTxvevebs da socialur muSakTan erTad gansaz-

Rvravs SemTxvevis warmarTvis gegmas;

•	 exmareba mis daqvemdebarebaSi myof socialur muSakebs yovelTviuri samo-

qmedo gegmis Sedgenasa da ganxorcielebaSi;

•	 meTvalyureobsbavSvis individualuri ganviTarebis gegmis Sesrulebis pro-

cess;

•	 organizebas uwevs ojaxisa da individualur SemTxvevaTa konferenciis mow-

yobas da monawileobas iRebs konferenciebSi;

•	 regularulad afasebs TiToeuli socialuri muSakis mier Sesrulebul sam-

uSaos (SemTxvevebis raodenobis aRricxva, socialuri muSakis Zlieri da sus-

ti mxareebis, aseve, maTi profesiuli saWiroebis gamokveTa);

•	 gegmavs da axorcielebs sxvadasxva gasvliT RonisZiebebs bavSvze zrunvis sf-

eroSi sazogadoebis informirebisaTvis;

•	 socialur muSakTan erTad gegmavs da atarebs treningebs mindobiTi aRmz-

rdelebisaTvis da zedamxedvelobas uwevs socialuri muSakebis mier 

treningebis Catarebas;

•	 zedamxedvelobas uwevs ojaxebTan dadebuli xelSekrulebebis arsebuli 

moTxovnebis dacviT momzadebas da uzrunvelyofs saagentos centraluri 

organosaTvis maT droul gadmocemas;

•	 ganixilavs socialuri muSakis mier momzadebul SemTxvevas da nebarTvas 

aZlevs SemTxvevis sabWoze wardgenas;

•	 TanamSomlobs saagentos regionalur samsasurTan, raTa ganaxorcielos re-

gionaluri sabWos muSaobis materialur- teqnikuri uzrunvelyofa.

aRniSnuli valdebulebebidan gamomdinare, ufrosi socialuri muSakis roli 

zedamxedvelobis procesSi moicavs rogorc administraciul,  (menejerul), ise 

profesiul zedamxedvelobas, romlis ZiriTadi mizania SemTxvevebze muSaobis 

procesSi socialuri muSakis dakvalianeba, aseve misi profesiuli zrda-ganvi-

Tarebis xelSewyoba. 
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bavSvis uflebaTa konvencia

mokle mimoxilva

“bavSvis uflebaTa konvencia”, romelsac gaeros generalurma asambleam 1989 wlis 20 noembers 
erTxmad dauWira mxari, msoflio masStabis iuridiuli dokumentia. konvencia, romelic 54 
muxlisagan Sedgeba, moicavs ara marto samoqalaqo da politikur uflebebs, aramed socialur 
da ekonomikur uflebebsac. am mxriv konvencias uTuod gamorCeuli adgili ukavia adamianTa 
uflebebis Temaze Seqmnil dokumentTa Soris. 

msoflio sazogadoebrioba bavSvTa mdgomareobiT pirvelad 1923 wels dainteresda, rodesac 
axladdaarsebulma arasamTavrobo organizaciam “gadavarCinoT bavSvebis saerTaSoriso 
kavSirma” miiRo xuTi muxlisagan Semdgari bavSvTa uflebebis deklaracia, romelic Jenevis 
deklaraciis saxeliTaa cnobili. bavSvis uflebaTa Jenevis deklaracia 1924 wels erTa ligis 
mexuTe asambleam daamtkica.

1948 wels gaerTianebuli erebis organizaciis generalurma asambleam miiRo deklaraciis 
gavrcobili versia da 1959 wels - axali deklaracia, romelic bavSvTa dacvisa da keTildReobis 
aT ZiriTad princips Seicavda. 

bavSvTa uflebebis amsaxveli konkretuli debulebani Sesulia adamianis uflebebisadmi miZRv-
nil Tu humanitaruli samarTlis  sxvadasxva dokumentSi. miuxedavad amisa, rigma saxelmwifoeb-
ma saWirod miiCnies Seqmniliyo srulyofili dokumenti bavSvTa uflebebis Sesaxeb, romelic 
saerTaSoriso kanonmdeblobiT iqneboda ganmtkicebuli. 

amgvari mosazrebis siswores adasturebda uamravi masala, romelic bavSvTa mimarT Cadenil 
usamarTlobasa da Zaladobaze metyvelebda, agreTve bavSvTa sikvdilianobis maRali done, 
problemebi bavSvebis samedicino momsaxurebaSi, bavSvTa mier bazisuri ganaTlebis miRebis 
SezRuduli SesaZleblobebi. arsebobda SemaSfoTebeli monacemebi bavSvTa eqspluataciis iseT 
formebze, rogoricaa prostitucia da muSaoba mZime SromiT pirobebSi, aseve sapatimroebSi 
myofi, ltolvili da saomari moqmedebebis Sedegad dazaralebuli bavSvebis Sesaxeb. 
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1979 wels, romelic bavSvTa saerTaSoriso wlad iyo aRiarebuli,  gaeros komisiam adamianis 
uflebebis Taobaze, poloneTis mTavrobisagan miRebuli winadadebis safuZvelze, daiwyo axali 
iuridiuli dokumentis proeqtze muSaoba.    

sxvadasxva qveynis mTavrobaTa warmomadgenlebma daakompleqtes ZiriTadi muSa jgufi. 
gaerTianebuli erebis organizacia da misi specializebuli saagentoebi, ltolvilTa saqmeebis 
umaRlesi komisariatis, Sromis saerTaSoriso organizaciis, gaeros bavSvTa fondisa da 
msoflios jandacvis organizaciis CaTvliT, iseve rogorc arasamTavrobo organizaciebi, 
aqtiurad monawileobdnen proeqtis ganxilvis procesSi. xangrZlivi debatebis Sedegad 
poloneTis mTavrobis mier warmodgenili Tavdapirveli proeqti safuZvlianad Sesworda da 
ganivrco.

gaeros generaluri asambleis mier “bavSvis uflebaTa konvenciis” miRebam saTave daudo 
saxelmwifoTa mier konvenciis ratificirebasa da misi monitoringis mizniT sagangebo komitetis 
Seqmnas. 1990 wlis seqtembrisaTvis konvencias 20-ma saxelmwifom moawera xeli, ris Sedegadac igi 
oficialurad Sevida ZalaSi. dReisaTvis konvenciis ratificireba moaxdina msoflios TiTqmis 
yvela qveyanam amerikis SeerTebuli Statebisa da somalis garda. amgvari monacemebi safuZvels 
iZleva “bavSvis uflebaTa konvencia” adamianis uflebaTa xelSekrulebebs Soris yvelaze 
farTod aRiarebul dokumentad miviCnioT.

saqarTvelo aRniSnul konvencias 1994 wels SeuerTda, riTac aiRo valdebuleba Seesrulebina 
konvenciiT nakisri valdebulebani. 

ratifikaciis Semdgom TiToeuli qveyana xdeba konvenciis monawile saxelmwifo, romelic 
valdebulia gadasinjos erovnuli kanonmdebloba konvenciasTan SesabamisobaSi moyvanis mizniT 
da yovelmxriv Seuwyos xeli konvenciis ganxorcielebas qveyanaSi. am process Tvalyurs adevnebs 
gaeros bavSvis uflebaTa komiteti, romlis wevrebic arCeulni arian monawile saxelmwifoTa mier 
faruli kenWisyriT. TiToeul saxelmwifos ufleba aqvs daasaxelos mxolod erTi kandidati. 

monawile saxelwifoebi valdebulni arian gaeros bavSvis uflebaTa komitets warudginon 
angariSi qveyanaSi konvenciis ganxorcielebis Sesaxeb ratificirebidan ori da yoveli 
momdevno xuTi wlis Semdeg. es angariSi, iseve rogorc Tavad konvencia, xelmisawvdomi unda 
iyos mosaxleobisaTvis. misi safuZvliani ganxilvis Semdeg komitetma SeiZleba sxvadasxvagvari 
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qmedeba ganaxorcielos: man SesaZloa mosTxovos saxelmwifos wardgenili angariSis ganvrcoba, 
Sesabamisi rekomendaciebi warudginos rogorc konkretuli saxelmwifos mTavrobas, ise 
gaerTianebuli erebis organizaciis generalur asambleas, sxva monawile saxelmwifoebs 
warudginos Txovna teqnikuri Tu finansuri daxmarebis Taobaze. 

bavSvis uflebaTa komiteti informacias moipovebs aseve monawile saxelmwifoebSi 
ganxorcielebuli vizitebis meSveobiT. komitetisaTvis TiToeuli saxelmwifos mier konvenciis 
realizebaSi miRweuli progresis Sesaxeb damatebiTi informaciis miwodeba SesaZloa eTxovoT 
specializebul saagentoebs, rogoricaa gaeros bavSvTa fondi (UNICEF), da arasamTavrobo 
organizaciaTa warmomadgenlebs. 

“bavSvis uflebaTa konvencia”, awesebs ra saerTo standartebs msoflios yvela qveynisaTvis, 
amasTanave iTvaliswinebs saxelmwifoTaTvis damaxasiaTebel kulturul, socialur, ekonomikur 
da politikur realobebs, raTa TiToeul qveyanas SesaZlebloba hqondes optimalurad 
ganaxorcielos konvenciis debulebebi. 

konvencia emyareba oTx ZiriTad princips, romelTa gaTvaliswinebac aucilebelia am konvenciis 
erovnul doneze realurad ganxorcielebisaTvis. kerZod, konvenciaSi gamokveTili TiToeuli 
ufleba exeba yvela bavSvs yovelgvari diskriminaciuli gamonaklisis gareSe (muxli 2); bavSvis 
mimarT nebismieri qmedebis ganxorcielebisas upirvelesi yuradReba eTmoba bavSvis interesebis 
dacvis ukeT uzrunvelyofas (muxli 3); bavSvebs aqvT sicocxlisa da jansaRi ganviTarebis ufleba 
(muxli 6); gaTvaliswinebul unda iqnes bavSvis Sexedulebebi nebismier sakiTxze, romelic mas 
exeba (muxli 12).

konvenciaSi warmodgenili ZiriTadi uflebebi SesaZloa oTx kategoriad gaerTiandes:

sicocxle•	  – bavSvebs aqvT sicocxlisa da gadarCenis ufleba, samedicino momsaxurebiT 
sargeblobis, wyliTa da sanitaruli sistemiT usafrTxod sargeblobis ufleba;

ganviTareba•	  - bavSvebs aqvT ganaTlebis, individualobis ganviTarebis, gonebriv Tu fizikur 
SesaZleblobaTa srulad gamovlenis ufleba...

dacva•	  - bavSvebs aqvT ufleba daculni iyvnen nebismieri saxis diskriminaciisa da 
eqspluataciisagan, omisa da gaWirvebisagan...



bavSvis uflebaTa konvencia

6

monawileoba•	  - bavSvebs aqvT ufleba gaaCndeT sakuTari azri, Tavisuflad gamoxaton 
TavianTi Sexedulebani, miiRon sasurveli informacia...

bavSvis uflebaTa amgvar farTo aRiarebas mxolod Teoriuli safuZveli ar gaaCnia. msoflios 
TiToeul qveyanaSi bavSvis uflebaTa prioritetuloba ganmtkicebulia konkretuli 
RonisZiebebiT sakanonmdeblo, administraciul Tu aRmasrulebel sferoSi.  

“bavSvis uflebaTa konvencia” kidev erTxel adasturebs msoflios mier aRiarebul WeSmaritebas, 
rom bavSvTa uflebebis dacva ojaxis, sazogadoebis, qveynis ganviTarebisa da ukeTesi momavlis 
uzrunvelyofis umoklesi gzaa.
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preambula

winamdebare konvenciis monawile saxelmwifoebi

miiCneven ra, rom gaerTianebuli erebis organizaciis mier 
deklarirebuli principebis Sesabamisad sazogadoebis yve-
la wevris Rirsebis, Tanaswori da xelSeuvali uflebebis 
aRiareba aris dedamiwaze Tavisuflebis, samarTlianobisa 
da mSvidobis uzrun vel yofis safuZveli,

mxedvelobaSi iReben ra, rom gaerTianebuli erebis 
organi zaciis xalxebma wesdebaSi cxadyves TavianTi erT-
guleba adamianis ZiriTadi uflebebis, adamianis pirovne-
bis Rirsebisa da Rirebulebisadmi da mtkiced aqvT gad-
awyvetili meti Tavisuflebis pirobebSi xeli Seuwyon so-
cialur progressa da cxovrebis pirobebis gaumjobesebas,

aRiareben ra, rom gaerTianebuli erebis organizaciam 
adami anis uflebaTa sayovelTao deklaraciaSi da adamianis 
ufle baTa Sesaxeb saerTaSoriso paqtebSi gamoacxada, rom 
yovel adamians unda hqondes am dokumentebSi miTiTebuli 
yvela ufleba da Tavisufleba ganurCevlad iseTi niSnebi-
sa, rogo ricaa rasa, kanis feri, sqesi, ena, religia, politi-
kuri Tu sxva mrwamsi, erovnuli Tu socialuri warmoSoba, 
qonebrivi mdgomareoba, dabadeba Tu sxva viTarebani,

preambula

preambulaSi Cam oTvlilia gaer-
Tianebuli erebis organizaciis 
ZiriTadi principebi da adamianis 
uflebaTa dacvis Sesaxeb xel-
Sekrulebebisa  da deklaracie-
bis konkretuli debulebebi. 
preambula adasturebs, rom 
bavSvs, misi fizikuri da goneb-
rivi moumwifeb lobis gamo, es-
aWiroeba specialuri dacva da 
mzrunveloba da am mizniT yurad-
Rebas amaxvilebs bavSvis mimarT 
ojaxis gansakuTrebul zrunvasa 
da pasuxismgeblobaze. preambula 
aseve adasturebs bavSvis dacvis 
samarT lebrivi Tu sxva saxis meqa-
nizmis uzrunvelyofis aucileb-
lobas, rogorc dabadebamde, ise 
dabadebis Semdeg, im sazogadoe bis  
kultu ruli Rirebulebebi sadmi 
pativis cemas, romelSic bavSvi 
izrdeba, da bavSvTa ufle be \bis 
dacvis mizniT saerTaSoriso Tan-
amSromlobis udides mniSvne lo-
bas.

ZiriTad debulebaTa 
araoficialuri 
CamonaTvali
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iTvaliswineben ra, rom adamianis uflebaTa sayovelTao 
deklaraciaSi gaerTianebuli erebis organizaciam gamo-
acxada bavSvTa ufleba, gansakuTrebuli mzrunvelobiT 
iyvnen garemosilni,

darwmunebuli arian ra, rom ojaxi, rogorc sazogadoe-
bis ZiriTadi ujredi da misi wevrebis, gansakuTrebiT ki 
bavSve bis, zrdisa da keTildReobis bunebrivi garemo, 
aucilebelad unda iyos daculi da mas aucileblad unda 
gaewios Tanadgo ma, raTa man Tavis Tavze srulad aiRos sa-
zogadoebrivi valdebulebani,

aRiareben ra, rom bavSvis pirovnebis sruli da harmoniu-
li ganviTarebisaTvis aucilebelia igi izrdebodes ojax-
ur garemoSi, bednierebis, siyvarulis da urTierTgagebis 
atmosferoSi,

miaCniaT ra, rom bavSvi srulyofilad unda iyos momzadebu-
li sazogadoebaSi damoukidebeli cxovrebisaTvis da aRiz-
ardos gaerTianebuli erebis organizaciis wesdebaSi gacx-
adebuli idealebis, gansakuTrebiT ki mSvidobis, adamianis 
Rirsebis pativiscemis, Semwynareblobis, Tavisuflebis, 
Tanas worobisa da solidarobis suliskveTebiT,

mxedvelobaSi iReben ra, rom bavSvis aseTi gansakuTrebu-
li dacvis aucilebloba gaTvaliswinebulia bavSvis ufle-
baTa Jenevis 1924 wlis deklaraciiT, 1959 wlis 20 noembers 
generaluri asambleis mier miRebuli bavSvis uflebaTa 
dekla raciiT da aRiarebulia adamianis uflebaTa say-
ovelTao dekla raciiT, moqalaqeobrivi da politikuri 
uflebebis saerTaSoriso paqtiT (kerZod, misi 23-e da 
24-e muxlebiT), ekonomikuri, socialuri da kulturuli 
uflebebis saerTaSori so paqtiT (kerZod,  me-10 muxliT), 
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agreTve bavSvTa keTildReo bis saki Txebze momuSave spe-
cializebuli dawesebulebebisa da saerTaSoriso orga-
nizaciebis Sesabamisi dokumentebiT,

mxedvelobaSi iReben ra bavSvis uflebaTa deklaraci-
is miTiTebas, rom `bavSvs, misi fizikuri da gonebrivi 
moumwifeb lobis gamo, esaWiroeba specialuri dacva 
da zrunva, Sesa tyvisi samarTleb rivi dacvis CaTvliT, 
rogorc dabadebamde, ise dabadebis Semdeg~,

eyrdnobian ra deklaraciis debulebebs im socialuri 
da samar Tlebrivi principebis Sesaxeb, romlebic moicavs 
bavSvebis dacvasa da keTildReobas, gansakuTrebiT 
erovnul da saerTa Soriso doneze bavSvTa aRsazrdelad 
gadacemisa da Svilad ayvanisas, arasrulwlovanTa mimarT 
marTlmsajule bis aRsrule bis gaerTianebuli erebis or-
ganizaciiseul  minimalur standar tul wesebs (`pekinis 
wesebi~), gansakuTrebul viTarebaSi da SeiaraRebuli kon-
fliqtebis dros qalTa da bavSvTa dacvis Sesaxeb deklara-
cias,

aRiareben ra, rom msoflios yvela qveyanaSi arian bavSve-
bi, romlebic cxovroben gansakuTrebiT rTul pirobebSi 
da rom aseTi bavSvebi saWiroeben gansakuTrebul yura-
dRebas,

saTanadod iTvaliswineben ra bavSvis dacvisa da harmo-
niuli ganviTarebisaTvis yoveli xalxis tradiciebisa da 
kulturuli faseulobebis mniSvnelobas,

aRiareben ra yvela qveyanaSi, kerZod, ganviTarebad 
qveynebSi bavSvTa cxovrebis gaumjobesebisaTvis saerTa-
Soriso TanamSrom lobis mniSvnelobas,
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SeTanxmdnen Semdegze:

nawili I

muxli 1

winamdebare konvenciis miznebisaTvis bavSvad iTvleba 
18 wlamde asakis yoveli adamiani, Tuki romelime qveynis 
kanonmdeblobis mixedviT bavSvi ufro adre ar aRwevs 
srulwlovanebas.

muxli 2

1. monawile saxelmwifoebi pativs scemen da uzrunvely-
ofen maTi iurisdiqciis farglebSi myofi TiToeuli 
bavSvis yvela uflebas, romelic winamdebare konvecii-
Taa gaTva liswinebuli, nebismieri saxis diskriminaciis 
gareSe, rasis, kanis feris, sqesis, enis, religiis, poli-
tikuri Tu sxva mrwamsis, erovnuli, eTnikuri Tu so-
cialuri warmoSo bis, qonebrivi mdgomareobis, bavSvis, 
misi mSoblebisa da kanonieri meurveebis janmrTelo-
bisa da dabadebis mdgoma reobis an sxva ram viTarebis 
ganurCevlad.

2. monawile saxelmwifoebi yovelgvar aucilebel zo-
mas Rebuloben diskriminaciis yvela im formisa da 
sasjelisa gan bavSvis dacvis uzrunvelsayofad, rom-
lebic ukavSir deba bavSvis, bavSvis mSoblebis, kanon-
ieri meurveebis an ojaxis sxva wevrTa statuss, saqmi-
anobas, maT mier gamoTqmul Sexedulebebs da maT 
gamJRavnebul mrwamss.

bavSvis cneba

bavSvad iTvleba 18 wlis asaks 
miuRweveli piri, Tu romelime 
qveynis erovnuli kanonmdebloba 
ar iTvaliswinebs  srulwlova ne-
bis miRwevas ufro mcire asakSi.

diskriminaciis 
dauSvebloba

konvenciiT gaTvaliswinebuli 
uflebebi Tanabrad exeba yvela 
bavSvs yovelgvari gamonaklisis 
gareSe. saxelmwifo valdebulia 
daicvas bavSvi diskriminaciis ne-
bismieri formisagan da miiRos 
yvela zoma misi uflebebis dasa-
cavad.
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muxli 3

1. bavSvis mimarT nebismier qmedebaTa ganxorcielebisas, 
miuxe davad imisa, Tu vin aris maTi ganmaxorcielebeli, 
- saxelmwifo Tu kerZo dawesebulebebi, romlebic 
muSaoben socialuri uzrunvelyofis sakiTxebze, sasa-
marTloebi, administraciuli Tu sakanonmdeblo or-
ganoebi - upirvelesi yuradReba eTmoba bavSvis inter-
esebis dacvis ukeT uzrunvelyofas.

2. monawile saxelmwifoebi, iTvaliswineben ra bavSvis 
mSob lis, bavSvis mimarT pasuxismgeblobis mtvirTveli 
kanonieri meurveebisa da sxva pirebis uflebebsa da 
movaleobebs, valdebulebas iReben uzrunvelyon bavS-
vi iseTi dacviTa da mzrunvelobiT, romelic aucile-
belia misi keTildRe obisaTvis da amisaTvis iReben yve-
la sakanonmdeblo da administraciul zomas.

3. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom bavSvi-
saTvis zrunvaze an mis dacvaze pasuxismgebeli dawese-
bulebebi, samsaxu rebi an organoebi Seesabamebodnen 
kompetenturi organoebis mier dawesebul normebs, 
kerZod, usafrTxoebi sa da janm rTe lo bis dacvis 
sferoSi maTi personalis ricxobriobisa da vargi-
sianobis, agreTve kompetenturi zedamxedvelobis 
TvalsazrisiT.

muxli 4

monawile saxelmwifoebi Rebuloben yvela aucilebel sa-
kanonmdeblo, administraciul da sxvagvar zomas winamde-
bare konvenciiT aRiarebul uflebaTa gansaxorciele-
blad. monawi le saxelmwifoebi ekonomikur, socialur 

bavSvis WeSmariti 
interesebi

bavSvis mimarT nebismieri qmedebis 
ganxorcielebisas srulad unda 
iqnes gaTvaliswinebuli bavSvis 
WeSmariti interesebi. saxelmwi fo 
valdebulia uzrunvelyos bavSvis 
Sesabamisi dacva da misi WeSmariti 
interesebis realizeba Tu bavSvis 
mSoblebi an is pirebi, romelTac 
misi dacvis pasuxis mgebloba eki-
srebaT, ar asruleben TavianT 
movaleobas. 

bavSvis uflebaTa 
ganxorcieleba

saxelmwifo valdebulia miiRos 
yvela SesaZlo zoma konvenciiT 
gaTvaliswinebuli uflebebis ga-
nxorcielebisaTvis. 
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da kulturul uflebaTa realizaciisaTvis aseT zomebs 
Rebuloben maT xelT arsebuli resursebis maqsimaluri 
gamoyenebiT, aucileblobis SemTxvevaSi ki - saerTaSoriso 
TanamSromlobis farglebSi.

muxli 5

monawile saxelmwifoebi pativs miageben mSoblebisa da 
Sesabamis SemTxvevebSi adgilobrivi adaT-wesebis Sesa-
tyvisad farTod gagebuli ojaxis wevrebis an Temis, meur-
veebisa da sxva pirebis uflebebsa da movaleobebs, rom-
lebic kanonis mixedviT pasuxis mgebel ni arian bavSvze, 
imaze, rom saTanadod xel mZRva nelobdnen bavSvs winamde-
bare konvenciiT aRiarebul uflebaTa ganxorcielebaSi 
da akeTebdnen amas bavSvis unarTa  ganviTarebis gaTval-
iswinebiT.

muxli 6

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom yovel bavSvs 
aqvs sicocxlis xelSeuxebeli ufleba.

2. monawile saxelmwifoebi SesaZleblobisamebr 
maqsimalu rad uzrunvelyofen bavSvis sicocxlis Se-
narCunebasa da jansaR ganviTarebas.

muxli 7

1. bavSvi registracias gadis dabadebisTanave da mas 
dabadebi danve gaaCnia ufleba, hqondes saxeli da 
SeiZinos moqalaqeoba, agreTve, ramdenadac es SesaZle-

ojaxSi aRzrda da bavSvis 
mzardi SesaZleblobani

saxelmwifo valdebulia pativi 
sces mSoblebisa da im pirebis 
uflebebsa da movaleobebs, rom-
lebic dakav Sirebulni arian 
bavSvis aRzrdasTan misi mzardi 
SesaZleblobebis gamovlenis sx-
vadasxva etapze. 

sicocxlisa da ganviTarebis 
ufleba

yovel bavSvs aqvs sicocxlis xel-
Seuxebeli ufleba da saxel mwifo 
valdebulia uzrunvelyos bavSvis 
sicocxlis SenarCuneba da jansa-
Ri ganviTareba. 

saxeli da moqalaqeoba

bavSvs dabadebisTanave gaaCnia 
ufleba hqondes saxeli. bavSvs 
aseve aqvs ufleba miiRos mo-
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belia, uflebamosilia icnobdes Tavis mSoblebs da ga-
remosili iyos maTi mzrunvelobiT.

2. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen am uflebaTa 
ganxorcielebas sakuTari erovnuli kanonmdeblobis 
Sesatyvi sad da Tavisi movaleobebis Sesrulebas am sf-
eroSi Sesabamisi saerTaSoriso dokumentebis Tanax-
mad, kerZod, im SemTxvevaSi, Tuki sxvagvarad bavSvs ar 
eqneba moqalaqeoba.

muxli 8

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben pativi 
scen bavSvis uflebas, SeinarCunos Tavisi individu-
aloba, moqala qe o bis, saxe lisa da ojaxuri kavSirebis 
CaTvliT, rogorc es gaTvaliswinebu lia kanoniT da ar 
dauSvan amaSi kanonsawi naamRdego Careva.

2. Tu bavSvi ukanonod kargavs Tavisi individualobis 
nawils an mis yvela elements, monawile saxelmwifoebi 
uzrunvelyo fen mas aucilebeli mfarvelobiT da dax-
marebas aRmouCenen misi individualobis uswrafesi aR-
dgenisaTvis.

muxli 9

1. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom bavSvi ar 
daSordes Tavis mSoblebs maTi survilis sawinaaRmde-
god, im SemTxvevaTa gamoklebiT, roca kompetenturi 
organoebi, sasamarTlo gadawyvetilebis Tanaxmad, 
saTanado kanonisa da proceduris Sesabamisad gansaz-
Rvraven, rom aseTi daSo reba aucilebelia da ukeT em-

qalaqeoba da, ramdenadac es Ses-
aZlebelia, icnobdes Tavis mSob-
lebs da maTi mzrunvelobiT iyos 
garemosili. 

individualobis 
SenarCuneba

saxelmwifo valdebulia daic-
vas bavSvis individualoba, xolo 
aucileblobis SemTxvevaSi uz-
runvelyos bavSvis individualo-
bis ZiriTadi aspeqtebis aRdgena, 
saxelis, moqalaqeobisa da ojax-
uri kavSirebis CaTvliT.

mSoblebisagan gancalkeveba

bavSvs ufleba aqvs icxovros 
Tavis mSoblebTan erTad, gar-
da im SemTxvevebisa, rodesac es 
ewinaaR mde geba bavSvis WeSmar-
it interesebs. bavSvs aseve aqvs 
ufleba SeinarCunos piradi urT-
ierToba orive mSobelTan, erT-
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saxureba bavSvis interesebs. es SeiZleba aucilebeli 
gaxdes ama Tu im konkretul SemTxvevaSi, magaliTad, 
roca mSoblebi sastikad eqcevian bavSvs da ar zru-
naven masze, an roca mSoblebi cxovroben cal-calke da 
aucilebelia bavSvis sacxov rebeli adgilis Taobaze 
gadawyvetilebis miReba.

2. am muxlis pirveli punqtis Sesabamisad, nebismieri 
ganxilvis dros yvela dainteresebul mxares SesaZle-
bloba eZleva, monawileoba miiRos saqmis ganxilvaSi da 
gamoTqvas sakuTari mosazrebebi.

3. monawile saxelmwifoebi pativs scemen erT an orive 
mSobels dacilebuli bavSvis uflebas, regularu-
li piradi urTi erTobebi da pirdapiri kontaqtebi 
hqondes orive mSobel Tan, im SemTxvevis garda, roca 
es ewinaaRmdegeba bavSvis yvelaze WeSmarit intere-
sebs.

4. im SemTxvevaSi, roca aseTi daSoreba gamomdinareobs 
mona wile saxelmwifoTa romelime gadawyvetilebidan, 
anu roca saqme exeba, magaliTad, erTi an orive mSob-
lis an bavSvis dapatimrebas, gasaxlebas, deportacias 
an sikvdils (mocemu li piris saxel mwifo gamgeblobaSi 
yofnisas nebismieri mizeziT gamowveuli sikvdilis 
CaTvliT), monawile saxel mwifo aseT mSoblebs, bavSvs 
an, Tu es aucilebelia, ojaxis sxva wevrs maTi TxovniT 
aZlevs aucilebel informacias ojaxidan wasuli wevr-
is/wevrebis adgilsamyofelis Sesaxeb, Tu am infor-
maciis micema zians ar ayenebs bavSvis keTildRe obas. 
monawile saxelmwifoebi SemdgomSi uzrunvelyofen, 
rom aseTi Txovna TavisTavad ar iwvevdes Sesabamisi 
pirisaTvis (pirTaTvis) arasasurvel Sedegebs.   

erT maTganTan Tu orivesTan gan-
calkevebis SemTxvevaSi.
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muxli 10

1. monawile saxelmwifoTa mier me-9 muxlis 1-li punqtiT 
Tavis Tavze aRebuli valdebulebis Sesabamisad, bavS-
vis an misi mSoblis gancxadeba ojaxis gamTlianebis 
mizniT monawile saxelmwifoSi Sesvlis an iqidan gasv-
lis Taobaze monawile saxelmwifoebma unda ganixilon 
pozitiurad, humanurad da operatiulad. monawile 
saxelmwifoebi SemdgomSi uzrunvel yofen, rom aseTi 
Txovnis wardgenas ar mohyves arasasurveli Sedegebi 
ganmcxadeblis an maTi ojaxis wevrebisaTvis.

2. bavSvs, romlis mSoblebic sxvadasxva saxelmwifoSi 
cxovro ben, ufleba gaaCnia, gansakuTrebuli viTarebis 
gar da, regularuli piradi urTierTobebi da pirda-
piri kontaqtebi hqondes orive mSobelTan. am mizniT 
monawile saxelmwifo ebi, me-9 muxlis 1-li punqtis 
Sesabamisad, pativs scemen bavSvisa da misi mSoblebis 
uflebas datovon nebismieri qveyana, sakuTari qveynis  
CaTvliT, da dabrundnen Tavis qveyanaSi. nebismieri 
qveynis datovebis uflebis mimarT moqmedebs mxolod 
iseTi SezRudvebi, romlebic dadgenilia kanoniT da 
aucilebelia saxelmwifo uSiSroebis, sazogado ebrivi 
wesrigis (ordre public), mosaxleobis janmrTelo bis an 
zneobis, an sxva pirTa uflebebisa da Tavisuflebis 
dacvi saTvis da SeTavsebadia winamdebare konvenciaSi 
aRiare bul sxva uflebebTan. 

muxli 11

1. monawile saxelmwifoebi Rebuloben zomebs bavSvTa 
ukanonod gadaadgilebis an sazRvargareT maTi ukanon-
od datovebis winaaRmdeg sabrZolvelad.

ojaxis gamTlianeba 

bavSvebsa da maT mSoblebs ufle ba 
aqvT datovon nebismieri saxel-
mwifo da dabrundnen Tavis qveya-
naSi ojaxis gamTlianebis an bav-
Svsa da mSoblebs Soris piradi 
urTierTobebis Senar Cune  bis miz-
niT.

ukanonod gadaadgileba da 
gataceba

saxelmwifo valdebulia miiRos 
Sesabamisi aRmkveTi zomebi erT-
erTi mSoblis an mesame pirebis 
mi er bavSvis motacebisa da saz-
RvargareT dakavebis winaaRmdeg.
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2. am mizniT monawile saxelmwifoebi xels uwyoben 
ormxrivi an mravalmxrivi SeTanxmebebis dadebas an mo-
qmed SeTanxmebeb Tan SeerTebas. 

muxli 12

1. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen sakuTari 
Sexedu lebebis Camoyalibebis unaris mqone bavSvis 
uflebas, Tavisuflad gamoTqvas Tavisi Sexedulebebi 
nebismier sa kiTxze, romelic mas exeba, amasTan, bavSvis 
Sexedulebebs saTanado yuradReba eTmoba misi asakisa 
da simwifis Sesaba misad.

2. am mizniT bavSvs, kerZod, eZleva SesaZlebloba, mousmi-
non mas sasamarTlo Tu administraciuli wesiT nebis-
mieri saqmis ganxilvisas, romelic bavSvs exeba, rogorc 
uSua lod, aseve warmomadgenlis an Sesabamisi organos 
meSve obiT, erovnuli kanonmdeblobis procesualuri 
normebiT gaTvaliswinebuli wesiT.

muxli 13

1. bavSvs ufleba aqvs Tavisuflad gamoTqvas Tavisi azri; 
es ufleba moicavs Tavisuflebas, sazRvrebis arsebo-
bis miuxeda vad moiZios, miiRos an gadasces nebismieri 
saxis informacia an idea zepiri, werilobiTi Tu beW-
duri formiT, bavSvis arCevanisamebr.

2. am uflebis ganxorcieleba, SesaZloa, erTgvarad Seiz-
Rudos, magram es SezRudva kanoniT gaTvaliswinebuli 
da aucilebe li unda iyos:

a) sxva pirTa uflebebisa da reputaciis pativiscemisaT-
vis;

bavSvis Sexedulebebi

bavSvs ufleba aqvs Tavisuflad 
gamoTqvas Tavisi azri da Sexedu-
lebebi nebismier sakiTxze, rome-
lic mas exeba. amasTan, am Sexedu-
lebebs angariSi unda gaewios bav-
Svis bedTan dakavSirebuli nebis-
mieri sakiTxis gadawyvetis as.

azris Tavisuflad 
gamoxatva

bavSvs ufleba aqvs gamoxatos 
Tavisi azri, miiRos da gaavrce-
los informacia, sazRvrebis ar-
sebobis miuxedavad. 
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b) saxelmwifo uSiSroebis an sazogadoebrivi wesrigis 
(ordre public), an mosaxleobis janmrTelobis an zneobis 
dacvisaTvis.

muxli 14

1. monawile saxelmwifoebi pativs scemen bavSvis azris, 
sindisis da religiuri rwmenis Tavisuflebas.

2. monawile saxelmwifoebi pativs scemen mSobelTa da Se-
sabamis SemTxvevaSi kanonier meurveTa uflebebsa da 
movaleobebs, uxelmZRvanelon bavSvs misi uflebebis 
im meTodiT ganxorci elebaSi, romelic Seesatyviseba 
bavSvis ganviTarebad unarebs.

3. religiuri aRmsareblobis an rwmenis Tavisufleba 
SeiZleba daeqvemdebaros mxolod im SezRudvebs, 
romlebic dadgeni lia kanoniT da aucilebelia 
saxelmwifo uSiSroebis, sazoga doebrivi wesrigis, 
mosaxleobis zneobisa da janmrTelobis an sxva pir-
Ta ZiriTadi uflebebisa da Tavisuflebis dacvisaT-
vis.

muxli 15

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, 
sargeb lobdes  asociaciebisa da mSvidobiani Sekrebe-
bis Tavisuf lebiT.

2. mocemuli uflebis ganxorcielebis mimarT ar SeiZleba 
dawesdes  raime SezRudva, garda SezRudvebisa, rom-
lebic dawesdeba kanonis Sesabamisad da aucilebelia 
demokratiul sazogadoe baSi saxelmwifo uSiSroe-

azris, sindisisa da 
religiis Tavisufleba

saxelmwifo valdebulia pativi 
sces bavSvis uflebas, sargeb-
lobdes azris, sindisisa da re-
ligiis TavisuflebiT, mSoblebis 
mxridan Sesabamisi xelmZRvane-
lobis gaTvaliswinebiT.

asociaciaTa Tavisufleba 

bavSvs ufleba aqvs Sexvdes sxva 
adamianebs, daafuZnos asociacia 
an gaxdes ama Tu im ukve arsebuli 
asociaciis wevri.
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bis an sazogadoebrivi usafrTxoebis, sazogadoebrivi 
wesrigis (ordre public) interesebisaTvis, an mosaxleobis 
janmrTelobis an zneobis, an sxva pirTa uflebebisa da 
Tavisuflebis dacvisaTvis.

muxli 16

1. arc erTi bavSvi ar SeiZleba iyos piradi da ojaxuri 
cxovrebis, sacxovrebeli binis xelSeuxeblobis an 
korespon denciis saidum loebis uflebaTa mis mier 
ganxorcielebaSi TviTneburi an ukanono Carevis, 
an misi Rirsebisa da reputaciis ukanono xelyofis 
obieqti.

2. bavSvs ufleba aqvs, kanoniT iyos daculi msgavsi Care-
vis an xelyofisagan.

muxli 17

monawile saxelmwifoebi aRiareben masobrivi informaciis 
saSualebaTa mniSvnelovan rols da uzrunvelyofen bavS-
visaTvis sxvadasxva erovnuli da saerTaSoriso wyaroe-
biT gavrcelebuli informaciisa da masalebis misawvdo-
mobas, gansakuTrebiT iseTi informaciisa da masalebisa, 
romlebic mimarTulia bavSvis socia luri, sulieri da 
moraluri keTildReobisaken, agreTve jansa Ri fizikuri 
da fsiqikuri ganviTarebis xelSewyobisaken. am mizniT 
monawile saxelmwifoebi - 

a) axdenen masobrivi informaciis saSualebebiT im infor-
maciisa da masalebis gavrcelebis waxalisebas, romel-
ic sasargebloa bavSvis socialuri da kulturuli 

piradi cxovrebis dacva

bavSvs aqvs ufleba daculi iyos 
piradi da ojaxuri cxovrebis, 
sacxovrebeli binis xelSeuxeb-
lobis an korespondenciis sai-
dumloebis uflebaTa ganxorcie-
lebaSi TviTne buri an ukanono 
Carevis, misi Rirsebisa da repu-
taciis ukanono xelyofisagan.

informaciis misawvdomoba

saxelmwifom unda uzrunvelyos 
bavSvisaTvis erovnuli da saerTa -
Soriso wyaroebiT gavrcelebuli 
informaciisa da masalebis misaw-
vdomoba, waaxalisos masobrivi 
informaciis saSualebaTa mier im 
informaciisa da masalebis gav-
rceleba, romelic sasargebloa 
bavSvis socialuri da kultu-
ruli ganviTarebis Tvalsazri-
siT, da miiRos zomebi im saxis 
informaciisagan bavSvis dasaca-
vad, romelic sazianoa misi ke-
TildReobisaTvis.
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ganviTarebis Tvalsazri siT da gamoxatavs 29-e muxlis 
suliskveTebas;

b) axdenen saerTaSoriso TanamSromlobis waxalisebas 
sxvadasxva kulturuli, erovnuli da saerTaSoriso 
wyaroebidan mopo vebuli  amgvari informaciisa da ma-
salebis momzadebis, gacvlisa da gavrcelebis mizniT;

g) axdenen sabavSvo literaturis gamocemisa da gavr-
celebis waxalisebas;

d) axdenen masobrivi informaciis saSualebebis waxalise-
bas, raTa maT  gansakuTrebuli yuradReba dauTmon im 
bavSvis enobriv moTxovnilebebs, romelic miekuTvneba 
romelime umci resobis jgufs an mkvidr mosaxleobas;

e) axdenen im saxis informaciisa da masalebisagan bavSvis 
dacvis saTanado principebis SemuSavebis waxalisebas, 
romelic sazianoa misi keTildReobisaTvis, me-13 da 
me-18 muxlebis debulebaTa gaTvaliswinebiT.  

    

muxli 18

1. monawile saxelmwifoebi yvelafers akeTeben, raTa 
uzrun velyon bavSvis aRzrdasa da ganviTarebaze orive 
mSoblis saerTo da Tanabari pasuxismgeblobis princi-
pis aRiareba. mSoblebs an Sesabamis SemTxvevebSi kanoni-
er meurveebs ekisrebaT ZiriTadi pasuxismgebloba bavS-
vis aRzrdasa da ganviTarebaze, bavSvis yvelaze WeSmari-
ti interesebi warmoadgens maTi zrunvis mTavar sagans.

2. winamdebare konvenciaSi gamokveTil uflebaTa 
ganxorcie lebis garantiis Seqmnisa da xelSewyobis 
mizniT monawile saxel mwifoebi saTanado daxmarebas 

mSobelTa valdebulebebi

mSoblebi erToblivad ageben pa-
suxs bavSvis aRzrdaze da am mxriv 
isini saxelmwifos mxarda WeriT 
unda sar geblobdnen. sa xelmwifo 
valde bulia yovelgva ri daxmare-
ba aRmouCinos mSob lebs bavSvebis 
aRzrdaSi.
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uweven mSoblebsa da kanonier meurveebs maTi movaleo-
bis SesrulebaSi, aRzar don bavSvi da uzrunvelyofen 
sabavSvo dawesebulebaTa qselis ganviTarebas.

3. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas Rebu-
loben imis uzrunvelsayofad, rom bavSvebs, romelTa 
mSoblebic muSaoben, ufleba hqondeT isargeblon maT-
Tvis gankuTvnili samsaxurebiTa da dawesebulebebiT, 
romelTac bavSvTa movla-patronoba ekisrebaT.

muxli 19

1. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel sakanonm-
deblo, administraciul, socialur da saganmanaTle-
blo zomas Rebu loben im mizniT, raTa bavSvi daicvan 
mSoblebis, kanonieri meur veebis an bavSvze mzrunveli 
nebismieri sxva piris mxridan yvela nairi formis fizi-
kuri Tu fsiqologiuri Zaladobisagan, Seu racxyofisa 
Tu borotad gamoyenebisagan, mzrunvelobis moklebi-
sa Tu daudevari mopyrobisagan, uxeSi moqcevisa Tu 
eqspluata ciisagan, seqsualuri borotebis CaTvliT.

2. dacvis aseTi RonisZiebebi aucileblobis SemTxvevaSi 
moicavs efeqtur procedurebs socialuri programe-
bis SemuSavebisaT vis im mizniT, raTa aucilebeli mx-
ardaWera aRmouCinon bavSvs da im pirebs, vinc masze 
zrunavs, agreTve xeli Seuwyon bavSvTa mimarT sastiki 
damokidebulebis zemoTaRniS nuli gamovlinebebis 
Tavidan acilebis, winaswari gamomJRavne bis, Setyobine-
bis, gansaxilvelad gadacemis, gamoZiebis, mkurnalobis 
da sxva RonisZiebebis ganxorcielebas,  aucileb lobis 
SemTxvevaSi ki - sasamarTlo proceduris aRZvras.  

dacva Zaladobisa da 
ugulebelyofisagan 

saxelmwifo valdebulia daicvas 
bavSvi mSoblebis, kanonieri meur-
veebisa da bavSvze mzrunveli sxva 
piris mxridan nebismieri saxis 
Zaladobisa da uxeSi moqcevisagan 
da Seqmnas Sesabamisi socialuri 
programebi Zaladobis aRkveTisa 
da dazaralebulTa mkurnalobis 
mizniT.
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muxli 20

1. bavSvs, romelic droebiT an mudmivad moklebulia 
ojaxur garemos, anda, misive yvelaze WeSmariti in-
teresebidan gamom dinare, ar SeiZleba darCes aseT 
garemoSi, ufleba aqvs saxelmwifos gansakuTrebuli 
mfarvelobiTa da daxmarebiT sargeblobdes.

2. monawile saxelmwifoebi TavianTi erovnuli kanonmde-
blobis Sesabamisad uzrunvelyofen aseTi bavSvis mi-
marT mzrunvelo bis formis Secvlas.

3. aseTi mzrunveloba SeiZleba moicavdes, kerZod, bavS-
vis aRsaz rdelad gadacemas, muslimanuri samarTlis 
`kafalas~,  Svilad ayvanas an aucileblobis SemTx-
vevaSi bavSvTa movla-patrono bisaTvis mowodebul  Se-
sabamis dawesebulebaSi mis moTavsebas. mzrunvelobis 
formis Secvlis variantebis ganxilvisas aucilebe lia 
saTanadod iqnes gaTvaliswinebuli bavSvis aRzrdis 
memkvid reobiTobis sasurveloba da misi eTnikuri war-
momavloba, religi uri da kulturuli kuTvni leba da 
mSobliuri ena.

muxli 21

monawile saxelmwifoebi, romlebic aRiareben an Tanxmde-
bian Svilad ayvanis sistemis arsebobas, uzrunvelyofen, 
rom bavSvis yvelaze WeSmariti interesebi gaTvaliswineb-
uli iqnes uwinares yovlisa, da isini:

a) uzrunvelyofen, rom bavSvis Svilad ayvanis nebarT-
vas iZle odes mxolod kompetenturi xelisufleba, 
romelic saTanado kanonebisa da procedurebis Se-

ojaxur garemos moklebuli 
bavSvis dacva

saxelmwifo valdebulia gansa-
kuTrebulad daicvas bavSvi, 
romelic moklebulia ojaxur ga-
remos da Seuqmnas mas mSobli uri 
garemos tolfasi alterna tiuli 
garemo an moaTavsos Sesabamis 
dawesebulebaSi. aRniS nul valde-
bulebaTa ganxorcie lebisas 
aucile belia bavSvis kulturuli 
kuTvni lebis gaTva liswineba.

gaSvileba

saxelmwifoSi, sadac aRiare bulia 
an nebadarTulia Svilad ayvana, 
gaSvileba unda moxdes bavSvis 



bavSvis uflebaTa konvencia

22

sabamisad da saqmesTan dakavSire buli sarwmuno in-
formaciis safuZvelze gansaz Rvravs, rom Svilad 
ayvana dasaSvebia mSoblebTan, naTesaveb Tan da kanon-
ier meurveebTan mimarTebaSi bavSvis statusis gaT-
valiswinebiT da rom, Tu es saWiroa, dainterese-
buli pirebi Segnebulad daTan xmdnen Svilad ayvanas 
iseTi konsul taciis safuZvelze, rogoric SeiZleba 
aucilebeli iyos;

b) aRiareben, rom Svilad ayvana sxva qveyanaSi SeiZleba 
gan xiluli iqnes, rogorc bavSvis movlis alterna-
tiuli saSualeba, Tu bavSvi ar SeiZleba aRsazrdelad 
gadaeces an SeuerTdes ojaxs, romelic SeZlebda uz-
runveleyo misi aRzrda an Svilad ayvana da Tu im qveya-
naSi, sadac bavSvi daibada, SeuZlebelia misi Sesafe risi 
ramenairi movla-patronobis uzrunvelyofa;

g) uzrunvelyofen, rom sxva qveyanaSi bavSvis Svilad ay-
vanis SemTxvevaSi arsebobdes iseTive garantiebi da 
normebi, rogo ric arsebobs qveynis SigniT Svilad ay-
vanis dros;

d) iReben yvela aucilebel zomas imis uzrunvelsayofad, 
rom sxva qveyanaSi Svilad ayvanis dros am saqmesTan 
dakavSirebul pirebs ar mieceT gaumarTlebeli finan-
suri mogebis miRebis saSualeba;

e) aucilebel SemTxvevaSi xels uwyoben winamdebare 
muxlis miznebis miRwevas ormxrivi da mravalmxrivi 
xelSekru lebebi sa da SeTan xmebebis dadebis gziT da 
cdiloben am safuZvelze uzrun velyon, rom bavSvis 
mowyoba sxva qveyanaSi xorcielde bodes kompetenturi 
xelisuflebis an organoebis mier.

yvelaze WeSmarit inte resTa gaT-
valiswinebiTa da kompe tenturi 
organoebis nebarT viT, bavSvis 
keTildReobis myari ga rantiebis 
arsebobis SemTxvevaSi.
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muxli 22

1. monawile saxelmwifoebi aucilebel zomebs iReben, 
raTa uzrunvelyon, rom bavSvma, romelsac surs miiRos 
ltolvi lis statusi an romelic Sesatyvisi saerTa-
Soriso an saSinao samarTlisa da procedurebis ZaliT 
iTvleba ltolvilad da romelsac Tan axlavs an ar ax-
lavs mSoblebi an nebismieri sxva piri, isargeblos sa-
Tanado dacviTa da humanitaruli daxmarebiT winamde-
bare konveciaSi da adamianis uflebebisad mi miZRv-
nil im sxva saerTaSoriso an humanitarul dokumen-
tebSi aRiarebuli uflebebis gamoyenebisas, romelTa 
monawileni arian aRniSnuli saxelmwifoebi.

2. am mizniT monawile saxelmwifoebi, roca amas aucile-
blad miiCneven, xels uwyoben gaerTianebuli erebis 
organizaciisa da im sxva kompetenturi samTavrobaTa-
Soriso an arasamTavro bo organizaciebis mcdelobas, 
romlebic TanamSromloben gaerTiane buli erebis or-
ganizaciasTan, daicvan aseTi bavSvi, daexmaron mas da 
moZebnon nebismieri ltolvili bavSvis mSoblebi Tu 
ojaxis sxva wevrebi, raTa miiRon misi ojaxTan SeerTe-
bisaTvis aucilebeli informacia. im SemTxvevaSi, 
roca ar xerxdeba mSoblebis an ojaxis sxva wevre-
bis moZebna, maSin bavSvi, rogorc amas iTvaliswinebs 
winamdebare konven cia, uzrunvelyofilia iseTive 
dacviT, rogori Tac sxva nebismieri bavSvi, romelic 
raime mizezis gamo mudmivad an droebiT moklebulia 
ojaxur garemos.

ltolvili bavSvebi 

saxelmwifom gansakuTrebuli 
mfarveloba da mzrunveloba un-
da gauwios ltolvil da ltol-
vilis statusis miRebis mosurne 
bavSvebs. saxelmwifo valdebu-
lia iTanam Sromlos kompeten-
tur organiza ci ebTan, romlebic 
mowo debuli arian amgvari dacvis 
uzrunvelsayofad.
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muxli 23

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom gonebrivad an 
fizi kurad unarSezRuduli bavSvi srulfasovnad da 
Rirseulad unda cxovrobdes imgvar pirobebSi, rom-
lebic uZlierebs mas Rirsebis grZnobas, sakuTari 
Tavis rwmenas da uadvilebs sazogadoebis cxovrebaSi 
aqtiur monawileo bas.

2. monawile saxelmwifoebi aRiareben unarSezRuduli 
bavSvis uflebas, sargeblobdes gansakuTrebuli mz-
runvelobiT da saTanado resursebis arsebobis pi-
robebSi, axaliseben da uzrunvelyofen am uflebis 
mqone bavSvisaTvis da mis mimarT mzrunvelobaze pa-
suxismgebeli pirebisaTvis iseTi daxmarebis gawevas, 
rogorsac iTxovdnen da romelic Seesabameba bavSvisa 
da misi mSoblebis, an im sxva pirTa mdgomareobas, rom-
lebic uzrunvelyofen bavSvze mzrunvelobas.

3. unarSezRuduli bavSvis gansakuTrebul saWiroebaTa 
aRiarebis niSnad, winamdebare muxlis me-2 punqtis Ses-
abamisad, daxmareba, mSoblebisa da bavSvze mzrunvelo-
bis uzrunvelmyofi sxva pirebis finansuri resursebis 
gaTvaliswinebiT SeZlebisdagvarad ufasoa da miznad 
isaxavs unarSezRudul bavSvs misces imis  efeqturi 
SesaZlebloba, rom man isargeblos saganmanaTleblo, 
samedicino, janmrTe lobis aRmdgeni, profesiuli 
da SromiTi saqmianobisaTvis  mosamzadeblad saWiro 
momsaxurebiT da dasvenebis saSualebebiT, rac bavSvs 
maqsimalurad srulad CarTavs socialur cxovrebaSi 
da xels Seuwyobs misi pirovnebis ganviTarebas, rac 
kulturuli da sulieri TvalsazrisiT mis zrdasac 
moicavs.

unarSezRuduli  bavSvebi 

unarSezRudul   bavSvs uf le ba 
aqvs sar geblobdes gansakuTre-
buli mzrunvelobiT, miiRos 
gansakuT rebuli ganaTleba da 
momzadeba, raTa SeZlos srul-
fasovnad da Rirseulad cxovre-
ba iseT piro bebSi, romlebic 
uzrunvelyofs mis maqsimalur 
damoukideblobas da socialur 
integracias. 
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4. monawile saxelmwifoebi saerTaSoriso TanamSrom-
lobis suliskveTebiT xels uwyoben informaciis 
gavrcelebas unarSezRuduli bavSvebis profilaq-
tikuri jandacvisa da samedicino, fsiqologiuri da 
funqcionaluri mkurnalobis dargSi, saTanado re-
abilitaciis, zogadsaganmanaTleblo da profesiu-
li momzadebis meTodebze informaciis gavrcele bis 
CaTvliT, agreTve am informaciis xelmisawvdomobas 
imisaTvis, rom monawile saxelmwifoebma gaifarTo-
von am dargSi TavianTi SesaZleblobebi, codna da 
gamocdileba. amasTan dakavSirebiT gansakuTrebuli 
yuradReba unda daeTmos ganviTarebadi qveynebis 
saWiroebebs.

muxli 24

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, 
isargeb los janmrTelobis dacvis sistemis yvelaze ufro 
srulyofi li momsaxurebiT da daavadebaTa mkurnalo-
bisa da janmrTelobis aRdgenis saukeTeso saSualebebiT. 
monawi le saxelmwifoebi cdiloben uzrunvelyon, rom 
arc erT bavSvs ar CamoerTvas ufleba, isargeblos janm-
rTelobis dacvis sistemis aseTi momsaxurebiT.

2. monawile saxelmwifoebi cdiloben miaRwion mocemuli 
uflebis srul ganxorcielebas da, kerZod, aucilebel 
zomebs iReben:

a) CvilTa sikvdilianobis donisa da bavSvTa sikvdiliano-
bis SemcirebisaTvis; 

b) yvela bavSvisaTvis aucilebeli samedicino daxmarebi-
sa da janmrTelobis dacvis uzrunvelyofisaTvis, imi-

jandacva da samedicino 
momsaxureba

bavSvs aqvs ufleba sargeblobdes 
samedicino daxmarebiT, romelic 
unda Seesabamebodes realurad 
SesaZlebel umaRles standar-
tebs. saxelmwifo valdebulia 
gansakuT rebuli yuradReba gaa-
maxvilos bavSvis pirveladi da 
profi laqtikuri samedicino dax-
marebiT, samedicino ganaTlebiT 
uzrunvel yofaze da bavSvTa sik-
vdilianobis Semcirebaze. am Ro-
nis ZiebaTa ganxorcielebis miz-
niT saxelmwifo valdebulia xeli 
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saTvis, rom upiratesi yuradReba daeTmos pirveladi 
samedicino sanita ruli daxmarebis gawevas;

g) daavadebebTan da SimSilobasTan brZolisaTvis, maT So-
ris pirveladi samedicino-sanitaruli daxmarebis far-
glebSi, advilad xelmisawvdomi teqnologiisa da sakmao 
sursaTiTa da sasmeli wyliT momaragebis gziT, garemos 
dabinZurebis saSiS roebisa da riskis gaTvaliswinebiT;

d) dedebisaTvis mSobiarobamde da mSobiarobis Semdgom 
period Si janmrTelobis dacvis saTanado momsaxure-
bis gawevisaTvis;

e) sazogadoebis yvela fenis, kerZod, mSoblebisa da 
bavSvebi saTvis bavSvTa janmrTelobisa da kvebis Ses-
axeb informaciis miwodebis, ZuZuTi kvebis upirate-
sobebis gacnobis uzrunvel yofisaTvis, higienis, bavS-
vis sacxovrebeli garemos sanitariis dacvisa da ube-
duri SemTxvevebis Tavidan acilebis, agreTve maTTvis 
ganaT lebis xelmisawvdomobisa da codnis gamoyeneba Si 
daxmarebis gawevisaTvis;

v) profilaqtikuri samedicino daxmarebis da ojaxis 
dagegmvis sferoSi saganmanaTleblo muSaobis gaSlisa 
da momsaxurebis ganviTarebisaTvis.

3. monawile saxelmwifoebi atareben yovelgvar efeq-
tur da aucilebel zomebs im tradiciuli praqtikis 
aRmofxvri saTvis, romelic uaryofiTad moqmedebs 
bavSvTa janmrTe lobaze.

4. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben waaxali-
son saerTaSoriso TanamSromloba da ganaviTaron igi 
mocemul muxlSi aRiarebuli uflebis sruli ganxor-
cielebis Tanda TanobiT miRwevisaTvis. amasTan dakav-

Seuwyos mocemul sferoSi saer-
TaSoriso TanamSromlobis ganvi-
Tarebas da miiRos yvela zoma, 
raTa arc erTi bavSvi ar iyos 
mokle buli Sesabamis samedicino 
momsa xurebas.
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SirebiT gansakuTrebu li yuradReba unda daeTmos gan-
viTarebadi qveynebis saWiroebebs.

muxli 25

monawile saxelmwifoebi aRiareben kompetenturi orga-
noebis mier movlis mizniT sameurveod gamwesebuli bavSvis 
uflebas, iyos daculi da isargeblos fizikuri Tu fsiqi-
kuri mkurnalobiT; aRiareben bavSvis uflebas, periodulad 
xdebodes misTvis gaweuli mkurnalobis da mis mimarT aseT 
meurveobasTan dakavSirebuli sxva pirobebis Sefaseba.

muxli 26

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben yoveli bavSvis 
uflebas, isargeblos socialuri uzrunvelyofis 
yvela sikeTiT, socia luri dazRvevis CaTvliT, da 
aucilebel zomebs iReben am uflebis sruli ganxor-
cielebisaTvis TavianTi erovnuli kanonmdeblobis Se-
sabamisad.

2. es SeRavaTebi  bavSvs eZleva aucileblobisamebr, misi 
da mis rCenaze pasuxismgebel pirTa resursebisa da 
SesaZleblo bebis, agreTve bavSvis mier an misi saxeliT 
am SeRavaTebis miRebasTan dakavSirebuli nebismieri 
sxva mosazrebis gaTva liswinebiT.

muxli 27

1. monawile saxelmwifoebi cnoben yoveli bavSvis ufle-
bas, uzrun velyofili iyos cxovrebis iseTi doniT, 

meurveobaSi myofi bavSvis 
mdgomareobis perioduli 
Sefaseba

bavSvs, romelic saxelmwifos  mier 
gamwesebulia sameurveod misi 
movlis, dacvisa Tu mkurna lobis 
mizniT, ufleba aqvs peri odulad 
moxdes aseT meurveo basTan dakav-
Sirebuli pirobebis Sefaseba.

socialuri dacva

bavSvs ufleba aqvs isargeblos 
soci aluri uzrunvelyofis yve-
la sikeTiT, socialuri dazRve-
vis CaTvliT.

cxovrebis saTanado done

yvela bavSvs aqvs ufleba uzrun-
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romelic aucilebelia misi fizikuri, gonebrivi, su-
lieri, zneobrivi da socialuri ganviTarebisaTvis.

2. mSobels (mSoblebs) an bavSvis sxva aRmzrdelebs eki-
srebaT ZiriTadi pasuxismgebloba, Tavisi unarisa da 
finansuri SesaZleb lobebis farglebSi uzrunvelyon 
bavSvis ganviTarebisaTvis saWiro cxovrebis pirobe-
bi.

3. monawile saxelmwifoebi, erovnuli pirobebis Se-
sabamisad da TavianTi SesaZleblobebis farglebSi, 
aucilebel zomebs iReben imisaTvis, raTa daxmareba 
gauwion mSoblebsa da bavSvTa aRmzrdel sxva pirebs am 
uflebis ganxorcielebaSi, aucileblobis SemTxveva Si 
materialurad exmarebian da Tanadgomas uweven pro-
gramebs, uwinaresad sakvebiT, tansac mliTa da sacx-
ovrebliT uzrunvelyo fis TvalsazrisiT.

4. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas 
axorciele ben imisaTvis, raTa uzrunvelyon mSobleb-
is, an bavSvze finansurad pasuxismgebel sxva pirTa mier 
bavSvis rCenis aRdgena, rogorc monawile saxelmwifos 
SigniT, ise mis sazRvrebs gareT. kerZod, Tu bavSvze fi-
nansurad pasuxismgebe li piri da bavSvi cxovroben sx-
vadasxva saxelmwifoSi, monawile saxelmwifoebi xels 
uwyoben saerTaSoriso xelSekrulebebTan SeerTebas 
an aseTi xelSek rulebebis dadebas, agreTve sxva Sesa-
bamisi SeTanxmebebis miRwevas.

muxli 28

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom bavSvs aqvs 
ganaT lebis ufleba da Tanabari SesaZleblobebis sa-

velyofili iyos cxovrebis iseTi 
doniT, romelic aucilebelia 
misi fizikuri, gonebrivi, su-
lieri, zneobrivi Tu socialuri 
ganviTa rebisaTvis. mSoblebs eki-
srebaT ZiriTadi pasuxismgeblo-
ba imaze, rom bavSvs Seeqmnas cx-
ovrebis saTanado done. saxelm-
wifo, Tavis mxriv, valdebulia 
uzrunvelyos Sesabamisi pirobebi 
am pasuxismgeb lobis realizaci-
isaTvis. saxel mwifos valdeb-
uleba SesaZloa iTvalis winebdes 
mSoblebisa da  maTi Svilebis ma-
terialur daxma rebas.

ganaTleba

bavSvs aqvs ufleba miiRos ganaT-
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fuZvelze am uflebis TandaTanobiT ganxorcielebis 
mizniT isini, kerZod:

a) aweseben ufaso da savaldebulo dawyebiT ganaTlebas;

b) xels uwyoben rogorc zogadi, ise profesiuli saSualo 
ganaTle bis sxvadasxva formebis ganviTarebas, uzrun-
velyofen yvela bavSvisaTvis maT xelmisawvdomobas da 
Rebuloben iseT aucilebel zomebs, rogoricaa ufaso 
ganaTlebis SemoRe ba da aucileblobis SemTxvevaSi fi-
nansuri daxmarebis gaweva;

g) yvela aucilebeli saSualebis gamoyenebiT uzrunve-
lyofen umaRlesi ganaTlebis xelmisawvdomobas yve-
lasaTvis TiToeulis unaris Sesatyvisad;

d) uzrunvelyofen ganaTlebisa da profesiuli momzade-
bis sferoSi informaciisa da masalebis xelmisawvdo-
mobas yvela bavSvisaTvis;

e) Rebuloben zomebs skolebSi regularuli daswre-
bis xelSesa wyobad da skolidan ganTesil moswavleTa 
ricxvis Sesamcireblad.

2. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas 
mimarTa ven, raTa uzrunvelyon saskolo disciplinis 
dacva im meTodebiT, romlebic bavSvis adamianuri Rirse-
bis pativisce masa da winam debare konvencias efuZneba.

3. monawile saxelmwifoebi axaliseben da aviTareben 
saerTa Soriso TanamSromlobas im sakiTxebSi, rom-
lebic exeba ganaTlebas, kerZod, mTel msoflioSi um-
ecrebisa da wera-kiTxvis ucodi narobis likvidaciisa 
da samecniero-teqnikuri codnisa da swav lebis Taname-
drove meTodebis misawvdomobis xelSewyobis miz niT. 

leba da saxelmwifo valde bulia 
am uflebis realizaciisaTvis 
uzrun velyos ufaso da savalde-
bulo dawyebiTi ganaTleba, saSu-
alo ganaTlebis sxvadasxva for-
mis da, SesZleblobaTa gaTvalis-
winebiT, umaRlesi ganaTlebis 
yvela bavSvisaTvis xelmisaw-
vdomoba. saxelmwifo valdebu lia 
xeli Seuwyos mocemul sfe roSi 
saerTaSoriso TanamSrom lobis 
ganviTarebas.
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amasTan dakavSirebiT gansakuTrebuli yuradReba unda 
daeTmos ganviTarebadi qveynebis saWiroe bebs.

muxli 29

1. monawile saxelmwifoebi eTanaxmebian imas, rom bavSvis 
ganaTleba mimarTuli unda iyos:

a) bavSvis pirovnebis, niWis, gonebrivi da fizikuri un-
arebis sruli ganviTarebisaken;

b) bavSvisaTvis adamianis uflebebisa da ZiriTadi 
Tavisuflebe bisadmi, agreTve gaerTianebuli erebis 
organizaciis wesdeba Si gancxadebuli principebisadmi 
pativiscemis gaRvivebisaken;

g) bavSvisaTvis Tavisi mSoblebisadmi, Tavisi kulturuli 
TviTmyo fadobis, enis da faseulobebis pativiscemis 
Canergvi saken; bavSvis aRzrdisaken im qveynis erovnu-
li faseulobebi sadmi pativiscemis suliskveTebiT, 
romelSic is cxovrobs, aseve im qveynisa, saidanac igi 
aris warmoSobiT; bavSvis pativiscemis gaRvivebisaken 
misi sakuTari civilizaciisagan gansxvavebuli civi-
lizaciisadmi;

d)  Tavisufal sazogadoebaSi urTierTgagebis, mSvido-
bis, Semwyna reblobis, qalisa da mamakacis, yvela xalx-
is, eTnikuri, erovnuli da religiuri jgufebis, maT 
Soris, mkvidri mosaxleobis warmomadgenelTa mimarT 
Tanasworobisa da megobrobis suliskve TebiT bavSvis 
Segnebuli cxovrebi saTvis momzadebisaken;

e)   garemosadmi pativiscemis suliskveTebiT bavSvis aRz-
rdisaken.

ganaTlebis mizani

ganaTleba mimarTuli unda iyos 
bavSvis pirovnebis, misi niWis, go-
nebrivi da fizikuri SesaZleblo-
bebis maqsimalurad ganviTare-
bisaken. ganaTlebam unda moamza-
dos bavSvi Tavisufal sazoga-
doebaSi aqtiuri cxovrebisaTvis, 
Caunergos mSob lebisadmi, Tavisi 
kulturuli TviTmyofadobis, 
enisa da faseulobebisadmi pati-
viscema, aseve sxvaTa kulturuli 
tradiciebisa da faseulobebi-
sadmi pativiscema.
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2. winamdebare an 28-e muxlis arc erTi nawili ar zRu-
davs calkeuli pirebisa da organoebis Tavisuflebas, 
Seqmnan saswavlo dawesebulebebi da uxelmZRvanelon 
maT winamdeba re muxlis pirvel punqtSi mocemuli 
principebis mudmivi dacvisa da im moTxovnis gaTval-
iswinebiT, rom aseT saswavlo dawesebulebebSi miRebu-
li ganaTleba Seesabamebodes saxel mwifos mier dadge-
nil minimalur normebs.

muxli 30

im saxelmwifoebSi, sadac arseboben eTnikuri, religi-
uri an enobrivi umciresobebi an pirebi, romlebic mkvidr 
mosaxleobas miekuTvnebian, bavSvs, romelic aseT umcire-
sobas an mkvidr mosaxleobas miekuTvneba, ar SeiZleba uari 
eTqvas uflebaze, rom Tavisi jgufis sxva wevrebTan erTad 
eziaros sakuTar kulturas, aRiaros Tavisi religia da 
Seasrulos misi wes-Cveulebebi, agreTve gamoiyenos mSob-
liuri ena.

muxli 31

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom bavSvs gaaCnia 
dasvene bisa da Tavisufali drois qonis ufleba, 
misi asaki saTvis Sesaferis TamaSobebsa da gasarTob 
RonisZiebeb Si monawileobis ufleba, agreTve ufleba, 
Tavisuflad mona wileobdes kultu rul cxovrebaSi, 
eziaros xelovnebas.

2. monawile saxelmwifoebi pativs scemen da axaliseben 
bavSvis uflebas, yovelmxrivi monawileoba miiRos 

bavSvebi, romlebic 
ganekuTvnebian erovnul 
umciresobas an mkvidr 
mosaxleobas

bavSvs, romelic ganekuTvneba 
erovnul umciresobas an mkvidr 
mosaxleobas, ufleba aqvs ezia-
ros sakuTar kulturas, aRiaros 
Tavisi religia da isargeblos de-
daeniT.

Tavisufali dro, dasveneba 
da kulturuli cxovreba

bavSvs aqvs ufleba sargeblobdes 
Tavisufali droiT, aqvs dasvene-
bis, TamaSis, kulturul RonisZi-
ebebSi monawileobis ufleba.
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kulturul da SemoqmedebiT cxovrebaSi, xels uwyoben 
misTvis saTanado da Tanaswori SesaZleblobebis Se-
qmnas kulturuli da Semoqmede biTi saqmianobisaTvis, 
Tavisufali droiT sargeblobisa da dasvenebisaTvis.

muxli 32

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, 
daculi iyos ekonomikuri eqspluataciisa da nebis-
mieri iseTi samuSaos Sesrulebisagan, romelic Sei-
Zleba emuqrebodes mis janmrTelobas da xels uSlides 
ganaTlebis miRebaSi, an zians ayenebdes mis janmrTe-
lobas, fizikur, gonebriv, sulier, moralur da so-
cialur ganviTarebas.

2. monawile saxelmwifoebi Rebuloben sakanonmdeb-
lo, adminis traciul da socialur zomebs, atareben 
RonisZiebebs ganaT lebis sferoSi, raTa ganxorcieldes 
winamdebare muxli. am mizniT, xelmZRvaneloben ra sxva 
saerTaSoriso dokumentebis Sesabamisi debulebebiT, 
monawile saxelmwifoebi, kerZod:

a) adgenen samuSaoze miRebis minimalur asaks an mini-
malur asakebs;

b) gansazRvraven samuSao dRis xangrZlivobasa da Sromis 
pirobeb Tan dakavSirebul aucilebel moTxovnebs;

g) iTvaliswineben sasjelis Sesabamis saxeobebs an sxva san-
qciebs winamdebare muxlis efeqturi ganxorcielebis 
uzrunvel sayofad.

bavSvis Sroma

bavSvs ufleba aqvs daculi iyos 
iseTi samuSaos Sesrulebisagan, 
romelic SeiZleba saziano aR-
moCndes misi janmrTelobi saTvis, 
xels uSlides bavSvs ga naTlebis 
miRebaSi, saerTod, ganviTare-
baSi. saxelmwifo val debulia 
gansaz Rvros samuSaoze miRebis 
minimaluri asaki da Sro miT pi-
robebTan dakavSirebuli aucile-
beli moTxovnebi. 
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muxli 33

monawile saxelmwifoebi Rebuloben yvela aucilebel 
zomas, sakanonmdeblo, administraciuli da socialuri 
zomebis CaTvliT, agreTve RonisZiebebs ganaTlebis sf-
eroSi, raTa daicvan bavSvebi Sesabamisi saerTaSoriso 
xelSekrulebebiT gansazRvru li narkotiku li saSuale-
bebisa da fsiqotropuli nivTierebebis ukanono xmarebi-
sagan da ar dauSvan bavSvebis gamoyeneba am nivTierebaTa 
kanonsawinaaR mdego warmoebaSi an vaWrobaSi.

muxli 34

monawile saxelmwifoebi valdebulebas kisruloben, da-
icvan bavSvi seqsualuri eqspluataciis da seqsualuri 
cdunebis yvela formisa gan. am mizniT monawile saxelm-
wifoebi, kerZod, ormxriv da mravalmxriv erovnul do-
neebze Rebuloben yvela aucilebel zomas, raTa Tavidan 
aicilon:

a) bavSvis dayolieba nebismier ukanono seqsualur qmede-
baze an bavSvis iZuleba, monawileobdes aseT qmedebaSi;

b) eqspluataciis mizniT bavSvis gamoyeneba prostitu-
ciaSi an sxva ukanono seqsualur praqtikaSi;

g) eqspluataciis mizniT bavSvis gamoyeneba pornogra-
fiasa da pornografiul masalebSi.

muxli 35

monawile saxelmwifoebi erovnul, ormxriv da mravalmxriv 
doneebze Rebuloben yvela aucilebel zomas, raTa Tavi-

narkotikul nivTierebaTa 
ukanono gamoyeneba

bavSvs ufleba aqvs daculi iyos 
narkotikuli da fsiqotro-
puli nivTierebebis ukanono 
gamoyenebi sagan, aseve amgvar niv-
TierebaTa warmoebasa da gavr-
celebaSi monawileobisagan. 

seqsualuri eqspluatacia 

saxelmwifo valdebulia daicvas 
bavSvi seqsualuri eqspluataci-
isagan da seqsualuri cdunebis 
yvela formisagan, prostituci-
isa da pornografiis CaTvliT.

vaWroba, kontrabanda da 
gataceba

saxelmwifos movaleobaa miiRos 
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dan aicilon bavSvTa motaceba, bavSvebiT vaWroba an maTi 
kontra banda nebismieri miznebiT da nebismieri formiT.

muxli 36

monawile saxelmwifoebi bavSvs icaven eqspluataciis yve-
la sxva formisagan, romelic zians ayenebs bavSvis keTil-
dReobis nebismier aspeqts.

muxli 37

monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom:

a) arc erTi bavSvi ar iyos wamebis, saerTod, sastiki, 
araada mianuri an Rirsebis Semlaxveli mopyrobis an 
sasjelis msxverpli. arc sikvdiliT dasja, arc mudmivi 
patimroba, romelic ar iTvalis winebs ganTavisufleb-
is SesaZleblobas, ar SeiZleba Seefardos 18 wlamde 
asakis pirTa mier Cadenil danaSaulebebs;

b) arc erT bavSvs ar aRekveTos Tavisufleba ukanonod 
an TviTne burad. bavSvis dapatimreba, dakaveba an cix-
eSi moTavseba xorci eldeba kanonis Tanaxmad da ganix-
ileba, rogorc mxolod ukiduresi zoma rac SeiZleba 
naklebi periodis ganmavlobaSi.

g) yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs epyrobodnen hu-
manurad da pirovnebis ganuyreli Rirsebis pativis-
cemiT, ise, rom gaTvalis winebuli iyos misi asakis 
pirTa moTxovnilebebi. kerZod, yoveli Tavisufle-
baaRkveTili bavSvi unda gancalkevdes ufrosebisagan, 
Tu ar miiCneva, rom bavSvis yvelaze WeSmariti inter-
esebisaTvis amis gakeTeba ar aris saWiro; bavSvs unda 

yvela aucilebeli zoma, raTa 
Tavidan iqnes acilebuli bavSve-
bis motaceba, bavSvebiT vaWroba 
da maTi kontrabanda.

eqspluataciis sxva formebi 

saxelmwifo valdebulia daicvas 
bavSvi yvela saxis eqspluataci-
isagan, romelic emuqreba bavSvis 
keTildReobas da romelic ar 
aris aRniSnuli konvenciis 32-e, 
33-e, 34-e da 35-e muxlebSi.

wameba da Tavisuflebis 
aRkveTa

arc erTi bavSvi ar SeiZleba iyos 
wamebis, sastiki mopyrobis an 
sasjelis msxverpli, ukanono 
dakavebis an Tavisuflebis aRkve-
Tis obieqti. arc sikvdiliT das-
ja, arc mudmivi patimroba, rome-
lic ar iTvaliswinebs ganTavi-
suflebis SesaZleblobas, ar 
SeiZleba Seefardos 18 wlamde 
asakis pirTa mier Cadenil danaSa-
ulebebs. yoveli Tavisufleba-
aRkveTili bavSvi unda gancal-
kevdes ufrosebisagan, Tu ar 
mi iCneva, rom bavSvis yvelaze 
WeSma riti interesebisaTvis amis 
gake Teba ar aris saWiro. Tavisuf-
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hqondes ufleba, kav Siri iqonios Tavis ojaxTan mimow-
eris an Sexvedrebis formiT, gansa kuTrebul garemoe-
baTa gamoklebiT;

d) yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs hqondes ufleba, 
dauyoneb liv miiRos samarTlebrivi da sxva Sesabamisi 
daxma reba, agreTve ufleba, gaaprotestos misi Tav-
isuflebis aRkveTis kanoniereba sasamarTlos an sxva 
kompetenturi damoukidebeli da miuker Zo e beli or-
ganos winaSe da rom maT dauyonebliv gamoitanon gada-
wyvetileba nebismieri aseTi procesualuri qmedebis 
Taoba ze.

muxli 38

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, pativi 
scen SeiaraRebuli konfliqtebis dros maT mimarT 
Zalis mqone saerTaSoriso humanitaruli samarTlis 
bavSvebTan dakavSire bul normebs da uzrunvelyon 
maTi dacva.

2. monawile saxelmwifoebi iReben yvela SesaZlo zomas, 
raTa uzrunvelyon, rom 15 wels miuRweveli pirebi 
pirdapir ar monawileobdnen samxedro moqmedebeb-
Si.

3. monawile saxelmwifoebi Tavs ikaveben TavianT Seiara-
Rebul ZalebSi yvela im piris gawvevisagan, romelTac 
ar miuRweviaT 15 wlis asakisaTvis. 15 wels gadacile-
bul im pirTa gawvevisas, romelTac jer ar Sesrulebi-
aT 18 weli, monawile saxelmwifoebi cdiloben SearCion 
ufro asakovani pirebi.

lebaaRkveTil bavSvs unda hqon-
des ufleba miiRos samarTleb-
rivi an sxva saxis daxmareba, kav-
Siri iqonios Tavis ojaxTan;

SeiaraRebuli konfliqtebi

monawile saxelmwifoebi unda 
iRebdnen yvela SesaZlo zomas, 
raTa uzrunvelyon, rom 15 wels 
miuRweveli pirebi pirdapir ar 
monawileobdnen samxedro moqme-
debebSi. 15 wlis asaks miuRweve li 
arc erTi bavSvi ar SeiZleba gai-
wvion SeiaraRebul ZalebSi.
saerTaSoriso humanitaruli sa-
marTlis winaSe Tavisi valdebu-
lebebis Sesabamisad, monawile 
saxelmwifoebi movaleni arian 
miiRon yvela aucilebeli zoma 
SeiaraRebul konfliqtebSi mox-
vedril bavSvTa dacvisa da movla-
patronobis uzrunvelsa yofad.
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4. SeiaraRebuli konfliqtebis dros samoqalaqo mosax-
leobis dacvasTan dakavSirebuli saerTaSoriso hu-
manitaruli samar Tlis winaSe Tavisi valdebulebebis 
Sesabamisad, monawile saxelmwi foebi movaleni arian 
miiRon yvela aucilebeli zoma SeiaraRebul kon-
fliqtebSi moxvedril bavSvTa dacvisa da movla-pa-
tronobis uzrunvelsayofad.

muxli 39

monawile saxelmwifoebi yvela zomas iReben, raTa xeli 
Seuwyon im bavSvis fizikur da fsiqologiur gajansaRe-
bas da socialur reinteg racias, romelic nebismieri saxis 
ugulebelyofis, eqsplu ataciis an borotad gamoyenebis, 
wamebis, sastiki, araadamianuri da Rirsebis Semlaxveli 
mopyrobis, sasjelis an SeiaraRe buli konfliqtis msxver-
plia. aseTi gajansaReba da reintegracia unda xorciel-
debodes bavSvis janmrTelobis, sakuTari Tavis pativis-
cemisa da Rirsebis grZnobis SenarCunebis uzrunvelmyof 
pirobebSi.

muxli 40

1. monawile saxelmwifoebi cnoben yoveli bavSvis ufle-
bas, romel mac, rogorc Tvlian, daarRvia sisxlis sa-
marTlis kanonmdeb loba, bralad edeba misi darRveva 
an aRiarebulia mis damrRvevad, rom misdami mopy-
roba xels uwyobdes misi Rirsebisa da sakuTari mniS-
vnelovnebis grZnobis ganviTarebas, ganumtkicebdes 
mas adamia nis uflebebisadmi da sxvaTa ZiriTa di Tav-
isuflebebisadmi pativis cemas, iTvaliswinebdes bavS-

reabilitacia

saxelmwifo valdebulia, rom Se-
iaraRebuli konfliqtis, wamebisa 
Tu sxvagvari Zaladobis, cudi 
mopyrobisa Tu eqspluataciis 
msxverpli bavSvi uzrunvelyos 
Sesabamisi mkurnalobiT misi 
gamo janmrTelebisa da socialu-
ri integraciis mizniT.

samarTlebrivi zomebi 
kano nisdamrRvev 
arasrulwlovan Ta mimarT

bavSvs, romelmac kanoni daarRvia, 
ufleba aqvs moeqcnen imgvarad, 
rom xeli Seewyos misi Rirsebis 
grZnobis gaZlierebas, gaTvalis-
winebuli iqnes bavSvis asaki da 
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vis asaks da misi reintegraciis, sazoga doebaSi mis 
mier sasargeb lo rolis SesrulebisaTvis xelSewyo bis 
sasurvelobas.

2. am mizniT da saerTaSoriso dokumentebis Sesabamisi 
debulebe bis gaTvaliswinebiT monawile saxelmwifoe-
bi, kerZod, uzrunvel yofen, rom:

a) arc erTi bavSvi ar iTvlebodes sisxlis samarTlis 
kanonmdeb lobis damrRvevad, mas bralad ar daedos 
misi darRveva da is ar iqnes aRiarebuli damnaSaved im 
qmedebis an arqmedebis mizeziT, romlebic maTi Cadenis 
dros ar iyo akrZaluli erovnuli an saerTaSoriso sa-
marTliT;

b) yovel bavSvs, romelmac, rogorc Tvlian, daarRvia 
sisxlis samarTlis kanonmdebloba, an brali edeba mis 
darRvevaSi, hqondes, sul cota, Semdegi garantiebi:

I) udanaSaulobis prezumpcia, sanam misi danaSauli ar 
iqneba damtkicebuli kanonis Sesabamisad;

II) misi dauyovnebeli da uSualo informireba - 
aucileblo bis SemTxvevaSi ki informireba mSoblebis 
an kanonieri meurveebis meSveobiT - misTvis wayenebuli 
braldebis Sesaxeb da samar Tlebrivi an sxva aucile-
beli daxmarebis miReba Tavisi dacvis momzadebisa da 
ganxorcielebisaTvis;

III) kompetenturi, damoukidebeli an miukerZoebeli or-
ganos an sasamarTlo organos mier samarTliani ganx-
ilvis Sede gad gansaxilvel sakiTxze dauyovnebeli 
gadawyvetilebis miReba kanonis Tanaxmad, advokatis an 
sxva Sesabamisi piris Tandaswre biT da, Tuki es ar ewi-
naamRdegeba bavSvis yvelaze WeSmarit interesebs, misi 

mis mimarT ganxorcielebuli 
nebismie ri qmedeba mimarTuli iyos 
sazo gadoebaSi misi integrirebi-
saken. bavSvs ufleba aqvs isargeb-
los mTeli rigi garantiebiT, 
aseve samarTlebrivi da sxva saxis 
daxmarebiT dacvis dros. aras-
rulwlovanebTan mimarTebaSi Se-
Zlebisamebr Tavidan unda iqnes 
acilebuli sasamarTlo ganxilva 
da Tavisuflebis aRmkveT Ronis-
ZiebaTa ganxorcieleba.
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asakis an misi mSoble bis an kanonieri meurvee bis mdgo-
mareobis gaTvaliswinebiT;

IV) bavSvis dacva Cvenebis micemis an danaSaulis aRiarebis 
mizniT masze Zaldatanebis moxdenisagan; braldebis 
mowmeTa Cvenebebis Seswavla damoukideb lad, an sxva 
pirTa daxmarebiT da dacvis mowmeTa Tanasworuflebi-
ani monawileobisa da maTi Cvenebebis Seswavlis uzrun-
velyofa;

V) Tu iTvleba, rom bavSvma daarRvia sisxlis samarTlis 
kanon mdebloba, zemdgomi kompetenturi, damoukide-
beli da miuker Zoebeli organos an sasamarTlo orga-
nos mier kanonis Tanaxmad Sesabamisi gadawyvetilebis 
da masTan dakavSirebiT miRebuli nebismieri RonisZie-
bis xelaxali ganxilva;

VI) Tarjimnis ufaso daxmareba, Tu bavSvs ar esmis 
gamoyenebu li ena an ver laparakobs am enaze;

VII) misi piradi cxovrebis sruli pativiscema saqmis garCe-
vis yvela stadiaze.

3. monawile saxelmwifoebi cdiloben xeli Seuwyon im 
bavSveb Tan uSualo damokidebulebis mqone kanonebis, 
procedurebis, organoe bisa da dawesebulebebis Camoy-
alibebas, romlebmac, rogorc iTvleba, daarRvies 
sisxlis samarTlis kanonmdeblo ba, bralad edebaT 
misi darRveva an aRiarebuli arian  mis damrRvevebad 
da,  kerZod:

a) minimaluri asakis dadgenas, romlis miRwevamdec, 
rogorc iTvleba, bavSvebs ara aqvT sisxlis samarTlis 
kanonmdeblo bis darRvevis unari;
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b) roca es aucilebeli da sasurvelia, aseTi  bavSvebis 
mimarT zomebis miRebas sasamarTlo ganxilvis gareSe, 
adami a nis uflebaTa da samarTlebrivi garantiebis 
sruli dacviT;

4. aucilebelia iseTi  sxvadasxvagvari RonisZiebebi, 
rogoricaa movla, meurveobisa da meTvalyureobis 
debuleba, sakonsul tacio momsaxureba, gamosacdeli 
vadis daniSvna, aRzrda, swavlebisa da profesiuli 
momzadebis programebi da movlis iseTi formebi, rom-
lebic dawesebulebebSi movlas SeiZleba Seenacvlos. 
am RonisZiebaTa mizania bavSvisadmi imgvari mopyrobis 
uzrunvelyofa, rogoric Seesabameba bavSvis keTil-
dReobis interesebs, agreTve mis mdgomareobas da da-
naSaulis xasiaTs.

muxli 41

winamdebare konvencia ar abrkolebs imgvar debulebaTa 
ganxor cielebas, romlebic yvelaze metad uwyobs xels 
bavSvis ufleba Ta realizacias da SeiZleba dafiqsirebuli 
iyos:

a) monawile saxelmwifos kanonSi;

an

b) mocemuli saxelmwifos mimarT moqmedi saerTaSoriso 
samarTlis normebSi.

umaRles normaTa 
prioritetuloba

im SemTxvevvaSi, Tu monawile 
saxelmwifoTa Sida kanonmdeb-
lobiT an am saxelmwifoSi moqme-
di saerTaSoriso samarTlebrivi 
aqtebiT gaTvaliswinebulia nor-
mebi, romlebic ufro metad uwyo-
ben xels bavSvis uflebebis dacvis 
uzrun velyofas mocemul kon-
venciasTan SedarebiT, gamoiye -
neba swored is normebi, romlebic 
ukeT gamoxatavs da icavs bavSvis 
yvelaze WeSmarit interesebs.
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nawili II

muxli 42

monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, saTanado 
da qmediTi saSualebebis gamoyenebiT farTo informacia 
miawodon rogorc moz rdilebs, aseve bavSvebs konvenciis 
principebisa da debulebebis Taobaze.

muxli 43

1. monawile saxelmwifoebis mier winamdebare konvenciis 
Sesabamisad aRebuli valdebulebebis SesrulebaSi 
miRweuli progresis ganxilvis mizniT fuZndeba bavS-
vis uflebebis komiteti, romelic asrulebs qvemoT mi-
TiTebul funqciebs.

2. komiteti Sedgeba aTi eqspertisagan, romlebsac aqvT 
maRali zne obrivi Tvisebebi da kompetenturad arian 
aRiarebulni winamdebare konvenciiT mocul sferoSi. 
komitetis wevrebs irCeven monawile saxelmwifoebi Ta-
vianT moqalaqeTa Soris da isini warmodgenilni arian 
damoukidebel pirovnebaTa statusiT, amasTan, yura-
dReba maxvildeba samarTlian geografiul ganawile-
baze, agreTve ZiriTad samarTlebriv sistemebze.

3. komitetis wevrebi airCevian monawile saxelmwifoebis 
mier wamoyenebul, siaSi Setanil pirTagan faruli ken-
WisyriT. yovel monawile saxelmwifos SeuZlia wamoay-
enos erTi piri Tavisi moqalaqeebidan.

konvenciis ganxorcieleba 
da ZalaSi Sesvla

konvenciis 42-54 muxlebis ZiriTa-
di debulebebia:

(I) yoveli monawile saxelm wifo 
valdebulia farTod gaacnos 
rogorc ufrosebs, ise bavS-
vebs mocemuli kon ven ciiT 
gaTvalis winebuli uflebebi.

(II) konvenciis Tanaxmad iqmneba 
spe cialuri organo - bavS-
vis uf lebebis komiteti aTi 
eqsper tis SemadgenlobiT, 
romelic ganixilavs monawi-
le saxelmwi foTa mier war-
dge nil angari Sebs konven ciis 
ganxorcieleba Si miR weu li 
progresis Taoba ze. monawile 
saxelmwifoebi valdebulni 
arian warudgi non komitets 
amgvari moxsenebebi rati-
fikaciidan ori wlis Sem deg 
da yoveli momdevno xuTi 
wlis ganmav lo baSi. konvencia 
ZalaSi Sedis - da Sesabamisad 
iqmne ba komiteti - mas Semdeg, 
rac konvencia ratificire-
buli iqneba oci saxelm wi fos 
mier. 
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4. komitetSi pirveli arCevnebi tardeba winamdebare kon-
venciis ZalaSi Sesvlidan araugvianes eqvsi Tvisa, Sem-
dgom ki - or weliwadSi erTxel. yovel arCevnebamde 
oTxi TviT adre mainc gaerTianebuli erebis orga-
nizaciis generaluri mdivani monawile saxelmwifoebs 
mimarTavs weriliT da sTavazobs maT wamoayenon Ta-
vianTi kandidaturebi ori Tvis vadaSi. Semdeg gener-
aluri mdivani anbanis rigis mixedviT adgens amgvarad  
dasaxelebuli yvela kandidatis sias, miuTiTebs ra 
monawile saxelmwifoebs, romlebmac wamoayenes es 
pirebi, da am sias warudgens winamdebare konvenciis 
monawile saxelmwifoebs.

5. arCevnebi tardeba monawile saxelmwifoTa TaTbirze, 
rome lic moiwveva generaluri mdivnis mier gaer-
Tianebuli erebis organiza ciis centralur daweseb-
ulebebSi. am TaTbirze, sadac monawile saxelmwifoTa 
ori mesamedi qmnis qvorums, komitetis Semadgenlo baSi 
arCeulad CaiTvlebian is kandidatebi, romlebic mi-
iReben damswre da xmis micemaSi monawile saxelmwifo-
Ta warmomadgenle bis xmaTa absolutur umravlesobas.

6. komitetis wevrebi airCevian oTxwliani vadiT. maT aqvT 
ufleba, xelaxla iqnen arCeuli maTi kandidature-
bis ganmeorebiT dasaxe lebis SemTxvevaSi. pirvel ar-
CevnebSi arCeuli xuTi wevris uflebamosilebis vada 
mTavrdeba orwliani periodis bolos; pirveli ar-
CevnebisTanave am xuT wevrs wilisyriT gansazRvravs 
TaTbiris Tavmjdomare.

7. komitetis romelime wevris sikvdilis an gadadgomis 
SemTxvevaSi, an Tu mas raime mizeziT aRar SeuZlia 
Seasru los komitetis wevris movaleobebi, am wevris wa-

(III) monawile saxelmwifoebi 
valdebulni arian sakuTar 
qveynebSi uzrunvelyon Tavi-
anT moxsenebaTa farTo saja-
rooba.

(IV) komitets SeuZlia moiTxo vos 
bavSvTa uflebebTan dakav-
Sire bul calkul sa kiTx Ta 
Sesas wavlad sagange bo kvl-
evaTa Ca tareba da mopovebul 
masalaTa gacnoba dainter-
esebuli mona wile saxelmwi-
fosaTvis an ga erTia nebuli 
erebis organi za ciis gener-
aluri asamb lei saT  vis. 

(V) `konvenciis ganxorcielebi-
saTvis efeqturi xelSewyo-
bisa da winamdebare konven-
ciiT mocul sferoSi saerTa-
Soriso TanamSromlobis waxa-
lisebis mizniT@~ speciali ze-
bul dawese bulebebs, rogo-
rebicaa Sromis saerTaSoriso 
organizacia (ILO), janmrTe-
lobis dacvis msoflio or-
ganizacia (WHO HO), gaeros 
ganaTlebis, mecnie re bisa 
da kulturis organizacia 
UN(UNESCO O), da gaeros bavSvTa 
fondi (UNICEFEF), ufleba aqvT 
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momyenebeli monawile saxelmwifo Tavis moqalaqeTagan 
darCenili vadisaTvis niSnavs sxva eqsperts, komitetis 
mier misi mowonebis SemTxvevaSi.

8. komiteti adgens proceduris sakuTar wesebs.

9. komiteti Tavis Tanamdebobis pirebs irCevs ori wlis 
vadiT.

10. komitetis sesiebi, rogorc wesi, tardeba gaerTianeb-
uli erebis organizaciis centralur dawesebule-
bebSi an komite tis mier gansazRvrul nebismier sxva 
Sesaferis adgilas. komite ti, rogorc wesi, Tavis ses-
iebs atarebs yovelwliu rad. komitetis sesiebis xangr-
Zlivoba ganisazRvreba da aucileblobis SemTxvevaSi 
icvleba winamdebare konvenciis monawile saxelmwifo-
Ta TaTbirze generaluri asambleis TanxmobiT.

11. gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri mdi-
vani gamoyofs aucilebel personalsa da materialur 
saSuale bebs, raTa komitetma, winamdebare konvenciis 
Sesabamisad, efeqturad ganaxorcielos Tavisi fun-
qciebi.

12. winamdebare konvenciis Sesabamisad dafuZnebuli 
komitetis wevrebi gaerTianebuli erebis organizaci-
is saxsrebidan Rebu loben generaluri asambleis mier 
dawesebul anazRaurebas generaluri asambleis mier 
dadgenili wesiTa da pirobebiT.

muxli 44

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, 
gaerTianebu li erebis organizaciis generaluri mdi-

monawileoba miiRon komite-
tis sxdomebSi. specialize-
bul da wesebulebebs, nebis-
mier sxva organizaciasTan 
erTad, rome lic `kompe ten-
turad~ iTvleba, gaeroSi 
konsultaciuri sta tusis 
mqone arasamTavrobo organi-
zaciebis, rogoricaa gae ros 
ltolvilTa umaRlesi komi-
sariati (UNHCR), CaT vliT, 
ufleba aqvT komitets war-
udginon Sesabamisi in forma-
cia da rekomendacia kon-
venciis ganxorcielebasTan 
dakavSire biT.
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vnis meSveobiT komitets warudginon moxsenebebi maT 
mier miRebuli zomebis Sesaxeb konven ciiT ganmtkice-
bul uflebaTa damkvidrebisa da am sferoSi miRwe ul 
progresTan dakavSirebiT:

a) monawile saxelmwifosaTvis konvenciis ZalaSi Sesvli-
dan ori wlis vadaSi;

b) yovel momdevno xuT weliwadSi;

2. winamdebare muxlis mixedviT wardgenil moxsenebebSi 
miTiTe bulia faqtorebi da sirTuleebi, Tuki aseTi 
arsebobs, romlebic zemoqmedebs am konvenciis valdeb-
ulebaTa Sesru lebis xarisxze. moxsenebebi agreTve Se-
icavs sakmaris informa cias imisaTvis, raTa komiteti-
saTvis sruliad  gasagebi iyos, rogor moqmedebs kon-
vencia mocemul qveyanaSi.

3. monawile saxelmwifos, romelic komitets warud-
gens yovlis momcvel pirvelad moxsenebas, ar sWird-
eba winamdebare muxlis 1b punqtis mixedviT wardgenil 
Semdgom moxsenebebSi gaimeoros adre gadmocemuli 
ZiriTadi informacia.      

4. komitets SeuZlia monawile saxelmwifos mosTxovos 
damatebiTi informacia, romelic exeba winamdebare 
konvenciis ganxorciele bas.

5. moxsenebebi komitetis saqmianobis Sesaxeb ekonomikuri 
da socia luri sabWos meSveobiT or weliwadSi erTxel 
wared gineba generalur asambleas.

6. monawile saxelmwifoebi sakuTar qveynebSi uzrunve-
lyofen TavianTi moxsenebebis farTo sajaroobas.
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muxli 45

konvenciis ganxorcielebisaTvis efeqturi xelSewyobisa 
da winamdeba re konvenciiT mocul sferoSi saerTaSoriso 
TanamSrom lobis waxalisebis mizniT:

a) specializebul dawesebulebebs, gaerTianebuli ereb-
is  orga nizaciis bavSvTa fonds, gaerTianebuli erebis 
organizaciis sxva organoebs ufleba aqvT warmodge-
nilni iyvnen winamdeba re konven ciis iseTi debulebe-
bis ganxorcielebis Sesaxeb sakiTxTa ganxil vaSi, rom-
lebic maT uflebamosilebaSi Sedis. mizanSewonilad 
miCnevis SemTxvevaSi komitets SeuZlia specializebul 
dawesebu lebebs, gaerTianebuli erebis organizaciis 
bavSvTa fondsa da sxva kompetentur organoebs Ses-
Tavazos, warmoadginon eqspertTa daskvna konvenci-
is ganxorcielebis Taobaze im sferoebSi, romle bic 
Sedis maTi Sesabamisi uflebamosilebis farglebSi. 
komitets SeuZ lia specializebul dawesebulebebs, 
gaerTianebuli erebis  organizaciis bavSvTa fondsa 
da gaerTianebuli erebis  or ganizaciis sxva organoebs 
sTxovos, warmoadginon moxsenebe bi konvenciis ganxor-
cielebis Sesaxeb im dargebSi, romlebic maTi saqmiano-
bis sferoSi Sedis;

b) mizanSewonilad miCnevis SemTxvevaSi komiteti 
specialize bul dawesebulebebSi,  gaerTianebuli ere-
bis  organizaciis bavSvTa fondsa da sxva kompetentur 
organoebSi gadagzavnis monawile saxelmwifoebis neb-
ismier moxsenebas, romelic Seicavs Txovnas teqnikuri 
konsultaciis an daxmarebis Sesa xeb, an miuTiTebs mis 
saWiroebaze, agreTve komitetis SeniSvne bsa da wina-
dadebebs msgavsi Txovnisa da miTiTebebis Taobaze.
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g)  komitets SeuZlia rekomendacia gauwios generalur 
asambleas, winadadeba misces generalur mdivans, 
raTa man asambleis saxeliT Caataros kvleva calkuli 
sakiTxebis Sesaswavlad, romlebic bavSvTa uflebebs 
exeba.

d) komitets SeuZlia waradginos winamdebare konvenciis 
44-e da 45-e muxlebis Sesabamisad miRebul informa-
ciaze dayrdnobili zogadi xasiaTis winadadebebi da 
rekomendaci ebi. aseTi zogadi xasiaTis winadadebebi 
da rekomendaciebi egzavneba nebismier dainterese-
bul monawile saxelmwifos da ecnobeba generalur 
asambleas monawile saxelmwifoTa SeniSvnebTan erTad, 
Tuki aseTi ram arsebobs.

nawili III.

muxli 46.

winamdebare konvencia Riaa yvela saxelmwifos mier 
xelmosa werad.

muxli 47.

winamdebare konvencia eqvemdebareba ratifikacias. sara-
tifikacio sigelebi Sesanaxad bardeba gaerTianebuli ere-
bis  organizaciis generalur mdivans.
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muxli 48.

winamdebare konvencia Riaa masTan nebismieri saxelmwifos 
SeerTebi saTvis. dokumentebi SeerTebis Sesaxeb bardeba 
gaerTianebuli erebis  organizaciis generalur mdivans.

muxli 49.

1. winamdebare konvencia ZalaSi Sedis gaerTianebuli 
erebis  organi zaciis generaluri mdivnisaTvis meoce 
saratifikacio sigelis an SeerTebis Sesaxeb dokumen-
tis Sesanaxad Cabarebidan ocdameaTe dRes.

2. yoveli saxelmwifosaTvis, romelic winamdebare kon-
venciis ratificirebas moaxdens an mas SeuerTdeba 
meoce saratifika cio sigelis an SeerTebis Sesaxeb do-
kumentis Sesanaxad Cabarebis Semdeg, winamdebare kon-
vencia ZalaSi Sedis aseTi saxelmwifos mier misi sara-
tifikacio sigelis an SeerTebis Sesaxeb dokumentis 
Sesanaxad Cabarebidan ocdameaTe dRes.

muxli 50.

1. nebismier monawile saxelmwifos SeuZlia Sesworebis 
SeTavazeba da wardgena gaerTianebuli erebis  orga-
nizaciis generaluri mdivnisaTvis. amis Semdeg gen-
eraluri mdivani Sesworebas warud gens monawile 
saxelmwifoebs TxovniT - miuTiTon, mxars uWeren Tu 
ara am winadadebis gansaxilvelad da kenWis sayrelad 
mona wile saxelmwifoebis konferenciis mowvevas. Tu 
aseTi Setyobi nebis miRebidan oTxi Tvis ganmavlobaSi 
monawile saxelmwifoebis Tundac erTi mesamedi mainc 
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mxars dauWers aseT konferencias, generaluri mdivani 
iwvevs am konferencias gaerTianebuli erebis  orga-
nizaciis egidiT. am konferenciaze damswre da kenWi-
syraSi monawile saxelmwifoTa umravlesobis mier 
miRebuli Sesworeba dasamtkiceblad waredgineba gen-
eralur asambleas.

2. winamdebare muxlis pirveli punqtis Sesabamisad miReb-
uli Sesworeba ZalaSi Sedis gaerTianebuli erebis or-
ganizaciis generaluri asambleis mier misi damtkiceb-
isa da monawile saxelmwifoTa ori mesamedis momcveli 
umravlesobis mier misi miRebis Semdeg.

3. Sesworeba ZalaSi SesvlisTanave xdeba savaldebulo 
im monawile saxelmwifoebisaTvis, romlebmac igi mi-
iRes, sxva monawile saxelmwifoebisaTvis ki savalde-
bulo rCeba winam debare konven ciis debulebebi da ne-
bismieri wina Sesworeba, romelic maT mier aris miRe-
buli.

muxli 51.

1. gaerTianebuli erebis  organizaciis generaluri mdi-
vani Rebulobs da yvela saxelmwifos ugzavnis rati-
fikaciis an SeerTebis momentSi saxelmwifos mier ga-
keTebuli SeniSvnebis teqsts.

2. ar daiSveba SeniSvna, romelic SeuTavsebelia winamde-
bare konvenciis miznebTan da amocanebTan.

3. SeniSvnebis moxsna SesaZlebelia nebismier dros 
gaerTianebu li erebis  organizaciis generaluri 
mdivnisaTvis Sesabamisi Setyobinebis gagzavnis gziT, 
romelic Semdeg amis Taobaze acnobebs yvela saxelmwi-
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fos. aseTi Setyobineba ZalaSi Sedis generaluri mdi-
vnis mier misi miRebis dRidan.

muxli 52.

nebismier monawile saxelmwifos SeuZlia winamdebare kon-
venciis denonsireba gaerTianebuli erebis  organizaciis 
generaluri mdivnisaTvis werilobiTi Setyobinebis gagza-
vnis gziT. denonsi reba ZalaSi Sedis generaluri mdivnis 
mier Setyobinebis miRebidan erTi wlis gasvlis Semdeg.

muxli 53.

gaerTianebuli erebis  organizaciis generaluri mdivani 
iniSneba winamdebare konvenciis depozitarad.

muxli 54.

winamdebare konvenciis dedani, romlis inglisuri, ar-
abuli, espanuri, Cinuri, rusuli da franguli teqstebi 
Tanabrad avTentikuria, Sesanaxad bardeba gaerTianebuli 
erebis  organizaciis generalur mdivans.

ris dasamowmebladac qvemore xelismomwerni, TavianTi Se-
sabamisi mTavrobebis mier saTanado rwmunebiT aRWurvili 
sruluflebiani warmomadgenlebi, xels aweren winamdebare 
konvencias.



 

 
 

„გეითქიფინგის“ პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპები 

 

1.1. „გეითქიფინგი” გულისხმობს 24 საათიან ზრუნვაში ბავშვების განთავსების/გამოსვლის კონტროლს. 24 

საათიანი ზრუნვა მოიცავს შემდეგ მომსახურებებს: 

1.1.1. მინდობით აღზრდა; 

1.1.2. მცირე საოჯახო ტიპის სახლი; 

1.1.3. ბავშვთა სახლი; 

1.2.  „გეითქიფინგი”  შეთანხმებული ღონისძიებების ერთობლიობაა, რომელიც უზრუნველყოფს ოჯახის დამხმარე 

მომსახურებებსა და დახმარებებზე ხელმისაწვდომობას და იცავს ბავშვს 24 საათიან ზრუნვის სისტემაში 

განთავსებისაგან.  

1.3. „გეითქიფინგის“ წარმატებული მუშაობისთვის მნიშვნელოვანია შემდეგი 10 სახელმძღვანელო პრინციპის 

დაცვა: 

1.3.1. ბავშვის ოჯახის კულტურული თავისებურებების პატივისცემა. ბავშვის ოჯახის კულტურულ-

ტრადიციული ყოფის კონტექსტში ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების განხილვისას 

მშობლების/ახლობლების მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფა, რადგანაც ბავშვის აღზრდისა 

და განვითარებისთვის საუკეთესო გარემო  არის ოჯახი; 

1.3.2. ბავშვის ოჯახის გაძლიერებისათვის ყველა არსებული რესურსის გამოყენება, იმისათვის, რომ ოჯახმა 

თავად შეძლოს ბავშვზე ზრუნვა. სოციალური დახმარებისა და მომსახურების მიწოდების მიზანია 

ბავშვის ოჯახში  შენარჩუნება; 

1.3.3. 24 საათიან ზრუნვაში ბავშვების განთავსების საფუძვლების მკაცრი დაცვა. 24 საათიან ზრუნვაში ბავშვის 

განთავსების საფუძვლ(ებ)ი შეიძლება იყოს:   

1.3.3.1. ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, ან ძალადობის რისკის წინაშეა; 

1.3.3.2. ბავშვი მიტოვებულია მშობლების/მზრუნველის მიერ; 

1.3.3.3. ბავშვი ორივე მშობლით ობოლია და არ არსებობს ისეთი პირი, რომელიც იზრუნებს მასზე; 

1.3.3.4. ბავშვის მშობელი/მშობლები იმყოფებიან იძულებით მკურნალობაზე ან სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებაში და არ არსებობს ისეთი პირი, რომელიც იზრუნებს ბავშვზე; 

1.3.3.5. 24 საათიან ზრუნვაში ბავშვების განთავსების საფუძველი, შესაძლოა, ასევე გახდეს სიღარიბით 

გამწვავებული ოჯახის დისფუნქცია, უსახლკარობა და განათლების ხელმისაწვდომობის 

ნაკლებობა.  თუმცა, აღნიშნული განხილულია როგორც გამონაკლისი შემთხვევები და არ 

წარმოადგენს ბავშვის 24 საათიან ზრუნვაში განთავსების  ცალსახა საფუძველს.   

1.3.4. თუ 24 საათიან ზრუნვაში განთავსება გარდაუვალია, მაშინ უპირატესობა ენიჭება ნათესაურ მინდობით 

აღზრდას, შემდეგ მინდობით აღზრდასა და ბოლოს რეზიდენტულ ზრუნვას (მცირე საოჯახო ტიპის 

სახლი, ბავშვთა სახლი. ამ ორს შორის უპირატესობა ენიჭება მცირე საოჯახო ტიპის სახლს), როგორც 

უკიდურეს საშუალებას; 

1.3.5. გადაუდებელი მინდობით აღზრდის მომსახურების საშუალებით 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა ჩვილ 

ბავშვთა სახლში ჩარიცხვის შეზღუდვა, გარდა იმ გამონაკლისი შემთხვევებისა, რომელიც 

დაკავშირებულია ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან და მოითხოვს 24 საათიან სამედიცინო 

მეთვალყურეობას; 

1.3.6. ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება ბავშვის, ოჯახისა და გარემოს  შეფასების 

საფუძველზე, ბავშვისა და მასთან დაკავშირებული პირების/პროფესიონალების თანამონაწილეობით;  

1.3.7. ბავშვის აზრის გათვალისწინება, თუ ეს მის ასაკსა და განვითარების დონეს შეესაბამება1; 

1.3.8. 24 საათიან ზრუნვაში განთავსებული ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახთან მუშაობა ხორციელდება მაშინაც კი, 

როდესაც რეინტეგრაციის შესაძლებლობა მოცემულ ეტაპზე არ იკვეთება. აქტივობა გულისხმობს  

ოჯახის გაძლიერებას და მიზანია ბავშვის ოჯახში დაბრუნება; ხოლო თუ ოჯახში დაბრუნება ბავშვის 

ინტერესს ეწინააღმდეგება, მაშინ საჭიროა შვილის მიმართ მშობლის სამართლებრივი სტატუსის 

                                                           
1
 10 წლის ასაკიდან ბავშვის აზრის გათვალისწინება აუცილებელია, ასევე, განსაზღვრულ შემთხვევაში შესაძლებელია 

10 წლამდე ბავშვის მოსაზრებების გათვალისწინებაც.  



 

 
 

განსაზღვრისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება ბავშვის 

ინტერესების გათვალისწინებით (მშობლის (მშობლების) უფლების შეზღუდვის ან ჩამორთმევის მიზნით 

სასამართლოსათვის მიმართვა და სხვა); 

1.3.9. 24 საათიან ზრუნვაში განთავსებული ბავშვების შემთხვევების რეგულარული გადახედვა (მაქსიმუმ ექვს 

თვეში ერთხელ) და მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვა; 

1.3.10. სოციალური მუშაობის  პროფესიული ზედამხედველობის განხორციელება, იმისათვის, რომ  

უზრუნველყოფილ იქნას ბავშვებისა და მათი ოჯახებისათვის ხარისხიანი მომსახურება, რაც ბავშვის 

ჭეშმარიტი ინტერესების დაცვას გულისხმობს. 

1.4. ბავშვი და ოჯახი შესაძლოა საჭიროებდეს მხარდაჭერას, იმ შემთხვევაში, როდესაც: 

1.4.1. საჭიროა ბავშვის დაცვა ძალადობისა და უგულებელყოფისაგან; 

1.4.2. მშობელი ან მზრუნველი პირი არ არსებობს; 

1.4.3. მშობელი ჯანმრთელობის გამო უძლურია განახორციელოს ბავშვზე სათანადო ზრუნვა; 

1.4.4. ბავშვი  შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონეა; 

1.4.5. სახეზეა ოჯახის დისფუნქცია ან/და ოჯახი მწვავე კრიზისშია; 

1.4.6. ბავშვის ქცევა სოციალურად მიუღებელია. 

1.5. ზემოაღნიშნულ შემთხვევებში სოციალური მუშაკის მიერ ხორციელდება ბავშვის და მისი ბიოლოგიური 

ოჯახის შეფასება, იმისათვის, რომ განისაზღვროს ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის 

რისკის დონე. 

1.6. „გეითქიფინგის“ მექანიზმი განსაზღვრავს ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის სამ 

დონეს: 

1.6.1. ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის პირველი დონე -  ბავშვზე სახელმწიფო 

ზრუნვის საჭიროება  ან  ზიანის რისკი არ არსებობს ან არის მცირე. პირველ დონეზე სახელმწიფო 

სოციალური მუშაკის მიმდინარე დახმარება არ არის საჭირო და იგი ძირითადად შემოიფარგლება 

ბავშვისა და მისი ოჯახისათვის არსებული სოციალური მომსახურებებისა და დახმარებების შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდებითა და სხვა უწყებებთან გადამისამართებით მათთვის მხარდაჭერის 

აღმოსაჩენად. 

1.6.2. ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის მეორე დონე -  ბავშვზე სახელმწიფო 

ზრუნვის საჭიროება ან ზიანის რისკი არის მკვეთრად გამოხატული. მეორე დონეზე მნიშვნელოვანია 

სოციალური მუშაკის მიერ ოჯახის მხარდაჭერა ბავშვის ოჯახში შენარჩუნების მიზნით. მეორე დონეზე 

ხორციელდება ოჯახისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარებისა და ოჯახის დამხმარე მომსახურების 

მიწოდება, რომელთა მიზანია ოჯახის მთლიანობის შენარჩუნება. მეორე დონის 

მომსახურებები/დახმარებებია მაგალითად: რეინტეგრაციის შემწეობა, მეურვე-მზრუნველის დანიშვნა, 

დღის ცენტრის მომსახურება, ადრეული დიაგნოსტიკის პროგრამა, ადრეული განვითარების პროგრამა, 

ხელოვნური კვების ვაუჩერი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისათვის დამხმარე საშუალებები, 

რეინტეგრაციის და საგანგებო ფონდი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში 

რეგისტრაცია, სხვა უწყებებთან გადამისამართება მხარდაჭერის აღმოსაჩენად და სხვა. 

1.6.3. ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის მესამე დონე -  ბავშვზე სახელმწიფო 

ზრუნვის საჭიროება  ან  ზიანის რისკი არის მწვავე. მესამე დონეზე ძირითადად განიხილება ბავშვზე 

ძალადობისა და უგულებელყოფის ის შემთხვევები, როდესაც საჭიროა ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა 

მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. მესამე დონეზე ბავშვის განთავსება შეიძლება, 

განხორციელდეს გადაუდებელ მინდობით აღზრდაში, თუ ბავშვის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 

აუცილებელია მყისიერი ქმედება. თუ ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა გარდაუვალია, მაშინ უპირატესობა 

ენიჭება ოჯახს მიახლოებულ ზრუნვას (სოციალური მუშაკი ხელმძღვანელობს პუნქტით 2.3.4). ასევე, 

მესამე დონეზე შეიძლება, ბავშვის განთავსება მოხდეს დედათა და  ბავშვთა თავშესაფარში ან 

ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის თავშესაფარში. აღნიშნულ თავშესაფრებში ბავშვის 

განთავსება ხორციელდება დედასთან ერთად. აქვე აღსანიშნავია, რომ მესამე დონეზე ბავშვზე 

ძალადობის შემთხვევაში შეიძლება, ბავშვის შენარჩუნება მის ოჯახში, თუ მოძალადე დატოვებს ოჯახს 

ან ბავშვის გადაყვანა საცხოვრებლად ნათესავთან/ახლობელთან ინტენსიური მეთვალყურეობის ქვეშ. 

ასეთ შემთხვევებში შესაძლებელია ბავშვისათვის ოჯახის დამხმარე მომსახურებების დანიშნვა. მესამე 

დონის შემთხვევებთან მუშაობა ძირითადად მიმდინარეობს ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 

(რეფერირების) დოკუმენტის შესაბამისად. 
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წინასიტყვაობა

გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში უკვე 20 წელია მჭიდროდ თანამშრომლობს 
საქართველოს მთავრობასთან და სხვა პარტნიორებთან იმისათვის, რომ საქართველოში მოგვარდეს 
ბავშვების წინაშე მდგარი  მნიშვნელოვანი პრობლემები და დაცული იყოს ბავშვთა უფლებები. ბავშვის 
დაცვა ყველანაირი ფორმის ძალადობისაგან ბავშვის ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი უფლებაა. 

ჩვენ პატივი გვაქვს წარმოვადგინოთ გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული სამუშაო - კვლევა 
„ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში“. ეს არის ორი დამოუკიდებელი, მაგრამ შინაარსობრივად 
ურთიერთდაკავშირებული კვლევა, გაერთიანებული ერთ პუბლიკაციად, სადაც ბავშვთა მიმართ 
ძალადობის საკითხები სხვადასხვა კუთხით არის გაანალიზებული. კვლევაში მონაწილეობდა 3345 
ადამიანი. 

პირველ კვლევაში, რომელსაც ეწოდება „ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში – ეროვნული 
კვლევა არსებული ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის შესახებ“, ყურადღება გამახვილებულია 
ამ საკითხის შესახებ საქართველოს ზრდასრულ მოსახლეობაში არსებული ცოდნის დონეზე; იმ 
დამოკიდებულებებზე, რომლებიც საფუძვლად უდევს ბავშვის აღზრდის გავრცელებულ მეთოდებს და 
რომლებიც თავს იჩენს ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების გამოვლენისა და მასზე რეაგირების 
პრაქტიკაში. 

მეორე კვლევაში – „ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში – ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) პროცედურების ანალიზი და მთავრობისთვის შემუშავებული რეკომენდაციები“ – 
გაანალიზებულია ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურა, რომელიც 2010 წელს ჩამოყალიბდა. 

კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობის მხრივ  საგანგაშო 
მდგომარეობაა, რადგან საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი დასაშვებად მიიჩნევს ბავშვთა 
მიმართ ძალადობას. მოსახლეობის 60 პროცენტი ფიქრობს, რომ ბავშვის აღზრდისას ძალადობრივი 
მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია, ვიდრე არაძალადობრივი მეთოდებისა. 

საზოგადოება უმეტესწილად მიიჩნევს, რომ ბავშვის მიმართ განხორციელებული ოჯახური ძალადობა 
ოჯახის შიდა საქმეა და ამ საქმეში ჩარევის წინააღმდეგია. იმ შემთხვევებში კი, როცა მოქალაქე 
ჩარევას გადაწყვეტს, მან ხშირად არც კი იცის, ვის ან როგორ მიმართოს. ბავშვებთან მომუშავე 
პროფესიონალების დიდმა უმრავლესობამ (60%), რომელთაც კანონით ევალებათ ძალადობის 
შემთხვევების გამოვლენა და მასზე რეაგირება, არ იცის ამ პასუხისმგებლობის შესახებ და ღრმად 
არიან დარწმუნებული, რომ ოჯახის საქმე ფაქიზი საკითხია და უმჯობესია ამაში არ ჩაერიონ.

მეცნიერულად დასაბუთებულია, რომ ბავშვის აღზრდის ძალადობრივი მეთოდები გამოუსწორებელ 
უარყოფით კვალს ტოვებს ბავშვზე და მოქმედებს მის შემდგომ განვითარებაზე. ყველა მშობლისთვის 
საოცნებო წარმატებული, ხალისიანი, ჯანმრთელი ბავშვების ნაცვლად ძალადობის შედეგად 
ყალიბდებიან განდგომილი, გულჩათხრობილი და ჯანმრთელობაშელახული ახალგაზრდები, 
რომლებსაც უჭირთ ცხოვრებისეულ სირთულეებთან გამკლავება და წარმატებასაც ძნელად აღწევენ.

მასწავლებლების, აღმზრდელების, ფსიქოლოგების, პოლიციელებისა თუ სოციალური მუშაკების 
მოვალეობაა დროულად ამოიცნონ ბავშვის მიმართ  ძალადობის შემთხვევები და იმოქმედონ კანონით 
გათვალისწინებული წესების შესაბამისად, რათა დაიცვან ბავშვის ინტერესები. მხოლოდ სწორი 
მეთოდებით აღზრდა მისცემს ბავშვს საშუალებას, სრულიად გამოავლინოს თავისი პოტენციალი და 
გახდეს საქართველოს აქტიური მოქალაქე და მონაწილეობა მიიღოს ქვეყნის განვითარებაში. 

კვლევამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ძალადობისგან ბავშვების დაცვის სისტემა გამართვასა და 
სრულყოფას საჭიროებს; კვლევის შედეგად კარგად გამოჩნდა  ამ სისტემის ხარვეზები და დაისახა 
მათი გამოსწორების გზებიც. ჩვენ დიდ იმედს გამოვთქვამთ, რომ მალევე მოხდება ყოველივეს 
გათვალისწინება და ამ საქმეში, რა თქმა უნდა, აქტიური პარტნიორი და მხარდამჭერი იქნება გაეროს 
ბავშვთა ფონდი. 

აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რაოდენ მნიშვნელოვანია ძალადობის მიმართ რიგითი მოქალაქეების 
დამოკიდებულებაც. ადამიანებს უნდა ესმოდეთ, რომ მათი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობაა არ 
შეაქციონ ზურგი ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებს სამეზობლოში, სანათესაოსა თუ ქუჩაში. ბავშვებს 
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საშა გრაუმანი  
გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი საქართველოში

უჭირთ საკუთარი უფლებების დაცვა და მათ სჭირდებათ გვერდში მდგომი, პასუხისმგებლობით 
განმსჭვალული ზრდასრული პიროვნება, რომელიც თავს მოვალედ ჩათვლის, დაიცვას  ბავშვის 
უფლებები. 

დაბოლოს, დიდი იმედი გვაქვს, რომ კვლევა ბევრისათვის იქნება საინტერესო და საყურადღებო და 
მისი ჯეროვნად გაანალიზება საფუძვლად დაედება კონკრეტული ცვლილებების დაწყებას. 



ტერმინების განმარტება

ბავშვი – 18 წლამდე ასაკის პირი.

ბავშვის მიმართ ძალადობის საფუძვლიანი ეჭვი – ა) ბავშვის სხეულზე არსებული დაზიანებების 
გამო ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად იკვეთება დამატებითი ფაქტორი: ბავშვი აცხადებს, რომ 
მასზე ხორციელდება ან განხორციელდა ძალადობა; ბ) ბავშვის სხეულზე არსებული დაზიანებების 
გამო ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად იკვეთება დამატებითი ფაქტორი: მოწმე აცხადებს, რომ 
იგი შეესწრო ძალადობის ფაქტს; გ) ბავშვია სხეულზე არსებული დაზიანებების გამო ჩატარებული 
გამოკითხვის შედეგად იკვეთება დამატებითი ფაქტორი: მშობელი იქცევა არაადეკვატურად, ანუ 
ბავშვის ტრავმის სიმძიმე არ შეესაბამება ტრავმის მიღების შესახებ მშობლის მონათხრობს; მშობლის 
მონათხრობის დეტალები მუდმივად იცვლება; მშობელი არაადეკვატურად რეაგირებს ბავშვის 
ტრავმაზე – ტრავმას აფასებს უფრო მსუბუქად, ვიდრე არის; არ ხდება ტრავმის მიზეზის ახსნა; დ) 
ბავშვის საეჭვო ქცევის გამო ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად იკვეთება დამატებითი ფაქტორი: 
ბავშვი აცხადებს, რომ მასზე ხორციელდება ან განხორციელდა ძალადობა; ე) ბავშვის საეჭვო ქცევის 
გამო ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად იკვეთება დამატებითი ფაქტორი: მოწმე აცხადებს, რომ იგი 
შეესწრო ძალადობის ფაქტს; ვ) ბავშვის განცხადება, რომ მასზე ხორციელდება ან განხორციელდა 
ძალადობა; ზ) მოწმის განცხადება, რომ იგი შეესწრო ძალადობის ფაქტს (ერთობლივი ბრძანება 
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ). 

ბავშვის მიტოვება – მშობლ(ებ)ის მიერ ბავშვის მიტოვება, ან მიტოვების შესახებ განცხადების 
გაკეთება, ან მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შესრულებისაგან თავის არიდება (საქართველოს 
კანონი შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ).

ბავშვის ოჯახის წევრი – ბავშვის დედა, მამა, ბებია, ბაბუა, მეუღლე, შვილი (გერი), დედინაცვალი/
მამინაცვალი, და, ძმა, მეუღლის მშობლები, სიძე, რძალი, მული, მაზლი, ყოფილი მეუღლე, 
არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირები და მათი ოჯახის წევრები, შვილობილი, მიმღები 
ოჯახი (დედობილი, მამობილი), მშვილებელი, მშვილებლის მეუღლე, ნაშვილები, მეურვე/მზრუნველი 
(ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების 
დამტკიცების შესახებ).

ბავშვთა პორნოგრაფია – ნებისმიერი ვიზუალური და აუდიომასალა, რომელშიც წარმოდგენილია 
არასრულწლოვნის მონაწილეობა ნამდვილ, შექმნილ ან კომპიუტერის მეშვეობით სიმულირებულ 
სექსუალურ სცენებში, როდესაც მომხმარებლის სექსუალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილების 
მიზნით ნაჩვენებია არასრულწლოვნის გენიტალიური ორგანოები (საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსი, მუხლი 255). 

ბავშვის უგულებელყოფა – მშობელთა ან მზრუნველ პირთა მიერ ბავშვის ფიზიკური ან ემოციური 
საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა, შესაბამისი შესაძლებლობების, ცოდნის და მომსახურების 
წვდომის არსებობის მიუხედავად (გაეროს ანგარიში მსოფლიოში ბავშვებზე ძალადობის შესახებ). 

გადაუდებელი შემთხვევა/მდგომარეობა – მდგომარეობა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ბავშვის 
ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ან შეიძლება გამოიწვიოს ბავშვის სიკვდილი ან ინვალიდობა 
(ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების 
დამტკიცების შესახებ).

დამცავი ორდერი – დამცავი ორდერი არის პირველი ინსტანციის მოსამართლის მიერ 
ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესით გამოცემული აქტი, რომლითაც განისაზღვრება 
ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის დროებითი ღონისძიებები, 
გარდა იმ შემთხვევისა, როცა არსებობს სისხლის სამართლებრივი დევნის აღძვრის საფუძველი და 
პირს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული აქვს პატიმრობა  (საქართველოს კანონი ოჯახში 
ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ).

იძულება – ბავშვის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური იძულება, თავისი სურვილის საწინააღმდეგოდ 
შეასრულოს ან არ შეასრულოს გარკვეული ქმედება (ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ).
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მკაცრი აღზრდა – დასჯის გამოყენებით აღზრდის მკაცრი სტილი, როდესაც მშობლები აიძულებენ 
ბავშვს შეასრულოს ბრძანებები მათი შრომისა და ძალისხმევის პატივისცემის ნიშნად.

მოძალადე – ოჯახის წევრი, რომელიც ახორციელებს ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ, ეკონომიკურ, 
სექსუალურ ძალადობას ან იძულებას ოჯახის სხვა წევრის მიმართ (საქართველოს კანონი ოჯახში 
ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ).

მსხვერპლი – პირი, რომელმაც  ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სექსუალური ან ეკონომიკური ძალადობა 
ან ზეწოლა განიცადა.

ოჯახური კონფლიქტი – ნებისმიერი კონფლიქტი, რომელიც ხდება ოჯახში ცოლსა და ქმარს, 
მშობლებსა და შვილებს, დებსა და ძმებს შორის ან გაფართოებული ოჯახის სხვა წევრებთან (ბებიებთან, 
ბაბუებთან, დეიდებთან, ბიძებთან და ა.შ.).

სექსუალური ძალადობა  – ბავშვთან სქესობრივი კავშირი ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან 
მსხვერპლის უმწეობის გამოყენებით; სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედება ან გარყვნილი 
ქმედება ბავშვის მონაწილეობით (ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ).

სიტყვიერი დამცირება – ბავშვის განზრახ დამცირება, უხამსი გამოთქმების გამოყენებით (გინება). 

ფიზიკური სასჯელი – ნებისმიერი სასჯელი, რომელიც ფიზიკური ძალის გამოყენებით ხორციელდება 
და მიზნად ისახავს გარკვეული ტკივილის მიყენებას ან დისკომფორტის შექმნას (ზოგადი კომენტარი 
N 8. ბავშვის უფლება დაცული იყოს ფიზიკური დასჯისაგან ან სხვა სახის სასტიკი ან ღირსების 
შემლახველი სასჯელისაგან).

ფიზიკური ძალადობა – ცემა, წამება, ჯანმრთელობის დაზიანება, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა 
ან სხვა ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს ფიზიკურ ტკივილს ან ტანჯვას; ჯანმრთელობის და 
განვითარების მდგომარეობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობა, რაც 
იწვევს ბავშვის ჯანმრთელობის დაზიანებას ან სიკვდილს (ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ ). 

ფსიქოლოგიური ძალადობა – შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა ან სხვა ისეთი მოქმედება, 
რომელიც იწვევს ბავშვის პატივისა და ღირსების შელახვას და რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას 
ბავშვის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს (ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ).

შემაკავებელი ორდერი –  შემაკავებელი ორდერი არის პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომლის 
მიერ გამოცემული აქტი, რომლითაც განისაზღვრება ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში ძალადობის 
მსხვერპლთა დაცვის დროებითი ღონისძიებები და რომელიც გამოცემიდან 24 საათის განმავლობაში 
დასამტკიცებლად წარედგინება სასამართლოს (საქართველოს კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ).

ცემა – ცემა ან სხვა სახის ძალადობა, რომელმაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია, 
მაგრამ არ გამოუწვევია ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანება (საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსი, მუხლი 125). 

ძალადობა – ბავშვის კონსტიტუციური უფლებების და თავისუფლებების დარღვევა ფიზიკური, 
ფსიქოლოგიური, სექსუალური ან ეკონომიკური ძალადობის ან ზეწოლის გზით (ერთობლივი ბრძანება 
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ).

წამება – პირისათვის, მისი ახლო ნათესავის ან მასზე მატერიალურად ან სხვაგვარად დამოკიდებული 
პირისათვის ისეთი პირობების შექმნა ან ისეთი მოპყრობა, რომელიც თავისი ხასიათით, ინტენსივობით 
ან ხანგრძლივობით იწვევს ძლიერ ფიზიკურ ტკივილს ან ფსიქიკურ, ან მორალურ ტანჯვას და 
რომლის მიზანია ინფორმაციის, მტკიცებულების ან აღიარების მიღება, პირის დაშინება, ან იძულება, 
ანდა პირის დასჯა მის ან მესამე პირის მიერ ჩადენილი ან სავარაუდოდ ჩადენილი ქმედებისათვის 
(საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 1441). 

წყევლა – მოწოდება ან ლოცვა, რომ ვიღაცას ან რაღაცას სიავე ან უბედურება დაატყდეს თავს.



ეროვნული კვლევა  
არსებული ცოდნის, დამოკიდებულებისა  
და პრაქტიკის შესახებ  
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შემაჯამებელი მიმოხილვა

ბავშვთა მიმართ ძალადობა შეიძლება მოხდეს ყველგან – როგორც მდიდარ, ისე ღარიბ ქვეყნებში, 
სოფლებსა და ქალაქებში, დიდ და პატარა ოჯახებში. ძალადობა ციკლურ ხასიათს ატარებს. 
ბავშვის მიმართ ძალადობის ციკლის დარღვევას დიდი მნიშვნელობა აქვს  სხვადასხვა თაობაში 
ამგვარი პრაქტიკის შესამცირებლად და ძალადობის მსხვერპლ მოზარდებში ქცევითი პრობლემების 
დასაძლევად.1

ჩატარებული კვლევის შედეგად შეგროვდა ინფორმაცია ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხზე ფართო 
სოზოგადოებაში არსებული ცოდნის, დამოკიდებულების, ქცევის და პრაქტიკის შესახებ. კვლევა 
რაოდენობრივი ხასიათისაა. გამოიკითხა 3345 ადამიანი 3284 ოჯახიდან, რომლებიც შეირჩა მთელი 
ქვეყნის მასშტაბით, შემთხვევითი შერჩევის მეთოდით. კვლევაში მონაწილეობდა 61 პროფესიონალი 
– სოციალური მუშაკები, მასწავლებლები და სკოლის მანდატურები.2 (ჩვენს ანგარიშში ეს ჯგუფი 
მოიხსენიება „პროფესიონალებად“). ახალგაზრდების შეხედულებების გათვალისწინების მიზნით 
თბილისში, ქუთაისსა (დასავლეთი საქართველო) და თელავში (აღმოსავლეთი საქართველო) ჩატარდა 
ჯგუფური დისკუსიები ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე. მონაწილეები ისე შეირჩა, რომ 
წარმოდგენილი ყოფილიყვნენ საზოგადოების სხვადასხვა სოციალური, ეკონომიკური და ეთნიკური 
ჯგუფები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბიჭები და გოგონები (მეთოდოლოგიის შესახებ 
უფრო დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იხ. დანართი N 1). 

ანგარიშის დასაწყისში წარმოდგენილია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა იცის საზოგადოებამ 
ბავშვთა მიმართ ძალადობის სხვადასხვა ფორმაზე, შემდეგ –  დეტალურად შესწავლილი ამ სფეროში, 
ფართო საზოგადოებაში არსებული გამოცდილება, დამოკიდებულება და აღქმა; ანგარიშის მომდევნო 
ნაწილი ეთმობა იმის მიმოხილვას, თუ როგორ აღიქვამს საზოგადოება სექსუალურ და ფსიქოლოგიურ 
ძალადობასა და უგულებელყოფას; ანგარიშში აგრეთვე შესწავლილია, თუ რამდენად მომთმენია 
საზოგადოება ძალადობის ჩამდენ პირთა მიმართ და როგორია იმის ალბათობა, რომ ადამიანები 
შეატყობინებენ (და რა გარემოებებში შეიძლება შეატყობინონ) შესაბამის ორგანოებს ძალადობის 
აქტების შესახებ, თუ ასეთი ფაქტები მათთვის ცნობილი გახდა. 

წინამდებარე კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში ფართოდაა 
მიღებული. ყოველი მეორე ქართველი მიიჩნევს, რომ დასჯის ძალადობრივი ფორმები უფრო ქმედითია, 
ვიდრე არაძალადობრივი აღმზრდელობითი მეთოდები.  უფრო ხშირად ქალები, ვიდრე კაცები, 
ფიქრობენ, რომ ბავშვის მიმართ ძალადობა  დასაშვები დისციპლინური სასჯელია. ამის გარდა, 
კვლევამ მოგვცა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საქართველოში მცხოვრები ოჯახების 
შესახებ. მოსახლეობის დიდ უმეტესობას, მათ შორის პროფესიონალებს – მასწავლებლებს, სოციალურ 
მუშაკებს და პოლიციელებს – სჯერათ, რომ ოჯახის შიდა საქმეები მხოლოდ ოჯახს ეხება და გარეშე 
პირები ამაში არ უნდა ჩაერიონ.  ეს ერთ-ერთი მთავარი დამაბრკოლებელი ფაქტორია, რომელიც ხელს 
უშლის ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და  რეფერირებას. 

კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ თუ ძალადობა შეუფერხებლად ხორციელდება და კითხვებს არ 
იწვევს, ეს კიდევ უფრო უწყობს ხელს ძალადობის მიმართ ტოლერანტობის დონის ზრდას. ბავშვთა 
მიმართ ძალადობის წილი მაღალია; კიდევ უფრო მაღალია ძალადობის მიმართ ტოლერანტობის 
დონე; ხოლო ის, რომ ადამიანებს ოჯახის შიდა საქმეებში ჩარევა არ სურთ მაშინაც კი, როდესაც 
ხდება ძალადობა, წარმოადგენს არსებული გავრცელებული პრაქტიკისა და შემწყნარებლური 
დამოკიდებულების ერთობლივ, ძლიერად გამჯდარ შედეგს. თუ ეს პრობლემა არ მოგვარდა, ვერ 
მოხერხდება ბავშვთა მთლიანი პოტენციალის განვითარება, რაც სამომავლოდ შეამცირებს ქვეყნის 
ადამიანურ კაპიტალში ამ ბავშვების წვლილს და საბოლოო ჯამში შეაფერხებს ქვეყნის განვითარებას 
და კეთილდღეობას.   

საქართველოს უახლესი ისტორია შეიძლება დაგვეხმაროს არსებული სიტუაციის გაგებაში. ვარდების 
რევოლუციამდელ პერიოდში, ფართოდ გავრცელებული კორუფციის და დანაშაულის მაღალი დონის 
დაძლევის მიზნით, ბოლო ათწლეულში, საქართველოს მთავრობამ დანერგა კონტროლის სისტემები. 
კრიმინალის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის შედეგად მკვეთრად გაიზარდა ციხეებში 

1 Reiss, Albert J.; Roth, Jeffrey A.; Miczek, Klaus A. (1993). Understanding and Preventing Violence: Social influences. Washington, 
D.C.: National Academy Press. Pages 194-195
2  სკოლის მანდატურები ფაქტობრივად არიან სკოლის მეთვალყურეები, რომლებიც პასუხს აგებენ სკოლაში დისციპლინისა 
და უსაფრთხოების საკითხებზე. საჯარო სკოლებში მანდატურების ინსტიტუტი  დაწესდა 2011 წელს, განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს ბრძანებით, სკოლაში ძალადობის მკვეთრი ზრდის ტენდენციის საპასუხოდ.
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ზრდასრული პატიმრების რიცხვი. ერთ სულ მოსახლეზე, პატიმრების რაოდენობის მიხედვით, 
საქართველო მსოფლიოში მეოთხე ადგილზე გავიდა. 2012 წელს გაირკვა, რომ ციხეებში პატიმრების 
შეურაცხყოფა და წამება ფართოდ იყო გავრცელებული. ამის გარდა, სკოლების მოსწავლეებისა 
და მასწავლებლების „კონტროლის“ მიზნით ყველა სკოლაში შეიყვანეს მანდატურები – სკოლაში 
დისციპლინაზე და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ფორმიანი მეთვალყურეები. ეჭვი არ არის, რომ 
ამ ზომების შედეგად საქართველოს ქუჩები უფრო უსაფრთხო გახდა. მაგრამ ამავე დროს ამ გზით 
შეიქმნა სახელმწიფოს მიერ სანქცირებული ძალადობისა და კონტროლის სისტემები. უდავოა, რომ 
რუსეთთან 2008 წლის სამხედრო კონფლიქტითა და გლობალური ფინანსური კრიზისით გამოწვეულ 
სოციალურ–ეკონომიკურ გაჭირვებასთან ერთად, ამ ფაქტორებმა  შეუწყო ხელი საქართველოში დღეს 
არსებული სიტუაციის ჩამოყალიბებას, მათ შორის, ოჯახურ ძალადობასაც.    

ამჟამინდელი ძალისხმევისა და ინვესტიციების გათვალისწინებით შეიძლება იმედი ვიქონიოთ, რომ 
ბავშვთა მიმართ ძალადობისადმი ტოლერანტული დამოკიდებულება შეიცვლება. საქართველოში 
მოსახლეობის 82% აცხადებს, რომ ძალადობა პრობლემაა, რომელიც უნდა აღმოიფხვრას. ეს 
წინააღმდეგობაში მოდის საზოგადოებაში გავრცელებულ მოსაზრებასთან, რომ ბავშვთა მიმართ 
ძალადობა დისციპლინური ზომაა (45%), თუმცა იმასაც ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში ამ პრობლემის 
დაძლევის ნება არსებობს.  

საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობისადმი ტოლერანტული დამოკიდებულების შესაცვლელად 
მთელი რიგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო. იმისთვის, რომ დაძლეულ იქნეს 
მოსაზრება, თითქოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის ზოგიერთი ფორმა დასაშვებია, აუცილებელია 
გატარდეს საკანონმდებლო ცვლილებები და გაიზარდოს საზოგადოების გათვითცნობიერების დონე.  
ბავშვებს და უფროსებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა მიაწოდონ სათანადო ორგანოებს ინფორმაცია 
ბავშვებზე ძალადობის ფაქტების შესახებ.  იმისთვის, რომ ამაღლდეს საზოგადოების ნდობა ბავშვთა 
დაცვის მექანიზმების მიმართ, აუცილებელია გაძლიერდეს ბავშვთა დაცვის (რეფერირების) 
სახელმწიფო სისტემა  და გაუმჯობესდეს პროფესიონალების მომზადების დონე. ოჯახში ბავშვების 
აღზრდის პოზიტიური მეთოდების ნაკლებობა მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელიც უნდა მოგვარდეს 
მშობელთა შორის ცოდნის გავრცელების, გათვითცნობიერების გაზრდის და უნარ–ჩვევების 
განვითარების გზით. 

განათლება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. რაც უფრო მაღალია პიროვნების განათლების დონე, 
მით უფრო ნაკლებადაა მოსალოდნელი, რომ მან ბავშვთა მიმართ ძალადობა  დასაშვებად მიიჩნიოს. 
თუ ძალისხმევა მიმართული იქნება იმაზე, რომ საშუალო სკოლა დაამთავროს ყველა ბავშვმა, 
განსაკუთრებით გოგონებმა, ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს ქვეყანაში ძალადობის დონეს. შეიძლება 
გადაისინჯოს სკოლის სასწავლო გეგმები, რომ ახალგაზრდებმა კარგად გააცნობიერონ ძალადობის 
არსი და შედეგები. ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ზომა იქნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით 
ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიებისა  და განხილვების ორგანიზება.

ძირითადი მიგნებების მოკლე მიმოხილვა 
1. საქართველოში იციან, თუ რა არის ძალადობა, განსაკუთრებით ფიზიკური და სექსუალური 

ძალადობის შემთხვევაში. 
მთლიანობაში, მოსახლეობას უკეთ ესმის, თუ რომელი ქმედება შეიძლება ჩაითვალოს ფიზიკურ 
ან სექსუალურ ძალადობად და შედარებით ნაკლებად შეუძლია ფსიქოლოგიური ძალადობის ან 
ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვევების იდენტიფიკაცია. 

2. ბავშვებზე ძალადობის მიმართ ტოლერანტული დამოკიდებულების წილი  მაღალია 
საქართველოში.
იმ რესპონდენტების წილი, რომლებიც ბავშვებზე ძალადობას დასაშვებად მიიჩნევენ (45%), 
უფრო მაღალია, ვიდრე იმ რესპონდენტებისა, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ბავშვობაში 
ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი იყვნენ (30%). აღმოჩნდა, რომ თუ პირმა ბავშვობაში 
ძალადობა განიცადა, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მან ბავშვის მიმართ ფიზიკური ძალადობა 
დასაშვებად მიიჩნიოს. 

3. განათლება დადებით ზემოქმედებას ახდენს პიროვნების დამოკიდებულებაზე ძალადობის 
მიმართ.
ადამიანის განათლების დონე პირდაპირ არის დაკავშირებული მის შეხედულებასთან ფიზიკური 
ძალადობის, როგორც დასჯის ფორმის მიმართ; რაც უფრო მაღალია პიროვნების განათლების 
დონე, მით უფრო ნაკლებია იმის ალბათობა, რომ მან დასაშვებად მიიჩნიოს დასჯის ფორმად 
ფიზიკური ძალადობის გამოყენება. 
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4. საქართველოში მოსახლეობის უმეტესობა ფიქრობს, რომ ოჯახში აღზრდის  მკაცრი 
დისციპლინური მეთოდების გამოყენება, არაძალადობრივ მეთოდებთან შედარებით, 
უფრო კარგ შედეგს იძლევა.
მოსახლეობის უმეტესობა ფიქრობს, რომ საქართველოში ბავშვთა მიმართ ფიზიკური 
ძალადობა პრობლემას წარმოადგენს. ამის მიუხედავად, მოსახლეობის 60% მიიჩნევს, რომ  
ოჯახში აღზრდის მკაცრი მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია, ვიდრე არაძალადობრივი 
მეთოდები. ახალგაზრდების აზრი განსხვავებულია. უმეტესობა თვლის, რომ აღზრდის 
პოზიტიური მეთოდები ძალადობრივს სჯობია. 

5. საქართველოში მოსახლეობის უმეტესობა თავშეკავებით ეკიდება იდეას, რომ 
„უფლებამოსილ ორგანოებს“ ოჯახის საქმეებში ჩარევა შეუძლიათ, მაშინაც კი, როდესაც  
ოჯახში შესაძლოა ძალადობას ჰქონდეს ადგილი.
საზოგადოების 94%–ს ესმის, რომ ბავშვისთვის საზიანოა, თუ ის ოჯახში ძალადობის მომსწრეა. 
ამის მიუხედავად, უმეტეს შემთხვევაში საზოგადოება ოჯახის „შიდა საქმეებში“ გარეშე პირთა 
ჩარევის წინააღმდეგია.

6. საქართველოში მოსახლეობის 90%–ზე მეტს არ სჯერა, რომ ბავშვებზე სექსუალური 
ძალადობის ჩამდენი პირები შეიძლება იყვნენ მშობლები ან ოჯახის წევრები. უმეტესობა 
ფიქრობს, რომ ასეთი დანაშაული შეიძლება ჩაიდინონ ნაცნობებმა, ოჯახის მეგობრებმა 
და უცხო პირებმა. 
საქართველოში საზოგადოების 42% მიიჩნევს, რომ ყველაზე დიდი ალბათობით ბავშვზე 
შესაძლო სექსუალური ძალადობის „ეჭვმიტანილები“ უცხო პირები არიან, ხოლო მეორე 
ადგილზე არიან ოჯახის მეგობრები და ნაცნობები (35%). მშობლების  მხრიდან ასეთი 
ძალადობის შესაძლებლობა დაუშვა 5%–მა, ხოლო ოჯახის სხვა წევრების მხრიდან – 10%–
მა. ეს შეხედულება ეწინააღმდეგება გლობალურად არსებულ ფაქტობრივ მონაცემებს იმის 
შესახებ, რომ ყველაზე ხშირად ასეთ დანაშაულს სჩადიან ოჯახის წევრები და ნაცნობები.3 
უფროსებისგან განსხვავებით, ბავშვები თვლიან, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობის ჩამდენი 
პირები  ყველაზე დიდი ალბათობით  არიან მშობლები.

7. საქართველოში მოსახლეობას სჯერა, რომ ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის 
ჩამდენი პირების წინააღმდეგ უნდა აღიძრას სასამართლო საქმე, ხოლო რეაბილიტაცია 
რეკომენდებულია იმათ მიმართ, ვინც ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა ჩაიდინა 
ან ბავშვის ინტერესები უგულებელყო. 
მოსახლეობის დამოკიდებულება ძალადობის ჩამდენ პირთა მიმართ განსხვავებულია იმისდა 
მიხედვით, თუ რა სახის იყო ძალადობა. მოსახლეობის  85% მიიჩნევს, რომ სექსუალური 
ძალადობის ჩამდენი პირების მიმართ უნდა აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე. ძალადობის 
სხვა ფორმის შემთხვევაში, როგორიცაა, მაგალითად, ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა 
და უგულებელყოფა, უპირატესობა ენიჭება ძალადობის ჩამდენ პირთა რეაბილიტაციას  (63-
67%).

8. საზოგადოება მიიჩნევს, რომ პოლიცია უნდა ჩაერიოს ფიზიკური და სექსუალური 
ძალადობის შემთხვევაში, ხოლო სოციალური მუშაკები უნდა რეაგირებდნენ 
ფსიქოლოგიური ძალადობის ან ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვევაში. 
ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში პოლიციის ჩარევა უფრო მიზანშეწონილია, 
ვიდრე სკოლებისა და სოციალური სამსახურებისა. სოციალური სამსახურების ჩარევას 
უპირატესობა ენიჭება ფსიქოლოგიური ძალადობის და  ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვე-
ვაში. სკოლების ჩარევა მიჩნეულია ყველაზე ნაკლებად მიზანშეწონილ მოქმედებად – ამ 
უკანასკნელ საკითხზე ასეთივე დამოკიდებულება გამოხატეს ახალგაზრდა რესპონდენტებმაც. 

9. ყოველმა მეხუთე საქართველოს მოქალაქემ არ იცის, თუ რა უნდა გააკეთოს და ვის 
მიმართოს როდესაც ძალადობის მოწმე გახდება. 
მოსახლეობის 38% ფიქრობს, რომ მეტ-ნაკლებად იცის, რა უნდა გააკეთოს საჭიროების 
შემთხვევაში.  

10. როდესაც ადამიანმა იცის, რა უნდა გააკეთოს და ვის მიმართოს ძალადობის შემთხვევაში, 
ის 80%–ზე მეტი ალბათობით განაცხადებს პრობლემის არსებობის შესახებ.

3   World Report on Violence against Children 2006, http://www.unviolencestudy.org/ 
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შესავალი

2007 წელს ჩატარდა ეროვნული კვლევა ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე. ამ კვლევის დროს 
შესწავლილ იქნა, თუ ძალადობის რა ფორმები ჭარბობს ქვეყანაში. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, 
რომ საქართველოში სხვადასხვა ფორმის  ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა განცდილი აქვს 
ბიჭების და გოგოების 80%–ს.4

ამ შედეგებზე რეაგირებისა და საქართველოში ბავშვთა დაცვის სისტემის განვითარების მიზნით 2010 
წელს მთავრობამ გამოსცა ბრძანება  ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის და რეფერირების შესახებ. 
ეს იყო სამი სამინისტროს5 – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს ერთობლივი ბრძანება. იგი მიზნად ისახავდა სათანადო კოორდინირებული 
მექანიზმების შემუშავებას ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკაციის, მსხვერპლთა 
საჭიროებების შეფასება–დაკმაყოფილებისა და სამართლიანობის დამკვიდრების მიზნით. 

ბრძანების გამოცემის შემდეგ ორი წელი გავიდა. რეფერირებული შემთხვევების რაოდენობა გაიზარდა  
40–დან 150–ზე მეტ შემთხვევამდე წელიწადში. მიუხედავად ამისა, მონაწილე მხარეები (მათ შორის 
დარგობრივი სამინისტროები, პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციები და საზოგადოების  
სხვადასხვა ჯგუფი) რეფერირების სისტემის მუშაობის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით წუხილს 
გამოთქვამენ  და სისტემის მუშაობის შესწავლის აუცილებლობაზე საუბრობენ. მათ მიერ აღნიშნულ 
პრობლემებს შორისაა კონკრეტული პროცედურების შესახებ ცოდნის ნაკლებობა, ძალადობის ნიშნების 
ამოცნობის უნარის ნაკლებობა, სუსტი კოორდინაცია მონაწილე მხარეებს შორის, მსხვერპლთა მოცვის 
დაბალი დონე და ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ბიოფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის 
საჭირო მომსახურებების ნაკლებობა. მხარეები ასევე მიიჩნევენ, რომ გარდა რეფერირების სისტემის 
შესწავლისა, საჭიროა ბავშვთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებული ცოდნის, დამოკიდებულების 
და პრაქტიკის შესწავლა, რომ საქართველოში პრობლემის გადაწყვეტისათვის საჭირო სტრატეგიის, 
პოლიტიკის და ინფორმაციის გავრცელების კამპანიები ჩამოყალიბდეს მიღებული ინფორმაციის 
საფუძველზე.

აშშ–ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და გაეროს ბავშვთა ფონდის ერთობლივი 
პროექტის – „საქართველოში ბავშვებზე ზრუნვის მომსახურებისა და სისტემების გაძლიერების“ – 
ფარგლებში, საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით, გაეროს ბავშვთა ფონდმა ორი დამატებითი 
კვლევის ჩატარება იკისრა. ესენია: ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურებთან დაკავშირებული 
თვისობრვი კვლევა და კიდევ ერთი რაოდენობრივი კვლევა  ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე 
საზოგადოებაში გავრცელებული ცოდნის, დამოკიდებულების და პრაქტიკის შესასწავლად. ეს ორივე 
კვლევა 2012 წლის ზაფხულში შესრულდა. 

წინამდებარე ანგარიშში მოცემულია როგორც ინფორმაცია რაოდენობრივი კვლევის შედეგების 
შესახებ, ისე ამ შედეგების ანალიზი. რაოდენობრივი კვლევის მიზნები იყო: 

ა. ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე ფართო საზოგადოებაში გავრცელებული ცოდნის, 
დამოკიდებულების, პრაქტიკის და ქცევების  შეფასება;

ბ. ფართო საზოგადოებისა და ბავშვებზე ზრუნვის სისტემებში მომუშავე პროფესიონალების მიერ 
„ბავშვთა დაცვის (რეფერირების) პროცედურების“ ცოდნის შეფასება. 

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილი არ არის რაოდენობრივი კვლევის შედეგად მიღებული ყველა 
მონაცემი და ანალიზი. მასში შესულია მხოლოდ ის მონაცემები, რომლებიც ავტორებმა ყველაზე 
მნიშვნელოვნად მიიჩნიეს. 

4  საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ, გაროს ბავშვთა ფონდი, 2007-2008.  
http://unicef.ge/uploads/The_National_Study_on_Violence_against_Children_in_Georgia__in_Georgian.pdf 
5  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა 
და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანება (N  152/ნ – N496 – N45/ნ) ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების შესახებ; 31 მაისი, 2010.
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ძალადობის სხვადასხვა ფორმის შესახებ  
საზოგადოებაში არსებული ცოდნა 

ძირითადი მიგნებები

•	 საქართველოში ფართო საზოგადოება სწორად განასხვავებს ბავშვთა მიმართ ძალადობის 
სხვადასხვა ფორმას. 

•	 მთლიანობაში, მოსახლეობას უკეთ ესმის, თუ რომელი ქმედება შეიძლება 
ჩაითვალოს ფიზიკურ ან  სექსუალურ ძალადობად და შედარებით ნაკლებად 
შეუძლია ფსიქოლოგიური ძალადობის ან ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვევების 
იდენტიფიკაცია. 

•	 საქართველოში საზოგადოებას ყველაზე ნაკლებად ესმის ფსიქოლოგიური ძალადობის 
არსი.

•	 ქალები და კაცები ერთნაირად ერკვევიან  ძალადობის სხვადასხვა ფორმებში.

•	  შიდა ქართლში, ქვემო ქართლსა და სამცხე–ჯავახეთში ამ სფეროში ცოდნის დონე უფრო 
დაბალია, ვიდრე ქვეყნის სხვა რეგიონებში. 

•	 მოსახლეობის 72% ფიქრობს, რომ გოგოები ზრდასრული ხდებიან 18 წლის ასაკამდე და  
60% ფიქრობს, რომ ბიჭები  ხდებიან ზრდასრული 18 წლის ასაკამდე.

იმისთვის, რომ ძალადობაზე რეაგირება მოახდინოს, ადამიანს უნდა ესმოდეს, თუ რა სახის ქმედება 
წარმოადგენს ძალადობას. მთლიანობაში საქართველოს მოსახლეობას მეტ–ნაკლებად კარგი ცოდნა 
აქვს ბავშვებზე ძალადობის ყველა ფორმის შესახებ და სწორად შეუძლია მათი განსაზღვრა.  32%–
ს ძალადობის სამი ფორმის ამოცნობა  შეუძლია. 8%–მა მხოლოდ ერთი ფორმის  ამოცნობა შეძლო 
ან საერთოდ ვერც ერთი ვერ ამოიცნო. (წარმოდგენილი იყო ძალადობის ოთხი ფორმა: ფიზიკური, 
ფსიქოლოგიური, სექსუალური ძალადობა და ინტერესების უგულებელყოფა).

გრაფიკი 1. ძალადობის სხვადასხვა ფორმის შესახებ არსებული ცოდნა

 

არ იცის ბავშვზე ძალადობის 
არც ერთი ფორმა
                2%

იცის ბავშვზე ძალადობის 
ერთ-ერთი ფორმა
             6% 

იცის ბავშვზე ძალადობის 
ორი დასახელებული ფორმა

15%

იცის ბავშვზე ძალადობის 
სამი დასახელებული ფორმა 

32%

იცის ბავშვზე ძალადობის 
ყველა დასახელებული ფორმა 

44%

ბავშვთა მიმართ ძალადობის იდენტიფიკაციის და სათანადო ორგანოებისათვის  შეტყობინების 
შესაძლებლობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწორად შეუძლია საზოგადოებას ძალადობის 
ყველა ფორმის ამოცნობა და რამდენად კარგად ესმის მას ვინ ითვლება ბავშვად და ვინ – ზრდასრულ 
პირად. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, 18 წლამდე ასაკის პირი ბავშვია. ამის მიუხედავად, 
მოსახლეობის 72% მიიჩნევს, რომ გოგოები ზრდასრული 18 წლის ასაკამდე  ხდებიან, ხოლო 60% – რომ 
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ბიჭები ხდებიან ზრდასრული 18 წლის ასაკამდე. ბიჭების და გოგონების ბავშვობის ასაკის სწორად 
დასახელება მხოლოდ 18%–მა შეძლო. 

მეტი მუშაობაა საჭირო  ძალადობის შესახებ საქართველოში საზოგადოების გათვითცნობიერების 
დონის ასამაღლებლად, განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება ფსიქოლოგიურ ძალადობას და 
ბავშვობის ასაკის სწორად განსაზღვრას (რომ 18 წლამდე ასაკის პირი ბავშვია).

„ბავშვთა დაცვის (რეფერირების) პროცედურებში ფსიქოლოგიური ძალადობა განსაზღვრულია, 
როგორც „შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა ან სხვა ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს 
ბავშვის პატივისა და ღირსების შელახვას და რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ბავშვის 
ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს“.

მოსახლეობის 64%–ს ფსიქოლოგიური ძალადობის ყველა ფორმის ამოცნობა შეუძლია. ცოდნის დონე 
უფრო დაბალია შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში (51%), აჭარასა (59%) და შიდა ქართლში (60%). 
ძალადობის ოთხი ფორმიდან საზოგადოებისათვის ყველაზე ნაკლებად გასაგებია  ფსიქოლოგიური 
ძალადობა.

გრაფიკი 2. ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმების შესახებ არსებული ცოდნა (რეგიონების მიხედვით)
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„ბავშვთა დაცვის (რეფერირების) პროცედურებში“ ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობა 
განსაზღვრულია, როგორც ცემა, წამება და ჯანმრთელობის დაზიანება“. 6 მოსახლეობის თითქმის 
90%–მა სწორად ამოიცნო ფიზიკური ძალადობის ყველა ფორმა. ძალადობის ოთხი ფორმიდან 
საზოგადოებას ყველაზე უკეთ ესმის ფიზიკური ძალადობა.

6  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა 
და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანება (N  152/ნ – N496 – N45/ნ) ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების შესახებ; 31 მაისი, 2010.

.
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გრაფიკი 3. ფიზიკური ძალადობის ფორმების შესახებ არსებული ცოდნა (რეგიონების მიხედვით) 
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ამ კვლევის მიზნებისათვის ტერმინი ბავშვთა მიმართ „სექსუალური ძალადობა“ განმარტებულია, 
როგორც ზრდასრული პირის მიერ 16 წლამდე ასაკის პირთან სექსუალური ხასიათის შეხება, მისი 
თანხმობის გარეშე, არასრულწლოვნის იძულება გამოაჩინოს საკუთარი გენიტალური ორგანოები და 
მასთან სქესობრივი კავშირის დამყარება ძალადობით.7 მოსახლეობის 78%–მა სწორად დაასახელა 
სექსუალური ძალადობის ყველა აღნიშნული ფორმა. 

წინამდებრე ანგარიშზე მუშაობის პერიოდში „ბავშვის ინტერესების უგულებელყოფა“ საქართველოს 
კანონმდებლობაში განმარტებული არ იყო. ამ კვლევის მიზნებისათვის ჩვენ გამოვიყენეთ „მსოფლიოში 
ბავშვებზე ძალადობის შესახებ“ გაეროს ანგარიშში  (2006) მოცემული განმარტება:  „მშობელთა ან 
მზრუნველ პირთა მიერ ბავშვის ფიზიკური ან ემოციური საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა, 
შესაბამისი შესაძლებლობების, ცოდნის და მომსახურების წვდომის  არსებობის მიუხედავად“.8

საქართველოში მოსახლეობის 79%–მა აღნიშნა, რომ ბავშვის ფიზიკური ან ემოციური საჭიროებების 
დაუკმაყოფილებლობა და ბავშვის უსაფრთხოების რისკების მიმართ უყურადღებობა  წარმოადგენს 
„ბავშვის უგულებელყოფის“ ფორმებს. ამ სფეროში ცოდნის ყველაზე დაბალი დონე გამოვლინდა 
ქვემო ქართლსა (65%) და სამცხე–ჯავახეთში (75%). ცოდნის დონე დაბალი იყო აგრეთვე გურიაში, 
სამეგრელოსა  და ქვეყნის დედაქალაქ თბილისში (77%).

7  ეს განმარტება ეყრდნობა საქართველოს „ბავშვთა დაცვის (რეფერირების) პროცედურების და საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის“ დებულებებს.
8 გაეროს ანგარიში მსოფლიოში ბავშვებზე ძალადობის შესახებ, 2006 http://www.unicef.org/violencestudy/3.%20World%20
Report%20on%20Violence%20against%20Children.pdf
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გრაფიკი 4. უგულებელყოფის ფორმების შესახებ არსებული ცოდნა (რეგიონების მიხედვით)
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რესპოდენტთა გამოცდილება, დამოკიდებულება და  
აღქმა ბავშვის აღზრდის პროცესში ფიზიკური ძალადობის 
გამოყენებაზე 

ძირითადი მიგნებები

•	 საქართველოში საზოგადოების 30% აღნიშნავს, რომ ბავშვობაში მათი მშობლები 
რეგულარულად იყენებდნენ მათ მიმართ ფიზიკურ ძალას.

•	 ამჟამად საქართველოში საზოგადოების 45% ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობის 
გამოყენებას დასაშვებად მიიჩნევს და თვლის, რომ ფიზიკური დასჯის გარეშე ბავშვი 
„გაფუჭდება“. 

•	 კითხვაზე, იყენებენ ან გამოიყენებენ თუ არა ფიზიკურ დასჯას შვილების მიმართ, 
დადებითად უპასუხა ქალების 30%–მა  და კაცების 17%–მა.  

•	 საზოგადოების თითქმის 60% ფიქრობს, რომ აღზრდის მკაცრი მეთოდები 
არაძალადობრივზე უფრო ეფექტიანია.

•	 განათლების დონე პირდაპირ უკავშირდება იმას, თუ რამდენად მისაღებია 
ადამიანისთვის ფიზიკური ძალადობა, როგორც დასჯის ფორმა.

•	 საზოგადოების  82% თვლის, რომ საქართველოში ფიზიკური ძალადობა პრობლემას 
წარმოადგენს, ხოლო თითქმის 40% პრობლემას სერიოზულად მიიჩნევს. ეს 
წინააღმდეგობაში მოდის საზოგადოების ტოლერანტულ დამოკიდებულებასთან ბავშვთა 
ფიზიკური დასჯის მიმართ.

ბავშვობაში მიღებული გამოცდილება განსაზღვრავს, თუ როგორ ადამიანად ჩამოვყალიბდებით. თუ 
ბავშვი ფიზიკურ ძალადობას განიცდის, არსებობს მეტი ალბათობა, რომ ზრდასრულ ასაკში თავადაც 
ჩაიდინოს ძალადობა სხვების მიმართ.9 ამ პრობლემის გადასაწყვეტად მნიშვნელოვანია კარგად იყოს 
გაგებული მისი მასშტაბურობა; ამისთვის აუცილებელია ზრდასრული მოსახლეობის გამოკითხვის 
გზით დადგინდეს, თუ მოსახლეობის რა წილი იყო ბავშვობაში ძალადობის მსხვერპლი; აგრეთვე 
საჭიროა საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა ფიზიკურ ძალადობის შესახებ.

კვლევის შედეგები საგანგაშოა. საქართველოში საზოგადოების 30% აღნიშნავს, რომ მშობლები მათ 
მიმართ ფიზიკურ ძალას იყენებდნენ (რეალური რიცხვი შეიძლება უფრო მაღალი იყოს, ვინაიდან ამ 
კითხვაზე პასუხის გაცემისას ზოგიერთი რესპონდენტი ცდილობს დამალოს, რომ მას ბავშვობაში 
სცემდნენ). მშობლების მხრიდან ბავშვობაში ფიზიკური ძალადობის ფაქტს მეტი მამაკაცი აღნიშნავს 
(34%), ვიდრე ქალი (26%). 

ცხრილი 1. ბავშვობაში ფიზიკური დასჯის გამოცდილება (სქესის მიხედვით)

სქესი ხშირად განუცდია 
ფიზიკური დასჯა

ზოგჯერ განუცდია 
ფიზიკური დასჯა

არასდროს  განუცდია 
ფიზიკური დასჯა

ქალი 0.6% 25.6% 73.8%

კაცი 0.4% 34.5% 65.1%

სულ  0.5% 29.7% 69.8%

როდესაც ალფა დონე უდრის .01, რესპოდენტის სქესი მნიშვნელოვანი ფაქტორი აღმოჩნდა  
F(2.00, 6596.98)=8.3032, P=0.0003

9   გაეროს ანგარიში მსოფლიოში ბავშვებზე ძალადობის შესახებ, 2006 გვ. 66  
http://www.unicef.org/violencestudy/3.%20World%20Report%20on%20Violence%20against%20Children.pdf
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რეგიონების მიხედვით მონაცემები საკმაოდ არაერთგვაროვანია. იმ რესპონდენტების რიცხვი, 
რომლებმაც განაცხადეს, რომ ბავშვობაში მშობლები მათ მიმართ ფიზიკურ ძალადობას იყენებდნენ, 
ყველაზე მაღალი აღმოჩნდა ქვემო ქართლსა (43%) და კახეთში (33%).

გრაფიკი 5. ბავშვობაში მიღებული ფიზიკური დასჯის გამოცდილება 
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ამჟამად საქართველოში საზოგადოების 45 პროცენტს ბავშვების მიმართ ფიზიკური ძალადობა 
დასაშვებად მიაჩნია და თვლის, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ბავშვი „გაფუჭდება“. თუ ადამიანს 
ბავშვობაში ძალადობა განუცდია, არსებობს მეტი ალბათობა, რომ მან ძალადობა დასაშვებად 
მიიჩნიოს. იმ პირებს შორის, ვისაც ბავშვობაში ფიზიკური ძალადობა გადაუტანია, თითქმის 60% 
აცხადებს, რომ ფიზიკური დისციპლინური დასჯა დასაშვებია. საზოგადოების იმ 66 პროცენტიდან, 
ვისაც ბავშვობაში ფიზიკური ძალადობა განუცდია,  40% ფიქრობს, რომ დასაშვებია ბავშვების მიმართ 
ფიზიკური დისციპლინური სასჯელის გამოყენება.  

ცხრილი 2. ბავშვობაში განცდილი ფიზიკური დასჯა და დამოკიდებულება  
ბავშვების ფიზიკური დასჯის მიმართ 

ფიზიკური დასჯა 
დასაშვებია

ფიზიკური დასჯა 
დაუშვებელია

ხშირად განუცდია ფიზიკური დასჯა 67% 33%

ზოგჯერ განუცდია ფიზიკური დასჯა 58% 42%

არასდროს  განუცდია ფიზიკური დასჯა 39% 61%

სულ 45% 55%

როდესაც ალფა დონე უდრის  .01, ადრე განცდილი ფიზიკური ძალადობის ეფექტი სტატისტიკურად 
მნიშვნელოვანი რიცხვი იყო F(1.87, 6190.68)=31.7537, P = 0.0000

ცხრილი N 2 გვიჩვენებს, რომ საქართველოში ფიზიკური ძალადობა ციკლურ ხასიათს ატარებს. თუ 
ბავშვი ძალადობას განიცდის, ალბათობა იმისა, რომ მან ფიზიკური დასჯა დაშვებულ ზომად მიიჩნიოს, 
ორჯერ უფრო მაღალია. 

მთლიანობაში იმ რესპონდენტების რიცხვი, რომლებიც ბავშვთა მიმართ ფიზიკურ ძალადობას 
დასაშვებად მიიჩნევენ, უფრო მაღალია, ვიდრე იმ რესპონდენტებისა, რომლებიც აცხადებენ, 
რომ ბავშვობაში ფიზიკური ძალადობა განიცადეს. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვების მიმართ ძალადობა 
სოციალურად დაშვებული პრაქტიკაა, მიუხედავად იმისა,  განიცდიდა თუ არა ადამიანი ბავშვობაში 
ძალადობას. მოსაზრება, რომ ფიზიკური ძალადობა დასჯის მისაღები ფორმაა, უფრო მეტადაა 
გავრცელებული ქალებს შორის (47%), ვიდრე კაცებში  (42%). კითხვაზე, იყენებენ ან აპირებენ თუ არა 
გამოიყენონ საკუთარი შვილების ფიზიკური დასჯის მეთოდი, დადებითად უპასუხა ქალების  30%–მა 
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და კაცების 17%–მა. იმის გათვალისწინებით, რომ ბავშვების მოვლა ძირითადად ქალების ფუნქციად 
ითვლება, ეს ინფორმაცია ცხადყოფს, რომ საქართველოში ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობის 
ჩამდენი პირებიც უმეტესწილად ქალები არიან. ქალების ასეთი შეხედულებები შეიძლება იმით იყოს 
გამოწვეული, რომ ისინი არ იცნობენ არსებული პრობლემების გადაწყვეტის ალტერნატიულ მეთოდებს. 
უფრო მეტიც, ბავშვთა მიმართ ძალადობა შეიძლება უკავშირდებოდეს იმას, რომ ოჯახში თავად 
დედებიც განიცდიან ძალადობას. 2010 წელს ჩატარებულმა „საქართველოში ქალთა მიმართ ოჯახში 
ძალადობის საკითხების ეროვნულმა კვლევამ“ აჩვენა, რომ თითქმის ყოველი მეათე გათხოვილი ქალი 
ფიზიკურ ძალადობას განიცდის და ამ ქალების 34,7% სისტემატურად იღებს ფიზიკურ დაზიანებებს. 
კვლევის შედეგების საფუძველზე გაკეთდა დასკვნა, რომ ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობა 
უფრო გავრცელებულია, ვიდრე სექსუალური და ეკონომიკური.10 ასეთი მოპყრობა ზემოქმედებას 
ახდენს არა მარტო ქალებზე, არამედ ასეთ ოჯახებში მცხოვრებ ბავშვებზეც.

ცხრილი 3. ფიზიკური დასჯის პრაქტიკის გამოყენება ქალებისა და კაცების მიერ 

სქესი ხშირად იყენებს 
ფიზიკურ დასჯას

ზოგჯერ იყენებს 
ფიზიკურ დასჯას

არასდროს  იყენებს 
ფიზიკურ დასჯას

ქალი 0.2% 30% 70%

კაცი 0.0% 17% 83%

სულ 0.1% 24% 76%

როდესაც ალფა დონე უდრის  .01, რესპოდენტის სქესი ერთერთი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი ფაქტორია 
იყო F (1.77, 5833.51)=22.8704  P=0.0000

პირის განათლების დონე პირდაპირ არის დაკავშირებული მის შეხედულებასთან ფიზიკური 
ძალადობის, როგორც დასჯის ფორმის მიმართ; რაც უფრო მაღალია ადამიანის განათლების დონე, 
მით უფრო ნაკლებია იმის ალბათობა, რომ მან დასჯის ფორმად    დასაშვებად მიიჩნიოს ფიზიკური 
ძალადობის გამოყენება.

ცხრილი 4. მიღებული განათლების დონე და დამოკიდებულება ფიზიკური დასჯის მიმართ 

მიღებული განათლება 

არასრული 
საშუალო 

საშუალო ნაწილობრივი 
უმაღლესი

ბაკალავრიატი ასპირანტურა სულ

პოზიტიური 
დამოკიდებულება 
ფიზიკური დასჯის 
მიმართ 

66% 50% 44% 38% 36% 45%

ნეგატიური 
დამოკიდებულება 
ფიზიკური დასჯის 
მიმართ

34% 50% 56% 62% 64% 55%

სულ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

როდესაც ალფა დონე უდრის  .01, განათლების ეფექტი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია,  
F(3.88, 12801.31)=9.3787P =0.0000

10  „ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა საქართველოში“, თბილისი, 2010.  
http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000757/kalta.pdf 
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ოჯახში აღზრდის არაძალადობრივი მეთოდები და მშობელთა ავტორიტეტი 

იმისთვის, რომ გაგვერკვია, თუ როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება ოჯახში აღზრდის 
არაძალადობრივი მეთოდების მიმართ, რესპონდენტებს მთელი რიგი კითხვები დავუსვით. კითხვებს 
შორის იყო: რამდენად დასაშვებია, რომ ბავშვებს მშობლების ეშინოდეთ, უწყობს თუ არა ხელს მკაცრი 
აღზრდის მეთოდი ბავშვის ხასიათის გაძლიერებას და ცხოვრებისათვის მომზადებას, რა შემთხვევაში 
სწავლობს ბავშვი უკეთ – ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დასჯით თუ დადებითი მაგალითით?

შედეგები გამაოგნებელი და შემაშფოთებელი აღმოჩნდა. საზოგადოების  60% ფიქრობს, რომ ოჯახში 
აღზრდის მკაცრი მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია, ვიდრე არაძალადობრივი მეთოდები. 
სტატისტიკურად ეს მაჩვენებელი განსხვავებული აღმოჩნდა კაცებსა და ქალებში. რეგიონების 
მიხედვით, აჭარასა (70%) და სამცხე–ჯავახეთში (69%) ყველაზე მაღალია მკაცრი აღზრდის მომხრეთა 
რიცხვი.

გრაფიკი 6. სხვადასხვა რეგიონში არსებული დამოკიდებულება მშობელთა მიერ ბავშვის აღზრდის 
მეთოდების მიმართ  
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 გრაფიკი 7. სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებში არსებული დამოკიდებულება მშობელთა მიერ ბავშვის 
აღზრდის არაძალადობრივი მეთოდების მიმართ 
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საქართველოში საკმაოდ ძლიერია  პირადი ცხოვრების პატივისცემა და რწმენა, რომ ოჯახის შიდა 
საქმეებში ჩარევა არ შეიძლება. საზოგადოების 63% აღნიშნავს, რომ ბავშვი თავის მშობლებს 
ეკუთვნის და მხოლოდ მათ შეუძლიათ ბავშვთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება. 
ამ მოსაზრების მხარდამჭერთაგან ნახევარი მიიჩნევს, რომ ბავშვი ოჯახში უნდა დაჩეს მაშინაც 
კი, როდესაც ოჯახში ძალადობას აქვს ადგილი. რეგიონების მიხედვით მაჩვენებლებს შორის 
მნიშვნელოვანი განსხვავებები დაფიქსირდა. დედაქალაქში მოსახლეობის 69% ფიქრობს, რომ ბავშვთან 
დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება მხოლოდ მშობლებს შეუძლიათ. მაჩვენებელი ყველაზე 
დაბალია მცხეთა–მთიანეთსა (44%) და შიდა ქართლში (37%). ზოგადი ტენდენციის მიხედვით, ამ 
მოსაზრების მხარდამჭერთა რიცხვი რეგიონებში უფრო დაბალია, ვიდრე თბილისში. ასეთი ტენდენცია 
ნაწილობრივ იმითაც შეიძლება აიხსნას, რომ საქართველოს რეგიონებში ფართო ოჯახური კავშირები 
და მეზობლებთან ურთიერთობები უფრო ძლიერია, ვიდრე თბილისში.

გრაფიკი 8.  მოსახლეობის შეხედულებები, თუ ვინ უნდა მიიღოს ბავშვებთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილებები (რეგიონების მიხედვით) 
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ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობა - ხედავს თუ არა საზოგადოება 
პრობლემის არსებობას?

მართალია, ბევრ ადამიანს მიაჩნია, რომ დასაშვებია ოჯახში ბავშვის აღზრდის მკაცრი მეთოდების 
გამოყენება და რომ ძალადობის შემთხვევაშიც კი არ არის მიზანშეწონილი ოჯახის შიდა საქმეებში 
ჩარევა, მაგრამ საქართველოში გავრცელებული საზოგადოებრივი აზრის მიხედვით, ფიზიკური 
ძალადობა წარმოადგენს პრობლემას, რომელიც უნდა გადაიჭრას. 

გრაფიკი 9. ფიზიკური ძალადობის, როგორც პრობლემის აღქმა საქართველოში

არ არის პრობლემა; 
13%

მეტ-ნაკლებად პრობლემაა; 
43%

სერიოზული პრობლემაა; 
39%

არ ვიცი; 5%

მოსახლეობის 82% ფიქრობს, რომ საქართველოში ფიზიკური ძალადობა პრობლემას წარმოადგენს და 
თითქმის 40% თვლის, რომ ეს სერიოზული პრობლემაა. ეს ეწინააღმდეგება საზოგადოებაში ფართოდ 
გავრცელებულ ტოლერანტულ დამოკიდებულებას  ფიზიკური სასჯელის, როგორც დისციპლინური 
მეთოდის მიმართ, თუმცა დასტურია იმისა, რომ ასეთი პრაქტიკის შეცვლის ნება არსებობს. 

საქართველოს მოსახლეობის 29% მიიჩნევს, რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე ბავშვთა მიმართ ძალადობა 
მზარდ პრობლემად იქცა.  ეს მონაცემები განსხვავებულია რეგიონების მიხედვით. ამ მოსაზრებას 
ეთანხმება შიდა ქართლის მოსახლეობის 61% , რაც ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 
მომდევნო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მიღებულ იქნა თბილისსა (37%) და რაჭა–ქვემო სვანეთის 
რაიონში  (35%). 
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ფსიქოლოგიური და სექსუალური  ძალადობისა და ბავშვთა 
უგულებელყოფის მიმართ საზოგადოებაში გავრცელებული 
დამოკიდებულება და აღქმა

ძირითადი მიგნებები

•	 მართალია, მოსახლეობის უმეტესობას (94%) ესმის, რომ ბავშვისთვის საზიანოა, თუ ის 
ოჯახში ძალადობის მომსწრეა, მაგრამ 91% ოჯახის „შიდა საქმეებში“ გარეშე პირთა 
ჩარევის წინააღმდეგია.

•	 საქართველოს მოსახლეობის 75% მიიჩნევს, რომ ბავშვთა მიმართ ფსიქოლოგიური 
ძალადობა ქვეყანაში პრობლემას წარმოადგენს. 

•	 საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 80% ფიქრობს, რომ ბავშვთა მიმართ სექსუალური 
ძალადობა ქვეყანაში პრობლემას წარმოადგენს. მათგან ყოველი მესამე ამას სერიოზულ 
პრობლემად მიიჩნევს.

•	 საქართველოს მოსახლეობის 42%–ის აზრით,  ყველაზე დიდი ალბათობით,  ბავშვზე 
შესაძლო სექსუალურ ძალადობაში „ეჭვმიტანილები“ არიან უცხო პირები, ხოლო მეორე 
ადგილზე არიან ოჯახის მეგობრები და ნაცნობები (35%).

•	 რესპონდენტების თითქმის 30%–ს სჯერა, რომ ზოგჯერ ქალები თვალს ხუჭავენ, როდესაც 
მათი პარტნიორები სექსუალურ კონტაქტს ამყარებენ მათ ბავშვებთან.  

მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოება კარგად ერკვევა ფიზიკური ძალადობის საკითხებში, 
სექსუალური ძალადობა და ბავშვის ინტერესების უგულებელყოფა ხშირად ტაბუდადებული ან 
ნაკლებად გაცნობიერებული თემებია. ძალადობის ამ ფორმებთან მიმართებით საზოგადოების 
ინფორმირების და აღქმის გაგება მნიშვნელოვანია, რადგან ხშირად ჯეროვნად არ არის შეფასებული 
მათი გავრცელება და ბავშვებზე ზემოქმედება. 

მოსახლეობის 76% მიიჩნევს, რომ ბავშვთა ინტერესების უგულებელყოფა საქართველოში  
წარმოადგენს პრობლემას. ბავშვთა ინტერესების უგულებელყოფას ქალები მეტი ალბათობით 
აღიქვამენ პრობლემად, ვიდრე კაცები (კითხვარში მოცემული იყო ბავშვთა ინტერესების 
უგულებელყოფის მაგალითები: არ უტარდებათ რეგულარული სამედიცინო შემოწმება, დარღვეულია 
ჰიგიენის წესები, უყურადღებობაა ბავშვის ჩაცმულობის მიმართ,  ბავშვს ხშირად  ოჯახური მიზეზების 
გამო არ უშვებენ სკოლაში). ინტერვიუების დროს მოსახლეობის 79%–მა სწორად ამოიცნო ბავშვის 
ინტერესების უგულებელყოფის ყველა ფორმა. განსხვავებები არ დაფიქსირდა არც ქალებისა და 
კაცების მაჩვენებლებს შორის და არც სოფლისა და ქალაქის მოსახლეობის მაჩვენებლებს შორის; 
თუმცა ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში ცოდნის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად უფრო დაბალი 
აღმოჩნდა დანარჩენ მოსახლეობასთან შედარებით:  აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში – 42%, ხოლო 
სომხურ მოსახლეობაში – 31%.
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გრაფიკი 10. ბავშვთა უგულებელყოფის სხვადასხვა ფორმის შესახებ არსებული ცოდნა  
(ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით) 

42%

31%

19% 17%
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81% 83%
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აზერი სომეხი ქართველი სხვა

არ იციან უგულველყოფის სხვადასხვა ფორმის შესახებ

იციან უგულველყოფის ყველა დასახელებული ფორმის შესახებ

საქართველოს მოსახლეობის 75% მიიჩნევს, რომ ბავშვთა მიმართ ფსიქოლოგიური ძალადობა 
საქართველოში წარმოადგენს პრობლემას. ამავე დროს, მოსახლეობის 64%–მა სწორად ვერ ამოიცნო 
ფსიქოლოგიური ძალადობის ყველა ფორმა. მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის უმეტესობას (94%) 
ესმის, რომ ბავშვისთვის საზიანოა, თუ ის ოჯახში ძალადობის მომსწრეა, უმრავლესობა (91%) ფიქრობს, 
რომ  ამ შემთხვევაში უმოქმედობა დასაშვებია. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს იმით, რომ ოჯახის შიდა 
საქმეებში ჩაურევლობა ნორმალურ პრაქტიკად ითვლება. უფრო მეტიც, ხშირად „პროფესიონალებიც“11 
კი უმოქმედობას იჩენენ ბავშვზე ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევებში. კვლევის შედეგებმა 
გვიჩვენა, რომ რესპონდენტების ნახევარზე მეტმა სწორად ამოიცნო ფსიქოლოგიური ძალადობა და მის 
მნიშვნელობას ფართო საზოგადოება სწორად აფასებს. თუმცა ხშირ შემთხვევაში არც საზოგადოება 
და არც „პროფესიონალები“ არ რეაგირებენ ადეკვატურად ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევებზე.

ცხრილი 5. საზოგადოების აზრი: ვინ უნდა ჩაერიოს ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევაში 

 ჩაურევლობა ჩარევა დასაშვებია  მხოლოდ 
ზოგიერთ სიტუაციაში 

ჩარევა დასაშვებია  ყველა 
ტიპის სიტუაციაში 

 საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები

სკოლა 77% 66% 17% 19% 6% 15%

სოციალური 
სამსახური 72% 52% 18% 26% 10% 22%

პოლიცია 90% 79% 9% 16% 1% 5%

საქართველოში მოსახლეობის 84%–მა ვერ შეძლო სექსუალური ძალადობის ყველა ფორმის სწორად 
ამოცნობა. თითქმის 80% მიიჩნევს, რომ ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობა ქვეყანაში პრობლემას 
წარმოადგენს. მათგან ყოველი მესამე ამ პრობლემას სერიოზულად მიიჩნევს. 

11  როგორც ზემოთ აღინიშნა, ჩვენს კვლევაში ტერმინი „პროფესიონალები“ მოიცავს სკოლის მასწავლებლებს, მანდატურებს 
და სოციალურ მუშაკებს.
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გრაფიკი 11. საზოგადოებრივი აზრი საქართველოში სექსუალური ძალადობის მასშტაბების შესახებ 
(რეგიონების მიხედვით)
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საქართველოს მოსახლეობის 42%–ის აზრით, ყველაზე დიდი ალბათობით, ბავშვზე შესაძლო 
სექსუალურ ძალადობაში „ეჭვმიტანილი“ არიან უცხო პირები, ხოლო მეორე ადგილზე დგანან ოჯახის 
მეგობრები და ნაცნობები (35%). მშობლების  მხრიდან ასეთი ძალადობის შესაძლებლობა დაუშვა 5%–
მა, ხოლო ოჯახის სხვა წევრების მხრიდან – 10%–მა. 

ეს შეხედულება მხოლოდ ნაწილობრივ შეესაბამება საერთაშორისო ფაქტობრივ მონაცემებს იმის 
შესახებ, თუ ვინ არიან ყველაზე ხშირად ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის ჩამდენი პირები. 
გლობალურად მოძალადეები, როგორც წესი, ბავშვს იცნობენ: შემთხვევების დაახლოებით 30% ისინი 
ბავშვის ნათესავები არიან – ყველაზე ხშირად ძმები, მამები, ბიძები ან ბიძაშვილ–მამიდაშვილები;  
შემთხვევების დაახლოებით 60% ასეთ დანაშაულს ჩადიან  სხვა ნაცნობი პირები – ოჯახის მეგობრები, 
ბავშვის მომვლელები ან მეზობლები; ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში უცხო პირები 
მხოლოდ დამნაშავეთა დაახლოებით 10%-ია.12 საქართველოში მოსახლეობა შესაძლო დამნაშავეებად 
ასახელებს ოჯახის მეგობრებს და ნაცნობებს, ფაქტობრივად საერთოდ არ აღიარებს, რომ ასეთი რამ 
შეიძლება ჩაიდინოს ოჯახის წევრმა, ხოლო „უცხო პირების“ როლი უკიდურესად გადაჭარბებულია. 

გრაფიკი 12. საზოგადოებრივი აზრი შესაძლო მოძალადეების შესახებ

0% 20% 40% 60%

ამორალური

ოჯახის სხვა წევრები

ოჯახის მეგობრები

უცხო

მშობლები

საშუალო

პროფესიონალები

მოსახლეობა

ამასთან, რესპონდენტების (როგორც ქალების, ისე კაცების) თითქმის 30%  მიიჩნევს, რომ ზოგჯერ 
ქალები თვალს ხუჭავენ, როცა მათი პარტნიორები სექსუალურად ძალადობენ ბავშვებზე ოჯახში. 
„საქართველოში ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევის“ შედეგების 
მიხედვით აღმოჩნდა, რომ ქალების 78.3% ოჯახს „საიდუმლო ადგილად“ მიიჩნევს, რომლის 

12 Julia Whealin, Ph.D. (2007-05-22). "Child Sexual Abuse". National Center for Post Traumatic Stress Disorder, US Department of 
Veterans Affairs
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შიგნითაც ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ეს არ უნდა გავიდეს ოჯახის გარეთ და არ უნდა 
გახდეს საზოგადოების მსჯელობის საგანი. კვლევამ აჩვენა, რომ ასეთი აღქმა ერთ–ერთი მთავარი 
ხელშემშლელი ფაქტორია ოჯახური ძალადობის აღმოფხვრის გზაზე.13

საზოგადოების დამოკიდებულება მოძალადეთა მიმართ 
ძალადობის ჩამდენ პირთა მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება განსხვავებულია იმის მიხედვით, 
თუ რა სახის ძალადობასთან გვაქვს საქმე. მოსახლეობის  85% მიიჩნევს, რომ სექსუალური ძალადობის 
ჩამდენი პირების მიმართ უნდა აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე. ძალადობის სხვა ფორმის 
შემთხვევაში, როგორიცაა, მაგალითად, ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა და უგულებელყოფა, 
უპირატესობა ენიჭება ძალადობის ჩამდენ პირთა რეაბილიტაციას/სამედიცინო მკურნალობას. ეს 
შედეგები ემთხვევა კვლევის სხვა შედეგებს, რომ, მაგალითად, საზოგადოება ძალადობის ყველა 
ფორმას ერთნაირად სერიოზულ დანაშაულად არ მიიჩნევს. აშკარაა, რომ სექსუალური ძალადობა 
უფრო სერიოზულ კრიმინალურ დანაშაულად ითვლება, ვიდრე ბავშვთა მიმართ ჩადენილი სხვა სახის 
ძალადობა. 

ცხრილი 6. საზოგადოებრივი აზრი სხვადასხვა ფორმის ძალადობის ჩამდენ პირთა წინააღმდეგ საჭირო 
სანქციების შესახებ 

ფიზიკური 
ძალადობა

ფსიქოლოგიური 
ძალადობა

სექსუალური 
ძალადობა

ბავშვის 
უგულებელყოფა

სასამართლო გარჩევა 36% 17% 85% 17%
რეაბილიტაცია 63% 67% 44% 64%
მშობლის უფლების 
ჩამორთმევა 53% 51% 59% 53%

 

13 „ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა საქართველოში“, თბილისი, 2010.  
http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000757/kalta.pdf
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ჩარევა – ვინ და როდის უნდა ჩაერიოს ბავშვის მიმართ 
ძალადობის შემთხვევაში?

ძირითადი მიგნებები

•	 ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში მოსახლეობის 70% და 78% 
(შესაბამისად) საჭიროდ მიიჩნევს პოლიციის ჩარევას.

•	 ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვევაში მოსახლეობის თითქმის 60% საჭიროდ მიიჩნევს 
სოციალური სამსახურების ჩარევას.

•	 კითხვაზე, „როგორ იმოქმედებთ ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტის აღმოჩენისას“, 70%–
მა განაცხადა, რომ უშუალოდ ბავშვის მშობლებს დაელაპარაკებიან. 

•	 რესპონდენტების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, განსაკუთრებით სამცხე–ჯავახეთში (45%), 
შიდა ქართლში (34%), თბილისსა  (33%) და ქვემო ქართლში (30%), განაცხადა, რომ ისინი 
ოჯახის შიდა საქმეებში არ ჩაერევიან.

•	 მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის  თითქმის 97%–ის აზრით ბავშვზე ძალადობის 
ფაქტებზე რეაგირება ვიღაცამ აუცილებლად უნდა მოახდინოს, რესპონდენტების თითქმის 
ნახევარი, პროფესიონალების ჩათვლით, მიიჩნევენ, რომ ეს არ უნდა იყოს სკოლა ან 
სოციალური სამსახურები.

•	 ანალიზი გვიჩვენებს, რომ  შანსი იმისა, რომ ვიღაცა რეაგირებას მოახდენს ბავშვზე 
ძალადობის ფაქტზე, 80 პროცენტამდე იზრდება, თუ მას ეცოდინება, ვის უნდა 
მიმართოს. ბავშვზე ძალადობის გამოვლენის შემთხვევაში სწორი მოქმედებების შესახებ 
საზოგადოების ინფორმირებულობა გადამწყვეტი ფაქტორია, რომელიც ზრდის პოლიციისა 
და სოციალური სამსახურებისთვის შეტყობინების ალბათობას.

•	 პოლიციის, სოციალური სამსახურების და სკოლის როლის ცოდნა და მათ მიმართ ნდობა 
ბავშვზე ძალადობის შესახებ შეტყობინების ალბათობას ზრდის.

•	 ოჯახში აღზრდის სასტიკი მეთოდების მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება  პოლიციისა 
და სოციალური სამსახურებისთვის ბავშვზე ძალადობის ფაქტების შეტყობინების 
ალბათობას ზრდის.

ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკაცია შეიძლება რთული აღმოჩნდეს, ვინაიდან 
„ძალადობის ერთი ნიშნის არსებობა ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ ბავშვი ოჯახში ძალადობას განიცდის, 
თუმცა ამ შემთხვევაში შესაძლოა მიზანშეწონილი იყოს სიტუაციაზე უფრო დეტალური დაკვირვება, 
თუ ასეთი ნიშნები რეგულარულად  ან სხვა ნიშნებთან კომბინაციაში ჩნდება“.14

კითხვაზე, თუ როგორ იმოქმედებენ, თუ დარწმუნებული იქნებიან, რომ ოჯახში ბავშვი ძალადობის/
უგულებელყოფის მსხვერპლია, რესპონდენტების 97%–მა განაცხადა, რომ რაიმე ზომებს მიიღებენ. 
კვლევის დროს შესწავლილ იქნა რესპონდენტთა ცოდნა იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა მოახდინოს 
რეაგირება ბავშვის მიმართ შესაძლო ძალადობის სიმპტომების გამოვლენისას.

ფიზიკური ძალადობის15 შემთხვევაში მოსახლეობის 70%–მა განაცხადა, რომ ზოგჯერ ან ყოველთვის 
რეაგირება უნდა მოახდინოს პოლიციამ, ხოლო რესპონდენტების 65% ფიქრობს, რომ საქმე აგრეთვე 
უნდა გადაეცეს სასამართლოს სამართლებრივი ზომების მისაღებად. იმის მიუხედავად, რომ 
მოსახლეობის თითქმის 97% რეაგირებას აუცილებლად მიიჩნევს, რესპონდენტების თითქმის ნახევარი 
(პროფესიონალებიც კი) ფიქრობს, რომ ეს არ არის სკოლების და  სოციალური სამსახურების საქმე. 

14  http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/signs.cfm
15  ბავშვს ეტყობა ცემის ან დაბმის ნიშნები და/ან  დაჟეჟილობა/სისხლჩაქცევები.
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ცხრილი 7. საზოგადოებრივი აზრი იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა იმოქმედოს  
ფიზიკური ძალადობის შემთხვევაში 

 
ჩაურევლობა ჩარევა მხოლოდ ზოგ 

სიტუაციაში ჩარევა ყველა სიტუაციაში 

 საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები
სკოლა 50% 28% 45% 61% 5% 11%
სოციალური 
სამსახურები

48% 32% 46% 47% 6% 21%

პოლიცია 30% 19% 66% 73% 4% 18%

სექსუალური ძალადობის16 შემთხვევაში მოსახლეობის 78% ფიქრობს, რომ რეაგირება უნდა 
მოახდინოს პოლიციამ და 85% თვლის, რომ მოძალადე უნდა დაისაჯოს კანონით. ამის მიუხედავად, 
მოსახლეობა საჭიროდ არ მიიჩნევს სხვა პროფესიონალების ჩარევას, რომლებიც ხშირად მნიშვნელოვან 
როლს თამაშობენ სექსუალური ძალადობის შემთხვევების გამოვლენის, რეფერირების და შემდგომი 
მოქმედებების დროს. მოსახლეობის 59% ფიქრობს, რომ სოციალური სამსახურების ჩარევა საჭირო 
არ არის, ხოლო თითქმის 80% – რომ სკოლების ჩარევა  არ არის საჭირო.  

ცხრილი 8. საზოგადოებრივი აზრი იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა იმოქმედოს  
სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში

 ჩაურევლობა ჩარევა ყველა სიტუაციაში 
 საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები
სკოლა 76% 63% 24% 37%
სოციალური 
სამსახურები

59% 44% 41% 56%

პოლიცია 22% 20% 78% 80%

ბავშვის უგულებელყოფის17 შემთხვევაში მოსახლეობის თითქმის 60% ფიქრობს, რომ რეაგირება 
ზოგჯერ ან ყოველთვის უნდა მოახდინონ სოციალურმა სამსახურებმა. მოსახლეობის თითქმის 70% 
დარწმუნებულია, რომ პოლიციის ჩარევა საჭირო არ არის და 50%–ზე მეტი მიიჩნევს, რომ სკოლის 
ჩარევა არ არის საჭირო. აღმოჩნდა, რომ ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა ყველაზე მეტად იყო 
პროფესიონალების რაიმე სახით ჩარევის წინააღმდეგი: 63% და 61% დარწმუნებულია, რომ ბავშვის 
ინტერესების უგულებელყოფის დროს სოციალური სამსახურებისა და სკოლის (შესაბამისად) ჩარევა  
არ არის მიზანშეწონილი. ბავშვის ინტერესების უგულებელყოფის შემთხვევაში საზოგადოება 
ყველაზე საჭიროდ მიიჩნევს სოციალური სამსახურების ჩარევას და ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებს 
სხვა სამსახურებს. ამის მიუხედავად აღსანიშნავია, რომ სოციალური სამსახურების ჩარევის 60%–იანი 
მხარდაჭერა მაღალი მაჩვენებელი არ არის და იმის გათვალისწინებით, რომ პოლიციისა და სკოლის 
ჩარევას მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი უჭერს მხარს, ბავშვების ინტერესების უგულებელყოფის 
შემთხვევები შეიძლება ხშირად უყურადღებოდ დარჩეს, განსაკუთრებით – ეთნიკურ უმცირესობებთან.

ცხრილი 9. საზოგადოებრივი აზრი იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა იმოქმედოს  
ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვევაში

 ჩაურევლობა ჩარევა მხოლოდ ზოგ 
სიტუაციაში 

ჩარევა ყველა სიტუაციაში 

 საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები
სკოლა 51% 36% 46% 55% 3% 9%
სოციალური 
სამსახურები

41% 23% 55% 64% 4% 13%

პოლიცია 69% 51% 31% 48% 0% 1%

16  ზრდასრული პირის მიერ ბავშვთან სექსუალური ხასიათის შეხება, არასრულწლოვნის იძულება აჩვენოს საკუთრი 
გენიტალური ორგანოები და 16 წლამდე ასაკის პირთან  სქესობრივი კავშირის დამყარება ძალადობით.
17  როცა ბავშვი რეგულარულად არის მშიერი, დაუბანელი, მთელ დღეს ქუჩაში ატარებს, მათხოვრობს და/ან აიძულებენ 
მოუაროს და–ძმას (თვალყური ადევნოს, საჭმელი მოუმზადოს და აჭამოს, ტანსაცმელი გარეცხოს და ა.შ.).
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როდესაც საქმე ეხება რეაგირების პირად პასუხისმგებლობას, საზოგადოების  დიდ ნაწილს არ ესმის, 
თუ როგორ უნდა იმოქმედოს ძალადობის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში. მოსახლეობის 20%–მა არ 
იცის, რა უნდა გააკეთოს და ვის მიმართოს, თუ გაიგო, რომ ბავშვის მიმართ ძალადობას აქვს ადგილი. 
მოსახლეობის 38% მეტ–ნაკლებად გარკვეულია, როგორ უნდა იმოქმედოს, ხოლო 3%–მა განაცხადა, 
რომ საერთოდ არაფერს მოიმოქმედებს.  

იმ რესპონდენტებს შორის, რომლებმაც იციან, როგორი უნდა იყოს მათი რეაგირება, 70%–მა განაცხადა, 
რომ  უშუალოდ დაელაპარაკებიან მშობლებს და არა პროფესიონალებს (მასწავლებლებს, სოციალურ 
სამსახურს ან პოლიციას). რაც შეეხება სოფლისა და ქალაქის მოსახლეობის პასუხებს შორის არსებულ 
განსხვავებებს, სოფლებსა და პატარა ქალაქებში მცხოვრები რესპონდენტების გაცილებით უფრო 
დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ ძალადობის შემთხვევაში უშუალოდ მშობლებს დაელაპარაკება (74%), 
ვიდრე ქალაქში მცხოვრები რესპონდენტებისა (55%). მოსახლეობის 20%–ზე ნაკლებმა განაცხადა, 
რომ ისინი შეატყობინებენ  სკოლას და მხოლოდ  30%–მა თქვა, რომ  დაუკავშირდება სოციალურ 
სამსახურებს. ეს ნიშნავს, რომ სოფლებსა და პატარა რაიონულ ქალაქებში მცხოვრები პირები 
დაელაპარაკებიან ძალადობის ჩამდენ მშობლებს და არ მიმართავენ პროფესიონალების დახმარებას. 
დედაქალაქსა და დიდ ქალაქებში კი ძალადობის ფაქტები შეიძლება ყოველგვარი რეაგირების გარეშე 
დარჩეს, რადგანაც მოძალადე მშობლებთან საუბარს ბევრი თავს აარიდებს, პროფესიონალებისათვის 
შეტყობინების დონე კი ძალიან დაბალია.

რესპონდენტების მნიშვნელოვანი ნაწილი აცხადებს, რომ მათთვის ოჯახის შიდა საქმეებში ჩარევა 
უხერხულია მაშინაც კი, როცა ბავშვზე ძალადობას აქვს ადგილი. იმ რესპონდენტების რიცხვი, 
რომლებიც არ ჩაერევიან სხვების საქმეებში,  ყველაზე მაღალი იყო სამცხე–ჯავახეთში  (45%), შემდეგ 
– შიდა ქართლში (34%), თბილისსა (33%) და ქვემო ქართლში (30%). 

გრაფიკი 13. საზოგადოებრივი აზრი სხვა ოჯახის საქმეებში ჩარევის შესახებ (რეგიონების მიხედვით)
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თბილისის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი და შიდა ქართლის მოსახლეობის 64% აღნიშნავს, რომ 
იმისთვის, რომ ძალადობის ფაქტის შესახებ შესაბამის ორგანოებს შეატყობინონ, უნდა ჰქონდეთ 
დამატებითი დაზუსტებული ინფორმაცია ძალადობის  სიხშირისა  და სისასტიკის შესახებ. 

რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობებს, აღმოჩნდა, რომ სომეხი რესპონდენტები ნაკლები ალბათობით 
დაელაპარაკებოდნენ ბავშვის მშობლებს და ორჯერ ნაკლები ალბათობით – სოციალურ სამსახურებს 
და სკოლას, ვიდრე სხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები.

პოლიციისათვის შეტყობინების ალბათობის გასაზრდელად მნიშვნელოვანია  რეაგირების ზომების 
შესახებ საზოგადოებაში არსებული ცოდნა  – ის ალბათობას 2,5–ჯერ ზრდის. ის რესპონდენტები, 
რომლებიც ოჯახში არაძალადობრივი აღზრდის მეთოდების მომხრენი არიან, 47% მეტი ალბათობით 
შეატყობინებენ პოლიციას ძალადობის ფაქტის შესახებ. რწმენა, რომ ბავშვების პრობლემებთან 
დაკავშირებით პოლიციის ნდობა შესაძლებელია, პოლიციის ინფორმირების ალბათობას თითქმის 
40%–ით ზრდის. ამის საპირისპიროდ, რესპონდენტები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ეკლესია/რელიგიურ 
დაწესებულებები უფრო მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, სხვა რესპონდენტებთან შედარებით 30%–
ით ნაკლები ალბათობით მიაწოდებენ ინფორმაციას პოლიციას. სოფლის მოსახლეობა 20%–ით ნაკლები 
ალბათობით ჩარევს პოლიციას ბავშვზე ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში. რეგრესიის ანალიზმა აჩვენა, 
რომ უმაღლესი განათლების და სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირები სხვებთან შედარებით ნაკლები 
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ალბათობით მიმართავენ პოლიციას (შესაბამისად, 20% და 40%–ით ნაკლები). უმაღლესი განათლების 
მქონე პირები 30%–ით ნაკლები ალბათობით მიმართავენ სოციალურ მუშაკებს.  ეს შედეგები მოწმობს, 
რომ ძალადობის მიმართ ტოლერანტობასა და განათლების დონეს შორის ნეგატიური კორელაციის 
მიუხედავად, ძალადობის მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ პირი 
რეაგირებას მოახდენს შესაძლო ძალადობის შემთხვევებზე. აქედან გამომდინარე, ამ სამიზნე 
ჯგუფთან მიმართებით აუცილებელია სხვა საზომი პარამეტრების გამოყენება (უფრო დეტალური 
ინფორმაციისათვის იხ. დანართი 4, ცხრილი 10: ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში პოლიციის 
ჩართვის ალბათობა). 

მსგავსი შედეგები გამოვლინდა სოციალური მუშაკებისათვის მიმართვის ანალიზის დროსაც. ამ 
შემთხვევაშიც გადამწყვეტ როლს თამაშობს საჭირო ზომების ცოდნა. თუ ადამიანი ფიქრობს, რომ 
ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკების ჩართვა აუცილებელია, სოციალური 
მუშაკებისათვის მიმართვის ალბათობა 30%–ით იზრდება. ის პირები, ვინც ფიზიკურ დასჯას დაუშვებელ 
დისციპლინურ ზომად  მიიჩნევენ, 35% მეტი ალბათობით მიმართავენ სოციალურ მუშაკებს.

საინტერესოა, რომ ინფორმაციის მიწოდების ალბათობა 12%–ით უფრო მაღალია, თუ ადამიანები 
მიიჩნევენ, რომ  ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებზე პოლიციამ უნდა იმუშაოს და 32%–ით უფრო 
მაღალია, თუ მათ სჯერათ, რომ ძალადობისა და უგულებელყოფის მსხვერპლი ბავშვების დახმარება 
საავადმყოფოს შეუძლია. ეს შედეგები შეიძლება მიანიშნებდეს, რომ საზოგადოება სათანადოდ 
აკავშირებს ბავშვების მიმართ ძალადობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკების, პოლიციის და 
მედიცინის მუშაკების მიერ შესასრულებელ სამუშაოს; თუმცა ეს ცოდნა და კავშირები კიდევ უფრო 
უნდა გაძლიერდეს.

პოლიციის შემთხვევის მსგავსად, რწმენა, რომ ძალადობისა და უგულებელყოფის მსხვერპლი 
ბავშვების დახმარება ეკლესიას ეკისრება, მნიშვნელოვნად ამცირებს სოციალური მუშაკებისათვის 
ინფორმაციის მიწოდების ალბათობას  (უფრო დეტალური ინფორმაციისათვის იხ. დანართი 4, 
ცხრილი 11: ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკების /სოციალური სამსახურები  
ჩართვის ალბათობა).

სკოლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ალბათობა იზრდება, თუ პირი ფიზიკურ დასჯას არ მიიჩნევს 
დასაშვებ დისციპლინურ ინსტრუმენტად; ეს შედეგები სოციალური სამსახურების და პოლიციისთვის 
ინფორმაციის მიწოდების მოდელში მოცემული შედეგების მსგავსია. როგორც სხვა შედეგებმაც 
აჩვენა, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის საპასუხოდ სკოლის როლის აღიარება ზრდის 
ინფორმაციის მიწოდების ალბათობას. 

აღმოჩნდა, რომ ბავშვთა ინტერესების უგულებელყოფის ნიშნებისა და საჭირო ქმედებების ცოდნა 
ამცირებს სკოლის ჩარევის ალბათობას. ამასთან, თუ პირი მიიჩნევს, რომ ძალადობის მსხვერპლი 
ბავშვი უნდა იღებდეს დახმარებას ეკლესიისგან/რელიგიური ინსტიტუტებისგან ან სასამართლოსგან, 
სკოლისთვის ინფორმაციის მიწოდება მცირდება დაახლოებით 30%–ით. ეს შედეგები შეიძლება 
განპირობებული იყოს საქართველოში სკოლების განვითარებადი და ჯერ კიდევ ბუნდოვანი სოციალური 
ფუნქციებით. შესაძლოა დისკუსია გამოიწვიოს იმ საკითხმა, რომ ძალადობასთან დაკავშირებით 
გაცილებით სანდოდ მიიჩნევა რელიგიური ინსტიტუტები, ვიდრე სკოლა, ხოლო სასამართლოსთვის 
საყურდღებო შემთხვევები ჰგონიათ გაცილებით მწვავედ საიმისოდ, რომ სკოლამ მოაგვაროს. შედეგები 
მიუთითებს, რომ აუცილებელია გაძლიერდეს სკოლის ფუნქცია ძალადობასთან დაკავშირებით, ხოლო 
საზოგადოებამ უფრო მეტი გაიგოს იმ კონკრეტული გზების  შესახებ, რითაც სკოლის პერსონალს 
შეუძლია წვლილის შეტანა ბავშვების მიმართ ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკაციაში  (უფრო 
დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. დანართი 4, ცხრილი 12: სკოლის ჩარევის ალბათობა ბავშვთა 
მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევების საპასუხოდ).
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14-დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდების შეხედულებები 

მოზარდებთან გამართული სამი რეგიონული ჯგუფური დისკუსიის ძირითადი შედეგები 

•	 მოზარდებს გარკვეული წარმოდგენა აქვთ ძალადობის ნიშნების და ფორმების შესახებ. მათ 
სჯერათ, რომ გოგონები შეიძლება უფრო მეტად გახდნენ ძალადობის მსხვერპლი.

•	 ზრდასრული ადამიანებისგან განსხვავებით, მოზარდები მიიჩნევენ, რომ ყველაზე მეტად 
სავარაუდო მოძალადე ბავშვებზე არის მშობელი. მოზარდებმა ზრდასრულების მსგავსი 
დამოკიდებულება გამოხატეს მოძალადის მიმართ: სადამსჯელო ღონისძიებებთან ერთად 
აუცილებლად იქნა მიჩნეული სამედიცინო და ფსიქოლოგიური დახმარება.  

•	 კითხვაზე, თუ როგორ ჩაერეოდნენ ისინი ბავშვებზე ძალადობის იდენტიფიცირებულ ან 
სავარაუდო შემთხვევებში, მოზარდებმა უპასუხეს, რომ ისინი დაეხმარებოდნენ ერთმანეთს 
ან ჩარევდნენ ნათესავებს. არავის უპასუხია – „არაფერს გავაკეთებდი“ ძალადობის  ფაქტების 
ნახვის შემთხვევაში. 

•	 მოზარდებს სჯერათ, რომ  ნდობა სათანადო სახელმწიფო სამსახურების მიმართ წარმოადგენს 
წინაპირობას შესაბამისი ორგანიზაციისთვის მისამართად დახმარების საჭიროების 
შემთხვევაში. 

•	 მოზარდები ისევე, როგორც ზრდასრული ადამიანები, მკაფიოდ ვერ ხედავენ  სკოლის ან 
სოციალური სამსახურის როლს, მაგრამ აღიარებენ პოლიციის როლის მნიშვნელობას.  

ანგარიშის წინა თავებში წარმოდგენილია საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის ცოდნის, 
დამოკიდებულების და პრაქტიკის ანალიზი. კვლევის დასრულების შემდეგ ქართველი მოზარდების 
(14–დან 18 წლამდე) ცოდნის, დამოკიდებულების და პრაქტიკის შესწავლის მიზნით მოზარდებთან 
გაიმართა ჯგუფური დისკუსიები  თბილისში, ქუთაისსა (დასავლეთი საქართველო) და თელავში 
(აღმოსავლეთი საქართველო). ჯგუფების შემადგენლობა ისე შეირჩა, რომ  ყველგან ყოფილიყვნენ 
წარმოდგენილი სხვადასხვა სოციალური და ეკონომიკური ფენების, ეთნიკური წარმოშობისა და 
შეზღუდული შესაძლებლობების (მეთოდოლოგიის დეტალური აღწერა მოცემულია 1–ლ დანართში) 
მქონე ბიჭები და გოგონები.  მიუხედავად იმისა, რომ  აღნიშნული ჯგუფური დისკუსიები არ ასახავს 
მოზარდების შეხედულებებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მაინც იძლევა მნიშვნელოვან წარმოდგენას, 
თუ როგორ აღიქვამენ მოზარდები ბავშვების მიმართ ძალადობის პრობლემას. 

ცოდნა ძალადობის ფორმების შესახებ

კითხვაზე, თუ რა შედის  ბავშვების მიმართ ძალადობში, მოზარდების უმრავლესობამ დაუყოვნებლივ 
დაასახელა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა. ფიზიკური ძალადობის განსხვავებული 
ტიპები დაასახელა ყველა ჯგუფმა –  შედარებით რბილი ფორმებიდან, როგორიცაა „ძალისმიერი 
შეხება“, გაცილებით მძიმე ფორმებამდე, მაგ., „სასტიკი ცემა“. სამივე სადისკუსიო ჯგუფში ბავშვები  
ფსიქოლოგიურ ძალადობას ხსნიდნენ, როგორც მათი უფლებების ჩამორთმევას და მათი თავისუფლების 
და თვითგამოხატვის შეზღუდვას. ზოგიერთმა მოზარდმა  ძალადობის ფორმად დაასახელა იძულებითი 
შრომა: სეზონური სამუშაოები, ექსპლოატაცია, იძულებით მათხოვრობა ქუჩაში. ბავშვების მიმართ 
სექსუალური ძალადობა, როგორც ძალადობის ფორმა, დასახელდა მხოლოდ ერთხელ, თელავში. 

მსხვერპლი და მოძალადე

ყველაზე უფრო სავარაუდო მსხვერპლად სამივე ჯგუფში დაასახელეს 10–დან 16 წლამდე გოგონები, 
რადგან ისინი ბიჭებთან შედარებით სუსტები არიან და არ შეუძლიათ საკუთარი თავის დაცვა. 
მსხვერპლად „სუსტი პიროვნება“ დაასახელეს ბავშვებმა მაშინაც, როცა მათ ჰკითხეს ოჯახური 
ძალადობის შესახებ. ყველა ჯგუფმა ოჯახური ძალადობა განსაზღვრა, როგორც ოჯახის ძლიერი 
წევრის ძალადობა ოჯახის სუსტი წევრის მიმართ. ოჯახის ძლიერი წევრი ასოცირდება ოჯახის 
მამაკაც წევრთან (ხშირად მამა), რომელიც ყველა ჯგუფმა დაასახელა, როგორც ყველაზე სავარაუდო 
მოძალადე. დედები, როგორც სავარაუდო მოძალადეები, დასახელდნენ ფსიქოლოგიური ძალადობის 
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კონტექსტში: „დედები ძალადობენ ფსიქოლოგიურად, ხოლო მამები – ფიზიკურად“ (16 წლის ბიჭი 
თბილისიდან; 15 წლის ბიჭი თელავიდან).  მოძალადეებად დაასახელეს თანატოლებიც: „ბავშვები 
ხშირად დასცინიან კლასელებს, რომლებიც არ არიან კარგად ჩაცმული ან მიეკუთვნებიან დაბალ 
სოციალურ ფენას...“ (15 წლის გოგონა თელავიდან). 

მოზარდებს ასევე ჰკითხეს, თუ რა ზომები უნდა იქნეს მიღებული მოძალადეების მიმართ. პასუხები იყო 
სხვადასხვა და მოიცავდა სამედიცინო მკურნალობიდან/ფსიქოლოგიური დახმარებიდან დაწყებული 
მშობლის უფლების შეზღუდვითა და დაპატიმრებით დამთავრებული. „ჩვენ ვერ შევაჩერებთ 
ძალადობას მოძალადეებზე ძალადობით. ხშირად მოძალადეები თვითონ იყვნენ ბავშვობაში ძალადობის 
მსხვერპლი“ (18 წლის გოგონა ქუთაისიდან).

სად ხდება ძალადობა?

ყველა ბავშვმა მიუთითა სახლზე, როგორც ბავშვების მიმართ გამოვლენილი ძალადობის ყველაზე 
შესაძლო ადგილზე. სამივე ჯგუფმა ასევე დაასახელა ქუჩა, როგორც რიგით მეორე ყველაზე 
უფრო ძალადობრივი ადგილი, განსაკუთრებით – ბიჭებისთვის. მაგრამ, „სახლში ძალადობისგან 
განსხვავებით, ქუჩაში ბავშვს შეუძლია საკუთარი თავის და უფლებების დაცვა. სახლში ბავშვს არ 
შეუძლია მშობლისთვის წინააღმდეგობის გაწევა“ (17 წლის ბიჭი თბილისიდან).  კითხვაზე, აქვს თუ 
არა ძალადობის ფაქტებს ადგილი სკოლაში, მხოლოდ რამდენიმემ გასცა დადებითი პასუხი. ბავშვებმა 
განმარტეს, რომ მანდატურები ახორციელებენ მონიტორინგს სკოლაში და მასწავლებლებისაგან 
ძალზე იშვიათად მოდის ფიზიკური ძალადობა; რომ ძალადობას აქვს მხოლოდ სიტყვიერი დამცირების 
ან წყევლის ფორმა. 

ფიზიკური დასჯა, როგორც ბავშვის აღზრდის ფორმა – მკაცრი და პოზიტიური აღზრდა  

„ძალადობა ისევ ძალადობას წარმოშობს“ – 17 წლის ქუთაისელი ბიჭის ეს განცხადება სრულად აღწერს 
ჯგუფურ დისკუსიაში მონაწილე ყველა ბავშვის პოზიციას. სამივე ქალაქში მოზარდები ლაპარაკობდნენ 
ძალადობის ციკლურ ბუნებაზე. მონაწილეთა უმრავლესობა აღწერს ძალადობას, როგორც ბავშვის 
ფიზიკური და გონებრივი ჯანმრთელობის დამაზიანებელ ფაქტორს, ადამიანისა, რომელიც ზრდასრულ 
ასაკში თავადვე განახორციელებს ძალადობას საკუთარ შვილებზე“. „ძალადობრივ გარემოში 
გაზრდილი ბავშვი გახდება მკვლელი ან ტირანი“; (16 წლის გოგონა თბილისიდან). მოზარდები მკაფიოდ 
განასხვავებენ ერთმანეთისგან მკაცრ აღზრდას და ფიზიკურ დასჯას. დისციპლინის გამომუშავების 
მიზნით აღზრდის მისაღები მეთოდები მოიცავს  ისეთი საგნების გამოყენების დროებით შეზღუდვას, 
რომლებიც ბავშვებისთვის განსაკუთრებით საყვარელია (მაგ.: კომპიუტერი, მობილური ტელეფონი 
და სხვა). ყველა ფიქრობს, რომ ეს მეთოდი არა მარტო მისაღებია, არამედ სასურველიც, გარკვეულ 
„ფარგლებში“, თუ ეს ბავშვს არ აზიანებს.

ზოგიერთი მოზარდი ლაპარაკობდა ფიზიკური დასჯის დადებითი გავლენის შესახებ: „მე ასეთი კარგი 
რომ ვარ, ეს იმიტომ, რომ დედა მცემდა ბავშვობაში. ახლა გავიზარდე და მესმის ყველაფერი და დასჯას 
აღარ ვსაჭიროებ. მე არ ვბრაზდები დედაჩემზე; პირიქით –ვფიქრობ, რომ პატარა ბავშვს შეუძლებელია 
რამე გააგებინო ფიზიკური დასჯის გარეშე“ (17 წლის ბიჭი ქუთაისიდან). „მკაცრი აღზრდა ბავშვს 
ეხმარება სწორი პრიორიტეტების განსაზღვრაში“ (16 წლის გოგონა თბილისიდან). თელავში პირდაპირ 
დასმულ კითხვაზე, „გამოიყენებთ თუ არა ფიზიკურ დასჯას თქვენი შვილების მიმართ მომავალში“, 
4-მა გოგონამ 11–დან დადებითი პასუხი გასცა.

მოზარდებმა აღწერეს, თუ რა მიაჩნდათ აღზრდის დადებით მეთოდებად: 

•	 ბავშვებისთვის უფლების მიცემა მიიღონ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც გავლენას 
იქონიებს მათ ცხოვრებაზე;

•	 ბავშვებისთვის ჯიბის ფულის მიცემა ისეთი საგნების შესაძენად, რომლებიც მათ მოსწონთ;

•	 ბავშვებისთვის თავისუფლების მიცემა ისე, რომ ამან არ დააზიანოს მათი და სხვების 
უსაფრთხოება.

•	 ბავშვის მიღწევების აღიარება.

•	 ბავშვებთან დროის გატარება.
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ძალადობის შემთხვევების შესახებ შეტყობინება

კითხვაზე, ვის უნდა მიმართოს ბავშვმა, რომელიც გახდა ძალადობის მსხვერპლი, ახალგაზრდების 
უმრავლესობამ განაცხადა, რომ ბავშვი არავის ეტყვის ამის შესახებ. მხოლოდ რამდენიმემ აღნიშნა, 
რომ მიმართავენ „უახლოეს ადამიანს“. არც ერთ მოზარდს არ უხსენებია სკოლა. თბილისის 
სადისკუსიო ჯგუფში მოზარდებს დაუსვეს კონკრეტული კითხვა: „რატომ არ განიხილავთ სკოლისთვის 
შეტყობინების  შესაძლებლობას“, რაზეც ბავშვებმა განაცხადეს, რომ დახმარებას მხოლოდ იმას 
სთხოვენ, ვისაც მთლიანად ენდობიან.

კითხვაზე,  „როგორ მოიქცეოდით, თუკი შეესწრებოდით ძალადობას ბავშვის მიმართ ან გექნებოდათ 
ეჭვი ბავშვის მიმართ განხორციელებული ძალადობის შესახებ“, ფოკუს–ჯგუფის მონაწილე ბავშვების 
უმრავლესობამ ახსენა ერთმანეთის დახმარება. მხოლოდ რამდენიმემ აღნიშნა ნათესავებისთვის 
შეტყობინება, სპეციალური არასამათავრობო ორგანიზაციებისთვის მიმართვა ან კრიტიკულ 
შემთხვევებში პოლიციის გამოძახება.

კითხვაზე, რას მიიჩნევენ ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის გამართულ სისტემად, მოზარდებმა აღნიშნეს, 
რომ საჭიროა ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩამოყალიბება, 
ხოლო მოძალადეების დასასჯელად –გაცილებით უფრო მკაცრი სისტემის შემოღება. ასევე ითქვა 
ბავშვების მიმართ ძალადობის ფორმებისა და შედეგების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებისა და 
განათლების საჭიროებაზე. 
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დასკვნები
საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობა გარკვეულწილად ინფორმირებულია ბავშვების მიმართ 
ძალადობის სხვადასხვა ფორმისა  და ხასიათის შესახებ.  მოსახლეობის 44%–მა შეძლო სწორად 
განესაზღვრა ბავშვების მიმართ ძალადობის ყველა ფორმა. საზოგადოებას შეუძლია ფიზიკური 
ძალადობის  (90%), ბავშვების ინტერესების უგულებელყოფისა (79%) და სექსუალური ძალადობის 
(78%) იდენტიფიკაცია, მაგრამ ნაკლებად არის ინფორმირებული ფსიქოლოგიური ძალადობის შესახებ 
(64%). შიდა ქართლის, ქვემო ქართლისა და სამცხე–ჯავახეთის რეგიონებში გამოვლინდა ცოდნის 
შედარებით უფრო დაბალი დონე, ვიდრე სხვაგან.

მართალია, საქართველოს საზოგადოების 82%–ს სჯერა, რომ ფიზიკური ძალადობა წარმოადგენს 
პრობლემას საქართველოში, მაგრამ 60% მაინც მიიჩნევს, რომ მკაცრი აღზრდა გაცილებით ეფექტიანია, 
ვიდრე აღზრდის არაძალადობრივი მეთოდები. ქალების 30% და მამაკაცების 17% აღიარებს ბავშვების 
მიმართ ძალადობის გამოყენებას ოჯახში. ეს მაჩვენებელი თავისთავად მაღალია და მიუთითებს, რომ   
მთავარი მოძალადეები არიან ქალები. განსაკუთრებით საგანგაშოა, რომ თითქმის ყოველი მეორე ქართველი 
მიჩნევს, რომ ფიზიკური დასჯის გარეშე ბავშვი გაფუჭდება. ასეთი მაღალი მაჩვენებლები მიუთითებს, 
რომ ძალადობა ბავშვების მიმართ შესაძლოა ჩვეულებრივი პრაქტიკა იყოს მოსახლეობის გაცილებით 
დიდი რაოდენობისთვის, ვიდრე ის რიცხვია, რომელიც აღიარებს ძალის გამოყენებას ოჯახში. გათხოვილი 
ქალები,  სავარაუდოდ, უფრო ხშირად მიმართავენ ძალადობას ბავშვების მიმართ, ვიდრე სხვები.

კვლევამ საქართველოში ოჯახური ძალადობის შესახებ (2010) გამოავლინა, რომ  ქართველი ქალების 
36% ოჯახური ძალადობის მსხვერპლია. აღზრდის მკაცრი  მეთოდების მაღალი მხარდაჭერა და დიდი 
რაოდენობა იმ ქალებისა, ვინც საკუთარი შვილების მიმართ ძალადობის გამოყენებას აღიარებს, 
ცხადყოფს, რომ  საქართველოში არსებობს ძალადობის ჯაჭვი, რომელიც ძლიერდება და მისაღებია 
ყველა თაობისათვის. 

ბავშვების მიმართ სექსუალურ ძალადობას სერიოზულ პრობლემად მიიჩნევს ყოველი მესამე მოქალაქე. 
ასევე ლამის ყოველი მესამე ამბობ, რომ  ქალები შესაძლოა უყრუებდნენ საკუთარი პარტნიორების 
სექსუალური ძალადობის ფაქტს მათ შვილებთან, მათსავე ოჯახებში. 

მართალია, ფართო საზოგადოების დიდ ნაწილს (94%) ესმის, რომ ოჯახში ძალადობა უარყოფით 
გავლენას ახდენს ბავშვებზე მაშინაც კი, როდესაც ეს ძალადობა უშუალოდ ბავშვ არ ეხება, მაგრამ 
უმეტეს შემთხვევებში არ მიიჩნევენ საჭიროდ სხვების ჩარევას. 75%–ზე მეტი ფიქრობს, რომ  პოლიცია 
უნდა ჩაერიოს სექსუალური და ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებში; შედარებით ნაკლები რაოდენობა 
მიიჩნევს სოციალური მუშაკების ჩარევის საჭიროებას და ისიც, თუ ეს არ არის ფსიქოლოგიური 
ძალადობის ან ბავშვების ინტერესების უგულებელყოფის შემთხვევა. 

კითხვაზე „რას მოიმოქმედებთ, თუ გახდებით ბავშვის მიმართ ძალადობის მოწმე“, 70%–მა აღნიშნა, 
რომ ამჯობინებს უშუალოდ მიმართოს ბავშვის მშობლებს, ვიდრე მოითხოვოს  პროფესიონალების 
ჩარევა. ეს სამწუხაროა, რადგან ძალადობის ნებისმერი შემთხევის შესახებ უნდა ეცნობოს შესაბამის 
ორგანოებს. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების 80% აღნიშნავს, რომ იცის, ვის უნდა მიმართოს 
ძალადობის შემთხვევაში (პოლიცია, სკოლა, სოციალური სამსახური), მაინც ამჯობინებს ან თავად 
გაესაუბროს მშობლებს, ან არაფერი მოიმოქმედოს. საქართველოში ბევრი ადამიანისთვისაა 
გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ოჯახის პირადი ცხოვრება, ვიდრე ბავშვების უსაფრთხოება. 
რესპონდენტების მნიშვნელოვანმა რაოდენობამ აღნიშნა, რომ ისინი ვერ ჩაერეოდნენ სხვა ოჯახის 
საქმეში. ყოველი მეორე ადამიანი თბილისსა და სამცხე ჯავახეთში და 50%–ზე მეტი ადამიანი შიდა 
ქართლში ამბობს, რომ შესაბამისი ორგანოებისათვის შესატყობინებლად მათ დასჭირდებოდათ 
დამატებითი კონკრეტული ინფორმაცია ძალადობის რეგულარული ხასიათისა და სიმძიმის შესახებ.

ბავშვების მიმართ ძალადობის მაჩვენებელი მაღალია, ძალადობის დაშვების მაჩვენებელი კი 
კიდევ უფრო მაღალი. ოჯახის შიდა საქმეებში ჩარევისგან თავის არიდება მაშინაც კი, როცა  
ოჯახში ძალადობას აქვს ადგილი, არის პრაქტიკის და ტოლერანტობის ძლიერი ნაზავი, რომელიც 
უყურადღებობის შემთხვევაში შეაფერხებს ბავშვების განვითარებას და მათი პოტენციალის სრულად 
რეალიზაციას, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუშლის ეკონომიკისა და ქვეყნის განვითარებას. 

არსებობს იმედი, რომ ერთობლივი ძალისხმევითა და ინვესტიციებით შეიცვლება ბავშვების მიმართ 
ძალადობისადმი ტოლერანტული დამოკიდებულება. საქართველოს ფართო საზოგადოების 82% 
მიიჩნევს, რომ ძალადობა არის პრობლემა, რომელიც უნდა მოგვარდეს. აღზრდის უკეთესი მეთოდების 
შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე 
საზოგადოების ინფორმირება და რეაგირებაზე პასუხისმგებელი შესაბამისი სამსახურების 
კვალიფიკაციის ამაღლება აუცილებლად გამოიღებს სასურველ შედეგს. 
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რეკომენდაციები
მიღებული შედეგების საფუძველზე განისაზღვრა რეკომენდაციების რამდენიმე ურთიერთ-
დაკავშირებული ჯგუფი. ეს რეკომენდაციები ეხება როგორც ბავშვების მიმართ ძალადობის პრევენციის 
საკითხებს, ისე ძალადობის იდენტიფიკაციისა და რეაგირების მექანიზმების გაძლიერებას. 

ბავშვების მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით სამართლებრივ და ნორმატიულ 
ბაზებში შესატანი ცვლილებები

ქვეყანაში ბავშვების მიმართ ძალადობის პრობლემა რომ მოგვარდეს, აუცილებელია  სახელმწიფომ 
და დაინტერესებულმა მხარეებმა ყველა ღონე იხმარონ და შეცვალონ  დამოკიდებულება, რომელიც 
ბავშვების მიმართ გარკვეული ხარისხით ძალადობას კანონიერად და სოციალურად მისაღებად 
მიიჩნევს. ძალადობის ნებისმიერი ფორმისგან ყველა  ბავშვის დასაცავი ეფექტიანი მექანიზმების 
შესამუშავებლად სახელმწიფომ უნდა შეძლოს არსებული საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზების 
შესწორება. კანონმდებლობით გარკვევით უნდა აიკრძალოს  ბავშვების მიმართ ძალადობის ყველა 
ფორმა. ასევე უნდა აიკრძალოს ძალადობის გამოყენება და ფიზიკური დასჯა, როგორც დისციპლინური 
მეთოდები, ყველანაირ გარემოში, ოჯახების ჩათვლით. როგორც წარმოდგენილმა კვლევამ აჩვენა, ეს 
უკანასკნელი საქართველოში მნიშვნელოვანი პრობლემაა. 

კონკრეტული რეკომენდაციები: 

•	 კანონმდებლობაში უნდა განისაზღვროს ბავშვების მიმართ ძალადობის ყველა ფორმა, 
რათა არსებობდეს საკანონმდებლო ბაზა იმ მოსაზრების გასამყარებლად, რომ თანაბრად 
მიუღებელია ბავშვის მიმართ ძალადობის ნებისმიერი ფორმა. კერძოდ, ყველა შესაბამის 
კანონსა და ნორმატიულ აქტში უნდა იყოს განსაზღვრული, რა არის ბავშვის უგულებელყოფა.

•	 საკანონმდებლო ცვლილებები უნდა შევიდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში, რათა 
აიკრძალოს ფიზიკური ძალადობის (ფიზიკური დასჯა) გამოყენება ოჯახში. 

•	 უნდა შეიცვალოს კანონმდებლობა, რათა გაირკვეს ბავშვებთან მომუშავე ყველა 
პროფესიონალის (განსაკუთრებით, ვინც არიან ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემის 
მთავარი მონაწილეები) ვალდებულება ინფორმაციის მიწოდებასთან/მიმართვიანობასთან 
დაკავშირებით; ასევე საჭიროა იძულების მექანიზმებისა და ჯარიმების შემოღება ძალადობის 
შემთხვევების შესახებ არშეტყობინების დროს. 

•	 ყველა შესაბამისმა სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს, რომ ბავშვთა დაცვის რეფერირების 
მექანიზმის ყველა მონაწილე კარგად იყოს გარკვეული საკუთარ სამუშაო აღწერილობაში, 
სამუშაოსთან დაკავშირებულ პროცედურებსა და ყველა პროფესიონალისთვის განკუთვნილ 
მითითებებში. 

საზოგადოების ინფორმირება

კვლევამ აჩვენა, რომ ფართო საზოგადოებას კარგად არ ესმის, რას წარმოადგენს ძალადობა ბავშვების 
მიმართ. ყველაზე ნაკლებად გასაგებია ფსიქოლოგიური ძალადობა. არსებობს გავრცელებული 
წარმოდგენა, რომ ინფორმაციის მიწოდება ბავშვის მიმართ ძალადობის შესახებ არის საოჯახო 
საქმეში ჩარევა. კვლევის შედეგები  მიუთითებს, რომ საზოგადოება საკმაოდ დაბალ დონეზეა 
გათვითცნობიერებული ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების  მექანიზმებში. ანალიზმა 
აჩვენა, რომ ცოდნა იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტის იდენტიფიკაციის 
შემთხვევაში, ზრდის შემთხვევის შესახებ ბავშვთა დაცვის შესაბამისი სახელმწიფო სამსახურებისთვის 
ინფორმაციის მიწოდების ალბათობას. აღნიშნული შედეგების საფუძველზე მთავრობამ და სხვა 
სახელმწიფო პარტნიორებმა კოორდინირებულად უნდა განახორციელონ ინვესტირება საზოგადოების 
ინფორმირების მიმართულებით, რაც გააძლიერებს ძალისხმევას ბავშვთა მიმართ ძალადობის 
პრევენციის თვალსაზრისით და გაზრდის ბავშვთა მიმართ ძალადობის ან ძალადობის ეჭვის მიწოდების 
შემთხვევებს ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების შესაბამისად. 

ინფორმირების გასაზრდელად სახელმწიფო კამპანია გამიზნული უნდა იყოს საქართველოს მთელ 
მოსახლეობაზე. ასეთი კამპანია უნდა აერთიანებდეს ეროვნულ და რეგიონულ მედია–საშუალებებს 
და შეიცავდეს გზავნილებს შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: 
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•	 ბავშვების მიმართ ძალადობას აქვს  მოკლე- და გრძელვადიანი უარყოფითი შედეგები როგორც 
თვითონ ბავშვებისათვის, ისე მათი უშუალო გარემოსა  (ოჯახი, თემი) და საზოგადოებისთვის.

•	 განმარტებული უნდა იყოს ძალადობის ყველა ფორმა და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
მიექცეს ფსიქოლოგიურ ძალადობას და ბავშვების უგულებელყოფას.

•	 მიუღებელია ბავშვების მიმართ ძალადობის ნებისმიერი ფორმა.

•	 ფიზიკური დასჯა არის ძალადობის ფორმა, რომელსაც აქვს უარყოფითი გავლენა.

•	 იმ მოსაზრების დამკვიდრება, რომ  ბავშვი არის 18 წლამდე ასაკის პირი და  ამ ასაკის  
ნებისმიერი პირის მიმართ ძალადობის შესახებ ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს შესაბამის 
ორგანოებს, რასაც  უნდა მოჰყვეს შესაბამისი რეაგირება. 

მთელ მოსახლეობაზე გათვლილი კამპანია უნდა შეეხოს დამატებით საკითხებსაც, რათა  აღმოიფხვრას 
ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებული  ბარიერები და შეიცვალოს საზოგადოების ქცევა: 

•	 საზოგადოების ინფორმირება ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემის არსებობის, 
მისი რესურსების და მახასიათებლების, რეფერირების სისტემის თითოეული მონაწილის 
კონკრეტული როლის შესახებ (პოლიცია, სოციალური მუშაკები, სკოლა, ბავშვებზე ზრუნვის 
სამსახურები, სამედიცინო პერსონალი და ა.შ.).

•	 საზოგადოების ინფორმირება მოქალაქეების პასუხისმგებლობის შესახებ, რომ ბავშვების 
მიმართ გამოვლენილი ძალადობის შესახებ შეატყობინონ შესაბამის ორგანოებს, ასევე 
გააცნონ საზოგადოებას, თუ როგორ ხდება ამ ტიპის ინფორმაციის მიწოდება.

•	 საზოგადოების ინფორმირება, თუ როგორ შეუძლია ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემას 
რეაგირება მიწოდებულ ინფორმაციაზე. ყურადღება განსაკუთრებით უნდა გამახვილდეს 
იმაზე, რომ  აუცილებელი არ არის ინფორმაციის წარდგენას მოჰყვეს ოჯახის გაყოფა და 
ბავშვის წამოყვანა ოჯახიდან.

•	 ფართო საზოგადოების ინფორმირება სკოლების, ბავშვებზე ზრუნვის სამსახურებისა 
და სოციალური მომსახურების სააგენტოს როლის შესახებ ბავშვების წინაამდეგ 
განხორციელებული ძალადობის ფაქტების იდენტიფიკაციასა და შემდგომი ღონისძიებების 
განხორციელებაში.

რამდენადაც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ამჟამად არის წამყვანი 
სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ბავშვების მიმართ ძალადობის საკითხებზე, 
რეკომენდებულია, რომ სამინისტრომ უხელმძღვანელოს სახელმწიფო და არასახელმწიფო რესურსების 
მობილიზაციას (ფინანსური, ორგანიზაციული, ადამიანური) საზოგადოების ინფორმირების 
სრულყოფილი კამპანიის განხორციელების მიზნით. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს და სხვა შესაბამისი მხარეების მონაწილეობა გადამწყვეტია ამ ინიციატივის 
წარმატებისთვის.

აღზრდის მიზნობრივი, პოზიტიური პროგრამები
კვლევის თანახმად, საქართველოს საზოგადოების 45% ფიქრობს, რომ ფიზიკური ძალადობის 
გამოყენება ბავშვების მიმართ მისაღებია, ხოლო რესპონდენტთა 60% (როგორც ქალი, ისე მამაკაცი) 
მიიჩნევს, რომ მკაცრი აღზრდა გაცილებით უფრო ეფექტურია, ვიდრე აღზრდის არაძალადობრივი 
მეთოდები. 

კონკრეტული რეკომენდაციები მთავრობისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და 
დონორებისთვის: 

•	 მშობლებმა უნდა მიიღონ ინფორმაცია ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრობლემისა და  გავლენის 
შესახებ, ასევე, ოჯახსა და საზოგადოებაში ბავშვების ძალადობისგან დაცვის გზებისა და 
პოტენციური ძალადობისა თუ უკვე განხორციელებული ძალადობის ნიშნების გამოცნობის 
შესახებ.

•	 კონკრეტული პროგრამების და კამპანიების განხორციელება, რომ მშობლებმა გამოიყენონ 
არაძალადობრივი დისციპლინური მეთოდები; ხელი შეეწყოს პოზიტიური აღზრდისა და 
ფიზიკური დისციპლინის ალტერნატიული მეთოდების დანერგვას.



ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში

ერ
ო

ვნ
ულ

ი 
კვ

ლ
ევ

ა 
არ

სე
ბუ

ლ
ი 

ც
ო

დ
ნი

ს,
 დ

ამ
ო

კი
დ

ებ
ულ

ებ
ის

ა 
დ

ა 
პრ

აქ
ტ

იკ
ის

 შ
ეს

ახ
ებ

39

•	 აღზრდის მეთოდების შესახებ საინფორმაციო კამპანიის მაქსიმალურად გავრცელებისათვის 
ერთ-ერთი სამიზნე უნდა იყოს სამშობიაროები, რათა ახალბედა დედებმა მიიღონ ინფორმაცია 
ბავშვის აღზრდის პოზიტიური მეთოდების შესახებ და იმის თაობაზე, თუ რა ზიანის მოტანა 
შეუძლია  ბავშვისთვის ძალადობას. ამასთან, მშობელთა ინფორმირების გასაზრდელი 
რეგულარული კამპანიები შეიძლება დაუკავშირდეს ვაქცინაციის გრაფიკს ან სხვა რეგულარულ 
სამედიცინო შემოწმებას.

•	 უნდა გადაიხედოს სასკოლო–სასწავლო პროგრამა, რათა ძალადობის შესახებ ინფორმაციის 
(მოზარდებზე ძალადობის გავლენის, არაძალადობრივი აღზრდის საჭიროების და ბავშვთა 
დაცვის რეფერირების მექანიზმების შესახებ) გადმოცემა მოხდეს ბავშვებისთვის გასაგები 
ენითა და ფორმით. ამასთან, სკოლები უნდა იქნეს გამოყენებული, როგორც სათავე, საიდანაც 
გავრცელდება ინფორმაცია აღზრდის დადებითი მეთოდების შესახებ.

•	 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ წამყვანი როლი უნდა შეასრულოს  ბავშვებისა და 
სკოლის პერსონალისთვის პროგრამების შემუშავებასა და ინსტიტუციონალიზაციაში, ასევე 
მშობლებისთვის განკუთვნილი საინფორმაციო ბროშურების შემუშავებაში, სადაც მოცემული 
იქნება ინფორმაცია ძალადობის ფორმების, განსაკუთრებით – ფიზიკური დასჯის, შესახებ; მისი 
უარყოფითი ზემოქმედება ბავშვებზე და მთლიანად საზოგადოებაზე; პოზიტიური აღზრდის 
მეთოდები;  ბავშვების მიმართ ძალადობის, ამგვარი ძალადობის შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდების და რეაგირების სამართლებრივი ასპექტები.

•	 განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ეთნიკური უმცირესობების ოჯახებს, რათა 
მათაც მიუწვდებოდეთ ხელი სათანადო ინფორმაციაზე აღზრდის დადებითი მეთოდების 
შესახებ, ამასთან ინფორმაცია შესაბამისი უნდა იყოს კულტურული თვალსაზრისითაც. 
განსაკუთრებული ძალისხმევაა საჭირო, რომ ეთნიკური უმცირესობებისთვის ინფორმაციის 
მისაწოდებლად გათვალისწინებული იყოს ენობრივი ბარიერები და კულტურული ფაქტორები, 
რაც ხელს შეუწყობს საჭირო გზავნილების გავრცელებას.

ბავშვების შესაძლებლობების განვითარება

ბევრ შემთხვევაში ბავშვების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა დამოკიდებულია ზრდასრული 
ადამიანების მიერ  ბავშვების მიმართ განხორცილებული ძალადობის ფაქტების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდებაზე. მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმაციის მიმწოდებელი იყოს მშობელი ან სხვა ზრდასრული 
ადამიანი; თუმცა, საჭიროა ბავშვების შესაძლებლობების განვითარება, რომ მათ შეძლონ საკუთარი 
უფლებების დარღვევის გამოცნობა. მოზარდებს ასევე უნდა შეეძლოთ სავარაუდო ან რეალური 
ძალადობის ფაქტების შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალურად მიწოდება.

ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით ბავშვების მზარდ როლთან დაკავშირებული რეკომენდაციები 
მოიცავს შემდეგს:

•	 ბავშვებისთვის განკუთვნილი საინფორმაციო კამპანია უნდა მოიცავდეს ბავშვების 
გაძლიერებას ინფორმაციის მიწოდების საქმეში.

•	 საჭიროა კონსულტაცია ბავშვებთან კამპანიის დაგეგმვის პროცესში, რომელიც განკუთვნილია 
მშობლებისა და ფართო საზოგადოებისთვის. უფროსი ასაკის ბავშვები და მოზარდები 
ჩართული უნდა იყვნენ  ინფორმაციის მიწოდებისას წარმოქმნილი ბარიერების შესახებ 
დისკუსიებში და იმ სტრატეგიების იდენტიფიკაციის პროცესში, რომლებიც ხელს უწყობს 
ბავშვებს და მოზარდებს ინფორმაციის და დახმარების მიღებაში.

•	 სკოლების ფართომასშტაბიანი ძალისხმევა უნდა იყოს დასაბამი ზემოთ აღნიშნული 
რეკომენდაციების შესასრულებლად. სამოქალაქო განათლების პროგრამები საშუალო სკოლის 
დონეზე უნდა აერთიანებდეს ბავშვებზე ძალადობის და მათი ინტერესების უგულებელყოფის 
საკითხებს, მათ შორის ძალადობის განმარტებას, ძალადობის ნიშნების იდენტიფიკაციას, 
ასეთი შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და პრობლემების მოგვარებას. 

ამ მიმართულებით მუშაობის წარმართვისათვის საუკეთესო პირობები აქვს განათლებისა  და 
მეცნიერების სამინისტროს. ბავშვების შესაძლებლობების განვითარების კამპანია დაკავშირებული 
უნდა იყოს მოსახლეობის გათვითცნობიერების გასაზრდელ ღონისძიებებთან, რომელსაც 
ახორციელებს შრომის, ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტრო და რომელიც მორგებული 
უნდა იყოს  ბავშვის ცოდნის დონეზე და მის, როგორც ინფორმაციის მიმწოდებლის, როლზე.
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პროფესიონალების შესაძლებლობების განვითარება

ბავშვთა დაცვის არსებული რეფერირების სისტემა საჭიროებს გაძლიერებას, რათა საზოგადოება 
ენდობოდეს ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემის პროფესიონალებს, თავად ამ პროფესიონალებს 
კი შეეძლოთ ბავშვთა მიმართ სავარაუდო ან იდენტიფიცირებული ძალადობის ფაქტებზე რეაგირება. 
კვლევის შედეგები უჩვენებს, რომ ინფორმაციის მიწოდების ალბათობა გაიზრდება, თუ საზოგადოებას 
ექნება მეტი ნდობა ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემის პროფესიონალების  რეაგირების 
მიმართ. შესაძლებელია ინვესტიციების ჩადება, რომ შესაბამისმა პროფესიონალებმა ბავშვთა მიმართ 
ძალადობასთან დაკავშირებით მიიღონ ხარისხიანი განათლება.

კონკრეტული რეკომენდაციები:

•	 მონაწილე პროფესიონალებისა და საზოგადოებისთვის მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული 
ბავშვთა დაცვის სახელმწიფო რეფერირების სისტემის ყველა კომპონენტის როლი.

•	 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უნდა გამოჰყოს ერთი პროფესიონალი მაინც, 
რომელიც გაივლის ტრენინგს და შეძლებს რისკის წინაშე მყოფი ბავშვების იდენტიფიკაციას. 
უნდა დაიხვეწოს სკოლების სოციალური ფუნქცია და  სამინისტრომ მათ უნდა მიანიჭოს  
შესაბამისი უფლებამოსილება, რის შესახებაც ინფორმირებული უნდა იყოს საზოგადოება.

•	 ზოგიერთმა პროფესიონალმა უკვე გაიარა ტრენინგი ბავშვების მიმართ ძალადობის 
ბიოფსიქოსოციალურ და სამართლებრივ საკითხებში, მაგრამ ცხადია ეს საკმარისი არ არის. 
აუცილებელია გაცილებით უფრო ინტენსიური და რეგულარული ტრენინგი (მოვალეობის 
შესრულებამდე და მოვალეობის შესრულებისას) როგორც სოციალური მუშაკებისთვის, ისე 
განათლების სფეროს და სამართალდამცავი ორგანოების პროფესიონალებისთვის. ყველა 
შესაბამისმა ორგანიზაციამ (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო) უნდა ჩაატაროს შესაბამისი ტრენინგები თავისი შესაბამისი 
სტრუქტურების მეშვეობით. 

•	 ბოლოდროინდელ ღონისძიებას, სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონულ ოფისებში 
ფსიქოლოგის სრული შტატის შემოღებას, თან უნდა ახლდეს დამატებითი ძალისხმევა, რაც 
უზრუნველყოფს, რომ ფსიქოლოგებს ჰქონდეთ შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება ბავშვების 
მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებული საკითხების გადასაწყვეტად. შესაძლებლობების 
განვითარება  უნდა იყოს არა ერთჯერადი ღონისძიება, არამედ უწყვეტი პროცესი. ამ 
პროცესში სოციალური მომსახურების სააგენტოს აკისრია წამყვანი როლი.  

•	 მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს მუშაობას პოლიციის აკადემიასთან და მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან ამ სფეროში  მათი შესაძლებლობების 
განვითარებისთვის რეგულარული ტრენინგების ჩატარების გზით. მასწავლებლები და 
პოლიცია უნდა ასრულებდნენ მნიშვნელოვან როლს, თუმცა ამისათვის მთავრობას უნდა 
ჰქონდეს მკაფიო ხედვა და სტრატეგია. 

•	 უნდა გადაიხედოს და განახლდეს იმ უმაღლესი სასწავლებლების პროგრამა, რომლებიც 
ამზადებენ პროფესიონალებს სოციალურ მუშაობაში, განათლების და სამართლის სფეროებში, 
რათა შედიოდეს ინფორმაცია ბავშვების მიმართ ძალადობის, სამართლებრივი ბაზის და 
ინფორმაციის მიწოდების, მიმართვის და რეაგირების მექანიზმების შესახებ. გარდა ამისა, 
ბავშვთა დაცვის მექანიზმები უნდა იყოს ჩართული მასწავლებლებისთვის, მანდატურების, 
სოციალური მუშაკების და პატრულის/უბნის ინსპექტორებისთვის განკუთვნილ სავალდებულო 
ტრენინგის მასალებში. ყურადღება უნდა გამახვილდეს მრავალმხრივ განათლებაზე ბავშვების 
მიმართ ძალადობის ასპექტების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ ეს არის როგორც საზოგადოებრივ 
ჯანდაცვასთან, ისე ადამიანების უფლებებთან დაკავშირებული საკითხი. დამკვიდრებული 
სოციალური ნორმების საპირისპიროდ საჭიროა პრევენციის და ბავშვების მიმართ ძალადობის 
იდენტიფიცირებული შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების და მიმართვიანობის 
ხელშეწყობა და ამ გზაზე არსებული ბარიერების აღმოფხვრა.
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დანართი 1: კვლევის მეთოდოლოგია

ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხების შესახებ ფართო საზოგადოების ცოდნის, დამოკიდებულებისა 
და პრაქტიკის შემსწავლელი რაოდენობრივი კვლევა ჩატარდა 2012 წლის ზაფხულში. პარტნიორად 
შეირჩა კვლევითი ორგანიზაცია „ACT Research“, რომელმაც განახორციელა მოსამზადებელი და 
საველე სამუშაოები და წარმოადგინა სანდო და შეწონილი მონაცემები.

კითხვარი შეადგინა UNICEF–საქართველომ ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ სხვადასხვა 
კვლევაში გამოყენებული საშუალებების საფუძველზე (იხ. კითხვარი, დანართი 2.).  ინსტრუმენტის 
პილოტირება–გამოყენება  კომპანია „ACT Research“-მა რამდენიმე გარემოში მოახდინა, მთლიანად  
მოიცვა თბილისი და 10 რეგიონი (საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი). კვლევის 
სამიზნე სეგმენტი იყო საქართველოს 18 წელზე უფროსი ასაკის მოსახლეობა. 

კვლევისთვის შერჩევა მოხდა ორეტაპიანი კლასტერული შერჩევით, წინასწარი სტრატიფიკაციით, 
რეგიონის, ეთნიკურობისა და დასახლების ტიპის მიხედვით. შერჩევაში გამოყენებული იყო ორეტაპიანი 
კლასტერიზაცია. პირველადი შერჩევის ერთეული (PSU) იყო საყოველთაო აღწერის ერთეული, ხოლო 
მეორადი შერჩევის ერთეული (SSU)  – ოჯახი.  პირველადი შერჩევის ყოველ ერთეულში გამოიკითხა 
ათი რესპონდენტი, მეორადი შერჩევის ყოველ ერთეულში კი – ერთი რესპონდენტი. ოჯახების შერჩევა 
მოხდა შემთხვევითობის პრინციპით.  ოჯახიდან რესპონდენტი შეირჩა იმის მიხედვით, ვისაც ბოლოს 
ჰქონდა დაბადების დღე. 

შერჩევაც და საველე სამუშაოებიც ორ ეტაპად განხორციელდა. პირველ ეტაპზე ქვეყნის მოსახლეობა 
წარმოდგენილი იყო 2950 რესპონდენტით, რომელიც სტრატიფიცირებულ იქნა რეგიონების და ქალაქის/
სოფლის/დედაქალაქის მიხედვით. შეირჩა 295 კლასტერი და თითოეულში ჩატარდა საშუალოდ 10–10 
ინტერვიუ. საწყისი შერჩევია მოიცავდა შემდეგ ეთნიკურ კვოტას. 

ეთნიკური კუთვნილება რაოდენობა

ქართველი 2500

სომეხი 280

აზერბაიჯანელი 280

სხვა 140

პირველი ეტაპის შემდეგ რესპონდენტთა რაოდენობის დათვლა მოხდა ეთნიკური წარმომავლობის 
შესაბამისად: ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და სხვა. მეორე ეტაპზე მოხდა დამატებითი 
შერჩევა, თითოეულ ეთნიკურ ჯგუფში რესპონდენტთა ნაკლებობის გათვალისწინებით. მეორე ეტაპზე 
ინტერვიუების ნაწილი ჩატარდა ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში, სადაც 
კლასტერები შემთხვევითობის პრინციპით შეირჩა და რესპონდენტები კლასტერებიდან შერჩეული 
იყვნენ ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით. რეგიონებში, სადაც ეთნიკური უმცირესობები  არ არიან 
მჭიდროდ დასახლებული, ინტერვიუები ჩატარდა ე.წ. „თოვლის გუნდის“ მეთოდის გამოყენებით. 

აღნიშნულ ორი ეტაპის გარდა, მონაცემთა ნაკრები მოიცავს ინტერვიუებს ფოკუს–ჯგუფების 
მონაწილეებთან. ამ ჯგუფისთვის გამოყენებული კითხვარი საველე კითხვარის იდენტურია. ეს ჯგუფი 
სტრატიფიცირებულია და შეწონილია, ისევე როგორც ზოგადი შერჩევა, თუმცა გამოტოვებულია 
კლასტერის ცვლადი. ნიმუშის წონის გამოთვლა მოხდა რეგიონის, სქესის და ეთნიკური წარმომავლობის 
მიხედვით. მთლიანად შეივსო 3345 კითხვარი: 3284 შეავსეს ფართო საზოგადოების წარმომადგენლებმა 
და 61 – ფოკუს–ჯგუფების მონაწილეებმა (სოციალური მუშაკები, მასწავლებლები და მანდატურები - 
ვინც კვლევაში  პროფესიონალებად მოიხსენიება).
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თითოეული რეგიონის შერჩევის ზომა და შერჩევის ცდომილება (SE) წარმოდგენილია ქვემოთ 
მოცემულ ცხრილში: 

რეგიონი N (შერჩევის ზომა) შერჩევის ცდომილება
კახეთი 319 5,5% - 6,5%
თბილისი 418 5,0% - 6,0%
შიდა ქართლი 259 6,0% - 7,0%
ქვემო ქართლი 382 5,0% - 6,0%
სამცხე-ჯავახეთი 274 6,0% - 7,0%
აჭარა 314 5,5% - 6,5%
გურია 260 6,0% - 7,0%
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 300 5,5% - 6,5%
იმერეთი 300 5,5% - 6,5%
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 260 6,0% - 7,0%
მცხეთა-მთიანეთი 259 6,0% - 7,0%

სანდოობა  განისაზღვრა 95%–ით.

შერჩევის ზომა იძლეოდა მონაცემების ანალიზის შესაძლებლობას დასახლებული პუნქტის ტიპის 
მიხედვით: 

ქალაქი/სოფელი N (შერჩევის ზომა) შერჩევის ცდომილება
დედაქალაქი 418 5,0% - 6,0%
ქალაქი 1025 3,0% - 3,5%
სოფელი 1902 2,5% - 3,0%

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში რესპონდენტთა შერჩევის 
კვოტები განაწილდა პროპორციულად, რათა ეთნიკური უმცირესობები საკმარისად ყოფილიყვნენ 
წარმოდგენილი შერჩევაში.   

შერჩევის ზომა იძლეოდა მონაცემების ანალიზის შესაძლებლობას ეთნიკური კუთვნილების მიხედვით: 

ეთნიკური წარმომავლობა N (შერჩევის ზომა) შერჩევის ცდომილება
ქართველი 2634 2,0% - 2,5%
სომეხი 284 6,0% - 7,0%
აზერბაიჯანელი 283 6,0% - 7,0%
სხვა 144 8,5% - 10,0%

კვლევის დოკუმენტები  და მომზადება საველე სამუშაოებისთვის  

კვლევის მოსამზადებელ ეტაპზე შემუშავდა შემდეგი დოკუმენტები: ტრენინგის სახელმძღვანელო, 
ინსტრუქციები საველე პერსონალისთვის, ინსტრუქციები კითხვარის შესავსებად, კითხვარები 
(ქართულ, რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე) და საჩვენებელი ბარათები ოთხ ენაზე. 
თითოეული ეს დოკუმენტი წინასწარ იყო შეთანხმებული UNICEF–საქართველოსთან. 

საველე პერსონალის შერჩევა და ტრენინგი

თითოეული ინტერვიუერი მონაწილეობდა ორი ტიპის ტრენინგში. მკვლევარებმა, საველე სამუშაოების 
დეპარტამენტმა და ტრენერებმა შეიმუშავეს ACT–ის საერთო ტრენინგის მოდული, რომელიც  მოიცავს 
შემდეგ საკითხებს:
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•	 ზოგადი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებს;

•	 ინტერვიუს ტექნიკას;

•	 სხვადასხვა მოწყვლად სეგმენტთან და  სენსიტიურ საკითხებზე მუშაობის მეთოდებს ;

•	 კვლევის ძირითად ტექნიკას და მეთოდებს.

საერთო ტრენინგის დასრულების შემდეგ საველე სამუშაო პროცესში მონაწილე ყველა ინტერვიუერს 
გადაეცა საველე სამუშაოებისთვის საგანგებოდ შემუშავებული ტრენინგის სახელმძღვანელო.

ინტერვიუერებისათვის განკუთვნილი ტრენინგი ჩაატარეს პროექტისა და საველე მენეჯერებმა, ამ 
კვლევის საველე სამუშაოებისთვის შექმნილი ტრენინგის სახელმძღვანელოს გამოყენებით. ტრენინგის 
პროცესი ძირითადად ფოკუსირებული იყო შემდეგ საკითხებზე: 

•	 კვლევის საგანი;

•	 კვლევის ინსტრუმენტები;

•	 შერჩევა;

•	 კითხვარები და საჩვენებელი ბარათები;

•	 დეტალური ინსტრუქციები, რომელთა მიხედვითაც რესპონდენტები გაერკვევიან, რა მნიშვნელობა 
აქვს კვლევაში მათ მონაწილეობას და როგორ არის დაცული კონფიდენციალურობა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ინტერვიუერების გუნდი შედგებოდა ქართველი, რუსი, აზერბაიჯანელი და 
სომეხი ინტერვიუერებისგან. ტრენინგებს ასევე ესწრებოდნენ კითხვარის კოდირების და რევიზიის 
სპეციალისტები და კონტროლის ჯგუფის წევრები.

ინტერვიუერების ტრენინგი მიმდინარეობდა 2 დღე – 2012 წლის 6 და 9 ივლისს. ტრენინგის პირველი 
დღე დაეთმო რეგიონულ ხელმძღვანელებს, ხოლო მეორე – თბილისელ ინტერვიუერებს; რეგიონულმა 
ზედამხედველებმა ტრენინგი ჩაატარეს საკუთარ რეგიონებში ACT -ის სათაო ოფისში ჩატარებული 
საერთო ტრენინგის მომდევნო დღეს. ტრენინგის დასრულების შემდეგ ინტერვიუერს ჰქონდა საველე 
სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო დოკუმენტები: 

•	 ტრენინგის სახელმძღვანელო

•	 კითხვარი

•	 საჩვენებელი ბარათები

•	 შერჩევის წერტილების ჩამონათვალი 

საველე სამუშაოები რეგიონებში დაიწყო 7 ივლისს და გაგრძელდა 23 ივლისამდე, ხოლო თბილისში 
საველე სამუშაოები დაიწყო 10 ივლისს და გაგრძელდა 25 ივლისამდე. 

კითხვარების პირველადი კონტროლი

კითხვარების თბილისის სათაო ოფისში გაგზავნამდე პირველადი კონტროლის სპეციალისტები 
თითოეულ რეგიონში პასუხისმგებელი იყვნენ თითოეული შევსებული კითხვარის ხარისხის 
შემოწმებაზე და თუ გამოავლენდნენ შეუსაბამობას, კითხვარი შესასწორებლად უკან უნდა გადაეცათ 
ინტერვიუერისთვის. მათი ფუნქცია იყო კითხვარების შემოწმება სპეციალურად განსაზღვრული 
პროცედურის შესაბამისად. კერძოდ: 

a. გამოტოვებული ან არასრული ნაწილების იდენტიფიკაცია.

b. შევსებული კითხვარების სიზუსტის შემოწმება და შეცდომების იდენტიფიკაცია.

აღნიშნული პროცედურის შესაბამისად, საველე სამუშაოების მიმდინარეობისას პირველადი 
კონტროლის სპეციალისტებს უნდა შეემოწმებინათ, ასრულებდნენ თუ არა ინტერვიუერები კითხვარის 
შევსების წესებს მითითებების შესაბამისად.
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ხარისხის კონტროლი

საველე სამუშაოების ხარისხის კონტროლი თითოეულ სამიზნე რეგიონში განახორციელეს ხარისხის 
კონტროლის გუნდის წევრებმა კომპანია ACT–ის ხარისხის უზრუნველყოფის პროცედურების 
შესაბამისად. ხარისხის კონტროლის პერსონალი საქმიანობდა მკაცრად განსაზღვრული სამუშაო 
პროცედურების მიხედვით. ხარისხის კონტროლის პროცესი მოპოვებული მონაცემების მაღალი 
ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით  საველე სამუშაოებთან ერთად მიმდინარეობდა. ხარისხის 
კონტროლი გაგრძელდა 2012 წლის 15 ივლისიდან 30 ივლისამდე.

საველე სამუშაოების კონტროლის პროცედურები და ტექნიკა: საველე სამუშაოების ხარისხის 
კონტროლი განხორციელდა შემდეგნაირად: 

	 ინტერვიუზე დასწრება - შერჩევის 3-4%;

	 სატელეფონო კონტროლი -  ჩატარებული ინტერვიუების 15%  შემოწმდა სპეციალური 
მინიკითხვარის მეშვეობით,  რესპონდენტის ხელახალი ინტერვიუირებით ტელეფონით; 

	 რესპონდენტთან ვიზიტი - ჩაბარებული კითხვარების 10% გადამოწმდა რესპონდენტთან ვიზიტით.  

კითხვარების 100% შეასწორეს და რედაქტირება გაუკეთეს საველე სამუშაოების კოორდინატორებმა 
და შემმოწმებლებმა, რის შემდეგაც ყველა კითხვარი გაეგზავნა aCT–ის სათაო ოფისს, კოდირებისა და 
მონაცემთა შეყვანისთვის.. 

საველე სამუშაოების ხარისხის კონტროლის შედეგები და ანგარიშგება: საველე სამუშაოების 
დასრულებისთანავე ხარისხის კონტროლის შედეგები შეჯამდა და წარედგინა საველე სამუშაოების 
დეპარტამენტის უფროსს.

კითხვარების ხარისხის კონტროლის პროცესში არც ერთი მნიშვნელოვანი უზუსტობა არ 
დაფიქსირებულა. თუ კითხვარში გამოტოვებული იყო ინფორმაცია და ინტერვიუერს არ შეეძლო 
მისი აღდგენა, მთავარი ოფისი ტელეფონით უკავშირდებოდა რესპონდენტებს გამოტოვებული 
ინფორმაციის შესავსებად.  

ლოგიკური კონტროლი

საველე სამუშაოების და ხარისხის კონტროლის ღონისძიებების შესაბამისად კითხვარის ლოგიკური 
კონტროლის (რედაქტირების) პროცესი ორგანიზებული იყო საველე სამუშაოების მენეჯერის მიერ. 
კითხვარების 100%–ს, ნებისმიერი გამოტოვებული ინფორმაციის ან უზუსტობის გამოვლენის მიზნით, 
აკონტროლებდა შემმოწმებლი. 

კოდირება

ღია კითხვების კოდირება განახორციელეს კოდირების სპეციალისტებმა და კოდირების ჯგუფის 
კოორდინატორებმა მას შემდეგ, რაც კითხვარებმა გაიარა ხარისხის უზრუნველყოფის ყველა 
პროცედურა – პირველადი კონტროლი, ხარისხის კონტროლი და ლოგიკური კონტროლი.

მონაცემთა შეყვანა

მონაცემთა შესაყვანად და შესაბამისი დოკუმენტაციის დაარქივებისათვის შემდეგი პროცედურები 
შესრულდა: 

	 შემოწმებული და კოდირებული (ღია კითხვები) კითხვარების მიღება საველე სამუშაოების 
დეპარტამენტისგან;

	 კითხვარების მიწოდება მონაცემთა შემყვანი ოპერატორებისთვის;

	 შეყვანილი კითხვარების შეგროვება;

	 მონაცემთა ბაზების შეერთება.
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მონაცემები SPSS 16.0 –ში ოთხმა ოპერატორმა შეიყვანა. 

მონაცემთა „გასუფთავება“

ACT-ის მონაცემთა ბაზის მენეჯერი და მონაცემთა ბაზის სპეციალისტი იყენებენ შემდეგ 
მაკროებს მონაცემებიდან შეუსაბამობების გამორიცხვის მიზნით:

• მონაცემები (შემთხვევების დახარისხება, გადაჯგუფება, რესტრუქტურიზაცია, აგრეგირება, 
ფაილის გაყოფა, შემთხვევების შერჩევა); 

• ტრანსფორმაცია (ცვლადის გამოთვლა, შემთხვევების მიხედვით მნიშვნელობების გამოთვლა, 
იმავე ცვლადებად ხელახალი კოდირება, სხვადასხვა ცვლადებადკოდირება); 

• ანალიზი (აღწერილობითი სტატისტიკა, სიხშირე, აღწერა, კვლევა, ჯვარედინი ცხრილის 
მონაცემები); 

• ანგარიშები (შემთხვევის რეზიუმე);

• ცხრილები (ზოგადი ცხრილები, სიხშირეების ცხრილი);

• საშუალოების შედარება (საშუალო მნიშვნელობები).

ACT-ის მიერ შემუშავებული მაკროები:

• ფილტრი – ეს მაკროები არის ძირითადი „გამწმენდი“ მაკროები. კორექტირებისთვის გამოსახულების 
ნებისმიერი ტიპი შეგვიძლია მივუთითოთ. მოქმედების შემთხვევაში მაკროიძლევა შესაბამისი 
კითხვარების ვიზუალური შერჩევის შესაძლებლობას. 

• ტოლობები – ეს მაკროები იძლევა ცვლადების ნაკრებში ტოლი სიდიდეების იდენტიფიკაციის და 
ვიზუალური შერჩევის შესაძლებლობას.

•  Delsys – ეს მაკრო იძლევა გამოტოვებული სიდიდეების იდენტიფიკაციის და მათი მარჯვენა 
მხარეს ჩასმის შესაძლებლობას.

• ჩართვა – ეს მაკრო ერთმანეთთან აკავშირებს ცვლადების ორ ნაკრებს და განსაზღვრავს 
შემთხვევებს, სადაც ერთი სიმრავლის მნიშვნელობები მეორდება მეორე სიმრავლის 
მნიშვნელობებში.

• ახალი – ეს მაკროელემენტები ითვალისწინებს მარჯვენა მხარის ცვლადების შეცვლას დადებითი 
ცვლადებით. 

შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში შესაბამისი მონაცემები გადამოწმდა კითხვარით. 

მონაცემთა შეწონვა

მონაცემების მთლიან მოსახლეობაზე განზოგადებისთვის და სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი 
დასკვნების გასაკეთებლად ჩატარდა მონაცემების სტატისტიკური შეწონვა. რეგიონი, სქესი და 
ეთნიკური წარმომავლობა გათვალისწინებულ იქნა მონაცემთა შეწონვისას. საბოლოო შეწონილმა 
მონაცემებმა უზრუნველყო მონაცემთა სწორი ინტერპრეტაცია.

მონაცემთა ანალიზი

სტატისტიკური პროგრამული უზრუნველყოფა “StataSE 12” გამოყენებულ იქნა მონაცემთა 
ანალიზისთვის. ანალიზში გამოყენებული “SVY” პროცედურა  ითვალისწინებს შეწონვის გავლენას 
სტანდარტულ ცდომილებაზე და ასევე  სტატისტიკაზე. “SVY” ითვლის სტატისტიკის სტანდარტულ 
ცდომილებებს კვლევის დიზაინის გათვალისწინებით; გამოიყენება დისპერსიის გამოსათვლელად 
პირველი რიგის ტეილორის სერიების მიახლოების საფუძველზე, რომელსაც ასევე ლინეარიზაციას 
უწოდებენ. ის ასევე შეიცავს სტრატის იდენტიფიკატორის ცვლადს კვლევის მრავალეტაპიანი 
სტრუქტურის გასათვალისწინებლად. 
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“svy: tabulate” პროცედურა გამოყენებული იყო ერთი და ორმხრივი ტაბულაციებისთვის, კვლევის 
კომპლექსური მონაცემებისთვის სანდოობის 95%–იანი დონით.

იმის გასაანალიზებლად, თუ რა ახდენს გავლენას პოლიციის, სკოლის ან სოციალური მუშაკების/
სოციალური სამსახურების ჩარევის ალბათობაზე ბავშვთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის 
შემთხვევებში, “stepwise, pr(.05)” პროცედურა იქნა გამოყენებული. პროცედურა იძლევა 
დამოუკიდებელი ცვლადების  სიმრავლიდან იმ ცვლადების შერჩევის შესაძლებლობას, რომლებსაც 
ნულისგან მნიშვნელოვნად განსხვავებული კოეფიციენტები აქვთ არსებულ მოდელში. 

რაოდენობრივი კვლევის  მონაცემთა გაანალიზების შემდეგ სადისკუსიო შეხვედრები გაიმართა 14–18 
წლის მოზარდებთან ბავშვების მიმართ ძალადობის და ბავშვთა ინტერესების უგულებელყოფასთან 
დაკავშირებით მათი ცოდნისა და დამოკიდებულების გასარკვევად და კვლევის შედეგების 
გასაზიარებლად. 3 შეხვედრა ჩატარდა 2013 წლის აპრილში თბილისში, ქუთაისსა და თელავში – 
სამ ძირითად ქალაქში, რომლებიც წარმოადგენდნენ დედაქალაქს და დასავლეთ და აღმოსავლეთ 
საქართველოს. მთლიანად მონაწილეობდა 76 ბავშვი, რომელთა საშუალო  ასაკი იყო 15,6. აქედან 60 
% იყო გოგონა, ხოლო 40% – ბიჭი. ბავშვები შეიკრიბნენ  როგორც საჯარო, ისე კერძო სკოლებიდან, 
მოწყვლადი ჯგუფებიდან და ეთნიკური უმცირესობებიდან; ასევე წარმოდგენილი იყვნენ შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე ბავშვები და ბავშვები იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებიდან. 
განათლების და მეცნიერების სამინისტროს რეგიონული რესურს–ცენტრები ეხმარებოდნენ 
არასამთავრობო ორგანიზაცია „ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელს“1 ამ სადისკუსიო შეხვედრების 
ორგანიზებაში. 

შეხვედრების მიზანი იყო ქართველი მოზარდების ცოდნის, დამოკიდებულების და პრაქტიკის 
სიღრმისეული შესწავლა იმავე საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც დაუსვეს ზრდასრულ 
მოსახლეობას. ბავშვებს სთხოვეს გამოეხატათ  საკუთარი პოზიცია და განეხილათ შემდეგი საკითხები: 

• ინფორმირებულობა ოჯახური ძალადობის სხვადასხვა ფორმისა და  ბავშვების მიმართ ძალადობის 
შესახებ.

• მსხვერპლთა და მოძალადეთა სახეები

• სად ხდება ძალადობა?

• ფიზიკური დასჯა, როგორც ბავშვის აღზრდის მეთოდი; მკაცრი აღზრდა პოზიტიური აღზრდის 
წინააღმდეგ.

• ძალადობის შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. 

თითოეულ ფოკუს–ჯგუფში შემავალი ბავშვები შემთხვევითობის პრინციპით 4 ქვეჯგუფად 
დაჯგუფდნენ. ქვეჯგუფებს მიეცათ სხვადასხვა კითხვები თავდაპირველად მცირე ჯგუფებში 
განსახილველად და შემდეგ მთელი ჯგუფის წინაშე წარსადგენად. აღნიშნულ 4 პრეზენტაციას მოჰყვა 
დისკუსია, რომელსაც წარმართავდა პროფესიონალი მოდერატორი (წამყვანი).

დეტალური სახელმძღვანელო იხ. მე–3 დანართში.

მართალია, შეუძლებელი იყო ზრდასრული მოსახლეობის რაოდენობრივი კვლევის შედეგების 
პირდაპირი შედარება მსგავს თემებზე მოზარდთა ჯგუფურ დისკუსიასთან, მაგრამ მიღებული 
შედეგები იძლევა გამოთქმულ მოსაზრებებს შორის არსებულ ზოგად ტენდენციებზე, მსგავსებებსა 
და განსხვავებებზე  დაკვირვების საშუალებას. სადისკუსიო ჯგუფების განხილვის შედეგები 
წარმოდგენილია თავში „ცოდნა, დამოკიდებულება და მოზარდთა პრაქტიკა (14–დან 18 წლამდე)“.

1  „ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი“ არის საქართველოს წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც 
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთან მუშაობს. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ: http://avng.ge/index.php?lang_id=2



ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში

ერ
ო

ვნ
ულ

ი 
კვ

ლ
ევ

ა 
არ

სე
ბუ

ლ
ი 

ც
ო

დ
ნი

ს,
 დ

ამ
ო

კი
დ

ებ
ულ

ებ
ის

ა 
დ

ა 
პრ

აქ
ტ

იკ
ის

 შ
ეს

ახ
ებ

47

ivlisi, 2012 ei si Ti kvleva  1 

 

bavSvTa mimarT ojaxuri Zaladobis kvleva 

ivnisi,  2012 

qvemoT mocemuli teqsti waukiTxeT yvela respondents! 
 
gamarjoba, me mqvia -------------- da warmovadgen kompania “eisiTi kvlevas”. Cven vatarebT kvlevas, romlis 
mizania SeviswavloT sazogadoebis codna, damokidebulebebi, praqtika da qcevebi bavSvebis mimarT 

ojaxuri Zaladobis mimarT.  kvleva tardeba UNICEF -is mxardaWeriT.  kvlevis monawileebis SerCeva 
xdeba SemTxveviTad, dRes Cven movxvdiT TqvenTan. minda dagarwmunoT, rom Tqveni pasuxebis 
konfidencialoba srulad iqneba daculi. gamokiTxulTa pasuxebi gaanalizdeba jamurad da Tqveni 
individualuri azri arsad ar gaJRerdeba. Tqveni gulwrfeli pasuxebi dagvexmareba sakvlev 
sakiTxebze realuri warmodgenis SeqmnaSi.  

kvlevaSi Tqveni monawileoba nebayoflobiTia. interviuze Tanxmobis SemTxvevaSic ki Tqven SegiZliaT 
ar upasuxoT TqvenTvis arasasurvel nebismier SekiTxvas. interviu gagrZeldeba mxolod 30 wuTi. 

SeiZleba daviwyo interviu? (Tanxmobis SemTxvevaSi gadauxadeT madloba) didi madloba, rom 
dagvTanxmdiT interviuze. 
interviuers: SeavseT qvemoT mocemuli cxrili intervius dasrulebis Semdeg. cxrilis Sevsebamde auxseniT 
respondents, risTvis gWirdebaT misi piradi monacemebi: uaxloes dReebSi SesaZloa dagikavSirdeT Cveni 
kompaniis warmomadgeneli, raTa darwmundes, rom gamokiTxvam kargad Caiara. am mizniT, Tu SeiZleba 
CaviniSnav Tqvens sakontaqto informacias. 

respondentis saxeli da gvari  

telefoni  

misamarTi  

interviueris saxeli da gvari: ________________________________kodi:  

SerCevis wertilis misamarTi: ________________________________kodi: 

intervius Catarebis TariRi: _______ / ________________
          ricxvi     Tve

intervius dawyebis dro: _______ / _______
    saaTi      wuTi

intervius dasrulebis dro: _______ / _______
        saaTi     wuTi

       

interviuers: kiTxvarSi gamoiyeneT Semdegi kodebi:   

pasuxze uari ganacxada 77 

ar exeba 88 

ar vici/miWirs pasuxi 99 

  

qarTveli 1 

somexi 2 

azerbaijaneli 3 

sxva  4 

#   kiTxvaris nomeri 

 
  

kiTxvari 
kodirebulia: 

  
   

kiTxvari Seyvanilia:   

დანართი 2: კითხვარი
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modiT, visaubroT ojaxSi bavSvebze Zaladobis sxvadasxva formebis 
Sesaxeb. me dagisvamT ramdenime SekiTxvas Zaladobis sxvadasxva 
formebis Sesaxeb, Tqven ki Tu SeiZleba Tavisuflad gamoTqviT Tqveni 
azri mocemul SekiTxvebsa Tu debulebebTan dakavSirebiT.  

gadaeciT respondents baraTi X da dautoveT mas mTeli intervius 
ganmavlobaSi  

seqcia A: fsiqologiuri Zaladoba 
 

gTxovT miTxraT, ramdenad eTanxmebiT, an ar eTanxmebiT Semdeg debulebebs: 
 

A1. bavSvis mimarT muqara warmoadgens fsiqologiuri Zaladobis formas (mxolod 
erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

A2. bavSvis sityvieri Seuracxyofa warmoadgens fsiqologiuri Zaladobis formas  
(mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

A3. bavSvis wyevla warmoadgens fsiqologiuri Zaladobis formas (mxolod erTi 

pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

A4. Tqveni azriT ramdenad mwvaved dgas saqarTveloSi bavSvebze fsiqologiuri 
Zaladobis problema? (mxolod erTi pasuxi) 
 

ar warmoadgens problemas 1 
umniSvnelo problemaa 2 
met-naklebad mwvave problemaa 3 
seriozuli problemaa 4 
ar vici 99 
 

seqcia B: fizikuri Zaladoba 
 

gTxovT miTxraT, ramdenad eTanxmebiT, an ar eTanxmebiT Semdeg debulebebs: 
 

B1. bavSvis cema, Tundac raime sagnis gareSe, rogorebicaa magaliTad qamari, joxi 
da a.S., warmoadgens fizikuri Zaladobis formas. (mxolod erTi pasuxi)  
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

B2. bavSvis wameba warmoadgens fizikuri Zaladobis formas (mxolod erTi pasuxi)  
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

B3. bavSvisaTvis fizikuri zianis miyeneba warmoadgens fizikuri Zaladobis formas 
(mxolod erTi pasuxi)  

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
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B4. Tqveni azriT ramdenad mwvaved dgas saqarTveloSi bavSvebze fizikuri 
Zaladobis sakiTxi? (mxolod erTi pasuxi)  
 

ar warmoadgens problemas 1 
umniSvnelo problemaa 2 
met-naklebad mwvave problemaa 3 
seriozuli problemaa 4 
ar vici 99 

 

seqcia C: ugulebelyofa 
 

gTxovT miTxraT, ramdenad eTanxmebiT, an ar eTanxmebiT Semdeg debulebebs: 
 

C1. bavSvis emociuri da sulieri moTxovnilebebis mimarT uyuradReboba aris  
ugulebelyofa (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

C2. bavSvis ugulebelyofas warmoadgens SemTxveva, rodesac bavSvi aris 
uyuradRebod mitovebuli, an saTanadod ar xorcieldeba masze mzrunveloba 
(mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

C3. Tqveni azriT ramdenad mwvaved dgas saqarTveloSi bavSvis ugulebelyofis 
sakiTxi? (mxolod erTi pasuxi) 
 

ar warmoadgens problemas 1 
umniSvnelo problemaa 2 
met-naklebad mwvave problemaa 3 
seriozuli problemaa 4 
ar vici 99 
 

seqcia D: seqsualuri Zaladoba 

gTxovT miTxraT, ramdenad eTanxmebiT, an ar eTanxmebiT Semdeg debulebebs: 
 

D1. bavSvTan seqsualuri Sexeba warmoadgens seqsualuri Zaladobis formas 
(mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

D2. aiZulo bavSvi, gamoaCinos sakuTari sasqeso organoebi, aris seqsualuri 
Zaladobis forma (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

D3. srulwlovanis 16 wlamde arasrulwlovanTan seqsualuri kontaqti, Tanxmobis 
miuxedavad, warmoadgens seqsualuri Zaladobis formas (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
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D4. Tqveni azriT ramdenad mwvaved dgas saqarTveloSi bavSvebze seqsualuri 
Zaladobis sakiTxi? (mxolod erTi pasuxi) 
 

ar warmoadgens problemas 1 
umniSvnelo problemaa 2 
met-naklebad mwvave problemaa 3 
seriozuli problemaa 4 
ar vici 99 
 

D5. Tqveni azriT, ZiriTadad vin arian is pirovnebebi, vinc axorcieleben 
seqsualur Zaladobas bavSvebze? (ramdenime pasuxi) 

 

mSoblebi 1 
ojaxis sxva wevrebi 2 
ojaxis nacnobebi an/ da megobrebi  3 
ucnobebi 4 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  

 

seqcia E: damokidebulebebi bavSvis aRzrdisa da disciplinis sakiTxebis mimarT 

 

E1. Tqveni azriT, ra asakაmde iTvleba gogona bavSvad? 
 
____________________________________(gTxovT miuTiToT konkretuli asaki) 

 

E2. Tqveni azriT, ra asakაmde iTvleba biWi bavSvad? 
 
____________________________________(gTxovT miuTiToT konkretuli asaki) 
 

E3. Tqveni azriT, sul mcire ra asakis unda iyos gogona, raTa is daojaxdes? 
 
____________________________________(gTxovT miuTiToT konkretuli asaki) 
 

E4. Tqveni azriT, sul mcire ra asakis unda iyos biWi, raTa is daojaxdes? 
 
____________________________________(gTxovT miuTiToT konkretuli asaki) 
 

E5. ojaxuri garemocva, sadac Tqven izrdebodiT, iyo Tu ara Zaladobisgan daculi 
garemo? (mxolod erTi pasuxi) 
 

diax 1 
ara 2 
 

E6. Tqveni aRzrdis dros mSoblebi iyenebdnen Tu ara fizikur dasjis meTodebs 
(mxolod erTi pasuxi) 
 

diax, mudmivad 1 
diax, xandaxan  2 
diax, maxsendeba erTo ori SemTxveva  3 
ara, arasdros 4 

 

E7. Tqven ramdenad iyenebT amJamad, iyenebdiT an gamoyenebT momavalSi fizikur 
dasjis meTodebs Svilis aRzrdis dros (mxolod erTi pasuxi) 
 

diax, gamoviyeneb/viyeneb/viyenebdi mudmivad  1 
diax, gamoviyeneb/viyeneb/viyenebdi xandaxan 2 
diax, gamoviyeneb/viyeneb/viyenebdi erTi orjer 3 
ara, ar gamoviyeneb/viyeneb/viyenebdi arasdros 4 
 

 
 



ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში

ერ
ო

ვნ
ულ

ი 
კვ

ლ
ევ

ა 
არ

სე
ბუ

ლ
ი 

ც
ო

დ
ნი

ს,
 დ

ამ
ო

კი
დ

ებ
ულ

ებ
ის

ა 
დ

ა 
პრ

აქ
ტ

იკ
ის

 შ
ეს

ახ
ებ

51

ivlisi, 2012 ei si Ti kvleva  5 

gTxovT miTxraT, ramdenad eTanxmebiT, an ar eTanxmebiT Semdeg debulebebs: 
 

E8. normaluria, roca bavSv(eb)s eSiniaT mSoblebis, radgan am SemTxvevaSi isini 
damjerebi xdebian da pativs scemen ufrosebs. (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E9. mkacri aRzrda aZlierebs bavSvs da amzadebs mas cxovrebiseuli sirTuleebis 
ufro efeqtiani gadalaxvisaTvis; (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E10. bavSvebi ganicdian, rodesac maTi mSoblebi yvirian da kamaToben maTi 
TandaswrebiT. (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E11. fizikuri dasjis gamoyeneba SesaZlebelia yovelTvis, rodesac mSobeli 
Tvlis, rom es Sedegs gamoiRebs. (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E12. Tqveni azriT, ra asakamde aris mizanSewonili gogonebis fizikurad dasja? 
 
____________________________________ (gTxovT miuTiToT) 
(im SemTxvevaSi, Tu respondenti Tvlis, rom fizikuri dasja ar aris 
mizanSewonili, dawereT 0) 

E13. Tqveni azriT, ra asakamde aris mizanSewonili biWebis fizikurad dasja? 
 
____________________________________(gTxovT miuTiToT) 
(im SemTxvevaSi, Tu respondenti Tvlis, rom fizikuri dasja ar aris 
mizanSewonili, dawereT 0) 

 

E14. fizikuri dasja biWebis mimarT ufro misaRebia vidre gogonebisadmi.  
(mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E15. mSoblebi, romlebic ar iyeneben fizikur dasjas, afuWeben bavSvebs. (mxolod 
erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E16. TiToeuli bavSvi ekuTvnis Tavis mSobels da mxolod maT SeuZliaT bavSvis 
Sesaxeb raime gadawyvetilebis miReba. (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
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E17. bavSvebi ukeTesad swavloben magaliTebis meSveobiT, vidre dasjis meTodiT. 
(mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E18. bavSvebi saWiroeben regularul samedicino zedamxedvelobas. (mxolod erTi 

pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E19. bavSvebis higienis sakiTxebi mudmivad unda iyos zedamxedvelobis qveS. 
(mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E20. bavSvis tansacmeli mudmivad unda iyos sezonis Sesabamisi. (mxolod erTi 

pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E21. gogonebi regularulad unda dadiodnen da ar acdendnen skolas ojaxuri 
mizezebis gamo.  (mxolod erTi pasuxi) 

 
sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E22. biWebi regularulad unda dadiodnen da ar acdendnen skolas ojaxuri 
mizezebis gamo.  (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E23. bavSvebi unda dadiodnen sabavSvo baRSi.  (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E24. sabavSvo baRSi miRebulma ganaTlebam SesaZloa dadebiTi gavlena iqonios 
bavSvis momaval warmatebaze skolaSi.  (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E25. xarisxiani ganaTleba, romelsac bavSvi Rebulobs sabavSvo baRSi,  
xelmisawvdomi unda iyos yvela 3-dan 5-wlamde bavSvisaTvis.  (mxolod erTi 

pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
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E26. SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi saWiroeben met mxardaWeras 
sazogadoebisgan.  (mxolod erTi pasuxi) 
 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E27. SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi unda izrdebodnen maTi 
ojaxebisgan moSorebiT, raTa maTi ojaxebi daculni iyvnen sazogadoebis 
negatiuri damokidebulebisgan. (mxolod erTi pasuxi) 
 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E28. sqesobrivi kavSiri zrdasrul adamiansa da bavSvs Soris yvela SemTxvevaSi 
miuRebelia. (mxolod erTi pasuxi) 
 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E29. 16 wlis asakSi arasrulwlovnebs unda hqondeT reproduqciuli/qalis 
janmrTelobis Sesaxeb informacia. (mxolod erTi pasuxi) 
 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E30. qalbatonebi zogjer “Tvals xuWaven”, rodesac maT partniorebs aqvT 
sqesobrivi kavSiri maT ojaxSi myof bavSvebTan. (mxolod erTi pasuxi) 
 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 
 

seqcia F: mxardamWeri organizaciebi/institutebi 

 
F1. Tqveni azriT, ukanaskneli 10 wlis ganmavlobaSi bavSvebis mimarT Zaladobis da 

ugulebelyofis faqtebi: (waukiTxeT pasuxebi, mxolod erTi pasuxi) 
 

mniSvnelovnad 
Semcirda 

Semcirda ar 
ASecvlila 

gaizarda 
mniSvnelovnad 

gaizarda 

1 2 3 4 5 
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F2. bavSvebi, romlebic ganicdian ojaxis mxridan ugulebelyofas/Zaladobas unda 
hqondeT mxardaWeris imedi... (saTiTaod waukiTxeT pasuxebi, sTxoveT gamoTqvas 

sakuTari mosazreba TiToeul sakiTxTan dakavSirebiT 5 quliani skalis 
gamoyenebiT, sTxoveT gamoiyenos baraTi X; mxolod erTi pasuxi) 
 

  

s
r
u
l
i
ad

 
ar

 
ve
T
an
x
me
b
i
 

ar
 

ve
T
an
x
me
b
i
 

ar
c
 

ve
T
an
x
me
b
i 

 
d
a 
ar

c
 
ar

 
ve
T
an
x
me
b
i
 

ve
T
an
x
me
b
i
 

s
r
u
l
i
ad

 
ve
T
an
x
me
b
i
 

F2.1 skolisgan 1 2 3 4 5 

F2.2 sabavSvo baRisgan 1 2 3 4 5 

F2.3 mezoblebisgan 1 2 3 4 5 

F2.4 socialuri samsaxurebisgan, socialuri 
muSakebisgan  

1 2 3 4 5 

F2.5 policiisgan 1 2 3 4 5 

F2.6 sasamarTlosgan 1 2 3 4 5 

F2.7 savaadmyofoebis, sxva jandacvis uwyebebis 
an/ da profesionalebisgan 

1 2 3 4 5 

F2.8 eklesiis/ sxva religiuri 
organizaciebisgan 

1 2 3 4 5 

F2.9 saxalxo damcvelis ofisis/ 
ombudsmenisgan 

1 2 3 4 5 

F2.10 organizaciebis mxridan, romlebic 
uSualod muSaoben bavSvebTan 

1 2 3 4 5 

 

F3. SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebs unda hqodeT sazogadoebis mxridan 
mxardaWeris imedi. (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

F4. axla me wagikiTxavT dawesebulebebis/institutebis CamonaTvals, Tqven ki Tu 
SeiZleba, SeafaseT isini imis mixedviT Tu ramdenad SeuZliaT an aqvT survili 
daexmaron bavSvebs, romlebic ganicdian mSoblebis mxridan ugulebelyofas / 
Zaladobas (gadaeciT baraTi F4, sTxoveT,  dagisaxeloT is dawesebuleba, romlis 

imedic srulad SeiZleba hqondes bavSvs. romelia rigiT meore dawesebuleba? 
mesame? SeafasebineT dawesebulebebi 7 quliani skalis gamoyenebiT, sadac 
dawesebulebebi dalagebuli iqneba rigis mixedviT)  

 

skola, sabavSvo baRi  
socialuri samsaxuri, socialuri muSaki  
policia/ patruli  
saavadmyofoebi, sxva jandacvis uwyebebi an/ da profesionalebi  
eklesia/ religiuri organizaciebi  
sazogadoeba  
saxalxo damcveli  
 

F5. Tqveni azriT, ra asakis gogonebi xdebian zemoT xsenebuli ojaxuri Zaladobis 
msxverplebi? (araumetes sami pasuxisa, pasuxebi gamoyaviT mZimeebiT, sTxoveT 

daasaxelos konkretuli, misTvis yvelaze kritikuli asaki) 
 

____________________________________(gTxovT miuTiToT) 
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F6. Tqveni azriT ra asakis biWebi xdebian zemoT xsenebuli ojaxuri Zaladobis 
msxverplebi? (araumetes sami pasuxisa, pasuxebi gamoyaviT mZimeebiT, sTxoveT 

daasaxelos konkretuli, misTvis yvelaze kritikuli asaki) 
 

____________________________________(gTxovT miuTiToT) 
 

F7. SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi ufro xSirad xdebian zemoT 
xsenebuli ojaxuri Zaladobis msxverplebi (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

seqcia G: intervencia/Careva 
 

axla me dagisvamT kiTxvebs bavSvis mimarT ojaxuri Zaladobis faqtebSi sxvadasxva 
pirebis da organizaciebis Carevis Sesaxeb, baraTze datanilia yvela is piri an 
organizacia, visac savaraudod SeuZlia daexmaros Zaladobis msxverpl bavSvebs.  
gadaeciT baraTi G 1-16 
 

G1.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac xdeba ojaxSi mSoblis 
mier bavSvis xeliT cema. (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G2.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac xdeba ojaxSi mSoblis 
mier bavSvis qamriT, an sxva sagniT cema. (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 

 

G3.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac bavSvi, rogorc wesi aris 
mSieri.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
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G4.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvi, rogorc wesi, aris 
WuWyiani.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G5.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvi, rogorc wesi 
mTel dRes atarebs saxls gareT.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G6.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac bavSvi maTxovrobs.  
(ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G7.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba rodesac, mSobeli bavSvs ayenebs 
sityvier Seuracxyofas. (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
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G8.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac bavSvebs aiZuleben 
mudmivad mouaron TavianT da-Zmas (Tvalyuri adevnon, gaumzadon da aWamon 
sakvebi, gaurecxon da a.S) (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G9.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba rodesac, bavSvi aris seqsualuri 
Zaladobis msxverpli ojaxis wevris mxridan.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G10. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac bavSvi aris dabmuli.  
(ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G11. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac rom bavSvi, rogorc 
wesi, aris daTrgunuli.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
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G12. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvi, rogorc wesi 
aris ganerviulebuli.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G13. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvi cudad iqceva 
skolaSi.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 

 

G14. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvs aqvs sxeulze 
dalurjebuli, Sesiebuli adgilebi/ nakawrebi/ motexilobebi.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G15. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvs ar surs 
saxlSi dabruneba.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 
 
G16. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac gauaresda bavSvis 

akademiuri moswreba/niSnebi.  (ramdenime pasuxi) 
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aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 

 

G17. bavSvi yovelTvis unda cxovrobdes saxlSi, miuxedavad misi mSoblebis 
ojaxSi ganxorcielebuli Zaladobrivi qmedebebisa.  (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G18. Tqveni azriT, bavSvze seqsualuri moZalade unda: (ramdenime pasuxi) 
 

iyos gasamarTlebuli 1 
man unda gaiaros mkurnalobis kursi 2 
mas unda CamoerTvas an SeezRudos mSoblis uflebebi 3 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  
 

G19. Tqveni azriT, mSobeli, romelic scemda, an scems Svils ise, rom iwvevs 
sxeulis dazianebas unda: (ramdenime pasuxi) 
 

iyos gasamarTlebuli 1 
man unda gaiaros mkurnalobis kursi 2 
mas unda CamoerTvas an SeezRudos mSoblis uflebebi 3 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  

 

G20. Tqveni azriT, mSobeli, romelic bavSvis TandaswrebiTYsistematurad ayenebs 
fizikur Seuracxyofas ojaxis sxva wevrs an sxva pirs unda: (ramdenime pasuxi) 
 

iyos gasamarTlebuli 1 
man unda gaiaros mkurnalobis kursi 2 
mas unda CamoerTvas an SeezRudos mSoblis uflebebi 3 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  

 

G21. Tqveni azriT, mSobeli, romelic Tavisi Svilis ugulebelyofas axdens im 
doziT, rom safrTxes uqmnis bavSvis ganviTarebasa da zrdas, unda: (ramdenime 
pasuxi) 

iyos gasamarTlebuli 1 
man unda gaiaros mkurnalobis kursi 2 
mas unda CamoerTvas an SeezRudos mSoblis uflebebi 3 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  
 

G22. Tqveni azriT, mSobeli, romelic axdens fsiqologiur Zaladobas Tavis 
Svilze, ise rom safrTxes uqmnis bavSvis ganviTarebasa da zrdas, unda: 
(ramdenime pasuxi) 

iyos gasamarTlebuli 1 
man unda gaiaros mkurnalobis kursi 2 
mas unda CamoerTvas an SeezRudos mSoblis uflebebi 3 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  
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G23. Tu gsmeniaT erTi SemTxveva mainc, rodesac bavSvi warsulSi an axla 
gamxdara zemoTxsenebuli ojaxuri Zaladobis formebidan erTerTis msxveprli 
mainc? (ramdenime pasuxi) 
 

diax 1 gaagrZeleT 
ara 2 gadadiT kiTxvaze G25
 

G24. SegiZliaT miTxraT, romeli Zaladobis msxvepli iyo bavSvi im SemTxvevaSi, 
romelic Tqven gsmeniaT: (ramdenime pasuxi) 
 

ugulebelyofa ojaxis mxridan  1 
fsiqologiuri Zaladoba ojaxis mxridan 2 
fizikuri Zaladoba ojaxis mxridan 3 
seqsualuri Zaladoba ojaxis mxridan 4 
 

G25. iciT Tu ara, ra unda gaakeToT an vis unda mimarToT im SemTxvevaSi, Tu 
SeityveT bavSvze Zaladobis an misi ugulebelyofis faqtis Sesaxeb? (mxolod 

erTi pasuxi) 
 

diax, vici   1 
diax, met-naklebad vici 2 
ara, ar vici 3 
 

G26. Tu Tqven darwmunebuli xarT, rom bavSvze ojaxSi ganxorcielda Zaladoba 
an xdeba misi ugulebelyofa, rogor moiqceviT aseT SemTxvevaSi? (ramdenime 

pasuxi) 
 

arafers gavakeTeb 1 
gavesaubrebi bavSvis mSoblebs 2 
Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb maswavlebels/ skolis 
administracias 3 

Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb saeklesio sazogadoebas 4 
Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb socialur samsaxurebs/ 
socialur muSakebs 5 

Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb eqims 6 
Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb policias/ patruls 7 
Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb saxalxo damcvels/ 
ombudsmenis ofiss 8 

Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb sasamarTlos 9 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  
 

im SemTxvevaSi Tu Tqveni megobari/mezobeli/axlobeli Seeswro bavSvze 
Zaladobis an misi ugulebelyofis faqts an aqvs aRniSnuli faqtis Sesaxeb 
informacia da is faqtis Setyobinebisagan Tavs ikavebs, rogor fiqrobT 
qvemoT CamoTvlili debulelebidan iqneboda Tu ara romelime misi yoymanis 
mizezi? 
me wagikiTxvaT debulebebs, Tqven ki Tu SeiZleba miTxariT, ramdenad 
eTanxmebiT an ar eTanmxebiT maT 
 

G27. savaraudod, Tavs arakomfortulad igrZnobda am saqmeSi CarTvis gamo 
(mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
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G28. savaraudod, ar iqneboda darwmunebuli imaSi, rom konkretuli faqti 
mravaljerad xasiaTs atarebda (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G29. savaraudod, Zaladobis faqti ar iyo sakmarisad seriozuli, imisaTvis rom 
moexdina reagireba (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G30. savaraudod, ar CaTvala, rom sakmarisi informacia aqvs situaciis Sesaxeb, 
raTa  Seatyobinos Sesabamis institutebs (mxolod erTi pasuxi) 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G31. savaraudod, is Tvlis, rom sxvisi ojaxis saqmeSi ar unda Caerios. (mxolod 

erTi pasuxi) 
sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G32. savaraudod, is Relavs, radgan faqtis Setyobinebis Semdeg bavSvze 
mimarTuli agresia/cema/muqara an SantaJi gadmova masze an misi ojaxis 
wevrebze. (mxolod erTi pasuxi) 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G33. ra saSualebiT girCevniaT miiRoT informacia imis Sesaxeb, Tu ra unda 
gaakeToT, im SemTxvevaSi Tu SeityobT bavSvis mimarT Zaladobis faqtis 
Sesaxeb? gTxovT, damisaxeloT yvelaze sasurveli wyaroebi. (gadaeciT baraTi 

G33, ramdenime pasuxi, araumetes 3 pasuxisa) 

televizia 1 
radio 2 
gazeTebi/ Jurnalebi 3 
telefoni (cxeli xazi) 4 
mokle teqsturi Setyobineba 5 
sainformacio bukletebi (mitanili saxlSi) 6 
sainformacio posterebi samedicino dawesebulebbsa da skolebSi 7 
saxalxo damcvelis/ ombudsmenis ofisis meSveobiT 8 
sainformacio posterebi sajaro transportSi 9 
ojaxis eqimi/ poliklinikis eqimi 10 
policia/ ubnis inspeqtori 11 
maswavleblebi 12 
mandaturebi, skolis sxva muSakebi 13 
socialuri samsaxuris TanamSromlebi 14 
adgilobrivi municipalitetebis warmomadgenlebi 15 
eklesia, romelSic xSirad davdivar 16 
Cvens samuSao an sacxovrebel adgilas kvalificirebuli pirebis mier 
organizebuli specialuri Sexvedrebi 17 

sxva (gTxovT daakonkretoT)  
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seqcia H: SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi  

axla modiT visaubroT SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebis Sesaxeb, 
romelTac SesaZloa hqondeT garkveuli tipis problemebi, rogorebicaa 
magaliTad siarulTan, CacmasTan, kvebasTan, saubarTan, smenasTan, 
mxedvelobasTan, swavlasTan dakavSirebuli an sxva adamianebTan urTierTobis 
problemebi da a. S. 
 

H1. aris Tu ara SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi Tqvens wreSi: 
 

diax 1 
ara 2 
 

H2. gyavT Tu ara SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi ojaxSi:  
diax 1 gaagrZeleT 

ara 2 gadadiT 
kiTxvaze H4 

 

H3. Tu SeiZleba miTxariT SezRuduli SesaZleblobebis mqone ojaxis wevris 
sqesi da asaki: (magaliTad, im SemTxvevaSi Tu SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone ojaxis wevri mdedrobiTia, mdedrobiTis grafis gaswvriv CawereT 
ojaxis wevris asaki, Tu aseTi wevri erTze metia, momdevno svetebSi CawereT 
maTi asakebi Sesabamisi sqesis gaswvriv) 
 

sqesi 
I wevris 
asaki 

II wevris 
asaki 

IIIwevris 
asaki 

mdedrobiTi    
mamrobiTi     
 

H4. rogor fiqrobT,  SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianisTvis Znelia 
Tu ara samsaxuris povna?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H5. rogor fiqrobT, rTulia Tu ara SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
adamianisTvis daojaxeba? (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H6. Tu Tqven gyavT an im SemTxvevaSi, rom gyavdeT SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone bavSvi, eqnebodaT Tu ara uaryofiTi damokidebuleba Tqveni ojaxis wevrebs 
Tqvens mimarT am bavSvis gamo? (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H7. რogოr fiqrobT, ojaxis sxva wevrebi SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
bavSvze cudad xom ar fiqroben?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
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H8. rogor fiqrobT, SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi uqmnis TuU ara 
ojaxs problemebs, ara mxolod materialuri TvalsazrisiT? (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H9. rogor fiqrobT, ojaxisaTvis aris Tu ara problema im faqtis gamJRavneba, 
rom ojaxSi aris SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi? (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H10. rogor fiqrobT, adamianebs, romelTac hyavT SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone ojaxis wevri, SeeqmnebaT Tu ara problema daojaxebisas? (mxolod erTi 

pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H11. rogor fiqrobT,rom iyos SesaZlebeli mSobeli ecdeba Tu ara daumalos 
sxvebs, rom mas hyavs SezRuduli SesaZleblobis mqone Svili?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H12. rogor fiqrobT,sazogadoebas eqneboda Tu ara an aqvs Tu ara uaryofiTi 
damokidebuleba im ojaxis mimarT,  romelsac hyavs SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone bavSvi?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H13. Mrogor fiqrobT, sazogadoeba Tvlis Tu ara, rom ojaxma, romelsac SeeZina 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi, unda datovos/Caabaros igi Sesabamis 
institutSi/dawesebulebaSi (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H14. Tqvens sazogadoebaSi iwvevs Tu ara sircxvils an uxerxulobas SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone bavSvis yola?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 
 
 
 
 



ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში 

64

ivlisi, 2012 ei si Ti kvleva  18 

H15. TvliT TuU ara, rom xalxs ar uyvars sakvebis yidva SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone pirisgan?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H16. TvliT TuU ara, rom xalxi Tqvens garSemo, erideba SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone bavSvTan urTierTobas? (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H17. TvliT TuU ara, rom adamianebi ar stumroben ojaxs, romelsac hyavs 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 

seqcia I: respondentis socio demografiuli profili  
 

I1. respondentis sqesi: 
 

mdedrobiTi 1 
mamrobiTi 2 
 

I2. respondentis asaki  
--------------------------------------- (miuTiTeT zusti asaki da qvemoT SemoxazeT 
Sesabamisi Sualedi)  

18-24 1 
25-34 2 
35-44 3 
45-54 4 
55-64 5 
65 wlis da meti 6 
 

I3. respondentis ojaxuri mdgomareoba: 
 

daqorwinebeli 1 
cxovrobs meuRlesTan erTad, Tumca ar imyofeba oficialur qorwinebaSi 2 
dauqorwinebeli 3 
ganqorwinebuli 4 
daSorebuli, Tumca kvlav imyofeba oficialur qorwinebaSi 5 
qvrivi 6 
 

I4. gTxovT miTxraT, ramdeni adamiani cxovrobs Tqvens ojaxSi  
 
______________ (miuTiTeT zusti raodenoba)  

 
(ojaxi, igive Sinameurneoba –adamianTa erToblioba, romlebic eqvemdebarebian erT 
sacxovrebel erTeulze erToblivi cxovrebis saerTo wesebs da erTmaneTTan 
dakavSirebuli arian saerTo biujetiT (misi nawiliT), naTesauri an/da aranaTesauri 
urTierTobebiT (Sinameurneoba SeiZleba Sedgebodes erTi adamianisganac).  
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I5. gTxovT miTxraT, ramdeni bavSvi cxovrobs Tqvens ojaxSi (adamianebi 18 wels 
qvemoT)  

_________________ (miuTiTeT zusti raodenoba)  
 

im SemTxvevaSi Tu ojaxSi ar cxovrobs arc erTi adamiani 18 wels qvemoT, 
gadadiT kiTxvaze I13 
 

I6. gTxovTY miTxraT Tqven ojaxSi mcxovrebi bavSvebis sqesi 
 

I7. gTxovTY miTxraT Tqven ojaxSi mcxovrebi bavSvebis dabadebis weli da Tve 
 

I8 –dan I11 –mde kiTxvebi exeba mxolod 2005 wlis agvistodan 2009 agvistomde 
wlamde dabadebul bavSvebs 
 

I8. gTxovTY miTxraT Tqven ojaxSi mcxovreb bavSvebs uvliaT Tu ara sabavSvo 
baRSi? 
 

I9. gTxovTY miTxraT, konkretulad 2011-2012 saswavlo wlis (seqtemberi – ivnisi)  
uvliaT Tu ara Tqvens ojaxSi mcxovreb bavSvebs kerZo an sajaro baRSi, skolaSi, 
raime saganmanaTleblo wreze da a.S.?  
 

I10. ra iyo/aris imis mizezi, rom Tqvens ojaxSi mcxovrebi bavSvi dadis/dadioda 
sabavSvo baRSi? (gadaeciT baraTi I10, sTxoveT aarCios mocemuli pasuxebidan 
romelime erTi, im SemTxvevaSi Tu respondenti ver irCevs erc erT pasuxs 
sTxoveT daasaxelos misTvis sasurveli pasuxi da CaiwereT qvemoT)  
 

I11. ra iyo/aris imis mizezi, rom Tqvens ojaxSi mcxovrebi bavSvi ar 
dadis/dadioda sabavSvo baRSi? (gadaeciT baraTi I11, sTxoveT aarCios 
mocemuli pasuxebidan romelime erTi, im SemTxvevaSi Tu respondenti ver 
irCevs erc erT pasuxs sTxoveT daasaxelos misTvis sasurveli pasuxi da 
CaiwereT qvemoT)  
 

 
  

mxolod 2005 wlis agvistodan 2009 wlis agvistomde dabadebuli 
bavSvebisaTvis 

 
I6. 

sqesi 
I7.dabadebi
s TariRi 

I8. uvliaT Tu ara 
baRSi zogadad 

I9. uvliaT Tu ara 
baRSi/dawyebiT skolaSi 
ukanaskneli saswavlo 
wlis ganmavlobaSi 

I10.
daswreb

is 
mizezi 

I11.
dauswrebl

obis 
mizezi 

 

md
ed

r
o
b
iT

i 

ma
mr

o
b
iT

i 

w
el

i
 

T
ve
 diax 

__> 
I10

ara 
__> 
I11 ar

 v
ic

i 

d
ia
x
, 

s
ab

av
S
vo

 
b
aR

S
i
 

d
ia
x
, 

d
aw

ye
b
iT

 
s
ko

l
aS

i
 

ar
a 

ar
 v
ic

i 

mi
u
T
iT

eT
 

ko
d
i 

b
ar

aT
id

an
 

mi
u
T
iT

eT
 

ko
d
i 

b
ar

aT
id

an
 

1 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

2 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

3 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

4 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

5 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

6 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

7 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

8 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

9 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

I10. __________________________________________________________________________ (miuTiTeT)   

I11. ___________________________________________________________________________ (miuTiTeT)   
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I12. xarT Tu ara ojaxSi romelime bavSvis uSualo mzrunveli? 
diax 1 
ara 2 

 

I13. gyavT Tu ara sakuTari Svili, romelic aris 18 wels qvemoT? (mxolod erTi 
pasuxi) 
diax 1 
ara 2 

  

I14. romeli kategoria aRwers ukeTesad Tqveni ganaTlebis dones? (gadaeciT 

baraTi I14, mxolod erTi pasuxi) 
 

ar mimiRia aranairi ganaTleba 1 
arasruli saSualo (1-5) 2 
arasruli saSualo (6-9) 3 
saSualo skola 4 
arasruli umaRlesi 5 
garkveuli profesiuli/ teqnikuri treningi  6 
profesiuli/ teqnikuri xarisxi 7 
bakalavris xarisxi 8 
magistris xarisxi 9 
samecniero xarisxi 10 
 

 
I15. respondetis dasaqmebis statusi (SesaZlebelia ramdenime pasuxi)  
 

daqiravebuli muSaki 1 

gaagrZeleT 
TviTdasaqmebuli (samuSaos mimcemi) 2 
TviTdasaqmebuli (mewarme, daqiravebuli pirebis gareSe an profesiuli 
saqmianobiT dakavebuli piri) 3 

pensioneri 4 
gadadiT 
kiTxvaze 

I18 

diasaxlisi  6 
studenti 7 
umuSevari 8 

 

 
I16. respondentis profesia/ dakavebuloba (SesaZlebelia ramdenime pasuxi)  
samuSao kerZo, an sajaro (sabiujeto), an aramomgebian institutSi/ 
dawesebulebaSi xelfasze, an gamomuSavebiT  1 

sasoflo da satyeo meurneobaSi muSaoba 2 
mSeneblobaSi, kavSirgabmulobaSi, satransporto sistemaSi muSaoba 3 
kulturis, mecnierebis, sportis sferoSi muSaoba  4 
mrewvelobis sferoSi muSaoba 5 
vaWrobis da momsaxurebis sferoSi muSaoba 6 
sxva saqmianoba, gTxovT daakonkretoT: _______________________________  
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I17. gTxovT daakonkretoT Tqveni saqmianobis sfero: (SesaZlebelia ramdenime 

pasuxi)  
 

socialuri muSaki 1 
socialuri agenti 2 
policieli, ubnis inspeqtori 3 
jandacvis sfero (eqimi, medda da a. S.) 4 
skolaSi maswavleblad 5 
mandaturad 6 
sabavSvo baRSi aRmzrdelad 7 
skolis sxva TanamSromlad, gTxovT 
daakonkretoT:__________________________________  

sabavSvo baRSi sxva TanamSromlad, gTxovT 
daakonkretoT:__________________________________  

sxva, gTxovT daakonkretoT: 
____________________________________________________  
 

I18. romel erovnebas miakuTvnebT Tavs? 
 

qarTveli 1 
rusi  2 
azerbaijaneli  3 
somexi   4 
osi 5 
sxva (miuTiTeT)  ______________________  
 

I19. romeli religias/aRmsareblobas miakuTvnebT Tavs?  
 

arc erTs 0 
marTlmadideblobas 1 
grigorianelobas 2 
islams 3 
iudaizms 4 
ieRovas 5 
sxva (miuTiTeT)  ______________________  
 

I20. ramdenad xSirad eswrebiT religiur Sekrebebs/RvTismsaxurebas? (mxolod 

erTi pasuxi) 
sul mcire kviraSi erTxel 1 
sul mcire TveSi erTxel, magram ufro iSviaTad vidre kviraSi erTxel  2 
ufro iSviaTad vidre kviraSi erTxel 3 
mxolod dResaswaulebze  4 
arasdros   5 
 

I21. ramdenad mniSvnelovan rols TamaSobs Tqvens cxovrebaSi religia? (mxolod 
erTi pasuxi) 
Zalian mniSvnelovans 1 
mniSvnelovans 2 
metnaklebad mniSvnelovans 3 
arc Tu ise mniSvnelovans 4 
sruliad umniSvnelos 5 
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I22. ramdeni Seadgens Tqveni ojaxis Tviuri Semosavali nebismieri fuladi 
Semosavlis CaTvliT, maT Soris pensiisa da sxva socialuri sargeblis? (mxolod 

erTi pasuxi) 
 

140 larze naklebi 1 
141-250 lari 2 
251-500 lari 3 
501-1000 lari 4 
1001 larze meti  5 
 

I23. Tqveni ojaxis romelime wevri Tu Rebulobs raime saxis socialur 
daxmarebas? (gadaeciT baraTi I23, SesaZlebelia ramdenime pasuxi) 
 

ara 1 
asakobrivi pensia 2 
invalidis pensia 3 
marCenal dakargulis pensia   4 
omis veteranTa pensia 5 
iZulebiT gadadgilebul pirTa daxmareba 6 
saxelmwifo samedicino dazRveva (<70 000 qula) 7 
socialuri daxmareba mravalSviliani ojaxebisTvis 8 
socialuri daxmareba oblebisTvis, romelTac orive mSobeli yavT dakarguli 9 
socialuri daxmareba SezRuduli SesaZleblobebis bavSvebisTvis 10 
socialuri daxmareba martoxela pensionerebisTvis 11 
socialuri daxmareba dazaralebuli ojaxebisTvis (AKA-s subsidirebuli 
daxmareba) (<57 000 qula) 

12 

vauCerebi socialuri momsaxurebisTvis (mag.: samedicino daxmarebis centris 
vauCeri, adreuli Carevis vauCeri, kvebis vauCeri da a. S.) 13 

komunaluri subsidiebi 14 
municipalkuri socialuri sargebeli 15 
prevenciis/ reintegraciis sargebeli 16 
sxva, gTxovT daakonkretoT: _____________________________________  
 

I24. gaqvT Tu ara mobiluri telefoni? 
 

diax 1 
ara 2 

I25. romeli aRwers ukeTesad Tqveni ojaxis materialur statuss? (gadaeciT 

baraTi I25, mxolod erTi pasuxi) 
 

sakvebze fuli Zlivs gvyofnis 1 
Cven sakmarisi fuli gvaqvs sakvebisTvis, magram tansacmlis da fexsacmlis 
sayidlad fulis dazogva, an sesxeba gviwevs 

2 

Cven sakmarisi fuli gvaqvs sakvebisTvis, yoveldRiuri tansacmlisTvis da 
fexsacmelisTvis, magram imisTvis rom SeviZinoT kargi tansacmeli, mobiluri 
telefoni, mtversasruti da sxva sayofacxovrebo teqnika fulis dazogva, an 
sesxeba gviwevs 

3 

Cven sakmarisi fuli gvaqvs sakvebisTvis, yoveldRiuri tansacmlisa da 
fexsacmlisTvis, magram imisTvis rom SeviZinoT manqana, an bina fulis dazogva, an 
sesxeba gviwevs 

4 

Cven SegviZlia nebismier dros SeviZinoT yvelaferi, rac gvsurs 5 

 

didi madloba TanamSromlobisaTvis!!! 
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დანართი 3:  
მოზარდებთან სადისკუსიო ჯგუფის მოდერატორის 
სახელმძღვანელო

14-18 წლის ასაკის ბავშვების  ფოკუს-ჯგუფები ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე 

ადგილი: თბილისი, ბათუმი, თელავი 

ვინ: სხვადასხვა სქესის, სოციალური და ეთნიკური კუთვნილებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე 14–დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.  

რამდენი: 20-25 ბავშვი ჯგუფში

შეხვედრის მიზანი: ბავშვების ცოდნის და დამოკიდებულების კვლევა ბავშვთა მიმართ 
განხორციელებული ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით. 

პროცესი: თითოეული ჯგუფი დაიყოფა 4 ქვეჯგუფად. ჯგუფის გასაყოფად შეიძლება სხვადასხვა 
მცირე ნივთების გამოყენება, მაგალითად, ოთხნაირი კანფეტების, რომლებიც ჩაიყრება მაგარ, 
გაუმჭვირვალე ჩანთაში და ბავშვებს დაევალებათ თითო–თითოს ამოღება. ერთნაირი ნივთის მქონე 
ბავშვები ერთ ჯგუფს შექმნიან. 

კითხვები:  ბავშვები იმუშავებენ ქვეჯგუფებში პასუხების და პრეზენტაციების მოსამზადებლად. 
ქვეჯგუფები გადაწყვეტენ, თუ ვინ წარადგენს (ერთი ან მეტი ადამიანი) ჯგუფს. კითხვების ნაწილი 
მსგავსია ოთხივე ჯგუფისთვის, ნაწილი კი  განსხვავდება.

ბავშვებს ქვეჯგუფებში სამუშაოდ ექნებათ 30 წუთი. 

I ჯგუფის დავალება:

ჩვეულებრივი/ძირითადი კითხვები ყველა ჯგუფისთვის: 

როგორ გესმით ტერმინი „ძალადობა ოჯახში“?  

რას ფიქრობთ ბავშვების მიმართ ძალადობის შესახებ?

ვინ არის ყველაზე ხშირად ძალადობის მსხვერპლი?

• ბიჭი თუ გოგონა?

• რა ასაკის?

• უფრო ხშირად ვინ არიან ესენი – ჩვეულებრივი მოთხოვნების თუ შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე ბავშვები?

ვინ არის ყველაზე ხშირად მოძალადე?

სად ხდება ყველაზე ხშირად ძალადობა ბავშვების მიმართ: სახლში, სკოლაში, ქუჩაში, სხვა. 

დამატებითი დავალება I ჯგუფისთვის: 

•	 რამდენად ხშირად ხდება ძალადობა ბავშვების მიმართ? (ფიქრობთ თუ არა, რომ ახლა უფრო მეტი 
ძალადობაა ბავშვების მიმართ, ვიდრე უწინ, თქვენი მშობლების თაობაში?)

•	 ფიზიკური დასჯა, როგორც ბავშვის განათლების/აღზრდის ფორმა.
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•	 ადრეული ქორწინება და მისი შედეგები

დამატებითი დავალება II ჯგუფისთვის: 

•	 მკაცრი აღზრდის აუცილებლობა.

•	 რა შემთხვევებში უნდა მოხდეს ბავშვის წახალისება და როგორ?

•	 რა შემთხვევაში უნდა დაისაჯონ ბავშვები და როგორ?

დამატებითი დავალება III ჯგუფისთვის: 

•	 თუ ბავშვი გახდა ძალადობის მსხვერპლი, თქვენი აზრით, ვის მიმართავს ის დასახმარებლად?

•	 როგორ მოიქცევით, თუ თქვენ ხართ მოწმე ან ეჭვი გაქვთ, რომ ბავშვის მიმართ ხდება ძალადობა?

•	 თქვენი აზრით, როგორ უნდა მუშაობდეს ბავშვის ძალადობისგან დაცვის სისტემა?

დამატებითი დავალება IV ჯგუფისთვის: 

•	 ბავშვის მიმართ ძალადობის გავლენა: 

• ბავშვზე

• მოძალადეზე

• ოჯახსა და საზოგადოებაზე

•	 როგორ უნდა მოვექცეთ მოძალადეს?

ქვეჯგუფებში სამუშაოს დასრულებას მოჰყვება 20–წუთიანი შესვენება. შესვენების შემდეგ ჩატარდება 
ჯგუფური პრეზენტაციები, თითოეულის ხანგრძლივობა იქნება 7–10 წთ. შემდეგ გაიმართება 
10–წუთიანი ჯგუფური დისკუსია მთელ ჯგუფთან წარმოდგენილ საკითხებზე.  მაქსიმალური 
ხანგრძლივობაა 80 წუთი (ორი ქვეჯგუფის პრეზენტაციას მოჰყვება მოკლე, 5–წუთიანი შესვენება). 
ბოლოს მოდერატორი შეაჯამებს დისკუსიის და თითოეული ქვეჯგუფის პრეზენტაციის შედეგებს და 
სთხოვს ჯგუფს, დასკვნის სახით კიდევ ერთხელ გამოხატონ საკუთარი აზრი. ძირითად თემებთან 
დაკავშირებული დასკვნები შესწორებული იქნება ბავშვთა კომენტარების შესაბამისად.
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დანართი 4 : პროფესიონალებისადმი მიმართვის 
ალბათობა ბავშვთა მიმართ განხორციელებული 
ძალადობის საპასუხოდ

ცხრილი 10. პოლიციისადმი მიმართვის ალბათობა ბავშვთა  
მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევების საპასუხოდ 

ალბათობის 
კოეფიციენტი

მყარი სტ. 
ცდომ. z P>|z| [95% ნდობის 

ინტერვალი]

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან ძალადობას  
ოჯახებში, შეიძლება ჰქონდეთ 
სოციალური სამსახურების 
დახმარების იმედი.  

.580081 .0869924 -3.63 0.000 .4323519 .7782872

ცხოვრობს სოფელში .7848874 .0824906 -2.30 0.021 .638774 .964423

დაამთვრ ასპირანტურა .6029373 .1078914 -2.83 0.005 .4245761 .8562265

მიიღო უმაღლესი განათლება .7287957 .1076685 -2.14 0.032 .545574 .9735492

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან ძალადობას  
ოჯახებში, შეიძლება ჰქონდეთ 
პოლიციის დახმარების იმედი.

1.319157 .1628924 2.24 0.025 1.035591 1.680369

სჯერა, რომ ძალადობის ზოგადი 
ნიშნების საპასუხოდ პოლიციამ 
უნდა მოახდინოს რეაგირება. 

1.489902 .1318651 4.50 0.000 1.252626 1.772124

სჯერა, რომ სექსუალური 
ძალადობის ნიშნების 
საპასუხოდ პოლიციამ უნდა 
მოახდინოს რეაგირება. 

1.471526 .2120685 2.68 0.007 1.109423 1.951815

სჯერა, რომ ფიზიკური 
ძალადობის შემთხვევაში 
პოლიციამ უნდა მოახდინოს 
რეაგირება. 

1.281986 .0623399 5.11 0.000 1.165444 1.410182

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან 
ძალადობას  ოჯახებში, 
შეიძლება ჰქონდეთ ეკლესიის/
რელიგიური ინსტიტუტების 
დახმარების იმედი. 

.7039561 .0791893 3.12 0.002 .5646669 .8776045

იცის რა გააკეთოს /
ვის მიმართოს ბავშვთა 
მიმართ განხორციელებული 
ძალადობის /ბავშვთა 
ინტერესების  უგულებელყოფის 
შემთხვევებში.

2.529629 .2789863 8.42 0.000 2.037886 3.140029

მკაცრი აღზრდის მეთოდების 
წინააღმდეგია. 1.475044 .1936249 2.96 0.003 1.140434 1.907831

რაოდენობა= 3283;  ვალდის chi2(11) = 376.76; ლოგ ფსევდოალბათობა = -1827659.5;  ალბათ. > chi2  = 0.0000.
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ცხრილი 11. სოციალური მუშაკების/სოციალური სამსახურებისადმი მიმართვის ალბათობა ბავშვთა 
მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევების საპასუხოდ 

      ალბათობის 
კოეფიციენტი

მყარი სტ. 
ცდომ. z P>|z| [95% ნდობის 

ინტერვალი]

არ მიიჩნევს ფიზიკურ დასჯას 
მისაღებ დისციპლინურ 
ინსტრუმენტად.

1.251248 .1393387     2.01   0.044     1.005898    1.556442

უმაღლესი განათლება .7028032   .1018068    -2.43   0.015     .5290909    .9335491

სჯერა, რომ ბავშვთა ინტერესების  
უგულებელყოფის საპასუხოდ 
არავინ არ უნდა მოახდინოს 
რეაგირება. 

.3717419   .0952925    -3.86   0.000     .2249283    .6143827

სჯერა, რომ სექსუალური 
ძალადობის ნიშნების საპასუხოდ 
რეაგირება უნდა მოახდინოს 
სოციალურმა მუშაკმა. 

1.73827   .2238477     4.29   0.000     1.350525    2.237338

სჯერა, რომ ფიზიკური ძალადობის 
შემთხვევაში რეაგირება უნდა 
მოახდინოს პოლიციამ.

1.123427   .0544167     2.40   0.016     1.021679    1.235309

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–ყოფილია/
განიცდიან ძალადობას  ოჯახებში, 
შეიძლება ჰქონდეთ  სკოლის 
მხრიდან დახმარების იმედი. 

.5765994 .0636588    -4.99   0.000     .4644065    .7158963

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–ყოფილია/
განიცდიან ძალადობას  ოჯახებში, 
შეიძლება ჰქონდეთ ეკლესიის/
რელიგიური ინსტიტუტების 
დახმარების იმედი.

.6535173    .071248    -3.90   0.000      .527785    .8092023

სჯერა, რომ ძალადობის ზოგადი 
ნიშნების არსებობის შემთხვევაში 
რეაგირება უნდა მოახდინოს 
სოციალურმა მუშაკმა.  

1.20965   .0647547     3.56   0.000     1.089164    1.343464

სჯერა, რომ ფიზიკური ძალადობის 
შემთხვევაში რეაგირება უნდა 
მოახდინოს სოციალურმა მუშაკმა.  

1.313078   .0773064     4.63   0.000     1.169975    1.473684

იცის რა გააკეთოს/ვის მიმართოს 
ბავშვთა მიმართ განხორციელებული 
ძალადობის/ბავშვთა ინტერესების  
უგულებელყოფის შემთხვევებში.

2.056951   .2310182     6.42   0.000     1.650535    2.563441

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან ძალადობას  
ოჯახებში, შეიძლება ჰქონდეთ  
საავადმყოფოების დახმარების 
იმედი.

1.321453   .1440796     2.56   0.011     1.067196    1.636286

რაოდენობა = 3281;  ვალდის chi2(11) = 436.61; ლოგ ფსევდოალბათობა = -1737453.5;  ალბათ. > chi2 = 0.0000. 
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ცხრილი 12. სკოლისადმი მიმართვის ალბათობა ბავშვთა მიმართ განხორციელებული  
ძალადობის შემთხვევების საპასუხოდ 

ალბათობის 
კოეფიციენტი   

მყარი სტ. 
ცდომ. z P>|z|     [95% ნდობის 

ინტერვალი]

არ მიიჩნევს ფიზიკურ დასჯას 
მისაღებ დისციპლინურ 
ინსტრუმენტად..

1.381564   .1781823     2.51   0.012     1.072977    1.778901

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან ძალადობას  
ოჯახებში შეიძლება ჰქონდეთ 
ეკლესიის  დახმარების იმედი.

.676809   .0668245    -3.95   0.000     .5577287    .8213141

სჯერა, რომ სექსუალური 
ძალადობის ნიშნების საპასუხოდ 
რეაგირება უნდა მოახდინოს 
სკოლამ .

1.670087   .2707573     3.16   0.002     1.215461     2.29476

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან ძალადობას  
ოჯახებში, შეიძლება ჰქონდეთ 
სასამართლოს დახმარების 
იმედი.

.7387297    .067379    -3.32   0.001     .6178003      .88333

55 წელზე ხნიერი 1.358351   .1790407     2.32   0.020     1.049101     1.75876

იცნობს ბავშვთა ინტერესების 
უგულებელყოფის ნიშნებს. .582483   .0859022    3.66   0.000     .4362662    .7777051

სჯერა, რომ ფსიქოლოგიური 
ძალადობის შემთხვევაში 
რეაგირება უნდა მოახდინოს 
სკოლამ. 

1.703555   .1838911     4.94   0.000     1.378709    2.104939

სჯერა, რომ ფიზიკური 
ძალადობის შემთხვევაში 
რეაგირება უნდა მოახდინოს 
სკოლამ.

1.330152   .0833055     4.56   0.000     1.176499    1.503872

იცის რა გააკეთოს /ვის 
მიმართოს ბავშვთა მიმართ 
განხორციელებული ძალადობის 
/ბავშვთა ინტერესების  
უგულებელყოფის შემთხვევებში.

.698319   .0923997    -2.71   0.007     .5387969    .9050709

რაოდენობა = 330;  ვალდის chi2(9) = 681.26; ლოგ ფსევდოალბათობა = -1349321.1 ;  ალბათ. > chi2 =  0.0000





ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) პროცედურების 
ანალიზი და მთავრობისთვის 
შემუშავებული რეკომენდაციები 





   ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში

77

ბა
ვშ

ვთ
ა 

დ
აც

ვი
ს 

მი
მა

რ
თ

ვი
ან

ო
ბი

ს 
(რ

ეფ
ერ

ირ
ებ

ის
) 

პრ
ო

ც
ედ

ურ
ებ

ის
 ა

ნა
ლ

იზ
ი 

დ
ა 

მთ
ავ

რ
ო

ბი
სთ

ვი
ს 

შ
ემ

უშ
ავ

ებ
ულ

ი 
რ

ეკ
ო

მე
ნდ

აც
იე

ბი

სარჩევი

შემოკლებები ...........................................................................................................................................78

შედეგების მიმოხილვა ...........................................................................................................................79

 კვლევის ძირითადი მიგნებები  ................................................................................................79

 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის  
 განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები ............................................................................80

 შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები ..............80

 შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და სოციალური 
 მომსახურების სააგენტოსათვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები......................80

 სამივე სამინისტროსთვის განკუთვნილი საერთო რეკომენდაციები ....................................81

 დონორებისათვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები .............................................82

ზოგადი ინფორმაცია ..............................................................................................................................83

 კვლევის მიზანი და ამოცანები ................................................................................................83

შემთხვევების იდენტიფიკაცია .............................................................................................................84

 სკოლები – ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა ................................................................84

 პოლიცია – ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა ................................................................89

 ჯანდაცვის სექტორი და ბავშვზე ზრუნვის სერვისები –  
 ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა ...................................................................................91

 ბავშვების შეფასება და რეაგირება .........................................................................................93

 რეფერირება – რეაგირების შემდეგ ბავშვის მდგომარეობაზე დაკვირვება .......................100

რეკომენდაციები ...................................................................................................................................103

დანართი 1. კვლევის მეთოდოლოგია ..................................................................................................106

დანართი 2. გამოკითხვაში მონაწილე ექსპერტების სია (ორგანიზაციების მიხედვით) .................109

დანართი 3. სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკური მონაცემები  
საქართველოში ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევების რეფერირების შესახებ  ........................... 110



ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში 

78

გრაფიკები

გრაფიკი 1. მანდატურების და მასწავლებლების ცოდნა ძალადობის  
სხვადასხვა ფორმების შესახებ ................................................................................................................ 86

გრაფიკი 2. რას ფიქრობენ მანდატურები და  
მასწავლებლები საკუთარ როლზე ბავშვზე ძალადობაზე რეაგირების პროცესში............................... 87
  
გრაფიკი 3. იმ სოციალური მუშაკების პროცენტული მაჩვენებელი,  
ვინც იცის ძალადობის სხვადასხვა ფორმა  ............................................................................................ 96

გრაფიკი 4. იმ სოციალური მუშაკების პროცენტული წილი,  
რომლებსაც  საკითხის სერიოზულობა ესმით და სოციალური მომსახურების  
სააგენტოს ჩარევას საჭიროდ მიიჩნევენ ................................................................................................ 97

შემოკლებები
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DVAC  – ოჯახური ძალადობა ბავშვების მიმართ

HCJ  – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

MoES  – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

MoIA  – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

MoHLSA  – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

PDO  – სახალხო დამცველის ოფისი

SSA  – სოციალური მომსახურების სააგენტო

SCA  – სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო

PHF  –  არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი“

GASW  – არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია“ 

CoG  – არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს ბავშვები“
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შედეგების მიმოხილვა

საქართველო ამჟამად მუშაობს ბავშვთა დაცვის სისტემის ჩამოყალიბებაზე. ბოლო 5 წლის მანძილზე 
ამ მიმართულებით მრავალი მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა, მათ შორის აღსანიშნავია ძალადობის 
იდენტიფიკაციის, სათანადო რეფერირების, რეაგირების და კოორდინაციის საკითხებზე საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა 
მინისტრისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წელს გამოცემული 
ერთობლივი ბრძანება (N 152/ნ – N496 – N45/ნ) ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) 
პროცედურების დამტკიცების შესახებ. 

წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს თავი მოუყაროს მიმართვიანობის სისტემის ფუნქციონირებისა 
და მისი ძლიერი და სუსტი მხარეების  შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას და კონკრეტული 
რეკომენდაციები გაუწიოს ამ სფეროში ჩართულ სამივე სამინისტროს. 

კვლევის ძირითადი მიგნებები:

•	 გასული 2 წლის მანძილზე სოციალური მომსახურების სააგენტოში (რომელიც ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის/რეფერირების პროცედურების  ძირითად საკოორდინაციო უწყებას წარმოადგენს) 
სოციალურ მუშაკებთან ოფიციალური მიმართვიანობის 368 შემთხვევა დაფიქსირდა (სექტემბერი, 
2012) და ეს რიცხვი სულ უფრო იზრდება, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ სისტემას მეტი და მეტი 
ადამიანი იყენებს.

•	 შემთხვევათა 44%-ში დადასტურდა ბავშვების მიმართ ძალადობის ფაქტები.

•	 ძალადობის არსი ყველაზე კარგად ესმით პოლიციელებსა და სოციალურ მუშაკებს.

•	 სოციალური მუშაკების 22% მიიჩნევს, რომ მის პასუხისმგებლობაში არ შედის   ფიზიკურ 
ძალადობაზე რეაგირება, ხოლო 26% თავის საქმედ  არ მიიჩნევს ბავშვების უგულებელყოფის 
შემთხვევებს.  

•	 სკოლის მანდატურებს გააზრებული აქვთ, რა ქმედება უნდა ჩაითვალოს ძალადობად, ეს 
განსაკუთრებით კარგად გამოვლინდა  თბილისში,  სადაც მანდატურებმა შედარებით  მეტი 
ტრენინგი გაიარეს.

•	 სკოლაში მომუშავე პროფესიონალების (მასწავლებლებისა და მანდატურების) 46%–მა განაცხადა, 
რომ ძალადობის ფაქტის შესახებ მოხსენება საჭიროა მაშინ, როდესაც ეს ძალადობა  მძიმე 
ფორმისაა და  რამდენჯერმე განმეორდა.

•	 პოლიციის წარმომადგენლებმა იციან ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში რა როლი ეკისრებათ მათ 
და და რა სამუშაო პროცედურები უნდა ჩატარდეს, ასევე - რომ საჭიროა სოციალური მუშაკების 
ჩართვაც. მიუხედავად ამისა, პოლიცია უმეტესწილად არ მონაწილეობს ინტერვენციის შემდგომი 
მონიტორინგის პროცესში.

•	 ზოგადად, პოლიცია თანამშრომლობს სოციალურ მუშაკებთან და  ხშირად რთავს მათ ისეთ 
პროცესებში, როდესაც  შემაკავებელი ორდერები შეეხება როგორც დედებს, ისე ბავშვებს. მთავარი 
ფაქტორი, რომელიც სოციალური მუშაკებისა და პოლიციელების თანამშრომლობის წარმატებას 
განაპირობებს, არის მათ შორის ჩამოყალიბებული პირადი ურთიერთობები.

•	 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ძალადობის გამოვლენისა და რეფერირების 
საკითხების  შესახებ არც რაიმე სახის ინსტრუქციები შეუმუშავებია და არც სისტემატურ 
სწავლებას (ტრენინგს) ატარებს. 

•	 შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
საპატრულო პოლიციისა და სოციალური მუშაკებისთვის შემუშავებული და დამტკიცებული აქვთ 
შიდა ინსტრუქციები, ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების შესაბამისად. 

•	 გასაუმჯობესებელია რეფერირებული საქმეების მონიტორინგი, განსაკუთრებით სკოლაში 
მომუშავე პროფესიონალებისა და პოლიციის მხრიდან.
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•	 ყველა პროფესიონალი ღრმადაა დარწმუნებული, რომ ოჯახის საქმეებში ჩარევა ფაქიზი საკითხია 
და ბევრის აზრით, უმჯობესია ამისთვის თავის არიდება.

•	 ყველა პროფესიონალი ფიქრობს, რომ  აუცილებელია საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, 
რათა შეიცვალოს დამოკიდებულება, რომლის გამოც საზოგადოება ხშირად თავს იკავებს 
ძალადობის ფაქტების შეტყობინებისაგან.

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის  
განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები 

1. უნდა შემუშავდეს და დაინერგოს დეტალური სახელმძღვანელო მითითებები (გაიდლაინები) 
და  შიდასისტემური სავალდებულო ტრენინგები ძალადობის იდენტიფიკაციის და რეფერალის 
საკითხებზე, რეფერირების პროცედურების შესაბამისად. 

2. მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს მასწავლებლებისა და მანდატურების როლი ბავშვზე ძალადობის 
შემთხვევების გამოვლენა-რეფერირების პროცესში. იმისათვის, რომ გაიზარდოს სკოლიდან 
სოციალური მომსახურების სააგენტოში რეფერირების ეფექტიანობა, სასურველია სკოლაში 
გამოიყოს ერთი თანამშრომელი, რომლის ძირითადი ვალდებულება იქნება ძალადობის 
იდენტიფიცირება სკოლაში, ოჯახებთან დაკავშირებისას დახმარება, ოჯახური ვითარების 
შეფასება და გარე უწყებებთან ურთიერთობების ხელშეწყობა.

3. მასწავლებლების და მანდატურების სამუშაოს აღწერილობებში მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს, 
თუ როგორი უნდა იყოს  ბავშვეზე ძალადობის შემთხვევებზე მათი რეაგირება. გარდა ამისა, 
სასურველია, რომ ბავშვის მიმართ ძალადობის საკითხები ჩართული იყოს მასწავლებელთა 
სასერტიფიკატო გამოცდებსა და მანდატურების სავალდებულო ტრენინგების კურიკულუმებში. 
პროფესიონალების პასუხისმგებლობები მკაფიოდ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული განათლების 
სამინისტროსა და/ან სკოლის შესაბამის დოკუმენტებში.

4. საჭიროა გადაიხედოს უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია, რათა ოჯახში ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე 
რეაგირების პროცესში სკოლაც ჩაერთოს. სკოლის თანამშრომლებისათვის უნდა შემუშავდეს 
ახალი მექანიზმები, რაც გააუმჯობესებს  ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე მათ 
რეაგირებასა და შესაბამის მიმართვიანობას.  

შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები

1. პოლიციის თანამშრომლებისათვის  გაგრძელდეს რეგულარული ტრენინგები და საინფორმაციო 
შეხვედრები ბავშვთა დაცვის რეფერალური პროცედურების შესახებ. 

2.  გაძლიერდეს სოციალურ მუშაკებთან კოორდინაცია  ერთობლივი ტრენინგების ორგანიზებით და 
პროცედურების აუცილებელი შემოწმებით.  შემთხვევებისა და სამოქმედო გეგმის გადასახედად 
რეგულარული შეხვედრების ორგანიზება სოციალურ მუშაკებთან ადგილობრივ დონეზე.

3. შეიქმნას/განახლდეს ინსტრუქციები პროფესიონალებისათვის, რომელიც დაწვრილებით გააცნობს 
მათ, თუ როგორ უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება და რეაგირება, როდესაც ჩნდება ეჭვი, რომ ბავშვი 
შესაძლოა იყოს ძალადობის მსხვერპლი.

4. თუ ოჯახური ძალადობის საქმეში ბავშვები ფიგურირებენ, შემაკავებელ ორდერებში მსხვერპლად 
იდენტიფიცირებული უნდა იყოს როგორც სრულწლოვანი, ისე ბავშვი.

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და სოციალური 
მომსახურების სააგენტოსათვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები

1. საჭიროა შემუშავდეს და დაინერგოს მარეგულირებელი წესები, რომლებიც უზრუნველყოფენ  
ჯანდაცვისა და ბავშვზე ზრუნვის ყველა დაწესებულების, მათ შორის კერძო/კომერციული 
სამსახურების, არასამთავრობო და რელიგიური ორგანიზაციების მიერ მართული მომსახურებების 
მონაწილეობას რეფერალში. იმ შემთხვევაში, როდესაც მომსახურება არ ფინანსდება 
სახელმწიფოსგან, რეფერალში მონაწილეობის ვალდებულება შეიძლება მიებას მომსახურებებისა 
და მედიცინის მუშაკების  ლიცენზირებას.



   ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში

81

ბა
ვშ

ვთ
ა 

დ
აც

ვი
ს 

მი
მა

რ
თ

ვი
ან

ო
ბი

ს 
(რ

ეფ
ერ

ირ
ებ

ის
) 

პრ
ო

ც
ედ

ურ
ებ

ის
 ა

ნა
ლ

იზ
ი 

დ
ა 

მთ
ავ

რ
ო

ბი
სთ

ვი
ს 

შ
ემ

უშ
ავ

ებ
ულ

ი 
რ

ეკ
ო

მე
ნდ

აც
იე

ბი

2. სპეციფიკური გაიდლაინების შემუშავება, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგან ჯანდაცვის და ბავშვზე 
ზრუნვის დაწესებულებებმა,  თუ არსებობს ეჭვი, რომ ბავშვი განიცდის ძალადობას. 

3. ჯანდაცვის მუშაკების და ბავშვზე ზრუნვის მომსახურების შესაბამისი თანამშრომლების სამუშაოს 
აღწერილობებში უნდა იყოს ასახული, თუ რა ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები ეკისრებათ 
მათ ბავშვზე შესაძლო ძალადობის გამოვლენისა და რეაგირების  პროცესში, არარეფერირების 
შემთხვევაში. 

4. რეგულარული ტრენინგების ჩატარება და რეფერირების ინსტრუქციების მიწოდება ბავშვზე 
ზრუნვის მომსახურების ყველა პროვაიდერისათვის, კერძო  და საეკლესიო სუბიექტების ჩათვლით, 
და მათი მონიტორინგის უნარ-ჩვევების გაძლიერება. 

5.  ბავშვთა მიმართ ძალადობის გამოვლენის საქმეში სახელმწიფოს შესაძლებლობების 
გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა: ა)სოციალური მომსახურების სააგენტოს გაიდლაინები ასევე 
მოიცავდეს  სოციალური მუშაკების არა მარტო როგორც შემფასებლის, არამედ როგორც ბავშვთა 
მიმართ ძალადობის შემთხვევების გამოვლენაზე პასუხისმგებლის როლსაც. ბ)ჯანდაცვის 
სამინისტროს/სოციალური მომსახურების სააგენტოს შინაგანაწესი უნდა ითვალისწინებდეს 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვალდებულებას, გაავრცელოს ეს პასუხისმგებლობა 
თითოეულ სოციალურ აგენტზე, ჩაუტაროს მათ შესაბამისი ტრენინგები და უზრუნველყოს ისინი 
საჭირო ინსტრუმენტებით, რაც დაეხმარება მათ ოჯახის სიღარიბის დონის შეფასების დროს 
ძალადობის შემთხვევების გამოვლენაში.

6. ძალადობის მსხვერპლთათვის და ძალადობის ჩამდენი პირებისთვის სპეციფიკური მომსახურებების 
შემოღება.

სამივე სამინისტროსთვის საერთო რეკომენდაციები

1. საკანონმდებლო ბაზისა და ბავშვთა დაცვის რეფერალის პროცედურების დოკუმენტების 
გადახედვა, რათა მკაფიოდ განისაზღვროს ძალადობის სხვადასხვა ფორმა და მისაღები 
დისციპლინური ზომები.

2. დაიხვეწოს ძალადობაზე რეაგირების პროცედურები (მაგ.: როდის უნდა მოხდეს შემაკავებელი 
ორდერის გამოწერა, როდის არის აუცილებელი მსხვერპლის ან მოძალადის ოჯახიდან გაყვანა) 
და ჰარმონიზაციაში მოვიდეს სხვადასხვა თანამშრომლისთვის (პოლიციელებისთვის, სოციალური 
მუშაკებისთვის) გაწერილი სამუშაო დუკემენტები, განისაზღვროს პოლიციასა და სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს შორის სავალდებულო ანგარიშგების მიმართულებები: სოციალური 
მუშაკები ჩართული უნდა იყვნენ ყველა იმ შემთხვევაში, სადაც ბავშვი ფიგურირებს, იმისათვის, 
რომ დროულად შეფასდეს ყველა შესაძლო რისკი, რომელიც შეიძლება ბავშვს დაემუქროს, მაშინაც 
კი, თუ ბავშვი არ არის იდენტიფიცირებული, როგორც ძალადობის პირველადი მსხვერპლი. 

3. თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება ბავშვთა დაცვის რეფერალის პროცედურებში 
სხვადასხვა მუშაკის როლისა და მოვალეობების შესახებ.

4. თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება და მათი გათვითცნობიერება, თუ როგორ უნდა 
მოხდეს ოჯახებთან და ბავშვებთან ეფექტური მუშაობა და სახელმძღვანელო გაიდლაინების 
მეშვეობით ბავშვთა დაცვის რეფერალის არსებული  პროცედურების განმტკიცება. მასალებისა 
თუ ტრენინგების მომზადებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სხვადასხვა 
უწყებას შორის  თანამშრომლობის განმტკიცებას. ხელახლა გადასახედია პროფესიონალების 
მიერ ფორმების გამოყენება/არგამოყენების საკითხი, თუკი შესაძლებელია და აუცილებლობა 
მოითხოვს, გამარტივდეს  ფორმები, ხოლო  ძალადობის გამოვლენილ ფაქტებზე დოკუმენტების 
წარმოება უნდა იყოს შესაბამისი პროფესიონალების ვალდებულება.

5. სხვადასხვა პროფესიონალისთვის  შემთხვევაზე რეაგირების  ერთობლივი გაიდლაინების 
შემუშავება, სადაც მკვეთრად იქნება განსაზღვრული მათი უფლება-მოვალეობები. 

6. რესურსების გაძლიერება რეგულარული და ხარისხიანი ქმედებების უზრუნველსაყოფად. 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საჭირო რაოდენობის მობილური, მცოდნე და კვალიფიციური 
სოციალური მუშაკები.
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დონორებისათვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები

1. საქართველოს მთავრობისათვის დახმარების გაწევა რეფერირების სისტემის გაძლიერების 
მიზნით, წინამდებარე დოკუმენტში მოცემული რეკომენდაციების გამოყენებით.

2. ძალადობასთან დაკავშირებული მომსახურებების განვითარების ხელშეწყობა, მათ შორის, 
სოციალური მუშაობის განვითარება თემის დონეზე, რაც ძალადობის შემთხვევების გამოვლენისა 
და რეფერირების დროს დაეხმარება როგორც ძალადობის მსხვერპლს, ისე ძალადობის ჩამდენ 
პირებს.

3. ბავშვზე ძალადობის, მისი შედეგების, კოლექტიური პასუხისმგებლობისა და შესაბამისი 
მოქმედების საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მხარდაჭერა.
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ზოგადი ინფორმაცია

ბავშვზე ზრუნვის სისტემის  რეფორმა საქართველოში 2005 წლიდან მიმდინარეობს. რეფორმა 
ფოკუსირებულია დეინსტიტუციონალიზაციასა და მზრუნველობის ალტერნატიული მომსახურებების 
შექმნაზე იმ ბავშვებისათვის, რომლებიც  ბავშვთა დიდ სახლებში ცხოვრობენ. თუმცა აღსანიშნავია, 
რომ თანდათანობით რეფორმის არეალი გაფართოვდა და პრიორიტეტად იქცა  ისეთი ამოცანები, 
როგორიცაა ოჯახის წევრების დაშორების პრევენცია, ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე რეაგირება, 
ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების საჭიროებების მოგვარება და იმ ახალგაზრდების 
კეთილდღეობაზე ზრუნვა, რომლებიც სახელმწიფო მზრუნვის სისტემას ტოვებენ. 

ძალადობისა და უგულებელყოფის მსხვერპლი ბავშვების დაცვის მექანიზმების შემუშავების მიზნით 
სამმა სამინისტრომ1  (შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტრომ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ) 2010 წლის მაისში ერთობლივი 
ბრძანება გამოსცა, რომელიც მიზნად ისახავს ბავშვზე ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკაციის, 
შესაძლო მსხვერპლთა შეფასებისა და მათი საჭიროებების უზრუნველყოფის სახელმწიფო სისტემის 
განვითარებას. ერთობლივი ბრძანება გულისხმობს, რომ თითოეულმა სამინისტრომ უნდა შეიმუშაოს 
დეტალური პროცედურები შესაბამისი თანამშრომლებისთვის, რეფერალის პროცედურების 
თანახმად (მუხლი 6.7). დღეისათვის შესაბამისი გაიდლაინები  მხოლოდ სოციალური მუშაკებისა და 
პოლიციელთათვისაა შემუშავებული, სკოლის თანამშრომლებისა და სამედიცინო პერსონალისთვის კი 
ასეთი სახელმძღვანელოები ჯერაც არ არსებობს. 

ზემოხსენებული ბრძანების მიღების შემდეგ ორი წელი გავიდა. მიმართვიანობის რიცხვი წელიწადში 
40-დან 150-მდე გაიზარდა. მიუხედავად ამისა, დაინტერესებული მხარეები მაინც გამოთქვამენ წუხილს 
მიმართვიანობის სისტემის მუშაობის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. ბავშვებზე ძალადობის 
შემთხვევების გამოვლენა ფერხდება ცოდნის ნაკლებობის, ძალადობის ნიშნების გაუცნობიერების, 
მხარეებს შორის სუსტი კოორდინაციის, მსხვერპლთა სრულად მოცვასთან დაკავშირებული 
პრობლემების და ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ბიოფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაციის 
სათანადო მომსახურებების ნაკლებობის გამო. აუცილებელია მიმართვიანობის სისტემის შემდგომი 
გაძლიერება. ყოველივე ამის გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ 
გაეროს ბავშვთა ფონდს „ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების“ (შემდგომში მოიხსენიება, 
როგორც „დოკუმენტი რეფერირების შესახებ“ ან „რეფერირების პროცედურები“) ანალიზისა და 
სათანადო რეკომენდაციების შემუშავების თხოვნით მიმართა. 

UNICEF-საქართველომ კონსულტანტების, ტექნიკური ექსპერტების და კონტრაქტორი კვლევითი 
ორგანიზაციის (ეისითი - ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი2) მეშვეობით რეფერირების სისტემის 
თვისებრივი კვლევა ჩაატარა. იმავდროულდ ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა  „ბავშვთა მიმართ 
ოჯახური ძალადობის“ კვლევა, რომლის მიზანიც იყო ამ აკითხებთან დაკავშირებით მოსახლეობაში 
არსებული ცოდნის დონის, დამოკიდებულებისა და გავრცელებული პრაქტიკის შესწავლა ზოგადად. 
ეროვნული გამოკითხვის დროს გამოყენებული კითხვარი სამიზნე ჯგუფების (ფოკუს-ჯგუფების) 
მონაწილეებმაც შეავსეს. კვლევის მეთოდოლოგიის დეტალური აღწერა შეგიძლიათ იხილოთ N 1 
დანართში. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები 

წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს საქართველოში ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) 
არსებული სისტემის   სხვადასხვა კუთხით გაცნობას. კვლევის ამოცანებია შეისწავლოს: 

A. საქართველოში ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის ნორმატიული აქტების 
და ინსტიტუციური მექანიზმების ძლიერი და სუსტი მხარეები;

B. ძირითადი მონაწილე მხარეების (მათ შორის მთავრობის  წარმომადგენლების, პრაქტიკოსი 
სოციალური მუშაკების, მასწავლებლების და პოლიციის) ცოდნა,  დამოკიდებულება და 
პრაქტიკული გამოცდილება რეფერირების პროცედურებთან მიმართებით; 

1   საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 
და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანება N15/n-N496 – N45/n ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ, 31 მაისი, 2010.
2  www.ACT.ge
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G. მონაწილე მხარეების (სოციალური მუშაკების, მასწავლებლების, მანდატურების, პოლიციელების 
და ა.შ.) უნარი გამოავლინონ ბავშვზე ძალადობის შემთხვევები, შეადგინონ ანგარიშები, მოახდინონ 
ასეთი შემთხვევების რეფერირება და მართვა. 

კვლევა ასევე   მიზნად ისახავდა არსებული ნორმატიული ბაზის გაუმჯობესებისათვის საჭირო 
რეკომენდაციების შემუშავებას, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) 
სისტემის დახვეწას. 

ამ კვლევის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაკლოვანება ისაა, რომ არ იყო მოძიებული ინფორმაცია  
რეფერირების შემდგომი ღონისძიებების შესახებ, ანუ რეფერირებული საქმეების შედეგების და 
ბავშვებისათვის გაწეული მომსახურების შესახებ. აუცილებელია შემდგომი მუშაობა, რომ სისტემის 
ეფექტიანობა მიმართვიანობის (რეფერირების) შედეგების საფუძველზე შეფასდეს.

რეფერირების დოკუმენტში განსაზღვრული ეტაპების შესაბამისად, „ბავშვთა დაცვის რეფერირების 
პროცედურების“ ანალიზი შემდეგ ნაწილებად იყოფა:

•	 შემთხვევის იდენტიფიკაცია; 

•	 ბავშვის შეფასება და საქმის მენეჯმენტი;

•	 ბავშვის მონიტორინგი.

შემთხვევების იდენტიფიკაცია

სკოლები – ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა

ძირითადი მონაცემები/ფაქტები  

•	 სკოლებში მომუშავე პროფესიონალებს კარგად არ ესმით რეფერირების პროცედურების 
მიხედვით მათთვის დაკისრებული პასუხისმგებლობები; 

•	 სასკოლო სისტემაში არ არის მკაფიო ინსტრუქციები და არ ტარდება სისტემატური 
ტრენინგები ბავშვებზე ძალადობის გამოვლენის და რეფერირების საკითხებზე;

•	 მანდატურების და მასწავლებლების უმეტესობა ხედავს სექსუალურ ძალადობაზე 
რეაგირების საჭიროებას (სოციალური მუშაკებისა და პოლიციის ჩართვის აუცილებლობის 
ჩათვლით), მაგრამ კარგად არ აცნობიერებს, რომ ასევე აუცილებელია ძალადობის სხვა 
ფორმების შემთხვევაში ჩართვაც; 

•	 სკოლის წარმომადგენელთა 46% მიიჩნევს, რომ ანგარიშის წარდგენა საჭიროა მხოლოდ 
მაშინ, როდესაც გამოვლენილი ფაქტი ძალიან მძიმეა  და/ან განმეორდა რამდენჯერმე;

•	 არსებობს ღრმად გამჯდარი რწმენა, რომ სხვისი ოჯახის საქმეებში ჩარევა არ არის 
მიზანშეწონილი;

•	 მხოლოდ თბილისის სკოლების მანდატურებმა გაიარეს სპეციალური ტრენინგი ბავშვებზე 
ძალადობის გამოვლენის და რეაგირების საკითხებში და  ნაწილობრივ ამით აიხსნება, რომ  
მათ ეს საკითხები უკეთესად ესმით.  

ძირითადი რეკომენდაციები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის 

1. შემუშავდეს დეტალური გაიდლაინები და/ან  ჩატარდეს შიდასისტემური სავალდებულო 
ტრენინგები ბავშვთა მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირებისა და რეფერირების საკითხებზე, 
ბავშვთა დაცვის პროცედურების შესაბამისად.
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2. მკაფიოდ განისაზღვროს მასწავლებელბისა და მანდატურების როლი ბავშვთა მიმართ 
ძალადობის იდენტიფიცირებისა და რეფერირების პროცესში შიდა პროცედურებისა 
და გაიდლაინების საშუალებით. იმისათვის, რომ გაიზარდოს სკოლიდან სოციალური 
მომსახურების სააგენტოში რეფერირების ეფექტურობა, სასურველია სკოლაში 
გამოიყოს ერთი თანამშრომელი, რომლის ძირითადი ვალდებულება იქნება ძალადობის 
იდენტიფიცირება სკოლაში, ოჯახებთან დაკავშირებისას დახმარება, ოჯახური ვითრების 
შეფასება და გარე უწყებებთან ურთიერთობების ხელშეწყობა.

3. მასწავლებლების და მანდატურების სამუშაოს აღწერილობაში მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს, 
თუ როგორი უნდა იყოს  ბავშვეზე ძალადობის შემთხვევებზე მათი რეაგირება. გარდა ამისა, 
სასურველია, რომ ბავშვის მიმართ ძალადობის საკითხები ჩართული იყოს მასწავლებელთა 
სასერტიფიკატო გამოცდებსა და მანდატურების სავალდებულო ტრენინგების კურიკულუმში. 
პროფესიონალების პასუხისმგებლობები მკაფიოდ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული განათლების 
სამინისტროსა და/ან სკოლის შესაბამის დოკუმენტებში. 

4. საჭიროა გადაიხედოს უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია, რათა ოჯახში ბავშვთა მიმართ 
ძალადობაზე რეაგირების პროცესში სკოლაც ჩაერთოს. სკოლის თანამშრომლებისათვის 
უნდა შემუშავდეს ახალი მექანიზმები, რაც გააუმჯობესებს  ბავშვთა მიმართ ძალადობის 
შემთხვევებზე მათ რეაგირებასა და შესაბამის მიმართვიანობას.  

„ბავშვთა დაცვის რეფერირების დოკუმენტის“ თანახმად (მუხლი 6.1;4.1), ძალადობის შემთხვევების 
გამოვლენა ევალება ყველა სამსახურს, რომელსაც შეხება აქვს ბავშვთან, იგულისხმება: სკოლა, 
სამედიცინო დაწესებულება, სოფლის ექიმი, ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულება (უდედმამოთა 
თავშესაფარი, დღის ცენტრები, ბავშვთა საოჯახო ტიპის მცირე სახლები), სააგენტო, უბნის 
განყოფილება თუ საპატრულო პოლიცია“.

ამავე დოკუმენტში განმარტებულია, რომ „სკოლების, სამედიცინო და ბავშვთა სპეციალიზებული  
დაწესებულებების ადმინისტრაცია და სოფლის ექიმები ვალდებული არიან ბავშვზე ძალადობის 
ეჭვის შემთხვევაში გადაუდებლად, ადგილზევე მოახდინონ ძალადობასთან დაკავშირებული ბავშვის 
მდგომარეობის შეფასება და ბავშვზე განხორციელებული ძალადობის  ეჭვის იდენტიფიკაცია, 
ითავონ შემთხვევის მართვა ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებით 
განსაზღვრული კომპეტენციების ფარგლებში“ (მუხლი 6.2).  

რეფერირების პროცედურების მიხედვით, „...სკოლების და ბავშვთა სპეციალიზებული 
დაწესებულებების ვალდებულებაა შემთხვევის გაანალიზება და ბავშვზე ძალადობის რაიმე ეჭვის 
გაჩენისას ინფორმაციის მიწოდება პოლიციის ან სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის“ (მუხლი 
4.4).3

სკოლის სისტემის შიგნით ბავშვის მიმართ ძალადობის გამოვლენისა და შემდგომი რეფერირების 
პასუხისმგებლობა აქვს სკოლის ადმინისტრაციას. რეფერალური პროცედურების შემუშავების დროს 
ჯერ არ იყო შემოღებული მანდატურის სამსახური და ამდენად, ნორმატიული ჩარჩო არ იცნობს 
ამ მუშაკებს (თითოეულ სკოლაში 3-3 მანდატური), რომელთა ძირითადი მოვალეობაა სკოლაში 
ბავშვების ქცევის მონიტორინგი, რაც ემსახურება ბავშვებს შორის ძალადობის აღკვეთას და სკოლის 
უსაფრთხოების დაცვას. ისინი არ არიან უფლებამოსილი იმუშაონ ბავშვებთან და მათ ოჯახებთან 
სკოლის გარეთ. უფრო მეტიც, ვინაიდან არ არსებობს რაიმე სახელმძღვანელო მითითებები 
სკოლის თანამშრომლებისთვის, არც ერთი მათგანის მოვალეობა ბავშვთა დაცვის რეფერირების 
პროცედურებში მონაწილეობისას არ არის ნათლად გაწერილი.

ამ საკითხების მიზნობრივ ჯგუფებში განხილვისას გამოვლინდა, რომ რეფერირების პროცესში 
სკოლების მონაწილეობის მნიშვნელობა კარგად აქვს გაცნობიერებული სკოლაში მომუშავე ყველა 
პროფესიონალს, მასწავლებლებისა და მანდატურების ჩათვლით, რომლებიც დიდ მნიშვნელობას 
ანიჭებენ თავიანთ როლს ძალადობის ნიშნების გამოვლენის  საქმეში:

3  პროცედურებში ასევე დაზუსტებულია, რომ „ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული სუბიექტები გადაუდებელი 
მდგომარეობის შემთხვევაში ვალდებულნი არიან ინფორმაცია ბავშვზე ძალადობის ეჭვის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობონ 
პოლიციას და საჭიროების შემთხვევაში გამოიძახონ სასწრაფო დახმარება, ხოლო ბავშვზე ძალადობის საფუძვლიანი ეჭვის 
არსებობისას ვალდებულნი არიან შეავსონ სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის მიმართვის ბარათი, რომელიც 
ეგზავნება სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულს ფოსტით ან ფაქსით(მუხლი 6.6). 
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 „...ძალადობის ნიშნებს, უპირველეს ყოვლისა, მასწავლებელი ამჩნევს. 
შეუძლებელია, რომ მასწავლებელს ძალადობის ნიშნები გამორჩეს. ის ხედავს 
ცვლილებებს: ნაღვლიან გამოხედვას, მღელვარებას, სხეულის დაზიანებებს. 
ვფიქრობ, მშობლების მერე მასწავლებელი პირველი ხედავს ძალადობის ნიშნებს...“ 
(მასწავლებელი, ქვემო ქართლი).

„.... სკოლა ინფორმაციის ძირითადი წყაროა...“ (მანდატური, თბილისი)

ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ სკოლებში მომუშავე რესპონდენტების უმრავლესობა იცნობს 
სხვადასხვა ფორმის ძალადობის ნიშნებს: 

„... გაკვეთილების გაცდენა, დეპრესია, მოუმზადებელი გაკვეთილები, არასათანადო 
ჩაცმულობა, შიმშილი, ნაღვლიანი გამომეტყველება... აგრეთვე ცუდი  ჰიგიენა, 
მღელვარება, ქცევის ნორმების დარღვევა, აგრესია ან, პირიქით, გადამეტებული 
მორჩილება; სისხლჩაქცევები და ჭრილობები - სერიოზული პრობლემის ნიშნებია 
(მასწავლებლები, ქვემო ქართლი).

„… შიში, აგრესია, ქცევის ნორმების დარღვევა, სისხლჩაქცევები და ჭრილობები, 
ნაღვლიანი გამომეტყველება, შიმშილი, არასათანადო ჩაცმულობა, გაკვეთილების 
გაცდენა…“ (მანდატური, თბილისი) 

გრაფიკი 1. მანდატურების და მასწავლებლების ცოდნა ძალადობის სხვადასხვა ფორმების შესახებ 
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მანდატურები მასწავლებლები

აღსანიშნავია, რომ ყველა შემთხვევაში, მანდატურებმა ძალადობის სხვადასხვა სახის ნიშნების 
იდენტიფიცირების უკეთესი უნარი გამოავლინეს, ვიდრე მასწავლებლებმა. მიუხედავად იმისა, რომ 
სკოლების წარმომადგენელთა უმეტესობისათვის აშკარად ცნობილია, თუ რა ქმედება უნდა ჩაითვალოს 
ძალადობად, რეფერირების პროცედურებით გათვალისწინებული პოტენციური შემთხვევების დროს 
უმეტესობას ან  არ სურს ჩარევა, ან არ იცის, რა მოიმოქმედოს. საზოგადოების თვალში სკოლის 
რეპუტაციისათვის ზიანის მიყენების შიში, თანამშრომელთა პირადი პროფესიული დაუცველობის 
გრძნობა, სამუშაო ადგილებზე ტრენინგების ნაკლებობა და ბავშვთა დაცვის რეფერირების 
ინსტრუქციების არარსებობა ხელს უშლის სასკოლო სისტემას ქმედითი როლი ითამაშოს რეფერირების 
პროცესში. 

„….სკოლების წარმომადგენლებმა არ იციან, თუ რა როლს ასრულებს სკოლა 
ძალადობის შემთხვევების გამოვლენის საქმეში.… სხვადასხვა პროფესიონალის 
(ადმინისტრაციის, მასწავლებლების და მანდატურების) ფუნქციები სამოქმედო 
ინსტრუქციების სახით არ არის განსაზღვრული  …“ (GASW). 

„…როგორც ჩანს, სკოლაში მომუშავე პროფესიონალები ფიქრობენ,, რომ ოჯახური 
ძალადობის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში,  მათი სკოლის რეიტინგს შეიძლება 
ჩრდილი მიადგეს, რადგან ამან შეიძლება მშობლები გააღიზიანოს და ბავშვის 
სკოლიდან გაყვანისაკენ უბიძგოს…“ (სახლხო დამცველის ოფისი)
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„…მასწავლებლები არ მიიჩნევენ, რომ ვალდებული არიან შეგვატყობინონ 
ძალადობის ფაქტების შესახებ. ისინი მხოლოდ მძიმე პრობლემების შემთხვევაში 
გვიკავშირდებიან; სხვა დროს ისინი ამჯობინებენ ანონიმურად დაგვიკავშირდნენ, 
როგორც კერძო პირები, თავი აარიდონ გაუგებრობას და დაიცვან საკუთარი 
უსაფრთხოება…“ (PHF).

ბავშვთა დაცვის რეფერალის შესაბამისად დღემდე არ არის შემუშავებული პროცედურები და 
გაიდლაინები სკოლის მასწავლებლებისა და მანდატურებისათვის. მხოლოდ მანდატურებმა, და 
ისიც ძირითადად თბილისში, გაიარეს რელევანტური ტრენინგები, მასწავლებლებს კი არანაირ ასეთ 
ტრენინგში არ მიუღიათ მონაწილეობა. უფრო მეტიც, ბავშვის მიმართ ძალადობაზე რეაგირების 
ვალდებულება არ არის ჩადებული მასწავლებელთა სამუშაოს აღწერილობაში. შესაბამისად, სკოლის 
თანამშრომელთა რეაგირება ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესაძლო შემთხვევებზე დაფუძნებულია 
რეფერალის დოკუმენტის, პროცედურების და კონცეფციების პირად აღქმასა და ინტერპრეტაციებზე.  

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ხშირად სკოლაში მომუშავე პროფესიონალებს მიაჩნიათ, რომ 
ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება საჭიროა მხოლოდ მაშინ, როცა ძალადობა 
გარკვეულ ინტენსიურობას აღწევს.  გადამწყვეტ ფაქტორებად მათ შემთხვევის სიმძიმე და სიხშირე 
დაასახელეს. მანდატურების 40% და მასწავლებლების 69% ფიქრობს, რომ ზოგჯერ ძალადობა 
იმდენად სერიოზული არ არის, რომ მასზე რეაგირება იყოს საჭირო. უფრო მეტიც,  სკოლაში მომუშავე 
პროფესიონალების 46% მიიჩნევს, რომ ძალადობის ფაქტის შესახებ მოხსენება საჭიროა მხოლოდ 
მაშინ, როცა ეს ძალადობა რეგულარულად მეორდება. ზოგიერთი პროფესიონალი დარწმუნებულია, 
რომ  მხოლოდ ძალადობის მძიმე შემთხვევებია (სიცოცხლისათვის სახიფათო შედეგების მქონე) 
დაუშვებელი, ხოლო წამორტყმა და დატუქსვა დისციპლინური სასჯელებია: 

„… როდესაც ბავშვს ვუბრაზდებით, ეს ნორმალურია; ეს ძალადობა არ არის… 
ზოგჯერ ასევე აუცილებელია ბავშვს მსუბუქად წამოვარტყათ … ჩვენ გვქონდა 
შემთხვევა ბათუმში, როდესაც მშობელმა ცემით მოკლა ბავშვი. ეს სასტიკი ცემა 
იყო; ძალადობად მხოლოდ სასტიკი ცემა ითვლება, ხოლო მსუბუქი დარტყმა 
ზოგჯერ აუცილებელია…“ (მასწავლებელი, აჭარა).

„…ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლების ინფორმირება მათ შვილებთან 
დაკავშირებული პრობლემების შესახებ, მათი განმარტებებისა და დამოკიდებულების 
გასაგებად… ჩემი გამოცდილებით, ქცევითი დარღვევები უმეტეს შემთხვევაში 
ოჯახურ პრობლემებს უკავშირდება. ამრიგად, აუცილებელია სახლში არსებული 
მდგომარეობის გაგება…“  (მანდატური, თბილისი) 

სკოლის თანამშრომლებმა სხვადასხვა ფორმის ძალადობაზე რეაგირების აუცილებლობასთან 
დაკავშირებით განსხვავებული პასუხები გასცეს. უმეტეს შემთხვევაში რეაგირების სურვილს უფრო 
მანდატურები ავლენდნენ, ვიდრე მასწავლებლები. 

გრაფიკი 2. რას ფიქრობენ მანდატურები და მასწავლებლები საკუთარ როლზე  
ბავშვზე ძალადობაზე რეაგირების პროცესში  
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როგორც მასწავლებლების, ისე  მანდატურების უმეტესობა ცდილობს ბავშვის მიმართ ძალადობაზე ან 
მისი საჭიროებების უგულებელყოფაზე რეაგირება ბავშვის ოჯახის წევრებთან დალაპარაკების გზით 
მოახდინოს. კითხვაზე, თუ რას მოიმოქმედებენ, თუკი დარწმუნებული იქნებიან, რომ ბავშვი ოჯახის 
მხრიდან ძალადობას ან უგულებელყოფას განიცდის, მასწავლებლების 69%–მა და მანდატურების 
65%–მა უპასუხა, რომ პირველ რიგში მშობლებს დაელაპარაკება და შექმნილ  მდგომარეობაზე 
იმსჯელებს. პროცედურების მიხედვით, მშობლებთან ასეთი გასაუბრება  წარმოადგენს ერთ-ერთ 
აუცილებელ ნაბიჯს შემთხვევის შესასწავლად და იმის გასარკვევად, თუ რამდენად საჭიროებს ესა თუ 
ის შემთხვევა რეფერირებას სხვა პროფესიონალებთან. რადგან სკოლის მუშაკების მხოლოდ 48%–მა 
მიიჩნია დასაშვებად სოციალურ სამსახურთან რეფერირების შესაძლებლობა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ 
ოჯახის წევრებთან გასაუბრება ყოველთვის არ არის შემთხვევის შემდგომი შესაწვლისა და ძალადობის 
ეჭვის „საფუძვლიან ეჭვად“ გადაქცევის მექანიზმი, რის საფუძველზეც შემდგომ რეფერირების 
აუცილებლობა უნდა განისაზღვროს.

სკოლის პერსონალი იშვიათად მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკები საკვანძო/მნიშვნელოვან  როლს 
ასრულებენ და რომ მათი ჩართვა აუცილებელია. აღსანიშნავია, რომ სოციალური სამსახურების 
გამოყენების და სოციალური მუშაკების ჩართვის უფრო მეტ სურვილს ავლენენ მანდატურები, ვიდრე 
მასწავლებლები. 

სკოლის პერსონალის შეხედულებები სოციალური მუშაკების როლზე:

•	 მანდატურების 15% და მასწავლებლების 0% მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკის ჩართვა საჭიროა, 
როდესაც ბავშვს „შესაძლოა“ ჰქონდეს პრობლემები;

•	 მანდატურების 65% და მასწავლებლების 0% მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკის ჩართვა საჭიროა, 
როდესაც ადგილი აქვს ფიზიკურ ძალადობას;

•	 მანდატურების 45% და მასწავლებლების 15% მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკის ჩართვა 
საჭიროა, როდესაც ადგილი აქვს ფსიქოლოგიურ ძალადობას; 

•	 მანდატურების 35% და მასწავლებლების 0% მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკის ჩართვა საჭიროა, 
როდესაც ადგილი აქვს ბავშვის უგულებელყოფას;

•	 მანდატურების 90% და მასწავლებლების 31% მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკის ჩართვა 
საჭიროა, როდესაც ადგილი აქვს ბავშვზე სექსუალურ ძალადობას.

მანდატურების 35% და მასწავლებლების 15% მიიჩნევს, რომ ფიზიკური ძალადობის ნიშების 
გამოვლენისას პოლიციის ჩარევა აუცილებელია. მანდატურების 80% და მასწავლებლების 77% 
აღიარებს, რომ პოლიციას განსაკუთრებული როლი აკისრია სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში.

სკოლაში მომუშავე ყველა პროფესიონალის 30% ფიქრობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვმა 
ძალადობა ოჯახის წევრებისაგან განიცადა, ბავშვი მაინც თავის სახლში უნდა ცხოვრობდეს.

კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ მასწავლებლები და მანდატურები სხვადასხვანაირად აღიქვამენ 
როგორც საკუთარ, ისე სხვა პროფესიონალების როლს ბავშვთა მიმართ ძალადობის იდენტფიცირების 
პროცესში.  
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პოლიცია – ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა

მთავარი მიგნებები 

•	 პოლიციისათვის ცნობილია ძალადობის სხვადასხვა ფორმა და, როგორც წესი, შეუძლია 
ბავშვზე ძალადობის ვიზუალური ნიშნების/ფიზიკური დაზიანებების შეფასება.

•	 პოლიციას ესმის, რომ ოჯახში  უფროსებს  შორის ოჯახური ძალადობა ზემოქმედებას ახდენს 
ბავშვზე და განიხილება ბავშვის მიმართ ჩადენილ ძალადობად.

•	 პოლიციის აზრით, ძალადობის უფრო მეტი შემთხვევის გამოვლენას ხელს უშლის ის 
გარემოება, რომ საზოგადოებას ძალადობის ცნება არასწორად ესმის და ეჭვის არსებობის 
შემთხვევაში არ უნდა პოლიციის ინფორმირება.

•	 პოლიციის წარმომადგენლებმა იციან ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევებში საკუთარი 
ფუნქცია და სამუშაო პროცედურები, სოციალური მუშაკების ჩართვის საჭიროების ჩათვლით 
(რეფერირების პროცედურების შესაბამისად პოლიციელთათვის სამოქმედოდ შემუშავებული 
და დამტკიცებულია ბავშვთა დაცვის შიდა ინსტრუქციები. თუმცა მიიჩნევა, რომ 
ინსტრუქციები  ზოგადი ხასიათისაა და კიდევ უფრო ეფექტური მუშაობისთვის საჭიროებს 
უფრო კონკრეტულ მითითებებს).  

რეკომენდაციები შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

1. პოლიციის მთელი სისტემისათვის ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების 
საკითხებზე რეგულარული ტრენინგების  და საინფორმაციო სესიების პრაქტიკის 
გაგრძელება.

2. მუშაობისას სოციალურ მუშაკებთან რეგულარული კოორდინაციის გაძლიერება ერთობლივი 
ტრენინგების ჩატარებითა და პროცედურების გადახედვით.

3. თუ ოჯახური ძალადობის შემთხვევებში ბავშვებიც ფიგურირებენ, შემაკავებელ ორდერებში 
მსხვერპლად იდენტიფიცირებული უნდა იყოს როგორც სრულწლოვანი, ისე ბავშვი. უნდა 
მოხდეს თემის გათვითცნობიერება ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებში, რაც ხელს 
შეუწყობს ძალადობის პრევენციის საქმეს და გაზრდის შეგნებას, რომ ძალადობის ყველა 
ფორმის შესახებ უნდა ეუწყოს პოლიციას.

ხშირად  პირველი პოლიცია იწყებს ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევებზე მუშაობას, ძირითადად – 
კერძო პირების  (ხშირად ძალადობის შემსწრე მეზობლების ან ოჯახის წევრების) სატელეფონო ზარების 
საფუძველზე. გადაუდებელ შემთხვევებში, რეფერირების პროცედურების შესაბამისად, პოლიციას 
ატყობინებენ სკოლები (განსაკუთრებით სკოლის მანდატურები) და ჯანდაცვის დაწესებულებები.

პოლიციის როლი ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკაციისას მკაფიოდაა განსაზღვრული 
რეფერირების პროცედურებში (მუხლი 8).

ინფორმაციის მიღებისთანავე საპატრულო პოლიცია ვალდებულია დაუყოვნებლივ 
გამოცხადდეს შემთხვევის ადგილზე. ადგილზე მისვლისას საპატრულო პოლიციას/
საუბნო სამსახურს  მოეთხოვება შემდეგი ქმედებები:
ა)  შეისწავლოს და შეაფასოს მდგომარეობა; გაესაუბროს სავარაუდო მსხვერპლს, 
მოძალადეს, ოჯახის წევრებს, მოწმეებს და, საჭიროების შემთხვევაში, მეზობლებს; 
ბ)   მიიღოს გადაწყვეტილება ბავშვთან დაკავშირებით... საპატრულო პოლიციის 
ქმედებები, პირველ რიგში, ბავშვის უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობის დაცვას 
უნდა უკავშირდებოდეს და ასახავდეს მის ინტერესებს;4 

4  პოლიციამ შეიძლება მიიღოს შემდეგი ზომები: (მუხლი 8.1.b.)
• გამოიძახოს სასწრაფო დახმარება ან, საჭიროების შემთხვევაში, თავად გადაიყვანოს ბავშვი სამედიცინო 

დაწესებულებაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფის მიზნით (თუ ბავშვის სიცოცხლეს და 
ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება);

• ბავშვი გადაიყვანოს უსაფრთხო გარემოში მშობელთან, ან ოჯახის წევრთან ერთად, ან მარტო და  კანონით 
გათვალისწინებულ შემთხვევაში გამოწეროს შემაკავებელი ორდერი.
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გ) მოცემული შემთხვევის თაობაზე დაუყოვნებლივ აცნობოს ტელეფონით 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს;

დ)  შეადგინოს ოქმი ბავშვზე ძალადობის ფაქტისა და მიღებული ზომების შესახებ.  

ჩვენ მიერ წარმოდგენილი ანალიზი ეყრდნობა ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წყაროს - პოლიციელებთან 
დისკუსიას ფოკუს-ჯგუფში. პოლიციელების  სტრუქტურირებული გამოკითხვა ცალკე არ ჩატარებულა. 
უმეტეს შემთხვევაში დისკუსიებზე პოლიციელებს თან ახლდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან 
მისი ადგილობრივი განყოფილების უფრო მაღალი რანგის თანამშრომლები. 

ჯგუფებში დისკუსიების შედეგად გაირკვა, რომ პოლიციელები ძირითადად ცნობენ ძალადობის 
ნიშნებს, განსაკუთრებით, როდესაც ეს ვიზუალურადაც ჩანს:

„…უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ვამოწმებთ ძალადობის ფიზიკურ ნიშნებს: სხეულის 
დაზიანებებს, ტრავმებს, სისხლჩაქცევებს, რაც შეიძლება ჩაგვრის მანიშნებელი 
იყოს … შეიძლება ბავშვს აიძულებდნენ იმუშაოს ან იმათხოვროს…“ (პოლიცია, 
თბილისი);

„…იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც ბებია–ბაბუა სათანადოდ არ უვლიდნენ ბავშვებს: 
სკოლაში არ უშვებდნენ, წესიერად არ აჭმევდნენ და 8-9 წლის გოგონა ნახევრად 
შიშველი დადიოდა…“ (პოლიცია, კახეთი).

ამის მიუხედავად, პოლიციელები კითხვის ქვეშ აყენებენ ძალადობის ზოგიერთ ფორმას, რასაც 
საზოგადოება დისციპლინურ ქმედებად მიიჩნევს. 

„… მათ შეუძლიათ უყვირონ ბავშვს და თქვან, რომ ბავშვი მათია და რასაც უნდათ, 
იმას უზამენ. ჩვენ  შეგვიძლია ჩარევა, თუ დახმარების თხოვნით მოგვმართავენ. 
მიუხედავად იმისა, რომ კანონი გარკვეულ უფლებას გვაძლევს, სინამდვილეში  
ძნელია აუხსნა მშობლებს, თუ რატომ არ შეიძლება საკუთარი ბავშვის ცემა“  
(პოლიცია, ქვემო ქართლი).

ზოგიერთი პოლიციელი ფიქრობს, რომ გაურკვევლობის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა ბავშვებზე 
ძალადობის ცნების უფრო მკაფიო განმარტება კანონმდებლობაში:

„… ზოგადად, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მშობლების მხრიდან ბავშვთან ცუდი მოპყრობა, 
ცემაც კი, ჩვენი საქმე არ არის; საზოგადოება და ოჯახი ფიქრობს, რომ დასჯა 
ბავშვის აღზრდის განუყოფელი ნაწილია …“ (პოლიცია, ბათუმი);

ძალადობის გამოვლენის სირთულეებზე საუბრისას პოლიციელებმა აღნიშნეს, რომ ზოგადად 
მოქალაქეებმა ან არ იციან მეზობელ ოჯახებში ძალადობასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ, 
ან ეშინიათ ამაზე ლაპარაკი. აგრეთვე ითქვა, რომ საზოგადოება არ არის გარკვეული ძალადობის 
სხვადასხვა ფორმასა და ასპექტებში, რის გამოც არ ხდება ინფორმაციის მიწოდება შესაბამისი 
სამსახურებისთვის. ეს ურთულებს პოლიციას ბავშვებზე ძალადობის ფაქტების გამოვლენას და 
ანალიზს.  

„… ძალადობის რეფერირება ყველას მოვალეობაა; მიუხედავად ამისა, ასე არ 
ხდება, რადგანაც მეზობლებთან კონფლიქტს ყველა ერიდება. მთავარი პრობლემა 
საზოგადოების მენტალიტეტია. აუცილებელია მოსახლეობის ცნობიერების 
ამაღლება, რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეს ყველა ჩვენგანის და არა მხოლოდ 
კონკრეტული სკოლის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ან საავადმყოფოს 
საქმე და პასუხისმგებლობაა …“ (პოლიცია, აჭარა).  

 „… მთავარი მიზეზი, რის გამოც მოსახლეობა ინფორმაციას არ გვაწვდის, ჩვენი 
მენტალიტეტია: ოჯახის პრობლემების გარეთ გატანა სირცხვილად ითვლება…“ 
(პოლიცია, თბილისი);

პოლიციელებს ესმით, რომ თუ ოჯახურ ძალადობას ადგილი აქვს ოჯახის ზრდასრულ წევრებს შორის, 
ბავშვიც ძალადობის მსხვერპლი ხდება:

„…თუ ბავშვი ისეთ ოჯახში ცხოვრობს, სადაც კონფლიქტები მიღებული პრაქტიკაა, 
ბავშვიც ძალადობის მსხვერპლი ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობა 
უშუალოდ მის წინააღმდეგ მიმართული არ არის...“ (პოლიცია, აჭარა)
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შემაკავებელი ორდერების გამოწერასთან დაკავშირებით კი უნდა ითქვას, რომ, როგორც აღმოჩნდა, 
შემაკავებელ ორდერებში უმეტესწილად მსხვერპლად მხოლოდ ოჯახის ზრდასრულ წევრებს 
ასახელებენ და ოჯახში მცხოვრები ბავშვები არ არიან მოხსენიებული.  შესაძლოა ამ დროს არც არის 
გაცნობიერებული ამ ქმედების მნიშვნელობა ბავშვთა დაცვის რეფერალის ინიცირებისა და ბავშვის 
შემდგომი დახმარების უზრუნველსაყოფად.  

ჯანდაცვის სექტორი და ბავშვზე ზრუნვის სამსახურები – 
ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა 

მთავარი მიგნებები 

•	 მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის დაწესებულებები და სოფლის ექიმები იმ 
ორგანიზაციებისა და პირების ჩამონათვალში არიან, ვისაც ძალადობის შეთხვევების 
გამოვლენა და რეფერირება ევალება, ჯერჯერობით მათ არც ერთხელ არ მიუმართავთ 
სოციალური მუშაკებისათვის.  ჯანდაცვის სფეროს პროფესიონალები პოლიციას  მხოლოდ 
იშვიათ შემთხვევებში,  სისხლის სამართლის დანაშაულის ეჭვის არსებობისას, მიმართავენ.

•	 ჯანდაცვის სფეროში არ არსებობს ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების გამოვლენის 
და რეფერირების რაიმე მარეგულირებელი წესები ან ინსტრუქციები.

•	 სოციალური დაცვის სააგენტოს სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ ბავშვზე ზრუნვის 
სამსახურებიდან (დღის ცენტრების ჩათვლით) რეფერირების რიცხვი იზრდება.

•	 ჯერჯერობით არ არის დანერგილი ბავშვზე ზრუნვის ყველა სამსახურის  პერსონალის 
სისტემატური ტრენინგების პრაქტიკა, რომლის მეშვეობითაც პროფესიონალები მიიღებდნენ 
ინფორმაციას ძალადობის ფაქტების გამოვლენის და რეფერირების პროცედურების შესახებ. 

•	 ბავშვთა დაცვის რეფერირების  შესახებ ინსტრუქციები ჯერჯერობით არ აქვს ბავშვზე 
ზრუნვის ყველა სამსახურს.

•	 ძალადობის შემთხვევების  გამოვლენაზე პასუხისმგებლობა არ არის მოცემული სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს შინაგანაწესში. სოციალური მუშაკებისთვის მომზადებული 
გაიდლაინები მიუთითებს მხოლოდ სოციალური მუშაკების პასუხსმგებლობაზე სხვა 
წყაროებიდან მიღებული რეფერალზე რეაგირებისას. 

ჯანდაცვის, შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და სოციალური 
მომსახურების სააგენტოსათვის განკუთვნილი რეკომენდაციები

1. ჯანდაცვის სფეროში მარეგულირებელი მექანიზმების შემუშავება, რომლის საფუძველზეც  
ჯანდაცვისა და ბავშვზე ზრუნვის ყველა სამსახური, მათ შორის კერძო/სახელმწიფო, 
არასამთავრობო და რელიგიური ორგანიზაციები, სავალდებულო წესით იქნებიან ჩართული 
ბავშვთა დაცვის რეფერალის პროცესში. იმ მომსახურებების რეფერალის ვალდებულება, 
რომელთაც არ აფინანსებს სახელმწიფო, შეიძლება მიებას პროფესიონალებისა და 
მომსახურებების სალიცენზიო მოთხოვნებს. 

2. კონკრეტული ინსტრუქციების შემუშავება, თუ რა ზომები უნდა მიიღოს ჯანდაცვის 
სექტორმა ძალადობის შესახებ ეჭვის არსებობის დროს.

3. ბავშვის მიმართ ძალადობის რეაგირებაზე ვალდებულება უნდა შედიოდეს ჯანდაცვისა 
და ბავშვზე ზრუნვის სამსახურების შესაბამის თანმაშრომელთა სამუშაო აღწერილობაში. 
ამასთანავე, მკაფიოდ უნდა იყოს გაწერილი პასუხისმგებლობა არშეტყობინების 
შემთხვევაში.
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4. რეგულარული ტრენინგების ჩატარება და  რეფერირების ინსტრუქციების მიწოდება ბავშვზე 
ზრუნვის სამსახურების ყველა პროვაიდერისათვის, კერძო  და საეკლესიო სუბიექტების 
ჩათვლით.

5. სოციალური მომსახურების სააგენტოს შინაგანაწესში ასევე უნდა იყოს შეტანილი, რომ 
სოციალურ მუშაკებს, მიღებულ რეფერალზე პასუხისმგებლობასთან ერთად, ეკისრებათ  
ძალადობის გამოვლენის პასუხისმგებლობაც; გარდა ამისა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრომ უნდა გაუფართოვოს პასუხისმგებლობა სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკებს და ოჯახების სიღარიბის დონის შეფასებისას 
დააკისროს ბავშვთა მიმართ ძალადობის გამოვლენისა და რეფერალის ვალდებულებებიც. 
ამისათვის მათ უნდა მიეცეთ ინსტრუქციები და ჩაუტარდეთ საჭირო სწავლება.

სამედიცინო დაწესებულებები და სოფლის ექიმები 

რეფერირების დოკუმენტში მკაფიოდაა მითითებული, რომ ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევების 
რეფერირება არის ჯანდაცვის დაწესებულებებისა და სოფლის ექიმების პასუხისმგებლობა. 
რეფერირების პროცედურების მიხედვით, ბავშვზე ძალადობის ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, 
„სამედიცინო დაწესებულებები და სოფლის ექიმები ვალდებული არიან, მათი კომპეტენციის 
ფარგლებში, ადგილზე გააანალიზონ სიტუაცია და, საჭიროების შემთხვევაში, ინფორმაცია მიაწოდონ 
პოლიციასა თუ სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ (მუხლი 4.5.). 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯერ კიდევ არ აქვს 
შემუშავებული რეფერალის შესაბამისი დეტალური პროცედურები სამედიცინო პერსონალისთვის და, 
ამდენად, არც ტრენინგები ჩატარებულა მათთვის.

ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკური მონაცემების 
თანახმად,  ჯერჯერობით ჯანდაცვის პროფესიონალებისგან რეფერირების არც ერთი შემთხვევა არ 
ყოფილა (სექტემბერი, 2012). 

ჯანდაცვის სექტორის პასიურობა აიხსნება ბავშვებზე ძალადობის გამოვლენისა და რეფერირების 
პროცესში სახვადასხვა პროფესიონალის მოქმედების მარეგულირებელი წესებისა და კონკრეტული 
ინსტრუქციების არარსებობით. მედიცინის მუშაკები უმეტეს შემთხვევაში თავს ვალდებულად არ 
თვლიან, რომ ბავშვზე ძალადობის/ბავშვის საჭიროებების უგულებელყოფის შესახებ ინფორმაცია 
მიაწოდონ სათანადო ორგანიზაციებს, თუ საქმე დარღვევების მკაფიოდ გამოხატულ ნიშნებთან 
არ აქვთ. ჯანდაცვის მუშაკები პოლიციას მხოლოდ ძალადობის აშკარა ნიშნების გამოვლენისას 
მიმართავენ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს კი ბავშვის მდგომარეობის შესახებ მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში ატყობინებენ, როდესაც 24-საათიანი სახელმწიფო ზრუნვაა საჭირო. რადგანაც 
ძალადობის მსხვერპლმა და/ან ძალადობის ჩამდენმა შეიძლება დახმარებისათვის მედიცინის მუშაკებს 
მიმართოს, ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათ ჰქონდეთ ინფორმაცია, თუ რა ევალებათ 
ძალადობის შემთხვევების გამოვლნისა და რეფერირების საქმეში. საჭიროა მკაფიოდ განსაზღვრული 
გაიდლაინების მომზადება და დანერგვა მედიცინის მუშაკებისათვის, რომ მათ შეძლონ ბავშვთა 
მიმართ ძალადობის უკეთესად ამოცნობა  და  საეჭვო შემთხვევებში რეაგირება.

ბავშვზე ზრუნვის სამსახურები 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ ბავშვებთან მომუშავე 
არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახელმწიფო დაწესებულებების მხრიდან რეფერირების 
რიცხვი იზრდება. მიუხედავად ამისა, სხვადასხვა ორგანიზაციის ამ მიმართულების მაჩვენებლები 
განსხვავებულია. ტრენინგები, რომლებიც 2011 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდის პარტნიორმა 
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა – „პირველმა ნაბიჯმა“ და „საქართველოს ბავშვებმა“  
უნარშეზღუდული ბავშვების ყველა დღის ცენტრის პერსონალისათვის ჩაატარეს (ტრენინგის 
მასალებში ძალადობის და რეფერირების კურსიც შედიოდა), იმედს იძლევა, რომ ამ ორგანიზაციების 
მხრიდან ანგარიშგება გაუმჯობესდება და რეგულარულ ხასიათს მიიღებს. თუმცა ისიც უნდა 
აღინიშნოს, რომ ჯერ კიდევ არ არის დანერგილი მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
რეგულარულ ტრენინგებს მომსახურების მომწოდებელი ყველა თანამშრომლისათვის, სახელმწოფო, 
კერძო და რელიგიური  პროვაიდერების ჩათვლით.



   ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში

93

ბა
ვშ

ვთ
ა 

დ
აც

ვი
ს 

მი
მა

რ
თ

ვი
ან

ო
ბი

ს 
(რ

ეფ
ერ

ირ
ებ

ის
) 

პრ
ო

ც
ედ

ურ
ებ

ის
 ა

ნა
ლ

იზ
ი 

დ
ა 

მთ
ავ

რ
ო

ბი
სთ

ვი
ს 

შ
ემ

უშ
ავ

ებ
ულ

ი 
რ

ეკ
ო

მე
ნდ

აც
იე

ბი

რეფერირების სისტემის შემდგომი გაუმჯობესების საჭიროებაზე მიგვანიშნებს ექსპერტებთან 
ჩაღრმავებული ინტერვიუს შედეგებიც. საჭიროა ფორმალური ზრუნვის შემთხვევებში (ბავშვთა დიდ 
სახლებში, რაც დარჩა, ოჯახური ტიპის პატარა სახლებში და მინდობით აღზრდის შემთხვევებში) 
სოციალურმა მუშაკებმა რეგულარული მონიტორინგის ფარგლებში სათანადოდ შეძლონ ბავშვებზე 
ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება, ანგარიშგება და რეაგირება. 

„… ძალადობა ბავშვთა საცხოვრებელ დაწესებულებებში (ბავშვთა სახლებსა 
და ოჯახური ტიპის სახლებში) უდიდესი პრობლემაა. ამ საკითხს ჩვენ ერთი 
მთლიანი ანგარიში მივუძღვენით… იქ რეფერირება არ მუშაობს და სოციალურმა 
მუშაკებმა მეტი აქტიურობა უნდა გამოიჩინონ ბავშვებზე ძალადობის ფაქტების 
გამოსავლენად…“ (სახალხო დამცველის ოფისი)

ბავშვთა დაცვის რეფერალის დოკუმენტის მიხედვით, „ბავშვზე ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა 
ევალება ყველას, ვისაც შეხება აქვს ბავშვთან, იგულისხმება სკოლა, სამედიცინო დაწესებულება, 
სოფლის ექიმი, ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულება, სააგენტო, უბნის განყოფილება თუ 
საპატრულო პოლიცია“. (მუხლი 6.1). აღსანიშნავია ამავე დოკუმენტის 4.1. მუხლისა და სოციალური 
მომსახურების სააგენტოსთვის შემოღებული გაიდლაინების მიხედვით, სოციალურ მუშაკებს 
ევალებათ რეაგირება მოახდინონ სხვა პროფესიონალებისაგან (პოლიცია, სკოლის თანამშრომლები, 
ჯანდაცვის დაწესებულებების თანამშრომლები) მითითებულ ძალადობის შემთხვევებზე. მიუხედავად 
იმისა, რომ მათ უშუალო ფუნქციებში არ შედის ბავშვის მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირება და 
რეაგირება ოჯახებში, ბავშვთა ზრუნვის დაწესებულებებსა და მიმღებ ოჯახებში რეგულარული 
ვიზიტების დროს.

ბავშვების შეფასება და რეაგირება

მთავარი მიგნებები

•	 პროფესიონალები  ზოგიერთ ქცევას, მათ შორის ბავშვის ფიზიკურად დასჯას,  ხშირად 
აფასებენ არა როგორც ბავშვის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას, არამედ  როგორც 
ბავშვის აღსაზრდელ დისციპლინურ ზომას. ზოგიერთი პროფესიონალი მიიჩნევს, რომ 
მხოლოდ ძალიან მძიმე შემთხვევებს უნდა მიეცეს მსვლელობა. 

•	 ხანდახან სოციალურ მუშაკსა და პოლიციელს შორის წარმოიშობა უთანხმოება შემთხვევის 
სიმძიმის და/ან შემაკავებელი ორდერის გამოწერის აუცილებლობის ან მსხვერპლის/
მოძლადის შესაძლო ძალადობის გარემოდან გაყვანა-არგაყვანის გამო. 

•	 გარკვეულ შემთხვევებში სოციალურ მუშაკებსა და პოლიციელებს შორის თანამშრომლობა 
დაფუძნებულია უფრო მეტად პირად ურთიერთობებზე, ვიდრე სამუშო გაიდლაინებზე.  

•	 გარკვეულ შემთხვევებში არსებობს საშიშროება, რომ მსხვერპლი ბავშვი ვერ მიიღებს 
აუცილებელ დახმარებას სოციალური სამსახურებისგან. ეს საშიშროება განასაკუთრებით 
იკვეთება მაშინ, როცა შემაკავებელ ორდერში ბავშვ(ებ)ი არ არიან იდენტიფიცირებული, 
როგორც ძალადობის შესაძლო მსხვერპლი და/ან იმ შემთხვევაში, როცა ბავშვები 
გადაყვანილი არიან ადგილობრივ თემში (ნათესავებთან, მეზობლებთან). 

•	 სოციალური მუშაკების ინფორმაციით, უმეტეს შემთხვევაში ოფიციალური მომართვის 
ფორმები არ ივსება. უფრო ხშირად მიმართვა ხდება სატელეფონო ზარის საშუალებით, 
ყოველგვარი ფორმის შევსების გარეშე. 

სამივე სამინისტროსთვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები

1. საკანონმდებლო ბაზის და ბავშვთა დაცვის რეფერალის პროცედურების დოკუმენტების 
გადახედვა იმისათვის,  რომ მოხდეს ძალადობის სხვადასხვა ფორმის განმარტებების და 
დისციპლინური ზომების განსაზღვრა.
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2. დაიხვეწოს ძალადობაზე რეაგირების პროცედურები (მაგ.: როდის უნდა მოხდეს 
შემაკავებელი ორდერის გამოწერა, როდის არის აუცილებელი მსხვერპლის ან მოძალადის 
ოჯახიდან გაყვანა) და ჰარმონიზაციაში მოვიდეს სხვადასხვა პროფესიონალისთვის 
(პოლიციელებისთვის, სოციალური მუშაკები) გაწერილი სამუშაო დუკემენტები, 
განისაზღვროს პოლიციასა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს შორის სავალდებულო 
რეპორტინგის კავშირები: სოციალური მუშაკები ჩართული უნდა იყვნენ ყველა იმ 
შემთხვევაში, სადაც ბავშვი ფიგურირებს და იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს 
ბავშვისთვის ყველა შესაძლო რისკის შეფასება დროულად, მაშინაც კი, როდესაც ბავშვი არ 
არის იდენტიფიცირებული, როგორც ძალადობის პირველადი მსხვერპლი. 

3. პროფესიონალების გათვითცნობიერება ბავშვთა დაცვის რეფერალის პროცედურებში 
სხვადასხვა პროფესიონალის როლებსა და მოვალეობებში.

4. პროფესიონალების  კვალიფიკაციის ამაღლება, რომ იცოდნენ, თუ როგორ უნდა მოხდეს 
ოჯახებთან და ბავშვებთან ეფექტური მუშაობა და სახელმძღვანელო გაიდლაინების 
მეშვეობით  ბავშვთა დაცვის რეფერალის არსებული პროცედურების განმტკიცება. 
მასალების მომზადების პროცესში ხაზი უნდა გაესვას სხვადასხვა უწყების და სააგენტოს 
თანამშრომლობას, პროფესიონალების მიერ ფორმების გამოყენება/არგამოყენების 
საკითხის შესწავლას და საჭიროების შემთხვევაში ფორმების შეცვლაზე მუშაობას, ასევე 
პროფესიონალების მიერ გამოვლენილ ძალადობის ფაქტებზე დოკუმენტების წარმოების 
სავალდებულო ხასიათს.

5. შემთხვევაზე რეაგირებისათვის აუცილებელი ერთობლივი გაიდლაინების შემუშავება 
სხვადასხვა პროფესიონალისათვის, მათი მკვეთრად განსაზღვრული  უფლება-მოვალეობების 
მითითებით. 

6. რესურსების გაძლიერება რეგულარული და ხარისხიანი ქმედებების უზრუნველსაყოფად. 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საჭირო რაოდენობის მობილური, მცოდნე და 
კვალიფიციური სოციალური მუშაკები.

ძალადობის შემთხვევის რეფერირების შემდეგ ბავშვის შეფასება სოციალური მუშაკების 
პასუხისმგებლობაა.5 რეფერირების პროცედურებში ნათქვამია, რომ „…სააგენტოს უფლებამოსილება 
ამ პროცედურების ფარგლებში არის ძალადობის მსხვერპლი ან სავარაუდო მსხვერპლი ბავშვის 
შეფასება, შემთხვევის მართვა, კონსულტირება,  ბავშვისათვის საჭირო მომსახურების გაწევა და 
ბავშვის მდგომარეობის ზედამხედველობა“ (მუხლი 4.3).

რეფერალის პროცედურების მიხედვით, პოლიცია (საპატრულო/უბნის) შეიძლება ჩაერთოს 
პროცესში საჭიროების შემთხვევაში შემაკავებელი ორდერის გამოწერით და შემდგომ მონიტორინგში 
მონაწილეობით სკოლის თანამშრომლებთან ერთად. მოსამართლეები იღებენ გადაწყვეტილებებს 
შემაკავებელი ორდერის დამტკიცების და დამცავი ორდერების გამოწერის შესახებ, ხოლო 
ადგილობრივი საბჭოები ერთვებიან, თუ საჭიროა ბავშვის 24–საათიანი ალტერნატიული 
მზრუნველობის დაწესებულებაში გადაყვანა.

სოციალური მუშაკებისათვის რეფერირების წყაროები 

ფოკუს–ჯგუფებში საკითხის განხილვის დროს სოციალური მუშაკებს დაუსვეს კითხვა, თუ  ვინ ახდენდა 
ძირითადად ძალადობის შემთხვევების რეფერირებას.  მათი პასუხები სხვადასხვა იყო: მეზობლები, 
სკოლის წარმომადგენლები, პოლიცია და, ზოგ შემთხვევაში – სამედიცინო პერსონალი.6 აგრეთვე 
ნახსენები იყვნენ ოჯახის წევრები და მედია. თბილისში ინფორმაციის ძირითადი წყაროა მეზობლები, 

5  შიდა ინსტრუქციების მიხედვით, სოციალური მუშაკები საქმეზე მუშაობას იწყებენ მხოლოდ სოციალური მომსახურების 
სააგენტოსთან საქმის რეფერირების შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) 
პროცედურების მიხედვით, სამედიცინო დაწესებულებების, სკოლების და ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულებების 
წარმომადგენლებს, ჯანდაცვის პროფესიონალებს და პოლიციას უნდა შეეძლოთ საწყისი შეფასების გაკეთება  და დადგენა 
იმისა, არის თუ არა ბავშვი ძალადობის მსხვერპლი.
6  სოციალური დაცვის სააგენტოს სტატისტიკურ მონაცემებში არ არის დაფიქსირებული ჯანდაცვის დაწესებულებების ან 
სამედიცინო პერსონალის მიერ რეფერირების თუნდაც ერთი შემთხვევა.
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სკოლის წარმომადგენლები (დირექტორები, მანდატურები) და პოლიცია. ისინი სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს პირდაპირ ან ცხელი ხაზის მეშვეობით უკავშირდებიან. ქვემო ქართლში 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციას აწვდიან  მეზობლები, ოჯახის წევრები,  სკოლის 
წარმომადგენლები და ზოგჯერ – სამედიცინო პერსონალი. კახეთსა და თბილისში ინფორმაციის 
წყაროდ აგრეთვე ნახსენები იყო სახალხო დამცველის ოფისი და სატელევიზიო ახალი ამბები. 

ამასთან, ყველა სოციალურმა მუშაკმა აღნიშნა, რომ სატელეფონო შეტყობინებები ძირითადად 
ანონიმურია და/ან ინფორმაციის მიმწოდებლები ითხოვენ, რომ მათი სახელები არ გამჟღავნდეს და 
კონფიდენციალურობა მკაცრად იყოს დაცული. 

„…ჩვენ ვიღებთ შეტყობინებებს, მაგრამ ყველა მათგანი ანონიმურია. ვინაობის 
გასამჟღავნებლად დიდი გამბედაობაა საჭირო… მათ ეშინიათ, რომ საზოგადოება 
გარიყავს, განსაკუთრებით სამეზობლოში მომხდარი ინციდენტების შემთხვევაში…
“(სოციალური მუშაკი, ქვემო ქართლი).

„ … მეზობლებს, როგორც წესი, ჩარევის ეშინიათ, რადგანაც თვლიან, რომ ეს მათი 
საქმე არ არის… ხშირად ისინი სხვა სახელით გვეცნობიან და არასწორ საკონტაქტო 
ინფორმაციას გვაძლევენ …“ (სოციალური მუშაკი, თბილისი).

„…ზოგჯერ მოქალაქეებმა იციან ძალადობის შესახებ, მაგრამ თვლიან, რომ არ 
უნდა ჩაერიონ …. “ (სოციალური მუშაკი, თბილისი)

კვლევის შედეგების მიხედვით, ძალადობის შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისას 
ანონიმურობას მხოლოდ ჩვეულებრივი მოქალაქეები როდი ითხოვენ. საკუთარი ვინაობის გამჟღავნება 
ხშირად ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალებსაც არ სურთ. აღმოჩნდა, რომ პროფესიონალებს არც 
ერთი შემთხვევის დროს არ შეუვსიათ პროცედურებით გაწერილი ფორმები. კვლევაში მონაწილე 
სოციალურმა მუშაკებმა გარკვეულწილად ახსნეს ის მიზეზები, რომელთა გამოც პროფესიონალები 
თავისი ვინაობის გამჟღავნებისაგან  იკავებენ თავს: 

 „… მათ [სკოლის მასწავლებლებს] სტიგმის ეშინიათ. მათ არა მხოლოდ შურისძიების 
ეშინიათ, არამედ ოჯახის წევრების/ქმრებისაც რცხვენიათ, რადგანაც ასეთი 
ქმედება სხვისი ოჯახის საქმეებში ჩარევად აღიქმება…“    (სოციალური მუშაკი, 
ქვემო ქართლი).

 „… მასწავლებლები რეფერირებას ახდენენ, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში  ცდილობენ 
შემდგომ მონაწილეობას თავი აარიდონ, რომ მშობლებმა მათზე შური არ იძიონ…“  
(სოციალური მუშაკი, აჭარა).

სოციალური მუშაკების უნარი, შეაფასონ ძალადობის შემთხვევები  

სოციალური მუშაკების მიერ მოქმედების სწორი გზის არჩევის უნარი დიდწილად დამოკიდებულია 
იმაზე, რამდენად კარგად ესმით მათ, თუ რა უნდა ჩაითვალოს ბავშვებზე ძალადობად და, ასევე, თუ 
ვინ მიიჩნევა ბავშვად. საქართველოს კანონმდებლობით, ბავშვი არის 18 წლამდე ასაკის ყველა პირი. 
კითხვაზე, თუ რა ასაკამდე ითვლებიან ბიჭები და გოგონები ბავშვებად, სოციალურმა მუშაკებმა 
საგანგაშო პასუხები გასცეს: სოციალური მუშაკების მხოლოდ 39 პროცენტმა დაასახელა  სწორი ასაკი  
(18) გოგონებისთვის და მხოლოდ 46 პროცენტმა - ბიჭებისათვის.

ინტერვენციების სწორი დაგეგმვა დიდწილად არის განპირობებული, თუ რამდენად კარგად ესმით 
პროფესიონალებს, რა არის  ბავშვების მიმართ ძალადობა. 

გამოკითხვამ აჩვენა, რომ რესპონდენტი სოციალური მუშაკების  88% სწორად განმარტავს და ცნობს 
ძალადობის ყველა ფორმას. სოციალური მუშაკების მხოლოდ 78 პროცენტს ესმის ფსიქოლოგიური 
ძალადობის ყველა მაჩვენებელი.
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გრაფიკი 3: სოციალური მუშაკების პროცენტული მაჩვენებელი,  
ვინც იცის ძალადობის სხვადასხვა ფორმის ნიშნები 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

ფსიქოლოგიური ძალადობა

ფიზიკური ძალადობა

უგულველყოფა

სექსუალური ძალადობა

ბავშვზე ძალადობის ყველა ფორმა

% სოციალური მუშაკები

როგორც ჩანს, სოციალური მუშაკების 60%-ზე მეტი  სწორად ახდენს ძალადობის ყველა ფორმის 
იდენტიფიცირებას. თუმცა აღსანიშნავია კვლევის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლების აზრი, რომ სოციალურ მუშაკებს და სხვა პროფესიონალებს აკლიათ უნარ-ჩვევები 
და კვალიფიკაცია  ძალადობის ცნების სწორად გაგებისა და ფიზიკური ძალადობის გარდა სხვა 
ძალადობის ფორმების ნიშნების ამოცნობისა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების 
აზრით, აუცილებელია პროფესიონალების უნარების ამ მიმართულებით განვითარება: 

 „…უმეტეს შემთხვევაში, ძალადობის ნიშნები არ არის მკაფიოდ გამოხატული 
და შეიძლება სხვა სომატურ სიმპტომებში აგვერიოს… პროფესიონალებმა უნდა 
იცოდნენ როგორ ჩაუტარონ ინტერვიუ ბავშვებს…“ (PHF). 

„… შეზღუდული უნარების მქონე ბავშვების შემთხვევაში ხდება მხოლოდ ფიზიკური 
ძალადობის ნიშნების ამოცნობა, რადგან პროფესიონალებს არ აქვთ სათანადო 
კომპეტენცია და ცოდნა, რომ ამოიცნონ  ძალადობის სხვა ფორმების ნიშნები, 
განსაკუთრებით, თუ საქმე ეხება ბავშვის საჭიროებების უგულებელყოფას… 
მათ აკლიათ გარკვეული უნარ–ჩვევები და არ იციან, თუ როგორ უნდა გააკეთონ 
შეფასება და ამოიღონ კონკრეტული ინფორმაცია ძალადობის შესახებ“ (CoG).

„…ძალადობის შესაფასებლად მათ [სოციალურ მუშაკებს] სჭირდებათ სათანადო 
უნარ–ჩვევები და ცოდნა, რომელიც მათ არ გააჩნიათ… ამრიგად, მათ ესაჭიროებათ 
ფსიქოლოგები, მაგრამ სოციალური მომსახურების სააგენტოს უშუალოდ ბავშვების 
შეფასებაზე მომუშავე ფსიქოლოგები არ ჰყავს; ისინი ამ მხრივ არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მომსაურებას იყენებენ, რაც ყოველთვის არც არის შესაძლებელი, 
რადგან მათი საქმიანობა, თავის მხრივ, ხშირად დონორებზეცაა დამოკიდებული …“ 
(სახალხო დამცველის ოფისი).

მოსამართლეებმა აღნიშნეს, რომ უმეტეს შემთხვევაში ისინი კმაყოფილი არიან   სოციალური მუშაკების 
მუშაობის შედეგებით; თუმცა, ზოგ შემთხვევებში, სოციალური მუშაკების მიერ გაკეთებული 
შეფასებები მათთვის არადამაკმაყოფილებელი და არასაკმარისია. ამავე დროს მათ ჰქონდათ 
შემთხვევები, როდესაც საჭირო იყო დამატებითი მუშაობის ჩატარება – საჭირო იყო ინფორმაცია 
სკოლიდან, მეზობლებისაგან და ოჯახური მდგომარეობის უფრო ვრცელი შეფასება, რაც საქმეში არ 
იყო. 

„… ზოგიერთი ნამუშევარი მართლაც კარგია, ზოგი კი - არც ისე და ჩვენ, 
საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, ახალი ფაქტების მოძიებას ვითხოვთ…“ 
(მოსამართლე, თბილისი)

 „… ვფიქრობ, ოჯახში ერთი ან ორი ვიზიტი საკმარისი არ არის; საქმის 
სასამართლოში გადაცემამდე სიტუაციის შესაფასებლად ერთი–ორი თვე მაინცაა 
საჭირო…“ (მოსამართლე, კახეთი)

„…მქონდა შემთხვევები, როდესაც სოციალურმა მუშაკებმა ძალიან ზერელე 
შეფასება მომაწოდეს, რადგანაც ძირითადად მშობლებთან მუშაობდნენ და 
არა ბავშვებთან… ვფიქრობ, მათ ბავშვებთან უფრო მეტად უნდა იმუშაონ…“ 
(მოსამართლე, რუსთავი).
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პოლიციის წარმომადგენლებმაც აღნიშნეს, რომ აუცილებელია სოციალურმა მუშაკებმა უფრო 
ინტენსიურად იმუშაონ ბავშვებთან:  

„… ჩემი აზრით, უმეტესობამ ბავშვებთან მუშაობა არ იცის. მათ იციან, როგორ 
იმუშაონ უფროსებთან, მაგრამ ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება არ აქვთ … 
მათ მეტი სპეციალიზაცია სჭირდებათ…“ (პოლიცია, თბილისი). 

სოციალური მუშაკებისეული ბავშვების შეფასება შესაძლოა სხვადასხვა მიზეზით იმსახურებდეს 
შენიშვნებს: ა) მოსამართლეები, პოლიცია და სხვები არ არიან ინფორმირებული, პროცედურების 
მიხედვით რა ევალებათ სოციალურ მუშაკებს; ბ) სოციალური მუშაკები სრულფასოვნად არ ასრულებენ 
მათზე რეფერალით დაკისრებულ მოვალეობებს და/ან გ) პროცედურები/გაიდლაინები მკაფიოდ არ 
განსაზღვრავს, როგორ უნდა იმუშაონ სოციალურმა მუშაკებმა ბავშვებთან და ოჯახებთან.  

შესაბამისად, საჭიროა პროფესიონალებმა კარგად გაიგონ რა ევალებათ (ფუნქციები და მოვალეობები) 
პროცედურებში მონაწილე სხვა პროფესიონალებს. ამასთანავე საჭიროა პროფესიონალების 
კვალიფიკაციის ამაღლება და  რეფერალის არსებული პროცედურებისა და შესაბამისი გაიდლაინების 
შევსება მეთოდოლოგირი მასალებით. პროფესიონალების ტრენინგები უნდა გულისხმობდეს 
პრაქტიკასთან ინტეგრირებულ ტრენინგებს.   

პროფესიონალების როლი ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების საქმეში 

მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური მუშაკების უმეტესობა სწორად განსაზღვრავს ბავშვზე 
ძალადობის სხვადასხვა ფორმას, მათ ყოველთვის  არ აქვთ კარგად გაცნობიერებული საკუთარი როლი 
შემთხვევაზე რეაგირების ღონისძიებებში. მაგალითად, სოციალური მუშაკების 100% დარწმუნებულია, 
რომ ბავშვის ინტერესების უგულებელყოფა საქართველოში სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ მხოლოდ 
64% მიიჩნევს, რომ ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ჩარევა. 
თუკი ამ მონაცემებს შევაჯერებთ მონაცემებთან (სკოლის თანამშრომელთა ფოკუს–ჯგუფების 
განხილვებიდან), რომლებიც აჩვენებენ, რომ სოციალური მუშაკების ჩართვა ხშირად არასაჭიროდ იყო 
მიჩნეული, გამოვლინდება  ის პრობლემები, რაც ხელს უშლის სისტემას, რომ გაუმკლავდეს ბავშვის 
უგულებელყოფის შემთხვევებს. 

სექსუალური და ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით უფრო მკაფიოდ ჩანს 
სოციალური მუშაკების ჩარევის აუცილებლობა. კვლევამ აჩვენა, რომ:

გრაფიკი 4: იმ სოციალური მუშაკების პროცენტული წილი, რომლებსაც  საკითხის სერიოზულობა ესმით და 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ჩარევას საჭიროდ მიიჩნევენ
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რესპონდენტების იმ ნაწილმა, რომლებმაც თქვეს, რომ ძალადობაზე რეაგირების პროცესში 
პროფესიონალების ჩართვა საჭირო არ არის, აღნიშნეს, რომ  რეაგირებისას ძირითადი გადამწყვეტი 
ფაქტორებია ძალადობის სისასტიკე და განმეორებადობა: სოციალური მუშაკების 36%, მანდატურების 
40% და მასწავლებლების 69% მიიჩნევს, რომ ძალადობის შემთხვევის რეფერირება და მასზე 
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რეაგირება საჭიროა მაშინ, როდესაც ის მძიმეა და მეორდება. უფრო მეტიც, ყველა პროფესიონალის 
46% (სოციალური მუშაკები, სკოლების წარმომადგენლები და პოლიცია) აღნიშნავს, რომ ძალადობის 
რეგულარული ხასიათი  გადამწყვეტი ფაქტორია  მასზე რეაგირებისათვის. 

პროფესიონალების ნაწილი ქცევის გარკვეულ ტიპს, როგორიცაა, მაგალითად, ბავშვის ფიზიკური 
დასჯა, დისციპლინურ ზომად მიიჩნევს და არა ბავშვის მიმართ ძალადობად. ზოგს კი სჯერა, რომ  
ბავშვის მიმართ გამოვლენილი ძალადობის მხოლოდ მძიმე ფორმებია მიუღებელი, რაც საჭიროებს 
სხვა უწყებებისთვის შეტყობინებას, ხოლო  მირტყმა და დატუქსვა მხოლოდ აღზრდის მეთოდებია. 

ზოგი პროფესიონალი, უმეტესად პოლიციელები, მიიჩნევენ,  რომ გაურკვევლობის თავიდან 
ასაცილებლად კანონმდებლობაში უფრო მკაფიოდ უნდა იყოს  განმარტებული, თუ რა ითვლება 
ბავშვებზე ძალადობად.

„... ინსტრუქციები მკაფიოა, მაგრამ პრაქტიკაში მათი განხორციელება ძნელია: 
ძნელია გაავლო ხაზი ძალადობასა და დისციპლინურ ზომას შორის. კარგი იქნებოდა, 
რომ ეს უფრო მკაფიოდ განისაზღვროს კანონმდებლობაში…“ (პოლიცია, კახეთი).

ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიებით გაირკვა, რომ პოლიციელები უფრო კომფორტულად გრძნობენ 
თავს იმ სიტუაციებში, რომლებზე რეაგირების პასუხისმგებლობაც (სისხლის სამართლის საქმეზე 
რეაგირება)  მათ რეფერალის მიღებამდეც ჰქონდათ და/ან  როცა სხვა მუშაკების ჩართვა ნაკლებად 
არის საჭირო. იმ შემთხვევებში, როცა რეფერალი მოითხოვს სხვა პროფესიონალების ჩართვასაც, 
პრობლემებიც იჩენს თავს.

ხშირად პოლიციელები, შემთხვევაზე გასვლის დროს, აფასებენ რა ოჯახში მდგომარეობას,  პირადი 
შეხედულებებისამებრ მოქმედებენ. 

„…თუ  მაქვს ეჭვი და შინაგანად დარწმუნებულიც ვარ, დაკითხვას ვატარებ კანონის 
შესაბამისად…“ (თბილისი).

„…შემაკავებელ ორდერებს მხოლოდ ექსტრემალურ შემთხვევებში ვადგენთ… 
მანამდე საჭიროა გასაუბრება და სიტუაციის შესწავლა...“ (აჭარა); 

პოლიციის წარმომადგენლებმა უფრო კონკრეტულად აღწერეს, თუ რა პრაქტიკას იყენებენ ამკრძალავი 
ორდერების გამოწერის დროს: 

„… საგანგებო შემთხვევებში ჩვენ გადაწყვეტილებას ვიღებთ და შემაკავებელ 
ორდერს ვადგენთ, თუმცა ზოგჯერ მონიტორინგისა და საბოლოო გადაწყვეტილების 
მიღებისათვის 6 თვეა საჭირო…“(პოლიცია, ქვემო ქართლი);

„…შემაკავებელ ორდერს ვწერ იმ შემთხვევაში, როდესაც ძალადობა რეგულარულ 
ხასიათს ატარებს და უკვე რამდენიმე გაფრთხილება მაქვს მიცემული…“ (პოლიცია, 
კახეთი)

ზოგჯერ ჩნდება უთანხმოება სოციალურ მუშაკებსა და პოლიციის წარმომადგენლებს შორის 
ძალადობის სისასტიკესთან დაკავშირებით და/ან იმის გამო, თუ როდის უნდა გამოიწეროს 
შემაკავებელი ორდერი და/ან როდის უნდა გადავიყვანოთ მსხვერპლი და დამრღვევი სახლიდან, 
სადაც ძალადობა მოხდა. როგორც აღმოჩნდა, სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და  პოლიციის 
წარმომადგენლებს შორის კომუნიკაცია ყოველთვის სათანადოდ ვერ ხორციელდება. სხვადასხვა 
შემთხვევაში სხვადასხვა პრაქტიკა გამოიყენება, რაც უმეტესად სხვადასხვა პროფესიონალის პირადი 
ურთიერთობებით და შეხედულებებითაა განპირობებული. 

„… მსმენია, რომ ზოგიერთ ჩემს კოლეგას პრობლემები აქვს, თუმცა ჩვენს 
რეგიონულ ოფისში ჩვენ მოვახერხეთ პოლიციასთან ძალიან კარგი პროფესიული 
ურთიერთობების დამყარება… ჩვენ ინტენსიურად ვთანამშრომლობთ: ჩვენ მათ 
დახმარებას ვუწევთ და ისინიც ძალიან გვიწყობენ ხელს…“ (სოციალური მუშაკი, 
თბილისი).

როგორც ჩანს, იმ შემთხვევებში, როდესაც პოლიცია შემაკავებელ ორდერს არ წერს, მაგრამ 
სოციალური მუშაკი მიიჩნევს, რომ ბავშვისთვის  რისკი სერიოზულია, სოციალური მუშაკი უფრო 
აქტიურად მოქმედებს და ბავშვი სახლიდან უსაფრთხო ადგილას პოლიციის ოქმის საფუძველზე 
გადაჰყავს.
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„საგანგებო შემთხვევებში ჩვენ ზომებს ვიღებთ და ზოგჯერ ბავშვი სახლიდან სხვაგან 
გადაგვყავს, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციამ შემაკავებელი ორდერი არ გასცა…. 
განსაკუთრებით, თუ საქმე გვაქვს ბავშვის საჭიროებების უგულებელყოფასთან … 
ბავშვის საგანგებო მზრუნველობის ქვეშ გადასაცემად გვჭირდება პოლიციის ოქმი, 
ხოლო შემაკავებელი ორდერი აუცილებელი არ არის… “ (სოციალური მომსახურების 
სააგენტო).

რეფერირების პროცედურების მიხედვით, მსხვერპლი ბავშვის აღმოჩენისას პოლიცია ვალდებულია 
შეატყობინოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს შემაკავებელი ორდერის  შედგენის შესახებ. 

თუ ბავშვი ოჯახში რჩება, სოციალური მუშაკები ოჯახზე დაკვირვებას იწყებენ ოჯახში ვიზიტების, 
ექიმებთან სატელეფონო საუბრების, მასწავლებლებთან და ადგილობრივ პოლიციასთან  
თანამშრომლობის გზით. ამასთან, სოციალური მუშაკები მუშაობენ ძალადობის ჩამდენ პირებთან, 
რომ მათი აღმზრდელობითი უნარები გამოაკეთონ. გაირკვა, რომ ზოგჯერ პროცესში ფსიქოლოგებიც 
მონაწილეობენ:

„… ჩვენ ვასწავლით, თუ როგორ უნდა აჭამონ და  მოუარონ ბავშვს სწორად… 
ზოგ შემთხვევაში დედამ შეიძლება არასწორი ჩვენება მოგვცეს, ამიტომ ის უნდა 
გადავამოწმოთ. თუ დედამ სამედიცინო დაწესებულებას მიაკითხა, შეიძლება  
დავურეკო ექიმს; აგრეთვე მივალ სკოლაში და დამრიგებელს დაველაპარაკები; 
შევამოწმებ, რა შედეგებს მიაღწია ფსიქოლოგმა და ა.შ.…“ (სოციალური მუშაკი, 
თბილისი). 

როდესაც შემაკავებელი ორდერი ფორმდება და ბავშვი ოჯახიდან გადაჰყავთ, სოციალური მუშაკი 
ამზადებს საქმეს მეურვეობისა და მზრუნველობის რეგიონული საბჭოსათვის“,7 რომ ბავშვი საოჯახო 
ტიპის 24-საათიან  ალტერნატიულ მზრუნველობას გადასცენ. უმეტეს შემთხვევაში საბჭოს წევრები 
(მაგ.: ფსიქოლოგები) მონაწილეობენ შეფასების და ინტერვენციის პროცესშიც, განსაკუთრებით – 
რეგიონებში.

„… ჩვენ ვამზადებთ მასალებს, ვაანალიზებთ და ვადგენთ განვითარების გეგმებს 
საბჭოსათვის დასამტკიცებლად…. ისინი [წევრები] ინფორმირებული არიან 
წინასწარ…“ (სოციალური მუშაკი, აჭარა); 

„…  ჩვენს ოფისში ფსიქოლოგი არ გვყავს და ამიტომ რეგიონული კომისიის წევრი 
ფსიქოლოგი კვირაში ერთხელ მოდის ჩვენთან ჩვენს საქმეებზე სამუშაოდ….“ 
(სოციალური მუშაკები, კახეთი);

„... საბჭოს წევრები სხვადასხვა პროფესიის პროფესიონალები არიან…. ჩვენ ერთად 
ვმუშაობთ…“ (სოციალური მუშაკი, თბილისი).

უმეტეს შემთხვევაში, რესპონდენტების აზრით, „მინდობით აღზრდისა და ზრუნვის რეგიონული საბჭო“ 
ძალიან კარგად თანამშრომლობს და მოქნილობას იჩენს ბავშვის საჭიროებებიდან გამომდინარე. 
ზოგჯერ მას გადაწყვეტილებების მიღება უხდება განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როდესაც ბავშვი 
სასწრაფოდ უნდა განათავსონ 24-საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებაში.   

„… ხდება ხოლმე, რომ საბჭოს ხელმძღვანელი გადაწყვეტილებას იღებს საგანგებო 
სიტუაციებში, როდესაც ბავშვი სასწრაფოდ უნდა იქნეს გადაყვანილი სახელმწიფო 
ზრუნვის ქვეშ. ჩვეულებრივ თითო საქმეზე სამუშაოდ ჩვენ 3 თვეს ვიღებთ…“ 
(სოციალური მუშაკი, ქვემო ქართლი).

თუ ბავშვი და დედა თავშესაფარში ერთად გადაჰყავთ, ან თუ ისინი რჩებიან ოჯახში, სადაც რისკი 
გამოვლინდა, ან თუ ითვლება, რომ ბავშვის რისკი განსაკუთრებულად მაღალია და ის ალტერნატიულ 
ზრუნვას უნდა მიანდონ, სისტემა ადეკვატურად რეაგირებს. მაგრამ ასევე არსებობს მდგომარეობები, 
როცა დედები და ბავშვები ვერ იღებენ სათანადო ყურადღებას სოციალური მუშაკებისგან, მიუხედავად 
დიდი ალბათობისა, რომ ძალადობა გაგრძელდება.

7 მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოები ყველა რეგიონში არსებობს და მინიმუმ თვეში ერთხელ ან 
საჭიროებისამებრ იკრიბებიან სოციალური მუშაკების მიერ წარმოდგენილი საქმეების განხილვისა და დამტკიცების მიზნით. 
საბჭოების შემადგენლობაში შედიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონული საკოორდინაციო ცენტრის  უფროსის 
მოადგილე, რომელიც იმავდროულად ასრულებს საბჭოს ხელმძღვანელის როლს, იურისტი, ფსიქოლოგი, ექიმი, ასევე, 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის, ადგილობრივი თვითმართველობის და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების  წარმომადგენლები.
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რეფერალის პოტენციური სისუსტე მჟღავნდება, როცა შემაკავებელ ორდერში მხოლოდ დედები 
(ბავშვების გარეშე) არიან ძალადობის მსხვერპლად იდენტიფიცირებული. ამ შემთხვევაში პოლიციას 
არ აქვს პასუხისმგებლობა შეატყობინოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკებს 
მაშინაც კი, როდესაც ოჯახში არის ბავშვი.

როდესაც ინტერვენციის შედეგად დედა და ბავშვი გადადის თავშესაფარში, უკვე თავშესაფრის 
ადმინისტრაცია ატყობინებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს და რთავს მუშაობის პროცესში. 
მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ  დედა და ბავშვი სახლს ტოვებენ და საცხოვრებლად ადგილობრივი თემის 
სხვა წევრებთან (მეზობლებთან, ნათესავებთან და ა.შ.) გადადიან,  სოციალური მომსახურეობის 
სააგენტოს ინფორმირება არ ხდება. ბავშვი სისტემისა და სოციალური მუშაკების ყურადღების არეალში 
ვერ ხვდება, რის გამოც არ ხდება მისი საჭიროებების სათანადოდ შეფასება და უზრუნველყოფა. 

რეფერირება - რეაგირების შემდეგ ბავშვის მდგომარეობაზე 
დაკვირვება
სამივე ზემოხსენებული სუბიექტი - სოციალური მომსახურების სააგენტო, სკოლები/ბავშვთა 
აღზრდის დაწესებულებები და პოლიცია - „თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ჩართული არიან 
ძალადობის მსხვერპლ ბავშვზე ზედამხედველობის პროცესში“ [მუხლები 4.2, 4.3, 4.4, ბავშვთა 
დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურები].  თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ 
სოციალური მუშაკი საქმის მენეჯერად ითვლება (მუხლი 4.3), სოციალური მომსახურების სააგენტო 
პასუხისმგებელია შეაგროვოს ინფორმაცია სხვა მონაწილე მხარეებისაგან და უხელმძღვანელოს 
დაკვირვების/ზედამხედველობის პროცესს.

მონიტორინგი

მთავარი მიგნებები 

•	 სოციალურ მუშაკებს გაცნობიერებული აქვთ თავიანთი პასუხისმგებლობები 
მონიტორინგთან დაკავშირებით, ვიზიტების სიხშირისა და სკოლა/პოლიციასთან კონტაქტის 
ჩათვლით; ამავე დროს სხვა პროფესიონალები მიიჩნევენ, რომ სოციალური მუშაკები უფრო 
პროაქტიური უნდა იყვნენ.

•	 უმეტეს შემთხვევაში, სკოლები  მონაწილეობას იღებენ მონიტორინგში, თუმცა გარკვეული 
ტენდენციით ეს მხოლოდ სოციალური მუშაკების მოვალეობად მიიჩნევა.

•	 რაიონის პოლიცია საქმეში ერთვება საპატრულო პოლიციისაგან შემაკავებელი ორდერების 
მიღების შემდეგ, უზრუნველყოფს ამ ორდერების შესრულებას და ზოგჯერ შეიძლება  
ბავშვისა და ოჯახის მონიტორინგის საჭიროებისასაც ჩაერთოს.

•	 სხვადასხვა სააგენტოს შორის კოორდინაციის პროცესი ყოველთვის ისე არ მიმდინარეობს,  
როგორც საჭიროა, რაც გამოწვეულია იმით, რომ სხვადასხვა პროფესიონალის როლი და 
პასუხისმგებლობები მკაფიოდ არ არის გაწერილი.

•	 პროფესიონალებმა აღნიშნეს, რომ არ არიან კმაყოფილი მონიტორინგის პროცესში სხვა 
ჩართული მხარის მიერ ჩატარებული სამუშაოთი. 

სამივე სამინისტროსთვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები

1. მონიტორინგისას თითოეული მონაწილე მხარის როლისა და პასუხისმგებლობების მკაფიოდ 
განსაზღვრის მიზნით ერთობლივი ინსტრუქციების შემუშავება.

2. რესურსების გაზრდა რეგულარული და ხარისხიანი მონიტორინგის უზრუნველყოფის მიზნით. 
ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სოციალური მუშაკების მხრივ, რომელთა კვალიფიკაცია, 
რაოდენობა და მობილურობა მოთხოვნების შესაბამისი უნდა იყოს. 
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3. მკაფიო მეთოდოლოგიური გაიდლაინების შემუშავება ოჯახებთან და ბავშვებთან 
მუშაობისათვის. სატრენინგო მასალების მომზადებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
მიექცეს სხვადასხვა სააგენტოს შორის თანამშრომლობის გაძლიერებას.

როგორც ითქვა, სოციალური მუშაკები რეგულარულად აკითხავენ ბავშვებს, განსაკუთრებით, თუ 
ისინი ძალადობის გამო ახლადგადაყვანილი არიან ოჯახებიდან - ასეთ შემთხვევაში სოციალური 
მუშაკები კვირაში ერთხელ მაინც სტუმრობენ ბავშვის ახალ გარემოს. 

„…ჩვენ რეგულარულ ვიზიტებს ვატარებთ… თუ ბავშვი ოჯახიდან მინდობით 
აღსაზრდელად გადაგვყავს; თვეში ოთხჯერ ვაკითხავთ…. შემდეგ თვეში ერთხელ… 
თუმცა, საჭიროების შემთხვევაში, შეიძლება ყოველდღე მოვინახულოთ. ზოგჯერ 
ვაკითხავთ სკოლებში, საბავშვო ბაღებსა და სამედიცინო დაწესებულებებშიც …“ 
(სოციალური მუშაკი, თბილისი);

„… ვამოწმებთ, რა ხდება მათ ცხოვრებაში: დადიან თუ არა სკოლაში, ფსიქოლოგთან 
და ა.შ. მათი ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შესაბამისად…. მეორე მხრივ, 
ვცდილობთ საკუთარ სახლებში გავუუმჯობესოთ მდგომარეობა … ინტენსიურად 
ვმუშაობთ ძალადობის ჩამდენ პირებთან და ამ საქმეში ფსიქოლოგების მონაწილეობა 
ძალიან გვეხმარება…“ (სოციალური მუშაკი, აჭარა).

უმეტეს შემთხვევაში მონიტორინგის პროცესში სკოლის წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ - ისინი 
ინფორმაციას აწვდიან სოციალურ მუშაკებს ბავშვის აკადემიური მოსწრებისა და დასწრების შესახებ. 

„…მას შემდეგ, რაც ჩვენ სკოლაში მივდივართ და მათ შემთხვევის შესახებ 
ვატყობინებთ, უფლება გვაქვს მივიღოთ მათ ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია: 
ბავშვის ნიშნები, მასზე დაკვირვების ჩანაწერები, ყოველთვიური შედეგები და 
ა.შ.  ჩვენ რეგულარული კომუნიკაცია გვაქვს მათთან, რადგანაც მათ ბავშვზე 
ყოველდღიური დაკვირვების საშუალება აქვთ… ჩვენ ვმუშაობთ, როგორც ერთი 
გუნდი…“ (სოციალური მუშაკი, აჭარა).

კვლევის შედეგად აგრეთვე გაირკვა, რომ ზოგ შემთხვევაში, ბავშვზე მონიტორინგის პროცესში, 
უბნის პოლიციის მუშაკებიც თანამშრომლობენ სხვა პროფესიონალებთან. უბნის პოლიცია ერთვება 
მას შემდეგ, რაც საპატრულო პოლიციისაგან შემაკავებელ ორდერს იღებს, რადგანაც მან ამკრძალავი 
ორდერების შესრულება უნდა უზრუნველყოს; პოლიცია  იმ შემთხვევაშიც მონაწილეობს, როდესაც 
ბავშვზე და ოჯახურ მდგომარეობაზე დაკვირვებაა საჭირო:

„…როდესაც ჩვენ შემაკავებელ ორდერს გამოვცემთ, ინფორმაციას  პოლიციის 
ადგილობრივი განყოფილება იღებს და პოლიციის (საუბნო) თანამშრომლები 
ვალდებული არიან რეგისტრაციაში გაატარონ ასეთი ოჯახები, შეიმუშაონ მათი 
მონიტორინგისათვის კონკრეტული მიდგომა და უფრო ახლოდან დააკვირდნენ 
მათ…“ (პოლიცია, თბილისი);

„…უბნის პოლიციის ყველა თანამშრომელი იღებს თავისუბანში გაცემულ დაცვის 
ორდერებს… თანამშრომლები რეგულარულ დაკვირვებას აწარმოებენ ოჯახური 
სიტუაციის შემოწმების მიზნით…“ (პოლიცია, კახეთი);

„…ჩვენ ვიწვევთ პოლიციას მონაწილეობისათვის… ამის შემდეგ ისინი მიდიან 
ოჯახებში და ესაუბრებიან ბავშვსა და მოძალადე მშობლებს… ისინი აგრეთვე 
ცდილობენ ოჯახებში ძალადობის პრევენციას… დამრიგებლები აგრეთვე 
ვალდებული არიან რეგულარულად მოინახულონ და იმუშაონ ასეთ ოჯახებთან“ 
(სოციალური მუშაკი, ქვემო ქართლი);

„….პროცესში მონაწილეობენ უბნის პოლიციის თანამშრომლებიც, რადგანაც ისინი 
ვალდებული არიან დააკვირდნენ სიტუაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც 
ბავშვი სახლშია და ძალადობის ფაქტი დადასტურებულია…“ (სოციალური მუშაკი, 
კახეთი).
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მიუხედავად ამისა, ჩანს, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციას შორის კოორდინაცია ყოველთვის სათანადოდ 
არ წარიმართება, რადგანაც სხვადასხვა პროფესიონალის როლი და პასუხისმგებლობები არ არის 
მკაფიოდ განსაზღვრული. უფრო მეტიც, პარტნიორი ორგანიზაციები   ყოველთვის კმაყოფილი არ 
არიან თანამშრომლობით.

„… როგორც კი პროცესში სოციალური მუშაკი ერთვება, ჩვენი მონაწილეობა ამით 
მთავრდება… ვეხმარებით მაშინ, როცა მათ ჩვენი დახმარება სჭირდებათ; თუ რაიმე 
ახალ ინფორმაციას ვიღებთ, ვაწვდით სოციალურ მუშაკებს, რადგანაც ვალდებული 
ვართ ვითანამშრომლოთ რეფერირების წესების შესაბამისად…“ (მანდატური, 
თბილისი);

„…მათ უნდა გააძლიერონ მონიტორინგის სისტემა… ისინი უნდა დაინტერესდნენ, 
როდესაც ბავშვი ძალიან ხშირად აცდენს გაკვეთილებს... თუ მშობლებს ბავშვი 
სკოლიდან გაჰყავთ, მათ უნდა შეამოწმონ, შეიყვანეს თუ არა ბავშვი სხვა სკოლაში… 
“ (პოლიცია, ქვემო ქართლი);

სოციალურმა მუშაკებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ უბნის პოლიცია უფრო მეტად, რეგულარულად და 
სისტემატიურად მონაწილეობდეს მონიტორინგის პროცესში:

„… ისინი [პოლიციელები] შეიძლება თან გვახლდნენ, მაგრამ მათ არ იციან საკუთარი 
პასუხისმგებლობები და არ ესმით მონიტორინგის პროცესის მნიშვნელობა“ 
(სოციალური მუშაკი, აჭარა);

„... გვქონდა ერთი შემთხვევა, როდესაც პოლიციამ არა მხოლოდ უარი თქვა 
მონიტორინგის ჩატარებაზე, არამედ აგრეთვე უგულებელყო ჩვენი ოფიციალური 
წერილობითი თხოვნა მოეწოდებინა ინფორმაცია ოჯახის შესახებ…“ (სოციალური 
მუშაკი, ქვემო ქართლი);

„....გვქონდა შემთხვევა, როდესაც პოლიციის თანამშრომელი უფლებამოსილი 
იყო  დაკვირვება ეწარმოებინა ოჯახზე 2 წლის განმავლობაში, მანამდე, სანამ ჩვენ 
ინფორმაციას მივიღებდით სკოლიდან, რაც მას შემდეგ მოხდა, რაც მდგომარეობა 
კიდევ უფრო დამძიმდა და საშინელებები დატრიალდა…“ (სოციალური მუშაკი, 
თბილისი).

აღსანიშნავია, რომ მოქმედების ეფექტიანობასთან დაკავშირებით თავად სოციალური მუშაკებიც 
ხშირად იმსახურებენ კრიტიკას:

„... სოციალური მუშაკები პროცესს უნდა უძღვებოდნენ, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, 
რომ მათი მოქმედებები  არ არის ხოლმე დროული… ისინი უფრო პროაქტიული და 
ნაკლებად ბიუროკრატიული უნდა იყვნენ … ისინი მიიჩნევენ, რომ მათი მხრიდან 
საკმარისია მხოლოდ ფორმების შევსება, გარკვეული პუნქტების შემოწმება და 
გაგზავნა …“ (პოლიცია, თბილისი);

„… ისინი უნდა დადიოდნენ ოჯახებში და ამ ოჯახების მეზობლებთან კვირაში 
ერთხელ/თვეში ორჯერ, სიტუაციის მიხედვით, და საქმის დახურვამდე სიტუაციას 
ორჯერ მაინც უნდა ამოწმებდნენ…“ (პოლიცია, თბილისი). 

კვლევის შედეგებით გამოჩნდა, რომ პროფესიონალებმა იციან, როგორ უნდა იქცეოდნენ შემთხვევაზე 
მუშაობისას, თუმცა აღმოჩნდა პროცედურებში გაურკვევლობაც. ამასთან უნდა ითქვას, რომ 
გამოვლენილი პრობლემები ძირითადად უკავშირდება ოჯახებთან და ბავშვებთან  მუშაობის 
ხარისხს.  კრიტიკას უმთავრესად იმსახურებენ სოციალური მუშაკები, რომლებიც არიან საქმის 
კოორდინატორები, თუმცა უნდა ითქვას, რომ სხვა პროფესიონალებსაც ესაჭიროებათ ბავშვებთან 
და ოჯახებთან მუშაობის გაუმჯობესებული მეთოდოლოგია. აუცილებელია, რომ შესაბამისმა 
სამინისტროებმა შეიმუშაონ მეთოდოლოგიური გაიდლაინები ბავშვებთან და ოჯახებთან სამუშაოდ. 
ტრენინგის მასალების მომზადებისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს სხვადასხვა 
სააგენტოს შორის თანამშრომლობის გაძლიერებას.
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რეკომენდაციები

საქართველოში ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემას აქვს მნიშვნელოვანი, 
ძლიერი მხარეები. სამივე სამინისტროს პროფესიონალებმა უკვე დაიწყეს თანამშრომლობა ბავშვთა 
მიმართ ძალადობასთან ეფექტურად გასამკლავებლად და მათ კარგად ესმით სისტემა და საკუთარი 
როლი. გაიზარდა როგორც ძალადობის გამოვლენილი შეთხვევების, ისე მათი სისტემაში რეფერირების 
რაოდენობა.  პროფესიონალებს მიღებული 2-წლიანი გამოცდილების საფუძველზე უკვე შეუძლიათ 
კრიტიკულად შეაფასონ როგორც საკუთარი, ისე პარტნიორების მიერ ჩატარებული სამუშაო და 
გამოავლინონ გამოსასწორებელი სფეროები. გამოვლენილი წინააღმდეგობების გადასაჭრელად 
საჭიროა კომპლექსური ინტერვენციები:

ბავშვთა დაცვის რეფერალის ნორმატიული ბაზის დახვეწა - საკანონმდებლო 
და კანონქვემდებარე  ნორმატიული აქტების შექმნა/დახვეწვა და 
პროფესიონალებისთვის დეტალური პროცედურების/გაიდლაინების შემუშავება.

სამი მინისტრის 2010 წლის ბრაძანებამ საქართველოში შექმნა ბავშვთა დაცვის რეფერალის 
ზოგადი ჩარჩო. ზოგიერთმა სამინისტრომ, რეფერალის დოკუმენტის შესაბამისად, უკვე შეიმუშავა 
შიდა პორცედურები თავისი თანამშრომლებისთვის. ამასთანავე, ზოგადი საკანონმდებლო ბაზა 
დაიხვეწა და გაჩნდა მეტი გარანტიები ბავშვებთა უფლებების უკეთესად დასაცავად. თუმცა საჭიროა 
საკანონმდებლო ბაზის კიდევ უფრო დახვეწა რეფერალის ეფექტიანი შესრულებისათვის. 

ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირებისას გაურკვევლობა ხშირად იმით აიხსნება, 
რომ კანონმდებლობასა და კანონქვემდებარე აქტებში ძალადობის სხვადასხვა ფორმა  მკაფიოდ არ 
არის განსაზღვრული. ხშირად პრობლემებს იწვევს გამიჯვნა, რა არის აღმზრდელობითი მეთოდი და 
რა - ბავშვთა მიმართ ძალადობა.  იმისათვის, რომ პრაქტიკოსებს მიეწოდოთ დეტალური ნორმატიული 
ჩარჩო, აუცილებელია შესაბამისი კანონები, კანონქვემდებარე აქტები, რეფერალის პროცედურები და 
გაიდლაინები შეიცავდეს ძალადობის ყველა ფორმისა და ფიზიკური დასჯის განსაზღვრებებს.

უფრო უნდა გაძლიერდეს სოციალური მუშაკების როლი, რომ მათ შეძლონ რეფერალის პროცედურებში 
ჩართულ სხვადასხვა პროფესიონალთან თანამშრომლობით გააუმჯობესონ შემთხვევების მართვისა 
და კოორდინაციის პროცესი.

კვლევის შედეგებით წარმოჩინდა, რომ საჭიროა პროფესიონალებისათვის განკუთვნილი გაიდლაინებისა 
და რეფერალის პროცედურების დახვეწა. გარდა ამისა, საჭიროა სხვა პროფესიონალებისათვის 
განკუთვნილი გაიდლაინების შემუშავება: განათლების სამინისტროში - სკოლისა და სხვა 
საგანმანათლებლო ინსტიტუტების თანამშრომლებისათვის, ჯანდაცვის სამინისტროში - სამედიცინო 
პერსონალისთვის, დღის ცენტრების, მიმღები მშობლების და ბავშვზე ზრუნვის სხვა შესაძლო  
სამსახურების თანამშრომლებისთვის. რეფერალის პროცედურებისა და გაიდლაინების დახვეწისა  
და ახალი დოკუმენტების შექმნის პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს სხვადასხვა პროფესიონალის/
უწყების/სააგენტოს კოორდინაციით, რათა ჩამოყალიბდეს  ძალადობის თემატიკისა და ჩარევის 
უნიფიცირებული ფორმების ერთიანი ხედვა.

ამასთან, პროფესიონალებისათვის მომზადებული ყველა გაიდლინი უნდა შეიცავდეს დეტალურ 
სახელმძღვანელო ინფორმაციას ბავშვთა მიმართ ძალადობის იდენტიფიკაციის, სამუშაო 
პროცედურებისა და ტექნიკის, ასევე პროფესიონალების როლის შესახებ რეფერალის სხვადასხვა 
დონეზე (იდენტიფიკაცია, შეფასება, ჩარევა, მონიტორინგი) და მათი პროფესიული საქმიანობის 
მოწესრიგების რეგულაციებს.  

პროფესიონალებს რომ გაეზარდოთ მოხსენების, რეფერალისა და შემდგომი რეაგირების 
პასუხისმგებლობა, საჭიროა შესაბამისი ფუნქციები ჩაიდოს საკანონმდებლო ბაზასა და სამუშაოს 
აღწერილობებში. შესაბამისი უწყებისა თუ სამინისტროს რეგულაციებში ასევე მკაფიოდ უნდა იყოს 
მოცემული, რა პასუხისმგებლობა ეკისრება ამა თუ იმ მუშაკს, თუკი საჭიროებისამებრ არ მოახსენებს 
შემთხვევის შესახებ ან არ მისდევს რეფერალს. რეფერალის გაიდლაინებთან შესაბამისობა შესაძლოა 
მიებას არსებული მომსახურებების სტანდარტებსა და ბავშვზე ზრუნვის სამსახურების სალიცენზიო 
სქემებს.
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რეფერალში ჩართული პროფესიონალების კვალიფიკაციის ამაღლება

შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინსიტროს უკვე აქვთ შემუშავებული სამუშაო 
გაიდლაინები პოლიციელებისა და სოციალური მუშაკებისთვის. 

მიუხედავად ამისა, შიდა გაიდლაინების შემუშავებას/დახვეწას უნდა მოჰყვეს  პროცედურებში ჩართულ 
თანამშრომელთა ტრენინგები. კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ ტრენინგები უნდა მოიცავდეს 
როგორც ძალადობის ნიშნების იდენტფიცირების, ძალადობის სხვადასხვა ფორმისა და ბავშვის 
აღზრდის მისაღები მეთოდების თემებს, ისე ინფორმაციას იმ სპეციფიკურ როლზე, რაც ამა თუ იმ 
პროფესიონალს სხვა პროფესიონალებისაგან განსხვავებით ეკისრება რეფერალის სხვადასხვა ეტაპზე. 

უფრო მეტიც, როგორც აღმოჩნდა, თითოეული მუშაკისათვის საჭიროა დამატებითი ტრენინგების 
ჩატარება ბავშვებთან და ოჯახებთან მუშაობის ტექნიკის შესახებ, რეფერალის სხვადასხვა ეტაპზე, 
მათი როლის შესაბამისად.  

გაიდლაინების გარდა, სხვადასხვა პროფესიონალს შორის თანამშრომლობის გაზრდის მიზნით, 
საჭიროა საერთო ტრენინგების ჩატარება პოლიციელების, სოციალური მუშაკების, სამედიცინო 
პერსონალის, სკოლის თანამშრომლებისა და სხვა პროფესიის ადამიანების მონაწილეობით. 

კვალიფიკაციის ამაღლების უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად საჭიროა ძალადობის იდენტიფიკაციის, 
რეფერალის პროცედურებისა და ბავშვებთან და ოჯახებთან მუშაობის თავისებურებების შემსწავლელი 
ტრენინგები ჩართული იყოს სავალდებულო ტრენინგების კურიკულუმში.  შესაბამის სამინისტროებს 
უნდა ჰქონდეთ სტრატეგია და რესურსები, რომ საჭიროების შემთხვევაში ასეთი სახის ტრენინგების 
მომსახურება შეისყიდონ. 

სისტემის ეფექტურობისა და სენსიტიურობის გასაზრდელად რეფერალში ახალი 
მხარეების ჩართვა 

კვლევაში მონაწილე პროფესიონალებმა აღნიშნეს, რომ რეფერალში ჩართული იმ მომსახურებების/
პროფესიონალების სია, ვისაც ევალება შემთხვევებზე რეაგირება, უნდა გაიზარდოს და უნდა 
მოიცავდეს ყველა სამსახურსა და უწყებას, ვინც ბავშვებთან მუშაობს. იგულისხმება საბავშო ბაღები, 
სპეციალიზებული სპორტული და ხელოვნების სკოლები, დღის ცენტრები და ყველა ის სამსახური, ვინც 
ფსიქოსოციალურ დახმარებას უწევს ბავშვებსა და მათ ოჯახებს, მიუხედავათ მათი დაფინანსების 
წყაროებისა (იქნება ეს სახელმწიფო, მუნიციპალური, კერძო, რელიგიური ორგანიზაციისა თუ სხვა). 

ბავშვთა მიმართ ძლადობის იდენტიფიცირების და რეაგირების პროცესში სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს ეფექტურობის გასაზრდელად და რეფერალის პროცედურებში მათ გასააქტიურებლად 
საჭიროა ამ სამსახურის თანამშრომლების სამუშაოს აღწერილობაში განსაზღვრული იყოს მათი, 
როგორც ძალადობის გამომვლენის როლი, მონიტორინგის ვიზიტებისას მიმღებ ოჯახებსა და ბავშვთა 
ზრუნვის დაწესებულებებში. ამასთან, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური აგენტები 
უნდა განიხილებოდნენ, როგორც მნიშვნელოვანი რესურსი ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების 
გამოსავლენად, ვინაიდან ისინი, თავიანთი საქმიანობიდან გამომდინარე, მოიცავენ ოჯახებს მთელი 
საქართევლოს მასშტაბით. 

სკოლაში ძალადობის გამოვლენისა და რეგირების/რეფერალის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით 
მოხსენების ანგარიშვალდებულება უნდა დაეკისრო სკოლის ერთ-ერთ თანამშრომელს, რომელიც  
იქნება მომზადებული და რომლის ძირითადი მოვალეობა ექნება ძალადობის იდენტიფიცირება, 
ბავშვთან და ოჯახთან ურთიერთობის დამყარებისას დახმარება და გარე უწყებებთან/სააგენტოებთან/
სერვისებთან ურთიერთობა.  

მოსახლეობისა და პროფესიონალების ცნობიერების ამაღლება ბავშვის მიმართ 
ძალადობის (ოჯახში) საკითხებზე 

კვლევამ აჩვენა, რომ ხშირად ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე რეაგირებას  მოსახლეობა აღიქვამს 
ოჯახის საქმეებში ჩარევად. ეს სოციალური ნორმა გავლენას ახდენს იმ პროფესიულ წრეებზეც, 
რომლებიც ჩართულია რეფერალის პროცესში.  შესაბამისად, ცნობიერების ამაღლება ესაჭიროება 
არა მარტო ზოგადად მოსახლეობას, არამედ, ასევე, პროფესიონალებს. უფრო მეტიც, შესაბამისმა 
სამინისტროებმა უნდა ჩართონ ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება თავის 
ძირითად მოვალეობებში და მნიშვნელობა მიანიჭონ ინფორმაციის მიწოდებას როგორც საკუთარი 
თანამშრომლებისთვის, ისე ზოგადად მოსახლეობისთვის.  
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ბავშვთა დაცვის რეფერალის მექანიზმების გაძლიერება მოითხოვს პოლიტიკურ ნებას და რესურსებს. 
პოლიტიკური ნება, უპირველეს ყოვლისა, უნდა მოდიოდეს ჩართული სამი სამინისტროსგან და უნდა 
გამოხატავდეს მათ სურვილს, გააძლიერონ სისტემა კვლევის შედეგად მიღებული რეკომენდაციების 
გათვალისწინებით. პროცესში, საკანონმდებლო ბაზის დასახვეწად, აუცილებელია მთავრობის 
საკანონმდებლო ნაწილის ჩართვაც. ასევე  ხელმისაწვდომი უნდა იყოს რესურსები ტრენინგების 
(განსაკუთრებით, განათლების სამინისტროში), კოორდინაციისა და გაიდლაინების დასახვეწად. 
რეფერალის რაოდენობის ზრდასთან ერთად უნდა განვითარდეს სამუშო მეთეოდები და ტექნიკა, რათა 
რეაგირებაზე მზარდ მოთხოვნას ქმედითი და შედეგიანი რეაგირება მოჰყვეს.  ამაზეა დამოკიდებული 
ძალადობით დაზარალებული ბავშვების ბედი საქართველოში.



ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში 

106

დანართი 1. კვლევის მეთოდოლოგია

კვლევის დროს შესწავლილი ჯგუფები 

კვლევის თვისებრივმა კომპონენტმა მოიცვა როგორც ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) პოლიტიკის შემსრულებელი ინსტიტუტები, ისე ამ სფეროში მომუშავე არასამთავრობო 
ორგანიზაციები. 

რესპონდენტების შერჩევა 

ამ კომპონენტისათვის რესპონდენტების შესარჩევად გამოყენებული იყო საგანგებო შერჩევის მეთოდი, 
რომელსაც ხშირად მიმართავენ თვისებრივი კვლევების დროს. 

შერჩევა მოხდა იმ სამი სამინისტროს წარმომადგენლებისაგან, რომელთა პასუხისმგებლობაშიც 
შედის  ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა, ანგარიშგება, რეფერირება და მართვა. 
ესენია: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, როგორც ეს რეფერირების 
პროცედურებითაა დადგენილი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  წარმოადგენდნენ  როგორც 
მანდატურები, რომელთა მოვალეობაში შედის ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა და რეფერირება  
პოლიციისათვის და/ან  სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის, ისე  სკოლის მასწავლებლები. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოადგენდნენ  საპატრულო პოლიცია და უბნის 
ინსპექტორები, რომელთა მოვალეობაში შედის ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა, გამოძიება და 
რეფერირება სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკებისათვის.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმოადგენდნენ 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს (საჯარო სამართლის იურიდიული პორის) საშუალო დონის 
მენეჯერები და სოციალური მუშაკები, რომელთა მოვალეობაში შედის ბავშვებზე ძალადობის 
რეფერირებული შემთხვევების შეფასება, მართვა და მონიტორინგი, აგრეთვე საკონსულტაციო 
მომსახურების გაწევა და საჭიროების შესაბამისად ბავშვების უსაფრთხო ადგილას განთავსება. 

გარდა ამისა, კვლევაში წარმოდგენილი იყო კიდევ ერთი უწყება - იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შედგება მოსამართლეებისაგან, რომელთა პასუხისმგებლობაშიც შედის 
ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევაში დამცავი ორდერების გაცემა და შემაკავებელი ორდერების 
დამტკიცება.  

რესპონდენტები შერჩეული იყვნენ ოთხი რეგიონიდან:

•	 თბილისი - საქართველოს დედაქალაქი და ქვეყანაში ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ ადგილი;

•	 ქვემო ქართლი - ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებული რაიონი;

•	 აჭარა - წარმოადგენდა დასავლეთ საქართველოს (შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, ამ 
რეგიონში ოჯახური კონფლიქტების რაოდენობა ყველაზე მაღალია)

•	 კახეთი - წარმოადგენდა აღმოსავლეთ საქართველოს (ყველაზე დიდი რეგიონი აღმოსავლეთ 
საქართველოში)

ფოკუს-ჯგუფებისა და გამოკითხვებისათვის (დეტალურად აღწერილია შემდეგ თავში) რესპონდენტების 
შესარჩევად  გაეროს ბავშვთა ფონდმა წერილები დაუგზავნა შესაბამის უწყებებს (საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს) და სთხოვა გაეროს კონტრაქტორი კვლევითი 
კომპანიისათვის (ACT Research) მიეწოდებინა ოთხი რეგიონის პოტენციური რესპონდენტების სია. 
ACT დაუკავშირდა შესაბამისი უწყებების მიერ დასახელებულ პოტენციურ რესპონდენტებს. ფოკუს-
ჯგუფებსა და გამოკითხვებში მონაწილეობა მიიღეს იმ რესპონდენტებმა, რომლებიც კვლევაში 
მონაწილეობას დათანხმდნენ. 
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დროის მონაკვეთი:  ACT-ის ინტერვიუერებმა და ფასილიტატორებმა ფოკუს-ჯგუფები და 
გამოკითხვები ჩაატარეს 2012 წლის ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით. 

მონაცემთა შეგროვების ინსტრუმენტები

მონაცემთა შესაგროვებლად გამოყენებული იყო როგორც თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი კვლევის 
ინსტრუმენტები. 

დოკუმენტაციის კვლევა: რეფერირების პროცედურებთან დაკავშირებული არსებული ნორმატიული 
დოკუმენტების ანალიზი ნაკლოვანებების გამოვლენის მიზნით; დამატებით, სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული სტატისტიკური მონაცემების შესწავლა და ანალიზი 
ყველა ფორმის ძალადობის შემთხვევების რეფერირების შესახებ, რეგიონების მიხედვით (პერიოდი: 
2010 წლიდან 2012 წლის სექტემბრამდე). 

ფოკუს-ჯგუფები: ფოკუს-ჯგუფები დაიყო სამ თემატურ ჯგუფად: 1. სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს სოციალური მუშაკები, 2. სკოლების წარმომადგენლები (მასწავლებლები და მანდატურები) 
და 3. პოლიცია (საპატრულო პოლიცია/უბნის ინსპექტორები). მიზეზები, რის გამოც უპირატესობა 
მიენიჭა თემატურ და არა შერეულ ჯგუფებს, იყო შემდეგი: ა) რეფერირების სისტემის თითოეული 
მონაწილე მხარისაგან მაქსიმალური მოცულობის ინფორმაციის მიღება მათი პრაქტიკის შესახებ, 
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების ყველა ეტაპთან დაკავშირებით, ბ) 
ყოველდღიური მუშაობის პროცესში მათ წინაშე არსებული გამოწვევების იდენტიფიკაცია, როგორც 
ორგანიზაციების შიგნით, ისე სხვა ორგანიზაციებთან კოორდინაციის თვალსაზრისით. 

ჯგუფური დისკუსიები ჩატარდა თბილისში, ბათუმში, თელავსა და მარნეულში. ფოკუს-ჯგუფების 
ფასილიტატორები იყვნენ ACT-ის სპეციალისტები, რომლებმაც თითოეულ თემატურ ჯგუფში 
გამოიყენეს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ მომზადებული და გუნდთან შეთანხმებული  სხვადასხვა  
სახელმძღვანელო ინსტრუქციები.  

ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიებში მონაწილეობა მიიღო 90-მა ადამიანმა. თითოეულ ჯგუფში იყო 
დაახლოებით 4-10 რესპონდენტი. მთლიანობაში  ჩატარდა  ფოკუს-ჯგუფის 12 დისკუსია, თითოეულ 
რეგიონში სამ-სამი: 

ფოკუს-ჯგუფის 4 დისკუსია ჩატარდა სკოლების წარმომადგენლებთან (მასწავლებლების 2 ჯგუფთან 
და მანდატურების 2 ჯგუფთან); 

ფოკუს-ჯგუფის 4 დისკუსია ჩატარდა სოციალურ მუშაკებთან (სოციალური მომსახურების სააგენტო): 
1 – თბილისში და 3 – რეგიონებში; 

4 ფოკუს-ჯგუფის დისკუსია ჩატარდა პოლიციელებთან: 1 – თბილისში და 3 – რეგიონებში. 

თბილისი

- სოციალური მუშაკები (რაიონების მიხედვით): დიდუბე–ჩუღურეთი (2), ძველი თბილისი (2), ვაკე–
საბურთალო (1), ისანი–სამგორი (2), გლდანი–ნაძალადევი (1)

- მანდატურები (სკოლების მიხედვით):  საჯარო სკოლა (7), კერძო სკოლა (3)

- პოლიცია: 7

აჭარა

- სოციალური მუშაკები (ქალაქების მიხედვით): ბათუმი (4), ქობულეთი (2), შუახევი (1)

- მასწავლებლები: ბათუმის  საჯარო სკოლები (5) 

- პოლიცია (ქალაქების მიხედვით): ბათუმი (4), შუახევი (1), ქობულეთი (2), ქედა (1)
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კახეთი

- სოციალური მუშაკები (ქალაქების მიხედვით): თელავი (6), ახმეტა (1), გურჯაანი (1)

- მანდატურები: თელავის  საჯარო სკოლა (8), კოლეჯი (1) 

- პოლიცია (ქალაქების მიხედვით): ახმეტა (2), თელავი (3), გურჯაანი (1), დედოფლისწყარო (1), 
ყვარელი (1)

ქვემო ქართლი

- სოციალური მუშაკები (ქალაქების მიხედვით): მარნეული (2), ბოლნისი (1), რუსთავი (1)

- მასწავლებლები: მარნეულის საჯარო სკოლები (4), სოფლები (4)

- პოლიცია (ქალაქების მიხედვით): რუსთავი (5), გარდაბანი (1)

თბილისში ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიები ჩატარდა ACT-ის ოფისის საგანგებოდ აღჭურვილ ოთახებში, 
ხოლო რეგიონებში - მუნიციპალურ/ადმინისტრატიულ ცენტრებში. ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიები 
ჩაწერილი იყო ვიდეოზე და შემდეგ ტექსტის ჩანაწერი გააკეთა ACT-მა. მონაცემთა ანალიზი ჩაატარა 
გაეროს ბავშვთა ფონდის კონსულტანტმა. 

სტრუქტურირებული ინტერვიუ: ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიების დაწყებამდე ყველა მონაწილემ 
(პოლიციელების გარდა1) შეავსო ერთი და იგივე კითხვარი, რომელიც გამოყენებული იყო ქვეყნის 
მასშტაბით საზოგადოებრივი  აზრის გამოკითხვის2 კომპონენტში. ამ კითხვარის მიზანი იყო 
ძალადობის შესახებ ინდივიდუალური ცოდნის დონის  და დამოკიდებულების გარკვევა. მთლიანობაში 
პროფესიონალებმა შეავსეს 61 კითხვარი: აქედან 28 შეავსეს სოციალურმა მუშაკებმა, 20 - სკოლის 
მანდატურებმა, 13 - მასწავლებლებმა. შეგროვებული მონაცემები ACT-ის თანამშრომლებმა შეიყვანეს  
SPSS-ის და STATA-ს კომპიუტერულ პროგრამებში და გააანალიზა გაეროს ბავშვთა ფონდმა.

ჩაღრმავებული, ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები: ოთხივე რეგიონში ექვსი ჩაღრმავებული 
ინტერვიუ ჩატარდა სასამართლოს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დეპარტამენტების 
მოსამართლეებთან: თბილისში (3), რუსთავში (1), ბათუმსა (1) და სიღნაღში (1). ორი ინტერვიუ ჩატარდა 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს3 (SSA) იურისტებთან. ACT-ის ინტერვიუერებმა გამოკითხვები 
ჩაატარეს და გააკეთეს აუდიოჩანაწერები. ინტერვიუებში გამოყენებულ იქნა გაეროს ბავშვთა ფონდის 
მიერ შედგენილი სახელმძღვანელო ინსტრუქციები. ინტერვიუების ტექსტები მოამზადა კვლევითმა 
ორგანიზაციამ და გააანალიზა გაეროს ბავშვთა ფონდმა.

გაეროს ბავშვთა ფონდმა 7 ინტერვიუ ჩაუტარა სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშუალო 
დონის მენეჯერებს, სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებსა და ბავშვთა კეთილდღეობის 
საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლებს (მონაწილე არასამთავრობო 
ორგანიზაციებოს სია მოცემულია N2 დანართში). 

1  შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებაზე უარი განაცხადეს. 
2  „ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში – ეროვნული კვლევა არსებული ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის 
შესახებ“ - გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ იმავე პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული გამოკითხვა. კითხვარი 
ხელმისაწვდომია გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობაში. კითხვარი აგრეთვე თან ერთვის 
ზემოთაღნიშნულ კვლევას (დანართი 2).
3  www.SSA.gov.ge
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დანართი 2. გამოკითხვაში მონაწილე ექსპერტების სია 
(ორგანიზაციების მიხედვით):

•	 ჯაბა ნაჭყებია - საქართველოს ბავშვები (CoG)

•	 სალომე ნამიჭეიშვილი - საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია (GASW)

•	 ანა არღანაშვილი - სახალხო დამცველის ოფისი

•	 ლია სალარიძე, ქეთევან მარგალიტაძე - საქართველოს საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვისა ფონდი (PHF)

•	 ეკა სანებლიძე, ნინო ტვილდიანი – სოციალური მომსახურების სააგენტო 
(ცენტრალური ოფისი)

•	 მანანა კობახიძე - სოციალური მომსახურების სააგენტო, ისანი-სამგორის რაიონული 
განყოფილება
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დანართი 3. სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
სტატისტიკური მონაცემები საქართველოში ბავშვებზე 
ძალადობის შემთხვევების რეფერირების შესახებ 

კატეგორია ძალადობის მსხვერპლი 
ბავშვების რეფერირება 2009 2010 2011 2012

 იანვ.-
მარტი

აპრ.-
მაისი

ივნ.-
სექტ. სულ

N 
შემთხვევები

რეფერირების 
შემთხვევების მთლიანი 
რაოდენობა

40 90 141 57 44 36 137

ძალადობის 
დადასტურებული 
შემთხვევები 

92 31 24 18 73

სქესი 
მამრობითი  42 49 26 21 19 66

მდედრობოთი 48 60 31 23 17 71

ინფორმაციის 
მიმწოდებელი

პოლიცია  11  5 12 13 30

სკოლა/რესურს-ცენტრი 13 8 3 11

საზოგადოებრივი 
დამცველის ოფისი 4 3 1 4

მოქალაქეები 25 9 3 12 24

სახელმწიფო ზრუნვის 
სააგენტო 16 16

სოციალური 
მომსახურების ცენტრი 3 3

ანონიმური 3 3

მშობლები 3 3

სასკოლო ქსელიდან 
მიღებული ინფორმაცია 2 2

მსხვერპლი 1 1

არასამთავრობო 
ორგანიზაციები /
სხვა სამთავრობო 
ორგანიზაციები

37 19 3 5 27

ძალადობის 
ტიპი

ფიზიკური ძალადობა  33 61 9 14 8 31

ფსიქოლოგიური 
ძალადობა 53 40 5 12 11 28

უგულებელყოფა 29 23 14 11 4 29

სექსუალური ძალადობა 3 3 2 1 9 12

იძულება 6

მიტოვება 2

ოჯახური კონფლიქტი 3 3 6
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კატეგორია ძალადობის მსხვერპლი 
ბავშვების რეფერირება 2009 2010 2011 2012

 იანვ.-
მარტი

აპრ.-
მაისი

ივნ.-
სექტ. სულ

ძალადობის 
ჩამდენი

მშობელი /ოჯახის წევრი  83 106 29 35 28 92

მეზობელი 1 1 3 5

მასწავლებელი 1 1

კლასელი/თანატოლო 2 1 1

უცნობი 1 1 2

იმავე სოფლის 
მცხოვრები 5 5

ბავშვთა სახლის 
პერსონალი 5 5

რეგიონი

ქვემო ქართლი    11 1 5 17

შიდა ქართლი 3 1 4

სამცხე-ჯავახეთი 1 4 5

სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი 1 1

აჭარა 1 2 1 4

იმერეთი 4 3 2 9

რაჭა ლეჩხუმი-ქვემო 
სვანეთი 0

გურია 0

კახეთი 13 3 3 19

მცხეთა-მთიანეთი 3 7 4 14

თბილისი 19 25 16 60

ღონისძიება

ოჯახებიდან ბავშვის 
წამოყვანა   54     

მშობლის უფლებების 
შეზღუდვა 15

მშობლის უფლებების 
ჩამორთმევა 5

პოლიციის ჩართვა 
საქმეში 71





  

  
  

საქართველოში

ბავშვთა მიმართ

ძალადობა

ეროვნული კვლევა არსებული ცოდნის, 
დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის შესახებ  

ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის  
(რეფერირების) პროცედურების ანალიზი და 
მთავრობისთვის შემუშავებული რეკომენდაციები

  



ეროვნული კვლევა არსებული ცოდნის, 
დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის შესახებ  

ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის  
(რეფერირების) პროცედურების ანალიზი და 
მთავრობისთვის შემუშავებული რეკომენდაციები

  

ივლისი 2013

  
  

საქართველოში

ბავშვთა მიმართ

ძალადობა
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წინასიტყვაობა

გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში უკვე 20 წელია მჭიდროდ თანამშრომლობს 
საქართველოს მთავრობასთან და სხვა პარტნიორებთან იმისათვის, რომ საქართველოში მოგვარდეს 
ბავშვების წინაშე მდგარი  მნიშვნელოვანი პრობლემები და დაცული იყოს ბავშვთა უფლებები. ბავშვის 
დაცვა ყველანაირი ფორმის ძალადობისაგან ბავშვის ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი უფლებაა. 

ჩვენ პატივი გვაქვს წარმოვადგინოთ გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული სამუშაო - კვლევა 
„ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში“. ეს არის ორი დამოუკიდებელი, მაგრამ შინაარსობრივად 
ურთიერთდაკავშირებული კვლევა, გაერთიანებული ერთ პუბლიკაციად, სადაც ბავშვთა მიმართ 
ძალადობის საკითხები სხვადასხვა კუთხით არის გაანალიზებული. კვლევაში მონაწილეობდა 3345 
ადამიანი. 

პირველ კვლევაში, რომელსაც ეწოდება „ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში – ეროვნული 
კვლევა არსებული ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის შესახებ“, ყურადღება გამახვილებულია 
ამ საკითხის შესახებ საქართველოს ზრდასრულ მოსახლეობაში არსებული ცოდნის დონეზე; იმ 
დამოკიდებულებებზე, რომლებიც საფუძვლად უდევს ბავშვის აღზრდის გავრცელებულ მეთოდებს და 
რომლებიც თავს იჩენს ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების გამოვლენისა და მასზე რეაგირების 
პრაქტიკაში. 

მეორე კვლევაში – „ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში – ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) პროცედურების ანალიზი და მთავრობისთვის შემუშავებული რეკომენდაციები“ – 
გაანალიზებულია ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურა, რომელიც 2010 წელს ჩამოყალიბდა. 

კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობის მხრივ  საგანგაშო 
მდგომარეობაა, რადგან საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი დასაშვებად მიიჩნევს ბავშვთა 
მიმართ ძალადობას. მოსახლეობის 60 პროცენტი ფიქრობს, რომ ბავშვის აღზრდისას ძალადობრივი 
მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია, ვიდრე არაძალადობრივი მეთოდებისა. 

საზოგადოება უმეტესწილად მიიჩნევს, რომ ბავშვის მიმართ განხორციელებული ოჯახური ძალადობა 
ოჯახის შიდა საქმეა და ამ საქმეში ჩარევის წინააღმდეგია. იმ შემთხვევებში კი, როცა მოქალაქე 
ჩარევას გადაწყვეტს, მან ხშირად არც კი იცის, ვის ან როგორ მიმართოს. ბავშვებთან მომუშავე 
პროფესიონალების დიდმა უმრავლესობამ (60%), რომელთაც კანონით ევალებათ ძალადობის 
შემთხვევების გამოვლენა და მასზე რეაგირება, არ იცის ამ პასუხისმგებლობის შესახებ და ღრმად 
არიან დარწმუნებული, რომ ოჯახის საქმე ფაქიზი საკითხია და უმჯობესია ამაში არ ჩაერიონ.

მეცნიერულად დასაბუთებულია, რომ ბავშვის აღზრდის ძალადობრივი მეთოდები გამოუსწორებელ 
უარყოფით კვალს ტოვებს ბავშვზე და მოქმედებს მის შემდგომ განვითარებაზე. ყველა მშობლისთვის 
საოცნებო წარმატებული, ხალისიანი, ჯანმრთელი ბავშვების ნაცვლად ძალადობის შედეგად 
ყალიბდებიან განდგომილი, გულჩათხრობილი და ჯანმრთელობაშელახული ახალგაზრდები, 
რომლებსაც უჭირთ ცხოვრებისეულ სირთულეებთან გამკლავება და წარმატებასაც ძნელად აღწევენ.

მასწავლებლების, აღმზრდელების, ფსიქოლოგების, პოლიციელებისა თუ სოციალური მუშაკების 
მოვალეობაა დროულად ამოიცნონ ბავშვის მიმართ  ძალადობის შემთხვევები და იმოქმედონ კანონით 
გათვალისწინებული წესების შესაბამისად, რათა დაიცვან ბავშვის ინტერესები. მხოლოდ სწორი 
მეთოდებით აღზრდა მისცემს ბავშვს საშუალებას, სრულიად გამოავლინოს თავისი პოტენციალი და 
გახდეს საქართველოს აქტიური მოქალაქე და მონაწილეობა მიიღოს ქვეყნის განვითარებაში. 

კვლევამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ძალადობისგან ბავშვების დაცვის სისტემა გამართვასა და 
სრულყოფას საჭიროებს; კვლევის შედეგად კარგად გამოჩნდა  ამ სისტემის ხარვეზები და დაისახა 
მათი გამოსწორების გზებიც. ჩვენ დიდ იმედს გამოვთქვამთ, რომ მალევე მოხდება ყოველივეს 
გათვალისწინება და ამ საქმეში, რა თქმა უნდა, აქტიური პარტნიორი და მხარდამჭერი იქნება გაეროს 
ბავშვთა ფონდი. 

აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რაოდენ მნიშვნელოვანია ძალადობის მიმართ რიგითი მოქალაქეების 
დამოკიდებულებაც. ადამიანებს უნდა ესმოდეთ, რომ მათი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობაა არ 
შეაქციონ ზურგი ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებს სამეზობლოში, სანათესაოსა თუ ქუჩაში. ბავშვებს 
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საშა გრაუმანი  
გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი საქართველოში

უჭირთ საკუთარი უფლებების დაცვა და მათ სჭირდებათ გვერდში მდგომი, პასუხისმგებლობით 
განმსჭვალული ზრდასრული პიროვნება, რომელიც თავს მოვალედ ჩათვლის, დაიცვას  ბავშვის 
უფლებები. 

დაბოლოს, დიდი იმედი გვაქვს, რომ კვლევა ბევრისათვის იქნება საინტერესო და საყურადღებო და 
მისი ჯეროვნად გაანალიზება საფუძვლად დაედება კონკრეტული ცვლილებების დაწყებას. 



ტერმინების განმარტება

ბავშვი – 18 წლამდე ასაკის პირი.

ბავშვის მიმართ ძალადობის საფუძვლიანი ეჭვი – ა) ბავშვის სხეულზე არსებული დაზიანებების 
გამო ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად იკვეთება დამატებითი ფაქტორი: ბავშვი აცხადებს, რომ 
მასზე ხორციელდება ან განხორციელდა ძალადობა; ბ) ბავშვის სხეულზე არსებული დაზიანებების 
გამო ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად იკვეთება დამატებითი ფაქტორი: მოწმე აცხადებს, რომ 
იგი შეესწრო ძალადობის ფაქტს; გ) ბავშვია სხეულზე არსებული დაზიანებების გამო ჩატარებული 
გამოკითხვის შედეგად იკვეთება დამატებითი ფაქტორი: მშობელი იქცევა არაადეკვატურად, ანუ 
ბავშვის ტრავმის სიმძიმე არ შეესაბამება ტრავმის მიღების შესახებ მშობლის მონათხრობს; მშობლის 
მონათხრობის დეტალები მუდმივად იცვლება; მშობელი არაადეკვატურად რეაგირებს ბავშვის 
ტრავმაზე – ტრავმას აფასებს უფრო მსუბუქად, ვიდრე არის; არ ხდება ტრავმის მიზეზის ახსნა; დ) 
ბავშვის საეჭვო ქცევის გამო ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად იკვეთება დამატებითი ფაქტორი: 
ბავშვი აცხადებს, რომ მასზე ხორციელდება ან განხორციელდა ძალადობა; ე) ბავშვის საეჭვო ქცევის 
გამო ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად იკვეთება დამატებითი ფაქტორი: მოწმე აცხადებს, რომ იგი 
შეესწრო ძალადობის ფაქტს; ვ) ბავშვის განცხადება, რომ მასზე ხორციელდება ან განხორციელდა 
ძალადობა; ზ) მოწმის განცხადება, რომ იგი შეესწრო ძალადობის ფაქტს (ერთობლივი ბრძანება 
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ). 

ბავშვის მიტოვება – მშობლ(ებ)ის მიერ ბავშვის მიტოვება, ან მიტოვების შესახებ განცხადების 
გაკეთება, ან მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შესრულებისაგან თავის არიდება (საქართველოს 
კანონი შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ).

ბავშვის ოჯახის წევრი – ბავშვის დედა, მამა, ბებია, ბაბუა, მეუღლე, შვილი (გერი), დედინაცვალი/
მამინაცვალი, და, ძმა, მეუღლის მშობლები, სიძე, რძალი, მული, მაზლი, ყოფილი მეუღლე, 
არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირები და მათი ოჯახის წევრები, შვილობილი, მიმღები 
ოჯახი (დედობილი, მამობილი), მშვილებელი, მშვილებლის მეუღლე, ნაშვილები, მეურვე/მზრუნველი 
(ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების 
დამტკიცების შესახებ).

ბავშვთა პორნოგრაფია – ნებისმიერი ვიზუალური და აუდიომასალა, რომელშიც წარმოდგენილია 
არასრულწლოვნის მონაწილეობა ნამდვილ, შექმნილ ან კომპიუტერის მეშვეობით სიმულირებულ 
სექსუალურ სცენებში, როდესაც მომხმარებლის სექსუალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილების 
მიზნით ნაჩვენებია არასრულწლოვნის გენიტალიური ორგანოები (საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსი, მუხლი 255). 

ბავშვის უგულებელყოფა – მშობელთა ან მზრუნველ პირთა მიერ ბავშვის ფიზიკური ან ემოციური 
საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა, შესაბამისი შესაძლებლობების, ცოდნის და მომსახურების 
წვდომის არსებობის მიუხედავად (გაეროს ანგარიში მსოფლიოში ბავშვებზე ძალადობის შესახებ). 

გადაუდებელი შემთხვევა/მდგომარეობა – მდგომარეობა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ბავშვის 
ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ან შეიძლება გამოიწვიოს ბავშვის სიკვდილი ან ინვალიდობა 
(ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების 
დამტკიცების შესახებ).

დამცავი ორდერი – დამცავი ორდერი არის პირველი ინსტანციის მოსამართლის მიერ 
ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესით გამოცემული აქტი, რომლითაც განისაზღვრება 
ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის დროებითი ღონისძიებები, 
გარდა იმ შემთხვევისა, როცა არსებობს სისხლის სამართლებრივი დევნის აღძვრის საფუძველი და 
პირს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული აქვს პატიმრობა  (საქართველოს კანონი ოჯახში 
ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ).

იძულება – ბავშვის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური იძულება, თავისი სურვილის საწინააღმდეგოდ 
შეასრულოს ან არ შეასრულოს გარკვეული ქმედება (ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ).
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მკაცრი აღზრდა – დასჯის გამოყენებით აღზრდის მკაცრი სტილი, როდესაც მშობლები აიძულებენ 
ბავშვს შეასრულოს ბრძანებები მათი შრომისა და ძალისხმევის პატივისცემის ნიშნად.

მოძალადე – ოჯახის წევრი, რომელიც ახორციელებს ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ, ეკონომიკურ, 
სექსუალურ ძალადობას ან იძულებას ოჯახის სხვა წევრის მიმართ (საქართველოს კანონი ოჯახში 
ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ).

მსხვერპლი – პირი, რომელმაც  ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სექსუალური ან ეკონომიკური ძალადობა 
ან ზეწოლა განიცადა.

ოჯახური კონფლიქტი – ნებისმიერი კონფლიქტი, რომელიც ხდება ოჯახში ცოლსა და ქმარს, 
მშობლებსა და შვილებს, დებსა და ძმებს შორის ან გაფართოებული ოჯახის სხვა წევრებთან (ბებიებთან, 
ბაბუებთან, დეიდებთან, ბიძებთან და ა.შ.).

სექსუალური ძალადობა  – ბავშვთან სქესობრივი კავშირი ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან 
მსხვერპლის უმწეობის გამოყენებით; სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედება ან გარყვნილი 
ქმედება ბავშვის მონაწილეობით (ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ).

სიტყვიერი დამცირება – ბავშვის განზრახ დამცირება, უხამსი გამოთქმების გამოყენებით (გინება). 

ფიზიკური სასჯელი – ნებისმიერი სასჯელი, რომელიც ფიზიკური ძალის გამოყენებით ხორციელდება 
და მიზნად ისახავს გარკვეული ტკივილის მიყენებას ან დისკომფორტის შექმნას (ზოგადი კომენტარი 
N 8. ბავშვის უფლება დაცული იყოს ფიზიკური დასჯისაგან ან სხვა სახის სასტიკი ან ღირსების 
შემლახველი სასჯელისაგან).

ფიზიკური ძალადობა – ცემა, წამება, ჯანმრთელობის დაზიანება, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა 
ან სხვა ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს ფიზიკურ ტკივილს ან ტანჯვას; ჯანმრთელობის და 
განვითარების მდგომარეობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობა, რაც 
იწვევს ბავშვის ჯანმრთელობის დაზიანებას ან სიკვდილს (ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ ). 

ფსიქოლოგიური ძალადობა – შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა ან სხვა ისეთი მოქმედება, 
რომელიც იწვევს ბავშვის პატივისა და ღირსების შელახვას და რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას 
ბავშვის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს (ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ).

შემაკავებელი ორდერი –  შემაკავებელი ორდერი არის პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომლის 
მიერ გამოცემული აქტი, რომლითაც განისაზღვრება ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში ძალადობის 
მსხვერპლთა დაცვის დროებითი ღონისძიებები და რომელიც გამოცემიდან 24 საათის განმავლობაში 
დასამტკიცებლად წარედგინება სასამართლოს (საქართველოს კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ).

ცემა – ცემა ან სხვა სახის ძალადობა, რომელმაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია, 
მაგრამ არ გამოუწვევია ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანება (საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსი, მუხლი 125). 

ძალადობა – ბავშვის კონსტიტუციური უფლებების და თავისუფლებების დარღვევა ფიზიკური, 
ფსიქოლოგიური, სექსუალური ან ეკონომიკური ძალადობის ან ზეწოლის გზით (ერთობლივი ბრძანება 
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ).

წამება – პირისათვის, მისი ახლო ნათესავის ან მასზე მატერიალურად ან სხვაგვარად დამოკიდებული 
პირისათვის ისეთი პირობების შექმნა ან ისეთი მოპყრობა, რომელიც თავისი ხასიათით, ინტენსივობით 
ან ხანგრძლივობით იწვევს ძლიერ ფიზიკურ ტკივილს ან ფსიქიკურ, ან მორალურ ტანჯვას და 
რომლის მიზანია ინფორმაციის, მტკიცებულების ან აღიარების მიღება, პირის დაშინება, ან იძულება, 
ანდა პირის დასჯა მის ან მესამე პირის მიერ ჩადენილი ან სავარაუდოდ ჩადენილი ქმედებისათვის 
(საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 1441). 

წყევლა – მოწოდება ან ლოცვა, რომ ვიღაცას ან რაღაცას სიავე ან უბედურება დაატყდეს თავს.



ეროვნული კვლევა  
არსებული ცოდნის, დამოკიდებულებისა  
და პრაქტიკის შესახებ  
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შემაჯამებელი მიმოხილვა

ბავშვთა მიმართ ძალადობა შეიძლება მოხდეს ყველგან – როგორც მდიდარ, ისე ღარიბ ქვეყნებში, 
სოფლებსა და ქალაქებში, დიდ და პატარა ოჯახებში. ძალადობა ციკლურ ხასიათს ატარებს. 
ბავშვის მიმართ ძალადობის ციკლის დარღვევას დიდი მნიშვნელობა აქვს  სხვადასხვა თაობაში 
ამგვარი პრაქტიკის შესამცირებლად და ძალადობის მსხვერპლ მოზარდებში ქცევითი პრობლემების 
დასაძლევად.1

ჩატარებული კვლევის შედეგად შეგროვდა ინფორმაცია ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხზე ფართო 
სოზოგადოებაში არსებული ცოდნის, დამოკიდებულების, ქცევის და პრაქტიკის შესახებ. კვლევა 
რაოდენობრივი ხასიათისაა. გამოიკითხა 3345 ადამიანი 3284 ოჯახიდან, რომლებიც შეირჩა მთელი 
ქვეყნის მასშტაბით, შემთხვევითი შერჩევის მეთოდით. კვლევაში მონაწილეობდა 61 პროფესიონალი 
– სოციალური მუშაკები, მასწავლებლები და სკოლის მანდატურები.2 (ჩვენს ანგარიშში ეს ჯგუფი 
მოიხსენიება „პროფესიონალებად“). ახალგაზრდების შეხედულებების გათვალისწინების მიზნით 
თბილისში, ქუთაისსა (დასავლეთი საქართველო) და თელავში (აღმოსავლეთი საქართველო) ჩატარდა 
ჯგუფური დისკუსიები ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე. მონაწილეები ისე შეირჩა, რომ 
წარმოდგენილი ყოფილიყვნენ საზოგადოების სხვადასხვა სოციალური, ეკონომიკური და ეთნიკური 
ჯგუფები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბიჭები და გოგონები (მეთოდოლოგიის შესახებ 
უფრო დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იხ. დანართი N 1). 

ანგარიშის დასაწყისში წარმოდგენილია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა იცის საზოგადოებამ 
ბავშვთა მიმართ ძალადობის სხვადასხვა ფორმაზე, შემდეგ –  დეტალურად შესწავლილი ამ სფეროში, 
ფართო საზოგადოებაში არსებული გამოცდილება, დამოკიდებულება და აღქმა; ანგარიშის მომდევნო 
ნაწილი ეთმობა იმის მიმოხილვას, თუ როგორ აღიქვამს საზოგადოება სექსუალურ და ფსიქოლოგიურ 
ძალადობასა და უგულებელყოფას; ანგარიშში აგრეთვე შესწავლილია, თუ რამდენად მომთმენია 
საზოგადოება ძალადობის ჩამდენ პირთა მიმართ და როგორია იმის ალბათობა, რომ ადამიანები 
შეატყობინებენ (და რა გარემოებებში შეიძლება შეატყობინონ) შესაბამის ორგანოებს ძალადობის 
აქტების შესახებ, თუ ასეთი ფაქტები მათთვის ცნობილი გახდა. 

წინამდებარე კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში ფართოდაა 
მიღებული. ყოველი მეორე ქართველი მიიჩნევს, რომ დასჯის ძალადობრივი ფორმები უფრო ქმედითია, 
ვიდრე არაძალადობრივი აღმზრდელობითი მეთოდები.  უფრო ხშირად ქალები, ვიდრე კაცები, 
ფიქრობენ, რომ ბავშვის მიმართ ძალადობა  დასაშვები დისციპლინური სასჯელია. ამის გარდა, 
კვლევამ მოგვცა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საქართველოში მცხოვრები ოჯახების 
შესახებ. მოსახლეობის დიდ უმეტესობას, მათ შორის პროფესიონალებს – მასწავლებლებს, სოციალურ 
მუშაკებს და პოლიციელებს – სჯერათ, რომ ოჯახის შიდა საქმეები მხოლოდ ოჯახს ეხება და გარეშე 
პირები ამაში არ უნდა ჩაერიონ.  ეს ერთ-ერთი მთავარი დამაბრკოლებელი ფაქტორია, რომელიც ხელს 
უშლის ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და  რეფერირებას. 

კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ თუ ძალადობა შეუფერხებლად ხორციელდება და კითხვებს არ 
იწვევს, ეს კიდევ უფრო უწყობს ხელს ძალადობის მიმართ ტოლერანტობის დონის ზრდას. ბავშვთა 
მიმართ ძალადობის წილი მაღალია; კიდევ უფრო მაღალია ძალადობის მიმართ ტოლერანტობის 
დონე; ხოლო ის, რომ ადამიანებს ოჯახის შიდა საქმეებში ჩარევა არ სურთ მაშინაც კი, როდესაც 
ხდება ძალადობა, წარმოადგენს არსებული გავრცელებული პრაქტიკისა და შემწყნარებლური 
დამოკიდებულების ერთობლივ, ძლიერად გამჯდარ შედეგს. თუ ეს პრობლემა არ მოგვარდა, ვერ 
მოხერხდება ბავშვთა მთლიანი პოტენციალის განვითარება, რაც სამომავლოდ შეამცირებს ქვეყნის 
ადამიანურ კაპიტალში ამ ბავშვების წვლილს და საბოლოო ჯამში შეაფერხებს ქვეყნის განვითარებას 
და კეთილდღეობას.   

საქართველოს უახლესი ისტორია შეიძლება დაგვეხმაროს არსებული სიტუაციის გაგებაში. ვარდების 
რევოლუციამდელ პერიოდში, ფართოდ გავრცელებული კორუფციის და დანაშაულის მაღალი დონის 
დაძლევის მიზნით, ბოლო ათწლეულში, საქართველოს მთავრობამ დანერგა კონტროლის სისტემები. 
კრიმინალის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის შედეგად მკვეთრად გაიზარდა ციხეებში 

1 Reiss, Albert J.; Roth, Jeffrey A.; Miczek, Klaus A. (1993). Understanding and Preventing Violence: Social influences. Washington, 
D.C.: National Academy Press. Pages 194-195
2  სკოლის მანდატურები ფაქტობრივად არიან სკოლის მეთვალყურეები, რომლებიც პასუხს აგებენ სკოლაში დისციპლინისა 
და უსაფრთხოების საკითხებზე. საჯარო სკოლებში მანდატურების ინსტიტუტი  დაწესდა 2011 წელს, განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს ბრძანებით, სკოლაში ძალადობის მკვეთრი ზრდის ტენდენციის საპასუხოდ.
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ზრდასრული პატიმრების რიცხვი. ერთ სულ მოსახლეზე, პატიმრების რაოდენობის მიხედვით, 
საქართველო მსოფლიოში მეოთხე ადგილზე გავიდა. 2012 წელს გაირკვა, რომ ციხეებში პატიმრების 
შეურაცხყოფა და წამება ფართოდ იყო გავრცელებული. ამის გარდა, სკოლების მოსწავლეებისა 
და მასწავლებლების „კონტროლის“ მიზნით ყველა სკოლაში შეიყვანეს მანდატურები – სკოლაში 
დისციპლინაზე და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ფორმიანი მეთვალყურეები. ეჭვი არ არის, რომ 
ამ ზომების შედეგად საქართველოს ქუჩები უფრო უსაფრთხო გახდა. მაგრამ ამავე დროს ამ გზით 
შეიქმნა სახელმწიფოს მიერ სანქცირებული ძალადობისა და კონტროლის სისტემები. უდავოა, რომ 
რუსეთთან 2008 წლის სამხედრო კონფლიქტითა და გლობალური ფინანსური კრიზისით გამოწვეულ 
სოციალურ–ეკონომიკურ გაჭირვებასთან ერთად, ამ ფაქტორებმა  შეუწყო ხელი საქართველოში დღეს 
არსებული სიტუაციის ჩამოყალიბებას, მათ შორის, ოჯახურ ძალადობასაც.    

ამჟამინდელი ძალისხმევისა და ინვესტიციების გათვალისწინებით შეიძლება იმედი ვიქონიოთ, რომ 
ბავშვთა მიმართ ძალადობისადმი ტოლერანტული დამოკიდებულება შეიცვლება. საქართველოში 
მოსახლეობის 82% აცხადებს, რომ ძალადობა პრობლემაა, რომელიც უნდა აღმოიფხვრას. ეს 
წინააღმდეგობაში მოდის საზოგადოებაში გავრცელებულ მოსაზრებასთან, რომ ბავშვთა მიმართ 
ძალადობა დისციპლინური ზომაა (45%), თუმცა იმასაც ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში ამ პრობლემის 
დაძლევის ნება არსებობს.  

საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობისადმი ტოლერანტული დამოკიდებულების შესაცვლელად 
მთელი რიგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო. იმისთვის, რომ დაძლეულ იქნეს 
მოსაზრება, თითქოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის ზოგიერთი ფორმა დასაშვებია, აუცილებელია 
გატარდეს საკანონმდებლო ცვლილებები და გაიზარდოს საზოგადოების გათვითცნობიერების დონე.  
ბავშვებს და უფროსებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა მიაწოდონ სათანადო ორგანოებს ინფორმაცია 
ბავშვებზე ძალადობის ფაქტების შესახებ.  იმისთვის, რომ ამაღლდეს საზოგადოების ნდობა ბავშვთა 
დაცვის მექანიზმების მიმართ, აუცილებელია გაძლიერდეს ბავშვთა დაცვის (რეფერირების) 
სახელმწიფო სისტემა  და გაუმჯობესდეს პროფესიონალების მომზადების დონე. ოჯახში ბავშვების 
აღზრდის პოზიტიური მეთოდების ნაკლებობა მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელიც უნდა მოგვარდეს 
მშობელთა შორის ცოდნის გავრცელების, გათვითცნობიერების გაზრდის და უნარ–ჩვევების 
განვითარების გზით. 

განათლება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. რაც უფრო მაღალია პიროვნების განათლების დონე, 
მით უფრო ნაკლებადაა მოსალოდნელი, რომ მან ბავშვთა მიმართ ძალადობა  დასაშვებად მიიჩნიოს. 
თუ ძალისხმევა მიმართული იქნება იმაზე, რომ საშუალო სკოლა დაამთავროს ყველა ბავშვმა, 
განსაკუთრებით გოგონებმა, ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს ქვეყანაში ძალადობის დონეს. შეიძლება 
გადაისინჯოს სკოლის სასწავლო გეგმები, რომ ახალგაზრდებმა კარგად გააცნობიერონ ძალადობის 
არსი და შედეგები. ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ზომა იქნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით 
ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიებისა  და განხილვების ორგანიზება.

ძირითადი მიგნებების მოკლე მიმოხილვა 
1. საქართველოში იციან, თუ რა არის ძალადობა, განსაკუთრებით ფიზიკური და სექსუალური 

ძალადობის შემთხვევაში. 
მთლიანობაში, მოსახლეობას უკეთ ესმის, თუ რომელი ქმედება შეიძლება ჩაითვალოს ფიზიკურ 
ან სექსუალურ ძალადობად და შედარებით ნაკლებად შეუძლია ფსიქოლოგიური ძალადობის ან 
ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვევების იდენტიფიკაცია. 

2. ბავშვებზე ძალადობის მიმართ ტოლერანტული დამოკიდებულების წილი  მაღალია 
საქართველოში.
იმ რესპონდენტების წილი, რომლებიც ბავშვებზე ძალადობას დასაშვებად მიიჩნევენ (45%), 
უფრო მაღალია, ვიდრე იმ რესპონდენტებისა, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ბავშვობაში 
ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი იყვნენ (30%). აღმოჩნდა, რომ თუ პირმა ბავშვობაში 
ძალადობა განიცადა, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მან ბავშვის მიმართ ფიზიკური ძალადობა 
დასაშვებად მიიჩნიოს. 

3. განათლება დადებით ზემოქმედებას ახდენს პიროვნების დამოკიდებულებაზე ძალადობის 
მიმართ.
ადამიანის განათლების დონე პირდაპირ არის დაკავშირებული მის შეხედულებასთან ფიზიკური 
ძალადობის, როგორც დასჯის ფორმის მიმართ; რაც უფრო მაღალია პიროვნების განათლების 
დონე, მით უფრო ნაკლებია იმის ალბათობა, რომ მან დასაშვებად მიიჩნიოს დასჯის ფორმად 
ფიზიკური ძალადობის გამოყენება. 
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4. საქართველოში მოსახლეობის უმეტესობა ფიქრობს, რომ ოჯახში აღზრდის  მკაცრი 
დისციპლინური მეთოდების გამოყენება, არაძალადობრივ მეთოდებთან შედარებით, 
უფრო კარგ შედეგს იძლევა.
მოსახლეობის უმეტესობა ფიქრობს, რომ საქართველოში ბავშვთა მიმართ ფიზიკური 
ძალადობა პრობლემას წარმოადგენს. ამის მიუხედავად, მოსახლეობის 60% მიიჩნევს, რომ  
ოჯახში აღზრდის მკაცრი მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია, ვიდრე არაძალადობრივი 
მეთოდები. ახალგაზრდების აზრი განსხვავებულია. უმეტესობა თვლის, რომ აღზრდის 
პოზიტიური მეთოდები ძალადობრივს სჯობია. 

5. საქართველოში მოსახლეობის უმეტესობა თავშეკავებით ეკიდება იდეას, რომ 
„უფლებამოსილ ორგანოებს“ ოჯახის საქმეებში ჩარევა შეუძლიათ, მაშინაც კი, როდესაც  
ოჯახში შესაძლოა ძალადობას ჰქონდეს ადგილი.
საზოგადოების 94%–ს ესმის, რომ ბავშვისთვის საზიანოა, თუ ის ოჯახში ძალადობის მომსწრეა. 
ამის მიუხედავად, უმეტეს შემთხვევაში საზოგადოება ოჯახის „შიდა საქმეებში“ გარეშე პირთა 
ჩარევის წინააღმდეგია.

6. საქართველოში მოსახლეობის 90%–ზე მეტს არ სჯერა, რომ ბავშვებზე სექსუალური 
ძალადობის ჩამდენი პირები შეიძლება იყვნენ მშობლები ან ოჯახის წევრები. უმეტესობა 
ფიქრობს, რომ ასეთი დანაშაული შეიძლება ჩაიდინონ ნაცნობებმა, ოჯახის მეგობრებმა 
და უცხო პირებმა. 
საქართველოში საზოგადოების 42% მიიჩნევს, რომ ყველაზე დიდი ალბათობით ბავშვზე 
შესაძლო სექსუალური ძალადობის „ეჭვმიტანილები“ უცხო პირები არიან, ხოლო მეორე 
ადგილზე არიან ოჯახის მეგობრები და ნაცნობები (35%). მშობლების  მხრიდან ასეთი 
ძალადობის შესაძლებლობა დაუშვა 5%–მა, ხოლო ოჯახის სხვა წევრების მხრიდან – 10%–
მა. ეს შეხედულება ეწინააღმდეგება გლობალურად არსებულ ფაქტობრივ მონაცემებს იმის 
შესახებ, რომ ყველაზე ხშირად ასეთ დანაშაულს სჩადიან ოჯახის წევრები და ნაცნობები.3 
უფროსებისგან განსხვავებით, ბავშვები თვლიან, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობის ჩამდენი 
პირები  ყველაზე დიდი ალბათობით  არიან მშობლები.

7. საქართველოში მოსახლეობას სჯერა, რომ ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის 
ჩამდენი პირების წინააღმდეგ უნდა აღიძრას სასამართლო საქმე, ხოლო რეაბილიტაცია 
რეკომენდებულია იმათ მიმართ, ვინც ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა ჩაიდინა 
ან ბავშვის ინტერესები უგულებელყო. 
მოსახლეობის დამოკიდებულება ძალადობის ჩამდენ პირთა მიმართ განსხვავებულია იმისდა 
მიხედვით, თუ რა სახის იყო ძალადობა. მოსახლეობის  85% მიიჩნევს, რომ სექსუალური 
ძალადობის ჩამდენი პირების მიმართ უნდა აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე. ძალადობის 
სხვა ფორმის შემთხვევაში, როგორიცაა, მაგალითად, ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა 
და უგულებელყოფა, უპირატესობა ენიჭება ძალადობის ჩამდენ პირთა რეაბილიტაციას  (63-
67%).

8. საზოგადოება მიიჩნევს, რომ პოლიცია უნდა ჩაერიოს ფიზიკური და სექსუალური 
ძალადობის შემთხვევაში, ხოლო სოციალური მუშაკები უნდა რეაგირებდნენ 
ფსიქოლოგიური ძალადობის ან ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვევაში. 
ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში პოლიციის ჩარევა უფრო მიზანშეწონილია, 
ვიდრე სკოლებისა და სოციალური სამსახურებისა. სოციალური სამსახურების ჩარევას 
უპირატესობა ენიჭება ფსიქოლოგიური ძალადობის და  ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვე-
ვაში. სკოლების ჩარევა მიჩნეულია ყველაზე ნაკლებად მიზანშეწონილ მოქმედებად – ამ 
უკანასკნელ საკითხზე ასეთივე დამოკიდებულება გამოხატეს ახალგაზრდა რესპონდენტებმაც. 

9. ყოველმა მეხუთე საქართველოს მოქალაქემ არ იცის, თუ რა უნდა გააკეთოს და ვის 
მიმართოს როდესაც ძალადობის მოწმე გახდება. 
მოსახლეობის 38% ფიქრობს, რომ მეტ-ნაკლებად იცის, რა უნდა გააკეთოს საჭიროების 
შემთხვევაში.  

10. როდესაც ადამიანმა იცის, რა უნდა გააკეთოს და ვის მიმართოს ძალადობის შემთხვევაში, 
ის 80%–ზე მეტი ალბათობით განაცხადებს პრობლემის არსებობის შესახებ.

3   World Report on Violence against Children 2006, http://www.unviolencestudy.org/ 
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შესავალი

2007 წელს ჩატარდა ეროვნული კვლევა ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე. ამ კვლევის დროს 
შესწავლილ იქნა, თუ ძალადობის რა ფორმები ჭარბობს ქვეყანაში. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, 
რომ საქართველოში სხვადასხვა ფორმის  ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა განცდილი აქვს 
ბიჭების და გოგოების 80%–ს.4

ამ შედეგებზე რეაგირებისა და საქართველოში ბავშვთა დაცვის სისტემის განვითარების მიზნით 2010 
წელს მთავრობამ გამოსცა ბრძანება  ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის და რეფერირების შესახებ. 
ეს იყო სამი სამინისტროს5 – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს ერთობლივი ბრძანება. იგი მიზნად ისახავდა სათანადო კოორდინირებული 
მექანიზმების შემუშავებას ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკაციის, მსხვერპლთა 
საჭიროებების შეფასება–დაკმაყოფილებისა და სამართლიანობის დამკვიდრების მიზნით. 

ბრძანების გამოცემის შემდეგ ორი წელი გავიდა. რეფერირებული შემთხვევების რაოდენობა გაიზარდა  
40–დან 150–ზე მეტ შემთხვევამდე წელიწადში. მიუხედავად ამისა, მონაწილე მხარეები (მათ შორის 
დარგობრივი სამინისტროები, პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციები და საზოგადოების  
სხვადასხვა ჯგუფი) რეფერირების სისტემის მუშაობის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით წუხილს 
გამოთქვამენ  და სისტემის მუშაობის შესწავლის აუცილებლობაზე საუბრობენ. მათ მიერ აღნიშნულ 
პრობლემებს შორისაა კონკრეტული პროცედურების შესახებ ცოდნის ნაკლებობა, ძალადობის ნიშნების 
ამოცნობის უნარის ნაკლებობა, სუსტი კოორდინაცია მონაწილე მხარეებს შორის, მსხვერპლთა მოცვის 
დაბალი დონე და ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ბიოფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის 
საჭირო მომსახურებების ნაკლებობა. მხარეები ასევე მიიჩნევენ, რომ გარდა რეფერირების სისტემის 
შესწავლისა, საჭიროა ბავშვთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებული ცოდნის, დამოკიდებულების 
და პრაქტიკის შესწავლა, რომ საქართველოში პრობლემის გადაწყვეტისათვის საჭირო სტრატეგიის, 
პოლიტიკის და ინფორმაციის გავრცელების კამპანიები ჩამოყალიბდეს მიღებული ინფორმაციის 
საფუძველზე.

აშშ–ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და გაეროს ბავშვთა ფონდის ერთობლივი 
პროექტის – „საქართველოში ბავშვებზე ზრუნვის მომსახურებისა და სისტემების გაძლიერების“ – 
ფარგლებში, საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით, გაეროს ბავშვთა ფონდმა ორი დამატებითი 
კვლევის ჩატარება იკისრა. ესენია: ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურებთან დაკავშირებული 
თვისობრვი კვლევა და კიდევ ერთი რაოდენობრივი კვლევა  ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე 
საზოგადოებაში გავრცელებული ცოდნის, დამოკიდებულების და პრაქტიკის შესასწავლად. ეს ორივე 
კვლევა 2012 წლის ზაფხულში შესრულდა. 

წინამდებარე ანგარიშში მოცემულია როგორც ინფორმაცია რაოდენობრივი კვლევის შედეგების 
შესახებ, ისე ამ შედეგების ანალიზი. რაოდენობრივი კვლევის მიზნები იყო: 

ა. ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე ფართო საზოგადოებაში გავრცელებული ცოდნის, 
დამოკიდებულების, პრაქტიკის და ქცევების  შეფასება;

ბ. ფართო საზოგადოებისა და ბავშვებზე ზრუნვის სისტემებში მომუშავე პროფესიონალების მიერ 
„ბავშვთა დაცვის (რეფერირების) პროცედურების“ ცოდნის შეფასება. 

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილი არ არის რაოდენობრივი კვლევის შედეგად მიღებული ყველა 
მონაცემი და ანალიზი. მასში შესულია მხოლოდ ის მონაცემები, რომლებიც ავტორებმა ყველაზე 
მნიშვნელოვნად მიიჩნიეს. 

4  საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ, გაროს ბავშვთა ფონდი, 2007-2008.  
http://unicef.ge/uploads/The_National_Study_on_Violence_against_Children_in_Georgia__in_Georgian.pdf 
5  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა 
და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანება (N  152/ნ – N496 – N45/ნ) ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების შესახებ; 31 მაისი, 2010.
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ძალადობის სხვადასხვა ფორმის შესახებ  
საზოგადოებაში არსებული ცოდნა 

ძირითადი მიგნებები

•	 საქართველოში ფართო საზოგადოება სწორად განასხვავებს ბავშვთა მიმართ ძალადობის 
სხვადასხვა ფორმას. 

•	 მთლიანობაში, მოსახლეობას უკეთ ესმის, თუ რომელი ქმედება შეიძლება 
ჩაითვალოს ფიზიკურ ან  სექსუალურ ძალადობად და შედარებით ნაკლებად 
შეუძლია ფსიქოლოგიური ძალადობის ან ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვევების 
იდენტიფიკაცია. 

•	 საქართველოში საზოგადოებას ყველაზე ნაკლებად ესმის ფსიქოლოგიური ძალადობის 
არსი.

•	 ქალები და კაცები ერთნაირად ერკვევიან  ძალადობის სხვადასხვა ფორმებში.

•	  შიდა ქართლში, ქვემო ქართლსა და სამცხე–ჯავახეთში ამ სფეროში ცოდნის დონე უფრო 
დაბალია, ვიდრე ქვეყნის სხვა რეგიონებში. 

•	 მოსახლეობის 72% ფიქრობს, რომ გოგოები ზრდასრული ხდებიან 18 წლის ასაკამდე და  
60% ფიქრობს, რომ ბიჭები  ხდებიან ზრდასრული 18 წლის ასაკამდე.

იმისთვის, რომ ძალადობაზე რეაგირება მოახდინოს, ადამიანს უნდა ესმოდეს, თუ რა სახის ქმედება 
წარმოადგენს ძალადობას. მთლიანობაში საქართველოს მოსახლეობას მეტ–ნაკლებად კარგი ცოდნა 
აქვს ბავშვებზე ძალადობის ყველა ფორმის შესახებ და სწორად შეუძლია მათი განსაზღვრა.  32%–
ს ძალადობის სამი ფორმის ამოცნობა  შეუძლია. 8%–მა მხოლოდ ერთი ფორმის  ამოცნობა შეძლო 
ან საერთოდ ვერც ერთი ვერ ამოიცნო. (წარმოდგენილი იყო ძალადობის ოთხი ფორმა: ფიზიკური, 
ფსიქოლოგიური, სექსუალური ძალადობა და ინტერესების უგულებელყოფა).

გრაფიკი 1. ძალადობის სხვადასხვა ფორმის შესახებ არსებული ცოდნა

 

არ იცის ბავშვზე ძალადობის 
არც ერთი ფორმა
                2%

იცის ბავშვზე ძალადობის 
ერთ-ერთი ფორმა
             6% 

იცის ბავშვზე ძალადობის 
ორი დასახელებული ფორმა

15%

იცის ბავშვზე ძალადობის 
სამი დასახელებული ფორმა 

32%

იცის ბავშვზე ძალადობის 
ყველა დასახელებული ფორმა 

44%

ბავშვთა მიმართ ძალადობის იდენტიფიკაციის და სათანადო ორგანოებისათვის  შეტყობინების 
შესაძლებლობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწორად შეუძლია საზოგადოებას ძალადობის 
ყველა ფორმის ამოცნობა და რამდენად კარგად ესმის მას ვინ ითვლება ბავშვად და ვინ – ზრდასრულ 
პირად. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, 18 წლამდე ასაკის პირი ბავშვია. ამის მიუხედავად, 
მოსახლეობის 72% მიიჩნევს, რომ გოგოები ზრდასრული 18 წლის ასაკამდე  ხდებიან, ხოლო 60% – რომ 
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ბიჭები ხდებიან ზრდასრული 18 წლის ასაკამდე. ბიჭების და გოგონების ბავშვობის ასაკის სწორად 
დასახელება მხოლოდ 18%–მა შეძლო. 

მეტი მუშაობაა საჭირო  ძალადობის შესახებ საქართველოში საზოგადოების გათვითცნობიერების 
დონის ასამაღლებლად, განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება ფსიქოლოგიურ ძალადობას და 
ბავშვობის ასაკის სწორად განსაზღვრას (რომ 18 წლამდე ასაკის პირი ბავშვია).

„ბავშვთა დაცვის (რეფერირების) პროცედურებში ფსიქოლოგიური ძალადობა განსაზღვრულია, 
როგორც „შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა ან სხვა ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს 
ბავშვის პატივისა და ღირსების შელახვას და რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ბავშვის 
ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს“.

მოსახლეობის 64%–ს ფსიქოლოგიური ძალადობის ყველა ფორმის ამოცნობა შეუძლია. ცოდნის დონე 
უფრო დაბალია შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში (51%), აჭარასა (59%) და შიდა ქართლში (60%). 
ძალადობის ოთხი ფორმიდან საზოგადოებისათვის ყველაზე ნაკლებად გასაგებია  ფსიქოლოგიური 
ძალადობა.

გრაფიკი 2. ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმების შესახებ არსებული ცოდნა (რეგიონების მიხედვით)
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„ბავშვთა დაცვის (რეფერირების) პროცედურებში“ ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობა 
განსაზღვრულია, როგორც ცემა, წამება და ჯანმრთელობის დაზიანება“. 6 მოსახლეობის თითქმის 
90%–მა სწორად ამოიცნო ფიზიკური ძალადობის ყველა ფორმა. ძალადობის ოთხი ფორმიდან 
საზოგადოებას ყველაზე უკეთ ესმის ფიზიკური ძალადობა.

6  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა 
და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანება (N  152/ნ – N496 – N45/ნ) ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების შესახებ; 31 მაისი, 2010.

.
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გრაფიკი 3. ფიზიკური ძალადობის ფორმების შესახებ არსებული ცოდნა (რეგიონების მიხედვით) 
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იცნობენ ფსიქოლოგიური ძალადობის ყველა დასახელებულ ფორმას
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ამ კვლევის მიზნებისათვის ტერმინი ბავშვთა მიმართ „სექსუალური ძალადობა“ განმარტებულია, 
როგორც ზრდასრული პირის მიერ 16 წლამდე ასაკის პირთან სექსუალური ხასიათის შეხება, მისი 
თანხმობის გარეშე, არასრულწლოვნის იძულება გამოაჩინოს საკუთარი გენიტალური ორგანოები და 
მასთან სქესობრივი კავშირის დამყარება ძალადობით.7 მოსახლეობის 78%–მა სწორად დაასახელა 
სექსუალური ძალადობის ყველა აღნიშნული ფორმა. 

წინამდებრე ანგარიშზე მუშაობის პერიოდში „ბავშვის ინტერესების უგულებელყოფა“ საქართველოს 
კანონმდებლობაში განმარტებული არ იყო. ამ კვლევის მიზნებისათვის ჩვენ გამოვიყენეთ „მსოფლიოში 
ბავშვებზე ძალადობის შესახებ“ გაეროს ანგარიშში  (2006) მოცემული განმარტება:  „მშობელთა ან 
მზრუნველ პირთა მიერ ბავშვის ფიზიკური ან ემოციური საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა, 
შესაბამისი შესაძლებლობების, ცოდნის და მომსახურების წვდომის  არსებობის მიუხედავად“.8

საქართველოში მოსახლეობის 79%–მა აღნიშნა, რომ ბავშვის ფიზიკური ან ემოციური საჭიროებების 
დაუკმაყოფილებლობა და ბავშვის უსაფრთხოების რისკების მიმართ უყურადღებობა  წარმოადგენს 
„ბავშვის უგულებელყოფის“ ფორმებს. ამ სფეროში ცოდნის ყველაზე დაბალი დონე გამოვლინდა 
ქვემო ქართლსა (65%) და სამცხე–ჯავახეთში (75%). ცოდნის დონე დაბალი იყო აგრეთვე გურიაში, 
სამეგრელოსა  და ქვეყნის დედაქალაქ თბილისში (77%).

7  ეს განმარტება ეყრდნობა საქართველოს „ბავშვთა დაცვის (რეფერირების) პროცედურების და საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის“ დებულებებს.
8 გაეროს ანგარიში მსოფლიოში ბავშვებზე ძალადობის შესახებ, 2006 http://www.unicef.org/violencestudy/3.%20World%20
Report%20on%20Violence%20against%20Children.pdf
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გრაფიკი 4. უგულებელყოფის ფორმების შესახებ არსებული ცოდნა (რეგიონების მიხედვით)
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რესპოდენტთა გამოცდილება, დამოკიდებულება და  
აღქმა ბავშვის აღზრდის პროცესში ფიზიკური ძალადობის 
გამოყენებაზე 

ძირითადი მიგნებები

•	 საქართველოში საზოგადოების 30% აღნიშნავს, რომ ბავშვობაში მათი მშობლები 
რეგულარულად იყენებდნენ მათ მიმართ ფიზიკურ ძალას.

•	 ამჟამად საქართველოში საზოგადოების 45% ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობის 
გამოყენებას დასაშვებად მიიჩნევს და თვლის, რომ ფიზიკური დასჯის გარეშე ბავშვი 
„გაფუჭდება“. 

•	 კითხვაზე, იყენებენ ან გამოიყენებენ თუ არა ფიზიკურ დასჯას შვილების მიმართ, 
დადებითად უპასუხა ქალების 30%–მა  და კაცების 17%–მა.  

•	 საზოგადოების თითქმის 60% ფიქრობს, რომ აღზრდის მკაცრი მეთოდები 
არაძალადობრივზე უფრო ეფექტიანია.

•	 განათლების დონე პირდაპირ უკავშირდება იმას, თუ რამდენად მისაღებია 
ადამიანისთვის ფიზიკური ძალადობა, როგორც დასჯის ფორმა.

•	 საზოგადოების  82% თვლის, რომ საქართველოში ფიზიკური ძალადობა პრობლემას 
წარმოადგენს, ხოლო თითქმის 40% პრობლემას სერიოზულად მიიჩნევს. ეს 
წინააღმდეგობაში მოდის საზოგადოების ტოლერანტულ დამოკიდებულებასთან ბავშვთა 
ფიზიკური დასჯის მიმართ.

ბავშვობაში მიღებული გამოცდილება განსაზღვრავს, თუ როგორ ადამიანად ჩამოვყალიბდებით. თუ 
ბავშვი ფიზიკურ ძალადობას განიცდის, არსებობს მეტი ალბათობა, რომ ზრდასრულ ასაკში თავადაც 
ჩაიდინოს ძალადობა სხვების მიმართ.9 ამ პრობლემის გადასაწყვეტად მნიშვნელოვანია კარგად იყოს 
გაგებული მისი მასშტაბურობა; ამისთვის აუცილებელია ზრდასრული მოსახლეობის გამოკითხვის 
გზით დადგინდეს, თუ მოსახლეობის რა წილი იყო ბავშვობაში ძალადობის მსხვერპლი; აგრეთვე 
საჭიროა საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა ფიზიკურ ძალადობის შესახებ.

კვლევის შედეგები საგანგაშოა. საქართველოში საზოგადოების 30% აღნიშნავს, რომ მშობლები მათ 
მიმართ ფიზიკურ ძალას იყენებდნენ (რეალური რიცხვი შეიძლება უფრო მაღალი იყოს, ვინაიდან ამ 
კითხვაზე პასუხის გაცემისას ზოგიერთი რესპონდენტი ცდილობს დამალოს, რომ მას ბავშვობაში 
სცემდნენ). მშობლების მხრიდან ბავშვობაში ფიზიკური ძალადობის ფაქტს მეტი მამაკაცი აღნიშნავს 
(34%), ვიდრე ქალი (26%). 

ცხრილი 1. ბავშვობაში ფიზიკური დასჯის გამოცდილება (სქესის მიხედვით)

სქესი ხშირად განუცდია 
ფიზიკური დასჯა

ზოგჯერ განუცდია 
ფიზიკური დასჯა

არასდროს  განუცდია 
ფიზიკური დასჯა

ქალი 0.6% 25.6% 73.8%

კაცი 0.4% 34.5% 65.1%

სულ  0.5% 29.7% 69.8%

როდესაც ალფა დონე უდრის .01, რესპოდენტის სქესი მნიშვნელოვანი ფაქტორი აღმოჩნდა  
F(2.00, 6596.98)=8.3032, P=0.0003

9   გაეროს ანგარიში მსოფლიოში ბავშვებზე ძალადობის შესახებ, 2006 გვ. 66  
http://www.unicef.org/violencestudy/3.%20World%20Report%20on%20Violence%20against%20Children.pdf



ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში 

20

რეგიონების მიხედვით მონაცემები საკმაოდ არაერთგვაროვანია. იმ რესპონდენტების რიცხვი, 
რომლებმაც განაცხადეს, რომ ბავშვობაში მშობლები მათ მიმართ ფიზიკურ ძალადობას იყენებდნენ, 
ყველაზე მაღალი აღმოჩნდა ქვემო ქართლსა (43%) და კახეთში (33%).

გრაფიკი 5. ბავშვობაში მიღებული ფიზიკური დასჯის გამოცდილება 
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ამჟამად საქართველოში საზოგადოების 45 პროცენტს ბავშვების მიმართ ფიზიკური ძალადობა 
დასაშვებად მიაჩნია და თვლის, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ბავშვი „გაფუჭდება“. თუ ადამიანს 
ბავშვობაში ძალადობა განუცდია, არსებობს მეტი ალბათობა, რომ მან ძალადობა დასაშვებად 
მიიჩნიოს. იმ პირებს შორის, ვისაც ბავშვობაში ფიზიკური ძალადობა გადაუტანია, თითქმის 60% 
აცხადებს, რომ ფიზიკური დისციპლინური დასჯა დასაშვებია. საზოგადოების იმ 66 პროცენტიდან, 
ვისაც ბავშვობაში ფიზიკური ძალადობა განუცდია,  40% ფიქრობს, რომ დასაშვებია ბავშვების მიმართ 
ფიზიკური დისციპლინური სასჯელის გამოყენება.  

ცხრილი 2. ბავშვობაში განცდილი ფიზიკური დასჯა და დამოკიდებულება  
ბავშვების ფიზიკური დასჯის მიმართ 

ფიზიკური დასჯა 
დასაშვებია

ფიზიკური დასჯა 
დაუშვებელია

ხშირად განუცდია ფიზიკური დასჯა 67% 33%

ზოგჯერ განუცდია ფიზიკური დასჯა 58% 42%

არასდროს  განუცდია ფიზიკური დასჯა 39% 61%

სულ 45% 55%

როდესაც ალფა დონე უდრის  .01, ადრე განცდილი ფიზიკური ძალადობის ეფექტი სტატისტიკურად 
მნიშვნელოვანი რიცხვი იყო F(1.87, 6190.68)=31.7537, P = 0.0000

ცხრილი N 2 გვიჩვენებს, რომ საქართველოში ფიზიკური ძალადობა ციკლურ ხასიათს ატარებს. თუ 
ბავშვი ძალადობას განიცდის, ალბათობა იმისა, რომ მან ფიზიკური დასჯა დაშვებულ ზომად მიიჩნიოს, 
ორჯერ უფრო მაღალია. 

მთლიანობაში იმ რესპონდენტების რიცხვი, რომლებიც ბავშვთა მიმართ ფიზიკურ ძალადობას 
დასაშვებად მიიჩნევენ, უფრო მაღალია, ვიდრე იმ რესპონდენტებისა, რომლებიც აცხადებენ, 
რომ ბავშვობაში ფიზიკური ძალადობა განიცადეს. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვების მიმართ ძალადობა 
სოციალურად დაშვებული პრაქტიკაა, მიუხედავად იმისა,  განიცდიდა თუ არა ადამიანი ბავშვობაში 
ძალადობას. მოსაზრება, რომ ფიზიკური ძალადობა დასჯის მისაღები ფორმაა, უფრო მეტადაა 
გავრცელებული ქალებს შორის (47%), ვიდრე კაცებში  (42%). კითხვაზე, იყენებენ ან აპირებენ თუ არა 
გამოიყენონ საკუთარი შვილების ფიზიკური დასჯის მეთოდი, დადებითად უპასუხა ქალების  30%–მა 
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და კაცების 17%–მა. იმის გათვალისწინებით, რომ ბავშვების მოვლა ძირითადად ქალების ფუნქციად 
ითვლება, ეს ინფორმაცია ცხადყოფს, რომ საქართველოში ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობის 
ჩამდენი პირებიც უმეტესწილად ქალები არიან. ქალების ასეთი შეხედულებები შეიძლება იმით იყოს 
გამოწვეული, რომ ისინი არ იცნობენ არსებული პრობლემების გადაწყვეტის ალტერნატიულ მეთოდებს. 
უფრო მეტიც, ბავშვთა მიმართ ძალადობა შეიძლება უკავშირდებოდეს იმას, რომ ოჯახში თავად 
დედებიც განიცდიან ძალადობას. 2010 წელს ჩატარებულმა „საქართველოში ქალთა მიმართ ოჯახში 
ძალადობის საკითხების ეროვნულმა კვლევამ“ აჩვენა, რომ თითქმის ყოველი მეათე გათხოვილი ქალი 
ფიზიკურ ძალადობას განიცდის და ამ ქალების 34,7% სისტემატურად იღებს ფიზიკურ დაზიანებებს. 
კვლევის შედეგების საფუძველზე გაკეთდა დასკვნა, რომ ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობა 
უფრო გავრცელებულია, ვიდრე სექსუალური და ეკონომიკური.10 ასეთი მოპყრობა ზემოქმედებას 
ახდენს არა მარტო ქალებზე, არამედ ასეთ ოჯახებში მცხოვრებ ბავშვებზეც.

ცხრილი 3. ფიზიკური დასჯის პრაქტიკის გამოყენება ქალებისა და კაცების მიერ 

სქესი ხშირად იყენებს 
ფიზიკურ დასჯას

ზოგჯერ იყენებს 
ფიზიკურ დასჯას

არასდროს  იყენებს 
ფიზიკურ დასჯას

ქალი 0.2% 30% 70%

კაცი 0.0% 17% 83%

სულ 0.1% 24% 76%

როდესაც ალფა დონე უდრის  .01, რესპოდენტის სქესი ერთერთი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი ფაქტორია 
იყო F (1.77, 5833.51)=22.8704  P=0.0000

პირის განათლების დონე პირდაპირ არის დაკავშირებული მის შეხედულებასთან ფიზიკური 
ძალადობის, როგორც დასჯის ფორმის მიმართ; რაც უფრო მაღალია ადამიანის განათლების დონე, 
მით უფრო ნაკლებია იმის ალბათობა, რომ მან დასჯის ფორმად    დასაშვებად მიიჩნიოს ფიზიკური 
ძალადობის გამოყენება.

ცხრილი 4. მიღებული განათლების დონე და დამოკიდებულება ფიზიკური დასჯის მიმართ 

მიღებული განათლება 

არასრული 
საშუალო 

საშუალო ნაწილობრივი 
უმაღლესი

ბაკალავრიატი ასპირანტურა სულ

პოზიტიური 
დამოკიდებულება 
ფიზიკური დასჯის 
მიმართ 

66% 50% 44% 38% 36% 45%

ნეგატიური 
დამოკიდებულება 
ფიზიკური დასჯის 
მიმართ

34% 50% 56% 62% 64% 55%

სულ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

როდესაც ალფა დონე უდრის  .01, განათლების ეფექტი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია,  
F(3.88, 12801.31)=9.3787P =0.0000

10  „ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა საქართველოში“, თბილისი, 2010.  
http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000757/kalta.pdf 
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ოჯახში აღზრდის არაძალადობრივი მეთოდები და მშობელთა ავტორიტეტი 

იმისთვის, რომ გაგვერკვია, თუ როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება ოჯახში აღზრდის 
არაძალადობრივი მეთოდების მიმართ, რესპონდენტებს მთელი რიგი კითხვები დავუსვით. კითხვებს 
შორის იყო: რამდენად დასაშვებია, რომ ბავშვებს მშობლების ეშინოდეთ, უწყობს თუ არა ხელს მკაცრი 
აღზრდის მეთოდი ბავშვის ხასიათის გაძლიერებას და ცხოვრებისათვის მომზადებას, რა შემთხვევაში 
სწავლობს ბავშვი უკეთ – ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დასჯით თუ დადებითი მაგალითით?

შედეგები გამაოგნებელი და შემაშფოთებელი აღმოჩნდა. საზოგადოების  60% ფიქრობს, რომ ოჯახში 
აღზრდის მკაცრი მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია, ვიდრე არაძალადობრივი მეთოდები. 
სტატისტიკურად ეს მაჩვენებელი განსხვავებული აღმოჩნდა კაცებსა და ქალებში. რეგიონების 
მიხედვით, აჭარასა (70%) და სამცხე–ჯავახეთში (69%) ყველაზე მაღალია მკაცრი აღზრდის მომხრეთა 
რიცხვი.

გრაფიკი 6. სხვადასხვა რეგიონში არსებული დამოკიდებულება მშობელთა მიერ ბავშვის აღზრდის 
მეთოდების მიმართ  
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 გრაფიკი 7. სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებში არსებული დამოკიდებულება მშობელთა მიერ ბავშვის 
აღზრდის არაძალადობრივი მეთოდების მიმართ 
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საქართველოში საკმაოდ ძლიერია  პირადი ცხოვრების პატივისცემა და რწმენა, რომ ოჯახის შიდა 
საქმეებში ჩარევა არ შეიძლება. საზოგადოების 63% აღნიშნავს, რომ ბავშვი თავის მშობლებს 
ეკუთვნის და მხოლოდ მათ შეუძლიათ ბავშვთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება. 
ამ მოსაზრების მხარდამჭერთაგან ნახევარი მიიჩნევს, რომ ბავშვი ოჯახში უნდა დაჩეს მაშინაც 
კი, როდესაც ოჯახში ძალადობას აქვს ადგილი. რეგიონების მიხედვით მაჩვენებლებს შორის 
მნიშვნელოვანი განსხვავებები დაფიქსირდა. დედაქალაქში მოსახლეობის 69% ფიქრობს, რომ ბავშვთან 
დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება მხოლოდ მშობლებს შეუძლიათ. მაჩვენებელი ყველაზე 
დაბალია მცხეთა–მთიანეთსა (44%) და შიდა ქართლში (37%). ზოგადი ტენდენციის მიხედვით, ამ 
მოსაზრების მხარდამჭერთა რიცხვი რეგიონებში უფრო დაბალია, ვიდრე თბილისში. ასეთი ტენდენცია 
ნაწილობრივ იმითაც შეიძლება აიხსნას, რომ საქართველოს რეგიონებში ფართო ოჯახური კავშირები 
და მეზობლებთან ურთიერთობები უფრო ძლიერია, ვიდრე თბილისში.

გრაფიკი 8.  მოსახლეობის შეხედულებები, თუ ვინ უნდა მიიღოს ბავშვებთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილებები (რეგიონების მიხედვით) 
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ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობა - ხედავს თუ არა საზოგადოება 
პრობლემის არსებობას?

მართალია, ბევრ ადამიანს მიაჩნია, რომ დასაშვებია ოჯახში ბავშვის აღზრდის მკაცრი მეთოდების 
გამოყენება და რომ ძალადობის შემთხვევაშიც კი არ არის მიზანშეწონილი ოჯახის შიდა საქმეებში 
ჩარევა, მაგრამ საქართველოში გავრცელებული საზოგადოებრივი აზრის მიხედვით, ფიზიკური 
ძალადობა წარმოადგენს პრობლემას, რომელიც უნდა გადაიჭრას. 

გრაფიკი 9. ფიზიკური ძალადობის, როგორც პრობლემის აღქმა საქართველოში

არ არის პრობლემა; 
13%

მეტ-ნაკლებად პრობლემაა; 
43%

სერიოზული პრობლემაა; 
39%

არ ვიცი; 5%

მოსახლეობის 82% ფიქრობს, რომ საქართველოში ფიზიკური ძალადობა პრობლემას წარმოადგენს და 
თითქმის 40% თვლის, რომ ეს სერიოზული პრობლემაა. ეს ეწინააღმდეგება საზოგადოებაში ფართოდ 
გავრცელებულ ტოლერანტულ დამოკიდებულებას  ფიზიკური სასჯელის, როგორც დისციპლინური 
მეთოდის მიმართ, თუმცა დასტურია იმისა, რომ ასეთი პრაქტიკის შეცვლის ნება არსებობს. 

საქართველოს მოსახლეობის 29% მიიჩნევს, რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე ბავშვთა მიმართ ძალადობა 
მზარდ პრობლემად იქცა.  ეს მონაცემები განსხვავებულია რეგიონების მიხედვით. ამ მოსაზრებას 
ეთანხმება შიდა ქართლის მოსახლეობის 61% , რაც ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 
მომდევნო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მიღებულ იქნა თბილისსა (37%) და რაჭა–ქვემო სვანეთის 
რაიონში  (35%). 
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ფსიქოლოგიური და სექსუალური  ძალადობისა და ბავშვთა 
უგულებელყოფის მიმართ საზოგადოებაში გავრცელებული 
დამოკიდებულება და აღქმა

ძირითადი მიგნებები

•	 მართალია, მოსახლეობის უმეტესობას (94%) ესმის, რომ ბავშვისთვის საზიანოა, თუ ის 
ოჯახში ძალადობის მომსწრეა, მაგრამ 91% ოჯახის „შიდა საქმეებში“ გარეშე პირთა 
ჩარევის წინააღმდეგია.

•	 საქართველოს მოსახლეობის 75% მიიჩნევს, რომ ბავშვთა მიმართ ფსიქოლოგიური 
ძალადობა ქვეყანაში პრობლემას წარმოადგენს. 

•	 საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 80% ფიქრობს, რომ ბავშვთა მიმართ სექსუალური 
ძალადობა ქვეყანაში პრობლემას წარმოადგენს. მათგან ყოველი მესამე ამას სერიოზულ 
პრობლემად მიიჩნევს.

•	 საქართველოს მოსახლეობის 42%–ის აზრით,  ყველაზე დიდი ალბათობით,  ბავშვზე 
შესაძლო სექსუალურ ძალადობაში „ეჭვმიტანილები“ არიან უცხო პირები, ხოლო მეორე 
ადგილზე არიან ოჯახის მეგობრები და ნაცნობები (35%).

•	 რესპონდენტების თითქმის 30%–ს სჯერა, რომ ზოგჯერ ქალები თვალს ხუჭავენ, როდესაც 
მათი პარტნიორები სექსუალურ კონტაქტს ამყარებენ მათ ბავშვებთან.  

მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოება კარგად ერკვევა ფიზიკური ძალადობის საკითხებში, 
სექსუალური ძალადობა და ბავშვის ინტერესების უგულებელყოფა ხშირად ტაბუდადებული ან 
ნაკლებად გაცნობიერებული თემებია. ძალადობის ამ ფორმებთან მიმართებით საზოგადოების 
ინფორმირების და აღქმის გაგება მნიშვნელოვანია, რადგან ხშირად ჯეროვნად არ არის შეფასებული 
მათი გავრცელება და ბავშვებზე ზემოქმედება. 

მოსახლეობის 76% მიიჩნევს, რომ ბავშვთა ინტერესების უგულებელყოფა საქართველოში  
წარმოადგენს პრობლემას. ბავშვთა ინტერესების უგულებელყოფას ქალები მეტი ალბათობით 
აღიქვამენ პრობლემად, ვიდრე კაცები (კითხვარში მოცემული იყო ბავშვთა ინტერესების 
უგულებელყოფის მაგალითები: არ უტარდებათ რეგულარული სამედიცინო შემოწმება, დარღვეულია 
ჰიგიენის წესები, უყურადღებობაა ბავშვის ჩაცმულობის მიმართ,  ბავშვს ხშირად  ოჯახური მიზეზების 
გამო არ უშვებენ სკოლაში). ინტერვიუების დროს მოსახლეობის 79%–მა სწორად ამოიცნო ბავშვის 
ინტერესების უგულებელყოფის ყველა ფორმა. განსხვავებები არ დაფიქსირდა არც ქალებისა და 
კაცების მაჩვენებლებს შორის და არც სოფლისა და ქალაქის მოსახლეობის მაჩვენებლებს შორის; 
თუმცა ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში ცოდნის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად უფრო დაბალი 
აღმოჩნდა დანარჩენ მოსახლეობასთან შედარებით:  აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში – 42%, ხოლო 
სომხურ მოსახლეობაში – 31%.
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გრაფიკი 10. ბავშვთა უგულებელყოფის სხვადასხვა ფორმის შესახებ არსებული ცოდნა  
(ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით) 

42%

31%

19% 17%

58%

69%

81% 83%
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100%

აზერი სომეხი ქართველი სხვა

არ იციან უგულველყოფის სხვადასხვა ფორმის შესახებ

იციან უგულველყოფის ყველა დასახელებული ფორმის შესახებ

საქართველოს მოსახლეობის 75% მიიჩნევს, რომ ბავშვთა მიმართ ფსიქოლოგიური ძალადობა 
საქართველოში წარმოადგენს პრობლემას. ამავე დროს, მოსახლეობის 64%–მა სწორად ვერ ამოიცნო 
ფსიქოლოგიური ძალადობის ყველა ფორმა. მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის უმეტესობას (94%) 
ესმის, რომ ბავშვისთვის საზიანოა, თუ ის ოჯახში ძალადობის მომსწრეა, უმრავლესობა (91%) ფიქრობს, 
რომ  ამ შემთხვევაში უმოქმედობა დასაშვებია. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს იმით, რომ ოჯახის შიდა 
საქმეებში ჩაურევლობა ნორმალურ პრაქტიკად ითვლება. უფრო მეტიც, ხშირად „პროფესიონალებიც“11 
კი უმოქმედობას იჩენენ ბავშვზე ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევებში. კვლევის შედეგებმა 
გვიჩვენა, რომ რესპონდენტების ნახევარზე მეტმა სწორად ამოიცნო ფსიქოლოგიური ძალადობა და მის 
მნიშვნელობას ფართო საზოგადოება სწორად აფასებს. თუმცა ხშირ შემთხვევაში არც საზოგადოება 
და არც „პროფესიონალები“ არ რეაგირებენ ადეკვატურად ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევებზე.

ცხრილი 5. საზოგადოების აზრი: ვინ უნდა ჩაერიოს ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევაში 

 ჩაურევლობა ჩარევა დასაშვებია  მხოლოდ 
ზოგიერთ სიტუაციაში 

ჩარევა დასაშვებია  ყველა 
ტიპის სიტუაციაში 

 საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები

სკოლა 77% 66% 17% 19% 6% 15%

სოციალური 
სამსახური 72% 52% 18% 26% 10% 22%

პოლიცია 90% 79% 9% 16% 1% 5%

საქართველოში მოსახლეობის 84%–მა ვერ შეძლო სექსუალური ძალადობის ყველა ფორმის სწორად 
ამოცნობა. თითქმის 80% მიიჩნევს, რომ ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობა ქვეყანაში პრობლემას 
წარმოადგენს. მათგან ყოველი მესამე ამ პრობლემას სერიოზულად მიიჩნევს. 

11  როგორც ზემოთ აღინიშნა, ჩვენს კვლევაში ტერმინი „პროფესიონალები“ მოიცავს სკოლის მასწავლებლებს, მანდატურებს 
და სოციალურ მუშაკებს.
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გრაფიკი 11. საზოგადოებრივი აზრი საქართველოში სექსუალური ძალადობის მასშტაბების შესახებ 
(რეგიონების მიხედვით)
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საქართველოს მოსახლეობის 42%–ის აზრით, ყველაზე დიდი ალბათობით, ბავშვზე შესაძლო 
სექსუალურ ძალადობაში „ეჭვმიტანილი“ არიან უცხო პირები, ხოლო მეორე ადგილზე დგანან ოჯახის 
მეგობრები და ნაცნობები (35%). მშობლების  მხრიდან ასეთი ძალადობის შესაძლებლობა დაუშვა 5%–
მა, ხოლო ოჯახის სხვა წევრების მხრიდან – 10%–მა. 

ეს შეხედულება მხოლოდ ნაწილობრივ შეესაბამება საერთაშორისო ფაქტობრივ მონაცემებს იმის 
შესახებ, თუ ვინ არიან ყველაზე ხშირად ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის ჩამდენი პირები. 
გლობალურად მოძალადეები, როგორც წესი, ბავშვს იცნობენ: შემთხვევების დაახლოებით 30% ისინი 
ბავშვის ნათესავები არიან – ყველაზე ხშირად ძმები, მამები, ბიძები ან ბიძაშვილ–მამიდაშვილები;  
შემთხვევების დაახლოებით 60% ასეთ დანაშაულს ჩადიან  სხვა ნაცნობი პირები – ოჯახის მეგობრები, 
ბავშვის მომვლელები ან მეზობლები; ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში უცხო პირები 
მხოლოდ დამნაშავეთა დაახლოებით 10%-ია.12 საქართველოში მოსახლეობა შესაძლო დამნაშავეებად 
ასახელებს ოჯახის მეგობრებს და ნაცნობებს, ფაქტობრივად საერთოდ არ აღიარებს, რომ ასეთი რამ 
შეიძლება ჩაიდინოს ოჯახის წევრმა, ხოლო „უცხო პირების“ როლი უკიდურესად გადაჭარბებულია. 

გრაფიკი 12. საზოგადოებრივი აზრი შესაძლო მოძალადეების შესახებ

0% 20% 40% 60%

ამორალური

ოჯახის სხვა წევრები

ოჯახის მეგობრები

უცხო

მშობლები

საშუალო

პროფესიონალები

მოსახლეობა

ამასთან, რესპონდენტების (როგორც ქალების, ისე კაცების) თითქმის 30%  მიიჩნევს, რომ ზოგჯერ 
ქალები თვალს ხუჭავენ, როცა მათი პარტნიორები სექსუალურად ძალადობენ ბავშვებზე ოჯახში. 
„საქართველოში ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევის“ შედეგების 
მიხედვით აღმოჩნდა, რომ ქალების 78.3% ოჯახს „საიდუმლო ადგილად“ მიიჩნევს, რომლის 

12 Julia Whealin, Ph.D. (2007-05-22). "Child Sexual Abuse". National Center for Post Traumatic Stress Disorder, US Department of 
Veterans Affairs
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შიგნითაც ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ეს არ უნდა გავიდეს ოჯახის გარეთ და არ უნდა 
გახდეს საზოგადოების მსჯელობის საგანი. კვლევამ აჩვენა, რომ ასეთი აღქმა ერთ–ერთი მთავარი 
ხელშემშლელი ფაქტორია ოჯახური ძალადობის აღმოფხვრის გზაზე.13

საზოგადოების დამოკიდებულება მოძალადეთა მიმართ 
ძალადობის ჩამდენ პირთა მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება განსხვავებულია იმის მიხედვით, 
თუ რა სახის ძალადობასთან გვაქვს საქმე. მოსახლეობის  85% მიიჩნევს, რომ სექსუალური ძალადობის 
ჩამდენი პირების მიმართ უნდა აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე. ძალადობის სხვა ფორმის 
შემთხვევაში, როგორიცაა, მაგალითად, ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა და უგულებელყოფა, 
უპირატესობა ენიჭება ძალადობის ჩამდენ პირთა რეაბილიტაციას/სამედიცინო მკურნალობას. ეს 
შედეგები ემთხვევა კვლევის სხვა შედეგებს, რომ, მაგალითად, საზოგადოება ძალადობის ყველა 
ფორმას ერთნაირად სერიოზულ დანაშაულად არ მიიჩნევს. აშკარაა, რომ სექსუალური ძალადობა 
უფრო სერიოზულ კრიმინალურ დანაშაულად ითვლება, ვიდრე ბავშვთა მიმართ ჩადენილი სხვა სახის 
ძალადობა. 

ცხრილი 6. საზოგადოებრივი აზრი სხვადასხვა ფორმის ძალადობის ჩამდენ პირთა წინააღმდეგ საჭირო 
სანქციების შესახებ 

ფიზიკური 
ძალადობა

ფსიქოლოგიური 
ძალადობა

სექსუალური 
ძალადობა

ბავშვის 
უგულებელყოფა

სასამართლო გარჩევა 36% 17% 85% 17%
რეაბილიტაცია 63% 67% 44% 64%
მშობლის უფლების 
ჩამორთმევა 53% 51% 59% 53%

 

13 „ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა საქართველოში“, თბილისი, 2010.  
http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000757/kalta.pdf
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ჩარევა – ვინ და როდის უნდა ჩაერიოს ბავშვის მიმართ 
ძალადობის შემთხვევაში?

ძირითადი მიგნებები

•	 ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში მოსახლეობის 70% და 78% 
(შესაბამისად) საჭიროდ მიიჩნევს პოლიციის ჩარევას.

•	 ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვევაში მოსახლეობის თითქმის 60% საჭიროდ მიიჩნევს 
სოციალური სამსახურების ჩარევას.

•	 კითხვაზე, „როგორ იმოქმედებთ ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტის აღმოჩენისას“, 70%–
მა განაცხადა, რომ უშუალოდ ბავშვის მშობლებს დაელაპარაკებიან. 

•	 რესპონდენტების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, განსაკუთრებით სამცხე–ჯავახეთში (45%), 
შიდა ქართლში (34%), თბილისსა  (33%) და ქვემო ქართლში (30%), განაცხადა, რომ ისინი 
ოჯახის შიდა საქმეებში არ ჩაერევიან.

•	 მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის  თითქმის 97%–ის აზრით ბავშვზე ძალადობის 
ფაქტებზე რეაგირება ვიღაცამ აუცილებლად უნდა მოახდინოს, რესპონდენტების თითქმის 
ნახევარი, პროფესიონალების ჩათვლით, მიიჩნევენ, რომ ეს არ უნდა იყოს სკოლა ან 
სოციალური სამსახურები.

•	 ანალიზი გვიჩვენებს, რომ  შანსი იმისა, რომ ვიღაცა რეაგირებას მოახდენს ბავშვზე 
ძალადობის ფაქტზე, 80 პროცენტამდე იზრდება, თუ მას ეცოდინება, ვის უნდა 
მიმართოს. ბავშვზე ძალადობის გამოვლენის შემთხვევაში სწორი მოქმედებების შესახებ 
საზოგადოების ინფორმირებულობა გადამწყვეტი ფაქტორია, რომელიც ზრდის პოლიციისა 
და სოციალური სამსახურებისთვის შეტყობინების ალბათობას.

•	 პოლიციის, სოციალური სამსახურების და სკოლის როლის ცოდნა და მათ მიმართ ნდობა 
ბავშვზე ძალადობის შესახებ შეტყობინების ალბათობას ზრდის.

•	 ოჯახში აღზრდის სასტიკი მეთოდების მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება  პოლიციისა 
და სოციალური სამსახურებისთვის ბავშვზე ძალადობის ფაქტების შეტყობინების 
ალბათობას ზრდის.

ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკაცია შეიძლება რთული აღმოჩნდეს, ვინაიდან 
„ძალადობის ერთი ნიშნის არსებობა ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ ბავშვი ოჯახში ძალადობას განიცდის, 
თუმცა ამ შემთხვევაში შესაძლოა მიზანშეწონილი იყოს სიტუაციაზე უფრო დეტალური დაკვირვება, 
თუ ასეთი ნიშნები რეგულარულად  ან სხვა ნიშნებთან კომბინაციაში ჩნდება“.14

კითხვაზე, თუ როგორ იმოქმედებენ, თუ დარწმუნებული იქნებიან, რომ ოჯახში ბავშვი ძალადობის/
უგულებელყოფის მსხვერპლია, რესპონდენტების 97%–მა განაცხადა, რომ რაიმე ზომებს მიიღებენ. 
კვლევის დროს შესწავლილ იქნა რესპონდენტთა ცოდნა იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა მოახდინოს 
რეაგირება ბავშვის მიმართ შესაძლო ძალადობის სიმპტომების გამოვლენისას.

ფიზიკური ძალადობის15 შემთხვევაში მოსახლეობის 70%–მა განაცხადა, რომ ზოგჯერ ან ყოველთვის 
რეაგირება უნდა მოახდინოს პოლიციამ, ხოლო რესპონდენტების 65% ფიქრობს, რომ საქმე აგრეთვე 
უნდა გადაეცეს სასამართლოს სამართლებრივი ზომების მისაღებად. იმის მიუხედავად, რომ 
მოსახლეობის თითქმის 97% რეაგირებას აუცილებლად მიიჩნევს, რესპონდენტების თითქმის ნახევარი 
(პროფესიონალებიც კი) ფიქრობს, რომ ეს არ არის სკოლების და  სოციალური სამსახურების საქმე. 

14  http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/signs.cfm
15  ბავშვს ეტყობა ცემის ან დაბმის ნიშნები და/ან  დაჟეჟილობა/სისხლჩაქცევები.
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ცხრილი 7. საზოგადოებრივი აზრი იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა იმოქმედოს  
ფიზიკური ძალადობის შემთხვევაში 

 
ჩაურევლობა ჩარევა მხოლოდ ზოგ 

სიტუაციაში ჩარევა ყველა სიტუაციაში 

 საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები
სკოლა 50% 28% 45% 61% 5% 11%
სოციალური 
სამსახურები

48% 32% 46% 47% 6% 21%

პოლიცია 30% 19% 66% 73% 4% 18%

სექსუალური ძალადობის16 შემთხვევაში მოსახლეობის 78% ფიქრობს, რომ რეაგირება უნდა 
მოახდინოს პოლიციამ და 85% თვლის, რომ მოძალადე უნდა დაისაჯოს კანონით. ამის მიუხედავად, 
მოსახლეობა საჭიროდ არ მიიჩნევს სხვა პროფესიონალების ჩარევას, რომლებიც ხშირად მნიშვნელოვან 
როლს თამაშობენ სექსუალური ძალადობის შემთხვევების გამოვლენის, რეფერირების და შემდგომი 
მოქმედებების დროს. მოსახლეობის 59% ფიქრობს, რომ სოციალური სამსახურების ჩარევა საჭირო 
არ არის, ხოლო თითქმის 80% – რომ სკოლების ჩარევა  არ არის საჭირო.  

ცხრილი 8. საზოგადოებრივი აზრი იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა იმოქმედოს  
სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში

 ჩაურევლობა ჩარევა ყველა სიტუაციაში 
 საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები
სკოლა 76% 63% 24% 37%
სოციალური 
სამსახურები

59% 44% 41% 56%

პოლიცია 22% 20% 78% 80%

ბავშვის უგულებელყოფის17 შემთხვევაში მოსახლეობის თითქმის 60% ფიქრობს, რომ რეაგირება 
ზოგჯერ ან ყოველთვის უნდა მოახდინონ სოციალურმა სამსახურებმა. მოსახლეობის თითქმის 70% 
დარწმუნებულია, რომ პოლიციის ჩარევა საჭირო არ არის და 50%–ზე მეტი მიიჩნევს, რომ სკოლის 
ჩარევა არ არის საჭირო. აღმოჩნდა, რომ ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა ყველაზე მეტად იყო 
პროფესიონალების რაიმე სახით ჩარევის წინააღმდეგი: 63% და 61% დარწმუნებულია, რომ ბავშვის 
ინტერესების უგულებელყოფის დროს სოციალური სამსახურებისა და სკოლის (შესაბამისად) ჩარევა  
არ არის მიზანშეწონილი. ბავშვის ინტერესების უგულებელყოფის შემთხვევაში საზოგადოება 
ყველაზე საჭიროდ მიიჩნევს სოციალური სამსახურების ჩარევას და ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებს 
სხვა სამსახურებს. ამის მიუხედავად აღსანიშნავია, რომ სოციალური სამსახურების ჩარევის 60%–იანი 
მხარდაჭერა მაღალი მაჩვენებელი არ არის და იმის გათვალისწინებით, რომ პოლიციისა და სკოლის 
ჩარევას მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი უჭერს მხარს, ბავშვების ინტერესების უგულებელყოფის 
შემთხვევები შეიძლება ხშირად უყურადღებოდ დარჩეს, განსაკუთრებით – ეთნიკურ უმცირესობებთან.

ცხრილი 9. საზოგადოებრივი აზრი იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა იმოქმედოს  
ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვევაში

 ჩაურევლობა ჩარევა მხოლოდ ზოგ 
სიტუაციაში 

ჩარევა ყველა სიტუაციაში 

 საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები
სკოლა 51% 36% 46% 55% 3% 9%
სოციალური 
სამსახურები

41% 23% 55% 64% 4% 13%

პოლიცია 69% 51% 31% 48% 0% 1%

16  ზრდასრული პირის მიერ ბავშვთან სექსუალური ხასიათის შეხება, არასრულწლოვნის იძულება აჩვენოს საკუთრი 
გენიტალური ორგანოები და 16 წლამდე ასაკის პირთან  სქესობრივი კავშირის დამყარება ძალადობით.
17  როცა ბავშვი რეგულარულად არის მშიერი, დაუბანელი, მთელ დღეს ქუჩაში ატარებს, მათხოვრობს და/ან აიძულებენ 
მოუაროს და–ძმას (თვალყური ადევნოს, საჭმელი მოუმზადოს და აჭამოს, ტანსაცმელი გარეცხოს და ა.შ.).
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როდესაც საქმე ეხება რეაგირების პირად პასუხისმგებლობას, საზოგადოების  დიდ ნაწილს არ ესმის, 
თუ როგორ უნდა იმოქმედოს ძალადობის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში. მოსახლეობის 20%–მა არ 
იცის, რა უნდა გააკეთოს და ვის მიმართოს, თუ გაიგო, რომ ბავშვის მიმართ ძალადობას აქვს ადგილი. 
მოსახლეობის 38% მეტ–ნაკლებად გარკვეულია, როგორ უნდა იმოქმედოს, ხოლო 3%–მა განაცხადა, 
რომ საერთოდ არაფერს მოიმოქმედებს.  

იმ რესპონდენტებს შორის, რომლებმაც იციან, როგორი უნდა იყოს მათი რეაგირება, 70%–მა განაცხადა, 
რომ  უშუალოდ დაელაპარაკებიან მშობლებს და არა პროფესიონალებს (მასწავლებლებს, სოციალურ 
სამსახურს ან პოლიციას). რაც შეეხება სოფლისა და ქალაქის მოსახლეობის პასუხებს შორის არსებულ 
განსხვავებებს, სოფლებსა და პატარა ქალაქებში მცხოვრები რესპონდენტების გაცილებით უფრო 
დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ ძალადობის შემთხვევაში უშუალოდ მშობლებს დაელაპარაკება (74%), 
ვიდრე ქალაქში მცხოვრები რესპონდენტებისა (55%). მოსახლეობის 20%–ზე ნაკლებმა განაცხადა, 
რომ ისინი შეატყობინებენ  სკოლას და მხოლოდ  30%–მა თქვა, რომ  დაუკავშირდება სოციალურ 
სამსახურებს. ეს ნიშნავს, რომ სოფლებსა და პატარა რაიონულ ქალაქებში მცხოვრები პირები 
დაელაპარაკებიან ძალადობის ჩამდენ მშობლებს და არ მიმართავენ პროფესიონალების დახმარებას. 
დედაქალაქსა და დიდ ქალაქებში კი ძალადობის ფაქტები შეიძლება ყოველგვარი რეაგირების გარეშე 
დარჩეს, რადგანაც მოძალადე მშობლებთან საუბარს ბევრი თავს აარიდებს, პროფესიონალებისათვის 
შეტყობინების დონე კი ძალიან დაბალია.

რესპონდენტების მნიშვნელოვანი ნაწილი აცხადებს, რომ მათთვის ოჯახის შიდა საქმეებში ჩარევა 
უხერხულია მაშინაც კი, როცა ბავშვზე ძალადობას აქვს ადგილი. იმ რესპონდენტების რიცხვი, 
რომლებიც არ ჩაერევიან სხვების საქმეებში,  ყველაზე მაღალი იყო სამცხე–ჯავახეთში  (45%), შემდეგ 
– შიდა ქართლში (34%), თბილისსა (33%) და ქვემო ქართლში (30%). 

გრაფიკი 13. საზოგადოებრივი აზრი სხვა ოჯახის საქმეებში ჩარევის შესახებ (რეგიონების მიხედვით)
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თბილისის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი და შიდა ქართლის მოსახლეობის 64% აღნიშნავს, რომ 
იმისთვის, რომ ძალადობის ფაქტის შესახებ შესაბამის ორგანოებს შეატყობინონ, უნდა ჰქონდეთ 
დამატებითი დაზუსტებული ინფორმაცია ძალადობის  სიხშირისა  და სისასტიკის შესახებ. 

რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობებს, აღმოჩნდა, რომ სომეხი რესპონდენტები ნაკლები ალბათობით 
დაელაპარაკებოდნენ ბავშვის მშობლებს და ორჯერ ნაკლები ალბათობით – სოციალურ სამსახურებს 
და სკოლას, ვიდრე სხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები.

პოლიციისათვის შეტყობინების ალბათობის გასაზრდელად მნიშვნელოვანია  რეაგირების ზომების 
შესახებ საზოგადოებაში არსებული ცოდნა  – ის ალბათობას 2,5–ჯერ ზრდის. ის რესპონდენტები, 
რომლებიც ოჯახში არაძალადობრივი აღზრდის მეთოდების მომხრენი არიან, 47% მეტი ალბათობით 
შეატყობინებენ პოლიციას ძალადობის ფაქტის შესახებ. რწმენა, რომ ბავშვების პრობლემებთან 
დაკავშირებით პოლიციის ნდობა შესაძლებელია, პოლიციის ინფორმირების ალბათობას თითქმის 
40%–ით ზრდის. ამის საპირისპიროდ, რესპონდენტები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ეკლესია/რელიგიურ 
დაწესებულებები უფრო მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, სხვა რესპონდენტებთან შედარებით 30%–
ით ნაკლები ალბათობით მიაწოდებენ ინფორმაციას პოლიციას. სოფლის მოსახლეობა 20%–ით ნაკლები 
ალბათობით ჩარევს პოლიციას ბავშვზე ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში. რეგრესიის ანალიზმა აჩვენა, 
რომ უმაღლესი განათლების და სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირები სხვებთან შედარებით ნაკლები 
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ალბათობით მიმართავენ პოლიციას (შესაბამისად, 20% და 40%–ით ნაკლები). უმაღლესი განათლების 
მქონე პირები 30%–ით ნაკლები ალბათობით მიმართავენ სოციალურ მუშაკებს.  ეს შედეგები მოწმობს, 
რომ ძალადობის მიმართ ტოლერანტობასა და განათლების დონეს შორის ნეგატიური კორელაციის 
მიუხედავად, ძალადობის მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ პირი 
რეაგირებას მოახდენს შესაძლო ძალადობის შემთხვევებზე. აქედან გამომდინარე, ამ სამიზნე 
ჯგუფთან მიმართებით აუცილებელია სხვა საზომი პარამეტრების გამოყენება (უფრო დეტალური 
ინფორმაციისათვის იხ. დანართი 4, ცხრილი 10: ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში პოლიციის 
ჩართვის ალბათობა). 

მსგავსი შედეგები გამოვლინდა სოციალური მუშაკებისათვის მიმართვის ანალიზის დროსაც. ამ 
შემთხვევაშიც გადამწყვეტ როლს თამაშობს საჭირო ზომების ცოდნა. თუ ადამიანი ფიქრობს, რომ 
ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკების ჩართვა აუცილებელია, სოციალური 
მუშაკებისათვის მიმართვის ალბათობა 30%–ით იზრდება. ის პირები, ვინც ფიზიკურ დასჯას დაუშვებელ 
დისციპლინურ ზომად  მიიჩნევენ, 35% მეტი ალბათობით მიმართავენ სოციალურ მუშაკებს.

საინტერესოა, რომ ინფორმაციის მიწოდების ალბათობა 12%–ით უფრო მაღალია, თუ ადამიანები 
მიიჩნევენ, რომ  ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებზე პოლიციამ უნდა იმუშაოს და 32%–ით უფრო 
მაღალია, თუ მათ სჯერათ, რომ ძალადობისა და უგულებელყოფის მსხვერპლი ბავშვების დახმარება 
საავადმყოფოს შეუძლია. ეს შედეგები შეიძლება მიანიშნებდეს, რომ საზოგადოება სათანადოდ 
აკავშირებს ბავშვების მიმართ ძალადობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკების, პოლიციის და 
მედიცინის მუშაკების მიერ შესასრულებელ სამუშაოს; თუმცა ეს ცოდნა და კავშირები კიდევ უფრო 
უნდა გაძლიერდეს.

პოლიციის შემთხვევის მსგავსად, რწმენა, რომ ძალადობისა და უგულებელყოფის მსხვერპლი 
ბავშვების დახმარება ეკლესიას ეკისრება, მნიშვნელოვნად ამცირებს სოციალური მუშაკებისათვის 
ინფორმაციის მიწოდების ალბათობას  (უფრო დეტალური ინფორმაციისათვის იხ. დანართი 4, 
ცხრილი 11: ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკების /სოციალური სამსახურები  
ჩართვის ალბათობა).

სკოლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ალბათობა იზრდება, თუ პირი ფიზიკურ დასჯას არ მიიჩნევს 
დასაშვებ დისციპლინურ ინსტრუმენტად; ეს შედეგები სოციალური სამსახურების და პოლიციისთვის 
ინფორმაციის მიწოდების მოდელში მოცემული შედეგების მსგავსია. როგორც სხვა შედეგებმაც 
აჩვენა, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის საპასუხოდ სკოლის როლის აღიარება ზრდის 
ინფორმაციის მიწოდების ალბათობას. 

აღმოჩნდა, რომ ბავშვთა ინტერესების უგულებელყოფის ნიშნებისა და საჭირო ქმედებების ცოდნა 
ამცირებს სკოლის ჩარევის ალბათობას. ამასთან, თუ პირი მიიჩნევს, რომ ძალადობის მსხვერპლი 
ბავშვი უნდა იღებდეს დახმარებას ეკლესიისგან/რელიგიური ინსტიტუტებისგან ან სასამართლოსგან, 
სკოლისთვის ინფორმაციის მიწოდება მცირდება დაახლოებით 30%–ით. ეს შედეგები შეიძლება 
განპირობებული იყოს საქართველოში სკოლების განვითარებადი და ჯერ კიდევ ბუნდოვანი სოციალური 
ფუნქციებით. შესაძლოა დისკუსია გამოიწვიოს იმ საკითხმა, რომ ძალადობასთან დაკავშირებით 
გაცილებით სანდოდ მიიჩნევა რელიგიური ინსტიტუტები, ვიდრე სკოლა, ხოლო სასამართლოსთვის 
საყურდღებო შემთხვევები ჰგონიათ გაცილებით მწვავედ საიმისოდ, რომ სკოლამ მოაგვაროს. შედეგები 
მიუთითებს, რომ აუცილებელია გაძლიერდეს სკოლის ფუნქცია ძალადობასთან დაკავშირებით, ხოლო 
საზოგადოებამ უფრო მეტი გაიგოს იმ კონკრეტული გზების  შესახებ, რითაც სკოლის პერსონალს 
შეუძლია წვლილის შეტანა ბავშვების მიმართ ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკაციაში  (უფრო 
დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. დანართი 4, ცხრილი 12: სკოლის ჩარევის ალბათობა ბავშვთა 
მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევების საპასუხოდ).
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14-დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდების შეხედულებები 

მოზარდებთან გამართული სამი რეგიონული ჯგუფური დისკუსიის ძირითადი შედეგები 

•	 მოზარდებს გარკვეული წარმოდგენა აქვთ ძალადობის ნიშნების და ფორმების შესახებ. მათ 
სჯერათ, რომ გოგონები შეიძლება უფრო მეტად გახდნენ ძალადობის მსხვერპლი.

•	 ზრდასრული ადამიანებისგან განსხვავებით, მოზარდები მიიჩნევენ, რომ ყველაზე მეტად 
სავარაუდო მოძალადე ბავშვებზე არის მშობელი. მოზარდებმა ზრდასრულების მსგავსი 
დამოკიდებულება გამოხატეს მოძალადის მიმართ: სადამსჯელო ღონისძიებებთან ერთად 
აუცილებლად იქნა მიჩნეული სამედიცინო და ფსიქოლოგიური დახმარება.  

•	 კითხვაზე, თუ როგორ ჩაერეოდნენ ისინი ბავშვებზე ძალადობის იდენტიფიცირებულ ან 
სავარაუდო შემთხვევებში, მოზარდებმა უპასუხეს, რომ ისინი დაეხმარებოდნენ ერთმანეთს 
ან ჩარევდნენ ნათესავებს. არავის უპასუხია – „არაფერს გავაკეთებდი“ ძალადობის  ფაქტების 
ნახვის შემთხვევაში. 

•	 მოზარდებს სჯერათ, რომ  ნდობა სათანადო სახელმწიფო სამსახურების მიმართ წარმოადგენს 
წინაპირობას შესაბამისი ორგანიზაციისთვის მისამართად დახმარების საჭიროების 
შემთხვევაში. 

•	 მოზარდები ისევე, როგორც ზრდასრული ადამიანები, მკაფიოდ ვერ ხედავენ  სკოლის ან 
სოციალური სამსახურის როლს, მაგრამ აღიარებენ პოლიციის როლის მნიშვნელობას.  

ანგარიშის წინა თავებში წარმოდგენილია საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის ცოდნის, 
დამოკიდებულების და პრაქტიკის ანალიზი. კვლევის დასრულების შემდეგ ქართველი მოზარდების 
(14–დან 18 წლამდე) ცოდნის, დამოკიდებულების და პრაქტიკის შესწავლის მიზნით მოზარდებთან 
გაიმართა ჯგუფური დისკუსიები  თბილისში, ქუთაისსა (დასავლეთი საქართველო) და თელავში 
(აღმოსავლეთი საქართველო). ჯგუფების შემადგენლობა ისე შეირჩა, რომ  ყველგან ყოფილიყვნენ 
წარმოდგენილი სხვადასხვა სოციალური და ეკონომიკური ფენების, ეთნიკური წარმოშობისა და 
შეზღუდული შესაძლებლობების (მეთოდოლოგიის დეტალური აღწერა მოცემულია 1–ლ დანართში) 
მქონე ბიჭები და გოგონები.  მიუხედავად იმისა, რომ  აღნიშნული ჯგუფური დისკუსიები არ ასახავს 
მოზარდების შეხედულებებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მაინც იძლევა მნიშვნელოვან წარმოდგენას, 
თუ როგორ აღიქვამენ მოზარდები ბავშვების მიმართ ძალადობის პრობლემას. 

ცოდნა ძალადობის ფორმების შესახებ

კითხვაზე, თუ რა შედის  ბავშვების მიმართ ძალადობში, მოზარდების უმრავლესობამ დაუყოვნებლივ 
დაასახელა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა. ფიზიკური ძალადობის განსხვავებული 
ტიპები დაასახელა ყველა ჯგუფმა –  შედარებით რბილი ფორმებიდან, როგორიცაა „ძალისმიერი 
შეხება“, გაცილებით მძიმე ფორმებამდე, მაგ., „სასტიკი ცემა“. სამივე სადისკუსიო ჯგუფში ბავშვები  
ფსიქოლოგიურ ძალადობას ხსნიდნენ, როგორც მათი უფლებების ჩამორთმევას და მათი თავისუფლების 
და თვითგამოხატვის შეზღუდვას. ზოგიერთმა მოზარდმა  ძალადობის ფორმად დაასახელა იძულებითი 
შრომა: სეზონური სამუშაოები, ექსპლოატაცია, იძულებით მათხოვრობა ქუჩაში. ბავშვების მიმართ 
სექსუალური ძალადობა, როგორც ძალადობის ფორმა, დასახელდა მხოლოდ ერთხელ, თელავში. 

მსხვერპლი და მოძალადე

ყველაზე უფრო სავარაუდო მსხვერპლად სამივე ჯგუფში დაასახელეს 10–დან 16 წლამდე გოგონები, 
რადგან ისინი ბიჭებთან შედარებით სუსტები არიან და არ შეუძლიათ საკუთარი თავის დაცვა. 
მსხვერპლად „სუსტი პიროვნება“ დაასახელეს ბავშვებმა მაშინაც, როცა მათ ჰკითხეს ოჯახური 
ძალადობის შესახებ. ყველა ჯგუფმა ოჯახური ძალადობა განსაზღვრა, როგორც ოჯახის ძლიერი 
წევრის ძალადობა ოჯახის სუსტი წევრის მიმართ. ოჯახის ძლიერი წევრი ასოცირდება ოჯახის 
მამაკაც წევრთან (ხშირად მამა), რომელიც ყველა ჯგუფმა დაასახელა, როგორც ყველაზე სავარაუდო 
მოძალადე. დედები, როგორც სავარაუდო მოძალადეები, დასახელდნენ ფსიქოლოგიური ძალადობის 
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კონტექსტში: „დედები ძალადობენ ფსიქოლოგიურად, ხოლო მამები – ფიზიკურად“ (16 წლის ბიჭი 
თბილისიდან; 15 წლის ბიჭი თელავიდან).  მოძალადეებად დაასახელეს თანატოლებიც: „ბავშვები 
ხშირად დასცინიან კლასელებს, რომლებიც არ არიან კარგად ჩაცმული ან მიეკუთვნებიან დაბალ 
სოციალურ ფენას...“ (15 წლის გოგონა თელავიდან). 

მოზარდებს ასევე ჰკითხეს, თუ რა ზომები უნდა იქნეს მიღებული მოძალადეების მიმართ. პასუხები იყო 
სხვადასხვა და მოიცავდა სამედიცინო მკურნალობიდან/ფსიქოლოგიური დახმარებიდან დაწყებული 
მშობლის უფლების შეზღუდვითა და დაპატიმრებით დამთავრებული. „ჩვენ ვერ შევაჩერებთ 
ძალადობას მოძალადეებზე ძალადობით. ხშირად მოძალადეები თვითონ იყვნენ ბავშვობაში ძალადობის 
მსხვერპლი“ (18 წლის გოგონა ქუთაისიდან).

სად ხდება ძალადობა?

ყველა ბავშვმა მიუთითა სახლზე, როგორც ბავშვების მიმართ გამოვლენილი ძალადობის ყველაზე 
შესაძლო ადგილზე. სამივე ჯგუფმა ასევე დაასახელა ქუჩა, როგორც რიგით მეორე ყველაზე 
უფრო ძალადობრივი ადგილი, განსაკუთრებით – ბიჭებისთვის. მაგრამ, „სახლში ძალადობისგან 
განსხვავებით, ქუჩაში ბავშვს შეუძლია საკუთარი თავის და უფლებების დაცვა. სახლში ბავშვს არ 
შეუძლია მშობლისთვის წინააღმდეგობის გაწევა“ (17 წლის ბიჭი თბილისიდან).  კითხვაზე, აქვს თუ 
არა ძალადობის ფაქტებს ადგილი სკოლაში, მხოლოდ რამდენიმემ გასცა დადებითი პასუხი. ბავშვებმა 
განმარტეს, რომ მანდატურები ახორციელებენ მონიტორინგს სკოლაში და მასწავლებლებისაგან 
ძალზე იშვიათად მოდის ფიზიკური ძალადობა; რომ ძალადობას აქვს მხოლოდ სიტყვიერი დამცირების 
ან წყევლის ფორმა. 

ფიზიკური დასჯა, როგორც ბავშვის აღზრდის ფორმა – მკაცრი და პოზიტიური აღზრდა  

„ძალადობა ისევ ძალადობას წარმოშობს“ – 17 წლის ქუთაისელი ბიჭის ეს განცხადება სრულად აღწერს 
ჯგუფურ დისკუსიაში მონაწილე ყველა ბავშვის პოზიციას. სამივე ქალაქში მოზარდები ლაპარაკობდნენ 
ძალადობის ციკლურ ბუნებაზე. მონაწილეთა უმრავლესობა აღწერს ძალადობას, როგორც ბავშვის 
ფიზიკური და გონებრივი ჯანმრთელობის დამაზიანებელ ფაქტორს, ადამიანისა, რომელიც ზრდასრულ 
ასაკში თავადვე განახორციელებს ძალადობას საკუთარ შვილებზე“. „ძალადობრივ გარემოში 
გაზრდილი ბავშვი გახდება მკვლელი ან ტირანი“; (16 წლის გოგონა თბილისიდან). მოზარდები მკაფიოდ 
განასხვავებენ ერთმანეთისგან მკაცრ აღზრდას და ფიზიკურ დასჯას. დისციპლინის გამომუშავების 
მიზნით აღზრდის მისაღები მეთოდები მოიცავს  ისეთი საგნების გამოყენების დროებით შეზღუდვას, 
რომლებიც ბავშვებისთვის განსაკუთრებით საყვარელია (მაგ.: კომპიუტერი, მობილური ტელეფონი 
და სხვა). ყველა ფიქრობს, რომ ეს მეთოდი არა მარტო მისაღებია, არამედ სასურველიც, გარკვეულ 
„ფარგლებში“, თუ ეს ბავშვს არ აზიანებს.

ზოგიერთი მოზარდი ლაპარაკობდა ფიზიკური დასჯის დადებითი გავლენის შესახებ: „მე ასეთი კარგი 
რომ ვარ, ეს იმიტომ, რომ დედა მცემდა ბავშვობაში. ახლა გავიზარდე და მესმის ყველაფერი და დასჯას 
აღარ ვსაჭიროებ. მე არ ვბრაზდები დედაჩემზე; პირიქით –ვფიქრობ, რომ პატარა ბავშვს შეუძლებელია 
რამე გააგებინო ფიზიკური დასჯის გარეშე“ (17 წლის ბიჭი ქუთაისიდან). „მკაცრი აღზრდა ბავშვს 
ეხმარება სწორი პრიორიტეტების განსაზღვრაში“ (16 წლის გოგონა თბილისიდან). თელავში პირდაპირ 
დასმულ კითხვაზე, „გამოიყენებთ თუ არა ფიზიკურ დასჯას თქვენი შვილების მიმართ მომავალში“, 
4-მა გოგონამ 11–დან დადებითი პასუხი გასცა.

მოზარდებმა აღწერეს, თუ რა მიაჩნდათ აღზრდის დადებით მეთოდებად: 

•	 ბავშვებისთვის უფლების მიცემა მიიღონ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც გავლენას 
იქონიებს მათ ცხოვრებაზე;

•	 ბავშვებისთვის ჯიბის ფულის მიცემა ისეთი საგნების შესაძენად, რომლებიც მათ მოსწონთ;

•	 ბავშვებისთვის თავისუფლების მიცემა ისე, რომ ამან არ დააზიანოს მათი და სხვების 
უსაფრთხოება.

•	 ბავშვის მიღწევების აღიარება.

•	 ბავშვებთან დროის გატარება.
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ძალადობის შემთხვევების შესახებ შეტყობინება

კითხვაზე, ვის უნდა მიმართოს ბავშვმა, რომელიც გახდა ძალადობის მსხვერპლი, ახალგაზრდების 
უმრავლესობამ განაცხადა, რომ ბავშვი არავის ეტყვის ამის შესახებ. მხოლოდ რამდენიმემ აღნიშნა, 
რომ მიმართავენ „უახლოეს ადამიანს“. არც ერთ მოზარდს არ უხსენებია სკოლა. თბილისის 
სადისკუსიო ჯგუფში მოზარდებს დაუსვეს კონკრეტული კითხვა: „რატომ არ განიხილავთ სკოლისთვის 
შეტყობინების  შესაძლებლობას“, რაზეც ბავშვებმა განაცხადეს, რომ დახმარებას მხოლოდ იმას 
სთხოვენ, ვისაც მთლიანად ენდობიან.

კითხვაზე,  „როგორ მოიქცეოდით, თუკი შეესწრებოდით ძალადობას ბავშვის მიმართ ან გექნებოდათ 
ეჭვი ბავშვის მიმართ განხორციელებული ძალადობის შესახებ“, ფოკუს–ჯგუფის მონაწილე ბავშვების 
უმრავლესობამ ახსენა ერთმანეთის დახმარება. მხოლოდ რამდენიმემ აღნიშნა ნათესავებისთვის 
შეტყობინება, სპეციალური არასამათავრობო ორგანიზაციებისთვის მიმართვა ან კრიტიკულ 
შემთხვევებში პოლიციის გამოძახება.

კითხვაზე, რას მიიჩნევენ ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის გამართულ სისტემად, მოზარდებმა აღნიშნეს, 
რომ საჭიროა ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩამოყალიბება, 
ხოლო მოძალადეების დასასჯელად –გაცილებით უფრო მკაცრი სისტემის შემოღება. ასევე ითქვა 
ბავშვების მიმართ ძალადობის ფორმებისა და შედეგების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებისა და 
განათლების საჭიროებაზე. 
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დასკვნები
საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობა გარკვეულწილად ინფორმირებულია ბავშვების მიმართ 
ძალადობის სხვადასხვა ფორმისა  და ხასიათის შესახებ.  მოსახლეობის 44%–მა შეძლო სწორად 
განესაზღვრა ბავშვების მიმართ ძალადობის ყველა ფორმა. საზოგადოებას შეუძლია ფიზიკური 
ძალადობის  (90%), ბავშვების ინტერესების უგულებელყოფისა (79%) და სექსუალური ძალადობის 
(78%) იდენტიფიკაცია, მაგრამ ნაკლებად არის ინფორმირებული ფსიქოლოგიური ძალადობის შესახებ 
(64%). შიდა ქართლის, ქვემო ქართლისა და სამცხე–ჯავახეთის რეგიონებში გამოვლინდა ცოდნის 
შედარებით უფრო დაბალი დონე, ვიდრე სხვაგან.

მართალია, საქართველოს საზოგადოების 82%–ს სჯერა, რომ ფიზიკური ძალადობა წარმოადგენს 
პრობლემას საქართველოში, მაგრამ 60% მაინც მიიჩნევს, რომ მკაცრი აღზრდა გაცილებით ეფექტიანია, 
ვიდრე აღზრდის არაძალადობრივი მეთოდები. ქალების 30% და მამაკაცების 17% აღიარებს ბავშვების 
მიმართ ძალადობის გამოყენებას ოჯახში. ეს მაჩვენებელი თავისთავად მაღალია და მიუთითებს, რომ   
მთავარი მოძალადეები არიან ქალები. განსაკუთრებით საგანგაშოა, რომ თითქმის ყოველი მეორე ქართველი 
მიჩნევს, რომ ფიზიკური დასჯის გარეშე ბავშვი გაფუჭდება. ასეთი მაღალი მაჩვენებლები მიუთითებს, 
რომ ძალადობა ბავშვების მიმართ შესაძლოა ჩვეულებრივი პრაქტიკა იყოს მოსახლეობის გაცილებით 
დიდი რაოდენობისთვის, ვიდრე ის რიცხვია, რომელიც აღიარებს ძალის გამოყენებას ოჯახში. გათხოვილი 
ქალები,  სავარაუდოდ, უფრო ხშირად მიმართავენ ძალადობას ბავშვების მიმართ, ვიდრე სხვები.

კვლევამ საქართველოში ოჯახური ძალადობის შესახებ (2010) გამოავლინა, რომ  ქართველი ქალების 
36% ოჯახური ძალადობის მსხვერპლია. აღზრდის მკაცრი  მეთოდების მაღალი მხარდაჭერა და დიდი 
რაოდენობა იმ ქალებისა, ვინც საკუთარი შვილების მიმართ ძალადობის გამოყენებას აღიარებს, 
ცხადყოფს, რომ  საქართველოში არსებობს ძალადობის ჯაჭვი, რომელიც ძლიერდება და მისაღებია 
ყველა თაობისათვის. 

ბავშვების მიმართ სექსუალურ ძალადობას სერიოზულ პრობლემად მიიჩნევს ყოველი მესამე მოქალაქე. 
ასევე ლამის ყოველი მესამე ამბობ, რომ  ქალები შესაძლოა უყრუებდნენ საკუთარი პარტნიორების 
სექსუალური ძალადობის ფაქტს მათ შვილებთან, მათსავე ოჯახებში. 

მართალია, ფართო საზოგადოების დიდ ნაწილს (94%) ესმის, რომ ოჯახში ძალადობა უარყოფით 
გავლენას ახდენს ბავშვებზე მაშინაც კი, როდესაც ეს ძალადობა უშუალოდ ბავშვ არ ეხება, მაგრამ 
უმეტეს შემთხვევებში არ მიიჩნევენ საჭიროდ სხვების ჩარევას. 75%–ზე მეტი ფიქრობს, რომ  პოლიცია 
უნდა ჩაერიოს სექსუალური და ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებში; შედარებით ნაკლები რაოდენობა 
მიიჩნევს სოციალური მუშაკების ჩარევის საჭიროებას და ისიც, თუ ეს არ არის ფსიქოლოგიური 
ძალადობის ან ბავშვების ინტერესების უგულებელყოფის შემთხვევა. 

კითხვაზე „რას მოიმოქმედებთ, თუ გახდებით ბავშვის მიმართ ძალადობის მოწმე“, 70%–მა აღნიშნა, 
რომ ამჯობინებს უშუალოდ მიმართოს ბავშვის მშობლებს, ვიდრე მოითხოვოს  პროფესიონალების 
ჩარევა. ეს სამწუხაროა, რადგან ძალადობის ნებისმერი შემთხევის შესახებ უნდა ეცნობოს შესაბამის 
ორგანოებს. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების 80% აღნიშნავს, რომ იცის, ვის უნდა მიმართოს 
ძალადობის შემთხვევაში (პოლიცია, სკოლა, სოციალური სამსახური), მაინც ამჯობინებს ან თავად 
გაესაუბროს მშობლებს, ან არაფერი მოიმოქმედოს. საქართველოში ბევრი ადამიანისთვისაა 
გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ოჯახის პირადი ცხოვრება, ვიდრე ბავშვების უსაფრთხოება. 
რესპონდენტების მნიშვნელოვანმა რაოდენობამ აღნიშნა, რომ ისინი ვერ ჩაერეოდნენ სხვა ოჯახის 
საქმეში. ყოველი მეორე ადამიანი თბილისსა და სამცხე ჯავახეთში და 50%–ზე მეტი ადამიანი შიდა 
ქართლში ამბობს, რომ შესაბამისი ორგანოებისათვის შესატყობინებლად მათ დასჭირდებოდათ 
დამატებითი კონკრეტული ინფორმაცია ძალადობის რეგულარული ხასიათისა და სიმძიმის შესახებ.

ბავშვების მიმართ ძალადობის მაჩვენებელი მაღალია, ძალადობის დაშვების მაჩვენებელი კი 
კიდევ უფრო მაღალი. ოჯახის შიდა საქმეებში ჩარევისგან თავის არიდება მაშინაც კი, როცა  
ოჯახში ძალადობას აქვს ადგილი, არის პრაქტიკის და ტოლერანტობის ძლიერი ნაზავი, რომელიც 
უყურადღებობის შემთხვევაში შეაფერხებს ბავშვების განვითარებას და მათი პოტენციალის სრულად 
რეალიზაციას, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუშლის ეკონომიკისა და ქვეყნის განვითარებას. 

არსებობს იმედი, რომ ერთობლივი ძალისხმევითა და ინვესტიციებით შეიცვლება ბავშვების მიმართ 
ძალადობისადმი ტოლერანტული დამოკიდებულება. საქართველოს ფართო საზოგადოების 82% 
მიიჩნევს, რომ ძალადობა არის პრობლემა, რომელიც უნდა მოგვარდეს. აღზრდის უკეთესი მეთოდების 
შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე 
საზოგადოების ინფორმირება და რეაგირებაზე პასუხისმგებელი შესაბამისი სამსახურების 
კვალიფიკაციის ამაღლება აუცილებლად გამოიღებს სასურველ შედეგს. 
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რეკომენდაციები
მიღებული შედეგების საფუძველზე განისაზღვრა რეკომენდაციების რამდენიმე ურთიერთ-
დაკავშირებული ჯგუფი. ეს რეკომენდაციები ეხება როგორც ბავშვების მიმართ ძალადობის პრევენციის 
საკითხებს, ისე ძალადობის იდენტიფიკაციისა და რეაგირების მექანიზმების გაძლიერებას. 

ბავშვების მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით სამართლებრივ და ნორმატიულ 
ბაზებში შესატანი ცვლილებები

ქვეყანაში ბავშვების მიმართ ძალადობის პრობლემა რომ მოგვარდეს, აუცილებელია  სახელმწიფომ 
და დაინტერესებულმა მხარეებმა ყველა ღონე იხმარონ და შეცვალონ  დამოკიდებულება, რომელიც 
ბავშვების მიმართ გარკვეული ხარისხით ძალადობას კანონიერად და სოციალურად მისაღებად 
მიიჩნევს. ძალადობის ნებისმიერი ფორმისგან ყველა  ბავშვის დასაცავი ეფექტიანი მექანიზმების 
შესამუშავებლად სახელმწიფომ უნდა შეძლოს არსებული საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზების 
შესწორება. კანონმდებლობით გარკვევით უნდა აიკრძალოს  ბავშვების მიმართ ძალადობის ყველა 
ფორმა. ასევე უნდა აიკრძალოს ძალადობის გამოყენება და ფიზიკური დასჯა, როგორც დისციპლინური 
მეთოდები, ყველანაირ გარემოში, ოჯახების ჩათვლით. როგორც წარმოდგენილმა კვლევამ აჩვენა, ეს 
უკანასკნელი საქართველოში მნიშვნელოვანი პრობლემაა. 

კონკრეტული რეკომენდაციები: 

•	 კანონმდებლობაში უნდა განისაზღვროს ბავშვების მიმართ ძალადობის ყველა ფორმა, 
რათა არსებობდეს საკანონმდებლო ბაზა იმ მოსაზრების გასამყარებლად, რომ თანაბრად 
მიუღებელია ბავშვის მიმართ ძალადობის ნებისმიერი ფორმა. კერძოდ, ყველა შესაბამის 
კანონსა და ნორმატიულ აქტში უნდა იყოს განსაზღვრული, რა არის ბავშვის უგულებელყოფა.

•	 საკანონმდებლო ცვლილებები უნდა შევიდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში, რათა 
აიკრძალოს ფიზიკური ძალადობის (ფიზიკური დასჯა) გამოყენება ოჯახში. 

•	 უნდა შეიცვალოს კანონმდებლობა, რათა გაირკვეს ბავშვებთან მომუშავე ყველა 
პროფესიონალის (განსაკუთრებით, ვინც არიან ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემის 
მთავარი მონაწილეები) ვალდებულება ინფორმაციის მიწოდებასთან/მიმართვიანობასთან 
დაკავშირებით; ასევე საჭიროა იძულების მექანიზმებისა და ჯარიმების შემოღება ძალადობის 
შემთხვევების შესახებ არშეტყობინების დროს. 

•	 ყველა შესაბამისმა სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს, რომ ბავშვთა დაცვის რეფერირების 
მექანიზმის ყველა მონაწილე კარგად იყოს გარკვეული საკუთარ სამუშაო აღწერილობაში, 
სამუშაოსთან დაკავშირებულ პროცედურებსა და ყველა პროფესიონალისთვის განკუთვნილ 
მითითებებში. 

საზოგადოების ინფორმირება

კვლევამ აჩვენა, რომ ფართო საზოგადოებას კარგად არ ესმის, რას წარმოადგენს ძალადობა ბავშვების 
მიმართ. ყველაზე ნაკლებად გასაგებია ფსიქოლოგიური ძალადობა. არსებობს გავრცელებული 
წარმოდგენა, რომ ინფორმაციის მიწოდება ბავშვის მიმართ ძალადობის შესახებ არის საოჯახო 
საქმეში ჩარევა. კვლევის შედეგები  მიუთითებს, რომ საზოგადოება საკმაოდ დაბალ დონეზეა 
გათვითცნობიერებული ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების  მექანიზმებში. ანალიზმა 
აჩვენა, რომ ცოდნა იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტის იდენტიფიკაციის 
შემთხვევაში, ზრდის შემთხვევის შესახებ ბავშვთა დაცვის შესაბამისი სახელმწიფო სამსახურებისთვის 
ინფორმაციის მიწოდების ალბათობას. აღნიშნული შედეგების საფუძველზე მთავრობამ და სხვა 
სახელმწიფო პარტნიორებმა კოორდინირებულად უნდა განახორციელონ ინვესტირება საზოგადოების 
ინფორმირების მიმართულებით, რაც გააძლიერებს ძალისხმევას ბავშვთა მიმართ ძალადობის 
პრევენციის თვალსაზრისით და გაზრდის ბავშვთა მიმართ ძალადობის ან ძალადობის ეჭვის მიწოდების 
შემთხვევებს ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების შესაბამისად. 

ინფორმირების გასაზრდელად სახელმწიფო კამპანია გამიზნული უნდა იყოს საქართველოს მთელ 
მოსახლეობაზე. ასეთი კამპანია უნდა აერთიანებდეს ეროვნულ და რეგიონულ მედია–საშუალებებს 
და შეიცავდეს გზავნილებს შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: 
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•	 ბავშვების მიმართ ძალადობას აქვს  მოკლე- და გრძელვადიანი უარყოფითი შედეგები როგორც 
თვითონ ბავშვებისათვის, ისე მათი უშუალო გარემოსა  (ოჯახი, თემი) და საზოგადოებისთვის.

•	 განმარტებული უნდა იყოს ძალადობის ყველა ფორმა და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
მიექცეს ფსიქოლოგიურ ძალადობას და ბავშვების უგულებელყოფას.

•	 მიუღებელია ბავშვების მიმართ ძალადობის ნებისმიერი ფორმა.

•	 ფიზიკური დასჯა არის ძალადობის ფორმა, რომელსაც აქვს უარყოფითი გავლენა.

•	 იმ მოსაზრების დამკვიდრება, რომ  ბავშვი არის 18 წლამდე ასაკის პირი და  ამ ასაკის  
ნებისმიერი პირის მიმართ ძალადობის შესახებ ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს შესაბამის 
ორგანოებს, რასაც  უნდა მოჰყვეს შესაბამისი რეაგირება. 

მთელ მოსახლეობაზე გათვლილი კამპანია უნდა შეეხოს დამატებით საკითხებსაც, რათა  აღმოიფხვრას 
ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებული  ბარიერები და შეიცვალოს საზოგადოების ქცევა: 

•	 საზოგადოების ინფორმირება ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემის არსებობის, 
მისი რესურსების და მახასიათებლების, რეფერირების სისტემის თითოეული მონაწილის 
კონკრეტული როლის შესახებ (პოლიცია, სოციალური მუშაკები, სკოლა, ბავშვებზე ზრუნვის 
სამსახურები, სამედიცინო პერსონალი და ა.შ.).

•	 საზოგადოების ინფორმირება მოქალაქეების პასუხისმგებლობის შესახებ, რომ ბავშვების 
მიმართ გამოვლენილი ძალადობის შესახებ შეატყობინონ შესაბამის ორგანოებს, ასევე 
გააცნონ საზოგადოებას, თუ როგორ ხდება ამ ტიპის ინფორმაციის მიწოდება.

•	 საზოგადოების ინფორმირება, თუ როგორ შეუძლია ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემას 
რეაგირება მიწოდებულ ინფორმაციაზე. ყურადღება განსაკუთრებით უნდა გამახვილდეს 
იმაზე, რომ  აუცილებელი არ არის ინფორმაციის წარდგენას მოჰყვეს ოჯახის გაყოფა და 
ბავშვის წამოყვანა ოჯახიდან.

•	 ფართო საზოგადოების ინფორმირება სკოლების, ბავშვებზე ზრუნვის სამსახურებისა 
და სოციალური მომსახურების სააგენტოს როლის შესახებ ბავშვების წინაამდეგ 
განხორციელებული ძალადობის ფაქტების იდენტიფიკაციასა და შემდგომი ღონისძიებების 
განხორციელებაში.

რამდენადაც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ამჟამად არის წამყვანი 
სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ბავშვების მიმართ ძალადობის საკითხებზე, 
რეკომენდებულია, რომ სამინისტრომ უხელმძღვანელოს სახელმწიფო და არასახელმწიფო რესურსების 
მობილიზაციას (ფინანსური, ორგანიზაციული, ადამიანური) საზოგადოების ინფორმირების 
სრულყოფილი კამპანიის განხორციელების მიზნით. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს და სხვა შესაბამისი მხარეების მონაწილეობა გადამწყვეტია ამ ინიციატივის 
წარმატებისთვის.

აღზრდის მიზნობრივი, პოზიტიური პროგრამები
კვლევის თანახმად, საქართველოს საზოგადოების 45% ფიქრობს, რომ ფიზიკური ძალადობის 
გამოყენება ბავშვების მიმართ მისაღებია, ხოლო რესპონდენტთა 60% (როგორც ქალი, ისე მამაკაცი) 
მიიჩნევს, რომ მკაცრი აღზრდა გაცილებით უფრო ეფექტურია, ვიდრე აღზრდის არაძალადობრივი 
მეთოდები. 

კონკრეტული რეკომენდაციები მთავრობისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და 
დონორებისთვის: 

•	 მშობლებმა უნდა მიიღონ ინფორმაცია ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრობლემისა და  გავლენის 
შესახებ, ასევე, ოჯახსა და საზოგადოებაში ბავშვების ძალადობისგან დაცვის გზებისა და 
პოტენციური ძალადობისა თუ უკვე განხორციელებული ძალადობის ნიშნების გამოცნობის 
შესახებ.

•	 კონკრეტული პროგრამების და კამპანიების განხორციელება, რომ მშობლებმა გამოიყენონ 
არაძალადობრივი დისციპლინური მეთოდები; ხელი შეეწყოს პოზიტიური აღზრდისა და 
ფიზიკური დისციპლინის ალტერნატიული მეთოდების დანერგვას.
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•	 აღზრდის მეთოდების შესახებ საინფორმაციო კამპანიის მაქსიმალურად გავრცელებისათვის 
ერთ-ერთი სამიზნე უნდა იყოს სამშობიაროები, რათა ახალბედა დედებმა მიიღონ ინფორმაცია 
ბავშვის აღზრდის პოზიტიური მეთოდების შესახებ და იმის თაობაზე, თუ რა ზიანის მოტანა 
შეუძლია  ბავშვისთვის ძალადობას. ამასთან, მშობელთა ინფორმირების გასაზრდელი 
რეგულარული კამპანიები შეიძლება დაუკავშირდეს ვაქცინაციის გრაფიკს ან სხვა რეგულარულ 
სამედიცინო შემოწმებას.

•	 უნდა გადაიხედოს სასკოლო–სასწავლო პროგრამა, რათა ძალადობის შესახებ ინფორმაციის 
(მოზარდებზე ძალადობის გავლენის, არაძალადობრივი აღზრდის საჭიროების და ბავშვთა 
დაცვის რეფერირების მექანიზმების შესახებ) გადმოცემა მოხდეს ბავშვებისთვის გასაგები 
ენითა და ფორმით. ამასთან, სკოლები უნდა იქნეს გამოყენებული, როგორც სათავე, საიდანაც 
გავრცელდება ინფორმაცია აღზრდის დადებითი მეთოდების შესახებ.

•	 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ წამყვანი როლი უნდა შეასრულოს  ბავშვებისა და 
სკოლის პერსონალისთვის პროგრამების შემუშავებასა და ინსტიტუციონალიზაციაში, ასევე 
მშობლებისთვის განკუთვნილი საინფორმაციო ბროშურების შემუშავებაში, სადაც მოცემული 
იქნება ინფორმაცია ძალადობის ფორმების, განსაკუთრებით – ფიზიკური დასჯის, შესახებ; მისი 
უარყოფითი ზემოქმედება ბავშვებზე და მთლიანად საზოგადოებაზე; პოზიტიური აღზრდის 
მეთოდები;  ბავშვების მიმართ ძალადობის, ამგვარი ძალადობის შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდების და რეაგირების სამართლებრივი ასპექტები.

•	 განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ეთნიკური უმცირესობების ოჯახებს, რათა 
მათაც მიუწვდებოდეთ ხელი სათანადო ინფორმაციაზე აღზრდის დადებითი მეთოდების 
შესახებ, ამასთან ინფორმაცია შესაბამისი უნდა იყოს კულტურული თვალსაზრისითაც. 
განსაკუთრებული ძალისხმევაა საჭირო, რომ ეთნიკური უმცირესობებისთვის ინფორმაციის 
მისაწოდებლად გათვალისწინებული იყოს ენობრივი ბარიერები და კულტურული ფაქტორები, 
რაც ხელს შეუწყობს საჭირო გზავნილების გავრცელებას.

ბავშვების შესაძლებლობების განვითარება

ბევრ შემთხვევაში ბავშვების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა დამოკიდებულია ზრდასრული 
ადამიანების მიერ  ბავშვების მიმართ განხორცილებული ძალადობის ფაქტების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდებაზე. მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმაციის მიმწოდებელი იყოს მშობელი ან სხვა ზრდასრული 
ადამიანი; თუმცა, საჭიროა ბავშვების შესაძლებლობების განვითარება, რომ მათ შეძლონ საკუთარი 
უფლებების დარღვევის გამოცნობა. მოზარდებს ასევე უნდა შეეძლოთ სავარაუდო ან რეალური 
ძალადობის ფაქტების შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალურად მიწოდება.

ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით ბავშვების მზარდ როლთან დაკავშირებული რეკომენდაციები 
მოიცავს შემდეგს:

•	 ბავშვებისთვის განკუთვნილი საინფორმაციო კამპანია უნდა მოიცავდეს ბავშვების 
გაძლიერებას ინფორმაციის მიწოდების საქმეში.

•	 საჭიროა კონსულტაცია ბავშვებთან კამპანიის დაგეგმვის პროცესში, რომელიც განკუთვნილია 
მშობლებისა და ფართო საზოგადოებისთვის. უფროსი ასაკის ბავშვები და მოზარდები 
ჩართული უნდა იყვნენ  ინფორმაციის მიწოდებისას წარმოქმნილი ბარიერების შესახებ 
დისკუსიებში და იმ სტრატეგიების იდენტიფიკაციის პროცესში, რომლებიც ხელს უწყობს 
ბავშვებს და მოზარდებს ინფორმაციის და დახმარების მიღებაში.

•	 სკოლების ფართომასშტაბიანი ძალისხმევა უნდა იყოს დასაბამი ზემოთ აღნიშნული 
რეკომენდაციების შესასრულებლად. სამოქალაქო განათლების პროგრამები საშუალო სკოლის 
დონეზე უნდა აერთიანებდეს ბავშვებზე ძალადობის და მათი ინტერესების უგულებელყოფის 
საკითხებს, მათ შორის ძალადობის განმარტებას, ძალადობის ნიშნების იდენტიფიკაციას, 
ასეთი შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და პრობლემების მოგვარებას. 

ამ მიმართულებით მუშაობის წარმართვისათვის საუკეთესო პირობები აქვს განათლებისა  და 
მეცნიერების სამინისტროს. ბავშვების შესაძლებლობების განვითარების კამპანია დაკავშირებული 
უნდა იყოს მოსახლეობის გათვითცნობიერების გასაზრდელ ღონისძიებებთან, რომელსაც 
ახორციელებს შრომის, ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტრო და რომელიც მორგებული 
უნდა იყოს  ბავშვის ცოდნის დონეზე და მის, როგორც ინფორმაციის მიმწოდებლის, როლზე.
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პროფესიონალების შესაძლებლობების განვითარება

ბავშვთა დაცვის არსებული რეფერირების სისტემა საჭიროებს გაძლიერებას, რათა საზოგადოება 
ენდობოდეს ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემის პროფესიონალებს, თავად ამ პროფესიონალებს 
კი შეეძლოთ ბავშვთა მიმართ სავარაუდო ან იდენტიფიცირებული ძალადობის ფაქტებზე რეაგირება. 
კვლევის შედეგები უჩვენებს, რომ ინფორმაციის მიწოდების ალბათობა გაიზრდება, თუ საზოგადოებას 
ექნება მეტი ნდობა ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემის პროფესიონალების  რეაგირების 
მიმართ. შესაძლებელია ინვესტიციების ჩადება, რომ შესაბამისმა პროფესიონალებმა ბავშვთა მიმართ 
ძალადობასთან დაკავშირებით მიიღონ ხარისხიანი განათლება.

კონკრეტული რეკომენდაციები:

•	 მონაწილე პროფესიონალებისა და საზოგადოებისთვის მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული 
ბავშვთა დაცვის სახელმწიფო რეფერირების სისტემის ყველა კომპონენტის როლი.

•	 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უნდა გამოჰყოს ერთი პროფესიონალი მაინც, 
რომელიც გაივლის ტრენინგს და შეძლებს რისკის წინაშე მყოფი ბავშვების იდენტიფიკაციას. 
უნდა დაიხვეწოს სკოლების სოციალური ფუნქცია და  სამინისტრომ მათ უნდა მიანიჭოს  
შესაბამისი უფლებამოსილება, რის შესახებაც ინფორმირებული უნდა იყოს საზოგადოება.

•	 ზოგიერთმა პროფესიონალმა უკვე გაიარა ტრენინგი ბავშვების მიმართ ძალადობის 
ბიოფსიქოსოციალურ და სამართლებრივ საკითხებში, მაგრამ ცხადია ეს საკმარისი არ არის. 
აუცილებელია გაცილებით უფრო ინტენსიური და რეგულარული ტრენინგი (მოვალეობის 
შესრულებამდე და მოვალეობის შესრულებისას) როგორც სოციალური მუშაკებისთვის, ისე 
განათლების სფეროს და სამართალდამცავი ორგანოების პროფესიონალებისთვის. ყველა 
შესაბამისმა ორგანიზაციამ (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო) უნდა ჩაატაროს შესაბამისი ტრენინგები თავისი შესაბამისი 
სტრუქტურების მეშვეობით. 

•	 ბოლოდროინდელ ღონისძიებას, სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონულ ოფისებში 
ფსიქოლოგის სრული შტატის შემოღებას, თან უნდა ახლდეს დამატებითი ძალისხმევა, რაც 
უზრუნველყოფს, რომ ფსიქოლოგებს ჰქონდეთ შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება ბავშვების 
მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებული საკითხების გადასაწყვეტად. შესაძლებლობების 
განვითარება  უნდა იყოს არა ერთჯერადი ღონისძიება, არამედ უწყვეტი პროცესი. ამ 
პროცესში სოციალური მომსახურების სააგენტოს აკისრია წამყვანი როლი.  

•	 მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს მუშაობას პოლიციის აკადემიასთან და მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან ამ სფეროში  მათი შესაძლებლობების 
განვითარებისთვის რეგულარული ტრენინგების ჩატარების გზით. მასწავლებლები და 
პოლიცია უნდა ასრულებდნენ მნიშვნელოვან როლს, თუმცა ამისათვის მთავრობას უნდა 
ჰქონდეს მკაფიო ხედვა და სტრატეგია. 

•	 უნდა გადაიხედოს და განახლდეს იმ უმაღლესი სასწავლებლების პროგრამა, რომლებიც 
ამზადებენ პროფესიონალებს სოციალურ მუშაობაში, განათლების და სამართლის სფეროებში, 
რათა შედიოდეს ინფორმაცია ბავშვების მიმართ ძალადობის, სამართლებრივი ბაზის და 
ინფორმაციის მიწოდების, მიმართვის და რეაგირების მექანიზმების შესახებ. გარდა ამისა, 
ბავშვთა დაცვის მექანიზმები უნდა იყოს ჩართული მასწავლებლებისთვის, მანდატურების, 
სოციალური მუშაკების და პატრულის/უბნის ინსპექტორებისთვის განკუთვნილ სავალდებულო 
ტრენინგის მასალებში. ყურადღება უნდა გამახვილდეს მრავალმხრივ განათლებაზე ბავშვების 
მიმართ ძალადობის ასპექტების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ ეს არის როგორც საზოგადოებრივ 
ჯანდაცვასთან, ისე ადამიანების უფლებებთან დაკავშირებული საკითხი. დამკვიდრებული 
სოციალური ნორმების საპირისპიროდ საჭიროა პრევენციის და ბავშვების მიმართ ძალადობის 
იდენტიფიცირებული შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების და მიმართვიანობის 
ხელშეწყობა და ამ გზაზე არსებული ბარიერების აღმოფხვრა.
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დანართი 1: კვლევის მეთოდოლოგია

ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხების შესახებ ფართო საზოგადოების ცოდნის, დამოკიდებულებისა 
და პრაქტიკის შემსწავლელი რაოდენობრივი კვლევა ჩატარდა 2012 წლის ზაფხულში. პარტნიორად 
შეირჩა კვლევითი ორგანიზაცია „ACT Research“, რომელმაც განახორციელა მოსამზადებელი და 
საველე სამუშაოები და წარმოადგინა სანდო და შეწონილი მონაცემები.

კითხვარი შეადგინა UNICEF–საქართველომ ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ სხვადასხვა 
კვლევაში გამოყენებული საშუალებების საფუძველზე (იხ. კითხვარი, დანართი 2.).  ინსტრუმენტის 
პილოტირება–გამოყენება  კომპანია „ACT Research“-მა რამდენიმე გარემოში მოახდინა, მთლიანად  
მოიცვა თბილისი და 10 რეგიონი (საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი). კვლევის 
სამიზნე სეგმენტი იყო საქართველოს 18 წელზე უფროსი ასაკის მოსახლეობა. 

კვლევისთვის შერჩევა მოხდა ორეტაპიანი კლასტერული შერჩევით, წინასწარი სტრატიფიკაციით, 
რეგიონის, ეთნიკურობისა და დასახლების ტიპის მიხედვით. შერჩევაში გამოყენებული იყო ორეტაპიანი 
კლასტერიზაცია. პირველადი შერჩევის ერთეული (PSU) იყო საყოველთაო აღწერის ერთეული, ხოლო 
მეორადი შერჩევის ერთეული (SSU)  – ოჯახი.  პირველადი შერჩევის ყოველ ერთეულში გამოიკითხა 
ათი რესპონდენტი, მეორადი შერჩევის ყოველ ერთეულში კი – ერთი რესპონდენტი. ოჯახების შერჩევა 
მოხდა შემთხვევითობის პრინციპით.  ოჯახიდან რესპონდენტი შეირჩა იმის მიხედვით, ვისაც ბოლოს 
ჰქონდა დაბადების დღე. 

შერჩევაც და საველე სამუშაოებიც ორ ეტაპად განხორციელდა. პირველ ეტაპზე ქვეყნის მოსახლეობა 
წარმოდგენილი იყო 2950 რესპონდენტით, რომელიც სტრატიფიცირებულ იქნა რეგიონების და ქალაქის/
სოფლის/დედაქალაქის მიხედვით. შეირჩა 295 კლასტერი და თითოეულში ჩატარდა საშუალოდ 10–10 
ინტერვიუ. საწყისი შერჩევია მოიცავდა შემდეგ ეთნიკურ კვოტას. 

ეთნიკური კუთვნილება რაოდენობა

ქართველი 2500

სომეხი 280

აზერბაიჯანელი 280

სხვა 140

პირველი ეტაპის შემდეგ რესპონდენტთა რაოდენობის დათვლა მოხდა ეთნიკური წარმომავლობის 
შესაბამისად: ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და სხვა. მეორე ეტაპზე მოხდა დამატებითი 
შერჩევა, თითოეულ ეთნიკურ ჯგუფში რესპონდენტთა ნაკლებობის გათვალისწინებით. მეორე ეტაპზე 
ინტერვიუების ნაწილი ჩატარდა ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში, სადაც 
კლასტერები შემთხვევითობის პრინციპით შეირჩა და რესპონდენტები კლასტერებიდან შერჩეული 
იყვნენ ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით. რეგიონებში, სადაც ეთნიკური უმცირესობები  არ არიან 
მჭიდროდ დასახლებული, ინტერვიუები ჩატარდა ე.წ. „თოვლის გუნდის“ მეთოდის გამოყენებით. 

აღნიშნულ ორი ეტაპის გარდა, მონაცემთა ნაკრები მოიცავს ინტერვიუებს ფოკუს–ჯგუფების 
მონაწილეებთან. ამ ჯგუფისთვის გამოყენებული კითხვარი საველე კითხვარის იდენტურია. ეს ჯგუფი 
სტრატიფიცირებულია და შეწონილია, ისევე როგორც ზოგადი შერჩევა, თუმცა გამოტოვებულია 
კლასტერის ცვლადი. ნიმუშის წონის გამოთვლა მოხდა რეგიონის, სქესის და ეთნიკური წარმომავლობის 
მიხედვით. მთლიანად შეივსო 3345 კითხვარი: 3284 შეავსეს ფართო საზოგადოების წარმომადგენლებმა 
და 61 – ფოკუს–ჯგუფების მონაწილეებმა (სოციალური მუშაკები, მასწავლებლები და მანდატურები - 
ვინც კვლევაში  პროფესიონალებად მოიხსენიება).
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თითოეული რეგიონის შერჩევის ზომა და შერჩევის ცდომილება (SE) წარმოდგენილია ქვემოთ 
მოცემულ ცხრილში: 

რეგიონი N (შერჩევის ზომა) შერჩევის ცდომილება
კახეთი 319 5,5% - 6,5%
თბილისი 418 5,0% - 6,0%
შიდა ქართლი 259 6,0% - 7,0%
ქვემო ქართლი 382 5,0% - 6,0%
სამცხე-ჯავახეთი 274 6,0% - 7,0%
აჭარა 314 5,5% - 6,5%
გურია 260 6,0% - 7,0%
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 300 5,5% - 6,5%
იმერეთი 300 5,5% - 6,5%
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 260 6,0% - 7,0%
მცხეთა-მთიანეთი 259 6,0% - 7,0%

სანდოობა  განისაზღვრა 95%–ით.

შერჩევის ზომა იძლეოდა მონაცემების ანალიზის შესაძლებლობას დასახლებული პუნქტის ტიპის 
მიხედვით: 

ქალაქი/სოფელი N (შერჩევის ზომა) შერჩევის ცდომილება
დედაქალაქი 418 5,0% - 6,0%
ქალაქი 1025 3,0% - 3,5%
სოფელი 1902 2,5% - 3,0%

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში რესპონდენტთა შერჩევის 
კვოტები განაწილდა პროპორციულად, რათა ეთნიკური უმცირესობები საკმარისად ყოფილიყვნენ 
წარმოდგენილი შერჩევაში.   

შერჩევის ზომა იძლეოდა მონაცემების ანალიზის შესაძლებლობას ეთნიკური კუთვნილების მიხედვით: 

ეთნიკური წარმომავლობა N (შერჩევის ზომა) შერჩევის ცდომილება
ქართველი 2634 2,0% - 2,5%
სომეხი 284 6,0% - 7,0%
აზერბაიჯანელი 283 6,0% - 7,0%
სხვა 144 8,5% - 10,0%

კვლევის დოკუმენტები  და მომზადება საველე სამუშაოებისთვის  

კვლევის მოსამზადებელ ეტაპზე შემუშავდა შემდეგი დოკუმენტები: ტრენინგის სახელმძღვანელო, 
ინსტრუქციები საველე პერსონალისთვის, ინსტრუქციები კითხვარის შესავსებად, კითხვარები 
(ქართულ, რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე) და საჩვენებელი ბარათები ოთხ ენაზე. 
თითოეული ეს დოკუმენტი წინასწარ იყო შეთანხმებული UNICEF–საქართველოსთან. 

საველე პერსონალის შერჩევა და ტრენინგი

თითოეული ინტერვიუერი მონაწილეობდა ორი ტიპის ტრენინგში. მკვლევარებმა, საველე სამუშაოების 
დეპარტამენტმა და ტრენერებმა შეიმუშავეს ACT–ის საერთო ტრენინგის მოდული, რომელიც  მოიცავს 
შემდეგ საკითხებს:
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•	 ზოგადი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებს;

•	 ინტერვიუს ტექნიკას;

•	 სხვადასხვა მოწყვლად სეგმენტთან და  სენსიტიურ საკითხებზე მუშაობის მეთოდებს ;

•	 კვლევის ძირითად ტექნიკას და მეთოდებს.

საერთო ტრენინგის დასრულების შემდეგ საველე სამუშაო პროცესში მონაწილე ყველა ინტერვიუერს 
გადაეცა საველე სამუშაოებისთვის საგანგებოდ შემუშავებული ტრენინგის სახელმძღვანელო.

ინტერვიუერებისათვის განკუთვნილი ტრენინგი ჩაატარეს პროექტისა და საველე მენეჯერებმა, ამ 
კვლევის საველე სამუშაოებისთვის შექმნილი ტრენინგის სახელმძღვანელოს გამოყენებით. ტრენინგის 
პროცესი ძირითადად ფოკუსირებული იყო შემდეგ საკითხებზე: 

•	 კვლევის საგანი;

•	 კვლევის ინსტრუმენტები;

•	 შერჩევა;

•	 კითხვარები და საჩვენებელი ბარათები;

•	 დეტალური ინსტრუქციები, რომელთა მიხედვითაც რესპონდენტები გაერკვევიან, რა მნიშვნელობა 
აქვს კვლევაში მათ მონაწილეობას და როგორ არის დაცული კონფიდენციალურობა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ინტერვიუერების გუნდი შედგებოდა ქართველი, რუსი, აზერბაიჯანელი და 
სომეხი ინტერვიუერებისგან. ტრენინგებს ასევე ესწრებოდნენ კითხვარის კოდირების და რევიზიის 
სპეციალისტები და კონტროლის ჯგუფის წევრები.

ინტერვიუერების ტრენინგი მიმდინარეობდა 2 დღე – 2012 წლის 6 და 9 ივლისს. ტრენინგის პირველი 
დღე დაეთმო რეგიონულ ხელმძღვანელებს, ხოლო მეორე – თბილისელ ინტერვიუერებს; რეგიონულმა 
ზედამხედველებმა ტრენინგი ჩაატარეს საკუთარ რეგიონებში ACT -ის სათაო ოფისში ჩატარებული 
საერთო ტრენინგის მომდევნო დღეს. ტრენინგის დასრულების შემდეგ ინტერვიუერს ჰქონდა საველე 
სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო დოკუმენტები: 

•	 ტრენინგის სახელმძღვანელო

•	 კითხვარი

•	 საჩვენებელი ბარათები

•	 შერჩევის წერტილების ჩამონათვალი 

საველე სამუშაოები რეგიონებში დაიწყო 7 ივლისს და გაგრძელდა 23 ივლისამდე, ხოლო თბილისში 
საველე სამუშაოები დაიწყო 10 ივლისს და გაგრძელდა 25 ივლისამდე. 

კითხვარების პირველადი კონტროლი

კითხვარების თბილისის სათაო ოფისში გაგზავნამდე პირველადი კონტროლის სპეციალისტები 
თითოეულ რეგიონში პასუხისმგებელი იყვნენ თითოეული შევსებული კითხვარის ხარისხის 
შემოწმებაზე და თუ გამოავლენდნენ შეუსაბამობას, კითხვარი შესასწორებლად უკან უნდა გადაეცათ 
ინტერვიუერისთვის. მათი ფუნქცია იყო კითხვარების შემოწმება სპეციალურად განსაზღვრული 
პროცედურის შესაბამისად. კერძოდ: 

a. გამოტოვებული ან არასრული ნაწილების იდენტიფიკაცია.

b. შევსებული კითხვარების სიზუსტის შემოწმება და შეცდომების იდენტიფიკაცია.

აღნიშნული პროცედურის შესაბამისად, საველე სამუშაოების მიმდინარეობისას პირველადი 
კონტროლის სპეციალისტებს უნდა შეემოწმებინათ, ასრულებდნენ თუ არა ინტერვიუერები კითხვარის 
შევსების წესებს მითითებების შესაბამისად.
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ხარისხის კონტროლი

საველე სამუშაოების ხარისხის კონტროლი თითოეულ სამიზნე რეგიონში განახორციელეს ხარისხის 
კონტროლის გუნდის წევრებმა კომპანია ACT–ის ხარისხის უზრუნველყოფის პროცედურების 
შესაბამისად. ხარისხის კონტროლის პერსონალი საქმიანობდა მკაცრად განსაზღვრული სამუშაო 
პროცედურების მიხედვით. ხარისხის კონტროლის პროცესი მოპოვებული მონაცემების მაღალი 
ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით  საველე სამუშაოებთან ერთად მიმდინარეობდა. ხარისხის 
კონტროლი გაგრძელდა 2012 წლის 15 ივლისიდან 30 ივლისამდე.

საველე სამუშაოების კონტროლის პროცედურები და ტექნიკა: საველე სამუშაოების ხარისხის 
კონტროლი განხორციელდა შემდეგნაირად: 

	 ინტერვიუზე დასწრება - შერჩევის 3-4%;

	 სატელეფონო კონტროლი -  ჩატარებული ინტერვიუების 15%  შემოწმდა სპეციალური 
მინიკითხვარის მეშვეობით,  რესპონდენტის ხელახალი ინტერვიუირებით ტელეფონით; 

	 რესპონდენტთან ვიზიტი - ჩაბარებული კითხვარების 10% გადამოწმდა რესპონდენტთან ვიზიტით.  

კითხვარების 100% შეასწორეს და რედაქტირება გაუკეთეს საველე სამუშაოების კოორდინატორებმა 
და შემმოწმებლებმა, რის შემდეგაც ყველა კითხვარი გაეგზავნა aCT–ის სათაო ოფისს, კოდირებისა და 
მონაცემთა შეყვანისთვის.. 

საველე სამუშაოების ხარისხის კონტროლის შედეგები და ანგარიშგება: საველე სამუშაოების 
დასრულებისთანავე ხარისხის კონტროლის შედეგები შეჯამდა და წარედგინა საველე სამუშაოების 
დეპარტამენტის უფროსს.

კითხვარების ხარისხის კონტროლის პროცესში არც ერთი მნიშვნელოვანი უზუსტობა არ 
დაფიქსირებულა. თუ კითხვარში გამოტოვებული იყო ინფორმაცია და ინტერვიუერს არ შეეძლო 
მისი აღდგენა, მთავარი ოფისი ტელეფონით უკავშირდებოდა რესპონდენტებს გამოტოვებული 
ინფორმაციის შესავსებად.  

ლოგიკური კონტროლი

საველე სამუშაოების და ხარისხის კონტროლის ღონისძიებების შესაბამისად კითხვარის ლოგიკური 
კონტროლის (რედაქტირების) პროცესი ორგანიზებული იყო საველე სამუშაოების მენეჯერის მიერ. 
კითხვარების 100%–ს, ნებისმიერი გამოტოვებული ინფორმაციის ან უზუსტობის გამოვლენის მიზნით, 
აკონტროლებდა შემმოწმებლი. 

კოდირება

ღია კითხვების კოდირება განახორციელეს კოდირების სპეციალისტებმა და კოდირების ჯგუფის 
კოორდინატორებმა მას შემდეგ, რაც კითხვარებმა გაიარა ხარისხის უზრუნველყოფის ყველა 
პროცედურა – პირველადი კონტროლი, ხარისხის კონტროლი და ლოგიკური კონტროლი.

მონაცემთა შეყვანა

მონაცემთა შესაყვანად და შესაბამისი დოკუმენტაციის დაარქივებისათვის შემდეგი პროცედურები 
შესრულდა: 

	 შემოწმებული და კოდირებული (ღია კითხვები) კითხვარების მიღება საველე სამუშაოების 
დეპარტამენტისგან;

	 კითხვარების მიწოდება მონაცემთა შემყვანი ოპერატორებისთვის;

	 შეყვანილი კითხვარების შეგროვება;

	 მონაცემთა ბაზების შეერთება.
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მონაცემები SPSS 16.0 –ში ოთხმა ოპერატორმა შეიყვანა. 

მონაცემთა „გასუფთავება“

ACT-ის მონაცემთა ბაზის მენეჯერი და მონაცემთა ბაზის სპეციალისტი იყენებენ შემდეგ 
მაკროებს მონაცემებიდან შეუსაბამობების გამორიცხვის მიზნით:

• მონაცემები (შემთხვევების დახარისხება, გადაჯგუფება, რესტრუქტურიზაცია, აგრეგირება, 
ფაილის გაყოფა, შემთხვევების შერჩევა); 

• ტრანსფორმაცია (ცვლადის გამოთვლა, შემთხვევების მიხედვით მნიშვნელობების გამოთვლა, 
იმავე ცვლადებად ხელახალი კოდირება, სხვადასხვა ცვლადებადკოდირება); 

• ანალიზი (აღწერილობითი სტატისტიკა, სიხშირე, აღწერა, კვლევა, ჯვარედინი ცხრილის 
მონაცემები); 

• ანგარიშები (შემთხვევის რეზიუმე);

• ცხრილები (ზოგადი ცხრილები, სიხშირეების ცხრილი);

• საშუალოების შედარება (საშუალო მნიშვნელობები).

ACT-ის მიერ შემუშავებული მაკროები:

• ფილტრი – ეს მაკროები არის ძირითადი „გამწმენდი“ მაკროები. კორექტირებისთვის გამოსახულების 
ნებისმიერი ტიპი შეგვიძლია მივუთითოთ. მოქმედების შემთხვევაში მაკროიძლევა შესაბამისი 
კითხვარების ვიზუალური შერჩევის შესაძლებლობას. 

• ტოლობები – ეს მაკროები იძლევა ცვლადების ნაკრებში ტოლი სიდიდეების იდენტიფიკაციის და 
ვიზუალური შერჩევის შესაძლებლობას.

•  Delsys – ეს მაკრო იძლევა გამოტოვებული სიდიდეების იდენტიფიკაციის და მათი მარჯვენა 
მხარეს ჩასმის შესაძლებლობას.

• ჩართვა – ეს მაკრო ერთმანეთთან აკავშირებს ცვლადების ორ ნაკრებს და განსაზღვრავს 
შემთხვევებს, სადაც ერთი სიმრავლის მნიშვნელობები მეორდება მეორე სიმრავლის 
მნიშვნელობებში.

• ახალი – ეს მაკროელემენტები ითვალისწინებს მარჯვენა მხარის ცვლადების შეცვლას დადებითი 
ცვლადებით. 

შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში შესაბამისი მონაცემები გადამოწმდა კითხვარით. 

მონაცემთა შეწონვა

მონაცემების მთლიან მოსახლეობაზე განზოგადებისთვის და სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი 
დასკვნების გასაკეთებლად ჩატარდა მონაცემების სტატისტიკური შეწონვა. რეგიონი, სქესი და 
ეთნიკური წარმომავლობა გათვალისწინებულ იქნა მონაცემთა შეწონვისას. საბოლოო შეწონილმა 
მონაცემებმა უზრუნველყო მონაცემთა სწორი ინტერპრეტაცია.

მონაცემთა ანალიზი

სტატისტიკური პროგრამული უზრუნველყოფა “StataSE 12” გამოყენებულ იქნა მონაცემთა 
ანალიზისთვის. ანალიზში გამოყენებული “SVY” პროცედურა  ითვალისწინებს შეწონვის გავლენას 
სტანდარტულ ცდომილებაზე და ასევე  სტატისტიკაზე. “SVY” ითვლის სტატისტიკის სტანდარტულ 
ცდომილებებს კვლევის დიზაინის გათვალისწინებით; გამოიყენება დისპერსიის გამოსათვლელად 
პირველი რიგის ტეილორის სერიების მიახლოების საფუძველზე, რომელსაც ასევე ლინეარიზაციას 
უწოდებენ. ის ასევე შეიცავს სტრატის იდენტიფიკატორის ცვლადს კვლევის მრავალეტაპიანი 
სტრუქტურის გასათვალისწინებლად. 
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“svy: tabulate” პროცედურა გამოყენებული იყო ერთი და ორმხრივი ტაბულაციებისთვის, კვლევის 
კომპლექსური მონაცემებისთვის სანდოობის 95%–იანი დონით.

იმის გასაანალიზებლად, თუ რა ახდენს გავლენას პოლიციის, სკოლის ან სოციალური მუშაკების/
სოციალური სამსახურების ჩარევის ალბათობაზე ბავშვთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის 
შემთხვევებში, “stepwise, pr(.05)” პროცედურა იქნა გამოყენებული. პროცედურა იძლევა 
დამოუკიდებელი ცვლადების  სიმრავლიდან იმ ცვლადების შერჩევის შესაძლებლობას, რომლებსაც 
ნულისგან მნიშვნელოვნად განსხვავებული კოეფიციენტები აქვთ არსებულ მოდელში. 

რაოდენობრივი კვლევის  მონაცემთა გაანალიზების შემდეგ სადისკუსიო შეხვედრები გაიმართა 14–18 
წლის მოზარდებთან ბავშვების მიმართ ძალადობის და ბავშვთა ინტერესების უგულებელყოფასთან 
დაკავშირებით მათი ცოდნისა და დამოკიდებულების გასარკვევად და კვლევის შედეგების 
გასაზიარებლად. 3 შეხვედრა ჩატარდა 2013 წლის აპრილში თბილისში, ქუთაისსა და თელავში – 
სამ ძირითად ქალაქში, რომლებიც წარმოადგენდნენ დედაქალაქს და დასავლეთ და აღმოსავლეთ 
საქართველოს. მთლიანად მონაწილეობდა 76 ბავშვი, რომელთა საშუალო  ასაკი იყო 15,6. აქედან 60 
% იყო გოგონა, ხოლო 40% – ბიჭი. ბავშვები შეიკრიბნენ  როგორც საჯარო, ისე კერძო სკოლებიდან, 
მოწყვლადი ჯგუფებიდან და ეთნიკური უმცირესობებიდან; ასევე წარმოდგენილი იყვნენ შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე ბავშვები და ბავშვები იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებიდან. 
განათლების და მეცნიერების სამინისტროს რეგიონული რესურს–ცენტრები ეხმარებოდნენ 
არასამთავრობო ორგანიზაცია „ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელს“1 ამ სადისკუსიო შეხვედრების 
ორგანიზებაში. 

შეხვედრების მიზანი იყო ქართველი მოზარდების ცოდნის, დამოკიდებულების და პრაქტიკის 
სიღრმისეული შესწავლა იმავე საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც დაუსვეს ზრდასრულ 
მოსახლეობას. ბავშვებს სთხოვეს გამოეხატათ  საკუთარი პოზიცია და განეხილათ შემდეგი საკითხები: 

• ინფორმირებულობა ოჯახური ძალადობის სხვადასხვა ფორმისა და  ბავშვების მიმართ ძალადობის 
შესახებ.

• მსხვერპლთა და მოძალადეთა სახეები

• სად ხდება ძალადობა?

• ფიზიკური დასჯა, როგორც ბავშვის აღზრდის მეთოდი; მკაცრი აღზრდა პოზიტიური აღზრდის 
წინააღმდეგ.

• ძალადობის შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. 

თითოეულ ფოკუს–ჯგუფში შემავალი ბავშვები შემთხვევითობის პრინციპით 4 ქვეჯგუფად 
დაჯგუფდნენ. ქვეჯგუფებს მიეცათ სხვადასხვა კითხვები თავდაპირველად მცირე ჯგუფებში 
განსახილველად და შემდეგ მთელი ჯგუფის წინაშე წარსადგენად. აღნიშნულ 4 პრეზენტაციას მოჰყვა 
დისკუსია, რომელსაც წარმართავდა პროფესიონალი მოდერატორი (წამყვანი).

დეტალური სახელმძღვანელო იხ. მე–3 დანართში.

მართალია, შეუძლებელი იყო ზრდასრული მოსახლეობის რაოდენობრივი კვლევის შედეგების 
პირდაპირი შედარება მსგავს თემებზე მოზარდთა ჯგუფურ დისკუსიასთან, მაგრამ მიღებული 
შედეგები იძლევა გამოთქმულ მოსაზრებებს შორის არსებულ ზოგად ტენდენციებზე, მსგავსებებსა 
და განსხვავებებზე  დაკვირვების საშუალებას. სადისკუსიო ჯგუფების განხილვის შედეგები 
წარმოდგენილია თავში „ცოდნა, დამოკიდებულება და მოზარდთა პრაქტიკა (14–დან 18 წლამდე)“.

1  „ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი“ არის საქართველოს წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც 
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთან მუშაობს. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ: http://avng.ge/index.php?lang_id=2
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bavSvTa mimarT ojaxuri Zaladobis kvleva 

ivnisi,  2012 

qvemoT mocemuli teqsti waukiTxeT yvela respondents! 
 
gamarjoba, me mqvia -------------- da warmovadgen kompania “eisiTi kvlevas”. Cven vatarebT kvlevas, romlis 
mizania SeviswavloT sazogadoebis codna, damokidebulebebi, praqtika da qcevebi bavSvebis mimarT 

ojaxuri Zaladobis mimarT.  kvleva tardeba UNICEF -is mxardaWeriT.  kvlevis monawileebis SerCeva 
xdeba SemTxveviTad, dRes Cven movxvdiT TqvenTan. minda dagarwmunoT, rom Tqveni pasuxebis 
konfidencialoba srulad iqneba daculi. gamokiTxulTa pasuxebi gaanalizdeba jamurad da Tqveni 
individualuri azri arsad ar gaJRerdeba. Tqveni gulwrfeli pasuxebi dagvexmareba sakvlev 
sakiTxebze realuri warmodgenis SeqmnaSi.  

kvlevaSi Tqveni monawileoba nebayoflobiTia. interviuze Tanxmobis SemTxvevaSic ki Tqven SegiZliaT 
ar upasuxoT TqvenTvis arasasurvel nebismier SekiTxvas. interviu gagrZeldeba mxolod 30 wuTi. 

SeiZleba daviwyo interviu? (Tanxmobis SemTxvevaSi gadauxadeT madloba) didi madloba, rom 
dagvTanxmdiT interviuze. 
interviuers: SeavseT qvemoT mocemuli cxrili intervius dasrulebis Semdeg. cxrilis Sevsebamde auxseniT 
respondents, risTvis gWirdebaT misi piradi monacemebi: uaxloes dReebSi SesaZloa dagikavSirdeT Cveni 
kompaniis warmomadgeneli, raTa darwmundes, rom gamokiTxvam kargad Caiara. am mizniT, Tu SeiZleba 
CaviniSnav Tqvens sakontaqto informacias. 

respondentis saxeli da gvari  

telefoni  

misamarTi  

interviueris saxeli da gvari: ________________________________kodi:  

SerCevis wertilis misamarTi: ________________________________kodi: 

intervius Catarebis TariRi: _______ / ________________
          ricxvi     Tve

intervius dawyebis dro: _______ / _______
    saaTi      wuTi

intervius dasrulebis dro: _______ / _______
        saaTi     wuTi

       

interviuers: kiTxvarSi gamoiyeneT Semdegi kodebi:   

pasuxze uari ganacxada 77 

ar exeba 88 

ar vici/miWirs pasuxi 99 

  

qarTveli 1 

somexi 2 

azerbaijaneli 3 

sxva  4 

#   kiTxvaris nomeri 

 
  

kiTxvari 
kodirebulia: 

  
   

kiTxvari Seyvanilia:   

დანართი 2: კითხვარი
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modiT, visaubroT ojaxSi bavSvebze Zaladobis sxvadasxva formebis 
Sesaxeb. me dagisvamT ramdenime SekiTxvas Zaladobis sxvadasxva 
formebis Sesaxeb, Tqven ki Tu SeiZleba Tavisuflad gamoTqviT Tqveni 
azri mocemul SekiTxvebsa Tu debulebebTan dakavSirebiT.  

gadaeciT respondents baraTi X da dautoveT mas mTeli intervius 
ganmavlobaSi  

seqcia A: fsiqologiuri Zaladoba 
 

gTxovT miTxraT, ramdenad eTanxmebiT, an ar eTanxmebiT Semdeg debulebebs: 
 

A1. bavSvis mimarT muqara warmoadgens fsiqologiuri Zaladobis formas (mxolod 
erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

A2. bavSvis sityvieri Seuracxyofa warmoadgens fsiqologiuri Zaladobis formas  
(mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

A3. bavSvis wyevla warmoadgens fsiqologiuri Zaladobis formas (mxolod erTi 

pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

A4. Tqveni azriT ramdenad mwvaved dgas saqarTveloSi bavSvebze fsiqologiuri 
Zaladobis problema? (mxolod erTi pasuxi) 
 

ar warmoadgens problemas 1 
umniSvnelo problemaa 2 
met-naklebad mwvave problemaa 3 
seriozuli problemaa 4 
ar vici 99 
 

seqcia B: fizikuri Zaladoba 
 

gTxovT miTxraT, ramdenad eTanxmebiT, an ar eTanxmebiT Semdeg debulebebs: 
 

B1. bavSvis cema, Tundac raime sagnis gareSe, rogorebicaa magaliTad qamari, joxi 
da a.S., warmoadgens fizikuri Zaladobis formas. (mxolod erTi pasuxi)  
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

B2. bavSvis wameba warmoadgens fizikuri Zaladobis formas (mxolod erTi pasuxi)  
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

B3. bavSvisaTvis fizikuri zianis miyeneba warmoadgens fizikuri Zaladobis formas 
(mxolod erTi pasuxi)  

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
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B4. Tqveni azriT ramdenad mwvaved dgas saqarTveloSi bavSvebze fizikuri 
Zaladobis sakiTxi? (mxolod erTi pasuxi)  
 

ar warmoadgens problemas 1 
umniSvnelo problemaa 2 
met-naklebad mwvave problemaa 3 
seriozuli problemaa 4 
ar vici 99 

 

seqcia C: ugulebelyofa 
 

gTxovT miTxraT, ramdenad eTanxmebiT, an ar eTanxmebiT Semdeg debulebebs: 
 

C1. bavSvis emociuri da sulieri moTxovnilebebis mimarT uyuradReboba aris  
ugulebelyofa (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

C2. bavSvis ugulebelyofas warmoadgens SemTxveva, rodesac bavSvi aris 
uyuradRebod mitovebuli, an saTanadod ar xorcieldeba masze mzrunveloba 
(mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

C3. Tqveni azriT ramdenad mwvaved dgas saqarTveloSi bavSvis ugulebelyofis 
sakiTxi? (mxolod erTi pasuxi) 
 

ar warmoadgens problemas 1 
umniSvnelo problemaa 2 
met-naklebad mwvave problemaa 3 
seriozuli problemaa 4 
ar vici 99 
 

seqcia D: seqsualuri Zaladoba 

gTxovT miTxraT, ramdenad eTanxmebiT, an ar eTanxmebiT Semdeg debulebebs: 
 

D1. bavSvTan seqsualuri Sexeba warmoadgens seqsualuri Zaladobis formas 
(mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

D2. aiZulo bavSvi, gamoaCinos sakuTari sasqeso organoebi, aris seqsualuri 
Zaladobis forma (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

D3. srulwlovanis 16 wlamde arasrulwlovanTan seqsualuri kontaqti, Tanxmobis 
miuxedavad, warmoadgens seqsualuri Zaladobis formas (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
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D4. Tqveni azriT ramdenad mwvaved dgas saqarTveloSi bavSvebze seqsualuri 
Zaladobis sakiTxi? (mxolod erTi pasuxi) 
 

ar warmoadgens problemas 1 
umniSvnelo problemaa 2 
met-naklebad mwvave problemaa 3 
seriozuli problemaa 4 
ar vici 99 
 

D5. Tqveni azriT, ZiriTadad vin arian is pirovnebebi, vinc axorcieleben 
seqsualur Zaladobas bavSvebze? (ramdenime pasuxi) 

 

mSoblebi 1 
ojaxis sxva wevrebi 2 
ojaxis nacnobebi an/ da megobrebi  3 
ucnobebi 4 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  

 

seqcia E: damokidebulebebi bavSvis aRzrdisa da disciplinis sakiTxebis mimarT 

 

E1. Tqveni azriT, ra asakაmde iTvleba gogona bavSvad? 
 
____________________________________(gTxovT miuTiToT konkretuli asaki) 

 

E2. Tqveni azriT, ra asakაmde iTvleba biWi bavSvad? 
 
____________________________________(gTxovT miuTiToT konkretuli asaki) 
 

E3. Tqveni azriT, sul mcire ra asakis unda iyos gogona, raTa is daojaxdes? 
 
____________________________________(gTxovT miuTiToT konkretuli asaki) 
 

E4. Tqveni azriT, sul mcire ra asakis unda iyos biWi, raTa is daojaxdes? 
 
____________________________________(gTxovT miuTiToT konkretuli asaki) 
 

E5. ojaxuri garemocva, sadac Tqven izrdebodiT, iyo Tu ara Zaladobisgan daculi 
garemo? (mxolod erTi pasuxi) 
 

diax 1 
ara 2 
 

E6. Tqveni aRzrdis dros mSoblebi iyenebdnen Tu ara fizikur dasjis meTodebs 
(mxolod erTi pasuxi) 
 

diax, mudmivad 1 
diax, xandaxan  2 
diax, maxsendeba erTo ori SemTxveva  3 
ara, arasdros 4 

 

E7. Tqven ramdenad iyenebT amJamad, iyenebdiT an gamoyenebT momavalSi fizikur 
dasjis meTodebs Svilis aRzrdis dros (mxolod erTi pasuxi) 
 

diax, gamoviyeneb/viyeneb/viyenebdi mudmivad  1 
diax, gamoviyeneb/viyeneb/viyenebdi xandaxan 2 
diax, gamoviyeneb/viyeneb/viyenebdi erTi orjer 3 
ara, ar gamoviyeneb/viyeneb/viyenebdi arasdros 4 
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gTxovT miTxraT, ramdenad eTanxmebiT, an ar eTanxmebiT Semdeg debulebebs: 
 

E8. normaluria, roca bavSv(eb)s eSiniaT mSoblebis, radgan am SemTxvevaSi isini 
damjerebi xdebian da pativs scemen ufrosebs. (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E9. mkacri aRzrda aZlierebs bavSvs da amzadebs mas cxovrebiseuli sirTuleebis 
ufro efeqtiani gadalaxvisaTvis; (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E10. bavSvebi ganicdian, rodesac maTi mSoblebi yvirian da kamaToben maTi 
TandaswrebiT. (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E11. fizikuri dasjis gamoyeneba SesaZlebelia yovelTvis, rodesac mSobeli 
Tvlis, rom es Sedegs gamoiRebs. (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E12. Tqveni azriT, ra asakamde aris mizanSewonili gogonebis fizikurad dasja? 
 
____________________________________ (gTxovT miuTiToT) 
(im SemTxvevaSi, Tu respondenti Tvlis, rom fizikuri dasja ar aris 
mizanSewonili, dawereT 0) 

E13. Tqveni azriT, ra asakamde aris mizanSewonili biWebis fizikurad dasja? 
 
____________________________________(gTxovT miuTiToT) 
(im SemTxvevaSi, Tu respondenti Tvlis, rom fizikuri dasja ar aris 
mizanSewonili, dawereT 0) 

 

E14. fizikuri dasja biWebis mimarT ufro misaRebia vidre gogonebisadmi.  
(mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E15. mSoblebi, romlebic ar iyeneben fizikur dasjas, afuWeben bavSvebs. (mxolod 
erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E16. TiToeuli bavSvi ekuTvnis Tavis mSobels da mxolod maT SeuZliaT bavSvis 
Sesaxeb raime gadawyvetilebis miReba. (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
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E17. bavSvebi ukeTesad swavloben magaliTebis meSveobiT, vidre dasjis meTodiT. 
(mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E18. bavSvebi saWiroeben regularul samedicino zedamxedvelobas. (mxolod erTi 

pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E19. bavSvebis higienis sakiTxebi mudmivad unda iyos zedamxedvelobis qveS. 
(mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E20. bavSvis tansacmeli mudmivad unda iyos sezonis Sesabamisi. (mxolod erTi 

pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E21. gogonebi regularulad unda dadiodnen da ar acdendnen skolas ojaxuri 
mizezebis gamo.  (mxolod erTi pasuxi) 

 
sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E22. biWebi regularulad unda dadiodnen da ar acdendnen skolas ojaxuri 
mizezebis gamo.  (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E23. bavSvebi unda dadiodnen sabavSvo baRSi.  (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E24. sabavSvo baRSi miRebulma ganaTlebam SesaZloa dadebiTi gavlena iqonios 
bavSvis momaval warmatebaze skolaSi.  (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E25. xarisxiani ganaTleba, romelsac bavSvi Rebulobs sabavSvo baRSi,  
xelmisawvdomi unda iyos yvela 3-dan 5-wlamde bavSvisaTvis.  (mxolod erTi 

pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
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E26. SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi saWiroeben met mxardaWeras 
sazogadoebisgan.  (mxolod erTi pasuxi) 
 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E27. SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi unda izrdebodnen maTi 
ojaxebisgan moSorebiT, raTa maTi ojaxebi daculni iyvnen sazogadoebis 
negatiuri damokidebulebisgan. (mxolod erTi pasuxi) 
 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E28. sqesobrivi kavSiri zrdasrul adamiansa da bavSvs Soris yvela SemTxvevaSi 
miuRebelia. (mxolod erTi pasuxi) 
 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E29. 16 wlis asakSi arasrulwlovnebs unda hqondeT reproduqciuli/qalis 
janmrTelobis Sesaxeb informacia. (mxolod erTi pasuxi) 
 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E30. qalbatonebi zogjer “Tvals xuWaven”, rodesac maT partniorebs aqvT 
sqesobrivi kavSiri maT ojaxSi myof bavSvebTan. (mxolod erTi pasuxi) 
 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 
 

seqcia F: mxardamWeri organizaciebi/institutebi 

 
F1. Tqveni azriT, ukanaskneli 10 wlis ganmavlobaSi bavSvebis mimarT Zaladobis da 

ugulebelyofis faqtebi: (waukiTxeT pasuxebi, mxolod erTi pasuxi) 
 

mniSvnelovnad 
Semcirda 

Semcirda ar 
ASecvlila 

gaizarda 
mniSvnelovnad 

gaizarda 

1 2 3 4 5 
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F2. bavSvebi, romlebic ganicdian ojaxis mxridan ugulebelyofas/Zaladobas unda 
hqondeT mxardaWeris imedi... (saTiTaod waukiTxeT pasuxebi, sTxoveT gamoTqvas 

sakuTari mosazreba TiToeul sakiTxTan dakavSirebiT 5 quliani skalis 
gamoyenebiT, sTxoveT gamoiyenos baraTi X; mxolod erTi pasuxi) 
 

  

s
r
u
l
i
ad

 
ar

 
ve
T
an
x
me
b
i
 

ar
 

ve
T
an
x
me
b
i
 

ar
c
 

ve
T
an
x
me
b
i 

 
d
a 
ar

c
 
ar

 
ve
T
an
x
me
b
i
 

ve
T
an
x
me
b
i
 

s
r
u
l
i
ad

 
ve
T
an
x
me
b
i
 

F2.1 skolisgan 1 2 3 4 5 

F2.2 sabavSvo baRisgan 1 2 3 4 5 

F2.3 mezoblebisgan 1 2 3 4 5 

F2.4 socialuri samsaxurebisgan, socialuri 
muSakebisgan  

1 2 3 4 5 

F2.5 policiisgan 1 2 3 4 5 

F2.6 sasamarTlosgan 1 2 3 4 5 

F2.7 savaadmyofoebis, sxva jandacvis uwyebebis 
an/ da profesionalebisgan 

1 2 3 4 5 

F2.8 eklesiis/ sxva religiuri 
organizaciebisgan 

1 2 3 4 5 

F2.9 saxalxo damcvelis ofisis/ 
ombudsmenisgan 

1 2 3 4 5 

F2.10 organizaciebis mxridan, romlebic 
uSualod muSaoben bavSvebTan 

1 2 3 4 5 

 

F3. SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebs unda hqodeT sazogadoebis mxridan 
mxardaWeris imedi. (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

F4. axla me wagikiTxavT dawesebulebebis/institutebis CamonaTvals, Tqven ki Tu 
SeiZleba, SeafaseT isini imis mixedviT Tu ramdenad SeuZliaT an aqvT survili 
daexmaron bavSvebs, romlebic ganicdian mSoblebis mxridan ugulebelyofas / 
Zaladobas (gadaeciT baraTi F4, sTxoveT,  dagisaxeloT is dawesebuleba, romlis 

imedic srulad SeiZleba hqondes bavSvs. romelia rigiT meore dawesebuleba? 
mesame? SeafasebineT dawesebulebebi 7 quliani skalis gamoyenebiT, sadac 
dawesebulebebi dalagebuli iqneba rigis mixedviT)  

 

skola, sabavSvo baRi  
socialuri samsaxuri, socialuri muSaki  
policia/ patruli  
saavadmyofoebi, sxva jandacvis uwyebebi an/ da profesionalebi  
eklesia/ religiuri organizaciebi  
sazogadoeba  
saxalxo damcveli  
 

F5. Tqveni azriT, ra asakis gogonebi xdebian zemoT xsenebuli ojaxuri Zaladobis 
msxverplebi? (araumetes sami pasuxisa, pasuxebi gamoyaviT mZimeebiT, sTxoveT 

daasaxelos konkretuli, misTvis yvelaze kritikuli asaki) 
 

____________________________________(gTxovT miuTiToT) 
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F6. Tqveni azriT ra asakis biWebi xdebian zemoT xsenebuli ojaxuri Zaladobis 
msxverplebi? (araumetes sami pasuxisa, pasuxebi gamoyaviT mZimeebiT, sTxoveT 

daasaxelos konkretuli, misTvis yvelaze kritikuli asaki) 
 

____________________________________(gTxovT miuTiToT) 
 

F7. SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi ufro xSirad xdebian zemoT 
xsenebuli ojaxuri Zaladobis msxverplebi (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

seqcia G: intervencia/Careva 
 

axla me dagisvamT kiTxvebs bavSvis mimarT ojaxuri Zaladobis faqtebSi sxvadasxva 
pirebis da organizaciebis Carevis Sesaxeb, baraTze datanilia yvela is piri an 
organizacia, visac savaraudod SeuZlia daexmaros Zaladobis msxverpl bavSvebs.  
gadaeciT baraTi G 1-16 
 

G1.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac xdeba ojaxSi mSoblis 
mier bavSvis xeliT cema. (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G2.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac xdeba ojaxSi mSoblis 
mier bavSvis qamriT, an sxva sagniT cema. (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 

 

G3.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac bavSvi, rogorc wesi aris 
mSieri.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
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G4.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvi, rogorc wesi, aris 
WuWyiani.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G5.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvi, rogorc wesi 
mTel dRes atarebs saxls gareT.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G6.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac bavSvi maTxovrobs.  
(ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G7.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba rodesac, mSobeli bavSvs ayenebs 
sityvier Seuracxyofas. (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
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G8.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac bavSvebs aiZuleben 
mudmivad mouaron TavianT da-Zmas (Tvalyuri adevnon, gaumzadon da aWamon 
sakvebi, gaurecxon da a.S) (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G9.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba rodesac, bavSvi aris seqsualuri 
Zaladobis msxverpli ojaxis wevris mxridan.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G10. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac bavSvi aris dabmuli.  
(ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G11. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac rom bavSvi, rogorc 
wesi, aris daTrgunuli.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
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G12. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvi, rogorc wesi 
aris ganerviulebuli.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G13. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvi cudad iqceva 
skolaSi.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 

 

G14. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvs aqvs sxeulze 
dalurjebuli, Sesiebuli adgilebi/ nakawrebi/ motexilobebi.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G15. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvs ar surs 
saxlSi dabruneba.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 
 
G16. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac gauaresda bavSvis 

akademiuri moswreba/niSnebi.  (ramdenime pasuxi) 
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aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 

 

G17. bavSvi yovelTvis unda cxovrobdes saxlSi, miuxedavad misi mSoblebis 
ojaxSi ganxorcielebuli Zaladobrivi qmedebebisa.  (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G18. Tqveni azriT, bavSvze seqsualuri moZalade unda: (ramdenime pasuxi) 
 

iyos gasamarTlebuli 1 
man unda gaiaros mkurnalobis kursi 2 
mas unda CamoerTvas an SeezRudos mSoblis uflebebi 3 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  
 

G19. Tqveni azriT, mSobeli, romelic scemda, an scems Svils ise, rom iwvevs 
sxeulis dazianebas unda: (ramdenime pasuxi) 
 

iyos gasamarTlebuli 1 
man unda gaiaros mkurnalobis kursi 2 
mas unda CamoerTvas an SeezRudos mSoblis uflebebi 3 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  

 

G20. Tqveni azriT, mSobeli, romelic bavSvis TandaswrebiTYsistematurad ayenebs 
fizikur Seuracxyofas ojaxis sxva wevrs an sxva pirs unda: (ramdenime pasuxi) 
 

iyos gasamarTlebuli 1 
man unda gaiaros mkurnalobis kursi 2 
mas unda CamoerTvas an SeezRudos mSoblis uflebebi 3 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  

 

G21. Tqveni azriT, mSobeli, romelic Tavisi Svilis ugulebelyofas axdens im 
doziT, rom safrTxes uqmnis bavSvis ganviTarebasa da zrdas, unda: (ramdenime 
pasuxi) 

iyos gasamarTlebuli 1 
man unda gaiaros mkurnalobis kursi 2 
mas unda CamoerTvas an SeezRudos mSoblis uflebebi 3 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  
 

G22. Tqveni azriT, mSobeli, romelic axdens fsiqologiur Zaladobas Tavis 
Svilze, ise rom safrTxes uqmnis bavSvis ganviTarebasa da zrdas, unda: 
(ramdenime pasuxi) 

iyos gasamarTlebuli 1 
man unda gaiaros mkurnalobis kursi 2 
mas unda CamoerTvas an SeezRudos mSoblis uflebebi 3 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  
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G23. Tu gsmeniaT erTi SemTxveva mainc, rodesac bavSvi warsulSi an axla 
gamxdara zemoTxsenebuli ojaxuri Zaladobis formebidan erTerTis msxveprli 
mainc? (ramdenime pasuxi) 
 

diax 1 gaagrZeleT 
ara 2 gadadiT kiTxvaze G25
 

G24. SegiZliaT miTxraT, romeli Zaladobis msxvepli iyo bavSvi im SemTxvevaSi, 
romelic Tqven gsmeniaT: (ramdenime pasuxi) 
 

ugulebelyofa ojaxis mxridan  1 
fsiqologiuri Zaladoba ojaxis mxridan 2 
fizikuri Zaladoba ojaxis mxridan 3 
seqsualuri Zaladoba ojaxis mxridan 4 
 

G25. iciT Tu ara, ra unda gaakeToT an vis unda mimarToT im SemTxvevaSi, Tu 
SeityveT bavSvze Zaladobis an misi ugulebelyofis faqtis Sesaxeb? (mxolod 

erTi pasuxi) 
 

diax, vici   1 
diax, met-naklebad vici 2 
ara, ar vici 3 
 

G26. Tu Tqven darwmunebuli xarT, rom bavSvze ojaxSi ganxorcielda Zaladoba 
an xdeba misi ugulebelyofa, rogor moiqceviT aseT SemTxvevaSi? (ramdenime 

pasuxi) 
 

arafers gavakeTeb 1 
gavesaubrebi bavSvis mSoblebs 2 
Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb maswavlebels/ skolis 
administracias 3 

Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb saeklesio sazogadoebas 4 
Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb socialur samsaxurebs/ 
socialur muSakebs 5 

Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb eqims 6 
Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb policias/ patruls 7 
Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb saxalxo damcvels/ 
ombudsmenis ofiss 8 

Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb sasamarTlos 9 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  
 

im SemTxvevaSi Tu Tqveni megobari/mezobeli/axlobeli Seeswro bavSvze 
Zaladobis an misi ugulebelyofis faqts an aqvs aRniSnuli faqtis Sesaxeb 
informacia da is faqtis Setyobinebisagan Tavs ikavebs, rogor fiqrobT 
qvemoT CamoTvlili debulelebidan iqneboda Tu ara romelime misi yoymanis 
mizezi? 
me wagikiTxvaT debulebebs, Tqven ki Tu SeiZleba miTxariT, ramdenad 
eTanxmebiT an ar eTanmxebiT maT 
 

G27. savaraudod, Tavs arakomfortulad igrZnobda am saqmeSi CarTvis gamo 
(mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
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G28. savaraudod, ar iqneboda darwmunebuli imaSi, rom konkretuli faqti 
mravaljerad xasiaTs atarebda (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G29. savaraudod, Zaladobis faqti ar iyo sakmarisad seriozuli, imisaTvis rom 
moexdina reagireba (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G30. savaraudod, ar CaTvala, rom sakmarisi informacia aqvs situaciis Sesaxeb, 
raTa  Seatyobinos Sesabamis institutebs (mxolod erTi pasuxi) 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G31. savaraudod, is Tvlis, rom sxvisi ojaxis saqmeSi ar unda Caerios. (mxolod 

erTi pasuxi) 
sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G32. savaraudod, is Relavs, radgan faqtis Setyobinebis Semdeg bavSvze 
mimarTuli agresia/cema/muqara an SantaJi gadmova masze an misi ojaxis 
wevrebze. (mxolod erTi pasuxi) 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G33. ra saSualebiT girCevniaT miiRoT informacia imis Sesaxeb, Tu ra unda 
gaakeToT, im SemTxvevaSi Tu SeityobT bavSvis mimarT Zaladobis faqtis 
Sesaxeb? gTxovT, damisaxeloT yvelaze sasurveli wyaroebi. (gadaeciT baraTi 

G33, ramdenime pasuxi, araumetes 3 pasuxisa) 

televizia 1 
radio 2 
gazeTebi/ Jurnalebi 3 
telefoni (cxeli xazi) 4 
mokle teqsturi Setyobineba 5 
sainformacio bukletebi (mitanili saxlSi) 6 
sainformacio posterebi samedicino dawesebulebbsa da skolebSi 7 
saxalxo damcvelis/ ombudsmenis ofisis meSveobiT 8 
sainformacio posterebi sajaro transportSi 9 
ojaxis eqimi/ poliklinikis eqimi 10 
policia/ ubnis inspeqtori 11 
maswavleblebi 12 
mandaturebi, skolis sxva muSakebi 13 
socialuri samsaxuris TanamSromlebi 14 
adgilobrivi municipalitetebis warmomadgenlebi 15 
eklesia, romelSic xSirad davdivar 16 
Cvens samuSao an sacxovrebel adgilas kvalificirebuli pirebis mier 
organizebuli specialuri Sexvedrebi 17 

sxva (gTxovT daakonkretoT)  
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seqcia H: SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi  

axla modiT visaubroT SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebis Sesaxeb, 
romelTac SesaZloa hqondeT garkveuli tipis problemebi, rogorebicaa 
magaliTad siarulTan, CacmasTan, kvebasTan, saubarTan, smenasTan, 
mxedvelobasTan, swavlasTan dakavSirebuli an sxva adamianebTan urTierTobis 
problemebi da a. S. 
 

H1. aris Tu ara SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi Tqvens wreSi: 
 

diax 1 
ara 2 
 

H2. gyavT Tu ara SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi ojaxSi:  
diax 1 gaagrZeleT 

ara 2 gadadiT 
kiTxvaze H4 

 

H3. Tu SeiZleba miTxariT SezRuduli SesaZleblobebis mqone ojaxis wevris 
sqesi da asaki: (magaliTad, im SemTxvevaSi Tu SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone ojaxis wevri mdedrobiTia, mdedrobiTis grafis gaswvriv CawereT 
ojaxis wevris asaki, Tu aseTi wevri erTze metia, momdevno svetebSi CawereT 
maTi asakebi Sesabamisi sqesis gaswvriv) 
 

sqesi 
I wevris 
asaki 

II wevris 
asaki 

IIIwevris 
asaki 

mdedrobiTi    
mamrobiTi     
 

H4. rogor fiqrobT,  SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianisTvis Znelia 
Tu ara samsaxuris povna?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H5. rogor fiqrobT, rTulia Tu ara SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
adamianisTvis daojaxeba? (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H6. Tu Tqven gyavT an im SemTxvevaSi, rom gyavdeT SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone bavSvi, eqnebodaT Tu ara uaryofiTi damokidebuleba Tqveni ojaxis wevrebs 
Tqvens mimarT am bavSvis gamo? (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H7. რogოr fiqrobT, ojaxis sxva wevrebi SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
bavSvze cudad xom ar fiqroben?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
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H8. rogor fiqrobT, SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi uqmnis TuU ara 
ojaxs problemebs, ara mxolod materialuri TvalsazrisiT? (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H9. rogor fiqrobT, ojaxisaTvis aris Tu ara problema im faqtis gamJRavneba, 
rom ojaxSi aris SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi? (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H10. rogor fiqrobT, adamianebs, romelTac hyavT SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone ojaxis wevri, SeeqmnebaT Tu ara problema daojaxebisas? (mxolod erTi 

pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H11. rogor fiqrobT,rom iyos SesaZlebeli mSobeli ecdeba Tu ara daumalos 
sxvebs, rom mas hyavs SezRuduli SesaZleblobis mqone Svili?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H12. rogor fiqrobT,sazogadoebas eqneboda Tu ara an aqvs Tu ara uaryofiTi 
damokidebuleba im ojaxis mimarT,  romelsac hyavs SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone bavSvi?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H13. Mrogor fiqrobT, sazogadoeba Tvlis Tu ara, rom ojaxma, romelsac SeeZina 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi, unda datovos/Caabaros igi Sesabamis 
institutSi/dawesebulebaSi (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H14. Tqvens sazogadoebaSi iwvevs Tu ara sircxvils an uxerxulobas SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone bavSvis yola?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
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H15. TvliT TuU ara, rom xalxs ar uyvars sakvebis yidva SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone pirisgan?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H16. TvliT TuU ara, rom xalxi Tqvens garSemo, erideba SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone bavSvTan urTierTobas? (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H17. TvliT TuU ara, rom adamianebi ar stumroben ojaxs, romelsac hyavs 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 

seqcia I: respondentis socio demografiuli profili  
 

I1. respondentis sqesi: 
 

mdedrobiTi 1 
mamrobiTi 2 
 

I2. respondentis asaki  
--------------------------------------- (miuTiTeT zusti asaki da qvemoT SemoxazeT 
Sesabamisi Sualedi)  

18-24 1 
25-34 2 
35-44 3 
45-54 4 
55-64 5 
65 wlis da meti 6 
 

I3. respondentis ojaxuri mdgomareoba: 
 

daqorwinebeli 1 
cxovrobs meuRlesTan erTad, Tumca ar imyofeba oficialur qorwinebaSi 2 
dauqorwinebeli 3 
ganqorwinebuli 4 
daSorebuli, Tumca kvlav imyofeba oficialur qorwinebaSi 5 
qvrivi 6 
 

I4. gTxovT miTxraT, ramdeni adamiani cxovrobs Tqvens ojaxSi  
 
______________ (miuTiTeT zusti raodenoba)  

 
(ojaxi, igive Sinameurneoba –adamianTa erToblioba, romlebic eqvemdebarebian erT 
sacxovrebel erTeulze erToblivi cxovrebis saerTo wesebs da erTmaneTTan 
dakavSirebuli arian saerTo biujetiT (misi nawiliT), naTesauri an/da aranaTesauri 
urTierTobebiT (Sinameurneoba SeiZleba Sedgebodes erTi adamianisganac).  
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I5. gTxovT miTxraT, ramdeni bavSvi cxovrobs Tqvens ojaxSi (adamianebi 18 wels 
qvemoT)  

_________________ (miuTiTeT zusti raodenoba)  
 

im SemTxvevaSi Tu ojaxSi ar cxovrobs arc erTi adamiani 18 wels qvemoT, 
gadadiT kiTxvaze I13 
 

I6. gTxovTY miTxraT Tqven ojaxSi mcxovrebi bavSvebis sqesi 
 

I7. gTxovTY miTxraT Tqven ojaxSi mcxovrebi bavSvebis dabadebis weli da Tve 
 

I8 –dan I11 –mde kiTxvebi exeba mxolod 2005 wlis agvistodan 2009 agvistomde 
wlamde dabadebul bavSvebs 
 

I8. gTxovTY miTxraT Tqven ojaxSi mcxovreb bavSvebs uvliaT Tu ara sabavSvo 
baRSi? 
 

I9. gTxovTY miTxraT, konkretulad 2011-2012 saswavlo wlis (seqtemberi – ivnisi)  
uvliaT Tu ara Tqvens ojaxSi mcxovreb bavSvebs kerZo an sajaro baRSi, skolaSi, 
raime saganmanaTleblo wreze da a.S.?  
 

I10. ra iyo/aris imis mizezi, rom Tqvens ojaxSi mcxovrebi bavSvi dadis/dadioda 
sabavSvo baRSi? (gadaeciT baraTi I10, sTxoveT aarCios mocemuli pasuxebidan 
romelime erTi, im SemTxvevaSi Tu respondenti ver irCevs erc erT pasuxs 
sTxoveT daasaxelos misTvis sasurveli pasuxi da CaiwereT qvemoT)  
 

I11. ra iyo/aris imis mizezi, rom Tqvens ojaxSi mcxovrebi bavSvi ar 
dadis/dadioda sabavSvo baRSi? (gadaeciT baraTi I11, sTxoveT aarCios 
mocemuli pasuxebidan romelime erTi, im SemTxvevaSi Tu respondenti ver 
irCevs erc erT pasuxs sTxoveT daasaxelos misTvis sasurveli pasuxi da 
CaiwereT qvemoT)  
 

 
  

mxolod 2005 wlis agvistodan 2009 wlis agvistomde dabadebuli 
bavSvebisaTvis 

 
I6. 

sqesi 
I7.dabadebi
s TariRi 

I8. uvliaT Tu ara 
baRSi zogadad 

I9. uvliaT Tu ara 
baRSi/dawyebiT skolaSi 
ukanaskneli saswavlo 
wlis ganmavlobaSi 

I10.
daswreb

is 
mizezi 

I11.
dauswrebl

obis 
mizezi 

 

md
ed

r
o
b
iT

i 

ma
mr

o
b
iT

i 

w
el

i
 

T
ve
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__> 
I10
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__> 
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mi
u
T
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eT
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i 

b
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id

an
 

mi
u
T
iT

eT
 

ko
d
i 

b
ar

aT
id

an
 

1 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

2 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

3 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

4 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

5 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

6 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

7 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

8 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

9 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

I10. __________________________________________________________________________ (miuTiTeT)   

I11. ___________________________________________________________________________ (miuTiTeT)   
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I12. xarT Tu ara ojaxSi romelime bavSvis uSualo mzrunveli? 
diax 1 
ara 2 

 

I13. gyavT Tu ara sakuTari Svili, romelic aris 18 wels qvemoT? (mxolod erTi 
pasuxi) 
diax 1 
ara 2 

  

I14. romeli kategoria aRwers ukeTesad Tqveni ganaTlebis dones? (gadaeciT 

baraTi I14, mxolod erTi pasuxi) 
 

ar mimiRia aranairi ganaTleba 1 
arasruli saSualo (1-5) 2 
arasruli saSualo (6-9) 3 
saSualo skola 4 
arasruli umaRlesi 5 
garkveuli profesiuli/ teqnikuri treningi  6 
profesiuli/ teqnikuri xarisxi 7 
bakalavris xarisxi 8 
magistris xarisxi 9 
samecniero xarisxi 10 
 

 
I15. respondetis dasaqmebis statusi (SesaZlebelia ramdenime pasuxi)  
 

daqiravebuli muSaki 1 

gaagrZeleT 
TviTdasaqmebuli (samuSaos mimcemi) 2 
TviTdasaqmebuli (mewarme, daqiravebuli pirebis gareSe an profesiuli 
saqmianobiT dakavebuli piri) 3 

pensioneri 4 
gadadiT 
kiTxvaze 

I18 

diasaxlisi  6 
studenti 7 
umuSevari 8 

 

 
I16. respondentis profesia/ dakavebuloba (SesaZlebelia ramdenime pasuxi)  
samuSao kerZo, an sajaro (sabiujeto), an aramomgebian institutSi/ 
dawesebulebaSi xelfasze, an gamomuSavebiT  1 

sasoflo da satyeo meurneobaSi muSaoba 2 
mSeneblobaSi, kavSirgabmulobaSi, satransporto sistemaSi muSaoba 3 
kulturis, mecnierebis, sportis sferoSi muSaoba  4 
mrewvelobis sferoSi muSaoba 5 
vaWrobis da momsaxurebis sferoSi muSaoba 6 
sxva saqmianoba, gTxovT daakonkretoT: _______________________________  
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I17. gTxovT daakonkretoT Tqveni saqmianobis sfero: (SesaZlebelia ramdenime 

pasuxi)  
 

socialuri muSaki 1 
socialuri agenti 2 
policieli, ubnis inspeqtori 3 
jandacvis sfero (eqimi, medda da a. S.) 4 
skolaSi maswavleblad 5 
mandaturad 6 
sabavSvo baRSi aRmzrdelad 7 
skolis sxva TanamSromlad, gTxovT 
daakonkretoT:__________________________________  

sabavSvo baRSi sxva TanamSromlad, gTxovT 
daakonkretoT:__________________________________  

sxva, gTxovT daakonkretoT: 
____________________________________________________  
 

I18. romel erovnebas miakuTvnebT Tavs? 
 

qarTveli 1 
rusi  2 
azerbaijaneli  3 
somexi   4 
osi 5 
sxva (miuTiTeT)  ______________________  
 

I19. romeli religias/aRmsareblobas miakuTvnebT Tavs?  
 

arc erTs 0 
marTlmadideblobas 1 
grigorianelobas 2 
islams 3 
iudaizms 4 
ieRovas 5 
sxva (miuTiTeT)  ______________________  
 

I20. ramdenad xSirad eswrebiT religiur Sekrebebs/RvTismsaxurebas? (mxolod 

erTi pasuxi) 
sul mcire kviraSi erTxel 1 
sul mcire TveSi erTxel, magram ufro iSviaTad vidre kviraSi erTxel  2 
ufro iSviaTad vidre kviraSi erTxel 3 
mxolod dResaswaulebze  4 
arasdros   5 
 

I21. ramdenad mniSvnelovan rols TamaSobs Tqvens cxovrebaSi religia? (mxolod 
erTi pasuxi) 
Zalian mniSvnelovans 1 
mniSvnelovans 2 
metnaklebad mniSvnelovans 3 
arc Tu ise mniSvnelovans 4 
sruliad umniSvnelos 5 
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I22. ramdeni Seadgens Tqveni ojaxis Tviuri Semosavali nebismieri fuladi 
Semosavlis CaTvliT, maT Soris pensiisa da sxva socialuri sargeblis? (mxolod 

erTi pasuxi) 
 

140 larze naklebi 1 
141-250 lari 2 
251-500 lari 3 
501-1000 lari 4 
1001 larze meti  5 
 

I23. Tqveni ojaxis romelime wevri Tu Rebulobs raime saxis socialur 
daxmarebas? (gadaeciT baraTi I23, SesaZlebelia ramdenime pasuxi) 
 

ara 1 
asakobrivi pensia 2 
invalidis pensia 3 
marCenal dakargulis pensia   4 
omis veteranTa pensia 5 
iZulebiT gadadgilebul pirTa daxmareba 6 
saxelmwifo samedicino dazRveva (<70 000 qula) 7 
socialuri daxmareba mravalSviliani ojaxebisTvis 8 
socialuri daxmareba oblebisTvis, romelTac orive mSobeli yavT dakarguli 9 
socialuri daxmareba SezRuduli SesaZleblobebis bavSvebisTvis 10 
socialuri daxmareba martoxela pensionerebisTvis 11 
socialuri daxmareba dazaralebuli ojaxebisTvis (AKA-s subsidirebuli 
daxmareba) (<57 000 qula) 

12 

vauCerebi socialuri momsaxurebisTvis (mag.: samedicino daxmarebis centris 
vauCeri, adreuli Carevis vauCeri, kvebis vauCeri da a. S.) 13 

komunaluri subsidiebi 14 
municipalkuri socialuri sargebeli 15 
prevenciis/ reintegraciis sargebeli 16 
sxva, gTxovT daakonkretoT: _____________________________________  
 

I24. gaqvT Tu ara mobiluri telefoni? 
 

diax 1 
ara 2 

I25. romeli aRwers ukeTesad Tqveni ojaxis materialur statuss? (gadaeciT 

baraTi I25, mxolod erTi pasuxi) 
 

sakvebze fuli Zlivs gvyofnis 1 
Cven sakmarisi fuli gvaqvs sakvebisTvis, magram tansacmlis da fexsacmlis 
sayidlad fulis dazogva, an sesxeba gviwevs 

2 

Cven sakmarisi fuli gvaqvs sakvebisTvis, yoveldRiuri tansacmlisTvis da 
fexsacmelisTvis, magram imisTvis rom SeviZinoT kargi tansacmeli, mobiluri 
telefoni, mtversasruti da sxva sayofacxovrebo teqnika fulis dazogva, an 
sesxeba gviwevs 

3 

Cven sakmarisi fuli gvaqvs sakvebisTvis, yoveldRiuri tansacmlisa da 
fexsacmlisTvis, magram imisTvis rom SeviZinoT manqana, an bina fulis dazogva, an 
sesxeba gviwevs 

4 

Cven SegviZlia nebismier dros SeviZinoT yvelaferi, rac gvsurs 5 

 

didi madloba TanamSromlobisaTvis!!! 
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ადგილი: თბილისი, ბათუმი, თელავი 

ვინ: სხვადასხვა სქესის, სოციალური და ეთნიკური კუთვნილებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე 14–დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.  

რამდენი: 20-25 ბავშვი ჯგუფში

შეხვედრის მიზანი: ბავშვების ცოდნის და დამოკიდებულების კვლევა ბავშვთა მიმართ 
განხორციელებული ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით. 

პროცესი: თითოეული ჯგუფი დაიყოფა 4 ქვეჯგუფად. ჯგუფის გასაყოფად შეიძლება სხვადასხვა 
მცირე ნივთების გამოყენება, მაგალითად, ოთხნაირი კანფეტების, რომლებიც ჩაიყრება მაგარ, 
გაუმჭვირვალე ჩანთაში და ბავშვებს დაევალებათ თითო–თითოს ამოღება. ერთნაირი ნივთის მქონე 
ბავშვები ერთ ჯგუფს შექმნიან. 

კითხვები:  ბავშვები იმუშავებენ ქვეჯგუფებში პასუხების და პრეზენტაციების მოსამზადებლად. 
ქვეჯგუფები გადაწყვეტენ, თუ ვინ წარადგენს (ერთი ან მეტი ადამიანი) ჯგუფს. კითხვების ნაწილი 
მსგავსია ოთხივე ჯგუფისთვის, ნაწილი კი  განსხვავდება.

ბავშვებს ქვეჯგუფებში სამუშაოდ ექნებათ 30 წუთი. 

I ჯგუფის დავალება:

ჩვეულებრივი/ძირითადი კითხვები ყველა ჯგუფისთვის: 

როგორ გესმით ტერმინი „ძალადობა ოჯახში“?  

რას ფიქრობთ ბავშვების მიმართ ძალადობის შესახებ?

ვინ არის ყველაზე ხშირად ძალადობის მსხვერპლი?

• ბიჭი თუ გოგონა?

• რა ასაკის?

• უფრო ხშირად ვინ არიან ესენი – ჩვეულებრივი მოთხოვნების თუ შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე ბავშვები?

ვინ არის ყველაზე ხშირად მოძალადე?

სად ხდება ყველაზე ხშირად ძალადობა ბავშვების მიმართ: სახლში, სკოლაში, ქუჩაში, სხვა. 

დამატებითი დავალება I ჯგუფისთვის: 

•	 რამდენად ხშირად ხდება ძალადობა ბავშვების მიმართ? (ფიქრობთ თუ არა, რომ ახლა უფრო მეტი 
ძალადობაა ბავშვების მიმართ, ვიდრე უწინ, თქვენი მშობლების თაობაში?)

•	 ფიზიკური დასჯა, როგორც ბავშვის განათლების/აღზრდის ფორმა.
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•	 ადრეული ქორწინება და მისი შედეგები

დამატებითი დავალება II ჯგუფისთვის: 

•	 მკაცრი აღზრდის აუცილებლობა.

•	 რა შემთხვევებში უნდა მოხდეს ბავშვის წახალისება და როგორ?

•	 რა შემთხვევაში უნდა დაისაჯონ ბავშვები და როგორ?

დამატებითი დავალება III ჯგუფისთვის: 

•	 თუ ბავშვი გახდა ძალადობის მსხვერპლი, თქვენი აზრით, ვის მიმართავს ის დასახმარებლად?

•	 როგორ მოიქცევით, თუ თქვენ ხართ მოწმე ან ეჭვი გაქვთ, რომ ბავშვის მიმართ ხდება ძალადობა?

•	 თქვენი აზრით, როგორ უნდა მუშაობდეს ბავშვის ძალადობისგან დაცვის სისტემა?

დამატებითი დავალება IV ჯგუფისთვის: 

•	 ბავშვის მიმართ ძალადობის გავლენა: 

• ბავშვზე

• მოძალადეზე

• ოჯახსა და საზოგადოებაზე

•	 როგორ უნდა მოვექცეთ მოძალადეს?

ქვეჯგუფებში სამუშაოს დასრულებას მოჰყვება 20–წუთიანი შესვენება. შესვენების შემდეგ ჩატარდება 
ჯგუფური პრეზენტაციები, თითოეულის ხანგრძლივობა იქნება 7–10 წთ. შემდეგ გაიმართება 
10–წუთიანი ჯგუფური დისკუსია მთელ ჯგუფთან წარმოდგენილ საკითხებზე.  მაქსიმალური 
ხანგრძლივობაა 80 წუთი (ორი ქვეჯგუფის პრეზენტაციას მოჰყვება მოკლე, 5–წუთიანი შესვენება). 
ბოლოს მოდერატორი შეაჯამებს დისკუსიის და თითოეული ქვეჯგუფის პრეზენტაციის შედეგებს და 
სთხოვს ჯგუფს, დასკვნის სახით კიდევ ერთხელ გამოხატონ საკუთარი აზრი. ძირითად თემებთან 
დაკავშირებული დასკვნები შესწორებული იქნება ბავშვთა კომენტარების შესაბამისად.
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დანართი 4 : პროფესიონალებისადმი მიმართვის 
ალბათობა ბავშვთა მიმართ განხორციელებული 
ძალადობის საპასუხოდ

ცხრილი 10. პოლიციისადმი მიმართვის ალბათობა ბავშვთა  
მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევების საპასუხოდ 

ალბათობის 
კოეფიციენტი

მყარი სტ. 
ცდომ. z P>|z| [95% ნდობის 

ინტერვალი]

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან ძალადობას  
ოჯახებში, შეიძლება ჰქონდეთ 
სოციალური სამსახურების 
დახმარების იმედი.  

.580081 .0869924 -3.63 0.000 .4323519 .7782872

ცხოვრობს სოფელში .7848874 .0824906 -2.30 0.021 .638774 .964423

დაამთვრ ასპირანტურა .6029373 .1078914 -2.83 0.005 .4245761 .8562265

მიიღო უმაღლესი განათლება .7287957 .1076685 -2.14 0.032 .545574 .9735492

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან ძალადობას  
ოჯახებში, შეიძლება ჰქონდეთ 
პოლიციის დახმარების იმედი.

1.319157 .1628924 2.24 0.025 1.035591 1.680369

სჯერა, რომ ძალადობის ზოგადი 
ნიშნების საპასუხოდ პოლიციამ 
უნდა მოახდინოს რეაგირება. 

1.489902 .1318651 4.50 0.000 1.252626 1.772124

სჯერა, რომ სექსუალური 
ძალადობის ნიშნების 
საპასუხოდ პოლიციამ უნდა 
მოახდინოს რეაგირება. 

1.471526 .2120685 2.68 0.007 1.109423 1.951815

სჯერა, რომ ფიზიკური 
ძალადობის შემთხვევაში 
პოლიციამ უნდა მოახდინოს 
რეაგირება. 

1.281986 .0623399 5.11 0.000 1.165444 1.410182

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან 
ძალადობას  ოჯახებში, 
შეიძლება ჰქონდეთ ეკლესიის/
რელიგიური ინსტიტუტების 
დახმარების იმედი. 

.7039561 .0791893 3.12 0.002 .5646669 .8776045

იცის რა გააკეთოს /
ვის მიმართოს ბავშვთა 
მიმართ განხორციელებული 
ძალადობის /ბავშვთა 
ინტერესების  უგულებელყოფის 
შემთხვევებში.

2.529629 .2789863 8.42 0.000 2.037886 3.140029

მკაცრი აღზრდის მეთოდების 
წინააღმდეგია. 1.475044 .1936249 2.96 0.003 1.140434 1.907831

რაოდენობა= 3283;  ვალდის chi2(11) = 376.76; ლოგ ფსევდოალბათობა = -1827659.5;  ალბათ. > chi2  = 0.0000.
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ცხრილი 11. სოციალური მუშაკების/სოციალური სამსახურებისადმი მიმართვის ალბათობა ბავშვთა 
მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევების საპასუხოდ 

      ალბათობის 
კოეფიციენტი

მყარი სტ. 
ცდომ. z P>|z| [95% ნდობის 

ინტერვალი]

არ მიიჩნევს ფიზიკურ დასჯას 
მისაღებ დისციპლინურ 
ინსტრუმენტად.

1.251248 .1393387     2.01   0.044     1.005898    1.556442

უმაღლესი განათლება .7028032   .1018068    -2.43   0.015     .5290909    .9335491

სჯერა, რომ ბავშვთა ინტერესების  
უგულებელყოფის საპასუხოდ 
არავინ არ უნდა მოახდინოს 
რეაგირება. 

.3717419   .0952925    -3.86   0.000     .2249283    .6143827

სჯერა, რომ სექსუალური 
ძალადობის ნიშნების საპასუხოდ 
რეაგირება უნდა მოახდინოს 
სოციალურმა მუშაკმა. 

1.73827   .2238477     4.29   0.000     1.350525    2.237338

სჯერა, რომ ფიზიკური ძალადობის 
შემთხვევაში რეაგირება უნდა 
მოახდინოს პოლიციამ.

1.123427   .0544167     2.40   0.016     1.021679    1.235309

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–ყოფილია/
განიცდიან ძალადობას  ოჯახებში, 
შეიძლება ჰქონდეთ  სკოლის 
მხრიდან დახმარების იმედი. 

.5765994 .0636588    -4.99   0.000     .4644065    .7158963

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–ყოფილია/
განიცდიან ძალადობას  ოჯახებში, 
შეიძლება ჰქონდეთ ეკლესიის/
რელიგიური ინსტიტუტების 
დახმარების იმედი.

.6535173    .071248    -3.90   0.000      .527785    .8092023

სჯერა, რომ ძალადობის ზოგადი 
ნიშნების არსებობის შემთხვევაში 
რეაგირება უნდა მოახდინოს 
სოციალურმა მუშაკმა.  

1.20965   .0647547     3.56   0.000     1.089164    1.343464

სჯერა, რომ ფიზიკური ძალადობის 
შემთხვევაში რეაგირება უნდა 
მოახდინოს სოციალურმა მუშაკმა.  

1.313078   .0773064     4.63   0.000     1.169975    1.473684

იცის რა გააკეთოს/ვის მიმართოს 
ბავშვთა მიმართ განხორციელებული 
ძალადობის/ბავშვთა ინტერესების  
უგულებელყოფის შემთხვევებში.

2.056951   .2310182     6.42   0.000     1.650535    2.563441

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან ძალადობას  
ოჯახებში, შეიძლება ჰქონდეთ  
საავადმყოფოების დახმარების 
იმედი.

1.321453   .1440796     2.56   0.011     1.067196    1.636286

რაოდენობა = 3281;  ვალდის chi2(11) = 436.61; ლოგ ფსევდოალბათობა = -1737453.5;  ალბათ. > chi2 = 0.0000. 
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ცხრილი 12. სკოლისადმი მიმართვის ალბათობა ბავშვთა მიმართ განხორციელებული  
ძალადობის შემთხვევების საპასუხოდ 

ალბათობის 
კოეფიციენტი   

მყარი სტ. 
ცდომ. z P>|z|     [95% ნდობის 

ინტერვალი]

არ მიიჩნევს ფიზიკურ დასჯას 
მისაღებ დისციპლინურ 
ინსტრუმენტად..

1.381564   .1781823     2.51   0.012     1.072977    1.778901

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან ძალადობას  
ოჯახებში შეიძლება ჰქონდეთ 
ეკლესიის  დახმარების იმედი.

.676809   .0668245    -3.95   0.000     .5577287    .8213141

სჯერა, რომ სექსუალური 
ძალადობის ნიშნების საპასუხოდ 
რეაგირება უნდა მოახდინოს 
სკოლამ .

1.670087   .2707573     3.16   0.002     1.215461     2.29476

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან ძალადობას  
ოჯახებში, შეიძლება ჰქონდეთ 
სასამართლოს დახმარების 
იმედი.

.7387297    .067379    -3.32   0.001     .6178003      .88333

55 წელზე ხნიერი 1.358351   .1790407     2.32   0.020     1.049101     1.75876

იცნობს ბავშვთა ინტერესების 
უგულებელყოფის ნიშნებს. .582483   .0859022    3.66   0.000     .4362662    .7777051

სჯერა, რომ ფსიქოლოგიური 
ძალადობის შემთხვევაში 
რეაგირება უნდა მოახდინოს 
სკოლამ. 

1.703555   .1838911     4.94   0.000     1.378709    2.104939

სჯერა, რომ ფიზიკური 
ძალადობის შემთხვევაში 
რეაგირება უნდა მოახდინოს 
სკოლამ.

1.330152   .0833055     4.56   0.000     1.176499    1.503872

იცის რა გააკეთოს /ვის 
მიმართოს ბავშვთა მიმართ 
განხორციელებული ძალადობის 
/ბავშვთა ინტერესების  
უგულებელყოფის შემთხვევებში.

.698319   .0923997    -2.71   0.007     .5387969    .9050709

რაოდენობა = 330;  ვალდის chi2(9) = 681.26; ლოგ ფსევდოალბათობა = -1349321.1 ;  ალბათ. > chi2 =  0.0000





ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) პროცედურების 
ანალიზი და მთავრობისთვის 
შემუშავებული რეკომენდაციები 
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HCJ  – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

MoES  – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

MoIA  – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
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შედეგების მიმოხილვა

საქართველო ამჟამად მუშაობს ბავშვთა დაცვის სისტემის ჩამოყალიბებაზე. ბოლო 5 წლის მანძილზე 
ამ მიმართულებით მრავალი მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა, მათ შორის აღსანიშნავია ძალადობის 
იდენტიფიკაციის, სათანადო რეფერირების, რეაგირების და კოორდინაციის საკითხებზე საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა 
მინისტრისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წელს გამოცემული 
ერთობლივი ბრძანება (N 152/ნ – N496 – N45/ნ) ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) 
პროცედურების დამტკიცების შესახებ. 

წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს თავი მოუყაროს მიმართვიანობის სისტემის ფუნქციონირებისა 
და მისი ძლიერი და სუსტი მხარეების  შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას და კონკრეტული 
რეკომენდაციები გაუწიოს ამ სფეროში ჩართულ სამივე სამინისტროს. 

კვლევის ძირითადი მიგნებები:

•	 გასული 2 წლის მანძილზე სოციალური მომსახურების სააგენტოში (რომელიც ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის/რეფერირების პროცედურების  ძირითად საკოორდინაციო უწყებას წარმოადგენს) 
სოციალურ მუშაკებთან ოფიციალური მიმართვიანობის 368 შემთხვევა დაფიქსირდა (სექტემბერი, 
2012) და ეს რიცხვი სულ უფრო იზრდება, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ სისტემას მეტი და მეტი 
ადამიანი იყენებს.

•	 შემთხვევათა 44%-ში დადასტურდა ბავშვების მიმართ ძალადობის ფაქტები.

•	 ძალადობის არსი ყველაზე კარგად ესმით პოლიციელებსა და სოციალურ მუშაკებს.

•	 სოციალური მუშაკების 22% მიიჩნევს, რომ მის პასუხისმგებლობაში არ შედის   ფიზიკურ 
ძალადობაზე რეაგირება, ხოლო 26% თავის საქმედ  არ მიიჩნევს ბავშვების უგულებელყოფის 
შემთხვევებს.  

•	 სკოლის მანდატურებს გააზრებული აქვთ, რა ქმედება უნდა ჩაითვალოს ძალადობად, ეს 
განსაკუთრებით კარგად გამოვლინდა  თბილისში,  სადაც მანდატურებმა შედარებით  მეტი 
ტრენინგი გაიარეს.

•	 სკოლაში მომუშავე პროფესიონალების (მასწავლებლებისა და მანდატურების) 46%–მა განაცხადა, 
რომ ძალადობის ფაქტის შესახებ მოხსენება საჭიროა მაშინ, როდესაც ეს ძალადობა  მძიმე 
ფორმისაა და  რამდენჯერმე განმეორდა.

•	 პოლიციის წარმომადგენლებმა იციან ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში რა როლი ეკისრებათ მათ 
და და რა სამუშაო პროცედურები უნდა ჩატარდეს, ასევე - რომ საჭიროა სოციალური მუშაკების 
ჩართვაც. მიუხედავად ამისა, პოლიცია უმეტესწილად არ მონაწილეობს ინტერვენციის შემდგომი 
მონიტორინგის პროცესში.

•	 ზოგადად, პოლიცია თანამშრომლობს სოციალურ მუშაკებთან და  ხშირად რთავს მათ ისეთ 
პროცესებში, როდესაც  შემაკავებელი ორდერები შეეხება როგორც დედებს, ისე ბავშვებს. მთავარი 
ფაქტორი, რომელიც სოციალური მუშაკებისა და პოლიციელების თანამშრომლობის წარმატებას 
განაპირობებს, არის მათ შორის ჩამოყალიბებული პირადი ურთიერთობები.

•	 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ძალადობის გამოვლენისა და რეფერირების 
საკითხების  შესახებ არც რაიმე სახის ინსტრუქციები შეუმუშავებია და არც სისტემატურ 
სწავლებას (ტრენინგს) ატარებს. 

•	 შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
საპატრულო პოლიციისა და სოციალური მუშაკებისთვის შემუშავებული და დამტკიცებული აქვთ 
შიდა ინსტრუქციები, ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების შესაბამისად. 

•	 გასაუმჯობესებელია რეფერირებული საქმეების მონიტორინგი, განსაკუთრებით სკოლაში 
მომუშავე პროფესიონალებისა და პოლიციის მხრიდან.



ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში 

80

•	 ყველა პროფესიონალი ღრმადაა დარწმუნებული, რომ ოჯახის საქმეებში ჩარევა ფაქიზი საკითხია 
და ბევრის აზრით, უმჯობესია ამისთვის თავის არიდება.

•	 ყველა პროფესიონალი ფიქრობს, რომ  აუცილებელია საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, 
რათა შეიცვალოს დამოკიდებულება, რომლის გამოც საზოგადოება ხშირად თავს იკავებს 
ძალადობის ფაქტების შეტყობინებისაგან.

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის  
განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები 

1. უნდა შემუშავდეს და დაინერგოს დეტალური სახელმძღვანელო მითითებები (გაიდლაინები) 
და  შიდასისტემური სავალდებულო ტრენინგები ძალადობის იდენტიფიკაციის და რეფერალის 
საკითხებზე, რეფერირების პროცედურების შესაბამისად. 

2. მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს მასწავლებლებისა და მანდატურების როლი ბავშვზე ძალადობის 
შემთხვევების გამოვლენა-რეფერირების პროცესში. იმისათვის, რომ გაიზარდოს სკოლიდან 
სოციალური მომსახურების სააგენტოში რეფერირების ეფექტიანობა, სასურველია სკოლაში 
გამოიყოს ერთი თანამშრომელი, რომლის ძირითადი ვალდებულება იქნება ძალადობის 
იდენტიფიცირება სკოლაში, ოჯახებთან დაკავშირებისას დახმარება, ოჯახური ვითარების 
შეფასება და გარე უწყებებთან ურთიერთობების ხელშეწყობა.

3. მასწავლებლების და მანდატურების სამუშაოს აღწერილობებში მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს, 
თუ როგორი უნდა იყოს  ბავშვეზე ძალადობის შემთხვევებზე მათი რეაგირება. გარდა ამისა, 
სასურველია, რომ ბავშვის მიმართ ძალადობის საკითხები ჩართული იყოს მასწავლებელთა 
სასერტიფიკატო გამოცდებსა და მანდატურების სავალდებულო ტრენინგების კურიკულუმებში. 
პროფესიონალების პასუხისმგებლობები მკაფიოდ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული განათლების 
სამინისტროსა და/ან სკოლის შესაბამის დოკუმენტებში.

4. საჭიროა გადაიხედოს უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია, რათა ოჯახში ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე 
რეაგირების პროცესში სკოლაც ჩაერთოს. სკოლის თანამშრომლებისათვის უნდა შემუშავდეს 
ახალი მექანიზმები, რაც გააუმჯობესებს  ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე მათ 
რეაგირებასა და შესაბამის მიმართვიანობას.  

შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები

1. პოლიციის თანამშრომლებისათვის  გაგრძელდეს რეგულარული ტრენინგები და საინფორმაციო 
შეხვედრები ბავშვთა დაცვის რეფერალური პროცედურების შესახებ. 

2.  გაძლიერდეს სოციალურ მუშაკებთან კოორდინაცია  ერთობლივი ტრენინგების ორგანიზებით და 
პროცედურების აუცილებელი შემოწმებით.  შემთხვევებისა და სამოქმედო გეგმის გადასახედად 
რეგულარული შეხვედრების ორგანიზება სოციალურ მუშაკებთან ადგილობრივ დონეზე.

3. შეიქმნას/განახლდეს ინსტრუქციები პროფესიონალებისათვის, რომელიც დაწვრილებით გააცნობს 
მათ, თუ როგორ უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება და რეაგირება, როდესაც ჩნდება ეჭვი, რომ ბავშვი 
შესაძლოა იყოს ძალადობის მსხვერპლი.

4. თუ ოჯახური ძალადობის საქმეში ბავშვები ფიგურირებენ, შემაკავებელ ორდერებში მსხვერპლად 
იდენტიფიცირებული უნდა იყოს როგორც სრულწლოვანი, ისე ბავშვი.

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და სოციალური 
მომსახურების სააგენტოსათვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები

1. საჭიროა შემუშავდეს და დაინერგოს მარეგულირებელი წესები, რომლებიც უზრუნველყოფენ  
ჯანდაცვისა და ბავშვზე ზრუნვის ყველა დაწესებულების, მათ შორის კერძო/კომერციული 
სამსახურების, არასამთავრობო და რელიგიური ორგანიზაციების მიერ მართული მომსახურებების 
მონაწილეობას რეფერალში. იმ შემთხვევაში, როდესაც მომსახურება არ ფინანსდება 
სახელმწიფოსგან, რეფერალში მონაწილეობის ვალდებულება შეიძლება მიებას მომსახურებებისა 
და მედიცინის მუშაკების  ლიცენზირებას.
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2. სპეციფიკური გაიდლაინების შემუშავება, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგან ჯანდაცვის და ბავშვზე 
ზრუნვის დაწესებულებებმა,  თუ არსებობს ეჭვი, რომ ბავშვი განიცდის ძალადობას. 

3. ჯანდაცვის მუშაკების და ბავშვზე ზრუნვის მომსახურების შესაბამისი თანამშრომლების სამუშაოს 
აღწერილობებში უნდა იყოს ასახული, თუ რა ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები ეკისრებათ 
მათ ბავშვზე შესაძლო ძალადობის გამოვლენისა და რეაგირების  პროცესში, არარეფერირების 
შემთხვევაში. 

4. რეგულარული ტრენინგების ჩატარება და რეფერირების ინსტრუქციების მიწოდება ბავშვზე 
ზრუნვის მომსახურების ყველა პროვაიდერისათვის, კერძო  და საეკლესიო სუბიექტების ჩათვლით, 
და მათი მონიტორინგის უნარ-ჩვევების გაძლიერება. 

5.  ბავშვთა მიმართ ძალადობის გამოვლენის საქმეში სახელმწიფოს შესაძლებლობების 
გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა: ა)სოციალური მომსახურების სააგენტოს გაიდლაინები ასევე 
მოიცავდეს  სოციალური მუშაკების არა მარტო როგორც შემფასებლის, არამედ როგორც ბავშვთა 
მიმართ ძალადობის შემთხვევების გამოვლენაზე პასუხისმგებლის როლსაც. ბ)ჯანდაცვის 
სამინისტროს/სოციალური მომსახურების სააგენტოს შინაგანაწესი უნდა ითვალისწინებდეს 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვალდებულებას, გაავრცელოს ეს პასუხისმგებლობა 
თითოეულ სოციალურ აგენტზე, ჩაუტაროს მათ შესაბამისი ტრენინგები და უზრუნველყოს ისინი 
საჭირო ინსტრუმენტებით, რაც დაეხმარება მათ ოჯახის სიღარიბის დონის შეფასების დროს 
ძალადობის შემთხვევების გამოვლენაში.

6. ძალადობის მსხვერპლთათვის და ძალადობის ჩამდენი პირებისთვის სპეციფიკური მომსახურებების 
შემოღება.

სამივე სამინისტროსთვის საერთო რეკომენდაციები

1. საკანონმდებლო ბაზისა და ბავშვთა დაცვის რეფერალის პროცედურების დოკუმენტების 
გადახედვა, რათა მკაფიოდ განისაზღვროს ძალადობის სხვადასხვა ფორმა და მისაღები 
დისციპლინური ზომები.

2. დაიხვეწოს ძალადობაზე რეაგირების პროცედურები (მაგ.: როდის უნდა მოხდეს შემაკავებელი 
ორდერის გამოწერა, როდის არის აუცილებელი მსხვერპლის ან მოძალადის ოჯახიდან გაყვანა) 
და ჰარმონიზაციაში მოვიდეს სხვადასხვა თანამშრომლისთვის (პოლიციელებისთვის, სოციალური 
მუშაკებისთვის) გაწერილი სამუშაო დუკემენტები, განისაზღვროს პოლიციასა და სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს შორის სავალდებულო ანგარიშგების მიმართულებები: სოციალური 
მუშაკები ჩართული უნდა იყვნენ ყველა იმ შემთხვევაში, სადაც ბავშვი ფიგურირებს, იმისათვის, 
რომ დროულად შეფასდეს ყველა შესაძლო რისკი, რომელიც შეიძლება ბავშვს დაემუქროს, მაშინაც 
კი, თუ ბავშვი არ არის იდენტიფიცირებული, როგორც ძალადობის პირველადი მსხვერპლი. 

3. თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება ბავშვთა დაცვის რეფერალის პროცედურებში 
სხვადასხვა მუშაკის როლისა და მოვალეობების შესახებ.

4. თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება და მათი გათვითცნობიერება, თუ როგორ უნდა 
მოხდეს ოჯახებთან და ბავშვებთან ეფექტური მუშაობა და სახელმძღვანელო გაიდლაინების 
მეშვეობით ბავშვთა დაცვის რეფერალის არსებული  პროცედურების განმტკიცება. მასალებისა 
თუ ტრენინგების მომზადებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სხვადასხვა 
უწყებას შორის  თანამშრომლობის განმტკიცებას. ხელახლა გადასახედია პროფესიონალების 
მიერ ფორმების გამოყენება/არგამოყენების საკითხი, თუკი შესაძლებელია და აუცილებლობა 
მოითხოვს, გამარტივდეს  ფორმები, ხოლო  ძალადობის გამოვლენილ ფაქტებზე დოკუმენტების 
წარმოება უნდა იყოს შესაბამისი პროფესიონალების ვალდებულება.

5. სხვადასხვა პროფესიონალისთვის  შემთხვევაზე რეაგირების  ერთობლივი გაიდლაინების 
შემუშავება, სადაც მკვეთრად იქნება განსაზღვრული მათი უფლება-მოვალეობები. 

6. რესურსების გაძლიერება რეგულარული და ხარისხიანი ქმედებების უზრუნველსაყოფად. 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საჭირო რაოდენობის მობილური, მცოდნე და კვალიფიციური 
სოციალური მუშაკები.
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დონორებისათვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები

1. საქართველოს მთავრობისათვის დახმარების გაწევა რეფერირების სისტემის გაძლიერების 
მიზნით, წინამდებარე დოკუმენტში მოცემული რეკომენდაციების გამოყენებით.

2. ძალადობასთან დაკავშირებული მომსახურებების განვითარების ხელშეწყობა, მათ შორის, 
სოციალური მუშაობის განვითარება თემის დონეზე, რაც ძალადობის შემთხვევების გამოვლენისა 
და რეფერირების დროს დაეხმარება როგორც ძალადობის მსხვერპლს, ისე ძალადობის ჩამდენ 
პირებს.

3. ბავშვზე ძალადობის, მისი შედეგების, კოლექტიური პასუხისმგებლობისა და შესაბამისი 
მოქმედების საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მხარდაჭერა.
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ზოგადი ინფორმაცია

ბავშვზე ზრუნვის სისტემის  რეფორმა საქართველოში 2005 წლიდან მიმდინარეობს. რეფორმა 
ფოკუსირებულია დეინსტიტუციონალიზაციასა და მზრუნველობის ალტერნატიული მომსახურებების 
შექმნაზე იმ ბავშვებისათვის, რომლებიც  ბავშვთა დიდ სახლებში ცხოვრობენ. თუმცა აღსანიშნავია, 
რომ თანდათანობით რეფორმის არეალი გაფართოვდა და პრიორიტეტად იქცა  ისეთი ამოცანები, 
როგორიცაა ოჯახის წევრების დაშორების პრევენცია, ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე რეაგირება, 
ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების საჭიროებების მოგვარება და იმ ახალგაზრდების 
კეთილდღეობაზე ზრუნვა, რომლებიც სახელმწიფო მზრუნვის სისტემას ტოვებენ. 

ძალადობისა და უგულებელყოფის მსხვერპლი ბავშვების დაცვის მექანიზმების შემუშავების მიზნით 
სამმა სამინისტრომ1  (შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტრომ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ) 2010 წლის მაისში ერთობლივი 
ბრძანება გამოსცა, რომელიც მიზნად ისახავს ბავშვზე ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკაციის, 
შესაძლო მსხვერპლთა შეფასებისა და მათი საჭიროებების უზრუნველყოფის სახელმწიფო სისტემის 
განვითარებას. ერთობლივი ბრძანება გულისხმობს, რომ თითოეულმა სამინისტრომ უნდა შეიმუშაოს 
დეტალური პროცედურები შესაბამისი თანამშრომლებისთვის, რეფერალის პროცედურების 
თანახმად (მუხლი 6.7). დღეისათვის შესაბამისი გაიდლაინები  მხოლოდ სოციალური მუშაკებისა და 
პოლიციელთათვისაა შემუშავებული, სკოლის თანამშრომლებისა და სამედიცინო პერსონალისთვის კი 
ასეთი სახელმძღვანელოები ჯერაც არ არსებობს. 

ზემოხსენებული ბრძანების მიღების შემდეგ ორი წელი გავიდა. მიმართვიანობის რიცხვი წელიწადში 
40-დან 150-მდე გაიზარდა. მიუხედავად ამისა, დაინტერესებული მხარეები მაინც გამოთქვამენ წუხილს 
მიმართვიანობის სისტემის მუშაობის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. ბავშვებზე ძალადობის 
შემთხვევების გამოვლენა ფერხდება ცოდნის ნაკლებობის, ძალადობის ნიშნების გაუცნობიერების, 
მხარეებს შორის სუსტი კოორდინაციის, მსხვერპლთა სრულად მოცვასთან დაკავშირებული 
პრობლემების და ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ბიოფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაციის 
სათანადო მომსახურებების ნაკლებობის გამო. აუცილებელია მიმართვიანობის სისტემის შემდგომი 
გაძლიერება. ყოველივე ამის გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ 
გაეროს ბავშვთა ფონდს „ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების“ (შემდგომში მოიხსენიება, 
როგორც „დოკუმენტი რეფერირების შესახებ“ ან „რეფერირების პროცედურები“) ანალიზისა და 
სათანადო რეკომენდაციების შემუშავების თხოვნით მიმართა. 

UNICEF-საქართველომ კონსულტანტების, ტექნიკური ექსპერტების და კონტრაქტორი კვლევითი 
ორგანიზაციის (ეისითი - ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი2) მეშვეობით რეფერირების სისტემის 
თვისებრივი კვლევა ჩაატარა. იმავდროულდ ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა  „ბავშვთა მიმართ 
ოჯახური ძალადობის“ კვლევა, რომლის მიზანიც იყო ამ აკითხებთან დაკავშირებით მოსახლეობაში 
არსებული ცოდნის დონის, დამოკიდებულებისა და გავრცელებული პრაქტიკის შესწავლა ზოგადად. 
ეროვნული გამოკითხვის დროს გამოყენებული კითხვარი სამიზნე ჯგუფების (ფოკუს-ჯგუფების) 
მონაწილეებმაც შეავსეს. კვლევის მეთოდოლოგიის დეტალური აღწერა შეგიძლიათ იხილოთ N 1 
დანართში. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები 

წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს საქართველოში ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) 
არსებული სისტემის   სხვადასხვა კუთხით გაცნობას. კვლევის ამოცანებია შეისწავლოს: 

A. საქართველოში ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის ნორმატიული აქტების 
და ინსტიტუციური მექანიზმების ძლიერი და სუსტი მხარეები;

B. ძირითადი მონაწილე მხარეების (მათ შორის მთავრობის  წარმომადგენლების, პრაქტიკოსი 
სოციალური მუშაკების, მასწავლებლების და პოლიციის) ცოდნა,  დამოკიდებულება და 
პრაქტიკული გამოცდილება რეფერირების პროცედურებთან მიმართებით; 

1   საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 
და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანება N15/n-N496 – N45/n ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ, 31 მაისი, 2010.
2  www.ACT.ge
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G. მონაწილე მხარეების (სოციალური მუშაკების, მასწავლებლების, მანდატურების, პოლიციელების 
და ა.შ.) უნარი გამოავლინონ ბავშვზე ძალადობის შემთხვევები, შეადგინონ ანგარიშები, მოახდინონ 
ასეთი შემთხვევების რეფერირება და მართვა. 

კვლევა ასევე   მიზნად ისახავდა არსებული ნორმატიული ბაზის გაუმჯობესებისათვის საჭირო 
რეკომენდაციების შემუშავებას, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) 
სისტემის დახვეწას. 

ამ კვლევის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაკლოვანება ისაა, რომ არ იყო მოძიებული ინფორმაცია  
რეფერირების შემდგომი ღონისძიებების შესახებ, ანუ რეფერირებული საქმეების შედეგების და 
ბავშვებისათვის გაწეული მომსახურების შესახებ. აუცილებელია შემდგომი მუშაობა, რომ სისტემის 
ეფექტიანობა მიმართვიანობის (რეფერირების) შედეგების საფუძველზე შეფასდეს.

რეფერირების დოკუმენტში განსაზღვრული ეტაპების შესაბამისად, „ბავშვთა დაცვის რეფერირების 
პროცედურების“ ანალიზი შემდეგ ნაწილებად იყოფა:

•	 შემთხვევის იდენტიფიკაცია; 

•	 ბავშვის შეფასება და საქმის მენეჯმენტი;

•	 ბავშვის მონიტორინგი.

შემთხვევების იდენტიფიკაცია

სკოლები – ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა

ძირითადი მონაცემები/ფაქტები  

•	 სკოლებში მომუშავე პროფესიონალებს კარგად არ ესმით რეფერირების პროცედურების 
მიხედვით მათთვის დაკისრებული პასუხისმგებლობები; 

•	 სასკოლო სისტემაში არ არის მკაფიო ინსტრუქციები და არ ტარდება სისტემატური 
ტრენინგები ბავშვებზე ძალადობის გამოვლენის და რეფერირების საკითხებზე;

•	 მანდატურების და მასწავლებლების უმეტესობა ხედავს სექსუალურ ძალადობაზე 
რეაგირების საჭიროებას (სოციალური მუშაკებისა და პოლიციის ჩართვის აუცილებლობის 
ჩათვლით), მაგრამ კარგად არ აცნობიერებს, რომ ასევე აუცილებელია ძალადობის სხვა 
ფორმების შემთხვევაში ჩართვაც; 

•	 სკოლის წარმომადგენელთა 46% მიიჩნევს, რომ ანგარიშის წარდგენა საჭიროა მხოლოდ 
მაშინ, როდესაც გამოვლენილი ფაქტი ძალიან მძიმეა  და/ან განმეორდა რამდენჯერმე;

•	 არსებობს ღრმად გამჯდარი რწმენა, რომ სხვისი ოჯახის საქმეებში ჩარევა არ არის 
მიზანშეწონილი;

•	 მხოლოდ თბილისის სკოლების მანდატურებმა გაიარეს სპეციალური ტრენინგი ბავშვებზე 
ძალადობის გამოვლენის და რეაგირების საკითხებში და  ნაწილობრივ ამით აიხსნება, რომ  
მათ ეს საკითხები უკეთესად ესმით.  

ძირითადი რეკომენდაციები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის 

1. შემუშავდეს დეტალური გაიდლაინები და/ან  ჩატარდეს შიდასისტემური სავალდებულო 
ტრენინგები ბავშვთა მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირებისა და რეფერირების საკითხებზე, 
ბავშვთა დაცვის პროცედურების შესაბამისად.
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2. მკაფიოდ განისაზღვროს მასწავლებელბისა და მანდატურების როლი ბავშვთა მიმართ 
ძალადობის იდენტიფიცირებისა და რეფერირების პროცესში შიდა პროცედურებისა 
და გაიდლაინების საშუალებით. იმისათვის, რომ გაიზარდოს სკოლიდან სოციალური 
მომსახურების სააგენტოში რეფერირების ეფექტურობა, სასურველია სკოლაში 
გამოიყოს ერთი თანამშრომელი, რომლის ძირითადი ვალდებულება იქნება ძალადობის 
იდენტიფიცირება სკოლაში, ოჯახებთან დაკავშირებისას დახმარება, ოჯახური ვითრების 
შეფასება და გარე უწყებებთან ურთიერთობების ხელშეწყობა.

3. მასწავლებლების და მანდატურების სამუშაოს აღწერილობაში მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს, 
თუ როგორი უნდა იყოს  ბავშვეზე ძალადობის შემთხვევებზე მათი რეაგირება. გარდა ამისა, 
სასურველია, რომ ბავშვის მიმართ ძალადობის საკითხები ჩართული იყოს მასწავლებელთა 
სასერტიფიკატო გამოცდებსა და მანდატურების სავალდებულო ტრენინგების კურიკულუმში. 
პროფესიონალების პასუხისმგებლობები მკაფიოდ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული განათლების 
სამინისტროსა და/ან სკოლის შესაბამის დოკუმენტებში. 

4. საჭიროა გადაიხედოს უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია, რათა ოჯახში ბავშვთა მიმართ 
ძალადობაზე რეაგირების პროცესში სკოლაც ჩაერთოს. სკოლის თანამშრომლებისათვის 
უნდა შემუშავდეს ახალი მექანიზმები, რაც გააუმჯობესებს  ბავშვთა მიმართ ძალადობის 
შემთხვევებზე მათ რეაგირებასა და შესაბამის მიმართვიანობას.  

„ბავშვთა დაცვის რეფერირების დოკუმენტის“ თანახმად (მუხლი 6.1;4.1), ძალადობის შემთხვევების 
გამოვლენა ევალება ყველა სამსახურს, რომელსაც შეხება აქვს ბავშვთან, იგულისხმება: სკოლა, 
სამედიცინო დაწესებულება, სოფლის ექიმი, ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულება (უდედმამოთა 
თავშესაფარი, დღის ცენტრები, ბავშვთა საოჯახო ტიპის მცირე სახლები), სააგენტო, უბნის 
განყოფილება თუ საპატრულო პოლიცია“.

ამავე დოკუმენტში განმარტებულია, რომ „სკოლების, სამედიცინო და ბავშვთა სპეციალიზებული  
დაწესებულებების ადმინისტრაცია და სოფლის ექიმები ვალდებული არიან ბავშვზე ძალადობის 
ეჭვის შემთხვევაში გადაუდებლად, ადგილზევე მოახდინონ ძალადობასთან დაკავშირებული ბავშვის 
მდგომარეობის შეფასება და ბავშვზე განხორციელებული ძალადობის  ეჭვის იდენტიფიკაცია, 
ითავონ შემთხვევის მართვა ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებით 
განსაზღვრული კომპეტენციების ფარგლებში“ (მუხლი 6.2).  

რეფერირების პროცედურების მიხედვით, „...სკოლების და ბავშვთა სპეციალიზებული 
დაწესებულებების ვალდებულებაა შემთხვევის გაანალიზება და ბავშვზე ძალადობის რაიმე ეჭვის 
გაჩენისას ინფორმაციის მიწოდება პოლიციის ან სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის“ (მუხლი 
4.4).3

სკოლის სისტემის შიგნით ბავშვის მიმართ ძალადობის გამოვლენისა და შემდგომი რეფერირების 
პასუხისმგებლობა აქვს სკოლის ადმინისტრაციას. რეფერალური პროცედურების შემუშავების დროს 
ჯერ არ იყო შემოღებული მანდატურის სამსახური და ამდენად, ნორმატიული ჩარჩო არ იცნობს 
ამ მუშაკებს (თითოეულ სკოლაში 3-3 მანდატური), რომელთა ძირითადი მოვალეობაა სკოლაში 
ბავშვების ქცევის მონიტორინგი, რაც ემსახურება ბავშვებს შორის ძალადობის აღკვეთას და სკოლის 
უსაფრთხოების დაცვას. ისინი არ არიან უფლებამოსილი იმუშაონ ბავშვებთან და მათ ოჯახებთან 
სკოლის გარეთ. უფრო მეტიც, ვინაიდან არ არსებობს რაიმე სახელმძღვანელო მითითებები 
სკოლის თანამშრომლებისთვის, არც ერთი მათგანის მოვალეობა ბავშვთა დაცვის რეფერირების 
პროცედურებში მონაწილეობისას არ არის ნათლად გაწერილი.

ამ საკითხების მიზნობრივ ჯგუფებში განხილვისას გამოვლინდა, რომ რეფერირების პროცესში 
სკოლების მონაწილეობის მნიშვნელობა კარგად აქვს გაცნობიერებული სკოლაში მომუშავე ყველა 
პროფესიონალს, მასწავლებლებისა და მანდატურების ჩათვლით, რომლებიც დიდ მნიშვნელობას 
ანიჭებენ თავიანთ როლს ძალადობის ნიშნების გამოვლენის  საქმეში:

3  პროცედურებში ასევე დაზუსტებულია, რომ „ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული სუბიექტები გადაუდებელი 
მდგომარეობის შემთხვევაში ვალდებულნი არიან ინფორმაცია ბავშვზე ძალადობის ეჭვის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობონ 
პოლიციას და საჭიროების შემთხვევაში გამოიძახონ სასწრაფო დახმარება, ხოლო ბავშვზე ძალადობის საფუძვლიანი ეჭვის 
არსებობისას ვალდებულნი არიან შეავსონ სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის მიმართვის ბარათი, რომელიც 
ეგზავნება სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულს ფოსტით ან ფაქსით(მუხლი 6.6). 
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 „...ძალადობის ნიშნებს, უპირველეს ყოვლისა, მასწავლებელი ამჩნევს. 
შეუძლებელია, რომ მასწავლებელს ძალადობის ნიშნები გამორჩეს. ის ხედავს 
ცვლილებებს: ნაღვლიან გამოხედვას, მღელვარებას, სხეულის დაზიანებებს. 
ვფიქრობ, მშობლების მერე მასწავლებელი პირველი ხედავს ძალადობის ნიშნებს...“ 
(მასწავლებელი, ქვემო ქართლი).

„.... სკოლა ინფორმაციის ძირითადი წყაროა...“ (მანდატური, თბილისი)

ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ სკოლებში მომუშავე რესპონდენტების უმრავლესობა იცნობს 
სხვადასხვა ფორმის ძალადობის ნიშნებს: 

„... გაკვეთილების გაცდენა, დეპრესია, მოუმზადებელი გაკვეთილები, არასათანადო 
ჩაცმულობა, შიმშილი, ნაღვლიანი გამომეტყველება... აგრეთვე ცუდი  ჰიგიენა, 
მღელვარება, ქცევის ნორმების დარღვევა, აგრესია ან, პირიქით, გადამეტებული 
მორჩილება; სისხლჩაქცევები და ჭრილობები - სერიოზული პრობლემის ნიშნებია 
(მასწავლებლები, ქვემო ქართლი).

„… შიში, აგრესია, ქცევის ნორმების დარღვევა, სისხლჩაქცევები და ჭრილობები, 
ნაღვლიანი გამომეტყველება, შიმშილი, არასათანადო ჩაცმულობა, გაკვეთილების 
გაცდენა…“ (მანდატური, თბილისი) 

გრაფიკი 1. მანდატურების და მასწავლებლების ცოდნა ძალადობის სხვადასხვა ფორმების შესახებ 
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მანდატურები მასწავლებლები

აღსანიშნავია, რომ ყველა შემთხვევაში, მანდატურებმა ძალადობის სხვადასხვა სახის ნიშნების 
იდენტიფიცირების უკეთესი უნარი გამოავლინეს, ვიდრე მასწავლებლებმა. მიუხედავად იმისა, რომ 
სკოლების წარმომადგენელთა უმეტესობისათვის აშკარად ცნობილია, თუ რა ქმედება უნდა ჩაითვალოს 
ძალადობად, რეფერირების პროცედურებით გათვალისწინებული პოტენციური შემთხვევების დროს 
უმეტესობას ან  არ სურს ჩარევა, ან არ იცის, რა მოიმოქმედოს. საზოგადოების თვალში სკოლის 
რეპუტაციისათვის ზიანის მიყენების შიში, თანამშრომელთა პირადი პროფესიული დაუცველობის 
გრძნობა, სამუშაო ადგილებზე ტრენინგების ნაკლებობა და ბავშვთა დაცვის რეფერირების 
ინსტრუქციების არარსებობა ხელს უშლის სასკოლო სისტემას ქმედითი როლი ითამაშოს რეფერირების 
პროცესში. 

„….სკოლების წარმომადგენლებმა არ იციან, თუ რა როლს ასრულებს სკოლა 
ძალადობის შემთხვევების გამოვლენის საქმეში.… სხვადასხვა პროფესიონალის 
(ადმინისტრაციის, მასწავლებლების და მანდატურების) ფუნქციები სამოქმედო 
ინსტრუქციების სახით არ არის განსაზღვრული  …“ (GASW). 

„…როგორც ჩანს, სკოლაში მომუშავე პროფესიონალები ფიქრობენ,, რომ ოჯახური 
ძალადობის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში,  მათი სკოლის რეიტინგს შეიძლება 
ჩრდილი მიადგეს, რადგან ამან შეიძლება მშობლები გააღიზიანოს და ბავშვის 
სკოლიდან გაყვანისაკენ უბიძგოს…“ (სახლხო დამცველის ოფისი)
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„…მასწავლებლები არ მიიჩნევენ, რომ ვალდებული არიან შეგვატყობინონ 
ძალადობის ფაქტების შესახებ. ისინი მხოლოდ მძიმე პრობლემების შემთხვევაში 
გვიკავშირდებიან; სხვა დროს ისინი ამჯობინებენ ანონიმურად დაგვიკავშირდნენ, 
როგორც კერძო პირები, თავი აარიდონ გაუგებრობას და დაიცვან საკუთარი 
უსაფრთხოება…“ (PHF).

ბავშვთა დაცვის რეფერალის შესაბამისად დღემდე არ არის შემუშავებული პროცედურები და 
გაიდლაინები სკოლის მასწავლებლებისა და მანდატურებისათვის. მხოლოდ მანდატურებმა, და 
ისიც ძირითადად თბილისში, გაიარეს რელევანტური ტრენინგები, მასწავლებლებს კი არანაირ ასეთ 
ტრენინგში არ მიუღიათ მონაწილეობა. უფრო მეტიც, ბავშვის მიმართ ძალადობაზე რეაგირების 
ვალდებულება არ არის ჩადებული მასწავლებელთა სამუშაოს აღწერილობაში. შესაბამისად, სკოლის 
თანამშრომელთა რეაგირება ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესაძლო შემთხვევებზე დაფუძნებულია 
რეფერალის დოკუმენტის, პროცედურების და კონცეფციების პირად აღქმასა და ინტერპრეტაციებზე.  

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ხშირად სკოლაში მომუშავე პროფესიონალებს მიაჩნიათ, რომ 
ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება საჭიროა მხოლოდ მაშინ, როცა ძალადობა 
გარკვეულ ინტენსიურობას აღწევს.  გადამწყვეტ ფაქტორებად მათ შემთხვევის სიმძიმე და სიხშირე 
დაასახელეს. მანდატურების 40% და მასწავლებლების 69% ფიქრობს, რომ ზოგჯერ ძალადობა 
იმდენად სერიოზული არ არის, რომ მასზე რეაგირება იყოს საჭირო. უფრო მეტიც,  სკოლაში მომუშავე 
პროფესიონალების 46% მიიჩნევს, რომ ძალადობის ფაქტის შესახებ მოხსენება საჭიროა მხოლოდ 
მაშინ, როცა ეს ძალადობა რეგულარულად მეორდება. ზოგიერთი პროფესიონალი დარწმუნებულია, 
რომ  მხოლოდ ძალადობის მძიმე შემთხვევებია (სიცოცხლისათვის სახიფათო შედეგების მქონე) 
დაუშვებელი, ხოლო წამორტყმა და დატუქსვა დისციპლინური სასჯელებია: 

„… როდესაც ბავშვს ვუბრაზდებით, ეს ნორმალურია; ეს ძალადობა არ არის… 
ზოგჯერ ასევე აუცილებელია ბავშვს მსუბუქად წამოვარტყათ … ჩვენ გვქონდა 
შემთხვევა ბათუმში, როდესაც მშობელმა ცემით მოკლა ბავშვი. ეს სასტიკი ცემა 
იყო; ძალადობად მხოლოდ სასტიკი ცემა ითვლება, ხოლო მსუბუქი დარტყმა 
ზოგჯერ აუცილებელია…“ (მასწავლებელი, აჭარა).

„…ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლების ინფორმირება მათ შვილებთან 
დაკავშირებული პრობლემების შესახებ, მათი განმარტებებისა და დამოკიდებულების 
გასაგებად… ჩემი გამოცდილებით, ქცევითი დარღვევები უმეტეს შემთხვევაში 
ოჯახურ პრობლემებს უკავშირდება. ამრიგად, აუცილებელია სახლში არსებული 
მდგომარეობის გაგება…“  (მანდატური, თბილისი) 

სკოლის თანამშრომლებმა სხვადასხვა ფორმის ძალადობაზე რეაგირების აუცილებლობასთან 
დაკავშირებით განსხვავებული პასუხები გასცეს. უმეტეს შემთხვევაში რეაგირების სურვილს უფრო 
მანდატურები ავლენდნენ, ვიდრე მასწავლებლები. 

გრაფიკი 2. რას ფიქრობენ მანდატურები და მასწავლებლები საკუთარ როლზე  
ბავშვზე ძალადობაზე რეაგირების პროცესში  
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როგორც მასწავლებლების, ისე  მანდატურების უმეტესობა ცდილობს ბავშვის მიმართ ძალადობაზე ან 
მისი საჭიროებების უგულებელყოფაზე რეაგირება ბავშვის ოჯახის წევრებთან დალაპარაკების გზით 
მოახდინოს. კითხვაზე, თუ რას მოიმოქმედებენ, თუკი დარწმუნებული იქნებიან, რომ ბავშვი ოჯახის 
მხრიდან ძალადობას ან უგულებელყოფას განიცდის, მასწავლებლების 69%–მა და მანდატურების 
65%–მა უპასუხა, რომ პირველ რიგში მშობლებს დაელაპარაკება და შექმნილ  მდგომარეობაზე 
იმსჯელებს. პროცედურების მიხედვით, მშობლებთან ასეთი გასაუბრება  წარმოადგენს ერთ-ერთ 
აუცილებელ ნაბიჯს შემთხვევის შესასწავლად და იმის გასარკვევად, თუ რამდენად საჭიროებს ესა თუ 
ის შემთხვევა რეფერირებას სხვა პროფესიონალებთან. რადგან სკოლის მუშაკების მხოლოდ 48%–მა 
მიიჩნია დასაშვებად სოციალურ სამსახურთან რეფერირების შესაძლებლობა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ 
ოჯახის წევრებთან გასაუბრება ყოველთვის არ არის შემთხვევის შემდგომი შესაწვლისა და ძალადობის 
ეჭვის „საფუძვლიან ეჭვად“ გადაქცევის მექანიზმი, რის საფუძველზეც შემდგომ რეფერირების 
აუცილებლობა უნდა განისაზღვროს.

სკოლის პერსონალი იშვიათად მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკები საკვანძო/მნიშვნელოვან  როლს 
ასრულებენ და რომ მათი ჩართვა აუცილებელია. აღსანიშნავია, რომ სოციალური სამსახურების 
გამოყენების და სოციალური მუშაკების ჩართვის უფრო მეტ სურვილს ავლენენ მანდატურები, ვიდრე 
მასწავლებლები. 

სკოლის პერსონალის შეხედულებები სოციალური მუშაკების როლზე:

•	 მანდატურების 15% და მასწავლებლების 0% მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკის ჩართვა საჭიროა, 
როდესაც ბავშვს „შესაძლოა“ ჰქონდეს პრობლემები;

•	 მანდატურების 65% და მასწავლებლების 0% მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკის ჩართვა საჭიროა, 
როდესაც ადგილი აქვს ფიზიკურ ძალადობას;

•	 მანდატურების 45% და მასწავლებლების 15% მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკის ჩართვა 
საჭიროა, როდესაც ადგილი აქვს ფსიქოლოგიურ ძალადობას; 

•	 მანდატურების 35% და მასწავლებლების 0% მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკის ჩართვა საჭიროა, 
როდესაც ადგილი აქვს ბავშვის უგულებელყოფას;

•	 მანდატურების 90% და მასწავლებლების 31% მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკის ჩართვა 
საჭიროა, როდესაც ადგილი აქვს ბავშვზე სექსუალურ ძალადობას.

მანდატურების 35% და მასწავლებლების 15% მიიჩნევს, რომ ფიზიკური ძალადობის ნიშების 
გამოვლენისას პოლიციის ჩარევა აუცილებელია. მანდატურების 80% და მასწავლებლების 77% 
აღიარებს, რომ პოლიციას განსაკუთრებული როლი აკისრია სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში.

სკოლაში მომუშავე ყველა პროფესიონალის 30% ფიქრობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვმა 
ძალადობა ოჯახის წევრებისაგან განიცადა, ბავშვი მაინც თავის სახლში უნდა ცხოვრობდეს.

კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ მასწავლებლები და მანდატურები სხვადასხვანაირად აღიქვამენ 
როგორც საკუთარ, ისე სხვა პროფესიონალების როლს ბავშვთა მიმართ ძალადობის იდენტფიცირების 
პროცესში.  
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პოლიცია – ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა

მთავარი მიგნებები 

•	 პოლიციისათვის ცნობილია ძალადობის სხვადასხვა ფორმა და, როგორც წესი, შეუძლია 
ბავშვზე ძალადობის ვიზუალური ნიშნების/ფიზიკური დაზიანებების შეფასება.

•	 პოლიციას ესმის, რომ ოჯახში  უფროსებს  შორის ოჯახური ძალადობა ზემოქმედებას ახდენს 
ბავშვზე და განიხილება ბავშვის მიმართ ჩადენილ ძალადობად.

•	 პოლიციის აზრით, ძალადობის უფრო მეტი შემთხვევის გამოვლენას ხელს უშლის ის 
გარემოება, რომ საზოგადოებას ძალადობის ცნება არასწორად ესმის და ეჭვის არსებობის 
შემთხვევაში არ უნდა პოლიციის ინფორმირება.

•	 პოლიციის წარმომადგენლებმა იციან ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევებში საკუთარი 
ფუნქცია და სამუშაო პროცედურები, სოციალური მუშაკების ჩართვის საჭიროების ჩათვლით 
(რეფერირების პროცედურების შესაბამისად პოლიციელთათვის სამოქმედოდ შემუშავებული 
და დამტკიცებულია ბავშვთა დაცვის შიდა ინსტრუქციები. თუმცა მიიჩნევა, რომ 
ინსტრუქციები  ზოგადი ხასიათისაა და კიდევ უფრო ეფექტური მუშაობისთვის საჭიროებს 
უფრო კონკრეტულ მითითებებს).  

რეკომენდაციები შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

1. პოლიციის მთელი სისტემისათვის ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების 
საკითხებზე რეგულარული ტრენინგების  და საინფორმაციო სესიების პრაქტიკის 
გაგრძელება.

2. მუშაობისას სოციალურ მუშაკებთან რეგულარული კოორდინაციის გაძლიერება ერთობლივი 
ტრენინგების ჩატარებითა და პროცედურების გადახედვით.

3. თუ ოჯახური ძალადობის შემთხვევებში ბავშვებიც ფიგურირებენ, შემაკავებელ ორდერებში 
მსხვერპლად იდენტიფიცირებული უნდა იყოს როგორც სრულწლოვანი, ისე ბავშვი. უნდა 
მოხდეს თემის გათვითცნობიერება ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებში, რაც ხელს 
შეუწყობს ძალადობის პრევენციის საქმეს და გაზრდის შეგნებას, რომ ძალადობის ყველა 
ფორმის შესახებ უნდა ეუწყოს პოლიციას.

ხშირად  პირველი პოლიცია იწყებს ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევებზე მუშაობას, ძირითადად – 
კერძო პირების  (ხშირად ძალადობის შემსწრე მეზობლების ან ოჯახის წევრების) სატელეფონო ზარების 
საფუძველზე. გადაუდებელ შემთხვევებში, რეფერირების პროცედურების შესაბამისად, პოლიციას 
ატყობინებენ სკოლები (განსაკუთრებით სკოლის მანდატურები) და ჯანდაცვის დაწესებულებები.

პოლიციის როლი ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკაციისას მკაფიოდაა განსაზღვრული 
რეფერირების პროცედურებში (მუხლი 8).

ინფორმაციის მიღებისთანავე საპატრულო პოლიცია ვალდებულია დაუყოვნებლივ 
გამოცხადდეს შემთხვევის ადგილზე. ადგილზე მისვლისას საპატრულო პოლიციას/
საუბნო სამსახურს  მოეთხოვება შემდეგი ქმედებები:
ა)  შეისწავლოს და შეაფასოს მდგომარეობა; გაესაუბროს სავარაუდო მსხვერპლს, 
მოძალადეს, ოჯახის წევრებს, მოწმეებს და, საჭიროების შემთხვევაში, მეზობლებს; 
ბ)   მიიღოს გადაწყვეტილება ბავშვთან დაკავშირებით... საპატრულო პოლიციის 
ქმედებები, პირველ რიგში, ბავშვის უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობის დაცვას 
უნდა უკავშირდებოდეს და ასახავდეს მის ინტერესებს;4 

4  პოლიციამ შეიძლება მიიღოს შემდეგი ზომები: (მუხლი 8.1.b.)
• გამოიძახოს სასწრაფო დახმარება ან, საჭიროების შემთხვევაში, თავად გადაიყვანოს ბავშვი სამედიცინო 

დაწესებულებაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფის მიზნით (თუ ბავშვის სიცოცხლეს და 
ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება);

• ბავშვი გადაიყვანოს უსაფრთხო გარემოში მშობელთან, ან ოჯახის წევრთან ერთად, ან მარტო და  კანონით 
გათვალისწინებულ შემთხვევაში გამოწეროს შემაკავებელი ორდერი.
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გ) მოცემული შემთხვევის თაობაზე დაუყოვნებლივ აცნობოს ტელეფონით 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს;

დ)  შეადგინოს ოქმი ბავშვზე ძალადობის ფაქტისა და მიღებული ზომების შესახებ.  

ჩვენ მიერ წარმოდგენილი ანალიზი ეყრდნობა ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წყაროს - პოლიციელებთან 
დისკუსიას ფოკუს-ჯგუფში. პოლიციელების  სტრუქტურირებული გამოკითხვა ცალკე არ ჩატარებულა. 
უმეტეს შემთხვევაში დისკუსიებზე პოლიციელებს თან ახლდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან 
მისი ადგილობრივი განყოფილების უფრო მაღალი რანგის თანამშრომლები. 

ჯგუფებში დისკუსიების შედეგად გაირკვა, რომ პოლიციელები ძირითადად ცნობენ ძალადობის 
ნიშნებს, განსაკუთრებით, როდესაც ეს ვიზუალურადაც ჩანს:

„…უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ვამოწმებთ ძალადობის ფიზიკურ ნიშნებს: სხეულის 
დაზიანებებს, ტრავმებს, სისხლჩაქცევებს, რაც შეიძლება ჩაგვრის მანიშნებელი 
იყოს … შეიძლება ბავშვს აიძულებდნენ იმუშაოს ან იმათხოვროს…“ (პოლიცია, 
თბილისი);

„…იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც ბებია–ბაბუა სათანადოდ არ უვლიდნენ ბავშვებს: 
სკოლაში არ უშვებდნენ, წესიერად არ აჭმევდნენ და 8-9 წლის გოგონა ნახევრად 
შიშველი დადიოდა…“ (პოლიცია, კახეთი).

ამის მიუხედავად, პოლიციელები კითხვის ქვეშ აყენებენ ძალადობის ზოგიერთ ფორმას, რასაც 
საზოგადოება დისციპლინურ ქმედებად მიიჩნევს. 

„… მათ შეუძლიათ უყვირონ ბავშვს და თქვან, რომ ბავშვი მათია და რასაც უნდათ, 
იმას უზამენ. ჩვენ  შეგვიძლია ჩარევა, თუ დახმარების თხოვნით მოგვმართავენ. 
მიუხედავად იმისა, რომ კანონი გარკვეულ უფლებას გვაძლევს, სინამდვილეში  
ძნელია აუხსნა მშობლებს, თუ რატომ არ შეიძლება საკუთარი ბავშვის ცემა“  
(პოლიცია, ქვემო ქართლი).

ზოგიერთი პოლიციელი ფიქრობს, რომ გაურკვევლობის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა ბავშვებზე 
ძალადობის ცნების უფრო მკაფიო განმარტება კანონმდებლობაში:

„… ზოგადად, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მშობლების მხრიდან ბავშვთან ცუდი მოპყრობა, 
ცემაც კი, ჩვენი საქმე არ არის; საზოგადოება და ოჯახი ფიქრობს, რომ დასჯა 
ბავშვის აღზრდის განუყოფელი ნაწილია …“ (პოლიცია, ბათუმი);

ძალადობის გამოვლენის სირთულეებზე საუბრისას პოლიციელებმა აღნიშნეს, რომ ზოგადად 
მოქალაქეებმა ან არ იციან მეზობელ ოჯახებში ძალადობასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ, 
ან ეშინიათ ამაზე ლაპარაკი. აგრეთვე ითქვა, რომ საზოგადოება არ არის გარკვეული ძალადობის 
სხვადასხვა ფორმასა და ასპექტებში, რის გამოც არ ხდება ინფორმაციის მიწოდება შესაბამისი 
სამსახურებისთვის. ეს ურთულებს პოლიციას ბავშვებზე ძალადობის ფაქტების გამოვლენას და 
ანალიზს.  

„… ძალადობის რეფერირება ყველას მოვალეობაა; მიუხედავად ამისა, ასე არ 
ხდება, რადგანაც მეზობლებთან კონფლიქტს ყველა ერიდება. მთავარი პრობლემა 
საზოგადოების მენტალიტეტია. აუცილებელია მოსახლეობის ცნობიერების 
ამაღლება, რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეს ყველა ჩვენგანის და არა მხოლოდ 
კონკრეტული სკოლის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ან საავადმყოფოს 
საქმე და პასუხისმგებლობაა …“ (პოლიცია, აჭარა).  

 „… მთავარი მიზეზი, რის გამოც მოსახლეობა ინფორმაციას არ გვაწვდის, ჩვენი 
მენტალიტეტია: ოჯახის პრობლემების გარეთ გატანა სირცხვილად ითვლება…“ 
(პოლიცია, თბილისი);

პოლიციელებს ესმით, რომ თუ ოჯახურ ძალადობას ადგილი აქვს ოჯახის ზრდასრულ წევრებს შორის, 
ბავშვიც ძალადობის მსხვერპლი ხდება:

„…თუ ბავშვი ისეთ ოჯახში ცხოვრობს, სადაც კონფლიქტები მიღებული პრაქტიკაა, 
ბავშვიც ძალადობის მსხვერპლი ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობა 
უშუალოდ მის წინააღმდეგ მიმართული არ არის...“ (პოლიცია, აჭარა)
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შემაკავებელი ორდერების გამოწერასთან დაკავშირებით კი უნდა ითქვას, რომ, როგორც აღმოჩნდა, 
შემაკავებელ ორდერებში უმეტესწილად მსხვერპლად მხოლოდ ოჯახის ზრდასრულ წევრებს 
ასახელებენ და ოჯახში მცხოვრები ბავშვები არ არიან მოხსენიებული.  შესაძლოა ამ დროს არც არის 
გაცნობიერებული ამ ქმედების მნიშვნელობა ბავშვთა დაცვის რეფერალის ინიცირებისა და ბავშვის 
შემდგომი დახმარების უზრუნველსაყოფად.  

ჯანდაცვის სექტორი და ბავშვზე ზრუნვის სამსახურები – 
ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა 

მთავარი მიგნებები 

•	 მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის დაწესებულებები და სოფლის ექიმები იმ 
ორგანიზაციებისა და პირების ჩამონათვალში არიან, ვისაც ძალადობის შეთხვევების 
გამოვლენა და რეფერირება ევალება, ჯერჯერობით მათ არც ერთხელ არ მიუმართავთ 
სოციალური მუშაკებისათვის.  ჯანდაცვის სფეროს პროფესიონალები პოლიციას  მხოლოდ 
იშვიათ შემთხვევებში,  სისხლის სამართლის დანაშაულის ეჭვის არსებობისას, მიმართავენ.

•	 ჯანდაცვის სფეროში არ არსებობს ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების გამოვლენის 
და რეფერირების რაიმე მარეგულირებელი წესები ან ინსტრუქციები.

•	 სოციალური დაცვის სააგენტოს სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ ბავშვზე ზრუნვის 
სამსახურებიდან (დღის ცენტრების ჩათვლით) რეფერირების რიცხვი იზრდება.

•	 ჯერჯერობით არ არის დანერგილი ბავშვზე ზრუნვის ყველა სამსახურის  პერსონალის 
სისტემატური ტრენინგების პრაქტიკა, რომლის მეშვეობითაც პროფესიონალები მიიღებდნენ 
ინფორმაციას ძალადობის ფაქტების გამოვლენის და რეფერირების პროცედურების შესახებ. 

•	 ბავშვთა დაცვის რეფერირების  შესახებ ინსტრუქციები ჯერჯერობით არ აქვს ბავშვზე 
ზრუნვის ყველა სამსახურს.

•	 ძალადობის შემთხვევების  გამოვლენაზე პასუხისმგებლობა არ არის მოცემული სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს შინაგანაწესში. სოციალური მუშაკებისთვის მომზადებული 
გაიდლაინები მიუთითებს მხოლოდ სოციალური მუშაკების პასუხსმგებლობაზე სხვა 
წყაროებიდან მიღებული რეფერალზე რეაგირებისას. 

ჯანდაცვის, შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და სოციალური 
მომსახურების სააგენტოსათვის განკუთვნილი რეკომენდაციები

1. ჯანდაცვის სფეროში მარეგულირებელი მექანიზმების შემუშავება, რომლის საფუძველზეც  
ჯანდაცვისა და ბავშვზე ზრუნვის ყველა სამსახური, მათ შორის კერძო/სახელმწიფო, 
არასამთავრობო და რელიგიური ორგანიზაციები, სავალდებულო წესით იქნებიან ჩართული 
ბავშვთა დაცვის რეფერალის პროცესში. იმ მომსახურებების რეფერალის ვალდებულება, 
რომელთაც არ აფინანსებს სახელმწიფო, შეიძლება მიებას პროფესიონალებისა და 
მომსახურებების სალიცენზიო მოთხოვნებს. 

2. კონკრეტული ინსტრუქციების შემუშავება, თუ რა ზომები უნდა მიიღოს ჯანდაცვის 
სექტორმა ძალადობის შესახებ ეჭვის არსებობის დროს.

3. ბავშვის მიმართ ძალადობის რეაგირებაზე ვალდებულება უნდა შედიოდეს ჯანდაცვისა 
და ბავშვზე ზრუნვის სამსახურების შესაბამის თანმაშრომელთა სამუშაო აღწერილობაში. 
ამასთანავე, მკაფიოდ უნდა იყოს გაწერილი პასუხისმგებლობა არშეტყობინების 
შემთხვევაში.
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4. რეგულარული ტრენინგების ჩატარება და  რეფერირების ინსტრუქციების მიწოდება ბავშვზე 
ზრუნვის სამსახურების ყველა პროვაიდერისათვის, კერძო  და საეკლესიო სუბიექტების 
ჩათვლით.

5. სოციალური მომსახურების სააგენტოს შინაგანაწესში ასევე უნდა იყოს შეტანილი, რომ 
სოციალურ მუშაკებს, მიღებულ რეფერალზე პასუხისმგებლობასთან ერთად, ეკისრებათ  
ძალადობის გამოვლენის პასუხისმგებლობაც; გარდა ამისა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრომ უნდა გაუფართოვოს პასუხისმგებლობა სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკებს და ოჯახების სიღარიბის დონის შეფასებისას 
დააკისროს ბავშვთა მიმართ ძალადობის გამოვლენისა და რეფერალის ვალდებულებებიც. 
ამისათვის მათ უნდა მიეცეთ ინსტრუქციები და ჩაუტარდეთ საჭირო სწავლება.

სამედიცინო დაწესებულებები და სოფლის ექიმები 

რეფერირების დოკუმენტში მკაფიოდაა მითითებული, რომ ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევების 
რეფერირება არის ჯანდაცვის დაწესებულებებისა და სოფლის ექიმების პასუხისმგებლობა. 
რეფერირების პროცედურების მიხედვით, ბავშვზე ძალადობის ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, 
„სამედიცინო დაწესებულებები და სოფლის ექიმები ვალდებული არიან, მათი კომპეტენციის 
ფარგლებში, ადგილზე გააანალიზონ სიტუაცია და, საჭიროების შემთხვევაში, ინფორმაცია მიაწოდონ 
პოლიციასა თუ სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ (მუხლი 4.5.). 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯერ კიდევ არ აქვს 
შემუშავებული რეფერალის შესაბამისი დეტალური პროცედურები სამედიცინო პერსონალისთვის და, 
ამდენად, არც ტრენინგები ჩატარებულა მათთვის.

ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკური მონაცემების 
თანახმად,  ჯერჯერობით ჯანდაცვის პროფესიონალებისგან რეფერირების არც ერთი შემთხვევა არ 
ყოფილა (სექტემბერი, 2012). 

ჯანდაცვის სექტორის პასიურობა აიხსნება ბავშვებზე ძალადობის გამოვლენისა და რეფერირების 
პროცესში სახვადასხვა პროფესიონალის მოქმედების მარეგულირებელი წესებისა და კონკრეტული 
ინსტრუქციების არარსებობით. მედიცინის მუშაკები უმეტეს შემთხვევაში თავს ვალდებულად არ 
თვლიან, რომ ბავშვზე ძალადობის/ბავშვის საჭიროებების უგულებელყოფის შესახებ ინფორმაცია 
მიაწოდონ სათანადო ორგანიზაციებს, თუ საქმე დარღვევების მკაფიოდ გამოხატულ ნიშნებთან 
არ აქვთ. ჯანდაცვის მუშაკები პოლიციას მხოლოდ ძალადობის აშკარა ნიშნების გამოვლენისას 
მიმართავენ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს კი ბავშვის მდგომარეობის შესახებ მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში ატყობინებენ, როდესაც 24-საათიანი სახელმწიფო ზრუნვაა საჭირო. რადგანაც 
ძალადობის მსხვერპლმა და/ან ძალადობის ჩამდენმა შეიძლება დახმარებისათვის მედიცინის მუშაკებს 
მიმართოს, ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათ ჰქონდეთ ინფორმაცია, თუ რა ევალებათ 
ძალადობის შემთხვევების გამოვლნისა და რეფერირების საქმეში. საჭიროა მკაფიოდ განსაზღვრული 
გაიდლაინების მომზადება და დანერგვა მედიცინის მუშაკებისათვის, რომ მათ შეძლონ ბავშვთა 
მიმართ ძალადობის უკეთესად ამოცნობა  და  საეჭვო შემთხვევებში რეაგირება.

ბავშვზე ზრუნვის სამსახურები 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ ბავშვებთან მომუშავე 
არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახელმწიფო დაწესებულებების მხრიდან რეფერირების 
რიცხვი იზრდება. მიუხედავად ამისა, სხვადასხვა ორგანიზაციის ამ მიმართულების მაჩვენებლები 
განსხვავებულია. ტრენინგები, რომლებიც 2011 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდის პარტნიორმა 
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა – „პირველმა ნაბიჯმა“ და „საქართველოს ბავშვებმა“  
უნარშეზღუდული ბავშვების ყველა დღის ცენტრის პერსონალისათვის ჩაატარეს (ტრენინგის 
მასალებში ძალადობის და რეფერირების კურსიც შედიოდა), იმედს იძლევა, რომ ამ ორგანიზაციების 
მხრიდან ანგარიშგება გაუმჯობესდება და რეგულარულ ხასიათს მიიღებს. თუმცა ისიც უნდა 
აღინიშნოს, რომ ჯერ კიდევ არ არის დანერგილი მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
რეგულარულ ტრენინგებს მომსახურების მომწოდებელი ყველა თანამშრომლისათვის, სახელმწოფო, 
კერძო და რელიგიური  პროვაიდერების ჩათვლით.
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რეფერირების სისტემის შემდგომი გაუმჯობესების საჭიროებაზე მიგვანიშნებს ექსპერტებთან 
ჩაღრმავებული ინტერვიუს შედეგებიც. საჭიროა ფორმალური ზრუნვის შემთხვევებში (ბავშვთა დიდ 
სახლებში, რაც დარჩა, ოჯახური ტიპის პატარა სახლებში და მინდობით აღზრდის შემთხვევებში) 
სოციალურმა მუშაკებმა რეგულარული მონიტორინგის ფარგლებში სათანადოდ შეძლონ ბავშვებზე 
ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება, ანგარიშგება და რეაგირება. 

„… ძალადობა ბავშვთა საცხოვრებელ დაწესებულებებში (ბავშვთა სახლებსა 
და ოჯახური ტიპის სახლებში) უდიდესი პრობლემაა. ამ საკითხს ჩვენ ერთი 
მთლიანი ანგარიში მივუძღვენით… იქ რეფერირება არ მუშაობს და სოციალურმა 
მუშაკებმა მეტი აქტიურობა უნდა გამოიჩინონ ბავშვებზე ძალადობის ფაქტების 
გამოსავლენად…“ (სახალხო დამცველის ოფისი)

ბავშვთა დაცვის რეფერალის დოკუმენტის მიხედვით, „ბავშვზე ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა 
ევალება ყველას, ვისაც შეხება აქვს ბავშვთან, იგულისხმება სკოლა, სამედიცინო დაწესებულება, 
სოფლის ექიმი, ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულება, სააგენტო, უბნის განყოფილება თუ 
საპატრულო პოლიცია“. (მუხლი 6.1). აღსანიშნავია ამავე დოკუმენტის 4.1. მუხლისა და სოციალური 
მომსახურების სააგენტოსთვის შემოღებული გაიდლაინების მიხედვით, სოციალურ მუშაკებს 
ევალებათ რეაგირება მოახდინონ სხვა პროფესიონალებისაგან (პოლიცია, სკოლის თანამშრომლები, 
ჯანდაცვის დაწესებულებების თანამშრომლები) მითითებულ ძალადობის შემთხვევებზე. მიუხედავად 
იმისა, რომ მათ უშუალო ფუნქციებში არ შედის ბავშვის მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირება და 
რეაგირება ოჯახებში, ბავშვთა ზრუნვის დაწესებულებებსა და მიმღებ ოჯახებში რეგულარული 
ვიზიტების დროს.

ბავშვების შეფასება და რეაგირება

მთავარი მიგნებები

•	 პროფესიონალები  ზოგიერთ ქცევას, მათ შორის ბავშვის ფიზიკურად დასჯას,  ხშირად 
აფასებენ არა როგორც ბავშვის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას, არამედ  როგორც 
ბავშვის აღსაზრდელ დისციპლინურ ზომას. ზოგიერთი პროფესიონალი მიიჩნევს, რომ 
მხოლოდ ძალიან მძიმე შემთხვევებს უნდა მიეცეს მსვლელობა. 

•	 ხანდახან სოციალურ მუშაკსა და პოლიციელს შორის წარმოიშობა უთანხმოება შემთხვევის 
სიმძიმის და/ან შემაკავებელი ორდერის გამოწერის აუცილებლობის ან მსხვერპლის/
მოძლადის შესაძლო ძალადობის გარემოდან გაყვანა-არგაყვანის გამო. 

•	 გარკვეულ შემთხვევებში სოციალურ მუშაკებსა და პოლიციელებს შორის თანამშრომლობა 
დაფუძნებულია უფრო მეტად პირად ურთიერთობებზე, ვიდრე სამუშო გაიდლაინებზე.  

•	 გარკვეულ შემთხვევებში არსებობს საშიშროება, რომ მსხვერპლი ბავშვი ვერ მიიღებს 
აუცილებელ დახმარებას სოციალური სამსახურებისგან. ეს საშიშროება განასაკუთრებით 
იკვეთება მაშინ, როცა შემაკავებელ ორდერში ბავშვ(ებ)ი არ არიან იდენტიფიცირებული, 
როგორც ძალადობის შესაძლო მსხვერპლი და/ან იმ შემთხვევაში, როცა ბავშვები 
გადაყვანილი არიან ადგილობრივ თემში (ნათესავებთან, მეზობლებთან). 

•	 სოციალური მუშაკების ინფორმაციით, უმეტეს შემთხვევაში ოფიციალური მომართვის 
ფორმები არ ივსება. უფრო ხშირად მიმართვა ხდება სატელეფონო ზარის საშუალებით, 
ყოველგვარი ფორმის შევსების გარეშე. 

სამივე სამინისტროსთვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები

1. საკანონმდებლო ბაზის და ბავშვთა დაცვის რეფერალის პროცედურების დოკუმენტების 
გადახედვა იმისათვის,  რომ მოხდეს ძალადობის სხვადასხვა ფორმის განმარტებების და 
დისციპლინური ზომების განსაზღვრა.
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2. დაიხვეწოს ძალადობაზე რეაგირების პროცედურები (მაგ.: როდის უნდა მოხდეს 
შემაკავებელი ორდერის გამოწერა, როდის არის აუცილებელი მსხვერპლის ან მოძალადის 
ოჯახიდან გაყვანა) და ჰარმონიზაციაში მოვიდეს სხვადასხვა პროფესიონალისთვის 
(პოლიციელებისთვის, სოციალური მუშაკები) გაწერილი სამუშაო დუკემენტები, 
განისაზღვროს პოლიციასა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს შორის სავალდებულო 
რეპორტინგის კავშირები: სოციალური მუშაკები ჩართული უნდა იყვნენ ყველა იმ 
შემთხვევაში, სადაც ბავშვი ფიგურირებს და იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს 
ბავშვისთვის ყველა შესაძლო რისკის შეფასება დროულად, მაშინაც კი, როდესაც ბავშვი არ 
არის იდენტიფიცირებული, როგორც ძალადობის პირველადი მსხვერპლი. 

3. პროფესიონალების გათვითცნობიერება ბავშვთა დაცვის რეფერალის პროცედურებში 
სხვადასხვა პროფესიონალის როლებსა და მოვალეობებში.

4. პროფესიონალების  კვალიფიკაციის ამაღლება, რომ იცოდნენ, თუ როგორ უნდა მოხდეს 
ოჯახებთან და ბავშვებთან ეფექტური მუშაობა და სახელმძღვანელო გაიდლაინების 
მეშვეობით  ბავშვთა დაცვის რეფერალის არსებული პროცედურების განმტკიცება. 
მასალების მომზადების პროცესში ხაზი უნდა გაესვას სხვადასხვა უწყების და სააგენტოს 
თანამშრომლობას, პროფესიონალების მიერ ფორმების გამოყენება/არგამოყენების 
საკითხის შესწავლას და საჭიროების შემთხვევაში ფორმების შეცვლაზე მუშაობას, ასევე 
პროფესიონალების მიერ გამოვლენილ ძალადობის ფაქტებზე დოკუმენტების წარმოების 
სავალდებულო ხასიათს.

5. შემთხვევაზე რეაგირებისათვის აუცილებელი ერთობლივი გაიდლაინების შემუშავება 
სხვადასხვა პროფესიონალისათვის, მათი მკვეთრად განსაზღვრული  უფლება-მოვალეობების 
მითითებით. 

6. რესურსების გაძლიერება რეგულარული და ხარისხიანი ქმედებების უზრუნველსაყოფად. 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საჭირო რაოდენობის მობილური, მცოდნე და 
კვალიფიციური სოციალური მუშაკები.

ძალადობის შემთხვევის რეფერირების შემდეგ ბავშვის შეფასება სოციალური მუშაკების 
პასუხისმგებლობაა.5 რეფერირების პროცედურებში ნათქვამია, რომ „…სააგენტოს უფლებამოსილება 
ამ პროცედურების ფარგლებში არის ძალადობის მსხვერპლი ან სავარაუდო მსხვერპლი ბავშვის 
შეფასება, შემთხვევის მართვა, კონსულტირება,  ბავშვისათვის საჭირო მომსახურების გაწევა და 
ბავშვის მდგომარეობის ზედამხედველობა“ (მუხლი 4.3).

რეფერალის პროცედურების მიხედვით, პოლიცია (საპატრულო/უბნის) შეიძლება ჩაერთოს 
პროცესში საჭიროების შემთხვევაში შემაკავებელი ორდერის გამოწერით და შემდგომ მონიტორინგში 
მონაწილეობით სკოლის თანამშრომლებთან ერთად. მოსამართლეები იღებენ გადაწყვეტილებებს 
შემაკავებელი ორდერის დამტკიცების და დამცავი ორდერების გამოწერის შესახებ, ხოლო 
ადგილობრივი საბჭოები ერთვებიან, თუ საჭიროა ბავშვის 24–საათიანი ალტერნატიული 
მზრუნველობის დაწესებულებაში გადაყვანა.

სოციალური მუშაკებისათვის რეფერირების წყაროები 

ფოკუს–ჯგუფებში საკითხის განხილვის დროს სოციალური მუშაკებს დაუსვეს კითხვა, თუ  ვინ ახდენდა 
ძირითადად ძალადობის შემთხვევების რეფერირებას.  მათი პასუხები სხვადასხვა იყო: მეზობლები, 
სკოლის წარმომადგენლები, პოლიცია და, ზოგ შემთხვევაში – სამედიცინო პერსონალი.6 აგრეთვე 
ნახსენები იყვნენ ოჯახის წევრები და მედია. თბილისში ინფორმაციის ძირითადი წყაროა მეზობლები, 

5  შიდა ინსტრუქციების მიხედვით, სოციალური მუშაკები საქმეზე მუშაობას იწყებენ მხოლოდ სოციალური მომსახურების 
სააგენტოსთან საქმის რეფერირების შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) 
პროცედურების მიხედვით, სამედიცინო დაწესებულებების, სკოლების და ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულებების 
წარმომადგენლებს, ჯანდაცვის პროფესიონალებს და პოლიციას უნდა შეეძლოთ საწყისი შეფასების გაკეთება  და დადგენა 
იმისა, არის თუ არა ბავშვი ძალადობის მსხვერპლი.
6  სოციალური დაცვის სააგენტოს სტატისტიკურ მონაცემებში არ არის დაფიქსირებული ჯანდაცვის დაწესებულებების ან 
სამედიცინო პერსონალის მიერ რეფერირების თუნდაც ერთი შემთხვევა.
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სკოლის წარმომადგენლები (დირექტორები, მანდატურები) და პოლიცია. ისინი სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს პირდაპირ ან ცხელი ხაზის მეშვეობით უკავშირდებიან. ქვემო ქართლში 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციას აწვდიან  მეზობლები, ოჯახის წევრები,  სკოლის 
წარმომადგენლები და ზოგჯერ – სამედიცინო პერსონალი. კახეთსა და თბილისში ინფორმაციის 
წყაროდ აგრეთვე ნახსენები იყო სახალხო დამცველის ოფისი და სატელევიზიო ახალი ამბები. 

ამასთან, ყველა სოციალურმა მუშაკმა აღნიშნა, რომ სატელეფონო შეტყობინებები ძირითადად 
ანონიმურია და/ან ინფორმაციის მიმწოდებლები ითხოვენ, რომ მათი სახელები არ გამჟღავნდეს და 
კონფიდენციალურობა მკაცრად იყოს დაცული. 

„…ჩვენ ვიღებთ შეტყობინებებს, მაგრამ ყველა მათგანი ანონიმურია. ვინაობის 
გასამჟღავნებლად დიდი გამბედაობაა საჭირო… მათ ეშინიათ, რომ საზოგადოება 
გარიყავს, განსაკუთრებით სამეზობლოში მომხდარი ინციდენტების შემთხვევაში…
“(სოციალური მუშაკი, ქვემო ქართლი).

„ … მეზობლებს, როგორც წესი, ჩარევის ეშინიათ, რადგანაც თვლიან, რომ ეს მათი 
საქმე არ არის… ხშირად ისინი სხვა სახელით გვეცნობიან და არასწორ საკონტაქტო 
ინფორმაციას გვაძლევენ …“ (სოციალური მუშაკი, თბილისი).

„…ზოგჯერ მოქალაქეებმა იციან ძალადობის შესახებ, მაგრამ თვლიან, რომ არ 
უნდა ჩაერიონ …. “ (სოციალური მუშაკი, თბილისი)

კვლევის შედეგების მიხედვით, ძალადობის შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისას 
ანონიმურობას მხოლოდ ჩვეულებრივი მოქალაქეები როდი ითხოვენ. საკუთარი ვინაობის გამჟღავნება 
ხშირად ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალებსაც არ სურთ. აღმოჩნდა, რომ პროფესიონალებს არც 
ერთი შემთხვევის დროს არ შეუვსიათ პროცედურებით გაწერილი ფორმები. კვლევაში მონაწილე 
სოციალურმა მუშაკებმა გარკვეულწილად ახსნეს ის მიზეზები, რომელთა გამოც პროფესიონალები 
თავისი ვინაობის გამჟღავნებისაგან  იკავებენ თავს: 

 „… მათ [სკოლის მასწავლებლებს] სტიგმის ეშინიათ. მათ არა მხოლოდ შურისძიების 
ეშინიათ, არამედ ოჯახის წევრების/ქმრებისაც რცხვენიათ, რადგანაც ასეთი 
ქმედება სხვისი ოჯახის საქმეებში ჩარევად აღიქმება…“    (სოციალური მუშაკი, 
ქვემო ქართლი).

 „… მასწავლებლები რეფერირებას ახდენენ, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში  ცდილობენ 
შემდგომ მონაწილეობას თავი აარიდონ, რომ მშობლებმა მათზე შური არ იძიონ…“  
(სოციალური მუშაკი, აჭარა).

სოციალური მუშაკების უნარი, შეაფასონ ძალადობის შემთხვევები  

სოციალური მუშაკების მიერ მოქმედების სწორი გზის არჩევის უნარი დიდწილად დამოკიდებულია 
იმაზე, რამდენად კარგად ესმით მათ, თუ რა უნდა ჩაითვალოს ბავშვებზე ძალადობად და, ასევე, თუ 
ვინ მიიჩნევა ბავშვად. საქართველოს კანონმდებლობით, ბავშვი არის 18 წლამდე ასაკის ყველა პირი. 
კითხვაზე, თუ რა ასაკამდე ითვლებიან ბიჭები და გოგონები ბავშვებად, სოციალურმა მუშაკებმა 
საგანგაშო პასუხები გასცეს: სოციალური მუშაკების მხოლოდ 39 პროცენტმა დაასახელა  სწორი ასაკი  
(18) გოგონებისთვის და მხოლოდ 46 პროცენტმა - ბიჭებისათვის.

ინტერვენციების სწორი დაგეგმვა დიდწილად არის განპირობებული, თუ რამდენად კარგად ესმით 
პროფესიონალებს, რა არის  ბავშვების მიმართ ძალადობა. 

გამოკითხვამ აჩვენა, რომ რესპონდენტი სოციალური მუშაკების  88% სწორად განმარტავს და ცნობს 
ძალადობის ყველა ფორმას. სოციალური მუშაკების მხოლოდ 78 პროცენტს ესმის ფსიქოლოგიური 
ძალადობის ყველა მაჩვენებელი.
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გრაფიკი 3: სოციალური მუშაკების პროცენტული მაჩვენებელი,  
ვინც იცის ძალადობის სხვადასხვა ფორმის ნიშნები 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

ფსიქოლოგიური ძალადობა

ფიზიკური ძალადობა

უგულველყოფა

სექსუალური ძალადობა

ბავშვზე ძალადობის ყველა ფორმა

% სოციალური მუშაკები

როგორც ჩანს, სოციალური მუშაკების 60%-ზე მეტი  სწორად ახდენს ძალადობის ყველა ფორმის 
იდენტიფიცირებას. თუმცა აღსანიშნავია კვლევის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლების აზრი, რომ სოციალურ მუშაკებს და სხვა პროფესიონალებს აკლიათ უნარ-ჩვევები 
და კვალიფიკაცია  ძალადობის ცნების სწორად გაგებისა და ფიზიკური ძალადობის გარდა სხვა 
ძალადობის ფორმების ნიშნების ამოცნობისა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების 
აზრით, აუცილებელია პროფესიონალების უნარების ამ მიმართულებით განვითარება: 

 „…უმეტეს შემთხვევაში, ძალადობის ნიშნები არ არის მკაფიოდ გამოხატული 
და შეიძლება სხვა სომატურ სიმპტომებში აგვერიოს… პროფესიონალებმა უნდა 
იცოდნენ როგორ ჩაუტარონ ინტერვიუ ბავშვებს…“ (PHF). 

„… შეზღუდული უნარების მქონე ბავშვების შემთხვევაში ხდება მხოლოდ ფიზიკური 
ძალადობის ნიშნების ამოცნობა, რადგან პროფესიონალებს არ აქვთ სათანადო 
კომპეტენცია და ცოდნა, რომ ამოიცნონ  ძალადობის სხვა ფორმების ნიშნები, 
განსაკუთრებით, თუ საქმე ეხება ბავშვის საჭიროებების უგულებელყოფას… 
მათ აკლიათ გარკვეული უნარ–ჩვევები და არ იციან, თუ როგორ უნდა გააკეთონ 
შეფასება და ამოიღონ კონკრეტული ინფორმაცია ძალადობის შესახებ“ (CoG).

„…ძალადობის შესაფასებლად მათ [სოციალურ მუშაკებს] სჭირდებათ სათანადო 
უნარ–ჩვევები და ცოდნა, რომელიც მათ არ გააჩნიათ… ამრიგად, მათ ესაჭიროებათ 
ფსიქოლოგები, მაგრამ სოციალური მომსახურების სააგენტოს უშუალოდ ბავშვების 
შეფასებაზე მომუშავე ფსიქოლოგები არ ჰყავს; ისინი ამ მხრივ არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მომსაურებას იყენებენ, რაც ყოველთვის არც არის შესაძლებელი, 
რადგან მათი საქმიანობა, თავის მხრივ, ხშირად დონორებზეცაა დამოკიდებული …“ 
(სახალხო დამცველის ოფისი).

მოსამართლეებმა აღნიშნეს, რომ უმეტეს შემთხვევაში ისინი კმაყოფილი არიან   სოციალური მუშაკების 
მუშაობის შედეგებით; თუმცა, ზოგ შემთხვევებში, სოციალური მუშაკების მიერ გაკეთებული 
შეფასებები მათთვის არადამაკმაყოფილებელი და არასაკმარისია. ამავე დროს მათ ჰქონდათ 
შემთხვევები, როდესაც საჭირო იყო დამატებითი მუშაობის ჩატარება – საჭირო იყო ინფორმაცია 
სკოლიდან, მეზობლებისაგან და ოჯახური მდგომარეობის უფრო ვრცელი შეფასება, რაც საქმეში არ 
იყო. 

„… ზოგიერთი ნამუშევარი მართლაც კარგია, ზოგი კი - არც ისე და ჩვენ, 
საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, ახალი ფაქტების მოძიებას ვითხოვთ…“ 
(მოსამართლე, თბილისი)

 „… ვფიქრობ, ოჯახში ერთი ან ორი ვიზიტი საკმარისი არ არის; საქმის 
სასამართლოში გადაცემამდე სიტუაციის შესაფასებლად ერთი–ორი თვე მაინცაა 
საჭირო…“ (მოსამართლე, კახეთი)

„…მქონდა შემთხვევები, როდესაც სოციალურმა მუშაკებმა ძალიან ზერელე 
შეფასება მომაწოდეს, რადგანაც ძირითადად მშობლებთან მუშაობდნენ და 
არა ბავშვებთან… ვფიქრობ, მათ ბავშვებთან უფრო მეტად უნდა იმუშაონ…“ 
(მოსამართლე, რუსთავი).
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პოლიციის წარმომადგენლებმაც აღნიშნეს, რომ აუცილებელია სოციალურმა მუშაკებმა უფრო 
ინტენსიურად იმუშაონ ბავშვებთან:  

„… ჩემი აზრით, უმეტესობამ ბავშვებთან მუშაობა არ იცის. მათ იციან, როგორ 
იმუშაონ უფროსებთან, მაგრამ ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება არ აქვთ … 
მათ მეტი სპეციალიზაცია სჭირდებათ…“ (პოლიცია, თბილისი). 

სოციალური მუშაკებისეული ბავშვების შეფასება შესაძლოა სხვადასხვა მიზეზით იმსახურებდეს 
შენიშვნებს: ა) მოსამართლეები, პოლიცია და სხვები არ არიან ინფორმირებული, პროცედურების 
მიხედვით რა ევალებათ სოციალურ მუშაკებს; ბ) სოციალური მუშაკები სრულფასოვნად არ ასრულებენ 
მათზე რეფერალით დაკისრებულ მოვალეობებს და/ან გ) პროცედურები/გაიდლაინები მკაფიოდ არ 
განსაზღვრავს, როგორ უნდა იმუშაონ სოციალურმა მუშაკებმა ბავშვებთან და ოჯახებთან.  

შესაბამისად, საჭიროა პროფესიონალებმა კარგად გაიგონ რა ევალებათ (ფუნქციები და მოვალეობები) 
პროცედურებში მონაწილე სხვა პროფესიონალებს. ამასთანავე საჭიროა პროფესიონალების 
კვალიფიკაციის ამაღლება და  რეფერალის არსებული პროცედურებისა და შესაბამისი გაიდლაინების 
შევსება მეთოდოლოგირი მასალებით. პროფესიონალების ტრენინგები უნდა გულისხმობდეს 
პრაქტიკასთან ინტეგრირებულ ტრენინგებს.   

პროფესიონალების როლი ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების საქმეში 

მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური მუშაკების უმეტესობა სწორად განსაზღვრავს ბავშვზე 
ძალადობის სხვადასხვა ფორმას, მათ ყოველთვის  არ აქვთ კარგად გაცნობიერებული საკუთარი როლი 
შემთხვევაზე რეაგირების ღონისძიებებში. მაგალითად, სოციალური მუშაკების 100% დარწმუნებულია, 
რომ ბავშვის ინტერესების უგულებელყოფა საქართველოში სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ მხოლოდ 
64% მიიჩნევს, რომ ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ჩარევა. 
თუკი ამ მონაცემებს შევაჯერებთ მონაცემებთან (სკოლის თანამშრომელთა ფოკუს–ჯგუფების 
განხილვებიდან), რომლებიც აჩვენებენ, რომ სოციალური მუშაკების ჩართვა ხშირად არასაჭიროდ იყო 
მიჩნეული, გამოვლინდება  ის პრობლემები, რაც ხელს უშლის სისტემას, რომ გაუმკლავდეს ბავშვის 
უგულებელყოფის შემთხვევებს. 

სექსუალური და ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით უფრო მკაფიოდ ჩანს 
სოციალური მუშაკების ჩარევის აუცილებლობა. კვლევამ აჩვენა, რომ:

გრაფიკი 4: იმ სოციალური მუშაკების პროცენტული წილი, რომლებსაც  საკითხის სერიოზულობა ესმით და 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ჩარევას საჭიროდ მიიჩნევენ
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რესპონდენტების იმ ნაწილმა, რომლებმაც თქვეს, რომ ძალადობაზე რეაგირების პროცესში 
პროფესიონალების ჩართვა საჭირო არ არის, აღნიშნეს, რომ  რეაგირებისას ძირითადი გადამწყვეტი 
ფაქტორებია ძალადობის სისასტიკე და განმეორებადობა: სოციალური მუშაკების 36%, მანდატურების 
40% და მასწავლებლების 69% მიიჩნევს, რომ ძალადობის შემთხვევის რეფერირება და მასზე 
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რეაგირება საჭიროა მაშინ, როდესაც ის მძიმეა და მეორდება. უფრო მეტიც, ყველა პროფესიონალის 
46% (სოციალური მუშაკები, სკოლების წარმომადგენლები და პოლიცია) აღნიშნავს, რომ ძალადობის 
რეგულარული ხასიათი  გადამწყვეტი ფაქტორია  მასზე რეაგირებისათვის. 

პროფესიონალების ნაწილი ქცევის გარკვეულ ტიპს, როგორიცაა, მაგალითად, ბავშვის ფიზიკური 
დასჯა, დისციპლინურ ზომად მიიჩნევს და არა ბავშვის მიმართ ძალადობად. ზოგს კი სჯერა, რომ  
ბავშვის მიმართ გამოვლენილი ძალადობის მხოლოდ მძიმე ფორმებია მიუღებელი, რაც საჭიროებს 
სხვა უწყებებისთვის შეტყობინებას, ხოლო  მირტყმა და დატუქსვა მხოლოდ აღზრდის მეთოდებია. 

ზოგი პროფესიონალი, უმეტესად პოლიციელები, მიიჩნევენ,  რომ გაურკვევლობის თავიდან 
ასაცილებლად კანონმდებლობაში უფრო მკაფიოდ უნდა იყოს  განმარტებული, თუ რა ითვლება 
ბავშვებზე ძალადობად.

„... ინსტრუქციები მკაფიოა, მაგრამ პრაქტიკაში მათი განხორციელება ძნელია: 
ძნელია გაავლო ხაზი ძალადობასა და დისციპლინურ ზომას შორის. კარგი იქნებოდა, 
რომ ეს უფრო მკაფიოდ განისაზღვროს კანონმდებლობაში…“ (პოლიცია, კახეთი).

ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიებით გაირკვა, რომ პოლიციელები უფრო კომფორტულად გრძნობენ 
თავს იმ სიტუაციებში, რომლებზე რეაგირების პასუხისმგებლობაც (სისხლის სამართლის საქმეზე 
რეაგირება)  მათ რეფერალის მიღებამდეც ჰქონდათ და/ან  როცა სხვა მუშაკების ჩართვა ნაკლებად 
არის საჭირო. იმ შემთხვევებში, როცა რეფერალი მოითხოვს სხვა პროფესიონალების ჩართვასაც, 
პრობლემებიც იჩენს თავს.

ხშირად პოლიციელები, შემთხვევაზე გასვლის დროს, აფასებენ რა ოჯახში მდგომარეობას,  პირადი 
შეხედულებებისამებრ მოქმედებენ. 

„…თუ  მაქვს ეჭვი და შინაგანად დარწმუნებულიც ვარ, დაკითხვას ვატარებ კანონის 
შესაბამისად…“ (თბილისი).

„…შემაკავებელ ორდერებს მხოლოდ ექსტრემალურ შემთხვევებში ვადგენთ… 
მანამდე საჭიროა გასაუბრება და სიტუაციის შესწავლა...“ (აჭარა); 

პოლიციის წარმომადგენლებმა უფრო კონკრეტულად აღწერეს, თუ რა პრაქტიკას იყენებენ ამკრძალავი 
ორდერების გამოწერის დროს: 

„… საგანგებო შემთხვევებში ჩვენ გადაწყვეტილებას ვიღებთ და შემაკავებელ 
ორდერს ვადგენთ, თუმცა ზოგჯერ მონიტორინგისა და საბოლოო გადაწყვეტილების 
მიღებისათვის 6 თვეა საჭირო…“(პოლიცია, ქვემო ქართლი);

„…შემაკავებელ ორდერს ვწერ იმ შემთხვევაში, როდესაც ძალადობა რეგულარულ 
ხასიათს ატარებს და უკვე რამდენიმე გაფრთხილება მაქვს მიცემული…“ (პოლიცია, 
კახეთი)

ზოგჯერ ჩნდება უთანხმოება სოციალურ მუშაკებსა და პოლიციის წარმომადგენლებს შორის 
ძალადობის სისასტიკესთან დაკავშირებით და/ან იმის გამო, თუ როდის უნდა გამოიწეროს 
შემაკავებელი ორდერი და/ან როდის უნდა გადავიყვანოთ მსხვერპლი და დამრღვევი სახლიდან, 
სადაც ძალადობა მოხდა. როგორც აღმოჩნდა, სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და  პოლიციის 
წარმომადგენლებს შორის კომუნიკაცია ყოველთვის სათანადოდ ვერ ხორციელდება. სხვადასხვა 
შემთხვევაში სხვადასხვა პრაქტიკა გამოიყენება, რაც უმეტესად სხვადასხვა პროფესიონალის პირადი 
ურთიერთობებით და შეხედულებებითაა განპირობებული. 

„… მსმენია, რომ ზოგიერთ ჩემს კოლეგას პრობლემები აქვს, თუმცა ჩვენს 
რეგიონულ ოფისში ჩვენ მოვახერხეთ პოლიციასთან ძალიან კარგი პროფესიული 
ურთიერთობების დამყარება… ჩვენ ინტენსიურად ვთანამშრომლობთ: ჩვენ მათ 
დახმარებას ვუწევთ და ისინიც ძალიან გვიწყობენ ხელს…“ (სოციალური მუშაკი, 
თბილისი).

როგორც ჩანს, იმ შემთხვევებში, როდესაც პოლიცია შემაკავებელ ორდერს არ წერს, მაგრამ 
სოციალური მუშაკი მიიჩნევს, რომ ბავშვისთვის  რისკი სერიოზულია, სოციალური მუშაკი უფრო 
აქტიურად მოქმედებს და ბავშვი სახლიდან უსაფრთხო ადგილას პოლიციის ოქმის საფუძველზე 
გადაჰყავს.
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„საგანგებო შემთხვევებში ჩვენ ზომებს ვიღებთ და ზოგჯერ ბავშვი სახლიდან სხვაგან 
გადაგვყავს, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციამ შემაკავებელი ორდერი არ გასცა…. 
განსაკუთრებით, თუ საქმე გვაქვს ბავშვის საჭიროებების უგულებელყოფასთან … 
ბავშვის საგანგებო მზრუნველობის ქვეშ გადასაცემად გვჭირდება პოლიციის ოქმი, 
ხოლო შემაკავებელი ორდერი აუცილებელი არ არის… “ (სოციალური მომსახურების 
სააგენტო).

რეფერირების პროცედურების მიხედვით, მსხვერპლი ბავშვის აღმოჩენისას პოლიცია ვალდებულია 
შეატყობინოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს შემაკავებელი ორდერის  შედგენის შესახებ. 

თუ ბავშვი ოჯახში რჩება, სოციალური მუშაკები ოჯახზე დაკვირვებას იწყებენ ოჯახში ვიზიტების, 
ექიმებთან სატელეფონო საუბრების, მასწავლებლებთან და ადგილობრივ პოლიციასთან  
თანამშრომლობის გზით. ამასთან, სოციალური მუშაკები მუშაობენ ძალადობის ჩამდენ პირებთან, 
რომ მათი აღმზრდელობითი უნარები გამოაკეთონ. გაირკვა, რომ ზოგჯერ პროცესში ფსიქოლოგებიც 
მონაწილეობენ:

„… ჩვენ ვასწავლით, თუ როგორ უნდა აჭამონ და  მოუარონ ბავშვს სწორად… 
ზოგ შემთხვევაში დედამ შეიძლება არასწორი ჩვენება მოგვცეს, ამიტომ ის უნდა 
გადავამოწმოთ. თუ დედამ სამედიცინო დაწესებულებას მიაკითხა, შეიძლება  
დავურეკო ექიმს; აგრეთვე მივალ სკოლაში და დამრიგებელს დაველაპარაკები; 
შევამოწმებ, რა შედეგებს მიაღწია ფსიქოლოგმა და ა.შ.…“ (სოციალური მუშაკი, 
თბილისი). 

როდესაც შემაკავებელი ორდერი ფორმდება და ბავშვი ოჯახიდან გადაჰყავთ, სოციალური მუშაკი 
ამზადებს საქმეს მეურვეობისა და მზრუნველობის რეგიონული საბჭოსათვის“,7 რომ ბავშვი საოჯახო 
ტიპის 24-საათიან  ალტერნატიულ მზრუნველობას გადასცენ. უმეტეს შემთხვევაში საბჭოს წევრები 
(მაგ.: ფსიქოლოგები) მონაწილეობენ შეფასების და ინტერვენციის პროცესშიც, განსაკუთრებით – 
რეგიონებში.

„… ჩვენ ვამზადებთ მასალებს, ვაანალიზებთ და ვადგენთ განვითარების გეგმებს 
საბჭოსათვის დასამტკიცებლად…. ისინი [წევრები] ინფორმირებული არიან 
წინასწარ…“ (სოციალური მუშაკი, აჭარა); 

„…  ჩვენს ოფისში ფსიქოლოგი არ გვყავს და ამიტომ რეგიონული კომისიის წევრი 
ფსიქოლოგი კვირაში ერთხელ მოდის ჩვენთან ჩვენს საქმეებზე სამუშაოდ….“ 
(სოციალური მუშაკები, კახეთი);

„... საბჭოს წევრები სხვადასხვა პროფესიის პროფესიონალები არიან…. ჩვენ ერთად 
ვმუშაობთ…“ (სოციალური მუშაკი, თბილისი).

უმეტეს შემთხვევაში, რესპონდენტების აზრით, „მინდობით აღზრდისა და ზრუნვის რეგიონული საბჭო“ 
ძალიან კარგად თანამშრომლობს და მოქნილობას იჩენს ბავშვის საჭიროებებიდან გამომდინარე. 
ზოგჯერ მას გადაწყვეტილებების მიღება უხდება განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როდესაც ბავშვი 
სასწრაფოდ უნდა განათავსონ 24-საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებაში.   

„… ხდება ხოლმე, რომ საბჭოს ხელმძღვანელი გადაწყვეტილებას იღებს საგანგებო 
სიტუაციებში, როდესაც ბავშვი სასწრაფოდ უნდა იქნეს გადაყვანილი სახელმწიფო 
ზრუნვის ქვეშ. ჩვეულებრივ თითო საქმეზე სამუშაოდ ჩვენ 3 თვეს ვიღებთ…“ 
(სოციალური მუშაკი, ქვემო ქართლი).

თუ ბავშვი და დედა თავშესაფარში ერთად გადაჰყავთ, ან თუ ისინი რჩებიან ოჯახში, სადაც რისკი 
გამოვლინდა, ან თუ ითვლება, რომ ბავშვის რისკი განსაკუთრებულად მაღალია და ის ალტერნატიულ 
ზრუნვას უნდა მიანდონ, სისტემა ადეკვატურად რეაგირებს. მაგრამ ასევე არსებობს მდგომარეობები, 
როცა დედები და ბავშვები ვერ იღებენ სათანადო ყურადღებას სოციალური მუშაკებისგან, მიუხედავად 
დიდი ალბათობისა, რომ ძალადობა გაგრძელდება.

7 მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოები ყველა რეგიონში არსებობს და მინიმუმ თვეში ერთხელ ან 
საჭიროებისამებრ იკრიბებიან სოციალური მუშაკების მიერ წარმოდგენილი საქმეების განხილვისა და დამტკიცების მიზნით. 
საბჭოების შემადგენლობაში შედიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონული საკოორდინაციო ცენტრის  უფროსის 
მოადგილე, რომელიც იმავდროულად ასრულებს საბჭოს ხელმძღვანელის როლს, იურისტი, ფსიქოლოგი, ექიმი, ასევე, 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის, ადგილობრივი თვითმართველობის და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების  წარმომადგენლები.
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რეფერალის პოტენციური სისუსტე მჟღავნდება, როცა შემაკავებელ ორდერში მხოლოდ დედები 
(ბავშვების გარეშე) არიან ძალადობის მსხვერპლად იდენტიფიცირებული. ამ შემთხვევაში პოლიციას 
არ აქვს პასუხისმგებლობა შეატყობინოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკებს 
მაშინაც კი, როდესაც ოჯახში არის ბავშვი.

როდესაც ინტერვენციის შედეგად დედა და ბავშვი გადადის თავშესაფარში, უკვე თავშესაფრის 
ადმინისტრაცია ატყობინებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს და რთავს მუშაობის პროცესში. 
მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ  დედა და ბავშვი სახლს ტოვებენ და საცხოვრებლად ადგილობრივი თემის 
სხვა წევრებთან (მეზობლებთან, ნათესავებთან და ა.შ.) გადადიან,  სოციალური მომსახურეობის 
სააგენტოს ინფორმირება არ ხდება. ბავშვი სისტემისა და სოციალური მუშაკების ყურადღების არეალში 
ვერ ხვდება, რის გამოც არ ხდება მისი საჭიროებების სათანადოდ შეფასება და უზრუნველყოფა. 

რეფერირება - რეაგირების შემდეგ ბავშვის მდგომარეობაზე 
დაკვირვება
სამივე ზემოხსენებული სუბიექტი - სოციალური მომსახურების სააგენტო, სკოლები/ბავშვთა 
აღზრდის დაწესებულებები და პოლიცია - „თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ჩართული არიან 
ძალადობის მსხვერპლ ბავშვზე ზედამხედველობის პროცესში“ [მუხლები 4.2, 4.3, 4.4, ბავშვთა 
დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურები].  თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ 
სოციალური მუშაკი საქმის მენეჯერად ითვლება (მუხლი 4.3), სოციალური მომსახურების სააგენტო 
პასუხისმგებელია შეაგროვოს ინფორმაცია სხვა მონაწილე მხარეებისაგან და უხელმძღვანელოს 
დაკვირვების/ზედამხედველობის პროცესს.

მონიტორინგი

მთავარი მიგნებები 

•	 სოციალურ მუშაკებს გაცნობიერებული აქვთ თავიანთი პასუხისმგებლობები 
მონიტორინგთან დაკავშირებით, ვიზიტების სიხშირისა და სკოლა/პოლიციასთან კონტაქტის 
ჩათვლით; ამავე დროს სხვა პროფესიონალები მიიჩნევენ, რომ სოციალური მუშაკები უფრო 
პროაქტიური უნდა იყვნენ.

•	 უმეტეს შემთხვევაში, სკოლები  მონაწილეობას იღებენ მონიტორინგში, თუმცა გარკვეული 
ტენდენციით ეს მხოლოდ სოციალური მუშაკების მოვალეობად მიიჩნევა.

•	 რაიონის პოლიცია საქმეში ერთვება საპატრულო პოლიციისაგან შემაკავებელი ორდერების 
მიღების შემდეგ, უზრუნველყოფს ამ ორდერების შესრულებას და ზოგჯერ შეიძლება  
ბავშვისა და ოჯახის მონიტორინგის საჭიროებისასაც ჩაერთოს.

•	 სხვადასხვა სააგენტოს შორის კოორდინაციის პროცესი ყოველთვის ისე არ მიმდინარეობს,  
როგორც საჭიროა, რაც გამოწვეულია იმით, რომ სხვადასხვა პროფესიონალის როლი და 
პასუხისმგებლობები მკაფიოდ არ არის გაწერილი.

•	 პროფესიონალებმა აღნიშნეს, რომ არ არიან კმაყოფილი მონიტორინგის პროცესში სხვა 
ჩართული მხარის მიერ ჩატარებული სამუშაოთი. 

სამივე სამინისტროსთვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები

1. მონიტორინგისას თითოეული მონაწილე მხარის როლისა და პასუხისმგებლობების მკაფიოდ 
განსაზღვრის მიზნით ერთობლივი ინსტრუქციების შემუშავება.

2. რესურსების გაზრდა რეგულარული და ხარისხიანი მონიტორინგის უზრუნველყოფის მიზნით. 
ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სოციალური მუშაკების მხრივ, რომელთა კვალიფიკაცია, 
რაოდენობა და მობილურობა მოთხოვნების შესაბამისი უნდა იყოს. 
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3. მკაფიო მეთოდოლოგიური გაიდლაინების შემუშავება ოჯახებთან და ბავშვებთან 
მუშაობისათვის. სატრენინგო მასალების მომზადებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
მიექცეს სხვადასხვა სააგენტოს შორის თანამშრომლობის გაძლიერებას.

როგორც ითქვა, სოციალური მუშაკები რეგულარულად აკითხავენ ბავშვებს, განსაკუთრებით, თუ 
ისინი ძალადობის გამო ახლადგადაყვანილი არიან ოჯახებიდან - ასეთ შემთხვევაში სოციალური 
მუშაკები კვირაში ერთხელ მაინც სტუმრობენ ბავშვის ახალ გარემოს. 

„…ჩვენ რეგულარულ ვიზიტებს ვატარებთ… თუ ბავშვი ოჯახიდან მინდობით 
აღსაზრდელად გადაგვყავს; თვეში ოთხჯერ ვაკითხავთ…. შემდეგ თვეში ერთხელ… 
თუმცა, საჭიროების შემთხვევაში, შეიძლება ყოველდღე მოვინახულოთ. ზოგჯერ 
ვაკითხავთ სკოლებში, საბავშვო ბაღებსა და სამედიცინო დაწესებულებებშიც …“ 
(სოციალური მუშაკი, თბილისი);

„… ვამოწმებთ, რა ხდება მათ ცხოვრებაში: დადიან თუ არა სკოლაში, ფსიქოლოგთან 
და ა.შ. მათი ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შესაბამისად…. მეორე მხრივ, 
ვცდილობთ საკუთარ სახლებში გავუუმჯობესოთ მდგომარეობა … ინტენსიურად 
ვმუშაობთ ძალადობის ჩამდენ პირებთან და ამ საქმეში ფსიქოლოგების მონაწილეობა 
ძალიან გვეხმარება…“ (სოციალური მუშაკი, აჭარა).

უმეტეს შემთხვევაში მონიტორინგის პროცესში სკოლის წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ - ისინი 
ინფორმაციას აწვდიან სოციალურ მუშაკებს ბავშვის აკადემიური მოსწრებისა და დასწრების შესახებ. 

„…მას შემდეგ, რაც ჩვენ სკოლაში მივდივართ და მათ შემთხვევის შესახებ 
ვატყობინებთ, უფლება გვაქვს მივიღოთ მათ ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია: 
ბავშვის ნიშნები, მასზე დაკვირვების ჩანაწერები, ყოველთვიური შედეგები და 
ა.შ.  ჩვენ რეგულარული კომუნიკაცია გვაქვს მათთან, რადგანაც მათ ბავშვზე 
ყოველდღიური დაკვირვების საშუალება აქვთ… ჩვენ ვმუშაობთ, როგორც ერთი 
გუნდი…“ (სოციალური მუშაკი, აჭარა).

კვლევის შედეგად აგრეთვე გაირკვა, რომ ზოგ შემთხვევაში, ბავშვზე მონიტორინგის პროცესში, 
უბნის პოლიციის მუშაკებიც თანამშრომლობენ სხვა პროფესიონალებთან. უბნის პოლიცია ერთვება 
მას შემდეგ, რაც საპატრულო პოლიციისაგან შემაკავებელ ორდერს იღებს, რადგანაც მან ამკრძალავი 
ორდერების შესრულება უნდა უზრუნველყოს; პოლიცია  იმ შემთხვევაშიც მონაწილეობს, როდესაც 
ბავშვზე და ოჯახურ მდგომარეობაზე დაკვირვებაა საჭირო:

„…როდესაც ჩვენ შემაკავებელ ორდერს გამოვცემთ, ინფორმაციას  პოლიციის 
ადგილობრივი განყოფილება იღებს და პოლიციის (საუბნო) თანამშრომლები 
ვალდებული არიან რეგისტრაციაში გაატარონ ასეთი ოჯახები, შეიმუშაონ მათი 
მონიტორინგისათვის კონკრეტული მიდგომა და უფრო ახლოდან დააკვირდნენ 
მათ…“ (პოლიცია, თბილისი);

„…უბნის პოლიციის ყველა თანამშრომელი იღებს თავისუბანში გაცემულ დაცვის 
ორდერებს… თანამშრომლები რეგულარულ დაკვირვებას აწარმოებენ ოჯახური 
სიტუაციის შემოწმების მიზნით…“ (პოლიცია, კახეთი);

„…ჩვენ ვიწვევთ პოლიციას მონაწილეობისათვის… ამის შემდეგ ისინი მიდიან 
ოჯახებში და ესაუბრებიან ბავშვსა და მოძალადე მშობლებს… ისინი აგრეთვე 
ცდილობენ ოჯახებში ძალადობის პრევენციას… დამრიგებლები აგრეთვე 
ვალდებული არიან რეგულარულად მოინახულონ და იმუშაონ ასეთ ოჯახებთან“ 
(სოციალური მუშაკი, ქვემო ქართლი);

„….პროცესში მონაწილეობენ უბნის პოლიციის თანამშრომლებიც, რადგანაც ისინი 
ვალდებული არიან დააკვირდნენ სიტუაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც 
ბავშვი სახლშია და ძალადობის ფაქტი დადასტურებულია…“ (სოციალური მუშაკი, 
კახეთი).
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მიუხედავად ამისა, ჩანს, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციას შორის კოორდინაცია ყოველთვის სათანადოდ 
არ წარიმართება, რადგანაც სხვადასხვა პროფესიონალის როლი და პასუხისმგებლობები არ არის 
მკაფიოდ განსაზღვრული. უფრო მეტიც, პარტნიორი ორგანიზაციები   ყოველთვის კმაყოფილი არ 
არიან თანამშრომლობით.

„… როგორც კი პროცესში სოციალური მუშაკი ერთვება, ჩვენი მონაწილეობა ამით 
მთავრდება… ვეხმარებით მაშინ, როცა მათ ჩვენი დახმარება სჭირდებათ; თუ რაიმე 
ახალ ინფორმაციას ვიღებთ, ვაწვდით სოციალურ მუშაკებს, რადგანაც ვალდებული 
ვართ ვითანამშრომლოთ რეფერირების წესების შესაბამისად…“ (მანდატური, 
თბილისი);

„…მათ უნდა გააძლიერონ მონიტორინგის სისტემა… ისინი უნდა დაინტერესდნენ, 
როდესაც ბავშვი ძალიან ხშირად აცდენს გაკვეთილებს... თუ მშობლებს ბავშვი 
სკოლიდან გაჰყავთ, მათ უნდა შეამოწმონ, შეიყვანეს თუ არა ბავშვი სხვა სკოლაში… 
“ (პოლიცია, ქვემო ქართლი);

სოციალურმა მუშაკებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ უბნის პოლიცია უფრო მეტად, რეგულარულად და 
სისტემატიურად მონაწილეობდეს მონიტორინგის პროცესში:

„… ისინი [პოლიციელები] შეიძლება თან გვახლდნენ, მაგრამ მათ არ იციან საკუთარი 
პასუხისმგებლობები და არ ესმით მონიტორინგის პროცესის მნიშვნელობა“ 
(სოციალური მუშაკი, აჭარა);

„... გვქონდა ერთი შემთხვევა, როდესაც პოლიციამ არა მხოლოდ უარი თქვა 
მონიტორინგის ჩატარებაზე, არამედ აგრეთვე უგულებელყო ჩვენი ოფიციალური 
წერილობითი თხოვნა მოეწოდებინა ინფორმაცია ოჯახის შესახებ…“ (სოციალური 
მუშაკი, ქვემო ქართლი);

„....გვქონდა შემთხვევა, როდესაც პოლიციის თანამშრომელი უფლებამოსილი 
იყო  დაკვირვება ეწარმოებინა ოჯახზე 2 წლის განმავლობაში, მანამდე, სანამ ჩვენ 
ინფორმაციას მივიღებდით სკოლიდან, რაც მას შემდეგ მოხდა, რაც მდგომარეობა 
კიდევ უფრო დამძიმდა და საშინელებები დატრიალდა…“ (სოციალური მუშაკი, 
თბილისი).

აღსანიშნავია, რომ მოქმედების ეფექტიანობასთან დაკავშირებით თავად სოციალური მუშაკებიც 
ხშირად იმსახურებენ კრიტიკას:

„... სოციალური მუშაკები პროცესს უნდა უძღვებოდნენ, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, 
რომ მათი მოქმედებები  არ არის ხოლმე დროული… ისინი უფრო პროაქტიული და 
ნაკლებად ბიუროკრატიული უნდა იყვნენ … ისინი მიიჩნევენ, რომ მათი მხრიდან 
საკმარისია მხოლოდ ფორმების შევსება, გარკვეული პუნქტების შემოწმება და 
გაგზავნა …“ (პოლიცია, თბილისი);

„… ისინი უნდა დადიოდნენ ოჯახებში და ამ ოჯახების მეზობლებთან კვირაში 
ერთხელ/თვეში ორჯერ, სიტუაციის მიხედვით, და საქმის დახურვამდე სიტუაციას 
ორჯერ მაინც უნდა ამოწმებდნენ…“ (პოლიცია, თბილისი). 

კვლევის შედეგებით გამოჩნდა, რომ პროფესიონალებმა იციან, როგორ უნდა იქცეოდნენ შემთხვევაზე 
მუშაობისას, თუმცა აღმოჩნდა პროცედურებში გაურკვევლობაც. ამასთან უნდა ითქვას, რომ 
გამოვლენილი პრობლემები ძირითადად უკავშირდება ოჯახებთან და ბავშვებთან  მუშაობის 
ხარისხს.  კრიტიკას უმთავრესად იმსახურებენ სოციალური მუშაკები, რომლებიც არიან საქმის 
კოორდინატორები, თუმცა უნდა ითქვას, რომ სხვა პროფესიონალებსაც ესაჭიროებათ ბავშვებთან 
და ოჯახებთან მუშაობის გაუმჯობესებული მეთოდოლოგია. აუცილებელია, რომ შესაბამისმა 
სამინისტროებმა შეიმუშაონ მეთოდოლოგიური გაიდლაინები ბავშვებთან და ოჯახებთან სამუშაოდ. 
ტრენინგის მასალების მომზადებისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს სხვადასხვა 
სააგენტოს შორის თანამშრომლობის გაძლიერებას.
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რეკომენდაციები

საქართველოში ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემას აქვს მნიშვნელოვანი, 
ძლიერი მხარეები. სამივე სამინისტროს პროფესიონალებმა უკვე დაიწყეს თანამშრომლობა ბავშვთა 
მიმართ ძალადობასთან ეფექტურად გასამკლავებლად და მათ კარგად ესმით სისტემა და საკუთარი 
როლი. გაიზარდა როგორც ძალადობის გამოვლენილი შეთხვევების, ისე მათი სისტემაში რეფერირების 
რაოდენობა.  პროფესიონალებს მიღებული 2-წლიანი გამოცდილების საფუძველზე უკვე შეუძლიათ 
კრიტიკულად შეაფასონ როგორც საკუთარი, ისე პარტნიორების მიერ ჩატარებული სამუშაო და 
გამოავლინონ გამოსასწორებელი სფეროები. გამოვლენილი წინააღმდეგობების გადასაჭრელად 
საჭიროა კომპლექსური ინტერვენციები:

ბავშვთა დაცვის რეფერალის ნორმატიული ბაზის დახვეწა - საკანონმდებლო 
და კანონქვემდებარე  ნორმატიული აქტების შექმნა/დახვეწვა და 
პროფესიონალებისთვის დეტალური პროცედურების/გაიდლაინების შემუშავება.

სამი მინისტრის 2010 წლის ბრაძანებამ საქართველოში შექმნა ბავშვთა დაცვის რეფერალის 
ზოგადი ჩარჩო. ზოგიერთმა სამინისტრომ, რეფერალის დოკუმენტის შესაბამისად, უკვე შეიმუშავა 
შიდა პორცედურები თავისი თანამშრომლებისთვის. ამასთანავე, ზოგადი საკანონმდებლო ბაზა 
დაიხვეწა და გაჩნდა მეტი გარანტიები ბავშვებთა უფლებების უკეთესად დასაცავად. თუმცა საჭიროა 
საკანონმდებლო ბაზის კიდევ უფრო დახვეწა რეფერალის ეფექტიანი შესრულებისათვის. 

ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირებისას გაურკვევლობა ხშირად იმით აიხსნება, 
რომ კანონმდებლობასა და კანონქვემდებარე აქტებში ძალადობის სხვადასხვა ფორმა  მკაფიოდ არ 
არის განსაზღვრული. ხშირად პრობლემებს იწვევს გამიჯვნა, რა არის აღმზრდელობითი მეთოდი და 
რა - ბავშვთა მიმართ ძალადობა.  იმისათვის, რომ პრაქტიკოსებს მიეწოდოთ დეტალური ნორმატიული 
ჩარჩო, აუცილებელია შესაბამისი კანონები, კანონქვემდებარე აქტები, რეფერალის პროცედურები და 
გაიდლაინები შეიცავდეს ძალადობის ყველა ფორმისა და ფიზიკური დასჯის განსაზღვრებებს.

უფრო უნდა გაძლიერდეს სოციალური მუშაკების როლი, რომ მათ შეძლონ რეფერალის პროცედურებში 
ჩართულ სხვადასხვა პროფესიონალთან თანამშრომლობით გააუმჯობესონ შემთხვევების მართვისა 
და კოორდინაციის პროცესი.

კვლევის შედეგებით წარმოჩინდა, რომ საჭიროა პროფესიონალებისათვის განკუთვნილი გაიდლაინებისა 
და რეფერალის პროცედურების დახვეწა. გარდა ამისა, საჭიროა სხვა პროფესიონალებისათვის 
განკუთვნილი გაიდლაინების შემუშავება: განათლების სამინისტროში - სკოლისა და სხვა 
საგანმანათლებლო ინსტიტუტების თანამშრომლებისათვის, ჯანდაცვის სამინისტროში - სამედიცინო 
პერსონალისთვის, დღის ცენტრების, მიმღები მშობლების და ბავშვზე ზრუნვის სხვა შესაძლო  
სამსახურების თანამშრომლებისთვის. რეფერალის პროცედურებისა და გაიდლაინების დახვეწისა  
და ახალი დოკუმენტების შექმნის პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს სხვადასხვა პროფესიონალის/
უწყების/სააგენტოს კოორდინაციით, რათა ჩამოყალიბდეს  ძალადობის თემატიკისა და ჩარევის 
უნიფიცირებული ფორმების ერთიანი ხედვა.

ამასთან, პროფესიონალებისათვის მომზადებული ყველა გაიდლინი უნდა შეიცავდეს დეტალურ 
სახელმძღვანელო ინფორმაციას ბავშვთა მიმართ ძალადობის იდენტიფიკაციის, სამუშაო 
პროცედურებისა და ტექნიკის, ასევე პროფესიონალების როლის შესახებ რეფერალის სხვადასხვა 
დონეზე (იდენტიფიკაცია, შეფასება, ჩარევა, მონიტორინგი) და მათი პროფესიული საქმიანობის 
მოწესრიგების რეგულაციებს.  

პროფესიონალებს რომ გაეზარდოთ მოხსენების, რეფერალისა და შემდგომი რეაგირების 
პასუხისმგებლობა, საჭიროა შესაბამისი ფუნქციები ჩაიდოს საკანონმდებლო ბაზასა და სამუშაოს 
აღწერილობებში. შესაბამისი უწყებისა თუ სამინისტროს რეგულაციებში ასევე მკაფიოდ უნდა იყოს 
მოცემული, რა პასუხისმგებლობა ეკისრება ამა თუ იმ მუშაკს, თუკი საჭიროებისამებრ არ მოახსენებს 
შემთხვევის შესახებ ან არ მისდევს რეფერალს. რეფერალის გაიდლაინებთან შესაბამისობა შესაძლოა 
მიებას არსებული მომსახურებების სტანდარტებსა და ბავშვზე ზრუნვის სამსახურების სალიცენზიო 
სქემებს.
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რეფერალში ჩართული პროფესიონალების კვალიფიკაციის ამაღლება

შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინსიტროს უკვე აქვთ შემუშავებული სამუშაო 
გაიდლაინები პოლიციელებისა და სოციალური მუშაკებისთვის. 

მიუხედავად ამისა, შიდა გაიდლაინების შემუშავებას/დახვეწას უნდა მოჰყვეს  პროცედურებში ჩართულ 
თანამშრომელთა ტრენინგები. კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ ტრენინგები უნდა მოიცავდეს 
როგორც ძალადობის ნიშნების იდენტფიცირების, ძალადობის სხვადასხვა ფორმისა და ბავშვის 
აღზრდის მისაღები მეთოდების თემებს, ისე ინფორმაციას იმ სპეციფიკურ როლზე, რაც ამა თუ იმ 
პროფესიონალს სხვა პროფესიონალებისაგან განსხვავებით ეკისრება რეფერალის სხვადასხვა ეტაპზე. 

უფრო მეტიც, როგორც აღმოჩნდა, თითოეული მუშაკისათვის საჭიროა დამატებითი ტრენინგების 
ჩატარება ბავშვებთან და ოჯახებთან მუშაობის ტექნიკის შესახებ, რეფერალის სხვადასხვა ეტაპზე, 
მათი როლის შესაბამისად.  

გაიდლაინების გარდა, სხვადასხვა პროფესიონალს შორის თანამშრომლობის გაზრდის მიზნით, 
საჭიროა საერთო ტრენინგების ჩატარება პოლიციელების, სოციალური მუშაკების, სამედიცინო 
პერსონალის, სკოლის თანამშრომლებისა და სხვა პროფესიის ადამიანების მონაწილეობით. 

კვალიფიკაციის ამაღლების უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად საჭიროა ძალადობის იდენტიფიკაციის, 
რეფერალის პროცედურებისა და ბავშვებთან და ოჯახებთან მუშაობის თავისებურებების შემსწავლელი 
ტრენინგები ჩართული იყოს სავალდებულო ტრენინგების კურიკულუმში.  შესაბამის სამინისტროებს 
უნდა ჰქონდეთ სტრატეგია და რესურსები, რომ საჭიროების შემთხვევაში ასეთი სახის ტრენინგების 
მომსახურება შეისყიდონ. 

სისტემის ეფექტურობისა და სენსიტიურობის გასაზრდელად რეფერალში ახალი 
მხარეების ჩართვა 

კვლევაში მონაწილე პროფესიონალებმა აღნიშნეს, რომ რეფერალში ჩართული იმ მომსახურებების/
პროფესიონალების სია, ვისაც ევალება შემთხვევებზე რეაგირება, უნდა გაიზარდოს და უნდა 
მოიცავდეს ყველა სამსახურსა და უწყებას, ვინც ბავშვებთან მუშაობს. იგულისხმება საბავშო ბაღები, 
სპეციალიზებული სპორტული და ხელოვნების სკოლები, დღის ცენტრები და ყველა ის სამსახური, ვინც 
ფსიქოსოციალურ დახმარებას უწევს ბავშვებსა და მათ ოჯახებს, მიუხედავათ მათი დაფინანსების 
წყაროებისა (იქნება ეს სახელმწიფო, მუნიციპალური, კერძო, რელიგიური ორგანიზაციისა თუ სხვა). 

ბავშვთა მიმართ ძლადობის იდენტიფიცირების და რეაგირების პროცესში სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს ეფექტურობის გასაზრდელად და რეფერალის პროცედურებში მათ გასააქტიურებლად 
საჭიროა ამ სამსახურის თანამშრომლების სამუშაოს აღწერილობაში განსაზღვრული იყოს მათი, 
როგორც ძალადობის გამომვლენის როლი, მონიტორინგის ვიზიტებისას მიმღებ ოჯახებსა და ბავშვთა 
ზრუნვის დაწესებულებებში. ამასთან, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური აგენტები 
უნდა განიხილებოდნენ, როგორც მნიშვნელოვანი რესურსი ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების 
გამოსავლენად, ვინაიდან ისინი, თავიანთი საქმიანობიდან გამომდინარე, მოიცავენ ოჯახებს მთელი 
საქართევლოს მასშტაბით. 

სკოლაში ძალადობის გამოვლენისა და რეგირების/რეფერალის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით 
მოხსენების ანგარიშვალდებულება უნდა დაეკისრო სკოლის ერთ-ერთ თანამშრომელს, რომელიც  
იქნება მომზადებული და რომლის ძირითადი მოვალეობა ექნება ძალადობის იდენტიფიცირება, 
ბავშვთან და ოჯახთან ურთიერთობის დამყარებისას დახმარება და გარე უწყებებთან/სააგენტოებთან/
სერვისებთან ურთიერთობა.  

მოსახლეობისა და პროფესიონალების ცნობიერების ამაღლება ბავშვის მიმართ 
ძალადობის (ოჯახში) საკითხებზე 

კვლევამ აჩვენა, რომ ხშირად ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე რეაგირებას  მოსახლეობა აღიქვამს 
ოჯახის საქმეებში ჩარევად. ეს სოციალური ნორმა გავლენას ახდენს იმ პროფესიულ წრეებზეც, 
რომლებიც ჩართულია რეფერალის პროცესში.  შესაბამისად, ცნობიერების ამაღლება ესაჭიროება 
არა მარტო ზოგადად მოსახლეობას, არამედ, ასევე, პროფესიონალებს. უფრო მეტიც, შესაბამისმა 
სამინისტროებმა უნდა ჩართონ ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება თავის 
ძირითად მოვალეობებში და მნიშვნელობა მიანიჭონ ინფორმაციის მიწოდებას როგორც საკუთარი 
თანამშრომლებისთვის, ისე ზოგადად მოსახლეობისთვის.  
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ბავშვთა დაცვის რეფერალის მექანიზმების გაძლიერება მოითხოვს პოლიტიკურ ნებას და რესურსებს. 
პოლიტიკური ნება, უპირველეს ყოვლისა, უნდა მოდიოდეს ჩართული სამი სამინისტროსგან და უნდა 
გამოხატავდეს მათ სურვილს, გააძლიერონ სისტემა კვლევის შედეგად მიღებული რეკომენდაციების 
გათვალისწინებით. პროცესში, საკანონმდებლო ბაზის დასახვეწად, აუცილებელია მთავრობის 
საკანონმდებლო ნაწილის ჩართვაც. ასევე  ხელმისაწვდომი უნდა იყოს რესურსები ტრენინგების 
(განსაკუთრებით, განათლების სამინისტროში), კოორდინაციისა და გაიდლაინების დასახვეწად. 
რეფერალის რაოდენობის ზრდასთან ერთად უნდა განვითარდეს სამუშო მეთეოდები და ტექნიკა, რათა 
რეაგირებაზე მზარდ მოთხოვნას ქმედითი და შედეგიანი რეაგირება მოჰყვეს.  ამაზეა დამოკიდებული 
ძალადობით დაზარალებული ბავშვების ბედი საქართველოში.
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დანართი 1. კვლევის მეთოდოლოგია

კვლევის დროს შესწავლილი ჯგუფები 

კვლევის თვისებრივმა კომპონენტმა მოიცვა როგორც ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) პოლიტიკის შემსრულებელი ინსტიტუტები, ისე ამ სფეროში მომუშავე არასამთავრობო 
ორგანიზაციები. 

რესპონდენტების შერჩევა 

ამ კომპონენტისათვის რესპონდენტების შესარჩევად გამოყენებული იყო საგანგებო შერჩევის მეთოდი, 
რომელსაც ხშირად მიმართავენ თვისებრივი კვლევების დროს. 

შერჩევა მოხდა იმ სამი სამინისტროს წარმომადგენლებისაგან, რომელთა პასუხისმგებლობაშიც 
შედის  ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა, ანგარიშგება, რეფერირება და მართვა. 
ესენია: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, როგორც ეს რეფერირების 
პროცედურებითაა დადგენილი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  წარმოადგენდნენ  როგორც 
მანდატურები, რომელთა მოვალეობაში შედის ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა და რეფერირება  
პოლიციისათვის და/ან  სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის, ისე  სკოლის მასწავლებლები. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოადგენდნენ  საპატრულო პოლიცია და უბნის 
ინსპექტორები, რომელთა მოვალეობაში შედის ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა, გამოძიება და 
რეფერირება სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკებისათვის.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმოადგენდნენ 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს (საჯარო სამართლის იურიდიული პორის) საშუალო დონის 
მენეჯერები და სოციალური მუშაკები, რომელთა მოვალეობაში შედის ბავშვებზე ძალადობის 
რეფერირებული შემთხვევების შეფასება, მართვა და მონიტორინგი, აგრეთვე საკონსულტაციო 
მომსახურების გაწევა და საჭიროების შესაბამისად ბავშვების უსაფრთხო ადგილას განთავსება. 

გარდა ამისა, კვლევაში წარმოდგენილი იყო კიდევ ერთი უწყება - იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შედგება მოსამართლეებისაგან, რომელთა პასუხისმგებლობაშიც შედის 
ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევაში დამცავი ორდერების გაცემა და შემაკავებელი ორდერების 
დამტკიცება.  

რესპონდენტები შერჩეული იყვნენ ოთხი რეგიონიდან:

•	 თბილისი - საქართველოს დედაქალაქი და ქვეყანაში ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ ადგილი;

•	 ქვემო ქართლი - ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებული რაიონი;

•	 აჭარა - წარმოადგენდა დასავლეთ საქართველოს (შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, ამ 
რეგიონში ოჯახური კონფლიქტების რაოდენობა ყველაზე მაღალია)

•	 კახეთი - წარმოადგენდა აღმოსავლეთ საქართველოს (ყველაზე დიდი რეგიონი აღმოსავლეთ 
საქართველოში)

ფოკუს-ჯგუფებისა და გამოკითხვებისათვის (დეტალურად აღწერილია შემდეგ თავში) რესპონდენტების 
შესარჩევად  გაეროს ბავშვთა ფონდმა წერილები დაუგზავნა შესაბამის უწყებებს (საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს) და სთხოვა გაეროს კონტრაქტორი კვლევითი 
კომპანიისათვის (ACT Research) მიეწოდებინა ოთხი რეგიონის პოტენციური რესპონდენტების სია. 
ACT დაუკავშირდა შესაბამისი უწყებების მიერ დასახელებულ პოტენციურ რესპონდენტებს. ფოკუს-
ჯგუფებსა და გამოკითხვებში მონაწილეობა მიიღეს იმ რესპონდენტებმა, რომლებიც კვლევაში 
მონაწილეობას დათანხმდნენ. 
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დროის მონაკვეთი:  ACT-ის ინტერვიუერებმა და ფასილიტატორებმა ფოკუს-ჯგუფები და 
გამოკითხვები ჩაატარეს 2012 წლის ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით. 

მონაცემთა შეგროვების ინსტრუმენტები

მონაცემთა შესაგროვებლად გამოყენებული იყო როგორც თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი კვლევის 
ინსტრუმენტები. 

დოკუმენტაციის კვლევა: რეფერირების პროცედურებთან დაკავშირებული არსებული ნორმატიული 
დოკუმენტების ანალიზი ნაკლოვანებების გამოვლენის მიზნით; დამატებით, სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული სტატისტიკური მონაცემების შესწავლა და ანალიზი 
ყველა ფორმის ძალადობის შემთხვევების რეფერირების შესახებ, რეგიონების მიხედვით (პერიოდი: 
2010 წლიდან 2012 წლის სექტემბრამდე). 

ფოკუს-ჯგუფები: ფოკუს-ჯგუფები დაიყო სამ თემატურ ჯგუფად: 1. სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს სოციალური მუშაკები, 2. სკოლების წარმომადგენლები (მასწავლებლები და მანდატურები) 
და 3. პოლიცია (საპატრულო პოლიცია/უბნის ინსპექტორები). მიზეზები, რის გამოც უპირატესობა 
მიენიჭა თემატურ და არა შერეულ ჯგუფებს, იყო შემდეგი: ა) რეფერირების სისტემის თითოეული 
მონაწილე მხარისაგან მაქსიმალური მოცულობის ინფორმაციის მიღება მათი პრაქტიკის შესახებ, 
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების ყველა ეტაპთან დაკავშირებით, ბ) 
ყოველდღიური მუშაობის პროცესში მათ წინაშე არსებული გამოწვევების იდენტიფიკაცია, როგორც 
ორგანიზაციების შიგნით, ისე სხვა ორგანიზაციებთან კოორდინაციის თვალსაზრისით. 

ჯგუფური დისკუსიები ჩატარდა თბილისში, ბათუმში, თელავსა და მარნეულში. ფოკუს-ჯგუფების 
ფასილიტატორები იყვნენ ACT-ის სპეციალისტები, რომლებმაც თითოეულ თემატურ ჯგუფში 
გამოიყენეს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ მომზადებული და გუნდთან შეთანხმებული  სხვადასხვა  
სახელმძღვანელო ინსტრუქციები.  

ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიებში მონაწილეობა მიიღო 90-მა ადამიანმა. თითოეულ ჯგუფში იყო 
დაახლოებით 4-10 რესპონდენტი. მთლიანობაში  ჩატარდა  ფოკუს-ჯგუფის 12 დისკუსია, თითოეულ 
რეგიონში სამ-სამი: 

ფოკუს-ჯგუფის 4 დისკუსია ჩატარდა სკოლების წარმომადგენლებთან (მასწავლებლების 2 ჯგუფთან 
და მანდატურების 2 ჯგუფთან); 

ფოკუს-ჯგუფის 4 დისკუსია ჩატარდა სოციალურ მუშაკებთან (სოციალური მომსახურების სააგენტო): 
1 – თბილისში და 3 – რეგიონებში; 

4 ფოკუს-ჯგუფის დისკუსია ჩატარდა პოლიციელებთან: 1 – თბილისში და 3 – რეგიონებში. 

თბილისი

- სოციალური მუშაკები (რაიონების მიხედვით): დიდუბე–ჩუღურეთი (2), ძველი თბილისი (2), ვაკე–
საბურთალო (1), ისანი–სამგორი (2), გლდანი–ნაძალადევი (1)

- მანდატურები (სკოლების მიხედვით):  საჯარო სკოლა (7), კერძო სკოლა (3)

- პოლიცია: 7

აჭარა

- სოციალური მუშაკები (ქალაქების მიხედვით): ბათუმი (4), ქობულეთი (2), შუახევი (1)

- მასწავლებლები: ბათუმის  საჯარო სკოლები (5) 

- პოლიცია (ქალაქების მიხედვით): ბათუმი (4), შუახევი (1), ქობულეთი (2), ქედა (1)
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კახეთი

- სოციალური მუშაკები (ქალაქების მიხედვით): თელავი (6), ახმეტა (1), გურჯაანი (1)

- მანდატურები: თელავის  საჯარო სკოლა (8), კოლეჯი (1) 

- პოლიცია (ქალაქების მიხედვით): ახმეტა (2), თელავი (3), გურჯაანი (1), დედოფლისწყარო (1), 
ყვარელი (1)

ქვემო ქართლი

- სოციალური მუშაკები (ქალაქების მიხედვით): მარნეული (2), ბოლნისი (1), რუსთავი (1)

- მასწავლებლები: მარნეულის საჯარო სკოლები (4), სოფლები (4)

- პოლიცია (ქალაქების მიხედვით): რუსთავი (5), გარდაბანი (1)

თბილისში ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიები ჩატარდა ACT-ის ოფისის საგანგებოდ აღჭურვილ ოთახებში, 
ხოლო რეგიონებში - მუნიციპალურ/ადმინისტრატიულ ცენტრებში. ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიები 
ჩაწერილი იყო ვიდეოზე და შემდეგ ტექსტის ჩანაწერი გააკეთა ACT-მა. მონაცემთა ანალიზი ჩაატარა 
გაეროს ბავშვთა ფონდის კონსულტანტმა. 

სტრუქტურირებული ინტერვიუ: ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიების დაწყებამდე ყველა მონაწილემ 
(პოლიციელების გარდა1) შეავსო ერთი და იგივე კითხვარი, რომელიც გამოყენებული იყო ქვეყნის 
მასშტაბით საზოგადოებრივი  აზრის გამოკითხვის2 კომპონენტში. ამ კითხვარის მიზანი იყო 
ძალადობის შესახებ ინდივიდუალური ცოდნის დონის  და დამოკიდებულების გარკვევა. მთლიანობაში 
პროფესიონალებმა შეავსეს 61 კითხვარი: აქედან 28 შეავსეს სოციალურმა მუშაკებმა, 20 - სკოლის 
მანდატურებმა, 13 - მასწავლებლებმა. შეგროვებული მონაცემები ACT-ის თანამშრომლებმა შეიყვანეს  
SPSS-ის და STATA-ს კომპიუტერულ პროგრამებში და გააანალიზა გაეროს ბავშვთა ფონდმა.

ჩაღრმავებული, ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები: ოთხივე რეგიონში ექვსი ჩაღრმავებული 
ინტერვიუ ჩატარდა სასამართლოს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დეპარტამენტების 
მოსამართლეებთან: თბილისში (3), რუსთავში (1), ბათუმსა (1) და სიღნაღში (1). ორი ინტერვიუ ჩატარდა 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს3 (SSA) იურისტებთან. ACT-ის ინტერვიუერებმა გამოკითხვები 
ჩაატარეს და გააკეთეს აუდიოჩანაწერები. ინტერვიუებში გამოყენებულ იქნა გაეროს ბავშვთა ფონდის 
მიერ შედგენილი სახელმძღვანელო ინსტრუქციები. ინტერვიუების ტექსტები მოამზადა კვლევითმა 
ორგანიზაციამ და გააანალიზა გაეროს ბავშვთა ფონდმა.

გაეროს ბავშვთა ფონდმა 7 ინტერვიუ ჩაუტარა სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშუალო 
დონის მენეჯერებს, სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებსა და ბავშვთა კეთილდღეობის 
საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლებს (მონაწილე არასამთავრობო 
ორგანიზაციებოს სია მოცემულია N2 დანართში). 

1  შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებაზე უარი განაცხადეს. 
2  „ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში – ეროვნული კვლევა არსებული ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის 
შესახებ“ - გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ იმავე პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული გამოკითხვა. კითხვარი 
ხელმისაწვდომია გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობაში. კითხვარი აგრეთვე თან ერთვის 
ზემოთაღნიშნულ კვლევას (დანართი 2).
3  www.SSA.gov.ge
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დანართი 2. გამოკითხვაში მონაწილე ექსპერტების სია 
(ორგანიზაციების მიხედვით):

•	 ჯაბა ნაჭყებია - საქართველოს ბავშვები (CoG)

•	 სალომე ნამიჭეიშვილი - საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია (GASW)

•	 ანა არღანაშვილი - სახალხო დამცველის ოფისი

•	 ლია სალარიძე, ქეთევან მარგალიტაძე - საქართველოს საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვისა ფონდი (PHF)

•	 ეკა სანებლიძე, ნინო ტვილდიანი – სოციალური მომსახურების სააგენტო 
(ცენტრალური ოფისი)

•	 მანანა კობახიძე - სოციალური მომსახურების სააგენტო, ისანი-სამგორის რაიონული 
განყოფილება
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დანართი 3. სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
სტატისტიკური მონაცემები საქართველოში ბავშვებზე 
ძალადობის შემთხვევების რეფერირების შესახებ 

კატეგორია ძალადობის მსხვერპლი 
ბავშვების რეფერირება 2009 2010 2011 2012

 იანვ.-
მარტი

აპრ.-
მაისი

ივნ.-
სექტ. სულ

N 
შემთხვევები

რეფერირების 
შემთხვევების მთლიანი 
რაოდენობა

40 90 141 57 44 36 137

ძალადობის 
დადასტურებული 
შემთხვევები 

92 31 24 18 73

სქესი 
მამრობითი  42 49 26 21 19 66

მდედრობოთი 48 60 31 23 17 71

ინფორმაციის 
მიმწოდებელი

პოლიცია  11  5 12 13 30

სკოლა/რესურს-ცენტრი 13 8 3 11

საზოგადოებრივი 
დამცველის ოფისი 4 3 1 4

მოქალაქეები 25 9 3 12 24

სახელმწიფო ზრუნვის 
სააგენტო 16 16

სოციალური 
მომსახურების ცენტრი 3 3

ანონიმური 3 3

მშობლები 3 3

სასკოლო ქსელიდან 
მიღებული ინფორმაცია 2 2

მსხვერპლი 1 1

არასამთავრობო 
ორგანიზაციები /
სხვა სამთავრობო 
ორგანიზაციები

37 19 3 5 27

ძალადობის 
ტიპი

ფიზიკური ძალადობა  33 61 9 14 8 31

ფსიქოლოგიური 
ძალადობა 53 40 5 12 11 28

უგულებელყოფა 29 23 14 11 4 29

სექსუალური ძალადობა 3 3 2 1 9 12

იძულება 6

მიტოვება 2

ოჯახური კონფლიქტი 3 3 6
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კატეგორია ძალადობის მსხვერპლი 
ბავშვების რეფერირება 2009 2010 2011 2012

 იანვ.-
მარტი

აპრ.-
მაისი

ივნ.-
სექტ. სულ

ძალადობის 
ჩამდენი

მშობელი /ოჯახის წევრი  83 106 29 35 28 92

მეზობელი 1 1 3 5

მასწავლებელი 1 1

კლასელი/თანატოლო 2 1 1

უცნობი 1 1 2

იმავე სოფლის 
მცხოვრები 5 5

ბავშვთა სახლის 
პერსონალი 5 5

რეგიონი

ქვემო ქართლი    11 1 5 17

შიდა ქართლი 3 1 4

სამცხე-ჯავახეთი 1 4 5

სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი 1 1

აჭარა 1 2 1 4

იმერეთი 4 3 2 9

რაჭა ლეჩხუმი-ქვემო 
სვანეთი 0

გურია 0

კახეთი 13 3 3 19

მცხეთა-მთიანეთი 3 7 4 14

თბილისი 19 25 16 60

ღონისძიება

ოჯახებიდან ბავშვის 
წამოყვანა   54     

მშობლის უფლებების 
შეზღუდვა 15

მშობლის უფლებების 
ჩამორთმევა 5

პოლიციის ჩართვა 
საქმეში 71
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დანართები (1)

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს 
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში
დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია
(/ka/user/register) ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ,
გთხოვთ, შეხვიდეთ
სისტემაში
(/ka/user)

პირველადი სახე (14/09/2016 - 19/02/2019)

 
საქართველოს
მთავრობის

დადგენილება
№437
2016
წლის
12
სექტემბერი

ქ.
თბილისი
 

ბავშვთა
დაცვის
მიმართვიანობის
(რეფერირების)
პროცედურების
დამტკიცების
თაობაზე
 

მუხლი
1
„ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“

საქართველოს კანონის 14  მუხლის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის
(რეფერირების) პროცედურები.

მუხლი
2
ეთხოვოთ მუნიციპალიტეტებს, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის

კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების ფარგლებში, შესაბამისი უფლებამოსილების განხორციელების
შემთხვევაში, იმოქმედონ ამ დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების)
პროცედურებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუხლი
3
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრომ და საქართველოს პროკურატურამ, 2019 წლის 1 იანვრამდე, უზრუნველყონ ძალადობის მსხვერპლ
ბავშვთა ერთიანი ბაზის ფორმირება. 

2
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მუხლი
4
დადგენილება, გარდა   დადგენილებით დამტკიცებული პროცედურების მე-17 მუხლის მე-2-მე-6 პუნქტებისა,

ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
მუხლი
5
დადგენილებით დამტკიცებული პროცედურების მე-17 მუხლის მე-2-მე-6 პუნქტები ამოქმედდეს 2019 წლის 1

იანვრიდან.
მუხლი
6
დადგენილებით დამტკიცებული პროცედურების მე-17 მუხლის მე-7 პუნქტი ძალადაკარგულად ჩაითვალოს

2019 წლის 1 იანვრიდან.
 

პრემიერ-მინისტრი გიორგი
კვირიკაშვილი
 
 
 

ბავშვთა
დაცვის
მიმართვიანობის
(რეფერირების)
პროცედურები
 
მუხლი
1.
მიზნები და რეგულირების სფერო
1. ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების (შემდგომში - რეფერირების პროცედურები)
მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვის ძალადობის ყველა ფორმისგან დაცვის ხელშეწყობა, რეფერირების
პროცედურების კოორდინირებული და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბების გზით.

2. რეფერირების   პროცედურები განსაზღვრავს, ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვის მიზნით, საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, საქართველოს შინაგან
საქმეთა, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის, საქართველოს იუსტიციის, საქართველოს სპორტისა
და ახალგაზრდობის საქმეთა, საქართველოს   კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროების შესაბამის
დაწესებულებებსა და ამ სამინისტროთა სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ/მმართველობის სფეროში
მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, საქართველოს პროკურატურას, მუნიციპალიტეტის შესაბამის
ორგანოებს/დაწესებულებებს შორის კოორდინირებულად მუშაობის წესს, ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში,
ეფექტიანი და სწრაფი რეაგირების მექანიზმებს, უფლებამოსილი ორგანოების უფლება-მოვალეობებს,
ურთიერთობებს, რომლებიც დაკავშირებულია ბავშვთა უფლებებისა და საუკეთესო ინტერესების დაცვასთან.

 

მუხლი
2.
რეფერირების პროცედურების სამართლებრივი საფუძვლები
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რეფერირების პროცედურების განხორციელების სამართლებრივი საფუძვლებია: საქართველოს კონსტიტუცია,
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები, მათ შორის, „ბავშვის უფლებათა დაცვის
შესახებ“ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია და მისი დამატებითი ოქმები, საქართველოს
ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონი, საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსი, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
კოდექსი, „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონი, „საქართველოს მოქალაქეთა და
საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს
მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ (https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31504#%21)“ საქართველოს
კანონი, „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონი, „ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონი, წინამდებარე რეფერირების პროცედურები
და სხვა სამართლებრივი აქტები.

 

მუხლი
3.
ტერმინთა განმარტება
რეფერირების პროცედურების მიზნებისათვის მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) ბავშვი - 18 წლამდე ასაკის პირი (არასრულწლოვანი);

ბ) მიტოვებული ბავშვი -
 არასრულწლოვანი, რომელიც „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად სასამართლოს მიერ აღიარებულია მიტოვებულად და რომლის მშობელს
(მშობლებს) ამ ბავშვის მიმართ ჩამორთმეული აქვს (აქვთ) მშობლის უფლება-მოვალეობები;

გ)  ნაპოვნი
ბავშვი - 18 წლამდე ასაკის უცნობი პირი მისი აღმოჩენის მომენტიდან ვინაობის დადგენამდე;

დ) მიუსაფარი ბავშვი - ქუჩაში მცხოვრები და/ან მომუშავე არასრულწლოვანი, რომელიც იდენტიფიცირებულია
ასეთად,  „სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და
პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010
წლის 26 თებერვლის №52/ნ ბრძანებით განსაზღვრული შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე სოციალური მუშაკის
მიერ  რეფერირების პროცედურების შესაბამისად;

ე) ბავშვის ოჯახის წევრი -  დედა, მამა, პაპა, ბებია, შვილი (გერი), მშვილებელი, მშვილებლის მეუღლე, მინდობით
აღზრდას დაქვემდებარებული პირი, მიმღები მშობელი (დედობილი, მამობილი), მეურვე, მზრუნველი, და, ძმა,
მეუღლე, ყოფილი მეუღლე, მეუღლის მშობლები, სიძე, რძალი, აგრეთვე პირები, რომლებიც ერთობლივად
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ეწევიან ან ეწეოდნენ ერთიან საოჯახო მეურნეობას და მათი ოჯახის წევრები;

ვ) სხვა
 პასუხისმგებელი
 პირი - პირი (გარდა ამ მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირისა),
რომელთანაც სამართლებრივი აქტის ან სამოქალაქოსამართლებრივი გარიგების საფუძველზე ფაქტობრივად
იმყოფება/ცხოვრობს არასრულწლოვანი, რომლის ზრუნვისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის ვალდებულებაც
დაკისრებული აქვს მას ამავე სამართლებრივი აქტის ან სამოქალაქოსამართლებრივი გარიგების საფუძველზე;

ზ) ძალადობის
მსხვერპლი
ბავშვი - არასრულწლოვანი, რომლის კონსტიტუციური უფლებები და თავისუფლებები
დაირღვა უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობით ან
იძულებით და რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის
განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა). მსხვერპლად ჩაითვლება აგრეთვე ბავშვი,
რომელიც სამართლებრივი აქტის ან სამოქალაქოსამართლებრივი გარიგების საფუძველზე ან მათ გარეშე
ფაქტობრივად იმყოფება/ცხოვრობს სხვა პასუხისმგებელ ან ნებისმიერ სხვა პირთან, რომელმაც განახორციელა მისი
კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევა უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური,
ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობით ან იძულებით და რომელიც მოძალადისგან
განცალკევებულ იქნა სოციალური მუშაკის მიერ (დანართი №1);

თ) ძალადობა - პირის მიერ ბავშვის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევა
უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობით ან იძულებით,
მიუხედავად იმისა, ეს ქმედება განხორციელდა/ხორციელდება განზრახვით ან/და განზრახვის გარეშე. ძალადობად
მიიჩნევა:

თ.ა) ფიზიკური ძალადობა - ცემა, წამება, ჯანმრთელობის დაზიანება, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა ან სხვა
ისეთი მოქმედება, მათ შორის, ბავშვის ფიზიკური დასჯისკენ მიმართული მოქმედება, რომელიც იწვევს ფიზიკურ
ტკივილს ან ტანჯვას. ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობა,
რაც იწვევს ბავშვის ჯანმრთელობის დაზიანებას ან სიკვდილს;

თ.ბ) სექსუალური ძალადობა - ბავშვთან სქესობრივი კავშირი ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან მსხვერპლის
უმწეობის გამოყენებით,  ასევე სრულწლოვანის მიერ წინასწარი შეცნობით 16 წლამდე ბავშვთან ძალადობის გარეშე
სქესობრივი კავშირი, სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედება ან გარყვნილი ქმედება ბავშვის მიმართ;

თ.გ) ფსიქოლოგიური ძალადობა - შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა ან სხვა ისეთი მოქმედება, მათ შორის,
ოჯახის წევრის მიერ/მიმართ სისხლის სამართლის კოდექსის 11 მუხლში მითითებული ან/და 126  მუხლით
გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენისას ბავშვის მიერ განცდილი ძლიერი ემოციური სტრესი, რომელიც
იწვევს ბავშვის პატივისა და ღირსების შელახვას ან დაშინებას;
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თ.დ) ეკონომიკური ძალადობა - ქმედება, რომელიც იწვევს საკვებით, საცხოვრებელი და ნორმალური
განვითარების სხვა პირობებით უზრუნველყოფის, საკუთრებისა და შრომის უფლებების განხორციელების,
აგრეთვე თანასაკუთრებაში არსებული ქონებით სარგებლობისა და კუთვნილი წილის განკარგვის უფლების
შეზღუდვას;

თ.ე) იძულება - ბავშვის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური იძულება, შეასრულოს ან არ შეასრულოს ქმედება, რომლის
განხორციელება ან   რომლისგან თავის შეკავება მისი უფლებაა ან/და საკუთარ თავზე განიცადოს თავისი ნება-
სურვილის საწინააღმდეგო ზემოქმედება, მათ შორის, იძულებითი ქორწინება, ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში
ჩაბმა ან/და თანამონაწილეობა, ნივთიერებათა ავად მოხმარების, მოწყალების თხოვნის, აგრეთვე ბავშვის ჩართვას
შრომით საქმიანობაში, მათ შორის, წვრილმან ვაჭრობაში, რომელიც იწვევს მისი საბაზისო უფლებების
(განათლების, ჯანსაღ ფიზიკურ და მენტალურ განვითარებას) შეზღუდვას. იძულებად ჩაითვლება ბავშვის შრომის
შედეგად მოპოვებული თანხის მთლიანი ან/და ნაწილობრივი მითვისება;

თ.ვ) უგულებელყოფა - მშობლის/მშობლების, სხვა კანონიერი წარმომადგენლის ან/და სხვა პასუხისმგებელი პირის
მიერ ბავშვის ფიზიკური (მათ შორის, კვება, ჰიგიენა, საცხოვრისი),   ფსიქოლოგიური საჭიროებების
დაუკმაყოფილებლობა, საბაზისო განათლების უფლების შეზღუდვა, საფრთხისაგან დაუცველობა, დაბადების
რეგისტრაციის ან/და ბავშვისათვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მოწესრიგებისათვის, აგრეთვე
სამედიცინო და სხვა მომსახურებით სარგებლობისათვის აუცილებელი მოქმედებების განუხორციელებლობა,
თუკი მშობელს (მშობლებს), სხვა კანონიერ წარმომადგენელს ან/და სხვა პასუხისმგებელ პირს აქვს (აქვთ) სათანადო
ინფორმაცია, შესაძლებლობა და ხელი მიუწვდება (მიუწვდებათ) შესაბამის მომსახურებაზე;

ი) მოძალადე - ოჯახის წევრი, რომელიც ახორციელებს ოჯახის სხვა წევრის კონსტიტუციური უფლებებისა და
თავისუფლებების დარღვევას უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური
ძალადობით ან იძულებით. მოძალადედ ჩაითვლება აგრეთვე სხვა პასუხისმგებელი ან ნებისმიერი სხვა პირი,
რომელიც ახორციელებს მასთან სამართლებრივი აქტის ან სამოქალაქოსამართლებრივი გარიგების საფუძველზე ან
მათ გარეშე ფაქტობრივად მყოფი/მცხოვრები არასრულწლოვნის კონსტიტუციური უფლებებისა და
თავისუფლებების დარღვევას უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური
ძალადობით ან იძულებით;

კ) სააგენტო - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო
კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

ლ) მეურვეობისა
და
მზრუნველობის
ორგანო
-
სააგენტო და მისი ტერიტორიული ორგანოები;

მ) რეგიონული
 საბჭო - სააგენტოს, როგორც მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს სათათბირო ორგანო,
რომლის უფლებამოსილება და ფუნქციები განისაზღვრება კანონმდებლობით;
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ნ) ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულება - სააღმზრდელო დაწესებულება (მათ შორის, მიუსაფარ ბავშვთა
თავშესაფარი), კრიზისული ცენტრი, დღის ცენტრი, ტრანზიტული ცენტრი, კრიზისული ინტერვენციის
თავშესაფარი და დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი, აგრეთვე  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის ფილიალი -
ბავშვთა სახლი;

ო) თავშესაფარი - სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო ფონდის მომსახურების დაწესებულება, რომელიც სთავაზობს შესაბამის მომსახურებებს
ტრეფიკინგისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს, დაზარალებულებსა და მათზე დამოკიდებულ პირებს;

პ) სააგენტოს
უფლებამოსილი
პირი
-
სააგენტოს სპეციალური უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირი, რომელიც
დადგენილი მეთოდოლოგიის შესაბამისად ახორციელებს ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
შესწავლა-შეფასებას;

ჟ) სოციალური
მუშაკი - მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს სპეციალური უფლებამოსილების მქონე პირი;

რ) მინდობით
 აღზრდა
 -
 სახელმწიფოსა და მიმღებ ოჯახს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე
მიმღები ოჯახის მიერ ბავშვის ან 18 წლამდე ასაკის განრიდებას დაქვემდებარებული პირის მოვლა და აღზრდა;

ს) საბავშვო ბაღი - საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმით დაფუძნებული ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება;

ტ) საგანმანათლებლო დაწესებულება
 - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ
განსაზღვრული წესით ავტორიზებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ან კერძო სამართლის სამეწარმეო
ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნებული ზოგადსაგანმანათლებლო ან/
და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება;

უ) სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საჯარო ან კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნებული სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/და სასპორტო
საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს მხოლოდ სახელოვნებო ან/და სასპორტო
საგანმანათლებლო პროგრამებს ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამის გარეშე;

ფ) გადაუდებელი შემთხვევა – მდგომარეობა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ბავშვის სიცოცხლეს ან/და
ჯანმრთელობას ან შეიძლება გამოიწვიოს მისი სიკვდილი ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესება
მომდევნო 24 საათის განმავლობაში.
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მუხლი
4.
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის
(რეფერირების)
სისტემა
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემა მოიცავს:

ა) ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის გამოვლენას;

ბ) ბავშვის მდგომარეობის შეფასებას;

გ) ბავშვზე ძალადობის შემთხვევის შესახებ შესაბამისი ორგანოების ინფორმირებას;

დ) საჭიროების შემთხვევაში, ბავშვის განცალკევებასა და განთავსებას ბავშვთა სათანადო სპეციალიზებულ
დაწესებულებაში/თავშესაფარში/ მინდობით აღზრდაში, რომელიც ხელს შეუწყობს მის უსაფრთხოებასა და
რეაბილიტაციას;

ე) ძალადობის შემთხვევაზე ზედამხედველობას.

 

მუხლი 5.
რეფერირების პროცედურებში ჩართული სუბიექტები და მათი უფლებამოსილებანი
1. რეფერირების პროცედურებში ჩართული სუბიექტები არიან:

ა) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი დანაყოფები (შემდგომში - პოლიცია);

ბ) საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს შესაბამისი
დაწესებულებები და ამ სამინისტროთა სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული/მმართველობის სფეროში
მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები;

გ) საქართველოს პროკურატურა;

დ) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი;

ე) საბავშვო ბაღები;

ვ) სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური (შემდგომში - მანდატურის სამსახური);

ზ) საგანმანათლებლო და სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებები;

თ) ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულებები და თავშესაფრები;
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ი) სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლები (მათ შორის, სოფლის ექიმები);

კ) მუნიციპალიტეტების გამგეობა/მერია (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში - მუნიციპალიტეტის რაიონის
გამგეობა)/მისი უფლებამოსილი დაწესებულება (არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი),
საქართველოს ორგანული კანონის   „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-3 და მე-4
პუნქტების ფარგლებში.

2. პოლიცია რეფერირების პროცედურების ფარგლებში:

ა) ოპერატიულად რეაგირებს ბავშვზე ძალადობის ფაქტების გამოვლენაზე;

ბ) აღკვეთს ბავშვზე ძალადობის ფაქტებს;

გ) სოციალურ მუშაკთან ერთად აღასრულებს, ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკის მიერ
მშობლ(ებ)ისაგან, სხვა კანონიერი წარმომადგენლ(ებ)ისაგან ან სხვა პირ(ებ)ისგან ბავშვ(ებ)ის განცალკევების შესახებ
აქტის (დანართი №1) საფუძველზე, ბავშვის განცალკევების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას;

დ) გადაუდებელ შემთხვევაში უზრუნველყოფს მის გადაყვანას  სამედიცინო დაწესებულებაში;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში,  გამოსცემს შემაკავებელ ორდერს და იღებს
გადაწყვეტილებას ბავშვის განცალკევების შესახებ;

ვ) სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვის განცალკევებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებისადმი
დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში,  გამოსცემს იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის ორდერს;

ზ) მეთვალყურეობს დამცავი, შემაკავებელი და იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის ორდერებით
განსაზღვრული მოთხოვნებისა და პირობების შესრულებას;

თ) უზრუნველყოფს ბავშვზე ძალადობის ფაქტების თაობაზე სააგენტოს ინფორმირებას;

ი) ახორციელებს შესაბამის ადმინისტრაციულ წარმოებას.

3. სააგენტო რეფერირების პროცედურების ფარგლებში:

ა) უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკის მიერ ძალადობის ფაქტების გამოვლენას ბავშვთა სპეციალიზირებულ
დაწესებულებებში, მინდობით  აღზრდის შემთხვევის შეფასებისა და მართვისას;

ბ) უზრუნველყოფს სხვადასხვა სუბიექტებიდან ბავშვზე ძალადობის ფაქტების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას და
დამუშავებას, გამოვლენილი ძალადობის მსხვერპლი ან სავარაუდო მსხვერპლი ბავშვის შეფასებას;
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გ) უზრუნველყოფს ბავშვზე ძალადობის შემთხვევის, მათ შორის, სხვა სუბიექტებისგან მიღებული ინფორმაციის
საფუძველზე გამოვლენილი შემთხვევების, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მართვას;

დ) ახორციელებს მშობლის/მშობლების, სხვა კანონიერი წარმომადგენლის ან/და სხვა პასუხისმგებელი პირის
კონსულტირებას;

ე) საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფს ბავშვისთვის დაბადების რეგისტრაციის ან/და პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტების, მათ შორის, დროებითი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების მოპოვების/მიღების
მიზნით შესაბამისი პროცედურის განხორციელებას;

ვ) გადაუდებელ შემთხვევაში უზრუნველყოფს მის გადაყვანას  სამედიცინო დაწესებულებაში;

ზ) გადაუდებელ შემთხვევაში, უკიდურესი ზომის სახით, უზრუნველყოფს ოჯახიდან ბავშვის გამოყვანის ან
მოძალადისაგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას ან/და ბავშვთა სათანადო სპეციალიზებულ
დაწესებულებაში ან თავშესაფარში ბავშვის განთავსებასა და ბავშვის მდგომარეობაზე ზედამხედველობას;

თ) უზრუნველყოფს სააგენტოს უფლებამოსილი პირის მიერ ოჯახის შეფასების პროცესში ბავშვზე ძალადობის
ფაქტების გამოვლენასა და სააგენტოს შესაბამისი ტერიტორიული ერთეულის ინფორმირებას.

4. იმ შემთხვევაში, თუ   ბავშვს არ გააჩნია პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან სხვა დოკუმენტი,
რომელიც უზრუნველყოფს პირის იდენტიფიკაციას და მისი მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი (თუ დგინდება
მისი ვინაობა) არ/ვერ ახორციელებს ბავშვის საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების გაცემისთვის აუცილებელ
ქმედებებს, სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო უფლებამოსილია,  მიმართოს სსიპ - სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტოს ასეთი ბავშვის მისამართზე რეგისტრაციის ან/და მისთვის კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შესაბამისი პირადობის დამადასტურებელი ან სხვა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის გაცემის
მოთხოვნით. 

5. პროკურორი, თავისი ფუნქციების განხორციელებისას ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში,
რეფერირების პროცედურების ფარგლებში უფლებამოსილია, ადგილზე გააანალიზოს შემთხვევა, საფუძვლიანი
ეჭვის არსებობისას დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს სააგენტოს ინფორმირება და თავის კომპეტენციის ფარგლებში,
მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება, მათ შორის, პოლიციის ინფორმირება ბავშვზე განხორციელებული სავარაუდო
ძალადობის თაობაზე.

6. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირები, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, უფლებამოსილნი არიან, რეფერირების
პროცედურების ფარგლებში პენიტენციური დაწესებულებებისა და თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებებში
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ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, ადგილზე გააანალიზონ შემთხვევა და საფუძვლიანი ეჭვის
შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ უზრუნველყონ სააგენტოსა და პოლიციის ინფორმირება.

7. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული
საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, უფლებამოსილნი არიან,
რეფერირების პროცედურების ფარგლებში,   სამინისტროს სისტემაში არსებულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, ადგილზე გააანალიზონ შემთხვევა და
საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უზრუნველყონ სააგენტოსა და პოლიციის ინფორმირება.

8. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს
დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში,
უფლებამოსილნი არიან, რეფერირების პროცედურების ფარგლებში,   სამინისტროს სისტემაში არსებულ 
დაწესებულებებში ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, ადგილზე გააანალიზონ შემთხვევა და
საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უზრუნველყონ სააგენტოსა და პოლიციის ინფორმირება.

9. სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რეფერირების პროცედურის ფარგლებში, თავისი კომპეტენციის
ფარგლებში, ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენისას აანალიზებს შემთხვევას და საფუძვლიანი ეჭვის არსებობის
შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფს სააგენტოსა და პოლიციის ინფორმირებას ამ დადგენილებით
გათვალისწინებული ფორმით.

10. საბავშვო ბაღები, საგანმანათლებლო და სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო
დაწესებულებები, მანდატურის სამსახური, ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულებები, თავშესაფრები, მათი
კომპეტენციის ფარგლებში, უფლებამოსილნი არიან, რეფერირების პროცედურების ფარგლებში ბავშვზე
ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, ადგილზე გააანალიზონ შემთხვევა და საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში
უზრუნველყონ სააგენტოსა და პოლიციის ინფორმირება. ამ პუნქტით გათვალისწინებული სუბიექტები
ვალდებულნი არიან, სააგენტოსთან თანამშრომლობით აწარმოონ ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის
მდგომარეობაზე ზედამხედველობა, მათი კომპეტენციის ფარგლებში.

11. სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლები (მათ შორის, სოფლის ექიმები) რეფერირების პროცედურების
ფარგლებში:

ა) ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენისას აანალიზებენ შემთხვევას და საფუძვლიანი ეჭვის გაჩენისას დაუყოვნებლივ
უზრუნველყოფენ სააგენტოსა და პოლიციის ინფორმირებას;

ბ) უზრუნველყოფენ, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, ბავშვზე ძალადობის შემთხვევის სწორ მართვას, რაც
გულისხმობს:
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ბ.ა) შეფასების შედეგების ზუსტ დოკუმენტირებასა და კონფიდენციალურობის დაცვას;

ბ.ბ) შესაბამისი სამედიცინო ტესტების დროულად ჩატარებას;

ბ.გ) ბავშვზე ძალადობის შედეგების, აგრეთვე სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის რისკების შეფასებას;

ბ.დ) პრევენციული ზომების გატარებას, მათ შორის, მშობელთა/კანონიერ წარმომადგენელთა/სხვა პასუხისმგებელ
პირთა განათლებას/ინფორმირებას ბავშვის განვითარებასა და ბავშვზე ზრუნვის საკითხებზე;

ბ.ე) სააგენტოსთან თანამშრომლობით ზედამხედველობის განხორციელებას ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის
მდგომარეობაზე.

12. მუნიციპალიტეტების გამგეობა/მერია (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში - მუნიციპალიტეტის რაიონის
გამგეობა) უშუალოდ ან/და უფლებამოსილი დაწესებულების მეშვეობით ახორციელებს მუნიციპალიტეტის
მართვაში არსებული სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების მონიტორინგს და ბავშვზე
ძალადობის  ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, რეფერირების პროცედურების ფარგლებში უფლებამოსილია (ხოლო, თუ
მუნიციპალიტეტის გამგეობის/მერიის ან/და მისი სტრუქტურული ერთეულის/დაწესებულების მათი დებულებით/
წესდებით ეს ფუნქცია მის/მათ ვალდებულებად არის განსაზღვრული - ვალდებულია), ადგილზე გააანალიზოს
შემთხვევა და საფუძვლიანი ეჭვის არსებობისას დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს სააგენტოსა და პოლიციის
ინფორმირება.

13. რეფერირების პროცედურების მიზნებისათვის საფუძვლიანი ეჭვი შესაძლებელია წარმოიშვას, თუ არსებობს
შემდეგი გარემოებები:

ა) ბავშვის განცხადება, რომ მასზე ხორციელდება ან განხორციელდა ძალადობა;

ბ) ბავშვის მიერ ტრავმის მიზეზების ახსნის შეუძლებლობა;

გ) მოწმის განცხადება, რომ იგი შეესწრო ძალადობის ფაქტს;

დ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/სხვა პასუხისმგებელი პირის არაადეკვატური ქცევა, როგორიცაა:

დ.ა) ბავშვის ტრავმის სიმძიმის შეუსაბამობა ტრავმის მიღების შესახებ მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/სხვა
პასუხისმგებელი პირის მონათხრობთან;

დ.ბ) ბავშვის ტრავმის სიმძიმის შეუსაბამობა ტრავმის მიღების შესახებ სხვადასხვა პირთა მონათხრობებს შორის;

დ.გ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/სხვა პასუხისმგებელი პირის მონათხრობის დეტალების მუდმივი
ცვლილება;
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დ.დ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/სხვა პასუხისმგებელი პირის არაადეკვატური რეაგირება ბავშვის
ტრავმაზე;

დ.ე) ბავშვის მიერ ტრავმის მიზეზის აუხსნელობა;

ე)  სხვა გარემოებები, რომლებიც მაღალი ალბათობით ქმნის საფუძველს ვარაუდისათვის, რომ ბავშვზე
განხორციელდა ძალადობა.

 

მუხლი
6.
ბავშვზე ძალადობის შემთხვევის გამოვლენა
1. ბავშვზე ძალადობის შემთხვევის გამოვლენა ევალება ამ რეფერირების პროცედურების მე-5 მუხლით
განსაზღვრულ ყველა დაწესებულებასა და ორგანოს, რომელსაც შეხება აქვს ბავშვებთან ან/და მათ ოჯახებთან ან იმ
გარემოსთან, სადაც ბავშვი  იმყოფება.

2. საქართველოს პროკურატურის, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის, საქართველოს სპორტისა
და ახალგაზრდობის საქმეთა, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროთა სახელმწიფო
კონტროლს დაქვემდებარებული/მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების,
პოლიციის, სააგენტოს, საბავშვო ბაღების, მანდატურის სამსახურის, საგანმანათლებლო და სკოლისგარეშე
სახელოვნებო ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ბავშვთა სპეციალიზებული
დაწესებულებების, თავშესაფრების, სამედიცინო სერვისის მიმწოდებლები (მათ შორის, სოფლის ექიმები)   და
მუნიციპალიტეტის გამგეობის/მერიის (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში - მუნიციპალიტეტის რაიონის
გამგეობის)/მათი უფლებამოსილი დაწესებულების, სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის წარმომადგენლები 
ვალდებულნი არიან, ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში,   ადგილზე გადაამოწმონ ბავშვზე
ძალადობასთან დაკავშირებული გადაუდებელი შემთხვევა, ბავშვზე განხორციელებული ძალადობის
საფუძვლიანი ეჭვის იდენტიფიკაცია და აწარმოონ შემთხვევის მართვა,   რეფერირების პროცედურებით
განსაზღვრული კომპეტენციების ფარგლებსა და შესაბამისი შიდა ინსტრუქციების მიხედვით.

3. მუნიციპალიტეტის გამგეობის/მერიის (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში - მუნიციპალიტეტის რაიონის
გამგეობის) უფლებამოსილი თანამშრომელი ან მათი უფლებამოსილი დაწესებულების თანამშრომელი,
მუნიციპალიტეტის შესაბამის დასახლებაში მცხოვრები პირების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების
პროცესში,   შეისწავლის ბავშვების მდგომარეობას და ახდენს ბავშვზე ძალადობის ნიშნების იდენტიფიკაციას,
შეფასების შედეგების ზუსტ დოკუმენტირებას და სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფას, ხოლო საფუძვლიანი
ეჭვის არსებობისას, სავალდებულო წესით აგზავნის შეტყობინებას  სააგენტოსა და პოლიციაში.
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4. ბავშვზე სავარაუდოდ განხორციელებულ ძალადობაზე შესაძლოა მიუთითებდეს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან
ერთი ან რამდენიმე ფაქტორი:

ა) ბავშვზე სხეულის დაზიანების ნიშნების არსებობა (სხვადასხვა ფერის სილურჯეები, სხვადასხვა ხარისხის
ჭრილობები და ნაკაწრები, იარები, გაძნელებული სიარული, სხეულის შეშუპებული ნაწილები, მოტეხილობები,
დამწვრობის კვალი, კოპები და სხვა სახის დაზიანებები);

ბ) ბავშვი იქცევა საეჭვოდ (ბავშვი აღგზნებულია, დათრგუნულია, აქვს შიშები, არ უნდა სახლში დაბრუნება,
რადიკალურად შეეცვალა ხასიათი და სხვ.);

გ) ბავშვი არ დადის ან/და არარეგულარულად დადის საგანმანათლებლო ან/და სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/
და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;

დ) ბავშვი არ არის რეგისტრირებული ან ბავშვს არ აქვს დაბადების მოწმობა, აგრეთვე არ არის პედიატრის/ექიმის
მეთვალყურეობის ქვეშ;

ე) ბავშვი მოუვლელია, მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ფიზიკურ განვითარებაში, ბავშვს აქვს მოუწესრიგებელი
გარეგნული იერ-სახე – უსუფთაო სახე და სხეული, აცვია ჭუჭყიანი ან/და სეზონისთვის შეუფერებელი ტანსაცმელი,
იკვებება საჭმლის ნარჩენებით;

ვ) ასაკის შეუფერებლად დროს ატარებს უმეთვალყურეოდ, საცხოვრებელი გარემო შეიცავს საფრთხეებს ბავშვის
ჯანმრთელობისა და განვითარებისთვის, ცხოვრობს ბავშვთა ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად;

ზ) ჩართულია ისეთ შრომით საქმიანობაში, მათ შორის, წვრილმან ვაჭრობაში, რომელიც იწვევს მისი საბაზისო
უფლებების (განათლების, ჯანსაღი ფიზიკური და მენტალური განვითარების) შეზღუდვას;

თ) ბავშვი გამოყენებულია და ჩაბმულია მისი ასაკისათვის შეუფერებელ სამუშაოში ან/და ანტისაზოგადოებრივ
საქმიანობაში (ითხოვს მოწყალებას/მათხოვრობს, არაგონივრულად დიდ დროს ატარებს ქუჩაში);

ი) ბავშვი ხშირად გადაადგილდება უცხო პირთან/პირებთან ერთად ნათესავის ან ახლობლის გარეშე ან იმყოფება
უცხო პირების მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ ან/და უწევს მათ მომსახურებას;

კ) ბავშვის სათამაშოები, საწოლი, ტანისამოსი ან სხვა ნივთები აღმოჩენილია შეუფერებელ ადგილებში (მათ შორის,
ქარხანა ან/და სხვ.), ადამიანით ვაჭრობისათვის (ტრეფიკინგისათვის) რისკის შემცველ დაწესებულებებში;

ლ) ნებისმიერი სხვა ფაქტორი, რომელიც შესაძლოა მიუთითებდეს ბავშვზე ძალადობაზე.

GASW-User
Highlight
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5. ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში, ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული დაწესებულებების
უფლებამოსილი პირები აწარმოებენ ფაქტის შესწავლას, რათა დადგინდეს, საფუძვლიანია თუ არა წარმოქმნილი
ეჭვი.

6. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული უფლებამოსილი პირები (გარდა პოლიციისა), ბავშვზე
ძალადობის საფუძვლიანი ეჭვის არსებობისას, ვალდებულნი არიან, შეავსონ ბავშვთა დაცვის მიმართვის ბარათი
(დანართი № 2), რომელიც ეგზავნება სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულს ფოსტით, ფაქსით ან,
არსებობის შემთხვევაში, შესაბამისი ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემით, ხოლო გადაუდებელ 
შემთხვევაში, ვალდებულნი არიან ინფორმაცია ბავშვზე ძალადობის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობონ პოლიციას,
გამოიძახონ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა და სააგენტოს შეატყობინონ „ცხელი ხაზის“  მეშვეობით ან/
და წერილობით.

7. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული დაწესებულებები ვალდებულნი არიან დაამტკიცონ ბავშვის
მიმართ განხორციელებულ ძალადობასთან დაკავშირებული შიდა ინსტრუქციები.

 

მუხლი 7. ბავშვზე ძალადობის შემთხვევის/გამოძახების ადგილზე შეფასება
1. ბავშვზე ძალადობის შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე, პოლიცია ვალდებულია, დაუყოვნებლივ
გამოცხადდეს შემთხვევის/გამოძახების ადგილზე.

2. ადგილზე მისვლისას პოლიციამ უნდა განახორციელოს შემდეგი ქმედებები:

ა) გამოცხადდეს ადგილზე, წარადგინოს ვინაობა, შეისწავლოს და შეაფასოს მდგომარეობა,  გაესაუბროს სავარაუდო
მსხვერპლს, მოძალადეს, ოჯახის წევრებს, მოწმეებს (მეზობლებს, ნათესავებს, სხვ.), მოიპოვოს მტკიცებულებები და
ძალადობის ნიშნების ან ამ რეფერირების პროცედურებით განსაზღვრული გარემოებების არსებობის შემთხვევაში
დადგენილი წესით დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ინფორმაცია სააგენტოს;

ბ) პოლიციის მიერ სააგენტოსთვის გადაცემული ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს:

ბ.ა) პოლიციელის სახელს, გვარს, თანამდებობას;

ბ.ბ) ბავშვის სახელსა და გვარს, ასაკს, სქესს, მისამართს, შემთხვევის/გამოძახების ადგილს, თუ იგი განსხვავდება
ბავშვის საცხოვრებელი მისამართისაგან. ხოლო თუ ბავშვი მიუსაფარია, მიეთითება მისი სახელი და გვარი (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში), სქესი ან მისი მაიდენტიფიცირებელი რაიმე ნიშანი, შემთხვევის/გამოძახების ადგილი;

ბ.გ) ძალადობის თაობაზე საფუძვლიანი ეჭვის ან ძალადობის ფაქტის მოკლე აღწერას;
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ბ.დ) პოლიციის მიერ ჩატარებული ქმედებების ჩამონათვალს;

გ) აღკვეთოს ბავშვზე ძალადობის ფაქტი;

დ) საჭიროების შემთხვევაში, გამოიძახოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა;

ე) კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში გამოწეროს შემაკავებელი ან იარაღთან დაკავშირებული უფლებების
შეზღუდვის ორდერი და აუცილებლობის შემთხვევაში უზრუნველყოს ბავშვის უსაფრთხო გარემოში გადაყვანა
მარტო ან მშობელთან/კანონიერ წარმომადგენელთან/სხვა პასუხისმგებელ პირთან ერთად;

ვ) თუ გამოძახება მოხდა სამუშაო დღის განმავლობაში და არ არის საჭირო ამ პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარება, მაგრამ სახეზეა ბავშვზე ძალადობის საფუძვლიანი ეჭვი,
დაელოდოს სოციალური მუშაკის გამოცხადებას შემთხვევის/გამოძახების ადგილზე და დაეხმაროს მას ბავშვთან
დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებაში, ხოლო თუ გამოძახება მოხდა არასამუშაო საათებში
(18 საათიდან დილის 9 საათამდე), დასვენების ან უქმე დღეებში, საჭიროების შემთხვევაში, განახორციელოს ამ
პუნქტის ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მოქმედებები;

ზ) თუ ადგილზე გამოცხადებისას, სოციალური მუშაკი სიტუაციას აფასებს, როგორც გადაუდებელ შემთხვევას,
რომლის დროსაც ბავშვის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას მომდევნო 24 საათის განმავლობაში ემუქრება საფრთხე,
მაგრამ არ ხდება ამ პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ღონისძიებების გატარება და სოციალური მუშაკი
იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვთან დაკავშირებით, პოლიცია ეხმარება მას ამ გადაწყვეტილების აღსრულებაში.

3. პოლიციის ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედებები ხორციელდება კანონმდებლობით
დადგენილი წესით, მათ შორის, შიდა ინსტრუქციებით. ეს ქმედებები, უპირველესად, ბავშვის უსაფრთხოების,
სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და მისი საუკეთესო ინტერესების დაცვას უნდა ემსახურებოდეს.

4. სააგენტოში ინფორმაციის შესვლისთანავე დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაზე
რეაგირება შიდა ინსტრუქციის შესაბამისად. სოციალური მუშაკი შემთხვევის/გამოძახების ადგილზე გასვლისას
აფასებს ბავშვზე ძალადობის შემთხვევას: ახდენს   ბავშვზე ძალადობის ნიშნების იდენტიფიკაციას, ძალადობის
შედეგებისა და ბავშვის უსაფრთხოების რისკების გათვალისწინებით იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვთან
დაკავშირებით.

5. საგანმანათლებლო დაწესებულების, სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო
დაწესებულებების/საბავშვო ბაღის/ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულების უფლებამოსილი თანამშრომლები,
დაწესებულების შიდა ინსტრუქციის შესაბამისად, ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, ადგილზე
გაესაუბრებიან სავარაუდო მსხვერპლ ბავშვსა და მოწმეებს და მოახდენენ შემთხვევის გაანალიზებას, ხოლო
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საფუძვლიანი ეჭვის არსებობისას უზრუნველყოფენ პოლიციისა და სააგენტოს ინფორმირებას. სააგენტოს
ინფორმირება ხდება ბავშვთა დაცვის მიმართვის ბარათის (დანართი № 2)   ან/და სამინისტროს „ცხელი ხაზის“
მეშვეობით.

6. სააგენტოს უფლებამოსილი პირის მიერ ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების პროცესში
ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, სააგენტოს უფლებამოსილი პირი სააგენტოს ინფორმაციას აწვდის
შიდა ინსტრუქციით დადგენილი წესით.

7. სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლები (მათ შორის, სოფლის ექიმები) სამედიცინო მომსახურების გაწევასთან
ერთად, ბავშვზე ძალადობის თაობაზე ეჭვის არსებობისას  ახდენენ ბავშვზე ძალადობის ნიშნების იდენტიფიკაციას,
ძალადობის შედეგების და უსაფრთხოების რისკების შეფასებას, შეფასების შედეგების ზუსტ დოკუმენტირებას და
კონფიდენციალურობის დაცვას. ძალადობის საფუძვლიანი ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში სავალდებულოა
შეტყობინების გაგზავნა სააგენტოსა და პოლიციაში.

 

მუხლი 8.
ბავშვის უსაფრთხო გარემოში გადაყვანა
1. ბავშვზე ძალადობის დროს, პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ გამოწერილი შემაკავებელი
ორდერის, აგრეთვე რეფერირების პროცედურებით განსაზღვრულ შემთხვევებში სოციალური მუშაკის მიერ
მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, ბავშვი განცალკევდება მოძალადისგან.

2. მშობლისგან, სხვა კანონიერი წარმომადგენლისგან ან ბავშვთან ფაქტობრივად მყოფი/მცხოვრები ნებისმიერი სხვა
პირისგან ბავშვის განცალკევება წარმოადგენს უკიდურეს ზომას, რომელიც გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში,
როდესაც გამოყენებულ იქნა ყველა სხვა, ნაკლებად მკაცრი ზომა, მათ შორის, გასაუბრება და გაფრთხილება და ამ
ნაკლებად მკაცრმა ზომებმა სასურველი შედეგი ვერ გამოიღო ან როდესაც შექმნილ ვითარებაში აშკარაა, რომ
მომდევნო 24 საათის განმავლობაში ნაკლებად მკაცრი ზომის გამოყენება ვერ უზრუნველყოფს ბავშვის სიცოცხლისა
და ჯანმრთელობის დაცვას, რაც გამოიწვევს ბავშვის გარდაუვალ დაღუპვას ან ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან
მძიმე დაზიანებას.

3. ბავშვის აზრი იმის შესახებ, თუ სად განთავსდება იგი, უნდა იყოს გათვალისწინებული მისი ასაკის და
განვითარების დონის მიხედვით და ნებისმიერ შემთხვევაში გადაწყვეტილება მიღებულ უნდა იქნეს ბავშვის
საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.

4. გადაწყვეტილების მიღებისას პოლიციის თანამშრომელი/სოციალური მუშაკი ახდენს ძალადობის ნიშნების
იდენტიფიკაციას, მსხვერპლისა და სხვა ისეთი პირების გამოკითხვას, რომლებსაც შეუძლიათ სასარგებლო
ინფორმაცია მისცენ პოლიციის თანამშრომელს/სოციალურ მუშაკს, საჭიროების შემთხვევაში პოლიციის
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თანამშრომელი/სოციალური მუშაკი იძახებს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას და გადაწყვეტილების
მიღებამდე კონსულტაციას გადის ადგილზე მისული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის ექიმთან. ამის
საფუძველზე პოლიციის თანამშრომელი/სოციალური მუშაკი ახდენს შემთხვევის შეფასებას და ბავშვის
უსაფრთხოების რისკების გათვალისწინებით, შიდა ინსტრუქციის შესაბამისად, იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვის
განცალკევების შესახებ. სოციალური მუშაკი ამ პროცედურებით დაადგენილი წესით განცალკევების შესახებ
მიღებული გადაწყვეტილების მიღებისთანავე მიმართავს პოლიციას, რომელიც უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების
დაუყოვნებლივ აღსრულებას.

5. ბავშვის უსაფრთხო გარემოში გადაყვანისას შესაძლებელია მიღებულ იქნეს ერთ-ერთი შემდეგი
გადაწყვეტილება:

ა) ბავშვი განთავსდეს ბავშვის ოჯახის წევრთან, რომელიც სხვა მისამართზე ცხოვრობს;

ბ) ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე, ბავშვი განთავსდეს მესამე პირთან (ნათესავი, მეზობელი და სხვ.);

გ) ბავშვი განთავსდეს მინდობით აღზრდაში ან/და ბავშვთა სპეციალიზებულ ერთ-ერთ დაწესებულებაში,
რომელთა ჩამონათვალს პოლიციას აწვდის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;

დ) ბავშვი განთავსდეს თავშესაფარში მხოლოდ იმ შემთხვევებში, თუ საქმე ეხება ოჯახში ძალადობას ან/და
არასრულწლოვნით ვაჭრობას (ტრეფიკინგს) და ბავშვი ცნობილია ოჯახში ძალადობის ან ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლად ან/და დაზარალებულად და ვერ ხერხდება მისი ამ პუნქტის „ა“-„გ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული მომსახურებებით უზრუნველყოფა;

ე) თუ ძალადობა მოხდა ოჯახის გარეთ - ოჯახის არაწევრის მიერ, ბავშვი უნდა დაბრუნდეს სახლში პოლიციის
თანხლებით და, ამასთანავე, მომხდარი ფაქტის შესახებ ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს სააგენტოს;

ვ) გადაუდებელ შემთხვევაში, ბავშვი, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, განთავსდეს სამედიცინო
დაწესებულებაში.

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტში აღნიშნულ ბავშვთა სპეციალიზებულ დაწესებულებებსა და თავშესაფრებში უნდა
არსებობდეს ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ცხოვრების, მოვლისა და რეაბილიტაციისთვის ყველა საჭირო
პირობა.

 



2/21/2020 ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე | სსიპ ”საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3394478?publication=0 18/24

მუხლი 9.
 რეფერირების პროცედურების ფარგლებში ბავშვთა სპეციალიზებულ დაწესებულებებში,
 სამედიცინო
დაწესებულებებსა და თავშესაფრებში განთავსებული ბავშვების რეგისტრაცია და ინფორმაციის სააგენტოსათვის
მიწოდება
1. რეფერირების პროცედურების ფარგლებში ბავშვის სპეციალიზებულ ან სამედიცინო დაწესებულებაში ან
თავშესაფარში განთავსებისთანავე, დაწესებულება ვალდებულია, აღრიცხოს ბავშვის შესახებ მონაცემები
დადგენილი წესის შესაბამისად.

2. დაწესებულება, სადაც მოხდება ბავშვის განთავსება, ვალდებულია,   ინფორმაცია ახლად შესულ ბავშვზე
სატელეფონო საშუალებით აცნობოს სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს იმავე სამუშაო დღეს, ხოლო თუ
განთავსება მოხდა არასამუშაო საათებში - მომდევნო სამუშაო დღეს.

 

მუხლი 10.
სააგენტოს მიერ ბავშვის მდგომარეობის შეფასება და შემთხვევის მართვა
1. სააგენტო, ბავშვზე განხორციელებული ძალადობის ან ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში, საქმის განხილვას იწყებს
სააგენტოში შესული წერილობითი, სატელეფონო ან/და სხვა საკომუნიკაციო შეტყობინების საფუძველზე, ასევე
სააგენტოს მიერ მოძიებულ შემთხვევებში. ასეთი შემთხვევების მართვის დროს იგი მოქმედებს თავისი
კომპეტენციის ფარგლებში, შიდა ინსტრუქციის შესაბამისად.

2. სააგენტო მიმართვიანობის სისტემაში ერთვება იმ შემთხვევებში, თუ:

ა) ძალადობის ფაქტი დადასტურებულია და ბავშვი მოთავსებულია დროებით საცხოვრებელში ოჯახის   ან/და
მუდმივი ადგილსამყოფლის გარეთ;

ბ) მიღებული ინფორმაცია იძლევა საფუძვლიან ეჭვს, რომ ბავშვზე განხორციელდა ან ხორციელდება ძალადობა.

3. თუ სააგენტოში შესული სატელეფონო ზარის მიხედვით აღწერილი მდგომარეობა შეესაბამება გადაუდებელ
შემთხვევას, სააგენტო პოლიციას ატყობინებს და ახორციელებს ამ პროცედურებით დადგენილ ღონისძიებებს.  

 

მუხლი 11.
 სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი ქმედებები იმ შემთხვევაში,
 თუ ძალადობის შესახებ
 ფაქტი
დადასტურებულია და ბავშვი განთავსებულია უსაფრთხო გარემოში
1. სააგენტოს სოციალური მუშაკი მიდის ბავშვის დროებით განთავსების ადგილზე და ახდენს ბავშვის
მდგომარეობის შეფასებას კანონმდებლობითა და შიდა ინსტრუქციით დადგენილი წესით.
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2. ბავშვის შეფასების საფუძველზე სააგენტოს სოციალური მუშაკი შეიმუშავებს ბავშვის ინდივიდუალური
განვითარების გეგმას.

3. ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, რეგიონული საბჭო იღებს
გადაწყვეტილებას ბავშვის დროებით განთავსების ადგილის შესახებ, ხოლო გადაუდებელ შემთხვევაში
მოძალადისგან განცალკევებული ბავშვის დროებით განთავსების ადგილის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება
რეგიონული საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით, გადაუდებელი რეაგირების ოქმის
საფუძველზე.

4. თუ ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გამოვლინდა საჭიროება, სააგენტოს შეუძლია მიმართოს
სასამართლოს, ბავშვის მშობლისთვის/მშობლებისთვის მშობლის უფლების შეზღუდვის ან ჩამორთმევის შესახებ.

5. იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე, ბავშვის გადაყვანა მოხდა მესამე პირთან (ნათესავი,
მეზობელი და სხვ.), სოციალური მუშაკი აფორმებს „პოლიციის  მიერ შემაკავებელი ან სასამართლოს მიერ დამცავი
ორდერის გამოწერისა და ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე მის   მესამე პირთან (ნათესავი, მეზობელი და სხვ.)
გადაყვანის შესახებ“ აქტს (დანართი №3).

6. სააგენტოს მიერ ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახიდან გამოყვანის ყველა შემთხვევაში   შეჩერებულად ითვლება
მშობლის/მშობლების უფლებები, განსაზღვროს, თუ ვისთან და სად უნდა იცხოვროს ბავშვმა.

7. რეგიონული საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ სოციალური მუშაკი უზრუნველყოფს ინდივიდუალური გეგმის
შემუშავებას და ზედამხედველობას უწევს გეგმის განხორციელებას. გარდა ამისა, ბავშვის ადგილმდებარეობის
შეცვლის შემთხვევაში, სოციალური მუშაკი უზრუნველყოფს მის ჩართვას საგანმანათლებლო პროცესში და
რეგისტრაციას პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისის მიმწოდებელთან.

 

მუხლი 12.
 სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი ქმედებები იმ შემთხვევაში,
 თუ ინფორმაცია,
 რომელიც
მიღებულია სხვადასხვა წყაროდან,
 იძლევა საფუძვლიან ეჭვს,
 რომ ბავშვზე განხორციელდა ან ხორციელდება
ძალადობა
1. სააგენტოში ბავშვზე ძალადობის საფუძვლიანი ეჭვის შესახებ შეტყობინების შესვლისთანავე სოციალური მუშაკი
ახორციელებს ვიზიტს ბავშვთან.

2. სოციალური მუშაკი, საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს ფსიქოლოგთან ერთად აფასებს ბავშვს და მისი
უსაფრთხოების რისკებს, ადგენს ინდივიდუალური განვითარების გეგმას, უწევს ოჯახის წევრ(ებ)ს/კანონიერ
წარმომადგენელს/სხვა პასუხისმგებელ პირს კონსულტირებას ან/და რეფერირებას საჭირო მომსახურებაში

GASW-User
Highlight
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(მინდობით აღზრდა, ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულება ან თავშესაფარი).

3. თუ ბავშვთან ვიზიტის დროს სოციალური მუშაკის შეფასების შედეგად დადგინდა, რომ საქმე ეხება გადაუდებელ
შემთხვევას, იგი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას და იძახებს  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას.

4. თუ ბავშვთან ვიზიტის დროს სოციალური მუშაკის მიერ ჩაითვალა საჭიროდ ბავშვის ერთ მშობელთან/კანონიერ
წარმომადგენელთან/სხვა პასუხისმგებელ პირთან ერთად ან მარტო უსაფრთხო გარემოში გადაყვანა, იგი
დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას.

5. იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას არ ემუქრება საფრთხე, მაგრამ ოჯახის წევრ(ებ)ი/
კანონიერი წარმომადგენელი/სხვა პასუხისმგებელი პირი უარს აცხადებს სააგენტოსთან თანამშრომლობაზე,
სააგენტოს უფლება აქვს, მიმართოს სასამართლოს დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნით.

 

მუხლი 13.
ბავშვის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა
1. ბავშვის ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შესრულებაზე მონიტორინგს და ბავშვის მდგომარეობაზე
ზედამხედველობას ახორციელებს სააგენტო. ბავშვის მდგომარეობაზე ზედამხედველობის ფუნქცია ასევე აკისრია
პოლიციას, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. ზედამხედველობის პროცესში ერთვებიან მე-5 მუხლის პირველი
პუნქტით განსაზღვრული შესაბამისი სუბიექტები.

2. სააგენტო რეგულარულად (შიდა ინსტრუქციით განსაზღვრული ვადისა და პირობების დაცვით) აწარმოებს
ზედამხედველობას ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის რეაბილიტაციის პროცესზე. თუ ზედამხედველობის პროცესში
აღმოჩნდა, რომ ბავშვი საჭიროებს ინდივიდუალური განვითარების გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების
(მომსახურების) ცვლილებას, სოციალური მუშაკი გადასინჯავს გეგმას და შეიმუშავებს ბავშვის ინდივიდუალური
განვითარების ახალ გეგმას, რომელიც წარედგინება რეგიონულ საბჭოს.

3. ამ რეფერირების პროცედურების მე-5 მუხლით განსაზღვრული სუბიექტები, მათ შორის, სამედიცინო სერვისის
მიმწოდებელი დაწესებულებები, სადაც ბავშვი რეგისტრირებულია ამბულატორიული სერვისის მისაღებად,
  გარდა პოლიციისა და საქართველოს პროკურატურისა, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ვალდებულნი
არიან:

ა) სააგენტოსთან შეთანხმებით, თვალყური ადევნონ ბავშვის მდგომარეობას და რეგულარულად მიაწოდონ
სააგენტოს სოციალურ მუშაკს წერილობითი ანგარიში ბავშვის მიმდინარე მდგომარეობის შესახებ. ანგარიში უნდა
მოიცავდეს:

ა.ა) ბავშვის საგაკვეთილო პროცესზე დასწრებას;
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ა.ბ) ბავშვის აკადემიურ მოსწრებას;

ა.გ) ბავშვის ქცევებზე ჩანაწერებს;

ა.დ) ბავშვის ჯანმრთელობის, საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქიკური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას;

ა.ე) მონაცემებს სხვა აქტივობებში ჩართვის შესახებ;

ბ) მიაწოდოს ინფორმაცია პოლიციას მოძალადის მიერ ბავშვთან კავშირის დამყარების მცდელობის შესახებ, თუ
გამოწერილია შემაკავებელი ან დამცავი ორდერები და საგანმანათლებლო და სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/და
სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებები, საბავშვო ბაღი ან ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულება
გახდა მოძალადის მიერ ბავშვთან კავშირის დამყარების მცდელობის მოწმე.

4. ძალადობის შესახებ პოლიციაში შესული ინფორმაციის შესაბამისად, პოლიციელი, თავისი კომპეტენციის
ფარგლებში, თვალყურს ადევნებს ძალადობის მსხვერპლ ბავშვს და მდგომარეობას მის ოჯახში, თუ ძალადობა
ოჯახში განხორციელდა.

 

მუხლი 14. 
ნაპოვნი/მიტოვებული ბავშვი
ბავშვის პოვნის ან მიტოვებისას, შესაბამისი დაწესებულების ადმინისტრაციამ, სადაც მოხდა ბავშვის პოვნა/მიტოვება,
დაუყოვნებლივ უნდა მოახდინოს აღნიშნული ფაქტის შესახებ სააგენტოსა და სამართალდარღვევათა პრევენციის
და ვინაობის დადგენის მიზნით, პოლიციის ინფორმირება სატელეფონო ან/და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებით,
ხოლო შემდეგ კი უნდა შეივსოს შეტყობინების ფორმა „ბავშვის პოვნის ან ბავშვის მიტოვების შესახებ“ (დანართი №4)
 და გადაეცეს სააგენტოს სოციალურ მუშაკს.

 

მუხლი 15.
სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი ქმედებები ნაპოვნი
ან
მიტოვებული ბავშვის შესახებ მიღებული
შეტყობინების შემთხვევაში
1. ნაპოვნი ბავშვის აღმოჩენიდან ან მშობლის (მშობლების) მიერ საკუთარი მოქმედებით ან უმოქმედობით
გამოხატული ბავშვის მიტოვებიდან ბავშვის მიტოვებულად აღიარების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილების
კანონიერ ძალაში შესვლამდე, მშობლის (მშობლების) უფლება-მოვალეობები შეჩერებულად ჩაითვლება და ამ
უფლებებს განახორციელებს და მოვალეობებს შეასრულებს სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო.
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2. სამედიცინო დაწესებულების ადმინისტრაცია ვალდებულია,   სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის
შესაბამის ორგანოსა და პოლიციას, სამართალდარღვევათა პრევენციისა და სამართალდამრღვევთა ვინაობის
დადგენის მიზნით, დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ინფორმაცია,   მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/სხვა
პასუხისმგებელი პირის მიერ ბავშვის მიტოვების თაობაზე.

3. ნაპოვნი ან მიტოვებული ბავშვის შესახებ შეტყობინების მიღების შემთხვევაში, სააგენტო ახორციელებს
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს.

 

მუხლი
16.
სააგენტოს
მიერ
განსახორციელებელი
ქმედებები,
მიუსაფარი
ბავშვების
იდენტიფიცირების
მიზნით
1. სააგენტოს მობილური ჯგუფის (სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული უფროსი სოციალური
მუშაკი, ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი) მიერ მიუსაფარი ბავშვის აღმოჩენის შემთხვევაში,
შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე სოციალური მუშაკი, არასრულწლოვნის მიუსაფარ ბავშვად
იდენტიფიცირების მიზნით, ავსებს სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტით დამტკიცებულ მაძიებლის ანკეტას.

2. არასრუწლოვნის მიუსაფარ ბავშვად იდენტიფიცირების შემთხვევაში სააგენტო   ახორციელებს მოქმედი
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს.

 

მუხლი 17.
ინფორმაციის გაცვლა ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის
(რეფერირების)
სისტემაში
1. რეფერირების პროცედურების ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის რეფერირების პროცედურებში ჩართულ
სუბიექტებს შორის ბავშვის შესახებ ინფორმაციის გაცვლა ხდება წერილობითი ფორმით, ხოლო გადაუდებელ
შემთხვევაში სატელეფონო ან/და სხვა საკომუნიკაციო საშუალების მეშვეობით.

2. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრო და საქართველოს პროკურატურა, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, აწარმოებენ ბავშვზე
ძალადობის შემთხვევების ერთიან ბაზას, რომელიც ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, საჭიროების
შემთხვევაში, ხელმისაწვდომია რეფერირების პროცედურებში ჩართული სუბიექტებისათვის. ბაზაში ხდება ბავშვზე
ძალადობის ყველა შემთხვევის შესახებ ინფორმაციის თავმოყრა.

3. ბავშვზე ძალადობის ერთიანი ბაზის ტექნიკურ ადმინისტრირებას ახორციელებს პოლიცია.
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4. თუ სააგენტოს ინიციატივით, ბავშვის დაცვის მიზნით, სასამართლოს მიერ გამოწერილია დამცავი ორდერი,
სააგენტო აცნობებს საგანმანათლებლო ან/და სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო
დაწესებულებებს, საბავშვო ბაღებს და ბავშვთა სპეციალიზებულ დაწესებულებას ბავშვის დაცვასთან
დაკავშირებით გამოცემული ორდერის თაობაზე.

5. თუ ბავშვი განრიდების პროგრამაშია ჩართული ან პრობაციონერია, სააგენტო შეტყობინებას უგზავნის სსიპ -
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსა და სსიპ - დანაშაულის პრევენციის
ცენტრს.

6. ბავშვზე განხორციელებული ძალადობის შემთხვევაში, სააგენტოს მიერ ბავშვის განცალკევებასა და
მოძალადესთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე ინფორმაცია მიეწოდება სსიპ - სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტოს.

7. მიუსაფარ ან/და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვზე სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ
საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის გაცემის თაობაზე სააგენტო ახორციელებს პოლიციის ინფორმირებას, მშობლის
მიერ ბავშვის სახელმწიფო საზღვარზე არამართლზომიერად გადაყვანის თავიდან აცილების მიზნით.

 

მუხლი 18.
„ცხელი ხაზი“
1. ბავშვზე ძალადობის თაობაზე ინფორმაციის შეტყობინების მიზნით მოქმედებს შემდეგი სატელეფონო „ცხელი
ხაზი“:

ა) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს „ცხელი ხაზი“ - 15-05;

ბ) სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდის „ცხელი ხაზი“:

ბ.ა) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა საკონსულტაციო „ცხელი ხაზი“ - 116-006;

ბ.ბ) ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა საკონსულტაციო „ცხელი ხაზი“ - 2 100 229;

გ) საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ნომერი - 112.

2. დაინტერესებულ პირს/ორგანიზაციას/დაწესებულებას „ცხელ ხაზზე“ შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია, ბავშვზე
ძალადობის საკითხებზე. ასევე   „ცხელი ხაზ(ებ)ის“ მეშვეობით შესაძლებელია, სააგენტოს მიაწოდონ ინფორმაცია
ბავშვზე ძალადობის ან შესაძლო ძალადობის შესახებ.
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მუხლი 19.
ინფორმაციის კონფიდენციალურობა
ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის ვინაობის, მისი ჯანმრთელობისა და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შესახებ
მიღებული ინფორმაცია კონფიდენციალურია და მისი გამჟღავნება შესაძლებელია მხოლოდ რეფერირების
პროცედურებში ჩართული სუბიექტების შესაბამის უფლებამოსილ თანამშრომლებს შორის სამსახურებრივი
საქმიანობის შესრულების მიზნით. ინფორმაცია ასევე ხელმისაწვდომია ბავშვის მშობლისათვის/მშობლებისათვის
და კანონიერი წარმომადგენლისათვის, თუ არ არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი და ბავშვის მშობლებს ან
შესაბამის მშობელს არ აქვთ/აქვს შეზღუდული ან ჩამორთმეული მშობლის უფლება.

 

მუხლი
 20. ბავშვზე
 ძალადობის
 გამოვლენისა
 და
 შესაბამისი
 ინფორმაციის
 უფლებამოსილი
 ორგანოსთვის
მიწოდების
ვალდებულების შეუსრულებლობა
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებში ჩართული სუბიექტის (დაწესებულების ან/და
მისი უფლებამოსილი თანამშრომლის) მიერ ბავშვზე ძალადობის გამოვლენისა და ბავშვზე ძალადობის შესახებ
ინფორმაციის შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოსათვის მიწოდების ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.
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gamoyenebuli ganmartebebi da Semoklebebi 

1. bavSvi - 18 wlamde asakis piri (arasrulwlovani);

2. Zaladoba - piris mier bavSvis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis
darRveva ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri,
seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT, miuxedavad imisa, es qmedeba ganxorcielda/
xorcieldeba ganzraxviT an/da ganzraxvis gareSe. Zaladobad miiCneva.

3. fizikuri Zaladoba - cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis
ukanono aRkveTa an  sxva iseTi moqmedeba, maT Soris, bavSvis fizikuri
dasjisken mimarTuli moqmedeba, romelic iwvevs  fizikur tkivils an tanjvas.
janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofilebloba,
rac iwvevs bavSvis janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

4. seqsualuri Zaladoba - bavSvTan sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis
muqariT an  msxverplis umweobis gamoyenebiT, aseve  srulwlovanis mier winaswari
SecnobiT 16 wlamde bavSvTan Zaladobis gareSe sqesobrivi kavSiri, seqsualuri
xasiaTis sxvagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba bavSvis mimarT;

5. fsiqologiuri Zaladoba - Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva iseTi
moqmedeba, maT Soris, ojaxis wevris mier/mimarT sisxlis samarTlis kodeqsis 111
muxlSi miTiTebuli an/da 1261 muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulebis Cadenisas
bavSvis mier gancdili Zlieri emociuri stresi, romelic iwvevs bavSvis pativisa
da Rirsebis Selaxvas an daSinebas;

6. iZuleba - bavSvis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos
qmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi uflebaa an/
da sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba,
maT Soris, iZulebiTi qorwineba, antisazogadoebriv saqmianobaSi Cabma an/da
Tanamonawileoba, nivTierebaTa avad moxmarebis, mowyalebis Txovnis, agreTve
bavSvis CarTvas SromiT saqmianobaSi, maT Soris, wvrilman vaWrobaSi, romelic
iwvevs misi sabaziso uflebebis (ganaTlebis, jansaR fizikur da mentalur
ganviTarebas) SezRudvas. iZulebad CaiTvleba bavSvis Sromis Sedegad mopovebuli
Tanxis mTliani an/da nawilobrivi miTviseba;

7. ugulebelyofa - mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris mier bavSvis fizikuri (maT Soris, kveba, higiena, sacxovrisi),
fsiqologiuri saWiroebebis daukmayofilebloba, sabaziso ganaTlebis uflebis
SezRudva, safrTxisagan daucveloba, dabadebis registraciis an/da bavSvisaTvis
piradobis damadasturebeli dokumentaciis mowesrigebisaTvis, agreTve
samedicino da sxva momsaxurebiT sargeblobisaTvis aucilebeli moqmedebebis
ganuxorcielebloba, Tuki mSobels (mSoblebs), sxva kanonier  warmomadgenels an/
da sxva pasuxismgebel pirs aqvs (aqvT) saTanado informacia, SesaZlebloba da
xeli miuwvdeba (miuwvdebaT)  Sesabamis momsaxurebaze;

8. mitovebuli bavSvi - arasrulwlovani, romelic "Svilad ayvanisa da mindobiT
aRzrdis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis Sesabamisad sasamarTlos mier aRiarebulia
mitovebulad da romlis mSobels (mSoblebs) am bavSvis mimarT CamorTmeuli aqvs
(aqvT) mSoblis ufleba-movaleobebi;

9. napovni bavSvi - 18 wlamde asakis ucnobi piri misi aRmoCenis momentidan vinaobis
dadgenamde;

10. miusafari bavSvi - quCaSi mcxovrebi da/an momuSave arasrulwlovani, romelic
identificirebulia aseTad, "specializebul dawesebulebaSi piris moTavsebisa
da am dawesebulebidan misi gayvanis wesisa da pirobebis damtkicebis Sesaxeb"
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saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris 2010 wlis 
26 Tebervlis N52/n brZanebiT gansazRvruli Sesabamisi uflebamosilebis mqone 
socialuri muSakis mier referirebis procedurebis Sesabamisad;

11. bavSvis ojaxis wevri - deda, mama, papa, bebia, Svili (geri), mSvilebeli, mSvileblis
meuRle, mindobiT aRzrdas daqvemdebarebuli piri, mimRebi mSobeli (dedobili,
mamobili), meurve, mzrunveli, da, Zma, meuRle, yofili meuRle, meuRlis
mSoblebi, siZe, rZali, agreTve pirebi, romlebic erToblivad ewevian an eweodnen
erTian saojaxo meurneobas da maTi ojaxis wevrebi;

12. sxva pasuxismgebeli piri - piri (garda am muxlis "e" qvepunqtiT gaTvaliswinebuli
pirisa), romelTanac samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis
safuZvelze faqtobrivad imyofeba/cxovrobs arasrulwlovani, romlis zrunvisa
da kanonieri interesebis dacvis valdebulebac dakisrebuli aqvs mas amave
samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze;

13. Zaladobis msxverpli bavSvi - arasrulwlovani, romlis konstituciuri
uflebebi da Tavisuflebebi dairRva ugulebelyofiT an/da fizikuri,
fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT da romelsac
msxverplis statusi ganusazRvra saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros
Sesabamisma samsaxurma an/da sasamarTlo organom an/da ojaxSi Zaladobis
msxverplis statusis ganmsazRvrelma jgufma (msxverplis identificirebis
jgufma). msxverplad CaiTvleba agreTve bavSvi, romelic samarTlebrivi aqtis
an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad
imyofeba/cxovrobs sxva pasuxismgebel an nebismier sxva pirTan, romelmac
ganaxorciela misi konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRveva
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT da romelic moZaladisgan gancalkevebul iqna socialuri
muSakis mier.

14. moZalade - ojaxis wevri, romelic axorcielebs ojaxis sxva wevris
konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas ugulebelyofiT
an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an
iZulebiT. moZaladed CaiTvleba agreTve sxva pasuxismgebeli an nebismieri
sxva piri, romelic axorcielebs masTan samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo
samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad myofi/mcxovrebi
arasrulwlovnis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT;

15. saagento - saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli sajaro samarTlis iuridiuli piri -
socialuri momsaxurebis saagento;

16. meurveobisa da mzrunvelobis organo - saagento da misi teritoriuli organoebi;

17. regionuli sabWo - saagentos, rogorc meurveobisa da mzrunvelobis
organos saTaTbiro organo, romlis uflebamosileba da funqciebi ganisazRvreba
kanonmdeblobiT;

18. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

19. bavSvTa specializebuli dawesebuleba - saaRmzrdelo dawesebuleba (maT Soris,
miusafar bavSvTa TavSesafari), krizisuli centri, dRis centri, tranzituli
centri, krizisuli intervenciis TavSesafari da dedaTa da bavSvTa TavSesafari,
agreTve saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
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saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) 
msxverplTa, dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis filiali - 
bavSvTa saxli;

20. TavSesafari - ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) msxverplTa,
dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis momsaxurebis
dawesebuleba, romelic sTavazobs Sesabamis momsaxurebebs trefikingisa da ojaxSi
Zaladobis msxverplebs, dazaralebulebsa da maTze damokidebul pirebs;

21. saagentos uflebamosili piri - saagentos specialuri uflebamosilebiT
aRWurvili piri, romelic dadgenili meTodologiis Sesabamisad axorcielebs
ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis Seswavla-Sefasebas;

22. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

23. mindobiT aRzrda - saxelmwifosa da mimReb ojaxs Soris dadebuli
xelSekrulebis safuZvelze mimRebi ojaxis mier bavSvis an 18 wlamde asakis
ganridebas daqvemdebarebuli piris movla da aRzrda;

24. gadaudebeli SemTxveva _ mdgomareoba, romelic safrTxes uqmnis bavSvis
sicocxles an/da janmrTelobas an SeiZleba gamoiwvios misi sikvdili an
janmrTelobis mdgomareobis mkveTri gauareseba momdevno 24 saaTis ganmavlobaSi.
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Tavi 1.

Sesavali

1.1.  saxelmZRvanelos mizani

bavSvis keTildReobisa da usafrTxoebaze zrunva yvela profesiis adamianis Tu 
organizaciis valdebulebaa. bavSvTa dacva Zaladobisa da ugulebelyofisgan socialur 
muSakTa profesiuli cxovrebis mniSvnelovani nawilia da isini umniSvnelovanes rols 
asruleben, rogorc bavSvze Zaladobis da ugulebelyofis prevenciis, aseve Zaladobis 
da ugulebelyofis gamovlenis saqmeSi. xolo, maTi roli msxverplTa dacvasa da 
reabilitaciaSi, unikaluri da Seucvlelia.  saxelmZRvanelo  mizania uaxlesi da 
samecniero mtkicebulebebze dafuZnebuli informaciis miwodeba socialuri 
muSakebisTvis, rac maT daexmarebaT:

I. bavSvze Zaladobis SemTxvevebis aRmoCenasa da masTan gamklavebaSi;

II. xels Seuwyobs Zaladobis msxverpl an potenciur msxverpl bavSvebze zrunvis
procedurebis gaumjobesebas;

III. gaaumjobesebs sxvadasxva dawesebulebaTa da struqturaTa Soris TanamSromlobas
bavSvze Zaladobis SemTxvevebSi;

IV. uzrunvelyofs bavSvis usafrTxoebas da misi keTildReobis gaumjobesebas;

V. xels uwyobs profesionalTa codnis gazrdas da profesionalebis mxardaWeras;

VI. bavSvze Zaladobis sakiTxebze  sazogadoebrivi  cnobierebis amaRlebas.

1.2.  definicia

msoflio jandacvis organizaciis ganmartebiT, „bavSvTa mimarT Zaladobasa da sastik 
mopyrobas Seadgens fizikuri da emociuri Zaladobis yvela forma, seqsualuri 
Seuracxyofa, ugulebelyofa an daudevari mopyroba, an komerciuli an sxva saxis 
eqsploatacia, rac iwvevs bavSvis janmrTelobis, sicocxlis, ganviTarebisa da Rirsebis 
faqtiur an potenciur zians, pasuxismgeblobasTan, ndobasa da ZalasTan dakavSirebul 
konteqstSi“.

bavSvze Zaladobis formebia:

fizikuri Zaladoba _ nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac “aRmzrdelobiTi“ mizniT; 

emociuri (fsiqologiuri) Zaladoba  _ qcevebi, romelTa mizania akontrolos, marTos bavSvis 
moqmedebebi da emociebi misi damorCilebis mizniT: damamcirebeli metsaxeliT mimarTva, 
muqara, iseTi saqcielis dabraleba, romelic mas ar Caudenia da sxva. bavSvze Zaladobaa 
mozrdilTa Cxubi bavSvis TandaswrebiT. emociuri Zaladoba SeiZleba vlindebodes calke 
an SeiZleba warmoadgendes fizikuri an seqsualuri Zaladobis Semadgenel nawils;

seqsualuri Zaladoba _ bavSvis gamoyeneba seqsualuri miznebisaTvis: seqsualuri 
metyvelebiT devna, erotiuli elferis alersi, TvalTvali,  bavSvisTvis pornografiuli 
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suraTebis gadaReba, seqsualuri Sinaarsis filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis 
daTvalierebis nebarTva an xelSewyoba,  gaupatiureba an gaupatiurebis mcdeloba, sasqeso
organoebis demonstrireba, Ria saubrebi seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis 
gaRviZebis mizniT, sisxlis aRreva (incesti), sxeuliT vaWrobis iZuleba da sxva. 

ugulebelyofa _ bavSvis sicocxlis, janmrTelobisa da ganviTarebisaTvis aucilebeli 
saWiroebebis (sakvebi, sacxovrebeli, tansacmeli, movla, meTvalyureoba, yuradReba, 
ganaTleba, samedicino daxmareba da sxva) regularuli daukmayofilebloba mSoblis 
Tu meurvis mxridan, obieqturi mizezebis gamo (siRaribe, fsiqikuri daavadebebi, 
gamoucdeloba) an amgvari mizezebis gareSe. 

1.3.  bavSvze Zaladobis Sedegebi

Zaladoba yovelTvis seriozul zians ayenebs bavSvis janmrTelobas. bavSvze Zaladoba 
SeiZleba sxvadasxva formiT ganxorcieldes, magram Zaladoba yovelTvis seriozul zians 
ayenebs bavSvis janmrTelobas, ganviTarebasa da socializacias, zogjer ki safrTxes 
uqmnis mis sicocxles. Zaladobis myisier Sedegebs miekuTvneba: fizikuri dazianebebi, 
mwvave fsiqologiuri problemebi; arsebobs mtkicebulebebi, rom ufrosebSi gamovlenili 
mravali daavadeba – gulis iSemiuri daavadebebi, sasunTqi da saWmlis momnelebeli 
sistemebis qronikuli daavadebebi,  simsivne da sxva – bavSvobaSi gadatanil ZaladobasTanaa 
dakavSirebuli.

bavSvebs, romlebic Zaladobas ganicdian,  fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRvevebi 
aReniSnebaT. dadgenilia, rom Zaladobis an travmis zemoqmedeba gavlenas axdens 
ganviTarebis procesSi myof bavSvis tvinze. im  bavSvebis Tavis tvini, romlebic xSirad 
ganicdian stress, fizikuri, seqsualuri Zaladobis an xangrZlivi ugulebelyofis saxiT, 
mTel TavianT resursebs garemoSi arsebuli safrTxis daZlevasa da gadarCenaze xarjaven. 

bavSvebi, romlebic Zaladobas ganicdian, xSirad CamorCebian Tanatolebs simaRliT, 
woniT an orive maCvenebliT erTdroulad. isini ufro gvian iwyeben siaruls, laparaks, 
iSviaTad icinian, cudad swavloben. aseT bavSvebs xSirad aReniSnebaT enurezi (Sardis 
Seukavebloba), metyvelebis problemebi, mavne Cvevebi (TiTebis wova, frCxilebis kvneta 
da sxva).

Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi, magram, arsebobs bavSvebis 
kategoria, romlebic sastiki mopyrobis „risk-jgufs” Seadgenen. mravalricxovan 
gamokvlevaTa Tanaxmad, riskis jgufSi Sedian bavSvebi, romelTa dedebic sistematurad 
ganicdian Zaladobas, Svilad ayvanili, bavSvTa saxlis aRsazrdelebi an „arasasurveli 
bavSvebi”. hiperaqtiuri, agreTve SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi aseve miekuT-
vnebian am jgufs, radgan xSirad aiZuleben  TavianT  mSoblebs maTi aRzrdis siZneleebiT 
gamowveuli imedgacruebebi da stresebi ganicadon. 

TviTon bavSvebi iSviaTad yvebian gadatanili Zaladobis Sesaxeb. xSirad maT arc ki ician 
da arc esmiT, rom mozrdilebi ar unda iqceodnen ase. bavSvebi Tavs damnaSaved Tvlian, 
isini daSinebulebi arian, maT rcxveniaT, ar ician, vis da rogori sityvebiT SeuZliaT 
uambon, eSiniaT, rom aravin daujerebT. 

Zaladobagancdili bavSvi mudmivi stresis mdgomareobaSi imyofeba, da Tu daxmarebis 
gareSe davtovebT, ukve mozrdil cxovrebaSi es masSi seriozul pirovnul gadaxrebs, 
Seuqcevad fsiqologiur problemebs gamoiwvevs.
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bavSvze Zaladobis socialuri da ekonomikuri Sedegebi: bavSvze Zaladoba uaryofiT 
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Zaladobis Sedegad miRebuli dazianebebi xSirad xangrZliv mkurnalobas saWiroebs, 
rac ojaxs finansurad mZime tvirTad awveba.  fsiqologiuri problemebi da sakuTari 
SesaZleblobebis gamovlenis sirTuleebi, romlebic aReniSnebaT Zaladobis msxverpl 
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magaliTebiT. Tumca, uZvelesi droidanve  daiwyo garkveuli kategoriis  bavSvebis gansa-
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dReisaTvis arsad da aravin davobs imis Taobaze, rom bavSvi daculi unda iyos Zaladobisa 
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wlidan iwyeba, rodesac  bavSvTa dacvis da keTildReobis mimdinare reformaSi bavSvze 
Zaladobis prevencia da Zaladobis msxverplTa dacva da daxmareba erT-erT prioritetul 
mimarTulebad gamoiyo. am mniSvnelovan gadawyvetilebas win uZRvoda 2007-2008 wlebSi 
Catarebuli gaeros bavSvTa fondis kvlevebi - “saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zaladobis 
erovnuli kvleva“ da “erovnuli kvleva saqarTvelos skolebSi Zaladobis Sesaxeb“.  kvlevam 
gamoavlina, rom saqarTveloSi bavSvTa mimarT Zaladoba iseve xSirad gvxvdeba, rogorc 
evropasa da sxva qveynebSi, sadac kvlevis msgavsi instrumenti gamoiyenes - saqarTveloSi 
mcxovrebi biWebis da gogonebis daaxloebiT 80% ganicdida sxvadasxva formis fizikur 
(79,8%) Tu fsiqologiur (82,3%) Zaladobas. 

bavSvTa Zaladobisgan dacvis sistemuri saxelmwifoebrivi midgomis damadasturebeli 
mniSvnelovani nabijia “bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis“ 
damtkiceba (2010 weli da 2016 weli ), romlis Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis 1 2

saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris, saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministrisa da saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2010 wlis 7 ivnisis  erToblivi brZaneba  N152/n - N496 - N45/n bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb.

 saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, 2016 wlis 12 seqtemberi.

1

2

10

suraTebis gadaReba, seqsualuri Sinaarsis filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis 
daTvalierebis nebarTva an xelSewyoba,  gaupatiureba an gaupatiurebis mcdeloba, sasqeso
organoebis demonstrireba, Ria saubrebi seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis 
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gamovlena, SemTxvevis marTva procedurebiT gansazRvruli kompetenciebis farglebSi da 
referireba evaleba yvela dawesebulebas, romelic urTierTobs bavSvTan.

mTavrobis dadgenileba bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis  damtkicebasTan 
erTad, gulisxmobs rom am procedurebSi CarTulma TiToeulma saministrom, maT Soris 
Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis saministrom, unda SeimuSaos detaluri 
procedurebi (Sida instruqciebi) Sesabamisi TanamSromlebisTvis (muxli 6.7). 

garda amisa, saWiroa profesionalebisaTvis gankuTvnili gaidlainebis SemuSaveba, romelic
Seicavdes detalur saxelmZRvanelo informacias bavSvTa mimarT Zaladobis identifika-
ciis, samuSao procedurebisa da teqnikis, aseve profesionalebis rolis Sesaxeb refera-
lis sxvadasxva doneze (identifikacia, Sefaseba, Careva, monitoringi) da maTi profesiuli 
saqmianobis mowesrigebis regulaciebs.

3

3 gaeros bavSvTa fondis 2013 welis kvlevis - “bavSvTa mimarT Zaladoba saqarTveloSi“ rekomendaciebis mixedviT.
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Tavi 2.

bavSvze Zaladobis epidemiologia

2.1. gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) generaluri mdivnis samsaxuris 
kvleva bavSvebis mimarT Zaladobis Sesaxeb - 2006 weli

gaerTianebuli erebis organizaciam (gaero) 2001 wels gaeros generaluri asambleis 
TxovniT, Caatara kvleva `Zaladoba bavSvTa mimarT“. kvlevis mizani iyo mTel msoflioSi 
bavSvze Zaladobis problemebis Seswavla da am problemis mogvarebis gzebis Zieba. kvleva 
gamoqveynda 2006 wels da igi Catarda gaeros damoukidebeli eqspertis - paulo serxio 
pineiros xelmZRvanelobiT. kvleva efuZneboda koncefcias, romlis mixedviTac, bavSvs 
aqvs ufleba iyos daculi Zaladobisagan. es ufleba Camoyalibebulia `gaeros bavSvis 
uflebaTa konvenciis me-19 muxlSi, romelic warmoadgens saerTaSoriso xelSekrulebas 
da mas msoflios qveynebis umravlesoba awers xels. 

ZiriTadi informacia Segrovda kiTxvarebis saSualebiT. kiTxvari Seavso 133-ma qveyanam. 
kiTxvari respodentisagan moiTxovda mis qveyanaSi bavSvebze Zaladobis faqtebis detalur 
aRweras, agreTve, saxelmwifos mxridan bavSvze Zaladobaze reagirebisa da misi aRkveTis 
mizniT miRebuli zomebis Sesaxeb informacias. 

kvlevis Sedegad aRmoCnda, rom bavSvze Zaladoba SeimCneva msoflios yvela qveyanaSi da 
yvela sazogadoebaSi ganurCevlad socialuri fenisa, kulturisa, eTnikuri kuTvnilebisa 
an warmomavlobisa. kvlevam daadastura, rom Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes nebismier 
adgilze. ufro metic, miuxedavad imisa, rom adamianebis umetesobisaTvis cnobilia 
bavSvis uflebebis Sesaxeb, maT ician, rom bavSvi saWiroebs dacvas, raTa jansaR pirovnebad 
Camoyalibdes, bevr qveyanaSi bavSvze Zaladoba daSvebulia, radgan amis nebas iZleva iq 
arsebuli adaT-wesebi. 

kvlevis Sedegad dadginda: 

(WHO) monacemebiT, 2002 wels mTel msoflioSi
fizikuri ZaladobiT gardaicvala 53 000 bavSvi; 

is ganicdis, rogorc sityvier, aseve fizikur Zaladobas; 

aiZulebdnen daemyarebinaT sqesobrivi kavSiri an sxvagvarad Zaladobdnen masze 
seqsualurad;

Cautarda sasqeso organoebis mutilacia (operacia sasqeso organoebis dasaxiCrebis 
gamo).

(ILO), 2004 wels 218 milioni bavSvi iyo
Cabmuli SromaSi, aqedan 126 milioni asrulebda saxifaTo samuSaos, xolo 5-7 milioni 
bavSvi iZulebiT samuSaos asrulebda (iZulebiTi da savaldebulo Sroma); 1.8 milioni 
bavSvi Cabmuli iyo prostituciasa da pornografiaSi, xolo 1.2 milioni bavSvi iyo 
trefikingis msxverpli; 2002 wels bavSvebis mkvlelobis maCveneblebi orjer maRali 
iyo Rarib qveynebSi, vidre mdidar qveynebSi (100 000 mosaxleze _ 2,58 Rarib qveynebSi, 
1,21 _ mdidar qveynebSi). 

12

gamovlena, SemTxvevis marTva procedurebiT gansazRvruli kompetenciebis farglebSi da 
referireba evaleba yvela dawesebulebas, romelic urTierTobs bavSvTan.
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erTad, gulisxmobs rom am procedurebSi CarTulma TiToeulma saministrom, maT Soris 
Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis saministrom, unda SeimuSaos detaluri 
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3

3 gaeros bavSvTa fondis 2013 welis kvlevis - “bavSvTa mimarT Zaladoba saqarTveloSi“ rekomendaciebis mixedviT.
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fizikuri Zaladoba farTod aris gavrcelebuli yvela regionSi. 

2.2. msoflio kvleva ojaxSi bavSvze Zaladobis Sesaxeb

msoflio jandacvis organizacia 2016 wels gamoaqveyna naSromi INSPIRE - Svidi 
strategia bavSvze Zaladobis dasasruleblad.  am naSromis mixedviT  bolo wlebis 
ganmavlobaSi msoflios 96 qveyanaSi 1 miliardma bavSvma ganicada emociuri, fizikuri da 
seqsualuri Zaladoba, rac bavSvTa (2-dan -18 wlamde) mosaxleobis  naxevaria. amasTanave 
gasaTvaliswinebelia, rom bavSvze Zaladobis SemTxvevebi dafarulia, rac dasturdeba 
globaluri monacemebis meta analiziT - magaliTad, bavSvebis mier gakeTebuli Setyobineba 
seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi 30-jer, xolo fizikuri Zaladobis SemTxvevaSi 75-jer 
ufro xSiria, vidre qveynebis mier oficialurad registrirebuli SemTxvevebi. 

gogonebi gansakuTrebiT mowyvladebi arian seqsualuri Zaladobis mimarT - magaliTad 
sicocxlis ganmavlobaSi gadatanili seqsualuri Zaladobis monacemTan 18%-Si gvxvdeba 
seqsualuri Zaladoba gogonaze, xolo biWebSi es monacemi utoldeba 8%-s. gogonebze 
seqsualuri moZaladeebi arian mamakacebi. gogonebze Zaladoba umetes SemTxvevebSi xdeba 
im garemoSi, sadac igi wesiT daculad unda grZnobdes Tavs - saxlSi, skolaSi, gzaze 
skolasa da saxls Soris, TemSi. gogonebze Zaladobis SemTxvevebi didia humanitaruli 
krizisebis, iZulebiTi gadaadgilebis da post-konflituri situaciebis dros. zogadad, 
samidan erTi gogona 15-dan 19-wlamde asakSi iyo emociuri, fizikuri an seqsualuri 
Zaladobis msxverpli.

2.3  bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva saqarTveloSi

2007 wels gaeros bavSvTa fondis SekveTiTa da samTavrobo da arasamTavrobo seqtorebis 
TanamSromlobiT saqarTveloSi Catarda bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva. 
kvlevis ZiriTadi mizani iyo saqarTveloSi bavSvze Zaladobis xasiaTisa da masStabis 
dadgena. kvleva asaxavs Zaladobis im SemTxvevebs, romelic saqarTveloSi mcxovreb 
bavSvebs ukavSirdeba. kvleva iZleva miTiTebebs Zaladobis Sedegebisagan bavSvTa dacvis 
meqanizmisa da Zaladobis prevenciis Sesaxeb. 

erovnuli kvleva saqarTveloSi or etapad warimarTa. pirveli etapi 2007 wels bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebs swavlobda ojaxebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi, meore 
etapze _ 2008 wels, Seswavlili iqna skolebSi bavSvze Zaladobis sakiTxi. 

kvlevis Sedegebi: 

quCaSi, alkoholi/narkotikis gamoyeneba, nacnobis mkvleloba, iaraRis gamoyeneba, 
ufrosebs Soris dartyma/cema) - 49.1%. 

sagniT cema, daniT damuqreba) - 54.0%. 

  INSPIRE: seven strategies for ending violence against children, © World Health Organization 2016
  Ending violence against children: six strategies for action. New York: UNICEF; 2014.
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daCagvra, daTrgunva/Sercxvena) - 59.1%. 

Sexeba, seqsualuri urTierTobis mcdeloba) -7.8%. 

TavSi/saxeSi dartyma, Tmis moqaCva, panRuris amokvra, tkena/dazianeba, TiTebis 
gadagrexa, mogudva, dabma, daWra) - 71.1%. 

galanZRva, nivTis moparva/gatexa, ganzrax damcireba, Tavi sulelad agrZnobina) - 61.5%. 

tansacmlis iZulebiT gaxda, gaixada tansacmeli, Seexo bavSvis sxeulis intimur 
nawils, aiZula bavSvi misi sxeulis intimur nawils Sexeboda, aiZula bavSvs seqsualuri 
urTierToba) - 16.6%. 

tkena/dazianeba, TavSi/saxeSi dartyma, panRuris amokvra, TiTebis gadagrexa. mogudva, 
dabma, daWra) -  47%. 

mimarTva, nivTis moparva/gatexva, cudi SefasebiT damuqreba) - 47.5%. 

tansacmlis iZulebiT gaxda, Seexo bavSvis sxeulis intimur nawils, aiZula bavSvs 
misi sxeulis intimur nawils Sexeboda - 5.6%.  respondentTa mier aRwerili yvelaze 
gavrcelebuli sasjeli iyo bavSvis cema sajdomze SiSveli xeliT, saxriT. xolo 4.5%-
ma es 10-ze metjer gaakeTa.

zogadi daskvnebi 

aRmzrdelobiT dawesebulebebSi; 

Tanatolebisagan;

bavSvze seqsualuri Zaladoba saWiroebs damatebiT kvlevas. 

2.4  bavSvze Zaladobis statistikuri monacemebi bavSvTa dacvis (referirebis) 
proceduris damtkicebis Semdeg

bavSvTa dacvis (referirebis) proceduris damtkicebis Semdeg (2010 w), bavSvze Zaladobis 
SemTxvevebis gamovlenis da referirebis SemTxvevebis raodenoba progresulad  izrdeba. 
socialuri momsaxurebis saagentos, bavSvze Zaladobis SemTxvevebis miRebaze da 
reagirebaze pasuxismgebeli organos statistikuri monacemebiT mixedviT, suraTi Semdegia 
- 40 SemTxveva 2009 wels, 90 SemTxveva 2010 w., 142 SemTxveva 2011 w., 208-2012 w., 
320 – 2013 w., 362 – 2014 w., 691 - 2015 w.; 775 – 2016 wels. 
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fizikuri Zaladoba farTod aris gavrcelebuli yvela regionSi. 

2.2. msoflio kvleva ojaxSi bavSvze Zaladobis Sesaxeb

msoflio jandacvis organizacia 2016 wels gamoaqveyna naSromi INSPIRE - Svidi 
strategia bavSvze Zaladobis dasasruleblad.  am naSromis mixedviT  bolo wlebis 
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gogonebi gansakuTrebiT mowyvladebi arian seqsualuri Zaladobis mimarT - magaliTad 
sicocxlis ganmavlobaSi gadatanili seqsualuri Zaladobis monacemTan 18%-Si gvxvdeba 
seqsualuri Zaladoba gogonaze, xolo biWebSi es monacemi utoldeba 8%-s. gogonebze 
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samidan erTi gogona 15-dan 19-wlamde asakSi iyo emociuri, fizikuri an seqsualuri 
Zaladobis msxverpli.

2.3  bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva saqarTveloSi

2007 wels gaeros bavSvTa fondis SekveTiTa da samTavrobo da arasamTavrobo seqtorebis 
TanamSromlobiT saqarTveloSi Catarda bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva. 
kvlevis ZiriTadi mizani iyo saqarTveloSi bavSvze Zaladobis xasiaTisa da masStabis 
dadgena. kvleva asaxavs Zaladobis im SemTxvevebs, romelic saqarTveloSi mcxovreb 
bavSvebs ukavSirdeba. kvleva iZleva miTiTebebs Zaladobis Sedegebisagan bavSvTa dacvis 
meqanizmisa da Zaladobis prevenciis Sesaxeb. 

erovnuli kvleva saqarTveloSi or etapad warimarTa. pirveli etapi 2007 wels bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebs swavlobda ojaxebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi, meore 
etapze _ 2008 wels, Seswavlili iqna skolebSi bavSvze Zaladobis sakiTxi. 

kvlevis Sedegebi: 

quCaSi, alkoholi/narkotikis gamoyeneba, nacnobis mkvleloba, iaraRis gamoyeneba, 
ufrosebs Soris dartyma/cema) - 49.1%. 

sagniT cema, daniT damuqreba) - 54.0%. 

  INSPIRE: seven strategies for ending violence against children, © World Health Organization 2016
  Ending violence against children: six strategies for action. New York: UNICEF; 2014.
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Tavi 3.

bavSvze Zaladobis mizezebi

Zaladoba individualuri, jgufuri, socialuri, kulturuli faqtorebis urTierTqmedebis 
Sedegia. calke aRebuli verc erTi faqtori ver xsnis, ratom iqceva erTi adamiani 
agresiulad, meore ki - ara, ratom xdeba erTgan Zaladobis meti SemTxveva, vidre sxvagan. 
ojaxSi, TemSi, socialur, kulturul da ekonomikur sivrceSi mravali faqtori arsebobs, 
romelTa urTierTqmedebam, SesaZloa, bavSvze Zaladobis provocireba moaxdinos, an 
piriqiT, - Zaladobis safrTxe Seamciros.

risk-faqtorebi, romlebic xels uwyoben bavSvze Zaladobis gavrcelebas, SeiZleba daiyos 
individualur/pirovnul urTierTobaTa, sazogadoebriv/TemSi arsebul da socialur 
risk-faqtorebad.

a) individualuri/pirovnul urTierTobaTa risk-faqtorebi

mSoblebTan da mzrunvelebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

rom arTmevs mas unars, izrunos bavSvze;

araadekvatur qcevas avlens;

periodSi;

bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

xasiaTi);

ganviTarebaSi  CamorCena,  qronikuli daavadeba);

(agresiuloba, impulsuroba da sxva) an fsiqikuri   janmrTelobis problemebi;
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Semcirebas;

urTierTobebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

problemebi, simartovis da umweobis gancdebi, mudmivi  daZabuloba, bavSvis aRzrdaSi
xelSewyobis Sewyveta, dava bavSvze meurveoba/mzrunvelobis Taobaze;

seqsualuri orientaciis, uZlurebis an cxovrebis stilis mizeziT;

b) sazogadoebrivi/TemSi arsebuli risk-faqtorebi

nakleboba;

g) socialuri risk-faqtorebi

an, zogadad, Zaladobas sxvebis mimarT, fizikuri dasjis CaTvliT;

da qalebisaTvis;

bavSvis statuss akninebs;
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Tavi 4

bavSvis ganviTarebis bio-fsiqo-socialuri aspeqtebi da 
maTi mniSvneloba bavSvze Zaladobis identificirebis da 

Zaladobis msxverpli bavSvis dacvis procesSi

4.1 bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi

asakobrivi Taviseburebebis codna xels uwyobs bavSvebis ukeT gagebas da dadebiTad aisaxeba 

bavSvTan komunikaciis xarisxze; bavSvis dacvis da misi keTildReobis gaumjobesebaze. 

bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi da mosalodneli reaqciebi asakebis mixedviT

mniSvnelovania imis codna, rom CamoTvlili maxasiaTeblebi ganxiluli unda iyos 
bavSvebis individualur TaviseburebebTan da bavSvis ganviTarebis Tanamedrove donesTan 
konteqstSi, aseve, imis gaTvaliswinebiT, rom zogierTi bavSvi sxvebze ufro swrafad 
viTardeba.

dabadebidan 1 wlamde (Cviloba)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba

1-dan 3 wlamde (adreuli)

kognituri ganviTareba

yoveli nivTi;
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pirovnuli da emociuri ganviTareba

usafrTxoebas ganapirobeben;

socialuri ganviTareba

gagebas;

3-dan 6/7 wlamde (skolamdeli)

kognituri ganviTareba

Sesaxeb, aqvT drois gancda;

gamiznulad;

Soris.

pirovnuli da emociuri ganviTareba
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socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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TanatolebiT.

11-dan 13/14 wlamde (sqesobrivi momwifebis periodi)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

da Secbuneba-dabneulobas;

usamarTlobis gancda);

siyvarulis moTxovnilebasTan erTad;

socialuri ganviTareba

14-dan 18 wlamde (mozardoba)

kognituri ganviTareba

logikurad azrovneba uZneldebaT;

pirovnuli da emociuri ganviTareba
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socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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midrekileba;

darwmunebulobaze;

lizebas sakuTari Zalebis rwmenis gazrdas, TviTdamkvidrebis da TviTrealizaciis-
ken swrafvas.

socialuri ganviTareba

samarTlianobas, Tanasworobas, Rirsebas;

garemomcvelTa Sexeduleba;

safuZveli.

4.2. mijaWvuloba

Cvilobis asakidan adamiani socialuri da emociuri ganviTarebis ramdenime fazas gadis. 
pirvel, yvelaze axlo da mniSvnelovan kavSirs Cvili amyarebs dedasTan an im adamianTan, 
vinc  masze zrunavs. britanelma fsiqiatrma da fsiqoanalitikosma, jon boulbim (1907-
1990) SeimuSava  bavSvis ganviTarebis Tanamedrove Teoria - mijaWvulobis Teoria (1969) da  
am pirveli, yvelaze mWidro da Zlieri emociuri kavSiris asaRniSnad gamoiyena termini 
„mijaWvuloba“.

mijaWvuloba - Zlieri emociuri urTierTkavSiri or adamians Soris, romelic 
ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi erTmaneTs scildebian.

bavSvi, sakuTari usafrTxoebis misaRwevad da TviTgadarCenis uzrunvelsayofad, 
instinqturad miiswrafvis dadebiTi urTierTobebis damyarebisa da SenarCunebisaken. 
rogorc wesi, bavSvs myari da sando mijaWvuloba im adamianis mimarT uyalibdeba, romelic 
masze zrunavs. jansaRi mijaWvuloba bavSvebs garemomcvel samyaroSi usafrTxoebis 
grZnobas uRvivebs, samyaros SemecnebaSi, swavlasa da ganviTarebaSi exmareba. arasando 
mijaWvulobis Camoyalibebis dros, mzrunvelebi, SesaZloa, uzrunvelhyofdnen bavSvis 
fizikur saWiroebebs, rogoricaa sakvebi, TavSesafari, tansacmeli, sisufTave, magram ver 
axerxebdnen emociuri siTbos bavSvamde mitanas.
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patara bavSvs ar ZaluZs Tavis dacva, ar SeuZlia sxva, alternatiuli mzrunvelis povna 
Tavisi saWiroebebis dasakmayofileblad. bavSvis arCevani xSirad ukiduresad SezRudulia, 
roca mzrunveli mas pasuxobs ignorirebiT, agresiiT an araprognozirebadi qceviT. droTa 
ganmavlobaSi amgvari reaqciebi bavSvSi dabneulobas, gaurkvevlobas da xSir SemTxvevebSi 
mijaWvulobis deficits warmoSobs.

TviTgadarCenis survilidan gamomdinare, bavSvebi Semgueblurad pasuxoben amgvar 
garemoze. rogorc wesi, isini Zvelebur midgomas aRar inarCuneben, TavianTi saWiroebebis 
dakmayofilebas aRar moiTxoven da gaurbian mzrunvelTan urTierTobas, radgan am 
urTierTobas maTTvis SeSfoTeba, tkivili da SiSi mohqonda. 

mijaWvulobis ganviTarebis fazebi

Cvili  mSoblebs urTierTobisken ubiZgebs, maTTan siaxlove awynarebs. Cvili cnobs 
dedis suns, xmas, arCevs dedis nakvTebs. bavSvi jer dedaze mijaWvuli araa, amitom sxva 
adamianebTan darCenas ar aprotestebs.

(momvlelze) da ucxo adamianze gansxvavebulad reagirebs bavSvi swavlobs, rom misi 
qmedebebi irgvliv myofTa qcevas ganapirobebs. iwyeba ndobis ganviTareba. 

momvlelis (dedis) mimarT mijaWvuloba aSkaraa. bavSvSi Cndeba separaciuli (ganSoreba) 
SfoTva, roca mas mSobeli tovebs. is mousvenari xdeba da SfoTvas ganicdis („7 Tvianebis 
SfoTva“).

ganviTareba bavSvebs SesaZleblobas aZlevs, garkveulwilad gaTvalon mSoblis dabruneba. 
amitom ganSorebis mimarT protesti klebulobs. bavSvebi mSoblebTan molaparakebas, 
”vaWrobas”iwyeben.

mijaWvulobis tipebi 

1. sando mijaWvuloba

2. arasando mijaWvuloba: ganridebuli,  ambivalenturi da dezorganizebuli.

sando mijaWvulobis qceviTi gamovlinebebia: 

gamocdileba, rom is mSobels yovelTvis axsovs.

aris Tbili, mgrZnobiare, Tanmimdevruli, roca swrafad reagirebs bavSvis tirilze.

„sando bazas“, advilad poulobs megobrebs, advilad umklavdeba stress, aqvs kargi
TviTSefaseba.

arasando - ganridebuli mijaWvulobis dros bavSvi ar miiltvis dedisken fizikur 
kontaqtze. is damoukidebelia, dedisgan ar iRebs TanagrZnobas, gulgrilia da mowyenili, 
roca raRac awuxebs an stkiva ar iTxovs daxmarebas, yvelas erideba. aseT SemTxvevebSi deda 
(an adamiani, romelic masze zrunavs) xSir SemTxvevaSi emociurad miuwvdomelia. dedas ar 
moswons, rom bavSvi maszea damokidebuli da yoveli damoukidebeli qmedebis SemTxvevaSi 
aqebs mas. Sedegad, bavSvi SeiZleba iyos agresiuli, braziani da daumorCilebeli, ris 
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gamoc SeiZleba ar uyvardeT jgufSi da aRmoCndes izolaciaSi.

arasando - ambivalenturi mijaWvulobis SemTxvevaSi, bavSvi ar aris darwmunebuli, 
rom mSoblis ndoba SeiZleba, rom safrTxis SemTxvevaSi is daculi iqneba da miiRebs 
TanagrZnobas mSoblisgan. aseTi bavSvi bevrs tiris, ebRauWeba dedas da momTxovnia. deda 
an is  adamiani, romelic bavSvze zrunavs, aris  araTanmimdevruli, qaoturi da Znelia 
misi qcevis ganWvreta. Sedegad, bavSvi aris mousvenari, daZabuli  da SfoTavs, Zalian 
aris damokidebuli ufrosebze, aRmzrdelebi mas an aTamameben,  an ubrazdebian. SeiZleba 
gaxdes jgufSi „gantevebis vaci“.

arasando-dezorganizebul mijaWvulobisas, bavSvi mSoblis mimarT SiSs gamoxatavs. mas 
uWirs grZnobebisa da qcevebis kontroli, emociebis gamoxatva, ar icis, vis SeiZleba 
endos da vis – ara. mas axasiaTebs Senelebuli  moZraobebi,  disociaciebi, gaSeSeba, 
„gayinuli“ saxis gamometyveleba, guneba-ganwyobilebis swrafi cvlileba. mSobeli 
bavSvis mimarT uyuradRebo da gulgrilia, Tavs aridebs mas. xSirad mimarTavs  bavSvze 
Zaladobas da ugulebelyofas. Sedegad ki bavSvi Tavdapirvelad ,,aprotestebs“ mSoblis 
gulgrilobas. SemdgomSi is ,,wydeba“ mSobels, iketeba sakuTar TavSi, avlens Semdegi 
saxis qcevis formebs: tyuili, qurdoba, sxvisi saku rebis ganadgureba, sakuTari 
Tavis dazianeba, Zaladoba sxvebze. 

dezorganizebuli mijaWvulobis mizezebia:

urTierTobisas. magaliTad, mSoblis safrTxis Semcveli (SemaSinebeli) qceva an
„SeSinebuli“, zedmetad frTxili qceva, aseve - umweo qceva.

bavSvobaSi gadatanili Zaladoba, romelsac mozrdilobaSi sakuTar Svilze imeorebs.

rogorc irkveva, mozrdilTa disfunqciebi saTaves maT bavSvobaSi iRebs. bavSvis nebismierma 
amgvarma Semgueblurma pasuxma SeiZleba araerTi garTuleba gamoiwvios grZelvadian 
periodSi, maT Soris – ganviTarebis Seferxebebi socialuri, kognituri Tu emociuri 
funqcionirebis mxriv. 

Tu sicocxlis pirvel wels jansaRi mijaWvulobis Camoyalibeba ver moxerxda, ukve 
zrdasrul cxovrebaSi Tavs iCens Semdegi fsiqo-socialuri problemebi:

Sekavebis SeuZlebloba;

sayuradReboa, rom bavSvobaSi Casaxul am garTulebebs xangrZlivi efeqti aqvT
da isini adamians mTeli cxovreba Tan sdevs. Tumca, adamianTa umravlesobas aqvs
pirovnuli zrdis potenciali da Camoyalibebuli uaryofiTi gamovlinebebis
Sesacvlelad maT profesiuli daxmareba dasWirdebaT.
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Tavi 5.

Zaladobagancdili bavSvis emociuri da qceviTi niSnebi

siyvaruli, daculobis SegrZneba da gancda, rom masze zrunaven, bavSvis mniSvnelovani 
bazisuri saWiroebaa. rodesac es saWiroebebi ar kmayofildeba, bavSvi SeimuSavebs Tavis 
gadarCenis, dacviT strategiebs. 

dacviTi strategiebia:

a) ususurobis, gaubedaobis da sxvaze damokidebulebis demonstrireba: „Tu damTmobi
viqnebi, xels aRar maxleben“.

b) sakuTar TavSi Caketva, izolacia: „Tu yvelas CamovSordebi, Cemi moreva aravis moundeba“.

g) agresiuli, dominanturi, Zaladobrivi qceva: „Tu Zlieri viqnebi da Zalaufleba meqneba,
veravin verafers gamibedavs“. 

travmul movlenaze bavSvis sapasuxo reaqcia damokidebulia iseT faqtorebze, rogoricaa 
asaki, ganviTarebis done, aRzrdis kultura. 

Zaladobis msxverpli bavSvisTvis damaxasiaTebelia:

rom arakompetenturia;

TavSi eZebs: “raRac arasworad gavakeTe”, “Cemi bralia, ase ar unda meTqva” da a.S.;
TviTon cdilobs “gamosworebas”;

TanatolebTan normaluri urTierToba; Tvlis, rom TanatolTagan gansxvavdeba da
misi cxovrebac imitom aris gansxvavebuli;

rom gansakuTrebuli araferi xdeba;

asec unda iyos”;

adamianad Tvlis, romelic yuradRebas ar imsaxurebs.

Zaladobis mowme bavSvis Taviseburebebi

iZieben;
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gamoc SeiZleba ar uyvardeT jgufSi da aRmoCndes izolaciaSi.

arasando - ambivalenturi mijaWvulobis SemTxvevaSi, bavSvi ar aris darwmunebuli, 
rom mSoblis ndoba SeiZleba, rom safrTxis SemTxvevaSi is daculi iqneba da miiRebs 
TanagrZnobas mSoblisgan. aseTi bavSvi bevrs tiris, ebRauWeba dedas da momTxovnia. deda 
an is  adamiani, romelic bavSvze zrunavs, aris  araTanmimdevruli, qaoturi da Znelia 
misi qcevis ganWvreta. Sedegad, bavSvi aris mousvenari, daZabuli  da SfoTavs, Zalian 
aris damokidebuli ufrosebze, aRmzrdelebi mas an aTamameben,  an ubrazdebian. SeiZleba 
gaxdes jgufSi „gantevebis vaci“.

arasando-dezorganizebul mijaWvulobisas, bavSvi mSoblis mimarT SiSs gamoxatavs. mas 
uWirs grZnobebisa da qcevebis kontroli, emociebis gamoxatva, ar icis, vis SeiZleba 
endos da vis – ara. mas axasiaTebs Senelebuli  moZraobebi,  disociaciebi, gaSeSeba, 
„gayinuli“ saxis gamometyveleba, guneba-ganwyobilebis swrafi cvlileba. mSobeli 
bavSvis mimarT uyuradRebo da gulgrilia, Tavs aridebs mas. xSirad mimarTavs  bavSvze 
Zaladobas da ugulebelyofas. Sedegad ki bavSvi Tavdapirvelad ,,aprotestebs“ mSoblis 
gulgrilobas. SemdgomSi is ,,wydeba“ mSobels, iketeba sakuTar TavSi, avlens Semdegi 
saxis qcevis formebs: tyuili, qurdoba, sxvisi saku rebis ganadgureba, sakuTari 
Tavis dazianeba, Zaladoba sxvebze. 

dezorganizebuli mijaWvulobis mizezebia:

urTierTobisas. magaliTad, mSoblis safrTxis Semcveli (SemaSinebeli) qceva an
„SeSinebuli“, zedmetad frTxili qceva, aseve - umweo qceva.

bavSvobaSi gadatanili Zaladoba, romelsac mozrdilobaSi sakuTar Svilze imeorebs.

rogorc irkveva, mozrdilTa disfunqciebi saTaves maT bavSvobaSi iRebs. bavSvis nebismierma 
amgvarma Semgueblurma pasuxma SeiZleba araerTi garTuleba gamoiwvios grZelvadian 
periodSi, maT Soris – ganviTarebis Seferxebebi socialuri, kognituri Tu emociuri 
funqcionirebis mxriv. 

Tu sicocxlis pirvel wels jansaRi mijaWvulobis Camoyalibeba ver moxerxda, ukve 
zrdasrul cxovrebaSi Tavs iCens Semdegi fsiqo-socialuri problemebi:

Sekavebis SeuZlebloba;

sayuradReboa, rom bavSvobaSi Casaxul am garTulebebs xangrZlivi efeqti aqvT
da isini adamians mTeli cxovreba Tan sdevs. Tumca, adamianTa umravlesobas aqvs
pirovnuli zrdis potenciali da Camoyalibebuli uaryofiTi gamovlinebebis
Sesacvlelad maT profesiuli daxmareba dasWirdebaT.
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niSnebi;

Zaladobrivi qcevis mibaZvis riski;

piriqiT, iqneba, damyoli, rogorc msxverpli.

kanondamrRvevi bavSvis Taviseburebebi

mZafri STabeWdilebebis, Tavgadasavlebis Ziebisken, mSoblebsa da sxva mozrdilebze
Sokismomgvreli STabeWdilebis moxdenisa da am gziT maTgan aRiarebis mopovebisken
ubiZgebs.

-   Znelad gadaaqvs imedgacruebebi;
-   arasakmarisi TviTkontroli;
-   impulsuroba da agresiuloba;
-   daSvebuli Secdomebis, agreTve piradi da jgufuri antisocialuri qmedebebis
    simZimis arasaTanado Sefaseba;
-   moraluri principebis da socialuri prioritetebis ganuviTarebloba;
-   gulgriloba an cinikuri damokidebuleba sazogadoebrivi Rirebulebebis, maT 
    Soris, swavlis mimarT;
-   ar eTanxmeba da uaryofs samarTlebriv da moralur normebs;
-   xiblavs damnaSavis statusis  miReba;
-   mcdari warmodgena pirad Tavisuflebasa da damoukideblobaze;
-   damaxinjebuli warmodgena cxovrebaze, adamianTa urTierTobebze, awmyosa da 
    momavalze;
-   SurisZiebisken swrafva, zogjer „Sepyrobilia“ SurisZiebis gegmebiT.

grZelvadian mexsierebaze.

da sivrceSi;

arasrulad da zereled erTveba sapasuxo kontaqtSi;

miznebis misaRwevad;

da grZelvadian perspeqtivaSi, naklebad fiqrobs momavalze;
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xSirad  masze ufros
adamianebTan an TanatolebTan, advilad poulobs kriminalur motivacias.

ratom malaven  bavSvebi maT mimarT ganxorcielebuli Zaladobis faqtebs?

gaxmaureba;

Semdeg;

Zaladobis yvela formisTvis damaxasiaTebeli saerTo niSnebi

ganviTarebis Seferxeba - bavSvis ganviTarebis maxasiaTeblebis Seusabamoba asakobriv 
normasTan, magaliTad, siarulis dawyebis, metyvelebis aTvisebis da sxva.

regresia - ukve arsebuli unar-Cvevebis dakargva an ganviTarebis ufro dabal doneze 
dabruneba.

zrdis Seferxeba/SeCereba - bavSvis simaRlis da/an wonis Seusabamoba asakobriv normasTan, 
rac xSirad dakavSirebulia bavSvis araadeqvatur movlasTan an bavSvze mzrunveli piris 
socialur/sulier mdgomareobasTan.

mSoblebTan bavSvis aranormaluri urTierTmoqmedeba - bavSvebi Zalze mgrZnobiareni arian 
mSobelTa guneba-ganwyobilebebis mimarT da potenciuri konfliqtis CaxSobas cdiloben. 
Sedegad, arcTu iSviaTad xdeba rolebis inversia - bavSvi gansakuTrebulad mgrZnobiarea 
mSoblebis mdgomareobis mimarT da cdilobs Sesabamisi reagireba moaxdinos. Zaladobis 
msxverpl bavSvebs xSirad mSoblebis eSiniaT.

fsiqo-emociuri mdgomareobis darRveva - dabali TviTSefaseba, SfoTva, depresia, 
suiciduri mcdelobebi.

saskolo moswrebis mkveTri daqveiTeba.

problemuri an araadeqvaturi qceva - zogjer, gansakuTrebiT, patara bavSvebSi, SeiniSneba 
uCveulo mousvenroba/agzneba, SiSi, TamaSisa da mecadineobisadmi interesis dakargva, 
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araadeqvaturi qcevebi, romlebic ganpirobebulia imiT, rac bavSvma dainaxa an ganicada, 
magaliTad, Zaladoba an seqsualuri xasia is qmedebebi.

damTrgunveli grZnobebi da gancdebi - danaSaulis  da SiSis grZnobebi, usamarTlobis 
gancda; zogierTi bavSvi fiqrobs, rom maT ar daimsaxures mozrdilTa siyvaruli, rom 
isini arasasurvelni arian. zogi bavSvi SurisZiebis gegmebs awyobs, zogi ki Zaladobas 
imeorebs sxvebTan mimarTebaSi. 

bavSvebi, romlebic ojaxSi Zaladobis Semswreebi arian, igive simptomebs avlenen, rasac 
Zaladobis msxverpli bavSvebi

moZalade mSoblebis qceviTi gamovlinebebi

momxdarSi dazaralebulis dadanaSauleba;

samedicino daxmarebisTvis, xSirad - mxolod gareSe pirTa iniciativiT;

bavSvobaSi.
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Tavi 6

bavSvze Zaladobis sxvadasxva formis fizikuri niSnebi

6.1. fizikuri  Zaladoba 

fizikuri Zaladobaa nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac „aRmzrdelobiTi“ mizniT.

arsebiTi kiTxva, romelic sakuTar Tavs unda davusvaT, aris Semdegi: SeiZleboda Tu ara, 
rom es travma bavSvs SemTxveviT gasCenoda, uneblieT mosvloda? iseTma aSkara fizikurma 
niSnebma, rogoricaa sisxlCaqcevebi, damwvrobis kvali, SeSupebebi, kopebi, nakawrebi, 
Wrilobebi, Calurjebebi da kanis sxva dazianebebi, motexilobebi, naWrilobevebi 
sxvadasxva xarisxis SexorcebebiT - unda SegvaSfoTos da vecadoT, gavarkvioT, Tu ra 
moxda. mniSvnelovania gavacnobieroT, Seesabameba Tu ara bavSvis ganmartebebi dazianebebis 
Sinaarss; sxva sityvebiT rom vTqvaT, aris Tu ara monaTxrobi sando da asaxavs Tu ara 
realur movlenebs.

Zaladobaze, SesaZloa, miuTiTebdes mocemuli an warsulSi arsebuli dazianebebi. 
aucilebelia am eWvebis gafantva an dadastureba.  arsebobs simptomTa da niSanTa 
CamonaTvali, magram es aris saeWvo maxasiaTeblebis CamonaTvali, romlebic, SesaZloa, 
bavSvis mimarT Zaladobaze miuTiTebdes.

Cvilis sxeulze arsebuli Wrilobebi da sisxlCaqcevebi  Zaladobis seriozul formaze 
miuTiTebs. aseT dros maRalia Sinagani dazianebebis albaToba da amitom aucilebelia 
Sesabamisi gamokvlevebis Catareba.

fizikuri Zaladobis identificirebisas, gansakuTrebiT mniSvnelovania anamnezSi arsebuli 
saeWvo niSnebis gaanalizeba, magaliTad: 

tkenia);

dalurjebebi, nawiburebi, nakawrebi);

ar mogeridoT damatebiTi SekiTxvebis dasma. magaliTad, Tu ori Tvis bavSvs Tavi aqvs 
gatexili, iqneb es sxva ramem gamoiwvia da ara sawolSi kotrialma. 

Zaladobis Sedegad ganviTarebuli fizikuri dazianeba SeiZleba iyos sxvadasxvagvari - 
msubuqi nakawri Tu Calurjeba, motexili Zvlebi, tvinis Seryeva, Sinagani organoebis 
(Tirkmlebis, RviZlis, filtvebis, naRvlis buStis da sxva) dazianeba. Zaladobam SeiZleba 
sikvdilic ki gamoiwvios. 
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araadeqvaturi qcevebi, romlebic ganpirobebulia imiT, rac bavSvma dainaxa an ganicada, 
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samedicino daxmarebisTvis, xSirad - mxolod gareSe pirTa iniciativiT;

bavSvobaSi.
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bavSvze Zaladobis yvelaze xSiri da advilad amosacnobi gamovlinebaa kanis dazianeba. 
Zaladobagancdili bavSvebis 90%-s mxolod zedapiruli dazianebebi aReniSnebaT: 

bavSvze Zaladobis da/an daavadebis gamosavlenad mniSvnelovania samedicino dawesebulebis 
droulad CarTva. 

6.1.1. sisxlCaqcevebi

araZaladobriv sisxlCaqcevebs pirdapiri kavSiri aqvs 5 wlamde bavSvis ganviTarebis 
donesTan. umoZrao  Cvilebis sxeulze arsebuli  sisxlCaqcevebi Zalian iSvaTadaa 
gamowveuli araZaladobrivi mizezebiT.  amitomac  amgvari SemTxvevebi safuZvlianad unda 
iqnes gamokvleuli. biWebs da gogonebs sisxlCaqcevebis arsebobis Tanabari albaToba aqvT. 
sxeulis garkveuli nawilebis dazianeba Zalzed iSviTadaa gamowveuli SemTxveviTobebiT 
(waqceviT da sxva):

     cevebi: majebze, barZayebze, dundulebze, muxlebze, genitaliebze.

mniSvnelovania dazianebebis bavSvis asakTan, ganviTarebis donesTan da istoriasTan 
mimarTebaSi ganxilva.   SemTxveviTi dazianebebi ZiriTadad Tavs iCenen sxeulis wina da 
Zvlovan adgilebSi. yuradReba miaqcieT specifikur dazianebebs, rogoricaa dartymis, 
cemis kvali (qamriT, wkepliT, maTraxiT, joxiT), romelic ZiriTadad rbil qsovilebze 
gvxvdeba.

mniSvnelovania sisxlCaqcevebis xandazmulobis dadgena, Tumca kvlevebma aCvena, rom 
SeuiaraRebeli TvaliT SeuZlebelia sisxlCaqcevis xandazmulobis zustad gansazRvra. 
sizuste damkvirveblis mixedviT varirebs, rogorc dazianebis uSualo naxvisas, agreTve 
fotosuraTebis daTvalierebis dros.

sisxlCaqcevebis SemTxvevaSi aucilebelia ojaxis istoriis codna  hematologiur 
daavadebebTan mimarTebaSi, xolo diferencirebuli diagnozi unda gatardes qvemoT 
CamoTvlis daavadebebTan da mdgomareobebTan. fizikuri Zaladobis dasadgenad da/an sxva 
daavadebebis gamovlenisTvis eqimis CarTva aucilebelia. 
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medikamentebiT;

zogierTi tradicia SesaZloa Zaladobac iyos;

mSoblebma, SesaZloa, Tqvan, rom bavSvs advilad uCndeba “Calurjebebi“, rasac, TavisTavad,  
gansakuTrebuli Rirebuleba ar gaaCnia. roca bavSvi da mSobeli sisxlCaqcevas 
araadekvaturad xsnis, saWiroa misi Semowmeba koagulopaTiur daavadebebze (sisxlis 
Sededebis darRveva). aseve gasaTvliswinebelia, rom koagulopaTiuri  daavadebebi ar 
gamoricxaven sxeulis ganzrax dazianebebs da piriqiT.

6.1.2. nakbenebi

nakbeni  yovelTvis  cxovelis, bavSvis Tu zrdasrulis  mier   miyenebuli  dazianebaa.  
mniSvnelovania nakbenTa Taviseburebebis codna. 

cxovelebi: Sinaur ZaRlebs oTxi gamokveTili eSvi aqvT. isini sigrZiT sakbeC kbilebs 
mniSvnelovnad aRematebian. amitomac ZaRlis nakbeni ZiriTadad eSvebis mier gamowveul 
mrgval an samkuTxa naCxvletebs warmoadgens. amas garda,  kbilebis mier Semowerili forma 
V-s mogvagonebs.

adamianebi: adamianebs ufro mrgvlovani TaRebi aqvT, laTinuri -s msgavsi. 
eSvebic naklebad gamokveTilia da Sesabamisad, nakbenze Tanabrad Cans eSvebisa da sakbeCi 
kbilebis kvali.

bavSvisa da zrdasrulis nakbenebi: bavSvisa da zrdasruli adamianis nakbenebs Soris ar 
aris didi da advilad SesamCnevi gansxvavebebi. amitom xSirad maTi garCeva SeuZlebelic 
kia. mTavari gansxvaveba zomaa.

6.1.3. motexilobebi

bavSvisaTvis Zvlis gatexva did Zalisxmevas saWiroebs. nebismieri motexilobis SemTxveva 
saguldagulod unda iqnes Seswavlili. ZaladobiT gamowveuli motexiloba xSirad 
farulia, gansakuTrebiT xSiria neknebis dazianeba.

rac ufro mcirewlovania bavSvi, miT metia imis albaToba, rom is Zaladobis msxverplia. 
SemTxveviTi motexilobebis 85% xuT welze zemoT bavSvebSi gvxvdeba, ZaladobiT 
gamowveuli motexilobebis 80%-s ki 18 Tvis asakamde bavSvebSi vawydebiT. oTx Tvemde 
asakis bavSvebi, romlebsac motexiloba aReniSnebaT, gansakuTrebiT didi albaTobiT arian 
Zaladobis msxverplni.
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beWis Zvlis motexiloba: beWis spiraluri motexilobebi ar aris xSiri da metwilad 
ZaladobasTanaa mWidrod dakavSirebuli. mxris Zvlis nebismieri motexiloba, mxris 
sartylis garda,  bavSvze ganxorcielebul Zaladobaze eWvis safuZvelia.

mravlobiTi motexilobebi  ufro metad Zaladobis msxverplebSi gvxvdeba. 

neknebi: Tu bavSvs ar aqvs Zvlis daavadeba an ar aqvs gadatanili travma (magaliTad,  
avtosagzao SemTxveva), maSin, didi albaTobiT, gatexili neknebi gadatanil Zaladobaze 
miuTiTeben, gansakuTrebiT, patara bavSvebis SemTxvevaSi, is  yvelaze xSirad njRrevasTanaa 
dakavSirebuli.

barZayis motexiloba, rogoric ar unda iyos is; gansakuTrebiT yuradsaRebia barZayis 
motexiloba bavSvebSi, romlebic damoukideblad ar gadaadgildebian. mas Semdeg, rac bavSvs 
siaruli SeuZlia, man sirbilis dros dacemiT SeiZleba miiRos spiraluri motexiloba. 
metad gavrcelebulia barZayis Zvlis ganivi motexilobebi, romelic  rogorc SemTxveviTi, 
ise  Zaladobrivi gziT miRebuli travmebis dros viTardeba.

xerxemlis dazianebebi: gansakuTrebiT kisris, gulmkerdis  an  welis  midamoSi. aucilebelia 
mTliani xerxemlis suraTis  naxva. mas xSirad axlavs Tavis dazianeba. dazianebebi kisris 
areSi  bavSvis Zlieri SenjRrevis Sedegad Cndeba.

Zvlis Tavis (metafizis) motexiloba:   es SedarebiT iSviaTi motexilobaa. axalSobil bavSvebSi 
is SeiZleba dakavSirebuli iyos dabadebis dros miRebul travmasTan, fizioTerapiasTan 
an deformorebuli terfebis  “kastigTan“, SedarebiT mozrdil bavSvebSi ki is didi 
albaTobiT Zaladobaze miuTiTebs. 

Tavis qalas motexiloba: rogorc nebismieri sxva motexiloba, esec moiTxovs   Zalas. 
Txemis  Zvlis xazovani  dazianeba yvelaze xSiria. is  SeiZleba iyos rogorc SemTxveviTi, 
ise  ara SemTxveviTi  motexiloba.

xSirad, mxolod bavSvis sruli gamokvlevis Semdeg dgindeba Zvlebis motexilobis faqtebi. 
Zvlebis Sezrdis stadiebis mixedviT SeiZleba ganisazRvros, Tu rodis miiRo bavSvma 
travma. Sexorcebis sxvadasxva stadiaze arsebuli motexilobebi bavSvze Zaladobis erT-
erTi niSania.

mniSvnelovania  yuradRebiT Seswavla da masSi 
arsebuli iseTi faqtorebis gaTvaliswineba,  rogoricaa: 

yovelives? ra gavlena iqonia aman bavSvze? Tu daeca, saidan da ra zedapirze?

da  policiis CarTviT?
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gamokvlevebi, romlebic tardeba Zaladobis, daavadebis an sxva mdgomareobebis 
diferencirebisTvis:

warmoadgens. mxolod rentgenografiulma kvlevam, SesaZloa ar asaxos   realuri
suraTi, Sesabamisad xSir SemTxvevebSi saWiroa rentgenografiisaa da skanirebis
kombinireba;

bavSvebSi - rekomendirebulia ConCxis sruli gamokvleva.

yovel Cvils, miuxedavad imisa, aReniSneba Tu ara mas nevrologiuri simptomebi.
gaxsovdeT, kompiuteruli tomografiiT ar gamoCndeba Tavis qalis motexiloba.

6.1.4. muclis Rrus (intra-abdominaluri)  dazianebebi

muclis Rrus (intra-abdominaluri) dazianebebi sakmaod iSviaTia. yvelaze xSirad is sam 
wlamde bavSvebSi gvxvdeba. intra-abdominalur dazianebebs sikvdilis maRali maCvenebeli 
aqvs, gansakuTrebiT maSin, roca diagnozi dagvianebiTaa dasmuli.   rogorc irkveva,  RviZli 
yvelaze xSirad dazianebadi organoa.  Tumca nebismieri sxva organoc SeiZleba daziandes, 
gavrcelebulia muclis Rrus organoebidan wvrili nawlavis dazianeba. gansakuTrebiT 
xSiria iseT bavSvebSi, romlebzec Zaladobdnen, an romlebic raime ubedur SemTxvevaSi 
moyvnen (avtosagzao SemTxveva, dacema).  intra-abdominaluri dazianebebis  niSnebia:

tkivili, sefsisi;

aReniSneba garegani sisxlCaqcevebi;

gamokvlevebi, romlebic unda Catardes

eqimis mier gasinjva - daTvaliereba,
laboratoriuli gamokvleva

    sisxlis, Sardis analizi da sxva kvlevebi);

    kompiuteruli tomografia - gansakuTrebiT zustia muclis Rrus dazianebebis 
    aRmoCenisaTvis; 

    SesaZloa ultrasonografiis gamoyeneba; 

    gulmkerdis rentgeni dazianeb

    muclisa da gulmkerdis rentgeni (horizontaluri da vertikaluri) siTxisa da 
airebis donis gansazRvrisaTvis;

aris SemTxvevebi, rodesac, miuxedavad dazianebis arsebobisa, rentgenis suraTze 
dazianebuli kerebi ar Cans.
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beWis Zvlis motexiloba: beWis spiraluri motexilobebi ar aris xSiri da metwilad 
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Zvlebis Sezrdis stadiebis mixedviT SeiZleba ganisazRvros, Tu rodis miiRo bavSvma 
travma. Sexorcebis sxvadasxva stadiaze arsebuli motexilobebi bavSvze Zaladobis erT-
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mniSvnelovania  yuradRebiT Seswavla da masSi 
arsebuli iseTi faqtorebis gaTvaliswineba,  rogoricaa: 

yovelives? ra gavlena iqonia aman bavSvze? Tu daeca, saidan da ra zedapirze?
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6.1. 5. siTburi dazianebebi

damwvrobebi da nafufqebi sakmaod gavrcelebuli dazianebebia. maTi umravlesoba ganzrax 
araa miyenebuli da gamowveulia mSoblis uyuradRebobiT, xandaxan ugulebelyofiTac ki. 
SedarebiT iSviaTia ZaladobiT gamowveuli damwvrobebi. gansakuTrebiT mZime SemTxvevebSi,  
srulfasovani reabilitaciisTvis aucilebelia rekonstruqciuli qirurgiis gamoyeneba. 
SemTxveviTi damwvrobebi da dafufqvebi metwilad skolamdeli asakis bavSvebSi gvxvdeba.

dafufqvebi:  siTburi dazianebebis 70% cxeli siTxeebiTa gamowveuli. riskis jgufSi 
gansakuTrebiT patara bavSvebi arian, - isini xSirad miiltvian cxeli siTxiT savse 
WurWlisaken, rac zogjer kargad ar sruldeba. bavSvi SeiZleba daifufqos onkanis 
mduRare wyliTac. 

damwvrobebi: damwvroba SeiZleba gamoiwvios Sexebam gamaTbobelTan, cecxlTan, 
nakverCxalTan, uTosTan, asanTTan, sigaretTan, sanTelTan an nebismieri sxva cxeli 
zedapiris mqone saganTan. SesaZloa mzis damwvrobac.

siTburi dazianebebis suraTi

Zaladobisa da siTburi dazianebis dakavSireba xSirad sakmaod rTulia. swored amitom 
bevri SemTxveva Seutyobinebeli rCeba, gansakuTrebiT maSin, roca bavSvs sxva tipis 
dazianebebi ar aReniSneba. am problemis martivi gadaWris da mzamzareuli gza ar arsebobs. 
gadamwyveti faqtori eqimis gamocdilebaa. 

ZaladobiT miyenebul damwvrobaze SeiZleba miuTiTebdes:

diferenc reba daavadebasa da Zaladobas Soris

gamoiwvios damwvrobis msgavsi gaRizianeba;

ara SemTxveviTi dazianebi, rogorc wesi, gvxvdeba:

    terfebsa da mtevnebze;

    fexebsa da dundulebze;

    saxeze.

niSnebi, romlebic Zaladobriv qmedebebze miuTiTeben: 

sazRvrebiT;
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6.1.6 sxva araSemTxveviTi dazianebebi

fizikuri Zaladobisas vawydebiT Semdeg dazianebebsac:

gamoyenebiT gamowveuli dazianebebi;

mSobelTa monayolze. rogorc wesi, SemTxveviT daxrCobebi gvxvdeba 8 - dan 24 Tvem- 
       de asakis bavSvebSi. ufros bavSvebSi es SeiZleba miuTiTebdes Zaladobaze an epilef- 
     siaze (mozrdil bavSvebSi).

6.2. bavSvze seqsualuri Zaladoba 

xSirad seqsualuri Zaladoba sxva tipis ZaladobebTanaa dakavSirebuli. seqsualur 
ZaladobasTan gamklavebaSi TanamSromloba umniSvnelovanesia. am tipis Zaladobis 
arsebobisas aucilebelia samedicino eqspertis da/an eqimis adreuli CarTva. 

seqsualuri Zaladoba bavSvze sxvadasxva gziT SeiZleba gamovlindes: momxdari zogjer 
gasaubrebis dros SeiZleba amotivtivdes, zogjer eqimis mier gasinjvis dros. moZalades 
bavSvTan specifikuri urTierToba aqvs - is SeiZleba eferebodes da emuqrebodes. amitomac 
bavSvis mier Zaladobis gamoaSkaraveba iSviaTia, gansakuTrebiT urTierTobis adreul 
etapze. seqsualuri Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia istoriis, bavSvis qcevisa da 
fizikuri niSnebis  erTmaneTTan dakavSireba.

6.2.1. niSnebi da simptomebi romlebic bavSvze seqsualuri Zaladobis eWvs badebs:

a). vaginaluri sisxldena – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:

travma:

naadrevi momwifebuloba.

iSviaTi anatomiuri anomalia – hemangioma

b). reqtaluri sisxldena  – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:
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naxeTqebi, romelTa mizezi SeiZleba iyos Zlieri yabzoba, nawlavis anTebiTi 
daavadeba an Zaladoba; 

yabzoba, nawlavis anTebiTi daavadeba;

infeqciuri diarea;

polipi (iSviaTia).

g). vulvovaginiti  – savaraudo mizezi SeiZleba 
iyos:

gadametebuli masturbacia (sajaro, xelisSemSleli) rogorc wesi, masturbacia
sxeuls ar azianebs.

     basTan iyos dakavSirebuli. bavSvi gadamisamarTebuli unda iqnas sasamarTlo-same- 
     dicino SefasebisTvis.

d). enurezi :

SesaZloa fizikur mizezebTan dakavSireba, Tumca, rogorc wesi,  fsiqologiuri/
qceviTi faqtorebiTaa gamowveuli. diferencialuri diagnozis dasmisas seqsualuri
Zaladoba gaTvaliswinebuli unda iyos.

      mebs. romlebic, SesaZloa, seqsualuri ZaladobiT iyos gamowveuli.

e). qceviTi gamovlinebebi:

dasaxiCreba, momatebuli agresia, seqsualuri qceva, fsiqomotoruli darRvevebi.

CamorCena, SfoTva, gazrdili mijaWvuloba). Tu bavSvis Secvlili qcevis ukan aSka-
      ra mizezi ar dgas, sakiTxi safuZvlianad unda iyos Seswavlili.

v). garkveuli diagnostikuri  gamovlinebebi:

daavadebis da Zaladobis diferencireba

rogorc nebismieri sxva SemTxvevaSi, mniSvnelovania istoriis gaTvaliswineba. yuradReba 
miaqcieT Semdeg faqtorebs:
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aucilebelia samarTaldamcavi sistemis CarTva, rasac aucileblad mohyveba bavSvis
gamokiTxva/dakiTxva;

mxolod arsebiTi detalebi unda iqnes dazustebuli;

ilaparakos. ar dasvaT pirdapiri an Camagonebeli kiTxvebi da sityvasityviT CaiwereT
rogorc kiTxvebi, agreTve pasuxebic. yvelaferi, rasac bavSvi ityvis, SesaZloa,
gamoyenebul iqnas, rogorc samxili sasamarTloSi. miRebuli informacia SesaZloa
arasando gaxdes  miRebuli iseTi SekiTxviT, romelic Tavad Seicavs pasuxs an
miRebulia pirdapiri kiTxvebis dasmiT.

rodis unda Semowmdes bavSvis genitaliebi da anusi

situaciebSi is aucilebeli proceduracaa (magaliTad,  SardsawveTi gzis
infeqciis, enkoprezis, abdominaluri tkivilis, meqanikuri dazianebis dros).

sertificirebulma specialistma Caataros (sasurvelia gamocdileba seqsualur
Zaladobis sakiTxebSi), mniSvnelovania kolposkopia

 da kvlevis Sedegebis fotodokumentireba.
mniSvnelovania sqesobrivi gziT gadamdebi infeqciebis testireba - STI testi.

gamokvlevis meTodologia

rodesac arsebobs eWvi Zaladobaze, gamokvlevas atarebs Sesabamisi sertificirebuli 
specialisti. savaldebuloa, gamokvlevis dawyebamde bavSvisa da mSoblisagan/meurvisgan 
Tanxmobis miReba. gamokvlevis Catarebis meTodologia Semdegia:

taluri kvleva. saqalwule apkis kvleva sxva teqnikebis gamoyenebiT xdeba: magaliTad,
folis kaTeteris gamoyenebiT da sxva.

nimuSis asaRebad (sasamarTlo eqspertiza da sqesobrivad gadamdebi daavadebebis
testireba) gamoiyeneba sarke (mwvave dazianebebis arsebobis SemTxvevaSi proqtoskopi
naklebad diskomfortulia);

gafarToeba, SesaZloa, seqsualur Zaladobaze miuTiTebdes, Tumca, diagnozis
dasmis erTaderTi safuZveli ver iqneba.

mniSvnelovania bavSvis stomatologiuri daTvaliereba. yuradReba unda gamaxvildes 
kbilebis arqonaze, travmirebuli kbilebis arsebobaze, agreTve, piris RruSi rbili 
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qsovilebis dazianebaze. wina kbilebis arqona SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze 
oraluri sqesobrivi aqtis formiT. 

enisqveSa areSi sisxldena, SesaZloa, qveda ybis motexilobis Sedegi iyos. sisxlCaqcevebi 
rbil da magar sasaze SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze oraluri sqesobrivi 
aqtis formiT. 

mtkicebulebis Segroveba

mtkicebulebis Segro ebis sakiTxebSi kargad unda iyos gacnobierebuli yvela 
speci liasti, romelic bavSvze Zaladobis sakiTxebs exeba, maT Soris socialuri 
muSaki, miuxedavad imisa, mtkicebulebis Segroveba misi pirdapiri movaleba aris Tu ara.

iyos  Semgrovebeli, pacienti, TariRi, xelmowera da sxva informacia.

(gadamtani, laboratoriis mkvlevari).

SemTxvevidan 24 saaTis ganmavlobaSi;

pirdapiri mtkicebulebiTi mniSvnelobis nimuSebi: 

ucxo sxeuli an sxva organuli nivTierebis narCenebi;
laqa;
sisxli da Sardi narkotikze, alkoholze da sxva nivTierebebi;
anogenitaluri nacxi  spermisa da dnm-s Sesaswavlad.
gaurecxavi tansacmeli, TeTreuli, nebismieri sagani, romelsac, SesaZloa,
SemTxvevasTan kavSiri hqondes;

drois limiti mtkicebulebis mosapoveblad

seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi, yovelTvis aucilebelia sasamarTlo samedicino 
eqspertizis Catareba, Tumca, SedarebiT iSviaTia SemTxvevebi, rodesac msxverplis 
sasamarTlo-samedicino gamokvleva SemTxvevidan ramdenime saaTSi xdeba (dagvianebuli 
gamovlena, gawelili procedurebi da sxva). amitom, kargia, rodesac samedicino gamokvlevas 

adgili spermatozoidi sperma

vagina

anusi

piris Rru

tansacmeli/sawolis
TeTreuli

6 dRe

3 dRe

12–14 saaTi 
garecxvamde

12–18 saaTi

3 saaTi

–
garecxvamde
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atareben kargad momzadebuli specialistebi da arsebobs Sesabamisi teqnikuri garemo. 

seqsualuri ZaladobiT gamowveuli daavadebebis prevencia da marTva

daniSvna  da profilaqtikuri antibiotikebis gamowera sqesobrivi gziT gadamdebi
daavadebebis aRmoCenis SemTxvevaSi;.

gacdena, ugulebelyofa, problemuri urTierToba, ganviTarebaSi CamorCena,
infeqciebi, imunizacia, narkotikebisa da alkoholis Warbi moxmareba);

mSobelTan/mzrunvelTan da bavSvTan erTad. rCevisTvis mimarTeT virusologs da
ganaxorcieleT Sesabamisi gamokvleva da marTva.

6.3. emociuri Zaladoba

socialuri muSakisTvis yvelaze rTuli, albaT, emociuri Zaladobis aRmoCenaa.  
mniSvnelovania fsiqologebis CarTva. emociur Zaladobas xSirad fsiqologiur 
Zaladobasac uwodeben. 

emociuri Zaladoba erT-erTi yvelaze meti zianis momtani  formaa da mas TiTqmis 
yovelTvis  Tan axlavs Zaladobis sxva formebic. is Tavis TavSi moicavs ganuwyvetliv 
kritikas, yvelafris bavSvisTvis dabralebas, damcirebas, daSinebas, dacinvas, izolirebas. 
emociuri Zaladoba ufro metad zogad, gangrZobiT damokidebulebas Seexeba, vidre 
konkretul SemTxvevas.  emociuri Zaladoba mniSvnelovan zians ayenebs bavSvis mentalur 
da fizikur janmrTelobas, aferxebs mis ganviTarebas.

emociuri Zaladobis gamomwvevi mizezi SeiZleba iyos:

Zaladoba ojaxSi.

depresia, sxva fsiqikuri Tu fizikuri problemebi.

simptomebi da niSnebi, romlebic, SesaZloa (magram araa aucilebeli),  miuTiTebdnen emociur 
Zaladobaze:

1. Cvilebi:
kvebasTan dakavSirebuli problemebi, tirili, cudi Zili,  Seferxeba ganviTarebaSi.
advilad gaRizianebadoba, apaTiuroba.
SesaZloa, daaxasiaTon, rogorc “rTuli bavSvi“, “TiTqos Cemi araa“, “ar vuyvarvar“,
“ganebivrebulia“, “msunagia“ da ase Semdeg.

2. skolamdeli bavSvebi: qanqarisebri moZraoba, Tavis dartyma kedelze, iatakze, cudi
xasiaTi, agresiuloba. qcevis tipi apaTiuridan zeaqtiurobamde; Seferxeba
ganviTarebaSi, gansakuTrebiT lingvistur da socialur aspeqtebSi.

3. skolis moswavleebi: Sardis Seukavebloba, sirTuleebi adamianebTan urTerTobaSi,
cudi niSnebi, gacdenebi skolaSi, antisocialuri qceva. SiSi, usiyvarulobisa da
martoobis gancdebi.
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muSaki, miuxedavad imisa, mtkicebulebis Segroveba misi pirdapiri movaleba aris Tu ara.

iyos  Semgrovebeli, pacienti, TariRi, xelmowera da sxva informacia.

(gadamtani, laboratoriis mkvlevari).

SemTxvevidan 24 saaTis ganmavlobaSi;

pirdapiri mtkicebulebiTi mniSvnelobis nimuSebi: 

ucxo sxeuli an sxva organuli nivTierebis narCenebi;
laqa;
sisxli da Sardi narkotikze, alkoholze da sxva nivTierebebi;
anogenitaluri nacxi  spermisa da dnm-s Sesaswavlad.
gaurecxavi tansacmeli, TeTreuli, nebismieri sagani, romelsac, SesaZloa,
SemTxvevasTan kavSiri hqondes;

drois limiti mtkicebulebis mosapoveblad

seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi, yovelTvis aucilebelia sasamarTlo samedicino 
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sasamarTlo-samedicino gamokvleva SemTxvevidan ramdenime saaTSi xdeba (dagvianebuli 
gamovlena, gawelili procedurebi da sxva). amitom, kargia, rodesac samedicino gamokvlevas 
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–
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4. mozardebi: depresia, sxeulis dazianeba, narkotikebisa Tu alkoholis Warbi
moxmareba, kvebiTi darRvevebi, dabali TviTSefaseba, agresiuloba da asocialuri
qceva;

damatebiTi niSnebi fizikuri gamokvlevisas

alersianoba, apaTiuroba da ase Semdeg.

destruqciuloba, zedmetad megobruloba da ase Semdeg.

emociuri Zaladobis sami mniSvnelovani faqtori

kvlevam aCvena, rom arsebobs emociuri Zaladobis ganmapirobebeli sami faqtori, romelTac  
saTanado yuradReba unda mieqces:

azartuli TamaSebi, alkoholisa Tu narkotikebis moxmarebasTan da ojaxSi
ZaladobasTan)

TiToeuli maTgani SesaZloa miuTiTebdes emociur Zaladobaze da saWiroebs Seswavlas.

emociuri Zaladobisa da ugulebelyofis kategoriebi

simwvave

emociuri Zaladobis simZimis Sefasebisas mniSvnelovnia mTeli rigi faqtorebis 
gaTvaliswineba, maT Sorisaa bavSvis asaki, Zaladobis xangrZlivoba, sixSire da bavSvis 
fsiqikuri adekvaturoba. gaiTvaliswineT, rom bavSvis didi asaki SeiZleba miuTiTebdes 
mxolod gvian aRmoCenaze da ara Zaladobrivi urTierTobis gvian dawyebaze.

emociuri Zaladobis SemTxvevaSi:

1. yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi, TiToeuli done yuradsaRebia;

2. gansazRvreT Zaladobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia
gaiareT;

3. mimarTeT bavSvTa dacvis samsaxurebs da gauziareT Tqvens xelT arsebuli informa-
cia.
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6.4. ugulebelyofa

nebismieri adamianis, profesionalis, romelsac bavSvTan Sexeba aqvs, pasuxismgeblobaa 
ugulebelyofis Tu sxva arasaTanado mopyrobis aRmoCena da Sesabamisi reagireba. 
socialur muSakis roli Seucvleli da mniSvnelovania bavSvis ugulebelyofis gamovlenasa 
da saTanado daxmarebis aRmoCenaSi.

6.4.1. ugulebelyofis formebi:

1. bavSvis fizikuri saWiroebebis ugulebelyofa (kveba, higiena, Cacma);

2. bavSvis samedicino saWiroebebis ugulebelyofa;

3. bavSvis sasicocxlo pirobebis ugulebelyofa (uyuradRebod datoveba, usafrTxoebis 
ugulebelyofa);

4. bavSvis inteleqtualuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad: bavSvi ver iRebs
saTanado ganaTlebas);

5. bavSvis socialuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad, bavSvs ar eZleva
TanatolebTan urTierTobis saSualeba).

rogorc wesi, ugulebelyofa qronikulia, Tumca is SeiZleba epizoduric iyos. amgvari 
SemTxvevebi xSiradaa dakavSirebuli  ojaxSi momxdar moulodnel cvlilebebTan Tu 
sirTuleebTan, magaliTad rogoricaa ganSoreba, depresia Tu sxva. mniSvnelovania imis 
gaTvalisiwineba, rom SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi gansakuTrebiT advilad 
SeiZleba gaxdnen ugulebelyofis msxverplni. rogorc wesi, ugulebelyofa siRaribesTanaa 
dakavSirebuli, Tumca mas SeiZleba SeZlebul ojaxebSic wavawydeT. 

6.4.2. ugulebelyofis niSnebi:

1. xSiri travmebi;.

2. acrebisadmi araTanmimdevruli damokidebuleba (argamocxadeba, xSiri dagvianeba da
ase Semdeg);

3. uyuradRebod datovebuli janmrTelobis problemebi;

4. zrunvis nakleboba (magaliTad, amindis Seusabamo Cacmuloba, dasvrili tansacmeli,
suni, daubaneli da sxva).

ugulebelyofili bavSvebi SesaZloa:

iyvnen arajansaR kvebiT reJimSi - maTi dieta iyos nakluli, an daubalansebeli;

iyvnen gadaxurebuli an civebi - SeamowmeT xelebi/fexebi sicivisgan miyenebul
dazianebebze, an, SesaZloa, bavSvebi amindis Sesabamisad ar iyvnen Cacmulebi

iyvnen uyuradRebobisagan fizikurad dazaralebulni - bavSvs Tavs daesxnen, avariaSi
moxvda, moiwamla;

iyvnen ganviTarebaSi Seferxebulni da iyvnen swavlaSi CamorCenilebi;

gamoirCeodnen rTuli an problematuri qceviT.

qronikuli daavadebebis da   bavSvebi gansakuTrebuli 
riskis qveS arian. es riski dakavSirebulia cud sacxovrebel pirobebTan, cud 
samedicino pirobebTan, ojaxur garemosTan da sazogadoebis damokidebulebasTan. bavSvis 
aRzrdasa da 
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zrunvasTan dakavSirebul sakiTxebs ver umklavdebian mSoblebi/mzrunvelebi, romelTac 
Tavad aqvT sxvadasxva saxis problemebi:

Zaladoba ojaxSi;

;

narkotikebisa da alkoholis moxmareba;

qronikuli daavadeba;

SemecnebiTi problemebi (disleqsia, diskalkulia);

fsiqikuri problemebi;

umuSevroba da siRaribe;

usaxlkaroba;

axalgazrda, martoxela mSobeli.

6.4.3. ugulebelyofis SemTxvevebis gamovlena

a). istoria

SeafaseT mSoblis codna - darwmundiT, rom mSobels/mzrunvels esmis Tu ras
niSnavs bavSvis janmrTeloba, ganviTareba da  saWiroebebi;.

ojaxuri da socialuri garemo – daadgineT, ra tipis resursebi (fuladi Tu sxva)
aqvs mSobels/mzrunvels da ra raodenobiT xmardeba bavSvs. SeafaseT mSoblebis
pirovnuli, socialuri, finansuri resursebi, janmrTeloba, mxardamWerTa qseli
(formaluri da araformaluri) da maTi xelmisawvdomoba bavSvisTvis: fizikurad
da emociurad;

bavSvisadmi damokidebuleba - ganixileT  arsebuli urTierTobebi,  yuradReba
miaqcieT ojaxis wevrebisa da bavSvis urTierTobas, iyo Tu ara bavSvi dagegmili/
sasurveli, ojaxis wevrebis damokidebulebas ojaxis sxva bavSvebTan, aris Tu ara
bavSvi sasurveli sqesis. xom ar aris bavSvi ugulebelyofis riskis qveS (qronikuli
daavadeba, SezRuduli SesaZleblobebi)?

b). bavSvis janmrTeloba - SeiswavleT bavSvis janmrTeloba, ganviTarebis done, qceva, 
janmrTelobis Zveli problemebi, ubeduri SemTxvevebi da ase Semdeg.

mSoblis problematika - narkomoxmareba, azartuli TamaSebi da sxva;

ganixileT, aqvs  Tu ara mSobels/mzrunvels unari, motivacia da SesaZlebloba
daakmayofilos bavSvis saWiroebebi.

g). gamokvleva

Sexvedris ganmavlobaSi daakvirdiT bavSvisa da mSoblis/mzrunvelis urTierTobas;

mSobeli/mzrunveli:

iCens Tu ara yuradRebas bavSvisadmi? rogor akontrolebs?
rogori urTierToba aqvs bavSvTan?
aris Tu ara fokusirebuli bavSvze da icis bavSvis saWiroebebi?
Tavisi interesebi ufro mniSvnelovania misTvis, vidre bavSvis?

bavSvi:
daakvirdiT, rogori damokidebuleba aqvs bavSvs didebTan, da-ZmasTan. daakvirdiT
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bavSvis qcevas;

daakvirdiT bavSvis ganviTarebis dones (lingvisturi, socialuri, motoruli) da
fizikur kondiciebs (WuWyiani frCxilebi, gamonayari, mouvleli kani da ase Semdeg);

daakvirdiT anemiis (rkinis deficiti) niSnebs - mag. fermkrTali kani;

daakvirdiT, Seesabameba Tu ara garemo bavSvis saWiroebebs

d). Semdgomi nabijebi

yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi;

gansazRvreT mdgomareobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia 
gaiareT;

SeimuSaveT intervenciis gegma.

6.5. gamogonili da Cagonebuli daavadebebi

(miunhauzenis sindromi)

miunhauzenis sindromi Zaladobis formaa da ara daavadeba.  es sindromi ar gamoricxavs 
sxva tipis Zaladobis arsebobas. miunhauzenis sindromis gamomwvevi mizezi, rogorc wesi, 
mSobeli an mzrunvelia, romelsac aqvs fsiqikuri problemebi da eZebs daavadebas sxva 
adamianSi. ZiriTadad, es sxva adamiani bavSvia. 

xSirad mSoblis an mzrunvelis mizani yuradRebis mipyrobaa. miunhauzenis sindromi 
SeiZleba sxvadasxvagvarad gamovlindes da mZime Sedegebamde mivides, rogoricaa bavSvis 
ganzrax mowamvla, daxrCoba da sxva.

6.5.1. gamovlineba

warmoSoba);

wyvets xvelebas);

substancia - metadoni, marili).

Tqven winaSe SeiZleba miunhauzenis sindromi iyos, roca:
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ZiriTadad, miunhauzenis sindromze eWvi pediatrs ebadeba. miunhauzenis sindromis 
gamovlena socialur muSakebsac SeuZliaT. swored amitomaa bavSvisa da ojaxis istoriis 
detaluri Seswavla mniSvnelovani. am formis Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia 
monayolis qronologiurad dalageba da Segrovebuli informaciis detaluri analizi.

6.5.2. reagireba 

specialistTa rolebi:

unda ga analizon xelT arsebuli informacia mSoblebis Sesaxeb da 
Seecadon, rom pirvel adgilze bavSvis usafrTxoeba daayenon da ara 
mSoblebisadmi piradi damokidebuleba;

Cagonebuli daavadebebis gamovlenaSi - aris Tu ara esa Tu is janmrTelobis
problema, Tu mogonili an gamowveulia sxva qmedebebiT;

Sesafaseblad;

gamogonil-Cagonebul daavadebebze reagirebis mTavari principia bavSvis usafrTxoebis 
uzrunvelyofa:

qmedebiT bavSvi, SesaZloa, safrTxis qveS aRmoCndes. yvela faqtori gaiTvaliswineT
da mxolod amis Semdeg ganixileT Seqmnili situacia mSoblebTan. gaxsovdeT, bavSvis
usafrTxoeba mTavaria;

sindromis dadasturebas, Tu fiqrobT, rom bavSvis sicocxles da keTildReobas
safrTxe emuqreba;

iyos eWviT, rom bavSvis keTildReoba safrTxeSia da ara imiT, rom miunhauzenis
sindromi dadasturda;

arsebobas.
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Tavi 7. 

bavSvze seqsualuri Zaladobis ZiriTadi sakiTxebi

7.1. ra aris seqsualuri Zaladoba bavSvze? 

bavSvis gamoyeneba seqsualuri moTxovnilebebis dasakmayofileblad da/an gamorCenis 
mizniT, rac moicavs: seqsualuri metyvelebiT Tu SeniSvnebiT devnas, seqsualur garyvnas, 
erotiul alerss, bavSvisTvis pornografiuli suraTebis gadaRebas, seqsualuri Sinaarsis 
filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis daTvalierebis nebarTvas an xelSewyobas,  
gaupatiurebas an gaupatiurebis mcdelobas, sasqeso organoebis demonstrirebas, Ria 
saubrebs seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis gaRviZebis mizniT, sisxlis 
aRrevas (incesti), sxeuliT vaWrobis iZulebas da sxva.

bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba qmedebaTa farTo speqtrs moicavs. seqsualuri 
Zaladobis SemTxvevaSi mniSvneloba ara aqvs imas, bavSvis TanxmobiT moxda es Tu ara. 
mozrdils, jer erTi, iolad SeuZlia bavSvze zegavlenis moxdena, da meore, bavSvs ar 
SeuZlia am qmedebaTa mniSvnelobis gageba, maTi Sefaseba. garda amisa, moZalade Tavisi 
miznis misaRwevad xSirad mimarTavs muqaras an SantaJs. bavSvisTvis yvelaze mZime 
fsiqologiuri travmaa. 

seqsualuri Zaladoba SeiZleba moxdes ojaxs gareT an ojaxSi.  Zaladobis msxverpli 
SeiZleba gaxdes nebismieri asakis bavSvi, rogorc gogona, aseve biWi. xSir SemTxvevebSi  
ojaxs gareT seqsualuri Zaladoba gaupatiurebis saxiT xdeba, fizikuri TavdasxmiTa 
da muqariT. amgvari Zaladobis msxverpli umetesad mozardebi arian. ojaxSi seqsualur 
Zaladobas qronikuli xasiaTi aqvs, zogjer wlebis manZilze grZeldeba, bavSvis CaTreva 
am qmedebebSi TandaTanobiT xdeba, msxverpli ufro mcire asakisaa, vidre ojaxs gareT 
Zaladobis SemTxvevaSi. 

7.2.  mcdari warmodgenebi da faqtebi bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

mcdari warmodgenebi: bavSvebi tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba seqsualuri 
Zaladoba.

faqtebi: bavSvebi iSviaTad tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba Zaladoba. 
ufro piriqiT, maT SeiZleba Seamciron Zaladobis buneba da xarisxi, radgan eSiniaT 
moZaladisa da agreTve SiSoben, rom maT ver gaugeben an daadanaSauleben. 

mcdari warmodgenebi:  bavSvebi TviTon arian macduneblebi mozrdilisa da bavSvis 
seqsualur urTierTobebSi.

faqtebi: bavSvebs, iseve rogorc yvela sxva cocxal arsebas, axasiaTebT seqsualuri 
gancdebi, magram maT jer ar aqvT codna da gamocdileba imisaTvis, rom TanatolTa wris 
gareT seqsualuri gamocdilebis inicireba moaxdinon. mozrdil adamianebs aqvT aseTi 
codna da gamocdileba. isini acnobiereben, rom seqsualuri qmedebebiT eqspluatacias 
uweven da zians ayeneben bavSvs.

mcdari warmodgenebi:  bavSvis mimarT seqsualur Zaladobas umeteswilad bavSvisTvis 
ucxo, ucnobi adamianebi axorcieleben.

faqtebi:  xSir SemTxvevaSi (SemTxvevaTa 75-90%) bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
axorcieleben adamianebi, romlebsac bavSvebi kargad icnoben da romlebsac endobian. 
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mcdari warmodgenebi:   seqsualuri Zaladoba mxolod erTxel xdeba.

faqtebi:  xSirad bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba xangrZlivad mimdinare procesia, 
romlis drosac moZalade sargeblobs bavSvTan damyarebuli axlo urTierTobiT, bavSvis 
ndobiT. xSirad uSualod seqsualur qmedebebSi bavSvis CarTvas win uswrebs seqsualuri 
elferis xangrZlivi “mosamzadebeli” periodi.

mcdari warmodgenebi:  seqsualuri Zaladoba iwyeba pubertatul (mozardobis) asakSi.
 seqsualuri Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes, roca bavSvi jer kidev Cvilobis 

asakSia. skolamdeli asakis bavSvebi iTvlebian maRali riskis jgufad. yvelaze xSirad 
Zaladobas ganicdian 6-dan 11 wlamde asakis bavSvebi.

mcdari warmodgenebi:  bavSvs azianebs mxolod sqesobrivi aqti.

faqtebi: bavSvisTvis matravmirebelia seqsualuri Zaladobis nebismieri forma. seqsualuri 
ZaladobiT miyenebuli ziani emociuri bunebisaa da momdinareobs imedgacruebis, Ralatis, 
izolaciis, sircxvilis, SfoTvis da bavSvobis dakargvis gancdebidan, romlebsac bavSvi 
grZnobs da mas mozrdil cxovrebaSic gahyveba.

7.3. bavSvis bunebrivi da problemuri seqsualuri qcevebi

aucilebelia, calke ganvixiloT bavSvebis seqsualuri TamaSebis mniSvneloba SesaZlo 
seqsualuri Zaladobis SefasebiT. rodesac patara bavSvebi seqsualurad iqcevian, zogjer 
Znelia ganvasxvavoT bunebrivi da jansaRi qceva iseTi qcevisagan, romelic saxifaTo 
signals warmoadgens da bavSvis mier gancdili qaosis Sesaxeb gvamcnobs. amitom bavSvebTan 
momuSave profesionalebs unda SeeZloT  erTmaneTisgan ganasxvavon bavSvis bunebrivi da 
problemuri seqsualuri qcevebi. 

bunebrivi da jansaRi seqsualuri qceva - es aris gamokvlevaze, informaciis Segrovebaze 
mimarTuli qceva. esaa qceva, roca bavSvebi ikvleven erTmaneTis sxeulebs, aTvaliereben, 
exebian (magaliTad, eqimobanas TamaSisas), an ikvleven, ecnobian sqesis rolebsa da qcevebs 
(mag., saxlobanas TamaSisas). 

7.3.1. bunebrivi da jansaRi seqsualuri qcevis niSnebi:

ganviTarebis donis mqone bavSvebi.

atareben erTad (isini SeiZleba iyvnen megobrebi, Zmebi, debi), erTad TamaSoben
sxvadasxva TamaSebs da axorcieleben sxvadasxva gamokvlevebs, maT Soris sqesisac;

ara erTaderTi variantia. amasTan, SezRudulia droSi.

sircxvilsa da Sewuxebas.

seqsualur qmedebebs wyveten. es imitom xdeba, rom bunebrivi, jansaRi seqsualuri
qcevisas travmis gaTamaSeba ar xdeba.

axsnas, ras da ratom akeTebda (mag., “eqimobanas” vTamaSobT”).
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7.3.2. seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis qceviTi niSnebi

zogadad, seqsualuri Zaladoba uSualod arRvevs “sxeulis sazRvrebs”. amitom misi 
Sedegebi „sxeulis qcevaSi“ Cans. zogierTi bavSvi sakuTar sxeuls gansakuTrebulad malavs 
da nebismier kontaqts gaurbis. zogi piriqiT, sakuTari sxeulis demonstrirebas Riad 
cdilobs da yvelas „sTavazobs“ sakuTar sxeuls, sxeulis normalur sazRvrebs kargavs, 
fizikuri siaxlovisa da distanciis socialurad miRebuli normebis aTviseba ar SeuZlia. 
bavSvebi da mozardebi seqsualur Zaladobaze reaqcias sxvadasxva asakSi sxvadasxvagvarad 
avlenen.

bavSvebi 3 wlamde:  SiSebi, grZnobebis qaosi, Zilis darRveva, madis dakargva, ucxo 
adamianebis mimarT SiSi, seqsualuri TamaSebi.

skolamdelebi:  SfoTva, grZnobebis qaosi, braleuloba, sircxvili, zizRi, umweoba, 
sakuTari ”gafuWebulobis” gancda; qcevis darRvevebi - regresi, agresia, masturbacia, 
gaucxoeba, seqsualuri TamaSebi.

umcrosi saskolo asakis bavSvebi: ufrosebis mimarT winaaRmdegobrivi grZnobebi, 
ojaxuri rolebis gansazRvris sirTuleebi, SiSi, sircxvilis, zizRis grZnobebi, sakuTari 
”gafuWebulobis” SegrZneba, samyaros mimarT undobloba; qcevaSi SeiniSneba ganmartoeba, 
agresia, dumili an moulodneli alaparakeba, Zilis darRveva, ”binZuri sxeulis” SegrZneba, 
seqsualuri qcevebi sxva bavSvebTan. 

mozardebi: depresiuli mdgomareoba, danakargis gancda; qcevaSi - izolacia, sxva bavSvebiT 
manipulireba seqsualuri siamovnebis miRebis mizniT, winaaRmdegobrivi qceva.

bavSvis  qcevebi,  romelebic, SesaZloa, Zaladobaze miuTiTebdnen

mozardis sarisko qcevebi
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7.3.3. ras ganicdis seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi?

bavSvs mozrdilis fizikur upiratesobasTan gamklaveba, ZaladobisTvis winaaRmdegobis 
gaweva da movlenaTa SeCereba ar SeuZlia, radgan Zalaufleba moZaladis xelSia. xSirad 
bavSvi maSinac ar ewinaaRmdegeba moZalades, roca saamisod saWiro pirobebi arsebobs 
(magaliTad, sxva adamianebis siaxlove, gaqcevis saSualeba).

es xSirad momdinareobs e.w. ”kargi aRzrdisgan” - bavSvebs aswavlian, rom  ufrosebs, 
gansakuTrebiT pativsacem, avtoritetis mqone adamianebs (maswavlebeli, biZia da sxva) 
”yvelaferi daujeron”.

bavSvi Tavs idanaSaulebs momxdaris gamo da mkacri sasjelis SiSiT, iZulebulia  dadumdes. 
bavSvSi danaSaulis grZnobis gamowvevas xSirad moZalade Tavad cdilobs. is Caagonebs 
bavSvs, rom momxdaris Tanamonawilea. gogonas, magaliTad, SeiZleba uTxran, rom man 
TviTon “gamoiwvia” mTeli es situacia, xolo momxdari - “Cveni patara saidumloa” da a. S. 
situacia gansakuTrebiT dramatulia, roca moZalade aris mama, romelic bavSvs imis 
warmodgeniT aSinebs, Tu ra SeiZleba moxdes, “es rom dedam gaigos”.

danaSaulis Zlieri grZnoba SeiZleba gamoiwvios kontaqtis dros gancdilma siamovnebam. 
bavSvi, romelsac ar aqvs codna fiziologiis ZiriTadi principebis Sesaxeb, ver acnobierebs, 
rom mgrZnobiare zonebis gaRizianebaze sxeulis reaqcia ZiriTadad avtomaturia, da is 
Tavs momxdaris gamo mTavar damnaSaved miiCnevs. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi, maT Soris yvelaze patarebic, sinamdvileSi 
ver xvdebian, ra xdeba realurad, rcxveniaT amis Sesaxeb moyola. TandaTan, roca bavSvi 
izrdeba, is naTlad acnobierebs, - rac mis mimarT xorcieldeboda - danaSaulia. amasTan, 
is xvdeba: moZaladis ”mxilebam” SeiZleba mTel ojaxs Seuqmnas safrTxe da sruliad 
gauTvaliswinebeli Sedegebi gamoiwvios. 

aris sxva mizezebic, rac bavSvs morCilebas da simarTlis damalvas aiZulebs,  magaliTad, 
SiSi, rom ar daujereben da TviTon mas dasjian. zogjer bavSvi fiqrobs, rom garemomcvelebma 
isedac yvelaferi ician. xSirad bavSvi icavs moZalades, eSinia, rom mas daapatimreben, 
gansakuTrebiT maSin, rodesac moZalade bavSvis axlobeli adamiania. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi sxvdasxva etapebs gadian:

xelSia;

situacias;

magram misi ar sjeraT; xSirad aRiareba SemTxveviT xdeba: an moZalade midis da
bavSvi Tavs usafrTxod grZnobs, an iniciatorebad bavSvis megobris mSoblebi
gvevlinebian;

uaryofs Tavisive naTqvams.

seqsualuri Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi! gaiTvaliswineT: 
yvelaferi, rasac bavSvi momxdarTan dakavSirebiT ganicdis da gamoxatavs, - misi sulisa 
da sxeulis normaluri reaqciaa gansakuTrebulad mZime fsiqologiuri travmis pasuxad. 
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aRsaniSnavia, rom seqsualuri sakiTxebisadmi bavSvebis interesi araerTmniSvnelovani 
movlenaa da gansakuTrebuli sifrTxile unda gamoviCinoT rogorc amgvari qcevis 
Sefasebisas, ise bavSvTan am sakiTxze saubrisas. seqsualuri Zaladobis msxverpl bavSvTagan 
yvelas rodi axasiaTebs yvela mocemuli niSani; zogierTi bavSvi qcevis mxolod erTi an 
ramdenime tipis demonstrirebas axdens. erTi calke aRebuli niSani ar aris sakmarisi 
imisaTvis, rom gavakeToT daskvna seqsualuri Zaladobis Sesaxeb.

7.4. bavSvze moZalade mozrdilis qceva

pirebi, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur danaSauls sCadian, sazogadoebis yvela 
fenaSi arseboben. isini SeiZleba aRmoCndnen  saqmianobis nebismier sferoSi da nebismier 
qveyanaSi. isini SeiZleba iyvnen hetero - da homoseqsualebi, da miuxedavad imisa, rom maTi 
umetesoba mamakacia, arian aseve qalebic, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
sCadian.

marTalia, aseT adamianebs, Cveulebriv, „pedofilebs“ uwodeben, es mTlad swori araa: 
termini „pedofili“ exeba adamians, romelic seqsualur ltolvas ganicdis sqesobrivad 
moumwifebeli bavSvis mimarT.  Tumca, bevri pedofili ar axorcielebs Tavisi fantaziebis 
realizebas bavSvTan seqsualur urTierTobebSi. aucilebeli araa, rom adamiani, romelic 
seqsualur Zaladobas anxorcielebs bavSvze,  pedofili iyos. SesaZlebelia, mas bavSvTan 
seqsi mxolod imitom aqvs, rom amis SesaZlebloba arsebobs. amitom, bavSvTan seqsualur 
urTierTobaSi myofi adamianis asaRwerad ufro zusti da Sesatyvisi iqneba termini: 
„bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni piri“.

bavSvTan seqsualuri kontaqtis damyarebas cdiloben pedofilebi, anu seqsualuri 
gadaxrebis mqone pirebi. moZaladeTa Soris arian axalgazrdebi, romlebsac ar SeswevT 
srulyofili seqsualuri kontaqtis unari. arian moxucebic, izolirebuli, martoxela 
adamianebi, romlebsac normaluri sqesobrivi aqtivobisTvis pirobebi ar aqvT. arian 
asocialuri pirovnebebic, romlebsac zrdasrul adamianebTan maTTvis damakmayofilebeli 
urTierTobebis damyareba ar SeuZliaT. moZaladeTa Soris is adamianebic arian, romlebic 
bavSvobaSi TviTon iyvnen seqsualuri Zaladobis msxverpli.

moZalade SeiZleba iyos (Tumca, aucilebeli araa) adamiani, romelic mTlianad an 
nawilobriv Seesabameba Semdeg kriteriumebs:

ZaladobasTan iyos dakavSirebuli;

bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni pirebi SeiZleba or jgufad daiyos: 
„SemTxveviTi“/situaciuri (situational) da „preferenciuli“/upiratesobis mimcemi 
(preferential). „SemTxveviT“ pirebs bavSvebis mimarT Camoyalibebuli seqsualuri interesi ar 
gaaCniaT. isini bavSvebTan seqsualur urTierTobebSi imitom Sedian, rom amis SesaZlebloba 
eZlevaT. aseTi adamianebi bavSvebze imitom Zaladoben, rom  xvdebian situaciaSi, rodesac 
bavSvi maTTvis advilad xelmisawvdomia. 
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7.3.3. ras ganicdis seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi?
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„preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirebs ukve Camoyalibebuli damokidebuleba aqvT 
seqsualur urTierTobebSi bavSvebisTvis upiratesobis miniWebis TvalsazrisiT. isini arc 
ise mravalricxovanni arian, rogorc „SemTxveviTebi“, magram potenciurad bavSvebis ufro 
meti raodenobisTvis SeuZliaT zianis motana, radgan es  maT survils da ganzraxvas 
warmoadgens. aseT „preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirTa Soris SeiZleba gamoiyos 
sami ZiriTadi qceviTi jgufi:

(Seducers) bavSvis misazidad iyeneben mijaWvulobis gamoxatvas,
yuradRebas an saCuqrebs. ZaladobisTvis samzadisSi, xSirad isini bevr dros
axarjaven  TavianT msxverplze „zrunvas“. maT SeiZleba gamoiyenon muqara, SantaJi
da fizikuri Zaladoba, raTa Tavidan aicilon gamJRavneba, mxileba;

(Introverted) pirebi aseve bavSvebs aniWeben upiratesobas, magram
isini moklebulni arian „macdunebelTa“ unars, garkveuli urTierTdamokidebuleba
Camoayalibon bavSvebTan. maT minimumamde dahyavT msxverplebTan verbaluri
kontaqti da seqsualuri urTierTobebis damyarebas ucnob an Zalian patara
bavSvebTan cdiloben;

(sadistic
offenders), romlebsac seqsualurad ainteresebT bavSvebi, magram, amave dros,
seqsualur siamovnebas iReben  msxverplisTvis tkivilis miyenebiT. moZaladeTa
swored am tipisTvis aris damaxasiaTebeli Zalis gamoyeneba bavSvis dauflebis
mizniT, agreTve msxverplis gataceba da mkvlelobac ki.

moZalade xSirad sxvaTagan arafriT gamoirCeva. xSirad moZalade iseTi adamiania, romelic 
garemomcvelTa wreSi kargi reputaciiT sargeblobs da araviTar eWvs ar iwvevs. moZalade 
SeiZleba iyos qalic da mamakacic, bavSvic da mozrdilic.

umetesad moZalade bavSvisTvis kargad nacnobi  adamiania, romelsac is endoba. 

moZalade, rogorc wesi, bavSvs seqsualur qmedebebSi Tanamonawileobisaken ubiZgebs 
saCuqrebis daxmarebiT, gansakuTrebiT alersiani da yuradRebiani qceviT. Semdeg 
is motyuebis, daSinebis, SantaJis, mosyidvis gziT bavSvisgan maTi “gansakuTrebuli 
urTierTobis” saidumlod Senaxvas moiTxovs.

7.5. aramoZalade mSobeli da masTan urTierToba

bevr aramoZalade mSobels Zalian uWirs daijeros, rom Zaladoba marTlac moxda. es 
SeiZleba iyos gamowveuli Zaladobis mZime Sedegebis SiSiT. aramoZalade mSobelTa mxolod 
mcire nawili axerxebs racionalizmis SenarCunebas, roca saqme bavSvze Zaladobas exeba. 
rogorc wesi, aramoZalade mSobeli SeiZleba ganicdides qvemoT CamoTvlili reaqciebidan 
ramodenimes an yvelas erTad:

Soki -  xSirad SokSi vardeba mSobeli, radgan mas ver warmoudgenia, rom es SeemTxva mis 
Svils, mis ojaxs. mas ebadeba bunebrivi eWvi da kiTxva: aris Tu ara es sinamdvile?

aramoZalade mSobelTan saubrisas, aucilebelia maT vuTxraT, rom es sinamdvilea da rom 
pirvelebi ar arian, visac msgavsi ram gadaxdaT Tavs. aucilebelia, mSobeli davarwmunoT, 
rom am mdgomareobis daZleva SesaZelebelia.

uaryofa - uaryofa bunebrivi da mosalodneli reaqciaa. rogorc aRvniSneT, aravis unda 
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daijeros, rom msgavsi ram moxda mis ojaxSi da misi Svilebis mimarT. profesionalebis 
movaleobaa, rom aramoZalade mSobeli gaamxnevos da moamzados realobis dasanaxad, urCios, 
ar moityuos Tavi da Tvali gausworos realobas. arsebobs sami ram, rac aramoZalade 
mSobelma SeiZleba uaryos: 

uaryos, rom Zaladobas hqonda adgili; Seamciros Zaladobis simwvave;

uaryos, rom dasaxelebuli moZalade aris damnaSave, Tu es adamiani misTvis Zalian 
axlo da sayvareli adamiania. 

sircxvili - bevr aramoZalade mSobels rcxvenia, rom amgvari Zaladoba moxda mis ojaxSi, 
misi Svilis mimarT. ar undaT, rom informacia gavides saxlis gareT, radgan adardebT, 
Tu ras ityvian sxvebi. aseT SemTxvevaSi, jgufuri muSaoba sasurveli da efeqturia. 

brazi - aramoZalade mSobeli SeiZleba gabrazdes sakuTar Tavze da Tavi 
daidanaSaul s momxdarSi, radgan man ver moaxerxa bavSvis dacva da mis gverdiT yofna. 
samwuxarod, zog SemTxvevaSi, mSobeli sibrazes gamoxatavs bavSvis mimarT, radgan 
bavSvma daarRvia ojaxis idilia da gamoiwvia yvelasTvis mtkivneuli da uecari 
cvlileba. saukeTeso SemTxvevaSi, aramoZalade mSobeli sibrazes gamoxatavs moZaladis 
mimarT.  profesionalebis movaleobaa, aramoZalade mSobels aswavlos da daarwmunos, rom 
momxdarSi damnaSave marto moZaladea da sibrazis reaqciac unda mimarTuli iyos 
moZaladis mimarT. 

tkivili - aramoZalade mSobeli ganicdis tkivils, radgan mis Svils stkiva da ganicdis 
Ralats, Tu moZalade misTvis axlo adamiania da Tu mas endoboda. aucilebelia, 
aramoZalade mSobelTan urTierTobis dros, gamoviCinoT naklebi kritikuloba da ufro 
meti TanagrZnoba. 

dabneuloba - bunebrivi reaqciaa, radgan aramoZalade mSobels uwevs sxvadasxva azris 
mosmena: moZaladis da gamomZieblis an socialuri muSakis  versiebi. romeli versia 
daijeros man? Tu moZalade misi meuRlea da aTi weli erTad cxovroben, daujeros 
meuRles Tu sistemas, romelsac naklebad endoba? am etapze aucilebelia profesionalebis 
Careva da mSoblis rekomendireba, daujeros socialur muSaks/gamomZiebels, radgan misi 
meuRle aRmoCnda moZalade da saWiroa momxdari SemTxvevis moZaladisgan damoukideblad 
dafiqreba da gaanalizeba. 

daucvelobis gancda - uecrad aramoZalade mSobeli xdeba ususuri sakuTar ojaxSi; 
ojaxis cxovrebaSi ucxo sistema erTveba, mSobeli  kontrols da Zalauflebas kargavs. 
yovelive es iwvevs daucvelobis gancdas. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, aramoZalade 
mSobels gavacnoT momxdarTan dakavSirebiT CarTuli sistemebi da movuyveT maT Sesaxeb 
(vin muSaobs, ra evalebaT, ras emsaxurebian. a.S.).

danaSaulis grZnoba - mSobeli idanaSaulebs sakuTar Tavs momxdarSi. is Tavs damnaSaved 
Tvlis, rom ver moaxerxa bavSvis saTanado movla da dacva. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, 
avuxnaT aramoZalade mSobels, rom misi brali araferia da daarwmunoT, rom is kargi 
mSobelia. mSobelma SeiZleba giTxraT, rom xvdeba Tavis udanaSaulobas, magram sadRac, 
gulSi mainc adanaSaulebs Tavs; es bunebrivia, am azrTan Segueba dros saWiroebs.

depresia - aramoZalade mSobeli ganicdis did travmas da dards, roca mis Svilze 
ganxorcielda msgavsi Zaladoba da roca ojaxi uecrad Tvalwin ingreva. zog SemTxvevaSi, 
mSobeli vardeba depresiaSi da ver axerxebs yoveldRiuri saqmianobis gagrZelebas. 
magaliTad, ver axerxebs loginidan adgomas, saWmlis momzadebas, samsaxurSi wasvlas, 
bavSvze zrunvas da ase Semdeg. Tu amgvari saqcieli gagrZeldeba eqvs Tveze didxans, 
aucilebelia mSoblis CarTva TerapiaSi da misTvis profesiuli daxmarebis gaweva. 
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„preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirebs ukve Camoyalibebuli damokidebuleba aqvT 
seqsualur urTierTobebSi bavSvebisTvis upiratesobis miniWebis TvalsazrisiT. isini arc 
ise mravalricxovanni arian, rogorc „SemTxveviTebi“, magram potenciurad bavSvebis ufro 
meti raodenobisTvis SeuZliaT zianis motana, radgan es  maT survils da ganzraxvas 
warmoadgens. aseT „preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirTa Soris SeiZleba gamoiyos 
sami ZiriTadi qceviTi jgufi:

(Seducers) bavSvis misazidad iyeneben mijaWvulobis gamoxatvas,
yuradRebas an saCuqrebs. ZaladobisTvis samzadisSi, xSirad isini bevr dros
axarjaven  TavianT msxverplze „zrunvas“. maT SeiZleba gamoiyenon muqara, SantaJi
da fizikuri Zaladoba, raTa Tavidan aicilon gamJRavneba, mxileba;

(Introverted) pirebi aseve bavSvebs aniWeben upiratesobas, magram
isini moklebulni arian „macdunebelTa“ unars, garkveuli urTierTdamokidebuleba
Camoayalibon bavSvebTan. maT minimumamde dahyavT msxverplebTan verbaluri
kontaqti da seqsualuri urTierTobebis damyarebas ucnob an Zalian patara
bavSvebTan cdiloben;

(sadistic
offenders), romlebsac seqsualurad ainteresebT bavSvebi, magram, amave dros,
seqsualur siamovnebas iReben  msxverplisTvis tkivilis miyenebiT. moZaladeTa
swored am tipisTvis aris damaxasiaTebeli Zalis gamoyeneba bavSvis dauflebis
mizniT, agreTve msxverplis gataceba da mkvlelobac ki.

moZalade xSirad sxvaTagan arafriT gamoirCeva. xSirad moZalade iseTi adamiania, romelic 
garemomcvelTa wreSi kargi reputaciiT sargeblobs da araviTar eWvs ar iwvevs. moZalade 
SeiZleba iyos qalic da mamakacic, bavSvic da mozrdilic.

umetesad moZalade bavSvisTvis kargad nacnobi  adamiania, romelsac is endoba. 

moZalade, rogorc wesi, bavSvs seqsualur qmedebebSi Tanamonawileobisaken ubiZgebs 
saCuqrebis daxmarebiT, gansakuTrebiT alersiani da yuradRebiani qceviT. Semdeg 
is motyuebis, daSinebis, SantaJis, mosyidvis gziT bavSvisgan maTi “gansakuTrebuli 
urTierTobis” saidumlod Senaxvas moiTxovs.

7.5. aramoZalade mSobeli da masTan urTierToba

bevr aramoZalade mSobels Zalian uWirs daijeros, rom Zaladoba marTlac moxda. es 
SeiZleba iyos gamowveuli Zaladobis mZime Sedegebis SiSiT. aramoZalade mSobelTa mxolod 
mcire nawili axerxebs racionalizmis SenarCunebas, roca saqme bavSvze Zaladobas exeba. 
rogorc wesi, aramoZalade mSobeli SeiZleba ganicdides qvemoT CamoTvlili reaqciebidan 
ramodenimes an yvelas erTad:

Soki -  xSirad SokSi vardeba mSobeli, radgan mas ver warmoudgenia, rom es SeemTxva mis 
Svils, mis ojaxs. mas ebadeba bunebrivi eWvi da kiTxva: aris Tu ara es sinamdvile?

aramoZalade mSobelTan saubrisas, aucilebelia maT vuTxraT, rom es sinamdvilea da rom 
pirvelebi ar arian, visac msgavsi ram gadaxdaT Tavs. aucilebelia, mSobeli davarwmunoT, 
rom am mdgomareobis daZleva SesaZelebelia.

uaryofa - uaryofa bunebrivi da mosalodneli reaqciaa. rogorc aRvniSneT, aravis unda 
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili

gadawyvetilebis gaanalizeba, dadebiTi da uaryofiTi mxaarebis gamoyofa da
mSobelTan erTad gadawyvetilebis Sefaseba. Tqven SegiZliaT SesTavazoT sxvadasxva
saSualebebi sakiTxis gadawyvetis da saSualeba misceT mSobels TviTon gaakeTos
arCevani.

ara moZalade meuRles? gaagrZelebs Tu ara samsaxurSi siaruls? gadaiyvans Tu ara
bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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Tavi 8.

bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena

bavSvze  Zaladobis gamovlenis  sami ZiriTadi nabiji arsebobs:

1. informaciis Segroveba  da Sejereba;

2. miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

3. gadawyvetilebis  miReba.

8.1 informaciis Segroveba da Sejereba 

bavSvTa dacvis  kargi praqtikosi iyenebs am procesebs nebismieri bavSvis mimarT, romelic 
raime problemebis gamo xvdeba socialur muSakTan:

- visganac SesaZlebelia;

da dakvirvebis Sedegad  gamovlenili niSnebis Sesaxeb:

Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi:

konfidencialurobis dacviT, moiZieT informacia bavSvTan momuSave sxva
profesionalebisgan.

8.2  miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

arsebuli monacemebis  interpretacia unda gamomdinareobdes:

Zaladobis an ugulebelyofis daSvebis SesaZleblobas.

Semdegi kiTxvebi mopovebuli informaciis interpretaciaSi dagexmarebaT:

istoria

mimarTva

daTvaliereba
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili

gadawyvetilebis gaanalizeba, dadebiTi da uaryofiTi mxaarebis gamoyofa da
mSobelTan erTad gadawyvetilebis Sefaseba. Tqven SegiZliaT SesTavazoT sxvadasxva
saSualebebi sakiTxis gadawyvetis da saSualeba misceT mSobels TviTon gaakeTos
arCevani.

ara moZalade meuRles? gaagrZelebs Tu ara samsaxurSi siaruls? gadaiyvans Tu ara
bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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mobiluri (mag., mcire asakis, romelic ar dadis, xoxavs; aqvs 
)?

bavSvi

ojaxi

Segrovebuli informacia  ganixileT gamocdil kolegebTan, romlebic kompetenturni 
arian  bavSvze Zaladobis sakiTxebSi da kargad ician, Tu ra nabijebi unda gadaidgas 
bavSvis dasacavad.

cxrili: bavSvis ZiriTadi saWiroebebi

fizikuri

bazisuri saWiroebebi sicocxlisa da 
normaluri ganviTarebisTvis

fsiqologiuri

Sinagan komfortTan da pirovnul zrdasTan 
dakavSirebuli saWiroebebi

socialuri

gansazRvruli kulturis an sazogadoebis 
farglebSi, sxva adamianebTan harmoniuli 
Tanaarsebobis saWiroeba
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8.3 gadawyvetilebis miReba

socialur muSaks, romelic bavSvTan muSaobs, unda hqondes kompetencia, raTa  imsjelos, 
aris Tu ara bavSvi Zaladobis msxverpli. gadawyvetilebis miReba aris metad  rTuli da 
Zlierma emociebma SeiZleba gavlena moaxdinos profesiuli gadawyvetilebis miRebaze - 
Zalian rTulia  dauSva, rom,  SesaZlebelia,  mSobeli an mzrunveli ganzrax  ayenebs bavSvs 
zians. am emociebma ar unda iqonion gavlena gadawyvetilebis miRebaze. 

bavSvze Zaladobaze eWvis gaCenis SemTxvevaSi, socialuri muSaki valdebulia, maSinve 
gansazRvros eWvis mizezebi, Seafasos bavSvis mdgomareoba, dazianebis xasiaTi da daiwyos 
SemTxvevis marTva. bavSvze Zaladoba ar aris mdgomareoba, romelic socialurma muSakma 
martom unda daadginos an gamoricxos.

Zaladobis SemTxvevis marTva gulisxmobs, erTi mxriv, dazianebis da simptomebis Sesabamisi 
mkurnalobis uzrunvelyofas (mag. samedicino dawesebulebis CarTva: nevrologi, pediatri, 
fsiqologi, okulisti da sxva). gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas 
samedicino dawesebulebaSi - iZaxebs saswrafo samedicino daxmarebis brigadas.

socialuri muSaki, gadaudebel SemTxvevaSi - rodesac bavSvis usafrTxoebis riskebi 
maRalia, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis gamoyvanis an 
moZaladisagan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/da bavSvTa saTanado 
specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis ganTavsebasa da bavSvis 
mdgomareobaze zedamxedvelobas;

Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT mSobel-
Tan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto usafrTxo 
garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram 
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

xSirad bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena rTulia. es sirTuleebia: 

ar arsebobs dazianebis niSnebi;

Secdomis daSvebis SiSi: veWvobdi, vfiqrobdi da SecdomiT davadanaSaule mSobeli;

ganxorcielebuli Zaladobis mizezebis gamarTleba, - “mSobels gamiznulad ar
miuyenebia  ziani bavSvisTvis”;

bavSvis dacvis procesze gavlenis dakargvis SiSi da eWvi, rom es bavSvs sikeTes ar
moutans.

stresi;

piradi usafrTxoeba;

bavSvis mSoblebis ukmayofilebis SiSi;

es sirTuleebi daZlevadia. ufro metic, isini daZleuli unda iqnas, radgan yvela 
specialistis valia bavSvis usafrTxoebaze da keTildReobaze zrunva. 
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mobiluri (mag., mcire asakis, romelic ar dadis, xoxavs; aqvs 
)?

bavSvi

ojaxi

Segrovebuli informacia  ganixileT gamocdil kolegebTan, romlebic kompetenturni 
arian  bavSvze Zaladobis sakiTxebSi da kargad ician, Tu ra nabijebi unda gadaidgas 
bavSvis dasacavad.

cxrili: bavSvis ZiriTadi saWiroebebi

fizikuri

bazisuri saWiroebebi sicocxlisa da 
normaluri ganviTarebisTvis

fsiqologiuri

Sinagan komfortTan da pirovnul zrdasTan 
dakavSirebuli saWiroebebi

socialuri

gansazRvruli kulturis an sazogadoebis 
farglebSi, sxva adamianebTan harmoniuli 
Tanaarsebobis saWiroeba
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Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 
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drosac socialuri muSaki iRebs informacias bavSvis pirovnebis, misi ojaxis, megobrebis, 
interesebis Sesaxeb. yvelafer amas igebT ise, rom bavSvs arafers  ekiTxeba travmis 
Sesaxeb. es aseve aCvenebs bavSvs, rom Tqven interesdebiT misiT, rogorc pirovnebiT da 
ara mxolod rogorc Zaladobis msxverpliT. amgvari interesi daexmareba bavSvs, rom 
socialuri muSakis mimarT ndoba gauCndes. 

SekiTxvebis  formebi

arsebobs SekiTxvebis Semdegi formebi:

Ria mimarTvebi - Ria mimarTvebze, bavSvebi, Cveulebriv, erT an orze meti sityviT reagireben. 
amgvari mimarTvebi bavSvs Tavisufali Txrobis saSualebas aZlevs.  arsebobs ori metad 
mniSvnelovani sityva, romelic nebismierma gamomkiTxvelma xSirad unda gamoiyenos: 
„miTxari...“,  momiyevi...“.  am sityvebis meSveobiT  bavSvs saubrisTvis, TxrobisTvis  
viwvevT.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebi - dasawyisSi, Ria mimarTvebis pasuxad,  bavSvma  
Tavisufali TxrobiT SeiZleba informaciis garkveuli nawili gadmosces. xSirad es ar 
iqneba sruli, amitomac Sesavsebad gamoiyeneba Semdegi mimarTvebi:

„ufro meti momiyevi/miTxari...“

„Semdeg ra moxda.“

„ganagrZe“.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebis gamoyeneba SeiZleba maSin, rodesac Tavisufali 
Txrobisas bavSvi axsenebs vinmes/raimes. magaliTad, „momiyevi, ra moxda, rodesac Sen 
savarZelSi ijeqi“ (Tu bavSvma ukve axsena, rom is savarZelSi ijda), an „Sen Tqvi,  rom is 
fexze Segexo... momiyevi ufro meti amis Sesaxeb“. 

pirdapiri SekiTxvebi - am kategorias miekuTvneba SekiTxvebi, romlebic iwyeba kiTxviTi 
saxelebiT:

1. ra

2. vin

3. sad

4. rodis

5. rogor

6. ratom

daxuruli SekiTxvebi - „ki/ara“ - SekiTxvebi, romlebzec bavSvma „ki“ an „ara“ unda upasuxos, 
garkveul riskebTanaa dakavSirebuli. jer erTi, daxuruli SekiTxviT bavSvs informacia 
miewodeba gamomkiTxvelis mier.  magaliTad, „im kacma Tqva rame?“ es SekiTxva warmoSobs 
azrs, rom kacs, SesaZloa, raRac eTqva. 

gasaTvaliswinebelia, rom bavSvebis umetesobas mzaoba aqvs, rom aucileblad pasuxi 
gasces amgvar SekiTxvebze, maSinac ki, roca pasuxi ar ician. amasTan, bevri bavSvi  
midrekilia daTanxmebisken da „ki“ pasuxebis gacemisken. amitom Zalze mniSvnelovania, 
rom daxurul SekiTxvebze dadebiTi pasuxebis  SemTxvevaSi  momdevno SekiTxva Ria 
mimarTvis formiT iyos Camoyalibebuli: „miTxari,  ra Tqva kacma“. 

SekiTxvebi pasuxebis variantebiT - es aris SekiTxvebi, romlebze pasuxis gasacemad bavSvs 
vTavazobT variantebs, romelTagan man pasuxi unda amoirCios. am SemTxvevaSic  mcdari 
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Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 
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pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
mxolod Ria mimarTvebis gamoyenebis Semdeg. winaaRmdeg SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar 
moundes Tqvas,  rom ar icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. bavSvebs 
aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli an bolo varianti.

Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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Sesaxeb, radgan man icodes, rom nebismier momentSi SeuZlia mSobelTan misvla. 
saubris dawyebamde aCveneT oTaxi, sadac misi mSoblebi daelodebian. 

mzad iyaviT imisTvis, rom saubris dasawyisSi bavSvma SeiZleba araferi giTxraT, rac sakmaod 
xSirad xdeba, radgan bavSvs uZneldeba Tavisi „saidumlos gamxela“. aseT SemTxvevaSi, 
uTxariT, rom Tqven iciT, ramdenad Znelia misTvis am Temaze saubari. 

bavSvTan urTierTobisas gaiTvaliswineT Semdegi faqtorebi:

gamarTlebuli araa, bavSvs vkiTxoT Zaladobis Sesaxeb, Tu:

gamocdileba;

informaciis Segrovebisas unda gvaxsovdes, rom bavSvi, SesaZlebelia, Seecados Zaladobis 
faqtis damalvas, raTa daicvas mSobeli (an sxva moZalade) an imis gamo, rom eSinia, mSobelma 
(an sxva moZalade) kvlav ar dasajos fizikurad. detaluri Segroveba gamarTlebulia, Tu:

tipis gansasazRvrad;

Zaladobis Tavidan asacileblad.

Tu bavSvs aReniSneba Zaladobis fizikuri niSnebi, umjobesia, Tu amis Sesaxeb bavSvs Ria 
kiTxviT mimarTavT, magaliTad: „vxedav, rom Sen gaqvs [niSnebi/sisxlCaqcevebi] Sens []-ze“. 
„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“. 

es meTodi mxolod maSin unda iyos gamoyenebuli, roca Zaladobis damadasturebeli myari 
mtkicebulebani arsebobs. Tu es ase ar aris, maSin es mimarTvebi  ganzogadebuli saxiT 
SeiZleba Semdegnairad Camoyalibdes:

1. wuxilis gamoxatva: Senze vwuxvar/vfiqrob, raRac SegemTxva. [ganzogadebuli forma:
Cemi movaleobaa bavSvebze zrunva da me ganvicdi, roca maT raRac emarTebaT].
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pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
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Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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2. axsna: SegiZlia mendo da momiyve rac moxda. . . [ganzogadebuli forma: me vusmen
bavSvebs/bavSvebs SeuZliaT mendon da momiyvnen, Tu ra SeemTxvaT].

3. bavSvisgan pasuxismgeblobis tvirTis Camoxsna: Tu raime moxda, icode, rom es Seni
brali ar aris. [ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis brali ar aris].

moerideT:

Tavze aRebis mcdelobas;

dasruleba

saubris Semdeg madloba gadauxadeT bavSvs ndobisa da gambedaobisTvis. uTxariT, ris 
gakeTebas apirebT. magaliTad, „me vapireb Sens dedas davelaparako imis Sesaxeb, rac moxda, 
imisTvis, rom erTad movifiqroT, rogor dagicvaT Sen“. 

9.2 mSobelTan urTierToba

sasurvelia, mSobels gavesaubroT bavSvis gareSe. mniSvnelovania, saubari daviwyoT im 
sakiTxebiT, rac ufro metad aRelvebs mSobels _ Civilebi janmrTelobaze da qcevaze. ar 
aris mizanSewonili mSobels vkiTxoT _ “Tqven Svils uaryofiTad axasiaTebT?”; “uyviriT 
mas?”. ukeTesia davsvaT zogadi xasiaTis kiTxvebi: “rogor cdilobT im problemebis 
gadaWras, romelzec vsaubrobdiT?”; “bavSvis saqcielSi ra ufro metad gaRelvebT?” da 
a.S. aseT dasmul kiTxvebze yovelTvis ufro konkretul da zust pasuxebs miviRebT.

mogvianebiT SeiZleba davsvaT ufro konkretuli kiTxvebi: “ras akeTebT, rodesac bavSvi 
ar gijerebT?”. mSoblebTan saubrisas pirdapir ar unda gavakritikoT maTi saqcieli, raTa 
mSobeli ar ganvawyoT Cvens winaaRmdeg, raTa man uari ar Tqvas CvenTan TanamSromlobaze 
da ojaxi da bavSvi ar darCnen aucilebeli daxmarebis gareSe.

mSobels unda uTxraT, rom Tqven gesmiT misi, rom is cdilobs bavSvis daxmarebas da misi 
problemebis gadaWras da SevTavazoT daxmareba.

dialogi dazianebe Tan dakavSirebiT an sxva saxis, seqsualuris gamosavlenad

9.3 mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis gamosavlenad didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb mozrdilze (mSobeli, 
meurve) dakvirvebas, gansakuTrebiT ojaxSi bavSvze fizikuri Zaladobisas. 

ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:
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monaTxrobis detalebi mudmivad icvleba;

aris (“es - araferi, bavSvia, xan ras miejaxeba da xan -ras!”);

an Zmam, magram miRebuli travma ar Seesabameba bavSvis asakobriv SesaZleblobebs,
mag. bavSvma jer ar icis siaruli;

dakonkreteba, travmis miRebis adgilis da  drois aRniSvna.

sicocxle gamimwara”, “Cems Zmas hgavs, romelmac mTeli cxovreba cixeSi gaatara da
romelic Cveni ojaxisTvis samarcxvino laqaa” da ase Semde;.

jinaze mikeTebs”, ”es rom ar myoloda, ojaxi ar damengreoda”, “muSaoba amis gamo
ver daviwye, Torem iseTi momavali mqonda....” da sxva).
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2. axsna: SegiZlia mendo da momiyve rac moxda. . . [ganzogadebuli forma: me vusmen
bavSvebs/bavSvebs SeuZliaT mendon da momiyvnen, Tu ra SeemTxvaT].

3. bavSvisgan pasuxismgeblobis tvirTis Camoxsna: Tu raime moxda, icode, rom es Seni
brali ar aris. [ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis brali ar aris].

moerideT:

Tavze aRebis mcdelobas;

dasruleba

saubris Semdeg madloba gadauxadeT bavSvs ndobisa da gambedaobisTvis. uTxariT, ris 
gakeTebas apirebT. magaliTad, „me vapireb Sens dedas davelaparako imis Sesaxeb, rac moxda, 
imisTvis, rom erTad movifiqroT, rogor dagicvaT Sen“. 

9.2 mSobelTan urTierToba

sasurvelia, mSobels gavesaubroT bavSvis gareSe. mniSvnelovania, saubari daviwyoT im 
sakiTxebiT, rac ufro metad aRelvebs mSobels _ Civilebi janmrTelobaze da qcevaze. ar 
aris mizanSewonili mSobels vkiTxoT _ “Tqven Svils uaryofiTad axasiaTebT?”; “uyviriT 
mas?”. ukeTesia davsvaT zogadi xasiaTis kiTxvebi: “rogor cdilobT im problemebis 
gadaWras, romelzec vsaubrobdiT?”; “bavSvis saqcielSi ra ufro metad gaRelvebT?” da 
a.S. aseT dasmul kiTxvebze yovelTvis ufro konkretul da zust pasuxebs miviRebT.

mogvianebiT SeiZleba davsvaT ufro konkretuli kiTxvebi: “ras akeTebT, rodesac bavSvi 
ar gijerebT?”. mSoblebTan saubrisas pirdapir ar unda gavakritikoT maTi saqcieli, raTa 
mSobeli ar ganvawyoT Cvens winaaRmdeg, raTa man uari ar Tqvas CvenTan TanamSromlobaze 
da ojaxi da bavSvi ar darCnen aucilebeli daxmarebis gareSe.

mSobels unda uTxraT, rom Tqven gesmiT misi, rom is cdilobs bavSvis daxmarebas da misi 
problemebis gadaWras da SevTavazoT daxmareba.

dialogi dazianebe Tan dakavSirebiT an sxva saxis, seqsualuris gamosavlenad

9.3 mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis gamosavlenad didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb mozrdilze (mSobeli, 
meurve) dakvirvebas, gansakuTrebiT ojaxSi bavSvze fizikuri Zaladobisas. 

ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:
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Tavi 10

gansakuTrebuli saWiroebis mqone bavSvebi

mniSvnelovani  momentebi:

magram  amis Taobaze kvlevebi da mtkicebulebebi Zalian mcirea;

Setyobinebis raodenoba gacilebiT dabalia, vidre maTze Zaladobis SemTxvevebi;

gamoc isini ver axerxeben, rom  acnobon  vinmes Zaladobis Sesaxeb;

iyos gamowveuli;

xdebian, maT  Soris, seqsualuri Zaladobis;

ar xdeba, radgan arsebuli niSnebi, xSirad bavSvis zogadi mdgomareobis mizezad
iTvleba.

amocnoba

xSir SemTxvevaSi, rTulia Zaladobis  da  SezRuduli SesaZleblobis niSnebis  gamoyofa, 
mag. epilefsiiT  daavadebul bavSvebSi krunCxvis Setevebis momateba SeiZleba gamowveuli 
iyos antikonvulsiuri preparatebis miRebis SeCerebis gamo an  Zaladobis Sedegad miRebuli 
stresiT. kidev ufro rTulia gamogonili da gamowveuli daavadebebis amocnoba.  Tumca 
Zaladobis SemTxvevebis amocnoba da diagnostireba SesaZlebelia, vinaidan Zaladobis 
msxverpli  gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebi avlenen Zaladobis msxverpli 
bavSvisTvis damaxasiTebel igive qceviT da fizikur niSnebs.  es gamovlinebebi moicavs:

miuTiTebdes, iseve, rogorc nebismier sxva bavSvSi;

mizezebiT;

urTierToba

gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebSi,  Zaladobis SemTxvevebis gamovlenisas, 
mniSvnelovania specialists gaaCndes amgvar bavSvebTan urTierTobisTvis specifiuri 
unarebi. magaliTad, komunikaciis unar-Cvevebis sirTulis mqone bavSvTan alternatiuli 
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sakomunikacio unarebis  specialisti aris fasdaudebeli. 

msubuqi da saSualo inteleqtualuri CamorCenilobis mqone bavSvebs  SeuZliaT gaixsenon 
Zaladobis SemTxvevis identificirebisTvis gamosadegi informacia. eqsperimentulma 
kvlevebma aCvena, rom mentaluri asaki optimaluri saxelmZRvanelo orientiria.

daunis sindromis mqone bavSvebs metwilad enasTan, sityvier   gadmocemasTan dakavSirebuli 
problemebi aqvT. maT agreTve siZneleebi aReniSnebaT  verbaluri moklevadiani mexsierebis 
mxriv. xSirad rTulia maTi gagebac, eqspresiuli, gamomxatvelobiTi enis gamo. Tumca 
vizualuri da sivrciTi detalebis gaxseneba maTi SedarebiT Zlieri mxarea.

autisturi speqtris bavSvebs, enasTan da socialur aRqmasTan dakavSirebuli problemebis 
gamo, uWirT momxdaris piradi Tu socialuri aspeqtebis gaxseneba da azris gamoxatva. 
maTTvis gamomkiTxvelis SecdomaSi Seyvanac rTulia. uiliamsis sindromis mqone bavSvebs 
SedarebiT ganviTarebuli enobrivi unarebi aqvT, Tumca vizualuri da sivrciTi detalebisa 
Tu cnebebis gagebac da gaxsenebac uWirT.

SezRuduli inteleqtualuri SesaZleblobebis da ganviTarebis darRvevebis mqone bavSvebis 
gamokiTxvisas gamoyenebuli unda iqnas  tipuri, Cveulebrivi  bavSvebisTvis 
gaTvaliswinebuli saxelmZRvanelo principebi.  garda amisa: 

a) Segrovdes informacia bavSvis siZliereebsa da sisusteebze da moxdes  gamokiTxvis
Sesabamisi dagegmva;

b) gamokiTxva Sedges SeZlebisdagvarad martivi, mokle zomieri siswrafiT dasmuli
kiTxvebiT.

g) mniSvneloba mieniWos Tavisufal gaxsenebas, romelic metwilad sworia;

d) Tavidan iqnes acilebuli kiTxvebis gameoreba;

e) Sesabamisi mxardaWera (magaliTad Suamavlis) da adaptaciebi (magaliTad, ufro xSiri
Sesvenebebi).
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Tavi 10

gansakuTrebuli saWiroebis mqone bavSvebi

mniSvnelovani  momentebi:

magram  amis Taobaze kvlevebi da mtkicebulebebi Zalian mcirea;

Setyobinebis raodenoba gacilebiT dabalia, vidre maTze Zaladobis SemTxvevebi;

gamoc isini ver axerxeben, rom  acnobon  vinmes Zaladobis Sesaxeb;

iyos gamowveuli;

xdebian, maT  Soris, seqsualuri Zaladobis;

ar xdeba, radgan arsebuli niSnebi, xSirad bavSvis zogadi mdgomareobis mizezad
iTvleba.

amocnoba

xSir SemTxvevaSi, rTulia Zaladobis  da  SezRuduli SesaZleblobis niSnebis  gamoyofa, 
mag. epilefsiiT  daavadebul bavSvebSi krunCxvis Setevebis momateba SeiZleba gamowveuli 
iyos antikonvulsiuri preparatebis miRebis SeCerebis gamo an  Zaladobis Sedegad miRebuli 
stresiT. kidev ufro rTulia gamogonili da gamowveuli daavadebebis amocnoba.  Tumca 
Zaladobis SemTxvevebis amocnoba da diagnostireba SesaZlebelia, vinaidan Zaladobis 
msxverpli  gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebi avlenen Zaladobis msxverpli 
bavSvisTvis damaxasiTebel igive qceviT da fizikur niSnebs.  es gamovlinebebi moicavs:

miuTiTebdes, iseve, rogorc nebismier sxva bavSvSi;

mizezebiT;

urTierToba

gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebSi,  Zaladobis SemTxvevebis gamovlenisas, 
mniSvnelovania specialists gaaCndes amgvar bavSvebTan urTierTobisTvis specifiuri 
unarebi. magaliTad, komunikaciis unar-Cvevebis sirTulis mqone bavSvTan alternatiuli 
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Tavi 11

Canawerebis da daskvnis momzadebasTan dakavSirebuli 
rekomendaciebi

bavSvze Zaladobis SemTxvevebTan dakavSirebiT daskvnis momzadebisTvis mniSvnelovania 
imis gaTvaliswineba, rom es daskvna gamoyenebuli iqneba sxvadasxva seqtoris, maT Soris 
samarTaldamcav organoTa mier. 

gaiTvaliswineT, rom Tqveni daskvna, SesaZloa, sasamarTlo ganxilvis sagani gaxdes. sul 
mcire Seusabamoba socialuri muSakis samuSao formebSi arsebul Canawerebsa da daskvniT 
gadmocemul informacias Soris, SesaZlebelia, gamoyenebuli iqnas eWvmitanilis/damnaSavis 
advokatis mier da CaiTvalos rogorc ararealuri, gamogonili istoria. Sesabamisad, 
Zalzed mniSvnelovania droulad da akuratulad Caiweros bavSvis mier gadmocemuli da 
Tqvens mier mopovebuli yvela saxis informacia, rac imave sizustiT unda gadmoices 
daskvnaSi.

daskvna unda moicavdes Semdeg informacias:

a).    daskvnis Semdgenlis saxeli, gvari, samuSao adgili, Tanamdeboba;

b).    detaluri istoria, Catarebuli gamokvlevebi da misi Sedegebi;

g).    daskvnis dasabuTeba -  naTlad daafiqsireT, rom es aris Tqveni profesiuli 
mosazreba da ras eyrdnoba es mosazreba.

daskvnis momzadebisTvis saWiro praqtikuli rekomendaciebi:

a).    naklebad gamoiyeneT specifiuri terminologia, an am tipis ganmarteba CawereT 
frCxilebSi;

b).    seqciebad gamoyaviT SemTxvevis istoria, Catarebuli gamokvlevebi da miRebuli 
       Sedegebi, Sejameba, mosazreba da daskvna;

g).   zustad da qronologiurad daafiqsireT  gamokvlevebis TariRi da 
dro       - amas Zalian didi mniSvneloba aqvs;

d).    zusti citirebiT daafiqsireT mesame pirisgan (mSobeli, meurve, bavSvis Tanmxlebi 
       piri da sxva) miRebuli informacia;

e) zusti citirebiT daafiqsireT bavSvisgan miRebuli informacia;

v) yovelTvis gamoyaviT faqtebi mosazrebebisgan.

sxva sakiTxebi, romlebic unda gaiTvaliswinoT:

a).    Cveulebrivma gamokvlevebma, SesaZloa, ar  daasabuTos  bavSvze Zaladoba, magram 
       Tqven gqondeT eWvi, rom Zaladoba ganxorcielda. magaliTad, bavSvi ambobs, rom 
     Zaladoba  ganxorcielda, magram momxdars da Catarebul kvlevas Soris gasul pe-  

       riodSi Zaladobis niSnebi alagda, ver fiqsirdeba;

b).    SemosazRvreT Tqveni pasuxismgeblobis da moqmedebis areali da nu SeiWrebiT sxva 
       profesionalebis rolSi (magaliTad, policiis gamomZiebeli, eqimi da sxva). 

g).    daskvna - es aris iuridiuli dokumenti. amitom, Tu Tqven  gamocdileba gakliaT,   
       konsultacia gaiareT sxva gamocdil kolegasTan;
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d).    gaacaniT Tqveni daskvna mSobels, meurves im SemTxvevaSi, Tu isini savaraudo 
       moZaladeebi ar arian.

e).    daimaxsovreT! yvelaze mTavari bavSvis usafrTxoeba da keTildReobaa. sxva sakiT-
       xebi, Tundac konfidencialuroba, meorexarisxovania masTan SedarebiT.

  v).     bavSvze Zaladobis SemTxvevaze daskvna, idealur SemTxvevaSi, unda momzaddes 
24 saaTis ganmavlobaSi, moeweros xeli da gadaegzavnos Sesabamis organoebs. das-

         kvnis gzavnilze (referalze) aucileblad unda mieTiTos „konfidencialuri“. ar  
SeiZleba daskvnis gaziareba sxva pirebisTvis.

T).    gaiTvaliswineT, rom SesaZlebelia gamoZiebis procesSi an sasamarTlo ganxilvisas 
       moTxovnili iqnas xelaxali daskvnis momzadeba - xelaxal daskvnaSi warmodgenili 
       informacia mniSvnelovnad ar unda gansxvavdebodes adre gadacemuli informaci-
       isgan. zogierT  SemTxvevaSi, gamoZiebis saWiroebidan gamomdinare, Tqven SeiZleba    
       daikiTxoT, rogorc mowme; aseve, dagWirdeT daskvnis dacva sasamarTlos winaSe. 
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Tavi 12

bavSvTa dacva Zaladobisgan da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvis ufleba - daculi iyos Zaladobisgan 

“saxelmwifo valdebulia daicvas bavSvebi mSoblebis, kanonieri meurveebisa da bavSvze 
mzrunveli sxva piris mxridan nebismieri saxis Zaladobisa da uxeSi moqcevisgan”. (bavSvis 
uflebaTa konvencia - muxli#19)

bavSvze Zaladoba misi uflebebis seriozuli darRvevaa. kanoni bavSvs gansakuTrebuli 
dacviT uzrunvelyofs, radgan bavSvs, misi asakidan gamomdinare, ar SeuZlia sxvadasxva 
situaciis, qmedebaTa Sedegebis adekvaturi da sruli Sefaseba. 

gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) bavSvis uflebaTa konvencia  mTavrobebs 
avaldebulebs Zaladobisa da ugulebelyofisgan yvela bavSvis dacvas  da maTi usafrTxo 
aRzrdisTvis aucilebeli pirobebis Seqmnas.

saqarTvelom gaeros  bavSvis uflebaTa konvenciis ratificireba 1994 wels moaxdina, riTac 
saxelmwifom valdebuleba aiRo, rom daicavda bavSvTa uflebebs da  bavSvis harmoniuli 
ganviTarebisaTvis saTanado garemos Seqmnida. 

bavSvTa mimarT Zaladoba da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvTa mimarT Zaladobas krZalavs saqarTvelos konstitucia da saqarTvelos 
kanonmdebloba, romlis darRvevisTvisac kanonmdeblobiT gansazRvrulia Sesabamisi 
sanqciebi.  saqarTvelos kanonmdeblobiT, sxvadasxva sferos profesionalebs akisriaT 
gansakuTrebuli pasuximgebloba gamoavlinon da Sesabamis organoebs Seatyobinon bavSvis 
mimarT ganxorcielebuli mciredi Zaladobis faqtic ki, ar aqvs mniSvneloba Zaladobis 
faqti ganxorcielda ucxo adamianis Tu ojaxis wevris mxridan. 

a). saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 1198' muxli, romelic exeba arasrulwlovani(bavSvis) 
uflebas dacvaze ganmartavs:

1. arasrulwlovans aqvs dacvis ufleba mSobelTa (sxva kanonier warmomadgenelTa)
mxridan uflebamosilebis borotad gamoyenebis winaaRmdeg. arasrulwlovnis uflebebisa 
da kanonieri interesebis darRvevisas, maT Soris, mSobelTa (erT-erTi mSoblis) mier 
bavSvis aRzrdasTan, ganaTlebasTan dakavSirebuli movaleobebis Seusruleblobis an 
arasaTanadod Sesrulebisas, an mSoblis uflebis borotad gamoyenebis SemTxvevaSi, 
arasrulwlovans ufleba aqvs damoukideblad mimarTos meurveobisa da mzrunvelobis 
organoebs, 14 wlis asakidan ki – sasamarTlos.

2. fizikuri da iuridiuli pirebi, romlebisTvisac cnobili gaxda arasrulwlovnis
uflebebisa da kanonieri interesebis darRvevis SemTxvevebi, valdebulni arian amis 
Sesaxeb Seatyobinon meurveobisa da mzrunvelobis organoebs arasrulwlovnis faqtiuri 
adgilsamyoflis mixedviT. meurveobisa da mzrunvelobis organoebi, amgvari Setyobinebis 
miRebisTanave, valdebulni arian gaataron saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
RonisZiebebi. (20.06.2003 N 2446)
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2'. saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtisa da bavSvTa sakiTxebze momuSave sxva 
subieqtis mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb informaciis 
Sesabamisi saxelmwifo organosTvis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba iwvevs 
pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis  muxli 1205' - is Tanaxmad: „ojaxSi Zaladobis SemTxvevaSi, 
rodesac mSoblis mimarT Semakavebeli an damcavi orderi moqmedebs, agreTve socialuri 
muSakis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisTanave 
mSoblis warmomadgenlobiTi ufleba an/da mSoblis ufleba, gansazRvros, Tu visTan 
da sad unda icxovros bavSvma, Semakavebeli an damcavi orderis an bavSvis mSoblisgan 
gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis gadawyvetilebis moqmedebis vadiT SeCerebulad 
iTvleba. mSoblis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs am gadawyvetilebis moqmedebas“.

b). saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“ 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“  detalurad ganmartavs bavSvze 
Zaladobis saxeebs, kerZod fizikur Zaladobas, fsiqologiur Zaladobas, iZulebas, 
seqsualur Zaladobas, ekonomikur Zaladobas da ugulebelyofas. 

bavSvis mimarT Zaladobis  drouli gamovlenis da efeqturi reagirebisTvis gadasadgmel 
nabijebs ganmartavs kanonis me-9' muxli ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenis Sesaxeb:  
„ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenas da masze Sesabamis reagirebas uzrunvelyofen 
samarTaldamcveli da sasamarTlo organoebi, agreTve am kanoniT dadgenili wesiT 
ojaxSi Zaladobis aRkveTis RonisZiebaTa ganmaxorcielebel sauwyebaTaSoriso sabWosTan 
arsebuli ojaxSi Zaladobis msxverplis statusis ganmsazRvreli jgufi“. 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis aRkveTis, Zaladobis 
msxverplTa dacvisa da daxmarebis Sesaxeb“ ganmartavs socialuri muSakebis Semdeg 
valdebulebebs da uflebamosilebebs ojaxSi Zaladobis dros:

1. kanonis me - 10 muxlis Tanaxmad: moZaladis mier Semakavebeli an damcavi orderiT
gaTvaliswinebuli moTxovnebis Seusrulebloba, agreTve socialuri muSakis
mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebisadmi
daumorCilebloba iwvevs pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili
wesiT;

2. me-14 muxlis Tanaxmad:

1. arasrulwlovanze  Zaladobis  dros  arasrulwlovani  policiis  uflebamosili
Sromlis mier gamocemuli Semakavebeli orderis safuZvelze, xolo bavSvTa 

dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi - 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze gancalkevdeba 
moZalade mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an 
nebismieri sxva moZaladisagan.

2. arasrulwlovnis mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an
arasrulwlovanTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi nebismieri sxva pirisagan
gancalkeveba aris ukiduresi zoma, romelic mxolod im SemTxvevaSi gamoiyeneba,
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Tavi 12
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RonisZiebebi. (20.06.2003 N 2446)



68

rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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g). saqarTvelos kanonmdebloba bavSvis mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

saqarTvelos kanonmdeblobiT bavS is mimarT seqsualuri Zaladoba mkacrad 
isjeba.     seqsualuri Zaladobis ganmarteba da Sesabamisi sanqciebi  gawerilia 
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis  #22 -TavSi. 

sisxlis samarTlis kodeqsi ganmartavs rom arasrulwlovnis gaupatiureba, mis mimarT 
sqesobriv kavSirs ZaladobiT, Zaladobis muqariT an misi umweobis gamoyenebiT, 
dauSvebelia. kanoni aseTi saxis qmedebas nebismieri piris mimarT krZalavs da Sesabamis 
sanqciebs awesebs. bavSvebis SemTxvevaSi aseT qmedebas kanoni damamZimebel garemoebad 
miiCnevs da mis mimarT ufro mkacr sanqcias awesebs. aRniSnuli kanoni ganmartavs, rom 
danaSauli Sesaxeb informaciis damalva da Seutyobinebloba Sesabamisi struqturebisTvis 
ukanono qmedebaa da gaTvaliswinebulia Sesabamisi sasjeli.

d).  bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebi

saqarTveloSi 2016 wlis 12 seqtembridan ZalaSia  saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, romlis 
Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba  referirebis procedurebis 
me-5 muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos (maT Soris  samedicino 
dawesebulebas, soflis eqims), romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan an/da maT ojaxebTan an im 
garemosTan, sadac bavSvi imyofeba. 

referirebis procedurebis miznebisaTvis safuZvliani eWvi SesaZlebelia warmoiSvas, Tu 
arsebobs Semdegi garemoebebi:

a) bavSvis gancxadeba, rom masze xorcieldeba an ganxorcielda Zaladoba;

b) bavSvis mier travmis mizezebis axsnis SeuZlebloba;

g) mowmis gancxadeba, rom igi Seeswro Zaladobis faqts;

d) mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi qceva,
rogoricaa:

d.a) bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb mSoblis/kanonieri 
warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobTan;

d.b)   bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb sxvadasxva pirTa 
  monaTxrobebs Soris;

d.g)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobis 
        detalebis mudmivi cvlileba;

d.d)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi 
        reagireba bavSvis travmaze;

d.e)   bavSvis mier travmis mizezis auxsneloba;

e) sxva garemoebebi, romlebic maRali albaTobiT qmnis safuZvels varaudisaTvis,
rom bavSvze ganxorcielda Zaladoba.

referirebis procedurebSi CarTuli subieqtebi da maTi uflebamosilebani (muxli #5):
saagento referirebis procedurebis farglebSi (muxli  #5/3 ):

a) uzrunvelyofs socialuri muSakis mier Zaladobis faqtebis gamovlenas bavSvTa

68

rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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bavSvis usafrTxo garemoSi gadayvana (muxli#8) 

1. bavSvze Zaladobis dros, policiis uflebamosili TanamSromlis mier gamowerili
Semakavebeli orderis, agreTve referirebis procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, bavSvi gancalkevdeba 
moZaladisgan.

2. mSoblisgan, sxva kanonieri warmomadgenlisgan an bavSvTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi
nebismieri sxva pirisgan bavSvis gancalkeveba warmoadgens ukidures zomas, romelic 
gamoiyeneba mxolod im SemTxvevaSi, rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri 
zoma, maT Soris, gasaubreba da gafrTxileba da am naklebad mkacrma zomebma sasurveli 
Sedegi ver gamoiRo an rodesac Seqmnil viTarebaSi aSkaraa, rom momdevno 24 saaTis 
ganmavlobaSi naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs bavSvis sicocxlisa 
da janmrTelobis dacvas, rac gamoiwvevs bavSvis gardauval daRupvas an janmrTelobis 
naklebad mZime an mZime dazianebas.

3. bavSvis azri imis Sesaxeb, Tu sad ganTavsdeba igi, unda iyos gaTvaliswinebuli misi
asakis da ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebul 
unda iqnes bavSvis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT.

4. gadawyvetilebis miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis
niSnebis identifikacias, msxverplisa da sxva iseTi pirebis gamokiTxvas, romlebsac 
SeuZliaT sasargeblo informacia miscen policiis TanamSromels/socialur muSaks, 
saWiroebis SemTxvevaSi policiis TanamSromeli/socialuri muSaki iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas da gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze 
misuli saswrafo samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki axdens SemTxvevis Sefasebas da bavSvis usafrTxoebis 
riskebis gaTvaliswinebiT, Sida instruqciis Sesabamisad, iRebs gadawyvetilebas 
bavSvis gancalkevebis Sesaxeb. socialuri muSaki am procedurebiT daadgenili wesiT 
gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis miRebisTanave mimarTavs policias, 
romelic uzrunvelyofs gadawyvetilebis dauyovnebliv aRsrulebas.

saagentos mier bavSvis mdgomareobis Sefaseba da SemTxvevis marTva  (muxli#10)

1. saagento, bavSvze ganxorcielebuli Zaladobis an Zaladobis eWvis SemTxvevaSi, saqmis
ganxilvas iwyebs saagentoSi Sesuli werilobiTi, satelefono an/da sxva sakomunikacio 
Setyobinebis safuZvelze, aseve saagentos mier moZiebul SemTxvevebSi. aseTi SemTxvevebis 
marTvis dros igi moqmedebs Tavisi kompetenciis farglebSi, Sida instruqciis Sesabamisad.

2. saagento mimarTvianobis sistemaSi erTveba im SemTxvevebSi, Tu:

a) Zaladobis faqti dadasturebulia da bavSvi moTavsebulia droebiT sacxovrebelSi
ojaxis an/da mudmivi adgilsamyoflis gareT;

b) miRebuli informacia iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an xorciel-
deba Zaladoba.

3. Tu saagentoSi Sesuli satelefono zaris mixedviT aRwerili mdgomareoba Seesabameba
gadaudebel SemTxvevas, saagento policias atyobinebs da axorcielebs am procedurebiT 
dadgenil RonisZiebebs.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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mSobelTan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto 
usafrTxo garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

bavSvis mdgomareobaze zedamxedveloba (muxli #13)

1. bavSvis individualuri ganviTarebis gegmis Sesrulebaze monitorings da bavSvis
mdgomareobaze zedamxedvelobas axorcielebs saagento. bavSvis mdgomareobaze 
zedamxedvelobis funqcia aseve akisria policias, Tavisi kompetenciis farglebSi. 
zedamxedvelobis procesSi erTvebian me-5 muxlis pirveli punqtiT gansazRvruli 
Sesabamisi subieqtebi.

2. saagento regularulad (Sida instruqciiT gansazRvruli vadisa da pirobebis dacviT)
awarmoebs zedamxedvelobas Zaladobis msxverpli bavSvis reabilitaciis procesze. Tu 
zedamxedvelobis procesSi aRmoCnda, rom bavSvi saWiroebs individualuri ganviTarebis 
gegmiT gaTvaliswinebuli RonisZiebis (momsaxurebis) cvlilebas, socialuri muSaki 
gadasinjavs gegmas da SeimuSavebs bavSvis individualuri ganviTarebis axal gegmas, 
romelic waredgineba regionul sabWos.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb miRebu-
li Setyobinebis SemTxvevaSi (muxli #15)

1. napovni bavSvis aRmoCenidan an mSoblis (mSoblebis) mier sakuTari moqmedebiT an
umoqmedobiT gamoxatuli bavSvis mitovebidan bavSvis mitovebulad aRiarebis Sesaxeb 
sasamarTlos gadawyvetilebis kanonier ZalaSi Sesvlamde, mSoblis (mSoblebis) ufleba-
movaleobebi  SeCerebulad CaiTvleba da am uflebebs ganaxorcielebs da 
movaleobebs Seasrulebs saagentos meurveobisa da mzrunvelobis organo.

2.. napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb Setyobinebis miRebis SemTxvevaSi, saagento 
axorcielebs kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi, miusafari bavSvebis identificirebis 
mizniT (muxli #16) 

1. saagentos mobiluri jgufis (saagentos direqtoris brZanebiT gansazRvruli ufrosi
socialuri muSaki, fsiqologi, mZRoli, Tanaswor ganmanaTlebeli) mier miusafari 
bavSvis aRmoCenis SemTxvevaSi, Sesabamisi uflebamosilebis mqone socialuri muSaki, 
arasrulwlovnis miusafar bavSvad identificirebis mizniT, avsebs saagentos direqtoris 
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtiT damtkicebul maZieblis anketas.

2. arasruwlovnis miusafar bavSvad identificirebis SemTxvevaSi saagento axorcielebs
moqmedi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

e). saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi

saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis 172’6 muxli ganmartavs 
- „saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtis (dawesebulebis an/da misi uflebamosili 
TanamSromlis) mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb  Sesabamisi 
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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saxelmwifo organosTvis informaciis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs 
Sesabamisi fizikuri piris gafrTxilebas an dajarimebas 50 laridan 100 laramde odenobiT, 
Sesabamisi dawesebulebis (iuridiuli piris) dajarimebas 100 laridan 200 laramde 
odenobiT“.
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Tavi 13

bavSvze Zaladobis prevencia

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 3 sxvadasxva doneze xorcieldeba: sayovel-
Tao, miznobrivi da individualuri. 

arsebobs bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori;

bisken, sadac bavSvze Zaladoba xdeba. misi mizania Zaladobis ganmeorebisgan
bavSvebis dacva.

I done - sayovelTao prevencia 

sayovelTao prevenciis doqtrinis Tanaxmad,  mTeli sazogadoeba, maT Soris samedicino 
sazogadoeba, valdebulia daicvas bavSvi Zaladobisgan. Sesabamisad, misi strategia 
fokusirebulia mTlianad sazogadoebaze. sayovelTao prevenciul RonisZiebaTa 
grZelvadiani mizania sazogadoebis ganaTleba, socialuri cvlilebebis miRweva, Zaladobis 
mimarT tolerantobis aRkveTa da sxva.

sayovelTao prevenciis ZiriTadi miznebia: 

bavSvis ganviTarebis procesi, ganviTarebis ama Tu im safexurs rogori qceva Tu
mdgomareoba Seesabameba;

gamklavebis swavleba;

wevrisaTvis.

am mizanTa misaRwevad sxvadasxva strategiebi gamoiyeneba, rogoricaa, magaliTad,  
RonisZiebebi momavali mSoblebisaTvis, raTa isini advilad gaumklavdnen bavSvis 
aRzrdasTan dakavSirebul samomavlo sirTuleebs; programebi mSoblebisTvis - bavSvze 
zrunvis da misi ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb; aseve - programebi, romelTa 
meSveobiT bavSvebi aiTviseben konfliqtebis mSvidobianad mogvarebis, Zaladobisgan 
Tavis dacvis, sazogadoebaSi urTierTobis unarebs da sxva. krizisul situaciebSi metad 
mniSvnelovania TviTdaxmarebis jgufebis da 24-saaTiani krizisuli dacvis programebi, 
romlebic uzrunvelyofen mSoblebis swraf daxmarebas. amisTvis aucilebelia, qveyanaSi 
arsebobdes satelefono cxeli xazi, krizisuli centrebi, krizisul situaciebSi damxmare 
sakonsultacio samsaxurebi.
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II done - miznobrivi prevencia

prevenciis es done moicavs sazogadoebis im jgufisken mimarTul RonisZiebebs, sadac 
bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori arsebobs - ojaxebi stresul 
situaciebSi, axalgazrda mSoblebi; narko da alkoholdamokidebuli mSoblebi, aseve 
bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi (magaliTad, unarSezRuduloba). 

miznobrivi prevenciis ZiriTadi miznebia:

bavSvobisdroindeli gamocdileba maT qcevaze ukve mSoblis rolSi;

romelic mimarTulia ojaxis, mSoblis da bavSvis specifikuri problemebis
mogvarebaze;

wevrisaTvis.

am miznebis misaRwevad gamoyenebuli strategiebi moicavs: bavSvis aRzrdis swavlebis 
programebs, romlebic xelmisawvdomia riskis qveS myofi ojaxebisaTvis; programebs, 
romlebic aswavlian mSoblebs Temis resursebis gamoyenebas; programebs, romlebic 
axalgazrda mSoblebs miawvdian informacias iseT mniSvnelovan sakiTxebze, rogoricaa 
bavSvis ganviTareba da movla, da sxva. aucilebelia, arsebobdes samsaxurebi, sadac 
daxmarebas gauweven fsiqikuri janmrTelobis, depresiis,  alkoholizmis, narkomaniis 
problemis mqone mSoblebs da sxva. 

III done - individualuri prevencia 

individualuri prevencia moicavs im ojaxebTan muSaobas, romlebSic SeiniSna bavSvze 
Zaladoba da ugulebelyofa. is mimarTulia Zaladobis ganmeorebis Tavidan acilebaze. 

individualuri prevenciis ZiriTadi miznebia:

sacxovrebeli garemos SecvliT an moZaladisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT;

am mizanTa misaRwevad, prevenciis III doneze gamoyenebuli RonisZiebebi SeiZleba iyos: 
moZaladis ganrideba, saWiro SemTxvevaSi bavSvisTvis sacxovrebeli adgilis Secvla, 
moZalade mSoblebis reabilitacia maTi mkurnalobis uzrunvelyofiT, Zaladobagancdili 
bavSvis mkurnaloba,  mimRebi ojaxebis Seqmna da momzadeba, da sxva.

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 

ojaxis monaxuleba da mSobelTa ganaTleba: prevenciis erT-erTi warmatebuli da farTod 
gavrcelebuli strategiaa mSoblebis ganaTleba bavSvis aRzrdis sakiTxebSi. aRsaniSnavia, 
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rom amgvari ganaTleba unda emsaxurebodes rogorc dedebis, aseve mamebis unar-Cvevebis 
ganmtkicebas. yvelaze warmatebuli RonisZiebebi mimarTulia rogorc ojaxis SigniT 
bavSvis ganviTarebisken, aseve ojaxebis SesaZleblobis gazrdisken, - gaumklavdnen ojaxis 
gareT arsebul moTxovnebs. bavSvis aRzrdis, masze zrunvis sakiTxebSi mSoblebis da 
mzrunvelebis ganaTleba xels Seuwyobs aRzrdis araZaladobrivi meTodebis aRiarebas da 
damkvidrebas.

ojaxis monaxuleba gulisxmobs jandacvis sferos specialistebis monawileobas CvilTa 
da mcirewlovan bavSvTa saWiroebebis SefasebaSi, aseve mSoblebis unarebis SefasebaSi. 
ojaxis individualuri monaxuleba miznad isaxavs emociuri Tanadgomis gawevas, mSoblebis 
ganaTlebas, pozitiuri mSoblobis unar-Cvevebis ganviTarebas da garkveulwilad, ojaxis 
Sefasebas. ojaxis monaxuleba imis SesaZleblobasac iZleva, rom ojaxi, saWiroebis 
mixedviT, maTTvis aucilebel sxvadasxva samsaxurebs daukavSirdes.

mSobiarobamde da mSobiarobis Semdgom periodSi zrunva da ojaxis monaxuleba - bavSvze 
ZaladobasTan da bavSvis ugulebelyofasTan sabrZolvelad mniSvnelovania dedis da 
bavSvis janmrTelobis (bavSvebis sicocxlis dasawyisidanve) dacvis RonisZiebebi. amgvari 
momsaxureba xels uwyobs mSobels da bavSvs Soris siaxloves da mSoblebis mxridan 
mcirewlovan bavSvze Zaladobis riskis Semcirebas. namSobiarevi dedebis, axalSobilTa 
ojaxis monaxulebis programebis daxmarebiT SesaZlebelia adreve ganisazRvros, sWirdeba 
Tu ara mSobels daxmareba. 

mSoblebis konsultireba bavSvis ganviTarebis da usafrTxoebis sakiTxebze socialuri 
muSakebis erT-erTi mniSvnelovani funqcia da ojaxTan urTierTobis aucilebeli 
komponentia bavSvis ganviTarebis da usafrTxoebis Sesaxeb mSoblebis, mzrunvelebis 
sistematuri konsultireba. ZiriTadi sakonsultacio sakiTxebi SeiZleba iyos:

tirili da misi marTva: axalSobili da Cvili bavSvebi TavianT  moTxovnilebebs mxo-
lod tiriliT gamoxataven. amitom patarebi xSirad tirian. mSobelma unda icodes,
rom bavSvis tirils sxvadasxva mizezi da gansxvavebuli xasiaTi aqvs. dakvirvebul
mSobels advilad SeuZlia bavSvis tirilis mizezis dadgena. specialistma unda
urCios mSobels, rogor moiqces bavSvis tirilis dros.

usafrTxo garemo da dazianebebis arideba: mSobeli aucileblad unda iyos informi-
rebuli imis Sesaxeb, rom bavSvs ganviTarebisTvis usafrTxo garemo esaWiroeba.
bavSvis banaobis, Zilis, TamaSis Tu manqaniT mgzavrobis dros ufrosma unda
daicvas usafrTxoebis wesebi, raTa xeli Seuwyos bavSvis usafrTxoebas da daicvas
igi dazianebisgan.

bavSvis SenjRrevis sindromi: auxseniT mSoblebs, rom bavSvis SenjRrevisas arsebobs
seriozuli safrTxe, ganviTardes Tavis qalas travma. travmis mogvianebiTi Sedegebi
SeiZleba iyos  Tavis tvinis qerqis dazianebis gamo ganviTarebuli sibrmave, krunCxvebi
da sxva mZime Sedegebi. cnobilia, rom bavSvis Zaladobriv njRrevas yoveli meoTxe
msxverpli bavSvisTvis sasikvdilo Sedegi moaqvs. 4 Tvemde asakis bavSvebi yvelaze
maRali riskis jgufs warmoadgenen.

3 wlis krizisi - “jiutobis xana“: mSoblebi seriozul sirTuleebs awydebian 2-4
wlis bavSvebis emociur-qceviT gamovlinebebTan dakavSirebiT. ganumarteT
mSobels, rom am asakobriv periodSi bavSvis gamZafrebuli sijiute da yvelafris
damoukideblad gakeTebis survili misi ganviTarebis bunebrivi maxasiaTebelia. aseve
auxseniT, rom warmoqmnili problemebis daZleva da bavSvis jansaRi ganviTarebis
xelSewyoba mSoblebis da mzrunvelebis mxridan  moTminebis da taqtis gamoCeniT
aris SesaZlebeli.

kvebis problema bavSvebSi: bavSvis kvebis procesSi bevri mSobeli problemebs awyde-
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II done - miznobrivi prevencia
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III done - individualuri prevencia 

individualuri prevencia moicavs im ojaxebTan muSaobas, romlebSic SeiniSna bavSvze 
Zaladoba da ugulebelyofa. is mimarTulia Zaladobis ganmeorebis Tavidan acilebaze. 

individualuri prevenciis ZiriTadi miznebia:

sacxovrebeli garemos SecvliT an moZaladisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT;

am mizanTa misaRwevad, prevenciis III doneze gamoyenebuli RonisZiebebi SeiZleba iyos: 
moZaladis ganrideba, saWiro SemTxvevaSi bavSvisTvis sacxovrebeli adgilis Secvla, 
moZalade mSoblebis reabilitacia maTi mkurnalobis uzrunvelyofiT, Zaladobagancdili 
bavSvis mkurnaloba,  mimRebi ojaxebis Seqmna da momzadeba, da sxva.

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 

ojaxis monaxuleba da mSobelTa ganaTleba: prevenciis erT-erTi warmatebuli da farTod 
gavrcelebuli strategiaa mSoblebis ganaTleba bavSvis aRzrdis sakiTxebSi. aRsaniSnavia, 
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ba. maTi Svilebi uars amboben miirTvan SeTavazebuli sakvebi mTlianad an nawilobriv 
mainc. zogierTi bavSvi Zalian nela Wams, zogi - Zalian swrafad. uTxariT mSoblebs, 
rom es zrdis procesSi normaluri movlenaa da SesaZloa, rom maTi Svilis mier 
damoukideblobis gamoxatvis saSualebac ki iyos. ganumarteT mSoblebs, rom Wamis 
procesSi ar gaubrazdnen,  Wama ar daaZalon pataras, miscen damoukideblad Wamis 
neba. daarwmuneT mSoblebi, rom bavSvis kvebis procesSi simSvidis da pozitiuri 
ganwyobis SenarCuneba orivesTvis kargi iqneba.

tualetis Cveva: tualetis Cvevis swavlebis etapi mSoblebisTvis safenebisgan gaTa-
visuflebas niSnavs, xolo patarasTvis es aris nabiji Tavdajerebulobisken da
damoukideblobisken. am Cvevis swavlebisas siZneleebi warmoiqmneba, rogoricaa
Casveleba, uari qoTnis gamoyenebaze. mSobelma/mzrunvelma unda gaiTvaliswinos,
rom yvela bavSvi individualuria, zogi advilad swavlobs qoTnis gamoyenebas, zogi
- Znelad. auxseniT mSoblebs, rom iy momTmenni da nu gauwyrebian bavSvs, Tu
man Caisvela an qoTani ar gamoiyena.

Tu mSobeli/mzrunveli  srulfasovan informacias flobs bavSvis saWiroebebis da misi 
ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb, is SeZlebs bavSvis zrda-ganviTarebisTvis Sesabamisi 
pirobebis Seqmnas da usafrTxo garemos uzrunvelyofas.

im ojaxebis daxmareba, romlebsac gansakuTrebuli saWiroebebis mqone bavSvebi hyavT - 
Tandayolili mqone bavSvebis mimarT ojaxSi Zaladobis 
Semcirebis programebis efeqtianobaze Zalian cota kvlevaa Catarebuli. Tumca,  
gansazRvrulia, rom perspeqtiuli midgoma gulisxmobs sazogadoebriv sawyisebze 
reabilitaciisa da adreul asakSi mxardaWeris programebs, centrebSi an ojaxebSi 
vizitebis saSualebiT.  bavSvebis mSoblebisaTvis 
mowyobilma xanmokle droebiTma Sesvenebam SeiZleba mTel ojaxs Seumciros stresi 
da Tan Seasrulos Zaladobis prevenciisken mimarTuli strategiis roli. 
mxardaWeris meqanizmebi, romlebic mSoblebs bavSvis movlisgan Sesvenebis 
saSualebas aZlevs, SesaZlebelia, organizebuli iyos religiuri da arasamTavrobo
organizaciebis an saxelmwifo uwyebebis mier da maT SeuZliaT daxmarebis gaweva

Zaladobis Tavidan asacileblad.



78

ba. maTi Svilebi uars amboben miirTvan SeTavazebuli sakvebi mTlianad an nawilobriv 
mainc. zogierTi bavSvi Zalian nela Wams, zogi - Zalian swrafad. uTxariT mSoblebs, 
rom es zrdis procesSi normaluri movlenaa da SesaZloa, rom maTi Svilis mier 
damoukideblobis gamoxatvis saSualebac ki iyos. ganumarteT mSoblebs, rom Wamis 
procesSi ar gaubrazdnen,  Wama ar daaZalon pataras, miscen damoukideblad Wamis 
neba. daarwmuneT mSoblebi, rom bavSvis kvebis procesSi simSvidis da pozitiuri 
ganwyobis SenarCuneba orivesTvis kargi iqneba.

tualetis Cveva: tualetis Cvevis swavlebis etapi mSoblebisTvis safenebisgan gaTa-
visuflebas niSnavs, xolo patarasTvis es aris nabiji Tavdajerebulobisken da
damoukideblobisken. am Cvevis swavlebisas siZneleebi warmoiqmneba, rogoricaa
Casveleba, uari qoTnis gamoyenebaze. mSobelma/mzrunvelma unda gaiTvaliswinos,
rom yvela bavSvi individualuria, zogi advilad swavlobs qoTnis gamoyenebas, zogi
- Znelad. auxseniT mSoblebs, rom iy momTmenni da nu gauwyrebian bavSvs, Tu
man Caisvela an qoTani ar gamoiyena.

Tu mSobeli/mzrunveli  srulfasovan informacias flobs bavSvis saWiroebebis da misi 
ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb, is SeZlebs bavSvis zrda-ganviTarebisTvis Sesabamisi 
pirobebis Seqmnas da usafrTxo garemos uzrunvelyofas.

im ojaxebis daxmareba, romlebsac gansakuTrebuli saWiroebebis mqone bavSvebi hyavT - 
Tandayolili mqone bavSvebis mimarT ojaxSi Zaladobis 
Semcirebis programebis efeqtianobaze Zalian cota kvlevaa Catarebuli. Tumca,  
gansazRvrulia, rom perspeqtiuli midgoma gulisxmobs sazogadoebriv sawyisebze 
reabilitaciisa da adreul asakSi mxardaWeris programebs, centrebSi an ojaxebSi 
vizitebis saSualebiT.  bavSvebis mSoblebisaTvis 
mowyobilma xanmokle droebiTma Sesvenebam SeiZleba mTel ojaxs Seumciros stresi 
da Tan Seasrulos Zaladobis prevenciisken mimarTuli strategiis roli. 
mxardaWeris meqanizmebi, romlebic mSoblebs bavSvis movlisgan Sesvenebis 
saSualebas aZlevs, SesaZlebelia, organizebuli iyos religiuri da arasamTavrobo
organizaciebis an saxelmwifo uwyebebis mier da maT SeuZliaT daxmarebis gaweva

Zaladobis Tavidan asacileblad.



bavSvebs, axalgazrdebs da adamianebs, visac maTi bedi 
awuxebT, SeuZliaT dagvirekon:

116 111

bavSvTa daxmarebis xazi

mogvmarTeT:

Tbilisi - bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis fondi

centris misamarTi: Tbilisi, ediSer maRalaSvilis quCa 4, bina 1.

bavSvTa daxmarebis xazi - 116 111

telefoni: (32) 2 421 422;

el-fosta: info@phf.org.ge;
veb-gverdi: www.phf.org.ge
Facebook: Public Health Foundation of Georgia

zugdidi - bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

reabilitaciis da ganviTarebis saqvelmoqmedo centri ”Tanaziari”

centris misamarTi: zugdidi, kedias q. #3, bina 2.

telefoni: (415) 22 24 75 an (415) 22 10 78

el-fosta: cactanaziari@gmail.com
Facebook: NGO Tanaziari

baTumi - bsu bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

sazogadoebrivi organizacia “sTef for vardi”

centris misamarTi: baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis fsiqologiis 
klinika, ninoSvilis/rusTavelis q. 35/32

telefoni: (422) 22 58 30, (422) 27 76 23;

el-fosta: cacbsu@gmail.com
veb-gverdi: http://stepforward.org.ge
Facebook: Step Forward

bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centrebi Seqmnilia proeqtis “advokatireba 
bavSvTa da axalgazrdebis dasacavad” farglebSi.

proeqti xorcieldeba evrokavSiris mxardaWeriT.
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საქართველოს კანონი

 

 
ბავშვის უფლებათა კოდექსი

წიგნი I
კოდექსის ზოგადი დებულებები

თავი I
შესავალი დებულებები

მუხლი 1. კოდექსის მიზანი
1. ამ კოდექსის მიზანია ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა საქართველოს კონსტიტუციის,
ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სხვა
საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების ეფექტიანი იმპლემენტაციის ხელშეწყობით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მიზნის განხორციელებამ ხელი უნდა შეუწყოს
სხვადასხვა საკითხის გადაწყვეტას, მათ შორის:

ა) ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებას;

ბ) ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატეს გათვალისწინებას, მისი ღირსების დაცვას,
კეთილდღეობის, უსაფრთხოების, სიცოცხლის, ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარებისა
და სხვა ინტერესების რეალიზებასა და დაცვას ბავშვებისადმი უთანასწორო მოპყრობის გარეშე;

გ) ბავშვის მონაწილეობის უზრუნველყოფას, მის საზოგადოებაში დამოუკიდებლად ცხოვრებისთვის
მომზადებას, ბავშვის მაღალი ზნეობრივი ღირებულებებით, განსაკუთრებით − მშვიდობის, ღირსების
პატივისცემის, შემწყნარებლობის, თავისუფლების, თანასწორობისა და სოლიდარობის
სულისკვეთებით აღზრდას;

დ) ბავშვის სამშობლოს, მშობლიური ენის, მშობლიური ქვეყნის ტრადიციული კულტურული
ღირებულებების პატივისცემაზე ორიენტირებას;

ე) ოჯახის, როგორც საზოგადოების ძირითადი უჯრედის, განსაკუთრებით − ბავშვის აღზრდისა და
კეთილდღეობისთვის მნიშვნელოვანი გარემოცვის, დაცვასა და მხარდაჭერას;

ვ) ბავშვის შრომასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესზე, როგორც საზოგადოების განვითარების აუცილებელ
წინაპირობაზე, ორიენტირებას;

ზ) ბავშვის მოხალისეობაზე, როგორც სამოქალაქო აქტივობისა და სოლიდარული საზოგადოების
განვითარების აუცილებელ ელემენტზე, ორიენტირებას.

 

მუხლი 2. კოდექსის რეგულირების სფერო
1. ეს კოდექსი განსაზღვრავს ბავშვის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს, ქმნის ბავშვის
ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემის ფუნქციონირების
სამართლებრივ საფუძვლებს.
2. ეს კოდექსი არ აუქმებს ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებით მოქმედ სხვა საკანონმდებლო
რეგულაციებს, ამასთანავე, განამტკიცებს საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების საქართველოს კონსტიტუციასთან, ბავშვის უფლებათა კონვენციასთან, მის
დამატებით ოქმებსა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან შესაბამისობის, მათ
მიხედვით განმარტებისა და აღსრულების ვალდებულებას.

3. ეს კოდექსი არის საკანონმდებლო აქტი, რომლითაც ხელმძღვანელობენ საქართველოს სახელმწიფო
ხელისუფლების ორგანოები, მუნიციპალიტეტის ორგანოები, სხვა ადმინისტრაციული ორგანოები,

http://www.matsne.gov.ge 01010000005001019579



საერთო სასამართლოები, საჯარო და კერძო სამართლის სუბიექტები და ფიზიკური პირები ბავშვებთან
და ბავშვის საკითხებთან დაკავშირებული საქმიანობის განხორციელებისა და გადაწყვეტილების
მიღების დროს.

მუხლი 3. კოდექსში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება
ამ კოდექსის მიზნებისთვის მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) ბავშვი − 18 წლამდე არასრულწლოვანი;

ბ) მოზარდი − ბავშვი 10 წლიდან 18 წლის მიღწევამდე;

გ) ოჯახი − საზოგადოების ძირითადი ჯგუფი და ბავშვის აღზრდისთვის, კეთილდღეობისა და
დაცვისთვის ბუნებრივი გარემო, რომელიც ძირითადად შედგება ბავშვისგან, მისი მშობლისგან,
მეურვისგან, მზრუნველისგან, დისგან, ძმისგან ან/და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა
პირისგან;

დ) მშობელი − ბავშვის დედა ან/და მამა;

ე) მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი ბავშვი − ბავშვი, რომელზედაც ნებისმიერი მიზეზის ან
გარემოების გამო მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი სადღეღამისო ზრუნვას არ ახორციელებს;

ვ) ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემა − ბავშვის
დაცვის ეროვნული სისტემისა და ბავშვის მხარდაჭერის ეროვნული სისტემის ერთობლიობა:

ვ.ა) ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემა − სოციალური კეთილდღეობის, განათლების, ჯანმრთელობის
დაცვის, უსაფრთხოებისა და მართლმსაჯულების სისტემებში არსებული საქართველოს
კანონმდებლობა, სხვა მარეგულირებელი ნორმები, პოლიტიკა და მომსახურებები, რომლებიც
ემსახურება ბავშვის დაცვასთან დაკავშირებული რისკების პრევენციასა და აღმოფხვრას. ბავშვის
დაცვის ეროვნული სისტემა მხარს უჭერს და აძლიერებს ბავშვს და მისი აღზრდისთვის პასუხისმგებელ
პირებს სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობისა და ბავშვის ოჯახისგან განცალკევების რისკის
მაქსიმალურად შემცირების მიზნით. ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემა ემსახურება განათლების,
ჯანმრთელობის დაცვისა და მართლმსაჯულების სისტემებში, ოჯახში და ნებისმიერ სხვა ადგილზე
ბავშვის მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის, მათ შორის, ბავშვის ფიზიკური დასჯის, მისდამი სასტიკი,
არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის, მისი ექსპლუატაციის, არასრულწლოვნით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის), ბავშვისთვის ზიანის მომტანი ტრადიციების პრევენციასა და აღმოფხვრას;

ვ.ბ) ბავშვის მხარდაჭერის ეროვნული სისტემა − სახელმწიფოს მიერ მიღებული საკანონმდებლო,
სოციალური, საგანმანათლებლო და სხვა ზომების ერთობლიობა, რომლებიც ემსახურება ბავშვის მიერ
ყველა უფლებისა და თავისუფლების დამოუკიდებლად რეალიზების შესაძლებლობის გაძლიერებას
ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით, მისი ჰარმონიული განვითარების
ხელშეწყობით, ბავშვის აზრის მოსმენითა და მონაწილეობის უზრუნველყოფით, უთანასწორო
მოპყრობის გარეშე; 

ზ) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამები − ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემისა
და ბავშვის მხარდაჭერის ეროვნული სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად საქართველოს
სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, მუნიციპალიტეტის ორგანოების, კერძო სამართლის
სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ განხორციელებული
პროგრამები, რომლებიც ემსახურება ბავშვთა, მათ შორის, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე,
დანაშაულის მსხვერპლი ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების,
გაძლიერებისა და დაცვის მიზნით პრევენციული და რეაგირების ღონისძიებების განხორციელებას
მათი საუკეთესო ინტერესების, მონაწილეობის, სიცოცხლის, ფიზიკური და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის, განვითარების, განათლების, სათანადო საცხოვრებელი პირობების, სოციალური
დაცვისა და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, უთანასწორო მოპყრობის
გარეშე;

თ) ბავშვის საუკეთესო ინტერესები − ბავშვის კეთილდღეობის, უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის
დაცვის, განათლების, განვითარების, საზოგადოებრივი, ზნეობრივი და სხვა ინტერესები, რომლებსაც
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პრიორიტეტულად განსაზღვრავს მშობელი ამ კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის
უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო
ხელშეკრულებებისა და ბავშვის ინდივიდუალური მახასიათებლების შესაბამისად, მისი
მონაწილეობით და მისი მოსაზრების გათვალისწინებით;

ი) ალტერნატიული ზრუნვა − სახელმწიფოს მიერ მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი ბავშვის
ოჯახური ზრუნვის ისეთი მომსახურებით უზრუნველყოფა, რომელიც შეესაბამება ბავშვის
ინდივიდუალურ საჭიროებებს და უპირატესად ითვალისწინებს მის საუკეთესო ინტერესებს, ბავშვის
სიცოცხლის, ჯანმრთელი განვითარების, აზრის მოსმენისა და მონაწილეობის და სხვა უფლებებსა და
თავისუფლებებს;

კ) რეზიდენტული ზრუნვა − ალტერნატიული ზრუნვის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც გამოიყენება
შეძლებისდაგვარად უმოკლესი ვადით უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც ბავშვის მინდობით
აღზრდის მიზნით განთავსება ან შვილად აყვანა შეუძლებელია;

ლ) განათლების ინკლუზიური სისტემა − განათლების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი
ხარისხის ადრეული, სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ყველა
ბავშვისთვის თანაბრად მიწოდებას, მათი ინდივიდუალური საჭიროებებისა და შესაძლებლობების
გათვალისწინებით, გონივრული მისადაგების ან/და უნივერსალური დიზაინის გამოყენებით;

მ) ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება − მართლმსაჯულების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს
ბავშვის ყველა უფლების პატივისცემასა და ეფექტიან რეალიზებას ბავშვის მონაწილეობის, მისი
საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების, ბავშვის ღირსების პატივისცემის,
უთანასწორო მოპყრობის დაუშვებლობისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების საფუძველზე,
რომელსაც ახორციელებენ სპეციალიზებული პროფესიონალები და რომელიც არის ბავშვისთვის
ხელმისაწვდომი, მისი ასაკის შესაბამისი, ბავშვისთვის ადვილად აღსაქმელი, სწრაფი, სამართლიანი,
თანამიმდევრული, მისი უფლებებისა და საჭიროებებისთვის მორგებული;

ნ) გონივრული მისადაგება − ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში იმ აუცილებელი და შესაბამისი
ცვლილებების განხორციელება, რომლებიც არ იწვევს არათანაზომიერი ვალდებულების წარმოშობას
და უზრუნველყოფს ყველა ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების თანაბრად რეალიზებას;

ო) უნივერსალური დიზაინი − პროდუქტის, გარემოს, სწავლების, პროგრამის, მომსახურების ისეთი
დიზაინი, რომელიც მას ყველა ბავშვისთვის ხელმისაწვდომს ხდის ისე, რომ ადაპტირება და
სპეციალური დიზაინის გამოყენება აუცილებელი არ არის. უნივერსალური დიზაინი არ გამორიცხავს
საჭიროების შემთხვევაში ბავშვის ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროებების
შესაბამისად მისთვის დამხმარე საშუალებების მიწოდებას ან/და სხვაგვარად ხელის შეწყობას;

პ) ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაცია − ძალადობის ან დანაშაულის წახალისებისკენ
მიმართული ინფორმაცია, სექსუალური შინაარსის ინფორმაცია, აგრეთვე ინფორმაცია, რომელიც ეწევა
ალკოჰოლიანი სასმლის, თამბაქოს, ნარკოტიკული საშუალების ან აზარტული თამაშობის პროპაგანდას
ან რომელშიც ძალადობის, მკვლელობის ან სასტიკი, არაადამიანური მოპყრობის სცენები
დეტალურადაა წარმოდგენილი;

ჟ) სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვი – ბავშვი, რომელზედაც გავლენას ახდენს ისეთი
ფაქტორები, რომლებიც აფერხებს მის შესაძლებლობას, სათანადო მხარდაჭერის გარეშე გაიაზროს
სხვადასხვა გამოწვევა, წინააღმდეგობა გაუწიოს და გაუმკლავდეს მათ და აღიდგინოს რესურსები, მათ
შორის, ნარკოტიკზე, ალკოჰოლზე ან/და აზარტულ თამაშობაზე დამოკიდებულება, ბავშვობისას
მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენა, კანონთან კონფლიქტში ყოფნა, ძალადობა და მსგავსი
ფაქტობრივი გარემოებები.

თავი II
ბავშვის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

მუხლი 4. ბავშვის ღირსება
1. ბავშვის ღირსება ხელშეუვალია.
2. დაუშვებელია ბავშვის წამება, მისდამი სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობა

http://www.matsne.gov.ge 01010000005001019579



ან არაადამიანური ან დამამცირებელი სასჯელის გამოყენება. # # #.

მუხლი 5. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭება
1. ბავშვს უფლება აქვს, მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას
უპირატესობა მიენიჭოს მის საუკეთესო ინტერესებს, რომლებიც ბავშვისთვის ინდივიდუალურად, ამ
კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა
და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად განისაზღვრება. # # # # # # # # # 
2. ბავშვის საუკეთესო ინტერესების განსაზღვრისას გაითვალისწინება მისი ოჯახურ გარემოში
პიროვნული განვითარების უფლება, ბავშვის სოციალური და კულტურული მახასიათებლები, მის
მიერ საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების დამოუკიდებლად რეალიზების შესაძლებლობა და
ბავშვის მოსაზრებები. # # #;
3. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭება (მათი უპირატესი გათვალისწინება)
სავალდებულოა საქართველოს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლებების
ორგანოების, საჯარო დაწესებულების, ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ ბავშვთან
დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას ან/და ქმედების განხორციელებისას.
4. სამართლის ნორმის განმარტებისას გამოყენებული უნდა იქნეს ის განმარტება, რომელიც ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებს ყველაზე მეტად შეესაბამება, ამ კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის,
ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო
ხელშეკრულებების შესაბამისად.
5. სახელმწიფო იღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა საქართველოს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და
სასამართლო ხელისუფლებების ორგანოებმა, ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა ბავშვის
საუკეთესო ინტერესები განსაზღვრონ და მათი სავალდებულო შეფასება განახორციელონ შემდეგი
ძირითადი კრიტერიუმების მიხედვით:
ა) ბავშვის აზრის მოსმენა და სათანადოდ გათვალისწინება;

ბ) ბავშვის ყველა სხვა უფლების დაცვა, მათ შორის, ღირსების დაცვის, თავისუფალი განვითარების,
განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური დაცვის, ყველა ფორმის ძალადობისგან დაცვისა და
ბავშვებისადმი თანასწორი მოპყრობის უზრუნველყოფა;

გ) მულტიდისციპლინური მიდგომით, სპეციალიზებული პირების მიერ ბავშვის ფსიქოლოგიური და
ფიზიკური კეთილდღეობის, მისი სამართლებრივი, სოციალური და ეკონომიკური ინტერესების
შეფასება და გათვალისწინება.
6. ბავშვის უფლებებზე გავლენის მომხდენი გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნეს, ხოლო ქმედება
უნდა განხორციელდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასების საფუძველზე.
7. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამები
ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების პრინციპის დაცვით უნდა
განხორციელდეს.

მუხლი 6. ბავშვის სიცოცხლისა და პიროვნული განვითარების უფლება
1. ბავშვს აქვს სიცოცხლისა და პიროვნული განვითარების უფლება.
2. სახელმწიფო იღებს ბავშვის სიცოცხლის დასაცავად საჭირო ყველა ზომას და ქმნის მისი
ჰარმონიული განვითარებისთვის საჭირო ყველა პირობას ამ კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის,
ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმების, საქართველოს სხვა საერთაშორისო
ხელშეკრულებებისა და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

მუხლი 7. ბავშვთა თანასწორობის უფლება
1. ბავშვთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას ან/და ქმედების
განხორციელებისას საჯარო დაწესებულება, ფიზიკური და იურიდიული პირები ვალდებული არიან
პატივი სცენ თითოეულ ბავშვს, დაიცვან იგი და თანასწორად მოეპყრონ ბავშვებს, მათი რასის, კანის
ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების, ეროვნული, ეთნიკური თუ
სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი მდგომარეობის, ბავშვის, მისი ოჯახის წევრის ან კანონიერი
წარმომადგენლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, საქმიანობის ან სხვა
ნიშნის მიუხედავად.
2. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ყველა ბავშვისთვის თანაბარ უფლებებსა და შესაძლებლობებს და
იღებს განსაკუთრებულ ზომებს ნებისმიერი სახის უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად.

http://www.matsne.gov.ge 01010000005001019579

https://matsne.gov.ge/document/view/1399901?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1208370?publication=0
https://edoc.coe.int/en/refugees/8047-promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practices.html
https://matsne.gov.ge/document/view/1399901?publication=0
https://www.refworld.org/docid/460bc5a62.html
https://www.refworld.org/docid/45139b464.html
https://www.refworld.org/docid/45139bd74.html
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195909
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138992
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25014&amp;lang=en
https://edoc.coe.int/en/refugees/8047-promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practices.html
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195909
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195909
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61194


3. სახელმწიფო ქმნის შესაბამის პირობებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისა და
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვის უფლებებისა და ინტერესების
რეალიზებისთვის, მათ შორის, გონივრული მისადაგებისა და უნივერსალური დიზაინის პრინციპების
დანერგვით.

4. სახელმწიფო ახორციელებს ბავშვის უთანასწორო მოპყრობისგან დასაცავად, მათ შორის,
სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის დისკრიმინაციისგან, სტიგმისა და გარიყვისგან
დასაცავად, საჭირო ყველა ადმინისტრაციულ, სოციალურ, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებას. # #
# # # # 

მუხლი 8. ბავშვის უფლება მისი აზრის მოსმენასა და მონაწილეობაზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, მოუსმინონ ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტისას, რომელიც მის რომელიმე
უფლებას ეხება ან გავლენას მოახდენს მის რომელიმე უფლებაზე, და გაითვალისწინონ ბავშვის
მოსაზრება მისი საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად.
2. ბავშვს უფლება აქვს, მოუსმინონ ყოველთვის, როდესაც მას აზრის გამოთქმის სურვილი აქვს,
უშუალოდ, მისი ინდივიდუალური საჭიროების შესაბამისი მხარდაჭერით, მისთვის სასურველი და
შესაძლებელი კომუნიკაციის ფორმითა და საშუალებით.

3. დაუშვებელია ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული უფლების ასაკის, შეზღუდული
შესაძლებლობის ან სხვა გარემოების საფუძველზე შეზღუდვა.

4. ბავშვთან გასაუბრებისა და მისი აზრის მოსმენის პროცესი უნდა იყოს ინფორმაციული,
ნებაყოფლობითი, ბავშვისადმი პატივისცემისა და ანგარიშვალდებულების გამომხატველი,
ბავშვისთვის მორგებული, ინკლუზიური, უსაფრთხო, ბავშვის საკითხებზე სათანადოდ მომზადებული
სპეციალისტების მიერ წარმართული. # # # # # # # # 

მუხლი 9. ბავშვის პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, რეგისტრირებულ იქნეს დაბადებისთანავე, მოიპოვოს მოქალაქეობა, იცნობდეს
თავის მშობლებს და ცხოვრობდეს მათთან, ოჯახში, სადაც მისი ჰარმონიული აღზრდისა და
განვითარებისთვის და კეთილდღეობისთვის ყველა პირობაა შექმნილი. # # # 
2. ბავშვს უფლება აქვს, ჰქონდეს პირადი სივრცე, აწარმოოს პირადი მიმოწერა.
3. დაუშვებელია ბავშვის პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლების უკანონო შეზღუდვა, მათ შორის,
მის პირად სივრცეში, ოჯახურ ცხოვრებაში ან პირად მიმოწერაში დაუსაბუთებელი და არაკანონიერი
ჩარევა.
4. სახელმწიფო უზრუნველყოფს დროებით ან სამუდამოდ მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი
ბავშვის, აგრეთვე იმ ბავშვის განსაკუთრებულ მხარდაჭერასა და დაცვას, რომლის ოჯახში დარჩენა
ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს ეწინააღმდეგება. # # 

მუხლი 10. ბავშვის განათლების უფლება
1. ყველა ბავშვს აქვს ხარისხიანი და ინკლუზიური განათლების მიღებისა და თანაბარი
ხელმისაწვდომობის უფლება.
2. სახელმწიფო უზრუნველყოფს განათლების ინკლუზიური სისტემის ყველა ბავშვისთვის თანაბარ
ხელმისაწვდომობას. # # # # # # # # 

მუხლი 11. ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის უფლება
1. ბავშვს აქვს უფლება, მისი ჯანმრთელობა უმაღლესი სტანდარტით იყოს დაცული. # # # # # # # #
2. სახელმწიფო ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის უფლების რეალიზებასა და დაცვას ახორციელებს
ბავშვისთვის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებისა და დაწესებულებების
ხელმისაწვდომობის, აგრეთვე უვნებელი გარემოს უზრუნველყოფით.

მუხლი 12. ბავშვის უვნებელ გარემოში ცხოვრების, განვითარებისა და სოციალური დაცვის უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, ცხოვრობდეს უვნებელ გარემოში, სადაც მისი ჰარმონიული განვითარებისა და
კეთილდღეობისთვის ყველა პირობაა შექმნილი.
2. ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს სოციალური დაცვითა და მხარდაჭერით მისი და მასზე
მზრუნველი პირების ინდივიდუალური საჭიროებებისა და მდგომარეობის შესაბამისად.
3. ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს მისი ჯანმრთელობისთვის უვნებელი ბუნებრივი გარემოთი და
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83256
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97689
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https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003R2201
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6228F8B67F34E332CAC4F1E42F4E5F6C?text=&amp;docid=83464&amp;pageIndex=0&amp;doclang=en&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=899405
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61194
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61195
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Childrens_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-6380464-8364383
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58752
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/InternationalStandards.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/d)GeneralCommentNo13Therighttoeducation(article13)(1999).aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/a)GeneralCommentNo1TheAimsofEducation(article29)(2001).aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_Protocol_1_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Childrens_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF
https://edoc.coe.int/en/refugees/8047-promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practices.html
https://matsne.gov.ge/document/view/1399901?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/1483577?publication=0
https://www.refworld.org/docid/460bc5a62.html
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsiQql8gX5Zxh0cQqSRzx6ZfAICbDzm5DUreYo1tlYOkZcPE%2BQh98dgWJaknr%2BF7jm9%2BkvHmi4ctJTvJ1CPTUqN7%2F4K3R8rTOQIXpWvhMbx0f
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0109
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF
https://edoc.coe.int/en/refugees/8047-promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practices.html


საჯარო სივრცით, მიიღოს ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის შესახებ და მონაწილეობა მიიღოს
გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებაში. #.

მუხლი 13. ბავშვის უფლება მართლმსაჯულებაზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, საკუთარი უფლებების დასაცავად მიმართოს სასამართლოს ან/და შესაბამის
ადმინისტრაციულ ორგანოს და ისარგებლოს მართლმსაჯულების ისეთი სისტემით, რომელიც არის
ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი, მისი ასაკის შესაბამისი, ბავშვისთვის ადვილად აღსაქმელი, სწრაფი,
სამართლიანი, თანამიმდევრული, მისი უფლებებისა და საჭიროებებისთვის მორგებული, ბავშვის
ღირსებისა და პირადი ცხოვრების მიმართ პატივისცემის გამომხატველი. #;
2. ბავშვს უფლება აქვს, კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს საჯარო დაწესებულებაში მასზე არსებულ
ან სხვა ინფორმაციას ან/და ოფიციალურ დოკუმენტს. # # 

მუხლი 14. ბავშვის აზრის, ინფორმაციის, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებითა და ინტერნეტით
სარგებლობის თავისუფლების უფლებები
1. ბავშვს უფლება აქვს, თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი. ბავშვს ასევე უფლება აქვს,
მოუსმინონ მასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებისას და გაითვალისწინონ ბავშვის
მოსაზრება მისი ასაკისა და გონებრივი და ფიზიკური განვითარების შესაბამისად. # # # 
2. ბავშვს უფლება აქვს, თავისუფლად მოიძიოს, მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია სხვადასხვა
საშუალებითა და ფორმით.

3. ბავშვს აქვს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისა და ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის და
ინტერნეტით თავისუფლად სარგებლობის უფლება.

მუხლი 15. ბავშვის მიერ ინფორმაციის მიღების უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, მიიღოს საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების, აგრეთვე სხვა თემების
შესახებ ინფორმაცია, რომელიც სასარგებლოა მისი ფიზიკური, გონებრივი, ინტელექტუალური,
ფსიქოსოციალური და კულტურული განვითარებისა და კეთილდღეობისთვის. # # 
2. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების და ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ ბავშვისთვის საკუთარი უფლებებისა და დაცვის მექანიზმების
შესახებ ინფორმაციის მისი ასაკისა და ინდივიდუალური შესაძლებლობების შესაბამისად, ბავშვისთვის
ხელმისაწვდომი კომუნიკაციის საშუალებებით მიწოდება.
3. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვისთვის მასობრივი ინფორმაციის ეროვნული და საერთაშორისო
წყაროებით გავრცელებული ინფორმაციისა და საგანმანათლებლო-შემეცნებითი მასალების
ხელმისაწვდომობას, რომლებიც მის ფსიქოსოციალურ კეთილდღეობას, ფიზიკურ და ფსიქიკურ
ჯანმრთელობას ეხება.
4. მასობრივი ინფორმაციის საშუალების მიერ ბავშვის კეთილდღეობის, ჯანმრთელობის დაცვისა და
სხვა უფლებების სათანადოდ გაშუქების მიზნით სახელმწიფო ხელს უწყობს:
ა) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებას ისეთი ინფორმაციისა და მასალების გავრცელებაში,
რომლებიც შეიცავს ბავშვის კულტურული და სოციალური განვითარებისთვის სასარგებლო
ინფორმაციას, ბავშვის განათლების მიზნების შესაბამისად, ბავშვთა სხვადასხვა ენობრივი საჭიროების
გათვალისწინებით;

ბ) საერთაშორისო თანამშრომლობას ბავშვის განვითარებისთვის სასარგებლო ინფორმაციის
მრავალფეროვანი ეროვნული და საერთაშორისო წყაროებიდან გაცვლის, გავრცელებისა და
მომზადების სფეროში;

გ) საბავშვო ლიტერატურის განვითარებასა და გავრცელებას;

დ) ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისა და მასალებისგან ბავშვის დაცვის
სახელმძღვანელო წესების შემუშავებასა და გავრცელებას.
5. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებებისა და მათი დაცვის გარანტიების შესახებ
ინფორმაციის პასუხისმგებელი უწყებების მეშვეობით, ბავშვისთვის გასაგები ენით და მისთვის
ხელმისაწვდომი კომუნიკაციის საშუალებებით გავრცელებას.

მუხლი 16. ბავშვის რწმენის, აღმსარებლობისა და სინდისის თავისუფლებები
1. ბავშვს აქვს რწმენის, აღმსარებლობისა და სინდისის თავისუფლება. # # # # 
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https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60935
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https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF


2. მშობელს უფლება აქვს, ბავშვი საკუთარი მორალური და რელიგიური შეხედულებების მიხედვით
აღზარდოს. ბავშვისთვის ხელმძღვანელობის გაწევისას და მიმართულების მიცემისას აუცილებელია,
უპირატესად გათვალისწინებულ იქნეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესები და ბავშვის მოსაზრებები მისი
ასაკისა და გონებრივი და ფიზიკური განვითარების შესაბამისად.

მუხლი 17. ბავშვის გაერთიანებისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებები
ყველა ბავშვს აქვს უფლება, ისარგებლოს გაერთიანებისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებებით.
#

მუხლი 18. ბავშვის თამაშისა და დასვენების უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლასა და თავისუფალ დროს შორის ბალანსის დაცვა, ხოლო
მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია სათანადო ყურადღება
დაუთმოს ბავშვის შესაბამის მოსაზრებებსა და საჭიროებებს. # # 
2. ბავშვს უფლება აქვს, დაისვენოს, ჰქონდეს თავისუფალი დრო, ითამაშოს და მონაწილეობა მიიღოს
რეკრეაციულ ღონისძიებებში თავისი ინტერესებისა და ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად.

3. ბავშვს უფლება აქვს, მონაწილეობა მიიღოს კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებასა და ხელოვნების
სხვადასხვა სფეროში.

4. სახელმწიფო ხელს უწყობს ბავშვის მიერ თამაშისა და დასვენების უფლების რეალიზებისთვის
სათანადო შესაძლებლობის შექმნას, მისი ინდივიდუალური საჭიროებებისა და ინტერესების
გათვალისწინებით.

მუხლი 19. ბავშვის საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლება
1. ბავშვს აქვს საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლება. #;
2. ბავშვს უფლება აქვს, თავისი ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამისად, მისი კანონიერი
წარმომადგენლის მეშვეობით დადოს გარიგება და ისარგებლოს საკუთრებასთან დაკავშირებული სხვა
უფლებებით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
3. ბავშვს უფლება აქვს, მშობლისგან მიიღოს ნაღდი ფული ან პლასტიკური ბარათი ლიმიტის
შესაბამისი თანხით სარგებლობისთვის, მისი თავისუფალი დროისა და კერძო ინტერესების
გათვალისწინებით, ყოველდღიური გამოყენებისთვის. თანხის ოდენობა ინდივიდუალურად, ბავშვის
ასაკის შესაბამისად, მშობლების კეთილი ნების საფუძველზე განისაზღვრება.
4. ბავშვის ქონების განკარგვა დასაშვებია ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად, საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. # #.

მუხლი 20. ბავშვის ინტელექტუალური შემოქმედების უფლება
1. ბავშვს აქვს ინტელექტუალური შემოქმედების უფლება.
2. ბავშვს აქვს საკუთარ შემოქმედებასა და გამოგონებაზე საავტორო უფლება და პატენტზე უფლება.

მუხლი 21. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავებასა და
განხორციელებაში ბავშვის მონაწილეობის უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, თავისი ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამისად მონაწილეობა მიიღოს
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებაში.
2. სახელმწიფო ახორციელებს ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების
შემუშავებასა და განხორციელებაში ბავშვის მონაწილეობის უფლების ყველა სფეროში სრულფასოვნად
რეალიზებისთვის საჭირო ყველა ადმინისტრაციულ, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებას.

მუხლი 22. ბავშვის სხვა უფლებები
ეს კოდექსი არ უარყოფს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებულ
ბავშვის სხვა უფლებებს.

მუხლი 23. ბავშვის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის პრინციპები
1. ბავშვის უფლებები და თავისუფლებები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და ერთობლივად,
ბავშვის სრულფასოვანი, ჰარმონიული განვითარების ჭრილში უნდა იქნეს განხილული.
2. ბავშვის ყველა უფლებისა და თავისუფლების აღიარება, დაცვა და უზრუნველყოფა
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გარანტირებულია ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების, ბავშვის
მონაწილეობის, მისი სიცოცხლისა და განვითარების უფლებების რეალიზებისა და ბავშვთა
თანასწორობის პრინციპების საფუძველზე.

3. ამ თავით გათვალისწინებული ბავშვის უფლებები ექვემდებარება საქართველოს კონსტიტუციითა
და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებით დადგენილ შეზღუდვებს.

წიგნი II
ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემა

თავი III
ბავშვის უფლება ოჯახზე

მუხლი 24. ბავშვის ოჯახში ცხოვრებისა და პიროვნული განვითარების უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, ცხოვრობდეს და იზრდებოდეს ოჯახში, სადაც შექმნილია პირობები მისი
ჰარმონიული აღზრდისა და განვითარებისთვის და კეთილდღეობისთვის.
2. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია პატივი სცეს ბავშვის
პიროვნებას, აღზარდოს ბავშვი მშვიდობის, ადამიანის უფლებების პატივისცემის, შემწყნარებლობის,
თანასწორობისა და სოლიდარობის პრინციპებით, იზრუნოს მისი ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი და
სოციალური განვითარებისთვის, მოამზადოს ბავშვი საზოგადოებაში დამოუკიდებლად
ცხოვრებისთვის, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით.

3. მშობელი არის ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი და განსაკუთრებული რწმუნებულების გარეშე
გამოდის მისი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად მესამე პირებთან ურთიერთობაში, მათ შორის,
სასამართლოში.

4. დაუშვებელია მშობლის მიერ მშობლის უფლებების ისე განხორციელება, მათ შორის, ბავშვის
ქონების იმგვარად მართვა, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს ზიანი მიადგეს.

5. დაუშვებელია ბავშვის აღზრდისას მშობლის ან ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის
მიერ აღზრდის ისეთი მეთოდების გამოყენება, რომლებიც ითვალისწინებს ბავშვის ფიზიკურ დასჯას
ან მისდამი სხვა სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას ან/და სასჯელის გამოყენებას.

მუხლი 25. მშობლისა და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მოვალეობები ბავშვის
აღზრდის სფეროში
1. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია აღზარდოს ბავშვი,
იზრუნოს მისი ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი და სოციალური განვითარებისთვის, აღზარდოს ის
საზოგადოების ღირსეულ წევრად, მაღალი ზნეობრივი ღირებულებების მქონე პიროვნებად.
2. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია ბავშვი ისე აღზარდოს,
რომ ბავშვი თავისი ასაკისა და შესაძლებლობების შესაბამისად:

ა) აცნობიერებდეს საკუთარ უფლებებსა და თავისუფლებებს და შეეძლოს მათი დამოუკიდებლად
რეალიზება;

ბ) პატივისცემით ეპყრობოდეს მშობელს, ოჯახის სხვა წევრებს, მეურვეს, მინდობით აღმზრდელს,
ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელ სხვა პირს;

გ) პატივს სცემდეს სახელმწიფოს და მის სიმბოლოებს, იცავდეს საქართველოს კანონმდებლობას;

დ) აცნობიერებდეს თავის მოვალეობას, საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებისას
პატივი სცეს სხვათა უფლებებსა და თავისუფლებებს;

ე) აცნობიერებდეს საკუთარ უფლებას, მიიღოს დაწყებითი და საბაზო განათლება თავისი ფიზიკური
და გონებრივი განვითარებისა და შესაძლებლობების შესაბამისად;

ვ) აცნობიერებდეს თავის მოვალეობას, გაუფრთხილდეს ბუნებრივ გარემოს და დაიცვას ის.

3. მშობლის ან ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მიერ ბავშვის მონაწილეობით

http://www.matsne.gov.ge 01010000005001019579



განსაზღვრული დღის წესრიგი, რომელიც ადგენს ბავშვის სასწავლო და სხვა პროცესებში
მონაწილეობისა და მის მიერ თავისუფალი დროის გამოყენების თანამიმდევრობას, ბავშვის საუკეთესო
ინტერესებს უნდა შეესაბამებოდეს.

4. მშობელი და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ბავშვის მიმართ იყენებენ
აღმზრდელობით ღონისძიებებს, მათ შორის, არიდებენ მას ბავშვისთვის საფრთხის შემცველ
ინფორმაციას.

5. მშობლისა და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მიერ ბავშვის მიმართ
გამოყენებული აღმზრდელობითი ღონისძიებები ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს უნდა
შეესაბამებოდეს. ბავშვის ფიზიკური დასჯა დაუშვებელია.

6. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია მესამე პირის მიერ
ბავშვის მიმართ ამ კოდექსით გათვალისწინებული მხარდაჭერის ღონისძიების განმახორციელებელი
პირის მოთხოვნის საფუძველზე, საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში აქტიური მონაწილეობა
მიიღოს ამ ღონისძიებაში.

მუხლი 26. ბავშვის მშობლისგან განცალკევების დაუშვებლობა
1. ბავშვი მისი ნების საწინააღმდეგოდ არ უნდა განცალკევდეს მშობლისგან, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც მათი დაშორება აუცილებელია ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე,
უფლებამოსილი ორგანოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიღებული
გადაწყვეტილების საფუძველზე.
2. ბავშვის მშობლისგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური მუშაკი. იგი
შუამდგომლობას წარუდგენს ბავშვის ადგილსამყოფლის მიხედვით რაიონული (საქალაქო)
სასამართლოს მოსამართლეს. მოსამართლე სოციალური მუშაკის შუამდგომლობას ერთპიროვნულად,
ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილავს და 24 საათის განმავლობაში იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვის
მშობლისგან განცალკევების შესახებ ან ბავშვის მშობლისგან განცალკევებაზე უარის თქმის შესახებ.

3. იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაძლებელია ბავშვის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან უსაფრთხოებას
მეყსეული და უშუალო საფრთხე შეექმნას, სოციალური მუშაკი უფლებამოსილია დაუყოვნებლივ
მიიღოს ბავშვის მშობლისგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილება და 24 საათის განმავლობაში
წარუდგინოს შესაბამისი შუამდგომლობა სასამართლოს თანხმობის მისაღებად. სოციალური მუშაკის
შუამდგომლობა უნდა შეიცავდეს ბავშვის მშობლისგან განცალკევების გადაუდებელი აუცილებლობის
დასაბუთებას. აღნიშნული საფრთხის შეფასებაში უნდა მონაწილეობდეს პოლიციის თანამშრომელი.
მისი დადებითი ან უარყოფითი დასკვნა შეიტანება შესაბამის ოქმში.

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მოსამართლე სოციალური მუშაკის
შუამდგომლობას ერთპიროვნულად, ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილავს და 24 საათის განმავლობაში
იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვის მშობლისგან განცალკევებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ ან ბავშვის
მშობლისგან განცალკევებაზე თანხმობის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ.

5. ბავშვი მშობლისგან არ უნდა განცალკევდეს მხოლოდ იმის გამო, რომ მშობელს არ აქვს სათანადო
საცხოვრებელი პირობები ან ფინანსური სახსრები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ოჯახის
მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელება სასურველ შედეგს არ იძლევა ან არსებობს საკმარისი
საფუძველი დასკვნისთვის, რომ ამ ღონისძიების განხორციელებას სასურველი შედეგი არ ექნება.

6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს აქვს ოჯახში ცხოვრების ისეთივე უფლება, როგორიც
სხვა ბავშვს. დაუშვებელია ბავშვის მშობლისგან განცალკევება იმის გამო, რომ ბავშვი ან მშობელი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია.

7. ბავშვის მშობლისგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილება ექვემდებარება პერიოდულ
გადასინჯვას. ბავშვის მშობლისგან განცალკევების მიზეზების აღმოფხვრის შემდეგ ბავშვის ოჯახში
დაბრუნება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს უნდა შეესაბამებოდეს.

8. დაუშვებელია მშობლისგან განცალკევებული ან კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე დარჩენილი
ბავშვის სისხლის სამართლის წესით დაკავება, დაპატიმრება ან მის მიმართ სასჯელის სახით
თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება ქვეყნის ტერიტორიაზე უკანონოდ შემოსვლის გამო, გარდა
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საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევისა. ასეთ შემთხვევაში ბავშვისთვის
უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სათანადო დროებითი ალტერნატიული ზრუნვა, მხარდაჭერა მისი
ოჯახთან გაერთიანების მიზნით და დაცვა მისი საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად.

მუხლი 27. ბავშვის მხარდაჭერა მისი მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენციის მიზნით
1. სახელმწიფო ვალდებულია ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენციის მიზნით
მიიღოს სათანადო ზომები, რათა უზრუნველყოს ადეკვატური საცხოვრებელი პირობების,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სერვისების, ინკლუზიური განათლების, უთანასწორო
მოპყრობისა და ძალადობისგან დაცვის ეფექტიანი მექანიზმებისა და ყველა სხვა უფლების დაცვის
გარანტიების ყველა ბავშვისთვის თანაბარი ხელმისაწვდომობა.
2. ამ მუხლით გათვალისწინებული პრევენციის მიზნით განხორციელებული პროგრამები
ინტეგრირებული უნდა იყოს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საჭიროებების გათვალისწინებით.
პროგრამაში ოჯახი ჩართული უნდა იქნეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი
გათვალისწინებით.

3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისა და მისი ოჯახის მხარდაჭერის განხორციელებისას
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ბავშვისთვის განათლების, მათ შორის, პროფესიული
განათლების, ჯანმრთელობის დაცვისა და რეაბილიტაციის სერვისების უწყვეტ და ეფექტიან
ხელმისაწვდომობას, რათა ხელი შეეწყოს ბავშვის სრულყოფილ ინდივიდუალურ განვითარებას და
სოციალურ ინკლუზიას.

4. ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის განხორციელებისას განსაკუთრებით უნდა გამახვილდეს ყურადღება
სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვზე.

მუხლი 28. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამა
1. უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანო ქმნის ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი პირის
მხარდაჭერის პროგრამებს მატერიალური და არამატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით.
პროგრამის შინაარსი, მოცულობა და ხანგრძლივობა განისაზღვრება ბავშვისა და მისი აღზრდისთვის
პასუხისმგებელი პირის ინდივიდუალური საჭიროებებისა და ფაქტობრივი გარემოებების
შესაბამისად. 
2. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამა ერთჯერადი არ უნდა იყოს. იგი მიზნად უნდა ისახავდეს ბავშვისა
და მისი ოჯახის გაძლიერებას მათი ინდივიდუალური საჭიროებების მდგრადი უზრუნველყოფით.

3. გრძელვადიანი მხარდაჭერის განხორციელების შემთხვევაში ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამაში
ოჯახის/ბავშვის ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილებას ერთობლივად იღებს რამდენიმე სპეციალისტი,
რომელთა შორის აუცილებლად არის სოციალური მუშაკი. მხარდაჭერის განხორციელებას საფუძვლად
უნდა დაედოს ინდივიდუალური პროგრამა, რომლის შედგენაში მონაწილეობა უნდა მიიღონ ბავშვმა
და მისი აღზრდის უფლების მქონე პირებმა.

4. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამის შემუშავებისას და განხორციელებისას განსაკუთრებული
ყურადღება ექცევა ბავშვის უფლებებს, ადრეულ განვითარებასთან, მოზარდობიდან ზრდასრულობაში
გადასვლასთან დაკავშირებული კომპლექსური გამოწვევების დაძლევას და პოზიტიური სოციალური
ინკლუზიის ხელშეწყობას.

5. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამის შინაარსი, ფორმა და ხანგრძლივობა ინდივიდუალურად, ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებისა და მისი ოჯახის მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე განისაზღვრება.
პროგრამა შეიძლება მოიცავდეს ერთ ან რამდენიმე ღონისძიებას, მათ შორის:

ა) ბავშვის აღზრდისა და განვითარების პოზიტიური მეთოდების გამოყენების, ბავშვთან
არაძალადობრივი კომუნიკაციის და ბავშვის უფლებების რეალიზების ხელშეწყობის მიზნით
განსახორციელებელ საინფორმაციო, საკონსულტაციო და საგანმანათლებლო ღონისძიებებს;

ბ) მიზნობრივი მატერიალური და არამატერიალური მხარდაჭერის ღონისძიებებს ბავშვის
ინდივიდუალური საჭიროებებისა და გარემოებების გათვალისწინებით;

გ) პოზიტიური მშობლობისა და ბავშვზე ზრუნვის უნარების გაძლიერების კურსების ჩატარებას,
ოჯახური თანაცხოვრების, ოჯახური დავისა და განქორწინების დროს კონსულტაციების გაწევას;
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დ) მშობლისთვის პროფესიული განათლების მიღებისა და დასაქმების შესაძლებლობის შეთავაზებას;

ე) დამხმარე სოციალურ სერვისებს (დღის ცენტრი, მედიაციისა და შერიგების სერვისები ოჯახური
დავის დროს, მკურნალობის კურსი ალკოჰოლიზმის, ნარკოტიკზე დამოკიდებულების ან სხვა
ფსიქოემოციური საჭიროების დროს, სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერა დასაქმებული და
მარტოხელა მშობლისთვის), მათ შორის, თემზე დაფუძნებულ სერვისებს;

ვ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის საჭიროებების ადრეული იდენტიფიკაციის,
ინდივიდუალური შეფასებისა და სათანადო მხარდაჭერის პროგრამებს, მათ შორის, ბავშვის უნარების
განვითარებაზე ორიენტირებულ პროგრამებს;

ზ) ადრეული განვითარების და მოზარდობის მხარდაჭერის პროგრამებს მოზარდის მიერ საკუთარი
უფლებების რეალიზების, მისი კრიტიკული აზროვნების განვითარების, დამოუკიდებელი
ცხოვრებისთვის მომზადების და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით.

6. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის პროგრამებს შეიმუშავებს და
ახორციელებს უწყებათაშორისი თანამშრომლობით, ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში.

7. მუნიციპალიტეტი ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის პროგრამებს შეიმუშავებს და ახორციელებს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად
დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

8. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის ღონისძიებებს ახორციელებს
სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაბამის
სახელმწიფო ორგანოსთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ან/და საკუთარი ინიციატივითა
და ფინანსური რესურსებით, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი მომსახურების სტანდარტების
შესაბამისად.

თავი IV
ბავშვის უფლება ალტერნატიულ ზრუნვაზე

მუხლი 29. ალტერნატიული ზრუნვის არსი
1. სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს დროებით ან სამუდამოდ მშობელთა ზრუნვის გარეშე
დარჩენილი ბავშვის, აგრეთვე იმ ბავშვის განსაკუთრებული დაცვა და მხარდაჭერა, რომლის ოჯახში
დარჩენა ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს ეწინააღმდეგება.
2. თუ ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით ბავშვის განთავსება აუცილებელია და ალტერნატიული
ზრუნვის ფორმა სრულად შეესაბამება ბავშვის უფლებათა დაცვისა და ბავშვზე ზრუნვის როგორც
საერთაშორისო, ისე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებს, უფლებამოსილი
ორგანო იღებს ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით ბავშვის განთავსების შესახებ გადაწყვეტილებას
შესაბამისი პროფესიული კადრებით დაკომპლექტებული მულტიდისციპლინური ჯგუფის შეფასებისა
და რეკომენდაციის საფუძველზე, ბავშვის მონაწილეობით და ბავშვის ინტერესებისთვის მორგებული
პროცედურების დაცვით.
3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული მულტიდისციპლინური ჯგუფი ამტკიცებს ბავშვის
ინდივიდუალური განვითარების გეგმას, რომლის მიზანია ბავშვის ფიზიკური და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის დაცვა, მისი ჰარმონიული განვითარება, სოციალური ინკლუზია და მისი ყველა სხვა
უფლებისა და თავისუფლების ეფექტიანი რეალიზება.
4. უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო განიხილავს და მონიტორინგს უწევს ალტერნატიული
ზრუნვის მიზნით ბავშვის განთავსების საქმეს. 
5. ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით ბავშვის განთავსება უკიდურესი ზომაა. მისი უმთავრესი მიზანი
უნდა იყოს ბავშვის ოჯახში დაბრუნების ხელშეწყობა, ხოლო დაბრუნების შეუძლებლობის
შემთხვევაში − ბავშვზე უწყვეტი ზრუნვის უზრუნველყოფა, კერძოდ, მისი შვილად აყვანა. თუ ბავშვის
შვილად აყვანა არ შეესაბამება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს
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მისი მინდობით აღზრდის მიზნით განთავსება. ბავშვის შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის
წესებსა და პირობებს ადგენს „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს
კანონი. # # 
6. ბავშვის მინდობით აღზრდის მიზნით განთავსების ან შვილად აყვანის შეუძლებლობის შემთხვევაში
უკიდურესი აუცილებლობის სახით გამოიყენება მცირე ოჯახური ტიპის რეზიდენტული ზრუნვა იმ
პირობით, რომ რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულება სრულად აკმაყოფილებს ბავშვზე ზრუნვის
სტანდარტებს, ხოლო რეზიდენტული ზრუნვა აუცილებელია და ხელს უწყობს ბავშვის განვითარებას
და მისი საუკეთესო ინტერესების რეალიზებას. რეზიდენტული ზრუნვის წესსა და პირობებს ადგენს ეს
კოდექსი და „სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ“ საქართველოს კანონი.
7. ალტერნატიული ზრუნვის ნებისმიერი ფორმის მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებს და ბავშვზე ალტერნატიული ზრუნვის სტანდარტებს, აგრეთვე საქართველოს
კონსტიტუციით, ბავშვის უფლებათა კონვენციით, მისი დამატებითი ოქმებითა და საქართველოს სხვა
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დადგენილ სტანდარტებს და ამ კოდექსის მოთხოვნებს.
8. ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებული ყველა ბავშვი, მათ შორის, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, სრულად უნდა იყოს ინტეგრირებული განათლების, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის ერთიან სახელმწიფო სისტემებში. მას ისევე უნდა მიუწვდებოდეს ხელი
მართლმსაჯულებაზე, როგორც სხვა ბავშვებს.
9. სახელმწიფო ზრუნავს ალტერნატიული ზრუნვიდან გასულ პირზე, რომელსაც სრულწლოვანების
მიღწევის შემდეგ, გარდამავალ პერიოდში მხარდაჭერა ესაჭიროება.
10. ამ მუხლის მე-9 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
შეიმუშავებს სპეციალურ პროგრამებს.

მუხლი 30. ალტერნატიული ზრუნვის საფუძვლები
1. სახელმწიფო ადგენს მინდობით აღმზრდელთა რეგისტრაციისა და რეზიდენტული ზრუნვის
დაწესებულების სალიცენზიო პირობებს და ბავშვზე ზრუნვის ერთიან სტანდარტებს.
2. სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ალტერნატიული ზრუნვის ერთიანი სტანდარტები უნდა
შეესაბამებოდეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ დადგენილ ალტერნატიული ზრუნვის
სტანდარტებს და უნდა ითვალისწინებდეს სხვადასხვა საკითხს, მათ შორის, შემდეგ ძირითად
საკითხებს:

ა) ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებელი ფიზიკური და იურიდიული პირების სათანადო
პროფესიულ კვალიფიკაციას, მათი შერჩევის კრიტერიუმებს, მათ პროფესიულ მომზადებას და მათზე
ზედამხედველობას;

ბ) ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებელი ფიზიკური და იურიდიული პირების როლისა და
ფუნქციების მკაფიოდ განსაზღვრას და ამის შესახებ ინფორმაციის ბავშვისა და მისი ოჯახისთვის
მიწოდებას;

გ) ოჯახის წევრებთან, ნათესავებსა და მეგობრებთან ურთიერთობების შენარჩუნებაში ბავშვის
მხარდაჭერას მისი დაცვისა და საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად, თუ მათი შენარჩუნება არ
ეწინააღმდეგება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს;

დ) ბავშვის კვების სტანდარტების შესაბამისად მისი კვების მაღალი ხარისხის უზუნველყოფას;

ე) განათლების, მათ შორის, ფორმალური ან/და არაფორმალური განათლებისა და პროფესიული
განათლების, ხელმისაწვდომობას;

ვ) ბავშვის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის დაცვის, კვების, ჰარმონიული განვითარებისა და
სპეციალური საჭიროებების უზრუნველყოფას;

ზ) ბავშვის პირადი ცხოვრებისა და პირადი სივრცის პატივისცემას;

თ) ბავშვის ძალადობისგან დაცვას, მათ შორის, ისეთი დისციპლინური მეთოდების აკრძალვას,
რომლებიც ითვალისწინებს ბავშვისთვის ოჯახსა და გარე სამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვას, მის
წამებას, იძულებას, ფიზიკურ დასჯას ან მისდამი სხვა სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ
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მოპყრობას ან სასჯელის გამოყენებას;

ი) ბავშვის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადებას, სტიგმისგან დაცვას ალტერნატიული
ზრუნვის განხორციელებისას და ალტერნატიული ზრუნვიდან გასვლის შემდეგ;

კ) უფლებამოსილი ორგანოს მიერ ბავშვთან შეთანხმებით დანიშნულ სანდო პირთან ბავშვის
დაუბრკოლებელ ურთიერთობას. ბავშვმა უნდა იცოდეს, რა შემთხვევაში და რომელი სამართლებრივი
და ეთიკური სტანდარტების გამო შეიძლება დაირღვეს მის მიერ სანდო პირისთვის გამჟღავნებული
ინფორმაციის კონფიდენციალურობა;

ლ) ბავშვისთვის იმ ეფექტიანი მექანიზმის ხელმისაწვდომობას, რომლითაც იგი შეძლებს
ალტერნატიული ზრუნვის პირობების ან მისდამი მოპყრობის შესახებ შეტყობინებას ან საჩივრის
წარდგენას. ეს მექანიზმი ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებლისა და ზედამხედველი სახელმწიფო
უწყებისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს, რათა მიუკერძოებლად შეძლოს ეფექტიანი რეაგირება და
ბავშვის ინტერესების დაცვა.

3. აკრძალულია ალტერნატიული ზრუნვის განხორციელებისას ბავშვის მიმართ ისეთი
დისციპლინური ზომებისა და ქცევის მართვის მეთოდების გამოყენება, რომლებიც ითვალისწინებს
ბავშვის ფიზიკურ დასჯას, მისდამი სხვა სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას, მათ
შორის, ჩაკეტილ სივრცეში მოთავსებას, მშობელთან, ოჯახის სხვა წევრებთან ან გარე სამყაროსთან
კონტაქტის შეზღუდვას ან სხვა სახის ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ ძალადობას.

მუხლი 31. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების სავალდებულოობა
1. ბავშვს არ შეიძლება მიეწოდოს ალტერნატიული ზრუნვის ისეთი მომსახურება, რომელიც არ
შეესაბამება ბავშვზე ზრუნვის ერთიან სახელმწიფო სტანდარტებს და ლიცენზირებული არ არის
კანონის შესაბამისად, გარდა მინდობით აღზრდისა და შვილად აყვანისა.
2. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტები ადგენს ბავშვზე ზრუნვის იმ სერვისების
ადმინისტრირების, მიწოდების, ხარისხის განსაზღვრისა და მონიტორინგის კრიტერიუმებსა და
მექანიზმებს, რომლებიც ბავშვზე ოჯახური ზრუნვის უზრუნველყოფაზეა ორიენტირებული. ბავშვზე
ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტები ეფუძნება ბავშვის უფლებების რეალიზების პრინციპს,
ემსახურება რეზიდენტული ზრუნვის საჭიროების შემცირებას, ადგენს შემთხვევის მართვის ბავშვზე
ორიენტირებულ მიდგომებს და ითვალისწინებს მაღალი ხარისხის ზრუნვის მომსახურების
მიწოდებას.

3. ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებელი პირები უნდა აკმაყოფილებდნენ საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილ პროფესიულ სტანდარტებს, მათ შორის, პროფესიული ეთიკის
სტანდარტებს, და საქმიანობას მულტიდისციპლინური მიდგომით უნდა ახორციელებდნენ.

4. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების შესრულება სავალდებულოა ნებისმიერი
ფორმის ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებელი საჯარო და კერძო დაწესებულებებისთვის,
რომლებიც ახორციელებენ ბავშვზე ზრუნვის მოკლე- ან გრძელვადიან პროგრამებს, მათ შორის:

ა) სადღეღამისო რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებებისთვის, მათ შორის, შეზღუდული
შესაძლებლობის ან სხვა ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა ცენტრებისთვის;

ბ) რესურსსკოლებისა და სკოლა-პანსიონებისთვის − ზრუნვის მომსახურების ნაწილში.

5. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მინდობით აღზრდის მიზნით გადაცემისთვის სტანდარტების
დადგენას „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

6. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების შესრულება სავალდებულოა აგრეთვე
ოჯახის მხარდაჭერის, სამედიცინო, ფსიქოსოციალური დახმარების, საგანმანათლებლო, სპორტულ-
გამაჯანსაღებელი და სხვა კულტურული და რეკრეაციული პროგრამების განხორციელებისას,
როდესაც ბავშვზე ზრუნვა ხორციელდება დროებით − დღის განსაზღვრულ მონაკვეთში, დღის
განმავლობაში ან 24 საათის განმავლობაში შემდეგ დაწესებულებებში:

ა) დღის ცენტრებში;
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ბ) არასრულწლოვნით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) ან/და ექსპლუატაციის სხვადასხვა ფორმის მსხვერპლი
ბავშვების თავშესაფრებში, სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებებში − ბავშვთა განყოფილებების
ან ბავშვთა ინდივიდუალური მომსახურების ნაწილში;

გ) ბავშვთა ბანაკებში − ზრუნვის მომსახურების ნაწილში;

დ) სხვა დაწესებულებებში, მათ შორის, მშობლის დასაქმების ადგილზე არსებული ბავშვის მოვლის
დამხმარე სერვისის ნაწილში, რომელიც ბავშვზე ზრუნვის მომსახურების მიწოდებას ითვალისწინებს. 

7. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტები არ ვრცელდება იმ შემთხვევაზე, როდესაც
ბავშვი რეკრეაციული მიზნით, ნებაყოფლობით ატარებს გარკვეულ დროს ნათესავებთან ან
მეგობრებთან და ეს არ უკავშირდება მშობლის მიერ ბავშვზე სათანადო ზრუნვის განხორციელების
შესაძლებლობის ან სურვილის არქონას, აგრეთვე შვილად აყვანის შემთხვევაზე − სასამართლოს მიერ
საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანის მომენტიდან, რადგან ბავშვი უკვე აღარ მიიჩნევა მშობელთა
ზრუნვის გარეშე დარჩენილ ბავშვად.

8. ბავშვის მომვლელის (ძიძის) სტატუსი, გარკვეული გასამრჯელოს სანაცვლოდ მოუაროს ერთ ბავშვს
ან რამდენიმე ბავშვს (არაუმეტეს 5 ბავშვისა) მისი/მათი კანონიერი წარმომადგენლის სახლში ან სახლის
გარეთ, ექვემდებარება ნებაყოფლობით სერტიფიცირებას. სერტიფიცირებულ ბავშვის მომვლელს
(ძიძას) უფლება აქვს, ბავშვის/ბავშვების აღზრდასთან დაკავშირებით სოციალური მუშაკისგან
შესაბამისი მხარდაჭერა მიიღოს.

9. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ ბავშვზე ზრუნვა და მისი მხარდაჭერა
ხორციელდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსისა და სხვა შესაბამისი კანონების,
აგრეთვე ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა
საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

მუხლი 32. რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებისადმი დამატებითი, სპეციფიკური მოთხოვნები
1. დაუშვებელია ისეთი რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების შექმნა, რომელიც მცირე ოჯახური
ტიპის არ არის, რომლის აუცილებლობა დასაბუთებული არ არის უფლებამოსილი სახელმწიფო
ორგანოს შეფასების საფუძველზე და რომელიც არ აკმაყოფილებს ბავშვზე ზრუნვის ერთიან
სახელმწიფო სტანდარტებს.
2. ნებისმიერი საჯარო ან კერძო რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების მიერ საქმიანობის
განხორციელება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ლიცენზია „სააღმზრდელო საქმიანობის
ლიცენზირების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად აქვს მიღებული.

3. რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების ლიცენზირება და ლიცენზიის პირობების რეგულარული
შემოწმება უფლებამოსილმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ უნდა განახორციელოს. საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრული სალიცენზიო პირობებისა და საქმიანობის წესის დარღვევა იწვევს
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

4. არსებული რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებისთვის ლიცენზიის გაგრძელების და ახალი
რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების შექმნის საკითხები უნდა გადაწყდეს
დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესაბამისად.

5. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო და მუნიციპალიტეტი რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებას
ქმნიან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით ან ბავშვის მხარდაჭერის
სახელმწიფო პროგრამების განმახორციელებელ კერძო პირს კონკურსის წესით შეარჩევენ.

6. დეინსტიტუციონალიზაციის მიზნით სახელმწიფო ახორციელებს ყველა საჭირო საკანონმდებლო და
ადმინისტრაციულ ღონისძიებას, რომლებიც ითვალისწინებს ბავშვის, მათ შორის, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვის, მიმართ რეზიდენტული ზრუნვის ეტაპობრივ ჩანაცვლებას მინდობით
აღზრდისა და სხვა, ოჯახსა და თემზე დაფუძნებული ზრუნვის სერვისებით. ამ მიზნით საქართველოს
მთავრობა შეიმუშავებს და ახორციელებს დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიან სახელმწიფო
სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას დიდი ზომის რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებების
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ეტაპობრივი დახურვის უზრუნველსაყოფად.

მუხლი 33. ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებული ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი
1. უფლებამოსილი ორგანო ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებულ ბავშვს უნიშნავს პირს,
რომელიც იღებს ბავშვის შესახებ გადაწყვეტილებას მისი სრულყოფილი მონაწილეობით, მისი
საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად.
2. ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებული ბავშვის კანონიერ წარმომადგენლად დანიშნულ
პირს უნდა ჰქონდეს კარგი რეპუტაცია, ბავშვთან ურთიერთობისთვის საჭირო ცოდნა და უნარ-ჩვევები
და გავლილი უნდა ჰქონდეს სავალდებულო სწავლება.

3. უფლებამოსილი ორგანო ანგარიშვალდებულია ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებული
ბავშვის კანონიერ წარმომადგენლად დანიშნული პირის საქმიანობისთვის და, შესაბამისად, მას
სათანადო პროფესიულ მხარდაჭერას და ზედამხედველობას უწევს.

მუხლი 34. ალტერნატიული ზრუნვის პერიოდული კონტროლი
1. ბავშვი, რომელიც მასზე ზრუნვის ანდა მისი დაცვის ან მკურნალობის მიზნით მოთავსებულია
დაწესებულებაში, ექვემდებარება მისდამი მოპყრობის, მისი ამ დაწესებულებაში დარჩენის საჭიროების
და სხვა გარემოებების სავალდებულო პერიოდულ კონტროლს, კერძოდ, არანაკლებ 3 თვეში ერთხელ
შემოწმების ჩატარებას.
2. ბავშვის მიმართ ალტერნატიული ზრუნვის გაგრძელების საჭიროებისა და პირობების პერიოდული
შემოწმება და ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების შესრულების მონიტორინგი
უნდა განახორციელოს შესაბამისმა სახელმწიფო ორგანომ ბავშვისა და მისი მეურვის, მზრუნველის ან
მხარდამჭერის უშუალო მონაწილეობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. აკრძალულია ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ
ბავშვის მოძიება და ალტერნატიული ზრუნვის დაწესებულებაში განთავსება, თუ შესაძლებელია
ბავშვის ოჯახში დაბრუნება ან მისთვის ოჯახზე დაფუძნებული სერვისის მიწოდება. 

4. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების შესრულებისა და სერვისის ხარისხის
მონიტორინგს ახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში.

თავი V
ბავშვის მიერ განათლების მიღების უფლება

მუხლი 35. ბავშვის მიერ განათლების მიღების უფლება
1. ბავშვს აქვს ხარისხიანი განათლების მიღების უფლება.
2. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ხარისხიანი ადრეული, სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და
უმაღლესი განათლების ყველა ბავშვისთვის თანაბარ ხელმისაწვდომობას განათლების ინკლუზიური
სისტემის დანერგვით და ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო
სივრცესთან ჰარმონიზაციით.

3. ბავშვის მიერ განათლების მიღების უფლების სრულფასოვანი რეალიზების მიზნით სახელმწიფომ
განათლების ინკლუზიურობის პრინციპის დაცვით უნდა უზრუნველყოს:

ა) ბავშვისთვის უფასო, ხარისხიანი ადრეული, სკოლამდელი და ზოგადი განათლების
ხელმისაწვდომობა მისი ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შესაბამისად;

ბ) ბავშვისთვის პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა მისი ინდივიდუალური
შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შესაბამისად, მათ შორის, სათანადო ფინანსური მხარდაჭერით;

გ) განათლების სისტემის, საფეხურების, ფორმებისა და პროცედურების და ბავშვისთვის
მნიშვნელოვანი და სასარგებლო სხვა საკითხების შესახებ ინფორმაციის ბავშვისთვის
ხელმისაწვდომობა;

დ) სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვის სკოლაში დაბრუნების ხელშეწყობა და ბავშვის მიერ სკოლის
მიტოვების პრევენციისთვის სათანადო ღონისძიებების განხორციელება;
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ე) განათლების ყველა საფეხურზე უახლესი სამეცნიერო და დარგობრივი ცოდნისა და ბავშვზე
ორიენტირებული სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა;

ვ) განათლების ყველა საფეხურზე ბავშვის მონაწილეობის უფლების რეალიზება როგორც უშუალოდ
საგანმანათლებლო პროცესში, ისე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადაწყვეტილების მიღებისას.

მუხლი 36. ბავშვის განათლების მიზნები
1. ბავშვის განათლება ფორმალური განათლების სისტემაში, აგრეთვე მისი არაფორმალური განათლება
უნდა ემსახურებოდეს შემდეგ ძირითად მიზნებს:
ა) ბავშვის პიროვნების, ნიჭის, კრიტიკული აზროვნებისა და შესაძლებლობების სრულფასოვან
განვითარებას;

ბ) ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების მიმართ პატივისცემის გრძნობისა და
არაძალადობრივი კომუნიკაციის უნარის განვითარებას;

გ) ბავშვში სამშობლოს, მშობლიური ენის, მშობლიური ქვეყნის ტრადიციული კულტურული
ღირებულებების და განსხვავებული კულტურისა და ცივილიზაციის მიმართ პატივისცემის გრძნობის
განვითარებას;

დ) ბავშვის პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარებას და მის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის
მომზადებას ურთიერთგაგების, მშვიდობის, შემწყნარებლობის, თანასწორობის, ეთნიკური, ეროვნული,
რელიგიური და სხვა ნიშნებით განსხვავებულ ადამიანებს, ჯგუფებსა და ხალხებს შორის მეგობრობის
სულისკვეთებით;

ე) ბუნებრივი გარემოსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პასუხისმგებლობის და მათ მიმართ
პატივისცემის გრძნობის განვითარებას.

2. ეს მუხლი არ კრძალავს ბავშვის მიერ განათლების იმ მიზნებით მიღებას, რომლებიც ამ მუხლის
პირველ ნაწილში პირდაპირ აღნიშნული არ არის, შესაძლებელია განპირობებული იყოს
ტექნოლოგიური განვითარების მიღწევებით, სოციალურ-კულტურული ან სხვა ფაქტორებით და არ
ეწინააღმდეგება ამ მუხლით გათვალისწინებულ მიზნებს.

მუხლი 37. განათლების ინკლუზიური სისტემის მხარდაჭერის პროგრამა
1. განათლების ინკლუზიური სისტემის მხარდაჭერის პროგრამის დანერგვის მიზანია, ხელი შეუწყოს:
ა) საგანმანათლებლო დაწესებულებაში საგანმანათლებლო პროგრამების, საგანმანათლებლო
რესურსების, მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებისა და ადამიანური რესურსების ბავშვის
განათლების მიზნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას;

ბ) განათლების ინკლუზიური სისტემის დანერგვას, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა ბავშვისთვის
თანაბრად ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო პროცესის ფარგლებში მათთვის განათლების მათი
ინდივიდუალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით
მიწოდებას;

გ) ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მასწავლებლებისა და
სპეციალური მასწავლებლების, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების
დაწესებულებების პედაგოგებისა და სხვა ძირითადი პერსონალის პროფესიული განვითარების
ეროვნული სისტემის შექმნას, რაც ხარისხიანი ინკლუზიური განათლების მიწოდების აუცილებელი
წინაპირობაა;

დ) ინკლუზიური განათლების მხარდასაჭერად სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
სტუდენტებისთვის შესაბამისი სერვისებისა და პროგრამების დანერგვას; უმაღლესი განათლების
საფეხურზე საჭირო პროგრამების მოდულების შემუშავებასა და დანერგვას.

2. სახელმწიფო ახორციელებს ყველა აუცილებელ ადმინისტრაციულ, სოციალურ და სხვა ღონისძიებას,
რათა საგანმანათლებლო დაწესებულებების არსებული ინფრასტრუქტურა და პროგრამები
გონივრულად მიესადაგოს თითოეული ბავშვის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს,
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ხოლო ახალი ინფრასტრუქტურა და პროგრამები უნივერსალური დიზაინის პრინციპის
სავალდებულო გათვალისწინებით შეიქმნას.

3. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ერთიანი
სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შეიმუშავებს და ახორციელებს ბავშვის
განათლების ხელშემწყობ პროგრამებს მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით. 

4. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბუნებრივი გარემოს დაცვისა
და განვითარების, ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების რისკების შემცირებისა და მართვის
საკითხებზე პოლიტიკის შემუშავებისას და გადაწყვეტილების მიღებისას ახორციელებს სათანადო
ღონისძიებებს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების, ბავშვისთვის
შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდების და მისი მონაწილეობის უფლების უზრუნველსაყოფად.

5. მუნიციპალიტეტი ბავშვის განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებებს ახორციელებს საქართველოს
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული
კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და
პირობების შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

6. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებებს ახორციელებს
საკუთარი პროგრამების ან სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან
დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

მუხლი 38. განათლების სისტემაში ბავშვის მიმართ ძალადობის დაუშვებლობა
1. ბავშვის განათლების მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელებამ ხელი უნდა შეუწყოს ბავშვის
მიმართ და ბავშვებს შორის ძალადობის, მათ შორის, ბავშვთა შორის ჩაგვრის, და ბავშვის კანონიერი
ინტერესების უგულებელყოფის აღმოფხვრას.
2. დაუშვებელია საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დისციპლინურ ზომად ნებისმიერი ფორმის
ძალადობის გამოყენება, მათ შორის, ფიზიკური დასჯა ან სხვა სასტიკი ან დამამცირებელი მოპყრობა ან
სასჯელის გამოყენება.

3. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში უნდა დაინერგოს ბავშვის მიმართ და ბავშვებს შორის
ძალადობის, მათ შორის, ბავშვთა შორის ჩაგვრის, პრევენციის და შესაბამის ფაქტებზე სათანადო
რეაგირების პროგრამები და მექანიზმი.

4. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული
განათლების დაწესებულებებში მოქმედებს სატელეფონო ცხელი ხაზი ბავშვის მიმართ ძალადობის
ფაქტის შესატყობინებლად.

5. საგანმანათლებლო დაწესებულება განსაზღვრავს ბავშვის მიმართ ძალადობის საკითხზე
პასუხისმგებელ პირს − კოორდინატორს.

6. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბავშვის
მიმართ და ბავშვებს შორის ძალადობის, მათ შორის, ბავშვთა შორის ჩაგვრის, პრევენციის და შესაბამის
ფაქტებზე სათანადო რეაგირების პროგრამებს შეიმუშავებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, ამ კოდექსის
გათვალისწინებით.

მუხლი 39. ბავშვის უფლება დამოუკიდებელ გასაჩივრების მექანიზმებზე
1. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული
განათლების დაწესებულებებში უნდა არსებობდეს ბავშვის საჩივრის განხილვის დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი მექანიზმები. ეს მექანიზმები არ უნდა ახალისებდეს ბავშვის არაკეთილსინდისიერ
ქცევას, მიმართული უნდა იყოს ობიექტური გარემოებების დადგენისკენ და უნდა უზრუნველყოფდეს
ბავშვისა და სხვათა უფლებების პატივისცემასა და დაცვას.
2. ბავშვს უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია მისი საჩივრის განხილვის მექანიზმების შესახებ.

3. ბავშვი მისი საჩივრის განხილვის პროცესში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს მხარდაჭერით, კერძოდ,
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კომუნიკაციის, საკუთარი მოსაზრების გამოხატვისა და სათანადოდ გათვალისწინების
ინსტრუმენტების დანერგვით.

4. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ბავშვის საჩივრის განხილვის დამოუკიდებელ
მექანიზმებს შეიმუშავებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო.

მუხლი 40. ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ბავშვისთვის მიწოდების აკრძალვა
1. აკრძალულია ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ბავშვისთვის მიწოდება.
2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა იწვევს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

თავი VI
ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის უფლება

მუხლი 41. ბავშვის მიერ ჯანმრთელობის დაცვის უმაღლესი სტანდარტით სარგებლობის უფლება
1. ყოველ ბავშვს აქვს უფლება, ისარგებლოს ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის
უმაღლესი სტანდარტით, მათ შორის, ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების (მათ შორის, პირველადი
ჯანმრთელობის დაცვის, სტაციონარული მომსახურების, რეაბილიტაციის) გეოგრაფიული და
ფინანსური ხელმისაწვდომობით.
2. სახელმწიფო ახორციელებს ყველა საჭირო ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო
ღონისძიებას, რათა არცერთ ბავშვს, მათ შორის, არცერთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს
ან/და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვს, არ შეეზღუდოს ამ მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებული უფლება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. ეს ღონისძიებები უნდა მოიცავდეს
ზომების მიღებას:

ა) ბავშვთა სიკვდილიანობის შესამცირებლად;

ბ) ბავშვის განვითარებაზე ორიენტირებული, პრევენციული, საკონსულტაციო, გადაუდებელი
ამბულატორიული მომსახურებითა და იმუნიზაციის სათანადო პროგრამებით ყველა ბავშვის
უზრუნველსაყოფად;

გ) სტანდარტის შესაბამისი საკვებითა და სუფთა წყლით ყველა ბავშვის უზრუნველსაყოფად;

დ) საჭირო მინერალებით გამდიდრებული საკვებით ყველა ბავშვის უზრუნველსაყოფად, რათა
შემცირდეს ბუნებრივი გარემოს დაბინძურების უარყოფითი შედეგები ან/და აღმოიფხვრას ბუნებრივი
მინერალების დეფიციტი;

ე) მშობიარობამდე და მშობიარობის შემდგომ ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ქალთათვის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად;

ვ) საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით − ბავშვებისა და მშობლებისთვის, ბავშვის ჯანმრთელობის,
ჯანსაღი კვების, ძუძუთი კვების უპირატესობის, ჰიგიენის, გარემოს დაცვის, კატასტროფისა და
უბედური შემთხვევისგან დაცვის საკითხებზე ინფორმაციის მისაწოდებლად;

ზ) პრევენციული ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულების განსავითარებლად;

თ) ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის საჭიროებების დროულად გამოვლენისა და ადრეული
ინტერვენციის განხორციელების მიზნით საიდენტიფიკაციო სისტემის შესაქმნელად;

ი) ბავშვის ჯანმრთელობისთვის საზიანო ტრადიციული მიდგომების აღმოსაფხვრელად.

3. ჯანმრთელობის დაცვის განსაკუთრებული ღონისძიებები ხორციელდება სოციალური საფრთხის
წინაშე მყოფი ბავშვის ჯანმრთელობის დასაცავად.

4. ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვის მიერ
ჯანმრთელობის დაცვის უმაღლესი სტანდარტით სარგებლობის უფლების რეალიზების პოლიტიკის
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შემუშავებას ამ კოდექსის საფუძველზე, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და
საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

5. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვის მიერ ჯანმრთელობის დაცვის უმაღლესი
სტანდარტით სარგებლობის უფლების განხორციელების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
შემუშავებას ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში, უწყებათაშორისი კოორდინაციითა და
მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

6. მუნიციპალიტეტი ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებებს ახორციელებს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად
დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

7. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებებს
ახორციელებს საკუთარი პროგრამების ან სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან დადებული ხელშეკრულების
საფუძველზე.

მუხლი 42. ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის უფლების მხარდაჭერა საგანმანათლებლო,
ალტერნატიული ზრუნვისა და პენიტენციურ დაწესებულებებში
1. ჯანმრთელობის დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში, საგანმანათლებლო, ალტერნატიული
ზრუნვისა და პენიტენციურ დაწესებულებებში უზრუნველყოფილია ბავშვის ფიზიკური და
ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხარდაჭერა, მათ შორის, ფიზიკური აღზრდის ღონისძიებების
განხორციელებით, სათანადო ინფრასტრუქტურისა და ჯანსაღი საკვების უზრუნველყოფით,
საინფორმაციო-საკონსულტაციო და რეფერირების სერვისების დანერგვით.
2. ყველა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, ზოგადსაგანმანათლებლო და
პროფესიული განათლების, ალტერნატიული ზრუნვისა და პენიტენციური დაწესებულება
ვალდებულია უზრუნველყოს ფიზიკური აღზრდის, ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების
მართვის, მათ შორის, მომზადებისა და რისკების შემცირების, მექანიზმების დანერგვა.

მუხლი 43. დანაშაულის შედეგად დაზარალებული, მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების ჯანმრთელობის
დაცვის ღონისძიებები
1. ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს დანაშაულის
შედეგად დაზარალებული, სხვადასხვა ფორმის ძალადობის მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების, მათ
შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის, ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის
დაცვას და მათ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას ჯანსაღ და ღირსეულ პირობებში. პროგრამის
შინაარსი, ფორმა და ხანგრძლივობა ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებებისა და საუკეთესო
ინტერესების შესაბამისად განისაზღვრება. 
2. ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს შეიარაღებული
კონფლიქტის, ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების მსხვერპლი ბავშვების ფიზიკური და
ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვას და მათ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას ჯანსაღ და ღირსეულ
პირობებში.

მუხლი 44. ბავშვის მიმართ არანებაყოფლობითი ან იძულებითი სამედიცინო ღონისძიების გამოყენების
დაუშვებლობა
1. დაუშვებელია ბავშვის ფსიქიატრიული მკურნალობა ბავშვის მონაწილეობისა და მისი აზრის
მოსმენის გარეშე, მისი ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით.
 

2. ბავშვის არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული სტაციონარული მკურნალობა დასაშვებია მხოლოდ
სასამართლოს გადაწყვეტილებით, უმოკლესი ვადით. ეს გადაწყვეტილება ექვემდებარება პერიოდულ
გადასინჯვას. ბავშვის არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობა გრძელდება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების დაცვით.
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3. ბავშვის მიმართ მედიკამენტური ან სხვა სამედიცინო ღონისძიების გამოყენება თერაპიულ
საჭიროებებს უნდა ეფუძნებოდეს. ეს ღონისძიება არ უნდა იქნეს გამოყენებული სპეციალისტის მიერ
შეფასებისა და დანიშვნის გარეშე.

4. სასამართლოს მიერ ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისას
აუცილებელია პროცესში ბავშვის უშუალო მონაწილეობა და მისი აზრის სათანადოდ გათვალისწინება,
აგრეთვე დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ორგანოს მონაწილეობა ბავშვის საუკეთესო
ინტერესების განსაზღვრისა და დაცვის მიზნით.

5. ბავშვს უფლება აქვს, უშუალოდ ან/და თავისი წარმომადგენლის მეშვეობით მიმართოს
კონფიდენციალურ და მიუკერძოებელ ორგანოს შესაბამის დაწესებულებაში ყოფნისას მისი
უფლებების დარღვევის შესახებ. აღნიშნული ორგანო უნდა იყოს ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი და
მკურნალობის მიმწოდებელი დაწესებულებისგან ან მისი ზემდგომი დაწესებულებისგან
დამოუკიდებელი.

6. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო ბავშვის არანებაყოფლობით ან იძულებით ფსიქიატრიულ
მკურნალობასა და სამედიცინო კვლევას ახორციელებს ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად.

მუხლი 45. ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების სტანდარტებთან შესაბამისობა
ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის ნებისმიერი სერვისის მიმწოდებელი ყველა საჯარო და კერძო
დაწესებულება და ორგანიზაცია ვალდებულია თავისი საქმიანობა, განსაკუთრებით − უსაფრთხოების
დაცვის, ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხარისხის, პერსონალის პროფესიული კვალიფიკაციისა
და ეთიკის და მონიტორინგის მექანიზმების კუთხით, განახორციელოს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად.

თავი VII
ბავშვის უფლება სოციალურ დაცვაზე, ცხოვრების სათანადო

პირობებსა და განვითარებაზე
მუხლი 46. ბავშვის სოციალური დაცვის უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს სოციალური დაცვითა და მომსახურებით მისი და მასზე
მზრუნველი პირების მდგომარეობის, ასაკის, ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროებების
შესაბამისად.
2. ყოველ ბავშვს აქვს უფლება ცხოვრების ისეთ სტანდარტზე, რომელიც შეესაბამება მისი ფიზიკური,
გონებრივი, სულიერი, მორალური და სოციალური განვითარების საჭიროებებს. საჭიროების
შემთხვევაში სახელმწიფომ რესურსების ფარგლებში უნდა გაუწიოს მშობელს ბავშვის განვითარებაზე
ორიენტირებული მიზნობრივი მატერიალური და არამატერიალური დახმარება და განახორციელოს
მხარდაჭერის პროგრამები, განსაკუთრებით − საკვებით, ტანსაცმლითა და საცხოვრებელი პირობებით
უზრუნველყოფის მიზნით.

3. სახელმწიფო ახორციელებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დამალვისგან,
მიტოვებისგან, უგულებელყოფისა და სეგრეგაციისგან დასაცავად აუცილებელ ყველა
ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ღონისძიებას.

4. ბავშვის მიზნობრივი სოციალური დახმარების ოდენობა, სახე და ხანგრძლივობა ბავშვისა და მისი
ოჯახის ინდივიდუალური საჭიროებების და შესაბამისი გარემოებების შეფასების საფუძველზე
განისაზღვრება.

5. ბავშვის მიზნობრივი სოციალური დახმარება ერთჯერადი არ უნდა იყოს და კომპლექსურად უნდა
მოიცავდეს ბავშვის განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის, რეაბილიტაციის, სოციალური
ინტეგრაციისა და სხვა ინდივიდუალური საჭიროებების მდგრად უზრუნველყოფას.

6. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვის სოციალური დაცვის პოლიტიკის, ერთიანი სახელმწიფო
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებას ამ კოდექსის საფუძველზე, საქართველოს
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კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა
საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

7. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო ბავშვის სოციალური დაცვის პროგრამებს შეიმუშავებს ერთიანი
სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიხედვით და ახორციელებს საქართველოს
სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოებთან უწყებათაშორისი და მუნიციპალიტეტის
ორგანოებთან თანამშრომლობით.

8. მუნიციპალიტეტი ბავშვის სოციალური დაცვის პროგრამებს შეიმუშავებს ერთიანი სახელმწიფო
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიხედვით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოს
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი
წესისა და პირობების შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

9. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის სოციალური დაცვის ღონისძიებებს ახორციელებს
სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროსთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ან/და საკუთარი ინიციატივითა და
ფინანსური რესურსებით, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი მომსახურების სტანდარტების შესაბამისად.

მუხლი 47. ბავშვის უფლება ცხოვრების სათანადო სტანდარტზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, იზრდებოდეს ოჯახურ, მისი პიროვნების პატივისცემის, სიყვარულისა და
ურთიერთგაგების გარემოში. 
2. ბავშვს უფლება აქვს, ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი პირობები, რომლებიც ხელს უწყობს მის
სრულფასოვან ფიზიკურ, ინტელექტუალურ, გონებრივ, სოციალურ და მორალურ განვითარებას. 

3. ბავშვის ცხოვრების სათანადო სტანდარტი ითვალისწინებს ბავშვის სულ მცირე საკვებით, სუფთა
სასმელი წყლით, ეკოლოგიურად სუფთა საცხოვრებელი გარემოთი, პირველადი ჯანმრთელობის
დაცვის ხელმისაწვდომობით, ჯანსაღი ცხოვრების წესის, კატასტროფისა და უბედური შემთხვევისგან
დაცვის შესახებ საბაზისო ინფორმაციითა და შესაბამისი მექანიზმებით უზრუნველყოფას. 

4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს აქვს ისეთივე უფლება ცხოვრების სათანადო
სტანდარტზე, როგორიც სხვა ბავშვს. ეს სტანდარტი უნდა ითვალისწინებდეს გონივრული
მისადაგებისა და უნივერსალური დიზაინის პრინციპებს ბავშვის ინკლუზიური განვითარების
ხელშეწყობისთვის. 

5. საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების უფლებამოსილი ორგანო უზრუნველყოფს ბავშვის
ცხოვრების სათანადო პირობების დაცვის სტანდარტების შემუშავებას და უწყებათაშორისი და
მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან თანამშრომლობით განხორციელებას.

6. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბავშვისთვის უვნებელი და
ჯანსაღი გარემოს უზრუნველსაყოფად, გარემოს დასაცავად, კატასტროფისა და უბედური
შემთხვევისგან ბავშვის დასაცავად ახორციელებს სათანადო ღონისძიებებს უწყებათაშორისი
კოორდინაციითა და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

7. უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოსა და მუნიციპალიტეტისთვის სავალდებულოა ურბანული
დაგეგმარების, განაშენიანების, მშენებლობის ნებართვის გაცემის და რეკონსტრუქციული პროექტის
შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების დროს ბავშვის ცხოვრების სათანადო სტანდარტების
გათვალისწინება.

8. სახელმწიფო ორგანო და მუნიციპალიტეტი ქმნიან სამართლებრივ მექანიზმებს და იღებენ სათანადო
ზომებს ბავშვის თამაშისა და დასვენების, რეკრეაციულ, კულტურულ და სახელოვნებო ღონისძიებებში
მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად.

მუხლი 48. ბავშვის სოციალური განვითარების მხარდაჭერა
1. ბავშვის სოციალური განვითარების მხარდასაჭერად შემუშავებული შესაბამისი პროგრამა უნდა
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მოიცავდეს ბავშვის სოციალური აქტივობის ღონისძიებებს, ბავშვის სოციალური ინკლუზიის
ღონისძიებებს და ბავშვის მოხალისეობის ხელშეწყობის ღონისძიებებს.
2. ბავშვის სოციალური განვითარების პროგრამა თავისი შინაარსითა და მეთოდოლოგიით ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს და ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობით უნდა
განხორციელდეს. ის ხელს უნდა უწყობდეს ბავშვის მიერ საკუთარი უფლებების დამოუკიდებლად
რეალიზების უნარისა და სხვათა უფლებების პატივისცემის ჩამოყალიბებას.

მუხლი 49. სოციალური მუშაობა ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის მიზნით
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის მიზნით სხვადასხვა სფეროში სოციალური მუშაობის
ძირითადი პრინციპები, სოციალური მუშაკის ფუნქციები, უფლებები, მოვალეობები და მის მიერ
განსახორციელებელი ღონისძიებები განისაზღვრება „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს
კანონით.

მუხლი 50. ბავშვის სოციალური აქტივობის ხელშეწყობა
1. ბავშვისთვის შეთავაზებული და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მისი განვითარების ხელშემწყობი,
აუცილებელი ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები.
2. ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამა თავისი შინაარსითა და მეთოდოლოგიით ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს და ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობით უნდა
განხორციელდეს. ის ხელს უნდა უწყობდეს ბავშვის მიერ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად
მიღების უნარისა და საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბებას.

3. ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამა მოიცავს შესაბამის პროცესში ჩართულ ბავშვზე
ორიენტირებულ ინდივიდუალურ, ზოგად (ღია) და ჯგუფურ ღონისძიებებს.

4. ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამის ძირითადი მიმართულებები შეიძლება იყოს:

ა) არაფორმალური განათლება ზოგადი, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული, შემეცნებითი,
ტექნიკური, ეკოლოგიური და ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებებით;

ბ) გონებრივი განვითარებისა და ფიზიკური აქტივობის ხელშემწყობი სპორტული და გასართობი
ღონისძიებები;

გ) სასკოლო ან შრომით ვალდებულებებსა და ოჯახურ გარემოსთან დაკავშირებული ღონისძიებები;

დ) საერთაშორისო ახალგაზრდული პროგრამები;

ე) ბავშვთა დასვენების პროგრამები;

ვ) ბავშვთა საკონსულტაციო პროგრამები;

ზ) კულტურული და სახელოვნებო პროგრამები;

თ) წინაპროფესიული უნარ-ჩვევების განმავითარებელი პროგრამები.

5. ბავშვის სოციალური აქტივობის სახელმწიფო პროგრამას შეიმუშავებს და ახორციელებს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროსა და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

6. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში განსახორციელებელი ბავშვის სოციალური აქტივობის
პროგრამა განისაზღვრება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
მინისტრის ბრძანებით, ამ კოდექსის შესაბამისად.

7. მუნიციპალიტეტი ბავშვის სოციალური აქტივობის ღონისძიებებს ახორციელებს მუნიციპალური
პროგრამის ფარგლებში ან შესაბამისი სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული კანონის
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და პირობების
შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.
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8. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის სოციალური აქტივობის ღონისძიებებს ახორციელებს
საკუთარი პროგრამის ან ბავშვის სოციალური აქტივობის სახელმწიფო პროგრამის/მუნიციპალური
პროგრამის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაბამის სამინისტროსთან/
მუნიციპალიტეტთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

მუხლი 51. ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა
1. ბავშვის სოციალური ინკლუზიის პროგრამა ითვალისწინებს თანასწორი მოპყრობის საფუძველზე
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ყველა ბავშვის თანაბარი მონაწილეობის მხარდაჭერას, მათ შორის,
საგანმანათლებლო, საინფორმაციო, სპორტული, კულტურული და პროფესიული ორიენტაციის
ღონისძიებებით. სოციალური ინკლუზიის მიზანია, აღიაროს, რომ ყველა ბავშვი ღირებული და
მნიშვნელოვანია, ყველა ბავშვისთვის უზრუნველყოს თანაბარი ხელმისაწვდომობა, შესაძლებლობა და
მონაწილეობის უფლება უთანასწორო მოპყრობისა და ბარიერების გარეშე.
2. ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ღონისძიებები უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის ინდივიდუალურ
შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს, ორიენტირებული უნდა იყოს ბავშვის მონაწილეობის,
მრავალფეროვანი სოციალური ურთიერთობების ჩამოყალიბების, სოციალური უნარ-ჩვევების
განვითარების, არჩევანის გაკეთებისა და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების ხელშეწყობაზე.

3. ბავშვის სოციალური ინკლუზიის სახელმწიფო პროგრამებს შეიმუშავებს და ახორციელებს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროსთან, სხვა სახელმწიფო უწყებებსა და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

4. მუნიციპალიტეტი ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ღონისძიებებს ახორციელებს საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“
მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების
ფარგლებში.

5. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ღონისძიებებს ახორციელებს
საკუთარი პროგრამის ან სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

მუხლი 52. ბავშვის მოხალისეობის ხელშეწყობა
1. ბავშვის სოციალური აქტივობის მხარდასაჭერად იქმნება ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი
პროგრამები.
2. ბავშვის მოხალისეობრივი საქმიანობა გულისხმობს ამ მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებული პროგრამების ფარგლებში ბავშვის მიერ ნებაყოფლობით და უანგაროდ
საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობის განხორციელებას, რაც არ უნდა აფერხებდეს მისი სხვა
უფლებების, განსაკუთრებით − განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის, ძალადობისგან დაცვისა და
მავნე ზეგავლენისგან დაცვის უფლებების, სრულფასოვან რეალიზებას.

3. ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობ პროგრამებს შეიმუშავებენ საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და
მუნიციპალიტეტები კერძო სექტორთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით.

4. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ქმნის
სამართლებრივ საფუძვლებს, რათა ხელი შეუწყოს ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობ პროგრამებში
მონაწილე ბავშვის წახალისებას ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და საუნივერსიტეტო
სწავლების ფარგლებში.

თავი VIII
ბავშვის ძალადობისგან დაცვის უფლება

მუხლი 53. ძალადობისგან ბავშვის დაცვა 
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1. ბავშვს უფლება აქვს, დაცული იყოს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობისგან, ჩაგვრისგან,
იძულებისგან, დაზიანებისგან, უგულებელყოფისგან, დაუდევარი მოპყრობისგან, წამებისგან,
ექსპლუატაციისგან, არასრულწლოვნით ვაჭრობისგან (ტრეფიკინგისგან) და ძალადობის ნებისმიერი
სხვა ფორმისგან ნებისმიერ ოჯახში, სკოლაში და სხვა ადგილზე, მათ შორის, ინტერნეტსივრცეში. # # # # # # # # # # 
2. აკრძალულია ბავშვის ფიზიკური დასჯა, წამება, მისდამი სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან
დამამცირებელი მოპყრობა ოჯახში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ან
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურების მიწოდებისას,
სამედიცინო დაწესებულებაში ან/და ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, პენიტენციურ დაწესებულებაში
და ნებისმიერ სხვა ადგილზე. აღნიშნული ქმედება იწვევს საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

 3. აკრძალულია ბავშვის მიმართ ტრადიციული რიტუალის აღსრულების მიზნით ისეთი მეთოდების
გამოყენება, რომლებიც ითვალისწინებს ბავშვის ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ იძულებას, წამებას,
მისდამი სხვა სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას (მათ შორის, გოგონას სასქესო
ორგანოს დასახიჩრება, ოპერაციის ან მანიპულაციის ჩატარება რეპროდუქციის უნარის მოსაშლელად),
მიუხედავად ბავშვის ან/და მისი კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობისა.

4. აკრძალულია ბავშვის მიმართ სამედიცინო დახმარების ან მკურნალობის ისეთი მეთოდების (მათ
შორის, აქტიური ბიოლოგიური (შოკური, კრუნჩხვითი და სხვა) მეთოდების) გამოყენება, რომლებიც
ითვალისწინებს ბავშვის ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ იძულებას და ეწინააღმდეგება მის საუკეთესო
ინტერესებს.

5. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ პრაქტიკად არ ითვლება ისეთი ტრადიციული
რელიგიური რიტუალი, როგორიცაა ნათლობა.

6. სახელმწიფო ვალდებულია ნებისმიერი ფორმის ძალადობისგან ბავშვის დასაცავად მიიღოს
შესაბამისი ადმინისტრაციული, სოციალური და საგანმანათლებლო ზომები, მათ შორის, შექმნას
ეფექტიანი მექანიზმები ბავშვისა და მისი ოჯახის მხარდაჭერისთვის, ბავშვის მიმართ ან ბავშვებს
შორის ძალადობის ნებისმიერი ფორმის პრევენციისთვის, გამოვლენისთვის, მის შესახებ
შეტყობინებისთვის, გასაჩივრებისთვის, რეფერირებისა და გამოძიებისთვის, ძალადობის შედეგად
დაზარალებული ბავშვის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციისა და მისი უფლებების
აღდგენისთვის საჭირო სხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად.

მუხლი 54. შრომის საზიანო ფორმებისგან ბავშვის დაცვა
1. ბავშვს უფლება აქვს, დაცული იყოს ისეთი სამუშაოს შესრულებისგან, რომელიც მას ხელს უშლის
განათლების მიღებაში ან საზიანოა მისი ჯანმრთელობისთვის ან ფიზიკური, გონებრივი, მორალური,
ემოციური და სოციალური განვითარებისთვის. # # # # 
2. ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიანი სამუშაოს შესრულებისგან
თითოეული ბავშვის დასაცავად სახელმწიფო იღებს შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და
საგანმანათლებლო ზომებს, მათ შორის:

ა) განსაზღვრავს ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიანი სამუშაოს
კონკრეტული ფორმებისა და პირობების ჩამონათვალს, რომელიც ექვემდებარება პერიოდულ
განახლებას;

ბ) ადგენს ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიანი სამუშაოს ფორმებისა
და ადგილების იდენტიფიცირების წესს, განსახორციელებელ ღონისძიებებს და პასუხისმგებელ
უწყებას;

გ) ადგენს ბავშვის დასაქმების მინიმალურ ასაკს, სამუშაო საათებს და სამუშაო პირობების
სავალდებულო სტანდარტებს;

დ) ადგენს შრომის ინსპექტირების უფლებამოსილების მქონე უწყებას, რომელსაც შეუძლია მიმართოს
ბავშვმა მისი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში.

მუხლი 55. ყველა ფორმის ეკონომიკური ექსპლუატაციისგან ბავშვის დაცვა
1. დაუშვებელია ბავშვის ეკონომიკური ექსპლუატაცია, ანუ ფულადი ან სხვა სარგებლის მიღების
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https://matsne.gov.ge/document/view/1399901?publication=0
https://www.refworld.org/docid/460bc7772.html
https://undocs.org/A/61/299
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
https://violenceagainstchildren.un.org/content/publications
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/violence-against-children_en
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Minors_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_ENG.pdf
https://edoc.coe.int/en/refugees/8047-promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practices.html
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&amp;sec_id=52
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31994L0033
https://matsne.gov.ge/document/view/1392164?publication=0
http://codeofgoodpractice.com/wp-content/uploads/2019/03/KCS-Safeguarding-Standards-and-How-to-Implement-Them.pdf


მიზნით ბავშვის იძულება რაიმე მოქმედების შესასრულებლად ან მომსახურების გასაწევად, მისი
მონობის ან მონობის მსგავს მდგომარეობაში ჩაყენება, ორგანოს ამოღება ან ბავშვის სხვაგვარი
გამოყენება იძულებით, შანტაჟით, მოტყუებით, წაქეზებით, მასზე გავლენის სხვაგვარად მოხდენით ან
ნებისმიერი სხვა საშუალებით. # # # 
2. აკრძალულია მათხოვრობაზე ან სხვა ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაზე ბავშვის დაყოლიება
იძულებით, შანტაჟით, მოტყუებით, წაქეზებით, მისი შეზღუდული შესაძლებლობის გამოყენებით ან
ნებისმიერი სხვა საშუალებით.

3. დაუშვებელია ბავშვის იძულება, წაქეზება, დაყოლიება ან გამოყენება ისეთი სამუშაოს
შესასრულებლად ან მისი ისეთი სამუშაოს შესრულებაში ჩაბმა, რომელიც მას ხელს უშლის
განათლების მიღებაში ან საზიანოა მისი ჯანმრთელობისთვის ან ფიზიკური, გონებრივი, მორალური,
ემოციური ან/და სოციალური განვითარებისთვის.

4. სახელმწიფო იღებს შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომებს ყველა
ფორმის ეკონომიკური ექსპლუატაციისგან ბავშვის დასაცავად.

მუხლი 56. ყველა ფორმის სექსუალური ექსპლუატაციისგან ბავშვის დაცვა
1. ბავშვს უფლება აქვს, დაცული იყოს სექსუალური ექსპლუატაციისგან და ნებისმიერი სხვა ფორმის
სექსუალური ძალადობისგან. # # # # # 
2. აკრძალულია ბავშვის იძულება, ჩაებას რაიმე სექსუალურ მოქმედებაში. 

3. აკრძალულია პროსტიტუციასა და სხვა სექსუალურ მოქმედებაში ბავშვის ჩაბმა.

4. აკრძალულია პორნოგრაფიულ საქმიანობაში, პორნოგრაფიული ხასიათის მასალების დამზადებაში,
რეკლამირებაში, გავრცელებაში, გადაცემაში, მიღებაში, ექსპორტსა და იმპორტში, ამ მასალებით
ვაჭრობაში ბავშვის ჩაბმა.

5. სახელმწიფო იღებს შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომებს
სექსუალური ექსპლუატაციისგან ან სხვა ფორმის სექსუალური ძალადობისგან ყველა ბავშვის, მათ
შორის, გოგონებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების, დასაცავად.

მუხლი 57. ბავშვით ვაჭრობის აკრძალვა
1. აკრძალულია ბავშვით ვაჭრობა, ანუ ფულადი ანაზღაურების ან ნებისმიერი სხვა სარგებლის მიღების
მიზნით პირის ან პირთა ჯგუფის მიერ ბავშვის სხვა პირისთვის ან პირთა ჯგუფისთვის გადაცემა. # # # # # # # 
2. აკრძალულია სექსუალური ან შრომითი ექსპლუატაციის, ორგანოს გადანერგვის ან სხვა სარგებლის
მიღების მიზნით ბავშვის ნებისმიერი საშუალებით შეთავაზება, გადაცემა ან მიღება.

3. აკრძალულია ბავშვით ვაჭრობა მისი შვილად აყვანის მიზნით ან შუამავლის მიერ ანგარებით პირის
დარწმუნება, თანხმობა გასცეს ბავშვის გაშვილებაზე „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის
შესახებ“ საქართველოს კანონისა და შესაბამისი საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების
დარღვევით.

4. სახელმწიფო ახორციელებს ყველა ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო
ღონისძიებას ბავშვით ვაჭრობის პრევენციისა და აღმოფხვრის მიზნით.

მუხლი 58. ტრეფიკინგისგან ბავშვის დაცვა
1. აკრძალულია ბავშვის მოძიება, ტრანსპორტირება, გადაცემა, ადგილის გადაცემა ან მიღება მუქარით,
ძალის ან იძულების სხვა ფორმის გამოყენებით, მოტაცებით, გაყალბებით, მოტყუებით,
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით, მსხვერპლის უმწეობის გამოყენებით ან პირის მიერ მისი
გავლენის ქვეშ მყოფ პირზე ზეწოლით თანხმობის მისაღებად ფულადი ან სხვა სარგებლის გაცემის ან
მიღების გზით, ექსპლუატაციის მიზნით. # # # # # # # # # # # # 
 2. სახელმწიფო იღებს ყველა ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომას
ტრეფიკინგისგან ბავშვის დასაცავად.

მუხლი 59. შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისგან ბავშვის დაცვა
1. ბავშვს უფლება აქვს, დაცული იყოს შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისგან. #
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https://matsne.gov.ge/document/view/1399901?publication=0
https://www.osce.org/secretariat/75804?download=true
https://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61521
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128043
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF
https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_child_abuse_ENG.pdf
https://matsne.gov.ge/document/view/1399901?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/1203722?publication=0
https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child_Part_1_of_3.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/optional_protocol_eng.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170359
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2605819
https://eclj.org/surrogacy/echr/paradiso-et-campanelli-c-italie--lintrt-gnral-peut-primer-le-dsir-de-parentalit
https://matsne.gov.ge/document/view/1394035?publication=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002F0629
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52005XG1209%2801%29
https://www.legislationline.org/international-standards/topic/14/organisation/6
https://rm.coe.int/168008371d
https://www.coe.int/en/web/children/trafficking
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96549
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69891
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112576
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_ENG.pdf
https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-civilian-security-democracy-and-human-rights/office-to-monitor-and-combat-trafficking-in-persons/
http://justice.gov.ge/News/Detail?newsId=5217
https://casebook.icrc.org/glossary/child-soldiers


2. სახელმწიფო ახორციელებს შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისგან ბავშვის დასაცავად
საჭირო ყველა ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ღონისძიებას. 

3. სახელმწიფო იღებს ყველა ზომას შეიარაღებულ კონფლიქტში ჩაბმული ან მონაწილე ბავშვის
გათავისუფლების, მისი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციისა და სოციალური
რეინტეგრაციის მიზნით.

მუხლი 60. ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენცია
1. სახელმწიფო იღებს შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომებს ბავშვის
ექსპლუატაციის, არასრულწლოვნით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ბავშვთა პროსტიტუციის, ბავშვთა
პორნოგრაფიის, ბავშვის ჰარმონიული განვითარებისთვის საზიანო ძალადობის ყველა ფორმის
ეფექტიანი პრევენციისთვის. #
2. სახელმწიფო იღებს ბავშვის ფიზიკური დასჯის, მისდამი სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან
დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრისთვის საჭირო ყველა
ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომას.

3. ბავშვის მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის პრევენციისა და აღმოფხვრის მიზნით ხორციელდება
სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის:

ა) საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება ბავშვის მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის აკრძალვის, მავნე
ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვისა და სხვა კონკრეტული სამართლებრივი გარანტიების შექმნით;

ბ) მშობლისა და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მხარდაჭერა აღზრდის
პოზიტიური, არაძალადობრივი მეთოდებისა და უნარების განვითარებით, სოციალურ-ეკონომიკური
დახმარების, კონსულტაციის გაწევით და ინფორმაციის მიწოდებით;

გ) განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, სპორტის, კულტურისა და
მართლმსაჯულების სფეროებში ბავშვთან და ბავშვის საკითხებზე მომუშავე პირების
სპეციალიზებული სწავლება და ინფორმირება, მათ შორის, ბავშვისთვის უსაფრთხო და ძალადობისგან
თავისუფალი გარემოს შექმნისა და ძალადობის შემცველი სოციალური ნორმების შეცვლის მიზნით;

დ) ბავშვის მიმართ ძალადობის რისკების, ბავშვთან არაძალადობრივი კომუნიკაციის, კონფლიქტის
მშვიდობიანი მოგვარებისა და ბავშვის ძალადობისგან დაცვის მექანიზმების საკითხებზე
საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის, ინტერნეტსივრცეში;

ე) სხვადასხვა ფორმის ძალადობის აღმოფხვრის მიზნით პოლიტიკის დოკუმენტების, პროგრამებისა
და ინიციატივების შემუშავებასა და განხორციელებაში ბავშვის მონაწილეობის ხელშეწყობა;

ვ) ბავშვის ექსპლუატაციისა და ძალადობის სხვა ფორმის პრევენციის პოლიტიკის შემუშავებასა და
განხორციელებაში კერძო სექტორის, მათ შორის, ტურიზმის, საბანკო და საფინანსო ორგანიზაციების,
მონაწილეობის ხელშეწყობა;

ზ) ბავშვის ექსპლუატაციისა და ძალადობის სხვა ფორმის ყველა ასპექტის გაშუქებასა და შესაბამისი
ინფორმაციის გავრცელებაში მედიის აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობა ბავშვის პირადი
ცხოვრების, კონფიდენციალურობის პრინციპისა და სხვა ეთიკური სტანდარტების დაცვით;

თ) სახელმწიფოს მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა, მათ შორის, ფინანსური
სახსრებით, ამ ორგანიზაციების მიერ ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენციისა და ბავშვის უფლებების
დაცვის პროგრამების განხორციელების მიზნით.

4. სახელმწიფო ახორციელებს სათანადო ღონისძიებებს ბავშვის ძალადობის ხელშემწყობი
ფაქტორების, მათ შორის, სხვადასხვა სახის სოციალური საფრთხის, სიღარიბის, ბავშვებისადმი
უთანასწორო მოპყრობის აღმოსაფხვრელად. 

5. სახელმწიფო შეიმუშავებს და ახორციელებს ძალადობის პრევენციისკენ, მოძალადის ძალადობრივი
დამოკიდებულების შეცვლისა და ძალადობრივი ქცევის მიზეზის აღმოფხვრისკენ მიმართულ
სამედიცინო და ფსიქოსოციალური თერაპიისა და კონსულტაციის პროგრამებს.
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მუხლი 61. დანაშაულის შედეგად დაზარალებულის, ძალადობის მსხვერპლისა და მოწმის დაცვა,
მხარდაჭერა და რეაბილიტაცია
1. სახელმწიფო ქმნის დანაშაულის შედეგად დაზარალებული ან/და ძალადობის მსხვერპლი ან/და
მოწმე ბავშვისთვის ხელმისაწვდომ მხარდაჭერის, ფიზიკური და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის
მოკლე- და გრძელვადიან პროგრამებსა და სერვისებს, დამცირებისგან, ხელახალი ტრავმირებისა და
ზიანისგან ბავშვის დაცვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის, გასაჩივრებისა და ზიანის
ანაზღაურების მექანიზმებს.
2. დანაშაულის შედეგად დაზარალებულ ან/და ძალადობის მსხვერპლ ან/და სავარაუდო მსხვერპლ
ბავშვს უფლება აქვს, სახელმწიფოსგან მიიღოს კომპენსაცია, მათ შორის, ფინანსური ზარალის
ანაზღაურება სწრაფი პროცედურებით, როდესაც დამნაშავისგან ამგვარი ანაზღაურების სწრაფად
მიღება შეუძლებელია.

3. სახელმწიფო უზრუნველყოფს დანაშაულის შედეგად დაზარალებული და დანაშაულის მოწმე
ბავშვების უფლებების დაცვას და მათი მეორეული ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილებას, აგრეთვე
დანაშაულის შედეგად დაზარალებული ბავშვის ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილებას
მართლმსაჯულების განხორციელების ყველა სტადიაზე, საქართველოს კანონმდებლობის, მათ შორის,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის, შესაბამისად.

4. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ძალადობის მსხვერპლ ან/და მოწმე ბავშვთან საჯარო
დაწესებულებაში მომუშავე ყველა პირის სავალდებულო სწავლებას/სპეციალიზაციას დადგენილი
სტანდარტების შესაბამისად.

თავი IX
ბავშვის მავნე ზეგავლენისგან დაცვის უფლება

მუხლი 62. მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვის უფლების არსი
მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვა გულისხმობს ბავშვის სოციალური გარემოს უარყოფითი
ფაქტორებისა და ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისგან დაცვას შესაბამისი
სამართლებრივი საფუძვლების შექმნისა და სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამებისა და
ღონისძიებების განხორციელების საფუძველზე.

მუხლი 63. ბავშვის ალკოჰოლური საშუალებისგან, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და
სხვა მავნე ნივთიერებებისგან დაცვა
1. აკრძალულია ბავშვისთვის ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და
თრობის სხვა საშუალებების, ალკოჰოლიანი სასმლის, თამბაქოსა და ნიკოტინის შემცველი ნაწარმის ან
კაფსულის უსასყიდლო ან სასყიდლიანი მიწოდება, გარდა ბავშვის მიერ ნარკოტიკული და
ფსიქოტროპული საშუალებების ექიმის დანიშნულებით მიღების შემთხვევებისა.
2. აკრძალულია ბავშვის მიერ შრომითი საქმიანობის ისეთ დაწესებულებაში განხორციელება, სადაც
ხდება ალკოჰოლიანი სასმლის, ეროტიკული პროდუქციის, ტოქსიკური ნივთიერების, სამედიცინო
მიზნით გამოყენებისთვის ნებადართული ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული სამკურნალო
საშუალებების ან/და თამბაქოს ნაწარმის წარმოება, დასაწყობება, ტრანსპორტირება ან რეალიზაცია ან
რომელიც ფუნქციონირებს, როგორც სათამაშო ბიზნესის განმახორციელებელი დაწესებულება ან ღამის
გასართობი დაწესებულება.

3. დაწესებულების მიერ ამ მუხლის მოთხოვნების დარღვევა იწვევს მისთვის საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

4. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მავნე ნივთიერებების ზეგავლენისგან ბავშვის
დაცვის მიზნით პრევენციულ ღონისძიებებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს ბავშვის
დაცვისა და მხარდაჭერის შესაბამისი მუნიციპალური სამსახური. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით
გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს შრომის
კანონმდებლობისა და პირობების ზედამხედველობის განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო.

მუხლი 64. აზარტული თამაშობის მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვა
ბავშვის სამორინეში ან/და აზარტულ კლუბში ან/და სათამაშო აპარატების სალონში სათამაშოდ
დაშვების ან/და ბავშვის მოგებიან თამაშობაში ან/და სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ
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აზარტულ თამაშობაში მონაწილეობის საკითხი წესრიგდება „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი
თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით.

მუხლი 65. ბავშვის მასობრივ გასართობ საცეკვაო ცენტრში (ღამის კლუბში) დაშვება
1. ბავშვი მასობრივ გასართობ საცეკვაო ცენტრში (ღამის კლუბში) არ დაიშვება.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი შეზღუდვა არ ვრცელდება იმ შემთხვევაზე, როდესაც
საცეკვაო ღონისძიებას კულტურული შინაარსი აქვს და იგი საგანმანათლებლო დაწესებულებასთანაა
შეთანხმებული.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით პრევენციულ
ღონისძიებებს და შესაბამის სამართალდარღვევაზე რეაგირების ღონისძიებებს ახორციელებს ბავშვის
დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური სამსახური.

4. ამ მუხლის მოთხოვნების დარღვევა იწვევს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
კოდექსით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

მუხლი 66. ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისგან ბავშვის დაცვა
1. მაუწყებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის
გავლენისგან ბავშვის დაცვა. მაუწყებელი ასევე ვალდებულია გამოიყენოს სამაუწყებლო პროგრამათა
კლასიფიკაციის კრიტერიუმები ამ პროგრამების კატეგორიების დადგენის მიზნით და განათავსოს ეს
პროგრამები სამაუწყებლო ბადეში „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
წესების დაცვით.
2. საჯარო კინოჩვენებაზე ბავშვი დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამის პროდუქტს აქვს
ნიშანდება „საინფორმაციო“, „საგანმანათლებლო“ ან მასზე მითითებულია შესაბამისი ასაკობრივი
ზღვარი ამ მუხლის პირველი ნაწილის მოთხოვნების დაცვით.

3. დაუშვებელია იმ ჟურნალ-გაზეთებისა და სხვა სახის ბეჭდური მედიის პუბლიკაციების ბავშვისთვის
მიყიდვა, ჩუქება ან სხვა ფორმით ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რომლებიც ბავშვისთვის
საფრთხის შემცველ ინფორმაციას შეიცავს.

4. დაუშვებელია იმ ფილმის, კომპიუტერული თამაშის ან სხვა აუდიოვიზუალური პროდუქტის
ბავშვისთვის მიყიდვა, ჩუქება ან სხვა ფორმით ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რომელიც
ბავშვისთვის საფრთხის შემცველ ინფორმაციას შეიცავს.

5. იმ ჩაწერილი ფილმის ან თამაშის ინფორმაციის პროგრამირებული მატარებელი ან ფოტოფირი,
რომლის ჩვენება, გადაცემა და გამრავლება შესაძლებელია, ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი შეიძლება
იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს ნიშანდება „საბავშვო“.

6. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული ნიშანდება თვალსაჩინოდ უნდა იყოს წარმოდგენილი
ინფორმაციის მატარებლის ფრონტალური ეტიკეტის მარცხენა ქვედა კუთხეში 1200 მმ2 ფართობზე,
ხოლო ფოტოფირის შემთხვევაში − 250 მმ2 ფართობზე. უფლებამოსილმა ორგანომ შეიძლება
განსაზღვროს ნიშანდების შინაარსის, სიდიდის, ფორმისა და ფერის მარეგულირებელი ნორმები და
დააწესოს ამ ნორმებიდან გამონაკლისები.

7. აკრძალულია ბავშვის მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე ყოფნა ინტერნეტსალონში ან
კაფეში ღამის 22 საათიდან დილის 8 საათამდე. სრული შეზღუდვა მოქმედებს იმ შემთხვევაში,
როდესაც აღნიშნულ სივრცეში არ არის უზრუნველყოფილი ბავშვისთვის პორნოგრაფიული ან სხვა
მავნე ზეგავლენის მქონე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა.

8. ინფორმაცია ინტერნეტგვერდზე უნდა განთავსდეს სამაუწყებლო პროგრამათა კლასიფიკაციის
კრიტერიუმებისა და ამ პროგრამების სამაუწყებლო ბადეში განთავსების წესების დაცვით.

9. ინტერნეტმიმწოდებელი (ინტერნეტპროვაიდერი) ვალდებულია შეიმუშაოს ისეთი მექანიზმები,
რომლებიც მას შესაძლებლობას მისცემს, მომხმარებლის მოთხოვნით დაბლოკოს ბავშვისთვის
საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომობა.
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10. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბიბლიოთეკაში ან ბავშვთა სპეციალიზებულ
დაწესებულებაში ინტერნეტქსელი ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს იმ შემთხვევაში, თუ
აღნიშნულ დაწესებულებაში დანერგილია ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის
ბლოკირების შესაბამისი ტექნიკური საშუალებები (ფილტრები).

11. მაუწყებლობის საშუალებით გავრცელებული ინფორმაციის კონტროლს, აგრეთვე
ინტერნეტსივრცეში და ჩაწერილი ფილმისა და თამაშის ინფორმაციის პროგრამირებულ ქსელურ
მატარებლებზე (ინტერნეტში) ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის გავრცელების
კონტროლს ახორციელებს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია.

12. ინტერნეტსალონში, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბიბლიოთეკასა და ბავშვთა
სპეციალიზებულ დაწესებულებაში ინტერნეტქსელის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომობის, ჟურნალ-
გაზეთებისა და სხვა სახის ბეჭდური მედიის, საჯარო კინოჩვენების, ჩაწერილი ფილმისა და თამაშის
ინფორმაციის პროგრამირებული მატარებლებისა და არამოგებიანი სათამაშო ელექტრომოწყობილობის
ბავშვისთვის ხელმისაწვდომობის წესების დაცვის მიზნით პრევენციულ ღონისძიებებს და შესაბამის
სამართალდარღვევაზე რეაგირების ღონისძიებებს ახორციელებს ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის
შესაბამისი მუნიციპალური სამსახური.

13. ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ინტერნეტში განთავსება წესრიგდება
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გამოცემული კანონქვემდებარე აქტით.

მუხლი 67. საჯარო ღონისძიებაში მონაწილეობისას ბავშვის უსაფრთხოების დაცვა
1. საჯარო ღონისძიებაში ბავშვის მონაწილეობის ორგანიზატორი ვალდებულია ბავშვსა და მის
კანონიერ წარმომადგენელს მიაწოდოს სრულყოფილი ინფორმაცია ამ ღონისძიების მიზნების,
დაგეგმილი აქტივობებისა და მხარეთა უფლება-მოვალეობების შესახებ.
2. საჯარო ღონისძიებაში ბავშვის მონაწილეობის ორგანიზატორს უნდა ჰქონდეს სრულყოფილი
ინფორმაცია ამ ღონისძიების მონაწილეთა შესახებ, მათ შორის, ინფორმაცია ბავშვის სპეციალური
საჭიროებების, ღონისძიების ინსტრუქტორის, ბავშვზე მეთვალყურეობის განმახორციელებელი პირის
და გადამზიდველის კვალიფიკაციის, სატრანსპორტო საშუალების გამართულობისა და ბავშვის
განთავსების ადგილის საევაკუაციო გეგმის შესახებ.

3. თუ ბავშვთა ჯგუფური ტრანსპორტირებისას დროებითი განთავსების ადგილებზე და ორგანიზებულ
ჯგუფებში ღონისძიების ორგანიზატორმა არ უზრუნველყო ექიმის ან ექთნის 24-საათიანი
მომსახურება, იმ პირთა შორის, რომლებიც ბავშვების უსაფრთხოებაზე მეთვალყურეობის
პასუხისმგებლობას იღებენ, უნდა იყოს სულ მცირე 1 სრულწლოვანი, ქმედუნარიანი პირი, რომელსაც
გავლილი აქვს პირველადი სამედიცინო დახმარების კურსი.

4. სატრანსპორტო საშუალების მძღოლმა ბავშვთა ტრანსპორტირებისას მათი კვების მიზნით საკვები
პროდუქტების ტრანსპორტირება სანიტარიული პირობების დაცვით უნდა განახორციელოს. საკვები
პროდუქტების ტრანსპორტირებისას სანიტარიული წესების დაცვის კონტროლის განხორციელების
წესი და მათი დამრღვევის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

5. საჯარო ღონისძიების ფარგლებში გამოყენებულ კვების ობიექტზე დაცული უნდა იყოს
სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები. საკვები პროდუქტები უნდა იყოს უსაფრთხო და აკმაყოფილებდეს
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ საკვები პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების
ჰიგიენურ ნორმატივებს. კვების ობიექტზე სანიტარიული წესების დაცვის კონტროლის
განხორციელების წესი და მათი დამრღვევის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს
კანონმდებლობით.

6. საჯარო ღონისძიებაში ბავშვის მონაწილეობის ორგანიზატორის მიერ ამ მუხლით
გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს ბავშვის დაცვისა და
მხარდაჭერის მუნიციპალური სამსახური. საჯარო ღონისძიებაში ბავშვის მონაწილეობის
ორგანიზატორის მიერ ამ მუხლის მოთხოვნების დარღვევა იწვევს მისთვის საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

7. სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია დაიცვას „საგზაო მოძრაობის შესახებ“
საქართველოს კანონის მოთხოვნები. საგზაო მოძრაობისა და საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სფეროში
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საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევა იწვევს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით სამოქალაქო, სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობების დაკისრებას.

მუხლი 68. მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვის გარანტიები
1. სახელმწიფო და მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს ბავშვის
აღზრდისთვის შესაფერისი კულტურული გარემოს შექმნისა და ბავშვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის
პოპულარიზაციისკენ.
2. სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს საზოგადოებრივი ტელე- და რადიომაუწყებლების მიერ
გონივრული პერიოდულობით ისეთი გადაცემების მომზადებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ბავშვებში
ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას.

3. ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და სხვა მავნე ნივთიერებებისგან,
აზარტული თამაშობისგან, ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისგან ბავშვის დაცვის,
აგრეთვე საჯარო სივრცესა და მედიასივრცეში ბავშვის დაცვის საკითხები წესრიგდება ამ კოდექსითა
და სხვა შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით.

თავი X
ბავშვის უფლება მართლმსაჯულებაზე

მუხლი 69. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების ძირითადი პრინციპები
1. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება უზრუნველყოფს ბავშვის ყველა უფლების პატივისცემასა
და ეფექტიან რეალიზებას ბავშვის მონაწილეობის, მისი საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის
მინიჭების, ბავშვის ღირსების პატივისცემის, უთანასწორო მოპყრობის დაუშვებლობისა და კანონის
უზენაესობის პრინციპების საფუძველზე. # # # 
2. ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს მართლმსაჯულების ისეთი სისტემით, რომელსაც ახორციელებენ
სპეციალიზებული პროფესიონალები და რომელიც არის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი, მისი ასაკის
შესაბამისი, ბავშვისთვის ადვილად აღსაქმელი, სწრაფი, სამართლიანი, თანამიმდევრული, მისი
უფლებებისა და საჭიროებებისთვის მორგებული, ბავშვის ღირსებისა და პირადი ცხოვრების მიმართ
პატივისცემის გამომხატველი.

3. სახელმწიფო იღებს ყველა აუცილებელ ადმინისტრაციულ და სხვა ზომას ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების უფლების რეალიზებისთვის ამ კოდექსის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი
დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

4. მართლმსაჯულებაზე ბავშვის უფლების რეალიზებისთვის სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს
შემდეგი ძირითადი გარანტიები:

ა) ბავშვისთვის ინფორმაციის, კონსულტაციისა და იურიდიული დახმარების ადაპტირებული ფორმით
ხელმისაწვდომობა, მათ შორის, სატელეფონო ცხელი ხაზის, ინტერნეტგვერდებისა და სოციალური
მედიის სხვა საშუალებების გამოყენებით;

ბ) ბავშვზე მორგებული პროცედურები და მექანიზმები, მათ შორის, საქართველოს სახალხო
დამცველისადმი მიმართვის, ადმინისტრაციული საჩივრისა და განცხადების, ადმინისტრაციულ და
სამოქალაქო დავებზე სასამართლოსთვის წარსადგენი სარჩელისა და განცხადების ადაპტირებული
ფორმები და კომუნიკაციის საშუალებები;

გ) ბავშვის უფლება, ადმინისტრაციულ წარმოებასა და სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის პროცესში
მონაწილეობა მიიღოს უშუალოდ ან/და მის მიერ არჩეული წარმომადგენლის მეშვეობით,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

დ) ბავშვთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს გადაწყვეტილების
ბავშვზე მორგებული პროცედურით აღსრულება;

ე) ნებისმიერი საჯარო ან კერძო სამართლის იურიდიული პირის ან ფიზიკური პირის ქმედების ან
გადაწყვეტილების ადმინისტრაციული წესით ან/და სასამართლო წესით გასაჩივრებისა და ზიანის
ანაზღაურების მოთხოვნის ადაპტირებული მექანიზმები და პროცედურები;
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ვ) ბავშვის პერსონალური მონაცემებისა და ოჯახური ცხოვრების დაცვა ადმინისტრაციული
წარმოებისა და სასამართლოს მიერ მართლმსაჯულების განხორციელების ყველა სტადიაზე.

5. ამ თავის დებულებები ვრცელდება ბავშვთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ წარმოებაზე,
სასამართლოში მიმდინარე ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართალწარმოებებზე, მათ შორის,
საოჯახო დავებზე. სისხლის სამართლის დანაშაულისა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის
საქმეთა წარმოება წესრიგდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით.

მუხლი 70. ინფორმაცია და კონსულტაცია
1. სახელმწიფო ახორციელებს ყველა შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო
ღონისძიებას საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით − ბავშვისა და მისი ოჯახისთვის, ბავშვის
უფლებებისა და ამ უფლებების დაცვის მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის მისაწოდებლად ამ
კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა
და სხვა საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.
2. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია ბავშვს მისი
განვითარების შესაძლებლობის გათვალისწინებით მიაწოდოს ინფორმაცია და რჩევა-დარიგებები
ბავშვის უფლებების, ამ უფლებების დარღვევის შემთხვევაში დაცვის საშუალებებისა და სხვათა
უფლებების პატივისცემის შესახებ.

3. სკოლამდელი, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების სისტემებში და
ალტერნატიული ზრუნვის ყველა მომსახურების მიწოდებისას ბავშვმა უნდა მიიღოს ინფორმაცია
საკუთარი უფლებების, ამ უფლებების დარღვევის შემთხვევაში არსებული კონფიდენციალური
კონსულტაციის, მხარდაჭერისა და გასაჩივრების პროცედურებისა და მექანიზმების და სხვათა
უფლებების პატივისცემის შესახებ.

4. სისხლის, ადმინისტრაციული ან სამოქალაქო სამართლის საკითხებზე მართლმსაჯულების
სისტემასთან ბავშვის პირველივე კონტაქტისას უფლებამოსილი ორგანო ვალდებულია ბავშვს
მიაწოდოს ინფორმაცია მართლმსაჯულების პროცესის, მასში ბავშვის მონაწილეობის, მხარდაჭერისა
და გასაჩივრების მექანიზმების შესახებ, მათ შორის, ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე:

ა) ბავშვის უფლებები და როლი სასამართლო ან ადმინისტრაციულ პროცესში;

ბ) მხარდაჭერის მექანიზმები პროცესში მონაწილეობისთვის;

გ) პროცესის შესაძლო შედეგები;

დ) პროცესის ადგილი და თარიღი − როდესაც ბავშვი პროცესის უშუალო მონაწილეა;

ე) გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმები;

ვ) დამრღვევისგან ან სახელმწიფოსგან სასამართლოს მეშვეობით ან სხვა, ალტერნატიული გზით
ანაზღაურების მიღების შესაძლებლობა;

ზ) დამხმარე სერვისების (ჯანმრთელობის დაცვის სერვისი, ფსიქოსოციალური დახმარების სერვისი,
თარჯიმნის მომსახურება და სხვა) ან სასწრაფო ფინანსური დახმარების მიღების შესაძლებლობა.

5. ბავშვს ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს და კონსულტაცია უნდა გაეწიოს კულტურული
მგრძნობიარობის გათვალისწინებით, მისი ასაკის, სქესისა და ინდივიდუალური შესაძლებლობების
შესაბამისად, მისთვის გასაგები ენით ან/და კომუნიკაციის სხვა, დამხმარე საშუალებებით.

6. საქართველოს სახალხო დამცველი ახორციელებს საინფორმაციო და საგანმანათლებლო
ღონისძიებებს ბავშვის, განსაკუთრებით − სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის, უფლებათა და
თავისუფლებათა სფეროში „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული
კანონის შესაბამისად.

მუხლი 71. ბავშვის პერსონალური მონაცემების დაცვა
1. დაუშვებელია, რაიმე ფორმით, მათ შორის, მედიის საშუალებით, საჯარო გახდეს ადმინისტრაციულ
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წარმოებაში ან სასამართლო პროცესში მონაწილე ბავშვის პერსონალური მონაცემები, რომლებითაც
შეიძლება გამჟღავნდეს ან არაპირდაპირ მიეთითოს ბავშვის ვინაობა (გამოსახულება, ბავშვის ან მისი
ოჯახის წევრების დეტალური აღწერა, სახელები, მისამართები, აუდიო- და ვიდეოჩანაწერები და
მსგავსი ინფორმაცია).
2. დაუშვებელია, რაიმე ფორმით, მათ შორის, მედიის საშუალებით, საჯარო გახდეს ბავშვის
პერსონალურ მონაცემთა შემცველი ისეთი დოკუმენტი ან ჩანაწერი, რომელიც უკავშირდება ბავშვის
მიმართ დისციპლინური ზომის გამოყენებას, ბავშვის მიმართ ან მის მიერ ჩადენილი ძალადობის
შემთხვევას, ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ან
ღარიბი ოჯახის სოციალური დახმარების ან საქველმოქმედო პროგრამაში ბავშვის მონაწილეობას და
ბავშვთან დაკავშირებულ სხვა, მსგავსი შინაარსის ინფორმაციას.

3. ბავშვის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად.

4. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკანონმდებლო
მოწესრიგებას და განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, მართლმსაჯულებისა და
სხვა სფეროებში ადგენს ერთიან სტანდარტებს ბავშვის უფლებათა საკითხებზე საერთაშორისო
სამართლებრივი აქტების, საქართველოს კონსტიტუციის, ამ კოდექსისა და „პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

მუხლი 72. მულტიდისციპლინური მიდგომა
1. ადმინისტრაციული წარმოება და სასამართლო პროცესი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული
სამართლის საქმეებზე ბავშვის მონაწილეობით ან/და ბავშვთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე
უნდა განხორციელდეს მულტიდისციპლინური მიდგომით, ბავშვის ფსიქოლოგიური, სოციალური,
ემოციური და ფიზიკური ჯანმრთელობის შეფასებისა და მისი საუკეთესო ინტერესების დადგენის
მიზნით.
2. შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანო და სასამართლო მულტიდისციპლინურ მიდგომას
ახორციელებენ ბავშვის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო უწყებების სპეციალისტებს, მოწვეულ
ექსპერტებს ან/და ორგანიზაციებს შორის ფორმალური თანამშრომლობის პროცედურით.

3. დანაშაულის შედეგად დაზარალებული, დანაშაულის მოწმე და დანაშაულის მსხვერპლი ბავშვების
მიმართ მულტიდისციპლინური მიდგომა ხორციელდება ერთ სივრცეში, სოციალური მუშაკების,
სასამართლო ექსპერტების, სამედიცინო ექსპერტების, ფსიქოლოგების, პედიატრების, პოლიციელების,
პროკურორებისა და ადვოკატების ერთობლივი მონაწილეობით, ამ ბავშვთა განმეორებითი
გამოკითხვისა და ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილების მიზნით.

მუხლი 73. პროფესიონალთა სპეციალიზაცია
1. სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს ღონისძიებები განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის, იურიდიულ, სამართალდაცვით, სპორტის, კულტურისა და დასვენების სფეროებში ბავშვთან
მომუშავე პირების (პროფესიონალების) პიროვნული და პროფესიული შესაბამისობის
უზრუნველსაყოფად, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შესაბამის სფეროში ბავშვის მიმართ
ძალადობის ნებისმიერი ფორმის რისკები და საფრთხეები. 
2. ბავშვთან მომუშავე პირმა (პროფესიონალმა) უნდა გაიაროს აუცილებელი ინტერდისციპლინური
მომზადება ბავშვის უფლებების, სხვადასხვა ასაკის ბავშვთა საჭიროებებისა და ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების საკითხებზე. ამასთანავე, ბავშვთან მომუშავე პირი (პროფესიონალი) უნდა
გადამზადდეს ნებისმიერი ასაკისა და განვითარების დონის ბავშვთან, განსაკუთრებით − სოციალური
საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვთან, კომუნიკაციის მეთოდებთან დაკავშირებით.

3. ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ადმინისტრაციულ წარმოებაში, სასამართლოში
სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა წარმოებაში მონაწილე ყველა პირი უნდა იყოს
სპეციალიზებული კანონით დადგენილი სპეციალიზაციის სტანდარტების შესაბამისად.

4. პროფესიონალთა სპეციალიზაციის ინსტიტუციური სისტემა მოიცავს ბავშვთან მომუშავე და ბავშვის
საკითხებზე მომუშავე ადვოკატების, პროკურორების, პოლიციელების, მოსამართლეების,
მედიატორების, სოციალური მუშაკების, ფსიქოლოგებისა და სხვა სპეციალისტების შერჩევის,
მოსამზადებელი და განგრძობადი სწავლების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის,
საქმიანობის ხარისხის კონტროლისა და ეთიკური სტანდარტების უზრუნველყოფას.
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მუხლი 74. ბავშვზე მორგებული პროცესი
1. ყველა ბავშვს აქვს თანაბარი უფლება, მისი საქმე განხილულ იქნეს სამართლიანად და ამ უფლების
შემადგენელი ყველა პრინციპის (მათ შორის, კანონიერების, თანაზომიერების, უდანაშაულობის
პრეზუმფციის პრინციპების) მიხედვით, აგრეთვე აქვს სასამართლოსთვის მიმართვისა და
გასაჩივრების უფლება, იურიდიული დახმარებისა და იურიდიული კონსულტაციის მიღების უფლება.
2. საქმის სამართლიან განხილვაზე ბავშვის უფლება ვრცელდება როგორც დისციპლინურ წარმოებაზე
ან/და ადმინისტრაციულ წარმოებაზე, ისე სასამართლოში სისხლის, ადმინისტრაციული და
სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე მიმდინარე სამართალწარმოებაზე. დაუშვებელია ამ უფლების
ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვაზე მითითებით შეზღუდვა.

3. ბავშვს აქვს ადვოკატის მოწვევის უფლება. სახელმწიფო ბავშვისთვის უზრუნველყოფს უფასო
იურიდიულ დახმარებას, როდესაც მას მოწვეული ადვოკატი არ ჰყავს.

მუხლი 75. ბავშვის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსთვის ან სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება
და ძირითადი საპროცესო გარანტიები
1. ბავშვს უფლება აქვს, მიმართოს ადმინისტრაციულ ორგანოს ან სასამართლოს უშუალოდ ან თავისი
წარმომადგენლის მეშვეობით, საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის ან/და მასთან
დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების ან ქმედების გასაჩივრების მიზნით.
2. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება უნდა განხორციელდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების
უპირატესი გათვალისწინებით, რაც გულისხმობს მართლმსაჯულების განხორციელების ყველა
სტადიაზე ბავშვისთვის ხელმისაწვდომ და აღქმად პროცედურებს.

3. სარჩელის აღძვრამდე ან მისი აღძვრის შემდეგ სასამართლო უფლებამოსილია მხარეთა
შუამდგომლობის საფუძველზე მიიღოს გადაწყვეტილება მოპასუხის მიმართ უზრუნველყოფის
ღონისძიების გამოყენების შესახებ, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მოსარჩელისთვის შესაძლო
გამოუსწორებელი ზიანის მიყენება. 

4. სრულწლოვანი პირის მიერ ბავშვის მიმართ ჩადენილი არცერთი ფორმის ძალადობის საქმე არ
ექვემდებარება სასამართლო მედიაციას და მორიგებას.

მუხლი 76. ბავშვის საქმის პრიორიტეტული განხილვა
1. ადმინისტრაციულმა ორგანომ და სასამართლომ ბავშვთან დაკავშირებული შუამდგომლობის,
საჩივრისა და სარჩელის განხილვას პრიორიტეტი უნდა მიანიჭონ.
2. ბავშვის უფლებებისა და ინტერესების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ საკითხებს სასამართლო
განიხილავს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და ვადების დაცვით.

3. კანონით დადგენილია ბავშვთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს
გადაწყვეტილების პრიორიტეტული აღსრულების მექანიზმი იმ შემთხვევისთვის, როდესაც ამას
ბავშვის საუკეთესო ინტერესები მოითხოვს.

მუხლი 77. ხანდაზმულობის ვადა
ბავშვის მიმართ სექსუალური, ეკონომიკური, ოჯახში ძალადობის ან სხვა ფორმის ძალადობის
შემთხვევაში ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების
ხანდაზმულობის ვადა ჩერდება ბავშვის მიერ სრულწლოვანების მიღწევამდე ან არასრულწლოვანების
პერიოდში სასამართლოსთვის მიმართვამდე.

მუხლი 78. ბავშვის უფლება საკუთარი მოსაზრების გამოხატვაზე და მის სათანადოდ
გათვალისწინებაზე
1. ბავშვთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ წარმოებასა და სასამართლოში მიმდინარე
სამართალწარმოებაში ბავშვს გარანტირებული აქვს შესაძლებლობა, საქმის განხილვის ნებისმიერ
სტადიაზე გამოხატოს საკუთარი მოსაზრება ამ საქმესთან დაკავშირებით.
2. ბავშვის უფლება, მოუსმინონ, არ შეიძლება შეიზღუდოს მის ასაკზე ან სხვა გარემოებაზე
მითითებით. ბავშვს უნდა მიეცეს საკუთარი მოსაზრების მისთვის სასურველი ფორმით გამოხატვის
შესაძლებლობა.
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3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს უნდა შეექმნას შესაბამისი პირობები, რომლებიც
აუცილებელია მის მიერ მოსაზრების გამოსახატავად.

4. ბავშვმა მოსაზრება ადმინისტრაციული ორგანოს ან სხვა მესამე პირის გავლენის გარეშე უნდა
გამოხატოს.

5. ბავშვის მიერ მოსაზრების გამოხატვის პროცესს დაკითხვის ფორმა არ უნდა ჰქონდეს. ის მეგობრულ
გარემოში თავისუფალი დიალოგის სახით უნდა განხორციელდეს. დიალოგს უნდა ჰქონდეს არა
ბავშვთან პაექრობის, არამედ მისი მხარდაჭერის ხასიათი.

მუხლი 79. ბავშვის უფლება იურიდიულ დახმარებაზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, ამ კოდექსით დადგენილი წესით მიიღოს თანამიმდევრული და კვალიფიციური
იურიდიული კონსულტაცია ან/და იურიდიული დახმარება სახელმწიფოს ხარჯზე, მისი ასაკის,
ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით, მისთვის გასაგები ენით,
სათანადო კომუნიკაციის საშუალებებით.
2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ბავშვისთვის ან/და მშობლისთვის ან ბავშვის
აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირისთვის უფასო იურიდიული კონსულტაციის ან/და
იურიდიული დახმარების გაწევას ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს
ბავშვისთვის იურიდიული კონსულტაციის ან/და იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობას
ტელეფონით, ადაპტირებული ინტერნეტგვერდებით, ბეჭდური და სხვა საშუალებებით.

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს
ინფრასტრუქტურის, მიმართვის ფორმებისა და ყველა სხვა მომსახურების ხელმისაწვდომობას ბავშვზე
მორგებული მართლმსაჯულების სტანდარტების თანახმად.

მუხლი 80. ბავშვის უფლება მის წარმომადგენლობაზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, ადმინისტრაციულ წარმოებაში ან სასამართლო პროცესში მონაწილეობა მიიღოს
უშუალოდ ან/და თავისი წარმომადგენლის მეშვეობით, რომელიც შეიძლება იყოს ბავშვის კანონიერი
წარმომადგენელი ან მის მიერ არჩეული სხვა საპროცესო წარმომადგენელი.
2. ბავშვის მიერ წარმომადგენლის არჩევისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთ
შემთხვევას, როდესაც ბავშვის მშობელი, ოჯახის სხვა წევრი ან ალტერნატიული ზრუნვის
განხორციელებისთვის პასუხისმგებელი პირი სავარაუდო მოძალადეა.

მუხლი 81. გადაწყვეტილების დასაბუთების საფუძვლები
1. ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ საქმეზე გადაწყვეტილების მიღებისას და დასაბუთებისას
ადმინისტრაციულმა ორგანომ უპირატესობა უნდა მიანიჭოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს.
2. ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ საქმეზე გადაწყვეტილების მიღებისას და დასაბუთებისას
სასამართლომ უპირატესობა უნდა მიანიჭოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს.

3. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების (მათი უპირატესი
გათვალისწინების) მიზნით ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება დასაბუთებული უნდა იყოს შემდეგი საბაზისო კრიტერიუმების მიხედვით: 

ა) ბავშვის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დაცვა და უსაფრთხოება;

ბ) ბავშვისთვის განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ფსიქოსოციალური
მხარდაჭერისა და რეაბილიტაციის შეუფერხებელი ხელმისაწვდომობა;

გ) ბავშვის მიმართ ძალადობის ნებისმიერი ფორმის, მისი შეურაცხყოფისა და საფრთხის თავიდან
აცილება;

დ) ბავშვის ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობა, მისი პიროვნების, ინდივიდუალური
შესაძლებლობებისა და ინტერესების პატივისცემა;
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ე) ბავშვის მოსაზრებები;

ვ) ბავშვსა და მის მშობელს ან ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელ სხვა პირს შორის ურთიერთობა;

ზ) ორივე მშობელთან ბავშვის ურთიერთობის შენარჩუნების ან აღდგენის შესაძლებლობა;

თ) ბავშვის მოსაზრების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მისი აღსრულების
ეტაპზე ბავშვისთვის შესაძლო ზიანის მიყენების თავიდან აცილების კონკრეტული ღონისძიებები;

ი) სხვა საკითხები, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას ახდენს ბავშვის უფლებებზე და საქმის
სამართლიანი პროცესის პრინციპების დაცვით გადაწყვეტაზე.

წიგნი III
ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ინსტიტუციური გარანტიები

თავი XI
ზოგადი საფუძვლები

მუხლი 82. ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმი
 1. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების პრინციპის დაცვით სახელმწიფო
უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმის დანერგვას
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების, კანონის მიღების, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის
დაგეგმვის, სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების დროს.
2. ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმი გულისხმობს
გადაწყვეტილების მიღებამდე ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის უფლებებზე ამ გადაწყვეტილების
ზეგავლენის მოსალოდნელი შედეგების წინასწარ შეფასებას და გადაწყვეტილების აღსრულების
შემდეგ მონიტორინგის რეგულარულად განხორციელებას.

3. სახელმწიფო ვალდებულია ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმის
დასანერგად განახორციელოს ყველა საჭირო ადმინისტრაციული და სხვა ღონისძიება:

ა) საქართველოს პარლამენტის მიერ ახალი კანონის მიღების ან/და საკანონმდებლო ცვლილების
განხორციელების დროს და საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმვისას ნებისმიერ საკითხთან
დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას მოახდენს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის
უფლებებზე;

ბ) საქართველოს მთავრობის მიერ კანონის ან კანონქვემდებარე აქტის პროექტის შემუშავებისას,
რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას მოახდენს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის უფლებებზე;

გ) მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ ადგილობრივი მნიშვნელობის ნორმატიული სამართლებრივი
აქტის შემუშავებისას, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას მოახდენს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის
უფლებებზე.

მუხლი 83. ანგარიშვალდებულება, კოორდინაცია და მონიტორინგი
1. სახელმწიფო პოლიტიკა და პროგრამები უნდა შემუშავდეს და განხორციელდეს განათლების,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის და მართლმსაჯულების სფეროებს შორის კოორდინაციითა
და უწყებათაშორისი თანამშრომლობით, ბავშვების, აკადემიური წრეების, სამოქალაქო
ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენელთა მონაწილეობით.
2. საქართველოს ტერიტორიაზე ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის მონიტორინგსა და
შეფასებას ახორციელებენ: საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი
შესაბამისი უწყებათაშორისი თანამშრომლობის კომისიები, მუნიციპალიტეტები, საქართველოს
სახალხო დამცველი, ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები.

მუხლი 84. მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი
1. სახელმწიფო ქმნის მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის ერთიან ელექტრონულ სისტემას,
რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა სფეროში ბავშვის უფლებების რეალიზების ამსახველი
სტატისტიკური მონაცემების, მათ შორის, ბავშვებისადმი უთანასწორო მოპყრობის, ბავშვის მიმართ
ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების, შემთხვევებისა და მსჯავრდების რაოდენობების, შესაბამისი
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პრევენციული და რეაგირების ღონისძიებების ეფექტიანობის შესახებ მონაცემების, შეგროვებასა და
ანალიზს.
2. სახელმწიფო მონაცემებს აგროვებს ბავშვის ყველა უფლებასთან დაკავშირებით შემუშავებული
ინდიკატორების მიხედვით და მონაცემთა ანალიზის შედეგების გათვალისწინებით შეიმუშავებს
ინფორმირებულ ბავშვის უფლებათა დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკას.

3. სახელმწიფო უზრუნველყოფს საზოგადოებისთვის სტატისტიკური მაჩვენებლებისა და კვლევის
შედეგების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.

4. სახელმწიფო ახორციელებს სათანადო ღონისძიებებს, მათ შორის, ექსპერტთა ჯგუფის
მონაწილეობით, ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენციისა და აღმოფხვრის საკითხების საერთაშორისო
თანამშრომლობის ფარგლებში განსახილველად.

5. ამ მუხლით განსაზღვრულ უფლებამოსილებას ახორციელებს საქართველოს მთავრობა.

მუხლი 85. ბავშვის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა
1. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ბავშვის უფლებების ეფექტიანი დაცვისა და მხარდაჭერის
უზრუნველსაყოფად უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანო შეიმუშავებს ბავშვის უფლებების დაცვისა
და მხარდაჭერის პროგრამებს.
2. ამ კოდექსის საფუძველზე შესაბამისი სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ ბავშვის
უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების მიზნებია:

ა) ბავშვის სოციალური განვითარების ხელშეწყობა;

ბ) ბავშვის განათლების ხელშეწყობა;

გ) ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

დ) ბავშვზე ზრუნვის ხელშეწყობა;

ე) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებების უზრუნველყოფის
ხელშეწყობა;

ვ) ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

3. ბავშვის მხარდაჭერის პროგრამას ახორციელებს უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანო. ამასთანავე,
ეს პროგრამა შეიძლება განახორციელონ მუნიციპალიტეტმა და კერძო სამართლის სამეწარმეო და
არასამეწარმეო (არაკომერციულმა) იურიდიულმა პირებმა უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს მიერ
შემუშავებული პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. კერძო სამართლის იურიდიული პირის მიერ ბავშვის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელება
დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობის
მოთხოვნებს და ითვალისწინებს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს.

5. კერძო სამართლის იურიდიული პირის მიერ ბავშვის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელება
კოორდინირებული უნდა იყოს საჯარო დაწესებულების შესაბამის ღონისძიებასთან.

6. ბავშვის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამას შეიმუშავებს უფლებამოსილი სამინისტრო და
ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

მუხლი 86. ბავშვის მხარდაჭერის ორგანიზაციის ხელშეწყობა
1. სახელმწიფო ორგანომ და მუნიციპალიტეტის ორგანოებმა ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე
არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობას ხელი უნდა შეუწყონ და ამ ორგანიზაციამ ბავშვთა
მხარდაჭერის პროგრამა უნდა განახორციელოს აღნიშნული ორგანიზაციის წესდებით
გათვალისწინებული დამოუკიდებლობის პრინციპისა და საქართველოს კანონმდებლობის
მოთხოვნების დაცვით.
2. ბავშვთა დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაცია, შესაბამისი პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით,
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ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამას შეიმუშავებს და ახორციელებს დამოუკიდებლად ან ბავშვთა
საკითხებზე მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით და სახელმწიფო და
მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან კოორდინაციით.

3. ბავშვთა დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობა უნდა ეფუძნებოდეს ამ კოდექსით
დადგენილ პრინციპებსა და მოთხოვნებს; ამასთანავე, მათი დაცვა და პატივისცემა გამოხატული უნდა
იყოს საჯაროდ, მათ შორის, ამ ორგანიზაციის წესდებით.

მუხლი 87. ბავშვის მხარდაჭერის ორგანიზაციული მოწყობის ფორმები
1. ბავშვის მხარდაჭერის განმახორციელებელი ორგანოები იქმნება სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის
ორგანოების მიერ ან ფუნქციონირებს ბავშვის დახმარების სფეროში მომუშავე კერძო სამართლის
სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფორმით.
2. სახელმწიფო ორგანო და მუნიციპალიტეტი ამ კოდექსით გათვალისწინებულ ბავშვის დაცვისა და
მხარდაჭერის დაწესებულებას ქმნიან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით
ან ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამების
განმახორციელებელ კერძო პირებს კონკურსის წესით შეარჩევენ.

3. მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის ფარგლებში ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და
თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემის მართვის მიზნით მუნიციპალიტეტმა უნდა
განსაზღვროს შესაბამისი პასუხისმგებელი სამსახური (სტრუქტურული ერთეული), რომელიც
შეიმუშავებს ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამებს და უზრუნველყოფს მათ
მართვას და მათი განხორციელების კონტროლს საკუთარი ან დელეგირებული უფლებამოსილების
ფარგლებში.

4. ბავშვის მხარდაჭერის განმახორციელებელი კერძო სამართლის იურიდიული პირების
სამართლებრივი ფორმები განისაზღვრება მათი სადამფუძნებლო შეთანხმებებით.

5. სახელმწიფო ორგანომ ბავშვის მხარდაჭერის პოლიტიკის განსაზღვრისას უპირატესობა უნდა
მიანიჭოს ბავშვის მხარდაჭერის პროგრამის ბავშვის მხარდაჭერის განმახორციელებელი კერძო
დაწესებულების კონკურსის წესით შერჩევის საფუძველზე განხორციელებას.

მუხლი 88. ბავშვის მხარდაჭერის განმახორციელებელი პირების პროფესიული განვითარების
სტანდარტები
1. ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის სფეროში დასაქმებული პირების პროფესიული განვითარების
სტანდარტები, აგრეთვე ბავშვის მომვლელის (ძიძის) ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების წესი და მისი
საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები განისაზღვრება „ბავშვის დაცვისა და დახმარების სფეროში
დასაქმებული პირების პროფესიული განვითარების სტანდარტების შესახებ“ დებულებით, რომელსაც
შეიმუშავებს და ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.
2. ბავშვის მომვლელის (ძიძის) ნებაყოფლობით სერტიფიცირებას ორგანიზებას უწევს და
სერტიფიცირებული ბავშვის მომვლელების (ძიძების) რეესტრს აწარმოებს საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.

თავი XII
უფლებამოსილებანი ბავშვის უფლებების დაცვისა და

მხარდაჭერის სფეროებში
მუხლი 89. საქართველოს პარლამენტის უფლებამოსილება
1. საქართველოს პარლამენტი ამ კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა
კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების შესაბამისად განსაზღვრავს ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, უზრუნველყოფს სათანადო საკანონმდებლო ბაზის შექმნასა
და განვითარებას, განიხილავს და ამტკიცებს შესაბამის სახელმწიფო სტრატეგიებს, აკონტროლებს
ბავშვის უფლებათა რეალიზებისა და დაცვის კუთხით საქართველოს პარლამენტის წინაშე
ანგარიშვალდებული ორგანოების საქმიანობას.
2. საქართველოს პარლამენტი უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებებისა და საუკეთესო ინტერესების
უპირატეს გათვალისწინებას საკანონმდებლო საქმიანობის, საქართველოს მთავრობისა და
პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა ორგანოების საქმიანობის კონტროლის, საქართველოს
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სახელმწიფო ბიუჯეტის მიღებისა და შესრულების კონტროლის განხორციელებისას, ბავშვის
უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმის დანერგვით.

3. ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრის, შესაბამისი
კანონმდებლობის განვითარების, ბიუჯეტირების და საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების
დროს სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველსაყოფად საქართველოს პარლამენტში
იქმნება ბავშვის უფლებათა დაცვის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო. ამ საბჭოს შექმნის წესი,
შემადგენლობა, ფუნქციები და უფლებამოსილებანი განისაზღვრება საქართველოს პარლამენტის
რეგლამენტითა და საბჭოს დებულებით.

მუხლი 90. საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილება
1. ბავშვის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისა და ამ კოდექსის
აღსრულების მიზნით საქართველოს მთავრობა ახორციელებს სამართლებრივ, ადმინისტრაციულ,
სოციალურ, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებებს, მათ შორის:
ა) უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებათა აღიარების, რეალიზებისა და დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის
განხორციელებას შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავებითა და განხორციელებით;

ბ) ახორციელებს საკანონმდებლო ინიციატივებს და შეიმუშავებს კანონქვემდებარე აქტებს;

გ) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში შეიმუშავებს და ამტკიცებს ბავშვის უფლებათა
განხორციელების, დაცვისა და მხარდაჭერის სახელმწიფო მიზნობრივ პროგრამებს;

დ) იღებს ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად საჭირო სხვა ზომებს.

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული და ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა
გადაწყვეტილების მიღებისას ან/და ქმედების განხორციელებისას საქართველოს მთავრობა
ხელმძღვანელობს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების
პრინციპით, რისთვისაც ამ კოდექსის შესაბამისად ქმნის ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე
ზეგავლენის შეფასების ფორმალურ მექანიზმს.

3. ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, მათ შორის, ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში,
საქართველოს მთავრობის ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების
მიზნით იქმნება ადამიანის უფლებათა უწყებათაშორისი საბჭო.

4. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხორციელებისა და
ბავშვთა უფლებების საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია კოორდინაციას უწევს
საქართველოს მიერ ნაკისრი ბავშვის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ვალდებულებების
შესრულებას და ამ კოდექსის აღსრულებას, შესაბამისი სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავებასა
და განხორციელებას.

მუხლი 91. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს უფლებამოსილება
1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი
სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს სამართალშემოქმედებით საქმიანობას და
უზრუნველყოფს ნორმატიული აქტების პროექტების სამართლებრივ ექსპერტიზას ბავშვის უფლებათა
საკითხებზე საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების, საქართველოს კონსტიტუციისა და ამ კოდექსის
შესაბამისად.
2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების
მიდგომების დანერგვას ამ სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული ორგანოების
მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოებისა და სამართალწარმოების პროცესებში.

3. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებს საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული
სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ბავშვის უფლებების დაცვის ღონისძიებებს,
ბავშვის მიმართ და ბავშვთა შორის დანაშაულის პრევენციის, ბავშვის რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაციის და სხვა ღონისძიებებს.

მუხლი 92. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
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სოციალური დაცვის სამინისტროს უფლებამოსილება
1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო
პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს სათანადო პროგრამებსა და ღონისძიებებს ბავშვის
კეთილდღეობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ძალადობისგან ბავშვის დაცვის და სხვა
მიზნებით, ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.
2. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო
პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს ამ კოდექსით განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს სახელმწიფო
ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან თანამშრომლობით და კერძო
სამართლის იურიდიული პირებისა და სპეციალისტების მონაწილეობით.

3. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების
მიდგომების დანერგვას ამ სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული ორგანოების
მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში.

მუხლი 93. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
უფლებამოსილება
1. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საკუთარი
უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს
სათანადო პროგრამებსა და ღონისძიებებს განათლების ინკლუზიური სისტემის განვითარების,
ინკლუზიური განათლების ყველა ბავშვისთვის თანაბარი ხელმისაწვდომობის, განათლების სისტემაში
ძალადობისგან ბავშვის დაცვის, სოციალური მუშაობის გაძლიერების, ბავშვის ჯანსაღი ცხოვრების
წესის დამკვიდრების, მოზარდის მხარდაჭერისა და ახალგაზრდის განვითარების, კულტურისა და
სპორტის სფეროებში ბავშვის სრულყოფილი მონაწილეობის და ბავშვის სხვა უფლებების რეალიზების
მიზნით, ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტების შესაბამისად.
2. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საკუთარი
უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს ამ
კოდექსით განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და
მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან თანამშრომლობით და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისა და
სპეციალისტების მონაწილეობით.

3. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უზრუნველყოფს
ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვას ამ სამინისტროსადმი
დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული
წარმოების პროცესში.

მუხლი 94. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უფლებამოსილება
1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საკუთარი
უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს
სათანადო ღონისძიებებს გარემოსდაცვითი პოლიტიკის, კანონმდებლობის, სტრატეგიებისა და
სამოქმედო გეგმების შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში ბავშვის საუკეთესო ინტერესების
უპირატესი გათვალისწინების, ბავშვის მონაწილეობის, მისთვის ინფორმაციის მიწოდებისა და
კონსულტაციის გაწევის მიზნით, ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად.
2. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს სათანადო
ღონისძიებებს ბავშვისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის,
ბავშვის გარემოსდაცვითი განათლების დონისა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების
ხელშეწყობის მიზნით.

3. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საკუთარი
უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს ამ
კოდექსით განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და
მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან თანამშრომლობით და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისა და
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სპეციალისტების მონაწილეობით. 

4. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვზე
მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვას ამ სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული
ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში.

მუხლი 95. საქართველოს საერთო სასამართლოების უფლებამოსილება
1. ბავშვის უფლებათა საკითხებზე საქართველოს საერთო სასამართლოები უზრუნველყოფენ სისხლის,
სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალწარმოებების განხორციელებას ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების პრინციპების გათვალისწინებით, რომლებიც აღიარებულია ბავშვის უფლებათა
შესახებ საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით და დადგენილია ამ კოდექსით.
2. საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემაში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების
დანერგვის პროცესის კოორდინაციის მიზნით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებას, მათ შორის:

ა) შეიმუშავებს შესაბამის წინადადებებს;

ბ) უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში მოსამართლეთა პროფესიულ გადამზადებას
და ადგენს მოსამართლეთა სპეციალიზაციის სტანდარტს;

გ) ხელმძღვანელობს საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემის ყველა დონეზე ბავშვზე
მორგებული მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის შექმნას;

დ) ხელმძღვანელობს საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემის ყველა დონეზე ბავშვზე
მორგებული მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის აუცილებელი სასამართლო ფორმების,
სასამართლოსთვის მიმართვის პროცედურების და სამართალწარმოების წესის ადაპტირებას;

ე) კოორდინაციას უწევს საქართველოს საერთო სასამართლოებში ბავშვის უფლებებთან
დაკავშირებულ საქმეში ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობის მხარდამჭერი საინფორმაციო-
საკონსულტაციო სერვისების დანერგვას და სხვა ღონისძიებების განხორციელებას.

3. საქართველოს უზენაესი სასამართლო ხელს უწყობს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების
მიდგომების დანერგვას საქართველოს საერთო სასამართლოებში ბავშვის უფლებებთან
დაკავშირებული კანონმდებლობის სამართლებრივი შეფასებით, ერთგვაროვანი სასამართლო
პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
სხვა აუცილებელი ღონისძიებების განხორციელებით.

4. საქართველოს საერთო სასამართლოები უზრუნველყოფენ ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ
საქმეში ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობის მხარდამჭერი საინფორმაციო-საკონსულტაციო
სერვისების დანერგვას და სხვა ღონისძიებების განხორციელებას კანონის შესაბამისად.

მუხლი 96. მუნიციპალიტეტის ორგანოების უფლებამოსილება
1. მუნიციპალიტეტის ორგანოები იღებენ ყველა საჭირო სამართლებრივ, ადმინისტრაციულ და სხვა
ზომას ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების დასანერგად მუნიციპალიტეტის
ორგანოების მიერ ადგილობრივი მნიშვნელობის სამართლებრივი აქტის შემუშავებისას ან/და
გადაწყვეტილების მიღებისას ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას
მოახდენს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის უფლებებზე.
2. მუნიციპალიტეტის ორგანოები ხელს უწყობენ მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში ბავშვთა თანაბარ და
ეფექტიან მონაწილეობას და უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ
განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვას. 

3. მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის ფარგლებში ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და
თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემის მართვის მიზნით მუნიციპალიტეტმა უნდა
განსაზღვროს შესაბამისი სამსახური (სტრუქტურული ერთეული), რომელიც შეიმუშავებს ბავშვის
უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამებს და უზრუნველყოფს მათ მართვას და მათი
განხორციელების კონტროლს საკუთარი ან დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.
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4. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის (სტრუქტურული ერთეულის) საქმიანობა მოიცავს
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის მომსახურების სფეროებს. ბავშვის დაცვისა და
მხარდაჭერის მომსახურების სფეროებში მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის ამოცანები და
ფუნქციებია:

ა) ბავშვის უფლებების დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება, მათი განხორციელების
კოორდინაცია, განხორციელების პროცესის მონიტორინგი და შეფასება;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის განმახორციელებელი
სოციალური მუშაკების ქსელის შექმნა და მათი სამოქმედო უბნების განსაზღვრა;

გ) ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების განსახორციელებლად შესაბამის
დაწესებულებებთან კოორდინირებული მუშაობა;

დ) არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ბავშვის უფლებების დაცვისა და
მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელების კოორდინაცია;

ე) სახელმწიფო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან,
იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან ურთიერთობა როგორც ქვეყანაში, ისე მისი ფარგლების გარეთ;

ვ) ბავშვის უფლებების დაცვის მუნიციპალური პროგრამების განსახორციელებლად შესაბამისი კერძო
სამართლის იურიდიული პირების შერჩევა, რეგისტრაცია და შესაბამისი სახელშეკრულებო პირობების
განსაზღვრა;

ზ) დამტკიცებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შესაბამისად
სტატისტიკის წარმოება; ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის შესახებ მონაცემთა ერთიანი
ბაზის შექმნა;

თ) საქართველოს კანონმდებლობითა და საკუთარი დებულებით განსაზღვრული სხვა
უფლებამოსილებების განხორციელება.

5. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური ბავშვის საჯარო სივრცეში დაცვის, საჯარო ღონისძიებაში
მონაწილეობის მიზნით ბავშვთა ჯგუფური ტრანსპორტირების წესების დაცვის და ბავშვზე
მეთვალყურეობის განმახორციელებელი პირის (ღონისძიების ორგანიზატორის) მიერ
ვალდებულებების შესრულების, ბავშვის ბეჭდურ მედიასთან, საჯარო კინოჩვენებაზე და მასობრივ
გასართობ საცეკვაო ცენტრში (ღამის კლუბში) დაშვებისა და ბავშვისთვის ჩაწერილი ფილმის
ხელმისაწვდომობის სამართლებრივი შეზღუდვების დაცვის, ბავშვისთვის ალკოჰოლური,
ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და თრობის სხვა საშუალებების, ალკოჰოლიანი
სასმლის, თამბაქოსა და ნიკოტინის შემცველი ნაწარმისა და კაფსულის უსასყიდლო და სასყიდლიანი
მიწოდების აკრძალვის წესების დაცვის მიზნით პრევენციულ და შესაბამისი რეაგირების ღონისძიებებს
ახორციელებს ბავშვის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის საფუძველზე, რომელსაც საქართველოს
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-18 მუხლის საფუძველზე
შეიმუშავებს და ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

6. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებების
განსახორციელებლად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პერსონალით.
მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურში დასაქმებული უნდა იყვნენ სულ მცირე ბავშვისა და ოჯახის
სოციალური მუშაკი, ბავშვის ფსიქოლოგი, ბავშვის ჯანმრთელობის მართვის სპეციალისტი და ბავშვის
სამართლებრივი დახმარების სპეციალისტი.

7. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური ფინანსდება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელებული ბავშვის მხარდაჭერის პროგრამა
ფინანსდება შესაბამისი პროგრამის ბიუჯეტიდან ან საერთაშორისო გრანტებითა და საქართველოს
კანონმდებლობით დაშვებული სხვა ფინანსური საშუალებებით.

მუხლი 97. საქართველოს სახალხო დამცველის უფლებამოსილებანი
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1. საქართველოს სახალხო დამცველი საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელებისას
ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს შესაბამისი საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით, „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით,
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის დებულებით, ამ კოდექსითა და საქართველოს სხვა
საკანონმდებლო აქტებით.
2. საქართველოს სახალხო დამცველი მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებებს ახორციელებს მისდამი
დაქვემდებარებული ბავშვის უფლებათა დაცვისთვის პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის
მეშვეობით.

3. საქართველოს სახალხო დამცველის უფლებამოსილებებია:

ა) ამ კოდექსისა და ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში არსებული საქართველოს სხვა
საკანონმდებლო აქტების, ბავშვის უფლებათა კონვენციისა და სხვა საერთაშორისო სამართლებრივი
აქტების აღსრულების მონიტორინგი;

ბ) ბავშვის უფლებების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, შესწავლა და მათზე სათანადო რეაგირება ამ
კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების
შესაბამისად;

გ) ბავშვის უფლებების სავარაუდო დარღვევის შესახებ მოქალაქეთა განცხადებებისა და საჩივრების
განხილვა და მათზე სათანადო რეაგირება ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად;

დ) ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების პოპულარიზაციის და შესაბამის სფეროში
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება;

ე) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების განმახორციელებელი საჯარო
დაწესებულებებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისგან დოკუმენტებისა და ინფორმაციის
გამოთხოვა.

4. საქართველოს სახალხო დამცველი საკუთარი ინიციატივით ან სხვა პირის მიმართვის საფუძველზე
აკონტროლებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, მუნიციპალიტეტების, საჯარო და კერძო
სამართლის იურიდიული პირების მიერ ამ კოდექსის შესრულებას.

5. საქართველოს სახალხო დამცველი ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში
გასცემს რეკომენდაციებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, მუნიციპალიტეტების, საჯარო და
კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიმართ.

6. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სპეციალური სატელეფონო მომსახურების ცხელი
ხაზის მეშვეობით, უწყვეტად − ყოველდღე, 24 საათის განმავლობაში (24/7) იღებს ზარებს ბავშვის
უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე, აღრიცხავს ამ დარღვევებს და
აღნიშნულ ინფორმაციას შემდგომი რეაგირებისთვის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს აწვდის.

7. საქართველოს სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა იწვევს საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

მუხლი 98. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − იურიდიული დახმარების სამსახურის
უფლებამოსილება
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს
იურიდიული კონსულტაციისა და იურიდიული დახმარების ყველა ბავშვისთვის თანაბარ
ხელმისაწვდომობას ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს
სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების, აგრეთვე ამ კოდექსით გათვალისწინებული ბავშვზე
მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების საშუალებით.

წიგნი IV
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები
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თავი XIII
გარდამავალი დებულებები

მუხლი 99. კოდექსის ამოქმედებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებები
1. საქართველოს პარლამენტმა უზრუნველყოს:
ა) 2019 წლის 1 ნოემბრამდე − ამ კოდექსის იმპლემენტაციის გეგმის შემუშავება;

ბ) 2020 წლის 1 იანვრამდე − საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის ამ
კოდექსის შესაბამისად განახლება.

2. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს მთავრობამ:

ა) შეიმუშაოს და დაამტკიცოს:

ა.ა) „ბავშვის დაცვისა და დახმარების სფეროში დასაქმებული პირების პროფესიული განვითარების
სტანდარტების შესახებ“ დებულება;

ა.ბ) ბავშვის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი;

ა.გ) დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;

ბ) შეიმუშაოს და საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგინოს ბავშვის მიმართ და
ბავშვთა შორის ძალადობის პრევენციისა და ძალადობაზე ეფექტიანი რეაგირების სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა;

გ) შექმნას მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის ერთიანი ელექტრონული სისტემა.

3. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას
დასამტკიცებლად წარუდგინოს:

ა) ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები;

ბ) ბავშვის სოციალური განვითარების პროგრამები;

გ) ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი პროგრამები;

დ) ბავშვის დაცვის აღმზრდელობითი პროგრამები;

ე) ბავშვის ჯანმრთელობის მხარდაჭერის პროგრამები;

ვ) ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის პროგრამები;

ზ) ალტერნატიული ზრუნვიდან გასული პირის მხარდაჭერის პროგრამა.

4. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტრომ შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგინოს:

ა) ბავშვის განათლების ხელშემწყობი პროგრამები;

ბ) ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები;

გ) ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი პროგრამები;

დ) ბავშვის ფიზიკური აქტივობისა და სპორტის ხელშემწყობი პროგრამები;

ე) სამინისტროსადმი დაქვემდებარებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბავშვის მიმართ
ძალადობის პრევენციისა და ძალადობაზე რეაგირების პროგრამები.
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7. 2020 წლის 1 ივნისამდე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ განახორციელოს
საქართველოს საერთო სასამართლოებში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების
დასანერგად საჭირო ყველა ღონისძიება.
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გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად საჭირო ყველა ღონისძიება.

9. 2020 წლის 1 ივნისამდე საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა − იურიდიული დახმარების
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თავი XIV
დასკვნითი დებულებები

მუხლი 100. ძალადაკარგული ნორმატიული აქტი
2020 წლის 1 სექტემბრიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მავნე ზეგავლენისაგან
არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს 2001 წლის 28 სექტემბრის კანონი (საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნე, №28, 15.10.2001, მუხ. 113).
საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5904 – ვებგვერდი, 25.05.2020 წ.

მუხლი 101. კოდექსის ამოქმედება
1. ეს კოდექსი, გარდა ამ კოდექსის პირველი−98-ე მუხლებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
2. ამ კოდექსის 89-ე მუხლის მე-3 ნაწილი ამოქმედდეს 2019 წლის 1 ნოემბრიდან.

3. ამ კოდექსის პირველი−მე-60 და 62-ე−88-ე მუხლები, 89-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილები და   
90-ე−98-ე მუხლები ამოქმედდეს 2020 წლის 1 სექტემბრიდან.

საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5904 – ვებგვერდი, 25.05.2020 წ.

 4. ამ კოდექსის 61-ე მუხლი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

20 სექტემბერი 2019 წ.
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gamoyenebuli ganmartebebi da Semoklebebi 

1. bavSvi - 18 wlamde asakis piri (arasrulwlovani);

2. Zaladoba - piris mier bavSvis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis
darRveva ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri,
seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT, miuxedavad imisa, es qmedeba ganxorcielda/
xorcieldeba ganzraxviT an/da ganzraxvis gareSe. Zaladobad miiCneva.

3. fizikuri Zaladoba - cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis
ukanono aRkveTa an  sxva iseTi moqmedeba, maT Soris, bavSvis fizikuri
dasjisken mimarTuli moqmedeba, romelic iwvevs  fizikur tkivils an tanjvas.
janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofilebloba,
rac iwvevs bavSvis janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

4. seqsualuri Zaladoba - bavSvTan sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis
muqariT an  msxverplis umweobis gamoyenebiT, aseve  srulwlovanis mier winaswari
SecnobiT 16 wlamde bavSvTan Zaladobis gareSe sqesobrivi kavSiri, seqsualuri
xasiaTis sxvagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba bavSvis mimarT;

5. fsiqologiuri Zaladoba - Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva iseTi
moqmedeba, maT Soris, ojaxis wevris mier/mimarT sisxlis samarTlis kodeqsis 111
muxlSi miTiTebuli an/da 1261 muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulebis Cadenisas
bavSvis mier gancdili Zlieri emociuri stresi, romelic iwvevs bavSvis pativisa
da Rirsebis Selaxvas an daSinebas;

6. iZuleba - bavSvis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos
qmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi uflebaa an/
da sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba,
maT Soris, iZulebiTi qorwineba, antisazogadoebriv saqmianobaSi Cabma an/da
Tanamonawileoba, nivTierebaTa avad moxmarebis, mowyalebis Txovnis, agreTve
bavSvis CarTvas SromiT saqmianobaSi, maT Soris, wvrilman vaWrobaSi, romelic
iwvevs misi sabaziso uflebebis (ganaTlebis, jansaR fizikur da mentalur
ganviTarebas) SezRudvas. iZulebad CaiTvleba bavSvis Sromis Sedegad mopovebuli
Tanxis mTliani an/da nawilobrivi miTviseba;

7. ugulebelyofa - mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris mier bavSvis fizikuri (maT Soris, kveba, higiena, sacxovrisi),
fsiqologiuri saWiroebebis daukmayofilebloba, sabaziso ganaTlebis uflebis
SezRudva, safrTxisagan daucveloba, dabadebis registraciis an/da bavSvisaTvis
piradobis damadasturebeli dokumentaciis mowesrigebisaTvis, agreTve
samedicino da sxva momsaxurebiT sargeblobisaTvis aucilebeli moqmedebebis
ganuxorcielebloba, Tuki mSobels (mSoblebs), sxva kanonier  warmomadgenels an/
da sxva pasuxismgebel pirs aqvs (aqvT) saTanado informacia, SesaZlebloba da
xeli miuwvdeba (miuwvdebaT)  Sesabamis momsaxurebaze;

8. mitovebuli bavSvi - arasrulwlovani, romelic "Svilad ayvanisa da mindobiT
aRzrdis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis Sesabamisad sasamarTlos mier aRiarebulia
mitovebulad da romlis mSobels (mSoblebs) am bavSvis mimarT CamorTmeuli aqvs
(aqvT) mSoblis ufleba-movaleobebi;

9. napovni bavSvi - 18 wlamde asakis ucnobi piri misi aRmoCenis momentidan vinaobis
dadgenamde;

10. miusafari bavSvi - quCaSi mcxovrebi da/an momuSave arasrulwlovani, romelic
identificirebulia aseTad, "specializebul dawesebulebaSi piris moTavsebisa
da am dawesebulebidan misi gayvanis wesisa da pirobebis damtkicebis Sesaxeb"
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saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris 2010 wlis 
26 Tebervlis N52/n brZanebiT gansazRvruli Sesabamisi uflebamosilebis mqone 
socialuri muSakis mier referirebis procedurebis Sesabamisad;

11. bavSvis ojaxis wevri - deda, mama, papa, bebia, Svili (geri), mSvilebeli, mSvileblis
meuRle, mindobiT aRzrdas daqvemdebarebuli piri, mimRebi mSobeli (dedobili,
mamobili), meurve, mzrunveli, da, Zma, meuRle, yofili meuRle, meuRlis
mSoblebi, siZe, rZali, agreTve pirebi, romlebic erToblivad ewevian an eweodnen
erTian saojaxo meurneobas da maTi ojaxis wevrebi;

12. sxva pasuxismgebeli piri - piri (garda am muxlis "e" qvepunqtiT gaTvaliswinebuli
pirisa), romelTanac samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis
safuZvelze faqtobrivad imyofeba/cxovrobs arasrulwlovani, romlis zrunvisa
da kanonieri interesebis dacvis valdebulebac dakisrebuli aqvs mas amave
samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze;

13. Zaladobis msxverpli bavSvi - arasrulwlovani, romlis konstituciuri
uflebebi da Tavisuflebebi dairRva ugulebelyofiT an/da fizikuri,
fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT da romelsac
msxverplis statusi ganusazRvra saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros
Sesabamisma samsaxurma an/da sasamarTlo organom an/da ojaxSi Zaladobis
msxverplis statusis ganmsazRvrelma jgufma (msxverplis identificirebis
jgufma). msxverplad CaiTvleba agreTve bavSvi, romelic samarTlebrivi aqtis
an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad
imyofeba/cxovrobs sxva pasuxismgebel an nebismier sxva pirTan, romelmac
ganaxorciela misi konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRveva
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT da romelic moZaladisgan gancalkevebul iqna socialuri
muSakis mier.

14. moZalade - ojaxis wevri, romelic axorcielebs ojaxis sxva wevris
konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas ugulebelyofiT
an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an
iZulebiT. moZaladed CaiTvleba agreTve sxva pasuxismgebeli an nebismieri
sxva piri, romelic axorcielebs masTan samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo
samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad myofi/mcxovrebi
arasrulwlovnis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT;

15. saagento - saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli sajaro samarTlis iuridiuli piri -
socialuri momsaxurebis saagento;

16. meurveobisa da mzrunvelobis organo - saagento da misi teritoriuli organoebi;

17. regionuli sabWo - saagentos, rogorc meurveobisa da mzrunvelobis
organos saTaTbiro organo, romlis uflebamosileba da funqciebi ganisazRvreba
kanonmdeblobiT;

18. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

19. bavSvTa specializebuli dawesebuleba - saaRmzrdelo dawesebuleba (maT Soris,
miusafar bavSvTa TavSesafari), krizisuli centri, dRis centri, tranzituli
centri, krizisuli intervenciis TavSesafari da dedaTa da bavSvTa TavSesafari,
agreTve saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
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gamoyenebuli ganmartebebi da Semoklebebi 

1. bavSvi - 18 wlamde asakis piri (arasrulwlovani);

2. Zaladoba - piris mier bavSvis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis
darRveva ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri,
seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT, miuxedavad imisa, es qmedeba ganxorcielda/
xorcieldeba ganzraxviT an/da ganzraxvis gareSe. Zaladobad miiCneva.

3. fizikuri Zaladoba - cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis
ukanono aRkveTa an  sxva iseTi moqmedeba, maT Soris, bavSvis fizikuri
dasjisken mimarTuli moqmedeba, romelic iwvevs  fizikur tkivils an tanjvas.
janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofilebloba,
rac iwvevs bavSvis janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

4. seqsualuri Zaladoba - bavSvTan sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis
muqariT an  msxverplis umweobis gamoyenebiT, aseve  srulwlovanis mier winaswari
SecnobiT 16 wlamde bavSvTan Zaladobis gareSe sqesobrivi kavSiri, seqsualuri
xasiaTis sxvagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba bavSvis mimarT;

5. fsiqologiuri Zaladoba - Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva iseTi
moqmedeba, maT Soris, ojaxis wevris mier/mimarT sisxlis samarTlis kodeqsis 111
muxlSi miTiTebuli an/da 1261 muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulebis Cadenisas
bavSvis mier gancdili Zlieri emociuri stresi, romelic iwvevs bavSvis pativisa
da Rirsebis Selaxvas an daSinebas;

6. iZuleba - bavSvis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos
qmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi uflebaa an/
da sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba,
maT Soris, iZulebiTi qorwineba, antisazogadoebriv saqmianobaSi Cabma an/da
Tanamonawileoba, nivTierebaTa avad moxmarebis, mowyalebis Txovnis, agreTve
bavSvis CarTvas SromiT saqmianobaSi, maT Soris, wvrilman vaWrobaSi, romelic
iwvevs misi sabaziso uflebebis (ganaTlebis, jansaR fizikur da mentalur
ganviTarebas) SezRudvas. iZulebad CaiTvleba bavSvis Sromis Sedegad mopovebuli
Tanxis mTliani an/da nawilobrivi miTviseba;

7. ugulebelyofa - mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris mier bavSvis fizikuri (maT Soris, kveba, higiena, sacxovrisi),
fsiqologiuri saWiroebebis daukmayofilebloba, sabaziso ganaTlebis uflebis
SezRudva, safrTxisagan daucveloba, dabadebis registraciis an/da bavSvisaTvis
piradobis damadasturebeli dokumentaciis mowesrigebisaTvis, agreTve
samedicino da sxva momsaxurebiT sargeblobisaTvis aucilebeli moqmedebebis
ganuxorcielebloba, Tuki mSobels (mSoblebs), sxva kanonier  warmomadgenels an/
da sxva pasuxismgebel pirs aqvs (aqvT) saTanado informacia, SesaZlebloba da
xeli miuwvdeba (miuwvdebaT)  Sesabamis momsaxurebaze;

8. mitovebuli bavSvi - arasrulwlovani, romelic "Svilad ayvanisa da mindobiT
aRzrdis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis Sesabamisad sasamarTlos mier aRiarebulia
mitovebulad da romlis mSobels (mSoblebs) am bavSvis mimarT CamorTmeuli aqvs
(aqvT) mSoblis ufleba-movaleobebi;

9. napovni bavSvi - 18 wlamde asakis ucnobi piri misi aRmoCenis momentidan vinaobis
dadgenamde;

10. miusafari bavSvi - quCaSi mcxovrebi da/an momuSave arasrulwlovani, romelic
identificirebulia aseTad, "specializebul dawesebulebaSi piris moTavsebisa
da am dawesebulebidan misi gayvanis wesisa da pirobebis damtkicebis Sesaxeb"
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saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) 
msxverplTa, dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis filiali - 
bavSvTa saxli;

20. TavSesafari - ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) msxverplTa,
dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis momsaxurebis
dawesebuleba, romelic sTavazobs Sesabamis momsaxurebebs trefikingisa da ojaxSi
Zaladobis msxverplebs, dazaralebulebsa da maTze damokidebul pirebs;

21. saagentos uflebamosili piri - saagentos specialuri uflebamosilebiT
aRWurvili piri, romelic dadgenili meTodologiis Sesabamisad axorcielebs
ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis Seswavla-Sefasebas;

22. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

23. mindobiT aRzrda - saxelmwifosa da mimReb ojaxs Soris dadebuli
xelSekrulebis safuZvelze mimRebi ojaxis mier bavSvis an 18 wlamde asakis
ganridebas daqvemdebarebuli piris movla da aRzrda;

24. gadaudebeli SemTxveva _ mdgomareoba, romelic safrTxes uqmnis bavSvis
sicocxles an/da janmrTelobas an SeiZleba gamoiwvios misi sikvdili an
janmrTelobis mdgomareobis mkveTri gauareseba momdevno 24 saaTis ganmavlobaSi.
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Tavi 1.

Sesavali

1.1.  saxelmZRvanelos mizani

bavSvis keTildReobisa da usafrTxoebaze zrunva yvela profesiis adamianis Tu 
organizaciis valdebulebaa. bavSvTa dacva Zaladobisa da ugulebelyofisgan socialur 
muSakTa profesiuli cxovrebis mniSvnelovani nawilia da isini umniSvnelovanes rols 
asruleben, rogorc bavSvze Zaladobis da ugulebelyofis prevenciis, aseve Zaladobis 
da ugulebelyofis gamovlenis saqmeSi. xolo, maTi roli msxverplTa dacvasa da 
reabilitaciaSi, unikaluri da Seucvlelia.  saxelmZRvanelo  mizania uaxlesi da 
samecniero mtkicebulebebze dafuZnebuli informaciis miwodeba socialuri 
muSakebisTvis, rac maT daexmarebaT:

I. bavSvze Zaladobis SemTxvevebis aRmoCenasa da masTan gamklavebaSi;

II. xels Seuwyobs Zaladobis msxverpl an potenciur msxverpl bavSvebze zrunvis
procedurebis gaumjobesebas;

III. gaaumjobesebs sxvadasxva dawesebulebaTa da struqturaTa Soris TanamSromlobas
bavSvze Zaladobis SemTxvevebSi;

IV. uzrunvelyofs bavSvis usafrTxoebas da misi keTildReobis gaumjobesebas;

V. xels uwyobs profesionalTa codnis gazrdas da profesionalebis mxardaWeras;

VI. bavSvze Zaladobis sakiTxebze  sazogadoebrivi  cnobierebis amaRlebas.

1.2.  definicia

msoflio jandacvis organizaciis ganmartebiT, „bavSvTa mimarT Zaladobasa da sastik 
mopyrobas Seadgens fizikuri da emociuri Zaladobis yvela forma, seqsualuri 
Seuracxyofa, ugulebelyofa an daudevari mopyroba, an komerciuli an sxva saxis 
eqsploatacia, rac iwvevs bavSvis janmrTelobis, sicocxlis, ganviTarebisa da Rirsebis 
faqtiur an potenciur zians, pasuxismgeblobasTan, ndobasa da ZalasTan dakavSirebul 
konteqstSi“.

bavSvze Zaladobis formebia:

fizikuri Zaladoba _ nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac “aRmzrdelobiTi“ mizniT; 

emociuri (fsiqologiuri) Zaladoba  _ qcevebi, romelTa mizania akontrolos, marTos bavSvis 
moqmedebebi da emociebi misi damorCilebis mizniT: damamcirebeli metsaxeliT mimarTva, 
muqara, iseTi saqcielis dabraleba, romelic mas ar Caudenia da sxva. bavSvze Zaladobaa 
mozrdilTa Cxubi bavSvis TandaswrebiT. emociuri Zaladoba SeiZleba vlindebodes calke 
an SeiZleba warmoadgendes fizikuri an seqsualuri Zaladobis Semadgenel nawils;

seqsualuri Zaladoba _ bavSvis gamoyeneba seqsualuri miznebisaTvis: seqsualuri 
metyvelebiT devna, erotiuli elferis alersi, TvalTvali,  bavSvisTvis pornografiuli 
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saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) 
msxverplTa, dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis filiali - 
bavSvTa saxli;

20. TavSesafari - ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) msxverplTa,
dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis momsaxurebis
dawesebuleba, romelic sTavazobs Sesabamis momsaxurebebs trefikingisa da ojaxSi
Zaladobis msxverplebs, dazaralebulebsa da maTze damokidebul pirebs;

21. saagentos uflebamosili piri - saagentos specialuri uflebamosilebiT
aRWurvili piri, romelic dadgenili meTodologiis Sesabamisad axorcielebs
ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis Seswavla-Sefasebas;

22. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

23. mindobiT aRzrda - saxelmwifosa da mimReb ojaxs Soris dadebuli
xelSekrulebis safuZvelze mimRebi ojaxis mier bavSvis an 18 wlamde asakis
ganridebas daqvemdebarebuli piris movla da aRzrda;

24. gadaudebeli SemTxveva _ mdgomareoba, romelic safrTxes uqmnis bavSvis
sicocxles an/da janmrTelobas an SeiZleba gamoiwvios misi sikvdili an
janmrTelobis mdgomareobis mkveTri gauareseba momdevno 24 saaTis ganmavlobaSi.
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suraTebis gadaReba, seqsualuri Sinaarsis filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis 
daTvalierebis nebarTva an xelSewyoba,  gaupatiureba an gaupatiurebis mcdeloba, sasqeso
organoebis demonstrireba, Ria saubrebi seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis 
gaRviZebis mizniT, sisxlis aRreva (incesti), sxeuliT vaWrobis iZuleba da sxva. 

ugulebelyofa _ bavSvis sicocxlis, janmrTelobisa da ganviTarebisaTvis aucilebeli 
saWiroebebis (sakvebi, sacxovrebeli, tansacmeli, movla, meTvalyureoba, yuradReba, 
ganaTleba, samedicino daxmareba da sxva) regularuli daukmayofilebloba mSoblis 
Tu meurvis mxridan, obieqturi mizezebis gamo (siRaribe, fsiqikuri daavadebebi, 
gamoucdeloba) an amgvari mizezebis gareSe. 

1.3.  bavSvze Zaladobis Sedegebi

Zaladoba yovelTvis seriozul zians ayenebs bavSvis janmrTelobas. bavSvze Zaladoba 
SeiZleba sxvadasxva formiT ganxorcieldes, magram Zaladoba yovelTvis seriozul zians 
ayenebs bavSvis janmrTelobas, ganviTarebasa da socializacias, zogjer ki safrTxes 
uqmnis mis sicocxles. Zaladobis myisier Sedegebs miekuTvneba: fizikuri dazianebebi, 
mwvave fsiqologiuri problemebi; arsebobs mtkicebulebebi, rom ufrosebSi gamovlenili 
mravali daavadeba – gulis iSemiuri daavadebebi, sasunTqi da saWmlis momnelebeli 
sistemebis qronikuli daavadebebi,  simsivne da sxva – bavSvobaSi gadatanil ZaladobasTanaa 
dakavSirebuli.

bavSvebs, romlebic Zaladobas ganicdian,  fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRvevebi 
aReniSnebaT. dadgenilia, rom Zaladobis an travmis zemoqmedeba gavlenas axdens 
ganviTarebis procesSi myof bavSvis tvinze. im  bavSvebis Tavis tvini, romlebic xSirad 
ganicdian stress, fizikuri, seqsualuri Zaladobis an xangrZlivi ugulebelyofis saxiT, 
mTel TavianT resursebs garemoSi arsebuli safrTxis daZlevasa da gadarCenaze xarjaven. 

bavSvebi, romlebic Zaladobas ganicdian, xSirad CamorCebian Tanatolebs simaRliT, 
woniT an orive maCvenebliT erTdroulad. isini ufro gvian iwyeben siaruls, laparaks, 
iSviaTad icinian, cudad swavloben. aseT bavSvebs xSirad aReniSnebaT enurezi (Sardis 
Seukavebloba), metyvelebis problemebi, mavne Cvevebi (TiTebis wova, frCxilebis kvneta 
da sxva).

Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi, magram, arsebobs bavSvebis 
kategoria, romlebic sastiki mopyrobis „risk-jgufs” Seadgenen. mravalricxovan 
gamokvlevaTa Tanaxmad, riskis jgufSi Sedian bavSvebi, romelTa dedebic sistematurad 
ganicdian Zaladobas, Svilad ayvanili, bavSvTa saxlis aRsazrdelebi an „arasasurveli 
bavSvebi”. hiperaqtiuri, agreTve SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi aseve miekuT-
vnebian am jgufs, radgan xSirad aiZuleben  TavianT  mSoblebs maTi aRzrdis siZneleebiT 
gamowveuli imedgacruebebi da stresebi ganicadon. 

TviTon bavSvebi iSviaTad yvebian gadatanili Zaladobis Sesaxeb. xSirad maT arc ki ician 
da arc esmiT, rom mozrdilebi ar unda iqceodnen ase. bavSvebi Tavs damnaSaved Tvlian, 
isini daSinebulebi arian, maT rcxveniaT, ar ician, vis da rogori sityvebiT SeuZliaT 
uambon, eSiniaT, rom aravin daujerebT. 

Zaladobagancdili bavSvi mudmivi stresis mdgomareobaSi imyofeba, da Tu daxmarebis 
gareSe davtovebT, ukve mozrdil cxovrebaSi es masSi seriozul pirovnul gadaxrebs, 
Seuqcevad fsiqologiur problemebs gamoiwvevs.
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bavSvze Zaladobis socialuri da ekonomikuri Sedegebi: bavSvze Zaladoba uaryofiT 
zegavlenas axdens rogorc bavSvis  janmrTelobasa da ganviTarebaze, aseve ojaxebsa 
da sazogadoebaze. Zaladobagancdil bavSvebs darRveuli aqvT kavSiri ufrosebTan. ar 
aqvT TanatolebTan urTierTobis unari, mwiri codnisa da saWiro unarebis naklebobis 
gamo ver axerxeben  avtoritetis mopovebas skolaSi da sazogadoebaSi, zogjer aRiarebas 
kriminalur da asocialur garemoSi pouloben; aReniSnebaT alkoholisa da narkotikebis 
mimarT ltolva. zrdasrul asakSi, ojaxis Seqmnisas, SesaZloa seriozulma sirTuleebma 
iCinos Tavi. 

Zaladobis Sedegad miRebuli dazianebebi xSirad xangrZliv mkurnalobas saWiroebs, 
rac ojaxs finansurad mZime tvirTad awveba.  fsiqologiuri problemebi da sakuTari 
SesaZleblobebis gamovlenis sirTuleebi, romlebic aReniSnebaT Zaladobis msxverpl 
bavSvebs, ekonomikur problemas uqmnis maT zrdasrul asakSi.

1.4.  istoriuli mimoxilva

kacobriobis istoria savsea bavSvisadmi araRirseuli da sastiki damokidebulebis 
magaliTebiT. Tumca, uZvelesi droidanve  daiwyo garkveuli kategoriis  bavSvebis gansa-
kuTrebuli  mowyvladobis gacnobiereba da bavSvebze Zaladobis mimarT Seuwynareblobis 
saxelmwifo poziciis Camoyalibeba. 

dReisaTvis arsad da aravin davobs imis Taobaze, rom bavSvi daculi unda iyos Zaladobisa 
da ugulebelyofisgan, magram Tanamedrove samyaros  mainc ver vuwodebT usafrTxos.  
msoflio statistika SemaSfoTebelia - bavSvebze Zaladobis SemTxvevebma imata; sul ufro  
xSiria bavSvis janmrTelobisa da sicocxlis  xelyofis SemTxvevebi. bavSvebze Zaladoba 
seriozuli problemaa rogorc ganviTarebadi qveynebisTvis, sadac SimSili, omebi, 
normaluri sacxovreblis Tu jandacvis ararseboba TvalSisacemia, aseve - ganviTarebuli 
saxelmwifoebisTvisac. bavSvze Zaladoba problemaa saqarTveloSic. 

saqarTveloSi bavSvze Zaladobis sakiTxebi tabuirebuli iyo wlebis ganmavlobaSi da masze 
saubrebi mxolod 2000 wlidan daiwyo. am sakiTxisadmi sistemur doneze midgoma 2008 
wlidan iwyeba, rodesac  bavSvTa dacvis da keTildReobis mimdinare reformaSi bavSvze 
Zaladobis prevencia da Zaladobis msxverplTa dacva da daxmareba erT-erT prioritetul 
mimarTulebad gamoiyo. am mniSvnelovan gadawyvetilebas win uZRvoda 2007-2008 wlebSi 
Catarebuli gaeros bavSvTa fondis kvlevebi - “saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zaladobis 
erovnuli kvleva“ da “erovnuli kvleva saqarTvelos skolebSi Zaladobis Sesaxeb“.  kvlevam 
gamoavlina, rom saqarTveloSi bavSvTa mimarT Zaladoba iseve xSirad gvxvdeba, rogorc 
evropasa da sxva qveynebSi, sadac kvlevis msgavsi instrumenti gamoiyenes - saqarTveloSi 
mcxovrebi biWebis da gogonebis daaxloebiT 80% ganicdida sxvadasxva formis fizikur 
(79,8%) Tu fsiqologiur (82,3%) Zaladobas. 

bavSvTa Zaladobisgan dacvis sistemuri saxelmwifoebrivi midgomis damadasturebeli 
mniSvnelovani nabijia “bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis“ 
damtkiceba (2010 weli da 2016 weli ), romlis Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis 1 2

saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris, saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministrisa da saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2010 wlis 7 ivnisis  erToblivi brZaneba  N152/n - N496 - N45/n bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb.

 saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, 2016 wlis 12 seqtemberi.

1
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gamoucdeloba) an amgvari mizezebis gareSe. 
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Seuqcevad fsiqologiur problemebs gamoiwvevs.



12

gamovlena, SemTxvevis marTva procedurebiT gansazRvruli kompetenciebis farglebSi da 
referireba evaleba yvela dawesebulebas, romelic urTierTobs bavSvTan.

mTavrobis dadgenileba bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis  damtkicebasTan 
erTad, gulisxmobs rom am procedurebSi CarTulma TiToeulma saministrom, maT Soris 
Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis saministrom, unda SeimuSaos detaluri 
procedurebi (Sida instruqciebi) Sesabamisi TanamSromlebisTvis (muxli 6.7). 

garda amisa, saWiroa profesionalebisaTvis gankuTvnili gaidlainebis SemuSaveba, romelic
Seicavdes detalur saxelmZRvanelo informacias bavSvTa mimarT Zaladobis identifika-
ciis, samuSao procedurebisa da teqnikis, aseve profesionalebis rolis Sesaxeb refera-
lis sxvadasxva doneze (identifikacia, Sefaseba, Careva, monitoringi) da maTi profesiuli 
saqmianobis mowesrigebis regulaciebs.

3

3 gaeros bavSvTa fondis 2013 welis kvlevis - “bavSvTa mimarT Zaladoba saqarTveloSi“ rekomendaciebis mixedviT.
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Tavi 2.
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fizikuri Zaladoba farTod aris gavrcelebuli yvela regionSi. 

2.2. msoflio kvleva ojaxSi bavSvze Zaladobis Sesaxeb

msoflio jandacvis organizacia 2016 wels gamoaqveyna naSromi INSPIRE - Svidi 
strategia bavSvze Zaladobis dasasruleblad.  am naSromis mixedviT  bolo wlebis 
ganmavlobaSi msoflios 96 qveyanaSi 1 miliardma bavSvma ganicada emociuri, fizikuri da 
seqsualuri Zaladoba, rac bavSvTa (2-dan -18 wlamde) mosaxleobis  naxevaria. amasTanave 
gasaTvaliswinebelia, rom bavSvze Zaladobis SemTxvevebi dafarulia, rac dasturdeba 
globaluri monacemebis meta analiziT - magaliTad, bavSvebis mier gakeTebuli Setyobineba 
seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi 30-jer, xolo fizikuri Zaladobis SemTxvevaSi 75-jer 
ufro xSiria, vidre qveynebis mier oficialurad registrirebuli SemTxvevebi. 

gogonebi gansakuTrebiT mowyvladebi arian seqsualuri Zaladobis mimarT - magaliTad 
sicocxlis ganmavlobaSi gadatanili seqsualuri Zaladobis monacemTan 18%-Si gvxvdeba 
seqsualuri Zaladoba gogonaze, xolo biWebSi es monacemi utoldeba 8%-s. gogonebze 
seqsualuri moZaladeebi arian mamakacebi. gogonebze Zaladoba umetes SemTxvevebSi xdeba 
im garemoSi, sadac igi wesiT daculad unda grZnobdes Tavs - saxlSi, skolaSi, gzaze 
skolasa da saxls Soris, TemSi. gogonebze Zaladobis SemTxvevebi didia humanitaruli 
krizisebis, iZulebiTi gadaadgilebis da post-konflituri situaciebis dros. zogadad, 
samidan erTi gogona 15-dan 19-wlamde asakSi iyo emociuri, fizikuri an seqsualuri 
Zaladobis msxverpli.

2.3  bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva saqarTveloSi

2007 wels gaeros bavSvTa fondis SekveTiTa da samTavrobo da arasamTavrobo seqtorebis 
TanamSromlobiT saqarTveloSi Catarda bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva. 
kvlevis ZiriTadi mizani iyo saqarTveloSi bavSvze Zaladobis xasiaTisa da masStabis 
dadgena. kvleva asaxavs Zaladobis im SemTxvevebs, romelic saqarTveloSi mcxovreb 
bavSvebs ukavSirdeba. kvleva iZleva miTiTebebs Zaladobis Sedegebisagan bavSvTa dacvis 
meqanizmisa da Zaladobis prevenciis Sesaxeb. 

erovnuli kvleva saqarTveloSi or etapad warimarTa. pirveli etapi 2007 wels bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebs swavlobda ojaxebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi, meore 
etapze _ 2008 wels, Seswavlili iqna skolebSi bavSvze Zaladobis sakiTxi. 

kvlevis Sedegebi: 

quCaSi, alkoholi/narkotikis gamoyeneba, nacnobis mkvleloba, iaraRis gamoyeneba, 
ufrosebs Soris dartyma/cema) - 49.1%. 

sagniT cema, daniT damuqreba) - 54.0%. 

  INSPIRE: seven strategies for ending violence against children, © World Health Organization 2016
  Ending violence against children: six strategies for action. New York: UNICEF; 2014.
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daCagvra, daTrgunva/Sercxvena) - 59.1%. 

Sexeba, seqsualuri urTierTobis mcdeloba) -7.8%. 

TavSi/saxeSi dartyma, Tmis moqaCva, panRuris amokvra, tkena/dazianeba, TiTebis 
gadagrexa, mogudva, dabma, daWra) - 71.1%. 

galanZRva, nivTis moparva/gatexa, ganzrax damcireba, Tavi sulelad agrZnobina) - 61.5%. 

tansacmlis iZulebiT gaxda, gaixada tansacmeli, Seexo bavSvis sxeulis intimur 
nawils, aiZula bavSvi misi sxeulis intimur nawils Sexeboda, aiZula bavSvs seqsualuri 
urTierToba) - 16.6%. 

tkena/dazianeba, TavSi/saxeSi dartyma, panRuris amokvra, TiTebis gadagrexa. mogudva, 
dabma, daWra) -  47%. 

mimarTva, nivTis moparva/gatexva, cudi SefasebiT damuqreba) - 47.5%. 

tansacmlis iZulebiT gaxda, Seexo bavSvis sxeulis intimur nawils, aiZula bavSvs 
misi sxeulis intimur nawils Sexeboda - 5.6%.  respondentTa mier aRwerili yvelaze 
gavrcelebuli sasjeli iyo bavSvis cema sajdomze SiSveli xeliT, saxriT. xolo 4.5%-
ma es 10-ze metjer gaakeTa.

zogadi daskvnebi 

aRmzrdelobiT dawesebulebebSi; 

Tanatolebisagan;

bavSvze seqsualuri Zaladoba saWiroebs damatebiT kvlevas. 

2.4  bavSvze Zaladobis statistikuri monacemebi bavSvTa dacvis (referirebis) 
proceduris damtkicebis Semdeg

bavSvTa dacvis (referirebis) proceduris damtkicebis Semdeg (2010 w), bavSvze Zaladobis 
SemTxvevebis gamovlenis da referirebis SemTxvevebis raodenoba progresulad  izrdeba. 
socialuri momsaxurebis saagentos, bavSvze Zaladobis SemTxvevebis miRebaze da 
reagirebaze pasuxismgebeli organos statistikuri monacemebiT mixedviT, suraTi Semdegia 
- 40 SemTxveva 2009 wels, 90 SemTxveva 2010 w., 142 SemTxveva 2011 w., 208-2012 w., 
320 – 2013 w., 362 – 2014 w., 691 - 2015 w.; 775 – 2016 wels. 
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Tavi 3.

bavSvze Zaladobis mizezebi

Zaladoba individualuri, jgufuri, socialuri, kulturuli faqtorebis urTierTqmedebis 
Sedegia. calke aRebuli verc erTi faqtori ver xsnis, ratom iqceva erTi adamiani 
agresiulad, meore ki - ara, ratom xdeba erTgan Zaladobis meti SemTxveva, vidre sxvagan. 
ojaxSi, TemSi, socialur, kulturul da ekonomikur sivrceSi mravali faqtori arsebobs, 
romelTa urTierTqmedebam, SesaZloa, bavSvze Zaladobis provocireba moaxdinos, an 
piriqiT, - Zaladobis safrTxe Seamciros.

risk-faqtorebi, romlebic xels uwyoben bavSvze Zaladobis gavrcelebas, SeiZleba daiyos 
individualur/pirovnul urTierTobaTa, sazogadoebriv/TemSi arsebul da socialur 
risk-faqtorebad.

a) individualuri/pirovnul urTierTobaTa risk-faqtorebi

mSoblebTan da mzrunvelebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

rom arTmevs mas unars, izrunos bavSvze;

araadekvatur qcevas avlens;

periodSi;

bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

xasiaTi);

ganviTarebaSi  CamorCena,  qronikuli daavadeba);

(agresiuloba, impulsuroba da sxva) an fsiqikuri   janmrTelobis problemebi;



17

Semcirebas;

urTierTobebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

problemebi, simartovis da umweobis gancdebi, mudmivi  daZabuloba, bavSvis aRzrdaSi
xelSewyobis Sewyveta, dava bavSvze meurveoba/mzrunvelobis Taobaze;

seqsualuri orientaciis, uZlurebis an cxovrebis stilis mizeziT;

b) sazogadoebrivi/TemSi arsebuli risk-faqtorebi

nakleboba;

g) socialuri risk-faqtorebi

an, zogadad, Zaladobas sxvebis mimarT, fizikuri dasjis CaTvliT;

da qalebisaTvis;

bavSvis statuss akninebs;

16

Tavi 3.

bavSvze Zaladobis mizezebi

Zaladoba individualuri, jgufuri, socialuri, kulturuli faqtorebis urTierTqmedebis 
Sedegia. calke aRebuli verc erTi faqtori ver xsnis, ratom iqceva erTi adamiani 
agresiulad, meore ki - ara, ratom xdeba erTgan Zaladobis meti SemTxveva, vidre sxvagan. 
ojaxSi, TemSi, socialur, kulturul da ekonomikur sivrceSi mravali faqtori arsebobs, 
romelTa urTierTqmedebam, SesaZloa, bavSvze Zaladobis provocireba moaxdinos, an 
piriqiT, - Zaladobis safrTxe Seamciros.

risk-faqtorebi, romlebic xels uwyoben bavSvze Zaladobis gavrcelebas, SeiZleba daiyos 
individualur/pirovnul urTierTobaTa, sazogadoebriv/TemSi arsebul da socialur 
risk-faqtorebad.

a) individualuri/pirovnul urTierTobaTa risk-faqtorebi

mSoblebTan da mzrunvelebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

rom arTmevs mas unars, izrunos bavSvze;

araadekvatur qcevas avlens;

periodSi;

bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

xasiaTi);

ganviTarebaSi  CamorCena,  qronikuli daavadeba);

(agresiuloba, impulsuroba da sxva) an fsiqikuri   janmrTelobis problemebi;



18

Tavi 4

bavSvis ganviTarebis bio-fsiqo-socialuri aspeqtebi da 
maTi mniSvneloba bavSvze Zaladobis identificirebis da 

Zaladobis msxverpli bavSvis dacvis procesSi

4.1 bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi

asakobrivi Taviseburebebis codna xels uwyobs bavSvebis ukeT gagebas da dadebiTad aisaxeba 

bavSvTan komunikaciis xarisxze; bavSvis dacvis da misi keTildReobis gaumjobesebaze. 

bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi da mosalodneli reaqciebi asakebis mixedviT

mniSvnelovania imis codna, rom CamoTvlili maxasiaTeblebi ganxiluli unda iyos 
bavSvebis individualur TaviseburebebTan da bavSvis ganviTarebis Tanamedrove donesTan 
konteqstSi, aseve, imis gaTvaliswinebiT, rom zogierTi bavSvi sxvebze ufro swrafad 
viTardeba.

dabadebidan 1 wlamde (Cviloba)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba

1-dan 3 wlamde (adreuli)

kognituri ganviTareba

yoveli nivTi;
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pirovnuli da emociuri ganviTareba

usafrTxoebas ganapirobeben;

socialuri ganviTareba

gagebas;

3-dan 6/7 wlamde (skolamdeli)

kognituri ganviTareba

Sesaxeb, aqvT drois gancda;

gamiznulad;

Soris.

pirovnuli da emociuri ganviTareba
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maTi mniSvneloba bavSvze Zaladobis identificirebis da 

Zaladobis msxverpli bavSvis dacvis procesSi

4.1 bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi

asakobrivi Taviseburebebis codna xels uwyobs bavSvebis ukeT gagebas da dadebiTad aisaxeba 

bavSvTan komunikaciis xarisxze; bavSvis dacvis da misi keTildReobis gaumjobesebaze. 

bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi da mosalodneli reaqciebi asakebis mixedviT

mniSvnelovania imis codna, rom CamoTvlili maxasiaTeblebi ganxiluli unda iyos 
bavSvebis individualur TaviseburebebTan da bavSvis ganviTarebis Tanamedrove donesTan 
konteqstSi, aseve, imis gaTvaliswinebiT, rom zogierTi bavSvi sxvebze ufro swrafad 
viTardeba.

dabadebidan 1 wlamde (Cviloba)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba

1-dan 3 wlamde (adreuli)

kognituri ganviTareba

yoveli nivTi;
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socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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TanatolebiT.

11-dan 13/14 wlamde (sqesobrivi momwifebis periodi)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

da Secbuneba-dabneulobas;

usamarTlobis gancda);

siyvarulis moTxovnilebasTan erTad;

socialuri ganviTareba

14-dan 18 wlamde (mozardoba)

kognituri ganviTareba

logikurad azrovneba uZneldebaT;

pirovnuli da emociuri ganviTareba
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socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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midrekileba;

darwmunebulobaze;

lizebas sakuTari Zalebis rwmenis gazrdas, TviTdamkvidrebis da TviTrealizaciis-
ken swrafvas.

socialuri ganviTareba

samarTlianobas, Tanasworobas, Rirsebas;

garemomcvelTa Sexeduleba;

safuZveli.

4.2. mijaWvuloba

Cvilobis asakidan adamiani socialuri da emociuri ganviTarebis ramdenime fazas gadis. 
pirvel, yvelaze axlo da mniSvnelovan kavSirs Cvili amyarebs dedasTan an im adamianTan, 
vinc  masze zrunavs. britanelma fsiqiatrma da fsiqoanalitikosma, jon boulbim (1907-
1990) SeimuSava  bavSvis ganviTarebis Tanamedrove Teoria - mijaWvulobis Teoria (1969) da  
am pirveli, yvelaze mWidro da Zlieri emociuri kavSiris asaRniSnad gamoiyena termini 
„mijaWvuloba“.

mijaWvuloba - Zlieri emociuri urTierTkavSiri or adamians Soris, romelic 
ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi erTmaneTs scildebian.

bavSvi, sakuTari usafrTxoebis misaRwevad da TviTgadarCenis uzrunvelsayofad, 
instinqturad miiswrafvis dadebiTi urTierTobebis damyarebisa da SenarCunebisaken. 
rogorc wesi, bavSvs myari da sando mijaWvuloba im adamianis mimarT uyalibdeba, romelic 
masze zrunavs. jansaRi mijaWvuloba bavSvebs garemomcvel samyaroSi usafrTxoebis 
grZnobas uRvivebs, samyaros SemecnebaSi, swavlasa da ganviTarebaSi exmareba. arasando 
mijaWvulobis Camoyalibebis dros, mzrunvelebi, SesaZloa, uzrunvelhyofdnen bavSvis 
fizikur saWiroebebs, rogoricaa sakvebi, TavSesafari, tansacmeli, sisufTave, magram ver 
axerxebdnen emociuri siTbos bavSvamde mitanas.



23

patara bavSvs ar ZaluZs Tavis dacva, ar SeuZlia sxva, alternatiuli mzrunvelis povna 
Tavisi saWiroebebis dasakmayofileblad. bavSvis arCevani xSirad ukiduresad SezRudulia, 
roca mzrunveli mas pasuxobs ignorirebiT, agresiiT an araprognozirebadi qceviT. droTa 
ganmavlobaSi amgvari reaqciebi bavSvSi dabneulobas, gaurkvevlobas da xSir SemTxvevebSi 
mijaWvulobis deficits warmoSobs.

TviTgadarCenis survilidan gamomdinare, bavSvebi Semgueblurad pasuxoben amgvar 
garemoze. rogorc wesi, isini Zvelebur midgomas aRar inarCuneben, TavianTi saWiroebebis 
dakmayofilebas aRar moiTxoven da gaurbian mzrunvelTan urTierTobas, radgan am 
urTierTobas maTTvis SeSfoTeba, tkivili da SiSi mohqonda. 

mijaWvulobis ganviTarebis fazebi

Cvili  mSoblebs urTierTobisken ubiZgebs, maTTan siaxlove awynarebs. Cvili cnobs 
dedis suns, xmas, arCevs dedis nakvTebs. bavSvi jer dedaze mijaWvuli araa, amitom sxva 
adamianebTan darCenas ar aprotestebs.

(momvlelze) da ucxo adamianze gansxvavebulad reagirebs bavSvi swavlobs, rom misi 
qmedebebi irgvliv myofTa qcevas ganapirobebs. iwyeba ndobis ganviTareba. 

momvlelis (dedis) mimarT mijaWvuloba aSkaraa. bavSvSi Cndeba separaciuli (ganSoreba) 
SfoTva, roca mas mSobeli tovebs. is mousvenari xdeba da SfoTvas ganicdis („7 Tvianebis 
SfoTva“).

ganviTareba bavSvebs SesaZleblobas aZlevs, garkveulwilad gaTvalon mSoblis dabruneba. 
amitom ganSorebis mimarT protesti klebulobs. bavSvebi mSoblebTan molaparakebas, 
”vaWrobas”iwyeben.

mijaWvulobis tipebi 

1. sando mijaWvuloba

2. arasando mijaWvuloba: ganridebuli,  ambivalenturi da dezorganizebuli.

sando mijaWvulobis qceviTi gamovlinebebia: 

gamocdileba, rom is mSobels yovelTvis axsovs.

aris Tbili, mgrZnobiare, Tanmimdevruli, roca swrafad reagirebs bavSvis tirilze.

„sando bazas“, advilad poulobs megobrebs, advilad umklavdeba stress, aqvs kargi
TviTSefaseba.

arasando - ganridebuli mijaWvulobis dros bavSvi ar miiltvis dedisken fizikur 
kontaqtze. is damoukidebelia, dedisgan ar iRebs TanagrZnobas, gulgrilia da mowyenili, 
roca raRac awuxebs an stkiva ar iTxovs daxmarebas, yvelas erideba. aseT SemTxvevebSi deda 
(an adamiani, romelic masze zrunavs) xSir SemTxvevaSi emociurad miuwvdomelia. dedas ar 
moswons, rom bavSvi maszea damokidebuli da yoveli damoukidebeli qmedebis SemTxvevaSi 
aqebs mas. Sedegad, bavSvi SeiZleba iyos agresiuli, braziani da daumorCilebeli, ris 
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midrekileba;

darwmunebulobaze;

lizebas sakuTari Zalebis rwmenis gazrdas, TviTdamkvidrebis da TviTrealizaciis-
ken swrafvas.

socialuri ganviTareba

samarTlianobas, Tanasworobas, Rirsebas;

garemomcvelTa Sexeduleba;

safuZveli.

4.2. mijaWvuloba

Cvilobis asakidan adamiani socialuri da emociuri ganviTarebis ramdenime fazas gadis. 
pirvel, yvelaze axlo da mniSvnelovan kavSirs Cvili amyarebs dedasTan an im adamianTan, 
vinc  masze zrunavs. britanelma fsiqiatrma da fsiqoanalitikosma, jon boulbim (1907-
1990) SeimuSava  bavSvis ganviTarebis Tanamedrove Teoria - mijaWvulobis Teoria (1969) da  
am pirveli, yvelaze mWidro da Zlieri emociuri kavSiris asaRniSnad gamoiyena termini 
„mijaWvuloba“.

mijaWvuloba - Zlieri emociuri urTierTkavSiri or adamians Soris, romelic 
ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi erTmaneTs scildebian.

bavSvi, sakuTari usafrTxoebis misaRwevad da TviTgadarCenis uzrunvelsayofad, 
instinqturad miiswrafvis dadebiTi urTierTobebis damyarebisa da SenarCunebisaken. 
rogorc wesi, bavSvs myari da sando mijaWvuloba im adamianis mimarT uyalibdeba, romelic 
masze zrunavs. jansaRi mijaWvuloba bavSvebs garemomcvel samyaroSi usafrTxoebis 
grZnobas uRvivebs, samyaros SemecnebaSi, swavlasa da ganviTarebaSi exmareba. arasando 
mijaWvulobis Camoyalibebis dros, mzrunvelebi, SesaZloa, uzrunvelhyofdnen bavSvis 
fizikur saWiroebebs, rogoricaa sakvebi, TavSesafari, tansacmeli, sisufTave, magram ver 
axerxebdnen emociuri siTbos bavSvamde mitanas.
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gamoc SeiZleba ar uyvardeT jgufSi da aRmoCndes izolaciaSi.

arasando - ambivalenturi mijaWvulobis SemTxvevaSi, bavSvi ar aris darwmunebuli, 
rom mSoblis ndoba SeiZleba, rom safrTxis SemTxvevaSi is daculi iqneba da miiRebs 
TanagrZnobas mSoblisgan. aseTi bavSvi bevrs tiris, ebRauWeba dedas da momTxovnia. deda 
an is  adamiani, romelic bavSvze zrunavs, aris  araTanmimdevruli, qaoturi da Znelia 
misi qcevis ganWvreta. Sedegad, bavSvi aris mousvenari, daZabuli  da SfoTavs, Zalian 
aris damokidebuli ufrosebze, aRmzrdelebi mas an aTamameben,  an ubrazdebian. SeiZleba 
gaxdes jgufSi „gantevebis vaci“.

arasando-dezorganizebul mijaWvulobisas, bavSvi mSoblis mimarT SiSs gamoxatavs. mas 
uWirs grZnobebisa da qcevebis kontroli, emociebis gamoxatva, ar icis, vis SeiZleba 
endos da vis – ara. mas axasiaTebs Senelebuli  moZraobebi,  disociaciebi, gaSeSeba, 
„gayinuli“ saxis gamometyveleba, guneba-ganwyobilebis swrafi cvlileba. mSobeli 
bavSvis mimarT uyuradRebo da gulgrilia, Tavs aridebs mas. xSirad mimarTavs  bavSvze 
Zaladobas da ugulebelyofas. Sedegad ki bavSvi Tavdapirvelad ,,aprotestebs“ mSoblis 
gulgrilobas. SemdgomSi is ,,wydeba“ mSobels, iketeba sakuTar TavSi, avlens Semdegi 
saxis qcevis formebs: tyuili, qurdoba, sxvisi saku rebis ganadgureba, sakuTari 
Tavis dazianeba, Zaladoba sxvebze. 

dezorganizebuli mijaWvulobis mizezebia:

urTierTobisas. magaliTad, mSoblis safrTxis Semcveli (SemaSinebeli) qceva an
„SeSinebuli“, zedmetad frTxili qceva, aseve - umweo qceva.

bavSvobaSi gadatanili Zaladoba, romelsac mozrdilobaSi sakuTar Svilze imeorebs.

rogorc irkveva, mozrdilTa disfunqciebi saTaves maT bavSvobaSi iRebs. bavSvis nebismierma 
amgvarma Semgueblurma pasuxma SeiZleba araerTi garTuleba gamoiwvios grZelvadian 
periodSi, maT Soris – ganviTarebis Seferxebebi socialuri, kognituri Tu emociuri 
funqcionirebis mxriv. 

Tu sicocxlis pirvel wels jansaRi mijaWvulobis Camoyalibeba ver moxerxda, ukve 
zrdasrul cxovrebaSi Tavs iCens Semdegi fsiqo-socialuri problemebi:

Sekavebis SeuZlebloba;

sayuradReboa, rom bavSvobaSi Casaxul am garTulebebs xangrZlivi efeqti aqvT
da isini adamians mTeli cxovreba Tan sdevs. Tumca, adamianTa umravlesobas aqvs
pirovnuli zrdis potenciali da Camoyalibebuli uaryofiTi gamovlinebebis
Sesacvlelad maT profesiuli daxmareba dasWirdebaT.
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Tavi 5.

Zaladobagancdili bavSvis emociuri da qceviTi niSnebi

siyvaruli, daculobis SegrZneba da gancda, rom masze zrunaven, bavSvis mniSvnelovani 
bazisuri saWiroebaa. rodesac es saWiroebebi ar kmayofildeba, bavSvi SeimuSavebs Tavis 
gadarCenis, dacviT strategiebs. 

dacviTi strategiebia:

a) ususurobis, gaubedaobis da sxvaze damokidebulebis demonstrireba: „Tu damTmobi
viqnebi, xels aRar maxleben“.

b) sakuTar TavSi Caketva, izolacia: „Tu yvelas CamovSordebi, Cemi moreva aravis moundeba“.

g) agresiuli, dominanturi, Zaladobrivi qceva: „Tu Zlieri viqnebi da Zalaufleba meqneba,
veravin verafers gamibedavs“. 

travmul movlenaze bavSvis sapasuxo reaqcia damokidebulia iseT faqtorebze, rogoricaa 
asaki, ganviTarebis done, aRzrdis kultura. 

Zaladobis msxverpli bavSvisTvis damaxasiaTebelia:

rom arakompetenturia;

TavSi eZebs: “raRac arasworad gavakeTe”, “Cemi bralia, ase ar unda meTqva” da a.S.;
TviTon cdilobs “gamosworebas”;

TanatolebTan normaluri urTierToba; Tvlis, rom TanatolTagan gansxvavdeba da
misi cxovrebac imitom aris gansxvavebuli;

rom gansakuTrebuli araferi xdeba;

asec unda iyos”;

adamianad Tvlis, romelic yuradRebas ar imsaxurebs.

Zaladobis mowme bavSvis Taviseburebebi

iZieben;
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gamoc SeiZleba ar uyvardeT jgufSi da aRmoCndes izolaciaSi.

arasando - ambivalenturi mijaWvulobis SemTxvevaSi, bavSvi ar aris darwmunebuli, 
rom mSoblis ndoba SeiZleba, rom safrTxis SemTxvevaSi is daculi iqneba da miiRebs 
TanagrZnobas mSoblisgan. aseTi bavSvi bevrs tiris, ebRauWeba dedas da momTxovnia. deda 
an is  adamiani, romelic bavSvze zrunavs, aris  araTanmimdevruli, qaoturi da Znelia 
misi qcevis ganWvreta. Sedegad, bavSvi aris mousvenari, daZabuli  da SfoTavs, Zalian 
aris damokidebuli ufrosebze, aRmzrdelebi mas an aTamameben,  an ubrazdebian. SeiZleba 
gaxdes jgufSi „gantevebis vaci“.

arasando-dezorganizebul mijaWvulobisas, bavSvi mSoblis mimarT SiSs gamoxatavs. mas 
uWirs grZnobebisa da qcevebis kontroli, emociebis gamoxatva, ar icis, vis SeiZleba 
endos da vis – ara. mas axasiaTebs Senelebuli  moZraobebi,  disociaciebi, gaSeSeba, 
„gayinuli“ saxis gamometyveleba, guneba-ganwyobilebis swrafi cvlileba. mSobeli 
bavSvis mimarT uyuradRebo da gulgrilia, Tavs aridebs mas. xSirad mimarTavs  bavSvze 
Zaladobas da ugulebelyofas. Sedegad ki bavSvi Tavdapirvelad ,,aprotestebs“ mSoblis 
gulgrilobas. SemdgomSi is ,,wydeba“ mSobels, iketeba sakuTar TavSi, avlens Semdegi 
saxis qcevis formebs: tyuili, qurdoba, sxvisi saku rebis ganadgureba, sakuTari 
Tavis dazianeba, Zaladoba sxvebze. 

dezorganizebuli mijaWvulobis mizezebia:

urTierTobisas. magaliTad, mSoblis safrTxis Semcveli (SemaSinebeli) qceva an
„SeSinebuli“, zedmetad frTxili qceva, aseve - umweo qceva.

bavSvobaSi gadatanili Zaladoba, romelsac mozrdilobaSi sakuTar Svilze imeorebs.

rogorc irkveva, mozrdilTa disfunqciebi saTaves maT bavSvobaSi iRebs. bavSvis nebismierma 
amgvarma Semgueblurma pasuxma SeiZleba araerTi garTuleba gamoiwvios grZelvadian 
periodSi, maT Soris – ganviTarebis Seferxebebi socialuri, kognituri Tu emociuri 
funqcionirebis mxriv. 

Tu sicocxlis pirvel wels jansaRi mijaWvulobis Camoyalibeba ver moxerxda, ukve 
zrdasrul cxovrebaSi Tavs iCens Semdegi fsiqo-socialuri problemebi:

Sekavebis SeuZlebloba;

sayuradReboa, rom bavSvobaSi Casaxul am garTulebebs xangrZlivi efeqti aqvT
da isini adamians mTeli cxovreba Tan sdevs. Tumca, adamianTa umravlesobas aqvs
pirovnuli zrdis potenciali da Camoyalibebuli uaryofiTi gamovlinebebis
Sesacvlelad maT profesiuli daxmareba dasWirdebaT.
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niSnebi;

Zaladobrivi qcevis mibaZvis riski;

piriqiT, iqneba, damyoli, rogorc msxverpli.

kanondamrRvevi bavSvis Taviseburebebi

mZafri STabeWdilebebis, Tavgadasavlebis Ziebisken, mSoblebsa da sxva mozrdilebze
Sokismomgvreli STabeWdilebis moxdenisa da am gziT maTgan aRiarebis mopovebisken
ubiZgebs.

-   Znelad gadaaqvs imedgacruebebi;
-   arasakmarisi TviTkontroli;
-   impulsuroba da agresiuloba;
-   daSvebuli Secdomebis, agreTve piradi da jgufuri antisocialuri qmedebebis
    simZimis arasaTanado Sefaseba;
-   moraluri principebis da socialuri prioritetebis ganuviTarebloba;
-   gulgriloba an cinikuri damokidebuleba sazogadoebrivi Rirebulebebis, maT 
    Soris, swavlis mimarT;
-   ar eTanxmeba da uaryofs samarTlebriv da moralur normebs;
-   xiblavs damnaSavis statusis  miReba;
-   mcdari warmodgena pirad Tavisuflebasa da damoukideblobaze;
-   damaxinjebuli warmodgena cxovrebaze, adamianTa urTierTobebze, awmyosa da 
    momavalze;
-   SurisZiebisken swrafva, zogjer „Sepyrobilia“ SurisZiebis gegmebiT.

grZelvadian mexsierebaze.

da sivrceSi;

arasrulad da zereled erTveba sapasuxo kontaqtSi;

miznebis misaRwevad;

da grZelvadian perspeqtivaSi, naklebad fiqrobs momavalze;
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xSirad  masze ufros
adamianebTan an TanatolebTan, advilad poulobs kriminalur motivacias.

ratom malaven  bavSvebi maT mimarT ganxorcielebuli Zaladobis faqtebs?

gaxmaureba;

Semdeg;

Zaladobis yvela formisTvis damaxasiaTebeli saerTo niSnebi

ganviTarebis Seferxeba - bavSvis ganviTarebis maxasiaTeblebis Seusabamoba asakobriv 
normasTan, magaliTad, siarulis dawyebis, metyvelebis aTvisebis da sxva.

regresia - ukve arsebuli unar-Cvevebis dakargva an ganviTarebis ufro dabal doneze 
dabruneba.

zrdis Seferxeba/SeCereba - bavSvis simaRlis da/an wonis Seusabamoba asakobriv normasTan, 
rac xSirad dakavSirebulia bavSvis araadeqvatur movlasTan an bavSvze mzrunveli piris 
socialur/sulier mdgomareobasTan.

mSoblebTan bavSvis aranormaluri urTierTmoqmedeba - bavSvebi Zalze mgrZnobiareni arian 
mSobelTa guneba-ganwyobilebebis mimarT da potenciuri konfliqtis CaxSobas cdiloben. 
Sedegad, arcTu iSviaTad xdeba rolebis inversia - bavSvi gansakuTrebulad mgrZnobiarea 
mSoblebis mdgomareobis mimarT da cdilobs Sesabamisi reagireba moaxdinos. Zaladobis 
msxverpl bavSvebs xSirad mSoblebis eSiniaT.

fsiqo-emociuri mdgomareobis darRveva - dabali TviTSefaseba, SfoTva, depresia, 
suiciduri mcdelobebi.

saskolo moswrebis mkveTri daqveiTeba.

problemuri an araadeqvaturi qceva - zogjer, gansakuTrebiT, patara bavSvebSi, SeiniSneba 
uCveulo mousvenroba/agzneba, SiSi, TamaSisa da mecadineobisadmi interesis dakargva, 
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-   mcdari warmodgena pirad Tavisuflebasa da damoukideblobaze;
-   damaxinjebuli warmodgena cxovrebaze, adamianTa urTierTobebze, awmyosa da 
    momavalze;
-   SurisZiebisken swrafva, zogjer „Sepyrobilia“ SurisZiebis gegmebiT.

grZelvadian mexsierebaze.

da sivrceSi;

arasrulad da zereled erTveba sapasuxo kontaqtSi;

miznebis misaRwevad;

da grZelvadian perspeqtivaSi, naklebad fiqrobs momavalze;
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araadeqvaturi qcevebi, romlebic ganpirobebulia imiT, rac bavSvma dainaxa an ganicada, 
magaliTad, Zaladoba an seqsualuri xasia is qmedebebi.

damTrgunveli grZnobebi da gancdebi - danaSaulis  da SiSis grZnobebi, usamarTlobis 
gancda; zogierTi bavSvi fiqrobs, rom maT ar daimsaxures mozrdilTa siyvaruli, rom 
isini arasasurvelni arian. zogi bavSvi SurisZiebis gegmebs awyobs, zogi ki Zaladobas 
imeorebs sxvebTan mimarTebaSi. 

bavSvebi, romlebic ojaxSi Zaladobis Semswreebi arian, igive simptomebs avlenen, rasac 
Zaladobis msxverpli bavSvebi

moZalade mSoblebis qceviTi gamovlinebebi

momxdarSi dazaralebulis dadanaSauleba;

samedicino daxmarebisTvis, xSirad - mxolod gareSe pirTa iniciativiT;

bavSvobaSi.
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Tavi 6

bavSvze Zaladobis sxvadasxva formis fizikuri niSnebi

6.1. fizikuri  Zaladoba 

fizikuri Zaladobaa nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac „aRmzrdelobiTi“ mizniT.

arsebiTi kiTxva, romelic sakuTar Tavs unda davusvaT, aris Semdegi: SeiZleboda Tu ara, 
rom es travma bavSvs SemTxveviT gasCenoda, uneblieT mosvloda? iseTma aSkara fizikurma 
niSnebma, rogoricaa sisxlCaqcevebi, damwvrobis kvali, SeSupebebi, kopebi, nakawrebi, 
Wrilobebi, Calurjebebi da kanis sxva dazianebebi, motexilobebi, naWrilobevebi 
sxvadasxva xarisxis SexorcebebiT - unda SegvaSfoTos da vecadoT, gavarkvioT, Tu ra 
moxda. mniSvnelovania gavacnobieroT, Seesabameba Tu ara bavSvis ganmartebebi dazianebebis 
Sinaarss; sxva sityvebiT rom vTqvaT, aris Tu ara monaTxrobi sando da asaxavs Tu ara 
realur movlenebs.

Zaladobaze, SesaZloa, miuTiTebdes mocemuli an warsulSi arsebuli dazianebebi. 
aucilebelia am eWvebis gafantva an dadastureba.  arsebobs simptomTa da niSanTa 
CamonaTvali, magram es aris saeWvo maxasiaTeblebis CamonaTvali, romlebic, SesaZloa, 
bavSvis mimarT Zaladobaze miuTiTebdes.

Cvilis sxeulze arsebuli Wrilobebi da sisxlCaqcevebi  Zaladobis seriozul formaze 
miuTiTebs. aseT dros maRalia Sinagani dazianebebis albaToba da amitom aucilebelia 
Sesabamisi gamokvlevebis Catareba.

fizikuri Zaladobis identificirebisas, gansakuTrebiT mniSvnelovania anamnezSi arsebuli 
saeWvo niSnebis gaanalizeba, magaliTad: 

tkenia);

dalurjebebi, nawiburebi, nakawrebi);

ar mogeridoT damatebiTi SekiTxvebis dasma. magaliTad, Tu ori Tvis bavSvs Tavi aqvs 
gatexili, iqneb es sxva ramem gamoiwvia da ara sawolSi kotrialma. 

Zaladobis Sedegad ganviTarebuli fizikuri dazianeba SeiZleba iyos sxvadasxvagvari - 
msubuqi nakawri Tu Calurjeba, motexili Zvlebi, tvinis Seryeva, Sinagani organoebis 
(Tirkmlebis, RviZlis, filtvebis, naRvlis buStis da sxva) dazianeba. Zaladobam SeiZleba 
sikvdilic ki gamoiwvios. 
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araadeqvaturi qcevebi, romlebic ganpirobebulia imiT, rac bavSvma dainaxa an ganicada, 
magaliTad, Zaladoba an seqsualuri xasia is qmedebebi.

damTrgunveli grZnobebi da gancdebi - danaSaulis  da SiSis grZnobebi, usamarTlobis 
gancda; zogierTi bavSvi fiqrobs, rom maT ar daimsaxures mozrdilTa siyvaruli, rom 
isini arasasurvelni arian. zogi bavSvi SurisZiebis gegmebs awyobs, zogi ki Zaladobas 
imeorebs sxvebTan mimarTebaSi. 

bavSvebi, romlebic ojaxSi Zaladobis Semswreebi arian, igive simptomebs avlenen, rasac 
Zaladobis msxverpli bavSvebi

moZalade mSoblebis qceviTi gamovlinebebi

momxdarSi dazaralebulis dadanaSauleba;

samedicino daxmarebisTvis, xSirad - mxolod gareSe pirTa iniciativiT;

bavSvobaSi.
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bavSvze Zaladobis yvelaze xSiri da advilad amosacnobi gamovlinebaa kanis dazianeba. 
Zaladobagancdili bavSvebis 90%-s mxolod zedapiruli dazianebebi aReniSnebaT: 

bavSvze Zaladobis da/an daavadebis gamosavlenad mniSvnelovania samedicino dawesebulebis 
droulad CarTva. 

6.1.1. sisxlCaqcevebi

araZaladobriv sisxlCaqcevebs pirdapiri kavSiri aqvs 5 wlamde bavSvis ganviTarebis 
donesTan. umoZrao  Cvilebis sxeulze arsebuli  sisxlCaqcevebi Zalian iSvaTadaa 
gamowveuli araZaladobrivi mizezebiT.  amitomac  amgvari SemTxvevebi safuZvlianad unda 
iqnes gamokvleuli. biWebs da gogonebs sisxlCaqcevebis arsebobis Tanabari albaToba aqvT. 
sxeulis garkveuli nawilebis dazianeba Zalzed iSviTadaa gamowveuli SemTxveviTobebiT 
(waqceviT da sxva):

     cevebi: majebze, barZayebze, dundulebze, muxlebze, genitaliebze.

mniSvnelovania dazianebebis bavSvis asakTan, ganviTarebis donesTan da istoriasTan 
mimarTebaSi ganxilva.   SemTxveviTi dazianebebi ZiriTadad Tavs iCenen sxeulis wina da 
Zvlovan adgilebSi. yuradReba miaqcieT specifikur dazianebebs, rogoricaa dartymis, 
cemis kvali (qamriT, wkepliT, maTraxiT, joxiT), romelic ZiriTadad rbil qsovilebze 
gvxvdeba.

mniSvnelovania sisxlCaqcevebis xandazmulobis dadgena, Tumca kvlevebma aCvena, rom 
SeuiaraRebeli TvaliT SeuZlebelia sisxlCaqcevis xandazmulobis zustad gansazRvra. 
sizuste damkvirveblis mixedviT varirebs, rogorc dazianebis uSualo naxvisas, agreTve 
fotosuraTebis daTvalierebis dros.

sisxlCaqcevebis SemTxvevaSi aucilebelia ojaxis istoriis codna  hematologiur 
daavadebebTan mimarTebaSi, xolo diferencirebuli diagnozi unda gatardes qvemoT 
CamoTvlis daavadebebTan da mdgomareobebTan. fizikuri Zaladobis dasadgenad da/an sxva 
daavadebebis gamovlenisTvis eqimis CarTva aucilebelia. 
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medikamentebiT;

zogierTi tradicia SesaZloa Zaladobac iyos;

mSoblebma, SesaZloa, Tqvan, rom bavSvs advilad uCndeba “Calurjebebi“, rasac, TavisTavad,  
gansakuTrebuli Rirebuleba ar gaaCnia. roca bavSvi da mSobeli sisxlCaqcevas 
araadekvaturad xsnis, saWiroa misi Semowmeba koagulopaTiur daavadebebze (sisxlis 
Sededebis darRveva). aseve gasaTvliswinebelia, rom koagulopaTiuri  daavadebebi ar 
gamoricxaven sxeulis ganzrax dazianebebs da piriqiT.

6.1.2. nakbenebi

nakbeni  yovelTvis  cxovelis, bavSvis Tu zrdasrulis  mier   miyenebuli  dazianebaa.  
mniSvnelovania nakbenTa Taviseburebebis codna. 

cxovelebi: Sinaur ZaRlebs oTxi gamokveTili eSvi aqvT. isini sigrZiT sakbeC kbilebs 
mniSvnelovnad aRematebian. amitomac ZaRlis nakbeni ZiriTadad eSvebis mier gamowveul 
mrgval an samkuTxa naCxvletebs warmoadgens. amas garda,  kbilebis mier Semowerili forma 
V-s mogvagonebs.

adamianebi: adamianebs ufro mrgvlovani TaRebi aqvT, laTinuri -s msgavsi. 
eSvebic naklebad gamokveTilia da Sesabamisad, nakbenze Tanabrad Cans eSvebisa da sakbeCi 
kbilebis kvali.

bavSvisa da zrdasrulis nakbenebi: bavSvisa da zrdasruli adamianis nakbenebs Soris ar 
aris didi da advilad SesamCnevi gansxvavebebi. amitom xSirad maTi garCeva SeuZlebelic 
kia. mTavari gansxvaveba zomaa.

6.1.3. motexilobebi

bavSvisaTvis Zvlis gatexva did Zalisxmevas saWiroebs. nebismieri motexilobis SemTxveva 
saguldagulod unda iqnes Seswavlili. ZaladobiT gamowveuli motexiloba xSirad 
farulia, gansakuTrebiT xSiria neknebis dazianeba.

rac ufro mcirewlovania bavSvi, miT metia imis albaToba, rom is Zaladobis msxverplia. 
SemTxveviTi motexilobebis 85% xuT welze zemoT bavSvebSi gvxvdeba, ZaladobiT 
gamowveuli motexilobebis 80%-s ki 18 Tvis asakamde bavSvebSi vawydebiT. oTx Tvemde 
asakis bavSvebi, romlebsac motexiloba aReniSnebaT, gansakuTrebiT didi albaTobiT arian 
Zaladobis msxverplni.

30

bavSvze Zaladobis yvelaze xSiri da advilad amosacnobi gamovlinebaa kanis dazianeba. 
Zaladobagancdili bavSvebis 90%-s mxolod zedapiruli dazianebebi aReniSnebaT: 

bavSvze Zaladobis da/an daavadebis gamosavlenad mniSvnelovania samedicino dawesebulebis 
droulad CarTva. 

6.1.1. sisxlCaqcevebi

araZaladobriv sisxlCaqcevebs pirdapiri kavSiri aqvs 5 wlamde bavSvis ganviTarebis 
donesTan. umoZrao  Cvilebis sxeulze arsebuli  sisxlCaqcevebi Zalian iSvaTadaa 
gamowveuli araZaladobrivi mizezebiT.  amitomac  amgvari SemTxvevebi safuZvlianad unda 
iqnes gamokvleuli. biWebs da gogonebs sisxlCaqcevebis arsebobis Tanabari albaToba aqvT. 
sxeulis garkveuli nawilebis dazianeba Zalzed iSviTadaa gamowveuli SemTxveviTobebiT 
(waqceviT da sxva):

     cevebi: majebze, barZayebze, dundulebze, muxlebze, genitaliebze.

mniSvnelovania dazianebebis bavSvis asakTan, ganviTarebis donesTan da istoriasTan 
mimarTebaSi ganxilva.   SemTxveviTi dazianebebi ZiriTadad Tavs iCenen sxeulis wina da 
Zvlovan adgilebSi. yuradReba miaqcieT specifikur dazianebebs, rogoricaa dartymis, 
cemis kvali (qamriT, wkepliT, maTraxiT, joxiT), romelic ZiriTadad rbil qsovilebze 
gvxvdeba.

mniSvnelovania sisxlCaqcevebis xandazmulobis dadgena, Tumca kvlevebma aCvena, rom 
SeuiaraRebeli TvaliT SeuZlebelia sisxlCaqcevis xandazmulobis zustad gansazRvra. 
sizuste damkvirveblis mixedviT varirebs, rogorc dazianebis uSualo naxvisas, agreTve 
fotosuraTebis daTvalierebis dros.

sisxlCaqcevebis SemTxvevaSi aucilebelia ojaxis istoriis codna  hematologiur 
daavadebebTan mimarTebaSi, xolo diferencirebuli diagnozi unda gatardes qvemoT 
CamoTvlis daavadebebTan da mdgomareobebTan. fizikuri Zaladobis dasadgenad da/an sxva 
daavadebebis gamovlenisTvis eqimis CarTva aucilebelia. 
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beWis Zvlis motexiloba: beWis spiraluri motexilobebi ar aris xSiri da metwilad 
ZaladobasTanaa mWidrod dakavSirebuli. mxris Zvlis nebismieri motexiloba, mxris 
sartylis garda,  bavSvze ganxorcielebul Zaladobaze eWvis safuZvelia.

mravlobiTi motexilobebi  ufro metad Zaladobis msxverplebSi gvxvdeba. 

neknebi: Tu bavSvs ar aqvs Zvlis daavadeba an ar aqvs gadatanili travma (magaliTad,  
avtosagzao SemTxveva), maSin, didi albaTobiT, gatexili neknebi gadatanil Zaladobaze 
miuTiTeben, gansakuTrebiT, patara bavSvebis SemTxvevaSi, is  yvelaze xSirad njRrevasTanaa 
dakavSirebuli.

barZayis motexiloba, rogoric ar unda iyos is; gansakuTrebiT yuradsaRebia barZayis 
motexiloba bavSvebSi, romlebic damoukideblad ar gadaadgildebian. mas Semdeg, rac bavSvs 
siaruli SeuZlia, man sirbilis dros dacemiT SeiZleba miiRos spiraluri motexiloba. 
metad gavrcelebulia barZayis Zvlis ganivi motexilobebi, romelic  rogorc SemTxveviTi, 
ise  Zaladobrivi gziT miRebuli travmebis dros viTardeba.

xerxemlis dazianebebi: gansakuTrebiT kisris, gulmkerdis  an  welis  midamoSi. aucilebelia 
mTliani xerxemlis suraTis  naxva. mas xSirad axlavs Tavis dazianeba. dazianebebi kisris 
areSi  bavSvis Zlieri SenjRrevis Sedegad Cndeba.

Zvlis Tavis (metafizis) motexiloba:   es SedarebiT iSviaTi motexilobaa. axalSobil bavSvebSi 
is SeiZleba dakavSirebuli iyos dabadebis dros miRebul travmasTan, fizioTerapiasTan 
an deformorebuli terfebis  “kastigTan“, SedarebiT mozrdil bavSvebSi ki is didi 
albaTobiT Zaladobaze miuTiTebs. 

Tavis qalas motexiloba: rogorc nebismieri sxva motexiloba, esec moiTxovs   Zalas. 
Txemis  Zvlis xazovani  dazianeba yvelaze xSiria. is  SeiZleba iyos rogorc SemTxveviTi, 
ise  ara SemTxveviTi  motexiloba.

xSirad, mxolod bavSvis sruli gamokvlevis Semdeg dgindeba Zvlebis motexilobis faqtebi. 
Zvlebis Sezrdis stadiebis mixedviT SeiZleba ganisazRvros, Tu rodis miiRo bavSvma 
travma. Sexorcebis sxvadasxva stadiaze arsebuli motexilobebi bavSvze Zaladobis erT-
erTi niSania.

mniSvnelovania  yuradRebiT Seswavla da masSi 
arsebuli iseTi faqtorebis gaTvaliswineba,  rogoricaa: 

yovelives? ra gavlena iqonia aman bavSvze? Tu daeca, saidan da ra zedapirze?

da  policiis CarTviT?
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gamokvlevebi, romlebic tardeba Zaladobis, daavadebis an sxva mdgomareobebis 
diferencirebisTvis:

warmoadgens. mxolod rentgenografiulma kvlevam, SesaZloa ar asaxos   realuri
suraTi, Sesabamisad xSir SemTxvevebSi saWiroa rentgenografiisaa da skanirebis
kombinireba;

bavSvebSi - rekomendirebulia ConCxis sruli gamokvleva.

yovel Cvils, miuxedavad imisa, aReniSneba Tu ara mas nevrologiuri simptomebi.
gaxsovdeT, kompiuteruli tomografiiT ar gamoCndeba Tavis qalis motexiloba.

6.1.4. muclis Rrus (intra-abdominaluri)  dazianebebi

muclis Rrus (intra-abdominaluri) dazianebebi sakmaod iSviaTia. yvelaze xSirad is sam 
wlamde bavSvebSi gvxvdeba. intra-abdominalur dazianebebs sikvdilis maRali maCvenebeli 
aqvs, gansakuTrebiT maSin, roca diagnozi dagvianebiTaa dasmuli.   rogorc irkveva,  RviZli 
yvelaze xSirad dazianebadi organoa.  Tumca nebismieri sxva organoc SeiZleba daziandes, 
gavrcelebulia muclis Rrus organoebidan wvrili nawlavis dazianeba. gansakuTrebiT 
xSiria iseT bavSvebSi, romlebzec Zaladobdnen, an romlebic raime ubedur SemTxvevaSi 
moyvnen (avtosagzao SemTxveva, dacema).  intra-abdominaluri dazianebebis  niSnebia:

tkivili, sefsisi;

aReniSneba garegani sisxlCaqcevebi;

gamokvlevebi, romlebic unda Catardes

eqimis mier gasinjva - daTvaliereba,
laboratoriuli gamokvleva

    sisxlis, Sardis analizi da sxva kvlevebi);

    kompiuteruli tomografia - gansakuTrebiT zustia muclis Rrus dazianebebis 
    aRmoCenisaTvis; 

    SesaZloa ultrasonografiis gamoyeneba; 

    gulmkerdis rentgeni dazianeb

    muclisa da gulmkerdis rentgeni (horizontaluri da vertikaluri) siTxisa da 
airebis donis gansazRvrisaTvis;

aris SemTxvevebi, rodesac, miuxedavad dazianebis arsebobisa, rentgenis suraTze 
dazianebuli kerebi ar Cans.
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beWis Zvlis motexiloba: beWis spiraluri motexilobebi ar aris xSiri da metwilad 
ZaladobasTanaa mWidrod dakavSirebuli. mxris Zvlis nebismieri motexiloba, mxris 
sartylis garda,  bavSvze ganxorcielebul Zaladobaze eWvis safuZvelia.

mravlobiTi motexilobebi  ufro metad Zaladobis msxverplebSi gvxvdeba. 

neknebi: Tu bavSvs ar aqvs Zvlis daavadeba an ar aqvs gadatanili travma (magaliTad,  
avtosagzao SemTxveva), maSin, didi albaTobiT, gatexili neknebi gadatanil Zaladobaze 
miuTiTeben, gansakuTrebiT, patara bavSvebis SemTxvevaSi, is  yvelaze xSirad njRrevasTanaa 
dakavSirebuli.

barZayis motexiloba, rogoric ar unda iyos is; gansakuTrebiT yuradsaRebia barZayis 
motexiloba bavSvebSi, romlebic damoukideblad ar gadaadgildebian. mas Semdeg, rac bavSvs 
siaruli SeuZlia, man sirbilis dros dacemiT SeiZleba miiRos spiraluri motexiloba. 
metad gavrcelebulia barZayis Zvlis ganivi motexilobebi, romelic  rogorc SemTxveviTi, 
ise  Zaladobrivi gziT miRebuli travmebis dros viTardeba.

xerxemlis dazianebebi: gansakuTrebiT kisris, gulmkerdis  an  welis  midamoSi. aucilebelia 
mTliani xerxemlis suraTis  naxva. mas xSirad axlavs Tavis dazianeba. dazianebebi kisris 
areSi  bavSvis Zlieri SenjRrevis Sedegad Cndeba.

Zvlis Tavis (metafizis) motexiloba:   es SedarebiT iSviaTi motexilobaa. axalSobil bavSvebSi 
is SeiZleba dakavSirebuli iyos dabadebis dros miRebul travmasTan, fizioTerapiasTan 
an deformorebuli terfebis  “kastigTan“, SedarebiT mozrdil bavSvebSi ki is didi 
albaTobiT Zaladobaze miuTiTebs. 

Tavis qalas motexiloba: rogorc nebismieri sxva motexiloba, esec moiTxovs   Zalas. 
Txemis  Zvlis xazovani  dazianeba yvelaze xSiria. is  SeiZleba iyos rogorc SemTxveviTi, 
ise  ara SemTxveviTi  motexiloba.

xSirad, mxolod bavSvis sruli gamokvlevis Semdeg dgindeba Zvlebis motexilobis faqtebi. 
Zvlebis Sezrdis stadiebis mixedviT SeiZleba ganisazRvros, Tu rodis miiRo bavSvma 
travma. Sexorcebis sxvadasxva stadiaze arsebuli motexilobebi bavSvze Zaladobis erT-
erTi niSania.

mniSvnelovania  yuradRebiT Seswavla da masSi 
arsebuli iseTi faqtorebis gaTvaliswineba,  rogoricaa: 

yovelives? ra gavlena iqonia aman bavSvze? Tu daeca, saidan da ra zedapirze?

da  policiis CarTviT?
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6.1. 5. siTburi dazianebebi

damwvrobebi da nafufqebi sakmaod gavrcelebuli dazianebebia. maTi umravlesoba ganzrax 
araa miyenebuli da gamowveulia mSoblis uyuradRebobiT, xandaxan ugulebelyofiTac ki. 
SedarebiT iSviaTia ZaladobiT gamowveuli damwvrobebi. gansakuTrebiT mZime SemTxvevebSi,  
srulfasovani reabilitaciisTvis aucilebelia rekonstruqciuli qirurgiis gamoyeneba. 
SemTxveviTi damwvrobebi da dafufqvebi metwilad skolamdeli asakis bavSvebSi gvxvdeba.

dafufqvebi:  siTburi dazianebebis 70% cxeli siTxeebiTa gamowveuli. riskis jgufSi 
gansakuTrebiT patara bavSvebi arian, - isini xSirad miiltvian cxeli siTxiT savse 
WurWlisaken, rac zogjer kargad ar sruldeba. bavSvi SeiZleba daifufqos onkanis 
mduRare wyliTac. 

damwvrobebi: damwvroba SeiZleba gamoiwvios Sexebam gamaTbobelTan, cecxlTan, 
nakverCxalTan, uTosTan, asanTTan, sigaretTan, sanTelTan an nebismieri sxva cxeli 
zedapiris mqone saganTan. SesaZloa mzis damwvrobac.

siTburi dazianebebis suraTi

Zaladobisa da siTburi dazianebis dakavSireba xSirad sakmaod rTulia. swored amitom 
bevri SemTxveva Seutyobinebeli rCeba, gansakuTrebiT maSin, roca bavSvs sxva tipis 
dazianebebi ar aReniSneba. am problemis martivi gadaWris da mzamzareuli gza ar arsebobs. 
gadamwyveti faqtori eqimis gamocdilebaa. 

ZaladobiT miyenebul damwvrobaze SeiZleba miuTiTebdes:

diferenc reba daavadebasa da Zaladobas Soris

gamoiwvios damwvrobis msgavsi gaRizianeba;

ara SemTxveviTi dazianebi, rogorc wesi, gvxvdeba:

    terfebsa da mtevnebze;

    fexebsa da dundulebze;

    saxeze.

niSnebi, romlebic Zaladobriv qmedebebze miuTiTeben: 

sazRvrebiT;
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6.1.6 sxva araSemTxveviTi dazianebebi

fizikuri Zaladobisas vawydebiT Semdeg dazianebebsac:

gamoyenebiT gamowveuli dazianebebi;

mSobelTa monayolze. rogorc wesi, SemTxveviT daxrCobebi gvxvdeba 8 - dan 24 Tvem- 
       de asakis bavSvebSi. ufros bavSvebSi es SeiZleba miuTiTebdes Zaladobaze an epilef- 
     siaze (mozrdil bavSvebSi).

6.2. bavSvze seqsualuri Zaladoba 

xSirad seqsualuri Zaladoba sxva tipis ZaladobebTanaa dakavSirebuli. seqsualur 
ZaladobasTan gamklavebaSi TanamSromloba umniSvnelovanesia. am tipis Zaladobis 
arsebobisas aucilebelia samedicino eqspertis da/an eqimis adreuli CarTva. 

seqsualuri Zaladoba bavSvze sxvadasxva gziT SeiZleba gamovlindes: momxdari zogjer 
gasaubrebis dros SeiZleba amotivtivdes, zogjer eqimis mier gasinjvis dros. moZalades 
bavSvTan specifikuri urTierToba aqvs - is SeiZleba eferebodes da emuqrebodes. amitomac 
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a). vaginaluri sisxldena – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:

travma:

naadrevi momwifebuloba.

iSviaTi anatomiuri anomalia – hemangioma

b). reqtaluri sisxldena  – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:
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6.1. 5. siTburi dazianebebi

damwvrobebi da nafufqebi sakmaod gavrcelebuli dazianebebia. maTi umravlesoba ganzrax 
araa miyenebuli da gamowveulia mSoblis uyuradRebobiT, xandaxan ugulebelyofiTac ki. 
SedarebiT iSviaTia ZaladobiT gamowveuli damwvrobebi. gansakuTrebiT mZime SemTxvevebSi,  
srulfasovani reabilitaciisTvis aucilebelia rekonstruqciuli qirurgiis gamoyeneba. 
SemTxveviTi damwvrobebi da dafufqvebi metwilad skolamdeli asakis bavSvebSi gvxvdeba.

dafufqvebi:  siTburi dazianebebis 70% cxeli siTxeebiTa gamowveuli. riskis jgufSi 
gansakuTrebiT patara bavSvebi arian, - isini xSirad miiltvian cxeli siTxiT savse 
WurWlisaken, rac zogjer kargad ar sruldeba. bavSvi SeiZleba daifufqos onkanis 
mduRare wyliTac. 

damwvrobebi: damwvroba SeiZleba gamoiwvios Sexebam gamaTbobelTan, cecxlTan, 
nakverCxalTan, uTosTan, asanTTan, sigaretTan, sanTelTan an nebismieri sxva cxeli 
zedapiris mqone saganTan. SesaZloa mzis damwvrobac.

siTburi dazianebebis suraTi

Zaladobisa da siTburi dazianebis dakavSireba xSirad sakmaod rTulia. swored amitom 
bevri SemTxveva Seutyobinebeli rCeba, gansakuTrebiT maSin, roca bavSvs sxva tipis 
dazianebebi ar aReniSneba. am problemis martivi gadaWris da mzamzareuli gza ar arsebobs. 
gadamwyveti faqtori eqimis gamocdilebaa. 

ZaladobiT miyenebul damwvrobaze SeiZleba miuTiTebdes:

diferenc reba daavadebasa da Zaladobas Soris

gamoiwvios damwvrobis msgavsi gaRizianeba;

ara SemTxveviTi dazianebi, rogorc wesi, gvxvdeba:

    terfebsa da mtevnebze;

    fexebsa da dundulebze;

    saxeze.

niSnebi, romlebic Zaladobriv qmedebebze miuTiTeben: 

sazRvrebiT;
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naxeTqebi, romelTa mizezi SeiZleba iyos Zlieri yabzoba, nawlavis anTebiTi 
daavadeba an Zaladoba; 

yabzoba, nawlavis anTebiTi daavadeba;

infeqciuri diarea;

polipi (iSviaTia).

g). vulvovaginiti  – savaraudo mizezi SeiZleba 
iyos:

gadametebuli masturbacia (sajaro, xelisSemSleli) rogorc wesi, masturbacia
sxeuls ar azianebs.

     basTan iyos dakavSirebuli. bavSvi gadamisamarTebuli unda iqnas sasamarTlo-same- 
     dicino SefasebisTvis.

d). enurezi :

SesaZloa fizikur mizezebTan dakavSireba, Tumca, rogorc wesi,  fsiqologiuri/
qceviTi faqtorebiTaa gamowveuli. diferencialuri diagnozis dasmisas seqsualuri
Zaladoba gaTvaliswinebuli unda iyos.

      mebs. romlebic, SesaZloa, seqsualuri ZaladobiT iyos gamowveuli.

e). qceviTi gamovlinebebi:

dasaxiCreba, momatebuli agresia, seqsualuri qceva, fsiqomotoruli darRvevebi.

CamorCena, SfoTva, gazrdili mijaWvuloba). Tu bavSvis Secvlili qcevis ukan aSka-
      ra mizezi ar dgas, sakiTxi safuZvlianad unda iyos Seswavlili.

v). garkveuli diagnostikuri  gamovlinebebi:

daavadebis da Zaladobis diferencireba

rogorc nebismieri sxva SemTxvevaSi, mniSvnelovania istoriis gaTvaliswineba. yuradReba 
miaqcieT Semdeg faqtorebs:
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aucilebelia samarTaldamcavi sistemis CarTva, rasac aucileblad mohyveba bavSvis
gamokiTxva/dakiTxva;

mxolod arsebiTi detalebi unda iqnes dazustebuli;

ilaparakos. ar dasvaT pirdapiri an Camagonebeli kiTxvebi da sityvasityviT CaiwereT
rogorc kiTxvebi, agreTve pasuxebic. yvelaferi, rasac bavSvi ityvis, SesaZloa,
gamoyenebul iqnas, rogorc samxili sasamarTloSi. miRebuli informacia SesaZloa
arasando gaxdes  miRebuli iseTi SekiTxviT, romelic Tavad Seicavs pasuxs an
miRebulia pirdapiri kiTxvebis dasmiT.

rodis unda Semowmdes bavSvis genitaliebi da anusi

situaciebSi is aucilebeli proceduracaa (magaliTad,  SardsawveTi gzis
infeqciis, enkoprezis, abdominaluri tkivilis, meqanikuri dazianebis dros).

sertificirebulma specialistma Caataros (sasurvelia gamocdileba seqsualur
Zaladobis sakiTxebSi), mniSvnelovania kolposkopia

 da kvlevis Sedegebis fotodokumentireba.
mniSvnelovania sqesobrivi gziT gadamdebi infeqciebis testireba - STI testi.

gamokvlevis meTodologia

rodesac arsebobs eWvi Zaladobaze, gamokvlevas atarebs Sesabamisi sertificirebuli 
specialisti. savaldebuloa, gamokvlevis dawyebamde bavSvisa da mSoblisagan/meurvisgan 
Tanxmobis miReba. gamokvlevis Catarebis meTodologia Semdegia:

taluri kvleva. saqalwule apkis kvleva sxva teqnikebis gamoyenebiT xdeba: magaliTad,
folis kaTeteris gamoyenebiT da sxva.

nimuSis asaRebad (sasamarTlo eqspertiza da sqesobrivad gadamdebi daavadebebis
testireba) gamoiyeneba sarke (mwvave dazianebebis arsebobis SemTxvevaSi proqtoskopi
naklebad diskomfortulia);

gafarToeba, SesaZloa, seqsualur Zaladobaze miuTiTebdes, Tumca, diagnozis
dasmis erTaderTi safuZveli ver iqneba.

mniSvnelovania bavSvis stomatologiuri daTvaliereba. yuradReba unda gamaxvildes 
kbilebis arqonaze, travmirebuli kbilebis arsebobaze, agreTve, piris RruSi rbili 
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qsovilebis dazianebaze. wina kbilebis arqona SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze 
oraluri sqesobrivi aqtis formiT. 

enisqveSa areSi sisxldena, SesaZloa, qveda ybis motexilobis Sedegi iyos. sisxlCaqcevebi 
rbil da magar sasaze SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze oraluri sqesobrivi 
aqtis formiT. 

mtkicebulebis Segroveba

mtkicebulebis Segro ebis sakiTxebSi kargad unda iyos gacnobierebuli yvela 
speci liasti, romelic bavSvze Zaladobis sakiTxebs exeba, maT Soris socialuri 
muSaki, miuxedavad imisa, mtkicebulebis Segroveba misi pirdapiri movaleba aris Tu ara.

iyos  Semgrovebeli, pacienti, TariRi, xelmowera da sxva informacia.

(gadamtani, laboratoriis mkvlevari).

SemTxvevidan 24 saaTis ganmavlobaSi;

pirdapiri mtkicebulebiTi mniSvnelobis nimuSebi: 

ucxo sxeuli an sxva organuli nivTierebis narCenebi;
laqa;
sisxli da Sardi narkotikze, alkoholze da sxva nivTierebebi;
anogenitaluri nacxi  spermisa da dnm-s Sesaswavlad.
gaurecxavi tansacmeli, TeTreuli, nebismieri sagani, romelsac, SesaZloa,
SemTxvevasTan kavSiri hqondes;

drois limiti mtkicebulebis mosapoveblad

seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi, yovelTvis aucilebelia sasamarTlo samedicino 
eqspertizis Catareba, Tumca, SedarebiT iSviaTia SemTxvevebi, rodesac msxverplis 
sasamarTlo-samedicino gamokvleva SemTxvevidan ramdenime saaTSi xdeba (dagvianebuli 
gamovlena, gawelili procedurebi da sxva). amitom, kargia, rodesac samedicino gamokvlevas 

adgili spermatozoidi sperma

vagina

anusi

piris Rru

tansacmeli/sawolis
TeTreuli

6 dRe

3 dRe

12–14 saaTi 
garecxvamde

12–18 saaTi

3 saaTi

–
garecxvamde
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atareben kargad momzadebuli specialistebi da arsebobs Sesabamisi teqnikuri garemo. 

seqsualuri ZaladobiT gamowveuli daavadebebis prevencia da marTva

daniSvna  da profilaqtikuri antibiotikebis gamowera sqesobrivi gziT gadamdebi
daavadebebis aRmoCenis SemTxvevaSi;.

gacdena, ugulebelyofa, problemuri urTierToba, ganviTarebaSi CamorCena,
infeqciebi, imunizacia, narkotikebisa da alkoholis Warbi moxmareba);

mSobelTan/mzrunvelTan da bavSvTan erTad. rCevisTvis mimarTeT virusologs da
ganaxorcieleT Sesabamisi gamokvleva da marTva.

6.3. emociuri Zaladoba

socialuri muSakisTvis yvelaze rTuli, albaT, emociuri Zaladobis aRmoCenaa.  
mniSvnelovania fsiqologebis CarTva. emociur Zaladobas xSirad fsiqologiur 
Zaladobasac uwodeben. 

emociuri Zaladoba erT-erTi yvelaze meti zianis momtani  formaa da mas TiTqmis 
yovelTvis  Tan axlavs Zaladobis sxva formebic. is Tavis TavSi moicavs ganuwyvetliv 
kritikas, yvelafris bavSvisTvis dabralebas, damcirebas, daSinebas, dacinvas, izolirebas. 
emociuri Zaladoba ufro metad zogad, gangrZobiT damokidebulebas Seexeba, vidre 
konkretul SemTxvevas.  emociuri Zaladoba mniSvnelovan zians ayenebs bavSvis mentalur 
da fizikur janmrTelobas, aferxebs mis ganviTarebas.

emociuri Zaladobis gamomwvevi mizezi SeiZleba iyos:

Zaladoba ojaxSi.

depresia, sxva fsiqikuri Tu fizikuri problemebi.

simptomebi da niSnebi, romlebic, SesaZloa (magram araa aucilebeli),  miuTiTebdnen emociur 
Zaladobaze:

1. Cvilebi:
kvebasTan dakavSirebuli problemebi, tirili, cudi Zili,  Seferxeba ganviTarebaSi.
advilad gaRizianebadoba, apaTiuroba.
SesaZloa, daaxasiaTon, rogorc “rTuli bavSvi“, “TiTqos Cemi araa“, “ar vuyvarvar“,
“ganebivrebulia“, “msunagia“ da ase Semdeg.

2. skolamdeli bavSvebi: qanqarisebri moZraoba, Tavis dartyma kedelze, iatakze, cudi
xasiaTi, agresiuloba. qcevis tipi apaTiuridan zeaqtiurobamde; Seferxeba
ganviTarebaSi, gansakuTrebiT lingvistur da socialur aspeqtebSi.

3. skolis moswavleebi: Sardis Seukavebloba, sirTuleebi adamianebTan urTerTobaSi,
cudi niSnebi, gacdenebi skolaSi, antisocialuri qceva. SiSi, usiyvarulobisa da
martoobis gancdebi.
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4. mozardebi: depresia, sxeulis dazianeba, narkotikebisa Tu alkoholis Warbi
moxmareba, kvebiTi darRvevebi, dabali TviTSefaseba, agresiuloba da asocialuri
qceva;

damatebiTi niSnebi fizikuri gamokvlevisas

alersianoba, apaTiuroba da ase Semdeg.

destruqciuloba, zedmetad megobruloba da ase Semdeg.

emociuri Zaladobis sami mniSvnelovani faqtori

kvlevam aCvena, rom arsebobs emociuri Zaladobis ganmapirobebeli sami faqtori, romelTac  
saTanado yuradReba unda mieqces:

azartuli TamaSebi, alkoholisa Tu narkotikebis moxmarebasTan da ojaxSi
ZaladobasTan)

TiToeuli maTgani SesaZloa miuTiTebdes emociur Zaladobaze da saWiroebs Seswavlas.

emociuri Zaladobisa da ugulebelyofis kategoriebi

simwvave

emociuri Zaladobis simZimis Sefasebisas mniSvnelovnia mTeli rigi faqtorebis 
gaTvaliswineba, maT Sorisaa bavSvis asaki, Zaladobis xangrZlivoba, sixSire da bavSvis 
fsiqikuri adekvaturoba. gaiTvaliswineT, rom bavSvis didi asaki SeiZleba miuTiTebdes 
mxolod gvian aRmoCenaze da ara Zaladobrivi urTierTobis gvian dawyebaze.

emociuri Zaladobis SemTxvevaSi:

1. yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi, TiToeuli done yuradsaRebia;

2. gansazRvreT Zaladobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia
gaiareT;

3. mimarTeT bavSvTa dacvis samsaxurebs da gauziareT Tqvens xelT arsebuli informa-
cia.
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6.4. ugulebelyofa

nebismieri adamianis, profesionalis, romelsac bavSvTan Sexeba aqvs, pasuxismgeblobaa 
ugulebelyofis Tu sxva arasaTanado mopyrobis aRmoCena da Sesabamisi reagireba. 
socialur muSakis roli Seucvleli da mniSvnelovania bavSvis ugulebelyofis gamovlenasa 
da saTanado daxmarebis aRmoCenaSi.

6.4.1. ugulebelyofis formebi:

1. bavSvis fizikuri saWiroebebis ugulebelyofa (kveba, higiena, Cacma);

2. bavSvis samedicino saWiroebebis ugulebelyofa;

3. bavSvis sasicocxlo pirobebis ugulebelyofa (uyuradRebod datoveba, usafrTxoebis 
ugulebelyofa);

4. bavSvis inteleqtualuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad: bavSvi ver iRebs
saTanado ganaTlebas);

5. bavSvis socialuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad, bavSvs ar eZleva
TanatolebTan urTierTobis saSualeba).

rogorc wesi, ugulebelyofa qronikulia, Tumca is SeiZleba epizoduric iyos. amgvari 
SemTxvevebi xSiradaa dakavSirebuli  ojaxSi momxdar moulodnel cvlilebebTan Tu 
sirTuleebTan, magaliTad rogoricaa ganSoreba, depresia Tu sxva. mniSvnelovania imis 
gaTvalisiwineba, rom SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi gansakuTrebiT advilad 
SeiZleba gaxdnen ugulebelyofis msxverplni. rogorc wesi, ugulebelyofa siRaribesTanaa 
dakavSirebuli, Tumca mas SeiZleba SeZlebul ojaxebSic wavawydeT. 

6.4.2. ugulebelyofis niSnebi:

1. xSiri travmebi;.

2. acrebisadmi araTanmimdevruli damokidebuleba (argamocxadeba, xSiri dagvianeba da
ase Semdeg);

3. uyuradRebod datovebuli janmrTelobis problemebi;

4. zrunvis nakleboba (magaliTad, amindis Seusabamo Cacmuloba, dasvrili tansacmeli,
suni, daubaneli da sxva).

ugulebelyofili bavSvebi SesaZloa:

iyvnen arajansaR kvebiT reJimSi - maTi dieta iyos nakluli, an daubalansebeli;

iyvnen gadaxurebuli an civebi - SeamowmeT xelebi/fexebi sicivisgan miyenebul
dazianebebze, an, SesaZloa, bavSvebi amindis Sesabamisad ar iyvnen Cacmulebi

iyvnen uyuradRebobisagan fizikurad dazaralebulni - bavSvs Tavs daesxnen, avariaSi
moxvda, moiwamla;

iyvnen ganviTarebaSi Seferxebulni da iyvnen swavlaSi CamorCenilebi;

gamoirCeodnen rTuli an problematuri qceviT.

qronikuli daavadebebis da   bavSvebi gansakuTrebuli 
riskis qveS arian. es riski dakavSirebulia cud sacxovrebel pirobebTan, cud 
samedicino pirobebTan, ojaxur garemosTan da sazogadoebis damokidebulebasTan. bavSvis 
aRzrdasa da 
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zrunvasTan dakavSirebul sakiTxebs ver umklavdebian mSoblebi/mzrunvelebi, romelTac 
Tavad aqvT sxvadasxva saxis problemebi:

Zaladoba ojaxSi;

;

narkotikebisa da alkoholis moxmareba;

qronikuli daavadeba;

SemecnebiTi problemebi (disleqsia, diskalkulia);

fsiqikuri problemebi;

umuSevroba da siRaribe;

usaxlkaroba;

axalgazrda, martoxela mSobeli.

6.4.3. ugulebelyofis SemTxvevebis gamovlena

a). istoria

SeafaseT mSoblis codna - darwmundiT, rom mSobels/mzrunvels esmis Tu ras
niSnavs bavSvis janmrTeloba, ganviTareba da  saWiroebebi;.

ojaxuri da socialuri garemo – daadgineT, ra tipis resursebi (fuladi Tu sxva)
aqvs mSobels/mzrunvels da ra raodenobiT xmardeba bavSvs. SeafaseT mSoblebis
pirovnuli, socialuri, finansuri resursebi, janmrTeloba, mxardamWerTa qseli
(formaluri da araformaluri) da maTi xelmisawvdomoba bavSvisTvis: fizikurad
da emociurad;

bavSvisadmi damokidebuleba - ganixileT  arsebuli urTierTobebi,  yuradReba
miaqcieT ojaxis wevrebisa da bavSvis urTierTobas, iyo Tu ara bavSvi dagegmili/
sasurveli, ojaxis wevrebis damokidebulebas ojaxis sxva bavSvebTan, aris Tu ara
bavSvi sasurveli sqesis. xom ar aris bavSvi ugulebelyofis riskis qveS (qronikuli
daavadeba, SezRuduli SesaZleblobebi)?

b). bavSvis janmrTeloba - SeiswavleT bavSvis janmrTeloba, ganviTarebis done, qceva, 
janmrTelobis Zveli problemebi, ubeduri SemTxvevebi da ase Semdeg.

mSoblis problematika - narkomoxmareba, azartuli TamaSebi da sxva;

ganixileT, aqvs  Tu ara mSobels/mzrunvels unari, motivacia da SesaZlebloba
daakmayofilos bavSvis saWiroebebi.

g). gamokvleva

Sexvedris ganmavlobaSi daakvirdiT bavSvisa da mSoblis/mzrunvelis urTierTobas;

mSobeli/mzrunveli:

iCens Tu ara yuradRebas bavSvisadmi? rogor akontrolebs?
rogori urTierToba aqvs bavSvTan?
aris Tu ara fokusirebuli bavSvze da icis bavSvis saWiroebebi?
Tavisi interesebi ufro mniSvnelovania misTvis, vidre bavSvis?

bavSvi:
daakvirdiT, rogori damokidebuleba aqvs bavSvs didebTan, da-ZmasTan. daakvirdiT
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bavSvis qcevas;

daakvirdiT bavSvis ganviTarebis dones (lingvisturi, socialuri, motoruli) da
fizikur kondiciebs (WuWyiani frCxilebi, gamonayari, mouvleli kani da ase Semdeg);

daakvirdiT anemiis (rkinis deficiti) niSnebs - mag. fermkrTali kani;

daakvirdiT, Seesabameba Tu ara garemo bavSvis saWiroebebs

d). Semdgomi nabijebi

yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi;

gansazRvreT mdgomareobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia 
gaiareT;

SeimuSaveT intervenciis gegma.

6.5. gamogonili da Cagonebuli daavadebebi

(miunhauzenis sindromi)

miunhauzenis sindromi Zaladobis formaa da ara daavadeba.  es sindromi ar gamoricxavs 
sxva tipis Zaladobis arsebobas. miunhauzenis sindromis gamomwvevi mizezi, rogorc wesi, 
mSobeli an mzrunvelia, romelsac aqvs fsiqikuri problemebi da eZebs daavadebas sxva 
adamianSi. ZiriTadad, es sxva adamiani bavSvia. 

xSirad mSoblis an mzrunvelis mizani yuradRebis mipyrobaa. miunhauzenis sindromi 
SeiZleba sxvadasxvagvarad gamovlindes da mZime Sedegebamde mivides, rogoricaa bavSvis 
ganzrax mowamvla, daxrCoba da sxva.

6.5.1. gamovlineba

warmoSoba);

wyvets xvelebas);

substancia - metadoni, marili).

Tqven winaSe SeiZleba miunhauzenis sindromi iyos, roca:
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zrunvasTan dakavSirebul sakiTxebs ver umklavdebian mSoblebi/mzrunvelebi, romelTac 
Tavad aqvT sxvadasxva saxis problemebi:

Zaladoba ojaxSi;

;

narkotikebisa da alkoholis moxmareba;

qronikuli daavadeba;

SemecnebiTi problemebi (disleqsia, diskalkulia);

fsiqikuri problemebi;

umuSevroba da siRaribe;

usaxlkaroba;

axalgazrda, martoxela mSobeli.

6.4.3. ugulebelyofis SemTxvevebis gamovlena

a). istoria

SeafaseT mSoblis codna - darwmundiT, rom mSobels/mzrunvels esmis Tu ras
niSnavs bavSvis janmrTeloba, ganviTareba da  saWiroebebi;.

ojaxuri da socialuri garemo – daadgineT, ra tipis resursebi (fuladi Tu sxva)
aqvs mSobels/mzrunvels da ra raodenobiT xmardeba bavSvs. SeafaseT mSoblebis
pirovnuli, socialuri, finansuri resursebi, janmrTeloba, mxardamWerTa qseli
(formaluri da araformaluri) da maTi xelmisawvdomoba bavSvisTvis: fizikurad
da emociurad;

bavSvisadmi damokidebuleba - ganixileT  arsebuli urTierTobebi,  yuradReba
miaqcieT ojaxis wevrebisa da bavSvis urTierTobas, iyo Tu ara bavSvi dagegmili/
sasurveli, ojaxis wevrebis damokidebulebas ojaxis sxva bavSvebTan, aris Tu ara
bavSvi sasurveli sqesis. xom ar aris bavSvi ugulebelyofis riskis qveS (qronikuli
daavadeba, SezRuduli SesaZleblobebi)?

b). bavSvis janmrTeloba - SeiswavleT bavSvis janmrTeloba, ganviTarebis done, qceva, 
janmrTelobis Zveli problemebi, ubeduri SemTxvevebi da ase Semdeg.

mSoblis problematika - narkomoxmareba, azartuli TamaSebi da sxva;

ganixileT, aqvs  Tu ara mSobels/mzrunvels unari, motivacia da SesaZlebloba
daakmayofilos bavSvis saWiroebebi.

g). gamokvleva

Sexvedris ganmavlobaSi daakvirdiT bavSvisa da mSoblis/mzrunvelis urTierTobas;

mSobeli/mzrunveli:

iCens Tu ara yuradRebas bavSvisadmi? rogor akontrolebs?
rogori urTierToba aqvs bavSvTan?
aris Tu ara fokusirebuli bavSvze da icis bavSvis saWiroebebi?
Tavisi interesebi ufro mniSvnelovania misTvis, vidre bavSvis?

bavSvi:
daakvirdiT, rogori damokidebuleba aqvs bavSvs didebTan, da-ZmasTan. daakvirdiT
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ZiriTadad, miunhauzenis sindromze eWvi pediatrs ebadeba. miunhauzenis sindromis 
gamovlena socialur muSakebsac SeuZliaT. swored amitomaa bavSvisa da ojaxis istoriis 
detaluri Seswavla mniSvnelovani. am formis Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia 
monayolis qronologiurad dalageba da Segrovebuli informaciis detaluri analizi.

6.5.2. reagireba 

specialistTa rolebi:

unda ga analizon xelT arsebuli informacia mSoblebis Sesaxeb da 
Seecadon, rom pirvel adgilze bavSvis usafrTxoeba daayenon da ara 
mSoblebisadmi piradi damokidebuleba;

Cagonebuli daavadebebis gamovlenaSi - aris Tu ara esa Tu is janmrTelobis
problema, Tu mogonili an gamowveulia sxva qmedebebiT;

Sesafaseblad;

gamogonil-Cagonebul daavadebebze reagirebis mTavari principia bavSvis usafrTxoebis 
uzrunvelyofa:

qmedebiT bavSvi, SesaZloa, safrTxis qveS aRmoCndes. yvela faqtori gaiTvaliswineT
da mxolod amis Semdeg ganixileT Seqmnili situacia mSoblebTan. gaxsovdeT, bavSvis
usafrTxoeba mTavaria;

sindromis dadasturebas, Tu fiqrobT, rom bavSvis sicocxles da keTildReobas
safrTxe emuqreba;

iyos eWviT, rom bavSvis keTildReoba safrTxeSia da ara imiT, rom miunhauzenis
sindromi dadasturda;

arsebobas.
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Tavi 7. 

bavSvze seqsualuri Zaladobis ZiriTadi sakiTxebi

7.1. ra aris seqsualuri Zaladoba bavSvze? 

bavSvis gamoyeneba seqsualuri moTxovnilebebis dasakmayofileblad da/an gamorCenis 
mizniT, rac moicavs: seqsualuri metyvelebiT Tu SeniSvnebiT devnas, seqsualur garyvnas, 
erotiul alerss, bavSvisTvis pornografiuli suraTebis gadaRebas, seqsualuri Sinaarsis 
filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis daTvalierebis nebarTvas an xelSewyobas,  
gaupatiurebas an gaupatiurebis mcdelobas, sasqeso organoebis demonstrirebas, Ria 
saubrebs seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis gaRviZebis mizniT, sisxlis 
aRrevas (incesti), sxeuliT vaWrobis iZulebas da sxva.

bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba qmedebaTa farTo speqtrs moicavs. seqsualuri 
Zaladobis SemTxvevaSi mniSvneloba ara aqvs imas, bavSvis TanxmobiT moxda es Tu ara. 
mozrdils, jer erTi, iolad SeuZlia bavSvze zegavlenis moxdena, da meore, bavSvs ar 
SeuZlia am qmedebaTa mniSvnelobis gageba, maTi Sefaseba. garda amisa, moZalade Tavisi 
miznis misaRwevad xSirad mimarTavs muqaras an SantaJs. bavSvisTvis yvelaze mZime 
fsiqologiuri travmaa. 

seqsualuri Zaladoba SeiZleba moxdes ojaxs gareT an ojaxSi.  Zaladobis msxverpli 
SeiZleba gaxdes nebismieri asakis bavSvi, rogorc gogona, aseve biWi. xSir SemTxvevebSi  
ojaxs gareT seqsualuri Zaladoba gaupatiurebis saxiT xdeba, fizikuri TavdasxmiTa 
da muqariT. amgvari Zaladobis msxverpli umetesad mozardebi arian. ojaxSi seqsualur 
Zaladobas qronikuli xasiaTi aqvs, zogjer wlebis manZilze grZeldeba, bavSvis CaTreva 
am qmedebebSi TandaTanobiT xdeba, msxverpli ufro mcire asakisaa, vidre ojaxs gareT 
Zaladobis SemTxvevaSi. 

7.2.  mcdari warmodgenebi da faqtebi bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

mcdari warmodgenebi: bavSvebi tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba seqsualuri 
Zaladoba.

faqtebi: bavSvebi iSviaTad tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba Zaladoba. 
ufro piriqiT, maT SeiZleba Seamciron Zaladobis buneba da xarisxi, radgan eSiniaT 
moZaladisa da agreTve SiSoben, rom maT ver gaugeben an daadanaSauleben. 

mcdari warmodgenebi:  bavSvebi TviTon arian macduneblebi mozrdilisa da bavSvis 
seqsualur urTierTobebSi.

faqtebi: bavSvebs, iseve rogorc yvela sxva cocxal arsebas, axasiaTebT seqsualuri 
gancdebi, magram maT jer ar aqvT codna da gamocdileba imisaTvis, rom TanatolTa wris 
gareT seqsualuri gamocdilebis inicireba moaxdinon. mozrdil adamianebs aqvT aseTi 
codna da gamocdileba. isini acnobiereben, rom seqsualuri qmedebebiT eqspluatacias 
uweven da zians ayeneben bavSvs.

mcdari warmodgenebi:  bavSvis mimarT seqsualur Zaladobas umeteswilad bavSvisTvis 
ucxo, ucnobi adamianebi axorcieleben.

faqtebi:  xSir SemTxvevaSi (SemTxvevaTa 75-90%) bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
axorcieleben adamianebi, romlebsac bavSvebi kargad icnoben da romlebsac endobian. 
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ZiriTadad, miunhauzenis sindromze eWvi pediatrs ebadeba. miunhauzenis sindromis 
gamovlena socialur muSakebsac SeuZliaT. swored amitomaa bavSvisa da ojaxis istoriis 
detaluri Seswavla mniSvnelovani. am formis Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia 
monayolis qronologiurad dalageba da Segrovebuli informaciis detaluri analizi.

6.5.2. reagireba 

specialistTa rolebi:

unda ga analizon xelT arsebuli informacia mSoblebis Sesaxeb da 
Seecadon, rom pirvel adgilze bavSvis usafrTxoeba daayenon da ara 
mSoblebisadmi piradi damokidebuleba;

Cagonebuli daavadebebis gamovlenaSi - aris Tu ara esa Tu is janmrTelobis
problema, Tu mogonili an gamowveulia sxva qmedebebiT;

Sesafaseblad;

gamogonil-Cagonebul daavadebebze reagirebis mTavari principia bavSvis usafrTxoebis 
uzrunvelyofa:

qmedebiT bavSvi, SesaZloa, safrTxis qveS aRmoCndes. yvela faqtori gaiTvaliswineT
da mxolod amis Semdeg ganixileT Seqmnili situacia mSoblebTan. gaxsovdeT, bavSvis
usafrTxoeba mTavaria;

sindromis dadasturebas, Tu fiqrobT, rom bavSvis sicocxles da keTildReobas
safrTxe emuqreba;

iyos eWviT, rom bavSvis keTildReoba safrTxeSia da ara imiT, rom miunhauzenis
sindromi dadasturda;

arsebobas.
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mcdari warmodgenebi:   seqsualuri Zaladoba mxolod erTxel xdeba.

faqtebi:  xSirad bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba xangrZlivad mimdinare procesia, 
romlis drosac moZalade sargeblobs bavSvTan damyarebuli axlo urTierTobiT, bavSvis 
ndobiT. xSirad uSualod seqsualur qmedebebSi bavSvis CarTvas win uswrebs seqsualuri 
elferis xangrZlivi “mosamzadebeli” periodi.

mcdari warmodgenebi:  seqsualuri Zaladoba iwyeba pubertatul (mozardobis) asakSi.
 seqsualuri Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes, roca bavSvi jer kidev Cvilobis 

asakSia. skolamdeli asakis bavSvebi iTvlebian maRali riskis jgufad. yvelaze xSirad 
Zaladobas ganicdian 6-dan 11 wlamde asakis bavSvebi.

mcdari warmodgenebi:  bavSvs azianebs mxolod sqesobrivi aqti.

faqtebi: bavSvisTvis matravmirebelia seqsualuri Zaladobis nebismieri forma. seqsualuri 
ZaladobiT miyenebuli ziani emociuri bunebisaa da momdinareobs imedgacruebis, Ralatis, 
izolaciis, sircxvilis, SfoTvis da bavSvobis dakargvis gancdebidan, romlebsac bavSvi 
grZnobs da mas mozrdil cxovrebaSic gahyveba.

7.3. bavSvis bunebrivi da problemuri seqsualuri qcevebi

aucilebelia, calke ganvixiloT bavSvebis seqsualuri TamaSebis mniSvneloba SesaZlo 
seqsualuri Zaladobis SefasebiT. rodesac patara bavSvebi seqsualurad iqcevian, zogjer 
Znelia ganvasxvavoT bunebrivi da jansaRi qceva iseTi qcevisagan, romelic saxifaTo 
signals warmoadgens da bavSvis mier gancdili qaosis Sesaxeb gvamcnobs. amitom bavSvebTan 
momuSave profesionalebs unda SeeZloT  erTmaneTisgan ganasxvavon bavSvis bunebrivi da 
problemuri seqsualuri qcevebi. 

bunebrivi da jansaRi seqsualuri qceva - es aris gamokvlevaze, informaciis Segrovebaze 
mimarTuli qceva. esaa qceva, roca bavSvebi ikvleven erTmaneTis sxeulebs, aTvaliereben, 
exebian (magaliTad, eqimobanas TamaSisas), an ikvleven, ecnobian sqesis rolebsa da qcevebs 
(mag., saxlobanas TamaSisas). 

7.3.1. bunebrivi da jansaRi seqsualuri qcevis niSnebi:

ganviTarebis donis mqone bavSvebi.

atareben erTad (isini SeiZleba iyvnen megobrebi, Zmebi, debi), erTad TamaSoben
sxvadasxva TamaSebs da axorcieleben sxvadasxva gamokvlevebs, maT Soris sqesisac;

ara erTaderTi variantia. amasTan, SezRudulia droSi.

sircxvilsa da Sewuxebas.

seqsualur qmedebebs wyveten. es imitom xdeba, rom bunebrivi, jansaRi seqsualuri
qcevisas travmis gaTamaSeba ar xdeba.

axsnas, ras da ratom akeTebda (mag., “eqimobanas” vTamaSobT”).
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7.3.2. seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis qceviTi niSnebi

zogadad, seqsualuri Zaladoba uSualod arRvevs “sxeulis sazRvrebs”. amitom misi 
Sedegebi „sxeulis qcevaSi“ Cans. zogierTi bavSvi sakuTar sxeuls gansakuTrebulad malavs 
da nebismier kontaqts gaurbis. zogi piriqiT, sakuTari sxeulis demonstrirebas Riad 
cdilobs da yvelas „sTavazobs“ sakuTar sxeuls, sxeulis normalur sazRvrebs kargavs, 
fizikuri siaxlovisa da distanciis socialurad miRebuli normebis aTviseba ar SeuZlia. 
bavSvebi da mozardebi seqsualur Zaladobaze reaqcias sxvadasxva asakSi sxvadasxvagvarad 
avlenen.

bavSvebi 3 wlamde:  SiSebi, grZnobebis qaosi, Zilis darRveva, madis dakargva, ucxo 
adamianebis mimarT SiSi, seqsualuri TamaSebi.

skolamdelebi:  SfoTva, grZnobebis qaosi, braleuloba, sircxvili, zizRi, umweoba, 
sakuTari ”gafuWebulobis” gancda; qcevis darRvevebi - regresi, agresia, masturbacia, 
gaucxoeba, seqsualuri TamaSebi.

umcrosi saskolo asakis bavSvebi: ufrosebis mimarT winaaRmdegobrivi grZnobebi, 
ojaxuri rolebis gansazRvris sirTuleebi, SiSi, sircxvilis, zizRis grZnobebi, sakuTari 
”gafuWebulobis” SegrZneba, samyaros mimarT undobloba; qcevaSi SeiniSneba ganmartoeba, 
agresia, dumili an moulodneli alaparakeba, Zilis darRveva, ”binZuri sxeulis” SegrZneba, 
seqsualuri qcevebi sxva bavSvebTan. 

mozardebi: depresiuli mdgomareoba, danakargis gancda; qcevaSi - izolacia, sxva bavSvebiT 
manipulireba seqsualuri siamovnebis miRebis mizniT, winaaRmdegobrivi qceva.

bavSvis  qcevebi,  romelebic, SesaZloa, Zaladobaze miuTiTebdnen

mozardis sarisko qcevebi
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mcdari warmodgenebi:   seqsualuri Zaladoba mxolod erTxel xdeba.

faqtebi:  xSirad bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba xangrZlivad mimdinare procesia, 
romlis drosac moZalade sargeblobs bavSvTan damyarebuli axlo urTierTobiT, bavSvis 
ndobiT. xSirad uSualod seqsualur qmedebebSi bavSvis CarTvas win uswrebs seqsualuri 
elferis xangrZlivi “mosamzadebeli” periodi.

mcdari warmodgenebi:  seqsualuri Zaladoba iwyeba pubertatul (mozardobis) asakSi.
 seqsualuri Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes, roca bavSvi jer kidev Cvilobis 

asakSia. skolamdeli asakis bavSvebi iTvlebian maRali riskis jgufad. yvelaze xSirad 
Zaladobas ganicdian 6-dan 11 wlamde asakis bavSvebi.

mcdari warmodgenebi:  bavSvs azianebs mxolod sqesobrivi aqti.

faqtebi: bavSvisTvis matravmirebelia seqsualuri Zaladobis nebismieri forma. seqsualuri 
ZaladobiT miyenebuli ziani emociuri bunebisaa da momdinareobs imedgacruebis, Ralatis, 
izolaciis, sircxvilis, SfoTvis da bavSvobis dakargvis gancdebidan, romlebsac bavSvi 
grZnobs da mas mozrdil cxovrebaSic gahyveba.

7.3. bavSvis bunebrivi da problemuri seqsualuri qcevebi

aucilebelia, calke ganvixiloT bavSvebis seqsualuri TamaSebis mniSvneloba SesaZlo 
seqsualuri Zaladobis SefasebiT. rodesac patara bavSvebi seqsualurad iqcevian, zogjer 
Znelia ganvasxvavoT bunebrivi da jansaRi qceva iseTi qcevisagan, romelic saxifaTo 
signals warmoadgens da bavSvis mier gancdili qaosis Sesaxeb gvamcnobs. amitom bavSvebTan 
momuSave profesionalebs unda SeeZloT  erTmaneTisgan ganasxvavon bavSvis bunebrivi da 
problemuri seqsualuri qcevebi. 

bunebrivi da jansaRi seqsualuri qceva - es aris gamokvlevaze, informaciis Segrovebaze 
mimarTuli qceva. esaa qceva, roca bavSvebi ikvleven erTmaneTis sxeulebs, aTvaliereben, 
exebian (magaliTad, eqimobanas TamaSisas), an ikvleven, ecnobian sqesis rolebsa da qcevebs 
(mag., saxlobanas TamaSisas). 

7.3.1. bunebrivi da jansaRi seqsualuri qcevis niSnebi:

ganviTarebis donis mqone bavSvebi.

atareben erTad (isini SeiZleba iyvnen megobrebi, Zmebi, debi), erTad TamaSoben
sxvadasxva TamaSebs da axorcieleben sxvadasxva gamokvlevebs, maT Soris sqesisac;

ara erTaderTi variantia. amasTan, SezRudulia droSi.

sircxvilsa da Sewuxebas.

seqsualur qmedebebs wyveten. es imitom xdeba, rom bunebrivi, jansaRi seqsualuri
qcevisas travmis gaTamaSeba ar xdeba.

axsnas, ras da ratom akeTebda (mag., “eqimobanas” vTamaSobT”).
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7.3.3. ras ganicdis seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi?

bavSvs mozrdilis fizikur upiratesobasTan gamklaveba, ZaladobisTvis winaaRmdegobis 
gaweva da movlenaTa SeCereba ar SeuZlia, radgan Zalaufleba moZaladis xelSia. xSirad 
bavSvi maSinac ar ewinaaRmdegeba moZalades, roca saamisod saWiro pirobebi arsebobs 
(magaliTad, sxva adamianebis siaxlove, gaqcevis saSualeba).

es xSirad momdinareobs e.w. ”kargi aRzrdisgan” - bavSvebs aswavlian, rom  ufrosebs, 
gansakuTrebiT pativsacem, avtoritetis mqone adamianebs (maswavlebeli, biZia da sxva) 
”yvelaferi daujeron”.

bavSvi Tavs idanaSaulebs momxdaris gamo da mkacri sasjelis SiSiT, iZulebulia  dadumdes. 
bavSvSi danaSaulis grZnobis gamowvevas xSirad moZalade Tavad cdilobs. is Caagonebs 
bavSvs, rom momxdaris Tanamonawilea. gogonas, magaliTad, SeiZleba uTxran, rom man 
TviTon “gamoiwvia” mTeli es situacia, xolo momxdari - “Cveni patara saidumloa” da a. S. 
situacia gansakuTrebiT dramatulia, roca moZalade aris mama, romelic bavSvs imis 
warmodgeniT aSinebs, Tu ra SeiZleba moxdes, “es rom dedam gaigos”.

danaSaulis Zlieri grZnoba SeiZleba gamoiwvios kontaqtis dros gancdilma siamovnebam. 
bavSvi, romelsac ar aqvs codna fiziologiis ZiriTadi principebis Sesaxeb, ver acnobierebs, 
rom mgrZnobiare zonebis gaRizianebaze sxeulis reaqcia ZiriTadad avtomaturia, da is 
Tavs momxdaris gamo mTavar damnaSaved miiCnevs. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi, maT Soris yvelaze patarebic, sinamdvileSi 
ver xvdebian, ra xdeba realurad, rcxveniaT amis Sesaxeb moyola. TandaTan, roca bavSvi 
izrdeba, is naTlad acnobierebs, - rac mis mimarT xorcieldeboda - danaSaulia. amasTan, 
is xvdeba: moZaladis ”mxilebam” SeiZleba mTel ojaxs Seuqmnas safrTxe da sruliad 
gauTvaliswinebeli Sedegebi gamoiwvios. 

aris sxva mizezebic, rac bavSvs morCilebas da simarTlis damalvas aiZulebs,  magaliTad, 
SiSi, rom ar daujereben da TviTon mas dasjian. zogjer bavSvi fiqrobs, rom garemomcvelebma 
isedac yvelaferi ician. xSirad bavSvi icavs moZalades, eSinia, rom mas daapatimreben, 
gansakuTrebiT maSin, rodesac moZalade bavSvis axlobeli adamiania. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi sxvdasxva etapebs gadian:

xelSia;

situacias;

magram misi ar sjeraT; xSirad aRiareba SemTxveviT xdeba: an moZalade midis da
bavSvi Tavs usafrTxod grZnobs, an iniciatorebad bavSvis megobris mSoblebi
gvevlinebian;

uaryofs Tavisive naTqvams.

seqsualuri Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi! gaiTvaliswineT: 
yvelaferi, rasac bavSvi momxdarTan dakavSirebiT ganicdis da gamoxatavs, - misi sulisa 
da sxeulis normaluri reaqciaa gansakuTrebulad mZime fsiqologiuri travmis pasuxad. 
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aRsaniSnavia, rom seqsualuri sakiTxebisadmi bavSvebis interesi araerTmniSvnelovani 
movlenaa da gansakuTrebuli sifrTxile unda gamoviCinoT rogorc amgvari qcevis 
Sefasebisas, ise bavSvTan am sakiTxze saubrisas. seqsualuri Zaladobis msxverpl bavSvTagan 
yvelas rodi axasiaTebs yvela mocemuli niSani; zogierTi bavSvi qcevis mxolod erTi an 
ramdenime tipis demonstrirebas axdens. erTi calke aRebuli niSani ar aris sakmarisi 
imisaTvis, rom gavakeToT daskvna seqsualuri Zaladobis Sesaxeb.

7.4. bavSvze moZalade mozrdilis qceva

pirebi, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur danaSauls sCadian, sazogadoebis yvela 
fenaSi arseboben. isini SeiZleba aRmoCndnen  saqmianobis nebismier sferoSi da nebismier 
qveyanaSi. isini SeiZleba iyvnen hetero - da homoseqsualebi, da miuxedavad imisa, rom maTi 
umetesoba mamakacia, arian aseve qalebic, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
sCadian.

marTalia, aseT adamianebs, Cveulebriv, „pedofilebs“ uwodeben, es mTlad swori araa: 
termini „pedofili“ exeba adamians, romelic seqsualur ltolvas ganicdis sqesobrivad 
moumwifebeli bavSvis mimarT.  Tumca, bevri pedofili ar axorcielebs Tavisi fantaziebis 
realizebas bavSvTan seqsualur urTierTobebSi. aucilebeli araa, rom adamiani, romelic 
seqsualur Zaladobas anxorcielebs bavSvze,  pedofili iyos. SesaZlebelia, mas bavSvTan 
seqsi mxolod imitom aqvs, rom amis SesaZlebloba arsebobs. amitom, bavSvTan seqsualur 
urTierTobaSi myofi adamianis asaRwerad ufro zusti da Sesatyvisi iqneba termini: 
„bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni piri“.

bavSvTan seqsualuri kontaqtis damyarebas cdiloben pedofilebi, anu seqsualuri 
gadaxrebis mqone pirebi. moZaladeTa Soris arian axalgazrdebi, romlebsac ar SeswevT 
srulyofili seqsualuri kontaqtis unari. arian moxucebic, izolirebuli, martoxela 
adamianebi, romlebsac normaluri sqesobrivi aqtivobisTvis pirobebi ar aqvT. arian 
asocialuri pirovnebebic, romlebsac zrdasrul adamianebTan maTTvis damakmayofilebeli 
urTierTobebis damyareba ar SeuZliaT. moZaladeTa Soris is adamianebic arian, romlebic 
bavSvobaSi TviTon iyvnen seqsualuri Zaladobis msxverpli.

moZalade SeiZleba iyos (Tumca, aucilebeli araa) adamiani, romelic mTlianad an 
nawilobriv Seesabameba Semdeg kriteriumebs:

ZaladobasTan iyos dakavSirebuli;

bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni pirebi SeiZleba or jgufad daiyos: 
„SemTxveviTi“/situaciuri (situational) da „preferenciuli“/upiratesobis mimcemi 
(preferential). „SemTxveviT“ pirebs bavSvebis mimarT Camoyalibebuli seqsualuri interesi ar 
gaaCniaT. isini bavSvebTan seqsualur urTierTobebSi imitom Sedian, rom amis SesaZlebloba 
eZlevaT. aseTi adamianebi bavSvebze imitom Zaladoben, rom  xvdebian situaciaSi, rodesac 
bavSvi maTTvis advilad xelmisawvdomia. 
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7.3.3. ras ganicdis seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi?

bavSvs mozrdilis fizikur upiratesobasTan gamklaveba, ZaladobisTvis winaaRmdegobis 
gaweva da movlenaTa SeCereba ar SeuZlia, radgan Zalaufleba moZaladis xelSia. xSirad 
bavSvi maSinac ar ewinaaRmdegeba moZalades, roca saamisod saWiro pirobebi arsebobs 
(magaliTad, sxva adamianebis siaxlove, gaqcevis saSualeba).

es xSirad momdinareobs e.w. ”kargi aRzrdisgan” - bavSvebs aswavlian, rom  ufrosebs, 
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”yvelaferi daujeron”.
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bavSvSi danaSaulis grZnobis gamowvevas xSirad moZalade Tavad cdilobs. is Caagonebs 
bavSvs, rom momxdaris Tanamonawilea. gogonas, magaliTad, SeiZleba uTxran, rom man 
TviTon “gamoiwvia” mTeli es situacia, xolo momxdari - “Cveni patara saidumloa” da a. S. 
situacia gansakuTrebiT dramatulia, roca moZalade aris mama, romelic bavSvs imis 
warmodgeniT aSinebs, Tu ra SeiZleba moxdes, “es rom dedam gaigos”.

danaSaulis Zlieri grZnoba SeiZleba gamoiwvios kontaqtis dros gancdilma siamovnebam. 
bavSvi, romelsac ar aqvs codna fiziologiis ZiriTadi principebis Sesaxeb, ver acnobierebs, 
rom mgrZnobiare zonebis gaRizianebaze sxeulis reaqcia ZiriTadad avtomaturia, da is 
Tavs momxdaris gamo mTavar damnaSaved miiCnevs. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi, maT Soris yvelaze patarebic, sinamdvileSi 
ver xvdebian, ra xdeba realurad, rcxveniaT amis Sesaxeb moyola. TandaTan, roca bavSvi 
izrdeba, is naTlad acnobierebs, - rac mis mimarT xorcieldeboda - danaSaulia. amasTan, 
is xvdeba: moZaladis ”mxilebam” SeiZleba mTel ojaxs Seuqmnas safrTxe da sruliad 
gauTvaliswinebeli Sedegebi gamoiwvios. 

aris sxva mizezebic, rac bavSvs morCilebas da simarTlis damalvas aiZulebs,  magaliTad, 
SiSi, rom ar daujereben da TviTon mas dasjian. zogjer bavSvi fiqrobs, rom garemomcvelebma 
isedac yvelaferi ician. xSirad bavSvi icavs moZalades, eSinia, rom mas daapatimreben, 
gansakuTrebiT maSin, rodesac moZalade bavSvis axlobeli adamiania. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi sxvdasxva etapebs gadian:

xelSia;

situacias;

magram misi ar sjeraT; xSirad aRiareba SemTxveviT xdeba: an moZalade midis da
bavSvi Tavs usafrTxod grZnobs, an iniciatorebad bavSvis megobris mSoblebi
gvevlinebian;

uaryofs Tavisive naTqvams.

seqsualuri Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi! gaiTvaliswineT: 
yvelaferi, rasac bavSvi momxdarTan dakavSirebiT ganicdis da gamoxatavs, - misi sulisa 
da sxeulis normaluri reaqciaa gansakuTrebulad mZime fsiqologiuri travmis pasuxad. 
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„preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirebs ukve Camoyalibebuli damokidebuleba aqvT 
seqsualur urTierTobebSi bavSvebisTvis upiratesobis miniWebis TvalsazrisiT. isini arc 
ise mravalricxovanni arian, rogorc „SemTxveviTebi“, magram potenciurad bavSvebis ufro 
meti raodenobisTvis SeuZliaT zianis motana, radgan es  maT survils da ganzraxvas 
warmoadgens. aseT „preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirTa Soris SeiZleba gamoiyos 
sami ZiriTadi qceviTi jgufi:

(Seducers) bavSvis misazidad iyeneben mijaWvulobis gamoxatvas,
yuradRebas an saCuqrebs. ZaladobisTvis samzadisSi, xSirad isini bevr dros
axarjaven  TavianT msxverplze „zrunvas“. maT SeiZleba gamoiyenon muqara, SantaJi
da fizikuri Zaladoba, raTa Tavidan aicilon gamJRavneba, mxileba;

(Introverted) pirebi aseve bavSvebs aniWeben upiratesobas, magram
isini moklebulni arian „macdunebelTa“ unars, garkveuli urTierTdamokidebuleba
Camoayalibon bavSvebTan. maT minimumamde dahyavT msxverplebTan verbaluri
kontaqti da seqsualuri urTierTobebis damyarebas ucnob an Zalian patara
bavSvebTan cdiloben;

(sadistic
offenders), romlebsac seqsualurad ainteresebT bavSvebi, magram, amave dros,
seqsualur siamovnebas iReben  msxverplisTvis tkivilis miyenebiT. moZaladeTa
swored am tipisTvis aris damaxasiaTebeli Zalis gamoyeneba bavSvis dauflebis
mizniT, agreTve msxverplis gataceba da mkvlelobac ki.

moZalade xSirad sxvaTagan arafriT gamoirCeva. xSirad moZalade iseTi adamiania, romelic 
garemomcvelTa wreSi kargi reputaciiT sargeblobs da araviTar eWvs ar iwvevs. moZalade 
SeiZleba iyos qalic da mamakacic, bavSvic da mozrdilic.

umetesad moZalade bavSvisTvis kargad nacnobi  adamiania, romelsac is endoba. 

moZalade, rogorc wesi, bavSvs seqsualur qmedebebSi Tanamonawileobisaken ubiZgebs 
saCuqrebis daxmarebiT, gansakuTrebiT alersiani da yuradRebiani qceviT. Semdeg 
is motyuebis, daSinebis, SantaJis, mosyidvis gziT bavSvisgan maTi “gansakuTrebuli 
urTierTobis” saidumlod Senaxvas moiTxovs.

7.5. aramoZalade mSobeli da masTan urTierToba

bevr aramoZalade mSobels Zalian uWirs daijeros, rom Zaladoba marTlac moxda. es 
SeiZleba iyos gamowveuli Zaladobis mZime Sedegebis SiSiT. aramoZalade mSobelTa mxolod 
mcire nawili axerxebs racionalizmis SenarCunebas, roca saqme bavSvze Zaladobas exeba. 
rogorc wesi, aramoZalade mSobeli SeiZleba ganicdides qvemoT CamoTvlili reaqciebidan 
ramodenimes an yvelas erTad:

Soki -  xSirad SokSi vardeba mSobeli, radgan mas ver warmoudgenia, rom es SeemTxva mis 
Svils, mis ojaxs. mas ebadeba bunebrivi eWvi da kiTxva: aris Tu ara es sinamdvile?

aramoZalade mSobelTan saubrisas, aucilebelia maT vuTxraT, rom es sinamdvilea da rom 
pirvelebi ar arian, visac msgavsi ram gadaxdaT Tavs. aucilebelia, mSobeli davarwmunoT, 
rom am mdgomareobis daZleva SesaZelebelia.

uaryofa - uaryofa bunebrivi da mosalodneli reaqciaa. rogorc aRvniSneT, aravis unda 
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daijeros, rom msgavsi ram moxda mis ojaxSi da misi Svilebis mimarT. profesionalebis 
movaleobaa, rom aramoZalade mSobeli gaamxnevos da moamzados realobis dasanaxad, urCios, 
ar moityuos Tavi da Tvali gausworos realobas. arsebobs sami ram, rac aramoZalade 
mSobelma SeiZleba uaryos: 

uaryos, rom Zaladobas hqonda adgili; Seamciros Zaladobis simwvave;

uaryos, rom dasaxelebuli moZalade aris damnaSave, Tu es adamiani misTvis Zalian 
axlo da sayvareli adamiania. 

sircxvili - bevr aramoZalade mSobels rcxvenia, rom amgvari Zaladoba moxda mis ojaxSi, 
misi Svilis mimarT. ar undaT, rom informacia gavides saxlis gareT, radgan adardebT, 
Tu ras ityvian sxvebi. aseT SemTxvevaSi, jgufuri muSaoba sasurveli da efeqturia. 

brazi - aramoZalade mSobeli SeiZleba gabrazdes sakuTar Tavze da Tavi 
daidanaSaul s momxdarSi, radgan man ver moaxerxa bavSvis dacva da mis gverdiT yofna. 
samwuxarod, zog SemTxvevaSi, mSobeli sibrazes gamoxatavs bavSvis mimarT, radgan 
bavSvma daarRvia ojaxis idilia da gamoiwvia yvelasTvis mtkivneuli da uecari 
cvlileba. saukeTeso SemTxvevaSi, aramoZalade mSobeli sibrazes gamoxatavs moZaladis 
mimarT.  profesionalebis movaleobaa, aramoZalade mSobels aswavlos da daarwmunos, rom 
momxdarSi damnaSave marto moZaladea da sibrazis reaqciac unda mimarTuli iyos 
moZaladis mimarT. 

tkivili - aramoZalade mSobeli ganicdis tkivils, radgan mis Svils stkiva da ganicdis 
Ralats, Tu moZalade misTvis axlo adamiania da Tu mas endoboda. aucilebelia, 
aramoZalade mSobelTan urTierTobis dros, gamoviCinoT naklebi kritikuloba da ufro 
meti TanagrZnoba. 

dabneuloba - bunebrivi reaqciaa, radgan aramoZalade mSobels uwevs sxvadasxva azris 
mosmena: moZaladis da gamomZieblis an socialuri muSakis  versiebi. romeli versia 
daijeros man? Tu moZalade misi meuRlea da aTi weli erTad cxovroben, daujeros 
meuRles Tu sistemas, romelsac naklebad endoba? am etapze aucilebelia profesionalebis 
Careva da mSoblis rekomendireba, daujeros socialur muSaks/gamomZiebels, radgan misi 
meuRle aRmoCnda moZalade da saWiroa momxdari SemTxvevis moZaladisgan damoukideblad 
dafiqreba da gaanalizeba. 

daucvelobis gancda - uecrad aramoZalade mSobeli xdeba ususuri sakuTar ojaxSi; 
ojaxis cxovrebaSi ucxo sistema erTveba, mSobeli  kontrols da Zalauflebas kargavs. 
yovelive es iwvevs daucvelobis gancdas. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, aramoZalade 
mSobels gavacnoT momxdarTan dakavSirebiT CarTuli sistemebi da movuyveT maT Sesaxeb 
(vin muSaobs, ra evalebaT, ras emsaxurebian. a.S.).

danaSaulis grZnoba - mSobeli idanaSaulebs sakuTar Tavs momxdarSi. is Tavs damnaSaved 
Tvlis, rom ver moaxerxa bavSvis saTanado movla da dacva. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, 
avuxnaT aramoZalade mSobels, rom misi brali araferia da daarwmunoT, rom is kargi 
mSobelia. mSobelma SeiZleba giTxraT, rom xvdeba Tavis udanaSaulobas, magram sadRac, 
gulSi mainc adanaSaulebs Tavs; es bunebrivia, am azrTan Segueba dros saWiroebs.

depresia - aramoZalade mSobeli ganicdis did travmas da dards, roca mis Svilze 
ganxorcielda msgavsi Zaladoba da roca ojaxi uecrad Tvalwin ingreva. zog SemTxvevaSi, 
mSobeli vardeba depresiaSi da ver axerxebs yoveldRiuri saqmianobis gagrZelebas. 
magaliTad, ver axerxebs loginidan adgomas, saWmlis momzadebas, samsaxurSi wasvlas, 
bavSvze zrunvas da ase Semdeg. Tu amgvari saqcieli gagrZeldeba eqvs Tveze didxans, 
aucilebelia mSoblis CarTva TerapiaSi da misTvis profesiuli daxmarebis gaweva. 
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„preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirebs ukve Camoyalibebuli damokidebuleba aqvT 
seqsualur urTierTobebSi bavSvebisTvis upiratesobis miniWebis TvalsazrisiT. isini arc 
ise mravalricxovanni arian, rogorc „SemTxveviTebi“, magram potenciurad bavSvebis ufro 
meti raodenobisTvis SeuZliaT zianis motana, radgan es  maT survils da ganzraxvas 
warmoadgens. aseT „preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirTa Soris SeiZleba gamoiyos 
sami ZiriTadi qceviTi jgufi:

(Seducers) bavSvis misazidad iyeneben mijaWvulobis gamoxatvas,
yuradRebas an saCuqrebs. ZaladobisTvis samzadisSi, xSirad isini bevr dros
axarjaven  TavianT msxverplze „zrunvas“. maT SeiZleba gamoiyenon muqara, SantaJi
da fizikuri Zaladoba, raTa Tavidan aicilon gamJRavneba, mxileba;

(Introverted) pirebi aseve bavSvebs aniWeben upiratesobas, magram
isini moklebulni arian „macdunebelTa“ unars, garkveuli urTierTdamokidebuleba
Camoayalibon bavSvebTan. maT minimumamde dahyavT msxverplebTan verbaluri
kontaqti da seqsualuri urTierTobebis damyarebas ucnob an Zalian patara
bavSvebTan cdiloben;

(sadistic
offenders), romlebsac seqsualurad ainteresebT bavSvebi, magram, amave dros,
seqsualur siamovnebas iReben  msxverplisTvis tkivilis miyenebiT. moZaladeTa
swored am tipisTvis aris damaxasiaTebeli Zalis gamoyeneba bavSvis dauflebis
mizniT, agreTve msxverplis gataceba da mkvlelobac ki.

moZalade xSirad sxvaTagan arafriT gamoirCeva. xSirad moZalade iseTi adamiania, romelic 
garemomcvelTa wreSi kargi reputaciiT sargeblobs da araviTar eWvs ar iwvevs. moZalade 
SeiZleba iyos qalic da mamakacic, bavSvic da mozrdilic.

umetesad moZalade bavSvisTvis kargad nacnobi  adamiania, romelsac is endoba. 

moZalade, rogorc wesi, bavSvs seqsualur qmedebebSi Tanamonawileobisaken ubiZgebs 
saCuqrebis daxmarebiT, gansakuTrebiT alersiani da yuradRebiani qceviT. Semdeg 
is motyuebis, daSinebis, SantaJis, mosyidvis gziT bavSvisgan maTi “gansakuTrebuli 
urTierTobis” saidumlod Senaxvas moiTxovs.

7.5. aramoZalade mSobeli da masTan urTierToba

bevr aramoZalade mSobels Zalian uWirs daijeros, rom Zaladoba marTlac moxda. es 
SeiZleba iyos gamowveuli Zaladobis mZime Sedegebis SiSiT. aramoZalade mSobelTa mxolod 
mcire nawili axerxebs racionalizmis SenarCunebas, roca saqme bavSvze Zaladobas exeba. 
rogorc wesi, aramoZalade mSobeli SeiZleba ganicdides qvemoT CamoTvlili reaqciebidan 
ramodenimes an yvelas erTad:

Soki -  xSirad SokSi vardeba mSobeli, radgan mas ver warmoudgenia, rom es SeemTxva mis 
Svils, mis ojaxs. mas ebadeba bunebrivi eWvi da kiTxva: aris Tu ara es sinamdvile?

aramoZalade mSobelTan saubrisas, aucilebelia maT vuTxraT, rom es sinamdvilea da rom 
pirvelebi ar arian, visac msgavsi ram gadaxdaT Tavs. aucilebelia, mSobeli davarwmunoT, 
rom am mdgomareobis daZleva SesaZelebelia.

uaryofa - uaryofa bunebrivi da mosalodneli reaqciaa. rogorc aRvniSneT, aravis unda 
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili

gadawyvetilebis gaanalizeba, dadebiTi da uaryofiTi mxaarebis gamoyofa da
mSobelTan erTad gadawyvetilebis Sefaseba. Tqven SegiZliaT SesTavazoT sxvadasxva
saSualebebi sakiTxis gadawyvetis da saSualeba misceT mSobels TviTon gaakeTos
arCevani.

ara moZalade meuRles? gaagrZelebs Tu ara samsaxurSi siaruls? gadaiyvans Tu ara
bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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Tavi 8.

bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena

bavSvze  Zaladobis gamovlenis  sami ZiriTadi nabiji arsebobs:

1. informaciis Segroveba  da Sejereba;

2. miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

3. gadawyvetilebis  miReba.

8.1 informaciis Segroveba da Sejereba 

bavSvTa dacvis  kargi praqtikosi iyenebs am procesebs nebismieri bavSvis mimarT, romelic 
raime problemebis gamo xvdeba socialur muSakTan:

- visganac SesaZlebelia;

da dakvirvebis Sedegad  gamovlenili niSnebis Sesaxeb:

Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi:

konfidencialurobis dacviT, moiZieT informacia bavSvTan momuSave sxva
profesionalebisgan.

8.2  miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

arsebuli monacemebis  interpretacia unda gamomdinareobdes:

Zaladobis an ugulebelyofis daSvebis SesaZleblobas.

Semdegi kiTxvebi mopovebuli informaciis interpretaciaSi dagexmarebaT:

istoria

mimarTva

daTvaliereba
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili

gadawyvetilebis gaanalizeba, dadebiTi da uaryofiTi mxaarebis gamoyofa da
mSobelTan erTad gadawyvetilebis Sefaseba. Tqven SegiZliaT SesTavazoT sxvadasxva
saSualebebi sakiTxis gadawyvetis da saSualeba misceT mSobels TviTon gaakeTos
arCevani.

ara moZalade meuRles? gaagrZelebs Tu ara samsaxurSi siaruls? gadaiyvans Tu ara
bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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mobiluri (mag., mcire asakis, romelic ar dadis, xoxavs; aqvs 
)?

bavSvi

ojaxi

Segrovebuli informacia  ganixileT gamocdil kolegebTan, romlebic kompetenturni 
arian  bavSvze Zaladobis sakiTxebSi da kargad ician, Tu ra nabijebi unda gadaidgas 
bavSvis dasacavad.

cxrili: bavSvis ZiriTadi saWiroebebi

fizikuri

bazisuri saWiroebebi sicocxlisa da 
normaluri ganviTarebisTvis

fsiqologiuri

Sinagan komfortTan da pirovnul zrdasTan 
dakavSirebuli saWiroebebi

socialuri

gansazRvruli kulturis an sazogadoebis 
farglebSi, sxva adamianebTan harmoniuli 
Tanaarsebobis saWiroeba
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8.3 gadawyvetilebis miReba

socialur muSaks, romelic bavSvTan muSaobs, unda hqondes kompetencia, raTa  imsjelos, 
aris Tu ara bavSvi Zaladobis msxverpli. gadawyvetilebis miReba aris metad  rTuli da 
Zlierma emociebma SeiZleba gavlena moaxdinos profesiuli gadawyvetilebis miRebaze - 
Zalian rTulia  dauSva, rom,  SesaZlebelia,  mSobeli an mzrunveli ganzrax  ayenebs bavSvs 
zians. am emociebma ar unda iqonion gavlena gadawyvetilebis miRebaze. 

bavSvze Zaladobaze eWvis gaCenis SemTxvevaSi, socialuri muSaki valdebulia, maSinve 
gansazRvros eWvis mizezebi, Seafasos bavSvis mdgomareoba, dazianebis xasiaTi da daiwyos 
SemTxvevis marTva. bavSvze Zaladoba ar aris mdgomareoba, romelic socialurma muSakma 
martom unda daadginos an gamoricxos.

Zaladobis SemTxvevis marTva gulisxmobs, erTi mxriv, dazianebis da simptomebis Sesabamisi 
mkurnalobis uzrunvelyofas (mag. samedicino dawesebulebis CarTva: nevrologi, pediatri, 
fsiqologi, okulisti da sxva). gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas 
samedicino dawesebulebaSi - iZaxebs saswrafo samedicino daxmarebis brigadas.

socialuri muSaki, gadaudebel SemTxvevaSi - rodesac bavSvis usafrTxoebis riskebi 
maRalia, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis gamoyvanis an 
moZaladisagan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/da bavSvTa saTanado 
specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis ganTavsebasa da bavSvis 
mdgomareobaze zedamxedvelobas;

Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT mSobel-
Tan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto usafrTxo 
garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram 
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

xSirad bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena rTulia. es sirTuleebia: 

ar arsebobs dazianebis niSnebi;

Secdomis daSvebis SiSi: veWvobdi, vfiqrobdi da SecdomiT davadanaSaule mSobeli;

ganxorcielebuli Zaladobis mizezebis gamarTleba, - “mSobels gamiznulad ar
miuyenebia  ziani bavSvisTvis”;

bavSvis dacvis procesze gavlenis dakargvis SiSi da eWvi, rom es bavSvs sikeTes ar
moutans.

stresi;

piradi usafrTxoeba;

bavSvis mSoblebis ukmayofilebis SiSi;

es sirTuleebi daZlevadia. ufro metic, isini daZleuli unda iqnas, radgan yvela 
specialistis valia bavSvis usafrTxoebaze da keTildReobaze zrunva. 
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mobiluri (mag., mcire asakis, romelic ar dadis, xoxavs; aqvs 
)?

bavSvi

ojaxi
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Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 
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drosac socialuri muSaki iRebs informacias bavSvis pirovnebis, misi ojaxis, megobrebis, 
interesebis Sesaxeb. yvelafer amas igebT ise, rom bavSvs arafers  ekiTxeba travmis 
Sesaxeb. es aseve aCvenebs bavSvs, rom Tqven interesdebiT misiT, rogorc pirovnebiT da 
ara mxolod rogorc Zaladobis msxverpliT. amgvari interesi daexmareba bavSvs, rom 
socialuri muSakis mimarT ndoba gauCndes. 

SekiTxvebis  formebi

arsebobs SekiTxvebis Semdegi formebi:

Ria mimarTvebi - Ria mimarTvebze, bavSvebi, Cveulebriv, erT an orze meti sityviT reagireben. 
amgvari mimarTvebi bavSvs Tavisufali Txrobis saSualebas aZlevs.  arsebobs ori metad 
mniSvnelovani sityva, romelic nebismierma gamomkiTxvelma xSirad unda gamoiyenos: 
„miTxari...“,  momiyevi...“.  am sityvebis meSveobiT  bavSvs saubrisTvis, TxrobisTvis  
viwvevT.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebi - dasawyisSi, Ria mimarTvebis pasuxad,  bavSvma  
Tavisufali TxrobiT SeiZleba informaciis garkveuli nawili gadmosces. xSirad es ar 
iqneba sruli, amitomac Sesavsebad gamoiyeneba Semdegi mimarTvebi:

„ufro meti momiyevi/miTxari...“

„Semdeg ra moxda.“

„ganagrZe“.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebis gamoyeneba SeiZleba maSin, rodesac Tavisufali 
Txrobisas bavSvi axsenebs vinmes/raimes. magaliTad, „momiyevi, ra moxda, rodesac Sen 
savarZelSi ijeqi“ (Tu bavSvma ukve axsena, rom is savarZelSi ijda), an „Sen Tqvi,  rom is 
fexze Segexo... momiyevi ufro meti amis Sesaxeb“. 

pirdapiri SekiTxvebi - am kategorias miekuTvneba SekiTxvebi, romlebic iwyeba kiTxviTi 
saxelebiT:

1. ra

2. vin

3. sad

4. rodis

5. rogor

6. ratom

daxuruli SekiTxvebi - „ki/ara“ - SekiTxvebi, romlebzec bavSvma „ki“ an „ara“ unda upasuxos, 
garkveul riskebTanaa dakavSirebuli. jer erTi, daxuruli SekiTxviT bavSvs informacia 
miewodeba gamomkiTxvelis mier.  magaliTad, „im kacma Tqva rame?“ es SekiTxva warmoSobs 
azrs, rom kacs, SesaZloa, raRac eTqva. 

gasaTvaliswinebelia, rom bavSvebis umetesobas mzaoba aqvs, rom aucileblad pasuxi 
gasces amgvar SekiTxvebze, maSinac ki, roca pasuxi ar ician. amasTan, bevri bavSvi  
midrekilia daTanxmebisken da „ki“ pasuxebis gacemisken. amitom Zalze mniSvnelovania, 
rom daxurul SekiTxvebze dadebiTi pasuxebis  SemTxvevaSi  momdevno SekiTxva Ria 
mimarTvis formiT iyos Camoyalibebuli: „miTxari,  ra Tqva kacma“. 

SekiTxvebi pasuxebis variantebiT - es aris SekiTxvebi, romlebze pasuxis gasacemad bavSvs 
vTavazobT variantebs, romelTagan man pasuxi unda amoirCios. am SemTxvevaSic  mcdari 
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Tavi 9
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pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
mxolod Ria mimarTvebis gamoyenebis Semdeg. winaaRmdeg SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar 
moundes Tqvas,  rom ar icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. bavSvebs 
aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli an bolo varianti.

Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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Sesaxeb, radgan man icodes, rom nebismier momentSi SeuZlia mSobelTan misvla. 
saubris dawyebamde aCveneT oTaxi, sadac misi mSoblebi daelodebian. 

mzad iyaviT imisTvis, rom saubris dasawyisSi bavSvma SeiZleba araferi giTxraT, rac sakmaod 
xSirad xdeba, radgan bavSvs uZneldeba Tavisi „saidumlos gamxela“. aseT SemTxvevaSi, 
uTxariT, rom Tqven iciT, ramdenad Znelia misTvis am Temaze saubari. 

bavSvTan urTierTobisas gaiTvaliswineT Semdegi faqtorebi:

gamarTlebuli araa, bavSvs vkiTxoT Zaladobis Sesaxeb, Tu:

gamocdileba;

informaciis Segrovebisas unda gvaxsovdes, rom bavSvi, SesaZlebelia, Seecados Zaladobis 
faqtis damalvas, raTa daicvas mSobeli (an sxva moZalade) an imis gamo, rom eSinia, mSobelma 
(an sxva moZalade) kvlav ar dasajos fizikurad. detaluri Segroveba gamarTlebulia, Tu:

tipis gansasazRvrad;

Zaladobis Tavidan asacileblad.

Tu bavSvs aReniSneba Zaladobis fizikuri niSnebi, umjobesia, Tu amis Sesaxeb bavSvs Ria 
kiTxviT mimarTavT, magaliTad: „vxedav, rom Sen gaqvs [niSnebi/sisxlCaqcevebi] Sens []-ze“. 
„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“. 

es meTodi mxolod maSin unda iyos gamoyenebuli, roca Zaladobis damadasturebeli myari 
mtkicebulebani arsebobs. Tu es ase ar aris, maSin es mimarTvebi  ganzogadebuli saxiT 
SeiZleba Semdegnairad Camoyalibdes:

1. wuxilis gamoxatva: Senze vwuxvar/vfiqrob, raRac SegemTxva. [ganzogadebuli forma:
Cemi movaleobaa bavSvebze zrunva da me ganvicdi, roca maT raRac emarTebaT].
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pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
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aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.
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minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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2. axsna: SegiZlia mendo da momiyve rac moxda. . . [ganzogadebuli forma: me vusmen
bavSvebs/bavSvebs SeuZliaT mendon da momiyvnen, Tu ra SeemTxvaT].

3. bavSvisgan pasuxismgeblobis tvirTis Camoxsna: Tu raime moxda, icode, rom es Seni
brali ar aris. [ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis brali ar aris].

moerideT:

Tavze aRebis mcdelobas;

dasruleba

saubris Semdeg madloba gadauxadeT bavSvs ndobisa da gambedaobisTvis. uTxariT, ris 
gakeTebas apirebT. magaliTad, „me vapireb Sens dedas davelaparako imis Sesaxeb, rac moxda, 
imisTvis, rom erTad movifiqroT, rogor dagicvaT Sen“. 

9.2 mSobelTan urTierToba

sasurvelia, mSobels gavesaubroT bavSvis gareSe. mniSvnelovania, saubari daviwyoT im 
sakiTxebiT, rac ufro metad aRelvebs mSobels _ Civilebi janmrTelobaze da qcevaze. ar 
aris mizanSewonili mSobels vkiTxoT _ “Tqven Svils uaryofiTad axasiaTebT?”; “uyviriT 
mas?”. ukeTesia davsvaT zogadi xasiaTis kiTxvebi: “rogor cdilobT im problemebis 
gadaWras, romelzec vsaubrobdiT?”; “bavSvis saqcielSi ra ufro metad gaRelvebT?” da 
a.S. aseT dasmul kiTxvebze yovelTvis ufro konkretul da zust pasuxebs miviRebT.

mogvianebiT SeiZleba davsvaT ufro konkretuli kiTxvebi: “ras akeTebT, rodesac bavSvi 
ar gijerebT?”. mSoblebTan saubrisas pirdapir ar unda gavakritikoT maTi saqcieli, raTa 
mSobeli ar ganvawyoT Cvens winaaRmdeg, raTa man uari ar Tqvas CvenTan TanamSromlobaze 
da ojaxi da bavSvi ar darCnen aucilebeli daxmarebis gareSe.

mSobels unda uTxraT, rom Tqven gesmiT misi, rom is cdilobs bavSvis daxmarebas da misi 
problemebis gadaWras da SevTavazoT daxmareba.

dialogi dazianebe Tan dakavSirebiT an sxva saxis, seqsualuris gamosavlenad

9.3 mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis gamosavlenad didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb mozrdilze (mSobeli, 
meurve) dakvirvebas, gansakuTrebiT ojaxSi bavSvze fizikuri Zaladobisas. 

ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:
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monaTxrobis detalebi mudmivad icvleba;

aris (“es - araferi, bavSvia, xan ras miejaxeba da xan -ras!”);

an Zmam, magram miRebuli travma ar Seesabameba bavSvis asakobriv SesaZleblobebs,
mag. bavSvma jer ar icis siaruli;

dakonkreteba, travmis miRebis adgilis da  drois aRniSvna.

sicocxle gamimwara”, “Cems Zmas hgavs, romelmac mTeli cxovreba cixeSi gaatara da
romelic Cveni ojaxisTvis samarcxvino laqaa” da ase Semde;.

jinaze mikeTebs”, ”es rom ar myoloda, ojaxi ar damengreoda”, “muSaoba amis gamo
ver daviwye, Torem iseTi momavali mqonda....” da sxva).
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Tavi 10

gansakuTrebuli saWiroebis mqone bavSvebi

mniSvnelovani  momentebi:

magram  amis Taobaze kvlevebi da mtkicebulebebi Zalian mcirea;

Setyobinebis raodenoba gacilebiT dabalia, vidre maTze Zaladobis SemTxvevebi;

gamoc isini ver axerxeben, rom  acnobon  vinmes Zaladobis Sesaxeb;

iyos gamowveuli;

xdebian, maT  Soris, seqsualuri Zaladobis;

ar xdeba, radgan arsebuli niSnebi, xSirad bavSvis zogadi mdgomareobis mizezad
iTvleba.

amocnoba

xSir SemTxvevaSi, rTulia Zaladobis  da  SezRuduli SesaZleblobis niSnebis  gamoyofa, 
mag. epilefsiiT  daavadebul bavSvebSi krunCxvis Setevebis momateba SeiZleba gamowveuli 
iyos antikonvulsiuri preparatebis miRebis SeCerebis gamo an  Zaladobis Sedegad miRebuli 
stresiT. kidev ufro rTulia gamogonili da gamowveuli daavadebebis amocnoba.  Tumca 
Zaladobis SemTxvevebis amocnoba da diagnostireba SesaZlebelia, vinaidan Zaladobis 
msxverpli  gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebi avlenen Zaladobis msxverpli 
bavSvisTvis damaxasiTebel igive qceviT da fizikur niSnebs.  es gamovlinebebi moicavs:

miuTiTebdes, iseve, rogorc nebismier sxva bavSvSi;

mizezebiT;

urTierToba

gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebSi,  Zaladobis SemTxvevebis gamovlenisas, 
mniSvnelovania specialists gaaCndes amgvar bavSvebTan urTierTobisTvis specifiuri 
unarebi. magaliTad, komunikaciis unar-Cvevebis sirTulis mqone bavSvTan alternatiuli 
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sakomunikacio unarebis  specialisti aris fasdaudebeli. 

msubuqi da saSualo inteleqtualuri CamorCenilobis mqone bavSvebs  SeuZliaT gaixsenon 
Zaladobis SemTxvevis identificirebisTvis gamosadegi informacia. eqsperimentulma 
kvlevebma aCvena, rom mentaluri asaki optimaluri saxelmZRvanelo orientiria.

daunis sindromis mqone bavSvebs metwilad enasTan, sityvier   gadmocemasTan dakavSirebuli 
problemebi aqvT. maT agreTve siZneleebi aReniSnebaT  verbaluri moklevadiani mexsierebis 
mxriv. xSirad rTulia maTi gagebac, eqspresiuli, gamomxatvelobiTi enis gamo. Tumca 
vizualuri da sivrciTi detalebis gaxseneba maTi SedarebiT Zlieri mxarea.

autisturi speqtris bavSvebs, enasTan da socialur aRqmasTan dakavSirebuli problemebis 
gamo, uWirT momxdaris piradi Tu socialuri aspeqtebis gaxseneba da azris gamoxatva. 
maTTvis gamomkiTxvelis SecdomaSi Seyvanac rTulia. uiliamsis sindromis mqone bavSvebs 
SedarebiT ganviTarebuli enobrivi unarebi aqvT, Tumca vizualuri da sivrciTi detalebisa 
Tu cnebebis gagebac da gaxsenebac uWirT.

SezRuduli inteleqtualuri SesaZleblobebis da ganviTarebis darRvevebis mqone bavSvebis 
gamokiTxvisas gamoyenebuli unda iqnas  tipuri, Cveulebrivi  bavSvebisTvis 
gaTvaliswinebuli saxelmZRvanelo principebi.  garda amisa: 

a) Segrovdes informacia bavSvis siZliereebsa da sisusteebze da moxdes  gamokiTxvis
Sesabamisi dagegmva;

b) gamokiTxva Sedges SeZlebisdagvarad martivi, mokle zomieri siswrafiT dasmuli
kiTxvebiT.

g) mniSvneloba mieniWos Tavisufal gaxsenebas, romelic metwilad sworia;

d) Tavidan iqnes acilebuli kiTxvebis gameoreba;

e) Sesabamisi mxardaWera (magaliTad Suamavlis) da adaptaciebi (magaliTad, ufro xSiri
Sesvenebebi).
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Tavi 11

Canawerebis da daskvnis momzadebasTan dakavSirebuli 
rekomendaciebi

bavSvze Zaladobis SemTxvevebTan dakavSirebiT daskvnis momzadebisTvis mniSvnelovania 
imis gaTvaliswineba, rom es daskvna gamoyenebuli iqneba sxvadasxva seqtoris, maT Soris 
samarTaldamcav organoTa mier. 

gaiTvaliswineT, rom Tqveni daskvna, SesaZloa, sasamarTlo ganxilvis sagani gaxdes. sul 
mcire Seusabamoba socialuri muSakis samuSao formebSi arsebul Canawerebsa da daskvniT 
gadmocemul informacias Soris, SesaZlebelia, gamoyenebuli iqnas eWvmitanilis/damnaSavis 
advokatis mier da CaiTvalos rogorc ararealuri, gamogonili istoria. Sesabamisad, 
Zalzed mniSvnelovania droulad da akuratulad Caiweros bavSvis mier gadmocemuli da 
Tqvens mier mopovebuli yvela saxis informacia, rac imave sizustiT unda gadmoices 
daskvnaSi.

daskvna unda moicavdes Semdeg informacias:

a).    daskvnis Semdgenlis saxeli, gvari, samuSao adgili, Tanamdeboba;

b).    detaluri istoria, Catarebuli gamokvlevebi da misi Sedegebi;

g).    daskvnis dasabuTeba -  naTlad daafiqsireT, rom es aris Tqveni profesiuli 
mosazreba da ras eyrdnoba es mosazreba.

daskvnis momzadebisTvis saWiro praqtikuli rekomendaciebi:

a).    naklebad gamoiyeneT specifiuri terminologia, an am tipis ganmarteba CawereT 
frCxilebSi;

b).    seqciebad gamoyaviT SemTxvevis istoria, Catarebuli gamokvlevebi da miRebuli 
       Sedegebi, Sejameba, mosazreba da daskvna;

g).   zustad da qronologiurad daafiqsireT  gamokvlevebis TariRi da 
dro       - amas Zalian didi mniSvneloba aqvs;

d).    zusti citirebiT daafiqsireT mesame pirisgan (mSobeli, meurve, bavSvis Tanmxlebi 
       piri da sxva) miRebuli informacia;

e) zusti citirebiT daafiqsireT bavSvisgan miRebuli informacia;

v) yovelTvis gamoyaviT faqtebi mosazrebebisgan.

sxva sakiTxebi, romlebic unda gaiTvaliswinoT:

a).    Cveulebrivma gamokvlevebma, SesaZloa, ar  daasabuTos  bavSvze Zaladoba, magram 
       Tqven gqondeT eWvi, rom Zaladoba ganxorcielda. magaliTad, bavSvi ambobs, rom 
     Zaladoba  ganxorcielda, magram momxdars da Catarebul kvlevas Soris gasul pe-  

       riodSi Zaladobis niSnebi alagda, ver fiqsirdeba;

b).    SemosazRvreT Tqveni pasuxismgeblobis da moqmedebis areali da nu SeiWrebiT sxva 
       profesionalebis rolSi (magaliTad, policiis gamomZiebeli, eqimi da sxva). 

g).    daskvna - es aris iuridiuli dokumenti. amitom, Tu Tqven  gamocdileba gakliaT,   
       konsultacia gaiareT sxva gamocdil kolegasTan;
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d).    gaacaniT Tqveni daskvna mSobels, meurves im SemTxvevaSi, Tu isini savaraudo 
       moZaladeebi ar arian.

e).    daimaxsovreT! yvelaze mTavari bavSvis usafrTxoeba da keTildReobaa. sxva sakiT-
       xebi, Tundac konfidencialuroba, meorexarisxovania masTan SedarebiT.

  v).     bavSvze Zaladobis SemTxvevaze daskvna, idealur SemTxvevaSi, unda momzaddes 
24 saaTis ganmavlobaSi, moeweros xeli da gadaegzavnos Sesabamis organoebs. das-

         kvnis gzavnilze (referalze) aucileblad unda mieTiTos „konfidencialuri“. ar  
SeiZleba daskvnis gaziareba sxva pirebisTvis.

T).    gaiTvaliswineT, rom SesaZlebelia gamoZiebis procesSi an sasamarTlo ganxilvisas 
       moTxovnili iqnas xelaxali daskvnis momzadeba - xelaxal daskvnaSi warmodgenili 
       informacia mniSvnelovnad ar unda gansxvavdebodes adre gadacemuli informaci-
       isgan. zogierT  SemTxvevaSi, gamoZiebis saWiroebidan gamomdinare, Tqven SeiZleba    
       daikiTxoT, rogorc mowme; aseve, dagWirdeT daskvnis dacva sasamarTlos winaSe. 
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Tavi 12

bavSvTa dacva Zaladobisgan da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvis ufleba - daculi iyos Zaladobisgan 

“saxelmwifo valdebulia daicvas bavSvebi mSoblebis, kanonieri meurveebisa da bavSvze 
mzrunveli sxva piris mxridan nebismieri saxis Zaladobisa da uxeSi moqcevisgan”. (bavSvis 
uflebaTa konvencia - muxli#19)

bavSvze Zaladoba misi uflebebis seriozuli darRvevaa. kanoni bavSvs gansakuTrebuli 
dacviT uzrunvelyofs, radgan bavSvs, misi asakidan gamomdinare, ar SeuZlia sxvadasxva 
situaciis, qmedebaTa Sedegebis adekvaturi da sruli Sefaseba. 

gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) bavSvis uflebaTa konvencia  mTavrobebs 
avaldebulebs Zaladobisa da ugulebelyofisgan yvela bavSvis dacvas  da maTi usafrTxo 
aRzrdisTvis aucilebeli pirobebis Seqmnas.

saqarTvelom gaeros  bavSvis uflebaTa konvenciis ratificireba 1994 wels moaxdina, riTac 
saxelmwifom valdebuleba aiRo, rom daicavda bavSvTa uflebebs da  bavSvis harmoniuli 
ganviTarebisaTvis saTanado garemos Seqmnida. 

bavSvTa mimarT Zaladoba da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvTa mimarT Zaladobas krZalavs saqarTvelos konstitucia da saqarTvelos 
kanonmdebloba, romlis darRvevisTvisac kanonmdeblobiT gansazRvrulia Sesabamisi 
sanqciebi.  saqarTvelos kanonmdeblobiT, sxvadasxva sferos profesionalebs akisriaT 
gansakuTrebuli pasuximgebloba gamoavlinon da Sesabamis organoebs Seatyobinon bavSvis 
mimarT ganxorcielebuli mciredi Zaladobis faqtic ki, ar aqvs mniSvneloba Zaladobis 
faqti ganxorcielda ucxo adamianis Tu ojaxis wevris mxridan. 

a). saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 1198' muxli, romelic exeba arasrulwlovani(bavSvis) 
uflebas dacvaze ganmartavs:

1. arasrulwlovans aqvs dacvis ufleba mSobelTa (sxva kanonier warmomadgenelTa)
mxridan uflebamosilebis borotad gamoyenebis winaaRmdeg. arasrulwlovnis uflebebisa 
da kanonieri interesebis darRvevisas, maT Soris, mSobelTa (erT-erTi mSoblis) mier 
bavSvis aRzrdasTan, ganaTlebasTan dakavSirebuli movaleobebis Seusruleblobis an 
arasaTanadod Sesrulebisas, an mSoblis uflebis borotad gamoyenebis SemTxvevaSi, 
arasrulwlovans ufleba aqvs damoukideblad mimarTos meurveobisa da mzrunvelobis 
organoebs, 14 wlis asakidan ki – sasamarTlos.

2. fizikuri da iuridiuli pirebi, romlebisTvisac cnobili gaxda arasrulwlovnis
uflebebisa da kanonieri interesebis darRvevis SemTxvevebi, valdebulni arian amis 
Sesaxeb Seatyobinon meurveobisa da mzrunvelobis organoebs arasrulwlovnis faqtiuri 
adgilsamyoflis mixedviT. meurveobisa da mzrunvelobis organoebi, amgvari Setyobinebis 
miRebisTanave, valdebulni arian gaataron saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
RonisZiebebi. (20.06.2003 N 2446)
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2'. saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtisa da bavSvTa sakiTxebze momuSave sxva 
subieqtis mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb informaciis 
Sesabamisi saxelmwifo organosTvis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba iwvevs 
pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis  muxli 1205' - is Tanaxmad: „ojaxSi Zaladobis SemTxvevaSi, 
rodesac mSoblis mimarT Semakavebeli an damcavi orderi moqmedebs, agreTve socialuri 
muSakis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisTanave 
mSoblis warmomadgenlobiTi ufleba an/da mSoblis ufleba, gansazRvros, Tu visTan 
da sad unda icxovros bavSvma, Semakavebeli an damcavi orderis an bavSvis mSoblisgan 
gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis gadawyvetilebis moqmedebis vadiT SeCerebulad 
iTvleba. mSoblis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs am gadawyvetilebis moqmedebas“.

b). saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“ 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“  detalurad ganmartavs bavSvze 
Zaladobis saxeebs, kerZod fizikur Zaladobas, fsiqologiur Zaladobas, iZulebas, 
seqsualur Zaladobas, ekonomikur Zaladobas da ugulebelyofas. 

bavSvis mimarT Zaladobis  drouli gamovlenis da efeqturi reagirebisTvis gadasadgmel 
nabijebs ganmartavs kanonis me-9' muxli ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenis Sesaxeb:  
„ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenas da masze Sesabamis reagirebas uzrunvelyofen 
samarTaldamcveli da sasamarTlo organoebi, agreTve am kanoniT dadgenili wesiT 
ojaxSi Zaladobis aRkveTis RonisZiebaTa ganmaxorcielebel sauwyebaTaSoriso sabWosTan 
arsebuli ojaxSi Zaladobis msxverplis statusis ganmsazRvreli jgufi“. 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis aRkveTis, Zaladobis 
msxverplTa dacvisa da daxmarebis Sesaxeb“ ganmartavs socialuri muSakebis Semdeg 
valdebulebebs da uflebamosilebebs ojaxSi Zaladobis dros:

1. kanonis me - 10 muxlis Tanaxmad: moZaladis mier Semakavebeli an damcavi orderiT
gaTvaliswinebuli moTxovnebis Seusrulebloba, agreTve socialuri muSakis
mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebisadmi
daumorCilebloba iwvevs pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili
wesiT;

2. me-14 muxlis Tanaxmad:

1. arasrulwlovanze  Zaladobis  dros  arasrulwlovani  policiis  uflebamosili
Sromlis mier gamocemuli Semakavebeli orderis safuZvelze, xolo bavSvTa 

dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi - 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze gancalkevdeba 
moZalade mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an 
nebismieri sxva moZaladisagan.

2. arasrulwlovnis mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an
arasrulwlovanTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi nebismieri sxva pirisagan
gancalkeveba aris ukiduresi zoma, romelic mxolod im SemTxvevaSi gamoiyeneba,
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Tavi 12

bavSvTa dacva Zaladobisgan da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvis ufleba - daculi iyos Zaladobisgan 

“saxelmwifo valdebulia daicvas bavSvebi mSoblebis, kanonieri meurveebisa da bavSvze 
mzrunveli sxva piris mxridan nebismieri saxis Zaladobisa da uxeSi moqcevisgan”. (bavSvis 
uflebaTa konvencia - muxli#19)

bavSvze Zaladoba misi uflebebis seriozuli darRvevaa. kanoni bavSvs gansakuTrebuli 
dacviT uzrunvelyofs, radgan bavSvs, misi asakidan gamomdinare, ar SeuZlia sxvadasxva 
situaciis, qmedebaTa Sedegebis adekvaturi da sruli Sefaseba. 

gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) bavSvis uflebaTa konvencia  mTavrobebs 
avaldebulebs Zaladobisa da ugulebelyofisgan yvela bavSvis dacvas  da maTi usafrTxo 
aRzrdisTvis aucilebeli pirobebis Seqmnas.

saqarTvelom gaeros  bavSvis uflebaTa konvenciis ratificireba 1994 wels moaxdina, riTac 
saxelmwifom valdebuleba aiRo, rom daicavda bavSvTa uflebebs da  bavSvis harmoniuli 
ganviTarebisaTvis saTanado garemos Seqmnida. 

bavSvTa mimarT Zaladoba da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvTa mimarT Zaladobas krZalavs saqarTvelos konstitucia da saqarTvelos 
kanonmdebloba, romlis darRvevisTvisac kanonmdeblobiT gansazRvrulia Sesabamisi 
sanqciebi.  saqarTvelos kanonmdeblobiT, sxvadasxva sferos profesionalebs akisriaT 
gansakuTrebuli pasuximgebloba gamoavlinon da Sesabamis organoebs Seatyobinon bavSvis 
mimarT ganxorcielebuli mciredi Zaladobis faqtic ki, ar aqvs mniSvneloba Zaladobis 
faqti ganxorcielda ucxo adamianis Tu ojaxis wevris mxridan. 

a). saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 1198' muxli, romelic exeba arasrulwlovani(bavSvis) 
uflebas dacvaze ganmartavs:

1. arasrulwlovans aqvs dacvis ufleba mSobelTa (sxva kanonier warmomadgenelTa)
mxridan uflebamosilebis borotad gamoyenebis winaaRmdeg. arasrulwlovnis uflebebisa 
da kanonieri interesebis darRvevisas, maT Soris, mSobelTa (erT-erTi mSoblis) mier 
bavSvis aRzrdasTan, ganaTlebasTan dakavSirebuli movaleobebis Seusruleblobis an 
arasaTanadod Sesrulebisas, an mSoblis uflebis borotad gamoyenebis SemTxvevaSi, 
arasrulwlovans ufleba aqvs damoukideblad mimarTos meurveobisa da mzrunvelobis 
organoebs, 14 wlis asakidan ki – sasamarTlos.

2. fizikuri da iuridiuli pirebi, romlebisTvisac cnobili gaxda arasrulwlovnis
uflebebisa da kanonieri interesebis darRvevis SemTxvevebi, valdebulni arian amis 
Sesaxeb Seatyobinon meurveobisa da mzrunvelobis organoebs arasrulwlovnis faqtiuri 
adgilsamyoflis mixedviT. meurveobisa da mzrunvelobis organoebi, amgvari Setyobinebis 
miRebisTanave, valdebulni arian gaataron saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
RonisZiebebi. (20.06.2003 N 2446)
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rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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g). saqarTvelos kanonmdebloba bavSvis mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

saqarTvelos kanonmdeblobiT bavS is mimarT seqsualuri Zaladoba mkacrad 
isjeba.     seqsualuri Zaladobis ganmarteba da Sesabamisi sanqciebi  gawerilia 
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis  #22 -TavSi. 

sisxlis samarTlis kodeqsi ganmartavs rom arasrulwlovnis gaupatiureba, mis mimarT 
sqesobriv kavSirs ZaladobiT, Zaladobis muqariT an misi umweobis gamoyenebiT, 
dauSvebelia. kanoni aseTi saxis qmedebas nebismieri piris mimarT krZalavs da Sesabamis 
sanqciebs awesebs. bavSvebis SemTxvevaSi aseT qmedebas kanoni damamZimebel garemoebad 
miiCnevs da mis mimarT ufro mkacr sanqcias awesebs. aRniSnuli kanoni ganmartavs, rom 
danaSauli Sesaxeb informaciis damalva da Seutyobinebloba Sesabamisi struqturebisTvis 
ukanono qmedebaa da gaTvaliswinebulia Sesabamisi sasjeli.

d).  bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebi

saqarTveloSi 2016 wlis 12 seqtembridan ZalaSia  saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, romlis 
Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba  referirebis procedurebis 
me-5 muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos (maT Soris  samedicino 
dawesebulebas, soflis eqims), romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan an/da maT ojaxebTan an im 
garemosTan, sadac bavSvi imyofeba. 

referirebis procedurebis miznebisaTvis safuZvliani eWvi SesaZlebelia warmoiSvas, Tu 
arsebobs Semdegi garemoebebi:

a) bavSvis gancxadeba, rom masze xorcieldeba an ganxorcielda Zaladoba;

b) bavSvis mier travmis mizezebis axsnis SeuZlebloba;

g) mowmis gancxadeba, rom igi Seeswro Zaladobis faqts;

d) mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi qceva,
rogoricaa:

d.a) bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb mSoblis/kanonieri 
warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobTan;

d.b)   bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb sxvadasxva pirTa 
  monaTxrobebs Soris;

d.g)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobis 
        detalebis mudmivi cvlileba;

d.d)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi 
        reagireba bavSvis travmaze;

d.e)   bavSvis mier travmis mizezis auxsneloba;

e) sxva garemoebebi, romlebic maRali albaTobiT qmnis safuZvels varaudisaTvis,
rom bavSvze ganxorcielda Zaladoba.

referirebis procedurebSi CarTuli subieqtebi da maTi uflebamosilebani (muxli #5):
saagento referirebis procedurebis farglebSi (muxli  #5/3 ):

a) uzrunvelyofs socialuri muSakis mier Zaladobis faqtebis gamovlenas bavSvTa
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rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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bavSvis usafrTxo garemoSi gadayvana (muxli#8) 

1. bavSvze Zaladobis dros, policiis uflebamosili TanamSromlis mier gamowerili
Semakavebeli orderis, agreTve referirebis procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, bavSvi gancalkevdeba 
moZaladisgan.

2. mSoblisgan, sxva kanonieri warmomadgenlisgan an bavSvTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi
nebismieri sxva pirisgan bavSvis gancalkeveba warmoadgens ukidures zomas, romelic 
gamoiyeneba mxolod im SemTxvevaSi, rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri 
zoma, maT Soris, gasaubreba da gafrTxileba da am naklebad mkacrma zomebma sasurveli 
Sedegi ver gamoiRo an rodesac Seqmnil viTarebaSi aSkaraa, rom momdevno 24 saaTis 
ganmavlobaSi naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs bavSvis sicocxlisa 
da janmrTelobis dacvas, rac gamoiwvevs bavSvis gardauval daRupvas an janmrTelobis 
naklebad mZime an mZime dazianebas.

3. bavSvis azri imis Sesaxeb, Tu sad ganTavsdeba igi, unda iyos gaTvaliswinebuli misi
asakis da ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebul 
unda iqnes bavSvis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT.

4. gadawyvetilebis miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis
niSnebis identifikacias, msxverplisa da sxva iseTi pirebis gamokiTxvas, romlebsac 
SeuZliaT sasargeblo informacia miscen policiis TanamSromels/socialur muSaks, 
saWiroebis SemTxvevaSi policiis TanamSromeli/socialuri muSaki iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas da gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze 
misuli saswrafo samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki axdens SemTxvevis Sefasebas da bavSvis usafrTxoebis 
riskebis gaTvaliswinebiT, Sida instruqciis Sesabamisad, iRebs gadawyvetilebas 
bavSvis gancalkevebis Sesaxeb. socialuri muSaki am procedurebiT daadgenili wesiT 
gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis miRebisTanave mimarTavs policias, 
romelic uzrunvelyofs gadawyvetilebis dauyovnebliv aRsrulebas.

saagentos mier bavSvis mdgomareobis Sefaseba da SemTxvevis marTva  (muxli#10)

1. saagento, bavSvze ganxorcielebuli Zaladobis an Zaladobis eWvis SemTxvevaSi, saqmis
ganxilvas iwyebs saagentoSi Sesuli werilobiTi, satelefono an/da sxva sakomunikacio 
Setyobinebis safuZvelze, aseve saagentos mier moZiebul SemTxvevebSi. aseTi SemTxvevebis 
marTvis dros igi moqmedebs Tavisi kompetenciis farglebSi, Sida instruqciis Sesabamisad.

2. saagento mimarTvianobis sistemaSi erTveba im SemTxvevebSi, Tu:

a) Zaladobis faqti dadasturebulia da bavSvi moTavsebulia droebiT sacxovrebelSi
ojaxis an/da mudmivi adgilsamyoflis gareT;

b) miRebuli informacia iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an xorciel-
deba Zaladoba.

3. Tu saagentoSi Sesuli satelefono zaris mixedviT aRwerili mdgomareoba Seesabameba
gadaudebel SemTxvevas, saagento policias atyobinebs da axorcielebs am procedurebiT 
dadgenil RonisZiebebs.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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mSobelTan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto 
usafrTxo garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

bavSvis mdgomareobaze zedamxedveloba (muxli #13)

1. bavSvis individualuri ganviTarebis gegmis Sesrulebaze monitorings da bavSvis
mdgomareobaze zedamxedvelobas axorcielebs saagento. bavSvis mdgomareobaze 
zedamxedvelobis funqcia aseve akisria policias, Tavisi kompetenciis farglebSi. 
zedamxedvelobis procesSi erTvebian me-5 muxlis pirveli punqtiT gansazRvruli 
Sesabamisi subieqtebi.

2. saagento regularulad (Sida instruqciiT gansazRvruli vadisa da pirobebis dacviT)
awarmoebs zedamxedvelobas Zaladobis msxverpli bavSvis reabilitaciis procesze. Tu 
zedamxedvelobis procesSi aRmoCnda, rom bavSvi saWiroebs individualuri ganviTarebis 
gegmiT gaTvaliswinebuli RonisZiebis (momsaxurebis) cvlilebas, socialuri muSaki 
gadasinjavs gegmas da SeimuSavebs bavSvis individualuri ganviTarebis axal gegmas, 
romelic waredgineba regionul sabWos.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb miRebu-
li Setyobinebis SemTxvevaSi (muxli #15)

1. napovni bavSvis aRmoCenidan an mSoblis (mSoblebis) mier sakuTari moqmedebiT an
umoqmedobiT gamoxatuli bavSvis mitovebidan bavSvis mitovebulad aRiarebis Sesaxeb 
sasamarTlos gadawyvetilebis kanonier ZalaSi Sesvlamde, mSoblis (mSoblebis) ufleba-
movaleobebi  SeCerebulad CaiTvleba da am uflebebs ganaxorcielebs da 
movaleobebs Seasrulebs saagentos meurveobisa da mzrunvelobis organo.

2.. napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb Setyobinebis miRebis SemTxvevaSi, saagento 
axorcielebs kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi, miusafari bavSvebis identificirebis 
mizniT (muxli #16) 

1. saagentos mobiluri jgufis (saagentos direqtoris brZanebiT gansazRvruli ufrosi
socialuri muSaki, fsiqologi, mZRoli, Tanaswor ganmanaTlebeli) mier miusafari 
bavSvis aRmoCenis SemTxvevaSi, Sesabamisi uflebamosilebis mqone socialuri muSaki, 
arasrulwlovnis miusafar bavSvad identificirebis mizniT, avsebs saagentos direqtoris 
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtiT damtkicebul maZieblis anketas.

2. arasruwlovnis miusafar bavSvad identificirebis SemTxvevaSi saagento axorcielebs
moqmedi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

e). saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi

saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis 172’6 muxli ganmartavs 
- „saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtis (dawesebulebis an/da misi uflebamosili 
TanamSromlis) mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb  Sesabamisi 
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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saxelmwifo organosTvis informaciis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs 
Sesabamisi fizikuri piris gafrTxilebas an dajarimebas 50 laridan 100 laramde odenobiT, 
Sesabamisi dawesebulebis (iuridiuli piris) dajarimebas 100 laridan 200 laramde 
odenobiT“.
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Tavi 13

bavSvze Zaladobis prevencia

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 3 sxvadasxva doneze xorcieldeba: sayovel-
Tao, miznobrivi da individualuri. 

arsebobs bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori;

bisken, sadac bavSvze Zaladoba xdeba. misi mizania Zaladobis ganmeorebisgan
bavSvebis dacva.

I done - sayovelTao prevencia 

sayovelTao prevenciis doqtrinis Tanaxmad,  mTeli sazogadoeba, maT Soris samedicino 
sazogadoeba, valdebulia daicvas bavSvi Zaladobisgan. Sesabamisad, misi strategia 
fokusirebulia mTlianad sazogadoebaze. sayovelTao prevenciul RonisZiebaTa 
grZelvadiani mizania sazogadoebis ganaTleba, socialuri cvlilebebis miRweva, Zaladobis 
mimarT tolerantobis aRkveTa da sxva.

sayovelTao prevenciis ZiriTadi miznebia: 

bavSvis ganviTarebis procesi, ganviTarebis ama Tu im safexurs rogori qceva Tu
mdgomareoba Seesabameba;

gamklavebis swavleba;

wevrisaTvis.

am mizanTa misaRwevad sxvadasxva strategiebi gamoiyeneba, rogoricaa, magaliTad,  
RonisZiebebi momavali mSoblebisaTvis, raTa isini advilad gaumklavdnen bavSvis 
aRzrdasTan dakavSirebul samomavlo sirTuleebs; programebi mSoblebisTvis - bavSvze 
zrunvis da misi ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb; aseve - programebi, romelTa 
meSveobiT bavSvebi aiTviseben konfliqtebis mSvidobianad mogvarebis, Zaladobisgan 
Tavis dacvis, sazogadoebaSi urTierTobis unarebs da sxva. krizisul situaciebSi metad 
mniSvnelovania TviTdaxmarebis jgufebis da 24-saaTiani krizisuli dacvis programebi, 
romlebic uzrunvelyofen mSoblebis swraf daxmarebas. amisTvis aucilebelia, qveyanaSi 
arsebobdes satelefono cxeli xazi, krizisuli centrebi, krizisul situaciebSi damxmare 
sakonsultacio samsaxurebi.
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saxelmwifo organosTvis informaciis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs 
Sesabamisi fizikuri piris gafrTxilebas an dajarimebas 50 laridan 100 laramde odenobiT, 
Sesabamisi dawesebulebis (iuridiuli piris) dajarimebas 100 laridan 200 laramde 
odenobiT“.
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II done - miznobrivi prevencia

prevenciis es done moicavs sazogadoebis im jgufisken mimarTul RonisZiebebs, sadac 
bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori arsebobs - ojaxebi stresul 
situaciebSi, axalgazrda mSoblebi; narko da alkoholdamokidebuli mSoblebi, aseve 
bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi (magaliTad, unarSezRuduloba). 

miznobrivi prevenciis ZiriTadi miznebia:

bavSvobisdroindeli gamocdileba maT qcevaze ukve mSoblis rolSi;

romelic mimarTulia ojaxis, mSoblis da bavSvis specifikuri problemebis
mogvarebaze;

wevrisaTvis.

am miznebis misaRwevad gamoyenebuli strategiebi moicavs: bavSvis aRzrdis swavlebis 
programebs, romlebic xelmisawvdomia riskis qveS myofi ojaxebisaTvis; programebs, 
romlebic aswavlian mSoblebs Temis resursebis gamoyenebas; programebs, romlebic 
axalgazrda mSoblebs miawvdian informacias iseT mniSvnelovan sakiTxebze, rogoricaa 
bavSvis ganviTareba da movla, da sxva. aucilebelia, arsebobdes samsaxurebi, sadac 
daxmarebas gauweven fsiqikuri janmrTelobis, depresiis,  alkoholizmis, narkomaniis 
problemis mqone mSoblebs da sxva. 

III done - individualuri prevencia 

individualuri prevencia moicavs im ojaxebTan muSaobas, romlebSic SeiniSna bavSvze 
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individualuri prevenciis ZiriTadi miznebia:

sacxovrebeli garemos SecvliT an moZaladisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT;
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bavSvis mkurnaloba,  mimRebi ojaxebis Seqmna da momzadeba, da sxva.
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ba. maTi Svilebi uars amboben miirTvan SeTavazebuli sakvebi mTlianad an nawilobriv 
mainc. zogierTi bavSvi Zalian nela Wams, zogi - Zalian swrafad. uTxariT mSoblebs, 
rom es zrdis procesSi normaluri movlenaa da SesaZloa, rom maTi Svilis mier 
damoukideblobis gamoxatvis saSualebac ki iyos. ganumarteT mSoblebs, rom Wamis 
procesSi ar gaubrazdnen,  Wama ar daaZalon pataras, miscen damoukideblad Wamis 
neba. daarwmuneT mSoblebi, rom bavSvis kvebis procesSi simSvidis da pozitiuri 
ganwyobis SenarCuneba orivesTvis kargi iqneba.

tualetis Cveva: tualetis Cvevis swavlebis etapi mSoblebisTvis safenebisgan gaTa-
visuflebas niSnavs, xolo patarasTvis es aris nabiji Tavdajerebulobisken da
damoukideblobisken. am Cvevis swavlebisas siZneleebi warmoiqmneba, rogoricaa
Casveleba, uari qoTnis gamoyenebaze. mSobelma/mzrunvelma unda gaiTvaliswinos,
rom yvela bavSvi individualuria, zogi advilad swavlobs qoTnis gamoyenebas, zogi
- Znelad. auxseniT mSoblebs, rom iy momTmenni da nu gauwyrebian bavSvs, Tu
man Caisvela an qoTani ar gamoiyena.

Tu mSobeli/mzrunveli  srulfasovan informacias flobs bavSvis saWiroebebis da misi 
ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb, is SeZlebs bavSvis zrda-ganviTarebisTvis Sesabamisi 
pirobebis Seqmnas da usafrTxo garemos uzrunvelyofas.

im ojaxebis daxmareba, romlebsac gansakuTrebuli saWiroebebis mqone bavSvebi hyavT - 
Tandayolili mqone bavSvebis mimarT ojaxSi Zaladobis 
Semcirebis programebis efeqtianobaze Zalian cota kvlevaa Catarebuli. Tumca,  
gansazRvrulia, rom perspeqtiuli midgoma gulisxmobs sazogadoebriv sawyisebze 
reabilitaciisa da adreul asakSi mxardaWeris programebs, centrebSi an ojaxebSi 
vizitebis saSualebiT.  bavSvebis mSoblebisaTvis 
mowyobilma xanmokle droebiTma Sesvenebam SeiZleba mTel ojaxs Seumciros stresi 
da Tan Seasrulos Zaladobis prevenciisken mimarTuli strategiis roli. 
mxardaWeris meqanizmebi, romlebic mSoblebs bavSvis movlisgan Sesvenebis 
saSualebas aZlevs, SesaZlebelia, organizebuli iyos religiuri da arasamTavrobo
organizaciebis an saxelmwifo uwyebebis mier da maT SeuZliaT daxmarebis gaweva

Zaladobis Tavidan asacileblad.
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bavSvebs, axalgazrdebs da adamianebs, visac maTi bedi 
awuxebT, SeuZliaT dagvirekon:

116 111

bavSvTa daxmarebis xazi

mogvmarTeT:

Tbilisi - bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis fondi

centris misamarTi: Tbilisi, ediSer maRalaSvilis quCa 4, bina 1.

bavSvTa daxmarebis xazi - 116 111

telefoni: (32) 2 421 422;

el-fosta: info@phf.org.ge;
veb-gverdi: www.phf.org.ge
Facebook: Public Health Foundation of Georgia

zugdidi - bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

reabilitaciis da ganviTarebis saqvelmoqmedo centri ”Tanaziari”

centris misamarTi: zugdidi, kedias q. #3, bina 2.

telefoni: (415) 22 24 75 an (415) 22 10 78

el-fosta: cactanaziari@gmail.com
Facebook: NGO Tanaziari

baTumi - bsu bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

sazogadoebrivi organizacia “sTef for vardi”

centris misamarTi: baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis fsiqologiis 
klinika, ninoSvilis/rusTavelis q. 35/32

telefoni: (422) 22 58 30, (422) 27 76 23;

el-fosta: cacbsu@gmail.com
veb-gverdi: http://stepforward.org.ge
Facebook: Step Forward

bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centrebi Seqmnilia proeqtis “advokatireba 
bavSvTa da axalgazrdebis dasacavad” farglebSi.

proeqti xorcieldeba evrokavSiris mxardaWeriT.
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gamoyenebuli ganmartebebi da Semoklebebi 

1. bavSvi - 18 wlamde asakis piri (arasrulwlovani);

2. Zaladoba - piris mier bavSvis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis
darRveva ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri,
seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT, miuxedavad imisa, es qmedeba ganxorcielda/
xorcieldeba ganzraxviT an/da ganzraxvis gareSe. Zaladobad miiCneva.

3. fizikuri Zaladoba - cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis
ukanono aRkveTa an  sxva iseTi moqmedeba, maT Soris, bavSvis fizikuri
dasjisken mimarTuli moqmedeba, romelic iwvevs  fizikur tkivils an tanjvas.
janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofilebloba,
rac iwvevs bavSvis janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

4. seqsualuri Zaladoba - bavSvTan sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis
muqariT an  msxverplis umweobis gamoyenebiT, aseve  srulwlovanis mier winaswari
SecnobiT 16 wlamde bavSvTan Zaladobis gareSe sqesobrivi kavSiri, seqsualuri
xasiaTis sxvagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba bavSvis mimarT;

5. fsiqologiuri Zaladoba - Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva iseTi
moqmedeba, maT Soris, ojaxis wevris mier/mimarT sisxlis samarTlis kodeqsis 111
muxlSi miTiTebuli an/da 1261 muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulebis Cadenisas
bavSvis mier gancdili Zlieri emociuri stresi, romelic iwvevs bavSvis pativisa
da Rirsebis Selaxvas an daSinebas;

6. iZuleba - bavSvis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos
qmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi uflebaa an/
da sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba,
maT Soris, iZulebiTi qorwineba, antisazogadoebriv saqmianobaSi Cabma an/da
Tanamonawileoba, nivTierebaTa avad moxmarebis, mowyalebis Txovnis, agreTve
bavSvis CarTvas SromiT saqmianobaSi, maT Soris, wvrilman vaWrobaSi, romelic
iwvevs misi sabaziso uflebebis (ganaTlebis, jansaR fizikur da mentalur
ganviTarebas) SezRudvas. iZulebad CaiTvleba bavSvis Sromis Sedegad mopovebuli
Tanxis mTliani an/da nawilobrivi miTviseba;

7. ugulebelyofa - mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris mier bavSvis fizikuri (maT Soris, kveba, higiena, sacxovrisi),
fsiqologiuri saWiroebebis daukmayofilebloba, sabaziso ganaTlebis uflebis
SezRudva, safrTxisagan daucveloba, dabadebis registraciis an/da bavSvisaTvis
piradobis damadasturebeli dokumentaciis mowesrigebisaTvis, agreTve
samedicino da sxva momsaxurebiT sargeblobisaTvis aucilebeli moqmedebebis
ganuxorcielebloba, Tuki mSobels (mSoblebs), sxva kanonier  warmomadgenels an/
da sxva pasuxismgebel pirs aqvs (aqvT) saTanado informacia, SesaZlebloba da
xeli miuwvdeba (miuwvdebaT)  Sesabamis momsaxurebaze;

8. mitovebuli bavSvi - arasrulwlovani, romelic "Svilad ayvanisa da mindobiT
aRzrdis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis Sesabamisad sasamarTlos mier aRiarebulia
mitovebulad da romlis mSobels (mSoblebs) am bavSvis mimarT CamorTmeuli aqvs
(aqvT) mSoblis ufleba-movaleobebi;

9. napovni bavSvi - 18 wlamde asakis ucnobi piri misi aRmoCenis momentidan vinaobis
dadgenamde;

10. miusafari bavSvi - quCaSi mcxovrebi da/an momuSave arasrulwlovani, romelic
identificirebulia aseTad, "specializebul dawesebulebaSi piris moTavsebisa
da am dawesebulebidan misi gayvanis wesisa da pirobebis damtkicebis Sesaxeb"
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saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris 2010 wlis 
26 Tebervlis N52/n brZanebiT gansazRvruli Sesabamisi uflebamosilebis mqone 
socialuri muSakis mier referirebis procedurebis Sesabamisad;

11. bavSvis ojaxis wevri - deda, mama, papa, bebia, Svili (geri), mSvilebeli, mSvileblis
meuRle, mindobiT aRzrdas daqvemdebarebuli piri, mimRebi mSobeli (dedobili,
mamobili), meurve, mzrunveli, da, Zma, meuRle, yofili meuRle, meuRlis
mSoblebi, siZe, rZali, agreTve pirebi, romlebic erToblivad ewevian an eweodnen
erTian saojaxo meurneobas da maTi ojaxis wevrebi;

12. sxva pasuxismgebeli piri - piri (garda am muxlis "e" qvepunqtiT gaTvaliswinebuli
pirisa), romelTanac samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis
safuZvelze faqtobrivad imyofeba/cxovrobs arasrulwlovani, romlis zrunvisa
da kanonieri interesebis dacvis valdebulebac dakisrebuli aqvs mas amave
samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze;

13. Zaladobis msxverpli bavSvi - arasrulwlovani, romlis konstituciuri
uflebebi da Tavisuflebebi dairRva ugulebelyofiT an/da fizikuri,
fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT da romelsac
msxverplis statusi ganusazRvra saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros
Sesabamisma samsaxurma an/da sasamarTlo organom an/da ojaxSi Zaladobis
msxverplis statusis ganmsazRvrelma jgufma (msxverplis identificirebis
jgufma). msxverplad CaiTvleba agreTve bavSvi, romelic samarTlebrivi aqtis
an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad
imyofeba/cxovrobs sxva pasuxismgebel an nebismier sxva pirTan, romelmac
ganaxorciela misi konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRveva
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT da romelic moZaladisgan gancalkevebul iqna socialuri
muSakis mier.

14. moZalade - ojaxis wevri, romelic axorcielebs ojaxis sxva wevris
konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas ugulebelyofiT
an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an
iZulebiT. moZaladed CaiTvleba agreTve sxva pasuxismgebeli an nebismieri
sxva piri, romelic axorcielebs masTan samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo
samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad myofi/mcxovrebi
arasrulwlovnis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT;

15. saagento - saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli sajaro samarTlis iuridiuli piri -
socialuri momsaxurebis saagento;

16. meurveobisa da mzrunvelobis organo - saagento da misi teritoriuli organoebi;

17. regionuli sabWo - saagentos, rogorc meurveobisa da mzrunvelobis
organos saTaTbiro organo, romlis uflebamosileba da funqciebi ganisazRvreba
kanonmdeblobiT;

18. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

19. bavSvTa specializebuli dawesebuleba - saaRmzrdelo dawesebuleba (maT Soris,
miusafar bavSvTa TavSesafari), krizisuli centri, dRis centri, tranzituli
centri, krizisuli intervenciis TavSesafari da dedaTa da bavSvTa TavSesafari,
agreTve saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
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10. miusafari bavSvi - quCaSi mcxovrebi da/an momuSave arasrulwlovani, romelic
identificirebulia aseTad, "specializebul dawesebulebaSi piris moTavsebisa
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saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) 
msxverplTa, dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis filiali - 
bavSvTa saxli;

20. TavSesafari - ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) msxverplTa,
dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis momsaxurebis
dawesebuleba, romelic sTavazobs Sesabamis momsaxurebebs trefikingisa da ojaxSi
Zaladobis msxverplebs, dazaralebulebsa da maTze damokidebul pirebs;

21. saagentos uflebamosili piri - saagentos specialuri uflebamosilebiT
aRWurvili piri, romelic dadgenili meTodologiis Sesabamisad axorcielebs
ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis Seswavla-Sefasebas;

22. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

23. mindobiT aRzrda - saxelmwifosa da mimReb ojaxs Soris dadebuli
xelSekrulebis safuZvelze mimRebi ojaxis mier bavSvis an 18 wlamde asakis
ganridebas daqvemdebarebuli piris movla da aRzrda;

24. gadaudebeli SemTxveva _ mdgomareoba, romelic safrTxes uqmnis bavSvis
sicocxles an/da janmrTelobas an SeiZleba gamoiwvios misi sikvdili an
janmrTelobis mdgomareobis mkveTri gauareseba momdevno 24 saaTis ganmavlobaSi.
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Tavi 1.

Sesavali

1.1.  saxelmZRvanelos mizani

bavSvis keTildReobisa da usafrTxoebaze zrunva yvela profesiis adamianis Tu 
organizaciis valdebulebaa. bavSvTa dacva Zaladobisa da ugulebelyofisgan socialur 
muSakTa profesiuli cxovrebis mniSvnelovani nawilia da isini umniSvnelovanes rols 
asruleben, rogorc bavSvze Zaladobis da ugulebelyofis prevenciis, aseve Zaladobis 
da ugulebelyofis gamovlenis saqmeSi. xolo, maTi roli msxverplTa dacvasa da 
reabilitaciaSi, unikaluri da Seucvlelia.  saxelmZRvanelo  mizania uaxlesi da 
samecniero mtkicebulebebze dafuZnebuli informaciis miwodeba socialuri 
muSakebisTvis, rac maT daexmarebaT:

I. bavSvze Zaladobis SemTxvevebis aRmoCenasa da masTan gamklavebaSi;

II. xels Seuwyobs Zaladobis msxverpl an potenciur msxverpl bavSvebze zrunvis
procedurebis gaumjobesebas;

III. gaaumjobesebs sxvadasxva dawesebulebaTa da struqturaTa Soris TanamSromlobas
bavSvze Zaladobis SemTxvevebSi;

IV. uzrunvelyofs bavSvis usafrTxoebas da misi keTildReobis gaumjobesebas;

V. xels uwyobs profesionalTa codnis gazrdas da profesionalebis mxardaWeras;

VI. bavSvze Zaladobis sakiTxebze  sazogadoebrivi  cnobierebis amaRlebas.

1.2.  definicia

msoflio jandacvis organizaciis ganmartebiT, „bavSvTa mimarT Zaladobasa da sastik 
mopyrobas Seadgens fizikuri da emociuri Zaladobis yvela forma, seqsualuri 
Seuracxyofa, ugulebelyofa an daudevari mopyroba, an komerciuli an sxva saxis 
eqsploatacia, rac iwvevs bavSvis janmrTelobis, sicocxlis, ganviTarebisa da Rirsebis 
faqtiur an potenciur zians, pasuxismgeblobasTan, ndobasa da ZalasTan dakavSirebul 
konteqstSi“.

bavSvze Zaladobis formebia:

fizikuri Zaladoba _ nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac “aRmzrdelobiTi“ mizniT; 

emociuri (fsiqologiuri) Zaladoba  _ qcevebi, romelTa mizania akontrolos, marTos bavSvis 
moqmedebebi da emociebi misi damorCilebis mizniT: damamcirebeli metsaxeliT mimarTva, 
muqara, iseTi saqcielis dabraleba, romelic mas ar Caudenia da sxva. bavSvze Zaladobaa 
mozrdilTa Cxubi bavSvis TandaswrebiT. emociuri Zaladoba SeiZleba vlindebodes calke 
an SeiZleba warmoadgendes fizikuri an seqsualuri Zaladobis Semadgenel nawils;

seqsualuri Zaladoba _ bavSvis gamoyeneba seqsualuri miznebisaTvis: seqsualuri 
metyvelebiT devna, erotiuli elferis alersi, TvalTvali,  bavSvisTvis pornografiuli 
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janmrTelobis mdgomareobis mkveTri gauareseba momdevno 24 saaTis ganmavlobaSi.
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suraTebis gadaReba, seqsualuri Sinaarsis filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis 
daTvalierebis nebarTva an xelSewyoba,  gaupatiureba an gaupatiurebis mcdeloba, sasqeso
organoebis demonstrireba, Ria saubrebi seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis 
gaRviZebis mizniT, sisxlis aRreva (incesti), sxeuliT vaWrobis iZuleba da sxva. 

ugulebelyofa _ bavSvis sicocxlis, janmrTelobisa da ganviTarebisaTvis aucilebeli 
saWiroebebis (sakvebi, sacxovrebeli, tansacmeli, movla, meTvalyureoba, yuradReba, 
ganaTleba, samedicino daxmareba da sxva) regularuli daukmayofilebloba mSoblis 
Tu meurvis mxridan, obieqturi mizezebis gamo (siRaribe, fsiqikuri daavadebebi, 
gamoucdeloba) an amgvari mizezebis gareSe. 

1.3.  bavSvze Zaladobis Sedegebi

Zaladoba yovelTvis seriozul zians ayenebs bavSvis janmrTelobas. bavSvze Zaladoba 
SeiZleba sxvadasxva formiT ganxorcieldes, magram Zaladoba yovelTvis seriozul zians 
ayenebs bavSvis janmrTelobas, ganviTarebasa da socializacias, zogjer ki safrTxes 
uqmnis mis sicocxles. Zaladobis myisier Sedegebs miekuTvneba: fizikuri dazianebebi, 
mwvave fsiqologiuri problemebi; arsebobs mtkicebulebebi, rom ufrosebSi gamovlenili 
mravali daavadeba – gulis iSemiuri daavadebebi, sasunTqi da saWmlis momnelebeli 
sistemebis qronikuli daavadebebi,  simsivne da sxva – bavSvobaSi gadatanil ZaladobasTanaa 
dakavSirebuli.

bavSvebs, romlebic Zaladobas ganicdian,  fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRvevebi 
aReniSnebaT. dadgenilia, rom Zaladobis an travmis zemoqmedeba gavlenas axdens 
ganviTarebis procesSi myof bavSvis tvinze. im  bavSvebis Tavis tvini, romlebic xSirad 
ganicdian stress, fizikuri, seqsualuri Zaladobis an xangrZlivi ugulebelyofis saxiT, 
mTel TavianT resursebs garemoSi arsebuli safrTxis daZlevasa da gadarCenaze xarjaven. 

bavSvebi, romlebic Zaladobas ganicdian, xSirad CamorCebian Tanatolebs simaRliT, 
woniT an orive maCvenebliT erTdroulad. isini ufro gvian iwyeben siaruls, laparaks, 
iSviaTad icinian, cudad swavloben. aseT bavSvebs xSirad aReniSnebaT enurezi (Sardis 
Seukavebloba), metyvelebis problemebi, mavne Cvevebi (TiTebis wova, frCxilebis kvneta 
da sxva).

Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi, magram, arsebobs bavSvebis 
kategoria, romlebic sastiki mopyrobis „risk-jgufs” Seadgenen. mravalricxovan 
gamokvlevaTa Tanaxmad, riskis jgufSi Sedian bavSvebi, romelTa dedebic sistematurad 
ganicdian Zaladobas, Svilad ayvanili, bavSvTa saxlis aRsazrdelebi an „arasasurveli 
bavSvebi”. hiperaqtiuri, agreTve SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi aseve miekuT-
vnebian am jgufs, radgan xSirad aiZuleben  TavianT  mSoblebs maTi aRzrdis siZneleebiT 
gamowveuli imedgacruebebi da stresebi ganicadon. 

TviTon bavSvebi iSviaTad yvebian gadatanili Zaladobis Sesaxeb. xSirad maT arc ki ician 
da arc esmiT, rom mozrdilebi ar unda iqceodnen ase. bavSvebi Tavs damnaSaved Tvlian, 
isini daSinebulebi arian, maT rcxveniaT, ar ician, vis da rogori sityvebiT SeuZliaT 
uambon, eSiniaT, rom aravin daujerebT. 

Zaladobagancdili bavSvi mudmivi stresis mdgomareobaSi imyofeba, da Tu daxmarebis 
gareSe davtovebT, ukve mozrdil cxovrebaSi es masSi seriozul pirovnul gadaxrebs, 
Seuqcevad fsiqologiur problemebs gamoiwvevs.
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bavSvze Zaladobis socialuri da ekonomikuri Sedegebi: bavSvze Zaladoba uaryofiT 
zegavlenas axdens rogorc bavSvis  janmrTelobasa da ganviTarebaze, aseve ojaxebsa 
da sazogadoebaze. Zaladobagancdil bavSvebs darRveuli aqvT kavSiri ufrosebTan. ar 
aqvT TanatolebTan urTierTobis unari, mwiri codnisa da saWiro unarebis naklebobis 
gamo ver axerxeben  avtoritetis mopovebas skolaSi da sazogadoebaSi, zogjer aRiarebas 
kriminalur da asocialur garemoSi pouloben; aReniSnebaT alkoholisa da narkotikebis 
mimarT ltolva. zrdasrul asakSi, ojaxis Seqmnisas, SesaZloa seriozulma sirTuleebma 
iCinos Tavi. 

Zaladobis Sedegad miRebuli dazianebebi xSirad xangrZliv mkurnalobas saWiroebs, 
rac ojaxs finansurad mZime tvirTad awveba.  fsiqologiuri problemebi da sakuTari 
SesaZleblobebis gamovlenis sirTuleebi, romlebic aReniSnebaT Zaladobis msxverpl 
bavSvebs, ekonomikur problemas uqmnis maT zrdasrul asakSi.

1.4.  istoriuli mimoxilva

kacobriobis istoria savsea bavSvisadmi araRirseuli da sastiki damokidebulebis 
magaliTebiT. Tumca, uZvelesi droidanve  daiwyo garkveuli kategoriis  bavSvebis gansa-
kuTrebuli  mowyvladobis gacnobiereba da bavSvebze Zaladobis mimarT Seuwynareblobis 
saxelmwifo poziciis Camoyalibeba. 

dReisaTvis arsad da aravin davobs imis Taobaze, rom bavSvi daculi unda iyos Zaladobisa 
da ugulebelyofisgan, magram Tanamedrove samyaros  mainc ver vuwodebT usafrTxos.  
msoflio statistika SemaSfoTebelia - bavSvebze Zaladobis SemTxvevebma imata; sul ufro  
xSiria bavSvis janmrTelobisa da sicocxlis  xelyofis SemTxvevebi. bavSvebze Zaladoba 
seriozuli problemaa rogorc ganviTarebadi qveynebisTvis, sadac SimSili, omebi, 
normaluri sacxovreblis Tu jandacvis ararseboba TvalSisacemia, aseve - ganviTarebuli 
saxelmwifoebisTvisac. bavSvze Zaladoba problemaa saqarTveloSic. 

saqarTveloSi bavSvze Zaladobis sakiTxebi tabuirebuli iyo wlebis ganmavlobaSi da masze 
saubrebi mxolod 2000 wlidan daiwyo. am sakiTxisadmi sistemur doneze midgoma 2008 
wlidan iwyeba, rodesac  bavSvTa dacvis da keTildReobis mimdinare reformaSi bavSvze 
Zaladobis prevencia da Zaladobis msxverplTa dacva da daxmareba erT-erT prioritetul 
mimarTulebad gamoiyo. am mniSvnelovan gadawyvetilebas win uZRvoda 2007-2008 wlebSi 
Catarebuli gaeros bavSvTa fondis kvlevebi - “saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zaladobis 
erovnuli kvleva“ da “erovnuli kvleva saqarTvelos skolebSi Zaladobis Sesaxeb“.  kvlevam 
gamoavlina, rom saqarTveloSi bavSvTa mimarT Zaladoba iseve xSirad gvxvdeba, rogorc 
evropasa da sxva qveynebSi, sadac kvlevis msgavsi instrumenti gamoiyenes - saqarTveloSi 
mcxovrebi biWebis da gogonebis daaxloebiT 80% ganicdida sxvadasxva formis fizikur 
(79,8%) Tu fsiqologiur (82,3%) Zaladobas. 

bavSvTa Zaladobisgan dacvis sistemuri saxelmwifoebrivi midgomis damadasturebeli 
mniSvnelovani nabijia “bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis“ 
damtkiceba (2010 weli da 2016 weli ), romlis Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis 1 2

saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris, saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministrisa da saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2010 wlis 7 ivnisis  erToblivi brZaneba  N152/n - N496 - N45/n bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb.

 saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, 2016 wlis 12 seqtemberi.

1
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mravali daavadeba – gulis iSemiuri daavadebebi, sasunTqi da saWmlis momnelebeli 
sistemebis qronikuli daavadebebi,  simsivne da sxva – bavSvobaSi gadatanil ZaladobasTanaa 
dakavSirebuli.

bavSvebs, romlebic Zaladobas ganicdian,  fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRvevebi 
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mTel TavianT resursebs garemoSi arsebuli safrTxis daZlevasa da gadarCenaze xarjaven. 

bavSvebi, romlebic Zaladobas ganicdian, xSirad CamorCebian Tanatolebs simaRliT, 
woniT an orive maCvenebliT erTdroulad. isini ufro gvian iwyeben siaruls, laparaks, 
iSviaTad icinian, cudad swavloben. aseT bavSvebs xSirad aReniSnebaT enurezi (Sardis 
Seukavebloba), metyvelebis problemebi, mavne Cvevebi (TiTebis wova, frCxilebis kvneta 
da sxva).
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ganicdian Zaladobas, Svilad ayvanili, bavSvTa saxlis aRsazrdelebi an „arasasurveli 
bavSvebi”. hiperaqtiuri, agreTve SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi aseve miekuT-
vnebian am jgufs, radgan xSirad aiZuleben  TavianT  mSoblebs maTi aRzrdis siZneleebiT 
gamowveuli imedgacruebebi da stresebi ganicadon. 

TviTon bavSvebi iSviaTad yvebian gadatanili Zaladobis Sesaxeb. xSirad maT arc ki ician 
da arc esmiT, rom mozrdilebi ar unda iqceodnen ase. bavSvebi Tavs damnaSaved Tvlian, 
isini daSinebulebi arian, maT rcxveniaT, ar ician, vis da rogori sityvebiT SeuZliaT 
uambon, eSiniaT, rom aravin daujerebT. 

Zaladobagancdili bavSvi mudmivi stresis mdgomareobaSi imyofeba, da Tu daxmarebis 
gareSe davtovebT, ukve mozrdil cxovrebaSi es masSi seriozul pirovnul gadaxrebs, 
Seuqcevad fsiqologiur problemebs gamoiwvevs.
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gamovlena, SemTxvevis marTva procedurebiT gansazRvruli kompetenciebis farglebSi da 
referireba evaleba yvela dawesebulebas, romelic urTierTobs bavSvTan.

mTavrobis dadgenileba bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis  damtkicebasTan 
erTad, gulisxmobs rom am procedurebSi CarTulma TiToeulma saministrom, maT Soris 
Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis saministrom, unda SeimuSaos detaluri 
procedurebi (Sida instruqciebi) Sesabamisi TanamSromlebisTvis (muxli 6.7). 

garda amisa, saWiroa profesionalebisaTvis gankuTvnili gaidlainebis SemuSaveba, romelic
Seicavdes detalur saxelmZRvanelo informacias bavSvTa mimarT Zaladobis identifika-
ciis, samuSao procedurebisa da teqnikis, aseve profesionalebis rolis Sesaxeb refera-
lis sxvadasxva doneze (identifikacia, Sefaseba, Careva, monitoringi) da maTi profesiuli 
saqmianobis mowesrigebis regulaciebs.

3

3 gaeros bavSvTa fondis 2013 welis kvlevis - “bavSvTa mimarT Zaladoba saqarTveloSi“ rekomendaciebis mixedviT.
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Tavi 2.

bavSvze Zaladobis epidemiologia

2.1. gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) generaluri mdivnis samsaxuris 
kvleva bavSvebis mimarT Zaladobis Sesaxeb - 2006 weli

gaerTianebuli erebis organizaciam (gaero) 2001 wels gaeros generaluri asambleis 
TxovniT, Caatara kvleva `Zaladoba bavSvTa mimarT“. kvlevis mizani iyo mTel msoflioSi 
bavSvze Zaladobis problemebis Seswavla da am problemis mogvarebis gzebis Zieba. kvleva 
gamoqveynda 2006 wels da igi Catarda gaeros damoukidebeli eqspertis - paulo serxio 
pineiros xelmZRvanelobiT. kvleva efuZneboda koncefcias, romlis mixedviTac, bavSvs 
aqvs ufleba iyos daculi Zaladobisagan. es ufleba Camoyalibebulia `gaeros bavSvis 
uflebaTa konvenciis me-19 muxlSi, romelic warmoadgens saerTaSoriso xelSekrulebas 
da mas msoflios qveynebis umravlesoba awers xels. 

ZiriTadi informacia Segrovda kiTxvarebis saSualebiT. kiTxvari Seavso 133-ma qveyanam. 
kiTxvari respodentisagan moiTxovda mis qveyanaSi bavSvebze Zaladobis faqtebis detalur 
aRweras, agreTve, saxelmwifos mxridan bavSvze Zaladobaze reagirebisa da misi aRkveTis 
mizniT miRebuli zomebis Sesaxeb informacias. 

kvlevis Sedegad aRmoCnda, rom bavSvze Zaladoba SeimCneva msoflios yvela qveyanaSi da 
yvela sazogadoebaSi ganurCevlad socialuri fenisa, kulturisa, eTnikuri kuTvnilebisa 
an warmomavlobisa. kvlevam daadastura, rom Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes nebismier 
adgilze. ufro metic, miuxedavad imisa, rom adamianebis umetesobisaTvis cnobilia 
bavSvis uflebebis Sesaxeb, maT ician, rom bavSvi saWiroebs dacvas, raTa jansaR pirovnebad 
Camoyalibdes, bevr qveyanaSi bavSvze Zaladoba daSvebulia, radgan amis nebas iZleva iq 
arsebuli adaT-wesebi. 

kvlevis Sedegad dadginda: 

(WHO) monacemebiT, 2002 wels mTel msoflioSi
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bavSvi iZulebiT samuSaos asrulebda (iZulebiTi da savaldebulo Sroma); 1.8 milioni 
bavSvi Cabmuli iyo prostituciasa da pornografiaSi, xolo 1.2 milioni bavSvi iyo 
trefikingis msxverpli; 2002 wels bavSvebis mkvlelobis maCveneblebi orjer maRali 
iyo Rarib qveynebSi, vidre mdidar qveynebSi (100 000 mosaxleze _ 2,58 Rarib qveynebSi, 
1,21 _ mdidar qveynebSi). 

12

gamovlena, SemTxvevis marTva procedurebiT gansazRvruli kompetenciebis farglebSi da 
referireba evaleba yvela dawesebulebas, romelic urTierTobs bavSvTan.

mTavrobis dadgenileba bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis  damtkicebasTan 
erTad, gulisxmobs rom am procedurebSi CarTulma TiToeulma saministrom, maT Soris 
Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis saministrom, unda SeimuSaos detaluri 
procedurebi (Sida instruqciebi) Sesabamisi TanamSromlebisTvis (muxli 6.7). 

garda amisa, saWiroa profesionalebisaTvis gankuTvnili gaidlainebis SemuSaveba, romelic
Seicavdes detalur saxelmZRvanelo informacias bavSvTa mimarT Zaladobis identifika-
ciis, samuSao procedurebisa da teqnikis, aseve profesionalebis rolis Sesaxeb refera-
lis sxvadasxva doneze (identifikacia, Sefaseba, Careva, monitoringi) da maTi profesiuli 
saqmianobis mowesrigebis regulaciebs.

3

3 gaeros bavSvTa fondis 2013 welis kvlevis - “bavSvTa mimarT Zaladoba saqarTveloSi“ rekomendaciebis mixedviT.
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fizikuri Zaladoba farTod aris gavrcelebuli yvela regionSi. 

2.2. msoflio kvleva ojaxSi bavSvze Zaladobis Sesaxeb

msoflio jandacvis organizacia 2016 wels gamoaqveyna naSromi INSPIRE - Svidi 
strategia bavSvze Zaladobis dasasruleblad.  am naSromis mixedviT  bolo wlebis 
ganmavlobaSi msoflios 96 qveyanaSi 1 miliardma bavSvma ganicada emociuri, fizikuri da 
seqsualuri Zaladoba, rac bavSvTa (2-dan -18 wlamde) mosaxleobis  naxevaria. amasTanave 
gasaTvaliswinebelia, rom bavSvze Zaladobis SemTxvevebi dafarulia, rac dasturdeba 
globaluri monacemebis meta analiziT - magaliTad, bavSvebis mier gakeTebuli Setyobineba 
seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi 30-jer, xolo fizikuri Zaladobis SemTxvevaSi 75-jer 
ufro xSiria, vidre qveynebis mier oficialurad registrirebuli SemTxvevebi. 

gogonebi gansakuTrebiT mowyvladebi arian seqsualuri Zaladobis mimarT - magaliTad 
sicocxlis ganmavlobaSi gadatanili seqsualuri Zaladobis monacemTan 18%-Si gvxvdeba 
seqsualuri Zaladoba gogonaze, xolo biWebSi es monacemi utoldeba 8%-s. gogonebze 
seqsualuri moZaladeebi arian mamakacebi. gogonebze Zaladoba umetes SemTxvevebSi xdeba 
im garemoSi, sadac igi wesiT daculad unda grZnobdes Tavs - saxlSi, skolaSi, gzaze 
skolasa da saxls Soris, TemSi. gogonebze Zaladobis SemTxvevebi didia humanitaruli 
krizisebis, iZulebiTi gadaadgilebis da post-konflituri situaciebis dros. zogadad, 
samidan erTi gogona 15-dan 19-wlamde asakSi iyo emociuri, fizikuri an seqsualuri 
Zaladobis msxverpli.

2.3  bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva saqarTveloSi

2007 wels gaeros bavSvTa fondis SekveTiTa da samTavrobo da arasamTavrobo seqtorebis 
TanamSromlobiT saqarTveloSi Catarda bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva. 
kvlevis ZiriTadi mizani iyo saqarTveloSi bavSvze Zaladobis xasiaTisa da masStabis 
dadgena. kvleva asaxavs Zaladobis im SemTxvevebs, romelic saqarTveloSi mcxovreb 
bavSvebs ukavSirdeba. kvleva iZleva miTiTebebs Zaladobis Sedegebisagan bavSvTa dacvis 
meqanizmisa da Zaladobis prevenciis Sesaxeb. 

erovnuli kvleva saqarTveloSi or etapad warimarTa. pirveli etapi 2007 wels bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebs swavlobda ojaxebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi, meore 
etapze _ 2008 wels, Seswavlili iqna skolebSi bavSvze Zaladobis sakiTxi. 

kvlevis Sedegebi: 

quCaSi, alkoholi/narkotikis gamoyeneba, nacnobis mkvleloba, iaraRis gamoyeneba, 
ufrosebs Soris dartyma/cema) - 49.1%. 

sagniT cema, daniT damuqreba) - 54.0%. 

  INSPIRE: seven strategies for ending violence against children, © World Health Organization 2016
  Ending violence against children: six strategies for action. New York: UNICEF; 2014.
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daCagvra, daTrgunva/Sercxvena) - 59.1%. 

Sexeba, seqsualuri urTierTobis mcdeloba) -7.8%. 

TavSi/saxeSi dartyma, Tmis moqaCva, panRuris amokvra, tkena/dazianeba, TiTebis 
gadagrexa, mogudva, dabma, daWra) - 71.1%. 

galanZRva, nivTis moparva/gatexa, ganzrax damcireba, Tavi sulelad agrZnobina) - 61.5%. 

tansacmlis iZulebiT gaxda, gaixada tansacmeli, Seexo bavSvis sxeulis intimur 
nawils, aiZula bavSvi misi sxeulis intimur nawils Sexeboda, aiZula bavSvs seqsualuri 
urTierToba) - 16.6%. 

tkena/dazianeba, TavSi/saxeSi dartyma, panRuris amokvra, TiTebis gadagrexa. mogudva, 
dabma, daWra) -  47%. 

mimarTva, nivTis moparva/gatexva, cudi SefasebiT damuqreba) - 47.5%. 

tansacmlis iZulebiT gaxda, Seexo bavSvis sxeulis intimur nawils, aiZula bavSvs 
misi sxeulis intimur nawils Sexeboda - 5.6%.  respondentTa mier aRwerili yvelaze 
gavrcelebuli sasjeli iyo bavSvis cema sajdomze SiSveli xeliT, saxriT. xolo 4.5%-
ma es 10-ze metjer gaakeTa.

zogadi daskvnebi 

aRmzrdelobiT dawesebulebebSi; 

Tanatolebisagan;

bavSvze seqsualuri Zaladoba saWiroebs damatebiT kvlevas. 

2.4  bavSvze Zaladobis statistikuri monacemebi bavSvTa dacvis (referirebis) 
proceduris damtkicebis Semdeg

bavSvTa dacvis (referirebis) proceduris damtkicebis Semdeg (2010 w), bavSvze Zaladobis 
SemTxvevebis gamovlenis da referirebis SemTxvevebis raodenoba progresulad  izrdeba. 
socialuri momsaxurebis saagentos, bavSvze Zaladobis SemTxvevebis miRebaze da 
reagirebaze pasuxismgebeli organos statistikuri monacemebiT mixedviT, suraTi Semdegia 
- 40 SemTxveva 2009 wels, 90 SemTxveva 2010 w., 142 SemTxveva 2011 w., 208-2012 w., 
320 – 2013 w., 362 – 2014 w., 691 - 2015 w.; 775 – 2016 wels. 
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Tavi 3.

bavSvze Zaladobis mizezebi

Zaladoba individualuri, jgufuri, socialuri, kulturuli faqtorebis urTierTqmedebis 
Sedegia. calke aRebuli verc erTi faqtori ver xsnis, ratom iqceva erTi adamiani 
agresiulad, meore ki - ara, ratom xdeba erTgan Zaladobis meti SemTxveva, vidre sxvagan. 
ojaxSi, TemSi, socialur, kulturul da ekonomikur sivrceSi mravali faqtori arsebobs, 
romelTa urTierTqmedebam, SesaZloa, bavSvze Zaladobis provocireba moaxdinos, an 
piriqiT, - Zaladobis safrTxe Seamciros.

risk-faqtorebi, romlebic xels uwyoben bavSvze Zaladobis gavrcelebas, SeiZleba daiyos 
individualur/pirovnul urTierTobaTa, sazogadoebriv/TemSi arsebul da socialur 
risk-faqtorebad.

a) individualuri/pirovnul urTierTobaTa risk-faqtorebi

mSoblebTan da mzrunvelebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

rom arTmevs mas unars, izrunos bavSvze;

araadekvatur qcevas avlens;

periodSi;

bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

xasiaTi);

ganviTarebaSi  CamorCena,  qronikuli daavadeba);

(agresiuloba, impulsuroba da sxva) an fsiqikuri   janmrTelobis problemebi;
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Semcirebas;

urTierTobebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

problemebi, simartovis da umweobis gancdebi, mudmivi  daZabuloba, bavSvis aRzrdaSi
xelSewyobis Sewyveta, dava bavSvze meurveoba/mzrunvelobis Taobaze;

seqsualuri orientaciis, uZlurebis an cxovrebis stilis mizeziT;

b) sazogadoebrivi/TemSi arsebuli risk-faqtorebi

nakleboba;

g) socialuri risk-faqtorebi

an, zogadad, Zaladobas sxvebis mimarT, fizikuri dasjis CaTvliT;

da qalebisaTvis;

bavSvis statuss akninebs;
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Tavi 4

bavSvis ganviTarebis bio-fsiqo-socialuri aspeqtebi da 
maTi mniSvneloba bavSvze Zaladobis identificirebis da 

Zaladobis msxverpli bavSvis dacvis procesSi

4.1 bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi

asakobrivi Taviseburebebis codna xels uwyobs bavSvebis ukeT gagebas da dadebiTad aisaxeba 

bavSvTan komunikaciis xarisxze; bavSvis dacvis da misi keTildReobis gaumjobesebaze. 

bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi da mosalodneli reaqciebi asakebis mixedviT

mniSvnelovania imis codna, rom CamoTvlili maxasiaTeblebi ganxiluli unda iyos 
bavSvebis individualur TaviseburebebTan da bavSvis ganviTarebis Tanamedrove donesTan 
konteqstSi, aseve, imis gaTvaliswinebiT, rom zogierTi bavSvi sxvebze ufro swrafad 
viTardeba.

dabadebidan 1 wlamde (Cviloba)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba

1-dan 3 wlamde (adreuli)

kognituri ganviTareba

yoveli nivTi;
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pirovnuli da emociuri ganviTareba

usafrTxoebas ganapirobeben;

socialuri ganviTareba

gagebas;

3-dan 6/7 wlamde (skolamdeli)

kognituri ganviTareba

Sesaxeb, aqvT drois gancda;

gamiznulad;

Soris.

pirovnuli da emociuri ganviTareba
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socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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TanatolebiT.

11-dan 13/14 wlamde (sqesobrivi momwifebis periodi)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

da Secbuneba-dabneulobas;

usamarTlobis gancda);

siyvarulis moTxovnilebasTan erTad;

socialuri ganviTareba

14-dan 18 wlamde (mozardoba)

kognituri ganviTareba

logikurad azrovneba uZneldebaT;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

20

socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba



22

midrekileba;

darwmunebulobaze;

lizebas sakuTari Zalebis rwmenis gazrdas, TviTdamkvidrebis da TviTrealizaciis-
ken swrafvas.

socialuri ganviTareba

samarTlianobas, Tanasworobas, Rirsebas;

garemomcvelTa Sexeduleba;

safuZveli.

4.2. mijaWvuloba

Cvilobis asakidan adamiani socialuri da emociuri ganviTarebis ramdenime fazas gadis. 
pirvel, yvelaze axlo da mniSvnelovan kavSirs Cvili amyarebs dedasTan an im adamianTan, 
vinc  masze zrunavs. britanelma fsiqiatrma da fsiqoanalitikosma, jon boulbim (1907-
1990) SeimuSava  bavSvis ganviTarebis Tanamedrove Teoria - mijaWvulobis Teoria (1969) da  
am pirveli, yvelaze mWidro da Zlieri emociuri kavSiris asaRniSnad gamoiyena termini 
„mijaWvuloba“.

mijaWvuloba - Zlieri emociuri urTierTkavSiri or adamians Soris, romelic 
ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi erTmaneTs scildebian.

bavSvi, sakuTari usafrTxoebis misaRwevad da TviTgadarCenis uzrunvelsayofad, 
instinqturad miiswrafvis dadebiTi urTierTobebis damyarebisa da SenarCunebisaken. 
rogorc wesi, bavSvs myari da sando mijaWvuloba im adamianis mimarT uyalibdeba, romelic 
masze zrunavs. jansaRi mijaWvuloba bavSvebs garemomcvel samyaroSi usafrTxoebis 
grZnobas uRvivebs, samyaros SemecnebaSi, swavlasa da ganviTarebaSi exmareba. arasando 
mijaWvulobis Camoyalibebis dros, mzrunvelebi, SesaZloa, uzrunvelhyofdnen bavSvis 
fizikur saWiroebebs, rogoricaa sakvebi, TavSesafari, tansacmeli, sisufTave, magram ver 
axerxebdnen emociuri siTbos bavSvamde mitanas.



23

patara bavSvs ar ZaluZs Tavis dacva, ar SeuZlia sxva, alternatiuli mzrunvelis povna 
Tavisi saWiroebebis dasakmayofileblad. bavSvis arCevani xSirad ukiduresad SezRudulia, 
roca mzrunveli mas pasuxobs ignorirebiT, agresiiT an araprognozirebadi qceviT. droTa 
ganmavlobaSi amgvari reaqciebi bavSvSi dabneulobas, gaurkvevlobas da xSir SemTxvevebSi 
mijaWvulobis deficits warmoSobs.

TviTgadarCenis survilidan gamomdinare, bavSvebi Semgueblurad pasuxoben amgvar 
garemoze. rogorc wesi, isini Zvelebur midgomas aRar inarCuneben, TavianTi saWiroebebis 
dakmayofilebas aRar moiTxoven da gaurbian mzrunvelTan urTierTobas, radgan am 
urTierTobas maTTvis SeSfoTeba, tkivili da SiSi mohqonda. 

mijaWvulobis ganviTarebis fazebi

Cvili  mSoblebs urTierTobisken ubiZgebs, maTTan siaxlove awynarebs. Cvili cnobs 
dedis suns, xmas, arCevs dedis nakvTebs. bavSvi jer dedaze mijaWvuli araa, amitom sxva 
adamianebTan darCenas ar aprotestebs.

(momvlelze) da ucxo adamianze gansxvavebulad reagirebs bavSvi swavlobs, rom misi 
qmedebebi irgvliv myofTa qcevas ganapirobebs. iwyeba ndobis ganviTareba. 

momvlelis (dedis) mimarT mijaWvuloba aSkaraa. bavSvSi Cndeba separaciuli (ganSoreba) 
SfoTva, roca mas mSobeli tovebs. is mousvenari xdeba da SfoTvas ganicdis („7 Tvianebis 
SfoTva“).

ganviTareba bavSvebs SesaZleblobas aZlevs, garkveulwilad gaTvalon mSoblis dabruneba. 
amitom ganSorebis mimarT protesti klebulobs. bavSvebi mSoblebTan molaparakebas, 
”vaWrobas”iwyeben.

mijaWvulobis tipebi 

1. sando mijaWvuloba

2. arasando mijaWvuloba: ganridebuli,  ambivalenturi da dezorganizebuli.

sando mijaWvulobis qceviTi gamovlinebebia: 

gamocdileba, rom is mSobels yovelTvis axsovs.

aris Tbili, mgrZnobiare, Tanmimdevruli, roca swrafad reagirebs bavSvis tirilze.

„sando bazas“, advilad poulobs megobrebs, advilad umklavdeba stress, aqvs kargi
TviTSefaseba.

arasando - ganridebuli mijaWvulobis dros bavSvi ar miiltvis dedisken fizikur 
kontaqtze. is damoukidebelia, dedisgan ar iRebs TanagrZnobas, gulgrilia da mowyenili, 
roca raRac awuxebs an stkiva ar iTxovs daxmarebas, yvelas erideba. aseT SemTxvevebSi deda 
(an adamiani, romelic masze zrunavs) xSir SemTxvevaSi emociurad miuwvdomelia. dedas ar 
moswons, rom bavSvi maszea damokidebuli da yoveli damoukidebeli qmedebis SemTxvevaSi 
aqebs mas. Sedegad, bavSvi SeiZleba iyos agresiuli, braziani da daumorCilebeli, ris 

22

midrekileba;

darwmunebulobaze;

lizebas sakuTari Zalebis rwmenis gazrdas, TviTdamkvidrebis da TviTrealizaciis-
ken swrafvas.

socialuri ganviTareba

samarTlianobas, Tanasworobas, Rirsebas;

garemomcvelTa Sexeduleba;

safuZveli.

4.2. mijaWvuloba

Cvilobis asakidan adamiani socialuri da emociuri ganviTarebis ramdenime fazas gadis. 
pirvel, yvelaze axlo da mniSvnelovan kavSirs Cvili amyarebs dedasTan an im adamianTan, 
vinc  masze zrunavs. britanelma fsiqiatrma da fsiqoanalitikosma, jon boulbim (1907-
1990) SeimuSava  bavSvis ganviTarebis Tanamedrove Teoria - mijaWvulobis Teoria (1969) da  
am pirveli, yvelaze mWidro da Zlieri emociuri kavSiris asaRniSnad gamoiyena termini 
„mijaWvuloba“.

mijaWvuloba - Zlieri emociuri urTierTkavSiri or adamians Soris, romelic 
ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi erTmaneTs scildebian.

bavSvi, sakuTari usafrTxoebis misaRwevad da TviTgadarCenis uzrunvelsayofad, 
instinqturad miiswrafvis dadebiTi urTierTobebis damyarebisa da SenarCunebisaken. 
rogorc wesi, bavSvs myari da sando mijaWvuloba im adamianis mimarT uyalibdeba, romelic 
masze zrunavs. jansaRi mijaWvuloba bavSvebs garemomcvel samyaroSi usafrTxoebis 
grZnobas uRvivebs, samyaros SemecnebaSi, swavlasa da ganviTarebaSi exmareba. arasando 
mijaWvulobis Camoyalibebis dros, mzrunvelebi, SesaZloa, uzrunvelhyofdnen bavSvis 
fizikur saWiroebebs, rogoricaa sakvebi, TavSesafari, tansacmeli, sisufTave, magram ver 
axerxebdnen emociuri siTbos bavSvamde mitanas.
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gamoc SeiZleba ar uyvardeT jgufSi da aRmoCndes izolaciaSi.

arasando - ambivalenturi mijaWvulobis SemTxvevaSi, bavSvi ar aris darwmunebuli, 
rom mSoblis ndoba SeiZleba, rom safrTxis SemTxvevaSi is daculi iqneba da miiRebs 
TanagrZnobas mSoblisgan. aseTi bavSvi bevrs tiris, ebRauWeba dedas da momTxovnia. deda 
an is  adamiani, romelic bavSvze zrunavs, aris  araTanmimdevruli, qaoturi da Znelia 
misi qcevis ganWvreta. Sedegad, bavSvi aris mousvenari, daZabuli  da SfoTavs, Zalian 
aris damokidebuli ufrosebze, aRmzrdelebi mas an aTamameben,  an ubrazdebian. SeiZleba 
gaxdes jgufSi „gantevebis vaci“.

arasando-dezorganizebul mijaWvulobisas, bavSvi mSoblis mimarT SiSs gamoxatavs. mas 
uWirs grZnobebisa da qcevebis kontroli, emociebis gamoxatva, ar icis, vis SeiZleba 
endos da vis – ara. mas axasiaTebs Senelebuli  moZraobebi,  disociaciebi, gaSeSeba, 
„gayinuli“ saxis gamometyveleba, guneba-ganwyobilebis swrafi cvlileba. mSobeli 
bavSvis mimarT uyuradRebo da gulgrilia, Tavs aridebs mas. xSirad mimarTavs  bavSvze 
Zaladobas da ugulebelyofas. Sedegad ki bavSvi Tavdapirvelad ,,aprotestebs“ mSoblis 
gulgrilobas. SemdgomSi is ,,wydeba“ mSobels, iketeba sakuTar TavSi, avlens Semdegi 
saxis qcevis formebs: tyuili, qurdoba, sxvisi saku rebis ganadgureba, sakuTari 
Tavis dazianeba, Zaladoba sxvebze. 

dezorganizebuli mijaWvulobis mizezebia:

urTierTobisas. magaliTad, mSoblis safrTxis Semcveli (SemaSinebeli) qceva an
„SeSinebuli“, zedmetad frTxili qceva, aseve - umweo qceva.

bavSvobaSi gadatanili Zaladoba, romelsac mozrdilobaSi sakuTar Svilze imeorebs.

rogorc irkveva, mozrdilTa disfunqciebi saTaves maT bavSvobaSi iRebs. bavSvis nebismierma 
amgvarma Semgueblurma pasuxma SeiZleba araerTi garTuleba gamoiwvios grZelvadian 
periodSi, maT Soris – ganviTarebis Seferxebebi socialuri, kognituri Tu emociuri 
funqcionirebis mxriv. 

Tu sicocxlis pirvel wels jansaRi mijaWvulobis Camoyalibeba ver moxerxda, ukve 
zrdasrul cxovrebaSi Tavs iCens Semdegi fsiqo-socialuri problemebi:

Sekavebis SeuZlebloba;

sayuradReboa, rom bavSvobaSi Casaxul am garTulebebs xangrZlivi efeqti aqvT
da isini adamians mTeli cxovreba Tan sdevs. Tumca, adamianTa umravlesobas aqvs
pirovnuli zrdis potenciali da Camoyalibebuli uaryofiTi gamovlinebebis
Sesacvlelad maT profesiuli daxmareba dasWirdebaT.
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Tavi 5.

Zaladobagancdili bavSvis emociuri da qceviTi niSnebi

siyvaruli, daculobis SegrZneba da gancda, rom masze zrunaven, bavSvis mniSvnelovani 
bazisuri saWiroebaa. rodesac es saWiroebebi ar kmayofildeba, bavSvi SeimuSavebs Tavis 
gadarCenis, dacviT strategiebs. 

dacviTi strategiebia:

a) ususurobis, gaubedaobis da sxvaze damokidebulebis demonstrireba: „Tu damTmobi
viqnebi, xels aRar maxleben“.

b) sakuTar TavSi Caketva, izolacia: „Tu yvelas CamovSordebi, Cemi moreva aravis moundeba“.

g) agresiuli, dominanturi, Zaladobrivi qceva: „Tu Zlieri viqnebi da Zalaufleba meqneba,
veravin verafers gamibedavs“. 

travmul movlenaze bavSvis sapasuxo reaqcia damokidebulia iseT faqtorebze, rogoricaa 
asaki, ganviTarebis done, aRzrdis kultura. 

Zaladobis msxverpli bavSvisTvis damaxasiaTebelia:

rom arakompetenturia;

TavSi eZebs: “raRac arasworad gavakeTe”, “Cemi bralia, ase ar unda meTqva” da a.S.;
TviTon cdilobs “gamosworebas”;

TanatolebTan normaluri urTierToba; Tvlis, rom TanatolTagan gansxvavdeba da
misi cxovrebac imitom aris gansxvavebuli;

rom gansakuTrebuli araferi xdeba;

asec unda iyos”;

adamianad Tvlis, romelic yuradRebas ar imsaxurebs.

Zaladobis mowme bavSvis Taviseburebebi

iZieben;
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niSnebi;

Zaladobrivi qcevis mibaZvis riski;

piriqiT, iqneba, damyoli, rogorc msxverpli.

kanondamrRvevi bavSvis Taviseburebebi

mZafri STabeWdilebebis, Tavgadasavlebis Ziebisken, mSoblebsa da sxva mozrdilebze
Sokismomgvreli STabeWdilebis moxdenisa da am gziT maTgan aRiarebis mopovebisken
ubiZgebs.

-   Znelad gadaaqvs imedgacruebebi;
-   arasakmarisi TviTkontroli;
-   impulsuroba da agresiuloba;
-   daSvebuli Secdomebis, agreTve piradi da jgufuri antisocialuri qmedebebis
    simZimis arasaTanado Sefaseba;
-   moraluri principebis da socialuri prioritetebis ganuviTarebloba;
-   gulgriloba an cinikuri damokidebuleba sazogadoebrivi Rirebulebebis, maT 
    Soris, swavlis mimarT;
-   ar eTanxmeba da uaryofs samarTlebriv da moralur normebs;
-   xiblavs damnaSavis statusis  miReba;
-   mcdari warmodgena pirad Tavisuflebasa da damoukideblobaze;
-   damaxinjebuli warmodgena cxovrebaze, adamianTa urTierTobebze, awmyosa da 
    momavalze;
-   SurisZiebisken swrafva, zogjer „Sepyrobilia“ SurisZiebis gegmebiT.

grZelvadian mexsierebaze.

da sivrceSi;

arasrulad da zereled erTveba sapasuxo kontaqtSi;

miznebis misaRwevad;

da grZelvadian perspeqtivaSi, naklebad fiqrobs momavalze;
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xSirad  masze ufros
adamianebTan an TanatolebTan, advilad poulobs kriminalur motivacias.

ratom malaven  bavSvebi maT mimarT ganxorcielebuli Zaladobis faqtebs?

gaxmaureba;

Semdeg;

Zaladobis yvela formisTvis damaxasiaTebeli saerTo niSnebi

ganviTarebis Seferxeba - bavSvis ganviTarebis maxasiaTeblebis Seusabamoba asakobriv 
normasTan, magaliTad, siarulis dawyebis, metyvelebis aTvisebis da sxva.

regresia - ukve arsebuli unar-Cvevebis dakargva an ganviTarebis ufro dabal doneze 
dabruneba.

zrdis Seferxeba/SeCereba - bavSvis simaRlis da/an wonis Seusabamoba asakobriv normasTan, 
rac xSirad dakavSirebulia bavSvis araadeqvatur movlasTan an bavSvze mzrunveli piris 
socialur/sulier mdgomareobasTan.

mSoblebTan bavSvis aranormaluri urTierTmoqmedeba - bavSvebi Zalze mgrZnobiareni arian 
mSobelTa guneba-ganwyobilebebis mimarT da potenciuri konfliqtis CaxSobas cdiloben. 
Sedegad, arcTu iSviaTad xdeba rolebis inversia - bavSvi gansakuTrebulad mgrZnobiarea 
mSoblebis mdgomareobis mimarT da cdilobs Sesabamisi reagireba moaxdinos. Zaladobis 
msxverpl bavSvebs xSirad mSoblebis eSiniaT.

fsiqo-emociuri mdgomareobis darRveva - dabali TviTSefaseba, SfoTva, depresia, 
suiciduri mcdelobebi.

saskolo moswrebis mkveTri daqveiTeba.

problemuri an araadeqvaturi qceva - zogjer, gansakuTrebiT, patara bavSvebSi, SeiniSneba 
uCveulo mousvenroba/agzneba, SiSi, TamaSisa da mecadineobisadmi interesis dakargva, 
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araadeqvaturi qcevebi, romlebic ganpirobebulia imiT, rac bavSvma dainaxa an ganicada, 
magaliTad, Zaladoba an seqsualuri xasia is qmedebebi.

damTrgunveli grZnobebi da gancdebi - danaSaulis  da SiSis grZnobebi, usamarTlobis 
gancda; zogierTi bavSvi fiqrobs, rom maT ar daimsaxures mozrdilTa siyvaruli, rom 
isini arasasurvelni arian. zogi bavSvi SurisZiebis gegmebs awyobs, zogi ki Zaladobas 
imeorebs sxvebTan mimarTebaSi. 

bavSvebi, romlebic ojaxSi Zaladobis Semswreebi arian, igive simptomebs avlenen, rasac 
Zaladobis msxverpli bavSvebi

moZalade mSoblebis qceviTi gamovlinebebi

momxdarSi dazaralebulis dadanaSauleba;

samedicino daxmarebisTvis, xSirad - mxolod gareSe pirTa iniciativiT;

bavSvobaSi.



29

Tavi 6

bavSvze Zaladobis sxvadasxva formis fizikuri niSnebi

6.1. fizikuri  Zaladoba 

fizikuri Zaladobaa nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac „aRmzrdelobiTi“ mizniT.

arsebiTi kiTxva, romelic sakuTar Tavs unda davusvaT, aris Semdegi: SeiZleboda Tu ara, 
rom es travma bavSvs SemTxveviT gasCenoda, uneblieT mosvloda? iseTma aSkara fizikurma 
niSnebma, rogoricaa sisxlCaqcevebi, damwvrobis kvali, SeSupebebi, kopebi, nakawrebi, 
Wrilobebi, Calurjebebi da kanis sxva dazianebebi, motexilobebi, naWrilobevebi 
sxvadasxva xarisxis SexorcebebiT - unda SegvaSfoTos da vecadoT, gavarkvioT, Tu ra 
moxda. mniSvnelovania gavacnobieroT, Seesabameba Tu ara bavSvis ganmartebebi dazianebebis 
Sinaarss; sxva sityvebiT rom vTqvaT, aris Tu ara monaTxrobi sando da asaxavs Tu ara 
realur movlenebs.

Zaladobaze, SesaZloa, miuTiTebdes mocemuli an warsulSi arsebuli dazianebebi. 
aucilebelia am eWvebis gafantva an dadastureba.  arsebobs simptomTa da niSanTa 
CamonaTvali, magram es aris saeWvo maxasiaTeblebis CamonaTvali, romlebic, SesaZloa, 
bavSvis mimarT Zaladobaze miuTiTebdes.

Cvilis sxeulze arsebuli Wrilobebi da sisxlCaqcevebi  Zaladobis seriozul formaze 
miuTiTebs. aseT dros maRalia Sinagani dazianebebis albaToba da amitom aucilebelia 
Sesabamisi gamokvlevebis Catareba.

fizikuri Zaladobis identificirebisas, gansakuTrebiT mniSvnelovania anamnezSi arsebuli 
saeWvo niSnebis gaanalizeba, magaliTad: 

tkenia);

dalurjebebi, nawiburebi, nakawrebi);

ar mogeridoT damatebiTi SekiTxvebis dasma. magaliTad, Tu ori Tvis bavSvs Tavi aqvs 
gatexili, iqneb es sxva ramem gamoiwvia da ara sawolSi kotrialma. 

Zaladobis Sedegad ganviTarebuli fizikuri dazianeba SeiZleba iyos sxvadasxvagvari - 
msubuqi nakawri Tu Calurjeba, motexili Zvlebi, tvinis Seryeva, Sinagani organoebis 
(Tirkmlebis, RviZlis, filtvebis, naRvlis buStis da sxva) dazianeba. Zaladobam SeiZleba 
sikvdilic ki gamoiwvios. 
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bavSvobaSi.
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bavSvze Zaladobis yvelaze xSiri da advilad amosacnobi gamovlinebaa kanis dazianeba. 
Zaladobagancdili bavSvebis 90%-s mxolod zedapiruli dazianebebi aReniSnebaT: 

bavSvze Zaladobis da/an daavadebis gamosavlenad mniSvnelovania samedicino dawesebulebis 
droulad CarTva. 

6.1.1. sisxlCaqcevebi

araZaladobriv sisxlCaqcevebs pirdapiri kavSiri aqvs 5 wlamde bavSvis ganviTarebis 
donesTan. umoZrao  Cvilebis sxeulze arsebuli  sisxlCaqcevebi Zalian iSvaTadaa 
gamowveuli araZaladobrivi mizezebiT.  amitomac  amgvari SemTxvevebi safuZvlianad unda 
iqnes gamokvleuli. biWebs da gogonebs sisxlCaqcevebis arsebobis Tanabari albaToba aqvT. 
sxeulis garkveuli nawilebis dazianeba Zalzed iSviTadaa gamowveuli SemTxveviTobebiT 
(waqceviT da sxva):

     cevebi: majebze, barZayebze, dundulebze, muxlebze, genitaliebze.

mniSvnelovania dazianebebis bavSvis asakTan, ganviTarebis donesTan da istoriasTan 
mimarTebaSi ganxilva.   SemTxveviTi dazianebebi ZiriTadad Tavs iCenen sxeulis wina da 
Zvlovan adgilebSi. yuradReba miaqcieT specifikur dazianebebs, rogoricaa dartymis, 
cemis kvali (qamriT, wkepliT, maTraxiT, joxiT), romelic ZiriTadad rbil qsovilebze 
gvxvdeba.

mniSvnelovania sisxlCaqcevebis xandazmulobis dadgena, Tumca kvlevebma aCvena, rom 
SeuiaraRebeli TvaliT SeuZlebelia sisxlCaqcevis xandazmulobis zustad gansazRvra. 
sizuste damkvirveblis mixedviT varirebs, rogorc dazianebis uSualo naxvisas, agreTve 
fotosuraTebis daTvalierebis dros.

sisxlCaqcevebis SemTxvevaSi aucilebelia ojaxis istoriis codna  hematologiur 
daavadebebTan mimarTebaSi, xolo diferencirebuli diagnozi unda gatardes qvemoT 
CamoTvlis daavadebebTan da mdgomareobebTan. fizikuri Zaladobis dasadgenad da/an sxva 
daavadebebis gamovlenisTvis eqimis CarTva aucilebelia. 
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medikamentebiT;

zogierTi tradicia SesaZloa Zaladobac iyos;

mSoblebma, SesaZloa, Tqvan, rom bavSvs advilad uCndeba “Calurjebebi“, rasac, TavisTavad,  
gansakuTrebuli Rirebuleba ar gaaCnia. roca bavSvi da mSobeli sisxlCaqcevas 
araadekvaturad xsnis, saWiroa misi Semowmeba koagulopaTiur daavadebebze (sisxlis 
Sededebis darRveva). aseve gasaTvliswinebelia, rom koagulopaTiuri  daavadebebi ar 
gamoricxaven sxeulis ganzrax dazianebebs da piriqiT.

6.1.2. nakbenebi

nakbeni  yovelTvis  cxovelis, bavSvis Tu zrdasrulis  mier   miyenebuli  dazianebaa.  
mniSvnelovania nakbenTa Taviseburebebis codna. 

cxovelebi: Sinaur ZaRlebs oTxi gamokveTili eSvi aqvT. isini sigrZiT sakbeC kbilebs 
mniSvnelovnad aRematebian. amitomac ZaRlis nakbeni ZiriTadad eSvebis mier gamowveul 
mrgval an samkuTxa naCxvletebs warmoadgens. amas garda,  kbilebis mier Semowerili forma 
V-s mogvagonebs.

adamianebi: adamianebs ufro mrgvlovani TaRebi aqvT, laTinuri -s msgavsi. 
eSvebic naklebad gamokveTilia da Sesabamisad, nakbenze Tanabrad Cans eSvebisa da sakbeCi 
kbilebis kvali.

bavSvisa da zrdasrulis nakbenebi: bavSvisa da zrdasruli adamianis nakbenebs Soris ar 
aris didi da advilad SesamCnevi gansxvavebebi. amitom xSirad maTi garCeva SeuZlebelic 
kia. mTavari gansxvaveba zomaa.

6.1.3. motexilobebi

bavSvisaTvis Zvlis gatexva did Zalisxmevas saWiroebs. nebismieri motexilobis SemTxveva 
saguldagulod unda iqnes Seswavlili. ZaladobiT gamowveuli motexiloba xSirad 
farulia, gansakuTrebiT xSiria neknebis dazianeba.

rac ufro mcirewlovania bavSvi, miT metia imis albaToba, rom is Zaladobis msxverplia. 
SemTxveviTi motexilobebis 85% xuT welze zemoT bavSvebSi gvxvdeba, ZaladobiT 
gamowveuli motexilobebis 80%-s ki 18 Tvis asakamde bavSvebSi vawydebiT. oTx Tvemde 
asakis bavSvebi, romlebsac motexiloba aReniSnebaT, gansakuTrebiT didi albaTobiT arian 
Zaladobis msxverplni.
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bavSvze Zaladobis yvelaze xSiri da advilad amosacnobi gamovlinebaa kanis dazianeba. 
Zaladobagancdili bavSvebis 90%-s mxolod zedapiruli dazianebebi aReniSnebaT: 

bavSvze Zaladobis da/an daavadebis gamosavlenad mniSvnelovania samedicino dawesebulebis 
droulad CarTva. 

6.1.1. sisxlCaqcevebi

araZaladobriv sisxlCaqcevebs pirdapiri kavSiri aqvs 5 wlamde bavSvis ganviTarebis 
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sxeulis garkveuli nawilebis dazianeba Zalzed iSviTadaa gamowveuli SemTxveviTobebiT 
(waqceviT da sxva):

     cevebi: majebze, barZayebze, dundulebze, muxlebze, genitaliebze.
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Zvlovan adgilebSi. yuradReba miaqcieT specifikur dazianebebs, rogoricaa dartymis, 
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gvxvdeba.
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SeuiaraRebeli TvaliT SeuZlebelia sisxlCaqcevis xandazmulobis zustad gansazRvra. 
sizuste damkvirveblis mixedviT varirebs, rogorc dazianebis uSualo naxvisas, agreTve 
fotosuraTebis daTvalierebis dros.

sisxlCaqcevebis SemTxvevaSi aucilebelia ojaxis istoriis codna  hematologiur 
daavadebebTan mimarTebaSi, xolo diferencirebuli diagnozi unda gatardes qvemoT 
CamoTvlis daavadebebTan da mdgomareobebTan. fizikuri Zaladobis dasadgenad da/an sxva 
daavadebebis gamovlenisTvis eqimis CarTva aucilebelia. 
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beWis Zvlis motexiloba: beWis spiraluri motexilobebi ar aris xSiri da metwilad 
ZaladobasTanaa mWidrod dakavSirebuli. mxris Zvlis nebismieri motexiloba, mxris 
sartylis garda,  bavSvze ganxorcielebul Zaladobaze eWvis safuZvelia.

mravlobiTi motexilobebi  ufro metad Zaladobis msxverplebSi gvxvdeba. 

neknebi: Tu bavSvs ar aqvs Zvlis daavadeba an ar aqvs gadatanili travma (magaliTad,  
avtosagzao SemTxveva), maSin, didi albaTobiT, gatexili neknebi gadatanil Zaladobaze 
miuTiTeben, gansakuTrebiT, patara bavSvebis SemTxvevaSi, is  yvelaze xSirad njRrevasTanaa 
dakavSirebuli.

barZayis motexiloba, rogoric ar unda iyos is; gansakuTrebiT yuradsaRebia barZayis 
motexiloba bavSvebSi, romlebic damoukideblad ar gadaadgildebian. mas Semdeg, rac bavSvs 
siaruli SeuZlia, man sirbilis dros dacemiT SeiZleba miiRos spiraluri motexiloba. 
metad gavrcelebulia barZayis Zvlis ganivi motexilobebi, romelic  rogorc SemTxveviTi, 
ise  Zaladobrivi gziT miRebuli travmebis dros viTardeba.

xerxemlis dazianebebi: gansakuTrebiT kisris, gulmkerdis  an  welis  midamoSi. aucilebelia 
mTliani xerxemlis suraTis  naxva. mas xSirad axlavs Tavis dazianeba. dazianebebi kisris 
areSi  bavSvis Zlieri SenjRrevis Sedegad Cndeba.

Zvlis Tavis (metafizis) motexiloba:   es SedarebiT iSviaTi motexilobaa. axalSobil bavSvebSi 
is SeiZleba dakavSirebuli iyos dabadebis dros miRebul travmasTan, fizioTerapiasTan 
an deformorebuli terfebis  “kastigTan“, SedarebiT mozrdil bavSvebSi ki is didi 
albaTobiT Zaladobaze miuTiTebs. 

Tavis qalas motexiloba: rogorc nebismieri sxva motexiloba, esec moiTxovs   Zalas. 
Txemis  Zvlis xazovani  dazianeba yvelaze xSiria. is  SeiZleba iyos rogorc SemTxveviTi, 
ise  ara SemTxveviTi  motexiloba.

xSirad, mxolod bavSvis sruli gamokvlevis Semdeg dgindeba Zvlebis motexilobis faqtebi. 
Zvlebis Sezrdis stadiebis mixedviT SeiZleba ganisazRvros, Tu rodis miiRo bavSvma 
travma. Sexorcebis sxvadasxva stadiaze arsebuli motexilobebi bavSvze Zaladobis erT-
erTi niSania.

mniSvnelovania  yuradRebiT Seswavla da masSi 
arsebuli iseTi faqtorebis gaTvaliswineba,  rogoricaa: 

yovelives? ra gavlena iqonia aman bavSvze? Tu daeca, saidan da ra zedapirze?

da  policiis CarTviT?
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gamokvlevebi, romlebic tardeba Zaladobis, daavadebis an sxva mdgomareobebis 
diferencirebisTvis:

warmoadgens. mxolod rentgenografiulma kvlevam, SesaZloa ar asaxos   realuri
suraTi, Sesabamisad xSir SemTxvevebSi saWiroa rentgenografiisaa da skanirebis
kombinireba;

bavSvebSi - rekomendirebulia ConCxis sruli gamokvleva.

yovel Cvils, miuxedavad imisa, aReniSneba Tu ara mas nevrologiuri simptomebi.
gaxsovdeT, kompiuteruli tomografiiT ar gamoCndeba Tavis qalis motexiloba.

6.1.4. muclis Rrus (intra-abdominaluri)  dazianebebi

muclis Rrus (intra-abdominaluri) dazianebebi sakmaod iSviaTia. yvelaze xSirad is sam 
wlamde bavSvebSi gvxvdeba. intra-abdominalur dazianebebs sikvdilis maRali maCvenebeli 
aqvs, gansakuTrebiT maSin, roca diagnozi dagvianebiTaa dasmuli.   rogorc irkveva,  RviZli 
yvelaze xSirad dazianebadi organoa.  Tumca nebismieri sxva organoc SeiZleba daziandes, 
gavrcelebulia muclis Rrus organoebidan wvrili nawlavis dazianeba. gansakuTrebiT 
xSiria iseT bavSvebSi, romlebzec Zaladobdnen, an romlebic raime ubedur SemTxvevaSi 
moyvnen (avtosagzao SemTxveva, dacema).  intra-abdominaluri dazianebebis  niSnebia:

tkivili, sefsisi;

aReniSneba garegani sisxlCaqcevebi;

gamokvlevebi, romlebic unda Catardes

eqimis mier gasinjva - daTvaliereba,
laboratoriuli gamokvleva

    sisxlis, Sardis analizi da sxva kvlevebi);

    kompiuteruli tomografia - gansakuTrebiT zustia muclis Rrus dazianebebis 
    aRmoCenisaTvis; 

    SesaZloa ultrasonografiis gamoyeneba; 

    gulmkerdis rentgeni dazianeb

    muclisa da gulmkerdis rentgeni (horizontaluri da vertikaluri) siTxisa da 
airebis donis gansazRvrisaTvis;

aris SemTxvevebi, rodesac, miuxedavad dazianebis arsebobisa, rentgenis suraTze 
dazianebuli kerebi ar Cans.
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6.1. 5. siTburi dazianebebi

damwvrobebi da nafufqebi sakmaod gavrcelebuli dazianebebia. maTi umravlesoba ganzrax 
araa miyenebuli da gamowveulia mSoblis uyuradRebobiT, xandaxan ugulebelyofiTac ki. 
SedarebiT iSviaTia ZaladobiT gamowveuli damwvrobebi. gansakuTrebiT mZime SemTxvevebSi,  
srulfasovani reabilitaciisTvis aucilebelia rekonstruqciuli qirurgiis gamoyeneba. 
SemTxveviTi damwvrobebi da dafufqvebi metwilad skolamdeli asakis bavSvebSi gvxvdeba.

dafufqvebi:  siTburi dazianebebis 70% cxeli siTxeebiTa gamowveuli. riskis jgufSi 
gansakuTrebiT patara bavSvebi arian, - isini xSirad miiltvian cxeli siTxiT savse 
WurWlisaken, rac zogjer kargad ar sruldeba. bavSvi SeiZleba daifufqos onkanis 
mduRare wyliTac. 

damwvrobebi: damwvroba SeiZleba gamoiwvios Sexebam gamaTbobelTan, cecxlTan, 
nakverCxalTan, uTosTan, asanTTan, sigaretTan, sanTelTan an nebismieri sxva cxeli 
zedapiris mqone saganTan. SesaZloa mzis damwvrobac.

siTburi dazianebebis suraTi

Zaladobisa da siTburi dazianebis dakavSireba xSirad sakmaod rTulia. swored amitom 
bevri SemTxveva Seutyobinebeli rCeba, gansakuTrebiT maSin, roca bavSvs sxva tipis 
dazianebebi ar aReniSneba. am problemis martivi gadaWris da mzamzareuli gza ar arsebobs. 
gadamwyveti faqtori eqimis gamocdilebaa. 

ZaladobiT miyenebul damwvrobaze SeiZleba miuTiTebdes:

diferenc reba daavadebasa da Zaladobas Soris

gamoiwvios damwvrobis msgavsi gaRizianeba;

ara SemTxveviTi dazianebi, rogorc wesi, gvxvdeba:

    terfebsa da mtevnebze;

    fexebsa da dundulebze;

    saxeze.

niSnebi, romlebic Zaladobriv qmedebebze miuTiTeben: 

sazRvrebiT;
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6.1.6 sxva araSemTxveviTi dazianebebi

fizikuri Zaladobisas vawydebiT Semdeg dazianebebsac:

gamoyenebiT gamowveuli dazianebebi;

mSobelTa monayolze. rogorc wesi, SemTxveviT daxrCobebi gvxvdeba 8 - dan 24 Tvem- 
       de asakis bavSvebSi. ufros bavSvebSi es SeiZleba miuTiTebdes Zaladobaze an epilef- 
     siaze (mozrdil bavSvebSi).

6.2. bavSvze seqsualuri Zaladoba 

xSirad seqsualuri Zaladoba sxva tipis ZaladobebTanaa dakavSirebuli. seqsualur 
ZaladobasTan gamklavebaSi TanamSromloba umniSvnelovanesia. am tipis Zaladobis 
arsebobisas aucilebelia samedicino eqspertis da/an eqimis adreuli CarTva. 

seqsualuri Zaladoba bavSvze sxvadasxva gziT SeiZleba gamovlindes: momxdari zogjer 
gasaubrebis dros SeiZleba amotivtivdes, zogjer eqimis mier gasinjvis dros. moZalades 
bavSvTan specifikuri urTierToba aqvs - is SeiZleba eferebodes da emuqrebodes. amitomac 
bavSvis mier Zaladobis gamoaSkaraveba iSviaTia, gansakuTrebiT urTierTobis adreul 
etapze. seqsualuri Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia istoriis, bavSvis qcevisa da 
fizikuri niSnebis  erTmaneTTan dakavSireba.

6.2.1. niSnebi da simptomebi romlebic bavSvze seqsualuri Zaladobis eWvs badebs:

a). vaginaluri sisxldena – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:

travma:

naadrevi momwifebuloba.

iSviaTi anatomiuri anomalia – hemangioma

b). reqtaluri sisxldena  – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:

34

6.1. 5. siTburi dazianebebi

damwvrobebi da nafufqebi sakmaod gavrcelebuli dazianebebia. maTi umravlesoba ganzrax 
araa miyenebuli da gamowveulia mSoblis uyuradRebobiT, xandaxan ugulebelyofiTac ki. 
SedarebiT iSviaTia ZaladobiT gamowveuli damwvrobebi. gansakuTrebiT mZime SemTxvevebSi,  
srulfasovani reabilitaciisTvis aucilebelia rekonstruqciuli qirurgiis gamoyeneba. 
SemTxveviTi damwvrobebi da dafufqvebi metwilad skolamdeli asakis bavSvebSi gvxvdeba.

dafufqvebi:  siTburi dazianebebis 70% cxeli siTxeebiTa gamowveuli. riskis jgufSi 
gansakuTrebiT patara bavSvebi arian, - isini xSirad miiltvian cxeli siTxiT savse 
WurWlisaken, rac zogjer kargad ar sruldeba. bavSvi SeiZleba daifufqos onkanis 
mduRare wyliTac. 

damwvrobebi: damwvroba SeiZleba gamoiwvios Sexebam gamaTbobelTan, cecxlTan, 
nakverCxalTan, uTosTan, asanTTan, sigaretTan, sanTelTan an nebismieri sxva cxeli 
zedapiris mqone saganTan. SesaZloa mzis damwvrobac.

siTburi dazianebebis suraTi

Zaladobisa da siTburi dazianebis dakavSireba xSirad sakmaod rTulia. swored amitom 
bevri SemTxveva Seutyobinebeli rCeba, gansakuTrebiT maSin, roca bavSvs sxva tipis 
dazianebebi ar aReniSneba. am problemis martivi gadaWris da mzamzareuli gza ar arsebobs. 
gadamwyveti faqtori eqimis gamocdilebaa. 

ZaladobiT miyenebul damwvrobaze SeiZleba miuTiTebdes:

diferenc reba daavadebasa da Zaladobas Soris

gamoiwvios damwvrobis msgavsi gaRizianeba;

ara SemTxveviTi dazianebi, rogorc wesi, gvxvdeba:

    terfebsa da mtevnebze;

    fexebsa da dundulebze;

    saxeze.

niSnebi, romlebic Zaladobriv qmedebebze miuTiTeben: 

sazRvrebiT;



36

naxeTqebi, romelTa mizezi SeiZleba iyos Zlieri yabzoba, nawlavis anTebiTi 
daavadeba an Zaladoba; 

yabzoba, nawlavis anTebiTi daavadeba;

infeqciuri diarea;

polipi (iSviaTia).

g). vulvovaginiti  – savaraudo mizezi SeiZleba 
iyos:

gadametebuli masturbacia (sajaro, xelisSemSleli) rogorc wesi, masturbacia
sxeuls ar azianebs.

     basTan iyos dakavSirebuli. bavSvi gadamisamarTebuli unda iqnas sasamarTlo-same- 
     dicino SefasebisTvis.

d). enurezi :

SesaZloa fizikur mizezebTan dakavSireba, Tumca, rogorc wesi,  fsiqologiuri/
qceviTi faqtorebiTaa gamowveuli. diferencialuri diagnozis dasmisas seqsualuri
Zaladoba gaTvaliswinebuli unda iyos.

      mebs. romlebic, SesaZloa, seqsualuri ZaladobiT iyos gamowveuli.

e). qceviTi gamovlinebebi:

dasaxiCreba, momatebuli agresia, seqsualuri qceva, fsiqomotoruli darRvevebi.

CamorCena, SfoTva, gazrdili mijaWvuloba). Tu bavSvis Secvlili qcevis ukan aSka-
      ra mizezi ar dgas, sakiTxi safuZvlianad unda iyos Seswavlili.

v). garkveuli diagnostikuri  gamovlinebebi:

daavadebis da Zaladobis diferencireba

rogorc nebismieri sxva SemTxvevaSi, mniSvnelovania istoriis gaTvaliswineba. yuradReba 
miaqcieT Semdeg faqtorebs:
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aucilebelia samarTaldamcavi sistemis CarTva, rasac aucileblad mohyveba bavSvis
gamokiTxva/dakiTxva;

mxolod arsebiTi detalebi unda iqnes dazustebuli;

ilaparakos. ar dasvaT pirdapiri an Camagonebeli kiTxvebi da sityvasityviT CaiwereT
rogorc kiTxvebi, agreTve pasuxebic. yvelaferi, rasac bavSvi ityvis, SesaZloa,
gamoyenebul iqnas, rogorc samxili sasamarTloSi. miRebuli informacia SesaZloa
arasando gaxdes  miRebuli iseTi SekiTxviT, romelic Tavad Seicavs pasuxs an
miRebulia pirdapiri kiTxvebis dasmiT.

rodis unda Semowmdes bavSvis genitaliebi da anusi

situaciebSi is aucilebeli proceduracaa (magaliTad,  SardsawveTi gzis
infeqciis, enkoprezis, abdominaluri tkivilis, meqanikuri dazianebis dros).

sertificirebulma specialistma Caataros (sasurvelia gamocdileba seqsualur
Zaladobis sakiTxebSi), mniSvnelovania kolposkopia

 da kvlevis Sedegebis fotodokumentireba.
mniSvnelovania sqesobrivi gziT gadamdebi infeqciebis testireba - STI testi.

gamokvlevis meTodologia

rodesac arsebobs eWvi Zaladobaze, gamokvlevas atarebs Sesabamisi sertificirebuli 
specialisti. savaldebuloa, gamokvlevis dawyebamde bavSvisa da mSoblisagan/meurvisgan 
Tanxmobis miReba. gamokvlevis Catarebis meTodologia Semdegia:

taluri kvleva. saqalwule apkis kvleva sxva teqnikebis gamoyenebiT xdeba: magaliTad,
folis kaTeteris gamoyenebiT da sxva.

nimuSis asaRebad (sasamarTlo eqspertiza da sqesobrivad gadamdebi daavadebebis
testireba) gamoiyeneba sarke (mwvave dazianebebis arsebobis SemTxvevaSi proqtoskopi
naklebad diskomfortulia);

gafarToeba, SesaZloa, seqsualur Zaladobaze miuTiTebdes, Tumca, diagnozis
dasmis erTaderTi safuZveli ver iqneba.

mniSvnelovania bavSvis stomatologiuri daTvaliereba. yuradReba unda gamaxvildes 
kbilebis arqonaze, travmirebuli kbilebis arsebobaze, agreTve, piris RruSi rbili 

36

naxeTqebi, romelTa mizezi SeiZleba iyos Zlieri yabzoba, nawlavis anTebiTi 
daavadeba an Zaladoba; 

yabzoba, nawlavis anTebiTi daavadeba;

infeqciuri diarea;

polipi (iSviaTia).

g). vulvovaginiti  – savaraudo mizezi SeiZleba 
iyos:

gadametebuli masturbacia (sajaro, xelisSemSleli) rogorc wesi, masturbacia
sxeuls ar azianebs.

     basTan iyos dakavSirebuli. bavSvi gadamisamarTebuli unda iqnas sasamarTlo-same- 
     dicino SefasebisTvis.

d). enurezi :

SesaZloa fizikur mizezebTan dakavSireba, Tumca, rogorc wesi,  fsiqologiuri/
qceviTi faqtorebiTaa gamowveuli. diferencialuri diagnozis dasmisas seqsualuri
Zaladoba gaTvaliswinebuli unda iyos.

      mebs. romlebic, SesaZloa, seqsualuri ZaladobiT iyos gamowveuli.

e). qceviTi gamovlinebebi:

dasaxiCreba, momatebuli agresia, seqsualuri qceva, fsiqomotoruli darRvevebi.

CamorCena, SfoTva, gazrdili mijaWvuloba). Tu bavSvis Secvlili qcevis ukan aSka-
      ra mizezi ar dgas, sakiTxi safuZvlianad unda iyos Seswavlili.

v). garkveuli diagnostikuri  gamovlinebebi:

daavadebis da Zaladobis diferencireba

rogorc nebismieri sxva SemTxvevaSi, mniSvnelovania istoriis gaTvaliswineba. yuradReba 
miaqcieT Semdeg faqtorebs:
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qsovilebis dazianebaze. wina kbilebis arqona SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze 
oraluri sqesobrivi aqtis formiT. 

enisqveSa areSi sisxldena, SesaZloa, qveda ybis motexilobis Sedegi iyos. sisxlCaqcevebi 
rbil da magar sasaze SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze oraluri sqesobrivi 
aqtis formiT. 

mtkicebulebis Segroveba

mtkicebulebis Segro ebis sakiTxebSi kargad unda iyos gacnobierebuli yvela 
speci liasti, romelic bavSvze Zaladobis sakiTxebs exeba, maT Soris socialuri 
muSaki, miuxedavad imisa, mtkicebulebis Segroveba misi pirdapiri movaleba aris Tu ara.

iyos  Semgrovebeli, pacienti, TariRi, xelmowera da sxva informacia.

(gadamtani, laboratoriis mkvlevari).

SemTxvevidan 24 saaTis ganmavlobaSi;

pirdapiri mtkicebulebiTi mniSvnelobis nimuSebi: 

ucxo sxeuli an sxva organuli nivTierebis narCenebi;
laqa;
sisxli da Sardi narkotikze, alkoholze da sxva nivTierebebi;
anogenitaluri nacxi  spermisa da dnm-s Sesaswavlad.
gaurecxavi tansacmeli, TeTreuli, nebismieri sagani, romelsac, SesaZloa,
SemTxvevasTan kavSiri hqondes;

drois limiti mtkicebulebis mosapoveblad

seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi, yovelTvis aucilebelia sasamarTlo samedicino 
eqspertizis Catareba, Tumca, SedarebiT iSviaTia SemTxvevebi, rodesac msxverplis 
sasamarTlo-samedicino gamokvleva SemTxvevidan ramdenime saaTSi xdeba (dagvianebuli 
gamovlena, gawelili procedurebi da sxva). amitom, kargia, rodesac samedicino gamokvlevas 

adgili spermatozoidi sperma

vagina

anusi

piris Rru

tansacmeli/sawolis
TeTreuli

6 dRe

3 dRe

12–14 saaTi 
garecxvamde

12–18 saaTi

3 saaTi

–
garecxvamde
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atareben kargad momzadebuli specialistebi da arsebobs Sesabamisi teqnikuri garemo. 

seqsualuri ZaladobiT gamowveuli daavadebebis prevencia da marTva

daniSvna  da profilaqtikuri antibiotikebis gamowera sqesobrivi gziT gadamdebi
daavadebebis aRmoCenis SemTxvevaSi;.

gacdena, ugulebelyofa, problemuri urTierToba, ganviTarebaSi CamorCena,
infeqciebi, imunizacia, narkotikebisa da alkoholis Warbi moxmareba);

mSobelTan/mzrunvelTan da bavSvTan erTad. rCevisTvis mimarTeT virusologs da
ganaxorcieleT Sesabamisi gamokvleva da marTva.

6.3. emociuri Zaladoba

socialuri muSakisTvis yvelaze rTuli, albaT, emociuri Zaladobis aRmoCenaa.  
mniSvnelovania fsiqologebis CarTva. emociur Zaladobas xSirad fsiqologiur 
Zaladobasac uwodeben. 

emociuri Zaladoba erT-erTi yvelaze meti zianis momtani  formaa da mas TiTqmis 
yovelTvis  Tan axlavs Zaladobis sxva formebic. is Tavis TavSi moicavs ganuwyvetliv 
kritikas, yvelafris bavSvisTvis dabralebas, damcirebas, daSinebas, dacinvas, izolirebas. 
emociuri Zaladoba ufro metad zogad, gangrZobiT damokidebulebas Seexeba, vidre 
konkretul SemTxvevas.  emociuri Zaladoba mniSvnelovan zians ayenebs bavSvis mentalur 
da fizikur janmrTelobas, aferxebs mis ganviTarebas.

emociuri Zaladobis gamomwvevi mizezi SeiZleba iyos:

Zaladoba ojaxSi.

depresia, sxva fsiqikuri Tu fizikuri problemebi.

simptomebi da niSnebi, romlebic, SesaZloa (magram araa aucilebeli),  miuTiTebdnen emociur 
Zaladobaze:

1. Cvilebi:
kvebasTan dakavSirebuli problemebi, tirili, cudi Zili,  Seferxeba ganviTarebaSi.
advilad gaRizianebadoba, apaTiuroba.
SesaZloa, daaxasiaTon, rogorc “rTuli bavSvi“, “TiTqos Cemi araa“, “ar vuyvarvar“,
“ganebivrebulia“, “msunagia“ da ase Semdeg.

2. skolamdeli bavSvebi: qanqarisebri moZraoba, Tavis dartyma kedelze, iatakze, cudi
xasiaTi, agresiuloba. qcevis tipi apaTiuridan zeaqtiurobamde; Seferxeba
ganviTarebaSi, gansakuTrebiT lingvistur da socialur aspeqtebSi.

3. skolis moswavleebi: Sardis Seukavebloba, sirTuleebi adamianebTan urTerTobaSi,
cudi niSnebi, gacdenebi skolaSi, antisocialuri qceva. SiSi, usiyvarulobisa da
martoobis gancdebi.
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4. mozardebi: depresia, sxeulis dazianeba, narkotikebisa Tu alkoholis Warbi
moxmareba, kvebiTi darRvevebi, dabali TviTSefaseba, agresiuloba da asocialuri
qceva;

damatebiTi niSnebi fizikuri gamokvlevisas

alersianoba, apaTiuroba da ase Semdeg.

destruqciuloba, zedmetad megobruloba da ase Semdeg.

emociuri Zaladobis sami mniSvnelovani faqtori

kvlevam aCvena, rom arsebobs emociuri Zaladobis ganmapirobebeli sami faqtori, romelTac  
saTanado yuradReba unda mieqces:

azartuli TamaSebi, alkoholisa Tu narkotikebis moxmarebasTan da ojaxSi
ZaladobasTan)

TiToeuli maTgani SesaZloa miuTiTebdes emociur Zaladobaze da saWiroebs Seswavlas.

emociuri Zaladobisa da ugulebelyofis kategoriebi

simwvave

emociuri Zaladobis simZimis Sefasebisas mniSvnelovnia mTeli rigi faqtorebis 
gaTvaliswineba, maT Sorisaa bavSvis asaki, Zaladobis xangrZlivoba, sixSire da bavSvis 
fsiqikuri adekvaturoba. gaiTvaliswineT, rom bavSvis didi asaki SeiZleba miuTiTebdes 
mxolod gvian aRmoCenaze da ara Zaladobrivi urTierTobis gvian dawyebaze.

emociuri Zaladobis SemTxvevaSi:

1. yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi, TiToeuli done yuradsaRebia;

2. gansazRvreT Zaladobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia
gaiareT;

3. mimarTeT bavSvTa dacvis samsaxurebs da gauziareT Tqvens xelT arsebuli informa-
cia.
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6.4. ugulebelyofa

nebismieri adamianis, profesionalis, romelsac bavSvTan Sexeba aqvs, pasuxismgeblobaa 
ugulebelyofis Tu sxva arasaTanado mopyrobis aRmoCena da Sesabamisi reagireba. 
socialur muSakis roli Seucvleli da mniSvnelovania bavSvis ugulebelyofis gamovlenasa 
da saTanado daxmarebis aRmoCenaSi.

6.4.1. ugulebelyofis formebi:

1. bavSvis fizikuri saWiroebebis ugulebelyofa (kveba, higiena, Cacma);

2. bavSvis samedicino saWiroebebis ugulebelyofa;

3. bavSvis sasicocxlo pirobebis ugulebelyofa (uyuradRebod datoveba, usafrTxoebis 
ugulebelyofa);

4. bavSvis inteleqtualuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad: bavSvi ver iRebs
saTanado ganaTlebas);

5. bavSvis socialuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad, bavSvs ar eZleva
TanatolebTan urTierTobis saSualeba).

rogorc wesi, ugulebelyofa qronikulia, Tumca is SeiZleba epizoduric iyos. amgvari 
SemTxvevebi xSiradaa dakavSirebuli  ojaxSi momxdar moulodnel cvlilebebTan Tu 
sirTuleebTan, magaliTad rogoricaa ganSoreba, depresia Tu sxva. mniSvnelovania imis 
gaTvalisiwineba, rom SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi gansakuTrebiT advilad 
SeiZleba gaxdnen ugulebelyofis msxverplni. rogorc wesi, ugulebelyofa siRaribesTanaa 
dakavSirebuli, Tumca mas SeiZleba SeZlebul ojaxebSic wavawydeT. 

6.4.2. ugulebelyofis niSnebi:

1. xSiri travmebi;.

2. acrebisadmi araTanmimdevruli damokidebuleba (argamocxadeba, xSiri dagvianeba da
ase Semdeg);

3. uyuradRebod datovebuli janmrTelobis problemebi;

4. zrunvis nakleboba (magaliTad, amindis Seusabamo Cacmuloba, dasvrili tansacmeli,
suni, daubaneli da sxva).

ugulebelyofili bavSvebi SesaZloa:

iyvnen arajansaR kvebiT reJimSi - maTi dieta iyos nakluli, an daubalansebeli;

iyvnen gadaxurebuli an civebi - SeamowmeT xelebi/fexebi sicivisgan miyenebul
dazianebebze, an, SesaZloa, bavSvebi amindis Sesabamisad ar iyvnen Cacmulebi

iyvnen uyuradRebobisagan fizikurad dazaralebulni - bavSvs Tavs daesxnen, avariaSi
moxvda, moiwamla;

iyvnen ganviTarebaSi Seferxebulni da iyvnen swavlaSi CamorCenilebi;

gamoirCeodnen rTuli an problematuri qceviT.

qronikuli daavadebebis da   bavSvebi gansakuTrebuli 
riskis qveS arian. es riski dakavSirebulia cud sacxovrebel pirobebTan, cud 
samedicino pirobebTan, ojaxur garemosTan da sazogadoebis damokidebulebasTan. bavSvis 
aRzrdasa da 
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zrunvasTan dakavSirebul sakiTxebs ver umklavdebian mSoblebi/mzrunvelebi, romelTac 
Tavad aqvT sxvadasxva saxis problemebi:

Zaladoba ojaxSi;

;

narkotikebisa da alkoholis moxmareba;

qronikuli daavadeba;

SemecnebiTi problemebi (disleqsia, diskalkulia);

fsiqikuri problemebi;

umuSevroba da siRaribe;

usaxlkaroba;

axalgazrda, martoxela mSobeli.

6.4.3. ugulebelyofis SemTxvevebis gamovlena

a). istoria

SeafaseT mSoblis codna - darwmundiT, rom mSobels/mzrunvels esmis Tu ras
niSnavs bavSvis janmrTeloba, ganviTareba da  saWiroebebi;.

ojaxuri da socialuri garemo – daadgineT, ra tipis resursebi (fuladi Tu sxva)
aqvs mSobels/mzrunvels da ra raodenobiT xmardeba bavSvs. SeafaseT mSoblebis
pirovnuli, socialuri, finansuri resursebi, janmrTeloba, mxardamWerTa qseli
(formaluri da araformaluri) da maTi xelmisawvdomoba bavSvisTvis: fizikurad
da emociurad;

bavSvisadmi damokidebuleba - ganixileT  arsebuli urTierTobebi,  yuradReba
miaqcieT ojaxis wevrebisa da bavSvis urTierTobas, iyo Tu ara bavSvi dagegmili/
sasurveli, ojaxis wevrebis damokidebulebas ojaxis sxva bavSvebTan, aris Tu ara
bavSvi sasurveli sqesis. xom ar aris bavSvi ugulebelyofis riskis qveS (qronikuli
daavadeba, SezRuduli SesaZleblobebi)?

b). bavSvis janmrTeloba - SeiswavleT bavSvis janmrTeloba, ganviTarebis done, qceva, 
janmrTelobis Zveli problemebi, ubeduri SemTxvevebi da ase Semdeg.

mSoblis problematika - narkomoxmareba, azartuli TamaSebi da sxva;

ganixileT, aqvs  Tu ara mSobels/mzrunvels unari, motivacia da SesaZlebloba
daakmayofilos bavSvis saWiroebebi.

g). gamokvleva

Sexvedris ganmavlobaSi daakvirdiT bavSvisa da mSoblis/mzrunvelis urTierTobas;

mSobeli/mzrunveli:

iCens Tu ara yuradRebas bavSvisadmi? rogor akontrolebs?
rogori urTierToba aqvs bavSvTan?
aris Tu ara fokusirebuli bavSvze da icis bavSvis saWiroebebi?
Tavisi interesebi ufro mniSvnelovania misTvis, vidre bavSvis?

bavSvi:
daakvirdiT, rogori damokidebuleba aqvs bavSvs didebTan, da-ZmasTan. daakvirdiT
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bavSvis qcevas;

daakvirdiT bavSvis ganviTarebis dones (lingvisturi, socialuri, motoruli) da
fizikur kondiciebs (WuWyiani frCxilebi, gamonayari, mouvleli kani da ase Semdeg);

daakvirdiT anemiis (rkinis deficiti) niSnebs - mag. fermkrTali kani;

daakvirdiT, Seesabameba Tu ara garemo bavSvis saWiroebebs

d). Semdgomi nabijebi

yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi;

gansazRvreT mdgomareobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia 
gaiareT;

SeimuSaveT intervenciis gegma.

6.5. gamogonili da Cagonebuli daavadebebi

(miunhauzenis sindromi)

miunhauzenis sindromi Zaladobis formaa da ara daavadeba.  es sindromi ar gamoricxavs 
sxva tipis Zaladobis arsebobas. miunhauzenis sindromis gamomwvevi mizezi, rogorc wesi, 
mSobeli an mzrunvelia, romelsac aqvs fsiqikuri problemebi da eZebs daavadebas sxva 
adamianSi. ZiriTadad, es sxva adamiani bavSvia. 

xSirad mSoblis an mzrunvelis mizani yuradRebis mipyrobaa. miunhauzenis sindromi 
SeiZleba sxvadasxvagvarad gamovlindes da mZime Sedegebamde mivides, rogoricaa bavSvis 
ganzrax mowamvla, daxrCoba da sxva.

6.5.1. gamovlineba

warmoSoba);

wyvets xvelebas);

substancia - metadoni, marili).

Tqven winaSe SeiZleba miunhauzenis sindromi iyos, roca:
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ZiriTadad, miunhauzenis sindromze eWvi pediatrs ebadeba. miunhauzenis sindromis 
gamovlena socialur muSakebsac SeuZliaT. swored amitomaa bavSvisa da ojaxis istoriis 
detaluri Seswavla mniSvnelovani. am formis Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia 
monayolis qronologiurad dalageba da Segrovebuli informaciis detaluri analizi.

6.5.2. reagireba 

specialistTa rolebi:

unda ga analizon xelT arsebuli informacia mSoblebis Sesaxeb da 
Seecadon, rom pirvel adgilze bavSvis usafrTxoeba daayenon da ara 
mSoblebisadmi piradi damokidebuleba;

Cagonebuli daavadebebis gamovlenaSi - aris Tu ara esa Tu is janmrTelobis
problema, Tu mogonili an gamowveulia sxva qmedebebiT;

Sesafaseblad;

gamogonil-Cagonebul daavadebebze reagirebis mTavari principia bavSvis usafrTxoebis 
uzrunvelyofa:

qmedebiT bavSvi, SesaZloa, safrTxis qveS aRmoCndes. yvela faqtori gaiTvaliswineT
da mxolod amis Semdeg ganixileT Seqmnili situacia mSoblebTan. gaxsovdeT, bavSvis
usafrTxoeba mTavaria;

sindromis dadasturebas, Tu fiqrobT, rom bavSvis sicocxles da keTildReobas
safrTxe emuqreba;

iyos eWviT, rom bavSvis keTildReoba safrTxeSia da ara imiT, rom miunhauzenis
sindromi dadasturda;

arsebobas.
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Tavi 7. 

bavSvze seqsualuri Zaladobis ZiriTadi sakiTxebi

7.1. ra aris seqsualuri Zaladoba bavSvze? 

bavSvis gamoyeneba seqsualuri moTxovnilebebis dasakmayofileblad da/an gamorCenis 
mizniT, rac moicavs: seqsualuri metyvelebiT Tu SeniSvnebiT devnas, seqsualur garyvnas, 
erotiul alerss, bavSvisTvis pornografiuli suraTebis gadaRebas, seqsualuri Sinaarsis 
filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis daTvalierebis nebarTvas an xelSewyobas,  
gaupatiurebas an gaupatiurebis mcdelobas, sasqeso organoebis demonstrirebas, Ria 
saubrebs seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis gaRviZebis mizniT, sisxlis 
aRrevas (incesti), sxeuliT vaWrobis iZulebas da sxva.

bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba qmedebaTa farTo speqtrs moicavs. seqsualuri 
Zaladobis SemTxvevaSi mniSvneloba ara aqvs imas, bavSvis TanxmobiT moxda es Tu ara. 
mozrdils, jer erTi, iolad SeuZlia bavSvze zegavlenis moxdena, da meore, bavSvs ar 
SeuZlia am qmedebaTa mniSvnelobis gageba, maTi Sefaseba. garda amisa, moZalade Tavisi 
miznis misaRwevad xSirad mimarTavs muqaras an SantaJs. bavSvisTvis yvelaze mZime 
fsiqologiuri travmaa. 

seqsualuri Zaladoba SeiZleba moxdes ojaxs gareT an ojaxSi.  Zaladobis msxverpli 
SeiZleba gaxdes nebismieri asakis bavSvi, rogorc gogona, aseve biWi. xSir SemTxvevebSi  
ojaxs gareT seqsualuri Zaladoba gaupatiurebis saxiT xdeba, fizikuri TavdasxmiTa 
da muqariT. amgvari Zaladobis msxverpli umetesad mozardebi arian. ojaxSi seqsualur 
Zaladobas qronikuli xasiaTi aqvs, zogjer wlebis manZilze grZeldeba, bavSvis CaTreva 
am qmedebebSi TandaTanobiT xdeba, msxverpli ufro mcire asakisaa, vidre ojaxs gareT 
Zaladobis SemTxvevaSi. 

7.2.  mcdari warmodgenebi da faqtebi bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

mcdari warmodgenebi: bavSvebi tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba seqsualuri 
Zaladoba.

faqtebi: bavSvebi iSviaTad tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba Zaladoba. 
ufro piriqiT, maT SeiZleba Seamciron Zaladobis buneba da xarisxi, radgan eSiniaT 
moZaladisa da agreTve SiSoben, rom maT ver gaugeben an daadanaSauleben. 

mcdari warmodgenebi:  bavSvebi TviTon arian macduneblebi mozrdilisa da bavSvis 
seqsualur urTierTobebSi.

faqtebi: bavSvebs, iseve rogorc yvela sxva cocxal arsebas, axasiaTebT seqsualuri 
gancdebi, magram maT jer ar aqvT codna da gamocdileba imisaTvis, rom TanatolTa wris 
gareT seqsualuri gamocdilebis inicireba moaxdinon. mozrdil adamianebs aqvT aseTi 
codna da gamocdileba. isini acnobiereben, rom seqsualuri qmedebebiT eqspluatacias 
uweven da zians ayeneben bavSvs.

mcdari warmodgenebi:  bavSvis mimarT seqsualur Zaladobas umeteswilad bavSvisTvis 
ucxo, ucnobi adamianebi axorcieleben.

faqtebi:  xSir SemTxvevaSi (SemTxvevaTa 75-90%) bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
axorcieleben adamianebi, romlebsac bavSvebi kargad icnoben da romlebsac endobian. 
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mcdari warmodgenebi:   seqsualuri Zaladoba mxolod erTxel xdeba.

faqtebi:  xSirad bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba xangrZlivad mimdinare procesia, 
romlis drosac moZalade sargeblobs bavSvTan damyarebuli axlo urTierTobiT, bavSvis 
ndobiT. xSirad uSualod seqsualur qmedebebSi bavSvis CarTvas win uswrebs seqsualuri 
elferis xangrZlivi “mosamzadebeli” periodi.

mcdari warmodgenebi:  seqsualuri Zaladoba iwyeba pubertatul (mozardobis) asakSi.
 seqsualuri Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes, roca bavSvi jer kidev Cvilobis 

asakSia. skolamdeli asakis bavSvebi iTvlebian maRali riskis jgufad. yvelaze xSirad 
Zaladobas ganicdian 6-dan 11 wlamde asakis bavSvebi.

mcdari warmodgenebi:  bavSvs azianebs mxolod sqesobrivi aqti.

faqtebi: bavSvisTvis matravmirebelia seqsualuri Zaladobis nebismieri forma. seqsualuri 
ZaladobiT miyenebuli ziani emociuri bunebisaa da momdinareobs imedgacruebis, Ralatis, 
izolaciis, sircxvilis, SfoTvis da bavSvobis dakargvis gancdebidan, romlebsac bavSvi 
grZnobs da mas mozrdil cxovrebaSic gahyveba.

7.3. bavSvis bunebrivi da problemuri seqsualuri qcevebi

aucilebelia, calke ganvixiloT bavSvebis seqsualuri TamaSebis mniSvneloba SesaZlo 
seqsualuri Zaladobis SefasebiT. rodesac patara bavSvebi seqsualurad iqcevian, zogjer 
Znelia ganvasxvavoT bunebrivi da jansaRi qceva iseTi qcevisagan, romelic saxifaTo 
signals warmoadgens da bavSvis mier gancdili qaosis Sesaxeb gvamcnobs. amitom bavSvebTan 
momuSave profesionalebs unda SeeZloT  erTmaneTisgan ganasxvavon bavSvis bunebrivi da 
problemuri seqsualuri qcevebi. 

bunebrivi da jansaRi seqsualuri qceva - es aris gamokvlevaze, informaciis Segrovebaze 
mimarTuli qceva. esaa qceva, roca bavSvebi ikvleven erTmaneTis sxeulebs, aTvaliereben, 
exebian (magaliTad, eqimobanas TamaSisas), an ikvleven, ecnobian sqesis rolebsa da qcevebs 
(mag., saxlobanas TamaSisas). 

7.3.1. bunebrivi da jansaRi seqsualuri qcevis niSnebi:

ganviTarebis donis mqone bavSvebi.

atareben erTad (isini SeiZleba iyvnen megobrebi, Zmebi, debi), erTad TamaSoben
sxvadasxva TamaSebs da axorcieleben sxvadasxva gamokvlevebs, maT Soris sqesisac;

ara erTaderTi variantia. amasTan, SezRudulia droSi.

sircxvilsa da Sewuxebas.

seqsualur qmedebebs wyveten. es imitom xdeba, rom bunebrivi, jansaRi seqsualuri
qcevisas travmis gaTamaSeba ar xdeba.

axsnas, ras da ratom akeTebda (mag., “eqimobanas” vTamaSobT”).
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7.3.2. seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis qceviTi niSnebi

zogadad, seqsualuri Zaladoba uSualod arRvevs “sxeulis sazRvrebs”. amitom misi 
Sedegebi „sxeulis qcevaSi“ Cans. zogierTi bavSvi sakuTar sxeuls gansakuTrebulad malavs 
da nebismier kontaqts gaurbis. zogi piriqiT, sakuTari sxeulis demonstrirebas Riad 
cdilobs da yvelas „sTavazobs“ sakuTar sxeuls, sxeulis normalur sazRvrebs kargavs, 
fizikuri siaxlovisa da distanciis socialurad miRebuli normebis aTviseba ar SeuZlia. 
bavSvebi da mozardebi seqsualur Zaladobaze reaqcias sxvadasxva asakSi sxvadasxvagvarad 
avlenen.

bavSvebi 3 wlamde:  SiSebi, grZnobebis qaosi, Zilis darRveva, madis dakargva, ucxo 
adamianebis mimarT SiSi, seqsualuri TamaSebi.

skolamdelebi:  SfoTva, grZnobebis qaosi, braleuloba, sircxvili, zizRi, umweoba, 
sakuTari ”gafuWebulobis” gancda; qcevis darRvevebi - regresi, agresia, masturbacia, 
gaucxoeba, seqsualuri TamaSebi.

umcrosi saskolo asakis bavSvebi: ufrosebis mimarT winaaRmdegobrivi grZnobebi, 
ojaxuri rolebis gansazRvris sirTuleebi, SiSi, sircxvilis, zizRis grZnobebi, sakuTari 
”gafuWebulobis” SegrZneba, samyaros mimarT undobloba; qcevaSi SeiniSneba ganmartoeba, 
agresia, dumili an moulodneli alaparakeba, Zilis darRveva, ”binZuri sxeulis” SegrZneba, 
seqsualuri qcevebi sxva bavSvebTan. 

mozardebi: depresiuli mdgomareoba, danakargis gancda; qcevaSi - izolacia, sxva bavSvebiT 
manipulireba seqsualuri siamovnebis miRebis mizniT, winaaRmdegobrivi qceva.

bavSvis  qcevebi,  romelebic, SesaZloa, Zaladobaze miuTiTebdnen

mozardis sarisko qcevebi
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bunebrivi da jansaRi seqsualuri qceva - es aris gamokvlevaze, informaciis Segrovebaze 
mimarTuli qceva. esaa qceva, roca bavSvebi ikvleven erTmaneTis sxeulebs, aTvaliereben, 
exebian (magaliTad, eqimobanas TamaSisas), an ikvleven, ecnobian sqesis rolebsa da qcevebs 
(mag., saxlobanas TamaSisas). 

7.3.1. bunebrivi da jansaRi seqsualuri qcevis niSnebi:

ganviTarebis donis mqone bavSvebi.

atareben erTad (isini SeiZleba iyvnen megobrebi, Zmebi, debi), erTad TamaSoben
sxvadasxva TamaSebs da axorcieleben sxvadasxva gamokvlevebs, maT Soris sqesisac;
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7.3.3. ras ganicdis seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi?

bavSvs mozrdilis fizikur upiratesobasTan gamklaveba, ZaladobisTvis winaaRmdegobis 
gaweva da movlenaTa SeCereba ar SeuZlia, radgan Zalaufleba moZaladis xelSia. xSirad 
bavSvi maSinac ar ewinaaRmdegeba moZalades, roca saamisod saWiro pirobebi arsebobs 
(magaliTad, sxva adamianebis siaxlove, gaqcevis saSualeba).

es xSirad momdinareobs e.w. ”kargi aRzrdisgan” - bavSvebs aswavlian, rom  ufrosebs, 
gansakuTrebiT pativsacem, avtoritetis mqone adamianebs (maswavlebeli, biZia da sxva) 
”yvelaferi daujeron”.

bavSvi Tavs idanaSaulebs momxdaris gamo da mkacri sasjelis SiSiT, iZulebulia  dadumdes. 
bavSvSi danaSaulis grZnobis gamowvevas xSirad moZalade Tavad cdilobs. is Caagonebs 
bavSvs, rom momxdaris Tanamonawilea. gogonas, magaliTad, SeiZleba uTxran, rom man 
TviTon “gamoiwvia” mTeli es situacia, xolo momxdari - “Cveni patara saidumloa” da a. S. 
situacia gansakuTrebiT dramatulia, roca moZalade aris mama, romelic bavSvs imis 
warmodgeniT aSinebs, Tu ra SeiZleba moxdes, “es rom dedam gaigos”.

danaSaulis Zlieri grZnoba SeiZleba gamoiwvios kontaqtis dros gancdilma siamovnebam. 
bavSvi, romelsac ar aqvs codna fiziologiis ZiriTadi principebis Sesaxeb, ver acnobierebs, 
rom mgrZnobiare zonebis gaRizianebaze sxeulis reaqcia ZiriTadad avtomaturia, da is 
Tavs momxdaris gamo mTavar damnaSaved miiCnevs. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi, maT Soris yvelaze patarebic, sinamdvileSi 
ver xvdebian, ra xdeba realurad, rcxveniaT amis Sesaxeb moyola. TandaTan, roca bavSvi 
izrdeba, is naTlad acnobierebs, - rac mis mimarT xorcieldeboda - danaSaulia. amasTan, 
is xvdeba: moZaladis ”mxilebam” SeiZleba mTel ojaxs Seuqmnas safrTxe da sruliad 
gauTvaliswinebeli Sedegebi gamoiwvios. 

aris sxva mizezebic, rac bavSvs morCilebas da simarTlis damalvas aiZulebs,  magaliTad, 
SiSi, rom ar daujereben da TviTon mas dasjian. zogjer bavSvi fiqrobs, rom garemomcvelebma 
isedac yvelaferi ician. xSirad bavSvi icavs moZalades, eSinia, rom mas daapatimreben, 
gansakuTrebiT maSin, rodesac moZalade bavSvis axlobeli adamiania. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi sxvdasxva etapebs gadian:

xelSia;

situacias;

magram misi ar sjeraT; xSirad aRiareba SemTxveviT xdeba: an moZalade midis da
bavSvi Tavs usafrTxod grZnobs, an iniciatorebad bavSvis megobris mSoblebi
gvevlinebian;

uaryofs Tavisive naTqvams.

seqsualuri Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi! gaiTvaliswineT: 
yvelaferi, rasac bavSvi momxdarTan dakavSirebiT ganicdis da gamoxatavs, - misi sulisa 
da sxeulis normaluri reaqciaa gansakuTrebulad mZime fsiqologiuri travmis pasuxad. 
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aRsaniSnavia, rom seqsualuri sakiTxebisadmi bavSvebis interesi araerTmniSvnelovani 
movlenaa da gansakuTrebuli sifrTxile unda gamoviCinoT rogorc amgvari qcevis 
Sefasebisas, ise bavSvTan am sakiTxze saubrisas. seqsualuri Zaladobis msxverpl bavSvTagan 
yvelas rodi axasiaTebs yvela mocemuli niSani; zogierTi bavSvi qcevis mxolod erTi an 
ramdenime tipis demonstrirebas axdens. erTi calke aRebuli niSani ar aris sakmarisi 
imisaTvis, rom gavakeToT daskvna seqsualuri Zaladobis Sesaxeb.

7.4. bavSvze moZalade mozrdilis qceva

pirebi, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur danaSauls sCadian, sazogadoebis yvela 
fenaSi arseboben. isini SeiZleba aRmoCndnen  saqmianobis nebismier sferoSi da nebismier 
qveyanaSi. isini SeiZleba iyvnen hetero - da homoseqsualebi, da miuxedavad imisa, rom maTi 
umetesoba mamakacia, arian aseve qalebic, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
sCadian.

marTalia, aseT adamianebs, Cveulebriv, „pedofilebs“ uwodeben, es mTlad swori araa: 
termini „pedofili“ exeba adamians, romelic seqsualur ltolvas ganicdis sqesobrivad 
moumwifebeli bavSvis mimarT.  Tumca, bevri pedofili ar axorcielebs Tavisi fantaziebis 
realizebas bavSvTan seqsualur urTierTobebSi. aucilebeli araa, rom adamiani, romelic 
seqsualur Zaladobas anxorcielebs bavSvze,  pedofili iyos. SesaZlebelia, mas bavSvTan 
seqsi mxolod imitom aqvs, rom amis SesaZlebloba arsebobs. amitom, bavSvTan seqsualur 
urTierTobaSi myofi adamianis asaRwerad ufro zusti da Sesatyvisi iqneba termini: 
„bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni piri“.

bavSvTan seqsualuri kontaqtis damyarebas cdiloben pedofilebi, anu seqsualuri 
gadaxrebis mqone pirebi. moZaladeTa Soris arian axalgazrdebi, romlebsac ar SeswevT 
srulyofili seqsualuri kontaqtis unari. arian moxucebic, izolirebuli, martoxela 
adamianebi, romlebsac normaluri sqesobrivi aqtivobisTvis pirobebi ar aqvT. arian 
asocialuri pirovnebebic, romlebsac zrdasrul adamianebTan maTTvis damakmayofilebeli 
urTierTobebis damyareba ar SeuZliaT. moZaladeTa Soris is adamianebic arian, romlebic 
bavSvobaSi TviTon iyvnen seqsualuri Zaladobis msxverpli.

moZalade SeiZleba iyos (Tumca, aucilebeli araa) adamiani, romelic mTlianad an 
nawilobriv Seesabameba Semdeg kriteriumebs:

ZaladobasTan iyos dakavSirebuli;

bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni pirebi SeiZleba or jgufad daiyos: 
„SemTxveviTi“/situaciuri (situational) da „preferenciuli“/upiratesobis mimcemi 
(preferential). „SemTxveviT“ pirebs bavSvebis mimarT Camoyalibebuli seqsualuri interesi ar 
gaaCniaT. isini bavSvebTan seqsualur urTierTobebSi imitom Sedian, rom amis SesaZlebloba 
eZlevaT. aseTi adamianebi bavSvebze imitom Zaladoben, rom  xvdebian situaciaSi, rodesac 
bavSvi maTTvis advilad xelmisawvdomia. 
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situacias;
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uaryofs Tavisive naTqvams.
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„preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirebs ukve Camoyalibebuli damokidebuleba aqvT 
seqsualur urTierTobebSi bavSvebisTvis upiratesobis miniWebis TvalsazrisiT. isini arc 
ise mravalricxovanni arian, rogorc „SemTxveviTebi“, magram potenciurad bavSvebis ufro 
meti raodenobisTvis SeuZliaT zianis motana, radgan es  maT survils da ganzraxvas 
warmoadgens. aseT „preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirTa Soris SeiZleba gamoiyos 
sami ZiriTadi qceviTi jgufi:

(Seducers) bavSvis misazidad iyeneben mijaWvulobis gamoxatvas,
yuradRebas an saCuqrebs. ZaladobisTvis samzadisSi, xSirad isini bevr dros
axarjaven  TavianT msxverplze „zrunvas“. maT SeiZleba gamoiyenon muqara, SantaJi
da fizikuri Zaladoba, raTa Tavidan aicilon gamJRavneba, mxileba;

(Introverted) pirebi aseve bavSvebs aniWeben upiratesobas, magram
isini moklebulni arian „macdunebelTa“ unars, garkveuli urTierTdamokidebuleba
Camoayalibon bavSvebTan. maT minimumamde dahyavT msxverplebTan verbaluri
kontaqti da seqsualuri urTierTobebis damyarebas ucnob an Zalian patara
bavSvebTan cdiloben;

(sadistic
offenders), romlebsac seqsualurad ainteresebT bavSvebi, magram, amave dros,
seqsualur siamovnebas iReben  msxverplisTvis tkivilis miyenebiT. moZaladeTa
swored am tipisTvis aris damaxasiaTebeli Zalis gamoyeneba bavSvis dauflebis
mizniT, agreTve msxverplis gataceba da mkvlelobac ki.

moZalade xSirad sxvaTagan arafriT gamoirCeva. xSirad moZalade iseTi adamiania, romelic 
garemomcvelTa wreSi kargi reputaciiT sargeblobs da araviTar eWvs ar iwvevs. moZalade 
SeiZleba iyos qalic da mamakacic, bavSvic da mozrdilic.

umetesad moZalade bavSvisTvis kargad nacnobi  adamiania, romelsac is endoba. 

moZalade, rogorc wesi, bavSvs seqsualur qmedebebSi Tanamonawileobisaken ubiZgebs 
saCuqrebis daxmarebiT, gansakuTrebiT alersiani da yuradRebiani qceviT. Semdeg 
is motyuebis, daSinebis, SantaJis, mosyidvis gziT bavSvisgan maTi “gansakuTrebuli 
urTierTobis” saidumlod Senaxvas moiTxovs.

7.5. aramoZalade mSobeli da masTan urTierToba

bevr aramoZalade mSobels Zalian uWirs daijeros, rom Zaladoba marTlac moxda. es 
SeiZleba iyos gamowveuli Zaladobis mZime Sedegebis SiSiT. aramoZalade mSobelTa mxolod 
mcire nawili axerxebs racionalizmis SenarCunebas, roca saqme bavSvze Zaladobas exeba. 
rogorc wesi, aramoZalade mSobeli SeiZleba ganicdides qvemoT CamoTvlili reaqciebidan 
ramodenimes an yvelas erTad:

Soki -  xSirad SokSi vardeba mSobeli, radgan mas ver warmoudgenia, rom es SeemTxva mis 
Svils, mis ojaxs. mas ebadeba bunebrivi eWvi da kiTxva: aris Tu ara es sinamdvile?

aramoZalade mSobelTan saubrisas, aucilebelia maT vuTxraT, rom es sinamdvilea da rom 
pirvelebi ar arian, visac msgavsi ram gadaxdaT Tavs. aucilebelia, mSobeli davarwmunoT, 
rom am mdgomareobis daZleva SesaZelebelia.

uaryofa - uaryofa bunebrivi da mosalodneli reaqciaa. rogorc aRvniSneT, aravis unda 
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daijeros, rom msgavsi ram moxda mis ojaxSi da misi Svilebis mimarT. profesionalebis 
movaleobaa, rom aramoZalade mSobeli gaamxnevos da moamzados realobis dasanaxad, urCios, 
ar moityuos Tavi da Tvali gausworos realobas. arsebobs sami ram, rac aramoZalade 
mSobelma SeiZleba uaryos: 

uaryos, rom Zaladobas hqonda adgili; Seamciros Zaladobis simwvave;

uaryos, rom dasaxelebuli moZalade aris damnaSave, Tu es adamiani misTvis Zalian 
axlo da sayvareli adamiania. 

sircxvili - bevr aramoZalade mSobels rcxvenia, rom amgvari Zaladoba moxda mis ojaxSi, 
misi Svilis mimarT. ar undaT, rom informacia gavides saxlis gareT, radgan adardebT, 
Tu ras ityvian sxvebi. aseT SemTxvevaSi, jgufuri muSaoba sasurveli da efeqturia. 

brazi - aramoZalade mSobeli SeiZleba gabrazdes sakuTar Tavze da Tavi 
daidanaSaul s momxdarSi, radgan man ver moaxerxa bavSvis dacva da mis gverdiT yofna. 
samwuxarod, zog SemTxvevaSi, mSobeli sibrazes gamoxatavs bavSvis mimarT, radgan 
bavSvma daarRvia ojaxis idilia da gamoiwvia yvelasTvis mtkivneuli da uecari 
cvlileba. saukeTeso SemTxvevaSi, aramoZalade mSobeli sibrazes gamoxatavs moZaladis 
mimarT.  profesionalebis movaleobaa, aramoZalade mSobels aswavlos da daarwmunos, rom 
momxdarSi damnaSave marto moZaladea da sibrazis reaqciac unda mimarTuli iyos 
moZaladis mimarT. 

tkivili - aramoZalade mSobeli ganicdis tkivils, radgan mis Svils stkiva da ganicdis 
Ralats, Tu moZalade misTvis axlo adamiania da Tu mas endoboda. aucilebelia, 
aramoZalade mSobelTan urTierTobis dros, gamoviCinoT naklebi kritikuloba da ufro 
meti TanagrZnoba. 

dabneuloba - bunebrivi reaqciaa, radgan aramoZalade mSobels uwevs sxvadasxva azris 
mosmena: moZaladis da gamomZieblis an socialuri muSakis  versiebi. romeli versia 
daijeros man? Tu moZalade misi meuRlea da aTi weli erTad cxovroben, daujeros 
meuRles Tu sistemas, romelsac naklebad endoba? am etapze aucilebelia profesionalebis 
Careva da mSoblis rekomendireba, daujeros socialur muSaks/gamomZiebels, radgan misi 
meuRle aRmoCnda moZalade da saWiroa momxdari SemTxvevis moZaladisgan damoukideblad 
dafiqreba da gaanalizeba. 

daucvelobis gancda - uecrad aramoZalade mSobeli xdeba ususuri sakuTar ojaxSi; 
ojaxis cxovrebaSi ucxo sistema erTveba, mSobeli  kontrols da Zalauflebas kargavs. 
yovelive es iwvevs daucvelobis gancdas. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, aramoZalade 
mSobels gavacnoT momxdarTan dakavSirebiT CarTuli sistemebi da movuyveT maT Sesaxeb 
(vin muSaobs, ra evalebaT, ras emsaxurebian. a.S.).

danaSaulis grZnoba - mSobeli idanaSaulebs sakuTar Tavs momxdarSi. is Tavs damnaSaved 
Tvlis, rom ver moaxerxa bavSvis saTanado movla da dacva. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, 
avuxnaT aramoZalade mSobels, rom misi brali araferia da daarwmunoT, rom is kargi 
mSobelia. mSobelma SeiZleba giTxraT, rom xvdeba Tavis udanaSaulobas, magram sadRac, 
gulSi mainc adanaSaulebs Tavs; es bunebrivia, am azrTan Segueba dros saWiroebs.

depresia - aramoZalade mSobeli ganicdis did travmas da dards, roca mis Svilze 
ganxorcielda msgavsi Zaladoba da roca ojaxi uecrad Tvalwin ingreva. zog SemTxvevaSi, 
mSobeli vardeba depresiaSi da ver axerxebs yoveldRiuri saqmianobis gagrZelebas. 
magaliTad, ver axerxebs loginidan adgomas, saWmlis momzadebas, samsaxurSi wasvlas, 
bavSvze zrunvas da ase Semdeg. Tu amgvari saqcieli gagrZeldeba eqvs Tveze didxans, 
aucilebelia mSoblis CarTva TerapiaSi da misTvis profesiuli daxmarebis gaweva. 
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili

gadawyvetilebis gaanalizeba, dadebiTi da uaryofiTi mxaarebis gamoyofa da
mSobelTan erTad gadawyvetilebis Sefaseba. Tqven SegiZliaT SesTavazoT sxvadasxva
saSualebebi sakiTxis gadawyvetis da saSualeba misceT mSobels TviTon gaakeTos
arCevani.

ara moZalade meuRles? gaagrZelebs Tu ara samsaxurSi siaruls? gadaiyvans Tu ara
bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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Tavi 8.

bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena

bavSvze  Zaladobis gamovlenis  sami ZiriTadi nabiji arsebobs:

1. informaciis Segroveba  da Sejereba;

2. miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

3. gadawyvetilebis  miReba.

8.1 informaciis Segroveba da Sejereba 

bavSvTa dacvis  kargi praqtikosi iyenebs am procesebs nebismieri bavSvis mimarT, romelic 
raime problemebis gamo xvdeba socialur muSakTan:

- visganac SesaZlebelia;

da dakvirvebis Sedegad  gamovlenili niSnebis Sesaxeb:

Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi:

konfidencialurobis dacviT, moiZieT informacia bavSvTan momuSave sxva
profesionalebisgan.

8.2  miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

arsebuli monacemebis  interpretacia unda gamomdinareobdes:

Zaladobis an ugulebelyofis daSvebis SesaZleblobas.

Semdegi kiTxvebi mopovebuli informaciis interpretaciaSi dagexmarebaT:

istoria

mimarTva

daTvaliereba
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili
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gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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mobiluri (mag., mcire asakis, romelic ar dadis, xoxavs; aqvs 
)?

bavSvi

ojaxi

Segrovebuli informacia  ganixileT gamocdil kolegebTan, romlebic kompetenturni 
arian  bavSvze Zaladobis sakiTxebSi da kargad ician, Tu ra nabijebi unda gadaidgas 
bavSvis dasacavad.

cxrili: bavSvis ZiriTadi saWiroebebi

fizikuri

bazisuri saWiroebebi sicocxlisa da 
normaluri ganviTarebisTvis

fsiqologiuri

Sinagan komfortTan da pirovnul zrdasTan 
dakavSirebuli saWiroebebi

socialuri

gansazRvruli kulturis an sazogadoebis 
farglebSi, sxva adamianebTan harmoniuli 
Tanaarsebobis saWiroeba
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8.3 gadawyvetilebis miReba

socialur muSaks, romelic bavSvTan muSaobs, unda hqondes kompetencia, raTa  imsjelos, 
aris Tu ara bavSvi Zaladobis msxverpli. gadawyvetilebis miReba aris metad  rTuli da 
Zlierma emociebma SeiZleba gavlena moaxdinos profesiuli gadawyvetilebis miRebaze - 
Zalian rTulia  dauSva, rom,  SesaZlebelia,  mSobeli an mzrunveli ganzrax  ayenebs bavSvs 
zians. am emociebma ar unda iqonion gavlena gadawyvetilebis miRebaze. 

bavSvze Zaladobaze eWvis gaCenis SemTxvevaSi, socialuri muSaki valdebulia, maSinve 
gansazRvros eWvis mizezebi, Seafasos bavSvis mdgomareoba, dazianebis xasiaTi da daiwyos 
SemTxvevis marTva. bavSvze Zaladoba ar aris mdgomareoba, romelic socialurma muSakma 
martom unda daadginos an gamoricxos.

Zaladobis SemTxvevis marTva gulisxmobs, erTi mxriv, dazianebis da simptomebis Sesabamisi 
mkurnalobis uzrunvelyofas (mag. samedicino dawesebulebis CarTva: nevrologi, pediatri, 
fsiqologi, okulisti da sxva). gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas 
samedicino dawesebulebaSi - iZaxebs saswrafo samedicino daxmarebis brigadas.

socialuri muSaki, gadaudebel SemTxvevaSi - rodesac bavSvis usafrTxoebis riskebi 
maRalia, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis gamoyvanis an 
moZaladisagan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/da bavSvTa saTanado 
specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis ganTavsebasa da bavSvis 
mdgomareobaze zedamxedvelobas;

Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT mSobel-
Tan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto usafrTxo 
garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram 
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

xSirad bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena rTulia. es sirTuleebia: 

ar arsebobs dazianebis niSnebi;

Secdomis daSvebis SiSi: veWvobdi, vfiqrobdi da SecdomiT davadanaSaule mSobeli;

ganxorcielebuli Zaladobis mizezebis gamarTleba, - “mSobels gamiznulad ar
miuyenebia  ziani bavSvisTvis”;

bavSvis dacvis procesze gavlenis dakargvis SiSi da eWvi, rom es bavSvs sikeTes ar
moutans.

stresi;

piradi usafrTxoeba;

bavSvis mSoblebis ukmayofilebis SiSi;

es sirTuleebi daZlevadia. ufro metic, isini daZleuli unda iqnas, radgan yvela 
specialistis valia bavSvis usafrTxoebaze da keTildReobaze zrunva. 
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gansazRvruli kulturis an sazogadoebis 
farglebSi, sxva adamianebTan harmoniuli 
Tanaarsebobis saWiroeba
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Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 
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drosac socialuri muSaki iRebs informacias bavSvis pirovnebis, misi ojaxis, megobrebis, 
interesebis Sesaxeb. yvelafer amas igebT ise, rom bavSvs arafers  ekiTxeba travmis 
Sesaxeb. es aseve aCvenebs bavSvs, rom Tqven interesdebiT misiT, rogorc pirovnebiT da 
ara mxolod rogorc Zaladobis msxverpliT. amgvari interesi daexmareba bavSvs, rom 
socialuri muSakis mimarT ndoba gauCndes. 

SekiTxvebis  formebi

arsebobs SekiTxvebis Semdegi formebi:

Ria mimarTvebi - Ria mimarTvebze, bavSvebi, Cveulebriv, erT an orze meti sityviT reagireben. 
amgvari mimarTvebi bavSvs Tavisufali Txrobis saSualebas aZlevs.  arsebobs ori metad 
mniSvnelovani sityva, romelic nebismierma gamomkiTxvelma xSirad unda gamoiyenos: 
„miTxari...“,  momiyevi...“.  am sityvebis meSveobiT  bavSvs saubrisTvis, TxrobisTvis  
viwvevT.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebi - dasawyisSi, Ria mimarTvebis pasuxad,  bavSvma  
Tavisufali TxrobiT SeiZleba informaciis garkveuli nawili gadmosces. xSirad es ar 
iqneba sruli, amitomac Sesavsebad gamoiyeneba Semdegi mimarTvebi:

„ufro meti momiyevi/miTxari...“

„Semdeg ra moxda.“

„ganagrZe“.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebis gamoyeneba SeiZleba maSin, rodesac Tavisufali 
Txrobisas bavSvi axsenebs vinmes/raimes. magaliTad, „momiyevi, ra moxda, rodesac Sen 
savarZelSi ijeqi“ (Tu bavSvma ukve axsena, rom is savarZelSi ijda), an „Sen Tqvi,  rom is 
fexze Segexo... momiyevi ufro meti amis Sesaxeb“. 

pirdapiri SekiTxvebi - am kategorias miekuTvneba SekiTxvebi, romlebic iwyeba kiTxviTi 
saxelebiT:

1. ra

2. vin

3. sad

4. rodis

5. rogor

6. ratom

daxuruli SekiTxvebi - „ki/ara“ - SekiTxvebi, romlebzec bavSvma „ki“ an „ara“ unda upasuxos, 
garkveul riskebTanaa dakavSirebuli. jer erTi, daxuruli SekiTxviT bavSvs informacia 
miewodeba gamomkiTxvelis mier.  magaliTad, „im kacma Tqva rame?“ es SekiTxva warmoSobs 
azrs, rom kacs, SesaZloa, raRac eTqva. 

gasaTvaliswinebelia, rom bavSvebis umetesobas mzaoba aqvs, rom aucileblad pasuxi 
gasces amgvar SekiTxvebze, maSinac ki, roca pasuxi ar ician. amasTan, bevri bavSvi  
midrekilia daTanxmebisken da „ki“ pasuxebis gacemisken. amitom Zalze mniSvnelovania, 
rom daxurul SekiTxvebze dadebiTi pasuxebis  SemTxvevaSi  momdevno SekiTxva Ria 
mimarTvis formiT iyos Camoyalibebuli: „miTxari,  ra Tqva kacma“. 

SekiTxvebi pasuxebis variantebiT - es aris SekiTxvebi, romlebze pasuxis gasacemad bavSvs 
vTavazobT variantebs, romelTagan man pasuxi unda amoirCios. am SemTxvevaSic  mcdari 
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Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 
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pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
mxolod Ria mimarTvebis gamoyenebis Semdeg. winaaRmdeg SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar 
moundes Tqvas,  rom ar icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. bavSvebs 
aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli an bolo varianti.

Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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Sesaxeb, radgan man icodes, rom nebismier momentSi SeuZlia mSobelTan misvla. 
saubris dawyebamde aCveneT oTaxi, sadac misi mSoblebi daelodebian. 

mzad iyaviT imisTvis, rom saubris dasawyisSi bavSvma SeiZleba araferi giTxraT, rac sakmaod 
xSirad xdeba, radgan bavSvs uZneldeba Tavisi „saidumlos gamxela“. aseT SemTxvevaSi, 
uTxariT, rom Tqven iciT, ramdenad Znelia misTvis am Temaze saubari. 

bavSvTan urTierTobisas gaiTvaliswineT Semdegi faqtorebi:

gamarTlebuli araa, bavSvs vkiTxoT Zaladobis Sesaxeb, Tu:

gamocdileba;

informaciis Segrovebisas unda gvaxsovdes, rom bavSvi, SesaZlebelia, Seecados Zaladobis 
faqtis damalvas, raTa daicvas mSobeli (an sxva moZalade) an imis gamo, rom eSinia, mSobelma 
(an sxva moZalade) kvlav ar dasajos fizikurad. detaluri Segroveba gamarTlebulia, Tu:

tipis gansasazRvrad;

Zaladobis Tavidan asacileblad.

Tu bavSvs aReniSneba Zaladobis fizikuri niSnebi, umjobesia, Tu amis Sesaxeb bavSvs Ria 
kiTxviT mimarTavT, magaliTad: „vxedav, rom Sen gaqvs [niSnebi/sisxlCaqcevebi] Sens []-ze“. 
„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“. 

es meTodi mxolod maSin unda iyos gamoyenebuli, roca Zaladobis damadasturebeli myari 
mtkicebulebani arsebobs. Tu es ase ar aris, maSin es mimarTvebi  ganzogadebuli saxiT 
SeiZleba Semdegnairad Camoyalibdes:

1. wuxilis gamoxatva: Senze vwuxvar/vfiqrob, raRac SegemTxva. [ganzogadebuli forma:
Cemi movaleobaa bavSvebze zrunva da me ganvicdi, roca maT raRac emarTebaT].

58

pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
mxolod Ria mimarTvebis gamoyenebis Semdeg. winaaRmdeg SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar 
moundes Tqvas,  rom ar icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. bavSvebs 
aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli an bolo varianti.

Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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2. axsna: SegiZlia mendo da momiyve rac moxda. . . [ganzogadebuli forma: me vusmen
bavSvebs/bavSvebs SeuZliaT mendon da momiyvnen, Tu ra SeemTxvaT].

3. bavSvisgan pasuxismgeblobis tvirTis Camoxsna: Tu raime moxda, icode, rom es Seni
brali ar aris. [ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis brali ar aris].

moerideT:

Tavze aRebis mcdelobas;

dasruleba

saubris Semdeg madloba gadauxadeT bavSvs ndobisa da gambedaobisTvis. uTxariT, ris 
gakeTebas apirebT. magaliTad, „me vapireb Sens dedas davelaparako imis Sesaxeb, rac moxda, 
imisTvis, rom erTad movifiqroT, rogor dagicvaT Sen“. 

9.2 mSobelTan urTierToba

sasurvelia, mSobels gavesaubroT bavSvis gareSe. mniSvnelovania, saubari daviwyoT im 
sakiTxebiT, rac ufro metad aRelvebs mSobels _ Civilebi janmrTelobaze da qcevaze. ar 
aris mizanSewonili mSobels vkiTxoT _ “Tqven Svils uaryofiTad axasiaTebT?”; “uyviriT 
mas?”. ukeTesia davsvaT zogadi xasiaTis kiTxvebi: “rogor cdilobT im problemebis 
gadaWras, romelzec vsaubrobdiT?”; “bavSvis saqcielSi ra ufro metad gaRelvebT?” da 
a.S. aseT dasmul kiTxvebze yovelTvis ufro konkretul da zust pasuxebs miviRebT.

mogvianebiT SeiZleba davsvaT ufro konkretuli kiTxvebi: “ras akeTebT, rodesac bavSvi 
ar gijerebT?”. mSoblebTan saubrisas pirdapir ar unda gavakritikoT maTi saqcieli, raTa 
mSobeli ar ganvawyoT Cvens winaaRmdeg, raTa man uari ar Tqvas CvenTan TanamSromlobaze 
da ojaxi da bavSvi ar darCnen aucilebeli daxmarebis gareSe.

mSobels unda uTxraT, rom Tqven gesmiT misi, rom is cdilobs bavSvis daxmarebas da misi 
problemebis gadaWras da SevTavazoT daxmareba.

dialogi dazianebe Tan dakavSirebiT an sxva saxis, seqsualuris gamosavlenad

9.3 mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis gamosavlenad didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb mozrdilze (mSobeli, 
meurve) dakvirvebas, gansakuTrebiT ojaxSi bavSvze fizikuri Zaladobisas. 

ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:
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monaTxrobis detalebi mudmivad icvleba;

aris (“es - araferi, bavSvia, xan ras miejaxeba da xan -ras!”);

an Zmam, magram miRebuli travma ar Seesabameba bavSvis asakobriv SesaZleblobebs,
mag. bavSvma jer ar icis siaruli;

dakonkreteba, travmis miRebis adgilis da  drois aRniSvna.

sicocxle gamimwara”, “Cems Zmas hgavs, romelmac mTeli cxovreba cixeSi gaatara da
romelic Cveni ojaxisTvis samarcxvino laqaa” da ase Semde;.

jinaze mikeTebs”, ”es rom ar myoloda, ojaxi ar damengreoda”, “muSaoba amis gamo
ver daviwye, Torem iseTi momavali mqonda....” da sxva).
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2. axsna: SegiZlia mendo da momiyve rac moxda. . . [ganzogadebuli forma: me vusmen
bavSvebs/bavSvebs SeuZliaT mendon da momiyvnen, Tu ra SeemTxvaT].

3. bavSvisgan pasuxismgeblobis tvirTis Camoxsna: Tu raime moxda, icode, rom es Seni
brali ar aris. [ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis brali ar aris].

moerideT:

Tavze aRebis mcdelobas;

dasruleba

saubris Semdeg madloba gadauxadeT bavSvs ndobisa da gambedaobisTvis. uTxariT, ris 
gakeTebas apirebT. magaliTad, „me vapireb Sens dedas davelaparako imis Sesaxeb, rac moxda, 
imisTvis, rom erTad movifiqroT, rogor dagicvaT Sen“. 

9.2 mSobelTan urTierToba

sasurvelia, mSobels gavesaubroT bavSvis gareSe. mniSvnelovania, saubari daviwyoT im 
sakiTxebiT, rac ufro metad aRelvebs mSobels _ Civilebi janmrTelobaze da qcevaze. ar 
aris mizanSewonili mSobels vkiTxoT _ “Tqven Svils uaryofiTad axasiaTebT?”; “uyviriT 
mas?”. ukeTesia davsvaT zogadi xasiaTis kiTxvebi: “rogor cdilobT im problemebis 
gadaWras, romelzec vsaubrobdiT?”; “bavSvis saqcielSi ra ufro metad gaRelvebT?” da 
a.S. aseT dasmul kiTxvebze yovelTvis ufro konkretul da zust pasuxebs miviRebT.

mogvianebiT SeiZleba davsvaT ufro konkretuli kiTxvebi: “ras akeTebT, rodesac bavSvi 
ar gijerebT?”. mSoblebTan saubrisas pirdapir ar unda gavakritikoT maTi saqcieli, raTa 
mSobeli ar ganvawyoT Cvens winaaRmdeg, raTa man uari ar Tqvas CvenTan TanamSromlobaze 
da ojaxi da bavSvi ar darCnen aucilebeli daxmarebis gareSe.

mSobels unda uTxraT, rom Tqven gesmiT misi, rom is cdilobs bavSvis daxmarebas da misi 
problemebis gadaWras da SevTavazoT daxmareba.

dialogi dazianebe Tan dakavSirebiT an sxva saxis, seqsualuris gamosavlenad

9.3 mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis gamosavlenad didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb mozrdilze (mSobeli, 
meurve) dakvirvebas, gansakuTrebiT ojaxSi bavSvze fizikuri Zaladobisas. 

ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:
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Tavi 10

gansakuTrebuli saWiroebis mqone bavSvebi

mniSvnelovani  momentebi:

magram  amis Taobaze kvlevebi da mtkicebulebebi Zalian mcirea;

Setyobinebis raodenoba gacilebiT dabalia, vidre maTze Zaladobis SemTxvevebi;

gamoc isini ver axerxeben, rom  acnobon  vinmes Zaladobis Sesaxeb;

iyos gamowveuli;

xdebian, maT  Soris, seqsualuri Zaladobis;

ar xdeba, radgan arsebuli niSnebi, xSirad bavSvis zogadi mdgomareobis mizezad
iTvleba.

amocnoba

xSir SemTxvevaSi, rTulia Zaladobis  da  SezRuduli SesaZleblobis niSnebis  gamoyofa, 
mag. epilefsiiT  daavadebul bavSvebSi krunCxvis Setevebis momateba SeiZleba gamowveuli 
iyos antikonvulsiuri preparatebis miRebis SeCerebis gamo an  Zaladobis Sedegad miRebuli 
stresiT. kidev ufro rTulia gamogonili da gamowveuli daavadebebis amocnoba.  Tumca 
Zaladobis SemTxvevebis amocnoba da diagnostireba SesaZlebelia, vinaidan Zaladobis 
msxverpli  gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebi avlenen Zaladobis msxverpli 
bavSvisTvis damaxasiTebel igive qceviT da fizikur niSnebs.  es gamovlinebebi moicavs:

miuTiTebdes, iseve, rogorc nebismier sxva bavSvSi;

mizezebiT;

urTierToba

gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebSi,  Zaladobis SemTxvevebis gamovlenisas, 
mniSvnelovania specialists gaaCndes amgvar bavSvebTan urTierTobisTvis specifiuri 
unarebi. magaliTad, komunikaciis unar-Cvevebis sirTulis mqone bavSvTan alternatiuli 
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sakomunikacio unarebis  specialisti aris fasdaudebeli. 

msubuqi da saSualo inteleqtualuri CamorCenilobis mqone bavSvebs  SeuZliaT gaixsenon 
Zaladobis SemTxvevis identificirebisTvis gamosadegi informacia. eqsperimentulma 
kvlevebma aCvena, rom mentaluri asaki optimaluri saxelmZRvanelo orientiria.

daunis sindromis mqone bavSvebs metwilad enasTan, sityvier   gadmocemasTan dakavSirebuli 
problemebi aqvT. maT agreTve siZneleebi aReniSnebaT  verbaluri moklevadiani mexsierebis 
mxriv. xSirad rTulia maTi gagebac, eqspresiuli, gamomxatvelobiTi enis gamo. Tumca 
vizualuri da sivrciTi detalebis gaxseneba maTi SedarebiT Zlieri mxarea.

autisturi speqtris bavSvebs, enasTan da socialur aRqmasTan dakavSirebuli problemebis 
gamo, uWirT momxdaris piradi Tu socialuri aspeqtebis gaxseneba da azris gamoxatva. 
maTTvis gamomkiTxvelis SecdomaSi Seyvanac rTulia. uiliamsis sindromis mqone bavSvebs 
SedarebiT ganviTarebuli enobrivi unarebi aqvT, Tumca vizualuri da sivrciTi detalebisa 
Tu cnebebis gagebac da gaxsenebac uWirT.

SezRuduli inteleqtualuri SesaZleblobebis da ganviTarebis darRvevebis mqone bavSvebis 
gamokiTxvisas gamoyenebuli unda iqnas  tipuri, Cveulebrivi  bavSvebisTvis 
gaTvaliswinebuli saxelmZRvanelo principebi.  garda amisa: 

a) Segrovdes informacia bavSvis siZliereebsa da sisusteebze da moxdes  gamokiTxvis
Sesabamisi dagegmva;

b) gamokiTxva Sedges SeZlebisdagvarad martivi, mokle zomieri siswrafiT dasmuli
kiTxvebiT.

g) mniSvneloba mieniWos Tavisufal gaxsenebas, romelic metwilad sworia;

d) Tavidan iqnes acilebuli kiTxvebis gameoreba;

e) Sesabamisi mxardaWera (magaliTad Suamavlis) da adaptaciebi (magaliTad, ufro xSiri
Sesvenebebi).
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Tavi 11

Canawerebis da daskvnis momzadebasTan dakavSirebuli 
rekomendaciebi

bavSvze Zaladobis SemTxvevebTan dakavSirebiT daskvnis momzadebisTvis mniSvnelovania 
imis gaTvaliswineba, rom es daskvna gamoyenebuli iqneba sxvadasxva seqtoris, maT Soris 
samarTaldamcav organoTa mier. 

gaiTvaliswineT, rom Tqveni daskvna, SesaZloa, sasamarTlo ganxilvis sagani gaxdes. sul 
mcire Seusabamoba socialuri muSakis samuSao formebSi arsebul Canawerebsa da daskvniT 
gadmocemul informacias Soris, SesaZlebelia, gamoyenebuli iqnas eWvmitanilis/damnaSavis 
advokatis mier da CaiTvalos rogorc ararealuri, gamogonili istoria. Sesabamisad, 
Zalzed mniSvnelovania droulad da akuratulad Caiweros bavSvis mier gadmocemuli da 
Tqvens mier mopovebuli yvela saxis informacia, rac imave sizustiT unda gadmoices 
daskvnaSi.

daskvna unda moicavdes Semdeg informacias:

a).    daskvnis Semdgenlis saxeli, gvari, samuSao adgili, Tanamdeboba;

b).    detaluri istoria, Catarebuli gamokvlevebi da misi Sedegebi;

g).    daskvnis dasabuTeba -  naTlad daafiqsireT, rom es aris Tqveni profesiuli 
mosazreba da ras eyrdnoba es mosazreba.

daskvnis momzadebisTvis saWiro praqtikuli rekomendaciebi:

a).    naklebad gamoiyeneT specifiuri terminologia, an am tipis ganmarteba CawereT 
frCxilebSi;

b).    seqciebad gamoyaviT SemTxvevis istoria, Catarebuli gamokvlevebi da miRebuli 
       Sedegebi, Sejameba, mosazreba da daskvna;

g).   zustad da qronologiurad daafiqsireT  gamokvlevebis TariRi da 
dro       - amas Zalian didi mniSvneloba aqvs;

d).    zusti citirebiT daafiqsireT mesame pirisgan (mSobeli, meurve, bavSvis Tanmxlebi 
       piri da sxva) miRebuli informacia;

e) zusti citirebiT daafiqsireT bavSvisgan miRebuli informacia;

v) yovelTvis gamoyaviT faqtebi mosazrebebisgan.

sxva sakiTxebi, romlebic unda gaiTvaliswinoT:

a).    Cveulebrivma gamokvlevebma, SesaZloa, ar  daasabuTos  bavSvze Zaladoba, magram 
       Tqven gqondeT eWvi, rom Zaladoba ganxorcielda. magaliTad, bavSvi ambobs, rom 
     Zaladoba  ganxorcielda, magram momxdars da Catarebul kvlevas Soris gasul pe-  

       riodSi Zaladobis niSnebi alagda, ver fiqsirdeba;

b).    SemosazRvreT Tqveni pasuxismgeblobis da moqmedebis areali da nu SeiWrebiT sxva 
       profesionalebis rolSi (magaliTad, policiis gamomZiebeli, eqimi da sxva). 

g).    daskvna - es aris iuridiuli dokumenti. amitom, Tu Tqven  gamocdileba gakliaT,   
       konsultacia gaiareT sxva gamocdil kolegasTan;
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d).    gaacaniT Tqveni daskvna mSobels, meurves im SemTxvevaSi, Tu isini savaraudo 
       moZaladeebi ar arian.

e).    daimaxsovreT! yvelaze mTavari bavSvis usafrTxoeba da keTildReobaa. sxva sakiT-
       xebi, Tundac konfidencialuroba, meorexarisxovania masTan SedarebiT.

  v).     bavSvze Zaladobis SemTxvevaze daskvna, idealur SemTxvevaSi, unda momzaddes 
24 saaTis ganmavlobaSi, moeweros xeli da gadaegzavnos Sesabamis organoebs. das-

         kvnis gzavnilze (referalze) aucileblad unda mieTiTos „konfidencialuri“. ar  
SeiZleba daskvnis gaziareba sxva pirebisTvis.

T).    gaiTvaliswineT, rom SesaZlebelia gamoZiebis procesSi an sasamarTlo ganxilvisas 
       moTxovnili iqnas xelaxali daskvnis momzadeba - xelaxal daskvnaSi warmodgenili 
       informacia mniSvnelovnad ar unda gansxvavdebodes adre gadacemuli informaci-
       isgan. zogierT  SemTxvevaSi, gamoZiebis saWiroebidan gamomdinare, Tqven SeiZleba    
       daikiTxoT, rogorc mowme; aseve, dagWirdeT daskvnis dacva sasamarTlos winaSe. 
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Tavi 12

bavSvTa dacva Zaladobisgan da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvis ufleba - daculi iyos Zaladobisgan 

“saxelmwifo valdebulia daicvas bavSvebi mSoblebis, kanonieri meurveebisa da bavSvze 
mzrunveli sxva piris mxridan nebismieri saxis Zaladobisa da uxeSi moqcevisgan”. (bavSvis 
uflebaTa konvencia - muxli#19)

bavSvze Zaladoba misi uflebebis seriozuli darRvevaa. kanoni bavSvs gansakuTrebuli 
dacviT uzrunvelyofs, radgan bavSvs, misi asakidan gamomdinare, ar SeuZlia sxvadasxva 
situaciis, qmedebaTa Sedegebis adekvaturi da sruli Sefaseba. 

gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) bavSvis uflebaTa konvencia  mTavrobebs 
avaldebulebs Zaladobisa da ugulebelyofisgan yvela bavSvis dacvas  da maTi usafrTxo 
aRzrdisTvis aucilebeli pirobebis Seqmnas.

saqarTvelom gaeros  bavSvis uflebaTa konvenciis ratificireba 1994 wels moaxdina, riTac 
saxelmwifom valdebuleba aiRo, rom daicavda bavSvTa uflebebs da  bavSvis harmoniuli 
ganviTarebisaTvis saTanado garemos Seqmnida. 

bavSvTa mimarT Zaladoba da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvTa mimarT Zaladobas krZalavs saqarTvelos konstitucia da saqarTvelos 
kanonmdebloba, romlis darRvevisTvisac kanonmdeblobiT gansazRvrulia Sesabamisi 
sanqciebi.  saqarTvelos kanonmdeblobiT, sxvadasxva sferos profesionalebs akisriaT 
gansakuTrebuli pasuximgebloba gamoavlinon da Sesabamis organoebs Seatyobinon bavSvis 
mimarT ganxorcielebuli mciredi Zaladobis faqtic ki, ar aqvs mniSvneloba Zaladobis 
faqti ganxorcielda ucxo adamianis Tu ojaxis wevris mxridan. 

a). saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 1198' muxli, romelic exeba arasrulwlovani(bavSvis) 
uflebas dacvaze ganmartavs:

1. arasrulwlovans aqvs dacvis ufleba mSobelTa (sxva kanonier warmomadgenelTa)
mxridan uflebamosilebis borotad gamoyenebis winaaRmdeg. arasrulwlovnis uflebebisa 
da kanonieri interesebis darRvevisas, maT Soris, mSobelTa (erT-erTi mSoblis) mier 
bavSvis aRzrdasTan, ganaTlebasTan dakavSirebuli movaleobebis Seusruleblobis an 
arasaTanadod Sesrulebisas, an mSoblis uflebis borotad gamoyenebis SemTxvevaSi, 
arasrulwlovans ufleba aqvs damoukideblad mimarTos meurveobisa da mzrunvelobis 
organoebs, 14 wlis asakidan ki – sasamarTlos.

2. fizikuri da iuridiuli pirebi, romlebisTvisac cnobili gaxda arasrulwlovnis
uflebebisa da kanonieri interesebis darRvevis SemTxvevebi, valdebulni arian amis 
Sesaxeb Seatyobinon meurveobisa da mzrunvelobis organoebs arasrulwlovnis faqtiuri 
adgilsamyoflis mixedviT. meurveobisa da mzrunvelobis organoebi, amgvari Setyobinebis 
miRebisTanave, valdebulni arian gaataron saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
RonisZiebebi. (20.06.2003 N 2446)
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2'. saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtisa da bavSvTa sakiTxebze momuSave sxva 
subieqtis mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb informaciis 
Sesabamisi saxelmwifo organosTvis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba iwvevs 
pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis  muxli 1205' - is Tanaxmad: „ojaxSi Zaladobis SemTxvevaSi, 
rodesac mSoblis mimarT Semakavebeli an damcavi orderi moqmedebs, agreTve socialuri 
muSakis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisTanave 
mSoblis warmomadgenlobiTi ufleba an/da mSoblis ufleba, gansazRvros, Tu visTan 
da sad unda icxovros bavSvma, Semakavebeli an damcavi orderis an bavSvis mSoblisgan 
gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis gadawyvetilebis moqmedebis vadiT SeCerebulad 
iTvleba. mSoblis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs am gadawyvetilebis moqmedebas“.

b). saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“ 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“  detalurad ganmartavs bavSvze 
Zaladobis saxeebs, kerZod fizikur Zaladobas, fsiqologiur Zaladobas, iZulebas, 
seqsualur Zaladobas, ekonomikur Zaladobas da ugulebelyofas. 

bavSvis mimarT Zaladobis  drouli gamovlenis da efeqturi reagirebisTvis gadasadgmel 
nabijebs ganmartavs kanonis me-9' muxli ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenis Sesaxeb:  
„ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenas da masze Sesabamis reagirebas uzrunvelyofen 
samarTaldamcveli da sasamarTlo organoebi, agreTve am kanoniT dadgenili wesiT 
ojaxSi Zaladobis aRkveTis RonisZiebaTa ganmaxorcielebel sauwyebaTaSoriso sabWosTan 
arsebuli ojaxSi Zaladobis msxverplis statusis ganmsazRvreli jgufi“. 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis aRkveTis, Zaladobis 
msxverplTa dacvisa da daxmarebis Sesaxeb“ ganmartavs socialuri muSakebis Semdeg 
valdebulebebs da uflebamosilebebs ojaxSi Zaladobis dros:

1. kanonis me - 10 muxlis Tanaxmad: moZaladis mier Semakavebeli an damcavi orderiT
gaTvaliswinebuli moTxovnebis Seusrulebloba, agreTve socialuri muSakis
mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebisadmi
daumorCilebloba iwvevs pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili
wesiT;

2. me-14 muxlis Tanaxmad:

1. arasrulwlovanze  Zaladobis  dros  arasrulwlovani  policiis  uflebamosili
Sromlis mier gamocemuli Semakavebeli orderis safuZvelze, xolo bavSvTa 

dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi - 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze gancalkevdeba 
moZalade mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an 
nebismieri sxva moZaladisagan.

2. arasrulwlovnis mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an
arasrulwlovanTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi nebismieri sxva pirisagan
gancalkeveba aris ukiduresi zoma, romelic mxolod im SemTxvevaSi gamoiyeneba,
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gansakuTrebuli pasuximgebloba gamoavlinon da Sesabamis organoebs Seatyobinon bavSvis 
mimarT ganxorcielebuli mciredi Zaladobis faqtic ki, ar aqvs mniSvneloba Zaladobis 
faqti ganxorcielda ucxo adamianis Tu ojaxis wevris mxridan. 

a). saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 1198' muxli, romelic exeba arasrulwlovani(bavSvis) 
uflebas dacvaze ganmartavs:

1. arasrulwlovans aqvs dacvis ufleba mSobelTa (sxva kanonier warmomadgenelTa)
mxridan uflebamosilebis borotad gamoyenebis winaaRmdeg. arasrulwlovnis uflebebisa 
da kanonieri interesebis darRvevisas, maT Soris, mSobelTa (erT-erTi mSoblis) mier 
bavSvis aRzrdasTan, ganaTlebasTan dakavSirebuli movaleobebis Seusruleblobis an 
arasaTanadod Sesrulebisas, an mSoblis uflebis borotad gamoyenebis SemTxvevaSi, 
arasrulwlovans ufleba aqvs damoukideblad mimarTos meurveobisa da mzrunvelobis 
organoebs, 14 wlis asakidan ki – sasamarTlos.

2. fizikuri da iuridiuli pirebi, romlebisTvisac cnobili gaxda arasrulwlovnis
uflebebisa da kanonieri interesebis darRvevis SemTxvevebi, valdebulni arian amis 
Sesaxeb Seatyobinon meurveobisa da mzrunvelobis organoebs arasrulwlovnis faqtiuri 
adgilsamyoflis mixedviT. meurveobisa da mzrunvelobis organoebi, amgvari Setyobinebis 
miRebisTanave, valdebulni arian gaataron saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
RonisZiebebi. (20.06.2003 N 2446)
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rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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g). saqarTvelos kanonmdebloba bavSvis mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

saqarTvelos kanonmdeblobiT bavS is mimarT seqsualuri Zaladoba mkacrad 
isjeba.     seqsualuri Zaladobis ganmarteba da Sesabamisi sanqciebi  gawerilia 
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis  #22 -TavSi. 

sisxlis samarTlis kodeqsi ganmartavs rom arasrulwlovnis gaupatiureba, mis mimarT 
sqesobriv kavSirs ZaladobiT, Zaladobis muqariT an misi umweobis gamoyenebiT, 
dauSvebelia. kanoni aseTi saxis qmedebas nebismieri piris mimarT krZalavs da Sesabamis 
sanqciebs awesebs. bavSvebis SemTxvevaSi aseT qmedebas kanoni damamZimebel garemoebad 
miiCnevs da mis mimarT ufro mkacr sanqcias awesebs. aRniSnuli kanoni ganmartavs, rom 
danaSauli Sesaxeb informaciis damalva da Seutyobinebloba Sesabamisi struqturebisTvis 
ukanono qmedebaa da gaTvaliswinebulia Sesabamisi sasjeli.

d).  bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebi

saqarTveloSi 2016 wlis 12 seqtembridan ZalaSia  saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, romlis 
Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba  referirebis procedurebis 
me-5 muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos (maT Soris  samedicino 
dawesebulebas, soflis eqims), romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan an/da maT ojaxebTan an im 
garemosTan, sadac bavSvi imyofeba. 

referirebis procedurebis miznebisaTvis safuZvliani eWvi SesaZlebelia warmoiSvas, Tu 
arsebobs Semdegi garemoebebi:

a) bavSvis gancxadeba, rom masze xorcieldeba an ganxorcielda Zaladoba;

b) bavSvis mier travmis mizezebis axsnis SeuZlebloba;

g) mowmis gancxadeba, rom igi Seeswro Zaladobis faqts;

d) mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi qceva,
rogoricaa:

d.a) bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb mSoblis/kanonieri 
warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobTan;

d.b)   bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb sxvadasxva pirTa 
  monaTxrobebs Soris;

d.g)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobis 
        detalebis mudmivi cvlileba;

d.d)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi 
        reagireba bavSvis travmaze;

d.e)   bavSvis mier travmis mizezis auxsneloba;

e) sxva garemoebebi, romlebic maRali albaTobiT qmnis safuZvels varaudisaTvis,
rom bavSvze ganxorcielda Zaladoba.

referirebis procedurebSi CarTuli subieqtebi da maTi uflebamosilebani (muxli #5):
saagento referirebis procedurebis farglebSi (muxli  #5/3 ):

a) uzrunvelyofs socialuri muSakis mier Zaladobis faqtebis gamovlenas bavSvTa
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rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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bavSvis usafrTxo garemoSi gadayvana (muxli#8) 

1. bavSvze Zaladobis dros, policiis uflebamosili TanamSromlis mier gamowerili
Semakavebeli orderis, agreTve referirebis procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, bavSvi gancalkevdeba 
moZaladisgan.

2. mSoblisgan, sxva kanonieri warmomadgenlisgan an bavSvTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi
nebismieri sxva pirisgan bavSvis gancalkeveba warmoadgens ukidures zomas, romelic 
gamoiyeneba mxolod im SemTxvevaSi, rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri 
zoma, maT Soris, gasaubreba da gafrTxileba da am naklebad mkacrma zomebma sasurveli 
Sedegi ver gamoiRo an rodesac Seqmnil viTarebaSi aSkaraa, rom momdevno 24 saaTis 
ganmavlobaSi naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs bavSvis sicocxlisa 
da janmrTelobis dacvas, rac gamoiwvevs bavSvis gardauval daRupvas an janmrTelobis 
naklebad mZime an mZime dazianebas.

3. bavSvis azri imis Sesaxeb, Tu sad ganTavsdeba igi, unda iyos gaTvaliswinebuli misi
asakis da ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebul 
unda iqnes bavSvis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT.

4. gadawyvetilebis miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis
niSnebis identifikacias, msxverplisa da sxva iseTi pirebis gamokiTxvas, romlebsac 
SeuZliaT sasargeblo informacia miscen policiis TanamSromels/socialur muSaks, 
saWiroebis SemTxvevaSi policiis TanamSromeli/socialuri muSaki iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas da gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze 
misuli saswrafo samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki axdens SemTxvevis Sefasebas da bavSvis usafrTxoebis 
riskebis gaTvaliswinebiT, Sida instruqciis Sesabamisad, iRebs gadawyvetilebas 
bavSvis gancalkevebis Sesaxeb. socialuri muSaki am procedurebiT daadgenili wesiT 
gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis miRebisTanave mimarTavs policias, 
romelic uzrunvelyofs gadawyvetilebis dauyovnebliv aRsrulebas.

saagentos mier bavSvis mdgomareobis Sefaseba da SemTxvevis marTva  (muxli#10)

1. saagento, bavSvze ganxorcielebuli Zaladobis an Zaladobis eWvis SemTxvevaSi, saqmis
ganxilvas iwyebs saagentoSi Sesuli werilobiTi, satelefono an/da sxva sakomunikacio 
Setyobinebis safuZvelze, aseve saagentos mier moZiebul SemTxvevebSi. aseTi SemTxvevebis 
marTvis dros igi moqmedebs Tavisi kompetenciis farglebSi, Sida instruqciis Sesabamisad.

2. saagento mimarTvianobis sistemaSi erTveba im SemTxvevebSi, Tu:

a) Zaladobis faqti dadasturebulia da bavSvi moTavsebulia droebiT sacxovrebelSi
ojaxis an/da mudmivi adgilsamyoflis gareT;

b) miRebuli informacia iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an xorciel-
deba Zaladoba.

3. Tu saagentoSi Sesuli satelefono zaris mixedviT aRwerili mdgomareoba Seesabameba
gadaudebel SemTxvevas, saagento policias atyobinebs da axorcielebs am procedurebiT 
dadgenil RonisZiebebs.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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mSobelTan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto 
usafrTxo garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

bavSvis mdgomareobaze zedamxedveloba (muxli #13)

1. bavSvis individualuri ganviTarebis gegmis Sesrulebaze monitorings da bavSvis
mdgomareobaze zedamxedvelobas axorcielebs saagento. bavSvis mdgomareobaze 
zedamxedvelobis funqcia aseve akisria policias, Tavisi kompetenciis farglebSi. 
zedamxedvelobis procesSi erTvebian me-5 muxlis pirveli punqtiT gansazRvruli 
Sesabamisi subieqtebi.

2. saagento regularulad (Sida instruqciiT gansazRvruli vadisa da pirobebis dacviT)
awarmoebs zedamxedvelobas Zaladobis msxverpli bavSvis reabilitaciis procesze. Tu 
zedamxedvelobis procesSi aRmoCnda, rom bavSvi saWiroebs individualuri ganviTarebis 
gegmiT gaTvaliswinebuli RonisZiebis (momsaxurebis) cvlilebas, socialuri muSaki 
gadasinjavs gegmas da SeimuSavebs bavSvis individualuri ganviTarebis axal gegmas, 
romelic waredgineba regionul sabWos.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb miRebu-
li Setyobinebis SemTxvevaSi (muxli #15)

1. napovni bavSvis aRmoCenidan an mSoblis (mSoblebis) mier sakuTari moqmedebiT an
umoqmedobiT gamoxatuli bavSvis mitovebidan bavSvis mitovebulad aRiarebis Sesaxeb 
sasamarTlos gadawyvetilebis kanonier ZalaSi Sesvlamde, mSoblis (mSoblebis) ufleba-
movaleobebi  SeCerebulad CaiTvleba da am uflebebs ganaxorcielebs da 
movaleobebs Seasrulebs saagentos meurveobisa da mzrunvelobis organo.

2.. napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb Setyobinebis miRebis SemTxvevaSi, saagento 
axorcielebs kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi, miusafari bavSvebis identificirebis 
mizniT (muxli #16) 

1. saagentos mobiluri jgufis (saagentos direqtoris brZanebiT gansazRvruli ufrosi
socialuri muSaki, fsiqologi, mZRoli, Tanaswor ganmanaTlebeli) mier miusafari 
bavSvis aRmoCenis SemTxvevaSi, Sesabamisi uflebamosilebis mqone socialuri muSaki, 
arasrulwlovnis miusafar bavSvad identificirebis mizniT, avsebs saagentos direqtoris 
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtiT damtkicebul maZieblis anketas.

2. arasruwlovnis miusafar bavSvad identificirebis SemTxvevaSi saagento axorcielebs
moqmedi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

e). saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi

saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis 172’6 muxli ganmartavs 
- „saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtis (dawesebulebis an/da misi uflebamosili 
TanamSromlis) mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb  Sesabamisi 
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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saxelmwifo organosTvis informaciis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs 
Sesabamisi fizikuri piris gafrTxilebas an dajarimebas 50 laridan 100 laramde odenobiT, 
Sesabamisi dawesebulebis (iuridiuli piris) dajarimebas 100 laridan 200 laramde 
odenobiT“.
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Tavi 13

bavSvze Zaladobis prevencia

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 3 sxvadasxva doneze xorcieldeba: sayovel-
Tao, miznobrivi da individualuri. 

arsebobs bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori;

bisken, sadac bavSvze Zaladoba xdeba. misi mizania Zaladobis ganmeorebisgan
bavSvebis dacva.

I done - sayovelTao prevencia 

sayovelTao prevenciis doqtrinis Tanaxmad,  mTeli sazogadoeba, maT Soris samedicino 
sazogadoeba, valdebulia daicvas bavSvi Zaladobisgan. Sesabamisad, misi strategia 
fokusirebulia mTlianad sazogadoebaze. sayovelTao prevenciul RonisZiebaTa 
grZelvadiani mizania sazogadoebis ganaTleba, socialuri cvlilebebis miRweva, Zaladobis 
mimarT tolerantobis aRkveTa da sxva.

sayovelTao prevenciis ZiriTadi miznebia: 

bavSvis ganviTarebis procesi, ganviTarebis ama Tu im safexurs rogori qceva Tu
mdgomareoba Seesabameba;

gamklavebis swavleba;

wevrisaTvis.

am mizanTa misaRwevad sxvadasxva strategiebi gamoiyeneba, rogoricaa, magaliTad,  
RonisZiebebi momavali mSoblebisaTvis, raTa isini advilad gaumklavdnen bavSvis 
aRzrdasTan dakavSirebul samomavlo sirTuleebs; programebi mSoblebisTvis - bavSvze 
zrunvis da misi ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb; aseve - programebi, romelTa 
meSveobiT bavSvebi aiTviseben konfliqtebis mSvidobianad mogvarebis, Zaladobisgan 
Tavis dacvis, sazogadoebaSi urTierTobis unarebs da sxva. krizisul situaciebSi metad 
mniSvnelovania TviTdaxmarebis jgufebis da 24-saaTiani krizisuli dacvis programebi, 
romlebic uzrunvelyofen mSoblebis swraf daxmarebas. amisTvis aucilebelia, qveyanaSi 
arsebobdes satelefono cxeli xazi, krizisuli centrebi, krizisul situaciebSi damxmare 
sakonsultacio samsaxurebi.
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saxelmwifo organosTvis informaciis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs 
Sesabamisi fizikuri piris gafrTxilebas an dajarimebas 50 laridan 100 laramde odenobiT, 
Sesabamisi dawesebulebis (iuridiuli piris) dajarimebas 100 laridan 200 laramde 
odenobiT“.
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II done - miznobrivi prevencia

prevenciis es done moicavs sazogadoebis im jgufisken mimarTul RonisZiebebs, sadac 
bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori arsebobs - ojaxebi stresul 
situaciebSi, axalgazrda mSoblebi; narko da alkoholdamokidebuli mSoblebi, aseve 
bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi (magaliTad, unarSezRuduloba). 

miznobrivi prevenciis ZiriTadi miznebia:

bavSvobisdroindeli gamocdileba maT qcevaze ukve mSoblis rolSi;

romelic mimarTulia ojaxis, mSoblis da bavSvis specifikuri problemebis
mogvarebaze;

wevrisaTvis.

am miznebis misaRwevad gamoyenebuli strategiebi moicavs: bavSvis aRzrdis swavlebis 
programebs, romlebic xelmisawvdomia riskis qveS myofi ojaxebisaTvis; programebs, 
romlebic aswavlian mSoblebs Temis resursebis gamoyenebas; programebs, romlebic 
axalgazrda mSoblebs miawvdian informacias iseT mniSvnelovan sakiTxebze, rogoricaa 
bavSvis ganviTareba da movla, da sxva. aucilebelia, arsebobdes samsaxurebi, sadac 
daxmarebas gauweven fsiqikuri janmrTelobis, depresiis,  alkoholizmis, narkomaniis 
problemis mqone mSoblebs da sxva. 

III done - individualuri prevencia 

individualuri prevencia moicavs im ojaxebTan muSaobas, romlebSic SeiniSna bavSvze 
Zaladoba da ugulebelyofa. is mimarTulia Zaladobis ganmeorebis Tavidan acilebaze. 

individualuri prevenciis ZiriTadi miznebia:

sacxovrebeli garemos SecvliT an moZaladisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT;

am mizanTa misaRwevad, prevenciis III doneze gamoyenebuli RonisZiebebi SeiZleba iyos: 
moZaladis ganrideba, saWiro SemTxvevaSi bavSvisTvis sacxovrebeli adgilis Secvla, 
moZalade mSoblebis reabilitacia maTi mkurnalobis uzrunvelyofiT, Zaladobagancdili 
bavSvis mkurnaloba,  mimRebi ojaxebis Seqmna da momzadeba, da sxva.

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 

ojaxis monaxuleba da mSobelTa ganaTleba: prevenciis erT-erTi warmatebuli da farTod 
gavrcelebuli strategiaa mSoblebis ganaTleba bavSvis aRzrdis sakiTxebSi. aRsaniSnavia, 
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rom amgvari ganaTleba unda emsaxurebodes rogorc dedebis, aseve mamebis unar-Cvevebis 
ganmtkicebas. yvelaze warmatebuli RonisZiebebi mimarTulia rogorc ojaxis SigniT 
bavSvis ganviTarebisken, aseve ojaxebis SesaZleblobis gazrdisken, - gaumklavdnen ojaxis 
gareT arsebul moTxovnebs. bavSvis aRzrdis, masze zrunvis sakiTxebSi mSoblebis da 
mzrunvelebis ganaTleba xels Seuwyobs aRzrdis araZaladobrivi meTodebis aRiarebas da 
damkvidrebas.

ojaxis monaxuleba gulisxmobs jandacvis sferos specialistebis monawileobas CvilTa 
da mcirewlovan bavSvTa saWiroebebis SefasebaSi, aseve mSoblebis unarebis SefasebaSi. 
ojaxis individualuri monaxuleba miznad isaxavs emociuri Tanadgomis gawevas, mSoblebis 
ganaTlebas, pozitiuri mSoblobis unar-Cvevebis ganviTarebas da garkveulwilad, ojaxis 
Sefasebas. ojaxis monaxuleba imis SesaZleblobasac iZleva, rom ojaxi, saWiroebis 
mixedviT, maTTvis aucilebel sxvadasxva samsaxurebs daukavSirdes.

mSobiarobamde da mSobiarobis Semdgom periodSi zrunva da ojaxis monaxuleba - bavSvze 
ZaladobasTan da bavSvis ugulebelyofasTan sabrZolvelad mniSvnelovania dedis da 
bavSvis janmrTelobis (bavSvebis sicocxlis dasawyisidanve) dacvis RonisZiebebi. amgvari 
momsaxureba xels uwyobs mSobels da bavSvs Soris siaxloves da mSoblebis mxridan 
mcirewlovan bavSvze Zaladobis riskis Semcirebas. namSobiarevi dedebis, axalSobilTa 
ojaxis monaxulebis programebis daxmarebiT SesaZlebelia adreve ganisazRvros, sWirdeba 
Tu ara mSobels daxmareba. 

mSoblebis konsultireba bavSvis ganviTarebis da usafrTxoebis sakiTxebze socialuri 
muSakebis erT-erTi mniSvnelovani funqcia da ojaxTan urTierTobis aucilebeli 
komponentia bavSvis ganviTarebis da usafrTxoebis Sesaxeb mSoblebis, mzrunvelebis 
sistematuri konsultireba. ZiriTadi sakonsultacio sakiTxebi SeiZleba iyos:

tirili da misi marTva: axalSobili da Cvili bavSvebi TavianT  moTxovnilebebs mxo-
lod tiriliT gamoxataven. amitom patarebi xSirad tirian. mSobelma unda icodes,
rom bavSvis tirils sxvadasxva mizezi da gansxvavebuli xasiaTi aqvs. dakvirvebul
mSobels advilad SeuZlia bavSvis tirilis mizezis dadgena. specialistma unda
urCios mSobels, rogor moiqces bavSvis tirilis dros.

usafrTxo garemo da dazianebebis arideba: mSobeli aucileblad unda iyos informi-
rebuli imis Sesaxeb, rom bavSvs ganviTarebisTvis usafrTxo garemo esaWiroeba.
bavSvis banaobis, Zilis, TamaSis Tu manqaniT mgzavrobis dros ufrosma unda
daicvas usafrTxoebis wesebi, raTa xeli Seuwyos bavSvis usafrTxoebas da daicvas
igi dazianebisgan.

bavSvis SenjRrevis sindromi: auxseniT mSoblebs, rom bavSvis SenjRrevisas arsebobs
seriozuli safrTxe, ganviTardes Tavis qalas travma. travmis mogvianebiTi Sedegebi
SeiZleba iyos  Tavis tvinis qerqis dazianebis gamo ganviTarebuli sibrmave, krunCxvebi
da sxva mZime Sedegebi. cnobilia, rom bavSvis Zaladobriv njRrevas yoveli meoTxe
msxverpli bavSvisTvis sasikvdilo Sedegi moaqvs. 4 Tvemde asakis bavSvebi yvelaze
maRali riskis jgufs warmoadgenen.

3 wlis krizisi - “jiutobis xana“: mSoblebi seriozul sirTuleebs awydebian 2-4
wlis bavSvebis emociur-qceviT gamovlinebebTan dakavSirebiT. ganumarteT
mSobels, rom am asakobriv periodSi bavSvis gamZafrebuli sijiute da yvelafris
damoukideblad gakeTebis survili misi ganviTarebis bunebrivi maxasiaTebelia. aseve
auxseniT, rom warmoqmnili problemebis daZleva da bavSvis jansaRi ganviTarebis
xelSewyoba mSoblebis da mzrunvelebis mxridan  moTminebis da taqtis gamoCeniT
aris SesaZlebeli.

kvebis problema bavSvebSi: bavSvis kvebis procesSi bevri mSobeli problemebs awyde-
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II done - miznobrivi prevencia

prevenciis es done moicavs sazogadoebis im jgufisken mimarTul RonisZiebebs, sadac 
bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori arsebobs - ojaxebi stresul 
situaciebSi, axalgazrda mSoblebi; narko da alkoholdamokidebuli mSoblebi, aseve 
bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi (magaliTad, unarSezRuduloba). 

miznobrivi prevenciis ZiriTadi miznebia:

bavSvobisdroindeli gamocdileba maT qcevaze ukve mSoblis rolSi;

romelic mimarTulia ojaxis, mSoblis da bavSvis specifikuri problemebis
mogvarebaze;

wevrisaTvis.

am miznebis misaRwevad gamoyenebuli strategiebi moicavs: bavSvis aRzrdis swavlebis 
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ba. maTi Svilebi uars amboben miirTvan SeTavazebuli sakvebi mTlianad an nawilobriv 
mainc. zogierTi bavSvi Zalian nela Wams, zogi - Zalian swrafad. uTxariT mSoblebs, 
rom es zrdis procesSi normaluri movlenaa da SesaZloa, rom maTi Svilis mier 
damoukideblobis gamoxatvis saSualebac ki iyos. ganumarteT mSoblebs, rom Wamis 
procesSi ar gaubrazdnen,  Wama ar daaZalon pataras, miscen damoukideblad Wamis 
neba. daarwmuneT mSoblebi, rom bavSvis kvebis procesSi simSvidis da pozitiuri 
ganwyobis SenarCuneba orivesTvis kargi iqneba.

tualetis Cveva: tualetis Cvevis swavlebis etapi mSoblebisTvis safenebisgan gaTa-
visuflebas niSnavs, xolo patarasTvis es aris nabiji Tavdajerebulobisken da
damoukideblobisken. am Cvevis swavlebisas siZneleebi warmoiqmneba, rogoricaa
Casveleba, uari qoTnis gamoyenebaze. mSobelma/mzrunvelma unda gaiTvaliswinos,
rom yvela bavSvi individualuria, zogi advilad swavlobs qoTnis gamoyenebas, zogi
- Znelad. auxseniT mSoblebs, rom iy momTmenni da nu gauwyrebian bavSvs, Tu
man Caisvela an qoTani ar gamoiyena.

Tu mSobeli/mzrunveli  srulfasovan informacias flobs bavSvis saWiroebebis da misi 
ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb, is SeZlebs bavSvis zrda-ganviTarebisTvis Sesabamisi 
pirobebis Seqmnas da usafrTxo garemos uzrunvelyofas.

im ojaxebis daxmareba, romlebsac gansakuTrebuli saWiroebebis mqone bavSvebi hyavT - 
Tandayolili mqone bavSvebis mimarT ojaxSi Zaladobis 
Semcirebis programebis efeqtianobaze Zalian cota kvlevaa Catarebuli. Tumca,  
gansazRvrulia, rom perspeqtiuli midgoma gulisxmobs sazogadoebriv sawyisebze 
reabilitaciisa da adreul asakSi mxardaWeris programebs, centrebSi an ojaxebSi 
vizitebis saSualebiT.  bavSvebis mSoblebisaTvis 
mowyobilma xanmokle droebiTma Sesvenebam SeiZleba mTel ojaxs Seumciros stresi 
da Tan Seasrulos Zaladobis prevenciisken mimarTuli strategiis roli. 
mxardaWeris meqanizmebi, romlebic mSoblebs bavSvis movlisgan Sesvenebis 
saSualebas aZlevs, SesaZlebelia, organizebuli iyos religiuri da arasamTavrobo
organizaciebis an saxelmwifo uwyebebis mier da maT SeuZliaT daxmarebis gaweva

Zaladobis Tavidan asacileblad.
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bavSvebs, axalgazrdebs da adamianebs, visac maTi bedi 
awuxebT, SeuZliaT dagvirekon:

116 111

bavSvTa daxmarebis xazi

mogvmarTeT:

Tbilisi - bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis fondi

centris misamarTi: Tbilisi, ediSer maRalaSvilis quCa 4, bina 1.

bavSvTa daxmarebis xazi - 116 111

telefoni: (32) 2 421 422;

el-fosta: info@phf.org.ge;
veb-gverdi: www.phf.org.ge
Facebook: Public Health Foundation of Georgia

zugdidi - bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

reabilitaciis da ganviTarebis saqvelmoqmedo centri ”Tanaziari”

centris misamarTi: zugdidi, kedias q. #3, bina 2.

telefoni: (415) 22 24 75 an (415) 22 10 78

el-fosta: cactanaziari@gmail.com
Facebook: NGO Tanaziari

baTumi - bsu bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

sazogadoebrivi organizacia “sTef for vardi”

centris misamarTi: baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis fsiqologiis 
klinika, ninoSvilis/rusTavelis q. 35/32

telefoni: (422) 22 58 30, (422) 27 76 23;

el-fosta: cacbsu@gmail.com
veb-gverdi: http://stepforward.org.ge
Facebook: Step Forward

bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centrebi Seqmnilia proeqtis “advokatireba 
bavSvTa da axalgazrdebis dasacavad” farglebSi.

proeqti xorcieldeba evrokavSiris mxardaWeriT.
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gamoyenebuli ganmartebebi da Semoklebebi 

1. bavSvi - 18 wlamde asakis piri (arasrulwlovani);

2. Zaladoba - piris mier bavSvis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis
darRveva ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri,
seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT, miuxedavad imisa, es qmedeba ganxorcielda/
xorcieldeba ganzraxviT an/da ganzraxvis gareSe. Zaladobad miiCneva.

3. fizikuri Zaladoba - cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis
ukanono aRkveTa an  sxva iseTi moqmedeba, maT Soris, bavSvis fizikuri
dasjisken mimarTuli moqmedeba, romelic iwvevs  fizikur tkivils an tanjvas.
janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofilebloba,
rac iwvevs bavSvis janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

4. seqsualuri Zaladoba - bavSvTan sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis
muqariT an  msxverplis umweobis gamoyenebiT, aseve  srulwlovanis mier winaswari
SecnobiT 16 wlamde bavSvTan Zaladobis gareSe sqesobrivi kavSiri, seqsualuri
xasiaTis sxvagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba bavSvis mimarT;

5. fsiqologiuri Zaladoba - Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva iseTi
moqmedeba, maT Soris, ojaxis wevris mier/mimarT sisxlis samarTlis kodeqsis 111
muxlSi miTiTebuli an/da 1261 muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulebis Cadenisas
bavSvis mier gancdili Zlieri emociuri stresi, romelic iwvevs bavSvis pativisa
da Rirsebis Selaxvas an daSinebas;

6. iZuleba - bavSvis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos
qmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi uflebaa an/
da sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba,
maT Soris, iZulebiTi qorwineba, antisazogadoebriv saqmianobaSi Cabma an/da
Tanamonawileoba, nivTierebaTa avad moxmarebis, mowyalebis Txovnis, agreTve
bavSvis CarTvas SromiT saqmianobaSi, maT Soris, wvrilman vaWrobaSi, romelic
iwvevs misi sabaziso uflebebis (ganaTlebis, jansaR fizikur da mentalur
ganviTarebas) SezRudvas. iZulebad CaiTvleba bavSvis Sromis Sedegad mopovebuli
Tanxis mTliani an/da nawilobrivi miTviseba;

7. ugulebelyofa - mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris mier bavSvis fizikuri (maT Soris, kveba, higiena, sacxovrisi),
fsiqologiuri saWiroebebis daukmayofilebloba, sabaziso ganaTlebis uflebis
SezRudva, safrTxisagan daucveloba, dabadebis registraciis an/da bavSvisaTvis
piradobis damadasturebeli dokumentaciis mowesrigebisaTvis, agreTve
samedicino da sxva momsaxurebiT sargeblobisaTvis aucilebeli moqmedebebis
ganuxorcielebloba, Tuki mSobels (mSoblebs), sxva kanonier  warmomadgenels an/
da sxva pasuxismgebel pirs aqvs (aqvT) saTanado informacia, SesaZlebloba da
xeli miuwvdeba (miuwvdebaT)  Sesabamis momsaxurebaze;

8. mitovebuli bavSvi - arasrulwlovani, romelic "Svilad ayvanisa da mindobiT
aRzrdis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis Sesabamisad sasamarTlos mier aRiarebulia
mitovebulad da romlis mSobels (mSoblebs) am bavSvis mimarT CamorTmeuli aqvs
(aqvT) mSoblis ufleba-movaleobebi;

9. napovni bavSvi - 18 wlamde asakis ucnobi piri misi aRmoCenis momentidan vinaobis
dadgenamde;

10. miusafari bavSvi - quCaSi mcxovrebi da/an momuSave arasrulwlovani, romelic
identificirebulia aseTad, "specializebul dawesebulebaSi piris moTavsebisa
da am dawesebulebidan misi gayvanis wesisa da pirobebis damtkicebis Sesaxeb"
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saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris 2010 wlis 
26 Tebervlis N52/n brZanebiT gansazRvruli Sesabamisi uflebamosilebis mqone 
socialuri muSakis mier referirebis procedurebis Sesabamisad;

11. bavSvis ojaxis wevri - deda, mama, papa, bebia, Svili (geri), mSvilebeli, mSvileblis
meuRle, mindobiT aRzrdas daqvemdebarebuli piri, mimRebi mSobeli (dedobili,
mamobili), meurve, mzrunveli, da, Zma, meuRle, yofili meuRle, meuRlis
mSoblebi, siZe, rZali, agreTve pirebi, romlebic erToblivad ewevian an eweodnen
erTian saojaxo meurneobas da maTi ojaxis wevrebi;

12. sxva pasuxismgebeli piri - piri (garda am muxlis "e" qvepunqtiT gaTvaliswinebuli
pirisa), romelTanac samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis
safuZvelze faqtobrivad imyofeba/cxovrobs arasrulwlovani, romlis zrunvisa
da kanonieri interesebis dacvis valdebulebac dakisrebuli aqvs mas amave
samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze;

13. Zaladobis msxverpli bavSvi - arasrulwlovani, romlis konstituciuri
uflebebi da Tavisuflebebi dairRva ugulebelyofiT an/da fizikuri,
fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT da romelsac
msxverplis statusi ganusazRvra saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros
Sesabamisma samsaxurma an/da sasamarTlo organom an/da ojaxSi Zaladobis
msxverplis statusis ganmsazRvrelma jgufma (msxverplis identificirebis
jgufma). msxverplad CaiTvleba agreTve bavSvi, romelic samarTlebrivi aqtis
an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad
imyofeba/cxovrobs sxva pasuxismgebel an nebismier sxva pirTan, romelmac
ganaxorciela misi konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRveva
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT da romelic moZaladisgan gancalkevebul iqna socialuri
muSakis mier.

14. moZalade - ojaxis wevri, romelic axorcielebs ojaxis sxva wevris
konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas ugulebelyofiT
an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an
iZulebiT. moZaladed CaiTvleba agreTve sxva pasuxismgebeli an nebismieri
sxva piri, romelic axorcielebs masTan samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo
samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad myofi/mcxovrebi
arasrulwlovnis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT;

15. saagento - saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli sajaro samarTlis iuridiuli piri -
socialuri momsaxurebis saagento;

16. meurveobisa da mzrunvelobis organo - saagento da misi teritoriuli organoebi;

17. regionuli sabWo - saagentos, rogorc meurveobisa da mzrunvelobis
organos saTaTbiro organo, romlis uflebamosileba da funqciebi ganisazRvreba
kanonmdeblobiT;

18. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

19. bavSvTa specializebuli dawesebuleba - saaRmzrdelo dawesebuleba (maT Soris,
miusafar bavSvTa TavSesafari), krizisuli centri, dRis centri, tranzituli
centri, krizisuli intervenciis TavSesafari da dedaTa da bavSvTa TavSesafari,
agreTve saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
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saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) 
msxverplTa, dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis filiali - 
bavSvTa saxli;

20. TavSesafari - ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) msxverplTa,
dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis momsaxurebis
dawesebuleba, romelic sTavazobs Sesabamis momsaxurebebs trefikingisa da ojaxSi
Zaladobis msxverplebs, dazaralebulebsa da maTze damokidebul pirebs;

21. saagentos uflebamosili piri - saagentos specialuri uflebamosilebiT
aRWurvili piri, romelic dadgenili meTodologiis Sesabamisad axorcielebs
ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis Seswavla-Sefasebas;

22. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

23. mindobiT aRzrda - saxelmwifosa da mimReb ojaxs Soris dadebuli
xelSekrulebis safuZvelze mimRebi ojaxis mier bavSvis an 18 wlamde asakis
ganridebas daqvemdebarebuli piris movla da aRzrda;

24. gadaudebeli SemTxveva _ mdgomareoba, romelic safrTxes uqmnis bavSvis
sicocxles an/da janmrTelobas an SeiZleba gamoiwvios misi sikvdili an
janmrTelobis mdgomareobis mkveTri gauareseba momdevno 24 saaTis ganmavlobaSi.
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Tavi 1.

Sesavali

1.1.  saxelmZRvanelos mizani

bavSvis keTildReobisa da usafrTxoebaze zrunva yvela profesiis adamianis Tu 
organizaciis valdebulebaa. bavSvTa dacva Zaladobisa da ugulebelyofisgan socialur 
muSakTa profesiuli cxovrebis mniSvnelovani nawilia da isini umniSvnelovanes rols 
asruleben, rogorc bavSvze Zaladobis da ugulebelyofis prevenciis, aseve Zaladobis 
da ugulebelyofis gamovlenis saqmeSi. xolo, maTi roli msxverplTa dacvasa da 
reabilitaciaSi, unikaluri da Seucvlelia.  saxelmZRvanelo  mizania uaxlesi da 
samecniero mtkicebulebebze dafuZnebuli informaciis miwodeba socialuri 
muSakebisTvis, rac maT daexmarebaT:

I. bavSvze Zaladobis SemTxvevebis aRmoCenasa da masTan gamklavebaSi;

II. xels Seuwyobs Zaladobis msxverpl an potenciur msxverpl bavSvebze zrunvis
procedurebis gaumjobesebas;

III. gaaumjobesebs sxvadasxva dawesebulebaTa da struqturaTa Soris TanamSromlobas
bavSvze Zaladobis SemTxvevebSi;

IV. uzrunvelyofs bavSvis usafrTxoebas da misi keTildReobis gaumjobesebas;

V. xels uwyobs profesionalTa codnis gazrdas da profesionalebis mxardaWeras;

VI. bavSvze Zaladobis sakiTxebze  sazogadoebrivi  cnobierebis amaRlebas.

1.2.  definicia

msoflio jandacvis organizaciis ganmartebiT, „bavSvTa mimarT Zaladobasa da sastik 
mopyrobas Seadgens fizikuri da emociuri Zaladobis yvela forma, seqsualuri 
Seuracxyofa, ugulebelyofa an daudevari mopyroba, an komerciuli an sxva saxis 
eqsploatacia, rac iwvevs bavSvis janmrTelobis, sicocxlis, ganviTarebisa da Rirsebis 
faqtiur an potenciur zians, pasuxismgeblobasTan, ndobasa da ZalasTan dakavSirebul 
konteqstSi“.

bavSvze Zaladobis formebia:

fizikuri Zaladoba _ nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac “aRmzrdelobiTi“ mizniT; 

emociuri (fsiqologiuri) Zaladoba  _ qcevebi, romelTa mizania akontrolos, marTos bavSvis 
moqmedebebi da emociebi misi damorCilebis mizniT: damamcirebeli metsaxeliT mimarTva, 
muqara, iseTi saqcielis dabraleba, romelic mas ar Caudenia da sxva. bavSvze Zaladobaa 
mozrdilTa Cxubi bavSvis TandaswrebiT. emociuri Zaladoba SeiZleba vlindebodes calke 
an SeiZleba warmoadgendes fizikuri an seqsualuri Zaladobis Semadgenel nawils;

seqsualuri Zaladoba _ bavSvis gamoyeneba seqsualuri miznebisaTvis: seqsualuri 
metyvelebiT devna, erotiuli elferis alersi, TvalTvali,  bavSvisTvis pornografiuli 

8

saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) 
msxverplTa, dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis filiali - 
bavSvTa saxli;

20. TavSesafari - ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) msxverplTa,
dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis momsaxurebis
dawesebuleba, romelic sTavazobs Sesabamis momsaxurebebs trefikingisa da ojaxSi
Zaladobis msxverplebs, dazaralebulebsa da maTze damokidebul pirebs;

21. saagentos uflebamosili piri - saagentos specialuri uflebamosilebiT
aRWurvili piri, romelic dadgenili meTodologiis Sesabamisad axorcielebs
ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis Seswavla-Sefasebas;

22. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

23. mindobiT aRzrda - saxelmwifosa da mimReb ojaxs Soris dadebuli
xelSekrulebis safuZvelze mimRebi ojaxis mier bavSvis an 18 wlamde asakis
ganridebas daqvemdebarebuli piris movla da aRzrda;

24. gadaudebeli SemTxveva _ mdgomareoba, romelic safrTxes uqmnis bavSvis
sicocxles an/da janmrTelobas an SeiZleba gamoiwvios misi sikvdili an
janmrTelobis mdgomareobis mkveTri gauareseba momdevno 24 saaTis ganmavlobaSi.



10

suraTebis gadaReba, seqsualuri Sinaarsis filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis 
daTvalierebis nebarTva an xelSewyoba,  gaupatiureba an gaupatiurebis mcdeloba, sasqeso
organoebis demonstrireba, Ria saubrebi seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis 
gaRviZebis mizniT, sisxlis aRreva (incesti), sxeuliT vaWrobis iZuleba da sxva. 

ugulebelyofa _ bavSvis sicocxlis, janmrTelobisa da ganviTarebisaTvis aucilebeli 
saWiroebebis (sakvebi, sacxovrebeli, tansacmeli, movla, meTvalyureoba, yuradReba, 
ganaTleba, samedicino daxmareba da sxva) regularuli daukmayofilebloba mSoblis 
Tu meurvis mxridan, obieqturi mizezebis gamo (siRaribe, fsiqikuri daavadebebi, 
gamoucdeloba) an amgvari mizezebis gareSe. 

1.3.  bavSvze Zaladobis Sedegebi

Zaladoba yovelTvis seriozul zians ayenebs bavSvis janmrTelobas. bavSvze Zaladoba 
SeiZleba sxvadasxva formiT ganxorcieldes, magram Zaladoba yovelTvis seriozul zians 
ayenebs bavSvis janmrTelobas, ganviTarebasa da socializacias, zogjer ki safrTxes 
uqmnis mis sicocxles. Zaladobis myisier Sedegebs miekuTvneba: fizikuri dazianebebi, 
mwvave fsiqologiuri problemebi; arsebobs mtkicebulebebi, rom ufrosebSi gamovlenili 
mravali daavadeba – gulis iSemiuri daavadebebi, sasunTqi da saWmlis momnelebeli 
sistemebis qronikuli daavadebebi,  simsivne da sxva – bavSvobaSi gadatanil ZaladobasTanaa 
dakavSirebuli.

bavSvebs, romlebic Zaladobas ganicdian,  fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRvevebi 
aReniSnebaT. dadgenilia, rom Zaladobis an travmis zemoqmedeba gavlenas axdens 
ganviTarebis procesSi myof bavSvis tvinze. im  bavSvebis Tavis tvini, romlebic xSirad 
ganicdian stress, fizikuri, seqsualuri Zaladobis an xangrZlivi ugulebelyofis saxiT, 
mTel TavianT resursebs garemoSi arsebuli safrTxis daZlevasa da gadarCenaze xarjaven. 

bavSvebi, romlebic Zaladobas ganicdian, xSirad CamorCebian Tanatolebs simaRliT, 
woniT an orive maCvenebliT erTdroulad. isini ufro gvian iwyeben siaruls, laparaks, 
iSviaTad icinian, cudad swavloben. aseT bavSvebs xSirad aReniSnebaT enurezi (Sardis 
Seukavebloba), metyvelebis problemebi, mavne Cvevebi (TiTebis wova, frCxilebis kvneta 
da sxva).

Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi, magram, arsebobs bavSvebis 
kategoria, romlebic sastiki mopyrobis „risk-jgufs” Seadgenen. mravalricxovan 
gamokvlevaTa Tanaxmad, riskis jgufSi Sedian bavSvebi, romelTa dedebic sistematurad 
ganicdian Zaladobas, Svilad ayvanili, bavSvTa saxlis aRsazrdelebi an „arasasurveli 
bavSvebi”. hiperaqtiuri, agreTve SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi aseve miekuT-
vnebian am jgufs, radgan xSirad aiZuleben  TavianT  mSoblebs maTi aRzrdis siZneleebiT 
gamowveuli imedgacruebebi da stresebi ganicadon. 

TviTon bavSvebi iSviaTad yvebian gadatanili Zaladobis Sesaxeb. xSirad maT arc ki ician 
da arc esmiT, rom mozrdilebi ar unda iqceodnen ase. bavSvebi Tavs damnaSaved Tvlian, 
isini daSinebulebi arian, maT rcxveniaT, ar ician, vis da rogori sityvebiT SeuZliaT 
uambon, eSiniaT, rom aravin daujerebT. 

Zaladobagancdili bavSvi mudmivi stresis mdgomareobaSi imyofeba, da Tu daxmarebis 
gareSe davtovebT, ukve mozrdil cxovrebaSi es masSi seriozul pirovnul gadaxrebs, 
Seuqcevad fsiqologiur problemebs gamoiwvevs.
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bavSvze Zaladobis socialuri da ekonomikuri Sedegebi: bavSvze Zaladoba uaryofiT 
zegavlenas axdens rogorc bavSvis  janmrTelobasa da ganviTarebaze, aseve ojaxebsa 
da sazogadoebaze. Zaladobagancdil bavSvebs darRveuli aqvT kavSiri ufrosebTan. ar 
aqvT TanatolebTan urTierTobis unari, mwiri codnisa da saWiro unarebis naklebobis 
gamo ver axerxeben  avtoritetis mopovebas skolaSi da sazogadoebaSi, zogjer aRiarebas 
kriminalur da asocialur garemoSi pouloben; aReniSnebaT alkoholisa da narkotikebis 
mimarT ltolva. zrdasrul asakSi, ojaxis Seqmnisas, SesaZloa seriozulma sirTuleebma 
iCinos Tavi. 

Zaladobis Sedegad miRebuli dazianebebi xSirad xangrZliv mkurnalobas saWiroebs, 
rac ojaxs finansurad mZime tvirTad awveba.  fsiqologiuri problemebi da sakuTari 
SesaZleblobebis gamovlenis sirTuleebi, romlebic aReniSnebaT Zaladobis msxverpl 
bavSvebs, ekonomikur problemas uqmnis maT zrdasrul asakSi.

1.4.  istoriuli mimoxilva

kacobriobis istoria savsea bavSvisadmi araRirseuli da sastiki damokidebulebis 
magaliTebiT. Tumca, uZvelesi droidanve  daiwyo garkveuli kategoriis  bavSvebis gansa-
kuTrebuli  mowyvladobis gacnobiereba da bavSvebze Zaladobis mimarT Seuwynareblobis 
saxelmwifo poziciis Camoyalibeba. 

dReisaTvis arsad da aravin davobs imis Taobaze, rom bavSvi daculi unda iyos Zaladobisa 
da ugulebelyofisgan, magram Tanamedrove samyaros  mainc ver vuwodebT usafrTxos.  
msoflio statistika SemaSfoTebelia - bavSvebze Zaladobis SemTxvevebma imata; sul ufro  
xSiria bavSvis janmrTelobisa da sicocxlis  xelyofis SemTxvevebi. bavSvebze Zaladoba 
seriozuli problemaa rogorc ganviTarebadi qveynebisTvis, sadac SimSili, omebi, 
normaluri sacxovreblis Tu jandacvis ararseboba TvalSisacemia, aseve - ganviTarebuli 
saxelmwifoebisTvisac. bavSvze Zaladoba problemaa saqarTveloSic. 

saqarTveloSi bavSvze Zaladobis sakiTxebi tabuirebuli iyo wlebis ganmavlobaSi da masze 
saubrebi mxolod 2000 wlidan daiwyo. am sakiTxisadmi sistemur doneze midgoma 2008 
wlidan iwyeba, rodesac  bavSvTa dacvis da keTildReobis mimdinare reformaSi bavSvze 
Zaladobis prevencia da Zaladobis msxverplTa dacva da daxmareba erT-erT prioritetul 
mimarTulebad gamoiyo. am mniSvnelovan gadawyvetilebas win uZRvoda 2007-2008 wlebSi 
Catarebuli gaeros bavSvTa fondis kvlevebi - “saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zaladobis 
erovnuli kvleva“ da “erovnuli kvleva saqarTvelos skolebSi Zaladobis Sesaxeb“.  kvlevam 
gamoavlina, rom saqarTveloSi bavSvTa mimarT Zaladoba iseve xSirad gvxvdeba, rogorc 
evropasa da sxva qveynebSi, sadac kvlevis msgavsi instrumenti gamoiyenes - saqarTveloSi 
mcxovrebi biWebis da gogonebis daaxloebiT 80% ganicdida sxvadasxva formis fizikur 
(79,8%) Tu fsiqologiur (82,3%) Zaladobas. 

bavSvTa Zaladobisgan dacvis sistemuri saxelmwifoebrivi midgomis damadasturebeli 
mniSvnelovani nabijia “bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis“ 
damtkiceba (2010 weli da 2016 weli ), romlis Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis 1 2

saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris, saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministrisa da saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2010 wlis 7 ivnisis  erToblivi brZaneba  N152/n - N496 - N45/n bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb.

 saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, 2016 wlis 12 seqtemberi.

1

2

10

suraTebis gadaReba, seqsualuri Sinaarsis filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis 
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woniT an orive maCvenebliT erTdroulad. isini ufro gvian iwyeben siaruls, laparaks, 
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ganicdian Zaladobas, Svilad ayvanili, bavSvTa saxlis aRsazrdelebi an „arasasurveli 
bavSvebi”. hiperaqtiuri, agreTve SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi aseve miekuT-
vnebian am jgufs, radgan xSirad aiZuleben  TavianT  mSoblebs maTi aRzrdis siZneleebiT 
gamowveuli imedgacruebebi da stresebi ganicadon. 

TviTon bavSvebi iSviaTad yvebian gadatanili Zaladobis Sesaxeb. xSirad maT arc ki ician 
da arc esmiT, rom mozrdilebi ar unda iqceodnen ase. bavSvebi Tavs damnaSaved Tvlian, 
isini daSinebulebi arian, maT rcxveniaT, ar ician, vis da rogori sityvebiT SeuZliaT 
uambon, eSiniaT, rom aravin daujerebT. 

Zaladobagancdili bavSvi mudmivi stresis mdgomareobaSi imyofeba, da Tu daxmarebis 
gareSe davtovebT, ukve mozrdil cxovrebaSi es masSi seriozul pirovnul gadaxrebs, 
Seuqcevad fsiqologiur problemebs gamoiwvevs.
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gamovlena, SemTxvevis marTva procedurebiT gansazRvruli kompetenciebis farglebSi da 
referireba evaleba yvela dawesebulebas, romelic urTierTobs bavSvTan.

mTavrobis dadgenileba bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis  damtkicebasTan 
erTad, gulisxmobs rom am procedurebSi CarTulma TiToeulma saministrom, maT Soris 
Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis saministrom, unda SeimuSaos detaluri 
procedurebi (Sida instruqciebi) Sesabamisi TanamSromlebisTvis (muxli 6.7). 

garda amisa, saWiroa profesionalebisaTvis gankuTvnili gaidlainebis SemuSaveba, romelic
Seicavdes detalur saxelmZRvanelo informacias bavSvTa mimarT Zaladobis identifika-
ciis, samuSao procedurebisa da teqnikis, aseve profesionalebis rolis Sesaxeb refera-
lis sxvadasxva doneze (identifikacia, Sefaseba, Careva, monitoringi) da maTi profesiuli 
saqmianobis mowesrigebis regulaciebs.

3

3 gaeros bavSvTa fondis 2013 welis kvlevis - “bavSvTa mimarT Zaladoba saqarTveloSi“ rekomendaciebis mixedviT.
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Tavi 2.

bavSvze Zaladobis epidemiologia

2.1. gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) generaluri mdivnis samsaxuris 
kvleva bavSvebis mimarT Zaladobis Sesaxeb - 2006 weli

gaerTianebuli erebis organizaciam (gaero) 2001 wels gaeros generaluri asambleis 
TxovniT, Caatara kvleva `Zaladoba bavSvTa mimarT“. kvlevis mizani iyo mTel msoflioSi 
bavSvze Zaladobis problemebis Seswavla da am problemis mogvarebis gzebis Zieba. kvleva 
gamoqveynda 2006 wels da igi Catarda gaeros damoukidebeli eqspertis - paulo serxio 
pineiros xelmZRvanelobiT. kvleva efuZneboda koncefcias, romlis mixedviTac, bavSvs 
aqvs ufleba iyos daculi Zaladobisagan. es ufleba Camoyalibebulia `gaeros bavSvis 
uflebaTa konvenciis me-19 muxlSi, romelic warmoadgens saerTaSoriso xelSekrulebas 
da mas msoflios qveynebis umravlesoba awers xels. 

ZiriTadi informacia Segrovda kiTxvarebis saSualebiT. kiTxvari Seavso 133-ma qveyanam. 
kiTxvari respodentisagan moiTxovda mis qveyanaSi bavSvebze Zaladobis faqtebis detalur 
aRweras, agreTve, saxelmwifos mxridan bavSvze Zaladobaze reagirebisa da misi aRkveTis 
mizniT miRebuli zomebis Sesaxeb informacias. 

kvlevis Sedegad aRmoCnda, rom bavSvze Zaladoba SeimCneva msoflios yvela qveyanaSi da 
yvela sazogadoebaSi ganurCevlad socialuri fenisa, kulturisa, eTnikuri kuTvnilebisa 
an warmomavlobisa. kvlevam daadastura, rom Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes nebismier 
adgilze. ufro metic, miuxedavad imisa, rom adamianebis umetesobisaTvis cnobilia 
bavSvis uflebebis Sesaxeb, maT ician, rom bavSvi saWiroebs dacvas, raTa jansaR pirovnebad 
Camoyalibdes, bevr qveyanaSi bavSvze Zaladoba daSvebulia, radgan amis nebas iZleva iq 
arsebuli adaT-wesebi. 

kvlevis Sedegad dadginda: 

(WHO) monacemebiT, 2002 wels mTel msoflioSi
fizikuri ZaladobiT gardaicvala 53 000 bavSvi; 

is ganicdis, rogorc sityvier, aseve fizikur Zaladobas; 

aiZulebdnen daemyarebinaT sqesobrivi kavSiri an sxvagvarad Zaladobdnen masze 
seqsualurad;

Cautarda sasqeso organoebis mutilacia (operacia sasqeso organoebis dasaxiCrebis 
gamo).

(ILO), 2004 wels 218 milioni bavSvi iyo
Cabmuli SromaSi, aqedan 126 milioni asrulebda saxifaTo samuSaos, xolo 5-7 milioni 
bavSvi iZulebiT samuSaos asrulebda (iZulebiTi da savaldebulo Sroma); 1.8 milioni 
bavSvi Cabmuli iyo prostituciasa da pornografiaSi, xolo 1.2 milioni bavSvi iyo 
trefikingis msxverpli; 2002 wels bavSvebis mkvlelobis maCveneblebi orjer maRali 
iyo Rarib qveynebSi, vidre mdidar qveynebSi (100 000 mosaxleze _ 2,58 Rarib qveynebSi, 
1,21 _ mdidar qveynebSi). 

12
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3

3 gaeros bavSvTa fondis 2013 welis kvlevis - “bavSvTa mimarT Zaladoba saqarTveloSi“ rekomendaciebis mixedviT.
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fizikuri Zaladoba farTod aris gavrcelebuli yvela regionSi. 

2.2. msoflio kvleva ojaxSi bavSvze Zaladobis Sesaxeb

msoflio jandacvis organizacia 2016 wels gamoaqveyna naSromi INSPIRE - Svidi 
strategia bavSvze Zaladobis dasasruleblad.  am naSromis mixedviT  bolo wlebis 
ganmavlobaSi msoflios 96 qveyanaSi 1 miliardma bavSvma ganicada emociuri, fizikuri da 
seqsualuri Zaladoba, rac bavSvTa (2-dan -18 wlamde) mosaxleobis  naxevaria. amasTanave 
gasaTvaliswinebelia, rom bavSvze Zaladobis SemTxvevebi dafarulia, rac dasturdeba 
globaluri monacemebis meta analiziT - magaliTad, bavSvebis mier gakeTebuli Setyobineba 
seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi 30-jer, xolo fizikuri Zaladobis SemTxvevaSi 75-jer 
ufro xSiria, vidre qveynebis mier oficialurad registrirebuli SemTxvevebi. 

gogonebi gansakuTrebiT mowyvladebi arian seqsualuri Zaladobis mimarT - magaliTad 
sicocxlis ganmavlobaSi gadatanili seqsualuri Zaladobis monacemTan 18%-Si gvxvdeba 
seqsualuri Zaladoba gogonaze, xolo biWebSi es monacemi utoldeba 8%-s. gogonebze 
seqsualuri moZaladeebi arian mamakacebi. gogonebze Zaladoba umetes SemTxvevebSi xdeba 
im garemoSi, sadac igi wesiT daculad unda grZnobdes Tavs - saxlSi, skolaSi, gzaze 
skolasa da saxls Soris, TemSi. gogonebze Zaladobis SemTxvevebi didia humanitaruli 
krizisebis, iZulebiTi gadaadgilebis da post-konflituri situaciebis dros. zogadad, 
samidan erTi gogona 15-dan 19-wlamde asakSi iyo emociuri, fizikuri an seqsualuri 
Zaladobis msxverpli.

2.3  bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva saqarTveloSi

2007 wels gaeros bavSvTa fondis SekveTiTa da samTavrobo da arasamTavrobo seqtorebis 
TanamSromlobiT saqarTveloSi Catarda bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva. 
kvlevis ZiriTadi mizani iyo saqarTveloSi bavSvze Zaladobis xasiaTisa da masStabis 
dadgena. kvleva asaxavs Zaladobis im SemTxvevebs, romelic saqarTveloSi mcxovreb 
bavSvebs ukavSirdeba. kvleva iZleva miTiTebebs Zaladobis Sedegebisagan bavSvTa dacvis 
meqanizmisa da Zaladobis prevenciis Sesaxeb. 

erovnuli kvleva saqarTveloSi or etapad warimarTa. pirveli etapi 2007 wels bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebs swavlobda ojaxebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi, meore 
etapze _ 2008 wels, Seswavlili iqna skolebSi bavSvze Zaladobis sakiTxi. 

kvlevis Sedegebi: 

quCaSi, alkoholi/narkotikis gamoyeneba, nacnobis mkvleloba, iaraRis gamoyeneba, 
ufrosebs Soris dartyma/cema) - 49.1%. 

sagniT cema, daniT damuqreba) - 54.0%. 

  INSPIRE: seven strategies for ending violence against children, © World Health Organization 2016
  Ending violence against children: six strategies for action. New York: UNICEF; 2014.
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daCagvra, daTrgunva/Sercxvena) - 59.1%. 

Sexeba, seqsualuri urTierTobis mcdeloba) -7.8%. 

TavSi/saxeSi dartyma, Tmis moqaCva, panRuris amokvra, tkena/dazianeba, TiTebis 
gadagrexa, mogudva, dabma, daWra) - 71.1%. 

galanZRva, nivTis moparva/gatexa, ganzrax damcireba, Tavi sulelad agrZnobina) - 61.5%. 

tansacmlis iZulebiT gaxda, gaixada tansacmeli, Seexo bavSvis sxeulis intimur 
nawils, aiZula bavSvi misi sxeulis intimur nawils Sexeboda, aiZula bavSvs seqsualuri 
urTierToba) - 16.6%. 

tkena/dazianeba, TavSi/saxeSi dartyma, panRuris amokvra, TiTebis gadagrexa. mogudva, 
dabma, daWra) -  47%. 

mimarTva, nivTis moparva/gatexva, cudi SefasebiT damuqreba) - 47.5%. 

tansacmlis iZulebiT gaxda, Seexo bavSvis sxeulis intimur nawils, aiZula bavSvs 
misi sxeulis intimur nawils Sexeboda - 5.6%.  respondentTa mier aRwerili yvelaze 
gavrcelebuli sasjeli iyo bavSvis cema sajdomze SiSveli xeliT, saxriT. xolo 4.5%-
ma es 10-ze metjer gaakeTa.

zogadi daskvnebi 

aRmzrdelobiT dawesebulebebSi; 

Tanatolebisagan;

bavSvze seqsualuri Zaladoba saWiroebs damatebiT kvlevas. 

2.4  bavSvze Zaladobis statistikuri monacemebi bavSvTa dacvis (referirebis) 
proceduris damtkicebis Semdeg

bavSvTa dacvis (referirebis) proceduris damtkicebis Semdeg (2010 w), bavSvze Zaladobis 
SemTxvevebis gamovlenis da referirebis SemTxvevebis raodenoba progresulad  izrdeba. 
socialuri momsaxurebis saagentos, bavSvze Zaladobis SemTxvevebis miRebaze da 
reagirebaze pasuxismgebeli organos statistikuri monacemebiT mixedviT, suraTi Semdegia 
- 40 SemTxveva 2009 wels, 90 SemTxveva 2010 w., 142 SemTxveva 2011 w., 208-2012 w., 
320 – 2013 w., 362 – 2014 w., 691 - 2015 w.; 775 – 2016 wels. 
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fizikuri Zaladoba farTod aris gavrcelebuli yvela regionSi. 

2.2. msoflio kvleva ojaxSi bavSvze Zaladobis Sesaxeb

msoflio jandacvis organizacia 2016 wels gamoaqveyna naSromi INSPIRE - Svidi 
strategia bavSvze Zaladobis dasasruleblad.  am naSromis mixedviT  bolo wlebis 
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gogonebi gansakuTrebiT mowyvladebi arian seqsualuri Zaladobis mimarT - magaliTad 
sicocxlis ganmavlobaSi gadatanili seqsualuri Zaladobis monacemTan 18%-Si gvxvdeba 
seqsualuri Zaladoba gogonaze, xolo biWebSi es monacemi utoldeba 8%-s. gogonebze 
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krizisebis, iZulebiTi gadaadgilebis da post-konflituri situaciebis dros. zogadad, 
samidan erTi gogona 15-dan 19-wlamde asakSi iyo emociuri, fizikuri an seqsualuri 
Zaladobis msxverpli.

2.3  bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva saqarTveloSi

2007 wels gaeros bavSvTa fondis SekveTiTa da samTavrobo da arasamTavrobo seqtorebis 
TanamSromlobiT saqarTveloSi Catarda bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva. 
kvlevis ZiriTadi mizani iyo saqarTveloSi bavSvze Zaladobis xasiaTisa da masStabis 
dadgena. kvleva asaxavs Zaladobis im SemTxvevebs, romelic saqarTveloSi mcxovreb 
bavSvebs ukavSirdeba. kvleva iZleva miTiTebebs Zaladobis Sedegebisagan bavSvTa dacvis 
meqanizmisa da Zaladobis prevenciis Sesaxeb. 

erovnuli kvleva saqarTveloSi or etapad warimarTa. pirveli etapi 2007 wels bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebs swavlobda ojaxebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi, meore 
etapze _ 2008 wels, Seswavlili iqna skolebSi bavSvze Zaladobis sakiTxi. 

kvlevis Sedegebi: 

quCaSi, alkoholi/narkotikis gamoyeneba, nacnobis mkvleloba, iaraRis gamoyeneba, 
ufrosebs Soris dartyma/cema) - 49.1%. 

sagniT cema, daniT damuqreba) - 54.0%. 

  INSPIRE: seven strategies for ending violence against children, © World Health Organization 2016
  Ending violence against children: six strategies for action. New York: UNICEF; 2014.
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Tavi 3.

bavSvze Zaladobis mizezebi

Zaladoba individualuri, jgufuri, socialuri, kulturuli faqtorebis urTierTqmedebis 
Sedegia. calke aRebuli verc erTi faqtori ver xsnis, ratom iqceva erTi adamiani 
agresiulad, meore ki - ara, ratom xdeba erTgan Zaladobis meti SemTxveva, vidre sxvagan. 
ojaxSi, TemSi, socialur, kulturul da ekonomikur sivrceSi mravali faqtori arsebobs, 
romelTa urTierTqmedebam, SesaZloa, bavSvze Zaladobis provocireba moaxdinos, an 
piriqiT, - Zaladobis safrTxe Seamciros.

risk-faqtorebi, romlebic xels uwyoben bavSvze Zaladobis gavrcelebas, SeiZleba daiyos 
individualur/pirovnul urTierTobaTa, sazogadoebriv/TemSi arsebul da socialur 
risk-faqtorebad.

a) individualuri/pirovnul urTierTobaTa risk-faqtorebi

mSoblebTan da mzrunvelebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

rom arTmevs mas unars, izrunos bavSvze;

araadekvatur qcevas avlens;

periodSi;

bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

xasiaTi);

ganviTarebaSi  CamorCena,  qronikuli daavadeba);

(agresiuloba, impulsuroba da sxva) an fsiqikuri   janmrTelobis problemebi;
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Semcirebas;

urTierTobebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

problemebi, simartovis da umweobis gancdebi, mudmivi  daZabuloba, bavSvis aRzrdaSi
xelSewyobis Sewyveta, dava bavSvze meurveoba/mzrunvelobis Taobaze;

seqsualuri orientaciis, uZlurebis an cxovrebis stilis mizeziT;

b) sazogadoebrivi/TemSi arsebuli risk-faqtorebi

nakleboba;

g) socialuri risk-faqtorebi

an, zogadad, Zaladobas sxvebis mimarT, fizikuri dasjis CaTvliT;

da qalebisaTvis;

bavSvis statuss akninebs;
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Tavi 4

bavSvis ganviTarebis bio-fsiqo-socialuri aspeqtebi da 
maTi mniSvneloba bavSvze Zaladobis identificirebis da 

Zaladobis msxverpli bavSvis dacvis procesSi

4.1 bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi

asakobrivi Taviseburebebis codna xels uwyobs bavSvebis ukeT gagebas da dadebiTad aisaxeba 

bavSvTan komunikaciis xarisxze; bavSvis dacvis da misi keTildReobis gaumjobesebaze. 

bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi da mosalodneli reaqciebi asakebis mixedviT

mniSvnelovania imis codna, rom CamoTvlili maxasiaTeblebi ganxiluli unda iyos 
bavSvebis individualur TaviseburebebTan da bavSvis ganviTarebis Tanamedrove donesTan 
konteqstSi, aseve, imis gaTvaliswinebiT, rom zogierTi bavSvi sxvebze ufro swrafad 
viTardeba.

dabadebidan 1 wlamde (Cviloba)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba

1-dan 3 wlamde (adreuli)

kognituri ganviTareba

yoveli nivTi;
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pirovnuli da emociuri ganviTareba

usafrTxoebas ganapirobeben;

socialuri ganviTareba

gagebas;

3-dan 6/7 wlamde (skolamdeli)

kognituri ganviTareba

Sesaxeb, aqvT drois gancda;

gamiznulad;

Soris.

pirovnuli da emociuri ganviTareba
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socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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TanatolebiT.

11-dan 13/14 wlamde (sqesobrivi momwifebis periodi)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

da Secbuneba-dabneulobas;

usamarTlobis gancda);

siyvarulis moTxovnilebasTan erTad;

socialuri ganviTareba

14-dan 18 wlamde (mozardoba)

kognituri ganviTareba

logikurad azrovneba uZneldebaT;

pirovnuli da emociuri ganviTareba
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socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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midrekileba;

darwmunebulobaze;

lizebas sakuTari Zalebis rwmenis gazrdas, TviTdamkvidrebis da TviTrealizaciis-
ken swrafvas.

socialuri ganviTareba

samarTlianobas, Tanasworobas, Rirsebas;

garemomcvelTa Sexeduleba;

safuZveli.

4.2. mijaWvuloba

Cvilobis asakidan adamiani socialuri da emociuri ganviTarebis ramdenime fazas gadis. 
pirvel, yvelaze axlo da mniSvnelovan kavSirs Cvili amyarebs dedasTan an im adamianTan, 
vinc  masze zrunavs. britanelma fsiqiatrma da fsiqoanalitikosma, jon boulbim (1907-
1990) SeimuSava  bavSvis ganviTarebis Tanamedrove Teoria - mijaWvulobis Teoria (1969) da  
am pirveli, yvelaze mWidro da Zlieri emociuri kavSiris asaRniSnad gamoiyena termini 
„mijaWvuloba“.

mijaWvuloba - Zlieri emociuri urTierTkavSiri or adamians Soris, romelic 
ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi erTmaneTs scildebian.

bavSvi, sakuTari usafrTxoebis misaRwevad da TviTgadarCenis uzrunvelsayofad, 
instinqturad miiswrafvis dadebiTi urTierTobebis damyarebisa da SenarCunebisaken. 
rogorc wesi, bavSvs myari da sando mijaWvuloba im adamianis mimarT uyalibdeba, romelic 
masze zrunavs. jansaRi mijaWvuloba bavSvebs garemomcvel samyaroSi usafrTxoebis 
grZnobas uRvivebs, samyaros SemecnebaSi, swavlasa da ganviTarebaSi exmareba. arasando 
mijaWvulobis Camoyalibebis dros, mzrunvelebi, SesaZloa, uzrunvelhyofdnen bavSvis 
fizikur saWiroebebs, rogoricaa sakvebi, TavSesafari, tansacmeli, sisufTave, magram ver 
axerxebdnen emociuri siTbos bavSvamde mitanas.
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patara bavSvs ar ZaluZs Tavis dacva, ar SeuZlia sxva, alternatiuli mzrunvelis povna 
Tavisi saWiroebebis dasakmayofileblad. bavSvis arCevani xSirad ukiduresad SezRudulia, 
roca mzrunveli mas pasuxobs ignorirebiT, agresiiT an araprognozirebadi qceviT. droTa 
ganmavlobaSi amgvari reaqciebi bavSvSi dabneulobas, gaurkvevlobas da xSir SemTxvevebSi 
mijaWvulobis deficits warmoSobs.

TviTgadarCenis survilidan gamomdinare, bavSvebi Semgueblurad pasuxoben amgvar 
garemoze. rogorc wesi, isini Zvelebur midgomas aRar inarCuneben, TavianTi saWiroebebis 
dakmayofilebas aRar moiTxoven da gaurbian mzrunvelTan urTierTobas, radgan am 
urTierTobas maTTvis SeSfoTeba, tkivili da SiSi mohqonda. 

mijaWvulobis ganviTarebis fazebi

Cvili  mSoblebs urTierTobisken ubiZgebs, maTTan siaxlove awynarebs. Cvili cnobs 
dedis suns, xmas, arCevs dedis nakvTebs. bavSvi jer dedaze mijaWvuli araa, amitom sxva 
adamianebTan darCenas ar aprotestebs.

(momvlelze) da ucxo adamianze gansxvavebulad reagirebs bavSvi swavlobs, rom misi 
qmedebebi irgvliv myofTa qcevas ganapirobebs. iwyeba ndobis ganviTareba. 

momvlelis (dedis) mimarT mijaWvuloba aSkaraa. bavSvSi Cndeba separaciuli (ganSoreba) 
SfoTva, roca mas mSobeli tovebs. is mousvenari xdeba da SfoTvas ganicdis („7 Tvianebis 
SfoTva“).

ganviTareba bavSvebs SesaZleblobas aZlevs, garkveulwilad gaTvalon mSoblis dabruneba. 
amitom ganSorebis mimarT protesti klebulobs. bavSvebi mSoblebTan molaparakebas, 
”vaWrobas”iwyeben.

mijaWvulobis tipebi 

1. sando mijaWvuloba

2. arasando mijaWvuloba: ganridebuli,  ambivalenturi da dezorganizebuli.

sando mijaWvulobis qceviTi gamovlinebebia: 

gamocdileba, rom is mSobels yovelTvis axsovs.

aris Tbili, mgrZnobiare, Tanmimdevruli, roca swrafad reagirebs bavSvis tirilze.

„sando bazas“, advilad poulobs megobrebs, advilad umklavdeba stress, aqvs kargi
TviTSefaseba.

arasando - ganridebuli mijaWvulobis dros bavSvi ar miiltvis dedisken fizikur 
kontaqtze. is damoukidebelia, dedisgan ar iRebs TanagrZnobas, gulgrilia da mowyenili, 
roca raRac awuxebs an stkiva ar iTxovs daxmarebas, yvelas erideba. aseT SemTxvevebSi deda 
(an adamiani, romelic masze zrunavs) xSir SemTxvevaSi emociurad miuwvdomelia. dedas ar 
moswons, rom bavSvi maszea damokidebuli da yoveli damoukidebeli qmedebis SemTxvevaSi 
aqebs mas. Sedegad, bavSvi SeiZleba iyos agresiuli, braziani da daumorCilebeli, ris 
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gamoc SeiZleba ar uyvardeT jgufSi da aRmoCndes izolaciaSi.

arasando - ambivalenturi mijaWvulobis SemTxvevaSi, bavSvi ar aris darwmunebuli, 
rom mSoblis ndoba SeiZleba, rom safrTxis SemTxvevaSi is daculi iqneba da miiRebs 
TanagrZnobas mSoblisgan. aseTi bavSvi bevrs tiris, ebRauWeba dedas da momTxovnia. deda 
an is  adamiani, romelic bavSvze zrunavs, aris  araTanmimdevruli, qaoturi da Znelia 
misi qcevis ganWvreta. Sedegad, bavSvi aris mousvenari, daZabuli  da SfoTavs, Zalian 
aris damokidebuli ufrosebze, aRmzrdelebi mas an aTamameben,  an ubrazdebian. SeiZleba 
gaxdes jgufSi „gantevebis vaci“.

arasando-dezorganizebul mijaWvulobisas, bavSvi mSoblis mimarT SiSs gamoxatavs. mas 
uWirs grZnobebisa da qcevebis kontroli, emociebis gamoxatva, ar icis, vis SeiZleba 
endos da vis – ara. mas axasiaTebs Senelebuli  moZraobebi,  disociaciebi, gaSeSeba, 
„gayinuli“ saxis gamometyveleba, guneba-ganwyobilebis swrafi cvlileba. mSobeli 
bavSvis mimarT uyuradRebo da gulgrilia, Tavs aridebs mas. xSirad mimarTavs  bavSvze 
Zaladobas da ugulebelyofas. Sedegad ki bavSvi Tavdapirvelad ,,aprotestebs“ mSoblis 
gulgrilobas. SemdgomSi is ,,wydeba“ mSobels, iketeba sakuTar TavSi, avlens Semdegi 
saxis qcevis formebs: tyuili, qurdoba, sxvisi saku rebis ganadgureba, sakuTari 
Tavis dazianeba, Zaladoba sxvebze. 

dezorganizebuli mijaWvulobis mizezebia:

urTierTobisas. magaliTad, mSoblis safrTxis Semcveli (SemaSinebeli) qceva an
„SeSinebuli“, zedmetad frTxili qceva, aseve - umweo qceva.

bavSvobaSi gadatanili Zaladoba, romelsac mozrdilobaSi sakuTar Svilze imeorebs.

rogorc irkveva, mozrdilTa disfunqciebi saTaves maT bavSvobaSi iRebs. bavSvis nebismierma 
amgvarma Semgueblurma pasuxma SeiZleba araerTi garTuleba gamoiwvios grZelvadian 
periodSi, maT Soris – ganviTarebis Seferxebebi socialuri, kognituri Tu emociuri 
funqcionirebis mxriv. 

Tu sicocxlis pirvel wels jansaRi mijaWvulobis Camoyalibeba ver moxerxda, ukve 
zrdasrul cxovrebaSi Tavs iCens Semdegi fsiqo-socialuri problemebi:

Sekavebis SeuZlebloba;

sayuradReboa, rom bavSvobaSi Casaxul am garTulebebs xangrZlivi efeqti aqvT
da isini adamians mTeli cxovreba Tan sdevs. Tumca, adamianTa umravlesobas aqvs
pirovnuli zrdis potenciali da Camoyalibebuli uaryofiTi gamovlinebebis
Sesacvlelad maT profesiuli daxmareba dasWirdebaT.



25

Tavi 5.

Zaladobagancdili bavSvis emociuri da qceviTi niSnebi

siyvaruli, daculobis SegrZneba da gancda, rom masze zrunaven, bavSvis mniSvnelovani 
bazisuri saWiroebaa. rodesac es saWiroebebi ar kmayofildeba, bavSvi SeimuSavebs Tavis 
gadarCenis, dacviT strategiebs. 

dacviTi strategiebia:

a) ususurobis, gaubedaobis da sxvaze damokidebulebis demonstrireba: „Tu damTmobi
viqnebi, xels aRar maxleben“.

b) sakuTar TavSi Caketva, izolacia: „Tu yvelas CamovSordebi, Cemi moreva aravis moundeba“.

g) agresiuli, dominanturi, Zaladobrivi qceva: „Tu Zlieri viqnebi da Zalaufleba meqneba,
veravin verafers gamibedavs“. 

travmul movlenaze bavSvis sapasuxo reaqcia damokidebulia iseT faqtorebze, rogoricaa 
asaki, ganviTarebis done, aRzrdis kultura. 

Zaladobis msxverpli bavSvisTvis damaxasiaTebelia:

rom arakompetenturia;

TavSi eZebs: “raRac arasworad gavakeTe”, “Cemi bralia, ase ar unda meTqva” da a.S.;
TviTon cdilobs “gamosworebas”;

TanatolebTan normaluri urTierToba; Tvlis, rom TanatolTagan gansxvavdeba da
misi cxovrebac imitom aris gansxvavebuli;

rom gansakuTrebuli araferi xdeba;

asec unda iyos”;

adamianad Tvlis, romelic yuradRebas ar imsaxurebs.

Zaladobis mowme bavSvis Taviseburebebi

iZieben;
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gamoc SeiZleba ar uyvardeT jgufSi da aRmoCndes izolaciaSi.

arasando - ambivalenturi mijaWvulobis SemTxvevaSi, bavSvi ar aris darwmunebuli, 
rom mSoblis ndoba SeiZleba, rom safrTxis SemTxvevaSi is daculi iqneba da miiRebs 
TanagrZnobas mSoblisgan. aseTi bavSvi bevrs tiris, ebRauWeba dedas da momTxovnia. deda 
an is  adamiani, romelic bavSvze zrunavs, aris  araTanmimdevruli, qaoturi da Znelia 
misi qcevis ganWvreta. Sedegad, bavSvi aris mousvenari, daZabuli  da SfoTavs, Zalian 
aris damokidebuli ufrosebze, aRmzrdelebi mas an aTamameben,  an ubrazdebian. SeiZleba 
gaxdes jgufSi „gantevebis vaci“.

arasando-dezorganizebul mijaWvulobisas, bavSvi mSoblis mimarT SiSs gamoxatavs. mas 
uWirs grZnobebisa da qcevebis kontroli, emociebis gamoxatva, ar icis, vis SeiZleba 
endos da vis – ara. mas axasiaTebs Senelebuli  moZraobebi,  disociaciebi, gaSeSeba, 
„gayinuli“ saxis gamometyveleba, guneba-ganwyobilebis swrafi cvlileba. mSobeli 
bavSvis mimarT uyuradRebo da gulgrilia, Tavs aridebs mas. xSirad mimarTavs  bavSvze 
Zaladobas da ugulebelyofas. Sedegad ki bavSvi Tavdapirvelad ,,aprotestebs“ mSoblis 
gulgrilobas. SemdgomSi is ,,wydeba“ mSobels, iketeba sakuTar TavSi, avlens Semdegi 
saxis qcevis formebs: tyuili, qurdoba, sxvisi saku rebis ganadgureba, sakuTari 
Tavis dazianeba, Zaladoba sxvebze. 

dezorganizebuli mijaWvulobis mizezebia:

urTierTobisas. magaliTad, mSoblis safrTxis Semcveli (SemaSinebeli) qceva an
„SeSinebuli“, zedmetad frTxili qceva, aseve - umweo qceva.

bavSvobaSi gadatanili Zaladoba, romelsac mozrdilobaSi sakuTar Svilze imeorebs.

rogorc irkveva, mozrdilTa disfunqciebi saTaves maT bavSvobaSi iRebs. bavSvis nebismierma 
amgvarma Semgueblurma pasuxma SeiZleba araerTi garTuleba gamoiwvios grZelvadian 
periodSi, maT Soris – ganviTarebis Seferxebebi socialuri, kognituri Tu emociuri 
funqcionirebis mxriv. 

Tu sicocxlis pirvel wels jansaRi mijaWvulobis Camoyalibeba ver moxerxda, ukve 
zrdasrul cxovrebaSi Tavs iCens Semdegi fsiqo-socialuri problemebi:

Sekavebis SeuZlebloba;

sayuradReboa, rom bavSvobaSi Casaxul am garTulebebs xangrZlivi efeqti aqvT
da isini adamians mTeli cxovreba Tan sdevs. Tumca, adamianTa umravlesobas aqvs
pirovnuli zrdis potenciali da Camoyalibebuli uaryofiTi gamovlinebebis
Sesacvlelad maT profesiuli daxmareba dasWirdebaT.
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niSnebi;

Zaladobrivi qcevis mibaZvis riski;

piriqiT, iqneba, damyoli, rogorc msxverpli.

kanondamrRvevi bavSvis Taviseburebebi

mZafri STabeWdilebebis, Tavgadasavlebis Ziebisken, mSoblebsa da sxva mozrdilebze
Sokismomgvreli STabeWdilebis moxdenisa da am gziT maTgan aRiarebis mopovebisken
ubiZgebs.

-   Znelad gadaaqvs imedgacruebebi;
-   arasakmarisi TviTkontroli;
-   impulsuroba da agresiuloba;
-   daSvebuli Secdomebis, agreTve piradi da jgufuri antisocialuri qmedebebis
    simZimis arasaTanado Sefaseba;
-   moraluri principebis da socialuri prioritetebis ganuviTarebloba;
-   gulgriloba an cinikuri damokidebuleba sazogadoebrivi Rirebulebebis, maT 
    Soris, swavlis mimarT;
-   ar eTanxmeba da uaryofs samarTlebriv da moralur normebs;
-   xiblavs damnaSavis statusis  miReba;
-   mcdari warmodgena pirad Tavisuflebasa da damoukideblobaze;
-   damaxinjebuli warmodgena cxovrebaze, adamianTa urTierTobebze, awmyosa da 
    momavalze;
-   SurisZiebisken swrafva, zogjer „Sepyrobilia“ SurisZiebis gegmebiT.

grZelvadian mexsierebaze.

da sivrceSi;

arasrulad da zereled erTveba sapasuxo kontaqtSi;

miznebis misaRwevad;

da grZelvadian perspeqtivaSi, naklebad fiqrobs momavalze;
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xSirad  masze ufros
adamianebTan an TanatolebTan, advilad poulobs kriminalur motivacias.

ratom malaven  bavSvebi maT mimarT ganxorcielebuli Zaladobis faqtebs?

gaxmaureba;

Semdeg;

Zaladobis yvela formisTvis damaxasiaTebeli saerTo niSnebi

ganviTarebis Seferxeba - bavSvis ganviTarebis maxasiaTeblebis Seusabamoba asakobriv 
normasTan, magaliTad, siarulis dawyebis, metyvelebis aTvisebis da sxva.

regresia - ukve arsebuli unar-Cvevebis dakargva an ganviTarebis ufro dabal doneze 
dabruneba.

zrdis Seferxeba/SeCereba - bavSvis simaRlis da/an wonis Seusabamoba asakobriv normasTan, 
rac xSirad dakavSirebulia bavSvis araadeqvatur movlasTan an bavSvze mzrunveli piris 
socialur/sulier mdgomareobasTan.

mSoblebTan bavSvis aranormaluri urTierTmoqmedeba - bavSvebi Zalze mgrZnobiareni arian 
mSobelTa guneba-ganwyobilebebis mimarT da potenciuri konfliqtis CaxSobas cdiloben. 
Sedegad, arcTu iSviaTad xdeba rolebis inversia - bavSvi gansakuTrebulad mgrZnobiarea 
mSoblebis mdgomareobis mimarT da cdilobs Sesabamisi reagireba moaxdinos. Zaladobis 
msxverpl bavSvebs xSirad mSoblebis eSiniaT.

fsiqo-emociuri mdgomareobis darRveva - dabali TviTSefaseba, SfoTva, depresia, 
suiciduri mcdelobebi.

saskolo moswrebis mkveTri daqveiTeba.

problemuri an araadeqvaturi qceva - zogjer, gansakuTrebiT, patara bavSvebSi, SeiniSneba 
uCveulo mousvenroba/agzneba, SiSi, TamaSisa da mecadineobisadmi interesis dakargva, 
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araadeqvaturi qcevebi, romlebic ganpirobebulia imiT, rac bavSvma dainaxa an ganicada, 
magaliTad, Zaladoba an seqsualuri xasia is qmedebebi.

damTrgunveli grZnobebi da gancdebi - danaSaulis  da SiSis grZnobebi, usamarTlobis 
gancda; zogierTi bavSvi fiqrobs, rom maT ar daimsaxures mozrdilTa siyvaruli, rom 
isini arasasurvelni arian. zogi bavSvi SurisZiebis gegmebs awyobs, zogi ki Zaladobas 
imeorebs sxvebTan mimarTebaSi. 

bavSvebi, romlebic ojaxSi Zaladobis Semswreebi arian, igive simptomebs avlenen, rasac 
Zaladobis msxverpli bavSvebi

moZalade mSoblebis qceviTi gamovlinebebi

momxdarSi dazaralebulis dadanaSauleba;

samedicino daxmarebisTvis, xSirad - mxolod gareSe pirTa iniciativiT;

bavSvobaSi.
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Tavi 6

bavSvze Zaladobis sxvadasxva formis fizikuri niSnebi

6.1. fizikuri  Zaladoba 

fizikuri Zaladobaa nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac „aRmzrdelobiTi“ mizniT.

arsebiTi kiTxva, romelic sakuTar Tavs unda davusvaT, aris Semdegi: SeiZleboda Tu ara, 
rom es travma bavSvs SemTxveviT gasCenoda, uneblieT mosvloda? iseTma aSkara fizikurma 
niSnebma, rogoricaa sisxlCaqcevebi, damwvrobis kvali, SeSupebebi, kopebi, nakawrebi, 
Wrilobebi, Calurjebebi da kanis sxva dazianebebi, motexilobebi, naWrilobevebi 
sxvadasxva xarisxis SexorcebebiT - unda SegvaSfoTos da vecadoT, gavarkvioT, Tu ra 
moxda. mniSvnelovania gavacnobieroT, Seesabameba Tu ara bavSvis ganmartebebi dazianebebis 
Sinaarss; sxva sityvebiT rom vTqvaT, aris Tu ara monaTxrobi sando da asaxavs Tu ara 
realur movlenebs.

Zaladobaze, SesaZloa, miuTiTebdes mocemuli an warsulSi arsebuli dazianebebi. 
aucilebelia am eWvebis gafantva an dadastureba.  arsebobs simptomTa da niSanTa 
CamonaTvali, magram es aris saeWvo maxasiaTeblebis CamonaTvali, romlebic, SesaZloa, 
bavSvis mimarT Zaladobaze miuTiTebdes.

Cvilis sxeulze arsebuli Wrilobebi da sisxlCaqcevebi  Zaladobis seriozul formaze 
miuTiTebs. aseT dros maRalia Sinagani dazianebebis albaToba da amitom aucilebelia 
Sesabamisi gamokvlevebis Catareba.

fizikuri Zaladobis identificirebisas, gansakuTrebiT mniSvnelovania anamnezSi arsebuli 
saeWvo niSnebis gaanalizeba, magaliTad: 

tkenia);

dalurjebebi, nawiburebi, nakawrebi);

ar mogeridoT damatebiTi SekiTxvebis dasma. magaliTad, Tu ori Tvis bavSvs Tavi aqvs 
gatexili, iqneb es sxva ramem gamoiwvia da ara sawolSi kotrialma. 

Zaladobis Sedegad ganviTarebuli fizikuri dazianeba SeiZleba iyos sxvadasxvagvari - 
msubuqi nakawri Tu Calurjeba, motexili Zvlebi, tvinis Seryeva, Sinagani organoebis 
(Tirkmlebis, RviZlis, filtvebis, naRvlis buStis da sxva) dazianeba. Zaladobam SeiZleba 
sikvdilic ki gamoiwvios. 
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araadeqvaturi qcevebi, romlebic ganpirobebulia imiT, rac bavSvma dainaxa an ganicada, 
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bavSvobaSi.
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bavSvze Zaladobis yvelaze xSiri da advilad amosacnobi gamovlinebaa kanis dazianeba. 
Zaladobagancdili bavSvebis 90%-s mxolod zedapiruli dazianebebi aReniSnebaT: 

bavSvze Zaladobis da/an daavadebis gamosavlenad mniSvnelovania samedicino dawesebulebis 
droulad CarTva. 

6.1.1. sisxlCaqcevebi

araZaladobriv sisxlCaqcevebs pirdapiri kavSiri aqvs 5 wlamde bavSvis ganviTarebis 
donesTan. umoZrao  Cvilebis sxeulze arsebuli  sisxlCaqcevebi Zalian iSvaTadaa 
gamowveuli araZaladobrivi mizezebiT.  amitomac  amgvari SemTxvevebi safuZvlianad unda 
iqnes gamokvleuli. biWebs da gogonebs sisxlCaqcevebis arsebobis Tanabari albaToba aqvT. 
sxeulis garkveuli nawilebis dazianeba Zalzed iSviTadaa gamowveuli SemTxveviTobebiT 
(waqceviT da sxva):

     cevebi: majebze, barZayebze, dundulebze, muxlebze, genitaliebze.

mniSvnelovania dazianebebis bavSvis asakTan, ganviTarebis donesTan da istoriasTan 
mimarTebaSi ganxilva.   SemTxveviTi dazianebebi ZiriTadad Tavs iCenen sxeulis wina da 
Zvlovan adgilebSi. yuradReba miaqcieT specifikur dazianebebs, rogoricaa dartymis, 
cemis kvali (qamriT, wkepliT, maTraxiT, joxiT), romelic ZiriTadad rbil qsovilebze 
gvxvdeba.

mniSvnelovania sisxlCaqcevebis xandazmulobis dadgena, Tumca kvlevebma aCvena, rom 
SeuiaraRebeli TvaliT SeuZlebelia sisxlCaqcevis xandazmulobis zustad gansazRvra. 
sizuste damkvirveblis mixedviT varirebs, rogorc dazianebis uSualo naxvisas, agreTve 
fotosuraTebis daTvalierebis dros.

sisxlCaqcevebis SemTxvevaSi aucilebelia ojaxis istoriis codna  hematologiur 
daavadebebTan mimarTebaSi, xolo diferencirebuli diagnozi unda gatardes qvemoT 
CamoTvlis daavadebebTan da mdgomareobebTan. fizikuri Zaladobis dasadgenad da/an sxva 
daavadebebis gamovlenisTvis eqimis CarTva aucilebelia. 
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medikamentebiT;

zogierTi tradicia SesaZloa Zaladobac iyos;

mSoblebma, SesaZloa, Tqvan, rom bavSvs advilad uCndeba “Calurjebebi“, rasac, TavisTavad,  
gansakuTrebuli Rirebuleba ar gaaCnia. roca bavSvi da mSobeli sisxlCaqcevas 
araadekvaturad xsnis, saWiroa misi Semowmeba koagulopaTiur daavadebebze (sisxlis 
Sededebis darRveva). aseve gasaTvliswinebelia, rom koagulopaTiuri  daavadebebi ar 
gamoricxaven sxeulis ganzrax dazianebebs da piriqiT.

6.1.2. nakbenebi

nakbeni  yovelTvis  cxovelis, bavSvis Tu zrdasrulis  mier   miyenebuli  dazianebaa.  
mniSvnelovania nakbenTa Taviseburebebis codna. 

cxovelebi: Sinaur ZaRlebs oTxi gamokveTili eSvi aqvT. isini sigrZiT sakbeC kbilebs 
mniSvnelovnad aRematebian. amitomac ZaRlis nakbeni ZiriTadad eSvebis mier gamowveul 
mrgval an samkuTxa naCxvletebs warmoadgens. amas garda,  kbilebis mier Semowerili forma 
V-s mogvagonebs.

adamianebi: adamianebs ufro mrgvlovani TaRebi aqvT, laTinuri -s msgavsi. 
eSvebic naklebad gamokveTilia da Sesabamisad, nakbenze Tanabrad Cans eSvebisa da sakbeCi 
kbilebis kvali.

bavSvisa da zrdasrulis nakbenebi: bavSvisa da zrdasruli adamianis nakbenebs Soris ar 
aris didi da advilad SesamCnevi gansxvavebebi. amitom xSirad maTi garCeva SeuZlebelic 
kia. mTavari gansxvaveba zomaa.

6.1.3. motexilobebi

bavSvisaTvis Zvlis gatexva did Zalisxmevas saWiroebs. nebismieri motexilobis SemTxveva 
saguldagulod unda iqnes Seswavlili. ZaladobiT gamowveuli motexiloba xSirad 
farulia, gansakuTrebiT xSiria neknebis dazianeba.

rac ufro mcirewlovania bavSvi, miT metia imis albaToba, rom is Zaladobis msxverplia. 
SemTxveviTi motexilobebis 85% xuT welze zemoT bavSvebSi gvxvdeba, ZaladobiT 
gamowveuli motexilobebis 80%-s ki 18 Tvis asakamde bavSvebSi vawydebiT. oTx Tvemde 
asakis bavSvebi, romlebsac motexiloba aReniSnebaT, gansakuTrebiT didi albaTobiT arian 
Zaladobis msxverplni.
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beWis Zvlis motexiloba: beWis spiraluri motexilobebi ar aris xSiri da metwilad 
ZaladobasTanaa mWidrod dakavSirebuli. mxris Zvlis nebismieri motexiloba, mxris 
sartylis garda,  bavSvze ganxorcielebul Zaladobaze eWvis safuZvelia.

mravlobiTi motexilobebi  ufro metad Zaladobis msxverplebSi gvxvdeba. 

neknebi: Tu bavSvs ar aqvs Zvlis daavadeba an ar aqvs gadatanili travma (magaliTad,  
avtosagzao SemTxveva), maSin, didi albaTobiT, gatexili neknebi gadatanil Zaladobaze 
miuTiTeben, gansakuTrebiT, patara bavSvebis SemTxvevaSi, is  yvelaze xSirad njRrevasTanaa 
dakavSirebuli.

barZayis motexiloba, rogoric ar unda iyos is; gansakuTrebiT yuradsaRebia barZayis 
motexiloba bavSvebSi, romlebic damoukideblad ar gadaadgildebian. mas Semdeg, rac bavSvs 
siaruli SeuZlia, man sirbilis dros dacemiT SeiZleba miiRos spiraluri motexiloba. 
metad gavrcelebulia barZayis Zvlis ganivi motexilobebi, romelic  rogorc SemTxveviTi, 
ise  Zaladobrivi gziT miRebuli travmebis dros viTardeba.

xerxemlis dazianebebi: gansakuTrebiT kisris, gulmkerdis  an  welis  midamoSi. aucilebelia 
mTliani xerxemlis suraTis  naxva. mas xSirad axlavs Tavis dazianeba. dazianebebi kisris 
areSi  bavSvis Zlieri SenjRrevis Sedegad Cndeba.

Zvlis Tavis (metafizis) motexiloba:   es SedarebiT iSviaTi motexilobaa. axalSobil bavSvebSi 
is SeiZleba dakavSirebuli iyos dabadebis dros miRebul travmasTan, fizioTerapiasTan 
an deformorebuli terfebis  “kastigTan“, SedarebiT mozrdil bavSvebSi ki is didi 
albaTobiT Zaladobaze miuTiTebs. 

Tavis qalas motexiloba: rogorc nebismieri sxva motexiloba, esec moiTxovs   Zalas. 
Txemis  Zvlis xazovani  dazianeba yvelaze xSiria. is  SeiZleba iyos rogorc SemTxveviTi, 
ise  ara SemTxveviTi  motexiloba.

xSirad, mxolod bavSvis sruli gamokvlevis Semdeg dgindeba Zvlebis motexilobis faqtebi. 
Zvlebis Sezrdis stadiebis mixedviT SeiZleba ganisazRvros, Tu rodis miiRo bavSvma 
travma. Sexorcebis sxvadasxva stadiaze arsebuli motexilobebi bavSvze Zaladobis erT-
erTi niSania.

mniSvnelovania  yuradRebiT Seswavla da masSi 
arsebuli iseTi faqtorebis gaTvaliswineba,  rogoricaa: 

yovelives? ra gavlena iqonia aman bavSvze? Tu daeca, saidan da ra zedapirze?

da  policiis CarTviT?
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gamokvlevebi, romlebic tardeba Zaladobis, daavadebis an sxva mdgomareobebis 
diferencirebisTvis:

warmoadgens. mxolod rentgenografiulma kvlevam, SesaZloa ar asaxos   realuri
suraTi, Sesabamisad xSir SemTxvevebSi saWiroa rentgenografiisaa da skanirebis
kombinireba;

bavSvebSi - rekomendirebulia ConCxis sruli gamokvleva.

yovel Cvils, miuxedavad imisa, aReniSneba Tu ara mas nevrologiuri simptomebi.
gaxsovdeT, kompiuteruli tomografiiT ar gamoCndeba Tavis qalis motexiloba.

6.1.4. muclis Rrus (intra-abdominaluri)  dazianebebi

muclis Rrus (intra-abdominaluri) dazianebebi sakmaod iSviaTia. yvelaze xSirad is sam 
wlamde bavSvebSi gvxvdeba. intra-abdominalur dazianebebs sikvdilis maRali maCvenebeli 
aqvs, gansakuTrebiT maSin, roca diagnozi dagvianebiTaa dasmuli.   rogorc irkveva,  RviZli 
yvelaze xSirad dazianebadi organoa.  Tumca nebismieri sxva organoc SeiZleba daziandes, 
gavrcelebulia muclis Rrus organoebidan wvrili nawlavis dazianeba. gansakuTrebiT 
xSiria iseT bavSvebSi, romlebzec Zaladobdnen, an romlebic raime ubedur SemTxvevaSi 
moyvnen (avtosagzao SemTxveva, dacema).  intra-abdominaluri dazianebebis  niSnebia:

tkivili, sefsisi;

aReniSneba garegani sisxlCaqcevebi;

gamokvlevebi, romlebic unda Catardes

eqimis mier gasinjva - daTvaliereba,
laboratoriuli gamokvleva

    sisxlis, Sardis analizi da sxva kvlevebi);

    kompiuteruli tomografia - gansakuTrebiT zustia muclis Rrus dazianebebis 
    aRmoCenisaTvis; 

    SesaZloa ultrasonografiis gamoyeneba; 

    gulmkerdis rentgeni dazianeb

    muclisa da gulmkerdis rentgeni (horizontaluri da vertikaluri) siTxisa da 
airebis donis gansazRvrisaTvis;

aris SemTxvevebi, rodesac, miuxedavad dazianebis arsebobisa, rentgenis suraTze 
dazianebuli kerebi ar Cans.
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6.1. 5. siTburi dazianebebi

damwvrobebi da nafufqebi sakmaod gavrcelebuli dazianebebia. maTi umravlesoba ganzrax 
araa miyenebuli da gamowveulia mSoblis uyuradRebobiT, xandaxan ugulebelyofiTac ki. 
SedarebiT iSviaTia ZaladobiT gamowveuli damwvrobebi. gansakuTrebiT mZime SemTxvevebSi,  
srulfasovani reabilitaciisTvis aucilebelia rekonstruqciuli qirurgiis gamoyeneba. 
SemTxveviTi damwvrobebi da dafufqvebi metwilad skolamdeli asakis bavSvebSi gvxvdeba.

dafufqvebi:  siTburi dazianebebis 70% cxeli siTxeebiTa gamowveuli. riskis jgufSi 
gansakuTrebiT patara bavSvebi arian, - isini xSirad miiltvian cxeli siTxiT savse 
WurWlisaken, rac zogjer kargad ar sruldeba. bavSvi SeiZleba daifufqos onkanis 
mduRare wyliTac. 

damwvrobebi: damwvroba SeiZleba gamoiwvios Sexebam gamaTbobelTan, cecxlTan, 
nakverCxalTan, uTosTan, asanTTan, sigaretTan, sanTelTan an nebismieri sxva cxeli 
zedapiris mqone saganTan. SesaZloa mzis damwvrobac.

siTburi dazianebebis suraTi

Zaladobisa da siTburi dazianebis dakavSireba xSirad sakmaod rTulia. swored amitom 
bevri SemTxveva Seutyobinebeli rCeba, gansakuTrebiT maSin, roca bavSvs sxva tipis 
dazianebebi ar aReniSneba. am problemis martivi gadaWris da mzamzareuli gza ar arsebobs. 
gadamwyveti faqtori eqimis gamocdilebaa. 

ZaladobiT miyenebul damwvrobaze SeiZleba miuTiTebdes:

diferenc reba daavadebasa da Zaladobas Soris

gamoiwvios damwvrobis msgavsi gaRizianeba;

ara SemTxveviTi dazianebi, rogorc wesi, gvxvdeba:

    terfebsa da mtevnebze;

    fexebsa da dundulebze;

    saxeze.

niSnebi, romlebic Zaladobriv qmedebebze miuTiTeben: 

sazRvrebiT;
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6.1.6 sxva araSemTxveviTi dazianebebi

fizikuri Zaladobisas vawydebiT Semdeg dazianebebsac:

gamoyenebiT gamowveuli dazianebebi;

mSobelTa monayolze. rogorc wesi, SemTxveviT daxrCobebi gvxvdeba 8 - dan 24 Tvem- 
       de asakis bavSvebSi. ufros bavSvebSi es SeiZleba miuTiTebdes Zaladobaze an epilef- 
     siaze (mozrdil bavSvebSi).

6.2. bavSvze seqsualuri Zaladoba 

xSirad seqsualuri Zaladoba sxva tipis ZaladobebTanaa dakavSirebuli. seqsualur 
ZaladobasTan gamklavebaSi TanamSromloba umniSvnelovanesia. am tipis Zaladobis 
arsebobisas aucilebelia samedicino eqspertis da/an eqimis adreuli CarTva. 

seqsualuri Zaladoba bavSvze sxvadasxva gziT SeiZleba gamovlindes: momxdari zogjer 
gasaubrebis dros SeiZleba amotivtivdes, zogjer eqimis mier gasinjvis dros. moZalades 
bavSvTan specifikuri urTierToba aqvs - is SeiZleba eferebodes da emuqrebodes. amitomac 
bavSvis mier Zaladobis gamoaSkaraveba iSviaTia, gansakuTrebiT urTierTobis adreul 
etapze. seqsualuri Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia istoriis, bavSvis qcevisa da 
fizikuri niSnebis  erTmaneTTan dakavSireba.

6.2.1. niSnebi da simptomebi romlebic bavSvze seqsualuri Zaladobis eWvs badebs:

a). vaginaluri sisxldena – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:

travma:

naadrevi momwifebuloba.

iSviaTi anatomiuri anomalia – hemangioma

b). reqtaluri sisxldena  – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:
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naxeTqebi, romelTa mizezi SeiZleba iyos Zlieri yabzoba, nawlavis anTebiTi 
daavadeba an Zaladoba; 

yabzoba, nawlavis anTebiTi daavadeba;

infeqciuri diarea;

polipi (iSviaTia).

g). vulvovaginiti  – savaraudo mizezi SeiZleba 
iyos:

gadametebuli masturbacia (sajaro, xelisSemSleli) rogorc wesi, masturbacia
sxeuls ar azianebs.

     basTan iyos dakavSirebuli. bavSvi gadamisamarTebuli unda iqnas sasamarTlo-same- 
     dicino SefasebisTvis.

d). enurezi :

SesaZloa fizikur mizezebTan dakavSireba, Tumca, rogorc wesi,  fsiqologiuri/
qceviTi faqtorebiTaa gamowveuli. diferencialuri diagnozis dasmisas seqsualuri
Zaladoba gaTvaliswinebuli unda iyos.

      mebs. romlebic, SesaZloa, seqsualuri ZaladobiT iyos gamowveuli.

e). qceviTi gamovlinebebi:

dasaxiCreba, momatebuli agresia, seqsualuri qceva, fsiqomotoruli darRvevebi.

CamorCena, SfoTva, gazrdili mijaWvuloba). Tu bavSvis Secvlili qcevis ukan aSka-
      ra mizezi ar dgas, sakiTxi safuZvlianad unda iyos Seswavlili.

v). garkveuli diagnostikuri  gamovlinebebi:

daavadebis da Zaladobis diferencireba

rogorc nebismieri sxva SemTxvevaSi, mniSvnelovania istoriis gaTvaliswineba. yuradReba 
miaqcieT Semdeg faqtorebs:
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aucilebelia samarTaldamcavi sistemis CarTva, rasac aucileblad mohyveba bavSvis
gamokiTxva/dakiTxva;

mxolod arsebiTi detalebi unda iqnes dazustebuli;

ilaparakos. ar dasvaT pirdapiri an Camagonebeli kiTxvebi da sityvasityviT CaiwereT
rogorc kiTxvebi, agreTve pasuxebic. yvelaferi, rasac bavSvi ityvis, SesaZloa,
gamoyenebul iqnas, rogorc samxili sasamarTloSi. miRebuli informacia SesaZloa
arasando gaxdes  miRebuli iseTi SekiTxviT, romelic Tavad Seicavs pasuxs an
miRebulia pirdapiri kiTxvebis dasmiT.

rodis unda Semowmdes bavSvis genitaliebi da anusi

situaciebSi is aucilebeli proceduracaa (magaliTad,  SardsawveTi gzis
infeqciis, enkoprezis, abdominaluri tkivilis, meqanikuri dazianebis dros).

sertificirebulma specialistma Caataros (sasurvelia gamocdileba seqsualur
Zaladobis sakiTxebSi), mniSvnelovania kolposkopia

 da kvlevis Sedegebis fotodokumentireba.
mniSvnelovania sqesobrivi gziT gadamdebi infeqciebis testireba - STI testi.

gamokvlevis meTodologia

rodesac arsebobs eWvi Zaladobaze, gamokvlevas atarebs Sesabamisi sertificirebuli 
specialisti. savaldebuloa, gamokvlevis dawyebamde bavSvisa da mSoblisagan/meurvisgan 
Tanxmobis miReba. gamokvlevis Catarebis meTodologia Semdegia:

taluri kvleva. saqalwule apkis kvleva sxva teqnikebis gamoyenebiT xdeba: magaliTad,
folis kaTeteris gamoyenebiT da sxva.

nimuSis asaRebad (sasamarTlo eqspertiza da sqesobrivad gadamdebi daavadebebis
testireba) gamoiyeneba sarke (mwvave dazianebebis arsebobis SemTxvevaSi proqtoskopi
naklebad diskomfortulia);

gafarToeba, SesaZloa, seqsualur Zaladobaze miuTiTebdes, Tumca, diagnozis
dasmis erTaderTi safuZveli ver iqneba.

mniSvnelovania bavSvis stomatologiuri daTvaliereba. yuradReba unda gamaxvildes 
kbilebis arqonaze, travmirebuli kbilebis arsebobaze, agreTve, piris RruSi rbili 
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qsovilebis dazianebaze. wina kbilebis arqona SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze 
oraluri sqesobrivi aqtis formiT. 

enisqveSa areSi sisxldena, SesaZloa, qveda ybis motexilobis Sedegi iyos. sisxlCaqcevebi 
rbil da magar sasaze SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze oraluri sqesobrivi 
aqtis formiT. 

mtkicebulebis Segroveba

mtkicebulebis Segro ebis sakiTxebSi kargad unda iyos gacnobierebuli yvela 
speci liasti, romelic bavSvze Zaladobis sakiTxebs exeba, maT Soris socialuri 
muSaki, miuxedavad imisa, mtkicebulebis Segroveba misi pirdapiri movaleba aris Tu ara.

iyos  Semgrovebeli, pacienti, TariRi, xelmowera da sxva informacia.

(gadamtani, laboratoriis mkvlevari).

SemTxvevidan 24 saaTis ganmavlobaSi;

pirdapiri mtkicebulebiTi mniSvnelobis nimuSebi: 

ucxo sxeuli an sxva organuli nivTierebis narCenebi;
laqa;
sisxli da Sardi narkotikze, alkoholze da sxva nivTierebebi;
anogenitaluri nacxi  spermisa da dnm-s Sesaswavlad.
gaurecxavi tansacmeli, TeTreuli, nebismieri sagani, romelsac, SesaZloa,
SemTxvevasTan kavSiri hqondes;

drois limiti mtkicebulebis mosapoveblad

seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi, yovelTvis aucilebelia sasamarTlo samedicino 
eqspertizis Catareba, Tumca, SedarebiT iSviaTia SemTxvevebi, rodesac msxverplis 
sasamarTlo-samedicino gamokvleva SemTxvevidan ramdenime saaTSi xdeba (dagvianebuli 
gamovlena, gawelili procedurebi da sxva). amitom, kargia, rodesac samedicino gamokvlevas 

adgili spermatozoidi sperma

vagina

anusi

piris Rru

tansacmeli/sawolis
TeTreuli

6 dRe

3 dRe

12–14 saaTi 
garecxvamde

12–18 saaTi

3 saaTi

–
garecxvamde
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atareben kargad momzadebuli specialistebi da arsebobs Sesabamisi teqnikuri garemo. 

seqsualuri ZaladobiT gamowveuli daavadebebis prevencia da marTva

daniSvna  da profilaqtikuri antibiotikebis gamowera sqesobrivi gziT gadamdebi
daavadebebis aRmoCenis SemTxvevaSi;.

gacdena, ugulebelyofa, problemuri urTierToba, ganviTarebaSi CamorCena,
infeqciebi, imunizacia, narkotikebisa da alkoholis Warbi moxmareba);

mSobelTan/mzrunvelTan da bavSvTan erTad. rCevisTvis mimarTeT virusologs da
ganaxorcieleT Sesabamisi gamokvleva da marTva.

6.3. emociuri Zaladoba

socialuri muSakisTvis yvelaze rTuli, albaT, emociuri Zaladobis aRmoCenaa.  
mniSvnelovania fsiqologebis CarTva. emociur Zaladobas xSirad fsiqologiur 
Zaladobasac uwodeben. 

emociuri Zaladoba erT-erTi yvelaze meti zianis momtani  formaa da mas TiTqmis 
yovelTvis  Tan axlavs Zaladobis sxva formebic. is Tavis TavSi moicavs ganuwyvetliv 
kritikas, yvelafris bavSvisTvis dabralebas, damcirebas, daSinebas, dacinvas, izolirebas. 
emociuri Zaladoba ufro metad zogad, gangrZobiT damokidebulebas Seexeba, vidre 
konkretul SemTxvevas.  emociuri Zaladoba mniSvnelovan zians ayenebs bavSvis mentalur 
da fizikur janmrTelobas, aferxebs mis ganviTarebas.

emociuri Zaladobis gamomwvevi mizezi SeiZleba iyos:

Zaladoba ojaxSi.

depresia, sxva fsiqikuri Tu fizikuri problemebi.

simptomebi da niSnebi, romlebic, SesaZloa (magram araa aucilebeli),  miuTiTebdnen emociur 
Zaladobaze:

1. Cvilebi:
kvebasTan dakavSirebuli problemebi, tirili, cudi Zili,  Seferxeba ganviTarebaSi.
advilad gaRizianebadoba, apaTiuroba.
SesaZloa, daaxasiaTon, rogorc “rTuli bavSvi“, “TiTqos Cemi araa“, “ar vuyvarvar“,
“ganebivrebulia“, “msunagia“ da ase Semdeg.

2. skolamdeli bavSvebi: qanqarisebri moZraoba, Tavis dartyma kedelze, iatakze, cudi
xasiaTi, agresiuloba. qcevis tipi apaTiuridan zeaqtiurobamde; Seferxeba
ganviTarebaSi, gansakuTrebiT lingvistur da socialur aspeqtebSi.

3. skolis moswavleebi: Sardis Seukavebloba, sirTuleebi adamianebTan urTerTobaSi,
cudi niSnebi, gacdenebi skolaSi, antisocialuri qceva. SiSi, usiyvarulobisa da
martoobis gancdebi.
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qsovilebis dazianebaze. wina kbilebis arqona SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze 
oraluri sqesobrivi aqtis formiT. 

enisqveSa areSi sisxldena, SesaZloa, qveda ybis motexilobis Sedegi iyos. sisxlCaqcevebi 
rbil da magar sasaze SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze oraluri sqesobrivi 
aqtis formiT. 

mtkicebulebis Segroveba

mtkicebulebis Segro ebis sakiTxebSi kargad unda iyos gacnobierebuli yvela 
speci liasti, romelic bavSvze Zaladobis sakiTxebs exeba, maT Soris socialuri 
muSaki, miuxedavad imisa, mtkicebulebis Segroveba misi pirdapiri movaleba aris Tu ara.

iyos  Semgrovebeli, pacienti, TariRi, xelmowera da sxva informacia.

(gadamtani, laboratoriis mkvlevari).

SemTxvevidan 24 saaTis ganmavlobaSi;

pirdapiri mtkicebulebiTi mniSvnelobis nimuSebi: 

ucxo sxeuli an sxva organuli nivTierebis narCenebi;
laqa;
sisxli da Sardi narkotikze, alkoholze da sxva nivTierebebi;
anogenitaluri nacxi  spermisa da dnm-s Sesaswavlad.
gaurecxavi tansacmeli, TeTreuli, nebismieri sagani, romelsac, SesaZloa,
SemTxvevasTan kavSiri hqondes;

drois limiti mtkicebulebis mosapoveblad

seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi, yovelTvis aucilebelia sasamarTlo samedicino 
eqspertizis Catareba, Tumca, SedarebiT iSviaTia SemTxvevebi, rodesac msxverplis 
sasamarTlo-samedicino gamokvleva SemTxvevidan ramdenime saaTSi xdeba (dagvianebuli 
gamovlena, gawelili procedurebi da sxva). amitom, kargia, rodesac samedicino gamokvlevas 

adgili spermatozoidi sperma

vagina

anusi

piris Rru

tansacmeli/sawolis
TeTreuli

6 dRe

3 dRe

12–14 saaTi 
garecxvamde

12–18 saaTi

3 saaTi

–
garecxvamde
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4. mozardebi: depresia, sxeulis dazianeba, narkotikebisa Tu alkoholis Warbi
moxmareba, kvebiTi darRvevebi, dabali TviTSefaseba, agresiuloba da asocialuri
qceva;

damatebiTi niSnebi fizikuri gamokvlevisas

alersianoba, apaTiuroba da ase Semdeg.

destruqciuloba, zedmetad megobruloba da ase Semdeg.

emociuri Zaladobis sami mniSvnelovani faqtori

kvlevam aCvena, rom arsebobs emociuri Zaladobis ganmapirobebeli sami faqtori, romelTac  
saTanado yuradReba unda mieqces:

azartuli TamaSebi, alkoholisa Tu narkotikebis moxmarebasTan da ojaxSi
ZaladobasTan)

TiToeuli maTgani SesaZloa miuTiTebdes emociur Zaladobaze da saWiroebs Seswavlas.

emociuri Zaladobisa da ugulebelyofis kategoriebi

simwvave

emociuri Zaladobis simZimis Sefasebisas mniSvnelovnia mTeli rigi faqtorebis 
gaTvaliswineba, maT Sorisaa bavSvis asaki, Zaladobis xangrZlivoba, sixSire da bavSvis 
fsiqikuri adekvaturoba. gaiTvaliswineT, rom bavSvis didi asaki SeiZleba miuTiTebdes 
mxolod gvian aRmoCenaze da ara Zaladobrivi urTierTobis gvian dawyebaze.

emociuri Zaladobis SemTxvevaSi:

1. yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi, TiToeuli done yuradsaRebia;

2. gansazRvreT Zaladobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia
gaiareT;

3. mimarTeT bavSvTa dacvis samsaxurebs da gauziareT Tqvens xelT arsebuli informa-
cia.
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6.4. ugulebelyofa

nebismieri adamianis, profesionalis, romelsac bavSvTan Sexeba aqvs, pasuxismgeblobaa 
ugulebelyofis Tu sxva arasaTanado mopyrobis aRmoCena da Sesabamisi reagireba. 
socialur muSakis roli Seucvleli da mniSvnelovania bavSvis ugulebelyofis gamovlenasa 
da saTanado daxmarebis aRmoCenaSi.

6.4.1. ugulebelyofis formebi:

1. bavSvis fizikuri saWiroebebis ugulebelyofa (kveba, higiena, Cacma);

2. bavSvis samedicino saWiroebebis ugulebelyofa;

3. bavSvis sasicocxlo pirobebis ugulebelyofa (uyuradRebod datoveba, usafrTxoebis 
ugulebelyofa);

4. bavSvis inteleqtualuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad: bavSvi ver iRebs
saTanado ganaTlebas);

5. bavSvis socialuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad, bavSvs ar eZleva
TanatolebTan urTierTobis saSualeba).

rogorc wesi, ugulebelyofa qronikulia, Tumca is SeiZleba epizoduric iyos. amgvari 
SemTxvevebi xSiradaa dakavSirebuli  ojaxSi momxdar moulodnel cvlilebebTan Tu 
sirTuleebTan, magaliTad rogoricaa ganSoreba, depresia Tu sxva. mniSvnelovania imis 
gaTvalisiwineba, rom SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi gansakuTrebiT advilad 
SeiZleba gaxdnen ugulebelyofis msxverplni. rogorc wesi, ugulebelyofa siRaribesTanaa 
dakavSirebuli, Tumca mas SeiZleba SeZlebul ojaxebSic wavawydeT. 

6.4.2. ugulebelyofis niSnebi:

1. xSiri travmebi;.

2. acrebisadmi araTanmimdevruli damokidebuleba (argamocxadeba, xSiri dagvianeba da
ase Semdeg);

3. uyuradRebod datovebuli janmrTelobis problemebi;

4. zrunvis nakleboba (magaliTad, amindis Seusabamo Cacmuloba, dasvrili tansacmeli,
suni, daubaneli da sxva).

ugulebelyofili bavSvebi SesaZloa:

iyvnen arajansaR kvebiT reJimSi - maTi dieta iyos nakluli, an daubalansebeli;

iyvnen gadaxurebuli an civebi - SeamowmeT xelebi/fexebi sicivisgan miyenebul
dazianebebze, an, SesaZloa, bavSvebi amindis Sesabamisad ar iyvnen Cacmulebi

iyvnen uyuradRebobisagan fizikurad dazaralebulni - bavSvs Tavs daesxnen, avariaSi
moxvda, moiwamla;

iyvnen ganviTarebaSi Seferxebulni da iyvnen swavlaSi CamorCenilebi;

gamoirCeodnen rTuli an problematuri qceviT.

qronikuli daavadebebis da   bavSvebi gansakuTrebuli 
riskis qveS arian. es riski dakavSirebulia cud sacxovrebel pirobebTan, cud 
samedicino pirobebTan, ojaxur garemosTan da sazogadoebis damokidebulebasTan. bavSvis 
aRzrdasa da 
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zrunvasTan dakavSirebul sakiTxebs ver umklavdebian mSoblebi/mzrunvelebi, romelTac 
Tavad aqvT sxvadasxva saxis problemebi:

Zaladoba ojaxSi;

;

narkotikebisa da alkoholis moxmareba;

qronikuli daavadeba;

SemecnebiTi problemebi (disleqsia, diskalkulia);

fsiqikuri problemebi;

umuSevroba da siRaribe;

usaxlkaroba;

axalgazrda, martoxela mSobeli.

6.4.3. ugulebelyofis SemTxvevebis gamovlena

a). istoria

SeafaseT mSoblis codna - darwmundiT, rom mSobels/mzrunvels esmis Tu ras
niSnavs bavSvis janmrTeloba, ganviTareba da  saWiroebebi;.

ojaxuri da socialuri garemo – daadgineT, ra tipis resursebi (fuladi Tu sxva)
aqvs mSobels/mzrunvels da ra raodenobiT xmardeba bavSvs. SeafaseT mSoblebis
pirovnuli, socialuri, finansuri resursebi, janmrTeloba, mxardamWerTa qseli
(formaluri da araformaluri) da maTi xelmisawvdomoba bavSvisTvis: fizikurad
da emociurad;

bavSvisadmi damokidebuleba - ganixileT  arsebuli urTierTobebi,  yuradReba
miaqcieT ojaxis wevrebisa da bavSvis urTierTobas, iyo Tu ara bavSvi dagegmili/
sasurveli, ojaxis wevrebis damokidebulebas ojaxis sxva bavSvebTan, aris Tu ara
bavSvi sasurveli sqesis. xom ar aris bavSvi ugulebelyofis riskis qveS (qronikuli
daavadeba, SezRuduli SesaZleblobebi)?

b). bavSvis janmrTeloba - SeiswavleT bavSvis janmrTeloba, ganviTarebis done, qceva, 
janmrTelobis Zveli problemebi, ubeduri SemTxvevebi da ase Semdeg.

mSoblis problematika - narkomoxmareba, azartuli TamaSebi da sxva;

ganixileT, aqvs  Tu ara mSobels/mzrunvels unari, motivacia da SesaZlebloba
daakmayofilos bavSvis saWiroebebi.

g). gamokvleva

Sexvedris ganmavlobaSi daakvirdiT bavSvisa da mSoblis/mzrunvelis urTierTobas;

mSobeli/mzrunveli:

iCens Tu ara yuradRebas bavSvisadmi? rogor akontrolebs?
rogori urTierToba aqvs bavSvTan?
aris Tu ara fokusirebuli bavSvze da icis bavSvis saWiroebebi?
Tavisi interesebi ufro mniSvnelovania misTvis, vidre bavSvis?

bavSvi:
daakvirdiT, rogori damokidebuleba aqvs bavSvs didebTan, da-ZmasTan. daakvirdiT



43

bavSvis qcevas;

daakvirdiT bavSvis ganviTarebis dones (lingvisturi, socialuri, motoruli) da
fizikur kondiciebs (WuWyiani frCxilebi, gamonayari, mouvleli kani da ase Semdeg);

daakvirdiT anemiis (rkinis deficiti) niSnebs - mag. fermkrTali kani;

daakvirdiT, Seesabameba Tu ara garemo bavSvis saWiroebebs

d). Semdgomi nabijebi

yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi;

gansazRvreT mdgomareobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia 
gaiareT;

SeimuSaveT intervenciis gegma.

6.5. gamogonili da Cagonebuli daavadebebi

(miunhauzenis sindromi)

miunhauzenis sindromi Zaladobis formaa da ara daavadeba.  es sindromi ar gamoricxavs 
sxva tipis Zaladobis arsebobas. miunhauzenis sindromis gamomwvevi mizezi, rogorc wesi, 
mSobeli an mzrunvelia, romelsac aqvs fsiqikuri problemebi da eZebs daavadebas sxva 
adamianSi. ZiriTadad, es sxva adamiani bavSvia. 

xSirad mSoblis an mzrunvelis mizani yuradRebis mipyrobaa. miunhauzenis sindromi 
SeiZleba sxvadasxvagvarad gamovlindes da mZime Sedegebamde mivides, rogoricaa bavSvis 
ganzrax mowamvla, daxrCoba da sxva.

6.5.1. gamovlineba

warmoSoba);

wyvets xvelebas);

substancia - metadoni, marili).

Tqven winaSe SeiZleba miunhauzenis sindromi iyos, roca:
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ZiriTadad, miunhauzenis sindromze eWvi pediatrs ebadeba. miunhauzenis sindromis 
gamovlena socialur muSakebsac SeuZliaT. swored amitomaa bavSvisa da ojaxis istoriis 
detaluri Seswavla mniSvnelovani. am formis Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia 
monayolis qronologiurad dalageba da Segrovebuli informaciis detaluri analizi.

6.5.2. reagireba 

specialistTa rolebi:

unda ga analizon xelT arsebuli informacia mSoblebis Sesaxeb da 
Seecadon, rom pirvel adgilze bavSvis usafrTxoeba daayenon da ara 
mSoblebisadmi piradi damokidebuleba;

Cagonebuli daavadebebis gamovlenaSi - aris Tu ara esa Tu is janmrTelobis
problema, Tu mogonili an gamowveulia sxva qmedebebiT;

Sesafaseblad;

gamogonil-Cagonebul daavadebebze reagirebis mTavari principia bavSvis usafrTxoebis 
uzrunvelyofa:

qmedebiT bavSvi, SesaZloa, safrTxis qveS aRmoCndes. yvela faqtori gaiTvaliswineT
da mxolod amis Semdeg ganixileT Seqmnili situacia mSoblebTan. gaxsovdeT, bavSvis
usafrTxoeba mTavaria;

sindromis dadasturebas, Tu fiqrobT, rom bavSvis sicocxles da keTildReobas
safrTxe emuqreba;

iyos eWviT, rom bavSvis keTildReoba safrTxeSia da ara imiT, rom miunhauzenis
sindromi dadasturda;

arsebobas.
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Tavi 7. 

bavSvze seqsualuri Zaladobis ZiriTadi sakiTxebi

7.1. ra aris seqsualuri Zaladoba bavSvze? 

bavSvis gamoyeneba seqsualuri moTxovnilebebis dasakmayofileblad da/an gamorCenis 
mizniT, rac moicavs: seqsualuri metyvelebiT Tu SeniSvnebiT devnas, seqsualur garyvnas, 
erotiul alerss, bavSvisTvis pornografiuli suraTebis gadaRebas, seqsualuri Sinaarsis 
filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis daTvalierebis nebarTvas an xelSewyobas,  
gaupatiurebas an gaupatiurebis mcdelobas, sasqeso organoebis demonstrirebas, Ria 
saubrebs seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis gaRviZebis mizniT, sisxlis 
aRrevas (incesti), sxeuliT vaWrobis iZulebas da sxva.

bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba qmedebaTa farTo speqtrs moicavs. seqsualuri 
Zaladobis SemTxvevaSi mniSvneloba ara aqvs imas, bavSvis TanxmobiT moxda es Tu ara. 
mozrdils, jer erTi, iolad SeuZlia bavSvze zegavlenis moxdena, da meore, bavSvs ar 
SeuZlia am qmedebaTa mniSvnelobis gageba, maTi Sefaseba. garda amisa, moZalade Tavisi 
miznis misaRwevad xSirad mimarTavs muqaras an SantaJs. bavSvisTvis yvelaze mZime 
fsiqologiuri travmaa. 

seqsualuri Zaladoba SeiZleba moxdes ojaxs gareT an ojaxSi.  Zaladobis msxverpli 
SeiZleba gaxdes nebismieri asakis bavSvi, rogorc gogona, aseve biWi. xSir SemTxvevebSi  
ojaxs gareT seqsualuri Zaladoba gaupatiurebis saxiT xdeba, fizikuri TavdasxmiTa 
da muqariT. amgvari Zaladobis msxverpli umetesad mozardebi arian. ojaxSi seqsualur 
Zaladobas qronikuli xasiaTi aqvs, zogjer wlebis manZilze grZeldeba, bavSvis CaTreva 
am qmedebebSi TandaTanobiT xdeba, msxverpli ufro mcire asakisaa, vidre ojaxs gareT 
Zaladobis SemTxvevaSi. 

7.2.  mcdari warmodgenebi da faqtebi bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

mcdari warmodgenebi: bavSvebi tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba seqsualuri 
Zaladoba.

faqtebi: bavSvebi iSviaTad tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba Zaladoba. 
ufro piriqiT, maT SeiZleba Seamciron Zaladobis buneba da xarisxi, radgan eSiniaT 
moZaladisa da agreTve SiSoben, rom maT ver gaugeben an daadanaSauleben. 

mcdari warmodgenebi:  bavSvebi TviTon arian macduneblebi mozrdilisa da bavSvis 
seqsualur urTierTobebSi.

faqtebi: bavSvebs, iseve rogorc yvela sxva cocxal arsebas, axasiaTebT seqsualuri 
gancdebi, magram maT jer ar aqvT codna da gamocdileba imisaTvis, rom TanatolTa wris 
gareT seqsualuri gamocdilebis inicireba moaxdinon. mozrdil adamianebs aqvT aseTi 
codna da gamocdileba. isini acnobiereben, rom seqsualuri qmedebebiT eqspluatacias 
uweven da zians ayeneben bavSvs.

mcdari warmodgenebi:  bavSvis mimarT seqsualur Zaladobas umeteswilad bavSvisTvis 
ucxo, ucnobi adamianebi axorcieleben.

faqtebi:  xSir SemTxvevaSi (SemTxvevaTa 75-90%) bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
axorcieleben adamianebi, romlebsac bavSvebi kargad icnoben da romlebsac endobian. 
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safrTxe emuqreba;

iyos eWviT, rom bavSvis keTildReoba safrTxeSia da ara imiT, rom miunhauzenis
sindromi dadasturda;

arsebobas.
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mcdari warmodgenebi:   seqsualuri Zaladoba mxolod erTxel xdeba.

faqtebi:  xSirad bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba xangrZlivad mimdinare procesia, 
romlis drosac moZalade sargeblobs bavSvTan damyarebuli axlo urTierTobiT, bavSvis 
ndobiT. xSirad uSualod seqsualur qmedebebSi bavSvis CarTvas win uswrebs seqsualuri 
elferis xangrZlivi “mosamzadebeli” periodi.

mcdari warmodgenebi:  seqsualuri Zaladoba iwyeba pubertatul (mozardobis) asakSi.
 seqsualuri Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes, roca bavSvi jer kidev Cvilobis 

asakSia. skolamdeli asakis bavSvebi iTvlebian maRali riskis jgufad. yvelaze xSirad 
Zaladobas ganicdian 6-dan 11 wlamde asakis bavSvebi.

mcdari warmodgenebi:  bavSvs azianebs mxolod sqesobrivi aqti.

faqtebi: bavSvisTvis matravmirebelia seqsualuri Zaladobis nebismieri forma. seqsualuri 
ZaladobiT miyenebuli ziani emociuri bunebisaa da momdinareobs imedgacruebis, Ralatis, 
izolaciis, sircxvilis, SfoTvis da bavSvobis dakargvis gancdebidan, romlebsac bavSvi 
grZnobs da mas mozrdil cxovrebaSic gahyveba.

7.3. bavSvis bunebrivi da problemuri seqsualuri qcevebi

aucilebelia, calke ganvixiloT bavSvebis seqsualuri TamaSebis mniSvneloba SesaZlo 
seqsualuri Zaladobis SefasebiT. rodesac patara bavSvebi seqsualurad iqcevian, zogjer 
Znelia ganvasxvavoT bunebrivi da jansaRi qceva iseTi qcevisagan, romelic saxifaTo 
signals warmoadgens da bavSvis mier gancdili qaosis Sesaxeb gvamcnobs. amitom bavSvebTan 
momuSave profesionalebs unda SeeZloT  erTmaneTisgan ganasxvavon bavSvis bunebrivi da 
problemuri seqsualuri qcevebi. 

bunebrivi da jansaRi seqsualuri qceva - es aris gamokvlevaze, informaciis Segrovebaze 
mimarTuli qceva. esaa qceva, roca bavSvebi ikvleven erTmaneTis sxeulebs, aTvaliereben, 
exebian (magaliTad, eqimobanas TamaSisas), an ikvleven, ecnobian sqesis rolebsa da qcevebs 
(mag., saxlobanas TamaSisas). 

7.3.1. bunebrivi da jansaRi seqsualuri qcevis niSnebi:

ganviTarebis donis mqone bavSvebi.

atareben erTad (isini SeiZleba iyvnen megobrebi, Zmebi, debi), erTad TamaSoben
sxvadasxva TamaSebs da axorcieleben sxvadasxva gamokvlevebs, maT Soris sqesisac;

ara erTaderTi variantia. amasTan, SezRudulia droSi.

sircxvilsa da Sewuxebas.

seqsualur qmedebebs wyveten. es imitom xdeba, rom bunebrivi, jansaRi seqsualuri
qcevisas travmis gaTamaSeba ar xdeba.

axsnas, ras da ratom akeTebda (mag., “eqimobanas” vTamaSobT”).
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7.3.2. seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis qceviTi niSnebi

zogadad, seqsualuri Zaladoba uSualod arRvevs “sxeulis sazRvrebs”. amitom misi 
Sedegebi „sxeulis qcevaSi“ Cans. zogierTi bavSvi sakuTar sxeuls gansakuTrebulad malavs 
da nebismier kontaqts gaurbis. zogi piriqiT, sakuTari sxeulis demonstrirebas Riad 
cdilobs da yvelas „sTavazobs“ sakuTar sxeuls, sxeulis normalur sazRvrebs kargavs, 
fizikuri siaxlovisa da distanciis socialurad miRebuli normebis aTviseba ar SeuZlia. 
bavSvebi da mozardebi seqsualur Zaladobaze reaqcias sxvadasxva asakSi sxvadasxvagvarad 
avlenen.

bavSvebi 3 wlamde:  SiSebi, grZnobebis qaosi, Zilis darRveva, madis dakargva, ucxo 
adamianebis mimarT SiSi, seqsualuri TamaSebi.

skolamdelebi:  SfoTva, grZnobebis qaosi, braleuloba, sircxvili, zizRi, umweoba, 
sakuTari ”gafuWebulobis” gancda; qcevis darRvevebi - regresi, agresia, masturbacia, 
gaucxoeba, seqsualuri TamaSebi.

umcrosi saskolo asakis bavSvebi: ufrosebis mimarT winaaRmdegobrivi grZnobebi, 
ojaxuri rolebis gansazRvris sirTuleebi, SiSi, sircxvilis, zizRis grZnobebi, sakuTari 
”gafuWebulobis” SegrZneba, samyaros mimarT undobloba; qcevaSi SeiniSneba ganmartoeba, 
agresia, dumili an moulodneli alaparakeba, Zilis darRveva, ”binZuri sxeulis” SegrZneba, 
seqsualuri qcevebi sxva bavSvebTan. 

mozardebi: depresiuli mdgomareoba, danakargis gancda; qcevaSi - izolacia, sxva bavSvebiT 
manipulireba seqsualuri siamovnebis miRebis mizniT, winaaRmdegobrivi qceva.

bavSvis  qcevebi,  romelebic, SesaZloa, Zaladobaze miuTiTebdnen

mozardis sarisko qcevebi
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mcdari warmodgenebi:   seqsualuri Zaladoba mxolod erTxel xdeba.
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7.3.3. ras ganicdis seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi?

bavSvs mozrdilis fizikur upiratesobasTan gamklaveba, ZaladobisTvis winaaRmdegobis 
gaweva da movlenaTa SeCereba ar SeuZlia, radgan Zalaufleba moZaladis xelSia. xSirad 
bavSvi maSinac ar ewinaaRmdegeba moZalades, roca saamisod saWiro pirobebi arsebobs 
(magaliTad, sxva adamianebis siaxlove, gaqcevis saSualeba).

es xSirad momdinareobs e.w. ”kargi aRzrdisgan” - bavSvebs aswavlian, rom  ufrosebs, 
gansakuTrebiT pativsacem, avtoritetis mqone adamianebs (maswavlebeli, biZia da sxva) 
”yvelaferi daujeron”.

bavSvi Tavs idanaSaulebs momxdaris gamo da mkacri sasjelis SiSiT, iZulebulia  dadumdes. 
bavSvSi danaSaulis grZnobis gamowvevas xSirad moZalade Tavad cdilobs. is Caagonebs 
bavSvs, rom momxdaris Tanamonawilea. gogonas, magaliTad, SeiZleba uTxran, rom man 
TviTon “gamoiwvia” mTeli es situacia, xolo momxdari - “Cveni patara saidumloa” da a. S. 
situacia gansakuTrebiT dramatulia, roca moZalade aris mama, romelic bavSvs imis 
warmodgeniT aSinebs, Tu ra SeiZleba moxdes, “es rom dedam gaigos”.

danaSaulis Zlieri grZnoba SeiZleba gamoiwvios kontaqtis dros gancdilma siamovnebam. 
bavSvi, romelsac ar aqvs codna fiziologiis ZiriTadi principebis Sesaxeb, ver acnobierebs, 
rom mgrZnobiare zonebis gaRizianebaze sxeulis reaqcia ZiriTadad avtomaturia, da is 
Tavs momxdaris gamo mTavar damnaSaved miiCnevs. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi, maT Soris yvelaze patarebic, sinamdvileSi 
ver xvdebian, ra xdeba realurad, rcxveniaT amis Sesaxeb moyola. TandaTan, roca bavSvi 
izrdeba, is naTlad acnobierebs, - rac mis mimarT xorcieldeboda - danaSaulia. amasTan, 
is xvdeba: moZaladis ”mxilebam” SeiZleba mTel ojaxs Seuqmnas safrTxe da sruliad 
gauTvaliswinebeli Sedegebi gamoiwvios. 

aris sxva mizezebic, rac bavSvs morCilebas da simarTlis damalvas aiZulebs,  magaliTad, 
SiSi, rom ar daujereben da TviTon mas dasjian. zogjer bavSvi fiqrobs, rom garemomcvelebma 
isedac yvelaferi ician. xSirad bavSvi icavs moZalades, eSinia, rom mas daapatimreben, 
gansakuTrebiT maSin, rodesac moZalade bavSvis axlobeli adamiania. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi sxvdasxva etapebs gadian:

xelSia;

situacias;

magram misi ar sjeraT; xSirad aRiareba SemTxveviT xdeba: an moZalade midis da
bavSvi Tavs usafrTxod grZnobs, an iniciatorebad bavSvis megobris mSoblebi
gvevlinebian;

uaryofs Tavisive naTqvams.

seqsualuri Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi! gaiTvaliswineT: 
yvelaferi, rasac bavSvi momxdarTan dakavSirebiT ganicdis da gamoxatavs, - misi sulisa 
da sxeulis normaluri reaqciaa gansakuTrebulad mZime fsiqologiuri travmis pasuxad. 
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aRsaniSnavia, rom seqsualuri sakiTxebisadmi bavSvebis interesi araerTmniSvnelovani 
movlenaa da gansakuTrebuli sifrTxile unda gamoviCinoT rogorc amgvari qcevis 
Sefasebisas, ise bavSvTan am sakiTxze saubrisas. seqsualuri Zaladobis msxverpl bavSvTagan 
yvelas rodi axasiaTebs yvela mocemuli niSani; zogierTi bavSvi qcevis mxolod erTi an 
ramdenime tipis demonstrirebas axdens. erTi calke aRebuli niSani ar aris sakmarisi 
imisaTvis, rom gavakeToT daskvna seqsualuri Zaladobis Sesaxeb.

7.4. bavSvze moZalade mozrdilis qceva

pirebi, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur danaSauls sCadian, sazogadoebis yvela 
fenaSi arseboben. isini SeiZleba aRmoCndnen  saqmianobis nebismier sferoSi da nebismier 
qveyanaSi. isini SeiZleba iyvnen hetero - da homoseqsualebi, da miuxedavad imisa, rom maTi 
umetesoba mamakacia, arian aseve qalebic, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
sCadian.

marTalia, aseT adamianebs, Cveulebriv, „pedofilebs“ uwodeben, es mTlad swori araa: 
termini „pedofili“ exeba adamians, romelic seqsualur ltolvas ganicdis sqesobrivad 
moumwifebeli bavSvis mimarT.  Tumca, bevri pedofili ar axorcielebs Tavisi fantaziebis 
realizebas bavSvTan seqsualur urTierTobebSi. aucilebeli araa, rom adamiani, romelic 
seqsualur Zaladobas anxorcielebs bavSvze,  pedofili iyos. SesaZlebelia, mas bavSvTan 
seqsi mxolod imitom aqvs, rom amis SesaZlebloba arsebobs. amitom, bavSvTan seqsualur 
urTierTobaSi myofi adamianis asaRwerad ufro zusti da Sesatyvisi iqneba termini: 
„bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni piri“.

bavSvTan seqsualuri kontaqtis damyarebas cdiloben pedofilebi, anu seqsualuri 
gadaxrebis mqone pirebi. moZaladeTa Soris arian axalgazrdebi, romlebsac ar SeswevT 
srulyofili seqsualuri kontaqtis unari. arian moxucebic, izolirebuli, martoxela 
adamianebi, romlebsac normaluri sqesobrivi aqtivobisTvis pirobebi ar aqvT. arian 
asocialuri pirovnebebic, romlebsac zrdasrul adamianebTan maTTvis damakmayofilebeli 
urTierTobebis damyareba ar SeuZliaT. moZaladeTa Soris is adamianebic arian, romlebic 
bavSvobaSi TviTon iyvnen seqsualuri Zaladobis msxverpli.

moZalade SeiZleba iyos (Tumca, aucilebeli araa) adamiani, romelic mTlianad an 
nawilobriv Seesabameba Semdeg kriteriumebs:

ZaladobasTan iyos dakavSirebuli;

bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni pirebi SeiZleba or jgufad daiyos: 
„SemTxveviTi“/situaciuri (situational) da „preferenciuli“/upiratesobis mimcemi 
(preferential). „SemTxveviT“ pirebs bavSvebis mimarT Camoyalibebuli seqsualuri interesi ar 
gaaCniaT. isini bavSvebTan seqsualur urTierTobebSi imitom Sedian, rom amis SesaZlebloba 
eZlevaT. aseTi adamianebi bavSvebze imitom Zaladoben, rom  xvdebian situaciaSi, rodesac 
bavSvi maTTvis advilad xelmisawvdomia. 
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7.3.3. ras ganicdis seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi?
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„preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirebs ukve Camoyalibebuli damokidebuleba aqvT 
seqsualur urTierTobebSi bavSvebisTvis upiratesobis miniWebis TvalsazrisiT. isini arc 
ise mravalricxovanni arian, rogorc „SemTxveviTebi“, magram potenciurad bavSvebis ufro 
meti raodenobisTvis SeuZliaT zianis motana, radgan es  maT survils da ganzraxvas 
warmoadgens. aseT „preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirTa Soris SeiZleba gamoiyos 
sami ZiriTadi qceviTi jgufi:

(Seducers) bavSvis misazidad iyeneben mijaWvulobis gamoxatvas,
yuradRebas an saCuqrebs. ZaladobisTvis samzadisSi, xSirad isini bevr dros
axarjaven  TavianT msxverplze „zrunvas“. maT SeiZleba gamoiyenon muqara, SantaJi
da fizikuri Zaladoba, raTa Tavidan aicilon gamJRavneba, mxileba;

(Introverted) pirebi aseve bavSvebs aniWeben upiratesobas, magram
isini moklebulni arian „macdunebelTa“ unars, garkveuli urTierTdamokidebuleba
Camoayalibon bavSvebTan. maT minimumamde dahyavT msxverplebTan verbaluri
kontaqti da seqsualuri urTierTobebis damyarebas ucnob an Zalian patara
bavSvebTan cdiloben;

(sadistic
offenders), romlebsac seqsualurad ainteresebT bavSvebi, magram, amave dros,
seqsualur siamovnebas iReben  msxverplisTvis tkivilis miyenebiT. moZaladeTa
swored am tipisTvis aris damaxasiaTebeli Zalis gamoyeneba bavSvis dauflebis
mizniT, agreTve msxverplis gataceba da mkvlelobac ki.

moZalade xSirad sxvaTagan arafriT gamoirCeva. xSirad moZalade iseTi adamiania, romelic 
garemomcvelTa wreSi kargi reputaciiT sargeblobs da araviTar eWvs ar iwvevs. moZalade 
SeiZleba iyos qalic da mamakacic, bavSvic da mozrdilic.

umetesad moZalade bavSvisTvis kargad nacnobi  adamiania, romelsac is endoba. 

moZalade, rogorc wesi, bavSvs seqsualur qmedebebSi Tanamonawileobisaken ubiZgebs 
saCuqrebis daxmarebiT, gansakuTrebiT alersiani da yuradRebiani qceviT. Semdeg 
is motyuebis, daSinebis, SantaJis, mosyidvis gziT bavSvisgan maTi “gansakuTrebuli 
urTierTobis” saidumlod Senaxvas moiTxovs.

7.5. aramoZalade mSobeli da masTan urTierToba

bevr aramoZalade mSobels Zalian uWirs daijeros, rom Zaladoba marTlac moxda. es 
SeiZleba iyos gamowveuli Zaladobis mZime Sedegebis SiSiT. aramoZalade mSobelTa mxolod 
mcire nawili axerxebs racionalizmis SenarCunebas, roca saqme bavSvze Zaladobas exeba. 
rogorc wesi, aramoZalade mSobeli SeiZleba ganicdides qvemoT CamoTvlili reaqciebidan 
ramodenimes an yvelas erTad:

Soki -  xSirad SokSi vardeba mSobeli, radgan mas ver warmoudgenia, rom es SeemTxva mis 
Svils, mis ojaxs. mas ebadeba bunebrivi eWvi da kiTxva: aris Tu ara es sinamdvile?

aramoZalade mSobelTan saubrisas, aucilebelia maT vuTxraT, rom es sinamdvilea da rom 
pirvelebi ar arian, visac msgavsi ram gadaxdaT Tavs. aucilebelia, mSobeli davarwmunoT, 
rom am mdgomareobis daZleva SesaZelebelia.

uaryofa - uaryofa bunebrivi da mosalodneli reaqciaa. rogorc aRvniSneT, aravis unda 



51

daijeros, rom msgavsi ram moxda mis ojaxSi da misi Svilebis mimarT. profesionalebis 
movaleobaa, rom aramoZalade mSobeli gaamxnevos da moamzados realobis dasanaxad, urCios, 
ar moityuos Tavi da Tvali gausworos realobas. arsebobs sami ram, rac aramoZalade 
mSobelma SeiZleba uaryos: 

uaryos, rom Zaladobas hqonda adgili; Seamciros Zaladobis simwvave;

uaryos, rom dasaxelebuli moZalade aris damnaSave, Tu es adamiani misTvis Zalian 
axlo da sayvareli adamiania. 

sircxvili - bevr aramoZalade mSobels rcxvenia, rom amgvari Zaladoba moxda mis ojaxSi, 
misi Svilis mimarT. ar undaT, rom informacia gavides saxlis gareT, radgan adardebT, 
Tu ras ityvian sxvebi. aseT SemTxvevaSi, jgufuri muSaoba sasurveli da efeqturia. 

brazi - aramoZalade mSobeli SeiZleba gabrazdes sakuTar Tavze da Tavi 
daidanaSaul s momxdarSi, radgan man ver moaxerxa bavSvis dacva da mis gverdiT yofna. 
samwuxarod, zog SemTxvevaSi, mSobeli sibrazes gamoxatavs bavSvis mimarT, radgan 
bavSvma daarRvia ojaxis idilia da gamoiwvia yvelasTvis mtkivneuli da uecari 
cvlileba. saukeTeso SemTxvevaSi, aramoZalade mSobeli sibrazes gamoxatavs moZaladis 
mimarT.  profesionalebis movaleobaa, aramoZalade mSobels aswavlos da daarwmunos, rom 
momxdarSi damnaSave marto moZaladea da sibrazis reaqciac unda mimarTuli iyos 
moZaladis mimarT. 

tkivili - aramoZalade mSobeli ganicdis tkivils, radgan mis Svils stkiva da ganicdis 
Ralats, Tu moZalade misTvis axlo adamiania da Tu mas endoboda. aucilebelia, 
aramoZalade mSobelTan urTierTobis dros, gamoviCinoT naklebi kritikuloba da ufro 
meti TanagrZnoba. 

dabneuloba - bunebrivi reaqciaa, radgan aramoZalade mSobels uwevs sxvadasxva azris 
mosmena: moZaladis da gamomZieblis an socialuri muSakis  versiebi. romeli versia 
daijeros man? Tu moZalade misi meuRlea da aTi weli erTad cxovroben, daujeros 
meuRles Tu sistemas, romelsac naklebad endoba? am etapze aucilebelia profesionalebis 
Careva da mSoblis rekomendireba, daujeros socialur muSaks/gamomZiebels, radgan misi 
meuRle aRmoCnda moZalade da saWiroa momxdari SemTxvevis moZaladisgan damoukideblad 
dafiqreba da gaanalizeba. 

daucvelobis gancda - uecrad aramoZalade mSobeli xdeba ususuri sakuTar ojaxSi; 
ojaxis cxovrebaSi ucxo sistema erTveba, mSobeli  kontrols da Zalauflebas kargavs. 
yovelive es iwvevs daucvelobis gancdas. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, aramoZalade 
mSobels gavacnoT momxdarTan dakavSirebiT CarTuli sistemebi da movuyveT maT Sesaxeb 
(vin muSaobs, ra evalebaT, ras emsaxurebian. a.S.).

danaSaulis grZnoba - mSobeli idanaSaulebs sakuTar Tavs momxdarSi. is Tavs damnaSaved 
Tvlis, rom ver moaxerxa bavSvis saTanado movla da dacva. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, 
avuxnaT aramoZalade mSobels, rom misi brali araferia da daarwmunoT, rom is kargi 
mSobelia. mSobelma SeiZleba giTxraT, rom xvdeba Tavis udanaSaulobas, magram sadRac, 
gulSi mainc adanaSaulebs Tavs; es bunebrivia, am azrTan Segueba dros saWiroebs.

depresia - aramoZalade mSobeli ganicdis did travmas da dards, roca mis Svilze 
ganxorcielda msgavsi Zaladoba da roca ojaxi uecrad Tvalwin ingreva. zog SemTxvevaSi, 
mSobeli vardeba depresiaSi da ver axerxebs yoveldRiuri saqmianobis gagrZelebas. 
magaliTad, ver axerxebs loginidan adgomas, saWmlis momzadebas, samsaxurSi wasvlas, 
bavSvze zrunvas da ase Semdeg. Tu amgvari saqcieli gagrZeldeba eqvs Tveze didxans, 
aucilebelia mSoblis CarTva TerapiaSi da misTvis profesiuli daxmarebis gaweva. 
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„preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirebs ukve Camoyalibebuli damokidebuleba aqvT 
seqsualur urTierTobebSi bavSvebisTvis upiratesobis miniWebis TvalsazrisiT. isini arc 
ise mravalricxovanni arian, rogorc „SemTxveviTebi“, magram potenciurad bavSvebis ufro 
meti raodenobisTvis SeuZliaT zianis motana, radgan es  maT survils da ganzraxvas 
warmoadgens. aseT „preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirTa Soris SeiZleba gamoiyos 
sami ZiriTadi qceviTi jgufi:

(Seducers) bavSvis misazidad iyeneben mijaWvulobis gamoxatvas,
yuradRebas an saCuqrebs. ZaladobisTvis samzadisSi, xSirad isini bevr dros
axarjaven  TavianT msxverplze „zrunvas“. maT SeiZleba gamoiyenon muqara, SantaJi
da fizikuri Zaladoba, raTa Tavidan aicilon gamJRavneba, mxileba;

(Introverted) pirebi aseve bavSvebs aniWeben upiratesobas, magram
isini moklebulni arian „macdunebelTa“ unars, garkveuli urTierTdamokidebuleba
Camoayalibon bavSvebTan. maT minimumamde dahyavT msxverplebTan verbaluri
kontaqti da seqsualuri urTierTobebis damyarebas ucnob an Zalian patara
bavSvebTan cdiloben;

(sadistic
offenders), romlebsac seqsualurad ainteresebT bavSvebi, magram, amave dros,
seqsualur siamovnebas iReben  msxverplisTvis tkivilis miyenebiT. moZaladeTa
swored am tipisTvis aris damaxasiaTebeli Zalis gamoyeneba bavSvis dauflebis
mizniT, agreTve msxverplis gataceba da mkvlelobac ki.

moZalade xSirad sxvaTagan arafriT gamoirCeva. xSirad moZalade iseTi adamiania, romelic 
garemomcvelTa wreSi kargi reputaciiT sargeblobs da araviTar eWvs ar iwvevs. moZalade 
SeiZleba iyos qalic da mamakacic, bavSvic da mozrdilic.

umetesad moZalade bavSvisTvis kargad nacnobi  adamiania, romelsac is endoba. 

moZalade, rogorc wesi, bavSvs seqsualur qmedebebSi Tanamonawileobisaken ubiZgebs 
saCuqrebis daxmarebiT, gansakuTrebiT alersiani da yuradRebiani qceviT. Semdeg 
is motyuebis, daSinebis, SantaJis, mosyidvis gziT bavSvisgan maTi “gansakuTrebuli 
urTierTobis” saidumlod Senaxvas moiTxovs.

7.5. aramoZalade mSobeli da masTan urTierToba

bevr aramoZalade mSobels Zalian uWirs daijeros, rom Zaladoba marTlac moxda. es 
SeiZleba iyos gamowveuli Zaladobis mZime Sedegebis SiSiT. aramoZalade mSobelTa mxolod 
mcire nawili axerxebs racionalizmis SenarCunebas, roca saqme bavSvze Zaladobas exeba. 
rogorc wesi, aramoZalade mSobeli SeiZleba ganicdides qvemoT CamoTvlili reaqciebidan 
ramodenimes an yvelas erTad:

Soki -  xSirad SokSi vardeba mSobeli, radgan mas ver warmoudgenia, rom es SeemTxva mis 
Svils, mis ojaxs. mas ebadeba bunebrivi eWvi da kiTxva: aris Tu ara es sinamdvile?

aramoZalade mSobelTan saubrisas, aucilebelia maT vuTxraT, rom es sinamdvilea da rom 
pirvelebi ar arian, visac msgavsi ram gadaxdaT Tavs. aucilebelia, mSobeli davarwmunoT, 
rom am mdgomareobis daZleva SesaZelebelia.

uaryofa - uaryofa bunebrivi da mosalodneli reaqciaa. rogorc aRvniSneT, aravis unda 
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili

gadawyvetilebis gaanalizeba, dadebiTi da uaryofiTi mxaarebis gamoyofa da
mSobelTan erTad gadawyvetilebis Sefaseba. Tqven SegiZliaT SesTavazoT sxvadasxva
saSualebebi sakiTxis gadawyvetis da saSualeba misceT mSobels TviTon gaakeTos
arCevani.

ara moZalade meuRles? gaagrZelebs Tu ara samsaxurSi siaruls? gadaiyvans Tu ara
bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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Tavi 8.

bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena

bavSvze  Zaladobis gamovlenis  sami ZiriTadi nabiji arsebobs:

1. informaciis Segroveba  da Sejereba;

2. miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

3. gadawyvetilebis  miReba.

8.1 informaciis Segroveba da Sejereba 

bavSvTa dacvis  kargi praqtikosi iyenebs am procesebs nebismieri bavSvis mimarT, romelic 
raime problemebis gamo xvdeba socialur muSakTan:

- visganac SesaZlebelia;

da dakvirvebis Sedegad  gamovlenili niSnebis Sesaxeb:

Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi:

konfidencialurobis dacviT, moiZieT informacia bavSvTan momuSave sxva
profesionalebisgan.

8.2  miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

arsebuli monacemebis  interpretacia unda gamomdinareobdes:

Zaladobis an ugulebelyofis daSvebis SesaZleblobas.

Semdegi kiTxvebi mopovebuli informaciis interpretaciaSi dagexmarebaT:

istoria

mimarTva

daTvaliereba
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili

gadawyvetilebis gaanalizeba, dadebiTi da uaryofiTi mxaarebis gamoyofa da
mSobelTan erTad gadawyvetilebis Sefaseba. Tqven SegiZliaT SesTavazoT sxvadasxva
saSualebebi sakiTxis gadawyvetis da saSualeba misceT mSobels TviTon gaakeTos
arCevani.

ara moZalade meuRles? gaagrZelebs Tu ara samsaxurSi siaruls? gadaiyvans Tu ara
bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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mobiluri (mag., mcire asakis, romelic ar dadis, xoxavs; aqvs 
)?

bavSvi

ojaxi

Segrovebuli informacia  ganixileT gamocdil kolegebTan, romlebic kompetenturni 
arian  bavSvze Zaladobis sakiTxebSi da kargad ician, Tu ra nabijebi unda gadaidgas 
bavSvis dasacavad.

cxrili: bavSvis ZiriTadi saWiroebebi

fizikuri

bazisuri saWiroebebi sicocxlisa da 
normaluri ganviTarebisTvis

fsiqologiuri

Sinagan komfortTan da pirovnul zrdasTan 
dakavSirebuli saWiroebebi

socialuri

gansazRvruli kulturis an sazogadoebis 
farglebSi, sxva adamianebTan harmoniuli 
Tanaarsebobis saWiroeba
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8.3 gadawyvetilebis miReba

socialur muSaks, romelic bavSvTan muSaobs, unda hqondes kompetencia, raTa  imsjelos, 
aris Tu ara bavSvi Zaladobis msxverpli. gadawyvetilebis miReba aris metad  rTuli da 
Zlierma emociebma SeiZleba gavlena moaxdinos profesiuli gadawyvetilebis miRebaze - 
Zalian rTulia  dauSva, rom,  SesaZlebelia,  mSobeli an mzrunveli ganzrax  ayenebs bavSvs 
zians. am emociebma ar unda iqonion gavlena gadawyvetilebis miRebaze. 

bavSvze Zaladobaze eWvis gaCenis SemTxvevaSi, socialuri muSaki valdebulia, maSinve 
gansazRvros eWvis mizezebi, Seafasos bavSvis mdgomareoba, dazianebis xasiaTi da daiwyos 
SemTxvevis marTva. bavSvze Zaladoba ar aris mdgomareoba, romelic socialurma muSakma 
martom unda daadginos an gamoricxos.

Zaladobis SemTxvevis marTva gulisxmobs, erTi mxriv, dazianebis da simptomebis Sesabamisi 
mkurnalobis uzrunvelyofas (mag. samedicino dawesebulebis CarTva: nevrologi, pediatri, 
fsiqologi, okulisti da sxva). gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas 
samedicino dawesebulebaSi - iZaxebs saswrafo samedicino daxmarebis brigadas.

socialuri muSaki, gadaudebel SemTxvevaSi - rodesac bavSvis usafrTxoebis riskebi 
maRalia, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis gamoyvanis an 
moZaladisagan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/da bavSvTa saTanado 
specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis ganTavsebasa da bavSvis 
mdgomareobaze zedamxedvelobas;

Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT mSobel-
Tan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto usafrTxo 
garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram 
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

xSirad bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena rTulia. es sirTuleebia: 

ar arsebobs dazianebis niSnebi;

Secdomis daSvebis SiSi: veWvobdi, vfiqrobdi da SecdomiT davadanaSaule mSobeli;

ganxorcielebuli Zaladobis mizezebis gamarTleba, - “mSobels gamiznulad ar
miuyenebia  ziani bavSvisTvis”;

bavSvis dacvis procesze gavlenis dakargvis SiSi da eWvi, rom es bavSvs sikeTes ar
moutans.

stresi;

piradi usafrTxoeba;

bavSvis mSoblebis ukmayofilebis SiSi;

es sirTuleebi daZlevadia. ufro metic, isini daZleuli unda iqnas, radgan yvela 
specialistis valia bavSvis usafrTxoebaze da keTildReobaze zrunva. 
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mobiluri (mag., mcire asakis, romelic ar dadis, xoxavs; aqvs 
)?

bavSvi

ojaxi

Segrovebuli informacia  ganixileT gamocdil kolegebTan, romlebic kompetenturni 
arian  bavSvze Zaladobis sakiTxebSi da kargad ician, Tu ra nabijebi unda gadaidgas 
bavSvis dasacavad.

cxrili: bavSvis ZiriTadi saWiroebebi

fizikuri

bazisuri saWiroebebi sicocxlisa da 
normaluri ganviTarebisTvis

fsiqologiuri

Sinagan komfortTan da pirovnul zrdasTan 
dakavSirebuli saWiroebebi

socialuri

gansazRvruli kulturis an sazogadoebis 
farglebSi, sxva adamianebTan harmoniuli 
Tanaarsebobis saWiroeba
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Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 
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drosac socialuri muSaki iRebs informacias bavSvis pirovnebis, misi ojaxis, megobrebis, 
interesebis Sesaxeb. yvelafer amas igebT ise, rom bavSvs arafers  ekiTxeba travmis 
Sesaxeb. es aseve aCvenebs bavSvs, rom Tqven interesdebiT misiT, rogorc pirovnebiT da 
ara mxolod rogorc Zaladobis msxverpliT. amgvari interesi daexmareba bavSvs, rom 
socialuri muSakis mimarT ndoba gauCndes. 

SekiTxvebis  formebi

arsebobs SekiTxvebis Semdegi formebi:

Ria mimarTvebi - Ria mimarTvebze, bavSvebi, Cveulebriv, erT an orze meti sityviT reagireben. 
amgvari mimarTvebi bavSvs Tavisufali Txrobis saSualebas aZlevs.  arsebobs ori metad 
mniSvnelovani sityva, romelic nebismierma gamomkiTxvelma xSirad unda gamoiyenos: 
„miTxari...“,  momiyevi...“.  am sityvebis meSveobiT  bavSvs saubrisTvis, TxrobisTvis  
viwvevT.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebi - dasawyisSi, Ria mimarTvebis pasuxad,  bavSvma  
Tavisufali TxrobiT SeiZleba informaciis garkveuli nawili gadmosces. xSirad es ar 
iqneba sruli, amitomac Sesavsebad gamoiyeneba Semdegi mimarTvebi:

„ufro meti momiyevi/miTxari...“

„Semdeg ra moxda.“

„ganagrZe“.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebis gamoyeneba SeiZleba maSin, rodesac Tavisufali 
Txrobisas bavSvi axsenebs vinmes/raimes. magaliTad, „momiyevi, ra moxda, rodesac Sen 
savarZelSi ijeqi“ (Tu bavSvma ukve axsena, rom is savarZelSi ijda), an „Sen Tqvi,  rom is 
fexze Segexo... momiyevi ufro meti amis Sesaxeb“. 

pirdapiri SekiTxvebi - am kategorias miekuTvneba SekiTxvebi, romlebic iwyeba kiTxviTi 
saxelebiT:

1. ra

2. vin

3. sad

4. rodis

5. rogor

6. ratom

daxuruli SekiTxvebi - „ki/ara“ - SekiTxvebi, romlebzec bavSvma „ki“ an „ara“ unda upasuxos, 
garkveul riskebTanaa dakavSirebuli. jer erTi, daxuruli SekiTxviT bavSvs informacia 
miewodeba gamomkiTxvelis mier.  magaliTad, „im kacma Tqva rame?“ es SekiTxva warmoSobs 
azrs, rom kacs, SesaZloa, raRac eTqva. 

gasaTvaliswinebelia, rom bavSvebis umetesobas mzaoba aqvs, rom aucileblad pasuxi 
gasces amgvar SekiTxvebze, maSinac ki, roca pasuxi ar ician. amasTan, bevri bavSvi  
midrekilia daTanxmebisken da „ki“ pasuxebis gacemisken. amitom Zalze mniSvnelovania, 
rom daxurul SekiTxvebze dadebiTi pasuxebis  SemTxvevaSi  momdevno SekiTxva Ria 
mimarTvis formiT iyos Camoyalibebuli: „miTxari,  ra Tqva kacma“. 

SekiTxvebi pasuxebis variantebiT - es aris SekiTxvebi, romlebze pasuxis gasacemad bavSvs 
vTavazobT variantebs, romelTagan man pasuxi unda amoirCios. am SemTxvevaSic  mcdari 
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Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 
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pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
mxolod Ria mimarTvebis gamoyenebis Semdeg. winaaRmdeg SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar 
moundes Tqvas,  rom ar icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. bavSvebs 
aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli an bolo varianti.

Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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Sesaxeb, radgan man icodes, rom nebismier momentSi SeuZlia mSobelTan misvla. 
saubris dawyebamde aCveneT oTaxi, sadac misi mSoblebi daelodebian. 

mzad iyaviT imisTvis, rom saubris dasawyisSi bavSvma SeiZleba araferi giTxraT, rac sakmaod 
xSirad xdeba, radgan bavSvs uZneldeba Tavisi „saidumlos gamxela“. aseT SemTxvevaSi, 
uTxariT, rom Tqven iciT, ramdenad Znelia misTvis am Temaze saubari. 

bavSvTan urTierTobisas gaiTvaliswineT Semdegi faqtorebi:

gamarTlebuli araa, bavSvs vkiTxoT Zaladobis Sesaxeb, Tu:

gamocdileba;

informaciis Segrovebisas unda gvaxsovdes, rom bavSvi, SesaZlebelia, Seecados Zaladobis 
faqtis damalvas, raTa daicvas mSobeli (an sxva moZalade) an imis gamo, rom eSinia, mSobelma 
(an sxva moZalade) kvlav ar dasajos fizikurad. detaluri Segroveba gamarTlebulia, Tu:

tipis gansasazRvrad;

Zaladobis Tavidan asacileblad.

Tu bavSvs aReniSneba Zaladobis fizikuri niSnebi, umjobesia, Tu amis Sesaxeb bavSvs Ria 
kiTxviT mimarTavT, magaliTad: „vxedav, rom Sen gaqvs [niSnebi/sisxlCaqcevebi] Sens []-ze“. 
„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“. 

es meTodi mxolod maSin unda iyos gamoyenebuli, roca Zaladobis damadasturebeli myari 
mtkicebulebani arsebobs. Tu es ase ar aris, maSin es mimarTvebi  ganzogadebuli saxiT 
SeiZleba Semdegnairad Camoyalibdes:

1. wuxilis gamoxatva: Senze vwuxvar/vfiqrob, raRac SegemTxva. [ganzogadebuli forma:
Cemi movaleobaa bavSvebze zrunva da me ganvicdi, roca maT raRac emarTebaT].
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pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
mxolod Ria mimarTvebis gamoyenebis Semdeg. winaaRmdeg SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar 
moundes Tqvas,  rom ar icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. bavSvebs 
aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli an bolo varianti.

Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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2. axsna: SegiZlia mendo da momiyve rac moxda. . . [ganzogadebuli forma: me vusmen
bavSvebs/bavSvebs SeuZliaT mendon da momiyvnen, Tu ra SeemTxvaT].

3. bavSvisgan pasuxismgeblobis tvirTis Camoxsna: Tu raime moxda, icode, rom es Seni
brali ar aris. [ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis brali ar aris].

moerideT:

Tavze aRebis mcdelobas;

dasruleba

saubris Semdeg madloba gadauxadeT bavSvs ndobisa da gambedaobisTvis. uTxariT, ris 
gakeTebas apirebT. magaliTad, „me vapireb Sens dedas davelaparako imis Sesaxeb, rac moxda, 
imisTvis, rom erTad movifiqroT, rogor dagicvaT Sen“. 

9.2 mSobelTan urTierToba

sasurvelia, mSobels gavesaubroT bavSvis gareSe. mniSvnelovania, saubari daviwyoT im 
sakiTxebiT, rac ufro metad aRelvebs mSobels _ Civilebi janmrTelobaze da qcevaze. ar 
aris mizanSewonili mSobels vkiTxoT _ “Tqven Svils uaryofiTad axasiaTebT?”; “uyviriT 
mas?”. ukeTesia davsvaT zogadi xasiaTis kiTxvebi: “rogor cdilobT im problemebis 
gadaWras, romelzec vsaubrobdiT?”; “bavSvis saqcielSi ra ufro metad gaRelvebT?” da 
a.S. aseT dasmul kiTxvebze yovelTvis ufro konkretul da zust pasuxebs miviRebT.

mogvianebiT SeiZleba davsvaT ufro konkretuli kiTxvebi: “ras akeTebT, rodesac bavSvi 
ar gijerebT?”. mSoblebTan saubrisas pirdapir ar unda gavakritikoT maTi saqcieli, raTa 
mSobeli ar ganvawyoT Cvens winaaRmdeg, raTa man uari ar Tqvas CvenTan TanamSromlobaze 
da ojaxi da bavSvi ar darCnen aucilebeli daxmarebis gareSe.

mSobels unda uTxraT, rom Tqven gesmiT misi, rom is cdilobs bavSvis daxmarebas da misi 
problemebis gadaWras da SevTavazoT daxmareba.

dialogi dazianebe Tan dakavSirebiT an sxva saxis, seqsualuris gamosavlenad

9.3 mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis gamosavlenad didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb mozrdilze (mSobeli, 
meurve) dakvirvebas, gansakuTrebiT ojaxSi bavSvze fizikuri Zaladobisas. 

ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:
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monaTxrobis detalebi mudmivad icvleba;

aris (“es - araferi, bavSvia, xan ras miejaxeba da xan -ras!”);

an Zmam, magram miRebuli travma ar Seesabameba bavSvis asakobriv SesaZleblobebs,
mag. bavSvma jer ar icis siaruli;

dakonkreteba, travmis miRebis adgilis da  drois aRniSvna.

sicocxle gamimwara”, “Cems Zmas hgavs, romelmac mTeli cxovreba cixeSi gaatara da
romelic Cveni ojaxisTvis samarcxvino laqaa” da ase Semde;.

jinaze mikeTebs”, ”es rom ar myoloda, ojaxi ar damengreoda”, “muSaoba amis gamo
ver daviwye, Torem iseTi momavali mqonda....” da sxva).
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2. axsna: SegiZlia mendo da momiyve rac moxda. . . [ganzogadebuli forma: me vusmen
bavSvebs/bavSvebs SeuZliaT mendon da momiyvnen, Tu ra SeemTxvaT].

3. bavSvisgan pasuxismgeblobis tvirTis Camoxsna: Tu raime moxda, icode, rom es Seni
brali ar aris. [ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis brali ar aris].

moerideT:

Tavze aRebis mcdelobas;

dasruleba

saubris Semdeg madloba gadauxadeT bavSvs ndobisa da gambedaobisTvis. uTxariT, ris 
gakeTebas apirebT. magaliTad, „me vapireb Sens dedas davelaparako imis Sesaxeb, rac moxda, 
imisTvis, rom erTad movifiqroT, rogor dagicvaT Sen“. 

9.2 mSobelTan urTierToba

sasurvelia, mSobels gavesaubroT bavSvis gareSe. mniSvnelovania, saubari daviwyoT im 
sakiTxebiT, rac ufro metad aRelvebs mSobels _ Civilebi janmrTelobaze da qcevaze. ar 
aris mizanSewonili mSobels vkiTxoT _ “Tqven Svils uaryofiTad axasiaTebT?”; “uyviriT 
mas?”. ukeTesia davsvaT zogadi xasiaTis kiTxvebi: “rogor cdilobT im problemebis 
gadaWras, romelzec vsaubrobdiT?”; “bavSvis saqcielSi ra ufro metad gaRelvebT?” da 
a.S. aseT dasmul kiTxvebze yovelTvis ufro konkretul da zust pasuxebs miviRebT.

mogvianebiT SeiZleba davsvaT ufro konkretuli kiTxvebi: “ras akeTebT, rodesac bavSvi 
ar gijerebT?”. mSoblebTan saubrisas pirdapir ar unda gavakritikoT maTi saqcieli, raTa 
mSobeli ar ganvawyoT Cvens winaaRmdeg, raTa man uari ar Tqvas CvenTan TanamSromlobaze 
da ojaxi da bavSvi ar darCnen aucilebeli daxmarebis gareSe.

mSobels unda uTxraT, rom Tqven gesmiT misi, rom is cdilobs bavSvis daxmarebas da misi 
problemebis gadaWras da SevTavazoT daxmareba.

dialogi dazianebe Tan dakavSirebiT an sxva saxis, seqsualuris gamosavlenad

9.3 mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis gamosavlenad didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb mozrdilze (mSobeli, 
meurve) dakvirvebas, gansakuTrebiT ojaxSi bavSvze fizikuri Zaladobisas. 

ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:



62

Tavi 10

gansakuTrebuli saWiroebis mqone bavSvebi

mniSvnelovani  momentebi:

magram  amis Taobaze kvlevebi da mtkicebulebebi Zalian mcirea;

Setyobinebis raodenoba gacilebiT dabalia, vidre maTze Zaladobis SemTxvevebi;

gamoc isini ver axerxeben, rom  acnobon  vinmes Zaladobis Sesaxeb;

iyos gamowveuli;

xdebian, maT  Soris, seqsualuri Zaladobis;

ar xdeba, radgan arsebuli niSnebi, xSirad bavSvis zogadi mdgomareobis mizezad
iTvleba.

amocnoba

xSir SemTxvevaSi, rTulia Zaladobis  da  SezRuduli SesaZleblobis niSnebis  gamoyofa, 
mag. epilefsiiT  daavadebul bavSvebSi krunCxvis Setevebis momateba SeiZleba gamowveuli 
iyos antikonvulsiuri preparatebis miRebis SeCerebis gamo an  Zaladobis Sedegad miRebuli 
stresiT. kidev ufro rTulia gamogonili da gamowveuli daavadebebis amocnoba.  Tumca 
Zaladobis SemTxvevebis amocnoba da diagnostireba SesaZlebelia, vinaidan Zaladobis 
msxverpli  gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebi avlenen Zaladobis msxverpli 
bavSvisTvis damaxasiTebel igive qceviT da fizikur niSnebs.  es gamovlinebebi moicavs:

miuTiTebdes, iseve, rogorc nebismier sxva bavSvSi;

mizezebiT;

urTierToba

gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebSi,  Zaladobis SemTxvevebis gamovlenisas, 
mniSvnelovania specialists gaaCndes amgvar bavSvebTan urTierTobisTvis specifiuri 
unarebi. magaliTad, komunikaciis unar-Cvevebis sirTulis mqone bavSvTan alternatiuli 
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sakomunikacio unarebis  specialisti aris fasdaudebeli. 

msubuqi da saSualo inteleqtualuri CamorCenilobis mqone bavSvebs  SeuZliaT gaixsenon 
Zaladobis SemTxvevis identificirebisTvis gamosadegi informacia. eqsperimentulma 
kvlevebma aCvena, rom mentaluri asaki optimaluri saxelmZRvanelo orientiria.

daunis sindromis mqone bavSvebs metwilad enasTan, sityvier   gadmocemasTan dakavSirebuli 
problemebi aqvT. maT agreTve siZneleebi aReniSnebaT  verbaluri moklevadiani mexsierebis 
mxriv. xSirad rTulia maTi gagebac, eqspresiuli, gamomxatvelobiTi enis gamo. Tumca 
vizualuri da sivrciTi detalebis gaxseneba maTi SedarebiT Zlieri mxarea.

autisturi speqtris bavSvebs, enasTan da socialur aRqmasTan dakavSirebuli problemebis 
gamo, uWirT momxdaris piradi Tu socialuri aspeqtebis gaxseneba da azris gamoxatva. 
maTTvis gamomkiTxvelis SecdomaSi Seyvanac rTulia. uiliamsis sindromis mqone bavSvebs 
SedarebiT ganviTarebuli enobrivi unarebi aqvT, Tumca vizualuri da sivrciTi detalebisa 
Tu cnebebis gagebac da gaxsenebac uWirT.

SezRuduli inteleqtualuri SesaZleblobebis da ganviTarebis darRvevebis mqone bavSvebis 
gamokiTxvisas gamoyenebuli unda iqnas  tipuri, Cveulebrivi  bavSvebisTvis 
gaTvaliswinebuli saxelmZRvanelo principebi.  garda amisa: 

a) Segrovdes informacia bavSvis siZliereebsa da sisusteebze da moxdes  gamokiTxvis
Sesabamisi dagegmva;

b) gamokiTxva Sedges SeZlebisdagvarad martivi, mokle zomieri siswrafiT dasmuli
kiTxvebiT.

g) mniSvneloba mieniWos Tavisufal gaxsenebas, romelic metwilad sworia;

d) Tavidan iqnes acilebuli kiTxvebis gameoreba;

e) Sesabamisi mxardaWera (magaliTad Suamavlis) da adaptaciebi (magaliTad, ufro xSiri
Sesvenebebi).
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Tavi 10

gansakuTrebuli saWiroebis mqone bavSvebi

mniSvnelovani  momentebi:

magram  amis Taobaze kvlevebi da mtkicebulebebi Zalian mcirea;

Setyobinebis raodenoba gacilebiT dabalia, vidre maTze Zaladobis SemTxvevebi;

gamoc isini ver axerxeben, rom  acnobon  vinmes Zaladobis Sesaxeb;

iyos gamowveuli;

xdebian, maT  Soris, seqsualuri Zaladobis;

ar xdeba, radgan arsebuli niSnebi, xSirad bavSvis zogadi mdgomareobis mizezad
iTvleba.

amocnoba

xSir SemTxvevaSi, rTulia Zaladobis  da  SezRuduli SesaZleblobis niSnebis  gamoyofa, 
mag. epilefsiiT  daavadebul bavSvebSi krunCxvis Setevebis momateba SeiZleba gamowveuli 
iyos antikonvulsiuri preparatebis miRebis SeCerebis gamo an  Zaladobis Sedegad miRebuli 
stresiT. kidev ufro rTulia gamogonili da gamowveuli daavadebebis amocnoba.  Tumca 
Zaladobis SemTxvevebis amocnoba da diagnostireba SesaZlebelia, vinaidan Zaladobis 
msxverpli  gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebi avlenen Zaladobis msxverpli 
bavSvisTvis damaxasiTebel igive qceviT da fizikur niSnebs.  es gamovlinebebi moicavs:

miuTiTebdes, iseve, rogorc nebismier sxva bavSvSi;

mizezebiT;

urTierToba

gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebSi,  Zaladobis SemTxvevebis gamovlenisas, 
mniSvnelovania specialists gaaCndes amgvar bavSvebTan urTierTobisTvis specifiuri 
unarebi. magaliTad, komunikaciis unar-Cvevebis sirTulis mqone bavSvTan alternatiuli 
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Tavi 11

Canawerebis da daskvnis momzadebasTan dakavSirebuli 
rekomendaciebi

bavSvze Zaladobis SemTxvevebTan dakavSirebiT daskvnis momzadebisTvis mniSvnelovania 
imis gaTvaliswineba, rom es daskvna gamoyenebuli iqneba sxvadasxva seqtoris, maT Soris 
samarTaldamcav organoTa mier. 

gaiTvaliswineT, rom Tqveni daskvna, SesaZloa, sasamarTlo ganxilvis sagani gaxdes. sul 
mcire Seusabamoba socialuri muSakis samuSao formebSi arsebul Canawerebsa da daskvniT 
gadmocemul informacias Soris, SesaZlebelia, gamoyenebuli iqnas eWvmitanilis/damnaSavis 
advokatis mier da CaiTvalos rogorc ararealuri, gamogonili istoria. Sesabamisad, 
Zalzed mniSvnelovania droulad da akuratulad Caiweros bavSvis mier gadmocemuli da 
Tqvens mier mopovebuli yvela saxis informacia, rac imave sizustiT unda gadmoices 
daskvnaSi.

daskvna unda moicavdes Semdeg informacias:

a).    daskvnis Semdgenlis saxeli, gvari, samuSao adgili, Tanamdeboba;

b).    detaluri istoria, Catarebuli gamokvlevebi da misi Sedegebi;

g).    daskvnis dasabuTeba -  naTlad daafiqsireT, rom es aris Tqveni profesiuli 
mosazreba da ras eyrdnoba es mosazreba.

daskvnis momzadebisTvis saWiro praqtikuli rekomendaciebi:

a).    naklebad gamoiyeneT specifiuri terminologia, an am tipis ganmarteba CawereT 
frCxilebSi;

b).    seqciebad gamoyaviT SemTxvevis istoria, Catarebuli gamokvlevebi da miRebuli 
       Sedegebi, Sejameba, mosazreba da daskvna;

g).   zustad da qronologiurad daafiqsireT  gamokvlevebis TariRi da 
dro       - amas Zalian didi mniSvneloba aqvs;

d).    zusti citirebiT daafiqsireT mesame pirisgan (mSobeli, meurve, bavSvis Tanmxlebi 
       piri da sxva) miRebuli informacia;

e) zusti citirebiT daafiqsireT bavSvisgan miRebuli informacia;

v) yovelTvis gamoyaviT faqtebi mosazrebebisgan.

sxva sakiTxebi, romlebic unda gaiTvaliswinoT:

a).    Cveulebrivma gamokvlevebma, SesaZloa, ar  daasabuTos  bavSvze Zaladoba, magram 
       Tqven gqondeT eWvi, rom Zaladoba ganxorcielda. magaliTad, bavSvi ambobs, rom 
     Zaladoba  ganxorcielda, magram momxdars da Catarebul kvlevas Soris gasul pe-  

       riodSi Zaladobis niSnebi alagda, ver fiqsirdeba;

b).    SemosazRvreT Tqveni pasuxismgeblobis da moqmedebis areali da nu SeiWrebiT sxva 
       profesionalebis rolSi (magaliTad, policiis gamomZiebeli, eqimi da sxva). 

g).    daskvna - es aris iuridiuli dokumenti. amitom, Tu Tqven  gamocdileba gakliaT,   
       konsultacia gaiareT sxva gamocdil kolegasTan;
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d).    gaacaniT Tqveni daskvna mSobels, meurves im SemTxvevaSi, Tu isini savaraudo 
       moZaladeebi ar arian.

e).    daimaxsovreT! yvelaze mTavari bavSvis usafrTxoeba da keTildReobaa. sxva sakiT-
       xebi, Tundac konfidencialuroba, meorexarisxovania masTan SedarebiT.

  v).     bavSvze Zaladobis SemTxvevaze daskvna, idealur SemTxvevaSi, unda momzaddes 
24 saaTis ganmavlobaSi, moeweros xeli da gadaegzavnos Sesabamis organoebs. das-

         kvnis gzavnilze (referalze) aucileblad unda mieTiTos „konfidencialuri“. ar  
SeiZleba daskvnis gaziareba sxva pirebisTvis.

T).    gaiTvaliswineT, rom SesaZlebelia gamoZiebis procesSi an sasamarTlo ganxilvisas 
       moTxovnili iqnas xelaxali daskvnis momzadeba - xelaxal daskvnaSi warmodgenili 
       informacia mniSvnelovnad ar unda gansxvavdebodes adre gadacemuli informaci-
       isgan. zogierT  SemTxvevaSi, gamoZiebis saWiroebidan gamomdinare, Tqven SeiZleba    
       daikiTxoT, rogorc mowme; aseve, dagWirdeT daskvnis dacva sasamarTlos winaSe. 
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Tavi 11

Canawerebis da daskvnis momzadebasTan dakavSirebuli 
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Tavi 12

bavSvTa dacva Zaladobisgan da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvis ufleba - daculi iyos Zaladobisgan 

“saxelmwifo valdebulia daicvas bavSvebi mSoblebis, kanonieri meurveebisa da bavSvze 
mzrunveli sxva piris mxridan nebismieri saxis Zaladobisa da uxeSi moqcevisgan”. (bavSvis 
uflebaTa konvencia - muxli#19)

bavSvze Zaladoba misi uflebebis seriozuli darRvevaa. kanoni bavSvs gansakuTrebuli 
dacviT uzrunvelyofs, radgan bavSvs, misi asakidan gamomdinare, ar SeuZlia sxvadasxva 
situaciis, qmedebaTa Sedegebis adekvaturi da sruli Sefaseba. 

gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) bavSvis uflebaTa konvencia  mTavrobebs 
avaldebulebs Zaladobisa da ugulebelyofisgan yvela bavSvis dacvas  da maTi usafrTxo 
aRzrdisTvis aucilebeli pirobebis Seqmnas.

saqarTvelom gaeros  bavSvis uflebaTa konvenciis ratificireba 1994 wels moaxdina, riTac 
saxelmwifom valdebuleba aiRo, rom daicavda bavSvTa uflebebs da  bavSvis harmoniuli 
ganviTarebisaTvis saTanado garemos Seqmnida. 

bavSvTa mimarT Zaladoba da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvTa mimarT Zaladobas krZalavs saqarTvelos konstitucia da saqarTvelos 
kanonmdebloba, romlis darRvevisTvisac kanonmdeblobiT gansazRvrulia Sesabamisi 
sanqciebi.  saqarTvelos kanonmdeblobiT, sxvadasxva sferos profesionalebs akisriaT 
gansakuTrebuli pasuximgebloba gamoavlinon da Sesabamis organoebs Seatyobinon bavSvis 
mimarT ganxorcielebuli mciredi Zaladobis faqtic ki, ar aqvs mniSvneloba Zaladobis 
faqti ganxorcielda ucxo adamianis Tu ojaxis wevris mxridan. 

a). saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 1198' muxli, romelic exeba arasrulwlovani(bavSvis) 
uflebas dacvaze ganmartavs:

1. arasrulwlovans aqvs dacvis ufleba mSobelTa (sxva kanonier warmomadgenelTa)
mxridan uflebamosilebis borotad gamoyenebis winaaRmdeg. arasrulwlovnis uflebebisa 
da kanonieri interesebis darRvevisas, maT Soris, mSobelTa (erT-erTi mSoblis) mier 
bavSvis aRzrdasTan, ganaTlebasTan dakavSirebuli movaleobebis Seusruleblobis an 
arasaTanadod Sesrulebisas, an mSoblis uflebis borotad gamoyenebis SemTxvevaSi, 
arasrulwlovans ufleba aqvs damoukideblad mimarTos meurveobisa da mzrunvelobis 
organoebs, 14 wlis asakidan ki – sasamarTlos.

2. fizikuri da iuridiuli pirebi, romlebisTvisac cnobili gaxda arasrulwlovnis
uflebebisa da kanonieri interesebis darRvevis SemTxvevebi, valdebulni arian amis 
Sesaxeb Seatyobinon meurveobisa da mzrunvelobis organoebs arasrulwlovnis faqtiuri 
adgilsamyoflis mixedviT. meurveobisa da mzrunvelobis organoebi, amgvari Setyobinebis 
miRebisTanave, valdebulni arian gaataron saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
RonisZiebebi. (20.06.2003 N 2446)
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2'. saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtisa da bavSvTa sakiTxebze momuSave sxva 
subieqtis mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb informaciis 
Sesabamisi saxelmwifo organosTvis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba iwvevs 
pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis  muxli 1205' - is Tanaxmad: „ojaxSi Zaladobis SemTxvevaSi, 
rodesac mSoblis mimarT Semakavebeli an damcavi orderi moqmedebs, agreTve socialuri 
muSakis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisTanave 
mSoblis warmomadgenlobiTi ufleba an/da mSoblis ufleba, gansazRvros, Tu visTan 
da sad unda icxovros bavSvma, Semakavebeli an damcavi orderis an bavSvis mSoblisgan 
gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis gadawyvetilebis moqmedebis vadiT SeCerebulad 
iTvleba. mSoblis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs am gadawyvetilebis moqmedebas“.

b). saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“ 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“  detalurad ganmartavs bavSvze 
Zaladobis saxeebs, kerZod fizikur Zaladobas, fsiqologiur Zaladobas, iZulebas, 
seqsualur Zaladobas, ekonomikur Zaladobas da ugulebelyofas. 

bavSvis mimarT Zaladobis  drouli gamovlenis da efeqturi reagirebisTvis gadasadgmel 
nabijebs ganmartavs kanonis me-9' muxli ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenis Sesaxeb:  
„ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenas da masze Sesabamis reagirebas uzrunvelyofen 
samarTaldamcveli da sasamarTlo organoebi, agreTve am kanoniT dadgenili wesiT 
ojaxSi Zaladobis aRkveTis RonisZiebaTa ganmaxorcielebel sauwyebaTaSoriso sabWosTan 
arsebuli ojaxSi Zaladobis msxverplis statusis ganmsazRvreli jgufi“. 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis aRkveTis, Zaladobis 
msxverplTa dacvisa da daxmarebis Sesaxeb“ ganmartavs socialuri muSakebis Semdeg 
valdebulebebs da uflebamosilebebs ojaxSi Zaladobis dros:

1. kanonis me - 10 muxlis Tanaxmad: moZaladis mier Semakavebeli an damcavi orderiT
gaTvaliswinebuli moTxovnebis Seusrulebloba, agreTve socialuri muSakis
mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebisadmi
daumorCilebloba iwvevs pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili
wesiT;

2. me-14 muxlis Tanaxmad:

1. arasrulwlovanze  Zaladobis  dros  arasrulwlovani  policiis  uflebamosili
Sromlis mier gamocemuli Semakavebeli orderis safuZvelze, xolo bavSvTa 

dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi - 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze gancalkevdeba 
moZalade mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an 
nebismieri sxva moZaladisagan.

2. arasrulwlovnis mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an
arasrulwlovanTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi nebismieri sxva pirisagan
gancalkeveba aris ukiduresi zoma, romelic mxolod im SemTxvevaSi gamoiyeneba,
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Tavi 12
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RonisZiebebi. (20.06.2003 N 2446)
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rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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g). saqarTvelos kanonmdebloba bavSvis mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

saqarTvelos kanonmdeblobiT bavS is mimarT seqsualuri Zaladoba mkacrad 
isjeba.     seqsualuri Zaladobis ganmarteba da Sesabamisi sanqciebi  gawerilia 
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis  #22 -TavSi. 

sisxlis samarTlis kodeqsi ganmartavs rom arasrulwlovnis gaupatiureba, mis mimarT 
sqesobriv kavSirs ZaladobiT, Zaladobis muqariT an misi umweobis gamoyenebiT, 
dauSvebelia. kanoni aseTi saxis qmedebas nebismieri piris mimarT krZalavs da Sesabamis 
sanqciebs awesebs. bavSvebis SemTxvevaSi aseT qmedebas kanoni damamZimebel garemoebad 
miiCnevs da mis mimarT ufro mkacr sanqcias awesebs. aRniSnuli kanoni ganmartavs, rom 
danaSauli Sesaxeb informaciis damalva da Seutyobinebloba Sesabamisi struqturebisTvis 
ukanono qmedebaa da gaTvaliswinebulia Sesabamisi sasjeli.

d).  bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebi

saqarTveloSi 2016 wlis 12 seqtembridan ZalaSia  saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, romlis 
Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba  referirebis procedurebis 
me-5 muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos (maT Soris  samedicino 
dawesebulebas, soflis eqims), romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan an/da maT ojaxebTan an im 
garemosTan, sadac bavSvi imyofeba. 

referirebis procedurebis miznebisaTvis safuZvliani eWvi SesaZlebelia warmoiSvas, Tu 
arsebobs Semdegi garemoebebi:

a) bavSvis gancxadeba, rom masze xorcieldeba an ganxorcielda Zaladoba;

b) bavSvis mier travmis mizezebis axsnis SeuZlebloba;

g) mowmis gancxadeba, rom igi Seeswro Zaladobis faqts;

d) mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi qceva,
rogoricaa:

d.a) bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb mSoblis/kanonieri 
warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobTan;

d.b)   bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb sxvadasxva pirTa 
  monaTxrobebs Soris;

d.g)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobis 
        detalebis mudmivi cvlileba;

d.d)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi 
        reagireba bavSvis travmaze;

d.e)   bavSvis mier travmis mizezis auxsneloba;

e) sxva garemoebebi, romlebic maRali albaTobiT qmnis safuZvels varaudisaTvis,
rom bavSvze ganxorcielda Zaladoba.

referirebis procedurebSi CarTuli subieqtebi da maTi uflebamosilebani (muxli #5):
saagento referirebis procedurebis farglebSi (muxli  #5/3 ):

a) uzrunvelyofs socialuri muSakis mier Zaladobis faqtebis gamovlenas bavSvTa
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rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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bavSvis usafrTxo garemoSi gadayvana (muxli#8) 

1. bavSvze Zaladobis dros, policiis uflebamosili TanamSromlis mier gamowerili
Semakavebeli orderis, agreTve referirebis procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, bavSvi gancalkevdeba 
moZaladisgan.

2. mSoblisgan, sxva kanonieri warmomadgenlisgan an bavSvTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi
nebismieri sxva pirisgan bavSvis gancalkeveba warmoadgens ukidures zomas, romelic 
gamoiyeneba mxolod im SemTxvevaSi, rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri 
zoma, maT Soris, gasaubreba da gafrTxileba da am naklebad mkacrma zomebma sasurveli 
Sedegi ver gamoiRo an rodesac Seqmnil viTarebaSi aSkaraa, rom momdevno 24 saaTis 
ganmavlobaSi naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs bavSvis sicocxlisa 
da janmrTelobis dacvas, rac gamoiwvevs bavSvis gardauval daRupvas an janmrTelobis 
naklebad mZime an mZime dazianebas.

3. bavSvis azri imis Sesaxeb, Tu sad ganTavsdeba igi, unda iyos gaTvaliswinebuli misi
asakis da ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebul 
unda iqnes bavSvis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT.

4. gadawyvetilebis miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis
niSnebis identifikacias, msxverplisa da sxva iseTi pirebis gamokiTxvas, romlebsac 
SeuZliaT sasargeblo informacia miscen policiis TanamSromels/socialur muSaks, 
saWiroebis SemTxvevaSi policiis TanamSromeli/socialuri muSaki iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas da gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze 
misuli saswrafo samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki axdens SemTxvevis Sefasebas da bavSvis usafrTxoebis 
riskebis gaTvaliswinebiT, Sida instruqciis Sesabamisad, iRebs gadawyvetilebas 
bavSvis gancalkevebis Sesaxeb. socialuri muSaki am procedurebiT daadgenili wesiT 
gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis miRebisTanave mimarTavs policias, 
romelic uzrunvelyofs gadawyvetilebis dauyovnebliv aRsrulebas.

saagentos mier bavSvis mdgomareobis Sefaseba da SemTxvevis marTva  (muxli#10)

1. saagento, bavSvze ganxorcielebuli Zaladobis an Zaladobis eWvis SemTxvevaSi, saqmis
ganxilvas iwyebs saagentoSi Sesuli werilobiTi, satelefono an/da sxva sakomunikacio 
Setyobinebis safuZvelze, aseve saagentos mier moZiebul SemTxvevebSi. aseTi SemTxvevebis 
marTvis dros igi moqmedebs Tavisi kompetenciis farglebSi, Sida instruqciis Sesabamisad.

2. saagento mimarTvianobis sistemaSi erTveba im SemTxvevebSi, Tu:

a) Zaladobis faqti dadasturebulia da bavSvi moTavsebulia droebiT sacxovrebelSi
ojaxis an/da mudmivi adgilsamyoflis gareT;

b) miRebuli informacia iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an xorciel-
deba Zaladoba.

3. Tu saagentoSi Sesuli satelefono zaris mixedviT aRwerili mdgomareoba Seesabameba
gadaudebel SemTxvevas, saagento policias atyobinebs da axorcielebs am procedurebiT 
dadgenil RonisZiebebs.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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mSobelTan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto 
usafrTxo garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

bavSvis mdgomareobaze zedamxedveloba (muxli #13)

1. bavSvis individualuri ganviTarebis gegmis Sesrulebaze monitorings da bavSvis
mdgomareobaze zedamxedvelobas axorcielebs saagento. bavSvis mdgomareobaze 
zedamxedvelobis funqcia aseve akisria policias, Tavisi kompetenciis farglebSi. 
zedamxedvelobis procesSi erTvebian me-5 muxlis pirveli punqtiT gansazRvruli 
Sesabamisi subieqtebi.

2. saagento regularulad (Sida instruqciiT gansazRvruli vadisa da pirobebis dacviT)
awarmoebs zedamxedvelobas Zaladobis msxverpli bavSvis reabilitaciis procesze. Tu 
zedamxedvelobis procesSi aRmoCnda, rom bavSvi saWiroebs individualuri ganviTarebis 
gegmiT gaTvaliswinebuli RonisZiebis (momsaxurebis) cvlilebas, socialuri muSaki 
gadasinjavs gegmas da SeimuSavebs bavSvis individualuri ganviTarebis axal gegmas, 
romelic waredgineba regionul sabWos.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb miRebu-
li Setyobinebis SemTxvevaSi (muxli #15)

1. napovni bavSvis aRmoCenidan an mSoblis (mSoblebis) mier sakuTari moqmedebiT an
umoqmedobiT gamoxatuli bavSvis mitovebidan bavSvis mitovebulad aRiarebis Sesaxeb 
sasamarTlos gadawyvetilebis kanonier ZalaSi Sesvlamde, mSoblis (mSoblebis) ufleba-
movaleobebi  SeCerebulad CaiTvleba da am uflebebs ganaxorcielebs da 
movaleobebs Seasrulebs saagentos meurveobisa da mzrunvelobis organo.

2.. napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb Setyobinebis miRebis SemTxvevaSi, saagento 
axorcielebs kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi, miusafari bavSvebis identificirebis 
mizniT (muxli #16) 

1. saagentos mobiluri jgufis (saagentos direqtoris brZanebiT gansazRvruli ufrosi
socialuri muSaki, fsiqologi, mZRoli, Tanaswor ganmanaTlebeli) mier miusafari 
bavSvis aRmoCenis SemTxvevaSi, Sesabamisi uflebamosilebis mqone socialuri muSaki, 
arasrulwlovnis miusafar bavSvad identificirebis mizniT, avsebs saagentos direqtoris 
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtiT damtkicebul maZieblis anketas.

2. arasruwlovnis miusafar bavSvad identificirebis SemTxvevaSi saagento axorcielebs
moqmedi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

e). saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi

saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis 172’6 muxli ganmartavs 
- „saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtis (dawesebulebis an/da misi uflebamosili 
TanamSromlis) mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb  Sesabamisi 
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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saxelmwifo organosTvis informaciis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs 
Sesabamisi fizikuri piris gafrTxilebas an dajarimebas 50 laridan 100 laramde odenobiT, 
Sesabamisi dawesebulebis (iuridiuli piris) dajarimebas 100 laridan 200 laramde 
odenobiT“.
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Tavi 13

bavSvze Zaladobis prevencia

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 3 sxvadasxva doneze xorcieldeba: sayovel-
Tao, miznobrivi da individualuri. 

arsebobs bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori;

bisken, sadac bavSvze Zaladoba xdeba. misi mizania Zaladobis ganmeorebisgan
bavSvebis dacva.

I done - sayovelTao prevencia 

sayovelTao prevenciis doqtrinis Tanaxmad,  mTeli sazogadoeba, maT Soris samedicino 
sazogadoeba, valdebulia daicvas bavSvi Zaladobisgan. Sesabamisad, misi strategia 
fokusirebulia mTlianad sazogadoebaze. sayovelTao prevenciul RonisZiebaTa 
grZelvadiani mizania sazogadoebis ganaTleba, socialuri cvlilebebis miRweva, Zaladobis 
mimarT tolerantobis aRkveTa da sxva.

sayovelTao prevenciis ZiriTadi miznebia: 

bavSvis ganviTarebis procesi, ganviTarebis ama Tu im safexurs rogori qceva Tu
mdgomareoba Seesabameba;

gamklavebis swavleba;

wevrisaTvis.

am mizanTa misaRwevad sxvadasxva strategiebi gamoiyeneba, rogoricaa, magaliTad,  
RonisZiebebi momavali mSoblebisaTvis, raTa isini advilad gaumklavdnen bavSvis 
aRzrdasTan dakavSirebul samomavlo sirTuleebs; programebi mSoblebisTvis - bavSvze 
zrunvis da misi ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb; aseve - programebi, romelTa 
meSveobiT bavSvebi aiTviseben konfliqtebis mSvidobianad mogvarebis, Zaladobisgan 
Tavis dacvis, sazogadoebaSi urTierTobis unarebs da sxva. krizisul situaciebSi metad 
mniSvnelovania TviTdaxmarebis jgufebis da 24-saaTiani krizisuli dacvis programebi, 
romlebic uzrunvelyofen mSoblebis swraf daxmarebas. amisTvis aucilebelia, qveyanaSi 
arsebobdes satelefono cxeli xazi, krizisuli centrebi, krizisul situaciebSi damxmare 
sakonsultacio samsaxurebi.
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II done - miznobrivi prevencia

prevenciis es done moicavs sazogadoebis im jgufisken mimarTul RonisZiebebs, sadac 
bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori arsebobs - ojaxebi stresul 
situaciebSi, axalgazrda mSoblebi; narko da alkoholdamokidebuli mSoblebi, aseve 
bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi (magaliTad, unarSezRuduloba). 

miznobrivi prevenciis ZiriTadi miznebia:

bavSvobisdroindeli gamocdileba maT qcevaze ukve mSoblis rolSi;

romelic mimarTulia ojaxis, mSoblis da bavSvis specifikuri problemebis
mogvarebaze;

wevrisaTvis.

am miznebis misaRwevad gamoyenebuli strategiebi moicavs: bavSvis aRzrdis swavlebis 
programebs, romlebic xelmisawvdomia riskis qveS myofi ojaxebisaTvis; programebs, 
romlebic aswavlian mSoblebs Temis resursebis gamoyenebas; programebs, romlebic 
axalgazrda mSoblebs miawvdian informacias iseT mniSvnelovan sakiTxebze, rogoricaa 
bavSvis ganviTareba da movla, da sxva. aucilebelia, arsebobdes samsaxurebi, sadac 
daxmarebas gauweven fsiqikuri janmrTelobis, depresiis,  alkoholizmis, narkomaniis 
problemis mqone mSoblebs da sxva. 

III done - individualuri prevencia 

individualuri prevencia moicavs im ojaxebTan muSaobas, romlebSic SeiniSna bavSvze 
Zaladoba da ugulebelyofa. is mimarTulia Zaladobis ganmeorebis Tavidan acilebaze. 

individualuri prevenciis ZiriTadi miznebia:

sacxovrebeli garemos SecvliT an moZaladisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT;

am mizanTa misaRwevad, prevenciis III doneze gamoyenebuli RonisZiebebi SeiZleba iyos: 
moZaladis ganrideba, saWiro SemTxvevaSi bavSvisTvis sacxovrebeli adgilis Secvla, 
moZalade mSoblebis reabilitacia maTi mkurnalobis uzrunvelyofiT, Zaladobagancdili 
bavSvis mkurnaloba,  mimRebi ojaxebis Seqmna da momzadeba, da sxva.

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 

ojaxis monaxuleba da mSobelTa ganaTleba: prevenciis erT-erTi warmatebuli da farTod 
gavrcelebuli strategiaa mSoblebis ganaTleba bavSvis aRzrdis sakiTxebSi. aRsaniSnavia, 
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rom amgvari ganaTleba unda emsaxurebodes rogorc dedebis, aseve mamebis unar-Cvevebis 
ganmtkicebas. yvelaze warmatebuli RonisZiebebi mimarTulia rogorc ojaxis SigniT 
bavSvis ganviTarebisken, aseve ojaxebis SesaZleblobis gazrdisken, - gaumklavdnen ojaxis 
gareT arsebul moTxovnebs. bavSvis aRzrdis, masze zrunvis sakiTxebSi mSoblebis da 
mzrunvelebis ganaTleba xels Seuwyobs aRzrdis araZaladobrivi meTodebis aRiarebas da 
damkvidrebas.

ojaxis monaxuleba gulisxmobs jandacvis sferos specialistebis monawileobas CvilTa 
da mcirewlovan bavSvTa saWiroebebis SefasebaSi, aseve mSoblebis unarebis SefasebaSi. 
ojaxis individualuri monaxuleba miznad isaxavs emociuri Tanadgomis gawevas, mSoblebis 
ganaTlebas, pozitiuri mSoblobis unar-Cvevebis ganviTarebas da garkveulwilad, ojaxis 
Sefasebas. ojaxis monaxuleba imis SesaZleblobasac iZleva, rom ojaxi, saWiroebis 
mixedviT, maTTvis aucilebel sxvadasxva samsaxurebs daukavSirdes.

mSobiarobamde da mSobiarobis Semdgom periodSi zrunva da ojaxis monaxuleba - bavSvze 
ZaladobasTan da bavSvis ugulebelyofasTan sabrZolvelad mniSvnelovania dedis da 
bavSvis janmrTelobis (bavSvebis sicocxlis dasawyisidanve) dacvis RonisZiebebi. amgvari 
momsaxureba xels uwyobs mSobels da bavSvs Soris siaxloves da mSoblebis mxridan 
mcirewlovan bavSvze Zaladobis riskis Semcirebas. namSobiarevi dedebis, axalSobilTa 
ojaxis monaxulebis programebis daxmarebiT SesaZlebelia adreve ganisazRvros, sWirdeba 
Tu ara mSobels daxmareba. 

mSoblebis konsultireba bavSvis ganviTarebis da usafrTxoebis sakiTxebze socialuri 
muSakebis erT-erTi mniSvnelovani funqcia da ojaxTan urTierTobis aucilebeli 
komponentia bavSvis ganviTarebis da usafrTxoebis Sesaxeb mSoblebis, mzrunvelebis 
sistematuri konsultireba. ZiriTadi sakonsultacio sakiTxebi SeiZleba iyos:

tirili da misi marTva: axalSobili da Cvili bavSvebi TavianT  moTxovnilebebs mxo-
lod tiriliT gamoxataven. amitom patarebi xSirad tirian. mSobelma unda icodes,
rom bavSvis tirils sxvadasxva mizezi da gansxvavebuli xasiaTi aqvs. dakvirvebul
mSobels advilad SeuZlia bavSvis tirilis mizezis dadgena. specialistma unda
urCios mSobels, rogor moiqces bavSvis tirilis dros.

usafrTxo garemo da dazianebebis arideba: mSobeli aucileblad unda iyos informi-
rebuli imis Sesaxeb, rom bavSvs ganviTarebisTvis usafrTxo garemo esaWiroeba.
bavSvis banaobis, Zilis, TamaSis Tu manqaniT mgzavrobis dros ufrosma unda
daicvas usafrTxoebis wesebi, raTa xeli Seuwyos bavSvis usafrTxoebas da daicvas
igi dazianebisgan.

bavSvis SenjRrevis sindromi: auxseniT mSoblebs, rom bavSvis SenjRrevisas arsebobs
seriozuli safrTxe, ganviTardes Tavis qalas travma. travmis mogvianebiTi Sedegebi
SeiZleba iyos  Tavis tvinis qerqis dazianebis gamo ganviTarebuli sibrmave, krunCxvebi
da sxva mZime Sedegebi. cnobilia, rom bavSvis Zaladobriv njRrevas yoveli meoTxe
msxverpli bavSvisTvis sasikvdilo Sedegi moaqvs. 4 Tvemde asakis bavSvebi yvelaze
maRali riskis jgufs warmoadgenen.

3 wlis krizisi - “jiutobis xana“: mSoblebi seriozul sirTuleebs awydebian 2-4
wlis bavSvebis emociur-qceviT gamovlinebebTan dakavSirebiT. ganumarteT
mSobels, rom am asakobriv periodSi bavSvis gamZafrebuli sijiute da yvelafris
damoukideblad gakeTebis survili misi ganviTarebis bunebrivi maxasiaTebelia. aseve
auxseniT, rom warmoqmnili problemebis daZleva da bavSvis jansaRi ganviTarebis
xelSewyoba mSoblebis da mzrunvelebis mxridan  moTminebis da taqtis gamoCeniT
aris SesaZlebeli.

kvebis problema bavSvebSi: bavSvis kvebis procesSi bevri mSobeli problemebs awyde-
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II done - miznobrivi prevencia
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Zaladoba da ugulebelyofa. is mimarTulia Zaladobis ganmeorebis Tavidan acilebaze. 

individualuri prevenciis ZiriTadi miznebia:

sacxovrebeli garemos SecvliT an moZaladisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT;

am mizanTa misaRwevad, prevenciis III doneze gamoyenebuli RonisZiebebi SeiZleba iyos: 
moZaladis ganrideba, saWiro SemTxvevaSi bavSvisTvis sacxovrebeli adgilis Secvla, 
moZalade mSoblebis reabilitacia maTi mkurnalobis uzrunvelyofiT, Zaladobagancdili 
bavSvis mkurnaloba,  mimRebi ojaxebis Seqmna da momzadeba, da sxva.

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 

ojaxis monaxuleba da mSobelTa ganaTleba: prevenciis erT-erTi warmatebuli da farTod 
gavrcelebuli strategiaa mSoblebis ganaTleba bavSvis aRzrdis sakiTxebSi. aRsaniSnavia, 
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ba. maTi Svilebi uars amboben miirTvan SeTavazebuli sakvebi mTlianad an nawilobriv 
mainc. zogierTi bavSvi Zalian nela Wams, zogi - Zalian swrafad. uTxariT mSoblebs, 
rom es zrdis procesSi normaluri movlenaa da SesaZloa, rom maTi Svilis mier 
damoukideblobis gamoxatvis saSualebac ki iyos. ganumarteT mSoblebs, rom Wamis 
procesSi ar gaubrazdnen,  Wama ar daaZalon pataras, miscen damoukideblad Wamis 
neba. daarwmuneT mSoblebi, rom bavSvis kvebis procesSi simSvidis da pozitiuri 
ganwyobis SenarCuneba orivesTvis kargi iqneba.

tualetis Cveva: tualetis Cvevis swavlebis etapi mSoblebisTvis safenebisgan gaTa-
visuflebas niSnavs, xolo patarasTvis es aris nabiji Tavdajerebulobisken da
damoukideblobisken. am Cvevis swavlebisas siZneleebi warmoiqmneba, rogoricaa
Casveleba, uari qoTnis gamoyenebaze. mSobelma/mzrunvelma unda gaiTvaliswinos,
rom yvela bavSvi individualuria, zogi advilad swavlobs qoTnis gamoyenebas, zogi
- Znelad. auxseniT mSoblebs, rom iy momTmenni da nu gauwyrebian bavSvs, Tu
man Caisvela an qoTani ar gamoiyena.

Tu mSobeli/mzrunveli  srulfasovan informacias flobs bavSvis saWiroebebis da misi 
ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb, is SeZlebs bavSvis zrda-ganviTarebisTvis Sesabamisi 
pirobebis Seqmnas da usafrTxo garemos uzrunvelyofas.

im ojaxebis daxmareba, romlebsac gansakuTrebuli saWiroebebis mqone bavSvebi hyavT - 
Tandayolili mqone bavSvebis mimarT ojaxSi Zaladobis 
Semcirebis programebis efeqtianobaze Zalian cota kvlevaa Catarebuli. Tumca,  
gansazRvrulia, rom perspeqtiuli midgoma gulisxmobs sazogadoebriv sawyisebze 
reabilitaciisa da adreul asakSi mxardaWeris programebs, centrebSi an ojaxebSi 
vizitebis saSualebiT.  bavSvebis mSoblebisaTvis 
mowyobilma xanmokle droebiTma Sesvenebam SeiZleba mTel ojaxs Seumciros stresi 
da Tan Seasrulos Zaladobis prevenciisken mimarTuli strategiis roli. 
mxardaWeris meqanizmebi, romlebic mSoblebs bavSvis movlisgan Sesvenebis 
saSualebas aZlevs, SesaZlebelia, organizebuli iyos religiuri da arasamTavrobo
organizaciebis an saxelmwifo uwyebebis mier da maT SeuZliaT daxmarebis gaweva

Zaladobis Tavidan asacileblad.
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gamoyenebuli ganmartebebi da Semoklebebi 

1. bavSvi - 18 wlamde asakis piri (arasrulwlovani);

2. Zaladoba - piris mier bavSvis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis
darRveva ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri,
seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT, miuxedavad imisa, es qmedeba ganxorcielda/
xorcieldeba ganzraxviT an/da ganzraxvis gareSe. Zaladobad miiCneva.

3. fizikuri Zaladoba - cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis
ukanono aRkveTa an  sxva iseTi moqmedeba, maT Soris, bavSvis fizikuri
dasjisken mimarTuli moqmedeba, romelic iwvevs  fizikur tkivils an tanjvas.
janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofilebloba,
rac iwvevs bavSvis janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

4. seqsualuri Zaladoba - bavSvTan sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis
muqariT an  msxverplis umweobis gamoyenebiT, aseve  srulwlovanis mier winaswari
SecnobiT 16 wlamde bavSvTan Zaladobis gareSe sqesobrivi kavSiri, seqsualuri
xasiaTis sxvagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba bavSvis mimarT;

5. fsiqologiuri Zaladoba - Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva iseTi
moqmedeba, maT Soris, ojaxis wevris mier/mimarT sisxlis samarTlis kodeqsis 111
muxlSi miTiTebuli an/da 1261 muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulebis Cadenisas
bavSvis mier gancdili Zlieri emociuri stresi, romelic iwvevs bavSvis pativisa
da Rirsebis Selaxvas an daSinebas;

6. iZuleba - bavSvis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos
qmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi uflebaa an/
da sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba,
maT Soris, iZulebiTi qorwineba, antisazogadoebriv saqmianobaSi Cabma an/da
Tanamonawileoba, nivTierebaTa avad moxmarebis, mowyalebis Txovnis, agreTve
bavSvis CarTvas SromiT saqmianobaSi, maT Soris, wvrilman vaWrobaSi, romelic
iwvevs misi sabaziso uflebebis (ganaTlebis, jansaR fizikur da mentalur
ganviTarebas) SezRudvas. iZulebad CaiTvleba bavSvis Sromis Sedegad mopovebuli
Tanxis mTliani an/da nawilobrivi miTviseba;

7. ugulebelyofa - mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris mier bavSvis fizikuri (maT Soris, kveba, higiena, sacxovrisi),
fsiqologiuri saWiroebebis daukmayofilebloba, sabaziso ganaTlebis uflebis
SezRudva, safrTxisagan daucveloba, dabadebis registraciis an/da bavSvisaTvis
piradobis damadasturebeli dokumentaciis mowesrigebisaTvis, agreTve
samedicino da sxva momsaxurebiT sargeblobisaTvis aucilebeli moqmedebebis
ganuxorcielebloba, Tuki mSobels (mSoblebs), sxva kanonier  warmomadgenels an/
da sxva pasuxismgebel pirs aqvs (aqvT) saTanado informacia, SesaZlebloba da
xeli miuwvdeba (miuwvdebaT)  Sesabamis momsaxurebaze;

8. mitovebuli bavSvi - arasrulwlovani, romelic "Svilad ayvanisa da mindobiT
aRzrdis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis Sesabamisad sasamarTlos mier aRiarebulia
mitovebulad da romlis mSobels (mSoblebs) am bavSvis mimarT CamorTmeuli aqvs
(aqvT) mSoblis ufleba-movaleobebi;

9. napovni bavSvi - 18 wlamde asakis ucnobi piri misi aRmoCenis momentidan vinaobis
dadgenamde;

10. miusafari bavSvi - quCaSi mcxovrebi da/an momuSave arasrulwlovani, romelic
identificirebulia aseTad, "specializebul dawesebulebaSi piris moTavsebisa
da am dawesebulebidan misi gayvanis wesisa da pirobebis damtkicebis Sesaxeb"
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saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris 2010 wlis 
26 Tebervlis N52/n brZanebiT gansazRvruli Sesabamisi uflebamosilebis mqone 
socialuri muSakis mier referirebis procedurebis Sesabamisad;

11. bavSvis ojaxis wevri - deda, mama, papa, bebia, Svili (geri), mSvilebeli, mSvileblis
meuRle, mindobiT aRzrdas daqvemdebarebuli piri, mimRebi mSobeli (dedobili,
mamobili), meurve, mzrunveli, da, Zma, meuRle, yofili meuRle, meuRlis
mSoblebi, siZe, rZali, agreTve pirebi, romlebic erToblivad ewevian an eweodnen
erTian saojaxo meurneobas da maTi ojaxis wevrebi;

12. sxva pasuxismgebeli piri - piri (garda am muxlis "e" qvepunqtiT gaTvaliswinebuli
pirisa), romelTanac samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis
safuZvelze faqtobrivad imyofeba/cxovrobs arasrulwlovani, romlis zrunvisa
da kanonieri interesebis dacvis valdebulebac dakisrebuli aqvs mas amave
samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze;

13. Zaladobis msxverpli bavSvi - arasrulwlovani, romlis konstituciuri
uflebebi da Tavisuflebebi dairRva ugulebelyofiT an/da fizikuri,
fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT da romelsac
msxverplis statusi ganusazRvra saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros
Sesabamisma samsaxurma an/da sasamarTlo organom an/da ojaxSi Zaladobis
msxverplis statusis ganmsazRvrelma jgufma (msxverplis identificirebis
jgufma). msxverplad CaiTvleba agreTve bavSvi, romelic samarTlebrivi aqtis
an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad
imyofeba/cxovrobs sxva pasuxismgebel an nebismier sxva pirTan, romelmac
ganaxorciela misi konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRveva
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT da romelic moZaladisgan gancalkevebul iqna socialuri
muSakis mier.

14. moZalade - ojaxis wevri, romelic axorcielebs ojaxis sxva wevris
konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas ugulebelyofiT
an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an
iZulebiT. moZaladed CaiTvleba agreTve sxva pasuxismgebeli an nebismieri
sxva piri, romelic axorcielebs masTan samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo
samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad myofi/mcxovrebi
arasrulwlovnis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT;

15. saagento - saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli sajaro samarTlis iuridiuli piri -
socialuri momsaxurebis saagento;

16. meurveobisa da mzrunvelobis organo - saagento da misi teritoriuli organoebi;

17. regionuli sabWo - saagentos, rogorc meurveobisa da mzrunvelobis
organos saTaTbiro organo, romlis uflebamosileba da funqciebi ganisazRvreba
kanonmdeblobiT;

18. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

19. bavSvTa specializebuli dawesebuleba - saaRmzrdelo dawesebuleba (maT Soris,
miusafar bavSvTa TavSesafari), krizisuli centri, dRis centri, tranzituli
centri, krizisuli intervenciis TavSesafari da dedaTa da bavSvTa TavSesafari,
agreTve saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
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gamoyenebuli ganmartebebi da Semoklebebi 

1. bavSvi - 18 wlamde asakis piri (arasrulwlovani);

2. Zaladoba - piris mier bavSvis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis
darRveva ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri,
seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT, miuxedavad imisa, es qmedeba ganxorcielda/
xorcieldeba ganzraxviT an/da ganzraxvis gareSe. Zaladobad miiCneva.

3. fizikuri Zaladoba - cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis
ukanono aRkveTa an  sxva iseTi moqmedeba, maT Soris, bavSvis fizikuri
dasjisken mimarTuli moqmedeba, romelic iwvevs  fizikur tkivils an tanjvas.
janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofilebloba,
rac iwvevs bavSvis janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

4. seqsualuri Zaladoba - bavSvTan sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis
muqariT an  msxverplis umweobis gamoyenebiT, aseve  srulwlovanis mier winaswari
SecnobiT 16 wlamde bavSvTan Zaladobis gareSe sqesobrivi kavSiri, seqsualuri
xasiaTis sxvagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba bavSvis mimarT;

5. fsiqologiuri Zaladoba - Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva iseTi
moqmedeba, maT Soris, ojaxis wevris mier/mimarT sisxlis samarTlis kodeqsis 111
muxlSi miTiTebuli an/da 1261 muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulebis Cadenisas
bavSvis mier gancdili Zlieri emociuri stresi, romelic iwvevs bavSvis pativisa
da Rirsebis Selaxvas an daSinebas;

6. iZuleba - bavSvis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos
qmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi uflebaa an/
da sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba,
maT Soris, iZulebiTi qorwineba, antisazogadoebriv saqmianobaSi Cabma an/da
Tanamonawileoba, nivTierebaTa avad moxmarebis, mowyalebis Txovnis, agreTve
bavSvis CarTvas SromiT saqmianobaSi, maT Soris, wvrilman vaWrobaSi, romelic
iwvevs misi sabaziso uflebebis (ganaTlebis, jansaR fizikur da mentalur
ganviTarebas) SezRudvas. iZulebad CaiTvleba bavSvis Sromis Sedegad mopovebuli
Tanxis mTliani an/da nawilobrivi miTviseba;

7. ugulebelyofa - mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris mier bavSvis fizikuri (maT Soris, kveba, higiena, sacxovrisi),
fsiqologiuri saWiroebebis daukmayofilebloba, sabaziso ganaTlebis uflebis
SezRudva, safrTxisagan daucveloba, dabadebis registraciis an/da bavSvisaTvis
piradobis damadasturebeli dokumentaciis mowesrigebisaTvis, agreTve
samedicino da sxva momsaxurebiT sargeblobisaTvis aucilebeli moqmedebebis
ganuxorcielebloba, Tuki mSobels (mSoblebs), sxva kanonier  warmomadgenels an/
da sxva pasuxismgebel pirs aqvs (aqvT) saTanado informacia, SesaZlebloba da
xeli miuwvdeba (miuwvdebaT)  Sesabamis momsaxurebaze;

8. mitovebuli bavSvi - arasrulwlovani, romelic "Svilad ayvanisa da mindobiT
aRzrdis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis Sesabamisad sasamarTlos mier aRiarebulia
mitovebulad da romlis mSobels (mSoblebs) am bavSvis mimarT CamorTmeuli aqvs
(aqvT) mSoblis ufleba-movaleobebi;

9. napovni bavSvi - 18 wlamde asakis ucnobi piri misi aRmoCenis momentidan vinaobis
dadgenamde;

10. miusafari bavSvi - quCaSi mcxovrebi da/an momuSave arasrulwlovani, romelic
identificirebulia aseTad, "specializebul dawesebulebaSi piris moTavsebisa
da am dawesebulebidan misi gayvanis wesisa da pirobebis damtkicebis Sesaxeb"
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saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) 
msxverplTa, dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis filiali - 
bavSvTa saxli;

20. TavSesafari - ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) msxverplTa,
dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis momsaxurebis
dawesebuleba, romelic sTavazobs Sesabamis momsaxurebebs trefikingisa da ojaxSi
Zaladobis msxverplebs, dazaralebulebsa da maTze damokidebul pirebs;

21. saagentos uflebamosili piri - saagentos specialuri uflebamosilebiT
aRWurvili piri, romelic dadgenili meTodologiis Sesabamisad axorcielebs
ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis Seswavla-Sefasebas;

22. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

23. mindobiT aRzrda - saxelmwifosa da mimReb ojaxs Soris dadebuli
xelSekrulebis safuZvelze mimRebi ojaxis mier bavSvis an 18 wlamde asakis
ganridebas daqvemdebarebuli piris movla da aRzrda;

24. gadaudebeli SemTxveva _ mdgomareoba, romelic safrTxes uqmnis bavSvis
sicocxles an/da janmrTelobas an SeiZleba gamoiwvios misi sikvdili an
janmrTelobis mdgomareobis mkveTri gauareseba momdevno 24 saaTis ganmavlobaSi.
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Tavi 1.

Sesavali

1.1.  saxelmZRvanelos mizani

bavSvis keTildReobisa da usafrTxoebaze zrunva yvela profesiis adamianis Tu 
organizaciis valdebulebaa. bavSvTa dacva Zaladobisa da ugulebelyofisgan socialur 
muSakTa profesiuli cxovrebis mniSvnelovani nawilia da isini umniSvnelovanes rols 
asruleben, rogorc bavSvze Zaladobis da ugulebelyofis prevenciis, aseve Zaladobis 
da ugulebelyofis gamovlenis saqmeSi. xolo, maTi roli msxverplTa dacvasa da 
reabilitaciaSi, unikaluri da Seucvlelia.  saxelmZRvanelo  mizania uaxlesi da 
samecniero mtkicebulebebze dafuZnebuli informaciis miwodeba socialuri 
muSakebisTvis, rac maT daexmarebaT:

I. bavSvze Zaladobis SemTxvevebis aRmoCenasa da masTan gamklavebaSi;

II. xels Seuwyobs Zaladobis msxverpl an potenciur msxverpl bavSvebze zrunvis
procedurebis gaumjobesebas;

III. gaaumjobesebs sxvadasxva dawesebulebaTa da struqturaTa Soris TanamSromlobas
bavSvze Zaladobis SemTxvevebSi;

IV. uzrunvelyofs bavSvis usafrTxoebas da misi keTildReobis gaumjobesebas;

V. xels uwyobs profesionalTa codnis gazrdas da profesionalebis mxardaWeras;

VI. bavSvze Zaladobis sakiTxebze  sazogadoebrivi  cnobierebis amaRlebas.

1.2.  definicia

msoflio jandacvis organizaciis ganmartebiT, „bavSvTa mimarT Zaladobasa da sastik 
mopyrobas Seadgens fizikuri da emociuri Zaladobis yvela forma, seqsualuri 
Seuracxyofa, ugulebelyofa an daudevari mopyroba, an komerciuli an sxva saxis 
eqsploatacia, rac iwvevs bavSvis janmrTelobis, sicocxlis, ganviTarebisa da Rirsebis 
faqtiur an potenciur zians, pasuxismgeblobasTan, ndobasa da ZalasTan dakavSirebul 
konteqstSi“.

bavSvze Zaladobis formebia:

fizikuri Zaladoba _ nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac “aRmzrdelobiTi“ mizniT; 

emociuri (fsiqologiuri) Zaladoba  _ qcevebi, romelTa mizania akontrolos, marTos bavSvis 
moqmedebebi da emociebi misi damorCilebis mizniT: damamcirebeli metsaxeliT mimarTva, 
muqara, iseTi saqcielis dabraleba, romelic mas ar Caudenia da sxva. bavSvze Zaladobaa 
mozrdilTa Cxubi bavSvis TandaswrebiT. emociuri Zaladoba SeiZleba vlindebodes calke 
an SeiZleba warmoadgendes fizikuri an seqsualuri Zaladobis Semadgenel nawils;

seqsualuri Zaladoba _ bavSvis gamoyeneba seqsualuri miznebisaTvis: seqsualuri 
metyvelebiT devna, erotiuli elferis alersi, TvalTvali,  bavSvisTvis pornografiuli 
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saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) 
msxverplTa, dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis filiali - 
bavSvTa saxli;

20. TavSesafari - ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) msxverplTa,
dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis momsaxurebis
dawesebuleba, romelic sTavazobs Sesabamis momsaxurebebs trefikingisa da ojaxSi
Zaladobis msxverplebs, dazaralebulebsa da maTze damokidebul pirebs;

21. saagentos uflebamosili piri - saagentos specialuri uflebamosilebiT
aRWurvili piri, romelic dadgenili meTodologiis Sesabamisad axorcielebs
ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis Seswavla-Sefasebas;

22. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

23. mindobiT aRzrda - saxelmwifosa da mimReb ojaxs Soris dadebuli
xelSekrulebis safuZvelze mimRebi ojaxis mier bavSvis an 18 wlamde asakis
ganridebas daqvemdebarebuli piris movla da aRzrda;

24. gadaudebeli SemTxveva _ mdgomareoba, romelic safrTxes uqmnis bavSvis
sicocxles an/da janmrTelobas an SeiZleba gamoiwvios misi sikvdili an
janmrTelobis mdgomareobis mkveTri gauareseba momdevno 24 saaTis ganmavlobaSi.
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suraTebis gadaReba, seqsualuri Sinaarsis filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis 
daTvalierebis nebarTva an xelSewyoba,  gaupatiureba an gaupatiurebis mcdeloba, sasqeso
organoebis demonstrireba, Ria saubrebi seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis 
gaRviZebis mizniT, sisxlis aRreva (incesti), sxeuliT vaWrobis iZuleba da sxva. 

ugulebelyofa _ bavSvis sicocxlis, janmrTelobisa da ganviTarebisaTvis aucilebeli 
saWiroebebis (sakvebi, sacxovrebeli, tansacmeli, movla, meTvalyureoba, yuradReba, 
ganaTleba, samedicino daxmareba da sxva) regularuli daukmayofilebloba mSoblis 
Tu meurvis mxridan, obieqturi mizezebis gamo (siRaribe, fsiqikuri daavadebebi, 
gamoucdeloba) an amgvari mizezebis gareSe. 

1.3.  bavSvze Zaladobis Sedegebi

Zaladoba yovelTvis seriozul zians ayenebs bavSvis janmrTelobas. bavSvze Zaladoba 
SeiZleba sxvadasxva formiT ganxorcieldes, magram Zaladoba yovelTvis seriozul zians 
ayenebs bavSvis janmrTelobas, ganviTarebasa da socializacias, zogjer ki safrTxes 
uqmnis mis sicocxles. Zaladobis myisier Sedegebs miekuTvneba: fizikuri dazianebebi, 
mwvave fsiqologiuri problemebi; arsebobs mtkicebulebebi, rom ufrosebSi gamovlenili 
mravali daavadeba – gulis iSemiuri daavadebebi, sasunTqi da saWmlis momnelebeli 
sistemebis qronikuli daavadebebi,  simsivne da sxva – bavSvobaSi gadatanil ZaladobasTanaa 
dakavSirebuli.

bavSvebs, romlebic Zaladobas ganicdian,  fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRvevebi 
aReniSnebaT. dadgenilia, rom Zaladobis an travmis zemoqmedeba gavlenas axdens 
ganviTarebis procesSi myof bavSvis tvinze. im  bavSvebis Tavis tvini, romlebic xSirad 
ganicdian stress, fizikuri, seqsualuri Zaladobis an xangrZlivi ugulebelyofis saxiT, 
mTel TavianT resursebs garemoSi arsebuli safrTxis daZlevasa da gadarCenaze xarjaven. 

bavSvebi, romlebic Zaladobas ganicdian, xSirad CamorCebian Tanatolebs simaRliT, 
woniT an orive maCvenebliT erTdroulad. isini ufro gvian iwyeben siaruls, laparaks, 
iSviaTad icinian, cudad swavloben. aseT bavSvebs xSirad aReniSnebaT enurezi (Sardis 
Seukavebloba), metyvelebis problemebi, mavne Cvevebi (TiTebis wova, frCxilebis kvneta 
da sxva).

Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi, magram, arsebobs bavSvebis 
kategoria, romlebic sastiki mopyrobis „risk-jgufs” Seadgenen. mravalricxovan 
gamokvlevaTa Tanaxmad, riskis jgufSi Sedian bavSvebi, romelTa dedebic sistematurad 
ganicdian Zaladobas, Svilad ayvanili, bavSvTa saxlis aRsazrdelebi an „arasasurveli 
bavSvebi”. hiperaqtiuri, agreTve SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi aseve miekuT-
vnebian am jgufs, radgan xSirad aiZuleben  TavianT  mSoblebs maTi aRzrdis siZneleebiT 
gamowveuli imedgacruebebi da stresebi ganicadon. 

TviTon bavSvebi iSviaTad yvebian gadatanili Zaladobis Sesaxeb. xSirad maT arc ki ician 
da arc esmiT, rom mozrdilebi ar unda iqceodnen ase. bavSvebi Tavs damnaSaved Tvlian, 
isini daSinebulebi arian, maT rcxveniaT, ar ician, vis da rogori sityvebiT SeuZliaT 
uambon, eSiniaT, rom aravin daujerebT. 

Zaladobagancdili bavSvi mudmivi stresis mdgomareobaSi imyofeba, da Tu daxmarebis 
gareSe davtovebT, ukve mozrdil cxovrebaSi es masSi seriozul pirovnul gadaxrebs, 
Seuqcevad fsiqologiur problemebs gamoiwvevs.
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bavSvze Zaladobis socialuri da ekonomikuri Sedegebi: bavSvze Zaladoba uaryofiT 
zegavlenas axdens rogorc bavSvis  janmrTelobasa da ganviTarebaze, aseve ojaxebsa 
da sazogadoebaze. Zaladobagancdil bavSvebs darRveuli aqvT kavSiri ufrosebTan. ar 
aqvT TanatolebTan urTierTobis unari, mwiri codnisa da saWiro unarebis naklebobis 
gamo ver axerxeben  avtoritetis mopovebas skolaSi da sazogadoebaSi, zogjer aRiarebas 
kriminalur da asocialur garemoSi pouloben; aReniSnebaT alkoholisa da narkotikebis 
mimarT ltolva. zrdasrul asakSi, ojaxis Seqmnisas, SesaZloa seriozulma sirTuleebma 
iCinos Tavi. 

Zaladobis Sedegad miRebuli dazianebebi xSirad xangrZliv mkurnalobas saWiroebs, 
rac ojaxs finansurad mZime tvirTad awveba.  fsiqologiuri problemebi da sakuTari 
SesaZleblobebis gamovlenis sirTuleebi, romlebic aReniSnebaT Zaladobis msxverpl 
bavSvebs, ekonomikur problemas uqmnis maT zrdasrul asakSi.

1.4.  istoriuli mimoxilva

kacobriobis istoria savsea bavSvisadmi araRirseuli da sastiki damokidebulebis 
magaliTebiT. Tumca, uZvelesi droidanve  daiwyo garkveuli kategoriis  bavSvebis gansa-
kuTrebuli  mowyvladobis gacnobiereba da bavSvebze Zaladobis mimarT Seuwynareblobis 
saxelmwifo poziciis Camoyalibeba. 

dReisaTvis arsad da aravin davobs imis Taobaze, rom bavSvi daculi unda iyos Zaladobisa 
da ugulebelyofisgan, magram Tanamedrove samyaros  mainc ver vuwodebT usafrTxos.  
msoflio statistika SemaSfoTebelia - bavSvebze Zaladobis SemTxvevebma imata; sul ufro  
xSiria bavSvis janmrTelobisa da sicocxlis  xelyofis SemTxvevebi. bavSvebze Zaladoba 
seriozuli problemaa rogorc ganviTarebadi qveynebisTvis, sadac SimSili, omebi, 
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saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris, saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministrisa da saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2010 wlis 7 ivnisis  erToblivi brZaneba  N152/n - N496 - N45/n bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb.

 saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, 2016 wlis 12 seqtemberi.
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suraTebis gadaReba, seqsualuri Sinaarsis filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis 
daTvalierebis nebarTva an xelSewyoba,  gaupatiureba an gaupatiurebis mcdeloba, sasqeso
organoebis demonstrireba, Ria saubrebi seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis 
gaRviZebis mizniT, sisxlis aRreva (incesti), sxeuliT vaWrobis iZuleba da sxva. 

ugulebelyofa _ bavSvis sicocxlis, janmrTelobisa da ganviTarebisaTvis aucilebeli 
saWiroebebis (sakvebi, sacxovrebeli, tansacmeli, movla, meTvalyureoba, yuradReba, 
ganaTleba, samedicino daxmareba da sxva) regularuli daukmayofilebloba mSoblis 
Tu meurvis mxridan, obieqturi mizezebis gamo (siRaribe, fsiqikuri daavadebebi, 
gamoucdeloba) an amgvari mizezebis gareSe. 

1.3.  bavSvze Zaladobis Sedegebi

Zaladoba yovelTvis seriozul zians ayenebs bavSvis janmrTelobas. bavSvze Zaladoba 
SeiZleba sxvadasxva formiT ganxorcieldes, magram Zaladoba yovelTvis seriozul zians 
ayenebs bavSvis janmrTelobas, ganviTarebasa da socializacias, zogjer ki safrTxes 
uqmnis mis sicocxles. Zaladobis myisier Sedegebs miekuTvneba: fizikuri dazianebebi, 
mwvave fsiqologiuri problemebi; arsebobs mtkicebulebebi, rom ufrosebSi gamovlenili 
mravali daavadeba – gulis iSemiuri daavadebebi, sasunTqi da saWmlis momnelebeli 
sistemebis qronikuli daavadebebi,  simsivne da sxva – bavSvobaSi gadatanil ZaladobasTanaa 
dakavSirebuli.

bavSvebs, romlebic Zaladobas ganicdian,  fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRvevebi 
aReniSnebaT. dadgenilia, rom Zaladobis an travmis zemoqmedeba gavlenas axdens 
ganviTarebis procesSi myof bavSvis tvinze. im  bavSvebis Tavis tvini, romlebic xSirad 
ganicdian stress, fizikuri, seqsualuri Zaladobis an xangrZlivi ugulebelyofis saxiT, 
mTel TavianT resursebs garemoSi arsebuli safrTxis daZlevasa da gadarCenaze xarjaven. 

bavSvebi, romlebic Zaladobas ganicdian, xSirad CamorCebian Tanatolebs simaRliT, 
woniT an orive maCvenebliT erTdroulad. isini ufro gvian iwyeben siaruls, laparaks, 
iSviaTad icinian, cudad swavloben. aseT bavSvebs xSirad aReniSnebaT enurezi (Sardis 
Seukavebloba), metyvelebis problemebi, mavne Cvevebi (TiTebis wova, frCxilebis kvneta 
da sxva).

Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi, magram, arsebobs bavSvebis 
kategoria, romlebic sastiki mopyrobis „risk-jgufs” Seadgenen. mravalricxovan 
gamokvlevaTa Tanaxmad, riskis jgufSi Sedian bavSvebi, romelTa dedebic sistematurad 
ganicdian Zaladobas, Svilad ayvanili, bavSvTa saxlis aRsazrdelebi an „arasasurveli 
bavSvebi”. hiperaqtiuri, agreTve SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi aseve miekuT-
vnebian am jgufs, radgan xSirad aiZuleben  TavianT  mSoblebs maTi aRzrdis siZneleebiT 
gamowveuli imedgacruebebi da stresebi ganicadon. 

TviTon bavSvebi iSviaTad yvebian gadatanili Zaladobis Sesaxeb. xSirad maT arc ki ician 
da arc esmiT, rom mozrdilebi ar unda iqceodnen ase. bavSvebi Tavs damnaSaved Tvlian, 
isini daSinebulebi arian, maT rcxveniaT, ar ician, vis da rogori sityvebiT SeuZliaT 
uambon, eSiniaT, rom aravin daujerebT. 

Zaladobagancdili bavSvi mudmivi stresis mdgomareobaSi imyofeba, da Tu daxmarebis 
gareSe davtovebT, ukve mozrdil cxovrebaSi es masSi seriozul pirovnul gadaxrebs, 
Seuqcevad fsiqologiur problemebs gamoiwvevs.
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gamovlena, SemTxvevis marTva procedurebiT gansazRvruli kompetenciebis farglebSi da 
referireba evaleba yvela dawesebulebas, romelic urTierTobs bavSvTan.

mTavrobis dadgenileba bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis  damtkicebasTan 
erTad, gulisxmobs rom am procedurebSi CarTulma TiToeulma saministrom, maT Soris 
Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis saministrom, unda SeimuSaos detaluri 
procedurebi (Sida instruqciebi) Sesabamisi TanamSromlebisTvis (muxli 6.7). 

garda amisa, saWiroa profesionalebisaTvis gankuTvnili gaidlainebis SemuSaveba, romelic
Seicavdes detalur saxelmZRvanelo informacias bavSvTa mimarT Zaladobis identifika-
ciis, samuSao procedurebisa da teqnikis, aseve profesionalebis rolis Sesaxeb refera-
lis sxvadasxva doneze (identifikacia, Sefaseba, Careva, monitoringi) da maTi profesiuli 
saqmianobis mowesrigebis regulaciebs.

3

3 gaeros bavSvTa fondis 2013 welis kvlevis - “bavSvTa mimarT Zaladoba saqarTveloSi“ rekomendaciebis mixedviT.
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Tavi 2.

bavSvze Zaladobis epidemiologia

2.1. gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) generaluri mdivnis samsaxuris 
kvleva bavSvebis mimarT Zaladobis Sesaxeb - 2006 weli

gaerTianebuli erebis organizaciam (gaero) 2001 wels gaeros generaluri asambleis 
TxovniT, Caatara kvleva `Zaladoba bavSvTa mimarT“. kvlevis mizani iyo mTel msoflioSi 
bavSvze Zaladobis problemebis Seswavla da am problemis mogvarebis gzebis Zieba. kvleva 
gamoqveynda 2006 wels da igi Catarda gaeros damoukidebeli eqspertis - paulo serxio 
pineiros xelmZRvanelobiT. kvleva efuZneboda koncefcias, romlis mixedviTac, bavSvs 
aqvs ufleba iyos daculi Zaladobisagan. es ufleba Camoyalibebulia `gaeros bavSvis 
uflebaTa konvenciis me-19 muxlSi, romelic warmoadgens saerTaSoriso xelSekrulebas 
da mas msoflios qveynebis umravlesoba awers xels. 

ZiriTadi informacia Segrovda kiTxvarebis saSualebiT. kiTxvari Seavso 133-ma qveyanam. 
kiTxvari respodentisagan moiTxovda mis qveyanaSi bavSvebze Zaladobis faqtebis detalur 
aRweras, agreTve, saxelmwifos mxridan bavSvze Zaladobaze reagirebisa da misi aRkveTis 
mizniT miRebuli zomebis Sesaxeb informacias. 

kvlevis Sedegad aRmoCnda, rom bavSvze Zaladoba SeimCneva msoflios yvela qveyanaSi da 
yvela sazogadoebaSi ganurCevlad socialuri fenisa, kulturisa, eTnikuri kuTvnilebisa 
an warmomavlobisa. kvlevam daadastura, rom Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes nebismier 
adgilze. ufro metic, miuxedavad imisa, rom adamianebis umetesobisaTvis cnobilia 
bavSvis uflebebis Sesaxeb, maT ician, rom bavSvi saWiroebs dacvas, raTa jansaR pirovnebad 
Camoyalibdes, bevr qveyanaSi bavSvze Zaladoba daSvebulia, radgan amis nebas iZleva iq 
arsebuli adaT-wesebi. 

kvlevis Sedegad dadginda: 

(WHO) monacemebiT, 2002 wels mTel msoflioSi
fizikuri ZaladobiT gardaicvala 53 000 bavSvi; 

is ganicdis, rogorc sityvier, aseve fizikur Zaladobas; 

aiZulebdnen daemyarebinaT sqesobrivi kavSiri an sxvagvarad Zaladobdnen masze 
seqsualurad;

Cautarda sasqeso organoebis mutilacia (operacia sasqeso organoebis dasaxiCrebis 
gamo).

(ILO), 2004 wels 218 milioni bavSvi iyo
Cabmuli SromaSi, aqedan 126 milioni asrulebda saxifaTo samuSaos, xolo 5-7 milioni 
bavSvi iZulebiT samuSaos asrulebda (iZulebiTi da savaldebulo Sroma); 1.8 milioni 
bavSvi Cabmuli iyo prostituciasa da pornografiaSi, xolo 1.2 milioni bavSvi iyo 
trefikingis msxverpli; 2002 wels bavSvebis mkvlelobis maCveneblebi orjer maRali 
iyo Rarib qveynebSi, vidre mdidar qveynebSi (100 000 mosaxleze _ 2,58 Rarib qveynebSi, 
1,21 _ mdidar qveynebSi). 
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fizikuri Zaladoba farTod aris gavrcelebuli yvela regionSi. 

2.2. msoflio kvleva ojaxSi bavSvze Zaladobis Sesaxeb

msoflio jandacvis organizacia 2016 wels gamoaqveyna naSromi INSPIRE - Svidi 
strategia bavSvze Zaladobis dasasruleblad.  am naSromis mixedviT  bolo wlebis 
ganmavlobaSi msoflios 96 qveyanaSi 1 miliardma bavSvma ganicada emociuri, fizikuri da 
seqsualuri Zaladoba, rac bavSvTa (2-dan -18 wlamde) mosaxleobis  naxevaria. amasTanave 
gasaTvaliswinebelia, rom bavSvze Zaladobis SemTxvevebi dafarulia, rac dasturdeba 
globaluri monacemebis meta analiziT - magaliTad, bavSvebis mier gakeTebuli Setyobineba 
seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi 30-jer, xolo fizikuri Zaladobis SemTxvevaSi 75-jer 
ufro xSiria, vidre qveynebis mier oficialurad registrirebuli SemTxvevebi. 

gogonebi gansakuTrebiT mowyvladebi arian seqsualuri Zaladobis mimarT - magaliTad 
sicocxlis ganmavlobaSi gadatanili seqsualuri Zaladobis monacemTan 18%-Si gvxvdeba 
seqsualuri Zaladoba gogonaze, xolo biWebSi es monacemi utoldeba 8%-s. gogonebze 
seqsualuri moZaladeebi arian mamakacebi. gogonebze Zaladoba umetes SemTxvevebSi xdeba 
im garemoSi, sadac igi wesiT daculad unda grZnobdes Tavs - saxlSi, skolaSi, gzaze 
skolasa da saxls Soris, TemSi. gogonebze Zaladobis SemTxvevebi didia humanitaruli 
krizisebis, iZulebiTi gadaadgilebis da post-konflituri situaciebis dros. zogadad, 
samidan erTi gogona 15-dan 19-wlamde asakSi iyo emociuri, fizikuri an seqsualuri 
Zaladobis msxverpli.

2.3  bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva saqarTveloSi

2007 wels gaeros bavSvTa fondis SekveTiTa da samTavrobo da arasamTavrobo seqtorebis 
TanamSromlobiT saqarTveloSi Catarda bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva. 
kvlevis ZiriTadi mizani iyo saqarTveloSi bavSvze Zaladobis xasiaTisa da masStabis 
dadgena. kvleva asaxavs Zaladobis im SemTxvevebs, romelic saqarTveloSi mcxovreb 
bavSvebs ukavSirdeba. kvleva iZleva miTiTebebs Zaladobis Sedegebisagan bavSvTa dacvis 
meqanizmisa da Zaladobis prevenciis Sesaxeb. 

erovnuli kvleva saqarTveloSi or etapad warimarTa. pirveli etapi 2007 wels bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebs swavlobda ojaxebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi, meore 
etapze _ 2008 wels, Seswavlili iqna skolebSi bavSvze Zaladobis sakiTxi. 

kvlevis Sedegebi: 

quCaSi, alkoholi/narkotikis gamoyeneba, nacnobis mkvleloba, iaraRis gamoyeneba, 
ufrosebs Soris dartyma/cema) - 49.1%. 

sagniT cema, daniT damuqreba) - 54.0%. 

  INSPIRE: seven strategies for ending violence against children, © World Health Organization 2016
  Ending violence against children: six strategies for action. New York: UNICEF; 2014.
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daCagvra, daTrgunva/Sercxvena) - 59.1%. 

Sexeba, seqsualuri urTierTobis mcdeloba) -7.8%. 

TavSi/saxeSi dartyma, Tmis moqaCva, panRuris amokvra, tkena/dazianeba, TiTebis 
gadagrexa, mogudva, dabma, daWra) - 71.1%. 

galanZRva, nivTis moparva/gatexa, ganzrax damcireba, Tavi sulelad agrZnobina) - 61.5%. 

tansacmlis iZulebiT gaxda, gaixada tansacmeli, Seexo bavSvis sxeulis intimur 
nawils, aiZula bavSvi misi sxeulis intimur nawils Sexeboda, aiZula bavSvs seqsualuri 
urTierToba) - 16.6%. 

tkena/dazianeba, TavSi/saxeSi dartyma, panRuris amokvra, TiTebis gadagrexa. mogudva, 
dabma, daWra) -  47%. 

mimarTva, nivTis moparva/gatexva, cudi SefasebiT damuqreba) - 47.5%. 

tansacmlis iZulebiT gaxda, Seexo bavSvis sxeulis intimur nawils, aiZula bavSvs 
misi sxeulis intimur nawils Sexeboda - 5.6%.  respondentTa mier aRwerili yvelaze 
gavrcelebuli sasjeli iyo bavSvis cema sajdomze SiSveli xeliT, saxriT. xolo 4.5%-
ma es 10-ze metjer gaakeTa.

zogadi daskvnebi 

aRmzrdelobiT dawesebulebebSi; 

Tanatolebisagan;

bavSvze seqsualuri Zaladoba saWiroebs damatebiT kvlevas. 

2.4  bavSvze Zaladobis statistikuri monacemebi bavSvTa dacvis (referirebis) 
proceduris damtkicebis Semdeg

bavSvTa dacvis (referirebis) proceduris damtkicebis Semdeg (2010 w), bavSvze Zaladobis 
SemTxvevebis gamovlenis da referirebis SemTxvevebis raodenoba progresulad  izrdeba. 
socialuri momsaxurebis saagentos, bavSvze Zaladobis SemTxvevebis miRebaze da 
reagirebaze pasuxismgebeli organos statistikuri monacemebiT mixedviT, suraTi Semdegia 
- 40 SemTxveva 2009 wels, 90 SemTxveva 2010 w., 142 SemTxveva 2011 w., 208-2012 w., 
320 – 2013 w., 362 – 2014 w., 691 - 2015 w.; 775 – 2016 wels. 
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  Ending violence against children: six strategies for action. New York: UNICEF; 2014.
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Tavi 3.

bavSvze Zaladobis mizezebi

Zaladoba individualuri, jgufuri, socialuri, kulturuli faqtorebis urTierTqmedebis 
Sedegia. calke aRebuli verc erTi faqtori ver xsnis, ratom iqceva erTi adamiani 
agresiulad, meore ki - ara, ratom xdeba erTgan Zaladobis meti SemTxveva, vidre sxvagan. 
ojaxSi, TemSi, socialur, kulturul da ekonomikur sivrceSi mravali faqtori arsebobs, 
romelTa urTierTqmedebam, SesaZloa, bavSvze Zaladobis provocireba moaxdinos, an 
piriqiT, - Zaladobis safrTxe Seamciros.

risk-faqtorebi, romlebic xels uwyoben bavSvze Zaladobis gavrcelebas, SeiZleba daiyos 
individualur/pirovnul urTierTobaTa, sazogadoebriv/TemSi arsebul da socialur 
risk-faqtorebad.

a) individualuri/pirovnul urTierTobaTa risk-faqtorebi

mSoblebTan da mzrunvelebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

rom arTmevs mas unars, izrunos bavSvze;

araadekvatur qcevas avlens;

periodSi;

bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

xasiaTi);

ganviTarebaSi  CamorCena,  qronikuli daavadeba);

(agresiuloba, impulsuroba da sxva) an fsiqikuri   janmrTelobis problemebi;
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Semcirebas;

urTierTobebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

problemebi, simartovis da umweobis gancdebi, mudmivi  daZabuloba, bavSvis aRzrdaSi
xelSewyobis Sewyveta, dava bavSvze meurveoba/mzrunvelobis Taobaze;

seqsualuri orientaciis, uZlurebis an cxovrebis stilis mizeziT;

b) sazogadoebrivi/TemSi arsebuli risk-faqtorebi

nakleboba;

g) socialuri risk-faqtorebi

an, zogadad, Zaladobas sxvebis mimarT, fizikuri dasjis CaTvliT;

da qalebisaTvis;

bavSvis statuss akninebs;
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Tavi 3.

bavSvze Zaladobis mizezebi

Zaladoba individualuri, jgufuri, socialuri, kulturuli faqtorebis urTierTqmedebis 
Sedegia. calke aRebuli verc erTi faqtori ver xsnis, ratom iqceva erTi adamiani 
agresiulad, meore ki - ara, ratom xdeba erTgan Zaladobis meti SemTxveva, vidre sxvagan. 
ojaxSi, TemSi, socialur, kulturul da ekonomikur sivrceSi mravali faqtori arsebobs, 
romelTa urTierTqmedebam, SesaZloa, bavSvze Zaladobis provocireba moaxdinos, an 
piriqiT, - Zaladobis safrTxe Seamciros.

risk-faqtorebi, romlebic xels uwyoben bavSvze Zaladobis gavrcelebas, SeiZleba daiyos 
individualur/pirovnul urTierTobaTa, sazogadoebriv/TemSi arsebul da socialur 
risk-faqtorebad.

a) individualuri/pirovnul urTierTobaTa risk-faqtorebi

mSoblebTan da mzrunvelebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

rom arTmevs mas unars, izrunos bavSvze;

araadekvatur qcevas avlens;

periodSi;

bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

xasiaTi);

ganviTarebaSi  CamorCena,  qronikuli daavadeba);

(agresiuloba, impulsuroba da sxva) an fsiqikuri   janmrTelobis problemebi;



18

Tavi 4

bavSvis ganviTarebis bio-fsiqo-socialuri aspeqtebi da 
maTi mniSvneloba bavSvze Zaladobis identificirebis da 

Zaladobis msxverpli bavSvis dacvis procesSi

4.1 bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi

asakobrivi Taviseburebebis codna xels uwyobs bavSvebis ukeT gagebas da dadebiTad aisaxeba 

bavSvTan komunikaciis xarisxze; bavSvis dacvis da misi keTildReobis gaumjobesebaze. 

bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi da mosalodneli reaqciebi asakebis mixedviT

mniSvnelovania imis codna, rom CamoTvlili maxasiaTeblebi ganxiluli unda iyos 
bavSvebis individualur TaviseburebebTan da bavSvis ganviTarebis Tanamedrove donesTan 
konteqstSi, aseve, imis gaTvaliswinebiT, rom zogierTi bavSvi sxvebze ufro swrafad 
viTardeba.

dabadebidan 1 wlamde (Cviloba)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba

1-dan 3 wlamde (adreuli)

kognituri ganviTareba

yoveli nivTi;
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pirovnuli da emociuri ganviTareba

usafrTxoebas ganapirobeben;

socialuri ganviTareba

gagebas;

3-dan 6/7 wlamde (skolamdeli)

kognituri ganviTareba

Sesaxeb, aqvT drois gancda;

gamiznulad;

Soris.

pirovnuli da emociuri ganviTareba
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socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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TanatolebiT.

11-dan 13/14 wlamde (sqesobrivi momwifebis periodi)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

da Secbuneba-dabneulobas;

usamarTlobis gancda);

siyvarulis moTxovnilebasTan erTad;

socialuri ganviTareba

14-dan 18 wlamde (mozardoba)

kognituri ganviTareba

logikurad azrovneba uZneldebaT;

pirovnuli da emociuri ganviTareba
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socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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midrekileba;

darwmunebulobaze;

lizebas sakuTari Zalebis rwmenis gazrdas, TviTdamkvidrebis da TviTrealizaciis-
ken swrafvas.

socialuri ganviTareba

samarTlianobas, Tanasworobas, Rirsebas;

garemomcvelTa Sexeduleba;

safuZveli.

4.2. mijaWvuloba

Cvilobis asakidan adamiani socialuri da emociuri ganviTarebis ramdenime fazas gadis. 
pirvel, yvelaze axlo da mniSvnelovan kavSirs Cvili amyarebs dedasTan an im adamianTan, 
vinc  masze zrunavs. britanelma fsiqiatrma da fsiqoanalitikosma, jon boulbim (1907-
1990) SeimuSava  bavSvis ganviTarebis Tanamedrove Teoria - mijaWvulobis Teoria (1969) da  
am pirveli, yvelaze mWidro da Zlieri emociuri kavSiris asaRniSnad gamoiyena termini 
„mijaWvuloba“.

mijaWvuloba - Zlieri emociuri urTierTkavSiri or adamians Soris, romelic 
ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi erTmaneTs scildebian.

bavSvi, sakuTari usafrTxoebis misaRwevad da TviTgadarCenis uzrunvelsayofad, 
instinqturad miiswrafvis dadebiTi urTierTobebis damyarebisa da SenarCunebisaken. 
rogorc wesi, bavSvs myari da sando mijaWvuloba im adamianis mimarT uyalibdeba, romelic 
masze zrunavs. jansaRi mijaWvuloba bavSvebs garemomcvel samyaroSi usafrTxoebis 
grZnobas uRvivebs, samyaros SemecnebaSi, swavlasa da ganviTarebaSi exmareba. arasando 
mijaWvulobis Camoyalibebis dros, mzrunvelebi, SesaZloa, uzrunvelhyofdnen bavSvis 
fizikur saWiroebebs, rogoricaa sakvebi, TavSesafari, tansacmeli, sisufTave, magram ver 
axerxebdnen emociuri siTbos bavSvamde mitanas.
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patara bavSvs ar ZaluZs Tavis dacva, ar SeuZlia sxva, alternatiuli mzrunvelis povna 
Tavisi saWiroebebis dasakmayofileblad. bavSvis arCevani xSirad ukiduresad SezRudulia, 
roca mzrunveli mas pasuxobs ignorirebiT, agresiiT an araprognozirebadi qceviT. droTa 
ganmavlobaSi amgvari reaqciebi bavSvSi dabneulobas, gaurkvevlobas da xSir SemTxvevebSi 
mijaWvulobis deficits warmoSobs.

TviTgadarCenis survilidan gamomdinare, bavSvebi Semgueblurad pasuxoben amgvar 
garemoze. rogorc wesi, isini Zvelebur midgomas aRar inarCuneben, TavianTi saWiroebebis 
dakmayofilebas aRar moiTxoven da gaurbian mzrunvelTan urTierTobas, radgan am 
urTierTobas maTTvis SeSfoTeba, tkivili da SiSi mohqonda. 

mijaWvulobis ganviTarebis fazebi

Cvili  mSoblebs urTierTobisken ubiZgebs, maTTan siaxlove awynarebs. Cvili cnobs 
dedis suns, xmas, arCevs dedis nakvTebs. bavSvi jer dedaze mijaWvuli araa, amitom sxva 
adamianebTan darCenas ar aprotestebs.

(momvlelze) da ucxo adamianze gansxvavebulad reagirebs bavSvi swavlobs, rom misi 
qmedebebi irgvliv myofTa qcevas ganapirobebs. iwyeba ndobis ganviTareba. 

momvlelis (dedis) mimarT mijaWvuloba aSkaraa. bavSvSi Cndeba separaciuli (ganSoreba) 
SfoTva, roca mas mSobeli tovebs. is mousvenari xdeba da SfoTvas ganicdis („7 Tvianebis 
SfoTva“).

ganviTareba bavSvebs SesaZleblobas aZlevs, garkveulwilad gaTvalon mSoblis dabruneba. 
amitom ganSorebis mimarT protesti klebulobs. bavSvebi mSoblebTan molaparakebas, 
”vaWrobas”iwyeben.

mijaWvulobis tipebi 

1. sando mijaWvuloba

2. arasando mijaWvuloba: ganridebuli,  ambivalenturi da dezorganizebuli.

sando mijaWvulobis qceviTi gamovlinebebia: 

gamocdileba, rom is mSobels yovelTvis axsovs.

aris Tbili, mgrZnobiare, Tanmimdevruli, roca swrafad reagirebs bavSvis tirilze.

„sando bazas“, advilad poulobs megobrebs, advilad umklavdeba stress, aqvs kargi
TviTSefaseba.

arasando - ganridebuli mijaWvulobis dros bavSvi ar miiltvis dedisken fizikur 
kontaqtze. is damoukidebelia, dedisgan ar iRebs TanagrZnobas, gulgrilia da mowyenili, 
roca raRac awuxebs an stkiva ar iTxovs daxmarebas, yvelas erideba. aseT SemTxvevebSi deda 
(an adamiani, romelic masze zrunavs) xSir SemTxvevaSi emociurad miuwvdomelia. dedas ar 
moswons, rom bavSvi maszea damokidebuli da yoveli damoukidebeli qmedebis SemTxvevaSi 
aqebs mas. Sedegad, bavSvi SeiZleba iyos agresiuli, braziani da daumorCilebeli, ris 
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gamoc SeiZleba ar uyvardeT jgufSi da aRmoCndes izolaciaSi.

arasando - ambivalenturi mijaWvulobis SemTxvevaSi, bavSvi ar aris darwmunebuli, 
rom mSoblis ndoba SeiZleba, rom safrTxis SemTxvevaSi is daculi iqneba da miiRebs 
TanagrZnobas mSoblisgan. aseTi bavSvi bevrs tiris, ebRauWeba dedas da momTxovnia. deda 
an is  adamiani, romelic bavSvze zrunavs, aris  araTanmimdevruli, qaoturi da Znelia 
misi qcevis ganWvreta. Sedegad, bavSvi aris mousvenari, daZabuli  da SfoTavs, Zalian 
aris damokidebuli ufrosebze, aRmzrdelebi mas an aTamameben,  an ubrazdebian. SeiZleba 
gaxdes jgufSi „gantevebis vaci“.

arasando-dezorganizebul mijaWvulobisas, bavSvi mSoblis mimarT SiSs gamoxatavs. mas 
uWirs grZnobebisa da qcevebis kontroli, emociebis gamoxatva, ar icis, vis SeiZleba 
endos da vis – ara. mas axasiaTebs Senelebuli  moZraobebi,  disociaciebi, gaSeSeba, 
„gayinuli“ saxis gamometyveleba, guneba-ganwyobilebis swrafi cvlileba. mSobeli 
bavSvis mimarT uyuradRebo da gulgrilia, Tavs aridebs mas. xSirad mimarTavs  bavSvze 
Zaladobas da ugulebelyofas. Sedegad ki bavSvi Tavdapirvelad ,,aprotestebs“ mSoblis 
gulgrilobas. SemdgomSi is ,,wydeba“ mSobels, iketeba sakuTar TavSi, avlens Semdegi 
saxis qcevis formebs: tyuili, qurdoba, sxvisi saku rebis ganadgureba, sakuTari 
Tavis dazianeba, Zaladoba sxvebze. 

dezorganizebuli mijaWvulobis mizezebia:

urTierTobisas. magaliTad, mSoblis safrTxis Semcveli (SemaSinebeli) qceva an
„SeSinebuli“, zedmetad frTxili qceva, aseve - umweo qceva.

bavSvobaSi gadatanili Zaladoba, romelsac mozrdilobaSi sakuTar Svilze imeorebs.

rogorc irkveva, mozrdilTa disfunqciebi saTaves maT bavSvobaSi iRebs. bavSvis nebismierma 
amgvarma Semgueblurma pasuxma SeiZleba araerTi garTuleba gamoiwvios grZelvadian 
periodSi, maT Soris – ganviTarebis Seferxebebi socialuri, kognituri Tu emociuri 
funqcionirebis mxriv. 

Tu sicocxlis pirvel wels jansaRi mijaWvulobis Camoyalibeba ver moxerxda, ukve 
zrdasrul cxovrebaSi Tavs iCens Semdegi fsiqo-socialuri problemebi:

Sekavebis SeuZlebloba;

sayuradReboa, rom bavSvobaSi Casaxul am garTulebebs xangrZlivi efeqti aqvT
da isini adamians mTeli cxovreba Tan sdevs. Tumca, adamianTa umravlesobas aqvs
pirovnuli zrdis potenciali da Camoyalibebuli uaryofiTi gamovlinebebis
Sesacvlelad maT profesiuli daxmareba dasWirdebaT.
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Tavi 5.

Zaladobagancdili bavSvis emociuri da qceviTi niSnebi

siyvaruli, daculobis SegrZneba da gancda, rom masze zrunaven, bavSvis mniSvnelovani 
bazisuri saWiroebaa. rodesac es saWiroebebi ar kmayofildeba, bavSvi SeimuSavebs Tavis 
gadarCenis, dacviT strategiebs. 

dacviTi strategiebia:

a) ususurobis, gaubedaobis da sxvaze damokidebulebis demonstrireba: „Tu damTmobi
viqnebi, xels aRar maxleben“.

b) sakuTar TavSi Caketva, izolacia: „Tu yvelas CamovSordebi, Cemi moreva aravis moundeba“.

g) agresiuli, dominanturi, Zaladobrivi qceva: „Tu Zlieri viqnebi da Zalaufleba meqneba,
veravin verafers gamibedavs“. 

travmul movlenaze bavSvis sapasuxo reaqcia damokidebulia iseT faqtorebze, rogoricaa 
asaki, ganviTarebis done, aRzrdis kultura. 

Zaladobis msxverpli bavSvisTvis damaxasiaTebelia:

rom arakompetenturia;

TavSi eZebs: “raRac arasworad gavakeTe”, “Cemi bralia, ase ar unda meTqva” da a.S.;
TviTon cdilobs “gamosworebas”;

TanatolebTan normaluri urTierToba; Tvlis, rom TanatolTagan gansxvavdeba da
misi cxovrebac imitom aris gansxvavebuli;

rom gansakuTrebuli araferi xdeba;

asec unda iyos”;

adamianad Tvlis, romelic yuradRebas ar imsaxurebs.

Zaladobis mowme bavSvis Taviseburebebi

iZieben;
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niSnebi;

Zaladobrivi qcevis mibaZvis riski;

piriqiT, iqneba, damyoli, rogorc msxverpli.

kanondamrRvevi bavSvis Taviseburebebi

mZafri STabeWdilebebis, Tavgadasavlebis Ziebisken, mSoblebsa da sxva mozrdilebze
Sokismomgvreli STabeWdilebis moxdenisa da am gziT maTgan aRiarebis mopovebisken
ubiZgebs.

-   Znelad gadaaqvs imedgacruebebi;
-   arasakmarisi TviTkontroli;
-   impulsuroba da agresiuloba;
-   daSvebuli Secdomebis, agreTve piradi da jgufuri antisocialuri qmedebebis
    simZimis arasaTanado Sefaseba;
-   moraluri principebis da socialuri prioritetebis ganuviTarebloba;
-   gulgriloba an cinikuri damokidebuleba sazogadoebrivi Rirebulebebis, maT 
    Soris, swavlis mimarT;
-   ar eTanxmeba da uaryofs samarTlebriv da moralur normebs;
-   xiblavs damnaSavis statusis  miReba;
-   mcdari warmodgena pirad Tavisuflebasa da damoukideblobaze;
-   damaxinjebuli warmodgena cxovrebaze, adamianTa urTierTobebze, awmyosa da 
    momavalze;
-   SurisZiebisken swrafva, zogjer „Sepyrobilia“ SurisZiebis gegmebiT.

grZelvadian mexsierebaze.

da sivrceSi;

arasrulad da zereled erTveba sapasuxo kontaqtSi;

miznebis misaRwevad;

da grZelvadian perspeqtivaSi, naklebad fiqrobs momavalze;
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xSirad  masze ufros
adamianebTan an TanatolebTan, advilad poulobs kriminalur motivacias.

ratom malaven  bavSvebi maT mimarT ganxorcielebuli Zaladobis faqtebs?

gaxmaureba;

Semdeg;

Zaladobis yvela formisTvis damaxasiaTebeli saerTo niSnebi

ganviTarebis Seferxeba - bavSvis ganviTarebis maxasiaTeblebis Seusabamoba asakobriv 
normasTan, magaliTad, siarulis dawyebis, metyvelebis aTvisebis da sxva.

regresia - ukve arsebuli unar-Cvevebis dakargva an ganviTarebis ufro dabal doneze 
dabruneba.

zrdis Seferxeba/SeCereba - bavSvis simaRlis da/an wonis Seusabamoba asakobriv normasTan, 
rac xSirad dakavSirebulia bavSvis araadeqvatur movlasTan an bavSvze mzrunveli piris 
socialur/sulier mdgomareobasTan.

mSoblebTan bavSvis aranormaluri urTierTmoqmedeba - bavSvebi Zalze mgrZnobiareni arian 
mSobelTa guneba-ganwyobilebebis mimarT da potenciuri konfliqtis CaxSobas cdiloben. 
Sedegad, arcTu iSviaTad xdeba rolebis inversia - bavSvi gansakuTrebulad mgrZnobiarea 
mSoblebis mdgomareobis mimarT da cdilobs Sesabamisi reagireba moaxdinos. Zaladobis 
msxverpl bavSvebs xSirad mSoblebis eSiniaT.

fsiqo-emociuri mdgomareobis darRveva - dabali TviTSefaseba, SfoTva, depresia, 
suiciduri mcdelobebi.

saskolo moswrebis mkveTri daqveiTeba.

problemuri an araadeqvaturi qceva - zogjer, gansakuTrebiT, patara bavSvebSi, SeiniSneba 
uCveulo mousvenroba/agzneba, SiSi, TamaSisa da mecadineobisadmi interesis dakargva, 
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niSnebi;

Zaladobrivi qcevis mibaZvis riski;

piriqiT, iqneba, damyoli, rogorc msxverpli.

kanondamrRvevi bavSvis Taviseburebebi

mZafri STabeWdilebebis, Tavgadasavlebis Ziebisken, mSoblebsa da sxva mozrdilebze
Sokismomgvreli STabeWdilebis moxdenisa da am gziT maTgan aRiarebis mopovebisken
ubiZgebs.

-   Znelad gadaaqvs imedgacruebebi;
-   arasakmarisi TviTkontroli;
-   impulsuroba da agresiuloba;
-   daSvebuli Secdomebis, agreTve piradi da jgufuri antisocialuri qmedebebis
    simZimis arasaTanado Sefaseba;
-   moraluri principebis da socialuri prioritetebis ganuviTarebloba;
-   gulgriloba an cinikuri damokidebuleba sazogadoebrivi Rirebulebebis, maT 
    Soris, swavlis mimarT;
-   ar eTanxmeba da uaryofs samarTlebriv da moralur normebs;
-   xiblavs damnaSavis statusis  miReba;
-   mcdari warmodgena pirad Tavisuflebasa da damoukideblobaze;
-   damaxinjebuli warmodgena cxovrebaze, adamianTa urTierTobebze, awmyosa da 
    momavalze;
-   SurisZiebisken swrafva, zogjer „Sepyrobilia“ SurisZiebis gegmebiT.

grZelvadian mexsierebaze.

da sivrceSi;

arasrulad da zereled erTveba sapasuxo kontaqtSi;

miznebis misaRwevad;

da grZelvadian perspeqtivaSi, naklebad fiqrobs momavalze;
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araadeqvaturi qcevebi, romlebic ganpirobebulia imiT, rac bavSvma dainaxa an ganicada, 
magaliTad, Zaladoba an seqsualuri xasia is qmedebebi.

damTrgunveli grZnobebi da gancdebi - danaSaulis  da SiSis grZnobebi, usamarTlobis 
gancda; zogierTi bavSvi fiqrobs, rom maT ar daimsaxures mozrdilTa siyvaruli, rom 
isini arasasurvelni arian. zogi bavSvi SurisZiebis gegmebs awyobs, zogi ki Zaladobas 
imeorebs sxvebTan mimarTebaSi. 

bavSvebi, romlebic ojaxSi Zaladobis Semswreebi arian, igive simptomebs avlenen, rasac 
Zaladobis msxverpli bavSvebi

moZalade mSoblebis qceviTi gamovlinebebi

momxdarSi dazaralebulis dadanaSauleba;

samedicino daxmarebisTvis, xSirad - mxolod gareSe pirTa iniciativiT;

bavSvobaSi.
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Tavi 6

bavSvze Zaladobis sxvadasxva formis fizikuri niSnebi

6.1. fizikuri  Zaladoba 

fizikuri Zaladobaa nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac „aRmzrdelobiTi“ mizniT.

arsebiTi kiTxva, romelic sakuTar Tavs unda davusvaT, aris Semdegi: SeiZleboda Tu ara, 
rom es travma bavSvs SemTxveviT gasCenoda, uneblieT mosvloda? iseTma aSkara fizikurma 
niSnebma, rogoricaa sisxlCaqcevebi, damwvrobis kvali, SeSupebebi, kopebi, nakawrebi, 
Wrilobebi, Calurjebebi da kanis sxva dazianebebi, motexilobebi, naWrilobevebi 
sxvadasxva xarisxis SexorcebebiT - unda SegvaSfoTos da vecadoT, gavarkvioT, Tu ra 
moxda. mniSvnelovania gavacnobieroT, Seesabameba Tu ara bavSvis ganmartebebi dazianebebis 
Sinaarss; sxva sityvebiT rom vTqvaT, aris Tu ara monaTxrobi sando da asaxavs Tu ara 
realur movlenebs.

Zaladobaze, SesaZloa, miuTiTebdes mocemuli an warsulSi arsebuli dazianebebi. 
aucilebelia am eWvebis gafantva an dadastureba.  arsebobs simptomTa da niSanTa 
CamonaTvali, magram es aris saeWvo maxasiaTeblebis CamonaTvali, romlebic, SesaZloa, 
bavSvis mimarT Zaladobaze miuTiTebdes.

Cvilis sxeulze arsebuli Wrilobebi da sisxlCaqcevebi  Zaladobis seriozul formaze 
miuTiTebs. aseT dros maRalia Sinagani dazianebebis albaToba da amitom aucilebelia 
Sesabamisi gamokvlevebis Catareba.

fizikuri Zaladobis identificirebisas, gansakuTrebiT mniSvnelovania anamnezSi arsebuli 
saeWvo niSnebis gaanalizeba, magaliTad: 

tkenia);

dalurjebebi, nawiburebi, nakawrebi);

ar mogeridoT damatebiTi SekiTxvebis dasma. magaliTad, Tu ori Tvis bavSvs Tavi aqvs 
gatexili, iqneb es sxva ramem gamoiwvia da ara sawolSi kotrialma. 

Zaladobis Sedegad ganviTarebuli fizikuri dazianeba SeiZleba iyos sxvadasxvagvari - 
msubuqi nakawri Tu Calurjeba, motexili Zvlebi, tvinis Seryeva, Sinagani organoebis 
(Tirkmlebis, RviZlis, filtvebis, naRvlis buStis da sxva) dazianeba. Zaladobam SeiZleba 
sikvdilic ki gamoiwvios. 
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araadeqvaturi qcevebi, romlebic ganpirobebulia imiT, rac bavSvma dainaxa an ganicada, 
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imeorebs sxvebTan mimarTebaSi. 
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Zaladobis msxverpli bavSvebi

moZalade mSoblebis qceviTi gamovlinebebi

momxdarSi dazaralebulis dadanaSauleba;

samedicino daxmarebisTvis, xSirad - mxolod gareSe pirTa iniciativiT;

bavSvobaSi.
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bavSvze Zaladobis yvelaze xSiri da advilad amosacnobi gamovlinebaa kanis dazianeba. 
Zaladobagancdili bavSvebis 90%-s mxolod zedapiruli dazianebebi aReniSnebaT: 

bavSvze Zaladobis da/an daavadebis gamosavlenad mniSvnelovania samedicino dawesebulebis 
droulad CarTva. 

6.1.1. sisxlCaqcevebi

araZaladobriv sisxlCaqcevebs pirdapiri kavSiri aqvs 5 wlamde bavSvis ganviTarebis 
donesTan. umoZrao  Cvilebis sxeulze arsebuli  sisxlCaqcevebi Zalian iSvaTadaa 
gamowveuli araZaladobrivi mizezebiT.  amitomac  amgvari SemTxvevebi safuZvlianad unda 
iqnes gamokvleuli. biWebs da gogonebs sisxlCaqcevebis arsebobis Tanabari albaToba aqvT. 
sxeulis garkveuli nawilebis dazianeba Zalzed iSviTadaa gamowveuli SemTxveviTobebiT 
(waqceviT da sxva):

     cevebi: majebze, barZayebze, dundulebze, muxlebze, genitaliebze.

mniSvnelovania dazianebebis bavSvis asakTan, ganviTarebis donesTan da istoriasTan 
mimarTebaSi ganxilva.   SemTxveviTi dazianebebi ZiriTadad Tavs iCenen sxeulis wina da 
Zvlovan adgilebSi. yuradReba miaqcieT specifikur dazianebebs, rogoricaa dartymis, 
cemis kvali (qamriT, wkepliT, maTraxiT, joxiT), romelic ZiriTadad rbil qsovilebze 
gvxvdeba.

mniSvnelovania sisxlCaqcevebis xandazmulobis dadgena, Tumca kvlevebma aCvena, rom 
SeuiaraRebeli TvaliT SeuZlebelia sisxlCaqcevis xandazmulobis zustad gansazRvra. 
sizuste damkvirveblis mixedviT varirebs, rogorc dazianebis uSualo naxvisas, agreTve 
fotosuraTebis daTvalierebis dros.

sisxlCaqcevebis SemTxvevaSi aucilebelia ojaxis istoriis codna  hematologiur 
daavadebebTan mimarTebaSi, xolo diferencirebuli diagnozi unda gatardes qvemoT 
CamoTvlis daavadebebTan da mdgomareobebTan. fizikuri Zaladobis dasadgenad da/an sxva 
daavadebebis gamovlenisTvis eqimis CarTva aucilebelia. 
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medikamentebiT;

zogierTi tradicia SesaZloa Zaladobac iyos;

mSoblebma, SesaZloa, Tqvan, rom bavSvs advilad uCndeba “Calurjebebi“, rasac, TavisTavad,  
gansakuTrebuli Rirebuleba ar gaaCnia. roca bavSvi da mSobeli sisxlCaqcevas 
araadekvaturad xsnis, saWiroa misi Semowmeba koagulopaTiur daavadebebze (sisxlis 
Sededebis darRveva). aseve gasaTvliswinebelia, rom koagulopaTiuri  daavadebebi ar 
gamoricxaven sxeulis ganzrax dazianebebs da piriqiT.

6.1.2. nakbenebi

nakbeni  yovelTvis  cxovelis, bavSvis Tu zrdasrulis  mier   miyenebuli  dazianebaa.  
mniSvnelovania nakbenTa Taviseburebebis codna. 

cxovelebi: Sinaur ZaRlebs oTxi gamokveTili eSvi aqvT. isini sigrZiT sakbeC kbilebs 
mniSvnelovnad aRematebian. amitomac ZaRlis nakbeni ZiriTadad eSvebis mier gamowveul 
mrgval an samkuTxa naCxvletebs warmoadgens. amas garda,  kbilebis mier Semowerili forma 
V-s mogvagonebs.

adamianebi: adamianebs ufro mrgvlovani TaRebi aqvT, laTinuri -s msgavsi. 
eSvebic naklebad gamokveTilia da Sesabamisad, nakbenze Tanabrad Cans eSvebisa da sakbeCi 
kbilebis kvali.

bavSvisa da zrdasrulis nakbenebi: bavSvisa da zrdasruli adamianis nakbenebs Soris ar 
aris didi da advilad SesamCnevi gansxvavebebi. amitom xSirad maTi garCeva SeuZlebelic 
kia. mTavari gansxvaveba zomaa.

6.1.3. motexilobebi

bavSvisaTvis Zvlis gatexva did Zalisxmevas saWiroebs. nebismieri motexilobis SemTxveva 
saguldagulod unda iqnes Seswavlili. ZaladobiT gamowveuli motexiloba xSirad 
farulia, gansakuTrebiT xSiria neknebis dazianeba.

rac ufro mcirewlovania bavSvi, miT metia imis albaToba, rom is Zaladobis msxverplia. 
SemTxveviTi motexilobebis 85% xuT welze zemoT bavSvebSi gvxvdeba, ZaladobiT 
gamowveuli motexilobebis 80%-s ki 18 Tvis asakamde bavSvebSi vawydebiT. oTx Tvemde 
asakis bavSvebi, romlebsac motexiloba aReniSnebaT, gansakuTrebiT didi albaTobiT arian 
Zaladobis msxverplni.
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Zaladobagancdili bavSvebis 90%-s mxolod zedapiruli dazianebebi aReniSnebaT: 

bavSvze Zaladobis da/an daavadebis gamosavlenad mniSvnelovania samedicino dawesebulebis 
droulad CarTva. 

6.1.1. sisxlCaqcevebi

araZaladobriv sisxlCaqcevebs pirdapiri kavSiri aqvs 5 wlamde bavSvis ganviTarebis 
donesTan. umoZrao  Cvilebis sxeulze arsebuli  sisxlCaqcevebi Zalian iSvaTadaa 
gamowveuli araZaladobrivi mizezebiT.  amitomac  amgvari SemTxvevebi safuZvlianad unda 
iqnes gamokvleuli. biWebs da gogonebs sisxlCaqcevebis arsebobis Tanabari albaToba aqvT. 
sxeulis garkveuli nawilebis dazianeba Zalzed iSviTadaa gamowveuli SemTxveviTobebiT 
(waqceviT da sxva):

     cevebi: majebze, barZayebze, dundulebze, muxlebze, genitaliebze.

mniSvnelovania dazianebebis bavSvis asakTan, ganviTarebis donesTan da istoriasTan 
mimarTebaSi ganxilva.   SemTxveviTi dazianebebi ZiriTadad Tavs iCenen sxeulis wina da 
Zvlovan adgilebSi. yuradReba miaqcieT specifikur dazianebebs, rogoricaa dartymis, 
cemis kvali (qamriT, wkepliT, maTraxiT, joxiT), romelic ZiriTadad rbil qsovilebze 
gvxvdeba.

mniSvnelovania sisxlCaqcevebis xandazmulobis dadgena, Tumca kvlevebma aCvena, rom 
SeuiaraRebeli TvaliT SeuZlebelia sisxlCaqcevis xandazmulobis zustad gansazRvra. 
sizuste damkvirveblis mixedviT varirebs, rogorc dazianebis uSualo naxvisas, agreTve 
fotosuraTebis daTvalierebis dros.
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daavadebebTan mimarTebaSi, xolo diferencirebuli diagnozi unda gatardes qvemoT 
CamoTvlis daavadebebTan da mdgomareobebTan. fizikuri Zaladobis dasadgenad da/an sxva 
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beWis Zvlis motexiloba: beWis spiraluri motexilobebi ar aris xSiri da metwilad 
ZaladobasTanaa mWidrod dakavSirebuli. mxris Zvlis nebismieri motexiloba, mxris 
sartylis garda,  bavSvze ganxorcielebul Zaladobaze eWvis safuZvelia.

mravlobiTi motexilobebi  ufro metad Zaladobis msxverplebSi gvxvdeba. 

neknebi: Tu bavSvs ar aqvs Zvlis daavadeba an ar aqvs gadatanili travma (magaliTad,  
avtosagzao SemTxveva), maSin, didi albaTobiT, gatexili neknebi gadatanil Zaladobaze 
miuTiTeben, gansakuTrebiT, patara bavSvebis SemTxvevaSi, is  yvelaze xSirad njRrevasTanaa 
dakavSirebuli.

barZayis motexiloba, rogoric ar unda iyos is; gansakuTrebiT yuradsaRebia barZayis 
motexiloba bavSvebSi, romlebic damoukideblad ar gadaadgildebian. mas Semdeg, rac bavSvs 
siaruli SeuZlia, man sirbilis dros dacemiT SeiZleba miiRos spiraluri motexiloba. 
metad gavrcelebulia barZayis Zvlis ganivi motexilobebi, romelic  rogorc SemTxveviTi, 
ise  Zaladobrivi gziT miRebuli travmebis dros viTardeba.

xerxemlis dazianebebi: gansakuTrebiT kisris, gulmkerdis  an  welis  midamoSi. aucilebelia 
mTliani xerxemlis suraTis  naxva. mas xSirad axlavs Tavis dazianeba. dazianebebi kisris 
areSi  bavSvis Zlieri SenjRrevis Sedegad Cndeba.

Zvlis Tavis (metafizis) motexiloba:   es SedarebiT iSviaTi motexilobaa. axalSobil bavSvebSi 
is SeiZleba dakavSirebuli iyos dabadebis dros miRebul travmasTan, fizioTerapiasTan 
an deformorebuli terfebis  “kastigTan“, SedarebiT mozrdil bavSvebSi ki is didi 
albaTobiT Zaladobaze miuTiTebs. 

Tavis qalas motexiloba: rogorc nebismieri sxva motexiloba, esec moiTxovs   Zalas. 
Txemis  Zvlis xazovani  dazianeba yvelaze xSiria. is  SeiZleba iyos rogorc SemTxveviTi, 
ise  ara SemTxveviTi  motexiloba.

xSirad, mxolod bavSvis sruli gamokvlevis Semdeg dgindeba Zvlebis motexilobis faqtebi. 
Zvlebis Sezrdis stadiebis mixedviT SeiZleba ganisazRvros, Tu rodis miiRo bavSvma 
travma. Sexorcebis sxvadasxva stadiaze arsebuli motexilobebi bavSvze Zaladobis erT-
erTi niSania.

mniSvnelovania  yuradRebiT Seswavla da masSi 
arsebuli iseTi faqtorebis gaTvaliswineba,  rogoricaa: 

yovelives? ra gavlena iqonia aman bavSvze? Tu daeca, saidan da ra zedapirze?

da  policiis CarTviT?
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gamokvlevebi, romlebic tardeba Zaladobis, daavadebis an sxva mdgomareobebis 
diferencirebisTvis:

warmoadgens. mxolod rentgenografiulma kvlevam, SesaZloa ar asaxos   realuri
suraTi, Sesabamisad xSir SemTxvevebSi saWiroa rentgenografiisaa da skanirebis
kombinireba;

bavSvebSi - rekomendirebulia ConCxis sruli gamokvleva.

yovel Cvils, miuxedavad imisa, aReniSneba Tu ara mas nevrologiuri simptomebi.
gaxsovdeT, kompiuteruli tomografiiT ar gamoCndeba Tavis qalis motexiloba.

6.1.4. muclis Rrus (intra-abdominaluri)  dazianebebi

muclis Rrus (intra-abdominaluri) dazianebebi sakmaod iSviaTia. yvelaze xSirad is sam 
wlamde bavSvebSi gvxvdeba. intra-abdominalur dazianebebs sikvdilis maRali maCvenebeli 
aqvs, gansakuTrebiT maSin, roca diagnozi dagvianebiTaa dasmuli.   rogorc irkveva,  RviZli 
yvelaze xSirad dazianebadi organoa.  Tumca nebismieri sxva organoc SeiZleba daziandes, 
gavrcelebulia muclis Rrus organoebidan wvrili nawlavis dazianeba. gansakuTrebiT 
xSiria iseT bavSvebSi, romlebzec Zaladobdnen, an romlebic raime ubedur SemTxvevaSi 
moyvnen (avtosagzao SemTxveva, dacema).  intra-abdominaluri dazianebebis  niSnebia:

tkivili, sefsisi;

aReniSneba garegani sisxlCaqcevebi;

gamokvlevebi, romlebic unda Catardes

eqimis mier gasinjva - daTvaliereba,
laboratoriuli gamokvleva

    sisxlis, Sardis analizi da sxva kvlevebi);

    kompiuteruli tomografia - gansakuTrebiT zustia muclis Rrus dazianebebis 
    aRmoCenisaTvis; 

    SesaZloa ultrasonografiis gamoyeneba; 

    gulmkerdis rentgeni dazianeb

    muclisa da gulmkerdis rentgeni (horizontaluri da vertikaluri) siTxisa da 
airebis donis gansazRvrisaTvis;

aris SemTxvevebi, rodesac, miuxedavad dazianebis arsebobisa, rentgenis suraTze 
dazianebuli kerebi ar Cans.
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da  policiis CarTviT?
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6.1. 5. siTburi dazianebebi

damwvrobebi da nafufqebi sakmaod gavrcelebuli dazianebebia. maTi umravlesoba ganzrax 
araa miyenebuli da gamowveulia mSoblis uyuradRebobiT, xandaxan ugulebelyofiTac ki. 
SedarebiT iSviaTia ZaladobiT gamowveuli damwvrobebi. gansakuTrebiT mZime SemTxvevebSi,  
srulfasovani reabilitaciisTvis aucilebelia rekonstruqciuli qirurgiis gamoyeneba. 
SemTxveviTi damwvrobebi da dafufqvebi metwilad skolamdeli asakis bavSvebSi gvxvdeba.

dafufqvebi:  siTburi dazianebebis 70% cxeli siTxeebiTa gamowveuli. riskis jgufSi 
gansakuTrebiT patara bavSvebi arian, - isini xSirad miiltvian cxeli siTxiT savse 
WurWlisaken, rac zogjer kargad ar sruldeba. bavSvi SeiZleba daifufqos onkanis 
mduRare wyliTac. 

damwvrobebi: damwvroba SeiZleba gamoiwvios Sexebam gamaTbobelTan, cecxlTan, 
nakverCxalTan, uTosTan, asanTTan, sigaretTan, sanTelTan an nebismieri sxva cxeli 
zedapiris mqone saganTan. SesaZloa mzis damwvrobac.

siTburi dazianebebis suraTi

Zaladobisa da siTburi dazianebis dakavSireba xSirad sakmaod rTulia. swored amitom 
bevri SemTxveva Seutyobinebeli rCeba, gansakuTrebiT maSin, roca bavSvs sxva tipis 
dazianebebi ar aReniSneba. am problemis martivi gadaWris da mzamzareuli gza ar arsebobs. 
gadamwyveti faqtori eqimis gamocdilebaa. 

ZaladobiT miyenebul damwvrobaze SeiZleba miuTiTebdes:

diferenc reba daavadebasa da Zaladobas Soris

gamoiwvios damwvrobis msgavsi gaRizianeba;

ara SemTxveviTi dazianebi, rogorc wesi, gvxvdeba:

    terfebsa da mtevnebze;

    fexebsa da dundulebze;

    saxeze.

niSnebi, romlebic Zaladobriv qmedebebze miuTiTeben: 

sazRvrebiT;
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6.1.6 sxva araSemTxveviTi dazianebebi

fizikuri Zaladobisas vawydebiT Semdeg dazianebebsac:

gamoyenebiT gamowveuli dazianebebi;

mSobelTa monayolze. rogorc wesi, SemTxveviT daxrCobebi gvxvdeba 8 - dan 24 Tvem- 
       de asakis bavSvebSi. ufros bavSvebSi es SeiZleba miuTiTebdes Zaladobaze an epilef- 
     siaze (mozrdil bavSvebSi).

6.2. bavSvze seqsualuri Zaladoba 

xSirad seqsualuri Zaladoba sxva tipis ZaladobebTanaa dakavSirebuli. seqsualur 
ZaladobasTan gamklavebaSi TanamSromloba umniSvnelovanesia. am tipis Zaladobis 
arsebobisas aucilebelia samedicino eqspertis da/an eqimis adreuli CarTva. 

seqsualuri Zaladoba bavSvze sxvadasxva gziT SeiZleba gamovlindes: momxdari zogjer 
gasaubrebis dros SeiZleba amotivtivdes, zogjer eqimis mier gasinjvis dros. moZalades 
bavSvTan specifikuri urTierToba aqvs - is SeiZleba eferebodes da emuqrebodes. amitomac 
bavSvis mier Zaladobis gamoaSkaraveba iSviaTia, gansakuTrebiT urTierTobis adreul 
etapze. seqsualuri Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia istoriis, bavSvis qcevisa da 
fizikuri niSnebis  erTmaneTTan dakavSireba.

6.2.1. niSnebi da simptomebi romlebic bavSvze seqsualuri Zaladobis eWvs badebs:

a). vaginaluri sisxldena – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:

travma:

naadrevi momwifebuloba.

iSviaTi anatomiuri anomalia – hemangioma

b). reqtaluri sisxldena  – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:
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naxeTqebi, romelTa mizezi SeiZleba iyos Zlieri yabzoba, nawlavis anTebiTi 
daavadeba an Zaladoba; 

yabzoba, nawlavis anTebiTi daavadeba;

infeqciuri diarea;

polipi (iSviaTia).

g). vulvovaginiti  – savaraudo mizezi SeiZleba 
iyos:

gadametebuli masturbacia (sajaro, xelisSemSleli) rogorc wesi, masturbacia
sxeuls ar azianebs.

     basTan iyos dakavSirebuli. bavSvi gadamisamarTebuli unda iqnas sasamarTlo-same- 
     dicino SefasebisTvis.

d). enurezi :

SesaZloa fizikur mizezebTan dakavSireba, Tumca, rogorc wesi,  fsiqologiuri/
qceviTi faqtorebiTaa gamowveuli. diferencialuri diagnozis dasmisas seqsualuri
Zaladoba gaTvaliswinebuli unda iyos.

      mebs. romlebic, SesaZloa, seqsualuri ZaladobiT iyos gamowveuli.

e). qceviTi gamovlinebebi:

dasaxiCreba, momatebuli agresia, seqsualuri qceva, fsiqomotoruli darRvevebi.

CamorCena, SfoTva, gazrdili mijaWvuloba). Tu bavSvis Secvlili qcevis ukan aSka-
      ra mizezi ar dgas, sakiTxi safuZvlianad unda iyos Seswavlili.

v). garkveuli diagnostikuri  gamovlinebebi:

daavadebis da Zaladobis diferencireba

rogorc nebismieri sxva SemTxvevaSi, mniSvnelovania istoriis gaTvaliswineba. yuradReba 
miaqcieT Semdeg faqtorebs:
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aucilebelia samarTaldamcavi sistemis CarTva, rasac aucileblad mohyveba bavSvis
gamokiTxva/dakiTxva;

mxolod arsebiTi detalebi unda iqnes dazustebuli;

ilaparakos. ar dasvaT pirdapiri an Camagonebeli kiTxvebi da sityvasityviT CaiwereT
rogorc kiTxvebi, agreTve pasuxebic. yvelaferi, rasac bavSvi ityvis, SesaZloa,
gamoyenebul iqnas, rogorc samxili sasamarTloSi. miRebuli informacia SesaZloa
arasando gaxdes  miRebuli iseTi SekiTxviT, romelic Tavad Seicavs pasuxs an
miRebulia pirdapiri kiTxvebis dasmiT.

rodis unda Semowmdes bavSvis genitaliebi da anusi

situaciebSi is aucilebeli proceduracaa (magaliTad,  SardsawveTi gzis
infeqciis, enkoprezis, abdominaluri tkivilis, meqanikuri dazianebis dros).

sertificirebulma specialistma Caataros (sasurvelia gamocdileba seqsualur
Zaladobis sakiTxebSi), mniSvnelovania kolposkopia

 da kvlevis Sedegebis fotodokumentireba.
mniSvnelovania sqesobrivi gziT gadamdebi infeqciebis testireba - STI testi.

gamokvlevis meTodologia

rodesac arsebobs eWvi Zaladobaze, gamokvlevas atarebs Sesabamisi sertificirebuli 
specialisti. savaldebuloa, gamokvlevis dawyebamde bavSvisa da mSoblisagan/meurvisgan 
Tanxmobis miReba. gamokvlevis Catarebis meTodologia Semdegia:

taluri kvleva. saqalwule apkis kvleva sxva teqnikebis gamoyenebiT xdeba: magaliTad,
folis kaTeteris gamoyenebiT da sxva.

nimuSis asaRebad (sasamarTlo eqspertiza da sqesobrivad gadamdebi daavadebebis
testireba) gamoiyeneba sarke (mwvave dazianebebis arsebobis SemTxvevaSi proqtoskopi
naklebad diskomfortulia);

gafarToeba, SesaZloa, seqsualur Zaladobaze miuTiTebdes, Tumca, diagnozis
dasmis erTaderTi safuZveli ver iqneba.

mniSvnelovania bavSvis stomatologiuri daTvaliereba. yuradReba unda gamaxvildes 
kbilebis arqonaze, travmirebuli kbilebis arsebobaze, agreTve, piris RruSi rbili 
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qsovilebis dazianebaze. wina kbilebis arqona SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze 
oraluri sqesobrivi aqtis formiT. 

enisqveSa areSi sisxldena, SesaZloa, qveda ybis motexilobis Sedegi iyos. sisxlCaqcevebi 
rbil da magar sasaze SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze oraluri sqesobrivi 
aqtis formiT. 

mtkicebulebis Segroveba

mtkicebulebis Segro ebis sakiTxebSi kargad unda iyos gacnobierebuli yvela 
speci liasti, romelic bavSvze Zaladobis sakiTxebs exeba, maT Soris socialuri 
muSaki, miuxedavad imisa, mtkicebulebis Segroveba misi pirdapiri movaleba aris Tu ara.

iyos  Semgrovebeli, pacienti, TariRi, xelmowera da sxva informacia.

(gadamtani, laboratoriis mkvlevari).

SemTxvevidan 24 saaTis ganmavlobaSi;

pirdapiri mtkicebulebiTi mniSvnelobis nimuSebi: 

ucxo sxeuli an sxva organuli nivTierebis narCenebi;
laqa;
sisxli da Sardi narkotikze, alkoholze da sxva nivTierebebi;
anogenitaluri nacxi  spermisa da dnm-s Sesaswavlad.
gaurecxavi tansacmeli, TeTreuli, nebismieri sagani, romelsac, SesaZloa,
SemTxvevasTan kavSiri hqondes;

drois limiti mtkicebulebis mosapoveblad

seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi, yovelTvis aucilebelia sasamarTlo samedicino 
eqspertizis Catareba, Tumca, SedarebiT iSviaTia SemTxvevebi, rodesac msxverplis 
sasamarTlo-samedicino gamokvleva SemTxvevidan ramdenime saaTSi xdeba (dagvianebuli 
gamovlena, gawelili procedurebi da sxva). amitom, kargia, rodesac samedicino gamokvlevas 

adgili spermatozoidi sperma

vagina

anusi

piris Rru

tansacmeli/sawolis
TeTreuli

6 dRe

3 dRe

12–14 saaTi 
garecxvamde

12–18 saaTi

3 saaTi

–
garecxvamde
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atareben kargad momzadebuli specialistebi da arsebobs Sesabamisi teqnikuri garemo. 

seqsualuri ZaladobiT gamowveuli daavadebebis prevencia da marTva

daniSvna  da profilaqtikuri antibiotikebis gamowera sqesobrivi gziT gadamdebi
daavadebebis aRmoCenis SemTxvevaSi;.

gacdena, ugulebelyofa, problemuri urTierToba, ganviTarebaSi CamorCena,
infeqciebi, imunizacia, narkotikebisa da alkoholis Warbi moxmareba);

mSobelTan/mzrunvelTan da bavSvTan erTad. rCevisTvis mimarTeT virusologs da
ganaxorcieleT Sesabamisi gamokvleva da marTva.

6.3. emociuri Zaladoba

socialuri muSakisTvis yvelaze rTuli, albaT, emociuri Zaladobis aRmoCenaa.  
mniSvnelovania fsiqologebis CarTva. emociur Zaladobas xSirad fsiqologiur 
Zaladobasac uwodeben. 

emociuri Zaladoba erT-erTi yvelaze meti zianis momtani  formaa da mas TiTqmis 
yovelTvis  Tan axlavs Zaladobis sxva formebic. is Tavis TavSi moicavs ganuwyvetliv 
kritikas, yvelafris bavSvisTvis dabralebas, damcirebas, daSinebas, dacinvas, izolirebas. 
emociuri Zaladoba ufro metad zogad, gangrZobiT damokidebulebas Seexeba, vidre 
konkretul SemTxvevas.  emociuri Zaladoba mniSvnelovan zians ayenebs bavSvis mentalur 
da fizikur janmrTelobas, aferxebs mis ganviTarebas.

emociuri Zaladobis gamomwvevi mizezi SeiZleba iyos:

Zaladoba ojaxSi.

depresia, sxva fsiqikuri Tu fizikuri problemebi.

simptomebi da niSnebi, romlebic, SesaZloa (magram araa aucilebeli),  miuTiTebdnen emociur 
Zaladobaze:

1. Cvilebi:
kvebasTan dakavSirebuli problemebi, tirili, cudi Zili,  Seferxeba ganviTarebaSi.
advilad gaRizianebadoba, apaTiuroba.
SesaZloa, daaxasiaTon, rogorc “rTuli bavSvi“, “TiTqos Cemi araa“, “ar vuyvarvar“,
“ganebivrebulia“, “msunagia“ da ase Semdeg.

2. skolamdeli bavSvebi: qanqarisebri moZraoba, Tavis dartyma kedelze, iatakze, cudi
xasiaTi, agresiuloba. qcevis tipi apaTiuridan zeaqtiurobamde; Seferxeba
ganviTarebaSi, gansakuTrebiT lingvistur da socialur aspeqtebSi.

3. skolis moswavleebi: Sardis Seukavebloba, sirTuleebi adamianebTan urTerTobaSi,
cudi niSnebi, gacdenebi skolaSi, antisocialuri qceva. SiSi, usiyvarulobisa da
martoobis gancdebi.
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4. mozardebi: depresia, sxeulis dazianeba, narkotikebisa Tu alkoholis Warbi
moxmareba, kvebiTi darRvevebi, dabali TviTSefaseba, agresiuloba da asocialuri
qceva;

damatebiTi niSnebi fizikuri gamokvlevisas

alersianoba, apaTiuroba da ase Semdeg.

destruqciuloba, zedmetad megobruloba da ase Semdeg.

emociuri Zaladobis sami mniSvnelovani faqtori

kvlevam aCvena, rom arsebobs emociuri Zaladobis ganmapirobebeli sami faqtori, romelTac  
saTanado yuradReba unda mieqces:

azartuli TamaSebi, alkoholisa Tu narkotikebis moxmarebasTan da ojaxSi
ZaladobasTan)

TiToeuli maTgani SesaZloa miuTiTebdes emociur Zaladobaze da saWiroebs Seswavlas.

emociuri Zaladobisa da ugulebelyofis kategoriebi

simwvave

emociuri Zaladobis simZimis Sefasebisas mniSvnelovnia mTeli rigi faqtorebis 
gaTvaliswineba, maT Sorisaa bavSvis asaki, Zaladobis xangrZlivoba, sixSire da bavSvis 
fsiqikuri adekvaturoba. gaiTvaliswineT, rom bavSvis didi asaki SeiZleba miuTiTebdes 
mxolod gvian aRmoCenaze da ara Zaladobrivi urTierTobis gvian dawyebaze.

emociuri Zaladobis SemTxvevaSi:

1. yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi, TiToeuli done yuradsaRebia;

2. gansazRvreT Zaladobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia
gaiareT;

3. mimarTeT bavSvTa dacvis samsaxurebs da gauziareT Tqvens xelT arsebuli informa-
cia.
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6.4. ugulebelyofa

nebismieri adamianis, profesionalis, romelsac bavSvTan Sexeba aqvs, pasuxismgeblobaa 
ugulebelyofis Tu sxva arasaTanado mopyrobis aRmoCena da Sesabamisi reagireba. 
socialur muSakis roli Seucvleli da mniSvnelovania bavSvis ugulebelyofis gamovlenasa 
da saTanado daxmarebis aRmoCenaSi.

6.4.1. ugulebelyofis formebi:

1. bavSvis fizikuri saWiroebebis ugulebelyofa (kveba, higiena, Cacma);

2. bavSvis samedicino saWiroebebis ugulebelyofa;

3. bavSvis sasicocxlo pirobebis ugulebelyofa (uyuradRebod datoveba, usafrTxoebis 
ugulebelyofa);

4. bavSvis inteleqtualuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad: bavSvi ver iRebs
saTanado ganaTlebas);

5. bavSvis socialuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad, bavSvs ar eZleva
TanatolebTan urTierTobis saSualeba).

rogorc wesi, ugulebelyofa qronikulia, Tumca is SeiZleba epizoduric iyos. amgvari 
SemTxvevebi xSiradaa dakavSirebuli  ojaxSi momxdar moulodnel cvlilebebTan Tu 
sirTuleebTan, magaliTad rogoricaa ganSoreba, depresia Tu sxva. mniSvnelovania imis 
gaTvalisiwineba, rom SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi gansakuTrebiT advilad 
SeiZleba gaxdnen ugulebelyofis msxverplni. rogorc wesi, ugulebelyofa siRaribesTanaa 
dakavSirebuli, Tumca mas SeiZleba SeZlebul ojaxebSic wavawydeT. 

6.4.2. ugulebelyofis niSnebi:

1. xSiri travmebi;.

2. acrebisadmi araTanmimdevruli damokidebuleba (argamocxadeba, xSiri dagvianeba da
ase Semdeg);

3. uyuradRebod datovebuli janmrTelobis problemebi;

4. zrunvis nakleboba (magaliTad, amindis Seusabamo Cacmuloba, dasvrili tansacmeli,
suni, daubaneli da sxva).

ugulebelyofili bavSvebi SesaZloa:

iyvnen arajansaR kvebiT reJimSi - maTi dieta iyos nakluli, an daubalansebeli;

iyvnen gadaxurebuli an civebi - SeamowmeT xelebi/fexebi sicivisgan miyenebul
dazianebebze, an, SesaZloa, bavSvebi amindis Sesabamisad ar iyvnen Cacmulebi

iyvnen uyuradRebobisagan fizikurad dazaralebulni - bavSvs Tavs daesxnen, avariaSi
moxvda, moiwamla;

iyvnen ganviTarebaSi Seferxebulni da iyvnen swavlaSi CamorCenilebi;

gamoirCeodnen rTuli an problematuri qceviT.

qronikuli daavadebebis da   bavSvebi gansakuTrebuli 
riskis qveS arian. es riski dakavSirebulia cud sacxovrebel pirobebTan, cud 
samedicino pirobebTan, ojaxur garemosTan da sazogadoebis damokidebulebasTan. bavSvis 
aRzrdasa da 
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4. mozardebi: depresia, sxeulis dazianeba, narkotikebisa Tu alkoholis Warbi
moxmareba, kvebiTi darRvevebi, dabali TviTSefaseba, agresiuloba da asocialuri
qceva;

damatebiTi niSnebi fizikuri gamokvlevisas

alersianoba, apaTiuroba da ase Semdeg.

destruqciuloba, zedmetad megobruloba da ase Semdeg.

emociuri Zaladobis sami mniSvnelovani faqtori

kvlevam aCvena, rom arsebobs emociuri Zaladobis ganmapirobebeli sami faqtori, romelTac  
saTanado yuradReba unda mieqces:

azartuli TamaSebi, alkoholisa Tu narkotikebis moxmarebasTan da ojaxSi
ZaladobasTan)

TiToeuli maTgani SesaZloa miuTiTebdes emociur Zaladobaze da saWiroebs Seswavlas.

emociuri Zaladobisa da ugulebelyofis kategoriebi

simwvave

emociuri Zaladobis simZimis Sefasebisas mniSvnelovnia mTeli rigi faqtorebis 
gaTvaliswineba, maT Sorisaa bavSvis asaki, Zaladobis xangrZlivoba, sixSire da bavSvis 
fsiqikuri adekvaturoba. gaiTvaliswineT, rom bavSvis didi asaki SeiZleba miuTiTebdes 
mxolod gvian aRmoCenaze da ara Zaladobrivi urTierTobis gvian dawyebaze.

emociuri Zaladobis SemTxvevaSi:

1. yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi, TiToeuli done yuradsaRebia;

2. gansazRvreT Zaladobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia
gaiareT;

3. mimarTeT bavSvTa dacvis samsaxurebs da gauziareT Tqvens xelT arsebuli informa-
cia.
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zrunvasTan dakavSirebul sakiTxebs ver umklavdebian mSoblebi/mzrunvelebi, romelTac 
Tavad aqvT sxvadasxva saxis problemebi:

Zaladoba ojaxSi;

;

narkotikebisa da alkoholis moxmareba;

qronikuli daavadeba;

SemecnebiTi problemebi (disleqsia, diskalkulia);

fsiqikuri problemebi;

umuSevroba da siRaribe;

usaxlkaroba;

axalgazrda, martoxela mSobeli.

6.4.3. ugulebelyofis SemTxvevebis gamovlena

a). istoria

SeafaseT mSoblis codna - darwmundiT, rom mSobels/mzrunvels esmis Tu ras
niSnavs bavSvis janmrTeloba, ganviTareba da  saWiroebebi;.

ojaxuri da socialuri garemo – daadgineT, ra tipis resursebi (fuladi Tu sxva)
aqvs mSobels/mzrunvels da ra raodenobiT xmardeba bavSvs. SeafaseT mSoblebis
pirovnuli, socialuri, finansuri resursebi, janmrTeloba, mxardamWerTa qseli
(formaluri da araformaluri) da maTi xelmisawvdomoba bavSvisTvis: fizikurad
da emociurad;

bavSvisadmi damokidebuleba - ganixileT  arsebuli urTierTobebi,  yuradReba
miaqcieT ojaxis wevrebisa da bavSvis urTierTobas, iyo Tu ara bavSvi dagegmili/
sasurveli, ojaxis wevrebis damokidebulebas ojaxis sxva bavSvebTan, aris Tu ara
bavSvi sasurveli sqesis. xom ar aris bavSvi ugulebelyofis riskis qveS (qronikuli
daavadeba, SezRuduli SesaZleblobebi)?

b). bavSvis janmrTeloba - SeiswavleT bavSvis janmrTeloba, ganviTarebis done, qceva, 
janmrTelobis Zveli problemebi, ubeduri SemTxvevebi da ase Semdeg.

mSoblis problematika - narkomoxmareba, azartuli TamaSebi da sxva;

ganixileT, aqvs  Tu ara mSobels/mzrunvels unari, motivacia da SesaZlebloba
daakmayofilos bavSvis saWiroebebi.

g). gamokvleva

Sexvedris ganmavlobaSi daakvirdiT bavSvisa da mSoblis/mzrunvelis urTierTobas;

mSobeli/mzrunveli:

iCens Tu ara yuradRebas bavSvisadmi? rogor akontrolebs?
rogori urTierToba aqvs bavSvTan?
aris Tu ara fokusirebuli bavSvze da icis bavSvis saWiroebebi?
Tavisi interesebi ufro mniSvnelovania misTvis, vidre bavSvis?

bavSvi:
daakvirdiT, rogori damokidebuleba aqvs bavSvs didebTan, da-ZmasTan. daakvirdiT
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bavSvis qcevas;

daakvirdiT bavSvis ganviTarebis dones (lingvisturi, socialuri, motoruli) da
fizikur kondiciebs (WuWyiani frCxilebi, gamonayari, mouvleli kani da ase Semdeg);

daakvirdiT anemiis (rkinis deficiti) niSnebs - mag. fermkrTali kani;

daakvirdiT, Seesabameba Tu ara garemo bavSvis saWiroebebs

d). Semdgomi nabijebi

yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi;

gansazRvreT mdgomareobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia 
gaiareT;

SeimuSaveT intervenciis gegma.

6.5. gamogonili da Cagonebuli daavadebebi

(miunhauzenis sindromi)

miunhauzenis sindromi Zaladobis formaa da ara daavadeba.  es sindromi ar gamoricxavs 
sxva tipis Zaladobis arsebobas. miunhauzenis sindromis gamomwvevi mizezi, rogorc wesi, 
mSobeli an mzrunvelia, romelsac aqvs fsiqikuri problemebi da eZebs daavadebas sxva 
adamianSi. ZiriTadad, es sxva adamiani bavSvia. 

xSirad mSoblis an mzrunvelis mizani yuradRebis mipyrobaa. miunhauzenis sindromi 
SeiZleba sxvadasxvagvarad gamovlindes da mZime Sedegebamde mivides, rogoricaa bavSvis 
ganzrax mowamvla, daxrCoba da sxva.

6.5.1. gamovlineba

warmoSoba);

wyvets xvelebas);

substancia - metadoni, marili).

Tqven winaSe SeiZleba miunhauzenis sindromi iyos, roca:
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zrunvasTan dakavSirebul sakiTxebs ver umklavdebian mSoblebi/mzrunvelebi, romelTac 
Tavad aqvT sxvadasxva saxis problemebi:

Zaladoba ojaxSi;

;

narkotikebisa da alkoholis moxmareba;

qronikuli daavadeba;

SemecnebiTi problemebi (disleqsia, diskalkulia);

fsiqikuri problemebi;

umuSevroba da siRaribe;

usaxlkaroba;

axalgazrda, martoxela mSobeli.

6.4.3. ugulebelyofis SemTxvevebis gamovlena

a). istoria

SeafaseT mSoblis codna - darwmundiT, rom mSobels/mzrunvels esmis Tu ras
niSnavs bavSvis janmrTeloba, ganviTareba da  saWiroebebi;.

ojaxuri da socialuri garemo – daadgineT, ra tipis resursebi (fuladi Tu sxva)
aqvs mSobels/mzrunvels da ra raodenobiT xmardeba bavSvs. SeafaseT mSoblebis
pirovnuli, socialuri, finansuri resursebi, janmrTeloba, mxardamWerTa qseli
(formaluri da araformaluri) da maTi xelmisawvdomoba bavSvisTvis: fizikurad
da emociurad;

bavSvisadmi damokidebuleba - ganixileT  arsebuli urTierTobebi,  yuradReba
miaqcieT ojaxis wevrebisa da bavSvis urTierTobas, iyo Tu ara bavSvi dagegmili/
sasurveli, ojaxis wevrebis damokidebulebas ojaxis sxva bavSvebTan, aris Tu ara
bavSvi sasurveli sqesis. xom ar aris bavSvi ugulebelyofis riskis qveS (qronikuli
daavadeba, SezRuduli SesaZleblobebi)?

b). bavSvis janmrTeloba - SeiswavleT bavSvis janmrTeloba, ganviTarebis done, qceva, 
janmrTelobis Zveli problemebi, ubeduri SemTxvevebi da ase Semdeg.

mSoblis problematika - narkomoxmareba, azartuli TamaSebi da sxva;

ganixileT, aqvs  Tu ara mSobels/mzrunvels unari, motivacia da SesaZlebloba
daakmayofilos bavSvis saWiroebebi.

g). gamokvleva

Sexvedris ganmavlobaSi daakvirdiT bavSvisa da mSoblis/mzrunvelis urTierTobas;

mSobeli/mzrunveli:

iCens Tu ara yuradRebas bavSvisadmi? rogor akontrolebs?
rogori urTierToba aqvs bavSvTan?
aris Tu ara fokusirebuli bavSvze da icis bavSvis saWiroebebi?
Tavisi interesebi ufro mniSvnelovania misTvis, vidre bavSvis?

bavSvi:
daakvirdiT, rogori damokidebuleba aqvs bavSvs didebTan, da-ZmasTan. daakvirdiT
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ZiriTadad, miunhauzenis sindromze eWvi pediatrs ebadeba. miunhauzenis sindromis 
gamovlena socialur muSakebsac SeuZliaT. swored amitomaa bavSvisa da ojaxis istoriis 
detaluri Seswavla mniSvnelovani. am formis Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia 
monayolis qronologiurad dalageba da Segrovebuli informaciis detaluri analizi.

6.5.2. reagireba 

specialistTa rolebi:

unda ga analizon xelT arsebuli informacia mSoblebis Sesaxeb da 
Seecadon, rom pirvel adgilze bavSvis usafrTxoeba daayenon da ara 
mSoblebisadmi piradi damokidebuleba;

Cagonebuli daavadebebis gamovlenaSi - aris Tu ara esa Tu is janmrTelobis
problema, Tu mogonili an gamowveulia sxva qmedebebiT;

Sesafaseblad;

gamogonil-Cagonebul daavadebebze reagirebis mTavari principia bavSvis usafrTxoebis 
uzrunvelyofa:

qmedebiT bavSvi, SesaZloa, safrTxis qveS aRmoCndes. yvela faqtori gaiTvaliswineT
da mxolod amis Semdeg ganixileT Seqmnili situacia mSoblebTan. gaxsovdeT, bavSvis
usafrTxoeba mTavaria;

sindromis dadasturebas, Tu fiqrobT, rom bavSvis sicocxles da keTildReobas
safrTxe emuqreba;

iyos eWviT, rom bavSvis keTildReoba safrTxeSia da ara imiT, rom miunhauzenis
sindromi dadasturda;

arsebobas.
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Tavi 7. 

bavSvze seqsualuri Zaladobis ZiriTadi sakiTxebi

7.1. ra aris seqsualuri Zaladoba bavSvze? 

bavSvis gamoyeneba seqsualuri moTxovnilebebis dasakmayofileblad da/an gamorCenis 
mizniT, rac moicavs: seqsualuri metyvelebiT Tu SeniSvnebiT devnas, seqsualur garyvnas, 
erotiul alerss, bavSvisTvis pornografiuli suraTebis gadaRebas, seqsualuri Sinaarsis 
filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis daTvalierebis nebarTvas an xelSewyobas,  
gaupatiurebas an gaupatiurebis mcdelobas, sasqeso organoebis demonstrirebas, Ria 
saubrebs seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis gaRviZebis mizniT, sisxlis 
aRrevas (incesti), sxeuliT vaWrobis iZulebas da sxva.

bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba qmedebaTa farTo speqtrs moicavs. seqsualuri 
Zaladobis SemTxvevaSi mniSvneloba ara aqvs imas, bavSvis TanxmobiT moxda es Tu ara. 
mozrdils, jer erTi, iolad SeuZlia bavSvze zegavlenis moxdena, da meore, bavSvs ar 
SeuZlia am qmedebaTa mniSvnelobis gageba, maTi Sefaseba. garda amisa, moZalade Tavisi 
miznis misaRwevad xSirad mimarTavs muqaras an SantaJs. bavSvisTvis yvelaze mZime 
fsiqologiuri travmaa. 

seqsualuri Zaladoba SeiZleba moxdes ojaxs gareT an ojaxSi.  Zaladobis msxverpli 
SeiZleba gaxdes nebismieri asakis bavSvi, rogorc gogona, aseve biWi. xSir SemTxvevebSi  
ojaxs gareT seqsualuri Zaladoba gaupatiurebis saxiT xdeba, fizikuri TavdasxmiTa 
da muqariT. amgvari Zaladobis msxverpli umetesad mozardebi arian. ojaxSi seqsualur 
Zaladobas qronikuli xasiaTi aqvs, zogjer wlebis manZilze grZeldeba, bavSvis CaTreva 
am qmedebebSi TandaTanobiT xdeba, msxverpli ufro mcire asakisaa, vidre ojaxs gareT 
Zaladobis SemTxvevaSi. 

7.2.  mcdari warmodgenebi da faqtebi bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

mcdari warmodgenebi: bavSvebi tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba seqsualuri 
Zaladoba.

faqtebi: bavSvebi iSviaTad tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba Zaladoba. 
ufro piriqiT, maT SeiZleba Seamciron Zaladobis buneba da xarisxi, radgan eSiniaT 
moZaladisa da agreTve SiSoben, rom maT ver gaugeben an daadanaSauleben. 

mcdari warmodgenebi:  bavSvebi TviTon arian macduneblebi mozrdilisa da bavSvis 
seqsualur urTierTobebSi.

faqtebi: bavSvebs, iseve rogorc yvela sxva cocxal arsebas, axasiaTebT seqsualuri 
gancdebi, magram maT jer ar aqvT codna da gamocdileba imisaTvis, rom TanatolTa wris 
gareT seqsualuri gamocdilebis inicireba moaxdinon. mozrdil adamianebs aqvT aseTi 
codna da gamocdileba. isini acnobiereben, rom seqsualuri qmedebebiT eqspluatacias 
uweven da zians ayeneben bavSvs.

mcdari warmodgenebi:  bavSvis mimarT seqsualur Zaladobas umeteswilad bavSvisTvis 
ucxo, ucnobi adamianebi axorcieleben.

faqtebi:  xSir SemTxvevaSi (SemTxvevaTa 75-90%) bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
axorcieleben adamianebi, romlebsac bavSvebi kargad icnoben da romlebsac endobian. 
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ZiriTadad, miunhauzenis sindromze eWvi pediatrs ebadeba. miunhauzenis sindromis 
gamovlena socialur muSakebsac SeuZliaT. swored amitomaa bavSvisa da ojaxis istoriis 
detaluri Seswavla mniSvnelovani. am formis Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia 
monayolis qronologiurad dalageba da Segrovebuli informaciis detaluri analizi.

6.5.2. reagireba 

specialistTa rolebi:

unda ga analizon xelT arsebuli informacia mSoblebis Sesaxeb da 
Seecadon, rom pirvel adgilze bavSvis usafrTxoeba daayenon da ara 
mSoblebisadmi piradi damokidebuleba;

Cagonebuli daavadebebis gamovlenaSi - aris Tu ara esa Tu is janmrTelobis
problema, Tu mogonili an gamowveulia sxva qmedebebiT;

Sesafaseblad;

gamogonil-Cagonebul daavadebebze reagirebis mTavari principia bavSvis usafrTxoebis 
uzrunvelyofa:

qmedebiT bavSvi, SesaZloa, safrTxis qveS aRmoCndes. yvela faqtori gaiTvaliswineT
da mxolod amis Semdeg ganixileT Seqmnili situacia mSoblebTan. gaxsovdeT, bavSvis
usafrTxoeba mTavaria;

sindromis dadasturebas, Tu fiqrobT, rom bavSvis sicocxles da keTildReobas
safrTxe emuqreba;

iyos eWviT, rom bavSvis keTildReoba safrTxeSia da ara imiT, rom miunhauzenis
sindromi dadasturda;

arsebobas.
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mcdari warmodgenebi:   seqsualuri Zaladoba mxolod erTxel xdeba.

faqtebi:  xSirad bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba xangrZlivad mimdinare procesia, 
romlis drosac moZalade sargeblobs bavSvTan damyarebuli axlo urTierTobiT, bavSvis 
ndobiT. xSirad uSualod seqsualur qmedebebSi bavSvis CarTvas win uswrebs seqsualuri 
elferis xangrZlivi “mosamzadebeli” periodi.

mcdari warmodgenebi:  seqsualuri Zaladoba iwyeba pubertatul (mozardobis) asakSi.
 seqsualuri Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes, roca bavSvi jer kidev Cvilobis 

asakSia. skolamdeli asakis bavSvebi iTvlebian maRali riskis jgufad. yvelaze xSirad 
Zaladobas ganicdian 6-dan 11 wlamde asakis bavSvebi.

mcdari warmodgenebi:  bavSvs azianebs mxolod sqesobrivi aqti.

faqtebi: bavSvisTvis matravmirebelia seqsualuri Zaladobis nebismieri forma. seqsualuri 
ZaladobiT miyenebuli ziani emociuri bunebisaa da momdinareobs imedgacruebis, Ralatis, 
izolaciis, sircxvilis, SfoTvis da bavSvobis dakargvis gancdebidan, romlebsac bavSvi 
grZnobs da mas mozrdil cxovrebaSic gahyveba.

7.3. bavSvis bunebrivi da problemuri seqsualuri qcevebi

aucilebelia, calke ganvixiloT bavSvebis seqsualuri TamaSebis mniSvneloba SesaZlo 
seqsualuri Zaladobis SefasebiT. rodesac patara bavSvebi seqsualurad iqcevian, zogjer 
Znelia ganvasxvavoT bunebrivi da jansaRi qceva iseTi qcevisagan, romelic saxifaTo 
signals warmoadgens da bavSvis mier gancdili qaosis Sesaxeb gvamcnobs. amitom bavSvebTan 
momuSave profesionalebs unda SeeZloT  erTmaneTisgan ganasxvavon bavSvis bunebrivi da 
problemuri seqsualuri qcevebi. 

bunebrivi da jansaRi seqsualuri qceva - es aris gamokvlevaze, informaciis Segrovebaze 
mimarTuli qceva. esaa qceva, roca bavSvebi ikvleven erTmaneTis sxeulebs, aTvaliereben, 
exebian (magaliTad, eqimobanas TamaSisas), an ikvleven, ecnobian sqesis rolebsa da qcevebs 
(mag., saxlobanas TamaSisas). 

7.3.1. bunebrivi da jansaRi seqsualuri qcevis niSnebi:

ganviTarebis donis mqone bavSvebi.

atareben erTad (isini SeiZleba iyvnen megobrebi, Zmebi, debi), erTad TamaSoben
sxvadasxva TamaSebs da axorcieleben sxvadasxva gamokvlevebs, maT Soris sqesisac;

ara erTaderTi variantia. amasTan, SezRudulia droSi.

sircxvilsa da Sewuxebas.

seqsualur qmedebebs wyveten. es imitom xdeba, rom bunebrivi, jansaRi seqsualuri
qcevisas travmis gaTamaSeba ar xdeba.

axsnas, ras da ratom akeTebda (mag., “eqimobanas” vTamaSobT”).
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7.3.2. seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis qceviTi niSnebi

zogadad, seqsualuri Zaladoba uSualod arRvevs “sxeulis sazRvrebs”. amitom misi 
Sedegebi „sxeulis qcevaSi“ Cans. zogierTi bavSvi sakuTar sxeuls gansakuTrebulad malavs 
da nebismier kontaqts gaurbis. zogi piriqiT, sakuTari sxeulis demonstrirebas Riad 
cdilobs da yvelas „sTavazobs“ sakuTar sxeuls, sxeulis normalur sazRvrebs kargavs, 
fizikuri siaxlovisa da distanciis socialurad miRebuli normebis aTviseba ar SeuZlia. 
bavSvebi da mozardebi seqsualur Zaladobaze reaqcias sxvadasxva asakSi sxvadasxvagvarad 
avlenen.

bavSvebi 3 wlamde:  SiSebi, grZnobebis qaosi, Zilis darRveva, madis dakargva, ucxo 
adamianebis mimarT SiSi, seqsualuri TamaSebi.

skolamdelebi:  SfoTva, grZnobebis qaosi, braleuloba, sircxvili, zizRi, umweoba, 
sakuTari ”gafuWebulobis” gancda; qcevis darRvevebi - regresi, agresia, masturbacia, 
gaucxoeba, seqsualuri TamaSebi.

umcrosi saskolo asakis bavSvebi: ufrosebis mimarT winaaRmdegobrivi grZnobebi, 
ojaxuri rolebis gansazRvris sirTuleebi, SiSi, sircxvilis, zizRis grZnobebi, sakuTari 
”gafuWebulobis” SegrZneba, samyaros mimarT undobloba; qcevaSi SeiniSneba ganmartoeba, 
agresia, dumili an moulodneli alaparakeba, Zilis darRveva, ”binZuri sxeulis” SegrZneba, 
seqsualuri qcevebi sxva bavSvebTan. 

mozardebi: depresiuli mdgomareoba, danakargis gancda; qcevaSi - izolacia, sxva bavSvebiT 
manipulireba seqsualuri siamovnebis miRebis mizniT, winaaRmdegobrivi qceva.

bavSvis  qcevebi,  romelebic, SesaZloa, Zaladobaze miuTiTebdnen

mozardis sarisko qcevebi

46

mcdari warmodgenebi:   seqsualuri Zaladoba mxolod erTxel xdeba.

faqtebi:  xSirad bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba xangrZlivad mimdinare procesia, 
romlis drosac moZalade sargeblobs bavSvTan damyarebuli axlo urTierTobiT, bavSvis 
ndobiT. xSirad uSualod seqsualur qmedebebSi bavSvis CarTvas win uswrebs seqsualuri 
elferis xangrZlivi “mosamzadebeli” periodi.

mcdari warmodgenebi:  seqsualuri Zaladoba iwyeba pubertatul (mozardobis) asakSi.
 seqsualuri Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes, roca bavSvi jer kidev Cvilobis 

asakSia. skolamdeli asakis bavSvebi iTvlebian maRali riskis jgufad. yvelaze xSirad 
Zaladobas ganicdian 6-dan 11 wlamde asakis bavSvebi.

mcdari warmodgenebi:  bavSvs azianebs mxolod sqesobrivi aqti.
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7.3.3. ras ganicdis seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi?

bavSvs mozrdilis fizikur upiratesobasTan gamklaveba, ZaladobisTvis winaaRmdegobis 
gaweva da movlenaTa SeCereba ar SeuZlia, radgan Zalaufleba moZaladis xelSia. xSirad 
bavSvi maSinac ar ewinaaRmdegeba moZalades, roca saamisod saWiro pirobebi arsebobs 
(magaliTad, sxva adamianebis siaxlove, gaqcevis saSualeba).

es xSirad momdinareobs e.w. ”kargi aRzrdisgan” - bavSvebs aswavlian, rom  ufrosebs, 
gansakuTrebiT pativsacem, avtoritetis mqone adamianebs (maswavlebeli, biZia da sxva) 
”yvelaferi daujeron”.

bavSvi Tavs idanaSaulebs momxdaris gamo da mkacri sasjelis SiSiT, iZulebulia  dadumdes. 
bavSvSi danaSaulis grZnobis gamowvevas xSirad moZalade Tavad cdilobs. is Caagonebs 
bavSvs, rom momxdaris Tanamonawilea. gogonas, magaliTad, SeiZleba uTxran, rom man 
TviTon “gamoiwvia” mTeli es situacia, xolo momxdari - “Cveni patara saidumloa” da a. S. 
situacia gansakuTrebiT dramatulia, roca moZalade aris mama, romelic bavSvs imis 
warmodgeniT aSinebs, Tu ra SeiZleba moxdes, “es rom dedam gaigos”.

danaSaulis Zlieri grZnoba SeiZleba gamoiwvios kontaqtis dros gancdilma siamovnebam. 
bavSvi, romelsac ar aqvs codna fiziologiis ZiriTadi principebis Sesaxeb, ver acnobierebs, 
rom mgrZnobiare zonebis gaRizianebaze sxeulis reaqcia ZiriTadad avtomaturia, da is 
Tavs momxdaris gamo mTavar damnaSaved miiCnevs. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi, maT Soris yvelaze patarebic, sinamdvileSi 
ver xvdebian, ra xdeba realurad, rcxveniaT amis Sesaxeb moyola. TandaTan, roca bavSvi 
izrdeba, is naTlad acnobierebs, - rac mis mimarT xorcieldeboda - danaSaulia. amasTan, 
is xvdeba: moZaladis ”mxilebam” SeiZleba mTel ojaxs Seuqmnas safrTxe da sruliad 
gauTvaliswinebeli Sedegebi gamoiwvios. 

aris sxva mizezebic, rac bavSvs morCilebas da simarTlis damalvas aiZulebs,  magaliTad, 
SiSi, rom ar daujereben da TviTon mas dasjian. zogjer bavSvi fiqrobs, rom garemomcvelebma 
isedac yvelaferi ician. xSirad bavSvi icavs moZalades, eSinia, rom mas daapatimreben, 
gansakuTrebiT maSin, rodesac moZalade bavSvis axlobeli adamiania. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi sxvdasxva etapebs gadian:

xelSia;

situacias;

magram misi ar sjeraT; xSirad aRiareba SemTxveviT xdeba: an moZalade midis da
bavSvi Tavs usafrTxod grZnobs, an iniciatorebad bavSvis megobris mSoblebi
gvevlinebian;

uaryofs Tavisive naTqvams.

seqsualuri Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi! gaiTvaliswineT: 
yvelaferi, rasac bavSvi momxdarTan dakavSirebiT ganicdis da gamoxatavs, - misi sulisa 
da sxeulis normaluri reaqciaa gansakuTrebulad mZime fsiqologiuri travmis pasuxad. 
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aRsaniSnavia, rom seqsualuri sakiTxebisadmi bavSvebis interesi araerTmniSvnelovani 
movlenaa da gansakuTrebuli sifrTxile unda gamoviCinoT rogorc amgvari qcevis 
Sefasebisas, ise bavSvTan am sakiTxze saubrisas. seqsualuri Zaladobis msxverpl bavSvTagan 
yvelas rodi axasiaTebs yvela mocemuli niSani; zogierTi bavSvi qcevis mxolod erTi an 
ramdenime tipis demonstrirebas axdens. erTi calke aRebuli niSani ar aris sakmarisi 
imisaTvis, rom gavakeToT daskvna seqsualuri Zaladobis Sesaxeb.

7.4. bavSvze moZalade mozrdilis qceva

pirebi, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur danaSauls sCadian, sazogadoebis yvela 
fenaSi arseboben. isini SeiZleba aRmoCndnen  saqmianobis nebismier sferoSi da nebismier 
qveyanaSi. isini SeiZleba iyvnen hetero - da homoseqsualebi, da miuxedavad imisa, rom maTi 
umetesoba mamakacia, arian aseve qalebic, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
sCadian.

marTalia, aseT adamianebs, Cveulebriv, „pedofilebs“ uwodeben, es mTlad swori araa: 
termini „pedofili“ exeba adamians, romelic seqsualur ltolvas ganicdis sqesobrivad 
moumwifebeli bavSvis mimarT.  Tumca, bevri pedofili ar axorcielebs Tavisi fantaziebis 
realizebas bavSvTan seqsualur urTierTobebSi. aucilebeli araa, rom adamiani, romelic 
seqsualur Zaladobas anxorcielebs bavSvze,  pedofili iyos. SesaZlebelia, mas bavSvTan 
seqsi mxolod imitom aqvs, rom amis SesaZlebloba arsebobs. amitom, bavSvTan seqsualur 
urTierTobaSi myofi adamianis asaRwerad ufro zusti da Sesatyvisi iqneba termini: 
„bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni piri“.

bavSvTan seqsualuri kontaqtis damyarebas cdiloben pedofilebi, anu seqsualuri 
gadaxrebis mqone pirebi. moZaladeTa Soris arian axalgazrdebi, romlebsac ar SeswevT 
srulyofili seqsualuri kontaqtis unari. arian moxucebic, izolirebuli, martoxela 
adamianebi, romlebsac normaluri sqesobrivi aqtivobisTvis pirobebi ar aqvT. arian 
asocialuri pirovnebebic, romlebsac zrdasrul adamianebTan maTTvis damakmayofilebeli 
urTierTobebis damyareba ar SeuZliaT. moZaladeTa Soris is adamianebic arian, romlebic 
bavSvobaSi TviTon iyvnen seqsualuri Zaladobis msxverpli.

moZalade SeiZleba iyos (Tumca, aucilebeli araa) adamiani, romelic mTlianad an 
nawilobriv Seesabameba Semdeg kriteriumebs:

ZaladobasTan iyos dakavSirebuli;

bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni pirebi SeiZleba or jgufad daiyos: 
„SemTxveviTi“/situaciuri (situational) da „preferenciuli“/upiratesobis mimcemi 
(preferential). „SemTxveviT“ pirebs bavSvebis mimarT Camoyalibebuli seqsualuri interesi ar 
gaaCniaT. isini bavSvebTan seqsualur urTierTobebSi imitom Sedian, rom amis SesaZlebloba 
eZlevaT. aseTi adamianebi bavSvebze imitom Zaladoben, rom  xvdebian situaciaSi, rodesac 
bavSvi maTTvis advilad xelmisawvdomia. 
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„preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirebs ukve Camoyalibebuli damokidebuleba aqvT 
seqsualur urTierTobebSi bavSvebisTvis upiratesobis miniWebis TvalsazrisiT. isini arc 
ise mravalricxovanni arian, rogorc „SemTxveviTebi“, magram potenciurad bavSvebis ufro 
meti raodenobisTvis SeuZliaT zianis motana, radgan es  maT survils da ganzraxvas 
warmoadgens. aseT „preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirTa Soris SeiZleba gamoiyos 
sami ZiriTadi qceviTi jgufi:

(Seducers) bavSvis misazidad iyeneben mijaWvulobis gamoxatvas,
yuradRebas an saCuqrebs. ZaladobisTvis samzadisSi, xSirad isini bevr dros
axarjaven  TavianT msxverplze „zrunvas“. maT SeiZleba gamoiyenon muqara, SantaJi
da fizikuri Zaladoba, raTa Tavidan aicilon gamJRavneba, mxileba;

(Introverted) pirebi aseve bavSvebs aniWeben upiratesobas, magram
isini moklebulni arian „macdunebelTa“ unars, garkveuli urTierTdamokidebuleba
Camoayalibon bavSvebTan. maT minimumamde dahyavT msxverplebTan verbaluri
kontaqti da seqsualuri urTierTobebis damyarebas ucnob an Zalian patara
bavSvebTan cdiloben;

(sadistic
offenders), romlebsac seqsualurad ainteresebT bavSvebi, magram, amave dros,
seqsualur siamovnebas iReben  msxverplisTvis tkivilis miyenebiT. moZaladeTa
swored am tipisTvis aris damaxasiaTebeli Zalis gamoyeneba bavSvis dauflebis
mizniT, agreTve msxverplis gataceba da mkvlelobac ki.

moZalade xSirad sxvaTagan arafriT gamoirCeva. xSirad moZalade iseTi adamiania, romelic 
garemomcvelTa wreSi kargi reputaciiT sargeblobs da araviTar eWvs ar iwvevs. moZalade 
SeiZleba iyos qalic da mamakacic, bavSvic da mozrdilic.

umetesad moZalade bavSvisTvis kargad nacnobi  adamiania, romelsac is endoba. 

moZalade, rogorc wesi, bavSvs seqsualur qmedebebSi Tanamonawileobisaken ubiZgebs 
saCuqrebis daxmarebiT, gansakuTrebiT alersiani da yuradRebiani qceviT. Semdeg 
is motyuebis, daSinebis, SantaJis, mosyidvis gziT bavSvisgan maTi “gansakuTrebuli 
urTierTobis” saidumlod Senaxvas moiTxovs.

7.5. aramoZalade mSobeli da masTan urTierToba

bevr aramoZalade mSobels Zalian uWirs daijeros, rom Zaladoba marTlac moxda. es 
SeiZleba iyos gamowveuli Zaladobis mZime Sedegebis SiSiT. aramoZalade mSobelTa mxolod 
mcire nawili axerxebs racionalizmis SenarCunebas, roca saqme bavSvze Zaladobas exeba. 
rogorc wesi, aramoZalade mSobeli SeiZleba ganicdides qvemoT CamoTvlili reaqciebidan 
ramodenimes an yvelas erTad:

Soki -  xSirad SokSi vardeba mSobeli, radgan mas ver warmoudgenia, rom es SeemTxva mis 
Svils, mis ojaxs. mas ebadeba bunebrivi eWvi da kiTxva: aris Tu ara es sinamdvile?

aramoZalade mSobelTan saubrisas, aucilebelia maT vuTxraT, rom es sinamdvilea da rom 
pirvelebi ar arian, visac msgavsi ram gadaxdaT Tavs. aucilebelia, mSobeli davarwmunoT, 
rom am mdgomareobis daZleva SesaZelebelia.

uaryofa - uaryofa bunebrivi da mosalodneli reaqciaa. rogorc aRvniSneT, aravis unda 



51

daijeros, rom msgavsi ram moxda mis ojaxSi da misi Svilebis mimarT. profesionalebis 
movaleobaa, rom aramoZalade mSobeli gaamxnevos da moamzados realobis dasanaxad, urCios, 
ar moityuos Tavi da Tvali gausworos realobas. arsebobs sami ram, rac aramoZalade 
mSobelma SeiZleba uaryos: 

uaryos, rom Zaladobas hqonda adgili; Seamciros Zaladobis simwvave;

uaryos, rom dasaxelebuli moZalade aris damnaSave, Tu es adamiani misTvis Zalian 
axlo da sayvareli adamiania. 

sircxvili - bevr aramoZalade mSobels rcxvenia, rom amgvari Zaladoba moxda mis ojaxSi, 
misi Svilis mimarT. ar undaT, rom informacia gavides saxlis gareT, radgan adardebT, 
Tu ras ityvian sxvebi. aseT SemTxvevaSi, jgufuri muSaoba sasurveli da efeqturia. 

brazi - aramoZalade mSobeli SeiZleba gabrazdes sakuTar Tavze da Tavi 
daidanaSaul s momxdarSi, radgan man ver moaxerxa bavSvis dacva da mis gverdiT yofna. 
samwuxarod, zog SemTxvevaSi, mSobeli sibrazes gamoxatavs bavSvis mimarT, radgan 
bavSvma daarRvia ojaxis idilia da gamoiwvia yvelasTvis mtkivneuli da uecari 
cvlileba. saukeTeso SemTxvevaSi, aramoZalade mSobeli sibrazes gamoxatavs moZaladis 
mimarT.  profesionalebis movaleobaa, aramoZalade mSobels aswavlos da daarwmunos, rom 
momxdarSi damnaSave marto moZaladea da sibrazis reaqciac unda mimarTuli iyos 
moZaladis mimarT. 

tkivili - aramoZalade mSobeli ganicdis tkivils, radgan mis Svils stkiva da ganicdis 
Ralats, Tu moZalade misTvis axlo adamiania da Tu mas endoboda. aucilebelia, 
aramoZalade mSobelTan urTierTobis dros, gamoviCinoT naklebi kritikuloba da ufro 
meti TanagrZnoba. 

dabneuloba - bunebrivi reaqciaa, radgan aramoZalade mSobels uwevs sxvadasxva azris 
mosmena: moZaladis da gamomZieblis an socialuri muSakis  versiebi. romeli versia 
daijeros man? Tu moZalade misi meuRlea da aTi weli erTad cxovroben, daujeros 
meuRles Tu sistemas, romelsac naklebad endoba? am etapze aucilebelia profesionalebis 
Careva da mSoblis rekomendireba, daujeros socialur muSaks/gamomZiebels, radgan misi 
meuRle aRmoCnda moZalade da saWiroa momxdari SemTxvevis moZaladisgan damoukideblad 
dafiqreba da gaanalizeba. 

daucvelobis gancda - uecrad aramoZalade mSobeli xdeba ususuri sakuTar ojaxSi; 
ojaxis cxovrebaSi ucxo sistema erTveba, mSobeli  kontrols da Zalauflebas kargavs. 
yovelive es iwvevs daucvelobis gancdas. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, aramoZalade 
mSobels gavacnoT momxdarTan dakavSirebiT CarTuli sistemebi da movuyveT maT Sesaxeb 
(vin muSaobs, ra evalebaT, ras emsaxurebian. a.S.).

danaSaulis grZnoba - mSobeli idanaSaulebs sakuTar Tavs momxdarSi. is Tavs damnaSaved 
Tvlis, rom ver moaxerxa bavSvis saTanado movla da dacva. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, 
avuxnaT aramoZalade mSobels, rom misi brali araferia da daarwmunoT, rom is kargi 
mSobelia. mSobelma SeiZleba giTxraT, rom xvdeba Tavis udanaSaulobas, magram sadRac, 
gulSi mainc adanaSaulebs Tavs; es bunebrivia, am azrTan Segueba dros saWiroebs.

depresia - aramoZalade mSobeli ganicdis did travmas da dards, roca mis Svilze 
ganxorcielda msgavsi Zaladoba da roca ojaxi uecrad Tvalwin ingreva. zog SemTxvevaSi, 
mSobeli vardeba depresiaSi da ver axerxebs yoveldRiuri saqmianobis gagrZelebas. 
magaliTad, ver axerxebs loginidan adgomas, saWmlis momzadebas, samsaxurSi wasvlas, 
bavSvze zrunvas da ase Semdeg. Tu amgvari saqcieli gagrZeldeba eqvs Tveze didxans, 
aucilebelia mSoblis CarTva TerapiaSi da misTvis profesiuli daxmarebis gaweva. 
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SeiZleba iyos qalic da mamakacic, bavSvic da mozrdilic.

umetesad moZalade bavSvisTvis kargad nacnobi  adamiania, romelsac is endoba. 

moZalade, rogorc wesi, bavSvs seqsualur qmedebebSi Tanamonawileobisaken ubiZgebs 
saCuqrebis daxmarebiT, gansakuTrebiT alersiani da yuradRebiani qceviT. Semdeg 
is motyuebis, daSinebis, SantaJis, mosyidvis gziT bavSvisgan maTi “gansakuTrebuli 
urTierTobis” saidumlod Senaxvas moiTxovs.

7.5. aramoZalade mSobeli da masTan urTierToba

bevr aramoZalade mSobels Zalian uWirs daijeros, rom Zaladoba marTlac moxda. es 
SeiZleba iyos gamowveuli Zaladobis mZime Sedegebis SiSiT. aramoZalade mSobelTa mxolod 
mcire nawili axerxebs racionalizmis SenarCunebas, roca saqme bavSvze Zaladobas exeba. 
rogorc wesi, aramoZalade mSobeli SeiZleba ganicdides qvemoT CamoTvlili reaqciebidan 
ramodenimes an yvelas erTad:

Soki -  xSirad SokSi vardeba mSobeli, radgan mas ver warmoudgenia, rom es SeemTxva mis 
Svils, mis ojaxs. mas ebadeba bunebrivi eWvi da kiTxva: aris Tu ara es sinamdvile?

aramoZalade mSobelTan saubrisas, aucilebelia maT vuTxraT, rom es sinamdvilea da rom 
pirvelebi ar arian, visac msgavsi ram gadaxdaT Tavs. aucilebelia, mSobeli davarwmunoT, 
rom am mdgomareobis daZleva SesaZelebelia.

uaryofa - uaryofa bunebrivi da mosalodneli reaqciaa. rogorc aRvniSneT, aravis unda 
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili

gadawyvetilebis gaanalizeba, dadebiTi da uaryofiTi mxaarebis gamoyofa da
mSobelTan erTad gadawyvetilebis Sefaseba. Tqven SegiZliaT SesTavazoT sxvadasxva
saSualebebi sakiTxis gadawyvetis da saSualeba misceT mSobels TviTon gaakeTos
arCevani.

ara moZalade meuRles? gaagrZelebs Tu ara samsaxurSi siaruls? gadaiyvans Tu ara
bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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Tavi 8.

bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena

bavSvze  Zaladobis gamovlenis  sami ZiriTadi nabiji arsebobs:

1. informaciis Segroveba  da Sejereba;

2. miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

3. gadawyvetilebis  miReba.

8.1 informaciis Segroveba da Sejereba 

bavSvTa dacvis  kargi praqtikosi iyenebs am procesebs nebismieri bavSvis mimarT, romelic 
raime problemebis gamo xvdeba socialur muSakTan:

- visganac SesaZlebelia;

da dakvirvebis Sedegad  gamovlenili niSnebis Sesaxeb:

Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi:

konfidencialurobis dacviT, moiZieT informacia bavSvTan momuSave sxva
profesionalebisgan.

8.2  miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

arsebuli monacemebis  interpretacia unda gamomdinareobdes:

Zaladobis an ugulebelyofis daSvebis SesaZleblobas.

Semdegi kiTxvebi mopovebuli informaciis interpretaciaSi dagexmarebaT:

istoria

mimarTva

daTvaliereba
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili
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mSobelTan erTad gadawyvetilebis Sefaseba. Tqven SegiZliaT SesTavazoT sxvadasxva
saSualebebi sakiTxis gadawyvetis da saSualeba misceT mSobels TviTon gaakeTos
arCevani.

ara moZalade meuRles? gaagrZelebs Tu ara samsaxurSi siaruls? gadaiyvans Tu ara
bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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mobiluri (mag., mcire asakis, romelic ar dadis, xoxavs; aqvs 
)?

bavSvi

ojaxi

Segrovebuli informacia  ganixileT gamocdil kolegebTan, romlebic kompetenturni 
arian  bavSvze Zaladobis sakiTxebSi da kargad ician, Tu ra nabijebi unda gadaidgas 
bavSvis dasacavad.

cxrili: bavSvis ZiriTadi saWiroebebi

fizikuri

bazisuri saWiroebebi sicocxlisa da 
normaluri ganviTarebisTvis

fsiqologiuri

Sinagan komfortTan da pirovnul zrdasTan 
dakavSirebuli saWiroebebi

socialuri

gansazRvruli kulturis an sazogadoebis 
farglebSi, sxva adamianebTan harmoniuli 
Tanaarsebobis saWiroeba
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8.3 gadawyvetilebis miReba

socialur muSaks, romelic bavSvTan muSaobs, unda hqondes kompetencia, raTa  imsjelos, 
aris Tu ara bavSvi Zaladobis msxverpli. gadawyvetilebis miReba aris metad  rTuli da 
Zlierma emociebma SeiZleba gavlena moaxdinos profesiuli gadawyvetilebis miRebaze - 
Zalian rTulia  dauSva, rom,  SesaZlebelia,  mSobeli an mzrunveli ganzrax  ayenebs bavSvs 
zians. am emociebma ar unda iqonion gavlena gadawyvetilebis miRebaze. 

bavSvze Zaladobaze eWvis gaCenis SemTxvevaSi, socialuri muSaki valdebulia, maSinve 
gansazRvros eWvis mizezebi, Seafasos bavSvis mdgomareoba, dazianebis xasiaTi da daiwyos 
SemTxvevis marTva. bavSvze Zaladoba ar aris mdgomareoba, romelic socialurma muSakma 
martom unda daadginos an gamoricxos.

Zaladobis SemTxvevis marTva gulisxmobs, erTi mxriv, dazianebis da simptomebis Sesabamisi 
mkurnalobis uzrunvelyofas (mag. samedicino dawesebulebis CarTva: nevrologi, pediatri, 
fsiqologi, okulisti da sxva). gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas 
samedicino dawesebulebaSi - iZaxebs saswrafo samedicino daxmarebis brigadas.

socialuri muSaki, gadaudebel SemTxvevaSi - rodesac bavSvis usafrTxoebis riskebi 
maRalia, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis gamoyvanis an 
moZaladisagan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/da bavSvTa saTanado 
specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis ganTavsebasa da bavSvis 
mdgomareobaze zedamxedvelobas;

Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT mSobel-
Tan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto usafrTxo 
garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram 
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

xSirad bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena rTulia. es sirTuleebia: 

ar arsebobs dazianebis niSnebi;

Secdomis daSvebis SiSi: veWvobdi, vfiqrobdi da SecdomiT davadanaSaule mSobeli;

ganxorcielebuli Zaladobis mizezebis gamarTleba, - “mSobels gamiznulad ar
miuyenebia  ziani bavSvisTvis”;

bavSvis dacvis procesze gavlenis dakargvis SiSi da eWvi, rom es bavSvs sikeTes ar
moutans.

stresi;

piradi usafrTxoeba;

bavSvis mSoblebis ukmayofilebis SiSi;

es sirTuleebi daZlevadia. ufro metic, isini daZleuli unda iqnas, radgan yvela 
specialistis valia bavSvis usafrTxoebaze da keTildReobaze zrunva. 
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mobiluri (mag., mcire asakis, romelic ar dadis, xoxavs; aqvs 
)?

bavSvi

ojaxi

Segrovebuli informacia  ganixileT gamocdil kolegebTan, romlebic kompetenturni 
arian  bavSvze Zaladobis sakiTxebSi da kargad ician, Tu ra nabijebi unda gadaidgas 
bavSvis dasacavad.

cxrili: bavSvis ZiriTadi saWiroebebi

fizikuri

bazisuri saWiroebebi sicocxlisa da 
normaluri ganviTarebisTvis

fsiqologiuri

Sinagan komfortTan da pirovnul zrdasTan 
dakavSirebuli saWiroebebi

socialuri

gansazRvruli kulturis an sazogadoebis 
farglebSi, sxva adamianebTan harmoniuli 
Tanaarsebobis saWiroeba
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Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 
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drosac socialuri muSaki iRebs informacias bavSvis pirovnebis, misi ojaxis, megobrebis, 
interesebis Sesaxeb. yvelafer amas igebT ise, rom bavSvs arafers  ekiTxeba travmis 
Sesaxeb. es aseve aCvenebs bavSvs, rom Tqven interesdebiT misiT, rogorc pirovnebiT da 
ara mxolod rogorc Zaladobis msxverpliT. amgvari interesi daexmareba bavSvs, rom 
socialuri muSakis mimarT ndoba gauCndes. 

SekiTxvebis  formebi

arsebobs SekiTxvebis Semdegi formebi:

Ria mimarTvebi - Ria mimarTvebze, bavSvebi, Cveulebriv, erT an orze meti sityviT reagireben. 
amgvari mimarTvebi bavSvs Tavisufali Txrobis saSualebas aZlevs.  arsebobs ori metad 
mniSvnelovani sityva, romelic nebismierma gamomkiTxvelma xSirad unda gamoiyenos: 
„miTxari...“,  momiyevi...“.  am sityvebis meSveobiT  bavSvs saubrisTvis, TxrobisTvis  
viwvevT.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebi - dasawyisSi, Ria mimarTvebis pasuxad,  bavSvma  
Tavisufali TxrobiT SeiZleba informaciis garkveuli nawili gadmosces. xSirad es ar 
iqneba sruli, amitomac Sesavsebad gamoiyeneba Semdegi mimarTvebi:

„ufro meti momiyevi/miTxari...“

„Semdeg ra moxda.“

„ganagrZe“.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebis gamoyeneba SeiZleba maSin, rodesac Tavisufali 
Txrobisas bavSvi axsenebs vinmes/raimes. magaliTad, „momiyevi, ra moxda, rodesac Sen 
savarZelSi ijeqi“ (Tu bavSvma ukve axsena, rom is savarZelSi ijda), an „Sen Tqvi,  rom is 
fexze Segexo... momiyevi ufro meti amis Sesaxeb“. 

pirdapiri SekiTxvebi - am kategorias miekuTvneba SekiTxvebi, romlebic iwyeba kiTxviTi 
saxelebiT:

1. ra

2. vin

3. sad

4. rodis

5. rogor

6. ratom

daxuruli SekiTxvebi - „ki/ara“ - SekiTxvebi, romlebzec bavSvma „ki“ an „ara“ unda upasuxos, 
garkveul riskebTanaa dakavSirebuli. jer erTi, daxuruli SekiTxviT bavSvs informacia 
miewodeba gamomkiTxvelis mier.  magaliTad, „im kacma Tqva rame?“ es SekiTxva warmoSobs 
azrs, rom kacs, SesaZloa, raRac eTqva. 

gasaTvaliswinebelia, rom bavSvebis umetesobas mzaoba aqvs, rom aucileblad pasuxi 
gasces amgvar SekiTxvebze, maSinac ki, roca pasuxi ar ician. amasTan, bevri bavSvi  
midrekilia daTanxmebisken da „ki“ pasuxebis gacemisken. amitom Zalze mniSvnelovania, 
rom daxurul SekiTxvebze dadebiTi pasuxebis  SemTxvevaSi  momdevno SekiTxva Ria 
mimarTvis formiT iyos Camoyalibebuli: „miTxari,  ra Tqva kacma“. 

SekiTxvebi pasuxebis variantebiT - es aris SekiTxvebi, romlebze pasuxis gasacemad bavSvs 
vTavazobT variantebs, romelTagan man pasuxi unda amoirCios. am SemTxvevaSic  mcdari 
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Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 



58

pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
mxolod Ria mimarTvebis gamoyenebis Semdeg. winaaRmdeg SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar 
moundes Tqvas,  rom ar icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. bavSvebs 
aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli an bolo varianti.

Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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Sesaxeb, radgan man icodes, rom nebismier momentSi SeuZlia mSobelTan misvla. 
saubris dawyebamde aCveneT oTaxi, sadac misi mSoblebi daelodebian. 

mzad iyaviT imisTvis, rom saubris dasawyisSi bavSvma SeiZleba araferi giTxraT, rac sakmaod 
xSirad xdeba, radgan bavSvs uZneldeba Tavisi „saidumlos gamxela“. aseT SemTxvevaSi, 
uTxariT, rom Tqven iciT, ramdenad Znelia misTvis am Temaze saubari. 

bavSvTan urTierTobisas gaiTvaliswineT Semdegi faqtorebi:

gamarTlebuli araa, bavSvs vkiTxoT Zaladobis Sesaxeb, Tu:

gamocdileba;

informaciis Segrovebisas unda gvaxsovdes, rom bavSvi, SesaZlebelia, Seecados Zaladobis 
faqtis damalvas, raTa daicvas mSobeli (an sxva moZalade) an imis gamo, rom eSinia, mSobelma 
(an sxva moZalade) kvlav ar dasajos fizikurad. detaluri Segroveba gamarTlebulia, Tu:

tipis gansasazRvrad;

Zaladobis Tavidan asacileblad.

Tu bavSvs aReniSneba Zaladobis fizikuri niSnebi, umjobesia, Tu amis Sesaxeb bavSvs Ria 
kiTxviT mimarTavT, magaliTad: „vxedav, rom Sen gaqvs [niSnebi/sisxlCaqcevebi] Sens []-ze“. 
„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“. 

es meTodi mxolod maSin unda iyos gamoyenebuli, roca Zaladobis damadasturebeli myari 
mtkicebulebani arsebobs. Tu es ase ar aris, maSin es mimarTvebi  ganzogadebuli saxiT 
SeiZleba Semdegnairad Camoyalibdes:

1. wuxilis gamoxatva: Senze vwuxvar/vfiqrob, raRac SegemTxva. [ganzogadebuli forma:
Cemi movaleobaa bavSvebze zrunva da me ganvicdi, roca maT raRac emarTebaT].
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pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
mxolod Ria mimarTvebis gamoyenebis Semdeg. winaaRmdeg SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar 
moundes Tqvas,  rom ar icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. bavSvebs 
aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli an bolo varianti.

Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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2. axsna: SegiZlia mendo da momiyve rac moxda. . . [ganzogadebuli forma: me vusmen
bavSvebs/bavSvebs SeuZliaT mendon da momiyvnen, Tu ra SeemTxvaT].

3. bavSvisgan pasuxismgeblobis tvirTis Camoxsna: Tu raime moxda, icode, rom es Seni
brali ar aris. [ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis brali ar aris].

moerideT:

Tavze aRebis mcdelobas;

dasruleba

saubris Semdeg madloba gadauxadeT bavSvs ndobisa da gambedaobisTvis. uTxariT, ris 
gakeTebas apirebT. magaliTad, „me vapireb Sens dedas davelaparako imis Sesaxeb, rac moxda, 
imisTvis, rom erTad movifiqroT, rogor dagicvaT Sen“. 

9.2 mSobelTan urTierToba

sasurvelia, mSobels gavesaubroT bavSvis gareSe. mniSvnelovania, saubari daviwyoT im 
sakiTxebiT, rac ufro metad aRelvebs mSobels _ Civilebi janmrTelobaze da qcevaze. ar 
aris mizanSewonili mSobels vkiTxoT _ “Tqven Svils uaryofiTad axasiaTebT?”; “uyviriT 
mas?”. ukeTesia davsvaT zogadi xasiaTis kiTxvebi: “rogor cdilobT im problemebis 
gadaWras, romelzec vsaubrobdiT?”; “bavSvis saqcielSi ra ufro metad gaRelvebT?” da 
a.S. aseT dasmul kiTxvebze yovelTvis ufro konkretul da zust pasuxebs miviRebT.

mogvianebiT SeiZleba davsvaT ufro konkretuli kiTxvebi: “ras akeTebT, rodesac bavSvi 
ar gijerebT?”. mSoblebTan saubrisas pirdapir ar unda gavakritikoT maTi saqcieli, raTa 
mSobeli ar ganvawyoT Cvens winaaRmdeg, raTa man uari ar Tqvas CvenTan TanamSromlobaze 
da ojaxi da bavSvi ar darCnen aucilebeli daxmarebis gareSe.

mSobels unda uTxraT, rom Tqven gesmiT misi, rom is cdilobs bavSvis daxmarebas da misi 
problemebis gadaWras da SevTavazoT daxmareba.

dialogi dazianebe Tan dakavSirebiT an sxva saxis, seqsualuris gamosavlenad

9.3 mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis gamosavlenad didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb mozrdilze (mSobeli, 
meurve) dakvirvebas, gansakuTrebiT ojaxSi bavSvze fizikuri Zaladobisas. 

ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:
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monaTxrobis detalebi mudmivad icvleba;

aris (“es - araferi, bavSvia, xan ras miejaxeba da xan -ras!”);

an Zmam, magram miRebuli travma ar Seesabameba bavSvis asakobriv SesaZleblobebs,
mag. bavSvma jer ar icis siaruli;

dakonkreteba, travmis miRebis adgilis da  drois aRniSvna.

sicocxle gamimwara”, “Cems Zmas hgavs, romelmac mTeli cxovreba cixeSi gaatara da
romelic Cveni ojaxisTvis samarcxvino laqaa” da ase Semde;.

jinaze mikeTebs”, ”es rom ar myoloda, ojaxi ar damengreoda”, “muSaoba amis gamo
ver daviwye, Torem iseTi momavali mqonda....” da sxva).
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ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:
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Tavi 10

gansakuTrebuli saWiroebis mqone bavSvebi

mniSvnelovani  momentebi:

magram  amis Taobaze kvlevebi da mtkicebulebebi Zalian mcirea;

Setyobinebis raodenoba gacilebiT dabalia, vidre maTze Zaladobis SemTxvevebi;

gamoc isini ver axerxeben, rom  acnobon  vinmes Zaladobis Sesaxeb;

iyos gamowveuli;

xdebian, maT  Soris, seqsualuri Zaladobis;

ar xdeba, radgan arsebuli niSnebi, xSirad bavSvis zogadi mdgomareobis mizezad
iTvleba.

amocnoba

xSir SemTxvevaSi, rTulia Zaladobis  da  SezRuduli SesaZleblobis niSnebis  gamoyofa, 
mag. epilefsiiT  daavadebul bavSvebSi krunCxvis Setevebis momateba SeiZleba gamowveuli 
iyos antikonvulsiuri preparatebis miRebis SeCerebis gamo an  Zaladobis Sedegad miRebuli 
stresiT. kidev ufro rTulia gamogonili da gamowveuli daavadebebis amocnoba.  Tumca 
Zaladobis SemTxvevebis amocnoba da diagnostireba SesaZlebelia, vinaidan Zaladobis 
msxverpli  gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebi avlenen Zaladobis msxverpli 
bavSvisTvis damaxasiTebel igive qceviT da fizikur niSnebs.  es gamovlinebebi moicavs:

miuTiTebdes, iseve, rogorc nebismier sxva bavSvSi;

mizezebiT;

urTierToba

gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebSi,  Zaladobis SemTxvevebis gamovlenisas, 
mniSvnelovania specialists gaaCndes amgvar bavSvebTan urTierTobisTvis specifiuri 
unarebi. magaliTad, komunikaciis unar-Cvevebis sirTulis mqone bavSvTan alternatiuli 
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sakomunikacio unarebis  specialisti aris fasdaudebeli. 

msubuqi da saSualo inteleqtualuri CamorCenilobis mqone bavSvebs  SeuZliaT gaixsenon 
Zaladobis SemTxvevis identificirebisTvis gamosadegi informacia. eqsperimentulma 
kvlevebma aCvena, rom mentaluri asaki optimaluri saxelmZRvanelo orientiria.

daunis sindromis mqone bavSvebs metwilad enasTan, sityvier   gadmocemasTan dakavSirebuli 
problemebi aqvT. maT agreTve siZneleebi aReniSnebaT  verbaluri moklevadiani mexsierebis 
mxriv. xSirad rTulia maTi gagebac, eqspresiuli, gamomxatvelobiTi enis gamo. Tumca 
vizualuri da sivrciTi detalebis gaxseneba maTi SedarebiT Zlieri mxarea.

autisturi speqtris bavSvebs, enasTan da socialur aRqmasTan dakavSirebuli problemebis 
gamo, uWirT momxdaris piradi Tu socialuri aspeqtebis gaxseneba da azris gamoxatva. 
maTTvis gamomkiTxvelis SecdomaSi Seyvanac rTulia. uiliamsis sindromis mqone bavSvebs 
SedarebiT ganviTarebuli enobrivi unarebi aqvT, Tumca vizualuri da sivrciTi detalebisa 
Tu cnebebis gagebac da gaxsenebac uWirT.

SezRuduli inteleqtualuri SesaZleblobebis da ganviTarebis darRvevebis mqone bavSvebis 
gamokiTxvisas gamoyenebuli unda iqnas  tipuri, Cveulebrivi  bavSvebisTvis 
gaTvaliswinebuli saxelmZRvanelo principebi.  garda amisa: 

a) Segrovdes informacia bavSvis siZliereebsa da sisusteebze da moxdes  gamokiTxvis
Sesabamisi dagegmva;

b) gamokiTxva Sedges SeZlebisdagvarad martivi, mokle zomieri siswrafiT dasmuli
kiTxvebiT.

g) mniSvneloba mieniWos Tavisufal gaxsenebas, romelic metwilad sworia;

d) Tavidan iqnes acilebuli kiTxvebis gameoreba;

e) Sesabamisi mxardaWera (magaliTad Suamavlis) da adaptaciebi (magaliTad, ufro xSiri
Sesvenebebi).
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64

Tavi 11

Canawerebis da daskvnis momzadebasTan dakavSirebuli 
rekomendaciebi

bavSvze Zaladobis SemTxvevebTan dakavSirebiT daskvnis momzadebisTvis mniSvnelovania 
imis gaTvaliswineba, rom es daskvna gamoyenebuli iqneba sxvadasxva seqtoris, maT Soris 
samarTaldamcav organoTa mier. 

gaiTvaliswineT, rom Tqveni daskvna, SesaZloa, sasamarTlo ganxilvis sagani gaxdes. sul 
mcire Seusabamoba socialuri muSakis samuSao formebSi arsebul Canawerebsa da daskvniT 
gadmocemul informacias Soris, SesaZlebelia, gamoyenebuli iqnas eWvmitanilis/damnaSavis 
advokatis mier da CaiTvalos rogorc ararealuri, gamogonili istoria. Sesabamisad, 
Zalzed mniSvnelovania droulad da akuratulad Caiweros bavSvis mier gadmocemuli da 
Tqvens mier mopovebuli yvela saxis informacia, rac imave sizustiT unda gadmoices 
daskvnaSi.

daskvna unda moicavdes Semdeg informacias:

a).    daskvnis Semdgenlis saxeli, gvari, samuSao adgili, Tanamdeboba;

b).    detaluri istoria, Catarebuli gamokvlevebi da misi Sedegebi;

g).    daskvnis dasabuTeba -  naTlad daafiqsireT, rom es aris Tqveni profesiuli 
mosazreba da ras eyrdnoba es mosazreba.

daskvnis momzadebisTvis saWiro praqtikuli rekomendaciebi:

a).    naklebad gamoiyeneT specifiuri terminologia, an am tipis ganmarteba CawereT 
frCxilebSi;

b).    seqciebad gamoyaviT SemTxvevis istoria, Catarebuli gamokvlevebi da miRebuli 
       Sedegebi, Sejameba, mosazreba da daskvna;

g).   zustad da qronologiurad daafiqsireT  gamokvlevebis TariRi da 
dro       - amas Zalian didi mniSvneloba aqvs;

d).    zusti citirebiT daafiqsireT mesame pirisgan (mSobeli, meurve, bavSvis Tanmxlebi 
       piri da sxva) miRebuli informacia;

e) zusti citirebiT daafiqsireT bavSvisgan miRebuli informacia;

v) yovelTvis gamoyaviT faqtebi mosazrebebisgan.

sxva sakiTxebi, romlebic unda gaiTvaliswinoT:

a).    Cveulebrivma gamokvlevebma, SesaZloa, ar  daasabuTos  bavSvze Zaladoba, magram 
       Tqven gqondeT eWvi, rom Zaladoba ganxorcielda. magaliTad, bavSvi ambobs, rom 
     Zaladoba  ganxorcielda, magram momxdars da Catarebul kvlevas Soris gasul pe-  

       riodSi Zaladobis niSnebi alagda, ver fiqsirdeba;

b).    SemosazRvreT Tqveni pasuxismgeblobis da moqmedebis areali da nu SeiWrebiT sxva 
       profesionalebis rolSi (magaliTad, policiis gamomZiebeli, eqimi da sxva). 

g).    daskvna - es aris iuridiuli dokumenti. amitom, Tu Tqven  gamocdileba gakliaT,   
       konsultacia gaiareT sxva gamocdil kolegasTan;
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d).    gaacaniT Tqveni daskvna mSobels, meurves im SemTxvevaSi, Tu isini savaraudo 
       moZaladeebi ar arian.

e).    daimaxsovreT! yvelaze mTavari bavSvis usafrTxoeba da keTildReobaa. sxva sakiT-
       xebi, Tundac konfidencialuroba, meorexarisxovania masTan SedarebiT.

  v).     bavSvze Zaladobis SemTxvevaze daskvna, idealur SemTxvevaSi, unda momzaddes 
24 saaTis ganmavlobaSi, moeweros xeli da gadaegzavnos Sesabamis organoebs. das-

         kvnis gzavnilze (referalze) aucileblad unda mieTiTos „konfidencialuri“. ar  
SeiZleba daskvnis gaziareba sxva pirebisTvis.

T).    gaiTvaliswineT, rom SesaZlebelia gamoZiebis procesSi an sasamarTlo ganxilvisas 
       moTxovnili iqnas xelaxali daskvnis momzadeba - xelaxal daskvnaSi warmodgenili 
       informacia mniSvnelovnad ar unda gansxvavdebodes adre gadacemuli informaci-
       isgan. zogierT  SemTxvevaSi, gamoZiebis saWiroebidan gamomdinare, Tqven SeiZleba    
       daikiTxoT, rogorc mowme; aseve, dagWirdeT daskvnis dacva sasamarTlos winaSe. 
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     Zaladoba  ganxorcielda, magram momxdars da Catarebul kvlevas Soris gasul pe-  

       riodSi Zaladobis niSnebi alagda, ver fiqsirdeba;

b).    SemosazRvreT Tqveni pasuxismgeblobis da moqmedebis areali da nu SeiWrebiT sxva 
       profesionalebis rolSi (magaliTad, policiis gamomZiebeli, eqimi da sxva). 
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       konsultacia gaiareT sxva gamocdil kolegasTan;
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Tavi 12

bavSvTa dacva Zaladobisgan da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvis ufleba - daculi iyos Zaladobisgan 

“saxelmwifo valdebulia daicvas bavSvebi mSoblebis, kanonieri meurveebisa da bavSvze 
mzrunveli sxva piris mxridan nebismieri saxis Zaladobisa da uxeSi moqcevisgan”. (bavSvis 
uflebaTa konvencia - muxli#19)

bavSvze Zaladoba misi uflebebis seriozuli darRvevaa. kanoni bavSvs gansakuTrebuli 
dacviT uzrunvelyofs, radgan bavSvs, misi asakidan gamomdinare, ar SeuZlia sxvadasxva 
situaciis, qmedebaTa Sedegebis adekvaturi da sruli Sefaseba. 

gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) bavSvis uflebaTa konvencia  mTavrobebs 
avaldebulebs Zaladobisa da ugulebelyofisgan yvela bavSvis dacvas  da maTi usafrTxo 
aRzrdisTvis aucilebeli pirobebis Seqmnas.

saqarTvelom gaeros  bavSvis uflebaTa konvenciis ratificireba 1994 wels moaxdina, riTac 
saxelmwifom valdebuleba aiRo, rom daicavda bavSvTa uflebebs da  bavSvis harmoniuli 
ganviTarebisaTvis saTanado garemos Seqmnida. 

bavSvTa mimarT Zaladoba da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvTa mimarT Zaladobas krZalavs saqarTvelos konstitucia da saqarTvelos 
kanonmdebloba, romlis darRvevisTvisac kanonmdeblobiT gansazRvrulia Sesabamisi 
sanqciebi.  saqarTvelos kanonmdeblobiT, sxvadasxva sferos profesionalebs akisriaT 
gansakuTrebuli pasuximgebloba gamoavlinon da Sesabamis organoebs Seatyobinon bavSvis 
mimarT ganxorcielebuli mciredi Zaladobis faqtic ki, ar aqvs mniSvneloba Zaladobis 
faqti ganxorcielda ucxo adamianis Tu ojaxis wevris mxridan. 

a). saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 1198' muxli, romelic exeba arasrulwlovani(bavSvis) 
uflebas dacvaze ganmartavs:

1. arasrulwlovans aqvs dacvis ufleba mSobelTa (sxva kanonier warmomadgenelTa)
mxridan uflebamosilebis borotad gamoyenebis winaaRmdeg. arasrulwlovnis uflebebisa 
da kanonieri interesebis darRvevisas, maT Soris, mSobelTa (erT-erTi mSoblis) mier 
bavSvis aRzrdasTan, ganaTlebasTan dakavSirebuli movaleobebis Seusruleblobis an 
arasaTanadod Sesrulebisas, an mSoblis uflebis borotad gamoyenebis SemTxvevaSi, 
arasrulwlovans ufleba aqvs damoukideblad mimarTos meurveobisa da mzrunvelobis 
organoebs, 14 wlis asakidan ki – sasamarTlos.

2. fizikuri da iuridiuli pirebi, romlebisTvisac cnobili gaxda arasrulwlovnis
uflebebisa da kanonieri interesebis darRvevis SemTxvevebi, valdebulni arian amis 
Sesaxeb Seatyobinon meurveobisa da mzrunvelobis organoebs arasrulwlovnis faqtiuri 
adgilsamyoflis mixedviT. meurveobisa da mzrunvelobis organoebi, amgvari Setyobinebis 
miRebisTanave, valdebulni arian gaataron saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
RonisZiebebi. (20.06.2003 N 2446)
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2'. saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtisa da bavSvTa sakiTxebze momuSave sxva 
subieqtis mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb informaciis 
Sesabamisi saxelmwifo organosTvis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba iwvevs 
pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis  muxli 1205' - is Tanaxmad: „ojaxSi Zaladobis SemTxvevaSi, 
rodesac mSoblis mimarT Semakavebeli an damcavi orderi moqmedebs, agreTve socialuri 
muSakis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisTanave 
mSoblis warmomadgenlobiTi ufleba an/da mSoblis ufleba, gansazRvros, Tu visTan 
da sad unda icxovros bavSvma, Semakavebeli an damcavi orderis an bavSvis mSoblisgan 
gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis gadawyvetilebis moqmedebis vadiT SeCerebulad 
iTvleba. mSoblis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs am gadawyvetilebis moqmedebas“.

b). saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“ 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“  detalurad ganmartavs bavSvze 
Zaladobis saxeebs, kerZod fizikur Zaladobas, fsiqologiur Zaladobas, iZulebas, 
seqsualur Zaladobas, ekonomikur Zaladobas da ugulebelyofas. 

bavSvis mimarT Zaladobis  drouli gamovlenis da efeqturi reagirebisTvis gadasadgmel 
nabijebs ganmartavs kanonis me-9' muxli ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenis Sesaxeb:  
„ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenas da masze Sesabamis reagirebas uzrunvelyofen 
samarTaldamcveli da sasamarTlo organoebi, agreTve am kanoniT dadgenili wesiT 
ojaxSi Zaladobis aRkveTis RonisZiebaTa ganmaxorcielebel sauwyebaTaSoriso sabWosTan 
arsebuli ojaxSi Zaladobis msxverplis statusis ganmsazRvreli jgufi“. 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis aRkveTis, Zaladobis 
msxverplTa dacvisa da daxmarebis Sesaxeb“ ganmartavs socialuri muSakebis Semdeg 
valdebulebebs da uflebamosilebebs ojaxSi Zaladobis dros:

1. kanonis me - 10 muxlis Tanaxmad: moZaladis mier Semakavebeli an damcavi orderiT
gaTvaliswinebuli moTxovnebis Seusrulebloba, agreTve socialuri muSakis
mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebisadmi
daumorCilebloba iwvevs pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili
wesiT;

2. me-14 muxlis Tanaxmad:

1. arasrulwlovanze  Zaladobis  dros  arasrulwlovani  policiis  uflebamosili
Sromlis mier gamocemuli Semakavebeli orderis safuZvelze, xolo bavSvTa 

dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi - 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze gancalkevdeba 
moZalade mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an 
nebismieri sxva moZaladisagan.

2. arasrulwlovnis mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an
arasrulwlovanTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi nebismieri sxva pirisagan
gancalkeveba aris ukiduresi zoma, romelic mxolod im SemTxvevaSi gamoiyeneba,
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rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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g). saqarTvelos kanonmdebloba bavSvis mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

saqarTvelos kanonmdeblobiT bavS is mimarT seqsualuri Zaladoba mkacrad 
isjeba.     seqsualuri Zaladobis ganmarteba da Sesabamisi sanqciebi  gawerilia 
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis  #22 -TavSi. 

sisxlis samarTlis kodeqsi ganmartavs rom arasrulwlovnis gaupatiureba, mis mimarT 
sqesobriv kavSirs ZaladobiT, Zaladobis muqariT an misi umweobis gamoyenebiT, 
dauSvebelia. kanoni aseTi saxis qmedebas nebismieri piris mimarT krZalavs da Sesabamis 
sanqciebs awesebs. bavSvebis SemTxvevaSi aseT qmedebas kanoni damamZimebel garemoebad 
miiCnevs da mis mimarT ufro mkacr sanqcias awesebs. aRniSnuli kanoni ganmartavs, rom 
danaSauli Sesaxeb informaciis damalva da Seutyobinebloba Sesabamisi struqturebisTvis 
ukanono qmedebaa da gaTvaliswinebulia Sesabamisi sasjeli.

d).  bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebi

saqarTveloSi 2016 wlis 12 seqtembridan ZalaSia  saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, romlis 
Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba  referirebis procedurebis 
me-5 muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos (maT Soris  samedicino 
dawesebulebas, soflis eqims), romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan an/da maT ojaxebTan an im 
garemosTan, sadac bavSvi imyofeba. 

referirebis procedurebis miznebisaTvis safuZvliani eWvi SesaZlebelia warmoiSvas, Tu 
arsebobs Semdegi garemoebebi:

a) bavSvis gancxadeba, rom masze xorcieldeba an ganxorcielda Zaladoba;

b) bavSvis mier travmis mizezebis axsnis SeuZlebloba;

g) mowmis gancxadeba, rom igi Seeswro Zaladobis faqts;

d) mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi qceva,
rogoricaa:

d.a) bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb mSoblis/kanonieri 
warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobTan;

d.b)   bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb sxvadasxva pirTa 
  monaTxrobebs Soris;

d.g)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobis 
        detalebis mudmivi cvlileba;

d.d)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi 
        reagireba bavSvis travmaze;

d.e)   bavSvis mier travmis mizezis auxsneloba;

e) sxva garemoebebi, romlebic maRali albaTobiT qmnis safuZvels varaudisaTvis,
rom bavSvze ganxorcielda Zaladoba.

referirebis procedurebSi CarTuli subieqtebi da maTi uflebamosilebani (muxli #5):
saagento referirebis procedurebis farglebSi (muxli  #5/3 ):

a) uzrunvelyofs socialuri muSakis mier Zaladobis faqtebis gamovlenas bavSvTa
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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bavSvis usafrTxo garemoSi gadayvana (muxli#8) 

1. bavSvze Zaladobis dros, policiis uflebamosili TanamSromlis mier gamowerili
Semakavebeli orderis, agreTve referirebis procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, bavSvi gancalkevdeba 
moZaladisgan.

2. mSoblisgan, sxva kanonieri warmomadgenlisgan an bavSvTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi
nebismieri sxva pirisgan bavSvis gancalkeveba warmoadgens ukidures zomas, romelic 
gamoiyeneba mxolod im SemTxvevaSi, rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri 
zoma, maT Soris, gasaubreba da gafrTxileba da am naklebad mkacrma zomebma sasurveli 
Sedegi ver gamoiRo an rodesac Seqmnil viTarebaSi aSkaraa, rom momdevno 24 saaTis 
ganmavlobaSi naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs bavSvis sicocxlisa 
da janmrTelobis dacvas, rac gamoiwvevs bavSvis gardauval daRupvas an janmrTelobis 
naklebad mZime an mZime dazianebas.

3. bavSvis azri imis Sesaxeb, Tu sad ganTavsdeba igi, unda iyos gaTvaliswinebuli misi
asakis da ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebul 
unda iqnes bavSvis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT.

4. gadawyvetilebis miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis
niSnebis identifikacias, msxverplisa da sxva iseTi pirebis gamokiTxvas, romlebsac 
SeuZliaT sasargeblo informacia miscen policiis TanamSromels/socialur muSaks, 
saWiroebis SemTxvevaSi policiis TanamSromeli/socialuri muSaki iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas da gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze 
misuli saswrafo samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki axdens SemTxvevis Sefasebas da bavSvis usafrTxoebis 
riskebis gaTvaliswinebiT, Sida instruqciis Sesabamisad, iRebs gadawyvetilebas 
bavSvis gancalkevebis Sesaxeb. socialuri muSaki am procedurebiT daadgenili wesiT 
gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis miRebisTanave mimarTavs policias, 
romelic uzrunvelyofs gadawyvetilebis dauyovnebliv aRsrulebas.

saagentos mier bavSvis mdgomareobis Sefaseba da SemTxvevis marTva  (muxli#10)

1. saagento, bavSvze ganxorcielebuli Zaladobis an Zaladobis eWvis SemTxvevaSi, saqmis
ganxilvas iwyebs saagentoSi Sesuli werilobiTi, satelefono an/da sxva sakomunikacio 
Setyobinebis safuZvelze, aseve saagentos mier moZiebul SemTxvevebSi. aseTi SemTxvevebis 
marTvis dros igi moqmedebs Tavisi kompetenciis farglebSi, Sida instruqciis Sesabamisad.

2. saagento mimarTvianobis sistemaSi erTveba im SemTxvevebSi, Tu:

a) Zaladobis faqti dadasturebulia da bavSvi moTavsebulia droebiT sacxovrebelSi
ojaxis an/da mudmivi adgilsamyoflis gareT;

b) miRebuli informacia iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an xorciel-
deba Zaladoba.

3. Tu saagentoSi Sesuli satelefono zaris mixedviT aRwerili mdgomareoba Seesabameba
gadaudebel SemTxvevas, saagento policias atyobinebs da axorcielebs am procedurebiT 
dadgenil RonisZiebebs.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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mSobelTan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto 
usafrTxo garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

bavSvis mdgomareobaze zedamxedveloba (muxli #13)

1. bavSvis individualuri ganviTarebis gegmis Sesrulebaze monitorings da bavSvis
mdgomareobaze zedamxedvelobas axorcielebs saagento. bavSvis mdgomareobaze 
zedamxedvelobis funqcia aseve akisria policias, Tavisi kompetenciis farglebSi. 
zedamxedvelobis procesSi erTvebian me-5 muxlis pirveli punqtiT gansazRvruli 
Sesabamisi subieqtebi.

2. saagento regularulad (Sida instruqciiT gansazRvruli vadisa da pirobebis dacviT)
awarmoebs zedamxedvelobas Zaladobis msxverpli bavSvis reabilitaciis procesze. Tu 
zedamxedvelobis procesSi aRmoCnda, rom bavSvi saWiroebs individualuri ganviTarebis 
gegmiT gaTvaliswinebuli RonisZiebis (momsaxurebis) cvlilebas, socialuri muSaki 
gadasinjavs gegmas da SeimuSavebs bavSvis individualuri ganviTarebis axal gegmas, 
romelic waredgineba regionul sabWos.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb miRebu-
li Setyobinebis SemTxvevaSi (muxli #15)

1. napovni bavSvis aRmoCenidan an mSoblis (mSoblebis) mier sakuTari moqmedebiT an
umoqmedobiT gamoxatuli bavSvis mitovebidan bavSvis mitovebulad aRiarebis Sesaxeb 
sasamarTlos gadawyvetilebis kanonier ZalaSi Sesvlamde, mSoblis (mSoblebis) ufleba-
movaleobebi  SeCerebulad CaiTvleba da am uflebebs ganaxorcielebs da 
movaleobebs Seasrulebs saagentos meurveobisa da mzrunvelobis organo.

2.. napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb Setyobinebis miRebis SemTxvevaSi, saagento 
axorcielebs kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi, miusafari bavSvebis identificirebis 
mizniT (muxli #16) 

1. saagentos mobiluri jgufis (saagentos direqtoris brZanebiT gansazRvruli ufrosi
socialuri muSaki, fsiqologi, mZRoli, Tanaswor ganmanaTlebeli) mier miusafari 
bavSvis aRmoCenis SemTxvevaSi, Sesabamisi uflebamosilebis mqone socialuri muSaki, 
arasrulwlovnis miusafar bavSvad identificirebis mizniT, avsebs saagentos direqtoris 
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtiT damtkicebul maZieblis anketas.

2. arasruwlovnis miusafar bavSvad identificirebis SemTxvevaSi saagento axorcielebs
moqmedi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

e). saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi

saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis 172’6 muxli ganmartavs 
- „saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtis (dawesebulebis an/da misi uflebamosili 
TanamSromlis) mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb  Sesabamisi 
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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saxelmwifo organosTvis informaciis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs 
Sesabamisi fizikuri piris gafrTxilebas an dajarimebas 50 laridan 100 laramde odenobiT, 
Sesabamisi dawesebulebis (iuridiuli piris) dajarimebas 100 laridan 200 laramde 
odenobiT“.
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Tavi 13

bavSvze Zaladobis prevencia

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 3 sxvadasxva doneze xorcieldeba: sayovel-
Tao, miznobrivi da individualuri. 

arsebobs bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori;

bisken, sadac bavSvze Zaladoba xdeba. misi mizania Zaladobis ganmeorebisgan
bavSvebis dacva.

I done - sayovelTao prevencia 

sayovelTao prevenciis doqtrinis Tanaxmad,  mTeli sazogadoeba, maT Soris samedicino 
sazogadoeba, valdebulia daicvas bavSvi Zaladobisgan. Sesabamisad, misi strategia 
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saxelmwifo organosTvis informaciis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs 
Sesabamisi fizikuri piris gafrTxilebas an dajarimebas 50 laridan 100 laramde odenobiT, 
Sesabamisi dawesebulebis (iuridiuli piris) dajarimebas 100 laridan 200 laramde 
odenobiT“.
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II done - miznobrivi prevencia

prevenciis es done moicavs sazogadoebis im jgufisken mimarTul RonisZiebebs, sadac 
bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori arsebobs - ojaxebi stresul 
situaciebSi, axalgazrda mSoblebi; narko da alkoholdamokidebuli mSoblebi, aseve 
bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi (magaliTad, unarSezRuduloba). 

miznobrivi prevenciis ZiriTadi miznebia:

bavSvobisdroindeli gamocdileba maT qcevaze ukve mSoblis rolSi;

romelic mimarTulia ojaxis, mSoblis da bavSvis specifikuri problemebis
mogvarebaze;

wevrisaTvis.

am miznebis misaRwevad gamoyenebuli strategiebi moicavs: bavSvis aRzrdis swavlebis 
programebs, romlebic xelmisawvdomia riskis qveS myofi ojaxebisaTvis; programebs, 
romlebic aswavlian mSoblebs Temis resursebis gamoyenebas; programebs, romlebic 
axalgazrda mSoblebs miawvdian informacias iseT mniSvnelovan sakiTxebze, rogoricaa 
bavSvis ganviTareba da movla, da sxva. aucilebelia, arsebobdes samsaxurebi, sadac 
daxmarebas gauweven fsiqikuri janmrTelobis, depresiis,  alkoholizmis, narkomaniis 
problemis mqone mSoblebs da sxva. 

III done - individualuri prevencia 

individualuri prevencia moicavs im ojaxebTan muSaobas, romlebSic SeiniSna bavSvze 
Zaladoba da ugulebelyofa. is mimarTulia Zaladobis ganmeorebis Tavidan acilebaze. 

individualuri prevenciis ZiriTadi miznebia:

sacxovrebeli garemos SecvliT an moZaladisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT;

am mizanTa misaRwevad, prevenciis III doneze gamoyenebuli RonisZiebebi SeiZleba iyos: 
moZaladis ganrideba, saWiro SemTxvevaSi bavSvisTvis sacxovrebeli adgilis Secvla, 
moZalade mSoblebis reabilitacia maTi mkurnalobis uzrunvelyofiT, Zaladobagancdili 
bavSvis mkurnaloba,  mimRebi ojaxebis Seqmna da momzadeba, da sxva.

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 

ojaxis monaxuleba da mSobelTa ganaTleba: prevenciis erT-erTi warmatebuli da farTod 
gavrcelebuli strategiaa mSoblebis ganaTleba bavSvis aRzrdis sakiTxebSi. aRsaniSnavia, 
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rom amgvari ganaTleba unda emsaxurebodes rogorc dedebis, aseve mamebis unar-Cvevebis 
ganmtkicebas. yvelaze warmatebuli RonisZiebebi mimarTulia rogorc ojaxis SigniT 
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gareT arsebul moTxovnebs. bavSvis aRzrdis, masze zrunvis sakiTxebSi mSoblebis da 
mzrunvelebis ganaTleba xels Seuwyobs aRzrdis araZaladobrivi meTodebis aRiarebas da 
damkvidrebas.

ojaxis monaxuleba gulisxmobs jandacvis sferos specialistebis monawileobas CvilTa 
da mcirewlovan bavSvTa saWiroebebis SefasebaSi, aseve mSoblebis unarebis SefasebaSi. 
ojaxis individualuri monaxuleba miznad isaxavs emociuri Tanadgomis gawevas, mSoblebis 
ganaTlebas, pozitiuri mSoblobis unar-Cvevebis ganviTarebas da garkveulwilad, ojaxis 
Sefasebas. ojaxis monaxuleba imis SesaZleblobasac iZleva, rom ojaxi, saWiroebis 
mixedviT, maTTvis aucilebel sxvadasxva samsaxurebs daukavSirdes.

mSobiarobamde da mSobiarobis Semdgom periodSi zrunva da ojaxis monaxuleba - bavSvze 
ZaladobasTan da bavSvis ugulebelyofasTan sabrZolvelad mniSvnelovania dedis da 
bavSvis janmrTelobis (bavSvebis sicocxlis dasawyisidanve) dacvis RonisZiebebi. amgvari 
momsaxureba xels uwyobs mSobels da bavSvs Soris siaxloves da mSoblebis mxridan 
mcirewlovan bavSvze Zaladobis riskis Semcirebas. namSobiarevi dedebis, axalSobilTa 
ojaxis monaxulebis programebis daxmarebiT SesaZlebelia adreve ganisazRvros, sWirdeba 
Tu ara mSobels daxmareba. 

mSoblebis konsultireba bavSvis ganviTarebis da usafrTxoebis sakiTxebze socialuri 
muSakebis erT-erTi mniSvnelovani funqcia da ojaxTan urTierTobis aucilebeli 
komponentia bavSvis ganviTarebis da usafrTxoebis Sesaxeb mSoblebis, mzrunvelebis 
sistematuri konsultireba. ZiriTadi sakonsultacio sakiTxebi SeiZleba iyos:

tirili da misi marTva: axalSobili da Cvili bavSvebi TavianT  moTxovnilebebs mxo-
lod tiriliT gamoxataven. amitom patarebi xSirad tirian. mSobelma unda icodes,
rom bavSvis tirils sxvadasxva mizezi da gansxvavebuli xasiaTi aqvs. dakvirvebul
mSobels advilad SeuZlia bavSvis tirilis mizezis dadgena. specialistma unda
urCios mSobels, rogor moiqces bavSvis tirilis dros.

usafrTxo garemo da dazianebebis arideba: mSobeli aucileblad unda iyos informi-
rebuli imis Sesaxeb, rom bavSvs ganviTarebisTvis usafrTxo garemo esaWiroeba.
bavSvis banaobis, Zilis, TamaSis Tu manqaniT mgzavrobis dros ufrosma unda
daicvas usafrTxoebis wesebi, raTa xeli Seuwyos bavSvis usafrTxoebas da daicvas
igi dazianebisgan.

bavSvis SenjRrevis sindromi: auxseniT mSoblebs, rom bavSvis SenjRrevisas arsebobs
seriozuli safrTxe, ganviTardes Tavis qalas travma. travmis mogvianebiTi Sedegebi
SeiZleba iyos  Tavis tvinis qerqis dazianebis gamo ganviTarebuli sibrmave, krunCxvebi
da sxva mZime Sedegebi. cnobilia, rom bavSvis Zaladobriv njRrevas yoveli meoTxe
msxverpli bavSvisTvis sasikvdilo Sedegi moaqvs. 4 Tvemde asakis bavSvebi yvelaze
maRali riskis jgufs warmoadgenen.

3 wlis krizisi - “jiutobis xana“: mSoblebi seriozul sirTuleebs awydebian 2-4
wlis bavSvebis emociur-qceviT gamovlinebebTan dakavSirebiT. ganumarteT
mSobels, rom am asakobriv periodSi bavSvis gamZafrebuli sijiute da yvelafris
damoukideblad gakeTebis survili misi ganviTarebis bunebrivi maxasiaTebelia. aseve
auxseniT, rom warmoqmnili problemebis daZleva da bavSvis jansaRi ganviTarebis
xelSewyoba mSoblebis da mzrunvelebis mxridan  moTminebis da taqtis gamoCeniT
aris SesaZlebeli.

kvebis problema bavSvebSi: bavSvis kvebis procesSi bevri mSobeli problemebs awyde-
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ba. maTi Svilebi uars amboben miirTvan SeTavazebuli sakvebi mTlianad an nawilobriv 
mainc. zogierTi bavSvi Zalian nela Wams, zogi - Zalian swrafad. uTxariT mSoblebs, 
rom es zrdis procesSi normaluri movlenaa da SesaZloa, rom maTi Svilis mier 
damoukideblobis gamoxatvis saSualebac ki iyos. ganumarteT mSoblebs, rom Wamis 
procesSi ar gaubrazdnen,  Wama ar daaZalon pataras, miscen damoukideblad Wamis 
neba. daarwmuneT mSoblebi, rom bavSvis kvebis procesSi simSvidis da pozitiuri 
ganwyobis SenarCuneba orivesTvis kargi iqneba.

tualetis Cveva: tualetis Cvevis swavlebis etapi mSoblebisTvis safenebisgan gaTa-
visuflebas niSnavs, xolo patarasTvis es aris nabiji Tavdajerebulobisken da
damoukideblobisken. am Cvevis swavlebisas siZneleebi warmoiqmneba, rogoricaa
Casveleba, uari qoTnis gamoyenebaze. mSobelma/mzrunvelma unda gaiTvaliswinos,
rom yvela bavSvi individualuria, zogi advilad swavlobs qoTnis gamoyenebas, zogi
- Znelad. auxseniT mSoblebs, rom iy momTmenni da nu gauwyrebian bavSvs, Tu
man Caisvela an qoTani ar gamoiyena.

Tu mSobeli/mzrunveli  srulfasovan informacias flobs bavSvis saWiroebebis da misi 
ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb, is SeZlebs bavSvis zrda-ganviTarebisTvis Sesabamisi 
pirobebis Seqmnas da usafrTxo garemos uzrunvelyofas.

im ojaxebis daxmareba, romlebsac gansakuTrebuli saWiroebebis mqone bavSvebi hyavT - 
Tandayolili mqone bavSvebis mimarT ojaxSi Zaladobis 
Semcirebis programebis efeqtianobaze Zalian cota kvlevaa Catarebuli. Tumca,  
gansazRvrulia, rom perspeqtiuli midgoma gulisxmobs sazogadoebriv sawyisebze 
reabilitaciisa da adreul asakSi mxardaWeris programebs, centrebSi an ojaxebSi 
vizitebis saSualebiT.  bavSvebis mSoblebisaTvis 
mowyobilma xanmokle droebiTma Sesvenebam SeiZleba mTel ojaxs Seumciros stresi 
da Tan Seasrulos Zaladobis prevenciisken mimarTuli strategiis roli. 
mxardaWeris meqanizmebi, romlebic mSoblebs bavSvis movlisgan Sesvenebis 
saSualebas aZlevs, SesaZlebelia, organizebuli iyos religiuri da arasamTavrobo
organizaciebis an saxelmwifo uwyebebis mier da maT SeuZliaT daxmarebis gaweva

Zaladobis Tavidan asacileblad.
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bavSvebs, axalgazrdebs da adamianebs, visac maTi bedi 
awuxebT, SeuZliaT dagvirekon:

116 111

bavSvTa daxmarebis xazi

mogvmarTeT:

Tbilisi - bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis fondi

centris misamarTi: Tbilisi, ediSer maRalaSvilis quCa 4, bina 1.

bavSvTa daxmarebis xazi - 116 111

telefoni: (32) 2 421 422;

el-fosta: info@phf.org.ge;
veb-gverdi: www.phf.org.ge
Facebook: Public Health Foundation of Georgia

zugdidi - bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

reabilitaciis da ganviTarebis saqvelmoqmedo centri ”Tanaziari”

centris misamarTi: zugdidi, kedias q. #3, bina 2.

telefoni: (415) 22 24 75 an (415) 22 10 78

el-fosta: cactanaziari@gmail.com
Facebook: NGO Tanaziari

baTumi - bsu bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

sazogadoebrivi organizacia “sTef for vardi”

centris misamarTi: baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis fsiqologiis 
klinika, ninoSvilis/rusTavelis q. 35/32

telefoni: (422) 22 58 30, (422) 27 76 23;

el-fosta: cacbsu@gmail.com
veb-gverdi: http://stepforward.org.ge
Facebook: Step Forward

bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centrebi Seqmnilia proeqtis “advokatireba 
bavSvTa da axalgazrdebis dasacavad” farglebSi.

proeqti xorcieldeba evrokavSiris mxardaWeriT.
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ბავ შ ვ თა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა:ბავ შ ვ თა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა:

რა არის მთავ რო ბის სა შუ ა ლო ქუ ლარა არის მთავ რო ბის სა შუ ა ლო ქუ ლა

ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის მი მარ თუ ლე ბით 2019 წელსბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის მი მარ თუ ლე ბით 2019 წელს

სო ცსო ცი ა ლუ რი ი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სის ტე მა შიმუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სის ტე მა ში

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის სფე რო სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგას. პრობ ლე მუ რია სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის 

შრო მი თი პი რო ბე ბის ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, სა ხელ მ წი ფომ ადეკ ვა ტუ რად შე ა ფა სოს სო ცი ა

ლუ რი მუ შა ო ბის სა ჭი რო ე ბა, სა ჭი რო ე ბის შე სა ბა მი სად და გეგ მოს პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბის პრო ცე სი და ამა ში 

ჩარ თოს სფე როს ექ ს პერ ტე ბი და გა ით ვა ლის წი ნონ მა თი მო საზ რე ბე ბი.

პრე ვენ ცი უ ლი და ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბიპრე ვენ ცი უ ლი და ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბი

კვლე ვე ბი მი უ თი თებს ბავ შ ვი ა ნი ოჯა ხე ბის წი ნა შე არ სე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვებ ზე. ამის სა პა სუ ხოდ, მწი

რია სა ხელ მ წი ფოს მი ერ ად მი ნის ტ რი რე ბუ ლი ან და მი სი მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრე ვენ ცი უ ლი ში

ნა არ სის პროგ რა მე ბი. ამას თან, ამ მი მარ თუ ლე ბით არ არ სე ბობს სა მოქ მე დო გეგ მა, რო მელ შიც პრე ვენ ცი ი სა და 

ოჯა ხე ბის მხარ და ჭე რა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი კონ კ რე ტუ ლი პროგ რა მე ბი/ მო დე ლე ბი იქ ნე ბო და წარ მოდ გე ნი ლი.   

მარ თა ლი ა, 2019 წელს მი ღე ბუ ლი ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კო დექ სი მო ი ცავს ჩა ნა წერს ოჯა ხე ბის მხარ და ჭე რის მი მარ

თუ ლე ბით, თუმ ცა, კვლა ვაც ბუნ დო ვა ნია თუ რო გორ მოხ დე ბა კა ნონ მ დებ ლო ბის აღ ს რუ ლე ბა და რე ა ლუ რად რა 

ში ნა არ სის პროგ რა მე ბი გან ვი თარ დე ბა, რო გორ გან ხორ ცი ელ დე ბა ისი ნი, რა რე სურ სე ბი (როგორც ადა მი ა ნუ რი, 

ასე ვე ფი ნა სუ რი) იქ ნე ბა მო ბი ლი ზე ბუ ლი მა თი შე სა ბა მი სი ხა რის ხით გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის. 

რე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბარე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბა

რე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მა, რო მე ლიც არ სე ბო ბის 20 წელს ით ვ ლის, კვლავ არ წ მუ ნებს სა ხელ მ წი ფოს, რომ მე

ტად ხარ ჯე ფექ ტუ რია ბავ შ ვე ბის ბი ო ლო გი ურ გა რე მო ში მხარ და ჭე რა, ვიდ რე სა ხელ მ წი ფო ზრუნ ვის სის ტე მა ში. 

ამას თან, ოჯა ხე ბის თ ვის მხარ დამ ჭე რი სის ტე მე ბის გან ვი თა რე ბა უზ რუნ ველ ყოფს სის ტე მა ში მყო ფი ბავ შ ვე ბის 

რე ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის სტი მუ ლი რე ბას და უკე თეს გა რე მო ში აღ ზ რ დის ხელ შეწყო ბას. ამის მი უ ხე და ვად, ქვე

ყა ნა ში პროგ რა მა სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე ა.

ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კა ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კა 

ად რე უ ლი ასა კის ბავ შ ვე ბი სათ ვის მი წო დე ბუ ლი სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბა სე რი ო ზუ ლი გა მოწ

ვე ვე ბის წი ნა შე დგას. 2016 წელს ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ ეროვ ნუ ლი 

კა ნო ნის დამ ტ კი ცე ბის შემ დ გომ ძი რე უ ლი რე ფორ მე ბი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, რიგ 

სა კითხებ ში, ძა ლი ან ნე ლა მომ დი ნა რე ობს ან შე ყოვ ნე ბუ ლია გა ურ კ ვე ვე ლი მი ზე ზით და ვა დით.

მარ თა ლი ა, სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან რამ დენ ჯერ მე და ფიქ სირ და, რომ სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა 

ერ თ ერ თი პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ხელ შეწყო ბა და ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა

ლი ტე ტე ბის დო ნე ზე ამ მხრივ სა თა ნა დო სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის მო ბი ლი ზე ბა  სე რი ო ზუ ლად პრობ ლე მად რჩე

ბა.

ბავ შ ვ თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბი ბავ შ ვ თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბი 

სა ხელ მ წი ფოს მი ერ დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის მი უ ხე და ვად,   სა ქარ თ ვე ლო ში დღეს 

მკვეთ რად იკ ვე თე ბა და უც ვე ლი ბავ შ ვე ბის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი (ოჯახის ალ ტერ ნა ტი უ ლი) ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბი, 

ნაც ვ ლად მა თი ბი ო ლო გი ურ ოჯახ ში აღ ზ რ დის შე საძ ლებ ლო ბე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი სა.  სა ხელ მ წი ფო ზრუნ ვის 

პროგ რა მებ ში დე ფი ცი ტუ რია სო ცი ა ლუ რი  მუ შა კის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, მათ მი ერ პრო ფე სი უ ლი კომ პე ტენ ცი

ის შე სა ბა მი სი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა და ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი პრაქ ტი კა. შე სა ბა მი სად, სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა 
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უფ რო მე ტად ორი ენ ტი რე ბუ ლია კრი ზი სის ინ ტერ ვენ ცი ა ზე (ბავშვის უსაფ რ თხო გა რე მო ში გა დაყ ვა ნა), ვიდ რე 

ოჯა ხის კრი ზი სუ ლი მდგო მა რე ო ბი დან გა მოყ ვა ნა ზე (მისი ოჯახ ში შე ნარ ჩუ ნე ბა ან დრო უ ლი დაბ რუ ნე ბა). 

ბავ შ ვ თა სი ღა რი ბე და დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია ბავ შ ვ თა სი ღა რი ბე და დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია 

ბავ შ ვ თა სი ღა რი ბე და მი სი უმ ძი მე სი შე დე გე ბი ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის სის ტე მის ერ თ ერთ უმ თავ რეს გა მოწ ვე ვას 

წარ მო ად გენს. ხში რად სწო რედ ოჯა ხე ბის მძი მე სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა ხდე ბა იმის მი ზე ზი, 

რომ ბავ შ ვე ბი დი დი ზო მის რე ზი დენ ტულ და წე სე ბუ ლე ბებ ში ხვდე ბი ან. ამ ვი თა რე ბა ში სა ხელ მ წი ფოს ქმე დე

ბე ბი ვერ ჩა ით ვ ლე ბა ეფექ ტუ რად და პრაქ ტი კა ში ვერ ქმნის მძი მე მდგო მა რე ო ბის რე ა ლუ რი გა მოს წო რე ბის შე

საძ ლებ ლო ბას. ამ პრობ ლე მის ერ თ ერ თი მძი მე შე დე გია ის, რომ ბავ შ ვე ბი დღემ დე ცხოვ რო ბენ დი დი ზო მის 

რე ზი დენ ტულ და წე სე ბუ ლე ბებ ში. 

ბავ შ ვის მი მართ ძა ლა დო ბაბავ შ ვის მი მართ ძა ლა დო ბა

ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის მი მარ თუ ლე ბით, 2019 წელს, ქვე ყა ნა ში სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბა გან ხორ ცი ელ და. სა

ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა მი ი ღო „ბავშვის უფ ლე ბა თა კო დექ სი“, რო მე ლიც პირ ვე ლი ერ თი ა ნი სა მარ თ ლებ რი ვი 

დო კუ მენ ტია ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის სფე რო ში. მი უ ხე და ვად ამი სა, ბავ შ ვ თა მდგო მა რე ო ბა არ სე ბი თად არ იც ვ ლე ბა. 

რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზე ბა კვლავ რჩე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად. მა ღა ლია ძა ლა დო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი და სუს

ტია ბავ შ ვ თა დაც ვის სა ხელ მ წი ფო მე ქა ნიზ მე ბი. 

მკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მა მკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მა 

მიუხედავად ჩვილ ბავშვთა მოკვდაობისა და მკვდრადშობადობის მაჩვენებლების კლებისა, ის ევროპის რეგიონის 

საშუალო მაჩვენებლებს მაინც აღემატება. კვლავ მაღალი რჩება ნეონატალური სიკვდილიანობის წილი, როგორც 

5 წლამდე ასაკის, ასევე ჩვილ ბავშვთა სიკვდილობაში და შესაბამისად შეადგენს 5860% და 70 %ს.

არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბაარას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა

ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მი რე ბის ფარ გ ლებ ში 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გა. თუმ ცა, მი უ ხე და ვად გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯე ბი სა, არის ხარ ვე ზე ბი, რო გორც 

სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე, ასე ვე პრაქ ტი კის კუთხი თაც. ამ ეტაპ ზე არ არის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი არას რულ წ ლო ვან

თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი ყვე ლა სუ ბი ექ ტის გა დამ ზა დე ბის სის ტე მა (ფსიქოლოგების, სო ცი

ა ლუ რი მუ შა კე ბის). სა დაც მსგავ სი სის ტე მა სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე მო წეს რი გე ბუ ლი ა, არ არის ჩა მო ყა ლი ბე

ბუ ლი მა თი საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხის კონ ტ რო ლის ეფექ ტუ რი სის ტე მა. სის ტე მუ რი ხარ ვე ზე ბი არ სე ბობს ბავ შ ვე ბის 

პირ ვე ლი კონ ტაქ ტი სას მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მას თან, ძი რი თა დად პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბებ ში. სა ხელ მ წი

ფოს ამ ეტაპ ზე არ აქვს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის რე ფორ მის შე ფა სე ბის ისე თი 

სა ხის სის ტე მა, რო მელ ზე დაყ რ დ ნო ბი თაც მო ა ხერ ხებ და რე ფორ მის შე ფა სე ბას და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე

ბუ ლი მიდ გო მე ბის შე მუ შა ვე ბას.

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბიშეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბი

სა მი ნის ტ როს არა აქვს შე მუ შა ვე ბუ ლი სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა სა ქარ თ ვე ლოს სა გან მა ნათ ლებ ლო სის

ტე მა ში ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის გაძ ლი ე რე ბის და ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით. მი უ ხე და ვად იმი სა, 

ბავ შ ვ თა ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი შე მუ შა ვე ბუ ლია და მო ცე მულ ეტაპ ზე მიმ დი ნა რე ობს აღ

ნიშ ნუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტის პი ლო ტი რე ბა, უც ნო ბია დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც

ვის სა მი ნის ტ როს სტრა ტე გი უ ლი გეგ მა და ხედ ვა, თუ რო გორ და რა დრო ში მოხ დე ბა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ

ლო ბის სა მე დი ცი ნო მო დე ლი დან სო ცი ა ლურ მო დელ ზე სრუ ლად გა დას ვ ლა. მათ შო რის ისე თი ღო ნის ძი ე ბე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბა, რო გო რი ცა ა, ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე ფა სე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბის მომ ზა დე ბა ქვეყ ნის მას შ ტა ბით, 

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის სტა ტუ სის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი მულ ტი დი ციპ ლი ნუ რი გუნ დე

ბის ფორ მი რე ბა და მომ ზა დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით, სა ჭი რო ე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მხარ და ჭე რის სის
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ტე მე ბის (მათ შო რის სო ცი ა ლუ რი პა კე ტი) და მომ სა ხუ რე ბე ბის და ნერ გ ვა და ა.შ. მარ თა ლი ა, უკა ნას კ ნელ წლებ ში 

გა ი ზარ და სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბი სა და მას ში ჩარ თუ ლი ბავ შ ვე ბის რა ო დე ნო ბა,  მო ცე მულ ეტაპ ზე მა ინც გა მოწ

ვე ვად რჩე ბა სო ცი ა ლურ მომ სა ხუ რე ბა ზე (დღის ცენ ტ რი, ბავ შ ვ თა ად რე უ ლი  გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა, ბავ შ ვ თა 

რე ა ბი ლი ტა ცი ა ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მა) ხელ მი საწ ვ დო მო ბა. და ბა ლია მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის ხა რის ხი და 

სუს ტია მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მი. 
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შე სა ვა ლიშე სა ვა ლი

,,ბავშვთა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა: რა არის მთავ რო ბის სა შუ ა ლო ქუ ლა ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის მი მარ თუ ლე ბით 
2019 წელს“ კო ა ლი ცი ის ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბი სათ ვის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი პირ ვე ლი ან გა რი ში ა. 

კო ა ლი ცია შე იქ მ ნა 2012 წელს და თავ და პირ ვე ლად აერ თი ა ნებ და 22 არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას. 2016 წელს 
კო ა ლი ცია ახა ლი წეს დე ბის სა ფუძ ველ ზე ოფი ცი ა ლუ რად და რე გის ტ რირ და არა სა მე წარ მე ო ა რა კო მერ ცი ულ 
იური დი ულ პი რად. ის თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის პრინ ციპ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის 
სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა ერ თი ა ნე ბა ა, რომ ლის მი ზა ნია ქვე ყა ნა ში ბავ შ ვე ბი სა 
და ახალ გაზ რ დე ბის კე თილ დღე ო ბის არ სე ბუ ლი სის ტე მის გა მარ თ ვა. დღე ი სათ ვის ორ გა ნი ზა ცია აერ თი ა ნებს 49 
სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ას. კო ა ლი ცი ის ძი რი თად საქ მი ა ნო ბას წარ მო ად გენს ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე
ბის უფ ლე ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბა ეროვ ნულ და სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე. 

ან გა რი ში აფა სებს ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბულ სა ხელ მ წი ფო სა მოქ მე დო გეგ მებს, კა
ნონ მ დებ ლო ბას, პო ლი ტი კა სა და მომ სა ხუ რე ბებს. მი სი შექ მ ნის მი ზა ნია ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის სის ტე მის გა უმ ჯო
ბე სე ბის მიზ ნით სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბე ბის ყო ველ წ ლი უ რი და მტკი ცე ბუ ლე ბებ
ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა. ის ასე ვე მო ი ცავს რე კო მენ და ცი ებს, რო მე ლიც და ეხ მა რე ბა 
მთავ რო ბას ბავ შ ვ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კი სა და პრაქ ტი კის და ნერ გ ვა ში. 

2019 წლის ან გა რი ში მო ი ცავს 10 ძი რი თად თე მას, რო მე ლიც კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის მი ერ გა
მო ი ყო, რო გორც ყვე ლა ზე მწვა ვე ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით: შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნე ბავ შ ვე ბი, ბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბა, პრე ვენ ცი უ ლი და ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბი, ბავ შ ვ თა 
სი ღა რი ბე და დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ა, ბავ შ ვ თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბი, რე ინ ტეგ რა ცი ის 
პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი, მკვდრად შო ბა დო ბი სა და ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და
ო ბის პრობ ლე მა, არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა, სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სის
ტე მა ში და ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კა. 

კრი ტე რი უ მე ბი, რომ ლე ბიც თე მე ბის შერ ჩე ვის პრო ცეს ში გა ვით ვა ლის წი ნეთ, იყო შემ დე გი: თე მის აქ ტუ ა ლო ბა, 
შერ ჩე ულ თე მებ თან არ სე ბუ ლი მე ო რა დი წყა რო ე ბის არ სე ბო ბა და კო ა ლი ცი ა ში შე მა ვა ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ექ ს
პერ ტი ზა. 

ან გა რი შის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბი სა და ანა ლი ზის თ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო შემ დე გი 
მიდ გო მე ბი და წყა რო ე ბი: ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სამ თავ რო ბო სა მოქ მე დო გეგ მის ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა თა ვით გან
საზღ ვ რუ ლი ამო ცა ნე ბი სა და შე სა ბა მი სი საქ მი ა ნო ბე ბის შე ფა სე ბა, შერ ჩე ულ თე მებ თან მი მარ თე ბით არ სე ბუ ლი 
შე სა ბა მი სი კვლე ვე ბი, ან გა რი შე ბი და პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბი, სა ჯა რო უწყე ბე ბი დან გა მოთხო ვი ლი სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ა.  

ან გა რი შის დახ ვე წი სა და ფაქ ტე ბის სი ზუს ტის გა და მოწ მე ბის მიზ ნით, მომ ზა დე ბუ ლი ან გა რი ში გა იგ ზავ ნა ყვე ლა 
შე სა ბა მის სა ხელ მ წი ფო უწყე ბა სა და წი ნას წარ გან საზღ ვ რულ ბავ შ ვ თა უფ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე გა რე ექ ს პერ ტებს.
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სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თასო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა

კე თილ დღე ო ბის სის ტე მა შიკე თილ დღე ო ბის სის ტე მა ში
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ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში დასაქმებული სოციალური მუშაკების საქმიანობაში არსებული სისტემური 
პრობლემები ბოლო დროს სოციალური მუშაკების გაფიცვისა და პროტესტის ფონზე განსაკუთრებით აქტუალური 
გახდა. ამ პრობლემებზე ყურადღება გამახვილებულია სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშშიც1 და ისინი 
პირდაპირ კავშირშია ეფექტური სოციალური მუშაობის განხორციელებასთან, ვინაიდან გადატვირთული, 
არაკვალიფიციური, რესურსების გარეშე დარჩენილი სოციალური მუშაკი გაუმართავი ინფრასტრუქტურის 
პირობებში ვერც სათანადო მომსახურებას გაუწევს ზრუნვის სისტემაში მყოფ ბავშვებს და ვერც პრევენციულ 
ღონისძიებებს გაატარებს ეფექტიანად, რაც, საბოლოოდ,  უარყოფითად აისახება ბავშვთა კეთილდღეობაზე. 

მიუხედავად ამისა, პრობლემები უცვლელია 2019 წლის მდგომარეობითაც. კერძოდ, სოციალური მუშაკების 
სამუშაო აღწერილობაში მათი უფლებამოვალეობების ჩამონათვალი 24 პუნქტისგან შედგება, რაც მოიცავს 
საქმიანობას სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფთან. თავად სოციალური მუშაკების რაოდენობა (უფროსი სოციალური 
მუშაკებისა და მიუსაფარ ბავშვებთან მომუშავე უფროსი სოციალური მუშაკების ჩათვლით) მხოლოდ 17 
ადამიანით გაიზარდა _ 222დან (2018 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით) 239მდე (2019 წლის 31 დეკემბრის 
მონაცემებით). 

რაც შეეხება მათ სამუშაო დატვირთვას, ანგარიშის მომზადების პერიოდისთვის სააგენტომ ვერ შეძლო 2019 წლის 
სტატისტიკის წარმოდგენა. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის ბოლოს აღრიცხული სტატისტიკაც არ არის 
გამართულად წარმოებული და არ გვაძლევს რეალურ სურათს, ვინაიდან ხდება წლის განმავლობაში წარმოებული 
შემთხვევების გადაფარვა, ასევე, არასრულად არის წარმოჩენილი თბილისში მომუშავე სოციალური მუშაკების 
ინდივიდუალური დატვირთვა. კადრების ხშირი ცვლაც ხელს უშლის ზუსტი მონაცემების დათვლას, ვინაიდან 
სააგენტოში სტატისტიკის აღრიცხვის ერთიანი სისტემა არ არსებობს და სოციალური მუშაკები მოთხოვნისამებრ 
გზავნიან სააგენტოში მათი მიმდინარე საქმეების შესახებ რაოდენობრივ ინფორმაციას. აღნიშნული ბადებს 
ეჭვს, რომ სააგენტოს მიერ მოწოდებული სტატისტიკა არასრულია და თავად სააგენტოც ნათლად ვერ ხედავს 
საკუთარი დასაქმებულების დატვირთვას. 

აქვე აღსანიშნავია, რომ სოციალური მუშაკი ძირითადად მუშაობს ისეთ შემთხვევებზე, რომლებიც ხანგრძლივად 
ითხოვს მის ჩართულობას (პრევენცია, მინდობით აღზრდა, რეინტეგრაცია, მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, 
ბავშვზე/ოჯახში ძალადობა, მეურვეობა/მზრუნველობა/მხარდაჭერა და ა.შ.), შესაბამისად, ერთ შემთხვევაზე 
შესაძლოა, მთელი წლის ან წლების განმავლობაში მუშაობდეს, საჭიროებისამებრ. 

სააგენტოში ამ ეტაპზე არ არსებობს კანონით გათვალისწინებული რეგულაცია სოციალური მუშაკის დატვირთვის 
განსაზღვრასთან დაკავშირებით, თუმცა, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის (2018) 47ე 
მუხლის მე2  პუნქტი, სოციალური მუშაკის სამუშაოს სირთულიდან გამომდინარე, ავალდებულებს უწყებებს 
2025 წლის 1 იანვრიდან განსაზღვრონ მიმდინარე საქმეთა მინიმალური ოდენობა 50 შემთხვევამდე.

პრობლემურია სოციალური მუშაკების კვალიფიკაციის საკითხიც. სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად2, 2019 წელს დასაქმებული 239 სოციალური მუშაკიდან მხოლოდ 
47 ფლობდა აკადემიურ განათლებას სოციალური მუშაობის მიმართულებით, 106 კი სერტიფიცირებული 
სოციალური მუშაკია. მონაცემები ცხადყოფს, რომ ბავშვებთან მომუშავე 86 სოციალურ მუშაკს არ აქვს 
პროფესიული ცოდნა, რაც საფრთხის წინაშე აყენებს ისედაც ყველაზე მოწყვლად და დაუცველ ჯგუფებს. აქვე 
აღსანიშნავია, რომ პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკების შრომითი ანაზღაურება 850 ლარიდან 1200 ლარამდე 
გაიზარდა, განურჩევლად განათლებისა და სამუშაო სტაჟისა. 

1  საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართვლოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ, 2018.

2  სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილის წერილი №04/62297, 2019 წლის 29 ნოემბერი

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სის ტე მა შისო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სის ტე მა ში

სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის  წლი უ რი დატ ვირ თ ვა სა ქარ თ ვე ლოს დიდ  ქა ლა ქებ შისო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის  წლი უ რი დატ ვირ თ ვა სა ქარ თ ვე ლოს დიდ  ქა ლა ქებ ში
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სოციალური მუშაობის განხორციელება შეუძლებელია ქვეყანაში აუცილებელი მომსახურებების გარეშე, 

რომელიც კვლავაც მწირია და ვერ უზრუნველყოფს ბენეფიციართა უწყვეტ და მყისიერ ჩართვას. ამ ფონზე 

გაუგებარია მთავრობის გადაწყვეტილება მომდევნო წლისთვის ზოგიერთი პრევენციული მომსახურების 

დაფინანსების შემცირებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების საკვებით 

უზრუნველყოფის პროგრამა 1 800 000 ლარიდან (2019 წელი)3 შემცირდა 1 300 000 ლარამდე (2020 წელი)4. ასევე, 

შემცირდა 6დან 18 წლამდე ასაკის მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი იმ ბავშვების კვოტა (ერთდროულად 661დან 

619 ბენეფიციარამდე), რომლებიც არ განეკუთვნებიან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის 

კატეგორიას და რომელთა ოჯახიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 

ბაზაში. ეს მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს გეგმა ყურადღებას ამახვილებს პრევენციული და ოჯახის მხარდამჭერი 

სახელმწიფო მექანიზმების გაძლიერებაზე, რომელიც მოიცავს სოციალურად დაუცველი/სახელმწიფო ზრუნვაში 

განთავსების რისკის წინაშე მყოფი ბავშვების დღის ცენტრების მომსახურებათა გაძლიერებას)5. 

2018 წელს მიღებული კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ არა მხოლოდ აკონკრეტებს, რომ სოციალურ 

მუშაკს უნდა ჰქონდეს უმაღლესი განათლება ან სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი სოციალური 

მუშაობაში, არამედ უწყებებს ავალებს, უზრუნველყონ სოციალური მუშაკის პროფესიული სუპერვიზია6. 

დღესდღეობით ეს ნაწილი კვლავ გამოწვევად რჩება, რადგან სოციალური მუშაკებისთვის ამ ეტაპისთვის არ 

არის უზრუნველყოფილი პროფესიული ზედამხედველობა დასაქმების ადგილზე (სოციალური მომსახურების 

სააგენტოში), კვლავ ხდება ისეთი კადრების შემოდინება პროფესიაში, რომლებიც ზემოხსენებულ კრიტერიუმებს 

ვერ აკმაყოფილებენ, ეს ყოველივე კი მნიშვნელოვნად ზემოქმედებს მათი მუშაობის ხარისხზე. 

2019 წლის თებერვალში სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურმა მუშაკები გაიფიცნენ კანონის 

რამდენიმე პუნქტის აღსრულების დაჩქარების მოთხოვნით, კერძოდ, ეს ეხებოდა სამუშაო პირობებს, სოციალური 

მუშაკების რაოდენობის ზრდას და მომსახურებების განვითარებას. სოციალური მუშაკების გაფიცვა 8 დღეს 

გაგრძელდა და დასრულდა სამინისტროში CCM საბჭო შექმნისთანავე, რომლის მიზანიცაა ბავშვზე ზრუნვის 

სისტემის პოლიტიკის გამართვაში სახელმწიფოს მხარდაჭერა სხვადასხვა უწყების  და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების ჩართულობით. გაფიცვების შემდეგ საბჭო 2020 წლის 12 თებერვლის მონაცემებით მხოლოდ 

ერთხელ შეიკრიბა, თუმცა მის დაქვემდებარებაში მოქმედი 4 თემატური კომიტეტი (მათ შორის, ერთი 

სოციალური მუშაობის მიმართულებით) აგრძელებს მუშაობას თავისი სამოქმედო გეგმებით და უმზადებს 

რეკომენდაციებს საბჭოს ბავშვზე ზრუნვის სისტემის გაუმჯობესებისთვის.

თუმცა, 2019 წლის თებერვალში დაწყებული სისტემის რეორგანიზაცია ერთი წლის შემდეგ დასრულდა ბავშვზე 

ზრუნვის სამსახურის გადასვლით სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 

დახმარების სააგენტოში და 33 სოციალური მუშაკის გათავისუფლებით, რის შედეგადაც სტრუქტურა ბევრად 

უფრო მწვავე გამოწვევის წინაშე დადგა, ვინაიდან საქმიანობების არეალი არ შემცირებულა, სოციალური 

მუშაკების რაოდენობა კი შემცირდა, ზოგ მუნიციპალიტეტში კი საერთოდ აღარ დარჩა. შედეგად, შესაცვლელია 

კომიტეტების ამჟამინდელი სამუშაო გეგმებიც. 

უნდა აღინიშნოს 2019 წლის შემოდგომაზე ბავშვთა უფლებების კოდექსის დამტკიცებაც, რომლის ერთერთი 

მიმართულება ბავშვზე ზრუნვის სისტემის გაუმჯობესებაა. კოდექსის მნიშვნელოვანი ნაწილი პრევენციულ 

მუშაობაზე აკეთებს აქცენტს და ითვალისწინებს მუნიციპალური სოციალური მუშაობის განვითარებას7. 

3 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №684 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2019 წლის 
სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, 2018 წლის 31 დეკემბერი.

4 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №670 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2020 წლის 
სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, 2019 წლის 31 დეკემბერი.

5  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №182 ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის 
(20182020 წლებისთვის) დამტკიცების შესახებ, 2018 წლის 17 აპრილი (მიზანი 16.1,ამოცანა 16.1.5).

6  საქართველოს კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ, 2018 წლის 13 ივნისი.
7  ბავშვის უფლებათა კოდექსი, 2019.

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის
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ამ მიზნით, მერიამ უკვე დაიწყო სამზადისი, თუმცა დააანონსა 150 არაკვალიფიციური კადრის აყვანა ღია 

კონკურსის გარეშე და მათი სერტიფიცირება. ვინაიდან მათ დაევალებათ პრევენციული თუ სხვა სახის 

მუშაობა, ეს პროცესი საგანგაშოა, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ მუნიციპალიტეტებში მსგავსი 

საქმიანობის ინსტიტუციური გამოცდილება არ არსებობს. 

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სის ტე მა შისო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სის ტე მა ში
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რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდა დატ ვირ თ ვი სა და სა ჭი რო ე ბის მი ხედ ვით;

 სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის საქ მი ა ნო ბის დი ფე რენ ცი რე ბა;

 სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის დატ ვირ თ ვის სრულ ყო ფი ლი და სან დო სტა ტის ტი კის წარ მო ე ბა;

 სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა და უ ყოვ ნებ ლივ და უწყ ვე ტი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის უზ
რუნ ველ ყო ფა;

 სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ხელ შე საწყო ბად სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა და მომ სა ხუ რე ბე
ბის შე სა ბა მი სად და გეგ მ ვა გაძ ლი ე რე ბა;

 ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის სის ტე მის გა მარ თ ვა _ რე ორ გა ნი ზა ცი ის ფარ გ ლებ ში ტრან ზი ცი ის გეგ მის შე მუ შა ვე ბა;

 სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის კა ნო ნი სა და ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კო დექ სის შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა;

 ნი ა და გის მომ ზა დე ბა კო დექ სის იმ მუხ ლე ბის აღ ს რუ ლე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც პირ და პირ უკავ შირ დე ბა ბავ შ ვ
თან მუ შა ო ბის დაწყე ბას ახ ლე ბუ რი სის ტე მით.

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის
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პრე ვენ ცი უ ლი და ოჯა ხისპრე ვენ ცი უ ლი და ოჯა ხის

მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბიმხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბი
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კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის

	 მი	ტო	ვე	ბის	რის	კის	წი	ნა	შე/	სო	ცი	ა	ლუ	რად	და	უც	ვე	ლი	ბავ	შ	ვე	ბის	თ	ვის	ხელ	მი	საწ	ვ	დო	მია	მხო	ლოდ	14	მუ

ნი	ცი	პა	ლი	ტეტ	ში	სა	ქარ	თ	ვე	ლოს	69	მუ	ნი	ცი	პა	ლი	ტე	ტი	დან,	სულ	661	ბავ	შ	ვის	თ	ვის.

ამას	თან	ხაზ	გას	მით	აღ	სა	ნიშ	ნა	ვი	ა,	რომ	არც	ერ	თი	ეს	პროგ	რა	მა/	ქ	ვეპ	როგ	რა	მა	არ	ით	ვა	ლის	წი	ნებს	მშო	ბელ	თა	გა

ნათ	ლე	ბის,	პო	ზი	ტი	უ	რი	მშობ	ლო	ბის	უნა	რე	ბის	გა	უმ	ჯო	ბე	სე	ბი	სა	და	ეკო	ნო	მი	კუ	რი	გაძ	ლი	ე	რე	ბის	კომ	პო	ნენტს,	

რაც	 ოჯა	ხის	 მხარ	დამ	ჭე	რის	 მომ	სა	ხუ	რე	ბე	ბის	 საკ	ვან	ძო	 ას	პექ	ტი	ა.	 შე	სა	ბა	მი	სად,	 კითხ	ვის	 ნიშ	ნის	 ქვეშ	 დგას	 ამ	

პროგ	რა	მა	თა	ეფექ	ტი	ა	ნო	ბა	და	ის,	თუ	რო	გორ	მი	იღ	წე	ვა	პროგ	რა	მით	და	სა	ხუ	ლი	მიზ	ნე	ბი.	

რაც	შე	ე	ხე	ბა	მუ	ნი	ცი	პა	ლურ	დო	ნე	ზე	ოჯა	ხის	მხარ	დამ	ჭე	რი	მომ	სა	ხუ	რე	ბე	ბის	გან	ვი	თა	რე	ბას,	511		მუ	ნი	ცი	პა	ლი	ტე

ტის	სო	ცი	ა	ლუ	რი	პროგ	რა	მის	(2019)	შეს	წავ	ლით	დგინ	დე	ბა,	რომ	ად	გი	ლობ	რივ	ხე	ლი	სუფ	ლე	ბას	მუ	ნი	ცი	პა	ლი	ტე

ტის	ბი	უ	ჯეტ	ში	გათ	ვა	ლის	წი	ნე	ბუ	ლი	აქვს	ბავ	შ	ვებ	სა	და	მათ	ოჯა	ხებ	ზე	მი	მარ	თუ	ლი	სა	შუ	ა	ლოდ	5	სო	ცი	ა	ლუ	რი	

პროგ	რა	მა.	თუმ	ცა,	ამ	პროგ	რა	მე	ბის	ში	ნა	არ	სი	რე	ა	ლუ	რად	არ	პა	სუ	ხობს	ბავ	შ	ვის	ოჯახ	თან	და	შო	რე	ბის	პრე	ვენ	ცი	ას	

და	ვერ	ამ	ცი	რებს	რის	კებს	ბავ	შ	ვ	თა	მი	მართ	ძა	ლა	დო	ბის	კუთხით,	რად	გან	პროგ	რა	მე	ბის	უმე	ტე	სო	ბა	ერ	თ	ჯე	რა	დი	

ან	ყო	ველ	თ	ვი	უ	რი	ფუ	ლა	დი	სო	ცი	ა	ლურ	გა	სა	ცემ	ლის	სა	ხი	სა	ა,	ისიც	მი	ნი	მა	ლუ	რი	ოდე	ნო	ბით.	5	ქა	ლა	ქის	მუ	ნი	ცი

პა	ლი	ტე	ტის	შეს	წავ	ლი	ლი	26	პროგ	რა	მი	დან	მხო	ლოდ	4	პროგ	რა	მა	შე	იძ	ლე	ბა	მი	ვიჩ	ნი	ოთ	ოჯა	ხის	მხარ	დამ	ჭე	რი	

მომ	სა	ხუ	რე	ბის	 გარ	კ	ვე	ულ	ფორ	მად,	რო	მე	ლე	ბიც	 ძი	რი	თა	დად	ფი	ნან	სუ	რი	 სუბ	სი	დი	ა/	თა	ნა	და	ფი	ნან	სე	ბაა	 პროგ

რა	მის	გან	მა	ხორ	ცი	ე	ლე	ბე	ლი	არა	სამ	თავ	რო	ბო	ორ	გა	ნი	ზა	ცი	ის	თ	ვის.	თა	ვის	თა	ვად,	მხო	ლოდ	ფუ	ლა	დი	სა	ხის	გა	სა

ცე	მე	ლი	ვერ	უზ	რუნ	ველ	ყოფს	მოწყ	ვ	ლა	დი	ბავ	შ	ვი	ა	ნი	ოჯა	ხე	ბის	სა	ჭი	რო	ე	ბე	ბის	დაკ	მა	ყო	ფი	ლე	ბას	და	მათ		წი	ნა	შე	

არ	სე	ბუ	ლი	კომ	პ	ლექ	სუ	რი	გა	მოწ	ვე	ვე	ბის	დაძ	ლე	ვას.

სამ	თავ	რო	ბო	 სა	მოქ	მე	დო	 გეგ	მით	 ნა	კის	რი	 ვალ	დე	ბუ	ლე	ბე	ბის	 შეს	რუ	ლე	ბა	სამ	თავ	რო	ბო	 სა	მოქ	მე	დო	 გეგ	მით	 ნა	კის	რი	 ვალ	დე	ბუ	ლე	ბე	ბის	 შეს	რუ	ლე	ბა	 	 ადა	მი	ა	ნის	 უფ	ლე	ბა	თა	 სა	მოქ	მე	დო	

გეგ	მის	(20182020)	ბავ	შ	ვის	უფ	ლე	ბა	თა	თა	ვის	მი	ხედ	ვით,	16.1.	მიზ	ნად	გან	საზღ	ვ	რუ	ლი	იყო		პრე	ვენ	ცი	უ	ლი	და	

ოჯა	ხის	მხარ	დამ	ჭე	რი	მე	ქა	ნიზ	მე	ბის	გაძ	ლი	ე	რე	ბა.	შე	სას	რუ	ლე	ბელ	ვალ	დე	ბუ	ლე	ბა	თა	შო	რის	იყო:	16.1.1.	მოწყ	ვ

ლა	დო	ბის	კონ	ცეფ	ცი	ის	შე	მუ	შა	ვე	ბა;	16.1.2.	თე	მის	მუ	შა	კის	ინ	ს	ტი	ტუ	ტის	ჩა	მო	ყა	ლი	ბე	ბა;	16.1.3.	მოწყ	ვ	ლა	დი	ბავ	შ

ვე	ბი	სა	და	ბავ	შ	ვი	ა	ნი	ოჯა	ხე	ბის	თ	ვის	შე	სა	ბა	მის	(ფულად	და	არა	ფუ	ლად)	მომ	სა	ხუ	რე	ბებ	ზე	ხელ	მი	საწ	ვ	დო	მო	ბის	

გა	უმ	ჯო	ბე	სე	ბის	უზ	რუნ	ველ	ყო	ფა.

სა	მოქ	მე	დო	გეგ	მის	შეს	რუ	ლე	ბის	ან	გა	რიშ	ში	(2018)	მო	ცე	მუ	ლია	მხო	ლოდ		აქ	ტი	ვო	ბა	16.1.1.1.	მოწყ	ვ	ლა	დო	ბის	კონ

ცეფ	ცი	ის	შე	მუ	შა	ვე	ბა	და	იგი	შე	ფა	სე	ბუ	ლი	ა,	რო	გორც	უმე	ტეს	წი	ლად	შეს	რუ	ლე	ბუ	ლი.	ამას	თან,	აღ	სა	ნიშ	ნა	ვი	ა,	რომ	

თა	ვად	აღ	ნიშ	ნუ	ლი	პუნ	ქ	ტი		შეს	რუ	ლე	ბის	სტა	ტუ	სის	თვალ	საზ	რი	სით	სა	და	ო	ა,	რად	გან	გან	მარ	ტე	ბა	ში	მი	თი	თე

ბუ	ლი	ა,	რომ	მომ	ზა	დე	ბუ	ლია	„განათლების	მიღ	მა	დარ	ჩე	ნი	ლი	ბავ	შ	ვე	ბის	მო	ნი	ტო	რინ	გის	და	მა	თი	ფორ	მა	ლურ	

გა	ნათ	ლე	ბა	ში	ჩარ	თ	ვის	სა	ხელ	მ	წი	ფო	პროგ	რა	მის	შე	სა	ხებ“	სა	ხელ	მ	წი	ფო	პროგ	რა	მის	პრო	ექ	ტი,	რაც	თა	ვის	მხრივ	

არ	წარ	მო	ად	გენს	მოწყ	ვ	ლა	დო	ბის	კონ	ცეფ	ცი	ას	და	შე	იძ	ლე	ბა	მი	ნი	მა	ლუ	რად	ფა	რავ	დეს	მსგავ	სი	დო	კუ	მენ	ტის	რო

მე	ლი	მე	კომ	პო	ნენტს.	ამას	თან,	აღ	სა	ნიშ	ნა	ვი	ა,	რომ	შეს	რუ	ლე	ბის	ან	გა	რიშ	ში	ვერ	მოხ	ვ	და	ქვე	თა	ვით	გათ	ვა	ლის	წი

ნე	ბუ	ლი	ისე	თი	ამო	ცა	ნე	ბი,	რო	გო	რი	ცაა	თე	მის	სო	ცი	ა	ლუ	რი	მუ	შა	კის	ინ	ს	ტი	ტუ	ტის	ჩა	მო	ყა	ლი	ბე	ბა	და	მოწყ	ვ	ლა	დი	

ბავ	შ	ვი	ა	ნი	ოჯა	ხე	ბი	სათ	ვის	შე	სა	ბა	მი	(ფულად	და	არა	ფუ	ლად)	მომ	სა	ხუ	რე	ბებ	ზე	ხელ	მი	საწ	ვ	დო	მო	ბის	გა	უმ	ჯო	ბე

სე	ბის	უზ	რუნ	ველ	ყო	ფა.

კვლე	ვე	ბის	 შე	დე	გე	ბი	სა	და	 არ	სე	ბუ	ლი	 მომ	სა	ხუ	რე	ბე	ბის	 ანა	ლი	ზით	შეგ	ვიძ	ლია	და	ვას	კ	ვ	ნათ,	რომ	ისეთ	გა	მოწ

ვე	ვებს,	რო	გო	რი	ცაა	ბავ	შ	ვ	თა	სი	ღა	რი	ბე,	აღ	ზ	რ	დის	ძა	ლა	დობ	რი	ვი	მე	თო	დე	ბის	გა	მო	ყე	ნე	ბა	და	მშო	ბელ	თა	ნაკ	ლე

ბი	ჩარ	თუ	ლო	ბა	ბავ	შ	ვის	აღ	ზ	რ	დის	სა	კითხებ	ში,	არ	სე	ბუ	ლი	სა	ხელ	მ	წი	ფო	პროგ	რა	მე	ბი	ვერ	პა	სუ	ხობს	სა	თა	ნა	დოდ	

რო	გორც	ცენ	ტ	რა	ლურ,	ასე	ვე	ად	გი	ლობ	რივ	დო	ნე	ზე.	ქვე	ყა	ნა	ში	არ	მო	ი	პო	ვე	ბა	ოჯა	ხე	ბის	მხარ	დამ	ჭე	რი	პროგ	რა	მა,	

რო	მელ	საც	სა	ხელ	მ	წი	ფო	ახორ	ცი	ე	ლებს	ან	და	სრუ	ლად	აფი	ნან	სებს	და	რო	მე	ლიც	მოწყ	ვ	ლა	დი	ოჯა	ხე	ბის	გაძ	ლი	ე

რე	ბი	სათ	ვის	სა	ჭი	რო	ყვე	ლა	საკ	ვან	ძო	ას	პექტს	მო	ი	ცავს.

აქ	ვე	აღ	სა	ნიშ	ნა	ვი	ა,	რომ	ბავ	შ	ვის	უფ	ლე	ბა	თა	კო	დექ	სით,	რო	მე	ლიც	მი	ღე	ბულ	იქ	ნა	2019	წლის	20	სექ	ტემ	ბერს,	ცალ

კე	მუხ	ლი	ეთ	მო	ბა	(მუხლი	28)	ოჯა	ხის	მხარ	დამ	ჭერ	მომ	სა	ხუ	რე	ბებს,	რო	მე	ლიც	გან	საზღ	ვ	რავს	ზო	გად	ჩარ	ჩოს	ამ	

მი	მარ	თუ	ლე	ბით.	თა	ვის	მხრივ,	ეს	ჩარ	ჩო	მო	ი	ცავს	პო	ზი	ტი	უ	რი	მშობ	ლო	ბის,	მშო	ბელ	თა	მხარ	და	ჭე	რი	სა	და	დამ

ხ	მა	რე	 სო	ცი	ა	ლუ	რი	 სერ	ვი	სე	ბის	 შე	სა	ხებ	 ჩა	ნა	წერს.	 ამა	ვე	 მუხ	ლის	 მე6	 პუნ	ქ	ტით	სა	ქარ	თ	ვე	ლოს	ოკუ	პი	რე	ბუ	ლი	

ტე	რი	ტო	რი	ე	ბი	დან	დევ	ნილ	თა,	შრო	მის,	ჯან	მ	რ	თე	ლო	ბი	სა	და	სო	ცი	ა	ლუ	რი	დაც	ვის	სა	მი	ნის	ტ	რო	ბავ	შ	ვის	ოჯახ	ში	

მხარ	და	ჭე	რის	 პროგ	რა	მებს	 შე	ი	მუ	შა	ვებს	და	 ახორ	ცი	ე	ლებს	უწყე	ბა	თა	შო	რი	სი	თა	ნამ	შ	რომ	ლო	ბით,	 მე7	 პუნ	ქ	ტის	

11	 		თბილისი,	ქუთაისი,	ბათუმი,	თელავი	და	ახალციხე. 
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პრე ვენ ცი უ ლი და ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბიპრე ვენ ცი უ ლი და ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბი

თა	ნახ	მად	კი,	დე	ლე	გი	რე	ბუ	ლი	უფ	ლე	ბა	მო	სი	ლე	ბის	ფარ	გ	ლებ	ში,	მუ	ნი	ცი	პა	ლი	ტეტს	ეკის	რე	ბა	პა	სუ	ხის	მ	გებ	ლო	ბა	

პროგ	რა	მე	ბის	შე	მუ	შა	ვე	ბა	სა	და	გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბა	ზე,	შე	სა	ბამი	სად,	ოჯა	ხის	მხარ	დამ	ჭე	რი	მომ	სა	ხუ	რე	ბე	ბის	გან	ვი

თა	რე	ბის	კუთხით	მნიშ	ვ	ნე	ლო	ვა	ნი	ა,	თუ	რო	გორ	მოხ	დე	ბა	კა	ნონ	მ	დებ	ლო	ბის	აღ	ს	რუ	ლე	ბა	და	რა	ში	ნა	არ	სის	პროგ

რა	მე	ბი	გან	ვი	თარ	დე	ბა	ცენ	ტ	რა	ლურ	თუ	ად	გი	ლობ	რივ	დო	ნე	ზე.

დას	კ	ვ	ნის	სა	ხით	შე	იძ	ლე	ბა	ით	ქ	ვას,	რომ	პრე	ვენ	ცი	უ	ლი	და	ოჯა	ხის	მხარ	დამ	ჭე	რი	მომ	სა	ხუ	რე	ბე	ბის	სიმ	წი	რე	ხელს	

უშ	ლის	„ჭიშკრის	და	რა	ჯო	ბის“	პრინ	ცი	პე	ბის	დაც	ვა	სა	და	რე	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	პროგ	რა	მე	ბის	ეფექ	ტუ	რო	ბას,	რომ	ლე

ბიც	ბავ	შ	ვ	თა	კე	თილ	დღე	ო	ბი	სა	და	დაც	ვის	სის	ტე	მის	სა	სი	ცოცხ	ლოდ	მნიშ	ვ	ნე	ლო	ვა	ნი	ას	პექ	ტე	ბი	ა.		
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რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და ოჯა ხე ბის მხარ და ჭე რის 
სტრა ტე გი ი სა და სა მოქ მე დო გეგ მის გან ვი თა რე ბა, რო გორც ცენ ტ რა ლურ, ასე ვე მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე;

 ოჯა ხე ბის მოწყ ვ ლა დო ბის შე ფა სე ბის კონ ცეფ ცი ი სა და ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის გან ვი თა რე ბა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ
ყოფს რო გორც სა ხელ მ წი ფო მზრუნ ვე ლო ბა ში მოხ ვედ რის, ასე ვე ზი ა ნის რის კის ქვეშ მყო ფი ბავ შ ვე ბი სა და 
მა თი ოჯა ხე ბის დრო ულ გა მოვ ლე ნას;

 თემ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბის კონ ცეფ ცი ის გან ვი თა რე ბა და პროგ რა მის მო დე
ლის პი ლო ტი რე ბა მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე; ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მო ი ცავ დეს 
შემ დეგ ძი რი თად კომ პო ნენ ტებს: მშო ბელ თა/ მ ზ რუნ ველ თა გა ნათ ლე ბა, ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბა, ოჯა ხე ბის 
ინ დი ვი დუ ა ლურ სა ჭი რო ე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი თუ სხვა სა ხის მხარ და ჭე რა.

 ბავ შ ვ თა მე გობ რუ ლი ცენ ტ რე ბის / დღის ცენ ტ რე ბის მომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბა მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე, რო
მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს რო გორც დღის გან მავ ლო ბა ში ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვა ში მშობ ლე ბის მხარ და ჭე რას, ასე ვე ბავ
შ ვებ ში სო ცი ა ლუ რი და კოგ ნი ტუ რი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას.

 მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბა და შემ თხ ვე ვის მარ თ ვის პრაქ
ტი კის გაძ ლი ე რე ბა, რაც გუ ლის ხ მობს კარ გი პრაქ ტი კის ხელ შემ წყობ ორ გა ნი ზა ცი ულ ჩარ ჩოს და პო ლი ტი კას, 
ადეკ ვა ტურ სა მუ შაო დატ ვირ თ ვა სა და პი რო ბებს, ეფექ ტი ა ნი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მა სა და უწყ ვეტ პრო
ფე სი ულ გან ვი თა რე ბას;

 მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე სექ ტორ თა და უწყე ბა თა შო რი სი კო ორ დი ნა ცი ი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა პრე ვენ ცი ის, ად რე უ ლი ინ ტერ ვენ ცი ი სა და ოჯა ხის მხარ და ჭე რის გაძ ლი ე რე ბის მი მარ თუ ლე

ბით. 

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის
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რე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბარე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბა
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საქართველომ 2000 წლიდან დაიწყო ბავშვზე ზრუნვის სისტემის ტრანსფორმაცია, რომელიც ეფუძნებოდა 

დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესს და რომლის უმთავრეს მიმართულებას წარმოადგენდა სახელმწიფო 

ზრუნვის სისტემიდან ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობას. ნიშანდობლივი 

იყო ის გარემოებაც, რომ მოცემული კონტინგენტის აბსოლუტური უმრავლესობა იყო ე.წ. ,,სოციალური ობოლი“, 

ანუ მათ ჰყავდათ მშობელი/მშობლები, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის, სიღარიბის გამო დროებით 

სახელმწიფოს ანდობდნენ შვილების აღზრდას. ამიტომ, რეინტეგრაციის პროგრამას საუკეთესო ალტერნატივა 

უნდა შეექმნა რეზიდენტულ ზრუნვაში მყოფი აღსაზრდელებისათვის. 2004 წელს, ამ პროცესმა მიიღო 

რეფორმის სახე, რომლის მთავარი მიზანი გახდა ბავშვთა სახლების ოპტიმიზაცია და ადგილობრივ თემებში 

არსებული რესურსების გაძლიერებით ბავშვების დეინსტიტუციონალიზაცია, უპირატესად, ბიოლოგიურ 

ოჯახში დაბრუნების პროცესის სტიმულირების გზით.  2011 წელს, როდესაც ქვეყნის მასშტაბით თითქმის 

ყველა ბავშვთა სახლი გაუქმდა, მითითებულ დაწესებულებათა კონტინგენტის ნაწილი (ბავშვების 23%12), 

რეინტეგრაციის პროგრამის ხაზით დაუბრუნდა ბიოლოგიურ ოჯახებს. ამ პროცესის სტიმულირებას ხელი 

შეუწყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულმა პროგრამებმა, რომელთა დახმარებითაც 

ოჯახებმა შეიძინეს საყოფაცხოვრებო ნივთები13 და გაუმჯობესდა მათი საცხოვრებელი პირობები. მას შემდეგ, 

ქვეყანამ თავად ვერ შექმნა ამგვარი მხარდამჭერი სისტემა, რის გამოც, რეინტეგრაციის შემთხვევათა სტატისტიკა 

ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებების შემთხვევათა სტატისტიკასთან შედარებით14 მკვეთრად დაბალია. 

ცხრილში წარმოდგენილ მაჩვენებლებში, არ არის გამოკვეთილი წლების მიხედვით, რეინტეგრაციის ახალი 

შემთხვევების წილი. სავარაუდოა, რომ სტატისტიკაში, ბევრი ის შემთხვევაა, რომელიც განხორციელდა 2011

2013 წლებში15.

ოჯახის მხარდამჭერი სისტემის აუცილებლობაზე მიუთითებს გაეროს გენერალური ასამბლეის N64/142 (2010წ.) 

რეზოლუცია, რომელიც ადგენს, რომ სახელმწიფოებმა უნდა განავითარონ და გააძლიერონ ბიოლოგიური 

ოჯახების სააღმზრდელო უნარები16 და სოციალური სერვისები მშობლებისთვის.17 ასევე, გაეროს ბავშვთა 

ფონდისა და ბავშვის უფლებათა კომიტეტის (CRC) ,,ბავშვზე ზრუნვის ალტერნატიული სერვისების 

მინიმალური რეგიონული სტანდარტების“ თანახმად, ბავშვებისთვის მზრუნველობის პრიორიტეტულ ფორმას 

მათი ბიოლოგიურ ოჯახში აღზრდა წარმოადგენს“.18  ქვეყნის შიდა სამართლებრივი აქტებიც მიუთითებს, რომ 

,,ბავშვ ის რეინტეგრაციაზე მუშაობა იწყება მისი სპეციალიზებულ დაწესებულებაში განთავსების დღიდან“ 

(საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 20 მარტის №0120/ნ 

ბრძანება). 

რე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბარე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბა

წე ლიწე ლი რე ინ ტეგ რა ციარე ინ ტეგ რა ცია მინ დო ბით აღ ზ რ დამინ დო ბით აღ ზ რ და მცი რე სა ო ჯა ხო სახ ლიმცი რე სა ო ჯა ხო სახ ლი

2019 470 1452 325

2018 448 1463 457

2017 446 1356 318

12   UNICEF/USAID ფინანსური მხარდაჭერით Save the Children Internationalის პროექტის ,,Strengthening Child Care 
Services and Systems” მონაცემებით: 23% დაბრუნდა საკუთარ ოჯახში, 45% განთავსდა მინდობით აღზრდის 
პროგრამაში, ხოლო 30% მცირე საოჯახო სახლებში. 2%  რჩებოდა ინსტიტუციაში.

13   UNICEF/USAID ფინანსური მხარდაჭერით პროექტის ,,Strengthening Child Care Services and Systems” ფარგლებში.
14   სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს კორესპონდენცია № 04/43272 (14 /08/2019).
15  მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც ეხებოდა რეინტეგრაციის პროგრამის განხორციელების კომპონენტებს, 

გამოთხოვილი იქნა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, თუმცა მითითებული უწყებიდან არ მიგვიღია 
პასუხი, შესაბამისად, არ არის ასახული მოცემულ ქვეთავში. 

16    General Assembly Resolution, Guidelines for the Alternative Care of Children, Doc. A/RES/64/142 (24 February 2010).   
17   General Assembly Resolution, Guidelines for the Alternative Care of Children, Doc. A/RES/64/142 (24 February 2010).   
18  UNICEF, „Regional Minimum Standards for Alternative Care Services for Children’’, Guiding Principles (2012):para.2. http://

www.unicef.org/easterncaribbean/ECAO_Regional_Minimum_Standards_for_Alternative__ Care_Services_for_Children.
pdf. გვ.15
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კვლევის თანახმად, სოციალური მუშაკები არ ამზადებენ ბიოლოგიურ ოჯახებს რეინტეგრაციის პრო
ცესისთვის. სოციალური მუშაკები თავად აღნიშნავენ, რომ ,,ბავშვების რეინტეგრაცია, ძირითადად, 
მშობლის ინიციატივით ხდება. იშვიათია შემთხვევები, როდესაც სოციალური მუშაკის მიერ ხდება ოჯახის 
გაძლიერებისკენ მიმართული ინტერვენციის გეგმის შემუშავება ბავშვის რეინტეგრაციისათვის“.19 ეს გარემოება 
ცალსახად მიუთითებს, რომ რეინტეგრაციის გადაწყვეტილება არ არის მყარი და ობიექტური გარემოებებით 
განპირობებული, რამდენადაც, საფუძვლიანად არ არის შეფასებული ის გარემოპირობები, რომელშიც ბავშვს 
უწევს დაბრუნება. ასევე, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს საბჭოებზე, რეინტეგრაციის პერსპექტივის 
განსაზღვრისას, სოციალური მუშაკები არ აფასებენ ისეთ რისკებს, რომელთაც გრძელვადიან პერსპექტივაში 
შეიძლება გამოიწვიონ ოჯახში ახალი კრიზისების გაჩენა, რაც საფრთხეს შეუქმნის ბავშვის ცხოვრებას და მისი 
განვითარების წინაპირობებს. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ მოცემულ ეტაპზე, ოჯახები, ძირითადად, 
ბავშვის ოჯახში დაბრუნების მოტივაციის ხარისხითა და საკუთარი რესურსების მობილიზებით ცდილობენ იმ 
მიზეზების აღმოფხვრას (საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგება, თავშესაფრის მოძიება, დასაქმება და სხვა), 
რომლის გამოც ბავშვი სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში განთავსდა. შემდეგ კი მიმართავენ უფლებამოსილ 
ორგანოს რეინტეგრაციის პროცესის ინიცირებისათვის. ფაქტიურად, პროცესი სრულად არის დამოკიდებული 
,,დაინტერესებული მხარის“ და ბავშვის თანმხვედრ სურვილზე განხორციელდეს რეინტეგრაცია. ამ 
მიმართულებით არ არის ჩამოყალიბებული სისტემური მიდგომა, რაც განაპირობებს ოჯახების გაძლიერებაზე 
ორიენტირებული პრაქტიკების ნაკლებობას და ასევე, ბავშვების სრულწლოვან ასაკამდე სახელმწიფო ზრუნვის 
სისტემაში დარჩენას.

ყველა ეს გარემოება მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ დღეისათვის, რეინტეგრაციის პროგრამა, უმეტეს შემთხვევებში 
იფარგლება ბავშვისთვის/ოჯახისთვის რეინტეგრაციისა და სხვა, კანონმდებლობით განსაზღვრული 
მონეტარული დახმარების გაცემით. ამ პროცესში არ იკვეთება სოციალური მუშაობის მრავალკომპონენტიანი 
ინტერვენციები, რაც მიმართული იქნება რეინტეგრირებული ბავშვის და მისი ოჯახის უფლებების დაცვისა 
და სოციალური ფუნქციონირების ამაღლებისკენ. დღეისათვის, სახელმწიფო სოციალური პროგრამით 
გათვალისწინებული მომსახურებები უმეტესად ვერ პასუხობს ოჯახების სპეციფიკურ საჭიროებებს ან გვიანდება/
არ ხდება მათი პროგრამით გათვალისწინებულ ცალკეულ მომსახურებებში ჩართვა.20

სახელმწიფოს უპირველეს მოვალეობას წარმოადგენს ხელი შეუწყოს და დაეხმაროს მშობელს დაკისრებული 
მოვალეობების შესრულებაში. მიუხედავად  მოცემული ჩანაწერისა, კვლევამ გამოავლინა, რომ რეინტეგრაციაში 
მყოფი ოჯახების უმრავლესობა თავს ძლივს ართმევს სიღარიბეს, ანუ მათი თვიური შემოსავლები საარსებო 
მინიმუმს (დაახლოებით 300 ლარი თვეში საშუალო ზომის, ანუ ოთხსულიანი ოჯახისთვის) ბევრად არ აღემატება. 
შემოსავალს, ძირითადად შეადგენს რეინტეგრაციის შემწეობის და მიზნობრივი სოციალური დახმარებით 
განსაზღვრული თანხები. ამ დახმარებების ჯამური ოდენობა ძლივს ჰყოფნის ქირას, გადასახადებს და კვებას“.21 
აღნიშნულის გათვალისწინებით, შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ ოჯახებს უჭირთ რეინტეგრირებული 
ბავშვების ისეთი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, როგორიცაა: კვება, ჯანმრთელობა, უსაფრთხო 
საცხოვრებელი გარემო. 

როგორც ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე19 მუხლი მიუთითებს, ,,სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას ბავშვი 
ყველა ტიპის ძალადობისა და უგულებელყოფისაგან“.  ,,რეინტეგრაციაში ჩართული ბავშვებისა და ოჯახების 
საჭიროებების“ კვლევაში მითითებულია, რომ ბავშვების სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მოხვედრის ერთ

ერთ მიზეზად სახელდება ოჯახში ძალადობა,22 შესაბამისად, თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ 

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის

19  ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი; ,,რეინტეგრაციაში ჩართული ბავშვებისა და ოჯახების საჭიროებები“ 
(ანალიტიკური ანგარიში). გვ. 35.

20  ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი; ,,რეინტეგრაციაში ჩართული ბავშვებისა და ოჯახების საჭიროებები“ 
(ანალიტიკური ანგარიში). გვ. 19.

21  ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი; ,,რეინტეგრაციაში ჩართული ბავშვებისა და ოჯახების საჭიროებები“ 
(ანალიტიკური ანგარიში). გვ.39.

22 ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი. ,,რეინტეგრაციაში ჩართული ბავშვებისა და ოჯახების საჭიროებები“ 
(ანალიტიკური ანგარიში).
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სახელმწიფო არ უზრუნველყოფს მშობლებისთვის საგანმანათლებლო ტრენინგებს, რომელიც დაეხმარება მათ 

მშობლობის უნარების განვითარებაში, და ასევე არ ხდება პოზიტიური აღზრდის მეთოდებისა და კრიზისების 

დაძლევის სტრატეგიების სწავლება, სავარაუდოა, რომ რეინტეგრირებული ბავშვები კვლავ გახდნენ 

ძალადობრივი მოპყრობის მსხვერპლნი. 

რე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბარე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბა
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რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 სა ხელ მ წი ფომ უზ რუნ ველ ყოს რე ინ ტეგ რა ცი ის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლიც ასა ხავს რე ინ ტეგ რა ცი ის 
პროგ რა მის გან ვი თა რე ბის ხედ ვებს;

 სა ხელ მ წი ფომ, მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პრაქ ტი კით მო ახ დი ნოს რე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მა ში ჩარ
თუ ლი ოჯა ხე ბის თ ვის მხარ დამ ჭე რი სის ტე მე ბის (ფულადი/არაფულადი) გან ვი თა რე ბა და არ სე ბუ ლი სის ტე
მე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბა;

 ად გი ლობ რივ მა თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ მა მათ მი ერ ად მი ნის ტ რი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი/ ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის 
პროგ რა მე ბის უპი რა ტეს სა მიზ ნე ჯგუ ფად გან საზღ ვ რონ რე ინ ტეგ რა ცი ის შემ წე ო ბის მიმ ღე ბი ოჯა ხე ბი/ ბავ შ ვე
ბი;

 მშობ ლის / სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი რე ინ ტეგ რა ცი ის შემ თხ ვე ვის მზა დე ბა, მო ი ცავ დეს ინ ტენ
სი ურ მუ შა ო ბას ბავ შ ვ თან, ოჯახ თან, ოჯა ხის დამ ხ მა რე ქსელ თან, რაც დე ტა ლუ რად იქ ნე ბა გა წე რი ლი, რო
გორც ბავ შ ვის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გან ვი თა რე ბის გეგ მა ში, ასე ვე, ე.წ. ,,ოჯახის რე ინ ტეგ რა ცი ის თ ვის მზა დე ბის 
ინ ტერ ვენ ცი ის გეგ მა ში“.

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის
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ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლიხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი

გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კაგა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კა
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სკოლამდელ დაწესებულებებში 35 წლის ბავშვთა ჩართულობა ბოლო წლების მანძილზე გაიზარდა და თუ 
20112012 წლებში 46%ს23 შეადგენდა, ბოლო მონაცემებით იმ 3659 თვის ასაკის ბავშვების პროცენტული 
წილი, რომლებიც სკოლამდელ დაწესებულებაში დადიან, 78%ია24. თუმცა, ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად 
განსხვავდება ბავშვების სხვადასხვა მახასიათებლების (დასახლების ტიპი, რეგიონები, სიღარიბის დონე, 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება) მიხედვით. გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ 2017 წელს ჩატარებული 
კვლევის მონაცემების მიხედვით 35 წლის ბავშვების მთლიანი რაოდენობის 8.9% სკოლამდელი განათლების 
მომსახურებით იმიტომ არ სარგებლობდა, რომ მათ საცხოვრებლის სიახლოვეს (სოფელში ან რაიონში) 
სკოლამდელი დაწესებულებები არ იყო25. 

2016 წელს დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების (ასაგ) შესახებ საქართველოს 
კანონის შესაბამისად, დამტკიცებულია ეროვნული სტანდარტები26, ტექნიკური რეგლამენტები27 და სხვა28 
რამდენიმე ქვენორმატიული დოკუმენტი. საგულისხმოა, რომ აღნიშნული მიღწევები (კანონისა და სტანდარტების 
დამტკიცება) მნიშვნელოვანია, ადრეული და სკოლამდელი განათლების პოლიტიკის განსაზღვრისათვის, 
თუმცა ამ სტანდარტების და სხვა ნორმატიული აქტების შესაბამისად ვალდებულებების პრაქტიკაში დანერგვის 
მიზნით და შესაბამისი მიღწევების მისაღებად ჯეროვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა. 

აქვე აღსანიშნავია, რომ გაეროს ბავშვთა ფონდის 2018 წელს ჩატარებული კვლევის შესაბამისად, სკოლამდელ 
დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის დიდ ნაწილს არ აქვს კვალიფიკაცია, ან აქვს ისეთი კვალიფიკაცია, 
რომელიც ბავშვთა ადრეულ აღზრდასა და განათლებას არ უკავშირდება. 57 მუნიციპალიტეტიდან მოპოვებული 
მონაცემების თანახმად, აღმზრდელთა 44% არაკვალიფიციურია. ამასთან, დირექტორთა 50% არ ფლობს ბავშვთა 
ადრეულ აღზრდასა და განათლებასთან დაკავშირებულ განათლებას.  პერსონალის დაბალი კომპეტენცია და 
კვალიფიკაცია, აგრეთვე შესაბამისი სპეციალიზებული დახმარე პერსონალის დეფიციტი დიდ გამოწვევას ქმნის 
და ვერ უზრუნველყოფს სკოლამდელ დაწესებულებებში ინკლუზიური განათლების დანერგვას29. 

სკოლამდელი განათლების სფეროში დასაქმებული პერსონალისათვის შეიქმნა პროფესიული განვითარების 
მომზადებისა (preservice) და გადამზადების (inservice) პროგრამები. ამ მხრივ, დიდი ხანია შექმნილი და 
დამტკიცებულია ადრეული განათლების დარგობრივი მახასიათებლების დოკუმენტი, რომელიც წარმოდგენს 
საფუძველს უმაღლესი პროგრამების შექმნისათვის. მოცემულ ეტაპზე შექმნილია უმაღლესი საგანმანათლებლო 
პროგრამების პროექტები საქართველოს რამდენიმე უნივერსიტეტის მიერ, რომელიც გადის აკრედიტაცია/
ავტორიზაციის პროცესს. აღსანიშნავია, რომ აღმზრდელპედაგოგის პროფესიული განვითარების ტრენინგ
მოდული ახლახან დამტკიცდა30. 2016 წლიდან დღემდე არ მომხდარა აღნიშნული ტრენინგმოდულის 
შესაბამისად მუნიციპალიტეტების ხელშეწყობა მათ მიერ სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალის  

ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კახა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კა

23   საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2011, შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევა;
24   გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2019, 2018 წელს ჩატარებული მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის (MICS) 

შედეგები,   
 https://www.unicef.org/georgia/sites/unicef.org.georgia/files/202001/Georgia%20MICS%202018SFR_English.pdf
25 გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2017, მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა, მოკლე მიმოხილვა: https://www.unicef.org/

georgia/media/1221/file/WMS%20GEO%202017.pdf
26   აღმზრდელპედაგოგის პროფესიული სტანდარტი:
 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3837404
 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები:
 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3838798 
27 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების 

ტექნიკური რეგლამენტი
 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3837694?publication=0
 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის 

კვებითი ღირებულების ნორმების ტექნიკური რეგლამენტი
 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3838370?publication=0
28   აღმზრდელპედაგოგთა პროფესიული განვითარების ტრენინგმოდული
 https://www.matsne.gov.ge/document/view/4873654?publication=0&fbclid=IwAR1HnGKnoen5hvyHbIKRAs0gL23P5LZN

QtJGtPJccp6GTtBa0ppurdPpsg
29 საქართველოში სკოლამდელი განათლების ხარისხის კვლევა, 2018: https://www.unicef.org/georgia/sites/unicef.org.

georgia/files/201901/Preschool_quality_studyge2.pdf
30 01.07.2020.
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პროფესიული განვითარების მიზნით. ამან კი, თავის მხრივ, შეაფერხა მუნიციპალიტეტების ვალდებულების 
შესრულება, კერძოდ, აღმზრდელპედაგოგთა31 და საჯარო სკოლამდელი დაწესებულებების დირექტორთა 
გადამზადება32.

ასაგ კანონის33 შესაბამისად, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2017 წლის 1 ოქტომბრამდე 
მოახდინა ,,აე’’ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ხუთივე ნორმატიული აქტის დამტკიცება, თუმცა ამ დრომდე 
არ ხდება აღნიშნული ნორმატიული აქტების პრაქტიკაში დანერგვა. საგულისხმოა, რომ დედაქალაქს 
დამტკიცებული აქვს მხოლოდ დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა 
და ეთიკის ნორმები.

კანონის დამტკიცებიდან დღემდე სხვადასხვა ცენტრალური და ადგილობრივი უწყებებისათვის განსაზღვრული 
რიგი ვალდებულებები ჯერ ისევ შეუსრულებელია, კერძოდ:

1.  საქართველოს მთავრობის მიერ არ არის დადგენილი სკოლამდელი დაწესებულებების ავტორიზაციის წესი. 
აქედან გამომდინარე, გაურკვეველი ვადითაა შეყოვნებული დაწესებულებების, როგორც დამოუკიდებელ 
ავტორიზებულ ააიპებად ფუნქციონირების დაწყება, რასაც კანონი განსაზღვრავს (კანონის მიხედვით 
ავტორიზაცია ეხება, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლამდელ დაწესებულებებს). აუცილებელია 
უზრუნველყოფილ იქნას სკოლამდელი დაწესებულებების მართვის სხვადასხვა ასპექტებში (პერსონალის 
შერჩევა, დაქირავება და სამსახურიდან გაშვება, შესყიდვები, საგანანმანათლებლო პროგრამების შერჩევა) 
უშუალო მონაწილეობა. მოცემულ ეტაპზე არ ხორციელდება არანაირი პროცესი, რომელიც აღნიშნულს 
შეუწყობდა ხელს; 

2. საქართველოს მთავრობას შესაბამისი ნორმატიული აქტით არ განუსაზღვრავს აღმზრდელპედაგოგის 
შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობა;

3. საქართველოს მთავრობას არ აქვს დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი დაწესებულების შენობა
ნაგებობის, ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურტექნიკური ბაზის და შენობანაგებობის მოწყობის 
შესახებ;

4. საქართველოს მთავრობას არ აქვს დამტკიცებული მუნიციპალიტეტის მიერ დაწესებულებათა რეესტრის 
წარმოების წესი და ამ რეესტრში შესატანი მონაცემებისა და ინდიკატორების ჩამონათვალი.

5. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ არ მომზადებულა 
ინკლუზიური განათლების პრინციპების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო რესურსების სია 
და მეთოდოლოგიურ რესურსები და არ მომხდარა ამ რესურსების მუნიციპალიტეტებისათვის 
ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფა.

6. სკოლამდელ დაწესებულებებში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ჯგუფების დაკომპლექტებისას 
ჯერჯერობით ასაგ კანონის შესაბამისად არ იცავენ ბავშვთა მაქსიმალურ ოდენობებს34. დიდ ქალაქებში 
ჯგუფებში ბავშვების რაოდენობა ძალიან დიდია. მაგალითად, თბილისის სკოლამდელი დაწესებულებების 
ჯგუფებში ბავშვთა საშუალო რაოდენობა 39ია, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია35. ეს კი თავის მხრივ 
უარყოფით გავლენას ახდენს საგანმანათლებლო და განმავითარებელ პროცესებზე. 

პრობლემურია სკოლამდელ დაწესებულებებში საგანანმანათლებლო პროცესის წარმართვა. ბენჩმარკინგში36 
ჩართული 700 სკოლამდელი დაწესებულებიდან თითქმის ყველა იყენებს პროგრამას (სასწავლოსააღმზრდელო 
პროგრამა თბილისის ბაღებისთვის), რომელიც შეიძლება ზუსტად ვერ ასახავდეს ადგილობრივ კონტექსტს და 
რესურსებს. შესწავლილი დაწესებულებების 23%ში აღმზრდელები ზედმიწევნით მიყვებიან პროგრამას და 
მასში მოცემულ აქტივობებს ბავშვების თავისებურებებზე მორგების გარეშე37. 

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის

31  ასაგ კანონის მუხლი 10, პუნქტი 3ბ. 
32 ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი 
დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად. 

33   ასაგ კანონი   მუხლი 28, პუნქტი 4, 2016.
34  ასაგ  კანონი მუხლი 22.3
35   გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2018, საქართველოში სკოლამდელი განათლების ხარისხის კვლევა:  https://uni.cf/2RsNs6D
36   გადავარჩნოთ ბავშვების პროექტის ,,საქართველოში სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა სოციალური 

ანგარიშვალდებულების გზით“ ფარგლებში ჩატარებული ბენჩმარკინგის შედეგები, ,,გადავარჩინოთ ბავშვები’’, 
,,კივიტას გეორგიკა’’, 2020.

37   გადავარჩნოთ ბავშვების პროექტის ,,საქართველოში სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა სოციალური 
ანგარიშვალდებულების გზით“ ფარგლებში ჩატარებული ბენჩმარკინგის შედეგები, ,,გადავარჩინოთ ბავშვები’’, 
,,კივიტას გეორგიკა’’, 2020.
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ზოგიერთ დაწესებულებაში გვხვდება გენდერული სტერეოტიპების გაძლიერების შემთხვევებიც. და წესე
ბულებების 20% ზოგჯერ ღონისძიებებს მხოლოდ გოგოებისთვის ატარებენ,  ან მხოლოდ ბიჭებისთვის. თუმცა 
გენდერული დაყოფის  რეგულარული ხასიათი აქვს სკოლამდელი დაწესებულებების მხოლოდ 3%ს, სადაც 
ბავშვებს შორის აქტივობების გადანაწილება  სქესის მიხედვით ხდება. 

სკოლამდელი დაწესებულება უფლებამოსილია ენობრივი უმცირესობების წარმომადგენელ ბავშვებს ენობრივი 
საჭიროებების გათვალისწინებით შესთავაზოს კანონით განსაზღვრული სახელმწიფო საგანმანათლებლო 
სტანდარტის შესაბამისი პროგრამები და რესურსები, როგორც სახელმწიფო, ისე მათ მშობლიურ ენაზე, რაც 
ან არ ხორციელდება ან ხორციელდება ძალიან დაბალი ხარისხით და არ გააჩნია სისტემური მხარდაჭერა38. 
შესაბამისად. გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ენობრივ უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სკოლამდელ 
დაწესებულებებში სახელმწიფო ენის სწავლების, ბილინგვური/მულტილინგვური პედაგოგების მომზადებისა 
და ამ დაწესებულებების შესაბამისი სასწავლომეთოდოლოგიური პროგრამებით სისტემური უზრუნველყოფის 
საკითხი.

სკოლამდელი დაწესებულება39 ვალდებულია დაწესებულებაში გამოყოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის თავიდან 
აცილებისათვის და ბავშვთა ძალადობისგან დაცვისათვის პასუხისმგებელი პირი, რომელთა არსებობა მოცემულ 
ეტაპზე დადასტურებულია მხოლოდ 27 მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების 50%ში40.

სახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების დასანერგად 
მუნიციპალიტეტებს შესწავლილი უნდა ჰქონდეთ მუნიციპალური საჭიროებები, რომ შესაბამისად დაგეგმონ 
ადგილობრივი რესურსები და გაანაწილონ საბიუჯეტო სახსრები41. მოცემულ ეტაპზე, მუნიციპალური 
საჭიროებების და ბაღებში არსებული მდგომარეობის იდენტიფიცირება არ არის სისტემური ხასიათის, ხდება 
ფრაგმენტულად, ძირითადად სხვადასხვა პროექტის ან გარე ინიციატივის ფარგლებში. 

ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კახა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კა

38   ასაგ კანონი მუხლი 5, პუნქტი 2.
39   ასაგ კანონი მუხლი 6, პუნქტი 6.
40   გადავარჩნოთ ბავშვების პროექტის ,,საქართველოში სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა სოციალური 

ანგარიშვალდებულების გზით“ ფარგლებში ჩატარებული ბენჩმარკინგის შედეგები, ,,გადავარჩინოთ ბავშვები’’, 
,,კივიტას გეორგიკა’’, 2020.

41 ასაგ კანონი მუხლი 10, პუნქტი 3ა).
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რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბის ჩარ თუ ლო ბით და ად გი ლობ
რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით შე ი მუ შა ოს და გა ნა ხორ ცი ე ლოს მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის 
(სოფლად მცხოვ რე ბი, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნე ლი, სსსმ და სხვა) წარ მო მად გე ნე ლი ბავ შ
ვე ბის სკო ლამ დელ გა ნათ ლე ბა ში ჩარ თ ვის უზ რუნ ველ სა ყო ფი სტრა ტე გი ა. სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხებ თან 
ერ თად, სტრა ტე გია უნ და მო ი ცავ დეს სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის მომ ზა დე ბას, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას 
მის ცემს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ სა და კერ ძო მომ წო დებ ლებს და ა ფუძ ნონ სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის ალ ტერ ნა
ტი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის  ფორ მე ბი. ვა უ ჩე რუ ლი და ფი ნან სე ბა, რო მე ლიც გავ რ ცელ დე ბა რო გორც სა ჯა რო, ასე
ვე კერ ძო და წე სე ბუ ლე ბებ ზე სა შუ ა ლე ბას მის ცემს ბავ შ ვე ბის მშობ ლებს, ან მათ კა ნო ნი ერ წარ მო მად გენ ლებს 
ისარ გებ ლონ სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის  უფ რო ხელ მი საწ ვ დო მი კერ ძო მომ სა ხუ რე ბი თაც, რაც თა ვის მხრივ 
გან ტ ვირ თავს სა ჯა რო ბა ღებს და შე სა ბა მი სად და ეხ მა რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის 
მომ სა ხუ რე ბის მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ და ში.

 2016 წელს მი ღე ბუ ლი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი 
ავალ დე ბუ ლებს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის, მათ შო რის, სას კო ლო 
მზა ო ბის პროგ რა მის, სა ყო ველ თაო  ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას 42, ხო ლო ამა ვე კა ნო ნით ად გი ლობ
რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ვალ დე ბუ ლია უზ რუნ ველ ყოს თა ნაბ რად ხელ მი საწ ვ დო მი და ინ კ ლუ ზი უ რი სკო ლამ
დე ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის მი წო დე ბა 43. ამ მხრივ, რე კო მენ დე ბუ ლი ა, რომ სა ხელ მ წი ფომ და ამ ტ კი ცოს 
და და ნერ გოს სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტ როს მო მარ თ ვის 
სა ფუძ ველ ზე, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ (გაეროს ბავ შ ვ თა ფონ დი,  World Vision სა ქარ თ ვე ლო) 
შე მუ შა ვე ბუ ლი  ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის, ასე ვე სას კო ლო მზა ო ბის პროგ რა
მის გა ფარ თო ე ბუ ლი მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბის და ნერ გ ვის ხელ შემ წყო ბის დო კუ მენ ტე ბი 44, რო მელ თა 
და ნერ გ ვა და გან ხორ ცი ე ლე ბა რე კო მენ დე ბუ ლია თა ნაბ რად ხელ მი საწ ვ დო მი და ინ კ ლუ ზი უ რი სკო ლამ დე ლი 
აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის, მათ შო რის სას კო ლო მზა ო ბის პროგ რა მის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა,  ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ,,გადავარჩინოთ ბავ შ ვე ბი’’ და ,,კივიტას გე ორ გი კა’’ მი ერ ად გი ლობ რი ვი 
მთავ რო ბე ბის თ ვის შე თა ვა ზე ბუ ლი ,,ბენჩმარკინგის’’, რო გორც მუ ნი ცი პა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი
რე ბის მე ქა ნიზ მის და ნერ გ ვა ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბის და სა გეგ მად და სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის გა სა ნა წი
ლებ ლად;

  ად გი ლობ რი ვი მთავ რო ბე ბის მი ერ მოხ დეს მე ქა ნიზ მის,  ,,ბენჩმარკინგის’’ სის ტე მურ დო ნე ზე და ნერ გ ვა;
 რე კო მენ დე ბუ ლი ა, რომ უკ ვე მო მა ვა ლი წლი სათ ვის უნი ვერ სი ტე ტებ მა შეძ ლონ პროგ რა მებ ზე აპ ლი კან ტე ბის 

მი ღე ბა, რაც ნიშ ნავს, რომ უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის პრო ექ ტებს აკ რე დი ტა ცი ა /ავ ტო რი ზა ცია 
უნ და მი ე ნი ჭოს უახ ლო ეს პე რი ოდ ში.

 დად გინ დეს სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის ავ ტო რი ზა ცი ის წე სი; 
 გა ნი საზღ ვ როს აღ მ ზ რ დელ  პე და გო გის შრო მის ანაზღა უ რე ბის მი ნი მა ლუ რი ოდე ნო ბა;
 დამ ტ კიც დეს ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტი და წე სე ბუ ლე ბის შე ნო ბა ნა გე ბო ბის, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და მა ტე რი ა

ლურ  ტექ ნი კუ რი ბა ზის და შე ნო ბა ნა გე ბო ბის მოწყო ბის შე სა ხებ;
 დამ ტ კიც დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ და წე სე ბუ ლე ბა თა რე ეს ტ რის წარ მო ე ბის წე სი და ამ რე ეს ტ რ ში შე სა ტა ნი 

მო ნა ცე მე ბი სა და ინ დი კა ტო რე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი;
 სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტ როს მი ერ მომ ზად დეს ინ კ ლუ

ზი უ რი გა ნათ ლე ბის პრინ ცი პე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ სე ბის სია და მე თო დო ლო გი
ურ რე სურ სე ბი და მოხ დეს ამ რე სურ სე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის  უზ რუნ ველ ყო ფა;

 მოხ დეს ასაგ კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის ჯგუ ფე ბის და კომ პ ლექ ტე ბი სას 
ბავ შ ვ თა მაქ სი მა ლუ რი ოდე ნო ბე ბის დაც ვა. 

 ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის  მუხ ლი 28, პუნ ქ ტი 4ის შე სა ბა მი სად 
თბი ლი სის მე რი ის მი ერ დამ ტ კიც დეს ყვე ლა ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი; და იწყოს ხუ თი ვე ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის შე სა
ბა მი სი პრო ცე სე ბის და ნერ გ ვა ად გი ლობ რი ვი მთავ რო ბის მი ერ და /ან გან მ ხორ ცი ე ლე ბე ლის ხელ შეწყო ბა.

 ყვე ლა სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში  გა მო ი ყოს ბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბის თა ვი დან აცი ლე ბი სათ ვის და 
ბავ შ ვ თა ძა ლა დო ბის გან დაც ვი სათ ვის პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რი.

 დამ ტ კიც დეს და და ი ნერ გოს სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მი დან ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში  ინ კ
ლუ ზი უ რი ტრან ცი ზი ის პრო ცე დუ რე ბი და შე სა ბა მი სი მე ქა ნიზ მე ბი, რო მე ლიც შე მუ შა ვე ბუ ლია ორ გა ნი ზა ცი
ის ,,ინოვაციები ინ კ ლუ ზი უ რი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის’’.

42    საქართველოს კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ, 2016, მე7 მუხლი, პუნქტი 
,,ა’:’ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3310237

43   საქართველოს კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ, 2016, მე10 მუხლი, პუნქტი 
1ა: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3310237

44  ა) ,,ინკლუზიური ადრეული და სკოლამდელი განათლების ჩარჩო დოკუმენტი’’ (პროექტი), UNICEF საქართველო, 
2019,  ბ) ,,მხედველობის დარღვევის მქონე ბავშვების სასკოლო მზაობის პროგრამის გაფართოებული მხარდაჭერა 
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში’’; ,,სმენის დარღვევის მქონე ბავშვების სასკოლო 
მზაობის პროგრამის გაფართოებული მხარდაჭერა სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში’’ 
(პროექტები), World Vision საქართველო, 2019.
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მიჯაჭვულობის თეორიის თანახმად ბავშვის თანდაყოლილი თვისებაა ძლიერი ემოციური კავშირებით 
მიეჯაჭვოს ძირითად მზრუნველს, რაც თავის მხრივ წარმოადგენს ფუნდამენტურ და კრიტიკულ ფაქტორს 
მისი სრულფასოვანი განვითარებისთვის. აქედან გამომდინარე, მშობლის მზრუნველობითი კომპეტენციები 
პირდაპირ გავლენას ახდენს ბავშვის კეთილდღეობასა და მისი პიროვნების ჩამოყალიბებაზე. ამიტომაც, 
გაერთიანებული ერების ასამბლეის მიერ მიღებული ბავშვთა უფლებათა კონვენცია ეფუძნება ბავშვის 
განვითარების საჭიროებებს, აღიარებს მის საუკეთესო ინტერესებს და მოუწოდებს ხელმომწერ სახელმწიფოებს, 
ქვეყანაში შექმნან ბავშვის განვითარებისთვის ისეთი გარემო პირობები, რომელიც შეესაბამება კონვენციით 
დეკლარირებულ უფლებებს.

საქართველოში ბავშვთა უფლებათა კონვენციის ხელმოწერის შემდეგ  ქვეყანაში ბავშვთა კეთილდღეობის 
ახალი ერა დაიწყო. 2005 წელს მთავრობის მიერ შემუშავებული დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა, 
რომელსაც წინ უძღოდა 20002002 წლებში მანამდე არარსებული სოციალური მუშაობის დანერგვა და პირველი 
საპილოტო დეინსტიტუციონალიზაციის პროექტის წარმატებით განხორციელება, მიზნად ისახავდა ა) ქვეყანაში 
შემცირებულიყო ბავშვების ინსტიტუციური ზრუნვის პრაქტიკა; ბ) განვითარებულიყო ეფექტური ,,ჭიშკრის 
დარაჯობის“ პოლიტიკა, რომელიც შეამცირებდა მშობლის მიერ ბავშვის მიტოვებისა თუ ოჯახიდან ბავშვის 
გამოყვანის შემთხვევებს; გ) დანერგილიყო ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული ალტერნატიული ზრუნვის 
ფორმები, როგორც უკიდურესი გამოსავალი. 

პირველად ზუსტად დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმის შედეგად ქვეყანაში გაჩნდა სოციალური მუშაკის 
პროფესია, რომელიც მიზნად ისახავს ,,საზოგადოებაში ინდივიდის თავისუფალ განვითარებას, მის ინტეგრაციის 
ხელშეწყობას და ინდივიდის გაძლიერებით ემსახურება საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლებას“45. რეფორმის 
პერიოდში დიდი ყურადღება ექცეოდა სოციალური მუშაკების პროფესიული კომპეტენციისა და სუპერვიზიის 
მექანიზმის, ამასთანავე, ოჯახის საჭიროებებზე მორგებული მხარდამჭერი პროგრამების განვითარებას, რამაც 
უზრუნველყო მათი მუშაობის მეტი ეფექტურობა და რეფორმის წარმატება. 

დღეს, 20 წლის შემდეგ, ერთი შეხედვით საქართველოში ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემა ა) რეგულირდება 
სახელმწიფოში ახალი და მანამდე არსებული ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზე მეტად მორგებული 
კანონმდებლობით; ბ) ყოველწლიურად განახლებული და გაზრდილი ბიუჯეტით მტკიცდება სოციალური 
რეაბილიტაციისა და ზრუნვის პროგრამები; გ) იზრდება სახელმწიფოში მიმდინარე დეცენტრალიზაციის 
რეფორმის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტების როლი და პასუხისმგებლობა. მიუხედავად ამისა, თუ 
გავაანალიზებთ სოციალური რეაბილიტაციისა და ზრუნვის პროგრამებში ჩართული ბავშვებისა და მათი 
ოჯახების არსებულ მდგომარეობას,  ბევრ შემაშფოთებელ ტენდენციას დავინახავთ. 

აღსანიშნავია, რომ დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმამ, მართალია, შეამცირა მშობლის ინიციატივით 
ბავშვების ინსტიტუციაში მოხვედრის შემთხვევები, მაგრამ ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვის მექანიზმების 
ამოქმედებამ, პირიქით გაზარდა სახელმწიფო სოციალური მუშაკის გადაწყვეტილებით ბავშვების სახელმწიფო 
ზრუნვაში მოხვედრის შემთხვევები. რაც ერთი მხრივ ბავშვის ძალადობისაგან დაცვის პოზიტიურ შედეგად 
შეიძლება ჩაითვალოს, თუმცა, თუ ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანის და მათი რეინტეგრაციის მაჩვენებელს 
გავაანალიზებთ, პირიქით, ბავშვისთვის დამაზიანებელ ტენდენციებს დავინახავთ46. ეს კი პირდაპირ მიუთითებს, 
როგორც ,,ჭიშკართან დარაჯობისა“ და ოჯახის მხარდამჭერი პოლიტიკის არაეფექტურობაზე, ისე სოციალური 
მუშაობის მომსახურების დეფიციტზე.

მშობლის მიერ ბავშვის მიტოვებისა თუ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადაწყვეტილებით ბავშვის 
ოჯახიდან გამოყვანის მიზეზების მაჩვენებლებით, ორივე შემთხვევაში მშობლის მიერ ბავშვის მიმართ 
უგულებელყოფა დომინირებს. ძალადობის ეს ფორმა ზიანის მომტანია, რადგან ბავშვის განვითარებაზე 
მავნე ზეგავლენას ახდენს; ხანგრძლივი უგულებელყოფის შემთხვევაში კი ბავშვის სიკვდილის გამომწვევიც 
შეიძლება იყოს. თუმცა ხაზგასასმელია ისიც, რომ სოციალური მუშაკის მიერ მოწყვლადი ოჯახის დროული 
აღმოჩენის, ჩარევისა და  მხარდამჭერ პროგრამებში ჩართვის შემთხვევაში,  უმეტესწილად ბავშვისთვის ოჯახი 
აღარ წარმოადგენს მისი სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ გარემოს. ამიტომ, ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა 
აუცილებლობას არ უნდა წარმოადგენდეს, თუ იმ მომენტისთვის ბავშვის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება 
და სოციალური მუშაკი ასრულებს თავის პროფესიულ ვალდებულებას. მით უმეტეს, მიმდინარე სამეცნიერო 
კვლევები ადასტურებს, რომ ოჯახის მხარდამჭერ პროგრამებში მშობლების ჩართვა ზრდის პოზიტიური 
მშობლობის ხარისხს და ამცირებს არასათანადო მოპყრობის რისკებს.47

ბავ შ ვ თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბიბავ შ ვ თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბი

45   კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ.
46   საქართველოს სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებათა დეპარტამენტის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში 

,,ბავშვზე ზრუნვის სისტემის მონიტორინგი  ალტერნატიული ზრუნვის ეფექტიანობა“
47   Dozier, M., Zeanah, C.H, Bernard, K. (2013) Infants and Toddlers in Foster Care, Child Development Perspectives, The Soci

ety for Research in Child Development.
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20172018 წლებში, საქართველოში სასამართლოს გადაწყვეტილებით მშობლის მიერ მიტოვებულად 
იქნა აღიარებული  სულ 28 ჩვილი48. მშობლის მიერ ჩვილების მიტოვების მთავარ მიზეზს წარმოადგენს 
უგულებელყოფა (56%), ხოლო ეკონომიკური სიდუხჭირის (8%) და ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
(3%) გამო მიტოვების შემთხვევები შედარებით მნიშვნელოვნად დაბალია49.  მშობლის მიერ ბავშვის მიტოვების 
შემთხვევებისგან განსხვავებით, ბავშვის ოჯახებიდან გამოყვანის მაჩვენებელი ბევრად დიდია. 20182019 წლის 
აგვისტოს მონაცემებით50 121 ჩვილი ბავშვი გამოიყვანეს ოჯახებიდან, რის ძირითად მიზეზად სახელდება 
,,ძალადობის სხვადასხვა ფორმა“. სამწუხაროდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მიღებული 
ინფორმაცია ართულებს უფრო დიფერენცირებული ანალიზის შესაძლებლობას, თუმცა, ის ფაქტი, რომ ასეთ 
ადრეულ ასაკში ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახიდან  გამოყვანა ხდება, უკვე შემაშფოთებელი ტენდენციაა. მით 
უფრო, როდესაც მათი ოჯახში რეინტეგრაციის შემთხვევები უფრო დაბალია. 
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2017 2018 2019

თუ მონაცემებს საერთო ასაკობრივ ჯგუფში განვიხილავთ, 2018 წელს მინდობით აღზრდაში სულ 1440 ბავშვი 
იმყოფებოდა, რომელთა შორის ბავშვების 26% (N 382)  04 წლამდე ასაკის გახლდათ. მინდობით აღზრდის ახალ 
შემთხვევებში, რომელიც საერთო მაჩვენებლის 18 %ს (N259)51 წარმოადგენდა, ჩვილების წილმა  47% (N121) 
შეადგინა. იმავე პერიოდში, 04 წლამდე ბავშვების მხოლოდ 13%ის (N50)52 რეინტეგრაცია მოხდა ბიოლოგიურ 
ოჯახში. 

20172019 წლების იანვრის მონაცემებით, ბავშვების სახელმწიფო ზრუნვაში გადანაწილება (დიაგრამა #1) ნათლად 
აჩვენებს ოჯახის ალტერნატიულ ზრუნვაში მყოფ ბავშვებსა და რეინტეგრაციის პროგრამაში მყოფ ბავშვებს 
შორის უკიდურესად განსხვავებულ თანაფარდობას. იმ დროს, როდესაც სახელმწიფო ნაკისრი ვალდებულებით, 
ორიენტირებული უნდა იყოს ოჯახის გაძლიერების პროგრამირებით, რესურსების 81% მიმართულია ოჯახის 
ალტერნატიულ ზრუნვაზე. 

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ 2019 წლის იანვრის მონაცემებით სახელმწიფო სოციალური რეაბილიტაციისა და 
ზრუნვის პროგრამებში 6836 პირია ჩართული53 (87 % არასრულწლოვანია), ხოლო სოციალური მომსახურების 
სააგენტოში დასაქმებული სოციალური მუშაკების რაოდენობა არ აღემატებოდა 271ს. იმ დროს, როდესაც 

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის

48   ჩვილობის ასაკი განსაზღვრება 2 თვიდან 12 თვემდე.
49 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს კორესპონდენცია N 04/65654 (26/12/2019).
50 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს კორესპონდენცია № 04/43272 (14 /08/2019).
51   საქართველოს სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებათა დეპარტამენტის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში 

,,ბავშვზე ზრუნვის სისტემის მონიტორინგი  ალტერნატიული ზრუნვის ეფექტიანობა“, გვ. 5.
52 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს კორესპონდენცია N 04/65654 (26/12/2019).
53 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდი: http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1453
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2013 წელს მათი რიცხვი იყო 240 და მათი სამუშაო მიმართულება და ბენეფიციარების რაოდენობა _ მკვეთრად 
ნაკლები. 

იმდენად დეფიციტურია სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამებში სოციალური  მუშაკის ხელმისაწვდომობა და 
ხარისხიანი მომსახურება, რომ უკვე არსებული ძლიერი ფაქტორების გამოყენების შესაძლებლობა იკარგება. 
მაგალითად, მინდობით აღზრდაში მყოფი არასრულწლოვნების 93.9%54 აღნიშნავს, რომ მიმღები ოჯახი ხელს 
უწყობს მათ ბიოლოგიურ ოჯახთან ურთიერთობას, რაც დადებითი ტენდენციაა და მიუთითებს მინდობით 
აღზრდის პრაქტიკის ეფექტურობაზე. თუმცა, თუ რეინტეგრაციის შემთხვევების დინამიკას შევხედავთ, 
სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული პროგრამები არ ეყრდნობა ძლიერ მხარეებზე დაფუძნებულ მიდგომებს 
(არ იყენებს ამ ფაქტორებს რეინტეგრაციის დროულად განსახორციელებლად) და მხოლოდ კრიზისის 
ინტერვენციაზეა ორიენტირებული (გამოყავს ბავშვი ოჯახიდან). 

სოციალური მუშაობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ბავშვთა კეთილდღეობის პოლიტიკისა და ოჯახის 
მხარდამჭერი პროგრამების განხორციელებისას. სოციალური მუშაკის ეფექტური მუშაობა ამცირებს სახელმწიფო 
ზრუნვაში ბავშვების მოხვედრის რისკებს, მეტ შესაძლებლობას აძლევს ოჯახებს დაძლიონ სირთულეები და 
მათი შვილების დროული დაბრუნებით, ხელს უწყობს ბავშვებში ალტერნატიული ზრუნვით გამოწვეული 
მავნე გავლენის შემცირებას. რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის 
ეფექტურობა დამოკიდებულია სოციალური მუშაობის ხარისხზე და გადაუდებლად მნიშვნელოვანია ბავშვზე 
ზრუნვის სისტემის მორგება ბავშვის და მისი ოჯახის საუკეთესო ინტერესებზე.

ბავ შ ვ თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბიბავ შ ვ თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბი

54   საქართველოს სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებათა დეპარტამენტის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში 
,,ბავშვზე ზრუნვის სისტემის მონიტორინგი  ალტერნატიული ზრუნვის ეფექტიანობა“, გვ. 13.
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კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის

რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 სა ხელ მ წი ფო ზრუნ ვი სა და ტრე ფი კინ გის მსხვერ პ ლ თა, და ზა რა ლე ბულ თა დახ მა რე ბის სა ა გენ ტოს ფარ გ ლებ
ში სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის: ა) პრო ფე სი უ ლი სუ პერ ვი ზი ის მე ქა ნიზ მის და ნერ გ ვა და გან ვი თა რე ბა; ბ) კლი ნი კუ
რი მიდ გო მე ბის გან ვი თა რე ბა (მაგალითად, მო ტი ვა ცი უ რი ინ ტერ ვი უ ი რე ბის მე თო დე ბის სწავ ლე ბა); გ) სო ცი
ა ლუ რი მუ შა კე ბის სა მუ შაო აღ წე რი ლო ბის გა და ხედ ვა და მი სი პრო ფე სი ულ კომ პე ტენ ცი ებ თან შე სა ბა მი სო ბა; 
დ) ბავ შ ვის ალ ტერ ნა ტი ულ ზრუნ ვა ში მოხ ვედ რის პრე ვენ ცი ი სა და ბავ შ ვის ბი ო ლო გი ურ ოჯახ ში რე ინ ტეგ რა
ცი ის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო გა იდ ლა ი ნის შე მუ შა ვე ბა.

 ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ფარ გ ლებ ში ა) სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა ბავ შ ვის ალ ტერ
ნა ტი ულ ზრუნ ვა ში მოხ ვედ რის პრე ვენ ცი ი სა და ბავ შ ვის ბი ო ლო გი ურ ოჯახ ში რე ინ ტეგ რა ცი ის მხარ და ჭე რის 
მიზ ნით, ბ) სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის მომ სა ხუ რე ბის სტან დარ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა და ეკო სის ტე მუ რი მიდ გო მე ბის 
და ნერ გ ვა.

 ოჯა ხის მხარ დამ ჭერ პროგ რა მებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნეს ბავ შ ვის (განვითარება), მშობ ლი სა (მშობლობა) 
და ოჯა ხის (ფუნქციონირება) სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი რე სურ სე ბი მულ ტი სექ ტო რულ და მულ ტი დის ციპ
ლი ნურ პრინ ცი პებ ზე დაყ რ დ ნო ბით.
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ბავ შ ვ თა სი ღა რი ბე და დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ციაბავ შ ვ თა სი ღა რი ბე და დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია
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საქართველოში ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა რამდენიმე ეტაპად წარიმართა. პირველი ეტაპი დაიწყო 1999 
წლიდან, როდესაც გაეროს ბავშვთა ფონდისა და საქართველოს მთავრობის თანამშრომლობით განხორციელდა 
დეინსტიტუციონალიზაციის საპილოტე პროექტი. ამ დროისთვის 5000მდე ბავშვი ცხოვრობდა 46 დიდი 
ზომის რეზიდენტულ დაწესებულებაში. 2004 წლიდან დიდი ზომის ბავშვთა სახლების დახურვა ბავშვთა 
კეთილდღეობის სისტემის მთავარი მიმართულება გახდა. ამის შემდეგ საქართველოში დიდი ზომის ბავშვთა 
სამზრუნველო დაწესებულებები დაიხურა და მათ ნაცვლად გაჩნდა ზრუნვის ალტერნატიული ფორმები 
მინდობით აღზრდისა და მცირე საოჯახო ტიპის სახლების სახით. 

სოციალური დაცვის სისტემის გაუმართაობისა და ბავშვზე ზრუნვის სისტემის კრიზისის პირობებში, როდესაც 
ყოველი მეხუთე ბავშვი ცხოვრობს ისეთ შინამეურნეობაში, სადაც დაკმაყოფილებული არ არის მათი საბაზისო 
საჭიროებები55, კვლავ გაგრძელდა ბავშვების ინსტიტუციონალიზაცია. სახელმწიფო კვლავ ვერ უზრუნველყოფს 
ბავშვების მიტოვებისა და მათი დიდი ზომის, ხშირად არალიცენზირებულ დაწესებულებებში მოხვედრის 
პრევენციას. 

ეროვნულ დონეზე, შინამეურნეობების მთლიანი რაოდენობის 4.3%, მოსახლეობის 5.0% და ბავშვების 6.8% 
უკიდურესი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს. 2015 წლიდან 2017 წლამდე პერიოდში, უკიდურესი 
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი შინამეურნეობების, მოსახლეობისა და ბავშვების რაოდენობა შესაბამისად 
2.6, 2.9 და 4.3 პროცენტული ერთეულით გაიზარდა, ღარიბ შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების 
რაოდენობა კი _ 26.8%დან 31.6%მდე. საქართველოში ზოგადი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს 
შინამეურნეობების 19.6%, მოსახლეობის 21.7% და ბავშვების 27.6%56. საქართველოს მთავრობის მიერ ღარიბი 
შინამეურნეობებისთვის დახმარების გაწევის მთავარ მექანიზმს წარმოადგენს ,,მიზნობრივი სოციალური 
დახმარების პროგრამა“, რომელიც როგორც ფულად, ისე გარკვეულ არაფულად დახმარებების ითვალისწინებს. 
,,მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის“ მონაცემები აჩვენებს, რომ მიზნობრივი სოციალური დახმარების 
პროგრამის მიერ მოწყვლადი მოსახლეობის დაფარვის არეალი საკმაოდ შეზღუდულია, რადგან ის ზოგადი 
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები ბავშვების მხოლოდ 37%ს ფარავს57. ამ ფონზე, 2019 წელს ბავშვთა 
სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით პოზიტიური ცვლილება, რომლითაც მიმღები 
ოჯახების შემთხვევაში, რომელთა რეგისტრირებული ქულა 100 001ზე ნაკლებია, ბავშვებზე გამოყოფილი 
დახმარება 10 ლარიდან 50 ლარამდე გაიზარდა ბავშვების კვების ბარათის სახით, არსებითად ვერ აუმჯობესებს 
ბავშვთა სიღარიბესთან დაკავშირებულ მდგომარეობას. 

ბავშვებთა სიღარიბე და ცხოვრების არასათანადო დონე ხელს უშლის ბავშვების დიდ ნაწილს მიიღონ მათი 
ასაკის შესაბამისი განვითარებისათვის საჭირო საკვები. 2019 წელს გამოქვეყნებული მრავალინდიკატორული 
კლასტერული კვლევის შედეგების მიხედვით, 623 თვის ასაკის ბავშვების ნახევარი საკვები პროდუქტების 
რეკომენდებული 8 ჯგუფიდან ღებულობს მხოლოდ 5 ჯგუფს. ამავე ასაკის მხოლოდ 66% ღებულობს მყარ/
თხევად საკვებს, მათი ასაკის შესაბამისად, რეკომენდირებული მინიმალური სიხშირით და ხოლო 27% 
ღებულობს მინიმალური კვების რაციონს და მრავალფეროვან საკვებს მინიმალური სიხშირით58. 

დეინსტიტუციონალიზაციის მიმართულებით ქვეყანაში არსებული გამოწვევების აღმოსაფხვრელად საქარ
თველომ რეკომენდაციები მიიღო უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის (UPR) მეორე ციკლისა და 
გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტისგან მეოთხე პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში. მნიშვნელოვანია, 
რომ კომიტეტი დეინსტიტუციონალიზაციის თემასთან დაკავშირებულ პრობლემებს პირდაპირ უკავშირებს 
არასაკმარის ფინანსურ რესურსებს ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურებების მიმართულებით, სოციალური 
დაცვის სისტემასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს, ბავშვების საჭიროებების ადრეულ იდენტიფიცირების და 
მართვასთან დაკავშირებულ სირთულეებს. მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის 20182020 
წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში გაჩნდა ცალკე ქვეთავი, რომელიც შეეხო დეინსტიტუციონალიზაციის 
საკითხს. თუმცა, 20182019 წლებში განხორციელებული ღონისძიებები კვლავ ფრაგმენტულია, არ ცვლის 
არსებით სურათს და უმეტეს შემთხვევაში არ პასუხობს სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ ინდიკატორებს59. 

ბავ შ ვ თა სი ღა რი ბე და დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ციაბავ შ ვ თა სი ღა რი ბე და დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია

55   საქართველოში ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობის კვლევა, UNICEF საქართველო, 2018.
56   საქართველოში ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობის კვლევა, UNICEF საქართველო, 2018.
57   მიზნობრივი სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა სიღარიბის სიღრმისეული ანალიზი და სოციალური 

ტრანსფერებით სიღარიბის შემცირების სიმულაცია, გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2019.
58  20182019 წლებში ჩატარებული მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის (MICS) შედეგები, საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში, დაავადებათა კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, ჩვილთა და ბავშვთა კვება, 2019. 

 https://www.unicef.org/georgia/sites/unicef.org.georgia/files/201911/iycf_ge.pdf
59  საქართველოს სახალხო დამცველი, სპეციალური ანგარიში ბავშვზე ზრუნვის სისტემის მონიტორინგი  

ალტერნატიული ზრუნვის ეფექტურობა, 2019; ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის 
შესრულების შუალედური ანგარიში, 2018; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, წერილი 01/20845, 16 დეკემბერი, 2019.
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2019 წელს ძალაში შევიდა ახალი რეგულაცია ბავშვთა დიდი ზომის დაწესებულებების ლიცენზირების 
პირობებთან დაკავშირებით, მაგრამ მას რაიმე არსებითი ცვლილება არ მოყოლია. 

დეინსტიტუციონალიზაციის თემასთან დაკავშირებით რამდენიმე პრობლემური მიმართულება უნდა გამოიყოს:

•	 2004 წელს დაწყებული ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემის რეფორმა, რომლის მთავარი მიზანი 
დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის დასრულება იყო, დისკრიმინაციულად არ შეეხო შშმ ბავშვთა 
სახლებს. დღემდე 80მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი განაგრძობს ცხოვრებას 
თბილისის ჩვილ ბავშვთა და კოჯრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სახლებში. 

•	 დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის დასრულების კუთხით, უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს 
მართლმადიდებლური ეკლესიის საპატრიარქოსთან, მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში 
მყოფ არასრულწლოვანთა სადღეღამისო პანსიონატებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობების 
ორგანოებისადმი დაქვემდებარებული ბავშვთა სახლები. აღნიშნული დაწესებულებების უმეტესობა 
არის არალიცენზირებული (38მდე დაწესებულება)60, რაც ზრდის იქ მცხოვრები 900მდე ბავშვის 
უფლებების სისტემური დარღვევის რისკს. 
რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში მყოფი სკოლაპანსიონების ფუნქციონირება ქვეყანაში 
ერთერთ პრობლემურ საკითხად რჩება და ის პანსიონების ლიცენზირებისა და სახელმწიფო 
კონტროლის უმოქმედობას უკავშირდება. სახელმწიფოს ამ დრომდე არა აქვს ინფორმაცია ქვეყანაში 
არსებული ყველა რელიგიური სკოლაპანსიონის შესახებ, მათგან ლიცენზირებულია მხოლოდ სამი 
დაწესებულება61. 

•	 ბავშვები ცხოვრობენ ასევე სკოლაპანსიონატებში, რომლებიც ექვემდებარება საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს. სულ საქართველოში 16 სკოლაა, 
რომელიც მოსწავლეებს პანსიონურ მომსახურებას სთავაზობს, მათ შორის ფუნქციონირებს სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა 7 რესურსსკოლა. აღნიშნულ დაწესებულებებში 
ხშირად მოსწავლეების ჩარიცხვის მიზეზი ოჯახების სიღარიბე და ცხოვრების არასათანადო დონეა. 
ფიქსირდება შემთხვევები, როდესაც მოსწავლეების ჩარიცხვა ხდება არამიზნობრივად. ამასთან, დღემდე 
არ დამტკიცებულა აღნიშნული სკოლაპანსიონატების მომსახურების სტანდარტი და ეფექტური 
მონიტორინგის მექანიზმი62. 

რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 შე მუ შავ დეს და და ი ნერ გოს ბავ შ ვე ბი სა და მა თი ოჯა ხე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის მე ქა ნიზ მი, რო
მე ლიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა ოჯა ხე ბის გაძ ლი ე რე ბის კენ, მა თი სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და 
ბავ შ ვის მი ტო ვე ბის პრე ვენ ცი ის კენ;

 და უ ყოვ ნებ ლივ გან ხორ ცი ელ დეს ყვე ლა დი დი ზო მის და წე სე ბუ ლე ბის ლი ცენ ზი რე ბა, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი
ლებს სა ლი ცენ ზიო პი რო ბებს 2020 წლის ბო ლომ დე;

 ყვე ლა ლი ცენ ზი რე ბულ და წე სე ბუ ლე ბა ში შე ფას დეს ბავ შ ვე ბი სა და მა თი ოჯა ხე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი და შე იქ მ
ნას ოჯა ხე ბის მხარ დამ ჭე რი ისე თი მომ სა ხუ რე ბე ბი, რომ ლე ბიც შე საძ ლე ბელს გახ დის ბავ შ ვე ბის ბი ო ლო გი ურ 
მშობ ლებ თან დაბ რუ ნე ბას;

 ყვე ლა ლი ცენ ზი რე ბულ და წე სე ბუ ლე ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბის შემ დეგ, სა დაც გა მო
იკ ვე თე ბა, რომ შე უძ ლე ბე ლია ბავ შ ვე ბის ბი ო ლო გი ურ ოჯახ თან დაბ რუ ნე ბა ბავ შ ვის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სე ბი
დან გა მომ დი ნა რე, მოხ დეს აღ ნიშ ნუ ლი ბავ შ ვე ბის ოჯა ხურ გა რე მოს თან მი ახ ლო ე ბულ მომ სა ხუ რე ბებ ში გან
თავ სე ბა;

 და წე სე ბუ ლე ბე ბი დან, რომ ლე ბიც ვერ და აკ მა ყო ფი ლებს ლი ცენ ზი რე ბის მოთხოვ ნებს, და უ ყოვ ნებ ლივ მოხ
დეს ბავ შ ვე ბის ზრუნ ვის ალ ტერ ნა ტი ულ ფორ მებ ში გა დაყ ვა ნა.

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის

60   Joint staff working document, Association Implementation Report on Georgia, 2020, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_
en_document_travail_service_conjoint_part1_v4.pdf 

61  საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს ა(ა)იპ ჯავახეთის ნინოწმინდის წმინდა ნინოს ობოლ, 
უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი (73 ბავშვი); საქართველოს მართლმადიდებელი 
ეკლესიის საპატრიარქოს ა(ა)იპ სოფელ ფერიის წმ. მატათა მოციქულის სახელობის ფონდის პანსიონი (101 ბავშვი); 
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს ბედიანის ბავშვთა და მოზარდთა სარეაბილიტაციო 
ცენტრი (6 ბავშვი).  

62   საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში ქვეყანაში ადამიანის უფლებებისა და 
თავისუფლებების დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2019.
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ბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბაბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბა
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ბავ შ ვ თა დაც ვბავ შ ვ თა დაც ვის სის ტე მის ხარ ვე ზე ბიის სის ტე მის ხარ ვე ზე ბი

2019 წელს კვლავ საგანგაშო იყო ძალადობის შემთხვევათა რაოდენობა და იდენტიფიცირების სირთულე. 
უკიდურესად მწირია ძალადობის მსხვერპლთა რეაბილიტაციის და სფეროში მომუშავე პროფესიონალთა 
რაოდენობა. უწყებებს შორის ფრაგმენტულია თანამშრომლობა. მიუხედავად იმისა, რომ საანგარიშო პერიოდში 
გამომძიებლებისათვის მომზადდა რეკომენდაცია ბავშვობის ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებული 
დანაშაულების გამოძიების სტანდარტებზე, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საზოგადოებაში ცნობიერების 
ამაღლების მიზნით დაგეგმა საინფორმაციო კამპანია, კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება დანაშაულის 
პრევენცია. 2018 წელს, სოციალური მომსახურების სააგენტომ 115 შემთხვევა შეისწავლა, 2019 წელს _ 261 
შემთხვევა.63 კვლავ მაღალია ბავშვთა გადინება საგანმანათლებლო სივრცეებიდან ქორწინების მიზეზით, რაც 
გოგონების წინაშე არსებული გამოწვევაა. 

სისტემური პრობლემები აისახა ოჯახში და საგანმანათლებლო გარემოში ძალადობის შემთხვევათა ზრდაზე, 
არაეფექტურ რეაგირებაზე და პრევენციული პოლიტიკის ნაკლებობაზე. ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების 
რეაბილიტაციის სერვისები მცირედი გაუმჯობესების მიუხედავად არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს.64 

ძა ლა დო ბა სკო ლებ შიძა ლა დო ბა სკო ლებ ში

განათლების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით, 2019 წელს სკოლებში მოსწავლეთა შორის სავარაუდო 
ბულინგის 1134 შემთხვევა აღირიცხა. 259 შემთხვევაში სკოლის თანამშრომლის მხრიდან მოსწავლის მიმართ 
ჩადენილ შესაძლო ძალადობის ფაქტზე დაიწყო დისციპლინური წარმოება. სკოლების მიერ შინაგან საქმეთა 
სამინისტროში გადაგზავნილია 198 შემთხვევა. რაც შეეხება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მათთან 
სკოლებიდან გადაიგზავნა 461 შემთხვევა. სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 
ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრში, 2019 წელს, სკოლებიდან გადამისამართდა 3 434 შემთხვევა.65 

სკოლა უძლურია პრევენციის თვალსაზრისით და ვერ უმკლავდება უფლების დარღევევის მსუბუქ შემთხვევებსაც 
კი. სკოლებში არ არსებობს ბულინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთიანი პოლიტიკა და სამოქმედო გეგმა, 
კრიზისულ სიტუაციებზე რეაგირების წესები. პრობლემად რჩება კიბერბულინგის შემთხვევების აღმოჩენა 
და მათზე ადეკვატური რეაგირება. უკიდურესად მწირია ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა რეაბილიტაციის 
სახელმწიფო სერვისები. გამოწვევად რჩება კერძო სკოლებში არასრულწლოვანთა ძალადობისგან დაცვის 
საკითხი.

ძა ლა დო ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბა ოჯახ ში 

2019 წელს ოჯახში ძალადობის 87 ახალი შეტყობინება დაფიქსირდა ჯანდაცვის სისტემაში. შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2019 წელს, ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე, სადაც მსხვერპლი 
არასრულწლოვანია, 740 შემაკავებელი ორდერი გამოიცა66. გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, 380 
ადამიანი მიეცა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში ოჯახში ძალადობის/დანაშაულის საფუძველზე 
გამოცემული ორდერების დარღევევის გამო.67 დარღვეული ორდერების მაღალი მაჩვენებელი მიუთითებს 
ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვის არსებული მექანიზმის ნაკლოვანებებზე. სისტემური პრობლემის მაგალითია 4 
წლის ბავშვის გარდაცვალება, რომელიც ოჯახში ჩადენილ ძალადობრივ დანაშაულს ემსხვერპლა. მიუხედავად 
იმისა, რომ ბავშვთა დაცვის სახელმწიფო სისტემა სრულად იყო ინფორმირებული წინასწარ არსებული რისკების 
შესახებ, სისტემამ არასრულწლოვანის დაცვა ვერ შეძლო.68

ბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბაბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბა

63   სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 203.
64  სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში საქართველოს მასშტაბით წინა წელთან შედარებით 2 შტატით 

გაიზარდა ფსიქოლოგთა რაოდენობა (13) რაც ცალსახად ვერ აკმაყოფილებს არსებულ საჭიროებებს. წლის მანძლზე 
მომსახურება გაუწიეს 1263 ბავშვს (სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 
დახმარების სააგენტოს წერილი #07/1483).

65   სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 336.
66   იქვე. გვ. 337.
67  გენერალური პროკურატურის კორესპონდენცია #13/19154. პროკურატურა არ აზუსტებს დარღვეულ ორდერთაგან 

რამდენია ბავშვის დასაცავად გამოცემული ორდერები. 
68 http://liberali.ge/news/view/42673/sistematavisiumoqmedobitkhdebadzaladobiskhelshemtsyobikoalitsia4ts
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სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბასექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბა

უმწვავესი პრობლემაა ბავშვთა მიმართ ჩადენილი სექსუალური ხასიათის დანაშაულები. საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2019 წელს არასრულწლოვანის მიმართ სექსუალური ძალადობის 262 
შემთხვევაზე დაიწყო გამოძიება, მათ შორის 24 _ გაუპატიურების დანაშაული, სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი 
მოქმედება _ 9 საქმე, სხეულში სექსუალური ხასიათის შეღწევის ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების 
იძულება _ 1 საქმე, გარყვნილი ქმედება _ 79 საქმე და თექვსმეტი წლის ასაკს მიუღწევლის სხეულში სექსუალური 
ხასიათის შეღწევის 149 საქმე.69 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით შემუშავდა საკანონმდებლო 
ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც სასჯელის გამკაცრებას, დამნაშავეთათვის უფლებების ჩამორთმევასა და 
სექსუალური ძალადობისთვის მსჯავრდებულ პირთა ბაზის შექმნას ითვალისწინებს. 2019 წელს, წინა 
წლებთან შედარებით, სტატისტიკა მზარდია, ამავდროულად, უნდა აღინიშნოს, რომ გამოძიების სისუსტის და 
საზოგადოებაში არსებული ტაბუირებული თემის პირობებშიც კი მიმართვიანობის მაჩვენებელი სავარაუდოდ 
არ ასახავს პრობლემის რეალურ მასშტაბს. 

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების და გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის რეკომენდაციების 
მიუხედავად, საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა 
ბავშვთა უფლებების კოდექსის მიღების დროს კოდექსის პროექტიდან ამოიღო მნიშვნელოვანი პრევენციული 
ინიციატივა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის  სწავლების შესახებ. 

რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 რა ო დე ნობ რი ვად და ხა რის ხობ რი ვად გა ი ზარ დოს ძა ლა დო ბა გა მოვ ლილ და და ნა შა უ ლის მსხვერპლ ბავ შ ვ თა 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბი ტე რი ტო რი უ ლი პრინ ცი პის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

 გა უმ ჯო ბეს დეს უწყე ბებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ის და კო მუ ნი კა ცი ის მე ქა ნიზ მი ბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბის 
პრე ვენ ცი ის და რე ა გი რე ბის ეფექ ტუ რო ბის მიზ ნით;

 გა და ი ხე დოს ბავ შ ვ თა ქორ წი ნე ბის და მა ზი ა ნე ბე ლი პრაქ ტი კის პრე ვენ ცი ის და და ნა შა ულ თა სწრა ფი გა მო ძი ე
ბის მე ქა ნიზ მე ბი. გაძ ლი ერ დეს პრო ფე სი ო ნალ თა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მი;

 შე იც ვა ლოს სა გან მა ნათ ლებ ლო გა რე მო უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, რაც მო ი ცავს აუცი ლე ბელ 
პრო ფე სი ო ნალ თა და ქი რა ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბის შემ ქ ნას სკო ლე ბის თ ვის, პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბას ბუ ლინ
გი სა და ძა ლა დო ბის შემ თხ ვე ვა თა პრე ვენ ცი ის და იდენ ტი ფი ცი რე ბის მიზ ნით; აუცი ლე ბე ლია სკო ლებს ჰქონ
დეთ კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის მარ თ ვის ერ თი ა ნი პო ლი ტი კა და მი სი აღ ს რუ ლე ბის შე სა ბა მი სი რე სურ სე ბი; 

 ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის ავ ტო რი ზა ცი ის სტან დარ ტებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს 
ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის და რე ა გი რე ბის მე ქა ნიზ მის და ნერ გ ვის აუცი ლებ ლო ბა, რო მე ლიც თა ნაბ რად შე ე ხე ბა 
სა ჯა რო და კერ ძო სკო ლებს;

 არ სე ბი თად გა და ი ხე დოს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის / და ნა შა უ ლის შემ თხ ვე ვებ ზე სა მარ თ ლებ რი ვი რე ა გი რე ბის მე ქა
ნიზ მე ბის ეფექ ტუ რო ბა; 

 რე ფორ მირ დეს ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის სის ტე მა. აუცი ლე ბე ლია სა თა ნა დო პრო ფე სი ო ნა ლე ბის და პროგ რა მე ბის მო
ბი ლი ზე ბა; 

 შე იც ვა ლოს სქე სობ რივ და ნა შა ულ თა შეს წავ ლის და პრე ვენ ცი ის არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მი, მათ შო რის შე მუ შავ დეს 
კი ბერ და ნა შა უ ლე ბის ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბა და მსხვერ პ ლ თა სა თა ნა დო რე ა ბი ლი ტა ცი ა; 

 ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის სის ტე მას და ე მა ტოს რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით სწავ ლე
ბის ვალ დე ბუ ლე ბა.

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის

69   სახალხო დამცველის 2019 წლის ანგარიში, გვ. 335.
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მკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილმკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილ

ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მაბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მა
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სა ქართ ვე ლოს დე და თა და ახალ შო ბილ თა ჯან მ რ თე ლო ბის ხელ შეწყო ბის 20172030 წლე ბის ეროვ ნუ ლი სტრა

ტე გი ა სა და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის 20172019 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში აისა ხა დე და თა და ახალ შო ბილ თა 

ჯან მ რ თე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი. სა მიზ ნე ამო

ცა ნებს შო რის უნ და აღი ნიშ ნოს დე და თა მოკ ვ და ო ბის და ნე ო ნა ტა ლუ რი სიკ ვ დი ლო ბის შემ ცი რე ბა, რაც თა ვის 

მხრივ უკავ შირ დე ბა ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბი სა და მკვდრად შო ბა დო ბის პრობ ლე მას. ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის 

შე ფა სე ბის გა ე როს სა ა გენ ტო თა შო რი სო ჯგუ ფის (IGME) მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბა 

(1000 ცოცხლ ადშო ბილ ზე) შემ ცირ და 41დან (1990წ) 11მდე (2015), ასე ვე შემ ცირ და მკვდრად შო ბა დო ბა 16,8დან 

(2006წ), 9,7მდე (2015წ) , 2018 წლი სათ ვის ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი შე ად გენ და შე სა ბა მი სად 8,1 და 8,5ს ყო ველ 1000 და

ბა დე ბა ზე (წყარო: ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სტა ტის ტი კუ რი ცნო ბა რი, 2018). უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მი უ ხე და ვად 

კლე ბის ტრენ დი სა, და სა ხე ლე ბუ ლი კო ე ფი ცი ენ ტე ბი აღე მა ტე ბა ევ რო პის რე გი ო ნის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნებ ლებს. 

კვლავ მა ღა ლი რჩე ბა ნე ო ნა ტა ლუ რი სიკ ვ დი ლო ბის წი ლი რო გორც 5 წლამ დე ასა კის, ასე ვე ჩვილ ბავ შ ვ თა სიკ ვ

დი ლო ბა ში და შე სა ბა მი სად შე ად გენს 5860 % და 70%ს. 

მკვდრად შო ბა დო ბა მკვდრად შო ბა დო ბა 

ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით სა ქარ თ ვე ლო ში ბო ლო ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში მკვდრად შო ბა

დო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ და: 10,7დან (2009 წ) 8,5მდე (2018 წელს); თუმ ცა, გან ვი თა რე ბულ 

ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით კვლავ მა ღა ლი რჩე ბა (ბოლო ხელ მი საწ ვ დო მი წლის მო ნა ცე მე ბით: დსთ _ 9.3, ევ რო კავ

ში რი _ 5.3) მკვდრად შო ბა დო ბის 79.8%ს ად გი ლი ჰქონ და ან ტე ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში, 12.6%ს კი ინ ტ რა ნა ტა ლურ 

პე რი ოდ ში (7.7%ში ნა ყო ფის გარ დაც ვა ლე ბის დრო ის დად გე ნა სა მე დი ცი ნო დო კუ მენ ტა ცი ის მი ხედ ვით ვერ მო

ხერ ხ და). გეს ტა ცი ის ად რე ულ ვა და ზე (2227 კვი რა) მკვდრად შო ბა დო ბა და ფიქ სირ და ან ტე ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში 

36,5%ში, ხო ლო ინ ტ რა ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში _ 70,9%ში (2018 წ). მკვდრად შო ბილ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბი დან 

ნა ხე ვარ ზე მე ტი (59,1%) იყო 999 გრა მამ დე მა სის მქო ნე. 2018 წლის მო ნა ცე მე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ხ ვა ვე ბე

ბია რე გი ო ნა ლურ ჭრილ ში მკვდრად შო ბა დო ბის მაჩ ვე ნებ ლებს შო რის. გა მოწ ვე ვად რჩე ბა მკვდრად შო ბა დო ბის 

მი ზე ზე ბის შეს წავ ლა, რად გან ერ თი მხრივ, იშ ვი ა თად (მხოლოდ კვლე ვის შემ თხ ვე ვა ში) ხდე ბა ვერ ბა ლუ რი და 

პა თო ლო გა ნა ტო მი უ რი აუტოფ სი ის შე დე გე ბის ანა ლი ზი, მე ო რე მხრივ, სა მე დი ცი ნო ჩა ნა წე რებ ში არ არის წარ

მოდ გე ნი ლი სრულ ფა სო ვა ნი ინ ფორ მა ცია დე დის ჯან მ რ თე ლო ბის ისე თი დე ტერ მი ნან ტე ბის შე სა ხებ, რო გო რი

ცაა გა რე მოს და ქცე ვის დე ტერ მი ნან ტე ბი, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვან ბა რი ერს წარ მო ად გენს მკვდრად შო ბა დო ბის მი ზე

ზე ბის კვლე ვი სას. 

სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს მი ერ 2013 წელს შე მუ შა ვე ბუ

ლი იქ ნა მკვდრად შო ბა დო ბის, დე და თა და 5 წლამ დე ასა კის ბავ შ ვ თა გარ დაც ვა ლე ბის სას წ რა ფო შეტყო ბი ნე ბის 

სის ტე მა, რომ ლის სა ფუძ ველ ზე მკვდრად შო ბა დო ბის თი თო ე უ ლი შემ თხ ვე ვა ექ ვემ დე ბა რე ბა შეტყო ბი ნე ბას 24 

სა ა თის ვა და ში, ხო ლო სა მე დი ცი ნო დო კუ მენ ტა ცია სა მი ნის ტ რო ში წარ დ გე ნი ლი უნ და იყოს 5 სა მუ შაო დღის 

ვა და ში. მკვდრად შო ბა დო ბის შე სა ხებ წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცია და ფუძ ნე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან

მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ რო სა და და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლი სა და სა ზო გა დო ებ რივ ჯან მ

რ თე ლო ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის მო ნა ცე მებ ზე. 

სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ რომ და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლი სა და 

სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის ეროვ ნულ ცენ ტ რ თან ერ თად გა ე როს ბავ შ ვ თა ფონ დის ტექ ნი კუ რი დახ მა რე

ბით, 2016 წლის 1 იან ვ რი დან ქვე ყა ნა ში და ნერ გა ორ სულ თა და ახალ შო ბილ თა მეთ ვალ ყუ რე ო ბის მო დუ ლი, ე.წ. 

ქარ თუ ლი „დაბადების რე გის ტ რი“. მო დუ ლი ორ სუ ლო ბის მიმ დი ნა რე ო ბი სა და მშო ბი ა რო ბის შე სა ხებ სრულ ყო

ფი ლი ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბის, მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის მარ თ ვის და გა უმ ჯო ბე სე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე

ვა. 

ჩვე უ ლებ რივ, გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ინ ტ რა ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში და ფიქ სი რე ბულ მკვდრად შო ბა დო ბა თა 

გავ რ ცე ლე ბა 410%მდე მერ ყე ობს. სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით სა ქარ თ ვე ლო გა მო ირ ჩე ვა 

ინ ტ რა ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში და ფიქ სი რე ბულ მკვდრად შო ბა დო ბის და ბა ლი პრო ცენ ტით (14%), შე სა ბა მი სად, აღ

მკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მამკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მა
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ნიშ ნუ ლი სა კითხი სა ჭი რო ებს და მა ტე ბით შეს წავ ლას. იმის გა მო, რომ ქვე ყა ნა ში ფარ თოდ არ გა მო ი ყე ნე ბა პა თო

ლო გა ნა ტო მი უ რი აუტოფ სი ა, ვერ ხერ ხ დე ბა მკვდრად შო ბა დო ბის ჭეშ მა რი ტი დრო ი სა და მი ზე ზე ბის დად გე ნა. 

ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბაჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბა

სა ქარ თ ვე ლო ში ჩვილ ბავ შ ვ თა სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლის თან და თან შემ ცი რე ბა და იწყო 2005 წლი დან. 2010 

წლი დან მოხ და მი სი სტა ბი ლი ზა ცი ა, ხო ლო 2016 წლი დან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა. მი უ ხე და ვად ჩვილ ბავ შ

ვ თა მოკ ვ და ო ბის შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცი ი სა, საკ მა ოდ ნე ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობს მოკ ვ და ო ბის სტრუქ ტუ რა ში 

პე რი ნა ტა ლუ რი პე რი ო დის პა თო ლო გი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ფე ტო ინ ფან ტი ლუ რი და ნა კარ გე ბის შემ ცი რე ბა 

(2018 წელს 01 წლამ დე ბავ შ ვ თა სიკ ვ დი ლო ბის სტრუქ ტუ რა ში 68.5%ს პე რი ნა ტა ლუ რი პე რი ო დის ავად მ ყო

ფო ბე ბი შე ად გენ და). ამა ვე დროს ნე ო ნა ტა ლუ რი სიკ ვ დი ლო ბის ერ თი მე სა მე დი და ფიქ სირ და იმ ახალ შო ბილ თა 

შო რის, რო მელ თა გეს ტა ცი უ რი ასა კი იყო ≥34 კვი რა (ნაადრევი მშო ბი ა რო ბა). კვლავ მა ღა ლი რჩე ბა 05 წლამ დე 

ასა კის ბავ შ ვ თა გარ დაც ვა ლე ბა ში ჩვილ ბავ შ ვ თა წი ლი, რო მე ლიც და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ

რის და საქ ს ტა ტის მო ნა ცე მე ბით (83.9%) თით ქ მის ორ ჯერ აღე მა ტე ბა გლო ბა ლურ მაჩ ვე ნე ბელს (40 % _ ჯან მო). 

2015 წლის შემ დეგ ჩვილ თა გარ დაც ვა ლე ბის მი ზე ზე ბის ანა ლი ზი სათ ვის დოლ ფუ სის კლა სი ფი კა ცი ის გა მო ყე

ნე ბა და იწყო. უკა ნას კ ნე ლი მო ნა ცე მე ბით, ნე ო ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში სიკ ვ დი ლობის მი ზეზ თა შო რის დღე ნაკ ლუ

ლო ბა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბე ბი (51,8%) და თან და ყო ლი ლი ანო მა ლი ე ბი (20,3%), ას ფიქ სია და 

ინ ფექ ცი ე ბი (შესაბამისად, 5,8% და 5,8%) ინა წი ლე ბენ პირ ველ  მე ოთხე ად გილს, რაც შე ე ხე ბა პოს ტ ნე ო ნა ტა ლუ

რი გარ დაც ვა ლე ბის მი ზე ზებს, წამ ყ ვან პო ზი ცი ა ზე ა: დღე ნაკ ლუ ლო ბა და მას თან ასო ცი რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი 

(44,2%) და თან და ყო ლი ლი ანო მა ლი ე ბი (27,9%), ინ ფექ ცი ე ბი (13,6%) და პე რი ნა ტა ლუ რი ინ ფექ ცი ე ბი (3,2%). გარ

დაც ვ ლილ ჩვილ თა სიკ ვ დი ლის შემ თხ ვე ვა თა 85% გა მოწ ვე უ ლი იყო პრე ვენ ტა ბე ლუ რი მი ზე ზე ბით, რო გო რი ცაა 

მა გა ლი თად, უბე დუ რი შემ თხ ვე ვა და ინ ფექ ცი ე ბი (წყარო: ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სტა ტის ტი კუ რი ცნო ბა რი, 

2018). მტკი ცე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ სიკ ვ დი ლო ბის და ახ ლო ე ბით 35,3% შე იძ ლე ბა თა

ვი დან იქ ნას აცი ლე ბუ ლი და ა ვა დე ბის ად რე უ ლი დი აგ ნოს ტი კის და მკურ ნა ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში ორ სუ ლო ბის 

პე რი ოდ ში და მათ გან 26,8% არის პრე ვენ ცი რე ბა დი ორ სუ ლის მოვ ლის და მას ზე ზრუნ ვის პი რო ბე ბის გა უმ ჯო

ბე სე ბით (წყარო: WHOEvery Newborn: an action plan to end preventable deaths, 2014). 

ჩვილ ბავ შ ვ თა სიკ ვ დი ლო ბის შე სა ხებ მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბა ხდე ბა რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ

ნუ ლი სამ სა ხუ რის მი ერ, ისე სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბი დან და და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლი სა და სა ზო გა დო

ებ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის მი ერ, რო მე ლიც ჩვილ თა გარ დაც ვა ლე ბის შემ თხ ვე ვე ბის შე სა ხებ 

ინ ფორ მა ცი ას აგ რო ვებს და ვა დე ბა თა ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ელექ ტ რო ნუ ლი ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სის ტე მის (EIDSS) 

სა შუ ა ლე ბით. 

სტა ტის ტი კურ მო ნა ცემ თა უფ რო დე ტა ლუ რი ანა ლი ზით ცხა დი ხდე ბა, რომ ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის მაჩ ვე

ნებ ლე ბის შე და რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა მოხ და უკა ნას კ ნელ წლებ ში ათას წ ლე უ ლის გა მოწ ვე ვის მიზ

ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს მი ერ გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შემ დეგ, რაც და ე ფუძ ნა 

დე და თა და პე რი ნა ტა ლუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის მო ნა ცემ თა ჩაღ რ მა ვე ბულ ანა ლიზს. შე სა ბა მი სად, და ი გეგ მა მტკი

ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ე ბი, მათ რიცხ ვ ში უნ და აღი ნიშ ნოს პე რი ნა ტა ლუ რი რე გი ო ნა ლი ზა

ცი ა, რო გორც ჯან დაც ვის სის ტე მის ეფექ ტუ რო ბის ამაღ ლე ბი სა და სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის გა უმ

ჯო ბე სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი. 2017 წლი დან გან ხორ ცი ელ და არ სე ბუ ლი პე რი ნა ტა ლუ რი სერ ვი სე ბის მიმ წო დე ბე ლი 

და წე სე ბუ ლე ბე ბის კა ტე გო რი ზა ცია მთე ლი ქვე ყა ნის მას შ ტა ბით. ამას თა ნა ვე, შე იქ მ ნა პრო ტო კო ლე ბი პირ ვე ლა

დი ჯან დაც ვი სა და მე ო რე დო ნის და წე სე ბუ ლე ბე ბის თ ვის, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნა 

პა ცი ენ ტის რე ფე რა ლი მე სა მე დო ნე ზე. და ი ნერ გა ან ტე ნა ტა ლუ რი და სა მე ა ნო მომ სა ხუ რე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 

აღ რიცხ ვი ა ნო ბის ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მა ე.წ. “დაბადების რე გის ტ რი“ (ელექტრონული მო დუ ლის მეშ ვე ო ბით 

ხორ ცი ელ დე ბა თი თო ე უ ლი ორ სუ ლის უწყ ვე ტი მო ნი ტო რინ გი პირ ვე ლი ან ტე ნა ტა ლუ რი ვი ზი ტი დან მშო ბი

ა რო ბის ჩათ ვ ლით). რვამ დე გა ი ზარ და სა ხელ მ წი ფოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი ან ტე ნა ტა ლუ რი ვი ზი ტე ბის რა ო

დე ნო ბა, ასე ვე ორ სუ ლო ბის პირ ველ ტრი მეს ტ რ ში ან ტე ნა ტა ლურ მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე აყ ვა ნილ ორ სულ თა პრო

ცენ ტუ ლი რა ო დე ნო ბა, 2017 წლი დან ყვე ლა ორ სულს უტარ დე ბა ტეს ტი რე ბა აივ  ზე და სი ფი ლის ზე, და დე ბი თი 

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის
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პა სუ ხის შემ თხ ვე ვა ში ხდე ბა შე სა ბა მი სი მკურ ნა ლო ბით უზ რუნ ველ ყო ფა. 13 კვი რამ დე ვა დის ყვე ლა ორ სულს 

ეძ ლე ვა ფო ლი უ მის მჟა ვის პრე პა რა ტე ბი, ხო ლო რკი ნა დე ფი ცი ტუ რი ანე მი ის დი აგ ნოს ტი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში _ 

რკი ნის შემ ც ვე ლი მე დი კა მენ ტე ბი. B ჰე პა ტიტ ზე ტეს ტ  და დე ბი თი დე დე ბის ახალ შო ბი ლებს უტარ დე ბა B ჰე პა

ტი ტის სა წი ნა აღ მ დე გო ვაქ ცი ნა ცი ა. თით ქ მის 99,9 %ს აღ წევს კვა ლი ფი ცი უ რი სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის მი ერ 

მი ღე ბუ ლი მშო ბი ა რო ბე ბის წი ლი და სხვ. 

მკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მამკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მა
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რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის შემ ცი რე ბის რე ზერ ვის გა მოვ ლე ნი სა და ტრენ დის შე ნარ ჩუ ნე ბი
სათ ვის სა ჭი როა სიკ ვ დი ლო ბის თი თო ე უ ლი შემ თხ ვე ვის დე ტა ლუ რი ანა ლი ზი _ სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი ჩვი
ლი ბავ შ ვის სიკ ვ დი ლის პრე ვენ ცი რე ბა დი მი ზე ზე ბის დად გე ნის თვალ საზ რი სით, ასე ვე კვლე ვის ჩა ტა რე ბა 
მე დი კო ბი ო ლო გი უ რი, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი, მე დი კო სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბის კომ პ ლექ სის ღრმად შეს წავ ლის 
(მათ შო რის, რე გი ო ნულ ჭრილ ში), რის კ  ფაქ ტო რე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის და შემ დ გომ ში, კვლე ვით მი ღე ბუ ლი 
შე დე გე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მ ვა/ რე ა ლი ზა ცი ის მიზ ნით; 

 ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით სა ქარ თ ვე ლო ში ჩვილ ბავ შ ვ თა სიკ ვ დი ლო ბის წამ ყ ვა ნი მი ზე ზია პე
რი ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში გან ვი თა რე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბე ბი, მათ შო რის _ დე დის ჯან მ რ თე ლო ბა, რა საც სა
ფუძ ვე ლი ეყ რე ბა ბავ შ ვო ბი დან და ახალ გაზ რ დო ბი დან. შე სა ბა მი სად, აუცი ლე ბე ლია ახალ გაზ რ დე ბის და 
ფერ ტი ლუ რი ასა კის ქა ლე ბის რეპ რო დუქ ცი უ ლი პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბა (პრენატალური დი აგ ნოს ტი კა), 
ჯან მ რ თე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიდ გო მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და პრი ო რი ტე ტუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ე ბის გან ხორ
ცი ე ლე ბა ჯან მოს „ქალთა, ბავ შ ვ თა და მო ზარ დ თა ჯან მ რ თე ლო ბის ხელ შეწყო ბის გლო ბა ლუ რი სტრა ტე გი ის 
(2016–2030): გა დარ ჩე ნა, გან ვი თა რე ბა, გარ დაქ მ ნა“  გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

 რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა ფუძ ვე ლი სა მე ა ნო და პე რი ნა ტა ლუ რი დახ მა რე ბის ხა
რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბაა პირ ვე ლი მე ო რე დო ნის სა მე ა ნო დახ მა რე ბის და წე სე ბუ ლე ბა თა ფარ თო ქსელ ში, სა დაც 
ხდე ბა ორ სუ ლო ბის მიმ დი ნა რე ო ბა ზე მეთ ვალ ყუ რე ო ბა და დრო უ ლი მშო ბი ა რო ბის უმე ტე სო ბა.  მტკი ცე ბუ
ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ ჩა სახ ვამ დელ, ან ტე ნა ტა ლურ და მშო ბი ა რო ბის შემ დ გომ სერ ვი სებ ზე უნი ვერ სა ლუ რი 
წვდო მი სათ ვის სა ჭი როა ამ ბუ ლა ტო რი ულ რგოლ ში სის ტე მუ რი ხა სი ა თის ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა; 

 სა ჭი როა ნა ად რევ მშო ბი ა რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სტრა ტე გი ის და ნერ გ ვა, რო მე ლიც ეყ რ დ ნო ბა ჯან მოს მი
ერ მო წო დე ბუ ლი და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ ინ ტერ ვენ ცი ებს, ასე ვე დღე ნაკ ლულ ახალ შო ბილ თა 
ჯან მ რ თე ლო ბის მარ თ ვის გა უმ ჯო ბე სე ბა და თან და ყო ლი ლი ანო მა ლი ე ბის პრე ვენ ცი უ ლი, ნა ად რე ვი გა მოვ
ლე ნი სა და მე ნეჯ მენ ტის პროგ რა მე ბის გაძ ლი ე რე ბა, რაც სა ბო ლო ოდ, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე ამ ცი რებს ჩვილ ბავ შ
ვ თა მოკ ვ და ო ბას;

 პე რი ნა ტა ლუ რი რე გი ო ნა ლი ზა ცი ის პროგ რა მის და ნერ გ ვის მო ცე მულ ეტაპ ზე აუცი ლე ბე ლია მე დი კო სო ცი
ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტუ რო ბის შე ფა სე ბა რეპ რო დუქ ცი უ ლი და ნა კარ გე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლე ბის თვალ
საზ რი სით, ასე ვე დე და თა და ბავ შ ვ თა დაც ვის სფე რო ში მომ სა ხუ რე ბის მდგო მა რე ო ბის თვალ საზ რი სით, მათ 
შო რის სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის მო ნი ტო რინ გი სა მი ვე დო ნე ზე დახ მა რე ბის ხა რის ხის და ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 
კონ ტ რო ლის მიზ ნით, რაც ხელს შე უწყობს მუდ მი ვი უკუ კავ ში რის გან ხორ ცი ე ლე ბას და მომ ხ მა რე ბელ თა კმა
ყო ფი ლე ბის ხა რის ხის გა ზომ ვას;

 სა ჭი როა სა მე ა ნო პრო ფი ლის მე სა მე დო ნის და წე სე ბუ ლე ბა ში კა ტამ ნე ზის კა ბი ნე ტის ან გან ყო ფი ლე ბის ორ
გა ნი ზე ბის სა კითხის გან ხილ ვა მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნის მიზ ნით 
ღრმად დღე ნაკ ლუ ლი ახალ შო ბი ლე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც და ი ბად ნენ ძა ლი ან მცი რე და ექ ს ტ რე მა ლუ რად 
მცი რე მა სით, ასე ვე მათ თ ვის, ვინც ად რე ულ ნე ო ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში გა და ი ტა ნა კრი ტი კუ ლი მდგო მა რე ო ბა. 
მსგავ სი კა ბი ნე ტის ძი რი თა დი მი ზა ნი იქ ნე ბა თან და ყო ლილ და პე რი ნა ტა ლურ პა თო ლო გი ას თან და კავ ში რე
ბუ ლი ზო გი ერ თი ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბის პრო ფი ლაქ ტი კა, ად რე უ ლი დი აგ ნოს ტი კა და მკურ ნა ლო ბა.

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის
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არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბაარას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა
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სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში ბავშვთა მიმართ  განსაკუთრებული მიდგომა და  მათი 
საუკეთესო ინტერესების დაცვა პირდაპირ აისახება მათ მომავალ  განვითარებასა და მათ მიერ საზოგადოებაში 
შესაბამისი ადგილის დაკავებაზე. ამ კუთხით განსაკუთრებით მოწყვლადები არიან მართლმსაჯულების 
სისტემაში მოხვედრილი ბავშვები, მიუხედავად მათი სტატუსისა. შესაბამისად, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 
იმ პროფესიონალთა კვალიფიკაციას, ვისაც მათთან აქვს შეხება და გარემოს, სადაც ამ ბავშვებთან კომუნიკაცია 
ხორციელდება. აღნიშნული საკითხების შესწავლის მიზნით, განხორციელდა კვლევა70, რომელმაც გამოკვეთა 
მნიშვნელოვანი ხარვეზები. კვლევის ფარგლებში ჩატარდა როგორ სამაგიდე, ასევე თვისებრივი კვლევა, რა 
დროსაც გამოიკითხა 31 რესპოდენტი სხვადასხვა უწყებიდან (გამომძიებლები, პროკურორები, ფსიქოლოგები, 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მოწმე/დაზარალებული ბავშვები და მათი კანონიერი 
წარმომადგენლები).

ბავშვზე მორგებული გარემო (ინფრასტრუქტურა) _ არქიტექტურულმა გარემომ ბავშვს შესაძლოა დისკომფორტი 
შეუქმნას, ან სულაც რისკის შემცველი აღმოჩნდეს მისთვის. საერთაშორისო სტანდარტები განსაზღვრავს ბავშვის 
უფლებას, მოუსმინონ მას, რაც მჭიდროდ არის დაკავშირებული გარემოსთან. ევროპული სახელმძღვანელო 
პრინციპები ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების შესახებ განმარტავს, რომ საქმე, რომელშიც ბავშვი 
მონაწილეობს, უნდა  განიხილონ არა შემაშინებელ, ბავშვის მიმართ მგრძნობიარე გარემოში, არამედ ისეთ 
გარემოში, სადაც ის თავს იგრძნობს უსაფრთხოდ და შესაბამისად უფრო თავისუფლად ილაპარაკებს.71 

პროფესიონალთა კვალიფიკაცია  საერთაშორისო სტანდარტები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს 
მართლმსაჯულების სფეროში ბავშვებთან მომუშავე პირების სპეციალიზაციას. „პეკინური წესები“ განმარტავს, 
რომ _ „პერსონალს უნდა ჩაუტარდეს ისეთი ტრენინგი, რომელიც მას შესაძლებლობას მისცემს, რომ ეფექტიანად 
განახორციელოს დაკისრებული პასუხისმგებლობები, კერძოდ, ტრენინგები ბავშვის ფსიქოლოგიაში, ბავშვის 
კეთილდღეობასა და ადამიანის უფლებათა და ბავშვის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებსა და ნორმებში“72. 
ბავშვების დაკითხვა უნდა განახორციელონ სპეციალურად გადამზადებულმა პროფესიონალებმა.73 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ფსიქოლოგის როლს და ჩართულობას მართლმსაჯულების პროცესში 
მოხვედრილი ბავშვების გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესში. ზემოთ აღნიშნული კვლევის მეორადი ანალიზი 
გვიჩვენებს, რომ არ არის განსაზღვრული ის უწყება, ვინც უნდა გადაამზადოს ფსიქოლოგები და პრაქტიკა აჩვენებს, 
რომ მათი კვალიფიკაცია, უმეტეს შემთხვევაში, არ შეესაბამება შესაბამის სტანდარტებს. ამ კვლევის შედეგად კი 
გამოიკვეთა, რომ ბავშვების გამოკითხვა/დაკითხვების უმეტესობა მიმდინარეობს პოლიციის განყოფილებაში 
საერთო სივრცეში, სადაც ერთდროულად მუშაობს რამდენიმე გამომძიებელი. ამ სივრცეში ხდება ზრდასრული 
პირების დაკითხვაც. შესაძლოა რამდენიმე დაკითხვა მიმდინარეობდეს ერთდროულად, რის გამოც ისმის 
არამარტო სხვა პირების გამოკითხვის შინაარსი, არამედ თანამშრომლებს შორის არაფორმალური საუბარი, 
მომლოდინე პირების ყვირილი და უცენზურო სიტყვები და სხვა. ამ პროცესში არ არის უზრუნველყოფილი 
ბავშვების კონფიდენციალობა. 

ადამიანის უფლებათა დაცვის 20182020 წლების სამთავრობო გეგმის ერთერთ მიზანს წარმოადგენს ბავშვზე 
მორგებული მართლმსაჯულების სისტემის შექმნა და თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (მიზანი 
16.3). მისი შესრულების მიზნით, განსაზღვრულია შესაბამისი ამოცანები და საქმიანობები, რომლებიც ეხება 
კანონმდებლობის გაუმჯობესებას (ამოცანა 16.3.1), ბავშვზე მორგებული გარემოს შექმნას (ამოცანა 16.3.3) და 
მართლმსაჯულების სისტემის ინსტიტუციურ სპეციალიზაციას. 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ, შემუშავებული იქნა აღნიშნული გეგმის შესრულების 
შუალედური ანგარიში, რომელიც მოიცავს 2018 წელს განხორციელებულ აქტივობებს. ანგარიშში აღნიშნულია, 
რომ დაკონკრეტდა არასრულწლოვნის უფლება, რომ საჭიროების შემთხვევაში მიიღოს ფსიქოლოგის დახმარება; 
დაზუსტდა პროცესში ფსიქოლოგის ჩართვის წესი და მისი ფუნქციები. თუმცა, ფსიქოლოგების ჩართვის წესი და 
ფუნქციები არ არის განსაზღვრული და აღნიშნული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს. გარდა ამისა, ქ. 
რუსთავში, UNICEFის მხარდაჭერით, პოლიციის დეპარტამენტში, რაიონულ პროკურატურაში და იურიდიული 
დახმარების სამსახურში შეიქმნა ბავშვზე ადაპტირებული სივრცე, სადაც უნდა განხორციელდეს ბავშვების, 
განსაკუთრებით მოწმე/დაზარალებული ბავშვების გამოკითხვა/დაკითხვა. ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, 
რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მიმართულებით 50მდე გამომძიებელმა გაიარა დამატებითი 
გადამზადება და ბავშვების გამოკითხვა/დაკითხვას ახორციელებენ NICHD პროტოკოლის შესაბამისად, რაც 

არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბაარას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა

70 ფსიქოლოგთა როლი გამოძიების ეტაპზე დაზარალებული და მოწმე ბავშვების გამოკითხვისას/დაკითხვისას  
https://www.rivg.ge/media/1001537/2020/01/20/4811c6652cd87c83c6ac059fca3697b5.pdf

71 (ურსინა ვაიდკუნი, დეკემბერი 2016, საქართველო, ბავშვზე მორგებული გარემო: კონცეფცია), იხილეთ პუნქტი IV 
54ff და განმარტებითი მემორანდუმი.

72  „პეკინური წესები“, წესი 85.
73   ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები ბავშვზე  მორგებული მართლმსაჯულების თაობაზე მუხლი 64.
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ასევე ნაწილობრივ შეესაბამება სიმართლეს. ზემოთ აღნიშნული კვლევა74 ადასტურებს, რომ ამ პროტოკოლს 
ყველა არ ან ვერ იყენებს შესაბამისი უნარების არარსებობის გამო.

ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ შემუშავებულია სპეციალიზაციის მარეგულირებელი მთავრობის და
დგენილების ახალი პროექტი, რომლის დამტკიცების შემდეგაც ყველა უწყებაში დეტალურად იქნება გაწერილი 
შიდა ინსტრუქციები.

კანონმდებლობაში არსებული ჩანაწერი კონკრეტულად არ ადგენს თუ რა შეიძლება წარმოადგენდეს ფსიქოლოგის 
არასრულწლოვანთა გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესში ჩართვის საფუძველს. ასევე არ არის განსაზღვრული 
დისკრეციული უფლებამოსილების ჩარჩო, რა შემთხვევაში უნდა მიიღებოდეს გადაწყვეტილება გამოკითხვა/
დაკითხვის პროცესში ფსიქოლოგის ჩართვის თაობაზე. უნდა ჩამოყალიბდეს სახელმძღვანელო პრინციპები/
გაიდლაინები, თუ რა შემთხვევაში უნდა მოახდინონ ფსიქოლოგის არასრულწლოვანთა გამოკითხვა/დაკითხვის 
პროცესში ჩართვა და რა უნდა იყოს მათი როლი და ფუნქცია ამ პროცესში.

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ბავშვების გამოკითხვა/დაკითხვების უმეტესობა (რუსთავში გაეროს ბავშვთა 
ფონდის ადაპტირებული სივრცის გარდა) მიმდინარეობს პოლიციის განყოფილებაში საერთო სივრცეში, სადაც 
ერთდროულად მუშაობს რამდენიმე გამომძიებელი. მართლმსაჯულების სისტემაში ჩართული ბავშვებისთვის 
უნდა არსებობდეს უსაფრთხო ადგილი, სივრცე, რომელიც საშუალებას მისცემდა ბავშვებს, მიაწოდონ 
შესაბამის უწყებებს რელევანტური და სანდო ინფორმაცია, ზეწოლის და ტრავმის მიყენების გარეშე. საუკეთესო 
გამოცდილება აჩვენებს, რომ ასეთი სახის სივრცეების შექმნა, უნდა მოხდეს იმ ქალაქებში/რეგიონებში, სადაც 
ამის საჭიროება ყველაზე მეტად იკვეთება და ბავშვს არ უნდა უწევდეს კომუნიკაცია სამართალდამცავებთან 
პოლიციის ყველა განყოფილებაში, სადაც არ არის შექმნილი შესაბამისი გარემო.

კვლევამ ასევე ცხადყო, რომ ამ პროცესში ჩართულ ფსიქოლოგებს არ გააჩნიათ შესაბამისი სპეციალიზაცია და 
ცოდნა, რაც სავალდებულოა, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ასევე 
არ არის განსაზღვრული შესაბამისი უწყება, ვინც ამაზე იქნებოდა პასუხისმგებელი. აქედან გამომდინარე, 
აუცილებელია საკანონმდებლო დონეზე განისაზღვროს ფსიქოლოგების სპეციალიზაციაზე პასუხისმგებელი 
უწყება, რომელსაც ასევე დაევალება მათი საქმიანობის ხარისხის კონტროლი.

გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ სამთავრობო გეგმაში აღნიშნული იყო, რომ უნდა დამტკიცებულიყო 
სპეციალიზაციის მარეგულირებელი მთავრობის დადგენილების ახალი პროექტი, ასეთი სახის დადგენილება 
არ შემუშავებულა 20182019 წლების განმავლობაში.

რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 გა ნი საზღ ვ როს კონ კ რე ტუ ლი კრი ტე რი უ მე ბი, რის სა ფუძ ველ ზეც მოხ დე ბა ფსი ქო ლო გის ჩარ თ ვა მოწ მე/ და ზა
რა ლე ბულ არას რულ წ ლოვ ნებ თან მუ შა ო ბის პრო ცეს ში;

 გა ნი საზღ ვ როს გა მო კითხ ვა/ და კითხ ვის პრო ცეს ში ფსი ქო ლო გის  და გა მომ ძი ებ ლე ბის რო ლი და მან და ტი; 

 სა კა ნონ მ დებ ლო დო ზე გა ნი საზღ ვ როს ფსი ქო ლო გე ბის გა დამ ზა დე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი უწყე ბა;

 გა მო კითხ ვის / და კითხ ვის ეწ. NICHD პრო ტო კო ლით ჩა ტა რე ბას ჰქონ დეს სა ვალ დე ბუ ლო ხა სი ა თი.

 შე იქ მ ნას შე სა ბა მი სი ტრე ნინ გ  მო დუ ლი ფსი ქო ლო გე ბის თ ვის, რომ ლის მი ხედ ვი თაც მოხ დე ბა შემ დ გომ ში მა
თი გა დამ ზა დე ბა;

 გა და იდ გას ნა ბი ჯე ბი, ბავ შ ვ ზე მორ გე ბუ ლი გა რე მოს (ინფრასტრუქტურის) შექ მ ნის კუთხით, გან სა კუთ რე ბით 
დი დი ზო მის ქა ლა ქებ ში და იმ რე გი ო ნებ ში, სა დაც ამის სა ჭი რო ე ბა ყვე ლა ზე მე ტად გა მო იკ ვე თე ბა.

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის

74  ფსიქოლოგთა როლი გამოძიების ეტაპზე დაზარალებული და მოწმე ბავშვების გამოკითხვისას/დაკითხვისას  
https://www.rivg.ge/media/1001537/2020/01/20/4811c6652cd87c83c6ac059fca3697b5.pdf
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შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რის სტა ტუ სის გან საზღ ვ რის ახა ლი მო დე ლიშეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რის სტა ტუ სის გან საზღ ვ რის ახა ლი მო დე ლი

გა ე როს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე  (შშმ) პირ თა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბით სა ქარ თ
ვე ლომ ად გი ლობ რი ვი კა ნონ მ დებ ლო ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან ჰარ მო ნი ზა ცი ის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
აიღო. კონ ვენ ცი ა ში გა წე რი ლი მთე ლი რი გი უფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზე ბა, მათ შო რის შე სა ბა მი სი მიზ ნობ რი ვი სერ
ვი სე ბის გა ჩე ნა შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი შე ფა სე ბის სის ტე მის _ სა მე დი ცი ნო  სო ცი ა ლუ რი 
ექ ს პერ ტი ზის პი რო ბებ ში. ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბის მი ღე ბის წი ნა პი რო ბაა შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რის სტა ტუ სის არ სე ბო ბა, რომ ლის დად გე ნა/ მი ნი ჭე ბა ხდე ბა შე ფა სე ბის სა მე დი ცი
ნო მო დელ ზე დაყ რ დ ნო ბით, სა მე დი ცი ნო ექ ს პერ ტი ზის გზით და სრუ ლად ეფუძ ნე ბა სა მე დი ცი ნო დი აგ ნოზს 
(გამონაკლის წარ მო ად გენს ბავ შ ვ თა ად რე უ ლი გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა 0 – 7 წლამ დე და რე ა ბი ლი ტა ცი ა ა ბი
ლი ტა ცი ის პროგ რა მა 03 წლამ დე ბავ შ ვე ბის თ ვის). ამავ დ რო უ ლად, ხში რია 3 წლამ დე ბავ შ ვე ბის თ ვის შეზღუ
დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რის სტა ტუ სის არ / ვერ მი ნი ჭე ბის შემ თხ ვე ვე ბი, რაც ხში რად ბავშვს არ აძ ლევს 
სა შუ ა ლე ბას ისარ გებ ლოს მუ ნი ცი პა ლუ რი თუ სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის სერ ვი სე ბით. შე ფა სე ბის 
სა მე დი ცი ნო მო დე ლი არ ავ ლენს ინ დი ვი დის ფუნ ქ ცი ურ შე საძ ლებ ლო ბებს, სა ჭი რო ე ბებს, გა რე მო ში არ სე ბულ 
ბა რი ე რებს, რის გა მოც შშმ პი რის სტა ტუს თან და კავ ში რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პა კე ტი (პენსია)  ფიქ სი რე ბუ ლი ა, 
მი სი მიზ ნობ რი ო ბა არ არის გან საზღ ვ რუ ლი და ერ თ ნა ი რია ბავ შ ვის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბის მი უ ხე და ვად.  
მო ცე მუ ლი ეტა პის თ ვის შე მუ შავ და ბავ შ ვის ფუნ ქ ცი ის შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტის სა მუ შაო ვერ სი ა, რო მე ლიც 
შე იქ მ ნა ჯან მ რ თე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის კითხ ვა რის  Model Disability Survey(MDS)ის სა ფუძ ველ ზე, 
თუმ ცა, ბავ შ ვის ფუნ ქ ცი უ რი შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტის შე მუ შა ვე ბის პა რა ლე ლუ რად არ დაწყე ბუ ლა სა მე დი ცი ნო 
მო დე ლი დან სო ცი ა ლურ ზე გა და სას ვ ლე ლად  სა ჭი რო სხვა ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა _ მაგ. სა კა ნონ მ დებ
ლო ცვლი ლე ბე ბი, ახა ლი სერ ვი სე ბის და ნერ გ ვა და ა.შ. ასე ვე გან სა კუთ რე ბულ გან ხილ ვას სა ჭი რო ებს  სტა ტუ სის 
მა ძი ე ბე ლი ბავ შ ვის პი რის პირ შე ფა სე ბის სა კითხი. მო ცე მულ ეტაპ ზე, ბავ შ ვის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე სა ხებ მულ ტი
დის ციპ ლი ნუ რი გუნ დის წევ რე ბი წარ მოდ გე ნას იქ მ ნი ან მშობ ლის მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ
ზე და ის არ ეფუძ ნე ბა ექი მი კო ორ დი ნა ტო რი სა და ფუნ ქ ცი უ რი შე ფა სე ბის სპე ცი ა ლის ტის მი ერ ბავ შ ვის უშუ ა ლო 
შე ფა სე ბას. 

გა ნათ ლე ბაგა ნათ ლე ბა

ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვი დან 10 წლის თავ ზე სა ჯა რო სკო ლე ბის მხო ლოდ 65% აცხა დებს, რომ სას
წავ ლო პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი ყავს სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე (სსსმ) მოს წავ ლე. აღ ნიშ ნუ
ლი მო ნა ცე მე ბი იძ ლე ვა სა ფუძ ველს ვი ვა რა უ დოთ, რომ სკო ლე ბის დიდ ნა წილ ში არ ხდე ბა სსსმ მოს წავ ლე ე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა და /ან სსსმ მოს წავ ლე თა მარ თ ლაც დი დი უმ რავ ლე სო ბაა  გა ნათ ლე ბის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი. 2019 
წლის სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის სა ჯა რო სკო ლე ბის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი შის მი ხედ ვით, ხა რის ხი ა ნი ინ კ ლუ ზი უ რი 
გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას აფერ ხებს სკო ლის ფი ზი კუ რი გა რე მო, რე სურ სე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის სიმ წი რე, 
სპე ცი ა ლის ტე ბის და მა თი კვა ლი ფი კა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა, ში და და გა რე მო ნი ტო რინ გის სის ტე მე ბის შეზღუდ ვე ბი. 
ბო ლო წლებ ში შემ ცირ და მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი გუნ დის წევ რე ბის რა ო დე ნო ბაც _ 2019 წლის მო ნა ცე მე ბის მი
ხედ ვით მულ ტი გუნ დის წევ რე ბის და სსსმ მოს წავ ლე ე ბის  რა ო დე ნო ბის სა შუ ა ლო თა ნა ფარ დო ბა მთე ლი ქვეყ ნის 
მას შ ტა ბით არის 1:177, ზო გი ერთ რე გი ონ ში კი _ 1:300თან (საქართველოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, კულ ტუ
რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტ რო, 2019). ამავ დ რო უ ლად, მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი გუნ დის წევ რებს შო რის ნაკ ლე
ბად არი ან წარ მოდ გე ნი ლი ვიწ რო პრო ფი ლის სპე ცი ა ლის ტე ბი. ზო გა დად, სფე რო ში მო მუ შა ვე სპე ცი ა ლის ტე ბის 
რა ო დე ნო ბა, მრა ვალ ფე როვ ნე ბა  და რე გი ო ნუ ლი და ფარ ვა არაპ რო პორ ცი უ ლია სსსმ და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ
ლო ბის მქო ნე (შშმ) ბავ შ ვე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი სა. ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის სა კითხებ ში სპე ცი ა ლის ტე ბი სა და მას
წავ ლებ ლე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის მიზ ნით შექ მ ნი ლი  პროგ რა მე ბი  თე ო რი უ ლი ტი პი სა ა, პრაქ ტი კუ ლი 
სუ პერ ვი ზი ის გა რე შე და ხში რად არ არის საკ მა რი სი ბა ზი სუ რი კომ პე ტენ ცი ის გა მო მუ შა ვე ბის თ ვის. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ 2018  2019 წლებ ში სპე ცი ა ლუ რი მას წავ ლებ ლე ბის რა ო დე ნო ბა 4ჯერ, ხო ლო მა თი გა დამ ზა დე ბის 
რიცხ ვი 1,5ჯერ გა ი ზარ და, ჯე რაც დი დია იმ სა ჯა რო სკო ლე ბის რა ო დე ნო ბა, სა დაც არ ჰყავთ სპეც მას წავ ლებ ლე
ბი, ან არ მომ ხ და რა მა თი და საგ ნის მას წავ ლებ ლე ბის გა დამ ზა დე ბა. 2019 წლი დან სა ჯა რო სკო ლებ ში მოს წავ ლის 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ასის ტენ ტის პო ზი ცი ის გა ჩე ნას არ მოჰ ყო ლია კად რე ბის გა დამ ზა დე ბა. მი ნის ტ რის 2018 წლის 
21 თე ბერ ვ ლის N16/ნ ბრძა ნე ბის  მი ხედ ვით  გა ნი საზღ ვ რა შე საძ ლო სერ ვი სე ბი სა ჯა რო სკო ლებ ში სსსმ მოს წავ
ლე თა მხარ და სა ჭე რად, თუმ ცა ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბის წე სი არ აძ ლევს სკო ლებს ფი ნან სურ 
შე საძ ლებ ლო ბას, მი ა წო დონ მოს წავ ლეს ყვე ლა სა ჭი რო სერ ვი სი. სა ჯა რო სკო ლებ ში შე სა ბა მი სი სერ ვი სე ბის და
ნერ გ ვას აფერ ხებს ხის ტი ბი უ როკ რა ტი უ ლი პრო ცე დუ რე ბი და შე სა ბა მი სი კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბა. 

2017 წლი დან გა ი ზარ და იმ სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პრო ფე სი ულ სტუ დენ ტ თა რა ო
დე ნო ბა, რომ ლებ საც შე უ ჩერ დათ პრო ფე სი უ ლი სტუ დენ ტის სტა ტუ სი. 2017 წელს აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი იყო 
 9%, 2018 წელს – 22%; 2019ში კი ის 29%ს აღ წევს. 2019 წელს 2018 წელ თან შე და რე ბით 34%ით შემ ცი რე ბუ ლია 
პრო ფე სი უ ლი სას წავ ლებ ლის კურ ს დამ თავ რე ბულ თა რიცხ ვი. 20182019 წლებ ში 27 სსსმ და შშმ პირს არ / ვერ გა
ე წია პრო ფე სი ულ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ზე ჩა რიცხ ვის რე კო მენ და ცია პრო ფე სი ულ სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში შექ მ ნი ლი პრო ფე სი უ ლი ტეს ტი რე ბის კო მი სი ის მი ერ, 50%ზე მეტ შემ თხ ვე ვა ში უარის თქმის 
მი ზე ზი პროგ რა მა ზე და წე სე ბუ ლი სსსმ პი რე ბის თ ვის გან საზღ ვ რუ ლი ად გი ლე ბის რა ო დე ნო ბის ლი მი ტი იყო.

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე  ბავ შ ვე ბის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბაშეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე  ბავ შ ვე ბის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა
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სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბი სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბი 

ბო ლო წლებ ში ,,სოციალური რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მის“ და ფი ნან სე ბის 
და დე ბი თი დი ნა მი კის მი უ ხე და ვად, კვლე ვაც პრობ ლე მად რჩე ბა სხვა დას ხ ვა პროგ რა მის მომ ლო დი ნე თა სი ე ბი, 
რე გი ო ნა ლუ რი და ფარ ვა, მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სის ხა რის ხი, ად გი ლობ რი ვი და ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბის არა მიზ ნობ რი ვი გა და ფარ ვა რი გი სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბის ფარ გ ლებ ში. 
მი უ ხე და ვად სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდი სა, სა მი ნის ტ რო არ აწარ მო ებს შშმ 
ბავ შ ვე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვას და არ აქვს შე მუ შა ვე ბუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა, თუ რო გორ უპა სუ ხებს ამ სა ჭი
რო ე ბებს, რა ტი პის სერ ვი სე ბი უნ და გან ვი თარ დეს ქვე ყა ნა ში და რა ტემ პე ბით, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ იქ მ ნე ბა  
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა ბა ზე ბი და არ ხდე ბა მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის გან საზღ ვ რა. სამ წუ ხა როდ, 
აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს მი ერ რე გის ტ რი
რე ბუ ლი ად რე უ ლი გან ვი თა რე ბის სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი არ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბენ სა ქარ თ ვე
ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან  დევ ნილ თა, შრო მის ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის
ტ როს მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სტან დარ ტე ბით და სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
ად რე უ ლი გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ით. შე სა ბა მი სად, ვერ ხერ ხ დე ბა სერ ვი სის მი წო დე ბის ერ თი ა ნი სტან დარ ტის 
და ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფა. დღის ცენ ტ რე ბი, რომ ლე ბიც ვერ აკ მა ყო ფი ლებს სა მი ნის ტ როს მი ერ გან საზღ ვ რუ
ლი რე გის ტ რა ცი ი სა და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის მი ნი მა ლურ სტან დარ ტებს, იოლად რე გის ტ რირ დე ბა სერ ვი სის მიმ წო
დებ ლე ბად მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში, რად გან აღ ნიშ ნულ პროგ რა მებს არ აქვთ სერ ვი სის მიმ წო
დებ ლად რე გის ტ რა ცი ის სპე ცი ფი კუ რი მოთხოვ ნე ბი და მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მე ბი. შე დე გად, მომ სა ხუ რე ბის 
უნი ფი ცი რე ბუ ლი სტან დარ ტი სა და მო ნი ტო რინ გის ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მის გა რე შე ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ის დღის 
ცენ ტ რე ბი, რომ ლე ბიც  ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ ფი ნან ს დე ბა, ასე ვე, რიგ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ
ში ხდე ბა სა ხელ მ წი ფოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბა, რაც ბუ ნებ რი ვი ა, 
მი სა სალ მე ბე ლია თუ თა ნა და ფი ნან სე ბის პრინ ცი პე ბი და პი რო ბე ბი არ ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ სტან დარ ტებ სა და პრინ ცი პებს. 

რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 შე მუ შავ დეს ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის და გეგ მ ვის, გან ხორ ცი ე ლე ბი სა და შე ფა სე ბა/ მო ნი ტო რინ გის გეგ მა მკა
ფი ოდ გან საზღ ვ რუ ლი ინ დი კა ტო რე ბით;

 ხე ლი შე ეწყოს პრო ფე სი უ ლი, სა ბა კა ლავ რო თუ სა მა გის ტ რო პროგ რა მე ბის გან ვი თა რე ბას ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ
ლე ბის თ ვის სა ჭი რო სპე ცი ა ლის ტ თა (მაგ. სურ დო პე და გო გე ბი, ჟეს ტუ რი ენის თარ ჯიმ ნე ბი, ენი სა და მეტყ ვე
ლე ბის თე რა პევ  ტე ბი, ორი ენ ტა ცი ა მო ბი ლო ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი, ოკუ პა ცი უ რი თე რა პევ ტე ბი, ფსი ქო ლო გე ბი, 
მოს წავ ლის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ასის ტენ ტე ბი) რა ო დე ნო ბის ზრდის და მა თი კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის მიზ
ნით. მაგ. უზ რუნ ველ ყოს რე გი ო ნულ სას წავ ლებ ლებ ში ახა ლი პროგ რა მე ბის და ნერ გ ვა, სწავ ლის სუბ სი დი რე
ბა და ა.შ.; 

 გა ი ზარ დოს სკო ლებ ში ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის მიზ ნობ რი ვი და ფი ნან სე ბა, სას წავ ლო პრო ცეს ში მოს წავ
ლე თა სა ჭი რო ე ბე ბის სრუ ლად დაკ მა ყო ფი ლე ბის მიზ ნით; 

 და ნერ გოს პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცი ის სის ტე მა, რა თა სსსმ აპ ლი კან ტებ მა გა ა კე თონ უფ რო ინ ფორ მი რე ბუ ლი 
არ ჩე ვა ნი;

 გა და ხე დოს და შეც ვა ლოს მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბა N152/ნ (27.09.2013) „პროფესიული ტეს ტი რე ბის ჩა ტა რე ბის დე
ბუ ლე ბის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“, რო მე ლიც აწე სებს 10%იან კვო ტას სსსმ პი რე ბის თ ვის. 

 ბავ შ ვის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე სა ხებ სრულ ყო ფი ლი მო ნა ცე მე ბის მი ღე ბის მიზ ნით შე მუ შავ დეს ბავ შ ვ თა ფუნ ქ
ცი უ რი შე ფა სე ბის ოპ ტი მა ლუ რი მო დე ლი; 

 ბავ შ ვ თა ფუნ ქ ცი უ რი შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი გა ეც ნოს 
(მიღწევები/გამოწვევები/პრაქტიკა) სა ზო გა დო ე ბას და შე ი მუ შა ოს სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის სტრა ტე გი ა;

 შე მუ შავ დეს ად რე უ ლი იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და მი მარ თ ვი ა ნო ბის სტრა ტე გი ა, თან დარ თუ ლი სა მოქ მე დო გეგ
მით;

 და იხ ვე წოს ცენ ტ რა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ და ფი ნან სე ბულ სერ ვი სის მიმ წო დე ბელ 
ორ გა ნი ზა ცი ა თა მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მი.

 შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბი სა და მა თი ოჯა ხე ბის მხარ და ჭე რა ზე და ხარ ჯუ ლი სა ხელ მ წი
ფო ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მიზ ნობ რი ვი და ეფექ ტუ რი მარ თ ვის მიზ ნით მოხ დეს პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბის დე
ლე გი რე ბა ად გი ლობ რივ და ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის;

 შე იქ მ ნას შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვ თა ერ თი ა ნი ბა ზა და და იშ ვას ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა  ბავ შ ვე ბის ინ ტე რე სე ბის  დაც ვი თა და გათ ვა ლის წი ნე ბით; 

 შე მუ შავ დეს სერ ვი სის მი წო დე ბის სა ყო ველ თაო სტან დარ ტი, რომ ლის დაკ მა ყო ფი ლე ბა სა ვალ დე ბუ ლო იქ ნე ბა 
რო გორც ცენ ტ რა ლუ რი, ისე ად   გი  ლობ   რი  ვი ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის მი  ერ და  ფი  ნან   სე  ბუ  ლი სერ   ვი  სის მიმ   წო  დებ   ლე 
ბის მხრი  დან; 

 ად   გი  ლობ   რივ   მა ხე  ლი  სუფ   ლე  ბამ მხა  რი და  უ  ჭი  როს სერ   ვი  სის მიმ   წო  დებ   ლებს, რა  თა მათ და  აკ   მა  ყო  ფი  ლონ სერ  
ვი  სის მი  წო  დე  ბის სტან   დარ   ტუ  ლი მოთხოვ   ნე  ბი; 

 ად   გი  ლობ   რივ   მა ხე  ლი  სუფ   ლე  ბამ შე  ი  მუ  შა  ოს და და  ი  ნერ   გოს სერ   ვი  სის მი  წო  დე  ბის მო  ნი  ტო  რინ   გის მე  ქა  ნიზ   მი. 

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის



1. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა 
ასოციაცია 

2. საქართველოს ესოეს ბავშვთა სოფელი

3. გადავარჩინოთ ბავშვები საქართველოს 
ოფისი

4. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის

5. World Vision საქართველო 

6. ააიპ მაკ

7. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი

8. საქართველოს ბავშვები 

9. პარტნიორობა ბავშვებისათვის 

10. პირველი ნაბიჯი საქართველო

11.  საქართველოს საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის ფონდი

12. ასოციაცია ანიკა

13. გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში 

14. თანადგომა  საინფორმაციო სამედიცინო 
ფსიქოლოგიური ცენტრი

15. საერთაშორისო ასოციაცია “კივიტას 
გეორგიკა”

16. ლეიკოზიით დაავადებულ ბავშვთა 
დახმარების საერთაშორისო ასოციაცია

17. საქართველოს კარიტასი

18. სტუდია ეიდისი

19. ასოციაცია უფლება ჯანმრთელობაზე

20. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი

21. ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული 
ქსელი

22. მცირე საოჯახო სახლების ასოციაცია

23. ჩვენი სახლი საქართველო

24. წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური 
და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი 

25. ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების 
რეაბილიტაციისათვის 

26. საზოგადოება ბილიკი

27. არაძალადობრივი კომუნიკაციის 
ინსტიტუტი 

28. კავშირი “იმედი პლიუსი“

29. ასოციაცია ბავშვი და ოჯახი

30. სმენისა   და   მტყველების დარღვევის    
მქონე     ბავშვთა     დახმარების    
ასოციაცია (მშობელთა კავშირი)

31. კეთილდღეობისა და განვითარების 
ცენტრი

32. კავშირი “ორიონი”

33. ინიციატივა სოციალური 
ცვლილებებისათვის

34. რუსთავის საერთაშორისო სკაუტური 
ცენტრი

35. დივაინ ჩაილდ ფაუნდეიშენ ოფ ჯორჯია

36. პარტნიორობა სოციალური 
კეთილდღეობისათვისპსკ

37. ბავშვთა კეთილდღეობის ლიგა

38. ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება 

39. ლეიკოზით დაავადებულ ბავშვთა 
დახმარების საერთაშორისო 
საქველმოქმედო ფონდი

40. ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული 
ქსელის მცხეთამთიანეთის კომიტეტი

41. თანაბარი შესაძლებლობების პოლიტიკის 
და ადვოკატირების ინსტიტუტი

42. ახალგაზრდული აზროვნება

43. ბავშვი და გარემო

44. ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ 
შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია

45. მშობელთა საინფორმაციო ცენტრი 

46. მშობლების თანადგომა 

47. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების 
ცენტრი (CSDC)

48. საფარი

49. ყვარლის ახალგაზრდული ასოციაცია

კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვისკოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის
წევრი ორგანიზაციებიწევრი ორგანიზაციები



კოალიცია

ბავშვებისა და

ახალგაზრდებისთვის

ბავშვთა უფლებები საქართველოშიბავშვთა უფლებები საქართველოში

საანგარიშო ბარათი 2019საანგარიშო ბარათი 2019



saqarTveloSi 
bavSvebis mimarT Zaladobis 

erovnuli kvleva

2007-2008



ganmaxorcielebeli arasamTavrobo organizacia: 
saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis fondi

kvleviTi kompania: `bi-si-ji~

statistikosi (SerCeva):  mamuka nadareiSvili

`iunisefis~ konsultanti: profesori margaret a. linCi, MD

bavSvTa Seuracxyofisa da 
ugulebelyofis prevenciis 
saerTaSoriso sazogadoebis konsultantebi: 
desmond raniani, Dr PH, adam zolotori, MD, MPH

1977 wels daarsebuli bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso 
sazogadoeba (ISPCAN) erTaderTi mravaldargobirivi saerTaSoriso organizaciaa, romelic 
aerTianebs profesionalebs msoflio masStabiT bavSvTa Seuracxyofis, ugulebelyofisa da 
eqspluataciis prevenciisa da mkurnalobis mizniT erToblivad samuSaod. sazogadoebis daniSnulebaa, 
`mxari dauWiros konkretul pirebsa da organizaciebs, romlebic muSaoben msoflio masStabiT 
bavSvebis dasacavad Seuracxyofisa da ugulebelyofisagan~. 

kvleviTi jgufis wevrTa funqciebi da movaleobebi miTiTebulia #1 danarTSi.

angariSi momzadebulia Semdegi pirebis mier:
margaret a. linCi
lia saraliZe
nino goguaZe
adam zolotori

kvleviTi jgufi



saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zaladobis erovnuli kvleva        3

winasityvaoba

gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri mdivnis angariSma msoflioSi bavSve-
bis mimarT Zaladobis kvlevis Sesaxeb mTeli msoflios yuradReba miiqcia. angariSSi 
yuradReba bavSvebis mimarT yvela saxis Zaladobis maRal maCvenebelze gamaxvilda. es an-
gariSi mouwodebda TiToeul qveyanas, ganexorcielebina Semdgomi kvleva da gaeanalize-
bina bavSvebis mimarT Zaladobis masStabi. aRniSnuli rekomendaciebis Sedegs warmoad-
gens saqarTveloSi bavSvTa mimarT Zaladobis kvleva, romelic gaero-s bavSvTa fondis 
(`iunisefi~) davalebiT Catarda adgilobriv arasamTavrobo da samTavrobo seqtorebTan, 
aseve bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso sazogadoebas-
Tan (ISPCAN) TanamSromlobiT.

`bavSvTa mimarT Zaladobis erovnuli kvleva~ aRwers saqarTvelos farglebSi bavSvTa mi-
marT Zaladobis dones da bavSvTa ugulebelyofis masStabs ojaxebSi, skolebsa da mSo-
belTa mzrunvelobas moklebul bavSvTa dawesebulebebSi, aseve iZulebiT gadaadgile-
bul pirTa koleqtiur centrebSi. kvleva asaxavs im qarTveli bavSvebis gamocdilebas, 
romelTac Zaladobis pirobebSi uwevT cxovreba, da iZleva miTiTebebs rogorc Zalado-
bis prevenciasTan, ise misi Sedegebisagan bavSvTa dacvasTan dakavSirebiT.

kvlevam gamoavlina, rom saqarTveloSi bavSvTa mimarT Zaladoba iseve xSirad gvxvdeba, 
rogorc evropasa da sxva qveynebSi, sadac kvlevis msgavsi instrumenti gamoiyenes. 2007 
wels saqarTveloSi biWebisa da gogonebis daaxloebiT 80% ganicdida sxvadasxva formis 
fizikur (79.8%) Tu fsiqologiur (82.3%) Zaladobas. marTalia, fizikuri dasjis yvelaze 
xSirad xsenebuli SemTxvevebi SeiZleba ar CaiTvalos sastikad (sajdomze xelis darty-
ma, Tmis moqaCva da yurebis aweva), magram arsebobs ufro mZime Zaladobis SemTxvevebic. 
fsiqologiuri dasjis yvelaze gavrcelebuli formaa yvirili, damcinavi saxelebis 
daZaxeba da bavSvis lanZRva. kvlevis procesSi disciplinis damyarebis mimarT pozitiuri 
midgomis SemTxvevebic dafiqsirda, rac ganviTarebas da gamyarebas saWiroebs.

qarTul da inglisur enaze gamoqveynebuli globaluri da erovnuli kvlevebi myar safuZ-
vels amzadebs iseTi politikis SemuSavebisTvis, romelic mimarTuli iqneba Zaladobisa-
gan bavSvTa dacvisken da bavSvTa mimarT Zaladobis yvela formis prevenciisken, sazoga-
doebis cnobierebis amaRlebisa da bavSvebTan momuSave profesionalebis treningisaken, 
raTa maT SeeZloT saTanado reagireba Zaladobis SemTxvevebze. orive kvleva saxelmZ-
Rvanelo instrumenti iqneba saxelmwifosTvis da sxvadasxva dawesebulebisTvis bavSvis 
uflebaTa konvenciis ganxorcielebaSi.

`iunisefis~ warmomadgenloba saqarTveloSi did madlobas uxdis bavSvebsa da maT 
mSoblebs, aseve mraval organizacias, romlebic am kvlevaSi monawileobdnen, kerZod, 
ganaTlebisa da mecnierebis saministros, ltolvilTa da gansaxlebis saministros, bavS-
vTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso sazogadoebas, sazoga-
doebrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis fonds da kvleviT kompania `bi-si-ji~-s. 
madlierebas gamovxatavT im TavdadebisaTvis, rac rogorc adgilobrivma, ise saerTaSor-
iso eqspertebma gamoiCines. gansakuTrebul madlobas movaxsenebT margaret a. linCs, lia 
saraliZes, adam zolotors, desmond raniansa da qristofer gitinss.

jovana barberisi,
`iunisefis~ warmomadgeneli saqarTveloSi
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kvlevaSi gamoyenebuli akronimebi

CAN bavSvis Seuracxyofa da ugulebelyofa

CAP qveynis samoqmedo gegma

CEE centraluri da aRmosavleTi evropa

CIS damoukidebel saxelmwifoTa Tanamegobroba

CRC bavSvis uflebaTa konvencia

BCG `biznes konsalting jgufi~ (kvleviTi organizacia) (`bi-si-ji~)

HBSC `jansaRi qceva skolis asakis bavSvebSi~ (janmrTelobis msoflio 
organizacia)

IDP iZulebiT gadaadgilebuli piri

ICAST bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso 
sazogadoebis bavSvis ugulebelyofisa da skriningis instrumentebi

ICAST P bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso 
sazogadoebis bavSvis ugulebelyofisa da skriningis instrumenti – 
mSobeli

ICAST C H bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso 
sazogadoebis bavSvis ugulebelyofisa da skriningis instrumenti – 
bavSvi: ojaxi

ICAST C I bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso 
sazogadoebis bavSvis ugulebelyofisa da skriningis instrumenti – 
bavSvi: dawesebuleba (skola, samuSao adgili da a.S.)

ISPCAN bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso 
sazogadoeba

MICS mravalindikatoruli klasteruli kvleva

MoES ganaTlebisa da mecnierebis saministro

MONEE aRmosavleT evropis monitoringi (proeqtis oficialuri saxelia 
`sazogadoebrivi politika da socialuri pirobebi: monitoringi 
da gardamavali periodi centralur da aRmosavleT evropaSi, aseve 
damoukidebel saxelmwifoTa TanamegobrobaSi~)

NGO arasamTavrobo organizacia

PHMDF(G) sazogadoebrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis fondi 
(saqarTveloSi) 

SPSS statistikuri paketi socialuri mecnierebebisaTvis

UNICEF `iunisefi~, gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa fondi

WHO janmrTelobis msoflio organizacia
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mokle mimoxilva

Sesavali

2007 wels, `iunisefis~ SekveTiTa da samTavrobo da arasamTavrobo seqtorebTan Tanam-
SromlobiT, Catarda saqarTveloSi bavSvTa mimarT Zaladobis erovnuli kvleva. kvlevis 
ZiriTadi mizani iyo im Zaladobis xasiaTisa da masStabis gageba, romelsac saqarTvelo-
Si bavSvebi ganicdian. 2006 wels gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri mdi-
vnis angariSma msoflioSi bavSvebis mimarT Zaladobis kvlevis Sesaxeb mTeli msoflios 
yuradReba miiqcia. es angariSi mouwodebda TiToeul qveyanas, ganexorcielebina Semdgo-
mi kvleva, gaeanalizebina bavSvebis mimarT Zaladobis masStabi da gamoeyenebina kvlevis 
Sedegebi qveynis masStabiT bavSvTa mimarT Zaladobis yvela formis prevenciisa da masze 
reagirebis xelSewyobis gegmebis SemuSavebisaTvis. Sesabamisad, bavSvTa mimarT Zaladobis 
erovnuli kvleva am procesSi pirvel mniSvnelovan nabijad SeiZleba CaiTvalos. 

erovnuli kvleva saqarTveloSi or fazad warimarTa. pirveli faza 2007 wlis seqtembersa 
da dekemberSi ganxorcielda da ojaxebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi bavSvTa 
mimarT Zaladobaze iyo mimarTuli. meore fazis ganmavlobaSi _ 2008 wlis dekembridan 
martis dasawyisamde _ Seswavlili iqna bavSvTa mimarT skolebSi Zaladobis sakiTxi. 

kvlevis miznebi

kvlevis orive fazis ganmavlobaSi miznad iyo dasaxuli, dadgeniliyo saqarTveloSi:

bavSvebis (dabadebidan 18 wlamde) mimarT Zaladobis masStabi (bavSvTa Seuracxy-•	
ofisa da ugulebelyofis CaTvliT);

Zaladobis saxeebi; •	

ZaladobasTan dakavSirebuli faqtorebi;•	

bavSvTa mimarT Zaladobis, uxeSad mopyrobisa da ugulebelyofis prevenciisaTvis •	
saWiro reagirebis saxe da masStabi.

kvlevis mizani iyo Zaladobis prevenciis erovnuli politikis SemuSavebisTvis saWiro 
monacemTa uzrunvelyofa. pirveli fazis Sedegebi saWiro iyo, agreTve, bavSvTa Seuracx-
yofisa da ugulebelyofis problemis aRiarebisa da marTvis momsaxurebis dagegmvisa-
Tvis informaciis uzrunvelsayofad. meore faza miznad isaxavda informaciis miwodebas 
ganaTlebisa da mecnierebis saministrosaTvis, romelmac, `iunisefis~ mxardaWeriT, ukve 
daiwyo muSaoba `usafrTxo skolis~ iniciativaze.

miznobrivi jgufebi

pirveli faza

1650 bavSvi dabadebidan 10 wlis CaTvliT (me-11 dabadebis dRemde): zogadi mosax-•	
leobidan SerCeuli 1100 bavSvi da iZulebiT gadaadgilebul pirTa msxvili koleq-
tiuri centrebidan SerCeuli 550 bavSvi.

ojaxSi mcxovrebi 1050 11-17 wlis (me-18 dabadebis dRemde) bavSvi: 700 bavSvi zogadi •	
mosaxleobidan da 350 bavSvi _ koleqtiuri centrebidan. 

socialuri mzrunvelobis dawesebulebebSi mcxovrebi 301 11-17 wlis bavSvi.•	
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meore faza 

11-17 wlis 1300 bavSvi 93 skolidan.  •	

SerCevis meTodologia erovnuli masStabiT miznobrivi jgufebis warmomadgenlobiTi 
nimuSebis uzrunvelsayofad iyo Sedgenili. 11 wlamde bavSvebis SemTxvevaSi interviu 
CamoerTva bavSvis ZiriTad mzrunvels (Cveulebriv, dedas), xolo 11 wlisa da ufrosi asa-
kis bavSvebis SemTxvevaSi interviu uSualod bavSvebTan Catarda. 

kvlevis instrumentebi

kvlevis orive fazis ganmavlobaSi gamoyenebuli ZiriTadi instrumenti bavSvTa Seu-
racxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso sazogadoebis bavSvis mimarT 
Zaladobis skriningis instrumentebi (ICAST) iyo. es aris saerTaSoriso doneze moqmedi 
instrumentebi, romlebic gaero-s kvlevis moTxovnis (Seqmniliyo saerTo instrumente-
bis nakrebi mravalerovnul, kulturul da lingvistur konteqstSi bavSvebis mimarT Zal-
adobis Sesafaseblad) safuZvelze Seiqmna.

zemoT aRniSnuli instrumentebi iyenebs struqturirebul interviuebs. isini yuradRebas 
amaxvilebs bavSvebis mier gancdil qmedebebze, romlebic mecnierebis mier identificire-
bulia rogorc Cveulebrivi an seriozuli qmedebebi. Tumca am instrumentebSi Zalado-
bis ganmarteba ar Sedis, maTSi Semavali bevri (Tu ara yvela) qmedeba SeiZleba aRiweros 
rogorc bavSvisaTvis stresis momgvreli an damTrgunveli.

kiTxvari mSoblebisaTvis (ICAST P) uzrunvelyofda rogorc respondentis, ise nebismieri 
sxva mzrunvelis mier konkretuli bavSvis mimarT fsiqologiuri da fizikuri sasjelis 
gamoyenebis Sesaxeb informacias, aseve iZleoda maT xedvas am bavSvis mier gancdil Seu-
racxyofasa da ugulebelyofaze. garda amisa, mSoblebs usvamdnen kiTxvebs disciplinis 
misaRwevad dadebiTi meTodebis gamoyenebis da warmatebul meTodebTan dakavSirebiT 
maTi ideebis Sesaxeb.  

11 welze ufrosi da ojaxSi mcxovrebi bavSvebisaTvis Sedgenili kiTxvarebiT (ICAST CH) 
bavSvebs sTxovdnen, esaubraT ojaxSi an axlo samezobloSi maTTvis Zaladobis safrTxis 
arsebobis an uSualod maT mier gancdili fizikuri, fsiqologiuri Tu sqesobrivi Zal-
adobis an ugulebelyofis Sesaxeb. maT aseve sTxovdnen, daesaxelebinaT, vin iyo moZalade 
_ ufrosi Tu sxva bavSvi. damatebiTi Ria kiTxvebi saSualebas aZlevda bavSvebs, gamoex-
ataT TavianTi Sexedulebebi bavSvTa mimarT Zaladobisa da am Zaladobis prevenciis Ses-
axeb.

socialuri zrunvis dawesebulebebSi mcxovreb bavSvebs (ICAST CI) ekiTxebodnen dawe-
sebulebis farglebSi ufrosis an sxva bavSvis mxridan maTze mimarTuli fizikuri Tu 
fsiqologiuri Zaladobis Sesaxeb. bavSvebs aseve sTxovdnen, aReweraT dawesebulebaSi 
cxovrebisas maTi ugulebelyofis SemTxvevebi. 

skolebis kvlevisas iseTive instrumenti iqna gamoyenebuli, rogoric socialuri zrun-
vis dawesebulebebSi mcxovreb bavSvebTan. imisaTvis, rom ganaTlebisa da mecnierebis 
saministros `usafrTxo skolebis~ iniciativisTvis meti informacia uzrunvelyofili-
yo, damatebuli iqna ori gverdi saskolo klimatis, sxvadasxva damokidebulebis, aseve 
bulingisa da Zaladobis adgilisa da drois Sesaxeb kiTxvebiT. es miznad isaxavda skolis 
Zaladobis ara marto iseTi praqtikuli aspeqtebis Sefasebas, rogoric aris bulingis 
Cveulebrivi dro da adgilebi, aramed skolis mimarT bavSvebis zogadi damokidebulebis 
asaxvasac. gamoyenebuli SekiTxvebi emyareboda janmrTelobis msoflio organizaciis kv-
levas – `saskolo asakis bavSvebis qcevis Seswavla~, romelic saerTaSoriso doneze mo-
qmed kidev erT instruments warmoadgens. 
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yvela miznobrivi jgufisTvis Segrovda ZiriTadi demografiuli monacemebi, rogoricaa 
asaki, sqesi da adgilmdebareoba.

Sedegebi

Sedegebi bavSvebis mimarT Zaladobis gaero-s kvlevis safuZvelze gamovlenili maRali 
maCveneblis kuTxiT unda iqnes ganxiluli. indikatorebi miuTiTebs, rom Zaladobis done 
saqarTvelos farglebSi utoldeba evropasa da im sxva qveynebSi arsebul doneebs, sadac 
ICAST-is kvlevis instrumentebis pilotireba ganxorcielda.  

mzrunvelebisagan miRebuli informacia (sul 1650  angariSi) 

respondentebi (ZiriTadad, dedebi) informacias gvawvdidnen rogorc sakuTari, aseve 
konkretul bavSvTan (0-dan 10 wlamde) regularul kontaqtSi myofi sxva mzrunvelis 
saxeliT. bavSvebTan urTierTobaSi CarTulia mTeli rigi sxva mzrunvelebisa, ZiriTadad, 
mamebi, bebiebi da babuebi.

angariSebi aCvenebs, rom TiTqmis yvela mSobeli (90.8%) iyenebs TavianTi Svilebis qcevis 
marTvis garkveul dadebiT meTodebs. Tumca disciplinis damyarebisTvis isini mTel rig 
fsiqologiur da fizikur sasjelebsac mimarTaven. mTlianobaSi, mSoblebis aRiarebiT, 
kvlevis wina wlis ganmavlobaSi isini bavSvebis 79.8%-s fizikurad sjidnen da 82.3%-is mi-
marT fsiqologiur dasjas mimarTavdnen. raime mniSvnelovani statistikuri gansxvaveba 
biWebisa da gogonebis mimarT mopyrobas Soris ar gamokveTila.
 
aseve ar gamokveTila raime mniSvnelovani gansxvaveba mSobelTa or jgufs Soris (zoga-
di mosaxleoba da iZulebiT gadaadgilebuli pirebi) fizikuri da fsiqologiuri dasjis 
gamoyenebaSi. iZulebiT gadaadgilebuli pirebis CarTva imis gamo moxda, rom rTulma 
sacxovrebelma pirobebma gazarda bavSvTa daucveloba. amas, rogorc Cans, disciplinis 
mimarT mSoblebis midgomaze gavlena ar hqonia.

soflad mcxovrebma mSoblebma, qalaqSi macxovreblebTan SedarebiT, fizikuri da 
fsiqologiuri dasjis ufro maRali sixSire daafiqsires. 

fizikuri da fsiqologiuri dasja adreuli asakidan dafiqsirda. erTi wlis da ufro dab-
ali asakis bavSvebis 19 procenti fizikurad isjeboda. es procenti oTxidan Svid wlamde 
asakis bavSvebSi 90-mde izrdeba. fsiqologiuri dasjac igive procentulobiT dafiqsir-
da. 

fizikuri dasjis yvelaze gavrcelebuli meTodi iyo sajdomze xelis dartyma (51.7%), 
SenjRreva (46.1%), Tmaze moqaCva (43.7%) da yuris aweva (43.8%). fsiqologiuri dasjis yve-
laze gavrcelebul formas warmoadgenda yvirili (75.1%), bavSvisTvis damcinavi saxeleb-
is daZaxeba (31.2%) da bavSvis lanZRva (29.8%) an bavSvis daSineba mitovebiT (27.4%).  
  
marTalia, zogierTma adamianma zemoT CamoTvlili magaliTebi rbil an saSualod mkacr 
sasjelad SeiZleba CaTvalos, umetesi maTgani, Tu yvela ara, miCneuli unda iqnes sastik 
da damamcirebel mopyrobad - iseT mopyrobad, romlis aRmofxvrasac bavSvis uflebaTa 
konvencia cdilobs. gansakuTrebuli SeSfoTebis sagania is faqti, rom respondentTa mex-
uTedi (21.5%) bavSvis sistematur vnebas (bavSvis cema) aRiarebda. rva respondentma bavS-
vis moxrCobis an mogudvis, xolo eqvsma bavSvis dawvis mcdeloba aRiara. aseTi qmedebebi, 
gansakuTrebiT maTi ganmeoreba, samarTlebrivad unda ganisazRvros rogorc bavSvis mi-
marT Zaladoba. Tumca Tu ar damkvidrda mTel mosaxleobaSi amgvari Zaladobis SemTx-
vevebis gamoZiebis, mimarTvisa da Sefasebis meqanizmi, isini daudgeneli da daufiqsire-
beli darCeba.
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respondentebi Tvlidnen, rom bavSvTa 20.8% ugulebelyofas ganicdida (daukmayofile-
beli hqonda erTi an meti ZiriTadi moTxovnileba). marTalia, es monacemi moicavda 5.2%-s 
im bavSvebisa, visac iseTi ubeduri SemTxveva SeemTxva, romlis Tavidan acileba SesaZle-
beli iyo, magram, ZiriTadad, ugulebelyofa ar iyo mSoblebis uyuradRebobis Sedegi. 
ar gamovlenila raime statistikurad mniSvnelovani gansxvaveba zogad mosaxleobasa da 
iZulebiT gadaadgilebul mSobelTa pasuxebs Soris. soflad mcxovrebi bavSvebis ugule-
belyofis Sesaxeb angariSebis maCveneblebi mniSvnelovnad ufro maRali iyo.     

sqesobrivi Zaladobis msxverpli bavSvTa mxolod 0.3% iyo, Tumca igrZnoboda, rom moce-
muli kiTxvari sqesobrivi Zaladobis zust suraTs ar iZleoda.  

bavSvTa pasuxebi ojaxSi Zaladobis Sesaxeb (sul 1050 Canaweri)

bavSvTa umetesi nawili orive mSobelsa da da-ZmasTan erTad cxovrobda. uSualod saku-
Tari gamocdilebis garda, bavSvebs maT ojaxsa Tu axlo samezoblos farglebSi Zalado-
bis SemTxvevebis Sesaxebac ekiTxebodnen. aseTi SemTxvevebi bavSvebis 28.6%-ma daafiqsira. 
raime mniSvnelovani gansxvaveba zogadi mosaxleobis bavSvebsa da iZulebiT gadaadgile-
bul bavSvebs Soris ar gamokveTila. Tumca gasuli wlis Sesaxeb miRebuli pasuxebis mixed-
viT yvelaze gavrcelebuli fsiqologiuri Zaladoba mSoblebis mxridan erTmaneTisTvis 
SiSismomgvreli yvirili iyo (15.5%), bavSvTa mxolod 2.3%-ma daafiqsira ufrosebs Soris 
ojaxSi fizikuri Zaladoba. amrigad, am kuTxiT mSobelTa umravlesoba bavSvebs dadebiT 
magaliTs aZlevs.

respondenti bavSvebis 54%-ma aRiara, rom ojaxSi uSualo fizikuri Zaladoba ganicada, 
xolo 59.1%-ma fsiqologiur Zaladobaze miuTiTa. gasuli wlis ganmavlobaSi raime gan-
sakuTrebuli gansxvaveba zogadi mosaxleobis bavSvebsa da iZulebiT gadaadgilebul 
bavSvebs Soris ar gamokveTila, magram rodesac ufro adrindel periodze iyo laparaki, 
iZulebiT gadaadgilebulma bavSvebma daafiqsires fizikuri da fsiqologiuri Zaladobis 
ufro maRali maCveneblebi, romlebSic fizikurma Zaladobam seriozul dones miaRwia.

biWebma mniSvnelovnad meti fsiqologiuri Zaladoba aRniSnes, vidre gogonebma, xolo 
fizikuri Zaladoba asakis matebasTan erTad mcirdeboda. soflad mcxovrebi mSoblebis 
mier dafiqsirebuli fizikuri da fsiqologiuri Zaladobis maRali maCveneblebi soflad 
mcxovrebi bavSvebis pasuxebma ar daadastura. 

mzrunvelTa pasuxebidan ikveTeboda xSiri yuris aweva, Tmis moqaCva da xeliT galawun-
eba. fsiqologiuri Zaladobis yvelaze gavrcelebuli magaliTi bavSvisTvis yvirili, misi 
damcireba da daTrgunva iyo.

rogorc fizikuri, aseve fsiqologiuri Zaladobis SemTxvevebSi ufrosebi ufro iyvnen 
moZaladeni, Tumca bavSvebis mier ganxorcielebuli Zaladobis Sesaxebac imdeni Canaweri 
aRmoCnda, rom SeSfoTeba warmoSva ojaxSi TanatolTa mimarT ZaladobasTan dakavSire-
biT. garda amisa, bavSvTa 17.9%-ma gasul wels sxva bavSvis mxridan bulingi daafiqsira.  

bavSvTa TiTqmis meoTxeds miaCnda, rom gasul wels maTi erTze meti ZiriTadi moTx-
ovnileba iyo ugulebelyofili. raime mniSvnelovani gansxvaveba zogad mosaxleobasa da 
iZulebiT gadaadgilebul pirTa Soris ar dafiqsirebula, Tumca aRiniSna ufro meti ug-
ulebelyofa soflad da regionebSi mcxovrebi bavSvebis mimarT. 

sul 95-ma (9%) bavSvma aRiara, rom maT ojaxSi sqesobrivi Zaladobis ramdenime formas 
hqonda adgili. es maCvenebeli evropis kvlevis mier gamovlenili maCveneblis farglebSi 
jdeba. umetesi sqesobrivi Zaladoba bavSvis an axalgazrda piris mier xorcieldeboda, 
zrdasruli adamianebis mier ki sqesobrivi Zaladoba 27 bavSvis mimarT iqna ganxorciele-
buli. iZulebiT gadaadgilebuli pirebis jgufma sqesobrivi Zaladobis ufro naklebi, 
xolo soflad mcxovrebma bavSvebma mniSvnelovnad meti SemTxveva daafiqsires.



10        saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zaladobis erovnuli kvleva

Zaladoba socialuri zrunvis dawesebulebebSi mcxovrebi bavSvebis mimarT (sul 301)

bavSvTa umetesi nawili aRniSnavda, rom gasul wels socialuri zrunvis dawesebulebaSi 
Tavs usafrTxod grZnobda, magram amavdroulad 71.1% fizikur Zaladobas, xolo 61.5% 
fsiqologiur Zaladobas miuTiTebda. raime statistikuri gansxvaveba gogonebsa da bi-
Webs Soris ar iyo, Tumca, rogorc ojaxSi mcxovrebi bavSvebis SemTxvevaSi, fizikuri Zal-
adoba asakTan erTad iklebda. ojaxebSi mcxovrebi bavSvebisagan gansxvavebiT, socialuri 
zrunvis dawesebulebebSi myofi bavSvebi moZaladeebad meore bavSvs asaxelebdnen, Tumca 
zogi ufrosic aSkarad mimarTavda fizikur da fsiqologiur sasjels disciplinis dasam-
yareblad, maT Soris drodadro iseTi meTodebis gamoyenebiT, romelTac bavSvis fiziku-
ri dazianebis gamowveva SeuZliaT. angariSebidan gamovlinda, rom ufrosebi bavSvebs 
damamcirebel saxelebsac eZaxdnen, uyvirodnen da lanZRavdnen. 

bavSvebis mesameds miaCnia, rom maT dawesebulebaSi mosvlis dRidan ugulebelyofdnen. 
respondenti bavSvebidan gasuli wlisTvis ugulebelyofas ufro meti gogona (38.6%) aR-
niSnavda, vidre biWi (26.3%). ugulebelyofis ufro xSiri forma Tanadgomis nakleboba da 
daufaseblobis SegrZneba iyo.

Zaladobis yvelaze meti SemTxveva gamokvleulTagan yvelaze axalgazrda jgufis (11 - 12 
weli) gogonebsa da biWebSi dafiqsirda: fizikuri Zaladoba - 85.6% da fsiqologiuri Za-
ladoba - 37.6%. ugulebelyofis SemTxvevebs bavSvTa 37.6% aRiarebda.

bavSvis an ufrosis mxridan sqesobrivi Zaladoba dawesebulebaSi mosvlis dRidan bavS-
vTa 17.3%-is mier dafiqsirda. ufro met SemTxvevas biWebi asaxelebdnen, vidre gogonebi. 
gasuli wlisTvis bavSvTa 16.6%-ma aRniSna sqesobrivi Zaladoba.

50 bavSvidan, romlebmac sqesobrivi Zaladobis SemTxvevebi daafiqsires, 72%-ma moZal-
aded sxva bavSvi daasaxela, xolo 20%-ma _ bavSvic da ufrosic. yvelaze gavrcelebuli 
arasasurveli qmedeba sxva bavSvis mier pornografiis yurebis iZuleba iyo; Tumca dafiq-
sirda ufro seriozuli Zaladobis SemTxvevebic, rogoricaa tansacmlis gaxda, Sexeba da 
iZulebiTi seqsi (mxolod 1 SemTxveva), romelsac ufrosebi axorcielebdnen.

Zaladoba bavSvebis mimarT skolaSi (sul 1300)

moswavleebis Sexedulebebi skolis, maT Soris moswavleebTan urTierTobebis, pedagoge-
bis mxridan mopyrobisa da mSoblebis poziciebis mimarT Zalze dadebiTi iyo da moswav-
leTa umetesobam skola usafrTxo adgilad daasaxela.
 
fizikuri da fsiqologiuri Zaladobis SemTxvevaTa procentuli odenoba erTmaneTis 
msgavsi iyo (47.1% da 47.5%), xolo sqesobrivi Zaladobis ufro naklebi SemTxveva dafiq-
sirda (7.3%).

sqesis mixedviT gansxvavebebi skolis farglebSi ufro mniSvnelovani iyo, vidre kvleva-
Si CarTuli sxva segmentebis SemTxvevaSi; biWebTan SedarebiT gogonebi Zaladobis yvela 
formis nakleb SemTxvevas ganicdidnen: gogonebis 36.6% da biWebis 57.7% fizikur, xolo 
gogonebis 44.3% da biWebis 50.7% _ fsiqologiur Zaladobas. rogorc sxva segmentebSi, 
fizikuri Zaladoba asakis matebasTan erTad iklebda, magram fsiqologiuri da sqesobri-
vi Zaladoba klebas ar ganicdida.
 
Zaladoba yvelaze xSirad moswavleebs Soris xorcieldeboda, Tumca skolis farglebSi 
fizikur da fsiqologiur ZaladobaSi ufrosebic SeimCneodnen. yvelaze gavrcelebuli 
qmedeba iyo dartyma (yvelaze xSirad bavSvis mier) da yuris aweva (ufrosis mier). ufro 
seriozuli Zaladoba, rogoricaa TiTebis momtvreva, daWra, moxrCoba da dawva, naklebad 
gavrcelebuli iyo da ufro bavSvebis, da ara ufrosebis mier xorcieldeboda. sxva seg-
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mentebis msgavsad, fsiqologiuri Zaladoba rogorc bavSvis, ise ufrosis mier yvirilsa 
da lanZRvas moicavda.

sqesobrivi Zaladobis yvela formas umetesad sxva bavSvebi axorcielebdnen. Zaladobrivi 
qmedebebidan yvelaze gavrcelebul formas pornografiis Cveneba da arasasurveli kocna 
warmoadgenda. ufrosTa Zalze mcire raodenoba SeiniSneboda sqesobrivad arasaTanado 
qmedebebis CadenaSi, rac skolebSi Zaladobis mxriv dadebiT Sedegad SeiZleba CaiTval-
os.

Zaladoba moswavleebs Soris yvelaze xSirad xorcieldeboda skolebis saTamaSo adg-
ilebSi, skolisaken mimaval da skolidan momaval gzaze. 

kvlevis segmentebis Sedareba

bavSvebs kiTxvebs usvamdnen Zaladobis SemTxvevebze sam garemoSi: ojaxSi, socialuri 
mzrunvelobis dawesebulebebsa da skolaSi. ICAST kiTxvarebis saSualebiT mogrovda in-
formacia Zaladobis SemTxvevebze aRniSnul sam garemoSi, Tumca am sam garemosTan dakav-
SirebiT garkveulwilad gansxvavebuli individualuri SekiTxvebi daisva. miuxedavad am 
mciredi gansxvavebebisa, dasaSvebia aRniSnul sam garemoSi bavSvebis mimarT Zaladobis 
SemTxvevebis Sedareba. 

rodesac socialuri zrunvis dawesebulebaSi mcxovrebi bavSvebis gamocdileba Seadares 
ojaxSi mcxovrebi bavSvebis gamocdilebas, dawesebulebis bavSvebSi fizikuri da sqeso-
brivi Zaladobisa da ugulebelyofis ufro meti SemTxveva gamovlinda. 

bavSvebis Sexedulebebi

Ria SekiTxvebis gziT bavSvebs saSualeba miecaT, gamoexataT TavianTi Sexedulebebi Zala-
dobis prevenciis Sesaxeb. intervius msvlelobisas zog bavSvs ukve hqonda gamoTqmuli 
sakuTari uaryofiTi damokidebuleba cemisa da fizikuri dasjis mimarT. bavSvebis TqmiT, 
ufrosebi valdebulni arian, daicvan bavSvebi Zaladobisagan da uzrunvelyon maTTvis 
yuradReba, meTvalyureoba, xelmZRvaneloba da, saWiroebis SemTxvevaSi, disciplinis 
damyarebis meTodebi. bavSvebi moiTxovdnen TavianTi uflebebis dacvas da Tvlidnen, rom 
kanonma Tavisi roli unda iTamaSos rogorc maT dacvaSi, ise moZaladeTa dasjaSi. maT 
surdaT, rom mSoblebs erTgvari instruqtaJi gaevloT bavSvTa aRzrdis saqmeSi, xolo 
yvela ufross - treningi bavSvebTan mopyrobaSi. rac Seexeba skolas, bavSvebi iTxovdnen 
rogorc TavisTvis, ise pedagogebisTvis ganaTlebas imasTan dakavSirebiT, Tu rogor unda 
amaRldes cnobiereba Zaladobis Sesaxeb da rogor unda moxdes Zaladobis Semcireba. 

daskvna da rekomendaciebi

yvela zemoxsenebuli segmentis Seswavlis Sedegad gairkva, rom saqarTveloSi bavSvebis 
mimarT Zaladobis maRali done SeiniSneba. fizikuri da fsiqologiuri Zaladoba ojax-
ebSi bavSvebis adreuli asakidan gvxvdeba. miuxedavad mSoblebis didi survilisa, TavianT 
SvilebTan urTierTobisas maTi qcevis marTvis dadebiTi meTodebi gamoiyenon, Zaladoba 
mainc xorcieldeba. SedarebiT mozrdili bavSvebis SemTxvevaSi naTelia, rom mSoblebis 
mxridan maT mimarT gamoyenebuli Zaladobis garda, maT ojaxebSi TanatolTa mxridan Za-
ladobasac aqvs adgili. maSin, roca skolebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi 
TanatolTa Zaladoba dominirebs, yuradReba am dawesebulebebSi momuSave ufrosebis 
mier fizikuri da fsiqologiuri Zaladobis gamoyenebasac unda daeTmos. 

Tumca kvleva yuradRebas amaxvilebda rig Zaladobriv qmedebebze, man cxadyo, rom yvela 
Seswavlil garemoSi gvxvdeba iseTi seriozuli da sastiki qmedebebis magaliTebi, rom-
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lebic saWiroebs saCivris wardgenas da Sefasebas rogorc bavSvis Seuracxyofa. aRniSnu-
li qmedebebi mxolod daucvelebad aRiarebul bavSvebze ar vrceldeba.

kvlevis Sedegebze reagirebisas mniSvnelovani iqneba dayrdnoba gamovlenil Zlier mx-
areebze da ukve mimdinare reformebze socialur sferoSi. rekomendaciebSi dominirebs 
erTmaneTTan dakavSirebuli ori Tema: Zaladobis Semcireba da bavSvis Seuracxyofasa da 
ugulebelyofaze reagirebis SemuSaveba. 

Zaladobis Semcireba sazogadoebis Sexedulebebis Secvlas moiTxovs: sazogadoebam aRar 
unda miiRos bavSvTa mimarT Zaladoba. ufro konkretulad, aucilebelia sazogadoebis, 
ojaxebis, bavSvebisa da profesionalebis sagangebo ganaTleba. saqarTvelos mTavrobis 
mier fizikuri sasjelis akrZalvis valdebulebis ganxorcielebis mizniT aucilebeli 
SeiZleba gaxdes axali kanonmdeblobis SemoReba.

socialuri zrunvis dawesebulebebsa da skolebs Zaladobis Sesamcireblad da aseT 
dawesebulebebSi bavSvebisaTvis usafrTxoebis uzrunvelsayofad saTanado politikisa 
da strategiebis SemuSaveba sWirdebaT. 

bavSvis mimarT Zaladobasa da ugulebelyofaze reagirebisaTvis aucilebelia seqtorebs 
Soris SeTanxmebuli koordinirebuli midgoma, romelic moicavs Zaladobis savaraudo 
SemTxvevebis mimarTvis (saCivris Setanis) da Sefasebis gamWvirvale process. procesi 
misawvdomi unda iyos yvelasaTvis _ rogorc bavSvebisa da maTi ojaxebisTvis, ise 
profesionalebisa da sazogadoebisaTvis. Zaladobis SemTxvevebis mimarTvisa da Sefasebis 
sistemis danergvas Tan unda axldes treningi da momsaxurebis ganviTareba.
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Tavi pirveli: Sesavali

2007 wels, `iunisefis~ SekveTiTa da samTavrobo da arasamTavrobo seqtorebTan Tanam-
SromlobiT, Catarda saqarTveloSi bavSvTa mimarT Zaladobis erovnuli kvleva. kvlevis 
ZiriTadi mizani iyo im Zaladobis xasiaTisa da masStabis gageba, romelsac saqarTveloSi 
bavSvebi ganicdian. kvlevis pirveli faza _ 2007 wlis seqtembridan dekembramde _ ojax-
ebsa da socialuri mzrunvelobis dawesebulebebSi bavSvTa mimarT ganxorcielebuli 
Zaladobis, uxeSad mopyrobisa da ugulebelyofisaken iyo mimarTuli. ojaxebis SerCeva 
zogadi mosaxleobidan da iZulebiT gadaadgilebul pirTa1 koleqtiuri centrebidan 
moxda. kvlevaSi CarTulebi iyvnen TemSi `Cveulebriv~ ojaxSi mcxovrebi bavSvebic da 
mowyvladad identificirebuli bavSvebic. meore fazis – 2008 wlis dekembridan martis 
dasawyisamde _ ganmavlobaSi Zaladobis kvleva skolebSic ganxorcielda.

orive fazis mizani iyo Zaladobis prevenciis politikis SemuSavebisTvis saWiro monacem-
Ta uzrunvelyofa. pirveli fazis Sedegebi saWiro iyo, agreTve, bavSvTa Seuracxyofisa da 
ugulebelyofis problemis aRiarebisa da marTvis momsaxurebis dagegmvisaTvis infor-
maciis uzrunvelsayofad. meore faza miznad isaxavda informaciis miwodebas ganaTleb-
isa da mecnierebis saministrosaTvis, romelmac, `iunisefis~ mxardaWeriT, ukve daiwyo 
muSaoba `usafrTxo skolis~ iniciativaze.

Zaladobis Sefasebis mizani 0-dan 18 wlamde (me-18 dabadebis dRemde) bavSvTa mimarT ganx-
orcielebuli fizikuri, sqesobrivi, emociuri Zaladoba da ugulebelyofa iyo. 11 welze 
umcrosi bavSvebis SemTxvevaSi respondentebi maTi mSoblebi da uSualo mzrunvelebi iy-
vnen, xolo 11 wlis an ufrosi asakis bavSvebi TviTonve saubrobdnen maT mimarT ufrose-
bisa Tu Tanatolebis mxridan ganxorcielebuli Zaladobis Sesaxeb.
 
winamdebare angariSis pirvel TavSi mokled aris mimoxiluli saerTaSoriso doneze da 
saqarTveloSi bavSvTa mimarT Zaladobis Sesaxeb arsebuli informacia, warmodgenilia 
saqarTveloSi bavSvTa keTildReobis sistemis bolodroindeli da mimdinare reformebis 
Zalze mokle Sejameba da zogadi informacia kvlevis ZiriTadi instrumentebis (bavSvTa 
Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso sazogadoebis bavSvTa Seu-
racxyofis skriningis instrumentebi - ICAST  da skolis klimatis Sefaseba) SemuSavebis 
Sesaxeb.

kvlevis meTodebis, instrumentebisa da velze muSaobis mimoxilva meore TavSia warmodge-
nili, xolo detalebi danarTebSi SegiZliaT ixiloT.

Sedegebi oTx damoukidebel TavSia ganxiluli. am TavebSi Sedis mzrunvelTa angariSebi, 
bavSvTa gamocdileba ojaxSi, bavSvTa gamocdileba socialuri zrunvis dawesebulebeb-
sa da skolebSi. calke Tavi eTmoba Ria SekiTxvebze pasuxebiT bavSvebis mier gamoxatul 
Sexedulebebsa da winadadebebs. rekomendaciebi mTel angariSSia mocemuli. TiToeuli 
rekomendacia ukavSirdeba im faqtebs, romlebic kvlevis SedegebiT gamovlinda. bolo 
TavSi warmodgenilia Sedegebis mimoxilva, rekomendaciebi ki ori ZiriTadi Temis irgv-
liv aris gaerTianebuli: Zaladobis Semcireba da bavSvis mimarT uxeSad mopyrobasa da ug-
ulebelyofaze reagireba. 

1 roca saqarTvelom 1991 wels sabWoTa kavSiris daSlisas damoukidebloba moipova, brZolebsa da da-
moukideblobis calmxrivad gamocxadebas samxreT oseTis mier 1991 wels da afxazeTis mier 1992-94 
wlebSi daaxloebiT 360 000 adamianis qveynis SigniT gadanacvleba mohyva. amJamad 25 000-ze meti bavSvi 
(saqarTveloSi mcxovrebi adgilnacvali bavSvebis TiTqmis naxevari) jer kidev e.w. koleqtiur centreb-
Si cxovrobs. centrebi yofili sazogadoebrivi Senobebia, rogoricaa sastumroebi, maRaziebi, sabavSvo 
baRebi, romlebic saxelmwifom iZulebiT gadaadgilebul pirebs TavSesafris saxiT SesTavaza 15 wlis 
win.
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zogadi informacia

bavSvTa mimarT Zaladoba yovelTvis arsebobda, yvela qveyanasa da istoriul periodSi, 
magram am sakiTxTan dakavSirebuli tabu da winaaRmdegobebi xSirad problemis WeSmariti 
masStabis uaryofas iwvevda. bevr qveyanaSi ar mimdinareobda sazogadoebrivi debatebi 
am Temaze, problema ar iyo gaTviTcnobierebuli, arc samoqalaqo sazogadoeba iTxovda 
mTavrobisagan bavSvTa dacvasTan dakavSirebuli mravalmxrivi kanonebis, samsaxurebisa 
da sistemebis Seqmnas.   

2006 wels gaero-s generaluri mdivnis mier Catarebuli bavSvTa mimarT Zaladobis Temaze 
kvlevis (SemdgomSi `gaero-s kvleva~) gamocemis wyalobiT gaCnda SesaZlebloba, yura-
dReba gamaxvilebuliyo Zaladobisagan bavSvis dacvis uflebis am seriozul darRvevaze: 
kvlevam mTeli msoflios yuradReba miapyro gogonebisa da biWebis mimarT ganxorciele-
buli Zaladobis maRal maCveneblebs. kvlevis wyalobiT ufro da ufro metad xdeba imis 
aRiareba, rom bavSvTa mimarT Zaladoba da bavSvebis ugulebelyofa globaluri prob-
lemaa, romelsac mohyveba seriozuli Sedegebi janmrTelobisaTvis, aseve socialuri da 
ekonomikuri Sedegebi. Zaladobis Camdenebi arian mSoblebi, ojaxis wevrebi, maswavleble-
bi, mzrunvelebi, samarTaldamcveli organoebi da sxva bavSvebi. 

arsebuli monacemebiT, bavSvTa mimarT Zaladobas da maT ugulebelyofas epidemiis xa-
siaTi aqvs da arc erT sazogadoebas Tu Tems ar gaaCnia maTgan imuniteti. ufro metic, 
SezRuduli raodenobiT mopovebuli monacemebi naklebad ganviTarebuli qveynebidan, sa-
dac ar aris Zaladobis SemTxvevaTa amocnobisa da Carevis infrastruqtura, miuTiTebs, 
rom msoflio masStabis problema ufro didia, vidre amas ganviTarebuli qveynebis mier 
mowodebuli monacemebi gvaCvenebs (gaero-s kvleva, krugi da sxvebi 2002, ISPCAN World 
Perspectives 2006). gaero-s kvleva rekomendacias aZlevs qveynebs, Caataron bavSvTa mimarT 
Zaladobis xasiaTsa da masStabTan dakavSirebiT Semdgomi kvleva da analizi. es procesi 
maT daexmareba bavSvTa mimarT yvela formis Zaladobis aRmosafxvrelad monitoringis 
sistemebisa da programebis SeqmnaSi. aseTi kvlevebis Sedegad mopovebuli monacemebi Sei-
Zleba gadawyvetilebis mimRebi, politikis gamtarebeli da ganaTlebis sferoSi momuSave 
pirebis informirebis mizniT iqnes gamoyenebuli. maTi gamoyeneba SesaZlebelia, agreTve, 
sazogadoebrivi cnobierebis amaRlebis kampaniebsa da momsaxurebis ganviTarebis marTva-
Si. ase rom, bavSvTa mimarT Zaladobis Temaze erovnuli kvleva SeiZleba gaero-s kvlevaze 
sapasuxod ganxorcielebul pirvel mniSvnelovan nabijad CaiTvalos. qvemoT Sejamebuli 
saxiT aris mocemuli sxva ZiriTadi rekomendaciebi, romlebic saerTaSoriso arasamTav-
robo organizaciebis eqspertTa sakonsultacio komitetma (romelSic bavSvebi da axal-
gazrdebic Sediodnen) miiRo: 

2009 wlisTvis yvela garemoSi bavSvTa mimarT Zaladobis yvela formis, maT Soris •	
yvelanairi fizikuri dasjis, mavne tradiciuli praqtikisa da sqesobrivi Zalado-
bis akrZalva;
2007 wlisaTvis bavSvTa mimarT Zaladobis winaaRmdeg mravalmxrivi, koordinire-•	
buli da erTiani erovnuli samoqmedo gegmis SemuSaveba;
kvlevis Sedegad dagegmil qmedebebSi bavSvebisa da axalgazrdebis CarTva; •	
bavSvTa mimarT Zaladobis prevenciisTvis erovnuli Zalisxmevis gaZliereba bavS-•	
vTa mimarT keTilganwyobili politikisa da momsaxurebebis, sazogadoebrivi sain-
formacio kampaniebisa da bavSvebTan momuSave yvela piris gadamzadebis gziT;
Zaladobis SemTxvevebis dros daxmarebis mizniT bavSvebisaTvis xarisxiani jan-•	
dacvis, socialuri da samarTlebrivi momsaxurebis xelmisawvdomobis uzrunvely-
ofa, aseve saCivrebis warmodgenis usafrTxo meqanizmebis damkvidreba; 
uzrunvelyofa imisa, rom bavSvebis mimarT Zaladobis Camdeni pirebi pasuxisgebaSi •	
miecen da sasamarTlos winaSe wardgnen;
qmediTi monacemTa Segrovebisa da sainformacio sistemebis Seqmna yvela doneze •	
progresis dafiqsirebis, aseve politikisa da programebis SemuSavebisTvis infor-
maciis miwodebis mizniT. 
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Zaladoba ojaxSi

ojaxebSi Zaladobis maCveneblebis Segroveba rTuli da TiTqmis SeuZlebeli amocanaa 
iseTi qveynebisaTvis, romlebSic ar arsebobs saCivrebis an angariSebis warmodgenis sis-
temebi. fizikuri Zaladobis2 an emociuri Zaladobis3 Sesaxeb pirdapiri kiTxvebis das-
mis nacvlad Catarebuli kvlevebis umetesoba monacemebs dasjis meTodebze agrovebda. 
`msoflio angariSi Zaladobasa da janmrTelobaze~ (krugi da sxvebi, 2002) mTel rig sagan-
gaSo statistikur monacemebs iZleoda. magaliTad, egviptis bavSvTa 37%-ma procentma ga-
nacxada, rom maT scemdnen an abamdnen da 26%-ma fizikuri dazianebebi daadastura (iusefi 
da sxvebi, 1998). koreaSi mSobelTa orma mesamedma aRiara, rom Tavis Svilebs amaTraxebda 
(hami da gutermani,  2001), rumineTSi gamokiTxulTa TiTqmis naxevarma aRiara, rom regu-
larulad scemda Svilebs (brauni da sxvebi, 2002). eTiopiaSi qalaqebSi mcxovrebi bavSve-
bis 21% da soflad mcxovrebi bavSvebis 64% mSobelTa dasjis Sedegad qsovilis msubuqi 
dazianebis miRebas adasturebda (kecela da kedebe, 1997). janmrTelobis msoflio organ-
izaciis angariSSi ar aris Setanili, Tumca aranakleb sagangaSoa inglisSi ganxorciele-
buli kvlevis Sedegebi (noubsi da smiTi, 1997), romlebmac aCvena, rom `Cveulebriv~ orm-
Soblian ojaxSi mcxovrebi bavSvebis 35% mkacr fizikur dasjas ganicdida, rac fizikuri 
da fsiqologiuri dazianebis gamomwvev potenciur mizezad ganisazRvra.

#1 diagramaze mocemulia Sejamebuli monacemebi sasjelis gamoyenebis Sesaxeb ganxor-
cielebuli uaxlesi (2005) mravalindikatoruli klasteruli kvlevidan (MICS)4 (www.
childinfo.org). aRniSnuli kvleva 29 qveyanaSi Catarda (saqarTvelos garda) da masSi 2-dan 
14 wlamde bavSvebis dedebi monawileobdnen. monacemebi kvlevis wina Tves ukavSirdeba 
da rogorc fizikur, ise fsiqologiur dasjas moicavs. mkacr fizikur sasjelSi Sedis 
dartyma saxis, Tavis an yuris areSi an bavSvis cema mZimed an ganuwyvetliv.

diagrama 1.1 – im bavSvTa (2-14) procentuli monacemebi 29 qveynidan (centraluri 
da aRmosavleTi evropa, azia, laTinuri amerika da afrika), romlebmac ganicades 
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2  fizikuri Seuracxyofa ganixileba rogorc mzrunvelis mier Cadenili qmedebebi, romlebic faqtobriv 
fizikur tkivils ayenebs an zianis miyenebis potenciali gaaCnia (janmrTelobis msoflio organizacia, 
2002 w.).
3 emociuri Seuracxyofa moicavs qmedebebs, romlebic uaryofiT gavlenas axdens bavSvis emociur jan-
mrTelobasa da ganviTarebaze. es qmedebebia bavSvis moZraobis SezRudva, ciliswameba, dacinva, muqara, 
daSineba, diskriminacia, uaryofa da mtruli mopyrobis sxva arafizikuri formebi (janmrTelobis msof-
lio organizacia, 2002 w.).
4 mravalindikatoruli klasteruli kvleva (MICS) aris SinameurneobaTa kvlevis programa, romelic ̀ iu-
nisefma~ SeimuSava. misi mizania, daexmaros qveynebs monacmebis TvalsazrisiT arsebuli naklovanebebis 
SevsebaSi bavSvebisa da qalebis situaciis monitoringis mizniT. mas SeuZlia warmoqmnas indikatorebis 
statistikurad swori da saerTaSoriso doneze Sesadarebeli Sefasebebi.
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mravalindikatorulma klasterulma kvlevam aseve aRmoaCina, rom im dedebis an mzrun-
velebis maCvenebeli, romlebmac ganacxades, rom, maTi azriT, aucilebelia bavSvis fiziku-
ri dasja, ufro dabali iyo, vidre is maCvenebeli, romelic gasul TveSi maTi Svilebis 
fizikur dasjas miuTiTebda.

saqarTveloSi 2005-2006 wlis mravalindikatoruli klasteruli kvlevis monacemTa anal-
izi gvaCvenebs, rom 2-dan 14 wlamde 4 000-ze meti bavSvisagan Semdgari SerCevis farglebSi 
66% sul mcire erT fizikur Tu fsiqologiur sasjels ganicdida dedis/mzrunvelis an 
ojaxis sxva wevrebis mxridan. 1.2 diagramaze mocemulia am monacemebis Sedareba aRmosav-
leT evropisa da centraluri aziis qveynebis monacemebTan. am regionisTvis saqarTve-
los monacemebi daaxloebiT saSualo iqneba. miuxedavad imisa, rom saqarTveloSi mkacri 
fizikuri sasjelis gamoyenebis 19%-iani maCvenebeli dafiqsirda, rac umaRlesia farTo 
procentulobis farglebiT gamorCeuli regionisTvis (19%-dan (saqarTvelo) 0.7%-mde 
(yazaxeTi)5, es #1 diagramaze naCveneb saerTaSoriso dones ar aRemateba.

mravalindikatoruli klasteruli kvlevis angariSis mixedviT saqarTveloSi dedebis 
12.7% fizikur dasjas aucileblad miiCnevda. saSualo procentuloba regionisTvis 
15.9%-dan (ukraina) 5%-mde (montenegro) meryeobda. ukrainis garda, saqarTveloze maRa-
li procentuli maCvenebeli belaruss (15.2%) da tajikeTs (14.9%) hqondaT.

diagrama 1.2 – aRmosavleT evropisa da centraluri aziis im bavSvTa (2-14) 
procentuli maCveneblebi, romlebic raime formis fizikur Tu fsiqologiur 
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5 aRmoCenili farTo meryeoba wamoWris mkacr sasjelTan dakavSirebuli kiTxvis interpretaciaSi gan-
sxvavebis SesaZleblobas. am kvlevis (angariSis sagani) Sedegad aRmoCnda, rom yuris aweva saqarTveloSi 
sasjelis Cveulebrivi formaa. mravalindikatoruli klasteruli kvlevisas ismoda SekiTxva yurebze 
dartymasTan dakavSirebiT da Tu yuris awevaze kiTxvas dadebiTi pasuxebi gaecemoda, es didad gazrdida 
mkacri fizikuri sasjelis saerTo maCvenebels saqarTveloSi.
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sxva monacemebi saqarTvelos farglebSi ufro mwiria an iseTi kvlevebidan momdinare-
obs, romlebic uSualod Zaladobas ar exeboda, Tumca mainc sakmarisia imis dasamtkice-
blad, rom qarTveli bavSvebi uxeSad mopyrobasa da ugulebelyofas ganicdian. 2004-2005 
wlebSi saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis fondis6 mier 
gamokiTxuli 13-16 wlis 184 bavSvidan 36% Tavs ojaxSi Zaladobis, 12% fizikuri Seu-
racxyofisa da 4% _ ugulebelyofis msxverplad miiCnevda. isini aseve aRiarebdnen, rom 
uxeSad mopyroba da ugulebelyofa saskolo sistemis farglebSi xorcieldeboda. 

adreuli asakis bavSvTa ganviTarebis Sesaxeb kvlevam, romelic 2005 wels `iunisefisTvis~ 
selim iltusma ganaxorciela da romelic skolamdeli asakis bavSvebian 741 ojaxs moicav-
da, aRmoaCina, rom dasjis yvelaze gavrcelebuli forma saxeSi galawuneba (38%) iyo. sain-
teresoa, rom mSoblebma aqac ganacxades, rom bavSvis aRzrdis saqmeSi ar aris aucilebeli 
fizikuri dasja, Tumca regularulad iyenebdnen mas.

Zaladoba socialuri zrunvis dawesebulebebSi

sistematuri Zaladobis maRal procentul maCveneblebs socialuri zrunvis dawesebule-
bebSi mravali kvleva adasturebs (gaero-s kvleva), zogi kvleva ki dawesebulebebSi Zal-
adobis eqvsjer met masStabs adgens, vidre ojaxur garemoSi (barTi, 2002). yazaxeTSi bavS-
vebis 69%-ma daadastura, rom socialuri zrunvis dawesebulebebSi Zaladobas ganicdid-
nen, 28%-ma ki am qmedebis regularuli xasiaTi aRniSna (alma-ata, 2002). 

centraluri da aRmosavleTi evropis, dsT-sa da baltiispireTis qveynebSi instituciuri 
mzrunvelobisTvis mimarTvis SemTxvevaTa mateba, rac komunisturi xelisuflebis ngre-
vam moitana, kargad aris dokumenturad dadasturebuli (TransMONEE-s monacemTa baza, 
2002). ukidures gaWirvebaSi mcxovrebi zogierTi mSobeli Svilebs instituciuri mzrun-
velobis sistemas andobs, radgan sjera, rom isini ukeTes ganaTlebas, kvebasa da jandac-
vas miiReben. regionis farglebSi socialuri zrunvis dawesebulebebSi moxvedramde Zal-
adoba bavSvebze biologiur ojaxebSi uCveulo ar aris (SOS-Kinderdorf 2005).
 
saqarTveloSi rogorc raodenobrivi, aseve Tvisebrivi kvleva aCvenebs, rom socialuri 
zrunvis dawesebulebebSi myof bavSvebs erTi mSobeli mainc hyavT, xolo institucion-
alizaciis yvelaze gavrcelebuli mizezi maTi ojaxebis ukiduresi gaWirvebaa. es ufro 
metad im bavSvebs exeba, romlebsac gansakuTrebuli mzrunveloba esaWiroebaT (rusudan 
Telia, 2005, nacvliSvili, 2007).

mciremasStabiani kvleva, romelic saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvisa da medi-
cinis ganviTarebis fondma 2005-2006 wlebSi Caatara, aCvenebs, rom am periodSi social-
uri zrunvis dawesebulebebSi bavSvebis mimarT xorcieldeboda uxeSi mopyroba da maTi 
ugulebelyofa. interviu Cautarda saqarTvelos ori regionis socialuri zrunvis dawe-
sebulebebSi mcxovreb 110 bavSvs. 75%-ma ganacxada, rom isini fsiqologiuri Zaladobis 
msxverplni iyvnen, 63%-ma fizikuri Zaladoba, xolo 77%-ma ugulebelyofa aRiara.  

Zaladoba skolaSi

skolaSi aRmoCenili Zaladobis formebi rogorc fizikuri, aseve fsiqologiuria da, Cveu-
lebriv, orive erTad gvxvdeba. pedagogebisa da skolis personalis mier ganxorcielebu-
li Zaladobis formebSi Sedis fizikuri dasja da sasjelisa da mopyrobis sxva sastiki da 

6 saqarTvelos sazogadobrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis fondi arasamTavrobo, arakomer-
ciuli, registrirebuli organizaciaa, romelmac Tavisi saqmianoba 1999 wels daiwyo. fonds miaCnia, rom 
qarTveli bavSvebi iseT garemoSi unda cxovrobdnen, sadac isini daculebi iqnebian Seuracxyofisagan, 
raTa moxdes maTi ganviTarebis xelSewyoba sazogadoebis srulfasovan wevrebad CamoyalibebisaTvis. 
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damamcirebeli formebi, sqesobrivi da sqesis niSniT Zaladoba da bulingi7. bavSvebis mier 
ganxorcielebuli Zaladobis formebia: bulingi, sqesobrivi da sqesis niSniT Zaladoba, 
skolis ezoSi Cxubi, dajgufebebis mier ganxorcielebuli Zaladoba da iaraRiT Tavdasx-
ma (gaero-s kvleva).

skolaSi Zaladobis yvelaze gavrcelebuli formebia muSti-krivi, xelis kvra, bulingi 
(murakami da sxvebi, 2006), xolo skolaSi seriozuli Zaladobis riskfaqtorebi _ skolis 
didi zoma, ufrosi bavSvebi, aseve dajgufebis arseboba da narkotikebTan dakavSirebuli 
qmedebebi. TanatolTa Soris Zaladobis ganmapirobebeli individualuri riskfaqtoreb-
is saxiT dafiqsirebulia Warbi wona, eTnikuri an rasobrivi umciresobisadmi kuTvnileba, 
siRaribe an seqsualuri umciresobisadmi kuTvnileba.

37 qveyanaSi gamarTul mravalerovnul kvlevaSi moswavleTa saSualod 28%-ma gasul Tve-
Si Tavi Zaladobis mTeli rigi formebis msxverplad daasaxela (procentuloba qveynis 
mixedviT 5-75%), moswavleTa saSualod 48%-ma gasul TveSi Zaladobis msxverplad mego-
bari daasaxela (procentuloba 15%-89%) (akiba, 2002). msgavsi Zaladobis sixSire kvlevaSi 
CarTuli aRmosavleTevropuli qveynebisTvis yvelaze maRalia rumineTsa da ungreTSi 
(SedarebiTi monacemebi saqarTvelosaTvis ar arsebobs).

SedarebiT umcrosi asakis bavSvebi ufro xSirad xdebian bulingis msxverplni, xolo Se-
darebiT ufrosi asakis bavSvebi – bulingis iniciatorebi. litvaSi Catarebuli kvleva 
(zaborskisi da vareikieni, 2008) bulingis iniciatorebsa  da msxverplebs Soris rTul 
damokidebulebas asaxavs. anonimuri gamokiTxvidan mopovebuli monacemebi, romlebSic 
5645 moswavle (11-15 wlis) monawileobda, aCvenebs, rom moswavleebidan naxevarze meti 
(52.3%) TveSi orjer mainc iyo CarTuli bulingis procesSi: 17.9% iyo `agresori,~ 18.3% _ 
`msxverpli~, xolo 16.1% agresoric iyo da msxverplic. sainteresoa, rom mniSvnelovani 
urTierTkavSiri iqna aRmoCenili bulingis msxverplobasa da janmrTelobis gauaresebas 
Soris.

mkvleloba da TviTmkvleloba skolebSi iSviaTia da amerikis SeerTebuli Statebis 
mTliani mkvlelobebisa da TviTmkvlelobebis mxolod 1%-s Seadgens (murakami da sxve-
bi, 2006). magram, rodesac adgili aqvs aseT calkeul SemTxvevebs, maT Sedegad saskolo 
sazogadoebebSi izrdeba SiSi da, amave dros, xdeba reagirebis mobilizeba. skolebSi usa-
frTxoebis SegrZnebas arsebiTi mniSvneloba aqvs bavSvebis optimaluri ganviTarebisa da 
ganaTlebis procesis warmatebisaTvis (nanseli da sxvebi, 2004). 

TeoriaSi bevri ram daiwera imis Sesaxeb, Tu ra gavlenas axdens skolaSi arsebuli klimati 
Zaladobaze. arsebobs rigi empiriuli monacemebisa, romlebic aCvenebs, rom Zaladobis 
Sesamcireblad skolebisaTvis mTavari amocana unda iyos skolis klimatis gaumjobese-
ba. iseTi terminebis ganmarteba, rogoricaa skolis klimati, yovelTvis problemas war-
moadgens – gansakuTrebiT evropaSi arsebuli mdidari kulturuli da lingvisturi sx-
vadasxvaobis gaTvaliswinebiT (smiti, 2003). rekomendacia am endemuri problemis (romel-
ic skolaSi Zaladobis Sesaxeb yvela kvlevasa da angariSSi gvxvdeba) gadawyvetasTan 
dakavSirebiT mocemulia `evropis sabWos saxelmZRvaneloSi skolebisaTvis~ (gitinsi, 
2006). es saxelmZRvanelo gvTavazobs termini `konvivenciis~ gamoyenebas, raTa ukeT iqnes 
gagebuli cneba `skolis klimati~. es aris espanuri sityva, romelic TargmanSi harmoniul 
Tanacxovrebas niSnavs. Semdegi amocanaa, rom skolebSi damyardes prosocialuri klima-
ti, romelic SezRudavda Zaladobas da xels Seuwyobda axalgazrdebis zrdasa da ganvi-
Tarebas.

7 bulingi gulisxmobs sxva adamianisaTvis zianis miyenebis Segnebul da umeteswilad araprovocirebul 
mcdelobebs. Tavisi xasiaTiT bulingi SeiZleba iyos fizikuri da sityvieri an pirdapiri Tu arapirda-
piri.
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bavSvTa keTildReobis sistemis reforma saqarTveloSi

Zaladobis kvleva saqarTveloSi mimdinare bavSvTa keTildReobis sistemis reformis 
WrilSic unda davinaxoT. kvlevis erT-erTi ZiriTadi mizani iyo, reformis farglebSi 
politikisa da momsaxurebebis ganviTarebaze pasuxismgebeli pirebisaTvis realobaze 
naTeli warmodgena Seeqmna.

2005 wlis aprilSi saqarTvelos mTavrobam gamosca brZanebuleba `2005-2007 wlebSi bavS-
vTa dacvisa da deinstitucionalizaciis samTavrobo gegmis Sesaxeb~. bavSvTa dacvisa da 
deinstitucionalizaciis samTavrobo komisia gegmis ganxorcielebis mizniT Seiqmna da 
masSi ganaTlebisa da mecnierebis saministros, Sromis, janmrTelobisa da socialuri 
dacvis saministros, aseve finansTa saministros warmomadgenlebi Sevidnen.  

saqarTvelos mTavrobis Zalisxmeva mSobelTa mzrunvelobas moklebul bavSvTa ojax-
ebsa da TemebSi reintegraciisa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi myofi bavSvebis 
raodenobis Semcirebis mizniT warmatebiT xorcieldeba. 2006 wels bavSvTa keTildReo-
bis sistemis reformis proeqtis farglebSi mopovebuli statistikuri monacemebiT 
(nacvliSvili, 2006) socialurad daucveli 7566 bavSvi sxvadasxva saxis kanoniT gaTval-
iswinebul momsaxurebas, ojaxur daxmarebas an alternatiul mzrunvelobas iRebda, 31% 
sazogadoebrivi, ojaxuri tipis/ojaxis Tanadgomis momsaxurebiT (mcire saojaxo tipis 
saxlebi, Svilobilebze mzrunveloba, dRis centris momsaxureba da sxv.) sargeblobda an 
sakuTar biologiur ojaxSi iyo reintegrirebuli (2357 bavSvi). darCenili bavSvebis um-
ravlesoba, daaxloebiT 5000 bavSvi, kvlav rezidentul saxelmwifo mzrunvelobaSi iyo. 
2008 wlis `iunisefis~ qveynis profilis~ mixedviT, dRes rezidentul saxelmwifo zrun-
vis sistemaSi 3106 bavSvi imyofeba.

reformis amJamindel etapze ganaTlebisa da mecnierebis saministrom, rogorc ZiriTadma 
moqmedma dawesebulebam, `iunisefisa~ da TACIS-is (teqnikuri daxmareba damoukidebeli 
saxelmwifoebis TanamegobrobisaTvis) mxardaWeriT, evrokomisiisgan miRebuli grantiT 
2008-2011 wlebisaTvis `bavSvis samoqmedo gegma~ SeimuSava. `bavSvis samoqmedo gegma~ bavS-
vTa dacvisa da deinstitucionalizaciis samTavrobo komisiis mier iqna damtkicebuli. 
wina gegmisagan gansxvavebiT, igi deinstitucionalizaciaze Sors ixedeba da ZiriTad 
problemur sferoebad siRaribes, socialuri zrunvis dawesebulebebis farTomasStabian 
gamoyenebasa da bavSvTa mimarT Zaladobas saxavs.  

bavSvTa dacvis mimdinare reformis ZiriTadi amocanebia:

gansakuTrebul mdgomareobaSi myofi ojaxebis bavSvebisaTvis dacvisa da daxmare-•	
bis uzrunvelyofis maregulirebeli saxelmwifo politikis SemuSaveba;

bavSvze zrunvis sferoSi kanonmdeblobis harmonizacia;•	

mitovebul bavSvTa raodenobis Semcireba socialuri dacvis sistemis gaumjobese-•	
biT; saxelmwifo, centraluri da regionuli uwyebebis marTvis gaumjobeseba;

socialuri dacvis adgilobrivi samsaxurebis gaZliereba;•	

saxelmwifo dawesebulebebSi moTavsebuli bavSvebis raodenobis Semcireba;•	

deinstitucionalizaciis procesis mxardaWera;•	

bavSvze zrunvaSi CarTuli adamianuri resursebisa da finansuri situaciis gaum-•	
jobeseba;

inkluziuri ganaTlebis ganviTareba;•	

bavSvze zrunvis seqtoris dafinansebis racionalizacia da arsebuli finansuri •	
resursebis miznobrivi gamoyeneba.  

gegmaSi prioritetad aris dasaxuli bavSvis dacvis politikis SemuSaveba. politikis 
birTvi iqneba integrirebuli midgoma da kanonmdeblobis dakavSireba efeqtur mima-
rTvebsa da intervenciebTan daucveli bavSvebisaTvis. gegma xazs usvams regionebis 
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doneze moqmedebis mniSvnelobas da mouwodebs TiToeul regions Zaladobis msxverpli 
bavSvebisaTvis sareabilitacio da mzrunvelobis centrebis Seqmnisaken. uaxlesi kanon-
mdebloba aseve saskolo disciplinis damyarebis meTodebsac iTvaliswinebs. `zogadi ga-
naTlebis Sesaxeb~ kanonis (2005 wlis 8 aprili) mixedviT, saskolo disciplinis meTodebi 
bavSvis Tavisuflebasa da Rirsebas unda scemdes pativs. skolebSi bavSvTa mimarT Zalado-
bis aranairi forma ar daiSveba da bavSvebis mimarT fizikuri Tu sityvieri Seuracxyofis 
SemTxvevaSi skolebi saTanadod unda reagirebdnen. ganaTlebisa da mecnierebis saminis-
tro aqtiurad muSaobs usafrTxo skolis politikis SemuSavebaze, risTvisac mas infor-
macias miawvdis kvlevis nawili, romelic skolebSi Zaladobas eZRvneba.

kvlevis instrumentebi

bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso sazogadoebis 
bavSvTa mimarT Zaladobis skriningis instrumentebi (ICAST)

Zaladobis Sesaxeb gaero-s kvlevis erT-erTi rekomendacia iyo, rom mecnierebsa da poli-
tikis gamtareblebs bavSvebis mimarT Zaladobis kvlevisaTvis ganmartebebis da kvle-
vis instrumentebis saerTo wyeba SeeqmnaT. bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis 
prevenciis saerTaSoriso sazogadoeba, `iunisefisa~ da `ouq fondis~ (Oak Foundation) mx-
ardaWeriT, daTanxmda, wamyvani roli aeRo axali saerTo instrumentebis gamocdisa da 
ganviTarebis saqmeSi.

saerTo ganmartebebisa da kvlevis instrumentebis arsebobis saWiroeba emyareba im wina-
pirobas, rom saerTo instrumentebi SesaZloa sasargeblo iyos Semdegi miznebisaTvis: 
1) ganisazRvros problemis masStabi erovnul konteqstSi; 2) daisaxos erovnuli prior-
itetebi da standartebi SedarebisaTvis; da 3) SemuSavdes programebisa da dafinansebis 
prioritetebi erovnuli da saerTaSoriso konteqstebis gaTvaliswinebiT (gaero-s kvle-
va 2006; janmrTelobis msoflio organizacia/bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis 
prevenciis saerTaSoriso sazogadoeba, 2006).

sawyisi instrumentebi 40 qveynis mecnierTa ZalisxmeviT Seiqmna. SemuSavebisTanave in-
strumentebi eqspertTa saerTaSoriso kolegiam delfis sam raundSi ganixila. aRniS-
nuli procesis Sedegi gaxda im instrumentebis Zireuli sistemis SemuSaveba, romlebic 
gamoyenebuli unda iqnes bavSvTa mimarT Zaladobis Sefasebis mizniT mravalerovnul, 
kulturul da enobriv konteqstSi. es instrumentebi cnobilia rogorc bavSvTa Seu-
racxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso sazogadoebis bavSvTa mimarT 
Zaladobis skriningis instrumentebi (ICAST) - versiebi ICAST P (mSoblebi), R (retro-
speqtiva) da C  (bavSvi). isini aseve ramdenime enaze iTargmna da TiToeuli oTxidan rva 
qveyanaSi gamoicada8. bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSo-
riso sazogadoebis bavSvTa mimarT Zaladobis skriningis instrumentebis ICAST C (bavSvi) 
versia SemdgomSi or nawilad daiyo: ojaxSi Zaladobis Sefasebis instrumentad (ICAST C 
H -ojaxis pirobebSi ZaladobisaTvis) da skolaSi an samuSao adgilze Zaladobis Sefase-
bis instrumentad (ICAST CI _ dawesebulebebis pirobebSi ZaladobisaTvis). kiTxvarebis 
saboloo versiebi, kvlevis saxelmZRvaneloebTan erTad, bavSvTa Seuracxyofisa da ug-
ulebelyofis prevenciis saerTaSoriso sazogadoebis vebgverdzea (www.ispcan.org) gan-
Tavsebuli.

saqarTveloSi ICAST  P (mSoblebi) da CH (ojaxis pirobebSi ZaladobisaTvis) versiebi iqna 
gamoyenebuli Zaladobis Sesaswavlad ojaxSi, xolo ICAST CI versia - Zaladobis Sesaswav-
lad socialuri zrunvis dawesebulebebSi. vinaidan ICAST CI yovlismomcveli xasiaTisaa, 
SemuSavebulia mravalkulturuli garemosaTvis, ukve iyo gamoyenebuli saqarTveloSi da 

8 ICAST-is mSoblisa da bavSvis kiTxvarebis mopoveba SesaZlebelia bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebe-
lyofis prevenciis saerTaSoriso sazogadoebaSi arabul, inglisur, hindi, maraTisa da rusul enebze.
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naTargmnia qarTul enaze, gadawyda, rom swored is unda yofiliyo ZiriTadi instrumenti 
skolebis kvlevisaTvis.

zemoT aRniSnuli instrumentebi iyenebs struqturirebul interviuebs. isini yuradRe-
bas amaxvilebs bavSvebis mier gancdil qmedebebze, romlebic mecnierebis mier identi-
ficirebulia rogorc Cveulebrivi an seriozuli qmedebebi. marTalia, am instrumentebSi 
Zaladobis ganmarteba ar Sedis, magram maTSi Semavali bevri (Tu ara yvela) qmedeba Sei-
Zleba aRiweros rogorc bavSvisaTvis stresis momgvreli an damTrgunveli. zog qmedebas 
fizikuri da fsiqologiuri zianis gamowvevis potenciali aqvs da, rogorc aseTi, zogi-
erT qveyanaSi amarTlebs bavSvis mimarT Zaladobis SefasebisaTvis specialuri organoe-
bisTvis mimarTvas. kvlevis dros kiTxvarebSi axsnili yvela moqmedebis da maT Sesaxeb 
gancxadebis gaTvaliswinebiT, mizanSewonili iqneboda aRgveniSna, rom bavSvis uflebaTa 
konvencia bavSvTa mimarT yvelanairi Zaladobis akrZalvas moiTxovs, fizikuri sasjelisa 
da sxva sastiki Tu Rirsebis Semlaxveli sasjelis CaTvliT.

skolaSi arsebuli klimatis Sefaseba

skolis klimatis anu konvivenciis SefasebaSi gamoyenebuli kiTxvebi adaptirebuli iyo 
janmrTelobis msoflio organizaciis mimdinare kvlevis `janmrTeli qceva skolis asakis 
bavSvebSi~ (HBSC) kiTxvarebidan da moicavda skolis mimarT arsebuli damokidebulebebis, 
moswavleTa Soris urTierTobebis, pedagogTa mxridan mopyrobis, mSobelTa poziciebisa 
da adgilmdebareobis mimarT Sexedulebebis, aseve bulingisa da Zaladobis drois dafiq-
sirebas. `janmrTeli qceva skolis asakis bavSvebSi~ erovnebaTaSorisi kvlevaa, romelic 
janmrTelobis msoflio organizaciis evropaSi moqmed regionul ofisTan TanamSrom-
lobiT tardeba. 1982 wels sami qveynis mkvlevarebis mier wamowyebuli proeqti janmrTe-
lobis msoflios organizaciam sul cota xanSi janmrTelobis msoflio organizaciis 
TanamSromlobaze dafuZnebuli kvlevis saxiT daamtkica. kvlevis instrumentebma Zlieri 
fsiqometriuli Tvisebebis, aseve sxvadasxva kulturis SemTxvevaSi sandoobisa da namdvi-
lobis demonstrireba moaxdina.
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Tavi meore: kvleva

kvleva miznad isaxavda, daedgina saqarTveloSi:

bavSvTa mimarT Zaladobis•	 9 masStabi;

Zaladobis saxe; •	

ZaladobasTan dakavSirebuli faqtorebi;•	

bavSvTa mimarT Zaladobis, maTi Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciisa-•	
Tvis saWiro reagirebis tipi da masStabi.

kvlevis Sedegad SemoTavazebuli produqtebia: 

politikasTan dakavSirebuli rekomendaciebis SeTavazeba saqarTvelos mTavrobi-•	
saTvis;

Zaladobis SemTxvevebis amocnobisa da intervenciis mizniT rCevebi axal inicia-•	
tivebsa da arsebuli programebis daxvewaze;

rekomendaciebi sazogadoebis cnobierebis amaRlebis kampaniebisaTvis;•	

rekomendaciebi bavSvebTan momuSave profesionalebis gadamzadebasTan dakavSire-•	
biT.

erovnuli masStabis kvlevaSi Sediodnen rogorc sazogadoebaSi, ojaxSi mcxovrebi bavSve-
bi, ise gansakuTrebul garemoebebSi myofi bavSvebi 0-dan 18 wlamde. ICAST-is pilotirebis 
Sedegad miRebuli gamocdilebisa da bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis preven-
ciis saerTaSoriso sazogadoebis konsultantebis rCevebis mixedviT 11 wlisa da ufrosi 
asakis bavSvebisgan Tavad aris SesaZlebeli intervius aReba, xolo ufro mcirewlovani 
bavSvebis Sesaxeb monacemTa Segroveba maT mSoblebTan an sxva mzrunvelebTan gasaubrebis 
gziT aris mizanSewonili.

kvlevis meTodebi

miznobrivi jgufebi

pirveli fazisTvis miznobriv jgufebSi Sediodnen bavSvTa warmomadgenlobiTi SerCevebi 
zogadi mosaxleobidan, iZulebiT gadaadgilebul pirTa msxvili koleqtiuri centrebi-
dan da socialuri zrunvis dawesebulebebidan. koleqtiuri centrebi konfliqtur zoneb-
Si ar mdebareobdnen da bavSvebis CaTvliT iq, sul mcire, 150 adamiani cxovrobda. 

pirvel fazaSi sul 3001 interviu ganxorcielda. aq Sedioda:

interviuebi bavSvebis uSualo mzrunvelebTan (ZiriTadad, mSoblebTan). sul Seir-•	
Ca 1650 bavSvi zogadi mosaxleobidan (1100) da koleqtiuri centrebidan (500). yve-
la bavSvi 11 welze umcrosi iyo da jgufSi 835 biWi da 815 gogona Sedioda.   

11-17 wlis (11 welze ufros da 18 wlamde) ojaxebSi mcxovreb bavSvebTan inter-•	
viuebi. sul SeirCa 1050 bavSvi, 700 zogadi mosaxleobidan da 350 koleqtiuri cen-
trebidan. jgufSi 524 biWi da 526 gogona Sedioda.

9  moicavs bavSvTa Seuracxyofasa da ugulebelyofas.
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interviuebi 11-17 wlis 301•	 10 bavSvTan, romlebic socialuri zrunvis dawesebule-
bebSi cxovrobdnen. yvela dawesebuleba saxelmwifo iyo da SeuzRudavi SesaZle-
blobebis bavSvebisaTvis iyo gankuTvnili. SerCevaSi 156 biWi da 145 gogona Sedio-
da.

meore fazisaTvis miznobrivi jgufi 11-17 wlis 1300 bavSvis warmomadgenlobiT SerCevas 
warmoadgenda. bavSvebi 99 skolidan iyvnen SerCeulni, maT Soris 33 Tbilisidan da 66 sa-
qarTvelos regionebidan. radgan bavSvebi swavlebis wlis (klasebis) mixedviT iyvnen Ser-
Ceulni, SerCevaSi zogi 10 wlis bavSvic Sedioda. SerCevaSi 645 biWi da 655 gogona monaw-
ileobda.

SerCevebi kvlevis orive fazisTvis saqarTvelos 9 regionsa da TbilisSi ganxorcielda. 
ganawileba Tbilissa da regionebs Soris, aseve urbanul da soflis11 teritoriebs Soris 
saqarTveloSi mosaxleobis ganawilebas asaxavda.

zogadi mosaxleobidan mSoblebTan interviuebi ojaxebSi ganxorcielda, xolo bavSveb-
isa – skolebSi, interviuebi iZulebiT gadaadgilebul pirTa koleqtiur centrebSi mcx-
ovreb mSoblebsa da bavSvebTan _ am centrebSi, xolo socialuri zrunvis dawesebulebeb-
Si mcxovreb bavSvebTan _ dawesebulebebSi ganxorcielda. skolis kvlevisas bavSvebTan 
interviuebi skolebSi Catarda.

SerCeva

SerCevis meTodologia Sedgenili iyo miznobrivi jgufebis warmomadgenlobiTi SerCeve-
bisTvis. SerCeva ganxorcielda SemTxveviTi, mravaletapiani klasteruli SerCevis gamoy-
enebiT. SerCevis meTodologia detalurad #2 danarTSia aRwerili.

kvlevis instrumentebi

rogorc pirvel TavSia aRwerili, kvlevam ICAST instrumentebidan sami gamoiyena:

ICAST P•	  (mSobeli) 11 wlamde asakis 1650 bavSvis mzrunvelebTan (ZiriTadad, 
mSoblebTan).

ICAST CH•	  (bavSvi - ojaxi) – 11-dan 18 wlamde asakis 1050 bavSvTan;

ICAST CI•	  (bavSvi - dawesebuleba) - socialuri zrunvis dawesebulebebSi mcxovreb 
11-dan 18 wlamde 301 bavSvTan, aseve 10 wlidan 18 wlamde 99 skolis 1300 bavSvTan.

kiTxvarebis ZiriTadi nawili, Tavisi numeraciiT, xeluxlebeli darCa, raTa proeqtis 
adgilobriv gunds da bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSo-
riso sazogadoebas sxva qveynebidan mopovebul monacemebTan misi Sedarebis saSualeba 
hqonodaT. 

mSoblebis kiTxvari iZleoda informacias rogorc respondentebis, aseve sxva mzrun-
velebis mier bavSvis mimarT fizikuri Tu fsiqologiuri dasjis gamoyenebis Sesaxeb. 
garda amisa, kiTxvarebSi mocemuli iyo respondentTa Sexedulebebi bavSvis mier gancdi-
li ugulebelyofisa da sqesobrivi Zaladobis Sesaxeb. mSoblebs aseve ekiTxebodnen dis-
ciplinis damyarebis dadebiTi meTodebis gamoyenebis Sesaxeb da Ria SekiTxvebs usvamdnen 
warmatebul meTodebze maT ideebTan dakavSirebiT.

ojaxebSi mcxovrebi 11 wlis an ufrosi asakis bavSvebisaTvis Sedgenili kiTxvarebiY bavS-
vebs ojaxebSi an axlo samezobloSi Zaladobis SesaZleblobis an pirdapiri fizikuri Tu 

10  monacemebis Seyvanis Semdeg aRmoCnda, rom gamokiTxuli iqna 301 bavSvi. es gadawyvetileba miRebuli 
iyo imisaTvis, rom gagrZelebuliyo analizi 301 bavSvTan.
11  urbanuli – qalaqis tipis dasaxleba, soflis teritoria ki gulisxmobs soflebis tipis da msgavs 
dasaxlebebs.
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fsiqologiuri, sqesobrivi Zaladobisa da ugulebelyofis Sesaxeb ekiTxeboda. bavSvebs 
aseve sTxovdnen, eTqvaT, vin iyo moZalade _ bavSvi Tu ufrosi. damatebiTi Ria SekiTxvebi 
saSualebas aZlevda maT, bavSvTa mimarT Zaladobis da misi prevenciis Sesaxeb sakuTari 
azrebi gamoeTqvaT.

socialuri zrunvis dawesebulebebSi mcxovreb bavSvebs usvamdnen kiTxvebs maT mimarT 
uSualo fizikuri, fsiqologiuri, sqesobrivi Zaladobis Tu ugulebelyofis Sesaxeb. 
bavSvebs aseve sTxovdnen, moeTxroT dawesebulebaSi cxovrebis ganmavlobaSi maTi ugule-
belyofis Sesaxeb. am SekiTxvebs adgilobrivi jgufi ICAST-is standartul kiTxvarTan 
(ojaxisaTvis gankuTvnili kiTxvarebidan kiTxvebis gamoyenebiT) erTad svamda, radgan 
dawesebulebaSi miRebul fizikur da emociur mzrunvelobaze bavSvis Sexedulebis codna 
mniSvnelovnad iqna miCneuli.

Semdegi arsebiTi modifikacia demografiuli SekiTxvebis Semcvel kiTxvarSi Sevida. de-
mografiuli SekiTxvebi kiTxvarebs dasawyisSi emateboda da gankuTvnili iyo rogorc 
bavSvebis, aseve mSoblebisaTvis. es SekiTxvebi bavSvis dabadebis dRis aRniSvnas, sazafx-
ulo ardadegebs da ojaxis sakuTrebaSi arsebul nivTebs exeboda. am SemTxvevaSi SerCeva 
sam ekonomikur jgufad iyo dayofili (dabali, saSualo da maRali) (danarTi 3). aRniSnuli 
klasifikacia specifikuria saqarTvelosaTvis, radgan am qveyanaSi saSualo Semosavali 
dabalia. aqedan gamomdinare, saSualo ekonomikuri jgufi dasavleT evropis qveynebSi 
miCneuli `saSualo klasis~ adekvaturi ver iqneba.

yvela kiTxvari iseTi demografiuli monacemebis mogrovebis SesaZleblobas iZleoda, 
rogoricaa asaki, sqesi da adgilmdebareoba.

yvela kiTxvarSi Sedioda kiTxva im qmedebebsa Tu gamocdilebebze, romlebic bavSvs 
odesme, gansakuTrebiT ki wina wels, SeemTxva. monacemebi Segrovda aseve qmedebebisa da 
gamocdilebis sixSiris da, Sesabamis SemTxvevebSi, moZaladis vinaobis (anu respondenti 
an sxva mzrunveli mSoblebis kiTxvarebSi da ufrosi an sxva bavSvi - bavSvebis kiTxvarebSi) 
Sesaxeb.

skolebis kvlevisaTvis ICAST CI versia iqna gamoyenebuli, rogorc es socialuri 
zrunvis dawesebulebebSi mcxovrebi bavSvebis SemTxvevaSi gakeTda. ganaTlebisa da 
mecnierebis saministros `usafrTxo skolis iniciativisTvis~ informaciis miwodebis 
gaumjobesebis mizniT kiTxvarebs daemata ori SekiTxva (janmrTelobis msoflios or-
ganizaciis kvlevis `janmrTeli qceva skolis asakis bavSvebSi~ kiTxvaridan): skolis 
klimatze, damokidebulebebze, adgilmdebareobaze, bulingis drosa da TanatolTa 
mxridan Zaladobaze. es SekiTxvebi ara mxolod skolaSi Zaladobis iseTi praqtiku-
li aspeqtebis Sesafaseblad iqna gamoyenebuli, rogoric aris bulingis dro da adg-
ilebi, aramed aseve ufro zogadi suraTis Sesaqmnelad imasTan dakavSirebiT, Tu ras 
fiqroben bavSvebi TavianTi skolis, usafrTxoebis, mSobelTa monawileobisa da mas-
wavlebelTa damokidebulebis Sesaxeb.

yvela kiTxvari iTargmna qarTul da Semdeg ukan inglisur enaze imis uzrunvelsayofad, 
rom Targmnis procesSi kiTxvebis Sinaarsi ar dakarguliyo. ̀ iunisefis~ konsultantma xe-
laxali inglisuri Targmani Seamowma da daafiqsira arasworad naTargmni adgilebi, rac 
Semdeg kvlevis jgufs Seatyobina. kvlevis jgufma Sesabamisi Sesworebebi Seitana rogorc 
qarTul, aseve xelaxal inglisur TargmanebSi (es Targmanebi SegiZliaT moipovoT `iu-
nisefsa~ da saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis fondSi).

kiTxvarebTan dakavSirebiT SeniSvnebi gamoTqva warmomadgenlobiTma jgufma, romelic 
profesionalTa fokus-jgufis saxiT moqmedebda. TavianTi komentarebi gamoTqves bavS-
vebis sapilote jgufebma da mSoblebis fokus-jgufmac. es procesi kvleviTma kompania 
`bi-si-ji~-m warmarTa.
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bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saeTaSoriso sazogadoebis mier 
mowodebuli saxelmZRvaneloebi, romlebic kiTxvarebs Tan axlda, kvlevis ganxor-
cielebis marTvas uzrunvelyofda. adgilobriv konteqstTan adaptaciis mizniT isini 
qarTul enaze iTargmna, odnav Seicvala da kvlav inglisur enaze iTargmna. kidev erTxel 
iqna ganxiluli Targmnisas `dakarguli~ nebismieri niuansi da Setanili iqna aucilebeli 
cvlilebebi (qarTuli da inglisurad gadaTargmnili versiebi `iunisefsa~ da saqarTve-
los sazogadoebrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis fondSi aris xelmisawv-
domi). interviuerebis jgufebis zedamxedvelebs daurigdaT saxelmZRvaneloebi da am 
saxelmZRvaneloebis gamoyenebiT interviuerebis jgufebisaTvis werilobiTi miTiTebe-
bic SemuSavda.

interviuerebi

interviuerebis jgufi `bi-si-ji~-s gamocdili personaliT iyo dakompleqtebuli. maT 
regionul jgufebTan muSaobis gamocdilebac hqondaT. TiToeul maTgans zedamxedveli 
hyavda. isini ICAST-is interviuerisaTvis gankuTvnil saxelmZRvaneloSi mocemul kri-
teriumebs akmayofilebdnen da damatebiTi treningic gaiares (ixileT qvemoT), raTa emo-
ciur Temaze bavSvebisgan intervius aReba da kiTxvarebis administrireba SeZlebodaT. 

treningebi interviuerebisaTvis

miCneuli iqna, rom interviuerebis treningis yvelaze efeqturi gza zedamxedvelebisa-
Tvis treningis Catareba da maTTvis im meTodebis gadacema iyo, romlebsac isini TavianTi 
adgilobrivi jgufebis treningSi gamoiyenebdnen. aqedan gamomdinare, zedamxedvelebis 
sawyisi treningi 2 sesiis saxiT gaimarTa:

pirveli sesia: organizebuli iyo saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvisa da •	
medicinis ganviTarebis fondis fsiqologebisa da `iunisefis~ konsultantebis 
mier da bavSvebis mimarT Zaladobisa da maTi ugulebelyofis, aseve eTikis sakiTx-
ebs exeboda. igi kiTxvarebSi Setanili kiTxvebis xasiaTis ganxilvis saSualebasac 
iZleoda.

meore sesia: gaimarTa `bi-si-ji~-s mier da detalurad ganixilavda kiTxvarebs •	
(Targmnis Semdeg momzadebul variants) da intervius meTodologiisa da monacem-
Ta Setanis Sesaxeb sakiTxebs. 

me-3 danarTSi mimoxilulia saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvisa da medicinis gan-
viTarebis fondisa da `iunisefis~ konsultantebis mier organizebuli treningebis amo-
canebi.

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis fondis treningis 
Semdeg zedamxedvelebma interviuerebis sakuTar jgufebs Cautares treningi. process 
zedamxedvelobas saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis 
fondi uwevda, romlis personali ramdenime sesias daeswro. zedamxedvelebis mier Cat-
arebuli treningis xelSewyobis mizniT (amocanebi me-4 danarTSia Setanili) zedamxedve-
lebs gadaecaT treningis paketi, romelSic Sedioda:

prezentaciebi programa •	 Power Point-Si treneris SeniSvnebiT;

rolebis gaTamaSebis scenari treneris SeniSvnebiT;•	

SemoTavazebuli garCevis sesiis scenari; •	

sakontaqto telefonebis nomrebi saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvisa da medi-•	
cinis ganviTarebis fondsa da `bi-si-ji~-Si, Tu zedamxedvelebs daxmareba an bavSve-
bis mimarT Zaladobis da maTi ugulebelyofis sakiTxebze rCeva dasWirdebodaT;

detaluri informacia bavSvebis mimarT Zaladobisa da maTi ugulebelyofis sak-•	
iTxebze momuSave nebismieri adgilobrivi samsaxurebisa da arasamTavrobo organ-
izaciebis Sesaxeb.
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intervius formati

rogorc bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso sazoga-
doebis interviuebis pilotirebis SemTxvevaSi, ICAST-is mSoblebisaTvis gankuTvnili 
kiTxvarebi individualur interviuebSi iqna gamoyenebuli. es interviuebi respondentis 
ojaxSi an iZulebiT gadaadgilebul pirTa centrebSi Catarda. bavSvTa Seuracxyofisa da 
ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso sazogadoebis sapilote interviuebis umrav-
lesoba bavSvebTan jgufuri interviuebis gamoyenebiT warimarTa. Tumca unda aRiniSnos, 
rom adgilobrivi kvlevis jgufis mier jgufuri interviuebis mizanSewonilebasTan dakav-
SirebiT eWvi gamoiTqva, rasac isini imiT asabuTebdnen, rom interviuerebi Tavs individu-
aluri interviuebis dros ufro komfortulad grZnobdnen. droSi SezRudvebi jgufuri 
intervius teqnikaSi damatebiTi treningebis SesaZleblobas ar iZleoda. amitom am prob-
lemis gadaWris mizniT bavSvebis (romlebic aseve fokus-jgufs warmoadgendnen) jgufTan 
bavSvebis ojaxuri kiTxvarebis `uxeSi~ TargmaniT erTgvari pilotireba ganxorcielda. 
es jgufs saSualebas miscemda, gadaewyvita, ra gziT iqneboda ukeTesi kvlevis Catareba: 
jgufuri Tu individualuri interviuebis saxiT. zemoT aRniSnulidan gamomdinare, gad-
awyda bavSvebTan interviuebis individualurad gamarTva.

meore fazaSi individualuri interviuebi imave interviuerebis mier warimarTa, romleb-
mac isini pirvel fazaSi warmarTes. meore faza skolaSi ganxorcielda. 

pilotireba

kvlevis instrumentebisTvis saboloo saxis micemamde gaimarTa konsultaciebi warmo-
madgenlobiT jgufTan da Sedga fokus-jgufi mSoblebTan – upirveles yovlisa, intervi-
us formatis dadgenis mizniT. mas Semdeg, rac momzadda kiTxvarebis saboloo Targmani, 
interviuerebis zedamxedvelebma misi pilotireba ganaxorcieles. maT TemSi 30 mSobel-
Tan da 30 bavSvTan Caatares interviu. garda amisa, interviu socialuri zrunvis dawe-
sebulebebSi moTavsebul 30 bavSvsac Cautarda. pilotirebas monitorings saqarTvelos 
sazogadoebrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis fondis jgufis wevrebi uwevdnen. 
marTalia, pilotirebis Sedegad ar wamoWrila kiTxvarebis Sesworebis saWiroeba, magram 
gairkva, rom aucilebelia damatebiTi instruqtaJisa da treningis Catareba. damate-
biTi instruqtaJi da treningi ganxorcielda seminarebis gziT, romlebic saqarTvelos 
sazogadoebrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis fondis mier iyo organizebuli da 
axali savele samuSaos dawyebamde Catarda.

velze muSaoba (2007 wlis oqtomberi da noemberi)

`bi-si-ji~-s ekisra pasuxismgebloba, daegegma da sakuTari interviuerebis regionuli 
gundebis meSveobiT waremarTa velze muSaoba. saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvisa 
da medicinis ganviTarebis fondis ori wevri TanamSromlobda interviuerebTan da daxma-
rebas uwevda intervius procesis xarisxis monitoringSi. raime mniSvnelovani problema 
ar gamovlenila. SerCeuli bavSvebidan ToTxmetma uari ganacxada monawileobaze, Tumca im 
bavSvebma, vinc interviuze Tanxmoba gamoTqva, interviu bolomde miiyvanes da SekiTxvebs 
bolomde upasuxes. yvela SerCeuli mSobeli (konkretuli bavSvis uSualo mzrunveli) da-
Tanxmda monawileobaze, magram maTgan ramdenimem erT Tu or SekiTxvaze pasuxis gacemaze 
uari Tqva. es yvelaferi Caiwera da xelmisawvdomi gaxda monacemTa analizisaTvis.

savele samuSao (2008 wlis ianvari)

msgavsi procesi skolebis kvlevaSic ganxorcielda. am SemTxvevaSic SerCeul bavSvTa 
umravlesoba daTanxmda interviuSi monawileobaze da daasrula igi. mxolod eqvsma bavSma 
ganacxada uari, rac 1300 intervius SemTxvevaSi Tanxmobis 99.5%-s iZleva.

monacemTa marTva

monacemTa marTvas axorcielebda `bi-si-ji~, romelmac monacemTa Seyvanis formati Se-
imuSava. aseve gasufTavda monacemebi, momzadda monacemTa baza statistikuri analiz-
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isaTvis. es yovelive SPSS-is gamoyenebiT gakeTda. aRniSnuli procesi uzrunvelyofda 
rogorc aRweriT monacemebs, ise Zaladobis tipebis sixSiris gamoTvlis SesaZleblobas, 
aseve SesaZlebeli iyo msxverplTa da moZaladeTa krostabulaciac.

skolis klimatze mimarTuli SekiTxvebisaTvis gamoTvlili iqna skolis mimarT damokide-
bulebasTan, moswavleTa Soris urTierTobebTan, pedagogebis mxridan mopyrobasa da mSo-
belTa monawileobasTan dakavSirebuli SekiTxvebis blokis mimarT bavSvebis Sexedule-
bebis dadgenis saSualebebi. gamoTvlili iqna aseve sixSireebi bavSvebis mier adgilisa da 
drois mixedviT bulingis Sesaxeb informaciis miwodebisaTvis.

miznobriv jgufebs Soris da maT farglebSi ganxorcielda Semdgomi analizi iseTi cv-
ladebis dasadgenad, rogoricaa asaki, sqesi, adgilmdebareoba da ekonomikuri jgufi.

eTikuri da usafrTxoebis sakiTxebi

eTikuri mimoxilva

kvlevis gegma da masTan dakavSirebuli dokumentacia bavSvTa Seuracxyofisa da •	
ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso sazogadoebas waredgina da eTikuri 
komitetis mier iqna damtkicebuli;

kvlevis gegmis eTikur aspeqtze SeniSvnebis gamosaTqmelad warmomadgenlobiTi •	
jgufi iqna mowveuli.

Tanxmoba

Tanxmobis oqmis momzadebis procesSi Cven gaviTvaliswineT, rom saqarTveloSi ar 
arsebobs kanoni, romelic Svilisgan intervius asaRebad mSoblebis Tanxmobas moiTxovs. 
miuxedavad amisa, saWirod miviCnieT mSoblebis winaswar informireba kvlevaSi maTi Svilis 
SesaZlo monawileobaze. kvlevis ganmavlobaSi 10 welze ufrosi asakis bavSvebis interviu 
ganxorcielda, romelTa asaki da maT mier sakiTxis wvdoma sakmarisad miviCnieT imisaTvis, 
rom maT `sakuTar~ interviuze Tanxmoba moecaT.

skolaSi interviuebis Catarebis mizniT aucilebeli iyo skolebis direqtorebis nebar-
Tva da TanamSromloba. direqtorebs sTxoves, SeetyobinebinaT kvlevis dawyebis Sesaxeb 
mSoblebisTvis. oqmSi Sedioda:

miznobriv adgilebad SerCeuli skolebisa da socialuri zrunvis dawesebulebebis •	
direqtorebisagan Tanxmobis miReba;

monawileebisagan (bavSvebi da ufrosebi) Tanxmobis miReba;•	

miznobriv skolebSi mSoblebis informireba maTi Svilebis kvlevaSi SesaZlo •	
CarTvis Sesaxeb.

me-4 danarTSi mocemulia werilebi, romlebic zemoxsenebuli jgufebisaTvis kvlevis Ses-
axeb informaciis misawodeblad momzadda. isini kvlevis orive fazaSi iqna gamoyenebuli. 
interviuerebis treningisas maT aswavles, Tu rogor unda waredginaT Tavi.

monawileebis usafrTxoeba

monawileTa usafrTxoebis sakiTxi ganxilulia saxelmZRvaneloSi, interviuerebisaTvis 
gankuTvnil instruqciebsa da zedamxedvelebisa da interviuerebis pirispir treningSi. 
usafrTxoeba gulisxmobs:

pasuxebis konfidencialurobas;•	

vinaobis konfidencialurobis uzrunvelyofas;•	
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pasuxze uaris Tqmis uflebas;•	

intervius Sewyvetis uflebas;•	

garCevas;•	

krizisuli intervenciis gegmas, romelic velze mimarTvis adgilobriv samsaxur-•	
Tan wamoWrili krizisis dasaZlevad aris Sedgenili.

interviuerebis usafrTxoeba

am SemTxvevaSic saxelmZRvaneloSi, instruqciebsa da treningis procesSi prioritetuli 
mniSvneloba eniWeboda usafrTxoebas. is iTvaliswinebda, rom:

interviueri arasodes midis marto velze;•	
interviueri pirvel rigSi adgilobriv uwyebebs xvdeba nebarTvis miRebis, dacvis, •	
mxardaWeris da a.S. uzrunvelyofis mizniT;
velis zedamxedvelma yovelTvis icis TiToeuli interviueris adgilsamyofeli;•	
interviuerebi yovelTvis atareben samkerde niSnebs saidentifikacio monaceme-•	
biT, raTa moxdes maTi, rogorc `bi-si-ji~-s warmomadgenlebis, identificireba;
interviuerebi proeqtis Sesaxeb saubroben rogorc qalTa da bavSvTa janmrTelo-•	
basTan dakavSirebul RonisZiebaze;
interviueri ar svams kiTxvebs kiTxvaridan, Tu arsebobs ucxo pirTa mier mosmenis •	
safrTxe.

konsultaciebi dainteresebul da monawile mxareebTan

dainteresebuli mxareebis warmomadgeneli pirebis jgufi proeqtis Sesaxeb rCevebis 
uzrunvelyofis da proeqtis Sedgenisa da ganxorcielebis dros fokus-jgufis saxiT mo-
qmedebis mizniT daarsda. 2007 wlis dekemberSi, roca monacemTa sawyisi analizi dasrulda, 
TbilisSi gaimarTa sakonsultacio Sexvedra mTavar monawileebTan (saministroebisa da am 
sakiTxiT dainteresebuli ZiriTadi arasamTavrobo organizaciebis warmomadgenlebTan). 
am Sexvedraze isaubres imaze, Tu ra Sedegs moutanda kvleva politikisa da momsaxurebe-
bis ganviTarebas.

skolebis kvlevisTvis xangrZlivi konsultacia gaimarTa ganaTlebisa da mecnierebis 
saministrosTan, aseve `iunisefsa~ da saministrosTan `usafrTxo skolis iniciativaze~ 
momuSave konsultantebTan.
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Tavi mesame:         
mzrunvelTa angariSebi ojaxebSi 
disciplinis, sasjelisa da Zaladobis 
Sesaxeb

imisaTvis, rom momxdariyo im fizikuri da fsiqologiuri sasjelis gamoyenebis gaTviTc-
nobiereba, romelic saxlSi bavSvebis mimarT maTi dabadebidan me-11 dabadebis dRemde ga-
moiyeneba, 1650 bavSvis ZiriTad mzrunvels Cautarda gamokiTxva mSoblebisaTvis gankuT-
vnili ICAST-is kiTxvaris gamoyenebiT. aRniSnulma procesma 1100 bavSvi moicva zogadi 
mosaxleobidan da 550 bavSvi iZulebiT gadaadgilebul pirTa koleqtiuri centrebidan 
(sadac 150 da meti adamiani cxovrobs). kiTxvari aseve iZleva SesaZleblobas, Segrovdes 
monacemebi qcevis pozitiuri marTvis midgomebis Sesaxeb da usvams SekiTxvebs mzrunve-
lebs im SemTxvevebis Sesaxeb, rodesac ar dakmayofilda bavSvis ZiriTadi saWiroebebi 
mzrunvelobis TvalsazrisiT, aseve SekiTxvebs bavSvis mier gancdil nebismier sqesobri-
vad Seuracxmyofel SemTxvevebTan dakavSirebiT maTi informirebulobis Sesaxeb.

SerCeva imgvarad SemuSavda, rom uzrunvelyofiliyo aRniSnuli ori miznobrivi jgufis 
warmomadgenlobiTi nimuSi. monacemebi Segrovda ojaxSi erT bavSvze (saindeqso bavSvi).

SerCevis maxasiaTeblebi 

SerCevis maxasiaTeblebi mocemulia 3.1 cxrilSi.

cxrili 3.1: saindeqso bavSvebis maxasiaTeblebi 
(sqesi, adgilmdebareoba da ekonomikuri jgufi)

mizn. jgufebi
sqesi adgilmdebareoba ekonomikuri jgufi

mamr md Tbilisi  regioni dabali saSualo maRali
 N % N % N % N % N % N % N %

zogadi 
mosaxleoba  
N = 1100

541 49.2 559 50.8 264 24.0 836 76.0 174 15.8 629 57.2  297 27

iZulebiT 
gadaadgilebuli 
pirebi 
N = 550

 274 49.8 276 50.2 220 40.0 330 60.0  176 32 302 54.9  72 13.1

zogadad Temi
N = 1650  815 49.4 835 50.6 484 29.3 1166 70.7 350 21.2 931 56.4 369 22.4

iZulebiT gadaadgilebul pirTa ufro didi raodenoba Tbilisidan iyo, rac asaxavs de-
daqalaqSi iZulebiT gadaadgilebul pirTa koleqtiuri centrebis koncentracias. ro-
gorc zogadi mosaxleobis, aseve iZulebiT gadaadgilebul pirTa jgufebSi SerCevis nax-
evarze meti warmoadgenda saSualo ekonomikur jgufs (klasifikaciisaTvis ix. danarTi 
3). mTliani SerCevis ori mesamedi cxovrobda qalaqis teritoriebze, maT Soris TbilisSi, 
xolo erTi mesamedi – sasoflo teritoriebze, rac saqarTvelos mosaxleobis ganawile-
bas asaxavs.
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cxrili 3.2 gviCvenebs kombinirebuli miznobrivi jgufebis asakobriv ganawilebas. 

cxrili 3.2: asakobrivi ganawileba 

asaki %
0<1 4.6

1 6.9
2 9.6
3 8.9
4 9.3
5 9.0
6 9.1
7 9.2
8 8.7
9 9.1

10 15.6

bavSvTa 73.4%-s hyavda da an Zma, 29.4% sakuTar da-Zmebs Soris yvelaze ufrosi, xolo 
35.4% - yvelaze umcrosi iyo.

respondentTa da sxva mzrunvelTa vinaoba

SerCevaSi respondentTa 88.4% iyvnen dedebi, 8.1% - mamebi da 3.1% - bebiebi, xolo danar-
Ceni respondentebi warmodgenilni iyvnen sxva naTesavebis saxiT. respondentTa 83.7%-ma 
(N=1 382) aRniSna, rom bavSvTan regularul kontaqtSi erTi an meti sxva mzrunveli imyo-
feboda: mamebi am bavSvTa 82%-saTvis, bebiebi 36.6%-saTvis da dedebi 11.4%-saTvis. 5.1%-is 
SemTxvevaSi sxva mzrunvelebi iyvnen babuebi, Tumca zogierTma respondentma aseve daasax-
ela mdedrobiTi da mamrobiTi sqesis sxva naTesavTa farTo speqtri. amgvarad, miuxedavad 
imisa, rom mTliani SerCevis 97.9%-ze dedebi zrunavdnen, mraval bavSvs gaaCnda sxvadasxva 
`sxva~ mzrunveli, visac regularuli kontaqti hqonda bavSvebTan da romelTagan nebis-
miers SesaZloa gaaCndes sakuTari Sexedulebebi imis Taobaze, Tu rogor unda moveqceT 
bavSvs. savsebiT SesaZlebelia, rom bebiebi da babuebi mxars uWerdnen disciplinis damya-
rebisa da dasjis imave meTodebis gamoyenebis gagrZelebas, rasac isini bavSvebis mSobel-
Ta bavSvobaSi iyenebdnen. aman SesaZloa gamoiwvios bavSvTa aRzrdis rogorc pozitiuri, 
ise mavne praqtikis gadacema erTi Taobis mier meorisaTvis.

rekomendacia:
cnobierebis amaRlebis/saganmanaTleblo kampania, romelic exeba bavSvTa aRzr-•	
dis meTodebs, ar unda iyos mimarTuli mxolod dedebze da, ufro metic, mxolod 
mSoblebze.

gamoyenebuli disciplinuri meTodebi

kiTxvaris im nawilis mizani, romelic disciplinis damyarebisa da dasjis gamoyenebas exe-
ba, iyo, moepovebina informacia ZiriTadi mzrunvelisgan (respondentisgan) imasTan dakav-
SirebiT, Tu ra meTodebs iyeneben Tavad is da sxva regularuli mzrunvelebi, raTa bavSvs 
aswavlon marTebulad qceva an moagvaron qcevasTan dakavSirebuli problema. qmedebe-
bi, romlebTan dakavSirebiTac kiTxvebi ismeboda, farTo speqtrs moicavda, pozitiuri 
marTvis xerxebiT dawyebuli iseTi qmedebebis CaTvliT, romelTac SeuZliaT garkveul 
pirobebSi fizikuri an fsiqologiuri ziani miayenon bavSvs da romlebic Sesabamisad Za-
ladobrivad iTvleba (fizikuri da emociuri Zaladobis ganmartebisaTvis ix. sqolioebi 
pirvel TavSi). respondentTa Zalze mcire raodenobam ar gasca pasuxi romelime SekiTx-
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vas. maT sTxoves, aReniSnaT, hqonda Tu ara aRweril qmedebebs adgili gasuli wlis ganmav-
lobaSi da, Tu hqonda, ramdenad xSirad.

pasuxebi pozitiuri midgomebis Sesaxeb

rodesac dasmuli iqna SekiTxva pozitiuri marTvis meTodebis Sesaxeb, romlebsac Cveu-
lebriv iyeneben bavSvTa cudi saqcielis gakontrolebisaTvis, mTeli SerCevis 90.8%-ma 
ganacxada, rom ukanaskneli wlis ganmavlobaSi isini da/an sxva mzrunvelebi iyenebdnen 
erTs an mets aRniSnuli meTodebidan. zemoaRniSnuli cifri moicavda zogadi mosaxleo-
bis 89.8%-s da iZulebiT gadaadgilebul pirTa 92.7%-s (ar aris statistikurad mniSvne-
lovani gansxvaveba12).   

pozitiuri marTvis meTodebi detalurad

3.3 cxrilSi detalurad aris CamoTvlili mzrunvelTa (rogorc zogadi mosaxleobis, ase-
ve iZulebiT gadaadgilebul pirTa jgufebidan) mier gasuli wlis ganmavlobaSi gamoyene-
buli pozitiuri marTvis meTodebi. es Sedegebi gviCvenebs, rom saqarTveloSi mSobelTa 
umravlesobam icis pozitiuri marTvis meTodebis arsebobis Sesaxeb da maTi gamoyenebis 
survili gaaCnia.

cxrili 3.3: pozitiuri marTva (% gasul wels)

pozitiuri marTva

responden-
tebis mier

sxvebis 
mier

% %

qmedebebi   

auxsna bavSvs, ras cud rames akeTebda - SekiTxva 813 82.8 77.0

uTxra bavSvs, daewyo an Seewyvita raimes gakeTeba – SekiTxva 9 83.2 75.5

misca mas raime sxva gasakeTeblad (yuradReba gadaatanina) 
- SekiTxva 13

71.9 59.3

CamoarTva privilegiebi an fuli, aukrZala raime [saxeli], rac 
moswonda, an saxlidan gasvla aukrZala – SekiTxva 28

36.2 22.5

biWebisa da gogonebis SemTxvevaSi pozitiuri meTodebis gamoyenebisas statistikuri 
gansxvavebebi ar aRiniSna. rogorc mosalodneli iyo (diagrama 1), aseTi meTodebis _ ro-
melTagan zogierTi verbalur aRqmasa da bavSvTan logikis gamoyenebas moiTxovs _ zo-
gadi gamoyenebis sixSire asakTan erTad izrdeboda (aRniSnulis mniSvneloba daadastura 
regresiulma analizma p=0.00). yuradRebis gadatanis meTodebi, romelTa gamoyeneba SesaZ-
lebelia ufro mcire asakis bavSvebTan, imdenad xSirad ar gamoiyeneboda, rogorc meTo-
debi, romlebic mSobelTa mier sityvier ganmartebas moiTxoven.13

12   fiSeris zusti testis gamoyeneba (ormrivi) – mniSvnelobis done <0.05 
13 SekiTxvis nomeri ICAST-is mSobelTa kiTxvarSi mocemuli SekiTxvis nomers Seesabameba.
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diagrama 3.1: pozitiuri midgomebis gamoyeneba asakis mixedviT (n=1650)
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rodesac, intervius dasasruls, mSoblebs miecaT saSualeba, Ria kiTxvaze pasuxis gziT 
sakuTari Sexedulebebi gamoexataT im meTodebis Sesaxeb, romlebic maT yvelaze warma-
tebulad miaCndaT, maT kidev erTxel gamoamJRavnes pozitiuri meTodebis gamoyenebis 
survili da mxolod umciresobam (3.9%) axsena uSualod sasjeli. pasuxebi moicavda xSir 
komunikacias/axsna-ganmartebas (31.4%), tolerantobas (14.1%), zomier dasjas (14.1%) da 
bavSvTan megobruli urTierTobis SenarCunebas (10.9%). sxva midgomebi iyo religiuri 
midgomis gamoyeneba, bavSvebis raimeTi dasaqmeba, maT mimarT ise moqceva, rogorc ufro-
sebis mimarT, `spokis~ midgomis gamoyenebas, rodesac mama aqtiurad aris CarTuli pro-
cesSi. miuxedavad imisa, rom bavSvebis aRzrdasTan dakavSirebiT mSobelTa Sexedulebe-
bis Semdgomi Seswavla scdeboda am kvlevis farglebs, man gviCvena, rom mSoblebs (da sxva 
mzrunvelebs) gaaCniaT survili da neba, scadon pozitiuri marTvis meTodebi, romlebic 
mimarTulia maTi bavSvebis kargi qcevis waxalisebaze.

fizikuri da fsiqologiuri sasjelis gamoyeneba

cxrili 3.4 ajamebs respondentTa pasuxebs gasul welTan dakavSirebiT. mTlianobaSi, sa-
indeqso bavSvTa 79.8%-ma ganicada fizikuri sasjeli, xolo 82.3%-ma – fsiqologiuri sa-
sjeli.

cxrili 3.4: ojaxebSi respondentTa da/an sxva mzrunvelTa mier gamoyenebuli 
fizikuri da fsiqologiuri sasjelebis Sejameba (gasul wels)

miznobrivi jgufebi fizikuri dasja fsiqologiuri dasja

N % N %
zogadi mosaxleoba 
N = 1100 878 79.8 916 83.3

iZulebiT gadaadgilebuli pirebi 
N = 550 438 79.6 442 80.4

sul (zogadi mosaxleoba da 
iZulebiT gadaadg. pirebi)  
N = 1650

1316 79.8 1358 82.3

P  mniSvneloba 0.948 0.151

miuxedavad imisa, rom es maCveneblebi maRalia, isini Seesabameba msoflios sxva qveynebSi 
miRebul Sedegebs, aseve arsebul monacemebs saqarTvelodan da  regionis sxva qveynebidan 
(ix. nawili `zogadi informacia~). 
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maRali maCveneblebi aseve niSnavs, rom mravali im mzrunvelTagan, vinc pozitiur midgo-
mebs iyenebda, sxvadasxva fizikur da fsiqologiur sasjelsac mimarTavda. es, erTi Sex-
edviT, urTierTsapirispiro Sedegi Seesabameba 2005 wlis mravalindikatoruli klaste-
ruli kvlevis monacemTa Sedegebs (saqarTvelo, mravalindikatoruli kvleva, 2005). aR-
niSnuli kvlevis Sesabamisad, imis miuxedavad, rom gamokiTxuli 4240 dedis 87.3%-s ar mi-
aCnda marTebulad bavSvebis fizikurad dasja, maTi bavSvebis mxolod 17.5%-is mimarT iqna 
gamoyenebuli mxolod araZaladobrivi disciplinuri meTodebi mzrunvelTa mier gasuli 
Tveebis ganmavlobaSi. analogiurad, iltusis mier ganxorcielebulma kvlevam (2005) aC-
vena, rom Tumca mSobelTa umetesobas miaCnda, rom fizikuri sasjeli ar iyo aucilebeli, 
isini mas mainc iyenebdnen. yvela kvlevis Sedegebi axdens im dilemis ilustrirebas, rom-
lis winaSec mravali mSobeli (da sxva mzrunveli) dgas: rogor wavaxalisoT kargi qceva da 
SevzRudoT cudi qceva sadamsjelo saSualebebis gamouyeneblad.        

rekomendacia: 
mzrunvelebs esaWiroebaT mudmivi waxaliseba da mxardaWera, raTa gamoiyenon •	
aRniSnuli meTodebi, aseve rCeva imis Taobaze, Tu ra iRonon maSin, rodesac ver 
cvlian bavSvis qcevas. 

iseve, rogorc pozitiuri meTodebis gamoyenebis SemTxvevaSi, fizikuri da fsiqologi-
uri sasjelis gamoyenebis maCveneblebSic ar arsebobda statistikurad mniSvnelovani 
gansxvaveba zogadi mosaxleobisa da iZulebiT gaadgilebul pirTa pasuxebs Soris. aqe-
dan gamomdinare, gamoyenebuli sasjelebis detaluri CamonaTvali respondentTa orive 
jgufis pasuxebis kombinacias moicavs.  

fizikuri sasjeli

3.5 cxrilSi CamoTvlilia gasuli wlis ganmavlobaSi Tavad respondentTa da sxva mzrun-
velTa mier gamoyenebuli fizikuri sasjelebi.

cxrili 3.5: fizikuri sasjeli gasuli wlis ganmavlobaSi

 fizikuri  dasja 
responden-
tebis mier

N=1650

sxvebis 
mier

N=1382
qmedebebi N % N %

sajdomze SiSveli xeliT gatyepva. SekiTxva 24 854 51.7 291 21.1
SenjRreva. SekiTxva 10 761 46.1 339 24.5
yuris aweva. SekiTxva 14 723 43.8 303 21.9
Tmis moqaCva. SekiTxva 16 720 43.7 228 16.5
Cqmeta. SekiTxva 30 460 27.9 140 10.1
mudmivad cema raime sagniT an muStiT (`galaxva~). SekiTxva 36 355 21.5 123 8.9
saxeSi an kefaze xelis wamortyma. SekiTxva 31 339 20.6 83 6.0
sajdomze cema iseTi sagniT, rogoricaa joxi, cocxi, wkepla an qamari. 
SekiTxva 11 319 19.3 137 9.9
sadme sxvagan (ara sajdomze) dartyma iseTi sagniT, rogoricaa joxi, 
cocxi, wkepla an qamari. SekiTxva 12 148 9.0 72 5.2

Tavze dartyma TiTis saxsriT an xelukuRma. SekiTxva 15 75 4.5 15 1.1
saWmlis ar micema dasjis saxiT. SekiTxva 33 57 3.5 11 0.8
iZulebiT daCoqeba an dadgoma ise, rom aman tkivili gamoiwvios. 
SekiTxva 22 53 3.2 17 1.2

bnel oTaxSi Caketva. SekiTxva 38 45 2.7 22 1.6
fexis kvra. SekiTxva 20 10 0.6 6 0.4
daxrCoba an yelSi xelebis (an sxva ramis) waWera. SekiTxva 25 7 1
dawva, damduRvra an daSanTva. SekiTxva 35 6 7
daniT an iaraRiT damuqreba. SekiTxva 37 6 0
pirSi wiwakis an saneleblebiani saWmlis Cadeba. SekiTxva 21 4 2
xelis an baliSis dafareba sunTqvis Sesawyvetad. SekiTxva 34 1 0
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am kvlevis farglebSi monacemTa analizi ar gvawvdis informacias imis Sesaxeb, Tu ramdeni 
bavSvi daisaja fizikurad da fsiqologiurad rogorc respondentis, aseve sxva mzrunve-
lis mier. sxva mzrunvelTa mier dasjis zogadi tendenciebi da modelebi respondentTa 
mier gamoyenebuli sasjelebis msgavsi iyo, Tumca maCveneblebi ufro dabali gaxldaT. es 
ar aris gasakviri, vinaidan mzrunvelTa umetesobas naklebi kontaqti hqonda bavSvTan, 
vidre respondentebs.

zogierTi aRwerili qmedeba, ufro savaraudod, disciplinis damyarebis winaswar mofiq-
rebuli forma iyo, xolo sxva qmedebebi albaT provocirebuli iyo bavSvis qceviT gamow-
veuli gaRizianebiT an braziT. miuxedavad imisa, rom zogierTi qmedeba SeiZleba `uwyin-
rad~ CaiTvalos, yvela maTgani moicavs bavSvisadmi mimarTul garkveul fizikur Zalado-
bas, xolo mravali es qmedeba SeiZleba aRqmuli iyos rogorc sastiki an damamcirebeli. 
garda amisa, arsebobs imis saSiSroebac, rom fizikuri dasja ufro seriozul ZaladobaSi 
gadava (graciano, 1994). 

kvlevis Sedegad Cans, rom TviTon bavSvebi SemTxvevaTa absolutur umravlesobaSi kate-
goriulad ar eTanxmebian im azrs, rom fizikurma sasjelma SeiZleba raime pozitiuri Se-
degi moitanos. maT xazgasmiT aRniSnes, Tu ramdenad mtkivneuli da damamcirebelia, ro-
desac maT urtyams adamiani, romelic maTdami siyvaruls da mzrunvelobas unda iCendes14 
(ix. aseve uilou da haideri, 1998).

unda aRiniSnos, rom marTalia, saqarTvelos mTavrobam, gaero-s kvlevisaTvis gankuTv-
nili kiTxvaris sapasuxod, miuTiTa, rom akrZalulia fizikuri sasjelis yvela forma 
ojaxebSi, fizikuri sasjelis gamoyenebis Taobaze garkveviT Camoyalibebuli sakanonm-
deblo akrZalva ar arsebobs15. evropis sxva qveynebSi arsebuli gamocdileba gviCvenebs, 
rom fizikuri sasjelis gamoyenebis iuridiuli akrZalva ufro misaRebi da ZalaSi gasata-
reblad iolia, rodesac mas win uZRvis cnobierebis amaRlebis kampania, romelic exeba ara 
marto Tavad akrZalvas, aramed mSoblebs sTavazobs alternatiul gzebs imisaTvis, rom 
maT sakuTari bavSvebis kargi qceva waaxalison (duranti, 2000).

rekomendaciebi:  
saWiroa, rom profesionalebsa da sazogadoebaSi Catardes debatebi bavSvTa fi-•	
zikurad dasjis sakiTxze;

mSoblebsa da sxva mzrunvelebs esaWiroebaT treningi da mxardaWera fizikuri •	
sasjelis alternativebis gamoyenebis sakiTxebSi;

ganxiluli unda iqnes iseTi kanonmdeblobis miRebis sakiTxi, romelic gaamya-•	
rebs mTavrobis mtkice pozicias fizikuri sasjelis akrZalvis kuTxiT. kanonm-
deblobam konkretulad unda akrZalos bavSvTa mimarT Zaladobis gamoyeneba, 
maSinac ki, rodesac mas disciplinis damyarebis meTodis saxiT mimarTaven.

respondentTa mier aRwerili yvelaze gavrcelebuli sasjeli iyo bavSvis sajdomze ga-
tyepva (cema) SiSveli xeliT da respondentTa 51.7%-ma aRniSna, rom dasjis es forma ga-
moiyena sul mcire erTxel gasuli wlis ganmavlobaSi, xolo 15.7%-ma aRniSna, rom aseTi 
dasjis 10-ze met SemTxvevas hqonda adgili. aRiniSna, rom sxva mzrunvelTa 21.1.%-ma aseve 
scema bavSvs aseTi saxiT, rac 4.5%-ma 10-ze metjer gaakeTa. 3.5a cxrili gviCvenebs rogorc 
respondentebis, aseve sxva mzrunvelebis mxridan am sasjelis gamoyenebis sixSires.

14  kvleva, romelic ganaxorciela organizaciam `gadavarCinoT bavSvebi~ (Save the Children), gaero-s kvle-
visaTvis 
15  `bavSvTa winaaRmdeg legalizebuli Zaladobis dasruleba: globaluri angariSi”, 2007  
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cxrili 3.5a: bavSvis sajdomze SiSveli xeliT gatyepvis sixSire (%)

erTxel 
an 

orjer

3-5-
jer

6-10 
-jer

> 10 
-jer

gasul 
wels ara, 

magram 
saerTod 

ki

arasodes 
gaukeTebia 

es 

ar 
Seesa-
bameba

respondenti
N= 1650 12.9 14.4 8.7 15.7 5.5 42.4 0.4

sxva 
mzrunveli
N= 1382 

7.3 5.9 3.4 4.5 3.0 75.2 0.8

aseve xSirad aRiniSneboda yuris aweva da Tmis moqaCva (43.8% da 43.7%). sainteresoa, rom 
ufro didi asakis bavSvebma aRniSnes Tmaze moqaCva da yuris aweva, rogorc ojaxis gare-
moSi maT mimarT fizikuri Zaladobis yvelaze xSirad gamoyenebuli forma (ix. Semdegi na-
wili).

angariSebi aseve moicavda iseTi sasjelis magaliTebs, romlebmac maRali albaTobiT SeiZ-
leba gamoiwvion fizikuri dazianeba da romlebic SeiZleba bavSvis Seuracxyofad iqnes 
ganxiluli. respondentTa erT mexuTedze odnav metma (21.5%) aRniSna, rom maT araerTxel 
daurtyamT bavSvisaTvis (sixSiresTan dakavSirebiT ix. cxrili 3.5b). es SeiZleba iyvnen 
mzrunvelebi, romlebic kargavdnen kontrols bavSvis dasjis mcdelobisas. 19.5%-ma aR-
niSna garkveuli sagnis gamoyeneba bavSvis sajdomze sacemad, xolo 9%-ma – bavSvis sxeulis 
sxva nawilze sacemad. aRniSnuli Sedegebi Seesabameba mravalindikatoruli klasteruli 
kvlevis monacemebs, romelTa mixedviTac saqarTveloSi (2-dan 14 wlamde asakis) bavSvTa 
19% ganicdida mkacr fizikur dasjas ukanaskneli Tvis ganmavlobaSi (Cveni kvleva SekiTx-
vas gasul welTan dakavSirebiT svamda).

cxrili 3.5b: bavSvis raime sagniT an muStiT araerTxel cema (`galaxva~) (%)

erTxel 
an 

orjer
3-5-
jer

6-10-
jer 

> 10-
jer

gasul 
wels ara, 

magram 
sxva dros 

gaukeTebia

arasodes 
gauke-
Tebia

ar 
Seesabameba

respondenti 
mzrunveli

10.1 4.1 3.5 3.9 2.7 75.1 0.7

sxva 
mzrunveli 4.4 2.0 1.1 1.4 1.3 89.0 0.8

aseve aRiniSneboda sxva `sasjelebi,~ romlebic SeSfoTebas iwvevs. rva respondentma 
aRiara, rom hqonia bavSvis daxrCobis an gagudvis mcdeloba (SekiTxvebi 24 da 25), xolo 
eqvsma aRniSna, rom bavSvisaTvis damwvroba miuyenebia (SekiTxva 35). gamokiTxvis Sedegebis 
Tanaxmad, sxva mzrunvelebi aseve iyenebdnen dasjis am mZime meTodebs; 7 bavSvs damwvroba 
mzrunvelebma miayenes.

bavSvTa mimarT SesaZlo Zaladobis kuTxiT gansakuTrebul SeSfoTebas iwveven is bavSvebi, 
romlebsac garkveuli sagnebiT scemdnen, xSirad scemdnen, romlebsac miayenes damwvro-
ba, axrCobdnen an gudavdnen. zogierT qveyanaSi aseTi qmedebebis Sesaxeb profesionalebs 
rom SeetyoT, es bavSvTa mimarT Zaladobis Taobaze gamoZiebis dawyebas gamoiwvevda.
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rekomendaciebi: 
saWiroa, arsebobdes bavSvTa dacvis sistema•	 16, romelic moicavs zogadad sazoga-
doebaSi bavSvTa mimarT savaraudo Zaladobis SemTxvevebis identificirebas da ga-
moZiebas;

aseTi sistema advilad gasagebi da misawvdomi unda iyos bavSvebisaTvis, ojaxebis-•	
aTvis, sazogadoebisa da profesionalebisaTvis;

profesionalebs dasWirdebaT treningi bavSvTa mimarT Zaladobis identificire-•	
bisa da prevenciis sakiTxebSi;

unda SemuSavdes sazogadoebrivi momsaxurebebi, raTa moxdes reagireba Zalado-•	
bis msxverpli bavSvebisa da maTi ojaxebis saWiroebebze, moxdes, agreTve, Zalado-
bis prevencia im SemTxvevebSi, rodesac Temis farglebSi Sesabamisi maRali riskia 
identificirebuli.

kidev erTi sakiTxi, romelic gamoikveTa kvlevis Sedegad, aris mzrunvelTa mier bavSvebis 
SenjRrevis maRali maCvenebeli. respondentTa 46%-ma aRniSna gasuli wlis ganmavloba-
Si bavSvis SenjRrevis SemTxvevebi, xolo bavSvTa 24.5%-s sxva mzrunvelebi anjRrevdnen. 
respondentTa 14.3%-ma aRniSna, rom maT gasuli wlis ganmavlobaSi bavSvi 10-ze metjer 
SeanjRries. bavSvis, gansakuTrebiT ki mcire asakis bavSvis SenjRreva potenciurad saxi-
faToa da Tu es Zaladobrivad xdeba, amas SeiZleba Tavis tvinis dazianeba mohyves (guT-
kelCi, 1971). aRniSnul faqts SesaZloa ver aTviTcnobierebdnen mzrunvelebi an zogierTi 
profesionalic ki. magaliTad, mravalindikatoruli klasteruli kvleva SenjRrevas um-
niSvnelo fizikuri sasjelis kategoriaSi axvedrebs. Tumca es SesaZloa marTebuli iyos 
ufro didi asakis bavSvebisaTvis (SerCeva moicavda 2 wlis asakze ufros bavSvebs), es ase 
ar aris Cvili bavSvebisa da im bavSvebis SemTxvevaSi, romelTac siaruli axali dawyebuli 
aqvT.

arsebobs farTo gamocdileba, romelic SegviZlia movipovoT sxva wyaroebidan da gamovi-
yenoT iseTi kampaniis SemuSavebis procesSi, romelic eubneba mSoblebs, rom `arasodes 

ar SeiZleba bavSvis SenjRreva~ (NSPCC, 1998; diasi da sxvebi, 2005). aseve unda gvaxsovdes, 
rom sikvdilis gamomwvevi Zaladobis maCvenebeli yvelaze maRalia bavSvis sicocxlis pir-
veli wlis ganmavlobaSi, xolo araletaluri Zaladobis, maT Soris SenjRrevis, Sedegebma 
SesaZloa xSirad gamoiwvion unarSezRuduloba mTeli cxovrebis manZilze.

rekomendaciebi:
unda Catardes monacemTa Semdgomi kvleva, raTa dadgindes mcire asakis (or weli-•	
wadze naklebi asakis) bavSvebis SenjRrevisa da maT mimarT sxva saxis Zaladobis ga-
moyenebis sixSire;

unda Catardes sainformacio kampania profesionalTaTvis da sazogadoebisaT-•	
vis Cvili da mcirewlovani bavSvebis SenjRrevasTan dakavSirebuli safrTxeebis 
Sesaxeb. 

fsiqologiuri sasjeli

respondentTa mier aRniSnuli fsigologiuri sasjelebi 3.6 cxrilSia mocemuli. aRniS-
nul qmedebaTa umetesoba drodadro gamoiyeneba mravali mSoblis mier, Tumca Tu isini 
xSirad da fizikur sasjelTan erTad gamoiyeneba, aman SeiZleba uaryofiTi zegavlena mo-
axdinos bavSvis emociur ganviTarebaze, rac dabali TviTSefasebisa da usargeblobis Seg-
rZnebebs gamoiwvevs. mSoblebi xSirad ver aTviTcnobiereben, rom maTi qmedebebi SesaZloa 
zianis momtani iyos bavSvisaTvis. 
 

16  SeTanxmebuli procedura, romelic unda ganxorcieldes Zaladobis Taobaze eWvis arsebobis SemTx-
vevaSi, moicavs saCivris Sesatan adgils.
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cxrili 3.6: fsiqologiuri sasjelis saxeebi gasuli wlis ganmavlobaSi

qmedebebi
respondentebis 

mier
N= 1650

sxvebis mier
N=1382

N % N %

dauyvira, dauRriala an daukivla bavSvs. SekiTxva 18 1239 75.1 687 49.7

Seuracxyofa miayena iseTi saxelebis daZaxebiT, 
rogoricaa Stero, zarmaco da sxv. SekiTxva 29 514 31.2 208 15.1

dawyevla. SekiTxva 23 492 29.8 113 8.2

daemuqra, rom miatovebda. SekiTxva 17 452 27.4 174 12.6

ar elaparakeboda. SekiTxva 32 410 24.9 196 14.2

daemuqra, rom gamoiZaxebda aCrdilebs, 
borot sulebs an borot adamianebs. SekiTxva19 330 20.0 145 10.5

daemuqra, rom saxlidan gaagdebda an didi xniT sadme 
gaagzavnida. SekiTxva 26 192 11.6 65 4.7

dasjis mizniT sajarod amcirebda. SekiTxva 39 101 6.1 36 2.6

saxlSi ar SemouSva. SekiTxva 27 66 4.0 25 1.8

qmedeba, romelic sxvebTan SedarebiT gacilebiT xSirad aRiniSneboda, iyo bavSvisTvis 
dayvireba, daRrialeba an dakivleba. respondentTa samma meoTxedma aRniSna, rom maT es 
gakeTebuli hqondaT gasuli wlis ganmavlobaSi, xolo 30.6%-ma aRniSna, rom es 10-ze me-
tjer gaakeTa (cxrili 3.6a). isic unda aRiniSnos, rom respondentTa TiTqmis erTma meoTx-
edma ganacxada, rom isini sakuTar bavSvebs ase arasodes eqcevian.

cxrili 3.6a: dayvireba, daRrialeba an dakivleba (SekiTxva 18)

erTxel 
an 

orjer
3-5 

-jer
6-10 
-jer

>10 
-jer

gasul 
wels ara, 

magram 
saerTod 

ki

arasodes 
gaukeTebia 

es 

ar 
Seesabameba

respondenti 
mzrunveli 13.9 16.6 13.6 30.6 0.7 24.1 0.1

sxva 
mzrunveli 14.0 13.8 8.5 13.5 1.4 48.4 0.5

rigiT meore yvelaze xSirad aRniSnuli qmedeba iyo bavSvisTvis damamcirebeli saxelebis 
daZaxeba misi Seuracxyofis mizniT. cxrili 2.5b aRniSnuli qmedebis sixSires gviCvenebs.

rodesac bavSvze garkveuli qmedebebis zegavlenas ganvixilavT, unda gvaxsovdes, rom 
saqme gvaqvs aTi wlis da naklebi asakis bavSvebTan. arsebobs maRali albaToba, rom zemoT 
aRwerilma mravalma qmedebam mcire asakis bavSvebSi SiSi gamoiwvios, Tumca, ra Tqma unda, 
swored es SeiZleba iyos mSoblis an sxva mzrunvelis ganzraxva. muqara, rom bavSvs mivato-
vebT, saxlidan Sors gavagzavniT an saxlSi aRar SevuSvebT, potenciurad gansakuTrebiT 
zianis momtania da aman SeiZleba bavSvSi daucvelobis SegrZneba gamoiwvios. magaliTad, 
respondentTa erT meoTxedze meti iyenebda mitovebis muqaras. bavSvisaTvis saxlis karis 
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Caketvam SesaZloa aseve daayenos bavSvi mravali fizikuri safrTxis winaSe da ubiZgos mas, 
saxlidan gaiqces. aseve unda gvaxsovdes, rom kvlevam gvaCvena fizikur da fsiqologiur 
Zaladobas Soris arsebuli kavSiri, rodesac bavSvi, romelic Zaladobis erT-erT aRniS-
nul formas ganicdis, ufro meti riskis winaSe dgas meore formis gancdis TvalsazrisiT 
(mag. glaseri, priori da linCi, 2001; dongi, 2004).

rekomendaciebi:
rogorc profesionalebma, ise sazogadoebam unda gaaTviTcnobieron is ziani, ro-•	
melic fsiqologiurma sasjelma SesaZloa miayenos bavSvis emociur ganviTarebas;

mudmivi fsiqologiuri dasjis mZime magaliTebi unda ganixilebodes rogorc Se-•	
saZlo Zaladoba bavSvis mimarT;

ojaxebisaTvis, sadac adgili aqvs seriozul da mudmiv fsiqologiur dasjas, xel-•	
misawvdomi unda iyos Sesabamisi struqturebi, fsiqikuri jandacvis momsaxurebe-
bis CaTvliT.

cxrili 3.6b: bavSvis Seuracxyofa, rodesac mas uwodeben Sters, zarmacs da sxva 
damamcirebel saxelebs (%)

erTxel 
an

orjer

3-5 
-jer

6-10 
-jer

>10 
-jer

gasul 
wels ara, 

magram 
saerTod 

ki

arasodes 
gaukeTebia 

es 

ar 
Seesabameba

respondenti 
mzrunveli  10.8 9.0 5.3 6.1 0.8 67.6 0.4

sxvaMmzrunveli  6.2 3.9 2.5 2.4 1.4 82.8 0.7

dakavSirebuli faqtorebi

gansxvavebebi sqesisa da asakis mixedviT

SesaZlebeli iyo fizikuri da fsiqologiuri sasjelis doneebis Sedareba sqesis mixed-
viT (cxrili 3.7). statistikurad mniSvnelovan gansxvavebas adgili ar hqonia. 11 welze um-
crosi bavSvebis SemTxvevaSi mzrunvelebi aRniSnavdnen erTnair disciplinur midgomebs 
gogonebisa da biWebisaTvis. es Sedegebi gansxvavdeba mravalindikatoruli klasteruli 
kvlevis Sedegebisagan, romelTa mixedviTac ufro meti albaToba iyo, rom biWebis mimarT 
gamoyenebuliyo rogorc fizikuri, aseve fsiqologiuri meTodebi, vidre gogonebis mi-
marT. SesaZlebelia, aRniSnuli gamowveuli iyo imiT, rom mravalindikatoruli klaste-
ruli kvleva Cvilebs ar moicavda da mxolod ToTxmeti wlis asakamde vrceldeboda.

cxrili 3.7: gansxvavebebi sqesis mixedviT

sul  fizikuri  dasja  fsiqologiuri  dasja
N % N % N %

biWi 815 49.4 665 81.6 678 83.2
gogona 835 50.6 651 78.0 680 81.4
sul 1650 100 1316 79.8 1358 82.3
P  mniSvneloba .075 0.367

diagrama 3.2 ganixilavs fizikuri da fsiqologiuri sasjelis doneebs asakis mixedviT. 
regresiuli analizi gviCvenebs (cxrili 3.8), rom rogorc fizikuri (p=0.00), aseve fsiqo-
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logiuri (p=0.00) dasjis sixSire asakTan erTad izrdeba. fizikuri sasjelis maRali do-
neebi iwyeba pirveli dabadebis dRis Semdeg, Tumca CvilTa TiTqmis erTi mexuTedic ga-
nicdis fizikur dasjas. fizikuri sasjelis gamoyeneba piks aRwevs oTxidan Svid wlamde 
asakobriv jgufSi, rac moicavs skolamdel periods da skolis daaxloebiT pirvel wels. 
fsiqologiuri sasjelis maCvenebeli maRali rCeba 11 wlis asakamde. rogorc Cans, fsiqo-
logiuri sasjeli aseve xSirad gamoiyeneba erTidan sam wlamde asakobriv jgufSi, izrdeba 
90%-mde oTx weliwadze ufrosi asakis bavSvebSi da maRali rCeba rvidan TerTmet wlamde 
asakobriv jgufSi. 

diagrama 3.2: sasjeli asakis mixedviT 
(%, romelic ganicdis fizikur da fsiqologiur dasjas)
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cxrili 3.8: sasjeli asakis mixedviT

asakobrivi 
jgufi 
(wlebi)

sul
 fizikuri

 dasja
 fsiqologiuri

 dasja

N % N %
0 - 1 75 14 18.7 13 17.3
1 - 3 524 383 73.1 399 76.1
4 - 7 603 541 89.7 543 90.0
8 - 11 448 378 84.4 403 90.0
R kvadrati .057 .086
P  mniSvneloba .000*** .000***

ANOVA(b) * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

rekomendaciebi: 
`mSobelTa~ cnobierebis amaRlebisa da ganaTlebis procesSi gaTvaliswinebuli •	
unda iqnes bavSvTa adreuli asaki, rodesac ojaxebis mier fizikuri da fsiqolo-
giuri sasjelebis gamoyeneba iwyeba; 

profesionalebi, romlebic muSaoben im ojaxebTan, romelTac hyavT Cvilebi da •	
mcirewlovani bavSvebi, unda aTviTcnobierebdnen am sasjelebis adreul asakSi Se-
moRebis faqtors da gavlili unda hqondeT treningi, raTa gauwion rCeva da kon-
sultacia mSoblebs bavSvTa aRzrdis alternatiul gzebTan dakavSirebiT. es unda 
exebodes ojaxis eqimebs da poliklinikebis pediatrebsac.
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gansxvavebebi adgilmdebareobisa da ekonomikuri jgufis mixedviT 

mTliani SerCeva Semowmda raime mniSvnelovani gansxvavebis arsebobis kuTxiT Tbilissa 
da  regionebSi, aseve  qalaqis da sasoflo teritoriebze fizikuri da fsiqologiuri sa-
disciplino meTodebis gamoyenebis TvalsazrisiT. Tbilissa da regioniebs Soris ar iqna 
aRmoCenili mniSvnelovani gansxvavebebi, magram, rogorc diagrama 3 gviCvenebs, napovni 
iqna gansxvaveba qalaqis da sasoflo teritoriebze mcxovreb mosaxleobas Soris ro-
gorc fizikuri (p=002), aseve, da kidev ufro mkveTrad, fsiqologiuri sasjelis sakiTxSi 
(p=.0005).

diagrama 3.3: sasjeli adgilmdebareobis mixedviT 
(%, romelic ganicdis fizikur da fsiqologiur Zaladobas)
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am gansxvavebebis gamomwvevi mizezebi Semdgom ganxilvas saWiroebs. marTalia, rogorc 
qalaqis, ise sasoflo teritoriebze mcxovrebi yvela ojaxisaTvis xelmisawvdomia sayo-
velTao momsaxurebebi (jandacva, ganaTleba da socialuri dacva), specialistTa momsax-
urebis uzrunvelyofa, rogoricaa fsiqikuri jandacvis momsaxureba, problemas warmo-
adgens.

rekomendaciebi:
Zaladobis prevenciis nebismieri iniciativebis (cnobierebis amaRlebis kampanie-•	
bis CaTvliT) dagegmvisas yvela Rone unda vixmaroT imisaTvis, rom es iniciativebi 
gavrceldes sasoflo teritoriebze mcxovreb mosaxleobasa da moSorebul adgi-
lebSi momuSave profesionalebze;

specialistTa mier bavSvTa dacvis momsaxurebis uzrunvelyofa moSorebul adgi-•	
lebSi mcxovrebi mosaxleobisaTvis gansakuTrebul yuradRebas moiTxovs.

angariSebi ugulebelyofis Sesaxeb

respondentebs sTxoves, gaecaT pasuxi ramdenime SekiTxvaze, romlebic exeboda im SemTx-
vevebs, rodesac, gasuli wlis ganmavlobaSi, ar iqna dakmayofilebuli saindeqso bavSvis 
ZiriTadi saWiroebebi. aRniSnuli angariSebis Sejameba mocemulia 3.9 cxrilSi. am SemTx-
vevaSic ar gvxvdeba mniSvnelovani gansxvaveba zogad mosaxleobasa da iZulebiT gadaadgi-
lebul pirebs Soris.
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cxrili 3.9: ugulebelyofis Sesaxeb angariSebis Sejameba 

miznobrivi jgufebi
 ugulebelyofa

N %
zogadi mosaxleoba 
N = 1100 239 21.7

iZulebiT gadaadgilebuli 
pirebi 
N = 550

105 19.1

sul (zog. mosaxleoba da 
iZulebiT gadaadg. pirebi) 
N = 1650

344 20.8

ugulebelyofis SemTxvevebi 

respondent mzrunvelebs sTxoves, gaekeTebinaT komentarebi sam sferosTan dakavSire-
biT: jandacva, kveba da seriozuli ubeduri SemTxvevebi. Sedegebi mocemulia 3.10 cxril-
Si. yvela aRniSnuli sfero saWiroebs Semdgom ganxilvas, vinaidan SesaZloa arsebobdes 
sakiTxebi, romlebic dakavSirebulia jandacvis misawvdomobasTan, bavSvis adekvaturad 
gamokvebis SesaZleblobasTan (rac scildeba kvlevis kompetencias) da ubeduri SemTx-
vevebis prevenciasTan. magaliTad, respondentebma sakuTari nebiT mogvawodes informa-
cia 86 seriozuli ubeduri SemTxvevis Sesaxeb, romelTa prevenciac SesaZlebeli iyo. im 
adamianebma, vinc SeimuSavebs politikas bavSvTa dacvisa da usafrTxoebis mizniT, yur-
adReba unda gaamaxvilon meTvalyureobis naklebobaze, rac uneblie dazianebebs iwvevs. 
gansakuTrebiT daucvelni arian bavSvebi socialur-ekonomikuri sirTuleebis mqone 
ojaxebidan (laingi da logani, 1999; felkeri, 2000).

rekomendacia:
saWiroa muSaoba profesionalebsa da mSoblebTan ubeduri SemTxvevebis preven-•	
ciis sakiTxebze.

cxrili 3.10: ugulebelyofis SemTxvevebi

umoqmedeba N %
ar uzrunvelyo saWiro samedicino daxmareba. SekiTxva 40 159 9.6
ar misca saWiro sakvebi an siTxe. SekiTxva 41 199 12.1
seriozulad daSavda an dazianda maSin, roca Tqven an sxva 
ufross unda migeqciaT yuradReba. SekiTxva 42 86 5.2

gansxvavebebi sqesisa da asakis mixedviT

angariSebSi ugulebelyofis Sesaxeb ar arsebobda statistikurad mniSvnelovani gansxva-
veba biWebsa da gogonebs Soris (cxrili 3.11).

cxrili 3.11: gansxvavebebi sqesis mixedviT 

sul  ugulebelyofa
N % N %

biWi 815 49.4 159 19.4
gogona 835 50.6 186 22.3
sul 1650 100 344 20.8
P  mniSvneloba .163
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aseve Semowmda asakis zegavlena ugulebelyofis Sesaxeb angariSebze (diagrama 3.4). reg-
resiuli analizi gviCvenebs, rom ugulebelyofis maCvenebeli asakTan erTad izrdeba 
(p=0.00).

diagrama 3.4: gansxvavebebi asakis mixedviT 
(ugulebelyofil bavSvTa % asakobrivi jgufis mixedviT)
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iseve, rogorc fizikuri da fsiqologiuri dasjis SemTxvevaSi, rogorc Cans, Cvilebi 
ufro kargad arian daculni, xolo erTi welze ufrosi asakis bavSvebSi maCvenebeli mniSv-
nelovnad matulobs.

gansxvavebebi adgilmdebareobisa da ekonomikuri jgufis mixedviT 

bavSvis saWiroebebis daukmayofilebloba (ugulebelyofa) ufro metad aRiniSneboda re-
gionebSi (22.9%), vidre TbilisSi (15.9%) (p=.001), xolo gansxvavebebi sasoflo da  qalaqis 
teritoriebze mcxovreb mSoblebs Soris kidev ufro mniSvnelovani iyo (p=.000). qalaqis 
teritoriebze mcxovreb respondentTa 17.8%-ma, xolo sasoflo teritoriebze mcxovreb 
respondentTa 26.9%-ma aRniSna ugulebelyofis SemTxvevebi (cxrili 3.12). 

cxrili 3.12: gansxvaveba adgilmdebareobis mixedviT

 ugulebelyofa

N % p  mniSvneloba
Tbilisi 77 15.9 .001

  regionebi 267 22.9
 qalaqi 196 17.8 .000

 sofeli 148 26.9

Semdgom kvlevas saWiroebs mizezebi imisa, Tu ratom gamoxata sasoflo teritoriebze 
mcxovrebi mSoblebis aseTma didma nawilma wuxili, rom isini saTanadod ver akmayofile-
ben sakuTari bavSvebis saWiroebebs. ar unda moxdes aRniSnuli faqtis imgvarad inter-
pretireba, TiTqos isini identificirebulni unda iyvnen rogorc mSoblebi, romlebic 
Segnebulad ugulebelyofen sakuTar bavSvebs. arsebobs albaToba, rom sasoflo teri-
toriebze mcxovrebi mSoblebi SekiTxvebis sxvagvar interpretirebas axdendnen, an rom 
isini ganicdidnen materialur-teqnikur sirTuleebs sakuTari bavSvebis saWiroebebis 
dakmayofilebisas jandacvis da sxva momsaxurebebis misawvdomobis TvalsazrisiT. mar-
Talia, ar unda iqnes ignorirebuli SesaZlo kavSiri sasoflo teritoriebze arsebul si-
RaribesTan, magram, savaraudod es ar aris erTaderTi axsna.
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rekomendacia:
regionebsa da soflebSi ugulebelyofis ufro maRali doneebis gamomwvevi mize-•	
zebis Semdgomi ganxilva. 

t testis analizi gviCvenebs, rom dabal ekonomikur jgufSi ufro meti respondenti grZ-
nobda, rom ver kmayofildeboda bavSvTa saWiroebebi, vidre saSualo (p=0.00) da maRal 
(p=0.00) jgufebSi. aseve, `ugulebelyofa~ ufro xSirad aRiniSneboda saSualo jgufSi ma-
Ral ekonomikur jgufTan SedarebiT (p=0.00). 

rekomendacia: 
unda arsebobdes ugulebelyofis mZime SemTxvevebze reagirebis sistema. ugulebe-•	
lyofil bavSvebsa da maT ojaxebs Sefaseba da mxardaWera esaWiroebaT.

 

sqesobrivi Seuracxyofis SemTxvevebi

respondentTa Zalian mcire raodenobam aRniSna, rom, maTi azriT, saindeqso bavSvs gan-
cdili hqonda sqesobrivi Seuracxyofa. mocemul nawilSi respondentebs dausves SekiTx-
vebi bavSvis mier gancdili sqesobrivi Seuracxyofis da ara maTi sakuTari qmedebebis 
Sesaxeb. kvlevis warmmarTvelma jgufma igrZno, rom mSoblebi ar grZnobdnen Tavs kom-
fortulad aRniSnul SekiTxvebze pasuxisas da rom naklebad savaraudo iyo, rom pasux-
ebi zust suraTs mogvcemda. marTlac, sxva qveynebSi miRebuli gamocdileba adasturebs, 
rom mSoblebma yovelTvis ar ician xolme imis Sesaxeb, rom maTi bavSvi ganicdis sqesobriv 
Seuracxyofas da maSinac ki, rodesac ician, maT SesaZloa ar surdeT sxva adamianebisTvis 
aseTi problemebis gaziareba, gansakuTrebiT, rodesac gaaCniaT eWvi, rom sqesobrivi 
Seuracxyofa ojaxis wevris mier aris Cadenili.

cxrili 3.13: sqesobrivi Seuracxyofis SemTxvevebi

samizne jgufebi
  sqesobrivi Zaladoba

N %
zogadi mosaxleoba 
N = 1100 3 0.3

iZulebiT gadaadgilebuli 
pirebi 
N = 550

2 0.4

sul (zogadi mosaxleoba da 
iZulebiT gadaadg. pirebi) 
N = 1650

5 0.3

sqesobrivi Seuracxyofis SemTxvevebi

sqesobrivi Seuracxyofis SemTxvevebTan dakavSirebiT dasmuli iqna mxolod ori SekiTxva. 
erTi SekiTxva iyo, Sexebia Tu ara ufrosi bavSvs seqsualurad gasuli wlis ganmavlobaSi, 
xolo meore SekiTxva iyo, hqonda Tu ara bavSvs sqesobrivi kavSiri ufrosTan gasuli wlis 
ganmavlobaSi. samma adamianma gasca dadebiTi pasuxi pirvel SekiTxvas, xolo orma meores. 
yvela msxverpli gogona iyo. ar aris cnobili, Seecadnen Tu ara es mzrunvelebi, moeZiebi-
naT profesiuli daxmareba da Tu moiZies, ra pasuxi miiRes.

rekomendaciebi:
saWiroa Semdgomi kvleva sqesobrivi•	  Seuracxyofis Taobaze;

bavSvTa dacvis sistemas unda SeeZlos bavSvTa sqesobrivi•	  Seuracxyofis SemTxve-
vebis marTva;
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unda arsebobdes samkurnalo momsaxurebebi, fsiqikuri jandacvis momsaxurebe-•	
bis CaTvliT, romlebic xelmiswavdomi iqneba sqesobrivi Seuracxyofis msxverpli 
bavSvisa da misi ojaxis saWiroebebis dasakmayofileblad;

mzrunvelebma unda icodnen, vis mimarTon rCevisaTvis, Tu hgoniaT, rom maTi bavSvi •	
sqesobrivi Seuracxyofis msxverpli gaxda.

damatebiTi rekomendacia: 
unda xorcieldebodes monacemTa uwyveti Segroveba, raTa moxdes bavSvTa dacvis •	
sistemis efeqturobis monitoringi (mimarTvebi da Sedegebi).
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Tavi meoTxe:         
bavSvebis mier ojaxur garemoSi 
gancdili Zaladobis SemTxvevebi

es Tavi aRwers 11-17 wlis (me-18 dabadebis dRemde) asakis bavSvebis pasuxebs ICAST-is bavSv-
Ta saojaxo garemos kiTxvaris SekiTxvebze. aRniSnuli kvlevis miznebisaTvis jamSi gamoi-
kiTxa 1050 bavSvi: 700 zogadi mosaxleobidan da 350 – iZulebiT gadaadgilebul pirTa ko-
leqtiuri centrebidan.

Temidan SerCevebis maxasiaTeblebi

4.1 cxrilSi mocemulia bavSvTa maxasiaTeblebi, xolo mTliani SerCevis asakobrivi gana-
wileba 4.2 cxrilSia mocemuli. iseve, rogorc wina TavSi, TbilisSi mcxovreb iZulebiT 
gadaadgilebul pirTa ufro didi raodenoba gamowveulia qveyanaSi koleqtiuri centre-
bis ganawilebiT. bavSvTa umetesoba warmoadgenda saSualo ekonomikur jgufs, xolo im 
bavSvTa umetesoba, vinc maRal ekonomikur jgufs warmoadgenda, rogorc es mosalodne-
li iyo, aseve iyo zogadi mosaxleobis, da ara iZulebiT gadaadgilebul pirTa, fenidan. 
or mesamedze odnav meti (67.9%) cxovrobda qalaqis teritoriaze, xolo erT mesamedze 
odnav naklebi (32.1%) – sasoflo raionebSi.

cxrili 4.1: bavSvTa maxasiaTeblebi

mizn. jgufebi
 sqesi  adgilmdebareoba ekonomikuri jgufi

M F Tbilisi  regioni  dabali  saSualo  maRali
 N % N % N % N % N % N % N %

zogadi 
mosaxleoba
N = 700

348 49.7 352 50.3 168 24.0 532 76.0 45 6.4 365 52.1  290 41.4

iZulebiT 
gadaadg. 
pirebi
N = 350

172 49.1 178 50.9 140 40.0 210 60.0 63 18.0 236 67.4 51 14.3

sul Temi 
N = 1050 524 49.9 526 50.1 308 29.3 742 70.7 108 10.3 601 57.2 341 32.5

bavSvebis im mcire raodenobas, romelTa asakic 18 welze meti iyo, dabadebis dRe savarau-
dod SerCevis Sedgenisa da intervius aRebis momentebs Soris periodSi hqonda.

cxrili 4.2: mTliani SerCevis asakobrivi ganawileba (1050)

 asaki %
11 14.4
12 14.4
13 14.2
14 14.5
15 14.3
16 14.7
17 13.6
18 0.7
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bavSvebi zogadi mosaxleobidan gamoikiTxnen individualurad, skolebSi, xolo iZulebiT 
gadaadgilebul pirTa bavSvebi – koleqtiur centrebSi. SerCeuli raodenobidan ToTx-
metma bavSvma arCia, monawileoba ar mieRo gamokiTxvaSi, magram yvela im bavSvma, vinc da-
Tanxmda monawileobaze, daasrula interviu da yvela SekiTxvas gasca pasuxi.

bavSvTa umetesobam aRniSna, rom isini orive mSobelTan erTad cxovroben. mTliani SerCe-
vis mxolod 1.7%-ma aRniSna, rom udedod, xolo 13.6%-ma – rom umamod cxovrobs. bavSvTa 
umetesobas hyavda Zmebi da/an debi da xSirad ojaxSi sxva ufrosi adamianebic cxovrob-
dnen. amgvarad, iseve, rogorc Cven es wina nawilSi davinaxeT, zogierT ojaxSi arseboben 
ufrosi adamianebi, mSoblebis garda, vinc SesaZloa gamoiyenos bavSvebis mimarT disci-
plinuri meTodebi, Zaladoba, an daicvas isini.

rekomendacia (iseve, rogorc wina TavSi):
cnobierebisa da mSobelTa ganaTlebis nebismieri kampania ar unda Semoifarglebo-•	
des mSoblebiT da moicvas is sxva adamianebic, visac ojaxSi bavSvebis mimarT pasux-
ismgebloba akisria.

sxvadasxva saxis Zaladobis gamocdilebis Sejameba

Zaladoba saxlSi an mis maxloblad   

bavSvebs sTxoves, moewodebinaT informacia sakuTari gamocdilebis Sesaxeb gasuli wlis 
ganmavlobaSi da warsulis nebismier momentSi. maTi pasuxebi Sejamebulia 4.3 cxrilSi. 
ZaladobasTan Sexebis gamocdileba dakavSirebuli iyo saxlSi da mis uSualo siaxloves 
momxdar SemTxvevebTan, romlebic ar iyo mimarTuli uSualod bavSvze. yvela sxva SemTx-
vevas adgili hqonda ojaxSi da isini uSualod exeboda bavSvs. fizikuri, fsiqologiuri 
da sqesobrivi Zaladobis angariSebis SemTxvevaSi bavSvebs hkiTxes, vis mier iyo Cadenili 
konkretuli qmedeba: sxva bavSvis, ufrosi adamianis Tu orives mier. cxrilSi mocemuli 
statistika moicavs an ufrosis, an sxva bavSvis mier ojaxSi Cadenil fizikur da fsiqolo-
giur Zaladobas. 17

 
cxrili 4.3: bavSvTa gamocdilebebis Sejameba – fizikuri da fsiqologiuri Zaladoba

Seexo Zaladobas
 fizikuri 
Zaladoba

 fsiqologiuri 
Zaladoba

odesme17 gasul 
wels

odesme gasul 
wels

odesme gasul 
wels

N % N % N % N % N % N %
zogadi 
mosaxleoba 
N=700

351 50.1 203 29.0 489 69.9 378 54.0 488 69.7 405 57.9

iZulebiT 
gadaadg. 
pirebi
N=350

165 47.1 97 27.7 268 76.6 189 54.0 256 73.1 216 61.7

sul SerCeva  
N=1050 516 49.1 300 28.6 757 72.1 567 54.0 744 70.9 621 59.1

P  mniSvneloba .717 .100 .258

17 “odesme” aerTianebs monacemebs gasuli wlisaTvis im monacemebTan, romlebic ukavSirdeba ara mxo lod 
gasul wels, aramed saerTod momxdars.



saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zaladobis erovnuli kvleva        47

iZulebiT gadaadgilebul pirTa jgufSi fizikuri da fsiqologiuri Zaladobis ufro ma-
Rali maCveneblebi aRiniSna, rodesac saqme exeboda gasul welze ufro Soreul warsuls. 
gansxvaveba fizikuri Zaladobis TvalsazrisiT mniSvnelovani iyo (p=0.023). Tumca gasu-
li wlis ganmavlobaSi mniSvnelovan gansxvavebas adgili ar hqonia. es SesaZloa asaxavdes 
ufro mZime mdgomareobas maTi bavSvobis SedarebiT adreul etapze. aRsaniSnavia, rom 
bavSvebma miuTiTes ZaladobasTan Sexebis ufro dabali, da ara ufro maRali, maCveneblebi 
saxlSi da mis uSualo siaxloves. 

ugulebelyofa

bavSvebs aseve sTxoves, aReniSnaT, maTi azriT, dakmayofilebuli iyo Tu ara maTi Ziri-
Tadi saWiroebebi, maT Soris fizikuri da emociuri saWiroebebi. pasuxebi mocemulia 4.4 
cxrilSi, sadac maCveneblebi erTmaneTis msgavsia rogorc zogadi mosaxleobis, aseve iZu-
lebiT gadaadgilebul pirTa bavSvebisaTvis.

cxrili 4.4: bavSvebis mier ugulebelyofis Sesaxeb mowodebuli informaciis Seja-
meba (ZiriTadi saWiroebebis daukmayofilebloba) 

 ugulebelyofa
odesme gasul wels

N % N %
zogadi mosaxleoba N=700 194 27.7 177 25.3
iZulebiT gadaadgilebuli pirebi N=350 97 27.7 83 23.7
sul Temis SerCeva N=1050 291 27.7 260 24.8
P  mniSvneloba .596

sqesobrivi Seuracxyofa/Zaladoba

SekiTxvebi sqesobrivi Seuracxyofis Sesaxeb iyo is SekiTxvebi, romlebze pasuxis gacemac 
bavSvebisaTvis yvelaze rTuli aRmoCnda. interviuerebma aRniSnes, rom am nawilSi bavSve-
bi aSkarad yvelaze met diskomforts ganicdidnen. im pirebma, vinc interviuebis monito-
ringis process axorcielebda, aseve SeniSnes garkveuli diskomforti TviTon intervius 
procesSi da sawyisi treningisas es iyo is nawili, romelTan dakavSirebiTac zedamxedve-
lebma yvelaze meti eWvi gamoxates. aRniSnulidan gamomdinare, SesaZlebelia, rom kvlevam 
ver moipova zusti suraTi sqesobriv SeuracxyofasTan dakavSirebiT. Tumca miRebuli 
Sedegebi jdeba sxva evropul qveynebSi miRebuli Sedegebis miaxloebiT farglebSi. mai-
Cahalma da hercogma (2003) evropis sabWos gamocemaSi bavSvobis ganmavlobaSi odesme gan-
cdili sqesobrivi Zaladobis zogadi evropuli maCveneblebi 10-20%-is doneze Seafases.

cxrili 4.5: sqesobrivi Seuracxyofis Sesaxeb bavSvTa 
mier mowodebuli informaciis Sejameba

 sqesobrivi Zaladoba
odesme gasul wels

N % N %
zogadi mosaxleoba N=700 75 10.7 65 9.3
iZulebiT gadaadgilebuli pirebi N=350 20 5.7 17 4.9
sul Temi N=1050 95 9 82 7.8
P  mniSvneloba .011**
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adgili hqonda statistikurad mniSvnelovan gansxvavebas sqesobrivi Zaladobis Sesaxeb 
informaciis maCveneblebSi, rogorc saerTod, aseve gasuli wlis ganmavlobaSi. iZulebiT 
gadaadgilebul pirTa jgufSi maCvenebeli ufro dabali iyo (p=.011). amJamad ar arsebobs 
aRniSnuli gansxvavebis naTeli da aSkara axsna.

rekomendacia:
saWiroa sqesobrivi Zaladobis sferoSi ufro meti kvlevis ganxorcieleba gansxva-•	
vebuli midgomis gamoyenebiT.

saerTaSoriso Sedarebebi

bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso sazogadoebam xel-
misawvdomi gaxada Sedegebi oTxi sapilote qveynidan (zolotori da sxvebi, piradi komu-
nikacia), sadac gamoyenebuli iqna ICAST-is bavSvTa saojaxo garemos kiTxvari. es qveynebi 
iyo: kolumbia, islandia, indoeTi da ruseTi, magram Sedegebi warmodgenilia iseTi forma-
tiT, sadac ar moCans, Tu romeli qveynidan iqna mopovebuli monacemTa TiToeuli nakrebi. 
marTalia, kvleva ganxorcielda arawarmomadgenlobiTi SerCevis safuZvelze da SerCevis 
zoma didi ar iyo, igi gvaZlevs saSualebas, rom mocemuli kvlevis Sedegebi saerTaSoriso 
konteqstSi ganvixiloT. 4.1 diagramaze mocemulia SefardebiTi maCveneblebi Zaladobas-
Tan Sexebis, fizikuri, fsiqologiuri da sqesobrivi Zaladobisa da ugulebelyofis sfe-
roebSi.

diagrama 4.1: saerTaSoriso Sedarebebi 
(im bavSvTa procentuli odenoba TiToeul qveyanaSi, romlebmac mogvawodes 

informacia Zaladobisa da ugulebelyofis Sesaxeb)
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A N = 110; B N = 122;  C N = 111; D = 116 

fizikur da fsiqologiur ZaladobasTan dakavSirebiT saqarTveloSi miRebuli Sedegebi 
kargad jdeba sxva qveynebSi mopovebuli monacemebis diapazonSi. miuxedavad amisa, Zala-
dobasTan Sexebis SemTxvevaSi maCveneblebi gacilebiT ufro dabalia, vidre yvela sxva sa-
pilote qveyanaSi. maSinac ki, rodesac SekiTxva exeboda ZaladobasTan raime Sexebas, anu 
daisva aseTi formiT: `hqonia Tu ara odesme adgili Zaladobas Tqvens mimarT?~, bavSvTa 
mxolod daaxloebiT naxevarma (49%) aRniSna warsulSi aseTi gamocdilebis arseboba.

saqarTveloSi aseve aRiniSna erT-erTi yvelaze dabali maCvenebeli ugulebelyofis sfe-
roSi. rodesac saqme exeba sqesobriv Zaladobas/Seuracxyofas, Cven vxedavT farTo dia-
pazons: 34%-dan 8%-mde. aRniSnuli faqti SeiZleba asaxavdes am Temis ganxilvasTan da-
kavSirebiT arsebul kulturul tabus da ara realur gansxvavebas qveynebSi arsebul si-
tuaciebs Soris. saqarTveloSi kvlevis procesSi interviuebi pirispir tardeboda, xolo 
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sapilote interviuebi oTxive sxva qveyanaSi werilobiT Catarda, rac ufro met anoni-
murobas uzrunvelyofda. aRniSnuli faqti SesaZloa gansakuTrebiT mniSvnelovani iyos, 
rodesac sqesobriv Zaladobas/Seuracxyofas ganvixilavT.

zogierTi SefardebiTi monacemebi aseve xelmisawvdomia individualur kiTxvebze pasux-
ebis TvalsazrisiT da es ganxiluli iqneba qvemoT Sesabamis nawilebSi.

gansxvaveba sqesisa da asakis mixedviT

gansxvavebebi biWebsa da gogonebs Soris Sejamebulia 4.2 diagramaze. biWebsa da gogonebs 
Soris mxolod erTi gansxvaveba aRwevs statistikurad mniSvnelovan dones; ufro maRali 
albaToba iyo, rom biWebs moewodebinaT informacia maT mimarT fsiqologiuri Zalado-
bis Sesaxeb (p=.017). molodinisa da varaudis sapirispirod, biWebs ar mouwodebiaT bevrad 
meti angariSi fizikuri Zaladobis Sesaxeb (p=.633).

diagrama 4.2: gansxvaveba sqesis mixedviT 
(im biWebisa da gogonebis procentuli odenoba, romlebmac 

mogvawodes informacia Zaladobis Sesaxeb, kategoriebis mixedviT)
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asakis zegavlena bavSvTa mier aRniSnul Zaladobaze naCvenebia 4.3 diagramaze.

diagrama 4.3: TiToeul asakobriv jgufSi im bavSvTa procentuli odenoba, 
romlebmac mogvawodes informacia Zaladobis Sesaxeb, kategoriebis mixedviT
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regresiuli analizi gviCvenebs, rom fizikuri Zaladobis sixSire asakTan erTad klebu-
lobs (p=.000), Tumca fsiqologiuri Zaladobis SemTxvevaSi analogiuri kleba ar aRiniSne-
ba. amgvarad, 17-dan 18 wlamde asakobrivi jgufis bavSvTa naxevarze meti kvlavac aRniSnavs 
fsiqologiuri Zaladobis SemTxvevebs.

regresiuli analizi ar gviCvenebs asakTan dakavSirebul aSkara tendenciebs, Tumca aRsa-
niSnavia, rom rogorc yvelaze dabali, ise yvelaze ufrosi asakis jgufSi naklebi ugu-
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lebelyofa aRiniSneba. es Sedegi SesaZloa asaxavdes ukeTes mzrunvelobas ufro mcire 
asakis bavSvebis mimarT, aseve ufro didi asakis bavSvTa mzard damoukideblobasa da maT 
SesaZleblobas, mouaron sakuTar Tavs. regresiuli analizi aseve gviCvenebs, rom sqeso-
brivi Zaladobis/Seuracxyofis SemTxvevebis sixSire asakTan erTad izrdeba (p=0.007).

gansxvavebebi adgilmdebareobis mixedviT

adgili ar hqonia mniSvnelovan gansxvavebas, ZaladobasTan Sexebis TvalsazrisiT, soflis 
da qalaqis teritoriebze mcxovreb bavSvebs anda Tbilissa da regionebSi mcxovreb 
bavSvebs Soris.

gansxvavebebi, romlebsac adgili hqonda mzrunvelTa pasuxebSi fizikuri da fsiqolo-
giuri dasjis Taobaze (soflis teritoriebze mcxovreb ojaxebSi es maCveneblebi mniSv-
nelovnad ufro maRali iyo, vidre qalaqis ojaxebSi), ar meordeba bavSvTa pasuxebSi fi-
zikuri da fsiqologiuri Zaladobis Sesaxeb. Tumca soflis teritoriebze mcxovrebi 
bavSvebis pasuxebSi mniSvnelovnad ufro maRalia ugulebelyofis maCvenebeli (p=.039).

rogorc ugulebelyofa (p=.041), ise sqesobrivi Zaladoba/Seuracxyofa (p=.023) sagrZnob-
lad ufro xSirad aRiniSneboda regionebSi. es Sedegi migviTiTebs regionebSi momsaxure-
baTa ganviTarebis saWiroebaze. amJamad arsebuli specialistTa momsaxurebebi ZiriTadad 
TbilisSia koncentrirebuli.

rekomendaciebi:
regionebSi unda ganviTardes momsaxurebebi Zaladobis (sqesobrivi•	  Zaladobis/
Seuracxyofisa da ugulebelyofis CaTvliT) marTvisaTvis;

regionebSi (sasoflo teritoriebis CaTvliT) arsebul profesionalebs esaWiro-•	
ebaT treningi bavSvTa mimarT Zaladobis (sqesobrivi Zaladobis/Seuracxyofis 
CaTvliT) da maTi ugulebelyofis  SemTxvevebis identificirebisa da marTvis sfe-
roSi.

vin Caidina Zaladoba?

qvemoT mocemul nawilSi Zaladobis iniciatorebs ganvixilavT. 4.6 cxrilSi miTiTebuli 
arian rogorc gasul wels, aseve odesme ganxorcielebuli Zaladobis TiToeuli formis 
iniciatorebi. 4.4 diagramaze mocemulia igive informacia, magram mxolod gasuli wli-
saTvis.

cxrili 4.6: odesme da gasuli wlis ganmavlobaSi ganxorcielebuli 
Zaladobis iniciatorebi

odesme gasul wels

sul 
(100%) iniciatori

sul
 (100%)  iniciatori

 bavSvi ufrosi orive  bavSvi ufrosi orive
N % N % N % N N % N % N %

fizikuri 
Zaladoba 757 125 16.5 335 44.3 297 39.2 567 101 17.8 207 36.5 259 45.7
fsiqolo-
giuri 
Zaladoba∗ 706 50 7.1 485 68.7 171 24.2 585 44 7.5 381 65.1 160 27.4

sqesobrivi 
Zaladoba 85 62 65.3 22 23.2 11 11.6 82 54 65.9 17 20.7 11 13.3

* gamotovebulia SekiTxva 25 – `bulingi sxva bavSvis mier,~ vinaidan am SekiTxvaze pasuxebis 100%-Si ini-
ciatori sxva bavSvi iqneba.
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zogierTma bavSvma aRniSna, rom ganicada Zaladoba rogorc sxva bavSvis, aseve ufrosi ada-
mianis mxridan. iniciatorTa modeli msgavsia rogorc odesme, ise gasuli wlis ganmavlo-
baSi ganxorcielebuli ZaladobisaTvis.

diagrama 4.4: im bavSvTa procentuli odenoba, 
romlebmac mogvawodes informacia gasul wels Cadenili Zaladobis iniciatorTa 

Sesaxeb, Zaladobis kategoriebis mixedviT
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rogorc fizikuri, ise fsiqologiuri Zaladobis SemTxvevaSi iniciatori ufro met Sem-
TxvevaSi ufrosi adamiani iyo. aRniSnulis Sedegad wamoiWreba igive sakiTxebi, rac wina 
TavSia ganxiluli, mzrunvelTa ganaTlebasa da im bavSvTa identificirebasTan dakavSire-
biT, romlebic fizikuri an fsiqologiuri Zaladobis Sedegad miyenebul zians ganicdian 
(ix. aseve qvemoT, nawili, sadac Zaladobis xasiaTia ganxiluli).

sxva bavSvebis mier Cadenili Zaladobis SemTxvevaTa raodenoba sakmarisi iyo imisaTvis, 
rom gaCeniliyo SeSfoTeba ojaxur garemoSi bavSvebis mier sxva bavSvTa mimarT Zalado-
bis gamo. damatebiT SekiTxvaze bavSvebis 17.9%-ma aRniSna, rom gasuli wlis ganmavlobaSi 
maT ganicades ojaxur garemoSi bulingi sxva bavSvebisagan, xolo 22.8%-ma gaixsena aseTi 
SemTxvevebi zogadad (odesme). aRniSnuli Sedegebi iZleva imis mtkicebulebas, rom Zala-
dobrivi qceva erTi Taobidan meores adreul etapze gadaecema. marTlac, mzrunvelebTan 
(Tavi meore) da bavSvebTan (winamdebare Tavi) Catarebuli kvlevis Sedegad Cans, rom zo-
gierT qarTul ojaxSi arsebobs sami Taoba, romelic bavSvebis mimarT Zaladobas iyenebs. 
bavSvTa pasuxebi ZaladobasTan Sexebis Taobaze aseve miuTiTebs garkveul Zaladobriv 
urTierTobaze (gansakuTrebiT sityvierze) ojaxSi ufrosebs Soris.

rekomendaciebi:
ojaxur garemoSi bavSvTa Soris Zaladobis Semdgomi ganxilva da SesaZlo kavSiri •	
ZaladobasTan sxva garemoebSi;

TaobaTa Soris arsebuli Zaladobis ciklis dasarRvevad gzebis ganxilva;•	

Zaladobis prevenciisadmi midgomebis SemuSaveba, rac ojaxSi Zaladobis ufro •	
farTo speqtrs moicavs.

mTlianobaSi 95-ma (9%) bavSvma aRniSna, rom mis ojaxSi adgili hqonia raime saxis sqesobriv 
Seuracxyofas/Zaladobas. marTalia, am SemTxvevaTa umravlesoba exeboda meore bavSvs an 
axalgazrdas, arsebobs aseve informacia ufrosebis Sesaxeb, romlebmac Caidines sqeso-
brivi Seuracxyofa/Zaladoba bavSvTa garkveuli raodenobis (27) mimarT. Cven ar viciT, 
miewoda Tu ara informacia am SemTxvevebis Sesaxeb oficialur struqturebs da moxda Tu 
ara maTi gamoZieba. savaraudoa, rom es ar momxdara, vinaidan saqarTveloSi angariSgebis 
mkafiod gansazRvruli sistema ar arsebobs.
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rekomendaciebi:
bavSvTa dacvis sistema unda iTvaliswinebdes sqesobriv•	  Seuracxyofas/Zalado-
bas;

sistemis farglebSi unda arsebobdes mkafiod gansazRvruli saSualeba sqesobrivi•	  
Zaladobis SemTxvevebis Sesaxeb angariSgebisa da SefasebisaTvis;

bavSvebs, mozardebsa da maTi ojaxis wevrebs xeli unda miuwvdebodeT sqesobriv•	  
SeuracxyofasTan/ZaladobasTan dakavSirebul konsultaciasa da momsaxurebe-
bze;

rig profesionalebs dasWirdebaT specializebuli treningi, raTa SeZlon bavSvTa •	
mimarT sqesobrivi Seuracxyofis/Zaladobis SemTxvevebis identificireba, Sefa-
seba da marTva.

rodesac ganvixilavT meore bavSvis mier Cadenili sqesobrivi Seuracxyofis/Zaladobis 
SemTxvevebs, unda gvaxsovdes, rom bavSvebs sTxoves, moeTxroT iseTi movlenebis Sesaxeb, 
romlebmac maTSi negatiuri reaqcia gamoiwvia an romlebSic maT monawileoba daaZales. 
aqedan gamomdinare, kvlevis SedegebSi ar Sedis `normaluri~ konsensusis safuZvelze 
sqesobrivi urTierToba bavSvebs Soris. mniSvnelovania, rom moxerxdes nebismieri iseTi 
bavSvebis identificireba, vinc sqesobriv Zaladobas axorcielebs sxva bavSvebis mimarT, 
vinaidan Carevis gareSe maT SesaZloa aseTi Zaladoba SemdgomSic gaagrZelon. kvleva da 
klinikuri gamocdileba gviCvenebs, rom zogierTi axalgazrda moZalade Tavad aris msx-
verpli. arsebuli informacia da mtkicebulebebi aseve cxadyofs, rom ufro meti alba-
Tobaa Carevis warmatebisa, rodesac igi xdeba maSin, rodesac moZalade bavSvi mcirewlo-
vania (bentovimi, 2002).

rekomendaciebi:
saWiroa im bavSvebis identificireba, vinc sqesobriv•	  Seuracxyofas/Zaladobas ax-
orcielebs sxva bavSvebis mimarT, aseve maTi Sefaseba da mkurnaloba;

bavSvTa mier sxva bavSvebis mimarT Cadenili sqesobrivi•	  Seuracxyofis/Zaladobis 
msxverplebs aseve esaWiroebaT sxvadasxva momsaxureba;

profesionalebs, romlebic marTaven bavSvTa mier sxva bavSvebis mimarT Cadenili •	
sqesobrivi Seuracxyofis/Zaladobis SemTxvevebs, specializebuli treningi das-
WirdebaT. 

bavSvTa gamocdileba detalurad

ZaladobasTan Sexeba

4.7 cxrilSi mocemulia bavSvTa mier mowodebuli detaluri informacia, romelic exeba 
negatiur movlenebs, romlebsac adgili hqonda saxlSi an mis uSualo siaxloves da rom-
lebic daxarisxebulia pozitiuri reagirebis sixSiris mixedviT, yvela pozitiuri reagi-
rebisaTvis (gasul wels da odesme). mTlianobaSi, yvelaze xSirad adgili hqonda raimes 
moparvas saxlidan, Tumca aman bavSvTa SedarebiT mcire raodenobaze moaxdina zegavlena 
gasuli wlis ganmavlobaSi (5.4%). sxva gamocdilebebis modeli da tendenciebi Zalian ms-
gavsi iyo ̀ odesme~ da gasuli wlis ganmavlobaSi. yvelaze xSiri qmedeba, rac dakavSirebuli 
iyo ojaxSi ufrosebs Soris urTierTobasTan, iyo yvirili, romelic aSinebda bavSvs (15.3% 
gasul wels). fizikuri Zaladoba ufrosebs Soris, gasuli wlis ganmavlobaSi, aRiniSna 
bavSvTa 2.3%-is mier, 6.6% SeaSina ufrosebis mier narkotikebis, xolo 2.5% - ufrosebis 
mier iaraRis gamoyenebam. aRniSnuli aSkarad dabali maCveneblebis miuxedavad, mniSvne-
lovania vaRiaroT da gavaTviTcnobieroT, rom rogorc ojaxSi Zaladoba (ufrosebs So-
ris), ise alkoholizmi da narkomania dakavSirebulia bavSvTa mimarT Zaladobisa da maTi 
ugulebelyofis gazrdil riskebTan (kliveri da sxvebi, 1999).
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rekomendaciebi:
ojaxSi Zaladobasa da bavSvTa dacvasTan dakavSirebuli iniciativebi (politika da •	
momsaxurebebi) urTierTdakavSirebuli unda iyos;

momsaxurebebma narkomani an alkoholiki ufrosebisaTvis mxedvelobaSi unda mii-•	
Ron klientTa bavSvebis saWiroebebi da moTxovnilebebi.

rodesac ZaladobasTan Sexebis Sesaxeb individualur kiTxvebs ganvixilavT, aRniSnuli 
modelebi sapilote qveynebisaTvis mniSvnelovnad gansxvavdeba erTmaneTisagan. magali-
Tad, areulobis danaxvis SemTxvevaTa maCveneblis diapazoni 32-dan 2 procentamde (4.9% 
saqarTvelosaTvis) iyo, xolo ufrosebis mier erTmaneTisaTvis fizikuri Seuracxyofis 
miyenebis SemTxvevaTa naxvis maCveneblisa _ 25-dan 1 procentamde (2.3% saqarTvelosaT-
vis). aRniSnuli Sedegebi Seesabameba mravalindikatoruli klasteruli kvlevis dros 
ojaxSi fizikuri Zaladobis mimarT qalTa mier gamoxatuli Semgueblobis dabal maCvene-
bels. mTlianobaSi, saqarTveloSi qalebis 6.9%-s miaCnia, rom qmars ufleba aqvs, scemos 
sakuTar cols, ZiriTadad im SemTxvevaSi, rodesac qali ugulebelyofs bavSvebs (5.9%). 
aRniSnuli maCvenebeli erT-erTi yvelaze dabalia am regionSi. 

oTxi sapilote qveynidan samSi ZaladobasTan Sexebis yvelaze xSirad aRniSnuli SemTx-
veva iyo ufrosebis yvirili, rac iwvevs SiSs (diapazoni: 48-12 procenti). es saqarTvelo-
Sic bavSvebis mier ZaladobasTan dakavSirebiT yvelaze xSirad aRniSnuli SemTxveva iyo: 
15.3%-ma aRniSna, rom amas adgili hqonda gasul wels, xolo 23%-ma _ rom adgili hqonda 
warsulis romeliRac momentSi, magram ara gasul wels.

cxrili 4.7: ZaladobasTan Sexeba – bavSvTa gamocdileba odesme da gasuli 
wlis ganmavlobaSi 

(aRniSnuli gamocdilebebis sixSiris rigis mixedviT)

ZaladobasTan Sexeba odesme
gasul 
wels

N % N %
sul N = 1050 516 49.1  300 28.6
saxlidan rame moipara (SekiTxva 17) 244 23.2 57 5.4
ufrosebma ise uyvires, rom daaSines (SekiTxva 12) 241 23.2 161 15.3
dainaxa, rom xalxs esroles, naxa dabombva, 
Cxubi an areuloba (SekiTxva 16)

121 11.5 51 4.9

ufrosma narkotikebi moixmara da Semdeg daaSina (SekiTxva 11) 115 11.0 69 6.6
viRac mokles saxlTan axlos (SekiTxva 15) 88 8.4 44 4.2
dainaxa, rom ufrosi saxlSi iaraRs iyenebda (SekiTxva 14) 45 4.3 26 2.5
Seeswro, rogor scema ufrosma ojaxSi sxva wevrs, daartya
an galaxa (SekiTxva 13)

42 4.0 24 2.3

am nawilSi Sesuli sxva movlenebi moicavs saxlis gareT, magram mis maxloblad momxdars 
da, Sesabamisad, zegavlenas axdens bavSvis damokidebulebaze Zaladobis gamoyenebis mi-
marT.

fizikuri Zaladoba

bavSvTa mier aRniSnuli fizikuri Zaladobis SemTxvevaTa modeli da tendenciebi (cxrili 
4.8) msgavsia mzrunvelTa mier me-2 TavSi aRwerili sasjelebisa. miuxedevad amisa, SesaZ-
loa arsebobs ufro mkveTri gansxvaveba im qmedebebs, romlebsac xSirad aqvT adgili, da 
im qmedebebs Soris, romlebic rogorc naklebad xSiri, aseve ufro seriozuli (rogorc 
bevri ityoda, Zaladobrivi) xasiaTisaa. isev da isev, xSirad aqvs adgili yuris awevas da 
Tmis moqaCvas, aseve xeliT gatyepas (dartymas). aRsaniSnavia, rom ICAST-is kvlevis sapilo-
te qveynebSi arsebobda yuris awevisa da Tmis moqaCvis SemTxvevaTa maCveneblebis farTo 
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diapazoni, 50-dan 9 procentamde. saqarTvelos maCveneblebi xeliT gatyepasTan dakavSi-
rebiT ufro dabali iyo, vidre oTx sapilote qveyanaSi, sadac maCvenebeli yvelgan 40% an 
meti iyo.

cxrili 4.8: fizikuri Zaladobis SemTxvevebi odesme da gasul wels
(aRniSnuli SemTxvevebis sixSiris rigis mixedviT)

fizikuri Zaladoba odesme gasul 
wels

N % N %
sul N = 1050 757 72.1 567 54.0
mogqaCaT Tma an yuri agiwiaT (SekiTxva 38) 641 61.0 435 41.4
dagartyaT, gcemaT an xeli gagartyaT (SekiTxva 33) 455 43.3 293 27.9
xeli gkraT, xeli gtacaT an mogartyaT (SekiTxva 32) 336 32.0 263 25.0
CagketaT patara sivrceSi, dagabaT an migabaT rameze (SekiTxva 37) 73 7.0 29 2.8
dagartyaT, gaglaxaT an raime sagniT gcemaT (SekiTxva 34) 65 6.2 35 3.3
mZime tvirTi dagaWerinaT an zedmetad gavarjiSaT (SekiTxva 39) 44 4.2 35 3.3
daniT an iaraRiT dagemuqraT (SekiTxva 40) 11 1.0 9 0.9
gaxrCobdaT an cdilobda Tqvens daxrCobas (SekiTxva 35) 10 1.0 9 0.9
dagwvaT an dagmduRraT (moicavs pirSi wiwakis Cadebasac) 
(SekiTxva 36) 9 0.9 6 0.6

bavSvTa umravlesoba aRniSnavda, rom fizikur Zaladobas adgili hqonda zogjer da ara 
mravaljer. magaliTad, im bavSvTa mxolod 7.6%-ma, vinc aRniSna, rom maT moqaCes Tma an au-
wies yuri, Tqva, rom am SemTxvevebs mravaljer hqonda adgili gasuli wlis ganmavlobaSi. 
mxolod samma bavSvma aRniSna, rom mravaljer miayenes dartyma raime sagniT gasuli wlis 
ganmavlobaSi. es sami bavSvi, im sxva bavSvebTan erTad, vinc ganicada potenciurad zianis 
momtani qmedebebi (daxrCoba, gagudva, damwvrobis miyeneba), iseTi bavSvebis magaliTia, 
romelTac esaWiroebaT Sefaseba da Semdeg Sesabamisi dacva.

rekomendacia:
im bavSvebisaTvis, romlebic ganicdian Zaladobas ojaxur garemoSi, xelmisawvdomi •	
unda iyos bavSvTa dacvisaTvis mimarTvis sistema, romelic Seafasebs maT da maTi 
ojaxis saWiroebebs da uzrunvelyofs momsaxurebas maTTvis da maTi ojaxisaTvis.

detaluri monacemebi Zaladobis CamdenTan dakavSirebiT xelmisawvdomi iyo mxolod yve-
la pozitiuri pasuxis SemTxvevaSi, magaliTad, rodesac bavSvma ganicada Zaladoba, magram 
es yovelTvis ar momxdara gasuli wlis ganmavlobaSi. cxrili 4.8a gviCvenebs ganawilebas 
ori yvelaze gavrcelebuli qmedebisaTvis da kidev erTi seriozuli Zaladobrivi qmede-
bisaTvis. samive aRniSnul magaliTSi yvelaze didi albaToba iyo, rom Zaladobis Camdeni 
ufrosi adamiani yofiliyo.

cxrili 4.8a: detalebi (fizikuri Zaladobis) im SerCeuli qmedebebis CamdenebTan 
dakavSirebiT, romlebic odesme gancdili hqondaT da axsovdaT bavSvebs

qmedeba  Camdeni
 bavSvi ufrosi orive

Tmis moqaCva an yuris aweva, SekiTxva 38    N= 641 21.2% 66.5% 12.3%

dartyma, cema xeliT, SekiTxva 33   N= 455 31.9% 55.4% 12.7%

dartyma, cema raime sagniT, SekiTxva 34    N=65 n=16 N =43 N=6
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fsiqologiuri Zaladoba

4.9 cxrilSi mocemulia bavSvebis mimarT ojaxur garemoSi ganxorcielebuli fsiqologiuri 
Zaladobis detalebi. Tumca yvela SekiTxva ar aris im kiTxvebis identuri, romlebic daesva 
mzrunvelebs, Cven aqac vxedavT yvirilisa da sityvieri Seuracxyofis miyenebis maRal maC-
veneblebs. naklebad xSiri iyo mitovebis muqara (gasul wels is respondent mzrunvelTa 
27.4%-ma gamoiyena), ramac naklebad savaraudoa, rom gamoiwvios SiSi SedarebiT ufrosi 
asakis bavSvebSi, gansakuTrebiT, Tu maT aseTi uSedego muqara manamde mravaljer aqvT mos-
menili. mzrunvelebisTvis ar dausvamT SekiTxva bavSvis uxerxul mdgomareobaSi Cayenebis 
Sesaxeb, ris mimarTac ufro didi asakis bavSvebi gansakuTrebiT mgrZnobiareni arian.

fsiqologiuri Zaladobis SemTxvevaTa sixSiresTan dakavSirebiT bavSvebis umetesobam 
aRniSna, rom maT ganucdiaT igi drois garkveul monakveTebSi da mxolod umciresobam 
Tqva, rom amas mravaljer hqonda adgili gasuli wlis ganmavlobaSi. magaliTad, 2.6%-ma 
aRniSna, rom maT mravaljer miayenes sityvieri Seuracxyofa da mxolod 1%-ma _ rom isini 
mravaljer Caayenes uxerxul mdgomareobaSi. 

cxrili 4.9: fsiqologiuri Zaladobis SemTxvevebi odesme da gasul wels 
(aRniSnuli SemTxvevebis sixSiris rigis mixedviT)

 fsiqologiuri Zaladoba odesme gasul wels

N % N %
sul N= 1050 744 70.9 621 59.1
dagikivlaT (SekiTxva 18) 584 55.6 481 45.8
Seuracxyofa mogayenaT (SekiTxva 19) 320 30.5 271 25.8
dagamciraT (SekiTxva 20) 181 17.2 135 12.9
dagemuqraT, rom gatkendaT an mogklavdaT (SekiTxva 24) 117 11.1 24 2.3
dagemuqraT, rom migatovebdaT (SekiTxva 22) 93 8.9 57 5.4
isurva, momkvdariyaviT (SekiTxva21) 90 8.6 61 5.8
saxlSi ar giSvebdaT (SekiTxva 23) 40 3.8 25 2.4
meore bavSvis mxridan bulingi ganicadeT (SekiTxva 25) 239 22.8 188 17.9

Zaladobis CamdenebTan dakavSirebuli detalebi xelmisawvdomia mxolod `odesme~ momx-
dari SemTxvevebisTvis. 4.9a cxrilSi mocemulia ganawileba ori yvelaze gavrcelebuli 
qmedebisaTvis. aq Cans, rom ufro meti albaToba iyo, ufros adamians mieyenebina sityvie-
ri Seuracxyofa bavSvisaTvis, xolo uxerxul mdgomareobaSi Cagdebis SemTxvevaSi ufro 
meti albaToba iyo imisa, rom es sxva bavSvs Caedina misi gaRizianebis Tu gakontrolebis 
mizniT. erTi bavSvis mier meoris uSualo bulingi da rekomendaciebi Zaladobis Camden 
bavSvebTan dakavSirebiT ganxilulia zemoT teqstSi.

cxrili 4.9a: detalebi (fsiqologiuri Zaladobis) im SerCeuli qmedebebis Camdeneb-
Tan dakavSirebiT, romlebic odesme gancdili hqondaT bavSvebs 

qmedeba  Camdeni
 bavSvi ufrosi orive

Seuracxyofis miyeneba (q19) n=320 20% 71.9% 8.1%
damcireba (q20) n=181 48.6% 40.3% 11.0%

mravali SemTxveva, romlebic Sevida kvlevaSi rogorc fsiqologiuri Zaladobis magali-
Tebi, SeiZleba CaiTvalos bavSvobis `normalur~ nawilad. miuxedavad amisa, gansakuTre-
biT rodesac es qmedebebi gamoiyeneba damabalansebeli pozitiuri gamocdilebis gareSe, 
yvela maTgans aqvs potenciali, ziani miayenos bavSvis TviTSefasebas da sakuTari faseu-
lobis SegrZnebas. maT aseve SeiZleba ubiZgon bavSvs, gamoiyenos igive midgoma sxva bavSve-
bis da ufro mcire asakis bavSvebis mimarT.
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rekomendaciebi:
yvela adamians, vinc pasuxismgebelia bavSvebis movlaze, esaWiroeba ganaTleba •	
bavSvis emociur ganviTarebaze fsiqologiuri Zaladobis zegavlenis Sedegeb-
Tan dakavSirebiT;

bavSvebs sWirdebaT informacia emociuri ganaTlebis kuTxiT da waxaliseba, •	
raTa pativiscemiT moepyron sxva bavSvebsa da ufro mcire asakis bavSvebs;

bavSvebma unda icodnen, Tu vis miawodon informacia fsiqologiuri Zalado-•	
bis Sesaxeb, sxva bavSvis mier Cadenili fsiqologiuri Zaladobis CaTvliT.

ugulebelyofa

rogorc cxrili 4.10 gviCvenebs, bavSvebis mier yvelaze xSirad dasaxelebuli ugulebe-
lyofis forma iyo SimSili da wyurvili. rogorc mzrunvelTa mier mowodebuli informa-
ciis SemTxvevaSia naxsenebi, es SesaZloa siRaribes ukavSirdebodes.

cxrili 4.10: detalebi bavSvTa mier gancdili ugulebelyofis Sesaxeb

 ugulebelyofa odesme gasul wels

N % N %
sul N = 1050 291 27.7 260 24.8
mSieri an mwyurvali darCiT (SekiTxva 26) 133 12.7 118 11.2
ar gagiwies saTanado mxardaWera/daxmareba (SekiTxva 31) 93 8.9 81 7.7
Tavi usargeblod igrZeniT (SekiTxva 30) 93 8.9 79 7.5
araadekvaturi tansacmeli (SekiTxva 27) 70 6.7 60 5.7
igrZeniT, rom ar givlidnen (SekiTxva 29) 65 6.2 54 5.1
ar daakmayofiles Tqveni 
samedicino saWiroeba (SekiTxva 28) 46 4.4 35 3.3

bavSvebma aseve aRniSnes, rom isini ganicdidnen emociur ugulebelyofas. es grZnoba Se-
saZloa nawilobriv fsiqologiuri Zaladobisa da dasjis Sedegs warmoadgendes.

sqesobrivi Seuracxyofa/Zaladoba

miuxedavad mosazrebebisa, romlebic arsebobs imasTan dakavSirebiT, Tu ramdenad gaaCn-
da kvlevas realuri potenciali, moepovebina informacia ojaxur garemoSi sqesobrivi 
Seuracxyofis/Zaladobis Sesaxeb sruli suraTis Sesaqmnelad, bavSvTa 7.8%-ma aRniSna, 
rom maT ganicades sqesobrivi Seuracxyofa/Zaladoba gasuli wlis ganmavlobaSi. ori 
forma, romelic yvelaze xSirad aRiniSneboda, iyo seqsualuri saubari da pornografiis 
Cveneba. arc erTi maTgani ar moicavda iniciatorTan fizikur kontaqts. Teqvsmetma bavSv-
ma aRniSna, rom fizikurad Seexnen maTi sxeulis `intimur nawilebs~, xolo TxuTmetma 
Tqva, rom maTTan sqesobrivi kontaqtis damyarebas Seecadnen.

cxrili 4.11: detalebi bavSvTa mier gancdili sqesobrivi 
Seuracxyofis/Zaladobis Sesaxeb

 
 sqesobrivi Zaladoba odesme gasul wels

N % N %
sul N =1050 95 9 82 7.8
seqsualurad gesaubrebodaT (SekiTxva 41) 52 5.0 46 4.4
pornografia gaCvenaT (SekiTxva 42) 41 3.9 35 3.3
xeliT Seexo genitaliebs (SekiTxva 43) 18 1.7 16 1.5
ecada, TqvenTan seqsi hqonoda (SekiTxva 46) 17 1.6 15 1.4
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gaiZulaT, SegexedaT misi genitaliebisTvis an undoda 
TqvenisTvis Seexeda (SekiTxva 44) 10 1.0 8 0.8

seqsualuri video gadagiRoT (SekiTxva 45) 1 0.1 1 0.1

im bavSvTa umetesobam, vinc mogvawoda informacia gasuli wlis ganmavlobaSi momxdari 
sqesobrivi Seuracxyofis/Zaladobis SemTxvevebis Sesaxeb, aRniSna, rom amas adgili hqon-
da zojger da ara mravaljer. Tumca iyo 7 bavSvi, romlebmac aRniSnes, rom maT mravaljer 
aCvenes pornografia, da 3 bavSvi, vinc Tqva, rom maTTan mravaljer Seecadnen sqesobrivi 
kontaqtis damyarebas.

bavSvebma mogvawodes informacia iniciatorebis Sesaxeb yvela SemTxvevisaTvis, rogorc 
gasuli wlis ganmavlobaSi, aseve odesme. detalebi mocemulia 4.11a cxrilSi. mniSvnelo-
vania gvaxsovdes, rom bavSvebi gvawvdidnen informacias maTi survilis gareSe momxdari 
SemTxvevebis Sesaxeb. maTi gamocdileba adasturebs, rom arsebobs bavSvTa dacvis iseTi 
sistemis damkvidrebis saWiroeba, romelsac SeuZlia reagireba ojaxur garemoSi momx-
dari sqesobrivi Zaladobis/Seuracxyofis faqtebze, maSinac, rodesac Zaladobis Camdeni 
ufrosi adamiania da maSinac, rodesac Zaladobis Camdeni bavSvia (rekomendaciebi mocemu-
lia zemoT). bavSvebma unda icodnen, rogor mimarTon aRniSnul sistemas.

cxrili 4.11: detalebi odesme gancdili sqesobrivi 
Zaladobis/Seuracxyofis Sesaxeb, iniciatoris CaTvliT

qmedeba  iniciatori

Qs 41 – 46  N=95 ufrosi
N

 bavSvi
N

orive
N

seqsualurad dagelaparakaT N=52 7 43 2
pornografia gaCvenaT N=41 11 26 4
genitaliebs Seexo N=18 6 10 2
gaiZulaT, SegexedaT misi 
genitaliebisTvis an undoda 
TqvenisTvis Seexeda N=10

 3 6 1

seqsualuri video gadagiRoT N=1 0 1 0
ecada, sqesobrivi kavSiri daemyarebina 
TqvenTan N=17 5 12 0

miuxedavad imisa, rom bavSvebs SeuZliaT iswavlon garkveuli gzebi sqesobrivi Seuracxy-
ofisagan Tavis dasacavad, es arasodes mTlianad ar gamoricxavs risks. bavSvebs arasodes 
ar unda davakisroT pasuxismgebloba raime saxis ZaladobisaTvis, romelsac isini ganic-
dian. ufrosebma unda gaaTviTcnobieron da aRiaron sakuTari pasuxismgebloba bavSvebis 
dacvis TvalsazrisiT. magaliTad, mSoblebma unda Seasrulon garkveuli roli bavSvebis 
dacvaSi: Tavi aaridon bavSvebTan seqsualur saubars da SezRudon maTTvis pornografiis 
xelmisawvdomoba.

rekomendaciebi:
mSoblebsa da sazogadoebas unda mivawodoT informacia bavSvebis mimarT sqeso-•	
brivi Zaladobis/Seuracxyofis da maTi dacvis gzebis Sesaxeb;

bavSvebma unda iswavlon sakuTari Tavis dacvis gzebi da gaaTviTcnobieron, rom •	
isini ar arian pasuxismgebelni maT mimarT Cadenil Zaladobaze/Seuracxyofaze.
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Tavi mexuTe:        
bavSvTa mier socialuri zrunvis 
dawesebulebebSi gancdili Zaladobis 
SemTxvevebi

ICAST-is instituciuri kiTxvari gamoyenebuli iqna im samas erTi18 bavSvis warmomadgen-
lobiTi SerCevis mimarT, romlebic samTavrobo dotaciebiT arsebul socialuri zrunvis 
dawesebulebebSi cxovroben. kiTxvaris aRniSnuli versia moicavs SekiTxvebs fizikuri, 
fsiqologiuri da sqesobrivi Zaladobis Sesaxeb. iseve, rogorc sazogadoebaSi mcxovreb 
bavSvTa SerCevis SemTxvevaSi, bavSvebs sTxoves, daesaxelebinaT Zaladobis Camdeni, anu 
hkiTxes, vin iyo igi: sxva bavSvi Tu ufrosi adamiani, ris Sedegadac bavSvebs miecaT orive 
tipis Zaladobis Sesaxeb informaciis miwodebis SesaZlebloba. amas daemata SekiTxvebi 
ugulebelyofis Taobaze, romlebic aRebuli iqna ojaxuri garemosaTvis gankuTvnili 
kiTxvaridan, vinaidan arsebobda mosazreba, rom mniSvnelovani iyo informaciis Segrove-
ba im ugulebelyofis Sesaxeb, romelsac ganicdian socialuri zrunvis dawesebulebebSi 
mcxovrebi bavSvebi. bavSvebs CautardaT individualuri interviuebi dawesebulebebSi. in-
tervius ganmavlobaSi xdeboda imis xazgasma, rom interviueri dainteresebuli iyo mxo-
lod im SemTxvevebiT, romlebsac adgili hqonda dawesebulebis farglebSi, raTa Tavidan 
yofiliyo acilebuli aRreva Zaladobis im gamocdilebasTan, romelic bavSvs SeiZleboda 
sxva garemoSi hqonoda miRebuli.

bavSvebis maxasiaTeblebi

cxrili 5.1 gviCvenebs sqesis ganawilebas da socialuri zrunvis dawesebulebebis adgilm-
debareobas. asakobrivi ganawileba naCvenebia 5.2 cxrilSi.

cxrili 5.1: bavSvebis maxasiaTeblebi

N %

sqesi
 biWi 156 51.8
 gogona 145 48.2

adgilmdebareoba
 Tbilisi 105 35.0
 regioni 195 65.0

biWebis ufro didi raodenoba da bavSvebis ufro mcire asaki, sazogadoebidan Sedgenil 
SerCevasTan SedarebiT, asaxavs saqarTveloSi socialuri zrunvis dawesebulebebSi mcx-
ovreb bavSvTa ganawilebas sqesisa da asakis mixedviT. 

18 monacemTa Seyvanis Semdeg aRmoCnda, rom interviuebi Cautarda 301 bavSvs. miRebuli iqna gadawyvetile-
ba, rom analizi gagrZelebuliyo 301 bavSvis nimuSis safuZvelze. 
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cxrili 5.2: mTliani SerCevis asakobrivi ganawileba (301)

 asaki %
 dawesebuleba Temi

11 17.6 14.4
12 18.6 14.4
13 16.9 14.2
14 14.0 14.5
15 15.0 14.3
16 10.3 14.7
17 7.0 13.6
18 0.7 0.7

yvela bavSvi iyo fizikurad da gonebrivad srulfasovani, vinaidan xelmisawvdomi resur-
sebi ar iZleoda kvlevis instrumentebis ise adaptirebis saSualebas, rom isini gamoyene-
buliyo SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebTan muSaobisTvis. 

rekomendacia:
saWiroa kvleva SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvTa mimarT Zaladobisa da •	
maTi ugulebelyofis sakiTxebze.

bavSvebs sTxoves, gaeziarebinaT sakuTari grZnobebi da mosazrebebi dawesebulebasTan 
dakavSirebiT. maTi pasuxebi mocemulia 4.3 cxrilSi, sadac naCvenebia, rom maTi umetesoba, 
Tumca ara yvela maTgani, Tavs usafrTxod grZnobda. 

yovelTvis Cveulebriv zogjer arasodes

dawesebulebaSi, sadac cxovrobT, Tavs 
usafrTxod grZnobT? SekiTxva 10. 80.7% 9.0% 5.0% 5.3%

dawesebulebaSi cxovreba mogwonT? 
SekiTxva  10.a 68.1% 21.6% 9.0% 1.3%

gamocdilebebis Sejameba

fizikuri da fsiqologiuri Zaladoba

bavSvebis mimarT socialuri zrunvis dawesebulebaSi gasuli wlis ganmavlobaSi ganxor-
cielebuli rogorc fizikuri, ise fsiqologiuri Zaladobis SemTxvevebi Sejamebulia 5.4 
cxrilSi. bavSvebma mogvawodes informacia aseTi SemTxvevebis Sesaxeb rogorc gasuli 
wlis ganmavlobaSi, ise odesme im periodis manZilze, rac isini dawesebulebaSi cxovrob-
dnen. maCveneblebi maRali iyo: 71.1%-ma aRniSna fizikuri, xolo 61.5%-ma – fsiqologiuri 
Zaladobis SemTxvevebi gasuli wlis ganmavlobaSi.

cxrili 5.4: bavSvebis gamocdilebebis Sejameba – fizikuri da fsiqologiuri Zaladoba 

bavSvebi socialuri zrunvis 
dawesebulebaSi

fizikuri Zaladoba  fsiqologiuri Zaladoba

odesme gasul wels odesme gasul wels
N % N % N % N %

sul 
N=301 228 75.7 214 71.1 195 64.8 185 61.5
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ugulebelyofa 

ugulebelyofis Sesaxeb dasmulma SekiTxvebma moaxdina imis demonstrireba, rom bavSve-
bis daaxloebiT erTi mesamedi Tvlida, rom isini ganicdidnen ugulebelyofas mas Semdeg, 
rac socialuri zrunvis dawesebulebaSi cxovreba daiwyes (cxrili 5.5).

cxrili 5.5: bavSvTa gamocdilebebis Sejameba – ugulebelyofa

bavSvebi socialuri zrunvis 
dawesebulebaSi

ugulebelyofa 

odesme gasul wels
N % N %

sul 
N=301 103 34.2 97 32.2

sqesobrivi Zaladoba/Seuracxyofa

cxrili 5.6 gviCvenebs informacias sqesobrivi Zaladobis/Seuracxyofis SemTxvevebis 
Sesaxeb rogorc gasuli wlis, aseve mTeli im periodis ganmavlobaSi, rac bavSvi socialu-
ri zrunvis dawesebulebaSi moxvda.

cxrili 5.6: bavSvTa gamocdilebebis Sejameba – sqesobrivi Zaladoba/Seuracxyofa

bavSvebi socialuri zrunvis 
dawesebulebaSi

 sqesobrivi Zaladoba

odesme gasul wels
N % N %

sul 
N=301 52 17.3 50 16.6

Sedareba sazogadoebidan Sedgenil SerCevasTan

Zaladobisa da ugulebelyofis yvela tipis maCveneblebi rogorc sazogadoebaSi, aseve 
socialuri zrunvis dawesebulebaSi mcxovrebi bavSvebisaTvis Sedarebulia 4.6 cxrilSi. 
dawesebulebaSi myofi bavSvebi Zaladobisa da ugulebelyofis SemTxvevebis ufro did 
raodenobas aRniSnaven, vidre bavSvebi sazogadoebidan.

cxrili 5.8: Sedareba sazogadoebidan Sedgenil SerCevasTan

 zogadi mosaxleoba
N = 1050

 dawesebuleba
N=301

Ffizikuri Zaladoba 54.0% 71.1%
fsiqologiuri Zaladoba 59.1% 61.5%
ugulebelyofa 24.8% 32.2%
sqesobrivi Zaladoba 7.8% 16.6%

mxolod fsiqologiuri Zaladobis maCveneblebi ar aRwevs statistikur mniSvnelobas.

gansxvavebebi sqesisa da asakis mixedviT

gansxvavebebi biWebisa da gogonebis mier aRniSnuli Zaladobis, ugulebelyofisa da sqeso-
brivi Zaladobis/Seuracxyofis SemTxvevebis raodenobebSi, rasac adgili hqonda gasul 
wels, naCvenebia 5.1 diagramaze. mxolod ugulebelyofis maCveneblebi aRwevs statisti-
kur mniSvnelobas: gogonebi ufro did raodenobas aRniSnaven (p=0.026).
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diagrama 5.1: Zaladobisa da ugulebelyofis SemTxvevebi sqesis mixedviT (%) 
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diagrama 5.2 gvaCvenebs gansxvavebebs asakis mixedviT. regresiuli analizi cxadyofs, rom 
fizikuri Zaladoba mcirdeboda asakis zrdasTan erTad (p=0.00). gansakuTrebulad maRali 
maCvenebeli yvelaze mcire asakobriv jgufSi iyo. erT-erTi SesaZlebeli axsna iyo bulingi 
sxva bavSvebis mier. rac Seexeba ugulebelyofas, marTalia, ar iyo aRmoCenili zogadi ten-
dencia, magram yvelaze maRal maCveneblebs ufro mcire asakis bavSvebi aRniSnavdnen. es 
Sedegebi iwvevs SeSfoTebas imasTan dakavSirebiT, Tu rogor eqcevian ufro mcire asakis 
bavSvebs. aRniSnuli sakiTxi Semdgom ganxilvas saWiroebs.

diagrama 5.2: bavSvebis mier mowodebuli informacia Zaladobisa da ugulebelyofis 
Sesaxeb, asakobrivi jgufebis mixedviT
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rekomendacia:
socialuri zrunvis dawesebulebebSi mcxovrebi mcire asakis bavSvebis gamocdi-•	
lebis Semdgomi kvleva.

sainteresoa, rom ufro metma biWma aRniSna sqesobrivi Zaladobis/Seuracxyofis SemTxve-
vebi, vidre gogonam, Tumca gansxvaveba statistikur mniSvnelobas ar aRwevs.

es faqti ganxiluli iqneba SemdgomSi, rodesac visaubrebT sqesobrivad Seuracxmofeli/
Zaladobrivi qmedebebis detalebze.
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vin Caidina Zaladoba?

rodesac yvela qmedeba, romelTaganac Sedgeba Zaladobis an Seuracxyofis TiToeuli ka-
tegoria, erTad iqna ganxiluli, ufro meti albaToba aRmoCnda imisa, rom iniciatori yo-
filiyo socialuri zrunvis dawesebulebaSi myofi sxva bavSvi, da ara ufrosi adamiani. cx-
rili 5.9 gviCvenebs aRniSnul tendencias rogorc gasuli wlis, ise dawesebulebaSi yof-
nis mTeli drois ganmavlobaSi. es ar niSnavs, rom ar arsebobda Zaladobis individualuri 
aqtebi, romelTa Camdeni ufro xSirad ufrosi iyo, vidre bavSvi. Cven vagrZelebT aRniS-
nuli maCveneblisa da savaraudo Sedegebis kvlevas. procentuli maCveneblebi aRniSnavs 
im bavSvTa mTlian raodenobas, romlebmac mogvawodes informacia Zaladobis garkveuli 
tipis Sesaxeb. amgvarad, 63 bavSvidan, romlebmac aRniSnes gasuli wlis ganmavlobaSi momx-
dari fizikuri Zaladobis SemTxvevebi, 29.4%-ma Tqva, rom maT mimarT Zaladoba erTxel 
an metjer Caidina sxva bavSvma, 12.1%-ma Tqva, rom es iyo ufrosi adamiani, xolo 58.4%-is 
TqmiT, es iyo rogorc bavSvi, ise ufrosi. cxrili 5.9 gvawvdis informacias rogorc ga-
suli wlisTvis, ise nebismieri periodisaTvis, xolo diagrama 5.4 warmogvidgens mxolod 
gasuli wlis maCveneblebs.

cxrili 5.9: Zaladobis Camdenebi saerTod da gasuli wlis ganmavlobaSi

odesme gasul wels

sul 
(100 %) Zaladobis Camdeni

sul
 (100%)  Zaladobis Camdeni

 bavSvi ufrosi orive  bavSvi ufrosi orive

N % N % N % N N % N % N %

fizikuri 
Zaladoba

228 67 29.4 33 14.5 128 56.1 214 63 29.4 26 12.1 125 58.4

 fsiqo-
logiuri 
Zaladoba

195 105 53.8 19 9.7 71 36.4 185 100 54.1 15 8.1 70 37.8

sqesobrivi 
Zaladoba

52 38 73.1 4 7.7 10 19.1 50 36 72.0 4 8.0 10 20.0

 

diagrama 5.3: iniciatorebi (%) gasuli wlis ganmavlobaSi
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Zaladoba detalurad

fizikuri Zaladoba

cxrili 5.10 gviCvenebs bavSvis mier gancdili im Zaladobis detalebs, romelsac adgili 
hqonda mTeli im periodis ganmavlobaSi, rac igi sacxovreblad movida socialuri zrun-
vis dawesebulebaSi, iniciatoris (romelic SeiZleboda yofiliyo dawesebulebaSi myofi 
sxva bavSvi an ufrosi adamiani) Sesaxeb informaciasTan erTad. TiToeuli qmedebisaTvis 
cxrilSi mocemulia im bavSvTa raodenoba, romlebmac ganicades es qmedeba, iniciatore-
bis mixedviT. 109 bavSvma aRniSna, rom maT mklavze daartyes. aqedan 11%-ma aRniSna, rom es 
erTxel an metjer Caidina ufrosma adamianma, 75.2%-ma Tqva, rom maT daartya sxva bavSvma, 
xolo 13.8%-is TqmiT – rogorc sxva bavSvma, ise ufrosma.

cxrili 5.10: detalebi fizikuri Zaladobis qmedebaTa Sesaxeb, iniciatoris Taobaze 
informaciis CaTvliT

 
fizikuri  dasja odesme iniciatori

ufrosi  bavSvi orive

 N % N  % N % N %
sul 228 75.7 33 14.5 67 29.4 128 56.1
qmedeba

agiwiaT yuri. SekiTxva 14 130 43.2  113 86.9  6 4.6 11 8.5
dagartyaT xelze an mklavze. SekiTxva 13 109 36.2 12 11.0 82 75.2 15 13.8
dagartyaT xelze an saxeSi. SekiTxva 12 96 31.2 28 29.1 50 52.1 18 18.8
Tma mogqaCaT. SekiTxva 15 81 26,9 36 44.4 30 37.1 15 18.5 
xeli gkraT. SekiTxva 18 79 26.2 0  0 79 100 0 0 
dagartyaT. SekiTxva 17 71 23.6 2  2.9 69 97.1 0 0 
dagazianaT. SekiTxva 11 60 19.9 5 8.3 5 8.3 50 83.4
sagnebi gesrolaT. SekiTxva 16 53 17.6 4  7.5 49 92.5 0 0 
TiTebi mogamtvriaT. SekiTxva 19 40 13.3 5 12.5 35  87.5 0  0
fexze dagayenaT/dagaCoqaT dasjis saxiT.
SekiTxva 21 25 8.3 3 12.0 22  88.0 0  0

piri sapniT an wiwakiT gamogirecxaT. 
SekiTxva 20 15 5.0 1  6.67 14 93.3 0  0

ecada Tqvens daxrCobas. SekiTxva 27 14 4.7 0 0 14 100 0 0 
dagabaT. SekiTxva 28 14 4.7 2 14.3 12 85.8 0 0 
gaiZulaT, raime saSiSi gagekeTebinaT. 
SekiTxva 26 10 3.3 2 20 8  80 0 0 

siciveSi an sicxeSi dagayenaT dasjis saxiT. 
SekiTxva 22 7 2.3 6 85.7  0 0 1 14.3 

dagwvaT. SekiTxva 23 3 1.0 0 0 3 100 0 0 
basri sagniT dagWraT. SekiTxva 29 5 1.7 2 40 3  60 0 0 
saWmeli wagarTvaT. SekiTxva 25 4 1.3 3 75 1 25 0 0 
civ an cxel wyalSi CagsvaT. SekiTxva 24 1 0.3 0  0 1 100 0 0 

es cxrili axdens imis demonstrirebas, rom arsebobs garkveuli qmedebebi, romelTa ufro 
maRali procentuli raodenoba Cadenilia ufrosebis da ara bavSvebis mier. gansakuTre-
buli magaliTia yuris aweva: aRiniSna, rom es qmedeba ufrosebma 124-jer Caidines, xolo 
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bavSvebma 17-jer. aseve aRiniSneboda ufrosi adamianebis mier gamoyenebuli sxvadasxva fi-
zikuri sasjeli, romelTagan zogierTma SesaZloa dazianeba gamoiwvios. aRniSnuli SemTx-
vevebis raodenoba mcirea, Tumca mainc iwvevs garkveul SeSfoTebas imis gaTvaliswinebiT, 
rom saqarTveloSi bavSvebze zrunvis dawesebulebebSi `oficialurad~ aris akrZaluli 
fizikuri dasja (`bavSvebis winaaRmdeg legalizebuli Zaladobis dasruleba: globaluri 
angariSi~, 2007).

rekomendaciebi:
socialuri zrunvis•	  dawesebulebaTa TanamSromlebs esaWiroebaT damatebiTi tre-
ningi bavSvTa uflebebis da im meTodebis Sesaxeb, romlebic ar moicavs fizikur 
Zaladobas;

socialuri zrunvis•	  dawesebulebebSi mcxovrebi bavSvebisaTvis xelmisawvdomi 
unda iyos mimarTvisa da Sefasebis igive momsaxurebebi Zaladobis gamoZiebisa da 
Sesabamisi reagirebisaTvis, rac sazogadoebaSi mcxovrebi bavSvebisaTvis;

socialuri zrunvis•	  dawesebulebas esaWiroeba sakuTari wesebi (politika da pro-
cedurebi) Zaladobis Sesaxeb eWvis arsebobisas misi identificirebisa da marTvis 
mizniT;

unda moxdes TanamSromelTa istoriebis Semowmeba warsulSi bavSvTa mimarT Zala-•	
dobis SemTxvevaTa gamovlenis mizniT;

unda arsebobdes damoukidebeli piri (damcveli), visac bavSvebma da TanamSrom-•	
lebma SeiZleba mimarTon Tavdapirveli konfidencialuri rCevisaTvis, Tu arse-
bobs eWvi ZaladobasTan dakavSirebiT. 

rodesac ufrosi adamianebi iyeneben Zaladobas bavSvebis mimarT, gasakviri ar aris, rom 
bavSvebi erTmaneTTan urTierTobaSi Zaladobas mimarTaven. angariSebidan aSkaraa, rom 
socialuri zrunvis dawesebulebaSi myof bavSvebs Soris uxvad aqvs adgili dartymas, 
xelis kvras da a. S. amis albaToba ufro maRalia, rodesac bavSvebi ar arian CarTulni 
konstruqciul aqtivobaSi saTanado zedamxedvelobiT. erT-erTma mSobelma, romelsac 
hkiTxes, Tu rogor unda imarTos bavSvebis qceva, Tqva: `daakaveT isini saqmiT~. 

rekomendaciebi:
bavSvebisaTvis xelmisawvdomi unda iyos skolis gareT konstruqciuli aqtivoba •	
saTanado zedamxedvelobiT;

unda moxdes bavSvebis aqtiuri waxaliseba da mxardaWera, raTa maT gamoZebnon kon-•	
fliqtebis mogvarebis araZaladobrivi gzebi. am amocanis Sesasruleblad TanamS-
romlebs dasWirdebaT treningi konfliqtebis marTvis sferoSi;

socialuri zrunvis•	  dawesebulebis farglebSi unda SemuSavdes qcevis kodeqsi ro-
gorc ufrosebisTvis, ise bavSvebisaTvis, raTa naTeli iyos, rom adamianebs Soris 
Zaladoba miuRebelia. 

fsiqologiuri Zaladoba

5.11 cxrilSi mocemulia sxvadasxva saxis fsiqologiuri Zaladobis detalebi, iniciator-
Ta Sesaxeb informaciis CaTvliT. aq miTiTebuli yvela qmedebis SemTxvevaSi iniciatorad 
ufro xSirad sxva bavSvia dasaxelebuli.
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cxrili 5.11: fsiqologiuri Zaladobis qmedebebi, 
iniciatoris Sesaxeb informaciis CaTvliT

 fsiqologiuri  dasja Oodesme  iniciatori

ufrosi  bavSvi orive

 N % N  % N % N %
sul 195 64.8
qmedeba

uxeSi an sawyeni saxelebiT mogmarTaT.
SekiTxva 33 101 33.6 11 10.9 77 76.2 13 12.9 

SegaginaT. SekiTxva 30 93 30.9  28 30.1 52 55.9 13  4.0
nivTebi mogparaT an gagifuWaT. SekiTxva 40 87 28.9 2 2.3 83 95.4 2  2.3
dagiyviraT. SekiTxva 32 69 22.9 25 36.2 26  37.7 18  26.1
Seuracxyofa mogayenaT. SekiTxva 31 50 16.6 3 6.0 35 70.0 12  24.0
Tavi sulelad gagrZnobinaT. SekiTxva 34 30 10.0 8 26.7 19  63.3 3 10
dagamciraT raime niSnis gamo 
(sqesi, erovneba da sxv.) SekiTxva 35

24 8.0 2 8.3 22  91.7  0 0

dagamciraT janmrTelobis 
problemis gamo. SekiTxva 36

24 8.0 3 12.5 21  87.5  0 0

dagamciraT, radgan oboli xarT. SekiTxva 38 19 6.4 4  21.5 14  73.7 1 5.3
dagamciraT, radgan Raribi xarT. SekiTxva 39 19 6.3 2 10.5 17 89.5 0 0
izolaciaSi mogaqciaT. SekiTxva 37 16 5.3 3 18.8 13 81.2  0 0

yvelaze gavrcelebuli qmedebebi msgavsia im qmedebebisa, rac aRniSnes sazogadoebaSi 
mcxovrebma bavSvebma: damamcirebeli saxelebis gamoyeneba, gineba da yvirili. isev da isev 
aRiniSneba, rom zogierT am xerxs iyeneben ufrosi adamianebi, rac zegavlenas moaxdens 
socialuri zrunvis dawesebulebaSi arsebul garemoze da gaarTulebs sxva TanamSromle-
bis mier bavSvebis waxalisebis process, rom maT sityvieri Seuracxyofa ar miayenon erT-
maneTs. SekiTxvebSi Sesuli iyo erTi kiTxva piradi nivTebis Sesaxeb da, rogorc pasuxebi-
dan Cans, 300-dan 87-ma bavSvma aRniSna, rom maTi piradi nivTi gatexes an moipares. rogorc 
mosalodneli iyo, aseTi saqcieli umetes SemTxvevaSi sxva bavSvebma Caidines. bavSvebisaT-
vis, romelTac Zalian cota ram aqvT sakuTari, piradi nivTis gatexva an moparva travmuli 
gamocdilebaa.

rekomendaciebi:
TanamSromlebs esaWiroebaT treningi bavSvebis TviTSefasebaze da emociur ke-•	
TildReobaze fsiqologiuri sasjelis zegavlenis Sesaxeb;

qcevis kodeqsebma rogorc TanamSromlebisaTvis, ise bavSvebisaTvis unda moicvas •	
fsiqologiuri Zaladobis akrZalva;

bavSvTa dacvis wesebSi gaTvaliswinebuli unda iqnes mZime da/an gameorebiTi fsiqo-•	
logiuri Zaladobis SemTxvevebi.

ugulebelyofa

mocemuli SekiTxvebi daemata ICAST-is kiTxvars, vinaidan adgilobriv doneze gaCnda sur-
vili, socialuri zrunvis dawesebulebebSi myof bavSvebs hqonodaT SesaZlebloba, moewo-
debinaT informacia nebismieri im ugulebelyofis maTeul aRqmaze, romelic, maTi azriT, 
dawesebulebaSi cxovrebis periodSi ganicades. gamoyenebuli SekiTxvebi sazogadoebi-
saTvis gankuTvnil kiTxvarSi mocemuli SekiTxvebis identuri iyo da, rogorc es zemoT 
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(cxrili 5.8) iyo aRniSnuli, socialuri zrunvis dawesebulebaSi mcxovrebma gacilebiT 
metma bavSvma mogvawoda informacia ugulebelyofis SemTxvevebis Sesaxeb gasuli wlis 
ganmavlobaSi. socialuri zrunvis dawesebulebebis SerCevis farglebSi mniSvnelovnad 
ufro metma gogonam aRniSna ugulebelyofis SemTxvevebi, vidre biWma. 

cxrili 5.12: ugulebelyofis SemTxvevebi

 ugulebelyofa odesme gasul wels

N % N %

sul  (N=301) 103 34,2 97 32,2

ugulebelyofis saxeebi

araadekvaturi mxardaWera an daxmareba. SekiTxva 31 (CH) 48 15.9 43 14.3

Tavi zedmetad gagrZnobinaT. SekiTxva 30 (CH) 41 13.6 39 13.0

iyaviT mSieri an mwyurvali. SekiTxva 26 (CH) 41 13.6 36 12.0

igrZeniT, rom ar givlidnen. SekiTxva 29 (CH) 24 8.0 21 7.0

araadekvaturi tansacmeli. SekiTxva 27 (CH) 23 7.6 18 6.0

daukmayofilebeli samedicino saWiroeba. SekiTxva 28 (CH) 9 3.0 4 1.3

5.12 cxrilSi mocemulia bavSvebis gamocdileba rogorc gasul wels, ise odesme. ugule-
belyofis aRniSnuli SemTxvevebis umetesobas, rogorc Cans, regularuli xasiaTi aqvs 
da igi dakavSirebulia ara imdenad fizikur uzrunvelyofasTan (tansacmeli, jandacva), 
ramdenadac emociur ugulebelyofasTan, rodesac bavSvebi ver xedaven mxardaWeras da 
Tavs umniSvnelod grZnoben; es is grZnobebia, romlebic ver ganaviTarebs bavSvis TviT-
Sefasebas da sakuTari Tavis faseulobis SegrZnebas. rodesac es xdeba zogierT im gamoc-
dilebasTan kombinaciaSi, rac aRwerilia nawilSi fsiqologiuri Zaladobis Sesaxeb, bavS-
vis momavali fsiqologiuri keTildReobis perspeqtiva SemaSfoTebelia. rekomendaciebi 
aseTi Sedegis prevenciisaTvis mocemuli kvlevis farglebs scildeba, magram aRniSnuli 
sakiTxis mimarT aSkarad saWiroa yuradReba mkvlevarTa, politikis ganmsazRvrelTa da 
ganaTlebis muSakTa mxridan.

rekomendacia: 
saWiroa socialuri zrunvis dawesebulebebSi mcxovrebi bavSvebis mier gancdili •	
ugulebelyofis SegrZnebaTa mizezebisa da Sedegebis kvlevis Catareba. am kvlevas 
unda mohyves strategiis SemuSaveba, romelic moaxdens ugulebelyofisa da misi 
Sedegebis prevencias.

    

sqesobrivi Zaladoba/Seuracxyofa

bavSvTa 17.3%-ma aRniSna, rom socialuri zrunvis dawesebulebaSi cxovrebis periodis 
ganmavlobaSi adgili hqonda sqesobrivi Zaladobis/Seuracxyofis SemTxvevebs. biWebma od-
nav ufro meti SemTxveva aRniSnes, vidre gogonebma (statistikurad umniSvnelo gansxvave-
ba). amis mizezi SeiZleba is iyos, rom yvelaze xSirad aRniSnuli `Seuracxyofa~ pornogra-
fiis Cveneba iyo. kiTxvari naTlad gansazRvravda, rom informacia unda mowodebuliyo im 
SemTxvevebis Sesaxeb, romlebsac bavSvis survilis sapirispirod hqonda adgili.
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cxrili 5.13: sqesobrivi Zaladobis/Seuracxyofis SemTxvevebi, iniciatoris Sesaxeb 
informaciis CaTvliT

 sqesobrivi Zaladoba odesme iniciatori

ufrosi bavSvi orive

 n % n % n % n %
sul 52 17.3
qmedeba

pornografiis Cveneba. SekiTxva 43 39 13.0 3 7.7 34 87.2 2 5.1
ZaliT gakocaT. SekiTxva 51 15 5.0 1 6.6 1 6.6 13 86.8
SegexoT seqsualurad ise, rom Tavi uxerxulad 
igrZeniT. SekiTxva 42 11 3.7 0 0 11 100 0 0

tansacmeli gagaxdevinaT. SekiTxva 44 9 3.0 0 0 4 44.4 5 55.6

gaixada tansacmeli maSin, roca es ar unda eqna. 
SekiTxva 45 9 3.0 1 11.1 7 77.8 1 11.1

arasasurveli Sexeba genitaliebze. SekiTxva 48 5 1.7 1 20 4 80 0 0

gaiZulaT sqesobriv kavSirze. SekiTxva 46 4 1.3 1 25 3 75 0 0
gaiZulaT, mis genitaliebs SexebodiT. 
SekiTxva 47 4 1.3 1 25 3 75 0 0

mogcaT fuli seqsualuri raRaceebisTvis. 
SekiTxva 49 2 0.7 0 0 2 100 0 0

pornografiis momzadebaSi CagrToT. 
SekiTxva 50 0 0 0 0 0 0 0 0

socialuri zrunvis dawesebulebebSi momxdari sqesobrivi Zaladobis Tu Seuracxyofis 
SemTxvevebis umravlesoba Cadenili iyo sxva bavSvis mier, ramac gamoiwvia SeSfoTeba, ise-
ve, rogorc sazogadoebaSi mcxovrebi bavSvebis SemTxvevaSi, rom arsebobda SesaZlebloba, 
rom bavSvebi sqesobrivad arasaTanado qcevas zrdasrul asakSic gaagrZelebdnen. ufrosi 
adamianebis arasaTanado sqesobrivi qcevis SemTxvevebi ar iyo Cveulebrivi ambavi, magram 
amgvari qceva saerTod miuRebelia. es qceva moicavda kocnas, tansacmlis gaxdas da, erT 
SemTxvevaSi, bavSvTan sqesobriv kavSirs.

rekomendaciebi:
socialuri zrunvis dawesebulebebSi bavSvTa dacvis politikam unda moicvas •	
sqesobrivi Zaladoba/Seuracxyofa rogorc ufrosi adamianis, ise sxva bavSvis mier 
da bavSvebisaTvis xelmisawvdomi unda iyos bavSvTa dacvis sistema da momsaxure-
bebi;

socialuri zrunvis dawesebulebis qcevis kodeqsSi unda Sevides sqesobrivad •	
arasaTanado qcevis akrZalva;

daqiravebamde unda Semowmdes TanamSromelTa istoriebi, raTa gamovlindes sqeso-•	
briv ZaladobasTan/SeuracxyofasTan dakavSirebuli nebismieri warsuli bral-
debebi. im SemTxvevebSi, rodesac aseTi braldebebi dasabuTebulia, am adamians 
aRarasodes unda mieces bavSvebTan muSaobis SesaZlebloba;

unda moxdes im bavSvebis identificireba da Sefaseba, romlebic Caidenen sqeso-•	
briv Zaladobas/Seuracxyofas sxva bavSvebis mimarT, da isini uzrunvelyofilni 
unda iqnen aucilebeli momsaxurebiT, iseve, rogorc maTi msxverpli bavSvebi;

iseve, rogorc Zaladobis sxva formebis SemTxvevaSi, bavSvebisa da TanamSromlebi-•	
saTvis unda arsebobdes damoukidebeli adamiani, romelTanac maT SeeZlebaT kon-
fidencialurad ganixilon maTi wuxili sakuTar TavTan da sxvebTan dakavSirebiT.
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damatebiTi rekomendaciebi: 
zemoT CamoTvlili yvela rekomendaciis ganxorcielebas xels Seuwyobda social-•	
uri zrunvis TiToeul dawesebulebaSi erTi konkretuli piris daniSvna, romelic 
imuSavebda bavSvTa mimarT Zaladobisa da maTi ugulebelyofis sakiTxebze. aseTi 
adamiani miiRebda damatebiT trenings da sakuTar Tavze aiRebda pasuxismgeblobas 
dawesebulebaSi bavSvTa dacvis politikisa da qcevis kodeqsebis SemuSavebisa da 
ganxorcielebis koordinirebaze. es pirebi aseve uzrunvelyofdnen trenings (an 
moaxdendnen treningis organizebas) sxva TanamSromlebisa da bavSvebisaTvis Zala-
dobis identificirebis sakiTxebze da Seasrulebdnen im rgolis rols, romelic 
daakavSirebda adgilobriv sazogadoebas bavSvTa dacvis sistemasTan (mimarTva da 
Sefaseba);

socialuri uzrunvelyofis sistemam unda SeimuSaos meTodi socialuri zrunvis •	
dawesebulebebis monitoringisa da savaraudo Zaladobis Sesaxeb monacemTa Segro-
vebisaTvis. rTuli SemTxvevebisaTvis SesaZloa saWiro gaxdes iseTi sistemis ar-
seboba, romelic gauwevs rCevebs dawesebulebaTa direqtorebs da daexmareba maT 
Sesabamisi gamoZiebis CatarebaSi;

ganxiluli unda iqnes usafrTxo skolebis politikisa da strategiis adaptirebis •	
sakiTxi socialuri zrunvis dawesebulebebSi maTi ganxorcielebis mizniT.
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Tavi meeqvse:        
bavSvebis mier skolebSi gancdili 
Zaladobis SemTxvevebi

erovnuli kvlevis meore etapze 1300 bavSvs 93 skolidan Cautarda interviu maT mier 
skolebSi gancdili Zaladobis SemTxvevebTan dakavSirebiT. gamoyenebuli iqna ICAST (CI) 
kiTxvaris igive versia, rac socialuri zrunvis dawesebulebebSi mcxovrebi bavSvebis Sem-
TxvevaSi. imisaTvis, rom mopovebuliyo damatebiTi informacia ganaTlebisa da mecniere-
bis saministros ̀ usafrTxo skolebis~ iniciativisaTvis, damatebuli iqna SekiTxvebis ori 
gverdi, romlebic exeboda saskolo klimats, damokidebulebebs, bulingisa da Tanatol-
Ta mxridan Zaladobis adgilsa da dros. es damatebiTi SekiTxvebi gankuTvnilia ara marto 
skolebSi Zaladobis iseTi praqtikuli aspeqtebis SefasebisaTvis, rogorebicaa Zalado-
bis Cveulebrivi dro da adgili, aramed imis SefasebisaTvisac, Tu rogori zogadi SegrZ-
nebebi aqvT bavSvebs sakuTar skolasTan, usafrTxoebasTan, mSobelTa monawileobasa da 
skolis xelmZRvanelTa damokidebulebasTan dakavSirebiT. 

bavSvebs interviuebi CautardaT individualurad, skolebSi. SerCeuli bavSvebidan eqvsma 
ganacxada, rom ar undoda monawileoba, magram yvela im bavSvma, vinc daTanxmda monawi-
leobaze, daasrula interviuebi da pasuxi gasca yvela SekiTxvas. mTlianobaSi Catarda 
1 300 interviu, xolo uari ganacxada eqvsma bavSvma, ris Sedegadac pasuxebis maCvenebelma 
Seadgina 99.5%.

Sedegebi warmodgenilia or nawilad. pirvelSi mocemulia ICAST-is kiTxvaris Sedegebi, 
xolo meoreSi – im SekiTxvebze pasuxebis Sedegad miRebuli monacemebi, romlebic sasko-
lo klimats exeboda.

bavSvTa maxasiaTeblebi

bavSvTa sqesi da adgilmdebareoba regionis mixedviT mocemulia 6.1 cxrilSi. cxrili 6.2 
gviCvenebs mTliani SerCevis asakobriv ganawilebas.

cxrili 6.1: bavSvTa maxasiaTeblebi (1 300)

N %

sqesi
biWi 645 49.6

gogona 655 50.4

adgilmdebareoba

Tbilisi 347 26.7

regioni 953 73.3

qalaqi 727 55.9

sofeli 573 44.1
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cxrili 6.2: mTliani SerCevis asakobrivi ganawileba (1 300)

 asaki N %
10 108 8.3
11 179 13.8
12 200 15.4
13 180 13.8
14 193 14.8
15 168 12.9
16 198 15.2
17 74 5.7

im bavSvTa naxevari, romelTac CautardaT interviu, iyvnen biWebi, xolo meore naxevari – 
gogonebi. bavSvTa TiTqmis sami meoTxedi cxovrobda Tbiliss gareT, xolo maT naxevarze 
meti qalaqis mosaxleobas warmoadgenda. asaki kargad iyo ganawilebuli, 6 gamokiTxuli 
klasis doneebis farglebSi, sadac 10 da 17 wlis bavSvebis ufro mcire raodenoba asax-
avda asakobriv dajgufebas klasebis mixedviT, mag. me-11 klasSi swavloben 16 da 17 wlis 
bavSvebi.

bavSvebisa da axalgazrdebis umetesobam aRniSna, rom isini orive mSobelTan erTad cxov-
roben; mTliani SerCevis mxolod 4.9%-ma Tqva, rom udedod, xolo 14.8%-ma - rom umamod 
cxovrobs. 
    

ICAST kiTxvaris Sedegebi

gamocdilebebis Sejameba

bavSvebs sTxoves, gaeziarebinaT sakuTari grZnobebi skolasTan dakavSirebiT. maTi pasux-
ebi mocemulia 6.3 cxrilSi, sadac naCvenebia, rom maTi umravlesoba, Tumca ara yvela maT-
gani, skolaSi Tavs usafrTxod grZnobs.

cxrili 6.3: bavSvTa grZnobebi skolasTan dakavSirebiT 

yovelTvis Cveulebriv zogjer arasodes

skolaSi Tavs usafrTxod grZnobT? 
SekiTxva 10 77.5% 17.2% 3.9% 1.4%

skolaSi siaruli giyvarT?  
SekiTxva 10.a 66.7% 24.2% 8.6% 0.5%

bavSvebisa da axalgazrdebis umetesobam aRniSna, rom isini skolaSi Tavs usafrTxod grZ-
noben. bavSvTa umetesobis (77.5%) TqmiT, isini Tavs yovelTvis usafrTxod grZnoben, xolo 
17.2% Tavs Cveulebriv usafrTxod grZnobs. bavSvTa mcire raodenobam (1.4%) aRniSna, rom 
isini skolaSi Tavs usafrTxod arasodes grZnoben an mxolod xandaxan grZnoben Tavs usa-
frTxod (3.9%). im bavSvTa umetesobam, visac Cautarda interviu, ganacxada, rom maT yo-
velTvis (66.7%) an Cveulebriv (24.2%) aqvT skolaSi siarulis survili da bavSvebisa da 
axalgazrdebis mxolod 0.5%-ma aRniSna, rom maT arasodes ar gaaCniaT skolaSi siarulis 
survili. amgvarad, bavSvebisa da axalgazrdebis umravlesobam aRniSna, rom isini skolaSi 
Tavs usafrTxod grZnoben da pozitiuri damokidebuleba aqvT skolaSi siarulis mimarT.
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bavSvebsa da axalgazrdebs sTxoves, moewodebinaT informacia sakuTari gamocdilebis 
Sesaxeb gasuli wlis ganmavlobaSi da warsulis nebismier monakveTSi. maTi pasuxebi Seja-
mebulia 6.4 cxrilSi. yvela SemTxvevas adgili hqonda skolaSi da uSualod exeboda bavSvs. 
es aris Semajamebeli Sefaseba, romelic migviTiTebs, rom bavSvma aRniSna Zaladobis erTi 
an meti tipi mocemul kategoriaSi (an gasuli wlis ganmavlobaSi, an saerTod, rac aseve 
moicavs gasul wels). Zaladobis SemTxvevis Sesaxeb informaciis mowodebis Semdeg bavSvs 
ekiTxebodnen, vis mier iyo Cadenili aRniSnuli qmedeba: sxva bavSvis, ufrosis Tu orives 
mier.

6.4 cxrilSi mocemuli maCveneblebi moicavs fizikuri, fsiqologiuri da sqesobrivi Za-
ladobis SemTxvevebs, romlebic moxda skolaSi da Cadenili iyo an ufrosi adamianis, an 
sxva bavSvis mier.

cxrili 6.4: bavSvTa gamocdilebebis Sejameba – fizikuri, fsiqologiuri da 
sqesobrivi Zaladoba

Zaladobis tipebi
gasul wels odesme

N % N %

fizikuri 612 47.1 802 61.7

fsiqologiuri 617 47.5 733 56.4

sqesobrivi 73 5.6 95 7.3

bavSvebma da axalgazrdebma aRniSnes rogorc fizikuri, ise fsiqologiuri Zaladobisa da 
bulingis SemTxvevebis maRali sixSire skolebSi. sqesobrivi Zaladobis maCveneblebi be-
vrad dabali iyo. ICAST CI-is sapilote gamocdisas oTx sxvadasxva qveyanaSi gasuli wlis 
ganmavlobaSi skolebSi aRniSnuli sqesobrivi Zaladobis maCveneblebis diapazoni iyo 
8-49%, 22%-iani saSualo maCvenebliT. iseve, rogorc bavSvTa zemoT ganxiluli jgufebis 
SemTxvevaSi, `bi-si-ji~-s interviuerebma aRniSnes, rom intervius am nawilSi bavSvebi da 
axalgazrdebi aSkarad yvelaze met diskomforts ganicdidnen da maTTvis rTuli iyo am 
SekiTxvebze pasuxis gacema. sapilote gamokiTxvisgan gansxvavebiT, saqarTveloSi kvleva 
pirispir interviuebis saSualebiT ganxorcielda, rac ufro nakleb anonimurobas uzrun-
velyofs, vidre werilobiTi gamokiTxva. SekiTxvebi sqesobrivi Zaladobis/Seuracxyofis 
Sesaxeb SesaZloa ufro tabudadebuli iyos da ufro eqvemdebarebodes socialurad misa-
Reb mikerZoebulobas, vidre Zaladobis sxva tipebTan dakavSirebuli SekiTxvebi.

gansxvavebebi sqesisa da asakis mixedviT

gansxvavebebi biWebsa da gogonebs Soris fizikuri, fsiqologiuri da sqesobrivi Zalado-
bis TvalsazrisiT Sejamebulia 6.5 cxrilSi da mocemulia 6.1 diagramaze.

cxrili 6.5: bavSvTa ZaladobasTan dakavSirebuli gamocdilebebis Sejamebebi, 
sqesis mixedviT, gasuli wlis ganmavlobaSi 

               
 fizikuri  fsiqologiuri  sqesobrivi

N % N % N %
gogonebi N=655 240 36.6 290 44.3 9 1.4
biWebi   N=645 372 57.7 327 50.7 64 9.9
X kvadratuli 
mniSvneloba

57.705 5.376 44.807

P  mniSvneloba* .000 .020 .000
*mniSvnelobis done < 0.05 
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diagrama 6.1: gasuli wlis ganmavlobaSi momxdari Zaladobis SemTxvevaTa 
Sedareba sqesis mixedviT
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yvela Sedareba biWebsa da gogonebs Soris aRwevs maRal statistikur mniSvnelobas; bi-
Webis mier fizikuri (p=.00), fsiqologiuri (p=.02) da sqesobrivi Zaladobis (p=.01) Sesaxeb 
informaciis mowodebis albaToba ufro maRali iyo.

fizikur ZaladobasTan dakavSirebuli Sedegi Seesabameba sxva qveynebSi Catarebuli kvle-
vebis Sedegebis umetesobas, anu biWebi ufro xSirad yvebian, rom maT mimarT fizikuri Za-
ladoba ganxorcielda. Tumca, aRniSnuli Sedegebisagan gansxvavebiT, gogonebis mier maT 
mimarT ganxorcielebuli fsiqologiuri Zaladobis Sesaxeb mowodebuli informaciis 
maCveneblebi, Cveulebriv, ufro maRalia.

rekomendaciebi:
ganxiluli unda iqnes imis mizezebi, Tu ratom monawileoben biWebi ZaladobaSi •	
ufro xSirad da gamokvleuli iqnes bandebSi SesaZlo wevrobasTan kavSirebi.

fsiqologiuri Zaladoba skolebSi unda aRiqmebodes iseTive mniSvnelobis mqoned, •	
rogorc fizikuri Zaladoba.

asakobrivi faqtoris zegavlena im SemTxvevebze, romelTa Sesaxebac ganacxades bavSvebma, 
naCvenebia 6.6 cxrilSi da 6.2 diagramaze.

cxrili 6.6: bavSvebis mier aRniSnuli fizikuri, fsiqologiuri da sqesobrivi Zala-
dobis SemTxvevebi, asakobrivi jgufis mixedviT

 asakobrivi jgufi  fizikuri  fsiqologiuri  sqesobrivi

N N % N % N %

10-11 287 158 55.1 132 46.0 12 4.2

12-13 380 199 52.4 192 50.5 19 5.0

14-15 361 152 42.1 173 47.9 23 6.4

16-17 272 103 37.9 120 44.1 19 7.0

R kvadrati .018 .000 .002

P  mniSvneloba .000*** .517 .102

ANOVA(b) * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
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diagrama 6.2: Zaladobis tipebTan dakavSirebuli gamocdileba, asakis mixedviT
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zemoT mocemuli diagrama da Sesabamisi regresiuli analizi cxadyofs, rom fizikuri Za-
ladoba klebulobs asakis matebasTan erTad (P=0.00). fsiqologiuri Zaladobis doneebi 
aseT tendencias ar avlens. sqesobrivi Zaladobis maCveneblebi izrdeba asakTan erTad, 
magram es kavSiri statistikurad mniSvnelovani ar aris. is SesaZloa nawilobriv gamow-
veuli iyos sqesobrivi Zaladobis Sesaxeb informaciis mowodebis dabali sixSiriT.

rekomendacia:
imis gaTvaliswinebiT, rom SedarebiT mcire asakis bavSvebi ufro xSirad gvawv-•	
dian informacias fizikuri Zaladobis Sesaxeb da SesaZloa Zaladobas sxvebis 
mimarTac axorcielebdnen, riskis winaSe mdgomi bavSvebis identificirebisa da 
adreul etapze intervenciis strategiebi unda warmoadgendes Zaladobis Semci-
rebaze mimarTuli nebismieri iniciativis umTavres komponents.

gansxvaveba adgilmdebareobis mixedviT

Zaladobis maCveneblebi adgilmdebareobis mixedviT (Tbilisi da  regionebi, aseve  qalaqis 
da sasoflo teritoriebi) Sejamebulia 6.7 da 6.8 cxrilebSi da grafikulad ilustrire-
bulia 6.3 diagramaze.

cxrili 6.7: bavSvTa mier aRniSnuli Zaladobis SemTxvevebis Sejameba adgilmde-
bareobis mixedviT (Tbilisi/regionebi)

 fizikuri  fsiqologiuri  sqesobrivi

N % N % N %
Tbilisi
N=347 152 43.8 148 42.7 18 5.2

regionebi
N=953 460 48.3 469 49.2 55 5.8

X kvadratuli 
mniSvneloba

2.035 4.392 .164

P  mniSvneloba .154 .036* .686
* P<0.5
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diagrama 6.3: Zaladobis SemTxvevebi (Tbilisi/regionebi)
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cxrili 6.8: bavSvTa mier aRniSnuli Zaladobis SemTxvevebis Sejameba 
adgilmdebareobis mixedviT (soflis/qalaqis teritoriebi)

 fizikuri  fsiqologiuri  sqesobrivi

N % N % N %
sul 612 47.1 617 47.5 73 5.6
qalaqi
N=727 332 45.7 344 47.3 45 6.2

sofeli
N=573 280 48.9 273 47.6 28 4.9

X kvadratuli 
mniSvneloba

1.316 .014 1.027

P  mniSvneloba .251 .907 .311

Tbilisisa da regionebis skolebis moswavleTa pasuxebis Sedegebis Sedarebisas ar aRini-
Sna mniSvnelovani gansxvaveba fizikuri da sqesobrivi Zaladobis maCveneblebs Soris adg-
ilmdebareobis mixedviT, magram fsiqologiuri Zaladobis maCvenebeli mniSvnelovnad 
ufro maRali iyo regionebSi, vidre TbilisSi, rac naCvenebia 6.7 cxrilSi (p=.036). soflis 
da  qalaqis teritoriebidan moswavleTa Sedarebisas adgili ar hqonia mniSvnelovan 
gansxvavebas fizikuri, fsiqologiuri an sqesobrivi Zaladobis aRniSnul maCveneblebSi.

rekomendacia:
aucilebelia, gaviTvaliswinoT regionuli gansxvavebebi•	  da uzrunvelvyoT mom-
saxurebebi, raTa Semcirdes Zaladoba regionul doneze. mniSvnelovania, mxedve-
lobaSi miviRoT es gansxvaveba, rodesac SevimuSavebT nacionalur politikasa 
da strategias da Semdgom saxelmZRvanelo principebs skolebisaTvis. 

gansxvavebebi ekonomikuri statusis mixedviT

imave klasifikaciis gamoyenebiT, rac pirvel fazaSi (danarTi 3), bavSvebi da axalgazr-
debi ekonomikuri statusis mixedviT daiyvnen sam jgufad (maRali, saSualo da dabali). 
moxda dabali da saSualo jgufebidan da saSualo da maRali jgufebidan bavSvebisa da 
axalgazrdebis Sedareba Zaladobis TiToeuli tipis Sesaxeb mowodebuli informaciis 
procentuli maCveneblis mixedviT. im bavSvTa procentuli raodenoba, romlebmac mogva-
wodes informacia sakuTari gamocdilebis Sesaxeb gasuli wlis ganmavlobaSi, da P mniSv-
nelobebi mocemulia qvemoT, 6.9 cxrilSi. 
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cxrili 6.9: Zaladoba ekonomikuri statusis (es) mixedviT 
(% warmoadgens Sedarebuli jgufebis dadebiTi pasuxebis raodenobas) 

es %
P  

mniSvne-
loba

es %
P  

mniSvne-
loba

es %
P  

mniSvne-
loba

 fizikuri
  dabali 48.0 .689  saSualo 44.6 .189  dabali 48.0 .737
saSualo 44.6  maRali 51.5  maRali 51.5

 siqologiuri
  dabali 46.6 .872  saSualo 45.1 .174  dabali 46.6 .556
saSualo 45.1  maRali 52.3  maRali 52.3

 sqesobrivi
  dabali 3.4 .527  saSualo 5.1 .149  dabali 3.4 .113
saSualo 5.1  maRali 7.4  maRali 7.4

mniSvnelovani gansxvaveba ar aRiniSna, rac imis maCvenebelia, rom ekonomikuri mdgomare-
obis safuZvelze ar SeiZleba skolebSi fizikuri, sqesobrivi Tu fsiqologiuri Zalado-
bis arsebobis prognozireba. es ar Seesabameba sxva kvlevebis Sedegebs, romlebmac gvaC-
vena, rom ufro dabali ekonomikuri statusis mqone bavSvebs Soris ufro meti Zaladoba 
aRiniSneba.

gansxvavebebi mSoblebTan erTad da umSoblebod mcxovreb bavSvebs Soris

skolebSi Zaladobis maCveneblebi, tipis mixedviT, Sefasda im bavSvebisa da axalgazrdebi-
saTvis, romlebic cxovroben orive mSobelTan erTad, aseve im bavSvebisa da axalgazrde-
bisaTvis, romlebic cxovroben erTi an orive mSoblis gareSe, Zaladobis nebismieri tipis 
mixedviT.

cxrili 6.10: gansxvavebebi mSoblebTan erTad da mSoblebis gareSe cxovrebis da 
Zaladobis tipebis mixedviT

 fizikuri  fsiqologiuri  sqesobrivi
N % N % N %

sul 612 47.1% 617 47.5% 73 5.6%
orive mSobelTan
N=1083 505 46.6% 511 47.2% 61 5.6%

erT an orive 
mSobelTan
N=217

107 49.3% 106 48.8% 12 5.5%

P  mniSvneloba .471 .654 .952

Zaladobis romelime tipis mixedviT ar aRiniSna mniSvnelovani gansxvaveba im bavSvebsa 
da axalgazrdebs, romlebic orive mSobelTan erTad cxovroben, da im bavSvebsa da axal-
gazrdebs Soris, romlebic erTi an orive mSoblis gareSe cxovroben.

Zaladobis iniciatorebi

bavSvebs da axalgazrdebs dausves SekiTxva imis Sesaxeb, Tu vin Caidina Zaladoba: sxva 
bavSvma Tu ufrosma, Tu orivem. Zaladobis iniciatorebi Sefasdnen Zaladobis tipis 
mixedviT, im Zaladobis safuZvelze, rac moxda gasuli wlis ganmavlobaSi an odesme. Se-
degebi naCvenebia 6.11 cxrilSi da 6.4 diagramaze.
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cxrili 6.11: iniciatorebi odesme da gasuli wlis ganmavlobaSi, 
Zaladobis tipis mixedviT

odesme gasul wells

iniciatori  iniciatori

ufrosi  bavSvi orive ufrosi  bavSvi orive
N % N % N % N % N % N %

fizikuri 
Zaladoba

199 24.8 255 31.8 348 26.8 131 21.4 213 34.8 268 43.8

fsiq.* 197 26.9 198 27.0 338 26.0 164 26.6 142 23.0 311 50.4

sqesobrivi 
Zaladoba

10 10.5 81 85.3 4 .3 5 6.8 64 87.7 4 5.5

*gamotovebulia SekiTxva 25 – bulingi sxva bavSvis mier, vinaidan am SekiTxvaze pasuxebis 
100%-Si iniciatori sxva bavSvi iqneba.

diagrama 6.4: iniciatorebi gasuli wlis ganmavlobaSi, Zaladobis tipis mixedviT 
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bavSvi
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orive

bavSvebma da axalgazrdebma aRniSnes, rom sxva bavSvebi da axalgazrdebi yvelaze xSi-
rad arian fizikuri, fsiqologiuri da sqesobrivi Zaladobis iniciatorebi. Tumca aseve 
xSirad aRiniSneboda, rom ufrosi adamianebic arian fizikuri da fsiqologiuri Zalado-
bis iniciatorebi.

rekomendaciebi:
skolebSi Zaladobis prevenciis programebi unda iTvaliswinebdes im mniSvne-•	
lovan rols, romelsac skolaSi moRvawe nebismieri zrdasruli adamiani Tama-
Sobs rogorc bavSvebisa da axalgazrdebis mimarT Zaladobis iniciatori.

ufrosebis mier fizikuri da fsiqologiuri Zaladoba gansakuTrebulad unda •	
iyos akrZaluli.

skolebma unda uzrunvelyon, rom skolis yvela TanamSromelma gaiaros tren-•	
ingi bavSvebisa da mozardebis mimarT Zaladobis gareSe qcevis sakiTxebSi, aseve 
imaSi, Tu rogor SeiZleba gaxdnen bavSvebisa da axalgazrdebisaTvis samagaliTo 
pirebi, romlebic nebismier dros araZaladobriv qcevas mimarTaven.

mniSvnelovania, rom Zaladobis Semcirebis saskolo politikam da strategiam •	
moicvas treningi skolis yvela TanamSromlisTvis da Seqmnas qcevis kodeqsSi 
maT mimarT molodinis iseTi standartebi, romlebic saskolo sazogadoebis 
yvela wevrs exeba.
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Zaladobis detalebi

Zaladobis TiToeuli konkretuli tipis SemTxvevaTa sixSire gamoangariSebuli iqna ro-
gorc „gasuli wlis ganmavlobaSi“, aseve „odesme“. moxda iniciatorTa identificireba 
Zaladobis TiToeuli tipisaTvis. rogorc mosalodneli iyo, maCveneblebi „odesmes“ Sem-
TxvevaSi ufro maRali iyo Zaladobis TiToeuli tipisaTvis, vinaidan isini gasul welsac 
moicaven. magram Zaladobrivi qcevis tipebis zogadi tendencia, maTi sixSire da iniciato-
rebi arsebiTad Tanmimdevrulia da, Sesabamisad, qvemoT mocemul cxrilebSi naCvenebi Se-
degebi gasul weliwadzea koncentrirebuli. Zaladobis tipebi naCvenebia sixSiris daRma-
vali TanmimdevrobiT. cxrilebi aseve gviCvenebs iniciatorebs Zaladobis konkretuli 
tipis mixedviT.

fizikuri Zaladoba

6.12 cxrilSi mocemulia gasuli wlis ganmavlobaSi Cadenili fizikuri Zaladobis im Sem-
TxvevaTa detalebi, romelTa Sesaxebac bavSvebma mogvawodes informacia; bavSvebma Zala-
dobis iniciatorebic miuTiTes.

cxrili 6.12: gasul wels momxdari fizikuri Zaladobis qmedebaTa detalebi, maTi 
iniciatorebis Sesaxeb informaciis miTiTebiT

fizikuri Zaladoba gasul wels
 iniciatori

ufrosi  bavSvi orive
N % N % N % N %

xelze an mxarze dagartyaT. SekiTxva 13 267 20.5 37 13.9 211 79.0 19 7.1
yuri agiwiaT. SekiTxva 14 226 17.4 191 84.5 25 11.1 10 4.4
Tmaze mogqaCaT. SekiTxva 15 223 17.2 127 57.0 76 34.1 20 9.0
raime gatkinaT. SekiTxva 11 171 13.2 16 9.4 148 86.5 7 4.1
Tavze an saxeSi gagartyaT. SekiTxva 12 134 10.3 39 29.1 91 67.9 4 3.0
xeli gkraT. SekiTxva 18 123 9.5 4 3.3 115 93.5 4 3.3
rame gesrolaT. SekiTxva 16 112 8.6 10 8.9 98 87.5 4 3.6
dagartyaT. SekiTxva 17 109 8.4 4 3.7 104 95.4 1 .9
TiTebi mogamtvriaT. SekiTxva 19 83 6.4 6 7.2 75 90.4 2 2.4
gareT dagtovaT siciveSi an cxel wyalSi. 
SekiTxva 22 32 2.5 29 90.6 3 9.4 . .

dagayenaT/dagaCoqaT dasjis saxiT. 
SekiTxva 21 30 2.3 27 90.0 2 6.7 1 3.3

gaiZulaT, raime saSiSi gagekeTebinaT. 
SekiTxva 26 26 2.0 10 38.5 16 61.5 . .

saWmeli ar mogcaT. SekiTxva 25 14 1.1 3 21.4 11 78.6 . .
gaxrCobdaT. SekiTxva 27 14 1.1 . . 13 92.9 1 7.1
basri sagniT dagWraT. SekiTxva 29 6 0.5 1 16.7 5 83.3 . .
dagabaT. SekiTxva 28 5 0,4 . . 5 100.0 . .
piri sapniT an wiwakiT gamogirecxaT. 
SekiTxva 20 4 0,3 1 25.0 3 75.0 . .

civ an cxel wyalSi gagaCeraT. SekiTxva 24 2 0,2 . . 2 100.0 . .
dagwvaT. SekiTxva 23 0 0,0 . . . . . .

gasuli wlis ganmavlobaSi, bavSvebisa da axalgazrdebis mier mowodebuli informaciis 
Sesabamisad, yvelaze xSirad adgili hqonda xelze an mklavze dartymis, yuris awevis, Tma-
ze moqaCvis, tkivilis miyenebisa da Tavze an saxeze dartymis SemTxvevebs. informaciis 
Tanaxmad, naklebad gavrcelebuli iyo fizikuri Zaladobis mZime formebi (TiTebis mt-
vreva, daWra, gagudva, dawva).
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skolebSi momuSave ufrosebi, Cveulebriv, iyenebdnen dasjis iseT meTodebs, rogoricaa: 
yuris aweva (88.9% 226-dan) da Tmis moqaCva (56.0% 223-dan).

sxva qmedebebis iniciatorebi ufro xSirad bavSvebi iyvnen: xelze an mklavze dartyma 
(86.1% 267-dan); fizikuri tkivilis miyeneba (90.6% 171-dan); fexiT dartyma (96.8% 123-dan); 
dartyma (96.3% 109-dan); TiTebis mtvreva (92.8% 83-dan); Tavze an saxeze dartyma (70.9% 
134-dan); an Zalis dataneba raime saSiSis gakeTebis mizniT (61.5% 26-dan).   

rekomendacia:
unda arsebobdes meqanizmi, romelic mogvcems bavSvebis mier informaciis mowo-•	
debisa da maswavleblebisa da skolebSi momuSave sxva ufrosebis mier savaraudod 
Cadenili Zaladobis SemTxvevebis gamoZiebis saSualebas. 

fsiqologiuri Zaladoba

6.13 cxrilSi cxrilSi mocemulia „gasuli wlis ganmavlobaSi“ konkretuli fsiqologiuri 
Zaladobis SemTxvevebis sixSire, daRmavali TanmimdevrobiT da iniciatorebis mixedviT. 

cxrili 6.13: gasul wels fsiqologiuri Zaladobis qmedebaTa detalebi, 
iniciatorebis miTiTebiT

 fsiqologiuri Zaladoba gasul 
wels

 iniciatori
ufrosi  bavSvi orive

N % N % N % N %
dagiyviraT. SekiTxva 32 262 20.2 162 61.8 70 26.7 30 11.5
SegaginaT. SekiTxva 30 236 18.2 126 53.4 80 33.9 30 12.7
dagemuqraT cudi niSnebiT. SekiTxva 41 232 17.8 217 93.5 11 4.7 4 1.7
cudi an sawyeni saxelebiT mogmarTaT. SekiTxva 33 197 15.2 33 16.8 141 71.6 23 11.7
Seuracxyofa mogayenaT. SekiTxva 31 178 13.7 50 28.1 97 54.5 31 17.4
Tavi sulelad gagrZnobinaT. SekiTxva 34 145 11.2 79 54.5 56 38.6 10 6.9
nivTebi mogparaT an dagimtvriaT. SekiTxva 40 137 10.5 7 5.1 123 89.8 7 5.1
izolaciaSi mogaqciaT. SekiTxva 37 64 4.9 20 31.3 41 64.1 3 4.7
dagamciraT raime niSnis gamo 
(sqesi, erovneba da sxv.). SekiTxva 35

34 2.6 4 11.8 28 82.4 2 5.9

dagamciraT janmrTelobis 
problemis gamo. SekiTxva 36

26 2.0 12 46.2 14 53.8 . .

dagamciraT, radgan Raribi xarT. SekiTxva 39 22 1.7 1 4.5 19 86.4 2 9.1
dagamciraT, radgan oboli xarT. SekiTxva 38 3 0.2 . . 3 100.0 . .

  
fsiqologiuri Zaladobis yvelaze gavrcelebuli tipebia yvirili, gineba, cudi niSnebiT 
daSineba, cudi metsaxelebis daZaxeba, sityvieri Seuracxyofis miyeneba, sulelad gamoy-
vana, piradi nivTebis moparva. ufrosebis mier Cadenili fsiqologiuri Zaladobis tipuri 
qmedebebia yvirili (73.3% 262-dan); gineba (66.1% 236-dan) da cudi niSnebiT daSineba (95.2% 
232-dan).

iniciatorebad sxva bavSvebs ufro xSirad iseTi qmedebebisaTvis asaxeleben, rogoricaa 
cudi metsaxelebis daZaxeba (83.3% 197-dan); piradi nivTebis moparva (94.9% 137-dan) da 
izolaciaSi moqceva (68.8% 64-dan).

rekomendaciebi:
Zaladobis prevenciis politikisa da strategiebis SemmuSavebeli pirebis mier •	
fsiqologiuri Zaladoba iseve seriozulad unda aRiqmebodes, rogorc fizikuri 
Zaladoba.

rogorc ufrosebi, aseve bavSvebi skolebSi ufro gaTviTcnobierebulni unda iy-•	
vnen fsiqologiuri Zaladobis zegavlenasTan dakavSirebiT. 
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sqesobrivi Zaladoba/Seuracxyofa

cxrili 6.14 gviCvenebs gasuli wlis ganmavlobaSi sqesobrivi Zaladobis sxvadasxva for-
mis SemTxvevaTa sixSires, sixSiris daRmavali TanmimdevrobiT da iniciatorTa mixedviT. 

cxrili 6.14: gasul wels sqesobrivi Zaladobis qmedebaTa detalebi, 
iniciatoris miTiTebiT 

 sqesobrivi Zaladoba gasul 
wels

 iniciatori
ufrosi  bavSvi orive

N % N % N % N %
gaCvenaT pornografia. SekiTxva 43 59 4.5 4 6.8 52 88.1 3 5.1
ZaliT gakocaT. SekiTxva 51 11 0.8 2 18.2 9 81.8 . .
SegexoT seqsualurad. SekiTxva 42 8 0.6 1 12.5 7 87.5 . .
gaixada tansacmeli. SekiTxva 45 4 0.3 . . 4 100.0 . .
tansacmeli gagaxdevinaT. SekiTxva 44 3 0.2 1 33.3 2 66.7 . .
gaiZulaT, mis genitalebs SexebodiT. 
SekiTxva 47 1 0.1 . . 1 100.0 . .

gaiZulaT, xeli mogekidebinaT mis 
genitaliebze. SekiTxva 48 1 0.1 . . 1 100.0 . .

pornografiis momzadebaSi CagrToT. 
SekiTxva 50 1 0.1 . . 1 100.0 . .

gaiZulaT sqesobriv kavSirze. SekiTxva 46 0 0.0 . . . . . .
mogcaT fuli seqsualuri 
raRaceebisTvis. SekiTxva 49 0 0.0 . . . . . .

sqesobrivi Zaladobis yvela tipis iniciatorTa udidesi umravlesoba iyvnen bavSvebi 
da axalgazrdebi. Zaladobis yvelaze gavrcelebuli formebi iyo pornografiis Cveneba 
(4.5%) da arasasurveli kocna (0.8%). iSviaTad aRiniSneboda xeliT seqsualurad Sexeba, 
tansacmlis gaxda da pornografiis damzadebaSi CarTva. informacia ufrosi adamianebis 
rogorc sqesobrivi Zaladobis iniciatorebis Sesaxeb uaRresad iSviaTia, rac unda CaiT-
valos kvlevis pozitiur Sedegad.

sxvadasxva garemoSi ganxorcielebuli Zaladobis Sedareba

saqarTveloSi bavSvebze Zaladobis dasrulebuli kvlevis sxva nawilebis monacemTa ga-
moyenebis gziT Cven SegviZlia erTmaneTs SevadaroT bavSvebze Zaladobis maCveneblebi 
ojaxSi, skolasa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi. qvemoT, cxrilsa da diagramaSi, 
mocemulia aseTi Sedareba, Zaladobis tipis mixedviT.

cxrili 6.15: ojaxSi, skolaSi da socialuri zrunvis dawesebulebebSi ganxorciele-
buli Zaladobis doneebis Sedareba, tipebis mixedviT

ojaxi (Temi)(N=1050)  skola (N=1300) P  mniSvneloba
 fizikuri 54.0% 47.1% 0.0009***
 fsiqologiuri 59.1% 47.5% 0.0001***
 sqesobrivi 7.8% 5.6% 0.0550

socialuri zrunvis 
dawesebulebebi (N=301)  skola (N=1300) P  mniSvneloba

 fizikuri 71.1% 47.1% 0.0001***
 fsiqologiuri 61.5% 47.5% 0.0001***
 sqesobrivi 16.6% 5.6% 0.0001***
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skolebisa da socialuri zrunvis dawesebulebebis maCveneblebis Sedarebisas yvela ti-
pis Zaladobis aRniSnuli SemTxvevebis done sagrZnoblad ufro maRalia dawesebulebebSi 
myofi bavSvebisaTvis (P=<0001). bavSvebi da axalgazrdebi saqarTveloSi ufro met fizi-
kur Zaladobasa da sqesobriv Seuracxyofas ganicdian socialuri zrunvis dawesebule-
bebSi, vidre ojaxSi an skolaSi. isini aseve ufro met fsiqologiur Zaladobas ganicdian 
dawesebulebebSi, vidre skolebSi.

mniSvnelovnad meti bavSvi aRniSnavs fizikur Zaladobas ojaxSi, vidre skolaSi (p=0.0009). 
es exeba fsiqologiur Zaladobasac (p=0.0001). miRebuli informaciis Tanaxmad, sqeso-
brivi Seuracxyofis SemTxvevebis sixSire mniSvnelovnad ar gansxvavdeba erTmaneTisgan 
ojaxisa da skolis garemoSi.

aRniSnulidan gamomdinare, miuxedavad imisa, rom skolebSi arsebuli Zaladoba saqarT-
veloSi bavSvTa mier gancdili Zaladobis mniSvnelovani komponentia, bavSvebi Zaladobis 
ufro maRal doneebs aRniSnaven ojaxSi da socialuri zrunvis dawesebulebebSi.

miRebuli Sedegebi Seesabameba sxva qveynebSi Catarebuli kvlevebis Sedegebs da miuTi-
Tebs, rom skola, Cveulebriv, ufro usafrTxo adgilia bavSvebisa da axalgazrdebisaTvis, 
vidre sxva adgilebi sazogadoebis farglebSi. ar arsebobs mizezi zedmeti TviTkmayofi-
lebisaTvis, magram skolebi amisaTvis garkveul dadebiT Sefasebas imsaxureben.

diagrama 6.5: ojaxSi, skolaSi da socialuri zrunvis dawesebulebebSi 
ganxorcielebuli Zaladobis doneebis Sedareba, tipebis mixedviT 
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es Sedegebi kidev erTi dasabuTebaa im mniSvnelovani ideisa, rom skolebma ojaxebTan 
unda iTanamSromlon, raTa Semcirdes Zaladoba bavSvebisa da axalgazrdebis mimarT da 
maT Soris. zogierT bavSvs, vinc saxlSi an socialuri zrunvis dawesebulebaSi Zaladobis 
riskis qveS imyofeba, skola usafrTxo adgilad moeCveneba. es niSnavs, rom isini Seecde-
bian, gauziaron sakuTari gamocdileba da SiSi ufrosebs saskolo garemoSi.

rekomendaciebi:

Zaladobis Semcireba skolebSi unda aRiqmebodes rogorc erT-erTi aspeqti ufro •	
zogadi miswrafebisa, Semcirdes Zaladoba bavSvTa mimarT da maT Soris;

mSoblebi CarTulni unda iyvnen nebismier partniorobaSi, romelic Camoyalibdeba •	
Zaladobis Semcirebis mizniT;

saWiroa, rom skolis TanamSromlebs gaaCndeT survili da unari, moaxdinon rea-•	
gireba, rodesac bavSvebi gaumxelen maT sakuTar gamocdilebas ojaxSi da sxva 
garemoSi arsebuli Zaladobis SemTxvevebTan dakavSirebiT. 
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saerTaSoriso Sedegebis Sedareba
  
imisaTvis, rom am kvlevis Sedegebi skolebSi Zaladobis Sesaxeb globaluri kvlevis kon-
teqstSi ganvixiloT, Cven SevimuSaveT qvemoT mocemuli cxrili, romelSic naCvenebia ga-
sul wels momxdari Zaladobis doneebi, tipis mixedviT, im oTx skolaSi, sadac Catarda 
ICAST CI sacdeli kvleva. unda aRiniSnos, rom es iyo mcire masStabis kvlevebi skolis 
moswavleTa SerCevebis gamoyenebiT.

diagrama 6.6: saerTaSoriso Sedareba (TiToeul qveyanaSi im bavSvTa procentuli 
raodenoba, romlebic aRniSnaven skolebSi Zaladobis SemTxvevebs)
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A N = 110; B N = 122;  C N = 111; D N = 122

es Sedegebi gviCvenebs, rom skolebSi aRniSnuli fizikuri da fsiqologiuri Zaladobis 
doneebi analogiuria sacdeli kvlevebis Sedegad dafiqsirebuli doneebisa, xolo sqeso-
brivi Zaladobis aRniSnuli doneebi garkveulwilad ufro dabalia. sacdeli kvlevebi 
gaimarTa islandiaSi, indoeTSi, kolumbiasa da ruseTSi. cxrilSi qveynebi ar aris miTiTe-
buli, raTa Tavidan iqnes acilebuli mcdari STabeWdilebis Semqmneli Sedareba calkeul 
qveynebs Soris, mcire masStabis da arawarmomadgenlobiTi SerCevis gaTvaliswinebiT.

saskolo klimatTan dakavSirebuli kiTxvaridan miRebuli Sedegebi
 

SekiTxvebi dajgufebuli iyo Semdeg blokebad: damokidebuleba skolis mimarT, urTier-
Tobebi moswavleTa Soris, maswavlebelTa mxridan mopyroba da mSobelTa pozicia. garda 
amisa, SekiTxvebis ori damatebiTi bloki Seiswavlida bavSvebisa da axalgazrdebis mier 
bulingis sixSiris Sefasebas, adgilisa da drois mixedviT.

damokidebuleba da urTierTobebi

yvela SekiTxva, romelic exeboda damokidebulebas, formulirebuli iyo pozitiuri 
formiT, garda sami SekiTxvisa pirvel blokSi, romlebic negatiuri formiT iyo dasmuli: 
„moswavleebs am skolaSi Zalian mkacrad/uxeSad eqcevian“; „skolaSi arsebobs bevri ram, 
rac me ar momwons“; „neta skolaSi wasvla ar iyos aucilebeli“. imisaTvis, rom gamogve-
angariSebina aRniSnuli blokis saSualo ariTmetikuli, Cven am SekiTxvebis xelaxali ko-
direba movaxdineT. aqedan gamomdinare, ufro maRali saSualo ariTmetikuli TiToeul 
blokSi mocemul sferoSi ufro pozitiur damokidebulebas asaxavs.
 
damokidebulebebi skolis mimarT

cxrili 6.16 gviCvenebs bavSvebisa da axalgazrdebis pasuxebs im SekiTxvebze, romlebic 
SemuSavebulia skolisadmi maTi damokidebulebis Sesafaseblad. saSualo qulebi pozi-
tiurad gamoxatul sakiTxebze ZiriTadad maRali iyo da asaxavda skolis mimarT am pozi-
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tiur damokidebulebasTan dakavSirebiT Tanxmobis maRal dones. amisgan gansxvavebiT, ua-
ryofiTi formiT dasmul SekiTxvebze pasuxebi xSirad neitraluri an dadebiTi iyo, rac 
skolisadmi naklebad pozitiur damokidebulebas asaxavda. miuxedavad zemoaRniSnulisa, 
mTliani suraTi pozitiuria. 

cxrili 6.16: bavSvebis damokidebuleba skolis mimarT

saSualoebi*
damokidebulebebi skolis mimarT 3.6
moswavleebs am skolaSi Zalian 
mkacrad/uxeSad eqcevian

3.62(xelaxali kodirebis 
Semdeg 2.38**)

am skolaSi arsebuli wesebi samarTliania 4.03
Cveni skola Zalian kargi adgilia 4.23
vgrZnob, rom me am skolas vekuTvni 4.20
am skolaSi usafrTxod vgrZnob Tavs 4.21
skolaSi wasvlas mouTmenlad veli 4.08
skolaSi yofna miyvars 4.16
skolaSi aris bevri iseTi ram, rac ar momwons 3.29 (xelaxali kodirebis Semdeg 2.71**)
neta skolaSi wasvla ar iyos aucilebeli 3.98 (xelaxali kodirebis Semdeg 2.02**)

*5 absoluturad veTanxmebi, 4 veTanxmebi, 3 arc veTanxmebi da arc ar veTanxmebi, 2 ar veTanxmebi, 1 
srulebiT ar veTanxmebi
** saSualo ariTmetikulebis gamoangariSebis mizniT negatiuri mniSvnelobis mqone SekiTxvebi piriqiT 
iyo kodirebuli. 

urTierTobebi moswavleTa Soris

moswavleebi ZiriTadad mxars uWeren pozitiur urTierTobebs sxva moswavleebTan, rac 
miuTiTebs sasiamovno, megobruli da dadebiTi saskolo garemos arsebobaze (cxrili 
6.17).

cxrili 6.17: urTierTobebi moswavleTa Soris 

saSualoebi
damokidebulebebi moswavleebs Soris 4.4
Cems klasSi moswavleebs erTad yofna uyvarT 4.40
Cems klasSi moswavleebis umravlesoba keTili da yuradRebiania 4.37
roca Cems klasSi romelime moswavle cudad
grZnobs Tavs, sxva Tanaklaseli 
cdilobs daexmaros xolme

4.32

maswavlebelTa mier mopyroba

moswavleebi ZiriTadad aRniSnavdnen, rom maswavleblebi maT kargad epyrobian da exmare-
bian xolme (cxrili 6.18), Tumca es, maTi TqmiT, naklebad xSiria, vidre Tanatolebis Sem-
TxvevaSi. da es miuxedavad imisa, rom moswavleebi adre aRniSnavdnen ufro met Zaladobas 
sxva bavSvebis, vidre maswavleblebis mxridan.
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cxrili 6.18: mopyroba maswavleblebis mier

saSualoebi
mopyroba maswavleblebis mier 4.0
klasSi maxaliseben, rom sakuTari Sexedulebebi gamovTqva 3.93
Cveni maswavleblebi samarTlianad gvepyrobian 4.08
roca damatebiTi daxmareba mWirdeba, SemiZlia es daxmareba miviRo 4.11
Cems maswavleblebs vaintereseb rogorc pirovneba 3.66
maswavleblebis umravlesoba megobrulia 4.09

mSoblebis pozicia

moswavleebma aRniSnes, rom maTi mSoblebi didi interesiTa da CarTulobiT gamoirCevian 
da mzad arian, daexmaron maT skolasTan, maswavleblebTan dakavSirebul sakiTxebSi da ga-
naTlebis TvalsazrisiT (cxrili 6.19). es kidev erTi dadebiTi mignebaa da imis maCvenebe-
lia, rom mSoblebi, savaraudod, CarTulni iqnebian skolaSi Zaladobis prevenciisa da 
Semcirebis iniciativebSi.

cxrili 6.19: mSoblebis pozicia

saSualoebi
mSoblebis pozicia 4.3
Tu skolaSi problema maqvs, Cemi mSoblebi mzad arian dasaxmareblad 4.41
Cems mSoblebs surT, movidnen skolaSi da maswavleblebs gaesaubron 4.25
Cemi mSoblebi momiwodeben, rom ukeT viswavlo skolaSi 4.48
Cems mSoblebs ainteresebT, ra xdeba Cems Tavs skolaSi 4.37
Cems mSoblebs surT xolme, damexmaron saSinao davalebis momzadebaSi 3.90

rekomendaciebi:
is adamianebi, vinc skolebSi Zaladobis Semcirebis politikasa da strategiebs ax-•	
orcielebs, proaqtiulni unda iyvnen da unda moizidon mSoblebi maTi monawileo-
bis wasaxaliseblad.

bavSvebis sxvadasxva damokidebulebis Sejameba

cxrili 6.20 aCvenebs, rom, saerTo jamSi, bavSvTa damokidebuleba skolasTan dakavSire-
buli sakiTxebis mimarT pozitiuri iyo. qulebis yvelaze dabali aRniSnuli raodenoba ex-
eba skolis mimarT damokidebulebas, rac metwilad gamowveulia sami negatiurad formu-
lirebuli SekiTxviT. ZiriTadi tendencia iyo is, rom bavSvebi da axalgazrdebi eTanxme-
bodnen aRniSnuli SekiTxvebis negatiur Tu pozitiur Sinaarss.

cxrili 6.20: bavSvebis sxvadasxva damokidebulebis Sejameba

 bavSvebis damokidebulebebi saSualoebi
damokidebuleba skolis mimarT 3.6
damokidebulebebi moswavleebs Soris 4.4
mopyroba maswavleblebis mier 4.0
mSoblebis pozicia 4.3

mniSvnelovania, rom erovnuli politikisa da strategiis SemuSavebis procesSi saqarTve-
los skolebSi ganviTardes es Zlieri mxareebi. aRiarebuli unda iyos skolebis warmateba 
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am pozitiuri damokidebulebis xelSewyobaSi. Zaladobis Semcirebis programebis dagegm-
visa da ganxorcielebis dros am Zlieri mxareebis gamovlena, romlebic SeiZleba sayrde-
nad iqnes gamoyenebuli, iseve mniSvnelovania, rogorc im sferoebis identificireba, rom-
lebic gaumjobesebas saWiroebs.

rekomendacia:
skolebSi arsebulma pozitiurma damokidebulebam unda Seqmnas safuZveli Zal-•	
adobis Semcirebis nebismieri politikisa da strategiisaTvis. 

gansxvavebebi sqesisa da asakis mixedviT

cxrili 6.21 adarebs damokidebulebebs sqesis mixedviT.

cxrili 6.21: bavSvebis  damokidebulebebis Sedareba sqesis mixedviT (t- testi)

bavSvebis  
damokidebulebebi

 sqesi N  saSualo
 standartuli 
gadaxra

P  mniSvneloba

damokidebuleba 
skolis mimarT 

  gogonebi
  biWebi

655
645

3.565
3.549

.3276 .373.3484
urTierTobebi 
moswavleebs Soris 

  gogonebi
  biWebi

655
645

4.341
4.383

.6412 .227

.6122
maswavleblebis mier 
mopyroba  

  gogonebi
  biWebi

655
645

3.997
3.951

.6031
.177

.6214

mSoblebis pozicia   gogonebi
  biWebi

655
645

4.312
4.251

.5349
.048*

.5666
* P<0.05

gogonebma ufro dadebiTad Seafases mSobelTa mzaoba saskolo problemebTan dakavSire-
biT daxmarebisa da mxardaWeris gawevis kuTxiT (p=.048). damokidebulebis sxva sazomebSi 
ar arsebobda gansxvavebebi sqesis mixedviT.

roca saqme asakis mixedviT gamovlenil gansxvavebebs exeba (cxrili 6.22), regresiuli 
analizi aCvenebs, rom mxolod mSoblebis poziciis Sefasebaa asakze damokidebuli (p=.000). 
ufrosi asakis bavSvebi ufro aRniSnaven, rom mSoblebi naklebad arian CarTulni skolasa 
da ganaTlebasTan dakavSirebul sakiTxebSi, vidre ufro patara asakis bavSvebi.

cxrili 6.22: regresiuli modelis Sedarebebi asakis gaTvaliswinebiT
  

  bavSvebis  damokidebulebebi  asaki  saSualoebi R  kvadrati P  mniSvneloba

damokidebuleba skolis mimarT

10-11 3.570

.000 .95612-13 3.546
14-15 3.547
16-17 3.572

urTierTobebi moswavleebs Soris 

10-11 4.364

.000 .68212-13 4.348
14-15 4.362
16-17 4.381

mopyroba maswavleblebis mier

10-11 4.017

.002 .13912-13 4.001
14-15 3.914
16-17 3.974
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mSoblebis pozicia 

10-11 4.374

.016 .000***12-13 4.323
14-15 4.238
16-17 4.186

*** P<0.001 

adgilmdebareoba da socialur-ekonomikuri gansxvavebebi

6.23 cxrilSi Sedarebulia gansxvavebebi Tbilissa da regionebs Soris, xolo 6.24 cxrilSi 
_ gansxvavebebi soflisa da qalaqis bavSvebs Soris.

cxrili 6.23: bavSvebis  damokidebulebebis Sedareba adgilmdebareobis mixedviT – 
Tbilisi – regioni (t-testi)

  bavSvebis  
damokidebulebebi

 adgilmdebareoba N  saSualo
 standartuli 

gadaxra
P  mniSvneloba

damokidebuleba  
skolis mimarT 

Tbilisi
regionebi

347
953

3.499
3.578

.3375
.000***

.3360

urTierTobebi 
moswavleebs Soris 

Tbilisi
regionebi

347
953

4.266
4.397

.6187
.001***

.6268
mopyroba 
maswavleblebis mier 

Tbilisi
regionebi

347
953

3.920
3.994

.6386
.005**

.6018

mSoblebis pozicia Tbilisi
regionebi

347
953

4.276
4.284

.5205
.809

.5626
** P<0.01   *** P<0.001

Tbilisis gareT arsebul regionebSi bavSvebi da axalgazrdebi aRniSnaven ufro metad 
dadebiT damokidebulebas skolis mimarT (p=.000), ufro dadebiTad afaseben urTier-
Tobebs moswavleebs Soris (p=.001) da aRniSnaven ukeTes mopyrobas maswavleblebis mier 
(p=.005). mSoblebis poziciis kuTxiT mniSvnelovani gansxvaveba Tbilissa da regionebs So-
ris ar gamovlenila.

cxrili 6.24: bavSvebis  damokidebulebebis Sedareba adgilmdebareobis mixedviT – 
qalaqi – sofeli (t-testi)

  bavSvebis  
damokidebulebebi

 qalaqi - 
sofeli

N  saSualo
 standartuli 

gadaxra
P  

mniSvneloba

damokidebuleba 
skolis mimarT 

 qalaqi
 sofeli

727
573

3.545
3.572

.3567
.140

.3126
urTierTobebi 
moswavleebs Soris 

 qalaqi
 sofeli

727
573

4.350
4.378

.6544 .414.5908
mopyroba 
maswavleblebis 
mier 

 qalaqi
 sofeli

727
573

3.971
3.979

.6444
.808

.5699

mSoblebis pozicia  qalaqi
 sofeli

727
573

4.317
4.237

.5459
.009**

.5557
**P<0.01
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qalaqisa da soflis skolebs Soris Sedarebisas gamovlinda mniSvnelovani gansxvave-
ba mSobelTa poziciebis Sefasebebs Soris. qalaqis skolebSi bavSvebi da axalgazrdebi 
ufro dadebiTad afasebdnen mSoblebis mzadyofnas, daxmareba gaewiaT maTTvis skolas-
Tan dakavSirebul sakiTxebSi (p=.009). qalaqis/soflis niSniT am damokidebulebis kuTxiT 
sxva saxis mniSvnelovani gansxvaveba ar gamovlenila.

6.25 cxrilSi mocemulia gansxvavebebi ekonomikuri statusis mixedviT.

 cxrili 6.25: gansxvavebebi ekonomikuri statusis mixedviT

ekonomi-
kuri 
statusi 
(N)

saSu-
alo 

P  
mniSvne-
lobebi

ekonomi-
kuri 
statusi 
(n)

saSu-
alo 

P  
mniSvne-
lobebi

ekonomi-
kuri 
statusi 
(N)

 saSu-
alo 

P  
mniSvne-
lobebi

damokide-
buleba 
skolis 
mimarT

dabali 
(148)
saSualo 
(762)

3.573 
3.558 .619

dabali 
(148)
maRali 
(390)

3.573
3.550 .471

saSualo
(762)
maRali 
(390)

3.558
3.550 .700

urTierTo-
bebi 
moswav-
leebs 
Soris 

dabali
saSualo

4.381
4.357 .647 dabali

maRali
4.381
4.367 .803 saSualo

maRali
4.357
4.367 .792

mopyroba 
maswavleb-
lebis 
mimarT

dabali
saSualo

3.978
3.986 .894 dabali

maRali
3.978
3.950 .650 saSualo

maRali
3.986
3.950 345

mSoblebis 
pozicia

dabali
saSualo

4.254
4.285 .538 dabali

maRali
4.254
4.287 .532 saSualo

maRali
4.285
4.287 .943

ar gamovlenila mniSvnelovani gansxvaveba ekonomikuri statusis mixedviT bavSvebis mier 
Sefasebisas. unda iTqvas, rom yvelaze dabali, saSualo da maRali ekonomikuri statusis 
mqone bavSvebi da axalgazrdebi erTnair damokidebulebebs amJRavneben.

bavSvebis  damokidebulebebis Sedareba imis mixedviT, 
mSoblebTan cxovroben Tu maT gareSe

gasakviri ar aris, rom orive mSobelTan mcxovrebma bavSvebma ufro meti mxardaWera da 
daxmareba aRniSnes TavianTi mSoblebis mxridan (p=.01). maT ufro metad dadebiTi damok-
idebulebebi gaaCniaT skolis mimarT (p=.078, umniSvnelo).

cxrili 6.26 bavSvebis  damokidebulebebis Sefaseba imis mixedviT, mSoblebTan cxov-
roben Tu maT gareSe

bavSvebis  
damokidebulebebi

mSoblebis gareSe - 
mSoblebTan

N saSualo
standartuli 
gadaxra

P  
mniSvneloba

damokidebuleba  
skolis mimarT

udedod an/da 
umamod cxovrobs

217 3.521 .3298
.078

 orive mSobelTan 
erTad cxovrobs

1083 3.564 .3394
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urTierTobebi 
moswavleebs Soris

udedod an/da 
umamod cxovrobs

217 4.355 .6562
.853

 orive mSobelTan 
erTad cxovrobs

1083 4.364 .6214

mopyroba 
maswavleblebis 
mier

udedod an/da 
umamod cxovrobs

217 3.961 .6380
.737

 orive mSobelTan 
erTad cxovrobs

1083 3.977 .6075

mSoblebis pozicia
udedod an/da 
umamod cxovrobs

217 4.184 .6188
.010**

 orive mSobelTan 
erTad cxovrobs

1083 4.302 .5351

** P<0.01

damokidebulebebis korelacia

korelaciuri analizi (cxrili 6.27 27) aCvenebs, rom skolis mimarT damokidebulebis oTxi 
skala mWidrod aris dakavSirebuli. bavSvebis mier im damokidebulebis Sefaseba, romelic 
gavlenas axdens skolis klimatze, Tanmimdevrulia.

 cxrili 6.27: pirsonis korelacia ( r ) damokidebulebebs Soris

bavSvebis  
damokidebulebebi

damokidebuleba 
skolis mimarT

 urTierTobebi 
moswavleebs 
Soris

mopyroba 
maswavleblebis 
mier

mSoblebis 
pozicia

damokidebuleba  
skolis mimarT

1 .363(**) .455(**) .298(**)

urTierTobebi 
moswavleebs Soris

.363(**) 1 .495(**) .426(**)

mopyroba 
maswavleblebis mier

.455(**) .495(**) 1 .443(**)

mSoblebis pozicia .298(**) .426(**) .443(**) 1

** korelacia mniSvnelovania 0.01 doneze (2-niSniT).

maSin, roca umravlesobam universalurad dadebiTi Sexedulebebi aRniSna, arsebobda ax-
algazrdebis umciresobac, romelTa damokidebuleba yvela sferoSi uaryofiTi iyo. Za-
ladobis Semcirebis politikisa da strategiebis warmatebisaTvis unda gamoiZebnos gzebi 
am ukmayofilo axalgazrdebis CarTulobis uzrunvelsayofad. 

rekomendaciebi:
gamokvleuli unda iqnes skolis, Tanatolebisa da maswavleblebis mimarT uary-•	
ofiTi damokidebulebis mqone axalgazrdebis umciresobis CarTvis sakiTxi.



88        saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zaladobis erovnuli kvleva

bulingis adgili da dro

bulingi, zogadad, kiTxvarSi miTiTebul yvela adgilas xdeba, gansakuTrebiT ki skolis 
ezoSi, xeebiT dafarul adgilas skolis axlos, derefnebSi, skolisken mimaval da skoli-
dan momaval gzebze, magram naklebad xdeba iseT adgilebSi, rogoricaa biblioTeka, kom-
piuteris oTaxebi da sasadilo (cxrili 6.28). adgilebi, sadac xSiria bulingi, is terito-
riebia, sadac bavSvebi naklebad arian zedamxedvelobis qveS an naklebad arian CarTulni 
konstruqciul saqmianobaSi.

cxrili 6.28: bulingis adgilebi - sixSireebi

bulingis adgili
kviraSi 
bevrjer

Oyovel 
kviras

erTxel
an orjer

arasodes
ar 

Seesabameba

 N % N % N % N % N %
skolis ezo 147 11.3 90 6.9 341 26.2 587 45.2 135 10.4
xeebiT dafaruli adgili 
skolasTan axlos

101 7.8 69 5.3 182 14.0 716 55.1 232 17.8

derefnebi 95 7.3 95 7.3 308 23.7 661 50.8 141 10.8
skolisaken an skolaSi 
mimavali gza

86 6.6 101 7.8 310 23.8 598 46.0 205 15.8

sportuli darbazi 57 4.4 65 5.0 225 17.3 797 61.3 156 12.0
skolis tualeti 49 3.8 34 2.6 104 8.0 868 66.8 245 18.8
saklaso oTaxi 38 2.9 61 4.7 253 19.5 792 60.9 156 12.0
sasadilo 14 1.1 40 3.1 57 4.4 1037 79.8 152 11.7
kompiuteris oTaxebi 5 .4 26 2.0 29 2.2 1049 80.7 191 14.7
biblioTeka 3 .2 14 1.1 15 1.2 1104 84.9 164 12.6

skolasTan dakavSirebuli bulingi Cveulebrivi movlenaa dRis ganmavlobaSi nebismier 
dros, gansakuTrebiT ki skolis Semdeg da Sesvenebebze (cxrili 6.29).

cxrili 6.29: bulingis dro – sixSire

bulingis dro
kviraSi 

bevrjer
yovel 
kviras

erTxel
an orjer arasodes  ar 

Seesabameba 
 N % N % N % N % N %
skolis Semdeg 146 11.2 100 7.7 404 31.1 449 34.5 201 15.5
Sesvenebebze (sadili, dasveneba) 122 9.4 92 7.1 376 28.9 570 43.8 140 10.8
gakveTilebs Soris 63 4.8 85 6.5 319 24.5 676 52.0 157 12.1
SabaT-kviras 31 2.4 28 2.2 138 10.6 665 51.2 438 33.7
skolamde 20 1.5 39 3.0 178 13.7 825 63.5 238 18.3
gakveTilebis ganmavlobaSi 13 1.0 36 2.8 135 10.4 961 73.9 155 11.9

aRniSnuli Sedegebidan Cans, rom bulingi skolaSi mniSvnelovan problemas warmoadgens 
moswavleebisaTvis skolaSi wasvlis an skolidan gamosvlis dros. marTalia, am problemas-
Tan brZolisas mniSvnelovani iqneba samizne arealSi moxvdes „cxeli wertilebi~ damate-
biTi zedamxedvelobisaTvis (rogoric aris skolis sportuli moedani, skolasTan axlos 
mdebare xeebiT dafaruli adgili, aseve skolaSi TavSeyris adgilebi), magram yvelaze 
qmediTi politika da strategiebi bulingis Sesamcireblad isinia, romlebic Zaladobis 
Semcirebaze mimarTuli skolis politikisa da strategiis ganuyofel nawils warmoad-
gens. bulingTan brZolis calkeul kampaniebs iSviaTad aqvs xolme grZelvadiani efeqti.
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daskvniTi komentari

skolebSi Zaladobis kvleva ganxorcielda, raTa wvlili Seetana saqarTveloSi bavSvebis 
mimarT da bavSvebs Soris arsbeuli Zaladobis suraTis Sesaqmnelad, ufro konkretulad 
ki imisaTvis, rom ganaTlebisa da mecnierebis saministros `usafrTxo skolis iniciativ-
isTvis~ informacia miewodebina. mzaddeba calke angariSi skolebSi Zaladobis Sesaxeb 
(zolotori da sxvebi, 2008), romelSic ufro detalurad iqneba ganxiluli `usafrTxo 
skolis~ iniciativis SemuSavebasa da ganxorcielebasTan dakavSirebuli aRmoCenebi da 
rekomendaciebi. marTalia, winamdebare angariSis merve TavSi mocemuli rekomendaciebi 
moicavs ramdenime rekomendacias skolebSi Zaladobis SemcirebasTan dakavSirebiT, isini 
umeteswilad zogadi xasiaTisaa da zogierTi maTgani ukavSirdeba Zaladobas, romelic 
erTze met garemoSi xdeba. im rekomendaciebis Sejameba, romlebic konkretulad `usa-
frTxo skolis iniciativas~ exeba, SegiZliaT winamdebare angariSis me-6 danarTSi ix-
iloT.
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Tavi meSvide:         
bavSvTa Sexedulebebi

yvela bavSvs, romelsac Cautarda interviu, mieca saSualeba, gamoeTqva sakuTari ideebi 
Zaladobis prevenciasTan dakavSirebiT. es SesaZlebloba maT Semdegi saxiT miecaT: in-
terviu dasrulda SekiTxviT, romelzec SesaZlebeli iyo Tavisufali pasuxis gacema da 
romelic formulirebuli iyo Semdegnairad: `gaqvs Tu ara raime winadadebebi bavSvebis 
mimarT Zaladobis prevenciasTan dakavSirebiT?~  

samive Seswavlil jgufSi – ojaxebSi, socialuri zrunvis dawesebulebebsa da skolebSi – 
bavSvTa daaxloebiT erTma meoTxedma (daaxloebiT 700 bavSvi) gauziara sakuTari ideebi 
interviuers. pasuxebi warmoadgenda Zaladobis prevenciasTan dakavSirebuli dakvirve-
bebisa da Sexedulebebis nakrebs.

im bavSvTa mier gamoTqmuli winadadebebi, romelTac CautardaT interviu ojaxebsa da 
socialuri zrunvis dawesebulebebSi gancdili Zaladobis Sesaxeb, ufro zogadi iyo da 
exeboda yvela garemos, xolo maT Soris, visac interviu skolebSi Zaladobis Sesaxeb Cau-
tarda, SeiniSneboda ufro konkretulad skolebSi arsebul Zaladobaze saubris tenden-
cia.

bavSvTa pasuxebi dajgufda ramdenime Temis mixedviT. qvemoT mocemulia bavSvTa mier 
gamoTqmuli Sexedulebebis Sejameba, mocemulia, agreTve, zogierTi pirdapiri citata 
bavSvTa mosazrebebidan maTi Sexedulebebis ukeTesad ilustrirebis mizniT. 

ufrosebis roli Zaladobis SemcirebaSi da maTi zegavlena am procesze

sakuTar winadadebebSi bavSvebi xSirad saubrobdnen ufrosebis mxridan bavSvTa mimarT 
yuradRebisa da pativiscemiT aRsavse moqcevis mniSvnelobaze, rogorc Zaladobis Sem-
cirebis erT-erT gzaze. bavSvebi aRiarebdnen, rom ufrosebma unda uzrunvelyon kon-
troli da SesTavazon maT xelmZRvaneloba maT qcevasTan dakavSirebiT. bavSvebma aseve 
aRniSnes, rom ufrosebma organizeba unda gauwion sxvadasxva saqmianobas, raTa bavSvebi 
dakavebulni iyvnen, da xazgasmiT ganacxades, rom aucilebelia, hyavdeT ufrosi asakis 
iseTi adamiani, romlisTvisac, saWiroebis SemTxvevaSi, SeeZlebaT mimarTva rCevisa da 
daxmarebisaTvis. 

qvemoT moyvanili citatebi bavSvebis sityvebiT axdens zemoaRniSnuli mosazrebebis 
ilustrirebas:

`ufrosebi met yuradRebas unda aqcevdnen bavSvebs~•	

`problemis arsebobis SemTxvevaSi bavSvebs unda hqondeT SesaZlebloba, mimar-•	
Ton ufrosebs (magaliTad, direqtors an sxva pasuxismgebel pirs, vinc maT daex-
mareba)~

`bavSvTa swavlis procesi unda warimarTos araZaladobrivi meTodebis – magali-•	
Tad, TamaSebis _ saSualebiT~

`ufrosebma bavSvebs wesebi megobrulad unda auxsnan~•	

`bavSvebi dakavebulni unda iyvnen saxaliso saqmianobiT~•	
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ojaxuri garemosa da bavSvTa aRzrdis mimarT midgomebis mniSvneloba

bavSvebma gamoTqves Sexeduleba, rom mniSvnelovania rogorc ojaxuri atmosfero, aseve 
midgomebi bavSvTa aRzrdis mimarT. maT aRniSnes, rom mSoblebi unda moiqcnen rogorc sa-
magaliTo pirebi sakuTari bavSvebisaTvis. maTi azriT, araZaladobrivi garemo xels Seu-
wyobs bavSvebis mimarT Zaladobis prevenciis process da aseve daicavs bavSvebs imisagan, 
rom maT TviTon ar Caidinon Zaladobrivi qmedebebi.

`mSvidobiani ojaxebi, sadac ar arsebobs konfliqtebi, da iseTi garemo, sadac ar •	
aris areuloba, gamoiwvevs bavSvebis mimarT Zaladobis Semcirebas~

`ufrosebi bavSvebs Tbilad da TanagrZnobiT unda epyrobodnen~•	

`mniSvnelovania, rom mSoblebma uzrunvelyon bavSvTa `swori~ aRzrda da maTTvis •	
kargi samagaliTo pirebi iyvnen~

`bavSvebis mimarT Zaladoba gamoiwvevs imas, rom TviTon bavSvebic Zaladobrivad •	
moiqcevian~

Zaladobis sakiTxebTan dakavSirebiT gaTviTcnobierebis gazrda 

bavSvebs gaTviTcnobierebuli hqondaT, rom bavSvebsa da ufrosebs SesaZloa dasWird-
eT treningi, raTa gaizardos maTi codna Zaladobisa da bavSvebis aRzrdis sakiTxebTan 
dakavSirebiT:

`rogorc bavSvebs, aseve ufrosebs sWirdebaT imis swavla, rom ar moiqcnen Zala-•	
dobrivad~

`ufrosebs unda aswavlon, Tu rogor moepyron bavSvebs~ •	

`yvela unda icnobdes bavSvTa uflebebs da icavdes maT~•	

`axalgazrda adamianebs aseve esaWiroebaT treningi bavSvTa aRzrdis  unar-•	
Cvevebis sakiTxebze~

kanonis mniSvneloba

bavSvebi xSirad xazs usvamdnen kanonis mniSvnelobas. maT aRniSnes, rom kanoni unda icavdes 
maT Zaladobisagan da sjides moZaladeebs. 

`bavSvebma unda icodnen sakuTari uflebebi da kanonebi~•	

`kanonebi unda icavdes bavSvebs Zaladobisagan~•	

`Zaladobis Camdenebi unda daisajon~•	

piradi usafrTxoeba

bavSvebi xSirad axsenebdnen piradi usafrTxoebis wesebs; Tumca aseT SemTxvevebSi isini 
safrTxesa da Zaladobas mxolod ucxo adamianebTan akavSireben.

`bavSvi ar unda Cajdes ucxo adamianis manqanaSi~•	

`bavSvi ar unda daelaparakos ucxo adamianebs~•	

mediis zegavlena

bavSvebs miaCniaT, rom media mniSvnelovan rols TamaSobs Zaladobis gaRvivebaSi. isini te-
levizias aRiqvamen rogorc mniSvnelovan wyaros, romlis saSualebiTac SesaZloa bavSveb-
Si Zaladobrivi qceva waxalisdes.
 

`Zaladoba, romelsac aCveneben televiziiT, zegavlenas axdens Zaladobis SemTxve-•	
vaTa raodenobisa da sixSiris zrdaze~.
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sxva dakvirvebebi 

aseve aRsaniSnavia, rom interviuebis msvlelobisas respondentebi xSirad uaryofiTad 
axsenebdnen cemas da fizikur sasjels. zogierT respondents miaCnda, rom simkacres ar-
sebiTi mniSvneloba aqvs, zogis TqmiT, sasjeli aucilebelia. zogierTma respondentma 
bavSvma aRniSna `cema~ da `sayvareli saqmianobis akrZalva~ rogorc sasjelis formebi. 
zog SemTxvevaSi naTeli ar iyo, ganixilavdnen Tu ara bavSvebi fizikur sasjels Zalado-
bis formad. zogierTs miaCnda, rom Tu bavSvi kargad iqceva, ufrosebis mxridan dasjas 
adgili ar eqneba, rac niSnavs, rom isini ukve iwyeben Zaladobis gamoyenebis gamarTlebas.

zogierTi bavSvi cdilobda, epova Zaladobis mizezi da gamoTqvamda azrs, rom socialuri 
situaciis Sedegad mSoblebi TavianT aRelvebas sakuTari bavSvebis mimarT agresiis saxiT 
gamoxataven an ver axerxeben bavSvebis saTanado movlas.

damatebiTi Sexedulebebi, romlebic gamoTqves socialuri zrunvis 
dawesebulebebSi mcxovrebma bavSvebma 

am bavSvebs naTlad hqondaT gaTviTcnobierebuli ufrosebisagan yuradRebis mniSvnelo-
ba da Zaladobis prevenciaSi maTi aqtiuri monawileobis saWiroeba. 

`ufrosebma unda daicvan bavSvebi Zaladobisagan~•	

`ufrosebma meti yuradReba unda miaqcion bavSvebs, raTa adgili ar hqondes Zala-•	
dobas~

`ufrosebma unda aswavlon bavSvebs, rogor daicvan Tavi Zaladobisagan, gansakuT-•	
rebiT im bavSvebs, visac rbili xasiaTi aqvs~

`sirTuleebis dros bavSvs unda SeeZlos gaesaubros ufros adamians, visac SeuZ-•	
lia daxmareba~

pozitiuri kuTxiT, zogierTma bavSvma aRniSna, rom gasuli wlebis ganmavlobaSi ganxor-
cielda warmatebuli RonisZiebebi socialuri zrunvis dawesebulebaSi Zaladobis pre-
venciis mizniT da rom axla isini Tavs usafrTxod grZnoben.

damatebiTi Sexedulebebi, romlebic gamoTqves bavSvebma skolebSi ZaladobasTan 
dakavSirebiT 

is bavSvebi, romelTac CautardaT interviu skolebSi ZaladobasTan dakavSirebiT, xSirad 
xedaven gamosavals skolebSi disciplinis, kontrolisa da dacvis gamkacrebaSi.

`skolebSi dacva unda gaZlierdes~•	

`disciplina ufro mkacri unda iyos~•	

`kontroli ufro mkacri unda gaxdes~•	

`me didi survili maqvs, rom daayenon kamerebi, raTa Semcirdes darRvevebis rao-•	
denoba~

`bavSvebze zedamxedveloba ufro mkacri unda gaxdes~•	

`yvelas esaWiroeba kontroli direqtoris mxridan – rogorc maswavleblebs, ase-•	
ve bavSvebs~

`mCagvrelebi unda daisajon~•	

bavSvebma aseve xazi gausves rogorc maswavleblebSi, ise bavSvebSi ZaladobasTan dakavSi-
rebuli cnobierebis gazrdis mniSvnelobas da skolebSi fsiqologiuri mxardaWeris gun-
debis arsebobis saWiroebas.
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`kargi iqneboda, Catarebuliyo erTsaaTiani gakveTili amis [Zaladobis] Sesaxeb da •	
[es] dawyebuliyo adreuli asakidan~

`maswavleblebi gakveTilebze unda gvesaubrebodnen Zaladobis Sesaxeb~•	

`fsiqologebi unda movidnen da Cagvitaron gakveTili simSvidis SenarCunebis •	
Sesaxeb~

`unda Catardes gakveTilebi Zaladobis Sesaxeb da maT maswavleblebic unda •	
daeswron~

`imisaTvis, rom es cudi Cvevebi ar arsebobdes, bavSvebTan fsiqologebma unda imu-•	
Saon~

`leqciebi Zaladobisa da bavSvebs Soris urTierTobebis Sesaxeb~•	

`unda Catardes treningebi qcevis Sesaxeb maTTvis, visac aSkarad Zaladobrivi qce-•	
va axasiaTebs~

daskvna 

dasmul SekiTxvebze pasuxebis gacemisas bavSvebma gamoaaSkaraves is sakiTxebi, romlebic 
maTTvis realuri da mtkivneuli iyo. zogierT maTgans aSkarad bevri ufiqria Zaladobis 
mizezebisa da motivebis Sesaxeb. maT gaTviTcnobierebuli hqondaT, rom mSoblebi SesaZ-
loa stresul mdgomareobaSi imyofebodnen da sWirdebodeT ganaTleba da mxardaWera 
bavSvebis aRzrdis sakiTxebSi. isini aseve mkafiod ayalibebdnen imas, Tu risi danaxva surT 
ufrosebis mier maTze zrunvis procesSi, iqneba es saxlSi, socialuri zrunvis dawesebu-
lebebSi Tu skolebSi. bavSvebs aseve swamT, rom ufrosebs gaaCniaT Zaladobisgan bavSvebis 
dacvisa da maTTvis zedamxedvelobis uzrunvelyofis pasuxismgebloba.

bavSvebs esmiT, rom Tavad arian pasuxismgebelni, rom kargad moiqcnen da rom ufrosebma 
unda uzrunvelyon xelmZRvaneloba da, roca es aucilebelia, daamyaron disciplina. Ta-
vis mxriv, maT gaaCniaT survili, miiRon meti ganaTleba konfliqtebis marTvis sferoSi. 
maTi azriT, ufrosi adamianebi, maswavleblebis CaTvliT, aseve miiRebdnen garkveul sar-
gebels aseTi treningis Sedegad. bavSvebs gaTviTcnobierebuli aqvT bavSvTa uflebebis 
ganxorcielebis xelSewyobis saWiroeba da esmiT is roli, romelic unda Seasrulos ka-
nonma maTi dacvisa da Zaladobis iniciatorTa dasjis procesSi. bavSvebTan saubrisas cx-
adi gaxda, rom maTTvis sasargeblo iqneboda informaciis miReba da treningis Catareba 
piradi usafrTxoebis sakiTxebze.

kvlevis Semajamebeli rekomendaciebis SemuSavebisas yvelgan, sadac es SesaZlebeli 
iyo, gaTvaliswinebuli iqna bavSvTa mosazrebebi. miuxedavad amisa, kvlevis xasiaTi, misi 
struqturirebuli kiTxvarebiTa da raodenobrivi midgomiT, ar iZleoda maincdamainc 
didi moqnilobis saSualebas bavSvebTan realuri konsultirebis kuTxiT. bavSvebTan 
ufro farTo konsultacia Zaladobis prevenciis Sesaxeb uTuod faseuli iqneboda. aS-
karaa, rom bavSvebs esmiT garkveuli qmedebebis ganxorcielebis saWiroeba da rom arsebi-
Tad mniSvnelovania maTi sruli CarTuloba Zaladobis Semcirebaze mimarTul nebismier 
strategiebSi, rogorc bavSvebis dRevandeli statusiT, aseve maTi momavali _ mSoble-
bisa da profesionalebis _ statusiT.
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Tavi merve:         
kvlevis Sedegebis mimoxilva da 
rekomendaciebi

mocemuli kvlevis Sedegebi unda ganvixiloT bavSvTa winaaRmdeg mimarTuli Zaladobis 
im sayovelTaod maRali maCveneblebis fonze, romlebic aCvena rogorc janmrTelobis 
msoflios organizaciis angariSma (krugi da sxvebi, 2002), aseve gaero-s kvlevam (2006). 
aRniSnulis gaTvaliswinebiT, saqarTveloSi Catarebuli kvlevis Sedegebi, romlebic 
Tavdapirvelad SesaZloa sagangaSod mogveCvenos, jdeba msoflios sxva qveynebSi miRe-
buli Sedegebis farglebSi. kvleva aseve adasturebs, rom iseve, rogorc msoflios qvey-
nebis umravlesobaSi, saqarTveloSic saWiroa saswrafo RonisZiebebis gatareba bavSvebis 
mimarT ZaladobasTan brZolis mizniT.
 
winamdebare Tavi or nawilad aris gayofili. pirvelSi mocemulia kvlevis Sedegebis mi-
moxilva da Sesabamisi komentarebi, xolo meoreSi _ kvlevis Sedegad SemuSavebuli re-
komendaciebi, ori mTavari Temis mixedviT: Zaladobis Semcireba da reagireba bavSvTa Cag-
vrasa da ugulebelyofaze.

Sedegebis mimoxilva

kvleva gviCvenebs, rom bavSvebi ganicdian Zaladobas yvela Seswavlil garemoSi: ojaxSi, 
skolebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi. samive garemoSi Zaladobis iniciatori 
SeiZleba iyos an ufrosi adamiani, an sxva bavSvi.

disciplina, sasjeli da Zaladoba saxlSi

kvleva ganixilavs bavSvebis mimarT Zaladobas ojaxur garemoSi ori perspeqtividan. 11 
wlamde asakis bavSvebis SemTxvevaSi mzrunvelebs dausves SekiTxvebi im meTodebis Sesax-
eb, romlebsac iyeneben isini da sxva regularuli mzrunvelebi imisaTvis, rom bavSvs as-
wavlon marTebulad qceva an aRmofxvran qcevis problemebi. 11 weliwadze ufrosi asakis 
bavSvebs CautardaT interviuebi da daesvaT SekiTxvebi sakuTari gamocdilebis detale-
bis Sesaxeb. garda amisa, maT sTxoves, mieTiTebinaT, vin Caidina Zaladoba: ufrosma adami-
anma Tu ojaxSi mcxovrebma sxva bavSvma.

kvlevam aCvena, rom saqarTveloSi ojaxSi mcxovreb bavSvTa umravlesobisaTvis ZiriTadi 
mzrunvelia deda. aseve SesaZloa arsebobdes ramdenime sxva ufrosi, Cveulebriv, axlo 
naTesavebi, vinc mniSvnelovan rols asrulebs bavSvebze zrunvaSi.

mzrunvelTa pasuxebi

mzrunvelTa (ZiriTadad, mSobelTa) mier gacemuli pasuxebi gviCvenebs, rom TiTqmis yvela 
maTgani (90.8%) marTvis garkveul pozitiur meTodebs iyenebs. Ria formiT dasmul SekiTx-
vaze gacemuli pasuxebi aseve gviCvenebs, rom bevri maTgani kargad aTviTcnobierebs da iy-
enebs bavSvTa aRzrdis araZaladobriv meTodebs. zemoaRniSnulis miuxedavad, sasjelTan 
dakavSirebuli monacemebi gviCvenebs, rom mSoblebi saqarTveloSi, iseve, rogorc mSo-
blebi sxva qveynebSi, sakuTari bavSvebis qcevis samarTavad sxvadasxva fizikur da fsiqo-
logiur sasjels iyeneben. mTlianobaSi, mSoblebma aRiares, rom kvlevis Catarebis wina 
wlis ganmavlobaSi maT fizikurad dasajes 11 wlamde asakis bavSvTa 79.8% da gamoiyenes 
fsiqologiuri sasjeli 82.3%-is mimarT.
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aRniSnuli sasjelebi xSirad gamoiyeneboda adreul asakSi. erTi wlis an umcrosi asakis 
bavSvTa 19 procentis mimarT gamoiyeneboda fizikuri disciplinuri qmedebebi, xolo 4-7 
wlis asakis bavSvebSi es maCvenebli 90%-mde izrdeba. fsiqologiuri sasjelic msgavs ten-
dencias amJRavnebs. amgvarad, im droisaTvis, rodesac bavSvebi skolaSi siaruls iwyeben, 
maTi umravlesobisaTvis damkvidrebulia rogorc fizikuri, ise fsiqologiuri sasjeli 
rogorc cudi qcevis kontrolis meTodi. biWebisTvis da gogonebisTvis fizikuri da 
fsiqologiuri sasjelis msgavsi doneebi aRiniSneboda.

sainteresoa, rom ar arsebobda mniSvnelovani gansxvaveba mSobelTa mier fizikuri da 
fsiqologiuri sasjelis an pozitiuri midgomebis gamoyenebis TvalsazrisiT zogad mos-
axleobasa da iZulebiT gaadgilebul pirebs Soris. iZulebiT gadaadgilebul pirTa Ser-
Ceva imis gamo ganxorcielda, rom arsebobda varaudi, rom rTuli sacxovrebeli pirobebi 
bavSvebs ufro daucvels xdis Zaladobis TvalsazrisiT. mocemuli kvlevis im obieqtebi-
saTvis, vinc devnilTa kompaqturad gansaxlebis centrebSi cxovrobda, ar aRiniSna mtki-
cebuleba, rom es Zaladobrivi sasjelis ufro xSir gamoyenebas iwvevda.

Tumca soflis teritoriebze mcxovreb mSoblebSi aRiniSna rogorc fizikuri, aseve 
fsiqologiuri sasjelis ufro maRali doneebi, rac aZlierebs bavSvebis mimarT Zalado-
bis Semcirebaze mimarTul erovnuli masStabis RonisZiebebSi investirebis saWiroebas.

mzrunvelTa mier aRniSnuli fizikuri sasjelis yvelaze gavrcelebuli formebi iyo: 
bavSvis sajdomze xeliT dartyma (51.7%), SenjRreva (46.1%), Tmaze moqaCva da yuris awe-
va (43.8%). marTalia, zogierTma adamianma zemoT CamoTvlili magaliTebi rbil an saSu-
alod mkacr sasjelad SeiZleba CaTvalos, umetesi maTgani, Tu yvela ara, miCneuli unda 
iqnes sastik da damamcirebel mopyrobad - iseT mopyrobad, romlis aRmofxvrasac bavSvis 
uflebaTa konvencia cdilobs. 

mSobelTa mcdeloba, gamoiyenon pozitiuri midgomebi, miuTiTebs imaze, rom aseTi meTo-
debis mxardamWeri kampania garkveul warmatebebs miaRwevda. Tumca kampania mimarTuli 
unda iyos mSoblebze bavSvis cxovrebis adreul etapze, aseve gavrceldes sxva ufroseb-
ze, vinc zrunavs bavSvebze, maT Soris bebiebsa da babuebze. mSoblebs dasWirdebaT mudmivi 
waxaliseba da xelSewyoba imisaTvis, rom gamoiyenon aseTi meTodebi. garda amisa, saWiroa 
treningis Catareba im profesionalebisTvis, vinc mSoblebs xels Seuwyobda da konsul-
taciebs gauwevda.

mSobelTa mier aRniSnuli sxva fizikuri sasjelebi ufro mkacri iyo. mSobelTa erT mexu-
Tedze odnav metma (21.5%) aRiara, rom isini scemen bavSvs. aRiniSna aseve bavSvebis daxrCo-
bisa da gagudvis mcdelobis (8) da damwvrobis miyenebis (8) SemTxvevebi. amgvari qmedebebi, 
gansakuTrebiT maTi gameorebis SemTxvevaSi, dasabuTebulad SeiZleba CaiTvalos Zalado-
brivad. savsebiT SesaZlebelia, rom bavSvebi, romlebic ase mkacrad isjebian, ganicdidnen 
rogorc fizikur, ise fsiqologiur zians. aseT ojaxs savaraudod problemebi aqvs bavSv-
Ta aRzrdis kuTxiT. zogierTi amgvari ojaxi SesaZloa Segnebulad ayenebdes zians saku-
Tar bavSvs. Zaladobis savaraudo SemTxvevebis Sefasebis SesaZleblobis arsebobis gareSe 
aseTi SemTxvevebi gamouaSkaravebeli darCeba.

fizikuri sasjelis maRali maCveneblebi xazs usvavs im problemis masStabs, romlis wi-
naSec dgas saqarTvelos mTavroba, Tu igi apirebs Seasrulos sakuTari valdebuleba: 
akrZalos Zaladoba ojaxebSi, skolebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi. aseTi 
akrZalva moiTxovs damokidebulebis cvlilebas ara marto sazogadoebis, aramed profe-
sionalebis mxridanac. sawyisi nabiji am cvlilebis mimarTulebiT iqneboda sajaro deba-
tebi, iseT iniciativebTan erTad, romlebic uzrunvelyofdnen mSoblebisa da sxva mzrun-
velebisTvis informaciis miwodebas im damokidebulebebisa da unar-Cvevebis Sesaxeb, rom-
lebic saWiroa bavSvebSi kargi qcevis wasaxaliseblad da cudi qcevis gasakontroleblad 
Zaladobis gamoyenebis gareSe.
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fsiqologiuri Zaladobis yvelaze gavrcelebuli formebi, romlebic aRiniSna, iyo bavS-
visTvis dayvireba (75.1%), bavSvisTvis damamcirebeli saxelebis daZaxeba (31.2%), bavSvis 
lanZRva-gineba (29.8%) da mitovebis muqara (27.4%). es iseTi qmedebebia, romelTa Cadena-
sac mTels msoflioSi mravali mSobeli aRiarebda. bavSvisTvis miyenebuli ziani damoki-
debuli iqneba imaze, Tu ra sixSiriT da ra kombinaciebSi aqvs adgili am qmedebebs, aseve 
imaze, Tu ramdenad dabalansebulia isini mSobelTan pozitiuri urTierTobiT. ra Tqma 
unda, damamcirebeli saxelebis daZaxebam da lanZRva-ginebam, Tu amas xSirad aqvs adgili, 
SeiZleba ziani miayenos bavSvis warmodgenas sakuTar Tavze da Tavdajerebulobas. es 
SeiZleba negatiuri modelic gaxdes, romelsac bavSvi mibaZavs saxlSi da skolaSi qcevi-
sas. mitovebis muqara SeiZleba gansakuTrebiT stresis momgvreli iyos mcire asakis bavS-
visaTvis, romelmac SeiZleba daijeros, rom es marTla moxdeba. isev da isev, informacia 
fsiqologiuri sasjelis uaryofiTi Sedegebis Sesaxeb sasargeblo iqneboda rogorc im 
profesionalebisTvis, romlebic konsultaciebs uweven mSoblebs da bavSvebTan muSao-
ben, aseve mSoblebisTvis.

mSobelTa azriT, gasuli wlis ganmavlobaSi ar dakmayofilebula bavSvTa 20.8%-is erTi 
an meti ZiriTadi moTxovnileba, rogoricaa jandacva, kveba da ubeduri SemTxvevebisagan 
dacva. aRniSnuli faqti SesaZloa ar iyo mSoblebis an romelime sxva mzrunvelis mxridan 
uyuradRebobis Sedegi, Tumca 5.2%-ma aRniSna, rom bavSvi seriozuli ubeduri SemTxvevis 
msxverpli gaxda, romlis prevenciac SesaZlebeli iyo. ufro dabali ekonomikuri mdgo-
mareobis jgufSi bavSvTa mimarT uyuradRebobis meti SemTxveva aRiniSneboda, rac ar iyo 
moulodneli. mniSvnelovnad meti SemTxveva iyo aRmoCenili aseve regionebSi, gansakuT-
rebiT ki soflis teritoriebze mcxovrebi mSoblebis SemTxvevaSi. aRniSnuli Sedegi Semd-
gom ganxilvas saWiroebs, magram es kvlevis farglebs scdeba.

sqesobrivi Seuracxyofis SemTxvevaTa sixSire dabali iyo mSoblebis gamokiTxvisas: maT am 
saxis Zaladobis msxverplad bavSvTa mxolod 3% daasaxeles. sadavo sakiTxia, es faqtebis 
mniSvnelovani dafarvaa mSoblebis mxridan, Tu mSoblebma ubralod ar ician am problemis 
Sesaxeb. Tumca maSinac ki, Tu 1 650 bavSvidan gasul wels sqesobrivi Seuracxyofis msxver-
pli `mxolod~ xuTi bavSvi gaxda, am bavSvebisa da maTi ojaxebisaTvis mainc xelmisawvdomi 
unda iyos Sesabamisi struqturebi, romelTac saWiro intervenciis ganxorcielebisTvis 
saTanado treningiT uzrunvelyofili TanamSromlebi eyolebaT. bavSvebma da ojaxebma, 
aseve maTTan uSualod momuSave pirebma unda icodnen, rogor mimarTon aseT struqtu-
rebs.

bavSvTa pasuxebi

ojaxur garemoSi bavSvTa mimarT Zaladobis sxva xedva iqna mopovebuli TerTmet welze 
ufrosi asakis bavSvebTan Catarebuli interviuebis Sedegad. es interviuebi moicavda da-
matebiT aspeqts: ZaladobasTan Sexebas saxlSi an saxlTan axlos. aseTi SemTxvevebis ma-
Rali sixSirisas SegviZlia movelodeT, rom es zegavlenas moaxdens SedarebiT ufrosi 
asakis bavSvis damokidebulebaze Zaladobis gamoyenebis mimarT urTierTobebSi da kon-
fliqtebis gadasaWrelad. 

bavSvebis pasuxebis safuZvelze SesaZlebeli gaxda garkveuli Sedarebebis gakeTeba saer-
TaSoriso doneze, ICAST-is sapilote qveynebidan mopovebuli monacemebis gamoyenebiT. am 
Sedarebam daadastura, rom saqarTveloSi bavSvTa mier aRniSnuli Zaladobis SemTxvevebi 
jdeba sxva qveynebSi miRebuli Sedegebis diapazonSi. im pasuxebis raodenoba, romlebic 
exeboda Zaladobis SemTxvevebs ojaxSi da ojaxur garSemo (26.6%), SedarebiT mcire iyo 
sxva sapilote qveynebTan SedarebiT.

gasuli wlis ganmavlobaSi yvelaze xSirad aRniSnuli SemTxvevebi iyo ufrosebis mier 
erTmaneTisTvis SiSis momgvreli yvirili da Rriali (15.5%). im SemTxvevebis raodenoba, 
rodesac bavSvebi ufrosebs Soris fizikuri Zaladobis mowmeebi xdebodnen, mcire iyo 
(2.3%) _ gacilebiT ufro mcire, vidre samSi oTxi sapilote qveynidan. aRniSnulidan 
gamomdinare, arsebobs miniSnebebi, rom bavSvebi saqarTveloSi xSirad ar xdebian ojaxSi 
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ufrosebs Soris fizikuri Zaladobis mowmeebi. am kuTxiT mSobelTa umetesoba sakuTari 
bavSvebisaTvis karg magaliTs warmoadgens.
 
bavSvebis 55%-ma procentma aRniSna, rom ganucdiaT fizikuri Zaladoba, romelic maT 
uSualod Seexo, xolo 59.1%-ma aRniSna fsiqologiuri Zaladoba. iseve, rogorc mSoble-
bis mier gacemuli pasuxebis SemTxvevaSi, gasuli wlis ganmavlobaSi ar arsebobda sta-
tistikurad mniSvnelovani gansxvaveba zogadi mosaxleobisa da iZulebiT gadaadgile-
buli pirebis bavSvebs Soris. miuxedavad amisa, rodesac iZulebiT gadaadgilebul pirTa 
bavSvebi gasul welze adrindel gamocdilebas ixsenebdnen, fizikur sasjelTan dakavSi-
rebiT maTi pasuxebis maCveneblebi mniSvnelovnad gansxvavdeboda sxva bavSvebis pasuxe-
bisagan. es SesaZloa asaxavdes warsul sirTuleebs, romlebic axla iseTi mZime aRar aris. 
bavSvebis umravlesoba orive jgufSi iyo (saqarTvelosaTvis) saSualo Semosavlis mqone 
ojaxebidan, rac miuTiTebs imaze, rom iZulebiT gadaadgilebul pirTa ojaxebma garkveu-
li stabiluroba moipoves. sasoflo teritoriebze mcxovrebi mSoblebis mier aRniSnuli 
fizikuri da fsiqologiuri Zaladobis SedarebiT maRali doneebi ar ganmeorda sasoflo 
teritoriebze mcxovrebi bavSvebis pasuxebSi.

bavSvebis mier aRwerili Zaladobis modeli Tanxvdeba mSoblebis mier aRwerili Zalado-
bis tips: xSiria Tmis moqaCvis, yuris awevisa da xeliT gartymis SemTxvevebi. mTlianobaSi, 
es Zaladoba ufro xSirad ufrosis mier dasjis Sedegia, magram sakmaod xSirad aRiniSne-
boda iseTi SemTxvevebic, rodesac am qmedebebze pasuxismgebeli sxva bavSvebi iyvnen, rac 
migviTiTebs ojaxur garemoSi bavSvebs Soris Zaladobis arsebobis problemaze. Tu ojax-
ur garemoSi adgili aqvs bavSvebs Soris Zaladobas, arsebobs albaToba imisa, rom es ze-
gavlenas moaxdens bavSvebis qcevaze skolaSi.

fsiqologiuri Zaladobis biWebis mier aRniSnuli SemTxvevebis raodenoba mniSvnelov-
nad meti iyo gogonebis mier aRniSnul raodenobaze, anu gamoikveTa sqesidan gamomdinare 
gansxvaveba, romelsac ar hqonda adgili ufro mcire asakis bavSvebSi. es SeiZleba nawilo-
briv gamowveuli iyos kvlevis am komponentSi bavSvebs Soris Zaladobis SetaniT. aRiniSna 
asakis matebasTan erTad fizikuri Zaladobis klebis tendencia.

kvlevis Sedegebma aseve aCvena, rom bavSvTa mcire raodenoba mkacr disciplinur sasjels 
ganicdida, rac moicavda araerTxel cemas raime sagniT (3), gagudvis mcdelobas (9), damwv-
robis miyenebas (5) an dabmas (29). es kidev erTi mtkicebulebaa imisa, rom TemSi mcxovreb 
ojaxebSi arsebobs savaraudo fizikuri Zaladobis SemTxvevebi. iseve, rogorc ufro mci-
re asakis bavSvebis SemTxvevaSi, mxolod bavSvis, ojaxisa da konkretuli SemTxvevis Sefa-
seba daadasturebda Zaladobis aRniSnul SemTxvevebs da migviTiTebda raime qmedebebze, 
romlebic saWiroa bavSvis dasacavad da ojaxisaTvis mxardaWeris gasawevad.

fsiqologiuri Zaladobis yvelaze gavrcelebuli formebi iyo bavSvisTvis dayvireba, 
bavSvis sityvieri Seuracxyofa an misi samarcxvino mdgomareobaSi Cagdeba. iniciatori 
SeiZleba iyos rogorc ufrosi adamiani, aseve bavSvi. garda amisa, bavSvTa 17.9%-ma aRniSna 
gasuli wlis ganmavlobaSi ojaxSi sxva bavSvis mier Cadenili bulingis SemTxvevebi.

gamokiTxul bavSvTa TiTqmis erTi meoTxedi Tavs ugulebelyofilad Tvlida (anu bavSveb-
ma aRniSnes, rom gasuli wlis ganmavlobaSi ar iyo dakmayofilebuli maTi erTi an meti Zi-
riTadi fizikuri an emociuri moTxovnileba). Tumca SeiZleba mogveCvenos, rom aRniSnu-
li maCvenebeli zedmetad maRalia, unda aRiniSnos, rom igi ufro dabalia, vidre sam qveya-
naSi im oTxidan, sadac ICAST-is sapilote kvleva ganxorcielda. zogad mosaxleobasa da 
iZulebiT gaadgilebul pirebs Soris gansxvaveba ar aRiniSneboda, Tumca ugulebelyofis 
ufro meti SemTxveva aRiniSna regionebSi da sasoflo teritoriebze mcxovreb bavSvebSi. 
ugulebelyofis ufro meti SemTxveva aRniSnes mSoblebmac regionebsa da sasoflo teri-
toriebze.

jamSi 95-ma bavSvma (9%) aRniSna garkveuli formiT sqesobrivi Seuracxyofis SemTxvevebi 



ojaxur garemoSi. Tumca am SemTxvevebis umravlesoba sxva bavSvis an axalgazrdis mier 
iyo Cadenili, aRiniSna 27 SemTxveva, rodesac bavSvs sqesobrivi Seuracxyofa ufrosma mi-
ayena. iZulebiT gadaadgilebul pirTa jgufSi sqesobrivi Seuracxyofis mniSvnelovnad 
naklebi SemTxveva aRiniSna (p=.011 gasul wels), xolo soflis teritoriebze mcxovreb 
bavSvebSi – mniSvnelovnad meti. es Sedegi xazs usvams mTeli mosaxleobisaTvis xelmisawv-
domi momsaxurebis ganviTarebis mniSvnelobas.

Zaladoba socialuri zrunvis dawesebulebebSi

socialuri zrunvis dawesebulebebSi mcxovreb bavSvTa pasuxebis ganxilvisas mniSvnelo-
vania gavaTviTcnobieroT, rom arsebobs meti albaToba imisa, rom maT cxovrebaSi gark-
veuli negatiuri movlenebi hqondeT gadatanili da SesaZloa dawesebulebaSi moxvedram-
de ganecadaT Seuracxyofa da ugulebelyofa. kvlevis miznebisaTvis bavSvebs sTxoves, 
yuradReba mxolod im movlenebze gaemaxvilebinaT, romlebsac dawesebulebaSi hqonda 
adgili.

bavSvebis umetesobam aRniSna, rom isini socialuri zrunvis dawesebulebaSi Tavs usa-
frTxod grZnoben, Tumca, amave dros, 71.1%-ma aRniSna gasuli wlis ganmavlobaSi fiziku-
ri Zaladobis, xolo 61.5%-ma – fsiqologiuri Zaladobis faqtebi. biWebisa da gogonebis 
pasuxebs Soris ar arsebobda statistikuri gansxvaveba da, iseve, rogorc ojaxSi mcxov-
rebi bavSvebis SemTxvevaSi, aRiniSneboda Zaladobis klebis tendencia asakis matebasTan 
erTad. 11-12 wlis asakis bavSvTa Soris Catarebuli kvlevisas 85.6%-ma aRniSna fizikuri 
Zaladobis, xolo 68.8%-ma – fsiqologiuri Zaladobis SemTxvevebi.

im bavSvebisgan gansxvavebiT, romelTac gamokiTxva ojaxSi Zaladobis SemTxvevebTan dakav-
SirebiT CautardaT, socialuri zrunvis dawesebulebebSi myofi bavSvebi sakuTar pasux-
ebSi Zaladobis iniciatorebad yvelaze xSirad sxva bavSvebs asaxelebdnen, Tumca yuris 
aweva ZiriTadad ufrosebis mxridan aRiniSneboda. miuxedavad amisa, aSkara iyo, rom zo-
gierTi ufrosi adamiani iyenebda rogorc fizikur, aseve fsiqologiur sasjels bavSvTa 
disciplinirebis mizniT. zogierT gamoyenebul meTods SeeZlo bavSvisaTvis fizikuri zi-
ani mieyenebina. aseve aRiniSneboda SemTxvevebi, rodesac ufrosebi bavSvebs damamcirebel 
saxelebs uwodebdnen da uyvirodnen maT. bavSvebis 28.9%-ma aRniSna, rom adgili hqonda 
maTi piradi nivTebis moparvisa da dazianebis SemTxvevebs, rasac, ZiriTadad, sxva bavSvebi 
akeTebdnen, iSviaTi gamonaklisebis garda. didia albaToba, rom aseTi faqtebi gansakuT-
rebul stress iwvevdes bavSvisaTvis, romelsac isedac cota piradi nivTi gaaCnia.

`ugulebelyofis~ SemTxvevebi, romlebic yvelaze xSirad aRiniSneboda socialuri zrun-
vis dawesebulebaSi myofi bavSvebis mier, iyo mxardaWeris ararseboba an is, rom isini Tavs 
umniSvnelod grZnobdnen. bevrad ufro metma gogonam (38.6%) aRniSna gasuli wlis ganmav-
lobaSi momxdari `ugulebelyofis~ SemTxvevebi, vidre biWma (26.3%). yvelaze mcire asakis 
jgufSi (biWebi da gogonebi) maCveneblebi aseve maRali iyo (37.6%).

sqesobrivi Seuracxyofis SemTxvevebi socialuri zrunvis dawesebulebaSi aRiniSna 
bavSvebis 17.3%-is mier da ukanaskneli wlis ganmavlobaSi - 16.6%-is mier. biWebisa da go-
gonebis pasuxebs Soris ar hqonda adgili statistikurad mniSvnelovan gansxvavebas da 
yvelaze xSirad aRniSnuli arasasurveli qmedeba pornografiis Cveneba iyo. im 50 bavSvi-
dan, vinc aRniSna, rom gasuli wlis ganmavlobaSi erTxel an metjer hqonda adgili sqeso-
briv Seuracxyofas, 72%-ma Tqva, rom maT Seuracxyofa sxva bavSvma miayena, 8.0%-ma aRniSna, 
rom es Caidina ufrosma adamianma, xolo 20%-is TqmiT, es rogorc ufrosma adamianma, ise 
bavSvma Caidines. magaliTebi, rodesac iniciatorad ufrosi adamiani iyo dasaxelebuli, 
moicavda iseT qmedebebs rogoricaa tansacmlis gaxda, xeliT Sexeba da iZulebiTi seqsi 
(mxolod 1 SemTxveva) – qmedebebi, romlebic sruliad miuRebeli da uTuod Seuracxmyo-
felia.



Zaladoba skolebSi 

skolebSi Zaladobis kvlevisas ara marto ICAST-is igive kiTxvari (ICAST CI) iqna gamoyene-
buli, rac socialuri zrunvis dawesebulebebSi mcxovreb bavSvebTan, aramed masSi Seta-
nili iqna SekiTxvebic saskolo klimatis Sesaxeb. aRniSnul SekiTxvebze pasuxebma cxadyo, 
rom saqarTveloSi bavSvebis umravlesoba aRniSnavs pozitiur damokidebulebas skolis 
mimarT, aseve moswavleTa Soris urTierTobebis, maswavlebelTa mier mopyrobisa da mSo-
belTa poziciis TvalsazrisiT.

bavSvebma aRniSnes fizikuri (47.1%) da fsiqologiuri Zaladobis (47.5%) maRali maCvene-
blebi. unda aRiniSnos, rom es procentuli maCveneblebi jdeba ICAST-is sapilote qvey-
nebSi aRniSnul diapazonSi. sqesobrivi Zaladoba naklebad aRiniSneba. biWebi ufro xSi-
rad afiqsireben Zaladobis yvela tips. am SemTxvevaSi gansxvaveba sqesis mixedviT ufro 
aSkaraa, vidre ojaxur garemoSi, sadac TerTmet welze ufrosi asakis biWebSi ufro xSi-
rad aRiniSneboda mxolod fsiqologiuri Zaladoba. iseve, rogorc ojaxsa da socialuri 
zrunvis dawesebulebaSi, fizikuri Zaladoba skolebSi klebulobs bavSvTa asakis mate-
basTan erTad.

fizikuri da fsiqologiuri Zaladobis iniciatorebad saxeldebodnen rogorc ufrosi 
adamianebi, ise bavSvebi. amisgan gansxvavebiT, sqesobrivi Zaladobis SemTxvevaTa umeteso-
ba bavSvebis mier aris Cadenili. unda aRiniSnos, rom ufrosebs ufro asaxelebdnen, vidre 
maswavleblebs.

rac Seexeba saskolo garemoSi gancdili fizikuri Zaladobis tipebs, bavSvebi yvelaze 
xSirad aRniSnavdnen xelze an mklavze dartymas (yvelaze xSirad – sxva bavSvis mier), yu-
ris awevas (yvelaze xSirad – ufrosis mier), Tmis moqaCvas (yvelaze xSirad – ufrosis mier, 
magram aseve xSirad sxva bavSvis mier), tkivilis miyenebas (yvelaze xSirad – sxva bavSvis 
mier) da Tavze an saxeze dartymas (yvelaze xSirad – sxva bavSvis mier). fizikuri Zala-
dobis mwvave formebi (TiTebis momtvreva, gaWra, gagudva, damwvrobis miyeneba) naklebad 
aRiniSneba da ufro xSirad bavSvebis mier aris Cadenili da ara ufrosebis. fsiqologiuri 
Zaladobis yvelaze gavrcelebuli tipebia: yvirili, lanZRva-gineba, cudi niSnebis dawe-
ris muqara, sawyeni saxelebis daZaxeba, sityvieri Seuracxyofa, sulelad gamoyvana da pi-
radi nivTebis moparva.

sqesobrivi Zaladobis yvela tipis SemTxvevaTa udidesi umravlesobis iniciatorebi 
bavSvebi iyvnen. yvelaze gavrcelebuli arasasurveli qcevis formebi iyo pornografiis 
Cveneba (mTeli SerCevis 4.5%) da ZaliT kocna (0.8%).

bulingis SemTxvevebi yvelaze metad aRiniSneboda skolis ezoSi da skolis garSemo arse-
bul xeebiT dafarul teritoriaze da yvelaze xSirad _ skolis Semdeg, Tumca mravali 
sxva adgili da dro aRiniSneba, rodesac da sadac bulingi xdeba. 

Zaladobis Sedareba kvlevis sxvadasxva garemoSi

bavSvebma gagviziares sakuTari gamocdileba ZaladobasTan dakavSirebiT sam sxvadasxva 
garemoSi – ojaxSi, socialuri zrunvis dawesebulebebsa da skolebSi. yvela monacemi Seg-
rovda pirispir Catarebuli interviuebis gziT. socialuri zrunvis dawesebulebebisa da 
skolebisaTvis gamoyenebuli iqna ICAST CI kiTxvari. kiTxvarma ICAST CH, romelic gamoy-
enebuli iqna ojaxur garemoSi bavSvTa gamocdilebis gamosakvlevad, moipova informacia 
Zaladobis imave tipebis Sesaxeb, magram arsebobda garkveuli gansxvaveba dasmul kiTx-
vebs Soris. miuxedavad aRniSnuli gansxvavebebisa, mizanSewonilia aRniSnul sam garemoSi 
bavSvTa gamocdilebebis Sedareba (diagrama 1).



diagrama 1: bavSvTa mier sam sxvadasxva garemoSi aRniSnuli Zaladobis tipebis 
procentuli maCveneblebi

                           

71
62

17

54
59

8

47 48

6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

fizikuri fsiqologiuri sqesobrivi

dawesebulebebi

saxli

skola

mniSvnelovnad metma bavSvma aRniSna fizikuri (p=0.0009) da fsiqologiuri (p=0.0001) Za-
ladobis SemTxvevebi ojaxSi skolasTan SedarebiT. ar aRiniSna mniSvnelovani gansxvaveba 
sqesobrivi Seuracxyofis SemTxvevaTa raodenobas Soris ojaxsa da skolaSi.

socialuri zrunvis dawesebulebebSi mcxovrebi bavSvebis gacilebiT didma raodenobam 
aRniSna fizikuri Zaladobis SemTxvevebi, vidre saxlebSi mcxovrebma bavSvebma. fsiqolo-
giuri Zaladobis SemTxvevaSi gansxvaveba umniSvnelo iyo.

skolebis da socialuri zrunvis dawesebulebebis monacemebis Sedarebisas samive tipis 
Zaladobis maCveneblebi mniSvnelovnad ufro maRalia dawesebulebebSi mcxovrebi bavSve-
bisaTvis (p=<0001).

bavSvebi saqarTveloSi ufro met fizikur Zaladobasa da sqesobriv Seuracxyofas ganic-
dian socialuri zrunvis dawesebulebebSi, vidre ojaxebSi an skolebSi. isini aseve ufro 
met fsiqologiur Zaladobas ganicdian dawesebulebebSi, vidre skolebSi. bavSvebi ufro 
met fizikur da fsiqologiur Zaladobas ganicdian ojaxebSi, vidre skolebSi. zemoaRniS-
nulidan gamomdinare, SeiZleba davaskvnaT, rom Tumca arsebobs problemebi skolebSi Za-
ladobis mxriv, magram isini naklebia, vidre skolebSi da dawesebulebebSi arsebuli pro-
blemebi.

rodesac saqme exeba skolebSi arsebul Zaladobas, saWiroa gaviTvaliswinoT bavSvebis 
mier gancdili Zaladoba sxva garemoSi, gansakuTrebiT ojaxSi. mxedvelobaSi isic unda 
iqnes miRebuli, rom zogierTi bavSvisaTvis skola SedarebiT usafrTxo adgilia da maT 
SeiZleba gaumxilon sxvagan momxdari Zaladobis detalebi romelime ufros adamians an 
sxva bavSvs, romelsac isini endobian skolaSi. usafrTxo skolebis politikis danergva 
gazrdis informaciis gamxelis albaTobas da saWiroa, rom TanamSromlebi mzad iyvnen Se-
sabamisi reagirebisaTvis.
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rekomendaciebi

am dokumentis sxvadasxva TavSi rekomendaciebi mocemulia uSualod Sesabamisi monaceme-
bis Semdeg. winamdebare TavSi rekomendaciebi warmodgenilia or mTavar nawilSi:

bavSvebis mimarT Zaladobis Semcireba da prevencia da araZaladobrivi fa-•	
seulobebis mxardaWera da xelSewyoba
bavSvebis Seuracxyofisa da ugulebelyofis SemTxvevaTa identificireba da •	
maTze reagireba

orive aRniSnul nawilSi mocemuli rekomendaciebi mniSvnelovania rogorc erovnuli po-
litikis, profesiuli treningisa da profesionalTa potencialis ganviTarebis, ise pro-
gramebisa da momsaxurebebis SemuSavebis TvalsazrisiT. mravali am rekomendaciaTagan 
urTierTdakavSirebulia da erTad warmoadgens sawyis wertils saqarTveloSi bavSvTa 
mimarT Zaladobisa da Seuracxyofis winaaRmdeg erTiani reagirebisaTvis safuZvlis Se-
saqmnelad.

kvlevam gviCvena, rom saqarTveloSi bavSvTa mimarT Zaladoba mraval aspeqtSi Tavisi xa-
siaTiT da masStabebiT msgavsia im Zaladobisa, romelsac adgili aqvs evropis sxva qveyneb-
Si. miuxedavad amisa, marTalia, SesaZlebelia garkveuli codnisa da gamocdilebis miReba 
sxva qveynebSi arsebuli iniciativebidan, mniSvnelovania, rom saqarTveloSi reagirebis 
meTodebi adgilobrivad SemuSavdes da Seesabamebodes adgilobriv pirobebsa da kultu-
rebs. erTi kulturisaTvis Seqmnili politika, strategia an momsaxureba ioli dasanergi 
ar aris sxva kulturaSi.

gamoikveTa garkveuli zogadi principebi, romlebic gaTvaliswinebuli unda iqnes re-
komendaciebis sapasuxod qmedebebis dagegmvisas. mxedvelobaSi unda miviRoT Semdegi:

ganviTareba arsebuli Zlieri mxareebis safuZvelze, rogoricaa mSobelTa survi-•	
li, gamoiyenon disciplinis damyarebis araZaladobrivi meTodebi, da bavSvTa po-
zitiuri damokidebuleba skolebisa da mSoblebis mxridan mxardaWeris mimarT;
arsebul sayovelTao momsaxurebaTa (rogoricaa mSobiarobamde mzrunveloba, •	
bavSvTa adreuli jandacvis momsaxureba, ganaTleba) CarCoebis gamoyeneba; yove-
live zemoaRniSnulis mniSvneloba saqarTveloSi SesaniSnavad aris gaTviTcno-
bierebuli. rodesac ganxiluli iqneba, Tu rogor SeiZleba gamoviyenoT an Sevcva-
loT aRniSnuli momsaxurebebi imisaTvis, rom Semcirdes Zaladoba da moxdes rea-
gireba bavSvebis Seuracxyofisa da ugulebelyofis SemTxvevebze, naTeli gaxdeba 
ufro specializebuli momsaxurebebis saWiroeba. dafinansebis TvalsazrisiT, 
arsebuli momsaxurebebisa da struqturebis safuZvelze muSaoba, Cveulebriv, 
finansurad ufro efeqturia, vidre damoukidebeli da axali momsaxurebebis Se-
moReba. igi aseve uzrunvelyofs ukeTes TanamSromlobas `zogad specialistebsa~ 
da `viwro specialistebs~ Soris;
bavSvTa Sexedulebebis gaTvaliswineba da iseTi gzebis gamoZebna, romelTa saSua-•	
lebiTac maT SeuZliaT aqtiuri roli Seasrulon cvlilebebis ganxorcielebaSi;
rekomendaciebis ganxilva reformis arsebuli programis konteqstSi, aseve imis •	
ganxilva, Tu rogor Sesruldeba an SeiZleba Sesruldes isini ukve mimdinare re-
formebis farglebSi. magaliTad, `usafrTxo skolebis~ iniciativa uSualod kv-
levis Sedegad Segrovebuli informaciis safuZvelze xorcieldeba, xolo bavSve-
bze mzrunvelobis standartebis dasaxva qmnis SesaZleblobas, rom Zaladobis 
Semcirebis politika da strategia gaTvaliswinebuli iyos sxvadasxva garemoSi, 
maT Soris socialuri zrunvis dawesebulebebSi;
SeZenili codnis gadatana, saqarTvelos farglebSi, erTi garemodan meoreSi. amg-•	
varad SesaZlebelia, rom skolebisaTvis SemuSavebuli politikisa da strategiis 
msgavsi politika da strategia gamoyenebuli iyos sxva garemoSi, konkretulad ki 
socialuri zrunvis dawesebulebebSi;
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iniciativis sacdeli ganxorcieleba erT an or adgilas, safuZvliani monitoring-•	
isa da Sefasebis TanxlebiT, sanam is erovnul doneze ganxorcieldeba. miuxedavad 
amisa, yvela iniciativis SemTxvevaSi Tavidanve mkafiod unda iyos gansazRvruli, 
Tu rogor SeiZleba, rom maT moicvan qveynis yvela regioni da xelmisawvdomi gax-
dnen sasoflo raionebSi mcxovrebi adamianebisaTvis (ojaxebi da profesionale-
bi);
monacemTa regularuli Segrovebis dagegmva. es sakiTxi Sesulia rig rekomenda-•	
ciebSi da exeba `usafrTxo skolebis~ iniciativis farglebSi skolebis uwyvet 
monitorings da bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis sawinaaRmdego pro-
gramis mimarTvis (saCivrebis wardgenis) sistemis Sedegebis monitorings.

bavSvebis mimarT Zaladobis Semcireba da prevencia da araZaladobrivi 
faseulobebis mxardaWera da xelSewyoba

sazogadoebis cnobierebis amaRleba•	
arsebobs saWiroeba, rom amaRldes cnobierebis done sazogadoebasa da profesiul wreeb-
Si bavSvTa mimarT Zaladobis masStabebsa da SedegebTan dakavSirebiT. sazogadoebis gaT-
viTcnobierebis kampaniebis dros unda moveridoT gazviadebas, vecadoT araZaladobrivi 
faseulobebis mxardaWeras da ara `Sokirebas~ gansakuTrebiT mZime magaliTebiT. aseve 
unda gamoviCinoT sifrTxile, raTa bavSvebs Soris Zaladobis ganxilvisas ar warmova-
CinoT bavSvebi rogorc mcirewlovani damnaSaveebi, xolo ojaxSi fizikuri sasjelebis 
ganxilvisas ar movaxdinoT mSobelTa kriminalizeba. Tu gvinda, rom mivaRwioT bavSvTa 
mimarT Zaladobis Semcirebas, unda moxdes damokidebulebis cvlileba da misaRebi aRar 
iyos fizikuri da fsiqologiuri sasjeli. aRniSnuli cvlileba unda Seexos rogorc pro-
fesionalebs da maT, vinc Rebulobs gadawyvetilebebs politikis Taobaze, aseve farTo 
sazogadoebas.

fizikuri sasjelis akrZalva yvela garemoSi•	
saqarTvelos mTavroba mtkiced uWers mxars fizikuri sasjelis akrZalvas, rac Seesabame-
ba rogorc bavSvis uflebaTa konvenciis, aseve Zaladobis Sesaxeb gaero-s kvlevaSi moce-
mul rekomendaciebs. miuxedavad amisa, kvleva gviCvenebs, rom fizikuri sasjeli kvlavac 
gamoiyeneba im ufrosebis mier, vinc zrunavs bavSvebze ojaxis garemoSi, skolebsa da so-
cialuri zrunvis dawesebulebebSi. imedi unda viqonioT, rom bavSvebze zrunvis standar-
tebis SemoReba dawesebulebebSi da usafrTxo skolebis politika Seamcireben aRniSnul 
garemoebSi fizikuri sasjelis gamoyenebas. mSoblebis da sxva mzrunvelebis ganaTlebam, 
rogorc es zemoT aris aRwerili, SesaZloa aseve Seamciros fizikuri sasjelis gamoy-
eneba ojaxur garemoSi; Tumca Sedegebs safuZvliani monitoringi dasWirdeba. nebismieri 
akrZalva ufro meti seriozulobiT iqneba aRqmuli, Tu mas mxars kanonmdebloba dauWers. 
ar aris naTeli, sakmarisia Tu ara saqarTveloSi amJamad arsebuli kanonebi fizikuri sa-
sjelis akrZalvis mxardaWerisaTvis. Sesabamisad, saWiroa arsebuli kanonmdeblobis mi-
moxilva. Tu im debulebebSi, romlebmac bavSvebi fizikuri sasjelisagan unda daicvan, 
naklovanebebi iqneba aRmoCenili, maSin saWiro gaxdeba specifikuri kanonmdeblobis Se-
moRebis sakiTxis ganxilva.
 

ojaxis garemoSi araZaladobrivi disciplinuri meTodebis gamoyenebis waxa-•	
liseba

ojaxebs, didi ojaxis im wevrTa CaTvliT, vinc zrunavs bavSvebze, esaWiroebaT rCeve-
bi adreul etapze sakuTari bavSvebis aRzrdisa da gakontrolebis mizniT fizikuri da 
fsiqologiuri sasjelis garda sxva meTodebis gamoyenebis Taobaze. saWiro iqneba uwyve-
ti waxaliseba da rCevebi imisaTvis, rom aseTma meTodebma Secvalos is fizikuri da fsiqo-
logiuri sasjelebi, romlebsac umravlesoba iyenebs pozitiur midgomebTan erTad. ro-
gorc ojaxis wevrebs, ise profesionalebs esaWiroebaT ufro meti gaTviTcnobiereba im 
potenciur zianTan dakavSirebiT, romelic SeiZleba gamoiwvios fizikurma da fsiqolo-
giurma sasjelma.
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saqarTveloSi antenataluri mzrunvelobis Zalze kargi momsaxurebis arsebobis (ix. mra-
valindikatoruli klasteruli kvlevis monacemebi), aseve mcirewlovani bavSvebisaTvis 
jandacvis momsaxurebis sayovelTao xelmisawvdomobis gaTvaliswinebiT, ganxiluli unda 
iqnes imis SesaZlebloba, rom aRniSnuli momsaxurebebis meSveobiT rCevebi da mxardaWera 
mimarTuli iqnes bavSvebSi kargi qcevis waxalisebaze damsjelobiTi meTodebis gamoyene-
bis gareSe. TanamSroblebs dasWirdebaT treningi da xelSewyoba. garkveuli roli eqne-
baT Sesasrulebeli sabavSvo baRebis TanamSromlebsac. amgvari ZiriTadi TanamSromlebis 
identificireba da maTTvis codnisa da unar-Cvevebis miwodeba, raTa maT uzrunvelyon 
ojaxebi rCeva-darigebiTa da mxardaWeriT, prioritets warmoadgens. maT, vinc aRniSnul 
trenings gauwevs organizebas, dasWirdebaT aseve kvlevis Catareba disciplinis damyare-
bis meTodebisadmi TanamSromelTa damokidebulebis Sesaxeb.

`Cvili bavSvis njRrevis~ sindromis prevencia•	
saWiroa mZlavri kampania, raTa xazi gaesvas Cvili bavSvebis njRrevis saSiSroebas. unda va-
RiaroT, rom mSoblebi Cvil bavSvebs maTTvis Segnebulad zianis miyenebis mizniT ar anjR-
reven da maT did umravlesobas gauCndeba survili, Tavi aaridos amas mas Semdeg, rac isini 
gaaTviTcnobiereben safrTxes. SesaZlebelia, rom am sakiTxze pediatrebma isaubron, vi-
naidan isini yvelaze xSirad urTierToben ojaxebTan bavSvis dabadebis Semdgom periodSi. 
pirveli nabiji iqneboda imis uzrunvelyofa, rom TviTon pediatrebsa da sxva ZiriTad 
TanamSromlebs gaTviTcnobierebuli hqondeT es riskebi.

Zaladobis Semcireba socialuri zrunvis dawesebulebebSi•	
socialuri zrunvis dawesebulebebSi unda SemuSavdes qcevis kodeqsebi, romlebic waaxa-
lisebs konfliqtebis araZaladobriv mogvarebas da iseTi disciplinuri meTodebis ga-
moyenebas, romlebic fizikur an fsiqologiur sasjels ar moicavs. unda waxalisdes 
TanamSromlebsa da bavSvebs Soris, aseve TviTon bavSvebs Soris pativiscemis klimati. 
qcevis kodeqsebis SemoRebas da Zaladobis akrZalvas TanamSromelTa treningi da mxar-
daWera dasWirdeba. socialuri zrunvis dawesebulebebSi mcxovrebi bavSvebi aqtiurad 
unda iyvnen Cabmulni qcevis kodeqsebis SemuSavebisa da amoqmedebis procesSi. zogier-
Ti gonivruli iniciativa (bavSvebis mier SeTavazebuli), rogoricaa bavSvebisaTvis kon-
struqciuli klasgareSe aqtivobebis uzrunvelyofa garkveuli zedamxedvelobis qveS, 
Seamcirebs bavSvebs Soris Zaladobis SesaZleblobebs. gansakuTrebuli yuradReba unda 
mieqces socialuri zrunvis dawesebulebebSi myofi mcirewlovani bavSvebis dacvasa da 
maTi saWiroebebis dakmayofilebas.

socialuri zrunvis dawesebulebebSi TanamSromelTa mier Zaladobis gamoyeneba akrZalu-
li unda iyos kanoniT da unda ganxorcieldes Semowmebebi TanamSromelTa daqiravebisas, 
raTa davrwmundeT, rom maT warsulSi ar yofila bavSvTa mimarT Zaladobis SemTxvevebi.

ganxiluli unda iqnes TiToeuli bavSvisTvis iseTi konkretuli piris (mentoris) miCe-
nis SesaZlebloba, visac mas SeeZleba mimarTos sakuTari problemebiT, maT Soris sxva 
bavSvebis an TanamSromlebis mxridan Zaladobis problemiT. TviTon bavSvebma aRniSnes, 
rom unda arsebobdes adamiani, visac maT SeeZlebaT mimarTon sakuTari problemebiT. ide-
alur SemTxvevaSi aseTi adamianebi daqiravebuli unda iqnen dawesebulebebis gareT, ase 
rom bavSvebs aseve dasWirdebaT maTTan konfidencialurad dakavSirebis saSualeba, Se-
saZlebelia telefoni.

usafrTxo skolebis politikis mravali komponentis gamoyeneba SeiZleba socialuri 
zrunvis dawesebulebebSi. gamonaklisi SesaZloa iyos mSoblebis monawileoba. Tumca mSo-
blebis CarTva SesaZlebelia sasargeblo iyos, Tu xdeba mzadeba bavSvis sakuTar ojaxSi 
dasabruneblad. gegmebSi Setanili unda iqnes daxmareba qcevis marTvis pozitiuri meTo-
debis gamoyenebaSi.

Zaladobis Semcireba skolebSi•	
skolebSi Zaladobis Semcirebis politika da samoqmedo gegmebi imgvarad unda SemuSavdes, 
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rom xeli Seuwyos prosocialur qcevas, isini ar unda emyarebodes mxolod da mxolod 
sanqciebs Zaladobis aRmosafxvrelad. isini mimarTuli unda iyos prevenciaze, risTvisac 
unda Camoyalibdes da SenarCundes iseTi saskolo klimati, sadac Zaladoba ar daiSveba 
da sadac Zaladoba ver iarsebebs. garda amisa, droulad unda gamovlindes Zaladobis 
SemTxvevebi da maTze Sesabamisi reagireba unda moxdes. skolebSi mxari unda daeWiros 
aramoZaladeobrivi da prosocialuri qcevis dadebiT modelirebas personalis profe-
sionalur ganviTarebaSi treningiT, romelic yvela skolaSi unda iyos xelmisawvdomi.

mTeli qveynis skolebSi saWiroa prevenciuli programebis SemoReba da es Zaladobis Sem-
cirebis saskolo samoqmedo gegmis ganuyofel nawils unda warmoadgendes. midgomebi bu-
lingis Semcirebis mimarT da bulingis msxverplTa daxmareba Setanili unda iqnes skolis 
saswavlo programaSi rogorc saswavlo programebis nawili personaluri da socialuri 
unarebis ganviTarebisaTvis.

usafrTxo skolebis erovnuli politikis SemuSaveba yvela dainteresebuli mxaris mona-
wileobiT mimdinareobs. 
mas mxars unda uWerdes erovnuli strategia Tavisi xarjTefeqturi dafinansebiT da sax-
elmZRvanelo principebiT skolebisaTvis, Tu rogor Seqmnan da SeinarCunon usafrTxo da 
daculi saswavlo garemo yvela bavSvisa da mozardisaTvis. 

SesaZloa, saWiro gaxdes axali kanonmdebloba, raTa ufro naTlad ganisazRvros ufle-
bebi da movaleobebi skolebSi, ris safuZvelzec moxdeba sakuTari politikisa da samoq-
medo gegmebis SemuSaveba Zaladobis Sesamcireblad, aseve skolis politikis SemuSaveba-
sa da ganxorcielebaSi bavSvebisa da mozardebis monawileobis uzrunvelsayofad. unda 
Camoyalibdes erovnuli forumi skolaSi Zaladobis SemcirebisaTvis, raTa monitoringi 
gaewios erovnuli politikisa da strategiis ganuxrel ganxorcielebas da daxvewas, aseve 
uzrunvelyofili iqnes bavSvebisa da mozardebis ufleba, miiRon ganaTleba Zaladobis-
gan Tavisufal skolebSi.

kvlevaSi miTiTebulia, rom saWiroa skolebSi Zaladobis uwyveti monitoringi. garda ami-
sa, skolas efeqturad unda SeeZlos Zaladobis Semcireba. imisaTvis, rom es SesaZlebeli 
gaxdes, skolebSi SemoRebuli unda iqnes Sida ganxilvis meqanizmi, romlis regularuli 
gamoyeneba ioli iqneba da romelic Seicavs ara mxolod sazomebs Zaladobrivi qcevis do-
neebisa da xasiaTis gasazomad, aramed prosocialuri qcevis doneebisa da xasiaTis gasa-
zomadac. garda amisa, skolaSi Zaladobis Sida ganxilvaSi unda Sevides informacia, Tu 
rogor umjobesdeba skolis struqtura da SesaZlebloba am sakiTxebis gadaWris kuTxiT. 
kvlevaze dayrdnobiT momzaddeba sasargeblo sabaziso monacemebi mimdinare monito-
ringisaTvis, riTac SeiZleba gaizomos samomavlo samuSaos zegavlena skolebSi Zalado-
bis Sida ganxilvis meqanizmis gamoyenebiT.

bavSvebis Seuracxyofisa da ugulebelyofis SemTxvevaTa identificireba 
da maTze reagireba

yvela bavSvi, sadac ar unda cxovrobdes is, daculi unda iyos Seuracxyofisa da ugule-
belyofisagan. es niSnavs, rom mimarTvisa da Sefasebis nebismieri sistema unda SemuSavdes 
ise, rom moicvas yvela bavSvi, maTi CaTvliT, vinc sakuTar ojaxebTan cxovrobs da jer 
ar momxdara maTi identificireba daucvel bavSvebad. reagireba im SemTxvevebSi, rodesac 
arsebobs eWvi Seuracxyofisa da ugulebelyofis SemTxvevebTan dakavSirebiT, Tanmimde-
vruli unda iyos. mimarTvis punqtebi xelmisawvdomi unda iyos bavSvebisaTvis, ojaxebis-
aTvis, sazogadoebisa da profesionalebisaTvis. aseTi xelmisawvdomobis uzrunvelyofis 
erT-erTi gza SeiZleba iyos satelefono daxmarebis xazi. aseTi mimarTvisa da Sefasebis 
procesi ufro gamarTulad mimdinareobs, Tu arsebobs SeTanxmebuli pirobebi sxvadasxva 
seqtorebs, uwyebebsa da momsaxurebebs Soris.
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samomavlod ganxiluli unda iqnes bavSvebTan da ojaxebTan momuSave profesionalebis 
mier savaraudo Seuracxyofisa da ugulebelyofis SemTxvevebTan dakavSirebiT savalde-
bulo angariSgebis SemoRebis sakiTxi. aRniSnuli angariSgeba SesaZlebeli gaxdeba mxo-
lod maSin, rodesac SemuSavdeba da praqtikulad ganxorcieldeba mimarTvis sistema.

SesaZloa saWiro iyos kanonmdeblobis SemoReba, raTa uzrunvelyofili iqnes bavSvebis 
srulad dacva da raTa, aucileblobis SemTxvevaSi, SesaZlebeli iyos bavSvis saswrafod 
gadayvana maRali riskis garemodan (rac zogjer moicavs mis sakuTar ojaxs) usafrTxo ad-
gilas. aseTi qmedebebi ar unda iyos damokidebuli sisxlis samarTlis procedurebze da 
mSobelTa Tanxmobas ar unda saWiroebdes.

rac Seexeba organizaciebs, maT Soris socialuri zrunvis dawesebulebebs, skolebsa da 
poliklinikebs, savaraudo Seuracxyofis identificirebisa da mimarTvis procesis xe-
lSewyoba SeiZleba ganxorcieldes procedurebis SemuSavebis (`ras gaakeTebT, Tu gaqvT 
eWvi, rom bavSvs Seuracxyofas ayeneben~) da iseTi konkretuli piris gansazRvris gziT, 
romelic pasuxismgebeli iqneba bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis sakiTxebze. 
aseTi profesionali miiRebs damatebiT trenings, kolegebs gauwevs konsultacias, mo-
axdens organizaciis farglebSi zogadi treningis organizebas da dakavSirebuli iqneba 
adgilobrivi mimarTvisa da Sefasebis sistemasTan.

mimarTvis sistemas unda SeeZlos moagvaros savaraudo fizikuri, fsiqologiuri da 
sqesobrivi Seuracxyofisa da ugulebelyofis sakiTxebi, im SemTxvevebis CaTvliT, rode-
sac iniciatori sxva bavSvia. Sefasebis stadiaze es niSnavs rig specialistebTan dakavSi-
rebis SesaZleblobas.

mimarTvisa da Sefasebis procesis mxardasaWerad saWiro iqneba:

profesiuli SesaZleblobebisa da potencialis ganviTareba da treningi•	
qveyanaSi arsebobs didi moculobis codna, magram amJamad ara gvaqvs mTliani suraTi 
imisa, Tu vin SeiZleba miiRos monawileoba bavSvTa Seuracxyofasa da ugulebelyofaze 
reagirebis gzebis SemuSavebaSi da aRniSnul sakiTxebze sxva adamianTa treningis pro-
cesSi. unar-Cvevebis garkveuli saxis gamokvleva moaxdenda im organizaciebisa da pirebis 
identificirebas, visi gamoyenebac SesaZlebeli iqneboda treningis erovnuli programis 
SemuSavebisa da ganxorcielebis procesSi. arasamTavrobo seqtori savaraodod aqtiur 
monawileobas miiRebs aRniSnul procesSi. im SemTxvevebSi, rodesac saWiro codna ar ar-
sebobs qveynis farglebSi, aucilebeli iqneba misi sxvagan moZieba.

treningis erovnuli programa SemuSavebuli unda iqnes iseTi saxiT, rom uzrunvelyos:

zogadi treningi bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis savaraudo SemTx-•	
vevebis aRiarebisa da Sesabamis mimarTvaSi yvela im pirisaTvis, vinc bavSvebTan 
muSaobs;
specifikuri profesiuli treningi;•	
mravaldargobrivi (sxvadasxva seqtoris momcveli) treningi maTTvis, vinc •	
pasuxobs mimarTvebze da afasebs Seuracxyofisa da ugulebelyofis SemTxve-
vebs;
specialistTa treningi maTTvis, vinc uzrunvelyofs Terapias Zaladobis msx-•	
verpli bavSvebisa da maTi ojaxebisaTvis.

momsaxurebis ganviTareba•	
imisaTvis, rom bavSvTa dacvis sistema efeqturi iyos, Seuracxyofisa da ugulebelyofis 
identificirebas Sedegad unda mohyves bavSvisa da ojaxisaTvis xelmisawvdomi saTana-
do daxmareba da mxardaWera. saWiroa momsaxurebaTa SemoReba, raTa moxdes reagireba 
Seuracxyofisa da ugulebelyofis yvela formaze.
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saWiroa arsebuli, maT Soris arasamTavrobo organizaciebis mier uzrunvelyofili mom-
saxurebebis mimoxilva, raTa dadgindes is struqturebi, romelTac SeuZliaT uzrunve-
lyon aseTi daxmareba damatebiTi treningisa da mxardaWeris pirobebSi.

Semdeg SesaZlebelia gakeTdes SeTavazebebi specialistTa momsaxurebebis ganviTarebas-
Tan dakavSirebiT, gansakuTrebiT  regionebSi (rac moicavs fsiqikuri jandacvis momsaxu-
rebas, Terapias Zaladobis msxverpli da iniciatori bavSvebisaTvis).

monacemTa Segroveba da monitoringi•	
unda Seiqmnas monacemTa regularuli Segrovebis sistema, raTa Segrovdes informacia 
qveyanaSi bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis SemTxvevaTa aRiarebis (maT Sesaxeb 
informaciis warmodgenis) Sesaxeb. SemdgomSi aRniSnuli sistema SeiZleba gafarTovdes, 
raTa moxdes reagirebis gzebisa da SemTxvevaTa sixSiris cvlilebis monitoringi. soci-
aluri dacvis struqturebma unda aiRon pasuxismgebloba socialuri zrunvis dawesebu-
lebebSi SemTxvevaTa identificirebisa da pirveladi Sefasebis procesis ganxorciele-
basa da monitoringze.

winadadebebi Semdgomi kvlevisaTvis
kvlevam moaxdina qvemoT CamoTvlili sferoebis identificireba, romlebic Semdgom kv-
levas saWiroebs. rogorc qvemoT aris miTiTebuli, zogierTi aRniSnul sferoTagan SeiZ-
leba gamokvleuli iqnes Segrovebuli monacemebis Semdgomi dazustebis gziT:

sqesobrivi•	  Seuracxyofa/Zaladoba: Tumca kvlevam daadastura, rom sqesobrivi 
Seuracxyofa/Zaladoba saqarTveloSi mniSvnelovan problemas warmoadgens, igrZ-
noboda, rom saWiroa gansxvavebuli midgoma, raTa ufro meti SevityoT misi namd-
vili masStabisa da xasiaTis Sesaxeb.
Zaladoba wlamde asakisa da patara bavSvebis winaaRmdeg: •	 am sferoSi pirveli na-
biji SeiZleba iyos kvlevis monacemebis Semdgomi analizi. imis gaTvaliswinebiT, 
rom Zaladoba mocemul asakobriv jgufSi SesaZloa fataluri an mZime iyos, ganxi-
luli unda iqnes sikvdilianobisa da saavadmyofoebSi seriozulad dazianebuli 
mcire asakis bavSvebis miRebis SemTxvevebis statistika.
SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvTa Seuracxyofa da ugulebelyofa: •	
samwuxarod, kvlevisaTvis xelmisawvdomi resursebi ar iZleoda imis saSualebas, 
rom moculi yofiliyvnen SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebic.
SedarebiT mcire asakis (11-12 weli) bavSvebis gamocdileba socialuri zrun-•	
vis dawesebulebebSi: mocemul asakobriv jgufSi aRiniSna rogorc fizikuri, ise 
fsiqologiuri Zaladobis da ugulebelyofis SemTxvevaTa maRali maCveneblebi. 
monacemTa Semdgomma analizma SesaZloa uzrunvelyos damatebiTi informacia, ma-
gram saWiroa ufro farTomasStabiani kvleva.
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danarTi 1:          
erovnuli kvleva saqarTveloSi skolebSi 
Zaladobis Sesaxeb           

reziume

winasityvaoba

saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministro muSaobs `usafrTxo skolis~ 
strategiaze, romlis mizania, skola gaxdes Zaladobisagan Tavisufali adgili, raTa xeli 
Seewyos bavSvebisa da axalgazrdebis ganaTlebisa da ganviTarebis process saqarTvelos 
skolebSi. ganaTlebisa da mecnierebis saministros esmis, rom usafrTxo skolis 
strategiis saukeTeso saxiT SemuSavebis mizniT saWiroa, gaTviTcnobierebuli iqnes 
skolebSi Zaladobis, maT Soris moswavleTa Soris Zaladobisa da ufrosebis mier bavSvTa 
mimarT Zaladoba masStabi. skolaSi arsebuli Zaladobis kvleva nawili iyo saqarTveloSi 
ufro farTomasStabiani mcdelobisa, mopovebuliyo monacemebi bavSvebis mimarT 
ZaladobasTan dakavSirebiT, rac miznad isaxavda informaciis uzrunvelyofas Zaladobis 
prevenciis praqtikis dasanergad, strategiis SesamuSaveblad da bavSvis dacvis sistemis 
Camosayalibeblad.

2007 wels `iunisefma~, samTavrobo da arasamTavrobo seqtorebTan TanamSromlobiT, 
SeukveTa saqarTveloSi bavSvTa mimarT Zaladobis erovnuli kvleva. kvlevis ZiriTadi 
mizani iyo im Zaladobis xasiaTisa da masStabis gageba, romelsac saqarTveloSi 
bavSvebi ganicdian. 2006 wels msoflioSi bavSvebis mimarT Zaladobis kvlevis Sesaxeb 
gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri mdivnis angariSis gamoqveynebam mTeli 
msoflios yuradReba miapyro msoflioSi bavSvebis mimarT Zaladobis masStabs. es angariSi 
mouwodebda TiToeul qveyanas, ganexorcielebina Semdgomi kvleva, gaeanalizebina 
bavSvebis mimarT Zaladobis masStabi da gamoeyenebina kvlevis Sedegebi mTels qveyanaSi 
bavSvTa mimarT Zaladobis yvela formis prevenciisa da masze reagirebis xelSewyobis 
gegmebis SemuSavebisaTvis.

kvlevis miznebi

kvlevis orive fazis ganmavlobaSi miznad iyo dasaxuli, dadgeniliyo saqarTvelos 
skolebSi:

bavSvebis mimarT Zaladobis masStabi;•	

Zaladobis saxeebi; •	

ZaladobasTan dakavSirebuli faqtorebi;•	

bavSvTa mimarT Zaladobis, uxeSad mopyrobisa da ugulebelyofis prevenciisaTvis •	
saWiro reagirebis saxe da masStabi.

skolebis kvlevis Sedegebi gamoyenebuli iqneba rogorc Sesabamisi saministroebisTvis 
Zaladobis xasiaTisa da konteqstis Sesaxeb informaciis misawodeblad, ise daxmarebis 
gasawevad rekomendaciebis SemuSavebaSi, romlebic safuZvlad daedeba usafrTxo skolis 
strategiis Camoyalibebas.
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miznobrivi jgufi

11-17 wlis 1300 bavSvi 93 skolidan.•	

kvlevis procesSi gamoyenebuli iqna oretapiani SerCevis midgoma. SemTxveviTi SerCevis 
meSveobiT SerCeuli iqna 93 skola. aqedan daaxloebiT erTi mesamedi Tbilisis skolebi 
iyo (33/93).  TiToeul asakobriv jgufSi SemTxveviTi SerCevis meTodiT SeirCa erTi klasi, 
xolo TiToeul klasSi imave meTodiT SeirCa erTi biWi da erTi gogona.

kvlevis instrumentebi

kvlevis ZiriTadi instrumenti bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis 
saerTaSoriso sazogadoebis bavSvis mimarT Zaladobis skriningis instrumentebi (ICAST), 
versia - bavSvebi dawesebulebebSi (CI) - iyo. es aris saerTaSoriso doneze moqmedi 
instrumentebi, romlebic gaero-s kvlevis moTxovnis (Seqmniliyo saerTo instrumentebis 
nakrebi mravalerovnul, mravalkulturul da mravalenobriv konteqstSi bavSvebis 
mimarT Zaladobis Sesafaseblad) safuZvelze Seiqmna.

zemoT aRniSnuli instrumentebi iyenebs struqturirebul interviuebs. isini 
yuradRebas amaxvilebs bavSvebis mier gancdil qmedebebze, romlebic mecnierebis 
mier identificirebulia rogorc Cveulebrivi an seriozuli qmedebebi. Tumca am 
instrumentebSi Zaladobis ganmarteba ar Sedis, maTSi Semavali bevri (Tu ara yvela) 
qmedeba SeiZleba aRiweros rogorc bavSvisaTvis stresis momgvreli an damTrgunveli. 
zusti gagebis uzrunvelsayofad ICAST CI versiis kiTxvari da saxelmZRvanelo iTargmna 
qarTulad da Semdeg isev inglisurad.

imisaTvis, rom ganaTlebisa da mecnierebis saministros `usafrTxo skolebis~ 
iniciativisTvis meti informacia uzrunvelyofiliyo, damatebuli iqna ori gverdi 
saskolo klimatis, sxvadasxva damokidebulebis, aseve bulingis da Zaladobis adgilisa 
da drois Sesaxeb kiTxvebiT. es miznad isaxavda skolaSi Zaladobis ara marto iseTi 
praqtikuli aspeqtebis Sefasebas, rogoric aris bulingis Cveulebrivi dro da adgilebi, 
aramed skolis mimarT bavSvebis zogadi damokidebulebis asaxvasac. gamoyenebuli 
SekiTxvebi emyareboda janmrTelobis msoflio organizaciis kvlevas – `saskolo asakis 
bavSvebis qcevis Seswavla~, romelic saerTaSoriso doneze moqmed kidev erT instruments 
warmoadgens.

yvela miznobrivi jgufisTvis Segrovda ZiriTadi demografiuli monacemebi, rogoricaa 
asaki, sqesi da adgilmdebareoba, aseve qonebis amsaxveli monacemebi.

aRmoCenebi

bavSvebis mier skolaSi gancdili Zaladoba (1300 bavSvi)

moswavleebis damokidebuleba skolis, maT Soris moswavleebTan urTierTobis, 
pedagogebis mxridan mopyrobisa da mSobelTa damokidebulebis mimarT Zalze dadebiTi 
iyo da bavSvebisa da mozardebis umetesobam skola usafrTxo adgilad daasaxela.

fizikuri da fsiqologiuri Zaladobis dafiqsirebul SemTxvevaTa procentuli odenoba 
erTmaneTis msgavsi iyo (47.1% da 47.5%), xolo sqesobrivi Zaladobis ufro naklebi 
SemTxveva dafiqsirda (7.3%).

kvlevis procesSi aRiniSna gansxvavebebi sqesis mixedviT: biWebTan SedarebiT gogonebi 
yvela formis Zaladobis nakleb SemTxvevas ganicdidnen: gogonebis 36.6% da biWebis 57.7% 
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fizikur, xolo gogonebis 44.3% da biWebis 50.7% _ fsiqologiur Zaladobas. rogorc 
kvlevis sxva segmentebSi, fizikuri Zaladoba asakis matebasTan erTad iklebda, magram 
fsiqologiuri da sqesobrivi Zaladoba klebas ar ganicdida.

Zaladoba yvelaze xSirad moswavleebs Soris xorcieldeboda, Tumca skolis farglebSi 
fizikur da fsiqologiur ZaladobaSi ufrosebic SeimCneodnen. yvelaze gavrcelebuli 
qmedeba iyo dartyma (yvelaze xSirad bavSvis mier) da yuris aweva (ufrosis mier). ufro 
seriozuli Zaladoba, rogoricaa TiTebis momtvreva, daWra, moxrCoba da dawva, naklebad 
gavrcelebuli iyo da ufro bavSvebis, da ara ufrosebis, mier xorcieldeboda. sxva 
segmentebis msgavsad, fsiqologiuri Zaladoba ufrosis mier bavSvisTvis yvirilsa da mis 
lanZRvas moicavda.

yvela formis sqesobrivi Zaladobis Camdenni umetesad sxva bavSvebi iyvnen. Zaladobrivi 
qmedebebidan yvelaze gavrcelebul formas pornografiis Cveneba da arasasurveli kocna 
warmoadgenda. ufrosTa Zalze mcire raodenoba SeiniSneboda sqesobrivad arasaTanado 
qmedebebis CadenaSi, rac saqarTvelos skolebSi Zaladobis TvalsazrisiT kidev erT 
dadebiT Sedegad SeiZleba CaiTvalos.

Zaladoba moswavleebs Soris yvelaze xSirad skolebis saTamaSo adgilebSi, skolisaken 
mimaval da skolidan momaval gzaze xdeboda.

daskvna da rekomendaciebi

kvlevis Sedegad dadginda, rom saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zaladobis maRali 
done SeiniSneba kvlevis yvela segmentSi. maSin, rodesac skolebSi ZiriTad problemad 
TanatolTa mxridan Zaladobaa miCneuli (rac marTlac mniSvnelovani sakiTxia), yuradReba 
am dawesebulebebSi momuSave ufrosebis mier fizikuri da fsiqologiuri Zaladobis 
gamoyenebasac unda daeTmos.

kvlevam, romelic yuradRebas amaxvilebda rig Zaladobriv qmedebebze, cxadyo, rom 
yvela Seswavlil garemoSi gvxvdeba iseTi seriozuli da sastiki qmedebebis magaliTebi, 
romlebic saWiroebs saCivris wardgenas da bavSvis Seuracxyofad Sefasebas.

kvlevis Sedegebze reagirebisas mniSvnelovani iqneba dayrdnoba skolebSi gamovlenil 
Zlier mxareebze. Zaladobis Semcireba sazogadoebis Sexedulebebis Secvlas moiTxovs: 
sazogadoebam aRar unda miiRos bavSvTa mimarT Zaladoba. ufro konkretulad, 
aucilebelia sazogadoebis, ojaxebis, bavSvebisa da profesionalebis sagangebo ganaTleba. 
saqarTvelos mTavrobis mier fizikuri sasjelis akrZalvis valdebulebis ganxorcielebis 
mizniT aucilebeli SeiZleba gaxdes axali kanonmdeblobis SemoReba. skolebs Zaladobis 
Sesamcireblad da bavSvebisaTvis usafrTxoebis uzrunvelsayofad saTanado politikisa 
da strategiebis SemuSaveba sWirdebaT. kargi magaliTia saqarTvelos ganaTlebisa da 
mecnierebis saministros `usafrTxo skolis~ iniciativa.

bavSvis mimarT Zaladobasa da ugulebelyofaze reagirebisaTvis aucilebelia seqtorebs 
Soris SeTanxmebuli koordinirebuli midgoma, romelic moicavs Zaladobis savaraudo 
SemTxvevebis Sesaxeb saCivris Setanis (mimarTvis) da Sefasebis gamWvirvale process. 
Zaladobis SemTxvevebis Sesaxeb saCivris Setanis (mimarTvis) da Sefasebis sistemis 
danergvas Tan unda axldes treningi da momsaxurebis ganviTareba.
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danarTi 2:          
proeqtis marTva da ganxorcieleba –    

rolebi da pasuxismgebloba

saxeli, gvari valdebulebebi

proeqtis direqtori lia saraliZe proeqtis koordinireba•	

angariSgeba `iunisefis~ •	
winaSe

partniorebis informireba•	

Tavmjdomareobis gaweva:•	

proeqtis •	
gundisaTvis

warmomadgenlobiTi•	  
jgufisaTvis

proeqtis gundi 
(samuSao jgufi)

proeqtis personali 
(saqarTvelos 
sazogadoebrivi 
jandacvisa da medicinis 
ganviTarebis fondi):

qeTevan TavarTqilaZe – 
fsiqologi

nino goguaZe – 
fsiqologi

ira SarabiZe – socialuri 
muSaki

qeTevan daviTiSvili – 
pediatri

qeTevan bawankalaSvili – 
Targmna da komunikacia

`bi-si-ji~-s direqtorebi

mamuka nadareiSvili 
-  statistikosi (SerCevis 
warmoeba proeqtis gundis 
saxeliT)

kvlevis proeqtis gegmis •	
Sedgena

kvlevis instrumentebisa •	
da dakavSirebuli 
dokumentaciis momzadeba

interviuerebis treningi•	

kvlevis gegmis •	
ganxorcieleba

kvlevis Sedegebis moxseneba•	

SeTanxmebuli •	
produqtis miwodeba (ix. 
SemoTavazebuli informacia 
produqtebis Sesaxeb)

im pirebisTvis, romlebic 
pasuxismgebelni arian TiToeul 
zemoT mocemul komponentze, ix. 
proeqtis gegmis sqema.

Sexvedra saWiroebis mixedviT 
kvlevis yvela etapze
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proeqtis 
konsultantebi

margaret linCi 
(`iunisefis~ 
konsultanti)

dezmond raniani, Dr PH
adam jeison zolotori, 
MD, MPH

warmoadgenen proeqtis resurss; 
proeqtis gunds SeuZlia maTgan 
rCevis miReba

warmomadgenlobiTi 
jgufi

warmomadgenloba 
saministroebidan da 
SerCeuli arasamTavrobo 
organizaciebidan 

`iunisefi~

ZiriTadi monawile •	
mxareebis warmodgena

direqtorisa da proeqtis •	
gundisaTvis kvlevis 
yvela etapze rCevebis 
uzrunvelyofa

ori Sexvedra proeqtis •	
ganmavlobaSi:

mosamzadebel etapze - 1. 
profesionalTa fokus-
jgufis saxiT samuSaod 
kvlevis masalebis 
dasrulebisas

saboloo angariSis 2. 
Sedegebisa da formatis 
ganxilva.
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danarTi 3:            

SerCevis aRwera

SerCevis dizainis ZiriTadi parametrebi

SerCevis zoma – 3 000 dasrulebuli interviu 
miznobrivi mosaxleoba – 0-17 wlis asakis bavSvebi (me-18 dabadebis dRemde) mTel 
saqarTveloSi, garda patimrobaSi myofi bavSvebisa.

dasaxuli amocanis Sesabamisad, SerCevis zoma iyofa sam jgufad:
j1. 0-17 wlis asakis bavSvebi, romlebic cxovroben iZulebiT gadaadgilebul pirTa 
kompaqturad gansaxlebis centrebSi;
j2. 11-17  wlis asakis bavSvebi, romlebic cxovroben bavSvebze mzrunvelobis 
dawesebulebebsa da saxelmwifo skola-internatebSi;
j3. 0-17 wlis asakis sxva bavSvebi.

kvlevis meTodi: individualuri interviuebi 11 wlis da meti asakis bavSvebTan skolebSi 
da bavSvebze mzrunvelobis sxva dawesebulebebSi. informacia 0-10 wlis (me-11 dabadebis 
dRemde) asakis bavSvebis Sesaxeb mogvewodeba maTi mSoblebis an meurveebis mier, 
individualuri interviuebis saSualebiT.

SerCevis erTeuli: - a) 11-17 wlis asakis moswavleebi skolebsa da bavSvebze zrunvis 
dawesebulebebSi, garda iZulebiT gadaadgilebul pirTa kompaqturad gansaxlebis 
centrebSi mcxovrebi bavSvebisa1; b) ojaxi, romelic ar cxovrobs iZulebiT gadaadgilebul 
pirTa kompaqturad gansaxlebis centrSi da hyavs 0-11 wlis asakis sul mcire erTi bavSvi; 
g) ojaxi, romelic cxovrobs iZulebiT gadaadgilebul pirTa kompaqturad gansaxlebis 
centrSi da hyavs 0-17 wlis asakis sul mcire erTi bavSvi.

SerCevis baza – SerCevebis Sedgenis procesSi gamoyenebuli iqna monacemTa sami sxvadasxva 
baza:

a) saqarTvelos mosaxleobis 2002 wels Catarebuli aRweris monacemTa baza;
b) ganaTlebisa da mecnierebis saministros zedamxedvelobis qveS myofi skolebis, 

saxelmwifo skola-internatebisa da bavSvebze mzrunvelobis dawesebulebebis 
monacemTa baza;

g) ltolvilTa da gansaxlebis saministros monacemTa baza.

SerCevis dizaini: SemTxveviTi, mravaletapiani klasteris SerCeva. 

SerCevis zomis ganawileba jgufebSi 

SerCevis formulirebis pirvel etapze mTliani zoma (n=3000) ganawilda j1-j2 jgufebs 
Soris.
jgufebSi zomis ganawilebis miznebisaTvis amosaval wertilad aviReT mosazreba, rom 
jgufi j3 yvelaze mniSvnelovani iyo, vinaidan is miznobrivi mosaxleobis mTavar nawils 
faravs. j1 da j2 jgufebisaTvis Cven aviReT SerCevis minimaluri zoma, romelic 

1 11-17 wlis asakis bavSvebi, romlebic ar swavloben skolebSi da ar imyofebian bavSvebze zrunvis sxva 

dawesebulebebSi (mag. quCis bavSvebi), ar iRebdnen monawileobas kvlevaSi.  
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mogvcemda saSualebas, mogvepovebina sando Sefasebebi (ara umetes 5%-iani cdomilebisa 
50%-iani parametrisaTvis, 95%-iani sandoobiT) or mTavar asakobriv jgufSi (0-10 da 11-17 
weli). ufro detaluri aspeqtebisaTvis (magaliTadm genderuli da asakobrivi jgufebi) 
cdomileba am jgufebSi SesaZloa gaizardos 6-8%-mde.

amgvari ganawileba saSualebas gvaZlevs, movipovoT sando Sefaseba 2-3 aspeqtSi, mTeli 
zogadi mosaxleobisaTvis (magaliTi: sasoflo/urbanuli, genderi, asakobrivi jgufi).

SerCevis zomis minimaluri raodenobis _ ni-is (i=1, 2) gansazRvris mizniT j1 da j2 

jgufebisaTvis gamoviyeneT Semdegi formula: 
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−
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(1)                 
   
sadac: 

P – aris mTavari Sesafasebeli parametris sidide. Cvens SemTxvevaSi aviReT P, romelic 
udris 0.5-s, vinaidan es mogvcems SerCevis maqsimalur sidides.
Ni – aris mTeli zogadi mosaxleobis zoma
α – maqsimaluri cdomileba (Cvens SemTxvevaSi – 5%)
ε – sandoobis done (Cvens SemTxvevaSi – 95%)  

2
2/)1( α−Z  – standartuli normaluri ganawilebis donis kvintili (1-α/2 (Cvens SemTxvevaSi 

igi udris 1.96-s) 
deff – dizainis efeqturobis mniSvneloba parametris Sefasebisas

Cven ar gagvaCnda informacia dizainis efeqturobis Sesaxeb imave saxis wina kvlevebidan. 
vinaidan Cven klasterSi ZiriTadad sxvadasxva asakis bavSvebTan interviuebs vatarebT, 
gadavwyviteT, rom deff  mniSvneloba 1.22-ze meti ar iqneboda.

(1) formulam gvaCvena, rom unda Cagvetarebina daaxloebiT 900 interviu j1 jgufSi da 
daaxloebiT 300 interviu j2 jgufSi, rac gvaZlevs:

n3 = n - n1 – n2 = 1 800 intervius j3 jgufisaTvis.

SerCevis formulireba
miuxedavad im faqtisa, rom biWebis raodenoba mTel zogad mosaxleobaSi odnav ufro 
metia, vidre gogonebisa, imisaTvis, rom gagveadvilebina interviuerTa muSaoba, gadawyda, 
rom j1-isa da j3-is Tavdapirvel klasterSi TiToeuli asakobrivi jgufisaTvis unda 
Catarebuliyo ori interviu (erTi biWTan da erTi – gogonasTan). es niSnavs, rom TiToeul 
SerCeul klasterSi Catardeba 36 interviu. TiToeuli asakobrivi jgufisaTvis j2-Si 
interviu aseve unda Cautardes erT biWs da erT gogonas.

SerCevis formulireba j1-Si (iZulebiT gadaadgilebul pirTa ojaxebSi mcxovrebi 
bavSvebi): 

SerCevis safuZveli gaxda monacemebi koleqtiuri gansaxlebis centrebidan, sadac sul 
mcire 150 iZulebiT gadaadgilebuli piri cxovrobs. centrebis SerCeva ganxorcielda 
PPS-is (albaTobis proporciuloba zomasTan) meTodis saSualebiT. jamSi SeirCa 25 

2 Tu dizainis efeqtis mniSvneloba ufro maRalia, Sefasebis cdomileba gaizrdeba. magaliTad, Tu deff = 
1.7, maqsimaluri SesaZlo cdomileba iqneba 6%.
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koleqtiuri centri da TiToeul maTganSi Catardeba 36 interviu. bavSviani ojaxebi 
SeirCeva egreT wodebuli `SemTxveviTi SerCevis~ meTodis saSualebiT.

SerCevis formulireba j2-Si (socialuri zrunvis dawesebulebebi):

socialuri zrunvis dawesebulebebSi gamoikiTxebian mxolod 11-17 wlis asakis bavSvebi.

11-17 wlis asakis bavSvebi saqarTveloSi socialuri zrunvis 22 dawesebulebaSi arian 
moTavsebulni da maTi mTliani raodenoba 882-s Seadgens.

bavSvTa raodenoba socialuri zrunvis dawesebulebebSi meryeobs 22-dan 110-mde.

kvleva unda Catardes socialuri zrunvis TiToeul dawesebulebasa da saxelmwifo 
skola-internatSi.

socialuri zrunvis dawesebulebebi pirobiTad daiyo sam nawilad, maTi zomis mixedviT:
mcire – 28 bavSvamde;
saSualo – 28-dan 56 bavSvamde;
didi – 56-ze meti bavSvi.

TiToeul dawesebulebaSi interviuerma unda Seadginos gogonebisa da biWebis raodenobis 
sia kvlevis TiToeul asakobriv jgufSi. 

socialuri zrunvis TiToeul dawesebulebaSi Catardeba sul mcire 7 interviu, saSualo 
dawesebulebaSi – 14, xolo did dawesebulebaSi – 28. TiToeul saSualo dawesebulebaSi 
unda gamoikiTxos yoveli genderul-asakobrivi jgufis erTi SemTxveviTi SerCeviT 
SerCeuli warmomadgeneli, xolo did dawesebulebebSi – 2 warmomadgeneli. mcire zomis 
dawesebulebebSi interviu unda Cautardes TiToeuli asakobrivi jgufidan konkretuli 
(winaswar gansazRvruli) sqesis erT warmomadgenels.

SerCevis formulireba j3-Si (socialuri zrunvis dawesebulebebi): 

saqarTvelo daiyo 4 stratad: 
s1. Tbilisi;
s2. didi qalaqebi;
s3. patara qalaqebi;
s4. soflebi. 

SerCevis mTeli zoma ganawilda aRniSnul stratebs Soris, TiToeul maTganSi bavSvTa 
raodenobis proporciulad.

SerCevis sawyisi erTeuli urbanul strataSi aris aRweris seqtori, xolo sasoflo 
dasaxlebebSi erTeuli aris sakrebulo (adgilobrivi sabWo).

SesarCevi klasterebis raodenoba dadginda SerCevis zomis 36-ze gayofis gziT.

ojaxebis SesarCevad s1-s4 stratebSi klasterebi SeirCa PPS-is meTodis gamoyenebiT.

TiToeuli klasterisaTvis s1-s3 stratebSi interviuerisaTvis unda ganisazRvros 
sawyisi wertili da moZraobis mimarTuleba. ojaxebis SerCeva interviuebis Casatareblad 
ganxorcieldeba `SemTxveviTi SerCevis~ meTodis saSualebiT.

s1-s3 stratebis TiToeul SerCeul erTeulSi skolebi unda SeirCes erTeulis skolebis 
siidan PPS-is meTodis gamoyenebiT.
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s4 stratis TiToeul SerCeul sakrebuloSi, sofeli SeirCeva PPS-is meTodis gamoyenebiT. 
mocemul sofelSi interviuebi Catardeba rogorc ojaxebSi, ise skolebSi.

SerCeva-skola kvlevis formulireba

miznobrivi jgufebi – bavSvebi 11 wlis asakidan 18 wlis asakamde; 
SerCevis baza – ganaTlebisa da mecnierebis saministros zedamxedvelobis qveS arsebuli 
skolebis monacemTa baza; 
SerCevis dizaini: SemTxveviTi, mravaletapiani klasteris SerCeva. 
SerCevis zoma – 1 302 sruli interviu.

ganaTlebisa da mecnierebis saministros mier mowodebul monacemTa bazaSi mocemuli 
iyo saqarTveloSi arsebuli 2 462 skolis misamarTi. aseve mowodebuli iyo informacia 
TiToeul klasSi moswavleTa raodenobis Sesaxeb, Tumca ar arsebobda moswavleTa siebi.

im faqtis safuZvelze, rom 11-17 wlis bavSvebi ZiriTadad swavloben V-XI klasebSi (saskolo 
weli), SerCevis baza moicavda im bavSvTa raodenobas, romlebic amJamad aRniSnul klasebSi 
swavloben.

skolebis daxarisxeba SerCevis formulirebis sawyis etapze ganxorcielda. aRniSnuli 
daxarisxebisaTvis gamoyenebuli iqna ori parametri: 1. regioni; 2. dasaxlebis teritoriis 
zoma.

saqarTvelo daiyo 10 regionad. dayofa ZiriTadad qveynis administraciul-teritoriul 
dayofas daemTxva. mxolod raWa-leCxumi `mieba~ imereTis regions da erT erTeulad 
CaiTvala.

dasaxlebis teritoriebi daiyo sam tipad, mosaxleobis raodenobis mixedviT:
didi qalaqebi – 45 000 adamianze meti mosaxleoba;•	
patara qalaqebi – sxva regionuli centrebi;•	
soflebi. •	

jamSi moxda 24 stratis formulireba. 

SerCevis zoma ganawilda stratebs Soris, TiToeul maTganSi moswavleTa raodenobis 
proporciulad. 

gadawyda, rom SerCeuli skolis TiToeul klasSi (asakobriv jgufSi) unda Catarebuliyo 
interviu erT gogonasa da erT biWTan, anu 14 bavSvTan TiToeul skolaSi. 

skolebis raodenoba TiToeul strataSi ganisazRvra mocemul strataSi Casatarebeli 
interviuebis raodenobis 14-ze gayofiT. jamSi saqarTveloSi 93 skola SeirCa.

skolebi stratebSi PPS-is (albaTobis proporciuloba zomasTan) meTodis saSualebiT 
SeirCa.

moswavleebi skolebSi SeirCnen SemTxveviTobis principis safuZvelze. ufro konkretulad, 
TiToeuli klasisaTvis TiToeul SerCeul skolaSi interviuers gadaeca ori SemTxveviTi 
cifri (erTi biWis, xolo meore – gogonas SesarCevad), romlebic miuTiTebda moswavlis 
nomers saklaso JurnalSi, romlis mixedviTac interviuers respondenti unda aerCia. 
interviuerebs gadaecaT instruqciebi imis Taobaze, Tu rogor gamoecvalaT respondenti 
im SemTxvevaSi, Tu SerCeuli moswavle Sesabamisi sqesisa da asakis ar aRmoCndeboda an uars 
ityoda monawileobaze.
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danarTi 4:          

ekonomikuri statusis gansazRvra 

zogadad mTeli mosaxleobisa da iZulebiT gadaadgilebuli pirebis mier Sevsebuli kiTx-
varebis analizis Semdeg sami socialuri jgufi ganisazRvra. 
 
interviuebis procesis dawyebamde kiTxvarebSi damatebiT iqna Setanili ramdenime Se-
kiTxva, raTa garkveuliyo respondentTa ekonomikuri statusi. aRniSnuli SekiTxvebis 
saSualebiT SevZeliT mogvepovebina informacia imis Sesaxeb, aqvT Tu ara gamokiTxul 
ojaxebs garkveuli nivTebi. SekiTxvebi aseve exeboda respondentTa dabadebis dReebsa da 
sazafxulo Svebulebas/ardadegebs, kerZod: 

izeimes Tu ara maT sakuTari dabadebis dRe •	 gasul wels; izeimes Tu ara responden-
tis dabadebis dRe misi ojaxis wevrebma;
rogor gaatares ardadegebi •	 gasul wels, sad wavidnen da ra pirobebSi daisvenes.

aRniSnul SekiTxvebze pasuxebis analizma gviCvena, rom im ojaxebis umravlesobam, romel-
Tac zemoxsenebulidan eqvsi an meti nivTi gaaCniaT, TavianTi bavSvebis dabadebis dReebi 
sabavSvo sazeimo centrebSi an restornebSi aRniSna. garda amisa, am ojaxebis umravlesoba 
Svebulebas/ardadegebs dasasvenebel saxlebSi, sastumroebSi an daqiravebul binebSi ata-
rebs.

respondentebi, romelTa ojaxebsac zemoxsenebulidan 3-5 nivTi aqvT, klasificirebulni 
iyvnen rogorc saSualo ekonomikuri jgufi.

respondentebi, romelTa ojaxebsac 2-ze naklebi nivTi gaaCniaT, klasificirebulni iyv-
nen rogorc dabali ekonomikuri jgufi. maTi umravlesoba ar zeimobs bavSvebis dabadebis 
dReebs an saxlSi aRniSnavs. isini Svebulebas/ardadegebs saxlSi atareben da mxolod maTi 
mcire nawili midis sofelSi, naTesavebTan, dasasveneblad.
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danarTi 5:          
amocanebi interviuerebis zedamxedvelTa 
treningisaTvis (bavSvTa Seuracxyofa da 
Zaladoba)

1. imis gaTviTcnobiereba, Tu ras gulisxmobs `bavSvTa Seuracxyofa da Zaladoba~.

2. gaTviTcnobiereba, ganusjelad, imisa, Tu ratom SeiZleba hqondes adgili am movle-
nas.

3. imis gaTviTcnobiereba, Tu ra Sedegebi SeiZleba mohyves bavSvTa Seuracxyofasa da Za-
ladobas.

4. imis codna, Tu ra gavakeToT, rodesac mSobeli an bavSvi stresul mgdomareobaSi Ca-
vardeba.

5. imis codna, Tu ra gavakeToT, rodesac mSobeli an bavSvi gaamxels Zaladobis faqtebs 
(konfidencialurobisa da bavSvTa usafrTxoebis sakiTxebis CaTvliT). 

6. imis unari, rom yovelive zemoaRniSnuli gavuziaroT interviuerebs. 

7. imis gaTviTcnobiereba, rom diskusiam bavSvTa Seuracxyofisa da Zaladobis Sesaxeb Se-
saZloa negatiuri reaqcia gamoiwvios zogierTi interviueris mxridan, misi sakuTari 
gamocdilebis gamo. 

8. imis unari, rom Cautaron gamokiTxva da Caibaron angariSi interviurebisagan savele 
samuSaos dasrulebis Semdeg da gaaTviTcnobieron amis gakeTebis mniSvneloba.

amocanebi zedamxedvelTa mier interviuerebis treningisaTvis

1. imis gaTviTcnobiereba, Tu ras gulisxmobs `bavSvTa Seuracxyofa da Zaladoba~.

2. gaTviTcnobiereba, ganusjelad, imisa, Tu ratom SeiZleba hqondes adgili am mov-
lenebs.

3. imis gaTviTcnobiereba, Tu ra Sedegebi SeiZleba mohyves bavSvTa Seuracxyofasa da Za-
ladobas.

4. imis codna, Tu ra gavakeToT, rodesac mSobeli an bavSvi vardeba stresul mgdomareo-
baSi. 

5. imis codna, Tu ra gavakeToT, rodesac mSobeli an bavSvi gaamxels Zaladobis faqtebs 
(konfidencialurobisa da bavSvTa usafrTxoebis sakiTxebis CaTvliT). 

6. zedamxedvelisagan mxardaWeris mopovebisa da savele samuSaos dasrulebisas gamo-
kiTxvisa da angariSis Cabarebis sesiaze maTi daswrebis sargeblobis gaTviTcnobiere-
ba.

sesia zedamxedvelebisaTvis gagrZeldeba 2 saaTi da moicavs diskusias (raTa miviRoT in-
formacia maT mier bavSvTa Seuracxyofisa da Zaladobis gaTviTcnobierebis donis Sesaxeb. 
Power Point-Si momzadebuli prezentacia, diskusiis CaTvliT, romelic moicavs amocanebs 
1-3). amocanebi 4, 5 da 7 iqneba interaqtiuli da aseve moicavs rolebis gaTamaSebis savar-
jiSos. formati gamokiTxvisa da angariSis Cabarebis sesiisaTvis (amocana 8) gaziarebuli 
iqneba zedamxedvelebTan.
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danarTi 6:           
erovnuli kvleva saqarTveloSi bavSvebis mimarT 

Zaladobis Sesaxeb 

I. gancxadeba skolebisa da socialuri zrunvis dawesebulebebisTvis

Zvirfaso megobrebo, 

gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa fondi (`iunisefi~) atarebs kvlevas 
saqarTveloSi bavSvebisa da mSoblebis jandacvisa da cxovrebiseuli gamocdilebebis 
Sesaxeb. kvlevas mxardaWeras uwevs bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis 
saerTaSoriso sazogadoeba.
 
kvlevas axorcielebs saqarTvelos sazogadoebrivi janmrTelobisa da medicinis 
ganviTarebis fondi partnior organizaciasTan erTad, romelsac ewodeba `bi-si-ji 
kvleva~.
 
es aris erovnuli donis kvleva, romelic, rogorc Cven migvaCnia, Zalian mniSvnelovania 
saqarTveloSi bavSvebisa da mSoblebis situaciis gasaumjobeseblad. 

am saxis kvlevebi msoflios mraval qveyanaSi tardeba, raTa uzrunvelyofili iqnes 
bavSvebis usafrTxoeba. 

Cven didi survili gvaqvs, rom CavataroT TqvenTan interviu, romelic daaxloebiT 20-30 
wuTs daikavebs. interviu tardeba pirispir da SekiTxvebze pasuxebi anonimurad Caiwereba. 
Tqvens vinaobas aravis gaumxelen. Tqven SegiZliaT gamotovoT is SekiTxvebi, romlebzec 
ar gsurT pasuxis gacema, an nebismier momentSi SewyvitoT interviu.

Cven mogiwodebT, monawileoba miiRoT kvlevaSi, vinaidan Tqveni monawileoba Zalian 
mniSvnelovani da faseulia.

gmadlobT TanamSromlobisaTvis. 

kvlevis jgufis saxeliT, 

lia saraliZe,
saqarTvelos sazogadoebrivi janmrTelobisa da medicinis ganviTarebis fondis
aRmasrulebeli direqtori

II. Tanxmoba monawileTagan (ufrosebi da bavSvebi) 

Zvirfaso megobaro, 

Cemi saxelia -------(interviueri)---------, me vmuSaob organizacia `bi-si-ji kvlevaSi~. 

gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa fondi (`iunisefi~) atarebs kvlevas 
saqarTveloSi bavSvebisa da mSoblebis jandacvisa da cxovrebiseuli gamocdilebebis 
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Sesaxeb. kvlevas mxardaWeras uwevs bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis 
saerTaSoriso sazogadoeba.

kvlevas axorcielebs saqarTvelos sazogadoebrivi janmrTelobisa da medicinis 
ganviTarebis fondi, partnior organizaciasTan erTad, romelsac ewodeba `bi-si-ji 
kvleva~.
 
es aris erovnuli donis kvleva, romelic, rogorc Cven migvaCnia, Zalian mniSvnelovania 
saqarTveloSi bavSvebisa da mSoblebis situaciis gasaumjobeseblad.

am saxis kvlevebi msoflios mraval qveyanaSi tardeba, raTa uzrunvelyofili iqnes 
bavSvebis usafrTxoeba.

Cven didi survili gvaqvs, CavataroT TqvenTan interviu, romelic daaxloebiT 20-30 
wuTs gastans. interviu tardeba pirispir da SekiTxvebze pasuxebi anonimurad Caiwereba. 
Tqvens vinaobas aravis gaumxelen. Tqven SegiZliaT gamotovoT is SekiTxvebi, romlebzec 
ar gsurT pasuxis gacema, an nebismier momentSi SewyvitoT interviu.

Cven mogiwodebT, monawileoba miiRoT kvlevaSi, vinaidan Tqveni monawileoba Zalian 
mniSvnelovani da faseulia.

gmadlobT TanamSromlobisaTvis.

Tanxmoba respondentisagan: 
me msurs, monawileoba miviRo kvlevaSi

                       diax

                      	ara 

III. Tanxmoba im skolebisa da dawesebulebebis direqtorebisagan, romlebic SeirCa 
rogorc miznobrivi dawesebulebebi, sadac kvleva gaimarTeba

baton/qalbaton  
sajaro skolis/socialuri zrunvis dawesebulebis direqtors

Zvirfaso batono/qalbatono, 

gaero-s bavSvTa fondi (`iunisefi~) atarebs kvlevas saqarTveloSi bavSvebisa da mSoblebis 
jandacvisa da cxovrebiseuli gamocdilebebis Sesaxeb. kvlevas mxardaWeras uwevs bavSvTa 
Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis saerTaSoriso sazogadoeba.
kvlevas axorcielebs saqarTvelos sazogadoebrivi janmrTelobisa da medicinis 
ganviTarebis fondi partnior organizacia `bi-si-ji~-sTan erTad.

kvlevis mizania, rom saqarTvelos farglebSi dadgindes: 

bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis masStabi •	
bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis tendenciebi •	
bavSvTa Seuracxyofasa da ugulebelyofasTan asocirebuli faqtorebi •	
bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciisaTvis saWiro reagirebis •	
masStabi da tipi  
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kvlevis miznobrivi jgufebia: 

11-18 wlis asakis bavSvebi, maT Soris socialuri zrunvis dawesebulebebSi da -	
iZulebiT gadaadgilebul pirTa gansaxlebis koleqtiur centrebSi mcxovrebi 
bavSvebi – Seswavlili iqneba maT mimarT Zaladobrivi qceva, romelsac adgili aqvs 
skolebSi, ojaxebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi;
0-11 wlis asakis bavSvTa mSoblebi, maT Soris im bavSvTa mSoblebi, romlebic -	
cxovroben iZulebiT gadaadgilebul pirTa gansaxlebis koleqtiur centrebSi 
– Seswavlili iqneba maTi da ojaxis sxva wevrebis qceva bavSvebis mimarT, aseve 
bavSvebis mimarT Zaladobrivi qceva skolebSi.

kvlevis dizaini emyareba bavSvTa Seuracxyofisa da ugulebelyofis prevenciis 
saerTaSoriso sazogadoebis mier SemuSavebul dizainsa da kiTxvarebs, romelTa 
testirebac ramdenime qveyanaSi moxda. kiTxvarebi gadaiTargmna, adapatirebuli da 
pilotirebuli iqna. intervius xangrZlivoba aris 20-30 wuTi. intervius procesi 
respondentis keTil nebas emyareba da anonimuria.

interviu 3 000 respondents Cautardeba. intervius aRebis procesi ganxorcieldeba 
ojaxebSi, skolebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi. kvlevas mxars uWers 
mecnierebisa da ganaTlebis saministro, Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis 
saministro, aseve ltolvilTa da gansaxlebis saministro. 

statistikuri SerCevis Sedegad Tqveni skola aRmoCnda im organizaciebs Soris, sadac 
kvleva unda Catardes.

Cven gvesaWiroeba Tqveni mxardaWera da daxmareba Semdeg sferoebSi:

mSoblebis, bavSvebis, skolis administraciisa da maswavleblebis informireba •	
kvlevis Sesaxeb;
izolirebuli oTaxis gamoyofa interviuebis Casatareblad;•	
sakontaqto pirebis gansazRvra, vinc daexmareba kvlevis procesis organizebas; •	
11-18 wlis asakis moswavleTa siebis uzrunvelyofa. •	

umorCilesad gTxovT, xeli SegviwyoT. gvjera, rom kvlevis Sedegebi daexmareba im 
saxelmwifo politikis gansazRvris process, romelic uzrunvelyofs saqarTveloSi 
bavSvTa dacvas Zaladobisa da ugulebelyofisagan.
 
winaswar madlobas mogaxsenebT mxardaWerisaTvis.
lia saraliZe
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danarTi 7:          
konkretuli rekomendaciebi skolebSi 
Zaladobis Semcirebis mizniT erovnuli 
politikisa da strategiis SemuSavebis 
xelSesawyobad

(aRebulia skolebSi Zaladobis kvlevis Sesaxeb angariSis sruli versiidan)

saqarTvelos skolebSi Zaladobis doneebis gaTvaliswinebiT mniSvnelovania, 1. 
rom ganaTlebisa da mecnierebis saministrom miiRos yovlismomcveli politika 
da strategia am sakiTxis mosagvareblad. es politika da strategia ar unda 
emyarebodes mxolod sadamsjelo reagirebas, rodesac Zaladobas aqvs adgili. 
amgvari reagireba dabalansebuli unda iyos proaqtiuli da prevenciuli 
reagirebiT. aRniSnuli midgomis meSveobiT moswavleebs unda ganvuviTaroT 
saTanado socialuri da emociuri unar-Cvevebi, romlebic daexmareba maT 
imis swavlaSi, Tu rogor moiqcnen aramoZaladeobrivad maSinac ki, rodesac 
gabrazebulebi arian an rodesac xdeba maTi provocireba.

angariSSi miTiTebulia, rom arsebobs kavSiri Zaladobasa da skolebSi moswavleTa 2. 
gamocdilebas Soris. am konteqstSi skolebs aSkarad ekisrebaT garkveuli 
pasuxismgebloba da isini mxardaWeras saWiroeben skolaSi yvelasaTvis 
usafrTxo da daculi garemos Seqmnisa da SenarCunebis saqmeSi. saskolo 
klimati da skolis organizeba, rogorc es araerTxel iqna demonstrirebuli, 
mniSvnelovan pozitiur zegavlenas axdenen saskolo garemoSi Zaladobis 
Semcirebaze, aseve swavlis procesis gaumjobesebaze.

kvlevis monacemebi Zaladobrivi saqcielis Sesaxeb gamoyenebuli unda iqnes 3. 
im pozitiuri qcevebis identificirebisaTvis, romlebic unda SemuSavdes am 
angariSSi aRniSnuli negatiuri Zaladobrivi qcevebis Canacvlebis mizniT. ufro 
pozitiuri qcevebis SemuSavebam unda moicvas samizneebis dasaxva erovnul da 
regionul doneebze, raTa pasuxi gaeces SekiTxvas: `es aris is, rac gvaqvs – ra 
gvinda amis nacvlad?~

kvleva axdens adgilobriv da erovnul doneebze skolebSi uwyveti 4. 
monitoringisa da ganxilvis procesis saWiroebis identificirebas. Sida 
ganxilva skolebSi, romlis Setanac SemoTavazebulia erovnul politikasa 
da strategiaSi, daemyareba saTanado monacemebis wyaroebs strategiebis 
efeqturobis gasazomad da ganagrZobs am wyaroebis ganviTarebas.

skolis samoqmedo gegmebSi potenciurad Sesatani ramdenime magaliTi 5. 
mocemulia kvlevis monacemebTan dakavSirebul SeniSvnebSi, sxva magaliTebi 
ki mkafiod aris gansazRvruli da saWiroa maTi mxardaWera individualuri 
skolebis Sida ganxilvis monacemebiT – rogoric aris, magaliTad, Zaladobis 
„mimzidvelobisa“ da bandis wevrobis mimarT biWebis damokidebulebis Secvla, 
aseve imis demonstrireba, rom fsiqologiuri Zaladobis aRmofxvra iseTive 
mniSvnelovani sakiTxia, rogorc fizikuri Zaladobisa

angariSSi miTiTebulia, rom Zaladoba mTeli Tavisi formebiT farTod 6. 
gavrcelebuli problemaa TbilisSic da regionebSic; miTiTebulia, agreTve, 
rom ufrosebis Zaladoba bavSvebisa da mozardebis mimarT Cveulebriv ambavs 
warmoadgens skolis moswavleebisaTvis. amis gamosasworeblad skolebis yvela 
TanamSromelma unda miiRos daxmareba da treningi imaSi, Tu rogor marTos 
konfliqturi situaciebi da Tavidan aicilos Zaladobrivi qceva, rogor 
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SeZlos amis miRweva ise, rom bavSvebisaTvis mudmivad dadebiTi magaliTis 
mimwodebeli iyos.

skolis direqtorebs daxmareba dasWirdebaT, raTa Camoayalibon da 7. 
SeinarCunon erTiani midgoma skolaSi da uzrunvelyon mravalmxrivi da 
mimdinare profesiuli ganviTareba skolis mTeli personalisaTvis. kvlevam 
aCvena, rom bevri moswavle ganicdis skolaSi sxvadasxva saxis Zaladobas, ris 
mosagvarebladac ar aris mosalodneli, rom erTi gamosavali arsebobdes. 
skolis TanamSromlebi unda gadamzaddnen, raTa efeqturad SeimuSaon midgomebi 
skolaSi iseTi klimatis Sesaqmnelad, sadac moZaladeobrivi qceva ar iqneba 
daSvebuli da ver ganxorcieldeba.

sxvadasxva skolaSi Zaladobis gamocdilebis sxvadasxvaoba da moswavleTa mier 8. 
gancdili Zaladobis farTo speqtri kidev erTxel migviTiTebs, rom arsebobs 
komunikaciis gaumjobesebisa da skolebSi profesionalebs Soris kargi 
praqtikis gaziarebis saWiroeba.

Sedegebi migviTiTebs, rom maswavleblebs SeuZliaT situaciaze zegavlenis 9. 
moxdena da rom moswavleebs saqarTveloSi ZiriTadad pozitiuri 
damokidebuleba gaaCniaT sakuTari maswavleblebis mimarT. es Sedegi Zalian karg 
safuZvels iZleva imisaTvis, rom skolis doneze moZiebuli iqnes gamosavalze 
orientirebuli midgomebi, romlebic ufrosebsa da skolis moswavleebs Soris 
tolerantobasa da urTierTpativiscemas efuZneba.

imis gaTvaliswinebiT, rom, angariSSi miTiTebuli monacemebis mixedviT, 10. 
saqarTvelos skolebSi Zaladobis iniciatorebi da obieqtebi ufro dabali 
asakis bavSvebi arian, erovnuli midgomis umniSvnelovanes nawils warmoadgens 
strategia imis gamosavlenad, Tu romeli bavSvebi arian riskis zRvarze, da 
adreuli Careva Zaladobis Tavidan asacileblad.

angariSi (sxva kvlevebis msgavsad) iseTi Zaladobis maRal maCvenebels miuTiTebs, 11. 
roca moZaladec da msxverplic moswavleebi arian. aRniSnul mdgomareobaze 
reagireba iqneba moswavleTa mxardaWeris sistemebis gaZliereba skolebSi. 
es moicavs TanatolTa TaosnobiT warmarTuli iniciativebis gafarToebas. 
amgvari RonisZiebebis dros im moswavleebs, romelTac sxvaze dadebiTi gavlenis 
moxdena SeuZliaT, eqmnebaT SesaZlebloba, ganaviTaron da gamoiyenon TavianTi 
personaluri da socialuri unarebi, rac xelsayrel garemos uzrunvelyofs 
skolaSi aramoZaladeobrivi klimatis SeqmnisaTvis.

kvlevis SedegebiT gamovlinda, rom Zaladoba xdeba ojaxSi, sazogadoebaSi, 12. 
skolamde da skolis Semdeg. yvela politikisa da strategiis umniSvnelovanesi 
elementi iqneba mSoblebTan, sxva ufrosebsa da sazogadoebriv organizaciebTan 
saerTo Sexedulebebsa da faseulobebze dafuZnebuli aqtiuri partniorobis 
Camoyalibeba da gamoyeneba.

mxolod saTanado monacemebis uwyvetad SegrovebiTa da gamoyenebiT SeZlebs 13. 
ganaTlebisa da mecnierebis saministro gansazRvros, miznobrivad moqmedebs 
Tu ara erovnuli politika da strategia da SeinarCunos uwyveti gaumjobeseba. 
kvleva moZaladeobrivi qcevisa da prosocialuri qcevis (romelsac 
mniSvnelovani roli akisria Zaladobis Semcirebasa da skolis SesaZleblobebis 
Semdgom gaumjobesebaSi) doneebis regularuli Sida ganxilvis meqanizmis 
daxvewaSi Seitans wvlils.
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danarTi 8:          
mSoblebis kiTxvari dasja,     
disciplina da Zaladoba saxlSi

nawili A - Cven gvsurs gkiTxoT bavSvis Sesaxeb    

Q1.  bavSvis sqesi :

mamrobiTi1. 
mdedrobiTi2. 

Q2.  bavSvis dabadebis TariRi ___ ___/___ ___/___ ___ (dRe/Tve/weli) 
(Tu mSobelma ar icis bavSvis dabadebis weli, gamoTvaleT momdevno kiTxvaSi 
dasaxelebuli asakis mixedviT)

Q3.  bavSvis asaki _________ (sruli wlebi) 

Q4.  ra mdgomareoba iyo ojaxSi misi dabadebisas? 
(Tu mdgomareoba Seicvala dis/Zmis gardacvalebis gamo, daafiqsireT mimdinare 
mdgomareoba.)

erTaderTi Svili1.	
pirveli (ufrosi) 2.	
SuaTana 3.	
nabolara 4.	
arabiologiuri Svili5.	

Q5.  ra naTesaur kavSirSia respodenti bavSvTan? 

   mdedrobiTi…    mamrobiTi…
deda1.	 mama2.	
dedinacvali3.	 maminacvali4.	
dedobili5.	 mamobili6.	  
da7.	 Zma8.	
bebia9.	 babua10.	

sxva naTesavebi (mag. deida, 11.	
biZaSvili gogona)

sxva naTesavebi12.	  (mag. biZa, 
biZaSvili biWi)

sxvebi13.	  (gTxovT, 
dawereT)________________

sxvebi14.	  (gTxovT, 
dawereT)________________

Q6.   Tu aris sxva mSobeli an srulwlovani momvleli regularul kontaqtSi 
bavSvTan?

diax1. 
ara 2. (gamotoveT Q8-ze )             
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Q7.    ra naTesaur kavSirSia sxva mSobeli an srulwlovani momvleli bavSvTan? 

   mdedrobiTi…   mamrobiTi…
deda1. mama2. 
dedinacvali3. maminacvali4. 
dedobili5.  mamobili6.  
da7. Zma8. 
bebia9. babua10. 
sxva naTesavebi (mag., deida, 11. 
biZaSvili gogona)

sxva naTesavebi12.  (mag., biZa, 
biZaSvili biWi)

sxvebi13.  (gTxovT, 
dawereT)________________

sxvebi14.  (gTxovT, 
dawereT)________________

nawili  B - es kiTxvebi bavSvs exeba    

yvela zrdasruli adamiani bavSvisaTvis  swori qcevis saswavleblad an qcevis problemis 

mosagvareblad garkveul meTodebs iyenebs. me wavikiTxav sxvadasxva meTods, romlebic 

SeiZleba gamoyenebuli iqnas da gTxovT miTxraT, bavSvTan mimarTebaSi ramdenad 

xSirad gamoiyeneT isini Tqven (an Tu gamoiyena  Tqvenma qmarma/partniorma)  bolo erTi 

wlis ganmavlobaSi.  gviTxariT, bavSvisTvis Tqven (an Tqvens qmars/ partniors) Tu 

gagikeTebiaT es bolo erTi wlis ganmavlobaSi: arasodes; erTxel an orjer; 3-5-jer; 

6-10-jer;  aTze metjer. Tu Tqven es ar gagikeTebiaT bolo erTi wlis ganmavlobaSi, 

magram ufro adreul wlebSi akeTebdiT, gTxovT  aRniSneT.  

Q8.  bavSvisTvis imis  axsna, Tu ratom iyo raRac  akrZaluli

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q9. bavSvisTvis Tqma, rom  daiwyos an Sewyvitos raimes keTeba

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7
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Q10. SenjRreva

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q11. dartyma sajdomze iseTi sagniT, rogoricaa joxi, cocxi, wkepla an qamari

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q12. dartyma sxvagan (ara sajdomze)  iseTi sagniT, rogoricaa joxi, cocxi, wkepla 
an qamari 

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q13.  bavSvis sxva ramiT dasaqmeba (yuradRebis gadasatanad)

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7
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Q14.  yuris aweva

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q15. TavSi  cema muStiT an xelis zurgiT

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q16. Tmis moqaCva

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q17. damuqreba, rom miatovebT an marto datovebT

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7
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Q18. dayvireba, daRrialeba an dakivleba

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q19. damuqreba moCvenebebis an boroti sulebis gamoZaxebiT, an saSiSi adamianebis  
daZaxebiT

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q20. panRuris amortyma

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q21. pirSi wiwakis an cxare saWmlis Cadeba (tkivilis gamosawvevad)

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7
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Q22. iZulebiT  ise  daCoqeba an dadgoma, rom tkivili ganecada 

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q23. dawyevla 

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q24. sajdomze SiSveli xelis mortyma  

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q25. dasaxrCobad yelze xelis (an sxva raimes) moWera 

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7
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Q26. damuqreba saxlidan gagdebiT  an  xangrZlivi droiT sxvagan gagzavniT 

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q27. saxlSi arSeSveba

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q28. privilegiebis an fulis warTmeva, misTvis sayvareli ramis akrZalva, an 
saxlidan gasvlis nebarTvis armicema

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q29. Seuracxyofis miyeneba iseTi damamcirebeli sityvebis daZaxebiT, rogoricaa 
pirutyvi, zarmaci, an sxva msgavsi saxelebi.

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7
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Q30. Cqmeta

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q31. saxeSi gartyma an kefaSi wamortyma

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q32. masTan laparakze uaris Tqma

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q33. saWmelze uaris Tqma  dasjis mizniT 

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7
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Q34. xelis an baliSis gamoyeneba sunTqvis SesaCereblad (mogudva)

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q35. dawva, damduRrva an daRis dasma

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q36. mravaljer dartyma raime sagniT an xeliT (“galaxva”)

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q37. damuqreba daniT an TofiT

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7
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Q38. bnel oTaxSi Caketva

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

Q39. sajaro damcireba  aRmzrdelobiTi mizniT

erTxel 
an orjer

3-5 
jer

6-10 
jer

10-ze 
metjer

ara bolo 
erTi wlis 

ganmavlobaSi
arasodes

ar 
upasuxa

1.  respodenti 
mSobeli/
srulwlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

2. sxva mSobeli/
srulswlovani 
meurve 

1 2 3 4 5 6 7

nawili C – kiTxvebi ugulebelyofasa da seqsualur Zaladobaze 

     
Q40.  bolo erTi wlis ganmavlobaSi Tu iyo iseTi periodebi, roca avadmyofobisas 

an daSavebisas Tqveni bavSvi ar iRebda im droisaTvis misTvis aucilebel 
samedicino daxmarebas?  

diax1. 
ara  2. (gadadiT kiTxva 41-ze)

Q40. 1 Tu diax, axseniT, ratom? 

Q41.  bolo erTi wlis ganmavlobaSi Tu iyo periodebi, roca Tqveni bavSvi ar 
iRebda misTvis aucilebel sakvebs an siTxes?

diax1. 
ara2. (gadadiT kiTxva 42-ze)
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Q41.1  Tu diax, axseniT, ratom? 

      
Q42.  bolo erTi wlis ganmavlobaSi Tu iyo iseTi SemTxveva, rodesac  Tqveni Svili 

seriozulad daSavda an travma miiRo (Wrilobebi, motexilobebi an uaresi), 
maSin roca vinmes, Tqven an sxva zrdasrul adamians, misTvis meTvalyureoba 
unda gaewia ?

diax1. 
ara2. (gadadiT kiTxva 43-ze)

Q43.  bolo erTi wlis ganmavlobaSi Tu iyo SemTxveva, roca Tqvens Svils vinme 
mozrdili seqsualuri mizniT Seexo? 

diax1. 
ara2. (gadadiTkiTxvaze 44)

        
Q44.  bolo erTi wlis ganmavlobaSi Tu iyo SemTxveva, rodesac Tqvens Svils 

seqsualuri urTierToba hqonda vinme zrdasrulTan?

diax1. 
ara2. 

        
Q45.  aRzrdis, disciplinirebis romeli meTodi migaCniaT yvelaze ufro 

warmatebulad Tqveni Svilis qcevis Sesacvlelad?

S.1  gTxovT aRniSnoT, am nivTebidan romeli gaqvT saxlSi 

ki ara
televizori1. 1 2
macivari2. 1 2
mobiluri telefoni3. 1 2
dividi4. 1 2
kompiuteri5. 1 2
aveji6. 1 2
avtomobili7. 1 2
sarecxi manqana8. 1 2

S.2 gadauxadeT Tu ara bavSvs dabadebis dRe bolo erTi wlis ganmavlobaSi?
                                       

	 1.ki
    2.  ara   (gadadiT S.3-ze)

S.2.a. Tu ki, sad gadauxadeT?

saxlSi1.	
sadResaswaulo centrSi2.	
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restoranSi 3.	
sxva  4.	 __________________________

  
S.2.b. vin iyo dapatiJebuli bavSvis dabadebis dReze? (ramdenime pasuxi)

yvela klaseli1.	
zogierTi klaseli2.	
bavSvis amxanagebi3.	
naTesavi bavSvebi4.	
mezobeli bavSvebi5.	
Tqveni megobrebi6.	
Tqveni megobris Svilebi7.	
sxva   8.	 ___________________________________

S.3 am zafxuls iyaviT Tu ara dasasveneblad?
      

ki1.	
ara 2.	 (daasruleT)

S.3.a. sad iyaviT dasasveneblad?

sofelSi1.	
agarakze2.	
kurortze3.	

S.3.b. sad cxovrobdiT?

Cvens sakuTar saxlSi1.	
naTesavTan 2.	
naqiraveb saxlSi3.	
sastumroSi4.	
sxva  5.	 __________________________

did madlobas mogaxsenebT am kvlevaSi daxmarebisaTvis, Tqveni, rogorc mSoblis, 
gamocdilebis gaziarebisaTvis. Tu am kiTxvarma dagamZimaT an dagTrgunaT, Cven 
girCevT, rom  informaciisa  da daxmarebisTvis mimarToT  __________________________   
(bavSvsa da mSobelze zrunvis adgilobrivi resursebi) .  
Tu SekiTxvebi gaqvT am kiTxvaris Sesaxeb,  gTxovT, daukavSirdiT mkvlevars 
__________________________ 

darekeT an mimarTeT: __________________________

H1. SerCevis wertili ____________
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danarTi 9:              

bavSvTa mimarT  Zaladobis ICAST-is kiTxvari 
(bavSvTa saxli)

msoflios bevr adgilas bavSvebi ganicdian Zaladobas an cud mopyrobas skolaSi, 
sazogadoebaSi an samuSao adgilebze. Cven gvinda gkiTxoT Zaladobis SemTxvevebis Sesaxeb, 
romelic Sens winaaRmdeg iyo momarTuli.
 
gTxovT,  gviTxra Sens Sesaxeb

D1. sqesi           1. gogona          2. biWi 

D2. ramdeni wlis xar? ____________wlis              
  
D3. romel skolaSi swavlob? __________________________

D4. am wlis CaTvliT, ramdeni welia skolaSi dadixar?  ___________________

D5. mSoblebTan erTad cxovrob?   

diax ara
1. dedasTan 1 2
2. mamasTan 1 2

D6. kidev vin cxovrobs SenTan erTad?  (Seamowme yvela  CamoTvlili)
  1. babua    
   2. bebia 
   3. da  
  4. Zma        
   5. sxva naTesavi        
   6. adamianebi,  romlebic ar arian naTesavebi    

 D7. miekuTvnebi romelime religias an religiur jgufs? 

   1. diax

     2. ara  (gadadiT D9-ze)

D8. romel religias an religiur jgufs miekuTvnebi?

D9. romel erovnebas miekuTvneba Seni ojaxi? 

Cven gvsurs SevityoT is SemTxvevebi, romlebic bavSvebs ganucdiaT skolaSi an im 
adgilebSi, sadac imyofebian ojaxis gareSe. msoflios mraval nawilSi  es kiTxvari 
bavSvebTan gamoiyeneba im gamocdilebis gasagebad, rac maT SesaZloa SeemTxvaT; amdenad, 
adamianebs ecodinebaT, Tu ras unda miaqcion yuradReba imisTvis, rom bavSvebi usafrTxod 
iyvnen. 
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Cven gvinda SevityoT adamianebis zogierTi iseTi qcevis Sesaxeb, roca maT SeuZliaT 
atkinon, awyeninon an SiSi ganacdevinon bavSvebsa da mozardebs. Cven gvinda gkiTxoT imis 
Sesaxeb, rac Sen bolo erTi wlis ganmavlobaSi SegemTxva  im dawesebulebaSi, sadac 
ojaxis gareSe imyofebi da skolaSi (kiTxvaris bolos).

es SekiTxvebi SeiZleba ucnauri da sapasuxod rTuli Candes. gTxov, Seecado, ramdenadac 
SegiZlia kargad upasuxo SekiTxvebs, dafiqrdi bolo erT weliwadze. es ar aris testi. 
aq ar aris swori an araswori pasuxebi, ubralod  Tqvi, ra gaxsovs imaze, rac SegemTxva 
im dawesebulebaSi, sadac ojaxis gareSe imyofebi, skolaSi, an skolasTan axlos.  Tu 
raimes gamo romelime kiTxvaze pasuxis gacema SenTvis Zalian usiamovno iqneba, SegiZlia 
SeCerde.

Tu daxmarebas moisurveb imis Sesaxeb, rasac gekiTxebiT, Cven SegviZlia dagakavSiroT 
im adamians, romelic Sens daxmarebas SeZlebs. Seni survilis gareSe, veravin verasdros 
gaigebs, rom pasuxebi, romlebic Sen gaeci, Sen Sesaxebaa.

D10. dawesebulebaSi, sadac Sen cxovrob, Tavs usafrTxod grZnob? 

yovelTvis 1. 
umetesad  2. 
zogjer  3. 
arasdros 4. 

D10.a mogwons im dawesebulebaSi cxovreba, sadac imyofebi?

yovelTvis 1. 
umetesad  2. 
zogjer  3. 
arasdros 4. 

zogjer im dawesebulebebSi, sadac bavSvebi da mozardebi ojaxis gareSe imyofebian,  
adamianebs SeuZliaT maT rame fizikurad dauSavon. bolo erTi wlis ganmavlobaSi 
dawesebulebaSi, sadac ojaxis gareSe cxovrob, vinmes Tu Caudenia Sens mimarT msgavsi 
ram:
      
D11. dagaziana, an rame gatkina? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

 
D11.a  Tu moxda, es gaakeTa 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.   

D11.b   gsurs daamato rame?  
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D12.  dasasjelad xeli dagartya saxeSi an TavSi?  

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

 
D12.a Tu moxda, es gaakeTa 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.   

D12.b gsurs daamato rame?     

D13. dagartya xeli mklavze an xelze? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

  
D13.a Tu moxda, es gaakeTa 
              

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.   

D13.b gsurs daamato rame?  

D14. dasasjelad yuri agiwia?  

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

  
D14.a Tu es moxda, es gaakeTa 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  
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D14.b gsurs daamato rame? 

D15. dasasjelad Tma mogqaCa?  

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D15.a. Tu moxda, es gaakeTa 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.   

D15.b. gsurs daamato rame? 

D16. gesrola da mogaxvedra raime sagani? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D16.a Tu moxda, es gaakeTa 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.    

D16.b gsurs daamato rame?

D17.  muSti dagartya? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 
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D17.a. Tu moxda, es gaakeTa 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.   

D17.b. gsurs daamato rame? 

D18. panCuri amogkra? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D18.a. Tu moxda, es gaakeTa 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.    

D18.b. gsurs daamato rame? 

D19. dasasjelad TiTebi an xelebi gadagigrixa?

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D19.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.    

 
D19.b. gsurs daamato rame? 
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D20. pirze saponi mogisva, an pirSi wiwaka Cagido? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D20 a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D20 b. gsurs daamato rame? 

D21.dasjis mizniT dagayena an dagaCoqa ise, rom getkina?  

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D21.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D21.b. gsurs daamato rame? 

D22. dasjis mizniT gagaCera gareT siciveSi an sicxeSi?    

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D22.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  
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D22.b. gsurs daamato rame? 

D23. dasjis mizniT dagwva? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

     
D23.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D23.b. gsurs daamato rame? 

D24. dasjis mizniT dagayena cxeli an civi wylis qveS?   

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D24.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D24.b. gsurs daamato rame? 

D25.dasjis mizniT saWmeli wagarTva? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 
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D25.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D25.b. gsurs daamato rame? 

D26. dagaZala iseTi ramis gakeTeba, rac saxifaTo iyo?  

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

   
D26.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D26.b. gsurs daamato rame? 

D27. ggudavda? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D27.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D27.b. gsurs daamato rame? 
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D28. dagaba TokiT an qamriT?

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

  
D28.a.  Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D28.b.  gsurs daamato rame? 

D29.  gamiznulad xom ar scada Seni daWra raime basri sagniT? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D29.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D29.b. gsurs daamato rame? 

zogjer bavSvebi xedaven, rom is adamianebi, romlebic pasuxismgeblebi arian 

maT movlaze, ver uvlian bavSvebs jerovnad, da bavSvebi ver Rebuloben imas, rac 

sWirdebaT imisTvis, rom gaizardon da iyvnen janmrTelni. 

dawesebulebaSi, sadac Sen ojaxis gareSe cxovrob, bolo erTi wlis ganmavlobaSi 

k26.CH.   gigrZvnia, rom sakmarisad ver SeWame (mSieri darCi) da/an ver dalie (darCi  
mwyurvali)?  

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 
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k26.1   gsurs daamato rame?  

k27.CH.  gcmia WuWyiani, daxeuli tansacmeli, romelic iyo arasakmarisad an zedmetad 
Tbili, an fexsacmelebi, romlebic iyo Zalian patara an didi, imis miuxedavad, rom 
arsebobda imis saSualeba, rom gqonoda ukeTesi an axali? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

k27.1  gsurs daamato rame?  

k28.CH. ar mogiares, roca avad iyavi _ mag. ar wagiyvanes eqimTan, roca raime 
dagizianda, an  ar mogces wamali, romelic gWirdeboda?

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

k28.1 gsurs daamato rame?  

k29.CH. gigrZvnia, rom Senze ar zrunaven? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

k29.1   gsurs daamato rame?  

D30. gigrZvnia, rom ar xar mniSvnelovani?    

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 
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D30. 1     gsurs daamato rame?  

k31.CH.  gigrZvnia, rom aravin givlis, aravin giWers mxars, aravin gexmareba roca 
gWirdeba? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

k31.1  gsurs daamato rame?  

zogjer dawesebulebaSi, sadac bavSvebi da mozardebi imyofebian, adamianebi amboben 
an akeTeben iseT rames, rac bavSvebs Trgunavs, arcxvens an cudad agrZnobinebs Tavs. 
dawesebulebaSi, sadac Sen cxovrob, vinmem Bbolo erTi wlis ganmavlobaSi 

P30.   gaglanZRa?    

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

P30.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

P30. b.   gsurs daamato rame?  

D31.   ganzrax mogayena Seuracxyofa? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 
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D31.a Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D31. b   gsurs daamato rame?   

D32. dagiyvira dasaTrgunad an dasamcireblad?
 
bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D32.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D32.b.   gsurs daamato rame?   

D33. mogmarTa uxeSi da sawyeni sityvebiT? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D33.a.  Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D33.b.   gsurs daamato rame?  

D34.   gamiznulad gagrZnobina Tavi uWkuod an sulelad?

bevrjer1.  
zogjer  2. 
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arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D34.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D34.b.  gsurs daamato rame?   

D35.  sawyenad moixsenia Seni sqesi, religia an kultura?    

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D35..a.  Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D35..b.  gsurs daamato rame?   

D36.   sawyenad moixsenia janmrTelobis problema, romelic SesaZloa gaqvs? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D36.a.  Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D36.b.  gsurs daamato rame?   
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D37. CamogaSora sxva bavSvebs, raTa cudad da marto gegrZno Tavi?  

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D37.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D37.b. gsurs daamato rame?    

D38. scada Seni daTrgunva, radgan oboli xar an mSoblebi ar gyavs?

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D38.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D38.b. gvetyodi kidev rames? 

D39. dagTrguna imis gamo, rom Raribi xar an ar SegiZlia raimes yidva? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D39.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  
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D39.b. gsurs daamato rame?   

D40. mogpara, gatexa an daangria is, rac Sen gekuTvnoda? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D40.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D40.b. gsurs daamato rame?   

zogjer mozrdilebi, bavSvebi da mozardebi seqsualurad epyrobian an aCveneben 
seqsualur sagnebs bavSvebsa da mozardebs. im dawesebulebaSi, sadac cxovrob, Tu 
gaukeTebia SenTvis vinmes msgavsi ram bolo erTi wlis ganmavlobaSi:
 
D42. Seexo Sens sxeuls seqsualurad an ise, rom Tavi usiamovnod igrZeni? 

seqsualur SexebaSi Cven vgulisxmobT genitaliebze (dafarul, intimur 
adgilebze an mkerdze) Sexebas.

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D42.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D42.b. ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi 2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

D42.g. gsurs daamato rame? 
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D43. gaCvena suraTebi, Jurnalebi an filmebi, sadac mozrdilebis an bavSvebis 
seqsualuri qcevebi iyo naCvenebi?

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D43.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D43.b. ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi 2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

D43.g. gsurs daamato rame? 

D44. gagxada tansacmeli, roca ar iyo samedicino Semowmebis saWiroeba?

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D44.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D44.b. ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi 2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

D44.g. gsurs daamato rame? 
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D45. Seni TandaswrebiT gaixsna an gaixada tansacmeli, maSin rodesac amis saWiroeba 

ar iyo?    

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D45.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

 
D45.b. ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi 2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

D45.g. gsurs daamato rame? 

D46. dawesebulebaSi, sadac Sen cxovrob, hqonda vinmes SenTan seqsualuri 
urTierToba Seni survilis sawinaaRmdegod?  

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D46.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

 
D46.b. ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi 2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

D46.g.  gsurs daamato rame? 
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D47. dawesebulebaSi, sadac Sen cxovrob, Segaxebina vinmem xeli Tavis intimur 
nawilebze Seni survilis sawinaaRmdegod? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D47.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D47.b.  ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi 2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

  
D47.g.  gsurs daamato rame?

D48. dawesebulebaSi, sadac Sen cxovrob, Seexo vinme Sens intimur nawilebs an mkerds 

Seni survilis sawinaaRmdegod?

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D48.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3.  

D48.b. ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

D48.g.    gsurs daamato rame? 
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D49.  dawesebulebaSi, sadac Sen cxovrob, mogca vinmem fuli/saCuqari  seqsualuri 
qmedebisTvis?

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D49.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1.  
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3. 

D49.b.  ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

D49.g.  gsurs daamato rame? 

D50. CagrTo vinmem dawesebulebaSi, sadac Sen cxovrob, seqsualuri suraTebis an 
videos gadaRebaSi?

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D50.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3. 

D50b.  ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

D50g.  gsurs daamato rame? 
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D51. gakoca vinmem dawesebulebaSi, sadac Sen cxovrob, Seni survilis sawinaaRmdegod?

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D51.a.  Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3. 

D51.b.  ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

D51g.  gsurs daamato rame? 

D52. fiqrob, rom dawesebulebaSi, sadac Sen cxovrob, dasjis meTodebi samarTliania?

ki1. 
ara2. 

D53. dawesebulebaSi, sadac Sen ojaxis gareSe cxovrob, gqonia kidev iseTi SemTxveva,  
roca rame dagiSavda da romlis Sesaxebac Cven ar gvikiTxavs?

b10. CI. skolaSi, sadac Sen dadixar, Tavs usafrTxod grZnob? 

yovelTvis  1. 
umetesad   2. 
zogjer    3. 
arasdros 4. 

b10.a. CI.  mogwons skolaSi siaruli?

yovelTvis 1. 
umetesad  2. 
zogjer   3. 
arasdros 4. 
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Cven gvsurs SevityoT is SemTxvevebi, romlebic bavSvebs skolaSi ganucdiaT.  gvinda 
gkiTxoT imis Sesaxeb, rac Sen skolaSi SegemTxva bolo erTi wlis ganmavlobaSi. 

zogjer skolaSi adamianebs SeuZliaT rame fizikurad dauSavon bavSvebsa da mozardebs. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi Tu Caudenia vinmes Sens mimarT msgavsi ram:
      

b11.CI. dagaziana, an rame gatkina skolaSi? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

b11.a. CI. Tu es moxda, es gaakeTa 

mozrdilma adamianma1.  
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.   

b11.b   gsurs daamato rame? 

b29. CI.   gamiznulad xom ar ecada Sens daWras raime basri sagniT? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

b29.a. CI. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.  
orivem3. 

b29.b gsurs daamato rame? 
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zogjer, roca bavSvebi da mozardebi skolaSi arian, adamianebi amboben an akeTeben 
iseT rames, rac bavSvebs Trgunavs, arcxvens an cudad agrZnobinebs Tavs. B

bolo erTi wlis ganmavlobaSi vinmem skolaSi 

b33. CI. dagiZaxa damamcirebeli saxeli? 

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

b33.a. CI. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma 1. 
sxva bavSvma an mozardma 2. 
orivem3. 

b33.b gsurs daamato rame? 

b37. CI. CamogaSora sxva bavSvebs raTa Sen cudad da marto gegrZno Tavi?  

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

b37a. CI. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2.   
orivem3. 

b37b  gsurs daamato rame? 

zogjer skolaSi mozrdilebi, bavSvebi da mozardebi seqsualurad epyrobian an 
aCveneben seqsualur sagnebs bavSvebsa da mozardebs. SenTvis skolaSi Tu gaukeTebia 
vinmes msgavsi ram bolo erTi wlis ganmavlobaSi:
 
b42. CI.Seexo Sens sxeuls seqsualurad an ise, rom Tavi usiamovnod igrZeni?   seqsualur SexebaSi 
Cven vgulisxmobT genitaliebze (dafarul, intimur adgilebze an mkerdze) Sexebas.

bevrjer1.  
zogjer  2. 
arasdros3.   
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 
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b42.a. CI. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1.  
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3. 

 b42.b. CI. ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi 2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

b42.g. gsurs daamato rame? 

D54.   gaqvs rame SemoTavazeba imasTan dakavSirebiT, rom Tavidan aviciloT bavSvTa 

mimarT Zaladoba? 

D55. . es kiTxvari Zneli iyo sapasuxod? 

diax1. 
ara2.  

D56. iyo rame iseTi, rac ver gaige?  

diax1. 
ara2.  

D57. Zneli iyo, rom bolomde gulaxdili yofiliyavi imis Sesaxeb, rac SegemTxva?  

diax1.  
ara2.  

D58 .aris kidev iseTi ram, risi Tqmac gsurs imis Sesaxeb, rac SegemTxva an kiTxvaris 
SevsebasTan  dakavSirebiT? 

madlobas gixdi daxmarebisTvis. es kiTxvebi Zalian mniSvnelovania bavSvebis 
usafrTxoebisTvis mTels msoflioSi. bevrma im kiTxvam, romelsac Cven vsvamT, SeiZleba 
bavSvi aaRelvos, an SeiZleba bavSvs vinmesTan dalaparakeba moundes imaze, rac, SesaZloa, 
mas ganucdia. Tu mogindeba vinmes meti mouyve imaze, rac SegemTxva, Cven SegviZlia 
dagakavSiroT im adamians, vinc Sens daxmarebas SeZlebs. 

H1. SerCevis wertili ____________
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danarTi 10:              
bavSvTa mimarT  Zaladobis ICAST-is kiTxvari 
(skolebi) 

msoflios bevr adgilas bavSvebi ganicdian Zaladobas an cud mopyrobas ojaxis wevrebisgan, 
skolaSi, sazogadoebaSi an samuSao adgilebze. bavSvebisTvis es mniSvnelovani problemaa 
msoflios yvela nawilSi. Cven gvinda gkiTxoT Zaladobis SemTxvevebis Sesaxeb, romelic 
Sens winaaRmdeg iyo momarTuli.
 
gTxovT  gviTxra Sens Sesaxeb

D1. sqesi           1. gogona          2. biWi 

D2. ramdeni wlis xar? ________________wlis              
  
D3. romel skolaSi swavlob? __________________

D4. am wlis CaTvliT, ramdeni welia skolaSi dadixar?  __________________

D5. mSoblebTan erTad cxovrob?   

diax ara
1. dedasTan 1 2
2. mamasTan 1 2

D6. kidev vin cxovrobs SenTan erTad?  (Seamowme yvela  CamoTvlili)
  1. babua    
   2. bebia 
   3. da  
  4. Zma        
   5. sxva naTesavi        
   6. adamianebi,  romlebic ar arian naTesavebi    

D7. miekuTvnebi romelime religias an religiur jgufs? 

   1. diax

     2. ara  (gadadiT D9-ze)

D8. romel religias an religiur jgufs miekuTvnebi?

D9. romel erovnebas miekuTvneba Seni ojaxi? 
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S.1 gTxovT aRniSno, am nivTebidan romeli gaqvT saxlSi?

ki ara
televizori1. 1 2
macivari2. 1 2
mobiluri telefoni3. 1 2
dividi4. 1 2
kompiuteri5. 1 2
aveji6. 1 2
avtomobili7. 1 2
sarecxi manqana8. 1 2

S.2 bolo erTi wlis ganmavlobaSi gadagixades Tu ara dabadebis dRe?

ki1. 
ara (gadadiT 2. S.3 -ze)

S.2.a. Tu ki, sad gadagixades? 

saxlSi1. 
sadResaswaulo centrSi2. 
restoranSi 3. 
sxva  4. __________________________

  
S.2.b. vin iyvnen dapatiJebuli Sens dabadebis dReze? (ramdenime pasuxi)

yvela klaseli1. 
zogierTi klaseli2. 
amxanagebi3. 
naTesavi bavSvebi4. 
mezobeli bavSvebi5. 
mSoblebis megobrebi6. 
mSoblebis megobris Svilebi7. 
sxva   8. ___________________________________

S.3 bolo erTi wlis ganmavlobaSi iyaviT Tu ara dasasveneblad?

ki1. 
ara (gadadiT 2. D11-ze)

S.3.a. sad iyaviT dasasveneblad? (ramdenime pasuxi)

sofelSi1. 
agarakze2. 
kurortze3. 

S.3.b. sad cxovrobdiT?

Cvens sakuTar saxlSi1. 
naTesavTan 2. 
naqiraveb saxlSi3. 
sastumroSi4. 
sxva  5. __________________________

nawili A: bavSvebis gamocdileba saxlSi

Cven gvsurs SevityoT is SemTxvevebi, romlebic bavSvebs ganucdiaT saxlSi/ojaxSi. 
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msoflios mraval nawilSi  es kiTxvari bavSvebTan gamoiyeneba im gamocdilebis gasagebad, 
rac SesaZloa maT SeemTxvaT; amdenad, adamianebs ecodinebaT, Tu ras unda miaqcion 
yuradReba imisTvis, rom bavSvebi usafrTxod iyvnen. 

Cven gvinda SevityoT mozrdilebis zogierTi iseTi qcevis Sesaxeb, roca maT SeuZliaT 
atkinon, Seawuxon, awyeninon an SiSi ganacdevinon bavSvebsa da mozardebs. Cven gvinda 
gkiTxoT imis Sesaxeb, rac Sen SegemTxva bolo erTi wlis ganmavlobaSi. 

es SekiTxvebi SeiZleba ucnauri da sapasuxod rTuli Candes. gTxovT Seecado, ramdenadac 
SegiZlia kargad upasuxo maT, dafiqrdi bolo erT weliwadze. es ar aris testi. aq ar aris 
swori an araswori pasuxebi, ubralod  Tqvi, ra gaxsovs imaze, rac SegemTxva. Tu raimes 
gamo gagrZeleba SenTvis Zalian usiamovno iqneba, SegiZlia SeCerde.

Tu moisurveb daxmarebas imis Sesaxeb, rasac Cven gekiTxebiT, SegviZlia dagakavSiroT 
adamians, romelic Sens daxmarebas SeZlebs. Seni survilis gareSe, veravin verasdros 
gaigebs, rom pasuxebi, romlebic Sen gaeci, Sen Sesaxebaa.

zogjer bavSvebi da mozardebi xedaven adamianebs (mag. mSoblebi/ bebia-babua/ 
dedinacvali-maminacvali/ dedobil-mamobili/ momvleli/ ufrosi Zma/ deida-biZia, 
bicola an da/ deidaSvili, mamidaSvili, biZaSvili), romlebic ise iqcevian TavianT 
saxlSi an saxlTan axlos, rom awuxeben da aSineben maT.  
          
bolo erTi wlis ganmavlobaSi 
  
D11. vinmem Sens saxlSi miiRo alkoholi an narkotiki da Semdeg ise moiqca, 
      rom SegeSinda? 

 
bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D11. a  gsurs daamato rame?

D12. saxlSi Seni TandaswrebiT ufrosebs ise uyviriaT an uCxubiaT, rom SegSinebia?

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D12. a  gsurs daamato rame?   
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D13. ginaxavs rom Sens saxlSi ufrosebi erTmaneTs scemdnen da urtyamdnen, an ramenairad 
fizikurad azianebdnen erTmaneTs? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D13. a  gsurs daamato rame?      

D14. ginaxavs, rom vinmes Sens saxlSi exmaros dana, cecxlsasroli iaraRi, joxi 
     an qva vinmes dasazianeblad an SesaSineblad?  

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D14. a  gsurs daamato rame?    

Sens saxlTan SeiZleba sxva saSiSi ramec xdebodes. 

bolo erTi wlis ganmavlobaSi

D15. Sens saxlTan gamiznulad mouklavs vinmes Seni axlobeli, ojaxis wevri, megobari an 
mezobeli (ara televizorSi, videoSi an filmSi)?  

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D15. a  gsurs daamato rame?       

D16. gicxovria iseT adgilas, sadac ginaxavs, rom adamianebi isrodnen, 
        bombavdnen, ibrZodnen an janydebdnen ? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 
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D16. a  gsurs daamato rame?    

D17. Semosula vinme Sens saxlSi da mouparavs rame? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D17. a  gsurs daamato rame?      

zogjer bavSvebi da mozardebi xedaven, rom adamianebi ise laparakoben an ise 

iqcevian, rom bavSvi an mozardi cudad grZnobs Tavs, iTrguneba an
rcxvenia. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi, vinmem Sens ojaxSi, an vinmem, vinc Tqvens saxlSi 
cxovrobs (mag. mSoblebi/ bebia-babua/ dedinacvali-maminacvali/ dedobil-
mamobili/ momvleli/ deida-biZia, bicola/ an Zma, da, deidaSvili, mamidaSvili, 
biZaSvili)  

D18. giyvira Zalian xmamaRla da agresiulad? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D1.8.a. Tu es moxda, es gaakeTa 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D1.8.b  gsurs daamato rame?      

D19. mogmarTa damamcirebeli sityviT an saxeliT, gaglanZRa an dagwyevla?

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 
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D19.a. Tu es moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.       

D19.b  gTxovT, aRwero:

 D20. Segarcxvina an uxerxul mdgomareobaSi Cagagdo sxvebis TandaswrebiT ise,
      rom amis gamo Sen Tavs yovelTvis cudad grZnob? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D20..a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D20..b. gsurs daamato rame?        

D21. giTxra, rom surs mokvde, an saerTod ar gaCeniliyavi?  

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D21..a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D21..b gsurs daamato rame? 
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D22.. dagemuqra, rom samudamod dagSordeba an migatovebs?    

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

 D22..a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D22..b. gsurs daamato rame?     

D23. ar giSvebda saxlSi didi xnis ganmavlobaSi? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

     
D23..a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D23..b. gsurs daamato rame? 

D24. dagemuqra, rom zians mogayenebs an mogklavs, an borot sulebs gamouZaxebs Sens 
wasayvanad?   

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D24..a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     
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D24..b.  gsurs daamato rame?    

zogjer bavSvebi an axalgazrda adamianebi, romlebic Seni asakis arian da saxlSi 
SenTan cxovroben, SeiZleba ar mogeqcnen kargad da Segarcxvinon, dagTrgunon an 
cudad gagrZnobinon Tavi. 

bolo erTi wlis ganmavlobaSi

D25. saxlSi sxva bavSvma  dagcina an dagTrguna ise, rom Tavi sevdianad an cudad igrZeni? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D25. a  gsurs daamato rame?     

zogjer bavSvebi xedaven, rom im adamianebma, romlebic pasuxismgeblebi arian 
maT movlaze (mag. mSoblebi, dedinacvali-maminacvali/ dedobil-mamobili/ sxva 
momvlelebi/ deida, biZia an bicola) ar ician, rogor mouaron bavSvebs jerovnad, 
da bavSvebi ver Rebuloben imas, rac sWirdebaT imisTvis, rom gaizardon da iyvnen 
janmrTelni. 

bolo erTi wlis ganmavlobaSi 

D26. igrZeni, rom sakmarisad ver SeWame (mSieri darCi) da/an ver dalie (darCi     
mwyurvali), imis miuxedavad, rom sakvebi da sasmeli yvelasTvis sakmarisi iyo?  

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D26. a  gsurs daamato rame? 
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D27. gcmia WuWyiani, daxeuli tansacmeli, romelic iyo arasakmarisad an zedmetad Tbili, 
an fexsacmelebi, romlebic iyo Zalian patara an didi, imis miuxedavad, 
rom arsebobda imis saSualeba, rom gqonoda ukeTesi an axali? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D27. a  gsurs daamato rame?   

D28.. ar mogiares, roca avad iyavi _ mag. ar wagiyvanes eqimTan, roca raime dagizianda, an  
ar mogces wamali, romelic gWirdeboda?

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D28. a gsurs daamato rame? 

D29.. gigrZvnia, rom Senze ar zrunaven? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D29.a    gsurs daamato rame?  

D30.   gigrZvnia, rom ar xar mniSvnelovani?    

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D30. a    gsurs daamato rame?    
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D31..   gigrZvnia, rom aravin givlis, aravin giWers mxars, aravin gexmareba roca  
gWirdeba? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D31.. a   gsurs daamato rame?    

zogjer adamianebs, romlebic cxovroben imave saxlSi, sadac bavSvebi da mozardebi, 

SeuZliaT rame fizikurad dauSavon maT. bolo erTi wlis ganmavlobaSi, vinmes Sens 

saxlSi (mag. mSoblebi/bebia, babua/ dedinacvali-maminacvali/ dedobil-mamobili/ 

momvlelebi/ deida, biZia, bicola/ ufrosi da, Zma an biZaSvili, mamidaSvili an 

deidaSvili) Caudenia aseTi ram? 

D32.. xeli gkra, xeli gtaca, an fexi gkra?
 
bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D32.a.   Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D32.b.   gsurs daamato rame?  

D33.   dagartya, wamogartya an gcema xeliT? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D33..a.  Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     
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D33..b.  gsurs daamato rame?  

D34..  dagartya, an gcema  qamriT, joxiT an sxva sagniT?

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D34.a.  Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D34.b.  gsurs daamato rame?    

D35.   ggudavda an gaxrCobda?    

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D35.a.  Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D35.b.  gsurs daamato rame?    

D36.  dagmduRra an  dagwva (wiwakis pirSi Cadebis CaTvliT) 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 
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D36.a.  Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D36.b.  gsurs daamato rame?  

D37.  Cagketa patara oTaxSi, dagaba an migaba rames?  

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D37.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D37.b.  gsurs daamato rame?  

D38. Tma mogqaCa, giCqmita, an yuri agiwia?

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D38.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D38.b.  gsurs daamato rame?     
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D39.  erTsa da imave mdgomareobaSi gagaCera mZime tvirTiT xelSi an dasasjelad 
gavarjiSa? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

   D39.a.   Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D39.b.   gsurs daamato rame?     

D40.   dagemuqra daniT an cecxlsasroli iaraRiT? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D40.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D40.b. gsurs daamato rame?  

zogjer ufrosebi bavSvebsa da mozardebs seqsualurad epyrobian, an  aCveneben 

maT seqsualur sagnebs. vinmes (mSoblebi/ dedinacvali, maminacvali/ dedobil-

mamobili/ momvleli/ deida, biZa, bicola, mamida/ ufrosi Zma an da/ biZaSvili, 

deidaSvili an mamidaSvili) gaukeTebia Tu ara msgavsi ram SenTvis bolo erTi wlis 

ganmavlobaSi? 
 

D41. gaganerviula seqsualuri laparakiT an dawera seqsualuri ram Sens Sesaxeb?
 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 
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 D41.a.  Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

          
 D41.b.  ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi 2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

D41.g.   gsurs daamato rame?  

 D42.  gayurebina seqsualur films, an gaCvena seqsualuri suraTebi JurnalSi an 
kompiuterSi maSin, roca Sen es ar gsurda? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

 D42.a.  Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D42.b.   ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi 2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

D42.g.   gsurs daamato rame?    

D43.  gaCvena Tavisi sxeulis intimuri nawilebi an surda rom Seni enaxa?

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 
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D43.a.  Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D43.b.  ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi 2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

D43.g.   gsurs daamato rame?   

D44. Seexo Seni sxeulis  intimur (dafarul) nawilebs an gaiZula Sexebodi misas?

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D44.a.  Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D44.b.    ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi 2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

D44.g.    gsurs daamato rame?   

D45. gadagiRo videokameriT  marto an sxvebTan erTad seqsualuri qcevis dros?    

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D45.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     
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D45.b.   ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi 2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

D45.g.   gsurs daamato rame?     

 D46. scada SenTan seqsualuri urTierToba Seni survilis sawinaaRmdegod?  

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

D46.a. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

D46.b. ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi1. 
kargad ar vicnobdi 2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

D46.g.   gsurs daamato rame?   

D47. gqonia saxlSi sxva iseTi SemTxveva, romelmac Segawuxa da romlis Sesaxeb Cven ar 
gvikiTxavs? 

K10. CI. skolaSi, sadac Sen dadixar, Tavs usafrTxod grZnob? 

yovelTvis 1. 
umetesad 2. 
zogjer 3. 
arasdros 4. 
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 K10.a. CI.  mogwons skolaSi siaruli?

yovelTvis 1. 
umetesad 2. 
zogjer 3. 
arasdros 4. 

Cven gvsurs SevityoT is SemTxvevebi, romlebic bavSvebs skolaSi ganucdiaT.  gvinda 
gkiTxoT imis Sesaxeb, rac Sen skolaSi SegemTxva bolo erTi wlis ganmavlobaSi. 

zogjer adamianebs skolaSi SeuZliaT rame fizikurad dauSavon bavSvebsa da 
mozardebs. bolo erTi wlis ganmavlobaSi Tu Caudenia vinmes Sens mimarT msgavsi 
ram:
      
K11.CI. dagaziana, an rame gatkina skolaSi? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

 
K11.a. CI. Tu moxda, es gaakeTa 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.      

K11.b. CI. gsurs daamato rame?    

K29. CI. gamiznulad xom ar ecada Sens daWras raime basri sagniT? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

K29.a. CI. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

K29.b. CI. gsurs daamato rame?    
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zogjer, roca bavSvebi da mozardebi skolaSi arian, adamianebi amboben an akeTeben 
iseT rames, rac bavSvebs Trgunavs, arcxvens an cudad agrZnobinebs Tavs. B

bolo erTi wlis ganmavlobaSi vinmem skolaSi 

K33. CI. mogmarTa uxeSi an sawyeni sityvebiT? 

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

K33.a. CI. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

K33.b. CI. gsurs daamato rame?   

K37. CI. CamogaSora sxva bavSvebs, raTa Sen cudad da marto gegrZno Tavi?  

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 

     
K37a. CI. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

K37b. CI. gsurs daamato rame?   

zogjer skolaSi mozrdilebi, bavSvebi da mozardebi seqsualurad epyrobian an 
aCveneben seqsualur sagnebs bavSvebsa da mozardebs. SenTvis skolaSi Tu gaukeTebia 
vinmes msgavsi ram bolo erTi wlis ganmavlobaSi:
 
K42. CI.Seexo Sens sxeuls seqsualurad an ise, rom Tavi usiamovnod igrZeni? 

seqsualur SexebaSi Cven vgulisxmobT genitaliebze (dafarul, intimur adgilebze an 
mkerdze) Sexebas.

bevrjer1. 
zogjer2. 
arasdros3. 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ara, magram saerTod momxdara4. 
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K42.a. CI. Tu moxda, es gaakeTa: 

mozrdilma adamianma1. 
sxva bavSvma an mozardma2. 
orivem3.     

 
K42.b. CI. ramdenad kargad icnobdi am adamians?

saerTod ar vicnobdi 1. 
kargad ar vicnobdi 2. 
Zalian kargad vicnobdi3.   

K42.g. CI. gsurs daamato rame?  

K48. gaqvs rame SemoTavazeba imasTan dakavSirebiT, rom Tavidan aviciloT bavSvTa mimarT 

Zaladoba?   

K49. es kiTxvari Zneli iyo sapasuxod? 

diax1. 
ara2.  

K50. iyo rame iseTi, rac ver gaige?  

diax1. 
ara2.  

K51. Zneli iyo, rom bolomde gulaxdili yofiliyavi imis Sesaxeb, rac SegemTxva?  

diax1. 
ara2.  

K 52. aris kidev iseTi ram, risi Tqmac gsurs imis Sesaxeb, rac SegemTxva, an kiTxvaris 

SevsebasTan  dakavSirebiT? G           

H1. SerCevis wertili ____________

gmadlob daxmarebisTvis     
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w i n a s i t y v a o b a
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albaT dameTanxmebiT, gavrcelebuli azria, rom bavSvoba adamianis cxovrebaSi yvelaze uzrunveli, laRi da bednieri 

xanaa. Tumca albaT yvela Cvengans aqvs bavSvobis iseTi mogonebebi, romlebic tkivilsa da sevdas gvgvris. 

TiTqos ar vkamaTobT, rom adamianebs Soris urTierToba ar unda emyarebodes Zaladobas, Seuracxyofas da ugule-

belyofas; rom bavSvi adamiania, romelsac iseve uxaria, stkiva an swyins, rogorc dids da ufro metadac; rom mas, 

iseve rogorc dids, aqvs ufleba gamoTqvas azri, gaiTvaliswinon misi Sexedulebebi, ar miayenon Seuracxofa; rom 

bavSvs gansakuTrebuli zrunva da dacva sWirdeba. didebma unda izrunon masze, Seuqmnan zrdisa da ganviTarebi-

sTvis yvela piroba. daicvan Zaladobisa da ugulebelyofisagan; rom bavSvi izrdeba ojaxSi da igi am ojaxis 

gansakuTrebuli zrunvis sagania. 

miuxedavad TiTqosda am udavo WeSmaritebebisa, saqarTveloSi, iseve rogorc mTel msoflioSi, bavSvebi xdebian 

Zaladobis da ugulebelyofis msxverpleni da samwuxarod, moZaladeebi xSir SemTxvevaSi maTTvis axlobeli ada-

mianebi arian.    

aTiode wlis win saqarTveloSi bavSvTa mimarT Zaladobasa da ugulebelyofaze saubari Zalian ucnaurad JR-

erda. axla es prioritetuli Temaa, rac imiT ki ar aris gamowveuli, rom gansakuTrebiT gaizarda bavSvTa mimarT 

ZaladobaTa ricxvi, aramed imiT, rom Seicvala xedva da damokidebuleba. is, rac adre yuradRebis gareSe rCeboda 

da zogjer misaRebad miiCneoda, dRes miuRebeli da sagangaSo gaxda.  

albaT ar arsebobs qveynad profesia, romlisac pirdapiri an arapirdapiri mniSvnelobiT Sexeba ara aqvs bavSvebTan. 

magram, aris profesiebi, romlebic srulad moiazrebs muSaobas bavSvebTan, Zaladobis da ugulebyofis SemTxvevebis 

gamovlenas, Zaladobagadatanili bavSvebis daxmarebas. es profesiebia: eqimi, socialuri muSaki, pedagogi, fsiqologi, 

policieli, Jurnalisti da sxva. 

momavalo specialistebo, vimedovnebT, rom dainteresdebiT bavSvTa mimarT Zaladobis da ugulebelyofis sakiTx-

ebis SeswavliT, rac gamogadgebaT rogorc momaval profesionalebs, aseve - rogorc moqalaqeebs, momaval mSoblebs. 

winamdebare wigni gankuTvnilia im studentTaTvis, romlebic dainteresebulebi arian bavSvTa mimarT Zaladobis 

da ugulebelyofis sakiTxebis SeswavliT da warmoadgens damxmare sakiTxav masalas. igi ZiriTadad momzadebulia 

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis da medicinis ganviTarebis fondis “bavSvTa daxmarebis centris” Tanam-

Sromlebis mier, romelTac bavSvTa mimarT Zaladobis sakiTxebze muSaobis xangrZlivi gamocdileba aqvT. 

wigni Seiqmna da daibeWda proeqtis “bavSvTa Zaladobisa da ugulebelyofisgan dacva saqarTveloSi” farglebSi, 

romelsac erTobrivad anxorcieleben defens for Cildren internacionali/ekpat niderlandebi (DCI/ECPAT the 
Netherlands) da saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis da medicinis ganviTarebis fondi. 

proeqti dafinansebulia niderlandebis sagareo saqmeTa saministros matra programis da bodi Sop faundeiSenis 

(Body Shop Foundation) mier. 

bavSvTa mimarT Zaladobis saswavlo kursis danerigvisa da winamdebare wignis SeqmnaSi gaweuli TanamSromlob-

isTvis madlobas vuxdiT:

qalbaton manana meliqiSvils, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelwifo universitetis profesors; 

qalbaton Tamar taliaSvils, ilias universitetis profesors; baton irakli favleniSvils, Tbilisis saxelm-

wifo samedicino universitetis profesors; qalbaton fransin lamerss, amsterdamis Tavisufali universitetis 

profesors.

gisurvebT warmatebebs,

lia saraliZe,

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis da medicinis ganviTarebis fondis aRmasrulebeli direqtori



6



7

                          
                          s a r C e v i

Sesavali .................................................................................................................................................................................................................

Tavi 2.    bavSvze Zaladobis statistikuri monacemebi 

            (q.daviTiSvili,  i.SarabiZe) ......................................................................................................................................

              gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) msoflio kvleva bavSvTa mimarT 

              Zaladobis gavrcelebis Sesaxeb .........................................................................................................................

              WorldSAFE  msoflio kvleva ojaxSi bavSvTa mimarT Zaladobis Sesaxeb ...............

              aSS-Si bavSvTa mimarT Zaladobis statistikuri monacemebi ................................................

              inglisSi bavSvTa mimarT Zaladobis statistikuri monacemebi ........................................

              bavSvTa mimarT Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva saqarTveloSi ............

Tavi 3.    bavSvze Zaladobis riskfaqtorebi (q.daviTiSvili,  i.SarabiZe) .......................

              ekologiuri modelis mimoxilva .......................................................................................................................

              ekologiuri modelis doneebi ..............................................................................................................................

              bavSvTa mimarT Zaladobis riskebis individualuri faqtorebi ......................................

              bavSvTa mimarT Zaladobis riskis urTierTobis faqtorebi ................................................

              bavSvTa mimarT Zaladobis riskis Temis faqtorebi .....................................................................

              bavSvTa mimarT Zaladobis riskis socialuri faqtorebi ......................................................

              bavSvTa mimarT Zaladobis riskis dacvis faqtorebi ..................................................................

Tavi 4.    bavSvze Zaladobis Sedegebi 

            (q.daviTiSvili, e.TavarTqilaZe, i.SarabiZe) ...............................................................................................

              janmrTelobis gauareseba .........................................................................................................................................

              fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRveva .................................................................................

              Zaladobis zemoqmedeba Tavis tvinis ganviTarebaze .....................................................................

              Zaladobis msxverpli bavSvebis fsiqikuri Taviseburebebi ...................................................

              Zaladobis mokle da grZelvadiani Sedegebi ........................................................................................

              Zaladobis socialuri da ekonomikuri Sedegebi .............................................................................

              ojaxSi Zaladobis Sedegebi ....................................................................................................................................

              bulingis Sedegebi .............................................................................................................................................................

Tavi 5.    Zaladobis msxverpli bavSvis amocnoba da Sefaseba 

            (e.TavarTqilaZe) ..................................................................................................................................................................

              rogor amovicnoT fizikuri Zaladobis msxverpli bavSvi? ..................................................

              rogor amovicnoT seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi?  ..........................................

              rogor amovicnoT emociuri Zaladobis msxverpli bavSvi? ...................................................

              rogor amovicnoT ugulebelyofili bavSvi? ........................................................................................

Tavi 1.    Zaladobis ganmarteba (e.TavarTqilaZe) .......................................................................................... 

              Zaladobis cneba ..................................................................................................................................................................

              bavSvze Zaladobis ganmarteba da formebi  ...........................................................................................
              

9

3

9

13

18

18

21

24

24

25

30

30

31

32

33

34

34

35

38

38

39

40

41

42

43

44

45

46

46

47

48

49



8

Tavi 6.    fizikuri Zaladobis klinikuri simptomebi da Sefaseba

            (q.daviTiSvili) .....................................................................................................................................................................    

              bavSvze fizikuri Zaladobis SesaZlo maCveneblebi: kanis dazianebebi ...................

              centraluri nervuli sistemis (cns) da Tavis qalis sxva travmebi ..........................

              anamnezis Segrovebis da dafiqsirebis Taviseburebebi ..............................................................

              diferenciali diagnozebi ........................................................................................................................................

Tavi 7.    Zaladobagancdili bavSvis gamokiTxvis Taviseburebani 

              (e.TavarTqilaZe) ...................................................................................................................................................................

              intervius Catarebis garemoebebi  ....................................................................................................................

              interviusTvis momzadeba ...........................................................................................................................................

              bavSvebi, romlebsac aqvT janmrTelobis problema .......................................................................

              intervius msvleloba ....................................................................................................................................................

              enobrivi (lingvisturi) wesebi bavSvis gamokiTxvisas ...............................................................

              intervius dasruleba ....................................................................................................................................................

              urTierTobis mniSvnelovani wesebi ................................................................................................................

Tavi 9.    mijaWvuloba (m.meliqiSvili) .........................................................................................................................

              mijaWvuloba da misi roli adamianis cxovrebaSi .........................................................................

              mijaWvulobis Teoriebi ..............................................................................................................................................

              Sinagani samuSao modeli ..........................................................................................................................................

              mijaWvuloba da qcevis paternebi ....................................................................................................................

              mijaWvulobis darRvevis mizezebi ...................................................................................................................

              mijaWvulobis grZnobis darRvevis samomavlo Sedegebi ..........................................................

              mijaWvulobis formirebis ganmsazRvreli faqtorebi ................................................................

              mijaWvulobis darRvevaTa daZlevis gzebi .............................................................................................

Tavi 10.   ojaxis roli bavSvis pirovnebis CamoyalibebaSi 

            (m.meliqiSvili) .....................................................................................................................................................................

            mSobeli .......................................................................................................................................................................................

              rTuli situacia .................................................................................................................................................................

              aRzrdis stili ....................................................................................................................................................................

Tavi 11.   bavSvze Zaladobis riskfaqtorebi tipologiisa da diagnostikis 

            kuTxiT (e.TavarTqilaZe) ........................................................................................................................................

              moZalade mSobelTa tipebi ......................................................................................................................................

              Zneli mozardi _ moZaladec da msxverplic ........................................................................................

              bavSvebi alkoholizmiT daavadebulTa ojaxebidan ......................................................................

Tavi 8.    Zaladobagancdili bavSvis fsiqologiuri Sefasebis ZiriTadi 

            meTodebi (e.TavarTqilaZe) ..................................................................................................................................

              dakvirveba ..................................................................................................................................................................................

              saubari da gamokiTxva (bavSvis, mSoblis/meurvis) ...........................................................................

              SemoqmedebiTi produqciis, sizmrebis, specialuri fsiqodiagnostikuri 

              masalis analizi .................................................................................................................................................................

              rekomendaciebi bavSvze Zaladobis SemTxvevaTa gamovlenisa da Sefasebisas ..

50

50

56

58

61

63

63

65

66

67

69

69

70

71

71

74

76

83

85

85

87

91

92

94

95

96

97

100

100

102

106

108

108

111

115



9

Tavi 15.   fsiqologiuri krizisi bavSvebSi da daxmareba krizisul 

            situaciaSi (e.TavarTqilaZe) ............................................................................................................................

              fsiqologiuri krizisis ganmarteba, misi ZiriTadi mizezebi, Taviseburebebi da 

              niSnebi ............................................................................................................................................................................................

              fsiqologiuri krizisis Taviseburebebi bavSvebTan ......................................................................

              daxmareba krizisul situaciebSi; krizisuli intervenciis Sinaarsi ........................

              krizisSi myofi bavSvebis  fsiqo-socialuri daxmarebis principebi ..........................

              konfidencialoba krizisuli intervenciisas .......................................................................................

Tavi 14.   sicocxlisunarianobis ganviTareba bavSvebSi

            (e.TavarTqilaZe) ..................................................................................................................................................................

              sicocxlisunarianobis ganmarteba ...................................................................................................................

              sicocxlisunarianobis ena .......................................................................................................................................

              sicocxlisunarianobis faqtorebi da niSnebi .....................................................................................

              sicocxlisunarianobis ganviTarebis magaliTebi .............................................................................

Tavi 13.   travmuli movlenebis gavlena bavSvze (n.gogiCaZe) ....................................................

              stresi, rogorc pasuxi safrTxeze ...................................................................................................................

              travmis ganmarteba ............................................................................................................................................................

              travmuli movlena ..............................................................................................................................................................

              Zaladoba da ugulvelyofa, rogorc travmuli gamocdileba .............................................

              stresisadmi medegoba da stresis daZleva .............................................................................................

              adaptaciuri pasuxebi travmaze ............................................................................................................................

              fsiqologiuri reaqcia .................................................................................................................................................

              agznebis/hipererauzalis rigi ...............................................................................................................................

              Sinagani mdgomareoba ......................................................................................................................................................

              mwvave postravmuli periodi - mdgomareobis normalizeba ...................................................

              emociuri mexsiereba da fiziologiuri sifxizle .........................................................................

              ganrideba ugrZnobloba da disociacia .....................................................................................................

              posttravmuli stresuli aSliloba .............................................................................................................

              neirobiologiuri,  emociuri da qceviTi gavlena ............................................................................

              travmasTan dakavSirebuli fsiqo-socialuri Careva .................................................................... 

Tavi 12.   skolaSi rTul situaciebTan gamklaveba (e.TavarTqilaZe) ..........................

              konfliqti; ZiriTadi cnebebi. Zaladoba da konfliqti ............................................................

              moswavlis da maswavleblis konfliqti ....................................................................................................

              konfliqtis gadaWris mSvidobiani formebi ...........................................................................................

              Suamavloba - konfliqturi situaciis mogvareba ............................................................................

              konfliqtebis daZlevis meTodika (Suamavloba konfliqtur situaciaSi _ 

              daniel deni) ............................................................................................................................................................................

              risxvis marTva .......................................................................................................................................................................

              moswavlis qcevis marTva da saskolo terorTan  gamklaveba ............................................

117

117

119

121

122

123

125

127

134

135

137

137

138

139

142

143

144

145

146

147

148

149

150

152

157

157

158

159

161

164

164

167

169

172

174



10

Tavi 16.   bavSvze Zaladobis prevencia (q.daviTiSvili, i.SarabiZe) .........................................

              prevenciis aqtualuroba ............................................................................................................................................

              prevenciis tipebi ...............................................................................................................................................................

              prevenciis strategiebi adamianis ganviTarebisa da ekologiuri modelis 

              donis mixedviT ....................................................................................................................................................................

              Temi da sazogadoeba _ prevenciis strategiebi ...............................................................................

              urTierTobis strategiebi .......................................................................................................................................

              individualuri donis strategiuli mimarTulebebi ...................................................................

Tavi 17.   multiseqtoruli midgoma (q.daviTiSvili) ..............................................................................

              multiseqtoruli midgomis Tavisebureba ................................................................................................

              multidisciplinaruli gundi ..............................................................................................................................

              pasuxismgebeli seqtorebi ........................................................................................................................................

              jandacvis  seqtori ........................................................................................................................................................

              socialuri seqtori ........................................................................................................................................................

              samarTaldamcavi seqtori _ policia, prokuratura, sasamarTlo ..................................

              ganaTlebis seqtori ........................................................................................................................................................

Tavi 18.   bavSvTan momuSave specialistebis gzamkvlevi samarTlebriv 

            sakiTxebSi (q.margalitaZe) .................................................................................................................................

              bavSvis uflebaTa konvencia ...................................................................................................................................

              adamiani uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis evropis konvencia .........

              saqarTvelos kanonmdebloba .................................................................................................................................

175

175

176

178

179

182

183

185

185

186

188

188

190

193

193

193

193

195

195



11

                                
                                 Tavi 1 

             Zaladobis ganmarteba

                                                                      avtori: e.TavarTqilaZe 
         
                              Zaladobis cneba

Zaladobis uamravi ganmarteba arsebobs. jandacvis msoflio organizaciis 

ganmartebiT, Zaladoba aris fizikuri Zalis an Zalauflebis ganzrax gamoyeneba 

realuri an muqaris saxiT mimarTuli sakuTari Tavis, sxva piris, pirTa jgufis an 

Temis winaaRmdeg, romlis Sedegs warmoadgens (an amis albaTobis maRali xarisxi 

arsebobs) sxeulis dazianebebi, sikvdili, fsiqologiuri travma, gadaxrebi ganvi-

TarebaSi an sxvadasxva saxis ziani.

ganmarteba, romelsac jandacvis msoflio organizacia iyenebs, xazs usvams Zalado-

bis aqtis winaswarganzraxulobas da faqtobriv ganxorcielebas, misi Sedegis 

miuxedavad. am ganmartebis Tanaxmad, Zaladobas ar warmoadgens arawinaswarganz-

raxuli ubeduri SemTxvevebi, magaliTad, sxeulis dazianebebi sagzao-satranspor-

to SemTxvevebis Sedegad an xanZris Sedegad miRebuli damwvrobebi. 

ganmartebaSi sityvebis `Zalauflebis gamoyeneba~ CarTva afarToebs Zaladobrivi 

aqtis bunebis Cveul gagebas imiT, rom masSi rTavs moqmedebebs, romelTa wyaros 

warmoadgens Zalaufleba adamianze, anu muqara da daSineba. `Zalauflebis gamoy-

eneba~, garda amisa, niSnavs daxmarebaze uaris Tqmas an ugulebelyofas, rac aseve 

Sedis Zaladobrivi aqtebis ricxvSi. 

amgvarad, gamoTqma `fizikuri Zalis an Zalauflebis gamoyeneba~ unda gavigoT, 

rogorc sastiki mopyrobis nebismieri forma (fizikuri, seqsualuri an fsiqolo-

giuri), agreTve mkvleloba da sakuTari sicocxlis an janmrTelobis nebismieri 

xelyofa. 

      

amgvari ganmarteba Zaladobis Sedegebis farTo wres moicavs, maT Soris fsiqolo-

giur zians, janmrTelobis Seryevas da gadaxrebs ganviTarebaSi. es niSnavs, rom 

Zaladobad iTvleba ara marto sxeulis dazianebebis miyeneba an mokvla, ara-

med sxva moqmedebebic, romlebic sagrZnob zians ayeneben calkeuli pirebis jan-

mrTelobas, ojaxebs, Temebs, jandacvis sistemebs mTel msoflioSi. magaliTad, 

qalebis, bavSvebisa da xandazmuli adamianebis mimarT ganxorcielebul Zaladobas  

SeiZleba mohyves maTi fizikuri, fsiqologiuri an socialuri problemebi. auci-

lebeli araa, rom maT mimarT ganxorcielebulma Zaladobam gamoiwvios sxeulis 

dazianeba, invalidoba an sikvdili. Zaladobis Sedegebi SeiZleba iyos ara marto 

aSkara, aramed farulic, romlebic mravali wlis ganmavlobaSi grZeldeba. 

Zaladobis aqtebis winaswarganzraxuloba

Zaladobis cnebis erT-erTi yvelaze rTuli aspeqtia misi winaswarganzraxuloba. 

aq ori mniSvnelovani momenti unda aRiniSnos. jer erTi, Zalis gamoyenebis gan-
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zraxva ar niSnavs imas, rom zianis miyenebis ganzraxva aucileblad arsebobs. 

sinamdvileSi, Cafiqrebul moqmedebasa da mis Cafiqrebul Sedegebs Soris didi 

gansxvavebaa. adamianma SeiZleba winaswari ganzraxviT ganaxorcielos raime aqti, 

romelic obieqturi standartebiT ganxiluli iqneba rogorc saxifaTo da janm-

rTelobisTvis saziano, Tumca es adamiani mas aseTad ar Tvlida. 

magaliTad, romelime axalgazrdam SeiZleba monawileoba miiRos CxubSi. am Cxubis 

dros TavSi muStebis Cartyma an raime sagnis gamoyeneba udavod zrdis sxeulis 

seriozuli dazianebis an sikvdilis risks, Tumca, SesaZloa,  arc erTi am Sedeg-

Tagani winaswar ganzraxuli ar yofiliyo. 

mamam an dedam SeiZleba Zlierad SeanjRrion atirebuli bavSvi misi damSvidebis 

mizniT, Tumca amgvarma moqmedebam SeiZleba tvinis Seryeva gamoiwvios. aq gamoyen-

ebuli iyo Zala, Tumca sxeulis dazianebis ganzraxva ar yofila. 

meore sakiTxi, romelic winaswar ganzraxulobasTan aris dakavSirebuli, imaSi 

mdgomareobs, rom erTmaneTisgan ganvasxvavoT sxeulis dazianebis  ganzraxva da 

Zaladobis ganzraxva.

Zaladoba SeiZleba iyos kulturuli TaviseburebiT ganpirobebuli. zogierTi 

adamiani ganzrax ayenebs zians sxvebs, magram TavianTi kulturuli normebisa da 

Sexedulebebis Tanaxmad, es Zaladobad ar aRiqmeba. 

      

jandacvis msoflio organizacia Zaladobis ganmartebisas mas adamianis fizikur 

da fsiqikur janmrTelobasTan akavSirebs. zogierTi qceva, magaliTad, qmris mier 

colis cema, SeiZleba zogma savsebiT misaReb qcevad CaTvalos, magram jandacvis 

msoflio organizaciis ganmartebis mixedviT, amgvari mopyroba Zaladobis aqtad 

iTvleba da mas adamianis janmrTelobisaTvis seriozuli negatiuri Sedegebi 

moaqvs. 

     

Zaladobis mocemul ganmartebaSi CarTulia sxva aspeqtebic, miuxedavad imisa, 

rom isini pirdapir araa gamoxatuli. magaliTad, mniSvneloba ar aqvs, Zaladobis 

aqtebi sajaroa Tu sazogadoebisagan damaluli, vinmes moqmedebaze sapasuxod 

xorcieldeba Tu sakuTari iniciativiT, danaSauls warmoadgens Tu ara kanonis 

mixedviT. TiToeuli es aspeqti mniSvnelovania Zaladobis mizezebis gasagebad da 

prevenciuli programebis SesamuSaveblad. 

Zaladobis kategoriebi da saxeebi
     

dReisaTvis Zaladobis saxeTa ramdenime tipologia arsebobs, magram arcerTi maT-

gani ar aris yovlismomcveli. 

      

jandacvis msoflio organizaciis klasifikaciiT, Zaladoba 3 farTo kategoriad 

iyofa imis Sesabamisad, Tu vin axorcielebs Zaladobis aqts:

          1.  sakuTari sicocxlis an janmrTelobis xelyofa;

          2.  pirovnebaTSorisi Zaladoba;

          3.  koleqtiuri Zaladoba;
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es niSnavs, rom ganasxvaveben Zaladobas, romelsac adamiani sakuTari Tavis mimarT 

axorcielebs; Zaladobas, romelsac meore adamiani an adamianTa jgufi axorcie-

lebs da Zaladobas, romelsac ufro msxvili jgufi, magaliTad, saxelmwifo, or-

ganizebuli politikuri jgufebi, SeiaraRebuli da teroristuli organizaciebi 

axorcieleben. 

      

am sami farTo kategoriidan TiToeuli iyofa Semdgom axal qvejgufebad, rom-

lebic Zaladobis ufro konkretul saxeebs gviCvenebs.

 

sakuTari sicocxlis an janmrTelobis xelyofa

     

sakuTari  sicocxlis  an janmrTelobis xelyofa iyofa suicidur qcevad da sa-

kuTari Tavis mimarT sastik mopyrobad. pirveli moicavs azrebs TviTmkvlelobaze, 

TviTmkvlelobis mcdelobebs da sakuTriv  TviTmkvlelobebs. sakuTari Tavis 

mimarT sastiki mopyroba gulisxmobs TviTdazianebebs. 

pirovnebaTSorisi Zaladoba

pirovnebaTSorisi Zaladoba Semdeg 2 qvejgufad iyofa:

      1.  Zaladoba ojaxSi an Zaladoba intimur partniorze. esaa Zaladoba, romel-

ic xorcieldeba ojaxis wevrebs Soris da partniorebs Soris, da romelic, ro-

gorc wesi (Tumca ara yovelTvis), ojaxSi xdeba.

     2.  Zaladoba TemSi. es  aris Zaladoba,  romelic xorcieldeba imis mimarT, 

visTanac moZalade naTesaur kavSirSi ar imyofeba. moZalade da msxverpli Sei-

Zleba icnobdnen an ar icnobdnen erTmaneTs. rogorc wesi, amgvari Zaladoba 

saxls gareT xorcieldeba. 

        

Zaladobis pirvel jgufs miekuTvneba bavSvTa mimarT sastiki mopyroba, intimuri 

partnioris mimarT Zaladoba, xandazmulebis mimarT sastiki mopyroba. 

     

meore jgufi ki moicavs Zaladobis aqtebs, ganxorcielebuls axalgazrdebis mier, 

SemTxveviTi Zaladobis aqtebs, gaupatiurebas da seqsualur devnas ucxo pirebis 

mxridan, Zaladobas skolaSi, dawesebulebebSi (samuSao adgilebze), cixeebsa da 

moxucebulTa TavSesafrebSi. 

koleqtiuri Zaladoba

        

koleqtiuri Zaladoba gulisxmobs socialur, politikur da ekonomikur Zalado-

bas. wina orisagan gansxvavebiT, amgvari Zaladobis safuZvelia pirTa didi jgufis 

an saxelmwifos rame motivi. socialur ZaladobaSi Sedis, magaliTad, organizebu-

li jgufebis mier siZulvilis gamo Cadenili danaSaulebi, teroristuli aqtebi 

da bandituri dajgufebebis mier Cadenili danaSaulebi. politikuri Zalado-

ba moicavs omebs da SeiaraRebul konfliqtebs, saxelmwifo Zaladobas da sxva 

aqtebs, romlebSic adamianTa didi jgufebi monawileoben. ekonomikur Zaladobas 

miekuTvneba ekonomikuri sargeblis, gamorCenis mizniT adamianTa didi jgufebis 

Tavdasxmebi. amgvari Tavdasxmebis mizani SeiZleba iyos sameurneo saqmianobis 

darRveva, sasicocxlod mniSvnelovani samsaxurebisaTvis  dabrkolebebis Seqmna. 
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cxadia, rom didi jgufebis mier Cadenil danaSaulebs SeiZleba uamravi motivi 

gaaCndes. 

Zaladobis buneba

      

qvemoT mocemuli sqema gviCvenebs, rom Zaladoba SeiZleba iyos:

   _ fizikuri;

   _ seqsualuri;

   _ fsiqologiuri;

   _ zianis/zaralis miyeneba an ugulebelyofa.

 

      

mocemuli sqema  gviCvenebs Tu ra tipis Zaladoba ra asakobriv  jgufSi SeiZleba 

Segvxvdes. 

       

Zaladobis oTxive forma gvxvdeba zemoT aRweril samive kategoriasa da qvekatego-

riebSi (oriode SeuTavsebeli gamonaklisis garda).  magaliTad, bavSvze Zaladoba, 

romelic ojaxSi xorcieldeba, SeiZleba iyos fizikuri, seqsualuri an fsiqolo-

giuri, SeiZleba bavSvze ar zrunavdnen da ugulebelyofdnen mas. Zaladoba sazog-

adoebaSi SeiZleba moicavdes Cxubs axalgazrdebs Soris, seqsualur Zaladobas 

samuSao adgilze da xandazmulTa ugulebelyofas moxucebulTa TavSesafrebSi. 

politikuri Zaladoba SeiZleba gamoixatebodes rogorc gaupatiurebis SemTx-

vevebSi konfliqtebis dros, ise saomar moqmedebebSi (fizikuri an fsiqologiuri 

Zaladoba).

amgvari tipologia gvexmareba Zaladobis rTuli modelis aRqmaSi. Tumca, unda 

aRiniSnos, rom sazRvrebi sxvadasxva saxis Zaladobas Soris jer isev arasak-

marisad mkafioa rogorc Teoriulad, ise praqtikaSi. 

                

pirovneba

pirovnebaTSorisi

  ojaxi/
partniori

Temi socialuri politikuri ekonomi
kuri

koleqtiuri

nacnobi ucxobavSvi mSobeli asako-
vani

sakuTar Tavze
  mimarTuli

TviTmkvleloba/
mcdeloba

TviTdazi-
aneba

Zaladobis 
 formebi

fizikuri

seqsualuri

fsiqologiuri

  deprivacia/
ugulebelyofa
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              bavSvze Zaladobis ganmarteba da formebi
    

bavSvze Zaladoba aris nebismieri qmedeba,  romelic akninebs an dazianebiT emuqre-

ba bavSvis fsiqikur da fizikur keTildReobas, safrTxes uqmnis mis janmrTelobas 

da ganviTarebas. 

bavSvze Zaladobis problema

     

bavSvTa uflebebis dacvis sferoSi erT-erTi globaluri problemaa bavSvze 

Zaladoba. es movlena damaxasiaTebelia ara mxolod ganviTarebadi qveynebisTvis, 

sadac SimSili, omebi, normaluri sacxovreblis Tu jandacvis ararseboba Tval-

Sisacemia, aramed igi ganviTarebuli saxelmwifoebis seriozuli problemacaa. 

bavSvze Zaladobad SeiZleba CaiTvalos  nebismieri qceva, romelic bavSvs travmas 

ayenebs. Zaladoba SeiZleba gamoixatos cemiT, yuris aweviT, muqariT, damcirebiT, 

daSinebiT, piradi nivTebis xelyofiT, sajaro SeuracxyofiT, seqsualuri qmedebe-

biT da sxva. yoveldRiuri sawyeni replikebi da mudmivi SeniSvnebi,  anu sityvieri 

Seuracxyofa, uciloblad aisaxeba bavSvis emociur an fizikur mdgomareobaze. 

cudi guneba-ganwyobileba an dagrovili gaRizianeba araviTar SemTxvevaSi ar am-

arTlebs amgvar qcevas. 

    

Zalze  rTulia imis gageba, Tu ratom mimarTavs patara bavSvze Zaladobas  xSir-

ad misTvis uaxloesi mozrdili adamiani. dReisaTvis savsebiT cxadia is, rom  

mozrdilis amgvari qcevis mxolod erTi mizezi ar arsebobs; da aseve cxadia, 

rom bavSvze Zaladoba ojaxis social-ekonomiur mdgomareobaze, erovnebaze an 

religiur Sexedulebebze damokidebuli araa. 

    

bavSvi unda davicvaT,  Tu mis fizikur an fsiqikur ganviTarebas safrTxe emuqreba 

an Tu mozrdili adamianebis moqmedebebi an umoqmedoba misTvis sazianoa. bavSvi 

daculi unda iyos Zaladobrivi qcevisagan, radgan Zaladoba misi adamianuri 

uflebebis darRvevaa. Zaladoba SeCerebuli unda iyos maSinac ki, roca Zalado-

biT gamowveuli aSkara fizikuri da fsiqikuri cvlilebebi  mocemul momentSi 

ar SeiniSneba. 

    

bavSvze moZalade SeiZleba iyos naTesavi  (mama, deda, deida, babua, Zma, deida, biZa...) 

Tu gareSe piri (ZiZa, mwvrTneli, maswavlebeli, mezobeli...), kaci Tu qali, ganaTle-

buli Tu gaunaTlebeli, moxuci Tu axalgazrda, mdidari Tu Raribi. bavSvze 

Zaladobrivi qceva SeiZleba iyos erTjeradi aqti, rogoricaa magaliTad, bavSvis 

Zlieri cema (galaxva) tirilis Sewyvetis an damorCilebis mizniT; da aseve bavS-

vTan urTierTobis, qcevis mudmivi forma, rogoricaa, magaliTad, seqsualuri gamoy-

eneba, uyuradReboba, emociuri zewola.  

    

bavSvze Zaladoba, ra formisac ar unda iyos is,  bavSvis ganviTarebis  yovel 

aspeqtze axdens gavlenas. Zaladoba arRvevs fizikur da fsiqologiur janm-

rTelobas, bavSvis inteleqtualur ganviTarebas,  socialur unar-Cvevebs. TviTon 

bavSvebi iSviaTad yvebian gadatanili wyenis Sesaxeb. xSirad maT arc ki ician 

da arc esmiT, rom mozrdilebi ar unda iqceodnen ase. bavSvebi Tavs damnaSaved 
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Tvlian, isini daSinebuli arian, maT rcxveniaT, ar ician, vis da rogori sityvebiT 

SeuZliaT uambon momxdarze, eSiniaT, rom aravin daujerebT. bavSvis yoveldRiur 

qcevaze yuradRebiT dakvirveba saSualebas mogvcems, gavarkvioT,  zrunaven Tu ara 

masze ise, rom  is usafrTxod gaizardos da ganviTardes. 

    

bavSvze Zaladobis problema Zaladobis msxverplTa daxmarebisa da bavSvze 

Zaladobis prevenciisTvis saWiro RonisZiebebis gatarebas moiTxovs, raTa uzrun-

velyofil iqnes bavSvebis usafrTxo da jansaRi zrda-ganviTareba.

bavSvze Zaladobis formebi

      

asxvaveben bavSvze Zaladobis Semdeg formebs: 

      1.  fizikuri Zaladoba; 

      2.  emociuri (fsiqologiuri) Zaladoba;

      3.  seqsualuri Zaladoba;

      4.  ugulebelyofa. 

bavSvze Zaladobas SeiZleba romelime es saxe hqondes an iyos ramdenime am formis 

kombinacia.  Zaladobagancdili bavSvebis gamocdilebaSi Zaladobis saxeebi ur-

TierTdakavSirebulia, fizikur tkivils Tan axlavs emociuri gancda, seqsualur 

travmas _ fizikuri travma.

fizikuri Zaladoba aris nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic  tkivils ayen-

ebs bavSvs da /an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas.

      

es aris mozrdili adamianebis araSemTxveviTi, gacnobierebuli qmedebebi bavSvis 

mimarT, romelic iwvevs tkivils da SeiZleba safrTxe Seuqmnas janmrTelobasa da 

ganviTarebas.

      

fizikuri Zaladoba SeiZleba iyos erTjeradi epizodi an ganmeorebadi qmedebebi 

_ cema, xeliskvra, panRuris amortyma, dawva, kbena, mogudva, nebismieri tkivilis 

miyeneba (Cqmeta, nemsiT Cxvleta da a.S.). nebismieri silis gawvna, wamoTaqeba, an 

sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac aRmzrdelobiTi mizniT, warmoadgens fizikur 

Zaladobas, miT umetes, Tu miRebuli travma mZime kvals tovebs an mkurnalobas 

saWiroebs. garda amisa, fizikur Zaladobad iTvleba Tavdasxma civi an cecxlsas-

roli iaraRiT da janmrTelobiTvis, sicocxlisTvis saxifaTo nebismieri sxva sa-

gnis (mZime, gaxurebuli, mCxvletavi, mWreli da sxva) gamoyenebiT. fizikur Zalado-

bad miiCneva aseve dasjis `gansakuTrebuli~ meTodebi _ wameba, bavSvis Caketva 

bnel adgilas (sardafSi, sakuWnaoSi, yuTSi), iseTi samuSaos Sesruleba, romelsac 

bavSvi ver gaumklavdeba. 

     

fizikuri  travma SeiZleba sxvadasxvagvari iyos  _ msubuqi  nakawridan da Calur-

jebidan motexil Zvlebamde, tvinis Seryevamde, Sinagani organoebis (Tirkmlebis, 

RviZlis, filtvebis, naRvlis buStis da sxva) dazianebamde. 

emociuri (fsiqologiuri) Zaladoba _ sityvieri an/da qceviTi zemoqmedebiT bavS-

vSi SiSis, damcirebis, martoobisa da fsiqikuri janmrTelobisaTvis saziano sxva 
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mdgomareobis provocireba.

       

es aris bavSvis damcireba, dasja, daSineba da normaluri socialuri urTierTobis 

SezRudva bavSvis kompetenciisa da TviTSefasebis ganzrax darRvevis, daqveiTebis  

mizniT. 

emociuri Zaladoba aerTianebs  rogorc bavSvis winaaRmdeg mimarTul moqmedebebs 

(sityvier agresias), ise umoqmedobas bavSvTan mimarTebaSi (bavSvis emociuri uar-

yofa, gandevna, TanagrZnobisa da mxardaWeris deficiti). dadanaSauleba, damcireba, 

gandevna, ignorireba, mudmivi negatiuri Sedareba ZmebTan an debTan, daSineba, aso-

cialur qmedebebSi CarTva, sastiki dasja (magaliTad, bnel SenobaSi Caketva) _ 

es mozrdilTa qcevebia, romlebmac SeiZleba bavSvSi seriozuli qceviTi da emo-

ciuri darRvevebi gamoiwvios. emociuri Zaladoba SeiZleba vlindebodes calke 

da aseve SeiZleba warmoadgendes fizikuri an seqsualuri Zaladobis Semadgenel 

nawils. 

       

warmovidginoT, ra xdeba, roca raRaciT gaRizianebuli an daRlili mozrdili 

uyviris bavSvs: `debili xar, rom ar gesmis Cemi naTqvami?~ an `usaqmuri da nagavi 

xar~, an mudmivad umeorebs: `Sengan marto problemebi maqvs, yelSi amoxvedi, jobda 

ar dabadebuliyavi!~ da sxva. sityvebi sxvadasxvagvari SeiZleba iyos,  sibrazis an 

daRlilobis dros naTqvami, SemTxveviT an xSirad warmoTqmuli.  Tu am sityvebs  

is adamiani ambobs, romelsac is endoba _ mama, deda an sayvareli aRmzrdeli, be-

bia, deida _ isini bavSvisTvis fizikur dartymaze ufro mtkivneulia.  Zvlebi ar 

imtvreva, magram emociuri iarebi didxans rCeba. ganmeorebadi travmebi _ sibrazis 

araprognozirebadi afeTqebebi, guneba-ganwyobilebis mudmivi cvalebadoba, emoci-

uri sicive da bavSvis emociuri moTxovnilebis ignorireba, daSineba _ amaxinjebs 

bavSvis  warmodgenas sakuTar Tavze da mTeli cxovrebis manZilze emociur trav-

mas tovebs mis sulSi. 

      

bavSvisTvis emociurad matravmirebeli qcevebia:

uaryofa (gandevna) – mozrdili ar cnobs bavSvis faseulobebs da misi saWiroebis 

(moTxovnilebis) kanonzomierebas. aCvenebs, rom bavSvi araa sayvareli da sasur-

veli; 

izolireba _ mozrdili uzRudavs bavSvs sxvadasxva socialur urTierTobas, ai-

Zulebs, sjerodes, rom is martoa da martosulia am samyaroSi.

terorizeba  _  sityvieri agresiiT, gauTavebeli sayvedurebiT, SiSis garemos Se-

qmniT. mozrdili amcirebs, dascinis, aSinebs bavSvs, aiZulebs Tavi damnaSaved igr-

Znos, aiZulebs, sjerodes, rom samyaro mis irgvliv saSiSia.

socialuri garyvna _ mozrdili bavSvs antisocialurs xdis _ iTrevs ukanono 

qmedebebSi: qurdoba, maTxovroba, destruqciuli danaSaulebrivi qmedeba. 

 

Zalze Znelia ganvasxvavoT, sad mTavrdeba bavSvis araswori fsiqologiuri aRz-

rda  (xSiri kritika, bavSvis Tavisufali drosTan dakavSirebiT gadaWarbebuli 
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SiSi da a.S.) da sad iwyeba emociuri Zaladoba. bavSvze emociurad Zaladoben, Tu 

misi emociuri moTxovnileba mudmivad daukmayofilebelia, igi mudmivad uaryofiT 

garemoSi cxovrobs. amgvar bavSvebs adanaSauleben mSoblebis warumateblobebSi, 

avadmyofobebSi, TviTmkvlelobebSi, ganqorwinebebSi, radgan isini `cud dedas/ma-

mas~ gvanan. da a.S. aseTi aRzrdis stili SeiZleba ganzogadedes: `Sen imdenad 

arafrad vargixar, rom jobda, saerTod ar dabadebuliyavi~.

seqsualuri Zaladoba _ bavSvis gamoyeneba seqsualuri moTxovnilebeis dasak-

mayofileblad da/an gamorCenis mizniT, rac moicavs: seqsualuri metyvelebiT Tu 

SeniSvnebiT devnas, seqsualur garyvnas, erotiul alerss, TvalTvals, bavSvisTvis 

pornografiuli suraTebis gadaRebas, seqsualuri Sinaarsis filmebis yurebis 

an pornografiuli Jurnalebis daTvalierebis nebarTvas an xelSewyobas, gaupa-

tiurebas an gaupatiurebis mcdelobas, sasqeso organoebis demonstrirebas, Ria 

saubrebs seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis gaRviZebis mizniT, 

sisxlis aRrevas (incesti), sxeuliT vaWrobis iZulebas da sxva. 

      

bavSvze seqsualuri Zaladoba TaviseburebebiT xasiaTdeba. moZalade, romelic 

SeiZleba iyos naTesavi, ojaxis megobari an gareSe adamiani, rogorc wesi, bavSvs 

seqsualur qmedebebSi Tanamonawileobisaken ubiZgebs saCuqrebis daxmarebiT, gan-

sakuTrebiT alersiani da yuradRebiania qceviT. Semdeg is moiTxovs, rom bavSvma 

momxdari saidumlod Seinaxos da am mizniT aSinebs mas. mkacri sasjelis SiSiT 

bavSvebi iZulebulni arian dadumdnen. aris sxva mizezebic, rac maT simarTlis da-

malvas aiZulebs; magaliTad, sircxvili, aseve SiSi, rom ar daujereben da TviTon 

mas dasjian. bavSvebs agreTve SeiZleba moswondeT, rom ufrosebis yuradReba da 

interesi maTzea gamaxvilebuli. 

    

informacia bavSvis seqsualuri garyvnis an gaupatiurebis Sesaxeb adamians afrTx-

obs. mozrdilis pirveli reaqciaa _ uaryofa: `es SeuZlebelia~. uaryofa aris 

rogorc adamianis reaqcia, ise sazogadoebis _ `am ojaxSi es ar moxdeboda,  Cvens 

sazogadoebaSi es ar moxdeboda~. 

     

samwuxarod,  faqtebi gviCvenebs:  seqsualuri Zaladobis SemTxvevebi gvxvdeba yve-

la socialuri fenis ojaxSi; moZaladeTa umravlesoba bavSvisTvis kargad nac-

nobi adamianebia (axloblebi, naTesavebi); bavSvebi Zalze iSviaTad amboben tyuils 

maTze ganxorcielebul seqsualur ZaladobasTan dakavSirebiT.

ugulebelyofa  _  bavSvis sicocxlis, janmrTelobisa da ganviTarebisaTvis au-

cilebeli saWiroebebis (sakvebi, sacxovrebeli, tansacmeli, movla, meTvalyureoba, 

yuradReba, ganaTleba, samedicino daxmareba da sxva) regularuli daukmayofile-

bloba mSoblis Tu meurvis mxridan, obieqturi mizezebis gamo (siRaribe, fsiqi-

kuri daavadebebi, gamoucdeloba) an amgvari mizezebis gareSe. 

      

bavSvi ugulebelyofilia,  Tu  mas mSoblisa Tu meurvis mxridan mudmivad aklia 

sakvebi, tansacmeli, movla, yuradReba, samedicino meTvalyureoba, rac safrTxes 

uqmnis bavSvis janmrTelobas da sicocxles.
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ugulebelyofa SeiZleba iyos fizikuri, socialuri da emociuri.

fizikuri ugulebelyofa  _  bavSvis biologiuri saWiroebis daukmayofilebloba 

_ mozrdilebi ar zrunaven bavSvis kvebaze (bavSvi mudmivad mSieria), tanisamosze 

(bavSvs ara aqvs Tbili fexsacmeli da tansacmeli zamTarSi), fizikur usafrTxoe-

baze, janmrTelobaze (bavSvi ar Rebulobs saTanado samedicino daxmarebas, mas 

saxlidan agdeben, sabavSvo baRSi toveben da a.S.);

emociuri ugulebelyofa  _  bavSvis fsiqologiuri saWiroebis daukmayofile-

bloba, alkoholis an Tambaqos moxmarebisaken wabiZgeba an nebis darTva.

socialuri ugulebelyofa  _  bavSvis socializaciaze, ganaTlebaze ar zrunaven, 

bavSvi ar dahyavT skolaSi, ar akmayofileben mis specialur saWiroebebs, ar afase-

ben  mis niWsa da unars.
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                                           Tavi 2 

       bavSvze Zaladobis statistikuri monacemebi

                                                        avtorebi: q.daviTiSvili, i.SarabiZe 

    gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) kvleva 

        bavSvze Zaladobis gavrcelebis Sesaxeb

gaerTianebuli erebis organizaciam (gaero) 2001 wels gaerTianebuli erebis or-

ganizaciis generaluri asambleis TxovniT Caatara kvleva `Zaladoba bavSvTa 

mimarT~. kvlevis mizani iyo mTel msoflioSi bavSvze Zaladobis problemebis 

Seswavla da am problemis mogvarebis gzebis Zieba. 

kvleva efuZneboda koncefcias, romlis mixedviTac, bavSvs aqvs ufleba iyos dac-

uli Zaladobisagan. es ufleba Camoyalibebulia `gaeros bavSvis uflebaTa kon-

venciis~ me-19 muxlSi, romelic warmoadgens saerTaSoriso xelSekrulebas da mas 

msoflios qveynebis umravleosoba awers xels. 

ZiriTadi informacia Segrovda kiTxvarebis saSualebiT. kiTxvari Seavso 133-ma 

qveyanam. kiTxvari respodentisagan moiTxovda mis qveyanaSi bavSvebze Zaladobis 

faqtebis detalur aRweras, agreTve, saxelmwifos mxridan bavSvze Zaladobaze 

reagirebisa da misi aRkveTis mizniT miRebuli zomebis Sesaxeb informacias.

kvlevis Sedegad aRmoCnda, rom bavSvze Zaladoba SeimCneva msoflios yvela qveya-

naSi da yvela sazogadoebaSi ganurCevlad socialuri fenisa, kulturisa, eTnikuri 

kuTvnilebisa an warmomavlobisa. kvlevam daadastura, rom Zaladoba SeiZleba 

ganxorcieldes nebismier adgilze. ufro metic, miuxedavad imisa, rom adamianeb-

is umetesobisaTvis cnobilia bavSvis uflebebis Sesaxeb, maT ician, rom bavSvi 

saWiroebs dacvas, raTa jansaR pirovnebad Camoyalibdes, bevr qveyanaSi bavSvze 

Zaladoba daSvebulia, radgan amis nebas iZleva iq arsebuli adaT-wesebi. 

kvlevis Sedegad dadginda: 

  

msoflio jandacvis organizaciis (WHO) monacemebiT, 2002 wels mTel msoflioSi 

mokles 53 000 bavSvi;

Zalian bevr qveyanaSi Catarebulma kvlevam aCvena, rom saskolo asakis bavSvebis 

20-65 %-is ganicdis, rogorc sityvier, aseve fizikur Zaladobas;

2002 wlis ganmavlobaSi 18 wlamde asakis 150 milion gogonas da 73 milion biWs 

aiZulebdnen, daemyarebinaT sqesobrivi kavSiri an sxvagvarad Zaladobdnen masze 

seqsualurad;

mTel msoflioSi 100-dan 140 milionamde gogonasa da qals sxvadasxva formiT 

Cautarda sasqeso organoebis mutilacia (operacia sasqeso organoebis dasaxiCre-

bis mizniT). yovelwliurad sub-saharis afrikis regionSi, egviptesa da sudanSi 3 
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milioni gogona da qali ganicdis amgvar Zaladobas.

Sromis saerTaSoriso organizaciis SefasebiT (ILO), 2004  wels 218 milioni bavSvi 

iyo Cabmuli SromaSi, aqedan 126 milioni asrulebda saxifaTo samuSaos, xolo 

5-7  milioni bavSvi iZulebiT samuSaos asrulebda (iZulebiTi da savaldebulo 

Sroma); 

1.8 milioni bavSvi Cabmuli iyo prostituciasa da pornografiaSi, xolo 1.2 mil-

ioni bavSvi iyo trefikingis msxverpli;

2002 wels bavSvebis mkvlelobis maCveneblebi orjer maRali iyo Rarib qveynebSi, 

vidre mdidar qveynebSi (100 000 mosaxleze _ 2,58  Rarib qveynebSi, 1,21 _ mdidar 

qveynebSi). 

im qveynebSi, sadac arsebobs sakmarisi raodenobis sarwmuno monacemebi (magaliTad, 

axal zelandiaSi, SveicariaSi), ojaxis wevrebis an ojaxis axloblebis mxridan 

sastiki Zaladobis riski 10 wlamde asakis bavSvebSi mniSvnelovnad didia, vidre 

10-dan 19 wlamde asakis bavSvebSi. asaki da sqesi mniSvnelovani riskfaqtorebia. 

erT wlamde asakis bavSvebis mkvlelobaTa umetesi nawili Cadenilia erTi an 

orive mSoblis, ufro xSirad dedis mier. 10 wlamde asakis bavSvTa mkvlelobis 

50-dan 75%-mde Cadenilia ojaxis wevrebis mier. es Tanafardoba mcirdeba 20%-mde 

10 - 14  wlis bavSvebis da 5%-mde 15-19 wlis bavSvebis sikvdilianobis SemTxvevaSi. 

10 wlamde asakis bavSvebis mkvlelobaTa mniSvnelovani wili modis dedinacvalze 

an maminacvalze, mSoblis sayvarelze an msxverplis sxva nacnobze.

msoflio masStabiT Catarebuli gamokiTxvis Tanaxmad, ojaxSi bavSvis mimarT 

fizikuri Zaladoba farTod aris gavrcelebuli yvela regionSi. 

 
yovelwliurad ojaxuri Zaladobis msxverpl bavSvTa miaxloebiTi raodenoba: 

  
  regioni                                                               raodenoba

  samxreTi azia                                                   40,7  - 88   milioni

  dasavleTi azia                                            7,2  - 15.9 milioni

  saharis samxreTiT mdebare qveynebi                       34,9  - 38,2 milioni

  samxreT-aRmosavleTi azia                                   monacemebi ar arsebobs

  okeania                                                          548 000  - 657  000

  CrdiloeTi afrika                                          monacemebi ar arsebobs

  laTinuri amerikisa da karibis zRvis auzis qveynebi   11,3  - 25,5 milioni

  aRmosavleTi azia                                             9.8  - 61.4  milioni

  damoukidebel saxelmwifoTa Tanamegobroba (dsT)     900 000-dan 3,6 milionamde

  ganviTarebuli qveynebi                                      4,6  - 11,3 milioni

  
saerTo raodenoba                                             133  - 275 milioni
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Sefaseba efuZneba 2000 wlis gaeros monacemebs 18 wlamde asakis mTeli msoflios 

mosaxleobis Sesaxeb; ojaxuri Zaladobis kvlevebi 1987-2005 ww. gaeros gener-

aluri mdivnis samsaxuris mier Catarebuli kvleva bavSvze Zaladobis Sesaxeb 

(2005).   

  

  

diagramaze 1.1 uaxlesi (2005) mravalindikatoruli klasteruli kvlevis (MICS) 
4  (www.childinfo.org) Sejamebuli monacemebi sasjelis gamoyenebis Sesaxeb. aRniS-

nuli kvleva 29 qveyanaSi Catarda (saqarTveloSi kvleva ar Catarebula) da masSi 

2-dan 14  wlamde bavSvebis dedebi monawileobdnen. monacemebi ukavSirdeba ro-

gorc fizikur, ise fsiqologiur dasjas. mkacr fizikur sasjelSi igulisxmeba: 

saxis, Tavis an yuris areSi dartyma an bavSvis cema mZimed an ganuwyvetliv.

Catarebuli kvlevebis Tanaxmad, mosaxleobaSi Zalze gansxvavebuli Sexedulebebi 

arsebobs fizikuri dasjis gamoyenebisa da misi efeqtianobis Sesaxeb.

kanadaSi Catarebulma kvlevam gamoavlina, rom mosaxleobis 59%-is azriT, silis 

gawvna sazianoa da 86% mas araefeqturad miiCnevs;

aSS-Si Catarebuli kvlevis Tanaxmad, mosaxleobis 84% Tvlis, rom bavSvis dasas-

jelad zogjer saWiroa kargi silis gawvna;

koreis respublikaSi Catarebulma kvlevam cxadyo, rom mSoblebis 90%-is azriT 

fizikuri dasja saWiroa;

 

maRali da saSualo donis Semosavlebis mqone 21 qveyanaSi, Catarebuli epidemi-

ologiuri gamokvlevis SedegebiT aRmoCnda, rom sul mcire 7% mdedrobiTi (es 

diagrama 1.1 - im bavSvTa (2-14) procentuli monacemebi 29 qveynidan  (centraluri  
da aRmosavleTi evropa, azia, laTinuri amerika da afrika), romlebmac ganicades 
sasjeli, sasjelis meTodebis mixedviT
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odenoba meryeobs 36%-mde) da 3% mamrobiTi sqesis (meryeobs 29%-mde) adamianebisa 

bavSvobaSi iyo seqsualuri Zaladobis msxverpli; gogonebze Zaladobis SemTx-

vevaTa 14-56% da biWebze Zaladobis SemTxvevaTa 25% Cadenilia naTesavebis, dedi-

nacvlis an maminacvlis mier.

janmrTelobis msoflio organizaciis mier 10 qveyanaSi Catarebuli gamokvlevis 

dros (bangladeSi, brazilia, eTiopia, iaponia, peru, namibia, samoa, yofili serbeTi, 

Cernogoria, tailandi, tanzaniis gaerTianebuli respublika) gamoikiTxa 24  000 

qali. maT dausves kiTxva _ 15 wlis asakamde hqondaT Tu ara gancdili seqsu-

aluri Zaladoba an aiZules Tu ara isini, gaekeTebinaT iseTi ram, rac maT ar un-

dodaT. am qveynebidan zogierTSi gansakuTrebiT maRalia ojaxis wevrebis mxridan 

bavSvobaSi seqsualuri Zaladobis msxverplTa ricxvi:

braziliaSi, qalaqSic da provinciaSic, qalebis, Sesabamisad, 12% da 9% bavSvobaSi 

seqsualuri Zaladobis msxverpli yofila. gamokiTxulTa 66%-ma da 54%-ma ga-

nacxada, rom Zaladoba Cadenili iyo ojaxis wevrebis mier;

rumineTSi 13-14  wlis asakis bavSvebSi qveynis masStabiT Catarebuli gamokvlevis 

Tanaxmad, bavSvebis 9%-ma ganacxada, rom isini ojaxSi seqsualuri Zaladobis msx-

verpli iyvnen, xolo 1%-ma ganacxada, rom isini ojaxis wevrma gaaupatiura.

                         
                               msoflio kvleva ojaxSi 

              bavSvze Zaladobis Sesaxeb

egvipteSi, indoeTSi, filipinebze mSoblebi aRireben, rom dasjis meTodad saj-

domsa da sxeulis sxva nawilebze sxvadsxva sagniT dartymas iyenebeben. dasjis 

amave meTodis iSviaT gamoyenebas aRiareben mSoblebi CileSi da aSS-Si. bavSvis 

dasjis ufro mZime meTodebis (moxrCoba, daniT an iaraRiT daSineba) gamoyenebis 

Sesaxeb monacemebi ufro naklebia. italiaSi imave meTodiT kvlevam gamoavlina, 

rom uxeSi fizikuri dasjis meTods iyenebs gamokiTxul mSobelTa 8%, CineTSi 22%, 

koreaSi 51,3%. ufro zomieri dasjis meTodebis gamoyeneba, rogoric aris xelis 

mirtyma sajdomze yvela qveyanaSi Zalian Cveulebrivi meTodia, garda egviptisa, 

sadac ufro xSirad iyeneben silis gartymas, SenjRrevas, Cqmetas. dasjis uxeSi 

da msubuqi meTodebi  mxolod ojaxSi ar gamoiyeneba. imave meTodebs mimarTaven 

skolebsa da sxva dawesebulebebSi.
 

bavSvze Zaladobis formebi (dedebis gamokiTxva; -b- aRniSnavs, rom kvlevis dros  

dasjis am formis Sesaxeb kiTxva ar dasmula):

2002 wels saerTaSoriso klinikur-edidemiologiurma qselma (INCLEN) warmoad-
gina msoflio kvleva ojaxSi bavSvze Zaldobis Sesaxeb (WorldSAFE). gamokiTxvebi 

Catarda egvipteSi, CileSi, indoeTsa da filipinebze. kvlevis Sedegad Seswavlil 

iqna mSoblebis mier bavSvebis dasjis sixSire. yvela qveyanaSi SekiTxvebi erTna-

irad iyo formulirebuli. am qveynebSi miRebuli kvlevis Sedegebi Seadares  aSS-

Si imave meTodiT Catarebul nacionaluri kvlevis Sedegebs. kvlevam aCvena, rom 

bavSvis uxeSi meTodebiT dasjis SemTxvevaTa areali mxolod erTi qveyniT da 

mxolod erTi regioniT ar Semoifargleba. 
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  dasjis tipebi                                 SemTxvevebis raodenoba (%)

  mZime fizikuri
  dasjis tipebi                      Cile    egvipte  indoeTi   filipinebi   aSS
 
  sagnebis dartyma
  (sajdomis garda)                 4          26     36            21          4

  wamortyma                               2     10            6          0
 
  damwvrobebis miyeneba          0       2     1            0      

  cema                                          25     -b            3          0

  daniT an iaraRiT daSineba          0       0     1            1          0

  moxrCoba                                      1     2            1          0

  zomieri fizikuri dasja     

  xeliT datryma dundulebze   51       29     58           75          47

  sagnebiT dartyma sajdomze   18       28     23           51          21

  silis gawna an wamortyma          13       41     58           21          4

  Tmis mowiwkna                        24        29     29           23         -b

  SenjRreva                        39       59     12           20          9

  muStis dartyma                 2       25     28           8         -b

  Tavze dartyma 
  TiTis saxsriT wamortyma          3       45     17            60          5
  

  yuris aweva                        27        31     16           31         -b

  muxlebze an mouxerxebel 

  pozaSi dgomis iZuleba             0       6     2           4          -b

  cxare wiwakis pirSi Cadeba   0       2     3           1         -b

 

fizikuri da seqsualuri Zaladobisgan gansxvavebiT, bavSvze fsiqologiur Zalado-

bas mTel msoflioSi naklebi yuradReba EeTmoba. arsebobs mtkicebulebebi, rom 

bevr qveyanaSi bavSvis saqcielze dakvireba mSoblebis Cveulebrivi reaqciaa. rac 

Seexeba galanZRvas da damcinavi saxeliT mimarTvas, am mxriv sxvadasxva qveyanaSi 

gansxvavebuli monacemebia. WorldSAFE-is kvleviT sityvieri Seuracxyofis yvelaze 

dabali done 15%-ia. muqara, mitovebiT da CaketviT bavSvis daSinebis SemTxvevaTa 

raodenoba qveynebis mixedviT mniSvnelovnad gansxvavdeba.

cxrilSi asaxulia WorldSAFE-is kvleva (dedebis gamokiTxva) bavSvze fsiqologi-

uri Zaladobis im formebze, romelic sxvadasxva qveyanaSia gavrcelebuli:

 

  dasjis tipebi                                 
SemTxvevebis raodenoba (%)

                                        Cile      egvipte  indoeTi   filipinebi  aSS
   
  dayvireba                             84        72     70            82          85

  galanZRva                      3       51     -b            0          24
    
  damcinavi saxeliT mimarTva      15       44      29            24    17

 

0

0

0
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  bavSvTan laparakze uaris Tqma          17       48   31      15         -b

   
  saxlidan gagdebiT daSineba         5      0          -b      26   6

  mitovebiT daSineba                       8      10   20      48  -b

  boroti sulebiT daSineba                12      6          20      26  -b

zogadad, monacemebi mSobelebis mier dasjis araZaladobrivi da araSeuracxmy-

ofeli meTodebis gamoyenebis Sesaxeb sxvadasxva da qveyanaSi Zalian mwiria. World 
SAFE-is mier mowodebuli monacemebi gviCvenebs, rom mSoblebis umetesoba araZal-

adobrivi dasjis meTods irCevs; kerZod: bavSvisTvis axsanas, Tu ratom aris misi 

saqcieli araswori, privilegiebis SezRudavas da sxva.DA 

dasjis formebis gverdiT gamokvleuli iqna bavSvTa araZaladobrivi dasjis 

formebi, kerZod; 

     
  dasjis tipebi                         

SemTxvevebis raodenoba (%)

                                   Cile    egvipte  indoeTi   filipinebi  aSS
  
  axsna ratom aris bavSvis  
  saqcieli araswori                91       80     94            90          94

     
  privilegiebis SezRudva         60       27      43            3          77

  moTxovna Sewyvitos 
  arawori qceva                       88       69     -b           91          -b             
  bavSvis gadarTva sxva 
  saqmianobaze                       71       43     27     66          75   
 
 erT adgilze dgomis 

  iZuleba
                              37        50      5           58          75

  



26

                       

                       
aSS-Si bavSvTa mimarT Zaladobis 

               statistikuri monacemebi

2005 wels bavSvTa Zaladobis Sesaxeb 3.3 milioni gancxadebidan 905 000 dadas-

turda (U.S. Department of Health and Human Services, 2006). yoveli 1000 bavSvidan 12.3 

% Zaladobis msxverplia; 0-3 wlamde asakis bavSvebi ufro xSirad ganicdian Zal-

dobas. 

P

Revent Child Abuse Merica-s (2008) SefasebiT, yovel wels bavSvze ganxorciele-

buli Zaladobis gamo 1500 bavSvi iRupeba (saSualod 4  bavSvi yoveldRe); aSS-Si 

gardacvlili bavSvebis 79% 4  welze naklebi askisaa; axalgazrdebis 80%-s, rom-

lebic Zaladobis msxverplni iyvnen, sul cota erTxel mainc aReniSnebodaT fsi-

qiatriuli darRvevebi _ depresia, kvebiTi darRvevebi, posttravmuli darRvevebi, 

SfoTviTi aSlilobebi; Zaladobagadatanili 13-20 wlis bavSvebis 25% orsuldeba, 

59% mozardobis periodSi da 28% zrdasrul asakSi cixeSi xvdeba, aqedan 30% meti 

mZime danaSaulis gamo;AaSS-Si cixeSi myofi mamakacebis 14.4% da qalebis 36.7% 

bavSvobaSi Zaladobis msxverplni iyvnen; bavSvebi, romlebic seqsualuri Zalado-

bis msxveplni iyvnen 2.5-jer ufro xSirad xdebian alkoholikebi da 3.8-jer ufro 

xSirad narkomanebi; im adamianebis 2/3, romlebic mavne nivTierebebze damokidebu-

lobis gamo mkurnaloben, aRiareben, rom bavSvobaSi Zaladobis msxveplni iyvnen; 

Zaladobagadatanili bavSvebis 1/3 momavalSi TviTonve yalibdeba sakuTari Svi-

lis mimarT moZaladed.

                     

                      inglisSi bavSvTa mimarT Zaladobis 

               statistikuri monacemebi

cxrilSi warmodgenilia gadatanili Zaladobis gamo bavSvTa dacvis sistemaSi 

CarTul bavSvTa 2004-2008 ww.-is monacemebi inglisSi:  

  Zaladobis kategoria D                         SemTxvevaTa raodenoba
                                              
                                                 2004     2005 2006     2007       2008
 
  ugulebelyofa                            11,000   11,400     11,800    12,500 13,400

  fizikuri Zaladoba                      4,100    3,900 3,600      3,500  3,400

  seqsualuri Zaladoba               2,500    2,400 2,300      2,000  2,000

  emociuri Zaladoba                      5,100    5,200 6,000      7,100  7,900
      
  Sereuli                                    3,600    3,000 2,700      2,700  2,500
 
  sul                                   26,300   25,900 26,400     27,900 29,200

cxrilidan Cans, rom 2007-2008 wlebSi emociurma Zaladobam da ugulebelyofam 

moimata.
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bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli 

                kvleva saqarTveloSi

2007  wels `iunisefis~ SekveTiTa da samTavrobo da arasamTavrobo seqtorebis 

TanamSromlobiT saqarTveloSi Catarda bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnu-

li kvleva. kvlevis ZiriTadi mizani iyo saqarTveloSi bavSvze Zaladobis xasi-

aTisa da masStabis dadgena.

kvleva asaxavs Zaladobis im SemTxvevebs, romelic qarTvel bavSvebs ukavSirdeba. 

kvleva iZleva miTiTebebs Zaladobis Sedegebisagan bavSvTa dacvis mecanizmisa da 

Zaladobis prevenciis Sesaxeb.

erovnuli kvleva saqarTveloSi or etapad warimarTa. pirveli etapi 2007  wlis 

seqtembrisa da dekembris Tveebs moicavda da bavSvze Zaladobis SemTxvevebs 

swavlobda ojaxebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi, meore etapze _ 

2008 wlis dekembridan martis dasawyisamde _ Seswavlil iqna skolebSi bavSvze 

Zaladobis sakiTxi.

kvlevis orive etapis dros miznad iyo dasaxuli, dadgeniliyo saqarTveloSi:

• bavSvebze (dabadebidan 18 wlamde) Zaladobis masStabi (bavSvTa Seuracxyofisa 

da ugulebelyofis CaTvliT);

• Zaladobis saxeebi;

• ZaladobasTan dakavSirebuli faqtorebi;

• bavSvze Zaladobis, uxeSad mopyrobisa da ugulebelyofis prevenciisaTvis saWi-

ro reagirebis saxe da masStabi.

kvlevis mizani iyo Zaladobis prevenciis erovnuli politikis SemuSavebisTvis 

saWiro monacemebis dadgena. meore etapi ki miznad isaxavda informaciis miwode-

bas ganaTlebisa da mecnierebis saministrosaTvis, romelmac,  `iunisefis~ mxardaW-

eriT, ukve daiwyo muSaoba `usafrTxo skolis~ iniciativaze.

miznobrivi jgufebi ganawilebuli iyo or mxared:

pirveli mxare

• 1650 bavSvi 11 wlamde asakisa: zogadi mosaxleobidan SerCeuli 1100 bavSvi da 

iZulebiT gadaadgilebul pirTa msxvili koleqtiuri centrebidan SerCeuli 550 

bavSvi.

• ojaxSi mcxovrebi 11-dan 18 wlamde asakis 1050 bavSvi: 700 bavSvi zogadi mosax-

leobidan da 350 bavSvi _ koleqtiuri centrebidan.

• socialuri mzrunvelobis dawesebulebebSi mcxovrebi 11-17  wlis 301 bavSvi.
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meore faza

• 11-17  wlis 1300 bavSvi 93 skolidan.

kvlevis Sedegebi:

Zaladobis mowmeoba ojaxSi (saxlSi qurdoba, ufrosebs Soris yvirili, areuloba 

quCaSi, alkoholi/narkotikis gamoyeneba, nacnobis mkvleloba, iaraRis gamoyeneba, 

ufrosebs Soris dartyma/cema) - 49.1%.

ojaxi

fizikuri Zaladoba ojaxSi (yuris aweva/Tmis moqaCva, xeliT cema, xelis/fexis kvra, 

sagniT cema, daniT damuqreba) -54.0%.

fsiqologiuri Zaladoba ojaxSi (dayvireba, ganzrax damcireba, sxva bavSvisgan 

daCagvra, daTrgunva/Sercxvena) - 59.1%.

seqsualuri Zaladoba ojaxSi (seqsualuri saubari, pornografiis Cveneba, seqsu-

aluri Sexeba, seqsualuri urTierTobis mcdeloba) -7.8%.

dawesebuleba 

fizikuri Zaladoba dawesebulebaSi (yuris aweva, xelze/mklavze dartyma, TavSi/

saxeSi dartyma, Tmis moqaCva, panRuris amokvra, tkena/dazianeba, TiTebis gadagrexa, 

mogudva, dabma, daWra) - 71.1%.

fsiqologiuri Zaladoba dawesebulebaSi (damamcireblad mimarTva, galanZRva, niv-

Tis moparva/gatexa, ganzrax damcireba, Tavi sulelad agrZnobina) - 61.5%.

seqsualuri Zaladoba dawesebulebaSi (pornografiis Cveneba, seqsualurad Sexeba, 

tansacmlis iZulebiT gaxda, gaixada tansacmeli, Seexo bavSvis sxeulis intimur 

nawils, aiZula bavSvs misi sxeulis intimur nawils Sexeboda, aiZula bavSvs seqsu-

aluri urTierToba) - 16.6%.

skola

fizikuri Zaladoba skolaSi (yuris aweva, Tmis moqaCva, xelze/mklavze dartyma, 

tkena/dazianeba, TavSi/saxeSi dartyma, panRuris amokvra, TiTebis gadagrexa. mo-

gudva, dabma, daWra)- 47%.

fsiqologiuri Zaladoba skolaSi (dayvireba, galanZRva, damamcirebeli saxeliT 

mimarTva, nivTis moparva/gatexva, cudi SefasebiT damuqreba) - 47.5%.

seqsualuri Zaladoba skolaSi (pornografiis Cveneba, seqsualurad Sexeba, tansac-

mlis iZulebiT gaxda, gaixada tansacmeli, Seexo bavSvis sxeulis intimur nawils, 

aiZula bavSvs misi sxeulis intimur nawils Sexeboda  - 5.6%.
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cxrilSi CamoTvlilia gasuli wlis ganmavlobaSi Tavad respondentTa da sxva 

pirTa mier gamoyenebuli fizikuri sasjelis SemTxvevebi.

cxrili: fizikuri sasjelis SemTxvevebi gasuli wlis ganmavlobaSi:

      
  
  qmedebebi                                    respondentebis mier     sxvebis mier

  cema sajdomze SiSveli xeliT                   51.7                   21.1

  SenjRreva                                       46.1                  24.5

  yuris aweva                                       43.8                  21.9

  Tmis moqaCva                                       43.7                   16.5

  Cqmeta                                              27.9                  10.1

  mudmivad cema raime sagniT 
  an muStiT (galaxva)                                

21.5                         8.9

  
  
saxeSi an kefaze xelis wamortyma           20.6                  6.0

   sajdomze cema joxiT, cocxiT, 
  wkepliT an qamriT                                

19.3                         9.9

 
 sadme sxvagan (sajdomis garda) 
  dartyma  joxiT, cocxiT, wkepliT 
  
an qamriT                                              

9.0                    5.2

 
  saWmlis ar micema dasjis mizniT            3.5                         0.8

  iZulebiT daCoqeba an dayeneba 
  ise, rom aman tkivili 
  gamoiwvios                                       

3.2                         1.2

                               
      
  fexis kvra                                       0.6                         0.4

  daxrCoba an yelSi xelebis 
  (an sxva ramis) waWera  

  dawva, damduRvra an daSanTva  

  daniT an iaraRiT damuqreba  

  pirSi wiwakis an saneleblebiani 
  saWmlis Cadeba  

  xelis an baliSis dafareba 

  sunTqvis Sesawyvetad 
 

respondentTa mier aRwerili yvelaze gavrcelebuli sasjeli iyo bavSvis cema 

sajdomze  SiSveli xeliT. respondentTa 51.7%-ma aRniSna, rom dasjis es forma 

gamoiyena sul mcire erTxel gasuli wlis ganmavlobaSi, xolo 15.7%-ma amgvari 

dasjis aTze meti SemTxveva aRiara. aRiniSna, rom sxva pirTa 21.1%-ma aseve scema 

bavSvs aseTi saxiT, xolo 4.5%-ma es 10-ze metjer gaakeTa. 
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cxrili: fsiqologiuri sasjelis saxeebi gasuli wlis ganmavlobaSi:

 
  
   
  qmedebebi                                    respondentebis mier    sxvebis mier

  dauyvira, dauRriala 
  an daukivla bavSvs                                75.1                 49.7
  
  Seuracxyofa miayena 
  anu dauZaxa: Stero,   
zarmaco da sxv.

                                31.2                 15.1

  
  dawyevla                                              29.8                  8.2

  daemuqra, rom miatovebda                         27.4                   2.6

  ar elaparakeboda                                24.9                 14.2

  daemuqra, rom gamoiZaxebda 
  aCrdilebs, borot sulebs   
an borot adamianebs

                                
20.0                 10.5

  
  
daemuqra, rom saxlidan gaagdebda 

  an didi xniT sadme gaagzavnida
                   

11.6                  4.7

  dasjis mizniT sajarod amcirebda                                      2.6

 
  saxlSi ar SemouSva                                 4.0                  1.8

   

cxrilSi mocemulia sxvadasxva fsiqologiuri sasjelis gamoyenebis dinamika. 

aRniSnul qmedebaTa umetesobas drodadro  mSoblebi mimarTaven  fizikur sas-

jelTan erTad. mSoblebi xSirad ver acnobiereben, rom maTi qmedebebi SesaZloa 

zianis momtani iyos bavSvisaTvis.

saqarTveloSi 2005-2006 wlis mravalindikatoruli klasteruli kvlevis monacem-

Ta analizi (Seiswavles 2-dan 14  wlamde asakis 4000-ze meti bavSvi) gvaCvenebs, rom 

gamokiTxulTa, 66% sul mcire erT fizikur an fsiqologiur sasjels ganicdida 

dedis/mzrunvelis an ojaxis sxva wevrebis mxridan. 1.2 diagramaze mocemulia am 

monacemebis Sedareba aRmosavleT evropisa da centraluri aziis qveynebis monace-

mebTan. saqarTvelos monacemebi am regionisTvis daaxloebiT saSualo maCvenebe-

lia. 

mravalindikatoruli klasteruli kvlevis angariSis mixedviT saqarTveloSi 

dedebis 12.7% fizikur dasjas aucileblad miiCnevda. saSualo procentuloba 

regionisTvis 15.9%-dan (ukraina) 5%-mde (montenegro) meryeobda. ukrainis garda, 

saqarTveloze maRali procentuli maCvenebeli belaruss (15.2%) da tajikeTs 

(14.9%) hqondaT.

  

rame saxis fsiqologiuri an fizikuri dasjis SemTxvevaTa procentuli maCven-

eblebi aRmosavleT evropisa da centraluri aziis qveynebSi:

  

  

 

6.1
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zogadi daskvnebi

saqarTveloSi bavSvebze Zaladoba da ugulebelyofa gavrcelebulia. 

bavSvebze Zaladoba gvxvdeba rogorc ojaxSi, aseve saswavlo da aRmzrdelobiT 

dawesebulebebSi; 

bavSvebi Zaladobas ganicdian rogorc mozrdilisagan, aseve Tanatolebisagan; 

bavSvebs aqvT igive STabeWdilebani da saWiroebebi, rac ZiriTad mosaxleobas;

bavSvze seqsualuri Zaladoba saWiroebs damatebiT kvlevas.

gamoyenebuli literatura:
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      http://www.childwelfare.gov/systemwide/statistics/can.cf 
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      Legal Status of Corporal Punishment of Children, 28 June 2006.

3.   Global Estimates of Health Consequences Due to Violence against Children. Background 
      Paper to the UN Secretary-General’s Study on Violence against Children (2006), World Health 
      Organization, Geneva 

4.   Fromm, S. (2001). Total Estimates of the Cost of Child Abuse and Neglect in the United 
      States – Statistical Evidence. Chicago (IL), Prevent Child Abuse America (PCAA); retrieved on 
      February 2009 from 
      http://www.preventchildabuse.org/learn_more/research_docs/cost_analysis.pdf  

5.   Krug, E.G. et al., eds. (2002) World report on violence and health. Geneva, World Health 
      Organization; retrieved on February 2009 from 
      http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf 

6.   Pinheiro, P.S. (2006) World Report on Violence against Children -United Nations Secretary-
      General’s Study; retrieved on February from 
      http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/violence.study/en/index.html  

7.   Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence-ISPCAN and 
      WHO (World Health Organization), 2006;  retrieved on January 2009 from
      http://www.whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241594365_eng.pdf  

8.   Reza, A. et al. (2001) Epidemiology of Violent Deaths in the World - Injury Prevention, 7: 104–111

9.   Ramiro L, Madrid, B. & Amarillo, M. - World Studies of Abuse in Family Environments – 
      World SAFE, International Clinical Epidemiology Network (INCLEN); WorldSAFE Study 
      (Final  report) Manila, 2000
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                   Tavi 3 

       bavSvebze Zaladobis riskfaqtorebi

                                                        avtorebi: q.daviTiSvili, i.SarabiZe 

            

            ekologiuri modelis mimoxilva

bavSvze Zaladobas mravali faqtori ganapirobebs, romelTa gansazRvraSi mniS-

vnelovan daxmarebas gagviwevs ekologiuri modelis ganxilva. Zaladobis gamom-

wvevi erTi konkretuli mizezis dasaxeleba ar iqneba swori. bavSvebze Zaladobis 

gamomwvevi mizezebi SeiZleba ganpirobebuli iyos pirovnuli, socialuri da kul-

turuli faqtorebis erTobliobiT.

   

2002 wlis msoflio moxsenebaSi Zaladobisa da janmrTelobis Sesaxeb Camoya-

libebulia e.w. `ekologiuri modeli~, romelic xels uwyobs Zaladobis bunebis 

gagebas. modeli is saSualebaa, romelic gviCvenebs, rom Zaladobas da mis ganxor-

cielebas xels uwyobs da xels uSlis faqtorebis farTo, kompleqsuri speqtri. 

aRniSnuli modeli xazs usvams imas, rom Zaladobas sxvadasxva faqtoris kombina-

cia ganapirobebs, rac sxvadasxva doneze moqmedebs da gavlenas axdens imis alba-

Tobaze, Cadenili iqneba, ganmeordeba Tu Sewydeba Zaladoba. 

  

Zaladoba individualuri, jgufuri, socialuri, kulturuli faqtorebis urTi-

erTqmedebis Sedegia. calke aRebuli verc erTi faqtori ver xsnis, ratom iqceva 

erTi adamiani agresiulad, meore ki ara, ratom xdeba erT raionSi Zaldobis meti 

SemTxveva, vidre _ meoreSi. ekologiuri modeli gvexmareba ukeT gavigoT Zalado-

bis mravalwaxnagovani buneba. 

  

ekologiuri modeli Zaladobis msxverplis an moZaldis personalur istorias, 

maT Tvisebebs ikvlevs, aseve im garemos aRwers, romelSic bavSvi trialebs (ojaxi 

da uSualo socialuri garemo: ojaxuri garemocva, skola, mSoblebis samuSao ad-

gili, agreTve maTi uSualo wre da farTo sazogadoeba). 

  

ekologiuri modeli gviCvenebs, rom arsebobs mravali riskfaqtori, romelic moq-

medebs rogorc ojaxis SigniT, aseve TemSi da socialur, kulturul da ekonomiur 

sivrceSi. am models Tu movargebT adamianis ganviTarebisUprocess, davinaxavT, 

rom adamianis ganviTarebis sxvadasxva etapze Zaladobis ganxorcielebaze mrava-

li faqtori axdens gavlenas. 

  

faqtorebi, romlebic xels uwyoben Zaladobis warmoSobas miekuTvnebian risk-

faqtorebs, xolo faqtorebi, romlebic amcireben Zaladobis warmoqmnas miekuTvne-

bian damcav faqtorebs.
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suraTi #1 

bavSvebis mimarT araRirseuli mopyrobis gamomwvevi riskfaqtorebis ekologiuri 

modeli

                         ekologiuri modelis doneebi

ganvixiloT Zaladobis xelSemwyobi faqtorebi ekologiuri modelis doneebis 

mixedviT 

individi

 

ekologiuri modelis pirvel doneze pirovnebis is Tvisebebi Seiswavleba, romelTa 

arseboba zrdis imis albaTobas, rom pirovneba SeiZleba gaxdes Zaladobis msx-

verpli an moZalade.

am doneze aucilebelia im biologiuri faqtorebis da piradi biografiuli 

faqtebis moZieba, romlebic adamianis qcevaze axdenen zegavlenas. aseve aucile-

belia iseTi faqtorebis gamovlenac, rogoricaa ganaTlebis dabali done, sxva-

dasxva nivTierebis borotad gamoyeneba, pirovnebis mier warsulSi gamovlenili 

agresia da sisastike. 

urTierTkavSiri

 

ekologiuri modelis meore done ikvlevs socialur kavSirebs da urTierTobas, 

magaliTad, urTierTobas TanatolebTan, ojaxis wevrebTan, ramac SesaZlebelia 

pirovnebis Zaladobis potenciur msxverplad an moZaladed Camoyalibebis riski 

gazardos.

Temi  

ekologiuri modelis mesame done ikvelevs im garemocvas, romelTanac pirovnebas 

socialuri urTierTobebi aqvs. es garemocvaa skola, mezoblebi, samuSao adgili. 

TemSi, romelsac axasiaTebs maRali socialuri izolacia (rodesac mezoblebi 

ar icnoben erTmaneTs da ar monawileoben Temis cxovrebaSi), umuSevrobis maRali 

done, narkotikebiT vaWroba Zaladobrivi garemos maRali albaTobaa.

sazogadoebis

Temis
urTierTobis

individualuri
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socialuri faqtorebi

  

ekologiuri modelis  bolo, meoTxe, done ikvlevs im socialur faqtorebs, rom-

lebic xelsayrel garemos qmnian Zaladobis ganviTarebisaTvis. aseT socialur 

faqtorebs miekuTvneba:

 sazogadoebaSi gavrcelebuli kulturuli normebi, romlebic Zaldobas 

konfliqtebis gadaWris misaReb xerxad Tvlian;

 TviTmkvlelobis faqtisadmi sazogadoebis damokidebuleba _ am problemisad-

mi individualuri midgoma da ara im konteqstSi ganxilva, rom Zaladobis Tavidan 

acileba SesaZlebelia; 

 sazogadoebaSi danergili normebi, romlebic mSobelTa uflebebs bavSvTa 

keTildReobaze maRla ayenebs;

 sazogadoebaSi danergili normebi, romliTac dasaSvebia sakuTari xalxis 

winaaRmdeg policiis gamoyeneba; 

 jandacvis, ganaTlebis, ekonomikis da socialuri urTierTobis iseTi poli-

tika, romelic mxars uWers sazogadoebis sxavadasxva jgufs Soris ekonomiur da 

socialur uTanasworobas.

              

             individualuri faqtorebi

mSoblebTan da aRmzrdelebTan dakavSirebuli riskfaqtorebi 

 

bavSvze Zaladobis riskis gazrda ukavSirdeba mSoblebsa da ojaxis sxva wevreb-

Si gansazRvruli faqtorebis arsebobas.

es faqtorebia: dedis mZime orsuloba an rTuli mSobiaroba; mSoblebs bavSvis 

aRzrdis unari ar aqvT; mSoblebi Tavad iyvnen bavSvobaSi Zaladobis msxverplni 

(baSvobaSi gancdili Zaladoba); mSobels bavSvis ganviTarebis Sesaxeb infor-

macia ar aqvs da, Sesabamisad, bavSvis SesaZleblobebs  ararealisturad xedavs, 

rac xels uSlis bavSvis qcevisa da saWiroebis gagebas (magaliTad, bavSvis cudi 

qcevis Sefaseba ara rogorc asakis Sesabamisis, aramed  _ ganzrax saqcielisa); 

mSoblebi Zaladobas bavSvis aRzrdis efeqtur meTodad aRiareben da, Sesabamisad, 

disciplinis mizniT bavSvis fizikur dasjas iyeneben. mSobels/aRmzrdels risx-

vis marTvis unari ar aqvs; aReniSneba, fsiqikuri an fizikuri janmrTelobis prob-

lemebi; alkoholis da mavne zemoqmedebis nivTierebebis momxmarebelia. mSobeli 

CarTulia kriminalur saqmianobaSi, aqvs finansuri sirTuleebi. mSoblis uunaro-

ba Sedegia axalgazrda asakis an ganaTlebis naklebobis.

  

gamokvlevebi gviCvenebs, rom moZalade mSoblebis bevri pirovnuli Tviseba da 

qceva gamowveulia mZime socialuri pirobebiT da stresis daZlevis uunarobiT. 

mSoblebs, romelTac sakuTari grZnobebis marTava ar SeuZliaT, aqvT dabali 

TviTSefaseba, fsiqikuri janmrTelobis problemebi, etanebian alkohols an narko-

tikebs, ufro xSirad mimarTaven fizikur Zaldobas sakuTari Svilebis mimarT. 

mSoblebs, romlebic Svilebze Zaladoben,  SeiZleba Tavad hqondeT gancdili 

Zaladoba BbavSvobaSi.

  

•

•

•

•

•
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socialur-ekonomikur pirobebsa da Zaladobas Soris kavSirze Catarebuli kv-

levebi gvaCvenebs, rom saWiroa zomebis miReba, raTa Seicvalos garemoebani, rom-

lebic zemoqmedebs  ojaxebze. ufro meti yuradReba unda daeTmos im ojaxebis 

mxardaWeras, romlebic iseT sazogadoebaSi cxovroben, sadac umuSevrobis maRali 

done, socialuri integraciis dabali donea. 

riskfaqtorebi bavSvebSi 

   

xSirad bavSvze Zaladobis riskfaqtorebi bavSvTan aris dakavSirebuli, Tumca es 

imas ar niSnavs, rom masze ZaladobaSi TviT bavSvia damnaSave. es riskfaqtorebia:

aris arasasurveli Svili, man ver gaamarTla mSoblebis imedebi da survilebi; 

saWiroebs gansakuTrebul yuradRebas - daibada dRenakli, mudmivad tiris, aqvs 

fsiqikuri da fizikuri janmrTelobis problemebi an qronikulad moavadea; dai-

bada fizikuri simaxinjiT - saxis anomaliiT (mglis xaxa, kurdRlis tuCi da 

sxva); bavSvi avlens iseT pirovnul Tvisebebs an xasiaTs, romelic mSoblis mier 

aRiqmeba, rogorc problemuri, magaliTad, hiperaqtiuloba an impulsuroba; aris 

mravalSviliani dedis erT-erTi Svili, romelsac sxva Svilebisagan gansxvavebiT 

mSoblisgan meti yuradReba esaWiroeba: mudmivad tiris da Znelia misi dawynareba 

da damSvideba, aris xSirad moavade. bavSvs urTierToba aqvs im TanatolebTan, 

romlebic Zaladoben axloblebze, cxovelebze, mudmivad agresiulni arian maT 

mimarT. 

    
    bavSvze Zaladobis riskis urTierTobis faqtorebi 

                  (axlobeli garemo)

ojaxis wevrebis, megobrebis, intimuri partnioris da Tanatolebis mxridan bavS-

vebze Zaldobis riskfaqtorebad SeiZleba ganvixiloT: mijaWvulobis grZnobis 

deficiti mSobels da bavSvs Soris, maT Soris kavSiris nakleboba; ojaxis wevre-

bis fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis problemebi;

Zalian xSirad erT-erTi mniSvnelovani riskfaqtoria ojaxis dangreva _ urTi-

erTobis problemebi meuRleebs an intimur partniorebs Soris, mSoblebs Soris 

kamaTi bavSvze meurveobis uflebis mopovebisTvis, ris Sedegadac Zalian xSirad 

bavSvebi xdebian Zaladobis msxverplni; mniSvnelovan riskfaqtors warmoadgens 

ojaxis sazogadoebisgan izolacia; aseve stresul da rTul situaciebSi dax-

marebisa da dacvis nakleboba; ojaxebis diskriminacia eTnikuri warmomavlobis, 

religiuri an genderuli niSniT, seqsualuri orientaciis an cxovrebis wesis 

gamo; ojaxis wevrebis kriminalur an Zaldobriv saqmianobaSi CarTuloba.

bavSvze Zaladobis mniSvnelovani riskfaqtoria: Zaladoba seqsualuri partnio-

ris mxridan: bavSvebma SeiZleba fsiqologiuri tramva miiRon, rodesac isini 

maTi ojaxis romelime wevris mimarT Zaladobis mowmeni xdebian. ojaxSi qalebze 

Zaladoba xSirad dakavSirebulia bavSvebze ZaladobasTan. 

aSS-Si Catarebuli gamokvlevebiT bavSvis mimarT cudi mopyrobiT gamowveuli fa-

taluri SemTxvevebis yvelaze mniSvnelovani mizezi partniorebs Soris Zaladoba 

SeiZleba iyos. ojaxuri Zaladobis SemTxvevebSi bavSvze Zaladobis riski or-
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magdeba. patara bavSvebi umetes dros saxlSi atareben, amitomac isini yvelaze 

xSirad xdebian partniorTa Zaladobis mowme, swored maTze moqmedebs yvelaze 

advilad gareSe faqtorebi. aseTma bavSvebma SeiZleba miiRon adamianebs Soris 

agresiuli damokidebulebis gakveTilebi, romelsac isini momavalSi Tavad gamoi-

yeneben.

  

kvlevebi gviCvenebs, rom moZalade mSoblebis bevri pirovnuli Tviseba da qceva 

xSirad gamowveulia mZime socialuri pirobebiT da stresis daZlevis uunaro-

biT. mSoblebs, romelTac sakuTari grZnobebis marTava ar SeuZliaT, aqvT da-

bali TviTSefaseba, fsiqikuri janmrTelobis problemebi, etanebian alkohols an 

narkotikebs, ufro xSirad iyeneben fizikur Zaladobas sakuTari Svilebis mimarT. 

mSoblebs, romlebic Svilebze Zaladoben,  SeiZleba Tavad hqondeT gancdili 

Zaladoba BbavSvobaSi.

        

        bavSvze Zaladobis riskfaqtorebi _ Temi

TemSi arsebuli maxasiaTeblebi, romlebic zrdian BbavSvze Zaldobis risks mie-

kuTvneba: sazogadoebis damokidebuleba Zaladobis mimarT –tolerantoba, sa-

zogadoebaSi arsebuli genderuli da sociluri uTanasworoba, qveyanaSi ojaxis 

dacvis samsaxuris nakleboba, umuSevrobis maRali done, siRaribe,  advilad xelmi-

sawvdomi alkoholi, narkotikebiT vaWrobis gavrceleba.

bavSvze Zaladobis mniSvnelovani riskfaqtoria agreTve saxelmwifos mxridan 

araadekvqturi politika an politikis uqonloba,  Sesabamisad, bavSvTa dacvis 

programebis nakleboba. 

socialur-ekonomikur pirobebsa da Zaladobas Soris kavSirze Catarebuli kv-

levebi, gvaCvenebs, rom saWiroa zomebis miReba, raTa Seicvalos garemoebani, rom-

lebic zewolas axdenen ojaxebze. ufro meti yuradReba unda daeTmos im ojax-

ebis mxardaWeras, romlebic iseT sazogadoebaSi cxovroben, sadac umuSevrobis 

maRali done, socialuri integraciis dabali xarisxia.

 

           bavSvze Zaladobis riskfaqtorebi _ 

             socialur-kulturuli garemo

bavSvTa mimarT Zaladobis xelSemwyob socialur faqtorebs miekuTvneba:

  • saxelmwifoSi jandacvis, socialuri, ekonomikuri da saganmanaTleblo iseTi 

politika, romelic socilur _ ekonomikuri uTanasworobis da arastabilurobis 

garemos Seqmnas uwyobs xels; 

  • qveyanaSi arsebuli socialuri da kulturuli normebi, romlebic dasaSvebs 

xdis Zaldobas, magaliTad, fizikur Zaladobas mediaSi, popularul musikaSi da 

video TamaSebSi; 

  • sazogadoebaSi arsebuli socialuri da genderuli normebi: mkacri gen-

deruli rolebi qalebisa da mamakacebisaTvis;

  • sazogadoebaSi socialuri da kulturuli normebi, romlebic mSoblisa da 
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bavSvis urTierTobaSi aqveiTeben bavSvis statuss; 

  • qveyanaSi bavSvTa pornografiis, prostituciis da mZime fizikuri Sromis 

arseboba.

qveyanaSi arsebul sust samarTlebriv bazas pirdapiri da arapirdapiri zegav-

lena aqvs bavSvebis mimarT Zaladobaze. ojaxis dagegmvisa da alkoholiani same-

lis advilad xelmisawvdomobis, fsiqikuri janmrTelobis dacvisa da nakomaniis 

mkurnalobis SesaZleblobis sakiTxebTan dakavSirebuli kanonebi da maregulire-

beli wesebi arapirdapir, magram arsebiT zegavlenas axdens ojaxsa da ojaxur 

garemoSi bavSvis mimarT cudi mopyrobis riskze. maregulirebeli wesebi (ga-

naTlebis, bavSvze zrunvis, dekretuli Svebulebis, janmrTelobis dacvis, umu-

Sevrobisa da socialuri uzrunvelyofis Sesaxeb), romlebic bavSvebsa da ojax-

ebs ekonomikuri da socialuri dacvis qselis gareSe toveben, amZafrebs stress 

ojaxisaTvis da xels uwyobs ojaxis socialur izolacias da, Sesabamisad, zrdis 

bavSvze Zaladobas.

A 

avtoritarizmi, roca mSoblis da bavSvis urTierTobaSi bavSvis statusi daba-

lia, xels uwyobs Zaladobas gansakuTrebiT maSin, roca amas emateba dasjis sxva 

damamcirebeli formebi disciplinis damyarebisTvis. es ki xels uwyobs bavSvis 

daucvelobas. avtoritarizmi ar niSnavs mSoblis avtoritets. avtoritetis mqone 

mSobeli siTboTi da mxardaWeriT axerxebs qcevis mkafio sazRvrebis dadgenas 

da bavSvs usaxavs maRal standartebs, misive saWiroebis da ganviTarebis SesaZle-

blobis mixedviT.

  

patriarqaluri damokidebuleba zrdis Zaladobis risks. eTnikuri umcireso-

bis warmomadgenel bavSvebSi Zaladobis riski didia. am SemTxvevaSi sxva risk-

faqtorebs (alkoholisa da narkotikebis moxmareba, siRaribe, cudi sacxovrebe-

li pirobebi da umuSevroba) amZafrebs am jgufebis sazogadoebrivi gariyuloba, 

izolacia.

        Zaladobisagan bavSvis dacvis faqtorebi

bavSvze ojaxuri Zaladobis albaToba SeiZleba gaizardos an Semcirdes sxva-

dasxva faqtoris zemoqmedebiT. yvela ojaxi, romelSic aRiniSneba zemoT aRweri-

li riskfatorebi, ar qmnis Zaladobriv garemos bavSvisaTvis. samwuxarod, ojaxSi 

Zaladobisagan bavSvis dacvis faqtorebis gamosavlenad Catarebuli kvlevebi 

mcirea da, amdenad, es sfero kargad ar aris Seswavlili. kvlevebSi yuradReba 

gamaxvilda mxolod im faqtorebze, romelic xels uwyobs momxdari Zalado-

bis gavlenis Serbilebas. magaliTad, Seiswavles faqtorebi, romlebsac SeuZlia 

Zaladobis msxverplis dacva fsiqikuri aSlilobis ganviTarebisgan, da romlebic 

dakavSirebulia Zaladobis ciklis aRkveTasTan. 

  

Zaladobisagan dacvis mniSvnelovani faqtoria bavSvis naklebi urTierToba im 

TanatolebTan, romlebic alkohols da narkotiks etanebian an kriminaluri saq-

meebiT arian dakavebuli. mSobels da Svils Soris Tbili da TanagrZnobiT savse 

urTierToba. gamokvlevis Tanaxmad, im TemebSi, sadac Zlieri socialuri kavSirebi, 
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mzardi socialuri qseli da kargi samezoblo urTierTobaa, ojaxebs dacvis 

Zlieri meqanizmi aqvT da SeuZliT Seamciron Zaladobis riski maSinac ki, roca 

arsebobs sxva riskfaqtori.

  

Tu gaviTvaliswinebT Zaladobis warmomSob riskfaqtorebs da efeqturi preven-

ciis strategiebs, naTeli xdeba, rom swored ojaxs SeuZlia gaxdes bavSvis dacvi-

sa da mxardaWeris ZiriTadi wyaro. Zlieri kavSiri mSobelsa da bavSvs Soris, 

keTilganwyoba da jansaRi urTierToba mSobelsa da Svils Soris Zaladobisagan 

bavSvis dacvis aSkara faqtors warmoadgens. 

yovelive es xazs usvams ojaxebisTvis daxmarebis gawevis mniSvnelobas. gansa-

kuTrebiT saWiroa xeli Seewyos im ojaxebis gaZlierebas da ganviTarebas, rom-

lebsac TemTan susti socialuri urTierToba aqvT.  

 

bavSvze Zaldobis da ugulebelyofis riskfaqtorebi da damcavi faqtorebi

 

                              

                                   risk faqtorebi              damcavi faqtorebi 

  

 individualuri 

     (bavSvi)                  

 individualuri

    (mSobeli)                 

    

  ojaxi

 

• dadebiTi emociuri 

  urTierTobebi

• mzrunveli da emociurad 

  mxardamWeri ojaxi 

• samagaliTo ufrosebi

• mSoblobis  kargi unari

• dadebiTi emociuri 

  urTierToba

• bavSvis gaCenisTanave 

  gverdSi mdgomi  axlobeli

• ganaTlebis maRali done

• bavSvis ganviTarebis 

  codna

• mSoblobis mwiri unari

• bavSvis ganviTarebis 

  arcodna

• Zaladobis gamocdileba

• toqsikomani

• fsiqikuri daavadebebi

• ararealuri warmodgena 

  bavSvis qcevaze

• axlgazrda mSoblebi

• depresia/dabali 

  TviTSefaseba 

• bavSvis/mSoblis 

  urTierToba

• mSoblebis stresi

• ojaxuri Zaladoba

• socialuri izolacia

• martoxela mSobeli

• ucxo adamiani ojaxSi

• siRaribe

• saWiroebs gansakuTrebul 

  yuradRebas

• daibada dRenakli

• arasasurveli Svili

• emociuri /qceviTi  

  sirTuleebiT

• mzrunveli da emociurad 

  mxardamWeri ojaxi, debi 

  da Zmebi 

• samagaliTo ufrosebi

• ojaxuri harmonia

• socialuri mxardaWera 

  mniSvnelovani pirisgan
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 Temi

  

 kulturuli/

 socialuri  

 

    

gamoyenebuli literatura:

• umuSevroba/finansuri 

  problemebi

• siRaribe

• Zaladobis mimarT 

  tolerantoba

• kriminaluri garemo

• mWidro kavSiri, 

  samezoblo 

  urTierToba

• xelmisawvdomi 

  pirveladi 

  jandacva, xarisxiani 

  ganaTleba, 

  dasaqmebis servisebi

• mzrunveli da emociurad 

  mxardamWeri megobrebi, 

  maswavleblebi, mezoblebi

• Zaldobis misaRebi done

• fizikuri Zaladoba 

  mediaSi

• dasjis gamoyenebis 

  politika erovnuli/

  saxelmwifo/adgilobriv 

  ojaxis doneze 

• mkacri genderuli rolebi 

• megobrebis da 

  axloblebis 

  socialuri qseli

• erovnul/saxelmwifo/

  adgilobriv ojaxis 

  doneze 

  mxardamWeri socialuri 

  politika

• bavSvTa uflebebis 

  pativiscema.
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                    Tavi 4 

           bavSvze Zaladobis Sedegebi

                                                                    avtorebi: q.daviTiSvili, 

                                                                                e.TavarTqilaZe, 

                                                                                i.SarabiZe 

                             janmrTelobis gauareseba

bavSvze Zaladoba ASeiZleba sxvadasxva formiT ganxorcieldes, magram Zaladoba 

yovelTvis seriozul zians ayenebs bavSvis janmrTelobas, ganviTarebasa da so-

cializacias, zogjer ki safrTxes uqmnis mis sicocxles.

mTel msoflioSi daavadebebis saerTo raodenobis mniSvnelovan nawils bavS-

vobaSi gadatanili Zaladobis Sedegad gamowveuli janmrTelobis problemebi 

Seadgens.

Zaladobis janmrTelobaze gavlenis zogierTi Sedegi didi xania gamokvleulia, 

zogierT Sedegs – fsiqikur darRvevebsa da suiciduri qcevebs _  mxolod axla 

daeTmo mniSvnelovani yuradReba. amJamad arsebobs mtkicebulebebi, rom ufrosebSi 

gamovlenili mravali daavadeba – gulis iSemiuri daavadebebi, simsivne, filtvebis 

qronikuli daavadebebi, gaRizianebuli nawlavis sindromi  da fibromialgia – 

bavSvobaSi gadatanil ZaladobasTanaa dakavSirebuli. amis axsna SesaZlebelia 

– bavSvebs, romelebic Zaladobis msxverplni iyvnen, xSirad aReniSnebaT qceviTi 

riskfaqtorebi, iseTi rogoricaa sigaretis moweva, alkoholisadmi midrekileba, 

cudi kveba, moZraobiTi aqtivobebis nakleboba da sxva. kvlevebma aseve gamoavlina, 

rom seriozuli Sedegebi SeiZleba gamovlindes Zaldobis gadatanisTanave, mokle 

droSi, da aseve xangrZlivi periodis Semdeg (Soreuli Sedegebi). 

myisier Sedegebs miekuTvneba: fizikuri travmebi, dazianebebi, aseve Rebineba, Tavis 

tkivilebi da tvinis SeryevisaTvis damaxasiaTbeli sxva simptomebi; aseve mwvave 

fsiqikuri darRvevebi, romelic SeiZleba gamovlindes agznebis an daTrgunvis 

saxiT. SedarebiT mozrdil bavSvebSi xSirad viTardeba Zleri depresia sakuTri 

uunarobisa da arasrulfasovnebis gancdiT. Soreuli Sedegebidan gamoyofen 

fizikur da fsiqikur daRvevebs, sxvadasxva somatur daavadebebs, pirovnul da 

emociur darRvevebs, socialur Sedegebs.
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      fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRveva

bavSvebis umetesobas, romlebic cxovroben ojaxebSi, sadac fizikuri dasja da 

Seurcxyofa aRzrdis meTodia an cxovroben ojaxebSi, sadac  siTbosa da yuradRe-

bis naklebobaa, aReniSnebaT fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis Seferxeba. bavS-

vebi, romlebic Zaldobas ganicdian, xSirad CamorCebian Tanatolebs simaRliT, 

woniT an orive maCvenebliT erTdroulad. isini ufro gvian iwyeben siaruls, 

laparaks, iSviaTad icinian, cudad swavloben skolaSi.  aseT bavSvebs xSirad 

aReniSnebaT mavne Cvevebi: TiTebis wova, frCxilebis kvneta, rweva. aseve es bavSvebi 

garegnuladac gansxvavdebian TavianTi Tanatolebisagan: mkrTali saxiT, SeSupe-

buli, mZinare TvalebiT, mouwesrigebeli da arahigienuri CacmulobiTa da gareg-

nobiT – xSirad aReniSnebaT pedikulozi, sxvadasxva saxis gamonayari.  

   

daavadebebis specifikuri xasiaTi Zaladobis formazea damokidebuli:

fizikuri Zaladobis dros bavSvebs aReniSnebaT sxeulis  Sinagani organoebisa  

da garegani dazianeba: motexiloba, damwvroba, sisxlCaqcevebi. 

 

seqsualuri Zaladobis dros xSirad viTardeba sasqeso gzebiT gadamdebi daavade-

bebi: sasqeso organoebis infeqciur-anTebiTi daavadebebi: sifilisi, gonorea, Sidsi, 

Sard-sasqeso gzebis mwvave da qronikuli daavadebebi, sisxldena sasqeso organoe-

bidan da swori nawlavidan, saSosa da swori nawlavis Caxeva da sxva.

 

Zaladobis nebismieri formis dros bavSvebs fsiqomotoruli darRvevebi aRiniS-

nebaT: simsuqne an wonis mkveTri dakargva, rac ganpirobebulia umadobiT. emoci-

uri Zaladobis dros bavSvebs xSirad aReniSnebaT alergiuli daavadebebi, kuWis 

wyluli; seqsualuri Zaladobisas _ gaurkveveli warmoSobis tkivilebi muclis 

areSi. xSirad viTardeba nervul-fsiqikuri daavadebebi: uneblie moZraobebi, me-

tyvelebis darRvevebi, enurezi (Sardis Seukavebloba), enkoprezi (nawlavTa moqme-

debis Seukavebloba), bavSvebi xSirad ganmeorebiT xvdebian stacionarSi mowamv-

lis, motexilobebis gamo. 

     

janmrTelobis msoflio organizaciis monacemebiT, bavSvebze Zaladobis uary-

ofiTi Sedegebi erTnairia sxvadasxva kulturul da geografiul garemoSi. sxva-

dasxva qveyanaSi Catarebuli gamokvlevis Sedegad gamovlinda, rom bavSvebs, rom-

lebic Zaladobriv garemoSi cxovroben (ojaxebSi, sadac dedebi acxadeben, rom 

isini qmrebisgan ganicdian fizikur Zaladobas), ufro xSirad aReniSnebaT qceviTi 

problemebi, rogoricaa: ZilSi Sardis Seukavebloba, Ramis koSmarebi da gadam-

etebuli agresiuloba an simorcxve, vidre im bavSvebSi, romlebic araZaladobriv 

garemoSi cxovroben. 
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          bavSvze Zaladoba da Tavis tvinis 

              ganviTarebis Seferxeba

bolo wlebSi gaizarda mecnieruli kvlevebi Tavis tvinis adreuli ganviTare-

bis SeswavlisaTvis, aseve imis Sesaswavlad, Tu  ra gavlenas  axdens  Zaladoba 

adreuli bavSvobisa da mozrdilobis asakSi Tavis tvinis ganviTarebaze. mtkice-

bulebaTa mzardi raodenoba cxadyofs, rom Zaladobis an travmis zemoqmedeba 

gavlenas axdens ganviTarebis procesSi myof bavSvis tvinze da xels uSlis nor-

maluri ganviTarebis procesebs.

kvlevebi naTlad aCvenebs, rom adreul asakSi, gansakuTrebiT 3 wlis asakamde, xan-

grZlivi Zaladoba da ugulebelyofa mniSvnelovan fiziologiur cvlilebebs 

iwvevs  Tavis tvinis ganviTarebaSi. Tavis tvinis ganviTarebis es cvlilebebi, 

Tavis mxriv, mniSvnelovan uaryofiT gavlenas axdens bavSvis fizikur, SemecnebiT, 

emociur da socialur zrdaze. 

Tavis tvinis calkeuli nawilebi viTardeba garemodan miRebuli stimulaciis 

Sedegad. bavSvis Tavis tvini izrdeba da viTardeba aqtiurad da aRwevs zomis 

90% 3 wlis asakSi. am periodSi mSoblebiMTu bavSvs iSviaTad  exebian da cudad 

kvebaven, ar zrunaven masze, aseT SemTxvevaSi bavSvis Tavis tvinis ganviTarebas 

mniSvnelovani ziani adgeba, radgan tvini egueba garemo pirobebs, igi Seegueba 

uaryofiT garemo pirobebs iseve, rogorc Seegueboda dadebiT garemos.    

qronikuli stresi gansakuTrebiT mgrZnobiares xdis nervul receptorebs da 

Tavis tvinis im ubnebs aviTarebs, romlebic pasuxismgebeli arian mousvenrobaze, 

SfoTvasa da SiSze. amas ki mosdevs sxva nervuli gzebisa da Tavis tvinis ub-

nebis naklebi ganviTareba. im  bavSvebis Tavis tvini, romlebic xSirad ganicdian 

stress, fizikuri, seqsualuri Zaladobis an xangrZlivi ugulebelyofis saxiT, 

mTel TavianT resursebs garemoSi arsebuli safrTxis daZlevasa da gadarCenaze 

xarjaven. tvinis aseTi qronikuli stimulacia iwvevs Tavis tvinis specifikuri 

ubnebis gansakuTrebiT gaaqtiurebas. Sesabamisad es ubnebi ufro metad aris gan-

viTarebuli Tavis tvinis naklebad gaaqtiurebuli ubnebis xarjze(mag., rTuli 

azrovnebis ubani).  saboloo Sedegi ki isaa, rom Tavis tvinis is nawili, romelsac 

swavlis funqcia aqvs, magram safrTxesa da SiSze reagirebaSi ar monawileobs 

naklebad aqtiuria.  swavlis unarze, imavdroulad, mogvianebiT qcevasa da janm-

rTelobis mdgomareobaze  did gavlenas axdens Tavis tvinis ganviTareba adreul 

asakSi. gamocdileba, garemo, maT Soris mSoblebis aqtiuri monawileoba, metad 

mniSvnelovania bavSvis adreuli ganviTarebisas. rodesac adreuli gamocdile-

ba, ZiriTadad, uaryofiTia (bavSvi izrdeba gulgril an Zaldadobriv garemoSi) 

bavSvebs aReniSnebaT emociuri,  qceviTi da swavlis problemebi. imisaTvis rom, 

bavSvma iswavlos da aiTvisos axali informacia misi Tavis tvini mzrunvel da 

mSvid garemoSi unda imyofebodes, rasac iSviaTad aRwevs travmirebuli bavSvi. 

aseT bavSvebs, ar uyalibdebaT mijaWvuloba mSoblebis  an aRmzrdelebis mimarT, 

ris gamoc ar aqvT an SezRuduli aqvT TanagrZnobis unari. bavSvis adreul 

gamocdilebazea damokidebuli TanagrZnobis da sinanulis gancdis unari. Tu 

igi ar Camouyalibda bavSvs adreul asakSi, mas sinanulis grZnoba danaSaulis an 

mkvlelobis Cadenis drosac ki ar eqneba. Tavis tvinis ganviTarebis kritikul pe-
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riodebSi warmoSobili zogierTi darRveva SeiZleba ,,anazRaurdes’’, Tu droulad 

da intensiurad  CavereviT, Tumca tvinis sruli potencialis aRdgena SeuZlebe-

lia. bavSvebma, romlebic mZime ojaxur garemoSi imyofebodnen da  mogvianebiT, 

kvlav bavSvobisas, sanacvlo mSoblebis an bebia-babuis mxardaWera ipoves, ukve 

mozrdil asakSi situaciebis marTvis unari gamoavlines da materialur uzrun-

velyofasa da keTildReobas miaRwies. mxardaWera cxovrebis gvian periodebSi 

adreuli bavSvobis bevri problemis daZlevas exmareba, Tu saqme ar exeba adreul 

asakSi gancdil Zaladobasa da ugulebelyofas. 

            Zaladobis msxverpli bavSvebis 

            fsiqologiuri Taviseburebebi

fsiqologiuri  travma praqtikulad, Zaladobis msxverpl yvela bavSvs aqvs gada-

tanili, ris Sedegadac isini Semdgom viTardebian gansazRvruli pirovnuli, emo-

ciuri da qceviTi TaviseburebebiT, romlebic uaryofiT gavlenas axdenen maT Sem-

dgom cxovrebaze. Zaladobis msxverpli bavSvebi xSirad mrisxaneben da es gancda  

xSirad maTze ufro sust bavSvebze an cxovelebze gadaaqvT. maTi agresiuloba 

yovelgvari mizezis gareSe vlindeba TamaSis dros. zogierTi maTgani piriqiT 

gansakuTrebul pasiurobas avlens. orive SemTxvevaSi darRveulia kontaqti, ur-

TierToba TanatolebTan. ugulebelyofili bavSvebi cdiloben  nebismieri gziT 

miipyron ufrosebisa da Tanatolebis yuradReba, ris gamoc isini xSirad gamom-

wvevad da agresiulad iqcevian. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi gamoirCevian seqsualuri urTierTobis 

detalebis codniT da seqsualuri qceviT, rac am asakisaTvis Seuferebelia. igi 

vlindeba sxva bavSvebTan TamaSis dros an saTamaSoebiT TamaSisas. Zalian xSirad 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi mozrdil asakSi Tavad xdebian aRvi-

raxsnili moqmedebis iniciatorebi an moZaladeebi.

  

Zaladobis nebismieri formis dros yvelaze xSiri  da mZime reaqciaa dabali 

TviTSefaseba, romelic xels uwyobs im fsiqologiuri darRvevebis SenarCunebas, 

romelic ZaladobasTanaa dakavSirebuli. pirovneba dabali TviTSefasebiT mudmi-

vad ganicdis sircxvils, damnaSaulis grZnobas. is darwmunebulia sakuTar aras-

rulfasovnebaSi, imaSi, rom `is yvelaze cudia~. amis gamo aseT bavSvebs garSemo-

myofTa pativiscemis mopoveba, maTTan urTierToba da warmatebis miRweva uWirT. 

Zaladobis msxverpl bavSvebs zrdasrul asakSic ki aReniSnebaT depresia. igi 

gamoixateba martoobis gancdiT, mousvenrobiT, Zilis darRveviT. mozardebSi 

xSiria suicidis mcdelobebi da TviTmkvleloba.

  

msoflio masStabiT miRebuli monacemebis Sedareba gvaCvenebs, rom zrdasrul 

adamianebSi fsiqikuri aSlilobis mniSvnelovani nawili dakavSirebulia bavS-

vobaSi gadatanil seqsualur ZaladobasTan. 
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bavSvze seqsualuri ZaladobiT gamowveuli fsiqikuri aSliloba msoflio masSta-

biT

  fsiqikuri aSlilobis

  saxeebi                                     
qalebi (%)

                
mamakacebi (%)

                          

 

  depresia, alkoholisa da

  narkotikebis moxmareba                  7–8                          4–5

  posttravmuli stresiT 

  gamowveuli darRvevebi                   33                           21

  TviTmkvlelobis  mcdeloba            11                            6

  panikuri xasiaTis darRvevebi            13                            7

      

      bavSvze Zaladobis mwvave da Soreuli Sedegebi

fizikuri janmrTelobis dazianeba:

muclis Rrus/gul-mkerdis dazianeba,

centraluri nervuli sistemis dazianeba,

tvinis dazianeba,

Wrilobebi da iarebi, daJeJiloba,

damwvroba,

motexilobebi,

Tvalebis dazianeba,

xeibroba.

sqesobrivi da reproduqciuli dazianebebi:

reproduqciuli janmrTelobis problemebi,

sqesobrivi funqciis moSla,

daavadebebi, romlebic sqesobrivi gziT gadaecema, 

maT Soris, adamianis imunodeficitis virusi/Sidsi,

arasasurveli fexmZimoba.

fsiqologiuri Sedegebi:

alkoholizmi da narkomania,

SemecnebiTi unaris gauareseba,

kriminaluri, Zaladobrivi da sxva 

saxis saxifaTo qceva,

depresia da wuxili,

ganviTarebis Seferxeba,

umadoba da Zilis moSla,
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sircxvilisa da danaSaulis grZnoba, 

hiperaqtiuroba,

urTierTobis problemebi,

cudad swavla skolaSi,

sakuTar Tavze dabali warmodgena,

travmis Sedegad gamowveuli stresi da darRvevebi,

fsiqosomaturi darRvevebi,

suiciduri qceva da sakuTari Tavis dazianeba.

sxva Soreuli Sedegebi:

kibo,

filtvebis qronikuli daavadeba,

kuW-nawlavis daavadebebi,

gulis iSemiuri daavadebebi,

RviZlis daavadebebi,

reproduqciuli janmrTelobis problemebi, 

magaliTad, uSviloba.

                   

                   socialuri da ekonomikuri Sedegebi

socialur SedegebSi erTdroulad ori aspeqtis gamoyofaa SesaZlebeli: bavSvze 

Zaladoba uaryofiT zegavlenas axdens, rogorc bavSvis  janmrTelobasa da gan-

viTarebaze, aseve ojaxebsa da sazogadoebaze.

Zaladobagadatanil bavSvebs sirTuleebi aReniSnebaT socializaciaSi: darRveu-

li aqvT kavSiri ufrosebTan, ar aqvT TanatolebTan urTierTobis unari, mwi-

ri codnisa da erudiciis gamo ver axerxeben  avtoritetis mopovebas skolaSi 

da sazogadoebaSi. problemebis gadaWras kriminalur da asocialur garemoSi 

pouloben, xSirad iwyeben qurdobas an CarTuli arian kanonmdeblobiT dasjad 

saqmianobaSi, aReniSnebaT alkoholisa da narkotikebis mimarT ltolva. gogonebi 

xSirad erTvebian prostituciaSi, biWebs SesaZlebelia aReniSnoT seqsualuri 

orientaciis Secvla. amis Sedegad zrdasrul asakSi seriozuli sirTuleebi aqvT 

ojaxis Seqmnisas. Zaldobis nebismieri forma bavSvebSi da mozardebSi ayalibebs 

pirovnul da qceviT Tvisebebs, romlebic maT sazogadoebisTvis naklebadmomxibv-

lel da saxifaTo pirovnebebad ayalibebs. sxvadasxva kvlevidan gamomdinare, zr-

dasruli kriminalebis 70% bavSvobaSi Zaladobagancdili da ugulvebelyofilia. 

bavSvze Zaladoba ekonomikur zegavlenas axdens ojaxebsa da sazogadoebaze. aq 

igulisxmeba pirdapiri xarjebi, rogoricaa msxverplisaTvis samedicino daxmare-

bis aRmoCena, iuridiuli momsaxureba da socialuri dacva, agreTve msxverpli 

bavSvis specialuri dawesebulebebis mzrunvelobis qveS gadacema. arapirdapir 

xarjebSi Sedis SesaZlo dazianeba, romelic xangrZliv mkurnalobas saWiroebs an 

dainvalideba, fsiqologiuri travma, aseve ganaTlebis Sewyveta, momavalSi bavSvis 

an axalgazrdis mier sakuTari SesaZleblobebis gamovlenis saSualebis dakargva 

bavSvze ZaladobasTan da mis ugulebelyofasTan dakavSirebulma finansurma xar-
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jebma, maT Soris, momavalSi dakargulma Semosavlebma da fsiqikuri janmrTelobis 

aRdgenis xarjebma, miaxloebiTi gamoangariSebiT 2001 wels aSS-Si 94  miliardi 

aSS dolari Seadgina, xolo gaerTianebul samefoSi mxolod gadaudebeli so-

cialuri daxmarebis da iuridiuli momsaxurebis xarjebma weliwadSi 1,2 mil-

iardi aSS dolari Seadgina.

         

             

              ojaxSi Zaladobis Sedegebi

ras ganicdis bavSvi?

ojaxSi Zaladobis msxverpl bavSvs Tan sdevs sircxvilis, brazis, sasowarkveTis, 

xSirad _ siZulvilisa da SurisZiebis grZnobebi. bavSvi gaorebulia: mas uyvars 

mSoblebi da amasTanave maTi damokidebulebiT gamowveuli uaryofiTi emociebi 

awuxebs. amgvari gaoreba Sinagan daZabulobas kidev ufro zrdis, bavSvis dabneu-

lobasa da eWvs iwvevs. amdenad, is mudmivi stresis mdgomareobaSi imyofeba. 

ZaladobasTan gamklavebas sxvadasxva bavSvi sxvadasxva gziT cdilobs:

bavSvi sakuTar Tavs moZaladesTan, agresorTan  aigivebs da TviTonac agresiul, 

Semtev rols irCevs. is xom Zaladobas, iseve rogorc bevr sxva rames, mibaZvisa 

da magaliTis ZaliT swavlobs. advili SesaZlebelia, rom Zalmomreoba misTvis 

samyarosTan urTierTobis erTaderT formad iqces. yalibdeba moZaladis roli. 

agresoris niRbis ukan ki SeSinebuli bavSvi iqneba damaluli, romelmac es niRabi 

mSoblisagan Tavis dasacavad moirgo da Seisisxlxorca. 

bavSvi umweo, ususur pozicias irCevs. es ki masSi danaSaulisa da braleulobis 

gancdebs badebs da ganamtkicebs. yalibdeba msxverplis roli, rac gulisxmobs 

sircxvilis grZnobas gaubedaobas, pasiurobas, xSirad sakuTari umweobiTa da da-

CagrulobiT manipulirebas.

mniSvneloba ara aqvs imas, bavSvi ojaxSi Zaladobis uSualo msxverplia (mas sce-

men, aviwroeben, Seuracxyofas ayeneben)  Tu mowme (ojaxis sxva wevrebze Zaladobis 

mowmea). nebismier SemTxvevaSi Zaladobriv ojaxSi mcxovrebi bavSvi Zaladobis 

msxverplia! 

mSobelma unda Seignos, rom misi qcevis stili Svilebs gadaecema, romlebic, Tavis 

mxriv, sakuTar Svilebze zemoqmedeben da, amgvarad, Zaladobis talRa Taobidan 

Taobaze gadadis. Tundac amitom ar aris ojaxSi bavSvze Zaladobis problema 

mxolod erTeulebis an  mxolod misi ojaxis saqme. 

aqedan gamomdinare, ojaxSi Zaladobis faqtebis damalviT safrTxe eqmneba ojaxis 

yvela wevris (gansakuTrebiT bavSvebis) fizikur da fsiqikur mdgomareobas, maT  

Semdgom cxovrebas. pirvel rigSi, aucilebelia problemis gaziareba axloblebi-

saTvis. xolo Tu problema ar mowesrigda, kompetenturi daxmarebis gaweva Seu-

ZliaT bavSvTa da mozrdilTa Zaladobisagan dacvis sferoSi momuSave special-

istebs: fsiqologebs, eqimebs, iuristebs.
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                    saskolo teroris (Bulling) Sedegebi

   • Zaladobagancdili msxverpli SeiZleba xangrZlivi drois ganmavlobaSi 

ganicdides SiSs, SfoTvas, Tavs damcirebulad an daTrgunulad grZnobdes. aseTi 

bavSvebi Tavs arideben skolaSi Catarebul RonisZiebebSi monawileobas, kargaven 

megobrebs TanaklaselTa Soris. 

   • zogjer bulingi seriozuli fizikuri travmebiT an letaluradac mTavrde-

ba.

   • saskolo terorSi CarTuli bavSvebi xSirad agresiis gamovlenis kriminal-

ur formebs mimarTaven. 

   • saskolo teroris iniciatori bavSvebi TavianTi agresiulobis demonstri-

rebas mozrdilobis asakSic agrZeleben da xSirad cxovrebis kriminalur gzas 

irCeven.

   • fsiqikuri travma SeiZleba im bavSvebmac miiRon, romlebic Zaladobis uSua-

lo msxverpli ar arian, magram arian teroris faqtis Semswreni. ̀ dRes es skolaSi 

mas daemarTa, xom SeiZleba, rom xval me SememTxves? ese igi, skola is adgilia, sa-

dac Tavs usafrTxod ver igrZnob~, _ aseTia “damkvirvebel bavSvTa“ daskvna. aseT 

bavSvebs eSiniaT, TviTonac ar gaxdnen agresiis msxverpli. 

   • saskolo teroris Sedegad miRebulma Zlierma emociurma travmam SeiZleba 

bavSvi suicidamde miiyvanos.
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                                          Tavi 5 

      Zaladobis msxverpli bavSvis amocnoba 

                                                                      avtori: e.TavarTqilaZe 

         rogor amovicnoT fizikuri Zaladobis 

                 msxverpli bavSvi?

arsebiTi kiTxva, romelic mozrdilma sakuTar Tavs unda dausvas, aris Semdegi: 

SeiZleboda Tu ara, rom es travma bavSvs SemTxveviT gasCenoda, uneblieT mosv-

loda? iseTma aSkara fizikurma niSnebma, rogoricaa sisxlCaqcevebi, damwvrobis 

kvali, SeSupebebi, kopebi, nakawrebi, Wrilobebi, Calurjebebi da kanis sxva dazi-

anebebi, motexilobebi, naWrilobevebi sxvadasxva xarisxis SexorcebebiT _ unda 

SegvaSfoTos da vecadoT, gavarkvioT, Tu ra moxda. mniSvnelovania gavacnobieroT, 

Seesabameba Tu ara bavSvis ganmartebebi dazianebebis Sinaarss; sxva sityvebiT rom 

vTqvaT, aris Tu ara monaTxrobi sando da asaxavs Tu ara realur movlenebs. 

safrTxis niSnebad SeiZleba miviCnioT:

  -   sxvadasxva feris Calurjebebi bavSvis sxeulze miuTiTebs, rom isini miRe-

bulia sxvadasxva dros; Calurjebebis forma an adgili SeiZleba miuTiTebdes, 

Tu rogor iqna miRebuli travma, ra sagani iyo gamoyenebuli (magaliTad, mcirew-

lovani bavSvebi ver moaxerxeben, TavisiT miiRon travma sajdomze).

  -    ar arsebobs aranairi ganmarteba, Tu rogor warmoiqmna travma: `ar vici, ro-

gor moxda es,~ _ ambobs bavSvi;

  -    ganmartebebi naklebad sarwmunoa, ar Seesabameba travmis bunebas;

  -    bavSvs ar gaewia saWiro an saTanado daxmareba, travmis mniSvneloba da Se-

degebi gaufasurebulia.

bavSvebma, romlebmac fizikuri Zaladoba gadaitanes, ician, rom maTi garemomcveli 

samyaro araprognozirebadi da Zalian saxifaToa. mozrdilebi, romlebic maTze 

zrunaven, SeiZleba iyvnen avebi, mouTmenlebi da gaRizianebulebi, depresiulebi, 

miuwvdomlebi. isini SeiZleba Zalian advilad, moulodnelad gadaiqcnen sastik 

adamianebad. bavSvi, romelic moZalade mozrdilTan erTad cxovrobs, Tavs usarge-

blod, zedmetad,  `cud bavSvad~ Tvlis. samyarosa da sakuTari Tavis amgvari aRqma, 

cxadia, bavSvis qcevaze aisaxeba.

Cven yuradRebis gamoCena gvmarTebs bavSvis qcevis Semdegi gamovlinebebis mimarT:

  

  - bavSvi frTxeba, roca gverdiT vinme tiris;

  - bavSvi frTxeba sxva adamianis moulodnel moZraobaze, gverdze iwevs da 

Tavze xelebs ifarebs;

  - bavSvs afrTxobs moulodneli xmebi;

  - bavSvi agresiulad iqceva, gaRizianebuli an gaucxoebulia;

  - bavSvi xazgasmulad damjere, morCili da/an pasiuria, ar avlens iniciativas;



49

  -   bavSvs eSinia mSoblebis, eSinia saxlSi wasvlis;

  -   bavSvs amindisa da sezonisaTvis Seuferebeli tansacmeli acvia (magaliTad, 

cxel amindSi grZelsaxeloebiani tansacmeli SeiZleba Calurjebebs faravdes).

      

       rogor amovicnoT seqsualuri Zaladobis 

                msxverpli bavSvi? 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi, maT Soris yvelaze patarebic, sinam-

dvileSi ver xvdebian, ra xdeba realurad, rcxveniaT amis Sesaxeb moyola. isini 

SiSs, martoobas ganicdian, Tavs sxvebisagan gansxvavebulad grZnoben, zedmetad 

mgrZnobiareni arian. 

radgan seqsualuri Zaladoba uSualod arRvevs `sxeulis sazRvrebs~, misi Sede-

gebic SeiZleba gamoCndes `sxeulis qcevaSi~. zogierTi bavSvi sakuTar sxeuls 

gansakuTrebulad malavs da nebismier kontaqts gaurbis; zogi _ piriqiT, sakuTari 

sxeulis demonstrirebas Riad cdilobs da yvelas `sTavazobs~ sakuTar sxeuls, 

sxeulis normalur sazRvrebs kargavs, fizikuri siaxlovisa da distanciis so-

cialurad miRebuli normebis aTviseba ar SeuZlia. 

yvela qceviTi gamovlineba  saSineli travmis Sesaxeb `Setyobinebis~ saSualebaa. 

mozrdilebma yuradReba unda miaqcion bavSvis qcevaSi safrTxis am signalebs da 

izrunon mis profesionalur daxmarebaze, Tu bavSvi:

 

  - xSirad hkidebs xels Tavis genitaliebs;

  - agresiulad, gaRizianebulad an Zalian sevdianad TamaSobs mamakacis/qalis 

rolebs;

  - Tavis an sapirispiro sqess ver itans;

  - Tavisi sxeuli ar uyvars; xSirad ambobs, rom misi sxeuli uSnoa an binZuria;

  - daJinebiT interesdeba seqsualuri qmedebebiT, malulad cdilobs Seexos     

sasqeso organoebs, intimur adgilebs; moiTxovs, rom sxvebi mas Seexon. `seqsualu-

rad ucnaurad~ iqceva _ `acdunebs~ mozrdils;

  - iTxovs, rom adamianebma tansacmeli mTlianad  gaixadon, ZaldatanebiT xdis 

sxvebs. 

  - asakisaTvis Seuferebeli seqsualuri codna aqvs; ucnob adamianebs pirda-

pir usvams sxvadasxva seqsualuri Sinaarsis SekiTxvebs;

  - Cacmaze uars ambobs. tanze malulad ixdis. uars ambobs, marto datovos 

adamianebi saabazanoSi/tualetSi;

  - sxva adamianebis TandaswrebiT gaxda (eqimis, Tanatolebis, fizkulturis 

gakveTilze da a.S.) eSinia;

  - sajarod, gamomwvevad eweva masturbacias, iTrevs amaSi sxva bavSvebs;

  - sxva bavSvebTan, cxovelebTan an saTamaSoebTan  sqesobrivi aqtis  da/an 

oraluri seqsis imitacias axdens;

  - eSinia garkveuli specifikuri adgilebis, rogoricaa saabazano an sawoli;

  - darRveulia Zili _ eSinia daZineba, sizmarSi koSmarebs xedavs, Zalian mous-

venrad Zinavs, ZilSi wrialebs, tiris;
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  - pasiuria, SeboWili. ar aris spontanuri. mag., fizkulturis gakveTilebze zis 

sworad, gamarTuli, daZabuli, fexebmityupebuli, maSin roca sxva bavSvebi sponta-

nurad darbian, yvirian. ucnaurad moZraobs, TiTqos cdilobs fexebi erTmaneTs ar 

daaSoros;

  - gansakuTrebul mousvenrobas grZnobs da aSkarad eSinia, roca sTxoven 

dawves zurgze;

  - eSinia, gaurbis Sexebas, gansakuTrebiT mozrdili adamianebisagan, Sexebisas 

TiTqos qvavdeba. gadaadgilebisas mTeli taniT moWimulia, daZabuli. kalTaSi 

Cajdomisas Tavs uxerxulad grZnobs; roca eZaxian, modis da jdeba, Tumca daZabu-

lia.

aRsaniSnavia, rom seqsualuri sakiTxebisadmi bavSvebis interesi araerTmniS-

vnelovani movlenaa da gansakuTrebuli sifrTxile unda gamoviCinoT rogorc 

amgvari qcevis Sefasebisas, ise bavSvTan am sakiTxze saubrisas. seqsualuri 

Zaladobis msxverpl bavSvTagan yvelas rodi axasiaTebs yvela mocemuli niSani; 

zogierTi bavSvs qcevis CamoTvlili niSnebidan mxolod erTi an ramdenime Sei-

Zleba SevamCnioT. erTi calke aRebuli niSani ar aris sakmarisi imisaTvis, rom 

gavakeToT daskvna seqsualuri Zaladobis Sesaxeb.

          

          rogor amovicnoT emociuri Zaladobis 

                  msxverpli bavSvi?

emociuri Zaladoba Zaladobis yvelaze Znelad amosacnobi formaa, radgan is 

sxeulze fizikur kvals  ar tovebs. misi uaryofiTi Sedegebi SeiZleba mxolod 

bavSvis qcevasa da emociur reaqciebSi gamovlindes, xSirad – bavSvis ganviTare-

bis Semdgom periodSi.

emociuri Zaladobis msxverpli bavSvis tipobrivi fizikuri da qceviTi gamov-

linebebia:

  -   metyvelebis darRveva _ bavSvs ena eborkeba, Znelad laparakobs;

  -   fsiqosomaturi Civilebi _ Tavis tkivili, muclis tkivili, gulisreva, Tav-

brusxveva, gulis wasvla.

  -   Sardis da defekaciis Seukavebloba;

  -   depresiuli mdgomareoba;

  -   bavSvis destruqciuli da avtodestruqciuli qceva;

  -   Tavdajerebulobis nakleboba, Zalze dabali TviTSefaseba, TviTizolacii-

saken midrekileba;

  -   mozrdilze zedmetad damokidebuleba;

  -   pasiuroba, iniciativis arqona;

  -   bavSvi xSirad ityueba;

  -   bavSvi asakisaTvis Seufereblad `didia~ an piriqiT, infantiluria.

aRsaniSnavia, rom Tu bavSvi emociur Zaladobas mSoblisgan ganicdis, misi amoc-

noba mSoblebze dakvirvebiTac SeiZleba.  mSoblebi, romlebic emociurad Zalado-

ben bavSvze, problemas uaryofen, yvelaferSi bavSvs adanaSauleben, SeTavazebul 

daxmarebaze uars amboben, bavSvis miRwevebiT ar interesdebian. maT bavSvis keTil-

dReoba ar awuxebT.
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           rogor amovicnoT ugulebelyofili bavSvi?

qceviTi da fizikuri niSnebi, romlebic SeiZleba miuTiTebdes ugulebelyofaze:

  -   bavSvi fizikurad sustad ganviTarebulia _ dabalia, cotas iwonis, sustia.

  -   bavSvis mouwesrigebeli garegnuli iersaxe _ usufTao saxe da sxeuli,  Wu-

Wyiani da Seuferebeli tansacmeli, aucilebeli moxmarebis sagnebi ar aqvs;

  -   kbilebisa da piris Rrus daavadebebi;

  -   bavSvi daRlili da apaTiuria, yuradRebis koncentrireba uZneldeba, eZineba;

  -   bavSvi mudmivad mSieria;

  -   bavSvi baRSi/skolaSi araregularulad dadis, droulad ar mohyavT an ar 

mihyavT, baRidan wamoyvana aviwydebaT;

  -   mozrdilebi, romlebsac bavSvi mihyavT, xSirad icvlebian, bavSvi mohyavT da 

mihyavT  arafxizel, araakuratul, misTvis ucnob an mxolod garegnulad nacnob 

adamianebs;

  -   bavSvi SeimCneva wvrilman qurdobebSi;

  -   bavSvs ara aqvs higienis elementaruli Cvevebi.

ugulebelyofis Sefasebisas aucilebeli yuradReba mivaqcioT ojaxis cxovrebis 

realur pirobebs _ SeiZleba ojaxis mezoblad saxifaTo garemoa da amitomac 

bavSvebs ar uSveben quCaSi, zogjer samuSao pirobebis gamo mSoblebi iZulebulni 

arian bavSvebi marto datovon saxlSi da a.S.
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                                           Tavi 6 

         fizikuri Zaladobis klinikuri 

             simptomebi da Sefaseba

                                                                       avtori: q.daviTiSvili

       bavSvze fizikuri Zaladobis SesaZlo maCveneblebi: 

                   kanis dazianebebi

   

bavSvze fizikuri Zaladobis niSnebis amocnoba mniSvnelovania ori mizeziT: raTa 

zustad  davsvaT diagnozi da vmarToT daavadeba, da Tavidan avaciloT  bavSvs 

Zaladobis ganmeoreba, Sesabamisad  _  momavali travmebi an gardacvalebac ki. 

saguldagulod Segrovebuli anamnezuri moncemebi da yovelmxrivi fizikuri kv-

leva aucilebelia Zaladobis niSnebisa da simptomebis gamosavlenad.

imisaTvis, rom adekvaturad Sefasdes bavSvze ganxorcielebuli Zaladoba, eqimi 

unda xelmZRvanelobdes  Semdegi principebiT: moismine, dainaxe, Seafse, gaakeTe 

zusti Canaweri da Setyobineba. bavSvisgan da mSoblisgan frTxilad moipoveT  

sruli istoria, dazianebis mniSvnelovani detalebi. yuradRebiT daakvirdiT bavS-

visa da mSoblis qcevas, bavSvisa da mSoblis urTierTobas.

Zaladobaze mimaniSnebeblia samedicino istoriaSi Semdegi aspeqtebi:

  • istoriis uCveulo aspeqtebi: mSoblis monaTxrobi dazianebis Sesaxeb ara-

Tanmimdevrulia, ar Seesabameba arsebul dazianebas da bavSvis mdgomareobas.

  • monaTxrobis detalebi mudmivad icvleba. 

  • dazianebis  istoria ar Seesabameba bavSvis ganviTarebis asaks.

  • samedicino daxmarebis dayovneba. 

  • braldeba bavSvs Tavad dazaralebuls an ojaxSi myof sxva bavSvs.

bavSvis fizikuri gamokvlevisas SeafaseT bavSvisa da mSoblis urTierToba, gr-

Znobs Tu ara bavSvi Tavs mSvidad, komfortulad, bednierad  mSoblis gverdze, 

xom ar aridebs Tavs mSobels, xom ar krTeba mSoblis xelis uneblie moZraobze. 

aris mSobeli Tbili, yuradRebiani, mzrunveli an piriqiT avlens uxeS, gulgril 

damokidebulebas bavSvis mimarT. 

fizikuri kvleva srulad unda asaxavdes bavSvis ZiriTad sasicocxlo maCveneb-

lebs: wona, sigrZe, Tavis garSemowerilobas, ganviTarebis dones, garegani da Sina-

gani  organoebis aRweras, srul nevrologiur kvlevas.  

sruli obieqturi gasinjvis paralelurad SesaZlebelia saWiro gaxdes Semdegi 

gamokvlevebis Catareba:
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  • kvebiTi statusis Sefaseba, 

  • globaluri ganviTrebisa da qcevis Sefaseba, 

  • sisxlis saerTo analizi, 

  • koagulaciis skriningi, 

  • RviZlis funqciuri testebi, 

  • toqsikologuri  skriningi, 

  • Zvelebis rentgenologiuri gamokvleva, 

  • eqoskopia, 

  • kompiuteruli tomografia, magnitur-rezonansuli kvleva, 

  • ofTalmologiuri kvleva. 

Zaladobis Sedegad ganviTarebuli fizikuri dazianeba SeiZleba iyos sxvadasx-

vagvari _ msubuqi nakawri Tu Calurjebac,  motexil Zvlebic, tvinis Seryevamdec, 

Sinagani organoebis (Tirkmlebis, RviZlis, filtvebis, naRvlis buStis da sxva) 

dazianebaac; man SeiZleba sikvdilic ki gamoiwvios.

  

bavSvze Zaladobis yvelaze xSiri da advilad amosacnobi gamovlinebaa  kanis 

dazianeba. Zaladobagancdili bavSvebis 90%-s  mxolod zedapiruli dazianebebi 

aReniSnebaT: 

  • sisxlnaJRenTebi,

  • nakbenebi,

  • damwvroba, 

  • moxrCobis niSnebi.

sisxlnaJRenTebi viTardeba sisxlZarRvze meqanikuri zemoqmedebiT. dazianebu-

li sisxlZarRvidan gadmosuli sisxli grovdeba garSemo mdebare qsovilebSi. 

sisxlaJRenTebi Zaladobis naTeli dadasturebaa. fizikuri Zaladobis Sedegad 

warmoqmnil sisxlaJRenTebs SesaZlebelia hqondes im sagnis forma, romliTac 

ganxorcielda Zaladoba da Sesabamisad kanis dazianeba SeiZleba dagvexmaros im 

sagnis tipis dadgenaSi, romelic gamoiyenes Zaladobisas.

bavSvze fizikur Zaladobaze migvaniSnebs sisxlnaJRenTebis adgilmdebareoba, 

forma:

 1.  sisxlnaJRenTebis mdebareoba:

  • zemo kidurebze 

  • welis areSi 

  • TeZoebis wina zedapirze 

  • saxeze 

  • yurebze

  • sasqeso organoebze 

  • mucelze 

  • dundulebze

 2.  sisxlCaqcevebis forma: 

  • xelis kvali SesaZloa gamovlindes ovaluri dazianebis,  TiTebis 2-3 parele-



54

luri xazovani kvlis an mTliani xelis anabeWedis saxiT. 

  • moxrCobis kvali: ligatura an TiTebis anabeWdi kisris areSi,Ppeteqiebi maT 

zemoT;

  • sajdomis areSi xeliT an raime sagniT miyenebuli dazianebebi: parelelu-

rad ganlagebuli vertikaluri xazebi. 

niSnebi, romlebic bavSvze Zaladobaze dagvaeWvebs:

 

  • dazianebebi _ xelis mtevnis, qamris balTis an raime sagnis formis;

  • sisxlnaJRenTebi da peteqiebi (patara zomis, wiTeli an alisferi), romlebic 

bavSvis samedicino mdgomareobiT (mag., koagulaciis darRveva) ar aris gamowveu-

li:

  • dazianeba aReniSneba bavSvs, romelsac damoukideblad gadaadgileba ar Seu-

Zlia;

  • sisxlnaJRenTi mravlobiTi an klasterulia;

  • dazianeba erTi da imave zomis da formisaa;

  • dazianeba saxisa da sxeulis araZvlovan nawilebze, maT Soris,  Tvalebze, 

yurebze  da sajdomze;

  • sisxlnaJRenTi kiserze, romelic moxrCobis mcdelobaze gvafiqrebinebs;

  • dazianeba koWebze da majebze ligaturis niSnis msgavsi.

       

saeWvo dazianebebi 

yurebis dazianeba -
gans. Cqmetis kvali
orive mxares.

dazianeba “usafrTxoebis
samkuTxedSi”- am areSi
SemTxveviTi dazianeba
ar aris damaxasiaTebeli

dazianeba mxris
SigniTa zedapirze

dazianebebi torsis
gverdiTa zedapirebze,
gansakuTrebiT xerxemlis
gaswvriv. 

saeWvoa, Tu
- dazianeba sxeulisorive 
zedapirzea
- dazianebulia rbili qsovilebi
- dazianebas aqvs gansakuTrebuli
forma
- dazianeba ar Seesabameba travmis
axsnas
- aranamkurnalebi dazianebebi

Calurjebuli Tvalebi,
   gansakuTrebiT orive
                     mxares

loyis rbili qsovilis 
                  dazianeba

 dazianebebi piris
               RruSi

winamxris dazianeba
   (Tavdacvis dros)

  gulmkerdisa da
muclis dazianeba

        nebismieri saxis
dazianeba sazardulis
 an sasqeso organoebis
                     areSi

    barZayis SigniTa
zedapiris dazianeba

fexis gulis
    dazianeba
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ubeduri SemTxvevis dros miRebuli travma 

Tavis travmis dros 
ziandeba Txemi,
kefa an Subli

idayvi

Subli

cxviri

nikapi

xelis guli

muxli

wvivi

sisxlCaqcevebi morCenisas gaivlis feris cvlilebis ramdenime stadias:  wiTeli-

lurji-mwvane da bolos yavisferi. 

  
               feri                                xangrZlivoba
  
               wiTeli                                  0 – 2 dRe
  
               lurji                                  2 – 5 dRe
  
               mwvane                                  5  – 7  dRe
  
               yviTeli                                  7  – 10 dRe
  
               yavisferi                                 10 – 14  dRe
  

               mTlianad morCenilia                    2 – 4  kvira
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Zaladobis ganxorcielebis TariRis dadgenisaTvis mxolod sisxlCaqcevebis 

feris gamoyeneba ar aris gamarTlebuli, radganc sisxlnaJRenTis  feris cvli-

leba mraval faqtorzea damokidebuli. es faqtorebia: dazianebis siRrme da adg-

ilmdebareoba, qsovilis Taviseburebebi da misi sisxlmomarageba, kanis feri da 

qsovilis ganmeorebiTi dazianeba.zedapiruli dazianebebi SesaZloa gamovlindes 

da moSuSdes Zalian swrafad, xolo Rrma dazianebebis gamovlenas SeiZleba das-

Wirdes dReebi.

faSari SemaerTebeli qsovilis areebSi (mag.Tvali da genitaliebi) miyenebuli 

dartymisas ufro swrafad ziandeba qsovili da aseve swrafad aRdgeba, vidre iq, 

sadac SemaerTebeli qsovili mkvrivia da kargad aris sisxlZarRvebiT momarage-

buli (mag. dudnduloebisa da TeZos areebi). Tu bavSvis kani xSirad ziandeba, 

SesaZlebelia  swrafad ganikurnos. muqi feris kani farvs da SeumCnevels xdis 

cemiT miyenebul kanis dazianebebs.

eqimma Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi kargad unda gamoikvlis bavSvi, isto-

riaSi Caweros yvela arsebuli dazianebis adgilmdebareobis, zomis, formis da 

feris Sesaxeb. gaakeTos  sxeulis diagrama, sxeulis dazianebuli aris fotogra-

fia, sadac moniSnavT arsebul dazianebas.

metad mniSvnelovania erTmaneTisgan ganvasxvaoT Tandayolili laqebi,SemTxveviTi 

dazianebebi, koagulopaTiiT gamowveuli sisxlnaJRenTebi Zaladobis Sedegad gan-

viTarebuli dazianebebisgan. 

SemTxveviTi dazianebebis dros sisxlnaJRenTebis adgilmdebareoba sruliad gan-

sxvavebuli: dazianebebi umetes wilad: muxlebze, Sublze,  _ xelis mtevnebze, iday-

vebze, nikapze, cxvirze gvxvdeba da ar aris damaxasiaTebeli fizikuri Zaladob-

isTvis. 

nakbenis aRmoCenis SemTxvevaSi,aucilebelia CarToT stomatologi, raTa mis mier 

zustad iqnes dadgenili da gazomili nakbilaris kvali, Tu arsebuli kvali 3sm 

-ze metisaa, is ufrosi adamianis  nakbilars Seesabameba, es yvela SemTxvevaSi bavS-

vze Zaladobaze migvaniSnebs da aucilebelia gamovikvlioT SemTxveva da Sevaty-

obinoT socialur saagentos.

damwvroba

damwvroba gamowveulia kanze maRali temperaturis zemoqmedebiT. kanis damwv-

robas  iwvevs cxeli xsnarebi, sagnebi, ali, qimikatebi, deni. 

damwvrobebi, romelic ZaladobiTaa gamowveuli, aris umetesad imersiuli (immer-
sion burns) damwvroba, romelsac aqvs kargad gamoxatuli sazRvrebi.

imersiuli damwvrobebi SesaZloa iyos windis an xelTaTmnis formis da gvxdeba 

zemo da qvemo kidurebis da sajdomis areebSi. amgvari damwvrobebis dros auci-

lebelia, droulad gadavceT saqme saTanado instancias, raTa Seiswavlon garemo, 
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sadac es SemTxveva moxda da gamoiricxos Zaladoba.

patara asakis bavSvebi gansakuTrebiT moZravebi arian da, Sesabamisad, damwvroba 

SesaZlebelia SemTxveviTi xasiaTis iyos, rodesac bavSvi SemTxveviT exeba cxel 

sagans, romelicmisTvis xelmisawvdom adgilas aris datovebuli (mag.cxeli uTo). 

aseT SemTxvevaSi damwvrobis are aris erTi da ufro zedapiruli, gansxvavebiT 

Zaldobrivi qmedebiT ganxorcielebuli damwvrobisgan, romelic aris mravlobiTi, 

Rrma. kanis aseTi dazianebebi Zalian frTxilad unda Sefasdes.

sigaretiT miyenebuli damwvroba aris Rrma, 8-10 mm. diametrisa, ovaluri formis, 

mravlobiTi, mdebareoba xelebze da fexebze. SemTxveviT gamowveuli sigaretis 

damwvroba yovelTvis aris erTeuli, ufro kvercxis formis da zedapiruli.

bavSvebSi yvelaze metad gacelebulia cxeli siTxis SeSxefebebis an gadasxmis 

Sedegad ganviTarebuli damwvroba. umetesad patara bavSvebi cdiloben xeli sta-

con maTTvis miuwvdomel adgilas moTavsebul Wiqas an rame konteiners, romelSic  

cxeli siTxea, misi gadmosxmis Sedegad viTardeba damwvroba saxis, gulmkerdis da 

zeda kidurebis areSi. am dros yvelaze metad ziandeba sxeulis are, romelsac 

cxeli siTxe pirvelad exeba. ramdenadac siTxe miedineba qveviT da siTxis tem-

peratura ecema, Semdgomi areebi naklebad aris dazianebuli. dazianebul ares “V” 

forma aqvs. 

niSnebi, romlebic  bavSvze Zaladobaze dagvaeWvebs:

  • damwvrobebi romelTa axsna ar arsebobs an arasarwmunoa;

  • aReniSneba bavSvs, romelsac damoukideblad gadaadgileba ar SeuZlia;   

  • damwvroba rbil qsovilebze, sadac cxeli sagnebis SemTxveviTi moxvedra   

SeuZlebelia, mag.fexis gulebi, sajdomi, zurgi;

niSnebi, romlebic Zaladobriv qmedebebze miuTiTeben:

  • damwvroba yurisukana areSi, sajdomis, Sorisisa da qvemo kidurebis areebSi, 

  • damwvroba kidurebze _  xelTaTmnis formis, windis formis an simetriuli, 

mkveTri sazRvrebiT;

  • damwvroba raime sagnis formis (mag.uTos).

Zvlebis motexilobebi

bavSvze fizikuri Zaladobis dros yvelaze xSirad Zvlebis motexilobebi gvxvde-

ba. miiCneven, rom erT wlamde asakis bavSvebSi motexilobebis 50% maTze ganxor-

cielebuli ZaladobiTaa gamowveuli. Tu bavSvs daudasturda gaurkveveli war-

moSobis motexiloba, saWiroa sruli gamokvlevis Catareba - rentgenologiuri, 

nevrologiuriQ da Tvalis fskeris kvleva. 

xSirad mSoblebi eqims sxvadasxva problemiT mimarTaven da mxolod bavSvis 

sruli gamokvlevis Semdeg dgindeba Zvlebis motexilobis faqtebi. Zvlebis Sez-

rdis stadiebis mixedviT SeiZleba ganisazRvros, Tu rodis miiRo bavSvma travma. 
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Sexorcebis sxvadasxva stadiaze arsebuli motexilobebi bavSvze Zaladobis erT-

erTi niSania. 

bavSvebSi, romelTac siaruli ar ician Tavis qalis mravlobiTi motexilobebis, 

kidurebis spiraluri motexilobebis, neknebis motexilobebis, xerxemlis dazi-

anebis dafiqsirebisas unda vifiqroT, rom es dazianebebi gadatanili fizikuri 

Zaladobis Sedegia.

         

          centraluri nervuli sistemis (cns) 

            da Tavis qalis sxva travmebi

  

axalSobilTa Tavis travmebi ubeduri SemTxveviT iSviaTad aris gamowveuli. ro-

gorc gamokvlevebi gviCvenebs, Tavis qalis Sida travmebis 95%  da Tavis travmebis 

60%-ze meti  ZaladobiTaa gamowveuli. 2 wlamde asakis bavSvebis Tavis qalis 

travmiT gamowveuli gardacvalebis 80%-is mizezi Zaladobaa. amitom 2-3 wlis 

asakis bavSvebSi Tavis qalis travmis dadgenis SemTxvevaSi aucileblad unda gam-

ovricxoT fizikuri Zaladoba.

sisxlCaqceva Tvalis baduraze gansakuTrebul eWvs badebs fizikuri Zaladobaze. 

is xSirad viTardeba Zlieri SenjRrevis Sedegad da aris bavSvis SenjRrevis sin-

dromis erT-erTi mniSvnelovani niSani.

bavSvis SenjRrevis sindromi fizikuri Zaladobis formaa, romlis drosac ax-

alSobils uviTardeba Tavis qalis travma, subduraluri da subaraqnoidaluri 

hemoragiebi, sisxlCaqcevebi minisebr sxeulSi, baduris Cagleja, travmuli war-

moSobis retinosxizisi da sisxlCaqceva Tvalis baduraze. gamokvlevebi gviCven-

ebs, rom Zaladobis Semdeg cns-Si mniSvnelo bioqimiuri, funqciuri da struqtu-

ruli cvlilebebi rCeba; mag., Zaladobagancdil bavSvebs aReniSnebaT Tavis tvinis 

moculobis Semcireba.

bavSvis SenjRrevis sindromi Zaladobis erT-erTi seriozuli formaa. mSoblebi 

anjRreven bavSvs, rodesac bavSvis tirilis, yvirilis da daujereblobis gamo 

kargaven moTminebas. 

am sindromis diagnozs 2 wlamde asakis bavSvebSi adgenen, magram SeiZleba dadg-

indes 5 wlamde asakSic.

bavSvis  SenjRrevis sindromiT gamowveuli sikvdilianoba _ saSualod 20-25 %-ia. 

mogvianebiTi Sedegebi SeiZleba iyos Tavis tvinis qerqis dazianebis gamo ganvi-

Tarebuli sibrmave, krunCxvebi, parkuWebis gafarToveba, encefalomalacia. 

simptomebis gamovlineba damokidebulia dazianebis xarisxze. gadatanili travmis 

Semdeg yvelaze xSirad Cndeba araspecifikuri simptomebi: Zilianoba an mousven-

roba, madis dakargva, Rebineba. ufro seriozuli dazianebisas vlindeba spazmi, 

gonebis dabindva da sxva nevrologiuri simptomebi. dazianebisTanave mSoblebi 

amCneven am simptomebs, magram imis SiSiT, rom bavSvis mimarT fizikur ZaladobaSi 
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ar daadanaSaulon, droulad ar mimarTaven eqims. 

radganac arsebuli klinikuri simptomebi ar aris specifikuri da amave dros 

mSobeli cdilobs damalos SenjRrevis faqti da ar awvdis eqims swor anamnezur 

monacemebs, SesaZlebelia diagnozis dasmisas Secdoma iyos daSvebuli. xSirad 

ismeba virusuli infeqciis, saWmlis momnelebeli traqtis disfunqciis diagnozi.

  

Tu bavSvis SenjRrevis sindromis simptomebi Cndeba fizikuri Zaladobis sxva 

niSnebTan erTad, rogoricaa kanqveSa sisxlCaqcevebi, Zvlebis motexilobebi, sxva 

travmebi, aucilebelia nevrologis, neiroqirurgis, ofTalmologis gadaudebeli 

konsultacia. hemoragiis diagnostirebisaTvis kompiuteruli tomografia kvle-

vis ZiriTadi meTodia.

  

miunhauzenis sindromi

miunhauzenis sindromis dros deda gamiznulad iwvevs an xels uwyobs daavadebis 

niSnebs. yvelaze xSirad vxvdebiT sisxldenis (sisxlis Sededebaze moqmedi medi-

kamentebis gamoyeneba, lorwovanis dazianeba, sxva adamianis an cxovelis sisx-

lis gamoyeneba, saRebavebis gamoyeneba), krunCxvebis (`mkurnaloba~ medikamentebiT, 

romelTac SeuZliaT maTi gamowveva, moxrCoba) Zilianobis, moTenTilobis (cns-is 

damTrgunveli medikamentebis gamoyeneba, moxrCoba), diareis (asaSleli saSuale-

bebis gamoyeneba) stimulirebas.

miunhauzenis sindromze SeiZleba vifiqroT, Tu:

  • Catarebuli gamokvlevebiT ar dadginda paTologia, Civilebi ki kvlav gr-

Zeldeba;

  • gamokvlevis Sedegebi ar emTxveva daavadebis mimdinareobas;

  • gamocdili specialistebi amboben: `pirvelad vxvdebi aseT SemTxvevas~;

  • deda ukmayofiloa daskvniT _ paTologia ar arsebobs;

  • Tu deda ar imyofeba bavSvis gverdiT, mas simptomebi ar aReniSneba; 

  • Tu deda Zalin `mzrunvelia~ da sxvadasxva mizeziT uars ambobs bavSvis 

marto datovebaze;

  • mkurnalobis Cveulebrivi meTodebi uSedegoa.           
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         anamnezis Segrovebis da dafiqsirebis 

                  Taviseburebebi

eqimi bavSvs da mSobels unda esaubaros cal-calke. Tu bavSvi nerviulobs an ar 

surs eqimTan marto darCena, saubari tardeba im mSoblis TandaswrebiT, romelic 

ar Zaladobs masze, an baSvis ndobiT aRWurvili axlobeli adamianis Tandas-

wrebiT. ukeTesia, saubari Catardes calke dedasTan da calke mamasTan. anamnezi 

samedicino dokumentebSi srulad fiqsirdeba, rac xels uwyobs Zaladobis faqtis 

iuridiulad dadasturebas. 

unda gvaxsovdes, rom Zaladobaze saubrisas bavSvs fsiqologiur travmas vayen-

ebT. amitom saubrisas mniSvnelovania bavSvi Tavs daculad grZnobdes. aucile-

belia pediatriuli anamnezis Segrovebis principebis dacva. Tanmimdevruli da 

zusti anamnezi dagvexmareba davadginoT  travma ubeduri SemTxvevis Sedegia Tu 

Zaladobisa.

mSoblebTan saubari ar unda daviwyoT kiTxviT Zaladobis Sesaxeb. Tavi unda ava-

ridoT kiTxvebs, romlebic ZaladobaSi dadanaSaulebas moicavs. Zaladobis faqti 

da masTan dakavSirebuli movlenebi unda aRvweroT bavSvis sityvebze dayrdnobiT. 

eqimma unda Seafasos, gamarTlebulia Tu ara anamnezis detaluri Segroveba.  

anamnezis detaluri Segroveba gamarTlebulia, Tu:

  • bavSvs TviTon surs fizikur Zaladobaze saubari;

  • anamnazuri monacemebis Segroveba aucilebelia travmis xasiaTis dasadgenad 

da mkurnalobis dasaniSnad;

  • aucilebelia saswrafo qmedebebi bavSvis sicocxlis dasacavad, Semdgomi  

fizikuri Zaladobis Tavidan asacileblad.  

    

gamarTlebuli araa bavSvs vkiTxoT Zaladobis Sesaxeb, Tu:

  • bavSvi Zalian mousvenaria; 

  • diagnozis dasazusteblad da mkurnalobis dasaniSnad damatebiTi monace-

mebi ar gvWirdeba;

  • specialisti ar aris momzadebuli an ar aqvs Zaladobagancdil bavSvebTan 

muSaobis gamocdileba;

  • bavSvma cota xnis win isaubra gancdil Zaladobaze sxva specialistTan. Y

anamnezis Segrovebisas unda gvaxsovdes, rom bavSvi SesaZlebelia Seecados 

Zaladobis faqtis damalvas, raTa daicvas mSobeli an imis gamo, rom eSinia mSo-

belma kvlav ar dasajos fizikurad.

  

bavSvi saubrisas ukeT igrZnobs Tavs, Tu:

• specialisti saubris dawyebisas warudgens Tavs da gasageb enaze auxsnis 

bavSvs subaris mizans; 

• gacnobis Semdeg specialisti Seexeba neitralur Temebs _ sayvarel Ta-
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maSebs, skolas da a.S.

• specialisti bavSvs ar dausvams kiTxvebs, romlebzec winaswar miiRo mSob-

lisgan an meurvisgan uaryofiTi Sefaseba. 

specialisti dazustebul da saWiro informacias bavSvTan saubrisas miiRebs, Tu:

  1. yuradRebas miaqcevs bavSvis kognitur unars, gamoiyenebs bavSvisTvis gasageb 

cnebebs;

  2. anamnezis Segrovebis dros svams Ria kiTxvebs;

  3. anamnezis Segrovebis dros Tavs aridebs kiTxvebs, romelic moicavs pasux-

ebs an miniSnebas pasuxze.

anamnezi unda aRiweros rac SeiZleba zustad:

  1. rodis moxda Zaladobis pirveli faqti;

  2. Zaladobis ganxorcielebis zusti ricxvi, Tanmimdevroba. bavSvebi, gansa-

kuTrebiT patarebi, Znelad ixseneben SemTxvevis zust ricxvs, amitom SeiZleba is 

daukavSiroT mniSvnelovan TariRebs _ dabadebis dRes, saswavlo wlis dawyebas, 

Sobas, aRdgomas;

  3. ojaxuri mdgomareoba, uaxloesi socialuri garemo;

  4. moyva Tu ara bavSvi vinmesTan Zaladobis Sesaxeb, Tu ara _ ratom:

       •   rogori iyo maTi reaqcia;

       •   am reaqciis mizezebi;

  5.  rogor grZnobda bavSvi Tavs Zaladobis dros;

  6. adamianebi, romelTa gamoc ganicada Zaladoba;

  7. adamianebi, romelTac ician Zaladobis Sesaxeb.

Y 

aseve aucilebelia movagrovoT informacia gadatanili daavadebebis, travmebis, 

qronikuli daavadebebis Sesaxeb. 

bavSvis fsiqikis da qceviis kvleva,  ojaxis wevrebis qceva

Zaladobagancdil bavSvebSi xSirad aRiniSneba emociuri da fsiqo-socialuri 

ganviTarebis darRveva. es darRvevebi gancdili Zaladobis indikatorebs war-

moadgenen. aucilebelia, davakvirdeT da SevafasoT Zaladobis fsiqologiuri da 

fsiqiatriuli  indikatorebi:

  •   rogori urTierToba aqvs bavSvs eqimTan da medpersonalTan;

  • rogori urTierToba aqvs bavSvs mSoblebTan an meurvesTan;

  • rogori urTierToba aqvs sxva pacientebTan;

  • rogor xasiaTzea bavSvi. (xasiaTis gauaresebis dros aucilebelia Sefasdes 

suicidis riski.);

  • rogori mada aqvs;

  • rogor sZinavs;

  • surs Tu ara saxlSi dabruneba;

  • Seesabameba Tu ara bavSvis ganviTareba mis asaks;

  • ras akeTebs bavSvi Tavisufal dros;
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  • rogor iqcevian mSoblebi  bavSvTan saavadmyofoSi;

  • rogor iqcevian mSoblebi  da rogori urTierToba aqvT saavadmyofos per-

sonalTan.

   

fsiqiatris konsultacia bavSvisa da mozrdilisaTvis saWiroa, Tu aRiniSneba:

  

  • depresiuli mdgomareoba: saSualo simZimis da mZime;

  • suiciduri an avtoagresiuli qceva;

  • mkveTrad gamoxatuli agresiuli qceva;

  • Zalian didi mousvenroba da SiSi, romelic xels uSlis kvlevis Catarebas;

  • ucnauri qceva.

nevrologiuri kvleva:

im SemTxvevaSi, Tu bavSvs Tavis areSi aReniSneba travmis niSnebi -  sisxlCaqcevebi, 

nakawrebi saxeze,  Tavis qalis travmis gamovlenis mizniT, tardeba sruli nev-

rologiuri gamokvleva.

ofTalmologis konsultacia

Tavis qalis tramvis dros Tu eWvi aris SenjRrevis sindromze, aucileblad tar-

deba Tvalis fskeris gamokvleva.  

laboratoriuli da sxva kvlevebi

Tu bavSvs aReniSneba dazianebebi: sisxlCaqcevebi, nakawrebi da a.S. da Cndeba eWvi, 

rom es dazianebebi fizikuri Zaladobis Sedegia, tardeba rentgenologiuri kv-

leva (lulovani Zvlebis), gansakuTrebiT 2 wlamde asakis bavSvebSi. gamokvleva 

tardeba ara imisTvis, rom dadgindes arsebuli paTologia, aramed imisaTvis, rom 

gamovavlinoT Zvlebis dafaruli dazianebebi.Zveli da axali motexilobebis niS-

nebi fizikuri Zaladobis arsebobaze migvaniSnebs.  

fizikuri Zaladobis dros saWiroa Catardes ConCxis minimaluri kvleva: kidure-

bis da menjis gulmkerdis da Tavis qalis rentgenograma. motexilobis SemTx-

vevaSi aucilebelia isini Sefasdes or proeqciaSi. sxvadasxva asakis mravlobiTi 

motexilobebis dros aucilebelia arasrulyofili  osteogenezis dadgena.

    

diagnozis dasazusteblad sruli obieqturi gasinjvis paralelurad SesaZlebe-

lia saWiro gaxdes Semdegi gamokvlevebis Catareba: 

  • kvebiTi statusis Sefaseba, 

  • globaluri ganviTrebisa da qcevis Sefaseba, 

  • sisxlis saerTo analizi, 

  • koagulaciis skriningi, 

  • RviZlis funqcuri testebi, 

  • toqsikologuri  skriningi, 

  • Zvelebis rentgenologiuri gamokvleva, 
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  • eqoskopia, 

  • kompiuteruli tomografia, magnitur-rezonansuli kvleva, 

  • ofTalmologiuri kvleva. 

     

        

              diferecialuri diagnozi

  

bavSvisTvis Zaladobis diagnozis arasworad dasmam SeiZleba  daazianos ojaxi, 

xolo Tu fizikuri Zaladobis SemTxvevaSi diagnozs ver davsvamT,  zians vayenebT 

bavSvs. amitom SemTxvevis  zusti analizi metad rTuli da sapasuxismgeblo amo-

canaa. arsebobs mravali klinikuri mdgomareoba, romlebic gancdili Zaladobis 

imitacias iZlevian. saWiroa yvela saeWvo SemTxvevaSi MmaTi uaryofa an dadas-

tureba.

     

fizikuri Zaladobis diferencialuri diagnozi

 

hematologiuri daavadebebi:

  • hemofilia; 

  • idiopaTiuri Trombocituri purpura; 

  • vilerbrandis daavadeba; 

  • Sonlain-henoxis daavadeba.

dermatologiuri daavadebebi:

  • fotodermatiti;

  • mongoloiduri laqa;

  • kanqveSa cximovani nekrozi;

  • polimirfuli eqsudaciuri eriTema;

  • sklerodermia.

infeqciebi:

  • `damwvari~ kanis stafilokokuri sindromi;                                

  • martivi herpesi;

  • baqteriuli da virusuli infeqciebiT gamowveuli peteqiebi. 

Tandayolili metaboluri darRvevebi:

  • arasrulyofoli   osteogenezi;

  • elars--danlosis sindromi;

  • raqiti.

SemTxveviTi travmebi:

  •    Zvlebis mitexilobebi axlad fexadgmul bavSvebSi.

bavSvze Zaladobaze eWvis gaCenis SemTxvevaSi samedicino personali valdebulia, 

maSinve gansazRvros eWvis mizezebi, Seafasos bavSvis mdgomareoba, dazianebis xas-

iaTi da daiwyos SemTxvevis marTva.
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Zaladobis SemTxvevis marTva gulisxmobs, erTi mxriv, dazianebis da simptomebis 

Sesabamisi mkurnalobis uzrunvelyofas (multidisciplinuri gundis mier: nev-

rologi, pediatri, fsiqologi da sxv.), meore mxriv, dauyovnebliv Setyobinebas 

socialuri dacvis samsaxurisTvis - ssip –mimarTvis baraTiT, romelic egzavneba 

saagentos Sesabamis teritoriul erTeuls fostiT an faqsiT an satelefono 

Setyobinebis saSualebiT, aseve gadaudebeli mdgomareobis SemTxvevaSi _ sapa-

trulo policiaSi.  

gamoyenebuli literatura:

1.   Berkowitz, C. D. MD, FAAP, Carroll, M. L., MD, FAAP FACEP  (2004, 2007) – Child 
      Maltreatment, Pediatric Emergency Medicine by American Academy of Pediatrics & American 
      College of Emergency Physicians, revised fourth edition, Jones and Ratlett Publishers 

2.   National Institute For Health and Clinical Excellence - NICE (2009); Quick reference guide -When 
      to suspect child maltreatment, NICE clinical guideline 89; Developed by the National Collaborating
 Centre for Women’s and Children’s Health 
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                    Tavi 7  
       Zaladobagancdili bavSvis gamokiTxvis 
               Taviseburebani

                                                                      avtori: e.TavarTqilaZe 

           intervius Catarebis garemoebebi

 

gamokiTxvis warmodgenili modeli bavSvze Zaladobis SemTxvevaSi intervius Ca-

satarebeli instrumentia. gamokiTxvis mizania imis garkveva, Cadenilia Tu ara 

bavSvis mimarT raime saziano an saxifaTo qmedeba. pasuxi unda gaeces Semdeg kiTx-

vebs: ra moxda? vin Caidina es? sad moxda? rodis moxda? rogor moxda? bavSvTan 

intervius dawyebamde aucilebelia mSoblis/meurvis, bavSvze pasuxismgebeli piris 

Tanxmoba. 

gamokiTxvaze gavlenas axdens: a) bavSvTan dakavSirebuli garemoebebi; b) bavSvisa-

gan damoukidebeli garemoebebi.

bavSvTan dakavSirebuli garemoebebia bavSvis asaki, misi fizikuri mdgomareoba, 

emociuri mdgomareoba, ganviTarebis done (maT Soris, metyvelebis ganviTarebis), 

gamocdileba, codnis maragi, saubrisTvis mzaoba da sxva. 

bavSvisgan damoukidebeli garemoebebia:

interviueris pirovneba, misi codna, bavSvTan muSaobis unari; 

interviueri unda erkveodes bavSvis ganviTarebis asakobriv TaviseburebebSi.  mas 

unda SeeZlos daRlilobisa da yuradRebis koncentraciis daqveiTebis niSnebis 

amocnoba: mag., roca bavSvi skamze wrialebs, SekiTxvas ar ismens, yuradReba efan-

teba da a.S. am SemTxvevaSi unda SevTavazoT Sesveneba an interviu momdevno dRi-

saTvis gadavdoT (Tu es SesaZlebelia). mtkivneul Temaze saubrisas interviueri 

unda mixvdes, ra uqmnis bavSvs diskomforts.

 

intervius Catarebis adgili 

 

intervius Catarebis adgili ise unda iqnes SerCeuli, rom bavSvma Tavi komfor-

tulad da usafrTxod igrZnos. gamokiTxvis procesSi unda gamoiricxos yvela 

is faqtori, romelic bavSvs yuradRebas gaufantavs. Sexvedris adgili xSirad 

skolaa, Tuki, ra Tqma unda, moZalade ar aris skolis TanamSromeli. skolis ad-

ministraciis xelSewyobiT intervius Casatareblad unda gamoiyos calke oTaxi, 

sadac bavSvi moxerxebulad igrZnobs Tavs. interviu ar unda daemTxves saswavlo 

dRis bolos an rTul gamocdas, raTa bavSvi avaridoT damatebiT stress.

interviu aseve SeiZleba Catardes saxlSi, Tuki moZalade araa bavSvis naTesavi an 

piri uaxloesi garemocvidan.
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intervius Catarebis dro 

intervius Catarebis dro bavSvis interesebis gaTvaliswinebiT unda ganisazRv-

ros. aucilebelia bavSvis asakisa da asakisaTvis Sesaferisi dRis ganrigis gaT-

valiswineba. daRlis faqtori gavlenas axdens intervius msvlelobaze. gaiTval-

iswineT, rom bavSvi bunebrivad iqceva, roca igi dasvenebulia.

sxva damswreebi

ucxo pirTa daswrebam SeiZleba xeli SeuSalos Zaladobis Sesaxeb swori infor-

maciis dadgenas. amasTan, zogierT SemTxvevaSi skolis TanamSromelsa da mkurnal 

eqims SeuZliaT mniSvnelovani informaciis miwodeba, bavSvisTvis Sinagani daZabu-

lobis moxsna da momxdaris detalebis gaxsenebaSi daxmareba. interviuerma unda 

gadawyvitos, Seuwyobs Tu ara xels sxvebis daswreba bavSvs imaSi, rom Tavi mox-

erxebulad igrZnos da, Sesabamisad, daexmareba Tu ara es mas swori informaciis 

miRebaSi.

SesaZlo moZalade

ZaladobaSi eWvmitanili pirebi ar unda imyofebodnen oTaxSi an im adgilTan 

axlos, sadac gamokiTxva mimdinareobs. SesaZloa eWvmitanili udanaSaulo iyos, 

magram mas mainc ekrZaleba dazaralebulTan erTad oTaxSi yofna.

mSoblebi

iseTi bavSvis gamokiTxvas, romelsac sakuTari azris gamoTqma uWirs, sasurvelia, 

mSobeli an ojaxis romelime wevri eswrebodes `gadasaTargmnad~.  Tumca aq  arse-

bobs garkveuli riski. jer erTi, SeiZleba mSobeli an ojaxis wevri monawileob-

des ZaladobaSi an msxverplis dumilis mizezs warmoadgendes; meore, bavSvs Sei-

Zleba winaswar daugegmon an sulac aukrZalon momxdarze saubari; mesame, bavSvi 

SeiZleba daelodos mSoblis Tanxmobas, sanam kiTxvaze pasuxs gagcemT.

am mizezebis gamo rekomendebulia intervius Catareba mSoblis an ojaxis wevris 

daswrebis gareSe.

im SemTxvevaSi, roca intervius procesSi mSoblis an ojaxis sxva wevris daswreba 

aucilebelia, Semdeg saWiroa mSoblis Tanxmobis miReba mis gareSe intervius ga-

grZelebaze. 
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              interviusaTvis momzadeba

interviusTvis momzadeba gulisxmobs, erTi mxriv,  interviuerisa da intervius 

Catarebis adgilis momzadebas da, meore mxriv, bavSvis momzadebas interviusaTvis.

amisaTvis interviueri unda gaecnos mis xelT arsebul yvela masalas da monacems 

bavSvTan da SemTxvevasTan dakavSirebiT. 

interviuerma saubrisTvis unda gamoyos dro. intervius temps TviTon bavSvi gvkar-

naxobs Tavisi qceviT. interviueri, romelsac surs erTi SexvedriT Semoifarglos 

da momxdaris Sesaxeb mTeli informaciis amoRebas erTi interviudan apirebs, 

bavSvze aucileblad moaxdens zewolas (Tundac uneburad). Tuki saubrisTvis 

gamoyofili drois limiti amoiwureba ise, rom interviueri  saWiro informacias 

ver miiRebs, ajobebs, rom man  kidev erTi Sexvedra daniSnos. SexvedraTa limitis 

winaswar gansazRvra arasasurvelia. 

interviuerma unda uzrunvelyos interviusaTvis moxerxebuli, usafrTxo adgilis 

SerCeva. sasurvelia, rom interviu Catardes dRisiT, roca bavSvi fxizladaa da 

daRlili araa. 

Sesveneba aucilebelia, Tu bavSvi moiTxovs amas an Tu igi daRlilad gamoiyu-

reba. intervius win an Sesvenebisas bavSvs unda SevTavazoT wylis daleva an sa-

pirfareSoSi gasvla. intervius dros ar aris rekomendebuli sakvebis SeTavazeba, 

radgan es mas yuradRebas gaufantavs. sasurvelia, SevTavazoT wveni da ukofeino 

sasmelebi. gaxsovdeT, rom sasmelisa da sakvebis SeTavazeba bavSvma SeiZleba aRiq-

vas, rogorc jildo pasuxisaTvis. Sedegad is Seecdeba gagceT rac SeiZleba meti 

pasuxi ise, rom arc dafiqrdes maT sisworeze. amdenad, aucilebelia ganvumartoT, 

rom namcxvarsa da sasmels interviuze mosul yvela bavSvs vTavazobT da ara-

viTar SemTxvvvaSi ar vuTxraT: `wveniTa da orcxobiliT gagimaspinZldebi, Tuki 

kiTxvebze gamcem pasuxs~. 

damxmare masala interviusaTvis: saxatavi furclebi, feradi fanqrebi an flo-

masterebi, konstruqtorebi, Cveulebrivi Tojinebi, manqanebi, anatomiuri Tojinebi. 

magidaze unda idos mxolod furclebi, fanqrebi. saTamaSoebi unda inaxebodes 

daxurul karadaSi, raTa bavSvs yuradReba ar gaefantos. interviuerma bavSvs 

saTamaSo unda misces Sesvenebisas an intervius procesSi, rogorc informaciis 

miRebis alternatiuli saSualeba. 

bavSvis ganviTarebis donis Sefaseba da gaTvaliswineba. interviuerma winaswar 

unda Seafasos bavSvis ganviTarebis done. is unda dainteresdes, xom ara aqvs bavS-

vs janmrTelobasTan dakavSirebuli problemebi, romlebmac SeiZleba xeli SeuSa-

lon intervius mimdinareobas. bavSvis ganviTarebis dones saWiroebis SemTxvevaSi 

winaswar afaseben  fsiqologebi. interviuerma unda gaarkvios, Seesabameba Tu ara 

misi sametyvelo ena bavSvis ganviTarebis donesa da mis kulturul Tavisebure-

bebs bavSvTan saubris dawyebamde; unda gamoiyenos bavSvis sasaubro leqsikonSi 

Semavali sityvebi. winadadebaTa martivi struqtura da martivi SekiTxvebi auci-

lebelia imisaTvis, rom bavSvi mixvdes, ras ekiTxebian.
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     bavSvebi, romlebsac aqvT janmrTelobis problema

im bavSvebTan saubrisas, romlebic medikamentebs iReben, interviuerma aucileblad 

unda gaarkvios, ra saxis wamlebs iRebs bavSvi da rogor zemoqmedeben isini bavS-

vis qcevaze, mis reaqciebze, mexsierebaze; daazustos wamlis miRebis dro da moqme-

debis xangrZlivoba. interviu unda daigegmos maSin, roca wamlis gverdiTi movle-

nebi aRar moqmedebs bavSvis fsiqikasa da mis saerTo mdgomareobaze. interviuerma 

SeiZleba konsultaciisaTvis mimarTos pediatrs, romlis meTvalyureobis qveS 

iyo bavSvi interviumde.

Tuki bavSvi sargeblobs specialuri instrumentebiT, rogoricaa etli, sasmeni 

protezi, interviuerma unda gaiTvaliswinos saubrisas am yvelafriT gamowveuli 

uxerxulobebi da gamoricxos maTi negatiuri gavlena intervius msvlelobaze.

Tu bavSvs aqvs Seferxebebi ganviTarebaSi, kiTxvebi ise unda iqnes formulire-

buli, rom isini Seesabamebodnen bavSvis fsiqikur ganviTarebas da ara mis asaks. 

amave dros, interviueris mier gamoyenebuli termini SeiZleba bavSvma ver gaigos, 

Tundac es termini Seesabamebodes bavSvis mentaluri ganviTarebis dones. 

im SemTxvevaSi, Tuki bavSvs janmrTelobasTan dakavSirebuli problemebi aqvs, 

saWiroa winaswar davelaparakoT mSoblebs, romlebsac SeuZliaT dagvexmaron 

intervius Catarebisas mosalodneli garTulebebis winaswar ganWvretaSi. aseT 

bavSvTan saubrisas gansakuTrebiT momTmeni, yuradRebiani da taqtiani unda viyoT. 
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               intervius msvleloba

intervius dawyebamde interviuerma bavSvs unda daaTvalierebinos oTaxi, sadac 

interviu Catardeba. video an audiokasetaze Cawerisas aucilebelia bavSvisTvis 

Caweris mizezis axsna da imis Cveneba, Tu rogor  Caiwereba interviu. bavSvs saSu-

aleba unda mieces, TviTon airCios adgili, sadac dajdeba. 

kontaqtis dasamyareblad sasurvelia, rom interviuerma jer hkiTxos bavSvs misi 

ojaxis, megobrebis, skolis Sesaxeb. SekiTxvebi weliwadis droebze, cxovelebze, yo-

veldRiur movlenebze, TariRze saSualebas miscems interviuers, gaarkvios bavSvis 

ganviTarebis zogadi done, is, Tu ramdenad amomwuravi pasuxebis gacema SeuZlia 

mas momxdarTan dakavSirebiT. 

magaliTad, SekiTxvebi SeiZleba ase Camoyalibdes:

  -   vin cxovrobs SenTan erTad? 

  -   romel klasSi xar? skolaSi ra mogwons? ra ar mogwons?

  -   skolaSi dasvenebebze ras akeTeb?

  -   gakveTilebis mere ras saqmianob?

  -   da-ZmasTan erTad ras akeTeb? ra mogwons? ra ar mogwons?

  -   mSoblebTan? ra mogwons? ra ar mogwons?

  -   roca mSoblebi saxlSi ar arian, ras akeTeb? ra mogwons? ra _ ara?

  -   ra hqviaT Sens megobrebs? ra mogwons maTSi? ra ar mogwons?

  -   telegadacema, filmi, gmiri _ romeli mogwons?

  -   cxovelebi giyvars? romeli cxovelebi giyvars?

  -   romeli kerZi giyvars?

  -   weliwadis romeli dro giyvars? ratom?

  -   nebismier adgilas rom SegeZlos gamgzavreba, sad gaemgzavrebodi?

  -   raze ocnebob da mis asasruleblad ra ginda, rom gqondes?

  -   3 survilis asruleba rom SegeZlos, ras inatrebdi? raa saWiro maT  asas-

ruleblad?

mxolod amis Semdeg SeiZleba konkretul sakiTxebze gadasvla. interviuerma au-

cileblad unda auxsnas bavSvs, ratom aris saWiro masTan saubari da ras elian 

misgan.  Tuki bavSvs ecodineba, ris gageba surT misgan,  is naklebad aReldeba 

da naklebad daeWvdeba. Sesabamisad, misi pasuxebi ufro zusti iqneba. winaaRmdeg 

SemTxvevaSi, bavSvma SeiZleba ivaraudos, rom momxdarSi mas adanaSauleben da mis 

dasjas apireben. 

aseve aucilebelia bavSvisTvis intervius wesebis axsna. bavSvs SeiZleba egonos, 

rom man ar unda Seusworos interviuers, Tu am ukanasknels arasworad esmis bavS-

vis naTqvami. 

interviuers SeuZlia Semdegnairad ganumartos bavSvs intervius wesebi:

  -   viwyeb SenTvis kiTxvebis dasmas;

  -   Tu Sen SekiTxvas ver gaigeb, miTxari amis Sesaxeb an mTxove gameoreba;
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  -   Tu Sen ar ici pasuxi, miTxari, rom ar ici;

  -   Tu Sen ici pasuxi, magram pasuxis gacema SenTvis Zalian rTulia, miTxari 

amis Sesaxeb;

  - Tu Sen ar gaxsovs, miTxari, rom ar gaxsovs;

  - Cven axla vsaubrobT sinamdvileSi momxdarze da ara gamogonilze;

  - zogjer me gavimeoreb Sens SekiTxvas. Tu me amas arazustad vityvi an Se-

meSleba rame, miTxari amis Sesaxeb, Semiswore;

  - Tu Sen daiRale an dasveneba ginda, miTxari amis Sesaxeb da Cven SevisvenebT;

  - mas Semdeg, rac me davasruleb SekiTxvebis dasmas, Sen SegiZlia mkiTxo, ra 

darCa SenTvis gaugebari, an miTxra, ra gawuxebs. Mme Sevecdebi vupasuxo Sens 

SekiTxvebs.

 

Zalze mniSvnelovania, rom bavSvma gviambos gansakuTrebiT mniSvnelovani momen-

tebis Sesaxeb: vin iyo Zaladobrivi qmedebis monawile, sad moxda Zaladoba, rogor 

moxda, ra iTqva da ras grZnobda TviTon.

detalebis Sekreba

 

interviuerma SeiZleba dasvas kiTxvebi momxdaris detalebis dasazusteblad. 

kiTxvebi detalebTan dakavSirebiT xels unda uwyobdes imis dadgenas, Tu vin 

eswreboda Zaladobas, ras akeTebdnen isini, ra iTqva Zaladobamde da Zaladobis 

Semdeg, rodis, sad da rogor moxda es. iseT kiTxvebs, rogoricaa `ki Tu ara?~ an 

mravalmniSvnelovan SekiTxvebs  unda axldes konkretuli xasiaTis  kiTxvac (mag.: 

`ufro meti miambe amis Sesaxeb~). 

 

Tu Zaladoba meordeboda, maSin bavSvma jer erT SemTxvevaze unda giamboT. roca 

erTi SemTxvevis detalebi cnobilia, interviuers SeuZlia ivaraudos movlenebis 

Semdgomi ganviTareba da erTi SemTxvevidan meoreze gadaitanos saubari, dasvas 

kiTxvebi, romlebic gaamJRavneben detalebs. 

 

interviuerma ar unda ixmaros iseTi sityvebi da gamoTqmebi, rogoricaa magali-

Tad, `oraluri seqsi~, `sqesobrivi aqti~ da sxva, vinaidan isini erTsa da imaves ar 

niSnavs bavSvebisa da didebisaTvis. interviueris amocanaa, zustad gaigos, raze 

saubrobs bavSvi.

 

interviueri dainteresebulia momxdari Zaladobis detalebiT (ras grZnobda, ra 

esmoda, ras xedavda bavSvi). aseve imiT, Tu vin imyofeboda iq (Zaladobamde da 

Zaladobis Semdeg), sad iyvnen am dros mSoblebi, vin ra Tqva. 

 

Tu bavSvi acxadebs, rom man momxdarze ufross uambo, interviuerma unda gaarkvios 

garemoebebi, sadac es moxda, ra iTqva da ra zomebi iqna miRebuli.  

 

bavSvma SeiZleba aRweros is nivTebi (fotoebi, wignebi, Jurnalebi, tansacmeli da 

sxva), romlebic gamoiyena moZaladem. aseTi nivTebis aRmoCena xels Seuwyobs bavS-

vis monaTxrobis sisworis dadgenas. 
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   enobrivi (lingvisturi) wesebi bavSvis gamokiTxvisas

  - gamoiyeneT martivi, yoveldRiuri sityvebi da gamoTqmebi;

  - dasviT martivi da mokle SekiTxvebi. 

  -  grZeli SekiTxvebi unda daiyos ramdenime mokle SekiTxvad, yovel maTganSi 

unda iyos mxolod erTi axali mTavari azri;

  - nacvalsaxelebis nacvlad gamoiyeneT sakuTari saxelebi da adgilis  aR-

saniSnavad zusti sityvebi. ikiTxeT: `ra giTxra anam?~; da ara _ `ra giTxra iman?~ 

ikiTxeT: `samzareuloSi bevri adamiani iyo?~; da ara _ `iq bevri adamiani iyo?~;

  - Tavi SeikaveT amgvari SekiTxvebisagan: `gaxsovs Tu ara, rom...?~;

  - gaiTvaliswineT, rom patara bavSvebi sityvebs mxolod pirdapiri mniSvnelo-

biT xmaroben;

  - Tavi SeikaveT SekiTxvisagan `ratom?~ bavSvs SeiZleba egonos, rom mas adana-

Sauleben da man momxdari ki ar unda aRweros, aramed Tavi unda imarTlos. 

SekiTxvebis tipebi

  1. Ria SekiTxvebi (fokusirebuli). magaliTad, `ras akeTebda giorgi, roca sa-

ZinebelSi SexvediT?~;

  2. SekiTxvebi pasuxebis variantebiT. magaliTad, `sad waxvediT Sen da giorgi: 

saZinebelSi, samzareuloSi Tu derefanSi?~;

  3. daxuruli SekiTxvebi, anu SekiTxvebi, romlebic saWiroeben pasuxebs `diax _ 

ara~, magaliTad, `giorgi gemuqreboda?~;

  4. mimarTulebis mimcemi SekiTxvebi. magaliTad, `da maSin Sen da giorgi sa-

ZinebelSi SexvediT, xom asea?~. amgvari SekiTxvebisagan Tavi unda SeikavoT.

 5. iseT kiTxvebs, rogoricaa `ki Tu ara?~ an mravalmniSvnelovan SekiTxvebs 

unda axldes konkretuli xasiaTis Txovnac (mag.: `ufro meti miambe amis Sesaxeb~). 

                            intervius dasruleba

 

Tuki bavSvma interviuers arasruli informacia miawoda, aucilebelia masTan Se-

Tanxmeba Semdegi Sexvedris Sesaxeb. Tu gamokiTxvisas bavSvis sxva specialistTan 

gagzavnis saWiroeba gamoCnda, interviuerma amis Sesaxebac unda uTxras bavSvs. 

bavSvi SeiZleba dainteresdes sakuTari usafrTxoebiT da imiT, Tu ra mouva  mis 

moZalades. interviueri mzad unda iyos imisaTvis, rom gulwrfeli pasuxi gasces 

bavSvs. man unda ganumartos bavSvs, Tu rogor unda moiqces sazogadoebaSi mo-

ZaladesTan Sexvedrisas. 

 

Tu Zaladobis faqti ar dadasturda, interviuerma madloba unda gadauxados 

bavSvs TanamSromlobisa da drois daTmobisaTvis. interviueri unda dainteresdes, 

aqvs Tu ara bavSvs SekiTxvebi. es saukeTeso gzaa bavSvis dasarwmuneblad imaSi, 

rom masze zrunaven da ar arian gulgrilni misi Semdgomi cxovrebis mimarT. 

interviuerma SeiZleba bavSvs misces sakuTari telefonis nomeri da auxsnas, Tu 

rogor SeiZleba misi naxva, Tuki momavalSi amis saWiroeba iqneba.

 

interviueri amTavrebs saubars pozitiur notze, raTa bavSvs daanaxvos, rom arse-

boben adamianebi, romlebic masze zrunaven. 
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                    urTierTobis mniSvnelovani wesebi

xuTi `ara~ Zaladobagancdil/savaraudod Zaladobagancdil bavSvTan saubrisas: 

  1. ar SeSindeT, ar aCvenoT, rom Tqven Sokirebuli xarT, rasac ar unda ambobdes 

bavSvi an mSobeli;

  2. nu gaaufasurebT mis tkivils (iseTi frazebi, rogoricaa `amaze ar unda 

aRelde~, mxolod imas aCvenebs, rom Tqven misi ar gesmiT).

  3. nu SeecdebiT mis gamxiarulebas, adamians `stkiva~; 

  4. ar usayveduroT bavSvs imis gamo, rom aqamde aravis uambo amis Sesaxeb, da 

araferi gaakeTa mis aRsakveTad;

  5. ar SehpirdeT, rom saidumlod SeinaxavT monaTxrobs (Tqven SegiZliaT Seh-

pirdeT problemis Sinaarsis saidumlod Senaxvas, magram ara Zaladobis faqtisa).

xuTi `diax~ Zaladobagancdil/savaraudod Zaladobagancdil bavSvTan saubrisas: 

  1. SeinarCuneT simSvide;

  2. agrZnobineT da uTxariT, rom gesmiT misi;

  3. uTxariT, rom gjeraT misi;

  4. daarwmuneT, rom ar TvliT mas momxdarSi damnaSaved;

  5. uTxariT, rom is marto ar aris da Tqven yvelafers gaakeTebT imisaTvis, rom 

Zaladoba aRar ganmeordes.
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                   Tavi 8 
     Zaladobagancdili bavSvis fsiqologiuri 
          Sefasebis ZiriTadi meTodebi

                                                                      avtori: e.TavarTqilaZe 

 

                    dakvirveba

bavSvis somatur mdgomareobaze dakvirveba

Zaladobis amosacnobad bavSvis somatur mdgomareobaze dakvirveba rom Sedegiani 

iyos, specialisti kargad unda icnobdes Zaladobis pirdapir da irib indika-

torebs. bavSvis garegnul ieri, saxe, sxeuli, sasurvelia, specialuri samedicino 

eqspertizisagan gansxvavebiT, naklebad SesamCnevad, rame sxva sababis moSveliebiT 

davaTvalieroT. aucilebelia, SeZlebisdagvarad, aRiniSnos da aRiweros garegani 

dazianebebis (Calurjebebi, Wrilobebi, damwvrobebi da sxva), kanis daavadebebis, 

mtkivneuli zonebis (rac SeiZleba Sinagani dazianebebis maniSnebeli iyos)  arse-

boba an ararseboba. SemdgomSi, roca bavSvTan kontaqti damyardeba, mniSvnelovania 

imis garkveva, aReniSneba Tu ara bavSvs madis, Zilis darRvevebi, Ramis koSmarebi, 

tkivilebi muclis areSi, Tavis tkivilebi, mexsierebisa da yuradRebis gauareseba, 

rac travmiT gamowveuli gamovlinebebia fiziologiur doneze. 

amas garda, bavSvs SeiZleba aReniSnebodes enurezi, kanis SewiTlebebi, gulisce-

mis aCqareba, filtvebis hiperventilacia (Rrma da xmauriani CasunTqvebi) da sxva 

fiziologiuri reaqciebi.

mozardebsa da umcrosi saskolo asakis bavSvebs SeiZleba hqondeT aRqmis dar-

Rvevebi iluziebis, halucinaciebis saxiT, gansakuTrebiT saRamos saaTebSi an sus-

ti ganaTebis pirobebSi. 

bavSvis qcevaze dakvirveba

diagnostikis erT-erTi yvelaze mniSvnelovani momentia im cvlilebebis gamov-

lena, romlebSic aisaxeba bavSvze Zaladobis emociuri da qceviTi Sedegebi. 

 

am mxriv bavSvze dakvirvebisas unda gaanalizdes:

  - damokidebuleba (rogor urTierTobda bavSvi mkvlevarTan, rogor asruleb-

da satesto davalebebs, rogor afasebda Tavis SesaZleblobebs davalebebis Ses-

rulebisas, rogor reagirebda warumateblobebze, rogor iRebda Seqebas; 

  -   inteleqtualuri SesaZleblobebi (muSaobis tempi, gadawyvetilebis Ziebisa 

da pasuxebis gacemis  xerxebi);

  - metyvelebis Taviseburebebi (ramdenad dalagebulad metyvelebs, rogor 

pasuxobs da a.S.);

  - vizualuri motoruli moqmedeba (unar-Cvevebi, reaqciebi da a.S.).
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bavSvTan kontaqtis an im mozrdilebis meSveobiT, romlebic Tvalyurs adevneben 

bavSvs, aseve mniSvnelovania informaciis Segroveba imis Sesaxeb, SeiniSneba Tu ara:

  - cvlilebebi bavSvis yoveldRiur qcevebsa da CvevebSi. saxlSi, saxls gareT, 

TanatolebTan da ufrosebTan urTierTobaSi. bavSvma SeiZleba interesi dakar-

gos imis mimarT, rac adre ainteresebda, Seicvalos Cacmis manera. is SeiZleba 

ufro nerviuli, gaRizianebuli, mfrTxali gaxdes, gaurbodes zogierT adamianTan 

kontaqts. seqsualuri travmatizaciis SemTxvevaSi SeiZleba SeiniSnebodes qcevis 

asakisTvis Seuferebeli seqsualizacia (seqsualuri agresia, adamianebTan uCveu-

lo siaxlove da sxva).

  - regresi qcevaSi. bavSvi ise iqceva, TiTqos ufro patara asakis iyos,  ukve aT-

visebul unar-Cvevebs `iviwyebs~. magaliTad, umcrosi saskolo asakis bavSvi TiTis 

wovas an enis moCleqiT laparaks iwyebs. 

  - zedmeti sifxizle an momatebuli agznebadoba. aramotivirebuli zedmeti 

sifxizle imaSi vlindeba, rom bavSvi TiTqos sakuTar Tavs darajobs, mudmivad 

daZabulia, erTgvar `mzadyofnaSia~, raTa nebismier momentSi airidos rogorc 

Sinagani, ise garegani safrTxe. momatebuli agznebadobis dros bavSvebs ar Seu-

ZliaT erT adgilze gaCereba, ver isveneben.

  -  garidebis mcdeloba yvelafrisgan, rac travmas ukavSirdeba. bavSvs ar 

surs ifiqros, moyves momxdaris Sesaxeb, eSinia im adgilebSi yofna, romlebic ga-

datanil Zaladobas ukavSirdeba. magaliTad, gogona uars ambobs liftiT sarge-

blobaze, radgan igi gadatanil seqsualur Zaladobas ukavSirdeba . 

  - garemomcveli adamianebisadmi ndobis dakargva. bavSvebs mudmivad aqvT sa-

frTxis gancda. maT eSiniaT mozrdilebis, amasTan, ara marto mamakacebis, romelTa-

gan ufro xSiria Zaladoba, aramed qalebisac, maT aSinebT axali yofiTi situa-

ciebi.

  - SiSebis arseboba.  SiSi SeiZleba iyos bevrnairi da xSirad - Zalze mZafrad 

gamoxatuli. zogierT bavSvs oTaxSi marto darCenis eSinia, zogs _ sibnelis, moz-

rdili adamianebis, maT Soris, _ nacnobebisac, quCaSi siarulis da mravali sxva. 

  - depresiuli mdgomareobebi, suiciduri azrebi da mcdelobebi. rac ufro 

mcire asakisaa bavSvi, miT ufro dafarulia misi depresiuli gancdebi. bavSvma Sei-

Zleba arc Tqvas, rom is cud xasiaTzea, magram depresia Civilebis saxiT vlindeba: 

`Wama ar minda~, `TamaSi ar mainteresebs~. sanam bavSvs ar aqvs Camoyavlibebuli 

warmodgenebi sikvdilsa da sicocxleze, suicidis mcdeloba ar Cndeba. amitom 

6-8 wlamde asakis bavSvebSi suiciduri tendenciebi ukiduresad iSviaTia. xolo 

mozardebSi, romlebmac Zaladoba ganicades (gansakuTrebiT seqsualuri Zalado-

ba), xSirad Cndeba mdgradi depresiuli gancdebi, sikvdilze fiqri, suiciduri 

mcdelobebi. 

  - agresiuloba. sxvebTan mimarTebaSi. bavSvs SeiZleba aReniSnebodes gaRizi-

anebis ̀ afeTqebebi~, is ver akontrolebs Tavs, Cxubobs, sastikad epyroba cxovelebs, 

brazobs da mrisxanebs. magaliTad, Tojinebis damtvrevisas bavSvebi aglejen saTa-

maSos xelebs, fexebs, Tavs, uTxrian Tvalebs. aRsaniSnavia, rom biWebsa da gogonebs 

gansxvavebuli reaqciebi SeiZleba hqondeT: biWebi ufro agresiulebi arian sxveb-

is mimarT, xolo mozardi gogonebi umetesad agresias sakuTari Tavis winaaRmdeg 

avlenen. 

  - TviTdestruqciuli qcevisken midrekileba. bavSvi zians, fizikur tkivils 

ayenebs sakuTar Tavs.  amiT is cdilobs, goneba gaaTavisuflos  fizikuri da fsi-

qikuri tkivilisagan, realur cxovrebas daubrundes. fizikuri tkivilis gadatana 
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misTvis ufro iolia, vidre sulieri tkivilis. amas garda, bavSvi Tvlis, rom is 

cudia da sakuTar Tavs isjis. 

  - disociaciebi. bavSvi TiTqos sakuTar Tavs gamohyofs sxeulisagan da fiqreb-

Si efloba, samyarosadmi emociur gulgrilobas avlens. amgvari mdgomareoba bavS-

vs SeiZleba uceb gauCndes, TamaSis drosac ki, Tuki vinmem mas awyenina an raimem 

travma gaaxsena. gamoTiSulobis mdgomareoba Zalze xamoklea, magram Tu bavSvi 

ver ipovis adaptaciis sxva, ufro konstruqciul xerxebs da xSirad moiSveliebs 

praqtikaSi amgvar dacviT meqanizms, aman SeiZleba gamoiwvios pirovnebis gaoreba, 

ramdenime `me~-s gancda, Tumca es sakmaod iSviaTad xdeba. 

bavSvis TamaSze dakvirveba

cvlilebebi aisaxeba TamaSis TematikaSi, SinaarsSi, rolebis Sesrulebis xasiaTSi 

da TamaSisas gamomJRavnebul gancdebSi. TamaSis meSveobiT bavSvma SeiZleba irib-

ad ganacxados Tavisi problemebis Sesaxeb. amasTan dakavSirebiT, TamaSi SeiZleba 

iyos rogorc travmis aRmoCenis, ise travmis gadamuSavebis saSualeba.

gadatanili travmis gaTamaSebisas bavSvs TamSSi Zaladobis atributebi Seaqvs. 

fizikuri Zaladobis SemTxvevaSi es SeiZleba iyos iaraRis gamoyeneba, Wrilobebis 

miyeneba, TamaSis Zaladobrivi dasruleba (sikvdili). seqsualuri travmisas bavS-

vma SeiZleba seqsualuri qmedebebi gaiTamaSos. Zaladobagadatanili bavSvebis 

TamaSebSi bevri ganmeorebadi komponentia, bavSvebi kvlav da kvlav ubrundebian 

gaTamaSebul situaciebs, movlenebs, siuJetebs. 

mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi mis damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis diagnostikis  dros didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb moz-

rdilze (mSobeli, meurve) dakvirvebas (gansakuTrebiT, Tu ojaxSi Zaladobas vikv-

levT). 

ojaxSi fizikur Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi 

Taviseburebebi:

  - mSobeli/meurve ar TanamSromlobs eqimebTan;

  - bavSvis tramvis simZime ar Seesabameba tramvis miRebis Sesaxeb monaTxrobs; 

monaTxrobis detalebi mudmivad icvleba;

  - eqimTan mimarTvis gadadeba (kvalis waSlis mizniT);

  - araadekvaturi reaqcia bavSvis travmaze _ travma fasdeba ufro msubuqad 

vidre aris (`es  araferia, bavSvia, xan ras miejaxeba da xan ras!~) ;

  - travmis mizezs ar xsnian _ `jadosnuri travmebi~ (`ui, ar vici, es saidan 

aqvs~);

  - mSoblebi aRniSnaven, rom bavSvma TviTon daiziana Tavi an dazianeba miayena 

dam an Zmam, magram miRebuli travma ar Seesabameba bavSvis asakobriv SesaZle-

blobebs, mag., bavSvma jer ar icis siaruli; 

  - mkurnali eqimis da saavadmyofos xSiri gamocvla;

  - mSoblis monayoli travmis miRebis Sesaxeb Zalian moklea, detalebs ar 

akonkretebs
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  - bavSvisadmi mudmivad zedmetad kritikuli damokidebuleba 

  - bavSvis negatiuri daxasiaTeba (`saSineli bavSvia, Semarcxveneli, daufiqre-

beli~);

  - bavSvis gaigiveba arasasurvel naTesavTan (`kopio Cemi dedamTilia, romel-

mac sicocxle gamimwara~, `Cems Zmas hgavs, romelmac mTeli cxovreba cixeSi gaat-

ara da romelic Cveni ojaxisTvis samarcxvino laqaa~ da ase Semdeg).  

  - bavSvis dadanaSauleba an sajaro damcireba 

  - sakuTar warumateblobebze pasuxismgeblobis bavSvisTvis gadabraleba (`yve-

lafers jinaze mikeTebs~, `es rom ar myoloda, ojaxi ar damengreoda~, `muSaoba 

amis gamo ver daviwye, Torem iseTi momavali mqonda....~ da sxva).

               

               saubari da gamokiTxva 

              (bavSvis, mSoblis/meurvis)

bavSvis monaTxrobi Zaladobis faqtis Sesaxeb

Zaladobis faqtze informaciis Sesakrebad Zalian didi mniSvneloba aqvs bavS-

vis monaTxrobs sakuTari Tavis, gamocdilebis, grZnobebis, sakuTari sxeulisadmi 

damokidebulebis Sesaxeb. specialisti agrovebs pirdapir an irib informacias 

Zaladobis Sesaxeb, yuradRebas amaxvilebs imaze, Tu rogor aRiqvams bavSvi sa-

kuTar Tavs, Tavis sxeuls, ras grZnobs sxvadasxva situaciaSi, SeiniSneba Tu ara 

arsebiTi cvlilebebi mis CvevebSi, qcevaSi, cxovrebis stilSi. skolamdeli da um-

crosi saskolo asakis bavSvebisTvis amgvari moTxrobis Sedgena ufro advilia 

TamaSis siuJetze an naxatze dayrdnobiT.

zogjer Cndeba kiTxva: SeiZleba Tu ara, rom bavSvma Tavisi monaTxrobiT spe-

cialisti daabnios, tyuili Tqvas mis mimarT mozrdilis mier ganxorcielebu-

li Zaladobrivi qmedebebis Sesaxeb, magaliTad, moityuos seqsualuri Zaladobis 

Sesaxeb? sinamdvileSi, bavSvebi Zalian iSviaTad ityuebian imis Sesaxeb, rom maT 

mimarT Zaladoba ganxorcielda. bavSvebis umetesoba SeZrwunebuli da SeSinebu-

lia, bevrs ar esmis, - ra moxda. moZaladis mimarT SiSis gamo bavSvma SeiZleba 

Seamciros Zaladobis xarisxi, agreTve eWvi Seitanos imaSi, rom mas vinme daujer-

ebs. 

mSoblis/meurvis gamokiTxva

bavSvis mSobelTan/meurvesTan saubrisas specialisti iRebs informacias gadata-

nili Zaladobisa da bavSvze misi zemoqmedebis xarisxis Sesaxeb. agreTve didi 

mniSvneloba aqvs imis garkvevas, Tu ramdenad icnobs mSobeli Tavis Svils, ra 

damokidebuleba aqvs mis mimarT da Zaladobis faqtis mimarT. amisaTvis special-

istma mSobels  SeiZleba dausvas kiTxvebi:

  - rogoria Tqveni bavSvi ? (Tavdajerebuli, gaubedavi da a.S.)

  - ramdenad damoukidebelia Tqveni bavSvi?

  - rogor moqmedebs Tqvens bavSvze SeniSvnis micema?

  - ramdenad kontaqturia garemomcvelebTan Tqveni bavSvi?
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  - aris Tu ara Tqveni bavSvi `ojaxis Tvali~ an ojaxis romelime wevris rCeu-

li?

  - ra gaRizianebT Tqvens bavSvSi? rogor umklavdebiT amas?

  - rogor saubrobT Tqvens bavSvTan? pasuxobT Tu ara mis gauTavebel ̀ ratoms~?

  - rogor sjiT bavSvs da rogor reagirebs bavSvi dasjaze?

  - aZlevT Tu ara bavSvs saSualebas, azri gamoTqvas, Tudac es sisuleled CaT-

valoT? 

  - ramdenad xSirad aqebT bavSvs? ra SemTxvevebSi da rogor aqebT?

  - rogor reagirebs bavSvi Seqebaze? 

  - rogor iqceviT, roca bavSvs problemebi aqvs? (sayvedurobT, exmarebiT, Tvi-

Ton ugvarebT, sjiT da sxva);

  - ra migaCniaT mTavrad da mniSvnelovnad Tqvens cxovrebaSi? Tqveni Svilis 

cxovrebaSi?

  - ra gawuxebT (sakuTar TavTan, bavSvTan, situaciasTan mimarTebaSi)? ra giS-

liT xels imaSi, rom normalurad icxovroT da Tavi kargad igrZnoT?

  - ra zomebi miiReT arsebuli problemis gadasaWrelad? vis mimarTeT dax-

marebisTvis? ris miRweva SeZeliT? 

  - rogor warmogidgeniaT Tqveni momavali? Tqveni Svilis momavali? 

  - gindaT SecvaloT Tqveni qceva, raTa arsebuli problema gadaWraT? mzad 

xarT cvlilebebisaTvis (raRacaze  uaris TqmisaTvis)?

  - bavSvi yveba SemTxvevis usiamovno mogonebebis Sesaxeb?

  - bavSvs gauCnda Zilis an daZinebis problemebi?

  - megobrebTan, klaselebTan, maswavleblebTan rogor urTierTobs? 

  - akeTebs bavSvi iseT rameebs, rac misTvis umcros asakSi iyo damaxasiaTebeli: 

magaliTad, cera TiTs wovs, iTxovs mSoblebTan dawolas, gaCnda enurezi da a.S.

  - rogor umklavdeba bavSvi Cveul saqmianobebs (saskolo mecadineobebi, sao-

jaxo saqme)? 

  - bavSvi cud sizmrebs xedavs? 

  - aqvs bavSvs yuradRebis koncentraciis problemebi?

  - gaiTamaSebs Tu ara bavSvi momxdar ambavs? (xatavs an igonebs).
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     SemoqmedebiTi produqciis, sizmrebis, specialuri 

          fsiqodiagnostikuri masalis analizi

Zaladobagadatanil bavSvs dasaxatad SeiZleba miewodos Tema `Cemi ojaxi~, rom-

lis analizi moicavs:

  - daxatuli da realuri ojaxebis Semadgenlobis Sedareba;

  - ojaxis wevrTa ganlagebis analizi;

  - daxatuli figurebis TaviseburebaTa analizi;

  - xatvis procesis analizi.

daxatuli da realuri ojaxebis Semadgenlobis Sedareba 

mosalodnelia, rom bavSvi, romelic ojaxSi Tavs kargad grZnobs, ojaxis yvela 

wevrs daxatavs.

ojaxis realuri Semadgenlobis damaxinjeba yovelTvis gansakuTrebul yuradRebas 

saWiroebs, radgan mis ukan yovelTvis emociuri konfliqti da ojaxuri situaciiT 

ukmayofileba dgas. 

ukidures variantebs warmoadgens naxatebi, romlebSic:

  - saerTod ar arian gamosaxuli adamianebi; 

  - gamosaxuli arian ojaxTan daukavSirebeli adamianebi.

amgvari reaqciebis ukan umeteswilad imaleba:

   

  -    ojaxTan dakavSirebuli travmuli gancdebi;

  -    ugulebelyofis, mitovebulobis gancdebi;

  -     autizmi (anu fsiqologiuri gaucxoeba, romelic gamoixateba garemomcvel 

sinamdvilesTan bavSvis arakontaqturobasa da sakuTar gancdaTa samyaroSi Ca-

ZirvaSi);

  -    xSiri SfoTva, usafrTxoebis gancdis deficiti;

  -    bavSvTan fsiqologis (vinc ikvlevs) cudi kontaqti.

bavSvebs ojaxis im wevrebis daxatva `aviwydebaT~, romlebic maTTvis emociurad 

nakleb mimzidvelni arian, romlebTanac xSirad aqvT konfliqturi situaciebi. 

maTi ardaxatviT bavSvi TiTqos gaurbis zogierT adamianTan dakavSirebul nega-

tiur emociebs.

yvelaze xSirad naxatSi aklia Zmebi da debi, rac ojaxSi arsebul konkurenciul 

situaciebTan aris dakavSirebuli. amiT bavSvi mSoblebis mxridan siyvarulisa da 

yuradRebis danakliss simbolur situaciaSi inazRaurebs.

zogjer ojaxis realuri wevrebis nacvlad bavSvi patara cxovelebs, frinvelebs 

xatavs. yovelTvis unda davazustoT, maTSi vis gulisxmobs bavSvi. xSirad ase 

xataven  debsa da Zmebs, radgan am gziT bavSvi cdilobs SezRudos, Seamciros, gaau-
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fasuros maTi  gavlena ojaxSi da maT mimarT simboluri agresia gamoavlinos. 

Tu bavSvi sakuTar Tavs ar xatavs, an ojaxis nacvlad mxolod sakuTar Tavs 

xatavs, esec emociuri urTierTobis darRvevaze metyvelebs.

orive SemTxvevaSi bavSvi sakuTar Tavs ojaxis SemadgenlobaSi ar rTavs, rac 

erTianobis grZnobis ararsebobas mowmobs. naxatSi `me~-s ararseboba ufro im 

bavSvebisTvis aris damaxasiaTebeli, romlebic ojaxis wevrTa mxridan ugulebe-

lyofas, miuReblobas, uaryofas grZnoben. 

Tu naxatSi mxolod `me~- aris warmodgenili, misi analizi bavSvis sxva fsiqolo-

giur maxasiaTebelsac gvaCvenebs. 

Tu `me~-s gamosaxulebaSi bevri detali, feri, dekoratiuli tansacmelia, figura 

didi zomisaa,  _ es  egocentrulobaze, xasiaTis isteroidul Strixebze miuTiTebs.

xolo Tuki `me~-s gamosaxuleba patara zomisaa, sqematuria, ferTa gamiT negati-

uri fonia Seqmnili,  SeiZleba vivaraudoT mitovebulobis, uaryofis grZnobebze, 

zogjer _ autistur tendenciebze.

informaciuli SeiZleba iyos ojaxis wevrTa raodenobis gazrda, ojaxis naxatSi 

gareSe adamianebis CarTva. rogorc wesi, es dakavSirebulia ojaxSi dediserTebis 

daukmayofilebel fsiqologiur moTxovnilebebTan, bavSvs unda sxva bavSvebze iz-

runos, uxelmZRvanelos maT (igive informacia SeiZleba mogvces ojaxis wevrebTan 

damatebiT ZaRlis, katis da a.S. daxatvam). 

mSoblebis garda (an maT nacvlad) ojaxTan daukavSirebeli sxva mozrdilebis 

daxatva miuTiTebs, rom bavSvi ojaxSi Tavs kargad ar grZnobs, adamians eZebs, 

romelic mas axlo emociuri kontaqtis moTxovnilebas daukmayofilebs; es aseve 

SeiZleba iyos ugulebelyofis, uaryofis, zedmetobis gancdis Sedegi. 

ojaxis wevrTa ganlageba

igi ojaxSi urTierTdamokidebulebaTa zogierT fsiqologiur Taviseburebaze 

miuTiTebs. aucilebelia ganvasxvaoT, ras asaxavs naxati _ realurs, sasurvels, Tu 

imas, risic bavSvs eSinia, rasac gaurbis.

Tu bavSvi ojaxis wevrebs erToblivi saqmianobis procesSi an xelCakidebulebs 

xatavs, es fsiqologiuri keTildReobis indikatorebia. ojaxis wevrTa gancalk-

evebulad gamosaxva SeiZleba emociuri kavSirebis dabal doneze miuTiTebdes.

Tu bavSvi cdilobs, rom figurebi erTmaneTTan axlos ganalagos da isini Sez-

Rudul sivrceSi (navi, patara saxli da a.S.) Caatios, es SeiZleba miuTiTebdes 

bavSvis mcdelobaze, gaaerTianos, Sekras ojaxi. 

Tu naxatebSi ojaxis nawili erT jgufadaa gamosaxuli, xolo erTi an ramdenime 

piri maTgan gancalkevebulia, es miuTiTebs gaucxoebis, CaurTvelobis grZnobaze. 

ojaxis erTi wevris moSorebiT da gancalkevebulad daxatva SeiZleba  niSnavdes 

mis mimarT bavSvis negatiuri damokidebulebas, zogjer ki misgan momdinare sa-

frTxes.
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daxatuli figurebis TaviseburebaTa analizi

ojaxis TiToeuli wevris grafikuli gamosaxvis Taviseburebebi didi diapazonis 

informacias iZleva: ojaxis wevrebisadmi bavSvis emociuri damokidebulebis, bavS-

vis `me~-s warmodgenis,  misi sqesobrivi identifikaciis Sesaxeb, imis Sesaxeb, Tu 

rogor aRiqvams bavSvi TiToeul maTgans da a.S.

ojaxis wevrebisadmi bavSvis emociuri damokidebulebis Sefasebisas aucileblad 

unda miviRoT mxedvelobaSi:

1) sxeulis detalebis raodenoba. daxatulia Tu ara: Tavi, Tmebi, Tvalebi, Tvalis 

gugebi, wamwamebi, warbebi, cxviri, piri, kiseri, mxrebi, xelebi, xelis mtevnebi, TiTebi, 

frCxilebi, terfebi;

2) dekori (tansacmlis detalebi da gaformeba): qudi, sayelo, halstuxi, bafTebi, 

jibeebi, varcxnilobis elementebi, tansacmelze ornamentebi, Rilebi;

3) figuris dasaxatad gamoyenebuli ferebis raodenoba.

sxeulis uwvrilesi detalebi, dekori, bevri feris gamoyeneba adamianisadmi karg 

emociur damokidebulebaze miuTiTebs.

gamoxatuli sqematuroba, naxatis daumTavrebloba, sxeulis mniSvnelovani nawileb-

is (Tavi, xelebi, fexebi) gamotoveba adamianisadmi negatiuri damokidebulebis 

garda SeiZleba mis mimarT agresiazec miuTiTebdes.

rogorc wesi, bavSvebi yvelaze didad xataven mamas da dedas, rac realobas See-

sabameba.

zogierTi bavSvi yvelaze didad an mSoblebis zomis tolad sakuTar Tavs xatavs. 

es SeiZleba niSnavdes, rom:

a) bavSvi egocentrulia;

b) mSobelTa siyvarulis mosapoveblad `konkurents” ejibreba, miT umetes, Tu 

`konkurents~ saerTod ar xatavs an patara zomisas xatavs.

ojaxis sxva wevrebTan SedarebiT sakuTar Tavs gacilebiT patarad xataven bavS-

vebi, romlebic:

a) grZnoben, rom umniSvneloni, zedmetebi arian;

 

b) mSoblebis mxridan zrunvas saWiroeben.

mTel furcelze, did figurebs impulsuri, Tavdajerebuli, dominirebisaken 

midrekili bavSvebi xataven. Zalian patara figurebi dakavSirebulia SfoTvasTan, 

safrTxis grZnobasTan.
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analizisas yuradReba unda mivaqcioT sxeulis calkeuli nawilebis xatvas:

xelebi samyaroze zemoqmedebis, sxva adamianTa qcevis fizikuri kontrolis Ziri-

Tadi saSualebebia.

Tu bavSvi sakuTar Tavs xelebaweuls, grZeli TiTebiT xatavs, es xSirad agresiul 

survilebTanaa dakavSirebuli.

zogjer aseT naxatebs garegnulad wynari, mSvidi bavSvebic xataven. SeiZleba viva-

raudoT, rom bavSvi garemomcvelebisadmi mtrul damokidebulebas grZnobs, magram 

misi agresia daTrgunulia. sakuTari Tavis amgvarad daxatviT bavSvi  aseve Sei-

Zleba misi sisustis kompensirebas cdilobdes, gamoxatavdes survils, iyos Zlieri, 

sxvebze Zalaufleba hqondes. es interpretacia ufro utyuaria maSin, roca bavSvi 

`agresiuli~ xelebis garda ganier mxrebs da Zalis sxva atributebsac xatavs.

zogjer bavSvi xelebs ojaxis yvela wevrs uxatavs, magram sakuTari TavisTvis 

xelebis daxatva `aviwydeba~. Tuki imavdroulad bavSvi sakuTar Tavs arapropor-

ciulad patara zomisas xatavs, es SeiZleba umweobis grZnobasTan, garemomcvelTa 

mxridan misi aqtivobis daTrgunvis, zedmeti kontrolis SegrZnebasTan iyos dakav-

Sirebuli.

Tavi _ `me~-s, inteleqtualuri moRvaweobis centri; saxe _ urTierTobis procesSi 

sxeulis mniSvnelovani nawili.

Tu naxatSi gamotovebulia saxis nawilebi (Tvalebi, piri), SeiZleba es urTier-

Tobis sferoSi seriozul darRvevebze, gariyulobaze, autizmze miuTiTebdes. Tu 

ojaxis sxva wevrebis daxatvisas bavSvi ar xatavs Tavs, saxis nakvTebs an mTeli 

saxes Strixavs, xSirad es mocemul pirTan konfliqtebze, mis mimarT mtrul da-

mokidebulebaze mianiSnebs.

daxatul adamianTa  saxis gamometyveleba aseve SeiZleba am adamianebis mimarT 

bavSvis grZnobebis indikatori iyos. saerTod, bavSvebi umetesad gaRimebul ada-

mianebs xataven. es naxatebSi erTgvari `Stampia~, magram es imas ar niSnavs, rom 

bavSvebi ase aRiqvamen garemomcvelebs. saxis gamometyveleba ojaxis naxatis in-

terpretaciisaTvis mxolod im SemTxvevaSia mniSvnelovani, roca bavSvi sxvadasxva 

gamometyvelebas aZlevs saxeebs. 

gogonebi ufro met yuradRebas uTmoben saxis daxatvas, vidre biWebi. es gogonebis  

sqesobrivi kuTvnilebis karg aRqmaze miuTiTebs.

gogonebis naxatebSi es garemoeba SeiZleba ukavSirdebodes sakuTari garegno-

bis warmoCenis, fizikuri naklis dafarvis survils, qaluri qcevis stereotipis 

Camoyalibebas..

bavSvebSi, romlebsac oraluri agresiisken aqvT midrekileba, xatvisas xSiria 

kbilebisa da piris gamoyofa. Tu bavSvi amnairad sakuTar Tavs ki ara, ojaxis sxva 

wevrs xatavs, xSirad es SiSis grZnobasTan, bavSvis mimarT am adamianis mtruli 
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damokidebulebas ukavSirdeba.

rogorc bavSvebis, ise mozrdilebis figurebSi detalebis gamotoveba, rogorc 

wesi, garkveuli funqciebis uaryofaze, konfliqtze miuTiTebs. 

sqesobrivi mikuTvnebulobis mixedviT bavSvTa naxatebSi ori saxis sqema gamoi-

yofa. magaliTad, mamakacis tani ovaluri formisaa, qalis _ samkuTxedis formis.

Tu bavSvi sakuTar Tavs iseve xatavs, rogorc misi sqesis sxva figurebs, SeiZleba 

vTqvaT, rom sqesobrivi identifikacia  adekvaturia. Tu ori figuris (magaliTad, 

mamisa da vaJis) prezentaciaSi analogiuri detalebi da ferebia, es SeiZleba 

ganvmartoT, rogorc jansaRi emociuri kontaqtebi, vaJiSvilis  miswrafeba, mamas 

hgavdes. 

xatvis procesis analizi

xatvis procesis analizisas aucileblad unda gaviTvaliswinoT:

a) ojaxis wevrTa daxatvis Tanmimdevroba;

b) detalebis daxatvis Tanmimdevroba;

g) waSla;

d) ukve daxatul obieqtebTan, detalebTan, figurebTan dabruneba;

e) pauzebi;

v) spontanuri komentarebi.

bavSvi naxatSi Tavdapirvelad misTvis yvelaze mniSvnelovan, mTavar an emociurad 

yvelaze axlobel adamians xatavs. xSirad es aris deda an mama. is, rom xSirad 

bavSvebi Tavdapirvelad sakuTar Tavs xataven, albaT dakavSirebulia maT egocen-

trulobasTan, rogorc asakobriv maxasiaTebelTan. Tu bavSvi Tavdapirvelad arc 

sakuTar Tavs xatavs da arc mSoblebs, aramed ojaxis sxva wevrebs, es niSnavs, rom 

emociurad es misTvis yvelaze mniSvnelovani pirovnebaa.

sayuradReboa SemTxvevebi, roca bavSvi bolos xatavs dedas. xSirad es dedisadmi 

negatiur damokidebulebasTanaa dakavSirebuli.

Tu Tavdapirvelad daxatuli figura yvelaze didi zomisaa, magram sqematuria 

da dekori aklia, es miuTiTebs, rom bavSvi am piris mniSvnelobas, Zalas, ojaxSi 

dominirebas aRiqvams, magram guliTadi urTierToba ar aqvs. xolo Tu pirveli 

figura mondomebiTaa daxatuli, dekoriTaa Semkuli, SeiZleba vivaraudoT, rom es 

ojaxis yvelaze sayvareli wevria, romelsac bavSvi pativs scems da bavSvs unda, 

rom mas hgavdes. 
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zogierTi bavSvi Tavdapirvelad sxvadasxva obieqts, miwas, mzes, avejs xatavs da 

mxolod bolos iwyebs adamianebis daxatvas. SeiZleba CavTvaloT, rom davalebis 

Sesrulebis amgvari Tanmimdevroba Tavisebur dacvas warmoadgens, romlis dax-

marebiT bavSvi misTvis usiamovno davalebis Sesrulebas gaurbis, agvianebs. xSir-

ad es araxelsayreli ojaxuri situaciis mqone bavSvebTan aRiniSneba, magram es 

aseve bavSvTan fsiqologis cudi kontaqtis Sedegi SeiZleba iyos. 

ukve daxatul romelime figurasTan, obieqtebTan, detalebTan dabruneba  miuTiTebs, 

rom is mniSvnelovania bavSvisaTvis. 

garkveuli detalebis, ojaxis wevrebis daxatvis win pauzebi xSirad konfliqtur 

damokidebulebasTan aris dakavSirebuli da  Sinagani winaaRmdegobis maniSnebe-

lia. aracnobier doneze bavSvi TiTqos wyvets, daxatos Tu ara negatiur emociebT-

an dakavSirebuli adamiani an detali.

daxatulis waSla, xelaxla daxatva SeiZleba dadebiT emociasac ukavSirdebodes 

da uaryofiTsac. gadamwyveti mniSvneloba xatvis saboloo Sedegs aqvs. 

spontanuri komentarebi xSirad bavSvis mier daxatulis Sinaarss ganmartaven. ami-

tom maT yuradRebiT unda movusminoT. isini naxatis emociurad yvelaze `damux-

tul~ adgilebs aaSkaravebs. es  xatvis Semdeg SekiTxvebis warmarTvaSi da TviTon 

interpretaciis procesSic dagvexmareba.

sizmrebis analizi

bavSvebis sizmrebi simboluri xasiaTisaa. Zaladobis gamocdileba bavSvis ZilSi 

koSmaruli sizmrebiT aisaxeba, magram sizmrebis gmirebad xSirad gamodian ara re-

aluri adamianebi, romlebisac maT eSiniaT, aramed maTi ganmasaxierebeli sxvadasx-

va xatebi: vampirebi, romlebic bavSvis sisxls svamen, eSmakebi, ConCxebi, avi mglebi, 

zRapruli personaJebi _ kudiani dedaberi, devi da ase Semdeg. bavSvebs esizmrebaT, 

rom maT viRac scems, klavs, aSinebs. RamiT isini xSirad iRviZeben da tirian. 

mozardebi sizmrebSi xSirad xelaxla ganicdian Zaladobis scenebs: isini kvlav 

da kvlav aRmoCndebian imave situaciaSi, imave moZaladesTan, SiSisa da  saSineleb-

is igive gancdebi aqvT, civ oflSi iRviZeben da yviriliT iTxoven daxmarebas. 

zogjer maT esizmrebaT ramdenadme saxecvlili situacia: magalTad, moZaladed 

sul sxva adamiani iqceva, an Zaladoba romelime ucxo adgilze xdeba, an mTeli 

sizmris ganmavlobaSi bavSvi mdevarisagan gaqcevas cdilobs. 

specialuri fsiqodiagnostikuri masalis analizi

Zaladobis faqtebis gamovlena da bavSvebis emociur-pirovnul ganviTarebaze 

Zaladobrivi gamocdilebis Sedegebis diagnostika SeiZleba emyarebodes spe-

cialur kiTxvarebs, proeqciul meTodebsa da sxva testur masalas. gamokvlevis 

Catareba, analizi da fsiqodiagnostikuri masalis  ganxilva specialistisagan 

moiTxovs fsiqodiagnostikis principebisa da praqtikuli xerxebis codnas. ami-

tom specialuri diagnostikuri procedurebi unda tardebodes fsiqologis an 
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fsiqoTerapevtis mier. 

skolamdeli da umcrosi saskolo asakis bavSvebze Zaladobis SemTxvevebis gam-

ovlenisas gansakuTrebiT efeqturad iTvleba proeqciuli meTodebis gamoyeneba. 

es meTodebi efeqturia patara bavSvebTan kontaqtis dasamyarebladac. bavSvebi, 

Cveulebriv, interesiT asruleben testur davalebebs da maTSi TavianTi Sinagani 

samyaros, moTxovnilebebs, konfliqtebs, SfoTvas, subieqtur gancdebs gamoxataven. 

amasTan amgvari davalebis Sesrulebisas sxva testebTan SedarebiT bavSvi nakle-

bad SezRudulia da mas gamoxatvis meti Tavisufleba aqvs.  

bavSvs SeiZleba Sesasruleblad SevTavazoT qvemoT CamoTvlil proeqciuli me-

Todebidan ramdenime maTgani:

  - `Tavisufali xatva~;

  - luSeris testi;

  - `daumTavrebeli winadadebebi~;

  - `avtoportreti~;

  - `ararsebuli cxoveli~;

  - `saxli. xe. adamiani~;

  - `ojaxis kinetikuri suraTi~;       

  - `daxate adamiani~.

bavSvebis naxatebisa da monaTxrobis interpretaciisas yuradReba unda mieqces 

ara marto SfoTvisa da konfliqtebis sayovelTaod aRiarebul niSnebs, aramed 

specifikur detalebsac. magaliTad, seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi bavSvebis 

naxatebSi SeiZleba aqcentebi iyos gakeTebuli intimur zonebze, bavSvma SeiZleba 

daxatos SiSveli sxeuli an sxeulis nawili, sagnebi SeiZleba gamosaxuli iyos 

sasqeso organoebis saxiT da sxva. situaciis ufro zusti SefasebisTvis pro-

eqciuli meTodis meSveobiT miRebuli monacemebi unda Sedardes sxva meTodebiT 

miRebul monacemebTan. bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlenisas da maTi Se-

degebis simZimis Sefasebisas proeqciuli meTodebis garda SeiZleba gamoyenebul 

iqnes SfoTvis Skala, depresiis Skala, agresiis Skala, agreTve specialuri an-

ketebi da kiTxvarebi, magaliTad, `travmuli simptomebis kiTxvari~. 

amgvarad, bavSvze Zaladobis SemTxvevaTa amocnoba da Sefaseba rTuli da sapasux-

ismgeblo amocanaa, romelic kompleqsur midgomas da sxvadasxva meTodis gamoy-

enebas moiTxovs.
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      rekomendaciebi bavSvze Zaladobis SemTxvevaTa 

             gamovlenisa da Sefasebisas

Zaladobagancdili bavSvis fsiqologiuri Sefaseba iTvaliswinebs garkveuli me-

TodebiT sargeblobas, romelTa kompleqsuri gamoyeneba Zaladobis faqtis Sesax-

eb sarwmuno daskvnis gakeTebis saSualebas iZleva. specialisti, romelic bavSvis 

pirvelad gamokvlevas atarebs, fsiqodiagnostikis principebsa da xerxebs unda 

flobdes, travmiT gamowveul simptomebsa da niSnebSi kargad unda iyos ori-

entirebuli. 

bavSvze Zaladobis diagnostikisaTvis ZiriTadad Semdegi meTodebi gamoiyeneba:

 

  - dakvirveba (bavSvis somatur mdgomareobaze,  qcevaze,  TamaSze,  mSoblis/

meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze);

  - saubari, gamokiTxva (bavSvis, mSoblis/meurvis);

  - analizi (bavSvis SemoqmedebiTi produqciis - naxati, moTxroba, leqsi da 

sxva,  bavSvis sizmrebis,  specialuri fsiqodiagnostikuri masalis). 

arsebobs  rekomendaciebi, romlebic aucileblad unda gaviTvaliswinoT bavSvze 

Zaladobis SemTxvevaTa gamovlenisa da Sefasebisas:

  - imis gansazRvrisas, iyo Tu ara Zaladobis SemTxveva specialisti mxolod 

romelime erT meTods ar unda daeyrdnos da man naCqarevi daskvnebi ar unda gaa-

keTos. 

  - Tu specialists eWvi uCndeba bavSvis sityvebis simarTleSi, mas SeuZlia 

bavSvs sTxovos ufro dawvrilebiT uambos romelime epizodis Sesaxeb.

  - rTuli Temis ganxilvisas specialistma momxdari unda daafiqsiros Canaw-

erebis, audio an videoteqnikis meSveobiT.

  - rTul situaciebSi specialistma konsultacia unda gaiaros sxva special-

istebTan. 

  - Zaladobis  zemoT CamoTvlili qceviTi niSnebi ar aris specifikuri Zalado-

bisaTvis. mxolod maT safuZvelze Zaladobis diagnostika ar SeiZleba. 

  - Zaladobis daSveba SesaZlebelia,  roca:

  a es simptomebi fizikur niSnebTan erTad Cndeba. 

 a bevri simptomia da maT warmoSobas sxva axsna ar moeZebneba. 

 a mSobelTa qceva eWvs iwvevs. 

  - diagnostikis procesSi specialistma taqti ar unda daiviwyos da  im Teme-

bze isaubros,  risTvisac bavSvi mzad aris, bavSvis usafrTxoebaze izrunos. 

Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri portreti 

Zaladobis msxverpli bavSvisTvis damaxasiaTebelia:

dabali TviTSefaseba _ bavSvi ver afasebs Tavis realur SesaZleblobebs da Tv-

lis, rom arakompetenturia;

sakuTari Tavis dadanaSauleba _ bavSvi Seuracxmyofeli saqcielis mizezs saku-
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Tar TavSi eZebs: `raRac arasworad gavakeTe~, `Cemi bralia, ase ar unda meTqva~ da 

a.S.;

Zaladobis uaryofa _ bavSvi malavs Zaladobis faqts an saerTod uaryofs Zalado-

bas;

Seguebulia Zaladobas _ bavSvi Tvlis, rom Zaladoba Cveulebrivi ramaa, `es 

asec unda iyos~. kritikulad veRar afasebs urTierTobas, problemas da TviTon 

cdilobs `gamosworebas~;

martoobis gancda _ bavSvi Tavs mitovebulad da martosulad grZnobs;

sakuTari zedmetobisa da uRirsobis gancda _ bavSvi Tavs umniSvnelo da uRirs 

adamianad Tvlis, romelic yuradRebas ar imsaxurebs;

siZneleebi skolaSi _ uWirs yuradRebis koncentracia, TanatolebTan normaluri 

urTierToba; Tvlis, rom TanatolTagan gansxvavdeba da misi cxovrebac imitom 

aris gansxvavebuli;

stresuli reaqciebi _ Zilis darRveva, depresia, Tavis tkivili, SiSi, SfoTva, uime-

doba, Caketiloba da sxva.
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                   Tavi 9
                mijaWvuloba

                                                                       avtori: m.meliqiSvili

 

        mijaWvuloba da misi roli adamianis cxovrebaSi

termini mijaWvuloba modis e.w. mijaWvulobis fsiqologiidan, romelic gasuli 

saukunis Sua periodSi SeimuSaves j. boulbim da m. einsvortma. maT SromebSi 

sakvanZo terminebia: emociuri kavSiri, mijaWvuloba da mijaWvulobis qceva. emoci-

uri kavSiri – es aris SedarebiT xangrZlivi kavSiri, sadac sxva adamiani CvenTvis 

mniSvnelovania, rogorc unikaluri da Seucvleli pirovneba. emociuri kavSiris 

dros adgili aqvs survils masTan siaxlovis. mijaWvuloba – es aris emociuri 

kavSiris qvesaxeoba, sadac emociur urTierTobas Tan axlavs daculobis grZnoba. 

roca Tqven vinmesTan xarT mijaWvuli, mis gverdiT Tavs daculad da konfor-

tulad grZnobT. aqedan gamomdinare, bavSvis damokidebulebas mSoblis mimarT 

SeiZleba vuwodoT mijaWvuloba. xolo mSoblis damokidebulebas bavSvis mimarT 

amas ver vuwodebT, vinaidan mSobeli bavSvis gverdiT Tavs daculad ar grZnobs. 

Tumca mozrdils SeiZleba mijaWvuloba hqondes partniorTan an megobarTan. 

emociuri kavSiri da mijaWvuloba aris Sinagani mdgomareoba, romelsac Cven ver 

vxedavT, magram is gamovlindeba mijaWvulobis qcevaSi. mijaWvulobis qceva saSu-

alebas aZlevs bavSvs an mozrdils moipovos an SeinarCunos sixlove adamianTan, 

romelTanac is mijaWvulia. es SeiZleba iyos Rimili, TvalebiT kontaqti, mimarTva, 

tirili, Sexeba, Caxuteba.  mozrdilebi komfortulad grZnoben Tavs, roca vinmes 

mimarT mijaWvulobis grZnobas ganicdian, xolo bavSvebisTvis mijaWvulobis gr-

Znobis gancda aucilebelia. mozrdilis mimarT mijaWvulobis grZnobis gareSe 

bavSvi srulfasovnad ver viTardeba. pozitiuri emociuri kavSiri mozrdilsa da 

bavSvs Soris exmareba mas, daZlios SiSi da SfoTva, gaumklavdes stress da frus-

tracias, Seimecnos samyaro. pozitiuri mijaWvuloba bavSvis logikuri azrovnebis 

ganviTarebas, emociuri impulsebis kontrolis unaris formirebas, sakuTari Tavis 

mimarT pativiscemis gaCenas, sakuTari da sxva adamianebis grZnobebis gagebis un-

aris gamomuSavebas, sxva adamianebTan saerTo enis gamonaxvis SesaZleblobas uw-

yobs xels. pozitiuri mijaWvuloba ganviTarebis Seferxebis risksac amcirebs.

mijaWvulobis darRvevam SeiZleba zegavlena moaxdinos ara marto socialur 

kontaqtebze, sindisis, piradi Rirsebis grZnobebis Camoyalibebaze, empaTiis (sxva 

adamianTa grZnobebSi wvdomisa da TanagrZnobis) unarze, aramed is bavSvis emoci-

uri, socialuri, fizikuri da gonebrivi ganviTarebis Seferxebas iwvevs. bavSvebs, 

romlebic mijaWvulobis grZnobis deficits ganicdian, samyaros Secnobisa da 

adamianTa Soris damokidebulebis araadeqvaturi aRqma gamoumuSavdebaT, mijaWvu-

lobis paterni SeiZleba gadaeces erTi Taobidan meores, anu sakuTari bavSvobis 

gamocdileba gavlenas axdens sakuTar SvilebTan emociuri kavSiris formirebaze.

bavSvis zrdasTan erTad, mijaWvulobis formebi rTuldeba. TandaTanobiT isini 

gardaiqmneba garkveul paternebad _ adamianis sxva adamianebTan urTierTobis 
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saSualebebad. bavSvobaSi Camoyalibebuli mijaWvulobis tipi sakmaod mdgradia, 

misi modifikacia mimdinareobs mTeli cxovrebis ganmavlobaSi.

ganSoreba adamianTan, visTanac varT mijaWvuli, iwvevs mosalodnel danakargis 

mtkivneul grZnobas. amitom xSirad adamianisTvis negatiuri reaqcia ufro sas-

urvelia, vidre misi arqona. aqedan gamomdinare, adamiani SeiZleba mijaWvuli iyos 

misdami, vinc ayenebs fizikur an emociur zians. mijaWvulobis grZnobam SeiZleba 

daCrdilos yvela sxva moTxovnileba, maT Soris gonebac ki.

magaliTad, qali SeiZleba cxovrobdes mamakacTan, romelic masze fizikurad 

Zaladobs.

Tavdapirvelad m. einsvortma gamoyo mijaWvulobis 3 tipi: sando, ganridebuli da 

ambivalenturi.

rogorc kvlevebma aCvenes, mijaWvulobis tipi gavlenas axdens urTierTobaze sxva 

adamianebTan, TviTSefasebaze, partnioris SerCevaze, sasiyvarulo urTierTobebis 

stabilobaze, depresiis ganviTarebaze, cxovrebiseuli krizisebis daZlevaze, sam-

uSaoze.

sando mijaWvulobis tipis mqone adamianebi ganicdian bednierebas, endobian sxva 

adamianebs, Tavis saqmianobaSi Tavs grZnoben Tavdajerebulad, naklebad eSiniaT 

Secdomis daSvebis, ar uSveben, rom piradma urTierTobebma xeli SeuSalos maT 

muSaobaSi. 

ganridebuli mijaWvulobis tipis adamianebs aqvT axlo urTierTobebis SiSi, emo-

ciuri aRmafrena da vardna, axasiaTebT eWvianoba. isini samuSaos iyeneben imisTvis, 

rom gaeqcnen socialur urTierTobebs. miuxedavad imisa, rom maT SeiZleba kargi 

finansuri mdgomareoba hqondeT, xSirad ukmayofiloni arian samuSaoTi. 

ambivalenturi mijaWvulobis tipis adamianebs axasiaTebT emociuri ukiduresobe-

bi, akviatebuli siyvaruli, eWvianoba. isini damokidebulni arian Seqebaze, eSiniaT 

ignorirebis, uSveben situaciebs, rodesac piradi urTierTobebi da samuSao urTi-

erTwinaaRmdegobaSi modis.

arasando mijaWvulobis (ganridebuli da ambivalenturi) tipis mqone adamianebi, 

ukve zrdasrul cxovrebaSi, xangrZliv Terapiul daxmarebas saWiroeben.
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              mijaWvulobis Teoriebi

z. froidi iyo pirveli mecnieri, romelmac gamoTqva mosazreba, rom emociuri 

mijaWvuloba dedasTan, aris safuZveli bavSvis momavali urTierTobisa sxva ada-

mianebTan. z. froidis Tanaxmad, Cvili aris oraluri arseba, romelic siamovnebas 

iRebs woviT. amitom misTvis damaxasiaTebelia mijaWvulobis formireba im adami-

anebisadmi, romelic uzrunvelyofs mis oralur siamovnebas. vinaidan bavSvs kve-

bavs ZiriTadad deda, amitom pirveli obieqti, romelic mas mianiWebs daculibis 

grZnobas da siyvaruls, aris deda.

e. eriqsonic aseve Tvlida, rom dedis mier bavSvis kveba gavlenas axdens mijaWvu-

lobis formirebaze. magram kvebaze metad mniSvnelovania is, Tu rogor reagirebs 

deda bavSvis moTxovnilebebze. e. eriqsonis Tanaxmad, Tu deda (an adamiani, romel-

ic bavSvze zrunavs) Tanmimdevrulad pasuxobs bavSvis moTxovnilebebs, uyalibebs 

mas ndobas sxva adamianebis mimarT. xolo Tu is araTanmimdevrulia da droulad 

ar reagirebs bavSvis moTxovnebze, bavSvs uyalibdeba undobloba sxva adamianebis 

mimarT.

bihevioristebic aseve xazs usvamen emociis mniSvnelobas mijaWvulobis formire-

baSi. maTi azriT, bavSvs mijaWvuloba Camouyalibdeba im adamianis mimarT, vinc maT 

kvebavs da ukmayofilebs sxvadasxva moTxovnilebebs. deda (an adamiani, romecli 

bavSvze zrunavs) kvebisas ukmayofilebs bavSvs pirvelad moTxovnilebas, romel-

sac xSirad Tan axlavs mofereba, Rimili, Tbili sityvebi (meoradi moTxovnileba). 

deda (an adamiani, romelic bavSvze zrunavs) asocirdeba daZabulobis moxsnasTan, 

amitom bavSvs uyalibdeba mis mimarT mijaWvulobis grZnoba. bavSvi gaakeTebs 

yvelafers (itirebs, iRuRunebs, gaiwevs dedisken) imisTvis, rom iyos im adamianis 

gverdiT, romelic aniWebs mas sasiamovno emociebs.

kveba mniSvnelovania mijaWvulobis grZnobis formirebisTvis, magram ara sakmarisi. 

gasuli saukunis 50-ian wlebSi harlous mier Catarebuli cnobili eqsperimentis 

Sedegebma aCvena, rom makakebi upiratesobas aniWeben rbili qsoviliT dafarul 

`surogat dedas”, maSinac ki, roca maTi kveba xdeboda rkinis konstruqciis mqone 

`surogati dediT~. amasTanave, bavSvs mijaWvuloba uyalibdeba-mamis, bebiis, babuis, 

da-Zmis mimarT, romlebic rogorc wesi, ar arian bavSvis kvebiT dakavebuli. cno-

bilia aseve, rom bavSvebs, romlebic ganicdian separacias mSoblebisgan, xSirad 

uyalibdebaT mWidro emociuri mijaWvuloba rbili sagnebis mimarT (rbili saTa-

maSo, sabani), Tumca es sagnebi ar iyo gamoyenebuli kvebisas.

amasTanave, ganxiluli Teoriebi detalurad ganixilaven mSoblis rols mijaW-

vulobis grZnobis formirebaSi da ar iTvaliswineben TviTon bavSvis maxasiaTe-

blebs.

kognituri Teoriis Tanaxmad, mijaWvulobis grZnobis formireba nawilobriv da-

mokidebulia bavSvis kognituri ganviTarebis doneze. imisTvis rom mijaWvulo-

ba Camoyalibdes, bavSvs unda SeeZlos ganasxvavos nacnobi da ucnobi adamiani. 

amasTanave, mas unda esmodes nacnobi adamianis mudmivoba (obieqtis mudmivoba), 

vinaidan rTulia mijaWvulobis Camoyalibeba im adamianis mimarT, romelic wyvets 
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arsebobas, roca mas ver xedaven. swored amitom pirveli mijaWvulobis grZnoba 

Cndeba 7-9 Tvis asakSi. es aris senso-motoruli stadiis me-4  qvestadia (J. piaJe), 

rodesac bavSvi iwyebs mis Tvalwin damaluli obieqtebis Zebnas.

b. lesteris kvlevam aCvena, rom 9 Tvis bavSvebi, romlebmac aCvenes maRali maCvene-

blebi obieqtis mudmivobis testSi, aprotesteben dedasTan ganSorebas. maSin, roca 

maTi Tanatolebi, romlebmac aCvenes dabali maCveneblebi obieqtis mudmivobis 

testSi, ar aprotesteben dedasTan ganSorebas.

j. boulbis eTologiuri Teoria.

fsiqiatr da fsiqoanalitikos j. boulbis `rTul~ bavSvebTan muSaobis didi 

gamocdileba hqonda. jer kidev studentobisas, igi mivida daskvnamde, rom bevri 

sirTule qcevaSi da socialur adaptaciaSi, romelic aqvT bavSvebs, dakavSirebu-

lia bavSvsa da mSobels Soris urTierTobis darRvevaSi.

j. boulbis Tanaxmad, bavSvis emociuri mijaWvuloba ufrosisadmi aris evoluci-

urad mniSvnelovani reaqcia, romelic ganapirobebs mis gadarCenas (vinaidan is uz-

runvelyofs rogorc daculobis grZnobis formirebas, agreTve moTxovnilebebis 

dakmayofilebas).

j. boulbi Tavdapirvelad fsiqoanalitikuri Teoriis momxre iyo. amitom man 

Tavis koncefciaSi SeinarCuna idea, romlis mixedviTac mijaWvuloba gavlenas 

axdens daculobis grZnobis Camoyalibebaze da sxva adamianebTan sando urTier-

Tobebis damyarebis unarze.

j. boulbis Teoriaze aseve gavlena moaxdina k. lorencis impritingis kvlevebma.

k. lorencis Tanaxmad, bavSvi (cxovelic) ibadeba Tandayolili moqmedebebis na-

krebiT, romelic mimarTulia imisken, rom ubiZgon mSobels imyofebodes bavSvis 

gverdiT (daicvas is, kvebos da mxari dauWiros garemos SemecnebaSi).

j. boulbi Tvlida, rom kveba ar aris mijaWvulobis Camoyalibebis safuZveli. 

misi azriT, mijaWvulobas aqvs genetikuri fesvebi. urTierToba bavSvsa da mSo-

bels Soris iwyeba Tandayolili signalebis nakrebiT, romliTac bavSvi mouxmobs 

ufross. esenia: miaxloeba, gadevneba, CaWideba (mikvra), Rimili, TvalebiT kontaqti, 

tirili, protesti ganSorebisas, xelSi ayvanis survili, Zebna. droTa ganmavlobaSi 

warmoiqmneba axali emociuri kavSirebi, romelsac safuZvlad udevs axali emoci

uri da kognituri SesaZleblobebi.

rogor yalibdeba mijaWvuloba?

Cvils ganviTarebisTvis Wirdeba ufrosi adamiani, romelic masze ufro Zlieria 

(uSiSroeba da daculoba) da brZenia (gamocdileba). deda (an adamiani, romel-

ic mas cvlis) yoveldRiuri zrunvis dros pasuxobs (an ar pasuxobs) bavSvis 

moTxovnilebebs, riTac xels uwyobs Cvils, ganuviTardes warmodgena imis Sesaxeb, 

Tu ra reaqcias unda elodes misgan sxva dros.
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bavSvis dabadebidan mcire xnis Semdeg dedas SeuZlia gaarCios Tavisi da sx-

visi Svilis tirili. mxolod dedisTvis gasagebi niSnebis mixedviT, man SeiZleba 

gaarkvios Tu ra aris bavSvis mousvenrobis, wuxilis mizezi (Sia, eZineba, svelia 

da sxva). CvilTan xangrZlivi urTierTobis Sedegad, msgavsi meqanizmebi erTvebad 

Cvilze mzrunvel sxva adamianebsac. bevr qalTan es meqanizmi TavisTavad erTveba. 

magram zogierT qalTan bavSvis mimarT grZnoba Tavidanve ar Cndeba. isini de-

dis rolSi Tavs arakomfortulad grZnoben. dedasa da bavSvs Soris adreuli 

urTierToba Zalian mowyvladia, magram is Zalian mniSvnelovania mijaWvulobis 

formirebisTvis.

arsebobs specialuri termini _ ̀ Cvilidan gamowveuli socialuri qceva~. CvilTan 

urTierTobisas dedas (an adamians, romelic zrunavs bavSvze) ecvleba Tvalebis, 

Tavis, xelebis, sxeulis moZraoba; saxis gamometyveleba; distancia (manZili bavS-

vsa da dedas Soris). aseve, icvleba dedis metyvelebis struqtura _ martivdeba 

sintaqsisi, frazebi mokldeba, izrdeba pauza, icvleba zogierTi sityvis warmoTqma. 

icvleba xmis tembri (Cndeba maRali bgerebi) da riTmi, metyveleba neldeba, xmovne-

bi nawilobriv iweleba. yovelive es iwvevs dedis metyvelebis melodiurobas. es 

ki uadvilebs Cvils, aRiqvas da gadaamuSaos informacia, moaxdinos adeqvaturi 

reagireba. e.i. erTis mxriv, Cvili iwvevs dedis (an adamianis, romelic zrunavs 

bavSvze ) mxridan gansakuTrebul qcevas da meores mxriv, maqsimalurad mimarTu-

lia dedis qcevis aRqmaze.

miuxedavad imisa, rom axalSobili sakmaod ususuria, mas gaaCnia unarebis mTeli 

rigi, mijaWvulobis Camosayalibeblad _ tirili, TvalebiT kontaqti, Rimili. ax-

alSobili `ganwyobilia~ ufrosis Ziebaze, upiratesobas aniWebs adamianis saxis 

da ara sxva obieqtebis yurebas; arCevs dedis rZis suns, gamoxatavs sixaruls, 

roca mas mimarTaven.

m. einsvortis mijaWvulobis 4  tipi.

mijaWvuloba uviTardeba praqtikulad yvela bavSvs, magram misi xasiaTi mniS-

vnelovnad gansxvavdeba erTmaneTisgan.

m. einsvortis Tanaxmad, mijaWvuloba TandaTan yalibdeba da masSi aisaxeba is 

molodinebi, romelic aqvs bavSvs dedis mimarT. bavSvis reaqcia stresze da mza-

oba, mimarTos dedas TanagrZnobisTvis,  damokidebulia bavSvis gamocdilebaze da 

imaze, Tu ras elis is dedisgan.

m. einsvorti wlebis ganmavlobaSi akvirdeboda adreuli asakis bavSvebisa (12-

18 Tve) da maTi dedebis urTierTobas. mijaWvulobis xarisxis Sesafaseblad, man 

Tavis kolegebTan erTad Seqmna kvlevis procedura _ `ucnobi adamianis situa-

cia~. m. einsvortis mixedviT, `ucnobi adamianis situaciaSi~, bavSvebi gansxvavebu-

lad iqcevian _ Tavisi gamocdilebidan gamomdinare, gansxvavebulad reagireben 

oTaxidan dedis gasvlaze, oTaxSi ucnobis Semosvlaze da rac yvelaze mTavaria, 

dedis dabrunebaze.
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m. einsvortma gamoyo mijaWvulobis 4  tipi.

1. sando mijaWvuloba _ roca SeSfoTebulebi arian, bavSvebi dedisken miiltvian. 

rogorc Cans, maT dedis mxardaWeris imedi aqvT. es bavSvebi wuxdnen, rodesac 

dedebi oTaxidan gadiodnen. oTaxSi dedis dabrunebisas  mxiarulad, Tbilad xvde-

odnen mas. advilad mSviddebodnen. SeiZleba vivaraudoT, rom am bavSvebs miRebuli 

hqondaT sensitiuri, maTi moTxovnilebebis dakmayofilebaze mimaTuli zrunva.

2. ganridebuli mijaWvuloba _ es bavSvebi naklebad arian dedaze damokidebuli. 

isini sakmaod damoukideblad gamoiyurebian. bavSvebi ar gamoxataven emocias de-

dis mimarT. oTaxidan dedis gasvlis Semdeg, Cveulebriv ar gamoxatavdnen SfoTvas 

da ucxo adamians iseve eqceodnen, rogorc dedas. miuxedavad imisa, rom zogjer 

bavSvebi gamoxatavdnen SfoTvas oTaxidan dedis gasvlisas, isini ar gamoxatavdnen 

interess misdami,  oTaxSi dabrunebisas. rogorc Cans, es bavSvebi ar iyvnen dar-

wmunebuli imaSi, rom deda SeZlebda maT dawynarebas. bavSvebi iZulebuli iyvnen 

eswavlaT, damoukideblad gamklavebodnen emociebs, vinaidan Rebulobdnen emoci-

urad ignorirebad aRzrdas.

3. ambivalenturi mijaWvuloba _ oTaxSi Semosvlisas bavSvi dedas ar cildeboda 

(`dedis kudi~) da ar cdilobda garemos Seswavlas. aseT bavSvebs gamoxatuli 

hqondaT maRali SfoTva. miuxedavad imisa, rom isini sasowarkveTiT elodebodnen 

dedis dabrunebas, roca deda brundeboda isini gabrazebulebi cdilobdnen maTi 

xelidan Camosvlas, tirodnen, eCxubebodnen an magrad ekvrodnen da tirodnen. am 

bavSvebs gamocdilebaSi hqondaT miRebuli qaoturi, araTanmimdevruli zrunva.

4. dezorganizaciuli mijaWvuloba _ es aris yvelaze susti mijaWvulobis tipi. 

oTaxSi dedis dabrunebis Semdeg, isini avlendnen urTierTsawinaaRmdego aqtiobebs. 

maT SeiZleba zurgi Seaqcion dedas, roca is xelSi yavT ayvanili an apaTiuri 

saxiT miekvras. zogi damSvidebis Semdeg Tavidan iwyebda tirils. maTTvis damaxa-

siaTebelia sxeulis `gayinuli, gaSeSebuli~ pozebi.
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              Sinagani samuSao modeli

j. boulbi Tvlida, rom is gamocdileba, romelsac bavSvi iZens mSobelTan (an 

adamianTan, romelic bavSvze zrunavs) yoveldRiuri urTierTobis procesSi, aris 

sakuTar Tavze da sxvebze warmodgenis formirebis safuZveli _ `me var iseTi, 

rogorc Cemze zrunaven~. Aam aracnobier warmodgenas j. boulbi uwodebs `Sinagan 

samuSao models~ (internal working model).

raSi vlindeba `Sinagani samuSao modeli~.

sando mijaWvulobis mqone bavSvis `Sinagani samuSao modelia~: 

      ̀ me SemiZlia Cemze zrunva vando aRmzrdels, amitom adamianebs SeiZleba endo~.

  -  `me Rirsi var siyvarulis, imitom rom me vuyvarvar~.

  -  `samyaro aris adgili, sadac Cemze zrunaven~.

sandod mijaWvuli bavSvisTvis mSobeli ganixileba, rogorc sando baza. bavSvma 

icis, rom roca mas dasWirdeba, mSobeli yovelTvis iqneba misTvis emociurad 

xelmisawvdomi. am bavSvebs aqvT imis gamocdileba, rom isini mSoblebs yovelTvis 

axsovT.

ganridebuli mijaWvulobis mqone bavSvebs `Sinagani samuSao modelia~:

  - `Cemi aRmzrdelisgan ar aris mosalodneli, rom is Cemze izrunebs, amitom sx-

vebis ndobac ar SeiZleba~.

  - `me ar var siyvarulis Rirsi, imitom rom me ar vuyvarvar~.

  - `me ar vTxov Cems aRmzrdels izrunos Cemze, imitom rom axlo urTierTobebi 

ar `muSaobs~.

  - `Tu me vaCveneb Cems moTxovnilebebs, albad gamriyaven, amitom unda viyo da-

moukidebeli~.

  - `me Tavs davicav da davmalav Cems grZnobebs~.

ambivalenturi mijaWvulobis mqone bavSvebis `Sinagani samuSao modelia~:

  

  - `Cems aRmzrdels SeiZleba xandaxan endo, amitom roca ki SevZleb, me `movi-

poveb~ mis zrunvas.

  - `me ar var siyvarulis Rirsi, imitom rom me ar vuyvarvar upirobod~.

  - `me Sevecdebi movipovo mSoblis zrunva, romelic me mWirdeba da amisTvis gam-

oviyeneb Cems xelT arsebul yvela SesaZlo saSualebas, Tumca ar velodebi, rom 

Cemze yovelTvis izruneben~.

ganridebuli da ambivalenturi mijaWvulobis mqone bavSvebi darwmunebulebi ar 

arian imaSi, rom mSoblis ndoba SeiZleba da fsiqologiuri Tu fizikuri safrTx-

is dros isini iqnebian daculi da miiReben TanagrZnobas mSoblisgan. miuxedavad 

zemoT aRniSnulisa, arasando mijaWvulobis es ori tipi, rogorc Cans, uzrunvely-

ofs dacvis garkveul xarisxs.

-
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                      mijaWvuloba da qcevis paternebi

sando mijaWvulobis mqone bavSvi.

deda (an adamiani, romelic zrunavs bavSvze) aris _ Tbili, mgrZnobiare, Tanmim-

devruli. swrafad iZleva reaqcias bavSvis yvirilze. bavSvi siamovnebiT Seimec-

nebs samyaros, iyenebs ra dedas, rogorc sando bazas. naklebad tiris, damjeria da 

advilia misi xelidan iatakze dasma. 

`ucnobi adamianis situaciaSi~: aqtiurad eZebs dedas, roca aRelvebulia, Sedis 

dedasTan kontaqtSi Sexvedrisas, advilad wynardeba.

sabavSvo baRSi: advilad poulobs megobrebs, mobiluria da advilad umklavdeba 

stress. atarebs dros sxva bavSvebTan. aqvs kargi TviTSefaseba, cnobismoyvarea. 

pedagogisa da aRmzrdelisTvis advilia masTan molaparakeba. 

ganridebuli mijaWvulobis mqone bavSvi.

deda (an adamiani, romelic masze zrunavs) xSirad emociurad miuwvdomelia. mas 

ar moswons, rom bavSvi maszea damokidebuli. aseTi deda aqebs bavSvs, roca is da-

moukideblad moqmedebs da SeuZlia grZnobebis damalva. bavSvi ar miiltvis dedi-

sken fizikur kontaqtze. ar aqvs dadebiTi emociuri reaqcia, roca is xelSi yavT 

ayvanili, magram SeiZleba aReldes, roca iatakze svamen. SeiZleba gamoavlinos 

uecari brazi dedis mimarT. `ucnobi adamianis situaciaSi~: damoukidebelia, ar 

iRebs dedisgan TanagrZnobas, gulgrilia da mowyenili. sabavSvo baRSi: SeiZleba 

iyos agresiuli, braziani, daumorCilebeli. is SeiZleba ar uyvardeT jgufSi bavS-

vebs da aRmoCndes izolaciaSi. roca raRac awuxebs an tkiva, yvelas erideba da 

ar iTxovs daxmarebas. aRmzrdelebi iwyeben mis kontrols da ubrazdebian. 

ambivalenturi mijaWvulobis mqone bavSvi

deda (an adamiani, romelic masze zrunavs) araTanmimdevrulia, qaoturia, Znelia 

winaswar ganWvrito misi qceva. xSirad avlenen bavSvis mimarT siyvarulsa da 

yuradRebas, magram es ar Seesatyviseba bavSvis realur saWiroebebs. deda (an ada-

miani, romelic bavSvze zrunavs) yvelaze mZafrad iZleva reaqcias bavSvis SiSze.

bavSvi bevrs tiris, ebRauWeba dedas da momTxovnia. xSirad brazobs. dedasTan 

mcire droiT ganSorebac ki aRizianebT. SezRudulia garemos kvlevaSi.

`ucxo adamianis situaciaSi`: Znelad wynardeba. dedasTan Sexvedrisas Tan ubrazde-

ba, Tan iTxovs misgan TanagrZnobas.

sabavSvo baRSi: kaprizulia da xSirad ganicdis SfoTvas. Zalian aris damokide-

buli ufrosebze. SeiZleba gaxdes jgufSi `gantevebis vaci~. aRmzrdelebi an aTa-

mameben aseT bavSvebs, an ubrazdebian.
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dezorganizaciuli mijaWvulobis mqone bavSvi

erTdroulad avlenen urTiarTsawinaaRmdego qcevas. magaliTad, Zlieri ganrideba 

da Zlieri ltolva kontaqtisa, distresi da brazi. damaxasiaTebelia aramimarTu-

li, arasworad mimarTuli, arasruli da Sewyvetili moZraobebi da gamoxatule-

bebi. magaliTad, gamoxatavs distress da mas axlavs ganridebis moZraoba (da ara 

moZraoba dedisken). aseve, ganmeorebadi da stereotipuli, asimetriuli moZrao-

bebi, anomaluri pozebi. magaliTad, mSoblis Tvalwin yovelgvari mizezis gareSe 

waborZikdeba. axasiaTebs gaSeSeba, gaCereba, Senelebuli moZraobebi da `gayinuli~ 

saxis gamometyveleba, guneba-ganwyobilebis swrafi cvlileba. mSoblis mimarT 

gamoxataven SiSs. magaliTad, aweuli mxrebi, SeSinebuli saxe. 

asakis matebasTan erTad, dezorganizaciuli mijaWvulobis mqone bavSvebis nawili 

iRebs sakuTar Tavze mSoblebis mzrunvelobas (rac ar Seesatyviseba maT asaks), 

meore nawili ki iwyebs `SurisZiebas~ sxva adamianebze.

dezorganizaciuli mijaWvulobis bavSvebs uWirT impulsuri qcevis kontroli, 

stresis regulireba. rac iwvevs Semdegi saxis qcevis formebs: tyuili, qurdoba, 

sxvisi sakurebis ganadgureba, sakuTari Tavis dazianeba, Zaladoba sxvebze. maT 

uWirT sakuTari grZnobebisa da qcevis kontroli. ara aqvT empaTia, uWirT emo-

ciebis gamoxatva. aseT bavSvebs uWirT metyvelebis efeqturad gamoyeneba, gansa-

kuTrebiT roca grZnobebze saubroben. ver xvdebian vis SeiZleba endon da vis ara. 

uWirT axlo, sando urTierTobebis Camoyalibeba, SemTxveviTi nacnobebi SeiZleba 

uaxloes megobrebad aRiqvan, xolo maTze mzrunveli da mosiyvarule adamiani 

ki, rogorc saSiSi. zogierTi maTgani sxva adamianebs aRiqvams, rogorc resurss, 

romelic SeiZleba gamoiyeno. isini SeiZleba iyvnen daundobelni. gadaWarbebuli 

SfoTva da sircxvilis grZnoba xels uSlis cnobismoyvareobis, fantaziis da 

garemos kvlevis ganviTarebas.

sirTuleebma mijaWvulobis formirebaSi SeiZleba gamoiwvios qceviTi da emo-

ciuri saxis problemebi. is, Tu rogor eqcevian axloblebi bavSvs, es gavle-

nas axdens ganviTarebis yvela komponentze _ fizikur janmrTelobaze, emociur 

regulaciaze, TviTSefasebaze, axlo urTierTobis Camoyalibebis unarze da moz-

rdilobaSi pirovnul funqcionirebaze.

mijaWvulobis paternebi SeiZleba SenarCulebuli iyos mTeli cxovrebis ganmav-

lobaSi. Tumca, adamianTa umravlesobas aqvs pirovnuli zrdis potenciali. ami-

saTvis ki maT SeiZleba dasWirdeT profesiuli daxmareba.
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                  mijaWvulobis darRvevis mizezebi

deprivacia adreul asakSi. deprivacia aris fsiqikuri mdgomareoba, romelic 

xangrZlivi drois ganmavlobaSi adamianis ZiriTadi fsiqikuri da socialuri 

moTxovnilebebis dakmayofilebis ukiduresi SezRudvis Sedegad Cndeba. es Sez-

rudva SeiZleba sensorul (SegrZnebebi), kognitur (inteleqti), emociur, socialur 

sferoebs exebodes. sensoruli deprivacia _ bavSvi ganviTarebisTvis arasakmaris 

mxedvelobiT, smeniT an kinesTetikur informacias iRebs (mas saTamaSoebi ara aqvs, 

xelSi ar ahyavT, ar elaparakebian, saseirnod quCaSi ar gahyavT). kognituri (in-

teleqtualuri) deprivacia _ ufrosebi ar axdenen garemodan Semosuli stimuleb-

is regulirebas. bavSvs eqmneba qaoturi, cvladi garemos struqtura, romelic 

ar aZlevs saSualebas gaigos, iwinaswarmetyvelos, moawesrigos garemodan Semo-

suli informacia. ar xdeba codnis, gamocdilebis, unarebis SeZena. bavSvze absol-

iturad araferia damokidebuli da mas arCevanis gakeTeba ar SeuZlia, _ magali-

Tad, daTqmul dros unda Wamos da aravin ekiTxeba, Sia Tu ara. aseT bavSvebs ar 

SeuZliaT pasuxi gascen martiv kiTxvebze: `gSia Tu ara?~, `vin ginda gaxde?~, `ris 

gakeTebas isurvebdi?~. maT arCevanis gakeTeba ar SeuZliaT. emociuri deprivacia 

_ bavSvi Tavis qcevaze ufrosisgan emciur gamoxmaurebas (sixaruls, mowonebas, 

ukmayofilebas da sxva) ar iRebs. is sakuTari qcevis regulirebas, TanagrZnobas 

ver swavlobs, TvalebiT kontaqts erideba. socialuri deprivacia _ bavSvi izola-

ciaSia sazogadoebisgan. aqvs SezRuduli kontaqtebi sxva adamianebTan. bavSvebs 

saSualeba ara aqvT TamaSebSi dedis, mamis, bebiis, maswavleblis rolebi Seasru-

lon. maT socialuri rolebis praqtikuli mniSvneloba ar esmiT.

ojaxur urTierTobaTa darRveva. didi mniSvneloba aqvs imas, Tu rogori emo-

ciuri urTierToba aqvs mSoblebTan, sasurveli Svilia Tu ara, adgili aqvs Tu 

ara ojaxis romelime wevrTan emociur mijaWvulobas. axali mijaWvulobis Ca-

mosayalibeblad gacilebiT ufro xelsayrelia situacia, roca bavSvs ukve aqvs 

gancdili mijaWvulobis grZnoba mSoblis mimarT. Tu bavSvs mozrdil adamianTan 

urTierTobis damyarebis dadebiTi modeli gamocdilebaSi ukve aqvs, is ganSore-

bis moments rTulad gadaitans, Tumca SemdgomSi sxva mozrdil adamianTan nor-

maluri urTierTobis damyareba misTvis gacilebiT advili iqneba. 

Zaladoba (fizikuri, fsiqologiuri, seqsualuri) da ugulebelyofa.  aRsaniSnavia, 

rom ojaxSi Zaladobagancdil bavSvebs SeiZleba Zlieri mijaWvulobis grZnoba 

hqondeT TavianTi sastiki mSoblebis mimarT. saqme imaSia, rom ojaxSi Zaladoba-

gancdili bavSvebi, erTi mxriv, sakuTar TavSi imdenad iketebian, rom stumrad nak-

lebad dadian da ojaxur urTierTobaTa sxva modelebs ver xedaven. meore mxriv, 

isini iZulebulni arian, sakuTari fsiqikis gadarCenis mizniT, amgvar ojaxur ur-

TierTobaTa normalurobis iluzia SeinarCunon. bevri maTganisTvis damaxasiaTe-

belia mSoblebis Tundac negatiuri yuradRebis miqceva tyuilebiT, agresiiT (maT 

Soris autoagresiiT), qurdobiT, ojaxSi miRebuli wesebis darRveviT. 

mSobelTan moulodneli an mtkivneuli ganSoreba (misi sikvdilis, avadmyofobis 

an hospitalizaciis gamo). amgvari ganSoreba nebismier asakSi mtkivneulia. gan-

sakuTrebiT mZimea bavSvisTvis mSoblis an masze mzrunveli adamianis sikvdili, 

gansakuTrebiT Zaladobrivi sikvdili. axloblis sikvdili bavSvisTvis ori mxriv 
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aris matravmirebeli: jer erTi, is sikvdilis mowme xdeba da meore, acnobierebs, 

rom TviTonac mokvdavia. 

sacxovrebeli adgilis xSiri Secvla. gansakuTrebiT rTulia es periodi 5-6 

wlis asakSi. bavSva ar icis sad miemgzavreba, kargi iqneba iq Tu cudi, gansxvave-

buli iqneba Zveli sacxovrebeli adgilisgan Tu ara, iq megobrebs SeiZens Tu ara 

da sxva.

mijaWvulobis darRvevis riski maSin izrdeba, roca CamoTvlil faqtorebs 1-2 

wlis asakSi aqvs adgili, agreTve maSin, roca ramdenime faqtors erTad aqvs ad-

gili.

   mijaWvulobis grZnobis darRvevis samomavlo Sedegebi

- sadizmi/Zaladoba:

cxovelebisa da sxva adamianebis mimarT sisastike, vandalizmi, destruqciuloba, 

TviTdazianeba, xanZris gamowveva, Semtevi qceva;

- kvebiTi problemebi:

sakvebis qurdoba da dagroveba, Wamis dros sixarbe, SimSiloba.

- gaTamaSebuli emociuroba:

Teatraluri gamosvlebi, zedapiruli momxibvleloba, ganurCeveli mijaWvuloba.

- kleptomania/kompulsiuri tyuili:

qronikuli qurdobebi, paTologiuri tyuilebi

- seqsualuri aqcentirebebi:

gamomwvevi qceva an tansacmeli, seqsualuri aqtivoba sxva bavSvebTan mimarTebaSi.

- pasiuroba/agresiuloba

daTmoba, SekiTxvebze pasuxis gaucemloba, sxvebSi sibrazis provocireba, usufTa-

oba, enurezi.

- sindisis ararseboba

danaSaulis grZnobis arqona, danaSaulis uaryofa da sxvebze gadabraleba.

mijaWvulobis problemebis mqone bavSvi garemomcveli samyarosa da sxva adamianeb-

is ndobas Zalian Znelad iswavlis. Tumca xangrZlivad mzrunvel da mosiyvarule 

garemoSi yofna mas sakuTari Tavis da mTeli samyarosadmi rwmenis aRdgenaSi 

daexmareba.
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      mijaWvulobis formirebis ganmsazRvreli faqtorebi

sensitiuri aRzrda, Tu deda adeqvaturad, swrafad Tanmimdevrulad, Tbilad rea-

girebs bavSvis moTxovnebze. es xels uwyobs sando mijaWvulebis formirebas.

arasandod mijaWvuli bavSvebis dedebi iSviaTad Sedian maTTan fizikur kontaqt-

Si. isini bavSvebze zrunaven `rutinuli~ maneriT da negatiuri ganwyobiT.

ganridebuli mijaWvulobis mqone bavSvebi, xSirad iReben hiperaqtiul aRzrdas. 

magaliTad, deda energiulad elaparakeba bavSvs, roca mas eZineba. bavSvi iZulebu-

lia ignorireba gaukeTos dedas, raTa daicvas Tavi gadaWarbebuli interaqciisgan. 

ambivalenturi mijaWvulobis mqone bavSvebi iReben araTanmimdevrul aRzrdas. 

maTi dedebisTvis damaxasiaTebelia minimaluri CarTuloba bavSvze zrunvisas da 

axasiaTebT ugrZnobloba bavSvis mxridan mowodebul signalebze. rodesac bavSvi 

iwyebs garemos Semecnebas, deda erTveba da gadaaqvs bavSvis yuradReba sakuTar 

Tavze. amis Sedegad bavSvi zedmetad damokidebuli xdeba mSobelze, avlens brazs 

da frustraciis gamomxatvel sxva reaqciebs.

dezorganizaciuli mijaWvulobis mqone bavSvebi ufro xSirad ganicdian Zalado-

bas an ignorirebas mSoblebis mxridan. dedis depresiam an fsiqologiurma trav-

mam aseve SeiZleba provocireba gaukeTos aseTi tipis mijaWvulobis formirebas.

bavSvis maxasiaTeblebi.

bavSvis problemebma (ganviTarebis Seferxeba, fizikuri nakli, rTuli tempera-

menti) SeiZleba ganapirobos arasando mijaWvulobis formireba. magram Tu deda 

(aRmzrdeli) pozitiurad aris ganwyobili bavSvis mimarT, avlenen siTbosa da 

moTminebas, maT SeiZleba CamouyalibdeT sando mijaWvuloba. 

ojaxuri pirobebi

samsaxuris dakargva, gayra, finansuri problemebi, Cxubi ojaxis wevrebs Soris 

arRvevs bavSvze sensitiuri zrunvis process. amas ki Sedegad moyveba arasando 

mijaWvulobis formireba.
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        mijaWvulobis darRvevaTa daZlevis gzebi

fizikuri kontaqti bavSvsa da mozrdils Soris. bevri bavSvi, romlebic bavSvTa 

saxlebidan ojaxebSi xvdebian, TviTonve miiswrafvian mozrdil adamianTan in-

tensiuri fizikuri kontaqtisken: uyvarT muxlebze jdoma, iTxoven xelSi ayvanas, 

rwevas. es Zalian kargia, Tumca bevr mSobels metismeti sxeulebrivi kontaqti 

afrTxobs, gansakuTrebiT maSin, roca Tavad mSobeli amisaken maincdamainc ar mi-

iswrafvis. TandaTanobiT amgvari kontaqtebis intensivoba mcirdeba, bavSvi TiTqos 

`ZReba~, inazRaurebs imas, rac adreul asakSi aklda. 

Tumca, arsebobs bavSvebis sakmaod didi kategoria, romlebic amgvari kontaqtisken 

ar miiswrafvis, zogierTi maTgani ki gaurbis kidec, moferebas iridebs da Sexebisas 

krTeba. savaraudod, am bavSvebs ufrosebTan urTierTobis negatiuri gamocdileba 

aqvT _ xSirad es gadatanili fizikuri an seqsualuri Zaladobis Sedegia.

araviTar SemTxvevaSi ar aris saWiro bavSvisTvis fizikuri kontaqtis Tavsmox-

veva. mijaWvuloba ara marto Sexebis, aramed TvalebSi yurebis, erToblivi moZrao-

bebis, saubris, erToblivi TamaSis, erTad kvebis, erTad gancdis gziT viTardeba. 

SesaZlebelia mSobels zogierTi gavrcelebuli da martivi TamaSi SevTavazoT, 

romlebic am kontaqtis ganviTarebisTvisaa mimarTuli: cxvirze TiTis miWera da 

manqanis signalis xmis gamocema, loyebis gabuStva da bavSvis xelebis mirtymiT 

`buStis gaxeTqva~, banaobis dros qafisgan wverebis, gvirgvinis, samxreebis gakeTeba 

da sxva. roca bavSvs sawovariani boTliT aWmeven, kargia bavSvis kalTaSi Casma, 

TvalebSi yureba, gaRimeba, raime saalersos Tqma; wignis kiTxvis an televizoris 

yurebis dros _ xelis gadaxveva, TavTan Tavis mideba da sxva.

ojaxis adeqvaturi suraTis formireba. bavSvisTvis aucilebelia imis gancda, rom 

misi grZnobebi da interesebi mniSvnelovania ufrosebisTvis, rom gadawyvetile-

bebis miRebisad mis azrs gaiTvaliswineben, rom misi saWiroebebi SesaZleblobis 

mixedviT dakmayofilebuli iqneba. Zalian mniSvnelovania, rom mSoblebi bavSvTan 

mimarTebaSi Tanmimdevrulebi iyvnen da bavSvis aRzrdisas, misi Seqebis Tu dasjis 

dros garkveuli principebi daicvan.

dasasrul, unda aRiniSnos, rom bavSvis normaluri ganviTareba mniSvnelovan-

wiladaa damokidebuli imaze, Tu ramdenad aqvs mas Camoyalibebuli adreul asak-

Si mijaWvulobis grZnoba. mijaWvulobis deficitis daZleva da bavSvis Semdgomi 

normaluri ganviTarebis uzrunvelyofa mSoblis, bavSvze mzrunveli ufrosi ada-

mianis, specialistebis udides Zalisxmevas saWiroebs. Tumca mwvave SemTxvevaSi am 

deficitis sruli daZleva SeuZlebelia.
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gamoyenebuli terminebi:

emociuri kavSiri (affection bond) – SedarebiT xangrZlivi kavSiri, roca sxva adami-

ani aRiqmeba, rogorc ganumeorebeli da Seucvleli pirovneba.

mijaWvuloba (attachment) – emociuri kavSiris qvetipi, roca sxva adamianis gver-
diT yofnisas Cndeba daculobis grZnoba.

sando mijaWvuloba (secure attachment) – mSobeli–bavSvis Sinagani samuSao modeli, 

romlis drosac bavSvi ganixilavs mSobels, rogorc daculobis garants. mSo-

belTan ganSorebis Semdeg, SiSis da sxva stresul situaciaSi siamovnebiT iRebs 

misgan mxardaWeras da TanagrZnobas.

arasando mijaWvuloba (insecute attachment)  - urTierTobis Sinagani samoSao mode-

li, rodesac bavSvi ar ganixilavs mSoblebs daculobis garantad da ar mimarTavs 

maT TanagrZnobisTvis roca raime awuxebs.

Sinagani samuSao modeli (internal working model) – kognituri struqtura, romelic 

gamoiyeneba socialur urTierTobebSi. bavSvisa da mSoblis urTierToba (magali-

Tad, siyvarulisa da mxardaWeris molodini, ndoba da sxva) SeiZleba gaxdes moma-

vali urTierTobebis nimuSi.

uaryofili bavSvi (rejected child) – arapopularuli bavSvi, romelsac sxva bavSvebi 

srulad ar ignorireben, magram gaurbian mas, ar irCeven megobrad da partniorad 

TamaSisas.

ugulvebelyofili bavSvi (neglected child) – bavSvi, romelic ar aris popularuli 

TanatolebSi. garkveul wilad sxva bavSvebs SeiZleba mis mimarT simpatiac ki 

hqondeT, magram mas iSviaTad irCeven megobrad.

eTologia (ethology) - mecniereba romelic, Seiswavlis qcevis adaptaciur Rire-

bulebas da mis evolucias.

impritingi (imprinting) – daswavlis Tandayolili, instinqturi forma, rodesac ax-

alSobili cxoveli ukan misdevs da ejaWveba pirvelive moZrav obieqts, romelsac 

xedavs an romlis xmac esmis.

deprivacia (deprivation) _ fsiqikuri mdgomareoba, romelic xangrZlivi drois gan-

mavlobaSi adamianis ZiriTadi fsiqikuri da socialuri moTxovnilebebis dakmayo-

filebis ukiduresi SezRudvis Sedegad Cndeba. 
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                                          Tavi 10
  ojaxis roli bavSvis pirovnebis CamoyalibebaSi 

                                                                        avtori: m.meliqiSvili

                     mSobeli

yoveli adamianisaTvis sityvas – “mSoblebi” individualuri emociuri mniSvnelo-

ba aqvs, da bavSvis fizikuri, kognituri da pirovnuli ganviTarebis Taviseburebebi 

damokidebulia swored am mniSvnelobaze. 

ratom xdeba zogierTi mosiyvarule mSobeli, zogi ki – ara?

fsiqologiur literaturaSi am sakiTxTan dakavSirebiT gansxvavebul Sexedule-

bebs vxvdebiT. j. boulbis TqmiT, dedis siyvaruls Svilis mimarT biologiuri 

safuZveli aqvs, anu is Tandayolili, instinqturi bunebisaa. fiziologiuri da 

hormonaluri meqanizmebi, ra Tqma unda, dedobis safuZvelia, magram cxovelisagan 

gansxvavebiT, gadamwyveti mniSvneloba aqvs konkretuli adamianis ganviTarebis 

fsiqikur, socialur da kulturul faqtorebs.

mSobelsa da bavSvs Soris emociuri urTierToba SeiZleba iyos Semdegi saxis: 

1. bavSvis upirobo emociuri miReba (siyvaruli da mijaWvuloba yovelgvari wina-

pirobis gareSe). mSobeli ganasxvavebs erTmaneTisgan bavSvis pirovnebasa da qce-

vas. mSobeli bavSvs raime saqcielisaTvis rom kicxavs, bavSvi misTvis emociurad 

mniSvnelovani da Rirebuli rCeba. bavSvis pirovnebis ganviTarebis ganviTarebis 

TvalsazrisiT urTierTobis es tipi gansakuTrebiT xelsayrelia, rameTu uzrun-

velyofs bavSvis daculobis, siyvarulis, bednierebis, zrunvis moTxovnilebaTa 

dakmayofilebas.

2. bavSvis pirobiTi emociuri miReba (siyvaruli, romelic ganpirobebulia bavSvis 

miRwevebiT, RirsebebiT, qceviT). mSoblis siyvaruli aris jildo, romelic bavSvma 

unda daimsaxuros, sasjeli ki – siyvarulis aRkveTa. amgvari urTierTobis Sede-

gad aseTi bavSvs SfoTva da daurwmuneblobis gancda uyalibdeba.

3. ambivalenturi emociuri urTierToba (mtroba da siyvaruli erTdroulad).

4. indiferentuli urTierToba (gulgriloba, sicive, dabali empaTia). am urTier-

Tobas safuZvlad udevs mSoblis infantilizmi da pirovnuli moumwifebloba. 

mSobels dedis pozicia Camoyalibebuli ara aqvs.

5. faruli emociuri ignorireba (negatiuri damokidebuleba).

6. Ria emociuri miuRebloba (gariyva, gandevna, gankicxva).

bavSvisadmi mSoblis siyvarulis darRvevas bevri mizezi aqvs, saxeldobr: 
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mSoblis pirovnuli Taviseburebebi _ infantilizmi, xasiaTis aqcentualizacia, 

fsiqopaTologia, emociuri aSliloba, mSoblis arasando mijaWvulibis tipi. 

(magaliTad, Tu dedas depresia aqvs, aRiniSneba Svilis ignorirebis tendencia). 

aseTi mSoblisaTvis damaxasiaTebelia an bavSvis sruli ignorireba, anda tota-

luri kontroli, rasac Sedegad mohyveba bavSvSi danaSaulisa da sircxvilis 

gancdis aqtualizacia.

post-travmuli stresi _ Tu bavSvis dabadeba an misi aRzrdis sawyisi etapi mSob-

lis fsiqologiur travmas emTxveva (vTqvaT, axloblis gardacvalebas, ganqor-

winebas, pirad tragedias), bavSvi an matravmirebeli situaciis simbolo xdeba, anda 

ubralod masTan asocirdeba.

bavSvis aRzrdis gamo mSoblisaTvis mniSvnelovani moTxovnilebebis (magaliTad, 

Zilis, dasvenebis, megobrebTan urTierTobis, profesiuli zrdis da sxva) daukmayo-

filebloba. 

bavSvis xatis damaxinjeba _ mSoblis mier sakuTari negatiuri Tvisebebis proeq-

cia bavSvze an bavSvis identifikacia naklebad misaReb pirovnebasTan, ris Sede-

gadac mSobels bavSvis mimarT negatiuri emociuri damokidebuleba uyalibdeba.

ukmayofileba qorwinebiT da konfliqti meuRlesTan.

bavSvis individualuri tipologiuri Taviseburebebi _ “rTuli” temperamenti, 

maRali agznebadoba, disciplinis problemebi, uyuradReboba, impulsuroba. dadeb-

iTi emociuri urTierTobis CamoyalibebisaTvis didi mniSvneloba aqvs bavSvisa 

da dedis temperamentis Sesatyvisobas. MmagaliTad, neli da TavSekavebuli deda 

bavSvis impulsurobas, agznebadobas, sificxes aRiqvams, rogorc negatiur niSan-

Tvisebebs.

mamis pozicias dedisagan gansxvavebuli maxasiaTeblebi aqvs. mamis emociur damok-

idebulebas bavSvis mimarT biologiuri safuZvlebi (hormonaluri da fiziolo-

giuri) ara aqvs da yalibdeba mamakacis fsiqo¬seqsualuri da socialur-kul-

turuli ganviTarebis procesSi. bavSvSi mama TviTaqtualizaciis SesaZleblobas 

xedavs, amitom bavSvis mimarT mas garkveuli molodinebi aqvs. bavSvi ganixileba, 

rogorc gvaris gamgrZelebeli. mama svams amocanebs, miuTiTebs problemis gadawy-

vetis gzebs, exmareba bavSvs miznis miRwevaSi, xels uwyobs mis damoukideblobas. 

mamis rolis miReba xangrZlivi procesia: ojaxsa da bavSvze pasuxismgeblobis 

aRebas win uswrebs sakuTari Tavisa da cxovrebaSi sakuTari rolis gaazreba. 

mamis poziciis formireba, Cveulebriv, iwyeba meuRlis fexmZimobis periodis meore 

naxevridan da xSirad grZeldeba bavSvis cxovrebis pirveli wlis ganmavlobaSi.

bavSvis harmoniuli ganviTarebis ucilobeli pirobaa rogorc dedis, ise mamis 

siyvaruli. negatiur emociur damokidebulebas dedisa Tu mamis mxridan bavSvis 

ganviTarebis darRveva mohyveba.
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                  rTuli situacia

rTul situaciaSi SeiZleba nebismieri adamiani aRmoCndes. es bunebrivi procesia, 

romelic aris adamianisa da garemos rTuli urTierTobis Sedegi. rTuli situa-

cia bavSvis cxovrebaSic warmoiqmneba da, savaraudod, ufro xSiradac ki.

rTuli situacia SeiZleba Semdegnairad daxasiaTdes _ esaa SeuTanxmebloba imas 

Soris, rac adamianma unda gaakeTos (miaRwios) da risi gakeTebac mas SeuZlia am 

konkretul situaciaSi, am momentisTvis arsebuli resursebiT. aseTi SeuTanxme-

bloba xels uSlis dasaxuli miznis miRwevas, rac, Tavis mxriv, iwvevs negatiuri 

emociebis aRmocenebas.

garemos Semecnebis procesSi bavSvi, romelsac sakmarisi gamocdileba jer kidev 

ara aqvs, uciloblad awydeba raRac axals, ucnobs, moulodnels. es misgan misi un-

arebisa da SesaZleblobebis gamocdas moiTxovs; cxadia, rom am gamocdis Sedegi 

yovelTvis warmatebuli ver iqneba. amasTanave, is, rac mozrdilisaTvis bunebrivi 

da Cveulia, bavSvisaTvis SeiZleba rTuli da Zneli aRmoCndes.

nebismieri rTuli situacia negatiur emociebsa da gancdebs, diskomforts iwvevs, 

ramac SeiZleba negatiuri gavlena moaxdinos bavSvis pirovnul ganviTarebaze, 

kerZod, qcevis paternis Camoyalibebaze, sirTulis mimarT damokidebulebaze.

rTuli situacia sxvadasxva saxisaa: 

  • yoveldRiuri, swrafad warmavali movlena bavSvis cxovrebaSi (ar CarTes 

TamaSSi, gadmovarda velosipedidan, dakarga saxlis gasaRebi da sxv.); 

  • xanmokle, magram Zalian mniSvnelovani da mZafri situacia (axlo adamianis 

gardacvaleba, ganSoreba, cxovrebis wesis mkveTri Secvla);

  • xangrZlivi, qronikuli situacia, romelic, rogorc wesi, dakavSirebulia 

ojaxur garemosTan (mSoblebis gayra, urTierTgamomricxavi an Zaladobrivi aRz-

rdis stili, narkomani mSobeli da sxv.);

  • emociur deprivaciasTan dakavSirebuli situacia (hospitalizacia, bavSvis 

moTavseba 24-saaTian sabavSvo baRSi da a.S.);

  • ojaxSi axali wevris gaCena (Zma, da, dedinacvali, maminacvali);

  • ucxo socialuri garemo ojaxis gareT (ena, kultura).

gansakuTrebiT gavlenas bavSvis ganviTarebaze axdens mwvave da qronikuli 

fsiqologiuri tranmva, romelic iwvevs dezadaptaciuri reaqciebis aRmocenebas.

rTuli situaciis xangrZlivma zemoqmedebam SeiZleba daarRvios bavSvis so-

cialuri adaptacia, gamoiwvios sxvadasxva fsiqosomaturi Tu nervuli aSliloba, 

romelic xSirad gvxvdeba samedicino Tu fsiqologiur praqtikaSi. yvela zemoT 

CamoTvlili rTuli situacia bavSvis cxovrebis yvelaze mniSvnelovan aspeqtebs 

ukavSirdeba, amitomac seriozul negatiur gavlenas axdens bavSvis pirovnul 

formirebaze.

arsebobs sxva tipis rTuli situaciebic, romlebic xSiria praqtikulad yvela 
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bavSvis cxovrebaSi. esaa egreT wodebuli “yoveldRiuri yofis stresuli sit-

uaciebi”, anu sirTuleebisa da negatiuri gancdebis gamomwvevi yoveldRiuri, xan-

daxan ganmeorebadi movlenebi (magaliTad, viziti kbilis eqimTan, Cxubi megobar-

Tan, dafasTan gamoZaxeba da sxva). amgvari situaciis gavlena bavSvis pirovnebaze 

aranakleb mniSvnelovania, rac aixsneba amgvari cxovrebiseuli “wvrilmanebis” 

daZlevis aucileblobiT. swored aseT sxvadasxva yofiT situaciaSi bavSvi iZens 

winaaRmdegobis daZlevis warmatebul an warumatebel gamocdilebas, rac gulisx-

mobs sirTulis daZlevis mimarT damokidebulebis Camoyalibebas, sxva¬da¬sxva 

aqtivobis “morgebas”, bavSvisaTvis misaRebi qcevis taqtikis SemuSavebas.

cxadia, rom bavSvis fsiqikuri janmrTelobis SenarCuneba da profilaqtika aris 

eqimebis, pedagogebis da fsiqologebis gansakuTrebuli yuradRebis sfero. magram 

aseve mniSvnelovania mSoblis rolic, romelic uSualod monawileobs bavSvis 

yoveldRiur cxovrebaSi. mSoblis rolis ganxilva SeiZleba ori TvalsazrisiT. 

jer erTi, rTul cxovrebiseul situacias bavSvs zogjer Tavad mSoblebi uqmnian; 

meorec, mSobeli swored is mozrdilia, vinc aswavlis bavSvs rTuli situaciis 

daZlevas. Sesabamisad, mSoblebi mniSvnelovnad gansazRvraven rTul situaciaSi 

bavSvis SesaZlo qcevis formirebas. 

aq SeiZleba gamoiyos sami aspeqti:

  • aRzrdis stili, romelic mniSvnelovan gavlenas axdens bavSvis pirovnul 

Camoyalibebaze;

  • Tavad mSoblis qceva rTul situaciaSi, romelic bavSvisaTvis misabaZi maga-

liTia;

  • rTuli situaciis daZlevis konstruqciuli gzebis swavleba.

ra Tqma unda, yvela mSobels surs Svilis dacva cxovrebiseuli sirTuleebisagan. 

magram mudmiv kontrols, bavSvis yoveli aqtivobis Sesworebas, yvela problemis 

mis nacvlad gadaWras mxolod negatiuri Sedegi mohyveba. amitom erTaderTi 

swori gza da, ufro metic, mSoblis valia moamzados bavSvi cxovrebiseul sirTu-

leTa damoukideblad gadaWrisaTvis.

bavSvisa da mSoblis urTierTobaSi unda gamoiyos bavSvisaTvis mniSvnelovani 

ramdenime maxasiaTebeli. kerZod, esaa emociuri foni ojaxSi, bavSvze mSoblis 

reagirebis Taviseburebebi, kontrolis ganxorcielebis meTodi da bavSvTan urTi-

erTobis sixSire da xasiaTi.

emociuri foni ojaxSi – igulisxmeba Tbili an mtruli atmosfero. emociurad 

Tbili mSobeli zrunavs bavSvze, gamoxatavs siyvaruls, xSirad an yovelTvis pir-

vel adgilze bavSvis moTxovnilebebs ayenebs, enTuziazmiT xvdeba bavSvis aqtivobas, 

empaTiurad reagirebs bavSvis grZnobebze. aseT emociur fonze gazrdil bavSvs 

uyalibdeba sando mijaWvuloba, maRali TviTSefaseba. aseTi bavSvi empaTiuri, is 

altruistia, aqvs kargi IQ maCvenebeli, kargad swavlobs. Tbil ojaxur garemoSi 

gazrdili bavSvi iSviaTad avlens agresiasa da delinkventur qcevas mozardobis 

asakSi.

mSoblis mtruli damokidebuleba bavSvis mimarT delinkventuri qcevis formire-
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bis seriozuli risk-faqtoria. Tu mtruli damokidebuleba fizikur ZaladobaSi 

an ugulvelyofaSi gamoixateba, Sedegi SeiZleba kidev ufro negatiuri iyos.

bavSvze mSoblis reagirebis Taviseburebebi. gulisxmieri mSobeli bavSvis 

moTxovnilebebs adekvaturad aRiqvams da saTanadod reagirebs maTze. aseTi 

mSoblebis Svili ufro swrafad eufleba metyvelebas, aqvs maRali IQ maCven-

eblebi. mas sando mijaWvuloba uyalibdeba, is ufro damTmobia mSoblis Txovnis 

mimirT, misTvis niSneulia maRali socialuri kompetencia.

kontrolis ganxorcielebis meTodebi. mSobeli xSirad awydeba iseT situacias, 

romelSic saWiroa bavSvis qcevis kontroli. kontrolis erT-erTi ucilobeli 

elementia mSoblis moTxovnebis Tanamimdevruloba. BbavSvma zustad unda icodes 

qcevis arsebuli wesebi da is Sedegi, romelic am wesebis darRvevas (an dacvas) 

mohyveba. zogi mSoblis moTxovnebi Tanamimdevrulia, zogis ki – ara. Tu mSoblis 

moTxovnebi Tanamimdevrulia, misi Svili Tavdajerebuli da socialurad kompe-

tenturia. aseTi bavSvisaTvis qcevis gamokveTili darRvevebi naklebad damaxasi-

aTebelia – im bavSvTan SedarebiT, romlis mSobelTa moTxovnebi Tanamimdevruli 

ar aris.

g. meisonisa da misi kolegebis mier Catarebulma kvlevam afroamerikel da ev-

roamerikel mozardebze aCvena, rom qcevis problemebi iSviaTia im mozardTa 

Soris, romelTa mimarT mSoblebis mxridan ganxorcielebuli kontroli Tan-

amimdevrulia, miuxedavad imisa, rom maT garemocvaSi maTi bevri TanatolisaTvis 

damaxasiaTebelia problemuri qceva. 

amrigad, zemoaRniSnulis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, rom bavSvis qcevis Tan-

amimdevruli kontrolis gziT mSobels SeuZlia nawilobriv mainc SeewinaaRmde-

gos negatiur gavlenas mis Svilze problemuri qcevis mqone Tanatolebis mxridan.

meore Semadgeneli elementia mSobelTa molodini bavSvis mimarT. Tu mSobels 

aqvs maRali molodini (gonierebis farglebSi) bavSvis mimarT, es xels uwyo-

bs bavSvSi kompetenturobis gancdis formirebas. im bavSvs, romelsac mSoblebi 

maRal moTxovnebs uyeneben (vTqvaT, iTxoven daxmarebas saxlis saqmeSi, bavSvis 

asakisaTvis Sesatyvis mowiful qcevas), ufro maRali TviTSefaseba aqvs; misTvis 

niSneulia agresiis dabali xarisxi da altruizmi. 

dabolos, ganvixiloT mSoblis mxridan bavSvis kontrolis iseTi forma, rogori-

caa dasja. am meTods mSoblebi xSirad mimarTaven bavSvis arasasurveli qcevis 

(magaliTad, oTaxis kedlebze xatva, Cxubi ZmasTan da sxv.) aRsakveTad. dasja aseve 

SeiZleba gamoyenebul iqnes imisTvis, rom aiZulo bavSvi gaakeTos is, rac mas ar 

surs (magaliTad, daalagos Tavisi oTaxi).

dasja, rogorc wesi, gulisxmobs bavSvisaTvis raime negatiurs – garkveuli saxis 

akrZalvas (oTaxidan gamosvlis akrZalva, tkbileulze uari da sxv.), damatebiTi 

valdebulebis dakisrebas, zogjer ki fizikur zemoqmedebasac.
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j. petersonis azriT, dasja mxolod maSin ~muSaobs”, roca is sworad gamoiyen-

eba. dasjas dadebiTi efeqti aqvs maSin, Tu mas mimarTaven arasasurveli qcevis 

gamovlenis adreul etapze, roca gamoxatvis forma jer kidev zomieria, bavSvis 

emociuri CarTuloba ki – dabali. Tu mSobeli, vTqvaT, CamoarTmevs bavSvs saTama-

Sos, Tu igi am saTamaSos Zmas TavSi Cartymas (an avejze dartyas) apirebda anda 

Tanamimdevrulad Seumcirebs bavSvs mcire privilegiebs, roca is cudad iqceva, 

maSin dasja qmediTia. amasTanave. mniSvnelovania, rom am dros mSobeli keTilgan-

wyobili da Tanamimdevruli iyos.

mSoblebs unda axsovdeT, rom maT mier arCeuli dasjis meTodi SeiZleba bumeran-

giviT SemoubrundeT, bavSvi xom mibaZviTac swavlobs. Sesabamisad, igi mozrdilis 

mier gamoyenebuli stresis daZlevisa da dasjis meTodebsac swavlobs. magali-

Tad, Tu bavSvs uyviri, roca is “cudad” iqceva, amiT arasasurveli qceva SeiZleba 

aRikvecos, magram didia albaToba imisa, rom momavalSi bavSvic yviriliT Seecde-

ba problemis mogvarebas.

  • rac Seexeba fizikur dasjas, mas mxolod mkveTrad negatiuri Sedegebi mo-

hyveba: bavSvi xedavs, rom problemis gadasawyvetad mSobeli fizikur Zalas iyen-

ebs. Sesabamisad, igi problemis mogvarebis Zaladobriv meTods swavlobs.

  • bavSvisaTvis fizikuri tkivilis miyeneba bavSvis TvalSi akninebs mSoblis 

pozitiur Rirebulebas. amis Sedegi ki isaa, rom mSoblis mxridan Seqeba da poz-

itiuri grZnobebic ki ukve nakleb gavlenas axdens bavSvze.

  • fizikuri dasjis Tanmxlebi bavSvis negatiuri emociebi xels uSlis ojaxSi 

Tbili emociuri garemos Seqmnas, rasac momavalSi uaryofiTi Sedegebi mohyveba.

urTierTobis paterni gulisxmobs mSoblisa da bavSvis urTierTobis Tvisebriv 

maxasiaTeblebs. mniSvnelovania rogorc bavSvTan saubari, ise misi mosmena. au-

cilebelia, rom bavSvma igrZnos, rom misi azrebi da ideebi mSoblisaTvis mniS-

vnelovani da Rirebulia da saWiroa maTi gaTvaliswineba ojaxuri problemebis 

gadawyvetisas.
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                  aRzrdis stili

e. makobisa da j. martinis mier SemuSavebulia aRzrdis stilis modeli, romelSic 

gamoyofilia ori parametri _ moTxovnebis/kontrolisa da miReba/ugulebelyofis 

Zlieri da susti doneebi. Sesabamisad, avtorebis mier gamoyofilia aRzrdis oTxi 

stili: avtoritetuli, avtoritaruli, liberaluri da indiferentuli.

avtoritetuli aRzrdis stili gulisxmobs kontrolis maRal donesa da Tbil 

damokidebulebas bavSvis mimarT. fizikuri dasja iSviaTad gamoiyeneba.

aseT ojaxSi aRzrdili bavSvebisaTvis damaxasiaTebelia maRali TviTSefaseba, 

warmatebuli swavla, xolo mozardobis asakSi – moraluri msjelobebi, damouk-

idebloba, amave dros xSirad iTvaliswineben mSoblebis moTxovnebs.

avtoritaruli aRzrdis stili xasiaTdeba maRali moTxovnebiT bavSvis mimarT, ma-

gram naklebi yuradRebiT mis saWiroebaTa mimarT. mSoblebi mkacrad akontrole-

ben bavSvs, moiTxoven morCilebasa da pativiscemas, Tanac SvilTan saubris, misTvis 

raimes axsnis gareSe, vinaidan miaCniaT, rom bavSvi movalea maT usityvod daemor-

Cilos.

aseT ojaxSi aRzrdili bavSvi cudad swavlobs, uWirT TanatolebTan urTierToba, 

aqvs dabali TviTSefaseba. zogi bavSvi gulCaTxrobili xdeba, zogi ki agresias 

avlens.

liberaluri aRzrdis stili gulisxmobs Tbil damokidebulebas Svilis mimarT 

da sust kontrols.

aseT ojaxSi gazrdili bavSvi cudad swavlobs, xSirad avlens agresias (gansa-

kuTrebiT maSin, roca mSoblebi lmobieri arian bavSvis mier gamovlenili agresi-

is mimarT), gaurbis pasuxismgeblobas, aris sxvebze damokidebuli.

indiferentuli aRzrdis stili aris susti kontrolisa da emociuri ugulebe-

lyofis Sexameba.

aseT ojaxSi gazrdili bavSvisaTvis damaxasiaTebelia dabali TviTSefaseba, anti-

socialuri qcevisaken midrekileba, sirTuleebi swavlaSi. 
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gamoyenebuli terminebi:M A

 

deprivacia (deprivation) _ fsiqikuri mdgomareoba, warmoqmnili xangrZlivi drois 

ganmavlobaSi adamianis ZiriTadi fsiqikur Tu socialur moTxovnilebaTa dak-

mayofilebis ukiduresi SezRudvis Sedegad. 

mijaWvuloba  (attachment) – emociuri kavSiris qvetipi, roca sxva adamianis gver-
diT yofnisas daculobis gancda Cndeba.

empaTia (emphaty) _ sxva adamianis emociuri mdgomareobis gageba da Tanagancada.

gamoyenebuli literatura:

1.   Шеффер, Д. (2003), Дети и подростки, психология Развития, Санкт-Петербург, “Питер”

2.   Ньюкомб, Н. (2002),  Развитие личности ребенка» Санкт-Петербург, «Питер» 

3.   Би, Х. (2004). Развитие ребенка. Санкт-Петербург, «Питер»

4.   Damon, W. (Ed.), (1998). Handbook of child psychology: Vol.3. Social, emotional and personality
development. New York: Wiley
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                    Tavi 11 
        bavSvze Zaladobis riskfaqtorebi 
      tipologiisa da diagnostikis kuTxiT

                                                                       avtori: e.TavarTqilaZe 

            

              moZalade mSobelTa tipebi

miuxedavad imisa, rom yvela mSobeli erTmaneTisgan gansxvavebulia, maT raRac 

saerToc aqvT. es saSualebas iZleva, visaubroT mSobelTa ZiriTad tipebze. 

dedebis ZiriTadi tipebia: 

SfoTiani deda 

mas yovelTvis hgonia, rom mis Svils safrTxe emuqreba. pirvel rigSi, es exeba 

Svilis janmrTelobas. aseT dedas mudam mzad aqvs afTiaqi yvela SesaZlo medika-

mentiT. bavSvma daacemina? maSinve dasmulia diagnozi _ gripi! bavSvs erTi kviriT 

ar uSveben saxlidan. amasTanave, eqimi, romelic aseT dedas etyvis, rom bavSvi abso-

luturad janmrTelia, mis TvalSi avtoritets kargavs. es aseve SeiZleba exebodes 

bavSvis urTierTobas sxva bavSvebTan (`is cudi bavSvia da masTan nu megobrob, 

rames dagiSavebs~), sazogadoebasTan (`quCa saxifaToa, ar gaxvide”). Svilisadmi 

amgvari damokidebuleba uaryofiTad aisaxeba bavSvis fsiqikaze. is pataraobidan 

iTavisebs azrs, rom sxvebisagan gansxvavebulia da is, rac sxva bavSvebisTvis ne-

badarTulia, misTvis Zalian saxifaToa. aseTi bavSvi ukiduresad egocentrul 

adamianad yalibdeba an arasrulfasovnad Tvlis Tavs da sakuTari Tavis rwmena 

aklia, an ipoqondrikia, romelic sakuTari sxeulis nebismier signals yuradRebas 

aqcevs da saSineli daavadebis momaswaveblad miiCnevs.

`tanjuli~ deda

is mudmivad daZabulia, ukmayofiloa, sakuTari Svilisagan mxolod cuds da sax-

ifaTos elodeba, rac mis mSvid cxovrebas safrTxes Seuqmnis. aseTi mSobeli 

Tavis `daRupul cxovrebas~ mistiris. wuxs da nerviulobs imis gamo, rom bavSvSi 

mxolod tvirTs xedavs, dabrkolebas, romelic uneblieT gaCnda misi pirovnuli 

zrdis Tu karieruli winsvlis gzaze. aseTi mSoblis Svili mogvianebiT auci-

leblad mixvdeba, rom is Tavad aris mSoblis mudmivi gaRizianebis mizezi. aseT 

bavSvs uyalibdeba xasiaTis ZiriTadi Tviseba _ mudmivi avadmyofuri survili, 

daumtkicos yvela garemomcvels, sakuTar Tavs da, rac mTavaria, dedas, rom is kar-

gia, siyvaruls, pativiscemas, Seqebas, Tundac yuradRebas  imsaxurebs. amis miRwevis 

xerxebi SeiZleba Zalian gansxvavebuli iyos: savsebiT Rirseulidan socialurad 

miuReblamde. 
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zedmetad Tavdajerebuli, Zalauflebis moyvaruli deda 

man kargad icis, ra esaWiroeba Svilisagan da araviTar SemTxvevaSi ar uxvevs im 

gzidan, romelic SvilisTvis mis dabadebamde didi xniT adre dasaxa. aseTi deda 

anadgurebs Svilis ganumeoreblobas, unikalurobas, pirovnebas. is ganuxrelad 

cdilobs aqcios Svili iseTad, rogoric mas surs. bavSvi swrafad iTvisebs, rom 

mis nacvlad deda akeTebs yvelafers, deda fiqrobs, deda iRebs gadawyvetilebebs. 

amis Sedegad, is umweo, ususur adamianad yalibdeba.

mama aseve mniSvnelovani da aucilebeli adamiania bavSvis cxovrebaSi, romelsac 

zogjer dedis negatiuri qcevis Serbileba SeuZlia. SeiZleba gamovyoT mamebis 

Semdegi tipebi, romlebic negatiurad zemoqmedeben bavSvis ganviTarebaze:

`mzrunveli~ mama 

es dedasaviT mzrunveli mamaa, romelmac ratomRac gadawyvita, rom dedis yvela 

funqcias is ukeT Seasrulebs. aseT mamebs aviwydebaT, rom SeuZlebelia erT-

droulad dedac iyo da mamac. aqedan _ agresiuli `afeTqebebi~. aseT momentebSi 

mama TavSeukavebelia, impulsuri, gaborotebuli. gasagebia, viszec gadadis agre-

sia.  roca yvelaferi rigzea, maSin mama yvelaze keTili, yvelaze mzrunveli da 

mosiyvarulea da is bavSvs  yvelafris nebas aZlevs, yvelafers apatiebs. miuxeda-

vad amisa,  bavSvi aseTi mamis guneba-ganwyobilebis mudmivi zewolis qveS imyofeba, 

rasac is nevrozul mdgomareobamde mihyavs.

avtoritaruli mama 

aseTi mamis Svili Tavs yovelTvis ise grZnobs, rogorc gamocdaze. mas mudmi-

vad afaseben, Tan, ZiriTadad, `orianze~. mama Tvlis, rom rasac misi Svili akeTebs, 

yvelaferi arasworia, imitom rom `dedas daemsgavsa~. aseTi mama arasodes midis 

kompromisze, aRiarebs mxolod simkacres da moiTxovs wesebis ganuxrel dac-

vas. amasTan, is darwmunebulia, rom yvelafers Svilisadmi didi siyvarulis gamo 

akeTebs, misTvis kargi unda. bavSvis ZiriTadi emocia aris SiSi, romelic wlebis 

ganmavlobaSi protestis an siZulvilis grZnobebiT icvleba. 

ususuri mama

sinamdvileSi, es mama ki ara, manekenia, romelsac arafers ekiTxebian. mas ar aqvs 

ojaxSi sakuTari xmis ufleba, yvelaferSi cols emorCileba. is arasodes dauW-

ers mxars Svils, maSinac ki, roca Svilis simarTles xedavs, radgan colTan (sid-

edrTan) urTierTobis gafuWebisa eSinia.

miunhauzenis sindromi

am sindromis mqone adamiani meore adamianSi daavadebis simptomebs iwvevs. aseT 

meurves an mzrunvels bavSvSi fizikuri an fsiqologiuri daavadebis niSnebis 

gamowveva an simulacia SeuZlia. 
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am saqcielis raime iseTi motivacia, rogoricaa ekonomiuri sargebeli, iuridiuli 

pasuxismgeblobisagan Tavis arideba, am dros ar arsebobs.

1977  wels ingliselma roi meadoum pirvelad gvamcno bavSvis mimarT sastiki 

mopyrobis am formis Sesaxeb. man Zaladobis am formas miunhauzenis sindromi 

uwoda. 

am sindroms aseve uwodeben polis (Polle) sindroms (baron miunhauzenis erTad-

erTi Svilis saxeli, romelic 1 wlis asakSi gardaicvala). 

am termins iyeneben, roca naTesavi, Cveulebriv, deda, eqims warudgens cru informa-

cias Svilis avadmyofobis Sesaxeb, ris gamoc eqimi xSirad tyuvdeba, diagnostikur 

procedurebs atarebs da mkurnalobas niSnavs.  

zogierTi deda igonebs avadmyofobis simptomebs, zogi _ maT ganzrax gamowvevas 

`axerxebs~. xSir SemTxvevebSi sisxldena gamowveulia  sisxlis Sededebaze moq-

medi medikamentebis gamoyenebiT an lorwovanis ganzrax dazianebiT; amas garda, 

deda an meurve  sisxldenis suraTs qmnis saRebavebis, adamianis an cxovelis 

sisxlis gamoyenebiT; aseve xSiria centraluri nervuli sistemis damTrgunveli 

(saZile) medikamentebis gamoyenebiT bavSvis Zilianobis, moTenTilobis gamowveva; 

mSobeli/meurve xSirad bavSvs aZlevs safaRaraTo (asaSlel) saSualebebs  dia-

reis gamosawvevad. 

SemTxveva: 

gogonas 8 wlis ganmavlobaSi (2 wlidan 10 wlamde) deda urtyamda CaquCs, asx-

amda mduRares, Wrilobebs ubinZurebda da a.S. bavSvma 28-ze meti hospitalizacia 

gadaitana, eqimebi dabneulebi iyvnen gaurkveveli warmomavlobis diagnozebiT _ 

osteomieliti, sefsisi da a.S. aravis ufiqria, rom mizezi iyo deda. piriqiT, eqimebi 

xazs usvamdnen, rom deda iyo Zalian mzrunveli da yuradRebiani, zogi mas wmind-

ansac uwodebda. 

gogona dedas daSinebuli hyavda da is verafers eubneboda eqimebs, xolo roca 

scada, gaemxila yvelaferi, CaTvales, rom is yvelafers igonebda.  mxolod mozard-

obis asakSi SeZlo gogonam, winaaRmdegoba gaewia dedisaTvis, magram deda ukve 

imaves akeTebda umcros vaJTan. amas garda, is sakuTar Tavsac izianebda. 

risk-jgufs Seadgenen 15 Tvidan 6 wlamde asakis bavSvebi. xSirad diagnozis das-

mamde aseT bavSvebs bevri gamokvleva da mkurnaloba utardebaT.   

miunhauzenis sindromis arsebobaze SeiZleba miuTiTebdes, magaliTad, iseTi 

SemTxvevebi, roca Catarebuli samedicino gamokvlevebiT paTologia ar dginde-

ba, Civilebi ki kvlav grZeldeba. aseve saeWvod  SeiZleba miviCnioT situaciebi, 

roca samedicino gamokvlevis Sedegebi, laboratoriuli gamokvlevis monacemebi 

daavadebis mimdinareobas ar emTxveva, avadmyofis zogad mdgomareobas ar Seesa-

bameba. mkurnalobis aRiarebuli meTodebi uSedegoa da gamocdili specialistebi 

amboben: `pirvelad vxvdebi aseT SemTxvevas~. 
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xSirad miunhauzenis sindromis dros ise xdeba, rom Tu deda an meurve bavSvis 

gverdiT ar imyofeba, bavSvs daavadebis niSnebi ar aReniSneba. deda did `mzrun-

velobas~ iCens da sxvadasxva mizeziT uars ambobs bavSvis marto datovebaze. 

sayuradReboa SemTxvevebi, roca mxolod mSobeli/meurve  adasturebs, rom bavSvs 

epilefsiuri  Setevebi aqvs da mkurnalobis procesSi medikamentebi ar moqmedebs. 

roca am sindromis mqone dedas/meurves eqimi eubneba, rom gamokvlevebiT bavSvs pa-

Tologia ar udasturdeba, deda daskvniT ukmayofiloa, eqims arakompetenturobaSi 

adanaSaulebs da bavSvi sxva samedicino dawesebulebaSi gadahyavs.

mSoblebs, romlebsac miunhauzenis sindromi aqvT, fsiqiatris profesiuli Careva 

esaWiroebaT.

       Zneli mozardi _ moZaladec da msxverplic

 

`Zneli mozardi~ _ am cnebis Sinaarsi sabolood dadgenili ar aris. igulisxme-

ba, rom mozardobis asaki, rogorc pirovnebis ganviTarebis krizisuli periodi, 

zogadad, Znelia. mozardis ganviTarebis procesi (biologiuri, fsiqologiuri da 

pirovnuli Taviseburebani, Camouyalibebeli socialuri statusi) Tavisi arsiT 

gulisxmobs kriziss, konfliqtebs, socialuri garemosadmi adaptaciis siZneleebs. 

iTvleba, rom Znelia mozardi, romelmac ver SeZlo Tavisi biologiuri da fsiqo-

socialuri ganviTarebis etapis warmatebiT gadalaxva da romelsac qcevis miRe-

buli normebidan gadaxrebi axasiaTebs.

Zneli bavSvebi yvela asakobriv safexurze gvxvdeba. esaa ojaxSi arasworad aR-

zrdili bavSvebi, romlebzec pedagogebic aRar zrunaven, magram Zneli bavSvebis 

tipobrivi Taviseburebebi gansakuTrebiT mZafrad mozardobis periodSi vlindeba.

Zneli anu ZneladaRsazrdeli moswavleebi swavla-aRzrdis procesSi uamrav prob-

lemas qmnian. yvela Zneli bavSvisaTvis damaxasiaTebelia aRzrdis mimarT aqtiuri 

winaaRmdegoba da aRiarebuli pedagogiuri saSualebebis miuRebloba. 

ZneladaRsazrdeli mozardebis tipebi

  1)  problemuri urTierTobis  mqone mozardebi

am jgufSi erTiandebian is mozardebi, romlebsac ojaxsa an skolaSi gansakuTre-

buli mdgomareobis gamo (dediserTa, gariyuli) darRveuli aqvT normaluri ada-

mianuri urTierTobebi. aseTi mozardebis warmodgenebi cxovrebaze pesimisturi, 

kritikuli an Zalian romantikulia. maT Soris bevria uprincipo, qcevis wesebis 

uarmyofeli, romelic aranair valdebulebebs ar cnobs. bevri maTgani kargad 

swavlobs, magram TanaklaselTa simpaTiiT ar sargeblobs, maTTan urTierTobas 

eridebian.

  

  2)  mZafri an daqveiTebuli emociuri reaqciebis mozardebi

am jgufSi Sedian iseTi mozardebi, romlebmac nervuli stresebi, fsiqologiuri 

travmebi gadaitanes. maTTvis damaxasiaTebelia agznebadoba, mkveTri, mwvave rea-

qciebi an pasiuroba, gulgriloba da indiferentuloba amaRelvebeli movlenebis 
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mimarTac ki. maTi umravlesoba afeqturia. daqveiTebuli agznebadobis Zneli mo-

zardebis didi nawili (70%) gogonebia. maTTvis damaxasiaTebelia susti zogadi 

ganviTareba da primitiuli moraluri TviTcnobiereba, Senelebuli reaqciebi, so-

cialuri kavSirebis sisuste, socialuri interesebis uqonloba, gulgriloba.

  3)  calmxrivi gonebrivi ganviTarebis mozardebi 

am jgufSi iseTi mozardebi Sedian, romelTa zogadi gonebrivi ganviTareba Sefer-

xebuli iyo da am fonze mozardebis romelime konkretul niWs  gadaWarbebulad 

afasebdnen an srulebiT ar afasebdnen. maTTvis damaxasiaTebelia SemecnebiTi 

interesebis uqonloba an misi calmxrivi ganviTareba, saswavlo procesisa da mas-

wavleblis mimarT siZulvili, calmxrivi ganaTleba.

  4)  susti nebelobis mozardebi 

am jgufs unebisyofo da jiuti mozardebi ganekuTvnebian. maTi umravlesoba 

Tavneba, Wirveuli, udisciplino da araorganizebulia, ar emorCileba qcevis nor-

mebsa da wesebs. isini ubralo, martivi saqmeebis gamo bevr energias xarjaven. maTi 

nebeloba ufro metad regulirdeba TviTSTagonebiT, TavmoyvareobiT, emociuri 

gancdebiT.

Zneli mozardebis qcevis Taviseburebebia:

  -  ukiduresi winaaRmdegobrivi Tvisebebis Tanaarseboba. ganviTarebuli goneba 

da TiTqmis ganuviTarebuli grZnobebi (an piriqiT), susti Sromismoyvareoba da 

Zalze ganviTarebuli moTxovnilebebi, SezRuduli Tvalsawieri da yoveldRiuri 

uaryofiTi gamocdilebis siWarbe _ es yovelive Sinagan daZabulobas qmnis, rac 

mozardis winaaRmdegobriv qcevebSi gamoixateba.

   -   garSemomyofebTan xangrZlivi konfliqturi damokidebuleba. ufrosebis 

mxridan SeniSvnebs, dasjas, kritikas mozardi mtrobad, sakuTari damoukide-

blobis xelyofad, pirad Seuracxyofad aRiqvams. xSiria konfliqtebi ara 

marto mSoblebTan da maswavleblebTan, aramed TanatolebTanac.

  -  yvelafris sargeblianobis principiT Sefaseba. mozardi yvelafers egois-

turi cxovrebiseuli poziciidan udgeba. momgebiania Tu wamgebiani misTvis esa 

Tu is qceva, ras miiRebs, Tu mSoblis an maswavleblis moTxovnas Seasrulebs _ 

esaa misi moqmedebis ZiriTadi motivi. 

   -   interesebisa da miswrafebebis xSiri cvla. gatacebebis xSiri cvla saerTod 

damaxasiaTebelia mozardTaTvis, magram Znel mozardebTan es procesi gansakuTre-

buli intensivobiT mimdinareobs.

  -  aRmzrdelobiTi RonisZiebebisadmi winaaRmdegobis gaweva. Zneli mozardi 

xSirad ewinaaRmdegeba im maswavlebels, romelic ar uyvars an romlis saganic 

ar moswons, agreTve is maswavlebeli, romelmac mas, Tundac uneburad, raime wy-

ena miayena. cxadia, rom aseTi maswavleblebis pedagogiur RonisZiebebze Zneli 

mozardebi uaryofiTad pasuxoben. 

mozardTa deviaciuri qcevebi

deviaciuri qceva sazogadoebis mier miRebuli samarTlebrivi, moraluri da kul-

turuli normebidan gadaxrili qcevaa. amgvari qcevebi xSirad damaxasiaTebelia 

mozardebisaTvis. maTi gamovlenis formebi metad mravalferovania. es SeiZleba 
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iyos samarTlis normebis darRveva (delikventuri qceva), saxlidan xSiri gaqceva 

da mawanwaloba, seqsualuri aRviraxsniloba, naadrevi alkoholizmi da narkoma-

nia, suiciduri tendenciebi, Sarianoba da agresiuloba. es darRvevebi gamoixateba 

rogorc mozardis praqtikul qmedebebSi, aseve mis survilebSi, msjelobebsa da 

gamonaTqvamebSi. 

deviaciuri qcevis 2 saxe arsebobs:

asocialuri qceva _ irRveva samarTlebrivi, moraluri, socialuri da kulturu-

li normebi. aseTi qceva araa gamowveuli nervul-fsiqikuri faqtorebiT, ar exeba 

fsiqiatriis sferos;

paTologiuri qceva _ gadaxrilia fsiqikuri janmrTelobis normebidan da gulisx-

mobs aSkara an faruli formis fsiqopaTologiis arsebobas.

mozardTa socialur-fsiqologiuri deviaciebis gavrcelebuli formebia: 

emansipaciis reaqcia _ vlindeba mozardis mier ufrosis mzrunvelobisgan, gav-

lenisgan, zedamxedvelobis da mfarvelobisgan Tavis daRwevaSi. esaa erTgvari 

janyi saerTod ufrosi Taobis winaaRmdeg, Tavisuflebisa da damoukideblobisak-

en swrafva, pirovnuli TviTdamkvidrebis mcdeloba. am movlenas “avtoritetebis 

krizissac” uwodeben. emansipaciis reaqciis gamovlenis SedarebiT gavrcelebuli 

formaa saxlidan gaqceva da mawanwaloba. 

TanatolTa dajgufebebis reaqcia _ Tanatolebisadmi Zlieri swrafva. mozardebi 

didi xalisiT erTiandebian TanatolTa jgufebSi. 

TanatolTa dajgufebis 2 tipi arsebobs: 

  -  erTsqesiani mozarduli jgufebi, romelsac hyavs gamokveTili lideri da 

jgufis TiToeul wevrs garkveuli funqcia aqvs. aseT jgufebSi lideroba dam-

yarebulia Zalaze, sustis daCagvrasa da sisastikeze; 

   -   sxvadasxvasqesiani dajgufebebi, romlebSic rolebi uwesrigodaa gadan-

awilebuli da maT mudmivi lideric ar hyavs. jgufis wevrTa funqciebic 

mkacrad araa gansazRvruli. arastabiluria jgufis Semadgenlobac. cnobil-

ia, rom mozardTa samarTaldarRvevis SemTxvevebi, ZiriTadad, amgvar jgufebSi 

gvxvdeba.

hobi-reaqciebi _ maT gareSe mozardobis asaki Zneli warmosadgenia. hobis Semdegi 

saxeebi arsebobs: 

  -   sxeulebriv-manualuri hobi, romlis daniSnulebaa sxeulis gakaJeba, amtano-

bis gamomuSaveba, karate, krivi da sportis sxva sabrZolo saxeobebiT gataceba; 

  -   inteleqtualur-eTikuri hobi _ musikis, xatvis, fotosaqmis, cxovelTa samro-

sadmi da sxva interesebiT ganpirobebuli; 

  -    lideruli hobi _ iseTi situaciebis Zieba an Seqmna, sadac SeiZleba 

Tavis gamoCena, xelmZRvaneloba, lideroba; 
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  -   Segrovebis hobi, rac gulisxmobs yovelgvari saxis koleqcionerobas; 

  -   egocentruli hobi _ yovelgvari saqmianoba, romelTa saboloo mizania 

garSemomyofTa yuradRebis mipyroba, yuradRebis centrSi moxvedra (mag., mx-

atvruli TviTSemoqmedeba da sxva msgavsi saqmianoba); 

  -    azartuli hobi _ banqos TamaSi, totalizatorebSi, gaTamaSebebSi, latariebSi 

monawileoba). hobi SeiZleba mimdinareobdes normis an paTologiis farglebSi. 

Tu romelime hobi iseTi intensivobiT sruldeba, rom mozards sxva yvelaferi 

aviwydeba, es ukve deviaciaa.

seqsualuri reaqciebi _ aq Sedis ara marto sakuTriv seqsualuri qcevebi (onaniz-

mi, homoseqsualizmi, petingi da sxva), aramed qcevis zogierTi iseTi darRvevac, 

romelsac garegnulad ara aqvs seqsualuri Seferiloba (bilwsityvaoba, gineba);

bavSvuri qcevebis reaqciebi _ esaa marTlac bavSvuri qcevebi, romlebic gardama-

val asakSicaa gadmoyolili da mozardis saerTo qcevas garkveul daRs asvams. 

amgvari reaqciebia:

  -  uaris reaqciebi _ gamoixateba kontaqtebze, TamaSze, sakvebze uaris TqmaSi. 

amgvar reaqcias vxvdebiT maSin, roca mozardebs maTi nebis gareSe aSoreben Tana-

tolTa dajgufebebs; 

  -   opoziciis reaqciebi _ gamowveulia ufrosis mier iseTi moTxovnebis wayen-

ebiT, romelTa Sesruleba mozards ar SeuZlia (kargad iswavlon, miaRwion war-

matebebs sportSi, musikaSi da sxva); agreTve mSobelTa mxridan yuradRebis nakle-

bobiT, ojaxSi dedinacvlis an maminacvlis SemosvliT, axali wevris gaCeniT da 

a.S. es aris jibriani, demonstraciuli da gamomwvevi qcevebi; 

  -   imitaciis reaqciebi _ gulisxmobs romelime konkretuli pirovnebis qcevis 

mibaZvas (gansakuTrebulad gamorCeuli da popularuli Tanatolebi, rokmusikis 

an sportis aRiarebuli kerpebi). es reaqciebi qcevis seriozul darRvevebad maSin 

iqceva, roca mozardi misabaZ obieqtad asocialuri qcevis pirebs irCevs; 

  -   kompensaciis reaqciebi _ erT romelime sferoSi sakuTari sisustis Sevseba 

sxva sferoSi warmatebis mopovebiT (fizikuri sisustis anazRaureba kargi swav-

liT, swavlaSi warumateblobis anazRaureba qcevis normebis gangeb darRveviT, 

`vaJkacuri~ qceviT). es qcevebi deviaciis formas maSin iReben, roca mozardi SiSis 

SesaniRbad uazro da gaumarTlebel risks irCevs.

yvela CamoTvlili reaqcia mozardobis asakSi SeiZleba gamovlindes rogorc 

normis, aseve deviaciis formiT. normaluri qceva imiT gansxvavdeba patologi-

urisagan, rom es ukanasneli araadekvatur situaciebSi aRmocendeba. paTologi-

uri qcevisas mozardi sxvadasxva mizezze erTiTa da imave reaqciiT pasuxobs; im 

Taviseburebas amJRavnebs, romelic araa damaxasiaTebeli im jgufis wevrebisaTvis, 

romelSic mozardia gaerTianebuli. 
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    bavSvebi alkoholizmiT daavadebulTa ojaxebidan

amgvar ojaxebSi aRzrdili bavSvebi 3 `cxovrebiseul~ princips iTviseben: 

1.   ar daijero _ aseT ojaxSi bavSvs xSirad danapirebs ar usruleben, ris gamoc 

is mudmivad imedgacruebasa da gaurkvevlobaSia. mas zrunva da yuradReba aklia. 

bavSvi Tavs daucvelad grZnobs rogorc ojaxSi, ise ojaxs gareT.  igi adamianebs 

ar endoba, maTi ar sjera da sapasuxod TviTonac tyuilebs ambobs, xSirad gansa-

kuTrebuli aucileblobis gareSe.

2.   ar Tqva _ amgvar ojaxSi ar ainteresebT da ar saubroben bavSvebis gancdebis, 

survilebis, miRwevebis Sesaxeb. amas garda, ojaxi cdilobs,   izolirebuli iyos 

sxva ojaxebisgan. bavSvi  ver axerxebs ojaxis wevrebisTvis an sxva axloblebi-

sTvis verc Tavisi miRwevebis, verc problemebis gaziarebas. amitom mas martoobis 

gancda da SiSi eufleba. ojaxSi akrZaluli, `tabuirebuli~ Temebis raodenoba 

izrdeba: `ar Tqva, rom dedam isev dalia, ar Tqva, rom mamam damartya~ da sxva. 

3.   ar igrZno _ bavSvi iseT mZime uaryofiT grZnobebs ganicdis, rogoricaa SiSi, 

undobloba, martooba. amitom is TiTqos emociurad `qvavdeba~. amas garda, bavSvis 

grZnobebi ambivalenturia. mas Tavisi mSoblebi kidec uyvars da kidec sZuls. 

gasakviri araa, rom bavSvi ver erkveva sakuTar grZnobebSi da xSirad es gaurkvev-

loba mis agresiulobaSi an inertulobaSi vlindeba.   

bavSvs ojaxidan wasvla ar SeuZlia, magram imisaTvis, rom fizikurad gadarCes, is 

iZulebulia Seasrulos rolebi. 

fsiqologebi gamoyofen 4  ZiriTad rols:

ojaxis gmiri (mxsneli, lideri) _ is xSirad ufrosi Svilia, romelic ojaxze 

zrunavs da valdebulebebs sakuTar Tavze iRebs. igi kargad swavlobs, beji-

Tia, mowesrigebuli. miuxedavad amisa, cxovrebaSi bevrs ver aRwevs, radgan saku-

Tar saWiroebebs iviwyebs da sakmaod adre iwyebs muSaobas, raTa ojaxi arCinos. 

TiTqmis mTeli cxovreba danaSaulisa da martoobis gancdebi awuxebs. xSirad 

irCevs profesiebs: mRvdeli, eqimi, socialuri muSaki, sanitari, pedagogi.

gantevebis vaci (autsaideri) _ is xSirad ojaxSi meore bavSvia. misi roli ojax-

is gmiris sapirispiroa (lideris adgili dakavebulia). mas braldeba yvelaferi, 

maT Soris mSoblis loToba. es mZime, `cudi~ bavSvia da Tavisi sicudiT TiTqos 

saSualebas aZlevs mSoblebs ojaxis mTavari problemidan yuradReba gadaitanon. 

yovelive amis gamo is ojaxis agresiis msxverpli xdeba. bavSvs swavlasa da qcev-

asTan dakavSirebiT uamravi problema aqvs. Tu es gogonaa, xSiria adreuli fexm-

Zimoba, swrafi adreuli qorwineba da swrafi ganqorwineba.

jambazi (saTamaSo) _ is xSirad umcrosi Svilia, romelic dedas da mamas yvelaze 

metad uyvarT. bavSvi alersiania, Tbili, sayvareli,  ojaxSi daZabuli  situaciis 

ganmmuxtveli. loTi mSoblis dasamSvideblad xSirad swored mas uSveben. Tumca, 

mas seriozulad aravin aRiqvams.  aRsaniSnavia, rom mas meti riski aqvs, ojaxSi se-
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qsualuri Zaladobis msxverpli gaxdes. aseve maRalia alkoholikad qcevis riski. 

es aris `scenis adamiani~, kompaniis suli da guli. aseTi bavSvi Sinaganad mgZno-

biare da martosulia. 

uCinmaCini (angelozi, dakarguli bavSvi) _ is aseve umcrosi Svilia, xSirad mSobleb-

is mcdeloba _ yvelaferi Tavidan daiwyon. bavSvi Zalian mgrZnobiarea, sakuTari 

Tavis rwmenas moklebuli, siyvarulis didi moTxovnilebiT. mas ojaxSi ver amCn-

even. mas SeuZlia iTamaSos oTaxSi, sadac mTvrali mama boboqrobs da yvelasTvis 

SeumCneveli darCes. bavSvi realobisgan gaqcevas axerxebs (ocnebebi, wignebi, inter-

neti, medikamentebi, seqsi, alkoholi, narkotikebi da sxva);   

xSirad irCevs profesiebs: scenaristi, poeti, mRvdeli.

sayuradReboa Semdegi:

  - bavSvebi, romlebic `rols~ irCeven, mas mTeli cxovrebis ganmavlobaSi as-

ruleben;

  - alkoholizmiT daavadebulTa ojaxebidan yvela bavSvi ar  irCevs `rols~;

  - yvela lideri bavSvi araa alkoholikis Svili.
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                  Tavi 12 
    skolaSi rTul situaciebTan gamklaveba

                                                                      avtori: e.TavarTqilaZe  

                       konfliqti. ZiriTadi cnebebi

ra aris konfliqti? konfliqti aris winaaRmdegoba or an met adamians Soris, 

romelic warmoiSoba maTi miznebis, Sexedulebebis, survilebis, interesebis, da-

pirispirebis gamo. 

cxovreba konfliqtebis gareSe warmoudgenelia. SeuZlebelia, rom bavSvebis in-

teresebi da survilebi yovelTvis da yvelaferSi emTxveodes maTi megobrebis, 

mSoblebis, maswavleblebis, axloblebis, nacnobebis, sxva garemomcveli adamianebis 

interesebsa da survilebs. 

konfliqti SeiZleba iyos konstruqciuli da destruqciuli. 

konfliqti konstruqciulia maSin, rodesac arc erTi mxare ar ayenebs erTmaneTs 

Seuracxyofas, isini usmenen erTmaneTs, aRiareben sakuTar Secdomebs. amgvari 

konfliqtis gadaWra xels uwyobs adamianTa Soris urTierTobis ganviTarebas, 

problemis mosagvareblad swori gadawyvetilebis miRebas. 

destruqciuli konfliqti Cndeba or SemTxvevaSi: roca erT-erTi mxare jiutad da 

uxeSad dgas Tavis poziciaze da ar surs meore mxaris interesTa gaTvaliswineba; 

agreTve roca erT-erTi mxare cdilobs daTrgunos, daamciros mowinaaRmdege. 

 

konfliqtis eskalacia (zrda)

konfliqts midrekileba aqvs zrdisaken, rac imaSi gamoixateba, rom Tu konfliq-

tis mosagvareblad araferi keTdeba, pirovnebebs Soris konfliqti SeiZleba jgu-

fur konfliqtSi gadaizardos.

 

amgvari zrda imiT aixsneba, rom konfliqtis monawile mxardaWeras eZebs garemom-

cvelebTan, Tavis mxareze ibirebs sxvebs. gansakuTrebiT cdiloben lideris gada-

birebas. sawyis konfliqts emateba axal monawileTa interesebi, izrdeba emociebi 

da daZabuloba. 

konfliqtis Camoyalibeba

 

xSirad konfliqti wvrilmanis gamo warmoiSoba: daufiqreblad naTqvami sityva, 

umniSvnelo incidenti da ukve Camoyalibebulia konfliqti.

konfliqtebis warmatebiT dasaZlevad aucilebelia kargad warmovidginoT, Tu ra 

moqmedebebi iwveven konfliqtebs.
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konfliqtisaken mivyavarT Semdeg qcevebs:

  - meore adamianis uaryofiTi zraxvebis mxileba, Ria undobloba;

  - TanamosaubrisaTvis sityvis Sewyvetineba;

  - adamianisadmi piradi antipaTiis Riad gamoxatva;

  - gamudmebuli an xSiri wvrilmani CaZiebebi;

  - adamianis rolis, mniSvnelobis damcireba; misi uaryofiTi Sefaseba, `iarli-

yebis~ mikvra;

  - muqara;

  - Tanamosaubresa da sakuTar Tavs Soris gansxvavebis xazgasma Tavis sasarge-

blod;

  - sakuTari Secdomebis an sxvisi simarTlis aRiarebaze jiutad uaris Tqma;

  - sakuTari Tvalsazrisis gamudmebiT Tavs moxveva sxvisTvis;

  - aragulwrfeloba;

  - Tanamosaubris intimuri problemebis gansja;

konfliqtis daZlevis xelisSemSleli iluziebi

pirovnebaTSorisi konfliqtisas gvxvdeba sami saxis mcdari warmodgena, e.w. `ilu-

zia~: 

`wageba-mogebis~ iluzia, `cudi adamianis~ iluzia, `barieris~ iluzia.

  

`wageba-mogebis~ iluzia imaSi mdgomareobs, rom Sedegi, romlis drosac is moge-

bulia, xolo sxva wagebuli, aRiqmeba, rogorc gardauvali, Tumca, sinamdvileSi 

xSirad arsebobs orive mxarisaTvis momgebiani gadawyvetilebis alternativa.

 

`cudi adamianis~ iluzia _ roca konfliqts miviCnevT meore mxaris pirad nak-

lovanebaTa pirdapir Sedegad, Cven vixsniT problemis SeqmnaSi sakuTari pasux-

ismgeblobas nawils. Tavs vimSvidebT da vTvliT, rom yvelaferSi damnaSavea me-

ore adamiani, Cven ki mxolod ucodveli da ubeduri msxverpli varT.

 

`barieris~ iluzia _ ̀ Cveni uTanxmoebani mougvarebelia. SeTanxmeba SeuZlebelia~. 

sinamdvileSi yovelTvis arsebobs SemovliTi gza im SemTxvevebSic ki, roca mowi-

naaRmdegeTa interesebi SeuTavsebelia.

Zaladoba da konfliqti

 

aucilebelia xazi gavusvaT imas, rom Zaladoba da konfliqti araa erTi da igive. 

Zaladobis SemTxvevaSi:

  - damnaSavea mxolod moZalade; 

  - umeteswilad msxverpls ar SeuZlia Zaladobis Tavidan acileba;

  - pasuxismgebloba mxolod moZalades ekisreba;

  - Zaladoba yovelTvis negatiurad aisaxeba bavSvis ganviTarebaze.

K konfliqtis SemTxvevaSi:



121

  - damnaSavea orive mxare;

  - konfliqtis arideba SesaZlebelia;

  - pasuxismgebloba orive mxares ekisreba;

  - konstruqciuli konfliqti dadebiTad aisaxeba bavSvis ganviTarebaze.

                moswavlis da maswavleblis konfliqti

skolaSi konfliqtebis mizezi SeiZleba gaxdes aqseleracia (bavSvebis fizikuri 

ganviTarebisa da zrdis daCqareba wina TaobebTan SedarebiT).  am dros Cqardeba 

ara imdenad organizmis zogadi momwifeba, ramdenadac Zlierdeba misi disharmonia 

socialur momwifebasTan da Rrmavdeba mozardobis krizisi. es aZnelebs bavS-

vebis swor aRzrdas. pedagogebisTvis sul ufro Zneli xdeba moswavleebis Sina-

gani mdgomareobisa da moTxovnilebebis gageba, maTTan urTierToba, maTi xelmZ-

Rvaneloba. amitom Tavs iCens konfliqtebi.

moswavleebisadmi Zalian mkacri an Zalian loialuri damokidebuleba iwvevs 

protestis reaqcias, radganac mozardobis asakSi bavSvebi maswavlebelSi, pirvel 

rigSi, adamianur Tvisebebs afaseben. maswavlebels unda esmodes Tavisi moswav-

leebis, pativiscemiT epyrobodes maT, unda SeeZlos maTi ayolieba da a.S.

am periodSi aseve icvleba swavlisadmi damokidebuleba. swavla aRiqmeba, rogorc  

cxovrebisTvis momzadeba. amitom maswavlebelma (informaciis mTavarma wyarom), 

moswavleTa azriT, gasagebad, misawvdomad unda axsnas masala. am mxriv aseve mosa-

lodnelia winaaRmdegobebis gaCena. 

mSoblis msgavsad maswavlebelic mozardis cnobierebaSi Zalauflebis mqone pi-

ria, romelsac SeuZlia dasja da Seqeba; is garkveul sferoSi codnis avtoritet-

uli wyaroa. maswavlebeli amave dros megobari, amxanagi unda iyos. 

moswavleebis azriT, idealuri maswavlebeli aris is, romelsac aqvs:

1. gagebis, TanagrZnobis unari, guliTadoba, anu maswavlebelSi undaT, dainaxon 

ufrosi megobari;

2. profesiuli kompetenturoba, saTanado codnis done da am codnis gadacemis 

unari;

3. misTvis miniWebuli uflebis samarTlianad gamoyenebis unari.

bunebrivia, rom erT pirovnebaSi yvela am Tvisebis Tavmoyra arcTu xSiria. amito-

mac wamoiWreba konfliqtebi.

rogorc fsiqologebma daadgines, 13-18 wlis asakSi amgvari konfliqtebi gardau-

vali da normaluria. mTavaria, es konfliqtebi ar gadaizardos  ufro seriozul 

dapirispirebaSi da SevZloT maTi sworad Sefaseba.
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yvelaze gavrcelebuli konfliqtebi:

daumorCileblobis konfliqti. mozardi uars ambobs ama Tu im moTxovnis Ses-

rulebaze. xSirad ase is mozardebic iqcevian, romlebsac wina wlebSi ar hqon-

daT aseTi reaqcia. protesti SeiZleba gamoixatos sityvierad an saqcieliT. ro-

gorc Cans, es dakavSirebulia sakuTari azris dacvis survilTan, Tundac zogjer 

Seuferebeli formiT.

erTianobis konfliqti. mozardi ise iqceva, rogorc es TanatolTa wreSi aris 

miRebuli. TviTon is SeiZleba ase ar moqceuliyo, rom ara imis SiSi, sasacilod, 

`dedikos biWad~ ar gamoCndes TanatolTa TvalSi.

liderobis konfliqti. mozardi maswavlebels uyurebs, rogorc konkurents klas-

Si. is cdilobs ar dakargos avtoriteti. 

antipaTiis konfliqti. Cndeba maSin, roca maswavlebels upativcemulod eqcevian. 

ician, rom SesaZlebelia wonasworoba daakargvinon. specialurad awyoben iseT 

situaciebs, rom maswavlebelma moTmineba dakargos.

maswavleblebma unda icodnen, rom 13-18 wlis asakSi mozardebi SeiZleba amgvarad 

moiqcnen da unda SeZlon swori gadawyvetilebis miReba. amaSi maT unda daexmaros 

skolis fsiqologi da aseve meToduri literatura. 
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       konfliqtis gadaWris mSvidobiani formebi

 

konfliqtebis mogvarebis Sesaxeb Mmsjeloba ramdenime etapad unda warimarTos.

a) problemis amocnoba da garkveva:

ra moxda? visi bralia? vin aris amaSi damnaSave? ratom moxda? ratom gaCnda 

CemTan es problema? ra SezRudvebi maqvs? (raRac unda gavakeTo, rom igive ar gan-

meordes. magliTad, Rame ar meZina da amitom gamocda ver Cavabare, e.i. Rame unda 

daviZino). ramdeni xania, rac ar SemiZlia am problemas mogvareba? ras vgrZnob? ra 

mWirdeba? ra minda Secvalo? rodisTvis minda sasurveli Sedegis miRweva? roca 

sasurvel mizans mivaRwev, ra Seicvleba Cems cxovrebaSi?

 

b) problemis gadawyvetis gzebis Zieba. 

ra mWirdeba miznis misaRwevad? ra maklia amisaTvis? ra resursebi, ra Zalebi 

gamaCnia am problemis mosagvareblad? rogor gamoviyeneb am Zalebs Sedegis mis-

aRwevad? rogor gamoviyenebT xelisSemSlel mizezebs Cems sasargeblod? riT 

daviwyeb problemis mogvarebas?

aq aucileblad unda dasaxeldes problemis gadaWris ramdenime varianti.

g) miRebuli gadawyvetilebis analizi: 

es usafrTxoa? ras SeiZleba grZnobdnen sxva adamianebi? es samarTliania? es 

gaamarTlebs? 

d) saboloo gadawyvetileba da Sesabamisi moqmedeba.

 

e) Sedegis Sefaseba.

mogvianebiT aucileblad gaaanalizeT: ra gavakeTe? ram gamoiRo Sedegi? ram ar 

gamoiRo Sedegi? ra unda gamekeTebina sxvanairad? ra viswavle aqedan? 

SemdgomSi ramdenjerme gadaxedeT miRebul gamocdilebas.

Tu Tqven mier arCeuli gza Sedegiani ar aRmoCnda, gansazRvreT, risi Secvla Sei-

Zleba, kidev rogor SeiZleba am problemas mogvareba.
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     Suamavloba - konfliqturi situaciis mogvareba

bavSvTa Soris konfliqtebis dros xSirad momrigeblis, Suamavlis roli moz-

rdilma adamianma unda ikisros. am SemTxvevebSi mniSvnelovania garkveuli princi-

pebis gaTvaliswineba. es principebia:

`grZnobaTa gamoxatvis~ principi 

fsiqologTa dakvirvebiT, Tu adamians Tavisi uaryofiTi emociebis daubrkole-

blad gamoxatvis saSualebas mivcemT, isini TandaTanobiT TavisTavad Seicvlebian 

dadebiTi emociebiT. am princi piT realizeba Tqvengan moTminebasa da Tanamosau-

bris emociouri mxardaWeris unars saWiroeben. Tqven unda gamoxatoT TanagrZnoba, 

unda gamoCndes, rom gaugeT Tanamosaubres, rac, jer kidev, ar iqneba imis garantia, 

rom mas eTanxmebiT.

`emociuri anazRaurebis~ principi 

roca adamiani Tavis mowinaaRmdegeze Civis TqvenTan, is daCagrulad da dazarale-

bulad unda miiRoT, Tumca SeiZleba namdvili dazaralebuli arc iyos. amgvari 

TanagrZnoba Tqvens TanamosaubrisaTvis  sulieri diskomfortis emociuri anaz-

Raureba iqneba.  

`avtoritetuli mesamis~ principi

erT-erTi mxaris Semrigeblurma, keTilma Sexedulebam meoris Sesaxeb, romelic 

mesame piri amcnobs ganawyenebul mxares, SeiZleba am ukanasknels kompromisis 

Ziebisaken ubiZgos.

`agresiis gaSiSvlebis~ principi

Tqven ubiZgebT konfliqtSi myof mxareebs Tqveni TandaswrebiT iCxubon da sak-

maod didxans ar ereviT maT CxubSi. rogorc wesi, mesame piris TandaswrebiT kon-

fliqtSi myofni ar mimarTaven  iseT ukiduresobebs, rom pirdapiri mniSvnelobiT 

maTi gaSveleba gaxdes saWiro. 

`mowinaaRmdegis iZulebiTi mosmenis~ principi

 

Tqveni TandaswrebiT Cxubis dros moulodnelad aCerebT moCxubrebs da sTavazobT 

TiToeul mxares gaimeoros mowinaaRmdegis bolo replika. Cveulebriv, adamianebi 

ver axerxeben erTmaneTis replikebis aRdgenas, radgan, yoveli maTgani mxolod 

sakuTar Tavs usmens. mowinaaRmdeges ki iseT gamonaTqvamebs miawers, romlebic mas 

sinamdvileSi arc uTqvams. amgvari situaciis uCveuloba, moulodneloba amcirebs 

vnebaTaRelvas da urTierTsisastikes, xels uwyobs TviTkritikis zrdas.
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`poziciebis gacvlis~ principi

Tqven aCerebT Tqvens Tvalwin gamarTul Cxubs, sTxovT moCxubrebs gacvalon adg-

ilebi da Cxubis sagans erTmaneTis TvalebiT Sexedon. es xerxi universaluri 

efeqturobiT gamoirCeva, anu misi gamoyeneba SeiZleba nebismieri tipis konfliq-

tis aRmosafxvrelad.

modaveTa `sulieri horizontis gafarToebis~ principi

mowinaaRmdegeebs Tqveni TandaswrebiT Cxubis saSualebas aZlevT da Tan ama Tu 

im xerxiT am Cxubs iwerT (sasurvelia magnitofonis an videokameris gamoyeneba). 

Semdeg aCerebT Cxubs da aCvenebT mis Canawers. rogorc wesi, mowinaaRmdegeni 

iTrgunebian imisagan, rac naxes da moismines, radgan orive mxare xedavs, rom uRir-

sad iqceoda. Tqven Cxubis ganxilvas iwyebT da Seubraleblad amxelT TiToeuli 

maTganis egoizms. 

 

         

           konfliqtebis daZlevis meTodika 

     (Suamavloba konfliqtur situaciaSi _  daniel deni)

nabiji 1. konfliqtSi myofi mxareebis Sexvedraze SeTanxmeba 

upirveles yovlisa, aucilebelia, orive mxaris darwmuneba Sexvedrisa da dialo-

gis aucileblobaSi. 

rogor unda davarwmunoT? Tqven SegiZliaT dasvaT Semdegi kiTxvebi: `Selaxulia 

Tu ara raime formiT Tqveni interesebi warmoqmnili konfliqtis gamo?~ 

`Tuki Tqveni uTanxmoebani rogorRac mogvardeba (Tundac Tqven darwmunebuli 

iyoT, rom es SeuZlebelia), rogor SexedavT amas?~ 

`Seicvleba TqvenTvis raime, Tuki problemas gadavwyvetT?~ 

es SekiTxvebi konfliqtSi myof mxareebs daexmareba imis gacnobierebaSi, rom maT-

Tvis xelsayrelia konfliqtis mogvareba, Semdeg ki, umjobesia, pirdapir sTxovoT 

mas Sexvedris Sesaxeb: `me minda, SegxvdeT da am sakiTxze vilaparakoT~. 

 

daarwmuneT orive mxare, rom maTgan aranair valdebulebas ar iTxovT, garda Sem-

degisa:

  -   mogiyveT, rogor xedaven isini situacias;

  -   am dialogisas Tavi Seikavon daSinebisagan, muqaris an zewolisagan.

  -   fizikurad eswrebodnen da yuradRebiT iyvnen drois daTqmuli periodis 

manZilze.

 

nabiji 2. moamzadeT pirobebi.

 

Tqveni saubris warmatebas ganapirobebs sworad SerCeuli dro, adgili, maSasadame, 
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                                  risxvis marTva

xSirad risxva konfliqtis warmoSobas ganapirobebs. ganrisxebuli adamiani kon-

trolsa da pirovnul siZlieres kargavs. am dros is marionets emsgavseba _ To-

jinas, romelsac viRac ZafebiT aTamaSebs. umarTavi risxva pirovnebisa da sazoga-

doebisaTvis SeiZleba damangreveli aRmoCndes. 

risxvis kontroli ki adamianis Sinagan Zalaze miuTiTebs. simSvidis SenarCuneba 

Zlierebis yvelaze didi maCvenebelia. 

rogor viqceviT risxvis dros

adamianebi risxvis dros sxvadasxvagvarad iqcevian: zogi garbis, zogi Cxubobs, 

zogi damSvidebas da problemasTan gamklavebas cdilobs.

risxvaze impulsuri reaqcia SeiZleba iyos gaqceva an Cxubi. 

Cxubi gulisxmobs fizikur an sityvier agresias. xolo gaqceva gulisxmobs Zlie-

ri emociebis moTokvas da imis aRiarebaze uaris Tqmas, rom problema gagiCnda.

miuxedavad imisa, rom gaqceva Zaladobis acilebis erT-erTi gzaa, man SesaZloa 

gamoiwvios fizikuri da/an fsiqikuri janmrTelobis darRvevebi (Tavis, muclis 

tkivili, uZiloba, mousvenroba, gaRizianeba, sevdianoba da sxva). rac mTavaria, amiT 

problema ki ar gvardeba, aramed kidev ufro mZimdeba _ urTierToba uaresdeba, 

adamianebi fiqroben, rom Seni daCagvra SesaZlebelia.

G 

garda amisa, Tu risxvas CaixSob (ar aRiareb an ar gamoxatav), man SeiZleba mogvi-

anebiT amoxeTqos, magaliTad, skolaSi TanaklaselTan an maswavlebelTan serio-

zuli Selaparakebis Sedegad, saxlSi mosulma SeiZleba ojaxis wevrTan umizezod 

iCxubo, an mSoblis uwyinar xumrobaze gaRizianebulad, agresiulad upasuxo da 

ase Semdeg. Sekavebuli risxva aucileblad amoxeTqavs sxva dros, sxva situaciaSi. 

erTaderTi gza, romelic saSualebas mogvcems, rom problema Zaladobis gareSe 

movagvaroT da arc Cvens janmrTelobas miadges ziani, aris sakuTari risxvis kon-

trolisa da marTvis unari. 

rogor vakontroloT da vmarToT risxva?

nabiji 1. daakvirdiT, rogori SegrZnebebi gaqvT sxeulSi;

 

aucilebelia risxvis niSnebis dadgena _ ra SegrZnebebi, fizikuri maxasiaTeble-

bi mianiSneben Tqveni risxvis Sesaxeb (Tavisa da kisris daWimva, warbebs Soris 

naoWebis gaCena, daZabulobis grZnoba, kankali, sicivis an sicxis SegrZneba, gulis-

cemis aCqareba, sunTqvis gaZneleba da sxva).
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dialogis pirobebi.

 

yvelaze kargi iqneba iseTi adgili, sadac Tqven aravin gagawyvetinebT saubars, ar 

SegawuxebT satelefono zarebi da gareSe pirTa Careva. adamianebisa da sagneb-

is gadaadgileba (moZraoba) aseve fantavs yuradRebas. saubari umjobesia calke 

oTaxSi, sadac moulodnelad aravin Semova. es unda iyos orive mxarisaTvis nei-

traluri teritoria. 

 

dialogis xangrZlivoba gadamwyveti faqtoria. zogjer gansjisaTvis naxevari 

saaTi an naklebic sakmarisia, magram sasurvelia, Tuki winaswar SeTanxmdebiT, rom 

Sexvedram SeiZleba gastanos maqsimum 1 saaTi.

 

saubris Sinaarsi saidumlod unda darCes. Tu Tqven darwmunebuli ara xarT, rom 

Tanamosaubreebs SeuZliaT da undaT saidumlos Senaxva, dialogisas gamoTqmebi 

gansakuTrebiT dafiqrebiT SearCieT.

nabiji 3. ganixileT problema.

a) Sesavali

sanam uSualod problemis ganxilvaze gadaxvidodeT, gamoxateT madliereba: `me 

vafaseb Tqvens mzadyofnas da Sexvedris, saubris survils~.

gamoxateT optimizmi: `imedi maqvs, vipoviT orivesaTvis sasargeblo gamosavals~.

SeaxseneT: `modi, visaubroT bolomde, Tundac es Zneli iyos~. 

xazi gausviT: `modi, movilaparakoT, rom am Sexvedris dros ar gamoviyenebT ara-

nair Zalismier meTods erTmaneTis dasaTrgunad. kargi?~

CamoayalibeT SekiTxva: `ramdenadac me vxvdebi, problema imis gamo gaCnda, rom...  

Cven sxvadasxva Sexedulebebi gagvaCnia ama da am sakiTxze.~

 

b) sasaubrod mowveva

`modi, rigrigobiT momiyeviT, rogor xedavT situacias~.

g) dialogi

dialogis warmarTva SesaZlebelia me-7  qveTavSi mocemuli sqemis mixedviT.

nabiji 4. SeTanxmdiT.
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nabiji 2. gansazRvreT risxvis gamomwvevi movlena;

maprovocirebeli movlena aris iseTi movlena an situacia, romelic adamians 

risxvisaken ubiZgebs. magaliTad, warmovidginoT Semdegi situacia: 

  -   nikas stumrad hyavda misi megobari kaxa, romlis wasvlis Semdeg nikas dedam 

aRmoaCina, rom daekarga samkauli. man amaSi kaxa daadanaSaula, romelic socialu-

rad SeWirvebuli ojaxidan iyo. dedam sakuTar Tavs uTxra: `warmoudgenelia, am 

usindisom samkauli mompara~. 

am SemTxvevaSi dedis risxva kaxas stumrobam da misma SeWirvebulma mdgomareobam 

gamoiwvia.

deda imdenad samkaulis dakargvam ki ar gaabraza, ramdenadac sakuTarma war-

modgenebma da Sefasebebma, anu iman, rac sakuTar Tavs uTxra: `warmoudgenelia! 

xedav, am usindisom samkauli mompara!~

aseT Sefasebebs naCqarev gadawyvetilebebamde da impulsur qcevamde mivyavarT. am 

magaliTis SemTxvevaSi dedas kargad ar uZebnia samkauli, romelic SeiZleba sadme 

yofiliyo, an SeiZleba sxvas moepara. 

adamianebi sxvadasxvanairad aRiqvamen situacias. erTi adamiani meoresTan Se-

darebiT ufro iolad brazdeba. risxvis gamomwvev moqmedebebs SeiZleba hqondeT 

rogorc winaswarganzraxuli (Cafiqrebuli/dagegmili), aseve SemTxveviTi xasiaTi. 

adamianebi, romlebic iolad brazdebian, xSirad am gansxvavebas yuradRebas ar 

aqceven: magaliTad, erTma bavSvma skolis derefanSi sxva bavSvTan Sejaxeba Sei-

Zleba agresiis gamovlenad CaTvalos, maSin, roca sxvam es TamaSad an SemTxvevi-

Tobad miiRos. 

 

naCqarev Sefasebebs naCqarev gadawyvetilebamde da impulsur qcevamde mivyavarT. 

 

risxvis warmoSobisa da gaZlierebis (eskalaciis) aRwerisaTvis saintereso ana-

logias warmoadgens cecxlis magaliTi. asanTi gamoxatavs risxvis `amnTeb”~, 

maprovocirebel movlenas. cecxls xSirad navTi emateba Sinagani azrebis an gare 

wyaroebis saxiT, magaliTad garSemomyofTa zewolis meSveobiT. xolo cecxlis 

Sesusteba an Caqroba SesaZlebelia risxvis marTvis teqnikis gamoyenebiT.

nabiji 3. SeecadeT damSviddeT:

  -   ganmartovdiT, samjer Rrmad CaisunTqeT, sunTqva SeikaveT da bolomde 

amoisunTqeT;

  -   daiTvaleT 10-mde. Tu jer isev aRelvebuli xarT, gaagrZeleT Tvla 20-mde;

  -   uTxariT sakuTar Tavs: `dawynardi~, `me amas moverevi~, `me es gamomiva~ da a.S.;

  -   piri civi wyliT daibaneT.

damSvidebis saSualebebia agreTve sasiamovno an gasarTob Temebze fiqri, sufTa 

haerze gaseirneba, mSvidi melodiebis mosmena, bunebis lamazi peizaJebis warmodge-

na da sxva.
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         moswavlis qcevis marTva da saskolo 

               terorTan gamklaveba

saskolo disciplina _ es aris moswavleTa qcevis garkveuli wesi, romelic  gana-

pirobebs saswavlo-aRmzrdelobiTi procesis warmatebas. Cveulebriv, gamohyofen 

garegan da Sinagan disciplinas. 

garegan disciplinas uwodeben adamianis unars iyos gamgone, morCili, Semsrule-

beli. am Tvisebebs ki marTavs garegani sanqciebi: waxaliseba an dasja.

Sinagan disciplinas uwodeben bavSvis unars, Seikavos arasasurveli impulsebi, 

damoukideblad marTos Tavisi qceva. mas safuZvlad udevs wesebisa da normebis, 

rogorc Sinagani moTxovnilebebis aTviseba.

mTavari piroba, romelic uzrunvelyofs gakveTilze moswavleTa disciplinas, 

aris guldasmiT SemuSavebuli gakveTili. roca gakveTili kargadaa agebuli, misi 

yvela momenti mkafiodaa dagegmili, roca yvela bavSvi saqmiTaa dakavebuli, isini 

disciplinas ar daarRveven. bavSvi gaucnobiereblad aregulirebs Tavis qcevas: 

mas izidavs interesis situacia. amitom, rogorc ki gakveTili uintereso xdeba, 

disciplinirebuli qcevac qreba. 

Tumca maswavlebels ar SeuZlia, rom yvela gakveTili saintereso gaxados. amasTan 

pedagogiuri ostatobis saidumloebaTa wvdomac erTbaSad SeuZlebelia. xolo 

disciplina yovel gakveTilzea saWiro, bavSvis skolaSi mosvlis pirvelive dRi-

dan. arsebobs Tu ara gamosavali?

mniSvnelovani faqtori, romelic gavlenas axdens gakveTilze bavSvis mowesri-

geul qcevaze, aris maswavlebelsa da bavSvebs Soris urTierTobis tipi. 

Cveulebriv gamoyofen urTierTobaTa 3 tips: avtoritaruli, demokratiuli da 

liberalur-miSvebuli. 

tipis mTavar kriteriums warmoadgens pozicia, romelic maswavlebels uWiravs 

klasTan mimarTebaSi gakveTilze bavSvebis disciplinirebuli qcevis organizeb-

isa da regulirebisas. 

avtoritaruli stilis dros maswavlebeli klasze maRla dgas, is axorcielebs 

bavSvis qcevis erTpirovnul marTvas. 

demokratiuli stilis dros maswavlebeli bavSvebTan erTad uZRveba disciplin-

is marTvis, is `klasis SigniTaa~. 

urTierTobis liberalur-miSvebuli stilis dros maswavlebeli ar marTavs bavS-

vebis qcevis, imyofeba maTgan gandgomilad, ar usaxavs bavSvebs miznebs. 

xSirad klasSi disciplinis darRvevis mizezebia:



130

  • Tu moswavleebi gakveTilisTvis mzad ar arian, isini iwyeben disciplinis 

darRvevas, raTa gadaitanon maswavleblis yuradReba an CaSalon gakveTili. 

  • Tu moswavleebisaTvis gakveTili saintereso araa, isini gadaerTvebian ufro 

saintereso sakiTxebis ganxilvaze erTmaneTs Soris: ufrosklaselebisaTvis _ 

Ramis klubi, axali filmi an kompiuteruli TamaSi, umcrosklaselebisaTvis _ 

klasSi motanili axali saTamaSo. 

  • moswavleebi, romlebsac aqvT cudad ganviTarebuli socialuri unar-Cvevebi 

da dabali TviTSefaseba, nebismier SesaZleblobas iyeneben, raTa elaparakon an 

fizikurad Seution Tanaklaselebs, gawyviton gakveTilis msvleloba. 

moswavleTa efeqturi marTvisa da pativiscemaze dafuZnebuli urTierTobis 

gasaRebi aris SeTanxmebuli qcevis normebi, rasac minimumamde dahyavs negatiuri 

qcevebi. amgvari normebi moicaven dasaSveb enas (bilwsityvaoba ar SeiZleba), Cac-

mis maneras (ar SeiZleba klasSi qudiT jdoma) da sxva procedurebs: magaliTad, 

klasis winaSe gamosvlisaTvis an pasuxis gacemisaTvis mzaobisas saWiroa xelis 

aweva; klasSi erTad Sesvlis an gamosvlisas erT rigad unda dadgnen; dasarige-

beli masalis miRebisas rigiToba unda daicvan, Sesrulebuli samuSaos Cabarebis 

wesi da a.S.

disciplinis damyarebis midgomebi Semdegia:

  • moTxovnebi gasagebia TiToeulisaTvis da dafiqsirebulia klasis stendze.

  • qcevis normebi Seesabameba moswavleTa ganviTarebis dones da maTi ojaxebis 

kulurul tradiciebs.

  • moTxovnebi saerToa, aranairi gamonaklisi.

  • maswavlebeli mudmivad fxizlad unda iyos da icodes, ra xdeba klasSi. karg 

maswavlebels `Tvalebi kefaze~ unda hqondes. maswavleblebs SeuZliaT moswav-

leebze imoqmedon, magaliTad, yuradRebis gadarTvis an gadajdomis SeTavazebiT.

  • maswavleblebi Tavs ikaveben sakuTari temperamentis iseTi gamovlinebebisa-

gan, rogoricaa, magaliTad, wignis magidaze dabertyeba da msgavsi qmedebebi, rom-

lebic aCvenebs, rom maT TviTkontroli dakarges.

  • gakeTebuli SeniSvnebi exeba moswavleTa qcevas, magram ara moswavleebs 

pirovnulad.

  • maswavleblebi waaxaliseben moswavleebs TviTdisciplinis SenarCunebaSi. 

moswavleTa qcevis marTvis unaris Sefaseba SesaZlebelia klasSi maswavlebelze 

dakvirvebiT. qcevis normebi unda iyos perioduli ganxilvis sagani moswavleebTan, 

gakveTilis msvlelobisas am sakiTxebze yuradRebis gamaxvileba yovelTvis ver 

xerxdeba. amasTan, maswavleblis mier qcevis normebis deklarirebis Tavad faqti 

ar iZleva imis garantias, rom moswavleebi am normebs daicaven.

saskolo terori (`bulingi~) 

saskolo terori aris fizikuri da/an fsiqologiuri zewola, romelsac Tanak-

laselebi an sxva bavSvebi mimarTaven bavSvis dasaSineblad da dasamorCileblad. 

saskolo terori gvxvdeba rogorc gogonebSi, aseve vaJebSi da gansakuTrebiT mZa-



131

frad vlindeba 9-10 wlis asakidan.

saSualo skolebSi vxvdebiT moswavleebs, romlebic ganekuTvnebian e.w. `maRali 

riskis~ kategorias. es axalgazrdebi xasiaTdebian gamoxatuli agresiulobiT, 

impulsuri qcevebiT da mZime tvirTad awevT maswavleblebsa da Tanatolebs. 

`maRali riskis~ jgufis ZiriTadi maxasiaTeblebia:

  -   agresiuli qceva TanatolebTan;

  -   gamomwvevi da Tavxeduri qceva ufrosebTan da TanatolebTan;

  -   spontanuri, daufiqrebeli reagireba movlenaze an situaciaze;

  -   yuradRebis miqcevis dauokebeli survili;

  -   danaSaulis grZnobis susti gancda;

  -   sxvebTan urTierTobaSi egoisturi verbaluri damokidebuleba, rac gamoix-

ateba sxvisTvis saubris gawyvetinebaSi, sakuTari azrebis wamoyvirebasa da iseT 

sakiTxebze saubris wamowyebaSi, rac ar exeba saubris Temas.

saskolo teroris dros qcevebSi SeiniSneba: metsaxelebis Serqmeva; dacinva; 

muqara; xeliskvra; jgufidan gariyva; sxva bavSvis Sesaxeb damamcirebeli, ucen-

zuro warwerebis gakeTeba; nivTebis an formis warTmeva; ignorireba; muStebiT an 

fexebiT cema; ciliswameba da sxva.

saskolo teroris adgili

saskolo terors sxvadasxva adgilze vawydebiT. Zalian xSirad igi gvxvdeba sko-

laSi an skolasTan axlos: klasSi; skolis gzaze; derefanSi; tualetSi; sasa-

diloSi; sportul moedanze da a.S.

saskolo terori: pirdapiri da iribi 

pirdapiria terori, roca Tanatolebi bavSvs Riad ayeneben Seuracxyofas, Tavs es-

xmian, xels kraven, dascinian da a.S.

iribi terori gulisxmobs iseT qcevas, roca bavSvs tkivils ayeneben uSualo 

agresiis gamoyenebis gareSe. magaliTad, ar elaparakebian, ar aZleven saerTo saqmi-

anobaSi CarTvis saSualebas da sxva.

ra uwyobs xels saskolo teroris gavrcelebas? 

bavSvTa da mozardTa Soris saskolo teroris gavrcelebasa da damkvidrebas 

xels uwyobs am movlenis mimarT rogorc ufrosebSi, aseve bavSvebSi Camoyalibe-

buli araswori damokidebuleba, mcdari Sexedulebebi. 

xSirad SeiZleba gavigonoT, rom TanatolTa mimarT bavSvTa agresiuloba zrdis 

bunebrivi procesis gamoxatulebaa. mozrdilTa sazogadoebaSic xom arian warm-

marTvelebi da morCilebi. amitomac viRacam viRacaze aucileblad unda moaxdi-

nos zewola. bavSvebi xedaven amas ufrosebis qcevebSi da am qcevebs imeoreben. 

amasTan, mozrdilTagan gansxvavebiT, TavianTi grZnobebs ufro Riad da gulubry-
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vilod gamoxataven. iqneb swored amitom, agresiul bavSvebs xSirad rbilad `Cx-

ubisTavebs~ uwodeben, aviwydebaT, rom SeiZleba maT zogjer gamousworebeli ziani 

miayenon TavianTi msxverplis fizikur da/an fsiqikur janmrTelobas.

mcdari Sexedulebebi:

  - saskolo terori normaluri movlenaa. mas yovelTvis xdeboda da moxdeba;

  - yovel bavSvs unda SeeZlos Tavis dacva. amitom saskolo terori garkveuli 

doziT saWiroc kia bavSvis gaZlierebisaTvis;

  - saskolo teroris Sesaxeb saubari dasmena, enis mitana da bavSvuri saqcie-

lia;

  - saskolo terori exeba bavSvebis mxolod mcire raodenobas;

  - saskolo teroris SemTxvevebis umetesi nawili xdeba ara skolaSi, aramed 

skolis gareT;

  - daxmareba esaWiroeba saskolo teroris msxverpls, agresori ki ubralod 

unda daisaajos.

  

saskolo teroris Sedegebi

  

  - Zaladobagancdili msxverpli SeiZleba didxans ganicdides SiSs, SfoTvas, 

Tavs damcirebulad an daTrgunulad grZnobdes. aseTi bavSvebi Tavs arideben sko-

laSi Catarebul RonisZiebebSi monawileobas, kargaven megobrebs TanaklaselTa 

Soris. 

  - zogjer saskolo terori seriozuli fizikuri travmebiT an letaluradac 

mTavrdeba.

  - saskolo terorSi CarTuli bavSvebi xSirad agresiis gamovlenis kriminal-

ur formebs mimarTaven. 

  - saskolo teroris iniciatori bavSvebi TavianTi  mozrdilobis asakSic 

gamoxataven agresias da xSirad cxovrebis kriminalur gzas irCeven.

  - fsiqikuri travma SeiZleba im bavSvebmac miiRon, romlebic Zaladobis uSua-

lo msxverplni ar arian, magram arian teroris faqtis Semswreni. `dRes es skola-

Si mas daemarTa, xom SeiZleba, rom xval me SememTxves? ese igi, skola is adgilia, 

sadac Tavs usafrTxod ver igrZnob~, _ aseTia dakvirvebuli bavSvis  daskvna. aseT 

bavSvebs eSiniaT, TviTonac ar gaxdnen agresoris msxverpli. 

  - saskolo teroris Sedegad miRebulma Zlierma emociurma travmam SeiZleba 

bavSvi suicidamde miiyvanos.

ratom avlens bavSvi Tanatolis mimarT agresias?

  

  - surs miiqcios yuradReba;

  - sakuTar Tavze an gadaWarbebulad kargi, an gadaWarbebulad cudi wamodgena 

aqvs;

  - ar SeuZlia megobroba;

  - ara aqvs danaSaulis grZnoba da sxvisi gancdebis gagebis unari;

  - is, ubralod, mowyenilia.
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dazaralebuli bavSvis daxmareba

ris gakeTeba SeuZlia maswavlebels?

1. saskolo teroris SemTxvevis ganxilva. bavSvs saSualeba mieciT, moyves 

rac moxda, ras grZnobs, ra mouvida. gamoxateT TanagrZnoba da mxardaWera. erTad 

gaarkvieT, ra moxda. 

2. bavSvTan erTad SeadgineT misi usafrTxoebis gegma:

  -   imsjeleT, rogor aaridos bavSvma Tavi analogiur situaciebs;

  -   gansazRvreT, rogor moiqceoda bavSvi, terori rom gagrZelebuliyo?

  -   moelaparakeT imaze, Tu vis SeiZleba bavSvma uambos, Tu daSineba ar Sewydeba;

3. SeecadeT CarToT dazaralebuli bavSvi saqmianobaSi, _ iseTSi, sadac mas 

TanatolebTan urTierTobis saSualeba eqneba. amiT bavSvs daexmarebiT Tanatol-

Ta mxardaWeris miRebaSi;

4. aucileblad CarTeT dazaralebuli bavSvis dasaxmareblad misTvis mniS-

vnelovani, sando adamianebi _ megobari Tanatolebi, sayvareli maswavleblebi da 

sxvebi. 

5. daakvirdiT, rogor midis bavSvis saqmeebi Semdgom;

6. saWiroebis SemTxvevaSi daukavSirdiT mSoblebs da mokled uambeT momxdari-

sa da skolis mier gatarebuli zomebis Sesaxeb. 

teroris iniciatori bavSvis daxmareba

 

mniSvnelovania gaxsovdeT, rom daxmareba sWirdeba rogorc teroris msxverpls, 

ise iniciators, agresor bavSvsac. Ppirvel rigSi, bavSvis agresiuli qceva ar 

unda aRiqvaT, rogorc bavSvuri sicelqe, radgan drouli koreqciis ararsebobis 

SemTxvevaSi es SeiZleba cxovrebis stilad iqces, yvela  gamomdinare SedegiT. 

agresiuli qcevis Secvla swored bavSvobis asakSi SeiZleba. 

gulaxdilad daelaparakeT bavSvs da SeecadeT gaarkvioT, ram gamoiwvia sxva bavS-

vebis mimarT agresiuli qceva. zogjer agresorebad mSoblisgan, sxva bavSvisgan, 

ufrosi da-Zmisgan daCagruli bavSvebi gvevlinebian, romlebsac TavianTi wyena 

sxva bavSvze gadaaqvT. 

ris gakeTeba SeuZliaT maswavleblebs? 

daxmareba mimarTuli unda iyos ara danaSaulis Ziebisa da dasjisken, aramed bavS-

vis agresiuli qcevis Secvlisaken socialurad misaRebi qceviT. xSirad agreso-

ris dasjiT Cven ver vaCerebT mas. mniSvnelovania ara dadanaSauleba, aramed imis 

Cveneba, rom agresoris qcevaa miuRebeli, da ara Tavad bavSvi. 
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  - mSvidad, naTlad, bavSvisTvis gasagebad aRwereT misi qceva da uTxariT, sas-

kolo teroris ra formaa es. 

  - mSvidad auxseniT agresors, Tu ra gavlenas axdens sxva bavSvebze misi aseTi 

qceva.

  - gaarkvieT, ra moxda (rogor esmis am bavSvs momxdari);

  - aucileblad uTxariT, rom aseTi qceva miuRebelia da SeaxseneT, rogor qce-

vas elodebiT misgan.

  -  gaagebineT misi pasuxismgebloba da qcevis Sedegebi (Seatyobineben mSob-

lebs, Catoveben klasSi, gamoucxadeben sayvedurs da sxva).

  - Tu agresori  bavSvis qcevis SeCerebas ver axerxebT, ukidures SemTxvevaSi 

unda ecadoT gadaiyvanoT sxva skolaSi (ara msxverpli, aramed agresori).

maswavlebelma unda icodes, rom klasis usafrTxo garemo aris saukeTeso garemo 

bavSvebis efeqturi swavlebisTvis.

klasSi teroris SemTxvevebis ganxilva

klasSi teroris SemTxvevebis ganxilvisas mniSvnelovania, ara imis Zieba, Tu vin 

aris am situaciaSi damnaSave, aramed imis garkveva, Tu ra moxda, ra roli Seasru-

la situaciaSi monawile TiToeulma bavSvma. ganxilvaSi SeiZleba yvela bavSvi 

monawileobdes _ agresoric, msxverplic, damkvirveblebic. magram Tu agresors da 

msxverpls ar surT situaciis ganxilvaSi monawileoba, sakiTxs ganvixilavT mx-

olod damkvirveblebTan erTad. 

gansaxilveli sakiTxebi:

  - ra moxda (vTxovoT bavSvebs, gviambon, rogor aRiqves momxdari SemTxveva. 

movisminoT yvela versia).

  - rasTan dakavSirebiT da rogor daiwyo daSineba?

  - ra rols asrulebdnen is bavSvebi, romlebic aqtiur monawileobas ar iRebd-

nen momxdarSi?

  - rogor SeiZleboda terorze dakvirvebas gavlena moexdina agresor bavSvze?

  - ras grZnobdnen bavSvebi terorze dakvirvebis dros?

  - ras grZnoben isini amJamad?

  - maTi azriT, ras grZnobs is bavSvi, romelic daaSines?

  - ra SeeZloT maT gaekeTebinaT teroris Sesawyvetad?

  - ra SeuZliaT gaakeTon axla imisTvis, rom dazaralebulma bavSvma Tavi ukeT 

igrZnos?

  - sxvanairad rogor SeuZliaT moiqcnen analogiur situaciaSi (sxvadasxva 

poziciaSi – agresoris, msxverplis an damkvirveblis)?

saskolo teroris SemTxvevaze damkvirvebel bavSvebTan saubari maT daexmareba 

ukeT gaacnobieron, Tu ra moxda, maTi roli rogori iyo, da rogori SeiZleboda 

yofiliyo, aseve, gaiTvaliswinon, Tu rogor SeuZliaT moiqcnen analogiur situa-

ciaSi. 

Zalian mniSvnelovania im bavSvebis mxardaWera da waxaliseba, romlebic cdilobd-

nen teroris Sewyvetas da msxverpli bavSvis daxmarebas.
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                   Tavi 13 
      travmuli movlenebis gavlena bavSvebze

                                             avtori: n.gogiCaZe

                                          Sesavali

adamiani rTuli organizmia. is mWidrodaa dakavSirebuli garemo samyarosTan 

da masTan mudmivi urTierToba aqvs. adamianis nervulma sistemam unda SeigrZnos, 

aRiqvas, gadaamuSaos, Seinaxos, upasuxos (imoqmedos Tu ar imoqmedos) rogorc 

garemodan, ise misi Sida mdgomarebidan Semosul informacias. swored nervuli 

sistema ganapirobebs adamianis sasicocxlo funqcionirebas da emsaxureba samya-

rosTan wonasworobis SenarCunebas, am procesSi tvini viTardeba, rac, Tavis mxriv, 

gansazRvravs adamianis individualur Tvisebebs da unikaluri pirovnebis Camoya-

libebas (Shore, 1997).

bavSvi yoveldRiurad axal-axal STabeWdilebebs iRebs; es gamocdileba ayalibebs 

mis pirovnebas da moicavs sxvadasxva saxis informacias, romelsac mxolod am ad-

aminisaTvis damaxasiaTebeli emociuri elferi aqvs. adamianis mier STabeWdilebis 

miReba dakavSirebulia Tavis tvinSi mimdinare bioqimiur procesebTan, romlebic, 

Tavis mxriv, adreuli asakidan gansazRvravs tvinis struqturasa da funqciur 

SesaZleblobebs. sasiamovno da usiamovno STabeWdilebaTa erTianoba safuZvels 

uyris tvinis sxvadasxva ubnis ganviTarebas da am gamocdilebasTan dakavSire-

buli emociur-qceviTi reaqciebis Camoyalibebas.

adamianis mier gamocdilebis miRebisa da misi interpretaciis sakiTxi fsiqolo-

giasa da neiromecnierebis sferoSi momuSave mkvlevarTa interesis sagania. ada-

mianisaTvis zianis momtani gamocdilebis Seswavla Tavisi kompleqsurobis gamo 

Sordeba erTi romelime disciplinis kompetencias. magram yvela mkvlevari Tanxm-

deba, rom Zaladoba is movlenaa, romelic scildeba adamianis Cveuli gamocdileb-

is farglebs da iwvevs adamianis Sida mdgomareobis Secvlas Tu wonasworobis 

darRvevas. amitom wminda samecniero interesis garda, Zaladoba, stresi da travma, 

rogorc bavSvis keTildReobis Semlaxavi faqtori, saxelmwifoebrivi zrunvis 

sagania. Sesabamisad, ojaxur urTierTobaSi arsebuli sirTuleebis, stiqiuri mov-

lenebis, politikur-ekonomikuri kataklizmebis fonze, Tanamedrove momsaxurebis 

sistemebis winaSe axali problema warmoiqmna – im bavSvebis daxmareba, romlebic 

awydebian ZaladobiT ganpirobebul mraval problemasa da travmul movlenas. 

samecniero SromebiT dasturdeba, rom bavSvobaSi gadatanil travmas axasiaTebs 

Zlier gamomfitavi, akviatebuli, Znelad mosaSorebeli zemoqmedeba, magram sazoga-

doeba mxolod neli nabijiT iwyebs mis Seswavlas, jer cotaa masze mimarTuli 

saTanado resursebis mqone klinikuri Tu saganmanaTleblo programebi.
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           stresi, rogorc pasuxi safrTxeze

adamianis sxeulsa da gonebas safrTxeze reagirebis Zalian mniSvnelovani 

meqanizmebis sistema gaaCnia. safrTxe (misi wyaro) an zianis miRebis saSiSroeba 

SeiZleba iyos rogorc Sida (magaliTad, tkivili) ise gare (magaliTad, Tavdam-

sxmeli). safrTxis amocnobis SemTxvevaSi, organizmSi damcavi sistema amoqmeddeba, 

romelic vlindeba mxolod misTvis damaxasiaTebeli pasuxebis erTobliobiT. 

pasuxebis es erToblioba mdgradia da maTi ganWvreta adviladaa SesaZlebeli. 

safrTxesa da saSiSroebaze yvelaze cnobil reaqcias brZolas an gaqcevas (fight 
or flight) uwodeben (Perry, 2003).

stresuli reaqcia fsiqo-fiziologiuri bunebisaa; is organizms qmedebisaTvis 

amzadebs. es mzaoba organizmis sapasuxo reaqciis – Setevaze gadasvlis an gaqce-

vis – safuZvelia. organizmis reaqcia icvleba agznebis donis Sesabamisad, anu 

safrTxesTan gamklavebisas organizmis mobilizaciis done gansxvavebulia. 

qmedebaze gadasvlas Tan axlavs organizmSi mimdinare procesebis garkveuli cv-

lilebebi: wnevis momateba, zedapiruli sunTqva, sisxlSi Saqris, qolesterinisa da 

cximovani mJavebis donis gazrda, guliscemis gaZliereba da sunTqvis gaxSireba, 

ofldena, kuWis mJavianobis momatebas, saWmlis monelebis Seneleba, imunuri pasux-

ebisa da alergenTan ganmklavebis unaris daqveiTeba. es cvlilebebi sqematurad 

aris asaxuli pirvel naxatze.

 

  naxati 1.  stresze reaqcia

qolesterinis da cximova-
ni mJavebis Semcvelobis 
mateba sisxlSi energiis 
sinTezisaTvis.

wnevis mateba

zedapiruli sunTqva, 
romelsac axlavs siwiTle, 
ofldena, gaxureba da 
tkivili.

sisxlSi energiisaTvis 
Saqris mateba

cilis sinTezis 
daqveiTeba: saWmlis 
monelebis,imunuri pasux-
ebisa da alergiebis gam-
klavebis Sesusteba

gaxSirebuli guliscema 
da sunTqva

sisxlis swrafad Sed-
edeba

mJavianobis momateba
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stresi adamianis cxovrebis ganuyofeli nawilia. biologiuri wonasworobis 

modelis mixedviT, stresi aris is faqtori, piroba, romelic arRvevs adamianis 

fiziologiuri Tu neirofiziologiuri sistemebis Cveul moqmedebas. igi arse-

buli wonasworobis darRvevas niSnavs.

wonasworobis darRveva, garkveulwilad, biZgis funqcias asrulebs da organizms 

da pirovnebas warmarTavs qmedebisaken. adamianze stresis zemoqmedeba SeiZleba 

iyos uaryofiTi – egreT wodebuli „distresi“ an dadebiTi – „eustresi“ (Suedfeld, 
1997). stresTan ganmklavebis adaptaciuri funqcia mniSvnelovani sayrdenia da 

„saukuneebia, rac mecnierebisaTvis cnobilia, rom adamianis potencialis gamom-

JRavnebis unari damokidebulia balansze ganviTarebis SesaZleblobebsa da ga-

dasalax sirTuleebs Soris“ (Perry and Hambrick, 2008, gv.1). stresi swored aseTi 

sirTulea.

stresze zemoqmedebs, rogorc fiziologiuri, aseve fsiqikuri sistemebi. es sis-

temebi gadaewyoba wonasworobis darRveviT gamowveuli biZgis sapasuxod da Se-

ecdeba sirTules maqsimaluri efeqturobiT gaumklavdes. 

stresis roli adamianis ganviTarebaSi Zalian mniSvnelovania. sxeulis fizikuri 

gadarCena pirdapir aris dakavSirebuli stresze pasuxis unarTan (Shonkoff & Phil-
lips., 2000). zomieri, daZlevadi sirTulis gadalaxvasTan dakavSirebuli stresi 

xels uwyobs adamianis ganswavlasa da ganviTarebas. 

usafrTxo pirobebSi stresTan ganmklaveba bavSvobaSi, garkveulwilad travmisa-

gan gvicavs da xels uwyobs stresis daZlevis unars mozrdilobis asakSi. 

adreul asakSi gadatanili Zaladoba da travma advilad dasaZlevi ar aris. ada-

mianis mcdeloba, gaumklavdes aseT safrTxes, cvlis Tavis tvinis struqturul da 

funqciur modelebs. es cvlileba aisaxeba bavSvis fizikur, kognitur, emociur da 

socialur mowifulobaze. 

   

amasTanave, gasaTvaliswinebelia, rom Tu stresis zemoqmedebis Semdeg safrTx-

esTan gasamklaveblad organizmSi mobilizebuli neiroqimiuri energia Sesabamisi 

arxiT ar ganimuxta, da aseTi SemTxvevebi meordeba, maSin warmoiqmneba rogorc 

fsiqikuri, ise somaturi daavadebebis ganviTarebis riski (fsiqosomaturi Teoria 

– Zaladobis Soreuli Sedegebi -  Medicine net. com).

organizms asustebs (aZabunebs) mudmivad an xSirad safrTxis molodinSi yofna, 

Tumca zomieri stresis gareSe adamianis cxovreba warmoudgenelia.
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                                travmis ganmarteba

 

adamianze negatiuri gavlenis mxriv gansakuTrebul rols travma TamaSobs. sxva 

stresuli movlenebisagan travma gamoiCeva uaryofiTi (distresuli) zegavlenis 

siZlieriT. 

 

travma aris Sokis momgvreli zemoqmedebis mqone iseTi uecari da moulodneli 

movlena, rogoricaa axloblis gardacvaleba an sicocxlis xelyofis an sxeu-

lis dazianebis safrTxe, Zlieri Tavzardacemis, SiSisa da ususurobis subieqturi 

gancda (American Psychiatric Association, 2000, p. 463).

                                 travmuli movlena

  

travmuli gamocdilebis miReba niSnavs, rom adamians aseTi ram Tavad SeemTxva, 

is gaxda amgvari movlenis TviTmxilveli anda amgvari zemoqmedeba misi ojaxis 

wevrma an megobarma ganicada. 

travmuli movlena mTel organizms moicavs da Zireulad arRvevs wonasworobas. 

travma mas Cveuli kalapotidan agdebs da ubiZgebs droebiTi, naklebad adekvaturi 

pasuxebisaken, rasac, Tavis mxriv, mihyavs organizmi naklebad moqnil, magram mainc 

garkveulwilad dabalansebul mdgomareobamde. am gziT organizmi mTlianobas 

SeinarCunebs, gadarCeba, Tumca garkveuli safasuris xarjze.

travmuli movlenebis CamonaTvalSi xvdeba seqsualuri Zaladoba an/da gaupatiu-

reba, fizikuri Zaladoba an Zaladobrivi Tavdasxma, emociuri Zaladoba, daSaveba, 

daavadeba an rTuli samedicino proceduris gavla, ojaxSi Zaladobis TviTmx-

ilveloba, skolasa Tu TemSi Zaladobis gadatana da/an misi TviTmxilveloba, 

bunebrivi stiqiuri an adamianis mier gamowveuli movlenebi: ubeduri SemTxveva 

da/an misi TviTmxilveloba, iZulebiTi gadaadgileba, omi, terorizmi, politikuri 

Zaladoba, ganSoreba (sayvareli adamianebTan, ojaxis wevrebTan).

travmuli zemoqmedebisas icvleba individis funqcionirebis yvela mxare – gr-

Znobebi, azrovneba da qceva (Perry, 2003).

stresi da travma gansxvavebuli movlenebia, Tumca travma, rogorc wesi, ganixile-

ba postravmatuli stresuli aSlilobis konteqstSi. 

 

gamocdilebis gadamuSavebaze mimarTuli  Cveuli fsiqikuri meqanizmebi travmul 

gamocdilebas ver umklavdeba. imis gaviTvaliswinebT, rom travmuli movlena 

Zalian Sors aris Cveuli STabeWdilebebisgan, savsebiT gasagebia, rom aseTi mov-

lenis gadamuSavebis, masSi garkvevis procesSi mravali fsiqikuri funqcia erTveba.

travmuli movlena Cveulebrivisagan Zalian gansxvavdeba, amitom adamians aseTi 

movlenis gaazrebis metad mwiri gamocdileba aqvs. rac ufro gansxvavebulia 

STabeWdileba Cveulisagan da rac ufro didi safrTxe emuqreba sicocxles, miT 

ufro rTulia Cveulebrivi fsiqikuri procesebis saSualebiT misi efeqturi gad-

amuSaveba (Perry, 2003).
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travmuli gamocdileba gulisxmobs kognitur (faqtobrivi informacia: vin, ra, 

rodis, sad), emociur (SiSi, SeZrwuneba, sevda), motorul-vestibularul (magaliTad, 

sxeulis poza gaupatiurebis dros, gaqceva) da organizmis mdgomareobis Sesaxeb 

(hipererauzali, zefxizeli) informacias (Perry, 2003).

travmuli movlenis kontroli adamians ar SeuZlia da es iwvevs ususurobis 

gancdas. aseTi zemoqmedeba xasiaTdeba, Tanmxlebi daJinebuli fiqriT travmuli 

movlenis Taobaze rac, Tavis mxriv, iwvevs sapasuxo fsiqikur da fiziologiur 

pasuxTa mTel rigs. pasuxebis es erToblioba  safrTxis momgvreli yoveli SemTx-

vevis dros msgavsia da mdgradia, ris safuZvelzec  maTi winaswari ganWvretaa 

SesaZlebeli. isini Tavdapirvelad emsaxureba travmis „monelebas“, „gadaxarSvas“, 

safrTxiT miRebuli gamocdilebis gadamuSavebas. Tu safrTxesTan gamklavebis es 

procesi warumatebeli aRmoCnda, maSin  fsiqikuri aSlilobis simptomebi (PTSD) 
yalibdeba. 

samwuxarod, rac ufro gaxanrgZlivebulia travma da rac ufro gamokveTilia mw-

vave posttravmuli reaqciebi, miT metia albaToba imisa, rom amas mohyveba qroni-

kuli da mudmivi cvlilebebi bavSvis emociur, qceviT, kognitur da fiziologiur 

cxovrebaSi (Perry, 2003).

Zaladobis SemTxvevaSi bavSvis mdgomareobas xSirad amZimebs is garemoba, rom 

travmasTan erTad mis cxovrebaSi mniSvnelovani cvlilebebi iWreba: saxes icvlis 

saaxloblos xati, Cveuli cxovrebis wesi. bavSvis usafrTxoebis gancdas akninebs 

iseTi provokaciuli faqtorebi, rogoricaa garSemomyofTa sibralulis Semcveli 

damokidebuleba, sasamarTlo da gamoZiebis procesi, miRebuli gamocdilebis sa-

jaro ganxilva da presaSi gaxmaureba.

 

Zaladoba da ugulvelyofa, rogorc travmuli gamocdileba

  

bavSvze Zaladobis ganmartebaSi gansakuTrebuli adgili ukavia iseT qmedebas an 

umoqmedebas, romelsac damakninebeli an SiSis momgvreli gavlena aqvs bavSvis 

fsiqikur mdgomareobaze da safrTxes uqmnis fizikur mdgomareobas.  Zaladoba 

aris adamianuri faqtoriT gamowveuli stresuli da travmuli movlena. es mov-

lena gansakuTrebiT mtkivneulad aisaxeba bavSvze, radgan mas, rogorc wesi, gan-

meorebiTi xasiaTi aqvs da is dakavSirebulia bavSvis uSualo garemocvaSi myof 

adamianTan.  Zaladoba bavSvs uyalibebs daucvelobis gancdas da ukargavs  ada-

mianebisadmi ndobis unars. 

  

safrTxesTan dakavSirebuli stresis, travmis, Zaladobisa da misi Sedegebis gaaz-

rebaSi gvexmareba am movlenaTa fsiqologiuri da fiziologiuri bunebis garkveva.
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    stresisadmi medegoba (resilience) da stresis daZleva

adamianze stresis zemoqmedeba da  zianis miReba-armiReba ganisazRvreba ramdenime 

ZiriTadi faqtoriT. es aris, Tavad movlena, bavSvis Tvisebebi, stresis daZlevaSi 

monawileobis miRebis SesaZlebloba da movlenis gavlenis aRqma-interpretacia.

movlena, rogorc stresis faqtori, gulisxmobs ramdenime komponents: am movlenis 

Sinaarss, winaswar ganWvretis SesaZleblobas, zemoqmedebis Zalas. es movlena  ar-

Rvevs adamianisaTvis Cveul wonasworobs.misi zemoqmedebis Zala da Sedegi damok-

idebulia movlenis formazec - rogoria distresi Tu austresi, da - xasiaTzec 

-erTjeradia Tu ganmeorebiTi. 

b. peris mier (Perry,1999) SemoTavazebul diagramaze (ix. nax. 2) gamartivebuli saxiT 

warmodgenilia stresis zemoqmedeba adamianze da misi Sedegi. avtori miuTiTebs, 

rom prognozirebadi da saSualo Zalis stresoris gavleniT yalibdeba mdgrado-

ba, xolo araprognozirebadi da Zlieri stresi mowyvladobis formirebis safuZ-

velia. 

 

naxati 2. stres-faqtoris zemoqmedeba adamianze (Perry,1999)

stresi

prognozirebadiaraprognozirebadi

Zlieri saSualo

mowyvladoba mdgradoba
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individualuri faqtorebi

bavSvis, rogorc faqtoris ganxilvis SemTxvevaSi gasaTvaliswinebelia misi asaki, 

ganviTarebis done da stresTan gamklavebis gamocdileba,

 

monawileobis faqtori aRniSnavs, Tu ramdenad hqonda bavSvs SesaZlebloba da 

ramdenad gamoiyena man es SesaZlebloba, rom Seesustebina an Tavidan aeridebina 

stresTan dakavSirebuli uaryofiTi Sedegebi. 

stresisagan damcav faqtorad  inteleqti miiCneva. kvlevebi adasturebs, rom sir-

Tulisadmi medegoba da misi warmatebuli gadalaxva ufro damaxasiaTebelia 

maRali inteleqtis mqone mozardebisaTvis (Masten et.al.1988). es ki SesaZlebelia 

imiT iyos gamowveuli, rom es mozardebi araZaladobriv garemoSi izrdebodnen da 

problemaTa sasikeTod mogvarebis gamocdilebac aqvT.

garda amisa, mniSvnelovania uSualod situaciasTan dakavSirebuli qmedebebi, ro-

gorc erTgvari damcavi fari, saxeldobr:

  • travmul situaciaSi adamianis warmatebuli damcavi qmedeba (gamoZva, gaiqca, 

daimala).

  • travmul situaciaSi adamianis mier sakuTari Tavis dacva uSualod 

saSinelebis aRqmisagan (Tvalebze xelis afareba, Tavis gaweva).

  • travmul situaciaSi adamianis mier sakuTari pozitiuri, damxmare rolis 

gacnobiereba (dedas acnoba, mama gaaRviZa). 

  • travmul situaciaSi adamianis mier arasasurvel Sedegze pasuxismgeblobis 

moxsna („yvelaferi gavakeTe, magram is Cemze Zlieri iyo da mainc waiyvana Cemi da“) 

(Naeler, 2008). 

zogjer mSoblebi an ZiriTadi momvlelebi damcavi faqtorebis Sesaxeb codnas 

bavSvis sawinaaRmdegod iyeneben. Tu travmuli situaciisas bavSvi umoqmedod iyo, 

mas adanaSauleben da eubnebian: „ver gamoiqeci?“ „dagexuWa Tvali!“ Zaladobagada-

tanil  bavSvTan muSaobisas amgvari damokidebulebis Secvla fsiqo-socialuri 

ganaTlebis ZiriTadi amocana xdeba.

travmis gadalaxvis strategia, romelic inteleqts eyrdnoba,   gulisxmobs ada-

mianis mier obieqturi mdgomareobis gaanalizebasa da am viTarebaSi sakuTari 

mdgomarebis gaazrebas. swored am unaris efeqturad gamoyeneba iZleva damoukide-

blad an sxvisi daxmarebis saSualebiT momxdaris gacnobierebisa da warsulSi 

gadatanili travmisagan gaTavisuflebis SesaZleblobas.

Tu pirovneba sirTules kargad gadalaxavs, mas stresis mimarT medegoba umuSavde-

ba, igi grZnobs, rom daostatda, kmayofilia. es  ki mas Semdegi sirTulis daZlevi-

sas exmareba, xolo sakuTar SesaZleblobaTa rwmena Semdgomi stresis daZlevis 

safuZveli xdeba.
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socialuri faqtorebi

stresis gavlenis aRqma gulisxmobs imis gaanalizebas,  Tu ra zemoqmedeba eqneba 

mas bavSvis Cveul cxovrebis wessa da ritmze, ra gamoZaxili mohyveba momavalSi 

(Greenwald, 2005).

es interpretacia gulisxmobs pirvelad reaqcias bavSvis uSualo garemocvis 

mxridan. „travma or doneze ganicdeba: pirveli donea uSualod am travmis zemoq-

medeba, meore ki – reaqcia sxva adamianebis mxridan (Cyrulnik, 2007)“. kerZod, stresis 
dasaZlevad bavSvisaTvis gadamwyveti mniSvneloba aqvs mis uaxloesi adamianis rea-

qcias. es mosazreba efuZneba „mijaWvulobis“ Teorias, romlis Tanaxmadac, kargi 

dedis jansaRi reaqcia safuZvels uyris bavSvis unars gaumklavdes sirTuleebs. 

dedasTan (ZiriTad mzrunvelTan) urTierToba bavSvs uyalibebs usafrTxoebis 

gancdas, rodesac deda mas TanaugrZnobs, exmareba arsebuli sirTulis daZlevaSi 

da Sinagani wonasworobis aRdgenaSi.

es niSnavs, rom sxvadasxva SemTxvevaSi erTi da igive movlena erTi bavSvisaTvis 

SeiZleba iyos kargi gamocdileba stresTan ganmklavebis strategiis Camosaya-

libeblad, radgan ufrosi mas mSvidad uxsnis da exmareba am movlenis mizezebisa 

da Sedegebis garkvevaSi, xolo meore bavSvisaTvis igi SeiZleba gadaulaxav sir-

Tuled iqces, radgan mas adanaSauleben momxdarSi. 

stresze reaqciaTa mravalferovneba SeiZleba nawilobriv ganpirobebulia imiT, 

rom bavSvi travmul movlenas gansakuTrebulad aRiqvams da ukavSirebs mas  saku-

Tar Tavs. amasTanave, metad mniSvnelovania konteqstis roli – ojaxis monawileo-

ba an sxva saxis daxmarebis arseboba, rasac mohyveba rogorc fsiqologiuri, ise 

fiziologiuri daZleva, romelic bavSvis „mes“ ganuyofel nawilad iqceva (Cohen, 
Mannarino, Deblinger, 2006, gv. 4.).

sirTulis mimarT medegobisa (resilience) da  Seguebis CamoyalibebaSi did rols 

TamaSobs sazogadoebisa da ojaxis damokidebuleba (Masten.et.al.,1999). sirTulis 

gadalaxvisas sxvebis Tanamonawileoba an Tanadgoma  exmareba bavSvs irwmunos, 

rom stresis gadalaxva SesaZlebelia, Sesabamisad, SesaZlebeli xdeba erTobli-

vad moiZebnos gamosavali.

travmis bunebisa da misi Sedegebis gaanalizebis mizniT ganvixiloT organizmis 

sapasuxo meqnizmebi, kerZod, „adaptaciuri pasuxi“, agreTve is procesebi, romlebmac 

SeiZleba Camoayalibos postravmuli stresuli aSliloba.
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                         adaptaciuri pasuxi travmaze

nervuli sistema safrTxeze garkveuli neirobiologiuri, neiroendokrinuli da 

neirofsiqologiuri pasuxebiT reagirebs. es pasuxebi SeiZleba moicavdes „gadar-

Cenis“ sxvadasxva strategias – brZolidan gaqcevamde, xelisCaqnevisa da „tyved 

Cabarebis“ CaTvliT.

stresis sapasuxo neirobiologiuri da fsiqologiuri reaqciis xasiaTi mrav-

alferovania da damokidebulia gamomwvevi movlenis saxeobaze, intensivobasa da 

sixSireze. erTsa da imave movlenaze sxvadasxva bavSvi gansxvavebulad reagirebs, 

TiToeuli bavSvisaTvis niSneulia unikaluri,  individualuri pasuxebi travmaze.

eqstremalur safrTxes adamiani adaptaciuri reaqciiT pasuxobs. ganasxvaveben 

adaptaciuri reaqciis or ZiriTad tips: hipererauzali (brZola-gaqceva) da diso-

ciaciuri (xelis Caqneva da „tyved Cabareba“, damarcxeba). TiToeul pasuxs iwvevs 

nervuli sistemis unikaluri kombinaciis gaaqtiureba. zogadad, adamianisaTvis ni-

Sneuli adaptaciis stili gansazRvravs mwvave situaciaSi postravmuli simptome-

bis rogori tipi Camoyalibdeba - hipererauzalis Tu disociaciuri. marTalia, 

vaJebis SemTxvevaSi Cvilis, bavSvisa da mozrdilis pasuxi gansxvavebulia, magram 

ZiriTadi xasiaTis mixedviT - mainc msgavsia. ufro mosalodnelia, rom mozrdili 

mamakacis pasuxi brZola-gaqceva iqneba, xolo arasrulwovanisa – „gaSeSeba-Cabare-

ba“.

safrTxeze pirveli reaqcia damokidebulia sxvadasxva faqtorze, maT Soris - 

pirovnulzec da Tavad stresis bunebazec. ase magaliTad, disociaciuri pasuxi 

ufro damaxasiaTebelia patara bavSvebisa da qalebisTvis, da tkivilis an usu-

surobis gancdis gamomwvevi situaciis SemTxvevaSi. sifxizlis reaqcia ufro 

niSneulia mozrdili bavSvisa da mamakacebsaTvis, agreTve iseT viTarebaSi, sadac 

adamiani aris travmuli movlenis TviTmxilveli an aqtiuri monawile.  travmul 

movlenasTan dapirispirebis dros individi gamoiyenebs am pirveli sapasuxo rea-

qciebis kombinacias. 

sxeulis mTliani mobilizacia, brZolis an gaqcevis reaqcia kargadaa aRweri-

li da daxasiaTebuli mozrdilebis SemTxvevaSi. amgvari sapasuxo reaqcia adap-

taciur funqcias asrulebs da efuZneba koordinirebuli da integrirebuli nei-

rofsiqologiuri pasuxebis erTobliobas, romlebic momdinareobs Tavis tvinis 

mravali ubnidan, rogoricaa – lurji laqa, amigdala, hipoTalamusi da tvinis 

Reros neironebi. swored es ubnebia pasuxismgebeli nervuli sistemis avtomatur 

regulirebaze.

Tavis tvini neirofiziologiur sistemas aaqtiurebs da, maSasadame, aqtiurad an 

pasiurad pasuxobs miRebuli gamocdilebis gaTvaliswinebiT, romelic safuZvlad 

edeba neirobiologiur cvlilebebs. Sesabamisad, msgavsi situaciis ganmeorebisas 

Sesabamisi adaptaciuri pasuxi aqtiurdeba. amasTanave, rac ufro xSiria safrTxis 

Semcvel situaciaSi adaptaciuri pasuxis aRmoceneba, miT ufro metia riski imisa, 

rom adaptaciuri pasuxi saxes icvlis da araadaptaciur, xelisSemSlel datvirT-

vas SeiZens.
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                fsiqologiuri reaqcia 

iTvleboda, rom yvelaze mosalodneli reaqcia safrTxeze aris brZola an gaqceva 

(fight or flight). Tumca, TandaTan naTeli xdeba, rom individualuri pasuxebi mniS-

vnelovnad gansxvavdeba erTmaneTisagan. safrTxesTan adaptacia, anu sapasuxo rea-

qcia, gulisxmobs sxvadasxva saxis fiziologiur da fsiqologiur cvlilebebs, 

Tu brZola an gaqceva SeuZlebelia, bavSvi mimarTavs garidebas da fsiqologiuri 

gaqcevis iseT meqanizms, rogoricaa disociacia.

disociacia, ZiriTadad, gulisxmobs iseT fsiqologiur meqanizms, romlis meSveo-

biT adamians yuradReba gare faqtorebidan Sidaze gadaaqvs da mzeras mimarTavs 

sakuTari Sinagani mdgomareobisken. 

disociacias SeiZleba mohyves drois aRqmis areva, mowyvetilobis gancda, realo-

bis gancdis dakargva (TiTqos is, rac bavSvis Tavs xdeba, realuri sulac ar aris, 

bavSvi mayureblis rolSia, is sakuTar cxovrebas akvirdeba, rogorc videofilms). 

Zalian mZime SemTxvevaSi bavSvi SeiZleba „gaiqces“ rTul, gulmodgined SeTxzul 

fantaziebSi, sadac mas gansakuTrebuli Zala da jadoqrobis unaric ki aqvs (Perry, 
2003).

disociacia erTgvari danebebis strategiaa: adamiani viTarebas ver cvlis da sa-

kuTar TavSi „garbis“. garkveulwilad es gaqceva marcxis aRiarebis tolfasia.

 

„damarcxebis“ reaqciebi (disociacia) gansxvavdeba erTmaneTisagan Tavisi inten-

sivobiT imis mixedviT, Tu ramdenad ebindeba adamians goneba da ramdenad eTiSeba 

igi realobas. disociaciis siRrme damokidebulia gadatanili travmis inten-

sivobasa da xangrZlivobaze. 

ganixilaven safrTxeze reagirebis mxriv sapasuxo reaqciaTa safexurebs, romelic 

qmnis pasuxebis erTgvar rigs. disociaciuri rigi asaxavs safrTxis matebisas sa-

pasuxod mimarTuli cnobierebis dabindvis xarisxs:

 

 disociaciuri    mosveneba    dayuradeba    dayola     disociacia    gulis wasvla

      rigi                                          /gaTiSuli      rweva

                                                            

                                                                                                                                (Perry, 2003).

disociacia erTgvari ganmuxtvis saSualebaa. adamiani disociacias mimarTavs maSi-

nac ki, roca mas safrTxe ar emuqreba; magaliTad, ocneba. cnobierebis dabindvis 

kidev erTi magaliTia sifxizlidan ZilSi gadasvlis periodi, roca daZinebamde 

adamiani aseve  realobidan Sinagan samyaroSi gadadis(fiqrebSi, azrebSi, SiSebsa 

da fantaziebSi). 

 

travmul situaciaSi yvela bavSvi da mozrdilTa umravlesoba ama Tu im siRrmis 

disociacias mimarTavs, Tumca zogierTisaTvis disociacia travmasTan ganmklaveb-

is ZiriTadi meqanizmi xdeba.
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mwvave travmaze bavSvebisa da mozrdilebis umravlesobis sapasuxo reaqcia, hi-

peragznebisa da disociaciis Sexamebaa. safrTxis sapasuxod  sifxizlis siste-

ma amoqmeddeba, magram saSiSroebis zrdasTan erTad matulobs bavSvis agznebis 

donec. garkveuli niSnulis miRwevisas amoqmeddeba disociacia, rogorc damcavi 

meqanizmi (magaliTad, tkivilisa da SfoTvis aRqmis Semcireba). disociaciis dros 

am e.w. damarcxebis pasuxisaTvis niSandoblivia iseTi fiziologiuri reaqcia, ro-

goricaa guliscemis Semcireba.

bavSvebi gansxvavdebian erTmaneTisagan safrTxeze reagirebis formebis mixedviT. 

zogi bavSvi aqtiur formas (fantaziebSi gadasvla) mimarTvas, zogi ki – pasiurs 

(gabrueba, gaTiSva), disociaciur pasuxs, Tumca umravlesoba mainc adaptaciis am 

orive stilis kombinacias iyenebs.

                         

                         

             agznebis/hipererauzalis rigi

safrTxesTan dakavSirebul stresTan, travmasTan Tu ZaladobasTan gasamklave-

blad organizmi garkveuli damcav reaqciebs mimarTavs. es damcavi reaqciebi 

erTi bunebisaa, magram gamoxatvis forma gansxvavebulia, safrTxis donisa da 

zemoqmedebis xangrZlivobis mixedviT. safrTxesTan gamklavebis sapasuxo reaqcia 

damokidebulia organizmis agznebaze (agznebis rigi); agznebis matebis kvalobaze 

icvleba adamianis fiziologiuri, kognituri, emociuri da qceviTi maxasiaTeblebi. 

 

kognituri   abstraqtuli  konkretuli  emociuri   reaqciuli   refleqsuri

  stili

                                                                                                                                (Perry, 2003).

TiToeul travmul movlenas Tavisi dasawyisi da dasasruli aqvs. safrTxesTan 

gamklavebis sawyis etapze sapasuxo reaqcia aris miyuradebis mdgomareoba. ada-

mianis mier safrTxis gancda sawyisi safexuria misi organizmis rTuli sapasuxo 

reaqciisa, romelsac marTavs da akontrolebs Tavis tvini. Tu safrTxis gancda 

Zlierdeba, agznebis done izrdeba – safrTxis sapasuxod  Sesabamisi fsiqikuri 

da fizikuri reaqcia mzaddeba. agznebis donis momateba iwvevs simpaTikuri ner-

vuli sistemis TandaTanobiT aqtivacias, rasac axlavs guliscemisa da sunTqvis 
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gaxSireba, dagrovili glukozis gadasvla kunTebSi, sisxlis arteriuli wnevisa 

da kunTebis tonusis momateba.

amrigad, Sinagani mdgomareobis Sevcla gulisxmobs safrTxeze sapasuxo reaqciis 

sxvadasxva safexurs. adamians erRveva simSvide da is gadadis jer sifxizlis, 

Semdeg miyuradebis, winaaRmdegobis da bolos Zaladobrivi qmedebis safexurze. 

aseTi gadanacvleba da safexurebi Seesabameba agznebis donis matebasTan daka-

Sirebul emociur mdgomareobas, 

Sesabamisad, bavSvis Sinagani mdgomareoba icvleba safrTxis aRqmis kvalobaze. 

safrTxis gaZlierebasTan erTad izrdeba agzneba. centralur nervul sistemaSi 

mimdinare cvlilebebi iwvevs zesifxizlis mdgomareobas, bavSvi mzadaa sapasuxod 

da aRiqvams nebismier, rogorc relevantur ise ararelevantur informacias, ro-

gorc safrTxes. bavSvis miyuradebis mdgomareoba icvleba Zaladobriv qmedebaze 

gadasvlis gancdis mimarTulebiT. aseTi fsiqo-fiziologiuri mzaoba uwyobs 

xels SesaZlo safrTxesTan SebrZolebas an misgan gaqcevas. 

Zaladobrivi qmedebisas travmuli faqtoria sxva adamiani. erauzalis modelis 

farglebSi pirvel safexurze is arRvevs bavSvis simSvides da gadahyavs igi 

sifxizlis mdgomareobaSi, anu safrTxis gancda iwvevs bavSvis sapasuxo reaqcias 

– jer miyuradebis, xolo safrTxis matebas mohyveba gadasvla mobilizaciis ufro 

maRal safexurze, anu SiSis mdgomareobaze.

Tavis tvinis ganviTarebasa da organizebaSi bavSobaSi gadatanili travmiTa da Se-

sabamisi adaptaciuri pasuxis gamoyenebiT ganpirobebuli zegavlena gansazRvravs 

Soreul emociur, qceviT, kognitur, socialur da fiziologiur cvlilebebs.

                               Sinagani mdgomareoba

safrTxis gancdis SemTxvevaSi Sinagani emociuri mdgomareoba icvleba. adamiani, 

romelic iyo mSvidad, grZnobs agznebas (erauzals), Semdeg cdilobs gaerkves, ra 

xdeba da aris dayuradebuli, safrTxis matebas mosdevs SiSi, xolo emociuri 

mdgomareobis yvelaze bolo wertilad SeiZleba miviCnioT panikis gancda. 

   

    Sinagani   simSvide     erauzali      miyuradeba      SiSi    panika

  mdgomareoba

                                                                                                                                (Perry, 2003).

safrTxis xSiri gancda cvlis bavSvis Sinagan mdgomareobas da ayalibebs adap-

taciur pasuxs, romelic SeiZleba gamoixatebodes mudmiv SiSsa da safrTxis 

molodinSi. zogierTi „mSiSara“ bavSvisaTvis niSneulia gamomwvevi pozicia-uti-

froba, mwyobridan gamosvla, romelic aRiqmeba, rogorc Tavneba bavSvis saqcieli. 
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mozrdili aseT qcevas SiSs ver ukavSirebs, misTvis es mxolod sijiutis gamox-

atvaa, amitomac is kidev ufro brazdeba.

travmuli gamocdilebis mqone bavSvi, zedmetad „kargad“ amoikiTxavas gabraze-

buli da imedgacruebuli mozrdilis sxeulis enas, grZnobs safrTxes da gadain-

acvlebs dayuradebis mdgomarebidan panikis (Tavzaris dacemis) gancdaSi.  aseTi 

bavSvebi SesaZloa „mini fsiqozur“ mdgomareobaSi aRmoCndnen an arabunebrivi si-

jiute gamoxaton winaaRmdegobis gawevisas. ucxo Tvali ki bavSvis amgvari saqcie-

lis mizezs ver xedavs. 

am SemTxvevaSi bavSvis mdgomareoba asaxavs mis mcdelobas, moergos da upasuxos 

aRqmul (gareSe TavlisaTvis SecdomiT danaxul) safrTxes.

SeSinebuli bavSvi sityvier informacias naklebad aRiqvams da misi yuradReba 

gamaxvilebulia safrTxesTan dakavSirebul gare signalebze; esaa, rogorc wesi, 

komunikaciis araverbaluri mxare: TvalebiT kontaqti, saxis gamometyveleba, sxeu-

lis poza (Perry, 2003)”. Sesabamisad, bavSvis Semdgomi qmedeba damokidebulia imaze, 

Tu ras amoikiTxavs igi am sxeulis enaSi da rogor ganmartavs am araverbalur 

komunikacias. amasTanave, safrTxis Semcveli situaciis zemoqmedebisas bavSvis gr-

Znobebi, fiqri da qceva Tavis tvinis ufro „primitiuli“ ubnebiT imarTeba.

SiSi gavlenas axdens adamianis azrovnebaze, grZnobebsa da qcevaze; mas etapobrivi 

xasiaTi aqvs. SiSis mdgomareobis cvlas Tan sdevs cnobierebis velis Seviwroveba 

da Zalian Semofargluli pasuxebi. Zaladobis gancdis SemTxvevaSi adamiani re-

fleqsur pasuxebs iZleva, mimarTavs agresias an SeiZleba cnobierebac ki dakar-

gos.

 mwvave postravmuli periodi - mdgomareobis normalizeba

travmuli movlenis dasrulebis Semdeg organizmSi agzneba nel-nela klebulobs. 

bavSvi TandaTan, droisa da daxmarebis wyalobiT, gamodis Zaladobis gancdis, Si-

Sis, miyuradebis mdgomareobidan da mSviddeba. guliscema, sisxlis wneva da sxva 

fiziologiuri maCveneblebi normas ubrundeba. Tu bavSvs damSvidebis SesaZle-

bloba aqvs, normalizdeba fsiqikuri procesebi (kognituri, emociuri da qveviTi). 

hipermgrZnobeloba mcirdeba, rasac mohyveba yuradRebasTan dakavSirebuli fsi-

qikuri procesebis mowesrigeba. disociaciaSi CarTuli bavSvi yuradRebas Tan-

daTan gare stimulebisadmi mimarTavs. is bavSvi ki, romelic mTlianad CarTuli 

iyo garemoSi arsebul safrTxesTan dakavSirebuli niSnebis amocnobaSi, TandaTan 

iwyebs Sinagani garemos aRqmas (magaliTad, grZnobebs, azrebs, aCqarebul gulisce-

mas, Wrilobas fexze, romelic miiRo, vTqvaT, merxSi „CayvinTvis“ an srolis dros).

adamiani iwyebs fiqrs da momxdaris gaazrebas, raTa gaerkves, Tu ra moxda. rac ni-

Snavs imas, rom igi SiSsa da SfoTvas ganicdis. mdgomareoba normalizdeba, Tumca 

aseTi analizis dros iwyeba travmasTan dakavSirebuli SiSis Camoyalibeba.
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     emociuri mexsiereba da fiziologiuri sifxizle

nervuli qsovilis erT-erTi mTavari funqcia informaciis Senaxvaa. tvinis yvela 

ubani, Tavis marTvis funqciidan gamomdinare, Sesabamis informacias inaxavs. qerqi 

imaxsovrebs kognitur informacias: saxelebs, saxeebs, faqtebs. limburi sistema 

inaxavs emociur informacias – SiSs, siamovnebas, sevdas, motorul-vestibularuli 

mexsiareba ki – iseT sxvadasxva unars, rogoricaa beWdva, pianinoze dakvra, velosi-

pedis tareba da sxv. tvinis Rero inaxavs SfoTvisa da sifxizlisaTvis damaxasi-

aTebel mdgomareobas. 

                                                                                                                               (Perry, 2003).

posttravmuli stresuli aSlilobis (PTSD) damaxasiaTebeli simptomebi tvinis 

yvela sistemasa da ubanze inaxeba. 

safrTxesTan dakavSirebuli mouSuSebeli mogonebebi TiTqos mudmivad sifxiz-

lis mdgomareobaSi imyofeba. travmasTan dakavSirebul movlenebis (magaliTad, 

gamosaxuleba, xma, suni) xelaxali xilva mogonebas aRZravs, ramac SeiZleba Sesa-

bamisi, PTSD-is simptomebi gamoiwvios.

                                                                                                                               

                                                                                                                               (Perry, 2003).          

       qerqi                                 kognituri mexsiereba

       limburi sistema                   emociuri mexsiereba

       Sua tvini/naTxemi            motorul-vestibularuli mexsiereba

       tvinis Rero                   mdgomareobis mexsiereba

momxdarisa da emociuri gancdebis mogoneba aracnobier mdgomareobaSi:

daTo 9 wlis biWia. 2 wlidan 6-mde masze seqsualurad Zaladobda mama. am 

Zaladobas axlda ramdenime mZime fizikuri dazianeba. 6 wlidan bavSvi ojaxSi 

aRar cxovrobda. 

8 wlis asakSi igi daeca da Zlieri dazianeba miiRo. Tavis tvinis dazianebis 

gamo igi 8 Tvis ganmavlobaSi iyo komaSi. misi gamofxizleba rTulia. igi 

araverbaluria da ar amJRavnebs azriani komunikaciis aranair formas. magram 

biologiuri mamis TandaswrebiT bavSvi iwyebda kivils, ymuils, rasac axlda 

guliscemis mniSvnelovnad gaxSireba. analogiuri reaqcia mohyveboda mamis 

xmis audio Canaweris CarTvas, mamis suns (mamis maisuris gamoyenebisas aRiniS-

neba aseTive aJitirebis qcevac da  garkveuli fiziologiuri reaqciac). 

am SemTxvevaSi mogonebebi Semonaxulia tvinis qerqqveSa nawilebSi, amitom maT 

aqtivaciasa da gamoxatvas kognituri mexsierebis an cnobierebis CarTva ar 

sWirdeba.
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travmis „gacocxleba“ gonebaSi

bavSvis gonebaSi es travmuli movlena kvlav da kvlav ganaxldeba. am travmasTan 

dakavSirebulma gonebaSi SemoWrilma xatebma SesaZloa waSalos, mTlianad daaka-

vos (Carecxos) misi azrovneba. es xelaxali gancda da safrTxis „gacocxleba“ 

SeiZleba gulisxmobdes bavSvis mier megobrisaTvis am ambis moyolas, TamaSSi 

gansaxierebas an akviatebul sizmars. amis mizezi isaa, rom bavSvs Camouyalibda 

travmasTan dakavSirebuli travmuli mogoneba. es mogoneba rTuli da mravalgan-

zomilebiania. 

samwuxarod, travmuli movlenis bavSvis gonebaSi gameoreba niSnavs ara marto 

ambebis gaxsenebas, aramed Tanxlebi emociebis, ususurobisa da safrTxesTan dakav-

Sirebul gancdebs. safrTxis momgvreli movlenis, TiToeuli aseTi SemoWrili 

fiqri, Ramis koSmari, Tu gaTamaSeba aRviZebs emociebsa Tu afeqtur mogonebebs.

mouSorebeli da daJinebuli fiziologiuri da emociuri daZabuloba iwvevs fizi-

kur gamofitvas da emociur tkivils. gancdili travmis gamomwvev Semxseneblebis 

Tavidan asacileblad irTveba sxvadasxva damcavi meqanizmi, romelic ganpirobebu-

lia tkiviliT, energiiT da diskomfortiT.

Tavis arideba imisagan, rac bavSvs travmas axsenebs, niSnavs fsiqikuri procesebis 

mgrZnobelobis daqveiTebas – siClunge, gaSeSeba, disociaciebi.

         ganrideba,  ugrZnobloba da disociacia

travmis gonebaSi „gacocxlebis“, momxdaris Semxsenebeli nebismieri movlenis 

zegavleniT travmirebul bavSvs gausaZlisi tkivili da SfoTva eufleba, Sesa-

bamisad, misi emociuri samyaro uaRresad datvirTulia. Tu bavSvi ver axerxebs 

amis Tavidan acilebas, man SeiZleba disociacias mimarTos. travmirebuli bavSvi 

SeiZleba gaSeSebuli da gaTiSuli iyos.

disociaciis dros bavSvi TiTqos sivrceSi iyureba. Znelad pasuxobs mozrdilis 

kiTxvebs. pasuxi bundovani, arakoncentrirebulia, TiTqos bavSvs pasuxis gasacemad 

Zalisxmeva sWirdeba. es gasagebia, radgan misi sxeuli aq aris, xolo goneba – ara. 

goneba am dros cdilobs travmuli mogonebebidan gaqcevas.

travmuli mogonebis aRmocenebis Tavidan arideba zogjer Zalian Znelia. aseT 

dros bavSvi sakuTar TavSi iyureba da es man sxvadasxvanairad SeiZleba gaake-

Tos. es sakuTar warmodgenaSi Tavis Sefareba, (gaqceva) Semawuxebeli fiqrebisagan 

gaqcevasa da, Sesabamisad, tkivilis Semcirebas emsaxureba.

travmidan pirvel dReebSi vlindeba, rogorc wesi, adaptaciuri funqciis mqone 

Semdegi simptomebi: 

1) movlenis xelaxali gancda;

2) momxdaris Semaxsenebeli faqtorebis Tavidan acilebis mcdeloba;



151

3) fsiqologiuri reaqtiuloba.

Tavdapirvelad aRiniSneba adaptaciuri reaqciis aranormaluri akviateba, romel-

ic warmoqmnis travmiT ganpirobebul iseT neirofsiqikur aSlilobas, rogoricaa 

potstravmuli stresuli aSliloba.

 

     

        posttravmuli stresuli aSliloba (PTSD)

travmagadatanili bavSvebisa da mozrdilebis umravlesoba 6 Tvis Tavze kvlav im-

yofeba posttravmuli stresis mwvave reaqciis zemoqmedebis mdgomareobaSi. aseTi 

mdgomareoba dakavSirebuli diagnozis dadgenasTan. arsebuli monacemebis Tanax-

mad, aSS-Si travmis Tanamdevi posttravmuli aSlilobis sixSire sakmaod maRalia 

– 45-60% (Perry, 2003).

Tu travmasTan dakavSirebuli simptomebi SenarCunebulia 6 Tvis ganmalobaSi da 

warmodgenili simptomebi akmayofilebs diagnostikis kriteriumebs, miiCneva, rom 

bavSvs Tu mozards posttravmuli stresuli aSliloba aqvs.

amerikis SeerTebul StatebSi mozardis posttravmuli stresuli aSliloba, Zir-

iTadad, omis veteranebs ukavSirdeba, Tumca am bolo periodSi aseTi mdgmareoba 

aRwerilia im bavSvebs Sorisac, vinc gadaurCa fizikur, seqsualur, sazogadoebriv 

Tu ojaxur Zaladobas, stiqiur ubedurebas, satransporto SemTxvevas an sxva 

tipis travmul movlenas.

posttravmuli stresuli aSlilobisaTvis damaxasiaTebelia simptomebis Semdegi 

sami ZiriTadi jgufi:

  • travmuli movlenis ganmeorebadi, daJinebuli aRmoceneba;

  • sistematuri „gaqceva“ (ganrideba) travmasTan asocirebuli movlenebisagan 

an pasuxismgeblobis saerTo Sesusteba;

  • momatebuli agznebis simptomebi - fsiqo-fiziologiuri zereagireba.

travmirebuli bavSvisaTvis damaxasiaTebelia Tanmdevi SiSis dabali done, SeiZle-

ba aRiniSnos qcevis impulsuroba, zemgrZnobeloba, hiperaqtiuroba, gulCaTxro-

biloba an depresia, Zilis sirTuleebi (insomnia, mousvenari Zili da Ramis koSmari), 

SfoTva. mosalodnelia regresia, ganviTarebis Seneleba. garda amisa, aRiniSneba 

fiziologiuri hiperaqtiuroba, romelic iwvevs guliscemis gaxSirebas an arte-

riul wnevis matebas.

travmuli movlenis Sedegad PTSD-is Camoyalibeba  ramdenime faqtorzea damok-

idebuli. jer erTi, rac ufro didi safrTxe umuqreboda sicocxles, miT ufro 

mosalodnelia PTSD-is Camoyalibeba. meorec, rac ufro metad aferxebs momxdari 

Cveul ojaxur Tu socialur cxovrebas, miT ufro maRalia PTSD-s formirebis 

riski. am aSlilobisagan damcav faqtorebs ganekuTvneba Cveuli ojaxuri yofis 

SenarCuneba, mxardaWera da zrunva. 
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PTSD simptomebi bavSvebTan Sejamebuli saxiT warmodgenilia me-3 suraTze.

 

                                                                                                                               (Perry, 1999).

 

      neirobiologiuri, emociuri da qceviTi gavlena

                                           “myari bma negatiur qcevasTan” (Shore, 1997) 

Zaladobis kvalis empiriulma dakvirvebam ubiZga mkvlevarebs, moeZebnaT Sesabamisi 

cvlilebebi fiziologiur doneze Tavis tvinis aqtivobis Seswavlis gziT. cvli-

leba Zaladobagadatanili bavSvebis Tavis tvinis aqtivobaSi jer kidev eleqtro-

encefalogramiT aris dafiqsirebuli  (Ito Y., et. al. 1998), rasac uaxloesi 20 wlis 

ganmalobaSi mohyva mravali kvleva. gansxvaveba normalur pirobebSi mcxovreb 

bavSvebsa da im bavSvebs Soris, romlebmac adreul asakSi Zaladoba an ugulve-

lyofa ganicades, yvelaze TvalnaTliv gamoavlina Tavis tvinis skanirebam. 

travmuli gamocdilebis gavleniT Tavis tvinSi aRiniSneba endokrinuli, struq-

turuli da funqciuri cvlilebebi. ra Tqma unda, Tavdapirvelad es cvlilebebi 

iCens Tavs endokrinul doneze; Tu es qronikul xasiaTs iZens, is ukve Tavis 

tvinis struqturazec aisaxeba. rac Seexeba funqciur mxares, is mgrZnobiarea ukve 

endokrinuli cvlilebebis mimarT (ix. adaptaciuri pasuxis mdgomareoba). xolo 

adreul asakSi gadatanili Zaladobis da ugulvelyofis gamocdilebis gavleniT, 

struqturul cvlilebebze SesaZloa visaubroT postravmuli stresis aSlilo-

bis SemTxvevaSi da ganviTarebis darRvevebis dros. 

SfoTva

zemgrZnobeloba hiperaqtiuloba

depresia/apaTia bavSvebTan
     PTSD

taqikardia an
  hipertenzia

Zilis sirTuleebi qceviTi impulsuroba

agresiuloba
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kortizoli

kvlevebi adasturebs, rom bevr iseT Cvilsa da bavSvs, romelic arasaTanado 

mopyrobis msxverpli gaxda, axasiaTebs kortizolis aranormaluri sekrecia, rac 

miuTiTebs imaze, rom sxeulis pasuxi stresze gamosulia mwyobridan  (Hart et.al ., 
1995; De Bellis & Thomas, 2003). 

qronikuli stress an ganmeorebiT travmas axlavs garkveuli biologiuri rea-

qciebi neiroqimiuri sistemis mxridan, rasac, Tavis mxriv, SeiZleba mohyves uam-

ravi cvlilebeba, romelic aisaxeba Zilze, yuradRebaze, impulsebsa da natifi 

motorikis kontrolis unarze (Perry, 2000c). 

adreul asakSi travmis gadatanam SeiZleba Seaferxos subkortikuli da limburi 

sistemis Camoyalibeba, rasac, rogorc wesi, axlavs Zlieri SfoTva, depresia da 

adamianebTan emociuri kavSiris Camoyalibebis sirTule (Shore, 1997).

qronikuli SiSisa an stresis sapasuxod  HPA  RerZebis reaqcia SeiZleba gamoixa-

tos kortizolis Warbi sekreciis saxiT. kortizoli is hormonia, romelmac, Tavis 

mxriv,  SeiZleba daazianos an gaanadguros tvinis kritikuli mniSvnelobis mqone 

ubnebis neironebi (Puntnam, 2006). 

struqtura

qronikuli stresi zrdis nervuli kavSirebis mgrZnobelobas da iwvevs SfoTvasa 

da SiSTan dakavSirebuli ubnebis zedmet ganviTarebas Tavis tvinSi da sxva ub-

nebis ganviTarebis Seferxebas (Shore,1997). 

SiSis reaqciasTan dakavSirebuli ubnebis qronikuli muSaoba Tavis tvinisa (HPA 
– hipoTalamur hipofizur-adrenerguli RerZebi) iwvevs zogierTi ubnis, magali-

Tad – hipoTalamusis gacveTas, rac, Tavis mxriv, zemoqmedebs SemecnebiT proceseb-

sa da mexsierebaze (Perry, 2000b).

Tu mozrdilis SemTxvevaSi aqtivoba cvlis ukve arsebul neironTa wyobas, bavS-

vebTan igi aris saerTod neironTa sistemis organizebis ganmsazRvreli nimuSi 

(Perry, 1999). es niSnavs, rom bavSvis Tavis tvini pirdapir aireklavs miRebul 

gamocdilebas da am gamocdilebas Sesabamisad ganaviTarebs gamoyenebul ubnebs. 

funqciuri

SesaZloa, rom SiSTan da stresTan dakavSirebuli neironuli kavSirebis qroniku-

li moqmedebis Sedegad bavSvs Camouyalibdes mdgradi mexsiereba, romelic gansaz-

Rvravs garemos miseul aRqmasa da masze reagirebas. aseTi cvlileba gadamwyve-

tia da asrulebs adaptaciur funqcias Zaladobriv garemoSi. negatiur garemoSi 

Camoyalibebuli da gamyarebuli neironuli kavSirebi amzadebs bavSvs negatiur 

garemosTan Sesageublad, ramac SeiZleba daaqveiTos mzrunvel da keTil damok-

idebulebaze saTado reaqciis unari (Shonkoff & Phillips, 2000).



154

adaptaciuri pasuxis xSiri gameoreba ganapirobebs mis gadaqcevas cxovrebis we-

sad, romlis Secvla Znelia garemos gaumjobesebis pirobebSic ki. 

Zaladobrivi kvalis aRmofxvra gansakuTrebul daxmarebasa da garkveul dros 

moiTxovs.

travmagadatanili bavSvi, romelsac aReniSneba sxvadasxva saxis simptomi da fizi-

kuri niSnebi, xSirad akmayofilebs DSM IV-is pirveli RerZis iseT sadiagnos-

tiko kriteriumebs, rogoricaa yuradRebis deficiti da hiperaqtiuroba, SfoTviTi 

aSliloba (araspecifikuri), Rrma depresia, qcevis darRveva da sxv.

tramvasTan dakavSirebuli neirofiziologiuri cvlilebebis codna biZgs aZlevs 

adreuli intervenciis mimarTulebis gaZlierebas. adreuli intervenciis efeq-

turoba efuZneba im kvlevebs, romlebic adasturebs, neiroganviTarebis SesaZle-

blobas drouli da mizanmimarTuli Carevis SemTxvevaSi (Perry, Pollard, Blakely, Baker 
& Vigilante, 1995).

Zaladobagadatanili bavSvis mdgomareobis Sefasebisas da Terapiis dagegvmisas 

mniSvnelovania travmiT gamowveuli simptomebis (SfoTva, depresia da qcevis im-

pulsuroba) gaTvaliswineba.

    travmasTan dakavSirebuli fsiqo-socialuri Careva

 

travmuli movlenis gadatanaSi mniSvnelovani berketebia bavSvze zrunva, siyvaru-

li da mxardaWera garemocvis mxridan, Tumca, xSirad am adamianebs Tavad sWird-

ebaT daxmareba, gansakuTrebiT maSin, roca tramva dakavSirebulia Zaladobriv 

qmedebasTan. Sesabamisad, travmis daZlevisaken mimarTuli Careva gulismobs pro-

fesiuli daxmarebis gawevas – rogorc bavSvisaTvis, ise mSoblisaTvis. Tavdapir-

velad Careva iwyeba informaciis miwodebiT travmis gavlenis Sesaxeb, Tumca es 

mxolod mosamzadebeli safexuria da miCneulia TerapiaSi CarTvis  xelSemwyob 

faqtorad.

tramvis daZlevisaken mimarTuli fsiqoTerapia gulisxmobs, erTi mxriv, bavSvisa 

da mSoblis Zlieri mxareebis gamovlenasa da gaZlierebas, meore mxriv ki – sisus-

teebis aRmoCenasa da maTi aRmofxvrisaken mimarTul Zalisxmevas. aseTi Careva 

xels uwyobs bavSvisa da mSoblis Rrma da pozitiuri urTierTobis Camoyalibebas 

(Osofsky, 2007). 

adreul asakSi Terapia koncentrirebulia tramvasTan dakavSirebuli qceviTi da 

sxeulebrivi niSnebis gamovlenaze. aRsaniSnavia, rom zogierTi tipis interven-

ciisaTvis es xazi aqtualuria mozrdil bavSvebTanac maSinac ki, roca travmis 

daZlevisaken mimarTuli Terapiis ZiriTadi sayrdenia sityva an/da simboluri 

gamoxatvis sxva saSualeba.

 

mcirewlovan bavSvebTan muSaoba koncentrirebulia mSoblisa (an ZiriTadi mz-

runvelis) da bavSvis urTierTobis Seswavlaze. mSobelTan interviusa da masze 
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dakvirvebis safuZvelze iqmneba individualuri Carevis gegma. am gegmis amocanebi 

damokidebulia fsiqoTerapevtis profesiul midgomaze. mcirewlovan bavSvebTan 

da maT mSoblebTan muSaobisaken mimarTul sxvadasxva midgomas Soris aRsaniSna-

via fsiqoanalitikuri („mijaWvuloba“/ usafrTxoeba) da qceviTi Terapia (qcevis 

regulacia garedan). orive es midgoma gulisxmobs mSobelsa da bavSvs Soris ur-

TierTobis efeqturi modelis Camoyalibebas. amasTanave, fsiqoanalitikuri mima-

rTuleba cdilobs usafrTxoebis gancdis Camoyalibebis gziT pirobebis Seqmnas 

imisaTvis, rom orivem, gansakuTrebiT ki – bavSvma, „gareT gamoitanos“ Sinagani 

gancdebi da daZabuloba, rac xels uwyobs travmis gadalaxvas. qceviTi Tera-

pia mimarTulia qcevis kontrolis Camoyalibebisaken, rac xels uwyobs garemos 

pozitiur mxareebze bavSvis yuradRebis gamaxvilebas da kargi qcevis sapasuxod 

garemodan sasurveli Sedegis miRebas.

 

ufro mowiful asakSi gamoiyeneba Seswavlili da efeqturi kognituri qceviTi 

Terapia.

es Terapia efuZneba sityvis gamoyenebiT travmisa da masTan dakavSirebuli fsi-

qikuri problemebis „gadamuSavebas“ da amis safuZvelze am problemebisagan ga-

Tavisuflebas. procesi gulisxmobs tramvasTan dakavSirebuli grZnobebisa da 

fiqrebis gamovlenas, xelaxal gacocxlebasa da gardaqmnas ise, rom isini aRar 

iyos zianis Sinagani wyaro. am saxis Terapia aseve gulisxmobs qceviTi komponen-

tis regulirebas, TviTmarTvis unaris Camoyalibebas, gansakuTrebiT guneba-ganwyo-

bilebasa da impulsurobasTan dakavSirebiT.

specifikurad travmul mogonebaTa gadamuSavebisaken mimarTulia midgoma, romel-

sac „Tvalis moZraobis desensibilizacia da gadamuSaveba“ (EMDR_ Eye Movement 
desentization and Reprocessing) ewodeba. es midgoma gulisxmobs Tvalebis moZraobis 

gamoyenebas travmuli movlenis gaxsenebisas. seansis msvlelobisas Terapevti 

amoZravebs TiTs, xolo klienti ayolebs mas mzeras da instruqciis Sesabamisad 

ambobs yvelafers, rac mosdis TavSi. es SeiZleba iyos sxvadasxva xati, azri, emo-

cia da SegrZneba. Terapevti mihyveba klientis Tavisufal asociaciebs da aZlevs 

mas Temebs (klientis monaTxrobidan gamomdinare), romelzec man unda moaxdinos 

fokusireba. es midgoma, Cveulebriv, gamoiyeneba sxva Terapiul meTodebTan erTad. 

miCneulia, rom is warmoadgens Carevis kvleviT dasabuTebul efeqtur formas, 

romelic klientisaTvis SeiZleba sxva Terapiul modgomebTan SedarebiT, ufro 

misaRebi da naklebad mtkivneuli iyos (Greenwald, 2005). 
 

Zaladobagadatanili bavSvis fsiqoTerapiis mizania bavSvis morgeba garemosTan. 

am miznis misaRwevad bavSvis asakidan da mdgomareobidan, travmis xangrZlivo-

bidan gamomdinare, sxvadasxva midgoma sxvadasxva tipis amocanebs isaxavs. 

Terapia gulisxmobs posttravmuli simptomatikis moxsnasa da strabiluri 

mdgomareobis Camoyalibebas. Terapiuli Carevis mimarTuleba SeiZleba sqematu-

rad warmodgenil iqnes ramdenime zogadi amocanis erTobliobis saxiT:

  • bavSvis qcevis mowesrigeba; 

  • bavSvis emociuri da kognituri procesebis regulireba;
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  • bavSvis socialuri kompetenciis gaumjobeseba;

  • rTuli situaciebis gadalaxva (daZlevis gzebis Zieba) da medegobis Camoya-

libeba.

amocanebis am erTobliobis mizania  cxovrebis normalur kalapotSi bavSvis 

CarTva, da misTvis am cxovrebiT siamovnebis da kmayofilebis miRebis SesaZle-

blobis miniWeba.  

Terapiis procesi emsaxureba travmasTan dakavSirebuli mdgomareobis mogvarebas; 

garda amisa, Terapiis gziT miRweuli Sedegebi safuZvlad edeba e.w. „mexamridis“ 

Camoyalibebas.

efeqturi da  warmatuli Terapiis Sedegad, ganxorcielebuli cvlilebebi da 

SeZenili unari bavSvs exmareba samomavlo sirTuleTa daZlevaSi, travmis gadal-

axvasa da stresTan gamklavebaSi.

travmirebuli bavSvis daxmarebis erTi magaliTi

„reCeli 10 wlis gogonaa. mas Semdeg, rac man gadaitana ramdenime Zlieri fizikuri 

Zaladoba maminacvlis Svilis mxridan, is mSvilebel ojaxSi cxovrobs. gogona 

iyo maminacvlis mxridan dedisa da ufrosi Zmis mimarT fizikuri Zaladobis 

momswre. is bavSTa  klinikaSi moaTavses, radgan aReniSneboda Zilis sirTuleebi, 

e.w. gaqcevis mzaobis reaqcia, sirTuleebi swavlaSi, Zlieri SfoTva. mosvenebul 

mdgomareobaSi guliscemis sixSire wuTSi 120 dartymas Seadgenda.

multidisciplinuri Seswavlis Semdeg mas daesva postravmuli stresuli 

aSlilobis diagnozi. simptomebi ganxilul iqna, rogorc SiSTan dakavSirebuli 

moWarbebuli emociebi da qceva, rasac funqciuri da adaptaciuri xasiaTi hqonda 

Zaladobis dros, magram axla aRar aris  adaptaciuri.

Careva gulisxmobda:

a) mSvilobeli ojaxisa da skolis maswavleblebis fsiqologiur ganaTlebas 

ZaladobiT gamowveuli travmis gavlenis Sesaxeb bavSvis emociur, qceviT da kog-

nitur procesebze; 

b) mcire jgufSi fsiqoTerapias, romelic mimarTuli iyo socialuri unar-Cvevebis 

Camoyalibebisaken;

g) farmakoTerapias – klonidini, medikamenti, romelic specifikurad amcirebs  Tavis 

tvinis im neirobiologiuri sistemebis aqtiurobas, romelic SiSiTaa gamowveuli.

klonidinis miRebis Semdeg mniSvnelovnad Semcirda impulsurobis, SfoTvis, 

yuradRebis koncentraciis problemebi.  preparatis miRebis droebiT Sewyvetaisas 

simptomebi nawilobriv ganaxlda (Perry, 2003).
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                     Sejameba

ZaladobiT travmirebuli bavSvis fsiqoTerapiis Caatareba SeiZleba mxolod iseT 

pirobebSi, sadac bavSvis usafrTxoeba daculia da Seqmnilia mdgradi da poziti-

uri garemo. travmiT gamowveuli problemebis gadalaxva SesaZlebelia bavSvisa 

da mzrunvelis TanamSromlobiT. Tavis tvinis Taviseburebebi iZleva aseTi cv-

lilebebis ganxorcielebis SesaZleblobas – rogorc Terapiuli Carevis gziT, 

ise bunebrivad, pozitiur da prognozirebad garemoSi mimdinare cvlilebebis 

xarjzec. 

imis wyalobiT, rom Tavis tvini mTeli cxovrebis manZilze viTardeba, adamians 

SeuZlia iswavlos, daimaxsovros da moergos axal viTarebas (Ackerman, 2007), gan-
Tavisufldes usiamovno gamocdilebisagan da ganagrZos axal sasiamovno STabe-

WdilebaTa miReba.

adamiani swavlobs gamocdilebidan da es gamocdileba mas exmareba, gaZlierdes 

da unikalur pirovnebad Camoyalibdes.
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                     Tavi 14 
         sicocxlisunarianobis (resilience) 
            ganviTareba bavSvebSi

                                                                      avtori: e.TavarTqilaZe 

           sicocxlisunarianobis ganmarteba

bavSvis fsiqikuri da fizikuri janmrTelobis ganmsazRvrel faqtorTa Soris 

gansakuTrebiT mniSvnelovania cxovrebiseuli sirTuleebiis daZlevis, problema-

Ta mogvarebis, gansacdelSi safrTxis acilebis unari. 

bavSvebs sxvadasxva met-naklebi simZimis stresTan Sexvedra uxdebaT. es SeiZleba 

iyos saxlSi marto darCena, TanatolebTan urTierTobis siZnele, mSobelTa gay-

ra, avadmyofoba, siRaribe, SimSiloba, stiqiuri ubedureba da sxva. swored sico-

cxlisunarianobazea damokidebuli, aseTi gamocdilebani bavSvs daTrgunavs Tu 

gaaZlierebs. 

sicocxlisunarianoba _ es aris unari, romliTac pirovneba, jgufi an sazogadoeba 

Tavidan icilebs, amcirebs an gadalaxavs cxovrebiseul siZneleebsa da dabrkole-

bebs. siZneleebsa da dabrkolebebSi igulisxmeba ara mxolod gansakuTrebuli 

sirTuleebi, aramed yoveldRiuri cxovrebiseuli situaciebi. 

sicocxlisunarianoba Tandayolilia yvela bavSvisaTvis. imis mixedviT, Tu rogor 

upasuxebs mSobeli an momvleli bavSvTan dakavSirebul ama Tu im situacias da 

ramdenad exmareba bavSvs situaciis Sesabamisad reagirebaSi, mas SeuZlia an xeli 

Seuwyos bavSvSi sicocxlisunarianobis ganviTarebas, an, piriqiT, xeli SeuSalos, 

daangrios bavSvis Tandayolili sicocxlisunarianoba. 

multicentruli saerTaSoriso kvlevebis (`bernand van lis fondi”, 1993-1994) 

safuZvelze amerikelma fsiqologma edit grotbergma Camoayaliba Teoria sico-

cxlisunarianobis mniSvnelobisa da misi ganviTarebis asakobrivi Tavisebure-

bebis Sesaxeb.
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                            sicocxlisunarianobis ena

sicocxlisunarianobis ganviTarebisaTvis saWiroa gaviazroT is ena, romliTac 

aRvwerT da avxsniT mas. amiT ufro gagviadvildeba Cveni da Cveni bavSvebis qcevis 

warmarTva sicocxlisunarianobis gasaviTareblad. 

sicocxlisunarianobis ganviTarebis faqtorebi SeiZleba gamoixatos Semdegi 

sityvebiT:

 

  -   me myavs/maqvs;

  -   me var; 

  -   me SemiZlia. 

sicocxlisunariani bavSvi ambobs:

  me myavs

  -   adamianebi, romlebsac vendobi da visac vuyvarvar iseTi, rogoric var;

  -   adamianebi, romlebic miweseben SezRudvebs safrTxis Tavidan asacileblad;

  -   adamianebi, romlebic sakuTari qceviT miCveneben, Tu ra aris kargi;

  -   adamianebi, romlebic raRacebis damoukideblad keTebas maswavlian; 

  -   adamianebi, romlebic mexmarebian, roca var avad an safrTxeSi, an mesaWiroeba 

rCeva. 

  me var

  -   adamiani, romelic SeiZleba moswondeT da uyvardeT;

  -   moxaruli, vasiamovno sxvebs da gamovxato Cemi Tanadgoma;

  -   sakuTari Tavisa da sxvebis pativismcemeli;

  -   sakuTar saqcielze pasuxismgebeli; 

  -   darwmunebeli, rom yvelaferi mogvardeba.

  me SemiZlia

  -   velaparako sxvebs imaze, rac maSinebs da mawuxebs;

  -   gamovZebno problemis gadaWris gzebi;

  -   vakontrolo Tavi, roca vatyob, rom mindeba raime arasworis an saSiSis ga-

keTeba;

  -   SevarCio xelsayreli dro raRacis gasakeTeblad an vinmesTan sasaubrod;

  -   movZebno damxmare, roca es damWirdeba.

imisTvis, rom bavSvi sicocxlisunariani iyos, sulac ar aris aucilebeli yvela 

CamoTvlili niSnis arseboba. Tumca sicocxlisunarianobis samive wyarodan ram-

denime niSani bavSvs aucileblad unda gaaCndes. magaliTad:

  -   bavSvi SeiZleba uyvardeT (me myavs), magram Tu is ar grZnobs Sinagan si-

Zlieres (me var) an ar aqvs socialuri, urTierTobis unari (me SemiZlia),  igi ver 

iqneba sicocxlisunariani. 

  -   bavSvi SeiZleba iyos sakmarisad Tavdajerebuli (me var), magram Tu man ar 

icis urTierToba an problemebis gadaWra (me SemiZlia), da ar eguleba vinme, vinc 
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daexmareba (me myavs),  bavSvi ver iqneba sicocxlisunariani. 

  -   bavSvi SeiZleba kargad metyvelebdes (me SemiZlia), magram Tu ar gaaCnia Tana-

grZnobis unari (me var) da ver iRebs dadebiT magaliTs ufrosisagan (me myavs), 

is ver iqneba sicocxlisunariani. sicocxlisunarianoba yalibdeba mxolod am 

TvisebaTa SeerTebiT. 

      

       sicocxlisunarianobis faqtorebi da niSnebi

 

`me maqvs~ _ mxardaWeris faqtori

sanam bavSvi gaacnobierebs Tu vin aris (`me var~) an ra SeuZlia (`me SemiZlia~), 

usafrTxoebisa da daculobis gancdisaTvis,  rac umTavresia, sicocxlisunari-

anobisTvis, mas gareSe mxardaWera da resursebi sWirdeba. es mxardaWera mniS-

vnelovania mTeli bavSvobis manZilze. 

`me maqvs~ faqtoris niSnebi: 

ndoba 

yvela asakis bavSvs sWirdeba upirobo siyvaruli mSoblebisa da momvlelebisgan. 

maT aseve sWirdebaT siyvaruli da mxardaWera sxva mozrdilebisganac, ramac 

SesaZlebelia zogjer mSoblebisa da ojaxis sxva wevrebis mxridan siyvarulis 

ukmarisoba Caanacvlos.

rolebi ojaxSi 

mSoblebi rolebsa da wesebs adgenen. qcevis zRvari da Sedegebi naTlad aris 

gansazRvruli. roca wesebi irRveva, bavSvs uxsnian, Tu ra SeeSala, amxneveben an 

sjian. roca bavSvi wesebsa da rolebs asrulebs, mas aqeben da madlobas uxdian. 

mSoblebi ar vneben bavSvs dasjisas, da arc sxvas aqvs ufleba, avnos bavSvs. 

samagaliTo adamianebi

mSoblebi, sxva mozrdilebi, ufrosi da-Zmebi da Tanatolebi Tavisi qceviT bavSvs 

dadebiT magaliTs uCveneben. bavSvi swavlobs maT qcevaze dakvirvebiT, baZavs maT. 

isini uyalibeben zneobriv da kulturul-religiur Rirebulebebs. 

damoukideblobis waxaliseba 

ufrosebi, gansakuTrebiT, mSoblebi, bavSvis damoukideblobas  waaxaliseben. isini 

aqeben bavSvs, roca is iniciativasa da damoukideblobas avlens, exmarebian saWi-

roebis mixedviT. 

janmrTelobis, ganaTlebis, socialuri uzrunvelyofisa da dacvis momsaxureba

bavSvs damoukideblad an ojaxis saSualebiT SeuZlia miiRos is momsaxurebani, 

risi micemac ojaxs ar SeuZlia _ saavadmyofo da eqimebi, skola da maswavleblebi, 

socialuri momsaxureba, policiuri da saxanZro dacva da sxva.

`me var~ _ pirovnuli siZlieris faqtori

bavSvi acnobierebs, rom adamianebs moswonT da uyvarT, rom is kargad iqceva. bavSvi 

mgrZnobiarea sxvebis ganwyobilebis mimarT da icis, ra aris maTgan mosalodneli. 
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sxvebTan urTierTobaSi mas zomierebis grZnoba aqvs. magaliTad, saubrisas arc 

zedmetad laparakobs da arc sityvaZunwobs. 

`me var~ faqtoris niSnebi:

mosiyvarule, TanamgrZnobi da mzrunveli (altruisti) 

bavSvs uyvars adamianebi da am siyvaruls sxvadasxva gziT gvaCvenebs. is sxvebze 

zrunavs da am zrunvas Tavisi saqcieliTa da sityvebiT gamoxatavs. bavSvi gan-

icdis, roca sxva wuxs da surs, dasaxmareblad raime iRonos. 

amayi da Tavdajerebuli

bavSvma icis, rom mniSvnelovani pirovnebaa, sakuTari TaviT da Tavisi SesaZle-

blobebiT amayobs. is aravis daamcirebinebs Tavs. siZneleebis daZlevaSi mas 

Tavdajerebuloba da TviTpativiscema exmareba.

damoukidebeli da pasuxismgebeli

bavSvs damoukideblad moqmedeba da am moqmedebebis Sedegebis gaazreba SeuZlia. 

mas esmis, rom misma saqcielma SeiZleba movlenaTa ganviTarebaze moaxdinos gav-

lena da am pasuxismgeblobas sakuTar Tavze iRebs. bavSvs Tavisi da sxvisi pasux-

ismgeblobis sxvaobis gaazrebac SeuZlia.

imediT, rwmeniT da ndobiT savse 

bavSvi imediania, irgvliv sando adamianebi da dawesebulebebi eguleba. bavSvi 

ganasxvavebs kargsa da cuds, sjera, rom keTili gaimarjvebs da amis xelSewyoba 

Tavadac surs. bavSvs zneobriobis, sikeTis sjera da SeuZlia es RmerTis rwmeniT 

gamoxatos. 

`me SemiZlia~ _ urTierTobis faqtori 

bavSvebi am unars sxvebTan urTierTobiT iTviseben. 

`me SemiZlia~ faqtoris niSnebi:

urTierToba 

bavSvs sxvebis mimarT azrebisa da grZnobebis gamoxatva SeuZlia. is usmens sxvebs 

da sxvebis grZnobebs swvdeba. bavSvi sakuTari da sxvisi gansxvavebuli azrebis, 

interesebis, gancdebis, xasiaTebis erTmaneTTan SeTavsebas axerxebs, urTierTobis 

Sedegebs iTvaliswinebs. 

problemis mogvareba

bavSvs im problemis masStaburobis Sefaseba SeuZlia, romlis gadaWrac uxdeba. 

is xvdeba, rodis sWirdeba sxvisi daxmareba problemis erToblivad mosagvare-

blad. mas SeuZlia problemas SemoqmedebiTad an iumoriT miudges.

grZnobebisa da impulebis marTva 

bavSvs sakuTari da sxvisi grZnobebis gageba, emociebisaTvis saxelis darqmeva, maTi 

sityvebiT gamoxatva SeuZlia. is sakuTari impulsebisa da emociebis marTvas ax-

erxebs ise, rom arc sxvebis da arc sakuTari grZnobebi da uflebebi ar Selaxos. 
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sakuTari da sxvisi xasiaTis Sefaseba

bavSvi intuiciiT grZnobs Tavis xasiaTs (ramdenad aqtiuri, impulsuri, riskiani, 

wynari an frTxilia) da, aseve, sxvebis xasiaTsac. es exmareba bavSvs icodes, ram-

denad swrafad imoqmedos, ra dro dasWirdeba urTierTobis dasamyareblad, da 

rogor SeuZlia moergos sxvadasxva situacias.

sando adamianTa moZieba

bavSvs SeuZlia ipovos vinme _ mSobeli, maswavlebeli, sxva mozrdili, an Tanatoli 

megobari _ daxmarebis saTxovnelad, grZnobebisa da azrebis gasaziareblad, sao-

jaxo konfliqtebis gansaxilvelad. 

TiToeuli faqtori (`me myavs~`, me var~, `me SemiZlia~) uamrav saSualebas gvTava-

zobs imisTvis, rom bavSvs sicocxlisunarianoba ganuviTardes. amisaTvis aucile-

beli araa sicocxlisunarianobis faqtorTa yvela niSnis gamoyeneba.

         sicocxlisunarianobis ganviTarebis magaliTebi

arseboben adamianebi, romlebic axerxeben problemebisa da siZneleebis daZlevas 

maSinac, roca es Zalian rTuli Cans. 

situacia 1: xuTi wlis biWi saxlSi modis da dedas eubneba: 

`erTi didi biWi mirtyams da zogjer panRurebs mkravs. me vuTxari gaCerdes, magram 

is Tavs ar manebebs. Mme misi meSinia~.

`me myavs~ niSnebidan dedas SeuZlia aiRos:

`adamianebi, romlebsac vendobi da visac vuyvarvar iseTi, rogoric var~;

`adamianebi, romlebic mexmarebian, roca safrTxeSi var~.

`me var~ niSnebi SeiZleba gaZlierdes imis CvenebiT, rom BAbavSvi aris:

_`mosawoni da sayvareli~;

`darwmunebuli, rom yvelaferi mogvardeba~.

`me SemiZlia~ niSnebi gulisxmobs: 

`vesaubro sxvebs imaze, rac maSinebs da mawuxebs~;

`vipovo is, vinc damexmareba, roca es damWirdeba~.

deda-Svils Soris urTierToba SeiZleba ase warimarTos: deda bavSvs usmens da 

eubneba, rom Sewuxebulia momxdaris gamo, amSvidebs mas. Semdeg eubneba, rom kar-

gia, roca bavSvebi amgvari ramis Sesaxeb maswavlebels atyobineben, da rom es ar 

aris dasmena. dedam SesTavaza bavSvs, rom daelaparakeboda maswavlebels an biWis 

mSoblebs. Tumca Svilis damoukideblobis ganmtkicebis mizniT, ar ucdia amis 

daZaleba. Tavisi grZnobebis gaziarebiT da problemis gadaWris gzebis danaxviT 

bavSvma Sveba igrZno. man Tavi problemis mogvarebis monawiled gaiazra da sur-

vili gauCnda, kidev gaerkvia, Tu risi gakeTeba SeiZleboda.
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situacia 2: 11 wlis gogonas mosavlelad sami wlis Zma hyavda datovebuli, roca 

saxls xanZari gauCnda. gogona Seecada, SeeRwia Tavis ZmasTan, magram ver SeZlo. 

bolos is gamoiqca saxlidan, Zmam ki sasikvdilo damwvroba miiRo. 

mSoblebi ganaviTareben sicocxlisunarianobas, Tu mTel ojaxTan erTad gaizi-

areben mwuxarebas da gogonas TavianT siyvarulSi daarwmuneben (`me myavs~); Tu 

gogonas saSualebas miscemen maT uTxras, rogor cdilobda Zmis gadarCenas (`me 

SemiZlia~); Tu daexmarebian gogonas pasuxismgeblobis grZnoba gamoacalkevos 

Zmis gadarCenis survilisagan (`me var~); Tu gogonas tragediis gadatanaSi daex-

marebian. 

mSoblebi ver ganaviTareben sicocxlisunarianobas, Tu gogonas daadanaSauleben 

imaSi, rom Zma cecxlidan ar gamoiyvana. isini bavSvSi danaSaulisa da sircxvilis 

grZnobebs gaamZafreben, rac samomavlod siZneleebTan gamklavebis unars daasus-

tebs. 

situacia 3: cxra wlis gogonas skolisaken mimaval gzaze yoveldRiurad im ad-

gilis gavla uxdeba, sadac ufrosi biWebi jgufad dganan. isini eZaxian, dascinian 

da zogjer xelsac kraven. gogona ise daSinda, rom saerTod uari Tqva skolaSi 

siarulze da dedasTan avadmyofoba moimizeza. dedam ki icis, rom bavSvi janmrTe-

lia.

marTebuli pasuxi:

deda bavSvs eqimTan waiyvans, magram roca aRmoCndeba, rom araferi awuxebs, mas sko-

laSi gaacilebs. maSin bavSvi dedas namdvil mizezs gaandobs. deda ecdeba, bavSvs 

SiSi daaZlevinos da urCevs: `jerjerobiT Sens megobrebTan erTad iare“. bavSvi 

dedas eTanxmeba da Semdeg sTxovs, aRar miacilos skolamde.

aramarTebuli pasuxi:

deda uSvebs bavSvs skolaSi da eubneba, rom saSiSi araferia. bavSvs isev eSinia, 

magram mainc midis.

deda yoveldRe acilebs bavSvs skolamde da Zalian Sewuxebulia am problemis 

gamo bavSvi uxalisod dadis skolaSi. 

amrigad, pirovnebis sicocxlisunarianobis ganviTareba adreuli asakidanve iwyeba 

da uSualod damokidebulia im adamianebze, romlebic bavSvis garemos qmnian _ 

mSoblebze, aRmzrdelebze, maswavleblebze. maTi qceva da damokidebuleba bavS-

vis mimarT gansazRvravs, Tu ramdenad eqneba bavSvs, da SemdgomSi mozrdils, sxva 

adamianebTan konstruqculi da pozitiuri urTierTobebis unari, sakuTari Sesa-

Zleblobebis rwmena, Tavdajerebuloba, sirTuleebis daZlevisa da problemebis 

mogvarebis, gansacdelSi zianis Tavidan acilebis unari. sicocxlisunarianobis 

ena exmareba mozrdilebsac da bavSvebsac efeqturad warmarTon qceva sicocx-

lisunarianobis ganviTarebisken.
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                  Tavi 15 
        fsiqologiuri krizisi bavSvebSi 
       da daxmareba krizisul situaciaSi
 

                                                                      avtori: e.TavarTqilaZe 

        fsiqologiuri krizisis ganmarteba, misi 

      ZiriTadi mizezebi, Taviseburebebi da niSnebi

Cveni cxovreba aRsavsea safrTxiT. is adamians dedis muclidan sicocxlis bo-

lomde Tan sdevs. safrTxe SeiZleba iyos moulodneli an mosalodneli, loka-

luri an globaluri.

adamianis fsiqikaSi nebismieri safrTxe aisaxeba da ileqeba. safrTxe stresul 

situacias qmnis, rac adamianSi sulier travmas iwvevs. travmis moSuSebas SeiZleba 

mravali weli dasWirdes. roca cxovrebaSi  raRac iseTs vismenT (televizia, wigni, 

naambobi), rac stresul situacias met-naklebad waagavs, gadatanili  scenebi ada-

mianis mexsierebaSi an mis koSmarul sizmrebSi isev cocxldeba da mZafr emociur 

reaqciebs iwvevs. 

travmirebuli adamiani sakuTari ZalebiT umeteswilad ver umklavdeba mZafr 

uaryofiT gancdebs _ depresias, dards, umweobas, uimedobas da is fsiqologiuri 

krizisis  mdgomareobaSi vardeba. krizisul mdgomareobaSi myof adamians fsiqo-

socialuri reabilitaciisaTvis mxardaWera da daxmareba esaWiroeba rogorc misi 

axlobeli adamianebisgan, ise profesionalebisagan. 

krizisSi myofi adamianebis daxmareba mimarTuli unda iyos am adamianis gancdeb-

is, emociebis Rrma wvdomisken da masSi arsebuli Sinagani resursebis gaZliereba-

gamoyenebisken. 

fsiqologiuri krizisi _ es aris janmrTeli adamianis reaqcia misTvis subieq-

turad mniSvnelovan situaciaze, romelic adaptaciisa da daZlevis axal saSuale-

bebs saWiroebs, radgan ukve arsebuli saSualebebi sakmarisi araa. fsiqologiur 

krizisSi yovelTvis moiazreba danakargi an danakargis SiSi. 

fsiqologiuri krizisis ZiriTadi mizezebi

fsiqologiuri krizisis gamomwvevi mizezebi  2 ZiriTad jgufad SeiZleba daiyos: 

1) pirovnebisTvis mniSvnelovani subieqtis dakargva

bavSvebis SemTxvevaSi es SeiZleba iyos axlobeli adamianis, cxovelis sikvdili, 

konfliqtebi mSoblebTan, megobris an sxva axlobeli adamianis TviTmkvleloba an 

mkvleloba, mSoblebis ganqorwineba, uiRblo siyvaruli, ojaxis wevris dapatimreba, 
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sacxovreblis an skolis Secvla, mSoblis sazRvargareT didi xniT gamgzavreba 

da sxva

2) fsiqologiuri da fizikuri usafrTxoebis dakargva

am jgufSi SeiZleba gaerTiandes omi, gadatanili seqsualuri, fizikuri, emociuri 

Zaladoba an ugulebelyofa (ojaxSi, skolaSi, sxva garemoSi), gamocdebis SiSi, 

fizikuri an fsiqikuri tkivili da sxva

fsiqologiuri krizisis Taviseburebebi

esa Tu is movlena krizisulad SeiZleba CaiTvalos, Tuki is:

  - Zlier da xangrZliv stress iwvevs;

  - sulier da/an materialur danakargs Seicavs _ axlobeli adamianis sikvdi-

li, ganqorwineba, gaqurdva da sxva; 

  - ganadgurebis an fizikuri dazianebis safrTxes Seicavs _ stiqiuri ube-

durebebi, saomari konfliqtebi;

  - damcirebisa da umweobis gancdebs iwvevs _ adamiani wydeba im resursebs, 

romlebsac sakuTar TavSi rwmenis gasamyareblad iyenebda;

  - sakuTar Tavze Cveul warmodgenas arRvevs _ adamiani eWvqveS ayenebs realo-

bisa da sakuTari Tavis aRqmis sizustes;

  - moulodnelia da misi marTva ar xerxdeba _ adamiani ver aswrebs misi gar-

dauvalobis gacnobierebas da situaciis gakontrolebas; 

  - cxovrebis Cveul wess arRvevs _ adamiani metnaklebad mowesrigebuli sam-

yarodan gaurkvevel samyaroSi gadadis; 

  - momavals gaurkvevels xdis. 

stresuli movlena da masTan dakavSirebuli mZime gancdebi adamians misi gada-

muSavebis aucileblobis winaSe ayenebs. adamians ar SeuZlia erTbaSad da umt-

kivneulod gadaamuSavos momxdari. 

warsul travmasTan dakavSirebuli reaqciebi xangrZlivi drois ganmavlobaSi 

vlindeba. roca raime adamians gadatanil travmas axsenebs, is avtomatur rea-

qciebs aRZravs am adamianSi.  es ki imis maniSnebelia, rom adamiani gadaumuSave-

beli travmuli gancdebis matarebelia.

stresuli scenebis uneblie gacocxleba, ase vTqvaT, `daupatiJebeli mogonebebi~ 

fsiqologiaSi `warsuli mogonebebis gamonaTebis~ anu flashback-is saxelwodebi-

Taa cnobili. 

adamianis goneba travmuli cnobierebis axal realobasTan Serigebas cdilobs. 

Tavdacvis mizniT adamianis fsiqika ganridebis meqanizmiT, erTi mxriv, gaurbis 

yvelafer imas, rac travmas gaaxsenebs: fiqrebs, saubars, moqmedebebs, adgilebs 

(`travmaze ar laparakoben~); adamianma SeiZleba saerTod dakargos interesi im 

yvelafris mimarT, rac adre ainteresebda;  xolo meore mxriv, fsiqika erTveba 

travmul gancdebSi, rac akviatebuli mogonebebisa da gadatanili stresis gaxsen-
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ebiT gamoixateba. es mogonebebi adamianSi mZafr da mtkivneul grZnobebs aRZravs, 

xSirad sizmrebSi, Ramis koSmarebSic vlindeba. adamians Zilis problemebi uC-

ndeba, rac isev ganridebis meqanizmiT aixsneba.

travmuli stresis kidev erTi gamovlinebaa zedmeti sifxizle. adamiani TiTqos 

sakuTar Tavs darajobs, mudmivad daZabulia, erTgvar mzadyofnaSia, raTa nebismi-

er momentSi airidos rogorc Sinagani, ise garegani safrTxe. 

travmirebuli adamianis cxovreba erTgvarad 2 nawilad iyofa: `manamde~ da `mas 

Semdeg~. is kargavs drois realur xazs warsuls, awmyosa da momavals Soris. 

aseTi adamianisTvis ar arsebobs dasrulebuli, daboloebuli warsuli da usaz-

Rvro, farTo momavali, rac saSualebas miscemda, saimedod egrZno Tavi awmyoSi. 

amis gamo adamiani xSirad mimarTavs alkohols, narkotiks, Zaladobas, gaumarTle-

bel riskze midis. ganusazRvreli awmyo da momavali masSi SfoTvas iwvevs, romel-

ma Cveulebriv situaciebSic ki SeiZleba Zlieri SiSisa da panikis reaqciebi 

gamoiwvios, xolo uimedobis gancda _ depresias, romelmac SeiZleba adamiani 

sasowarkveTamde da TviTmkvlelobamde miiyvanos. 

krizisulma movlenam aseve SeiZleba adamianSi risxvis, gamZvinvarebis, agresiis 

reaqciebi gamoiwvios. amgvari reaqciebis gamo adamiani kontrols kargavs, Tavis 

moTokvas ver axerxebs, Semdeg ki Cadenilis gamo nanobs. risxva da agresia, erTi 

mxriv, sakuTari umweobis dasaZlevi dacviTi reaqciebia; xolo, meore mxriv, esaa 

mtkivneuli gancdebis garemoze gadatana maT gansamuxtad. risxva SeiZleba gan-

vixiloT rogorc SiSisa da sakuTari umweobis gancdis Camnacvlebeli emocia. 

sayuradReboa, rom travmirebuli adamianis risxva, realuri subieqtebis, `mtris~ 

nacvlad  xSirad mis uSualo socialur garemocvaze _ ojaxis wevrebze, megobre-

bze, kolegebze vrceldeba da SeiZleba srulebiTac ar iyos mimarTuli im adami-

anze, romelic am risxvis obieqti gaxda. 

aseve travmuli gancdaa sircxvilis grZnoba. es grZnoba TiTqmis yovelTvis uC-

ndeba Zaladobis msxverpls. es grZnoba pirdapir kavSirSia samyaros martivad 

aRqmis bazisur iluziasTan _ `yvela imas miiRebs, rasac imsaxurebs~. 

travmuli stresis gamovlinebaa aseve braleulobis gancda. adamiani TiTqos sa-

kuTari Tavis dasjas cdilobs momxdaris gamo, is TiTqos warsulSi rCeba, win 

aRar iswrafvis.

sayuradReboa Semdegi:

  - es ar aris paTologia. travmas iseTi gamovlinebani axasiaTebs, romlebic 

SeiZleba garegnulad gamoiyurebodes rogorc paTologiuri, aranormaluri. 

travmirebuli adamianis reaqciebi esaa normaluri reaqciebi aranormalur mov-

lenebze.

  - travmirebuli adamianis gancdebi ar SeiZleba mivaweroT mxolod social-

ur faqtorebs, cxovrebiseul garemoebebs: `imdeni ram gadaxda, cxadia, depresia 

eqneba~. 
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   fsiqologiuri krizisis Taviseburebebi bavSvebTan

travmirebul bavSvebSi Tavs iCens fsiqologiuri movlenebi:  msxverplad yofnis 

gancda da mtris xatis gaCena. am orma movlenam momavalSi SeiZleba ganapirobos 

ganviTarebis 2 gza:

1) moZaladesTan, agresorTan identifikacia _ revanSistuli ganwyobebi, agresi-

uli tendenciebi;

2) pasiuri cxovrebiseuli pozicia _ pasuxismgeblobisgan gaqceva, mxsnelis 

Zieba.

individualur doneze ukve bavSvobis asakSi SeiZleba SevniSnoT iseT fsiqolo-

giuri problemebi, rogoricaa: 

daucvelobis da umweobis gancda - msxverplad yofna subieqturad ganicdeba, ro-

gorc umweoba saqmis arsebuli viTarebis Sesacvlelad da sakuTari cxovrebis 

samarTavad: `Cvenze araferia damokidebuli~. es gancda bavSvebis naxatebsa da 

fantaziebSi `uCinarobis~ Temis saxiT vlindeba. SekiTxvaze, `rad gadaiqceodi da 

ratom?~, _ bavSvebi xSirad pasuxoben, rom gadaiqceodnen uCinmaCinad, radgan `ase 

ver SemamCneven~, `araferi damemuqreba~.

SfoTva momavlis gamo,  raRac cudis molodini, cvlilebebis SiSi. momavlis 

Temaze Seqmnil naxatebSi bavSvebi gamosaxaven omebs, stiqiur ubedurebebs, av-

tokatastrofebs da sxva. cudis molodini gamoixateba cvlilebebis mimarT erT-

gvari SiSiT. fsiqologiuri konsultaciis dros axali savarjiSos SeTavazebi-

sas bavSvebi xSirad isev Zvel, ukve Sesrulebul davalebas ubrundebian: `jer es 

kargad ar damimTavrebia~.

sircxvilis grZnoba, braleulobis gancda, dabali TviTSefaseba. dabali TviT-

Sefaseba fsiqologTan vizitisas gansakuTrebiT naTlad muSaobis sawyis etapze 

vlindeba. bavSvs eSinia TviTgacxadebis da malavs bunebriv qcevas: uWirs saku-

Tari azris gamoTqma, emociebis gamoxatva, imeorebs sxvis mier gamoTqmul azrs. 

naxatebSi Warbobs simaxinjisa da xeibrobis Temebi. 

braleulobis gancda travmul movlenebTan dakavSirebiT xSirad vlindeba 

travmuli stresis sadiagnostiko kiTxvaris pasuxebiT: `yvelaferi Cemi bralia~, 

`me vabrazebdi da imitom moxda ase~ da sxva. bavSvebi RmerTs erTgvari damsjeli 

instanciis misias akisreben da Tvlian, rom RmerTi adamianebs ubedurebebs ugza-

vnis maTi cudi saqcielis an Secdomebis gamo. 

aRsaniSnavia, rom braleulobis gancda TavdacviTi xasiaTisaa da momavlis mimarT 

SfoTvis daqveiTebazea mimarTuli: `Tu me raRacaSi damnaSave var, momavalSi sx-

vanairad moviqcevi da ubedurebas avirideb~. 

risxva, agresiuloba. es emociebi Tavs iCens imis gamo, rom bavSvs dakarguli aqvs 

usafrTxoebisa da daculobis, sakuTari Tavis pativiscemis bazisuri moTxovnile-
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bebi. bavSvs Camoyalibebuli aqvs `mtris xati~, romelic umeteswilad misTvis 

miuwvdomel manZilzea da masze gabrazeba agresiis ganmuxtvis saSualebas ar 

iZleva. amitom bavSvi ganmuxtvis xelmisawvdom obieqts eZebs. xSirad misi sam-

izne sxvadasxva adamiania. bavSvi uaryofiT damokidebulebas amJRavnebs misgan 

gansxvavebuli azris, Sexedulebis, qcevis, pirovnuli stilis mimarT. es SeiZleba 

gamovlindes CxubiT, gauTavebeli kamaTiT, dacinviT, gakilviT, damcirebiT, muqariT 

da sxva. 

garemocvis mimarT gaucxoeba. bavSvi xSirad ejaWveba viwro lokalur sivrces da 

am sivrcidan gasvlis nebismier RonisZiebas aRiqvams, rogorc safrTxis Semcvels.  

Tavisufal Temebze xatvisas ar figurirebs adamiani. naxatSi `Cemi ojaxi~ bavSvi 

xatavs saxlis interiers ojaxis wevrebis gareSe.

gamougloveli mwuxareba. danaklisis tkivilis gamoTqmiT adamiani Tavisufldeba 

tkivilisagan. es ki mis simZimes amsubuqebs, adamians travmis daZlevaSi exmareba. 

gadatanili travmis gamoTqmas, gamoxatvas abrkolebs sircxvilisa da umweobis 

gancdebi, agresiis da risxvis Sekavebis tendencia da sxva. 

bavSvebs Zalian uWirT TavianTi gancdebis sityvierad gamoxatva da maTi gamox-

atvis erTaderTi saSualeba xSirad aris tirili. xSirad garSemomyofebi bavSvs 

gamoxatvis am saSualebas ublokaven: `Sen xom vaJkaci xar, ar itiro~, `biWebi ar 

tirian~ da sxva gamoTqmebiT. aseT SemTxvevebSi bavSvi an gulCaTxrobili xdeba, 

an saprotesto reaqciebs mimarTavs: agresiulobas, regresiul qcevas da sxvas. 

travmuli Sinaarsis TamaSebi da ganmeorebadi qcevebi. travmuli Sinaarsis Ta-

maSebi travmis ama Tu im epizods imeoreben. aRsaniSnavia, rom travmuli TamaSebi 

gadamdebia. travmirebul bavSvs es TamaSi Seaqvs ezoSi, klasSi. sxva bavSvebi ita-

ceben mas da amiT iribad, magram mainc Tavadac ganicdias stress. aseTi TamaSia, 

magaliTad, omobana, `dasaflaveba~, `avaria~ da sxva. 

travmul ganmeorebad qcevebs maSin vxvdebiT, roca realur situaciaSi raime 

travmul mexsierebas aamoqmedebs. magaliTad, panikuri reaqciebi bavSvebSi saCuqre-

bis darigebis dros: `vaiTu me saCuqris gareSe davrCe~. aseve travmuli ganmeore-

badi qcevaa, roca ucxos gamoCenisas bavSvebi sadRac imalebian. 

samyaros modelis deformacia. travmis zegavleniT bavSvs, romelsac rwmenaTa 

Camouyalibebeli sistema aqvs, advilad uviTardeba samyaros deformirebuli mod-

eli: samyaro aris mtruli, boroti, damRupveli, xolo TviTon am samyaroSi _ 

daucveli, ususuri. es bavSvs arCevanis Tavisuflebas ukargavs, mis sasicocxlo 

Zalebs blokavs. 

yuradRebis, mexsierebis problemebi, swavlis unaris daqveiTeba. sanam travma ar 

`gadaixarSeba~ da `moneldeba~ , mas mudmivad axasiaTebs aqtualizaciis tenden-

cia. adamiani mTel energias am tendenciisTvis winaaRmdegobis gawevas axmars, rac 

mis yuradRebas, mexsierebas asustebs. sabolood ki es yvelaferi swavlis unaris 

gauaresebas iwvevs.  
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sxvadasxva saxis SiSebi. arsebobs e.w. `normaluri SiSebi~, romlebic Cveulia 

adamianisTvis. maT damcveli funqcia aqvT da isini adamianis ganviTarebis axal 

etapze gadasvlisTvis aucilebelia. aseTia, magaliTad, ucxo adamianebis SiSi 8 

Tvis asakSi, an urCxulebis, goliaTebis SiSi me-3 wlidan,  damoukideblobis SiSi 

_ mozardobis asakSi da sxva. 

travmis Sedegad gaCenili SiSebi, jer erTi, Zalian Zlieria, panikuri, da meorec, 

xangrZlivi da, amdenad, destruqciuli. 

Zilis darRveva da Ramis koSmarebi. miuxedavad imisa, zustad asaxavs sizmari 

momxdars, odnav saxecvlilad Tu Zlier SeniRbulad, yvela SemTxvevaSi travma-

tul sizmars usiamovno emociebi axlavs, rac iwvevs Zilis dros wamoZaxilebs, 

tirils, Sextomas, siaruls. travmirebul bavSvebTan es reaqciebi ganmeorebadi 

bunebisaa. 

fsiqosomaturi darRvevebi. travmirebul bavSvebs SeiZleba aReniSnebodes iseTi 

fsiqosomaturi darRvevebi, rogoricaa bronqialuri asTma, logonevrozi, neiro-

dermitebi, enurezi da sxva. aseT SemTxvevebSi muSaoba mimarTuli unda iyos 

travmuli gamocdilebis daZlevaze. aseve saWiroa fsiqosomatur darRvevebze 

bavSvis ojaxis wevrTa konsultacia. 

           daxmareba krizisul situaciebSi.  

           krizisuli intervenciis Sinaarsi

krizisuli intervencia aris fsiqologiuri daxmarebis forma, saswrafo fsiqolo-

giuri daxmareba, romelic gaeweva adamians krizisuli gancdebis dros. krizisuli 

intervencias fsiqologiuri daxmarebis sxva formebisagan ganasxvavebs is, rom igi 

gamoiyeneba krizisuli gancdebis gaCenisTanave. daxmarebis gaweva aucilebelia 

dauyovnebliv. es aris gadaudebeli da aqtiuri daxmareba. is unda daiwyos maSinve, 

24  saaTis ganmavlobaSi.  

krizisul situaciaSi fsiqologiuri daxmareba Semdeg nabijebs moicavs: 

nabiji 1. krizisuli movlenis an gancdis istoriis garkveva.

es aucilebelia imisaTvis, rom dadgindes Semdegi faqtebi:

  - ra ganapirobebs kriziss? saWiroa Seikribos yvela ZiriTadi monacemi krizi-

sis gamomwvevi situaciisa da am situaciasTan konkretuli adamianis kavSiris 

Sesaxeb;

  - rogori iyo krizisis winmswrebi garemoebebi: konkretulad sad da rodis 

daiwyo krizisuli gancdebis ganviTareba (romel TveSi, romel dRes). Tumca meti 

yuradReba eTmoba imas, Tu ra moxda axla. dominirebs principi `aq da axla~. 

grovdeba mxolod movlenasTan dakavSirebuli informacia (ara Cveulebrivi anamn-

ezi). warsuli am SemTxvevaSi mniSvnelovania imdenad, ramdenadac gvexmareba is aw-
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myos gagebaSi. sxva sityvebiT rom vTqvaT, ra gavlenis moxdena SeeZlo warsulSi 

momxdar movlenebs pacientis amJamindel krizisul gancdebze.

nabiji 2. garkveva imisa, es mdgomareoba fsiqologiur kriziss warmoadgens Tu krizi-

sis msgavs sxva darRvevas (fsiqikuri daavadebis recidivs, kritikul mdgomareobas 

da a.S.). mdgomareobis Sefaseba aucilebelia daxmarebis zusti gegmis Sesadgenad. 

magaliTad, qronikuli fsiqikuri avadmyofi aseve SeiZleba aRmoCndes krizisul 

situaciaSi da ganicdides krizisisaTvis damaxasiaTebel grZnobebs, magram moce-

mul SemTxvevaSi SesaZloa saWiro iyos ara mxolod fsiqologiuri mxardaWera, 

aramed im medikamentebis daniSvna, romlebsac es pacienti periodulad an mudmivad 

Rebulobs. fasdeba krizisuli gancdebis intensivoba, faza, riskis faqtorebi da 

axlobelTa mxridan daxmarebis miRebis SesaZleblobebi;

nabiji 3. garkveva imisa, ris gakeTebas cdilobda da cdilobs pacienti; informa-

cia imis Sesaxeb, Tu rogor cdilobda an cdilobs krizisis daZlevas aqamde da 

axla (gamoZineba, SiSTan brZola da sxva); fasdeba, ris gakeTeba SeuZlia klients.

nabiji 4. krizisuli intervenciis gegmis Sedgena

  - krizisuli intervenciis/Terapiis miznebis naTlad gansazRvra;

  - Terapiis dasrulebis TariRis mkafiod gansazRvra;

  - pacientTan Sexvedrebi iniSneba mis saWiroebaTa gaTvaliswinebiT - xval/zeg 

an msgavsi principiT. umjobesia xSiri, magram xanmokle Sexvedrebi. krizisuli 

intervenciis sesiis xangrZlivoba mkacrad reglamentirebuli (rogorc es miRe-

bulia fsiqoTerapiaSi – 50-60 wT.) ar aris. amasTan unda gaviTvaliswinoT isic, 

rom arasasurvelia sesiis didxans gagrZeleba, raTa pacientis mdgomareoba kidev 

ufro ar damZimdes. magaliTad,  Terapevti iRebs pasuxismgeblobas da damouk-

ideblad udgens konkretuli dRis gegmas. mniSvnelovania agreTve Terapevtis 

SesaZleblobebi,  gulwrfeli emociuri mxardaWera aRmouCinos klients, Terapiis 

procesSi mTlianad gaiziaros pacientis tkivili; 

  - ganisazRvreba, vin miiRebs monawileobas daxmarebis procesSi: romeli spe-

cialistebi iqnebian saWiro (magaliTad: eqimi, iuristi, socialuri muSaki da sxva); 

ramdenad sasargeblo iqnebian axloblebi, megobrebi. pacientis axloblebisa 

da megobrebis an sxvaTa CarTva krizisuli intervenciis procesSi Zalze mniS-

vnelovani pirobaa krizisis warmatebiT dasaZlevad. 

  - krizisuli intervenciis/Terapiis bolos SeiZleba ganxilul iqnes sakon-

trolo kontaqtis SesaZlebloba: magaliTad, erTi Tvis Semdeg gavigoT pacientis 

mdgomareobis Sesaxeb _ SeiZleba vTxovoT, rom pacientma TviTon dagvirekos an 

mogvweros. pacients unda SevaxsenoT, rom mas SeuZlia mogvmarTos, Tu problemebi 

isev gauCndeba.

nabiji 5. intervenciis viwro sferos arCeva

krizisuli intervenciis dros ar vcdilobT vimoqmedoT pacientis cxovrebis 

yvela problemur sferoze. virCevT mxolod yvelaze mTavars da yvelaze aqtu-

alurs, romelic krizisuli gancdis arss warmoadgens, magaliTad, TviTmkvlelo-

bis ganzraxva, danakargis gancda da a.S. yuradReba eqceva aqtualur movlenebs, 
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bavSvobis ambebis an sxva istoriebis moyola saWiro ar aris. es yvelaferi te-

qnikurad rTuli ar aris, magram emociurad Zalian mZimea. krizisul gancdasTan 

dakavSirebul sxva problemebze, saWiroebis SemTxvevaSi, etapobrivad gadavdivarT. 

pirovnebis ganviTarebis problemebi, pacientis urTierTobis problemebi da sxva 

msgavsi ram krizisuli intervenciis dros ar ganixileba.

nabiji 6. informireba

klients miewodeba yvela saWiro informacia krizisuli situaciis, misi gancdebis, 

janmrTelobis Sesaxeb, rasac SeuZlia arcodniT gamowveuli misi SfoTvis Sem-

cireba.

nabiji 7. jgufuri, koleqtiuri krizisis SemTxvevaSi (magaliTad, roca ojaxSi, 

klasSi vinmem Tavi moikla an fsiqikurad daavadda) SeZlebisdagvarad  vxvdebiT 

jgufis yvela wevrs. aseT SemTxvevebSi  Terapiuli TvalsazrisiT umjobesia 

ojaxis yvela wevrTan erTdroulad da ara cal-calke Sexvedra. am dros jgufis 

yvela wevrs saSualeba eqneba moisminos erTmaneTis gancdebis Sesaxeb, SeigrZnos 

erTianoba, rac gazrdis urTierTdaxmarebis mzaobas.

nabiji 8. Tavis Sekaveba medikamentebis (gansakuTrebiT, fsiqofarmakologiuri pre-

paratebis) gamoyenebisagan, raTa ar CavaxSoT tkivili. SeniSvna: aseTi midgoma ar 

gamodgeba mxolod im SemTxvevebSi,  Tu pacienti krizisul gancdebamde mudmivad 

iRebda misi janmrTelobisTvis saWiro medikamentebs. Tu es ase araa, magram pa-

cientis mdgomareoba Zalze mZimea krizisuli gancdis gamo da eqimebi Tvlian, rom 

pacients droebiT esaWiroeba fsiqotropuli  wamlebi, es wamlebi unda dainiSnos 

mxolod imisaTvis, rom krizisis dros pacientis mZime mdgomareoba Semsubuqdes, 

magram doza ar unda iyos iseTi, rom pacientis SfoTva da wuxili mTlianad 

CaaxSos. ar aris rekomendirebuli wamlebis meSveobiT pacientis mdgomareobis 

Secvla emociur gulgrilobamde da ukidures damuxruWebamde. aseT SemTxvevaSi 

pacienti kargavs krizisis `gadaxarSvis~, `monelebis~ SesaZleblobas. is veRar 

ganicdis yvela gardauval da realur grZnobas, romlebic mas krizisis dros uC-

ndeba, magaliTad, sulier tkivils, sevdas, mwuxarebas danakargis SemTxvevaSi. medi-

kamentebiT CaxSobili wuxili arsebiTad amcirebs pacientis mier krizisis da-

Zlevis SesaZleblobas, radgan krizisis daZleva saWiroebs garkveul aqtiurobas. 

amgvarad, Tu SesaZlebelia, umjobesia, man gadaitanos mZime krizisuli grZnobebi 

da ar gamoiyenos medikamentebi, romlebic bunebriv aqtivobas aCereben.



174

                            krizisSi myofi bavSvebis  

         fsiqo-socialuri daxmarebis principebi 

         

usafrTxoebis uzrunvelyofis principi. 

Zalian mniSvnelovania travmirebul bavSvebSi usafrTxoebis gancdis uzrunvely-

ofa. oRond araviTar SemTxvevaSi ar unda movatyuoT bavSvi da cru  dapirebebi 

ar unda mivceT. usafrTxoebis gancdis uzrunvelsayofad Zalze mniSvnelovania 

bavSvis socialuri kavSirebis gaaqtiureba. 

normalizaciis principi.

bavSvs da mis mSoblebs unda gavagebinoT, rom bavSvis travmuli reaqciebi nor-

maluri reaqciebia aranormalur garemoebebze, da, amdenad, maTi daZleva SesaZlebe-

lia. Zalian mniSvnelovania, gavacnoT bavSvsa da mSobels fsiqologiuri travmis 

kanonzomierebani da misi daZlevis gzebi.

pirovnul zrdaze orientaciis principi.

travmiT gamowveuli krizisis warmatebiT daZlevis SemTxvevaSi pirovneba ganvi-

Tarebis Tvisobrivad axal safexurze gadadis, rac niSnavs, rom krizisi pirovnu-

li Camoyalibebis procesis nawilia. sareabilitacio muSaoba swored am proce-

sis xelSewyobas gulisxmobs. 

upirobo pozitiuri yuradRebis principi. 

bavSvTan urTierToba urTierTndobas da pativiscemas unda emyarebodes. bavSvi 

unda miviRoT da davafasoT iseTi, rogoric aris, Sefasebisa da pirobebis wayeneb-

is gareSe. bavSvis arakonstruqciuli qcevis koreqciisas unda SevafasoT mxolod 

qceva da ara pirovneba. 

asakobrivi Taviseburebebis gaTvaliswinebis principi.

travmirebul bavSvebTan muSaobisas gaTvaliswinebuli unda iyos:

  - fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis done;

  - qcevis wamyvani forma;

  - interesebi.

aqedan gamomdinare, sasurvelia 3 asakobrivi jgufis gamoyofa:

  

  - skolamdeli asakis bavSvebi. wamyvani aqtivobebia: TamaSi, zRaprebis moyola, 

xatva, simRera da a.S.

  - 7-12 wlis bavSvebi. wamyvani aqtivobebia: roluri TamaSebi, artTerapia, sxeu-

lis moZraobiTi Terapia.

  - mozardebi. aqtivobebis mxriv sWarbobs problemuri diskusiebi.
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Temze orientaciis principi.

aucileblad unda gaviTvaliswinoT bavSvis sasicocxlo garemo, misi garemoc-

va. muSaoba unda tardebodes ara marto bavSvTan, aramed mis mSoblebTan, bebia-

babuebTan, pedagogebTan, momaval pedagogebTanac ki da mimarTuli unda iyos sxva-

dasxva Taobis warmomadgenelTa daaxloebaze. 

muSaobis mravalplanurobis principi. 

yoveli sareabilitacio nabiji unda moicavdes bavSvis pirovnuli cxovrebis yve-

la dones: qcevebs, emociebs, SemecnebiT procesebs, unar-Cvevebs, pirovnul vinaobas, 

RirebulebaTa sistemas.

multidisciplinarulobis principi. 

sareabilitacio RonisZiebebi unda dagegmon da Caataron ara marto fsiqologeb-

ma, aramed pedagogebma, eqimebma, socialurma muSakebma da sxva. 

xangrZlivobisa da etapobriobis  principi.

sareabilitacio muSaoba ar unda iyos erTjeradi. is unda mimdinareobdes 1 wlis 

ganmavlobaSi mainc. am drois ganmavlobaSi bavSvebma unda gaiaron miznobrivad 

Sedgenili specialuri ganmaviTarebeli cikli, romlis yoveli momdevno safex-

uri wina safexurze miRebul gamocdilebas da unar-Cvevebs gaaRrmavebs da gaam-

didrebs. 

sazogadoebasTan integraciis principi.

nebismieri RonisZieba mimarTuli unda iyos, erTi mxriv, piradi Rirsebis grZnobis 

ganviTarebaze, da, meore mxriv, garemomcveli sinamdvilis mimarT tolerantuli 

damokidebulebis Camoyalibebaze.

reabilitaciis procesi kompleqsur midgomas moiTxovs. travmis Sedegebze muSaoba, 

travmuli gamocdilebis gadamuSavebisa da daZlevis garda, mimarTuli unda iyos 

bavSvSi travmis daZlevis Sinagani resursebisa  da misi aqtualuri garemocvis 

resursebis mobilizebaze.
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           konfidencialoba krizisuli intervenciisas

krizisuli Terapiis dros, iseve rogorc fsiqoTerapiis nebismieri procesis 

dros, pacienti Tavs usafrTxod unda grZnobdes. mis Sesaxeb informacia gamoi-

yeneba mxolod profesiuli miznebisaTvis, mxolod profesiul garemoebebSi da 

pacientisTvis sasargeblod. pacientebis Sesaxeb monacemebi (pacientis baraTi, 

fsiqoTerapevtis Canawerebi) inaxeba ise, rom igi misawvdomi  iyos mxolod profe-

siuli gamoyenebisaTvis da mxolod krizisebis daZlevis samsaxurSi.

unda gaviTvaliswinoT pirobebi, roca pacientis Sesaxeb konfidencialuri infor-

macia SeiZleba gamoyenebul iqnes ufro farTo wreebSi. pacients ufleba aqvs 

imedi hqondes, rom amgvari infromacia mxolod mis sasargeblod, misi interesebis 

gaTvaliswinebiT da misi keTildReobisTvis iqneba gamoyenebuli. amitom aucile-

belia pacientis Tanxmoba imaze, rom mis Sesaxeb informacia unda gavuziaroT mis 

mSoblebs, meuRles, ojaxis sxva wevrebs da sxva. 

fsiqoTerapevtma unda uTxras klients, Tu ra pirobebSi ar daicavs is konfiden-

cialobas: roca pacientis moqmedebebiT safrTxe eqmneba mis sicocxles an sxva 

adamianebis sicocxles.  konfidencialobis sazRvrebi SeiZleba gafarTovdes, Tu 

arasrulwlovani pacienti mozrdilTa mxridan agresiis, seqsualuri Zaladobis, 

incestis  msxverplia. konfidencialoba SeiZleba darRveul iqnes, roca saWiroa 

pacientis saswrafo hospitalizacia, agreTve roca pacienti monawileobs narko-

tikebis gavrcelebaSi an sxva saxifaTo ukanono qmedebebs asrulebs, romelTa 

gamo SeiZleba dazaraldnen sxva pirebi. 

roca Cndeba dilema, ra avirCioT: davicvaT fsiqoTerapiis eTikis kodeqsi Tu 

cxovrebaSi ganvaxorcieloT samarTlebrivi principebi, yovel konkretul SemTx-

vevaSi Cndeba Zlieri eWvi, yoymani. Tumca praqtikaSi ufro xSirad prioritetu-

lia meore varianti. konfidencialobis sazRvrebi unda mTavrdebodes iq, sadac 

iwyeba safrTxis saSiSroeba vinmesaTvis. miuxedavad amisa, gadawyvetileba konfi-

dencialobis sazRvrebis Sesaxeb yovelTvis kolegebTan, krizisis daZlevis jgu-

fis wevrebTan  TaTbiris Semdeg miiReba, roca  yovelmxriv Sefasdeba situacia, 

pacientis janmrTelobisa da sulieri mdgomareobisaTvis sargeblobis motanis 

principidan gamomdinare. 

gamoyenebuli literatura:
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2.   Frederick, C.J. (1995). Children Traumatized by Catastrophic Situations. American Psychiatric 
      Association.

3.   Pfeffer, C. R. (1986). The suicidal child. New York: Cuilford Press.

4.   Weisz, I. R., & Weiss, B. (1993). Effects of psychotherapy with children and adolescents. 
      Newbury Park, CA: Sage.
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                     Tavi 16 
          bavSvze Zaladobis prevencia

                                                           avtorebi: q.daviTiSvili, i.SarabiZe

              prevenciis aqtualuroba

gaeros kvlevam bavSvze Zaladobis sakiTxebze naTlad dagvanaxva, rom bavSvebze 

Zaladobis SemTxvevas vxvdebiT msoflios nebismier kuTxeSi da rom bavSvebze 

Zaladobam dReisaTvis did masStabebs miaRwia. amis miuxedavad, arsebobs SesaZle-

bloba gatardes Zaladobis aRmosafxvreli zomebi, radganac Zaladoba ar aris 

adamianuri yofis aucilebeli Semadgeneli nawili. mniSvnelovania, rom sxvadasx-

va qveynis mTavrobebi aRiareben bavSvTa mimarT Zaladobis masStabebs, xangrZlivi 

zemoqmedebis mZime Sedegebs da cdiloben, Seasrulon bavSvebis uflebebTan dakav-

Sirebuli valdebulebebi. TiToeuli saxelmwifo, ekonomikuri da socialuri gan-

viTarebis miuxedavad, valdebulia, SeaCeros bavSvze Zaladoba.

rogorc bavSvze Zaladobis Sesaxeb gaeros generaluri mdivnis samsaxuris kvle-

vaSia aRniSnuli, `kvlevis ZiriTadi azri imaSi mdgomareobs, rom bavSvze Zalado-

bis aranairi formis gamarTleba ar SeiZleba da yovelgvari Zaladobis prevencia 

SesaZlebelia. saWiroa Sewydes gamamarTlebeli mizezebiT apelireba. saxelmwi-

foebma saswrafo zomebi unda miiRon, raTa adamianis uflebebTan dakavSirebuli 

valdebulebebi da sxva movaleobebi Seasrulon da uzrunvelyon Zaladobis yve-

la formisgan bavSvis dacva. Tu saxelmwifos iuridiuli valdebulebebi ekisreba, 

sazogadoebis yvela seqtoris warmomadgenels, yvela adamians ekisreba pasux-

ismgebloba, rom dagmos da aRkveTos Zaladoba bavSvze da  yuradReba miaqcios 

Zaladobis msxverpl bavSvebs. verc erTi Cvengani ver gausworebs Tvals bavSvebs, 

Tuki ganvagrZobT maTze Zaladobis mxardaWerasa da gamarTlebas~.

  

arsebobs bavSvze Zaladobis prevenciis da Zaladobis msxverpl bavSvze zrunvis 

universaluri strategiebi, romlis Camoyalibebas safuZvlad daedo sxvadasxva 

qveyanaSi wlebis ganmavlobaSi dagrovili gamocdileba da mravali mecnieruli 

Sroma. imisaTvis, rom efeqti maqsimaluri iyos, prevenciis strategiebi miznad 

unda isaxavdes riskfaqtorebis Semcirebas da damacavi faqtorebis gaZliere-

bas. prevenciis gegma aseve unda Seicavdes zemoqmedebis SefasebisaTvis saWiro 

meqanizmebs. prevenciis bevri perspeqtiuli strategia arsebobs: dawyebuli pir-

dapiri zegavlenis mqone programebiT (mSoblebis treningis programebi da sxva),  

damTavrebuli iseTi strategiebiT, romlebsac arapirdapiri zemoqmedebis moxdena 

SeuZliaT (naklebad xelmisawvdomi alkoholi). 

  

bavSvze Zaladobis prevencia faravs momsaxurebis farTo speqtrs: sazogadoebis 

informirebas, mSobelTa ganaTlebas, binaze vizitebs da sxva. am saqmis Sesruleba 

SeuZliaT sazogadoebis jgufebs, socialuri servisis saagentoebs, skolebsa da 

sazogadoebis calkeul warmomadgenlebs. 
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prevencia mniSvnelovania, radgan igi problemis warmoqmnas uSlis xels, xolo im 

SemTxvevaSi, TuUSevamCnieT, rom bavSvze Zaladoben,  aucilebelia misi SeCereba da 

mosalodneli Sedegebis Semcireba. prevenciis mravali arsebuli strategia bavS-

vze Zaladobis SemTxvevebis adreul identifikacias da intervencias gulisxmobs. 

igi metad mniSvnelovani da sasargebloa calkeuli bavSvisa da ojaxisaTvis, ma-

gram igi seriozulad ver amcirebs bavSvze Zaladobis SemTxvevevaTa ricxvs. es 

SesaZlebelia mxolod im strategiebis gamoyenebiT, romelTa programebi mimarTu-

lia riskfaqtorebis Sesamcireblad da damcavi faqtorebis gasaZliereblad. pre-

venciis strategiis SerCevisas warmatebis misaRwevad gaviTvaliswinebuli unda 

iyos qveyanaSi arsebuli realuri garemo. strategiebi, dafuZnebuli epizodur 

informaciaze da gabatonebul normebze, warmatebuli Sedegebis misaRwevad ar 

gamodgeba.

              

                prevenciis tipebi

arsebobs bavSvze Zaladobis prevenciis sami done:  universaluri, arCeviTi da 

mimarTuli.

universaluri anu pirveli prevencia gaTvlilia sazogadoebis farTo speqtrze. 

SerCeviTi anu meore prevenciis strategia mimarTulia sazogadoebis im jgufisken, 

romelSic arsebobs Zaladobis erTi an ramdenime riskfaqtori. 

mimarTuli anu mesame strategia mimarTulia im ojaxebisken, romelSic bavSvze 

Zaladoben. misi mizania bavSvTa dacva Zaldobis ganmeorebisgan.

pirveli safexuri, universaluri anu pirveli prevenciis strategia, fokusirebu-

lia farTo sazogadoebaze. igi cdilobs gaaZlieros ojaxi. pirveli prevenciis 

doqtrinis mixedviT, mTeli sazogadoeba valdebulia, daicvas bavSvi Zaladobisa da 

ugulebelyofisagan. am strategiis grZelvadiani mizania sazogadoebis ganaTleba, 

socialuri cvlilebebis miRweva, Zaladobis mimarT tolerantobis aRkveTa.   

pirveli strategiis miznebia: 

  • mSobelTa codnis gafarToeba, raTa man icodes, rogor mimdinareobs bavS-

vis ganviTarebis procesi, ganviTarebis ama Tu im safexurs rogori qceva Tu 

mdgomareoba Seesabameba; 

  • mSobelsa da bavSvs Soris urTierTobis da komunikaciis gaZliereba;   

  • mSoblebisTvis, romelTa bavSvebi gansakuTrebul movlas saWiroeben, 

stresTan gamklavebis swavleba; 

  • mSoblebis codnis amaRleba ojaxis marTva-gaZRolis sakiTxebSi; 

  • socialuri da samedicino servisebis xelmisawvdomoba sazogadoebis yvela 

wevrisaTvis. 

am mizanTa misaRwevad prevencia unda gulisxmobdes _ programebs momavali 

mSoblebisaTvis, raTa isini advilad gaumklavdnen sirTuleebs momavalSi; bavS-
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vze zrunvisa da ganviTarebis Sesaxeb programebs.  aseve aucilebelia programebi, 

romelic aswavlis bavSvsa Tu mozards, rogor daicvas Tavi Zaladobisagan, ro-

gor icxovros sazogadoebaSi, ras niSnavs pirovnebaTa Soris urTierToba. 

krizisis dros metad mniSvnelovania TviTdaxmarebis jgufebisa da 24  saaTiani 

krizisuli dacvis programebi, romlebic uzrunvelyofen mSoblebis swraf dax-

marebas krizisis dros; amisaTvis aucilebeblia qveyanaSi arsebobdes satele-

fono cxeli xazi, krizisuli centrebi da krizisuli kosultaciebi. 

SerCeuli anu meore prevencia 

intervenciis es safexuri moicavs strategiebs, romelic mimarTulia sazogadoeb-

is im jgufisken, romelSic bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime riskfaqtori 

arsebobs. es faqtorebia: ojaxebi stresul situaciebSi, ojaxis an sazogadoeb-

is mxardaWeris ararseboba, axalgazrda mSoblebi; aseve bavSvTan dakavSirebuli 

risk faqtorebi (magaliTad, unarSezRuduloba). 

riskze dafuZnebuli prevenciis strategiis SesaZlo miznebi aris: mSobelTa 

codnis gazrda, raTa maT gaacnobieron, rogor gavlenas axdens maTi bavSvobis-

droindeli gamocdileba maT qcevaze ukve mSoblis rolSi;  mSobelsa da bavSvs 

Soris urTierTobis gamyareba; riskis arsebobis SemTxvevaSi mSoblebis dakavS-

ireba TemSi arsebul samsaxurebTan; unarSezRuduli bavSvis mSobelTa daxmareba 

stresTan gasamklaveblad; socialuri da samedicno servisebis xelmisawvdomoba 

sazogadoebis yvela wevrisaTvis;

am miznebis misaRwevad strategiebi unda moicavdnen bavSvis aRzrdis swavlebis 

programebs, romlebic xelmisawvdomia riskis qveS myofi ojaxebisaTvis; programe-

bs, romelnic aswavlian mSoblebs Temis resursebis gamoyenebasas; aucilebelia 

arsebobdes samsaxuri, sadac depresiisa da narkomaniis problemis mqone mSoblebs 

gaagzavnian; aseve programebi, romelnic axalgazrda mSobelebs miawvdian infor-

macias iseT mniSvnelovan sakiTxebze, rogoricaa bavSvis ganviTareba da movla.

mimarTuli (mesame donis) prevencia

mesame donis prevencia moicavs im ojaxebTan muSaobas, romlebSic SeiniSna bavS-

vze Zaldoba da ugulebelyofa da prevenciis es forma maTi ganmeorebis Tavidan 

acilebaze muSaobs.

mesame donis prevenciis  miznebia: bavSvze Zaldobisa da ugulebelyofis ganmeo-

rebis Semcireba bavSvisTvis sacxovrebeli garemos SecvliT an moZaldisaTvis 

Tavisuflebis aRkveTiT; mSobelTa wamalze damokidebulebis Semcireba ojaxur 

garemoSi; ojaxis dakavSireba ojaxis damcav jgufebTan da sxva damcav siste-

masTan; riskis qveS myofi mSoblebis kavSiris gaZliereba TemSi arsebul samsax-

urebTan. 

mimarTuli prevenciis miznebis misaRwevad saWiroa moZalde mSoblebis reabili-

tacia maTi mkurnalobis uzrunvelyofiT; Zaladobagancdili bavSvis mkurnaloba; 
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mimRebi ojaxebis arseboba;  depresiisa da narkomaniis problemis mqone mSobleb-

is sareabilitacio da samkurnalo samsaxuris arseboba.

     prevenciis strategiebi adamianis ganviTarebisa 

        da ekologiuri modelis donis mixedviT

Carevis tipi
bavSvis asakobrivi jgufebi

 3 wlis qvemoT 3-11 wlis 12-17  wlis 18 wlis zeviT

 Temi da 
sazogadoeba

sakanonmdeblo reformebis xelSewyoba da adamianis ufle-
bebi
  bavSvTa uflebebis saxelmwifo kanonmdeblobaSi gaTval-
iswineba; 
  sasamarTlo sistemebis da policiis gaZliereba;
   socialuri, ekonomikuri da kulturuli uflebebis xelSew-
yoba;
  sasargeblo socialur-ekonomikuri politika
- bavSvis adreuli ganaTlebisa da zrunvis programebi
- universaluri  dawyebiTi da saSualo ganaTleba
- socialuri dacvis ukeTessistemebSi investireba
 
- bavSvze Zaladobis xelSemwyobi kulturuli da social-
uri normebis Secvla.
  ekonomikuri uTanasworobis Semcireba
- siRaribis daZleva;
- Semosavlebis da genderuli uTanasworobis Semcireba;
  ekologiuri risk-faqtorebis Semcireba
- alkoholis xelmisawvdomobis Semcireba; 
- garemoSi arsebuli toqsinebis Semcireba da garemos dabi-
nZurebis monitoringi.

urTierTkav-
Siri

individi

ojaxSi vizitis 
programebi
mSobelTa tre-
ningebi.

mSobelTa 
treningebi.

treningebi 
bavSvebisaTvis 
Zaladobrivi 
situaciebis 
amocnobisa da 
Tavidan acileb-
isaTvis.

gauTvaliswinebe-
li fexmZimobis 
Semcireba
postnataluri 
da prenataluri 
servisebis 
gafarToeba. 

TavSesafrebi 
nacemi qalebisa 
da maTi Svileb-
isaTvis.
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     Temi da sazogadoeba prevenciis strategiebi

  

prevenciis strategiebi Temis doneze mimarTulia im garemosken, sadac social-

uri urTierToba yalibdeba. sqemidan naTlad Cans, rom pirveli oTxi strategia 

faravs bavSvis ganviTarebis yvela dones, strategiebis erTi jgufi gamiznulia 

mozrdilebisaTvis. prevenciis potenciali kidev ufro izrdeba, rodesac pre-

venciis programebi dakavSirebulia TemSi arsebul im programebTan, romlebic 

maRali riskis mqone jgufebiskenaa mimarTuli:  alkoholizmisa da narkomaniis 

sareabilitacio programebi, programebi unarSezRuduli bavSvebisaTvis da aseve 

fsiqikuri janmrTelobis servisebi bavSvebisa da mozardebisaTvis.

sakanomdeblo reformebis da adamianis uflebebis dacvis xelSewyoba

  

bavSvze Zaladobis winaaRmdeg sambrZolvelad mniSvnelovania sakanonmdeblo cv-

lebebis SemuSaveba, romelic xels Seuwyobs sazogadoebaSi socialuri normebis 

Secvlas. am iuridiuli normebis mizani moZalade mSobelTa dasja ar unda iyos, 

misi mizania gaagebinos mSobels, rom maT da maTi ojaxis sxva wevrebs bavSvis 

Seuracxyofis ufleba ar aqvT. am kanonebs aqvs Zaladobis Semakavebeli efeqti da 

amgvarad xels uSlis bavSvze Zaladobas. Tu qveynis mTavroba aRiarebs bavSvTa 

uflebebis konvencias, igi valdebulia, gaataros sakanonmdeblo, administraciuli 

da saganmanaTleblo RonisZiebani Zaladobisagan bavSvTa dasacavad.

   

sakanonmdeblo  cvlilebebi  prevenciis  mniSvnelovani  strategiuli mimarTule-

baa, Tumca maTi prevenciuli efeqturoba ar aris naTeli, radganac maTi uSualo 

zegavlena bavSvebis mimarT Zaladobaze kargad ar aris Seswavlili. miuxedavad 

amisa, bavSvTa fizikuri dasjis akrZalva da Zaladobis Sesaxeb Setyobinebis sis-

temis dafuZneba ewinaaRmdegeba gabatonebul ideas, rom bavSvze Zaladoba ojaxis 

kerZo saqmea, es ki xels uwyobs am problemebis gaxsnilobas. kanonebi mniS-

vnelovania socialuri normebis Sesacvlelad, radganac socialuri, ekonomikuri 

da kulturuli uflebebi da maTi xarisxi did gavlenas axdens Zaladobis risk-

faqtorebze.

es uflebebi moicavs:

 

       normaluri cxovrebis uflebas;

 socialuri dacvis uflebas;

 ganaTlebis uflebas;

 Tanasworobisa da dikriminaciisgan Tavisufali cxovrebis uflebas;

  

saxelmwifos strategiebi, romlis mizania, pativi sces, daicvas da Seasrulos 

es uflebebi mniSvnelovnad amcirebs bavSvze Zaladobis SemTxvevebs. adamianis 

uflebebis dacvis gaumjobeseba SesaZlebelia kargi socialuri da ekonomiuri 

programebiT, romelic yvelasTvis xelmisawvdomia da maRali standartebi aqvs. 
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socialuri da ekonomikuri politika

sasargeblo socialur-ekonomikuri politika gulisxmobs:

  -   bavSvis adreuli ganaTlebisa da zrunvis programebs;

  -   universaluri dawyebiTi da saSualo ganaTlebiT uzrunvelyofas;

  -   socialuri dacvis karg sistemas. 

Zlieri socialuri politika gansakuTrebiT mniSvnelovania ojaxebisaTvis. Zlie-

ri socialuri politikis arseboba ekonomikuri, socialuri da fsiqologiuri 

stresis miuxedavad, ojaxebs ganviTarebis saSualebas aZlevs. Zlieri socialuri 

politika gulisxmobs dasaqmebas, sasicocxlo minimums, soflad Semosavlis wya-

ros mxardaWeras, miwis samarTlian reformas, saTanado kompensacias iZulebiTi 

gansaxlebis SemTxvevaSi. garda amisa, socialur politika, romelsac dadebiTi 

Sedegi moaqvs ojaxebisaTvis, gulisxmobs socialuri dacvis sistemebis xelmi-

sawvdomobas, magaliTad, unarSezRuduli adamianebis an unarSezRuduli bavSveb-

is momvlelebis uzrunvelyofa saxelmwifo SemweobiT; umuSevarTa daxmarebas, 

xelmokle ojaxebisaTvis janmrTelobis dazRvevas an ufaso mkurnalobas; uki-

duresad gaWirvebuli ojaxebis fuladi saxsrebiT an sakvebiT daxmarebas.

garemoSi arsebuli riskfaqtorebis Semcireba

garemos dacvasTan dakavSirebul  iniciativebs, romelic mavne tyviisa da sxva to-

qsinebis ganadgurebas gulisxmobs, SeuZlia Seamciros bavSvebze Zaladoba, vinaid-

an Semcirdeba embrionuli tvinis dazianebis procenti da misgan gamowveuli 

SemecnebiTi aSlilobebi: yuradRebis koncentraciis deficiti da hiperaqtivoba. 

aqedan gamomdinare, Semcirdeba maRali riskis maxasiaTeblebis mqone bavSvebis 

raodenobac. analogiurad, alkoholis xelmisawvdomobis SezRudva (magaliTad, 

alkoholiani sasmelebiT movaWre maRaziebis ricxvis an fasebis kontroli) xels 

Seuwyobs bavSvebis dacvas Zaladobisagan.

 

msgavs mcdelobas ganviTarebad qveyanaSi SeuZlia bavSvze Zaladobis im SemTxve-

vaTa Semcireba, romelic alkoholis gamoyenebas ukavSirdeba. sxva perspeqtiuli 

intervencia gulisxmobs nacemi qalebisa da maTi bavSvebisaTvis TavSesafrebisa 

da kriziscentrebis uzrunvelyofas, jandacvis muSakebis treningebs, raTa maT 

SeZlon im adamianis moZieba da masTan muSaoba, romelic bavSvobaSi Zaladobis 

msxverpli iyo. agreTve perspeqtiulia is Carevebi, romlebic ganamtkicebs kavSirs 

fsiqiatriuli mkurnalobis, narkomaniis mkurnalobisa da bavSvis dacvis samsax-

urebs Soris.

socialuri da kulturuli normebis cvlileba

socialuri da kulturuli normebi bavSvze Zaladobis mniSvnelovan xelSemwyob 

faqtorebs warmoadgenen. es normebi Zalian xSirad bavSvze Zaladobis gamarTleb-

isaTvis gamoiyeneba. calke  sakanonmdeblo reformas damoukideblad ar Seu-

Zlia mniSvnelovani cvlilebebis gatareba bavSvze Zaladobis sakiTxebSi, Tu ar 

Seicvala damokidebuleba bavSvis statusis, bavSvis mkacrad dasjis, genderuli 
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rolebisa da ojaxis xelSeuxeblobis mimarT.

mSoblebs da ojaxebs gauWirdebaT TavianTi qceviTi normebis Secvla, Tu ar 

Seicvleba normebi da qcevebi farTo sazogadoebaSi.

propaganda da sazogadoebis cnobierebis amaRleba

masobrivi informaciis saSualebebs mniSvnelovnad SeuZlia Secvalos sazogadoe-

brivi azri da is socialuri norma, romelic bavSvTan urTierTobas ganapirobebs. 

televiziis saeTero dro unda daeTmos bavSvze  Zaladobis sakiTxebis gaSuqebas. 

sazogadoebaSi informaciis gavrcelebis gareSe rTuli iqneba xangrZlivi pre-

venciis ganxorcieleba da qceviTi normebis Secvla. ojaxSi bavSvze Zaladobis 

Tavidan acilebas qvemoT CamoTvlil Temebis propaganda gauwevs daxmarebas: 

 bavSvis uflebebi, maT Soris, ufleba, daculi iyos Zaladobis yvela form-

isagan;

 fizikuri dasjis mavne Sedegebi da aseve imis aucilebloba, rom mSoblebma 

TavianT SvilebTan daamyaron dadebiTi, araZaladobrivi urTierToba, iswavlon 

bavSvebis aRzrdis meTodebi;

 ojaxSi seqsualur Zaladobaze dumilis darRveva;

 damkvidrebuli Sexedulebebisa da winaswar Seqmnili azris winaaRmdeg br-

Zola, rac Seamcirebs unarSezRuduli bavSvebis  daucvelobas;

 mavne tradiciuli Cveulebebi;

 Zaladoba genderuli niSniT;

 mamakacebisa da biWebis roli Zaladobis prevenciaSi;
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                 urTierTobis prevenciis strategiebi

ojaxis monaxuleba da mSobelTa ganaTlebis programebi

yvelaze warmatebuli programebi mimarTulia rogorc ojaxis SigniT bavSvis 

ganviTarebisaken, aseve ojaxebis SesaZleblobis gazrdisken, gaumklavdnen ojaxis 

gareT arsebul moTxovnebs. mSoblebisa da aRmzrdelebis ganaTlebis programebi 

xels Seuwyobs disciplinis damyarebisa da aRzrdis araZaladobrivi meTodebis 

aRiarebas. 

ojaxis monaxuleba gulisxmobs jandacvis sferos specialistebis, socialuri 

muSakebisa an specialurad momzadebuli moxaliseebis monawileobas CvilTa da 

mcirewlovan bavSvTa saWiroebis SefasebaSi, aseve maTi mSoblebis unaris Sefase-

baSi. ojaxis individualuri monaxuleba miznad isaxavs emociuri Tanadgomis 

gawevas da treningebis Catarebas, raTa xeli Seewyos mSoblebis ganaTlebas, maTi 

qcevis da unar-Cvevebis ganviTarebas da garkveulwilad Sefasdes ojaxi. ojaxis 

monaxuleba imis SesaZleblobasac iZleva, rom ojaxi, saWiroebis mixedviT, sxva-

dasxva sazogadoebriv samsaxurs daukavSirdes.

ojaxis monaxulebis yvelaze warmatebuli programebi mimarTulia im ojaxebsken, 

romelSic bavSvze Zaladobis riski arsebobs da es programebi, rogorc wesi, iwye-

ba qalis orsulobidan da grZeldeba bavSvis ori wlis asakamde mainc. aRniSnuli 

programebi nergavs dadebiTi qcevis normebs, ojaxebs daxmarebas uwevs stresis 

marTvaSi da ojaxisaTvis mniSvnelovan mraval sakiTxze amaxvilebs yuradRebas. 

programebi moqnili unda iyos, raTa SesaZlebeli iyos ojaxSi mimdinare cvlile-

bebTan maTi misadageba.

prevenciis erT-erTi warmatebuli da farTod gavrcelebuli strategiaa mSobleb-

is ganaTleba bavSvTa aRzrdis sakiTxebSi. bavSvTa aRzrdis programebi unda em-

saxurebodes rogorc dedebis, aseve mamebis unar-Cvevebis ganmtkicebas.

ganaTleba adreul asakSi da bavSvis movlis programebi

bevr ojaxs esaWiroeba daxmareba ara mxolod aRzrdis ZiriTad safuZvlebSi, 

aramed maTi mxridan bavSvebis waxalisebisa  da ganaTlebis sakiTxebSic. adreul 

asakSi bavSvebis movlis da ganviTarebis programebi (ECC) SemuSavebulia am ori 

miznis misaRwevad da orive mizani SeiZleba efeqtiani iyos im faqtorebis Sem-

cirebis saqmeSi, romlebic iwvevs ojaxSi Zaladobas. 

 

im ojaxebis daxmareba, romlebsac unarSezRuduli bavSvebi hyavT

Tandayolili unarSezRudulobis mqone bavSvebze ojaxSi Zaladobis Semcirebis 

programebis efeqtianobaze Zalian cota kvlevaa Catarebuli. Tumca gamovlenilia, 

rom perspeqtiuli midgoma gulisxmobs sazogadoebriv sawyisebze reabilitaciisa 

da adreul asakSi mxardaWeris programebs, centrebSi an ojaxebSi vizitebis saSu-

alebiT. unarSezRuduli bavSvebis mSoblebisaTvis mowyobilma xanmokle droe-

biTma Sesvenebam SeiZleba mTel ojaxs Seumciros stresi da Tan Seasrulos 
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Zaladobis prevenciisken mimarTuli strategiis roli. mxardaWeris meqanizmebi, 

romlebic mSoblebs bavSvis movlisgan Sesvenebis saSualebas aZlevs, SesaZlebe-

lia organizebuli iyos religiuri da arasamTavrobo organizaciebis an saxelm-

wifo uwyebebis mier da maT SeuZliaT daxmarebis gaweva unarSezRuduli bavSve-

bze Zaladobis Tavidan asacileblad.

    

      individualuri donis strategiuli mimarTulebebi

mSobiarobamde da mSobiarobis Semdeg periodSi zrunvis da ojaxis monaxulebis 

programebi. 

bavSvze ZaladobasTan da bavSvis ugulebelyofasTan sabrZolvelad mniSvnelova-

nia dedisa da bavSvis janmrTelobis (bavSvebis sicocxlis dasawyisidanve) dacvis 

programebi. amgvari momsaxureba xels uwyobs mSobelsa da bavSvs Soris siax-

loves da mSoblebis mxridan mcirewlovani bavSvze Zaladobis riskis Semcirebas. 

bevr qveyanaSi arsebobs axlad namSobiarevi dedebis damxmare programebi, xolo 

zog qveyanaSi _ jandacvis muSakebis/sazogadoebrivi moxaliseebis mier axalSo-

bilTa ojaxis monaxulebis programebi. am programebis daxmarebiT SesaZlebelia 

adreve ganisazRvros, sWirdeba Tu ara mSobels daxmareba. 

ojaxis monaxuleba da mSobelTa ganaTlebis programebi

es programebi miznad isaxavs ojaxisa da Temis SesaZleblobis gaZlierebas, raTa 

xeli Seuwyon bavSvis jansaR ganviTarebas, aseve miznad isaxavs problemebis mqone 

ojaxebis droul moZiebas  da maTTvis daxmarebis gawevas.

programebi bavSvebisaTvis da maTi monawileobiT

saswavlo da sazogadoebriv sawyisebze damyarebul mraval centrSi cxovrebisaT-

vis aucilebeli unar-Cvevebis swavlebam saimedo Sedegebi moitana. es programebi 

bavSvebs saSualebas aZlevs, amoicnon da Tavidan aicilon saxifaTo situaciebi, 

aswavlis misaRebi da miuRebeli Sexebis mniSvnelobas, ufrosisaTvis uaris Tq-

mas uxerxulobis an Zaladobis SemTxvevaSi. amgvari programebi ufro efeqturia, 

rodesac isini erTiani strategiis nawils warmoadgenen. mraval qveyanaSi bavSvis 

uflebaTa moZraobis xelSewyobiT Seiqmna bavSvebisa da mozardebis organiza-

ciebi. am organizaciebma TavianT bevr wevrs misces SesaZlebloba, gamxdariyvnen 

Tavdajerebuli, esaubraT sakuTar problemebze da sxvebTan erTad mieRoT zomebi 

bavSvze Zaladobis Sesamcireblad. bavSvebis saqmianobas skolebSi da sazoga-

doebriv garemoSi mxardaWera sWirdeba, vinaidan maT SeuZliaT safrTxeSi myofi 

Tanatoli SeniSnon da aqtiurad daexmaron.
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M

                   Tavi 17
           multiseqtoruli midgoma

                                                                       avtori: q.daviTiSvili 

         multiseqtoruli midgomis Tavisebureba

    

Zaladoba individualuri, jgufuri, socialuri, kulturuli faqtorebis  rTuli 

urTierTqmedebis Sedegia. Aaqedan gamomdinare, bavSvze Zaladobis prevenciac sxva-

dasxva gamomwvevi faqtorisaken aris mimarTuli da, Sesabamisad, misi strategiuli 

mimarTulebebi imdenad mravalferovania, rom maTi ganxorcieleba SeuZlebelia 

mxolod erTi, romelime seqtoris mier. bavSvze Zaladobis riskfaqtorebisa da 

prevenciis mimoxilvisas naTlad Cans, rom bavSvze Zaladobis problemis gadaWra 

multiseqtorul midgomas moiTxovs. mis  warmatebiT gansaxorcieleblad auci-

lebelia  sakanonmdeblo, saganmanaTleblo, dasaqmebis, sasamarTlo, sazogadoebri-

vi jandacvis  CarTva. faqtobrivad, bavSvze Zaladobis aRkveTa da masze reagireba 

yvela adamianis saqme unda iyos. sxvadasxva dargis specialistebs am problemis 

damoukideblad gadaWra ar SeuZliaT. sazogadoebrivi jandacva, sisxlis samar-

Tali, socialuri samsaxurebi, ganaTlebis sistema, adamianis uflebaTa dacvis 

organizaciebi, media da biznesi – yvela cal-calke dainteresebulia bavSvze 

Zaladobis aRmofxvriT, magram mxolod  yvela seqtoris koordinirebuli muSao-

biT aris  SesaZlebeli  qmediTi da efeqtiani gzebis gamoZebna. bavSvze Zaladobis 

problemis gadasaWrelad aucilebelia Semdegi qmedebebis ganxorcieleba:

  • problemebis prevencia;

  • problemebis aRmoCenada maTze reagireba;

  • Zaladobis SemTxvevaSi msxverplsa da mis ojaxze zrunva;

  • ganmeorebiTi Zaladobis prevencia;

  • xangrZlivi negatiuri gavlenis Semcireba;

   

uRirsi mopyrobisagan bavSvTa dasacavad drouli reagirebisaTvis, sareabilita-

cio da prevenciuli zomebis   warmatebiT gasatareblad aucilebelia  sxvadasxva 

seqtoris TanamSromloba, rac sabolood xels Seuwyobs bavSvTa Zaladobisagan 

dacvis erTiani struqturis Camoyalibebas. 

bavSvze Zaladobis SemTxvevebSi, Cveni mTavari mizania:

  • davicvaT bavSvi im zianisgan romelic adgeba mas Zaladobis dros;

  • CavataroT konsultaciebi bavSvTan da ojaxTan; 

  • minimumamde daviyvanoT bavSvis tramvireba; 

  • davicvaT bavSvi moZaladisgan; 

  • pasuxi vagebinoT moZalades Cadenil qmedebebze. 

am amocanebis gadawyveta metad rTulia da mis Sesasruleblad aucilebelia sx-

vadasxva sazogadoebrivi organizaciis da specialistis CarTva _ multidisci-
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plinaruli jgufis Camoyalibeba.

multidisciplinaruli gundis efeqturi muSaobisaTvis aucilebelia sxvadasxva 

specialistis profesiuli urTierToba. 

             multidisciplinaruli gundi 

Sekruli unda iyos:

  • saerTo mizniT; 

  • ideologiiT;

  • meTodoligiiT; 

  • saerTo amocanebiT. 

bavSvze Zaladobis SemTxvevaSi, gansakuTrebiT  seqsualuri Zaladobisas, multi-

disciplinalur jgufSi  unda TanamSromlobdnen Semdegi seqtoris warmomadgen-

lebi:

  • samarTaldamcavi orgnoebi, raTa gamoavlinon Cadenili danaSauli;

  • bavSvTa dacvis samsaxurebi, raTa uzrunvelyon  dazaralebuli bavSvis da 

ojaxSi myofi sxva bavSvebis dacva;

  • jandacvisa da socialuri uzrunvelyofis seqtori, raTa izrunon bavSvis 

janmrTelobaze  da saWiro SemTxvevaSi eqpertizis Catarebaze; 

  • fsiqologebi, raTa imuSaon Zaladobagancdil bavSvTan  da misi ojaxis 

wevrebTan;

  • saxelmwifo bralmdebeli (prokurori, gamomZiebeli), raTa saWiroebis SemTx-

vevaSi moZalades warudginos brali. 

bavSvze Zaladobisa da ugulebelyofis sakiTxze momuSave multidisciplinarul 

gunds unda hqondes:

  • bavSvisa da ojaxis problemebis saerTo xedva;

  • moqmedebis saerTo mizani;

  • jgufuri pasuxismgebloba Sedegebze;

  • swrafi reagirebis unari da saSualeba;

  • erTiani moqmedebis gegma;

  • jgufis Yyvela wevri SeTanxmebulad unda moqmedebdes; ris gamokveTas. bavS-

vze Zaladobis SemTxvevaSi bavSvTa dacvis centrebi Semdeg ZiriTad principebs 

eyrdnoba:

  

  • Careva frTxili da zomieri unda iyos  da emyarebodes princips _ yvela 

ojaxi da bavSvi aris unikaluri;

  • bavSvze Zaladoba aris Temis problema da arc erT calke aRebul organi-

zacias an specialists ar SeuZlia misi damoukideblad gadawyveta;

  • aucilebelia, profesionalebis, samarTaldamcavi, sasamarTlo organoebis, 

eqimebis, fsiqologebis da bavSvTa interesebis damcveli jgufebis SeTanxmebuli 

muSaoba.
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multidisciplinaluri gundi dasaxul amocanebs warmatebiT gadawyvets, Tu: 

  • SemuSavebuli iqneba multidisciplinaruli jgufis reagirebis meqanizmebi 

bavSvis da ojaxis problemebis gadasaWrelad;

  • Tavidan iqneba aSorebuli sxvadasxva specialistis mravaljeradi da dub-

lirebuli Sexvedrebi da interviuebi bavSvTan, es daicavs bavSvs zedmeti travmis-

agan;

  • ojaxs SesTavazeben iseT momsaxurebas, rac aucilebelia misi normaluri 

funqcionirebisTvis;

  • bavSvis interesebis damcvel specialistebs da organizaciebs Soris iqneba 

Ria urTierToba da SeTanxmebuli muSaoba;

  • monitorings gauweven gamoZiebasa da bralis wayenebis process, mkurnalobas;

  •  moipoveben srulfasovan informacias samarTalwarmoebis samoqalaqo da 

sisxlis saqmeTa procesisaTvis;

  • bavSvze Zaladobis SemTxvevebis sasamarTlo saqmeTa samarTalwarmoeba 

daixveweba da moZaladeTa umravlesobas daekisreba sisxlis samarTlis pasux-

ismgebloba;

  • gundis wevrebi gamoimuSaveben aucilebel profesiul unar-Cvevebs bavSvze 

Zaladobis SemTxvevaSi efeqturi reagirebisaTvis;

  • damuSavdeba TemTan muSaobis specialuri programebi, raTa Temma gaacnobi-

eros bavSvze Zaladobis problema.

multidisciplinaruli jgufis muSaobis erTi idealuri modeli ar arsebobs, 

yvela SemTxveva Taviseburia da specifikur muSaobas moiTxovs Temis kulturu-

li Taviseburebebis gaTvaliswinebiT, magram programebis umetesoba dafuZnebulia 

erT ZiriTad principze _ amosavali wertili aris bavSvi.

multidisciplinarul jgufSi uTanxmoeba gvxvdeba Semdeg sakiTxebTan dakavSire-

biT:

  • bavSvis dacvis sakiTxebSiDpoliciuri da sasamarTlo muSaobis principebi 

gansxvavebulia;

  • monawile organizaciebs Soris arasakmarisi urTierTpativiscema da Tanam-

Sromlobaa;

  • calkeuli oraganizaciis da specialistis roli da movaleobebi naTlad 

ar aris gansazRvruli;

  • arasakmarisi kvalificiuri kadrebi;

  • konfidencialurobis sakiTxebi;

bavSvTa keTildReobisaTvis Zalze mniSvnelovania resursebisa da qmedebis Se-

Tanxmeba, janmrTelobis, ganaTlebis, socialuri da samarTlebrivi seqtorebis 

mWidro TanamSromloba; masmediis aqtiuri CarTuloba bavSvze Zaladobisa da ug-

ulebelyofis Sesaxeb sazogadoebrivi cnobierebis asamaRleblad.
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               pasuxismgebeli seqtorebi

yoveli seqtori pasuxismgebelia sakuTari saqmianobis arealze:

  • jandacvisa da socialuri uzrunvelyofis seqtori _ SemTxvevis aRmoCena,  

mkurnaloba, daxmareba, SeRavaTebi, koordinacia;

  • ganaTlebis seqtori _ SemTxvevis aRmoCena, Setyobineba, konkretuli saganm-

anaTleblo da  aRmzrdelobiTi RonisZiebebis danergva da gatareba; 

  • samarTlebrivi seqtori _ gamoZieba, moZaladis dasja;

  • Jurnalistebi _ cnobierebis amaRleba, eTikis problemebi.

             

                jandacvis  seqtori

                          

ojaxis eqimi (eqTani), pediatri

jandacvis sistemam unda uzrunvelyos dedis da axalSobilis binaze naxva, riskis 

jgufSi myofi bavSvis kompleqsuri dakvirveba, aseve kontroli ojaxSi Zaladobis, 

bavSvze Zaladobis da ugulebelyofis gamosavlenad da aucilebeli zomebis mis-

aRebad samedicino personalis momzadeba. 

amocanebi:

  •    Zaladobisa da ugulebelyofis faqtebis aRmoCena;

  •    Setyobineba socialuri samsaxurisTvis/samarTaldamcavi

struqturisTvis;

  •    samedicino diagnostika/eqspertiza da mkurnaloba;

  •    xangrZlivi dakvirveba;

 

moqmedebis gegma

1) afasebs bavSvis movlis (ganviTarebis)  xarisxs da im garemos, romelSic iz-

rdeba bavSvi; 

2) mudmivad Tvalyurs adevnebs yoveli bavSvis zrdasa da ganviTarebas;

3) svams diagnozs, gansazRvravs bavSvisa da mSoblis urTierTobis problemebs.

Zaladobagancdili bavSvis aRmoCenis SemTxvevaSi medikoss unda axsovdes:

  • daelaparakeT bavSvs;

  • daujereT bavSvs;

  • mxari dauWireT da uTxariT, rom momxdarSi is ar aris damnaSave;

  • CautareT aucilebeli mkurnaloba da konsultaciebi (logopedis, stoma-

tologis, fsiqologis, fsiqiatris, orTopedis, okulistis);

  • 2 wlamde asakis bavSvs gadauReT mTeli sxeulis rentgeni;

  • gamoikvlieT am ojaxSi mcxovrebi sxva bavSvebic;

  • gaaerTianeT Zalisxmeva bavSvTa damcveli organizaciis 

warmomadgenelTan;
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  • samuSao magidaze gqondeT Semdegi partniorebis telefonis nomrebi da mis-

amarTebi: 

  -   bavSvTa dacvis organizaciis warmomadgeneli;

  -   fsiqologi da fsiqiatri;

  -   policia;

  -   bavSvTa daxmarebis centri;

  -   krizisuli daxmarebis  centri.

eqims unda SeeZlos moZalade mSoblis qcevis Sefaseba.

aseTi mSobeli:

  • ar TanamSromlobs eqimebTan;

  • bavSvis travmis simZime ar Seesabameba travmis miRebis Sesaxeb monaTxrobs; 

monaTxrobis detalebi mudmivad icvleba;

  • eqimTan mimarTvis gadadeba;

  • araadekvqturi reaqcia bavSvis travmaze _ travma fasdeba ufro msubuqad 

vidre aris;

  • ver xsnis travmis mizezs;

  • mSoblebi aRniSnaven, rom bavSvma TviTon daiziana Tavi an dazianeba miayena 

dam an Zmam, magram miRebuli travma ar Seesabameba bavSvis asakobriv SesaZle-

blobebs, mag. bavSvma jer ar icis siaruli;

  • mkurnali eqimis da saavadmyofos xSiri gamocvla;

  • mSoblis monayoli tramvis miRebis Sesaxeb Zalian moklea, igi ar azustebs 

detalebs, tramvis miRebis adgils da  dros.
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                socialuri seqtori

socialuri samuSaos daniSnuleba da amocanebi:

socialuri samuSaos daniSnulebaa adamianis socialuri cxovrebis gaumjobeseba, 

rac gulisxmobs prevencias, aRdgenas da remediacias. 

prevencia gulisxmobs daucveli adamianebisadmi servisebis droul miwodebas. 

aRgdena miznad isaxavs im klientebis reabilitacias, romelTac aqvT fizikuri 

Tu fsiqikuri problemebi. 

remediacia gulisxmobs arsebuli problemis Semcirebas an aRmofxvras.  

socialuri muSakis kidev erTi funqciaa adamianis moTxovnilebis da SesaZle-

blobis dakmayofilebisaTvis saWiro resursebis  Zieba, ganviTareba da klien-

tamde mitana.  

socialuri samuSaos amocanebia: 

  • daexmaro adamianebs gaiumjobeson sakuTari potenciali da unari;

  • daexmaro adamianebs resursebis gamoyenebaSi;

  • moargo organizacia adamianis moTxovnilebas;

  • xeli Seuwyo individsa da garemoSi myof sxva adamianTa Soris urTierTo-

bis gaumjobesebas;

  • gavlena moaxdino organizaciebisa da sistemebis urTierTqmedebaze; 

  • gavlena iqonio socialur da garemo politikaze. 

ekosistemuri perspeqtiva 

                                                                         
                                                                           mikro

                                                                                                
                                                                                    mezo  
                                                                               
                                                                                  egzo

                                                                           makro        
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bavSvze Zaladobis SemTxvevaSi socialuri muSakis funqciebia:

  1. mimarTvis miReba;

  2. pirveladi da saboloo Sefaseba;

  3. bavSvis riskis da saWiroebis Sefaseba;

  4. strategiis gansazRvra;

  5. saeWvo damnaSavis arsebobis SemTxvevaSi informaciis policiisTvis gadace-

ma;

  6. SemTxvevaze swrafi reagireba;

  7. arsebuli resursebis mobilizeba; 

  8. ZiriTadi samoqmedo jgufis Seqmna da samoqmedo gegmis Sedgena;

  9. ojaxis fsiqo-socialuri mdgomareobis Sefaseba; 

  10. servisTa uSualo miwodeba:

  • individualuri konsultacia da individualur SemTxvevaze muSaoba;

  • wyviluri da ojaxuri konsultacia/Terapia;

  • jgufuri seansebis (Terapiuli jgufebi, mxardamWeri jgufebi, TviT-daxmare-

bis jgufebi, unar-CvevaTa ganviTarebis jgufebi) mowyoba; 

  • ganmanaTleblis/informaciis gamavrceleblis funqciis Sesruleba (mag. 

treningi stresis daZlevis teqnikebis Sesaxeb);

  11. sistemaTa urTierTdakavSireba _ socialurma muSakma kargad unda icodes, 

ra resursebi arsebobs sazogadoebaSi da am codnis safuZvelze daakavSiros 

klienti Sesabamis programebTan da organizaciebTan;

daxmarebis procesis etapebi

winaswari informaciis Segroveba-Seswavlis Semdeg klientis daxmarebis procesi 

oTxi ZiriTadi etapisagan Sedgeba: 

kontaqtis faza:  problemis Seswavla: mokvleva, Sefaseba da miznebis Camoyalibeba.

kontraqtis faza: moqmedebis gegmis ganviTareba.

moqmedebis ganxorcielebis faza

dasrulebis faza: Sedegebis SenarCunebis saSualebaTa dagegmva.
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                  samarTaldamcavi seqtori _ policia, 

             prokuratura, sasamarTlo

samarTaldamcavi seqtoris amocanebi: 

  • bavSvze Zaladobis faqtebis gamovlena; 

  •  reagireba (gamoZieba, moZaladis dasja); 

  • sadamsjelo sanqciebis Sesrulebaze meTvalyureoba;

    

kvalifikaciis amaRlebis mizniT Pyoveli policieli unda gaecnos sasamarTlo 

saqmeebs, romlebic exeba bavSvze Zaladobis SemTxvevebs. am gziT SesaZlebeli 

iqneba Semdgomi muSaobisas zogierTi Secdomis Tavidan acileba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevaSi policielis funqciebia:

  1. mimarTos socialur samsaxurebs, Tu bavSvis keTildReobas safrTxe emuqre-

ba;

  2. bavSvis mimarT Cadenili kriminaluri qmedebis gamoZieba;

  3. samxilebis Segroveba, bavSvis da bavSvze mzrunvel pirTa gamokiTxva;

  4. bavSvis dasacavad swrafi reagireba socialur samsaxurebTan SeTanxmebiT;

  5. informaciis da codnis gaziareba sxva organizaciebTan.

               ganaTlebis seqtori

ganaTlebis seqtoris amocanebia:

  • SemTxvevis aRmoCena, 

  • Setyobineba, 

  • konkretuli saganmanaTleblo da  aRmzrdelobiTi RonisZiebebis danergva 

da gatareba;

skolis pedagogebma damatebiT unda Seiswavlon bavSvze Zaladobis SemTxvevaTa 

aRmoCenisa da saTanado reagirebis sakiTxebi.

pedagogi bavSvze Zaladobis Sesaxeb eWvis SemTxvevaSi unda daukavSirdes so-

cialur samsaxurs an policias.

P

gamoyenebuli literatura:

1.   Child Welfare Information Gateway Child Abuse and Neglect: Multidisciplinary Approaches; 
      retrieved on March 2009 from 
      http://www.childwelfare.gov/preventing/ 

2.   Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence-ISPCAN and  
      WHO (World Health Organization), 2006;  retrieved on January 2009 from 
      http://www.whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241594365_eng.pdf 
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                     Tavi 18 
   bavSvTan momuSave specialistebis gzamkvlevi 
           samarTlebriv sakiTxebSi

                                                                        avtori: q.margalitaZe 

              bavSvis uflebaTa konvecia 

1994  wels saqarTvelo SeuerTda bavSvis uflebaTa konvencias, riTac aiRo val-

debuleba Seesrulebina konvenciiT nakisri valdebulebebi da gadaesinja erovnu-

li kanonmdebloba konvenciasTan Sesabamisobis mizniT. saxelmwifo valdebulia 

xeli Seuwyos konvenciis ganxorcielebas qveyanaSi da yovel 5 weliwadSi erTxel 

bavSvis uflebaTa komitetSi waradginos angariSi qveyanaSi konvenciis ganxor-

cielebis Sesaxeb.

bavSvis uflebaTa konvenciis 

muxli  IA

  

aRniSnuli konvenciiT bavSvad iTvleba 18 wels miuRweveli piri, Tu romelime 

qveynis erovnuli kanonmdebloba ar iTvaliswinebs srulwlovanebis miRwevas 

ufro mcire asakSi. 

muxli II  _ diskriminaciis dauSvebloba 

  

`bavSvis uflebaTa konvenciiT~ gaTvaliswinebuli uflebebi Tanabrad exeba yve-

la bavSvs yovelgvari gamonaklisis gareSe. saxelmwifo valdebulia daicvas 

bavSvi diskriminaciis nebismieri formisgan da miiRos yvela zoma misi uflebebis 

dasacavad. 

muxli V _ ojaxSi aRzrda da bavSvis mzardi SesaZleblobani 

  

saxelmwifo valdebulia pativi sces mSoblebisa da im pirebis uflebebsa da 

movaleobebs, romlebic dakavSirebulni arian bavSvis aRzrdasTan misi mzardi 

SesaZleblobebis gamovlenis sxvadasxva etapze.

muxli VI  _ sicocxlis gadarCenisa da ganviTarebis ufleba 

  

yovel bavSvs aqvs sicocxlis xelSeuxebeli ufleba da saxelmwifo valdebulia 

uzrunvelyos bavSvis sicocxlis SenarCuneba da jansaRi ganviTareba. 

muxli VIII  _ individualobis SenarCuneba 

  

saxelmwifo valdebulia, daicvas bavSvis individualoba, xolo aucileblobis 

SemTxvevaSi uzrunvelyos bavSvis individualobis ZiriTadi aspeqtebis aRdgena, 
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saxelis, moqalaqeobis da ojaxuri kavSirebis CaTvliT.

muxli XVI  _ piradi cxovrebis dacva 

  

bavSvs aqvs ufleba, daculi iyos piradi da ojaxuri cxovrebis, sacxovrebeli 

binis xelSeuxeblobis an korespondenciis saidumloebis uflebaTa ganxorciele-

baSi TviTneburi an ukanono Carevis, misi Rirsebis da reputaciis ukanono xely-

ofisagan. 

muxli  XIX _ dacva Zaladobisa da ugulebelyofisgan 

  

saxelmwifo valdebulia, daicvas bavSvi mSoblebis kanonieri meurveebisa da bavS-

vze mzrunveli sxva piris mxridan nebismieri saxis Zaladobisa da uxeSi moqce-

visagan da Seqmnas Sesabamisi socialuri programebi Zaladobis aRkveTisa da 

dazaralebulTa mkurnalobisaTvis.

muxli XXXII  _ bavSvis Sroma 

  

bavSvs ufleba aqvs, daculi iyos iseTi samuSaos Sesrulebisgan, romelic SeiZle-

ba saziano aRmoCndes misi janmrTelobisaTvis, xels uSlides bavSvs ganaTlebis 

miRebaSi, saerTod, ganviTarebaSi. saxelmwifo valdebulia, gansazRvros samuSaoze 

miRebis minimaluri asaki da Sromis pirobebTan dakavSirebuli aucilebeli 

moTxovnebi.

muxli  XXXIII  _ narkotikul nivTierebaTa ukanono gamoyeneba 

  

bavSvs ufleba aqvs, daculi iyos narkotikuli da fsiqotropuli nivTierebebis 

ukanono gamoyenebisgan, aseve amgvar nivTierebaTa warmoebasa da gavrcelebaSi 

monawileobisgan.

muxli XXXIV _  seqsualuri eqspluatacia 

  

saxelmwifo valdebulia, daicvas bavSvi seqsualuri eqspluataciisgan da seqsu-

aluri cdunebis yvela formisgan, prostituciisa da pornografiis CaTvliT.

muxli  XXXV _ vaWroba kontrabanda da gataceba 

  

saxelmwifos movaleobaa, miiRos yvela aucilebeli zoma, raTa Tavidan iqnes ac-

ilebuli bavSvis motaceba, bavSviT vaWroba da maTi kontrabanda.
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    adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa 

    dacvis evropis konvencia, gamoxatvis Tavisufleba

  

yvelas aqvs gamoxatvis Tavisuflebis ufleba. es ufleba moicavs adamianis Tavisu-

flebas, hqondes mosazrebani, miiRos da gaavrcelos informacia da ideebi sajaro 

xelisuflebis Carevis gareSe SeuzRudavad. es muxli ar SeuSlis xels saxelmwi-

foebs moiTxovon radiomauwyeblobis, televiziisa an kinowarmoebis licenzireba.

A 

am TavisuflebaTa ganxorcieleba imis gamo, rom igi moicavs valdebulebebsa 

da pasuxismgeblobas, SeiZleba daeqvemdebaros iseT formalobebs, pirobebs, Sez-

Rudvebs an sasjels, romelic gaTvaliswinebuli aris kanoniT da aucilebelia 

demokratiul sazogadoebaSi erovnuli usafrTxoebis, teritoriuli mTliano-

bisa da moralis, sxvaTa reputaciis an uflebebis dacvisaTvis, konfidecialurad 

miRebuli informaciis gamJRavnebis Tavidan acilebisa an sasamarTlos xelisu-

flebisa da miukerZoeblobis SenarCunebisaTvis.

 

             saqarTvelos kanomdebloba

saqarTvelos konstitucia

  

umniSvnelovanesi samarTlebrivi aqti, romelic bavSvis uflebebis dacvis samarT-

lebriv safuZvlebs ganamtkicebs, aris saqarTvelos konstitucia, romelic pirda-

pir miuTiTebs, rom dedaTa da bavSvTa uflebebi daculia kanoniT. iseTi qmedebebi, 

romelic bavSvis kanonmdeblobiT aRiarebul da garantirebul uflebebs xely-

ofs sisxlis samarTlis kodeqsiT isjeba. 

saqarTvelos konstitucia aseve ganmartavs, rom yoveli adamianis piradi cxovreba, 

piradi saqmianobis adgili, piradi Canaweri, mimowera, saubari telefoniT da sxva 

teqnikuri saSualebebiT, agreTve teqnikuri saSualebebiT miRebuli Setyobinebani 

xelSeuxebelia. aRniSnuli uflebebis SezRudva daiSveba sasamarTlos gadawy-

vetilebiT an mis gareSec kanoniT gaTvaliswinebuli gadaudebeli aucileblo-

bisas.

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi ganmartavs, Tu vin iTvleba bavSvad da ra gan-

sxvavebaa qmedunarian da qmeduunaro adamians Soris. kerZod: bavSvad iTvleba 

yoveli adamiani dabadebis momentidan 18 wlis askamde. uflebaunarianoba aris 

fizikuri piris ufleba hqondes samoqalaqo uflebebi da movaleobebi. ufle-

baunarianoba warmoiSoba adamianis dabadebis momentidan da grZeldeba mis gar-

dacvalebamde. 

 Q  

qmedunarianoba aris piris unari sakuTari nebiTa da moqmedebiT moipovos da 

SeinarCunos samoqalaqo uflebebi da movaleobebi. sruli qmedunarianoba 18 wlis 

dadgomisTanave warmoiSoba. 7  wlamde asakis bavSvi qmeduunaroa. mis uflebas 

misi kanonieri warmomadgeneli (mSobeli, meurve) axorcielebs. 7-dan 18 wlamde 
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asakis bavSvi SezRuduli qmedunarianobis mqonea da misi nebis gamosavlenad au-

cilebelia misi kanonieri warmomadgenlis Tanxmoba.

es imas niSnavs, rom igi damoukideblad ver ganaxorcielebs samoqalaqo ufle-

bebsa da movaleobebs, mis uflebebs axorcielebs da icavs misi kanonieri war-

momadgeneli (mSobeli, meurve). mSoblebi TavianTi arasrulwlovani Svilebis 

kanonieri warmomadgenlebi arian da gansakuTrebul rwmunebulebaTa gareSe gvev-

linebian maTi uflebebisa da interesebis gamomxatvelebad mesame pirebTan ur-

TierTobaSi, maT Soris, sasamarTloSic. samoqalaqo kodeqsi aseve aRniSnavs, rom 

mSoblis ufleba ar SeiZleba gamoyenebul iqnes Svilebis interesebis sawinaaRm-

degod.

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi saojaxo samarTals uTmobs calke Tavs, romel-

ic aregulirebs mSoblebsa da Svilebs Soris urTierTobas, gansazRvravs maT 

uflebebs da movaleobebs, aseve aregulirebs qorwinebis, ganqorwinebis, bavSvis 

mikuTvnebis, mSoblis uflebis SezRudva-CamorTmevis da memkvidreobis sakiTxebs

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi ganmartavs iseT uflebas, rogoricaa adami-

anis araqonebivi uflebebi da Sesabamisad ganmartavs aRniSnuli uflebis dacvis 

meqanizmebs. kerZod:

pirovnebis/bavSvis pativi gulisxmobs Sesabamisi piris sazogadoebriv Sefasebas, 

anu sazogadoebis damokidebulebas piris mimarT, piradi/bavSvis cxovrebis saidum-

loeba gulisxmobs iseT informacias, romelic ar Seexeba pirovnebis sazogadoe-

briv cxovrebas da romlis gamJRavnebac ar Sedis Sesabamisi piris interesebSi.

pirs ufleba aqvs, sasamarTlos meSveobiT kanoniT dadgenili wesiT daicvas saku-

Tari pativi, Rirseba, piradi cxovrebis saidumloeba, piradi xelSeuxebloba.

pirs ufleba aqvs, sasamarTlos meSveobiT moiTxovos im cnobebis uaryofa, rom-

lebic laxavs mis pativs, Rirsebas, piradi cxovrebis xelSeuxeblobas; Tu piris 

pativis Rirsebis, piradi cxovrebis saidumloebis Semlaxveli cnobebi gavrcele-

bulia masobrivi informaciis saSualebebiT, maSin maTi uaryofa unda moxdes amave 

saSualebebiT. 

arasrulwlovanTa pativis, Rirsebis da piradi cxovrebis xelSeuxeblobis ufleb-

is darRvevisas sasamrTloSi maTi interesebis damcvelad mSoblebi an maTi sxva 

kanonieri warmomadgenlebi gamodian

detalurad ganvixiloT mSoblebsa da Svilebs Soris urTierTobis ufleba-mov-

aleobis sakiTxebi. kerZod: Svilebis mimarT mSoblebs Tanabari ufleba-movale-

obebi aqvT. BbavSvs aqvs ufleba, cxovrobdes da izrdebodes ojaxSi. MmSoblebi 

uflebamosilni da movaleni arian, aRzardon TavianTi Svilebi, izrunon maTi 

fizikuri, gonebrivi, sulieri da socialuri ganviTarebisaTvis, aRzardon isini 

sazogadoebis Rirseul wevrebad, maTi interesebis upiratesi gaTvaliswinebiT. 

arasrulwlovani Svilebis uflebebis dacva ekisrebaT maT mSoblebs. mSoble-

bi TavianTi arasrulwlovani Svilebis kanonieri warmomdgenlebi arian da gan-

sakuTrebuli rwmunebulebis gareSe gamodian maTi uflebebisa da interesebis 
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dasacavad mesame pirebTan urTierTobaSi, maT Soris _ sasamarTloSic. MmSoblis 

ufleba ar SeiZleba gamoyenebul iqnes Svilebis interesebis sawinaaRmdegod.

  

arasrulwlovani Svilebis uflebebis dacva ekisrebaT maT mSoblebs. mSoble-

bi TavianTi arasrulwlovani Svilebis kanonieri warmomdgenlebi arian da gan-

sakuTrebuli rwmunebulebis gareSe gamodian maTi uflebebisa da interesebis 

dasacavad mesame pirebTan urTierTobaSi, maT Soris _ sasamarTloSic.

  

arasrulwlovans aqvs dacvis ufleba mSobelTa mxridan uflebamosilebis boro-

tad gamoyenebis SemTxvevaSi. mSoblis mxridan bavSvis uflebebis an kanonieri in-

teresebis darRvevisas an movaleobebis arasrulad Sesrulebisas bavSvs ufleba 

aqvs, damoukideblad mimarTos meurveobisa da mzrunvelobis organoebs, 14  wlidan 

ki _ sasamarTlos.

arasrulwlovanis piradi araqonebivi uflebebi

  1. pirovnebis/bavSvis pativi gulisxmobs Sesabamisi piris sazogadoebriv Se-

fasebas, anu sazogadoebis damokidebulebas piris mimarT, piradi/bavSvis cxovrebis 

saidumloeba gulisxmobs iseT iseT informacias, romelic ar Seexeba pirovnebis 

sazogadoebriv cxovrebas da romlis gamJRavnebac ar Sedis Sesabamisi piris in-

teresebSi.

  2. pirs ufleba aqvs sasamarTlos meSveobiT kanoniT dadgenili wesiT daicvas 

sakuTari pativi, Rirseba, piradi cxovrebis saidumloeba, piradi xelSeuxebloba.

pirs ufleba aqvs sasamarTlos meSveobiT moiTxovos im cnobebis uaryofa, rom-

lebic laxavs mis pativs, Rirsebas, piradi cxovrebis xelSeuxeblobas; Tu piris 

pativis Rirsebis, piradi cxovrebis saidumloebis Semlaxveli cnobebi gavrcele-

bulia masobrivi informaciis saSualebebiT, maSin maTi uaryofa unda moxdes amave 

saSualebebiT. 

arasrulwlovanTa pativis, Rirsebis da piradi cxovrebis xelSeuxeblobis ufleb-

is darRvevisas sasamrTloSi maTi interesebis damcvelad mSoblebi an maTi sxva 

kanonieri warmomadgenlebi gamodian.

kanoni  ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi Zaladobis msxverplTa dacvisa da 

daxmarebis Sesaxeb

Zaladobis ganmarteba

saqarTvelos kanonis Tanaxmad,  ̀ ojaxSi Zaladoba gulisxmobs ojaxis erTi wevris 

mier meoris konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas fizikuri, 

fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT”. konstitucia 

ki icavs saqarTvelos yvela moqalaqes Tanabrad da, gansakuTrebiT, bavSvebs. aqve 

aRiniSneba, rom amiT saqarTvelos kanonmdeblobaSi pirvelad ganisazRvra ojaxSi 

Zaladobis  cneba.  
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Zaladobis formebi

saqarTvelos kanonma xuTi saxis Zaladobis cneba Semoitana. kanoni TiToeul 

maTgans ganmartavs:

  • fizikuri Zaladoba _ cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis 

ukanono aRkveTa an sxva iseTi moqmedeba, romelic iwvevs fizikur tkivils an tan-

jvas; 

  • Ffsiqologiuri Zaladoba _ Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva 

iseTi moqmedeba romelic iwvevs adamianis pativisa da Rirsebis Selaxvas;

  • iZuleba _ adamianis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar 

Seasrulos moqmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi 

uflebaa, anda sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemo-

qmedeba;

  • seqsualuri Zaladoba _ sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis muqariT 

an msxverplis umweobis gamoyenebiT; sqesobrivi kavSiri an seqsualuri xasiaTis 

sxvagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba arasrulwlovanis mimarT;

  • ekonomikuri Zaladoba _ qmedeba romelic iwvevs sakvebiT, sacxovrebeli da 

normaluri ganviTarebis sxva pirobebiT uzrunvelyofis, sakuTrebisa da Sromis 

uflebebis ganxorcielebis, agreTve TanasakuTrebaSi arsebuli qonebiT sarge-

blobisa kuTvnili wilis gankargvis SezRudvas.

Tu bavSvis (bavSvze ganxorcielebul qmedebaSi?) usafrTxoebis zomebi daculi 

ar aris, kanoniT izRudeba moZalade mSoblis mier bavSvis monaxulebis ufleba. 

Tu aRniSnuli SezRudva 3 Tveze met xans gagrZelda, mSobels, romlis uflebac 

izRudeba, SeuZlia mimarTos sasamarTlos bavSvis monaxulebis pirobebis Secv-

lis moTxovniT.

  

moZaladis mier bavSvis motacebis an sxva saxis zianis miyenebis realuri safrTx-

is arsebobisas sasamarTlo gadawyvetilebiT moZalades SeiZleba aekrZalos misi 

monaxulebis ufleba garemoebis Secvlamde.

  

kanonis Tanaxmad, iseT SemTxvevebSi, rodesac arsebobs sasamarTlos mier damt-

kicebuli/gamocemuli Semakavebeli/damcavi orderi, mxareebi Serigdebian da erTo-

blivad mimarTaven sasamarTlos Semakavebeli/damcavi orderis gauqmebis Taobaze. 

orderi ar gauqmdeba, Tu Zaladobis faqti laxavs ojaxis sxva wevrTa, gansakuTre-

biT – bavSvis interesebs.

arasrulwlovani da misi dacva Zaladobisagan 

,,ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi Zaladobis msxverplTa dacvisa da daxmare-

bis Sesaxeb” kanonis dacvis obieqtia ojaxis wevri. bavSvs, romelic Zaladobriv 

garemoSi izrdeba, arasrulfasovnebis kompleqsi uyalibdeba da SemdgomSi xSir-

ad Tavadac xdeba moZalade an mudmivad msxverplad rCeba da daTrgunulia. 

  

adamiani, romelic Zaladobriv garemoSi izrdeba, swavlobs, rom Sedegis miRweva, 

moTxovnis ioli gziT dakmayofileba, ZalmomreobiT, sxvisi uflebebis SezRudviT, 
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damcirebiT SeiZleba da ojaxSi an mis gareT Zaladobs sxvaze. 

 saxelmwifos movaleobaa _ SeinarCunos ojaxi Zaladobis gareSe, raTa saSualeba 

mieces mis nebismier wevrs, icxovros da aRizardos normalur garemoSi da ar 

gaxdes moZalade. 

  

  • ,,ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi Zaladobis msxverplTa dacvisa da dax-

marebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis miRebamde ojaxSi Zaladobis  SemTxvevaSi 

gamoiyeneboda sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebuli meqanizmebi, radgan 

ojaxSi Cadenili Zaladobrivi qmedebebi,  sisxlis samarTlis kodeqsidan gamomdi-

nare, ganixileboda kerZo braldebis saqmed. msxverplis  ganacxads (saCivars) (mo-

Zaladis mimarT sisxlissamarTlebrivi devnis RonisZiebebis gamoyenebis Sesaxeb) 

umetesad Tavad msxverpli uaryofda.

  •  ojaxuri Zaladobisas policiis Caurevloba gamowveuli iyo: moqalaqeTa 

mxridan saCivarze uaris TqmiT, ZaldatanebiTi moCvenebiTi SerigebiT, aseve sa-

zogadoebis mcdari warmodgenebiT, romelic ojaxur Zaladobas sazogadoebis 

problemad ki ara, konkretuli ojaxis problemad aRiqvamda. 

  •  Zaladobis SemTxvevaSi sisxlis samarTlis kodeqsi moZaladis – damnaSavis 

dasjas sisxlissamarTlebrivi wesiTac iTvaliswinebs.

kanonis mixedviT, mniSvneloba ara aqvs, vin Seatyobinebs policias ojaxuri kon-

fliqtis Sesaxeb _ ojaxis wevri Tu sxva piri. policia SemTxvevis adgilas 

nebismier SemTxvevaSi unda gamocxaddes da swrafi adekvaturi reagireba unda 

SeZlos ojaxSi konfliqtis aRkveTis mizniT.

  

zogadad Zaladobis da, gansakuTrebiT, ojaxSi Zaladobis SemTxvevaSi, arsebobs 

sami komponenti: 1. msxverpli; 2. moZalade; 3. qmedeba (Zaladoba).

 

Zaladoba, Tavisi xasiaTisa da Sedegebis gaTvaliswinebiT, xSirad moiazreba ro-

gorc kriminali anu sisxlis samarTlebrivad dasjadi qmedeba. 

  

uflebamosil policiels nebismier SemTxvevaSi ufleba aqvs, Zaladobis aRsakveTad 

mxolod kanoniT gaTvaliswinebuli adekvaturi reagirebis zomebi gamoiyenos. Tu 

arsebobs dabrkoleba an rame saxis barieri, romelic policiels SesaZleblobas 

ar aZlevs, miuaxlovdes msxverpls da moZalades (davuSvaT kari Caketilia an 

moZalade msxverplis an ojaxis sxva wevris ganadgurebiT imuqreba), ,,policiis 

Sesaxeb” kanoniT, policiels ufleba aqvs, danaSaulis aRkveTisaTvis gaTval-

iswinebuli RonisZiebebi gamoiyenos (Zaladobis aRkveTisaTvis aucilebeli da 

mxolod adekvaturi, Zalismieri saSualeba). 

samarTlebrivi dacvis meqanizmebi 

sxvadasxva qveynis kanonmdebloba, maT Soris, saqarTvelos kanonic ojaxuri 

Zaladobis faqtze operatiuli reagirebisaTvis uflebamosili organos an Tan-

amdebobis piris mier msxverplTa dacvisa da moZaladisaTvis garkveuli moqmede-

bebis SesazRudad droebiTi RonisZiebis saxiT damcav da Semakavebel orderebs 

iyenebs. 
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damcavi orderi aris pirveli instanciis sasamarTlos (mosamarTlis) mier ad-

ministraciuli samarTalwarmoebis wesiT gamocemuli aqti, romliTac ojaxuri 

Zaladobis SemTxvevaSi ganisazRvreba Zaladobis msxverplTa dacvis droebiTi 

RonisZiebebi. es RonisZiebebi ar gamoiyeneba im SemTxvevaSi, Tu piris mimarT daw-

yebulia sisxlissamarTlebrivi devna da mas aRkveTis RonisZiebis saxiT Sefarde-

buli aqvs patimroba.

  

Semakavebeli orderi aris policiis uflebamosili Tanamdebobis piris mier 

gamocemuli aqti, romliTac ganisazRvreba ojaxuri Zaladobis SemTxvevaSi 

Zaladobis msxverplTa dacvis droebiTi RonisZiebebi da romelic dasamtkice-

blad waredgineba sasamarTlos gamocemidan kanoniT dadgenili drois, 24  saaTis, 

ganmavlobaSi.

Semakavebel da damcav orderebs Soris gansxvaveba 

Semakavebel orders policiis TanamSromeli uSualod faqtze reagirebis dros 

(konkretuli Zaladobis faqtis dros policiis gamoZaxebisas) gamoscems da igi 

24  saaTis ganmavlobaSi dasamtkiceblad waredgineba sasamarTlos. sasamarTlo 

wardgenidan 24  saaTis ganmavlobaSi ganixilavs orderis gamocemis mizanSe-

wonilobis sakiTxs da gadawyvetilebas iRebs misi damtkicebis an damtkicebaze 

uaris Tqmis Sesaxeb.

  

rac Seexeba damcav orders: damcavi orderi aris pirveli instanciis sasamarT-

los (mosamarTlis) mier administraciuli samarTalwarmoebis wesiT gamocemuli 

aqti, romliTac ganisazRvreba ojaxSi Zaladobis SemTxvevaSi Zaladobis msx-

verplis dacvis droebiTi RonisZiebebi, garda im SemTxvevisa, rodesac arsebobs 

sisxlissamarTlebrivi devnis aRZvris safuZveli da pirs aRkveTis RonisZiebis 

saxiT Sefardebuli aqvs patimroba. damcavi orderi ki gaicema 3 Tvis vadiT da 

misi gagrZeleba SesaZlebelia orderis moqmedebis periodSi ara umetes 3 Tvisa.

  

sasamarTlos gadawyvetilebiT ganisazRvreba  moZalade mSoblis mier bavSvis 

monaxulebis vadebi. mSobels bavSvis monaxulebis ufleba SeiZleba mieces mx-

olod im SemTxvevaSi, roca  daculi iqneba bavSvis usafrTxoebis yvela zoma. 

es zomebi SeiZleba exebodes bavSvis monaxulebis adgils, dros, periodulobas, 

xangrZlivobas da pirs, romelic pasuxismgebelia bavSvis usafrTxoebis dacvaze.

zogadi ganaTlebis Sesaxeb kanoni 

saqarTvelos kanoni zogadi ganaTlebis Sesaxeb skolebs avaldebulebs, miiRon 

yvela gonivruli zoma moswavlis codnis samarTliani Sefasebis uzrunvelsay-

ofad. dauSvebelad miiCnevs, moswavlis akademiuri Sefaseba ganpirobebuli iyos 

misi discipliniT. moswavles ufleba aqvs, daculi iyos arasaTanado mopyrobis, 

uyuradRebobis da Suracxyofisagan.

  

aRniSnuli kanoni saswavlo dawesebulebaSi urTierTobis Semdeg normebs aya-

libebs: dauSvebelia zogadsaganmanaTleblo dawesebulebaSi saswavlo procesis 

politizireba, religiuri an sxva saxis diskriminacia. skolaSi miRebisas moswav-
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les, mSobels da maswavlebels ufleba aqvT miiRon skolSi arsebuli nebismieri 

informacia, garda piradi saidumloebis Semcveli informaciisa.

moswavles ufleba aqvs gamoTqvas sakuTari azri da moiTxovos misi pativiscema. 

moswavlis, mSoblis da maswavleblis piradi cxovreba xelSeuxebelia.

  

saskolo disciplina daculi unda iqnes im meTodebis meSveobiT, romlebic 

efuZneba moswavlis da maswavleblis Tavisuflebisa da Rirsebis pativiscemas. 

moswavlis mimarT disciplinuri sasjelis gamoyenebis an disciplinuri devnis 

dawyebis Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos mis mSobels. dauSvebelia iseTi 

disciplinuri sasjelis gamoyeneba, romelic laxavs piris pativsa da Rirsebas, 

an romelic sastikia an gamoiwvevs moswavlis arsebiT CamorCenas saswavlo pro-

cesisgan.

  

saqarTveloSi zogadi ganaTlebis sferoSi saxelmwifo politikis ZiriTadi miz-

nebia:

  a) moswavlis erovnuli zogadsakacobrio Rirebulebebis mqone, Tavisufal 

pirovnebad CamoyalibebisTvis saWiro pirobebis Seqmna;

  b) moswavlis gonebrivi da fizikuri unar-Cvevebis ganviTareba, aucilebeli 

codniT uzrunvelyofa, cxovrebis jansaRi wesis damkvidreba, ojaxis, sazogadoeb-

isa da garemos winaSe ufleba-movaleobebis gacnobierebaSi xelis Sewyoba.

  

yvelas aqvs sruli zogadi ganaTlebis miRebis ufleba. sruli zogadi ganaTleba 

gulisxmobs ganaTlebis samive safexuris daZlevas. zogadi ganaTlebis safexure-

bia: dawyebiTi (6 weli); sabazo (3 weli) da saSualo (3 weli).

  

akrZalulia sabazo ganaTlebis miRebamde moswavleTa saswavlo dawesebulebidan 

garicxva. 

 

im moswavleebisaTvis, romelTac axasiaTebT sazogadoebisaTvis miuRebeli, normi-

dan gadaxrili qceva, iqmneba specialuri saaRmzrdelo-saswavlo dawesebulebebi, 

sadac aRzrdisa da swavlebis specialuri meTodebia gamoyenebuli . AaseT saaaRmz-

rdelo-saswavlo dawesebulebebSi moswavleebi igzavnebian mxolod sasamarTlos 

gadawyvetilebiT 11 wlis asakidan.

moswavlis uflebebisa da Tavisuflebebis nebismieri SezRudva unda ganxor-

cieldes  mxolod dadgenili wesis safuZvelze, jerovani da samarTliani proce-

duriT;

 

     dauSvebelia moswavlis, uflebebisa da Tavisuflebebis imgvari SezRudva, 

romelic arsebiTad maTi gauqmebis tolfasia. nebismieri SezRudva an regulireba 

SeiZleba iTvaliswinebdes maTi uflebebisa da Tavisuflebebis ganxorcielebis 

(adgilis, drois da formis) iseT neitralur SezRudvas, romlebis gavlenas ar 

axdens gamomxatvelobiT efeqtze da tovebs alternatiuli gzebiT maTi ganxor-

cielebis efetur SesaZleblobas;

•
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     es kanoni ar uaryofs im sayovelTaod aRiarebul uflebebsa da Tavisu-

flebebs, romlebic ar aris aq moxseniebuli, magram TavisTavad gamomdinareobs 

saqarTvelos kanonebidan.

kanonSi aRniSnulia, rom mSoblisTvis kanoniT miniWebuli saganmanaTleblo 

arCevanis Tavisufleba ar niSnavs, savaldebulo (dawyebiTi da sabazo ganaTlebis 

miReba savaldebuloa) ganaTlebisaTvis Tavis aridebas.

 

      skolaSi moswavles codnis samarTliani Sefasebis ufleba aqvs. dauSvebelia 

moswavlis akademiuri Sefaseba ganpirobebuli iyos misi discipliniT.

 

       moswavles ufleba aqvs, daculi iyos arasaTanado mopyrobis, uyuradRebobisa 

da Seuracxyofisgan.

 

     skola valdebulia, Seqmnas janmrTelobis, sicocxlisa da sakuTrebisaTvis 

usafrTxo garemo saswavlo dros skolis an mis mimdebare teritoriaze;

moswavles da mSobels ufleba aqvT, flobdnen informacias TavianTi uflebebisa 

da Tavisuflebebis, agreTve maTi SezRudvis mizezis Sesaxeb. 

skola valdebulia, yovel moswavles gaacnos Tavisi uflebebi da Tavisuflebebi, 

xolo SezRudvisas gonivrul vadaSi ganumartos SezRudvis mizezi;

moswavlis piradi cxovreba xelSeuxebelia. mas ar SeiZleba moeTxovos gaam-

JRavnos informacia Tavis pirad cxovrebaze;

 

      moswavlis, piradi monacemebis Segrovebisas da Senaxvisas skola valdebul-

ia, ixelmZRvanelos am kanonisa da zogadi administraciuli kodeqsis moTxovniT 

(informacia piradi cxovrebis Sesaxeb ar aris sajaro);

 

      moswavlis akademiuri moswrebis Sesaxeb informacia disciplinurisgan gan-

calkevebiT unda inaxebodes;

 

      dauSvebelia moswavlis da maswavleblis piradi cxovrebis, kerZo komunikaci-

is, agreTve moswavlis da maswavleblis pirad sargeblobaSi gadacemuli skolis 

sakuTrebaSi arsebuli qonebis xelSeuxeblobis uflebis TviTneburi SezRudva.

kanonSi calsaxadaa aRniSnuli, rom dauSvebelia skolaSi Zaladoba moswavlis an 

nebismieri sxva piris mimarT, fizikuri an da sityvieri Seuracxyofis SemTxvevaSi 

skola valdebulia, dauyovnebliv moaxdinos reagireba saqarTvelos kanonmde-

blobiT dadgenili wesiT; 

disciplinaruli devna:

 

       moswavlis mimarT disciplinuri sasjelis gamoyenebisas (moswavlis gakveTi-

lidan gaZeveba an skolidan droebiTi daTxovna) aucileblad unda ecnobos mSo-

bels. skola valdebulia moswavlis gakveTilidan gaZevebis an skolidan droe-

•

•

•

•

•

•

•

•
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biT daTxovnis SemTxvevaSi izrunos moswavleze.

 

           disciplinuri devna SeiZleba ganxorcieldes mxolod skolis SinaganawesiT 

gaTvaliswinebul SemTxvevaSi da dadgenili wesiT jerovani da samarTliani pro-

cedurebiT. 

 

        moswavlis gakveTilidan gaZevebis gadawyvetilebis miRebis ufleba aqvs mas-

wavlebels, skolidan 5 dRemde vadiT daTxovnis gadawyvetilebis miRebis ufleba 

_ skolis direqtors, xolo 5 – 10 dRemde vadiT daTxovnis an skolidan garicx-

vis gadawyvetilebis miRebis ufleba ufleba _ disciplinur komitets faruli 

kenWisyriT.

 

       disciplinuri sasjelisas skola valdebulia, ganumartos moswavles mis 

mier Cadenili disciplinuri gadacdoma.

 

        moswavlis mimarT disciplinuri sasjelis gamoyenebis, agreTve disciplinu-

ri devnis dawyebis Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnobos mis mSobels. moswav-

les ufleba aqvs masTan dakavSirebuli sakiTxis gadawyvetisas mSobelTan erTad 

wardges. 

skolaSi arsebuli sameurveo sabWo:

  • ganixilavs saCivrebis da iRebs Sesabamis zomebs skolis wesdebiT gaTval-

iswinebuli wesiT;

  • uflebamosilia mosTxovos skolis direqtors, xelSekrulebis pirobebis 

darRvevisas, saaRmzrdelo saqmianobisTvis Seuferebeli qmedebis Cadenisas da 

kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevaSi vadamde Seuwyvitos SromiTi 

xelSekruleba maswavlebels;

  • disciplinaruli gadacdomebis ganxilvis mizniT, skolis wesdebiT gaTval-

iswinebuli wesiT irCevs disciplinur komitets, romlis SemadgenlobaSi Tanabari 

raodenobiT Sedian maswavleblebi, mSoblebi da saSualo safexuris moswavleebi. 

wesdebiT gaTvaliswinebuli wesiT sameurveo sabWo uflebamosilia discipla-

nuri komisiis gadawyvetilebis Sesaxeb saCivrebi Tavad ganixilos an Seqmnas 

saapelacio komiteti.

saqarTvelos kanonma socialuri daxmarebis Sesaxeb da saqarTvelos kanonma 

Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis Sesaxeb ganmarta termini socialuri mu-

Saki _ meurveobis da mzrunvelobis organos specialuri uflebamosilebis mqone 

piri.

saqarTvelos kanonSi Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis Sesaxeb ganamrtebulia 

socialuri muSakis funqciebi: saqarTvelos Sromis, janmrTelobis da socialuri 

dacvis saministros socialuri momsaxurebis saagentos socialuri muSakis mier 

Catarebuli kvlevis safuZvelze saagento amzadebs daskvnas mSvileblis aRricx-

vaze ayvanidan 1 kviris vadaSi. 

•

•

•

•
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dedobili da mamobili aRricxvaze ahyavT meurveobisa da mzrunvelobis orga-

noebs socialuri muSakis daskvnis safuZvelze  saqarTvelos Sromis, janmrTelo-

bis da socialuri dacvis saministros mier dadgenili wesis Sesabamisad

saagento socialuri muSakis mier Catarebuli kvlevis safuZvleze amzadebs daskv-

nas mSvileblis reestrSi aRricxvaze ayvanidan erTi kviris vadaSi.

dedobilis/mamobilis aRricxvas socialuri muSakis daskvnis safuZvelze axor-

cieleben meurveobisa da mzrunvelobis organoebi saministros mier dadgenili 

wesiT.

mindobiT aRzrdis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebis ufleba aqvs meurveobisa 

da mzrunvelobis organoebs. mindobiT aRzrdis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba 

socialuri muSakis mier bavSvis saWiroebebisa da bavSvis mindobiT aRzrdis 

msurveli pirTa SesaZleblobebis Taobaze Catarebuli kvlevisa da momzadebuli 

daskvnis safuZvelze (garda gadaudebeli mindobiT aRzrdisa). mindobiT aRrzdis 

Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisas daculi unda iqnes  pirobebi, romelic gaT-

valiswinebulia saqarTvelos kanoniT saqarTvelos kanonSi Svilad ayvanisa da 

mindobiT aRzrdis Sesaxeb. 10 wels miRweuli bavSvis mindobiT aRzrda SesaZle-

belia mxolod misi TanxmobiT.

gamoyenebuli literatura:

1.   adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis konvencia _ ZalaSi

2.   bavSvis uflebebis konvecia _ miRebulia 1989 wlis 20 noembris 44/25 
    rezoluciiT

3.   kanoni Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis Sesaxeb _ miRebulia 2009 
    wlis 8 dekembers; 01.03.2011 wlis mdgomareobiT

4.   ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi Zaladobis msxverplTa dacvisa da 
    daxmarebis Sesaxeb _ miRebulia 2006 wlis 25 maiss; 01.03.2011 wlis 
    mdgomareobiT

5.   samoqalaqo kodeqsi _ miRebulia 1997  wlis 26 ivniss; 01.03.2011 wlis

6.   saqarTvelos konstitucia – miRebulia 2010 wlis 15 oqtombers;; 
     01.03.2011 wlis mdgomareobiT

7.   saqarTvelos kanoni zogadi ganaTlebis Sesaxeb _ miRebulia 2005 wlis 
     8 aprils; 01.03.2011 wlis mdgomareobiT

8.   socialuri daxmarebis Sesaxeb kanoni _ miRebulia .2006 wlis 29 dekembers;

1953 wlis noembridan

mdgomareobiT

01.03.2011 wlis mdgomareobiT
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gamoyenebuli ganmartebebi da Semoklebebi 

1. bavSvi - 18 wlamde asakis piri (arasrulwlovani);

2. Zaladoba - piris mier bavSvis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis
darRveva ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri,
seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT, miuxedavad imisa, es qmedeba ganxorcielda/
xorcieldeba ganzraxviT an/da ganzraxvis gareSe. Zaladobad miiCneva.

3. fizikuri Zaladoba - cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis
ukanono aRkveTa an  sxva iseTi moqmedeba, maT Soris, bavSvis fizikuri
dasjisken mimarTuli moqmedeba, romelic iwvevs  fizikur tkivils an tanjvas.
janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofilebloba,
rac iwvevs bavSvis janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

4. seqsualuri Zaladoba - bavSvTan sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis
muqariT an  msxverplis umweobis gamoyenebiT, aseve  srulwlovanis mier winaswari
SecnobiT 16 wlamde bavSvTan Zaladobis gareSe sqesobrivi kavSiri, seqsualuri
xasiaTis sxvagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba bavSvis mimarT;

5. fsiqologiuri Zaladoba - Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva iseTi
moqmedeba, maT Soris, ojaxis wevris mier/mimarT sisxlis samarTlis kodeqsis 111
muxlSi miTiTebuli an/da 1261 muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulebis Cadenisas
bavSvis mier gancdili Zlieri emociuri stresi, romelic iwvevs bavSvis pativisa
da Rirsebis Selaxvas an daSinebas;

6. iZuleba - bavSvis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos
qmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi uflebaa an/
da sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba,
maT Soris, iZulebiTi qorwineba, antisazogadoebriv saqmianobaSi Cabma an/da
Tanamonawileoba, nivTierebaTa avad moxmarebis, mowyalebis Txovnis, agreTve
bavSvis CarTvas SromiT saqmianobaSi, maT Soris, wvrilman vaWrobaSi, romelic
iwvevs misi sabaziso uflebebis (ganaTlebis, jansaR fizikur da mentalur
ganviTarebas) SezRudvas. iZulebad CaiTvleba bavSvis Sromis Sedegad mopovebuli
Tanxis mTliani an/da nawilobrivi miTviseba;

7. ugulebelyofa - mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris mier bavSvis fizikuri (maT Soris, kveba, higiena, sacxovrisi),
fsiqologiuri saWiroebebis daukmayofilebloba, sabaziso ganaTlebis uflebis
SezRudva, safrTxisagan daucveloba, dabadebis registraciis an/da bavSvisaTvis
piradobis damadasturebeli dokumentaciis mowesrigebisaTvis, agreTve
samedicino da sxva momsaxurebiT sargeblobisaTvis aucilebeli moqmedebebis
ganuxorcielebloba, Tuki mSobels (mSoblebs), sxva kanonier  warmomadgenels an/
da sxva pasuxismgebel pirs aqvs (aqvT) saTanado informacia, SesaZlebloba da
xeli miuwvdeba (miuwvdebaT)  Sesabamis momsaxurebaze;

8. mitovebuli bavSvi - arasrulwlovani, romelic "Svilad ayvanisa da mindobiT
aRzrdis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis Sesabamisad sasamarTlos mier aRiarebulia
mitovebulad da romlis mSobels (mSoblebs) am bavSvis mimarT CamorTmeuli aqvs
(aqvT) mSoblis ufleba-movaleobebi;

9. napovni bavSvi - 18 wlamde asakis ucnobi piri misi aRmoCenis momentidan vinaobis
dadgenamde;

10. miusafari bavSvi - quCaSi mcxovrebi da/an momuSave arasrulwlovani, romelic
identificirebulia aseTad, "specializebul dawesebulebaSi piris moTavsebisa
da am dawesebulebidan misi gayvanis wesisa da pirobebis damtkicebis Sesaxeb"
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saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris 2010 wlis 
26 Tebervlis N52/n brZanebiT gansazRvruli Sesabamisi uflebamosilebis mqone 
socialuri muSakis mier referirebis procedurebis Sesabamisad;

11. bavSvis ojaxis wevri - deda, mama, papa, bebia, Svili (geri), mSvilebeli, mSvileblis
meuRle, mindobiT aRzrdas daqvemdebarebuli piri, mimRebi mSobeli (dedobili,
mamobili), meurve, mzrunveli, da, Zma, meuRle, yofili meuRle, meuRlis
mSoblebi, siZe, rZali, agreTve pirebi, romlebic erToblivad ewevian an eweodnen
erTian saojaxo meurneobas da maTi ojaxis wevrebi;

12. sxva pasuxismgebeli piri - piri (garda am muxlis "e" qvepunqtiT gaTvaliswinebuli
pirisa), romelTanac samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis
safuZvelze faqtobrivad imyofeba/cxovrobs arasrulwlovani, romlis zrunvisa
da kanonieri interesebis dacvis valdebulebac dakisrebuli aqvs mas amave
samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze;

13. Zaladobis msxverpli bavSvi - arasrulwlovani, romlis konstituciuri
uflebebi da Tavisuflebebi dairRva ugulebelyofiT an/da fizikuri,
fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT da romelsac
msxverplis statusi ganusazRvra saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros
Sesabamisma samsaxurma an/da sasamarTlo organom an/da ojaxSi Zaladobis
msxverplis statusis ganmsazRvrelma jgufma (msxverplis identificirebis
jgufma). msxverplad CaiTvleba agreTve bavSvi, romelic samarTlebrivi aqtis
an samoqalaqo samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad
imyofeba/cxovrobs sxva pasuxismgebel an nebismier sxva pirTan, romelmac
ganaxorciela misi konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRveva
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT da romelic moZaladisgan gancalkevebul iqna socialuri
muSakis mier.

14. moZalade - ojaxis wevri, romelic axorcielebs ojaxis sxva wevris
konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas ugulebelyofiT
an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an
iZulebiT. moZaladed CaiTvleba agreTve sxva pasuxismgebeli an nebismieri
sxva piri, romelic axorcielebs masTan samarTlebrivi aqtis an samoqalaqo
samarTlebrivi garigebis safuZvelze an maT gareSe faqtobrivad myofi/mcxovrebi
arasrulwlovnis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevas
ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri
ZaladobiT an iZulebiT;

15. saagento - saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros
saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli sajaro samarTlis iuridiuli piri -
socialuri momsaxurebis saagento;

16. meurveobisa da mzrunvelobis organo - saagento da misi teritoriuli organoebi;

17. regionuli sabWo - saagentos, rogorc meurveobisa da mzrunvelobis
organos saTaTbiro organo, romlis uflebamosileba da funqciebi ganisazRvreba
kanonmdeblobiT;

18. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

19. bavSvTa specializebuli dawesebuleba - saaRmzrdelo dawesebuleba (maT Soris,
miusafar bavSvTa TavSesafari), krizisuli centri, dRis centri, tranzituli
centri, krizisuli intervenciis TavSesafari da dedaTa da bavSvTa TavSesafari,
agreTve saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros

6

gamoyenebuli ganmartebebi da Semoklebebi 

1. bavSvi - 18 wlamde asakis piri (arasrulwlovani);

2. Zaladoba - piris mier bavSvis konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebebis
darRveva ugulebelyofiT an/da fizikuri, fsiqologiuri, ekonomikuri,
seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT, miuxedavad imisa, es qmedeba ganxorcielda/
xorcieldeba ganzraxviT an/da ganzraxvis gareSe. Zaladobad miiCneva.

3. fizikuri Zaladoba - cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis
ukanono aRkveTa an  sxva iseTi moqmedeba, maT Soris, bavSvis fizikuri
dasjisken mimarTuli moqmedeba, romelic iwvevs  fizikur tkivils an tanjvas.
janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofilebloba,
rac iwvevs bavSvis janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

4. seqsualuri Zaladoba - bavSvTan sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis
muqariT an  msxverplis umweobis gamoyenebiT, aseve  srulwlovanis mier winaswari
SecnobiT 16 wlamde bavSvTan Zaladobis gareSe sqesobrivi kavSiri, seqsualuri
xasiaTis sxvagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba bavSvis mimarT;

5. fsiqologiuri Zaladoba - Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva iseTi
moqmedeba, maT Soris, ojaxis wevris mier/mimarT sisxlis samarTlis kodeqsis 111
muxlSi miTiTebuli an/da 1261 muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulebis Cadenisas
bavSvis mier gancdili Zlieri emociuri stresi, romelic iwvevs bavSvis pativisa
da Rirsebis Selaxvas an daSinebas;

6. iZuleba - bavSvis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos
qmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi uflebaa an/
da sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba,
maT Soris, iZulebiTi qorwineba, antisazogadoebriv saqmianobaSi Cabma an/da
Tanamonawileoba, nivTierebaTa avad moxmarebis, mowyalebis Txovnis, agreTve
bavSvis CarTvas SromiT saqmianobaSi, maT Soris, wvrilman vaWrobaSi, romelic
iwvevs misi sabaziso uflebebis (ganaTlebis, jansaR fizikur da mentalur
ganviTarebas) SezRudvas. iZulebad CaiTvleba bavSvis Sromis Sedegad mopovebuli
Tanxis mTliani an/da nawilobrivi miTviseba;

7. ugulebelyofa - mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris mier bavSvis fizikuri (maT Soris, kveba, higiena, sacxovrisi),
fsiqologiuri saWiroebebis daukmayofilebloba, sabaziso ganaTlebis uflebis
SezRudva, safrTxisagan daucveloba, dabadebis registraciis an/da bavSvisaTvis
piradobis damadasturebeli dokumentaciis mowesrigebisaTvis, agreTve
samedicino da sxva momsaxurebiT sargeblobisaTvis aucilebeli moqmedebebis
ganuxorcielebloba, Tuki mSobels (mSoblebs), sxva kanonier  warmomadgenels an/
da sxva pasuxismgebel pirs aqvs (aqvT) saTanado informacia, SesaZlebloba da
xeli miuwvdeba (miuwvdebaT)  Sesabamis momsaxurebaze;

8. mitovebuli bavSvi - arasrulwlovani, romelic "Svilad ayvanisa da mindobiT
aRzrdis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis Sesabamisad sasamarTlos mier aRiarebulia
mitovebulad da romlis mSobels (mSoblebs) am bavSvis mimarT CamorTmeuli aqvs
(aqvT) mSoblis ufleba-movaleobebi;

9. napovni bavSvi - 18 wlamde asakis ucnobi piri misi aRmoCenis momentidan vinaobis
dadgenamde;

10. miusafari bavSvi - quCaSi mcxovrebi da/an momuSave arasrulwlovani, romelic
identificirebulia aseTad, "specializebul dawesebulebaSi piris moTavsebisa
da am dawesebulebidan misi gayvanis wesisa da pirobebis damtkicebis Sesaxeb"



8

saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) 
msxverplTa, dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis filiali - 
bavSvTa saxli;

20. TavSesafari - ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) msxverplTa,
dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis momsaxurebis
dawesebuleba, romelic sTavazobs Sesabamis momsaxurebebs trefikingisa da ojaxSi
Zaladobis msxverplebs, dazaralebulebsa da maTze damokidebul pirebs;

21. saagentos uflebamosili piri - saagentos specialuri uflebamosilebiT
aRWurvili piri, romelic dadgenili meTodologiis Sesabamisad axorcielebs
ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis Seswavla-Sefasebas;

22. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

23. mindobiT aRzrda - saxelmwifosa da mimReb ojaxs Soris dadebuli
xelSekrulebis safuZvelze mimRebi ojaxis mier bavSvis an 18 wlamde asakis
ganridebas daqvemdebarebuli piris movla da aRzrda;

24. gadaudebeli SemTxveva _ mdgomareoba, romelic safrTxes uqmnis bavSvis
sicocxles an/da janmrTelobas an SeiZleba gamoiwvios misi sikvdili an
janmrTelobis mdgomareobis mkveTri gauareseba momdevno 24 saaTis ganmavlobaSi.
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Tavi 1.

Sesavali

1.1.  saxelmZRvanelos mizani

bavSvis keTildReobisa da usafrTxoebaze zrunva yvela profesiis adamianis Tu 
organizaciis valdebulebaa. bavSvTa dacva Zaladobisa da ugulebelyofisgan socialur 
muSakTa profesiuli cxovrebis mniSvnelovani nawilia da isini umniSvnelovanes rols 
asruleben, rogorc bavSvze Zaladobis da ugulebelyofis prevenciis, aseve Zaladobis 
da ugulebelyofis gamovlenis saqmeSi. xolo, maTi roli msxverplTa dacvasa da 
reabilitaciaSi, unikaluri da Seucvlelia.  saxelmZRvanelo  mizania uaxlesi da 
samecniero mtkicebulebebze dafuZnebuli informaciis miwodeba socialuri 
muSakebisTvis, rac maT daexmarebaT:

I. bavSvze Zaladobis SemTxvevebis aRmoCenasa da masTan gamklavebaSi;

II. xels Seuwyobs Zaladobis msxverpl an potenciur msxverpl bavSvebze zrunvis
procedurebis gaumjobesebas;

III. gaaumjobesebs sxvadasxva dawesebulebaTa da struqturaTa Soris TanamSromlobas
bavSvze Zaladobis SemTxvevebSi;

IV. uzrunvelyofs bavSvis usafrTxoebas da misi keTildReobis gaumjobesebas;

V. xels uwyobs profesionalTa codnis gazrdas da profesionalebis mxardaWeras;

VI. bavSvze Zaladobis sakiTxebze  sazogadoebrivi  cnobierebis amaRlebas.

1.2.  definicia

msoflio jandacvis organizaciis ganmartebiT, „bavSvTa mimarT Zaladobasa da sastik 
mopyrobas Seadgens fizikuri da emociuri Zaladobis yvela forma, seqsualuri 
Seuracxyofa, ugulebelyofa an daudevari mopyroba, an komerciuli an sxva saxis 
eqsploatacia, rac iwvevs bavSvis janmrTelobis, sicocxlis, ganviTarebisa da Rirsebis 
faqtiur an potenciur zians, pasuxismgeblobasTan, ndobasa da ZalasTan dakavSirebul 
konteqstSi“.

bavSvze Zaladobis formebia:

fizikuri Zaladoba _ nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac “aRmzrdelobiTi“ mizniT; 

emociuri (fsiqologiuri) Zaladoba  _ qcevebi, romelTa mizania akontrolos, marTos bavSvis 
moqmedebebi da emociebi misi damorCilebis mizniT: damamcirebeli metsaxeliT mimarTva, 
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seqsualuri Zaladoba _ bavSvis gamoyeneba seqsualuri miznebisaTvis: seqsualuri 
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8

saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) 
msxverplTa, dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis filiali - 
bavSvTa saxli;

20. TavSesafari - ssip - adamianiT vaWrobis (trefikingis) msxverplTa,
dazaralebulTa dacvisa da daxmarebis saxelmwifo fondis momsaxurebis
dawesebuleba, romelic sTavazobs Sesabamis momsaxurebebs trefikingisa da ojaxSi
Zaladobis msxverplebs, dazaralebulebsa da maTze damokidebul pirebs;

21. saagentos uflebamosili piri - saagentos specialuri uflebamosilebiT
aRWurvili piri, romelic dadgenili meTodologiis Sesabamisad axorcielebs
ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis Seswavla-Sefasebas;

22. socialuri muSaki - meurveobisa da mzrunvelobis organos specialuri
uflebamosilebis mqone piri;

23. mindobiT aRzrda - saxelmwifosa da mimReb ojaxs Soris dadebuli
xelSekrulebis safuZvelze mimRebi ojaxis mier bavSvis an 18 wlamde asakis
ganridebas daqvemdebarebuli piris movla da aRzrda;

24. gadaudebeli SemTxveva _ mdgomareoba, romelic safrTxes uqmnis bavSvis
sicocxles an/da janmrTelobas an SeiZleba gamoiwvios misi sikvdili an
janmrTelobis mdgomareobis mkveTri gauareseba momdevno 24 saaTis ganmavlobaSi.



10

suraTebis gadaReba, seqsualuri Sinaarsis filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis 
daTvalierebis nebarTva an xelSewyoba,  gaupatiureba an gaupatiurebis mcdeloba, sasqeso
organoebis demonstrireba, Ria saubrebi seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis 
gaRviZebis mizniT, sisxlis aRreva (incesti), sxeuliT vaWrobis iZuleba da sxva. 

ugulebelyofa _ bavSvis sicocxlis, janmrTelobisa da ganviTarebisaTvis aucilebeli 
saWiroebebis (sakvebi, sacxovrebeli, tansacmeli, movla, meTvalyureoba, yuradReba, 
ganaTleba, samedicino daxmareba da sxva) regularuli daukmayofilebloba mSoblis 
Tu meurvis mxridan, obieqturi mizezebis gamo (siRaribe, fsiqikuri daavadebebi, 
gamoucdeloba) an amgvari mizezebis gareSe. 

1.3.  bavSvze Zaladobis Sedegebi

Zaladoba yovelTvis seriozul zians ayenebs bavSvis janmrTelobas. bavSvze Zaladoba 
SeiZleba sxvadasxva formiT ganxorcieldes, magram Zaladoba yovelTvis seriozul zians 
ayenebs bavSvis janmrTelobas, ganviTarebasa da socializacias, zogjer ki safrTxes 
uqmnis mis sicocxles. Zaladobis myisier Sedegebs miekuTvneba: fizikuri dazianebebi, 
mwvave fsiqologiuri problemebi; arsebobs mtkicebulebebi, rom ufrosebSi gamovlenili 
mravali daavadeba – gulis iSemiuri daavadebebi, sasunTqi da saWmlis momnelebeli 
sistemebis qronikuli daavadebebi,  simsivne da sxva – bavSvobaSi gadatanil ZaladobasTanaa 
dakavSirebuli.

bavSvebs, romlebic Zaladobas ganicdian,  fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRvevebi 
aReniSnebaT. dadgenilia, rom Zaladobis an travmis zemoqmedeba gavlenas axdens 
ganviTarebis procesSi myof bavSvis tvinze. im  bavSvebis Tavis tvini, romlebic xSirad 
ganicdian stress, fizikuri, seqsualuri Zaladobis an xangrZlivi ugulebelyofis saxiT, 
mTel TavianT resursebs garemoSi arsebuli safrTxis daZlevasa da gadarCenaze xarjaven. 

bavSvebi, romlebic Zaladobas ganicdian, xSirad CamorCebian Tanatolebs simaRliT, 
woniT an orive maCvenebliT erTdroulad. isini ufro gvian iwyeben siaruls, laparaks, 
iSviaTad icinian, cudad swavloben. aseT bavSvebs xSirad aReniSnebaT enurezi (Sardis 
Seukavebloba), metyvelebis problemebi, mavne Cvevebi (TiTebis wova, frCxilebis kvneta 
da sxva).

Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi, magram, arsebobs bavSvebis 
kategoria, romlebic sastiki mopyrobis „risk-jgufs” Seadgenen. mravalricxovan 
gamokvlevaTa Tanaxmad, riskis jgufSi Sedian bavSvebi, romelTa dedebic sistematurad 
ganicdian Zaladobas, Svilad ayvanili, bavSvTa saxlis aRsazrdelebi an „arasasurveli 
bavSvebi”. hiperaqtiuri, agreTve SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi aseve miekuT-
vnebian am jgufs, radgan xSirad aiZuleben  TavianT  mSoblebs maTi aRzrdis siZneleebiT 
gamowveuli imedgacruebebi da stresebi ganicadon. 

TviTon bavSvebi iSviaTad yvebian gadatanili Zaladobis Sesaxeb. xSirad maT arc ki ician 
da arc esmiT, rom mozrdilebi ar unda iqceodnen ase. bavSvebi Tavs damnaSaved Tvlian, 
isini daSinebulebi arian, maT rcxveniaT, ar ician, vis da rogori sityvebiT SeuZliaT 
uambon, eSiniaT, rom aravin daujerebT. 

Zaladobagancdili bavSvi mudmivi stresis mdgomareobaSi imyofeba, da Tu daxmarebis 
gareSe davtovebT, ukve mozrdil cxovrebaSi es masSi seriozul pirovnul gadaxrebs, 
Seuqcevad fsiqologiur problemebs gamoiwvevs.
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bavSvze Zaladobis socialuri da ekonomikuri Sedegebi: bavSvze Zaladoba uaryofiT 
zegavlenas axdens rogorc bavSvis  janmrTelobasa da ganviTarebaze, aseve ojaxebsa 
da sazogadoebaze. Zaladobagancdil bavSvebs darRveuli aqvT kavSiri ufrosebTan. ar 
aqvT TanatolebTan urTierTobis unari, mwiri codnisa da saWiro unarebis naklebobis 
gamo ver axerxeben  avtoritetis mopovebas skolaSi da sazogadoebaSi, zogjer aRiarebas 
kriminalur da asocialur garemoSi pouloben; aReniSnebaT alkoholisa da narkotikebis 
mimarT ltolva. zrdasrul asakSi, ojaxis Seqmnisas, SesaZloa seriozulma sirTuleebma 
iCinos Tavi. 

Zaladobis Sedegad miRebuli dazianebebi xSirad xangrZliv mkurnalobas saWiroebs, 
rac ojaxs finansurad mZime tvirTad awveba.  fsiqologiuri problemebi da sakuTari 
SesaZleblobebis gamovlenis sirTuleebi, romlebic aReniSnebaT Zaladobis msxverpl 
bavSvebs, ekonomikur problemas uqmnis maT zrdasrul asakSi.

1.4.  istoriuli mimoxilva

kacobriobis istoria savsea bavSvisadmi araRirseuli da sastiki damokidebulebis 
magaliTebiT. Tumca, uZvelesi droidanve  daiwyo garkveuli kategoriis  bavSvebis gansa-
kuTrebuli  mowyvladobis gacnobiereba da bavSvebze Zaladobis mimarT Seuwynareblobis 
saxelmwifo poziciis Camoyalibeba. 

dReisaTvis arsad da aravin davobs imis Taobaze, rom bavSvi daculi unda iyos Zaladobisa 
da ugulebelyofisgan, magram Tanamedrove samyaros  mainc ver vuwodebT usafrTxos.  
msoflio statistika SemaSfoTebelia - bavSvebze Zaladobis SemTxvevebma imata; sul ufro  
xSiria bavSvis janmrTelobisa da sicocxlis  xelyofis SemTxvevebi. bavSvebze Zaladoba 
seriozuli problemaa rogorc ganviTarebadi qveynebisTvis, sadac SimSili, omebi, 
normaluri sacxovreblis Tu jandacvis ararseboba TvalSisacemia, aseve - ganviTarebuli 
saxelmwifoebisTvisac. bavSvze Zaladoba problemaa saqarTveloSic. 

saqarTveloSi bavSvze Zaladobis sakiTxebi tabuirebuli iyo wlebis ganmavlobaSi da masze 
saubrebi mxolod 2000 wlidan daiwyo. am sakiTxisadmi sistemur doneze midgoma 2008 
wlidan iwyeba, rodesac  bavSvTa dacvis da keTildReobis mimdinare reformaSi bavSvze 
Zaladobis prevencia da Zaladobis msxverplTa dacva da daxmareba erT-erT prioritetul 
mimarTulebad gamoiyo. am mniSvnelovan gadawyvetilebas win uZRvoda 2007-2008 wlebSi 
Catarebuli gaeros bavSvTa fondis kvlevebi - “saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zaladobis 
erovnuli kvleva“ da “erovnuli kvleva saqarTvelos skolebSi Zaladobis Sesaxeb“.  kvlevam 
gamoavlina, rom saqarTveloSi bavSvTa mimarT Zaladoba iseve xSirad gvxvdeba, rogorc 
evropasa da sxva qveynebSi, sadac kvlevis msgavsi instrumenti gamoiyenes - saqarTveloSi 
mcxovrebi biWebis da gogonebis daaxloebiT 80% ganicdida sxvadasxva formis fizikur 
(79,8%) Tu fsiqologiur (82,3%) Zaladobas. 

bavSvTa Zaladobisgan dacvis sistemuri saxelmwifoebrivi midgomis damadasturebeli 
mniSvnelovani nabijia “bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis“ 
damtkiceba (2010 weli da 2016 weli ), romlis Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis 1 2

saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris, saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministrisa da saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2010 wlis 7 ivnisis  erToblivi brZaneba  N152/n - N496 - N45/n bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb.

 saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, 2016 wlis 12 seqtemberi.
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gamovlena, SemTxvevis marTva procedurebiT gansazRvruli kompetenciebis farglebSi da 
referireba evaleba yvela dawesebulebas, romelic urTierTobs bavSvTan.

mTavrobis dadgenileba bavSvTa dacvis (referirebis) procedurebis  damtkicebasTan 
erTad, gulisxmobs rom am procedurebSi CarTulma TiToeulma saministrom, maT Soris 
Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis saministrom, unda SeimuSaos detaluri 
procedurebi (Sida instruqciebi) Sesabamisi TanamSromlebisTvis (muxli 6.7). 

garda amisa, saWiroa profesionalebisaTvis gankuTvnili gaidlainebis SemuSaveba, romelic
Seicavdes detalur saxelmZRvanelo informacias bavSvTa mimarT Zaladobis identifika-
ciis, samuSao procedurebisa da teqnikis, aseve profesionalebis rolis Sesaxeb refera-
lis sxvadasxva doneze (identifikacia, Sefaseba, Careva, monitoringi) da maTi profesiuli 
saqmianobis mowesrigebis regulaciebs.

3

3 gaeros bavSvTa fondis 2013 welis kvlevis - “bavSvTa mimarT Zaladoba saqarTveloSi“ rekomendaciebis mixedviT.
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Tavi 2.

bavSvze Zaladobis epidemiologia

2.1. gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) generaluri mdivnis samsaxuris 
kvleva bavSvebis mimarT Zaladobis Sesaxeb - 2006 weli

gaerTianebuli erebis organizaciam (gaero) 2001 wels gaeros generaluri asambleis 
TxovniT, Caatara kvleva `Zaladoba bavSvTa mimarT“. kvlevis mizani iyo mTel msoflioSi 
bavSvze Zaladobis problemebis Seswavla da am problemis mogvarebis gzebis Zieba. kvleva 
gamoqveynda 2006 wels da igi Catarda gaeros damoukidebeli eqspertis - paulo serxio 
pineiros xelmZRvanelobiT. kvleva efuZneboda koncefcias, romlis mixedviTac, bavSvs 
aqvs ufleba iyos daculi Zaladobisagan. es ufleba Camoyalibebulia `gaeros bavSvis 
uflebaTa konvenciis me-19 muxlSi, romelic warmoadgens saerTaSoriso xelSekrulebas 
da mas msoflios qveynebis umravlesoba awers xels. 

ZiriTadi informacia Segrovda kiTxvarebis saSualebiT. kiTxvari Seavso 133-ma qveyanam. 
kiTxvari respodentisagan moiTxovda mis qveyanaSi bavSvebze Zaladobis faqtebis detalur 
aRweras, agreTve, saxelmwifos mxridan bavSvze Zaladobaze reagirebisa da misi aRkveTis 
mizniT miRebuli zomebis Sesaxeb informacias. 

kvlevis Sedegad aRmoCnda, rom bavSvze Zaladoba SeimCneva msoflios yvela qveyanaSi da 
yvela sazogadoebaSi ganurCevlad socialuri fenisa, kulturisa, eTnikuri kuTvnilebisa 
an warmomavlobisa. kvlevam daadastura, rom Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes nebismier 
adgilze. ufro metic, miuxedavad imisa, rom adamianebis umetesobisaTvis cnobilia 
bavSvis uflebebis Sesaxeb, maT ician, rom bavSvi saWiroebs dacvas, raTa jansaR pirovnebad 
Camoyalibdes, bevr qveyanaSi bavSvze Zaladoba daSvebulia, radgan amis nebas iZleva iq 
arsebuli adaT-wesebi. 

kvlevis Sedegad dadginda: 

(WHO) monacemebiT, 2002 wels mTel msoflioSi
fizikuri ZaladobiT gardaicvala 53 000 bavSvi; 

is ganicdis, rogorc sityvier, aseve fizikur Zaladobas; 

aiZulebdnen daemyarebinaT sqesobrivi kavSiri an sxvagvarad Zaladobdnen masze 
seqsualurad;

Cautarda sasqeso organoebis mutilacia (operacia sasqeso organoebis dasaxiCrebis 
gamo).

(ILO), 2004 wels 218 milioni bavSvi iyo
Cabmuli SromaSi, aqedan 126 milioni asrulebda saxifaTo samuSaos, xolo 5-7 milioni 
bavSvi iZulebiT samuSaos asrulebda (iZulebiTi da savaldebulo Sroma); 1.8 milioni 
bavSvi Cabmuli iyo prostituciasa da pornografiaSi, xolo 1.2 milioni bavSvi iyo 
trefikingis msxverpli; 2002 wels bavSvebis mkvlelobis maCveneblebi orjer maRali 
iyo Rarib qveynebSi, vidre mdidar qveynebSi (100 000 mosaxleze _ 2,58 Rarib qveynebSi, 
1,21 _ mdidar qveynebSi). 
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fizikuri Zaladoba farTod aris gavrcelebuli yvela regionSi. 

2.2. msoflio kvleva ojaxSi bavSvze Zaladobis Sesaxeb

msoflio jandacvis organizacia 2016 wels gamoaqveyna naSromi INSPIRE - Svidi 
strategia bavSvze Zaladobis dasasruleblad.  am naSromis mixedviT  bolo wlebis 
ganmavlobaSi msoflios 96 qveyanaSi 1 miliardma bavSvma ganicada emociuri, fizikuri da 
seqsualuri Zaladoba, rac bavSvTa (2-dan -18 wlamde) mosaxleobis  naxevaria. amasTanave 
gasaTvaliswinebelia, rom bavSvze Zaladobis SemTxvevebi dafarulia, rac dasturdeba 
globaluri monacemebis meta analiziT - magaliTad, bavSvebis mier gakeTebuli Setyobineba 
seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi 30-jer, xolo fizikuri Zaladobis SemTxvevaSi 75-jer 
ufro xSiria, vidre qveynebis mier oficialurad registrirebuli SemTxvevebi. 

gogonebi gansakuTrebiT mowyvladebi arian seqsualuri Zaladobis mimarT - magaliTad 
sicocxlis ganmavlobaSi gadatanili seqsualuri Zaladobis monacemTan 18%-Si gvxvdeba 
seqsualuri Zaladoba gogonaze, xolo biWebSi es monacemi utoldeba 8%-s. gogonebze 
seqsualuri moZaladeebi arian mamakacebi. gogonebze Zaladoba umetes SemTxvevebSi xdeba 
im garemoSi, sadac igi wesiT daculad unda grZnobdes Tavs - saxlSi, skolaSi, gzaze 
skolasa da saxls Soris, TemSi. gogonebze Zaladobis SemTxvevebi didia humanitaruli 
krizisebis, iZulebiTi gadaadgilebis da post-konflituri situaciebis dros. zogadad, 
samidan erTi gogona 15-dan 19-wlamde asakSi iyo emociuri, fizikuri an seqsualuri 
Zaladobis msxverpli.

2.3  bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva saqarTveloSi

2007 wels gaeros bavSvTa fondis SekveTiTa da samTavrobo da arasamTavrobo seqtorebis 
TanamSromlobiT saqarTveloSi Catarda bavSvze Zaladobis gavrcelebis erovnuli kvleva. 
kvlevis ZiriTadi mizani iyo saqarTveloSi bavSvze Zaladobis xasiaTisa da masStabis 
dadgena. kvleva asaxavs Zaladobis im SemTxvevebs, romelic saqarTveloSi mcxovreb 
bavSvebs ukavSirdeba. kvleva iZleva miTiTebebs Zaladobis Sedegebisagan bavSvTa dacvis 
meqanizmisa da Zaladobis prevenciis Sesaxeb. 

erovnuli kvleva saqarTveloSi or etapad warimarTa. pirveli etapi 2007 wels bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebs swavlobda ojaxebsa da socialuri zrunvis dawesebulebebSi, meore 
etapze _ 2008 wels, Seswavlili iqna skolebSi bavSvze Zaladobis sakiTxi. 

kvlevis Sedegebi: 

quCaSi, alkoholi/narkotikis gamoyeneba, nacnobis mkvleloba, iaraRis gamoyeneba, 
ufrosebs Soris dartyma/cema) - 49.1%. 

sagniT cema, daniT damuqreba) - 54.0%. 

  INSPIRE: seven strategies for ending violence against children, © World Health Organization 2016
  Ending violence against children: six strategies for action. New York: UNICEF; 2014.
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daCagvra, daTrgunva/Sercxvena) - 59.1%. 

Sexeba, seqsualuri urTierTobis mcdeloba) -7.8%. 
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Tavi 3.

bavSvze Zaladobis mizezebi

Zaladoba individualuri, jgufuri, socialuri, kulturuli faqtorebis urTierTqmedebis 
Sedegia. calke aRebuli verc erTi faqtori ver xsnis, ratom iqceva erTi adamiani 
agresiulad, meore ki - ara, ratom xdeba erTgan Zaladobis meti SemTxveva, vidre sxvagan. 
ojaxSi, TemSi, socialur, kulturul da ekonomikur sivrceSi mravali faqtori arsebobs, 
romelTa urTierTqmedebam, SesaZloa, bavSvze Zaladobis provocireba moaxdinos, an 
piriqiT, - Zaladobis safrTxe Seamciros.

risk-faqtorebi, romlebic xels uwyoben bavSvze Zaladobis gavrcelebas, SeiZleba daiyos 
individualur/pirovnul urTierTobaTa, sazogadoebriv/TemSi arsebul da socialur 
risk-faqtorebad.

a) individualuri/pirovnul urTierTobaTa risk-faqtorebi

mSoblebTan da mzrunvelebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

rom arTmevs mas unars, izrunos bavSvze;

araadekvatur qcevas avlens;

periodSi;

bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

xasiaTi);

ganviTarebaSi  CamorCena,  qronikuli daavadeba);

(agresiuloba, impulsuroba da sxva) an fsiqikuri   janmrTelobis problemebi;
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Semcirebas;

urTierTobebTan dakavSirebuli risk-faqtorebi 

problemebi, simartovis da umweobis gancdebi, mudmivi  daZabuloba, bavSvis aRzrdaSi
xelSewyobis Sewyveta, dava bavSvze meurveoba/mzrunvelobis Taobaze;

seqsualuri orientaciis, uZlurebis an cxovrebis stilis mizeziT;

b) sazogadoebrivi/TemSi arsebuli risk-faqtorebi

nakleboba;

g) socialuri risk-faqtorebi

an, zogadad, Zaladobas sxvebis mimarT, fizikuri dasjis CaTvliT;

da qalebisaTvis;

bavSvis statuss akninebs;
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Tavi 4

bavSvis ganviTarebis bio-fsiqo-socialuri aspeqtebi da 
maTi mniSvneloba bavSvze Zaladobis identificirebis da 

Zaladobis msxverpli bavSvis dacvis procesSi

4.1 bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi

asakobrivi Taviseburebebis codna xels uwyobs bavSvebis ukeT gagebas da dadebiTad aisaxeba 

bavSvTan komunikaciis xarisxze; bavSvis dacvis da misi keTildReobis gaumjobesebaze. 

bavSvebis asakobrivi Taviseburebebi da mosalodneli reaqciebi asakebis mixedviT

mniSvnelovania imis codna, rom CamoTvlili maxasiaTeblebi ganxiluli unda iyos 
bavSvebis individualur TaviseburebebTan da bavSvis ganviTarebis Tanamedrove donesTan 
konteqstSi, aseve, imis gaTvaliswinebiT, rom zogierTi bavSvi sxvebze ufro swrafad 
viTardeba.

dabadebidan 1 wlamde (Cviloba)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba

1-dan 3 wlamde (adreuli)

kognituri ganviTareba

yoveli nivTi;
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pirovnuli da emociuri ganviTareba

usafrTxoebas ganapirobeben;

socialuri ganviTareba

gagebas;

3-dan 6/7 wlamde (skolamdeli)

kognituri ganviTareba

Sesaxeb, aqvT drois gancda;

gamiznulad;

Soris.

pirovnuli da emociuri ganviTareba
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socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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TanatolebiT.

11-dan 13/14 wlamde (sqesobrivi momwifebis periodi)

kognituri ganviTareba

pirovnuli da emociuri ganviTareba

da Secbuneba-dabneulobas;

usamarTlobis gancda);

siyvarulis moTxovnilebasTan erTad;

socialuri ganviTareba

14-dan 18 wlamde (mozardoba)

kognituri ganviTareba

logikurad azrovneba uZneldebaT;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

20

socialuri ganviTareba

mixedviT;

7-dan 10/11 wlamde (umcrosi saskolo)

kognituri ganviTareba

azrebi;

pirovnuli da emociuri ganviTareba

socialuri ganviTareba
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midrekileba;

darwmunebulobaze;

lizebas sakuTari Zalebis rwmenis gazrdas, TviTdamkvidrebis da TviTrealizaciis-
ken swrafvas.

socialuri ganviTareba

samarTlianobas, Tanasworobas, Rirsebas;

garemomcvelTa Sexeduleba;

safuZveli.

4.2. mijaWvuloba

Cvilobis asakidan adamiani socialuri da emociuri ganviTarebis ramdenime fazas gadis. 
pirvel, yvelaze axlo da mniSvnelovan kavSirs Cvili amyarebs dedasTan an im adamianTan, 
vinc  masze zrunavs. britanelma fsiqiatrma da fsiqoanalitikosma, jon boulbim (1907-
1990) SeimuSava  bavSvis ganviTarebis Tanamedrove Teoria - mijaWvulobis Teoria (1969) da  
am pirveli, yvelaze mWidro da Zlieri emociuri kavSiris asaRniSnad gamoiyena termini 
„mijaWvuloba“.

mijaWvuloba - Zlieri emociuri urTierTkavSiri or adamians Soris, romelic 
ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi erTmaneTs scildebian.

bavSvi, sakuTari usafrTxoebis misaRwevad da TviTgadarCenis uzrunvelsayofad, 
instinqturad miiswrafvis dadebiTi urTierTobebis damyarebisa da SenarCunebisaken. 
rogorc wesi, bavSvs myari da sando mijaWvuloba im adamianis mimarT uyalibdeba, romelic 
masze zrunavs. jansaRi mijaWvuloba bavSvebs garemomcvel samyaroSi usafrTxoebis 
grZnobas uRvivebs, samyaros SemecnebaSi, swavlasa da ganviTarebaSi exmareba. arasando 
mijaWvulobis Camoyalibebis dros, mzrunvelebi, SesaZloa, uzrunvelhyofdnen bavSvis 
fizikur saWiroebebs, rogoricaa sakvebi, TavSesafari, tansacmeli, sisufTave, magram ver 
axerxebdnen emociuri siTbos bavSvamde mitanas.
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patara bavSvs ar ZaluZs Tavis dacva, ar SeuZlia sxva, alternatiuli mzrunvelis povna 
Tavisi saWiroebebis dasakmayofileblad. bavSvis arCevani xSirad ukiduresad SezRudulia, 
roca mzrunveli mas pasuxobs ignorirebiT, agresiiT an araprognozirebadi qceviT. droTa 
ganmavlobaSi amgvari reaqciebi bavSvSi dabneulobas, gaurkvevlobas da xSir SemTxvevebSi 
mijaWvulobis deficits warmoSobs.

TviTgadarCenis survilidan gamomdinare, bavSvebi Semgueblurad pasuxoben amgvar 
garemoze. rogorc wesi, isini Zvelebur midgomas aRar inarCuneben, TavianTi saWiroebebis 
dakmayofilebas aRar moiTxoven da gaurbian mzrunvelTan urTierTobas, radgan am 
urTierTobas maTTvis SeSfoTeba, tkivili da SiSi mohqonda. 

mijaWvulobis ganviTarebis fazebi

Cvili  mSoblebs urTierTobisken ubiZgebs, maTTan siaxlove awynarebs. Cvili cnobs 
dedis suns, xmas, arCevs dedis nakvTebs. bavSvi jer dedaze mijaWvuli araa, amitom sxva 
adamianebTan darCenas ar aprotestebs.

(momvlelze) da ucxo adamianze gansxvavebulad reagirebs bavSvi swavlobs, rom misi 
qmedebebi irgvliv myofTa qcevas ganapirobebs. iwyeba ndobis ganviTareba. 

momvlelis (dedis) mimarT mijaWvuloba aSkaraa. bavSvSi Cndeba separaciuli (ganSoreba) 
SfoTva, roca mas mSobeli tovebs. is mousvenari xdeba da SfoTvas ganicdis („7 Tvianebis 
SfoTva“).

ganviTareba bavSvebs SesaZleblobas aZlevs, garkveulwilad gaTvalon mSoblis dabruneba. 
amitom ganSorebis mimarT protesti klebulobs. bavSvebi mSoblebTan molaparakebas, 
”vaWrobas”iwyeben.

mijaWvulobis tipebi 

1. sando mijaWvuloba

2. arasando mijaWvuloba: ganridebuli,  ambivalenturi da dezorganizebuli.

sando mijaWvulobis qceviTi gamovlinebebia: 

gamocdileba, rom is mSobels yovelTvis axsovs.

aris Tbili, mgrZnobiare, Tanmimdevruli, roca swrafad reagirebs bavSvis tirilze.

„sando bazas“, advilad poulobs megobrebs, advilad umklavdeba stress, aqvs kargi
TviTSefaseba.

arasando - ganridebuli mijaWvulobis dros bavSvi ar miiltvis dedisken fizikur 
kontaqtze. is damoukidebelia, dedisgan ar iRebs TanagrZnobas, gulgrilia da mowyenili, 
roca raRac awuxebs an stkiva ar iTxovs daxmarebas, yvelas erideba. aseT SemTxvevebSi deda 
(an adamiani, romelic masze zrunavs) xSir SemTxvevaSi emociurad miuwvdomelia. dedas ar 
moswons, rom bavSvi maszea damokidebuli da yoveli damoukidebeli qmedebis SemTxvevaSi 
aqebs mas. Sedegad, bavSvi SeiZleba iyos agresiuli, braziani da daumorCilebeli, ris 
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gamoc SeiZleba ar uyvardeT jgufSi da aRmoCndes izolaciaSi.

arasando - ambivalenturi mijaWvulobis SemTxvevaSi, bavSvi ar aris darwmunebuli, 
rom mSoblis ndoba SeiZleba, rom safrTxis SemTxvevaSi is daculi iqneba da miiRebs 
TanagrZnobas mSoblisgan. aseTi bavSvi bevrs tiris, ebRauWeba dedas da momTxovnia. deda 
an is  adamiani, romelic bavSvze zrunavs, aris  araTanmimdevruli, qaoturi da Znelia 
misi qcevis ganWvreta. Sedegad, bavSvi aris mousvenari, daZabuli  da SfoTavs, Zalian 
aris damokidebuli ufrosebze, aRmzrdelebi mas an aTamameben,  an ubrazdebian. SeiZleba 
gaxdes jgufSi „gantevebis vaci“.

arasando-dezorganizebul mijaWvulobisas, bavSvi mSoblis mimarT SiSs gamoxatavs. mas 
uWirs grZnobebisa da qcevebis kontroli, emociebis gamoxatva, ar icis, vis SeiZleba 
endos da vis – ara. mas axasiaTebs Senelebuli  moZraobebi,  disociaciebi, gaSeSeba, 
„gayinuli“ saxis gamometyveleba, guneba-ganwyobilebis swrafi cvlileba. mSobeli 
bavSvis mimarT uyuradRebo da gulgrilia, Tavs aridebs mas. xSirad mimarTavs  bavSvze 
Zaladobas da ugulebelyofas. Sedegad ki bavSvi Tavdapirvelad ,,aprotestebs“ mSoblis 
gulgrilobas. SemdgomSi is ,,wydeba“ mSobels, iketeba sakuTar TavSi, avlens Semdegi 
saxis qcevis formebs: tyuili, qurdoba, sxvisi saku rebis ganadgureba, sakuTari 
Tavis dazianeba, Zaladoba sxvebze. 

dezorganizebuli mijaWvulobis mizezebia:

urTierTobisas. magaliTad, mSoblis safrTxis Semcveli (SemaSinebeli) qceva an
„SeSinebuli“, zedmetad frTxili qceva, aseve - umweo qceva.

bavSvobaSi gadatanili Zaladoba, romelsac mozrdilobaSi sakuTar Svilze imeorebs.

rogorc irkveva, mozrdilTa disfunqciebi saTaves maT bavSvobaSi iRebs. bavSvis nebismierma 
amgvarma Semgueblurma pasuxma SeiZleba araerTi garTuleba gamoiwvios grZelvadian 
periodSi, maT Soris – ganviTarebis Seferxebebi socialuri, kognituri Tu emociuri 
funqcionirebis mxriv. 

Tu sicocxlis pirvel wels jansaRi mijaWvulobis Camoyalibeba ver moxerxda, ukve 
zrdasrul cxovrebaSi Tavs iCens Semdegi fsiqo-socialuri problemebi:

Sekavebis SeuZlebloba;

sayuradReboa, rom bavSvobaSi Casaxul am garTulebebs xangrZlivi efeqti aqvT
da isini adamians mTeli cxovreba Tan sdevs. Tumca, adamianTa umravlesobas aqvs
pirovnuli zrdis potenciali da Camoyalibebuli uaryofiTi gamovlinebebis
Sesacvlelad maT profesiuli daxmareba dasWirdebaT.
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Tavi 5.

Zaladobagancdili bavSvis emociuri da qceviTi niSnebi

siyvaruli, daculobis SegrZneba da gancda, rom masze zrunaven, bavSvis mniSvnelovani 
bazisuri saWiroebaa. rodesac es saWiroebebi ar kmayofildeba, bavSvi SeimuSavebs Tavis 
gadarCenis, dacviT strategiebs. 

dacviTi strategiebia:

a) ususurobis, gaubedaobis da sxvaze damokidebulebis demonstrireba: „Tu damTmobi
viqnebi, xels aRar maxleben“.

b) sakuTar TavSi Caketva, izolacia: „Tu yvelas CamovSordebi, Cemi moreva aravis moundeba“.

g) agresiuli, dominanturi, Zaladobrivi qceva: „Tu Zlieri viqnebi da Zalaufleba meqneba,
veravin verafers gamibedavs“. 

travmul movlenaze bavSvis sapasuxo reaqcia damokidebulia iseT faqtorebze, rogoricaa 
asaki, ganviTarebis done, aRzrdis kultura. 

Zaladobis msxverpli bavSvisTvis damaxasiaTebelia:

rom arakompetenturia;

TavSi eZebs: “raRac arasworad gavakeTe”, “Cemi bralia, ase ar unda meTqva” da a.S.;
TviTon cdilobs “gamosworebas”;

TanatolebTan normaluri urTierToba; Tvlis, rom TanatolTagan gansxvavdeba da
misi cxovrebac imitom aris gansxvavebuli;

rom gansakuTrebuli araferi xdeba;

asec unda iyos”;

adamianad Tvlis, romelic yuradRebas ar imsaxurebs.

Zaladobis mowme bavSvis Taviseburebebi

iZieben;
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gamoc SeiZleba ar uyvardeT jgufSi da aRmoCndes izolaciaSi.

arasando - ambivalenturi mijaWvulobis SemTxvevaSi, bavSvi ar aris darwmunebuli, 
rom mSoblis ndoba SeiZleba, rom safrTxis SemTxvevaSi is daculi iqneba da miiRebs 
TanagrZnobas mSoblisgan. aseTi bavSvi bevrs tiris, ebRauWeba dedas da momTxovnia. deda 
an is  adamiani, romelic bavSvze zrunavs, aris  araTanmimdevruli, qaoturi da Znelia 
misi qcevis ganWvreta. Sedegad, bavSvi aris mousvenari, daZabuli  da SfoTavs, Zalian 
aris damokidebuli ufrosebze, aRmzrdelebi mas an aTamameben,  an ubrazdebian. SeiZleba 
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arasando-dezorganizebul mijaWvulobisas, bavSvi mSoblis mimarT SiSs gamoxatavs. mas 
uWirs grZnobebisa da qcevebis kontroli, emociebis gamoxatva, ar icis, vis SeiZleba 
endos da vis – ara. mas axasiaTebs Senelebuli  moZraobebi,  disociaciebi, gaSeSeba, 
„gayinuli“ saxis gamometyveleba, guneba-ganwyobilebis swrafi cvlileba. mSobeli 
bavSvis mimarT uyuradRebo da gulgrilia, Tavs aridebs mas. xSirad mimarTavs  bavSvze 
Zaladobas da ugulebelyofas. Sedegad ki bavSvi Tavdapirvelad ,,aprotestebs“ mSoblis 
gulgrilobas. SemdgomSi is ,,wydeba“ mSobels, iketeba sakuTar TavSi, avlens Semdegi 
saxis qcevis formebs: tyuili, qurdoba, sxvisi saku rebis ganadgureba, sakuTari 
Tavis dazianeba, Zaladoba sxvebze. 

dezorganizebuli mijaWvulobis mizezebia:

urTierTobisas. magaliTad, mSoblis safrTxis Semcveli (SemaSinebeli) qceva an
„SeSinebuli“, zedmetad frTxili qceva, aseve - umweo qceva.

bavSvobaSi gadatanili Zaladoba, romelsac mozrdilobaSi sakuTar Svilze imeorebs.

rogorc irkveva, mozrdilTa disfunqciebi saTaves maT bavSvobaSi iRebs. bavSvis nebismierma 
amgvarma Semgueblurma pasuxma SeiZleba araerTi garTuleba gamoiwvios grZelvadian 
periodSi, maT Soris – ganviTarebis Seferxebebi socialuri, kognituri Tu emociuri 
funqcionirebis mxriv. 

Tu sicocxlis pirvel wels jansaRi mijaWvulobis Camoyalibeba ver moxerxda, ukve 
zrdasrul cxovrebaSi Tavs iCens Semdegi fsiqo-socialuri problemebi:

Sekavebis SeuZlebloba;

sayuradReboa, rom bavSvobaSi Casaxul am garTulebebs xangrZlivi efeqti aqvT
da isini adamians mTeli cxovreba Tan sdevs. Tumca, adamianTa umravlesobas aqvs
pirovnuli zrdis potenciali da Camoyalibebuli uaryofiTi gamovlinebebis
Sesacvlelad maT profesiuli daxmareba dasWirdebaT.
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niSnebi;

Zaladobrivi qcevis mibaZvis riski;

piriqiT, iqneba, damyoli, rogorc msxverpli.

kanondamrRvevi bavSvis Taviseburebebi

mZafri STabeWdilebebis, Tavgadasavlebis Ziebisken, mSoblebsa da sxva mozrdilebze
Sokismomgvreli STabeWdilebis moxdenisa da am gziT maTgan aRiarebis mopovebisken
ubiZgebs.

-   Znelad gadaaqvs imedgacruebebi;
-   arasakmarisi TviTkontroli;
-   impulsuroba da agresiuloba;
-   daSvebuli Secdomebis, agreTve piradi da jgufuri antisocialuri qmedebebis
    simZimis arasaTanado Sefaseba;
-   moraluri principebis da socialuri prioritetebis ganuviTarebloba;
-   gulgriloba an cinikuri damokidebuleba sazogadoebrivi Rirebulebebis, maT 
    Soris, swavlis mimarT;
-   ar eTanxmeba da uaryofs samarTlebriv da moralur normebs;
-   xiblavs damnaSavis statusis  miReba;
-   mcdari warmodgena pirad Tavisuflebasa da damoukideblobaze;
-   damaxinjebuli warmodgena cxovrebaze, adamianTa urTierTobebze, awmyosa da 
    momavalze;
-   SurisZiebisken swrafva, zogjer „Sepyrobilia“ SurisZiebis gegmebiT.

grZelvadian mexsierebaze.

da sivrceSi;

arasrulad da zereled erTveba sapasuxo kontaqtSi;

miznebis misaRwevad;

da grZelvadian perspeqtivaSi, naklebad fiqrobs momavalze;
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xSirad  masze ufros
adamianebTan an TanatolebTan, advilad poulobs kriminalur motivacias.

ratom malaven  bavSvebi maT mimarT ganxorcielebuli Zaladobis faqtebs?

gaxmaureba;

Semdeg;

Zaladobis yvela formisTvis damaxasiaTebeli saerTo niSnebi

ganviTarebis Seferxeba - bavSvis ganviTarebis maxasiaTeblebis Seusabamoba asakobriv 
normasTan, magaliTad, siarulis dawyebis, metyvelebis aTvisebis da sxva.

regresia - ukve arsebuli unar-Cvevebis dakargva an ganviTarebis ufro dabal doneze 
dabruneba.

zrdis Seferxeba/SeCereba - bavSvis simaRlis da/an wonis Seusabamoba asakobriv normasTan, 
rac xSirad dakavSirebulia bavSvis araadeqvatur movlasTan an bavSvze mzrunveli piris 
socialur/sulier mdgomareobasTan.

mSoblebTan bavSvis aranormaluri urTierTmoqmedeba - bavSvebi Zalze mgrZnobiareni arian 
mSobelTa guneba-ganwyobilebebis mimarT da potenciuri konfliqtis CaxSobas cdiloben. 
Sedegad, arcTu iSviaTad xdeba rolebis inversia - bavSvi gansakuTrebulad mgrZnobiarea 
mSoblebis mdgomareobis mimarT da cdilobs Sesabamisi reagireba moaxdinos. Zaladobis 
msxverpl bavSvebs xSirad mSoblebis eSiniaT.

fsiqo-emociuri mdgomareobis darRveva - dabali TviTSefaseba, SfoTva, depresia, 
suiciduri mcdelobebi.

saskolo moswrebis mkveTri daqveiTeba.

problemuri an araadeqvaturi qceva - zogjer, gansakuTrebiT, patara bavSvebSi, SeiniSneba 
uCveulo mousvenroba/agzneba, SiSi, TamaSisa da mecadineobisadmi interesis dakargva, 
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niSnebi;

Zaladobrivi qcevis mibaZvis riski;

piriqiT, iqneba, damyoli, rogorc msxverpli.

kanondamrRvevi bavSvis Taviseburebebi

mZafri STabeWdilebebis, Tavgadasavlebis Ziebisken, mSoblebsa da sxva mozrdilebze
Sokismomgvreli STabeWdilebis moxdenisa da am gziT maTgan aRiarebis mopovebisken
ubiZgebs.

-   Znelad gadaaqvs imedgacruebebi;
-   arasakmarisi TviTkontroli;
-   impulsuroba da agresiuloba;
-   daSvebuli Secdomebis, agreTve piradi da jgufuri antisocialuri qmedebebis
    simZimis arasaTanado Sefaseba;
-   moraluri principebis da socialuri prioritetebis ganuviTarebloba;
-   gulgriloba an cinikuri damokidebuleba sazogadoebrivi Rirebulebebis, maT 
    Soris, swavlis mimarT;
-   ar eTanxmeba da uaryofs samarTlebriv da moralur normebs;
-   xiblavs damnaSavis statusis  miReba;
-   mcdari warmodgena pirad Tavisuflebasa da damoukideblobaze;
-   damaxinjebuli warmodgena cxovrebaze, adamianTa urTierTobebze, awmyosa da 
    momavalze;
-   SurisZiebisken swrafva, zogjer „Sepyrobilia“ SurisZiebis gegmebiT.

grZelvadian mexsierebaze.

da sivrceSi;

arasrulad da zereled erTveba sapasuxo kontaqtSi;

miznebis misaRwevad;

da grZelvadian perspeqtivaSi, naklebad fiqrobs momavalze;
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araadeqvaturi qcevebi, romlebic ganpirobebulia imiT, rac bavSvma dainaxa an ganicada, 
magaliTad, Zaladoba an seqsualuri xasia is qmedebebi.

damTrgunveli grZnobebi da gancdebi - danaSaulis  da SiSis grZnobebi, usamarTlobis 
gancda; zogierTi bavSvi fiqrobs, rom maT ar daimsaxures mozrdilTa siyvaruli, rom 
isini arasasurvelni arian. zogi bavSvi SurisZiebis gegmebs awyobs, zogi ki Zaladobas 
imeorebs sxvebTan mimarTebaSi. 

bavSvebi, romlebic ojaxSi Zaladobis Semswreebi arian, igive simptomebs avlenen, rasac 
Zaladobis msxverpli bavSvebi

moZalade mSoblebis qceviTi gamovlinebebi

momxdarSi dazaralebulis dadanaSauleba;

samedicino daxmarebisTvis, xSirad - mxolod gareSe pirTa iniciativiT;

bavSvobaSi.
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Tavi 6

bavSvze Zaladobis sxvadasxva formis fizikuri niSnebi

6.1. fizikuri  Zaladoba 

fizikuri Zaladobaa nebismieri fizikuri zemoqmedeba, romelic tkivils ayenebs bavSvs 
da/an iwvevs sxeulis sxvadasxva simZimis dazianebas: dartyma, xelis kvra, silis gawvna, 
wamoTaqeba, an sxva fizikuri zemoqmedeba, Tundac „aRmzrdelobiTi“ mizniT.

arsebiTi kiTxva, romelic sakuTar Tavs unda davusvaT, aris Semdegi: SeiZleboda Tu ara, 
rom es travma bavSvs SemTxveviT gasCenoda, uneblieT mosvloda? iseTma aSkara fizikurma 
niSnebma, rogoricaa sisxlCaqcevebi, damwvrobis kvali, SeSupebebi, kopebi, nakawrebi, 
Wrilobebi, Calurjebebi da kanis sxva dazianebebi, motexilobebi, naWrilobevebi 
sxvadasxva xarisxis SexorcebebiT - unda SegvaSfoTos da vecadoT, gavarkvioT, Tu ra 
moxda. mniSvnelovania gavacnobieroT, Seesabameba Tu ara bavSvis ganmartebebi dazianebebis 
Sinaarss; sxva sityvebiT rom vTqvaT, aris Tu ara monaTxrobi sando da asaxavs Tu ara 
realur movlenebs.

Zaladobaze, SesaZloa, miuTiTebdes mocemuli an warsulSi arsebuli dazianebebi. 
aucilebelia am eWvebis gafantva an dadastureba.  arsebobs simptomTa da niSanTa 
CamonaTvali, magram es aris saeWvo maxasiaTeblebis CamonaTvali, romlebic, SesaZloa, 
bavSvis mimarT Zaladobaze miuTiTebdes.

Cvilis sxeulze arsebuli Wrilobebi da sisxlCaqcevebi  Zaladobis seriozul formaze 
miuTiTebs. aseT dros maRalia Sinagani dazianebebis albaToba da amitom aucilebelia 
Sesabamisi gamokvlevebis Catareba.

fizikuri Zaladobis identificirebisas, gansakuTrebiT mniSvnelovania anamnezSi arsebuli 
saeWvo niSnebis gaanalizeba, magaliTad: 

tkenia);

dalurjebebi, nawiburebi, nakawrebi);

ar mogeridoT damatebiTi SekiTxvebis dasma. magaliTad, Tu ori Tvis bavSvs Tavi aqvs 
gatexili, iqneb es sxva ramem gamoiwvia da ara sawolSi kotrialma. 

Zaladobis Sedegad ganviTarebuli fizikuri dazianeba SeiZleba iyos sxvadasxvagvari - 
msubuqi nakawri Tu Calurjeba, motexili Zvlebi, tvinis Seryeva, Sinagani organoebis 
(Tirkmlebis, RviZlis, filtvebis, naRvlis buStis da sxva) dazianeba. Zaladobam SeiZleba 
sikvdilic ki gamoiwvios. 
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araadeqvaturi qcevebi, romlebic ganpirobebulia imiT, rac bavSvma dainaxa an ganicada, 
magaliTad, Zaladoba an seqsualuri xasia is qmedebebi.

damTrgunveli grZnobebi da gancdebi - danaSaulis  da SiSis grZnobebi, usamarTlobis 
gancda; zogierTi bavSvi fiqrobs, rom maT ar daimsaxures mozrdilTa siyvaruli, rom 
isini arasasurvelni arian. zogi bavSvi SurisZiebis gegmebs awyobs, zogi ki Zaladobas 
imeorebs sxvebTan mimarTebaSi. 

bavSvebi, romlebic ojaxSi Zaladobis Semswreebi arian, igive simptomebs avlenen, rasac 
Zaladobis msxverpli bavSvebi

moZalade mSoblebis qceviTi gamovlinebebi

momxdarSi dazaralebulis dadanaSauleba;

samedicino daxmarebisTvis, xSirad - mxolod gareSe pirTa iniciativiT;

bavSvobaSi.
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bavSvze Zaladobis yvelaze xSiri da advilad amosacnobi gamovlinebaa kanis dazianeba. 
Zaladobagancdili bavSvebis 90%-s mxolod zedapiruli dazianebebi aReniSnebaT: 

bavSvze Zaladobis da/an daavadebis gamosavlenad mniSvnelovania samedicino dawesebulebis 
droulad CarTva. 

6.1.1. sisxlCaqcevebi

araZaladobriv sisxlCaqcevebs pirdapiri kavSiri aqvs 5 wlamde bavSvis ganviTarebis 
donesTan. umoZrao  Cvilebis sxeulze arsebuli  sisxlCaqcevebi Zalian iSvaTadaa 
gamowveuli araZaladobrivi mizezebiT.  amitomac  amgvari SemTxvevebi safuZvlianad unda 
iqnes gamokvleuli. biWebs da gogonebs sisxlCaqcevebis arsebobis Tanabari albaToba aqvT. 
sxeulis garkveuli nawilebis dazianeba Zalzed iSviTadaa gamowveuli SemTxveviTobebiT 
(waqceviT da sxva):

     cevebi: majebze, barZayebze, dundulebze, muxlebze, genitaliebze.

mniSvnelovania dazianebebis bavSvis asakTan, ganviTarebis donesTan da istoriasTan 
mimarTebaSi ganxilva.   SemTxveviTi dazianebebi ZiriTadad Tavs iCenen sxeulis wina da 
Zvlovan adgilebSi. yuradReba miaqcieT specifikur dazianebebs, rogoricaa dartymis, 
cemis kvali (qamriT, wkepliT, maTraxiT, joxiT), romelic ZiriTadad rbil qsovilebze 
gvxvdeba.

mniSvnelovania sisxlCaqcevebis xandazmulobis dadgena, Tumca kvlevebma aCvena, rom 
SeuiaraRebeli TvaliT SeuZlebelia sisxlCaqcevis xandazmulobis zustad gansazRvra. 
sizuste damkvirveblis mixedviT varirebs, rogorc dazianebis uSualo naxvisas, agreTve 
fotosuraTebis daTvalierebis dros.

sisxlCaqcevebis SemTxvevaSi aucilebelia ojaxis istoriis codna  hematologiur 
daavadebebTan mimarTebaSi, xolo diferencirebuli diagnozi unda gatardes qvemoT 
CamoTvlis daavadebebTan da mdgomareobebTan. fizikuri Zaladobis dasadgenad da/an sxva 
daavadebebis gamovlenisTvis eqimis CarTva aucilebelia. 
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medikamentebiT;

zogierTi tradicia SesaZloa Zaladobac iyos;

mSoblebma, SesaZloa, Tqvan, rom bavSvs advilad uCndeba “Calurjebebi“, rasac, TavisTavad,  
gansakuTrebuli Rirebuleba ar gaaCnia. roca bavSvi da mSobeli sisxlCaqcevas 
araadekvaturad xsnis, saWiroa misi Semowmeba koagulopaTiur daavadebebze (sisxlis 
Sededebis darRveva). aseve gasaTvliswinebelia, rom koagulopaTiuri  daavadebebi ar 
gamoricxaven sxeulis ganzrax dazianebebs da piriqiT.

6.1.2. nakbenebi

nakbeni  yovelTvis  cxovelis, bavSvis Tu zrdasrulis  mier   miyenebuli  dazianebaa.  
mniSvnelovania nakbenTa Taviseburebebis codna. 

cxovelebi: Sinaur ZaRlebs oTxi gamokveTili eSvi aqvT. isini sigrZiT sakbeC kbilebs 
mniSvnelovnad aRematebian. amitomac ZaRlis nakbeni ZiriTadad eSvebis mier gamowveul 
mrgval an samkuTxa naCxvletebs warmoadgens. amas garda,  kbilebis mier Semowerili forma 
V-s mogvagonebs.

adamianebi: adamianebs ufro mrgvlovani TaRebi aqvT, laTinuri -s msgavsi. 
eSvebic naklebad gamokveTilia da Sesabamisad, nakbenze Tanabrad Cans eSvebisa da sakbeCi 
kbilebis kvali.

bavSvisa da zrdasrulis nakbenebi: bavSvisa da zrdasruli adamianis nakbenebs Soris ar 
aris didi da advilad SesamCnevi gansxvavebebi. amitom xSirad maTi garCeva SeuZlebelic 
kia. mTavari gansxvaveba zomaa.

6.1.3. motexilobebi

bavSvisaTvis Zvlis gatexva did Zalisxmevas saWiroebs. nebismieri motexilobis SemTxveva 
saguldagulod unda iqnes Seswavlili. ZaladobiT gamowveuli motexiloba xSirad 
farulia, gansakuTrebiT xSiria neknebis dazianeba.

rac ufro mcirewlovania bavSvi, miT metia imis albaToba, rom is Zaladobis msxverplia. 
SemTxveviTi motexilobebis 85% xuT welze zemoT bavSvebSi gvxvdeba, ZaladobiT 
gamowveuli motexilobebis 80%-s ki 18 Tvis asakamde bavSvebSi vawydebiT. oTx Tvemde 
asakis bavSvebi, romlebsac motexiloba aReniSnebaT, gansakuTrebiT didi albaTobiT arian 
Zaladobis msxverplni.
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bavSvze Zaladobis yvelaze xSiri da advilad amosacnobi gamovlinebaa kanis dazianeba. 
Zaladobagancdili bavSvebis 90%-s mxolod zedapiruli dazianebebi aReniSnebaT: 

bavSvze Zaladobis da/an daavadebis gamosavlenad mniSvnelovania samedicino dawesebulebis 
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gamowveuli araZaladobrivi mizezebiT.  amitomac  amgvari SemTxvevebi safuZvlianad unda 
iqnes gamokvleuli. biWebs da gogonebs sisxlCaqcevebis arsebobis Tanabari albaToba aqvT. 
sxeulis garkveuli nawilebis dazianeba Zalzed iSviTadaa gamowveuli SemTxveviTobebiT 
(waqceviT da sxva):

     cevebi: majebze, barZayebze, dundulebze, muxlebze, genitaliebze.

mniSvnelovania dazianebebis bavSvis asakTan, ganviTarebis donesTan da istoriasTan 
mimarTebaSi ganxilva.   SemTxveviTi dazianebebi ZiriTadad Tavs iCenen sxeulis wina da 
Zvlovan adgilebSi. yuradReba miaqcieT specifikur dazianebebs, rogoricaa dartymis, 
cemis kvali (qamriT, wkepliT, maTraxiT, joxiT), romelic ZiriTadad rbil qsovilebze 
gvxvdeba.

mniSvnelovania sisxlCaqcevebis xandazmulobis dadgena, Tumca kvlevebma aCvena, rom 
SeuiaraRebeli TvaliT SeuZlebelia sisxlCaqcevis xandazmulobis zustad gansazRvra. 
sizuste damkvirveblis mixedviT varirebs, rogorc dazianebis uSualo naxvisas, agreTve 
fotosuraTebis daTvalierebis dros.

sisxlCaqcevebis SemTxvevaSi aucilebelia ojaxis istoriis codna  hematologiur 
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32

beWis Zvlis motexiloba: beWis spiraluri motexilobebi ar aris xSiri da metwilad 
ZaladobasTanaa mWidrod dakavSirebuli. mxris Zvlis nebismieri motexiloba, mxris 
sartylis garda,  bavSvze ganxorcielebul Zaladobaze eWvis safuZvelia.

mravlobiTi motexilobebi  ufro metad Zaladobis msxverplebSi gvxvdeba. 

neknebi: Tu bavSvs ar aqvs Zvlis daavadeba an ar aqvs gadatanili travma (magaliTad,  
avtosagzao SemTxveva), maSin, didi albaTobiT, gatexili neknebi gadatanil Zaladobaze 
miuTiTeben, gansakuTrebiT, patara bavSvebis SemTxvevaSi, is  yvelaze xSirad njRrevasTanaa 
dakavSirebuli.

barZayis motexiloba, rogoric ar unda iyos is; gansakuTrebiT yuradsaRebia barZayis 
motexiloba bavSvebSi, romlebic damoukideblad ar gadaadgildebian. mas Semdeg, rac bavSvs 
siaruli SeuZlia, man sirbilis dros dacemiT SeiZleba miiRos spiraluri motexiloba. 
metad gavrcelebulia barZayis Zvlis ganivi motexilobebi, romelic  rogorc SemTxveviTi, 
ise  Zaladobrivi gziT miRebuli travmebis dros viTardeba.

xerxemlis dazianebebi: gansakuTrebiT kisris, gulmkerdis  an  welis  midamoSi. aucilebelia 
mTliani xerxemlis suraTis  naxva. mas xSirad axlavs Tavis dazianeba. dazianebebi kisris 
areSi  bavSvis Zlieri SenjRrevis Sedegad Cndeba.

Zvlis Tavis (metafizis) motexiloba:   es SedarebiT iSviaTi motexilobaa. axalSobil bavSvebSi 
is SeiZleba dakavSirebuli iyos dabadebis dros miRebul travmasTan, fizioTerapiasTan 
an deformorebuli terfebis  “kastigTan“, SedarebiT mozrdil bavSvebSi ki is didi 
albaTobiT Zaladobaze miuTiTebs. 

Tavis qalas motexiloba: rogorc nebismieri sxva motexiloba, esec moiTxovs   Zalas. 
Txemis  Zvlis xazovani  dazianeba yvelaze xSiria. is  SeiZleba iyos rogorc SemTxveviTi, 
ise  ara SemTxveviTi  motexiloba.

xSirad, mxolod bavSvis sruli gamokvlevis Semdeg dgindeba Zvlebis motexilobis faqtebi. 
Zvlebis Sezrdis stadiebis mixedviT SeiZleba ganisazRvros, Tu rodis miiRo bavSvma 
travma. Sexorcebis sxvadasxva stadiaze arsebuli motexilobebi bavSvze Zaladobis erT-
erTi niSania.

mniSvnelovania  yuradRebiT Seswavla da masSi 
arsebuli iseTi faqtorebis gaTvaliswineba,  rogoricaa: 

yovelives? ra gavlena iqonia aman bavSvze? Tu daeca, saidan da ra zedapirze?

da  policiis CarTviT?
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gamokvlevebi, romlebic tardeba Zaladobis, daavadebis an sxva mdgomareobebis 
diferencirebisTvis:

warmoadgens. mxolod rentgenografiulma kvlevam, SesaZloa ar asaxos   realuri
suraTi, Sesabamisad xSir SemTxvevebSi saWiroa rentgenografiisaa da skanirebis
kombinireba;

bavSvebSi - rekomendirebulia ConCxis sruli gamokvleva.

yovel Cvils, miuxedavad imisa, aReniSneba Tu ara mas nevrologiuri simptomebi.
gaxsovdeT, kompiuteruli tomografiiT ar gamoCndeba Tavis qalis motexiloba.

6.1.4. muclis Rrus (intra-abdominaluri)  dazianebebi

muclis Rrus (intra-abdominaluri) dazianebebi sakmaod iSviaTia. yvelaze xSirad is sam 
wlamde bavSvebSi gvxvdeba. intra-abdominalur dazianebebs sikvdilis maRali maCvenebeli 
aqvs, gansakuTrebiT maSin, roca diagnozi dagvianebiTaa dasmuli.   rogorc irkveva,  RviZli 
yvelaze xSirad dazianebadi organoa.  Tumca nebismieri sxva organoc SeiZleba daziandes, 
gavrcelebulia muclis Rrus organoebidan wvrili nawlavis dazianeba. gansakuTrebiT 
xSiria iseT bavSvebSi, romlebzec Zaladobdnen, an romlebic raime ubedur SemTxvevaSi 
moyvnen (avtosagzao SemTxveva, dacema).  intra-abdominaluri dazianebebis  niSnebia:

tkivili, sefsisi;

aReniSneba garegani sisxlCaqcevebi;

gamokvlevebi, romlebic unda Catardes

eqimis mier gasinjva - daTvaliereba,
laboratoriuli gamokvleva

    sisxlis, Sardis analizi da sxva kvlevebi);

    kompiuteruli tomografia - gansakuTrebiT zustia muclis Rrus dazianebebis 
    aRmoCenisaTvis; 

    SesaZloa ultrasonografiis gamoyeneba; 

    gulmkerdis rentgeni dazianeb

    muclisa da gulmkerdis rentgeni (horizontaluri da vertikaluri) siTxisa da 
airebis donis gansazRvrisaTvis;

aris SemTxvevebi, rodesac, miuxedavad dazianebis arsebobisa, rentgenis suraTze 
dazianebuli kerebi ar Cans.
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6.1. 5. siTburi dazianebebi

damwvrobebi da nafufqebi sakmaod gavrcelebuli dazianebebia. maTi umravlesoba ganzrax 
araa miyenebuli da gamowveulia mSoblis uyuradRebobiT, xandaxan ugulebelyofiTac ki. 
SedarebiT iSviaTia ZaladobiT gamowveuli damwvrobebi. gansakuTrebiT mZime SemTxvevebSi,  
srulfasovani reabilitaciisTvis aucilebelia rekonstruqciuli qirurgiis gamoyeneba. 
SemTxveviTi damwvrobebi da dafufqvebi metwilad skolamdeli asakis bavSvebSi gvxvdeba.

dafufqvebi:  siTburi dazianebebis 70% cxeli siTxeebiTa gamowveuli. riskis jgufSi 
gansakuTrebiT patara bavSvebi arian, - isini xSirad miiltvian cxeli siTxiT savse 
WurWlisaken, rac zogjer kargad ar sruldeba. bavSvi SeiZleba daifufqos onkanis 
mduRare wyliTac. 

damwvrobebi: damwvroba SeiZleba gamoiwvios Sexebam gamaTbobelTan, cecxlTan, 
nakverCxalTan, uTosTan, asanTTan, sigaretTan, sanTelTan an nebismieri sxva cxeli 
zedapiris mqone saganTan. SesaZloa mzis damwvrobac.

siTburi dazianebebis suraTi

Zaladobisa da siTburi dazianebis dakavSireba xSirad sakmaod rTulia. swored amitom 
bevri SemTxveva Seutyobinebeli rCeba, gansakuTrebiT maSin, roca bavSvs sxva tipis 
dazianebebi ar aReniSneba. am problemis martivi gadaWris da mzamzareuli gza ar arsebobs. 
gadamwyveti faqtori eqimis gamocdilebaa. 

ZaladobiT miyenebul damwvrobaze SeiZleba miuTiTebdes:

diferenc reba daavadebasa da Zaladobas Soris

gamoiwvios damwvrobis msgavsi gaRizianeba;

ara SemTxveviTi dazianebi, rogorc wesi, gvxvdeba:

    terfebsa da mtevnebze;

    fexebsa da dundulebze;

    saxeze.

niSnebi, romlebic Zaladobriv qmedebebze miuTiTeben: 

sazRvrebiT;
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6.1.6 sxva araSemTxveviTi dazianebebi

fizikuri Zaladobisas vawydebiT Semdeg dazianebebsac:

gamoyenebiT gamowveuli dazianebebi;

mSobelTa monayolze. rogorc wesi, SemTxveviT daxrCobebi gvxvdeba 8 - dan 24 Tvem- 
       de asakis bavSvebSi. ufros bavSvebSi es SeiZleba miuTiTebdes Zaladobaze an epilef- 
     siaze (mozrdil bavSvebSi).

6.2. bavSvze seqsualuri Zaladoba 

xSirad seqsualuri Zaladoba sxva tipis ZaladobebTanaa dakavSirebuli. seqsualur 
ZaladobasTan gamklavebaSi TanamSromloba umniSvnelovanesia. am tipis Zaladobis 
arsebobisas aucilebelia samedicino eqspertis da/an eqimis adreuli CarTva. 

seqsualuri Zaladoba bavSvze sxvadasxva gziT SeiZleba gamovlindes: momxdari zogjer 
gasaubrebis dros SeiZleba amotivtivdes, zogjer eqimis mier gasinjvis dros. moZalades 
bavSvTan specifikuri urTierToba aqvs - is SeiZleba eferebodes da emuqrebodes. amitomac 
bavSvis mier Zaladobis gamoaSkaraveba iSviaTia, gansakuTrebiT urTierTobis adreul 
etapze. seqsualuri Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia istoriis, bavSvis qcevisa da 
fizikuri niSnebis  erTmaneTTan dakavSireba.

6.2.1. niSnebi da simptomebi romlebic bavSvze seqsualuri Zaladobis eWvs badebs:

a). vaginaluri sisxldena – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:

travma:

naadrevi momwifebuloba.

iSviaTi anatomiuri anomalia – hemangioma

b). reqtaluri sisxldena  – savaraudo mizezi SeiZleba iyos:
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naxeTqebi, romelTa mizezi SeiZleba iyos Zlieri yabzoba, nawlavis anTebiTi 
daavadeba an Zaladoba; 

yabzoba, nawlavis anTebiTi daavadeba;

infeqciuri diarea;

polipi (iSviaTia).

g). vulvovaginiti  – savaraudo mizezi SeiZleba 
iyos:

gadametebuli masturbacia (sajaro, xelisSemSleli) rogorc wesi, masturbacia
sxeuls ar azianebs.

     basTan iyos dakavSirebuli. bavSvi gadamisamarTebuli unda iqnas sasamarTlo-same- 
     dicino SefasebisTvis.

d). enurezi :

SesaZloa fizikur mizezebTan dakavSireba, Tumca, rogorc wesi,  fsiqologiuri/
qceviTi faqtorebiTaa gamowveuli. diferencialuri diagnozis dasmisas seqsualuri
Zaladoba gaTvaliswinebuli unda iyos.

      mebs. romlebic, SesaZloa, seqsualuri ZaladobiT iyos gamowveuli.

e). qceviTi gamovlinebebi:

dasaxiCreba, momatebuli agresia, seqsualuri qceva, fsiqomotoruli darRvevebi.

CamorCena, SfoTva, gazrdili mijaWvuloba). Tu bavSvis Secvlili qcevis ukan aSka-
      ra mizezi ar dgas, sakiTxi safuZvlianad unda iyos Seswavlili.

v). garkveuli diagnostikuri  gamovlinebebi:

daavadebis da Zaladobis diferencireba

rogorc nebismieri sxva SemTxvevaSi, mniSvnelovania istoriis gaTvaliswineba. yuradReba 
miaqcieT Semdeg faqtorebs:
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aucilebelia samarTaldamcavi sistemis CarTva, rasac aucileblad mohyveba bavSvis
gamokiTxva/dakiTxva;

mxolod arsebiTi detalebi unda iqnes dazustebuli;

ilaparakos. ar dasvaT pirdapiri an Camagonebeli kiTxvebi da sityvasityviT CaiwereT
rogorc kiTxvebi, agreTve pasuxebic. yvelaferi, rasac bavSvi ityvis, SesaZloa,
gamoyenebul iqnas, rogorc samxili sasamarTloSi. miRebuli informacia SesaZloa
arasando gaxdes  miRebuli iseTi SekiTxviT, romelic Tavad Seicavs pasuxs an
miRebulia pirdapiri kiTxvebis dasmiT.

rodis unda Semowmdes bavSvis genitaliebi da anusi

situaciebSi is aucilebeli proceduracaa (magaliTad,  SardsawveTi gzis
infeqciis, enkoprezis, abdominaluri tkivilis, meqanikuri dazianebis dros).

sertificirebulma specialistma Caataros (sasurvelia gamocdileba seqsualur
Zaladobis sakiTxebSi), mniSvnelovania kolposkopia

 da kvlevis Sedegebis fotodokumentireba.
mniSvnelovania sqesobrivi gziT gadamdebi infeqciebis testireba - STI testi.

gamokvlevis meTodologia

rodesac arsebobs eWvi Zaladobaze, gamokvlevas atarebs Sesabamisi sertificirebuli 
specialisti. savaldebuloa, gamokvlevis dawyebamde bavSvisa da mSoblisagan/meurvisgan 
Tanxmobis miReba. gamokvlevis Catarebis meTodologia Semdegia:

taluri kvleva. saqalwule apkis kvleva sxva teqnikebis gamoyenebiT xdeba: magaliTad,
folis kaTeteris gamoyenebiT da sxva.

nimuSis asaRebad (sasamarTlo eqspertiza da sqesobrivad gadamdebi daavadebebis
testireba) gamoiyeneba sarke (mwvave dazianebebis arsebobis SemTxvevaSi proqtoskopi
naklebad diskomfortulia);

gafarToeba, SesaZloa, seqsualur Zaladobaze miuTiTebdes, Tumca, diagnozis
dasmis erTaderTi safuZveli ver iqneba.

mniSvnelovania bavSvis stomatologiuri daTvaliereba. yuradReba unda gamaxvildes 
kbilebis arqonaze, travmirebuli kbilebis arsebobaze, agreTve, piris RruSi rbili 
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qsovilebis dazianebaze. wina kbilebis arqona SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze 
oraluri sqesobrivi aqtis formiT. 

enisqveSa areSi sisxldena, SesaZloa, qveda ybis motexilobis Sedegi iyos. sisxlCaqcevebi 
rbil da magar sasaze SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze oraluri sqesobrivi 
aqtis formiT. 

mtkicebulebis Segroveba

mtkicebulebis Segro ebis sakiTxebSi kargad unda iyos gacnobierebuli yvela 
speci liasti, romelic bavSvze Zaladobis sakiTxebs exeba, maT Soris socialuri 
muSaki, miuxedavad imisa, mtkicebulebis Segroveba misi pirdapiri movaleba aris Tu ara.

iyos  Semgrovebeli, pacienti, TariRi, xelmowera da sxva informacia.

(gadamtani, laboratoriis mkvlevari).

SemTxvevidan 24 saaTis ganmavlobaSi;

pirdapiri mtkicebulebiTi mniSvnelobis nimuSebi: 

ucxo sxeuli an sxva organuli nivTierebis narCenebi;
laqa;
sisxli da Sardi narkotikze, alkoholze da sxva nivTierebebi;
anogenitaluri nacxi  spermisa da dnm-s Sesaswavlad.
gaurecxavi tansacmeli, TeTreuli, nebismieri sagani, romelsac, SesaZloa,
SemTxvevasTan kavSiri hqondes;

drois limiti mtkicebulebis mosapoveblad

seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi, yovelTvis aucilebelia sasamarTlo samedicino 
eqspertizis Catareba, Tumca, SedarebiT iSviaTia SemTxvevebi, rodesac msxverplis 
sasamarTlo-samedicino gamokvleva SemTxvevidan ramdenime saaTSi xdeba (dagvianebuli 
gamovlena, gawelili procedurebi da sxva). amitom, kargia, rodesac samedicino gamokvlevas 

adgili spermatozoidi sperma

vagina

anusi

piris Rru

tansacmeli/sawolis
TeTreuli

6 dRe

3 dRe

12–14 saaTi 
garecxvamde

12–18 saaTi

3 saaTi

–
garecxvamde
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atareben kargad momzadebuli specialistebi da arsebobs Sesabamisi teqnikuri garemo. 

seqsualuri ZaladobiT gamowveuli daavadebebis prevencia da marTva

daniSvna  da profilaqtikuri antibiotikebis gamowera sqesobrivi gziT gadamdebi
daavadebebis aRmoCenis SemTxvevaSi;.

gacdena, ugulebelyofa, problemuri urTierToba, ganviTarebaSi CamorCena,
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6.3. emociuri Zaladoba

socialuri muSakisTvis yvelaze rTuli, albaT, emociuri Zaladobis aRmoCenaa.  
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1. Cvilebi:
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advilad gaRizianebadoba, apaTiuroba.
SesaZloa, daaxasiaTon, rogorc “rTuli bavSvi“, “TiTqos Cemi araa“, “ar vuyvarvar“,
“ganebivrebulia“, “msunagia“ da ase Semdeg.

2. skolamdeli bavSvebi: qanqarisebri moZraoba, Tavis dartyma kedelze, iatakze, cudi
xasiaTi, agresiuloba. qcevis tipi apaTiuridan zeaqtiurobamde; Seferxeba
ganviTarebaSi, gansakuTrebiT lingvistur da socialur aspeqtebSi.

3. skolis moswavleebi: Sardis Seukavebloba, sirTuleebi adamianebTan urTerTobaSi,
cudi niSnebi, gacdenebi skolaSi, antisocialuri qceva. SiSi, usiyvarulobisa da
martoobis gancdebi.
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qsovilebis dazianebaze. wina kbilebis arqona SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze 
oraluri sqesobrivi aqtis formiT. 

enisqveSa areSi sisxldena, SesaZloa, qveda ybis motexilobis Sedegi iyos. sisxlCaqcevebi 
rbil da magar sasaze SeiZleba mowmobdes seqsualur Zaladobaze oraluri sqesobrivi 
aqtis formiT. 

mtkicebulebis Segroveba

mtkicebulebis Segro ebis sakiTxebSi kargad unda iyos gacnobierebuli yvela 
speci liasti, romelic bavSvze Zaladobis sakiTxebs exeba, maT Soris socialuri 
muSaki, miuxedavad imisa, mtkicebulebis Segroveba misi pirdapiri movaleba aris Tu ara.

iyos  Semgrovebeli, pacienti, TariRi, xelmowera da sxva informacia.

(gadamtani, laboratoriis mkvlevari).

SemTxvevidan 24 saaTis ganmavlobaSi;

pirdapiri mtkicebulebiTi mniSvnelobis nimuSebi: 

ucxo sxeuli an sxva organuli nivTierebis narCenebi;
laqa;
sisxli da Sardi narkotikze, alkoholze da sxva nivTierebebi;
anogenitaluri nacxi  spermisa da dnm-s Sesaswavlad.
gaurecxavi tansacmeli, TeTreuli, nebismieri sagani, romelsac, SesaZloa,
SemTxvevasTan kavSiri hqondes;

drois limiti mtkicebulebis mosapoveblad

seqsualuri Zaladobis SemTxvevaSi, yovelTvis aucilebelia sasamarTlo samedicino 
eqspertizis Catareba, Tumca, SedarebiT iSviaTia SemTxvevebi, rodesac msxverplis 
sasamarTlo-samedicino gamokvleva SemTxvevidan ramdenime saaTSi xdeba (dagvianebuli 
gamovlena, gawelili procedurebi da sxva). amitom, kargia, rodesac samedicino gamokvlevas 

adgili spermatozoidi sperma

vagina

anusi

piris Rru

tansacmeli/sawolis
TeTreuli

6 dRe

3 dRe

12–14 saaTi 
garecxvamde

12–18 saaTi

3 saaTi

–
garecxvamde
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4. mozardebi: depresia, sxeulis dazianeba, narkotikebisa Tu alkoholis Warbi
moxmareba, kvebiTi darRvevebi, dabali TviTSefaseba, agresiuloba da asocialuri
qceva;

damatebiTi niSnebi fizikuri gamokvlevisas

alersianoba, apaTiuroba da ase Semdeg.

destruqciuloba, zedmetad megobruloba da ase Semdeg.

emociuri Zaladobis sami mniSvnelovani faqtori

kvlevam aCvena, rom arsebobs emociuri Zaladobis ganmapirobebeli sami faqtori, romelTac  
saTanado yuradReba unda mieqces:

azartuli TamaSebi, alkoholisa Tu narkotikebis moxmarebasTan da ojaxSi
ZaladobasTan)

TiToeuli maTgani SesaZloa miuTiTebdes emociur Zaladobaze da saWiroebs Seswavlas.

emociuri Zaladobisa da ugulebelyofis kategoriebi

simwvave

emociuri Zaladobis simZimis Sefasebisas mniSvnelovnia mTeli rigi faqtorebis 
gaTvaliswineba, maT Sorisaa bavSvis asaki, Zaladobis xangrZlivoba, sixSire da bavSvis 
fsiqikuri adekvaturoba. gaiTvaliswineT, rom bavSvis didi asaki SeiZleba miuTiTebdes 
mxolod gvian aRmoCenaze da ara Zaladobrivi urTierTobis gvian dawyebaze.

emociuri Zaladobis SemTxvevaSi:

1. yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi, TiToeuli done yuradsaRebia;

2. gansazRvreT Zaladobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia
gaiareT;

3. mimarTeT bavSvTa dacvis samsaxurebs da gauziareT Tqvens xelT arsebuli informa-
cia.
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6.4. ugulebelyofa

nebismieri adamianis, profesionalis, romelsac bavSvTan Sexeba aqvs, pasuxismgeblobaa 
ugulebelyofis Tu sxva arasaTanado mopyrobis aRmoCena da Sesabamisi reagireba. 
socialur muSakis roli Seucvleli da mniSvnelovania bavSvis ugulebelyofis gamovlenasa 
da saTanado daxmarebis aRmoCenaSi.

6.4.1. ugulebelyofis formebi:

1. bavSvis fizikuri saWiroebebis ugulebelyofa (kveba, higiena, Cacma);

2. bavSvis samedicino saWiroebebis ugulebelyofa;

3. bavSvis sasicocxlo pirobebis ugulebelyofa (uyuradRebod datoveba, usafrTxoebis 
ugulebelyofa);

4. bavSvis inteleqtualuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad: bavSvi ver iRebs
saTanado ganaTlebas);

5. bavSvis socialuri saWiroebebis ugulebelyofa (magaliTad, bavSvs ar eZleva
TanatolebTan urTierTobis saSualeba).

rogorc wesi, ugulebelyofa qronikulia, Tumca is SeiZleba epizoduric iyos. amgvari 
SemTxvevebi xSiradaa dakavSirebuli  ojaxSi momxdar moulodnel cvlilebebTan Tu 
sirTuleebTan, magaliTad rogoricaa ganSoreba, depresia Tu sxva. mniSvnelovania imis 
gaTvalisiwineba, rom SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi gansakuTrebiT advilad 
SeiZleba gaxdnen ugulebelyofis msxverplni. rogorc wesi, ugulebelyofa siRaribesTanaa 
dakavSirebuli, Tumca mas SeiZleba SeZlebul ojaxebSic wavawydeT. 

6.4.2. ugulebelyofis niSnebi:

1. xSiri travmebi;.

2. acrebisadmi araTanmimdevruli damokidebuleba (argamocxadeba, xSiri dagvianeba da
ase Semdeg);

3. uyuradRebod datovebuli janmrTelobis problemebi;

4. zrunvis nakleboba (magaliTad, amindis Seusabamo Cacmuloba, dasvrili tansacmeli,
suni, daubaneli da sxva).

ugulebelyofili bavSvebi SesaZloa:

iyvnen arajansaR kvebiT reJimSi - maTi dieta iyos nakluli, an daubalansebeli;

iyvnen gadaxurebuli an civebi - SeamowmeT xelebi/fexebi sicivisgan miyenebul
dazianebebze, an, SesaZloa, bavSvebi amindis Sesabamisad ar iyvnen Cacmulebi

iyvnen uyuradRebobisagan fizikurad dazaralebulni - bavSvs Tavs daesxnen, avariaSi
moxvda, moiwamla;

iyvnen ganviTarebaSi Seferxebulni da iyvnen swavlaSi CamorCenilebi;

gamoirCeodnen rTuli an problematuri qceviT.

qronikuli daavadebebis da   bavSvebi gansakuTrebuli 
riskis qveS arian. es riski dakavSirebulia cud sacxovrebel pirobebTan, cud 
samedicino pirobebTan, ojaxur garemosTan da sazogadoebis damokidebulebasTan. bavSvis 
aRzrdasa da 
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zrunvasTan dakavSirebul sakiTxebs ver umklavdebian mSoblebi/mzrunvelebi, romelTac 
Tavad aqvT sxvadasxva saxis problemebi:

Zaladoba ojaxSi;

;

narkotikebisa da alkoholis moxmareba;

qronikuli daavadeba;

SemecnebiTi problemebi (disleqsia, diskalkulia);

fsiqikuri problemebi;

umuSevroba da siRaribe;

usaxlkaroba;

axalgazrda, martoxela mSobeli.

6.4.3. ugulebelyofis SemTxvevebis gamovlena

a). istoria

SeafaseT mSoblis codna - darwmundiT, rom mSobels/mzrunvels esmis Tu ras
niSnavs bavSvis janmrTeloba, ganviTareba da  saWiroebebi;.

ojaxuri da socialuri garemo – daadgineT, ra tipis resursebi (fuladi Tu sxva)
aqvs mSobels/mzrunvels da ra raodenobiT xmardeba bavSvs. SeafaseT mSoblebis
pirovnuli, socialuri, finansuri resursebi, janmrTeloba, mxardamWerTa qseli
(formaluri da araformaluri) da maTi xelmisawvdomoba bavSvisTvis: fizikurad
da emociurad;

bavSvisadmi damokidebuleba - ganixileT  arsebuli urTierTobebi,  yuradReba
miaqcieT ojaxis wevrebisa da bavSvis urTierTobas, iyo Tu ara bavSvi dagegmili/
sasurveli, ojaxis wevrebis damokidebulebas ojaxis sxva bavSvebTan, aris Tu ara
bavSvi sasurveli sqesis. xom ar aris bavSvi ugulebelyofis riskis qveS (qronikuli
daavadeba, SezRuduli SesaZleblobebi)?

b). bavSvis janmrTeloba - SeiswavleT bavSvis janmrTeloba, ganviTarebis done, qceva, 
janmrTelobis Zveli problemebi, ubeduri SemTxvevebi da ase Semdeg.

mSoblis problematika - narkomoxmareba, azartuli TamaSebi da sxva;

ganixileT, aqvs  Tu ara mSobels/mzrunvels unari, motivacia da SesaZlebloba
daakmayofilos bavSvis saWiroebebi.

g). gamokvleva

Sexvedris ganmavlobaSi daakvirdiT bavSvisa da mSoblis/mzrunvelis urTierTobas;

mSobeli/mzrunveli:

iCens Tu ara yuradRebas bavSvisadmi? rogor akontrolebs?
rogori urTierToba aqvs bavSvTan?
aris Tu ara fokusirebuli bavSvze da icis bavSvis saWiroebebi?
Tavisi interesebi ufro mniSvnelovania misTvis, vidre bavSvis?

bavSvi:
daakvirdiT, rogori damokidebuleba aqvs bavSvs didebTan, da-ZmasTan. daakvirdiT
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bavSvis qcevas;

daakvirdiT bavSvis ganviTarebis dones (lingvisturi, socialuri, motoruli) da
fizikur kondiciebs (WuWyiani frCxilebi, gamonayari, mouvleli kani da ase Semdeg);

daakvirdiT anemiis (rkinis deficiti) niSnebs - mag. fermkrTali kani;

daakvirdiT, Seesabameba Tu ara garemo bavSvis saWiroebebs

d). Semdgomi nabijebi

yuradRebiT SeiswavleT garemoebebi;

gansazRvreT mdgomareobis simwvave, saWiroebis SemTxvevaSi, kolegebTan konsultacia 
gaiareT;

SeimuSaveT intervenciis gegma.

6.5. gamogonili da Cagonebuli daavadebebi

(miunhauzenis sindromi)

miunhauzenis sindromi Zaladobis formaa da ara daavadeba.  es sindromi ar gamoricxavs 
sxva tipis Zaladobis arsebobas. miunhauzenis sindromis gamomwvevi mizezi, rogorc wesi, 
mSobeli an mzrunvelia, romelsac aqvs fsiqikuri problemebi da eZebs daavadebas sxva 
adamianSi. ZiriTadad, es sxva adamiani bavSvia. 

xSirad mSoblis an mzrunvelis mizani yuradRebis mipyrobaa. miunhauzenis sindromi 
SeiZleba sxvadasxvagvarad gamovlindes da mZime Sedegebamde mivides, rogoricaa bavSvis 
ganzrax mowamvla, daxrCoba da sxva.

6.5.1. gamovlineba

warmoSoba);

wyvets xvelebas);

substancia - metadoni, marili).

Tqven winaSe SeiZleba miunhauzenis sindromi iyos, roca:
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ZiriTadad, miunhauzenis sindromze eWvi pediatrs ebadeba. miunhauzenis sindromis 
gamovlena socialur muSakebsac SeuZliaT. swored amitomaa bavSvisa da ojaxis istoriis 
detaluri Seswavla mniSvnelovani. am formis Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia 
monayolis qronologiurad dalageba da Segrovebuli informaciis detaluri analizi.

6.5.2. reagireba 

specialistTa rolebi:

unda ga analizon xelT arsebuli informacia mSoblebis Sesaxeb da 
Seecadon, rom pirvel adgilze bavSvis usafrTxoeba daayenon da ara 
mSoblebisadmi piradi damokidebuleba;

Cagonebuli daavadebebis gamovlenaSi - aris Tu ara esa Tu is janmrTelobis
problema, Tu mogonili an gamowveulia sxva qmedebebiT;

Sesafaseblad;

gamogonil-Cagonebul daavadebebze reagirebis mTavari principia bavSvis usafrTxoebis 
uzrunvelyofa:

qmedebiT bavSvi, SesaZloa, safrTxis qveS aRmoCndes. yvela faqtori gaiTvaliswineT
da mxolod amis Semdeg ganixileT Seqmnili situacia mSoblebTan. gaxsovdeT, bavSvis
usafrTxoeba mTavaria;

sindromis dadasturebas, Tu fiqrobT, rom bavSvis sicocxles da keTildReobas
safrTxe emuqreba;

iyos eWviT, rom bavSvis keTildReoba safrTxeSia da ara imiT, rom miunhauzenis
sindromi dadasturda;

arsebobas.
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Tavi 7. 

bavSvze seqsualuri Zaladobis ZiriTadi sakiTxebi

7.1. ra aris seqsualuri Zaladoba bavSvze? 

bavSvis gamoyeneba seqsualuri moTxovnilebebis dasakmayofileblad da/an gamorCenis 
mizniT, rac moicavs: seqsualuri metyvelebiT Tu SeniSvnebiT devnas, seqsualur garyvnas, 
erotiul alerss, bavSvisTvis pornografiuli suraTebis gadaRebas, seqsualuri Sinaarsis 
filmebis yurebis an pornografiuli Jurnalebis daTvalierebis nebarTvas an xelSewyobas,  
gaupatiurebas an gaupatiurebis mcdelobas, sasqeso organoebis demonstrirebas, Ria 
saubrebs seqsze bavSvis Sokirebis an misi cnobismoyvareobis gaRviZebis mizniT, sisxlis 
aRrevas (incesti), sxeuliT vaWrobis iZulebas da sxva.

bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba qmedebaTa farTo speqtrs moicavs. seqsualuri 
Zaladobis SemTxvevaSi mniSvneloba ara aqvs imas, bavSvis TanxmobiT moxda es Tu ara. 
mozrdils, jer erTi, iolad SeuZlia bavSvze zegavlenis moxdena, da meore, bavSvs ar 
SeuZlia am qmedebaTa mniSvnelobis gageba, maTi Sefaseba. garda amisa, moZalade Tavisi 
miznis misaRwevad xSirad mimarTavs muqaras an SantaJs. bavSvisTvis yvelaze mZime 
fsiqologiuri travmaa. 

seqsualuri Zaladoba SeiZleba moxdes ojaxs gareT an ojaxSi.  Zaladobis msxverpli 
SeiZleba gaxdes nebismieri asakis bavSvi, rogorc gogona, aseve biWi. xSir SemTxvevebSi  
ojaxs gareT seqsualuri Zaladoba gaupatiurebis saxiT xdeba, fizikuri TavdasxmiTa 
da muqariT. amgvari Zaladobis msxverpli umetesad mozardebi arian. ojaxSi seqsualur 
Zaladobas qronikuli xasiaTi aqvs, zogjer wlebis manZilze grZeldeba, bavSvis CaTreva 
am qmedebebSi TandaTanobiT xdeba, msxverpli ufro mcire asakisaa, vidre ojaxs gareT 
Zaladobis SemTxvevaSi. 

7.2.  mcdari warmodgenebi da faqtebi bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

mcdari warmodgenebi: bavSvebi tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba seqsualuri 
Zaladoba.

faqtebi: bavSvebi iSviaTad tyuian imis Sesaxeb, rom maT mimarT xorcieldeba Zaladoba. 
ufro piriqiT, maT SeiZleba Seamciron Zaladobis buneba da xarisxi, radgan eSiniaT 
moZaladisa da agreTve SiSoben, rom maT ver gaugeben an daadanaSauleben. 

mcdari warmodgenebi:  bavSvebi TviTon arian macduneblebi mozrdilisa da bavSvis 
seqsualur urTierTobebSi.

faqtebi: bavSvebs, iseve rogorc yvela sxva cocxal arsebas, axasiaTebT seqsualuri 
gancdebi, magram maT jer ar aqvT codna da gamocdileba imisaTvis, rom TanatolTa wris 
gareT seqsualuri gamocdilebis inicireba moaxdinon. mozrdil adamianebs aqvT aseTi 
codna da gamocdileba. isini acnobiereben, rom seqsualuri qmedebebiT eqspluatacias 
uweven da zians ayeneben bavSvs.

mcdari warmodgenebi:  bavSvis mimarT seqsualur Zaladobas umeteswilad bavSvisTvis 
ucxo, ucnobi adamianebi axorcieleben.

faqtebi:  xSir SemTxvevaSi (SemTxvevaTa 75-90%) bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
axorcieleben adamianebi, romlebsac bavSvebi kargad icnoben da romlebsac endobian. 
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ZiriTadad, miunhauzenis sindromze eWvi pediatrs ebadeba. miunhauzenis sindromis 
gamovlena socialur muSakebsac SeuZliaT. swored amitomaa bavSvisa da ojaxis istoriis 
detaluri Seswavla mniSvnelovani. am formis Zaladobis aRmosaCenad aucilebelia 
monayolis qronologiurad dalageba da Segrovebuli informaciis detaluri analizi.

6.5.2. reagireba 

specialistTa rolebi:

unda ga analizon xelT arsebuli informacia mSoblebis Sesaxeb da 
Seecadon, rom pirvel adgilze bavSvis usafrTxoeba daayenon da ara 
mSoblebisadmi piradi damokidebuleba;

Cagonebuli daavadebebis gamovlenaSi - aris Tu ara esa Tu is janmrTelobis
problema, Tu mogonili an gamowveulia sxva qmedebebiT;

Sesafaseblad;

gamogonil-Cagonebul daavadebebze reagirebis mTavari principia bavSvis usafrTxoebis 
uzrunvelyofa:

qmedebiT bavSvi, SesaZloa, safrTxis qveS aRmoCndes. yvela faqtori gaiTvaliswineT
da mxolod amis Semdeg ganixileT Seqmnili situacia mSoblebTan. gaxsovdeT, bavSvis
usafrTxoeba mTavaria;

sindromis dadasturebas, Tu fiqrobT, rom bavSvis sicocxles da keTildReobas
safrTxe emuqreba;

iyos eWviT, rom bavSvis keTildReoba safrTxeSia da ara imiT, rom miunhauzenis
sindromi dadasturda;

arsebobas.
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mcdari warmodgenebi:   seqsualuri Zaladoba mxolod erTxel xdeba.

faqtebi:  xSirad bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladoba xangrZlivad mimdinare procesia, 
romlis drosac moZalade sargeblobs bavSvTan damyarebuli axlo urTierTobiT, bavSvis 
ndobiT. xSirad uSualod seqsualur qmedebebSi bavSvis CarTvas win uswrebs seqsualuri 
elferis xangrZlivi “mosamzadebeli” periodi.

mcdari warmodgenebi:  seqsualuri Zaladoba iwyeba pubertatul (mozardobis) asakSi.
 seqsualuri Zaladoba SeiZleba ganxorcieldes, roca bavSvi jer kidev Cvilobis 

asakSia. skolamdeli asakis bavSvebi iTvlebian maRali riskis jgufad. yvelaze xSirad 
Zaladobas ganicdian 6-dan 11 wlamde asakis bavSvebi.

mcdari warmodgenebi:  bavSvs azianebs mxolod sqesobrivi aqti.

faqtebi: bavSvisTvis matravmirebelia seqsualuri Zaladobis nebismieri forma. seqsualuri 
ZaladobiT miyenebuli ziani emociuri bunebisaa da momdinareobs imedgacruebis, Ralatis, 
izolaciis, sircxvilis, SfoTvis da bavSvobis dakargvis gancdebidan, romlebsac bavSvi 
grZnobs da mas mozrdil cxovrebaSic gahyveba.

7.3. bavSvis bunebrivi da problemuri seqsualuri qcevebi

aucilebelia, calke ganvixiloT bavSvebis seqsualuri TamaSebis mniSvneloba SesaZlo 
seqsualuri Zaladobis SefasebiT. rodesac patara bavSvebi seqsualurad iqcevian, zogjer 
Znelia ganvasxvavoT bunebrivi da jansaRi qceva iseTi qcevisagan, romelic saxifaTo 
signals warmoadgens da bavSvis mier gancdili qaosis Sesaxeb gvamcnobs. amitom bavSvebTan 
momuSave profesionalebs unda SeeZloT  erTmaneTisgan ganasxvavon bavSvis bunebrivi da 
problemuri seqsualuri qcevebi. 

bunebrivi da jansaRi seqsualuri qceva - es aris gamokvlevaze, informaciis Segrovebaze 
mimarTuli qceva. esaa qceva, roca bavSvebi ikvleven erTmaneTis sxeulebs, aTvaliereben, 
exebian (magaliTad, eqimobanas TamaSisas), an ikvleven, ecnobian sqesis rolebsa da qcevebs 
(mag., saxlobanas TamaSisas). 

7.3.1. bunebrivi da jansaRi seqsualuri qcevis niSnebi:

ganviTarebis donis mqone bavSvebi.

atareben erTad (isini SeiZleba iyvnen megobrebi, Zmebi, debi), erTad TamaSoben
sxvadasxva TamaSebs da axorcieleben sxvadasxva gamokvlevebs, maT Soris sqesisac;

ara erTaderTi variantia. amasTan, SezRudulia droSi.

sircxvilsa da Sewuxebas.

seqsualur qmedebebs wyveten. es imitom xdeba, rom bunebrivi, jansaRi seqsualuri
qcevisas travmis gaTamaSeba ar xdeba.

axsnas, ras da ratom akeTebda (mag., “eqimobanas” vTamaSobT”).
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7.3.2. seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis qceviTi niSnebi

zogadad, seqsualuri Zaladoba uSualod arRvevs “sxeulis sazRvrebs”. amitom misi 
Sedegebi „sxeulis qcevaSi“ Cans. zogierTi bavSvi sakuTar sxeuls gansakuTrebulad malavs 
da nebismier kontaqts gaurbis. zogi piriqiT, sakuTari sxeulis demonstrirebas Riad 
cdilobs da yvelas „sTavazobs“ sakuTar sxeuls, sxeulis normalur sazRvrebs kargavs, 
fizikuri siaxlovisa da distanciis socialurad miRebuli normebis aTviseba ar SeuZlia. 
bavSvebi da mozardebi seqsualur Zaladobaze reaqcias sxvadasxva asakSi sxvadasxvagvarad 
avlenen.

bavSvebi 3 wlamde:  SiSebi, grZnobebis qaosi, Zilis darRveva, madis dakargva, ucxo 
adamianebis mimarT SiSi, seqsualuri TamaSebi.

skolamdelebi:  SfoTva, grZnobebis qaosi, braleuloba, sircxvili, zizRi, umweoba, 
sakuTari ”gafuWebulobis” gancda; qcevis darRvevebi - regresi, agresia, masturbacia, 
gaucxoeba, seqsualuri TamaSebi.

umcrosi saskolo asakis bavSvebi: ufrosebis mimarT winaaRmdegobrivi grZnobebi, 
ojaxuri rolebis gansazRvris sirTuleebi, SiSi, sircxvilis, zizRis grZnobebi, sakuTari 
”gafuWebulobis” SegrZneba, samyaros mimarT undobloba; qcevaSi SeiniSneba ganmartoeba, 
agresia, dumili an moulodneli alaparakeba, Zilis darRveva, ”binZuri sxeulis” SegrZneba, 
seqsualuri qcevebi sxva bavSvebTan. 

mozardebi: depresiuli mdgomareoba, danakargis gancda; qcevaSi - izolacia, sxva bavSvebiT 
manipulireba seqsualuri siamovnebis miRebis mizniT, winaaRmdegobrivi qceva.

bavSvis  qcevebi,  romelebic, SesaZloa, Zaladobaze miuTiTebdnen

mozardis sarisko qcevebi
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momuSave profesionalebs unda SeeZloT  erTmaneTisgan ganasxvavon bavSvis bunebrivi da 
problemuri seqsualuri qcevebi. 

bunebrivi da jansaRi seqsualuri qceva - es aris gamokvlevaze, informaciis Segrovebaze 
mimarTuli qceva. esaa qceva, roca bavSvebi ikvleven erTmaneTis sxeulebs, aTvaliereben, 
exebian (magaliTad, eqimobanas TamaSisas), an ikvleven, ecnobian sqesis rolebsa da qcevebs 
(mag., saxlobanas TamaSisas). 

7.3.1. bunebrivi da jansaRi seqsualuri qcevis niSnebi:

ganviTarebis donis mqone bavSvebi.

atareben erTad (isini SeiZleba iyvnen megobrebi, Zmebi, debi), erTad TamaSoben
sxvadasxva TamaSebs da axorcieleben sxvadasxva gamokvlevebs, maT Soris sqesisac;

ara erTaderTi variantia. amasTan, SezRudulia droSi.

sircxvilsa da Sewuxebas.

seqsualur qmedebebs wyveten. es imitom xdeba, rom bunebrivi, jansaRi seqsualuri
qcevisas travmis gaTamaSeba ar xdeba.

axsnas, ras da ratom akeTebda (mag., “eqimobanas” vTamaSobT”).



48

7.3.3. ras ganicdis seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi?

bavSvs mozrdilis fizikur upiratesobasTan gamklaveba, ZaladobisTvis winaaRmdegobis 
gaweva da movlenaTa SeCereba ar SeuZlia, radgan Zalaufleba moZaladis xelSia. xSirad 
bavSvi maSinac ar ewinaaRmdegeba moZalades, roca saamisod saWiro pirobebi arsebobs 
(magaliTad, sxva adamianebis siaxlove, gaqcevis saSualeba).

es xSirad momdinareobs e.w. ”kargi aRzrdisgan” - bavSvebs aswavlian, rom  ufrosebs, 
gansakuTrebiT pativsacem, avtoritetis mqone adamianebs (maswavlebeli, biZia da sxva) 
”yvelaferi daujeron”.

bavSvi Tavs idanaSaulebs momxdaris gamo da mkacri sasjelis SiSiT, iZulebulia  dadumdes. 
bavSvSi danaSaulis grZnobis gamowvevas xSirad moZalade Tavad cdilobs. is Caagonebs 
bavSvs, rom momxdaris Tanamonawilea. gogonas, magaliTad, SeiZleba uTxran, rom man 
TviTon “gamoiwvia” mTeli es situacia, xolo momxdari - “Cveni patara saidumloa” da a. S. 
situacia gansakuTrebiT dramatulia, roca moZalade aris mama, romelic bavSvs imis 
warmodgeniT aSinebs, Tu ra SeiZleba moxdes, “es rom dedam gaigos”.

danaSaulis Zlieri grZnoba SeiZleba gamoiwvios kontaqtis dros gancdilma siamovnebam. 
bavSvi, romelsac ar aqvs codna fiziologiis ZiriTadi principebis Sesaxeb, ver acnobierebs, 
rom mgrZnobiare zonebis gaRizianebaze sxeulis reaqcia ZiriTadad avtomaturia, da is 
Tavs momxdaris gamo mTavar damnaSaved miiCnevs. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi, maT Soris yvelaze patarebic, sinamdvileSi 
ver xvdebian, ra xdeba realurad, rcxveniaT amis Sesaxeb moyola. TandaTan, roca bavSvi 
izrdeba, is naTlad acnobierebs, - rac mis mimarT xorcieldeboda - danaSaulia. amasTan, 
is xvdeba: moZaladis ”mxilebam” SeiZleba mTel ojaxs Seuqmnas safrTxe da sruliad 
gauTvaliswinebeli Sedegebi gamoiwvios. 

aris sxva mizezebic, rac bavSvs morCilebas da simarTlis damalvas aiZulebs,  magaliTad, 
SiSi, rom ar daujereben da TviTon mas dasjian. zogjer bavSvi fiqrobs, rom garemomcvelebma 
isedac yvelaferi ician. xSirad bavSvi icavs moZalades, eSinia, rom mas daapatimreben, 
gansakuTrebiT maSin, rodesac moZalade bavSvis axlobeli adamiania. 

seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvebi sxvdasxva etapebs gadian:

xelSia;

situacias;

magram misi ar sjeraT; xSirad aRiareba SemTxveviT xdeba: an moZalade midis da
bavSvi Tavs usafrTxod grZnobs, an iniciatorebad bavSvis megobris mSoblebi
gvevlinebian;

uaryofs Tavisive naTqvams.

seqsualuri Zaladobis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri bavSvi! gaiTvaliswineT: 
yvelaferi, rasac bavSvi momxdarTan dakavSirebiT ganicdis da gamoxatavs, - misi sulisa 
da sxeulis normaluri reaqciaa gansakuTrebulad mZime fsiqologiuri travmis pasuxad. 
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aRsaniSnavia, rom seqsualuri sakiTxebisadmi bavSvebis interesi araerTmniSvnelovani 
movlenaa da gansakuTrebuli sifrTxile unda gamoviCinoT rogorc amgvari qcevis 
Sefasebisas, ise bavSvTan am sakiTxze saubrisas. seqsualuri Zaladobis msxverpl bavSvTagan 
yvelas rodi axasiaTebs yvela mocemuli niSani; zogierTi bavSvi qcevis mxolod erTi an 
ramdenime tipis demonstrirebas axdens. erTi calke aRebuli niSani ar aris sakmarisi 
imisaTvis, rom gavakeToT daskvna seqsualuri Zaladobis Sesaxeb.

7.4. bavSvze moZalade mozrdilis qceva

pirebi, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur danaSauls sCadian, sazogadoebis yvela 
fenaSi arseboben. isini SeiZleba aRmoCndnen  saqmianobis nebismier sferoSi da nebismier 
qveyanaSi. isini SeiZleba iyvnen hetero - da homoseqsualebi, da miuxedavad imisa, rom maTi 
umetesoba mamakacia, arian aseve qalebic, romlebic bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobas 
sCadian.

marTalia, aseT adamianebs, Cveulebriv, „pedofilebs“ uwodeben, es mTlad swori araa: 
termini „pedofili“ exeba adamians, romelic seqsualur ltolvas ganicdis sqesobrivad 
moumwifebeli bavSvis mimarT.  Tumca, bevri pedofili ar axorcielebs Tavisi fantaziebis 
realizebas bavSvTan seqsualur urTierTobebSi. aucilebeli araa, rom adamiani, romelic 
seqsualur Zaladobas anxorcielebs bavSvze,  pedofili iyos. SesaZlebelia, mas bavSvTan 
seqsi mxolod imitom aqvs, rom amis SesaZlebloba arsebobs. amitom, bavSvTan seqsualur 
urTierTobaSi myofi adamianis asaRwerad ufro zusti da Sesatyvisi iqneba termini: 
„bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni piri“.

bavSvTan seqsualuri kontaqtis damyarebas cdiloben pedofilebi, anu seqsualuri 
gadaxrebis mqone pirebi. moZaladeTa Soris arian axalgazrdebi, romlebsac ar SeswevT 
srulyofili seqsualuri kontaqtis unari. arian moxucebic, izolirebuli, martoxela 
adamianebi, romlebsac normaluri sqesobrivi aqtivobisTvis pirobebi ar aqvT. arian 
asocialuri pirovnebebic, romlebsac zrdasrul adamianebTan maTTvis damakmayofilebeli 
urTierTobebis damyareba ar SeuZliaT. moZaladeTa Soris is adamianebic arian, romlebic 
bavSvobaSi TviTon iyvnen seqsualuri Zaladobis msxverpli.

moZalade SeiZleba iyos (Tumca, aucilebeli araa) adamiani, romelic mTlianad an 
nawilobriv Seesabameba Semdeg kriteriumebs:

ZaladobasTan iyos dakavSirebuli;

bavSvis mimarT seqsualuri danaSaulis Camdeni pirebi SeiZleba or jgufad daiyos: 
„SemTxveviTi“/situaciuri (situational) da „preferenciuli“/upiratesobis mimcemi 
(preferential). „SemTxveviT“ pirebs bavSvebis mimarT Camoyalibebuli seqsualuri interesi ar 
gaaCniaT. isini bavSvebTan seqsualur urTierTobebSi imitom Sedian, rom amis SesaZlebloba 
eZlevaT. aseTi adamianebi bavSvebze imitom Zaladoben, rom  xvdebian situaciaSi, rodesac 
bavSvi maTTvis advilad xelmisawvdomia. 
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7.3.3. ras ganicdis seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi?
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„preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirebs ukve Camoyalibebuli damokidebuleba aqvT 
seqsualur urTierTobebSi bavSvebisTvis upiratesobis miniWebis TvalsazrisiT. isini arc 
ise mravalricxovanni arian, rogorc „SemTxveviTebi“, magram potenciurad bavSvebis ufro 
meti raodenobisTvis SeuZliaT zianis motana, radgan es  maT survils da ganzraxvas 
warmoadgens. aseT „preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirTa Soris SeiZleba gamoiyos 
sami ZiriTadi qceviTi jgufi:

(Seducers) bavSvis misazidad iyeneben mijaWvulobis gamoxatvas,
yuradRebas an saCuqrebs. ZaladobisTvis samzadisSi, xSirad isini bevr dros
axarjaven  TavianT msxverplze „zrunvas“. maT SeiZleba gamoiyenon muqara, SantaJi
da fizikuri Zaladoba, raTa Tavidan aicilon gamJRavneba, mxileba;

(Introverted) pirebi aseve bavSvebs aniWeben upiratesobas, magram
isini moklebulni arian „macdunebelTa“ unars, garkveuli urTierTdamokidebuleba
Camoayalibon bavSvebTan. maT minimumamde dahyavT msxverplebTan verbaluri
kontaqti da seqsualuri urTierTobebis damyarebas ucnob an Zalian patara
bavSvebTan cdiloben;

(sadistic
offenders), romlebsac seqsualurad ainteresebT bavSvebi, magram, amave dros,
seqsualur siamovnebas iReben  msxverplisTvis tkivilis miyenebiT. moZaladeTa
swored am tipisTvis aris damaxasiaTebeli Zalis gamoyeneba bavSvis dauflebis
mizniT, agreTve msxverplis gataceba da mkvlelobac ki.

moZalade xSirad sxvaTagan arafriT gamoirCeva. xSirad moZalade iseTi adamiania, romelic 
garemomcvelTa wreSi kargi reputaciiT sargeblobs da araviTar eWvs ar iwvevs. moZalade 
SeiZleba iyos qalic da mamakacic, bavSvic da mozrdilic.

umetesad moZalade bavSvisTvis kargad nacnobi  adamiania, romelsac is endoba. 

moZalade, rogorc wesi, bavSvs seqsualur qmedebebSi Tanamonawileobisaken ubiZgebs 
saCuqrebis daxmarebiT, gansakuTrebiT alersiani da yuradRebiani qceviT. Semdeg 
is motyuebis, daSinebis, SantaJis, mosyidvis gziT bavSvisgan maTi “gansakuTrebuli 
urTierTobis” saidumlod Senaxvas moiTxovs.

7.5. aramoZalade mSobeli da masTan urTierToba

bevr aramoZalade mSobels Zalian uWirs daijeros, rom Zaladoba marTlac moxda. es 
SeiZleba iyos gamowveuli Zaladobis mZime Sedegebis SiSiT. aramoZalade mSobelTa mxolod 
mcire nawili axerxebs racionalizmis SenarCunebas, roca saqme bavSvze Zaladobas exeba. 
rogorc wesi, aramoZalade mSobeli SeiZleba ganicdides qvemoT CamoTvlili reaqciebidan 
ramodenimes an yvelas erTad:

Soki -  xSirad SokSi vardeba mSobeli, radgan mas ver warmoudgenia, rom es SeemTxva mis 
Svils, mis ojaxs. mas ebadeba bunebrivi eWvi da kiTxva: aris Tu ara es sinamdvile?

aramoZalade mSobelTan saubrisas, aucilebelia maT vuTxraT, rom es sinamdvilea da rom 
pirvelebi ar arian, visac msgavsi ram gadaxdaT Tavs. aucilebelia, mSobeli davarwmunoT, 
rom am mdgomareobis daZleva SesaZelebelia.

uaryofa - uaryofa bunebrivi da mosalodneli reaqciaa. rogorc aRvniSneT, aravis unda 



51

daijeros, rom msgavsi ram moxda mis ojaxSi da misi Svilebis mimarT. profesionalebis 
movaleobaa, rom aramoZalade mSobeli gaamxnevos da moamzados realobis dasanaxad, urCios, 
ar moityuos Tavi da Tvali gausworos realobas. arsebobs sami ram, rac aramoZalade 
mSobelma SeiZleba uaryos: 

uaryos, rom Zaladobas hqonda adgili; Seamciros Zaladobis simwvave;

uaryos, rom dasaxelebuli moZalade aris damnaSave, Tu es adamiani misTvis Zalian 
axlo da sayvareli adamiania. 

sircxvili - bevr aramoZalade mSobels rcxvenia, rom amgvari Zaladoba moxda mis ojaxSi, 
misi Svilis mimarT. ar undaT, rom informacia gavides saxlis gareT, radgan adardebT, 
Tu ras ityvian sxvebi. aseT SemTxvevaSi, jgufuri muSaoba sasurveli da efeqturia. 

brazi - aramoZalade mSobeli SeiZleba gabrazdes sakuTar Tavze da Tavi 
daidanaSaul s momxdarSi, radgan man ver moaxerxa bavSvis dacva da mis gverdiT yofna. 
samwuxarod, zog SemTxvevaSi, mSobeli sibrazes gamoxatavs bavSvis mimarT, radgan 
bavSvma daarRvia ojaxis idilia da gamoiwvia yvelasTvis mtkivneuli da uecari 
cvlileba. saukeTeso SemTxvevaSi, aramoZalade mSobeli sibrazes gamoxatavs moZaladis 
mimarT.  profesionalebis movaleobaa, aramoZalade mSobels aswavlos da daarwmunos, rom 
momxdarSi damnaSave marto moZaladea da sibrazis reaqciac unda mimarTuli iyos 
moZaladis mimarT. 

tkivili - aramoZalade mSobeli ganicdis tkivils, radgan mis Svils stkiva da ganicdis 
Ralats, Tu moZalade misTvis axlo adamiania da Tu mas endoboda. aucilebelia, 
aramoZalade mSobelTan urTierTobis dros, gamoviCinoT naklebi kritikuloba da ufro 
meti TanagrZnoba. 

dabneuloba - bunebrivi reaqciaa, radgan aramoZalade mSobels uwevs sxvadasxva azris 
mosmena: moZaladis da gamomZieblis an socialuri muSakis  versiebi. romeli versia 
daijeros man? Tu moZalade misi meuRlea da aTi weli erTad cxovroben, daujeros 
meuRles Tu sistemas, romelsac naklebad endoba? am etapze aucilebelia profesionalebis 
Careva da mSoblis rekomendireba, daujeros socialur muSaks/gamomZiebels, radgan misi 
meuRle aRmoCnda moZalade da saWiroa momxdari SemTxvevis moZaladisgan damoukideblad 
dafiqreba da gaanalizeba. 

daucvelobis gancda - uecrad aramoZalade mSobeli xdeba ususuri sakuTar ojaxSi; 
ojaxis cxovrebaSi ucxo sistema erTveba, mSobeli  kontrols da Zalauflebas kargavs. 
yovelive es iwvevs daucvelobis gancdas. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, aramoZalade 
mSobels gavacnoT momxdarTan dakavSirebiT CarTuli sistemebi da movuyveT maT Sesaxeb 
(vin muSaobs, ra evalebaT, ras emsaxurebian. a.S.).

danaSaulis grZnoba - mSobeli idanaSaulebs sakuTar Tavs momxdarSi. is Tavs damnaSaved 
Tvlis, rom ver moaxerxa bavSvis saTanado movla da dacva. aseT SemTxvevaSi, aucilebelia, 
avuxnaT aramoZalade mSobels, rom misi brali araferia da daarwmunoT, rom is kargi 
mSobelia. mSobelma SeiZleba giTxraT, rom xvdeba Tavis udanaSaulobas, magram sadRac, 
gulSi mainc adanaSaulebs Tavs; es bunebrivia, am azrTan Segueba dros saWiroebs.

depresia - aramoZalade mSobeli ganicdis did travmas da dards, roca mis Svilze 
ganxorcielda msgavsi Zaladoba da roca ojaxi uecrad Tvalwin ingreva. zog SemTxvevaSi, 
mSobeli vardeba depresiaSi da ver axerxebs yoveldRiuri saqmianobis gagrZelebas. 
magaliTad, ver axerxebs loginidan adgomas, saWmlis momzadebas, samsaxurSi wasvlas, 
bavSvze zrunvas da ase Semdeg. Tu amgvari saqcieli gagrZeldeba eqvs Tveze didxans, 
aucilebelia mSoblis CarTva TerapiaSi da misTvis profesiuli daxmarebis gaweva. 
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„preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirebs ukve Camoyalibebuli damokidebuleba aqvT 
seqsualur urTierTobebSi bavSvebisTvis upiratesobis miniWebis TvalsazrisiT. isini arc 
ise mravalricxovanni arian, rogorc „SemTxveviTebi“, magram potenciurad bavSvebis ufro 
meti raodenobisTvis SeuZliaT zianis motana, radgan es  maT survils da ganzraxvas 
warmoadgens. aseT „preferenciul“ (upiratesobis mimcem) pirTa Soris SeiZleba gamoiyos 
sami ZiriTadi qceviTi jgufi:

(Seducers) bavSvis misazidad iyeneben mijaWvulobis gamoxatvas,
yuradRebas an saCuqrebs. ZaladobisTvis samzadisSi, xSirad isini bevr dros
axarjaven  TavianT msxverplze „zrunvas“. maT SeiZleba gamoiyenon muqara, SantaJi
da fizikuri Zaladoba, raTa Tavidan aicilon gamJRavneba, mxileba;

(Introverted) pirebi aseve bavSvebs aniWeben upiratesobas, magram
isini moklebulni arian „macdunebelTa“ unars, garkveuli urTierTdamokidebuleba
Camoayalibon bavSvebTan. maT minimumamde dahyavT msxverplebTan verbaluri
kontaqti da seqsualuri urTierTobebis damyarebas ucnob an Zalian patara
bavSvebTan cdiloben;

(sadistic
offenders), romlebsac seqsualurad ainteresebT bavSvebi, magram, amave dros,
seqsualur siamovnebas iReben  msxverplisTvis tkivilis miyenebiT. moZaladeTa
swored am tipisTvis aris damaxasiaTebeli Zalis gamoyeneba bavSvis dauflebis
mizniT, agreTve msxverplis gataceba da mkvlelobac ki.

moZalade xSirad sxvaTagan arafriT gamoirCeva. xSirad moZalade iseTi adamiania, romelic 
garemomcvelTa wreSi kargi reputaciiT sargeblobs da araviTar eWvs ar iwvevs. moZalade 
SeiZleba iyos qalic da mamakacic, bavSvic da mozrdilic.

umetesad moZalade bavSvisTvis kargad nacnobi  adamiania, romelsac is endoba. 

moZalade, rogorc wesi, bavSvs seqsualur qmedebebSi Tanamonawileobisaken ubiZgebs 
saCuqrebis daxmarebiT, gansakuTrebiT alersiani da yuradRebiani qceviT. Semdeg 
is motyuebis, daSinebis, SantaJis, mosyidvis gziT bavSvisgan maTi “gansakuTrebuli 
urTierTobis” saidumlod Senaxvas moiTxovs.

7.5. aramoZalade mSobeli da masTan urTierToba

bevr aramoZalade mSobels Zalian uWirs daijeros, rom Zaladoba marTlac moxda. es 
SeiZleba iyos gamowveuli Zaladobis mZime Sedegebis SiSiT. aramoZalade mSobelTa mxolod 
mcire nawili axerxebs racionalizmis SenarCunebas, roca saqme bavSvze Zaladobas exeba. 
rogorc wesi, aramoZalade mSobeli SeiZleba ganicdides qvemoT CamoTvlili reaqciebidan 
ramodenimes an yvelas erTad:

Soki -  xSirad SokSi vardeba mSobeli, radgan mas ver warmoudgenia, rom es SeemTxva mis 
Svils, mis ojaxs. mas ebadeba bunebrivi eWvi da kiTxva: aris Tu ara es sinamdvile?

aramoZalade mSobelTan saubrisas, aucilebelia maT vuTxraT, rom es sinamdvilea da rom 
pirvelebi ar arian, visac msgavsi ram gadaxdaT Tavs. aucilebelia, mSobeli davarwmunoT, 
rom am mdgomareobis daZleva SesaZelebelia.

uaryofa - uaryofa bunebrivi da mosalodneli reaqciaa. rogorc aRvniSneT, aravis unda 
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili

gadawyvetilebis gaanalizeba, dadebiTi da uaryofiTi mxaarebis gamoyofa da
mSobelTan erTad gadawyvetilebis Sefaseba. Tqven SegiZliaT SesTavazoT sxvadasxva
saSualebebi sakiTxis gadawyvetis da saSualeba misceT mSobels TviTon gaakeTos
arCevani.

ara moZalade meuRles? gaagrZelebs Tu ara samsaxurSi siaruls? gadaiyvans Tu ara
bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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Tavi 8.

bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena

bavSvze  Zaladobis gamovlenis  sami ZiriTadi nabiji arsebobs:

1. informaciis Segroveba  da Sejereba;

2. miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

3. gadawyvetilebis  miReba.

8.1 informaciis Segroveba da Sejereba 

bavSvTa dacvis  kargi praqtikosi iyenebs am procesebs nebismieri bavSvis mimarT, romelic 
raime problemebis gamo xvdeba socialur muSakTan:

- visganac SesaZlebelia;

da dakvirvebis Sedegad  gamovlenili niSnebis Sesaxeb:

Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi:

konfidencialurobis dacviT, moiZieT informacia bavSvTan momuSave sxva
profesionalebisgan.

8.2  miRebuli informaciis  damuSaveba/interpretacia;

arsebuli monacemebis  interpretacia unda gamomdinareobdes:

Zaladobis an ugulebelyofis daSvebis SesaZleblobas.

Semdegi kiTxvebi mopovebuli informaciis interpretaciaSi dagexmarebaT:

istoria

mimarTva

daTvaliereba
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aramoZalade mSoblebs esaWiroebaT:

TanaugrZnoben

mas esaWiroebodes Terapia

cnobili

gadawyvetilebis gaanalizeba, dadebiTi da uaryofiTi mxaarebis gamoyofa da
mSobelTan erTad gadawyvetilebis Sefaseba. Tqven SegiZliaT SesTavazoT sxvadasxva
saSualebebi sakiTxis gadawyvetis da saSualeba misceT mSobels TviTon gaakeTos
arCevani.

ara moZalade meuRles? gaagrZelebs Tu ara samsaxurSi siaruls? gadaiyvans Tu ara
bavSvs sxva skolaSi? gamoicvlis Tu ara sacxovrebel adgils? rogor varCen ojaxs?

da unda gadaamowmos aris qceva normaluri Tu gamowveulia gancdili Zaladobis
gamo.

mSobeli  dauSvebs moZalade ojaxis wevris saxlSi dabrunebas.

mravalricxovani kvlevebis Tanaxmad, aramoZalade mSoblis / meurvis zrunva da mxardaWera 
seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri reabilitaciisaTvis Zalze 
mniSvnelovania.
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mobiluri (mag., mcire asakis, romelic ar dadis, xoxavs; aqvs 
)?

bavSvi

ojaxi

Segrovebuli informacia  ganixileT gamocdil kolegebTan, romlebic kompetenturni 
arian  bavSvze Zaladobis sakiTxebSi da kargad ician, Tu ra nabijebi unda gadaidgas 
bavSvis dasacavad.

cxrili: bavSvis ZiriTadi saWiroebebi

fizikuri

bazisuri saWiroebebi sicocxlisa da 
normaluri ganviTarebisTvis

fsiqologiuri

Sinagan komfortTan da pirovnul zrdasTan 
dakavSirebuli saWiroebebi

socialuri

gansazRvruli kulturis an sazogadoebis 
farglebSi, sxva adamianebTan harmoniuli 
Tanaarsebobis saWiroeba
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8.3 gadawyvetilebis miReba

socialur muSaks, romelic bavSvTan muSaobs, unda hqondes kompetencia, raTa  imsjelos, 
aris Tu ara bavSvi Zaladobis msxverpli. gadawyvetilebis miReba aris metad  rTuli da 
Zlierma emociebma SeiZleba gavlena moaxdinos profesiuli gadawyvetilebis miRebaze - 
Zalian rTulia  dauSva, rom,  SesaZlebelia,  mSobeli an mzrunveli ganzrax  ayenebs bavSvs 
zians. am emociebma ar unda iqonion gavlena gadawyvetilebis miRebaze. 

bavSvze Zaladobaze eWvis gaCenis SemTxvevaSi, socialuri muSaki valdebulia, maSinve 
gansazRvros eWvis mizezebi, Seafasos bavSvis mdgomareoba, dazianebis xasiaTi da daiwyos 
SemTxvevis marTva. bavSvze Zaladoba ar aris mdgomareoba, romelic socialurma muSakma 
martom unda daadginos an gamoricxos.

Zaladobis SemTxvevis marTva gulisxmobs, erTi mxriv, dazianebis da simptomebis Sesabamisi 
mkurnalobis uzrunvelyofas (mag. samedicino dawesebulebis CarTva: nevrologi, pediatri, 
fsiqologi, okulisti da sxva). gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas 
samedicino dawesebulebaSi - iZaxebs saswrafo samedicino daxmarebis brigadas.

socialuri muSaki, gadaudebel SemTxvevaSi - rodesac bavSvis usafrTxoebis riskebi 
maRalia, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis gamoyvanis an 
moZaladisagan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/da bavSvTa saTanado 
specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis ganTavsebasa da bavSvis 
mdgomareobaze zedamxedvelobas;

Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT mSobel-
Tan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto usafrTxo 
garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram 
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

xSirad bavSvze Zaladobis SemTxvevebis gamovlena rTulia. es sirTuleebia: 

ar arsebobs dazianebis niSnebi;

Secdomis daSvebis SiSi: veWvobdi, vfiqrobdi da SecdomiT davadanaSaule mSobeli;

ganxorcielebuli Zaladobis mizezebis gamarTleba, - “mSobels gamiznulad ar
miuyenebia  ziani bavSvisTvis”;

bavSvis dacvis procesze gavlenis dakargvis SiSi da eWvi, rom es bavSvs sikeTes ar
moutans.

stresi;

piradi usafrTxoeba;

bavSvis mSoblebis ukmayofilebis SiSi;

es sirTuleebi daZlevadia. ufro metic, isini daZleuli unda iqnas, radgan yvela 
specialistis valia bavSvis usafrTxoebaze da keTildReobaze zrunva. 
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mobiluri (mag., mcire asakis, romelic ar dadis, xoxavs; aqvs 
)?

bavSvi

ojaxi

Segrovebuli informacia  ganixileT gamocdil kolegebTan, romlebic kompetenturni 
arian  bavSvze Zaladobis sakiTxebSi da kargad ician, Tu ra nabijebi unda gadaidgas 
bavSvis dasacavad.

cxrili: bavSvis ZiriTadi saWiroebebi

fizikuri

bazisuri saWiroebebi sicocxlisa da 
normaluri ganviTarebisTvis

fsiqologiuri

Sinagan komfortTan da pirovnul zrdasTan 
dakavSirebuli saWiroebebi

socialuri

gansazRvruli kulturis an sazogadoebis 
farglebSi, sxva adamianebTan harmoniuli 
Tanaarsebobis saWiroeba



56

Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 
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drosac socialuri muSaki iRebs informacias bavSvis pirovnebis, misi ojaxis, megobrebis, 
interesebis Sesaxeb. yvelafer amas igebT ise, rom bavSvs arafers  ekiTxeba travmis 
Sesaxeb. es aseve aCvenebs bavSvs, rom Tqven interesdebiT misiT, rogorc pirovnebiT da 
ara mxolod rogorc Zaladobis msxverpliT. amgvari interesi daexmareba bavSvs, rom 
socialuri muSakis mimarT ndoba gauCndes. 

SekiTxvebis  formebi

arsebobs SekiTxvebis Semdegi formebi:

Ria mimarTvebi - Ria mimarTvebze, bavSvebi, Cveulebriv, erT an orze meti sityviT reagireben. 
amgvari mimarTvebi bavSvs Tavisufali Txrobis saSualebas aZlevs.  arsebobs ori metad 
mniSvnelovani sityva, romelic nebismierma gamomkiTxvelma xSirad unda gamoiyenos: 
„miTxari...“,  momiyevi...“.  am sityvebis meSveobiT  bavSvs saubrisTvis, TxrobisTvis  
viwvevT.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebi - dasawyisSi, Ria mimarTvebis pasuxad,  bavSvma  
Tavisufali TxrobiT SeiZleba informaciis garkveuli nawili gadmosces. xSirad es ar 
iqneba sruli, amitomac Sesavsebad gamoiyeneba Semdegi mimarTvebi:

„ufro meti momiyevi/miTxari...“

„Semdeg ra moxda.“

„ganagrZe“.

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebis gamoyeneba SeiZleba maSin, rodesac Tavisufali 
Txrobisas bavSvi axsenebs vinmes/raimes. magaliTad, „momiyevi, ra moxda, rodesac Sen 
savarZelSi ijeqi“ (Tu bavSvma ukve axsena, rom is savarZelSi ijda), an „Sen Tqvi,  rom is 
fexze Segexo... momiyevi ufro meti amis Sesaxeb“. 

pirdapiri SekiTxvebi - am kategorias miekuTvneba SekiTxvebi, romlebic iwyeba kiTxviTi 
saxelebiT:

1. ra

2. vin

3. sad

4. rodis

5. rogor

6. ratom

daxuruli SekiTxvebi - „ki/ara“ - SekiTxvebi, romlebzec bavSvma „ki“ an „ara“ unda upasuxos, 
garkveul riskebTanaa dakavSirebuli. jer erTi, daxuruli SekiTxviT bavSvs informacia 
miewodeba gamomkiTxvelis mier.  magaliTad, „im kacma Tqva rame?“ es SekiTxva warmoSobs 
azrs, rom kacs, SesaZloa, raRac eTqva. 

gasaTvaliswinebelia, rom bavSvebis umetesobas mzaoba aqvs, rom aucileblad pasuxi 
gasces amgvar SekiTxvebze, maSinac ki, roca pasuxi ar ician. amasTan, bevri bavSvi  
midrekilia daTanxmebisken da „ki“ pasuxebis gacemisken. amitom Zalze mniSvnelovania, 
rom daxurul SekiTxvebze dadebiTi pasuxebis  SemTxvevaSi  momdevno SekiTxva Ria 
mimarTvis formiT iyos Camoyalibebuli: „miTxari,  ra Tqva kacma“. 

SekiTxvebi pasuxebis variantebiT - es aris SekiTxvebi, romlebze pasuxis gasacemad bavSvs 
vTavazobT variantebs, romelTagan man pasuxi unda amoirCios. am SemTxvevaSic  mcdari 
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Tavi 9

bavSvTan da mSobelTan urTierToba

9.1 bavSvTan urTierToba

Zaladobagancdil bavSvTan urTierToba profesionalis specialur unarebs, 
gansakuTrebiT faqiz midgomebs, gansakuTrebul momzadebas saWiroebs ara mxolod bavSvze 
ganxorcielebuli Zaladobis gamovlenis sirTulis gamo, aramed imitomac, rom bavSvze 
Zaladobis SemTxvevebi xSirad damalulia da Zaladobis faqtebis gamovlena, rogorc wesi, 
mwvave reaqciebs iwvevs. msgavsi sirTuleebi gansakuTrebiT Tavs iCens maSin, Tu Zaladoba 
ojaxSi xdeba, an Tu saqme gvaqvs bavSvze seqsualur ZaladobasTan.

xSirad socialuri muSaki aris pirveli, visac SeuZlia ivaraudos, rom bavSvze xorcieldeba 
an ganxorcielda Zaladoba. amitom misi amocanaa, sworad da droulad gadawyvitos es 
sakiTxi.

socialuri muSakis mier bavSvis  detaluri gamokiTxva mizanSewonili araa, Tu saxezea 
sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi - es sasurvelia samarTaldamcavi organoebis 
warmomadgenelTan erTad ganxorcieldes.

Zaladobaze eWvis dadasturebis stadiaze ar aris aucilebeli, socialurma muSakma
aiZulos bavSvi, aRweros momxdaris yvela detali. mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
aman SeiZleba gamoiwvios posttravmuli aSlilobis simptomebi, rac saziano iqneba
bavSvisTvis. roca Zaladobis msxverpli bavSvi ramdenjerme yveba istorias, es
SeiZleba axal mogonebaTa „mozRvavebisa“ da misi ganmeorebiTi travmirebis mizezi
gaxdes.

wamoWrili eWvebis gasarkvevad socialuri muSaki valdebulia gaesaubros bavSvs.

rogor warvmarToT bavSvTan saubari

pirvel rigSi, ar SehpirdeT bavSvs imas, rasac Tqven ar gaakeTebT. xSirad bavSvebi
mzad arian raime moyvnen mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas SepirdebiT, rom bavSvis
monaTxrobs saidumlod SeinaxavT.

meore, saSualeba mieciT bavSvs, rom misTvis gasageb enaze isaubros. amasTan, Tqvenc
gamoiyeneT misi leqsika. xSirad bavSvebi Jestebis enaze gadmoscemen garkveul
informacias, rac aseve mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia.

mniSvnelovania, rom bavSvTan urTierTobisas bavSvisTvis komfortuli da usafrTxo 
garemo SeqmnaT. rasakvirvelia, ar unda mouwyo  bavSvs „dakiTxva“ mSoblebis 
komentarebis marTebulobis dasazusteblad.

bavSvTan gasaubreba umjobesia daiwyoT misi gacnobiT da saubriT imis Sesaxeb, ris keTeba 
uyvars yvelaze metad, visTan erTad cxovrobs, megobrebisa da baRis/skolis Sesaxeb 
moyoliT da sxva. seqsualur Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, kiTxvebi didi 
sifrTxiliT unda daisva .

urTierTobis damyarebisTvis saubari daaxloebiT 10 wuTi SeiZleba gagrZeldes, romlis 
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pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
mxolod Ria mimarTvebis gamoyenebis Semdeg. winaaRmdeg SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar 
moundes Tqvas,  rom ar icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. bavSvebs 
aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli an bolo varianti.

Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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Sesaxeb, radgan man icodes, rom nebismier momentSi SeuZlia mSobelTan misvla. 
saubris dawyebamde aCveneT oTaxi, sadac misi mSoblebi daelodebian. 

mzad iyaviT imisTvis, rom saubris dasawyisSi bavSvma SeiZleba araferi giTxraT, rac sakmaod 
xSirad xdeba, radgan bavSvs uZneldeba Tavisi „saidumlos gamxela“. aseT SemTxvevaSi, 
uTxariT, rom Tqven iciT, ramdenad Znelia misTvis am Temaze saubari. 

bavSvTan urTierTobisas gaiTvaliswineT Semdegi faqtorebi:

gamarTlebuli araa, bavSvs vkiTxoT Zaladobis Sesaxeb, Tu:

gamocdileba;

informaciis Segrovebisas unda gvaxsovdes, rom bavSvi, SesaZlebelia, Seecados Zaladobis 
faqtis damalvas, raTa daicvas mSobeli (an sxva moZalade) an imis gamo, rom eSinia, mSobelma 
(an sxva moZalade) kvlav ar dasajos fizikurad. detaluri Segroveba gamarTlebulia, Tu:

tipis gansasazRvrad;

Zaladobis Tavidan asacileblad.

Tu bavSvs aReniSneba Zaladobis fizikuri niSnebi, umjobesia, Tu amis Sesaxeb bavSvs Ria 
kiTxviT mimarTavT, magaliTad: „vxedav, rom Sen gaqvs [niSnebi/sisxlCaqcevebi] Sens []-ze“. 
„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“. 

es meTodi mxolod maSin unda iyos gamoyenebuli, roca Zaladobis damadasturebeli myari 
mtkicebulebani arsebobs. Tu es ase ar aris, maSin es mimarTvebi  ganzogadebuli saxiT 
SeiZleba Semdegnairad Camoyalibdes:

1. wuxilis gamoxatva: Senze vwuxvar/vfiqrob, raRac SegemTxva. [ganzogadebuli forma:
Cemi movaleobaa bavSvebze zrunva da me ganvicdi, roca maT raRac emarTebaT].
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pasuxis miRebis maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis dasma dasaSvebia 
mxolod Ria mimarTvebis gamoyenebis Semdeg. winaaRmdeg SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar 
moundes Tqvas,  rom ar icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. bavSvebs 
aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli an bolo varianti.

Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi - Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyene-
bisas gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movlenas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia 
da mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs, riTac zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, 
„is Segexo sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, xom asea?“

ecadeT, gamoiyenoT rac SeiZleba meti Ria tipis mimarTva da maqsimalurad aarideT Tavi sxva 
tipis SekiTxvebs.

bavSvTan urTierTobisas gasaTvaliswinebeli faqtorebi

bavSvTan saubrisas gaxsovdeT:

bevr bavSvs ar esmis abstraqtuli cnebebi, sityvebis gadataniTi mniSvnelobebi,
ormagi uaryofis Semcveli winadadebebi da sxva;

ra  sad, rodis, rogor...

pasuxebi SeiZleba iyos mxolod „ki“ an „ara“;

amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi ar icis;  amas garda, „ratom“
SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvi
aRiqvams, rom mas raRacaSi adanaSauleben.

bavSvTan saubrisas gaiTvaliswineT:

minimaluri, amasTan, garemo ar unda aRiqmebodes bavSvis mier, rogorc oficialuri.

Caerion Tqvens urTierTobaSi an zegavlena moaxdinon bavSvis pasuxebze. Tumca, 6
wlamde asakis bavSvebs xSirad eSiniaT mSoblis gareSe darCena. aseT SemTxvevebSi
orgvarad SegiZliaT moiqceT:

1. SeiZleba neba darToT mSobels, daeswros Tqvens saubars, magram is bavSvis zurgsukan
unda dasvaT da SeuTanxmdeT, rom ar Caerios bavSvTan Tqvens saubarSi;

2. SeiZleba sTxovoT mSobels, gverdiT oTaxSi dagelodoT da uTxariT bavSvs amis
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2. axsna: SegiZlia mendo da momiyve rac moxda. . . [ganzogadebuli forma: me vusmen
bavSvebs/bavSvebs SeuZliaT mendon da momiyvnen, Tu ra SeemTxvaT].

3. bavSvisgan pasuxismgeblobis tvirTis Camoxsna: Tu raime moxda, icode, rom es Seni
brali ar aris. [ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis brali ar aris].

moerideT:

Tavze aRebis mcdelobas;

dasruleba

saubris Semdeg madloba gadauxadeT bavSvs ndobisa da gambedaobisTvis. uTxariT, ris 
gakeTebas apirebT. magaliTad, „me vapireb Sens dedas davelaparako imis Sesaxeb, rac moxda, 
imisTvis, rom erTad movifiqroT, rogor dagicvaT Sen“. 

9.2 mSobelTan urTierToba

sasurvelia, mSobels gavesaubroT bavSvis gareSe. mniSvnelovania, saubari daviwyoT im 
sakiTxebiT, rac ufro metad aRelvebs mSobels _ Civilebi janmrTelobaze da qcevaze. ar 
aris mizanSewonili mSobels vkiTxoT _ “Tqven Svils uaryofiTad axasiaTebT?”; “uyviriT 
mas?”. ukeTesia davsvaT zogadi xasiaTis kiTxvebi: “rogor cdilobT im problemebis 
gadaWras, romelzec vsaubrobdiT?”; “bavSvis saqcielSi ra ufro metad gaRelvebT?” da 
a.S. aseT dasmul kiTxvebze yovelTvis ufro konkretul da zust pasuxebs miviRebT.

mogvianebiT SeiZleba davsvaT ufro konkretuli kiTxvebi: “ras akeTebT, rodesac bavSvi 
ar gijerebT?”. mSoblebTan saubrisas pirdapir ar unda gavakritikoT maTi saqcieli, raTa 
mSobeli ar ganvawyoT Cvens winaaRmdeg, raTa man uari ar Tqvas CvenTan TanamSromlobaze 
da ojaxi da bavSvi ar darCnen aucilebeli daxmarebis gareSe.

mSobels unda uTxraT, rom Tqven gesmiT misi, rom is cdilobs bavSvis daxmarebas da misi 
problemebis gadaWras da SevTavazoT daxmareba.

dialogi dazianebe Tan dakavSirebiT an sxva saxis, seqsualuris gamosavlenad

9.3 mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis gamosavlenad didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb mozrdilze (mSobeli, 
meurve) dakvirvebas, gansakuTrebiT ojaxSi bavSvze fizikuri Zaladobisas. 

ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:
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monaTxrobis detalebi mudmivad icvleba;

aris (“es - araferi, bavSvia, xan ras miejaxeba da xan -ras!”);

an Zmam, magram miRebuli travma ar Seesabameba bavSvis asakobriv SesaZleblobebs,
mag. bavSvma jer ar icis siaruli;

dakonkreteba, travmis miRebis adgilis da  drois aRniSvna.

sicocxle gamimwara”, “Cems Zmas hgavs, romelmac mTeli cxovreba cixeSi gaatara da
romelic Cveni ojaxisTvis samarcxvino laqaa” da ase Semde;.

jinaze mikeTebs”, ”es rom ar myoloda, ojaxi ar damengreoda”, “muSaoba amis gamo
ver daviwye, Torem iseTi momavali mqonda....” da sxva).
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2. axsna: SegiZlia mendo da momiyve rac moxda. . . [ganzogadebuli forma: me vusmen
bavSvebs/bavSvebs SeuZliaT mendon da momiyvnen, Tu ra SeemTxvaT].

3. bavSvisgan pasuxismgeblobis tvirTis Camoxsna: Tu raime moxda, icode, rom es Seni
brali ar aris. [ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis brali ar aris].

moerideT:

Tavze aRebis mcdelobas;

dasruleba

saubris Semdeg madloba gadauxadeT bavSvs ndobisa da gambedaobisTvis. uTxariT, ris 
gakeTebas apirebT. magaliTad, „me vapireb Sens dedas davelaparako imis Sesaxeb, rac moxda, 
imisTvis, rom erTad movifiqroT, rogor dagicvaT Sen“. 

9.2 mSobelTan urTierToba

sasurvelia, mSobels gavesaubroT bavSvis gareSe. mniSvnelovania, saubari daviwyoT im 
sakiTxebiT, rac ufro metad aRelvebs mSobels _ Civilebi janmrTelobaze da qcevaze. ar 
aris mizanSewonili mSobels vkiTxoT _ “Tqven Svils uaryofiTad axasiaTebT?”; “uyviriT 
mas?”. ukeTesia davsvaT zogadi xasiaTis kiTxvebi: “rogor cdilobT im problemebis 
gadaWras, romelzec vsaubrobdiT?”; “bavSvis saqcielSi ra ufro metad gaRelvebT?” da 
a.S. aseT dasmul kiTxvebze yovelTvis ufro konkretul da zust pasuxebs miviRebT.

mogvianebiT SeiZleba davsvaT ufro konkretuli kiTxvebi: “ras akeTebT, rodesac bavSvi 
ar gijerebT?”. mSoblebTan saubrisas pirdapir ar unda gavakritikoT maTi saqcieli, raTa 
mSobeli ar ganvawyoT Cvens winaaRmdeg, raTa man uari ar Tqvas CvenTan TanamSromlobaze 
da ojaxi da bavSvi ar darCnen aucilebeli daxmarebis gareSe.

mSobels unda uTxraT, rom Tqven gesmiT misi, rom is cdilobs bavSvis daxmarebas da misi 
problemebis gadaWras da SevTavazoT daxmareba.

dialogi dazianebe Tan dakavSirebiT an sxva saxis, seqsualuris gamosavlenad

9.3 mSoblis/meurvis qcevaze, bavSvisadmi damokidebulebaze dakvirveba

Zaladobis gamosavlenad didi mniSvneloba aqvs bavSvis Tanmxleb mozrdilze (mSobeli, 
meurve) dakvirvebas, gansakuTrebiT ojaxSi bavSvze fizikuri Zaladobisas. 

ojaxSi Zaladobaze SeiZleba miuTiTebdes mozrdilis qcevis Semdegi Taviseburebebi:
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Tavi 10

gansakuTrebuli saWiroebis mqone bavSvebi

mniSvnelovani  momentebi:

magram  amis Taobaze kvlevebi da mtkicebulebebi Zalian mcirea;

Setyobinebis raodenoba gacilebiT dabalia, vidre maTze Zaladobis SemTxvevebi;

gamoc isini ver axerxeben, rom  acnobon  vinmes Zaladobis Sesaxeb;

iyos gamowveuli;

xdebian, maT  Soris, seqsualuri Zaladobis;

ar xdeba, radgan arsebuli niSnebi, xSirad bavSvis zogadi mdgomareobis mizezad
iTvleba.

amocnoba

xSir SemTxvevaSi, rTulia Zaladobis  da  SezRuduli SesaZleblobis niSnebis  gamoyofa, 
mag. epilefsiiT  daavadebul bavSvebSi krunCxvis Setevebis momateba SeiZleba gamowveuli 
iyos antikonvulsiuri preparatebis miRebis SeCerebis gamo an  Zaladobis Sedegad miRebuli 
stresiT. kidev ufro rTulia gamogonili da gamowveuli daavadebebis amocnoba.  Tumca 
Zaladobis SemTxvevebis amocnoba da diagnostireba SesaZlebelia, vinaidan Zaladobis 
msxverpli  gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebi avlenen Zaladobis msxverpli 
bavSvisTvis damaxasiTebel igive qceviT da fizikur niSnebs.  es gamovlinebebi moicavs:

miuTiTebdes, iseve, rogorc nebismier sxva bavSvSi;

mizezebiT;

urTierToba

gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebSi,  Zaladobis SemTxvevebis gamovlenisas, 
mniSvnelovania specialists gaaCndes amgvar bavSvebTan urTierTobisTvis specifiuri 
unarebi. magaliTad, komunikaciis unar-Cvevebis sirTulis mqone bavSvTan alternatiuli 
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sakomunikacio unarebis  specialisti aris fasdaudebeli. 

msubuqi da saSualo inteleqtualuri CamorCenilobis mqone bavSvebs  SeuZliaT gaixsenon 
Zaladobis SemTxvevis identificirebisTvis gamosadegi informacia. eqsperimentulma 
kvlevebma aCvena, rom mentaluri asaki optimaluri saxelmZRvanelo orientiria.

daunis sindromis mqone bavSvebs metwilad enasTan, sityvier   gadmocemasTan dakavSirebuli 
problemebi aqvT. maT agreTve siZneleebi aReniSnebaT  verbaluri moklevadiani mexsierebis 
mxriv. xSirad rTulia maTi gagebac, eqspresiuli, gamomxatvelobiTi enis gamo. Tumca 
vizualuri da sivrciTi detalebis gaxseneba maTi SedarebiT Zlieri mxarea.

autisturi speqtris bavSvebs, enasTan da socialur aRqmasTan dakavSirebuli problemebis 
gamo, uWirT momxdaris piradi Tu socialuri aspeqtebis gaxseneba da azris gamoxatva. 
maTTvis gamomkiTxvelis SecdomaSi Seyvanac rTulia. uiliamsis sindromis mqone bavSvebs 
SedarebiT ganviTarebuli enobrivi unarebi aqvT, Tumca vizualuri da sivrciTi detalebisa 
Tu cnebebis gagebac da gaxsenebac uWirT.

SezRuduli inteleqtualuri SesaZleblobebis da ganviTarebis darRvevebis mqone bavSvebis 
gamokiTxvisas gamoyenebuli unda iqnas  tipuri, Cveulebrivi  bavSvebisTvis 
gaTvaliswinebuli saxelmZRvanelo principebi.  garda amisa: 

a) Segrovdes informacia bavSvis siZliereebsa da sisusteebze da moxdes  gamokiTxvis
Sesabamisi dagegmva;

b) gamokiTxva Sedges SeZlebisdagvarad martivi, mokle zomieri siswrafiT dasmuli
kiTxvebiT.

g) mniSvneloba mieniWos Tavisufal gaxsenebas, romelic metwilad sworia;

d) Tavidan iqnes acilebuli kiTxvebis gameoreba;

e) Sesabamisi mxardaWera (magaliTad Suamavlis) da adaptaciebi (magaliTad, ufro xSiri
Sesvenebebi).
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Tavi 10

gansakuTrebuli saWiroebis mqone bavSvebi

mniSvnelovani  momentebi:

magram  amis Taobaze kvlevebi da mtkicebulebebi Zalian mcirea;

Setyobinebis raodenoba gacilebiT dabalia, vidre maTze Zaladobis SemTxvevebi;

gamoc isini ver axerxeben, rom  acnobon  vinmes Zaladobis Sesaxeb;

iyos gamowveuli;

xdebian, maT  Soris, seqsualuri Zaladobis;

ar xdeba, radgan arsebuli niSnebi, xSirad bavSvis zogadi mdgomareobis mizezad
iTvleba.

amocnoba

xSir SemTxvevaSi, rTulia Zaladobis  da  SezRuduli SesaZleblobis niSnebis  gamoyofa, 
mag. epilefsiiT  daavadebul bavSvebSi krunCxvis Setevebis momateba SeiZleba gamowveuli 
iyos antikonvulsiuri preparatebis miRebis SeCerebis gamo an  Zaladobis Sedegad miRebuli 
stresiT. kidev ufro rTulia gamogonili da gamowveuli daavadebebis amocnoba.  Tumca 
Zaladobis SemTxvevebis amocnoba da diagnostireba SesaZlebelia, vinaidan Zaladobis 
msxverpli  gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebi avlenen Zaladobis msxverpli 
bavSvisTvis damaxasiTebel igive qceviT da fizikur niSnebs.  es gamovlinebebi moicavs:

miuTiTebdes, iseve, rogorc nebismier sxva bavSvSi;

mizezebiT;

urTierToba

gansakuTrebuli saWiroebebis  mqone bavSvebSi,  Zaladobis SemTxvevebis gamovlenisas, 
mniSvnelovania specialists gaaCndes amgvar bavSvebTan urTierTobisTvis specifiuri 
unarebi. magaliTad, komunikaciis unar-Cvevebis sirTulis mqone bavSvTan alternatiuli 
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Tavi 11

Canawerebis da daskvnis momzadebasTan dakavSirebuli 
rekomendaciebi

bavSvze Zaladobis SemTxvevebTan dakavSirebiT daskvnis momzadebisTvis mniSvnelovania 
imis gaTvaliswineba, rom es daskvna gamoyenebuli iqneba sxvadasxva seqtoris, maT Soris 
samarTaldamcav organoTa mier. 

gaiTvaliswineT, rom Tqveni daskvna, SesaZloa, sasamarTlo ganxilvis sagani gaxdes. sul 
mcire Seusabamoba socialuri muSakis samuSao formebSi arsebul Canawerebsa da daskvniT 
gadmocemul informacias Soris, SesaZlebelia, gamoyenebuli iqnas eWvmitanilis/damnaSavis 
advokatis mier da CaiTvalos rogorc ararealuri, gamogonili istoria. Sesabamisad, 
Zalzed mniSvnelovania droulad da akuratulad Caiweros bavSvis mier gadmocemuli da 
Tqvens mier mopovebuli yvela saxis informacia, rac imave sizustiT unda gadmoices 
daskvnaSi.

daskvna unda moicavdes Semdeg informacias:

a).    daskvnis Semdgenlis saxeli, gvari, samuSao adgili, Tanamdeboba;

b).    detaluri istoria, Catarebuli gamokvlevebi da misi Sedegebi;

g).    daskvnis dasabuTeba -  naTlad daafiqsireT, rom es aris Tqveni profesiuli 
mosazreba da ras eyrdnoba es mosazreba.

daskvnis momzadebisTvis saWiro praqtikuli rekomendaciebi:

a).    naklebad gamoiyeneT specifiuri terminologia, an am tipis ganmarteba CawereT 
frCxilebSi;

b).    seqciebad gamoyaviT SemTxvevis istoria, Catarebuli gamokvlevebi da miRebuli 
       Sedegebi, Sejameba, mosazreba da daskvna;

g).   zustad da qronologiurad daafiqsireT  gamokvlevebis TariRi da 
dro       - amas Zalian didi mniSvneloba aqvs;

d).    zusti citirebiT daafiqsireT mesame pirisgan (mSobeli, meurve, bavSvis Tanmxlebi 
       piri da sxva) miRebuli informacia;

e) zusti citirebiT daafiqsireT bavSvisgan miRebuli informacia;

v) yovelTvis gamoyaviT faqtebi mosazrebebisgan.

sxva sakiTxebi, romlebic unda gaiTvaliswinoT:

a).    Cveulebrivma gamokvlevebma, SesaZloa, ar  daasabuTos  bavSvze Zaladoba, magram 
       Tqven gqondeT eWvi, rom Zaladoba ganxorcielda. magaliTad, bavSvi ambobs, rom 
     Zaladoba  ganxorcielda, magram momxdars da Catarebul kvlevas Soris gasul pe-  

       riodSi Zaladobis niSnebi alagda, ver fiqsirdeba;

b).    SemosazRvreT Tqveni pasuxismgeblobis da moqmedebis areali da nu SeiWrebiT sxva 
       profesionalebis rolSi (magaliTad, policiis gamomZiebeli, eqimi da sxva). 

g).    daskvna - es aris iuridiuli dokumenti. amitom, Tu Tqven  gamocdileba gakliaT,   
       konsultacia gaiareT sxva gamocdil kolegasTan;
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d).    gaacaniT Tqveni daskvna mSobels, meurves im SemTxvevaSi, Tu isini savaraudo 
       moZaladeebi ar arian.

e).    daimaxsovreT! yvelaze mTavari bavSvis usafrTxoeba da keTildReobaa. sxva sakiT-
       xebi, Tundac konfidencialuroba, meorexarisxovania masTan SedarebiT.

  v).     bavSvze Zaladobis SemTxvevaze daskvna, idealur SemTxvevaSi, unda momzaddes 
24 saaTis ganmavlobaSi, moeweros xeli da gadaegzavnos Sesabamis organoebs. das-

         kvnis gzavnilze (referalze) aucileblad unda mieTiTos „konfidencialuri“. ar  
SeiZleba daskvnis gaziareba sxva pirebisTvis.

T).    gaiTvaliswineT, rom SesaZlebelia gamoZiebis procesSi an sasamarTlo ganxilvisas 
       moTxovnili iqnas xelaxali daskvnis momzadeba - xelaxal daskvnaSi warmodgenili 
       informacia mniSvnelovnad ar unda gansxvavdebodes adre gadacemuli informaci-
       isgan. zogierT  SemTxvevaSi, gamoZiebis saWiroebidan gamomdinare, Tqven SeiZleba    
       daikiTxoT, rogorc mowme; aseve, dagWirdeT daskvnis dacva sasamarTlos winaSe. 
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Tavi 12

bavSvTa dacva Zaladobisgan da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvis ufleba - daculi iyos Zaladobisgan 

“saxelmwifo valdebulia daicvas bavSvebi mSoblebis, kanonieri meurveebisa da bavSvze 
mzrunveli sxva piris mxridan nebismieri saxis Zaladobisa da uxeSi moqcevisgan”. (bavSvis 
uflebaTa konvencia - muxli#19)

bavSvze Zaladoba misi uflebebis seriozuli darRvevaa. kanoni bavSvs gansakuTrebuli 
dacviT uzrunvelyofs, radgan bavSvs, misi asakidan gamomdinare, ar SeuZlia sxvadasxva 
situaciis, qmedebaTa Sedegebis adekvaturi da sruli Sefaseba. 

gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) bavSvis uflebaTa konvencia  mTavrobebs 
avaldebulebs Zaladobisa da ugulebelyofisgan yvela bavSvis dacvas  da maTi usafrTxo 
aRzrdisTvis aucilebeli pirobebis Seqmnas.

saqarTvelom gaeros  bavSvis uflebaTa konvenciis ratificireba 1994 wels moaxdina, riTac 
saxelmwifom valdebuleba aiRo, rom daicavda bavSvTa uflebebs da  bavSvis harmoniuli 
ganviTarebisaTvis saTanado garemos Seqmnida. 

bavSvTa mimarT Zaladoba da saqarTvelos kanonmdebloba

bavSvTa mimarT Zaladobas krZalavs saqarTvelos konstitucia da saqarTvelos 
kanonmdebloba, romlis darRvevisTvisac kanonmdeblobiT gansazRvrulia Sesabamisi 
sanqciebi.  saqarTvelos kanonmdeblobiT, sxvadasxva sferos profesionalebs akisriaT 
gansakuTrebuli pasuximgebloba gamoavlinon da Sesabamis organoebs Seatyobinon bavSvis 
mimarT ganxorcielebuli mciredi Zaladobis faqtic ki, ar aqvs mniSvneloba Zaladobis 
faqti ganxorcielda ucxo adamianis Tu ojaxis wevris mxridan. 

a). saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 1198' muxli, romelic exeba arasrulwlovani(bavSvis) 
uflebas dacvaze ganmartavs:

1. arasrulwlovans aqvs dacvis ufleba mSobelTa (sxva kanonier warmomadgenelTa)
mxridan uflebamosilebis borotad gamoyenebis winaaRmdeg. arasrulwlovnis uflebebisa 
da kanonieri interesebis darRvevisas, maT Soris, mSobelTa (erT-erTi mSoblis) mier 
bavSvis aRzrdasTan, ganaTlebasTan dakavSirebuli movaleobebis Seusruleblobis an 
arasaTanadod Sesrulebisas, an mSoblis uflebis borotad gamoyenebis SemTxvevaSi, 
arasrulwlovans ufleba aqvs damoukideblad mimarTos meurveobisa da mzrunvelobis 
organoebs, 14 wlis asakidan ki – sasamarTlos.

2. fizikuri da iuridiuli pirebi, romlebisTvisac cnobili gaxda arasrulwlovnis
uflebebisa da kanonieri interesebis darRvevis SemTxvevebi, valdebulni arian amis 
Sesaxeb Seatyobinon meurveobisa da mzrunvelobis organoebs arasrulwlovnis faqtiuri 
adgilsamyoflis mixedviT. meurveobisa da mzrunvelobis organoebi, amgvari Setyobinebis 
miRebisTanave, valdebulni arian gaataron saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
RonisZiebebi. (20.06.2003 N 2446)
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2'. saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtisa da bavSvTa sakiTxebze momuSave sxva 
subieqtis mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb informaciis 
Sesabamisi saxelmwifo organosTvis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba iwvevs 
pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis  muxli 1205' - is Tanaxmad: „ojaxSi Zaladobis SemTxvevaSi, 
rodesac mSoblis mimarT Semakavebeli an damcavi orderi moqmedebs, agreTve socialuri 
muSakis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisTanave 
mSoblis warmomadgenlobiTi ufleba an/da mSoblis ufleba, gansazRvros, Tu visTan 
da sad unda icxovros bavSvma, Semakavebeli an damcavi orderis an bavSvis mSoblisgan 
gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis gadawyvetilebis moqmedebis vadiT SeCerebulad 
iTvleba. mSoblis mier bavSvis mSoblisgan gancalkevebis Sesaxeb socialuri muSakis 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs am gadawyvetilebis moqmedebas“.

b). saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“ 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis da/an ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi 
Zaladobis msxverplTa dacvis da daxmarebis Sesaxeb“  detalurad ganmartavs bavSvze 
Zaladobis saxeebs, kerZod fizikur Zaladobas, fsiqologiur Zaladobas, iZulebas, 
seqsualur Zaladobas, ekonomikur Zaladobas da ugulebelyofas. 

bavSvis mimarT Zaladobis  drouli gamovlenis da efeqturi reagirebisTvis gadasadgmel 
nabijebs ganmartavs kanonis me-9' muxli ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenis Sesaxeb:  
„ojaxSi Zaladobis SemTxvevis gamovlenas da masze Sesabamis reagirebas uzrunvelyofen 
samarTaldamcveli da sasamarTlo organoebi, agreTve am kanoniT dadgenili wesiT 
ojaxSi Zaladobis aRkveTis RonisZiebaTa ganmaxorcielebel sauwyebaTaSoriso sabWosTan 
arsebuli ojaxSi Zaladobis msxverplis statusis ganmsazRvreli jgufi“. 

saqarTvelos kanoni „qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis aRkveTis, Zaladobis 
msxverplTa dacvisa da daxmarebis Sesaxeb“ ganmartavs socialuri muSakebis Semdeg 
valdebulebebs da uflebamosilebebs ojaxSi Zaladobis dros:

1. kanonis me - 10 muxlis Tanaxmad: moZaladis mier Semakavebeli an damcavi orderiT
gaTvaliswinebuli moTxovnebis Seusrulebloba, agreTve socialuri muSakis
mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebisadmi
daumorCilebloba iwvevs pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili
wesiT;

2. me-14 muxlis Tanaxmad:

1. arasrulwlovanze  Zaladobis  dros  arasrulwlovani  policiis  uflebamosili
Sromlis mier gamocemuli Semakavebeli orderis safuZvelze, xolo bavSvTa 

dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi - 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze gancalkevdeba 
moZalade mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an 
nebismieri sxva moZaladisagan.

2. arasrulwlovnis mSoblisagan (mSoblebisagan), sxva kanonieri warmomadgenlisagan an
arasrulwlovanTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi nebismieri sxva pirisagan
gancalkeveba aris ukiduresi zoma, romelic mxolod im SemTxvevaSi gamoiyeneba,
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rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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g). saqarTvelos kanonmdebloba bavSvis mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb

saqarTvelos kanonmdeblobiT bavS is mimarT seqsualuri Zaladoba mkacrad 
isjeba.     seqsualuri Zaladobis ganmarteba da Sesabamisi sanqciebi  gawerilia 
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis  #22 -TavSi. 

sisxlis samarTlis kodeqsi ganmartavs rom arasrulwlovnis gaupatiureba, mis mimarT 
sqesobriv kavSirs ZaladobiT, Zaladobis muqariT an misi umweobis gamoyenebiT, 
dauSvebelia. kanoni aseTi saxis qmedebas nebismieri piris mimarT krZalavs da Sesabamis 
sanqciebs awesebs. bavSvebis SemTxvevaSi aseT qmedebas kanoni damamZimebel garemoebad 
miiCnevs da mis mimarT ufro mkacr sanqcias awesebs. aRniSnuli kanoni ganmartavs, rom 
danaSauli Sesaxeb informaciis damalva da Seutyobinebloba Sesabamisi struqturebisTvis 
ukanono qmedebaa da gaTvaliswinebulia Sesabamisi sasjeli.

d).  bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebi

saqarTveloSi 2016 wlis 12 seqtembridan ZalaSia  saqarTvelos mTavrobis dadgenileba #437 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebis damtkicebis Sesaxeb, romlis 
Tanaxmad, bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba  referirebis procedurebis 
me-5 muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos (maT Soris  samedicino 
dawesebulebas, soflis eqims), romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan an/da maT ojaxebTan an im 
garemosTan, sadac bavSvi imyofeba. 

referirebis procedurebis miznebisaTvis safuZvliani eWvi SesaZlebelia warmoiSvas, Tu 
arsebobs Semdegi garemoebebi:

a) bavSvis gancxadeba, rom masze xorcieldeba an ganxorcielda Zaladoba;

b) bavSvis mier travmis mizezebis axsnis SeuZlebloba;

g) mowmis gancxadeba, rom igi Seeswro Zaladobis faqts;

d) mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi qceva,
rogoricaa:

d.a) bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb mSoblis/kanonieri 
warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobTan;

d.b)   bavSvis travmis simZimis Seusabamoba travmis miRebis Sesaxeb sxvadasxva pirTa 
  monaTxrobebs Soris;

d.g)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris monaTxrobis 
        detalebis mudmivi cvlileba;

d.d)   mSoblis/kanonieri warmomadgenlis/sxva pasuxismgebeli piris araadekvaturi 
        reagireba bavSvis travmaze;

d.e)   bavSvis mier travmis mizezis auxsneloba;

e) sxva garemoebebi, romlebic maRali albaTobiT qmnis safuZvels varaudisaTvis,
rom bavSvze ganxorcielda Zaladoba.

referirebis procedurebSi CarTuli subieqtebi da maTi uflebamosilebani (muxli #5):
saagento referirebis procedurebis farglebSi (muxli  #5/3 ):

a) uzrunvelyofs socialuri muSakis mier Zaladobis faqtebis gamovlenas bavSvTa
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rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri zoma (maT Soris, gasaubreba 
da gafrTxileba) da am zomebma sasurveli Sedegi ver gamoiRo, an rodesac Seqmnil 
viTarebaSi aSkaraa, rom naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs 
arasrulwlovnis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas. arasrulwlovnis azri imis 
Sesaxeb, Tu sad unda ganTavsdes igi, gaTvaliswinebuli unda iqnes misi asakisa da 
ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebuli unda 
iqnes arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT. gadawyvetilebis 
miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis niSnebis 
identifikacias da msxverplisa da im pirebis gamokiTxvas, romlebsac misTvis 
sasargeblo informaciis miwodeba SeuZliaT. saWiroebis SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki saswrafo samedicino daxmarebas iZaxebs da 
gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze misuli saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis TanamSromeli/
socialuri muSaki afasebs SemTxvevas da arasrulwlovnis usafrTxoebis riskebis 
gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb 
bavSvTa dacvis mimarTvianobis (referirebis) procedurebiT dadgenili wesiT. 
socialuri muSaki arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisTanave mimarTavs policias, romelic gadawyvetilebis dauyovnebliv 
aRsrulebas uzrunvelyofs.

6. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi socialuri muSakis
gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
gadawyvetilebis gasaCivreba ar aCerebs mis moqmedebas.

3. me - 16 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad:

Zaladobis faqtis arsebobis SemTxvevaSi policia valdebulia:

a) qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis faqtis aRsakveTad miiRos kanoniT
gaTvaliswinebuli zomebi;

b) gancalkevebulad gamokiTxos savaraudo msxverpli, mowme, moZalade, maT Soris,
arasrulwlovani, rac werilobiT unda dafiqsirdes;

g) msxverpls miawodos informacia misi uflebebis Sesaxeb;

d) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi gadayvana
samedicino dawesebulebaSi;

e) msxverplis moTxovniT an gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyos misi an/da arasrul-
wlovnis gadayvana TavSesafarSi;

v) msxverplis  sxva  adgilze gadayvanis SemTxvevaSi uzrunvelyos misi sacxovrebeli
adgilidan pirveladi saWiroebis nivTebisa da saidentifikacio dokumentebis
wamoReba;

v')   saWiroebis SemTxvevaSi, am kanonis safuZvelze moZalade gaaridos msxverplis 
sacxovrebeli adgilidan da uzrunvelyos msxverplis usafrTxoeba;

z) uzrunvelyos im piris usafrTxoeba, romelmac ganacxada Zaladobis faqtis Sesaxeb;

T) am kanoniT dadgenili wesiTa da pirobebiT gasces Semakavebeli orderi;

i) socialuri muSakis mier arasrulwlovnis gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyve-
      tilebisadmi  daumorCileblobis  SemTxvevaSi  gamosces  iaraRTan  dakavSirebuli  

uflebebis SezRudvis orderi.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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bavSvis usafrTxo garemoSi gadayvana (muxli#8) 

1. bavSvze Zaladobis dros, policiis uflebamosili TanamSromlis mier gamowerili
Semakavebeli orderis, agreTve referirebis procedurebiT gansazRvrul SemTxvevebSi 
socialuri muSakis mier miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, bavSvi gancalkevdeba 
moZaladisgan.

2. mSoblisgan, sxva kanonieri warmomadgenlisgan an bavSvTan faqtobrivad myofi/mcxovrebi
nebismieri sxva pirisgan bavSvis gancalkeveba warmoadgens ukidures zomas, romelic 
gamoiyeneba mxolod im SemTxvevaSi, rodesac gamoyenebul iqna yvela sxva, naklebad mkacri 
zoma, maT Soris, gasaubreba da gafrTxileba da am naklebad mkacrma zomebma sasurveli 
Sedegi ver gamoiRo an rodesac Seqmnil viTarebaSi aSkaraa, rom momdevno 24 saaTis 
ganmavlobaSi naklebad mkacri zomis gamoyeneba ver uzrunvelyofs bavSvis sicocxlisa 
da janmrTelobis dacvas, rac gamoiwvevs bavSvis gardauval daRupvas an janmrTelobis 
naklebad mZime an mZime dazianebas.

3. bavSvis azri imis Sesaxeb, Tu sad ganTavsdeba igi, unda iyos gaTvaliswinebuli misi
asakis da ganviTarebis donis mixedviT da nebismier SemTxvevaSi gadawyvetileba miRebul 
unda iqnes bavSvis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT.

4. gadawyvetilebis miRebisas policiis TanamSromeli/socialuri muSaki axdens Zaladobis
niSnebis identifikacias, msxverplisa da sxva iseTi pirebis gamokiTxvas, romlebsac 
SeuZliaT sasargeblo informacia miscen policiis TanamSromels/socialur muSaks, 
saWiroebis SemTxvevaSi policiis TanamSromeli/socialuri muSaki iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas da gadawyvetilebis miRebamde konsultacias gadis adgilze 
misuli saswrafo samedicino daxmarebis brigadis eqimTan. amis safuZvelze policiis 
TanamSromeli/socialuri muSaki axdens SemTxvevis Sefasebas da bavSvis usafrTxoebis 
riskebis gaTvaliswinebiT, Sida instruqciis Sesabamisad, iRebs gadawyvetilebas 
bavSvis gancalkevebis Sesaxeb. socialuri muSaki am procedurebiT daadgenili wesiT 
gancalkevebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis miRebisTanave mimarTavs policias, 
romelic uzrunvelyofs gadawyvetilebis dauyovnebliv aRsrulebas.

saagentos mier bavSvis mdgomareobis Sefaseba da SemTxvevis marTva  (muxli#10)

1. saagento, bavSvze ganxorcielebuli Zaladobis an Zaladobis eWvis SemTxvevaSi, saqmis
ganxilvas iwyebs saagentoSi Sesuli werilobiTi, satelefono an/da sxva sakomunikacio 
Setyobinebis safuZvelze, aseve saagentos mier moZiebul SemTxvevebSi. aseTi SemTxvevebis 
marTvis dros igi moqmedebs Tavisi kompetenciis farglebSi, Sida instruqciis Sesabamisad.

2. saagento mimarTvianobis sistemaSi erTveba im SemTxvevebSi, Tu:

a) Zaladobis faqti dadasturebulia da bavSvi moTavsebulia droebiT sacxovrebelSi
ojaxis an/da mudmivi adgilsamyoflis gareT;

b) miRebuli informacia iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an xorciel-
deba Zaladoba.

3. Tu saagentoSi Sesuli satelefono zaris mixedviT aRwerili mdgomareoba Seesabameba
gadaudebel SemTxvevas, saagento policias atyobinebs da axorcielebs am procedurebiT 
dadgenil RonisZiebebs.
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   specializirebul dawesebulebebSi, mindobiT aRzrdis SemTxvevis Sefasebisa da  
   marTvisas;

b) uzrunvelyofs sxvadasxva subieqtebidan bavSvze Zaladobis faqtebis Sesaxeb
informaciis Segrovebas da damuSavebas, gamovlenili Zaladobis msxverpli an
savaraudo msxverpli bavSvis Sefasebas;

g) uzrunvelyofs bavSvze Zaladobis SemTxvevis, maT Soris, sxva subieqtebisgan
miRebuli  informaciis  safuZvelze gamovlenili SemTxvevebis, Tavisi kompeten-

        ciis farglebSi marTvas;

d) axorcielebs mSoblis/mSoblebis, sxva kanonieri warmomadgenlis an/da sxva
pasuxismgebeli piris konsultirebas;

e) saWiroebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofs bavSvisTvis dabadebis registraciis an/
da piradobis damadasturebeli dokumentebis, maT Soris, droebiTi saidentifika-

         cio dokumentebis mopovebis/miRebis mizniT Sesabamisi proceduris ganxorciele-
        bas;

v) gadaudebel SemTxvevaSi uzrunvelyofs mis gadayvanas samedicino dawesebulebaSi;

z) gadaudebel SemTxvevaSi, ukiduresi zomis saxiT, uzrunvelyofs ojaxidan bavSvis
gamoyvanis  an  moZaladisagan  gancalkevebis   Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas an/

         da bavSvTa saTanado specializebul dawesebulebaSi an TavSesafarSi bavSvis gan-
        Tavsebasa da bavSvis mdgomareobaze zedamxedvelobas;

T) uzrunvelyofs saagentos uflebamosili piris mier ojaxis Sefasebis procesSi
        bavSvze Zaladobis  faqtebis gamovlenasa  da saagentos Sesabamisi teritoriuli  
        erTeulis informirebas.

4. im SemTxvevaSi, Tu bavSvs ar gaaCnia piradobis damadasturebeli dokumenti an sxva
dokumenti, romelic uzrunvelyofs piris identifikacias da misi mSobeli/kanonieri 
warmomadgeneli (Tu dgindeba misi vinaoba) ar/ver axorcielebs bavSvis saidentifikacio 
dokumentebis gacemisTvis aucilebel qmedebebs, saagentos meurveobisa da mzrunvelobis 
organo uflebamosilia, mimarTos ssip - saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagentos 
aseTi bavSvis misamarTze registraciis an/da misTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi piradobis damadasturebeli an sxva saidentifikacio dokumentis gacemis 
moTxovniT.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena (muxli#6)

bavSvze Zaladobis SemTxvevis gamovlena evaleba am referirebis procedurebis me-5 
muxliT gansazRvrul yvela dawesebulebasa da organos, romelsac Sexeba aqvs bavSvebTan 
an/da maT ojaxebTan an im garemosTan, sadac bavSvi imyofeba.

bavSvze Zaladobis SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze Sefaseba (muxli#7)

referirebis dokumentis Tanaxmad, saagentoSi informaciis SesvlisTanave dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvze Zaladobis SemTxvevaze reagireba Sida instruqciis Sesabamisad. 
socialuri muSaki SemTxvevis/gamoZaxebis adgilze gasvlisas afasebs bavSvze Zaladobis 
SemTxvevas: axdens bavSvze Zaladobis niSnebis identifikacias, Zaladobis Sedegebisa 
da bavSvis usafrTxoebis riskebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas bavSvTan 
dakavSirebiT. (muxli#7/4) 

saagentos uflebamosili piris mier ojaxis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefasebis procesSi bavSvze Zaladobis eWvis gaCenis SemTxvevaSi, saagentos uflebamosili 
piri saagentos informacias awvdis Sida instruqciiT dadgenili wesiT.(muxli#7/6)
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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mSobelTan/kanonier warmomadgenelTan/sxva pasuxismgebel pirTan erTad an marto 
usafrTxo garemoSi gadayvana, igi dauyovnebliv mimarTavs policias.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis sicocxles an/da janmrTelobas ar emuqreba safrTxe, magram
ojaxis wevr(eb)i/kanonieri warmomadgeneli/sxva pasuxismgebeli piri uars acxadebs 
saagentosTan TanamSromlobaze, saagentos ufleba aqvs, mimarTos sasamarTlos damcavi 
orderis gamocemis moTxovniT.

bavSvis mdgomareobaze zedamxedveloba (muxli #13)

1. bavSvis individualuri ganviTarebis gegmis Sesrulebaze monitorings da bavSvis
mdgomareobaze zedamxedvelobas axorcielebs saagento. bavSvis mdgomareobaze 
zedamxedvelobis funqcia aseve akisria policias, Tavisi kompetenciis farglebSi. 
zedamxedvelobis procesSi erTvebian me-5 muxlis pirveli punqtiT gansazRvruli 
Sesabamisi subieqtebi.

2. saagento regularulad (Sida instruqciiT gansazRvruli vadisa da pirobebis dacviT)
awarmoebs zedamxedvelobas Zaladobis msxverpli bavSvis reabilitaciis procesze. Tu 
zedamxedvelobis procesSi aRmoCnda, rom bavSvi saWiroebs individualuri ganviTarebis 
gegmiT gaTvaliswinebuli RonisZiebis (momsaxurebis) cvlilebas, socialuri muSaki 
gadasinjavs gegmas da SeimuSavebs bavSvis individualuri ganviTarebis axal gegmas, 
romelic waredgineba regionul sabWos.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb miRebu-
li Setyobinebis SemTxvevaSi (muxli #15)

1. napovni bavSvis aRmoCenidan an mSoblis (mSoblebis) mier sakuTari moqmedebiT an
umoqmedobiT gamoxatuli bavSvis mitovebidan bavSvis mitovebulad aRiarebis Sesaxeb 
sasamarTlos gadawyvetilebis kanonier ZalaSi Sesvlamde, mSoblis (mSoblebis) ufleba-
movaleobebi  SeCerebulad CaiTvleba da am uflebebs ganaxorcielebs da 
movaleobebs Seasrulebs saagentos meurveobisa da mzrunvelobis organo.

2.. napovni an mitovebuli bavSvis Sesaxeb Setyobinebis miRebis SemTxvevaSi, saagento 
axorcielebs kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi, miusafari bavSvebis identificirebis 
mizniT (muxli #16) 

1. saagentos mobiluri jgufis (saagentos direqtoris brZanebiT gansazRvruli ufrosi
socialuri muSaki, fsiqologi, mZRoli, Tanaswor ganmanaTlebeli) mier miusafari 
bavSvis aRmoCenis SemTxvevaSi, Sesabamisi uflebamosilebis mqone socialuri muSaki, 
arasrulwlovnis miusafar bavSvad identificirebis mizniT, avsebs saagentos direqtoris 
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtiT damtkicebul maZieblis anketas.

2. arasruwlovnis miusafar bavSvad identificirebis SemTxvevaSi saagento axorcielebs
moqmedi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul RonisZiebebs.

e). saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi

saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis 172’6 muxli ganmartavs 
- „saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul bavSvTa dacvis mimarTvianobis 
(referirebis) procedurebSi CarTuli subieqtis (dawesebulebis an/da misi uflebamosili 
TanamSromlis) mier bavSvze Zaladobis gamovlenis da bavSvze Zaladobis Sesaxeb  Sesabamisi 
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saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu Zaladobis Sesaxeb faqti 
dadasturebulia da bavSvi ganTavsebulia usafrTxo garemoSi (muxli#11)

1. saagentos socialuri muSaki midis bavSvis droebiT ganTavsebis adgilze da axdens
bavSvis mdgomareobis Sefasebas kanonmdeblobiTa da Sida instruqciiT dadgenili wesiT.

2. bavSvis Sefasebis safuZvelze saagentos socialuri muSaki SeimuSavebs bavSvis
individualuri ganviTarebis gegmas.

3. bavSvis ojaxidan gamoyvanis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis safuZvelze, regionuli
sabWo iRebs gadawyvetilebas bavSvis droebi  ganTavsebis adgilis Sesaxeb, 
xolo gadaudebel SemTxvevaSi moZaladisgan gancalkevebuli bavSvis droebiT 
ganTavsebis adgilis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba regionuli sabWos Tavmjdomaris 
erTpirovnuli gadawyvetilebiT, gadaudebeli reagirebis oqmis safuZvelze.

4. Tu administraciuli warmoebis procesSi gamovlinda saWiroeba, saagentos SeuZlia
mimarTos sasamarTlos, bavSvis mSoblisTvis/mSoblebisTvis mSoblis uflebis SezRudvis 
an CamorTmevis Sesaxeb.

5. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis interesebidan gamomdinare, bavSvis gadayvana moxda mesame
pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.), socialuri muSaki aformebs "policiis mier Semakavebeli 
an sasamarTlos mier damcavi orderis gamowerisa da bavSvis interesebidan gamomdinare 
mis mesame pirTan (naTesavi, mezobeli da sxv.) gadayvanis Sesaxeb" aqts (danarTi N3).

6. saagentos mier bavSvis biologiuri ojaxidan gamoyvanis yvela SemTxvevaSi SeCerebulad
iTvleba mSoblis/mSoblebis uflebebi, gansazRvros, Tu visTan da sad unda icxovros 
bavSvma.

7. regionuli sabWos gadawyvetilebis Semdeg socialuri muSaki uzrunvelyofs
individualuri gegmis SemuSavebas da zedamxedvelobas uwevs gegmis ganxorcielebas. garda 
amisa, bavSvis adgilmdebareobis Secvlis SemTxvevaSi, socialuri muSaki uzrunvelyofs 
mis CarTvas saganmanaTleblo procesSi da registracias pirveladi janmrTelobis dacvis 
servisis mimwodebelTan.

saagentos mier gansaxorcielebeli qmedebebi im SemTxvevaSi, Tu informacia, romelic 
miRebulia sxvadasxva wyarodan, iZleva safuZvlian eWvs, rom bavSvze ganxorcielda an 
xorcieldeba Zaladoba (muxli#12)

1. saagentoSi bavSvze Zaladobis safuZvliani eWvis Sesaxeb Setyobinebis SesvlisTanave
socialuri muSaki axorcielebs vizits bavSvTan.

2. socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, saagentos fsiqologTan erTad afasebs
bavSvs da misi usafrTxoebis riskebs, adgens individualuri ganviTarebis gegmas, uwevs 
ojaxis wevr(eb)s/kanonier warmomadgenels/sxva pasuxismgebel pirs konsultirebas an/
da referirebas saWiro momsaxurebaSi (mindobiT aRzrda, bavSvTa specializebuli 
dawesebuleba an TavSesafari).

3. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis Sefasebis Sedegad dadginda, rom saqme
exeba gadaudebel SemTxvevas, igi dauyovnebliv mimarTavs policias da iZaxebs saswrafo 
samedicino daxmarebis brigadas.

4. Tu bavSvTan vizitis dros socialuri muSakis mier CaiTvala saWirod bavSvis erT
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saxelmwifo organosTvis informaciis miwodebis valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs 
Sesabamisi fizikuri piris gafrTxilebas an dajarimebas 50 laridan 100 laramde odenobiT, 
Sesabamisi dawesebulebis (iuridiuli piris) dajarimebas 100 laridan 200 laramde 
odenobiT“.
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Tavi 13

bavSvze Zaladobis prevencia

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 3 sxvadasxva doneze xorcieldeba: sayovel-
Tao, miznobrivi da individualuri. 

arsebobs bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori;

bisken, sadac bavSvze Zaladoba xdeba. misi mizania Zaladobis ganmeorebisgan
bavSvebis dacva.

I done - sayovelTao prevencia 

sayovelTao prevenciis doqtrinis Tanaxmad,  mTeli sazogadoeba, maT Soris samedicino 
sazogadoeba, valdebulia daicvas bavSvi Zaladobisgan. Sesabamisad, misi strategia 
fokusirebulia mTlianad sazogadoebaze. sayovelTao prevenciul RonisZiebaTa 
grZelvadiani mizania sazogadoebis ganaTleba, socialuri cvlilebebis miRweva, Zaladobis 
mimarT tolerantobis aRkveTa da sxva.

sayovelTao prevenciis ZiriTadi miznebia: 

bavSvis ganviTarebis procesi, ganviTarebis ama Tu im safexurs rogori qceva Tu
mdgomareoba Seesabameba;

gamklavebis swavleba;

wevrisaTvis.

am mizanTa misaRwevad sxvadasxva strategiebi gamoiyeneba, rogoricaa, magaliTad,  
RonisZiebebi momavali mSoblebisaTvis, raTa isini advilad gaumklavdnen bavSvis 
aRzrdasTan dakavSirebul samomavlo sirTuleebs; programebi mSoblebisTvis - bavSvze 
zrunvis da misi ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb; aseve - programebi, romelTa 
meSveobiT bavSvebi aiTviseben konfliqtebis mSvidobianad mogvarebis, Zaladobisgan 
Tavis dacvis, sazogadoebaSi urTierTobis unarebs da sxva. krizisul situaciebSi metad 
mniSvnelovania TviTdaxmarebis jgufebis da 24-saaTiani krizisuli dacvis programebi, 
romlebic uzrunvelyofen mSoblebis swraf daxmarebas. amisTvis aucilebelia, qveyanaSi 
arsebobdes satelefono cxeli xazi, krizisuli centrebi, krizisul situaciebSi damxmare 
sakonsultacio samsaxurebi.
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II done - miznobrivi prevencia

prevenciis es done moicavs sazogadoebis im jgufisken mimarTul RonisZiebebs, sadac 
bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori arsebobs - ojaxebi stresul 
situaciebSi, axalgazrda mSoblebi; narko da alkoholdamokidebuli mSoblebi, aseve 
bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi (magaliTad, unarSezRuduloba). 

miznobrivi prevenciis ZiriTadi miznebia:

bavSvobisdroindeli gamocdileba maT qcevaze ukve mSoblis rolSi;

romelic mimarTulia ojaxis, mSoblis da bavSvis specifikuri problemebis
mogvarebaze;

wevrisaTvis.

am miznebis misaRwevad gamoyenebuli strategiebi moicavs: bavSvis aRzrdis swavlebis 
programebs, romlebic xelmisawvdomia riskis qveS myofi ojaxebisaTvis; programebs, 
romlebic aswavlian mSoblebs Temis resursebis gamoyenebas; programebs, romlebic 
axalgazrda mSoblebs miawvdian informacias iseT mniSvnelovan sakiTxebze, rogoricaa 
bavSvis ganviTareba da movla, da sxva. aucilebelia, arsebobdes samsaxurebi, sadac 
daxmarebas gauweven fsiqikuri janmrTelobis, depresiis,  alkoholizmis, narkomaniis 
problemis mqone mSoblebs da sxva. 

III done - individualuri prevencia 

individualuri prevencia moicavs im ojaxebTan muSaobas, romlebSic SeiniSna bavSvze 
Zaladoba da ugulebelyofa. is mimarTulia Zaladobis ganmeorebis Tavidan acilebaze. 

individualuri prevenciis ZiriTadi miznebia:

sacxovrebeli garemos SecvliT an moZaladisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT;

am mizanTa misaRwevad, prevenciis III doneze gamoyenebuli RonisZiebebi SeiZleba iyos: 
moZaladis ganrideba, saWiro SemTxvevaSi bavSvisTvis sacxovrebeli adgilis Secvla, 
moZalade mSoblebis reabilitacia maTi mkurnalobis uzrunvelyofiT, Zaladobagancdili 
bavSvis mkurnaloba,  mimRebi ojaxebis Seqmna da momzadeba, da sxva.

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 

ojaxis monaxuleba da mSobelTa ganaTleba: prevenciis erT-erTi warmatebuli da farTod 
gavrcelebuli strategiaa mSoblebis ganaTleba bavSvis aRzrdis sakiTxebSi. aRsaniSnavia, 
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rom amgvari ganaTleba unda emsaxurebodes rogorc dedebis, aseve mamebis unar-Cvevebis 
ganmtkicebas. yvelaze warmatebuli RonisZiebebi mimarTulia rogorc ojaxis SigniT 
bavSvis ganviTarebisken, aseve ojaxebis SesaZleblobis gazrdisken, - gaumklavdnen ojaxis 
gareT arsebul moTxovnebs. bavSvis aRzrdis, masze zrunvis sakiTxebSi mSoblebis da 
mzrunvelebis ganaTleba xels Seuwyobs aRzrdis araZaladobrivi meTodebis aRiarebas da 
damkvidrebas.

ojaxis monaxuleba gulisxmobs jandacvis sferos specialistebis monawileobas CvilTa 
da mcirewlovan bavSvTa saWiroebebis SefasebaSi, aseve mSoblebis unarebis SefasebaSi. 
ojaxis individualuri monaxuleba miznad isaxavs emociuri Tanadgomis gawevas, mSoblebis 
ganaTlebas, pozitiuri mSoblobis unar-Cvevebis ganviTarebas da garkveulwilad, ojaxis 
Sefasebas. ojaxis monaxuleba imis SesaZleblobasac iZleva, rom ojaxi, saWiroebis 
mixedviT, maTTvis aucilebel sxvadasxva samsaxurebs daukavSirdes.

mSobiarobamde da mSobiarobis Semdgom periodSi zrunva da ojaxis monaxuleba - bavSvze 
ZaladobasTan da bavSvis ugulebelyofasTan sabrZolvelad mniSvnelovania dedis da 
bavSvis janmrTelobis (bavSvebis sicocxlis dasawyisidanve) dacvis RonisZiebebi. amgvari 
momsaxureba xels uwyobs mSobels da bavSvs Soris siaxloves da mSoblebis mxridan 
mcirewlovan bavSvze Zaladobis riskis Semcirebas. namSobiarevi dedebis, axalSobilTa 
ojaxis monaxulebis programebis daxmarebiT SesaZlebelia adreve ganisazRvros, sWirdeba 
Tu ara mSobels daxmareba. 

mSoblebis konsultireba bavSvis ganviTarebis da usafrTxoebis sakiTxebze socialuri 
muSakebis erT-erTi mniSvnelovani funqcia da ojaxTan urTierTobis aucilebeli 
komponentia bavSvis ganviTarebis da usafrTxoebis Sesaxeb mSoblebis, mzrunvelebis 
sistematuri konsultireba. ZiriTadi sakonsultacio sakiTxebi SeiZleba iyos:

tirili da misi marTva: axalSobili da Cvili bavSvebi TavianT  moTxovnilebebs mxo-
lod tiriliT gamoxataven. amitom patarebi xSirad tirian. mSobelma unda icodes,
rom bavSvis tirils sxvadasxva mizezi da gansxvavebuli xasiaTi aqvs. dakvirvebul
mSobels advilad SeuZlia bavSvis tirilis mizezis dadgena. specialistma unda
urCios mSobels, rogor moiqces bavSvis tirilis dros.

usafrTxo garemo da dazianebebis arideba: mSobeli aucileblad unda iyos informi-
rebuli imis Sesaxeb, rom bavSvs ganviTarebisTvis usafrTxo garemo esaWiroeba.
bavSvis banaobis, Zilis, TamaSis Tu manqaniT mgzavrobis dros ufrosma unda
daicvas usafrTxoebis wesebi, raTa xeli Seuwyos bavSvis usafrTxoebas da daicvas
igi dazianebisgan.

bavSvis SenjRrevis sindromi: auxseniT mSoblebs, rom bavSvis SenjRrevisas arsebobs
seriozuli safrTxe, ganviTardes Tavis qalas travma. travmis mogvianebiTi Sedegebi
SeiZleba iyos  Tavis tvinis qerqis dazianebis gamo ganviTarebuli sibrmave, krunCxvebi
da sxva mZime Sedegebi. cnobilia, rom bavSvis Zaladobriv njRrevas yoveli meoTxe
msxverpli bavSvisTvis sasikvdilo Sedegi moaqvs. 4 Tvemde asakis bavSvebi yvelaze
maRali riskis jgufs warmoadgenen.

3 wlis krizisi - “jiutobis xana“: mSoblebi seriozul sirTuleebs awydebian 2-4
wlis bavSvebis emociur-qceviT gamovlinebebTan dakavSirebiT. ganumarteT
mSobels, rom am asakobriv periodSi bavSvis gamZafrebuli sijiute da yvelafris
damoukideblad gakeTebis survili misi ganviTarebis bunebrivi maxasiaTebelia. aseve
auxseniT, rom warmoqmnili problemebis daZleva da bavSvis jansaRi ganviTarebis
xelSewyoba mSoblebis da mzrunvelebis mxridan  moTminebis da taqtis gamoCeniT
aris SesaZlebeli.

kvebis problema bavSvebSi: bavSvis kvebis procesSi bevri mSobeli problemebs awyde-
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II done - miznobrivi prevencia

prevenciis es done moicavs sazogadoebis im jgufisken mimarTul RonisZiebebs, sadac 
bavSvze Zaladobis erTi an ramdenime risk-faqtori arsebobs - ojaxebi stresul 
situaciebSi, axalgazrda mSoblebi; narko da alkoholdamokidebuli mSoblebi, aseve 
bavSvTan dakavSirebuli risk-faqtorebi (magaliTad, unarSezRuduloba). 

miznobrivi prevenciis ZiriTadi miznebia:

bavSvobisdroindeli gamocdileba maT qcevaze ukve mSoblis rolSi;

romelic mimarTulia ojaxis, mSoblis da bavSvis specifikuri problemebis
mogvarebaze;

wevrisaTvis.

am miznebis misaRwevad gamoyenebuli strategiebi moicavs: bavSvis aRzrdis swavlebis 
programebs, romlebic xelmisawvdomia riskis qveS myofi ojaxebisaTvis; programebs, 
romlebic aswavlian mSoblebs Temis resursebis gamoyenebas; programebs, romlebic 
axalgazrda mSoblebs miawvdian informacias iseT mniSvnelovan sakiTxebze, rogoricaa 
bavSvis ganviTareba da movla, da sxva. aucilebelia, arsebobdes samsaxurebi, sadac 
daxmarebas gauweven fsiqikuri janmrTelobis, depresiis,  alkoholizmis, narkomaniis 
problemis mqone mSoblebs da sxva. 

III done - individualuri prevencia 

individualuri prevencia moicavs im ojaxebTan muSaobas, romlebSic SeiniSna bavSvze 
Zaladoba da ugulebelyofa. is mimarTulia Zaladobis ganmeorebis Tavidan acilebaze. 

individualuri prevenciis ZiriTadi miznebia:

sacxovrebeli garemos SecvliT an moZaladisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT;

am mizanTa misaRwevad, prevenciis III doneze gamoyenebuli RonisZiebebi SeiZleba iyos: 
moZaladis ganrideba, saWiro SemTxvevaSi bavSvisTvis sacxovrebeli adgilis Secvla, 
moZalade mSoblebis reabilitacia maTi mkurnalobis uzrunvelyofiT, Zaladobagancdili 
bavSvis mkurnaloba,  mimRebi ojaxebis Seqmna da momzadeba, da sxva.

bavSvze Zaladobis prevenciuli RonisZiebebi 

ojaxis monaxuleba da mSobelTa ganaTleba: prevenciis erT-erTi warmatebuli da farTod 
gavrcelebuli strategiaa mSoblebis ganaTleba bavSvis aRzrdis sakiTxebSi. aRsaniSnavia, 
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ba. maTi Svilebi uars amboben miirTvan SeTavazebuli sakvebi mTlianad an nawilobriv 
mainc. zogierTi bavSvi Zalian nela Wams, zogi - Zalian swrafad. uTxariT mSoblebs, 
rom es zrdis procesSi normaluri movlenaa da SesaZloa, rom maTi Svilis mier 
damoukideblobis gamoxatvis saSualebac ki iyos. ganumarteT mSoblebs, rom Wamis 
procesSi ar gaubrazdnen,  Wama ar daaZalon pataras, miscen damoukideblad Wamis 
neba. daarwmuneT mSoblebi, rom bavSvis kvebis procesSi simSvidis da pozitiuri 
ganwyobis SenarCuneba orivesTvis kargi iqneba.

tualetis Cveva: tualetis Cvevis swavlebis etapi mSoblebisTvis safenebisgan gaTa-
visuflebas niSnavs, xolo patarasTvis es aris nabiji Tavdajerebulobisken da
damoukideblobisken. am Cvevis swavlebisas siZneleebi warmoiqmneba, rogoricaa
Casveleba, uari qoTnis gamoyenebaze. mSobelma/mzrunvelma unda gaiTvaliswinos,
rom yvela bavSvi individualuria, zogi advilad swavlobs qoTnis gamoyenebas, zogi
- Znelad. auxseniT mSoblebs, rom iy momTmenni da nu gauwyrebian bavSvs, Tu
man Caisvela an qoTani ar gamoiyena.

Tu mSobeli/mzrunveli  srulfasovan informacias flobs bavSvis saWiroebebis da misi 
ganviTarebis TaviseburebaTa Sesaxeb, is SeZlebs bavSvis zrda-ganviTarebisTvis Sesabamisi 
pirobebis Seqmnas da usafrTxo garemos uzrunvelyofas.

im ojaxebis daxmareba, romlebsac gansakuTrebuli saWiroebebis mqone bavSvebi hyavT - 
Tandayolili mqone bavSvebis mimarT ojaxSi Zaladobis 
Semcirebis programebis efeqtianobaze Zalian cota kvlevaa Catarebuli. Tumca,  
gansazRvrulia, rom perspeqtiuli midgoma gulisxmobs sazogadoebriv sawyisebze 
reabilitaciisa da adreul asakSi mxardaWeris programebs, centrebSi an ojaxebSi 
vizitebis saSualebiT.  bavSvebis mSoblebisaTvis 
mowyobilma xanmokle droebiTma Sesvenebam SeiZleba mTel ojaxs Seumciros stresi 
da Tan Seasrulos Zaladobis prevenciisken mimarTuli strategiis roli. 
mxardaWeris meqanizmebi, romlebic mSoblebs bavSvis movlisgan Sesvenebis 
saSualebas aZlevs, SesaZlebelia, organizebuli iyos religiuri da arasamTavrobo
organizaciebis an saxelmwifo uwyebebis mier da maT SeuZliaT daxmarebis gaweva

Zaladobis Tavidan asacileblad.
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im ojaxebis daxmareba, romlebsac gansakuTrebuli saWiroebebis mqone bavSvebi hyavT - 
Tandayolili mqone bavSvebis mimarT ojaxSi Zaladobis 
Semcirebis programebis efeqtianobaze Zalian cota kvlevaa Catarebuli. Tumca,  
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bavSvebs, axalgazrdebs da adamianebs, visac maTi bedi 
awuxebT, SeuZliaT dagvirekon:

116 111

bavSvTa daxmarebis xazi

mogvmarTeT:

Tbilisi - bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis fondi

centris misamarTi: Tbilisi, ediSer maRalaSvilis quCa 4, bina 1.

bavSvTa daxmarebis xazi - 116 111

telefoni: (32) 2 421 422;

el-fosta: info@phf.org.ge;
veb-gverdi: www.phf.org.ge
Facebook: Public Health Foundation of Georgia

zugdidi - bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

reabilitaciis da ganviTarebis saqvelmoqmedo centri ”Tanaziari”

centris misamarTi: zugdidi, kedias q. #3, bina 2.

telefoni: (415) 22 24 75 an (415) 22 10 78

el-fosta: cactanaziari@gmail.com
Facebook: NGO Tanaziari

baTumi - bsu bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centri

sazogadoebrivi organizacia “sTef for vardi”

centris misamarTi: baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis fsiqologiis 
klinika, ninoSvilis/rusTavelis q. 35/32

telefoni: (422) 22 58 30, (422) 27 76 23;

el-fosta: cacbsu@gmail.com
veb-gverdi: http://stepforward.org.ge
Facebook: Step Forward

bavSvTa da axalgazrdebis advokatirebis centrebi Seqmnilia proeqtis “advokatireba 
bavSvTa da axalgazrdebis dasacavad” farglebSi.

proeqti xorcieldeba evrokavSiris mxardaWeriT.
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ბავშვის უფლებათა კონვენცია





ბავშვის  

უფლებათა  

კონვენცია



გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ ბავშვთა 
უფლებების კონვენცია 1989 წლის 20 ნოემბერს 
მიიღო. იგი ძალაში 1990 წლის 2 სექტემბრიდან 
შევიდა.  

კონვენცია შედგება 54 მუხლისაგან, რომელთაგან 
პირველი 42 მუხლი შეეხება  ბავშვის დაცვასთან 
დაკავშირებულ ძირითად პრინციპებს - ბავშვის 
უფლებებს,  სახელმწიფოს ვალდებულებებს 
და ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებული 
ადამიანების მოვალეობებს. 43-54 მუხლებში 
კი საუბარია იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთონ 
სახელმწიფომ და ზრდასრულმა ადამიანებმა 
ერთად კონვენციით  ნაკისრი ვალდებულებების 
შესასრულებლად. 

კონვენციას მიერთებულია 193 ქვეყანა, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ ამ ქვეყნებმა აიღეს  კონვენციით 
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების 
სამართლებრივი პასუხისმგებლობა.

საქართველო აღნიშნულ კონვენციას  1994 წელს 
შეუერთდა.

კონვენციის წინამდებარე საბავშვო გამოცემა 
ეძღვნება ბავშვის უფლებათა კონვენციის მიღების 
ოცი წლისთავს. 
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ყველა ადამიანი, ვისაც ჯერ არ 
შესრულებია 18 წელი, ითვლება ბავშვად. 

სახელმწიფო ვალდებულია, დაიცვას 
ყველა ბავშვის უფლება - რელიგიის, 
ეროვნების, კანის ფერისა და სხვა 
განსხვავებების მიუხედავად. 

ყველა მოქმედების დროს, რომელიც 
ბავშვს ეხება, დაცული უნდა იყოს მისი 
ინტერესები. სახელმწიფო ვალდებულია 
იზრუნოს ბავშვის ინტერესების დაცვაზე.

სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს 
ბავშვთა უფლებების დასაცავად.

სახელმწიფო ვალდებულია,  პატივი სცეს 
ყველა იმ ადამიანის უფლებას, რომელიც   
ბავშვის აღზრდაში მონაწილეობს. 

2

3
4
5

1
მუხლი

მუხლი

მუხლი

მუხლი

მუხლი
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ყველა ბავშვს აქვს სიცოცხლის უფლება 
და სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს 
ბავშვის განვითარებაზე.

ბავშვს დაბადებისთანავე აქვს 
უფლება,  ჰქონდეს სახელი, გვარი და 
მოქალაქეობა. ასევე  უფლება აქვს, 
იზრდებოდეს მშობლების გარემოცვაში.

6
7

მუხლი

მუხლი
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6

სახელმწიფო ვალდებულია, დაიცვას და, 
საჭიროების შემთხვევაში, აღადგინოს 
ბავშვის პიროვნულობის გამომხატველი 
ძირითადი ნიშნები: სახელი, მოქალაქეობა 
და ოჯახური კავშირები. 

ბავშვს უფლება  აქვს, იცხოვროს 
მშობლებთან ერთად და,  მშობლების 

8

9

მუხლი

მუხლი
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განცალკევების შემთხვევაში,  
ურთიერთობა ჰქონდეს მათთან, თუ ეს არ 
არის მისთვის საზიანო. 

ბავშვსა და მის მშობლებს ყოველთვის 
შეუძლიათ დატოვონ და დაუბრუნდნენ 
საკუთარ ქვეყანას, რათა ერთ ოჯახად 
იცხოვრონ. 

10მუხლი
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სახელმწიფომ არ უნდა დაუშვას 
ქვეყნიდან ბავშვების არალეგალური 
გაყვანა. 

11

12

მუხლი

მუხლი

ბავშვს შეუძლია გამოთქვას თავისი აზრი  
ისეთ საკითხებზე, რომელიც მას ეხება. 
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ბავშვს აქვს აზრის გამოხატვის და 
გაზიარების უფლება, თუ ეს ინფორმაცია 
არ არის მისთვის ან სხვისთვის საზიანო. 

სახელმწიფომ უნდა დაიცვას ბავშვის 
აზრისა და რწმენის თავისუფლება და 
პატივი სცეს მას. 

ბავშვს შეუძლია გაერთიანდეს ასოციაციაში 
ან მოაწყოს მშვიდობიანი შეკრება, თუ არ 
დაარღვევს სხვათა უფლებებს. 

ბავშვს აქვს პირადი და ოჯახური 
ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება. 

ბავშვს აქვს უფლება მიიღოს ინფორმაცია 
მედიის საშუალებით, სახელმწიფომ კი 
მხარი უნდა დაუჭიროს მედიას ბავშვისთვის 
სასარგებლო ინფორმაციის გავრცელებაში. 

13
14
15
16
17

მუხლი

მუხლი

მუხლი

მუხლი

მუხლი
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მშობლები ვალდებულები არიან,  ბავშვის 
აღზრდაზე იზრუნონ და,  თუ ისინი მუშაობენ 
და დაკავებულები არიან, სახელმწიფო 
ვალდებულია,  ხელი შეუწყოს მათ. 

სახელმწიფომ უნდა დაიცვას ბავშვი 
მშობლის, მეურვის, ან ნებისმიერი სხვა 
პირის მხრიდან ძალადობისაგან.  

18

19

მუხლი

მუხლი
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სახელმწიფო ვალდებულია დაეხმაროს 
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებს და 
შეუქმნას მათ ოჯახური გარემო.

ბავშვის გაშვილება უნდა მოხდეს 
სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ  
ბავშვის ინტერესების გათვალისწინებით. 

20
21

მუხლი

მუხლი
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უპირატესობა ენიჭება სამშობლოში  
გაშვილებას, თუმცა შესაძლებელია სხვა 
ქვეყანაში გაშვილებაც, თუ ეს ბავშვის 
ინტერესებშია.

სახელმწიფომ განსაკუთრებულად 
უნდა იზრუნოს ლტოლვილ ან 22მუხლი
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ლტოლვილობის სტატუსის მიღების 
მოსურნე ბავშვზე და,  საჭიროების 
შემთხვევაში,  დაეხმაროს მას მშობლების 
მოძებნაში. 



14

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვს უფლება აქვს,  მიიღოს სპეციალური 
განათლება, რათა შეძლოს ღირსეულად 
ცხოვრება. ასეთ ბავშვზე სახელმწიფო 
განსაკუთრებულად  უნდა ზრუნავდეს. 

ბავშვს აქვს უფლება,  სარგებლობდეს 
ხარისხიანი სამედიცინო დახმარებით, 
სუფთა წყლით, ჰქონდეს სრულფასოვანი 
კვება და უსაფრთხო გარემო, რათა 
ჯანმრთელობა შეინარჩუნოს. სახელმწიფო 
ვალდებულია შეამციროს ბავშვთა 
სიკვდილიანობა. მდიდარი ქვეყნები უნდა 
ეხმარებოდნენ ღარიბ ქვეყნებს იმაში, რომ 
ყველა ბავშვი ჯანმრთელი იყოს. 

სახელმწიფო ხშირად უნდა ამოწმებდეს 
იმ ბავშვის მდგომარეობას, რომელსაც 
მეურვე ზრდის. 

23

24

25

მუხლი

მუხლი

მუხლი
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სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს იმ 
ბავშვებსა და ოჯახებს, რომელთაც ეს 
სჭირდებათ. 

ყველა ბავშვს აქვს უფლება, 
იცხოვროს ისეთ პირობებში, რომელიც 
აუცილებელია მისი განვითარებისათვის. 

26

27

მუხლი

მუხლი
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მშობლები ვალდებულები არიან,  
შეუქმნან შვილებს ცხოვრების 
ნორმალური დონე, სახელმწიფო კი 
ვალდებულია, დაეხმაროს მათ ამაში. 



17

ბავშვს უფლება და ვალდებულება 
აქვს,  უფასოდ მიიღოს დაწყებითი 
განათლება. სახელმწიფომ უნდა 
უზრუნველყოს საშუალო და უმაღლესი 
განათლების ხელმისაწვდომობა. 

28მუხლი



18

დისციპლინის მოთხოვნა  სკოლაში  
უნდა ითვალისწინებდეს ბავშვის 
ღირსებასა და ინტერესებს. მდიდარი 
ქვეყნები უნდა ეხმარებოდნენ ღარიბ 
ქვეყნებს იმაში, რომ ყველა ბავშვმა 
მიიღოს განათლება. 

განათლება მიმართული უნდა იყოს 
ბავშვის გონებრივი და ფიზიკური 
განვითარებისაკენ. სკოლამ უნდა 
მოამზადოს ბავშვი სრულფასოვანი 
ცხოვრებისათვის, ასწავლოს 
მშობლების, თავისი და სხვა 
ქვეყნების კულტურისა და რელიგიის 
პატივისცემა.

სხვადასხვა ეროვნების ბავშვებს აქვთ 
უფლება, მშობლიურ ენაზე ილაპარაკონ 
და იცხოვრონ თავიანთი ტრადიციების 
შესაბამისად. 

29

30

მუხლი

მუხლი
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ბავშვს აქვს დასვენების, თამაშის, 
კულტურულ და გასართობ 
ღონისძიებებში მონაწილეობის უფლება. 

სახელმწიფომ უნდა დაიცვას ბავშვი ისეთი 
სამუშაოს შესრულებისაგან, რომელიც  
მისთვის საზიანოა. 

31
32

მუხლი

მუხლი
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ბავშვს უფლება აქვს,  დაცული იყოს 
ნარკოტიკების მიღებისა და გავრცელებისაგან. 

სახელმწიფო ვალდებულია,   დაიცვას 
ბავშვი სექსუალური ძალადობისაგან. 

33
34

მუხლი

მუხლი
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სახელმწიფომ არ უნდა დაუშვას ბავშვის 
მოტაცება ან გაყიდვა. 

სახელმწიფო ვალდებულია, დაიცვას 
ბავშვი ნებისმიერი იძულებითი 

35
36

მუხლი

მუხლი
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ქმედებისაგან, რაც საზიანოა მისი 
განვითარებისათვის.  

ყველა ბავშვი დაცული უნდა იყოს 
წამებისა და უკანონო დაკავებისაგან. 37მუხლი
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18 წლამდე ასაკის მოზარდს არ 
შეიძლება დანაშაულისთვის შეეფარდოს 
სიკვდილით დასჯა და მუდმივი 
პატიმრობა. დაკავების შემთხვევაში ბავშვს 
უნდა ჰქონდეს კავშირი ოჯახთან და მას 
პატივისცემით უნდა ეპყრობოდნენ. 

15 წლამდე ასაკის ბავშვები არ 
უნდა იყვნენ სახედრო სამსახურში. 
სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს ბავშვებზე, 
რომლებიც საომარ ზონაში ცხოვრობენ. 

სახელმწიფო ვალდებულია, 
უზრუნველყოს ბავშვის მკურნალობა, 
თუ იგი დაზარალდა შეიარაღებული 
კონფლიქტის, წამების, ან სასტიკი 
მოპყრობის დროს და იზრუნოს იმისთვის, 
რომ  ჩამოყალიბდეს საზოგადოების 
ნორმალურ წევრად. 

38

39

მუხლი

მუხლი



24

ბავშვმა, რომელმაც კანონი დაარღვია, 
უნდა მიიღოს სამართლებრივი და სხვა 
სახის დახმარება. მისი დაპატიმრება 
მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში უნდა 
მოხდეს.

თუ სახელმწიფოში მოქმედი კანონები 
უკეთესად იცავს ბავშვს, ვიდრე ეს 
კონვენცია, მაშინ  სახელმწიფოში მოქმედ 
კანონებს უპირატესობა ენიჭება.

სახელმწიფომ ეს კონვენცია უნდა გააცნოს 
ყველა ბავშვსა და მშობელს. 

40

41
42

მუხლი

მუხლი

მუხლი



ტექსტის ინტერპრეტაციაზე მუშაობდნენ:

1. ანა მესხიძე,  თბილისის მე-11 საჯარო სკოლის მე-5 კლასის მოსწავლე
2. მარიამ ბერიძე, ბათუმის მე-14 საჯარო სკოლის მე-6   კლასის მოსწავლე
3. ნიკა ბახტაძე, ოზურგეთის მე-5 საჯარო სკოლის მე-6 კლასის მოსწავლე
4. ბექა კარელიძე, გორის პირველი საჯარო სკოლის მე-9 კლასის მოსწავლე 
5. თამარ ხუხია, ოზურგეთი მე-2 საჯარო სკოლის მე-8  კლასის მოსწავლე 
6. ბექა მეგრელიშვილი, თბილისი მე-14 საჯარო სკოლის მე-8 კლასის მოსწავლე
7. გვანცა ვახტანგიშვილი, გორი პირველი საჯარო სკოლის მე-9 კლასის მოსწავლე 

კონვენციის მუხლების ილუსტრირებაზე მუშაობდნენ: 

1.  ლუკა ბურჯანაძე, მე-3 საჯარო სკოლა, მე-5 კლასი, წყალტუბო (მუხლი 2)
2.  ნათია ყარალაშვილი, გურამ ჭილაშვილის სახელობის მაწიმის საჯარო სკოლა, 

მე-7 კლასი, ლაგოდეხი (მუხლი 5)
3.  იესე კობალაძე, 24-ე საჯარო სკოლა, მე-8 კლასი, თბილისი (მუხლი 6)
4.  ტარიელ უტიაშვილი, მე-4 საჯარო სკოლა, მე-7 კლასი, გურჯაანი, (მუხლი 9)
5. ნოდარ ქორთუა, პირველი საჯარო სკოლა, მე-9 კლასი, ზუგდიდი (მუხლი 11)
6.  სალომე მატარაძე, პირველი საჯარო სკოლა, მე-4  კლასი, წყალტუბო (მუხლი 18)
7.  მიხეილ გირკელიძე, მე-4 საჯარო სკოლა, მე-5 კლასი, ოზურგეთი (მუხლი 19)
8.  მარგო ჩალაჩავა, მე-4 საჯარო სკოლა, მე-8  კლასი, ზუგდიდი (მუხლი 27)
9.  ანი ჭეჭვაძე, მე-14 საჯარო სკოლა, მე-4  კლასი, თბილისი (მუხლი 28)
10.  ლიკა სადრაძე, მე-3 საჯარო სკოლა, მე-9 კლასი, ოზურგეთი (მუხლი 29)
11.  გიორგი კუხალაშვილი, მე-3 საჯარო სკოლა, მე-5 კლასი, წყალტუბო (მუხლი 31)
12.  ნიკოლოზ გარსევანიშვილი, მე-200 სკოლა-პანსიონი, მე-9 კლასი, თბილისი 

(მუხლი 32)
13.  მარიამ შენგელია, პრინც მიურატის სახელობის ქართულ-ფრანგული სკოლა-

ლიცეუმი, მე-9 კლასი, ზუგდიდი (მუხლი 33)
14.  გიორგი კუჭავა, მე-3 საჯარო სკოლა, მე-5  კლასი, წყალტუბო (მუხლი 38)
15.  ლაგოდეხის მე-3 საჯარო სკოლა, მე-6 კლასის მოსწავლეები

პროექტის კოორდინაცია განახორციელა  
„სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა“





socialuri samuSaos praqtikis safuZvlebi

saxelmZRvanelo bavSvebTan da ojaxebTan

momuSave socialuri muSakebisTvis

avtorebi: salome namiWeiSvili da maia mgeliaSvili

stilist-redaqtori: TamTa farulava

aprili, 2010

აღნიშნული დოკუმენტი შეიქმნა ევროკავშირის „ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ხელშეწყობის
პროექტის“ ფარგლებში და მისი გავრცელების უფლებით სარგებლობს  სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია
მხოლოდ სოციალური სამუშაოს ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის
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Sesavali

warmogidgenT saxelmZRvanelos “socialuri samuSaos praqtikis safuZvlebi”, 
romelic momzadda evrokavSiris bavSvTa keTildReobis reformis proeqtis mier Se-
muSavebuli satreningo programis farglebSi. saxelmZRvanelo gankuTvnilia bavSvTa 
keTildReobis sferos socialuri muSakebisaTvis da misi mizania,  gaacnos socialur 
muSakebs socialuri samuSaos praqtikisaTvis aucilebeli codna, Rirebulebebi da 
unar-Cvevebi. imedia, saxelmZRvanelo daexmareba socialur muSakebs  bavSvebsa da maT 
ojaxebTan muSaobis procesSi. 

madlobas vuxdiT evrokavSiris bavSvTa keTildReobis reformis xelSewyobis 
proeqts socialur muSakTa kadrebis momzadebis procesSi gaweuli daxmarebisa da 
TanadgomisaTvis.

socialuri momsaxurebis saagento
bavSvze zrunvis samsaxuri
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avtorebis Sesaxeb:

salome namiWeiSvili: avtors miRebuli aqvs socialuri samuSaos magistris xarisxi 
kolumbiis universitetidan (a.S.S.). 1999 wlidan moRvaweobs bavSvTa keTildReobis sf-
eroSi. 2006 wlidan muSaobs evrokavSiris bavSvTa keTildReobis reformis xelSewyo-
bis proeqtSi bavSvze zrunvis/treningebis eqspertad. aris saqarTvelos socialur mu-
SakTa asociaciis Tavmjdomare.  avtori CarTulia socialuri momsaxurebis saagentos 
socialuri muSakebis treningebsa da kvalifikaciis amaRlebaSi, socialuri samuSaos 
trening-programebisa da masalebis momzadebaSi. igi aseve TanamSromlobs Tbilisis iv. 
javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universitetisa da i. WavWavaZis saxelobis saxelm-
wifo universitetTan da kiTxulobs rogorc sabakalavro, aseve samagistro kursebs so-
cialur samuSaoSi. salome namiWeiSvili bavSvTa keTildReobis saxelmwifo reformaSi 
aqtiurad aris CarTuli, rogorc socialuri samuSaosa da bavSvTa sakiTxebis eqsperti. 
aqvs regionul da saerTaSoriso doneze socialuri samuSaos konsultantad muSaobis 
gamocdileba.

 

maia mgeliaSvili:  avtors miRebuli aqvs socialuri samuSaos magistris xarisxi q. 
sent-luisis vaSingtonis saxelobis universitetidan (a.S.S.). maia mgeliaSvili 2006 wli-
dan muSaobs britanul saqvelmomqmedo organizaciaSi  “EveryChild” socialuri samuSaos 
teqnikur mrCevlad. igi aseve aris Tbilisis iv. javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo uni-
versitetis sociologiisa da socialuri samuSaos mimarTulebis mowveuli leqtori, 
sadac kiTxulobs rogorc sabakalavro, aseve samagistro kursebs socialur samuSaoSi. 
aris saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis wevri. avtori aqtiurad aris CarTuli 
socialuri momsaxurebis saagentos socialuri muSakebis treningebsa da kvalifikaci-
is amaRlebaSi, socialuri samuSaos trening-programebisa da masalebis momzadebaSi. 
aqvs regionul da saerTaSoriso doneze socialuri samuSaos konsultantad muSaobis 
gamocdileba.
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saxelmZRvanelos Sesaxeb

Tavi I: socialuri muSakis profesia – zogadi mimoxilva

es Tavi mimoixilavs socialuri  muSakis profesias saerTaSoriso konteqstSi. 

kerZod,  socialur muSakebs awvdis informacias  am profesiis ganviTarebis istoriis 

Sesaxeb (saerTaSoriso da adgilobriv konteqstSi); aseve, uqmnis ZiriTad warmodgenas 

socialuri samuSaos daniSnulebis, amocanebis, miznobrivi jgufebis, mimarTulebebis, 

socialur muSakTa rolebis Sesaxeb da yuradRebas amaxvilebs profesiisaTvis aucileb-

el codnas, Rirebulebebsa da unar-Cvevebze.

Tavi II: socialuri samuSao da bavSvTa keTildReoba

es Tavi mimoixilavs bavSvTa keTildReobis reformas; aseve, socialur muSakebs 

awvdis informacias gaeros bavSis uflebaTa konvenciis Seqmnis istoriis, ZiriTadi 

principebis, muxlebisa da konvenciis monitoringis Sesaxeb. TavSi mocemuli pro-

grama `bavSvze zrunva 2010~ bavSvze zrunvis samsaxuris erT-erTi umniSvnelovanesi 

dokumentis,miznebis, amocanebisa da qveprogramebis mimoxilvaa. mocemul TavSi yura-

dRebaa gamaxvilebuli bavSvze zrunvis sferoSi moRvawe saxelmwifo socialur muSakTa 

funqciebsa da rolebze. 

Tavi III: meurveobisa da mzrunvelobis funqcia socialuri samuSaos pra-

qtikaSi 

es Tavi mimoixilavs meurveobisa da mzrunvelobis funqcias da socialuri muSakis 

valdebulebebs meurveoba-mzrunvelobis kuTxiT (Svilad ayvana, mindobiT aRzrda, meu-

rveobisa da mzrunvelobis daweseba, reintegracia, ojaxuri davebi). ganxilul iqneba 

aseve Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis kanonebis ZiriTadi principebi. Tavi aseve 

Seexeba bavSvis biologiuri ojaxis gareT ganTavsebis prevencias. 

Tavi IV: socialuri samuSaos Teoriuli safuZvlebi

es Tavi ganixilavs Teoriebs, romlebic safuZvlad udevs socialuri samuSaos 

praqtikas. kerZod, yuradReba gamaxvilebulia ekologiuri sistemebis Teoriaze, midg-

omaze `adamiani garemoSi~, bio-fsiqo-socialur perspeqtivasa da gaZlierebis Teori-

aze.

Tavi V: SemTxvevaze muSaobis specifika socialur samuSaoSi

es Tavi mimoixilavs socialuri samuSaos praqtikis erT-erT mTavar meTods, Sem-

Txvevis marTvas, kerZod ki, zogadi intervenciis models, romelsac  socialuri mom-

saxurebis saagentos socialur muSakTa praqtika efuZneba; Aaseve,  socialuri samuSaos 

intervenciis doneebsa da tipebs, rac socialur muSakebs uqmnis zogad warmoadgenas 

socialuri samuSaos praqtikis masStabebis Sesaxeb.
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Tavi VI: bavSvis ganviTarebis etapebi da Taviseburebebi

es Tavi mimoixilavs bavSvis ganviTarebis Semdeg ZiriTad etapebs: adreuli bavSvo-

ba, Sua bavSvoba, mozardoba da siymawvile. Aawvdis socialur muSakebs informacias bavS-

vis ganviTarebis etapebis maCveneblebis Sesaxeb, kerZod ki yuradRebas amaxvilebs gan-

viTarebis TiToeuli etapis fizikur, SemecnebiT da emociur Taviseburebebze. aseve, 

ganixilavs, bavSvis ganviTarebaze moqmed damcav da risk faqtorebs.   

Tavi VII: bavSvis ganviTarebis Teoriebi

es Tavi mimoixilavs bavSvis ganviTarebis fsiqodinamikur, humanistur da Taname-

drove Teoriebs. fsiqodinamikuri Teoriebidan ganxilulia froidis fsiqoanalizis 

Teoria, eriqsonis fsiqosocialuri Teoria da adleris individualuri fsiqologi-

is Teoria. humanisturi Teoriebidan mocemulia abraham maslous motivaciis Teoria, 

xolo ganviTarebis Tanamedrove Teoriebidan, mijaWvulobisa da sicocxlisunariano-

bis Teoriebi. Tavi socialur muSakebs awvdis informacias, am Teoriebis ZiriTad po-

stulatebze, rac maT daexmarebaT bavSvis ganviTarebis Sefasebis procesSi. 

Tavi VIII: bavSvis Sefaseba 

es Tavi mimoixilavs bavSvis Sefasebis process, romelic efuZneba Sefasebis inte-

grirebul models. Gganixilavs am procesis miznebsa da ZiriTad principebs. Aawvdis so-

cialur muSakebs informacias Sefasebis integrirebuli modelis ZiriTadi aspeqtebis 

Sesaxeb; Aaseve, moicavs im ZiriTad kiTxvebs, romlebic socialur muSakebs daexmarebaT 

bavSvis Sefasebis procesSi. 

Tavi IX: ojaxis mniSvneloba socialur samuSaoSi

es Tavi mimoixilavs ojaxTan muSaobis rols socialur samuSaoSi; ganixilavs oja-

xs ekologiuri sistemebis Teoriis mixedviT da acnobs socialur muSakebs im ZiriTad 

cnebebs, faqtorebs, meTodebsa da instrumentebs, romlebic maT daexmarebaT ojaxis 

Sefasebis procesSi. 

Tavi X: komunikacia, interviu da konsultireba

es Tavi mimoixilavs komunikaciis mniSvnelobas socialur samuSaoSi da awvdis socia-

lur muSakebs informaciias komunikaciis saxeebis, efeqturi komunikaciisa da komunika-

ciis xelSemSleli faqtorebis Sesaxeb. aRniSnul TavSi yuradReba gamaxvilebulia inter-

vius specifikaze socialur samuSaoSi, kerZod ki, pirveli intervius mniSvnelobaze da 

ayalibebs warmatebuli intervius ganmapirobebel faqtorebs. Aaseve, es Tavi mimoixilavs 

konsultirebas rogorc socialuri samuSaos intervenciis erT-erT mniSvnelovan for-

mas, kerZod ki konsultirebis  rols, process, modelebs da misi Catarebis unar-Cvevebs. 
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Tavi XI: bavSvze Zaladoba da misi ugulebelyofa

es Tavi mimoixilavs bavSvisadmi araRirseuli mopyrobis formebs, kerZod ki, Zala-

dobasa da ugulebelyofas. azustebs terminebis mniSvnelobas rogorc saerTaSoriso 

praqtikis, aseve, qarTul samarTlebriv konteqstSi. awvdis socialur muSakebs infor-

macias moZaladis qcevis Taviseburebebis, Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri 

portretis, misi fizikuri niSnebisa da qcevis specifikis Sesaxeb; aseve, im riskfaqto-

rebis Sesaxeb, romlebic ganapirobeben mSoblebis mxridan Zaladobas, xolo bavSvebisa 

_ Zaladobis msxverplad gaxdomas. am TavSi detalurad aris ganxiluli Zaladobagan-

cdil bavSvsa da mis ojaxTan intervius Taviseburebebi, da bolos, Zaladobis Sedegebi.

Tavi XII: SezRuduli SesaZleblobis mqone adamianebi da socialuri samu-

Sao

es Tavi mimoixilavs SezRudul SesaZleblobasTan dakavSirebul sakiTxebs, ker-

Zod, azustebs terminebis mniSvnelobas rogorc saerTaSoriso praqtikis, aseve, qar-

Tul samarTlebriv konteqstSi da ganixilavs socialuri muSakis daniSnulebas SezRu-

duli SesaZleblobis mqone bavSvebTan muSaobaSi.  awvdis socialur muSakebs informa-

cias SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvTan urTierTobis samedicino da socialu-

ri modelis, SezRuduli SesaZleblobis gamomwvevi mizezebis, klasifikaciis, zrunvis 

principebis Sesaxeb. aseve, yuradRebas amaxvilebs iseT sakiTxebze, rogoricaa SezRu-

duli SesaZleblobebis mqone bavSvis zagavlena ojaxze da Zaladobis Tema SezRuduli 

SesaZleblobis mqone bavSvebTan mimarTebaSi.

Tavi XIII: krizisi, stresi da krizisuli intervencia

es Tavi mimoixilavs krizissa da stresTan dakavSirebul sakiTxebs, kerZod, 

azustebs maT mniSvnelobasa da ganmartebas. ganixilavs maT tipebs, gamomwvev mizezebsa 

da niSnebs. aseve, yuradReba gamaxvilebulia socialuri muSakis rolze stresis daZle-

visa da krizisuli internveciis procesSi. 

Tavi XIV: socialuri samuSaos zedamxedveloba

es Tavi mimoixilavs socialuri muSakis profesiaSi zedamxedvelobis mniSvnelo-

bas. socialur muSakebs awvdis informacias zedamxedvelobis administraciuli, sagan-

manaTleblo da mxardamWeri funqciebis Sesaxeb.  yuradRebas amaxvilebs zedamxedve-

lobis procesze da ganixilavs socialuri momsaxurebis saagentos ufrosi socialuri 

muSakis rols zedamxedvelobis procesSi. 
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Tavi I: socialuri muSakis profesia –
zogadi mimoxilva

es Tavi mimoixilavs socialuri  muSakis profesias saerTaSoriso konteqst-

Si. kerZod,  socialur muSakebs awvdis informacias  am profesiis ganviTarebis is-

toriis Sesaxeb (saerTaSoriso da adgilobriv konteqstSi); aseve, uqmnis ZiriTad 

warmodgenas socialuri samuSaos daniSnulebis, amocanebis, miznobrivi jgufeb-

is, mimarTulebebis, socialur muSakTa rolebis Sesaxeb da yuradRebas amaxvilebs 

profesiisaTvis aucilebel codnas, Rirebulebebsa da unar-Cvevebze.

1.1 socialuri muSakis profesiis ganviTarebis
istoria – saerTaSoriso da adgilobrivi konteqsti

socialuri samuSao, rogorc aRiarebuli profesia, SedarebiT axali warmo-

Sobisaa, Tumca misi fesvebi saqvelmoqmedo saqmianobaSi aris saZiebeli. profe-

siis aRmoceneba ukavSirdeba socialuri uTanasworobis aRmofxvris sakiTxs 

da igi siRaribesa da masTan dakavSirebul socialur problemebTan brZolas 

iTvaliswinebs. qvelmoqmedeba uZvelesi cnebaa. msoflios TiTqmis yvela ZiriTa-

di religia mouwodebs  RaribTa daxmarebisaken. qvelmoqmedeba, ZiriTadad, mate-

rialuri daxmarebis gacemasTan aris gaigivebuli, rogoricaa fuladi daxmareba, 

sakvebiTa da tansacmliT daxmareba da sxva. RaribTaTvis socialuri dacvis sis-

temis Seqmna pirvelad me-17 saukunis inglisSi scades. am sistemas safuZvlad da-

edo dedofal elisabedis `RaribTa kanoni~ (1601w.), romlis mixedviTac dawesda 

finansuri Semweoba im adamianebisaTvis, visac SezRuduli SesaZleblobebis gamo 

ar SeeZloT muSaoba. dasaxmarebelTa siaSi aRiricxebodnen aseTi adamianebi, ro-

melTac gadaecemodaT saWmeli, tansacmeli da a.S. kanoni aseve iTvaliswinebda im 

Raribebis gamosasworebel (koreqciul)  dawesebulebebSi muSaobas, romlebsac 

SeeZloT muSaoba, magram maTxovrobas amjobinebdnen. aseTi tipis dawesebulebebi 

Raribebs saWmelsa da sacxovrebel adgils sTavazobda da garkveul samuSaos as-

rulebinebda.

XIX saukunis industriulma revoluciam evropaSi didi Zvrebi ganapiroba. 

mecnierulma da teqnologiurma ganviTarebam saTave daudo urbanizacias da mi-

gracias soflebidan qalaqebSi samuSao adgilebis mosapoveblad. Tavis mxriv, yo-

velive aman bevri socialuri problema warmoSva. am periodSi SeimCneva protes-

tantuli eklesiis misioneruli moRvaweoba, rac xalxSi religiur moZRvrebaTa 

qadagebiT, qvelmoqmedebiTa da TanadgomiT cdilobda siRaribis, prostituciisa 

da sxva problemebis aRmofxvras. imavdroulad, inglisSi saTave daedo e.w. `gan-

saxlebis moZraobas~, romelic iTvaliswinebda RaribTaTvis iseTi momsaxurebis 

miwodebas, rogoricaa TavSesafari, sakvebi, tansacmeli, dawyebiTi ganaTleba. pa-

ralelurad amerikis SeerTebul StatebSi, kerZod, Cikagosa da niu-iorkSi, aseve 

Tavi I
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amoqmedda  gansaxlebis moZraoba, romlis iniciatoric jein adamsi iyo. amerikis 

SeerTebul StatebSi gansaxlebis moZraobis pirveli saxli iyo `halis saxli~, ro-

melic 1880 wels daarsda. `halis saxlis~ misia mdgomareobda Raribi emigrantebisa 

da socialurad SeWirvebuli mosaxleobisaTvis socialuri da saganmanaTleblo 

saWiroebis dakmayofilebaSi.

socialuri samuSaos rogorc profesiis CamoyalibebaSi didi roli Seasru-

la `qvelmoqmedebis organizebis sazogadoebam~, romelic 1800-1900 wlebSi ev-

ropasa da aSS-Si gavrcelda. radgan sazogadoebaSi gavrcelda azri, rom zogierTi 

Raribi adamiani mTeli cxovrebis ganmavlobaSi rCeboda damokidebuli mxolod 

qvelmoqmedebaze da ar moiZiebda siRatakidan Tavis daRwevis saSualebas, `qvel-

moqmedebis organizebis sazogadoebam~ miznad daisaxa, Seeswavla RaribTa mdgoma-

reoba da eswavlebina maTTvis siRaribesTan brZolis gzebi.

aSS-Si filadelfiis `qvelmoqmedebis organizebis sazogadoebas~ saTaveSi 

Caudga meri riCmondi (1861-1928 ww), romlis naSromebmac gardamtexi roli iTa-

maSa socialuri samuSaos profesiad CamoyalibebaSi. meri riCmondis naSromSi 

`socialuri diagnozi~ pirvelad ganisazRvra socialuri samuSaos adamianebTan 

uSualo  praqtikis ZiriTadi principebi da meTodebi da socialuri samuSaos sx-

vadasxva tipebi. meri riCmondis naSromi socialuri samuSaos rogorc profesiis 

dafuZnebis fundamentur naSromad SeiZleba CaiTvalos. 1898 wels socialuri mu-1898 wels socialuri mu-

Sakis profesiaSi pirveli leqcia aSS-is kolumbiis universitetSi Catarda.  

1920-iani wlebSi aSS-Si garkveuli cvlilebebi SeiniSneba. pirvel rigSi, es 

dakavSirebuli iyo feministuri moZraobis pirveli talRasTan, romelic qal-

TaTvis politikuri, kerZod, arCevnebSi monawileobis miRebis uflebis mopove-

bisaken iyo mimarTuli. 1930-40-iani wlebis aSS-is ekonomikuri depresiis  (`didi 

depresia~) da meore msoflio omis fonze socialur muSakTa roli RaribTa da 

umweoTa daxmarebaSi kidev ufro gaZlierda. socialuri muSaki frensis perkinsi  

iyo pirveli qalbatoni, romelic prezident franklin ruzveltis dros Sromis 

departamentis xelmZRvanelad dainiSna da romelmac didi wvlili Seitana axali 

kanonmdeblobis SemuSavebaSi. 

1970-ian wlebamde socialur samuSaoSi dominirebda e.w. `samedicino mod-

eli~, romelic cdilobda individis qcevis koreqcias da yuradRebas amaxvileb-

da misi garemosTan Seguebis unaris gamomuSavebaze. am modeliT socialuri sam-

uSaos roli, ZiriTadad, mikro doneze, daxmarebis saWiroebis mqone adamianebTan 

muSaobaSi moiazreboda da upiratesobas aniWebda socialuri samuSaos iseT me-

Todebs, rogoricaa SemTxvevis marTva da konsultireba1. 70-iani wlebis Semdeg 

daisva sakiTxi socialur samuSaoSi e.w. `socialuri cvlilebis modelisaTvis~ 

upiratesobis miniWebaze, romlis Tanaxmadac socialuri samuSaos mTavari arsi 

sasurveli socialuri cvlilebis miRwevaSi mdgomareobs. es ukavSirdeba makro 

1  SemTxvevis marTva –  procesi, romlis meSveobiTac socialuri muSaki beneficiaris saWiroebebisa da 
interesebis Sesabamisad awodebs mas aucilebeli momsaxurebis pakets. konsultireba gulisxmobs fsiqologiu-
ri Teoriebisa da profesiuli da pirovnuli unar-Cvevebis (komunikacia, intuicia da sxva) gamoyenebas individis 
piradi problemebis mosagvareblad.
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doneze socialuri politikis SemuSavebas, daxmarebis saWiroebis mqone adamianTa 

dacvas da Sesabamisi sakanonmdeblo cvlilebebis mxardaWeras. 

Mmeoce saukunis bolos socialuri samuSao kidev ufro ganviTarda da orientire-

buli gaxda kvlevasa da faqtebze dafuZnebul praqtikaze. istoriulad es profesia 

ganviTarda rogorc RaribTa da glaxakTa damcveli da dRes ganviTarebul qveynebSi 

misi moRvaweobis areali mniSvnelovnad gafarTovda. dResdReobiT socialuri mu-

Sakebi moRvaweoben iseT sxvadasxva sferoSi, rogoricaa samTavrobo uwyebebi, ojaxeb-

sa da bavSvebTan momuSave organizaciebi, skolebi, janmrTelobis dacvis dawesebule-

bebi, fsiqiatruli dawesebulebebi, biznesi, industria da kerZo praqtikis2  sfero. 

socialuri muSakebi floben ra samecniero xarisxs,  asruleben sxvadasva funqcias, 

individebTan  uSualo praqtikiT dawyebuli socialuri politikis sakiTxebze muSao-

biT damTavrebuli.  ganviTarebuli qveynebis umravlesobaSi socialuri muSakebi sam-

uSao lizencias floben, rac maTi muSaobisaTvis aucilebeli winapirobaa.

socialuri muSakis profesiis ganviTareba saqarTveloSi

saqarTveloSi socialuri samuSao axalbeda profesiaa.  igi ganviTarda qvey-

anaSi mimdinare  cvlilebebis paralelurad. sabWoTa kavSiris daSlam Sedegad 

moitana qveynis socialur-ekonomikuri usafrTxoebis sistemis rRveva. rogorc 

zemoT aRvniSneT, saerTaSoriso konteqstSi socialuri samuSao siRaribisa da 

masTan dakavSirebuli problemebis fonze aRmocenda da am mxriv arc qarTuli re-

aloba warmoadgens gamonakliss. 

1990-iani wlebis miwuruls arasamTavrobo seqtorma saqarTveloSi daiwyo 

socialuri samuSaos cnebis danergva. am mxriv mniSvnelovani roli ekuTvnis bri-

tanul saqvelmoqmedo organizaciis `evriCaildi~ warmomadgenlobas saqarT-

veloSi, romelmac SeimuSava bavSvebsa da ojaxebTan momuSave socialuri muSake- SeimuSava bavSvebsa da ojaxebTan momuSave socialuri muSake-

bis gadamzadebis pirveli modeli da danerga bavSvze zrunvis sferoSi socialuri 

muSakis praqtika. 2001 wels gaeros bavSvTa fondisa da `evriCaildis~ mxardaWeriT 

saqarTvelos mTavrobam safuZveli Cauyara bavSvTa keTildReobis sferoSi so-

cialuri samuSaos praqtikas rogorc bavSvTa keTildReobis reformis ganxor-

cielebis erT-erT mniSvnelovan meqanizms. paralelurad socialuri samuSaos 

praqtika inergeboda adgilobrivi da saerTaSoriso arasamTarobo organizacie-

bis mier iseT sferoebSi, rogoricaa gerontologia, Zaladoba, trefikingi, fsiqi-

kuri janmrTeloba, arasrulwlovanTa  samarTali, usaxlkaroba da sxva. 

2001 wlidan moqmedeba daiwyo fond ̀ Ria sazogadoeba saqarTvelos~ social-

uri samuSaos ganviTarebis mxardaWeris programam, romelmac umniSvnelovanesi 

roli iTamaSa pirvel adgilobriv kvalificiur socialur muSakTa momzadebaSi. 

programa iZleoda  socialuri samuSaos Seswavlis saSualebas amerikis SeerTe-

buli Statebis wamyvan universitetebSi, kerZod, kolumbiis universitetSi, niu-

2  kerZo praqtika – socialuri momsaxurebis kerZo praqtikis dros, socialuri muSaki damoukideblad 
axorcielebs momsaxurebis miwodebas Sesabamisi anazRaurebis fasad. momsaxureba ZiriTadad exeba socialuri 
samuSaos klinikur-Terapiul praqtikas. 
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iorkisa da vaSingtonis universitetSi, sent luisSi.  2004 wels aRniSnuli progra-

mis kursdamTavrebulebma saqarTveloSi daarses saqarTvelos socialur muSak-

Ta asociacia, romelmac miznad daisaxa socialuri muSakis profesiis ganviTare-

bis xelSewyoba. asociacia dReisaTvis aerTianebs rogorc bavSvTa keTildReobis, 

aseve sxva sferoebSi moqmed socialur muSakTa umravlesobas da am profesiis gan-

viTarebiT dainteresebul pirebs. 

2005-2006 wlamde saqarTveloSi socialuri muSakis profesia umaRles sas-

wavleblebSi ar iswavleboda. Aam droisTvis ukve aSkara iyo socialuri samuSaos 

saganmanaTleblo bazis ganviTarebis aucilebloba. 2006 wlidan saqarTveloSi 

funqcionireba daiwyo sabakalavro (javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo uni-

versiteti) da samagistro (javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universiteti 

da WavWavaZis saxelobis saxelmwifo universiteti) programebma.

1.2 socialuri samuSaos daniSnuleba, amocanebi,
miznobrivi  jgufebi da mimarTulebebi

socialuri samuSaos gansazRvreba

socialuri samuSao profesia da socialuri mecnierebaa, romelic emsaxu-

reba socialur samarTlianobas, cxovrebis xarisxis gaumjobesebas, individTa da 

jgufTa potencialis srulyofil gamovlenas sazogadoebaSi.

 saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis ganmartebiT, `socialuri 

samuSao aris profesia, romelic xels uwyobs individis, jgufis da Temis3 so-

cialuri funqcionirebis amaRlebas da miznad isaxavs sazogadoebaSi iseTi 

pirobebis Seqmnas, romelic maT TavianTi potencialis sruli realizaciis 

saSualebas miscems~ (saqarTvelos socialur muSakTa asociacia, 2006).  

socialuri funqcionireba gulisxmobs adamianis mier sakuTari potencialis 

srul realizebasa da individis, jgufis, an Temis mier sakuTari uflebebisa da 

Tavisuflebebis codnasa da dacvas. 

socialuri samuSaos miznobrivi jgufebi

socialuri samuSaos moznobrivi jgufebi aerTianebs im adamianebs, romelT-

ac emsaxurebian socialuri muSakebi.socialuri muSakebi emsaxurebian yvela asa-

kis adamians – Cvili bavSvebidan dawyebuli xandazmulebiT damTavrebuli. 

qvemoT mocemulia is ZiriTadi miznobrivi jgufebi, romlebTanac social-

uri muSakebi muSaoben:

•	 ojaxuri Zaladobis msxverplni da moZaladeebi

3 Temi – adamianTa erToba, romelTac gaaCniaT raime saerTo niSani, rac maT aerTianebT da ganasxvavebs 
sxvebisgan.
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•	 SidsiT daavadebulni da maTi ojaxebi

•	 siRaribis zRvarze myofi ojaxebi da individebi

•	 usaxlkaroni

•	 umuSevrebi

•	 kanondamrRvevi individebi da maTi ojaxebi

•	 qorwinebaSi armyofi fexmZime mozardebi

•	 martoxela mSoblebi

•	 Zaladobis da ugulebelyofis  msxverpli bavSvebi

•	 oblebi, quCis bavSvebi, gaSvilebuli bavSvebi, ganviTarebis problemebis 

mqone bavSvebi

•	 SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebi da maTi ojaxebi

•	 arasrulwlovani damnaSaveebi da maTi ojaxebi

•	 fsiqikuri janmrTelobis mqone pirebi da maTi ojaxebi

•	 emigrantebi, devnilebi

•	 umciresobaTa warmomadgenlebi

•	 xandazmulebi

•	 narkomaniisa da alkoholizmis problemebis mqone adamianebi

•	 garkveuli stresis mqone an Seguebis problemebis mqone individebi

socialuri samuSaos saerTaSoriso praqtikaSi im individebs, ojaxebsa Tu 

jgufebs, romelTanac socaluri muSakebi muSaoben klientebs uwodeben. saqarT-

veloSi igive mniSvnelobiT xmaroben iseT terminebs, rogoricaa mag. beneficiari, 

momsaxurebis momxmarebeli, mosargeble, individi an daxmarebis saWiroebis mqone 

adamiani. saxelmZRvaneloSi, ZiriTadad, “klientis” mniSvnelobiT beneficiaria 

(an individi)  gamoyenebuli.  

socialuri samuSaos daniSnuleba

socialuri samuSaos daniSnulebaa adamianis socialuri funqcionirebis 

gaumjobeseba. socialuri funqcionirebis gaumjobeseba gulisxmobs adamianuri 

moTxovnilebebis adekvatur dakmayofilebas, raTa individebma miaRwion TviT-

realizacias da gaxdnen sazogadoebis srulfasovani wevrebi. adamianTa social-

uri funqcionirebis gasaumjobeseblad socialuri samuSao   sami ZiridaTi mi-

marTulebiT xorcieldeba. Ees aris prevencia, reabilitacia da remediacia. 

prevencia moicavs sxvadasxva saWiroebis mqone adamianebisaTvis social-

uri momsaxurebis miwodebas, raTa Tavidan aviciloT Semdgomi garTulebebi. igi 

moicavs iseT programebsa da momsaxurebas, rogoricaa ojaxis dagegmva, mSoblebis 

ganaTleba, konsultaciebi qorwinebamde an pensiaze gasvlamde a.S.

reabilitacia exmareba im adamianebs, romelTa  funqcionireba fizikuri Tu 

fsiqikuri problemebis gamo ukve daqveiTebulia.  aseT adamianebs miekuTvnebian 

mag. SezRuduli SesaZleblobis mqone an Zaladobis msxverpli pirebi.
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remediacia arsebuli problemebis Semcirebas an aRmofxvras gulisxmobs. 

magaliTad, narkomaniasTan, rogorc zogadad problemasTan brZola da ara mis 

konkretul gamovlinebasTan. 

socialuri samuSaos amocanebi

socialuri samuSaos amocanebia: 

•	 adamianebis daxmareba sakuTar SesaZleblobaTa gaumjobesebaSi, maTi prob-

lemis gadaWris, garemosTan Seguebisa da ganviTarebis zogadi unaris gaum-

jobesebisaTvis xelis Sewyoba. am doneze muSaoba, ZiriTadad, individebTan 

mimdinareobs.

•	 adamianebis dakavSireba aucilebel resursebTan da momsaxurebasTan da maTi 

daxmareba am resursebis gamoyenebaSi. Aam doneze socialuri samuSao mimdin-

areobs sxvadasxva sistemis urTierTobis farglebSi.

•	 organizaciebis da maTi momsaxurebis gaumjobeseba adamianebis moTxov-

nilebaTa Sesabamisad. am doneze muSaoba mimdinareobs programul da orga-

nizaciul doneze.

•	 socialuri politikis Camoyalibebisa da ganviTarebisaTvis xelis Sewyoba. Aam 

doneze muSaoba mimdinareobs saxelmwifo dawesebulebebTan.

socialuri samuSaos mimarTulebebi

socialuri muSakebi muSaoben Semdegi mimarTulebiT:

•	 individebsa da ojaxebTan  (individualuri SemTxvevebi)

•	 jgufebTan (jgufuri muSaoba)

•	 TemebTan (saTemo mobilizacia da ganviTareba)

•	 organizaciebTan (administrireba)

individualur SemTxvevebze muSaobis dros socialuri muSaki exmareba indi-

vids piradi da socialuri problemebis mogvarebaSi. individualuri muSaoba Sei-

Zleba, miznad isaxavdes, daexmaros mas garemosTan SeguebaSi an socialuri da ekono-

mikuri cvlilebisagan gamowveuli problemebis gadalaxvaSi (magaliTad, bavSvebis 

mindobiT aRzrdaze muSaoba, saWiro socialuri daxmarebis moZieba maTTvis, a.S). 

jgufebTan muSaobis dros yuradReba eTmoba  konkretul sakiTxs an prob-

lemas. socialuri muSaki jgufTan muSaobis dros miznad isaxavs ama Tu im sakiTx-

Tan/problemasTan dakavSirebiT mocemuli jgufis damokidebulebis gagebas da 

problemis mosagvareblad SesaZlebeli gzebis  moZiebas (mag. bavSvTa deinstitu-

cionalizaciis procesTan dakavSirebiT mSobelTa jgufTan, an mindobiT aRmz-

rdelebTan  muSaoba).

saTemo mobilizacia aris procesi, romlis drosac socialuri muSaki ex-

mareba adgilobriv Tems, Seafasos sakuTari resursebi, dasaxos samoqmedo gegma 
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da Zalisxmeva mimarTos TemisaTvis aucilebeli problemebis mogvarebisaken. so-

cialur muSaks am procesSi bevri rolis Sesruleba SeuZlia: sxvadasxva mxares So-

ris urTierTobis koordinireba, moqalaqeTa am procesSi CarTvisa da monawileo-

bisaTvis xelis Sewyoba, saWiroebaTa Seswavla, dagegmva, da Temis samoqmedo gegmis 

SemuSaveba Temis wevrebTan erTad.

organizaciebTan muSaoba gulisxmobs, socialuri momsaxurebis Camoyal-

ibebasa da ganviTarebaSi organizaciebisTvis daxmarebis aRmoCenas. marTva/admin-

istrireba aris socialuri muSakis erT-erTi roli, romlis drosac socialuri 

muSaki raime socialur programas an socialur saagentos xelmZRvanelobs.     

1.3 socialuri muSakis rolebi

socialuri muSakis umTavresi movaleobaa daxmarebis saWiroebis mqone pire-

bisTvis (individebi, ojaxebi, jgufebi)  socialuri momsaxurebis gaweva. social-

uri muSaki unda iRvwodes beneficiaris uflebebis dasacavad da RaribTa, umweoTa 

da diskriminirebulTa sasargeblod socialuri cvlilebis misaRwevad. 

aRniSnulis uzrunvelsayofad socialuri muSakebi Semdeg rolebSi gvev-

linebian: 

momsaxurebis uSualo mimwodeblis roli

•	 individualuri konsultacia (mag. mSoblebisaTvis an mzrunvelebisaTvis 

bavSvis aRzrdis unar-Cvevebis ganviTarebis sakiTxebze);

•	 ojaxuri konsultacia (mag. mindobiTi aRmzrdeli ojaxisaTvis aRsazrdelT-

an maTi urTierTobis sakiTxebze);

•	 jgufuri Sexvedrebis fasilitacia (mag. mxardamWeri jgufebi, TviTdaxmare-

bis jgufebi,  Terapiuli jgufebi, unarTa ganviTarebis jgufebi da sxva);

•	 ganmanaTleblis/informaciis gamavrceleblis funqciis Sesruleba (mag. 

treningi stresis daZlevis teqnikis Sesaxeb);

•	 fsiqo-socialuri reabilitacia (mag. Zaladobis msxverpli pirebisaTvis). 

sistemaTa urTierTdamakavSireblis roli

•	 Suamavlis rolSi, socialuri muSaki exmareba adamianebs resursebis gamoyen-

ebaSi. imisaTvis rom socialurma muSakma kargad Seasrulos Suamavlis roli, 

man kargad unda icodes, ra resursebi arsebobs sazogadoebaSi da am codnis 

safuZvelze daakavSiros individi Sesabamis programebsa Tu organizaciebT-

an. Suamavlis rolSi socialuri muSaki agvarebsproblemebs , rodesac raRac 

mizezebis gamo individi ar an ver iRebs im momsaxurebas, romelic mas ekuT-

vnis;

•	 individualuri SemTxvevis menejeris (mmarTvelis) rolSi, socialuri mu-
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Sakis pusixismgeblobaSi Sedis individis saWiroebaTa Sefaseba, arsebuli 

resursebis mobilizeba, samoqmedo gegmis SemuSaveba,  Sesabamisi momsaxure-

bis ganxorcieleba da monitoringi;

•	 advokatirebisas socialuri muSaki individisaTvis iseT resursebs moipov-

ebs, romelzec mas damoukideblad xeli ar miuwvdeba.

sistemaTa SemnarCuneblisa  da gamaZliereblis roli

•	 organizaciuli diagnostika gulisxmobs organizaciis struqturaSi, poli-

tikasa Tu procedurebSi iseTi faqtorebis moZiebas, romlebic uaryofiT 

gavlenas axdenen individebisaTvis momsaxurebis miwodebaze;

•	 fasilitatoris rolSi socialuri muSaki gvevlineba, mas Semdeg rac uaryofi-

Ti faqtorebi dadgenilia da igi muSaobs momsaxurebis gaumjobesebaze;

•	 jgufis wevri gulisxmobs individTan momuSave yvela sxva profesionalTan 

TanamSromlobas (mag., socialuri muSaki, fsiqologi da fsiqiatri erTad 

muSaoben fsiqikuri janmrTelobis mqone bavSvis problemebis Sefasebasa da 

momsaxurebaze).

mkvlevaris roli

socialuri muSakebi aqtiurad monawileoben socialur kvlevebSi, romlis 

mizania socialuri cxovrebis aspeqtebis axsna da analizi. mtkicebulebebze da-

fuZnebuli praqtika socialur samuSaoSi dRiTi dRe ufro aqtualuri xdeba. 

praqtikosis valdebulebaa Seafasos socialuri momsaxurebis efeqturoba da 

gaiTvaliswinos Sesabamis kvlevasa da faqtebze dafuZnebuli praqtikis Sedegebi.

sistemaTa ganmaviTareblis roli 

•	 programis SemmuSaveblisa da ganmaviTareblis rolSi, socialuri muSakebi 

qmnian sxvadasxva socialur programas;

•	 politikis SemmuSaveblis rolSi, socialuri muSakebi CarTulni arian so-

cialuri politikis SemuSavebis procesSi; 

•	 advokatirebisas socialuri muSakebi icaven socialur politikas mTav-

robasTan an kanonmdeblobis doneze.

aucileblobas ar warmoadgens, rom socialuri muSaki mxolod erT konkre-

tul rols asrulebdes. socialuri muSaki SesaZlebelia, sxvadasxvagvar rols 

iTavsebdes. saerTaSoriso praqtikis gaTvaliswinebiT socialuri muSakebi mx-

olod daxmarebis saWiroebis mqone pirebTan individualuri muSaobiT ar Semoi-

farglebian da rogorc zemoT aris aRniSnuli, gacilebiT ufro met funqcias 

iTavseben, vidre individis pirad cxovrebaze zedamxedvelobaa. 
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1.4 socialuri samuSaos profesiuli codna, Rirebulebebi 
da unar-Cvevebi

socialuri samuSaos profesia codnis, Rirebulebebis, eTikis da unar-Cveve-

bis dinamiur urTierTobas moicavs (ix. Nsqema 1).
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•	 codna, romelic iZleva kanonebis, socialuri uzrunvelyofis politikis, 
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romliTac profesionali socialuri muSakebi xelmmZRvaneloben. maSasadame,  Ri-

rebulebebi socialur samuSaoSi, qmnian im moralur safuZvels, rac profesiuli 

praqtikis ganmsazRvrelia.  

socialuri samuSaos praqtikis amosavali Rirebulebebia:

•	 adamianis Rirseba, Rirebuleba da unikaluroba 

•	 adamianebisadmi pativiscema

•	 adamianis ganviTarebis SesaZlebloba

•	 individis  TviTgamorkvevis ufleba

•	 individis piradi cxovrebis konfidencialurobis dacvis ufleba

•	 adamianis ufleba gamoiyenos da ganaxorcielos Tavisi potenciali

•	 adamianis Tavisuflebis ufleba sxvisi uflebebis Seulaxaobis farglebSi

•	 socialuri cvlileba

•	 socialuri samarTlianoba

•	 adamianis ufleba miiRos Tavisi saWiroebebis Sesabamisi momsaxureba

•	 sazogadoebam unda Seqmnas individis TviTrealizaciis SesaZleblobebi, 

xolo individebma ki wvlili unda Seitanon sazogadoebis gaumjobesebis pro-

cesSi

•	 Tanasworoba/Tanasworuflebianoba

•	  diskriminaciis uaryofa 

•	  gansxvavebul adamianTa Semwynarebloba

•	 aragansjiTi midgoma (nebismieri individis Tu jgufisaTvis daxmarebis gaweva 

ganurCevlad sqesisa, rasisa, socialuri warmomavlobisa, religiisa da a.S.)

•	 adamianis uflebebis dacva

•	 socialuri inkluzia (izolirebuli  individebisa da jgufebis sazogadoe-

briv cxovrebaSi CarTva)

•	 advokatireba (adamianis uflebebisaTvis brZola, misTvis aucilebeli re-

sursebis mopoveba, Sesabamis struqturebTan Suamdgomloba)

•	 individis gaZliereba (individSi damoukideblobis ganviTareba da misi cxo-

vrebis gaumjobeseba, individis Zlieri mxareebis gamoyeneba)

•	 sakuTari Tavis codna (socialuri muSakis mier sakuTari Rirebulebebis 

codna, masSi arsebuli stereotipebis gaazreba da am stereotipebTan dapiri-

spireba)

•	 Zalauflebis konstruqciuli gamoyeneba

•	 TanamSromloba (muSaobis procesSi individis interesebis gaTvaliswinebiT 

aucilebelia TanamSromloba sxva profesionalebTan da dainteresebul 

pirebTan)
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socialuri muSakisaTvis aucilebeli unar-Cvevebi  

•	 SemecnebiTi unari (analitikuri unari, Sefasebisa da kvlevis gagebis unari, 

saTanado Teoriis praqtikaSi gamoyeneba)

•	 administraciuli unari (monacemebis Cawera da angariSebis Sedgena)

•	 urTierTobis unari: verbaluri da araverbaluri unari, TviTSemecneba, 

Zalauflebis gamoyeneba, sxvadasxva adamianTan muSaobis unari, partnioroba, 

pozitiuri samuSao urTierTobis Camoyalibebisa da SenarCunebis unari

•	 gadawyvetilebis miRebis unar-Cvevebi, (Zalauflebisa da pasuxismgeblobis 

unaris CaTvliT) 

•	 resursebis moZiebis, gamoyenebisa da marTvis unari.

1.5 socialuri samuSaos eTikis kodeqsi 

profesiuli eTika aris socialuri samuSaos praqtikis safuZveli. eTikuri 

normebi mkafiod formulirebuli profesiuli Rirebulebebis, principebisa 

da wesebis erTobliobaa, romelTa meSveobiTac regulirdeba profesiuli saqmi-

anoba. eTikuri normebis dacva am profesiis erT-erT umniSvnelovanes aspeqts war-

moadgens, radgan socialuri samuSao, pirvel yovlisa, adamianebTan da sazogadoe-

basTan muSaobas gulisxmobs. 

socialur samuSaoSi  eTikuri normebi da qcevis wesebi Tavmoyrilia iseT do-

kumentSi, rogoricaa, eTikis kodeqsi. eTikis kodeqsis mizania, Seqmnas safuZveli 

profesiuli saqmianobisas eTikuri gadawyvetilebebis misaRebad. eTikis kode-

qsi socialuri saqmianobis faseulobebis, principebisa da standartebis win wamo-

weviT gansazRvravs socialur muSakTa qcevas. eTikis kodeqsi socialur muSakebs 

exmareba eTikuri dilemis gadaWris procesSi. eTikuri dilema gulismobs im mdgo-

mareobas, rodesac socialuri muSaki dgas ori Tanaswori moraluri principis ar-

Cevanis winaSe da rodesac TavisTavad cxadi ar aris romelime arCevanis siswore. 

profesiuli eTikis darRvevisas GeTikis kodeqsi warmoadgens safuZvels so-

cialur muSakTa saqmianobis gansjisaTvis. 

saqarTvelos socialur muSakTa asociaciam 2005 wels SeimuSava eTikis kode-

qsi, romelic efuZneba socialuri samuSaos  saerTaSoriso masStabiT aRiarebul 

eTikur normebsa da Rirebulebebs.  

eTikis kodeqsi emsaxureba Semdeg eqvs mizans:

•	 kodeqsi gansazRvravs im ZiriTad faseulobebs, romlebzedac aris damyare-

buli socialuri samuSaos daniSnuleba;

•	 kodeqsi ajamebs eTikur principebs, romlebic asaxavs profesiis ZiriTad fa-

seulobebs da amkvidrebs eTikuri standartebis erTobliobas, romlebic ga-

moyenebuli unda iyos socialuri samuSaos saxelmZRvanelod;
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•	 kodeqsi Seqmnilia, raTa daexmaros socialur muSakebs swori gadawyvetile-

bis miRebaSi profesiul valdebulebaTa Soris dapirispirebis an eTikuri 

gaugebrobis warmoSobisas;

•	 kodeqsi gansazRvravs socialuri muSakis profesiis eTikur standartebs, 

romelTa Sesrulebazec socialuri muSaki beneficiaris winaSe aris pasuxis-

mgebeli;

•	 kodeqsis daniSnulebaa, gaacnos axal socialur muSakebs  socialuri samuSa-

os misia, faseulobebi, eTikuri principebi da eTikuri standartebi;

•	 kodeqsi aerTianebs standartebs, romlis mixedviTac fasdeba socialuri mu-

Sakis qcevis eTikuroba. 

eTikis kodeqsi efuZneba Semdeg ZiriTad Rirebulebebs: 

•	 momsaxureba – socialuri muSakis umTavresi movaleobaa, daexmaros adami-socialuri muSakis umTavresi movaleobaa, daexmaros adami-

anebs socialuri problemebis gadaWraSi;

•	 socialuri samarTlianoba – socialuri samarTlianobis principi avaldeb-

ulebs socialur muSakebs, SeewinaaRmdegon socialur uTanasworobas da ibr-

Zolon socialuri cvlilebisaTvis, gansakuTrebiT, socialurad daucvelTa 

sasargeblod. socialuri muSakebis mier socialuri samarTlianobis dasam-

kvidreblad muSaoba, ZiriTadad, orientirebuli unda iyos siRaribis, umu-

Sevrobis, diskriminaciis da sxva msgavsi problemebis dasaZlevad;

•	 pirovnebis Rirsebis pativiscema – socialuri muSaki TiToeul adamians 

Rirseulad da pativiscemiT unda epyrobodes. man individTan muSaobisas 

mxedvelobaSi unda miiRos pirovnuli gansxvavebebi da kulturuli Tavise-

burebani. socialurma muSakma xeli unda Seuwyos beneficiaris TviTrealiza-

cias, misi  Tu piradi SesaZleblobebis gaumjobesebas da sakuTari interese-

bis dacvis unaris gaRrmavebas;

•	 adamianuri urTierTobebis mniSvneloba – socialuri muSakebi aRiareben 

adamianTa Soris urTierTobebis upirates mniSvnelobas da am faqtoris rols 

socialuri dawinaurebisaTvis. socialuri muSakebi muSaobis procesSi ada-

mianebs ganixilaven rogorc partniorebs . socialuri muSakebi xels uwyoben 

adamianTa Soris urTierTobis gaRrmavebas, raTa individebis, ojaxebis, jgu-

febis, organizaciebisa da Temebis keTildReobas miaRwion;

•	 keTilsindisiereba – socialuri muSakebi sakuTar praqtikas warmarTaven 

profesiis daniSnulebis, Rirebulebebisa da eTikuri principebis Sesabami-

sad. socialuri muSakebi iqcevian keTilsindisierad da pasuxismgeblobis 

grZnobiT ekidebian sakuTar movaleobas;

•	 kompetenturoba – socialuri muSakebi TavianT samuSao sferoSi kompeten-

turni arian da cdiloben sakuTari profesionaluri donis amaRlebas. 

garda amisa, socialur samuSaoSi umniSvnelovanesia Semdegi ZiriTadi Rire-

bulebebi:

•	  arajansjiTi midgoma – beneficiars unda movemsaxuroTganurCevlad misi 
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rasisa, sqesisa, socialuri warmomavlobisa, seqsualuri orientaciisa, re-

ligiisa da sxva. socialur muSaks ar aqvs ufleba gansajos beneficiari misi 

moralis, kulturis, Cadenili danaSaulis gamo. socialuri muSaki nebismieri 

beneficiaris mimarT pozitiur damokidebulebas unda amJRavnebdes.

•	 sakuTari Tavis codna – socialuri muSaki kargad unda icnobdes sakuTar 

Tavs, stereotipebs da mudmivad iRvwodes Seicnos is mxareebi, romlebic 

daxvewas saWiroeben. rodesac socialuri muSakis pirovnuli Rirebulebebi 

mkveTrad ewinaaRmdegebamis profesiul valdebulebebs, umjobesia, socia-

lurma muSakma Tavi Seikavos aseT klientTan muSaobisagan da dauTmos igi 

sxva specialists. 

•	 diskriminaciis uaryofis principi – axlos dgas socialuri samarTliano-

bis principTan. socialuri muSaki unda miiswrafodes Tavis praqtikaSi, or-

ganizaciaSi da TemSi antidiskriminaciuli momsaxurebisa da midgomis daner-

gvisaken. 

•	 kulturul TaviseburebaTa codna   gulisxmobs socialuri muSakis mier im 

beneficiaris kulturul TaviseburebaTa gaTvaliswinebas, romelTanac mas 

uxdeba TanamSromloba.  

EeTikis kodeqsis mixedviT, socialur muSaks beneficiaris  winaSe Semdegi eTi-

kuri pasuxismgeblobebi akisria:  

• valdebuleba beneficiaris winaSe – socialuri muSakis upirvelesi movale-

obaa beneficiaris keTildReobisaTvis xelis Sewyoba;

• TviTgamorkveva-TviTrealizacia –  socialuri muSaki beneficiars TviTga-

morkvevasa da TviTrealizaciaSi exmareba da xels uwyobs mas, Camoayalibos 

da daazustos sakuTari miznebi;

• informireba da Tanxmoba –  iTvaliswinebs beneficiarisaTvis saWiro mom-

saxurebis Sesaxeb detaluri informaciis miwodebas misTvis gasageb enaze da 

aseve yvela im riskisa Tu dabrkolebis axsnas, rac am momsaxurebasTan SeiZle-

ba iyos dakavSirebuli;

• kulturul da socialur TaviseburebaTa codna da pativiscema _ socia-

lur muSaks unda esmodes kulturaTa sxvadasxvagvarobis mniSvneloba da 

kulturuli Taviseburebebis funqcia adamianis qcevasa da sazogadoebaSi. 

momsaxurebis miwodebisas socialuri muSakebi unda icnobdnen da iTvaliswi-

nebdnen konkretuli pirovnebis kulturul Taviseburebebs;

• interesTa konfliqti socialurma muSakebma Tavidan unda aicilon intere-

sTa konfliqti da miiRon Sesabamisi zomebi, raTa interesTa konfliqti ga-

dawydes pirovnebis interesebis maqsimaluri gaTvaliswinebiT. socialuri 

muSaki ar unda iyenebdes beneficiars sakuTari interesebisaTvis, ar unda 

daiwyos TanamSromloba, Tu masTan piradi an saqmiani urTierTobiTaa dakav-

Sirebuli. beneficiarsa da socialur muSaks Soris unda arsebobdes mxo-

lod mkacrad profesiuli urTierTdamokidebuleba;
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• konfidencialuroba gulisxmobs beneficiaris Sesaxeb informaciis konfi-

dencialurad Senaxvas. socialur muSaks ar aqvs ufleba, gaavrcelos infor-

macia beneficiaris Sesaxeb sxva pirebTan, garda im SemTxvevebisa, rodesac ar-

sebobs amis Sesaxeb beneficiaris werilobiTi Tanxmoba an rodesac socialuri 

muSaki kanonis mier valdebulia, informacia miawodos Sesabamis organoebs.
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Tavi II: socialuri samuSao da
bavSvTa keTildReoba

es Tavi mimoixilavs bavSvTa keTildReobis reformas; aseve, socialur mu-

Sakebs awvdis informacias gaeros bavSis uflebTa konvenciis Seqmnis istoriis, 

ZiriTadi principebis, muxlebisa da konvenciis monitoringis Sesaxeb. TavSi moce-

muli programa `bavSvze zrunva 2010~ bavSvze zrunvis samsaxuris erT-erTi umniS-

vnelovanesi dokumentis,miznebis, amocanebisa da qveprogramebis mimoxilvaa. mo-

cemul TavSi yuradRebaa gamaxvilebuli bavSvze zrunvis sferoSi moRvawe saxelm-

wifo socialur muSakTa funqciebsa da rolebze. 

2.1 bavSvTa keTildReobis reformis mimoxilva

sabWoTa periodSi bavSvze zrunvis yvelaze efeqtur formad saaRmzrdelo 

dawesebulebebi iTvleboda da TiTqmis ar arsebobda alternatiuli _ ojaxis Cam-

nacvlebeli an damxmare momsaxurebebi adgilobrivi Temis doneze. saaRmzrdelo 

dawesebulebebi jer kidev uzrunvelyofen ufaso kvebas, TavSesafars da bavS-

vze zrunvas, Tumca, maT ar SeuZliaT individualurad izrunon TiToeul aRsaz-

rdelze da, rac mTavaria, im yuradRebisa da siTbos miwodeba bavSvebisaTvis, rac 

ase mniSvnelovania maTi srulfasovani emociuri, fizikuri da gonebrivi ganvi-

TarebisaTvis. Sesabamisad, saaRmzrdelo dawesebulebebis aRsazrdelebs piradi, 

profesiuli da socialuri warmatebis minimaluri Sansi aqvT cxovrebaSi. BsaaRmz-

rdelo dawesebulebebSi da skola-pansionebSi mcxovrebi bavSvebis 90 %-ze meti am 

dawesebulebebSi siRaribis da misgan warmoqmnili problemebis, SezRuduli Sesa-

Zleblobebisa da adgilobriv doneze ojaxis mxardamWeri momsaxurebebis ararse-

bobis mizezebiT moxvda. Aam bavSvTa, mxolod 10 %-ze naklebi TuU aris orive mSobliT 

oboli. bevr qveyanaSi, sadac socialuri keTildReobis sistema efeqturia, bavSvi 

saxelmwifo zrunvis dawesebulebaSi mxolod mas Semdeg xvdeba, rodesac yvela  sa-

Sualeba bavSvis sakuTar ojaxSi dasaxmareblad amowurulia. Ees aris gaeros bavS-

vTa uflebebis konvenciis erT-erTi mTavari principi. saqarTvelo ki konvenciis 

xelmomweri qveyanaa. saqarTvelo aRniSnul konvencias 1994 wels SeuerTa, riTac 

saTave daedo qveyanaSi bavSvze zrunvis sistemis reformirebas. 

bavSvTa keTildReobis reformis fazebi

bavSvTa keTildReobis reforma sam ZiriTad fazad SeiZleba daiyos, rom-

lebic Semdeg mniSvnelovan movlenebs moicavs:

pirveli faza:

•	 saqarTvelom xeli moawera gaerTianebuli erebis bavSvis uflebaTa konven-

cias – 1994 weli;

•	 deinstitucionalizaciis (saaRmzrdelo dawesebulebebSi bavSvTa moxvedris 

prevenciis, maTi sakuTar ojaxSi reintegraciisa da mindobiTi aRzrdis mi-
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marTulebiT) pirveli sacdeli proeqtebi daiwyo – 1999 weli; 

•	 socialur muSakTa pirvelma nakadma daiwyo muSaoba – 1999 weli; 

•	 fuladi daxmarebebi gaica ojaxebisaTvis – 1999 weli;

•	 deinstitucionalizaciis programebi saxelmwifo gaxda – 2001 weli.

meore  faza:

•	 mTavrobam bavSvze zrunvis pasuxismgebloba gadaanawila adgilobriv sagan-

manaTleblo  resurscentrebze da  daarsa meurveobisa da mzrunvelobis re-

gionuli sabWoebi – 2004 weli;

•	 bavSvTa dacvisa da deinstitucionalizaciis samTavrobo komisia daarsda da  

2005-2007 wlebis samTavrobo samoqmedo gegma damtkicda, romlis ZiriTadi 

mizani deinstitucionalizaciis procesi iyo –  2005 weli;

•	 saxelmwifo socialur muSakTa ricxvi mkveTrad gaizarda – 2004-2008 wlebi.

mesame  faza: 

•	 bavSvTa keTildReobis funqciebi ganaTlebisa da mecnierebis saministrodan 

Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros gadaeca da bavSvTa 

keTildReoba socialuri keTildReobis sistemaSi gaerTianda – 2009 weli;

•	 bavSvTa keTildReobis 2008-2011 wlebis samTavrobo samoqmedo gegma damti-

kicda, romelic efuZneba 2005-2007 wlebis samoqmedo gegmas, Tumca aqcenti 

deinstitucionalizaciidan bavSvTa keTildReobis mdgrad sistemaze gad-

aaqvs da iTvaliswinebs iseTi problemebis mogvarebas, rogoricaa bavSvTa 

siRaribe da maTze Zaladoba – 2009 weli;

•	 bavSvze zrunvis saxelmwifo standartebi damtkicda, romelic saaRmzrdelo 

dawesebulebebSi zrunvis xarisxis gaumjobesebas isaxavs miznad – 2009 weli.

reformis saxelmZRvanelo principebi

bavSvTa keTildReobis reformis saxelmZRvanelo principebia:
•	 bavSvis Rirsebis, sayovelTaod aRiarebuli uflebebisa da Tavisuflebis 

dacva;
•	 diskriminaciisgan dacva;
•	 konfidencialurobis dacva;
•	 individualuri midgomis uzrunvelyofa;
•	 bavSvisa da ojaxis monawileoba zrunvis dagegmvasa da miwodebaSi;
•	 biologiuri ojaxis  gaZliereba;
•	 ojaxs miaxloebuli zrunvis garemos uzrunvelyofa;
•	 bavSvis bio-fsiqo-socialuri ganviTarebis xelSewyoba;
•	 Zaladobisgan dacva.
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2.2. gaerTianebuli erebis bavSvis uflebaTa konvencia

`bavSvis uflebaTa konvenciis~ Seqmnis istoria

`bavSvis uflebaTa konvencia~ msoflio masStabis iuridiuli dokumentia.  

konvencia 10 wlis ganmavlobaSi (1979-1989) iqmneboda.  sxvadasxva sazogadoebis, re-

ligiis Tu kulturis warmomadgenels Tavisi wvlili Sehqonda mis SeqmnaSi. gaeros 

generalurma asambleam 1989 wlis 20  noembers  dokumentis miRebas erTxmad  dau-

Wira  mxari.  

konvencia  54 muxlisagan Sedgeba. igi moicavs uflebaTa farTo speqtrs, ara 

marto samoqalaqo da politikur, aramed socialur da  ekonomikur  uflebebsac.  

am mxriv  konvencias  gamorCeuli  adgili  ukavia  adamianTa uflebebis Temaze Seqm-

nil dokumentTa Soris. 

msoflio  sazogadoebrioba  bavSvTa  mdgomareobiT  pirvelad  1923  wels 

dainteresda, rodesac axlad daarsebulma  arasamTavrobo  organizaciam   `saer-

TaSoriso kavSiri _ gadavarCinoT bavSvebi~  miiRo    bavSvTa  uflebebis  xuTi  mux-

lisagan  Semdgari deklaracia. aRniSnuli dokumenti Jenevis deklaraciis  saxeli-

Taa cnobili.  bavSvis uflebaTa Jenevis deklaracia  1924  wels  erTa ligis mexuTe 

asambleam daamtkica. 1948 wels gaerTianebuli  erebis  organizaciis  generalurma  

asambleam  miiRo  deklaraciis gavrcobili versia da 1959 wels – axali deklara-

cia, romelic bavSvTa dacvisa da keTildReobis aT ZiriTad princips Seicavda. 

bavSvTa uflebebis amsaxveli konkretuli debulebani Sesulia adamianis 

uflebebisadmi miZRvnil Tu humanitaruli samarTlis  sxvadasxva dokumentSi. 

miuxedavad amisa, rigma saxelmwifoebma  saWirod  miiCnies,  Seqmniliyo  srulyofi-

li dokumenti  bavSvTa uflebebis  Sesaxeb, romelic saerTaSoriso kanonmdeblo-

biT iqneboda ganmtkicebuli.

amgvari  mosazrebis  siswores  adasturebda  uamravi  masala,  romelic  bavSv-

Ta  mimarT  Cadenil usamarTlobasa  da  Zaladobaze  metyvelebda,  agreTve  bavSvTa  

sikvdilianobis  maRali  done, problemebi  bavSvebis  samedicino  momsaxurebaSi,  

bavSvTa  mier  dawyebiTi  ganaTlebis  miRebis SezRuduli SesaZleblobebi. arse-

bobda SemaSfoTebeli monacemebi bavSvTa eqspluataciis iseT formebze,  rogori-

caa  prostitucia  da  muSaoba  mZime  SromiT  pirobebSi,  aseve sapatimroebSi myofi, 

ltolvili da saomari moqmedebebis Sedegad dazaralebuli bavSvebis Sesaxeb. 

1979  wels,  romelic  bavSvTa  saerTaSoriso  wlad  iyo  aRiarebuli,    gaeros  

komisiam   poloneTis mTavrobisagan miRebuli winadadebis safuZvelze adamianis 

uflebebis Taobaze daiwyo axali iuridiuli dokumentis proeqtze muSaoba.    sx-

vadasxva  qveynis  mTavrobaTa  warmomadgenlebma  daakompleqtes  ZiriTadi  muSa  

jgufi. proeqtis  ganxilvis  procesSi aqtiurad monawileobdnen: gaerTianebuli 

erebis organizacia da misi specialuri saagentoebi, ltolvilTa saqmeebis umaR-

lesi  komisariati,  Sromis  saerTaSoriso  organizacia,  gaeros  bavSvTa  fondisa  
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da msoflios  jandacvis  organizaciebi,    agreTve arasamTavrobo  organizaciebi..  

xangrZlivi  debatebis  Sedegad poloneTis  mTavrobis  mier  warmodgenili  Tavda-

pirveli  proeqti  safuZvlianad  Sesworda  da ganivrco.

gaeros  generaluri  asambleis  mier  `bavSvis  uflebaTa  konvenciis~  miRebam  

saTave  daudo saxelmwifoTa mier konvenciis ratificirebasa da misi zedamxed-

velobis mizniT sagangebo komitetis Seqmnas. 1990 wlis 2 seqtembrisaTvis kon-

vencias ocma saxelmwifom moawera xeli, ris Sedegadac igi oficialurad Sevida 

ZalaSi. dReisaTvis konvencia  ratificirebulia msoflios TiTqmis yvela qveya-

naSi. `bavSvis  uflebaTa  konvencia~  adamianis  uflebaTa  xelSekrulebebs  Soris  

yvelaze farTod aRiarebuli dokumentia.

ratifikaciis  Semdgom  TiToeuli  qveyana  xdeba  konvenciis  monawile  saxelm-

wifo,  romelic valdebulia, gadasinjos erovnuli kanonmdebloba, moargos igi 

konvencias da yovelmxriv Seuwyos xeli konvenciis ganxorcielebas qveyanaSi.

 `bavSvis  uflebaTa  konvencia~,  awesebs  ra  saerTo  standartebs  msoflios  

yvela  qveynisaTvis, amasTanave iTvaliswinebs saxelmwifoTaTvis damaxasiaTebel 

kulturul, socialur, ekonomikur da  politikur  realobebs,  raTa  TiToeul  qvey-

anas  SesaZlebloba  hqondes  optimalurad ganaxorcielos konvenciis debulebebi. 

axali xedva

`bavSvis uflebaTa konvencia~ efuZneba bavSvze mzrunvelobis axal xed-

vas. bavSvebi arc TavianTi mSoblebis sakuTreba da arc qvelmoqmedebis ususuri 

obieqtebi arian. isini adamianebi arian sakuTari uflebebiT. konvencia gvTavazobs, 

miviRoT bavSvi rogorc individi, ojaxisa da sazogadoebis wevri, romlis uflebe-

bic  da movaleobebic Seesabameba mis asaksa da ganviTarebis stadias. 

konvenciis Tanaxmad, bavSvs aqvs:

• Tanaswori uflebebi zrdasruli adamianebis msgavsad;  

• bavSvis uflebebi moicavs bavSvis zrdadi  SesaZleblobebis aRiarebas da, 

Sesabamisad, damatebiT moicavs gansakuTrebul uflebebs.  

konvencia mimarTavs qveynebis mTavrobebs rogorc xalxis warmomadgenlebs, 

Tumca is gankuTvnilia sazogadoebis yvela wevrisaTvis. Kkonvencia SeiZleba mx-

olod maSin ganxorcieldes, Tu pasuxismgeblobas Tavis Tavze aiRebs da konven-

ciis principebis dacviT imoqmedebs sazogadoebis yvela wevri. 

konvenciis struqtura

konvencia 54 muxlisgan Sedgeba. aRniSnuli muxlebi mocemulia  Semdeg nawi-

lebSi:

•	 preambula

•	 nawili I – ZiriTadi uflebebi da valdebulebebi
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•	 nawili II – konvenciis Sesrulebis monitoringis procedurebi

•	 nawili III – konvenciis xelmoweris, ratificirebis, mierTebisa da konvenci-

is garkveul muxlebze mierTebisagan Tavis Sekavebis aRmweri procedurebi

konvenciis ZiriTadi principebi da muxlebi

konvencia bavSvis yvela uflebaze erTnairad amaxvilebs yuradRebas. ar 

arsebobs arc ‘`mcire~ ufleba da arc uflebaTa ierarqia. konvenciaSi moyvanili 

yvela ufleba – samoqalaqo, politikuri, ekonomikuri, socialuri da kulturuli 

– ganuyofeli da urTierTdakavSirebulia.  konkretuli SemTxvevis ganxilvisas 

gadawyvetileba erTi uflebis Sesaxeb SeiZleba miviRoT konvenciaSi naxsenebi 

yvela sxva uflebis gaTvaliswinebiT. 

konvencia emyareba oTx ZiriTad princips, romelTa gaTvaliswinebac aucile-

belia am konvenciis erovnul doneze realurad ganxorcielebisaTvis. kerZod:

•	 diskriminaciis uaryofa– konvenciaSi gamokveTili TiToeuli ufleba exeba 

yvela bavSvs yovelgvari diskriminaciuli gamonaklisis gareSe  (muxli 2); 

•	 bavSvis realuri interesebi  – bavSvTan nebismieri urTierTobisas upirve-

lesi yuradReba eTmoba bavSvis interesebis ukeT dacvas (muxli 3); 

•	 sicocxlis SenarCuneba da ganviTareba – bavSvebs aqvT sicocxlisa da jan-

saRi ganviTarebis ufleba (muxli  6); 

•	 bavSvis azris gaTvaliswineba – gaTvaliswinebul unda  iqnes  bavSvis  Sexed-

ulebebi  nebismier  sakiTxze, romelic  mas exeba (muxli 12). 

konvenciaSi warmodgenili ZiriTadi uflebebi SesaZloa oTx kategoriad 

gaerTiandes:

sicocxle – bavSvebs  aqvT  sicocxlisa  da  gadarCenis  ufleba,  samedicino  

momsaxurebiT sargeblobis, wyliTa da sanitaruli sistemiT usafrTxod sarge-

blobis ufleba;

ganviTareba – bavSvebs aqvT ganaTlebis, individualuri ganviTarebis, gone-

briv Tu fizikur SesaZleblobaTa srulad gamovlenis ufleba;

dacva – bavSvebs  aqvT  ufleba,  daculni  iyvnen  nebismieri  saxis  diskrimi-

naciisa  da eqspluataciisagan, omisa da gaWirvebisagan;

monawileoba – bavSvebs  aqvT  ufleba  gaaCndeT  sakuTari  azri,  Tavisuflad  

gamoxaton TavianTi Sexedulebani, miiRon sasurveli informacia.

`bavSvTa uflebebis konvencia~ yuradRebas amaxvilebs Semdeg sakiTxebze, 

kerZod ki:

•	 aZlierebs adamianis Rirsebas – konvenciam pirvelad gaamaxvila yuradReba 

TiToeuli bavSvis Risrebaze da maTi keTildReobisa da ganviTarebis mniS-

vnelobaze;

•	 yuradRebas amaxvilebs da icavs ojaxis rols bavSvTa cxovrebaSi – pream-

bulaSi da me-5, me-10, me-18 muxlebSi bavSvis uflebaTa konvencia miuTiTebs 
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ojaxis umniSvnelovanes rolze bavSvebis zrdasa da keTildReobaze zrunvis 

procesSi. konvenciis Tanaxmad, saxelmwifoebi aRiareben da pativs scemen 

mSoblebis upirveles movaleobas izrunon bavSvebze; saxelmwifo movalea, 

mxardaWera aRmouCinos mSoblebs materialuri daxmarebis da Tanadgomis 

programebis saSualebiT. saxelmwifoebma agreTve ar unda dauSvan bavSvis 

ojaxTan ganSoreba, Tu ganSoreba ar gamomdinareobs bavSvis realuri inter-

esebidan;

•	 mxars uWers bavSvis pativiscemis princips, magram ara sxva adamianTa ufle-

bebis an pasuxismgeblobis xarjze – ̀ bavSvis uflebaTa konvencia~ asabuTebs, 

rom bavSvebs aqvT ufleba gamoxaton sakuTari azri. Aaseve,  mniSvnelovania 

maTi Sexedulebebis miReba da gaTvaliswineba. Tumca bavSvis azrTan erTad 

gaTvaliswinebul unda iqnes bavSvis aRzrdaze pasuxismgebeli pirebis Sexed-

ulebebic. konvenciaSi naTlad aris Camoyalibebuli, rom bavSvebs aqvT pas-

uxismgebloba, pativi miagon sxvebis uflebebs, gansakuTrebiT ki mSoblebis 

uflebebs. konvencia amaxvilebs yuradRebas imaze, rom saWiroa pativi miegos 

bavSvebis ganviTarebad unar-Cvevebs, magram ar aZlevs bavSvebs uflebas, Tvi-

Ton miiRon gadawyvetileba mcire asakSi. sayovelTaod aRiarebuli WeSmar-

itebaa, rom bavSvis gza sruli damoukideblobisaken nabij-nabij viTardeba;

•	 mxars uWers aradiskriminaciul midgomas – adamianis ZiriTadi uflebebi 

efuZneba aradiskriminaciul princips. bavSvis uflebaTa konvenciis mixedviT 

saxelmwifoebma unda daadginon, Tu vin imyofebian yvelaze ufro daucvel da 

arasasurvel pirobebSi da gadadgan nabijebi maTi uflebebis dasacavad; 

•	 ayalibebs mkafiod gansazRvrul movaleobebs – `bavSvis uflebaTa konven-

ciis~ ratificirebis Semdeg saxelmwifoebs moeTxovebaT TavianTi kanonmde-

blobis SesabamisobaSi moiyvana konvenciasTan. gamonakliss is SemTxvevebi 

warmoadgenen, rodesac qveyanaSi erovnuli standartebi ufro maRalia, vid-

re konvenciis mier SemoTavazebuli standartebi. amgvarad, bavSvis uflebaTa 

standartebi ubralod miswrafeba ki ara, aramed saxelmwifoebis erovnuli 

valdebulebaa. ratificireba saxelmwifoebs avaldebulebs, Riad da sajar-

od gaavrcelon informacia, Tu ras akeTeben konvenciis Sesasruleblad. 

arsebobs mosazreba, rom mdidar saxelmwifoSi, sadac saganmanaTleblo, 

samedicino, socialuri  momsaxurebisa da sxva sistemebi wesrigSia,  bavSvebis 

uflebebi arasodes irRveva da am bavSvebs ar sWirdebaT konvenciaze dafuZnebuli 

dacva da zrunva, Tumca es ar aris simarTle. yvela qveyanaSi arseboben bavSvebi, 

romelnic dganan, usaxlkarobis, Zaladobis, siRaribis da sxva im problemebis wi-

naSe, rac mZimed moqmedebs maT cxovrebaze. 

bavSvis uflebaTa sayovelTao aRiarebas mxolod Teoriuli safuZveli ar 

gaaCnia. msoflios TiToeul  qveyanaSi  bavSvis  uflebaTa  prioritetuloba  gan-

mtkicebulia  konkretuli RonisZiebebiT sakanonmdeblo, administraciul Tu aR-

masrulebel sferoSi.  
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`bavSvis uflebaTa konvencia~ adasturebs msoflios mier aRiarebul WeSmar-

itebas, rom bavSvTa uflebebis dacva ojaxis, sazogadoebis, qveynis ganviTarebisa 

da ukeTesi momavlis uzrunvelyofis umoklesi gzaa.

konvenciis Sesrulebis monitoringi

Mmonawile saxelmwifoebis mier konvenciis ganxorcielebis process Tvalyurs 

adevnebs gaeros bavSvis uflebaTa komiteti,  romelic konvenciis ganxorcielebis 

monitoringis mizniT Seiqmna. komiteti Sedgeba 18 damoukidebeli eqspertisagan 

(wevrebi arCeulni arian monawile saxelmwifoTa mier faruli kenWisyriT. Ti-

Toeul saxelmwifos ufleba aqvs, daasaxelos mxolod erTi kandidati). 

monawile saxelmwifoebi valdebulni  arian, warudginon komitets angariSi 

qveyanaSi  konvenciis  ganxorcielebis  Sesaxeb xelmoweridan 2 weliwadSi da yoveli 

momdevno 5 wlis ganmavlobaSi.  saxelmwifo moxsenebebs waradgens aRmasrulebel 

xelisuflebasTan SeTanxmebiT da saxalxo damcvelis ofisisa da samoqalaqo sa-

zogadoebis monawileobiT. es  angariSi,  iseve  rogorc  Tavad  konvencia,  xelmis-

awvdomi  unda iyos mosaxleobisaTvis. 

komiteti ganixilavs monawile saxelmwifos mier wardgenil angariSebs kon-

venciis ganxorcielebaSi miRweuli progresis Taobaze. ganxilvis Sedegad komitet-

ma SeiZleba sxvadasxva qmedeba ganaxorcielos: SesaZloa mosTxovos saxelmwifos 

wardgenili angariSis ganvrcoba, Sesabamisi  rekomendaciebi  warudginos  rogorc  

konkretuli  saxelmwifos  mTavrobas,  ise gaerTianebuli  erebis  organizaciis  

generalur  asambleas,  sxva  monawile  saxelmwifoebs warudginos Txovna teqni-

kuri Tu finansuri daxmarebis Taobaze.

komitetisaTvis alternatiuli angariSebis wardgena SeuZlia samoqalaqo sa-

zogadoebasa da saerTaSoriso arasamTavrobo organizaciebs. komitets damatebiT 

angariSebs awvdis saxalxo damcvelis ofisi da gaeros specialuri saagentoebi: 

janmrTelobis dacvis msoflio organizacia (WHO),  Sromis saerTaSoriso orga-

nizacia (ILO),  gaeros bavSvTa fondi (UNICEF), gaeros ltolvilTa umaRlesi komis-

ariati (UNHCR) da sxva. bavSvis  uflebaTa  komiteti  informacias  aseve moipovebs    

monawile  saxelmwifoebSi ganxorcielebuli vizitebis meSveobiT. 

amrigad, konvenciis Sesrulebis monitorings axorcielebs:

•	 gaeros saxelSekrulebo organo 

•	 samoqalaqo sazogadoeba 

•	 saxalxo damcvelis ofisi 

•	 saxelmwifo:  aRmasrulebeli xelisufleba da sakanonmdeblo organo. 
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2.3 programis `bavSvze zrunva 2010~ mimoxilva

programis miznebi da amocanebi

programa `bavSvze zrunva 2010~ saqarTveloSi bavSvze zrunvis samsaxuris 

muSaobis maregulirebel erT-erT umniSvnelovanes dokuments warmoadgens. aRniS-

nuli programa damtkicebulia saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da social-

uri dacvis ministris N# 441/n brZanebiT (2009 wlis 30 dekemberi). programa miznad 

isaxavs, gansazRvros socialuri dacvis politika iseTi mowyvladi jgufebisaT-

vis, rogorebic arian mzrunvelobamoklebuli, Zaladobis msxverpli, socialurad 

daucveli, SezRuduli SesaZleblobis mqone, miusafari, gansakuTrebuli sagan-

manaTleblo saWiroebis mqone da rTuli qcevis bavSvebi. bavSvze zrunvis progra-

ma exmianeba bavSvTa keTildReobis 2008-2011 wlebis samTavrobo samoqmedo gegmas, 

romelic iTvaliswinebs bavSvze zrunvis alternatiuli momsaxurebis ganviTare-

bas da bavSvis samzrunvelo dawesebulebaSi ganTavsebis prevencias. zemoTqmuli-

dan gamomdinare, programas ori ZiriTadi mizani aqvs:

1. mzrunvelobamoklebuli, Zaladobis msxverpli, socialurad daucveli, 

SezRuduli SesaZleblobis mqone, miusafari, gansakuTrebuli saganmanaTleblo 

saWiroebis mqone da rTuli qcevis bavSvTa srulyofili ganviTarebisaTvis xelSem-

wyobi ojaxuri garemos Seqmna;

2. mzrunvelobamoklebuli, Zaladobis msxverpli, socialurad daucveli, 

SezRuduli SesaZleblobis mqone, miusafari, gansakuTrebuli saganmanaTleblo 

saWiroebis mqone da rTuli qcevis bavSvTa socialuri dacva.

programa `bavSvze zrunva 2010~ Semdeg amocanebs ayalibebs: 

• Seqmnas bavSvTa saaRmzrdelo dawesebulebebSi bavSvTa srulyofili ganvi-

TarebisaTvis xelisSemwyobi garemo;

• etapobrivad Seamciros bavSvTa saaRmzrdelo dawesebulebebSi bavSvTa 

raodenoba maTi ojaxur garemoSi dabrunebis an/da alternatiuli programe-

bis ganxorcielebis gziT.

miznebisa da amocanebis misaRwevad programa `bavSvze zrunva 2010~ Semdeg 

RonisZiebebs iTvaliswinebs: 

• mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevencia da deinstitucional-

izacia;

• dRis centrebisa da ojaxuri tipis alternatiuli momsaxurebis ganviTareba-

xelSewyoba;

• bavSvTa mimarT Zaladobis prevencia;

• materialuri da adamianuri resursebis ganviTareba;

• saaRmzrdelo da saswavlo dawesebulebebis aRsazrdelTaTvis sacxovrebeli 

garemos, kvebis, ganaTlebis, dasveneba-gajansaRebis, mkurnalobisa da re-

abilitaciis uzrunvelyofa.
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programa `bavSvze zrunva 2010~ Semdegi 4 qveprogramisgan Sedgeba:

1. mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevenciisa da deinstituciona-

lizaciis qveprograma; 

2. bavSvTa Zaladobis prevenciis xelSewyobis qveprograma;

3. `Cveni saxlis~ qveprograma  

4. dRis centrebis qveprograma.  

mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevenciisa da

deinstitucionalizaciis qveprograma

bavSvze zrunvis sferoSi moRvawe saxelmwifo socialuri muSakebisaTvis 

gansakuTrebiT aqtualuria programis `bavSvze zrunva 2010~ qveprograma `mzrun-

velobamoklebul bavSvTa mitovebis prevencia da deinstitucionalizacia, 

agreTve meurveobisa da mzrunvelobis organos mier kanonmdeblobiT gansaz-

Rvruli funqciebis Sesasruleblad finansuri uzrunvelyofa~. aRniSnuli qve-

programa miznad isaxavs mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevenciisa da 

deinstitucionalizaciis xelSewyobas da meurveobisa da mzrunvelobis organos 

mier kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli funqciebis Sesrulebas. es SeiZleba iyos 

bavSvis samzrunvelo dawesebulebebidan bavSvTa biologiur ojaxebSi reintegra-

cia da arafuladi prevenciuli momsaxureba, aseve, mindobiT aRzrda, mcire sao-

jaxo tipis saxlSi ganTavseba da sxva. aRsaniSnavia, rom qveprogramis aRniSnuli 

amocana pirdapir kavSirSia bavSvTa keTildReobis sferoSi moRvawe socialuri 

muSakis umniSvnelovanes funqciasTan, e.w. ̀ karibWis darajobasTan~. es gulisx-

mobs socialuri muSakis momsaxurebiT da sxva socialuri servisebis SeTava-

zebiT samzrunvelo dawesebulebebSi bavSvTa Sesvla-gasvlis kontrols. 

`mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevenciisa da deinstituciona-

lizaciis qveprograma~ Semdeg RonisZiebebs axorcielebs:

•  reintegracia – saaRmzrdelo dawesebulebebSi mcxovrebi bavSvis biologi-

ur ojaxSi dabruneba an saaRmzrdelo dawesebulebaSi moxvedris riskis Tavi-

dan acileba;

• mindobiT aRzrda – saaRmzrdelo dawesebulebebSi mcxovrebi bavSvebis mim-

Reb ojaxSi Svilobilad cxovreba;

• bavSvTa mitovebis riskis SemTxvevaSi arafuladi daxmarebis gaweva pre-

venciis mizniT (0 dan 3 wlamde asakis bavSvebisaTvis xelovnuri kvebis vau-

Cerebis gacema TveSi 100 laris odenobiT da 0-dan 16 wlamde asakis bavSvTaT-

vis e.w. `loginis~ vauCeris gacema 300 laris odenobiT);

• meurveobisa da mzrunvelobis organos kanoniT gaTvaliswinebuli funqcie-

bis Sesruleba (meurvis/mzrunvelis daniSvna, saojaxo davebis SemTxvevaSi 

daskvnis momzadeba, Svilad ayvanis procesis warmoeba da sxva);

• meurveobisa da mzrunvelobis regionuli sabWoebis formireba.
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bavSvTa Zaladobis prevenciis xelSewyobis qveprograma

programis `bavSvze zrunva 2010~ `bavSvTa Zaladobis prevenciis xelSewyo-

bis~ qveprograma mowodebulia Seqmnas mimarTvis iseTi  meqanizmi, romelic  moq-

nili da efeqturi gzebiT SeZlebs Zaladobis msxverpl an riskis winaSe myof bavS-

vebze swraf reagirebas da maT uzrunvelyofas Sesabamisi prevenciuli RonisZie-

bebiT. qveprograma sacdeli xasiaTisaa da igi moqmedebs TbilisSi, quTaisSi, ba-

TumSi, Telavsa da rusTavSi. bavSvze Zaladobis saSiSroebis an bavSvze Zaladobis 

faqtis arsebobis SemTxvevaSi bavSvze zrunvis samsaxurSi dasaqmebuli socialuri 

muSakebi da iuristebi moiZieben saWiro informacias da TanamSromloben saTanado 

uwyebebTan (saganmanaTleblo da jandacvis dawesebulebebi, adgilobrivi TviTm-

marTvelobis organoebi, dRis centrebi, sapatrulo policia) Sesabamisi reagire-

bisaTvis. 

qveprograma  `Cveni saxli~

qveprograma `Cveni saxli~ miznad isaxavs, ojaxuri garemoTi uzrunvelyos 

mzrunvelobamoklebuli bavSvebi, romelTaTvis zrunvis sxva alternatiuli gzis 

SeTavazeba(biologiur ojaxSi dabruneba/cxovreba, mindobiTi aRzrda, Svilad 

ayvana) mocemuli momentisaTvis ver xerxdeba. qveprogramis amocanaa, mzrunvelo-

bamoklebuli bavSvebi ganaTavsos mcire saojaxo tipis saxlSi da uzrunvelyos 

maTi sabaziso saWiroebaTa dakmayofileba, aseve cxovrebiseuli da profesiuli 

unar_Cvevebis ganviTareba, rac momavalSi xels Seuwyobs maT jansaR socialur 

funqcionirebas. TiToeuli mcire saojaxo tipis saxli gaTvlilia 8 beneficiarze 

da arsebobs me-9 adgili gadaudebeli SemTxvevebisaTvis. momsaxurebis pirobebi 

gulisxmobs yoveldRiur 24 saaTian zrunvas, dRis ganmavlobaSi minimum 3-jerad 

kvebas; beneficiarTa samedicino daxmarebas, maT uzrunvelyofas tansacmliT da 

piradi higienisaTvis aucilebeli nivTebiT. imavdroulad, moqmedebs individua-

luri ganviTarebis programa beneficiarTa socialuri, sasicocxlo profesiuli 

unar-Cvevebis Camoyalibebis mizniT.  

dRis centrebis qveprograma

dRis centrebis qveprograma iTvaliswinebs bavSvebis institucionalizaci-

is prevencias da ojaxur garemoSi maTi aRzrdis xelSewyobas dRis ganmavlobaSi 

bavSvze zrunviT da ojaxis damxmare momsaxurebis SeTavazebiT. qveprogramis amo-

canaa  im bavSvebis uzrunvelyofa dRis centrebis momsaxurebiT, romelTa ojax-

ebic dRis ganmavlobaSi (skolis Semdeg periodSi) ver axerxeben bavSvze zrunvas. 

qveprogramis RonisZiebebs Seadgens  momsaxureba dRis centrSi samuSao dReebSi, 

rac iTvaliswinebs orjerad kvebas, beneficiaris individualuri ganviTarebis 
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programis SemuSavebas, aRsazrdelTa akademiur mxardaWeras, sasicocxlo  unar-

Cvevebis ganviTarebas, mSobelTa ufro aqtiur monawileobas  bavSvis yoveldRiur 

cxovrebaSi. 

2.4 bavSvebTan da ojaxebTan momuSave
socialuri muSakis rolebi

saqarTveloSi socialuri samuSaos praqtikis ganviTareba, pirvelyovlisa, 

socialurad daucveli bavSvebis daxmarebis sakiTxs ukavSirdeba. siRaribisa da 

masTan dakavSirebuli problemebis (umuSevroba, ojaxebis rRveva, alkoholizmi, 

ojaxuri Zaladoba, mavne nivTierebebze damokidebuleba da sxva) Sedegad xSiria 

SemTxveva, roca ojaxis wevrebs aRar SeuZliaT, saTanadod izrunon bavSvze.  es 

ganapirobebs socialuri muSakis Sesabamisi Carevisaucileblobas bavSvis realuri 

interesebis dacvis mizniT. aseT SemTxvevebSi socialuri muSakis saqmianobis Ziri-

Tad mimarTulebebs warmoadgens Semdegi:

a) problemis gamomwvevi mizezebis kvleva (ra ganapirobebs bavSvisa da ojaxis 

problemas); 

b) problemis gadaWris gzebis moZieba (ra nabijebi unda gadaidgas imisaTvis, 

rom bavSvisa da misi ojaxis mdgomareoba gaumjobesdes); 

g) bavSvTan da ojaxTan dakavSirebiT dasaxuli gegmis Sesabamisi Careva 

d) Carevis Sedegebis monitoringi (ramdenad Sedegiani da nayofieria social-

uri muSakis moqmedeba).

socialuri momsaxurebis saagentos socialuri muSakebisaTvis individua-

luri SemTxvevis marTva beneficiarTan muSaobis erT-erT mTavar meTods warmoad-

gens. SemTxvevis marTva procesia, romlis meSveobiTac socialuri muSaki individs 

misi saWiroebisa da interesebis Sesabamis momsaxurebis pakets awodebs . SemTxvevis 

marTvis farglebSi socialuri muSaki afasebs SemTxvevas, individualuri gegmis 

saxiT ayalibebs miznebs, axorcielebs maT gansazRvruli drois ganmavlobaSi da 

afasebs miRweul Sedegebs.  

saagentos samuSao aRwerilobis mixedviT socialuri momsaxurebis saagentos 

socialuri muSakis valdebulebebia:

1. Seafasos specialuri mzrunvelobis saWiroebis mqone pirebisa da maTi 

ojaxebis mdgomareoba zrunvis formisa da konkretuli socialuri momsaxurebis 

saWiroebis gansazRvrisaTvis, Seafasos ojaxis mdgomareoba mimRebi ojaxis sta-

tusis miniWebisaTvis;

2. Sefasebaze dayrdnobiTa da bavSvisa da misi ojaxis TanamonawileobiT Sei-

muSavos bavSvis individualuri momsaxurebis gegma da moamzados daskvna ojaxis 

damxmare an Camnacvlebeli momsaxurebis saWiroebis Sesaxeb;

3. miawodos beneficiars Semdegi saxis socialuri momsaxureba: Tavisi kompe-

Tavi II



36

tenciis farglebSi daexmaros ojaxebs bavSvis aRzrdis problemuri sakiTxebisa 

da janmrTelobis problemebis mogvarebaSi;

4. marTos socialuri momsaxurebis SemTxveva momarTvidan momsaxurebis das-

rulebamde, Sedegebis Sefasebis CaTvliT;

5. awarmoos Sesabamisi Canawerebi SemTxvevis marTvis procesSi (Sefasebis 

formebi, bio-fsiqo-socialuri daskvna, individualuri gegma, vizitis Canawerebi 

da sxva) socialuri momsaxurebis TiToeul SemTxvevaze;

6. Seitanos saWiro informacia Sesabamis monacemTa reestrSi;

7. gadaudebeli mdgomareobis (bavSvis sicocxlisaTvis saSiSigaremoebebi, 

zrunvis gadaudebeli aucilebloba, sxva) SemTxvevaSi  swrafad Seafasos mdgo-

mareoba da warudginos rekomendacia samzrunvelo dawesebulebaSi an gadaude-

beli formis mindobiT aRsazrdelad bavSvis cxovrebis Sesaxeb ufros socialur 

muSaks da raionuli ganyofilebis ufross;

8. Cautaros potenciur mimReb ojaxebs swavleba specialurad momzadebuli 

saswavlo programiT;

9. moamzados ojaxTan dasadebi Sesabamisi xelSekrulebebi da warudginos 

ufros socialur muSaks;

10. ufros socialur muSakTan erTad moamzados da ganaxorcielos sainfor-

macio gasvliTi RonisZiebebi;

11. moamzados Sesabamisi daskvnebi (bio-fsiqo-socialuri daskvna, SeTavsebis 

angariSi da sxva) meurveobisa da mzrunvelobis regionuli sabWosaTvis warsad-

genad da miiRos monawileoba sabWos sxdomebze SemTxvevis ganxilvaSi.

aRniSnuli valdebulebebidan gamomdinare, socialur muSaks gansxvavebuli 

rolebis Sesruleba uwevs bavSvTa keTildReobis sferoSi. pirvel rigSi, social-

uri momsaxurebis saagentos socialuri muSakebi asruleben momsaxurebis uSualo 

momwodeblis rols. isini sakuTari kompetenciis farglebSi awvdian beneficiar 

bavSvebs da maT ojaxebs socialur momsaxurebas. socialuri muSakebi axorcieleben 

konsultirebas, profesiul rCevas aZleven bavSvebsa da maT ojaxebs problemebis 

mogvarebisaTvis. es problemebi SeiZleba iyos bavSvze zrunvis formis gansazRvra 

(reintegracia, mindobiT aRzrda, mcire saojaxo tipis saxlSi Caricxva, dRis cen-

trSi Caricxva, samzrunvelo dawesebulebaSi cxovreba, meurveobisa da mzrunvelo-

bis daweseba da a.S.), bavSvis aRzrdasTan dakavSirebul sakiTxebSi daxmareba (pozi-

tiuri da araZaladobrivi meTodebiT bavSvis aRzrdis specifikis swavleba, mimRebi 

mSoblebisaTvis bavSvis ganviTarebis etapebisa da asakobrivi sirTuleebis Sesaxeb 

informaciis miwodeba, mSobelsa da saganmanaTleblo dawesebulebas Soris urTier-

Tobis daregulireba da sxva). socialuri momsaxurebis SemTxvevis marTvis farg-

lebSi socialuri muSakebi sistemaTa damakavSirebelis rolSi gvevlinebian, rac 

gulisxmobs bavSvisa da misi ojaxis saWiroebaTa Sefasebas da am saWiroebaTa dasak-

mayofileblad aucilebeli resursebis moZiebas (dakavSirebas jandacvis dawese-

bulebasTan janmrTelobis problemis arsebobis SemTxvevaSi, beneficiarisaTvis 
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informaciis miwodebas samTavrobo da arasamTavrobo socialuri programebis Ses-

axeb da maTTan dakavSirebas, socialuri Tanadgomis qselTan beneficiaris urT-

ierTobaTa daregulirebas da sxva). amrigad, socialuri muSaki gamodis rogorc 

Suamavali individsa da mis garemos Soris. sxvadasxva sistemis erTmaneTTan daka-

vSirebis procesSi socialur muSaks xSirad uwevs beneficiaris interesebis dacva 

(advokatireba), rac gulisxmobs aucilebeli resursebisa da servisis moZiebis pro-

cesSi beneficiaris interesebis maqsimalur dacvas. amasTanave, ojaxuri davebisa da 

konfliqtebis SemTxvevaSi bavSvis realuri interesebis dasacavad socialur muSaks 

xSirad uwevs mediatoris rolSi gamosvla, anu problemebis mogvareba da mxareTa 

Soris bavSvisaTvis keTilsaimedo SeTanxmebis miRweva

socialuri muSakis umniSvnelovanes rols aseve warmoadgens bavSvTan da 

ojaxTan miRweuli Sedegebis kvleva. socialuri momsaxurebis SemTxvevis monito-

ringis pirobebSi socialuri muSaki im miRwevebs ikvlelvs da aanalizebs, rac mis-

ma Carevam gamoiwvia. mkvlevaris roli exmareba socialur muSaks ukeT gaiazros 

ganxorcielebuli Carevis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi da, zogadad, Seafasos 

miwodebuli momsaxurebis warmateba.  

yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, naTeli xdeba, rom bavSvze zrunvis 

sferoSi moRvawe socialur muSaks mravali rolis Sesruleba uwevs. aRsaniSnavia, 

rom socialurma muSakma SeiZleba ramdenime roli erTdroulad Seasrulos SemTxve-

vis specifikis, individis realuri interesebisa da saWiroebebidan gamomdinare.  
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Tavi III: meurveobisa da mzrunvelobis
funqcia socialuri samuSaos praqtikaSi 

aRniSnuli Tavi mimoixilavs meurveobisa da mzrunvelobis funqcias da socia-

luri muSakis valdebulebebs meurveoba-mzrunvelobis kuTxiT (Svilad ayvana, mindo-

biT aRzrda, meurveobisa da mzrunvelobis daweseba, reintegracia, ojaxuri davebi). 

ganxilul iqneba aseve Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis kanonebis ZiriTadi prin-

cipebi. Tavi aseve Seexeba bavSvis biologiuri ojaxis gareT ganTavsebis prevencias.

 

3.1 ras gulisxmobs meurveobisa da mzrunvelobis funqcia

meurveobisa da mzrunvelobis funqcia ukavSirdeba saxelmwifos mier im 

pirebze (srulwlovani pirebi) meurveobasa da mzrunvelobas, romlebic sakuTari 

janmrTelobis an fsiqikuri mdgomareobis gamo ver axerxeben saqarTvelos kanonm-

deblobiT miniWebuli uflebebisa da movaleobebis realizacias. arasrulwlovan 

pirebze (0 dan 18 wlamde bavSvebi) mzrunveloba da meurveoba ki niSnavs im bavSvebis 

uflebebis dacvas,  romelTa mSoblebic ar an ver axorcieleben mSoblis movaleo-

bas. arasrulwlovan pirebze meurveoba-mzrunveloba saxelmwifos mier ramdenime 

mimarTulebiT xorcieldeba: bavSvis mindobiT aRzrda, Svilad ayvana, arasrulw-

lovan pirebze meurveobisa da mzrunvelobis daweseba, ojaxur davebSi bavSvis re-

aluri interesebis dacva, bavSvis samzrunvelo dawesebulebidan biologiur oja-

xSi reintegracia da bavSvis samzrunvelo dawesebulebaSi ganTavsebis prevencia. 

saqarTveloSi meurveobisa da mzrunvelobis funqciis ganxorcielebaze pasuxi-

smgebelia s.s.i.p.4 socialuri momsaxurebis saagento. 

3.2 Svilad ayvana

Svilad ayvanis cnebis mokle mimoxilva

 Svilad ayvana warmoadgens process, romlis drosac uflebebi ezRudeba ba-

vSvis biologiur mSoblebs da bavSvis mSoblis uflebebi gadaecema Svilis amyvan 

pirebs. Svilad ayvana bavSvze zrunvis mudmiv formas warmoadgens. is aris samarT-

lebrivi procesi, romliTac Svilad ayvanis Sesaxeb gadawyvetilebis gamotanis 

Semdeg bavSvis biologiur mSoblebs ezRudebaT yvelanairi ufleba bavSvze.

 miuxedavad imisa, rom Svilad ayvanas xSirad Tanamedrove movlenad miiCne-

ven, es praqtika Zveli romis iustinianes kodeqsSic gvxvdeba. is, riTac gansxvavde-

ba erTmaneTisagan Svilad ayvanis praqtikis antikuri periodis da Tanamedrove 

modelebi, aris Svilis amyvani piris interesebis prioritetuloba. Svilad ayvanis 

ZiriTadi daniSnuleba Zvel romSi SeZlebul da gavlenian ojaxebs Soris mWidro 

kavSiris damyarebaSi mdgomareobda da provinciaTa samarTavad mamrobiTi sqesis 

memkvidris moZiebas isaxavda miznad. rogorc istoriidan aris cnobili, romis 

4  s.s.i.p. – sajaro samarTlis iuriduli piri

Tavi III



40

ramdenime imperatori dedobil-mamobilis ojaxSi cxovrobda. 

antikur periodSi Cvil bavSvebs Svilad  TiTqmis ar iyvandnen. mitovebul bavSvebs 

xSirad monebad zrdidnen. aseTi bavSvebi warmoadgendnen romis monaTa did nawils. 

Sua saukuneebis evropaSi arasasurvel bavSvebs, ZiriTadad, eklesia-mona-

strebis karebTan tovebdnen da maTze eklesia-monastrebSi zrunavdnen. aseTi ti-

pis zrunva SeiZleba instituciuri zrunvis Canasaxad iqnes miCneuli, rasac Tanda-

Tan mohyva eklesia-monastrebTan bavSvTa saxlebis Camoyalibeba. 

AaSS-Si emigraciis mzardma donem da samoqalaqo omma XIX saukunis meore naxe-

varSi bavSvTa saxlebis gadavseba gamoiwvia. Carlz loring breisi, protestanti mR-

vdeli niu iorkSi moxetiale mawanwala bavSvebiT dainteresda. igi miiCnevda, rom 

mitovebuli bavSvebi (gansakuTrebiT kaTolikeebi) did safrTxes uqmnidnen qalaqis 

wesrigs. breisis iniciativiT, daiwyo moZraoba `obolTa matareblebi~, romelmac 

200 000-mde bavSvi didi qalaqebidan qveynis periferiebSi gadaiyvana. samwuxarod, ba-

vSvebis umetesi nawili SromiTi eqsploataciis msxverpli xdeboda da maT saojaxo 

meurneobebsa da saxlebSi amuSavebdnen. aseTi bavSvebis simravlem da maTi eqsplo-

ataciis donem safuZveli Cauyara axali samsaxurebisa da kanonebis aRmocenebas, 

romlebic cdilobdnen Tavidan aecilebinaT bavSvTa eqsploatacia Svilad ayvanis 

dros. erT-erTi pirveli aseTi kanonia minesotas 1917 wlis Svilad ayvanis kanoni. 

saqarTveloSi, ZiriTadad, gavrcelebuli iyo naTesavTa Svilad ayvana. im SemTxve-

vaSi, Tu ojaxs ar hyavda Svili, igi mravalSviliani naTesavisagan (dis/Zmisagan) aiyvan-

da Svils da Tavis memkvidred zrdida. saqarTveloSi aseve gavrcelebuli iyo uSvilo 

wyvilis karis zRurblTan bavSvis datoveba, raTa igi maT epovaT da aRezardaT. sabWoTa 

periodSi Tavi iCina Svilad ayvanis araerTma mankierma praqtikam, romelic sxvadasxva 

garigebas gulisxmobda (samSobiarodan bavSvis gayidva, martoxela dedisaTvis Svilis 

datovebis sanacvlod Tanxis SeTavazeba da a.S.). Sedegad, Svilad ayvanis procesi Za-

lian garTulda da kanoniero gziT bavSvis ayvana TiTqmis SeuZlebeli gaxda.  

Svilad ayvanis Tanamedrove praqtika SeiZleba or formad gaiyos: 1) Svilad 

ayvanis Ria forma da 2) Svilad ayvanis daxuruli forma. Svilad ayvanis Ria for-

mis SemTxvevaSi SesaZlebelia damyardes komunikacia Svilad amyvan da biologiur 

mSoblebs Soris da zogierT SemTxvevaSi Svilad ayvanil pirsa da mis naTesavebs 

Sorisac. Svilad ayvanis Ria formis SemTxvevaSi, SeiZleba ar Seicvalos dabade-

bis mowmobis monacemebi da gaformdes SeTanxmeba biologiur mSoblebsa da Svilis 

amyvan mSoblebs Soris bavSvTan dakavSirebul sxvadasxva sakiTxze . mag., monaxule-

bis pirobebi, informaciis gacvla da sxva.

Tanamedrove periodSi yvelaze metad Svilad ayvanis daxuruli formaa ga-

vrcelebuli, romliTac dafarulia nebismieri saidentifikacio informacia, rac 

Svilis amyvan pirebs, biologiur mSoblebs an Svilad ayvanil pirs exeba.  amis miu-

xedavad, Svilad ayvanis daxuruli formis dros   momaval mSoblebs gadaecema in-

formacia Svilad asayvani piris samedicino istoriis, eTnikuri warmomavlobis da 

aRmsareblobis Sesaxeb. 
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Svilad ayvana SeiZleba ganxorcieldes rogorc naTesavebs, aseve erTmaneT-

Tan naTesauri kavSiris armqone pirebs Soris. xSiria aseve geris Svilad ayvana, ro-

desac bavSvis mSoblis meore meuRle oficialurad aiyvans Svilad bavSvs meuRlis 

wina qorwinebidan/urTierTobidan. ZiriTadad, Svilad ayvanis mTavar mizezs war-

moadgens sakuTari biologiuri Svilis yolis uunaroba.

socialuri momsaxurebis saagentos socialur muSakTa 

roli da pasuxismgebloba Svilad ayvanis sakiTxebSi

socialuri muSakis saqmianobis erT-erTi umTavresi funqcia Svilad ayvanis 

sakiTxebze muSaobaa. Svilad ayvanis procesis marTva metad sapasuxismgeblo amo-

canas warmoadgens da socialuri muSakis mier did yuradRebas moiTxovs. aRsani-

Snavia, rom Svilad ayvanis SemTxvevaze muSaobis dros socialuri muSaki gansaku-

TrebiT mWidrod TanamSromlobs iuristTan, radgan aseTi SemTxvevebi sasamarT-

losTan urTierTobas iTvaliswinebs. 

saqarTveloSi Svilad ayvanas aregulirebs 2009 wlis kanoni Svilad ayvanisa 

da mindobiT aRzrdis Sesaxeb.  kanonis mixedviT, Svilad ayvanis proceduris gan-

maxorcielebeli erTaderTi organo aris meurveobisa da mzrunvelobis orga-

no, saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros 

ssip (sajaro samarTlis iuridiuli piri), socialuri momsaxurebis saagento 

da misi teritoriuli organoebi. 

rogorc Svilad ayvanis Sesaxeb kanoni ganmartavs, Svilad ayvana aris `mSvile-

belsa da naSvilebs Soris iseTi urTierToba, rogoricaa mSobelsa da Svils Soris~. 

saqarTvelos kanoni Svilad ayvanis Sesaxeb efuZneba saqarTvelos konstitucias, gae-

ros bavSvis uflebaTa konvencias, haagis konvencias bavSvTa dacvisa da gaSvilebis sa-

erTaSoriso praqtikis sferoSi TanamSromlobis Sesaxeb da sxva normatiul aqtebs. 

socialuri muSakis uflebamosilebani Svilad ayvanis sferoSi ganisazRvreba 

SemdegiT:

•	 Seafasos mSvilebeli misi biologiuri monacemebis, pirovnuli Tvisebebis, 

socialuri da janmrTelobis mdgomareobis mixedviT;

•	 daadginos mSvileblis mier bavSvis Svilad ayvanis motivebi da maTi Sesabami-

soba Svilad ayvanis miznebTan;

•	 Seafasos gasaSvilebeli bavSvi misi biologiuri monacemebis, pirovnuli Tvi-

sebebis, socialuri da janmrTelobis mdgomareobis mixedviT;

•	 gansazRvros, ramdenad eTavsebian erTmaneTs mSvilebeli da gasaSvilebeli 

bavSvi;

•	 konkretul SemTxvevaSi SeimuSaos samoqmedo gegma da ganaxorcielos igi;

•	 Svilas ayvanis sakiTxebze Caataros konsultaciebi sakuTari kompetenciis 

farglebSi.

Svilad ayvanis Sesaxeb kanonisa da saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da 
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socialuri dacvis ministris brZaneba #305/n-is mixedviT, socialuri muSakis roli 

Svilad ayvanis procesSi gulisxmobs CarTvas Semdeg ZiriTad sakiTxebSi:

•	 biologiuri mSoblisaTvis konsultaciis gaweva mSoblis ufleba-movaleo-

bebisa da gaSvilebis Sedegebis Taobaze (saqarTvelos Sromis, janmrTelobi-

sa da socialuri dacvis ministris brZaneba #305/n). aseT konsultacias socia-

luri muSaki axorcielebs im SemTxvevaSi, Tu biologiuri mSobeli mimarTavs 

meurveobisa da mzrunvelobis organos mSoblis uflebebze uaris Tqmis Se-

saxeb da im dros, rodesac mSoblis ufleba-movaleobebis Seusruleblobis 

gamo dgeba sakiTxi mSoblis uflebis CamorTmevaze;

•	 mSoblis uflebaze uaris Tqmis pirveli formis Sevsebis Semdeg mSobelTan 

TanamSromloba, raTa ganisazRvros, sad icxovrebs bavSvi, rogori iqneba Sem-

dgomi nabijebi (mSoblis uflebaze uaris Tqmis ZiriTadi formis Sevseba, ba-

vSvis gaSvilebis Taobaze gadawyvetilebis Secvla, zrunvis alternatiuli 

formis gansazRvra da sxva);

•	 mSoblis uflebaze uaris Tqmis pirveli formis Sevsebis Semdeg socialuri 

muSakis mier SemTxvevis Sefaseba. am dros xorcieldeba bavSvis pirveladi da 

sruli Sefaseba;

•	 Svilis ayvanis msurveli piris daregistrirebis dros misi daxmareba bavSvis 

sqesis, asakis, religiisa da sxva Taviseburebebis gansazRvraSi;

•	 mSvilebel kandidatTa mosamzadebeli programis warmarTva (im dromde, sanam 

ar arsebobs mosamzadebeli programa, socialuri muSaki valdebulia Svilis 

ayvanis msurvel pirs miawodos informacia mSoblis ufleba-movaleobebis 

Sesaxeb);

•	 mSvilebeli kandidatis ojaxSi viziti da misi (ojaxis) Sefaseba statusis mi-

saniWeblad;

•	 gasaSvilebeli bavSvis Sefaseba misi biologiuri monacemebis, pirovnuli 

Tvisebebis, socialuri da janmrTelobis mdgomareobis mixedviT; 

•	 mSvilebeli ojaxisa da Svilad asayvani bavSvis SeTavsebis gansazRvra da am 

sakiTxze angariSis momzadeba;

•	 Svilad ayvanis Sesaxeb daskvnis momzadebaSi monawileobis miReba, sadac aRini-

Sneba: mSvileblis biografiuli monacemebi, pirovnuli Tvisebebi, socialuri da 

janmrTelobis mdgomareoba, Svilis ayvanis motivi; gasaSvilebeli bavSvis bio-

grafiuli monacemebi, pirovnuli Tvisebebi, socialuri da janmrTelobis mdgo-

mareoba; biologiuri mSoblis (mSoblebis) socialuri da janmrTelobis mdgoma-

reoba, bavSvis gaSvilebis motivi, Tu cnobilia bavSvis mSoblebis vinaoba.

saWiroebis SemTxvevaSi Svilad ayvanis Sesaxeb daskvna unda iTvaliswinebdes 

bavSvis aRzrdis SesaZleblobas eTnikuri, religiuri da kulturuli garemos ga-

TvaliswinebiT (saqarTvelos kanoni Svilad ayvanis Sesaxeb, muxli 18). 
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mSvilebel (Svilis amyvan) kandidatad daregistrireba

Svilad ayvanis Sesaxeb saqarTvelos kanonis Tanaxmad, mSvilebeli (Svilis 

amyvani) SeiZleba gaxdes nebismieri srulwlovani, qmedunariani piri, garda im pi-

risa, romelsac:

•	 CamoerTva mSoblis ufleba, an CamoerTva bavSvis meurvis/mzrunvelis an mim-

Rebi mSoblis ufleba movaleobis arajerovnad Sesrulebis gamo;

•	 SezRuduli aqvs mSoblis ufleba;

•	 janmrTelobis mdgomareobis gamo ar SeuZlia mSoblis uflebebis Sesrule-

ba;

•	 sasamarTlos mier msjavrdebulia mZime an gansakuTrebiT mZime danaSaulisa-

Tvis. 

  
gancxadebiT mimarTva

Svilis ayvanis msurveli moqalaqe gancxadebiT mimarTavs meurveobisa da 

mzrunvelobis teritoriul organos da waradgens aucilebel dokumentebs Svi-

lis amyvan kandidatad dasaregistrireblad. socialuri muSakis funqcias warmo-

adgens, daexmaros Svilis ayvanis msurvel pirs, miuTiTos bavSvis sasurveli sqesi, 

asaki, religia da sxva.
      
Sesabamisi dokumentaciis wardgena

Svilis ayvanis msurveli piri valdebulia, meurveobisa da mzrunvelobis te-

ritoriul organos Semdegi dokumentebi warudginos:

•	 gancxadeba

•	 piradobis damadasturebeli sabuTi (piradobis mowmoba an pasporti) da misi asli

•	 cnoba nasamarTleobis Sesaxeb

•	 cnoba janmrTelobis mdgomareobis Sesaxeb (forma 100/a)

•	 cnoba narkologiuri Semowmebis Sesaxeb  (Tu janmrTelobis cnoba Seicavs 

informacias samedicino narkologiuri Semowmebis Sesaxeb, am cnobis calke 

wardgena saWiro ar aris)

•	 Tu pirovneba dasaqmebulia, saWiroa Sesabamisi cnobis wardgena samuSao ad-

gilisa da xelfasis miTiTebiT;

•	 qorwinebis mowmoba da misi asli (dauSvebelia im ori piris erTad dayeneba aR-

ricxvaze, romelnic registrirebul qorwinebaSi ar imyofebian);

•	 werilobiTi informacia qonebisa da Semosavlebis Sesaxeb;

•	 Tu Svilis ayvanis msurveli piri aris bavSvis naTesavi, man unda warmoadginos 

naTesaobis damadasturebeli dokumentacia (mag., Tu Svilis amyvani piri aris 

bavSvis deida, man unda warmoadginos bavSvis dabadebis mowmoba, sakuTari da-

badebis mowmoba da bavSvis dedis dabadebis mowmoba).   
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satreiningo (mosamzadebel) programaSi monawileoba

Svilis ayvanis msurveli piri valdebulia, gaiaros Sesabamisi mosamzadebeli 

programa, romelic damtkicebulia saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socia-

luri dacvis saministros mier. aRsaniSnavia, rom socialuri muSaki yuradRebiT 

ekideba mosamzadebeli programis (informaciis miwodebis) dros Svilis ayvanis 

msurvelTa qcevas da dasabuTebuli mizezis arsebobis SemTxvevaSi (an programis 

gauvlelobis gamo) mimarTavs teritoriul organos gancxadebiT statusis miniWe-

baze uaris Tqmis Sesaxeb. 
 
socialuri muSakis viziti ojaxSi da Svilis ayvanis msurvel pirTa Sefaseba

mosamzadebeli programis dasrulebis Semdeg socialuri muSaki valdebulia, 

ewvios Svilis ayvanis msurvel pirebs da moiZios Semdegi informacia:

•	 Svilis amyvani pirebis asaki (asakobrivi gansxvaveba mSvilebel pirebsa da Svi-

lad asayvani bavSvis asaks Soris sul mcire 16 wels unda Seadgendes); 

•	 Svilis amyvani pirebis ojaxuri mdgomareoba;

•	 Svilis amyvani pirebis mSoblobis unar-Cvevebi;

•	 Svilis amyvani pirebis emociuri mdgradoba (mentaluri mdgomareoba) da sta-

biluroba;

•	 Svilis amyvani pirebis janmrTelobis mdgomareoba;

•	 Svilis amyvani pirebis stresTan gamklavebis unari;

•	 wyvils Soris jansaRi urTierToba;

•	 Svilis amyvani pirebis ekonomikuri mdgomareoba da finansuri marTvis unar-

Cvevebi;

•	 Svilis amyvani pirebis kriminaluri warsuli;

•	 Svilis amyvani pirebis sacxovrebeli pirobebi;

•	 Svilis amyvani piris mosazreba bavSvis warmoSobis gamJRavnebis Sesaxeb. 

daskvnis momzadeba

ojaxSi vizitidan ori samuSao dRis ganmavlobaSi socialuri muSaki valde-

bulia, moamzados daskvna Svilis ayvanis msurveli pirisaTvis mSvilebelis statu-

sis miniWebis Sesaxeb. Sefasebis Sedegad miRebuli informaciis safuZvelze socia-

lurma muSakma daskvnaSi unda warmoadginos, Tu ratom Tvlis (an ar Tvlis) mizan-

Sewonilad Svilis ayvanis msurveli pirisaTvis mSvilebelis statusis miniWebas.  

gadawyvetileba mSvilebeli piris statusis miniWebis Sesaxeb

socialuri muSakis mier daskvnis momzadebidan 2 dRis ganmavlobaSi teri-

toriuli organo iRebs gadawyvetilebas mSvilebelis statusis miniWebis Sesaxeb. 

saWiroebis SemTxvevaSi mizanSewonilia gancxadeba  erToblivad ganixilon teri-
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toriuli organos xelmZRvanelma, iuristma da socialurma muSakma. regionuli 

sabWos uflebamosilebas ar warmoadgens mSvilebeli piris statusis Sesaxeb ga-

dawyvetilebis gamotana.

gadawyvetileba mzaddeba or dedan pirad, romelic mowmdeba teritoriuli 

organos ufrosis xelmoweriT da beWdiT, erTi piri eZleva ganmcxadebels, xolo 

meore piri rCeba samsaxurSi da erTvis ganmcxadeblis mier warmodgenil dokumen-

tebs. dokumentebi inaxeba teritoriul organoSi dacul adgilas. daculi adgili 

gulisxmobs: uzrunvelyofili unda iqnes dokumentis dacva ucxo pirebisagan, fi-

zikuri ganadgurebisagan da ase Semdeg. 

Svilis amyvani (mSvilebeli) piris adgilobriv reestrSi Seyvana 

gadawyvetilebis miRebis Semdeg teritoriuli organo amzadebs werils kan-

didatis aRricxvaze dayenebis Sesaxeb da danarTis saxiT waradgens gadawyvetile-

bis asls. amasTan erTad, teritoriuli organodan centralur organoSi igzavneba 

eleqtronuli reestris ganaxlebuli monacemebi centraluri eleqtronuli ba-

zis ganaxlebis mizniT.

bavSvisaTvis gasaSvilebeli statusis miniWeba

bavSvs gasaSvilebeli statusi eniWeba Tu:

•	 mSobeli sasamarTlom aRiara  ugzo-ukvlod dakargulad an gardacvlilad;

•	 bavSvi aris orive mSobliT oboli;

•	 bavSvi aRiarebulia mitovebulad;

•	 mSobelma ganacxada Tanxmoba bavSvis gaSvilebaze da bavSvi aRiricxa erTian 

reestrSi;

•	 mSobels CamoerTva mSoblis ufleba

gasaSvilebeli statusis miniWeba mSoblebis Tanxmobis SemTxvevaSi

mSobeli, romelsac surs bavSvis gaSvileba, mimarTavs meurveobisa da mzrun-

velobis teritoriul organos sakuTari sacxovrebeli adgilis Sesabamisad. so-

cialuri muSaki konsultacias uwevs mSobels da auxsnis mas, Tu ra SeiZleba gamoi-

wvios mSoblis uflebaze uaris Tqmam da bavSvis gaSvilebam. mSoblis mier bavSvis 

gaSvilebaze gadawyvetilebis Seucvlelobis SemTxvevaSi mSobeli avsebs bavSvis 

gaSvilebaze Tanxmobis pirvel formas, romelic mowmdeba socialuri muSakis an 

iuristis xelmoweriT da teritoriuli organos ufrosis beWdiT. amasTanave, bav-

Svis saxelmwifo mzrunvelobaSi darCenis SemTxvevaSi mSobeli warmoadgens Semdeg 

dokumentebs:

•	 bavSvis dabadebis mowmobis dedani an samedicino dawesebulebis mier gacemu-

li dabadebis cnoba;
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•	 sxva dokumenti, romelic adasturebs bavSvis qonebriv, socialur an janmr-

Telobis mdgomareobas;

mSobels eZleva saSualeba, bavSvis gaSvilebaze Tanxmobis ZiriTadi formis 

Sevsebamde Secvalos bavSvis gaSvilebis gadawyvetileba. aseT SemTxvevaSi socia-

luri muSaki sTavazobs mSobels reintegraciis an mindobiTi aRzrdis alternati-

vas. aseT dros, mSobeli inarCunebs mSoblis uflebas Svilze. socialuri muSaki 

afasebs bavSvis biologiuri mSoblis/ojaxis, raTa gansazRvros, Tu ramdenad aris 

mizanSewonili reintegracia an mindobiTi aRzrda. aRsaniSnavia, rom socialurma 

muSakma bavSvis pirvel Sefasebaze muSaoba unda daiwyos mSoblis mier meurveobi-

sa da mzrunvelobis teritoriuli organosaTvis momarTvisTanave (uaris pirveli 

formis Sevsebis Semdeg)  

Tu mSobeli ar cvlis gadawyvetilebas bavSvis gaSvilebis Sesaxeb, pirveli 

formis Sevsebidan 6-12 kviris ganmavlobaSi mSobeli valdebulia, gamocxaddes 

meurveobisa da mzrunvelobis teritoriul organoSi  bavSvis gaSvilebaze Tanx-

mobis ZiriTadi formis Sesavsebad. im SemTxvevaSi, Tu bavSvis mSobeli am vadaSi 

ar gamocxaddeba meurveobisa da mzrunvelobis teritoriul organoSi, pirveli 

formis Sevsebidan 12 kviris Semdeg meurveobisa da mzrunvelobis teritoriuli 

organo mimarTavs sasamarTlos mSoblis uflebis CamorTmevis Sesaxeb. sasamarT-

los sarCels Tan erTvis mSoblis mier Sevsebuli uaris pirveli forma, socialuri 

muSakis mier Sefasebebisa da vizitebis Sedegad mopovebuli informacia (informa-

cia bavSvis mSoblis Sesaxeb, informacia bavSvis mdgomareobis Sesaxeb da sxva in-

formacia, romelic socialuri muSakisaTvis cnobili gaxda samsaxureobrivi mo-

valeobis Sesrulebis dros).  

gasaSvilebeli statusis miniWeba napovni bavSvis SemTxvevaSi

bavSvis dabadebis mowmobis qonis SemTxvevaSi, meurveobisa da mzrunvelobis 

organo gadadgams Semdeg nabijebs:

•	 meurveobisa da mzrunvelobis organo mimarTavs dabadebis mowmobis gamcem 

samoqalaqo reestris saagentos da sTxovs mas amonawers dabadebis mowmobis 

saaqto Canaweridan, raTa moZiebul iqnes informaciabavSvis mSoblebis Ses-

axeb ;

•	 samoqalaqo reestridan miRebuli pasuxis Semdeg socialuri muSaki midis mi-

TiTebul misamarTze bavSvis mSoblebis Sesaxeb informaciis mosaZieblad; 

•	 Tu socialuri muSakis mier ver moxerxda fiqsirebul misamarTze mSoblis 

moZieba da aseve mSobeli ver moiZebna policiis mier, meurveobisa da mzrun-

velobis organo mimarTavs saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros krimi-

naluri policiis departaments; 

•	 im SemTxvevaSi, Tu amis Semdegac ver moxerxda mSoblis moZieba, maSin meurveo-

bisa da mzrunvelobis organo mimarTavs sasamarTlos mSoblis ugzo-ukvlod 

dakargulad aRiarebis Sesaxeb.   
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im SemTxvevaSi Tu bavSvi policiam ipova da mas ara aqvs dabadebis mowmoba, maSin:

•	 meurveobisa da mzrunvelobis teritoriuli organo da adgilobrivi poli-

cia 6 kviris vadaSi erToblivad eZeben savaraudo mSoblebs. imavdroulad, 

unda gairkves, sad daibada bavSvi. 

•	 Tu 6 kviris vadaSi ver moxerxda mSoblebis vinaobis dadgena, vadis gasvlidan 

3 dRis Semdeg mivmarTavT sasamarTlos bavSvis mitovebulad aRiarebis mo-

TxovniT. 

•	 bavSvis mitovebulad aRiarebis Semdeg, mivmarTavT samoqalaqo reestris sa-

agentos dabadebis mowmobis asaRebad, sadac mSoblebis grafaSi mieTiTeba 

`napovni~. napovni bavSvis SemTxvevaSi, aseve dasaSvebia, bavSvis mitovebulad 

aRiarebamdec mivmarToT samoqalaqo reestris saagentos dabadebis regi-

straciis moTxovniT. 

bavSvisaTvis gasaSvilebeli statusis miniWebis
gadawyvetilebis gaformeba

Tu arsebobs Sesabamisi safuZveli, meurveobisa da mzrunvelobis terotori-

uli organos xelmZRvaneli  wers gadawyvetilebas da arasrulwlovan bavSvs ani-

Webs gasaSvilebel statuss. gadawyvetileba gamodis erT dedan pirad da bavSvis 

yvela dokumentTan erTad igzavneba centralur organoSi 3 dRis vadaSi.

gasaSvilebeli statusis mqone bavSvis reestrSi aRricxva

statusis miniWebis gadawyvetileba aRiricxeba adgilobriv da centralur re-

estrSi. teritoriuli organos mier Sesrulebuli samuSaos Sedegebi eleqtronu-

li aRricxvis formiT da yvela arsebul dokumentTan erTad  igzavneba centralur 

reestrSi dauyovnebliv (3 dRis vadaSi).

bavSvis SeTavazeba mSvileblisaTvis

mas Semdeg, rac bavSvi dadgeba aRricxvaze centralur reestrSi, 5 dRis vadaSi 

bavSvis monacemebi SesaTavazeblad unda gadaeces teritoriul organos  (erTian 

reestrSi mSvilebeli kandidatebis rigiTobis, gasaSvilebeli bavSvis interesebisa 

da bavSvis Sesaxeb mSvileblis gancxadebaSi miTiTebuli monacemebis Sesabamisad). 

saaRmzrdelo dawesebulebaSi Tu mimReb ojaxSi myofi bavSvis monaxuleba SerCeuli 

mSvilebeli piris mier SeiZleba  teritoriuli organos werilobiTi mimarTvis 

safuZvelze. es mimarTva savaldebuloa Sesasruleblad im pirisTvisac, romlis 

ojaxSic cxovrobs  bavSvi. mSvilebels ufleba aqvs bavSvs Cautaros samedicino 

gamokvleva kanonieri warmomadgenlis TanxlebiT. bavSvis SeTavazebidan 7 samuSao 

dRis vadaSi piri iRebs gadawyvetilebas bavSvis ayvanis Taobaze. aRniSnuli vadis 

gadacileba CaiTvleba bavSvis ayvanaze uaris Tqmad. bavSvis Svilad ayvanaze 
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gadawyvetilebas mSvilebeli piri werilobiT acnobebs teritoriul organos. 

miuxedavad imisa, rom Svilad ayvanis Sesaxeb daskvnas amzadebs iuristi, 

socialur muSaks didi roli aqvs daskvnisaTvis informaciis mogrovebis saqmeSi.  

daskvna Svilad ayvanis Sesaxeb emyareba socialuri muSakis  Sefasebas da moicavs 

Semdeg informacias:

•	 mSvileblis biografiuli monacemebi, pirovnuli Tvisebebi, socialuri da 

janmrTelobis mdgomareoba, Svilais ayvanis motivi;

•	 gasaSvilebeli bavSvis biografiuli monacemebi, pirovnuli Tvisebebi, 

socialuri da janmrTelobis mdgomareoba;

•	 biologiuri mSoblis (mSoblebis) socialuri da janmrTelobis mdgomareoba, 

Tu cnobilia bavSvis mSoblebis vinaoba, bavSvis gaSvilebis motivi;

•	 saWiroebis SemTxvevaSi Svilad ayvanis Sesaxeb daskvna unda iTvaliswinebdes 

bavSvis aRzrdis SesaZleblobas eTnikuri, religiuri da kulturuli garemos 

gaTvaliswinebiT (saqarTvelos kanoni Svilad ayvanis Sesaxeb, muxli 18); 

•	 Svilad ayvanis daskvnas xels awers teritoriuli organos xelmZRvaneli da 

igi mowmdeba beWdiT. daskvnis erTi piri rCeba teritoriul organoSi, xolo 

meore piri momzadebidan erTi kviris vadaSi igzavneba sasamarTloSi da mas 

Tan erTvis socialuri muSakis Sefasebis dokumentebi.D

3.3 mindobiT aRzrda (Svilobiloba)

saqarTvelos kanoni `Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis Sesaxeb~ (2009 

wlis 18 dekemberi) mindobiT aRzrdas gansazRvravs, rogorc saxelmwifosa da mi-

mReb ojaxs Soris dadebuli xelSekrulebis safuZvelze mindobiT aRsazrdelad 

mibarebuli bavSvis movlasa da aRzrdas. mindobiT aRzrda mniSvnelovnad gansxva-

vdeba Svilad ayvanisagan Semdegi ZiriTadi faqtorebis gaTvaliswinebiT: a) mindo-

biT aRzrda aris droebiTi mzrunveloba bavSvis usafrTxoebidan an misi realuri 

interesebidan gamomdinare; b) mindobiT aRzrdis dros, bavSvi umravles SemTxve-

vebSi inarCunebs kontaqts biologiur ojaxsa da naTesavebTan da g) mimRebi ojaxi 

bavSvis movlisa da aRzrdisaTvis iRebs saxelmwifos mier dawesebul Semweobas da 

mindobiT aRzrda miiCneva SromiT staJad. 

`Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis Sesaxeb~ kanonis Tanaxmad, dedobili 

da mamobili SeiZleba iyos nebismieri piri, garda im pirebisa:

•	 romelnic sasamarTlom cno qmeduunarod an SezRudul qmedunarianad;

•	 romelTac SezRuduli, CamorTmeuli an SeCerebuli aqvT mSoblis uflebebi;

•	 romelTac janmrTelobis mdgomareobis gamo ar SeuZliaT bavSvis aRzrda;

•	 romelnic an romelTa ojaxis wevric msjavrdebulia sasamarTlos mier gan-

sakuTrebiT mZime an mZime danaSaulisaTvis;

•	 romelTac akisriaT bavSvis rCenis valdebuleba (bavSvis mSobeli, meurve 

mzrunveli an Svilad amyvani piri);
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•	 romelTac dakisrebuli movaleobis Seusruleblobis gamo CamoerTvaT min-

dobiT aRsazrdeli bavSvi.

bavSvi SeiZleba gaxdes Svilobili: 

•	 Tu bavSvis datoveba meurvesTan an mzrunvelTan misgan damoukidebeli mize-

zebiT sazianoa bavSvisTvis da meurve an mzrunveli amis Sesaxeb acnobebs meu-

rveobisa da mzrunvelobis organos; 

•	 Tu mSoblis ufleba SezRudulia da bavSvma Tavisi ojaxis gareT unda  ganTavsdes;

•	 Tu mSoblebs CamoerTvaT an SeuCerdaT mSoblis uflebebi da bavSvma ojaxis 

gareT unda  ganTavsdes.

mindobiT aRzrdis wessa da procedurebs aregulirebs saqarTvelos Sromis, 

janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris brZaneba `mindobiT aRzrdis 

procedurebisa da formebis damtkicebis Sesaxeb~. iseve rogorc Svilad ayvanis 

dros, mindobiT aRzrdis SemTxvevaSic ssip socialuri momsaxurebis saagento aris 

erTaderTi organo, romelic uflebamosilia, bavSvi miabaros mindobiT aRsazrde-

lad . socialuri momsaxurebis saagentos teritoriul organoebs ekisrebaT val-

debuleba, gamoavlinon mindobiT aRsazrdeli bavSvebi da agreTve is ojaxebi, ro-

melTac surT bavSvi gaxdes maTi Svilobili. teritoriuli organoebi awarmoeben 

kandidati mimRebi mSoblebisa da mindobiT aRsazrdeli bavSvebis registracias, 

afaseben maT da meurveobisa da mzrunvelobis regionul sabWoebs warmoudgenen 

angariSs mimRebi ojaxisa da mindobiT aRsazrdeli bavSvis SeTavsebis Sesaxeb. am 

angariSis safuZvelze wyvils amtkiceben an uars eubnebian sabWos wevrebi.   

Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis Sesaxeb saqarTvelos kanonisa da mini-

stris brZanebis Tanaxmad, minimaluri asakobrivi sxvaoba mindobiT aRsazrdel ba-

vSvsa da mindobiTi aRzrdis msurvel dedobils/mamobils Soris 15 wels unda Se-

adgendes. gasaTvaliswinebelia, rom 10 wels miRweul bavSvs aqvs sruli ufleba, 

ganacxados uari konkretul ojaxSi mindobiT aRzrdaSi ganTavsebaze. 

bavSvis mindobiT aRsazrdelad mibarebis Semdeg meurveobisa da mzrunvelo-

bis óorganos socialuri muSakebi adgenen bavSvis individualuri ganviTarebis 

gegmas, sadac Camoyalibebulia konkretuli miznebi da amocanebi  misi akademiuri 

da sasicocxlo unar-Cvevebis gasaumjobeseblad, mindobiT aRzrdasTan adaptaci-

isa da biologiur ojaxTan kavSiris SesanarCuneblad. mindobiT aRzrdis SemTxve-

vebis monitoringisaTvis socialuri muSaki yovelTviurad moinaxulebs bavSvs 

ojaxSi, skolaSi, raTa darwmundes, rom bavSvis mindobiT  aRzrdaSi ganTavseba  mis 

WeSmarit interesebs Seesabameba.

gegmiuri, grZelvadiani mindobiT aRzrdis SemTxvevebis garda, kanoni awesebs 

mindobiTi aRzrdis gadaudebel SemTxvevebsac, romlis drosac bavSvis intere-

sebidan gamomdinare, miabareben mas mimReb ojaxSi SeTavsebis gansazRvrisa da Sem-

Txvevis regionul sabWoze damtkicebis gareSe. gadaudebeli mindobiTi aRzrda 

gulisxmobs bavSvis mimReb ojaxSi ganTavsebas  erTi dRidan 3 Tvemde vadiT, sanam 

socialuri muSaki detalurad ar Seiswavlis SemTxvevas da gansazRvravs grZel-
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vadiani zrunvis gegmas.  bavSvis mindobiT aRsazrdelad gadaudebel ganTavsebaze  

gadawyvetileba socialuri muSakis daskvnis safuZvelze gamoaqvs Sesabamisi teri-

toriuli erTeulis regionuli sabWos Tavmjdomares. 

 

3.4. socialuri muSakis funqciebi meurveobisa da
mzrunvelobis sakiTxebSi

socialuri momsaxurebis saagento rogorc  meurveobisa da mzrunvelo-

bis organo pasuxismgebelia meurveobisa da mzrunvelobis dawesebaze rogorc 

arasrulwlovan pirTaTvis, aseve srulwlovani pirebisTvisac. 

samoqalaqo kodeqsis 1275-e muxlis Tanaxmad, meurveobisa da mzrunvelobis 

daweseba SeiZleba mxolod im SemTxvevebSi, rodesac:

a) sasamarTlo acnobebs meurveobisa da mzrunvelobis organos bavSvis ori-

ve mSoblisaTvis mSoblis uflebebisa da movaleobebis SezRudvis an CamorTmevis 

Sesaxeb;

b) SeCerebulia mSoblis ufleba-movaleobebi;

g) gardacvlilia bavSvis orive mSobeli;

d) bavSvisaTvis daniSnuli meurve gardaicvala an CamoerTva Tavisi funqciebi;

e) sasamarTlom bavSvi aRiara mitovebulad;

v) mSobeli qmeduunarod an ugzo-ukvlod dakargulad aris aRiarebuli.

arasrulwlovani piris meurveoba-mzrunvelobis SemTxvevaSi (7 wlamde 

arasrulwlovnisaTvis wesdeba meurveoba, xolo 7 dan 18 wlamde asakis pirisaTvis 

ki mzrunveloba) socialuri muSakis funqciebs warmoadgens Semdegi:

•	 arasrulwlovanis meurveobiT an mzrunvelobiT dainteresebuli piris gancxa-

debis miRebis da saTanado dokumentaciis warmodgenis Semdeg socialuri mu-

Saki afasebs rogorc bavSvs, aseve meurveobiT/mzrunvelobiT dainteresebul 

pirs da Sefasebis safuZvelze warmoadgens Sesabamis daskvnas, romelSic gaT-

valiswinebuli unda iyos bavSvisa da ojaxis SeTavseba da sxva kriteriumebi;

•	 socialuri muSaki samsaxuris ufrosTan da iuristTan erTad monawileobs 

arasrulwlovani pirisaTvis meurvis/mzrunvelis daniSnvis Sesaxeb sakTxis 

ganxilvaSi. meurveobisa da mzrunvelobis organos gadawyvetileba formde-

ba dokumenturad (or pirad) blankze da mowmdeba xelmZRvanelis xelmoweriT 

da samsaxuris beWdiT. meurvis/mzrunvelis daniSnvis Sesaxeb dokumentacia 

ikinZeba erT saqmed da  araeleqtronulTan erTad monacemTa eleqtronul 

bazaSic inaxeba. arasrulwlovan pirze meurveoba/mzrunvelobis daniSnvis 

SemTxvevebis ganxilva ar Sedis meurveobisa da mzrunvelobis regionuli 

sabWos kompetenciaSi.

meurvis/mzrunvelis daniSvnis Sesaxeb socialuri muSakis daskvna unda iTva-

liswinebdes Semdeg kriteriumebs:

•	 asakobrivi SeTavsebis kriteriumi  _ arasrulwlovani piris meurveoba-



51

mzrunvelobis moTxovnis SemTxvevaSi, meurveobis/mzrunvelobis msurveli 

piris asaki unda Seesabamebodes bavSvis asakobrivi ganviTarebis moTxovnebs 

da bavSvze zrunvis saWiroebas;

•	 meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris motivacia _socialuri mu-

Sakis daskvnaSi warmodgenili da dokumentirebuli unda iyos meurveobis/

mzrunvelobis msurveli piris adekvaturi motivacia bavSvis aRzrdisaTvis. 

socialuri muSakis SefasebiT unda gamoikveTos, rom meurved/mzrunvelad 

gaxdomis survili mxolod bavSvis realuri interesebiT aris ganpirobebu-

li;

•	 siaxlovis grZnobis/SeCvevis arseboba arasrulwlovansa da meurveobis/

mzrunvelobis msurvel pirs Soris   _ socialurma muSakma daskvnaSi unda 

asaxos arasrulwlovansa da meurveobis/mzrunvelobis msurvel pirs Soris 

arsebuli urTierToba (urTierTobis xangrZlivoba, sixSire, siaxlovis grZ-

nobis/SeCvevis arseboba da urTierTobasTan dakavSirebuli sxva detalebi);

•	 arasrulwlovnis mosazreba meurveobis/mzrunvelobis msurveli pirTan 

erTad cxovrebasTan dakavSirebiT _ bavSvis asakisa da ganviTarebis donis 

Sesabamisad, socialurma muSakma unda daafiqsiros arasrulwlovnis survili 

meurveobis/mzrunvelobis msurvel pirTan erTad cxovrebasTan dakavSire-

biT;

•	 meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris janmrTelobis mdgomareoba _ 

socialuri muSakis Sefasebisa da daskvnis safuZvelze unda gamoikveTos, Tu 

ramdenad aZlevs janmrTelobis mdgomareoba saSualebas meurveobis/mzrun-

velobis msurvel pirs izrunos bavSvze da daakmayofilos bavSvis asakobriv 

ganviTarebasTan dakavSirebuli saWiroebebi;

•	 meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris socialur-ekonomikuri mdgo-

mareoba _ socialuri muSakis daskvna unda asaxavdes meurveobis/mzrunve-

lobis msurveli piris socialur-ekonomikur mdgomareobas, sadac yuradRe-

ba unda gamaxvildes Semdegze: Semosavlis wyaro, bavSvis sabaziso saWiroeba-

Ta dakmayofilebis unari da sxva;

•	 informacia meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris Sesaxeb _ socialur-

ma muSakma meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris Sefasebis dros informacia 

unda moipovos misi socialuri Tanadgomis qselis warmomadgenlebisagan, romel-

Sic warmodgenili iqneba meurveobis/mzrunvelobis msurveli piris mokle pirov-

nuli daxasiaTeba da bavSvis kargad aRzrdasTan dakavSirebuli unar-Cvevebi;

•	 eTnikur-religiuri SeTavsebis sakiTxebi _ socialuri muSakis Sefasebisa 

da daskvnis safuZvelze unda gamoikveTos arasrulwlovnisa da meurveobis/

mzrunvelobis msurveli piris eTnikur-religiuri SeTavsebis kriteriumebi 

bavSvis asakidan da ganviTarebis saWiroebidan gamomdinare;

•	 SemTxvevis specifikidan gamomdinare sxva aucilebeli kriteriumebi: mag., 

Tu bavSvis mSobels droebiT SezRuduli an CamorTmeuli aqvs mSoblis ufle-
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ba, irkveva mSoblis pozicia misTvis sasurveli meurvis vinaobis Sesaxeb. Se-

fasebaSi socialurma muSakma unda warmoadginos, Tu ratom (an ratom ar) unda 

gaviTvaliswinoT mSoblis mier dafiqsirebuli pozicia meurvis/mzrunvelis 

vinaobasTan dakavSirebiT. 
 
srulwlovan pirTa meurveoba da mzrunveloba

meurveobas saWiroebs is srulwlovani piri, romelic aris aRiarebuli qmed-

uunarod. gadawyvetileba piris qmeduunarobis Sesaxeb sasamarTlos mier unda 

iyos miRebuli. mxolod sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg  wesdeba srulwlo-

van pirze meurveoba.  qmeduunaroa piri, romelic gonebrivi CamorCenis an suliT 

avadmyofobis gamo, moklebulia SesaZleblobas Tavisi nebiTa da moqmedebiT sru-

li moculobiT ganaxorcielos samoqalaqo uflebebi da movaleobebi. 

srulwlovan pirebze meurveobis dawesebis procesSi  socialuri muSakis 

funqciaa, iuristTan da teritoriuli organos ufrosTan erTad Seafasos srulw-

lovan pirze meurveobis msurvelis motivaciis adekvaturoba da zrunvis SesaZle-

bloba, meurveobis zneobrivad gamarTlebuli motivebis arseboba. srulwlovan 

pirze meurveobis moTxovnis SemTxvevaSi socialuri muSakis mier calke daskvnis 

warmodgena saWiro ar aris (ar keTdeba arc SeTavsebis angariSi). ganxilvis Semdeg 

teritoriul organos gamoaqvs gadawyvetileba, daakmayofilos an ar daakmayofi-

los srulwlovan pirze meurveobis moTxovna. gadawyvetileba formdeba blankze 

da mowmdeba teritoriuli organos xelmZRvanelis xelmoweriTa da beWdiT. 

mzrunvelobis daweseba SezRuduli qmedunarianobis mqone pirze

SezRuduli qmedunarianobis mqoned iTvleba piri, romelsac dawesebuli 

aqvs mzrunveloba (sasamarTlos an meurveobisa da mzrunvelobis organos mier). 

SezRuduli qmedunarianobis mqone piri Tavis qmedunarianobaSi  arasrulwlovans 

UuTanabrdeba. qmedunarianobis aRdgena xdeba maSin, rodesac aRar arsebobs qmedu-

narianobis SezRudvis safuZveli. aseT dros uqmdeba mzrunvelobac.

narkotikul nivTierebebsa da alkoholze damokidebulebis SemTxvevaSi, 

rodesac srulwlovani piri mZime materialur mdgomareobaSi ayenebs ojaxs, Sei-

Zleba  srulwlovan pirze mzrunveloba dawesdes. aseTi piri mxolod mzrunvelis 

TanxmobiT aris uflebamosili, dados qonebis gankargvis garigeba, gankargos xel-

fasi, pensia an sxva saxis Semosavali. 

socialuri muSakis CarTuloba pirze mzrunvelobis dawesebis sakiTxebSi 

ganisazRvreba mzrunvelobis saWiroebis mqone piris SefasebaSi (janmrTelobis 

mdgomareoba, uflebebisa da movaleobebis damoukideblad ganxorcielebis un-

ari) da mzrunvelobis msurveli piris motivaciis adekvaturobis gansazRvraSi. 

socialuri muSaki monawileobas iRebs mzrunvelobis dawesebis Sesaxeb sakiTxis 

ganxilvaSi iuristsa da teritoriuli organos xelmZRvanelTan erTad. social-
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uri muSakis mier calke daskvnis warmodgena srulwlovan pirze mzrunvelobis 

daniSnvis Sesaxeb saWiro ar aris.  ganxilvis Semdeg teritoriul organos gamoaqvs 

gadawyvetileba, daakmayofilos an ar daakmayofilos srulwlovan pirze mzrun-

velobis moTxovna. gadawyvetileba formdeba blankze da mowmdeba teritoriuli 

organos xelmZRvanelis xelmoweriTa da beWdiT. 

sameurveo/samzrunvelo pirTa qonebis gankargva-gasxvisebis sakiTxebi

saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis Tanaxmad, meurves/mzrunvels meurveo-

bisa da mzrunvelobis organos winaswari Tanxmobis gareSe ar aqvs ufleba sameur-

veo piris saxeliT dados garigeba, xolo mzrunvels ar aqvs ufleba samzrunvelo 

piris saxeliT daTanxmdes garigebis dadebaze, romelic Seexeba qonebis gasxvise-

bas, dagiravebas, aT welze meti vadiT gaqiravebas, Txovebas, savalo valdebule-

baTa gacemas, Tamasuqis, sameurveo/samzrunvelo piris kuTvnil uflebebze uaris 

Tqmas, samewarmeo sazogadoebaSi partniorad Sesvlas, sesxis aRebas, qonebis gay-

ofas.

qonebis gasxvisebis an zemoT CamoTvlili sxva sakiTxebis gansaxilvelad 

meurve/mzrunveli mimarTavs meurveobisa da mzrunvelobis teritoriul organos 

sacxovrebeli adgilis mixedviT. dokumentaciis ganxilvis Semdeg iniSneba zepiri 

mosmena. zepir mosmenas warmarTavs teritoriuli organos xelmZRvaneli kiTxva-

pasuxisa da sxvadasxva mosazrebis warmodgenis reJimSi. zepir mosmenaSi samsax-

uris ufrossa da iuristTan erTad savaldebuloa socialuri muSakis monawileo-

ba, romelic amzadebs daskvnas zepiri mosmenisaTvis. socialuri muSakis daskvna 

zepiri mosmenisaTvis unda moicavdes Semdegs:

•	 rogor ukavSirdeba qonebis gasxviseba, dagiraveba, gaqiraveba an ipoTekiT 

datvirTva sameurveo/samzrunvelo piris interesebs (aRsaniSnavia, rom 

aseTi tipis gadawyvetilebis miReba unda iyos ganpirobebuli ukiduresi 

aucileblobiT da mxolod sameurveo/samzrunvelo piris interesebidan 

gamomdinare: mag., mZime avadmyofobis SemTxvevaSi mkurnalobis Tanxis moZie-

bis sxva alternativis uqonloba, sxva qonebis SeZenis motivacia da msgavsi 

SemTxvevebi);Y

•	 meurvis/mzrunvelis zneobrivi motivebis adekvaturoba moTxovnil sakiTx-

Tan dakavSirebiT (meurvis/mzrunvelis mxridan piradi sargebelis miRebis 

gamoricxva, meurvis/mzrunvelis adekvaturi motivacia sameurveo/samzrun-

velo piris sasicocxlo saWiroebaTa dakmayofilebasTan dakavSirebiT). 

zepiri mosmenis Semdeg da qonebis gasxvisebasTan dakavSirebiT saboloo gad-

awyvetilebis gamotanamde aucilebelia meurveobisa da mzrunvelobis regionulma 

sabWom ganixilos warmodgenili SemTxveva da gamoitanos saoqmo gadawyvetileba, 

romelsac Semdeg daefuZneba meurveobisa da mzrunvelobis teritoriuli orga-

nos mier gamotanili saboloo gadawyvetileba. 
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3.5. socialuri muSakis roli da pasuxismgebloba
ojaxuri davebis dros 

meurveobisa da mzrunvelobis organos socialuri muSaki iuristTan erTad 

aris bavSvis kanonieri warmomadgeneli sasamarTloze bavSvis aRzrdasTan dakav-

SirebiT mSoblebis SeuTanxmeblobis SemTxvevaSi. mSobelTa SeuTanxmeblobis 

dros mSoblis ufleba, iyos sasamarTloSi bavSvis kanonieri warmomadgeneli, Se-

Cerebulia da es funqcia meurveobisa da mzrunvelobis organos warmomadgenels 

gadaecema.

ojaxuri dava SeiZleba warmoiSvas arasrulwlovani Svilis sacxovrebel adg-

ilTan dakavSirebiT mSoblebis ganqorwinebisas. aseTi ojaxuri davis arsebobis 

Sesaxeb meurveobisa da mzrunvelobis organos mosdis Setyobineba sasamarTlos-

gan, ris Semdegac socialuri muSaki da iuristi erTvebian ganxilvaSi morigebis 

misaRwevad. Tu modave mxareebs Soris morigeba ar Sedga, socialuri muSaki valde-

bulia  Seiswavlos SemTxveva Semdegi faqtorebis gaTvaliswinebiT:

•	 konkretulad ra sakiTxebze mimdinareobs dava mxareTa Soris?

•	 rogoria bavSvis damokidebuleba modave mxareebTan mimarTebaSi?

•	 visTan cxovrobs bavSvi? vis mimarT aqvs ganviTarebuli mijaWvulobis/siax-

lovis grZnoba?

•	 modave mxareebis pasuxismgeblobisa da keTilsaimedoobis gansazRvra bavSvis 

aRzrdasTan mimarTebaSi

•	 ojaxuri davis Sedegad warmoSobili uaryofiTi fsiqo-emociuri Sedegebi 

bavSvze

aRniSnuli Sefasebis Semdeg socialuri muSaki wers rekomendacias, romelic 

aisaxeba meurveobisa da mzrunvelobis organos mier sasamarTlosaTvis warsadgen 

daskvnaSi. daskvna mzaddeba or dedan pirad da mowmdeba centris ufrosis xelmow-

eriTa da beWdiT. 

 

3.6. bavSvis biologiur ojaxSi reintegracia

reintegracia warmoadgens bavSvze samzrunvelo dawesebulebidan bavSvis 

biologiur ojaxSi (meurvesTan/mzrunvelTan) dabrunebis process. saqarTvelos 

kanoni socialuri daxmarebis Sesaxeb (2006 w.) gansazRvravs reintegraciis Sem-

weobas, rogorc fulad socialur daxmarebas, romelic miecema bavSvis (piris) bi-

ologiur ojaxs, meurves (mzrunvels), romelic am pirs gaiyvans specializebuli 

dawesebulebidan ojaxur garemoSi sacxovreblad (me-9 muxli, reintegraciis Sem-

weoba). reintegraciis Semweobis dawesebis, SeCerebis, gagrZelebis an Sewyvetis 

Sesaxeb gadawyvetilebas iRebs regionuli sabWo (meurveobisa da mzrunvelobis 

organos regionuli sabWos tipiuri debuleba, 2009 wlis 13 aprili). 

 samzrunvelo dawesebulebidan biologiur ojaxSi bavSvis reintegraciisaT-
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vis unda arsebobdes garkveuli kriteriumebi:

•	 bavSvisa da misi ojaxis motivacia ojaxSi dabrunebasTan dakavSirebiT;

•	 mSoblis/mSoblebis vizitebis sixSire saaRmzrdelo dawesebulebaSi bavS-

vTan;

•	 siaxlovis grZnobis (mijaWvulobis) arseboba bavSvsa da biologiur ojaxs 

Soris;

•	 bavSvis biologiur ojaxSi arsebuli keTilsaimedo garemo;

•	 gaZlierebis resursi ojaxSi, romlis win wamowevac SesaZlebelia socialuri 

muSakis muSaobiT;

•	 socialuri Tanadgomis Zlieri qseli;

socialur samsaxurs reintegraciisaTvis SeiZleba mimarTos bavSvis mSobel-

ma, samzrunvelo dawesebulebis pirma. aseve, samzrunvelo dawesebulebaSi muSao-

bis dros socialurma muSakma SesaZlebelia Tavadve gamoavlinos SemTxveva, rode-

sac SesaZlebelia reintegracia. 

reintegraciis SemTxvevis dros socialuri muSaki axorcielebs  bavSvisa da 

ojaxis Sefasebas. SemTxveva dasamtkiceblad waredgineba regionul sabWos. aRsani-

Snavia, rom reintegraciis SemTxvevis damtkicebis Semdeg socialuri muSaki adgens 

individualuri ganviTarebis gegmas da zedamxedvelobas uwevs mis Sesrulebas. 

Cveulebriv, reintegraciis SemTxveva regionuli sabWos mier ^gansazRvruli va-

diT. mtkicdeba. am vadis gasvlis Semdeg da ganxorcielebuli socialuri samuSaos 

Sedegad, Tu reintegrirebul bavSvs da mis ojaxs kvlav aqvs garkveuli saWiroeba, 

iyos CarTuli `mzrunvelobamoklebul bavSvTa mitovebis prevenciisa da deinsti-

tucionalizaciis~ qveprogramaSi,aRniSnul SemTxvevas xelaxla gadasinjavs re-

gionuli sabWo.

regionuli sabWos mier damtkicebul reitegraciis SemTxvevebze gaicema Sem-

weoba. reintegraciis Semweoba aris fuladi socialuri daxmareba, romelic miece-

ma specialuri mzrunvelobis saWiroebis mqone piris biologiur ojaxs, meurves/

mzrunvels, romelic am pirs gaiyvans instituciuri dawesebulebidan ojaxur ga-

remoSi sacxovreblad da mas saTanado zrunvas gauwevs. (saqarTvelos kanoni `so-

cialuri daxmarebis~ Sesaxeb, muxli 9, punqti 2). rogorc cnobilia, reintegraciis 

Semweobis daniSvnasTan, gagrZelebasa da SewyvetasTan dakavSirebiT gadawyvetile-

bas iRebs meurveobisa da mzrunvelobis regionuli sabWo (meurveobisa da mzrun-

velobis organos (sabWos) tipuri debuleba, 2008 wlis 13 aprili).

3.7. prevencia rogorc bavSvis samzrunvelo
dawesebulebaSi ganTavsebis alternatiuli momsaxureba 

prevenciuli SemTxveva warmoadgens arafuladi momsaxurebis gawevas, romlis 

mizanic aris sxvadasxva RonisZiebis saSualebiT xeli SeuSalos bavSvis samzrun-

velo dawesebulebaSi an  biologiuri ojaxis gareT mis ganTavsebas. dResdReobiT, 
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prevencia ojaxis damxmare momsaxurebas warmoadgens da, ZiriTadad, bavSvis ojax-

is gaZlierebisa da socialuri funqcionirebis aRdgenisaken aris mimarTuli. 

saxelmwifo programis `bavSvze zrunva 2010` mixedviT, bavSvis mitovebis pre-

venciis mizniT Semdegi arafuladi RonisZiebebia dawesebuli:

a) 0-dan 3 wlamde asakis bavSvebisaTvis xelovnuri kvebis vauCerebis gacema 

(Tviuri xarji  100 lari);

b) 0-dan 16 wlamde asakis bavSvebisaTvis loginis vauCeris gacema (sawoli, sa-

bani, leibi, baliSi, TeTreulis kompleqti), romlis xarjic 300 lars Seadgens.   

 garda amisa, prevenciuli momsaxureba SeiZleba iTvaliswinebdes social-

uri muSakis mier saxelmwifo Tu arasaxelmwifo programebidan beneficiarisaTvis 

saWiro momsaxurebis moZiebas (mag., arasamTavrobo organizaciebisagan tansacmlis 

an sakvebi produqtebis moZiebas, mSoblis dasaqmebas an profesiuli gadamzadebis 

kursebSi CarTvas, adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis daxmarebiT sabavS-

vo baRebSi bavSvis ganTavsebas anazRaurebis gareSe, fsiqologis konsultacias, 

sareabilitacio programaSi CarTvas da sxva).  

gamoyenebuli literatura:

1. saqarTvelos kanoni Svilad ayvanisa da mindobiT aRzrdis Sesaxeb, 2009 wlis 18 

dekemberi.

2. saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris brZaneba 

441/n, 2009 wlis 30 dekemberi. q. Tbilisi “bavSvze zrunva 2010” wlis programis 

damtkicebis Sesaxeb

3. saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris brZaneba 

#51/n, 2010 wlis 26 Tebervali. q. Tbilisi  `mindobiT aRzrdis procedurebisa da 

formebis” damtkicebis Sesaxeb

4. s.s.i.p. socialuri momsaxurebis saagentos bavSvze zrunvis samsaxuri (2009). 

bavSvze zrunvisa da meurveoba-mzrunvelobis funqciis ganxorcielebis wesebi, 

samuSao dokumenti. Tbilisi, saqarTvelo

5. meurveobisa da mzrunvelobis regionuli sabWos tipuri debuleba
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Tavi IV: socialuri samuSaos
Teoriuli safuZvlebi

es Tavi ganixilavs Teoriebs, romlebic safuZvlad udevs socialuri samuSaos 

praqtikas. kerZod, yuradReba gamaxvilebulia ekologiuri sistemebis Teoriaze, 

midgomaze ̀ adamiani garemoSi~, bio-fsiqo-socialur perspeqtivasa da gaZlierebis 

Teoriaze. 

individebis, jgufebis da sazogadoebis socialuri problemebis gadaWri-

sas socialuri muSakebi  eyrdnobian socialur mecnierebebs. socialuri samuSao 

eyrdnoba fsiqologiur da sociologiur Teoriebs mowyvladi individebis ke-

TildReobis amaRlebisaTvis. bavSvTa keTildReobis sferoSi momuSave socialuri 

muSakebisaTvis mniSvnelovania aRniSnuli Teoriebis codna, romlebic saSualebas 

aZlevs maT, axsnan individebis xSirad rTuli da winaaRmdegobebiT aRsavse qceva 

socialur garemoSi. 

ra aris Teoria?

Teoria aris garkveul ideaTa sistema, romelic cdilobs raimes axsnas. Teo-

riebi garkveuli sagnebis an movlenebis axsnas gvTavazoben. Teoriebi saSualebas 

gvaZleven aRvweroT, avxsnaT da ganvsazRvroT faqtebi da movlenebi.

4.1 ekologiuri sistemebis Teoria

vidre ekologiuri sistemebis Teoriis arss CavwvdebodeT, pirvel rigSi,  ga-

varkvioT ras gulisxmobs sistema. 

sistema aris gansazRvruli wesrigis mqone garkveuli sazRvrebis farglebSi 

moqceuli obieqtebis erToblioba. sistemis yovel obieqts aqvs gansakuTrebuli 

funqcia da struqturuli urTierToba sistemis sxva obieqtebTan. sistemis elemen-

tebi erTmaneTTan dinamikuri procesebiT arian dakavSirebulni (mag. mzis sistema, 

adamianis organizmi, saaTi). sazRvrebi erT sistemas asruleben da sxva sistemis da-

sawyisze miuTiTeben. sistemas SeiZleba hqondes qvesistemebic. arseboben Ria (moq-

nili sazRvrebis mqone, romelic garemosTan mudmivad urTierTqmedebs) da daxuru-

li (TviTmyofadi, garemoze naklebad damokidebuli) sistemebi. sistemis erTi el-

ementis cvlileba sistemis Semadgeneli sxva elementebis cvlilebas ganapirobebs. 

wonasworobis mdgomareobas sistemaSi, rac misi yvela elementisaTvis met-nakle-

bad misaRebia, homeostazis (wonasworobis) mdgomareoba ewodeba. sistemis erT-

erTi elementis cvlilebas Sedegad moaqvs homeostazis darRveva da wonasworobis 

aRsadgenad saWiroa Segueba (adaptacia) an isev Zveli homeostazis dabruneba. 

sistemuri midgomis mixedviT sazogadoeba socialuri institutebisagan 

Semdgari qselia, sadac TiToeuli instituti sazogadoebis normaluri funqcion-

irebisaTvis aucilebel rols asrulebs. socialuri institutebi urTierTdamok-

idebulni arian da erTis cvlileba mTel sazogadoebaze axdens gavlenas.

socialuri institutebis magaliTebia ojaxi, ganaTleba, tradicia, reli-

gia, ekonomika, politika, samarTlebrivi aspeqtebi da a.S.

Tavi IV



58

socialuri samuSaos praqtika eyrdnoba ekologiuri (ekogaremo) sistemebis 

Teorias, romelsac aseve adaminis ekologiis Teoriasac uwodeben. Eekosistemuri per-

speqtiva, xsnis adamianis ganviTarebisa da qcevis Taviseburebebs socialur garemoSi. 

ekosistemuri perspeqtiva ar aris axali Teoriuli modeli, aramed igi aer-

Tianebs sxva tradiciebs, rogoricaa biologiuri (mag. froidis Teoria), Semec-

nebiTi  (mag. piaJes kognituri ganviTarebis Teoria) da daswavlis Teoriebi (bi-

hevioristuli Teoriebi, banduras socialuri daswavlis Teoria da sxva). am midg-

omas safuZveli Cauyara uri bronfenbrenerma, romelmac 1979 w. gamosca metad 

saintereso wigni `adamianis ganviTarebis ekologia~. am Teoriis mixedviT, adami-

anebi garemosTan urTierTqmedeben da mudmivad icvlebian am urTierTqmedebis 

Sedegad. aseT midgomas, ekologiuri modeli ewodeba, xolo garemos im sistemebs, 

romlebic zemoqmedeben individze, cvlian mas da, imavdroulad, misi zegavleniT 

Tavadve ivclebian ekologiuri sistemebi/ekosistemebi ewodeba. 

ekosistemuri Teoriis mixedviT sistemuri doneebia: mikrosistema, mezo-

sistema da makro sistema. 
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nax. 2:  ekosistemuri perspeqtiva bronfenbreneris mixedviT 

 

 mikrosistemis cneba,  sistemuri analizis yvelaze mcire 

erTeulisa, uSualod pirovnebasTan aris dakavSirebuli. pirovneba 

warmoadgens iseT sistemas, romelic ukavSirdseba biologiur, 

fsiqologiur da socialur sistemebs, romlebic, Tavis mxriv, 

urTierTkavSirSia erTmaneTTan. mikroorientacia gulisxmobs aqcentis 

gadatanas pirovnebis fsiqosocialur konfliqtebsa da maTi 

mogvarebisaTvis saWiro unar-Cvevebis gaumjobesebaze.  

 mezosistemis cnebaSi igulisxmeba mcire jgufi, romelSic individi 

aris CarTuli (magaliTad, bavSvisTvis ojaxi, mSoblebis megobarTa wre, 

maT TanamSromelTa wre). amgvari urTierTobebis raodenoba da xarisxi 

asaxavs mezosistemis simdidres. magaliTad,  rac ufro mravalmxrivia 

mezosistemuri urTierToba, miT ufro  harmoniulad mimdinareobs 

bavSvis ganviTareba. zogjer, situaciis Sefasebisas, rTuldeba mikro 

(pirovneba) da mezo (mcire jgufi) sistemebTan dakavSirebul sakiTxTa 

mkafio gamijvna, rac ganpirobebulia pirovnebis mravalmxrivi mWidro 

kavSiriT masTan axlo myof sistemebTan.  

makrosistema warmoadgens ufro farTo sistemas, romelic moicavs 

ideologiur, kulturul da institucionalur elementebs, istoriul 

movlenebs da a.S., romelic arapirdapiri gziT axdens zegavlenas 

adamianis  funqcionirebaze da gadaecema Taobidan Taobas. 

mikro 
mezo 

makro 

 
 

 

 

sqema. 2:  ekosistemuri perspeqtiva bronfenbreneris mixedviT

 mikrosistemis cneba,  sistemuri analizis yvelaze mcire erTeulisa, uSu-

alod pirovnebasTan aris dakavSirebuli. pirovneba warmoadgens iseT sistemas, 

romelic ukavSirdeba biologiur, fsiqologiur da socialur sistemebs, rom-

lebic, Tavis mxriv, urTierTkavSirSia erTmaneTTan. mikroorientacia gulisxmobs 

aqcentis gadatanas pirovnebis fsiqosocialur konfliqtebsa da maTi mogvarebi-

saTvis saWiro unar-Cvevebis gaumjobesebaze. 

 mezosistemis cnebaSi igulisxmeba mcire jgufi, romelSic individi aris 

CarTuli (magaliTad, bavSvisTvis ojaxi, mSoblebis megobarTa wre, maT Tanam-

SromelTa wre). amgvari urTierTobebis raodenoba da xarisxi asaxavs mezosistemis 

simdidres. magaliTad,  rac ufro mravalmxrivia mezosistemuri urTierToba, 

miT ufro  harmoniulad mimdinareobs bavSvis ganviTareba. zogjer, situaciis Se-
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fasebisas, rTuldeba mikro (pirovneba) da mezo (mcire jgufi) sistemebTan dakav-

Sirebul sakiTxTa mkafio gamijvna, rac ganpirobebulia pirovnebis mravalmxrivi 

mWidro kavSiriT masTan axlo myof sistemebTan. 

makrosistema warmoadgens ufro farTo sistemas, romelic moicavs ideolo-

giur, kulturul da institucionalur elementebs, istoriul movlenebs da a.S., 

romelic arapirdapiri gziT axdens zegavlenas adamianis  funqcionirebaze da ga-

daecema Taobidan Taobas. makrosistemmaa, magaliTad, sazogadoeba, kultura, so-

cialuri institutebi, Temebi.  makrosistema gansazRvravs qveyanaSi arsebul Ri-

rebulebebs, ekonomikur politikas, socialur politikas da sxva. 

ekosistemuri Teoriis mixedviT mikro, mezo da makro sistema, socialuri ga-

remos Semadgeneli sistemebia, romlebic mudmiv urTierTqmedebaSia erTmaneTTan. 

es aris holisturi midgoma, sadac adamiani da garemo TavianTi urTierTqmedebiT 

qmnian erTmaneTs da, Sesabamisad, isini erTiani samyaros nawilebad ganixilebi-

an. am modelSi garemo warmoadgens urTierTdakavSirebul fenebs an ierarqiebs, 

romelTagan zogierTs aqvs magaliTad bavSvTan pirdapiri kavSiri, zogi ki ara-

pirdapir zemoqmedebs masze. ix. sqema 3. 

makro sistema: 
Temi, organiza-
cia, kultura, 

da sxv.

mezo sistema: 
ojaxi, sxva 

jgufebi

mikro sistema: 
individi

sqema 3: sistemaTa urTierTqmedeba socialur garemoSi

ekologiuri sistemebis Teoria exmareba socialur muSakebs gaanalizon ada-

mianis qcevis pirovnuli da socialuri aspeqtebi, kerZod, ki igi:

•	 xsnis adamianis qcevas garemos sistemebis Sesabamisad;

•	 amtkicebs, rom adamianebi garemosTan mudmiv urTierTqmedebaSi imyofebian, 

cvlian mas da misi zegavleniT Tavadac icvlebian;

•	 miiCnevs, rom individebi garemoSi mudmivad viTardebian;

•	 miznad isaxavs individebSi ganaviTaros garemosTan adaptaciis unari;

•	 xazs usmvams individis socialuri Tanadgomis qselis rols misi daxmarebis 

procesSi;

Tavi IV
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ekosistemebis Teoriis mixedviT, individSi cvlilebis miRweva ufro iolia,  

rodesac

•	 mas Zlieri socialuri Tanadgomis qseli aqvs;

•	 rodesac individs xeli miuwvdeba misTvis aucilebel resursebze;

•	 rodesac individs aqtiuri urTierToba aqvs garemo sistemebTan.

mikro, mezo da makro praqtikis socialuri samuSao

mikro praqtikis socialuri samuSao gulisxmobs uSualo muSaobas indi-

vidTan misi piradi Tu socialuri problemebis mosagvareblad. am doneze socia-

luri muSaki, ZiriTadad, muSaobs bavSvsa da mTavar mzrunvelTan.

mezo praqtikis socialuri samuSao gulisxmobs muSaobas sistemaTa ur-

TierTqmedebis doneze, rodesac socialuri muSaki akavSirebs individs misTvis 

aucilebel resursebTan, aseve, Suamavlad gvevlineba individsa da socialuri Ta-

nadgomis qselTan. Aam doneze, ZiriTadad, socialuri muSaki muSaobs bavSvis ojax-

Tan, skolasTan, megobrebTan, sxvadasxva sajaro da arasaxelmwifo dawesebuleba-

sTan.  

makro praqtikis socialuri samuSao mowodebulia SeimuSavos efeqturi 

socialuri politika mowyvladi individebisa da jgufebis sasargeblod da  daex-

maros socialuri momsaxurebis mimwodebel organizaciebs momsaxurebis Seqmnasa 

da gaumjobesebaSi. 

saqarTveloSi dReisaTvis bavSvze zrunvis saxelmwifo sferoSi momuSave so-

cialuri muSakebi, ZiriTadad, mikro da mezo doneze muSaoben, Tumca,  makro do-

neze muSaobis magaliTebia bavSvTa keTildReobis 2008-2011 wlebis samTavrobo 

samoqmedo gegmis SemuSavebaSi maTi CarTuloba konsultaciebis formatSi, aseve, 

saaRmzrdelo dawesebulebaTa optimizacia/likvidaciis mizniT TemTan aqtiuri 

muSaoba Temis mobilizaciisaTvis. 

midgoma `adamiani GgaremoSi~

rogorc zemoT aRvniSneT, SeuZlebelia adamianis qcevaze dakvirveba socia-

luri garemosagan mowyvetilad da ganyenebulad. adamianis qceva socialur ga-

remoSi mravalganzomilebiani da kompleqsuri sagania, romelic individis qcevas 

garemoSi drois garkveuli periodis ganmavlobaSi swavlobs. socialur samuSaoSi 

aRiarebulia, rom adamianis qceva garemosTan mimarTebaSi dinamikuria da mTeli 

sicocxlis manZilze icvleba. cxovrebis sxvadasxva etapze Tavs iCens garemodan 

momdinare sxvadasxva problema, romlebic individis Camoyalibebaze, ganviTare-

baze da funqcionirebaze gardamtex zegavlenas axdens. Sesabamisad, socialuri 

samuSaosaTvis Zireulia adamianisa da misi garemos safuZvliani Seswavla, raTa 

klientTaTvis aucilebeli daxmareba Seesabamebodes  mis pirovnebasa da garemo 

faqtorebs.
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amrigad, `adamiani garemoSi~ midgomis mixedviT, SesaZlebeli xdeba, gavar-

kvioT, Tu rogor yalibdeba adamianis qceva garemos zegavleniT. aRniSnuli midgo-

ma gansakuTrebul yuradRebas amaxvilebs iseTi faqtorebis rolze adamianis Camo-

yalibebasa da ganviTarebaSi, rogoricaa diskriminacia, socialuri uTanasworoba 

da sxva. unda aRiniSnos, rom midgoma “adamiani garemoSi” ganasxvavebs socialur 

samuSaos adamianze orientirebuli sxva profesiebisagan, radgan am midgomis 

mixedviT socialur samuSaos ainteresebs adamianis funqcionireba socialur 

garemoSi da ara misgan ganyenebulad. 

bio-fsiqo-socialuri perspeqtiva

adamianis Camoyalibebasa da mis Semdgom ganviTarebas mniSvnelovanwilad ga-

napirobebs biologiuri, fsiqologiuri da socialuri faqtorebi, romlebic erT-

maneTTan mudmiv kavSirSi imyofebian (ix. sqema 4).

•	 Zireuli biologiuri faqtorebi: garegnoba, sqesi, kanis feri, genetikuri 

daavadebebi. genetikuri faqtorebis zegavlena adamianis ganviTarebaze Za-

lian didia, magram isic faqtia, rom garemo faqtorebi xels uwyobs an uSlis 

genetikuri faqtorebis ganviTarebas;

•	 Zireuli fsiqologiuri faqtorebi: inteleqti, pirovneba, TviT-aRqma. pi-

rovnebis fsiqologiuri wyoba dakavSirebulia rogorc mis genetikasTan 

(biologiuri faqtorebi), aseve mis gamocdilebasTan (socialuri faqtore-

bi). Tu qceva memkvidreobiTia, misi Secvla ufro rTulia, maSin, roca garemo 

faqtorebis sapasuxod gamomuSavebuli qcevis Secvla SesaZlebelia;

•	 Zireuli socialuri faqtorebi: ojaxi da ojaxuri urTierToba, Tanatole-

bi, socialuri garemo (Temi, sazogadoeba, samezoblo); ekonomikuri statusi, 

religia.

bio-fsiqo-socialuri faqtorebis urTierTgavlenis magaliTia, 13 wlis go-

gona, romelsac saxeze aknes gamonayari aqvs, rac  mis organizmSi mimdinare fizio-

logiuri cvlilebebis Sedegia da asakobrivi ganviTarebisTvis damaxasiaTebeli, 

Tumca gogona firqrobs, rom uSnoa, aravis moewoneba da uars ambobs Tanatoleb-

TanE erTad wveulebaze wasvlaze. 

sqema. 4: urTierToba biologiur,

fsiqologiur da socialur sistemebs Soris

Tavi IV
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ganviTarebaze Zalian didia, magram isic faqtia, rom garemo 

faqtorebi xels uwyobs an uSlis genetikuri faqtorebis 

ganviTarebas; 

•  Zireuli fsiqologiuri faqtorebi: inteleqti, pirovneba, TviT-

aRqma. pirovnebis fsiqologiuri wyoba dakavSirebulia rogorc mis 

genetikasTan (biologiuri faqtorebi), aseve mis gamocdilebasTan 

(socialuri faqtorebi). Tu qceva memkvidreobiTia, misi Secvla 

ufro rTulia, maSin, roca garemo faqtorebis sapasuxod 

gamomuSavebuli qcevis Secvla SesaZlebelia; 

•  Zireuli socialuri faqtorebi: ojaxi da ojaxuri urTierToba, 

Tanatolebi, socialuri garemo (Temi, sazogadoeba, samezoblo); 

ekonomikuri statusi, religia. 

bio-fsiqo-socialuri faqtorebis urTierTgavlenis magaliTia, 13 

wlis gogona, romelsac saxeze aknes gamonayari aqvs, rac  mis 

organizmSi mimdinare fiziologiuri cvlilebebis Sedegia da asakobrivi 

ganviTarebisTvis damaxasiaTebeli, Tumca gogona firqrobs, rom uSnoa, 

aravis moewoneba da uars ambobs TanatolebTanEerTad wveulebaze 

wasvlaze.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
nax. 4: urTierToba biologiur, fsiqologiur da socialur sistemebs Soris 

biologiuri 

sistema 

socialuri 

sistema 

fsiqologiuri 

sistema 

Mmikro sistema: 
individi 
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4.2 gaZlierebis Teoria

socialuri samuSao adamianis gaZlierebas isaxavs miznad. socialuri samu-

Saos praqtikaSi gaZliereba aris procesi, romelic emsaxureba individis, oja-

xis, jgufis, an Temis mier sakuTar cxovrebis marTvas.  gaZlierebaSi moiazreba 

pirovnuli, adamianuri urTierTobis gamyareba  an politikuri gaZliereba cxo-

vrebis pirobebis gasaumjobeseblad, aseve, gaZlierebaSi moiazreba resursebis, 

codnis, SesaZleblobebisa da arCevanis zrda.

adamianis gaZlierebis Teoria efuZneba mosazrebas, rom adamianis resursebi 

da misi saWiroeba erTmaneTs unda Seesabamebodes. am TeoriiT, socialuri proble-

mebi sistemaTa sxvadasxva doneze Cndeba da ZalauflebisaTvis brZolis, winaaRm-

degobrivi interesebis fonze aRmocendeba da viTardeba. individis gaZlierebaze 

orientirebul praqtikoss kargad unda esmodes Zalauflebis mniSvneloba socia-

lur urTierTobebSi, magram ara misi uaryofiTi mniSvnelobiT.   adamianis gaZlie-

rebaze orientirebuli praqtikis Tanaxmad, socialuri muSaki unda daexmaros 

adamians sakuTari Tavis rwmenis aRdgenasa da sakuTari cxovrebis marTvaSi, 

sxvebTan erTad muSaobaSi sazogadoebrivi cxovrebis aspeqtebis dasaxvewad da 

gadawyvetilebis mimReb organizaciebze zemoqmedebaSi aucilebeli socialuri 

cvlilebis misaRwevad. Zalauflebis arasworma gamoyenebam ki SeiZleba moitanos 

sxvaTa Cagvra, gadawyvetilebis miRebis procesidan  sazogadoebis erTi nawilis ga-

moTiSva da gansazRvruli jgufebisaTvis uflebaTa da TavisuflebaTa CamorTmeva. 

gaZliereba efuZneba Semdeg ZiriTad mosazrebebs:

•	 nebismier adamians aqvs unari da SesaZleblobebi;

•	 adamianebs aqvT ufleba, sxvebs esmodeT maTi, miiRon monawileoba, gaakeTon 

arCevani, gansazRvron problemebi da Sesabamisi moqmedeba dagegmon;

•	 individebs aqvT kompleqsuri problemebi da socialuri Cagvra am probleme-

bis gamwvavebis xelisSemwyobi faqtoria;

•	 adamianebi, romlebic koleqtiurad moqmedeben, met Zalauflebas floben.

socialuri samuSaos praqtikaSi gaZliereba mimdinareobs sxvadasxva doneze 

da gulisxmobs Semdegs:

•	 TviTSefasebis doneze _ socialuri muSaki klients xels uwyobs sakuTari 

Tavisa da SesaZleblobebis rwmena aRidginos; 

•	 problemebis gadaWris doneze _  socialuri muSaki xels uwyobs beneficia-

ris mier problemis gadaWris unaris gamomuSavebas;

•	 Temebis mobilizaciis doneze _ socialuri muSaki Temis wevrebs problemis 

amocnobasa da problemis irgvliv mobilizaciaSi exmareba;

•	 socialuri cvlilebis doneze _ arsebuli problemebidan gamomdinare, so-

cialuri muSaki individebs, jgufs, Temebs an, zogadad, sazogadoebas social-

uri cvlilebis danaxvasa da aucilebeli cvlilebis moTxovnaSi exmareba.
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individisG gaZlierebaze orientirebuli praqtika

gaZlierebaze orientirebuli praqtikis Tanaxmad, daxmarebis saWiroe-

bis mqone individi da socialuri muSaki erToblivad afaseben problemis Sida 

(pirovnul) da gare aspeqtebs. Sefasebis dros yuradReba eTmoba rogorc mikro-

sistemebisa (pirovneba) da mezosistemebis (ojaxi, TanatolTa jgufi), aseve mak-

rosistemebis (socialuri uzrunvelyofis sistema, politikuri organizaciebi, 

saxelmwifo struqturebi) analizs da maT zegavlenas individis problemaze. Se-

fasebis procesSi individi da socialuri muSaki agroveben informacias, aanalize-

ben am informacias da gegmaven Carevis strategias. gaZlierebaze orientirebuli 

praqtikis mizania individis monawileoba im movlenebSi da im movlenaTa kontro-

li, romelic misi an misi axloblebis cxovrebaze axdens zegavlenas. 

gaZlierebaze orientirebuli praqtikis meTodebia:

•	 individis mier problemis gansazRvra;

•	 individis Zlieri mxareebis gansazRvra da samoqmedo gegmis Sedgena maTze da-

fuZnebiT;

•	 miznebis Camoyalibeba individis mier gansazRvruli Sedegis Sesabamisad gan-

sazRvruli Sedegis Sesabamis mizanTa gansazRvra individis mier;

•	 realuri miznebis Camoyalibeba, rac individis pirovnul zrdas uwyobs xels.

Tavi IV
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Tavi V: SemTxvevaze muSaobis
specifika socialur samuSaoSi

es Tavi mimoixilavs socialuri samuSaos praqtikis erT-erT mTavar meTods, 

SemTxvevis marTvas, kerZod ki, zogadi intervenciis models, romelsac  socialu-

ri momsaxurebis saagentos socialur muSakTa praqtika efuZneba; Aaseve,  socialu-

ri samuSaos intervenciis doneebsa da tipebs, rac socialur muSakebs uqmnis zo-

gad warmoadgenas socialuri samuSaos praqtikis masStabebis Sesaxeb.

5.1 SemTxvevis marTva

socialuri samuSaos uSualo praqtika gulisxmobs individualur SemTxveve-

bze, jgufTan an ojaxTan muSaobas. unda aRiniSnos, rom uSualo praqtika aseve gu-

lisxmobs sxva specialistebTan, organizaciebTan da struqturebTan TanamSrom-

lobas;  individis, jgufis an ojaxis interesebidan gamomdinare maTi uflebebisaT-

vis brZolas da sxvadasxva organizacias  Soris Suamavlis funqciis Sesrulebas. 

uSualo praqtikis warmoebisas SemTxvevis marTva beneficiarTan muSaobis 

erT-erT mTavar meTods warmoadgens. SemTxvevis marTva procesia, romlis meS-

veobiTac socialuri muSaki beneficiaris saWiroebebisa da interesebis Sesa-

bamisad awodebs mas aucilebeli momsaxurebis pakets. SemTxvevis marTvas zrun-SemTxvevis marTvas zrun-

vis marTvasac uwodeben5. SemTxvevis marTvaSi moiazreba individze zrunvis 

dagegmva. SemTxvevis marTvis farglebSi TiToeuli individis saqmeze socialuri 

muSakiafasebs SemTxvevas, exmareba individs aucilebel momsaxurebaTa moZiebaSi, 

individualuri gegmis saxiT ayalibebs miznebs, axorcielebs maT gansazRvruli 

drois ganmavlobaSi, da afasebs miRweul Sedegebs. 

SemTxvevis marTvis ZiriTadi amocanebia: 

•	 adamianebis individualuri saWiroebebis Seswavla;

•	 adamianebis daxmareba resursebis mosapoveblad;

•	 individisa da misi garemos urTierTobebis xelSewyoba;

•	 organizaciebisa da sazogadoebis mxridan individis saWiroebebze gamoxmau-

reba.

socialuri samuSaos zogadi intervenciis modeli 

SemTxvevis marTvis  praqtika efuZneba zogadi intervenciis models. sityva 

intervencia  socialur samuSaoSi Carevis mniSvnelobiT ixmareba, da gulisx-

mobs socialuri muSakis mier beneficiaris dasaxmareblad gaweul nebismier 

momsaxurebas. aRniSnuli modeli aqcents akeTebs problemis gadaWrasa da socia-

lur cvlilebaze. zogadi intervenciis modeli Sedgeba Svidi safexurisgan (ix. 

sqema 5).

5  termini zrunvis marTva gamoiyeneba did britaneTSi, xolo aSS-Si – SemTxvevis marTva.

Tavi V
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zogadi intervenciis modeli 
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safexuri I: momarTva da individis Tanamonawileoba

pirveli etapi gulisxmobs individis, potenciuri beneficiaris, miRebas misi 

momarTvis safuZvelze. arsebobs momarTvis sxvadasxva saxe: TviTmomarTva, momar-arsebobs momarTvis sxvadasxva saxe: TviTmomarTva, momar-

Tva da socialuri muSakebis mier momaval beneficiarTa moZieba. 

TviTmomarTvis dros socialur muSaks daxmarebis saTxovnelad SeuZlia mi-

marTos uSualod bavSvma an misma kanonierma warmomadgenelma.

bavSvis dasaxmareblad momarTvis dros socialur muSaks ukavSirdeba mesame 

mxare (moqalaqe, arasamTavrobo da samTavrobo organizaciebi da a.S.) bavSvis inte-

resebis dasacavad bavSvisa da misi kanonieri warmomadgenlis survilis Sesabamisad 

an miuxedavad. marTvebis moZieba aris procesi, romlis drosac socialuri muSaki 

uSualod moiZiebs saWiroebis mqone pirebs da daxmarebis sistemaSi rTavs maT (mag. 

reintegraciis mizniT im bavSvTa mdgomareobis Sefaseba, romlebic imyofebian ba-

vSvTa saaRmzrdelo dawesebulebebSi;  potenciuri mindobiTi aRmzrdelebis mo-

Zieba socialuri muSakebis mier). momarTva SeiZleba iyos rogorc zepirsityvieri 

(viziti, telefoni), aseve werilobiTi.

momarTvis procesi gulisxmobs socialuri muSakis mier pirveladi infor-

maciis moZiebas individis problemis Sesaxeb. am etapze Sefasdeba, Tu ramdenad 

SeuZlia socialur muSaks an momsaxurebas individis daxmareba. im SemTxvevaSi, Tu 

socialur muSaks ar Seswevs individis daxmarebis Zala momsaxurebis specifikidan 

gamomdinare,  xdeba misi mimarTvasxva specialistTan an momsaxurebasTan.     

sawyisi safexuri metad mniSvnelovania socialur samuSaoSi SemTxvevis war-

matebiT marTvisaTvis. am etapze socialuri muSaki cdilobs, individi dagegmvis 

Tanamonawile gaxados, risTvisac xdeba raportis damyareba (ndobis mopoveba 

klientTan samuSao urTierTobis dasawyisSi). raportis damyarebis xelisSemwyobi 

faqtorebia:

•	 aragansjiTi midgoma; 

•	 individis miReba, iseTis rogoric aris igi;

•	 individisTvis TviTgamorkvevis saSualebis micema; 

•	 adamianis Rirsebebis, individualobisa da problemis gadaWris xedvis pa-

tiviscema; 

•	 empaTiis gamoxatva. 

 empaTia (“Tanagancda”) aris unari sworad gaigo adamianis grZnobebi da mis-

Tvis Sesatyvisi eniT mas gaagebino, rom Tqven misi gesmiT;  empaTia es aris Tana-

grZnoba sibralulis gamoxatvis gareSe.

safexuri II: monacemTa Segroveba da Sefaseba 

monacemTa Segroveba da Sefaseba moicavs socialuri muSakis mier individis 

Sesaxeb informaciis moZiebasa da analizs. SemTxvevis Sefasebis ZiriTadi amosava-
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li aris bavSvi. Sefasebis mizania  bavSvis, ojaxis da maTi uSualo garemos urT-

ierTgavlenisa da urTierTmimarTebis Seswavla. Sefaseba aris is baza, romelsac 

unda daeyrdnos SemTxvevis/zrunvis gegma, rac mimarTuli iqneba adamiansa da mis 

garemoSi  socialuri cvlilebis miRwevisaken. mTeli SemTxvevis Sedegianad war-

marTvisaTvis Sefaseba umniSvnelovanesi procesia, radgan aRniSnuli procesi 

individTan samuSao urTierTobis Camoyalibebisa da raportisDdamyarebis saSu-

alebaa. Sefasebis arasworad warmarTuli procesi uaryofiTad aisaxeba rogorc 

Sefasebis Sedegze, aseve mTlianad SemTxvevis warmatebazec. Sefasebis Sedegs war-

moadgens sxvadasxva wyarodan (bavSvi, ojaxi, axloblebi, skola, samedicino dawese-

buleba) mopovebuli maqsimalurad detaluri informacia bavSvisa da misi ojaxis 

bio-fsiqo-socialuri mdgomareobis Sesaxeb. Tavis mxriv ki, Sefasebis saboloo 

mizania bavSvis saWiroebis Sesabamisi momsaxurebis gegmis Camoyalibeba.

Sefaseba unda akmayofilebdes Semdeg moTxovnebs:

•	 Sefaseba unda iyos bavSvze orientirebuli – bavSvi aris Sefasebis proce-

sis amosavali wertili. mTavari Sefasebis procesSi aris imisi dadgena, Tu 

ra saWiroebebi aqvs bavSvs da rogor SeiZleba maTi dakmayofileba. Sefasebis 

procesSi umniSvnelovanesia bavSvis monawileoba da aucilebelia 10 welze 

ufrosi asakis bavSvis azris gaTvaliwineba!

•	 Sefaseba unda asaxavdes adamianis ganviTarebis ZiriTadi etapebis Tav-

iseburebebs – adamiani sxvadasxva problemis winaSe dgas asakidan, sqesidan, 

kulturuli Tu  eTnikuri kuTvnilebidan da sxva faqtorebidan gamomdinare.  

Sefasebis erT-erT mizans unda warmoadgendes am problemaTa axsna adamianis 

ganviTarebis ZiriTadi etapebidan gamomdinare da am etapebisaTvis damaxasi-

aTebeli sirTuleebis codna;

•	 Sefasebisas saWiroa gamoviyenoT  ekologiuri midgoma, raTa gaviazroT 

sxvadasxva garemo sistemebis zegavlena mocemuli adamianis cxovrebiseul 

gamocdilebaze. Ddadgenilia, rom garemo sistemebs umniSvnelovanesi zegav-

lenis moxdena SeuZliaT adamianis cxovrebaze da am parametridan gamomdin-

are adamianis cxovrebis Seswavla Sefasebis procesisaTvis aucilebeli pi-

robaa;

•	 Sefasebis aucilebeli nawilia kulturul TaviseburebaTa pativiscema  

da gaTvaliswineba, romelic socialur muSaks exmareba gaiazros adamianis 

problema misi  socialur-kulturuli konteqstidan gamomdinare;

•	 Sefasebisas unda amovicnoT Zlieri mxareebi da amave dros gamovaaSkara-

voT is mxareebi, romlebic gaumjobesebas saWiroeben;

•	 Sefaseba unda iyos  ganmeorebadi procesi da ara erTjeradi movlena, 

radgan individis saWiroebebi da interesebi mudmivad icvleba da socialuri 

muSakisaTvisac aucilebelia beneficiaris cxovrebaSi mimdinare movleneb-

is codna, raTa Seamowmos, Tu ramdenad Seesabameba socialuri muSakis mier 

Camoyalibebuli gegma mis amJamindel saWiroebebs.
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zogadi intervenciis pirvel or safexurs (safexuri I: momarTva da individis 

Tanamonawileoba  da safexuri II: informaciis Segroveba da Sefaseba) kontaqtis 

fazas uwodeben. 

safexuri III: samoqmedo gegmis Camoyalibeba (intervenciis dagegmva)

SemTxvevis Sefasebaze dayrdnobiT socialuri muSaki adgens samoqmedo geg-

mas, romelic  moicavs socialuri muSakis mier individis dasaxmareblad ZiriTad 

saSualebebsa da  miznis misaRwevad aucilebel samoqmedo RonisZiebebs. 

pirvel rigSi, aucilebelia, ganisazRvros bavSvisa da ojaxis monawileobis 

done intervenciis dagegmvis procesSi. gegmis CamoyalibebaSi socialuri muSa-

ki xels uwyobs bavSvisa da ojaxis aqtiur monawileobas,  da igi mzaddeba maTi 

Sexedulebebis gaTvaliswinebiT. socialuri samuSaos yvela doneze maT monawi-

leobas aqvs umTavresi da gadamwyveti mniSvneloba, radgan igi exmareba socialur 

muSaks procesi maTi interesebisa da saWiroebis mixedviT warmarTos da amasTanave 

gaaZlieros isini. garda amisa, saWiroa intervenciis dagegmvis procesSi monawi-

leobdnen is adamianebi, romelTac beneficiari Tavis cxovrebaSi mniSvnelovan pi-

rovnebebad aRiqvams. Tu saqme gvaqvs iseT beneficiarTan, romelic socialur muS-

akTan sakuTari neba-survilis sawinaaRmdegod muSaobs, socialuri muSaki unda 

Seecados gamonaxos dagegmvis procesSi misi monawileobis gzebi.

zogadi intervenciis am etapze socialuri muSaki SeimuSavebs individualuri 

momsaxurebis gegmas, romelSic ayalibebs, Tu ra konkretuli momsaxureba gaeweva 

beneficiars, gegmis mizans, miznis misaRwevad konkretul amocanebsa da  RonisZie-

bebs,  misi ganxorcielebis vadebsa da masze pasuxismgebel pirebs. miznebis dasa-. miznebis dasa-miznebis dasa-

xva gvexmareba saboloo Sedegebis miRwevaSi. isini aucileblad SeTanxmebuli unda 

iyos beneficiarsa da socialur muSaks Soris. rac Seexeba amocanebs, es gaxlavT is 

patara nabijebi, romlebic mcire drozea gaTvlili da miznis miRwevaSi gvexmare-

ba. efeqturi amocanebis maxasiaTeblebi:

•	 amocana unda iyos konkretuli da naTeli;

•	 amocana unda iyos misaRebi beneficiarisa da socialuri muSakisaTvis;

•	 amocana unda iyos  mcire droze gaTvlili da advilad misaRwevi;

•	 amocanas unda hqondes droiTi CarCoebi.

unda aRiniSnos, rom individualuri momsaxurebis gegma erTmaneTTan akavSi-individualuri momsaxurebis gegma erTmaneTTan akavSi-

rebs Sefasebisa da intervenciis (Carevis) process. 

zogadi intervenciis mesame safexurs (samoqmedo gegmis Camoyalibeba) kon-

traqtis fazas uwodeben. 
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safexuri IV: intervencia (Careva)

es safexuri iTvaliswinebs samoqmedo gegmis miznebis Sesabamisi moqmedebe-

bis praqtikaSi gatarebas. ZiriTadi amocana am procesSi ukavSirdeba resursebisa 

da SesaZleblobebis ganviTarebas, raTa aRdges an gaumjobesdes beneficiaris so-

cialuri  funqcionireba da man damoukideblad moqmedeba SeZlos. rogorc wesi, 

CarevaSi gansaxorcielebeli moqmedebebi winaswar SeTanxmebulia socialur mu-

Saksa da beneficiars Soris gegmis saSualebiT. 

intervenciis procesSi  socialuri muSaki zedamxedvelobs bavSvze zrunvas 

zrunvis nebismieri formis SemTxvevaSi (mag. saaRmzrdelo dawesebuleba, mindo-

biTi aRzrda) . monitoringis mizniT vizitebi  xorcieldeba regularulad gegmaSi 

gawerili vadebis mixedviT. 

safexuri V: miRwevebis Sefaseba da SemTxvevis gadasinjva

am etapze  mTavari mizania beneficiaris mier miRweuli progresis Sefaseba. 

socialuri muSaki Seiswavlis cvlilebas beneficiaris SexedulebebSi da cxovre-

bis wesSi, sistemebTan kavSir-urTierTobis mis unarSi.  Sesabamisad, samoqmedo 

gegmis vadis gasvlamde socialuri muSaki gadasinjavs SemTxvevas, rac gulisxmobs 

samoqmedo gegmisa da Carevis Sedegebis Sefasebas  dasaxul miznebTan mimarTebi-

sas. SemTxvevis gadasinjvis Sedegad socialur muSaks gamoqvs daskvna  gegmiT gaT-

valiswinebuli  momsaxurebis tipis gagrZelebis, Sewyvetis an Secvlis Taobaze. 

bavSvze zrunvis sferoSi SemTxvevis dasrulebis ZiriTadi kriteriumebia Semdegi: 

a) bavSvs Seusrulda 18 weli, b) bavSvsa da mis ojaxs SemdgomSi SeuZliaT daxmare-

bis gareSe damoukidebeli cxovreba, g) bavSvis ojaxi an masze mzrunveli pirebi ar 

TanamSromloben warmatebiT socialur muSakebTan da ver uzrunvelyofen bavSvis 

saWiroebebsa da zrunvis minimalur xarisxs.

safexuri VI: dasruleba

beneficiarTan muSaobis dasruleba zogadi intervenciis modelis erT-erTi 

rTuli safexuria. Tu beneficiarsa da socialur muSaks Soris Camoyalibda Tbili 

urTierToba, dasruleba xSirad mtkivneuli procesia. xSirad  individi mijaWvu-

lia socialur muSakze. rodesac urTierToba mTavrdeba, beneficiarma SeiZleba 

ganicados danakargis grZnoba.  amisaTvis socialurma muSakma mas unda ganumar-

tos, rom urTierToba sruldeba, radgan dasaxuli mizani miRweul iqna da mas aqvs 

unari damoukideblad warmarTos sakuTari cxovreba.   
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safexuri VII: gadaxedva 

SemTxvevaze muSaobis dasrulebidan garkveuli vadis gasvlis Semdeg sasur-

velia socialurma muSakma gadaxedos SemTxvevas. gadaxedvis mizania, socialuri 

muSaki darwmundes, rom individi damoukideblad warmatebulad warmarTavs  cx-

ovrebas. SemTxvevis gadaxedvis Sedegad SesaZloa, gamotanil iqnes daskvna momsax-

urebis tipis gagrZelebis an Secvlis Taobaze SemTxvevis interesebidan gamomdin-

are.

zogadi intervenciis  meoTxe, mexuTe, meeqvse da meSvide safexurebs (safex-

uri IV: intervencia; safexuri V: miRwevebis Sefaseba da SemTxvevis gadasinjva, 

safexuri VI: dasruleba da safexuri VII: gadaxedva)  moqmedebis fazas uwodeben. 

5.2 intervencia socialur samuSaoSi

intervencia socialur samuSaoSi gulisxmobs socialuri muSakis qmedebebs 

beneficiaris socialuri  funqcionirebis aRdgenis mizniT. 

imisda mixedviT, Tu ra doneze muSaobs socialuri muSaki beneficiarTan,  ga-

moiyofa intervenciis/Carevis Semdegi ZiriTadi tipebi:

1. pirdapiri Careva gulisxmobs pirdapir intervenciasa da zemoqmedebas in-

dividis sistemebze, romlis mizanicaa misi gaZliereba Semdegi ZiriTadi saSuale-

bebiT:

•	 daxmarebis aRmoCena;

•	 miznad dasaxuli cvlilebis miRwevaSi mxardaWera;

•	 SesaZleblobebis moZieba;

•	 beneficiaris ganaTleba.

2. informaciis micema da  gadamisamarTeba xorcieldeba maSin, rodesac so-

cialur muSaks an momsaxurebas ar gaaCnia individis dasaxmareblad aucilebeli 

resursebi da servisebi da awvdis mas informacias im organizaciebisa da social-

uri muSakebis Sesaxeb, romlebic SeZleben mis daxmarebas. am dros socialuri mu-

Saki axorcielebs Semdeg moqmedebebs:

•	 individis problemisa da saWiroebebis gansazRvra;

•	 individisTvis aucilebeli resursebis moZieba da amis Sesaxeb misi informire-

ba;

•	 individis mier misTvis yvelaze saukeTeso resursebis arCeva ;

•	 individisTvis aucilebeli resursebis sakontaqto informaciis moZieba da 

maTTan dakavSireba;

•	 pirveli Sexvedris xelSewyoba;

•	 zedamxedveloba.

3. gunduri Careva gulisxmobs gunduri muSaobis principiT Carevas. imisaT-
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vis, rom SemTxvevaze gundTan erTadvimuSaoT, saWiroa miviRoT Tanxmoba benefi-

ciarisgan maszed, rom ganvixiloT kolegebTan erTad misi SemTxvevis detalebi. 

gunduri Carevisas socialur muSaks daexmareba sakuTari Tavis codna, raTa gan-

sazRvros, Tu ra Zlieri mxareebi aqvs iseTi, romlebic mniSvnelovnad gazrdian 

gunduri muSaobis procesisa da Carevis efeqtianobas. gunduri Carevis erT-erTi 

magaliTia individualuri SemTxvevis konferencia,  romlis mizania, bavSvis in-, bavSvis in-

dividualuri SemTxvevis ganxilva bavSvTan momuSave specialistebisa da misi be-

diT dainteresebuli pirebis, multidisciplinaruli gundis (socialuri muSaki, 

fsiqologi, maswavlebeli, eqimi, iuristi, mSobeli, aRmzrdeli da sxva) mier. indi-indi-

vidualuri SemTxvevis konferenciis Sedegad SemuSavdeba grZelvadiani samoqme- SemTxvevis konferenciis Sedegad SemuSavdeba grZelvadiani samoqme-grZelvadiani samoqme-

do gegma beneficiarTan dakavSirebiT. am  konferenciaze TiToeul specialists 

evaleba warmoadginos daskvna-angariSi beneficiarTan Catarebuli samuSaosa da 

moZiebuli informaciis Sesaxeb. daskvna-angariSi unda moicavdes rekomendacieb-

sac, romlebic gaTvaliswinebuli iqneba erTian samoqmedo gegmaSi. individualuri 

SemTxvevis konferenciis muSaobis principebia: obieqturoba, konfidencialuroba 

da dabalansebuli Semadgenloba.

4. arapirdapiri Careva  moicavs zemoqmedebas beneficiaris sistemebze. so-

cialuri muSaki ereva gare sistemebSi imisaTvis, rom gamoiwvios cvlileba Sida 

sistemaSi. magaliTad, Temis gaZliereba beneficiaris socialuri  funqcionire-

bis aRdgenisaTvis, organizaciis programebis efeqtianobis gazrda klientTaTvis 

ukeTesi servisebis misawodeblad da a.S. 

intervencia SeiZleba ganxorcieldes Semdeg doneebze:

•	 intervencia individis sistemaSi

•	 intervencia ojaxis sistemaSi

•	 intervencia individis socialuri Tanadgomis qselSi

•	 intervencia Temis sistemaSi

•	 intervencia organizaciis sistemaSi

•	 intervencia saxelmwifo sistemaSi

gamoyofen intervenciaTa mraval tips, romelic SeiZleba sxvadasxva mizno-

briv jgufTan gamoviyenoT. Uunda aRiniSnos, rom yvela intervencia Semdeg strat-

egiebs efuZneba:

•	 ojaxis SigniT urTierTobis gaRrmaveba;

•	 Tanadgomis qselis ganviTareba;

•	 organizaciebsa da dawesebulebebs Soris urTierTobis gaRrmaveba;

•	 daxmarebis saWiroebis mqone individebis GgaZliereba;

•	 axali resursebis ganviTareba;

•	 advokatirebisa da socialuri moqmedebis gamoyeneba;

•	 dagegmva da organizeba.
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ojaxs SigniT urTierTobebis gaRrmavebisaken mimarTuli intervenciebi 

ojaxis wevrebi warmoadgenen individis saWiroebaTa dakmayofilebis erT-

erT mTavar resurss. maT SeuZliaT siTbosa da zrunvis gamovlena, erTmaneTis 

dacva, janmrTelobisaTvis aucilebeli saWiroebis dakmayofileba, siyvarulisa 

da Tanadgomis gamoxatva. meore mxriv, ojaxis wevrebi SeiZleba erTmaneTis mimarT 

destruqciul qcevas amJRavnebdnen, riTac Zirs uTxrian ojaxis sxva wevrebs So-

ris emociuri kavSirs. ojaxTan muSaoba da misTvis konsultaciebis miwodeba  am 

SemTxvevaSi aris is intervencia, romelic aRrmavebs urTierTobebs ojaxs SigniT.  

individis Tanadgomis qselis ganviTarebisaken mimarTuli intervenciebi

arsebobs Tanadgomis, rogorc oficialuri, aseve araoficialuri qseli. 

individisaTvis Tanadgomis araoficialur qsels qmnian naTesavebi, mezo-

blebi, megobrebi,  da axlobeli adamianebi.  adgilobriv TemebSi, sadac arsebobs 

mezoblobasa da naTesaobaze dafuZnebuli Zlieri kavSirebi, individebi erTma-

neTTan ufro mWidro urTierTobiT gamoirCevian da erTmaneTs Tanadgomasa da 

mxardaWeras sTavazoben gaWirvebis Jams. Tumca adgilobriv TemebSic ki arian ise-

Ti individebi da ojaxebi, romlebic garemosTan naklebad urTierToben da ar hya-

vT Tanadgomis araoficialuri qseli. is mowyvladi jgufebi, romlebic gariyul  

mdgomareobaSi imyofebian, xSirad mowyvetilni arian Tanadgomis qsels. aseTi 

izolacia SeiZleba Sedegad mohyves Semdeg faqtorebs: meCxerad dasaxlebuli da 

geografiulad izolirebuli mdebareoba,  stigma (mag.  Sidsis virusiT inficire-

bulTa SemTxvevaSi), unarSezRuduloba da socialuri unar-Cvevebis nakleboba.    

TviTdaxmarebis jgufebi  socialuri Tanadgomis qselis erT-erT formas warmo-

adgens da Sedgeba adamianebisagan, romlebsac aqvT saerTo gamocdileba an imyo-

febian erTnair mdgomareobaSi. isini cdiloben, erTmaneTis daexmaron Seguebis 

unaris gamomuSavebasa da sasikeTo cvlilebis miRwevaSi. aseTi jgufebis muSaoba 

efuZneba gamocdilebis gaziarebas da ara profesionalur-eqspertul daxmarebas. 

imis gacnobiereba, rom arseboben analogiuri gamocdilebisa da mdgomareobis 

adamianebi, romlebic mzad arian dasaxmareblad, individisaTvis did Tanadgomas 

warmoadgens, gansakuTrebiT aseT jgufSi CarTvis sawyis etapze.

Tanadgomis oficialuri qseli gulisxmobs saxelmwifo Tu arasamTavrobo 

organizaciaTa programebs, romlebic orientirebuli arian beneficiarTa sxva-

dasxva saWiroebis dakmayofilebaze (siRaribis zRvars qvemoT myofi mosaxleobis 

daxmareba, bavSvebis daxmareba, moxucTa sasadiloebi, TavSesafrebi da a.S.). 
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individisaTvis resursebis mopovebisaken mimarTuli intervenciebi

mowyvladi jgufebis warmomadgenlebs xSirad sxvadasxva momsaxureba da re-

sursi esaWiroebaT, maT Soris janmrTelobis, fsiqikuri janmrTelobis, reabi-

litaciis, dasaqmebisa da gansaxlebis, ganaTlebisa da bavSvTa dacvis sferoebis 

momsaxurebebi. am individebis saWiroebidan gamomdinare, mniSvnelovania socia-

luri muSakis mier SemTxvevis swori marTva, rac servisis sistematur da droul 

miwodebas iTvaliswinebs. servisis menejeris saqmianoba gulisxmobs resursebis 

mosapoveblad sxva saagantoebTan TanamSromlobas, ormagi momsaxurebis Tavidan 

acilebasa da  multidisciplinaruli jgufis muSaobis erTiani strategiis ganvi-

Tarebas.

organizaciebsa da dawesebulebebs Soris urTierTobis gafarToebisaken 

mimarTuli intervenciebi 

beneficiaris SemTxvevaze muSaoba xSirad mravali organizaciis erTobliv 

CarTvas moiTxovs. organizaciebs Soris efeqturi urTierToba aucilebelia ben-

eficiaris garemos gasaZlierebladac. magaliTad, praqtikosi socialuri muSaki 

asrulebs mediatoris rols bavSvis ojaxsa da skolas Soris, raTa xeli Seuwyos 

bavSvis akademiuri moswrebisa da socialuri  funqcionirebis gaumjobesebas. 

beneficiaris gaZlierebisaken mimarTuli intervenciebi 

socialuri samuSaos praqtikaSi beneficiaris gaZliereba gulisxmobs, ga-

movumuSavoT mas iseTi unari, rom garemosTan urTierTobisas  gaizardos misi 

keTildReoba da kmayofilebis xarisxi. (sakuTari cxovrebis marTva, raRa Tqma 

unda, dakavSirebulia rogorc adamianis Sinagan TaviseburebebTan kompetentu-

roba (codna-gamocdileba), TviTSefaseba, socialuri urTierTobis unari), aseve 

garemo resursebTan (Tanadgomis qseli, samuSao, sacxovrebeli adgili da sxva). 

gutieresis (1994 w.) mixedviT, axali unaris ganviTarebasTan erTad, beneficiaris 

gaZliereba miznad unda isaxavdes gariyuli individebis an jgufebisaTvis sazo-

gadoebaSi Zalauflebis gadanawilebisa da sxvadasxva socialuri sistemebis mier 

damkvidrebuli socialuri uTanasworobis faqtorebis analizis swavlebas.  sazo-

gadoebisagan gariyul adamianebs, romlebic socialuri uTanasworobis msxver-

plni xdebian, sakuTari uflebebis dacvisas xSirad uunarobisa da usargeblobis 

gancda euflebaT. gaZlierebis mizani swored aseTi adamianebis daxmarebaa Zalis 

aRdgenasa da sakuTari cxovrebis marTvaSi. 

axali resursebis ganviTarebisaken mimarTuli intervenciebibeneficia-

risaTvis axali resursebis Seqmnis aucilebloba Cndeba maSin, rodesac arsebobs 

individebis mniSvnelovani nawili, romelTa saWiroebebs arsebuli resursebi ar 
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Seesabameba. magaliTad, axalgazrdebisaTvis gamajansaRebeli programebis nakle-

boba, martoxela dedaTa SvilebisaTvis dRis centrebis ararseboba, damnaSaveTa-

Tvis sareabilitacio programebis simcire axali problemebis safuZvels warmo-

adgens. praqtikosi socialuri muSakebi dganan araerTi problemis winaSe, rogo-

ricaa mozardTa saganmanaTleblo programebis SemuSaveba, samezoblo da saTemo 

Tanadgomis qselis ganviTareba, bavSvTa da qalTa mimarT Zaladobis monitoringis 

sistemis Seqmna da sxva. socialurma muSakebma mWidrod unda iTanamSromlon so-

cialuri momsaxurebis mimwodebel organizaciebTan, Temis liderebsa da adgilo-

briv TviTmmarTvelobasTan, raTaganviTardes axali resursebi da programebi ad-

gilobrivi Temebis saWiroebidan gamomdinare. 

 advokatirebisa da socialuri cvlilebisaken  mimarTuli intervenciebiD  

socialur samuSaoSi  advokatireba gulisxmobs beneficiarebTan erTad an 

maTi saxeliT muSaobas, romelic miznad isaxavs: (1) iseTi momsaxurebis mopovebas, 

romelTa miRebac sxvagvarad ar iqneboda SesaZlebeli; (2) arsebuli socialuri 

politikis, praqtikisa da procedurebis Secvlas adamianTa sakeTildReod da (3)

brZolas im politikisa da kanonmdeblobis SemuSavebisaTvis, romelic maTTvis 

xelmisawvdoms gaxdis resursebs. . Ddaxmarebis saWiroebis mqone adamianebis inte-

resebis dacva socialuri muSakis erT-erTi umTavresi valdebulebaa.  advokati-

reba SeiZleba gamoyenebul iqnas Semdeg situaciebSi:

•	 rodesac individs uars eubnebian im momsaxurebis miwodebaze, romelic mas 

kanoniT ekuTvnis;

•	 rodesac momsaxureba damamcirebeli formiT miewodeba adamians;

•	 rodesac  individi iCagreba misi sqesis, eTnikuri warmomavlobis, aRmsare-

blobis da sxva faqtorebis gamo;

•	 rodesac saxelmwifos an momsaxurebis politika individis interesebisaTvis 

sazianoa;

•	 rodesac adamianebs ar SeuZliaT sakuTari interesebis dacva;

•	 rodesac mraval adamians aqvs erTi da igive saWiroeba da ar arsebobs saTana-

do resursi am saWiroebaTa dakmayofilebisaTvis;

•	 rodesac krizisis dros warmoiSoba gansakuTrebuli saWiroebani;

•	 rodesac adamians uars eubnebian adamianis ZiriTad uflebebsa da Tavisufle-

bebze.
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socialuri dagegmvisa da saTemo mobilizaciisaken mimarTuli

intervenciebi

gulisxmobs makro donis midgomas socialur samuSaoSi, romlis drosac pra-

qtikosi socialuri muSaki socialuri cvlilebebis gansaxorcieleblad muSaobs 

iseT sistemebTan rogorebicaa Temi, moqalaqeTa jgufebi, organizaciaTa warmo-

madgenlebi, organizaciis aRmasruleblebi, Temisa da saxelmwifos liderebi. 

gamoyenebuli literatura:

namiWeiSvili, s. & mgeliaSvili, m. (2007). 1. socialuri samuSaos praqtikis 

safuZvlebi: saxelmZRvanelo socialuri samuSaos sabakalavro programis 

studentebis da praqtikis xelmZRvanelebisaTvis. saqarTvelos socialur 

muSakTa asociacia. Tbilisi, saqarTvelo

saZagliSvili, S. (2004). 2. socialuri samuSaos praqtikis safuZvlebi.  

saqarTvelos socialuri muSakTa asociacia, Tbilisi, saqarTvelo

Hepworth, D., Rooney, R. & Larsen, J. (2000). 3. Direct Social Work Practice: Theory and 
Skills. (6th ed.). Pacific Grove, CA.: Brooks/Cole Publishing Co.
Kirst-Ashman, K. & Grafton H. Jr. (1999). 4. Generalist Practice with Organizations and 
Communities. Nelson-Hall Publishers: Chicago
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Tavi VI. bavSvis ganviTarebis etapebi
da Taviseburebebi

es Tavi mimoixilavs bavSvis ganviTarebis Semdeg ZiriTad etapebs: adreuli 

bavSvoba, Sua bavSvoba, mozardoba da siymawvile. Aawvdis socialur muSakebs infor-

macias bavSvis ganviTarebis etapebis maCveneblebis Sesaxeb, kerZod ki yuradRebas 

amaxvilebs ganviTarebis TiToeuli etapis fizikur, SemecnebiT da emociur Tav-

iseburebebze. aseve, ganixilavs, bavSvis ganviTarebaze moqmed damcav da riks faq-

torebs.   

6.1 bavSvis ganviTarebis etapebi

bavSvis ganviTareba saocari procesia. ganviTarebis process zogadi kanonzo-

miereba aqvs, Tumca, TiToeuli bavSvi mainc unikaluria da ganviTarebis individu-

aluri tempi axasiaTebs. zogierTi bavSvis ganviTareba saerTo kanonzomierebas ar 

emorCileba, rac xSirad bavSvsac da mis ojaxsac problemebs uqmnis.  socialuri 

muSakisTvis mniSvnelovania bavSvis ganviTarebis Taviseburebebis codna,  Tu ras 

unda velodoT bavSvisagan ama Tu im asakSi; rogor SevuwyoT xeli mis ganviTarebas 

da SevuqmnaT amisaTvis xelsayreli garemo; rogor unda mivxvdeT, rom bavSvi gan-

viTarebiT CamorCeba, raTa droulad mivaqcioT yuradReba.

termini `ganviTareba” adamianis sxeulisa da qcevis im cvlilebebs gulisx-

mobs, romlebic droTa ganmavlobaSi SeimCneva organizmis biologiuri monaceme-

bis da garemosTan misi urTierTobis wyalobiT. erTi stadiidan meoreze gadasvla 

TandaTanobiTi, SeumCnevli, uwyveti procesia da   meryeobiT xasiaTdeba. bavSvis 

ganviTareba Semdeg stadiebad SeiZleba daiyos:

prenataluri periodi _ Casaxvidan bavSvis dabadebamde;

Cviloba (axalSobiloba) _ dabadebidan  18-24 Tvemde;

adreuli bavSvoba _ 2-3 wlidan 5-6 wlamde;

Sua bavSvoba _ 6-dan 11-12 wlamde;

mozardoba da siymawvile _ daaxloebiT 11-12 wlidan 18-21 wlamde.

6.2 adreuli asakis bavSvis ganviTareba 

adreuli asakis bavSvebis ganviTarebis calke gamoyofa ganapiroba am asakSi 

bavSvis fizikuri, SemecnebiTi da socialuri ganviTarebis Taviseburebebma. ba-

vSvebi ara mxolod zomaSi imateben, aramed viTardebian, ixvewebian da swavloben, 

Tu rogor gaugon mSoblebs da sxva adamianebs, rogor iarsebon cvalebad da pro-

blemebiT savse garemoSi. adreuli asakis bavSvis normaluri da jansaRi ganviTare-

bisTvis ar aris sakmarisi misi mxolod sakvebiT, usafrTxoebiT da janmrTelobiT 

uzrunvelyofa, aucilebelia masTan urTierToba/interaqcia, stimulacia, siTbo 

da SemecnebiTi savarjiSoebi.

saerTaSoriso gagebiT, adreuli asakis bavSvoba iwyeba Casaxvidan da grZel-

Tavi VI



78

deba 8 wlis asakamde. aRsaniSnavia, rom sxvadasxva literaturaSi es asakobrivi 

zRvrebi SeiZleba sxvadasxva iyos. saqarTveloSi adreuli asakis bavSvad miiCneva 

bavSvi sami wlis asakamde. am asakobrivi jgufis bavSvebi, ZiriTadad, sagnebis meS-

veobiT aRiqvamen samyaros. isini mimarTaven eqsperimentebs, iReben arasasurvel 

Sedegebs da xvdebian, rom meoredac am qcevis imave saxiT gameoreba imave Sedegis 

momtani iqneba. am dros aucilebelia, rom mSoblebma da mzrunvelebma maT  usafr-

Txo garemo Seuqmnan.

adreuli asakis bavSvis ganviTarebis etapebis CarCo

asaki ras akeTeben ra sWirdebaT

3 Tvemde

am asakSi isini Tvals ayoleben 
sagnebs, iRimian, moswonT saxeebis 
da naTeli ferebis yureba. 
pirvelad xedaven zeda da qveda 
kidurebs, Tavs weven da abruneben 
xmauris mimarTulebiT, tirian, 
magram xSirad Cumdebian xelSi 
ayvanisas.

fizikuri safrTxeebisgan 
dacva. adekvaturi kveba, 
adekvaturi jandacva (imunizacia, 
rehidrataciuli Terapia/
gauwyloebisgan dacva, higienuri 
normebis dacva), motoruli 
da sensoruli stimulacia, 
saubari masTan, mSoblis mxridan 
pasuxismgeblobiT aRsavse da 
mgrZnobiare damokidebuleba. 

4-6 Tvis

am asakisTvis bavSvebi xSirad 
iRimebian, mSoblebis da ufrosi 
da/Zmis danaxvaze gamoxataven 
dadebiT emociebs, imeoreben 
moqmedebebs, romlebsac maTTvis 
saintereso Sedegi mohyveba, 
ismenen yuradRebiT, pasuxoben, 
rodesac elaparakebian mas, 
icinian da kiskiseben, baZaven 
xmebs, Seiswavlian qveda da zeda 
kidurebs, pirSi ideben sagnebs, 
daxmarebiT SeuZliaT dajdoma, 
brundebian muclidan zurgze da 
piriqiT, xtebian wamojdimisas, 
swrafad moZraoben, itaceben 
sagnebs cera TiTis gamoyenebis 
gareSe.

fizikuri safrTxeebisgan 
dacva. adekvaturi kveba, 
adekvaturi jandacva (imunizacia, 
rehidrataciuli Terapia/
gauwyloebisgan dacva, higienuri 
normebis dacva), motoruli 
da sensoruli stimulacia, 
saubari masTan, mSoblis mxridan 
pasuxismgeblobiT aRsavse da 
mgrZnobiare damokidebuleba.

7-12 Tvis

bavSvebi imaxsovreben martiv 
movlenebs, cnoben sakuTar Tavs 
da aRiqvamen sakuTari sxeulis 
nawilebs, nacnob xmebs, cnoben 
sakuTar saxels da sxva sityvebs, 
amboben pirveli mniSvnelobis 
mqone sityvebs, Seiswavlian 
da aqneven xelSi aRebul 
sagnebs. jdebian da dgebian 
damoukideblad, SeuZliaT 
siaruli, morcxvoben ucxo 
adamianebis danaxvisas.

fizikuri safrTxeebisgan 
dacva. adekvaturi kveba, 
adekvaturi jandacva (imunizacia, 
rehidrataciuli Terapia/
gauwyloebisgan dacva, higienuri 
normebis dacva), motoruli 
da sensoruli stimulacia, 
saubari masTan, mSoblis mxridan 
pasuxismgeblobiT aRsavse da 
mgrZnobiare damokidebuleba.
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1-2 wlis

am asakSi bavSvebi baZaven mis 
garSemo myofi adamianebis 
qmedebebs, saubroben da esmiT 
sityvebi da am sityvebis azri. 
uxariaT, rodesac raimes uyvebian 
da moswonT sagnebiT TamaSi, 
fexze dganan myarad da dadian, 
adian kibeze, darbian, moswonT 
damoukideblad moZraoba, aseve 
moswonT nacnob adamianebTan 
urTierToba. grZnoben sagnebis 
sakuTrebas, iZenen megobrebs, 
wyveten problemebs, gamoxataven 
siamayes Sedegebis miRwevisas.

wina asakobrivi kategoriis 
saWiroebebTan erTad, bavSvebs 
sWirdebaT daxmareba moZraobebis 
asaTviseblad,raTa iswavlon  
metyvelebisa da fiqris marTva, 
TamaSi da sxva bavSvebTan 
urTierToba . janmrTelobis 
dacvis TvalsazrisiT 
mniSvnelovania Wiebisgan da sxva 
parazitebisgan gaTavisufleba.

2-3,5 wlis

am asakisTvis bavSvebs uxariaT 
axali unar-Cvevebis SeZena, 
swrafad swavloben enas/
metyvelebas, yovelTvis 
mzadyofnaSi arian imoZraon, 
srulad akontroleben 
xelebs da TiTebs, advilad 
Riziandebian, moqmedeben 
ufro damoukideblad, magram 
mainc damokidebuli arian 
mozrdilebze, imeoreben nacnob 
qmedebebs.

wina asakobrivi kategoriis 
saWiroebebTan erTad, am asakis 
bavSvebs sWirdebaT Semdegi 
qmedebebisaTviseba: gaakeTon 
arCevani, iTamaSon Teatraluri 
rolebi, aTvalieron/waikiTxon 
ufro da ufro rTuli wignebi, 
imReron sayvareli simRerebi, 
amoxsnan martivi gamocana/
amocanebi.

3,5-5 wlis

am asakisTvis bavSvebs ufro 
didxans aqvT yuradRebis 
dayovnebis unari, iqcevian 
daufiqreblad/gauazreblad, 
xSirad iqcevian sulelurad, 
arian aRgznebulebi, amboben 
moulodnel rameebs, svamen 
uamrav kiTxvas, iTxoven 
zrdasruli adamianis sagnebs 
da cdiloben qcevaSic mibaZon 
mas, gabedulad cdian sakuTar 
fizikur monacemebs, amJRavneben 
grZnobebs, roca TamaSoben 
Teatralur rolebs, moswonT 
megobrebTan TamaSi, ar moswonT 
TamaSSi wageba, sxvas uziareben 
sagnebs da swavloben rigrigobiT 
TamaSs.

wina asakobrivi kategoriis 
saWiroebebTan erTad, am 
asakis bavSvebs sWirdebaT: 
natifi motorikis ganviTareba, 
metyvelebis dasaxvewad kiTxva da 
simRera, TanamSromlobis unaris 
ganviTareba daxmarebisa Tu 
nivTebis Txovebis gziT, kiTxvisa 
da weris mcdeloba.

5-8 wlis

am asakSi bavSvebs uviTardebaT 
mzardi interesi adamianebis 
da sxvadasxva movlenis/sagnis 
mimarT, ainteresebT ricxvebi/
cifrebi, asoebi, wera da kiTxva. 
ufro metad rwmundebian sakuTar 
fizikur SesaZleblobebSi, 
laparakoben sakuTar 
grZnobebze, moswonT zrdasruli 
adamianebiviT moqceva, moswonT 
gareT TamaSi, TamaSoben sxva 
bavSvebTan erTad.

wina asakobrivi kategoriis 
saWiroebebTan erTad, am asakis 
bavSvebs sWirdebaT Semdegi 
qmedebebis SesaZleblobebi: 
ganaviTaron wera-kiTxvis unari, 
monawileoba miiRon problemebis 
gadaWraSi, CaerTon jgufur 
muSaobaSi, darwmundnen sakuTar 
SesaZleblobebSi, daakvirdnen 
sagnebs/movlenebs da gaaanalizon 
is, ganiviTaron sicocxlisTvis 
saWiro ZiriTadi unar-Cvevebi, 
daeswron saganmanaTleblo 
RonisZiebebs.
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prenataluri ganviTareba

prenataluri ganviTareba dinamiuri procesia, romlis meSveobiTac adami-
anis erTujrediani zigota gardaiqmneba 100 trilioni ujredisagan Semdgar zr-
dasrul organizmad. dReisaTvis mkvlevarebisaTvis cnobilia, rom  zrdasruli 
organizmis mier Sesrulebuli mravali yoveldRiuri moqmedebis unari yalibdeba 
fexmZimobis periodSi, xSirad _ dabadebamde didi xniT adre.

Sobis wina momwifebis periodi sul ufro xSirad aRiqmeba, rogorc mosamzade-
beli dro, romlis ganmavlobaSic adamianis ganviTarebadi organizmi iZens mraval 
struqturas da avarjiSebs mraval unar-Cvevas, romelic saWiroa Sobis Semdgomi 
sicocxlisaTvis.

adamianis fexmZimoba, Cveulebriv, 38 kviramde grZeldeba dawyebuli ganay-
ofierebis, anu Casaxvis momentidan  dabadebamde.

ganayofierebis Semdgomi pirveli 8 kviris ganmavlobaSi adamianis ganviTare-
bad organizms embrioni ewodeba, rac ̀ SigniT mzards~ niSnavs. embrionul periodSi 
yalibdeba adamianis organizmis umTavresi sistemebi.

8 kviris Sesrulebidan fexmZimobis bolomde adamianis ganviTarebad orga-
nizms `Canasaxi~ ewodeba~. aRniSnuli drois ganmavlobaSi, romelsac Canasaxis pe-
riodi ewodeba, organizmi izrdeba da misi sistemebi funqcionirebas iwyeben.

adamianis ganviTareba muclad yofnis periodSi Tveebis mixedviT

Tve ganviTarebis maxasiaTeblebi

pirveli
kvercxujredis ganayofiereba, zigotis inplantacia saSvilosnos kedelSi, 
ujredebi intensiurad mravldeba, embrionaluri stadia grZeldeba 2-dan 8 
kviramde, nervuli sistema iwyebs ganviTarebas.

meore

guli da sisxlZarRvebi viTardeba, swrafi tempiT viTardeba Tavis midamo,  
yalibdeba Tvalebis detalebi, viTardeba Sinagani organoebi, gansakuTrebiT, 
saWmlis momnelebeli organoebi, sasqeso organoebi viTardeba swrafad da 
yalibdeba bavSvis sqesi, zeda da qveda kidurebi viTardeba da izrdeba, iwyeba 
sustad gamoxatuli guliscema.

mesame
Tavi swrafad izrdeba, iwyeba Zvlebis formireba, saWmlis momnelebeli 
organoebi iwyeben funqcionirebas, zeda da qveda kidurebi, TiTebi iwyeben 
spontanur moZraobebs. sigrZe _ 75 mm, wona _ 28 g.

meoTxe
sxeulis qveda nawilebi swrafad izrdeba, rendgeniT ukve SeiZleba Zvlebis garCeva, 
refleqsuri moZraoba ufro SesamCnevi xdeba, guliscema ukve kargad SesamCnevia, 
sasqeso organoebi bolomde Camoyalibebulia. sigrZe _ 18 sm , wona _ 140 g.

mexuTe 
deda iwyebs Svilis refleqsuri moZraobis SegrZnebas, viTardeba yurebis da 
cxviris xrtilebi, yalibdeba xelis da fexis frCxilebi, iwyebs cera TiTis 
wovas, slokins da fexebis dartymas. sigrZe _ 30 sm, wona _ 400  g.

meeqvse Tvalebi srulad Camoyalibebulia, viTardeba kanqveSa cximovani qsovili. 
sigrZe _ 36 sm, wona _ 900 g.

meSvide intensiurad viTardeba Tavis tvinis qerqi. sigrZe _ 43 sm, wona _ 1.4 kg.

merve cximovani fena Camoyalibebulia, frCxilebi scdeba TiTis kideebs. sigrZe _ 
43 sm, wona 2.2 kg.

mecxre
amodis Tmis safari, organoTa sistemebi aqtiurad muSaobs, bavSvi iRebs 
dabadebisTvis saWiro pozicias, TaviT qvemoT. axalSobili unda iyos sigrZiT 
53 sm, woniT _ 3.1 kg.
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am cxrilis gamoyenebisas unda gvaxsovdes, rom nervuli qsovilis Camoyal-

ibebis etapebi yvelaze mgrZnobiarea, Tumca ar unda vifiqroT, rom sxva etapebi 

naklebmniSvnelovania. kargad unda gaviTavisoT isic, rom dabadebamde dedis sx-

euli bavSvis garemos warmoadgens. swored am gadasaxedidan yvelaferi, rac qalis 

sxeulSi xdeba, aisaxeba bavSvis janmrTelobaze, fsiqoemociur da socialur gan-

viTarebaze. ufro metic, arsebobs Teoriebi, romlebis Tanaxmadac, erTi SexedviT 

umniSvnelo faqtorebsac ki SeuZliaT Zlieri zegavlena moaxdinon bavSvis cx-

ovrebaze dabadebidan ramdenime aTeuli wlis Semdegac ki.

Tu am yvelafers gaviTvaliswinebT, gasagebi xdeba, rom aucilebelia deda 

uzrunvelyofili iyos srulfasovani kvebiT, rac, rogorc wesi, niSnavs bavS-

vis srulfasovan kvebas; Tavidan unda iqnes acilebuli yvelanairi daavadeba da 

yoveli wamlis miRebisas aucilebelia eqimTan konsultacia. garda amisa, or-

suls unda hqondes medikamentebis CamonaTvali, romlis miRebac dasaSvebia misi 

mdgomareobis gaTvaliswinebiT. orsuloba TavisTavad did cvlilebebs iwvevs da 

yoveli damatebiTi daavadeba kidev erTi stresia qalis organizmisTvis. orsuls 

unda Seeqmnas SeZlebisdagvarad jansaRi fizikuri da fsiqosocialuri garemo, 

raTa Tavidan iqnes acilebuli iseTi problemebi, rogoricaa Tandayolili daa-

vadebebi, naadrevi mSobiaroba da iseTi paTologiebi, romlebmac SeiZleba Tavi 

iCinos wlebis Semdeg.

erT-erT yvelaze gavrcelebul risk-faqtors warmoadgens orsulebis mier 

sigaretis moweva. Tambaqos kvamli embrionze an nayofze damazianeblad moqmedebs 

da iwvevs sxvadasxva organosa da sistemis, maT Soris, sasqeso organoebis ganvi-

Tarebis mankebs.

wlamde asakis bavSvis motoruli ganviTareba da misi Sefaseba

motoruli ganviTarebis Sefaseba bavSvis janrTelobis Sefasebis erT-erTi 

mniSvnelovani momentia. motoruli ganviTareba aris bavSvis unari sxvadasxva 

jgufis kunTebis  gamoyenebiT Sesarulos esa Tu is  moZraoba. igi moicavs uxeS 

da natif motorikas.  uxeSi motorika aria bavSvis unari akontrolos msxvili kun-

Tebi, romlis saSualebiTac igi axerxebs Tavis daWeras, jdomas, siaruls da sxv.  

natifi motorika aris bavSvis unari akontrolos wvrili  kunTebi (xeli, Tvali),  

romlis saSualebiTac igi axerxebs Tavli gaayolos sagnebs, moeWidos saTamaSos 

da sxv.  

motoruli ganviTarebis Sefaseba bavSvze dakvirvebis Tanmimdevruli pro-

cesia, romlis drosac fasdeba bavSvis asakis Sesabamisi miRwevebi da unar-Cvevebi 

motorul sferoSi. aseve,  droulad ganisazRvreba ganviTarebis CamorCenis safr-

Txe.

Tavi VI
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bavSvis fizikuri da motoruli ganviTarebis maCveneblebi

asaki uxeSi motorika natifi motorika

0-1 

weli

1 Tvis _ mucelze wolisas •	
cdilobs Tavis wamowevas.

2 Tvis _ uWiravs Tavi sworad, •	
mucelze wolisas gulmkerds 

wevs magididan.

3 Tvis _ mucelze wolisas •	
eyrdnoba idayvebs, Tavisuflad 

uWiravs Tavi.

4 Tvis _ brundeba zurgidan •	
mucelze. 

6 Tvis _ brundeba muclidan •	
zurgze, jdeba daxmarebiT.

7-8 Tvis _ jdeba damoukideblad.•	
8 Tvis – cocavs. •	
9 Tvis _ dgeba daxmarebiT.•	
11-12 Tvis _ damoukideblad •	
dgas sayrdenis gareSe.

12 Tvis – dadis.•	

1 Tvis _ afiqsirebs mzeras •	
sinaTleze. 

2 Tvis _ Tvals ayolebs moZrav •	
sagans.

4-4,5 Tvis – cdilobs ori xeliT •	
miswvdes saTamaSos da miitanos 

pirTan.

5 Tvis _ mSoblebis xelidan iRebs •	
saTamaSos. 

6 Tvis _ erTi xeliT iRebs •	
saTamaSos, gadaaqvs erTi xelidan 

meoreSi. 

7 Tvis _ aTvalierebs da erTimeores •	
urtyams saTamaSoebs

9 Tvis _ saTamaSos iWers 3 TiTiT. •	
10-11 Tvis _ saTamaSos iWers 2 •	
TiTiT.

12 Tvis _ aRebs da xuravs yuTs, •	
usvams fanqars qaRaldze.  

1-3 

weli 

15 Tvis _ adis safexurze, •	
SeuZlia moZraoba ukan svliT. 

18 Tvis _ darbis, SeuZlia joxze •	
gadabijeba, winaRobaze gadasvla.

24 Tvis _ darbis, adis da •	
Camodis kibeze dauxmareblad 

(orive terfis erT safexurze 

moTavsebiT). 

2-2,5 wlis – sirbili, ukusvliT •	
siaruli, winaaRmdegobaze 

gadabijeba.

3 wlis _ fexis monacvleobiT •	
abijebs 30 sm-is simaRlis 

bariers.

1,5 wlis – agebs koSks 2-3 kubiT, •	
Cxapnis, acmevs da xdis Tojinas, 

SeuZlia wignis gadafurcvla, Cacmis 

dros exmareba ufross xelebis da 

fexebis win wamoweviT.

2-2,5 wlis – agebs koSks 4-7 kubisagan, •	
damoukideblad Wams, TviTon ixdis 

fexsacmels, windas, quds, SeuZlia 

wignis gadafurcvla.

3 wlis – SeuZlia wyliani  Wiqis •	
gadatana, xatavs horizontalur da 

vertikalur xazebs, ixatavs wres. 
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saSiSroebis niSnebs ganekuTvneba, Semdegi faqtorebi: 

uxeSi motorika

•	 3 Tvis  _ ver iWers Tavs.

•	 4 Tvis _ xelis mokidebis da wamowevisas ar iwevs dasajdomad.

•	 5 Tvis  _ ar brundeba zurgidan mucelze.

•	 8 Tvis _ ver jdeba damoukideblad.

•	 11 Tvis _  daxmarebiTac ver dgeba fexze.

•	 15 Tvis  _ ar dadis calxelmokidebuli.

•	 18 Tvis _ ar dadis damoukideblad.

•	 24 Tvis – fexs ar urtyams burTs.

•	 36 Tvis _ kibeze ver adis daxmarebis gareSe.

natifi motorika

•	 2 Tvis _ ar afiqsirebs mzeras saganze.

•	 5 Tvis _ ar SeuZlia saTamaSos daWera.

•	 7 Tvis _ ar SeuZlia saTamaSos erT xelSi daWera da meoreSi gadatana.

•	 9 Tvis _ ar SeuZlia saTamaSos xelidan xelSi gadatana.

•	 10 Tvis _ ar SeuZlia saTamaSos daWera ori TiTiT.

•	 15 Tvis _ ar SeuZlia sagnis aReba an dadeba.

•	 24 Tvis _ ver atarebs borblian saTamaSos.

•	 36 Tvis _ ar SeuZlia swori xazis gasma, ver ixatavs wres.

motoruli ganviTarebis Sefasebisas gaTvaliswinebuli unda iyos is faqti, 

rom zogjer bavSvi `tovebs~ zogierT etaps. mag.: SeiZleba ar daiwyos xoxva da pir-

dapir daiwyos siaruli. da es ar iTvleba paTologiad.

motoruli  ganviTarebis xelSewyobisTvis aucilebelia Semdegi faqto-

rebis gaTvaliswineba, kerZod,  aucilebelia bavSvis moZraobebis waxaliseba: 

1 wlamde 

•	 sawolTan saTamaSoebis Camokideba, raTa bavSvi Seecados, miswvdes maT.

•	 xelSi saTamaSos Cadeba, raTa bavSvma daiWiros is.

•	 xoxvis `teqnikis~ dasauflebad gaSlili sivrcis uzrunvelyofa, saTamaSo-

ebis ise moTavseba, rom bavSvs saTamaSos xelSi Casagdebad misken moZraoba 

dasWirdes.

•	 kovzis xelSi micema da `Wamis~ procesSi monawileoba.

1 wlisTvis

•	 skamze, taxtze, savarZelze acocebis xelSewyoba.

•	 burTis gagoreba da gadagdeba.

•	 burTze fexis dartyma.

Tavi VI
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•	 iseTi TamaSebi da saqmianobebi, romlebic xelis kunTebis ganviTarebaSi dae-

xmareba: mag., msxvili sagnebis yuTSi Calageba da gadmoyra, koSkis awyoba, da-

moukideblad Wama, xatva da sxv. 

•	 qaRaldis daxeva.

2-3 wlisTvis

•	 funjiT xatva, makratliT gamoWra, Zerwva.

•	 `wera~.

•	 wvrili saTamaSoebis yuTSi Cayra.

•	 xtunva, burTiT TamaSi, askinkila, TiTis wverebze siaruli.

•	 comiT TamaSi. 

•	 wignis `kiTxva~.

0-3 wlamde asakis bavSvis SemecnebiTi ganviTareba da
misi Sefaseba

SemecnebiTi (kognituri) ganviTareba  aris bavSvis unari aRiqvas, gaaanali-

zos, daimaxsovros, miiRos gadawyvetileba da SeZlos problemis gadaWra. kogni-

turi sferos ganviTarebaze aris damokidebuli saskolo mzaoba. bavSvTa adreul 

asakSi kognituri sferos ganviTarebaze miuTiTebs  metyvelebis ganviTareba.

termini, ganviTarebis niSnebi, gamoiyeneba bavSvis asakis Sesabamisi miRwe-

vebis aRsaniSnavad, magaliTad, damoukideblad gadatrialeba, damoukideblad wa-

mojdoma, xoxva, siaruli. bavSvis ganviTareba SeiZleba CaiTvalos normis Sesabami-

sad, Tu igi saTanado asakSi aRwevs ganviTarebis yvela sferos  niSans. 

bavSvis ganviTarebis Sefaseba ar unda eyrdnobodes mxolod anamnezur mona-

cemebs, dedis subieqtur mosazrebas; aucilebelia ganviTarebis Seferxebis saSi-

Sroebis niSnebis da ganviTarebis calkeuli sferos asakis Sesabamisi niSnebis Sea-

faseba, dedisa da bavSvis urTierTobaze dakvirveba.

bavSvze dakvirvebisas gaiTvaliswineT, rom misi asakis Sesaferi moqmedebani 

4-5 Tvis asakSi mniSvnelovan informacias iZleva misi zogadi ganviTarebis sta-

tusze.

Tu bavSvi ver asrulebs asakis Sesabamis moqmedebebs, saSiSroebis niSnebis 

Sefasebisas unda gamoiricxos aRmzrdelobiTi xasiaTis mizezebi (bavSvi SeiZleba 

ver xoxavdes, Tu mas amis saSualebas ar aZleven, bavSvi SeiZleba cudad iWerdes an 

ikavebdes saTamaSos, Tu mas arasdros aZlevdnen saTamaSos). 

bavSvis ganviTarebis Sefaseba niSnavs asakis Sesaferisi unar-Cvevebisa da 

saSiSroebis niSnebis gansazRvras.  TiToeuli unari garkveul asakSi yalibdeba, 

yvela Semdgomi unaris Camoyalibeba damokidebulia ganvlil asakobriv period-

Si Camoyalibebul unar-Cvevebze. mag.: bavSvi ver dadgeba, Tu ar dajda; ver gaiv-

lis, Tu ar dadga da sxv. romelime erT sferoSi CamorCena SesaZlebelia sxva sf-
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eros ganviTarebis Seferxebis mizezi gaxdes. mag.: Tu bavSvi ver dadis, is ver ikv-

levs garemos, amas SeiZleba mohyves Semecnebis ganviTarebis Seferxeba. Tumca, 

aseT SemTxvevaSi mSoblebis saTanado daxmarebiT bavSvis gonebrivi ganviTareba 

Seuferxeblad warimarTeba. ase, rom SesaZlebelia bavSvs aReniSnebodes mxolod 

erTi sferos CamorCena.

1 wlamde asakSi motoruli ganviTarebis Seferxeba ufro advili amosacnobia 

vidre SemecnebiTi ganviTarebis Seferxeba. motoruli ganviTarebis Seferxeba Ses-

aZloa warmoadgendes kognituri ganviTarebis Semdgomi Seferxebis sawyis niSans. 

aucilebelia garkveuli klinikuri niSnebis gansazRvra motoruli ganviTarebis 

Seferxebis gamosavlenad. es niSnebi Semdegia: kunTovani tonusis cvlilebebi, 

motoruli unaris Camoyalibebis atipiuri mimdinareoba, atipiuri moZraobebi, 

paTologiuri refleqsebis arseboba.  aRsaniSnavia, rom bavSvis fsiqomotoruli 

ganviTareba yovelTvis ar mimdi nareobs sqemis mixedviT, calkeul SemTxvevebSi igi 

SeiZleba CamorCes an win gauswros asa kobriv periodebs. es damokidebulia bavSvis 

janmrTelobis mdgomareobaze, socialur garemoze, aRzrdisa da movlis pirobe-

bze da sxv. Sesabamisad, yovel cal keul SemTxvevaSi saWiroa dadgindes CamorCenis 

mizezi _ nervuli sistemis dazianeba, interkurentuli da ava deba Tu movlisa da 

aRzrdis defeqti.

kognituri ganviTarebis Sefaseba (1-12 Tve)

asaki/

Tve

sfero/grZnobaTa 

organoebi
ganviTarebis niSnebi

1
mxedveloba xanmokled afiqsirebs mzeras.

SemecnebiTi/smena krTeba Zlier xmaurze.

2

Nnatifi motorika/ mxedveloba Tvals ayolebs moZrav sagans.

SemecnebiTi/smena reagirebs xmaze.

SemecnebiTi/metyveleba iwyebs RuRuns, warmoTqvams calkeul bgerebs.

socialuri/emocia iRimeba lapa rakis an gaRi mebis sapasu xod.

3

mxedveloba xangrZlivad afiqsirebs mzeras uZrav saganze.

mxedveloba
abrunebs Tavs sagnis mimarTulebiT, afiqsirebs 
mas da ayolebs Tvals srulad, yvela 
mimarTulebiT.

SemecnebiTi/natifi motorika aTvalierebs sakuTar xelebs, akvirdeba saxeebs.

emocia/SemecnebiTi/

socialuri

rodesac elaparakebian, iRimeba da warmoTqvams 

calkeul bgerebs. 

natifi motorika swrafad eWideba xelSi Cadebul sagans.

emocia/socialuri
nacnobi pire bisa da sagnis danaxvaze gamoxatavs 

sixa ruls fexebis moZraobiT da bgerebiT.

Tavi VI
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4

SemecnebiTi /smena abrunebs Tavs xmauris sapasuxod.

SemecnebiTi iwyebs garemos daTvalierebas.

natifi motorika
iwevs sagnisaken, iWers xelTan mitanil 

saTamaSos da miaqvs pirTan.
emocia xmamaRla ici nis.

emocia/socialuri cnobs axloblebs, gamoxatavs dadebiT emociebs.

6

natifi motorika xelidan xelSi gadaaqvs saTamaSo.

SemecnebiTi
nacnob adamianebs ucxoebisgan asxvavebs, 
ucxoobs.

kognituri/metyveleba titinebs, gamoTqvams calkeul marcvlebs.

socialuri reagirebs sakuTar saxelze.

9

natifi motorika saTamaSos sami TiTiT iRebs.

SemecnebiTi
kiTxvaze `sad aris~ irCevs saTanado sagans 

saTamaSoebidan.
socialuri icis sakuTari saxeli, trialdeba daZaxebaze.

SemecnebiTi/socialuri Txovnaze ukravs taSs, uqnevs xels.

12

natifi motorika
sagnebs iRebs cerisa da saCvenebeli TiTis 

gamoyenebiT.

natifi motorika
aRebs da xuravs yuTs, usvams fanqars qaRaldze, 

cdilobs manqanis gagorebas.

SemecnebiTi asrulebs martiv davalebebs.

SemecnebiTi
nacnob gmirebs da sagnebs wignSi TiTiT 

gviCvenebs.

SemecnebiTi/metyveleba mizanmimarTulad ambobs 2-4 sityvas.

O
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kognituri ganviTarebis Sefaseba (15 Tve-3 weli)

asaki/

Tve

sfero/grZnobaTa 

organoebi
ganviTarebis niSnebi

15

SemecnebiTi/metyveleba
ambobs ramdenime sityvas, zogjer maT Zalian 

amaxinjebs. 

natifi motorika xatavs uswormasworo figurebs.

natifi motorika/

TviTmomsaxureba
kovzi da Wiqa damoukideblad uWiravs.

SemecnebiTi uTiTebs saganze, romelic unda.

18

SemecnebiTi/metyveleba bevr sityvas ambobs gasagebad.

SemecnebiTi arCevs formebs: burTi, kubi da sxv.
natifi motorika/

TviTmomsaxureba
SeuZlia tansacmlis gaxda.

natifi motorika 3 kubiT agebs koSks.

natifi motorika/

TviTmomsaxureba
SeuZlia Wamos damoukideblad.

24

natifi motorika gadaSlis saTiTao furcels.

natifi motorika aSenebs 4-7-kubian koSks.

SemecnebiTi/metyveleba ambobs 2-3-sityvian winadadebebs.

SemecnebiTi/metyveleba saubrisas iyenebs nacvalsaxelebs: me, Sen, Cemi.

36

SemecnebiTi/metyveleba metyvelebaSi iyenebs rTul winadadebebs.

SemecnebiTi/metyveleba xSirad svams kiTxvebs : `ratom?~ `sad?~ `rodis?~

kognituri
sworad da mizanmimarTulad iyenebs sagnebs 

TamaSSi.

SemecnebiTi/metyveleba sworad aCvenebs da asaxelebs 4 ZiriTad fers.

socialuri/ SemecnebiTi
Cndeba roluri TamaSebis elementebi (mag.: deda-

Svili).

natifi motorika
fanqriT xatavs wres, qmnis martiv, naZerw 

figurebs.

ganviTarebis Seferxebis saSiSroebis niSnebs ganekuTvneba Semdegi faqto-

rebi: 

•	 2 Tvis – ar iRimeba;

•	 3 Tvis – ar reagirebs dedis gamoCenaze, ar iCens misadmi interess;

•	 9 Tvis – ar iCens interess TamaSze `Wita~;

•	 12 Tvis – ar eZebs damalul sagans;

•	 15 Tvis – ar icis ZiriTadi saojaxo nivTebis daniSnuleba (cocxi, telefoni,  

Cangali, kovzi);

•	 2 wlis – ver ajgufebs sagnebs (mag.: cxovelebs, transports);

Tavi VI
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•	 3 wlis – ar esmis martivi wesebi, ver asaxelebs saxels srulad;

•	 4 wlis – saTanadod ver iyenebs sityvebs _ „me“ da Sen“;

•	 5 wlis – iolad efanteba yuradReba da ver axdens koncentrirebas raime saq-

mianobaze 5 wuTze met xans, ar icis ferebi da Tundac erTi aso;

•	 6 wlis – ar icis sakuTari misamarTi an dabadebis dRe.

0-3 wlamde asakis bavSvis emociuri da socialuri
ganviTareba  da misi Sefaseba

emociuri ganviTareba gulisxmobs bavSvis unars gamoxatos adekvaturi 

emociebi. socialuri ganviTareba ki  _ bavSvis unars daamyaros mWidro konta-

qti garSemomyofebTan da garemosTan. 

centraluri nervuli sistemis ganviTarebis mniSvnelovani maxasiaTebelia 

bavSvis emociuri statusi da socialuri ganviTarebis parametrebi. rac ufro 

mcire asa ki saa bavSvi, miT ufro naklebi emociebi aqvs da isic TiTqmis yo velTvis 

uaryofiTi xasiaTis (yvirili, tirili), aseve nakleb reagirebs garSemomyof pireb-

zec. dadebiTi emo c ebi ufro mogvianebiT, 1-1,5 Tvis asakSi vlindeba RimiliTa da 

bge riTi intonaciebiT. erTi Tvidan bavSvi interess iCens dedis Zu  Zu sadmi da pir-

velad iRimeba, me-9, me-12 kviras iwyebs sicils, xe le bisa da fexebis moZraobas, me-4, 

me-5 Tves ufrosis miax loebisas aRebs pirs da farTod axels Tvalebs (saorienta-

cio moZraoba), ra sac sixaruli an, piriqiT, SiSi, uaryofiTi reaqcia mos devs. me-4, 

me-5 Tves bavSvi kargad cnobs dedasa da axloblebs. dadebiT emo ciebs da socia-

lur urTierTobebs mniSvnelovani roli eniWeba pirovnebis, misi nebelobis da so-

cialuri xasiaTis CamoyalibebaSi.

emociur da socialur ganviTarebaze moqmedebs Semdegi  faqtorebi:

•	 adekvaturi kveba (vitaminebiTa da mikroelementebiT mdidari sakvebi). 

•	 Tandayolili (genetikuri daavadebebi, samSobiaro travma) Tu  SeZenili (cns-

infeqcia, sisxlCaqceva) daavadebebi.

•	 bavSvTan urTierToba da TamaSi (mofereba, saubari, simRera, asakis Sesabamisi 

TamaSebi, asakis matebasTan erTad sxva bavSvebTan TamaSi da sxv.);

•	 asakis Sesatyvisi waxaliseba
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bavSvis emociuri da socialuri  ganviTarebis maCveneblebi

asaki emociuri ganviTareba socialuri ganviTareba

0-1 

weli

2-3 Tvis _ iRimeba laparakis an gaRimebis •	
sapasuxod.

3 Tvis – RuRunebs, usmens bgerebs.•	
3-4 Tvis _ imeorebs ufrosebis saxis •	
gamometyvelebas da emocias.

4 Tvis _ xmamaRla icinis ufrosebis •	
Rimlisa da TamaSis sapasuxod.

5 Tvis _ xangrZlivad RuRunebs, cnobs •	
dedis xmas, asxvavebs moferebiT da mkacr 

tonebs.

7 Tvis _ gamoxatavs sixaruls, rodesac •	
eTamaSebian.

8 Tvis – ucxoobs.•	
9 Tvis _ icis Tavisi saxeli, kiTxvaze •	
_ `sad aris~ _ irCevs saTanado sagans 

saTamaSoebidan.

11-12 Tvis _ asrulebs mozrdilTa •	
elementarul Txovnebs, ba Zavs mozrdi-

lebs.

1-2 Tvis – kvebis dros •	
akvirdeba dedis saxes.

3 Tvis _ nacnobi pirebisa •	
da sagnis danaxvaze 

gamoxatavs sixaruls 

fexebis moZraobiT da 

bgerebiT.

4 Tvis _ iwyebs garemos •	
daTvalierebas.

5-6 Tvis _ ucxo pirebs •	
asxvavebs nacnobebisgan.

9 Tvis _ Txovnaze ukravs •	
taSs, iqnevs xels.

10-11 Tvis _ gulisyuriT •	
ikvlevs garemos, TamaSobs 

mSoblebTan.

12 Tvis _ asrulebs •	
mozrdilTa elementarul 

Txovnebs.

1-6 

weli

2 wlis – gamoxatavs damoukideblobas, •	
ukmayofilobas, brazdeba mSoblebTan 

ganSorebisas.

3 wlis  – gamoxatavs sxvadasxva emocias •	
(sixaruls, gabrazebas, SiSs da sxv);  

SedarebiT advilad Sordeba mSoblebs.

4 wlis _ aRiqvams Tavis Tavs mTlianobaSi, •	
xSirad ver asxvavebs fantazias da 

realobas, xSiria monstrebis, Ramis SiSebi.

5 wlis  _ axvavebs fantazias realobisagan.•	

15 Tvis – baZavs ufrosis •	
saqmianobas.

24 Tvis – iwyebs TamaSs sxva •	
bavSvebTan.

3 wlis – TamaSis dros •	
icavs Tavis rigs, esmis 

Ggansxvaveba `Cemi~/`sxvisi~.

4 wlis – ainteresebs axali •	
saqmianobebi, interesiT 

TamaSobs bavSvebTan, 

`roluri~ TamaSebi.

5 wlis – survili aqvs •	
megobrebs asiamovnos, 

eTanxmeba wesebs, unda, rom 

moswondeT.

Tavi VI
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emociuri da socialuri sferos ganviTarebis saSiSroebis niSnebs ganeku-

Tvneba Semdegi faqtorebi: 

• 4 Tvis _ ar aris adekvaturi (socialuri) Rimili an sicili.

• 6 Tvis – ar icinis mSoblebTan TamaSis dros; ar aqvs kargi TvaliT kontaqti. 

• 12 Tvis – Zneli dasawynarebelia,  Sexebisas vlindeba spontanuri gaWimva-hip-Tvis – Zneli dasawynarebelia,  Sexebisas vlindeba spontanuri gaWimva-hip- – Zneli dasawynarebelia,  Sexebisas vlindeba spontanuri gaWimva-hip-

ertonusi.  ar aris mijaWvuli aRmzrdelze.  

• 15 Tvis _ ar urTierTobs mSoblebTan.  

• 18 Tvis  – ar gamoxatavs interess sxva bavSvebis mimarT.

• 2 wlis – mizezis gareSe ikbineba, kivis, urtyams.

• 3 wlis – Zalian uWirs dedasTan ganSoreba, ar TamaSobs sxva bavSvebTan.  

• 4 wlis _ isev tiris, roca mSoblebi toveben; ar erTveba TamaSSi; yuradRebas 

ar aqcevs sxva bavSvebs, ar ekontaqteba ojaxis wevrebis garda sxva adamiane-

bs. 

• 5 wlis _ avlens zedmet SiSs an Warb agresias; mSoblebs ver Sordeba protes-wlis _ avlens zedmet SiSs an Warb agresias; mSoblebs ver Sordeba protes- _ avlens zedmet SiSs an Warb agresias; mSoblebs ver Sordeba protes-

tis gareSe; ar TamaSobs sxva bavSvebTan, ar gamoxatavs emociebs, uWirs ufro-

sebTan da TanatolebTan urTierToba.

emociuri da socialuri sferos ganviTarebis xelSewyobisaTvis aucile-

belia Semdegi faqtorebis gaTvaliswineba: 

•	 bavSvi xelSi unda aviyvanoT, moveferoT. Sexeba, alersi tvinis ganviTarebis  

mZlavri stimulia. 

•	 saWiroa bavSvTan xSiri saubari, leqsebis, zRaprebisa da moTxrobebis waki-

Txva.

•	 saWiroa bavSvis nebismieri warmatebis sapasuxod  Seqeba da taSi (mag.: `maCvene 

Tojina~, `dauqnie xeli~ da sxv.) pataras Zalian uxaria, rodesac aqeben, saq-

ciels uwoneben da cdilobs, gaimeoros  Tavisi miRwevebi, raTa kvlav moismi-

nos saqebari sityvebi.

•	 saWiroa 6 Tvidan sxva bavSvebTan, ojaxis wevrebis garda sxva ufrosebTan ur-

TierTobis damyarebis SesaZlebloba mivceT. bavSvebi am asakSi  erTad ver Ta-

maSoben, mxolod aTvaliereben erTmaneTs da SeiZleba saTamaSosTvis Cxubic 

ki mouvideT, magram amiT isini urTierTobas swavloben. 2-3 wlis asakidan ba-

vSvebs saSualeba unda mivceT, erTad iTamaSon, erTad TamaSis martivi wesebi 

unda vaswavloT.  

•	 patara imeorebs ufrosebis Jestebs, mimikas, ganwyobilebasac ki; mSoblebma  

bavSvs yovelTvis dadebiTi magaliTi unda miscen. patara qcevas ara Segone-

biT, aramed imitaciiT swavlobs. 

•	 bavSvs unda vaswavloT Tanatolebis mowoneba,, TanagrZnobis  gamoxatva mag.: 

`nino pataraa, Sen ki masze ufrosi xar, daexmare, dauTme an aTxove~.

•	 zedmeti akrZlavebs Tavi unda avaridoT. 
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6.3  Sua bavSvobis periodi (6-dan 11-12 wlamde)

fizikuri da motoruli ganviTareba

Sua bavSvobis periodis fizikuri da motoruli ganviTarebis Tavisebure-

bebia: 

•	 daaxloebiT 6-8 wlis asakSi Tavis tvinis wina nawili perioduli `naxtomebiT” 

izrdeba;

•	 gogonebisa da biWebis motorul ganviTarebaSi praqtikas didi mniSvneloba 

aqvs;

•	 fizikuri motoruli unaris srulyofa Tavdajerebis fsoqologiuri gancdis 

gaCenas uwyobs xels;

•	 Cveulebriv, Sua bavSvoba Zalian janmrTeli periodia; avadmyofoba am peri-

odSi bavSvs exmareba, stresTan gamklavebis unari gamoimuSavos;

•	  Sua bavSvobaSi xSirad saerTo problemaa Warbi wona; mizezebi SeiZleba mem-

kvidreobasTan an garemos zegavlenasTan iyos  dakavSirebuli; specialistebi 

mkacri dietis dacvas ar gvirCeven;

•	  mTel msoflioSi, zogadad, gaizarda iseT saqmiaobaTa raodenoba, nakleb 

moZraobas rom moiTxovs, xolo jansaRi ier-saxis adamianTa ricxvi Semcir-

da;

•	 aucilebelia fizikuri momzadebis gaZliereba, radgan Sua bavSvobaSi SeZe-

nili unar-Cvevebi mozrdilobaSi SeiZleba ganmtkicdes da SenarCundes;

SemecnebiTi ganviTareba 

SemecnebiTi ganviTarebis Taviseburebebia:

•	 Sua bavSvoba gonebis konkretul operaciebze gadasvliT xasiaTdeba (Tvalsa-

Cino-praqtikuli azrovneba);

•	 im bavSvebTan SedarebiT, romlebic  azrovnebis sawyis stadiaze imyofebian, 

TvalsaCino-moqmedebiTi azrovnebis mqone bavSvi naklebi intuiciiTa da ego-

centrulobiT,  mizez-Sedegobrivi kavSirebis gagebis ukeTesi unariT gam-

oirCeva;

•	  bavSvebs konkretuli situaciebis gamosavlisa da Sedegebis ganWvreta Seu-

ZliaT;

•	 bavSvobis periodSi mniSvnelovnad umjobesdeba mexsiereba, maT Soris gameo-

reba, organizacia, gadamuSaveba, aRdgena;

•	 gramatikulad sworad metyvelebisa da weris unari yalibdeba, rac Tavisi ar-

siT sociokulturul konteqstTan aris dakavSirebuli.

Tavi VI
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daswavla da azrovneba skolaSi swavlisas

skolasTan bavSvis Segueba SesaZloa, sxvadasxva mizezis gamo garTuldes, 

romelic ZiriTadad axal moTxovnebTan da molodinTan aris dakavSirebuli. 

aucilebelia, swavlebisas konkretuli bavSvis Taviseburebebisa da moTxovnile-

bebis gaTvaliswineba. skolaSi warmateba xSirad winsvlis motivaciasTanaa dakav-

Sirebuli. aRsaniSnavia, rom skolaSi bavSvis warmatebaze mSoblis damokidebule-

bac axdens gavlenas, kerZod, realuri Sefasebebi saukeTeso Sedegebis imedTan 

erTad, disciplinis dacvis avtoritetuli xerxebis gamoyeneba, agreTve, bavSvTan 

saubrebi da masze dakvirveba, saSinao davalebebis Sesrulebis moTxovna da sxva. 

 

SemecnebiTi ganviTarebis darRvevebi

gonebrivi CamorCenilobis mizezebi mniSvnelovani mravalferovnebiT gam-

oirCeva. diagnostikur da statistikur saxelmZRvaneloSi (DSM-IV)6 CamoTvlilia 

gonebrivi CamorCenilobis 3 niSani: 1) IQ7-testebiT gamovlenili maCveneblebi sa-

Sualo maCveneblebs mniSvnelovnad CamorCeba; 2) TviTmomsaxurebis qceva, zogadi 

funqcionireba saxlSi da sazogadoebaSi xSirad darRveulia; 3) aRniSnuli niSnebi 

Tavs iCens 18 wlamde asakSi. arsebobs gonebrivi CamorCenilobis 4 done: msubuqi 

(IQ daaaxloebiT 55-70 qula), saSualo (IQ daaaxloebiT 40-55 qula), seriozuli (IQ 
daaaxloebiT 25-40 qula), Rrma (IQ _ 25 qulaze naklebi). gonebrivi CamorCenilo-

bis diagnozis dasasmelad aucilebelia, rom bavSvi samive niSans Seesabamebodes.  

naklebi simZimis gonebrivi CamorCenilobis pirebi SeiZleba sazogadoebis sasarge-

blo wevrebi gaxdnen; imaTac ki, visac seriozuli da Rrma darRvevebi aqvT, Seu-

ZliaT, iswavlon da specialuri momzadeba gaiaron. normaluri da zogjer saSua-

loze maRali inteleqtis bavSvebsac SeiZleba SezRuduli hqondeT swavlis unari; 

problemebi swavlis konkretul specifiur sferosTan aris dakavSirebuli. kiTx-

vis unaris darRveva (disleqsia), weris unaris darRveva (disgrafia) da maTemati-

kuri unaris darRveva (diskalkulia) DSM-IV -is Tanaxmad, daswavlis unaris dar-

Rvevis mTavari maCvenebelia. hiperaqtiurobis /yuradRebis deficitis sindromi 

kognitur-qceviTi darRvevaa; is xSirad medikamentozuri mkurnalobiT an qceviTi 

Terapiis meSveobiT gamoswordeba xolme. hiperaqtiurobis 3 ZiriTadi simptomia: 

1) yuradRebis darRveva; 2) maRali aqtiuroba; 3) impulsuroba.

6  DSM – diagnostikuri da statistikuri gonebrivi CamorCenilobis saxelmZRvanelo, romellic Seqm-
nilia amerikis fsiqiatrTa asociaciis mier. DSM-I  gamoqveynda 1952 wels.  amJamad xelmZRvaneloben DSM-IV-is 
versiiT da mimdinareobs muSaoba mexuTe versiaze, romelic savaraudod 2013 wels gamoicema. saxelmZRvanelo 
farTod gamoiyeneba msoflios mraval qveyanaSi fsiqiatrebis, eqimebis, mkvlevarebis, janmrTelobis dazRvevisa 
da farmacevtuli kompaniebis, aseve, politikis Semqmnelebis mier. 
7  IQ – Inteligence Qoutient – azrovnebis koeficienti – meTodi, romelic gamoiyeneba Tanamedrove bavSvis az-
rovnebis Sesafaseblad.  IQ  aris qula, romelic dgindeba azrovnebis Sefasebis sxvadasxva testis Sedegebidan. 
aRniSnuli meTodi Seqmna germanelma fsiqologma, uiliam sternma 1912 wels. 
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fsiqosocialuri ganviTareba

Sua bavSvobaSi bavSvis socialuri samyaro mniSvnelovnad farTovdeba. fsiqo-

socialuri ganviTarebis mniSvnelovani aspeqtebia:

pirovnebis ganviTareba

•	 bavSvis warmodgena sakuTar Tavze ufro realisturi, rTuli da organize-

buli xdeba; am warmodgenis didi nawili sakuTari Tavis sxvebTan Sedarebidan 

momdinareobs;

•	 bavSvebi sxvadasxva xerxiT SeimuSaveben da inarCuneben dadebiT TviTSefase-

bas; bevri maTganisTvis didi mniSvneloba aqvs skolaSi warmatebas;

•	 namdvili warmatebisas adekvaturi Seqeba bavSvis  TviTSefasebas aum-

jobesebs.

ojaxis gavlena

•	 mSoblis meTvalyureoba kvlav mniSvnelovania;

•	 yvelaze ufro Sesaferisi qcevaa, roca mSobeli bavSvs exmareba,  TviTregu-

laciuri qcevis gamomuSavebasa da swavlaSi. amas ki xels uwyobs mSoblis  av-

toriteti;

•	 arasrul ojaxSi bavSvis aRzrda uamrav stresTanaa dakavSirebuli; bevri ase-

Ti ojaxi siRaribeSi cxovrobs da samomavlod bavSvebs mdgomareobis gaum-

jobesebis cota SesaZlebloba aqvT;

•	 ganqorwinebisas  xSirad iCagrebian bavSvebi; isini ver eguebian mSoblebis 

erTmaneTTan urTierTobis gawyvetis faqts da qcevis negatiur formebs mi-

marTaven; 

•	 arsebobs 3 faqtori, romlebic mSobelTa ganqorwinebaze bavSvis reaqcias 

gansazRvraven: ganqorwinebisas mSobelTa uTanxmoebis done, bavSvis yovel-

dRiur cxovrebaSi aqtualur cvlilebaTa raodenoba da bavSvi-mSoblis 

damokidebulebis buneba;

•	 mSoblis xelaxali qorwinebisas bavSvi dedinacvlis an maminacvlis gaCenaze 

SeiZleba dadebiTadac reagirebdes  da uaryofiTadac. 

TanatolebTan urTierToba, socialuri kontaqtis unari

•	 bavSvebis megobrul urTierTobas uamravi pozitiuri efeqti aqvT; megobru-

li urTierToba am asakSi, rogorc wesi, `saukeTeso megobris” SeZenas gulisx-

mobs; mogvianebiT Cndeba jgufuri megobruli urTierToba;

•	 TiTqmis yvela bavSvs calmxrivi megobruli urTierToba aqvs; ormxrivoba Se-

darebiT naklebadaa gamoxatuli;

•	 TanatolTa gundi jgufur wesebs emorCileba; TanatolTa jgufSi zogi bavS-

vi lideria, zogi _ daqvemdebarebuli;

Tavi VI
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•	 TanatolTa jgufebSi arian popularuli da arapopularuli bavSvebi; popu-

laroba da statusi TanatolTa jgufSi  bavSvis mravali TaviseburebiTa da 

misi qceviT ganisazRvreba;

•	 TanatolTa jgufi bavSvze zemoqmedebs da jgufuri normebis dacvas aiZu-

lebs;  diskriminaciis safuZvelia is, rom jgufSi arseboben `Tavisianebi~ da 

`sxvebi~, Sesabamisad, zogi sasurveli xdeba, zogic _ moZulebuli.

yvelaze mTavari: sayuradReboa, rom am periodSi bavSvis ganviTareba-

ze pasuxismgebloba mSoblebTan erTad skolasac ekisreba.  skolaSi SesvliT 

mxolod Semecnebisa da aRiarebis moTxovnilebani ki ar yalibdeba, aramed 

pirovnulobis grZnobac viTardeba.

gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces  Semdeg simptomebs, romlebic 

bavSvis ganviTarebis seriozul problemebze miuTiTeben:

•	 ufro patara asakis bavSvisTvis damaxasiaTebeli qceva (magaliTad, Sardis 

Seukavebloba saskolo asakSi);

•	 gulCviloba an cudi guneba-ganwyobileba;

•	 xSiri somaturi Civilebi (Tavis, muclis, kunTebis tkivili, daRliloba);

•	 swavlasTan, megobrebTan, sportTan dakavSirebiT mudmivi SiSi an wuxili;

•	 adamianebisa da cxovelebis mimarT agresiuli qceva, nivTebis gafuWeba.

6.4 mozardoba da siymawvile (11-12 wlidan 18-21 wlamde)

sazogadoebaSi, sadac mozardobis asaki SedarebiT xanmoklea, Cveulebriv, 

simwifis asakSi gadasvlis ritualebi arsebobs. mozardebze mniSvnelovan gavle-

nas axdens Tanadrouli socialuri garemo, agreTve masobrivi informaciis saSua-

lebebi.

fizikuri ganviTareba da adaptacia

fizikuri ganviTarebis Taviseburebebi:

•	 endokrinuli jirkvlebis inicirebiT mkveTrad izrdeba hormonTa raodeno-

ba; es ki mozardis intensiur ganviTarebas, SemdgomSi ki pubertetis dawye-

basTan dakavSirebul cvlilebebs iwvevs; 

•	 mozardebisaTvis damaxasiaTebeli garkveuli mouxeSaoba zrdis asimetriu-

lobasTanaa dakavSirebuli;

•	 kanqveSa cximis dagroveba uSualod intensiuri ganviTarebis win SeiniSneba 

rogorc qalebSi, ise mamakacebSi; mas umetesad mxolod qalebi inarCuneben;

•	 mamakacebSi sqesobrivi momwifeba testosteroniT stimulirdeba; qalebSi 

aseTi hormonia estrogeni da progesteroni;

•	 hipofizi zrdis hormonebis gamomuSavebas aregulirebs;
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•	 pubertetis dadgomis dro arsebiTad gansxvavebulia; dReisaTvis misi dawye-

bis saSualo asaki mcirdeba;

•	 pirveli menstrualuri cikli xSirad araregularulia da fizikuri da emo-

ciuri problemebi axlavs;

•	 mozardebi yuradRebiT adevneben Tvals TavianT sxeuls; biWebi, ZiriTadad, 

sakuTar Zalas akvirdebian, gogonebi _ wonas;

•	  nervuli anoreqsia da bulimia mozard gogonebSi ufroa gavrcelebuli, vi-

dre biWebSi;

•	 sakuTari sxeuliT ukmayofiloni arian vaJebic da gogonebic da xSirad raRa-

cis Secvlis survili aqvT;

•	 adre momwifebul biWebs TanatolTa Soris xSirad garkveuli upiratesoba 

aqvT; gogonebSi naadrev momwifebas dadebiTi mxareebic aqvs da uaryofiTic.

seqsualuri ganwyoba da qceva

•	 seqsualurma revoluciam qalebisaTvisac da mamakacebisaTvis seqsisadmi 

liberaluri damokidebuleba da seqsualuri qcevis variaciebi moitana; 

rasac Tan axlavs orsulobis SemTxvevaTa da veneriul daavadebaTa ricxvis 

zrda;

•	 masturbaciisadmi damokidebuleba ufro liberaluri xdeba; istoriulad, 

biWebSi gogonebze ufro xSiria  masturbaciis SemTxvevebi;

•	 pirveli sqesobrivi kavSiris asaki damokidebulia sqesze da imazec, ram-

denadaa orientirebuli mozardi swavlaze;

•	 seqsualur aqtiurobasa da TviTpativiscemas Soris urTierTkavSiri sqesis 

mixedviT gansxvavdeba;

•	 mSoblebisa da Svilebis urTierTobebma, sxva ojaxurma faqtorebma SesaZloa 

mozardTa seqsualur aqtiurobaze imoqmedos;

•	 imaT, vinc adre mwifdeba, adreuli seqsualuri aqtiurobisken aqvT tenden-

cia; zogadad, biWebSi SedarebiT adreuli seqsualuri aqturoba SeiniSneba, 

vidre gogonebSi;

•	 seqsualuri Zaladoba Zlieri travmaa gogonebisTvisac da biWebisTvisac;

•	 mSoblis funqciebis Sesruleba, Cveulebriv, ukiduresad Znelia mozardebi-

saTvis da maT cxovrebaze mniSvnelovan gavlenas axdens.

SemecnebiTi ganviTareba

SemecnebiTi ganviTarebis cvlilebebi mozardobis asakSi Semdegia:

•	  operaciuli azrovneba abstraqciis unariT, hipoTezaTa Tanmimdevruli da 

sistematuri SemowmebiT da winaswari dagegmvis gazrdili SesaZleblobiT xa-

siaTdeba;

•	 kognituri sferos gaumjobeseba gavlenas axdens imaze, Tu rogor xedaven 

Tavi VI
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mozardebi socialur samyaros da sakuTar Tavs; saerTod, maTi Sexedulebebi 

kulturul Rirebulebebsa da sazogadoebaze ufro rTuli da gaazrebuli 

xdeba;

•	 adreuli bavSvobis egocentrizmi mozardobis asakSi isev brundeba, Tumca 

sxva formiT.

socialuri ganviTareba

socialuri ganviTarebis Taviseburebebia:

ojaxis dinamika

•	 mozardebsa da maT mSoblebs Soris konfliqtebi Cveulebriv umniSvneloa; 

Taobebs Soris xSiri urTerToba ojaxuri konfliqtebis gadaWras uwyobs 

xels;

•	 dedebi da mamebi sxvadasxvagvarad zemoqmedeben mozardebze, maTi qcevis Tav-

iseburebebidan da miznebidan gamomdinare;

•	 mozardobis periodSi bavSvis aRzrdisaTvis yvelaze efeqturia aRmzrdelis 

avtoriteti;

•	  ojaxuri movaleobebi da pasuxismgebloba gansxvavebulia ojaxebSi, sadac 

orive mSobeli muSaobs da sadac erTi mSobeli muSaobs; es aseve damokidebu-

lia bavSvis sqesze.

urTierTobebi

•	 mozardebi TanatolebTan met dros atareben, vidre ojaxTan;

•	 TanatolTa jgufi aucilebelia socialuri unaris ganviTarebisaTvis;

•	 sxvadasxva socialuri mdgomareobis Sedareba Zlierdeba; pirovnebis ganvi-

Tarebaze gavlenis garda, es samegobro urTierTobis Camoyalibebzec moqme-

debs;

•	 mozardebis didi nawili `martoxelaa~, TanatolTa jgufs ar uerTdeba; amas 

SeiZleba sxvadasxva mizezi hqondes;

•	 mozardebi xSirad erTmaneTs ver uTavseben Tanatolebisa mSoblebis moTxo-

vnebs; 

mozardobis asakis siZneleebia.

•	 avanturistulad da sakuTari momavlis sazianod mozardTa mcire nawili 

iqceva. maTi umetesoba mizandasaxulad xarjavs dros;

•	 sarisko qcevis mizezebi mravalgvaria; xSirad did rols asrulebs person-

aluri miTi, biologia/genetika, socialuri garemocva;

•	 SeiZleba gaCndes nikotinisa da alkoholis moxmarebis saSiSroeba; 

•	 alkoholi mozardTa Soris yvelaze popularuli fsiqoaqtiuri nivTierebaa. 

amasTan misi moxmareba mravalricxovan pirovnul da sociokulturul fa-
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qtorebzea damokidebuli;

•	 mozardebi xSirad moixmaren marixuanasac; sxva preparatebs maTi maRali fa-

sis gamo naklebad iyeneben; 

•	 sociologiuri da fsiqologiuri faqtorebis gavleniT mozardebma SeiZleba 

seriozuli danaSauli Caidinon.

stressa da depresiasTan gamklaveba mozardobis periodis erT-erTi mni-

Snvelovani amocanaa. 

•	 depresia xSirad ukavSirdeba TviTmkvlelobaze fiqrs da mis mcdelobas, 

agreTve sxva darRvevebs:  anoreqsias8 da bulimias9; xSirad Znelia, depresiis 

mizezisa da sxva darRvevebTan misi kavSiris gansazRvra;

•	 ojaxuri, socialuri da pirovnuli faqtorebi mozardSi depresiis risks zr-

dian; mniSvnelovani pirovnuli faqtorebia sakuTari Tavis pativiscemis da-

kargva, agreTve mozardis sqesTan dakavSirebuli problema;

•	 kargi ojaxuri urTierToba, raimeSi Tavdajerebuloba da sxvaTa mimarT pa-

suxismgeblobis grZnoba stresisa da depresiisagan icavs mozards.

yvelaze mTavari: am periodSi gansakuTrebiT mniSvnelovania, mSoblebma 

gonivrulad marTon wonasworoba mozardis gakontrolebasa da mis damoukide-

blobas Soris. 

gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces  Semdeg simptomebs, romlebic ba-

vSvis ganviTarebis seriozul problemebze miuTiTeben:

•	 Cveuli saqmianobebisadmi interesis dakargva;

•	 akviatebuli azrebi kvebis, dietis da wonis Sesaxeb;

•	 sakuTari Tavis dazianebebi an xSiri saubrebi sikvdilze, TviTmkvlelobaze;

•	 tyuilebi da saxlidan nivTis moparvis SemTxvevebi;

•	 myari afeqturi mdgomareoba, xangrZlivi emociuri reaqciebi.

6.5 bavSvis ganviTarebis damcavi da risk-faqtorebi

bavSvis ganviTarebaze erTdroulad zemoqmedebs rogorc damcavi, ise ri-

skfaqtorebi (araRirseuli mopyroba ojaxSi, dacinva, uxeSoba skolaSi, emociuri 

travmebi). Ddamcavi faqtorebi ganviTarebis darRvevis risks amcireben, negatiur 

jaWvur reaqcias amuxruWeben, TviTSefasebas da sakuTari Tavis pativiscemas aya-

libeben.

8  anoreqsia – madis SegrZnebis  Semcireba

9  bulimia – kvebis darRveva
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damcavi faqtorebia:

ojaxi

•	 Zlieri pozitiuri kavSiri Tundac erT mSobelTan, naTesavTan;

•	 ndobaze damyarebuli urTierToba ojaxSi.

skola/samsaxuri

•	 gamorCeuli unari Tundac erT saskolo saganSi;

•	 gamorCeuli interesi Tundac erTi profesiisadmi;

•	 Tundac erTi saqmianobis siyvaruli: wera (Tundac dRiuris), kiTxva; 

•	 SromiTi Cvevebi;

•	 oratoruli niWi.

fsiqologiuri Taviseburebebi 

•	 iumoris grZnoba;

•	 stresul situaciebTan Seguebis unari;

•	 pozitiuri cxovrebiseuli movlenebiT siamovnebis unari;

•	 sakuTari grZnobebis gamoxatvisa da sxvisi grZnobebis amocnobis unari;

•	 ndobis grZnoba.

 megobrebi

•	 Tundac erTi megobris SeZena;

•	 megobrebTan kamaTis unari;

•	 TanatolebSi simpaTiis gamowvevis unari;

•	 sapirispiro sqesis bavSvebTan urTierTobis unari.

 

morali/eTika

•	 eTikuri Rirebulebebi;

•	 morwmuneoba.

sxva

•	 SemoqmedebiTi/artistuli niWi;

•	 Tundac erTi hobi (gataceba);

•	 klasgareSe wreebSi, axalgazrdul jgufebSi gaerTianeba;

•	 sportiT daintereseba.

riskfaqtorebia:

ojaxisaTvis damaxasiaTebeli riskfaqtorebi

•	 fsiqiatriuli diagnozi, gonebrivi ganviTarebis Seferxeba;

•	 mZime avadmyofoba, hospitalizacia;

•	 mSoblebis antisocialuri, kriminaluri qceva;
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•	 Zaladoba, konfliqtebi, fizikuri safrTxe ojaxSi;

•	 mwvave krizisi, umuSevroba ojaxSi;

•	 ganqorwineba, patimroba, emigracia;

•	 yofiTi problemebi ojaxSi.

socialuri riskfaqtorebi

•	 axlo garemocva: kriminali, alkoholi, narkotikebi, prostitucia;

•	 megobrebis uaryofiTi gavlena;

•	 usaqmuroba, dabali ganaTleba da kultura;

•	 interesebis siRaribe.

Tavi VI
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Tavi VII: bavSvis ganviTarebis Teoriebi

es Tavi mimoixilavs bavSvis ganviTarebis fsiqodinamikur, humanistur da Ta-

namedrove Teoriebs. fsiqodinamikuri Teoriebidan ganxilulia froidis fsiqoa-

nalizis Teoria, eriqsonis fsiqosocialuri Teoria da adleris individualuri 

fsiqologiis Teoria. humanisturi Teoriebidan mocemulia abraham maslous mo-

tivaciis Teoria, xolo ganviTarebis Tanamedrove Teoriebidan, mijaWvulobisa 

da sicocxlisunarianobis Teoriebi. Tavi socialur muSakebs awvdis informacias, 

am Teoriebis ZiriTad postulatebze, rac maT daexmarebaT bavSvebis ganviTarebis 

Sefasebis procesSi. 

7.1  fsiqodinamikuri Teoriebi

Ffsiqodinamikuri Teoriebi aerTianebs froidis fsiqoanalizis Teorias, 

eriqsonis fsiqosocialuri ganviTarebis Teorias da adleris individualur 

fsiqologias. 

froidi _ fsiqoanalizis Teoria

fsiqodinamikur TeoriaTa fuZemdebelia avstrieli eqimi zigmund froidi 

(1856-1939). SeiZleba iTqvas, rom froidi pirveli mecnieri iyo, romelic ganvi-iyo, romelic ganvi-

Tarebis Teoriaze muSaobda.

fsiqoanalizis Teoriis Seqmnisa da ganviTarebisas froidma, ZiriTadad, misi 

pacientebis klinikur SemTxvevaTa analizi da sakuTari bavSvobis mogonebebi gam-

oiyena. `fsiqoanalizi~ aris Teoria, romelic pacientis `suls~ (berZn. `fsiqe~) 

aanalizebs.

pirovnebis komponentebi

bavSvs dabadebisTanave marTavs idi _ pirovnebis primitiuli, egoisturi 

komponenti. idi aris `cxoveli~ Cvens SigniT. is adamianis biologiuri impulsebis 

wyaroa. esaa instinqturi survilebi, romelTa raime gziT dakmayofileba aucile-

belia. es impulsebi sakvebis, wylis da sxva sasicocxlod aucilebeli resursebis 

miRebasa da seqsualuri moTxovnilebis dakmayofilebiskenaa mimarTuli; yvela er-

Tad isini sasicocxlo instinqtebs Seadgenen, romlebsac froidma erosi uwoda. 

isini idis mamoZravebeli Zalebia. sasicocxlo instinqtebi siamovnebis principiT 

moqmedeben: isini saswrafod dakmayofilebasa da tkivilis aridebas moiTxoven. 

idis mamoZravebel Zalad SemdgomSi froidma sikvdilis instinqtis, Tana-

tosis, cneba Semoitana. sikvdilis instinqtebi  gansazRvraven yoveli adamianis  

sikvdilTan dakavSirebul sakiTxebs, agreTve agresiasa da destruqciulobas, 

romlebic, froidis azriT, Tandayolilia. 

Cveni cxovrebis didi nawili agresiul da seqsualur impulebs emorCileba, 

Cven ki mudmivad unda veZeboT maTi gamoxatvis socialurad misaRebi xerxebi. idi 
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adamianis Sinagani samyaros gacilebiT didi struqturis, aracnobieris nawilia, 

romelic, froidis azriT, praqtikulad mTel Cvens qcevas marTavs, Cveni cnobiere-

bis  uSualo monawileobis gareSe. 

idis safuZvelze TandaTanobiT viTardeba ego, romelic impulsebTan muSao-

bis `sruluflebian warmomadgenlad~ iqceva. ego  gacnobierebuli fsiqikuri 

moqmedebaa. es aris is, rasac Cven vacnobierebT, razec drois nebismier momentSi 

vfiqrobT. ego aseve gansazRvravs  idis impulsebsa da gare samyaros  moTxovnebis  

urTierTSeTanxmebas. magaliTad, Tu idi sqesobrivi ltolvis impulss uSvebs, egom 

is rogorRac unda daamuSavos. amdenad, ego realobis  Sesatyvisad moqmedebs da 

mudmivad cdilobs, impulsebi da sxva aracnobieri Zalebi gare samyaros moTxov-

nilebebTan da SezRudvebTan Searigos. ego gansazRvravs dacvis meqanizmebsac. 

dacvis meqanizmi _ SfoTvis Semcirebis an, ukidures SemTxvevaSi,  SeniRbvis 

saSualebaa. maTgan yvelaze mniSvnelovani meqanizmia gamodevna. es aris procesi, 

romlis meSveobiT ego miuRebel da daukmayofilebel impulsebs, adre Cadenili 

saqcielisaTvis danaSaulis grZnobas, agreTve pirovnebisTvis usiamovno azrebsa 

da mogonebebs aracnobierSi `fuTavs~. es azrebi gaucnobiereblad arsebobs da  

individis SfoTvis mizezad rCeba. 2 wlis asakidan Cven aracnobierSi vagrovebT 

`gamodevnil masalas~, romelic Semdeg mTeli cxovrebis manZilze CvenSi garkveul 

gancdebs iwvevs. 

adreul bavSvobaSi  egodan superegos gamoyofis procesi iwyeba. superego 

ori nawilisagan Sedgeba. pirveli nawili aris is, rasac Cven sindiss vuwodebT. esaa 

Sinagani xma, romelic gvafrTxilebs, Tu ra ar unda gavakeToT. meore nawilia ide-

aluri ego. aq Sedis Cveni warmodgena sakuTar Tavze da is, Tu ra da vin gvinda, vi-

yoT. SeiZleba iTqvas, rom superego moralurobis principis CarCoebSi moqmedebs. 

is dinamikurad urTierTzemoqmedebs idTan da egosTan. magaliTad, Tu idi sqeso-

brivi ltolvis impulss uSvebs da ego misi dakmayofilebis raime xerxs igonebs, 

superego SeiZleba Caerios, Tuki ar iwonebs imas, ris gakeTebasac ego apirebs. 

rogor SeiZleba Caerios superego? muqaris da SesaZloa, SfoTvis, sircx-

vilisa da danaSaulis Zlieri grZnobebis gaCeniT. mTliani pirovnebis konteqst-

Si froidis mier gamoyofili sami komponenti sxvadasxvagvarad SeiZleba ganvi-

Tardes. magaliTad, adamians, romelsac `Zlieri~ idi da `susti~ superego aqvs, 

Tavisi qcevis moralurobisa da eTikurobis mudmivi gakontroleba ar SeuZlia. 

adamiani, romelsac superego zedmetad aqvs ganviTarebiuli, mudmivad itanjeba 

danaSaulis grZnobiT. is yvelafers SfoTviTa da sifrTxiliT ekideba. 

pirovnebis ganviTarebis stadiebi 

froidma gamoyo ganviTarebis fsiqoseqsualuri stadiebi. aq ZiriTadi yura-

dReba erogenul zonebzea mimarTuli, romlebic ganviTarebis pirveli ramdenime 

wlis ganmavlobaSi gadanacvldeba. erogenuli zona aris sxeulis garkveuli ubani, 



103

romlis stimulacia siamovnebis intensiur gancdas iwvevs. 

froidi Tvlida, rom pirovnebis safuZvlebi sabolood adreul bavSvobaSi, 

pirveli 3 stadiis ganmavlobaSi  formirdeba. 

fsiqoseqsualuri stadiebis gavlisas SesaZlebelia fiqsaciebi, romlebic 

pirovnebaze mTeli Semdgomi cxovrebis ganmavlobaSi zemoqmedebs. fiqsaciebi esaa 

ganviTarebaSi `Seferxebebi~, romlebic mozrdil adamianebs ubiZgeben, kvlav bavS-

vobisdroindeli xerxebiT eZebon siamovneba. magaliTad, Tu romelime Cvils Zalian 

bevrs an Zalian cotas aWmevdnen, mozrdilobaSi is SeiZleba, xSirad ReWavdes kevs, 

svamdes, eweodes an bevrs laparakobdes. 

fsiqoseqsualuri ganviTarebis stadiebi

oraluri stadia _ (dabadebidan 1-1,5 wlamde)

Cvili siamovnebas da kmayofilebas, ZiriTadad pirisa da tuCebis stimula-

ciiT iRebs. 

fiqsaciis magaliTi: oralur-inkorporaciuli (Semwovi) _ aseTi individi, 

ZiriTad, siamovnebas iseTi moqmedebebisagan iRebs, rogoricaa Wama, sma da moweva. 

analuri stadia _ (1-1,5 wlidan 3 wlamde)

bavSvi siamovnebasa da dakmayofilebas, ZiriTadad, gamoyofis funqciis rea-

lizaciiT iRebs. 

fiqsaciis magaliTi: analur-retentiuli (Semakavebeli) _ amgvar  pirovne-

bas iseTi Tvisebebi axasiaTebs, rogorebicaa siZunwe, sijiute, agreTve, `emociuri 

Sekruloba~ da grZnobebis gamoxatvis sirTuleebi. analur-eliminaciuri (gamom-

devni) _ adamians `emociuri faRaraTi~ axasiTebs, mas sakuTari azrebisa da grZno-

bebis Sekaveba-Sefarva ar SeuZlia.

faliuri stadia – (3-dan 5-6 wlamde)

erogenuli zona genitaliebis ubanSi gadainacvlebs, seqsualuri xdeba. mTa-

vari sakiTxi, romlis gadaWra aucilebelia, mdgomareobs oidiposis kompleqsSi an 

eleqtras kompleqsSi. kompleqss Tebes legendaruli mefis saxeli ewoda, romel-

mac uneblieT mokla mama da colad sakuTari deda SeirTo. froidi Tvlida, rom am 

stadiaze biWebs dedisadmi uCndebaT seqsualuri ltolva, xolo Semdgom ki SiSi, 

rom mama mas am ltolvisaTvis daasaWurisebs. TandaTanobiT biWi Tavs mamasTan 

aigivebs, cdilobs hgavdes mas, gansakuTrebiT moralur principebSi. amgvar qce-

vas safuZvlad udevs biWis idea, rom mama ar daasaWurisebs, Tuki is zustad mamis 

msgavsi iqneba. amdenad, biWis superego oidiposis kompleqsis Sedegad viTardeba. 

gogonebis SemTxvevaSi esaa  eleqtras kompleqsi _ gogonas mamisadmi sqesobrivi 

ltolva da penisisadmi Suri uCndeba, rac mamis penisis dauflebis survils iwvevs. 

TandaTanobiT is am konfliqts simbolurad wyvets, an dedasTan Tavis gaigivebiT, 

an _ imediT, rom biWs dabadebs. amasTan, kastraciis SiSs gacilebiT safuZvliani 

motivacia aqvs, vidre penisisadmi Surs. amitom misi meSveobiT gogonebi gacilebiT 
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nakleb moralur da pirovnul eTikur principebs iZenen.  Eeleqtras kompleqsis Se-

degad, qalebs susti superego aqvT. 

latenturi stadia – (5-6-dan 12 wlamde)

seqsualuri impulsebi Tvlemen.

genitaluri stadia (12 wlidan zemoT)

mozardobis asakSi SesvlasTan erTad seqsualuri impulsebi  upiratesi xdeba. 

eriqsoni – fsiqosocialuri ganviTarebis Teoria

erik eriqsoni (1902-1994) neofroidistad iTvleba. Eeriqsoni, umTavresad, pi-

rovnebis formirebaSi socialuri urTierTzemoqmedebis rols gamohyofda. 

eriqsonis Teoriis amosavali cneba egoidenturoba  imis gagebas emsaxureba, 

Tu rogor xedavs adamiani sakuTar Tavs  da rogoria obieqturad.  yoveli Cven-

ganis raRac  garkveuli nawili im garemozea dafuZnebuli, romelSic vizrdebiT. 

Tavidan Cvens pirovnul Camoyalibebas maTTan urTierTdamokidebuleba gansazR-

vravs, vinc CvilobaSi Cvenze zrunavs, xolo Semdgom, Cveni zrdisa da momwifebis 

Sesabamisad,  ojaxs gareT sxva adamianebTan urTierToba. 

eriqsonis Teoria gviCvenebs, Tu ris gakeTeba SeuZliaT mSoblebsa da sxva 

adamianebs bavSvis jansaRi ganviTarebisaTvis, agreTve, imas, Tu ra SeuZlia  Tvi-

Ton bavSvs. 

fsiqosocialuri ganviTarebis stadiebi eriqsonis mixedviT

ndoba an undobloba (dabadebidan 1 wlamde)

imis mixedviT, Tu rogor uvlian bavSvs CvilobaSi, garemomcveli samyaro im-

saxurebs an ar imsaxurebs mis ndobas. Tu misi saWiroebebi kmayofildeba, mas zrun-

viTa da yuradRebiT ekidebian, mis mimarT sakmaod  principulebi arian, bavSvi gare-

momcvel samyaros usafrTxod miiCnevs da endoba mas. meore mxriv, Tu garemomcveli 

samyaro tkivils ayenebs mas, stress iwvevs da mis usafrTxoebas emuqreba, bavSvi cxo-

vrebisagan amis miRebas swavlobs da Tvlis, rom es samyaro ndobas ar imsaxurebs. 

damoukidebloba an sircxvili da eWvi (1-dan 3 wlamde)

siarulis dawyebasTan erTad bavSvebi TavianTi sxeulis SesaZleblobebsa da 

misi marTvis saSualebebs aRmoaCenen. isini damoukideblad Wamasa da Cacmas, tu-

aletiT sargeblobas swavloben da gadaadgilebis axal xerxebs iTviseben. roca 

bavSvi raimes damoukideblad gakeTebas axerxebs, is Tavdajerebulia da grZnobs, 

rom skuTari Tavis kontroli SeuZlia; magram Tu bavSvs mudmivad warumateblobe-

bi aqvs da amisTvis mas sjian an usufTaos, binZurs, mouxerxebels, cuds uwodeben, 

is sircxvilsa da sakuTar ZalebSi daeWvebas eCveva.
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iniciativa an danaSaulis grZnoba (3-dan 6 wlamde)

bavSvebs kvleviTi aqtiuroba sakuTari sxeulis gareT gadaaqvT. isini igeben, 

rogor aris mowyobili samyaro da rogor SeiZleba masze zemoqmedeba. samyaro maT-

Tvis rogorc realuri, ise warmosaxuli adamianebisa da nivTebisagan Sedgeba. Tu 

maTi kvleviTi saqmianoba mTlianobaSi Sedegiania, bavSvebi adamianebTan  da nivTe-

bTan urTierTmoqmedebis konstruqciul saSualebebs iTviseben, iniciativianebi 

xdebian. xolo Tu maT mkacrad akritikeben an sjian, isini sakuTari saqcielis gamo 

xSirad Tavs damnaSaved grZnoben.

Sromismoyvareoba an arasrulfasovnebis grZnoba (6-dan 12 wlamde)

skolaSi, saxlSi da TanatolTa Soris bavSvebi mravalricxovan unar-Cvevas 

iZenen. sxvadasxva sferoSi bavSvis kompetenturobis realur zrdasTan erTad 

`me~-s SegrZneba mniSvnelovnad mdidrdeba. sul ufro met mniSvnelobas iZens saku-

Tari Tavis Sedareba TanatolebTan. gansakuTrebiT didi ziani moaqvs sakuTari Ta-

vis negatiur Sefasebas sxvebTan Sedarebisas.

TviTSegneba an dabneuloba (rolebis aRreva) (12-dan 18 wlamde)

siymawvilis dadgomamde bavSvebi sxvadasxva rols aRmoaCenen xolme _ moswa-

vlis an megobris, ufrosi Zmis an dis, sportsmenis an musikosis da a.S. mozardo-

bisa da siymawvilis periodSi mniSvnelovania am sxvadasxva rolSi garkveva da erT 

mTlian identurobaSi, TviTSegnebaSi maTi integrireba. mozardebi, ZiriTad, Rire-

bulebebs eZeben, romelebic  yvela am rols moicavs. zogjer isini or mniSvnelovan 

rols an sapirispiro RirebulebaTa sistemebs Soris seriozuli konfliqtis gada-

Wras ver axerxeben, Sedegi   ki pirovnebis difuziaa (gafantuloba).

intimuroba (siaxlove) an izolacia (18-dan 40 wlamde)

ganviTarebis  mTavari winaaRmdegobaa konfliqti siaxlovesa da izolacias So-

ris. siaxlove gacilebiT mets Seicavs, vidre ubralod seqsualuri siaxlove. es aris 

unari, nebismieri sqesis meore adamians Cveni `sulis~ nawili mivceT, da am dros saku-

Tari  `me~-s dakargvis ar gveSinodes. amgvari axlo urTierTobis damyarebisas warma-

teba imazea damokidebuli, Tu rogor iyo gadaWrili zemoaRniSnuli 5 konfliqti. 

produqtuloba an stagnacia (40-dan 65 wlamde)

mas Semdeg, rac wina konfliqtebi nawilobriv gadaWrilia, SeiZleba meti yu-

radReba davuTmoT, davexmaroT sxva adamianebs. mSoblebi am dros xSirad arsebo-

biss sazriss imaSi pouloben, rom TavianT Svilebs exmarebian. zogma adamianma SeiZ-

leba Tavisi energia socialuri problemebis gadaWrisken  mimarTos. xolo Tu wina 

konfliqtebi ar aris gadaWrili, es sakuTar Tavze zedmet  mzrunvelobas iwvevs: 

sakuTari  janmrTelobis gamo metismeti wuxili, sakuTari survilebis dauyovne-

bliv dakmayofilebisken swrafva, sakuTari simSvidis dacva da a.S.
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integrirebuloba (egos mTlianoba) an sasowarkveTa (65 wlidan zemoT) 

sicocxlis bolo etapebze adamianebi, Cveulebriv, ganvlil cxovrebas ga-

daxedaven da axleburad afaseben xolme. Tu adamiani kmayofilebas ganicdis imis 

gamo, rom ganvlili cxovreba azriTa da movlenebSi misi aqtiuri monawileobiT 

iyo savse, Sedegad mas egos mTlianobis gancda eufleba. xolo Tu adamiani Tvlis, 

rom cxovrebam uazrod, fuWad Caiara da man bevri SesaZlebloba gauSva xelidan, 

mas  sasowarkveTa Seipyrobs.

eriqsoni Tvlida, rom yoveli stadia imis safuZvelze igeba, Tu ra iyo Seqmnili 

manamde. miuxedavad imisa, rom adamianma erT romelime etapze gakeTebuli arCevani 

SeiZleba SemdgomSi gadaafasos da Secvalos, jansaRi ganviTarebis aucilebeli pi-

robaa yoveli etapis krizisis `pozitiuri” daZleva. magaliTad, bavSvebs, romleb-

mac Cvilobis asakSi sakmarisi yuradReba da siyvaruli ver miiRes, amis kompensireba 

SeuZliaT, Tuki momdevno stadiebze  mometebuli yuradReba eqnebaT. normaluri 

ganviTarebisaTvis umjobesia, rom bavSvma Cvilobis periodSi yvelaferi miiRos, 

rac mas sWirdeba da es stadia garemomcvelTa mimarT ndobis gancdiT daasrulos. 

miuxedavad imisa, rom yoveli konfliqti `kritikulia” mxolod erT-erT stadiaze, 

is mTeli sicocxlis manZilze arsebobs. magaliTad, damoukideblobis moTxovnile-

ba gansakuTrebiT mniSvnelovania 1- dan-3 wlamde, magram mTeli cxovrebis manZilze 

adamianebma mudmivad unda amowmon TavianTi damoukideblobis xarisxi, romlis ga-

movlena yovelTvis SeuZliaT sxva adamianebTan urTierTobisas. 

alfred adleri – individualuri fsiqologia

avstrielma fsiqologma da fsiqiatrma alfred adlerma (1870-1937) fsiqi-

kuri daavadebebis Sesaxeb sakuTari koncefcia SeimuSava. am koncefciis Tanaxmad, 

fsiqikuri daavadeba aris arasrulfasovnebis grZnobiT gamowveuli   gaucnobie-

rebeli swrafva upiratesobisaken. arasrulfasovnebis grZnobas ki romelime fi-

zikuri sisuste an nakli iwvevs.

adlerma adamianis qcevaSi seqsualurobis rolis gadametebulad SefasebisaTvis 

froidis Teoria gaakritika. amis sapirispirod, man win wamoswia socialuri faqtore-

bis roli da ganacxada, rom  adamianis xasiaTs misi cxovrebis stili gansazRvravs. 

fsiqologiuri problemebis mqone bavSvebTan muSaobisas adleri cxovrebis 

stils  ikvlevda. is Tvlida, rom ojaxur ierarqiaSi  bavSvis mdgomareobas udidesi 

mniSvneloba aqvs misi pirovnuli CamoyalibebisTvis. 

pirveli Svili: Tavdapirvelad erTaderTi bavSvia ojaxSi, Semdeg am mdgo-

mareobis yvela upiratesobas da did Zalauflebas kargavs. meore mxriv, umcrosi 

bavSvebis fsiqologia gansazRvrulia maT cxovrebaSi pirvelis arsebobiT. ufros 

Svilebs xSirad axasiaTebT konservatiuloba (isini Tvlian, rom Zalaufleba imas 

unda darCes, visac hqonda). pirvel Svilebsa da dediserTebs inteleqtis ramdena-

dme maRali koeficienti aqvT; 
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meore Svili: misi `cxovrebis stili~ Zireulad gansxvavebulia. mas Tavidan-

ve hyavs lideri, romelsac ejibreba. is ar aRiarebs Zalauflebas da misi Secvla 

uyvars; misTvis damaxasiaTebelia dinamikis gancda da rbolaSi win `gavardna~; is 

cdilobs bunebisa da mecnierebis kanonebis Secvlas, Tavisi arsiT revolucione-

ria, amasTan ara imdenad politikaSi, ramdenadac socialur cxovrebaSi da gare-

momcvelebisadmi damokidebulebaSi. 

umcrosi Svili, nabolara: misi upiratesoba isaa, rom meore Svilisagan 

gansxvavebiT, is arasodes iqneba `Camogdebuli~.  is meores imiT hgavs, rom Zalian 

energiulia, cdilobs sxvebs ajobos. misi cxovrebis distanciur rbolaSic arian 

liderebi, magram is maT ar baZavs da misi cxovrebis stili ojaxis sxva wevrebis 

stilisagan gansxvavdeba (mewarmeebis ojaxSi _ poeti, maTematikosebis ojaxSi _ 

musikosi).  is yovelTvis unda gansxvavdebodes sxvaTagan. es swrafva SeiZleba gan-

xilul iqnas rogorc arasakmarisi gambedaoba. 

dediserTebis tragedia imaSia, rom bavSvobis wlebSi isini  yovelTvis oja-

xis yuradRebis centrSi iyvnen da axla yuradRebis centrSi yofna  maTi cxovrebis 

mizania.  miznisaken swrafvaSi isini  logikas ki ar misdeven, aramed TavianTi `cxo-

vrebis stils~.

aRsaniSnavia, rom ojaxur ierarqiaSi bavSvis poziciis mixedviT misi xasiaTis 

prognozireba garkveuli tendenciebis aRweraa. es araa kanonzomierebebi, romle-

bic yovel konkretul SemTxvevaSi aucileblad unda Sesruldes.

7.2 humanisturi Teoria – abraham maslous
motivaciis Teoria

H

amerikeli fsiqologi abraham maslou (1908-1970) humanisturi fsiqologiis 

fuZemdeblad iTvleba. man adamianis, rogorc mTliani sistemis, ganviTarebis kon-

cefcia Camoayaliba da misi umaRlesi gamovlinebebani (siyvaruli, Semoqmedeba, 

sulieri faseulobebi da sxva) gaaanaliza. 

masloum adamianis motivaciis ierarqiuli modeli Seqmna. motivaciis cne-

basTan axlos dgas iseTi terminebi, rogorebicaa moTxovnileba, mizani, survili, 

ltolva, swrafva. 

motivaciis ierarqiul modelSi masloum moTxovnilebaTa 5 ZiriTadi done 

gamoyo:

pirvel adgilzea fiziologiuri moTxovnilebebi. aq Sedis sakvebi, wyali, 

Zili, sxeulis temperaturis SenarCuneba, seqsualuri impulsebi.

meore adgilzea usafrTxoebisa da imediani momavlis rwmenis  moTxovni-

leba. maT Sorisaa: garemomcveli samyaros mxridan fizikuri da fsiqologiuri 

safrTxisagan dacvis  moTxovnileba da momavalSi fiziologiuri moTxovnilebis 

dakmayofilebis rwmena.
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mesame adgils socialuri  moTxovnilebebi ikavebs, romelsac Tanxmobis 

moTxovnilebasac uwodeben. es cneba iseT mdgomareobas gansazRvravs, roca ada-

miani vinmes an rames SeeTviseba da masTan TanxmobiT cxovrobs. 

meoTxe adgilzea pativiscemis, aRiarebis moTxovnileba, romelSic Sedis 

TviTpativiscemis, kompetenturobis, garemomcvelTa mxridan pativiscemis, aRia-

rebis moTxovnileba.

mexuTe adgilzea TviTgamoxatvis moTxovnileba, anu sakuTari potenciuri 

SesaZleblobebis realizaciisa da pirovnuli zrdis moTxovnileba. 

maslous Teoriis Sesabamisad, yvela  moTxovnileba SeiZleba mkacri ierar-

qiuli TanmimdevrobiT dajgufdes, anu fiziologiuri moTxovnilebebi, daculo-

bisa da usafrTxoebis moTxovnilebebi pirveladi moTxovnilebebia, xolo yvela 

danarCeni _ meoradi. amiT xazgasmulia, rom jer unda dakmayofildes qveda donis 

moTxovnilebebi, romlebic adamianis qcevaze axdenen gavlenas da mxolod amis Sem-

deg _ motivaciaze zemoqmedebs zeda donis saWiroebebi.    

drois gansazRvrul periodSi adamiani im moTxovnilebis dakmayofilebas 

Seecdeba, romelic misTvis yvelaze ufro mniSvnelovania. sanam zeda donis mo-

TxovnilebaTa dakmayofilebas Seudgeba, adamiani qveda donis moTxovnilebebs 

ikmayofilebs. adamiani, romelsac Sia, jer sakvebis moZiebas Seecdeba da mxolod 

amis Semdeg _ TavSesafris agebas. Semdeg ki is socialuri kontaqtebisa da moqme-

debebisaken swrafvas daiwyebs; Semdeg _ sxvaTa pativiscemis mopovebisken swraf-

vas. da mxolod mas Semdeg, rac adamiani Sinagan kmayofilebasa da garemomcvelTa 

pativiscemas igrZnobs, misi moTxovnilebebi potenciur SesaZleblobebTan erTad 

gaizrdeba. 

mokled rom vTqvaT, adamiani saWiroebaTa yovel momdevno doneze mxolod 

wina donis moTxovnilebaTa dakmayofilebis SemTxvevaSi gadadis. amitom bolo, 

TviTrealizaciis dones adamianTa mxolod mcire nawili, daaxloebiT 1% aRwevs, 

Tumca amis unari yvelas aqvs. 

masloum realizebuli adamianebis pirovnuli Taviseburebebi aRwera. am Ta-

viseburebaTa Soris gansakuTrebiT gamoyo damoukidebloba, SemoqmedebiTi niWi, 

samyaros filosofiuri aRqma, demokratiuloba urTierTobaSi, produqtuloba.

 

TviTrealizacia

aRiareba-dafaseba

siyvaruli-Tanxmoba

usafrTxoeba

fiziologiuri moTxovnilebebi

 ra unda gavakeToT, rom bavSvi aRvzardoT da ganvaviTaroT, misi  moTx-

ovnilebebi davakmayofiloT?
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Cveni saqmianobis piramida

vaZlevT gasaqans
movlenebze, romlebic mas exeba, SeuZlia 

sakuTari azris gamoTqma

vaqebT
vepyrobiT Rirseulad da vaqebT 

damsaxurebulad
vzrunavT

aris im adamianebTan, vinc uyvars da visac 
uyvars

vifaravT
misi usafrTxoeba yvela garemoSi 

uzrunvelyofilia
vuvliT

aqvs Sesaferisi sakvebi, sacxovrebeli adgili, 
ganaTleba da samedicino momsaxureba

7.3 ganviTarebis Tanamedrove Teoriebi

 ganviTarebis Tanamedrove Teoriebi Semdeg tendenciebs efuZneba:

•	 adamianis Tavis tvinis Seswavlisas uaxlesi teqnologiebis gamoyenebam 

gviCvena, rom tvini biofsiqosocialuri organoa, romelic mxolod meore 

adamianTan pirdapiri dialogisas formirdeba. genetikurad  gansazRvruli 

Tvisebebi mxolod garkveul socialur garemoSi realizdeba. jer kidev aq-

tualuria sakiTxi: romelia mTavari _ buneba Tu aRzrda?

•	 adreuli asakis gancdebi Tavis tvinis agebulebaze, mozrdilis unar-Sesa-

Zleblobebsa da xasiaTze gadamwyvet zegavlenas axdens;

•	 mijaWvulobis Teoria uaxlesi nevrologiuri aRmoCenebis axsnis sistemas 

warmoadgens;

•	 sicocxlisunarianobis Teoria negatiur garemo-pirobebSi warmatebuli ada-

mianis ganviTarebis saidumlos xsnis;

•	 emociebis regulacia da mSoblebTan damokidebuleba adamianis ganviTarebi-

saTvis mniSvnelovani maxasiaTeblebia.

Tavi VII
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mijaWvulobis Teoria

gasuli saukunis 80-ian wlebSi aSS-sa da kanadaSi im pirTa Soris, romlebic 

daoblebul bavSvTa ojaxebSi gaSvilebis problemebiT iyvnen dainteresebulni, 

sakmaod popularuli gaxda termini `mijaWvulobis grZnobis darRveva (mijaWvu-

lobis darRveva)~. es termini modis e. w. mijaWvulobis fsiqologiidan _ esaa mi-

marTuleba, romelic gasuli saukunis Sua periodSi SeimuSaves meri einsvortma 

da jon boulbim.

ra aris mijaWvuloba? amis gasagebad mogvyavs yvelaze tipuri magaliTi: 

bavSvTa saxlidan ayvanili gogonas mSoblebma Tavdapirvelad CaTvales, rom 8 wlis 

gogona sakmaod iolad egueboda axal cxovrebas. is axali ojaxis yvela wevris mi-

marT alersiani iyo, Sexvedrisas naTesavebs alersianad kocnida da gamomSvidobe-

bisas Tbilad exveoda. Tumca male mSoblebma SeniSnes, rom is ucnob adamianebTanac 

zustad ase iqceva. am aRmoCeniT isini Zalian Sewuxdnen da ganawyendnen imis gamo, 

rom gogona  erTnair yuradRebas iCens rogorc Tavisi axali mSoblebis mimarT, ise 

sruliad ucxo adamianebis mimarT. maTTvis kidev erTi usiamovno momenti iyo is, 

rom gogona saerTod ar ganicdida, roca mSoblebi sadme midiodnen da uproblem-

od rCeboda misTvis naklebad nacnob adamianebTan. fsiqologTan konsultaciisas 

maT gaiges, rom gogonas ara aqvs Camoyalibebuli mijaWvulobis grZnoba.

ratom aSinebT ufrosebs is, rom bavSvi Tavisianebs da ucxoebs ver asxvavebs, 

yvela qals sixaruliT eZaxis dedas? quCaSi nebismier zrdasrul adamians xalisiT 

arTmevs xels da mzadaa mas gahyves? ras niSnavs bavSvisaTvis  mijaWvulobis grZno-

ba?

mijaWvuloba _ es aris Zlieri emociuri urTierTkavSiri adamianebs Soris, 

romelic ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi erTma-

neTs scildebian. 

mozrdilebs moswonT, roca vinmes mimarT mijaWvulobas grZnoben, magram maT 

am grZnobis gareSec SeuZliaT cxovreba. xolo bavSvebisaTvis mijaWvulobis ganc-

da aucilebelia. mozrdilis mimarT mijaWvulobis grZnobis gareSe bavSvi srul-

fasovnad ver viTardeba, radgan amazea damokidebuli misi  usafrTxoebis gancda, 

samyaros aRqma, ganviTareba. jansaRi mijaWvuloba bavSvis logikuri azrovnebis 

ganviTarebas, sindisis Camoyalibebas, emociuri impulsebis kontrolis unaris 

formirebas, sakuTari Tavis mimarT pativiscemis gaCenas, sakuTari da sxva adami-

anebis grZnobebis gagebas, sxva adamianebTan saerTo enis gamonaxvis SesaZleblobas 

uwyobs xels. pozitiuri mijaWvuloba ganviTarebis Seferxebis risksac  amcirebs.

mijaWvulobis darRvevam SeiZleba zegavlena moaxdinos ara marto socialur 

kontaqtebze _ sindisis, piradi Rirsebis grZnobis  Camoyalibebaze, empaTiis (anu 

sxva adamianTa grZnobebSi wvdomis da TanagrZnobis) unarze, aramed is bavSvis  emo-

ciuri, socialuri, fizikuri da gonebrivi ganviTarebis Seferxebas iwvevs.

bavSvebs, romlebsac mijaWvulobis grZnoba ar aqvT, samyaros Secnobisa da 
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adamianTa Soris damokidebulebis araadekvaturi aRqma gamoumuSavdebaT, rac di-

dobis asakSic grZeldeba. aseTi pirovnebebi ukve zrdasrul cxovrebaSi xangrZliv 

Terapiul daxmarebas saWiroeben. 

rogor vlindeba bavSvis mijaWvuloba:

•	 TvalebiT kontaqti;

•	 Rimili;

•	 protesti ganSorebisas;

•	 xelSi ayvanis survili;

•	 gadevneba;

•	 Zebna;

•	 Zaxili;

•	 CaWideba, mikvra.

mijaWvulobis formireba bavSvebSi

mijaWvulobis grZnoba Tandayolili ar gaxlavT. is SeZenili Tvisebaa da 

mxolod adamianebisTvis rodia damaxasiaTebeli. cxovelebTan mimarTebaSi am 

Tvisebas `imprintings~, anu STabeWdilebis dafiqsirebas, uwodeben. cnobilia 

eqsperimenti, romelSic wiwilebma TavianT dedad miiCnies saTamaSo, borblebiani 

ixvi da gahyvnen mas, anu pirvel moZrav obieqts, romelic gamoCekvisTanave 

dainaxes; aseve lekvebi TavianT dedad katas Tvlian, romelmac isini sakuTari 

rZiT gamokveba. 

vinaidan Cvilis tvinSi ar aris asaxuli mSobeli deda,  romelmac masze dabade-

bisTanave Tqva uari, xolo adamianebi mas ise kvebavdnen, rom xelSic ar ahyavdaT, 

bavSvs konkretul adamianTan mudmivi kavSiri ar uyalibdeba. amitomac amboben, 

rom aseT bavSvebs darRveuli aqvT mijaWvulobis grZnoba. 

zomieri mijaWvulobis formireba gamartivebulad SeiZleba Semdegi meqanizmis 

meSveobiT aRvweroT: roca Cvili SimSils grZnobs, is tirils iwyebs. mSoblebi 

xvdebian, rom bavSvs Sia da mas aWmeven. aseve xdeba bavSvis sxva moTxovnilebebis 

dakmayofileba: mSrali tansacmeli, siTbo, urTierToba. moTxovnilebebis 

dakmayofilebasTan erTad bavSvs im adamianis mimarT ndoba uCndeba, romelic masze 

zrunavs. amgvarad  yalibdeba mijaWvuloba.

im SemTxvevaSi, rodesac deda an mama Cvilis moTxovnebs ver pasuxobs, bavSvi 

amaze reagirebs da ufro xangrZlivad da xmamaRla aprotestebs. Tu bavSvma 

garkveuli drois Semdeg sapasuxo reaqcia ver miiRo, is urTierTobis mcdelobas 

wyvets da maSinac ki aRar reagirebs, roca mSoblebi uRimian an TvalebSi uyureben. 

iwyeba seriozuli siZneleebi mSoblebTan urTierTobaSi. roca amgvari mdgomareoba 

bavSvis sicocxlis pirvel wels  xSirad meordeba, is daukmayofileblobis grZnobas 

ganicdis, rasac arafrismTqmel, grZnobebs moklebul urTierTobamde mivyavarT. 

sabolood yovelive es bavSvSi fsiqologiuri da fizikuri xasiaTis seriozul 

Tavi VII
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da xangrZliv cvlilebebs iwvevs. 

3 Tvis asakisaTvis bavSvs `gamococxlebis~ kompleqsuri reaqcia uCndeba 

(ufrosis danaxvaze iRimeba, xel-fexs aqtiurad iqnevs, sixarulis gamomxatvel 

bgerebs gamoscems, RuRunebs, ufrosisaken miiwevs). daaxloebiT 6-8 Tvis asakSi 

bavSvi Tavisi ojaxis wevrebs ucxoebisagan asxvavebs. am asakSi is Zlieradaa 

mijaWvuli dedaze. 10-12 Tvis asakSi metyveleba yalibdeba. bavSvi ambobs `deda”, 

`mama”. daaxloebiT 1,5 wlis asakSi ucxoebis mimarT SiSi Cndeba. 

bavSvsa da mSobels Soris mijaWvulobis ganviTarebis stadiebi

•	 aradiferencirebuli mijaWvulobis stadia (1,5-dan 6 Tvemde). bavSvi ga-

mohyofs dedas, magram wynardeba, roca sxva mozrdils xelSi ahyavs. bavSvi 

Tvals ayolebs da uRimis nebismier adamians;

•	 specifiuri mijaWvulobis stadia (7-dan 9 Tvemde). am stadiisaTvis damaxa-

siaTebelia mijaWvulobis ganmtkiceba, rac dedis mimarT adre Camouyalib-

da (bavSvi aprotestebs, roca dedas aSoreben, ucxo adamianebis garemocvaSi 

mousvenrad iqceva).

•	 mravlobiTi mijaWvulobis stadia (10-dan 18 Tvemde). dedis mimarT  mija-

Wvulobis safuZvelze bavSvi sxva axlobeli adamianebis mimarTac avlens mi-

jaWvulobas, Tumca deda mainc `yvelaze saimedo obieqtia~. es gansakuTrebiT 

kargad Cans, roca bavSvi xoxvas an siaruls iwyebs. miuxedavad imisa, rom am 

dros bavSvis moZraobis traeqtoria sakmaod CaxlarTulia, is yovelTvis de-

das ubrundeba da Tu vinme dedas Camoefareba, bavSvi gadaadgilebasa da mis 

danaxvas cdilobs.

2 wlisaTvis bavSvi, rogorc wesi, Tavisianebsa da ucxo adamianebs cxadad 

asxvavebs. fotoze cnobs naTesavebs, Tundac didi xnis unaxavT. adekvaturi ganvi-

Tarebisa da normaluri ojaxuri garemos SemTxvevaSi bavSvi mzadaa garemomcvel 

samyarosTan urTierobisaTvis, axali nacnobobisaTvis. is siamovnebiT ecnoba sxva 

bavSvebs da maTTan TamaSs cdilobs. 

raSi dagvexmareba am asakobrivi normebisa da Taviseburebebis codna? ma-

galiTad, Tu bavSvi daaxloebiT 9 Tvisaa, aqamde met-naklebad xelsayrel pirobebSi 

cxovrobda da mzrunveli da mosiyvarule deda hyavda, dedasTan daSoreba misTvis 

udidesi travma iqneba da axali mijaWvulobis formireba gaZneldeba. meore mxriv, 

Tu bavSvi dedas 1,5-2 Tvis asakSi daSordeba da masTan urTierToba erTsa da imave 

mudmiv ZiZas an aRmzrdels eqneba, romlebic bavSvis emociuri kontaqtis ZiriTad 

moTxovnilebebs akmayofileben, 5-6 Tvis asakSi misi Svilad ayvanis SemTxvevaSi mi-

mReb ojaxTan misi SeCveva sakmaod advili iqneba da, savaraudod, ar garTuldeba.
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mijaWvulobis darRvevis fsiqologiuri niSnebi

bavSvs garemomcvel mozrdilebTan kontaqtSi Sesvla ar surs. moferebi-

sas xelebiT iSorebs, TvalebSi ar uyurebs, mzeras aridebs, SeTavazebul TamaSSi 

CarTvaze uars ambobs. amasTan bavSvi TiTqos `SeumCnevlad~ uTvalTvalebs, akvir-

deba ufross;

guneba-ganwyobilebis apaTiuri an  daqveiTebuli foni, amave dros gulCvi-

loba, sifrTxile an SiSi;

sakuTari Tavis mimarT agresia _ sakuTari Tavis mimarT agresia. bavSvi Sei-

Zleba kedels an iataks Tavs urtyamdes, saxes, kidurebs ifxoWnides da sxva;

`difuzuri komunikabeloba~. bavSvs ufrosebTan distanciis grZnoba ara 

aqvs, ufrosis yuradRebis miqcevas nebismieri gziT cdilobs. amgvar qcevas `miwe-

bebis~ reaqciac SeiZleba vuwodoT, roca skolamdeli da umcrosi saskolo asakis 

bavSvTa dawesebulebis aRsazrdeli nebismier axal  ufros adamians `ewebeba~, exve-

va, xelSi ayvanas sTxovs, dedas (an mamas) uwodebs.

mijaWvulobis darRvevis mizezebi

deprivacia adreul asakSi. deprivacia aris fsiqikuri mdgomareoba, rome-

lic xangrZlivi drois ganmavlobaSi adamianis ZiriTadi fsiqikuri moTxovnile-

bebis ukiduresi SezRudvis Sedegad Cndeba. es SezRudva SeiZleba sensorul (Se-

grZnebebi), kognitur (inteleqti), emociur, socialur sferoebs exebodes. senso-

ruli deprivacia _ bavSvi ganviTarebisaTvis arasakmaris mxedvelobiT, smeniT an 

kinesTetikur informacias iRebs (mas saTamaSoebi ar aqvs, xelSi ar ahyavT, ar ela-

parakebian, saseirnod quCaSi ar gahyavT). kognituri (inteleqtualuri) depri-

vacia _ bavSvze absoluturad araferia damokidebuli da mas arCevanis gakeTeba 

ar SeuZlia. magaliTad, daTqmul dros unda Wamos da aravin ekiTxeba, Sia Tu ara. 

aseT bavSvebs ar SeuZliaT pasuxi gascen martiv kiTxvebze: G`gSia Tu ara?~ ̀ vin ginda 

gaxde?~  `ris gakeTebas isurvebdi?~ maT arCevanis gakeTeba ar SeuZliaT.  emociu-

ri  deprivacia _ bavSvi Tavis  qcevaze ufrosisagan emociur pasuxs (sixaruls, 

mowonebas, ukmayofilebas da sxva) ar iRebs. is sakuTari qcevis regulirebas, Ta-

nagrZnobas ver swavlobs,  TvalebiT kontaqts erideba. socialuri deprivacia _  

bavSvebs saSualeba ar aqvT TamaSebSi dedis, mamis, bebiis, maswavleblis rolebi Se-

asrulon da maT socialuri rolebis praqtikuli mniSvneloba ar esmiT.

ojaxur urTierTobaTa darRveva. Ddidi mniSvneloba aqvs imas, Tu rogori 

emociuri urTierToba aqvs bavSvs mSoblebTan, sasurveli Svilia Tu ara, emociu-

rad mijaWvulia Tu ara ojaxis romelime wevrTan. erTi SexedviT, paradoqsulia is 

faqti, rom axali mijaWvulobis Camosayalibeblad gacilebiT ufro xelsayrelia 

situacia, roca bavSvs ukve aqvs gancdili mijaWvulobis grZnoba mSoblis mimarT.  

Tu bavSvs mozrdil adamianTan dadebiTi urTierToba  gamocdili aqvs, is ganSore-

Tavi VII
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bis moments rTulad gadaitans, Tumca SemdgomSi sxva mozrdil adamianTan norma-

luri urTierTobis damyareba misTvis gacilebiT advili iqneba.

Zaladoba (fizikuri, fsiqologiuri, seqsualuri) da ugulebelyofa. aR-

saniSnavia, rom im bavSvebs, romelTac ojaxSi Zaladoba aqvT gadatanili, SeiZleba 

Zlieri mijaWvulobis grZnoba hqondeT TavianTi sastiki mSoblebis mimarT. saqme 

isaa, rom aseTi bavSvebi, erTi mxriv, sakuTar TavSi imdenad iketebian, rom stumrad 

naklebad dadian da ojaxur urTierTobaTa sxva magaliTs ver xedaven. meore mxriv, 

isini iZulebulni arian, amgvar ojaxur urTierTobaTa normalurobis iluzia 

SeinarCunon sakuTari fsiqikis gadarCenisaTvis. bevri maTganisaTvis damaxasia-

Tebelia mSoblebis Tundac negatiuri yuradRebis miqceva tyuilebiT, agresiiT 

(maT Soris, sakuTari Tavis mimarT agresiiT), qurdobiT, ojaxSi miRebuli wesebis 

darRveviT.

mSobelTan Mmoulodneli an mtkivneuli ganSoreba (misi sikvdilis, avadmyo-

fobis an hospitalizaciis gamo). Aamgvari ganSoreba nebismier asakSi mtkivneulia. 

gansakuTrebiT mZimea bavSvisaTvis mSoblis an masze mzrunveli adamianis sikvdi-

li, gansakuTrebiT _ Zaladobrivi sikvdili. Aaxloblis sikvdili bavSvisaTvis or-

mxriv aris travmis mizezi: jer erTi, is sikvdilis mowme xdeba, da meore, acnobie-

rebs, rom TviTonac mokvdavia.

sacxovrebeli adgilis  xSiri Secvla. gansakuTrebiT rTulia es periodi 

5-6 wlis asakSi. bavSvma ar icis, sad miemgzavreba, kargi iqneba iq Tu cudi, gansxva-

vebuli iqneba Zveli sacxovrebeli adgilisagan Tu ara, iq megobrebs SeiZens Tu ara 

da sxva.

mijaWvulobis darRvevis riski maSin izrdeba, roca CamoTvlil faqtorebs 1-2 

wlis asakSi vxvdebiT, agreTve maSin, roca ramdenime faqtori erTad iyris Tavs.

mijaWvulobis grZnobis darRvevis samomavlo Sedegebi:

•	 sadizmi/Zaladoba:

cxovelebisa da adamianebis mimarT sisastike, vandalizmi, destruqciuloba, 

sakuTari Tavis dazianeba, xanZris gamowveva, Semtevi qceva.

•	 kvebiTi problemebi:

sakvebis qurdoba da dagroveba, Wamis dros sixarbe, SimSiloba.

•	 gaTamaSebuli emociuroba

`Teatraluri~ gamosvlebi, zedapiruli momxibvleloba, ganurCeveli mija-

Wvuloba.

•	 kleptomania/uazro tyuili

qronikuli qurdobebi, paTologiuri tyuilebi.

•	 seqsualuri aqcentirebebi

gamomwvevi qceva an tansacmeli, seqsualuri qceva sxva bavSvebTan mimarTeba-

Si.

•	 pasiuroba/agresiuloba
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bavSvi advilad, ubrZolvelad Tmobs yvelafers, SekiTxvebs ar pasuxobs, gar-

SemomyofTa sibrazes iwvevs, usufTaoa, aqvs enurezi10.

•	 sindisis ararseboba

danaSaulis grZnobis arqona, danaSaulis uaryofa da sxvebze gadabraleba.

bavSvi, romelsac mijaWvulobis grZnoba ar aqvs, garemomcveli samyarosa da 

sxva adamianebis ndobas Zalian Znelad iswavlis. Tumca xangrZlivad mzrunvel da 

mosiyvarule garemoSi yofna  mas sakuTari Tavis da mTeli samyarosadmi rwmenis 

aRdgenaSi daexmareba. 

mijaWvulobis darRvevaTa daZlevis gzebi

fizikuri  kontaqti bavSvsa da mozrdils Soris. bevri bavSvi, romlebic 

bavSvTa saxlebidan ojaxebSi xvdebian, TviTonve miiswrafvian mozrdil adamian-

Tan intensiuri fizikuri kontaqtisaken: muxlebze jdoma uyvarT, xelSi ayvanas, 

rwevas iTxoven. es Zalian kargia, Tumca bevr mSobels metismeti sxeulebrivi kon-

taqti afrTxobs, gansakuTrebiT maSin, roca Tavad mSobeli amisaken maincdamainc 

ar miiswrafvis. TandaTanobiT amgvari kontaqtebis intensivoba mcirdeba, bavSvi 

TiTqos `ZReba~, inazRaurebs imas, rac adreul asakSi aklda. 

Tumca, arsebobs bavSvebis sakmaod didi kategoria, romlebic amgvari konta-

qtisaken ar miiswrafvian, zogierTi maTgani ki gaurbis kidec, moferebas iridebs 

da Sexebisas krTeba. savaraudod, am bavSvebs ufrosebTan urTierTobis negatiuri 

gamocdileba aqvT _ xSirad es gadatanili fizikuri an seqsualuri Zaladobis Se-

degia.

araviTar SemTxvevaSi araa saWiro bavSvisaTvis fizikuri kontaqtis Tavsmo-

xveva. mijaWvuloba ara marto Sexebis, aramed TvalebSi yurebis, erToblivi moqme-

debebis, saubris, erToblivi TamaSis, erTad kvebis, erTad gancdis gziT viTarde-

ba.BSesaZlebelia, mSobels zogierTi gavrcelebuli da martivi TamaSi SevTavazoT, 

romlebic am kontaqtis ganviTarebisakenaa mimarTuli: cxvirze TiTis miWera da 

manqanis signalis xmis gamocema, loyebis gabuStva da bavSvis xelebis mirtymiT 

`buStis gaxeTqva~, banaobis dros qafisagan wverebis, gvirgvinis, samxreebis gake-

Teba da sxva. roca bavSvs sawovariani boTliT aWmeven, kargia bavSvis kalTaSi Casma, 

TvalebSi yureba, gaRimeba, raime saalersos Tqma; wignis kiTxvis an televizoris 

yurebis dros _ xelis gadaxveva, Tavis Tavze mideba da sxva.

ojaxis adekvaturi suraTis formireba. bavSvisaTvis aucilebelia imis gan-

cda, rom misi grZnobebi da interesebi mniSvnelovania ufrosebisaTvis, rom gada-

wyvetilebebis miRebisas mis azrs gaiTvaliswineben, rom misi moTxovnilebebi Sesa-

Zleblobis mixedviT dakmayofilebuli iqneba. Zalian mniSvnelovania, rom mSoble-

bi bavSvTan mimarTebaSi principulni iyvnen da bavSvis aRzrdisas, misi Seqebis Tu 

dasjis dros es  principebi daicvan.

10  enurezi _  Sardvis procesze kontrolis uunaroba
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dasasrul, unda aRiniSnos, rom bavSvis normaluri ganviTareba 

mniSvnelovanwiladaa damokidebuli imaze, Tu ramdenad aqvs mas Camoyalibebuli 

adreul asakSi mijaWvulobis grZnoba. mijaWvulobis deficitis daZleva da bavSvis 

Semdgomi normaluri ganviTareba  mSoblis, bavSvze mzrunveli ufrosi adamianis,  

specialistebis udides Zalisxmevas saWiroebs. Tumca mwvave SemTxvevebSi am 

deficitis sruli daZleva SeuZlebelia. 

sicocxlisunarianobis Teoria

bavSvis fsiqikuri da fizikuri janmrTelobis ganmsazRvrel faqtorTa 

Soris gansakuTrebiT mniSvnelovania cxovrebiseuli sirTuleebiis daZlevis, 

problemaTa mogvarebis,  gansacdelSi safrTxis acilebis unari. 

bavSvebs sxvadasxva, met-naklebi simZimis stresTan Sexvedra uxdebaT. es 

SeiZleba iyos saxlSi marto darCena, TanatolebTan urTierTobis siZnele, 

mSobelTa gayra, avadmyofoba, siRaribe, SimSiloba, stiqiuri ubedureba da sxva. 

swored sicocxlisunarianobazea damokidebuli, aseTi gamocdilebebi bavSvs 

daTrgunavs Tu gaaZlierebs. 

problemur, rTul situaciebSi bavSvebi xSirad martoobas, SiSsa da umweobas 

ganicdian. es gancdebi naklebad damTrgunvelia im bavSvebisTvis, romlebsac 

sicocxlisunarianobis resursebi gaaCniaT. 

sicocxlisunarianoba _ es aris unari, romliTac pirovneba, jgufi an 

sazogadoeba Tavidan icilebs, amcirebs an gadalaxavs cxovrebiseul siZneleebsa 

da dabrkolebebs. siZneleebsa da dabrkolebebSi igulisxmeba ara mxolod 

gansakuTrebuli sirTuleebi, aramed yoveldRiuri cxovrebiseuli situaciebi. 

sicocxlisunarianoba Tandayolilia yvela bavSvisaTvis. imis mixedviT, Tu 

rogor upasuxebs mSobeli an momvleli bavSvTan dakavSirebul ama Tu im situacias 

da ramdenad exmareba bavSvs situaciis Sesabamisad  reagirebaSi, mas SeuZlia an xeli 

Seuwyos bavSvSi sicocxlisunarianobis ganviTarebas an, piriqiT, xeli SeuSalos, 

daangrios bavSvis Tandayolili sicocxlisunarianoba. 

amerikel fsiqologs edit grotbergs ekuTvnis kvleva (1993-1994)  sicocxlis-

unarianobis enis Sesaxeb, adamianis ganviTarebisaTvis sicocxlisunarianobis  

mniSvnelobis,  misi  formirebis  asakobrivi Taviseburebebis, mis CamoyalibebaSi  

mSoblebisa da aRmzrdelebis rolis, sicocxlisunarianobis ganviTarebis 

Sedegebis Sesaxeb.

sicocxlisunarianobis ena

bavSvSi sicocxlisunarianobis ganviTarebisaTvis saWiroa, gaviazroT is 

ena, romliTac aRvwerT da avxsniT mas. amiT ufro gagviadvildeba Cveni da Cveni 

bavSvebis qcevis warmarTva sicocxlisunarianobis gasaviTareblad. 

sicocxlisunarianobis ganviTarebis faqtorebi SeiZleba gamoixatos Semdegi 

sityvebiT:
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 _ me myavs/maqvs;

 _ me var; 

 _ me SemiZlia. 

sicocxlisunariani bavSvi ambobs:

me myavs

_ adamianebi, romlebsac vendobi da visac vuyvarvar iseTi, rogoric var;

_ adamianebi, romlebic miweseben SezRudvebs safrTxis Tavidan asacile-

blad;

_ adamianebi, romlebic sakuTari qceviT miCveneben, Tu ra aris kargi;

_ adamianebi, romlebic raRacebis damoukideblad keTebas maswavlian; 

_ adamianebi, romlebic mexmarebian, roca var avad an safrTxeSi an mesaWiro-

eba rCeva.  

me var

_ adamiani, romelic SeiZleba moswondeT da uyvardeT;

_ moxaruli, vasiamovno sxvebs da gamovxato Cemi Tanadgoma;

_ sakuTari Tavisa da sxvebis pativismcemeli;

_ sakuTar saqcielze pasuxismgebeli; 

_ darwmunebeli, rom yvelaferi mogvardeba.

me SemiZlia,

_ velaparako sxvebs imaze, rac maSinebs da mawuxebs;

_ gamovZebno problemis gadaWris gzebi;

_ vakontrolo Tavi, roca vatyob, rom msurs raime arasworis an saSiSis gakeTeba;

_ SevarCio xelsayreli dro raRacis gasakeTeblad an vinmesTan sasaubrod;

_ movZebno damxmare, roca es damWirdeba.

imisTvis, rom bavSvi  sicocxlisunariani iyos, sulac ar aris aucilebeli 

yvela CamoTvlili niSnis arseboba. Tumca sicocxlisunarianobis samive wyarodan 

ramdenime niSani bavSvs aucileblad unda gaaCndes. magaliTad:

_ bavSvi SeiZleba uyvardeT (me myavs), magram Tu is ar grZnobs Sinagan siZlie-

res (me var) an ar aqvs socialuri, urTierTobis unari (me SemiZlia),  sicocxlisu-

narianobaze laparaki zedmetia. 

_ bavSvi SeiZleba iyos sakmarisad Tavdajerebuli (me var), magram Tu man ar 

icis urTierToba an problemebis gadaWra (me SemiZlia), da ar eguleba vinme, vinc 

daexmareba (me myavs),  bavSvi ver iqneba sicocxlisunariani. 

_ bavSvi SeiZleba kargad metyvelebdes (me SemiZlia), magram Tu ar gaaCnia 

TanagrZnobis unari (me var) da ver iRebs dadebiT magaliTs ufrosisagan (me myavs),  

ver visaubrebT sicocxlisunarianobaze. sicocxlisunarianoba yalibdeba mxo-

lod am TvisebaTa kombinirebiT. 
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sicocxlisunarianobis magaliTebi

arseboben adamianebi, romlebic problemebisa da siZneleebis daZlevas maSi-

nac axerxeben, roca es Zalian rTuli Cans. 

xuTi wlis biWi saxlSi modis da dedas eubneba: 

erTi didi biWi mirtyams da zogjer  panRurebs mkravs. me  vuTxari, gaCerdes, 

magram is Tavs ar manebebs. Mme misi meSinia.

me myavs niSnebidan dedas SeuZlia aiRos:

_ `adamianebi, romlebsac vendobi da visac vuyvarvar iseTi, rogoric var~;

_ `adamianebi, romlebic mexmarebian, roca safrTxeSi var~.

me var niSnebi SeiZleba gaZlierdes imis CvenebiT, rom BAbavSvi aris:

_ `mosawoni da sayvareli~;

_ `darwmunebuli, rom yvelaferi mogvardeba~.

me SemiZlia niSnebi gulisxmobs: 

_`vesaubro sxvebs imaze, rac maSinebs da mawuxebs~;

_ `vipovo is, vinc damexmareba, roca es damWirdeba~.

deda-Svils Soris urTierToba SeiZleba ase warimarTos: deda bavSvs usmens 

da eubneba, rom Sewuxebulia momxdaris gamo da amSvidebs mas. Semdeg eubneba, rom 

kargia, roca bavSvebi amgvari ramis Sesaxeb   maswavlebels atyobineben da rom es 

ar aris dasmena. deda sTavazobs bavSvs, rom daelaparakeba maswavlebels an biWis 

mSoblebs. Tumca Svilis damoukideblobis ganmtkicebis mizniT, ar cdilobs amis 

daZalebas. Tavisi grZnobebis gaziarebiT da problebis gadaWris gzebis gagebiT 

bavSvi Svebas grZnobs. igi Tavs problemis mogvarebis monawiled gaiazrebs da sur-

vili uCndeba gaarkvios, Tu risi gakeTeba SeiZleba kidev.
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Tavi VIII: bavSvis Sefaseba

es Tavi mimoixilavs bavSvis Sefasebis process, romelic efuZneba Sefasebis 
integrirebul models. Gganixilavs am procesis miznebsa da ZiriTad principebs. 
Aawvdis socialur muSakebs informacias Sefasebis integrirebuli modelis Ziri-
Tadi aspeqtebis Sesaxeb; Aaseve, moicavs im ZiriTad kiTxvebs, romlebic socialur 
muSakebs daexmarebaT bavSvis Sefasebis procesSi. 

bavSvis Sefasebis process socialuri muSakis praqtikaSi mniSvnelovani adgi-

li uWiravs.  Sefaseba bavSvsa da mis ojaxTan urTierTobis damyarebis safuZvelia. 

igi aris procesi, romlis meSveobiTac ganisazRvreba bavSvisa da ojaxis saWiroe-

bebi garkveuli Carevis dagegmvisa da ganxorcielebis mizniT. Sesabamisad, Sefase-

bas mTavari roli aqvs miznebis dasaxvasa da intervenciis (Carevis) dagegmvaSi. war-

umatebeli Careva xSirad arasworad warmarTuli Sefasebis Sedegia.

Sefaseba beneficiarsa da socialur muSaks Soris urTierTobis procesia, 

romlis drosac Segrovdeba da gaanalizdeba informacia. Sefasebis  mizania bavS-

vis saWiroebebis gansazRvra da  Sesabamisi momsaxurebis gegmis Camoyalibeba.

8.1 bavSvis Sefasebis integrirebuli modeli

bavSvis Sefasebis procesi kompleqsuria da moicavs Sedeg 3 ZiriTad aspeqts:

1) bavSvis asakobrivi ganviTarebis saWiroebebi;

2) mSoblebis an sxva mzrunvelebis SesaZleblobebi  Seqmnan bavSvis ganviTare-

bisaTvis  saWiro pirobebi;

3)  ra gavlenas axdens ojaxi da garemo faqtorebi bavSvze da mSoblebis/mz-

runvelebis SesaZleblobebze bavSvze zrunvisas.

aRniSnuli samive aspeqti erTmaneTTan mWidro kavSirSia da Tavis mxriv 

moicavs sxvadasxva sakiTxs. socialurma muSakma Sefasebis procesSi yuradReba 

unda gaamaxvilos Aam aspeqtebis erTmaneTTan urTierTmimarTebas Seswavlaze, 

raTa gaanalizos da daadginos, Tu rogor  gavlenas axdenen isini bavSvze. bavSvis 

Sefasebis procesSi aRniSnuli midgoma bavSvis Sefasebis integrirebul models 

efuZneba. 
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bavSvis Sefasebis integrirebuli modelis mixedviT Sefasebis ZiriTadi 

amosavali aris bavSvi. Sefasebis procesi bavSvTan da mis ojaxTan samuSao urTier-

Tobis Camoyalibebisa da raportis (ndobis)Ddamyarebis saSualebas iZleva. Sefase-

bis mizans warmoadgens bavSvis, ojaxis da maTi uSualo garemos urTierTgavlenisa 

da urTierTmimarTebis Seswavla. Sefasebis Sedegs warmoadgens sxvadasxva wyaro-

dan (bavSvi, ojaxi, axloblebi, skola, samedicino dawesebuleba) mopovebuli maqsi-

malurad detaluri informacia bavSvisa da misi ojaxis bio-fsiqo-socialuri 

mdgomareobis Sesaxeb. Sefaseba aris is baza, romelsac unda daeyrdnos SemTxvevis 

samoqmedo gegma.  gegma ki orientirebuli iqneba bavSvis keTildReobaze.

bavSvis Sefasebis integrirebuli modelis mixedviT Sefaseba unda akmay-

ofilebdes Semdeg moTxovnebs:

•	 unda iyos bavSvze orientirebuli – bavSvi aris Sefasebis procesis amosava-

li wertili. mTavari Sefasebis procesSi aris imisi dadgena, Tu ra saWiroe-

bebi aqvs bavSvs da rogor SeiZleba am saWiroebebis dakmayofileba;

•	 unda efuZnebodes individualur midgomas – individualuri midgomis mi- individualuri midgomis mi-

xedviT bavSvebi gansxvavdebian erTmaneTisgan. Mmiuxedavad imisa, rom bavSvis 

ganviTarebis procesi saerTo kanonzomierebiT aixsneba, TiToeuli bavSvi ma-

inc unikaluria da ganviTarebis individualuri tempi axasiaTebs. individu-

aluri midgoma iTvaliswinebs bavSvis individualur Sinagan samyaros, unars, 

moTxovnebs, interesebs da efuZneba bavSvis individualur saWiroebebs, mis 

Zlier mxareebsa da resursebs;

•	 unda moipovos informacia sxvadasxva wyarodan – imisaTvis, rom miviRoT 

srulfasovani informacia,  bavSvi unda SevafasoT  informaciis sxvadasxva 

wyaros mixedviT. es wyaroebi SeiZleba iyos Semdegi: dokumentacia (momarTvis 

forma, samedicino anketa, sxvadasxva specialistis Canawerebi bavSvis Ses-

axeb); bavSvis mier gadmocemuli informacia (problemis gansazRvra, grZno-

bebis gamoxatva, mosazrebebi, movlenebi, a.S); pirdapiri dakvirveba bavSvis 

araverbalur qcevaze; bavSvis ojaxis wevrebisa da Tanadgomis qselis mier 

mowodebuli informacia; pirdapiri dakvirveba bavSvis urTierTobaze ojaxis 

wevrebTan, megobrebTan, mezoblebTan da a.S.; fsiqologiuri testebi (mag., 

daumTavrebeli winadadebebis meTodi, naxatebi da sxva); socialuri muSakis 

gamocdileba klientTan urTierTobisa;

•	 unda iyos analitikuri procesi – Sefasebis ZiriTadi amocanaa,  bavSvis, 

ojaxis da maTi uSualo garemos urTierTgavlenisa da urTierTmimarTebis 

Seswavla da analizi. Sefasebis Sedegad miRebuli informacia Sejerdeba da 

amis Sedegad gaanalizdeba bavSvis ganviTarebis mdgomareoba;

•	 unda asaxavdes adamianis ganviTarebis ZiriTadi etapebis Taviseburebebs 

–asakidan, sqesidan, kulturidan, eTnikuri kuTvnilebidan da sxva faqtore-

bidan gamomdinare, bavSvi SeiZleba sxvadasxva problemis winaSe idges.  Sefase-

bis erT-erT mizans unda warmoadgendes am problemaTa axsna bavSvis ganviTa-
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rebis ZiriTadi etapebidan gamomdinare da am etapebisaTvis damaxasiaTebeli 

sirTuleebis codna. socialuri muSaki Sefasebis procesSi yuradRebas unda 

amaxvilebdes bavSvis ganviTarebis etapisaTvis damaxasiaTebel biologiur, 

fsiqologiur da socialur faqtorebze; 

•	 unda gamoiyenos ekologiuri midgoma, raTa gaiazros sxvadasxva garemo 

sistemis zegavlena bavSvis cxovrebiseul gamocdilebaze. dadgenilia, rom 

garemo sistemebs umniSvnelovanesi zegavlenis moxdena SeuZliaT bavSvis 

cxovrebaze da am parametridan gamomdinare, adamianis cxovrebis Seswavla 

Sefasebis procesisaTvis aucilebeli pirobaa. bavSvis sistemebs Soris Zi-

riTadia: bavSvis ojaxi, socialuri qseli (megobrebi, mezoblebi, naTesavebi, 

a.S.), sazogadoebrivi dawesebulebebi (saganmanaTleblo, dasaqmebis, janmr-

Telobis dacvis, socialuri momsaxurebis, iuridiuli, adgilobrivi TviTm-

marTvelobis da a.S);

•	  unda iTvaliswinebdes da pativs scemdes  kulturul Taviseburebebs. 

es socialur muSaks exmareba, gaiazros adamianis problema misi  socialur-

kulturuli konteqstidan gamomdinare;

•	 unda amoicnos Zlieri mxareebi – mizanSewonilia, bavSvis Sefaseba orienti-

rebuli iyos mis Zlier mxareebze da ara naklovanebebis diagnostikaze. Zlier 

mxareebze orientacia iTvaliswinebs bavSvis, rogorc partnioris ganxilvas 

misi daxmarebis procesSi da misi Zlieri mxareebis gamoyenebas intervenci-

is dagegmvasa da SemuSavebaSi. amrigad, bavSvi ar gamodis procesis pasiuri 

monawile, aramed Tavad akontrolebs sakuTari problemis gadawyvetis pro-

cess. amave dros, mniSvnelovania, socialurma muSakma gansazRvros is mxaree-

bi, romlebic gaumjobesebas saWiroeben;

•	 Sefaseba unda iyos  ganmeorebadi procesi da ara erTjeradi movlena – 

bavSvis saWiroebebi da interesebi mudmivad icvleba. socialuri muSakisa-

Tvisac aucilebelia bavSvis cxovrebaSi mimdinare movlenebis codna, raTa 

Seamowmos Tu ramdenad Seesabameba socialuri muSakis mier Camoyalibebuli 

gegma mis amJamindel saWiroebebs;

•	 unda uzrunvelyos bavSvis monawileoba – Sefasebis procesSi umniSvnelo-

vanesia bavSvis monawileoba da aucilebelia 10 welze ufrosi asakis bavSvis 

azris gaTvaliwineba! 

•	 unda daicvas konfidencialurobis principi – socialurma muSakma unda 

daicvas bavSvis ufleba _ informacia misi cxovrebis Sesaxeb darCes konfi-

dencialuri;

•	 uzrunvelyos uwyebaTaSorisi TanamSomloba – bavSvis Sefasebis pro-

cesi kompleqsuria. Sesabamisad, Sefasebis procesSi socialurma muSakma 

unda iTanamSromlos sxvadasxva uwyebisa da profesiis warmomadgenlebTan, 

rogoricaa magaliTad skolis pedagogi, samedicino dawesebulebis warmo-

madgeneli, policiis warmomadgeneli da sxva. 
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bavSvis Sefasebis integrirebuli modelis mixedeviT,   bavSvis ganviTarebi-
saTvis saWiro pirobebi moicavs Semdeg sakiTxebs: janmrTeloba, qcevis specifi-
ka da da emociuri ganviTareba, gonebrivi ganviTareba, ganaTleba, socialuri 
urTierTobebi. socialurma muSakma bavSvis ganviTarebis Sefasebis procesSi unda 
moipovos informacia sxvadasxva wyarodan, rogoricaa bavSvi, mSoblebi da  ojaxi, 
samedicino personali, skolis pedagogebi da sxva. socialurma muSakma Sefasebis 
procesSi, aseve,  unda moipovos Sesabamisi dokumentacia, magaliTad,  samedicino  
Canawerebi da ase Semdeg.  mniSvnelovania, socialurma muSakma mopovebuli infor-
maciisa da bavSvis ganviTarebis procesze misi dakvirvebis Sedegad gaanalizos 
ganviTarebis aRniSnuli aspeqtebi. bavSvis ganviTarebasTan dakavSirebul sakiTx-
ebze socialurima muSakma unda moiZios pasuxebi Semdeg kiTxvebze:

janmrTeloba 
•	 aris Tu ara bavSvi janmrTeli?
•	 aReniSneba Tu ara bavSvs raime qronikuli an mwvave daavadeba?
•	 aris Tu ara bavSvi SezRuduli SesaZleblobis?
•	 imyofeba Tu ara bavSvi regularulad samedicino meTvalyureobis qveS?
•	 sWirdeba Tu ara gansakuTrebuli dieta an sxva gansakuTrebuli pirobebi?
•	 sargeblobs Tu ara samedicino momsaxurebiT?
•	 arsebobs Tu ara bavSvis samedicino dokumentacia?
•	 gakeTebuli aqvs Tu ara saWiro acrebi?
•	 icis Tu ara bavSvma Tavisi janmrTelobis mdgomareobis Sesaxeb?
•	 Seesabameba Tu ara bavSvis fizikuri ganviTareba mis asaks (simaRle, wona, sx-

eulis proporciebi, moZraoba, mxedveloba, semna)? 

qcevis specifika da emociuri ganviTareba
•	 aqvs Tu ara bavSvs Tavis movlis asakis Sesabamisi  unar-Cvevebi?
•	 amJRavnebs Tu ara qceviT Taviseburebebs (antisocialuri qceva, hiperqtiu-

li qceva da a.S)?
•	 hqonia Tu ara sakuTari Tavis dazianebis mcdeloba?
•	 aqvs Tu ara unari, marTos sakuTari Tavi?
•	 aqvs Tu ara unari daamyaros jansaRi urTierToba sxvebTan (TanatolebTan, 

ufrosebTan)?
•	 xom ar aris damokidebuli mavne nivTierebebze (narkotiki, Tambaqo, alkoholi)?
•	 amJRavnebs Tu ara bavSvi adekvatur emociebs?
•	 xom ar aris bavSvi xSirad daRlili an aRgznebuli?
•	 sZinavs Tu ara bavSvs RamiT kargad?
•	 SeuZlia Tu ara  bavSvs damoukideblad Wama da Cacma?
•	 icis Tu ara bavSvma sakuTari saxeli da gvari, asaki da sqesi?
•	 bavSvis metyveleba da qceva socialurad misaRebia Tu ara?
•	 bavSvi erTmaneTisgan arCevs Tu ara axlobel da ucxo adamianebs? eqceva Tu 

ara maT Sesabamisad?
•	 endoba Tu ara bavSvi misTvis nacnob adamianebs?
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•	 keTilganwyobilia Tu ara bavSvi sxva adamianebis mimarT?
•	 TamaSobs Tu ara  bavSvi da-Zmebsa da TanatolebTan erTad?
•	 xom ar ayenebs bavSvis problemuri qceva zians mis usafrTxoebas (ikawravs 

saxes, urtyams Tavs da a.S)?
•	 aqvs Tu ara bavSvs jansaRi TviTSefaseba?
•	 bavSvi adekvaturad reagirebs Tu ara stresze da cvlilebebze?  
•	 xom ar aris bavSvi Zaladobis msxverpli (fsiqologiuri, fizikuri, seqsua-

luri)?

gonebrivi ganviTareba
•	 adekvaturad pasuxobs Tu ara bavSvi dasmul kiTxvebs?
•	 metyvelebs Tu ara bavSvi asakis Sesabamisad?
•	 SeuZlia Tu ara ambis dalagebulad gadmocema?
•	 SeuZlia Tu ara asakis Sesabamisad wera, kiTxva da angariSi?
•	 aqvs Tu ara bavSvs mosmenis unari?
•	 amJRavnebs Tu ara bavSvi interess garemosa da xalxis mimarT?
•	 amJRavnebs interess asakisaTvis Sesabamisi TamaSisadmi?
•	 rogor gamoxatavs bavSvi azrebs?
•	 rogor SeuZlia bavSvs TqvenTan urTierToba?

ganaTleba
•	 iRebs Tu ara bavSvi zogad ganaTlebas?
•	 Seesabameba Tu ara bavSvis asaki swavlis safexurs?
•	 rogori akademiuri moswreba aqvs bavSvs?
•	 rogori disciplina aqvs bavSvs?
•	 eswreba Tu ara gakveTilebs regurulad?
•	 ra aris bavSvis sayvareli sagnebi?
•	 ra sagnebSi saWiroebs bavSvi daxmarebas?
•	 aqvs Tu ara bavSvs gansakuTrebuli miswrafebebi da midrekilebebi?
•	 xom ara esaWiroeba bavSvs gansakuTrebuli pirobebi ganaTlebis misaRebad?

socialuri urTierTobebi
•	 aqvs Tu ara stabiluri, kargi urTierToba ojaxis wevrebTan?
•	 aqvs Tu ara xSiri urToerToba naTesavebTan?
•	 hyavs Tu ara megobrebi da vin arian isini?
•	 gamoxatavs Tu ara bavSvi gansakuTrebuli siaxlovis grZnobas vinmes mimarT?

bavSvis Sefasebis integrirebuli modelis mixedviT,  mzrunvelobis unar-Cveve-
bi  moicavs Semdeg sakiTxebs: yoveldRiuri zrunva, emociuri siTbo, usafrTxoeba, 
zedamxedveloba da sazRvrebi, stimulacia. imis gasagebad Tu rogor uvlian bavS-
vs, socialurma muSakma  unda moipovos informacia mSoblebidan, ojaxis wevrebidan,  
bavSvidan. SesaZloa, aseve saganmanaTleblo da samedicino dawesebulebebidan. mniS-
vnelovania, mopovebuli informaciis gaanalizeba da . pasuxebi Semdeg kiTxvebze:
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yoveldRiuri zrunva
•	 dakmayofilebulia Tu ara bavSvis ZiriTadi yoveldRiuri saWiroebebi?
•	 ra saxis sakvebs iRebs bavSvi?
•	 daculia Tu ara bavSvis higiena?
•	 aqvs Tu ara bavSvis sezonis Sesaferisi tansacmeli?  
•	 aqvs Tu ara ganviTarebisaTvis aucilebeli saTamaSoebi?
•	 aqvs Tu ara bavSvs aucilebeli saswavlo nivTebi?
•	 ZiriTadad, vis akisria  pasuxismgebloba bavSvze?
•	 rogor SeafasebdiT aRmzrdelebis zrunviT unar-Cvevebs?
•	 emociuri siTbo tirilis dros bavSvs amSvideben Tu ara regularulad?
•	 bavSvs epyrobian Tu ara siTboTi da siyvaruliT?
•	 mSoblebi da mzrunvelebi sakmaris dros atareben Tu ara bavSvTan, raTa xeli 

Seuwyon mdgradi urTierTobis SenarCunebas?
•	 xom ar eCxubebian an akritikeben bavSvs xSirad?
•	 xom ar tvirTavs mSobeli/mzrunveli bavSvs sakuTari problemebiT?

usafrTxoeba
•	 bavSvi daculia Tu ara Zaladobisa da ugulebelofisagan?
•	 xom ar yofila ojaxuri Zaladobis SemTxveva da xom ar aris bavSvi mowme an 

msxverpli am Zaladobis?
•	 aqvs Tu ara ojaxis romelime wevrs fsiqikuri an fizikuri janmrTelobis 

problema?
•	 aris Tu ara ojaxSi mavne nivTierebebze damokidebulebis SeTxvevebi?
•	 imyofeba Tu ara ojaxis romelime wevri sasjelaRsrulebiT dawesebuleba-

Si?
•	 yofila Tu ara ojaxSi bavSvis sikvdilianobis SemTxveva?
•	 yofila Tu ara ojaxSi bavSvis gaSvilebis SemTxveva?
•	 yofila Tu ara ojaxSi bavSvis saaRmzrdelo dawesebulebaSi moTavsebis 

SemTxveva?   
•	 xom ar toveben bavSvs ucxo adamianebTan?
•	 bavSvis problemuri qceva xom ar ayenebs zians mis usafrTxoebas (ikawravs 

saxes, urtyams Tavs)?
•	 rogor meTodebs gamoiyeneben mSoblebi/mzrunvelebi bavSvis dasasjelad?
•	 sjian Tu ara bavSvs fizikurad?

zedamxedveloba da sazRvrebi
•	 adevneben Tu ara Tvalyurs bavSvs dRis ganmavlobaSi?
•	 arsebobs Tu ara ojaxSi wesebi da normebi bavSvis qcevis Sesaxeb?
•	 adevneben Tu ara Tvalyurs mSoblebi/mzrunvelebi bavSvis urTierTobas da-

Zmebsa da TanatolebTan?
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stimulacia 
•	 exmarebian Tu ara ojaxis wevrebi bavSvs ganaTlebasa da pirovnul ganviTare-

baSi ?
•	 exmarebian Tu ara ojaxis wevrebi bavSvs damoukideblobis grZnobis ganvi-

TarebaSi?
bavSvis Sefasebis integrirebuli modelis mixedviT  ojaxuri da garemo 

faqtorebis Seswavla Seicavs Semdeg sakixTebs:  ojaxis funqcionireba, social-
uri Tanadgomis qseli, socialuri integracia, sacxovrebeli, Semosavali da 
dasaqmeba. socialurma muSakma ojaxis funqcionirebis Sesaxeb informacia unda 
moipovos bavSvisgan, ojaxis wevrebisgan, axloblebisgan. ojaxuri da garemo faq-
torebis Sefasebis procesSi socialurma muSakma unda moiZios pasuxebi Semdeg 
kiTxvebze:

ojaxis funqcionireba
•	 rogori urTierToba aqvT ojaxis wevrebs erTmaneTTan?
•	 ganawilebulia Tu ara funqciebi ojaxis wevrebs Soris?
•	 rogori urTierToba aqvs ojaxs gare samyarosTan?
•	 arsebobs Tu ara ojaxSi SeTanxmebuli wesebi?U 
•	 rogor reagirebs ojaxi stresze?
•	 rogor iReben ojaxis wevrebi gadawyvetilebebs?
•	 rogori istoria aqvs ojaxs?
•	 rogori Rirebulebebi da tradiciebi aqvs ojaxs?
•	 religias ra adgili uWiravs ojaxis cxovrebaSi?
•	 da sxva.

socialuri Tanadgomis qseli
•	 aqvs Tu ara ojaxs mWidro kontaqti naTesavebTan?
•	 aqvs Tu ara urTierToba mezoblebTan, megobrebTan?
•	 sargeblobs Tu ara ojaxi TemSi arsebuli sxvadasxva momsaxurebiT?

socialuri integracia
•	 integrirebulia Tu ara ojaxi im sazogadoebaSi, romelSic igi cxovrobs?
•	 xom ar aris gariyuli sazogadoebisgan da Tu aris, maSin ra aris amis mizezi?

sacxovrebeli
•	 aqvs Tu ara ojaxs stabiluri TavSesafari?
•	 aris Tu ara ojaxSi usafrTxo sayofacxovrebo pirobebi?
•	 ra saxis sacxovrebeli aqvs ojaxs?
•	 ramdeni oTaxia sacxovrebelSi?
•	 damakmayofilebelia Tu ara sacxovrebeli adgilis mdgomareoba?
•	 damakmayofilebelia Tu ara sacxovrebelSi sanitarul-higienuri mdgomare-

oba (abazana, tualeti, samzareulo)?
•	 rogoria sacxovrebelSi komunaluri mdgomareoba?
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Semosavali da dasaqmeba
•	 aqvs Tu ara ojaxs stabiluri Semosavali?
•	 muSaoben Tu ara ojaxis wevrebi?
•	 iRebs Tu ara ojaxi socialur daxmarebas? 
•	 miumarTavs Tu ara ojaxs gancxadebiT saთanado organoebisaTvis finansuri 

daxmarebis moTxovniT?
•	 aqvs Tu ara ojaxs vali?

8.2 bavSvis ekoruka

ekoruka aris saSualeba, romelic aqtiurad gamoiyeneba socialuri muSakebis 

mier rogorc bavSvTan, aseve, ojaxTan muSaobisas. Eekoruka bavSvis socialur kon-

teqstSi Seswavlis saukeTeso saSualebaa.  ekorukis maTodi ganaviTara ana hartman-

ma 1975 wels rogorc beneficiarze ekologiuri sistemebis zegavlenis saukeTeso 

grafikuli maCvenebeli. bavSvis Sefasebis procesSi ar unda daviviwyoT misi eko- Sefasebis procesSi ar unda daviviwyoT misi eko-

logiuri (garemo) sistemebi, romlebic xSirad Zlier zegavlenas axdenen bavSvis 

problemaze da, imavdroulad, problemis gadaWris SesaZlo wyarosac warmoadge-

nen. socialurma muSakma unda moipovos informacia am sistemebis funqcionirebisa 

da urTierTmimarTebis Sesaxeb. bavSvis sistemebs Soris ZiriTadia:  bavSvis ojaxi, 

socialuri qseli da sazogadoebrivi dawesebulebebi. bavSvis ekologiuri garemo 

unda Sefasdes ekorukis meSveobiT, romelSic aisaxeba is ZiriTadi sistemebi, rom-

lebic zemoqmedeben bavSvze da gavlenas axdenen mis cxovrebaze. 

 ekorukis Sedgenisas socialuri muSaki da beneficiari erToblivad  xataven 

rukas, romlis centrSic aris bavSvi. rukaze naCvenebia is mniSvnelovani sistemebi, 

romlebic bavSvis cxovrebis nawils Seadgenen da masze asaxulia am sistemebTan ba-

vSvis urTierToba.  es sistemebi dakavSirebulia bavSvTan xazebiT. 

ekorukis simboloebia:   

     aRniSnavs bavSvs, ojaxs, jgufs, sistemas

aRniSnavs myar, mWidro urTierTobas

aRniSnavs sust, aramyar urTierTobas

aRniSnavs konfliqtur, stresul urTierTobas
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                      aRniSnavs konfliqtur, stresul urTierTobas 

 

isari romelic mimarTulia sistemidan BbavSvisken 

miuTiTebs sistemis zegavlenas bavSvze, xolo roca 

bavSvidan — sistemisken, maSin, piriqiT, miuTiTebs 

bavSvis zegavlenas sistemaze. 

 

ormxrivi isari bavSvsa da sistemebs Soris miuTiTebs 

maT Soris ormxriv urTiergavlenaze. 

 

8.3 bavSvis genograma 

bavSvis genograma aris fsiqiatr murie bouenis SemuSavebuli 

meTodi, romelic saSualebas gvaZlevs ukeT SeviswavloT bavSvis ojaxis 

sistemaSi arsebuli urTierTobebi. bavSvis genograma unda Seivsos sam 

Taobaze: bavSvi, mSoblebi, bebia da babua. bavSvis genograma unda 

moicavdes  sami tipis informacias: 

1. demografiuli (dabadebisa da gardacvalebis wlebi, sxva 

mniSvnelovani TariRebi) 

2.  funqcionaluri (genetikuri daavadebebi, devianturi qceva, 

SezRuduli SesaZlebloba, alkoholizmi da ojaxuri 

Zaladobis istoria) 

3. informacia mniSvnelovani movlenebis Sesaxeb (bavSvis 

dabadeba, qorwineba, ojaxis wevris gardacvaleba da sxva) 

Ggenogramis saSualebiT Seiswavlian bavSvis ojaxis struqturas. 

igi gvexmareba gavarkvioT bavSvis ojaxis Semadgenloba; aseve vigebT 
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isari romelic mimarTulia sistemidan BbavSvisken 

miuTiTebs sistemis zegavlenas bavSvze, xolo 

roca bavSvidan – sistemisken, maSin, piriqiT, miu-

TiTebs bavSvis zegavlenas sistemaze.

ormxrivi isari bavSvsa da sistemebs Soris miuTi-

Tebs maT Soris ormxriv urTiergavlenaze.

8.3 bavSvis genograma

bavSvis genograma aris fsiqiatr murie bouenis SemuSavebuli meTodi, rome-
lic saSualebas gvaZlevs ukeT SeviswavloT bavSvis ojaxis sistemaSi arsebuli 
urTierTobebi. bavSvis genograma unda Seivsos sam Taobaze: bavSvi, mSoblebi, bebia 
da babua. bavSvis genograma unda moicavdes  sami tipis informacias:

1. demografiuli (dabadebisa da gardacvalebis wlebi, sxva mniSvnelovani Ta-
riRebi)

2. funqcionaluri (genetikuri daavadebebi, devianturi qceva, SezRuduli 
SesaZlebloba, alkoholizmi da ojaxuri Zaladobis istoria)

3. informacia mniSvnelovani movlenebis Sesaxeb (bavSvis dabadeba, qorwineba, 
ojaxis wevris gardacvaleba da sxva)

Ggenogramis saSualebiT Seiswavlian bavSvis ojaxis struqturas. igi gvex-
mareba gavarkvioT bavSvis ojaxis Semadgenloba; aseve vigebT ojaxis istorias da 
varkvevT, ramdenad meordeba erTi da igive problema sxvadasxva TaobaSi. 

genogramis simboloebia:
sayuradReboa, rom zemoxsenebuli informaciis aRsaniSnavad simboloebis 

gverdiT keTdeba mokle miniSnebebi. 
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     mdedrobiTi

     Aaborti an mkvdrad Sobadoba
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ojaxis istorias da varkvevT, ramdenad meordeba erTi da igive problema 

sxvadasxva TaobaSi.  

genogramis simboloebia: 

sayuradReboa, rom zemoxsenebuli informaciis aRsaniSnavad 

simboloebis gverdiT keTdeba mokle miniSnebebi.  
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ojaxis istorias da varkvevT, ramdenad meordeba erTi da igive problema 

sxvadasxva TaobaSi.  
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ojaxis istorias da varkvevT, ramdenad meordeba erTi da igive problema 

sxvadasxva TaobaSi.  

genogramis simboloebia: 

sayuradReboa, rom zemoxsenebuli informaciis aRsaniSnavad 

simboloebis gverdiT keTdeba mokle miniSnebebi.  

           
           
 

     mamrobiTi  

 

 

 

 

     mdedrobiTi 

 

 

 

 

 

 

     Aaborti an mkvdrad Sobadoba 

 

  

 

    

sikvdili 

 

 

 

 

        ganqorwineba 

 

 

 

Tavi VIII



128

   

      sikvdili

      ganqorwineba

       daSoreba

      myari, mWidro urTierToba

      susti, aramyari urTierToba

      konfliqturi urTierToba

      erT ojaxSi mcxovrebi adamianebis
      SemomsazRvreli simbolo 

gamoyenebuli literatura:

socialuri momsaxurebis saagentos bavSvisa da ojaxis Sefasebis formebi1. 
Framework of the Assessment of Children in Need in UK. Retrieved from 2. http://www.
archive.official-documents.co.uk/document/doh/facn/fw-00.htm
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saqarTvelos kanonis `socialuri daxmarebis Sesaxeb~ mixedviT, ojaxi 
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ojaxis istorias da varkvevT, ramdenad meordeba erTi da igive problema 

sxvadasxva TaobaSi.  

genogramis simboloebia: 

sayuradReboa, rom zemoxsenebuli informaciis aRsaniSnavad 

simboloebis gverdiT keTdeba mokle miniSnebebi.  
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Tavi IX: ojaxis mniSvneloba
socialur samuSaoSi

es Tavi mimoixilavs ojaxTan muSaobis rols socialur samuSaoSi; ganixilavs 

ojaxs ekologiuri sistemebis Teoriis mixedviT da acnobs socialur muSakebs im 

ZiriTad cnebebs, faqtorebs, meTodebsa da instrumentebs, romlebic maT daexma-

rebaT ojaxis Sefasebis procesSi. 

9.1 ojaxi rogorc sistema

ojaxi aris mcire socialuri jgufi dafuZnebuli col-qmrulsa da naTesaur  

kavSirebze da moicavs urTierTobs im adamianebs Soris romlebic erTad cxovro-

ben da uZRvebian saerTo meurneobas. saqarTvelos kanonis `socialuri daxmarebis 

Sesaxeb~ mixedviT, ojaxi aris `gancalkevebul sacxovrebel farTobze mudmivad 

mcxovrebi piri an pirTa wre, romelic eweva erTobliv Sinasameurneo saqmianobas~. 

ojaxTan muSaobas bavSvze zrunvis sferoSi socialuri samuSaos praqtikaSi 

udidesi roli da mniSvneloba eniWeba, radgan swored  ojaxis gavleniT yalibdeba 

bavSvis pirovneba. ojaxuri garemo, romelSic igulisxmeba mSoblebis socialuri 

mdgomareoba, saqmianobis formebi, maTi gonebrivi ganviTarebis done, ekonomiku-

ri  done, mniSvnelovnad ganapirobebs bavSvis cxovrebas. ojaxebi gadian evolu-

ciur cikls erTad yofnidan TandaTan gancalkevebamde. srulwlovani asakis mi-

Rwevis Semdeg Svilebi qmnian sakuTar ojaxebs. virjinia satiri11, ojaxis cnobili 

fsiqoTerapevti, xazs usvams im ojaxis mniSvnelobas, romelSic gaizarda adamiani: 

`Tqvens axal ojaxSi advilad amoicnobT urTierTobis iseTi models, romelic da-

maxasiaTebeli iyo Tqveni bavSvobis ojaxisaTvis~.

socialur samuSaoSi ojaxi ganixileba rogorc sistema.  sistemuri midgomis 

mixedviT,  Tu ojaxis erT wevrs raime SeemTxva, es ara marto ojaxis masTan damoki-

debulebaze aisaxeba, aramed ojaxis sxva wevrebs Soris urTierTobazec, anu es 

konkretuli SemTxveva zemoqmedebs mTel ojaxze. 

ojaxTan muSaobisas socialuri muSaki cdilobs Semdegi problemebis gada-

wyvetas: 

•	 bavSvis mSoblebis an aRmzrdelebis mzrunvelobis unar-Cvevebis gaumjobese-

bas;

•	 mSoblebsa da Svilebs Soris urTierTobis problemebis mogvarebas;

•	 ojaxis calkeuli wevrebis pirovnul problemebze muSaobas;

•	 garemo faqtorebis mier gamowveuli problemebis gadaWraSi ojaxis dax-

amrebas (arasakmarisi Semosavali, umuSevroba, mZime socialuri pirobebi, 

resursebis nakleboba).

11  amerikeli fsiqoTerapevti, (1916-1988), cnobili Tavisi midgomebiT ojaxur TerapiasTan dakavSirebiT 
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9.2 ojaxTan dakavSirebuli ZiriTadi cnebebi

ojaxTan muSaobisas socialur muSakma unda icodes is ZiriTadi cnebebi, rac 

mas daexmareba ojaxebis funqcionirebis SefasebaSi, kerZod:  

•	 ojaxis  wonasworoba (homeostazi)  –  ojaxi, rogorc sistema, midrekilia wo-

nasworobis mdgomareobisaken da amasTanave Tavad aviTarebs meqanizmebs ho-

meostazis anu  wonasworobis SesanarCuneblad. rodesac ojaxis  homeostazs 

safrTxe emuqreba, ojaxi cdilobs  wonasworobis SenarCunebas da aRdgenas. 

ojaxis wevris problemuri qceva SesaZloa iyos wonasworobis SenarCunebisa 

Tu aRdgenis mcdeloba. homeostasis darRvevis SemTxvevaSi ojaxSi krizisis 

etapi dgeba.

•	 SeWiduloba da adaptacia – SeWiduloba gulisxmobs ojaxis wevrebs Soris 

arsebul emociur kavSirs da ojaxur sistemaSi individis avtonomiis  xa-

risxs. sxva sityvebiT ojaxi aregulirebs fizikur da fsiqologiur siaxlo-

ves. adaptacia ojaxis SeswavlaSi erT-erTi centraluri cnebaa.  adaptacia 

gulisxmobs ojaxis unars, Seeguos Sida da gare (avadmyofoba, ganqorwineba) 

faqtorebiT gamowveul emociur daZabulobas.

•	 ojaxis sazRvrebi – ojaxi sazogadoebis nawilia da Sesabamisad CarTulia sa-

zogadoebis sxvadasxva sistemasTan urTierTobaSi. arCeven ojaxebs gaxsnili 

sazRvrebiT, daxuruli sazRvrebiTa da SemTxveviTi sazRvrebiT. gaxsnili 

sazRvrebi im ojaxebisaTvis aris damaxasiaTebeli, romlebic aqtiurad ur-

TierToben sxva garemo sistemebTan, xolo daxuruli sazRvrebi.  im ojaxebs 

gaaCniaT, romelnic sakuTari surviliT an raime mizezis gamo mowyvetilni 

arian garesamyaros da masTan naklebi kavSiri aqvT. ojaxebs SemTxveviTi sa-

zRrebiT akliaT sicxade da xSirad icvlebian garemo sistemebTan damokide-

bulebis procesSi. kvlevebi gviCvenebs, rom ojaxebi ukeT funqcionireben, 

rodesac maT ufro gaxsnili da moqnili sazRvrebi aqvT, xolo disfunqciebis 

ganviTarebis yvelaze didi Sansi aqvT      ojaxebs SemTxveviTi sazRvrebiT. 

•	 triangulacia _ trangulacias uwodeben ojaxSi or adamians Soris konfli-

qtsa Tu dapirispirebaSi mesame adamianis CarTvas. ojaxis  homeostazi irRve-

va rodesac triangulacias regularuli xasiaTi eZleva .

•	 ojaxuri qvesistema – ojaxur qvesistemebSi moiazreba ojaxis ufro patara 

erTeulebi, romlebic efuZneba raime niSans, magaliTad Taobas, asaks, sqess 

an funqcias. aseTi qvesistemebia col-qmris qvesistema, da-Zmis qvesistema, 

dedis da qaliSvilis qvesistema da a.S.

•	 ojaxuri rolebi – ojaxSi TiToeul wevrs aqvs Tavisi gansazRvruli funq-

cia da struqturuli urTierTmimarTeba sxva wevrebTan.  rolebi asocirdeba 

ojaxis ama Tu im wevris mosalodnel, dasaSveb da akrZalul qcevebTan. magali-

Tad, dedis roli eqspresiulia (grZnobebis gamoxatva, RirebulebaTa sistemis 

gadacema), xolo mamis roli – qmediTi (ojaxis ekonomikuri uzrunvelyofa).
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•	 ojaxis tipebi – ojaxis Semdeg tipebs gamoyofen: ojaxis birTvi da gafar-

Toebuli ojaxi.  ojaxis birTvi Sedgeba ZiriTadi wevrebisagan: deda, mama da 

Svilebi, xolo gafarToebuli ojaxi ZiriTadi birTvis garda ojaxis sxva we-

vrebsac aerTianebs.

•	  identificirebuli (amocnobili) `pacienti~ – aris ojaxis wevri, romelic 

ojaxis SigniT problemis saTaved ganixileba. xSir SemTxvevaSi amocnobili 

`pacienti~ aris ojaxuri situaciis msxverpli, romlis konkretuli qceva 

ojaxSi arsebuli sxva problemiT aris ganpirobebuli da warmoadgens reaq-

cias ojaxSi mimdinare disfunqciur procesebze.

•	 ufrosi bavSvi – ewodeba bavSvs, romelsac ojaxSi daevala umcros da-Zmaze 

zrunva an mSoblis sxva funqciis aReba. normaluria, rodesac es xdeba marto-

xela mravalSviliani mSoblis ojaxSi; disfunqciuria, rodesac bavSvisTvis 

mSoblis funqciebis miniWeba mohyveba mSoblis mxridan sakuTari funqciebis 

moulodnel da daugegmav uaryofas an Seusruleblobas.

•	 aTqvefili da danawevrebuli ojaxebi – aTqvefilia ojaxi, romelSic TiTq-

mis ar arsebobs sazRvrebi ojaxis wevrebs Soris da maT dakarguli aqvT avto-

nomia. isini TiTqos erTmaneTze gadajaWvulebi arian. danawevrebuli ojaxe-

bi ki is ojaxebia, romlebSic, piriqiT, ojaxis wevrebs Soris zedmetad mtkice 

sazRvrebia da maT erTmaneTTan sakmarisze naklebi urTierToba aqvT. aseTi 

ojaxebi xSirad disfunqciuria.

•	 ojaxis wesebi – ojaxis  wonasworobis SenarCunebas emsaxureba misi wevrebis 

daqvemdebareba ojaxis wesebisa da normebisadmi. ojaxis wesi es aris garkveu-

li dauwereli Tanxmoba ojaxSi qcevis normebis Sesaxeb. vinaidan umravlesad 

amgvari wesebi dauwereli da farulia da xSir SemTxvevaSi gaucnobierebelic, 

isini mJRavdebian ojaxis wevrebs Soris urTierTobaze dakvirvebisas. arsebo-

bs Riad formulirebuli wesebic, rogoricaa, `bavSvebi 10 saaTisaTvis saxl-

Si unda iyvnen~, `am saxlSi ar iginebian~, `bavSvebi mSoblebs ar epasuxebian~ da 

a.S., Tumca praktikosi socialuri muSakisaTvis, rogorc wesi, ojaxis Sefase-

bisas ufro informaciulia is faruli wesebi, romlebiTac ojaxi xelmZRva-

nelobs da maTi disfunqciurobis xarisxi.  wesebi, romelic ojaxis harmonias 

arRvevs, disfunqciuria. aseTi wesebis magaliTebia: `mamas yovelTvis SeuZlia 

Tavisi survilebisa da zraxvebis gamoxatva, ojaxis danarCen wevrebs ki _ mxo-

lod im SemTxvevaSi, roca maTi survilebi mamis interesebs emTxveva~, `nu daa-

naxveb sxvebs Sens sisustes da nu gamoxatav emociebs sxvebis winaSe~, `nu aiReb 

pasuxismgeblobas Sens qcevaze. yovelTvis sxvas gadaabrale~, `nu ilaparakeb 

ojaxis problemebze~. disfunqciuri wesebisgan gansxvavebiT, jansaRi wesebi 

xels uwyobs ojaxis wevrebis Tavisufal da jansaR pirovnebebad Camoyalibe-

bas. aseTi wesebis magaliTebi SeiZleba iyos: `ojaxis yvela wevris azri mniS-

vnelovania~, `mniSvnelovania visaubroT sakuTar grZnobebze da emociebze~, 

`mniSvnelovania ojaxuri problemebis ganxilva da gamosavlis erTad povna~. 
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•	 Zalauflebis struqtura ojaxSi – Zalaufleba ojaxSi ganimarteba, rogorc 

erTi adamianis unari gavlena iqonios ojaxis sxva wevris an wevrebis qcevaze. 

yvela ojaxs gaaCnia Zalauflebis garkveuli struqtura, romelic gansazR-

vravs, Tu ra xarisxiT  SeuZlia ojaxis erT wevrs gavlena iqonios ojaxis me-

ore wevrze. ojaxis Sefasebisas mniSvnelovania imis garkveva, Tu vis uWiravs 

wamyvani roli gadawyvetilebebis miRebisas. ojaxze dakvirvebisas am Tvalsa-

zrisiT erTob informaciulia yuradReba mivaqcioT Semdeg faqtorebs:

•	 vin ras akeTebs da vis ra reaqcia aqvs?

•	 vin vis elaparakeba?

•	 vin ambobs pirvel sityvas?

•	 vin vis awyvetinebs?

•	 vin vis eTanxmeba?

•	 vin laparakobs yvelaze mets?

•	 vin iRebs gadawyvetilebas da visi azria yvelaze mTavari gadawyvetilebis 

miRebisas?

•	 ojaxis ganviTarebis stadiebi – ojaxi Tavis ganviTarebis periodSi gadis 

sxvadasxva stadias, rogoricaa axaldaqorwinebuli ojaxi, fexmZimoba, axal-

Sobili bavSvis  stadia, mcirewlovani Svilebis stadia, mozardi Svilis sta-

dia, ,,carieli budis stadia’~. erTi stadiidan meoreze gadasvla garkveul 

stresTan aris dakavSirebuli. 

stadia ganviTarebis amocana

SeuRlebuli wyvili 

bavSvebis gareSe

warmatebuli urTierTobis 
Camoyalibeba. orsulobasTan, naTesavebTan, mSoblobasTan 
Segueba.

ojaxi Cvili bavSviT Cvili bavSvis aRzrdasTan Segueba

ojaxi baRis asakis 

bavSviT

energiis ganawilebisa da drois naklebobis problemebis 

mogvareba

ojaxi 6-13 wlis bavSviT
skolis asakis bavSvis problemebTan Segueba. bavSvis 

ganaTlebaze zrunva.

ojaxi mozardiT (13-20w.)
Tavisuflebisa da pasuxismgeblobis balansireba. mSoblis 

samsaxureobrivi an sxva interesebis win wamoweva

ojaxi meore Taobis 

axalgazrdebiT

Svilebis ojaxidan wasvlis SesaZlebloba da amasTan Segueba. 

ojaxuri siTbos SenarCunebaze zrunva

Sua xnis mSoblebi 

“carieli bude”        

wyvilis urTierTobis gaRrmaveba. ufros da umcros Taobas 

Soris urTierTobebis SenarCuneba
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ojaxTan muSaobis mniSvnelovani faqtorebi 

•	 problemis gansazRvra – ojaxTan muSaobis dros mniSvnelovania, pirvel 

rigSi, yuradReba gamaxvildes, Tu ra warmoadgens problemas. problema unda 

ganisazRvros ojaxis yvela wevris mier, raTa socialur muSaks saSualeba 

hqondes, gaarkvios, Tu rogoria problemis xedva ojaxis TiToeuli wevris 

mier. ojaxis yvela wevrs unda vkiTxoT, Tu ra problema aqvs ojaxs mTlianad 

da ra zegavlenas axdens es problema ojaxis TiToeuli wevris cxovrebaze.

•	 komunikaciis forma – socialuri muSaki unda daakvirdes, Tu rogor urT-

ierToben erTmaneTTan ojaxis wevrebi, vin vis elaparakeba, ojaxis wevrebs 

Soris konfliqti ufro xSiria, Tu SeTanxmebuli moqmedeba SeimCneva? so-

cialur muSakTan saubrisas vin vis gverdiT jdeba da vin sargeblobs gadamw-

yveti sityvis uflebiT.

•	 problemis konteqsti – saWiroa ganisazRvros, Tu ra konteqstSi aRmocenda  

problema:  ojaxuri wonasworobis rRveva da problema rame mniSvnelovani 

cvlilebiT xom ar aris gamowveuli.

•	 ojaxis funqcionireba – socialuri muSaki ojaxTan muSaobisas afasebs, Tu 

rogor funqcionirebs ojaxi. xom ar arsebobs rame disfunqcia an simptomi, 

romelic Taobidan Taobas gadaecema da ojaxis keTildReobas safrTxes uqm-

nis?

•	 aliansebi – ikveTeba Tu ara gansakuTrebuli aliansebi ojaxis SigniT da 

Riad an farulad upirispirdebian  Tu ara es aliansebi erTmaneTs? Aalianss 

ojaxis SigniT SeiZleba hqondes rogorc konstruqciuli, aseve destruqciu-

li xasiaTi. konstruqciulia iseTi aliansi, romelic orientirebulia prob-

lemis mogvarebisa da ojaxs SigniT SeTanxmebis miRwevisaken (mag., Tu col-

qmari cdilobs, daxmarebis xeli gauwodos mavne nivTierebebze damokidebul 

Svils). aseT dros socialuri muSakis roli aliansis gaZlierebaSi mdgomare-

obs. destruqciulia aliansi, rodesac igi qmnis problemas ojaxSi, an arseb-

uli problemis gaRrmavebas iwvevs. (mag., dedamTilisa da mulis aliansi col-

qmris konfliqtis gasaRrmaveblad) am SemTxvevaSi socialuri muSakis mcde-

loba aliansis Sesustebis an daSlisaken unda iyos mimarTuli.  

•	 socialuri Tanadgomis qselis Sefaseba – ojaxTan muSaobisas socialuri 

muSaki Seiswavlis ojaxis Tanadgomis rogorc oficialur aseve araoficial-

ur qsels. kerZod, arkvevs, Tu romeli adamianebis (mezoblebis, naTesavebis, 

megobrebi), jgufebis an organizaciebis daxmarebiT SeiZleba ojaxis konkre-

tuli  problemis gadawyveta. 

•	 ojaxis Zlieri mxareebis moZieba da Sefaseba – iseve rogorc individTan 

ojaxTan muSaobis drosac socialuri muSaki yuradRebas amaxvilebs ojaxis 

Zlier mxareebze da Sesabamis Carevas am Zlier mxareebze dayrdnobiT gegma-

vs. 
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9.3 ekoruka

ekoruka aris instrumenti, romelic aqtiurad gamoiyeneba socialuri muSa-

kebis mier rogorc bavSvTan, aseve, ojaxTan muSaobisas. Eekoruka ojaxis socialur 

konteqstSi Seswavlis saukeTeso saSualebaa.  ekorukis sqema SeimuSava ana hart-

manma 1975 wels, rogorc ojaxze ekologiuri sistemebis zegavlenis saukeTeso 

grafikuli maCvenebeli.    ekorukis Sedgenisas socialuri muSaki da beneficiari 

erToblivad  xataven rukas, romlis centrSic aris ojaxi. rukaze naCvenebia is mni-

Svnelovani sistemebi, romlebic ojaxis cxovrebis nawils Seadgenen da asaxulia am 

sistemebTan ojaxis urTierToba.  es sistemebi dakavSirebulia ojaxTan xazebiT. 

ekorukis simboloebia: 

aRniSnavs ojaxs, individs, jgufs, sistemas

aRniSnavs myar, mWidro urTierTobas.

aRniSnavs sust, aramyar urTierTobas.

aRniSnavs konfliqtur, stresul urTierTobas.

isari romelic mimarTulia sistemidan ojaxisken 

miuTiTebs sistemis zegavlenas ojaxze, xolo roca 

ojaxidan – sistemisken, maSin, piriqiT, miuTiTebs 

ojaxis zegavlenas sistemaze.

ormxrivi isari ojaxsa da sistemebs Soris miuTi-

Tebs maT Soris ormxriv urTiergavlenaze.

9.4 ojaxuri konferencia

ojaxTan muSaobis erT-erTi mniSvnelovani meTodia ojaxuri konferencia, 

romelic ZiriTadad gamoiyeneba krizisuli situacis dros mis gansamuxtad da 

problemebis mosagvareblad. ojaxuri konferenciis mizania gamosavlis Zieba da 

arsebuli problemis irgvliv ojaxis wevrTa gaerTianeba maT mosagvareblad.

bavSvze zrunvis sferoSi ojaxuri konferencia bavSvzea orientirebuli. igi 
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Sedgeba mosamzadebeli da ZiriTadi etapisagan.  mosamzadebel etapze socialu-

ri muSaki winaswar gegmavs konferencias. pirvel rigSi, igi konferenciis mizans 

aTanxmebs bavSvsa da mis ojaxTan. Aaseve, gegmavs konferenciis Catarebis drosa da 

adgils,  romelsac winaswar acnobebs  yvela monawiles. 

ojaxuri konferenciis monawileni SeiZleba iyvnen: bavSvi, ojaxis wevrebi 

(deda, mama, bebia, babua, mindobiTi mSoblebi da a.S), bavSvTan momuSave speciali-

stebi (socialuri muSaki, pedagogi, fsiqologi, eqimi da a.S.), warmomadgenlebi 

ojaxis Tanadgomis qselidan (mag. Mmegobari, mezobeli,ufrosi megobari, pedagogi, 

socialuri muSaki) da socialuri samsaxuris warmomadgeneli(magaliTad, ufrosi 

socialuri muSaki). Oojaxuri konferenciis Semadgenloba ganisazRvreba SemTxve-

vis specifikidan da interesebidan gamomdinare. 

ojaxuri konferenciis ZiriTad etaps warmarTavs socialuri muSaki. igi ac-

nobs damswre sazogadoebas ojaxuri  konferenciis miznebs da warmarTavs mis msv-

lelobas. saubari mimarTulia gamokveTili problemisa da Seqmnili krizisuli si-

tuaciisaken. konferenciis yvela monawile afiqsirebs Tavis mosazrebas, imarTeba 

diskusia, romlis drosac aris riski, rom situacia daiZabos da umarTavi gaxdes 

interesTa konfliqtis gamo, amitomac situaciis marTvis sadaveebi socialuri 

muSakis xelT unda darCes.  socialuri muSaki exmareba jgufs poziciaTa Sejereba-

Si da samoqmedo gegmis SemuSavebasa da TiToeuli monawile mxaris pasuxismgeble-

bisa da misi Sesrulebis vadebis gansazRvraSi. socialurma muSakma unda awarmoos 

ojaxuri konferenciis Canaweri (oqmi), romelSic asaxulia rogorc konferenciis 

Catarebis miznebi, aseve dasaxuli gegma da dafiqsirebulia monawileTa xelmowe-

rebi, romliTac isini adastureben pasuximgeblobebs arsebuli krizisis daZlevis 

Sesaxeb.   Tavi IX
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Tavi X: komunikacia, interviu da
konsultireba

es Tavi mimoixilavs komunikaciis mniSvnelobas socialur samuSaoSi da awvdis 

socialur muSakebs informaciias komunikaciis saxeebis, efeqturi komunikacii-

sa da komunikaciis xelSemSleli faqtorebis Sesaxeb. aRniSnul TavSi yuradReba 

gamaxvilebulia intervius specifikaze socialur samuSaoSi, kerZod ki, pirveli 

intervius mniSvnelobaze da ayalibebs warmatebuli intervius ganmapirobebel 

faqtorebs. Aaseve, es Tavi mimoixilavs konsultirebas rogorc socialuri samuSa-

os intervenciis erT-erT mniSvnelovan formas, kerZod ki konsultirebis  rols, 

process, modelebs da misi Catarebis unar-Cvevebs. 

10.1 komunikacia

komunikacia socialuri muSakis profesiaSi erT-erTi yvelaze mniSvnelovani 

aspeqtia, Sesabamisad, komunikaciis kargi unar-Cvevebis qona warmatebuli praqti-

kis garantiaa. K

komunikacia ormxrivi procesia, romelic, ZiriTadad, informaciis gacema-

sa da informaciis miRebas ukavSirdeba. Tumca unda aRiniSnos, rom komunikacia 

mxolod informaciis gacvliT ar Semoifargleba. komunikaciis procesi or do-

neze mimdinareobas – Sinaarsisa da damokidebulebis. amasTan, es ukanaskneli gan-

sazRvravs pirvels. rodesac adamianebi erTmaneTs esaubrebian, Sinaarsis doneze 

icvleba cnobebi. rac Seexeba grZnobebs, romlebic komunikaciis procesis arse-

biT Semadgenel nawils warmoadgens, isini gadaecema damokidebulebis doneze. 

damokidebulebis ganmsazRvreli signalebi SeiZleba iyos: pozitiuri, neitralu-

ri, an negatiuri. manam, sanam Tanamosaubris mimarT damokidebuleba pozitiuria 

(an neitraluri), Sinaarsis done Tavisufalia, rac niSnavs, rom cnobebma SeiZleba 

Seuferxeblad gaiaros. rogorc ki damokidebulebis doneze uaryofiTi signale-

bi Cndeba, maSin Tavad mosaubreTa Soris damokidebuleba imdenad mniSvnelovani 

xdeba, rom Sinaarsis Seuferxeblad gavla SeuZlebelia da Tavs iCens komunikaciis 

problemebi. 

komunikaciis sxvadasxva saxe arsebobs, kerZod: 

•	 simboluri komunikacia

•	 araverbaluri (arasityvieri) komunikacia

•	 verbaluri komunikacia

•	 werilobiTi komunikacia

simboluri komunikacia aris komunikaciis iseTi saxe, romlis drosac azri 

gadaicema simboloebis meSveobiT. am simboloebis magaliTebia: Cacmuloba (asakis, 

kulturis, socialuri klasis mixedviT), pirveli STabeWdileba, garemo (avejis 

ganlageba, suraTebi, a.S.), qceva. 

araverbaluri komunikacia iseT komunikacias gulisxmobs, romlis drosac 

mniSvneloba eniWeba Jestikulacias, saxis gamometyvelebas, TvalebiT kontaqts, 

xmis tembrs da sxva arasityvier elementebs. araverbaluri komunikaciis gageba 

Tavi X



138

sakmaod rTulia. imisaTvis, rom SevZloT araverbaluri komunikaciiT gadmoce-

muli informaciis zustad wakiTxva, aucilebelia dakvirveba. warmatebul araver-

balur komunikacias SeiZleba xeli Seuwyos Semdegma faqtorebma:

•	 yuradRebiT mosmena – mosaubrisaTvis mTliani yuradRebis daTmoba;

•	 TvalebiT kontaqti – Tanamosaubris yureba dialogis dros;

•	 jdomis poza – Tanamosaubris pirispir jdoma aragadajvaredinebuli xe-

lebiT;

•	 saxis gamometyveleba – TanamosaubrisaTvis keTilganwyobis dafiqsireba 

saxis gamometyvelebiT (Tavis daqneva Tanxmobis niSnad, Rimili da a.S.)

verbaluri komunikacia gulisxmobs sityvebis meSveobiT komunikacias da  

iTvaliswinebs im unar_Cvevebs, romlis saSualebiTac  Tanamosaubres azri war-

matebiT gadaecema. verbaluri komunikaciis mSnivnelovani elementebia:

•	 daxuruli kiTxvebi – umetesad moiTxovs pasuxs `diax~ an `ara~. ZiriTadi 

mizania konkretuli informaciis Segroba. magaliTad: `muSaobT~? `ramdeni 

bavSvSi gyavT~? 

•	 Ria tipis kiTxvebi –  saSualebas aZlevs Tanamosaubres Tavisuflad gad-

mosces sakuTari azri. aseTi kiTxvebis meSveobiT SesaZlebelia adamianisagan 

konkretul sakiTxze didi raodenobiT informaciis moZieba. misi mizania mi-

viRoT informacia imis Sesaxeb, Tu rogor aRiqvams sakiTxs Tanamosaubre da 

rogoria misi damokidebuleba am sakiTxis mimarT. magaliTad:   `ras gvetyviT 

Tqveni bavSvebis  Sesaxeb~; `albaT rTulia cxovreba aseTi mwiri Semosavlis 

pirobebSi~; `ras fiqrobT, ra unda gavakeToT, rom warmatebiT vimuSaoT?~

•	 aqtiuri mosmena – samwuxarod, Cven xSirad vcdilobT, vaiZuloT adamiani, 

igrnos da iazrovnos swored ise, rogorc Cven gvinda. aqtiuri mosmenisas ki 

msmeneli orientirebulia mosaubris grZnobebsa da azrebze. is cdilobs gau-

gos partniors. ar aris aucilebeli, rom igi eTanxmebodes mosaubres. gaxsov-

deT, aRiareba ar niSnavs daTanxmebas. aqtiuri mosmena Tanamosaubres aCvenebs, 

rom Tqven dainteresebuli xarT masTan saubriT da im problemebiT, ris ga-

ziarebasac igi TqvenTvis cdilobs. ZiriTadi mizania damyardes urTierTga-

geba da gamokveTil iqnes Tanamosaubris interesi da problemebi: magaliTad: 

`Zalian damainteresa Tu ratom Seicvala Tqveni Svilis qceva. mets xom  ver 

momiyvebodiT amis Sesaxeb?~ mosmenisas nu gaakeTebT  daskvnebs, SeecadeT, mx-

olod SeajamoT naTqvami. yuradReba miaqcieT ara mxolod mosaubris  naTqva-

mis Sinaarss, aramed mis grZnobebsac. grZnobebis Sejamebisas gaiTvaliswineT 

maTi siZliere;

•	 perifraza – gulisxmobs Tanamosaubris naTqvamis sxva sityvebiT gameorebas.  

misi mizania vaCvenoT Tanamosaubres, rom Cven gavigeT is, ris gadmocemasac 

igi CvenTvis cdilobda da SegviZlia masTan erTad Semdgomi muSaobis gagr-

Zeleba. magaliTad, `Tu sworad gagigeT, Tqven gulisxmobdiT, rom.~

•	 dazusteba  naTelyofs infrmaciis aRqmis sizustes. Mmisi mizania Tavidan 
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aviciloT gaugebroba da Cveni subieqturi varaudebi Tanamosaubris prob-

lemebTan da saWiroebasTan mimarTebaSi;

•	 konfrontacia – gulisxmobs gamowvevas da miznad isaxavs gamoavlinos Seu-

sabamoba Tanamosaubris mier warmodgenil situaciasa da realur situacias 

Soris. socialur samuSaoSi konfrontaciis teqnika gamoiyeneba Semdeg situa-

ciebSi: a) rodesac arsebobs Seusabamoba beneficiaris qcevasa da mis sityvebs 

Soris; b) rodesac arsebobs Seusabamoba beneficiaris grZnobebsa da qcevas 

Soris; g) rodesac arsebobs Seusabamoba beneficiaris mier warmodgenil si-rodesac arsebobs Seusabamoba beneficiaris mier warmodgenil si-

tuaciasa da socialuri muSakis mier danaxul situacias Soris. dasaSvebia, 

vubiZgoT Tanamosaubres (profesionaluri sazRvrebis farglebSi), sworad 

gaacnobieros sakuTari problemebi, grZnobebi, qceva da sxvaoba azrebs, grZ-

nobebsa da moqmedebas Soris. magaliTad,  konfrontacia an gamowveva SeiZle-

ba gamoviyenoT im SemTxvevaSi, rodesac Tanamosaubre geubnebaT, rom igi ar 

svams, magram sinamdvileSi Tqven gaqvT amis Sesaxeb zusti informacia;    

•	 rCevis, rekomendaciis micema – misi mizania, mivawodoT Tanamosaubres  proe-

blemis gadaWris ramdenime gza;

•	 Sejameba – gamoiyeneba saubris mTavari Temebis gamosakveTad da Tanamosau-

bris mier mowodebuli informaciis swori aRqmis mizniT. igi exmareba so-

cialur muSaks iyos interviu erTi miznisken mimarTuli da  informacia ki  

organizebuli. magaliTad, Sejamebis teqnika gamoiyeneba im dros, rodesac 

saWiroa wina saubris Tematikis aRdgena.

efeqturi komunikaciis xelSemwyobi faqtorebi 

efeqturi komunikacia myardeba im SemTxvevaSi, Tuki socialuri muSakebi erT 

martiv princips icaven – yuradReba mTlianad mimarTuli unda iyos Tanamosaubi-

saken. Tanac, yuradRebas ara marto naTqvamis Sinaarsze amaxvileben, aramed mosau-

bris grZnobebzec. Tanamosaubreze orientirebuli urTierToba niSnavs, saubris 

dros masze koncentrirebas. akomunikaciis dros socialuri muSaki Tavisi prob-

lemis gadaWrisaTvis ki ar zrunavs, igi  ki ar saubrobs yvelaze mets, mTavar rols 

TamaSobs Tanamosaubre da ara socialuri muSaki. Tanamosaubreze  orientirebuli 

urTierTobis dros arsebiTia:  

•	 vusminoT Tanamosaubres;

•	 vecadoT mis gagebas da

•	 SevideT mis mdgomareobaSi.
Tanamosaubris  mimarT amgvari ganwyoba Sedegad iZleva imas, rom

•	 mas ar uCndeba uaryofiTi gancdebi;

•	 ar uxdeba sakuTari Tavis dacva da amitom Tavs usafrTxod da Tavisuflad 

grZnobs;

•	 grZnobs, rom misi esmiT da Tanadgomas ucxadeben;

•	 Sinaganad mSviddeba da gaxsnili mosaubre xdeba.
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zogadad, efeqturi, kargi mosmenisas SeecadeT:

•	 darCeT mSvidad;

•	 iyaviT koncentrirebuli Tanamosaubreze;

•	 dasviT Ria SekiTxvebi, raTa ukeT gaerkveT / darwmundeT;

•	 acaleT sxvas, isaubros;

•	 gamoiyeneT perifraza, raTa daanaxoT, rom gaigeT;

•	 rodesac SeatyobT, rom Tqvensa da Tqvens Tanamosaubres Soris urTierTo-

ba uaryofiTia, nu ecdebiT Sinaarsis gadacemas. jer aRadgineT urTierToba. 

amasTan, ecadeT, rom mSvidi da gawonasworebuli iyoT. rodesac aRdgeba ur-

TierToba, mxolod maSin aqvs azri Sinaarsis doneze urTierTobis gagZele-

bas.

komunikaciis efeqturobis gansazRvrisaTvis SeamowmeT Semdegi:

•	 vaZlevT Tu ara adamians SesaZleblobas, daasrulos SekiTxva da mxolod amis 

Semdeg vpasuxobT?

•	 mkafiod gamovTqvamT Cvens azrs, gasagebia Tu ara igi TanamosaubrisTvis?

•	 gamoviyeneT Tu ara perifraza?

•	 SevajameT Tu ara saubari, sakiTxi, imisaTvis rom gavagrZeloT dialogi?

•	 acnobierebs Tu ara beneficiari dialogis procesSi Cvens rols?

•	 viyenebT Tu ara Ria tipis kiTxvebs?

•	 viCenT Tu ara gulaxdilobas da vaxalisebT Tu ara beneficiars, iyos gu-

laxdili?

•	 xels vuwyobT Tu ara mas, rom aqtiurad gaagrZelos saubari?

•	 gamovxatavT Tu ara araverbaluradac imas, rom sworad gavigeT Tanamosau-

bris naTqvami?

•	 vacnobierebT Tu ara Tanamosaubris zegavlenas Cvenze?

•	 pauzebis dros xom ar vnerviulobT?

•	 vakontrolebT Tu ara Cvens emociebs?

•	 garemoebis mxolod erT elementze varT konorientirebuli Tu mTel suraT-

ze?

•	 vinarCunebT Tu ara dialogis mimarTulebas da mivdivar Tu ara miznisken?

•	 vexmarebiT Tu ara beneficiars, gaacnobieros, rom misi azrebi araTanmimde-

vrulia da amis danaxva Tavadac SeuZlia?

•	 xazs vusvamT Tu ara Tu ara saerTo miznebs?

•	 simSvidiT vekidebiT Tu ara mtkivneul Temebs?

•	 ganvixilavT da vamuSavebT saerTo gegmebs?

•	 vafasebT Tu ara miRweuls?

•	 pozitiurad viwyebT, vagrZelebT da vamTavrebT Tu ara dialogs?
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komunikaciis xelisSemSleli faqtorebi

•	 garemo faqtorebi _ Seusabamo temperatura oTaxSi, xmauri, CarTuli tele-

vizori, telefonis zari, karze kakuni da a.S.

•	 beneficiaris araswori varaudi – magaliTad, beneficiars esaWiroeba ma-

terialuri daxmareba da fiqrobs, rom socialuri muSaki mxolod moralur 

Tanadgomas gauwevs;

•	 gadatvirTva, gadaRla – adamians SeuZlia mxolod garkveuli moculobis in-

formaciis aRqma; amitom saWiroa informaciis zomieri moculobiT miwodeba 

an, piriqiT, miReba; imavdroulad,  informaciis ukeTesad damaxsovrebisTvis 

mniSvnelovania misi werilobiT dafiqsireba; 

•	 sakuTar azrebze gadametebuli koncentracia – aRniSnulma SesaZloa Sez-

Rudos Cveni aRqma da gamogvrCes beneficiaris mier mowodebuli mTavari in-

formacia;

•	 stereotipuli midgoma – adamianebis dayofa kategoriebis mixedviT xels 

gviSlis pozitiuri urTierTobis damyarebaSi; 

•	 bolo SemTxvevaze muSaobis gamocdileba – bolo gamocdilebam SesaZloa 

xeli SegviSalos am konkretul SemTxvevaze muSaobaSi, miuxedavad imisa 

vacnobierebT amas Tu vera;

•	 gancdebis, emociebis gadacema – SesaZloa socialur muSakze gadmovides 

Tanamosaubris uaryofiTi gancdebi an piriqiT; es aucileblad unda gavacno-

bieroT da, piriqiT, unda davexmaroT Tanamosaubres gaTavisufldes am nega-

tiuri grZnobebisgan.  

`Tqven~ da “`me~ Setyobinebebi 

adamianTan urTierTobisas mniSvnelovania, davukvirdeT, Tu rogori tipis 

Setyobinebas gulisxmobs Cveni saubari. Setyobinebebi, romlebic Seicaven `Tqven~ 

(`Sen~) komponents, komunikaciur bariers qmnian. `Tqven~ Setyobinebaa, magaliaT-

ad: 

•	 Tavi daanebe (Sen) amgvar saqciels!

•	 es (Tqven) ar unda gaakeToT!

•	 es (Tqven) ukeT unda gcodnodaT!

•	 es (Tqven) ase unda gaakeToT..

•	 ratom ar ginda (Sen), rom erTxel mainc ...

•	 (Tqven) araTavaziani xarT

•	 (Sen) amas imitom akeTeb, rom ...

•	 ratom akeTebT (Tqven) amas?

•	 me minda (Tqven) giTxraT, Tu ra unda gaakeToT (Tqven)…
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`Tqven~ Setyobineba xifaTSi agdebs urTierTobas, rasac Tavisi mizezebi aqvs:

•	 Setyobineba JRers, rogorc dadanaSauleba da, Sesabamisad, iwvevs adamianSi 

danaSaulis gancdas; 

•	 adamianis mier is aRiqmeba, rogorc misi gakicxva, kritika, uaryofa;

•	 adamians eqmneba STabeWdileba, rom mas Wkuas aswavlian; sjian an cdiloben 

misi Tavmoyvareobis Selaxvas;

yovelive amis gamo adamians reaqciuli qcevis  survili uCndeba; pozitiuri 

cvlilebis nacvlad masSi Sinagani protestis da winaaRmdegobis grZnoba Rvivdeba.

minimum sami mizezi arsebobs saimisod, rom davrwmundeT _ `Tqven~ Setyobin-

ebiT Znelad SevacvlevinebT adamians qcevas da mivaRwevT sasurvel Sedegs: 

1. adamianebs ar moswonT Wkuis swavleba da miTiTeba, Tu ra unda gaakeTon, 

da ra – ara. aseT dros adamiani jiutdeba da ewinaaRmdegeba nebismier, Tundac 

misTvis sasikeTo cvlilebas. adamianis bunebidan gamomdinare, mas yovelTvis ur-

Cevnia sakuTari nebiT Secvalos esa Tu is qceva. `Tqven~  Setyobineba ki mis gadaw-

yvetilebasa da arCevans win uswrebs da sakuTari nebis ganxorcielebis saSualebas 

uzRudavs. magaliTad, warmoidgineT, rom eubnebiT adamians: `Tqven mier daweril 

werilSi bevri Secdomaa. Tavidan unda daweroT~. am Setyobinebis pirveli nawilis 

Sedegad adamiani, SesaZloa, Tavadac mixvda, rom werili Tavidanaa dasaweri, magram 

Setyobinebis meore nawiliT mas, faqtiurad,  waerTva  amis sakuTari surviliT ga-

keTebis da Tqveni simpaTiis damsaxurebis Sansi. 

2. amgvar SetyobinebaSi dominirebs adresatisaken mimarTuli braldeba. 

`Tqven~  Setyobineba gulisxmobs: `es Seni bralia~, `Sen xar uvargisi~, `Sen es ukeT 

unda gcodnoda~, `Sen xar qarafSuta~. braldebas ki, rogorc wesi, uaryofiTi emo-

ciebi, sapasuxo reaqcia mosdevs. saerTod, adamianebi naklebad fiqroben imaze, Tu 

ramdenad misaRebia, an miuRebeli maTi qceva sxvisTvis. umetes SemTxvevaSi maT sa-

kuTari moTxovnilebis dakmayofilebis survili amoZravebs da ara raime boroti 

zraxva (magaliTad, rom sxvebs SeuSalon xeli maTi moTxovnilebebis dakmayofile-

baSi). ase rom, rodesac adamians `Tqven~  Setyobinebas ugzavniT, mas, sinamdvileSi, 

esmis: `Sen cudi xar, radgan  Seni sakuTari moTxovnilebis  dakmayofilebaze zru-

nav~. TavisTavad cxadia, rom amgvari SeniSvna misTvis sruliad gaugebaria.

3. da bolos, ̀ Tqven~  Setyobineba araa qmediTi, radgan ver gadascems meore 

adamians Sesatyvis informacias. rodesac meore adamianis qceva TqvenTvis miuRe-

belia, es, pirvel rigSi, Tqveni problemaa; es Tqven xarT SeSfoTebuli, gabraze-

buli, nawyeni, imedgacruebuli, SeSinebuli da sxva. Sesabamisad, Setyobinebis daw-

yeba sityviT `Tqven~ gaugebaricaa. 

adamianebTan urTierTobaSi umjobesia mas `me~ Setyobinebis kodi gaugza-

vnoT, magaliTad: `imedgacruebuli var, rodesac piroba ar sruldeba~, `ar miy-

vars, rodesac sityvas mawyvetineben~, `vRelav, rodesac dro ikargeba~  da sxv. 

`me~  Setyobineba garSemo myof adamianebTan Ria, gulwrfeli (patiosani) da 

pirdapiri urTierTobis damyarebas niSnavs. swored amaSia `me~  Setyobinebis Zala. 
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igi gulisxmobs, rom `me adamiani var da iseve, rogorc yvela adamians maqvs prob-

lemebi da grZnobebi~. garkveulwilad, `me~  Setyobineba Txovnaa daxmarebis Ses-

axeb da am TxovniT swored im pirovnebas mimarTavT, visTanac es problema uSual-

odaa dakavSirebuli. yvelasaTvis cnobilia, Tu ra Znelia ar miiRo mxedvelobaSi 

amgvari momarTva. albaT gqoniaT SemTxveva, rodesac adamians uTqvams, Tu ras gan-

icdis da meti araferi daumatebia. magaliTad:

`Senze gabrazebuli var~.

`imedgacruebuli var~.

`Zalian Sewuxebuli var~.

`nawyeni var~.

srulfasovani `me~ Setyobineba ki sami komponentisgan Sedeba: 

(1) Tqveni grZnobebi

(2) qceva (faqti), romelic miuRebelia TqvenTvis

(3) am qcevis konkretuli da TvalsaCino gavlena Tqvenze (Sedegebi). 

imisaTvis, rom adamianma zustad gaigos, ra iwvevs Tqvens uaryofiT grZnobebs, 

mas unda SeatyobinoT im qcevis an faqtis Sesaxeb, romlis miRebac Tqven ar SegiZli-

aT. aucilebelia, rom grZnobebi naTlad da gulwrfelad gamoxatoT, arc moakloT 

da arc daamatoT simZafre. da bolos, SegiZliaT mesame elementic daamatoT – qce-

vis Tu faqtis konkretuli gavlena Tqvenze (an misi Sedegebi). amiT Tqven arwmunebT 

adamians, rom Tqveni emociebi safuZvels moklebuli ar aris da misi qceva Tqvens 

cxovrebaze konkretul da xelSesaxeb uaryofiT zemoqmedebas axdens. amgvarad, 

`me~ Setyobineba Semdegi formulis saxiT SeiZleba gamovxatoT:  `me~-Setyobineba  

=  qceva + grZnoba + gavlena. amasTan Tanmimdevrobas mniSvneloba ara aqvs.    

10.2 interviu

praqtikosi socialuri muSakisaTvis interviu warmoadgens beneficiarTan 

muSaobis umTavres meTods. sxva sityvebiT, interviu ganixileba rogorc socia-

luri muSakis erT-erTi ZiriTadi saqmianoba”.  igi socialuri samuSaos Sinaarssa 

da mizans Seesabameba. 
intervius aqvs Tavisi mizani, struqtura, mimarTuleba da centri. intervius 

mizania beneficiarsa da praqtikoss Soris informaciis gacvla, romelic migviyvans 

strategiis dagegmvasa da problemis gadaWramde. struqtura, mimarTuleba da cen-

tri icvleba imis mixedviT, Tu sad, visTan da ra viTarebaSi tardeba interviu.

intervius warmatebisaTvis mniSvnelovania raportis damyareba (efeqturi 

komunikacia, beneficiarTan muSaobis procesSi warmatebuli CarTva, misi ndobis 

mopoveba) da beneficiaris aqtualuri problemebisa da emociuri mdgomareo-

bisaken yuradRebis mirmarTva. 
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intervius saSualebiT unda xorcieldebodes: 

•	 situaciaSi garkveva

•	 arsebiTi informaciis amoReba

•	 beneficiaris emociuri funqcionirebis Sefaseba

•	 beneficiaris SemecnebiTi unaris Sefaseba

•	 garkveva imaSi, Tu ra travmebi aqvs beneficiars gadatanili

•	 garkveva imaSi, Tu ras elodeba beneficiari socialur muSakTan muSaobisas 

•	 miznebze SeTanxmeba da saqmoqmedo RonisZiebebis Camoyalibeba

Semdegi faqtorebi uwyoben xels intervius warmatebas: 

•	  “Tanagancda” (empaTia) _ Tandaswreba da minimaluri mxardaWera 

•	 perifraza: beneficiaris monaTxrobis sxva sityvebiT gameoreba

•	 analizi 

•	 Sejameba

•	 efeqturi gadasvlebi

•	 interpretacia

•	 Riaoba 

 

pirveli interviu beneficiarTan

pirveli intervius dawyebamde saWiroa garkveuli mosamzadebeli samuSaoebis 

Catareba:

•	 individis/beneficiaris  Sesaxeb Tqven xelT arsebuli informaciis da-

muSaveba – (momarTvis gancxadeba, demografiuli informacia, samedicino is-

toria, piradi saqme  da a.S);

•	 intervius Catarebis adgilisa da droiTi CarCos gansazRvra (rekomend-

ebulia intervius wynar, gancalkevebul adgilas Catareba. drois Tvalsaz-

risiT, umjobesia interviu 50-60 wT.-is ganmavlobaSi grZeldebodes);

•	 intervius struqturis dagegmva (gamoviyenebT Tu ara intervius rame for-

mas).

•	 Canawerebis gakeTebis sakiTxi (zogi socialuri muSaki individTan saubri-

sas amjobinebs ar gaakeTos Canawerebi, maSin roca sxvaTa azriT mizanSewoni-

lia Canawerebis intervius msvlelobisas gakeTeba, raTa mogvianebiT SesaZle-

beli iyos misgan miRebuli informaciis aRdgena. Aaseve miRebulia klientTan 

saubris magnitofonze Cawera, mxolod amasTan dakavSirebiT aucilebelia 

beneficiaris nebarTvis mopoveba).

beneficiarTan Sexvedris dros socialurma muSakma unda gaiTvaliswinos 

Semdegi:

•	  Tu beneficiars ofisSi xvdebiT, misi SemosvlisTanave fexze adeqiT da  

sakuTari Tavi warudgineT; miuTiTeT im adgilze, sadac gsurT, rom dajdes. 

Tu mas ofisis gareT xvdebiT (mis saxlSi, neitralur teritoriaze), maSin au-
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cilebelia piradobis mowmobisa da samsaxuris wardgena, romelsac Tqven war-

moadgenT;

•	  yuradRebiT SearCieT adgili sadac dasxdebiT. darwmundiT, rom fiziku-

ri faqtorebis zegavlena komunikaciaze an raime barieri gamoricxulia. 

magaliTad, Tu intervius atarebT ofisSi, Tqvensa da beneficiars Soris ar 

unda iyos magida; ar unda isxdeT sxvadasxva simaRlis skamebze;

•	  gaiTvaliswineT, rom sasurvelia beneficiari interviuze marto movides. 

sxva adamianebis daswrebam SeiZleba SezRudos misi gulaxdiloba. SeecadeT, 

rom ar upasuxoT satelefono zarebs, iseve rogorc Tavidan aicileT kole-

gebis Semosvla oTaxSi intervius msvlelobisas. xmaurma SeiZleba gaufan-

tos individs yuradReba an daZabos igi;   

•	  yuradReba miaqcieT Tqvens Cacmulobas. sasurvelia, rom intervius Cata-

rebisas profesionalur samoss mianiWoT upiratesoba da Tan sadad gamoiyu-

rebodeT;

•	  ganumarteT beneficiars  konfidencialurobis principi da misi SezRud-

vebi. gaxsovdeT, rom beneficiarisgan mowodebuli informacia yovelTvis 

konfidencialuria, garda Semdegi SemTxvevebisa:

_ Tu beneficiaris mier mowodebuli informaciis gacema socialur muSaks 

kanoniT evaleba;

_ Tu beneficiaris mier mowodebuli informacia safrTxes uqmnis Tavad mas 

an sxva pirs;

_ Tu arsebobs beneficiaris werilobiTi Tanxoba mesame piris/uwyebisaTvis 

informaciis gacemis Taobaze. 

_ Tu SemTxvevis ganxilvas aqvs profesiuli xasiaTi (individualuri SemTx-

vevis konferencia, samoqmedo gegmiT gaTvaliswinebuli momsaxurebiT mimwode-

belTan informaciis gacvla, da sxva.

intervius CatarebisaTvis aucilebelia 

•	 “gamxsneli” kiTxva- “ra aris is, ramac Cemamde mogiyvanaT?”

•	  intervius msvlelobisas iyaviT gulisxmieri da Tanamosaubres Tavi ma-

qsimalurad komfortulad agrZnobineT. araviTar SemTxvevaSi ar miiRoT 

TavdacviTi an konfrontaciuli poza;

•	  akontroleT Tqveni xma da xmis toni _ Tqvens xmaSi ar unda igrZnobodes 

agresia, dadanaSauleba an muqara;

•	  airCieT intervius Catarebis saSualo tempi. nu daaCqarebT beneficiars, 

gamoiyeneT pauzebi kiTxvebs Soris, magram Tavi aarideT intervius procesis 

metismetad gawelvasac, radgan es Tanamosaubris modunebas gamoiwvevs;

•	  intervius efeqturad CatarebisaTvis aucilebelia beneficiarTan  ndo-

bis (raportis) damyareba;

•	  gamoiyeneT aqtiurad mosmenisa da perifrazis meTodebi. yuradReba da aq-
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tiuri mosmena socialuri samuSaos erT-erTi mTavari principia da iTval-

iswinebs:

_ TvalebiT kontaqts (mxolod ara gamomwvevs);

_ bgerebis gamoyenebas (magaliTad, aha, mm) da araverbalur komunikaciebs 

(Tavis daqneva), rac miuTiTebs imaze, rom Tqven yuradRebiT  usmenT Tanamosau-

bres;

_ aRqmas ara mxolod imis, Tu ras ambobs beneficiari, aramed imisac, Tu ro-

gor akeTebs amas. yuradReba miaqcieT mis sityvebs, xmis tons, pozas, araverbalur 

komunikacias.

•	  perifraza aris beneficiaris sityvebis Sejameba da gadmocema,  mosaubris  

naTqvamisa da Cven mier aRqmulis Sesabamisobis Sesamowmeblad. perifraza 

gvexmareba imis dazustebaSi, Tu ramdenad sworad gavigeT mosaubris naTqvami 

an mis mier situaciis Sefaseba;

•	  daexmareT beneficiars problemis gansazRvraSi. imisaTvis, rom benefici-

arTan muSaoba warmatebuli procesi iyos, saWiroa socialurma muSakma da 

beneficiarma intervius msvlelobis dros sworad gansazRvron problema,  

raTa marTebulad daigegmos Careva;

•	  intervius dros awarmoeT maqsimalurad mizanmimarTuli da efeqturi 

gamokiTxva. gaxsovdeT, rom intervius dros kiTxvebs mravali mizani aqvs da 

emsaxureba: informaciis miRebas, beneficiaris azrebis, grZnobebis, fiqrebis 

da Sexedulebebis gagebas da exmareba mas da socialur muSaks, nebismier moma-

val samuSaoze SeTanxmebis miRwevaSi;

•	  dasviT Ria SekiTxvebi mag: rogor grZnobT Tavs? amgvarad dasmuli kiTxva 

beneficiars saSualebas aZlevs, misi pasuxi iyos ufro sruli da amomwuravi, 

vidre SekiTxvaze - gabrazdiT? 

•	  nu gamoiyenebT xSirad kiTxvas ratom?  magaliTad, nacvlad kiTxvisa _ 

ratom gaiqeciT samSobiaro saxlidan, unda ikiTxoT: ra iyo mizezi an ram gai-

ZulaT gaqceuliyaviT samSobiaro saxlidan? es kiTxva aravis gansjis da iZ-

leva sruli pasuxis SesaZleblobas;

•	  nu dasvamT ramdenime SekiTxvas erTdroulad. beneficiars SeiZleba daaviwy-

des wina SekiTxva, sanam bolos moismens. magaliTad, Tu socialuri muSaki kiTx-

ulobs: ra reaqcia gqondaT, rodesac SeityveT rom orsulad xarT? sad aris 

bavSvis mama? sad cxovrobdiT? am dros mniSvnelovani informaciis dakargvis 

didi saSiSroebaa. dasviT TiTo SekiTxva  da daelodeT mosaubris pasuxs;

•	  nu daexmarebiT mosaubres pasuxis gacemaSi. is SeiZleba gabrazdes an CaTva-

los, rom umjobesia mxolod Tavis daqneviT dageTanxmoT;

•	  nu dausvamT beneficiars iseT SekiTxvebs, romlebic mas TqvenTvis sasurve-

li pasuxisaken ubiZgebs. mag. rodesac qmarma migatovaT Tqven Tavs ususurad 

grZnobdiT, xom asea?

•	  nu gadaxvalT dauyovnebliv Semdeg SekiTxvaze. gaxsovdeT, rom intervius 
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efeqturobisaTvis, Tqven gWirdebaT rac SeiZleba meti informaciis Segro-

veba. interviu  ar aris kiTxvari. es aris saubari garkveuli mizniT;

•	  Tavi aarideT stereotipebis zegavlenasa da winaswari ganwyobis Seqmnas;

•	  gaxsovdeT SerCeviT mosmenis da keTilganwyobis uaryofiTi efeqtis sa-

SiSroeba. 

_ SerCeviTi mosmena gulisxmobs imas, rom Cven ukve gvaqvs garkveuli Sex-

eduleba Tanamosaubreze (stereotipi) da Semdgom gvesmis mxolod is, rac Seesa-

bameba am stereotips. sxva danarCeni Cven an ar gvesmis an arasworad vigebT kvlav 

stereotipidan gamomdinare.

_ keTilganwyobis efeqti iqmneba maSin, rodesac Cven vxedavT msgavsebas 

TanamosaubresTan. maSin Cven gvesmis is, rac miuTiTebs beneficiaris dadebiT mxa-

reebze da ar gvinda davinaxoT sxva danarCeni, rac ar ergeba aRniSnuli Sexedule-

bis CarCos.

•	  moerideT profesiuli an sxva raime tipis Jargonis gamoyenebas. isaubreT ga-

sagebi eniT. darwmundiT, rom Tanamosaubres esmis Tqveni.

•	  xSirad gaimeoreT Tanamosaubris naTqvami. gameoreba emsaxureba or mizans: 

pirveli _ aZlevs Tanamosaubres saSualebas ufro dawvrilebiT gamoTqvas 

Tavisi azrebi, meore _ gexmarebaT  gaigoT, ramdenad sworad gaugeT Tanamo-

saubres

•	  iyaviT pirdapiri beneficiarTan. Tu raRac ver gaigeT, sTxoveT, gagimar-

toT.

•	  Tu mosaubre ambobs imas, rac ewinaaRmdegeba mis wina gamonaTqvams, gaxsovdeT 

Semdegi:

_ nu datovebT amas yuradRebis miRma _ SeecadeT ukeT gaugoT mas da  gaer-

kvioT situaciaSi.

_ SeinarCuneT saubris mSvidi da keTilganwyobili toni da poza. 

_ dafiqrdiT, ram miiyvana Tanamosaubre aSkara urTierTsawinaaRmdego    az-

rebamde. magaliTad, SeiZleba igi Tavs uxerxulad grZnobdes da aqedan gamomdi-

nare,   dabneuladac ki; iqneb mas eSinia simarTlis Tqma?! an iqneb, Tqven ver gaugeT 

mas?!

•	  Aar datovoT uyuradRebod  Tanamosaubris sityvebi, Tu igi miganiSnebT raime 

problemaze an sazrunavze da Semdeg swrafad cvlis Temas. daubrundiT am 

Temas mogvianebiT, mieciT mas am Temaze ufro dawvrilebiT saubris saSua-

leba. 

•	  pativi eciT kulturul Taviseburebebs da gaiTvaliswineT isini.

intervius dasasruls socialurma muSakma unda gaiTvaliswinos Semdegi:

•	  darwmundiT imaSi, rom TqvenTvisac da  beneficiarisTvisac gasagebia, vin da 

ra unda gaakeTos SemdgomSi;

•	  darwmundiT imaSi, rom Tqvens beneficiars Cawerili aqvs Tqveni saxeli da or-

ganizaciis dasaxeleba, misamarTi da telefoni;
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•	  Tu igegmeba Semdgomi muSaoba beneficiarTan, darwmundiT imaSi, rom momava-

li Sexvedra zustadaa SeTanxmebuli masTan;

•	  Tu jer aranairi samuSao ar dagigegmavT, aucilebelia, beneficiarma icodes, 

rom survilis SemTxvevaSi mas SeeZleba Tqvens samsaxurTan dakavSireba. dar-

wmundiT imaSi, rom klientma icis, rogor dagikavSirdeT.

10.3 konsultireba

konsultireba socialuri samuSaos intervenciis erT-erTi mniSvnelovani 

formaa. konsultirebis mizania daxmarebis saWiroebis mqone individis fsiqo-

socialuri keTildReobis gaZliereba (britaneTis konsultirebis asociacia). 

konsultireba aris procesi, romelic iTvaliswinebs fsiqologiuri Teoriebisa 

da profesiuli da pirovnuli unar-Cvevebis (komunikacia, intuicia da sxva) gamoy-

enebas individis piradi problemebis mosagvareblad. socialur samuSaoSi kon-

sultireba gamoiyeneba individualur SemTxvevebze muSaobisas. Kkonsultirebis 

dros socialuri muSakebi beneficiarebs exmarebian fsiqologiuri da socialuri 

problemebis mogvarebaSi, kerZod ki iseTi problemebis gadaWraSi, rogoric aris 

piradi urTierTobis, ojaxuri konfliqtis mogvareba, socialuri daxmarebis mi-

Reba, umuSevroba da sxva. garda problemebis gadaWrisa socialuri muSaki konsul-

tirebis meSveobiT cdilobs problemebis prevenciasac. 

konsultirebis Teoriuli skolebi

arsebobs konsultirebis araerTi Teoriuli skola. is Teoriuli mimarTu-

lebebi, romlebmac mniSvnelovani wvlili Seitanes socialur samuSaoSi konsul-

tirebis gansaviTareblad, SeiZleba sam ZiriTad jgufad davyoT: fsiqodinamikuri 

skola, humanisturi (pirovnebaze orientirebuli) skola da kognitur-bihevio-

ristuli skola. 

fsiqodinamikuri skola ikvlevs aracnobieris zegavlenas, pirovnebis Sreebs 

(idi, ego da super-ego), fsiqoseqsualur ganviTarebas da warsulis did mniSvne-

lobas awmyoze. am TeoriiT, warsulis gadasinjva da aracnobieri moTxovnilebis 

aRiareba socialuri cvlilebis sawindaria.. 

humanisturi (pirovnebaze orientirebuli) skola efuZneba karl rojer-

sis midgomas, romelic daxmarebis saWiroebis mqone individs ganixilavs rogorc 

eqsperts, xolo specialists, rogorc wamaxalisebels beneficiaris daxmarebis 

procesSi. es midgoma momdinareobs filosofiis egzistencialuri tradiciidan, 

romelic pativs scems adamianis pirovnul gamocdilebas da yuradRebas amaxvi-

lebs pirovnebis Tavisuflebaze, arCevanze da adamianis arsebobis mniSvnelobaze. 

kognitur-biheivioristuli skola mecnierul midgomas efuZneba da orien-
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tirebulia adamianis qcevis Secvlaze. am skolis Teoriis Tanaxmad, radgan qceva 

daswavlilia, Sesabamisad, intervenciis Sedegad misi Secvlac SesaZlebelia. zemo-

aRniSnuli midgoma konkretuli moqmedebebiT individis qcevis Secvlas gulisx-

mobs. 

socialur samuSaoSi konsultirebas misi pirdapiri mniSvnelobiT iSviaTad 

iyeneben.. xSir SemTxvevaSi konsultireba ufro farTo intervenciis nawilia da 

iTvaliswinebs konsultirebis zogierTi Teoriisa da unar-Cvevis praqtikaSi ga-

tarebas. konsultireba, ZiriTadad, individisa da socialuri muSakis urTierTo-

bis sawyis etapze gvxvdeba da igi yovelTvismiznad isaxavs individis gaZlierebas. 

Tumca, unda aRiniSnos, rom zogierT ganviTarebul qveyanaSi, sadac socialuri 

muSakis profesias xangrZlivi istoria aqvs (mag., aSS, didi britaneTi), Sesabamisi 

kvalifikaciis mqone socialuri muSakebi ewevian Terapiul praqtikasac.   

unar-Cvevebi konsultirebis procesSi

konsultireba unda efuZnebodes 7 ZiriTad maxasiaTebels:

•	 empaTia anu  “Tanagancda” –  mcdeloba imisa, rom samyaros sxva adamianTa 

TvaliT Sexedo;

•	 pativiscema – sxva adamianis daxmarebis rwmena da misi xedvis pativiscema;

•	 sizuste – adamianisTvis nebismieri informaciis konkretulad da zustad ga-

dacema, raTa gaugebroba Tavidan iqnes acilebuli;

•	 sakuTari Tavis codna;

•	 gulwrfeloba;

•	 Sesabamisoba;

•	 dauyovnebeli daxmareba.

karg socialur muSaks unda hqondes unari:

•	 daamTavrebinos individs saubari Tavisi reaqciis gamoxatvis gareSe;

•	 zustad gadmosces adamianis grZnobebi da gancdebi saubris dasrulebis Semdeg;

•	 gamoiyenos perifrazis meTodi;

•	 gamoiyenos Ria kiTxvebi;

•	 mkafiod auxsnas individs sakuTari roli;

•	 moagrovos da daazustos informacia  (arapirdapiri damatebiTi kiTxvebis 

dasma),  waaxalisos individi, rom ufro meti isaubros problemis Taobaze;

•	 pativi sces siCumes;

•	 akontrolos sakuTari SfoTva da gaRizianeba;

•	 iyos koncentrirebuli konkretul sakiTxze da, imavdroulad, daexmaros in-

divids, ar moadunos yuradReba sesiis dros.;

•	 isaubros individisaTvis mtkivneul Temebze;

•	 individTan erTad SeimuSaos efeqturi miznebi da, amasTanave, ganixilos al-

ternatiuli samoqmedo gegma;
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•	 Seafasos miRweuli Sedegebi `mogeba-danakargis~ principiT.

individisaTvis rCevis micema misaRebia, Tu igi droulia da igi amas iTxovs. 

magram sifrTxiliT unda movekidoT iseT frazebs, rogoricaa `me vTvli, rom~, `me 

mimaCnia, rom~, `me vgrZnob, rom~. socialur muSaks unda axsovdes, rom sesia indivi-socialur muSaks unda axsovdes, rom sesia indivi-

dze aris orientirebuli da ara masze. umjobesia, socialurma muSakma yuradRebiT 

Seajamos individis naTqvami da daiwyos winadadeba iseTi frazebiT, rogoricaa 

`Tqven fiqrobT, rom~, rac adamianebs sakuTari Tavis mosmenis saSualebas aZlevs.

socialur muSaki  ar exmareba individs maSin, rodesac aZlevs naadrev rCevas, 

moZRvravs an kicxavs mas. konsultirebis erT-erTi mTavari principia, miviRoT 

sxva adamiani iseTi, rogoric is aris. amas garda, konsultirebaze gavlenas axdens 

iseTi faqtorebi, rogorebicaa klasi, sqesi, religiuri aRmsarebloba, SezRudu-

li SesaZleblobebi, eTnikuri kuTvnileba da a.S. radgan konsultirebis amosava-

li wertili individis gamocdilebis gageba da gaziarebaa, SeiZleba vigulisxmoT, 

rom  gansxvavebuli warmomavlobis da gamocdilebis socialur muSaks ar SeuZlia 

empaTiis gamomJRavneba. magram es varaudi swori ar aris. miuxedavad gamocdilebis 

da warmomavlobis msgavsebis an sxvadasxvagvarobisa, yvela adamiani mainc indivi-

dualuria da ar unda vfiqrobdeT, rom gansxvavebebi aucileblad xelisSemSlelia 

Terapiul urTierTobaSi. 

eganis konsultirebis modeli

jerard eganma (1981 w.) SeimuSava konsultirebis modeli, romelic wamyvania 

konsultirebis Teoriasa da praqtikaSi misi Seqmnis dRidan. eganis  meTodi oTxi 

fazisagan Sedgeba: Secnoba, gaazreba, moqmedeba da Sefaseba

Secnobis fazaSi socialuri muSaki cdilobs, moipovos ndoba da Tanxmoba 

(raporti) individisa, daexmaros mas Seicnos sakuTari grZnobebi da qceva pro-

blemasTan mimarTebaSi. specialisti orientirebulia ndobis mopovebaze aqtiuri 

mosmenis, perifrazis, Sejamebisa da analizis unar-Cvevebis gamoyenebiT. am fazaSi 

gamoiyeneba Ria SekiTxvebi, raTa individs mivceT saSualeba, sakuTari xedvidan ga-

momdinare gansazRvros problema da auxsnas socialur muSaks misi arsi.

gaazrebis fazaSi socialuri muSaki gamoiyenebs imave unar-Cvevebs rac pir-

vel fazaSi da exmareba individs, gaiazros miRebuli suraTi. am dros socialuri 

muSaki gamohyofs im Temebsa da magaliTebs, romlebic individis istoriaSi domi-

nirebs da aCvenebs klients maT kavSirs problemur qcevasTan. amave fazaSi fasdeba 

Zlieri mxareebi da resursebi. am fazis meTodebs Soris aris problemis mogvare-

bis alternatiuli gzebis SeTavazeba, konkretul problemaze koncentracia da 

efeqturi konfrontacia imis misaRwevad, rom individma dainaxos sakuTari qcevis/

problemis sxva mxareebic. konfrontaciis mizania, davexmaroT individs gamoiye-

nos sakuTari resursebi da yuradReba gaamaxvilos mis monaTxrobSi arsebul Seu-

sabamobebze. 
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moqmedebis faza gulisxmobs individisa da socialuri muSakis mier im re-

sursebis gansazRvrasa da moZiebas, rac klients problemis gadaWraSi an proble-

masTan SeguebaSi daexmareba. am fazis meTodebia miznebis dasaxva, resursebiTa da 

mxardaWeriT uzrunvelyofa, problemis gadaWris meTodebis swavleba da Sedegze 

orientacia.

Sefasebis fazaSi  socialuri muSakisa da beneficiaris mier miRweuli Sede-

gebi fasdeba(monitoringi).

F  D 

mizanze orientirebuli praqtika

mizanze orientirebuli praqtika (romelsac aseve xanmokle Terapiasac uwo-

deben), gansakuTrebul zegavlenas axdens rogorc socialuri samuSaos praqtika-

ze, aseve momsaxurebis organizebis sistemaze. rogorc Tavad saxelwodeba miuTi-

Tebs, mizanze orientirebuli praqtika mimarTulia problemis gadawyvetis gzebis 

moZiebasa da socialur muSaksa da daxmarebis saWiroebis mqone individs Soris 

garkveuli droiT urTierTobaze. mizanze orientirebuli praqtika gamoiyenebs 

xanmokle, mizanmimarTulCarevas  da socialur muSaksa da individs Soris Ta-

namSromlobas efuZneba. 

mizanze orientirebuli praqtika 1960-ian wlebSi aSS-Si aRmocenda. 1920-1960 

wlebis socialuri samuSaos praqtikosebi nakleb yuradRebas aqcevdnen proble-

mis gadawyvetas da ufro met yuradRebas uTmobdnen individis grZnobebis Seswav-

las, misi problemebis Sesaxeb saubars da naklebad  _ maTi gadaWris gzebis Ziebas. 

Sesabamisad, zogierTi individi daxmarebis procesSi wlebis ganmavlobaSi iyo Car-

Tuli da xSirad es individsa da socialur muSaks Soris arajansaR mijaWvulobas 

ayalibebda. 

1969 wels aSS-Si gamoqveynda ridisa da Sainis mier Sesrulebuli kvleva, ro-

melic ganixilavda xanmokle Terapias da SemTxvevis grZelvadian marTvas. socia-

luri daxmarebis erT-erT saagentoSi beneficiarebs momsaxurebis ori gansxvave-

buli paketi SesTavazes: erTi maTgani warmoadgenda dagegmil moklevadian Carevas, 

romelic 8 Sexvedrisagan Sedgeboda, xolo meore iyo saagentos Cveulebrivi pra-

qtika, grZelvadiani servisi, romelic 18 Tvis ganmavlobaSi grZeldeboda. yvelas 

gasaocrad, moklevadian servisSi CarTul individTa mdgomareoba metad gaumjo-

besda vidre imaTi, romlebic grZelvadian serviss iRebdnen. avtorTa hipoTezis 

Tanaxmad, amoqmedda klebadi ukugebis principi. mas Semdeg, rac daxmareba grZel-

deba garkveul vadaze xangrZlivad, individebi kargaven rwmenas, rom Seeguebian 

an Tavs daaRweven problemebs da socialur muSakze uaryofiTad xdebian damoki-

debulni. avtorTa mixedviT, socialuri muSakis mier SemuSavebuli grZelvadiani 

gegmis miuxedavad, sasurveli cvlileba intervenciis adreul etapze miiRweva. 

am Teoriis ZiriTadi elementebi iyo daxmareba xanmokle droiT da indivi-

dis mier arCeul miznebze koncentrireba, rac met Sedegs gvaZlevda, vidre masTan 
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droSi SeuzRudavi muSaoba. 

mogvianebiT, ridisa da epSteinis (1972 w.) mier gamocemul wignSi, mizanze orien-

tirebuli praqtika ganisazRvra maqsimum 12 SexvedriT sami Tvis ganmavlobaSi,  sa-

dac muSaoba iTvaliswinebs beneficiaris mier arCeul advilad misaRwev miznebs. 

dResdReobiT, mizanze orientirebuli praqtika 8 problemuri mxaris mogva-

rebas emsaxureba: 

•	 konfliqtebi pirovnebebs Soris;

•	 ukmayofileba socialur urTierTobaSi;

•	 problemebi oficialur organizaciebTan;

•	 siZneleebi sakuTari rolis Sesrulebisas;

•	 socialuri mdgomareobis cvlilebisproblemebi;

•	 reaqciuli stresi;

•	 araadekvaturi resursebi;

•	 qcevis problemebi.

problemebis gadawyvetasa da individis mier mcire miznebis miRwevisaTvis mi-

zanze orientirebuli praqtika 5 fazian process gamoiyenebs:

problemis Seswavla, rodesac ganisazRvreba da mkafiod Camoyalibdeba in-

dividis gasaWiri,  Semdeg ki problemebi dajgufdeba maTi prioritetulobis mi-

xedviT;

•	 individi da socialuri muSaki Tanxmdebian intervenciis mizanze, rac 8 

problemuri mxaridan erT-erTis mogvarebas gulisxmobs;

•	 amocanis formulireba ormxrivi SeTanxmebis Sedegia. individi da socialu-

ri muSaki Tanxmdebian samuSao urTierTobis procesze, Sexvedrebis sixSiresa 

da xangrZliobaze;

•	 miznis miRweva, risTvisac ar aris gansazRvruli raime specifikuri midgoma 

an meTodebi;

•	 dasruleba gulisxmobs miznebis miRwevis Semdeg socialuri muSakis (da ara 

individis) mier Sesrulebuli samuSaos analizs. 

aRsaniSnavia, rom mizanze orientirebuli praqtika aSS-is paralelurad did 

britaneTSic ganviTarda. 1977 wels matilda goldbergma da misma kolegebma gan-

sazRvres, rom mcire amocanebis dasaxva da maTze muSaoba bevrad ufro efeqtiani 

iyo, vidre klientebisaTvis globaluri da bundovani miznebis SeTavazeba. maga-

liTad, socialuri muSakis mier problemuri qcevis 14 wlis mozardTan dasaxuli 

mizani iyo antisocialuri qcevis Sewyveta, rac araefeqturi aRmoCnda. pirvel 

rigSi, aucilebelia, mizani yovelTvis pozitiuri terminologiiT iyos gadmoce-

muli.  amasTanave, es mizani sakmaod farToa da did amocanas moicavs. goldbergis 

mixedviT, ukeTesi iqneboda patara, erTkviriani miznebis dasaxva. magaliTad, erTi 

kviriT xifaTisaTvis Tavis arideba da bebiasTan stumrad wasvla. 

goldbergis eqsperimentis Sedegad dadasturda, rom mizanze orientire-

buli praqtika Sedegiani ar iyo iseT individebTan, romelTac xangrZlivi drois 
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ganmavlobaSi hqondaT sirTuleebi an visac realobis grZnoba hqonda dakarguli 

(magaliTad, fsiqikuri janmrTelobis problemebis mqone an nivTierebebze damoki-

debuli klientebi)

mizanze orientirebul praqtikaSi individi, romelic saWiroebs daxmarebas, 

cvlilebis mTavari moqmedi piria, romelic exmareba socialur muSaks priorite-

tebis Sefasebasa da miznis dasaxvaSi. 

mizanze orientirebuli praqtikis dadebiT mxareebad SeiZleba moviazroT 

Semdegi:

•	 problemis Seswavlis, SeTanxmebis miRwevisa da miznebis dasaxvis procesSi 

mxedvelobaSi miiReba aramarto individualuri, aramed koleqtiuri gamoc-

dilebasac. individi ar ganixileba, rogorc problemis wyaro da didi yura-

dReba eTmoba garemo faqtorebs, magaliTad socialur keTildReobas;

•	 sxva midgomebis msgavsad, mizanze orientirebuli praqtikis centrzsSeiZle-

ba warmoadgendes individi, wyvili, ojaxi, jgufi an organizacia. socialuri 

muSaki gamodis, rogorc maswavlebeli (treneri) problemis gadawyvetis pro-

cesSi;

•	 yuradReba eTmoba adamianebis Zlier mxareebsa da maT Tanadgomis qsels; 

•	 gulaxdiloba saWiroa rogorc individis, aseve socialuri muSakis mxridan.

mizanze orientirebuli praqtikis zogierTi saSualeba:

•	 yuradRebiT SeiswavleT, ra mizniT mogmarTaT adamianma dasaxmareblad;

•	 SeTanxmdiT zust droSi gaweril miznebze;

•	 waaxaliseT individi, mkafiod da daufaravad isaubros Tavisi problemebis 

Sesaxeb;

•	 gauwieT dauyovnebeli praqtikuli daxmareba saWiroebis SemTxvevaSi;

•	 daexmareT individs, TviTon ganaxorcielos patara da advilad misaRwevi mo-

qmedebebi;

•	 ganumarteT, rogor muSaobs mizanze orientirebuli midgoma (interviuebis 

ganrigi, mizanTa prioritetebis mixedviT dajgufeba, droSi SezRudva, ojax-

is wevrebis CarTva);

•	 gansazRvreT warmodgenili problemebi gasagebi terminebiT;

•	 amoirCieT maqsimum sami problema prioritetulobis mixedviT;

•	 gaanawileT problemebi 8 kategoriis mixedviT.
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Tavi XI:  bavSvze Zaladoba da misi
ugulebelyofa

es Tavi mimoixilavs bavSvisadmi araRirseuli mopyrobis formebs, kerZod ki, 

Zaladobasa da ugulebelyofas. azustebs terminebis mniSvnelobas rogorc saer-

TaSoriso praqtikis, aseve, qarTul samarTlebriv konteqstSi. awvdis socialur 

muSakebs informacias moZaladis qcevis Taviseburebebis, Zaladobis msxverpli 

bavSvis fsiqologiuri portretis, misi fizikuri niSnebisa da qcevis specifikis 

Sesaxeb; aseve, im riskfaqtorebis Sesaxeb, romlebic ganapirobeben mSoblebis mx-

ridan Zaladobas, xolo bavSvebisa _ Zaladobis msxverplad gaxdomas. am TavSi 

detalurad aris ganxiluli Zaladobagancdil bavSvsa da mis ojaxTan intervius 

Taviseburebebi, da bolos, Zaladobis Sedegebi.

11.1 Zaladobisa da ugulebelyofis formebi da
ganmartebebi

yoveldRiur cxovrebaSi xSiria bavSvisadmi araRirseuli mopyrobis SemTxve-

vebi. bavSvisadmi araRirseuli mopyroba aris fenomeni, romelic moicavs rogorc 

socialur, eTnikur, religiur, kulturul, ise profesiul sferoebs. bavSvisadmi 

araRirseuli mopyroba aris nebismieri qceva, rac safrTxes uqmnis bavSvis ganvi-

Tarebas, janmrTelobasa da sicocxles. bavSvisadmi araRirseuli mopyrobis Zi-

riTadi formebia: Zaladoba da ugulebelyofa. sazogadoebisa da saxelmwifos 

movaleobaa bavSvebis dacva araRirseuli moprobisagan. termini `bavSvTa dacva~ 

gulisxmobs Zaladobisa da ugulebelyofis prevenciasa da bavSvisadmi ara-

Rirseuli mopyrobis SemTxvevaSi masze reagirebas. 

bavSvisadmi araRirseuli mopyroba moicavs fizikuri da/an emociuri zia-

nis  momtani mopyrobis, seqsualuri Zaladobis, ugulebelyofis, komerciuli 

Tu sxva saxis eqsploataciis romelime an yvela formas, rac realur an poten-

ciur safrTxes uqmnis bavSvis janmrTelobas, sicocxles, ganviTarebasa Tu 

Rirsebas.

bavSvis mimarT fizikuri Zaladoba gulisxmobs bavSvisaTvis fizikuri ze-

moqmedebis Sedegad miyenebul fizikur zians, (ganzrax an uneblieT ganxorciele-

buls), romelic safrTxes uqmnis mis sicocxlesa da janmrTelobis mdgomareobas. 

bavSvis mimarT emociuri Zaladoba gulisxmobs bavSvis Rirsebis Semlaxvel 

nebismier qmedebas, romelic sistematur xasiaTs atarebs da mniSvnelovan zians 

ayenebs bavSvis emociur keTildReobasa da ganviTarebas. 

bavSvis mimarT seqsualuri Zaladoba gulisxmobs  bavSvze ganxorciele-

bul nebismieri saxis seqsualur moqmedebas, romelic ar Seefereba mis asaksa da 

ganviTarebis dones. 

komerciuli eqsploatacia aris nebismieri saxis qmedeba, romelic bavSvs ai-

Zulebs, miiRos monawileoba SromiT saqmianobaSi sxvebis sakeTildReod, romel-

sac SeuZlia ziani miayenos bavSvis fizikur janmrTelobas, fsiqo-emociur mdgo-
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mareobas,  ganaTlebis SesaZleblobas, keTildReobasa da jansaR ganviTarebas. 

seqsualuri eqsploatacia  gulisxmobs  sargeblobas bavSvis mowyvlado-

biT, ndobiTa da Zalauflebis  naklebobiT,  da mis gamoyenebas seqsualur saqmia-

nobaSi Semosavlis miRebis mizniT. 

ugulebelyofa aris bavSvis sasicocxlo saWiroebis (sakvebi, sacxovrebe-

li, tansacmeli, movla, meTvalyureoba, ganaTleba, samedicino daxmareba da sxva) 

regularuli daukmayofilebloba obieqturi mizezebis gamo (siRaribe, fsiqikuri 

daavadebebi, gamoucdeloba) an amgvari mizezis gareSe.  

bavSvTa dacvis terminTa ganmarteba qarTuli kanonmdeblobis mixedviT

saqarTvelos kanonmdebloba icnobs cnebebs `Zaladoba~, iZuleba~,`muqara~, 

`wameba~, `seqsualuri xasiaTis ZalmomreobiTi moqmedeba~. TiToeuli aseTi qmede-

ba iwvevs sisxlis samarTlebriv pasuxismgeblobas. sisxlis samarTlis kodeqsiT, 

a) Zaladoba aris sistematuri cema an sxvagvari Zaladoba, ramac  dazarale-

bulis fizikuri an fsiqikuri tanjva gamoiwvia; damamZimebeli garemoebiTaa Zala-

doba Cadenili: damnaSavisaTvis winaswari SecnobiT arasrulwlovnis, umweo mdgo-

mareobaSi myofis anda damnaSaveze materialurad an sxvagvarad damokidebulis 

mimarT; 

b) iZuleba aris adamianisaTvis qmedebis Tavisuflebis ukanoni SezRudva, ese 

igi misi fizikuri an fsiqikuri iZuleba, Seasrulos an ar Seasrulos moqmedeba, 

romlis ganxorcieleba an romlisagan Tavis Sekaveba mis uflebas warmoadgens, 

anda sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba; 

g) muqara aris sicocxlis mospobis an janmrTelobis dazianebis anda  qonebis 

ganadgurebis muqara, rodesac imas, visac emuqrebian, gauCnda muqaris ganxorcie-

lebis safuZvliani SiSi; 

d) wameba aris pirisaTvis, an  misi  axlo naTesavisaTvis an masze materialurad 

an sxvagvarad damokidebuli pirisaTvis iseTi pirobebis Seqmna an iseTi mopyroba, 

romelic Tavisi xasiaTiT, intensivobiT an xangrZlivobiT iwvevs Zlier fizikur 

tkivils an fsiqikur an moralur tanjvas da romlis mizania informaciis, mtkiceb-

ulebis an aRiarebis miReba, piris daSineba an iZuleba anda piris dasja mis an mesame 

piris mier  Cadenili an savaraudod Cadenili qmedebisaTvis; 

e) seqsualuri xasiaTis ZalmomreobiTi moqmedeba – mamaTmavloba, les-

boseloba an sxvagvari seqsualuri kontaqti gaukuRmarTebuli formiT, Cadenili 

ZaladobiT, Zaladobis muqariT an dazaralebulis umweobis gamoyenebiT. 

sagulisxmoa, rom bavSvebi Zaladobis msxverplni ojaxuri Zaladobis Sedega-

dac xdebian. sagulisxmoa, rom ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi Zaladobis msx-

verplTa dacvisa da daxmarebis Sesaxeb (25 maisi 2006 w.) kanoni ganmartavs Semdeg 

terminebs: 

Oojaxuri Zaladoba – ojaxSi Zaladoba gulisxmobs ojaxis erTi wevris 
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mier meoris konstituciuri uflebebisa da Tavisuflebis darRvevas fizikuri, 

fsiqologiuri, ekonomikuri, seqsualuri ZaladobiT an iZulebiT. 

fizikuri Zaladoba – cema, wameba, janmrTelobis dazianeba, Tavisuflebis 

ukanono aRkveTa an sxva iseTi moqmedeba, romelic iwvevs fizikur tkivils an tanj-

vas; janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli moTxovnebis  daukmayofile-

bloba, rac iwvevs ojaxis wevris janmrTelobis dazianebas an sikvdils;

fsiqologiuri Zaladoba – Seuracxyofa, SantaJi, damcireba, muqara an sxva 

iseTi moqmedeba, romelic iwvevs adamianis pativisa da Rirsebis Selaxvas;

seqsualuri Zaladoba – sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zaladobis muqariT 

an msxverplis umweobis gamoyenebiT; sqesobrivi kavSiri an seqsualuri xasiaTis sx-

vagvari moqmedeba an garyvnili qmedeba arasrulwlovnis mimarT.

iZuleba – adamianis fizikuri an fsiqologiuri iZuleba, Seasrulos an ar 

Seasrulos moqmedeba, romlis ganxorcieleba an romlisgan Tavis Sekaveba misi 

uflebaa, anda sakuTar Tavze ganicados Tavisi neba-survilis sawinaaRmdego zemo-

qmedeba;

ekonomikuri Zaladoba – qmedeba, romelic iwvevs sakvebiT, sacxovrebeli da 

normaluri ganviTarebis sxva pirobebiT uzrunvelyofis, sakuTrebisa da Sromis 

uflebebis ganxorcielebis, agreTve, TanasakuTrebaSi arsebuli qonebiT sarge-

blobisa da kuTvnili wilis gankargvis uflebis SezRudvas.

Zaladobis amgvari faqtebis  arsebobisas socialuri muSaki an sxva dainter-

esebuli piri (mag., meurveobis da mzrunvelobis organo, mSobeli, sxva kanonieri 

warmomadgeneli) valdebulia, Seatyobinos policias reagirebis mizniT an sar-

CeliT mimarTos sasamarTlos. 

termini, `ugulebelyofa~, ar aris ganmartebuli qarTul kanonmdeblobaSi. 

Tumca, unda aRiniSnos, rom termins, `daudevroba~, icnobs samoqalaqo da sisxlis 

samarTlis kanonmdebloba, rogorc gaufrTxileblad Cadenili qmedebis erT-erT 

saxes. magaliTad, sisxlis samarTlis kodeqsi (muxli 10) Semdegnairad ganmartavs 

`gaufrTxileblobas~:  

„muxli 10. gaufrTxileblobiTi danaSauli 

1. gaufrTxileblobiT danaSaulad iTvleba qmedeba, romelic Cadenilia Tvi-

TimedovnebiT an daudevrobiT.

2. qmedeba TviTimedovnebiTaa Cadenili, Tu pirs gacnobierebuli hqonda 

windaxedulobis normiT akrZaluli qmedeba, iTvaliswinebda marTlsawinaaRmdego 

Sedegis dadgomis SesaZleblobas, magram usafuZvlod imedovnebda, rom am Sedegs 

Tavidan aicilebda.

3. qmedeba daudevrobiTaa Cadenili, Tu pirs gacnobierebuli ar hqonda 

windaxedulobis normiT akrZaluli qmedeba, ar iTvaliswinebda marTlsawinaaRm-

dego Sedegis dadgomis SesaZleblobas,  Tumca amis gaTvaliswineba mas evaleboda 

da SeeZlo kidec.”
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11.2 Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri portreti

Zaladobis msxverpli bavSvis fsiqologiuri portreti sakmaod damrTgun-

velia. aseT bavSvs dabali TviTSefaseba aqvs _ ver afasebs Tavis realur SesaZ-

leblobebs; mudmivad adanaSaulebs sakuTar Tavs da Seuracxmyofeli saqcielis 

mizezs sakuTar TavSi eZebs: `raRac arasworad gavakeTe~, `Cemi bralia, ase ar unda 

meTqva~ da a.S.; xSirad igi Zaladobas uaryofs, malavs Zaladobis faqts. amasTana-

ve igi eCveva ra Zaladobas, kritikulad veRar afasebs urTierTobebs, problemas 

da TviTon cdilobs `gamosworebas~; amas ki mosdevs stresuli reaqciebi _ Zi-

lis darRveva, depresia, Tavis tkivili, SiSi, SfoTva, uimedoba, Caketiloba, rac 

aferxebs bavSvis fsiqologiur ganviTarebas da xels uSlis mas socialur cxovre-

baSi. G Zaladobis Sedegad, garda fizikuri da fsiqikuri Sedegebisa, bavSvs uqvei-

Tdeba aTvisebis unari, rac aferxebs bavSvs swavlis procesSi. Yyvelaferi erTad 

saboloo jamSi xels uSlis mis warmatebas socialur cxovrebaSi.

bavSvebi umetesad malaven  maT mimarT ganxorcielebuli Zaladobis faqtebs, 

radgan fiqroben, rom maT aravin daexmareba, ar surT, rom sxvebma gaigon momxda-

ris Sesaxeb. maT eSiniaT, rom kidev ufro meti Zaladobis msxverpli gaxdebian. maT 

mimarT ganxorcielebuli Zaladoba Zalian piradulia da eridebian mosalodnel 

gaxmaurebas. isini ar floben informacias imasTan dakavSirebiT, Tu ra moxdeba 

momxdaris gaxmaurebis Semdeg; amasTanave SesaZloa  Zaladoba iseT adgilas moxda, 

sadac akrZalulia maTi yofna da amitomac ar surT amis gaxmaureba. maT aqvT SiSi 

imis gamo, Tu rogor miiReben momxdars axlobeli adamianebi, ar surT policiasTan 

saqmis daWera, ar sjeraT policiis efeqturi muSaobisa an naklebad sjeraT, rom 

damnaSaveebi daisjebian. maT ar ician organizaciebi, romlebsac SeiZleba mimar-

Ton daxmarebisaTvis. MTumca, miuxedavad imisa, rom sazogadoeba bavSvis moZalade 

ojaxisagan moSorebis aqts bavSvis dacvis RonisZiebad miiCnevs, bavSvma SesaZloa 

axal sacxovrebel garemoSi gadasvla misi cxovrebis kidev erT travmul movlenad 

miiCnios.  

bavSvebma, romlebmac fizikuri Zaladoba gadaitanes, ician, rom maTi garemom-

cveli samyaro araprognozirebadi da Zalian saxifaToa. mozrdilebi, romlebic 

maTze zrunaven, SeiZleba iyvnen avebi, mouTmenlebi da gaRizianebulebi, depre-

siulebi, miuwvdomlebi. isini SeiZleba Zalian advilad, moulodnelad gadaiqcnen 

sastik adamianebad. bavSvi, romelic moZalade mozrdilTan erTad cxovrobs, Tavs 

miiCnevs usargeblod, zedmetad, cudad. samyarosa da sakuTari Tavis amgvari aRq-

ma naTlad aisaxeba bavSvis qcevaze. fizikuri travmebisa da dazianebebis, mZafri 

fsiqikuri darRvevebis miRma maT sakuTari qcevis marTva uWirT, ris gamoc xSirad 

antisocialuri qmedebebiT gamoirCevian. maT aseve alkoholisa da narkotikebisa-

ken ltolva axasiaTebT. sxvadasxva kvlevis mixedviT, kriminalTa 70% bavSvobaSi 

Zaladobis msxverpli iyo.
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11.3 rogor amovicnoT Zaladoba bavSvis qceviTMda misi
fizikuri niSnebiT

imisaTvis rom davicvaT bavSvi Zaladobisagan, aucilebelia, vicodeT, rogor 

amovicnoT Zaladobis kvali. ganvixiloT aseTi bavSvis fizikuri niSnebi da qcevis 

Taviseburebani. 

fizikuri Zaladobis fizikuri niSnebia:

•	 sisxlCaqcevebi: 

•	 motexilobebi;

•	 nakbenis kvali;

•	 damvwroba da nakawri;

bavSvis qcevis Taviseburebani fizikuri Zaladobis Semdeg:

1,5 wlamde 

•	 SiSi mSoblebis mimarT; 

•	 ufrosebTan fizikuri kontaqtis SiSi;

•	 undobloba garSemomyofebis mimarT; 

•	 uxasiaToba, xSiri tirili. 

1,5-dan 3 wlamde 

•	 ufrosebisadmi SiSi; 

•	 sixarulis iSviaTi gamoxatva, xSiri tirili; 

•	 sxva bavSvebis tirilze SiSis reaqcia; 

•	 agresiuloba an pasiuroba. 

3-dan 6 wlamde 

•	 Zaladobisadmi Segueba, winaaRmdegobis gawevis survilis ararseboba; 

•	 tkivilze pasiuri reaqcia; 

•	 mtkivneuli damokidebuleba SeniSvnebis da kritikis mimarT; 

•	 pirferoba, zedmetad morCileba; 

•	 ufrosTaTvis damaxasiaTebeli qcevebis gadmoReba; 

•	 agresiuloba, uaryofiTi qceva (negativizmi); 

•	 verbaluri agresia; 

•	 matyuaroba, qurdoba; 

•	 cxovelebis mimarT sisastikis gamoCena; 

•	 agresiuli TamaSebi _ mag., cecxlis gaCaRebisadmi midrekileba. 

umcrosi skolis asaki _ 6-dan 10 wlamde 

•	 ufrosebis Zaladobrivi qcevebis gameoreba; 
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•	 dasjisadmi indiferentuli damokidebuleba, dasjis provocireba; 

•	 Zlieri adamianebisadmi daqvemdebareba, pirferoba, SiSianoba; 

mozardoba – 10-dan 18 wlamde

•	 gaqcevebi saxlidan; 

•	 TviTmkvlelobis mcdelobebi; 

•	 mousvenari Zili; 

•	 asocialuroba, kriminaluri qceva; 

•	 alkoholis da narkotikebis gamoyeneba; 

•	 agresiuloba sxvebTan mimarTebaSi; 

•	 Zlieri SiSi ufrosebis an garkveul pirovnebebis mimarT; 

•	 piradi higienis dabali done; 

•	 daRlilobis mudmivi SegrZneba; 

•	 TviTSefasebis dabali done. 

seqsualuri Zaladobis fizikuri niSnebi

•	 saSos da analuri xvrelis travmebi; 

•	 perioduli tkivilebi muclis areSi; 

•	 sisxlCaqcevebi, nakawrebi, kbenis nakvalevi  dundulebze da genitaliis mi-

damoebSi; 

•	 qavili, tkivili, gamonadeni an sisxldena swori nawlavidan, saSodan an aso-

dan; 

•	 Sard-sasqeso sistemis perioduli infeqciebi;

•	 mouxerxebeli, gaZnelebuli siaruli da jdomis gaZneleba; 

•	 orsuloba; 

•	 sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebebi; 

bavSvis qcevis Taviseburebani seqsualuri Zaladobis Semdeg

10 wlamde 

•	 asakisaTvis Seuferebeli seqsualuri qceva; 

•	 seqsualuri sakiTxebisadmi arajansaRi interesi; 

•	 seqsTan dakavSirebuli detaluri naxatebi; 

•	 seqsualuri qmedebebi TamaSis dros; 

•	 intensiuri masturbacia sxvebis TandaswrebiT; 

•	 sakuTari sxeulis demonstrireba sxvebisaTvis; 

•	 ufrosebTan fizikuri kontaqtisken swrafva.

10 wels zemoT 

•	 prostitucia;

•	 intimuri urTierTobis SiSi; 
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•	 seqsualuri partniorebis xSiri cvla; 

•	 SiSi garkveuli pirovnebis mimarT;     

•	 Zilis darRveva;

•	 asakisadmi Seuferebeli seqsualuri codnis gamovlineba; 

•	 gansakuTrebuli interesi ufrosebis, bavSvebis an cxovelebis sasqeso orga-

noebisadmi; 

•	 saabazanos, Sxapis, daketili karis SiSi; 

•	 samedicino Semowmebis SiSi; 

•	 TviTSefasebis dabali done; 

•	 seqsisadmi gaZlierebuli ltolva.

ugulebelyofis fizikuri niSnebia: 

•	 sigamxdre;

•	 gatanjuli gamometyveleba;

•	 qronikuli daavadebebi;

•	 fizikur da gonebriv ganviTarebaSi CamorCena. 

bavSvis qcevis Taviseburebani ugulebelyofis Semdeg: 

•	 mimarTvis (sityvebis) mudmivi ignorireba; 

•	 sakvebis qurdoba, sxvebisaTvis sakvebis Txovna; 

•	 gonebagafantuloba; 

•	 gakveTilebze sistematuri dagvianeba, xSiri gacdena, gakveTilebze Zili; 

•	 TviTdazianeba; 

•	 kriminaluri qcevisadmi midrekileba; 

•	 TamaSebis arcodna; 

•	 ukiduresi pasiuroba an agresia; 

•	 TviTSefasebis dabali done. 

rogor amovicnoT fizikuri Zaladobis msxverpli bavSvi? fizikuri 

travmis SemCnevisas arsebiTi kiTxva, romelic socialurma muSakma sakuTar Tavs 

unda dausvas, aris Semdegi: SeiZleboda Tu ara, rom es travma bavSvs SemTxveviT 

gasCenoda, uneblieT mosvloda? iseTma aSkara fizikurma niSnebma, rogoricaa 

sisxlCaqcevebi, damwvrobis kvali, SeSupebebi, kopebi, nakawrebi, Wrilobebi, 

Calurjebebi da kanis sxva dazianebebi, motexilobebi, naWrilobevebi sxvadasxva 

xarisxis Sexorcebebi _ Cveni SeSfoTeba da imis garkvevis moTxovnileba unda 

gamoiwvios, Tu ra moxda. mniSvnelovania, gavacnobieroT, Seesabameba Tu ara 

bavSvis ganmartebebi dazianebebis Sinaarss, aris Tu ara monaTxrobi sando da 

asaxavs Tu ara realur movlenebs. safrTxis signalebad SeiZleba miviCnioT 

mravalricxovani sxvadasxva feris Calurjebebi, rac imaze miuTiTebs, rom 

isini miRebulia ramdenime sxvadasxva dRis ganmavlobaSi; Calurjebebis forma 

an adgili SeiZleba miuTiTebdes, Tu rogor iqna miRebuli travma, ra sagani iyo 
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gamoyenebuli (magaliTad, mcirewlovani bavSvebi ver moaxerxeben, TavisiT miiRon 

travma sajdomze). saeWvoa aseve Tu bavSvi ar iZleva aranair ganmartebas, Tu rogor 

warmoiqmna travma; `ar vici, rogor moxda es,~ _ ambobs  bavSvi; an ganmartebebi 

naklebad sarwmunoa, ar Seesabameba travmis bunebas;

rogor amovicnoT seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvi? seqsualu-

ri Zaladobis msxverpli bavSvebi, sinamdvileSi ver xvdebian, ra xdeba realurad, 

rcxveniaT amis moyola. isini ganicdian SiSs, mousvenrobas, aqvT izolaciis sur-

vili, Tavs sxvebisagan gansxvavebulad grZnoben, zedmetad mgrZnobiareni arian. 

radgan seqsualuri Zaladoba uSualod arRvevs `sxeulis sazRvrebs~, misi Sedege-

bic SeiZleba gamoCndes `sxeulis qcevaSi~. zogierTi bavSvi iwyebs sakuTari sxeu-

lis gansakuTrebulad damalvas da gaurbis nebismier kontaqts, zogi _ piriqiT, 

Riad axdens sakuTari sxeulis demonstrirebas da `sTavazobs~ sakuTar sxeuls 

yvelas, kargavs sxeulis normalur sazRvrebs, ar SeuZlia  fizikuri siaxlovisa 

da distanciis socialurad miRebuli normebis aTviseba.  es  aris `Setyobineba~ 

saSineli travmis Sesaxeb.  mozrdilTan seqsualuri kontaqtisas bavSvs SeiZleba 

sasiamovno SegrZnebebi hqondes. es organizmis normaluri fiziologiuri reaqci-

aa erogenuli zonebis stimulirebaze da ara bavSvis `garyvnilebis~ maCvenebeli. 

unda gvaxsovdes, rom yvelaferi, rasac bavSvi momxdarTan dakavSirebiT ganicdis 

misi sulisa da sxeulis normaluri reaqciaa gansakuTrebulad mZime fsiqolo-

giuri travmis pasuxad. usafrTxo, stabiluri ojaxi, sadac seqsualuri sazRvre-

bi daculia aris yvelaze kargi garemo seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis 

reabilitaciisaTvis. mniSvnelovania, rom mSobeli/aRmzrdeli momzadebuli iyos 

aseT bavSvTan urTierTobisaTvis.  man bavSvs sityvierad da saqcieliT unda agrZ-

nobinos, rom igi dafasebulia axal ojaxSi, SeuZlia endos ojaxis wevrebs da Tavi 

usafrTxod igrZnos. 

rogor amovicnoT emociuri Zaladobis msxverpli bavSvi, Tuki mas sxeul-

ze ar aqvs Calurjebebi da Wrilobebi? emociuri Zaladoba Zaladobis yvelaze 

Znelad amosacnobi formaa. Mmisi saxeebia: ignorireba, izolacia, daSineba, gulgri-

loba, eqspluatacia, araSesabamisi kontroli, damcireba.  fsiqologiurad daTr-

gunuli bavSvebis amocnoba Znelia, radgan emociuri Zaladoba ar tovebs sxeulze 

fizikur kvals. misi uaryofiTi efeqti gamovlindeba bavSvis ganviTarebis Semd-

gom periodSi. emociuri Zaladobis msxverpl bavSvebs axasiaTebT metyvelebis 

darRveva, fsiqosomaturi Civilebi, Sardis da defekaciis Seukavebloba, depresia, 

destruqciuli da avtodestruqciuli qceva, Tavdajerebulobis nakleboba, Zal-

ze dabali TviTSefaseba, TviTizolaciisaken midrekileba, mozrdil adamianze ze-

dmetad damokidebuleba, pasiuroba, iniciativis arqona. bavSvi xSirad  ityueba. igi 

asakisaTvis Seufereblad `didia~ an infantiluria.  

rogor amovicnoT ugulebelyofis msxverpli bavSvi? ugulebelyofilad 

CaiTvleba bavSvi, Tu mas axasiaTebs Semdegi qceviTi da fizikuri niSnebi: fiziku-

rad sustadaa ganviTarebuli, mouwesrigebeli garegnuli iersaxe aqvs, daRlili 
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da apaTiuria, uZneldeba yuradRebis koncentrireba, eZineba, mudmivad mSieria, 

araregularulad dadis baRSi/skolaSi, ar mohyavT an ar mihyavT droulad,  aviwy-

debaT misi baRidan/skolidan wamoyvana. mozrdilebi, romlebsac bavSvi mihyavT, 

xSirad icvlebian, bavSvi mohyavT da mihyavT  arafxizel, mouwesrigebel, misTvis 

ucnob an mxolod garegnulad nacnob adamianebs, bavSvi SeimCneva wvrilman qurdo-

bebSi, bavSvs ara aqvs higienis elementaruli Cvevebi.

11.4 Zaladobis riskfaqtorebi mSoblebsa da

bavSvebSi

kvlevebi aCvenebs, rom ojaxebSi, sadac bavSvebis moTxovnebi ugulebelyo-

filia an masze Zaladoben, SeimCneva mSoblebis specifikuri maxasiaTeblebi. qve-

moT CamoTvlili maxasiaTeblebi mxolod SesaZlo riskis faqtorebia, romlebic 

socialurma muSakma yuradRebiT unda ganixilos ojaxis da bavSvis srulyofili 

Sefasebis dros. 

riskis faqtorebi mSoblebSi:

•	  axalgazrda mSoblebi;

•	  Zaladobagancdili mSoblebi;

•	  mSobeli warsulSi cudad epyroboda bavSvs an mitovebuli hyavda;

•	  mSoblis an mzrunvelis fsiqikuri janmrTelobis problema;

•	  sakuTari Tavisadmi naklebi pativiscema, depresia, socialuri izolacia;

•	  sirTuleebi mSoblebs (an mSobelsa da partniors) Soris urTierTobaSi;

•	  Zaladoba ojaxSi;

•	  materialuri gaWirveba – magaliTad: cudi sayofacxovrebo pirobebi, siR-

aribe, valebi;

•	  nivTierebebis borotad gamoyeneba (magaliTad: alkoholis, wamlebis, arale-

galuri medikamentebis);

•	  sacxovrebeli adgilis mravaljer gamocvla;

•	  emociur afeTqebaTa ukiduresi gamovlenebi;

•	  bavSvis qcevisadmi ukiduresad mkacri da ararealuri moTxovnebi;

•	  bavSvis mkacri dasja;

•	  bavSvis uaryofa, bavSvTan aramyari siaxlovis grZnobis Camoyalibeba;

•	  mSobeli bavSvs miiCnevs rogorc Znelad aRsazrdels;

•	  sakuTari Tavisadmi zianis miyenebis an TviTmkvlelobis mcdelobebi;

•	  kriminaluri qceva;

•	  gonebrivi CamorCeniloba;

•	  qronikuli daavadeba;
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•	  ojaxSi bavSvi gardaicvala gaurkvevel garemoebebSi.

riskis faqtorebi bavSvebSi:

•	  arasasurveli orsuloba an mSoblebSi urTierTgamomricxavi damokidebule-

ba orsulobasTan dakavSirebiT;

•	  rTuli orsuloba da/an mSobiaroba;

•	  dRenakluli bavSvi an nakluli wona dabadebisas;

•	  bavSvi dabadebidanve janmrTeli ar aris;

•	  deda da bavSvi ganSorebuli arian bavSvis dabadebis Semdeg xangrZlivi drois 

ganmavlobaSi;

•	  bavSvis problemuroba - cudad Wams, cudad Zinavs, xSirad tiris, Znelad mS-

viddeba;

•	  bavSvi gansakuTrebul zrunvas saWiroebs (fizikuri an gonebrivi SezRudu-

loba, qronikuli avadmyofoba an Seferxebuli ganviTareba);

•	  Znelad eCveva tualetSi siaruls.

11.5 moZaladis qcevis Taviseburebebi

aris Tu ara bavSvi Zaladobis msxverpli, SesaZlebelia, ganvsazRvroT moz-

rdilebze dakvirvebiT. Mmozrdilebi, romlebic Zaladoben bavSvebze uaryofen 

problemas, adanaSauleben bavSvs, uars amboben SeTavazebul daxmarebaze, ar awux-

ebT bavSvis keTildReoba, ar interesdebian bavSvis miRwevebiT. 

mSoblis qceva, romelic gvafiqrebinebs, rom igi bavSvze Zaladobs:

•	 ar TanamSomlobs specialistebTan;

•	 bavSvis travmis simZime ar Seesabameba travmis miRebis Sesaxeb monaTxrobs, 

monaTxrobis Ddetalebi mudmivad icvleba;

•	 araadekvaturi reaqcia bavSvis travmaze – travma fasdeba ufro msubuqad vi-

dre aris;

•	 travmis mizezs ver xsnis  – `jadosnuri tramvebi~;

•	 mSoblebi aRniSnaven, rom bavSvma TviTon daiziana Tavi an dazianeba miayena 

dam an Zmam, magram miRebuli travma ar Seesabameba bavSvis asakobriv SesaZle-

blobebs, mag., bavSvma jer ar icis siaruli;

•	 mkurnali eqimis an saavadmyofos xSiri gamocvla;

•	 mSoblis monayoli travmis miRebis Sesaxeb Zalian moklea, , ar akonkretebs 

detalebs, travmis miRebis adgils da dros.

pirovneba potenciuri moZaladea, Tuki mas CamoTvlilTagan sami an meti 

niSani axasiaTebs:

•	 eWvianoba – miuTiTebs undoblobaze, egoizzmze, mesakuTreobis gancdaze da 

ara siyvarulze;
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•	 ararealuri molodini – ojaxis wevrisagan moiTxovs misi nebismieri survi-

lis Sesrulebas;

•	 makontrolebeli qceva – akontrolebs ojaxis wevris yovel nabijs, yve-

laferze ganmartebebs iTxovs: `sad iyavi?~, `vin gaxlda?~, `ras akeTebdi?~ da 

a.S.;

•	 izolacia – cdilobs Camoacilos ojaxis wevri naTesavebs, megobrebs;

•	 sxvisi dadanaSauleba Seqmnil problemebSi – yovelTvis sxvas adanaSaulebs, 

roca raime cudi SeemTxveva;

•	 sxvisi dadanaSauleba sakuTar grZnobebsa da saqcielSi – `Sen maiZule, ase 

movqceuliyavi~, `Sen gamomiyvane wonasworobidan~ da a.S.

moZaladis motivebi

sazogadoebaSi arsebobs miTebi, romlebic `xsnian~ bavSvTa mimarT Zaladobis 

(gansakuTrebiT seqsualuris) mizezebs. erT-erTi miTia is, rom moZaladeebi fsiq-

iurad daavadebuli adamianebi arian. sinamdvileSi, moZaladeebi, umravles SemTx-

vevaSi, erTi SexedviT, janmrTeli  adamianebi arian, romlebic garkveuli fsiqolo-

giuri TaviseburebebiT xasiaTdebian. es Taviseburebebi SeiZleba, gamowveuli iyos 

imiT, rom bavSvobaSi isini Tavad iyvnen Zaladobis an sxva saxis sastiki mopyrobois 

msxverplni. 

ZiriTadi motivi, rac yvela moZalades amoZravebs, aris is, rom Zaladoba mis-

Tvis xelsayrelia. swored am `xelsayrelobis~ gamo adamianebi sxvadasxva garemoe-

baSi iyeneben Zaladobis garkveul formebs. adamianTa erTi nawili oms ̀ aucilebel 

borotebad~ miiCnevs, borotmoqmedni Zaladobas iyeneben sxvisi sakuTrebis misaT-

viseblad an kriminalur samyaroSi Zalauflebis mosapoveblad; ojaxebsa da sko-

lebSi miuReblad ar iTvleba Zalismieri meTodebiT bavSvebis damorCileba; bavS-

vebi Zalas iyeneben, raTa waarTvan erTmaneTs saTamaSoebi, upasuxon gamnawyeneb-

els da a.S. bavSvis mimarT Zalis gamoyenebiT moZalade sasurvel mizans iolad da 

swrafad aRwevs:

•	 konkretul situaciaSi imorCilebs bavSvs;

•	 aCvenebs bavSvs, `vin aris ufrosi~;

•	 ganitvirTeba, emociur daZabulobas ixsnis da a.S.

arcTu iSviaTad mozrdil moZalades bavSvisaTvis Wkuis swavlebisa da kar-

gad aRzrdis `keTilSobiluri~ motivebi amoZravebs. rac Seexeba seqsualur Zala-

dobas, misi motivebi SeiZleba iyos:

•	 sqesobrivi aRgzneba, romelsac moZalade ganicdis bavSvis TandaswrebiT;

•	 emociuri komfortis gancda, romelsac moZalade ganicdis mxolod bavS-

vebTan urTierTobisas;

•	 moZalades sxvadasxva mizezis gamo, ar Seswevs sakuTari seqsualuri moTxov-

nilebis normaluri gziT dakmayofilebis unari.

Tavi XI



166

aRsaniSnavia, rom am motivebis arsebobis SemTxvevaSic ki ,  Zaladobisagan 

bavSvi SeiZleba daculi iyos, Tuki potenciur moZalades bavSvTan seqsualuri 

kontaqtis damyarebaSi zRudavs moraluri da zneobrivi barierebi. Ees barierebi 

anu akrZalvebi aRar moqmedebs iseTi faqtorebis gavleniT, rogoricaa alkoho-

lis, narkotikebis miReba, impulsebis arasakmarisi kontroli, moZaladis fsiqi-

kuri daavadeba. Bbarierebis moxsnaSi, aseve, did rols asrulebs bavSvis umeTvaly-

ureod datoveba. 

11.6 intervius Taviseburebebi Zaladobagancdil bavSvsa 

da mis ojaxTan

interviu bavSvTan 

Zaladobisa da bavSvze ZaladobiT gamowveuli travmis SefasebisTvis social-

ur muSaks unda axsovdes, rom  ZiriTadi informaciis wyaros warmoadgens TviTon 

bavSvi. informaciis miReba SesaZloa bavSvTan verbaluri an araverbaluri komu-

nikaciis meSveobiT, bavSvis moqmedebasa da mis fizikur monacemebze dakvirvebiT. 

Zaladobis Sefasebisas unda gamoiricxos bavSvis iZulebis momenti, misi dakiTxva 

da marTva. SesaZloa kiTxvis dasma, romelic bavSvis yuradRebas mimarTavs konkre-

tuli sakiTxisaken. socialurma muSakma bavSvs ar unda SesTavazos mza pasuxi. 

interviu bavSvTan, romelsac SeiZleba gancdili aqvs Zaladoba, Zalian saT-

uTi sakiTxia da mniSvnelovnad aris damokidebuli Semfaseblis unarze – gamoav-

linos es SemTxveva da gansazRvros realurad moxda Tu ara Mes SemTxveva, an realu-

rad arsebobs Tu ara amis saSiSroeba. 

Zaladobagancdil bavSvTan intervius dros socialur muSaks unda axsovdes 

da gaiTvaliswinos Semdegi:

•	  SekiTxvebiT ar gamoiwvios bavSvis xelaxali travmireba;

•	  intervius dawyebamde uTxras  bavSvs, rom mas dausvams bevr SekiTxvas, zogi 

maTgani iqneba cotaTi rTuli, xolo zogi ki martivi. aseve, bavSvs unda 

uTxras, rom mas SeuZlia ar upasuxos im kiTxvas, romelsac rTulad miiCnevs. 

agreTve, Txovos bavSvs,  uTxras mas, Tu ar icis an ar axsovs pasuxi. Tu bavSvi 

ver gaigebs kiTxvas, misTvis gasageb enaze auxsnas SekiTxva. mcire asakis da 

Seferxebuli gonebrivi ganviTarebis mqone bavSvebTan intervius Sesavali 

nawili bevrad rTuli iqneba, amitom socialuri muSaki unda Seecados, rom 

interviu Seesabamebodes bavSvis  SesaZleblobebs;

•	 interviumde kargi iqneba, Tu socialuri muSaki Seafasebs bavSvis ganviTare-

bas an moiZiebs Sesabamisi specialistebisgan am informacias. es informacia 

mas Zalian daexmareba intervius momzadebasa da sworad warmarTvaSi;

•	 socialurma muSakma interviu unda daiwyos pozitiuri an neitraluri sakiTx-
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ebiT, rac xels Seuwobs urTierTobis Camoyalibebas;

•	 intervius dros SedarebiT mtkivneul sakiTxebTan dakavSirebuli kiTxvebi 

unda monacvleobdes ufro martiv sakiTxebTan an iseT aqtivobebTan, rogor-

icaa TamaSi da xatva.

•	 Tu bavSvs Zalian uWirs saubari, maSin mas unda SevTavazoT komunikaciis iseTi 

xerxebi, rogoricaa xatva, TamaSi, an gamoviyenoT weriTi komunikacia. ufros 

bavSvebs unda mivceT saSualeba, rom TviTon SearCion komunikaciis meTodi. 

•	 Tu socialuri muSaki grZnobs,, rom bavSvis pasuxi gulwrfeli ar aris, maSin 

meorejer ar unda dasvas igive SekiTxva, Tumca SesaZloa Secvalos is manera, 

romliTac ganixilavda am sakiTxs. kiTxvis mravaljeradi dasma SeiZleba bavS-

vma aRiqvas, rogorc masze zewola sasurveli pasuxis misaRebad. 

•	 socialurma muSakma intervius dros unda gamoiyenos Ria tipis kiTxvebi, 

romelic  vrcel da safuZvlian pasuxs moiTxovs. bavSvebi, romlebic Zala-

dobis msxverplni arian, xSirad advilad emorCilebian kontrols. warmmarT-

velma kiTxvebma, anu  kiTxvebma, romelic erTi konkretuli pasuxisaken war-

marTavs mosaubres, SesaZloa xeli SeuSalos komunikacias im mxriv, rom bavSv-

Si aRZras “socialuri mowonebis” tendencia an bavSvma gamoiCinos sifrTxile 

da Tavi aaridos saWiro faqtebis Txrobas. 

•	 zogierT SemTxvevaSi socialurma muSakma SesaZloa mimarTos pirdapir kiTx-

vebs, im SemTxvevaSi, Tu Ria tipis kiTxvebi araproduqtiulia, mag.:

_	Seni biZa nasvamia Tu ara maSin, rodesac gcems?

_	mama qamriT gcems Tu ara?

•	 SesaZloa bavSvma Tavi Seikavos swori pasuxebis gacemisagan, imis gamo, rom 

aqvs siaxlove im pirovnebasTan, romelmac tkivili miayena an aRar endoba 

mozrdilebs.

•	 kiTxva SeiZleba iyos pirovnebaze orientirebuli an garemoze orientireb-

uli. TiToeul kiTxvas unda mosdevdes Sesabamisi kiTxva. magaliTad qcevaze 

orientirebuli kiTxvebis Tanamimdevroba (bavSvis dadebiTi pasuxis SemTx-

vevaSi):

_	vinmes scemen Sens ojaxSi?

_	rogor fiqrob, ratom?

_	ramdenad xSirad gcemen/scemen xolme?

_	ra mohyveba amas, rCeba Tu ara kvali?

_	ramdeni xani gtkiva?

_	iyeneben Tu ara dasjis sxva formasac?

Aan

_	SegiZlia miambo mamaSenis/dedaSenis Sesaxeb?

_	ra mogwons yvelaze metad masSi?

_	aris raime iseTi rac ar mogwons masSi?

_	ras akeTebT xolme erTad?
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_	mamas da Sen xom ar gaqvT saidumlo?

garemoze orientirebuli kiTxvebi:

_	gaxsovs, sad moxda es da rodis?

_	dila iyo Tu saRamo?

_	tansacmeli gecva Tu ara?

_	vin gagxada tansacmeli?

_	sad iyvnen ojaxis danarCeni wevrebi?

_	vinmes Tu uTxari es ambavi?

•		 zog SemTxvevaSi, socialurma muSakma icis SemTxvevis Sesaxeb, amitom Tu bavS-

vTan muSaobis sxva meTodebi warumatebeli iqneba, maSin socialuri muSaki 

iZulebuli xdeba, rom bavSvis yuradReba pirdapir, magram Zalian saTuTad, 

warmarTos am informaciisken, mag.: gavige, rom geSinoda skolidan saxlSi 

dabruneba, SegiZlia miTxra ratom?

•		 intervius dasrulebisas socialurma muSakma bavSvs unda miwodos informa-

cia, Tu ra iqneba Semdgomi etapi.

socialurma muSakma bavSvTan intervius dros unda ecados informaciis Seg-

rovebas Semdeg konkretul aspeqtebTan dakavSirebiT: 

1. kiTxvebi, romlebic Seexeba safrTxes

ZiriTadi sakiTxebi: 

•	 ojaxuri Zaladoba

•	 alkoholisa da narkotikuli nivTierebis moxmareba

•	 fsiqikuri aSliloba

•	 prostitucia

•	 kriminaluri saqmianoba

 

ojaxur ZaladobasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 Tqvens ojaxSi yofila SemTxveva, rodesac deda da mama ver SeTanxmebulan?

•	 Seni mSoblebi xom ar Cxuboben xolme? xSirad xdeba es?

•	 mxolod yvirian Tu xeliTac exebian erTmaneTs?

•	 vinme xom ar daSavebula aseT dros?

•	 Tqveni ojaxis romelime wevri xom ar gadauyvaniaT saavadmyofoSi?

•	 Sens ojaxSi vinmes aqvs iaraRi an dana? vis aqvs? Sen ras fiqrob ratom sWird-

eba mas es iaraRi? SegiZlia miambo amis Sesaxeb? 

alkoholisa da narkotikuli nivTierebis moxmarebasTan dakavSirebuli 

kiTxvebi:

•	 vinme Tu svams Tqvens ojaxSi alkohols? ramdenad xSirad svams?

•	 rogor iqceva mama/deda, rodesac svams alkohols? rodesac mTvralia, Zirs 
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xom ar vardeba xolme?

•	 rodesac mama/deda mTvralia, gaqcevT yuradRebas?

•	 saidan aqvs mas fuli sasmelisTvis an narkotikisTvis?

fsiqikur aSlilobasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 xom ar iqceva deda ucnaurad? ras akeTebs am dros?

•	 aseT dros gaqcevs xolme yuradRebas? gexmareba, rodesac gWirdeba misi dax-

mareba?

•	 ras akeTeb Sen im dros, rodesac deda ucnaurad iqceva?

•	 yofila SemTxveva, roca deda saavadmyofoSi wauyvaniaT? xom ar gaxsovs, ra-

tom?

•	 rodesac ucnaurad iqceva, iRebs wamlebs? ra xdeba wamlis miRebis Semdeg?

prostituciasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 hyavs dedas megobari mamakacebi?

•	 ra SegiZlia miTxra maT Sesaxeb?

•	 icnob im mamakacebs, romlebic modian Tqvens saxlSi?

•	 rodesme xom ar miuciaT maT dedasTvis fuli? dedam giTxra, ratom?

•	 ici Tu ara ras akeTebs deda, rodesac gareT gadis?

•	 am dros vin rCeba xolme SenTan?

kriminalur saqmianobasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 Tqveni ojaxis wevrs rodisme xom ar mouparavs raime? ra moxda Semdeg?

•	 mamaSens xom ar hqonia policiasTan problemebi? ra problema iyo xom ar gax-

sovs?

•	 policia xom ar mosula odesme TqvenTan?

•	 vinme xom ar daupatimrebiaT?

•	 mama/deda odesme xom ar yofila cixeSi, an sasamarTloSi xom ar gamouZaxebi-

aT?

•	 Seni ojaxis wevrs xom ar uCxubia vinmesTan? rodis moxda es? sad? visTan er-

Tad?

2. kiTxvebi, romlebic Seexeba cudad mopyrobas:

ZiriTadi sakiTxebi:

•	 mzrunveloba

•	 sacxovrebeli garemo

•	 disciplina 

•	 sxeulis nawilebi 

•	 emociuri mdgomareoba
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mzrunvelobasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 vin givlis ojaxSi?

•	 rodesac igi ar aris saxlSi, maSin vin rCeba xolme SenTan?

•	 aris xolme SemTxvevebi, rodesac saxlSi marto rCebi?

•	 ramdeni xniT giwevs marto darCena?

•	 bolos rodis iyavi marto?

•	 Sen rogor miiCnev, rogor givlian?

•	 vin gawvens sawolSi? ra dros? vin gikiTxavs zRaprebs Zilis win?

•	 vin amzadebs sadils saxlSi?

•	 ra saWmels amzadeben TqvenTan saxlSi?

•	 Sen ras Wam?

•	 aris xolme periodi, rodesac saWmeli saerTod ar gaqvT? ras akeTeb xolme 

maSin?

•	 vinme gexmareba CacmaSi?

•	 skolaSi vis miyavxar? 

•	 vin gexmareba gakveTilebis momzadebaSi?

•	 rodesac avad xar, vin givlis?

sacxovrebel garemosTan dakavSirebuli kiTxvebi: 

•	 SegiZlia aRmiwero Seni saxli/bina?

•	 vin cxovrobT am saxlSi/binaSi?

•	 mogwons Seni saxli/bina?

•	 vin alagebs saxls/binas?

•	 sad gZinavs?

•	 sad aris Seni kuTxe?

dasjasTan dakavSirebuli kiTxvebi (fizikuri Zaladoba):

•	 ra xdeba xolme, rodesac Sen cudad iqcevi?

•	 ra xdeba, rodesac Seni Zma cudad iqceva?

•	 sxva meTodebiTac gsjian?

•	 risTvis gsjian, Sen rogor fiqrob?

•	 ramdenad xSirad gcemen xolme?

•	 riTi gcemen?

•	 sad girtyamen, sxeulis romel nawilSi?

•	 niSnebi Tu grCeba, roca gcemen?

•	 rogori niSnebi grCeba?

•	 didxans gtkiva?

•	 cemis kvali ramdeni xani grCeba? 

•	 tiri xolme? 

•	 risTvis tiri?
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•	 rodisme Tu mosvliaT uTanxmoeba Sens mSoblebs imis gamo, rom erT-erTma 

dagsaja?

•	 rodisme Tu yofilxar eqimTan imis gamo, rom gcemes?

sxeulis nawilebTan dakavSirebuli kiTxvebi:

(sasurvelia anatomiuri Tojinebis an anatomiuri saxis naxatebis gamoyeneba)

•	 SegiZlia Tu ara damisaxelo sxeulis nawilebi?

•	 ginaxavs Tu ara sasqeso organoebi?

•	 visi sasqeso organo ginaxavs?

•	 raime xom ar SemTxvevia Sens sasqeso organoebs?

•	 xom ar gtkenia odesme?

•	 rogor moxda es?

emociur mdgomareobasTan dakavSirebuli kiTxvebi:

•	 Tu gaqeben ojaxSi? vin gaqebs xolme? risTvis gaqeben? ramdenad xSirad?

•	 ras akeTebs deda, rodesac Sen gabrazebuli an mowyenili xar?

•	 rodesac problemebi gaqvs vis mimarTav?

•	 vinme xom ar glanZRavs an geCxubeba? SegiZlia miambo vin geCxubeba da ratom?

•	 rogor migaCnia, Sen iseve givlian rogorc sxva bavSvebs?

•	 sxva bavSvebs rogor uvlian mSoblebi?

•	 rodesac deda an mama kmayofilia Seni saqcieliT, rogor gamoxatavs amas?

interviu mSobelTan

bavSvis Zaladobis an riskis SemTxvevaSi mniSvnelovania ojaxTan muSaoba. 

TumcaUsocialur muSakTa TanamSromlobis dros ojaxi da mSoblebi SesaZloa, yo-

velTvis ar iyvnen gulwrfelni sxvadsxva mizezis gamo:

•	 SesaZloa, hqondes sircxvilis grZnoba, radgan bavSvs ver uvlis saTanadod;

•	 SesaZloa, eSinodes, rom socialuri muSaki mas daadanaSaulebs;

•	 SesaZloa, eSinodes sazogadoebrivi azris;

•	 eSianodes, rom bavSvs waarTmeven;

•	 eSianodes, rom samarTlebrivad daadanaSauleben;

•	 SesaZloa, ar endobodes socialur muSakebs;

•	 SesaZloa, amis mizezi iyos fsiqikuri janmrTelobis problema.

socialurma muSakma unda gamoiyenos Semdegi arapirdapiri strategiebi, ker-

Zod, Seagrovos informacia mSoblisgan Semdeg konkretul aspeqtebTan dakavSire-

biT: 

mSoblis mier sakuTari Svili daxasiaTeba:

•	 SegiZliaT miamboT rame Tqvens Svilze?

•	 rogoria Tqveni Svili fizikurad?

Tavi XI



172

•	 SegiZliaT daaxasiaToT Tqveni Svilis qceva?

•	 ra mogwonT Tqvens SvilSi?

•	 axasiaTebs Tu ara iseTi raRac Tqvens Svils, rac ar mogwonT?

•	 rom SegeZloT Tqveni Svilis Secvla, ras SecvlidiT masSi?

D

sasjeli: 

•	 ras akeTebT, rodesac bavSvi cudad iqceva? rogor muSaobs, es xerxi?

•	 rodesac Tqven iyenebT sasjels Svilis mimarT, ratom TvliT, rom es saWiroa 

– rogor iqceva igi amis Semdeg?

•	 ramdenad xSirad mimarTavT dasjas?

•	 dasjis ra meTodebs iyenebT?

•	 SegiZliaT Tu ara gaixsenoT rodis moiqca Tqveni Svili yvelaze cudad da ra 

saqcieli iyo es? Tqveni sapasuxo reaqcia rogori iyo am dros?

•	 gicemiaT Tu ara Tqveni Svili? ratom? ra moxda Semdeg?

ojaxis wesebi:

•	 arsebobs Tu ara garkveuli wesebi Tqvens ojaxSi?

•	 SegiZliaT gviTxraT, Tu ra wesebia es? 

•	 vin ayalibebs am wesebs ojaxSi?

•	 ra xdeba, rodesac Tqveni bavSvi arRvevs am wesebs?

•	 gaqvT wesebi, romlebic ukavSirdeba Zilis dros, skolas, sakvebs, sigaretis 

mowevas, sasmelis miRebas, Sexvedrebs?

yoveldRiuri saqmianoba:

•	 ra saxis samuSaos akeTebs bavSvi ojaxSi?

•	 Tu waaxalisebT xolme bavSvs, rodesac igi kargad asrulebs Tavis saqmes?

•	 ra xdeba maSin, rodesac bavSvi ar asrulebs Tavis yoveldRiur movaleobas?

•	 vin alagebs bavSvis oTaxs, mis sawols?

•	 vin recxavs WurWels?

•	 vin yris nagavs?

bavSvze mzrunveloba:

•	 vin atarebs drois umetes nawils bavSvTan, vin aris ZiriTadi pasuxismge-

beli?

•	 vin adevnebs Tvalyurs bavSvis Zilis reJims?

•	 vin aWmevs bavSvs?

•	 vis mohyavs bavSvi skolidan?

•	 vin zrunavs bavSvis higienaze?

•	 mSoblis movaleobani xom ar giSliT xels pirad cxovrebaSi?
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•	 mSoblis movaleobani xom ar uSlis xels Tqvens samsaxurebriv saqmianobas?

•	 zrunavs Tu ara Tqveni bavSvi sakuTar Tavze?

•	 zrunavs Tu ara igi umcros da-Zmaze? ramdenad xSirad da rogori xangrZlivo-

biT uwevs maTze zrunva?

•	 imyofeba Tu ara am dros ufrosebidan saxlSi romelime, visac bavSvi mimar-

Tavs saWiroebis SemTxvevaSi?

•	 rodesac bavSvi dagitovebiaT marto, xom ar momxdara raime? xom ar miambobT 

ra moxda?

bavSvis dazianeba:

•	 Tqvens bavSvs loyaze nakawri SevniSne, xom ver metyviT ra moxda?

•	 ratom aqvs Tqvens Svils Tvali Calurjebuli?

•	 bavSvi dRes avadmyofurad gamoiyureba, SeniSneT? 

•	 bavSvma miTxra, rom dRes jer araferi uWamia, marTalia?

•	 SevniSne, rom Tqvens bavSvs palto ar acvia.

damokidebuleba mSoblebis ufleba-movaleobasTan :

•	 SegiZliaT Tu ara gamiziaroT Tqveni Sexeduleba bavSvis aRzrdasTan  dakav-

SirebiT?

•	 Tqveni azriT, rogor SeiZleba mogvardes mSobelsa da Svils Soris uTanxmoe-

ba?

•	 ramdenad unda iyvnen bavSvebi CarTulni im gadawyvetilebebis miRebis pro-

cesSi, romlebic maT exebaT?

•	 rom SegeZloT yvelafris Tavidan dawyeba, rogor aRzrdidiT Tqvens Svi-

lebs?

•	 Tqveni azriT, rogoria idealuri bavSvi, gTxovT aRweroT.

ra unda uTxraT bavSvs, rodesac is gancdil Zaladobaze giyvebaT

bavSvis mier travmasTan gamklavebis efeqturobas mniSvnelovanwilad 

gansazRvravs, pirvel rigSi, bavSvis gabeduleba, vinmes gaumxilos ̀ saidumlo~, aseve 

mozrdilis, am SemTxvevaSi socialuri muSakis,  reaqcia bavSvis monaTxrobze. 

`me mjera Seni~

zogjer, roca bavSvi mis mimarT ganxorcielebuli Zaladobis (magaliTad, 

seqsualuri Zaladobis) Sesaxeb yveba, mozrdili adamiani ar ujerebs mas da eub-

neba: `Sen es yvelaferi moigone~. Tu bavSvi CaTvlis, rom mozrdil adamians misi 

ar jera, maSin is arafers ityvis. im SemTxvevaSi, roca is maSinve ar ambobs srul 

simarTles, socialurma muSakma unda SeZlos misi ndobis mopoveba.  gamokvlevebis 

Tanaxmad, bavSvi iSviaTad igonebs msgavs istoriebs. Tu is am Temaze cruobs, es imis 

mimaniSnebelia, rom amgvari uCveulo xerxiT cdilobs, yuradReba miiqcios. amito-
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mac im momentSi, roca bavSvi socialur muSaks  uambobs raimes ganxorcielebuli 

Zaladobis Sesaxeb, socialuri muSakis mxridan dauSvebelia panika, bavSvis naTq-

vamSi daeWveba, bavSvis dasja.

`mzad var mogismino da dagexmaro~

socialuri muSaki mzad unda iyos imisaTvis, rom misi  daxmareba, moTmineba da 

yuradReba bavSvs xangrZlivi drois ganmavlobaSi dasWirdeba.

`rac dagemarTa, ar iyo swori~

bavSvebma, romelTac ufrosebi arasodes eqceodnen kargad, xSirad ar ician 

mozrdilis qmedebaSi maT mimarT, ra aris da ra ar aris normaluri, ra aris swori 

da ra ar aris swori. seqsualurma moZaladem SeiZleba uTxras bavSvs - `Cven ubra-

lod ase vTamaSobT~ da amiT daarwmunos bavSvi, rom aravis araferi uTxras.

`Seni ar xar momxdarSi damnaSave~

bavSvebs gadatanili Zaladobis Semdeg xSirad uCndebaT danaSaulis grZnoba. 

maT ar unda igrZnon Tavi damnaSaved sxvis mier Cadenili Zaladobis gamo. soci-

alurma muSakma ar unda  usayveduros bavSvs imis gamo, rom aqamde aravis uambo amis 

Sesaxeb da araferi gaakeTa mis aRsakveTad. 

`kargia rom miTxari, Sen aravin dagsjis amis gamo~

zog bavSvs Tavs gadaxdili ambis vinmesTan gaziarebis Semdeg uCndeba dana-

Saulis grZnoba, eSinia moZaladis an eSinia imis, rom mas dasjian momxdaris gamJ-

Ravnebis gamo. 

`Sen  marto ara xar da yvelafers gavakeTeb imisaTvis, rom Zaladoba aRar 

ganmeordes!~

socialurma muSakma yvelaferi yvelaferi unda gaakeTos micemuli piroba 

Sesasruleblad! 

`ver dagpirdebi, rom aravis vetyvi amis Sesaxeb. Seni dacva rom SevZloT, kidev 

viRacebma unda icodnen, magram Cven SeiZleba SevTanxmdeT imaze, Tu vis vuTxraT~.

zogi bavSvi ambobs, rom Tqven erTaderTi pirovneba xarT visac is endo, visac 

uambo rac,  Tavs gadaxda da gTxovT, rom misi saidumlo aravis gaandoT. Mmagram, am 

SemTxvevaSi SeuZlebeli iqneba bavSvis dacva da moZaladis dasja. imisaTvis, rom 

gamarTldes bavSvis ndoba, mxolod masTan SeTanxmebiT unda gadawyvitos social-

urma muSakma, Tu vis uambos  momxdaris Sesaxeb, es ukanaskneli ki aucilebelia 

bavSvis dasacavad.  
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11.7 Zaladobis Sedegebi

Zaladobis Sedegebi bavSvebis da zogadad, sazogadoebis cxovrebis xarisxze  

savalalod aisaxeba. kerZod, bavSvebSi Zaladobis  uSualo Sedegebia:  fizikuri 

travmebi da dazianebebi, mZime fsiqikuri darRvevebi, xolo Soreuli Sedegebi – 

bavSvis fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis darRvevebi, somaturi daavadebebi, 

qceviTi da emociuri darRvevebi. Zaladobis msxverpl bavSvebs ar aqvT Tanato-

lebsa da ufrosebTan urTierTobis unar-Cvevebi, uWirT an saerTod ver axerxeben 

sakuTari qcevis marTvas, uWirT aTviseba da swavla,   problemebis gadaWris saSu-

alebebs kriminalur, asocialur garemoSi pouloben, aqvT alkoholis da narko-

tikebis mimarT ltolva. sxvadasxva kvlevis mixedviT, kriminalTa 70 % bavSvobaSi 

Zaladobis msxverpli iyo. sazogadoebaSi Zaladobis damkvirebas ganuzomlad mZime 

socialur Sedegebamde mivyavarT: sazogadoeba bavSvTa da mozardTa travmirebis, 

mkvlelobebis da TviTmkvlelobebis gamo kargavs pirovnebebs, romelTac sazoga-

doebisTvis raime Rirebulis gakeTeba SeeZloT.
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gamoyenebuli literatura:

gadamisamarTebis savaldebulo procedurebi bavSvis dacvis saWiroebis 1. 
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saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministro, ”gadavarCino bavSvebi”, 

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis fondi, 

”evri Caildi”

gaeros bavSvTa fondi (2008). 2. saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zaladobis 

erovnuli kvleva. Tbilisi, saqarTvelo 

evrokavSiris bavSvTa keTildReobis reformis xelSewyobis proeqti (2010). 3. 
bavSvze zrunvis saxelmwifo standartebi, gzamkvlevi momsaxurebisaTvis. 

Tbilisi, saqarTvelo

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvisa da medicinis ganviTarebis fondi 4. 
(2007). bavSvTa mimarT Zaladoba da ugulebelyofa: multiseqtoruli 

midgomebi. Tbilisi, saqarTvelo

saqarTvelos socialur muSakTa asociaca (2009). 5. socialuri samuSaos 

praqtikis safuZvlebi, Tavi: Zaladoba da ugulebelyofa. ekaterine 

TavarTqilaZe.  Tbilisi, saqarTvelo

http://en.wikipedia.org/wiki/Child_abuse6. 
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Tavi XII: SezRuduli SesaZleblobis mqone
adamianebi da socialuri samuSao

es Tavi mimoixilavs SezRudul SesaZleblobasTan dakavSirebul sakiTxebs, 

kerZod, azustebs terminebis mniSvnelobas rogorc saerTaSoriso praqtikis, aseve, 

qarTul samarTlebriv konteqstSi da ganixilavs socialuri muSakis daniSnulebas 

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebTan muSaobaSi.  awvdis socialur muSakebs 

informacias SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvTan urTierTobis samedicino 

da socialuri modelis, SezRuduli SesaZleblobis gamomwvevi mizezebis, klasifi-

kaciis, zrunvis principebis Sesaxeb. aseve, yuradRebas amaxvilebs iseT sakiTxebze, 

rogoricaa SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvis zagavlena ojaxze da Zala-

dobis Tema SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebTan mimarTebaSi.

 

12.1 SezRuduli SesaZleblobis ganmartebebi

SezRuduli SesaZleblobis cneba rTuli terminia. msoflioSi ar arsebobs 

erTi gansazRvreba, Tu ra aris SezRuduli SesaZlebloba. misi Sinaarsi xSirad da-

mokidebulia sxvadasxva organizaciis zogad politikaze. 

SezRuduli SesaZleblobis saerTaSoriso klasifikacia, ICF12 SezRudul 

SesaZleblobas ganixilavs rogorc: (1) sxvadasxva cxovrebiseul sferoSi fun-

qcionirebis SezRudvas – rogoricaa magaliTad moZraoba, smena, mxedveloba, Sxa-

pis miReba da sxva; (2) pirovnebis garemo faqtorebTan urTierTobis Sedegs   (anu, 

SezRuduli SesaZlebloba ar ganixileba rogorc mxolod pirovnebis Sinagani ma-

xasiaTebeli, is garemosTan misi urTierTobis donesac gulisxmobs); (3) SezRud-

va, romelic cxovrebis sxvadasxva sferos moicavs (a) sxeulis sfero – daziane-

bebi sxeulis funqcionirebasa da struqturaSi, b) pirovnebis sfaro – SezRudva 

muSaoba-moRvaweobaSi da g) sazogadoebrivi sfero  – SezRudvebi sazogadoebriv 

aqtiurobSi). 

aSS-Si yvelaze farTod gavrcelebuli gansazRvrebis mixedviT, SezRuduli 

SesaZleblobebis mqone piri ganisazRvreba rogorc `pirovneba, romlis fizikuri 

Tu fsiqikuri nakli  mis moRvawobaSi seriozul SezRudvas iwvevs13.”  

socialur muSakTa asociaciis gansazRvrebis mixedviT, SezRuduli SesaZle-

blobebi aris adamianis garemo da daavadebebi, romlebic gavlenas axdenen gone-

briv, fizikur, komunikaciur, socialur, emociur da adaptaciur ganviTarebaze.

gaeros 1993 wlis ganmartebiT,  SezRuduli SesaZleblobebi aris adamianis 

srulfasovani cxovrebis mravali SezRudva, romlebic nebismieri qveynis mosax-

leobaSi SeiniSneba.   adamianis SesaZleblobebi SeiZleba SeizRudos romelime fi-

zikuri organos an emociuri sferos travmis Sedegad.

12 ICF –  International Classification of Functioning – ICF-Ffunqcionirebis saerTaSoriso klasifikacia
13  American with Disabilities Act-“amerikeli SezRuduli SesaZleblobebiT”-sakanonmdeblo dokumenti, rome-
lic aregulirebs SezRuduli SesaZleblobis mqone individebTan muSaobas a.S.S.-Si. 
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saqarTvelos kanonmdeblobiT (saqarTvelos kanoni SezRuduli SesaZleblo-

bis mqone pirTa socialuri dacvis Sesaxeb, muxli 2), SezRuduli SesaZleblobis 

mqone piri aris adamiani, romelsac daavadebis, travmis, gonebrivi Tu fizikuri 

defeqtis Sedegad darRveuli aqvs organizmis sasicocxlo funqciebi janmrTelo-

bis met-naklebad moSlis gamo, rac ganapirobebs profesiuli Sromis unaris srul 

an nawilobriv dakargvas anda yofa-cxovrebis arsebiT gaZnelebas. 

SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebi umciresobaTa yvelaze mravalfe-

rovan jgufs qmnian. SezRuduli SesaZleblobebis mqone piri SeiZleba iyos nebi-

smieri eTnikuri jgufis da rasis, orive sqesisa da seqsualuri orientaciis, nebi-

smieri socialur-ekonomikuri jgufisa da religiuri mimdinareobis warmomadge-

neli. faqtiurad, nebismieri jgufi, romelic ki SeiZleba arsebobdes, SezRuduli 

SesaZleblobebis mqone piris wevrobis SesaZleblobas ar gamoricxavs. nebismier 

dros, nebismieri adamiani SeiZleba SeuerTdes SezRuduli SesaZleblobebis mqone 

pirTa kategorias. 

kvlevebis Sedegad gamoirkva, rom SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebs 

bevr SemTxvevaSi msgavsi socialuri da fizikuri garemo aqvT. aseve xSirad msgav-

sia sazogadoebis damokidebuleba maT mimarT. SezRuduli SesaZleblobebis mqone 

pirebis mimarT sazogadoebaSi yvelaze gavrcelebul damokidebulebad iTvleba: 

Tavis arideba, sibraluli, gariyva, izolacia da gadaWarbebuli dacva. 

is, Tu ra saxis momsaxureba iqneba ganviTarebuli SezRuduli SesaZleblobe-

bis mqone pirebisTvis, cxovrebis ra pirobebi iqneba maTTvis SeTavazebuli, mniSv-

nelovnad ganpirobebulia imiT, Tu ra midgomas efuZneba maT mimarT ganxorciele-

buli saxelmwifo politika – saxelmZRvanelo principad arCeulia samedicino Tu 

socialuri modeli. 

12.2 samedicino da socialuri modeli

samedicino modeli gasuli saukunis 60-ian wlebSi farTod iyo gavrcelebu-

li. samedicino modeli ganixilavs SezRudul SesaZleblobebs rogorc daavade-

bas. am modelis mixedviT, es adamianebi iTvlebian pacientebad da maT esaWiroebaT 

mkurnaloba. adamiani ganixileba rogorc piri romelic saWiroebs Seswavlas, dia-

gnozis dadgenas da mkurnalobas. samedicino modelis mixedviT, SesaZleblobebis 

SezRudva fizikuri mdgomareobaa da misi daZleva mkurnalobiT aris SesaZlebe-

li. am modelis mixedviT, SezRudulobis `mkurnaloba~ aucilebelia imisTvis, rom 

adamianebma maTi uflebebiT sargebloba SeZlon – rac ufro kargad xedavs, esmis, 

moZraobs an azrovnebs adamiani, miT ufro meti ufleba aqvs mas, rogorc moqala-

qes. saerTSoriso programebis umravlesoba samedicino models efuZneboda da 

xazs usmvamda vizualuri da raodenobrivi Sedegebis aucileblobas, rogoricaa 

specialuri Senobebis aSeneba, sadac gonebrivi ganviTarebis Seferxebis mqone pi-
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rebs erTad muSaobis saSualeba eqnebodaT, an brma da yru bavSvebi erTad swavlas 

SeZlebdnen. samedicino modeli sazogadoebas aTavisuflebda yovelgvari pasuxi-

smgeblobisgan,  SebrZoleboda SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa mimarT 

ganxorcilebul diskriminaciul politikas.

bolo wlebis ganmavlobaSi damokidebuleba SezRudul SesaZleblobebTan 

dakavSirebul sakiTxebTan mniSvnelovnad Seicvala. am cvlilebebis Sedegad mso-

flio Tanamegobrobam uari Tqva SezRuduli SesaZleblobebis samedicino perspe-

qtividan ganxilvaze da fokusi  socialur modelze gadaitana. 

socialuri modelis ganviTareba meoce saukunis 60-iani wlebis bolos daiw-

yo da bolo wlebis ganmavlobaSi mniSvnelovnad gaZlierda. es modeli did brita-

neTSi ganviTarda SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa Zalisxmevisa da ini-

ciativis Sedegad.  SezRuduli SesaZleblobebis socialuri moZraoba (Social Disabi-
lity Movement) amtkicebda mosazrebas, rom yvela is sirTule, romelsac SezRuduli 

SesaZleblobebis mqone pirebi upirispirdebian, Sedegia im damokidebulebisa, ro-

melic sazogadoebas SezRudulobis mimarT aqvs. 

socialuri modeli SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebs  sazogado-

ebis wevrebad aRiarebs. socialuri modelis Tanaxmad, SezRuduli SesaZlebloba 

individis zogad mdgomareobas asaxavs, romelic Seqmnili fizikuri, ekonomikuri 

da socialuri barierebiT uaresdeba. am modelis mixedviT, sazogadoebas gaaCnia pa-

suxismgebloba daexmaros am adamianebs, raTa gaxdnen sazogadoebis sruluflebiani 

wevrebi. Sesabamisad, es xedva SezRudul SesaZleblobebs sazogadoebriv problemad 

aqcevs, romlis SeqmnaSi monawileobdnen rogorc individebi, ise sazogadoeba.

socialuri modeli cdilobs, auxsnas sazogadoebis wevrebs, Tu ratom 

SeiZleba aRmoCndes nebismieri maTgani, nebismier dros  SezRuduli Sesazleblo-

bebis mqone piris adgilas – radgan SesaZleblobebis SezRudva obieqturi realo-

baa. orsuli qali, romlesac avtobusSi asvla ar SeuZlia sakamod maRali safexu-

ris gamo, an kaci, romelmac muSaobis dros fexi moitexa da avtobusSi imave mizezis 

gamo ver adis, droebiT swored SezRuduli SesaZleblobebis mqone piria.  socia-

luri modelis Tanaxmad, SezRudul SesaZleblobasTan dakavSirebuli sakiTxebi 

mxolod SezRuduli SesaZleblobis mqone moqalaqeebis interessa da sazrunavs ar 

warmoadgens. socialuri modelis Tanaxmad, yoveli bavSvi, mozardi da zrdasruli 

adamiani pasuxismgebelia, izrunos imaze, rom vinmes SesaZleblobebi ar SeizRudos 

. am konteqstis gaTvaliswinebiT, udides mniSvnelobas iZens sasikeTo cvlilebe-

bi ramdenime ZiriTad sferoSi: saqalaqo arqiteqtura,  komunikacia, xelsawyoebi 

(araviTari barieri xelsawyoebis, saswavlo, samuSo Tu rekriaciuli saSualebebis 

gamoyenebaSi), meTodologia (araviTari barieri saswavlo da samuSao meTodebSi) 

da programebi (araviTari stereotipebi kanonebSi, wesebsa da politikaSi). pandu-

sebi, xmovani liftebi, romelic yvela momxmareblisTvis avtomaturad muSaobs, 

sastumros oTaxebis, binebis da ofisebis brailis SriftiT numeracia, Jestebis 

eniT Targmani skolebSi im moswavleebisTvis, visac smenis problemebi aqvT – es im 
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cvlilebebis mcire CamonaTvalia, romelmac SeiZleba SezRuduli SesaZleblo-

bebis mqone pirTa cxovrebis xarisxi mniSvnelovnad gaaumjobesos. Sesabamisad, 

SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa sazogadoebriv cxovrebaSi sruli mo-

nawileobisTvis adamianis uflebebTan dakavSirebuli kanonmdebloba, upirvele-

sad, yvela saxis barieris moxsnas unda iTvaliswinebdes. amgvari barierebis moxsna 

gulisxmobs, rogorc fizikuri dabrkolebebis, aseve arakeTilganwyobili damoki-

debulebisa da stereotipuli Sexedulebis daZlevas. ZiriTadi profesiuli Rire-

bulebebidan gamomdinare, socialur samuSaos am procesebSi mniSvnelovani rolis 

Seasruleba SeuZlia. 

12.3 SezRuduli SesaZleblobebis gamomwvevi mizezebi 

ZiriTadad, ikveTeba SezRuduli SesaZleblobis gamomwvev faqtorTa ori 

jgufi: organuli da socialur-kulturuli. 

organuli  mizeziT  gamowveul darRvevebs miekuTvneba genetikuri da kon-

stituciuri Semdegi faqtorebi:

•	  mSoblebis qronikuli daavadebebi

•	  genetikuri, qromosomuli darRvevebi

•	  neirobiologiuri gavlena

•	 fizikuri da qimiuri faqtorebi 

•	 inteleqtis ganviTarebis genetikuri faqtorebi 

socialur-kulturul mizezebs miekuTvneba Semdegi faqtorebi:

•	 siRaribe

•	 arasasurveli ojaxuri da socialuri garemo: mudmivi stresi, daZabuloba.

•	 fizikuri mzrunvelobis  da emociuri Tanadgomis nakleboba da sxva. 

12.4 SezRuduli SesaZleblobebis klasifikacia

SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebs, SeiZleba hqondeT sxvadaxva 

saxis dazianebebi: inteleqtualuri, fizikuri an fizikuri da inteqleqtualuri 

erTad.

arsebobs inteleqtualuri unaris SezRudvis oTxi xarisxi: 

•	 msubuqi

•	 saSualo

•	 mZime

•	 Rrma
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inteleqtualuri unaris msubuqi SezRudva

ganviTarebis umniSvnelo darRvevebi, rac aReniSnebaT msubuqi gonebrivi 

CamorCenis mqone bavSvebs, skolaSi misvlamde SeumCneveli rCeba da vlindeba swav-

lis an qceviT problemebSi. skolamdel asakSi (5 wlamde), maT uyalibdebaT social-

uri da komunikaciuri unar-Cvevebi. sensomotoruli (smenis, mxedvelobis, moZrao-

bis) darRvevebi ar aris, an minimaluria. mozardobis xanis dasasrulisTvis isini 

floben daaxloebiT me-6 klasis programis Sesabamis codnas. zrdasruli asakisT-

vis isini iZenen  socialur da profesiul unar-Cvevebs. 

daxmarebis saWiroeba: aseT adamianebs, SeuZliaT warmatebiT icxovron sa-

zogadoebaSi damoukideblad (imuSaon, Seqmnan ojaxi), magram stresuli situacie-

bis dros (mag: sacxovrebeli adgilis Secvla, axali samsaxuris dawyeba, axloblis 

gardacvaleba) saWiroeben sxva adamianebis daxmarebas.

inteleqtualuri unaris saSualo SezRudva

aseT dros  SeimCneva mniSvnelovani inteleqtualuri da adaptaciuri darRve-

vebi.  saskolo asakisaTvis bavSvebs SeuZliaT metyveleba calkeuli sityvebis da Je-

stebis meSveobiT. Tavis movlis unari da motoruli ganviTareba Seesabameba 2-3 wlis 

normaluri bavSvis ganviTarebas. 12 wlisaTvis maT SeuZliaT garkveuli komunikaca  

(martivi frazebiT metyveleba, TavianTi azris meore adamianisTvis gagebineba). 

socialuri da profesiuli unar-Cvevebis ganviTareba SesaZlebelia, praqti-

kuli mecadineobebis meSveobiT. magram Teoriuli codnis mxriv meore klasis pro-

gramaze mets ver iTviseben.

mozardebs eqmnebaT problemebi socialuri normebis da wesebis aTviseba-

Si. zrdasrul asakSi, imdenad arian adaptirebulni, rom SeuZliaT sazogadoebaSi 

cxovreba, SeuZliaT iseTi samuSaos Sesruleba specialur saxelosnoebSi an Cveu-

lebriv samsaxurSi, rac naklebad an saerTod ar moiTxovs kvalifikacias

daxmarebis saWiroeba: socialuri da profesiuli unar-Cvevebis gamomuSave-

bisTvis esaWiroebaT specialuri praqtikuli mecadineobebi, muSaobis procesSic 

maT esaWiroebaT specialuri zedamxedveloba da daxmareba.

inteleqtualuri unaris mZime SezRudva

inteleqtualuri funqcionirebis mZime SezRudva, rogorc wesi,  gamowveu-

lia tvinis organuli dazianebiT, an genetikuri defeqtiT; diagnozi adreul bav-

SvobaSive ikveTeba. es adamianebi ganviTarebis iseT etapebs, rogoricaa dgoma da 

siaruli, gadian bevrad mogvianebiT, vidre normaluri ganviTarebis mqone bavSve-

bi. sakuTari Tavis movlis elementarul Cvevebs iTviseben cxra wlis asakisTvis. 

Ggarda inteleqtualuri darRvevebisa, SesaZloa hqondeT fizikuri (moZraobis) da 
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janmrTelobis problemebi. bavSvobis adreul etapze metyveleba mwiria an saer-

Tod ar aris, 12 wlisaTvis zogierT maTgans SeuZlia or-sam sityviani winadadebe-

bis Tqma. 13-14 wlisaTvis akademiuri da adaptaciuri unaris mxriv Seesabamebian 4-6 

wlis normaluri ganviTarebis bavSvis mdgomareobas.  zogierT SemTxvevaSi SeiZle-

ba iswavlon anbani da martivi Tvla, agreTve iseTi warwerebis amocnoba, romlebic 

dakavSirebulia usafrTxoebasTan, mag: cxelia, saSiSia, sdeq da sxva. 

daxmarebis saWiroeba: esaWiroebaT intensiuri swavleba, raTa  SeZlon mar-

tivi miTiTebebis Sesruleba. mTeli cxovrebis ganmavlobaSi sWirdebaT regula-

ruli mxardaWera da meTvalyureoba.

inteleqtualuri unaris Rrma SezRudva

inteleqtualuri unaris Rrma SezRudva, Cvilobis asakSive ikveTeba, ganviTa-

rebis Seferxebis da biologiuri anomaliebis (mag: saxis nakvTebis asimetria) gamo. 

adreul asakSi, maT aqvT mniSvnelovani sensomotoruli darRvevebi;  TiTqmis yve-

la SemTxvevaSi, CamorCenilobis mizezi organuli xasiaTisaa da Tan axlavs iseTi 

daavadebebi, rogoricaa magaliTad, epilefsia, gulis manki. saWiroeben intensiur 

swavlebas/treinings, raTa iswavlon kveba, TviTmomsaxureba, tualetiT sarge-

bloba da Cacma. amgvari swavlebiT uzrunvelyofis SemTxvevaSi, aseTi adamianebis 

nawils SeuZlia martivi moqmedebis Sesruleba, xelebis dabana, Cacma-gaxda.

daxmarebis saWiroeba: Tavis movlis elementaruli  unaris gamomuSavebisT-

vis esaWiroebaT intensiuri swavleba da mTeli cxovrebis ganmavlobaSi daxmareba 

da zedmiwevniT kontroli. 

 SezRuduli SesaZleblobis mqone adamianebTan urTierTobisas arsebobs al-

ternatiuli  midgoma, romelic aqcents akeTebs ara inteleqtualuri ganviTare-

bis SezRudvis simZimeze, aramed saWiro daxmarebis miwodebaze, romelic esaWiro-

eba am adamians sazogadoebaSi cxovrebisaTvis. aRniSnuli midgoma aqcents akeTebs 

adamiansa da garemos Soris urTierTobaze. daxmarebis saWiroebis Semdeg formebs 

gamoyofen:

•	 saWiroebis SemTxvevaSi daxmareba – daxmareba saWiroebis SemTxvevaSi gu-

lisxmobs drois garkveul monakveTSi daxmarebas.  mag., Tu ki SezRuduli Se-

saZleblobis adamianma dakarga samsaxuri, axlobeli adamiani an imyofeba kri-

zisul mdgomareobaSi.

•	 perioduli daxmareba – SedarebiT Tanmimdevruli daxmareba, mag.: droSi 

gansazRvruli profesiuli treningi, an daxmareba, rodesacswavlas amTa-

vrebs da muSaobas iwyebs.

•	 regularuli daxmareba – amgvari daxmareba gulisxmobs adamianis moR-

vaweobaSi regularul (yoveldRiur) Carevas, droSi ar aris gansazRvruli. 

•	 sruli daxmareba – mudmivi da Zalian intensiuri daxmareba, SesaZloa mTeli 

cxovrebis manZilze. 
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12.5 zrunvis principebi

SezRuduli SesaZleblobebis bavSvebze zrunva unda efuZnebodes Semdeg Zi-

riTad principebs: 

•	 Tanmimdevruloba – mSoblebi, bebia-babua da sxva ufrosebi, romlebic tria-

leben bavSvis garSemo, unda iyenebdnen erT Tanmimdevrul, SeTanxmebul mid-

gomas bavSvis mimarT;

•	 SezRuduli SesaZleblobis bavSvs unda moeqcnen  ise, rogorc sxva janmr-

Tel bavSvebs;

•	 zrunvis kargi dagegmva – mzrunveli winaswar unda dafiqrdes, gaTvalos 

yvelaferi, ramac SeiZleba bavSvis arasasurveli qceva gamoiwvios an gaaRi-

zianos is;

•	 jer saqme, mere garToba –  es is wesia, romelic ar unda dairRves. mzrunveli 

unda moeridos misces  saTamaSo, raTa bavSvi gaaCumos, aramed saTamo unda 

mieces bavSvs jildod, mas Semdeg, rac sasurvelad moiqceva;

•	 bavSvis kargi saqcielis `daWera~ da masze yuradRebis gamaxvileba, cudi 

saqcielis ki ignorireba (Tu es SesaZlebelia) – mzrunvelis yuradReba mi-

marTuli unda iyos karg qcevaze, mcire usaqcielobas ignorireba SeiZleba 

(es ar niSnavs, saerTod  ar SeniSnos igi);

•	 mkafio wesebis daweseba –  yvela bavSvs sWirdeba mkafio wesebi da gaZRola;

•	 mzrunvelebs yovelTvis unda hqondeT ufro metis molodini;

•	 mzrunvelma ar unda  daanaxvos bavSvs, rom brazobs;

•	 bavSvis rTuli qceva ganxilul unda iyos rogorc socialuri unar-Cveve-

bis ganviTarebis SesaZlebloba; 

•	 mzrunvels SeuZlia SecvaloT bavSvis gamomwvevi qceva;

•	 ar arsebobs idealuri mzrunveli.

12.6 SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis zegavlena 

ojaxze

bavSvis dabadeba mniSvnelovnad cvlis ojaxis dinamikas. ojaxis wevrebi unda 

Seeguon axal wevrs. bavSvi, romelic garkveuli problemebiT daibada an mas es pro-

blemebi TandaTan aRmoaCnda, iwvevs Zlier cvlilebebs ojaxSi. ojaxebis umrav-

lesoba icvlis yoveldRiuri cxovrebis ritms, sacxovrebel adgils, samsaxurs da 

a.S. SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvis gaCenis SemTxvevaSi mSoblebi gadian 

emociuri reagirebis iseTive stadiebs, rogorc _ Zlieri stresis dros.

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis mSoblebis gamokiTxvisas gamoik-

veTa Semdegi sirTuleebi: 
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•	 Soki da gaurkvevloba – SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis mSoblebs 

euflebaT Soki da gaurkvevloba, uWirT momxdaris gaazreba, gadamuSaveba, 

ver pouloben movlenis axsnas. xSiria SegrZneba, rom `rac xdeba, sizmaria~, an 

`es SeuZlebelia, me dammarToda~;

•	 uaryofa – zog SemTxvevaSi mSobeli ar iRebs faqts, rom mis Svils probleme-

bi aqvs, maSinac ki, rodesac problemebi aSkaraa. isini ver amCneven, an uaryo-

fen bavSvis mdgomareobis simZimes da misi qmedebis mniSvnelobas;

•	 danaSaulis grZnoba – mSoblebs xSirad danaSaulis grZnoba euflebaT Svi-

lis aseTi mdgomareobis gamo, radgan Tavs damnaSaved Tvlian;

•	 sevda – mSoblebs moicavs sevda, romelic gamowveulia im molodinisa da  oc-

nebebis rRveviT, romelic mSobels hqonda. mSoblebs sWirdebaT dro, raTa 

Seeguon im idealuri bavSvis xatis dakargvas, romelic maT warmodgenebSi Se-

qmnes;

•	 momavlis SiSi – xSirad mSoblebs uCndebaT momavlis SiSi, maT ar ician, ro-

gor umkurnalon bavSvs, uSvelis Tu ara mas mkurnaloba, xom ar gauaresdeba 

misi mdgomareoba, rogor unda mouaron mas da a.S.; 

•	 agresia da mrisxaneba – zogierT mSobels uCndeba agresia da brazi, Tavisi 

mdgomareobis gamo. maT ver gaugiaT, ratom aqvs swored maT Svils es proble- Svils es proble-

ba, rodesac maT araferi dauSavebiaT;

•	 sazogadoebasTan damokidebuleba – xSirad saqmes amZimebs sazogadoebasTan 

urTierToba, sazogadoebis damokidebuleba maTi problemisadmi.  mSoblebi 

mgrZnobiareni SeiZleba iyvnen sazogadoebrivi azris mimarT. isini zogjer fi-

qroben, rom swored maT garSemoa sxvebis yuradReba koncentrirebuli. xSirad 

Tavad mSoblebis adaptaciis procesi xangrZlivdeba. SezRuduli SesaZleblo-SesaZleblo-

bis mqone bavSvebis mSoblebi, saSualoze metad ganicdian stresul situaciebs, 

rac bavSvis movlis yoveldRiur pasuxismgeblobasTan aris dakavSirebuli. 

mSoblisTvis sakmaod rTulia bavSvis SezRudvebis Sesaxeb saubari, rogorc 

sazogadoebis sxva wevrebTan, aseve Tavad bavSvTanac. mSoblebi xSirad cdilo-

ben, Tavi aaridon amgvar saubrebs, magram adre Tu gvian Cndeba kiTxvebi;

•	 bavSvis damokidebuleba sakuTari mdgomareobis mimarT – Tavad bavSvsac 

ebadeba kiTxvebi sakuTar mdgomareobasTan dakavSirebiT, razec pasuxi au-

cileblad unda miiRos. problemis uaryofa bavSvs problemisa da masTan da-

kavSirebuli emociebis daZlevis Sanss akargvinebs. Tu isini ver isaubreben 

TavianT grZnobebze, isini ver SeZleben TavianTi tkivilis Semsubuqebas.  

socialur muSakebs mniSvnelovani roli eniWebaT amgvari ojaxebis daxmare-

bis saqmeSi. arsebobs ojaxis resursebisa da problemebTan gamklavebis zogadi me-

Todi, rac unda gaiTvaliswinos socialurma muSakma: 

•	 yoveli ojaxi unikaluria, yovel ojaxs aqvs Tavisi resursebi, Rirebulebebi 

da samyaros gansxvavebuli xedva. Sesabamisad, gansxvavebulia ojaxis resur-

sebi da problemebTan gamklavebis meqanizmebi;
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•	 yvelaferi, rac ojaxis erT-erT wevrTan aris dakavSirebuli, gavlenas axdens 

mTel ojaxze;

•	 ojaxis yvela wevrs aqvs saWiroebebi da am saWiroebebis dakmayofilebis ufle-

ba. arc erTi pirovneba ojaxSi ar aris ufro mniSvnelovani vidre meore;

•	 droTa ganmavlobaSi icvleba ojaxi, misi wevrebi, movlenebi. es cvlilebebi 

SeiZleba rTuli iyos, vinaidan moiTxovs ojaxis wevrebis cvlilebasac da 

isini cdiloben upasuxon garemos moTxovnebs;

•	 yvela ojaxisTvis, sirTuleebis simZimis miuxedavad, arsebobs erTi mTavari 

da saerTo ram, yvela maTganSi SeiZleba moiZebnos Zala, romlis meSveobiTac 

SeuZliaT gadaWran problemebi.

12.7 Zaladoba da SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebi

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebi ufro metad dganan Zaladobis 

riskis winaSe, radgan isini ufro daucvelni arian, vidre sxva bavSvebi.MmaT sxveb-

Tan SedarebiT ufro naklebi socialuri kontaqtebi aqvT,  damokidebulni arian 

mozrdilebze, ris Sedegadac xSirad xvdebian iseT situaciebaSi, sadac mozrdils 

SeuZlia maTi mdgomareoba borotad gamoiyenos da Sesabamisad izrdeba maTze Za-

ladobis riski. maT naklebad SeuZliaT winaaRmdegobis gaweva komunikaciis siZne-

lis gamo, naklebad SeswevT unari, gadmoscen, ra xdeba maT garSemo. imisaTvis, rom 

daculni iyvnen Zaladobisgan, maT unda hqondeT saSualeba, nebismieri gziT gamo-

Tqvan TavianTi grZnobebi, miiRon saTanado ganaTleba maTi uflebebis, socialu-

ri, piradi da seqsualuri cxovrebis Seaxeb, saWiroa, rom adamianebi usmendnen maT 

problemebs.

socialurma muSakma kargad unda icodes SezRuduli SesaZleblobis mqone 

bavSvze mzrunvelobis misaRebi da dauSvebeli formebi, kerZod ki: 

mzrunvelobis misaRebi formebi:

•	 aRmzrdelis mxridan emociebis gamoxatva da sapasuxo emociuri reaqcia;

•	  dadebiTi emociebis gamoxatva;

•	 aRmzrdelis mxridan srulfasovani, bavSvze orientirebuli urTierToba;

•	 saWiroebis SemTxvevaSi, kritika, gawyroma  an saqmianobis Sewyveta; 

•	 am dros gamoiyeneba gamoxatvis emociuri manera da sakmaod mkacri, mZafri 

toni. 

naklebad misaRebi urTierToba:

•	 aRmzrdelebi avlenen emociur sicives da mouqnelobas, neitralurad reagi-

reben bavSvze;
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•	 iyeneben zewolis sityvier da usityvo formebs, da amiT cdiloben  Sedegebis 

miRwevas, rac ararealuria;

•	 xSirad iyeneben iZulebis sityvier da usityvo meTodebs, rac iwvevs bavSvis 

sakuTar ZalebSi daeWvebas;

•	 aRmzrdeli mgrZnobiare ar aris, ar reagirebs bavSvis moTxovnilebebze;

•	 ufrosebis mxridan sxva bavSvebTan Sedareba;

•	 ufrosebi iyeneben sakuTar upiratesobas, an ar aRiareben bavSvebis maTze da-

mokidebulebas;

•	 xels uSlian bavSvis moTxovnilebas, ganmartovdes. 

qcevis miuRebeli formebi:

•	 ufrosebi amcireben da Seuracxyofas ayeneben bavSvs;

•	 ugulvebelyofen bavSvTan emociuri kavSirisa da misi fizikuri daxmarebis 

aucileblobas; 

•	 iyeneben kontrolis uxeS formebs.;

•	 ugrZnobi arian bavSvis moTxovnilebebis mimarT;

•	 specialurad aSineben bavSvs, emuqrebian an iwveven mis uaryofiT reaqciebs;

•	 reagireben metismetad emociurad da moulodnelad; 

•	 sargebloben imiT, rom bavSvi maTzea damokidebuli, iyeneben iZulebis, muqa-

ris an mosyidvis  meTodebs;

•	 iyeneben fizikuri an seqsualuri iZulebis an Zaladobis formebs.

12.8 socialuri samuSaos daniSnuleba SezRuduli
SesaZleblobis mqone bavSvebTan muSaobisas

•	 pirovnebis aRmoCena – SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvi, pirvel rigSi, 

aris pirovneba da socialurma muSakma xeli unda Seuwyos mas SesaZleblobe-

bis aRmoCenaSi. am miznis miRwevaSi socialur muSaks daexmareba bavSvTan dr-

ois gatareba da urTierToba misTvis Cveul garemoSi. 

•	 pirovnebis   SesaZleblobebis, saWiroebebis, usafrTxoebis Seswavla – so-

cialurma muSakma unda Seiswavlos SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvis 

unari-SesaZleblobebi, niWi, interesebi. am mimarTulebiT mniSvnelovania 

sxvadasxva specialistis erToblivi muSaoba. aseve, sagulisxmoa bavSvis ur-

TierToba garesamyarosTan, sxva adamianebTan, Sesaswavlia, Tu rogor esmiT 

bavSvis mis garSemo myof adamianebs, ra daxmareba da mxardaWera esaWiroeba 

mas. 

•	 samomavlo gegmebis gamorkveva – socialuri muSaki unda daexmaros SezRu-
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duli SesaZleblobis mqone bavSvs miznebis gansazRvrasa, arCevanisa da prio-

ritetebis dasaxvaSi, samomavlo xedvis CamoyalibebaSi da momavlis mimarT 

SiSeis daZlevaSi. 

•	 ojaxis wevrebis daxmareba –. ojaxis wevrebis mxardaWeris saqmeSi socialu-

ri muSakis roli umniSvnelovanesia SezRuduli SesaZleblobis bavSvis ojax-

Tan urTierTobis yvela etapze.

•	 bavSvis mxardamWerTa wris Sekvra –socialuri muSaki  uqmnis bavSvs mxarda-

mWerTa gunds, exmareba mas Tanadgomis oficialur (socialuri momsaxureba, 

skola, samedicino dawesebuleba) da ara oficialur (megobrebi, ojaxi, axlo-

blebi, mezoblebi) qselTan urTierTobaSi.

•	 bavSvis monawileobis uzrunvelyofa – socialurma muSakma unda uzrunve-

lyos bavSvis monawileoba momsaxurebis miwodebis yvelaetapze da maqsimu-

lurad unda ecados, CarTos bavSvi misi daxmarebis gegmis SemuSavebaSi. 

socialurma muSakma SezRuduli Sesaleblobis mqone bavSvebTan praqtika Se-

mdeg ZiriTad aspeqtebs unda daafuZnos: 

•		 bavSvis  uflebaTa pativiscema

_	myudroeba

_	informaciis gaziareba

_	pativiscemiT mopyroba

_	mzrunveloba bavSvis janmrTelobaze

_	samarTliani mopyroba

_	Zaladobisgan da ugulebelyofisgan dacva

_	uflebebis dacva

_	usafrTxoeba

• urTierTobis mniSvneloba

_	megobrebi

_	xangrZlivi urTierTobebi

_	intimuri urTierTobebi

_	bunebrivi mxardaWera

• arCevanis SesaZlebloba

_	piradi miznebi

_	airCio, visTan icxovro

_	var Tu ara kmayofili momsaxurebiT 

_	yoveldRiuri saqmianobis arCeva 

_	momsaxurebis arCeva

• garemosTan urTierToba

_	garemos gamoyeneba

_	sazogadoebriv cxovrebaSi CarTuloba

_	integrirebul garemoSi cxovreba
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• wvlili sazogadoebaSi

_	miznebis miRweva

_	Rirebuli socialuri roli

_	yoveldRiur sazogadoebriv saqmianobaSi CarTva

gamoyenebuli literatura:

maxaraZe. T. (2009). 1. socialuri samuSao SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone pirebTan: saxelmZRvanelo socialuri samuSaos praqtikis 
maswavleblebisTvis. saqarTvelos socialur muSakTa asociacia. Tbilisi, 
saqarTvelo
”pirveli nabiji”. (2010).2.  SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebi 
da socialuri samuSao: satreningo masalebi. evrokavSiris bavSvTa 
keTildReobis reformis xelSewyobis proeqti. Tbilisi, saqarTvelo
saqarTvelos socialur muSakTa asociacia (2009). 3. socialuri samuSaos 
praqtikis safuZvlebi. Tavi: SezRuduli SesaZlebloba da socialuri 
samuSao. Tamar maxaraZe.  Tbilisi, saqarTvelo
http://en.wikipedia.org/wiki/Disabilit4. y
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Tavi XIII: krizisi, stresi da krizisuli
intervencia

es Tavi mimoixilavs krizissa da stresTan dakavSirebul sakiTxebs, kerZod, 

azustebs maT mniSvnelobasa da ganmartebas. ganixilavs maT tipebs, gamomwvev miz-

ezebsa da niSnebs. aseve, yuradReba gamaxvilebulia socialuri muSakis rolze 

stresis daZlevisa da krizisuli internveciis procesSi. 

13.1 krizisi

krizisis mniSvneloba  da ganmartebebi

krizisi rTuli cnebaa  da moicavs rogorc pirovnul, aseve sazogadoebriv 

(politikuri, ekonomikuri da sxva) doneebs. socialuri muSakis erT-erTi mniS-

vnelovani rolia, daexmaros adamianebs krizisul situaciebTan gamklavebasa da 

stresis daZlevaSi. Sesabamisad, socialuri muSaki adamianebTan muSaobis procesSi 

kargad unda erkveodes pirovnuli da fsiqologiuri krizisis mniSvnelobaSi. ada-

mianebi xSirad aRmoCndebian krizisul da stresul situaciebSi. Kkrizisi aris ada-

mianis wonasworobis (homeostazis) mdgomareobis darRveva, romelic gamowveulia 

cxovrebis gzaze warmoqmnili gadaulaxavi barierebiT. krizisi warmoadgens droe-

biT mdgomareobas, romlis drosac problemis gadaWris Cveuli gzebiT SeuZlebeli 

xdeba situaciis marTva an masTan Segueba.  krizisi SeiZleba iyos nebismieri situ-  krizisi SeiZleba iyos nebismieri situ-

acia, romelSic individi kargavs unars, gamoiyenos problemis gadaWrisa da mas-

Tan gamklavebis efeqturi unar-Cvevebi. sxva sityvebiT rom vTqvaT, fsiqologiu-

ri krizisi es aris `normaluri reaqciaa aranormalur situaciaze~. es aris janmr-

Teli adamianis reaqcia misTvis subieqturad mniSvnelovan situaciaze, romelic 

adaptaciisa da daZlevis axal saSualebebs saWiroebs, radgan ukve arsebuli saSu-

alebebi sakmarisi araa. krizisis dros, rogorc wesi, irRveva wonasworobis mdgo-

mareoba. krizisi  aris adamianis reaqcia movlenaze an situaciiis aRqma. krizisis 

dros Cveul reaqciebs ganekuTneba: SiSi, risxva, dabneuloba, SfoTva, daucvelobis 

gancda. miuxedavad uaryofiTi zegavlenisa, krizisi dadebiT momentebsac Seicavs. 

misi warmatebiT gadawyvetis SemTxvevaSi, arsebobs pirovnuli zrdis SesaZleblo-

ba. krizisi SeiZleba ganapirobos Semdegma garemoebebma: sicocxlisTvis saxifaTo 

situaciebi, rogoricaa bunebrivi kataklizmebi (magaliTad, miwisZvra, wyaldido-

ba da sxv.), seqsualuri Zaladobis an sxva saxis kriminaluri qmedebis msxverplad 

gaxdoma, fizikuri da fsiqikuri janmrTelobis problemebi, fiqrebi TviTmkvle-

lobisa an mkvlelobis Sesaxeb; urTierTobaTa gawyveta an mkveTri cvlilebebi (ma-

galiTad, sayvarel adamianTan ganSoreba). Tu gadavxedavT mocemul gansazRvre-

bebs, advili misaxvedria, rom krizisi nebismieri adamianis, rogorc bavSvis ase-

ve zrdasrulis, cxovrebaSi xdeba da ar arsebobs adamiani, romelsac raime saxis 

krizisi ar hqondes gadalaxuli. aqve unda iTqvas, rom umetes SemTxvevaSi adamians 

gaaCnia krizisis gadalaxvis ukve gamocdili meTodebi, romlebsac igi mimarTavs 
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cxovrebaSi warmoqmnili siZneleebis dros. Tumca, periodulad warmoiSoba iseTi 

siZneleebi, romelic adamianebisTvis uCveuloa, isini sruliad moumzadebelni xv-

debian kriziss da iyeneben problemis daZlevis sruliad araeferqtur meqanizme-

bs. am SemTxvevaSi saWiro xdeba profesionalebis Careva. pirvel rigSi, profesio-

nalebSi igulisxmeba socialuri muSaki, romelic beneficiars exmareba  krizisis 

gadalaxvis meqanizmebis moZiebasa da gamomuSavebaSi. 

krizisis tipebi, mizezebi da niSnebi

arsebobs krizisis ori ZiriTadi tipi:

1. kanonzomieri krizisi – es aris krizisis saxe, romelic yvela adamianis 

cxovrebaSi SeimCneva da romelic gulisxmobs cxovrebis ciklis erTi safexuri-

dan meoreze gadasvlisas warmoSobil kriziss, mag., dabadeba, pubertatuli asaki, 

daqorwineba/gaTxoveba, dabereba da a.S. kanonzomieri krizisi xangrZlivdeba Tu 

ganviTarebis momdevno etapze moumzadeblad, Sesabamisi informaciis gareSe gad-

adis adamiani. krizisi mZimdeba Tu mas daemata krizisis gadalaxvisTvis araxelsay-

reli socio-ekonomikuri garemo.

2. situaciuri krizisi – situaciuri krizisis prognozireba ufro Znelia, 

vidre kanonzomieri krizisisa. igi, ZiriTadad, ganpirobebulia garemo faqtore-

bis cvlilebiT an moulodneli Sinagani cvlilebiT. aseT kriziss miekuTvneba, 

magaliTad, samsaxuris dakargva, Semosavlis/saxlis dakargva, gaqurdva, dayaC-

aReba, meuRlesTan gayra, bunebrivi katastrofebi da a.S. krizisis simZime damok-

idebulia imaze, Tu ramdenad xelmisawvdomia adamianisaTvis daZlevis efeqturi 

meqanizmebi.

fsiqologiuri krizisis ZiriTadi mizezebia: 

a) axloblis dakargva (magaliTad: axlobeli adamianis, cxovelis sikvdili; 

konfliqtebi mSoblebTan; megobris an sxva axlobeli adamianis TviTmkvleloba an 

mkvleloba; mSoblebis ganqorwineba; uiRblo siyvaruli; ojaxis wevris dapatim-

reba; sacxovreblis an skolis Secvla; mSoblis sazRvargareT didi xniT gamgza-

vreba);

b) fsiqologiuri da fizikuri usafrTxoebis dakargva (magaliTad: omi; ga-

datanili seqsualuri, fizikuri, emociuri Zaladoba an ugulebelyofa (ojaxSi, 

skolaSi, sxva garemoSi); gamocdebis SiSi; fizikuri an fsiqikuri tkivili).

fsiqologiuri krizisi xasiaTdeba TaviseburebebiT, kerZod ki es aris mou-

lodneli SemTxveva, emociurad, subieqturad mniSvnelovani movlena, romelic 

iwvevs diskomforts da intensiur uaryofiT gandas. amgvar krizisze misi daZle-

vis Cveuli saSualebebi ar moqmedebs. Kigi aseve ukavSirdeba danakargs an danakargis 

SiSs da xanmokle periodis ganmavlobaSi grZeldeba.  F

fsiqologiuri krizisze migvaniSnebs a) fsiqikuri diskomfortis mdgomar-

eoba da b)  qcevis moulodneli da mkveTri Secvla. magaliTad, cocxali, moZravi, 
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xmauriani bavSvi moulodnelad xdeba wynari, Caketili, an piriqiT, mSvidi, keTil-

ganwyobili bavSvi uCveulod aqtiuri an agresiuli xdeba, saxlidan, skolidan gar-

bis. xSirad wydeba TanatolebTan megobroba, uaresdeba akademiuri moswreba, vi-

wrovdeba interesTa sfero (aRar dadis sportze, musikaze da sxva); gamomwvevad, 

saxifaTod iqceva. SeiZleba daiwyos sigaretis moweva, alkoholis, narkotikebis 

miReba. emociur sferoSi aRiniSneba mousvenroba, SfoTva, gaRizianeba, gaborote-

ba, moulodneli `afeTqebebi~, guneba-ganwyobilebis mkveTri cvalebadoba, gafan-

tuloba, pasiuroba, sevda, daTrgunuloba.

yoveli adamiani individualurad reagirebs stresulmovlenebze, Tumca maT 

reaqciebSi ZiriTadi tendenciebi SeiniSneba, kerZod:

•	 1-7 dRe _ Soki, ugrZnobloba

•	 meore kvira/3 Tve _ sevda, uimedoba, tkivili (mTavrdeba garemomcvelTa Se-

darebiT aqtiuri mxardaWera)

•	 1 wlamde _ uimedoba, dezorganizacia; fsiqologiuri problemebi, socia-

luri problemebi;

•	 1 wlis Semdeg _ danakargamde arsebul doneze dabruneba;

•	 2 wlamde _ sruli aRdgena.

krizisuli intervencia

krizisuli intervencia (Careva)  aris saswrafo fsiqologiuri daxmareba. 

igi gulisxmobs meTodebs, romlebic gamoiyeneba saswrafo da moklevadiani 

daxmarebis aRmosaCenad im pirebisTvis, romlebic emociuri, gonebrivi da 

fizikuri stresis an problemebis winaSe dganan. krizisuli intervenciis mizania 

piris daxmareba krizisTan gamklavebis efeqturi meqanizmis gamomuSavebaSi.  aseT 

dros mTavaria wonasworobis aRdgena.   amitomac gansaxorcielebeli miznebi 

minimumamde daiyvaneba da, ZiriTadad, isini adamianis sasicocxlo Zalebis aRdgenas 

ukavSirdeba. am dros Careva mimarTulia cxovrebis problemebis Semsubuqebis, 

Seguebis meqanizmebis aRdgenis, situaciis winapirobis gacnobierebis, adamianis 

mier realobis grZnobis SenarCunebisaken. krizisuli intervencia miznad 

isaxavs daubrunos adamiani krizisamdel mdgomareobas da Caanacvlos krizisTan 

brZolos araefeqturi meqanizmebi efeqturiT (problemis daZlevis unar-Cvevebi 

– izolaciis, alkoholizmis nacvlad). krizisis intervenciis saboloo mizania, 

adamianma daiswavlos problemis gadawyvetisa da sirTulesTan gamklavebis axali 

da jansaRi unar-Cvevebi. krizisuli intervencia ar aris problemis srulad 

gadaWris gza. es aris ufro saswrafo daxmarebis funqciis matarebeli, raTa 

adamiani daubrundes krizisamdel mdgomareobas. 

krizisul intervencias aqvs ori ZiriTadi mimarTuleba; 1. ganaTleba (miawo-

dos  krizisSi myof adamians informacia krizisuli situaciis, misi gancdebis, re-

aqciis Sesaxeb, rasac SeZulia arcodniT gamowveuli misi SfoTvebis Semcireba) da 
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2. problemebis daZleva da maTi gadaWra. 

yvela tipis krizisisaTvis damaxasiaTebelia is, rom daxmareba aucilebelia 

im dros, roca raRac moxda. Edaxmareba unda daiwyos maSinve, 24 saaTis ganmavlo-

baSi. krizisuli intervenciis xangrZlivoba  sakmaod individualuria, xolo rac 

Seexeba sesiebs, sesiebic mkacrad reglamentirebuli ar aris, rogorc es miRebu-

lia, magaliTad, fsiqoTerapiaSi.  krizisuli intervenciis Catareba SesaZlebelia 

nebismier adgilas, sadac ganmartoveba da myudro garemos Seqmnaa SesaZlebeli.

bavSvze zrunvis sferoSi moRvawe socialur muSakebs krizisuli interven-

ciis gamoyeneba SeiZleba dasWirdeT iseT SemTxvevebSi, rogorciaa, magaliTad,D ba-

vSvze Zaladobis SemTxveva, bavSvis ojaxTan ganSoreba, mSoblebis daSoreba, sayva-

reli adaminis dakargva, aseve,  sxvadasxva mizezis gamo ojaxis wevrebis krizisul 

mdgomareobaSi aRmoCenisas. 

maslous saWiroebebis piramidis Tanaxmad, arsebobs sxvadasxva donis saWiro-

eba, romlebic unda dakmayofildes safexurobrivad. Aam modelis mixedviT ierar-

qiuladaa ganlagebuli iseTi saWiroebebi rogorciaa fiziologiuri, usafrTxoe-

bis, socialuri, TviTgamoxatvis.  mag. socialuri saWiroeba adamianisTvis priori-

tetuli ver iqneba Tu misi fiziologiuri saWiroebebi ar aris dakmayofilebuli. 

am midgomas hyavs kritikosebi, romelTa azriTac saWiroebaTa safexurobrivad 

miRwevis meqanizmi ar aris sarwmuno da adamianebi xSirad am safexurebs toveben 

Semdegze gadasasvlelad. magaliTad, bevr xelovans daukmayofilebeli hqonda 

fiziologiuri moTxovnilebebi, rodesac isini Sedevrebs qmnidnen. miuxedavad 

gansxvavebuli mosazrebebisa, sasurvelia, saWiroebaTa ierarqiis gamoyeneba 

krizisuli intervenciis ganxorcielebis dros.

krizisuli internvenciis periodSi aucilebelia socialurma muSakma gai-

Tvaliswinos krizisuli intervenciis  Semdegi aspeqtebi:

•	 usafrTxoeba –  socialurma muSakma unda uzrunvelyos Sexvedrebisa da sau-

brebisaTvis usafrTxo da komfortuli garemo; aseve, saWiroebis SemTxvevaSi 

man unda mimarTos samedicino daxmarebas, raTa ar aRmocendes  janmrTelobis 

problemebi, xolo Zaladobis SemTxvevaSi _  Zaladobis gameorebis prevencias.

•	 daculoba – socialurma muSakma unda daawrmunos pirovneba imaSi, rom ga-

remo ukve stabiluria da damatebiTi saSiSroeba ar aris mosalodneli; aseve, 

uzrunvelyos konfidencialobis dacva;

•	 Tanamonawileoba – mniSvnelovania pirovneba masqimalurad CaerTos pro-

cesSi, raSic mas daexmareba socialuri muSakis mier stimulis micema, rom ga-

moTqvas grZnobebi. sayuradReboa, rom krizisis dros adamianebi ufro gul-

Riad iReben daxmarebas;

•	 gantvirTva – socialurma muSakma unda misces pirovnebas emociebis gamoxa-

tvis saSualeba, raSic mas daexmareba:

_	pativiscemasa da ndobaze damyarebuli urTierToba

_	saubris dawyeba imiT, rac pirovnebas surs
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_	saubaris ar daZaleba

_	aqtiuri mosmenis saSualebebisa da Ria kiTxvebis gamoyeneba

_	aragansjiTi midgoma

_	 socialurma muSakma ar uda miiCnios, rom icis yvelaferi pirovnebis kri-

zisuli mdgomareobis Sesaxeb 

_	ar ivaraudos, rom yvela, vinc omi an didi problema gamoiara, travmirebu-

lia;

_	ar miiCnios, rom es travmebi mudmiv fsiqologiur zians gamoiwvevs. yvela-

ze mwvave reaqciebic ki gasagebi da mosalodnelia da isini SesaZlebelia, Seneldes 

da dasruldes;

_	ar daarqvaT reaqcias simptomi da ar isaubroT diagnozis Sesaxeb. 

•	 dadastureba  – socialurma muSakma saSualeba unda misces pirovnebas saxe-

li daarqvas Tavis emociebs. man unda darwmunebas pirovneba, rom reaqciebi ar 

aris uCveulo an paTologiuri,  im situaciaSi, romelSic is aRmoCnda, aseTi 

reaqciebi sruliad bunebrivia; 

krizisuli intervenciis dros socialur muSaks aseve evaleba: 

•	 informaciis Segroveba da analizi –  Seagrovos informacia pirovnebis sa-

Wiroebisa da sazrunavis Sesaxeb da gaaanalizos igi. pirvel rigSi, unda gamoi-

kvlios krizisuli movlenis an gancdis istoria. ra ganapirobebs kriziss? 

saWiroa Sekribos yvela ZiriTadi monacemi krizisis gamomwvevi situaciisa da 

am situaciasTan konkretuli adamianis kavSiris Sesaxeb. rogori iyo krizisis 

winmswrebi garemoebebi: konkretulad sad da rodis daiwyo krizisuli ganc-

debis ganviTareba (romel TveSi, romel dRes). Tumca meti yuradReba eTmoba 

imas, Tu ra moxda axla. dominirebs principi `aq da axla~. grovdeba mxolod 

movlenasTan dakavSirebuli informacia (ara Cveulebrivi anamnezi). warsu-

li am SemTxvevaSi mniSvnelovania imdenad, ramdenadac is gvexmareba awmyos 

gagebaSi. sxva sityvebiT rom vTqvaT, ra gavlenis moxdena SeeZlo warsul-

Si momxdar movlenebs beneficiaris amJamindel krizisul gancdebze. aseve, 

mniSvnelovania, gamoirkves, ris gakeTebas cdilobda da cdilobs pirovneba. 

Msocialurma muSakma unda ipovos informacia imis Sesaxeb, Tu rogor cdilo-

bda an cdilobs pirovneba krizisis daZlevas aqamde an axla da Seafasos, risi 

gakeTeba SeuZlia mas;

•	 sxva specialistebTan erToblivi muSaoba –  socialurma muSakma unda gan-

sazRvros sxva romeli specialistebi CaerTvebian krizisis intervenciis 

procesSi, mag., fsiqologi, eqimi, iuristi da iTanamSromlos maTTan;

•	 Tanadgomis qselTan TanamSromloba – gansazRvros pirovnebis socialu-

ri Tanadgmis araoficialuri qselis, (megobrebi, axloblebi) da sxva stru-

qturli uwyebebis CarTvis aucilebloba da saWiroebis SemTxvevaSi iTanamS-

romlos maTTan;

•	 intervenciis dagegmva – SeimuSaos krizisuli intervenciis gegma, romelic 

Tavi XIII



194

naTlad Camoayalibebs intervenciis miznebs, ganxorcielebis vadebs, pasu-

xismgebel pirebs;

•	 prognozireba – gulisxmobs iseTi informaciis miwodebas, romelic daexma-

reba individs gadawyvetilebis miRebaSi.  socialurma muSakma unda miawodos 

informacia imis Sesaxeb, Tu ra moxdeba momavalSi im mdgomareobis gaTva-

liswinebiT, romelSic individiaxla imyofeba.  Sesabamisad daexmaros axali 

realobisa da axali rolebis aRqmaSi;

•	 ganaTleba – miawodos informacia individs krizisuli situaciis, misi gan-

cdebis, reqciebis, janmrTelobis mdgomareobis Sesaxeb, rasac SeZulia ar-

codniT gamowveuli misi SfoTvebis Semcireba. aseve, sasurvelia usafrTxoe-

bis sakiTxebis, travmis, simptomebis marTvis, relaqsaciis da janmrTelobis 

Sesaxeb (fizikuri varjiSi, sasiamovno saqmianoba, Tavis saTanadod movla) Se-

saxeb informaciis miwodeba.

13.2 stresi

stresis mniSvneloba da ganmartebebi

rogorc zemoT aRvniSneT, krizisi aris adamianis cxovrebaSi gardamtexi 

momenti, didi cvlileba, didi riski. did cvlilebas TiTqmis yovelTvis axlavs 

stresi. miT umetes, Tu es cvlileba daugegmavia da adamiani mas moumzadebeli xv-

deba, cvlileba bevrad ufro stresuli da mtkivneulia. stresi zewolas, daZabu-

lobas niSnavs.  es sityva yoveldRiur metyvelebaSi gamoiyeneba da mraval usia-

movno SegrZnebasTan aris dakavSirebuli. stresiT gamowveuli zewola adamians 

diskomfortsa da janmrTelobis problemebs uqmnis. ase magaliTad, daZabuloba, 

martoobis gancda, gadatvirTuloba, agresia, imedgacrueba da mravali sxva nega-

tiuri movlena, Tu emocia iseT  problemebs iwvevs, rogoricaa maRali arteriuli 

wneva, gaRizianeba, kunTebis daWimuloba, muclis Rrus daavadebebi da  sxva. cno-

bilia, Tu stresi xangrZlivad grZeldeba, is SeiZleba adamianis `gadawviTac~ das-

ruldes.  es ki, organizmis srul gamofitvasTan, fizikur da fsiqikur daavadebeb-

Tan aris dakavSirebuli. 

socialuri muSaki exmareba  adamianebs stresis marTvis swavlaSi, raTa ada-

mianebma airidon  is negatiuri da damangreveli Sedegebi, romlebsac stresi iwvevs 

maTSi.

TavisTavad stresreaqcia Cveulebrivi da uvnebeli reaqciaa, radgan SesaZlo 

safrTxesTan gasamklaveblad adamianis organizmi uzrunvelyofilia saWiro meqa-

nizmebiT.  stresi saziano maSin xdeba, rodesac irRveva wonasworoba wamoyenebul 

moTxovnebsa da adamianis problemasTan gamklavebis unars Soris. stresis dros 

adamianis organizmSi avtomaturad erTveba damcavi reaqciebi, magaliTad: yinvaSi 
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adamiani kankalebs, raTa meti siTbo gamoiyos, sislZarRvebi ki viwrovdeba, raTa Se-

mcirdes sxeulis zedapiridan dakarguli siTbos raodenoba. Zlieri sicxis dros 

sxeuli ofls gamoyofs da amiT grildeba. organizmisTvis es specifikuri reaqcie-

bia, anu specifikuri zemoqmedebiT gamowveuli  specifikuri cvlilebebi organiz-

misa. Mmagram, imis miuxedavad, Tu ra cvlilebebi xdeba organizmSi, yvela amgvar ze-

moqmedebas erTi saerTo ram axasiaTebs: isini organizmisgan, gardaqmnas, Secvlil 

garemosTan adaptaciasa da normaluri mdgomareobis aRdgenas moiTxoven. 

stresis mizezebi da masze reaqciebi

ram SeiZleba gamoiwvios adamianSi stresi?

•	 zedmetad maRali moTxovnebis garemo

•	 erTferovneba

•	 arasrulfasovnebis grZnoba

•	 fizikuri nakli

•	 gabrazeba

•	 SiSi

•	 gamudmebuli xmauri

•	 finansuri sirTuleebi

•	 axlobeli adamianis gardacvaleba

•	 danaSaulis grZnoba

•	 uaryofiTi garemo

•	 Suri

•	 izolacia

•	 gadatvirTva da mravali sxva

ganasxvaveben stresis mimarT mwvave reaqcias da posttravmul stresul aS-

lilobas. stresis mimarT mwvave reaqcia droebiTi mdgomareobaa, romelic 4 kvi-

raze naklebi dro grZeldeba da xasiaTdeba Semdegi niSnebiT:

•	 sawyisi dabneuloba, dezorientacia, Soki, emociebis daClungeba

•	 koncentraciis sirTule

•	 SeZrwunebis gancda da Seuguebloba

•	 uZiloba, Tavis, muclis da sxva tkivilebi

•	 Zlieri guliscema

•	 depresia, gaucxoeba

•	 travmuli movlenebis mexsierebidan amovardna

•	 hiperagznebuloba, gaRizianeba

•	 alkoholis Warbi moxmareba

posttravmuli stresuli aSliloba grZeldeba 4 kviraze met xans da axasia-

Tebs Semdegi niSnebi:

•	 akviateba, travmis gacocxleba – Ramis koSmarebi, mousvenari Zili, umizezo 
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stresuli mogonebebi, SfoTva an intensiuri fizikuri da sulieri gadaRla

•	 Tavis arideba – travmasTan dakavSirebuli SegrZnebebis Tavidan acilebis 

Zalisxmeva, travmuli gamocdilebis mniSvnelovani aspeqtebis amnezia, manam-

de misTvis mniSvnelovani saqmianobebisadmi interesis dakargva, SezRuduli 

afeqturoba da emociuri gaRaribeba, narkotikiT an alkoholiT TviTmkurna-

loba

stresis daZlevis gzebi

stresis daZlevis sami ZiriTadi meTodi arsebobs, romelic unda gaiTva-

liswinos socialurma muSakma individebTan muSaobisas: 

•	 moqmedebaze orientirebuli _ stresis gamomwvev mizezTan, problemasTan 

dapirispireba, garemos an situaciis Secvla.  amgvari qmediTi meTodi yvela-

ze efeqturia stresis sasaZlevad.

•	 emociaze orientirebuli _ situacias ver vcvliT, amitom stresis daZle-

va Cveni aRqmisa da damokidebulebis SecvliT SegviZlia; anu, vcdilobT, sxva 

kuTxiT SevxedoT situacias.es naklebad efeqturi meTodia, radgan stresi 

SesaZlebelia SemdgomSi kvlav ganmeordes.

•	 Seguebaze orientirebuli _ situaciis Sesacvlelad efeqturi qmedebis an  

emociuri kontrolis Zala ar gvaqvs. erTaderTi gzaa, SeveguoT situacias.

stresis dasaZlevad mniSvnelovan rols arulebs socialuri mxardaWera, 

romlis mopovebaSic pirovnebas unda daexmaros socialuri muSaki. socialuri 

mxardaWera SegviZlia ganvixiloT rogorc:

•	 emociuri mxardaWera

•	 daxmareba socialuri kavSirebis damyarebaSi

•	 benefiziaris mniSvnelovnebis dadastureba

•	 daxmareba sando mxardaWeris mopovebaSi

•	 rCeva da saWiro informaciis miwodeba

•	 fizikuri da materialuri daxmareba

•	 problemebis praqtikulad gadaWra

•	 gageba da  Tanadgoma emociebis doneze

•	 reaqciebis normis farglebSi dabruneba

•	 adaptaciuri meqanizmebis gaZliereba

•	 TviTdaxmarebis da urTierTdaxmarebis sistemebis gaZliereba

•	 Temis resursebis da unaris gamoyeneba

stresis wyaros gacnobiereba pirveli da aucilebeli safexuria.. Tu pirov-

nebam ar icis, konkretulad ra aZlierebs stress, ra ganapirobebs  diskomforts, 

rTuli iqneba Sesatyvisi daxmarebis moZiebac.

stresTan gamklavebis mosamzadeblad gamoiyeneba `stresis sawinaRmdego 

acra~ _ adamiani gonebiT winaswar emzadeba iseTi stresuli situaciisaTvis, ro-
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melsac Tavs verafriT aaridebs. warmosaxvaSi iwyebs mis gaTamaSebas da eZebs da-

Zlevis SesaZlo variantebs. stresis daZlevis aseTi meTodi iZleva imunizaciis 

efeqts stresis, SiSis da tkivilis winaaRmdeg.

im SemTxvevaSi, Tu pirovneba gaacnobierebs stresis wyaros da mis SesaZlo 

zemoqmedebas konkretul situaciaSi, `daamuSavebs~ am stress warmosaxvaSi, maSin 

adamians SeeZleba, am situaciebs gacilebiT ufro mSvidad da Tavdajerebulad 

gaumklavdes.
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Tavi XIV: socialuri samuSaos
zedamxedveloba

es Tavi mimoixilavs socialuri muSakis profesiaSi zedamxedvelobis mniSvne-

lobas. socialur muSakebs awvdis informacias zedamxedvelobis administraciu-

li, saganmanaTleblo da mxardamWeri funqciebis Sesaxeb.  yuradRebas amaxvilebs 

zedamxedvelobis procesze da ganixilavs socialuri momsaxurebis saagentos 

ufrosi socialuri muSakis rols zedamxedvelobis procesSi. 

14.1 zedamxedvelobis mniSvneloba da ganmartebebi

socialuri samuSaos praqtikaSi zedamxedvelobas mniSvnelovani adgili uWi-

ravs. zogad organizaciul konteqstSi zedamxedveloba gulisxmobs im muSakis samu-

Saos meTvalyureobas, romelsac SesaZloa naklebi codna an gamocdileba hqondes, 

Tumca zedamxedveloba ar moicavs kontrols, aramed gulisxmobs dakvalianebas  

profesiul sakiTxebSi, pirovnul rCevebs.  socialur samuSaoSi zedamxedvelobas 

msgavsi, Tumca ufro  vrceli datvirTa aqvs.  aq zedamxedvelobis saWiroeba Seiqm-

na profesiuli praqtikis ganviTarebis Sedegad, aseve momxmareblis usafrTxoebis 

dacvis mizniT. socialuri samuSaos praqtikaSi zedamxedveloba miznad isaxavs 

a) beneficiarebisTvis xarisxiani momsaxurebis miwodebis uzrunvelyofas da 

b) socialuri muSakis praqtikis daxvewas. 

zedamxedveloba Zlieri meqanizmia pirovnuli gaZlierebisa da profesiuli 

ganviTarebisaTvis.  es gaxlavT Cveulebriv msgavs sferoebSi momuSave ori adamia-

nis (zedamxedvelobis obieqti da subieqti) partnioroba. es aris sasargeblo ur-

TierToba, romelic emyareba urTierTndobasa da pativiscemas. zedamxedveli aris 

erTgvari gidi, romelsac SeuZlia daexmaros praqtikoss saWiro mimarTulebis mo-

ZebnaSi SemTxvevaze muSaobisas, pirovnuli da profesiuli sakiTxebis mogvareba-

Si. zedamxedveloba saWiroa rogorc damwyebi specialistebisTvis, aseve rTuli 

SemTxvevebis dros gamocdili specilistisTvisac ki. 

14.2 socialuri samuSaos zedamxedvelobis funqciebi

socialur samuSaoSi gamoyofen zedamxedvelobis sam ZiriTad funqcias: 

• administraciuli, 

• saganmanaTleblo da 

• mxardamWeri. 

zedamxedvelobis zemoaRniSnuli sami funqcia Camoayaliba socialuri samu-

Saos mecnierma alfred kaduSinma.14

14  Aalfred kaduSini, socialuri muSaki, mecnieri, romelmac umniSvnelovanesi roli iTamaSa me-20 saukune-
Si socialuri samuSaos praqtikis, kvlevis, ganaTlebisa da politikis ganviTarebis saqmeSi, rogorc aSS-Si aseve, 
msoflios masStabiT.  
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zedamxedvelobis administraciuli funqcia wina planze wamoswevs organi-

zaciul xedvas. zedamxedvelma kargad unda icodes, Tu risi miRweva surs organi-

zacias.  administraciuli zedamxedvelobis mizania, rom socialuri muSakis pra-

qtika Seesabamebodes  organizaciul strategiasa da politikas, moqmed kanonmde-

blobas: imavdroulad, efeqturi samuSao garemosaTvis xelSewyoba, aseve praqti-

kis standartebis damkvidreba da SenarCuneba. administraciuli zedamxedveloba  

moicavs zegavlenas, formirebas, xelmZRvanelobas, dakvirvebas da Sefasebas so-

cialur muSakis saqmianobisa. kaduSinis mixedviT, zedamxedvelobis administra-

ciuli funqcia, upirvelesad, gulisxmobs organizaciis politikisa da proce-

durebis saTanado, swor da efeqtur damkvidrebas. Sesabamisad, administraciuli 

funqcia niSnavs zedamxedvelobas socialuri muSakis praqtikaSi organizaciis po-

litikis gasatareblad.  

zedamxedvelobis saganmanaTleblo funqcia gulisxmobs TiToeuli socia-

luri muSakis ganaTlebisa da profesiuli ganviTarebisaTvis xelis Sewyobas, raTa 

daexmaros socialur muSaks Tavisi potencialis gamovlenasa da SesaZleblobis 

ganviTarebaSi.  kaduSinis mixedviT, saganmanaTleblo funqcia niSnavs TanamSrom-

lis codnis, Rirebulebebisa da unar-Cvevebis daxvewa-gaumjobesebas. saganmanaT-

leblo funqciis meSveobiT zedamxedvelobam unda gaamdidros TanamSromelTa 

praqtika Sesabamisi siaxleebiT. saganmanaTleblo rols zedamxedveli asrulebs 

informaciis miwodebiT, simulaciebis (roluri TamaSebi) SeTavazebiT, Teoriebi-

sa da meTodebis ganxilviT, da TviTanalizis (sakuTar moqmedebaTa gaazreba,  Se-

faseba, kritika)SesaZleblobis micemiT. Ees ukanaskneli erT-erTi yvelaze mniSnve-

lovani meTodia, rac exmareba zedamxedvlobis mimReb socialur muSaks SemdegSi:

•	 ukeT gaacnobieros sakuTari reaqcia da gadawyvetilebebi beneficiarebTan  

mimarTebaSi;

•	 gaiazros misi da beneficiaris urTierTobis dinamika;

•	 Seafasos ganxorcielebuli intervencia da am intervenciis Sedegebi;

•	 gaiTvaliswinos sakuTari praqtikis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi sxva 

beneficiarebTan muSaobis dros.

zedamxedvelobis mxardamWeri funqcia  erT-erTi  mniSvnelovani aspeqtia, 

romelic mowodebulia daexmaros socialur muSaks, daZlios samuSaosTan dakav-

Sirebuli yoveldRiuri stresi,  kmayofili iyos sakuTari saqmiT da xeli Seuw-

yos samuSao adgilze harmoniuli urTierTobis damkvidrebas. daxmarebaze ori-

entirebuli profesiebis specialistebSi xSirad aRiniSneba profesiuli gadawva. 

gadawvisTvis damaxasiaTebeli niSnebidan yvelaze xSirad gavrcelebulia dehuman-

izacia, qronikuli emociuri stresi, fizikuri da emociuri gamofitva, sakuTari 

resursebis gamoleva, samuSaosadmi interesis dakargva da aRgznebadoba. zedamxed-

velobis mxardamWeri funqcia ki profesiuli gadawvis daZlevis erT-erTi saSu-

alebaa.  kaduSinis azriT, zedamxedvelobis wina ori funqcia emsaxureba qmediT-

saWiroebebs, maSin, roca mxardamWeri funqcia eqspresiuli saWiroebebisaTvis aris 
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aucilebeli. zedamxedvelis daniSnulebaa socialuri muSakis stresuli situaciis 

prevencia, xolo stresis arsebobis SemTxvevSi _ daxmareba mis daZlevaSi.

zedamxedvels im socialuri muSakis winaSe, romelsac zedamxedvelobs, aqvs 

Semdegi valedebulebani::

•	 misces mas saSualeba daakvirdes da gaanalizos  ganxorcielebuli samuSaos 

procesi da Sedegi;

•	 daexmaros samomavlo gegmebis CamoyalibebaSi;

•	  gauziaros Tavisi mosazreba zedamxedvelobis mimReb pirs ganxorcielebul 

samuSaosTan dakavSirebiT;

•	 daexmaros mas samuSaos ganxorcielebisaTvis aucilebeli unar-Cvevebis 

gamomuSavebaSi;

•	 daexmaros mas, raTa Seusabamos praqtika eTikur normebs da eTikuri dileme-

bis warmoSobis dros miiRos gadawyvetileba; 

•	 gauwios socialur muSaks mxardaWera rogorc profesiul, aseve pirovnul 

aspeqtebSic;

•	 xeli Seuwyos socialur muSaks, ukeTesad dagegmos da gamoiyenos sakuTari 

pirovnuli da profesiuli resursebi;

•	 gamokveTos socialuri muSakis profesiuli zrdis saWiroebani misive praq-

tikis safuZvelze; 

•	 warmoadginos konstruqciuli da miukerZoebeli kritika praqtikosis muSao-

bis Sesaxeb da saqmianobis srulyofis mizniT uzrunvelyos igi Sesabamisi 

resursebiT;

•	  regularulad Seafasos socialuri muSakis praqtikuli saqmianoba, 

gamokveTos misi dadebiTi da uaryofiTi mxareebi;

•	 uzrunvelyos samuSaos maRali xarisxi. 

 

14.3 zedamxedvelobis procesi

pirvel rigSi, unda aRiniSnos, rom zedamxedveloba gamoiyeneba rogorc dam-

wyeb, aseve ukve gamocdil specialistebTan maTi saqmianobis Semdgomi ganviTare-

bis mizniT. 

zedamxedvelobis sworad ganxorcielebas udidesi mniSvneloba aqvs  social-

uri samuSaos praqtikaSi. igi, ZiriTadad, dialogis xasiaTisa, Tumca aseve moicavs 

socialur muSakis praqtikaze dakvirvebasac. dakvirveba SeiZleba iyos pirdapiri 

da iribi. pirdapiri dakvirvebis dros zedamxedveli akvirdeba socialuri  muSak-

isa da beneficiaris urTierTobas, SesaZloa videoCanaweris gamoyenebac (benefi-

ciarTan winaswar SeTanxmebiT da konfidencialobis principis dacviT). am dros 

akvirdebian komunikaciisa  da konsultaciis  unar-Cvevebs. arapirdapiri dakvirve-

baa, rodesac zedamxedveli ecnoba socialuri muSakis Canawerebs, magaliTad: Se- Tavi XIV
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fasebis formebs, samoqmedo gegmas, da sxva.

zedamxedvelobis process unda hqondes  mowesrigebuli xasiaTi. zedamxed-

veli da socialuri muSaki winaswar emzadebian zedamxedvelobis procesisaTvis 

da gegmaven TanamSromlobis mizans. mosamzadebel etapze dasamuSavebeli masala 

moicavs Semdegs: magaliTad, SemTxvevis Canawerebis ganxilva, problemuri sakiTx-

is gansaxilvelad roluri TamaSis momzadeba, TviTanalizis dRiuris gacnoba da 

sxva. 

zedamxedvelobis warmatebuli procesis erT-erTi ganmsazRvrelia mis regu-

laruli xasiaTi. sasurvelia zedamxedveloba xorcieldebodes yovelkvireulad, 

an sul mcire, TveSi orjer.  damwyebi praqtikosebisa da studentebis SemTxvevaSi, 

zedamxedveloba SeiZleba meti sixSiriT ganxorcieldes SemTxvevis sirTulidan 

da praqtikosis gamocdilebidan gamomdinare. 

zedamxedvelobas SeiZleba hqondes rogorc individualuri, aseve jgufuri 

formati. zedamxedvelobis sesiis saSualo xangrZlivoba kviraSi 60 wuTiT unda 

ganisazRvrebodes (jgufuri zedamxedvelobis SemTxvevaSi sesiis zangrZlivoba 

SeiZleba 2 saaTamde gaizardos)

rogorc wesi, zedamxedvelobis procesi gulisxmobs SemTxvevis ganxilvas an 

raime iseTi sakiTxis warmodgenas, romelic praqtikosis eWvs iwvevs da zedamxed-

velis profesiul azrs saWiroebs. zedamxedvelobis procesSi praqtikosi social-

uri muSaki warmoadgens im sakiTxs (sakiTxebs), romelzec esaWiroeba mimarTulebis 

micema. es sakiTxi SeiZleba iyos eTikur dilema (konfliqts pirovnul Rirebule-

bebsa da profesiul valdebulebebs Soris), konkretuli Carevis (intervenciis) 

strategia , intervenciis ganxilva da Sefaseba, beneficiarTan dakavSirebuli rame 

sirTulisa Tu problemis gadawyvetis mizniT profesiuli msjeloba,  saagentos 

politikisa da prioritetebis Sesabamisoba socialuri muSakis mier dagegmil 

da ganxorcielebul momsaxurebasTan, SemTxvevis Canawerebis (Sefasebis forme-

bis, intervenciis gegmis, monitoringis Canawerebis, procesis Canawerebis) ganxil-

va maTi ukeTesad warmoebis mizniT, zedamxedvelobis mimRebi piris TviTanalizis 

dRiuris ganxilva da sxva. procesis mniSvnelovani komponentia zedamxedvelis 

mxridan sapasuxo Sefaseba. igi unda iyos konkretuli. zedamxedvelobis procesSi 

erToblivad unda ganixilebodes problemis mogvarebis alternatiuli gzebi.

amasTan erTad, zedamxedvelobis procesi SeiZleba uzrunvelyofdes praqtiko-

si socialuri muSakisaTvis axali codnisa Tu unar_Cvevebis gaziarebas. mag., sakanon-

mdeblo bazaSi cvlilebebis gacnobas konkretul miznobriv jgufTan mimarTebaSi, 

axali intervenciebis an sferoSi mimdinare siaxleebis Sesaxeb informaciis micemas, 

organizaciis axali prioritetebisa Tu programebis gacnobas da a.S.

jgufuri zedamxedvelobis SemTxvevaSi mniSvnelovania ara mxolod zedamxed-

velis rCeva, aramed sxva praqtikosi socialuri muSakebisac. . jgufuri zedamxed-

veloba aZlevs saSualebas socialur muSakebs gamoTqvan azri da erToblivad im-

sjelon beneficiaris konkretul problemasTan dakavSirebiT. profesiul lit-
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eraturaSi miTiTebulia, rom konstruqciuli kritika mizanSewonili ar aris dam-

wyebi praqtikosebisa da studentebis mxridan. es unda gakeTdes mxolod im dros, 

rodesac socialuri muSakebi sferoSi gamocdili adamianebi arian. 

zedamxedvelobis procesSi Sesrulebuli samuSaosa da sapasuxo gamoxmau-

rebis dasafiqsireblad gamoiyeneba zedamxedvelobis procesis Canawerebi, rom-

lebic unda asaxavdes Semdegs:

•	 zedamxedvelobis sesiis TariRi da xangrZlivoba;

•	 zedamxedvelobis sesiis mokle Sejameba, romelSic warmodgenili iqneba ganxi-

luli sakiTxebi, progresi Camoyalibebul miznebTan dakavSirebiT, micemuli 

Sefasebebi da rekomendaciebi da aseve warmodgenili resursebi;

•	 Sesasrulebeli samuSaos gegma;

•	 zedamxedvelobis arSemdgari sesiis detalebi (zedamxedvelobis sesiis 

dagegmili TariRi, mizezi, ris gamoc ver Catarda zedamxedvelobis sesia da 

momavali TariRi).

marTalia, profesionali zedamxedveli uSualod ar aris CarTuli 

beneficiarisTvis momsaxurebis miwodebaSi, magram igi arapirdapir zegavlenas 

axdens maTTvis momsaxurebis miwodebis xarisxze. swored amitom profesiuli 

zedamxedvelobis process udidesi mniSvneloba aqvs socialuri samuSaos 

praqtikaSi;  arasaTanado zedamxedvelobis SemTxvevaSi zedamxedveli pasuxs agebs 

beneficiaris saWiroebaTa ugulebelyofisaTvis da misi araswori momsaxurebi- saWiroebaTa ugulebelyofisaTvis da misi araswori momsaxurebi-saWiroebaTa ugulebelyofisaTvis da misi araswori momsaxurebi- ugulebelyofisaTvis da misi araswori momsaxurebi-ugulebelyofisaTvis da misi araswori momsaxurebi- da misi araswori momsaxurebi-da misi araswori momsaxurebi- misi araswori momsaxurebi-misi araswori momsaxurebi- araswori momsaxurebi-araswori momsaxurebi- momsaxurebi-momsaxurebi-

saTvis.

da bolos, mniSvnelovania gaeces Semdeg kiTxvas pasuxi: U vin SeiZleba 

ganaxorcielos zedamxedveloba? pasuxi Semdegia – socialurma muSakma. Tumca, 

es pasuxi amomwuravi ar aris, radgan mniSvnelovania zedamxedveli socialuri 

muSakisaTvis aucilebeli moTxovnebis gansazRvra.  im qveynebSi, sadac socialuri 

muSakis profesia ganviTarebuli da xarisxze orientirebulia, mkacrad 

gansazRvrulia zedamxedveli socialuri muSakis sakvalifikacio moTxovnebi 

da rogorc wesi, moicavs minimum samagistro xarisxs, praqtikis sul mcire or-s, praqtikis sul mcire or-, praqtikis sul mcire or-or-

wlian gamocdilebas (praqtikis, romelic ganxorcielebulia zedamxedvelobis 

farglebSi) da specialur momzadebas zedamxedvelobis procesSi. qveynebi, sadac 

socialuri samuSao axalbeda profesiaa da ganviTarebis procesSia, sasurvelia 

garkveuli moTxovnebis daweseba, rogoricaa, magaliTad, samuSao gamocdileba, 

ganaTleba Tu sakanonmdeblo ara, organizaciul doneze mainc, aseve, special-special-

istebis momzadeba zedamxedvelobis sakiTxebze. 

Tavi XIV
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14.4 socialuri momsaxurebis saagentos ufrosi
socialuri muSakis mier ganxorcielebuli
zedamxedvelobis sfecifika

socialuri momsaxurebis saagentos bavSvze zrunvis samsaxurSi socialur mu-

SakTa zedamxedvelobas axorcielebs ufrosi socialuri muSaki. ufrosi socialuri 

muSaki samuSao aRwerilobis mixedviT axorcielebs Semdeg saqmianobebs, kerZod:

•	 ganixilavs da anawilebs SemTxvevebs da socialur muSakTan erTad gansaz-

Rvravs SemTxvevis warmarTvis gegmas;

•	 exmareba mis daqvemdebarebaSi myof socialur muSakebs yovelTviuri samo-

qmedo gegmis Sedgenasa da ganxorcielebaSi;

•	 meTvalyureobsbavSvis individualuri ganviTarebis gegmis Sesrulebis pro-

cess;

•	 organizebas uwevs ojaxisa da individualur SemTxvevaTa konferenciis mow-

yobas da monawileobas iRebs konferenciebSi;

•	 regularulad afasebs TiToeuli socialuri muSakis mier Sesrulebul sam-

uSaos (SemTxvevebis raodenobis aRricxva, socialuri muSakis Zlieri da sus-

ti mxareebis, aseve, maTi profesiuli saWiroebis gamokveTa);

•	 gegmavs da axorcielebs sxvadasxva gasvliT RonisZiebebs bavSvze zrunvis sf-

eroSi sazogadoebis informirebisaTvis;

•	 socialur muSakTan erTad gegmavs da atarebs treningebs mindobiTi aRmz-

rdelebisaTvis da zedamxedvelobas uwevs socialuri muSakebis mier 

treningebis Catarebas;

•	 zedamxedvelobas uwevs ojaxebTan dadebuli xelSekrulebebis arsebuli 

moTxovnebis dacviT momzadebas da uzrunvelyofs saagentos centraluri 

organosaTvis maT droul gadmocemas;

•	 ganixilavs socialuri muSakis mier momzadebul SemTxvevas da nebarTvas 

aZlevs SemTxvevis sabWoze wardgenas;

•	 TanamSomlobs saagentos regionalur samsasurTan, raTa ganaxorcielos re-

gionaluri sabWos muSaobis materialur- teqnikuri uzrunvelyofa.

aRniSnuli valdebulebebidan gamomdinare, ufrosi socialuri muSakis roli 

zedamxedvelobis procesSi moicavs rogorc administraciul,  (menejerul), ise 

profesiul zedamxedvelobas, romlis ZiriTadi mizania SemTxvevebze muSaobis 

procesSi socialuri muSakis dakvalianeba, aseve misi profesiuli zrda-ganvi-

Tarebis xelSewyoba. 
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ეკონომუკური, სოციალური და პოლიტიკური მიზეზების გათვალისწინების საჭიროებას; 

 

დარწმუნებულნი არიან რა წინამდებარე ოქმის შესრულებისათვის ისევე, როგორც შეიარაღებული 

კონფლიქტით დაზარალებულ ბავშვთა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციისა და 

სოციალური ინტეგრაციისათვის საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერების აუცილებლობაში; 

 

მიესალმებიან რა საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბავშვების და დაზარალებული ბავშვების 

მონაწილეობას ინფორმაციის გავრცელებასა და საგანმანათლებლო პროგრამებში, რომლებიც 

წინამდებარე ოქმის შესრულებას შეეხება;  

 

შეთანხმდნენ შემდეგზე: 

 

მუხლი 1 

მონაწილე სახელმწიფოები იღებენ ყველა შესაძლო ზომას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თავიანთი 

შეიარაღებული ძალების 18 წლის ასაკს მიუღწეველმა წევრებმა არ მიიღონ უშუალო მონაწილეობა 

საომარ მოქმედებებში. 

 

მუხლი 2 

მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ, რომ 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირები არ იყვნენ 

გაწვეულნი სავალდებულო სამსახურში თავიანთ შეიარაღებულ ძალებში; 

 

მუხლი 3 

1. მონაწილე სახელმწიფოები გაზრდიან თავიანთ ეროვნულ შეირაღებულ ძალებში ნებაყოფლობით 

გაწვევის მინიმალურ ასაკს ბავშვის უფლებათა კონვენციის 38-ე მუხლის მე–3 პუნქტით განსაზღვრულ 

ასაკთან შედარებით, ამ მუხლში არსებული პრინციპების გათვალისწინებით და იმის აღიარებით, რომ 

კონვენციის თანახმად, 18 წლამდე ასაკის პირებს აქვთ სპეციალური დაცვის უფლება. 



2. თითოეული მონაწილე სახელმწიფო წინამდებარე ოქმის რატიფიკაციის, ან მასთან 

მიერთებისთანავე წარადგენს სავალდებულო განაცხადს, რომელიც განსაზღვრავს მინიმალურ ასაკს, 

რომლის მიღწევისას იგი დაუშვებს თავის ეროვნულ შეიარაღებულ ძალებში ნებაყოფლობით გაწვევას 

და რომელიც შეიცავს იმ გარანტიების აღწერას, რომლებიც მან მიიღო იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 

ამგვარი გაწვევა არ განხორციელდეს ძალდატანებით, ან იძულებით. 

3. ის მონაწილე სახელმწიფოები, რომლებიც უშვებენ 18 წლის ასაკს მიუღწეველ პირთა 

ნებაყოფლობით გაწვევას თავიანთ ეროვნულ შეიარაღებულ ძალებში, ადგენენ გარანტიებს როგორც 

მინიმუმ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ: 

(ა) ამგვარი გაწვევა იყოს ჭეშმარიტად ნებაყოფლობითი ხასიათისა; 

(ბ) ამგვარი გაწვევა ხორციელდებოდეს პირის მშობლების, ან კანონიერ მეურვეთა/მზრუნველთა 

ინფორმირებული თანხმობით; 

(გ) ამგვარი პირები სრულად იყვნენ ინფორმირებულნი იმ მოვალეობების შესახებ, რომლებიც 

სამხედრო სამსახურს უკავშირდება; 

(დ) ამგვარმა პირებმა წარმოადგინონ თავიანთი ასაკის დამადასტურებელი მოწმობა ეროვნულ 

სამხედრო სამსახურში გაწვევამდე; 

4. თითოეული მონაწილე სახელმწიფო უფლებამოსილია გააძლიეროს თავისი განაცხადი ნებისმიერ 

დროს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნისათვის შესაბამისი შეტყობინების 

წარდგენის გზით, რომელიც ამის შესახებ ყველა მონაწილე სახელმწიფოს აცნობებს. ამგვარი 

შეტყობინება ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ მისი მიღების დღიდან. 

5. წინამდებარე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნა, ასაკის გაზრდასთან 

დაკავშირებით არ ვრცელდება მონაწილე სახელმწიფოების შეიარაღებული ძალების 

დაქვემდებარებაში არსებულ სკოლებზე, ბავშვის უფლებათა კონვენციის 28-ე და 29-ე მუხლების 

დაცვით. 

 

მუხლი 4 

1. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს, რომლებიც არ წარმოადგენენ სახელმწიფოს შეიარაღებულ ძალებს, 

არც ერთ შემთხვევაში არ აქვთ უფლება გაიწვიონ, ან გამოიყენონ საომარ მოქმედებებში 18 წლადე 

პირები. 

2. მონაწილე სახელმწიფოები იღებენ ყველა შესაძლო ზომას ამგვარი გაწვევისა და გამოყენების 

პრევენციის მიზნით, მათ შორის საჭიროებისამებრ იღებენ სამართლებირივ ზომებს, რომლებიც 

აუცილებელია ამგვარი ქმედების აკრძალვისა და დანაშაულად ცნობისათვის. 

3. წინამდებარე მუხლის გამოყენებას მოცემული ოქმის შესაბამისად, გავლენა არ ექნება 

შეიარაღებული კონფლიქტის რომელიმე მხარის სამართლებრივ სტატუსზე. 

 

მუხლი 5 

წინამდებარე ოქმის არც ერთი დებულება არ უნდა იქნეს ინტერპრეტირებული ისე, რომ გამორიცხოს 

მონაწილე სახელმწიფოს კანონმდებლობის, ან საერთაშორისო შეთანხმებების  და საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის ნორმები, რომლებიც მეტად უწყობს ხელს ბავშვის უფლებების 

რეალიზაციას.  

 

მუხლი 6 

1. თითოეული მონაწილე სახელმწიფო  იღებს ყველა საჭირო სამართლებრივ, ადმინისტრაციულ და 

სხვა ზომას წინამდებარე ოქმის დებულებების ეფექტური განხორციელებისა და აღსრულებისათვის 

თავისი იურისდიქციის ფარგლებში. 

2. მონაწილე სახელმწიფოები კისრულობენ ვალდებულებას, რომ  სათანადო საშუალებების 

გამოყენებით რაც შეიძლება ფართოდ გაავრცელებენ და გაუწევენ  პროპაგანდას წინამდებარე ოქმის 

პრინციპებს და დებულებებს  როგორც ზრდასრულთა, ისე ბავშვთა შორის. 

3. მონაწილე სახელმწიფოები იღებენ ყველა შესაძლო ზომას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველა 

პირი, რომელიც თავიანთი იურისდიქციის ფარგლებში წინამდებარე ოქმის დარღვევით იქნა 



გაწვეული, ან გამოყენებული, დემობილიზებულ იქნეს, ან სხვაგვარად გათავისუფლდეს 

სამსახურიდან. საჭიროებისამებრ, მონაწილე სახელმწიფოები  აღმოუჩენენ ამ პირებს ყოველგვარ 

დახმარებას  ფიზიკური და ფსიქოლოგიური გამოჯანმრთელებისა და  სოციალური 

რეინტეგრაციისათვის. 

 

მუხლი 7 

1. მონაწილე სახელმწიფოები ითანამშრომლებენ წინამდებარე ოქმის შესრულებისას, მათ შორის 

წინამდებარე ოქმის საწინააღმდეგო ნებისმიერი ქმედების პრევენციისა და წინამდებარე ოქმის 

საწინააღმდეგო ქმედებებით დაზარალებულ პირთა რეაბილიტაციისა და სოციალური 

ინტეგრაციისას, მათ შორის ტექნიკური თანამშრომლობისა და ფინანსური დახმარების გზით. ამგვარი 

დახმარება და თანამშრომლობა განხორციელდება შესაბამის მონაწილე სახელმწიფოებთან და 

სათანადო საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კონსულტაციით. 

2. მონაწილე სახელმწიფოები, რომელთაც საამისო შესაძლებლობა აქვთ,  გაუწევენ ამგვარ დახმარებას 

არსებული მრავალმხრივი, ორმხრივი, ან სხვა პროგრამების საშუალებით, ან მათ შორის 

ნებაყოფლობითი ფონდის საშუალებით, რომელიც გენერალური ასამბლეის წესების შესაბამისად იქნა 

დაარსებული. 

 

მუხლი 8 

1. თითოეული მონაწილე სახელმწიფო წინამდებარე ოქმის ამ მონაწილე სახელმწიფოსათვის ძალაში 

შესვლიდან ორი წლის ვადაში ბავშვის უფლებათა კომიტეტს  წარუდგენს ანგარიშს, რომელიც შეიცავს 

ყოვლისმომცველ ინფორმაციას იმ ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც მან განახორციელა 

წინამდებარე ოქმის დებულებების შესრულების მიზნით, მათ შორის მონაწილეობისა და გაწვევის 

შესახებ დებულებების შესასრულებლად განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ. 

2. ყოვლისმომცველი ანგარიშის წარდგენის შემდეგ, თითოეული მონაწილე სახელმწიფო კონვენციის 

44-ე მუხლის შესაბამისად, ბავშვის უფლებათა კომიტეტისათვის წარდგენილ ყველა ანგარიშში  

შეიტანს ნებისმიერ დამატებით ინფორმაციას ოქმის შესრულების შესახებ. ოქმის სხვა მონაწილე 

სახელმწიფოები ანგარიშს  წარადგენენ ხუთ წელიწადში ერთხელ. 

3. ბავშვის უფლებათა კომიტეტი უფლებამოსილია მონაწილე სახელმწიფოებს მოსთხოვოს 

დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც წინამდებარე ოქმის განხორციელებას შეეხება. 

 

მუხლი 9 

1. წინამდებარე ოქმი ხელმოსაწერად ღიაა ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის, რომელიც კონვენციის 

მონაწილეა, ან ხელი მოაწერა მას.  

2. წინამდებარე ოქმი ექვემდებარება რატიფიკაციას და ღიაა მიერთებისათვის ნებისმიერი 

სახელმწიფოსათვის. რატიფიკაციის, ან მიერთების სიგელები უნდა წარედგინოს გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს. 

3. გაეროს გენერალური მდივანი, როგორც კონვენციისა და ოქმის დეპოზიტარი  აცნობებს კონვენციის  

მონაწილე  და კონვენციის ხელისმომწერ ყველა სახელმწიფოს ყოველი დეკლარაციის  შესახებ მე–13 

მუხლის შესაბამისად. 

 

მუხლი 10 

1. წინამდებარე ოქმი ძალაში შედის მეათე სარატიფიკაციო სიგელის, ან მიერთების დოკუმენტის 

წარდგენიდან სამი თვის შემდეგ.  

2. ნებისმიერი სახელმწიფოსათვის, რომელიც წინამდებარე ოქმის რატიფიცირებას მოახდენს, ან 

მიუერთდება მას მისი ძალაში შესვლის შემდეგ, ოქმი ძალაში შედის მისი სარატიფიკაციო სიგელის, ან 

მიერთების დოკუმენტის შესანახად გადაცემიდან ერთი თვის შემდეგ. 

 

მუხლი 11 

1. ნებისმიერ სახელმწიფოს აქვს წინამდებარე ოქმის ნებისმიერ დროს დენონსაციის უფლება  



გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნისათვის წერილობითი შეტყობინების 

წარდგენის გზით, რომელმაც ამის შემდეგ უნდა აცნობოს კონვენციის  მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს 

და ყველა სახელმწიფოს, რომელმაც კონვენციას მოაწერა ხელი. დენონსაცია ძალაში შედის 

გენერალური მდივნის მიერ შეტყობინების მიღების დღიდან ერთი წლის შემდეგ. თუმცა, თუ 

ზემოაღნიშნული ერთი წლის გასვლის შემდეგ დენონსაციის განმახორციელებელი მონაწილე 

სახელმწიფო შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობს, დენონსაცია ძალაში არ შევა მანამ, სანამ 

შეიარაღებული კონფლიქტი არ დასრულდება. 

2. ამგვარი დენონსაცია არ იწვევს მონაწილე სახელმწიფოს განთავისუფლებას წინამდებარე ოქმით 

ნაკისრი ვალდებულებებისაგან ნებისმიერი იმ დანაშაულის მიმართ, რომელიც ჩადენილია 

დენონსაციის ძალაში შესვლამდე. ამასთანავე, ამგვარი დენონსაცია არც ერთ შემთხვევაში არ ზღუდავს 

ნებისმიერი საქმის მიმდინარე განხილვას, რომელიც ბავშვის უფლებათა კომიტეტის მიერ 

დენონსაციის ძალაში შესვლამდე უკვე განიხილებოდა. 

 

მუხლი 12 

1. ნებისმიერ მონაწილე სახელმწიფოს უფლება აქვს შესთავაზოს ცვლილება და წარუდგინოს იგი 

გაერთიანებული ერების გენერალურ მდივანს. შედეგად, გენერალურმა მდივანმა შეთავაზებული 

ცვლილება უნდა აცნობოს მონაწილე სახელმწიფოებს და სთხოვოს მათ მიუთითონ თანახმანი არიან, 

თუ არა მონაწილე სახელმწიფოთა კონფერენციის მოწვევაზე შეთავაზების განხილვისა და მასზე 

კენჭისყრის მიზნით. იმ შემთხვევაში, თუ ამგვარი შეტყობინების გაგზავნიდან ოთხი თვის ვადაში 

მონაწილე სახელმწიფოთაგან ერთი მესამედი მაინც მხარს უჭერს ამგვარ კონფერენციას, გენერალურმა 

მდივანმა უნდა მოიწვიოს კონფერენცია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდით. 

კონფერენციაზე დამსწრე და კენჭისყრაში მონაწილე სახელმწიფოთა ხმის უმრავლესობით მიღებული 

ნებისმიერი ცვლილება დასამტკიცებლად  წარედგინება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

გენერალურ ასამბლეას.  

2. წინამდებარე მუხლის 1-ლი პუნქტის შესაბამისად მიღებული ნებისმიერი ცვლილება ძალაში შედის 

გენერალური ასამბლეის მიერ დამტკიცებისა და მონაწილე სახელმწიფოთა ორი მესამედის მიღების 

შემდეგ.  

3. ცვლილების ძალაში შესვლიდან, იგი სავალდებულოა იმ მონაწილე სახელმწიფოებისათვის, 

რომელთაც იგი მიიღეს, ხოლო დანარჩენი მონაწილე სახელმწიფოებისათვის სავალდებულო რჩება 

წინამდებარე ოქმი და ნებისმიერი ადრეული ცვლილება, რომელიც მათ მიიღეს. 

 

მუხლი 13 

1. წინამდებარე ოქმი, რომლის არაბულ, ჩინურ, ინგლისურ, ფრანგულ, რუსულ და ესპანურ ტექსტებს 

თანაბარი ძალა აქვთ, შესანახად გადაეცემა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის არქივს. 

2. გაერთიანებული ერების გენერალური მდივანი წინამდებარე ოქმის დამოწმებულ ასლებს გადასცემს 

კონვენციის ყველა მონაწილე სახელმწიფოს და ყველა იმ სახელმწიფოს, რომელმაც ხელი მოაწერა 

კონცენციას. 

 

 



 
საქართველოს კანონი

 

 
ბავშვის უფლებათა კოდექსი

წიგნი I
კოდექსის ზოგადი დებულებები

თავი I
შესავალი დებულებები

მუხლი 1. კოდექსის მიზანი
1. ამ კოდექსის მიზანია ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა საქართველოს კონსტიტუციის,
ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სხვა
საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების ეფექტიანი იმპლემენტაციის ხელშეწყობით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მიზნის განხორციელებამ ხელი უნდა შეუწყოს
სხვადასხვა საკითხის გადაწყვეტას, მათ შორის:

ა) ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებას;

ბ) ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატეს გათვალისწინებას, მისი ღირსების დაცვას,
კეთილდღეობის, უსაფრთხოების, სიცოცხლის, ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარებისა
და სხვა ინტერესების რეალიზებასა და დაცვას ბავშვებისადმი უთანასწორო მოპყრობის გარეშე;

გ) ბავშვის მონაწილეობის უზრუნველყოფას, მის საზოგადოებაში დამოუკიდებლად ცხოვრებისთვის
მომზადებას, ბავშვის მაღალი ზნეობრივი ღირებულებებით, განსაკუთრებით − მშვიდობის, ღირსების
პატივისცემის, შემწყნარებლობის, თავისუფლების, თანასწორობისა და სოლიდარობის
სულისკვეთებით აღზრდას;

დ) ბავშვის სამშობლოს, მშობლიური ენის, მშობლიური ქვეყნის ტრადიციული კულტურული
ღირებულებების პატივისცემაზე ორიენტირებას;

ე) ოჯახის, როგორც საზოგადოების ძირითადი უჯრედის, განსაკუთრებით − ბავშვის აღზრდისა და
კეთილდღეობისთვის მნიშვნელოვანი გარემოცვის, დაცვასა და მხარდაჭერას;

ვ) ბავშვის შრომასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესზე, როგორც საზოგადოების განვითარების აუცილებელ
წინაპირობაზე, ორიენტირებას;

ზ) ბავშვის მოხალისეობაზე, როგორც სამოქალაქო აქტივობისა და სოლიდარული საზოგადოების
განვითარების აუცილებელ ელემენტზე, ორიენტირებას.

 

მუხლი 2. კოდექსის რეგულირების სფერო
1. ეს კოდექსი განსაზღვრავს ბავშვის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს, ქმნის ბავშვის
ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემის ფუნქციონირების
სამართლებრივ საფუძვლებს.
2. ეს კოდექსი არ აუქმებს ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებით მოქმედ სხვა საკანონმდებლო
რეგულაციებს, ამასთანავე, განამტკიცებს საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების საქართველოს კონსტიტუციასთან, ბავშვის უფლებათა კონვენციასთან, მის
დამატებით ოქმებსა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან შესაბამისობის, მათ
მიხედვით განმარტებისა და აღსრულების ვალდებულებას.

3. ეს კოდექსი არის საკანონმდებლო აქტი, რომლითაც ხელმძღვანელობენ საქართველოს სახელმწიფო
ხელისუფლების ორგანოები, მუნიციპალიტეტის ორგანოები, სხვა ადმინისტრაციული ორგანოები,
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საერთო სასამართლოები, საჯარო და კერძო სამართლის სუბიექტები და ფიზიკური პირები ბავშვებთან
და ბავშვის საკითხებთან დაკავშირებული საქმიანობის განხორციელებისა და გადაწყვეტილების
მიღების დროს.

მუხლი 3. კოდექსში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება
ამ კოდექსის მიზნებისთვის მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) ბავშვი − 18 წლამდე არასრულწლოვანი;

ბ) მოზარდი − ბავშვი 10 წლიდან 18 წლის მიღწევამდე;

გ) ოჯახი − საზოგადოების ძირითადი ჯგუფი და ბავშვის აღზრდისთვის, კეთილდღეობისა და
დაცვისთვის ბუნებრივი გარემო, რომელიც ძირითადად შედგება ბავშვისგან, მისი მშობლისგან,
მეურვისგან, მზრუნველისგან, დისგან, ძმისგან ან/და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა
პირისგან;

დ) მშობელი − ბავშვის დედა ან/და მამა;

ე) მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი ბავშვი − ბავშვი, რომელზედაც ნებისმიერი მიზეზის ან
გარემოების გამო მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი სადღეღამისო ზრუნვას არ ახორციელებს;

ვ) ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემა − ბავშვის
დაცვის ეროვნული სისტემისა და ბავშვის მხარდაჭერის ეროვნული სისტემის ერთობლიობა:

ვ.ა) ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემა − სოციალური კეთილდღეობის, განათლების, ჯანმრთელობის
დაცვის, უსაფრთხოებისა და მართლმსაჯულების სისტემებში არსებული საქართველოს
კანონმდებლობა, სხვა მარეგულირებელი ნორმები, პოლიტიკა და მომსახურებები, რომლებიც
ემსახურება ბავშვის დაცვასთან დაკავშირებული რისკების პრევენციასა და აღმოფხვრას. ბავშვის
დაცვის ეროვნული სისტემა მხარს უჭერს და აძლიერებს ბავშვს და მისი აღზრდისთვის პასუხისმგებელ
პირებს სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობისა და ბავშვის ოჯახისგან განცალკევების რისკის
მაქსიმალურად შემცირების მიზნით. ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემა ემსახურება განათლების,
ჯანმრთელობის დაცვისა და მართლმსაჯულების სისტემებში, ოჯახში და ნებისმიერ სხვა ადგილზე
ბავშვის მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის, მათ შორის, ბავშვის ფიზიკური დასჯის, მისდამი სასტიკი,
არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის, მისი ექსპლუატაციის, არასრულწლოვნით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის), ბავშვისთვის ზიანის მომტანი ტრადიციების პრევენციასა და აღმოფხვრას;

ვ.ბ) ბავშვის მხარდაჭერის ეროვნული სისტემა − სახელმწიფოს მიერ მიღებული საკანონმდებლო,
სოციალური, საგანმანათლებლო და სხვა ზომების ერთობლიობა, რომლებიც ემსახურება ბავშვის მიერ
ყველა უფლებისა და თავისუფლების დამოუკიდებლად რეალიზების შესაძლებლობის გაძლიერებას
ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით, მისი ჰარმონიული განვითარების
ხელშეწყობით, ბავშვის აზრის მოსმენითა და მონაწილეობის უზრუნველყოფით, უთანასწორო
მოპყრობის გარეშე; 

ზ) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამები − ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემისა
და ბავშვის მხარდაჭერის ეროვნული სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად საქართველოს
სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, მუნიციპალიტეტის ორგანოების, კერძო სამართლის
სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ განხორციელებული
პროგრამები, რომლებიც ემსახურება ბავშვთა, მათ შორის, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე,
დანაშაულის მსხვერპლი ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების,
გაძლიერებისა და დაცვის მიზნით პრევენციული და რეაგირების ღონისძიებების განხორციელებას
მათი საუკეთესო ინტერესების, მონაწილეობის, სიცოცხლის, ფიზიკური და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის, განვითარების, განათლების, სათანადო საცხოვრებელი პირობების, სოციალური
დაცვისა და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, უთანასწორო მოპყრობის
გარეშე;

თ) ბავშვის საუკეთესო ინტერესები − ბავშვის კეთილდღეობის, უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის
დაცვის, განათლების, განვითარების, საზოგადოებრივი, ზნეობრივი და სხვა ინტერესები, რომლებსაც
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პრიორიტეტულად განსაზღვრავს მშობელი ამ კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის
უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო
ხელშეკრულებებისა და ბავშვის ინდივიდუალური მახასიათებლების შესაბამისად, მისი
მონაწილეობით და მისი მოსაზრების გათვალისწინებით;

ი) ალტერნატიული ზრუნვა − სახელმწიფოს მიერ მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი ბავშვის
ოჯახური ზრუნვის ისეთი მომსახურებით უზრუნველყოფა, რომელიც შეესაბამება ბავშვის
ინდივიდუალურ საჭიროებებს და უპირატესად ითვალისწინებს მის საუკეთესო ინტერესებს, ბავშვის
სიცოცხლის, ჯანმრთელი განვითარების, აზრის მოსმენისა და მონაწილეობის და სხვა უფლებებსა და
თავისუფლებებს;

კ) რეზიდენტული ზრუნვა − ალტერნატიული ზრუნვის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც გამოიყენება
შეძლებისდაგვარად უმოკლესი ვადით უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც ბავშვის მინდობით
აღზრდის მიზნით განთავსება ან შვილად აყვანა შეუძლებელია;

ლ) განათლების ინკლუზიური სისტემა − განათლების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი
ხარისხის ადრეული, სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ყველა
ბავშვისთვის თანაბრად მიწოდებას, მათი ინდივიდუალური საჭიროებებისა და შესაძლებლობების
გათვალისწინებით, გონივრული მისადაგების ან/და უნივერსალური დიზაინის გამოყენებით;

მ) ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება − მართლმსაჯულების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს
ბავშვის ყველა უფლების პატივისცემასა და ეფექტიან რეალიზებას ბავშვის მონაწილეობის, მისი
საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების, ბავშვის ღირსების პატივისცემის,
უთანასწორო მოპყრობის დაუშვებლობისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების საფუძველზე,
რომელსაც ახორციელებენ სპეციალიზებული პროფესიონალები და რომელიც არის ბავშვისთვის
ხელმისაწვდომი, მისი ასაკის შესაბამისი, ბავშვისთვის ადვილად აღსაქმელი, სწრაფი, სამართლიანი,
თანამიმდევრული, მისი უფლებებისა და საჭიროებებისთვის მორგებული;

ნ) გონივრული მისადაგება − ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში იმ აუცილებელი და შესაბამისი
ცვლილებების განხორციელება, რომლებიც არ იწვევს არათანაზომიერი ვალდებულების წარმოშობას
და უზრუნველყოფს ყველა ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების თანაბრად რეალიზებას;

ო) უნივერსალური დიზაინი − პროდუქტის, გარემოს, სწავლების, პროგრამის, მომსახურების ისეთი
დიზაინი, რომელიც მას ყველა ბავშვისთვის ხელმისაწვდომს ხდის ისე, რომ ადაპტირება და
სპეციალური დიზაინის გამოყენება აუცილებელი არ არის. უნივერსალური დიზაინი არ გამორიცხავს
საჭიროების შემთხვევაში ბავშვის ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროებების
შესაბამისად მისთვის დამხმარე საშუალებების მიწოდებას ან/და სხვაგვარად ხელის შეწყობას;

პ) ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაცია − ძალადობის ან დანაშაულის წახალისებისკენ
მიმართული ინფორმაცია, სექსუალური შინაარსის ინფორმაცია, აგრეთვე ინფორმაცია, რომელიც ეწევა
ალკოჰოლიანი სასმლის, თამბაქოს, ნარკოტიკული საშუალების ან აზარტული თამაშობის პროპაგანდას
ან რომელშიც ძალადობის, მკვლელობის ან სასტიკი, არაადამიანური მოპყრობის სცენები
დეტალურადაა წარმოდგენილი;

ჟ) სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვი – ბავშვი, რომელზედაც გავლენას ახდენს ისეთი
ფაქტორები, რომლებიც აფერხებს მის შესაძლებლობას, სათანადო მხარდაჭერის გარეშე გაიაზროს
სხვადასხვა გამოწვევა, წინააღმდეგობა გაუწიოს და გაუმკლავდეს მათ და აღიდგინოს რესურსები, მათ
შორის, ნარკოტიკზე, ალკოჰოლზე ან/და აზარტულ თამაშობაზე დამოკიდებულება, ბავშვობისას
მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენა, კანონთან კონფლიქტში ყოფნა, ძალადობა და მსგავსი
ფაქტობრივი გარემოებები.

თავი II
ბავშვის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

მუხლი 4. ბავშვის ღირსება
1. ბავშვის ღირსება ხელშეუვალია.
2. დაუშვებელია ბავშვის წამება, მისდამი სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობა
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ან არაადამიანური ან დამამცირებელი სასჯელის გამოყენება. # # #.

მუხლი 5. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭება
1. ბავშვს უფლება აქვს, მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას
უპირატესობა მიენიჭოს მის საუკეთესო ინტერესებს, რომლებიც ბავშვისთვის ინდივიდუალურად, ამ
კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა
და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად განისაზღვრება. # # # # # # # # # 
2. ბავშვის საუკეთესო ინტერესების განსაზღვრისას გაითვალისწინება მისი ოჯახურ გარემოში
პიროვნული განვითარების უფლება, ბავშვის სოციალური და კულტურული მახასიათებლები, მის
მიერ საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების დამოუკიდებლად რეალიზების შესაძლებლობა და
ბავშვის მოსაზრებები. # # #;
3. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭება (მათი უპირატესი გათვალისწინება)
სავალდებულოა საქართველოს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლებების
ორგანოების, საჯარო დაწესებულების, ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ ბავშვთან
დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას ან/და ქმედების განხორციელებისას.
4. სამართლის ნორმის განმარტებისას გამოყენებული უნდა იქნეს ის განმარტება, რომელიც ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებს ყველაზე მეტად შეესაბამება, ამ კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის,
ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო
ხელშეკრულებების შესაბამისად.
5. სახელმწიფო იღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა საქართველოს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და
სასამართლო ხელისუფლებების ორგანოებმა, ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა ბავშვის
საუკეთესო ინტერესები განსაზღვრონ და მათი სავალდებულო შეფასება განახორციელონ შემდეგი
ძირითადი კრიტერიუმების მიხედვით:
ა) ბავშვის აზრის მოსმენა და სათანადოდ გათვალისწინება;

ბ) ბავშვის ყველა სხვა უფლების დაცვა, მათ შორის, ღირსების დაცვის, თავისუფალი განვითარების,
განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური დაცვის, ყველა ფორმის ძალადობისგან დაცვისა და
ბავშვებისადმი თანასწორი მოპყრობის უზრუნველყოფა;

გ) მულტიდისციპლინური მიდგომით, სპეციალიზებული პირების მიერ ბავშვის ფსიქოლოგიური და
ფიზიკური კეთილდღეობის, მისი სამართლებრივი, სოციალური და ეკონომიკური ინტერესების
შეფასება და გათვალისწინება.
6. ბავშვის უფლებებზე გავლენის მომხდენი გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნეს, ხოლო ქმედება
უნდა განხორციელდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასების საფუძველზე.
7. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამები
ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების პრინციპის დაცვით უნდა
განხორციელდეს.

მუხლი 6. ბავშვის სიცოცხლისა და პიროვნული განვითარების უფლება
1. ბავშვს აქვს სიცოცხლისა და პიროვნული განვითარების უფლება.
2. სახელმწიფო იღებს ბავშვის სიცოცხლის დასაცავად საჭირო ყველა ზომას და ქმნის მისი
ჰარმონიული განვითარებისთვის საჭირო ყველა პირობას ამ კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის,
ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმების, საქართველოს სხვა საერთაშორისო
ხელშეკრულებებისა და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

მუხლი 7. ბავშვთა თანასწორობის უფლება
1. ბავშვთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას ან/და ქმედების
განხორციელებისას საჯარო დაწესებულება, ფიზიკური და იურიდიული პირები ვალდებული არიან
პატივი სცენ თითოეულ ბავშვს, დაიცვან იგი და თანასწორად მოეპყრონ ბავშვებს, მათი რასის, კანის
ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების, ეროვნული, ეთნიკური თუ
სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი მდგომარეობის, ბავშვის, მისი ოჯახის წევრის ან კანონიერი
წარმომადგენლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, საქმიანობის ან სხვა
ნიშნის მიუხედავად.
2. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ყველა ბავშვისთვის თანაბარ უფლებებსა და შესაძლებლობებს და
იღებს განსაკუთრებულ ზომებს ნებისმიერი სახის უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად.

http://www.matsne.gov.ge 01010000005001019579

https://matsne.gov.ge/document/view/1399901?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1208370?publication=0
https://edoc.coe.int/en/refugees/8047-promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practices.html
https://matsne.gov.ge/document/view/1399901?publication=0
https://www.refworld.org/docid/460bc5a62.html
https://www.refworld.org/docid/45139b464.html
https://www.refworld.org/docid/45139bd74.html
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195909
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138992
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25014&amp;lang=en
https://edoc.coe.int/en/refugees/8047-promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practices.html
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195909
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195909
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61194


3. სახელმწიფო ქმნის შესაბამის პირობებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისა და
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვის უფლებებისა და ინტერესების
რეალიზებისთვის, მათ შორის, გონივრული მისადაგებისა და უნივერსალური დიზაინის პრინციპების
დანერგვით.

4. სახელმწიფო ახორციელებს ბავშვის უთანასწორო მოპყრობისგან დასაცავად, მათ შორის,
სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის დისკრიმინაციისგან, სტიგმისა და გარიყვისგან
დასაცავად, საჭირო ყველა ადმინისტრაციულ, სოციალურ, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებას. # #
# # # # 

მუხლი 8. ბავშვის უფლება მისი აზრის მოსმენასა და მონაწილეობაზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, მოუსმინონ ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტისას, რომელიც მის რომელიმე
უფლებას ეხება ან გავლენას მოახდენს მის რომელიმე უფლებაზე, და გაითვალისწინონ ბავშვის
მოსაზრება მისი საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად.
2. ბავშვს უფლება აქვს, მოუსმინონ ყოველთვის, როდესაც მას აზრის გამოთქმის სურვილი აქვს,
უშუალოდ, მისი ინდივიდუალური საჭიროების შესაბამისი მხარდაჭერით, მისთვის სასურველი და
შესაძლებელი კომუნიკაციის ფორმითა და საშუალებით.

3. დაუშვებელია ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული უფლების ასაკის, შეზღუდული
შესაძლებლობის ან სხვა გარემოების საფუძველზე შეზღუდვა.

4. ბავშვთან გასაუბრებისა და მისი აზრის მოსმენის პროცესი უნდა იყოს ინფორმაციული,
ნებაყოფლობითი, ბავშვისადმი პატივისცემისა და ანგარიშვალდებულების გამომხატველი,
ბავშვისთვის მორგებული, ინკლუზიური, უსაფრთხო, ბავშვის საკითხებზე სათანადოდ მომზადებული
სპეციალისტების მიერ წარმართული. # # # # # # # # 

მუხლი 9. ბავშვის პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, რეგისტრირებულ იქნეს დაბადებისთანავე, მოიპოვოს მოქალაქეობა, იცნობდეს
თავის მშობლებს და ცხოვრობდეს მათთან, ოჯახში, სადაც მისი ჰარმონიული აღზრდისა და
განვითარებისთვის და კეთილდღეობისთვის ყველა პირობაა შექმნილი. # # # 
2. ბავშვს უფლება აქვს, ჰქონდეს პირადი სივრცე, აწარმოოს პირადი მიმოწერა.
3. დაუშვებელია ბავშვის პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლების უკანონო შეზღუდვა, მათ შორის,
მის პირად სივრცეში, ოჯახურ ცხოვრებაში ან პირად მიმოწერაში დაუსაბუთებელი და არაკანონიერი
ჩარევა.
4. სახელმწიფო უზრუნველყოფს დროებით ან სამუდამოდ მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი
ბავშვის, აგრეთვე იმ ბავშვის განსაკუთრებულ მხარდაჭერასა და დაცვას, რომლის ოჯახში დარჩენა
ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს ეწინააღმდეგება. # # 

მუხლი 10. ბავშვის განათლების უფლება
1. ყველა ბავშვს აქვს ხარისხიანი და ინკლუზიური განათლების მიღებისა და თანაბარი
ხელმისაწვდომობის უფლება.
2. სახელმწიფო უზრუნველყოფს განათლების ინკლუზიური სისტემის ყველა ბავშვისთვის თანაბარ
ხელმისაწვდომობას. # # # # # # # # 

მუხლი 11. ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის უფლება
1. ბავშვს აქვს უფლება, მისი ჯანმრთელობა უმაღლესი სტანდარტით იყოს დაცული. # # # # # # # #
2. სახელმწიფო ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის უფლების რეალიზებასა და დაცვას ახორციელებს
ბავშვისთვის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებისა და დაწესებულებების
ხელმისაწვდომობის, აგრეთვე უვნებელი გარემოს უზრუნველყოფით.

მუხლი 12. ბავშვის უვნებელ გარემოში ცხოვრების, განვითარებისა და სოციალური დაცვის უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, ცხოვრობდეს უვნებელ გარემოში, სადაც მისი ჰარმონიული განვითარებისა და
კეთილდღეობისთვის ყველა პირობაა შექმნილი.
2. ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს სოციალური დაცვითა და მხარდაჭერით მისი და მასზე
მზრუნველი პირების ინდივიდუალური საჭიროებებისა და მდგომარეობის შესაბამისად.
3. ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს მისი ჯანმრთელობისთვის უვნებელი ბუნებრივი გარემოთი და
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83256
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97689
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105295
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116716
https://matsne.gov.ge/document/view/1244853?publication=0
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF
https://matsne.gov.ge/document/view/1399901?publication=0
https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003R2201
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6228F8B67F34E332CAC4F1E42F4E5F6C?text=&amp;docid=83464&amp;pageIndex=0&amp;doclang=en&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=899405
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61194
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61195
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Childrens_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-6380464-8364383
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58752
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/InternationalStandards.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/d)GeneralCommentNo13Therighttoeducation(article13)(1999).aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/a)GeneralCommentNo1TheAimsofEducation(article29)(2001).aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_Protocol_1_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Childrens_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF
https://edoc.coe.int/en/refugees/8047-promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practices.html
https://matsne.gov.ge/document/view/1399901?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/1483577?publication=0
https://www.refworld.org/docid/460bc5a62.html
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsiQql8gX5Zxh0cQqSRzx6ZfAICbDzm5DUreYo1tlYOkZcPE%2BQh98dgWJaknr%2BF7jm9%2BkvHmi4ctJTvJ1CPTUqN7%2F4K3R8rTOQIXpWvhMbx0f
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0109
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF
https://edoc.coe.int/en/refugees/8047-promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practices.html


საჯარო სივრცით, მიიღოს ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის შესახებ და მონაწილეობა მიიღოს
გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებაში. #.

მუხლი 13. ბავშვის უფლება მართლმსაჯულებაზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, საკუთარი უფლებების დასაცავად მიმართოს სასამართლოს ან/და შესაბამის
ადმინისტრაციულ ორგანოს და ისარგებლოს მართლმსაჯულების ისეთი სისტემით, რომელიც არის
ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი, მისი ასაკის შესაბამისი, ბავშვისთვის ადვილად აღსაქმელი, სწრაფი,
სამართლიანი, თანამიმდევრული, მისი უფლებებისა და საჭიროებებისთვის მორგებული, ბავშვის
ღირსებისა და პირადი ცხოვრების მიმართ პატივისცემის გამომხატველი. #;
2. ბავშვს უფლება აქვს, კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს საჯარო დაწესებულებაში მასზე არსებულ
ან სხვა ინფორმაციას ან/და ოფიციალურ დოკუმენტს. # # 

მუხლი 14. ბავშვის აზრის, ინფორმაციის, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებითა და ინტერნეტით
სარგებლობის თავისუფლების უფლებები
1. ბავშვს უფლება აქვს, თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი. ბავშვს ასევე უფლება აქვს,
მოუსმინონ მასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებისას და გაითვალისწინონ ბავშვის
მოსაზრება მისი ასაკისა და გონებრივი და ფიზიკური განვითარების შესაბამისად. # # # 
2. ბავშვს უფლება აქვს, თავისუფლად მოიძიოს, მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია სხვადასხვა
საშუალებითა და ფორმით.

3. ბავშვს აქვს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისა და ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის და
ინტერნეტით თავისუფლად სარგებლობის უფლება.

მუხლი 15. ბავშვის მიერ ინფორმაციის მიღების უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, მიიღოს საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების, აგრეთვე სხვა თემების
შესახებ ინფორმაცია, რომელიც სასარგებლოა მისი ფიზიკური, გონებრივი, ინტელექტუალური,
ფსიქოსოციალური და კულტურული განვითარებისა და კეთილდღეობისთვის. # # 
2. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების და ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ ბავშვისთვის საკუთარი უფლებებისა და დაცვის მექანიზმების
შესახებ ინფორმაციის მისი ასაკისა და ინდივიდუალური შესაძლებლობების შესაბამისად, ბავშვისთვის
ხელმისაწვდომი კომუნიკაციის საშუალებებით მიწოდება.
3. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვისთვის მასობრივი ინფორმაციის ეროვნული და საერთაშორისო
წყაროებით გავრცელებული ინფორმაციისა და საგანმანათლებლო-შემეცნებითი მასალების
ხელმისაწვდომობას, რომლებიც მის ფსიქოსოციალურ კეთილდღეობას, ფიზიკურ და ფსიქიკურ
ჯანმრთელობას ეხება.
4. მასობრივი ინფორმაციის საშუალების მიერ ბავშვის კეთილდღეობის, ჯანმრთელობის დაცვისა და
სხვა უფლებების სათანადოდ გაშუქების მიზნით სახელმწიფო ხელს უწყობს:
ა) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებას ისეთი ინფორმაციისა და მასალების გავრცელებაში,
რომლებიც შეიცავს ბავშვის კულტურული და სოციალური განვითარებისთვის სასარგებლო
ინფორმაციას, ბავშვის განათლების მიზნების შესაბამისად, ბავშვთა სხვადასხვა ენობრივი საჭიროების
გათვალისწინებით;

ბ) საერთაშორისო თანამშრომლობას ბავშვის განვითარებისთვის სასარგებლო ინფორმაციის
მრავალფეროვანი ეროვნული და საერთაშორისო წყაროებიდან გაცვლის, გავრცელებისა და
მომზადების სფეროში;

გ) საბავშვო ლიტერატურის განვითარებასა და გავრცელებას;

დ) ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისა და მასალებისგან ბავშვის დაცვის
სახელმძღვანელო წესების შემუშავებასა და გავრცელებას.
5. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებებისა და მათი დაცვის გარანტიების შესახებ
ინფორმაციის პასუხისმგებელი უწყებების მეშვეობით, ბავშვისთვის გასაგები ენით და მისთვის
ხელმისაწვდომი კომუნიკაციის საშუალებებით გავრცელებას.

მუხლი 16. ბავშვის რწმენის, აღმსარებლობისა და სინდისის თავისუფლებები
1. ბავშვს აქვს რწმენის, აღმსარებლობისა და სინდისის თავისუფლება. # # # # 
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http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/saqartvelos-winaagmdeg-n.w..pdfhttp:/www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/saqartvelos-winaagmdeg-n.w..pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60935
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57491%22]}
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168066cff8
https://rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a
https://www.coe.int/en/web/children/the-digital-environment
https://edoc.coe.int/en/refugees/8047-promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practices.html
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90039
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99384
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https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF


2. მშობელს უფლება აქვს, ბავშვი საკუთარი მორალური და რელიგიური შეხედულებების მიხედვით
აღზარდოს. ბავშვისთვის ხელმძღვანელობის გაწევისას და მიმართულების მიცემისას აუცილებელია,
უპირატესად გათვალისწინებულ იქნეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესები და ბავშვის მოსაზრებები მისი
ასაკისა და გონებრივი და ფიზიკური განვითარების შესაბამისად.

მუხლი 17. ბავშვის გაერთიანებისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებები
ყველა ბავშვს აქვს უფლება, ისარგებლოს გაერთიანებისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებებით.
#

მუხლი 18. ბავშვის თამაშისა და დასვენების უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლასა და თავისუფალ დროს შორის ბალანსის დაცვა, ხოლო
მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია სათანადო ყურადღება
დაუთმოს ბავშვის შესაბამის მოსაზრებებსა და საჭიროებებს. # # 
2. ბავშვს უფლება აქვს, დაისვენოს, ჰქონდეს თავისუფალი დრო, ითამაშოს და მონაწილეობა მიიღოს
რეკრეაციულ ღონისძიებებში თავისი ინტერესებისა და ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად.

3. ბავშვს უფლება აქვს, მონაწილეობა მიიღოს კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებასა და ხელოვნების
სხვადასხვა სფეროში.

4. სახელმწიფო ხელს უწყობს ბავშვის მიერ თამაშისა და დასვენების უფლების რეალიზებისთვის
სათანადო შესაძლებლობის შექმნას, მისი ინდივიდუალური საჭიროებებისა და ინტერესების
გათვალისწინებით.

მუხლი 19. ბავშვის საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლება
1. ბავშვს აქვს საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლება. #;
2. ბავშვს უფლება აქვს, თავისი ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამისად, მისი კანონიერი
წარმომადგენლის მეშვეობით დადოს გარიგება და ისარგებლოს საკუთრებასთან დაკავშირებული სხვა
უფლებებით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
3. ბავშვს უფლება აქვს, მშობლისგან მიიღოს ნაღდი ფული ან პლასტიკური ბარათი ლიმიტის
შესაბამისი თანხით სარგებლობისთვის, მისი თავისუფალი დროისა და კერძო ინტერესების
გათვალისწინებით, ყოველდღიური გამოყენებისთვის. თანხის ოდენობა ინდივიდუალურად, ბავშვის
ასაკის შესაბამისად, მშობლების კეთილი ნების საფუძველზე განისაზღვრება.
4. ბავშვის ქონების განკარგვა დასაშვებია ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად, საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. # #.

მუხლი 20. ბავშვის ინტელექტუალური შემოქმედების უფლება
1. ბავშვს აქვს ინტელექტუალური შემოქმედების უფლება.
2. ბავშვს აქვს საკუთარ შემოქმედებასა და გამოგონებაზე საავტორო უფლება და პატენტზე უფლება.

მუხლი 21. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავებასა და
განხორციელებაში ბავშვის მონაწილეობის უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, თავისი ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამისად მონაწილეობა მიიღოს
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებაში.
2. სახელმწიფო ახორციელებს ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების
შემუშავებასა და განხორციელებაში ბავშვის მონაწილეობის უფლების ყველა სფეროში სრულფასოვნად
რეალიზებისთვის საჭირო ყველა ადმინისტრაციულ, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებას.

მუხლი 22. ბავშვის სხვა უფლებები
ეს კოდექსი არ უარყოფს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებულ
ბავშვის სხვა უფლებებს.

მუხლი 23. ბავშვის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის პრინციპები
1. ბავშვის უფლებები და თავისუფლებები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და ერთობლივად,
ბავშვის სრულფასოვანი, ჰარმონიული განვითარების ჭრილში უნდა იქნეს განხილული.
2. ბავშვის ყველა უფლებისა და თავისუფლების აღიარება, დაცვა და უზრუნველყოფა
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გარანტირებულია ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების, ბავშვის
მონაწილეობის, მისი სიცოცხლისა და განვითარების უფლებების რეალიზებისა და ბავშვთა
თანასწორობის პრინციპების საფუძველზე.

3. ამ თავით გათვალისწინებული ბავშვის უფლებები ექვემდებარება საქართველოს კონსტიტუციითა
და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებით დადგენილ შეზღუდვებს.

წიგნი II
ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემა

თავი III
ბავშვის უფლება ოჯახზე

მუხლი 24. ბავშვის ოჯახში ცხოვრებისა და პიროვნული განვითარების უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, ცხოვრობდეს და იზრდებოდეს ოჯახში, სადაც შექმნილია პირობები მისი
ჰარმონიული აღზრდისა და განვითარებისთვის და კეთილდღეობისთვის.
2. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია პატივი სცეს ბავშვის
პიროვნებას, აღზარდოს ბავშვი მშვიდობის, ადამიანის უფლებების პატივისცემის, შემწყნარებლობის,
თანასწორობისა და სოლიდარობის პრინციპებით, იზრუნოს მისი ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი და
სოციალური განვითარებისთვის, მოამზადოს ბავშვი საზოგადოებაში დამოუკიდებლად
ცხოვრებისთვის, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით.

3. მშობელი არის ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი და განსაკუთრებული რწმუნებულების გარეშე
გამოდის მისი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად მესამე პირებთან ურთიერთობაში, მათ შორის,
სასამართლოში.

4. დაუშვებელია მშობლის მიერ მშობლის უფლებების ისე განხორციელება, მათ შორის, ბავშვის
ქონების იმგვარად მართვა, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს ზიანი მიადგეს.

5. დაუშვებელია ბავშვის აღზრდისას მშობლის ან ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის
მიერ აღზრდის ისეთი მეთოდების გამოყენება, რომლებიც ითვალისწინებს ბავშვის ფიზიკურ დასჯას
ან მისდამი სხვა სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას ან/და სასჯელის გამოყენებას.

მუხლი 25. მშობლისა და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მოვალეობები ბავშვის
აღზრდის სფეროში
1. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია აღზარდოს ბავშვი,
იზრუნოს მისი ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი და სოციალური განვითარებისთვის, აღზარდოს ის
საზოგადოების ღირსეულ წევრად, მაღალი ზნეობრივი ღირებულებების მქონე პიროვნებად.
2. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია ბავშვი ისე აღზარდოს,
რომ ბავშვი თავისი ასაკისა და შესაძლებლობების შესაბამისად:

ა) აცნობიერებდეს საკუთარ უფლებებსა და თავისუფლებებს და შეეძლოს მათი დამოუკიდებლად
რეალიზება;

ბ) პატივისცემით ეპყრობოდეს მშობელს, ოჯახის სხვა წევრებს, მეურვეს, მინდობით აღმზრდელს,
ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელ სხვა პირს;

გ) პატივს სცემდეს სახელმწიფოს და მის სიმბოლოებს, იცავდეს საქართველოს კანონმდებლობას;

დ) აცნობიერებდეს თავის მოვალეობას, საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებისას
პატივი სცეს სხვათა უფლებებსა და თავისუფლებებს;

ე) აცნობიერებდეს საკუთარ უფლებას, მიიღოს დაწყებითი და საბაზო განათლება თავისი ფიზიკური
და გონებრივი განვითარებისა და შესაძლებლობების შესაბამისად;

ვ) აცნობიერებდეს თავის მოვალეობას, გაუფრთხილდეს ბუნებრივ გარემოს და დაიცვას ის.

3. მშობლის ან ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მიერ ბავშვის მონაწილეობით
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განსაზღვრული დღის წესრიგი, რომელიც ადგენს ბავშვის სასწავლო და სხვა პროცესებში
მონაწილეობისა და მის მიერ თავისუფალი დროის გამოყენების თანამიმდევრობას, ბავშვის საუკეთესო
ინტერესებს უნდა შეესაბამებოდეს.

4. მშობელი და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ბავშვის მიმართ იყენებენ
აღმზრდელობით ღონისძიებებს, მათ შორის, არიდებენ მას ბავშვისთვის საფრთხის შემცველ
ინფორმაციას.

5. მშობლისა და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მიერ ბავშვის მიმართ
გამოყენებული აღმზრდელობითი ღონისძიებები ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს უნდა
შეესაბამებოდეს. ბავშვის ფიზიკური დასჯა დაუშვებელია.

6. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია მესამე პირის მიერ
ბავშვის მიმართ ამ კოდექსით გათვალისწინებული მხარდაჭერის ღონისძიების განმახორციელებელი
პირის მოთხოვნის საფუძველზე, საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში აქტიური მონაწილეობა
მიიღოს ამ ღონისძიებაში.

მუხლი 26. ბავშვის მშობლისგან განცალკევების დაუშვებლობა
1. ბავშვი მისი ნების საწინააღმდეგოდ არ უნდა განცალკევდეს მშობლისგან, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც მათი დაშორება აუცილებელია ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე,
უფლებამოსილი ორგანოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიღებული
გადაწყვეტილების საფუძველზე.
2. ბავშვის მშობლისგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური მუშაკი. იგი
შუამდგომლობას წარუდგენს ბავშვის ადგილსამყოფლის მიხედვით რაიონული (საქალაქო)
სასამართლოს მოსამართლეს. მოსამართლე სოციალური მუშაკის შუამდგომლობას ერთპიროვნულად,
ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილავს და 24 საათის განმავლობაში იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვის
მშობლისგან განცალკევების შესახებ ან ბავშვის მშობლისგან განცალკევებაზე უარის თქმის შესახებ.

3. იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაძლებელია ბავშვის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან უსაფრთხოებას
მეყსეული და უშუალო საფრთხე შეექმნას, სოციალური მუშაკი უფლებამოსილია დაუყოვნებლივ
მიიღოს ბავშვის მშობლისგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილება და 24 საათის განმავლობაში
წარუდგინოს შესაბამისი შუამდგომლობა სასამართლოს თანხმობის მისაღებად. სოციალური მუშაკის
შუამდგომლობა უნდა შეიცავდეს ბავშვის მშობლისგან განცალკევების გადაუდებელი აუცილებლობის
დასაბუთებას. აღნიშნული საფრთხის შეფასებაში უნდა მონაწილეობდეს პოლიციის თანამშრომელი.
მისი დადებითი ან უარყოფითი დასკვნა შეიტანება შესაბამის ოქმში.

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მოსამართლე სოციალური მუშაკის
შუამდგომლობას ერთპიროვნულად, ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილავს და 24 საათის განმავლობაში
იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვის მშობლისგან განცალკევებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ ან ბავშვის
მშობლისგან განცალკევებაზე თანხმობის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ.

5. ბავშვი მშობლისგან არ უნდა განცალკევდეს მხოლოდ იმის გამო, რომ მშობელს არ აქვს სათანადო
საცხოვრებელი პირობები ან ფინანსური სახსრები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ოჯახის
მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელება სასურველ შედეგს არ იძლევა ან არსებობს საკმარისი
საფუძველი დასკვნისთვის, რომ ამ ღონისძიების განხორციელებას სასურველი შედეგი არ ექნება.

6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს აქვს ოჯახში ცხოვრების ისეთივე უფლება, როგორიც
სხვა ბავშვს. დაუშვებელია ბავშვის მშობლისგან განცალკევება იმის გამო, რომ ბავშვი ან მშობელი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია.

7. ბავშვის მშობლისგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილება ექვემდებარება პერიოდულ
გადასინჯვას. ბავშვის მშობლისგან განცალკევების მიზეზების აღმოფხვრის შემდეგ ბავშვის ოჯახში
დაბრუნება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს უნდა შეესაბამებოდეს.

8. დაუშვებელია მშობლისგან განცალკევებული ან კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე დარჩენილი
ბავშვის სისხლის სამართლის წესით დაკავება, დაპატიმრება ან მის მიმართ სასჯელის სახით
თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება ქვეყნის ტერიტორიაზე უკანონოდ შემოსვლის გამო, გარდა
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საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევისა. ასეთ შემთხვევაში ბავშვისთვის
უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სათანადო დროებითი ალტერნატიული ზრუნვა, მხარდაჭერა მისი
ოჯახთან გაერთიანების მიზნით და დაცვა მისი საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად.

მუხლი 27. ბავშვის მხარდაჭერა მისი მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენციის მიზნით
1. სახელმწიფო ვალდებულია ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენციის მიზნით
მიიღოს სათანადო ზომები, რათა უზრუნველყოს ადეკვატური საცხოვრებელი პირობების,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სერვისების, ინკლუზიური განათლების, უთანასწორო
მოპყრობისა და ძალადობისგან დაცვის ეფექტიანი მექანიზმებისა და ყველა სხვა უფლების დაცვის
გარანტიების ყველა ბავშვისთვის თანაბარი ხელმისაწვდომობა.
2. ამ მუხლით გათვალისწინებული პრევენციის მიზნით განხორციელებული პროგრამები
ინტეგრირებული უნდა იყოს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საჭიროებების გათვალისწინებით.
პროგრამაში ოჯახი ჩართული უნდა იქნეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი
გათვალისწინებით.

3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისა და მისი ოჯახის მხარდაჭერის განხორციელებისას
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ბავშვისთვის განათლების, მათ შორის, პროფესიული
განათლების, ჯანმრთელობის დაცვისა და რეაბილიტაციის სერვისების უწყვეტ და ეფექტიან
ხელმისაწვდომობას, რათა ხელი შეეწყოს ბავშვის სრულყოფილ ინდივიდუალურ განვითარებას და
სოციალურ ინკლუზიას.

4. ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის განხორციელებისას განსაკუთრებით უნდა გამახვილდეს ყურადღება
სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვზე.

მუხლი 28. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამა
1. უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანო ქმნის ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი პირის
მხარდაჭერის პროგრამებს მატერიალური და არამატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით.
პროგრამის შინაარსი, მოცულობა და ხანგრძლივობა განისაზღვრება ბავშვისა და მისი აღზრდისთვის
პასუხისმგებელი პირის ინდივიდუალური საჭიროებებისა და ფაქტობრივი გარემოებების
შესაბამისად. 
2. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამა ერთჯერადი არ უნდა იყოს. იგი მიზნად უნდა ისახავდეს ბავშვისა
და მისი ოჯახის გაძლიერებას მათი ინდივიდუალური საჭიროებების მდგრადი უზრუნველყოფით.

3. გრძელვადიანი მხარდაჭერის განხორციელების შემთხვევაში ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამაში
ოჯახის/ბავშვის ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილებას ერთობლივად იღებს რამდენიმე სპეციალისტი,
რომელთა შორის აუცილებლად არის სოციალური მუშაკი. მხარდაჭერის განხორციელებას საფუძვლად
უნდა დაედოს ინდივიდუალური პროგრამა, რომლის შედგენაში მონაწილეობა უნდა მიიღონ ბავშვმა
და მისი აღზრდის უფლების მქონე პირებმა.

4. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამის შემუშავებისას და განხორციელებისას განსაკუთრებული
ყურადღება ექცევა ბავშვის უფლებებს, ადრეულ განვითარებასთან, მოზარდობიდან ზრდასრულობაში
გადასვლასთან დაკავშირებული კომპლექსური გამოწვევების დაძლევას და პოზიტიური სოციალური
ინკლუზიის ხელშეწყობას.

5. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამის შინაარსი, ფორმა და ხანგრძლივობა ინდივიდუალურად, ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებისა და მისი ოჯახის მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე განისაზღვრება.
პროგრამა შეიძლება მოიცავდეს ერთ ან რამდენიმე ღონისძიებას, მათ შორის:

ა) ბავშვის აღზრდისა და განვითარების პოზიტიური მეთოდების გამოყენების, ბავშვთან
არაძალადობრივი კომუნიკაციის და ბავშვის უფლებების რეალიზების ხელშეწყობის მიზნით
განსახორციელებელ საინფორმაციო, საკონსულტაციო და საგანმანათლებლო ღონისძიებებს;

ბ) მიზნობრივი მატერიალური და არამატერიალური მხარდაჭერის ღონისძიებებს ბავშვის
ინდივიდუალური საჭიროებებისა და გარემოებების გათვალისწინებით;

გ) პოზიტიური მშობლობისა და ბავშვზე ზრუნვის უნარების გაძლიერების კურსების ჩატარებას,
ოჯახური თანაცხოვრების, ოჯახური დავისა და განქორწინების დროს კონსულტაციების გაწევას;
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დ) მშობლისთვის პროფესიული განათლების მიღებისა და დასაქმების შესაძლებლობის შეთავაზებას;

ე) დამხმარე სოციალურ სერვისებს (დღის ცენტრი, მედიაციისა და შერიგების სერვისები ოჯახური
დავის დროს, მკურნალობის კურსი ალკოჰოლიზმის, ნარკოტიკზე დამოკიდებულების ან სხვა
ფსიქოემოციური საჭიროების დროს, სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერა დასაქმებული და
მარტოხელა მშობლისთვის), მათ შორის, თემზე დაფუძნებულ სერვისებს;

ვ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის საჭიროებების ადრეული იდენტიფიკაციის,
ინდივიდუალური შეფასებისა და სათანადო მხარდაჭერის პროგრამებს, მათ შორის, ბავშვის უნარების
განვითარებაზე ორიენტირებულ პროგრამებს;

ზ) ადრეული განვითარების და მოზარდობის მხარდაჭერის პროგრამებს მოზარდის მიერ საკუთარი
უფლებების რეალიზების, მისი კრიტიკული აზროვნების განვითარების, დამოუკიდებელი
ცხოვრებისთვის მომზადების და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით.

6. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის პროგრამებს შეიმუშავებს და
ახორციელებს უწყებათაშორისი თანამშრომლობით, ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში.

7. მუნიციპალიტეტი ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის პროგრამებს შეიმუშავებს და ახორციელებს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად
დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

8. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის ღონისძიებებს ახორციელებს
სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაბამის
სახელმწიფო ორგანოსთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ან/და საკუთარი ინიციატივითა
და ფინანსური რესურსებით, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი მომსახურების სტანდარტების
შესაბამისად.

თავი IV
ბავშვის უფლება ალტერნატიულ ზრუნვაზე

მუხლი 29. ალტერნატიული ზრუნვის არსი
1. სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს დროებით ან სამუდამოდ მშობელთა ზრუნვის გარეშე
დარჩენილი ბავშვის, აგრეთვე იმ ბავშვის განსაკუთრებული დაცვა და მხარდაჭერა, რომლის ოჯახში
დარჩენა ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს ეწინააღმდეგება.
2. თუ ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით ბავშვის განთავსება აუცილებელია და ალტერნატიული
ზრუნვის ფორმა სრულად შეესაბამება ბავშვის უფლებათა დაცვისა და ბავშვზე ზრუნვის როგორც
საერთაშორისო, ისე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებს, უფლებამოსილი
ორგანო იღებს ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით ბავშვის განთავსების შესახებ გადაწყვეტილებას
შესაბამისი პროფესიული კადრებით დაკომპლექტებული მულტიდისციპლინური ჯგუფის შეფასებისა
და რეკომენდაციის საფუძველზე, ბავშვის მონაწილეობით და ბავშვის ინტერესებისთვის მორგებული
პროცედურების დაცვით.
3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული მულტიდისციპლინური ჯგუფი ამტკიცებს ბავშვის
ინდივიდუალური განვითარების გეგმას, რომლის მიზანია ბავშვის ფიზიკური და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის დაცვა, მისი ჰარმონიული განვითარება, სოციალური ინკლუზია და მისი ყველა სხვა
უფლებისა და თავისუფლების ეფექტიანი რეალიზება.
4. უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო განიხილავს და მონიტორინგს უწევს ალტერნატიული
ზრუნვის მიზნით ბავშვის განთავსების საქმეს. 
5. ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით ბავშვის განთავსება უკიდურესი ზომაა. მისი უმთავრესი მიზანი
უნდა იყოს ბავშვის ოჯახში დაბრუნების ხელშეწყობა, ხოლო დაბრუნების შეუძლებლობის
შემთხვევაში − ბავშვზე უწყვეტი ზრუნვის უზრუნველყოფა, კერძოდ, მისი შვილად აყვანა. თუ ბავშვის
შვილად აყვანა არ შეესაბამება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს

http://www.matsne.gov.ge 01010000005001019579



მისი მინდობით აღზრდის მიზნით განთავსება. ბავშვის შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის
წესებსა და პირობებს ადგენს „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს
კანონი. # # 
6. ბავშვის მინდობით აღზრდის მიზნით განთავსების ან შვილად აყვანის შეუძლებლობის შემთხვევაში
უკიდურესი აუცილებლობის სახით გამოიყენება მცირე ოჯახური ტიპის რეზიდენტული ზრუნვა იმ
პირობით, რომ რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულება სრულად აკმაყოფილებს ბავშვზე ზრუნვის
სტანდარტებს, ხოლო რეზიდენტული ზრუნვა აუცილებელია და ხელს უწყობს ბავშვის განვითარებას
და მისი საუკეთესო ინტერესების რეალიზებას. რეზიდენტული ზრუნვის წესსა და პირობებს ადგენს ეს
კოდექსი და „სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ“ საქართველოს კანონი.
7. ალტერნატიული ზრუნვის ნებისმიერი ფორმის მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებს და ბავშვზე ალტერნატიული ზრუნვის სტანდარტებს, აგრეთვე საქართველოს
კონსტიტუციით, ბავშვის უფლებათა კონვენციით, მისი დამატებითი ოქმებითა და საქართველოს სხვა
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დადგენილ სტანდარტებს და ამ კოდექსის მოთხოვნებს.
8. ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებული ყველა ბავშვი, მათ შორის, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, სრულად უნდა იყოს ინტეგრირებული განათლების, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის ერთიან სახელმწიფო სისტემებში. მას ისევე უნდა მიუწვდებოდეს ხელი
მართლმსაჯულებაზე, როგორც სხვა ბავშვებს.
9. სახელმწიფო ზრუნავს ალტერნატიული ზრუნვიდან გასულ პირზე, რომელსაც სრულწლოვანების
მიღწევის შემდეგ, გარდამავალ პერიოდში მხარდაჭერა ესაჭიროება.
10. ამ მუხლის მე-9 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
შეიმუშავებს სპეციალურ პროგრამებს.

მუხლი 30. ალტერნატიული ზრუნვის საფუძვლები
1. სახელმწიფო ადგენს მინდობით აღმზრდელთა რეგისტრაციისა და რეზიდენტული ზრუნვის
დაწესებულების სალიცენზიო პირობებს და ბავშვზე ზრუნვის ერთიან სტანდარტებს.
2. სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ალტერნატიული ზრუნვის ერთიანი სტანდარტები უნდა
შეესაბამებოდეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ დადგენილ ალტერნატიული ზრუნვის
სტანდარტებს და უნდა ითვალისწინებდეს სხვადასხვა საკითხს, მათ შორის, შემდეგ ძირითად
საკითხებს:

ა) ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებელი ფიზიკური და იურიდიული პირების სათანადო
პროფესიულ კვალიფიკაციას, მათი შერჩევის კრიტერიუმებს, მათ პროფესიულ მომზადებას და მათზე
ზედამხედველობას;

ბ) ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებელი ფიზიკური და იურიდიული პირების როლისა და
ფუნქციების მკაფიოდ განსაზღვრას და ამის შესახებ ინფორმაციის ბავშვისა და მისი ოჯახისთვის
მიწოდებას;

გ) ოჯახის წევრებთან, ნათესავებსა და მეგობრებთან ურთიერთობების შენარჩუნებაში ბავშვის
მხარდაჭერას მისი დაცვისა და საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად, თუ მათი შენარჩუნება არ
ეწინააღმდეგება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს;

დ) ბავშვის კვების სტანდარტების შესაბამისად მისი კვების მაღალი ხარისხის უზუნველყოფას;

ე) განათლების, მათ შორის, ფორმალური ან/და არაფორმალური განათლებისა და პროფესიული
განათლების, ხელმისაწვდომობას;

ვ) ბავშვის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის დაცვის, კვების, ჰარმონიული განვითარებისა და
სპეციალური საჭიროებების უზრუნველყოფას;

ზ) ბავშვის პირადი ცხოვრებისა და პირადი სივრცის პატივისცემას;

თ) ბავშვის ძალადობისგან დაცვას, მათ შორის, ისეთი დისციპლინური მეთოდების აკრძალვას,
რომლებიც ითვალისწინებს ბავშვისთვის ოჯახსა და გარე სამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვას, მის
წამებას, იძულებას, ფიზიკურ დასჯას ან მისდამი სხვა სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ
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მოპყრობას ან სასჯელის გამოყენებას;

ი) ბავშვის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადებას, სტიგმისგან დაცვას ალტერნატიული
ზრუნვის განხორციელებისას და ალტერნატიული ზრუნვიდან გასვლის შემდეგ;

კ) უფლებამოსილი ორგანოს მიერ ბავშვთან შეთანხმებით დანიშნულ სანდო პირთან ბავშვის
დაუბრკოლებელ ურთიერთობას. ბავშვმა უნდა იცოდეს, რა შემთხვევაში და რომელი სამართლებრივი
და ეთიკური სტანდარტების გამო შეიძლება დაირღვეს მის მიერ სანდო პირისთვის გამჟღავნებული
ინფორმაციის კონფიდენციალურობა;

ლ) ბავშვისთვის იმ ეფექტიანი მექანიზმის ხელმისაწვდომობას, რომლითაც იგი შეძლებს
ალტერნატიული ზრუნვის პირობების ან მისდამი მოპყრობის შესახებ შეტყობინებას ან საჩივრის
წარდგენას. ეს მექანიზმი ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებლისა და ზედამხედველი სახელმწიფო
უწყებისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს, რათა მიუკერძოებლად შეძლოს ეფექტიანი რეაგირება და
ბავშვის ინტერესების დაცვა.

3. აკრძალულია ალტერნატიული ზრუნვის განხორციელებისას ბავშვის მიმართ ისეთი
დისციპლინური ზომებისა და ქცევის მართვის მეთოდების გამოყენება, რომლებიც ითვალისწინებს
ბავშვის ფიზიკურ დასჯას, მისდამი სხვა სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას, მათ
შორის, ჩაკეტილ სივრცეში მოთავსებას, მშობელთან, ოჯახის სხვა წევრებთან ან გარე სამყაროსთან
კონტაქტის შეზღუდვას ან სხვა სახის ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ ძალადობას.

მუხლი 31. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების სავალდებულოობა
1. ბავშვს არ შეიძლება მიეწოდოს ალტერნატიული ზრუნვის ისეთი მომსახურება, რომელიც არ
შეესაბამება ბავშვზე ზრუნვის ერთიან სახელმწიფო სტანდარტებს და ლიცენზირებული არ არის
კანონის შესაბამისად, გარდა მინდობით აღზრდისა და შვილად აყვანისა.
2. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტები ადგენს ბავშვზე ზრუნვის იმ სერვისების
ადმინისტრირების, მიწოდების, ხარისხის განსაზღვრისა და მონიტორინგის კრიტერიუმებსა და
მექანიზმებს, რომლებიც ბავშვზე ოჯახური ზრუნვის უზრუნველყოფაზეა ორიენტირებული. ბავშვზე
ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტები ეფუძნება ბავშვის უფლებების რეალიზების პრინციპს,
ემსახურება რეზიდენტული ზრუნვის საჭიროების შემცირებას, ადგენს შემთხვევის მართვის ბავშვზე
ორიენტირებულ მიდგომებს და ითვალისწინებს მაღალი ხარისხის ზრუნვის მომსახურების
მიწოდებას.

3. ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებელი პირები უნდა აკმაყოფილებდნენ საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილ პროფესიულ სტანდარტებს, მათ შორის, პროფესიული ეთიკის
სტანდარტებს, და საქმიანობას მულტიდისციპლინური მიდგომით უნდა ახორციელებდნენ.

4. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების შესრულება სავალდებულოა ნებისმიერი
ფორმის ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებელი საჯარო და კერძო დაწესებულებებისთვის,
რომლებიც ახორციელებენ ბავშვზე ზრუნვის მოკლე- ან გრძელვადიან პროგრამებს, მათ შორის:

ა) სადღეღამისო რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებებისთვის, მათ შორის, შეზღუდული
შესაძლებლობის ან სხვა ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა ცენტრებისთვის;

ბ) რესურსსკოლებისა და სკოლა-პანსიონებისთვის − ზრუნვის მომსახურების ნაწილში.

5. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მინდობით აღზრდის მიზნით გადაცემისთვის სტანდარტების
დადგენას „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

6. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების შესრულება სავალდებულოა აგრეთვე
ოჯახის მხარდაჭერის, სამედიცინო, ფსიქოსოციალური დახმარების, საგანმანათლებლო, სპორტულ-
გამაჯანსაღებელი და სხვა კულტურული და რეკრეაციული პროგრამების განხორციელებისას,
როდესაც ბავშვზე ზრუნვა ხორციელდება დროებით − დღის განსაზღვრულ მონაკვეთში, დღის
განმავლობაში ან 24 საათის განმავლობაში შემდეგ დაწესებულებებში:

ა) დღის ცენტრებში;
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ბ) არასრულწლოვნით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) ან/და ექსპლუატაციის სხვადასხვა ფორმის მსხვერპლი
ბავშვების თავშესაფრებში, სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებებში − ბავშვთა განყოფილებების
ან ბავშვთა ინდივიდუალური მომსახურების ნაწილში;

გ) ბავშვთა ბანაკებში − ზრუნვის მომსახურების ნაწილში;

დ) სხვა დაწესებულებებში, მათ შორის, მშობლის დასაქმების ადგილზე არსებული ბავშვის მოვლის
დამხმარე სერვისის ნაწილში, რომელიც ბავშვზე ზრუნვის მომსახურების მიწოდებას ითვალისწინებს. 

7. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტები არ ვრცელდება იმ შემთხვევაზე, როდესაც
ბავშვი რეკრეაციული მიზნით, ნებაყოფლობით ატარებს გარკვეულ დროს ნათესავებთან ან
მეგობრებთან და ეს არ უკავშირდება მშობლის მიერ ბავშვზე სათანადო ზრუნვის განხორციელების
შესაძლებლობის ან სურვილის არქონას, აგრეთვე შვილად აყვანის შემთხვევაზე − სასამართლოს მიერ
საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანის მომენტიდან, რადგან ბავშვი უკვე აღარ მიიჩნევა მშობელთა
ზრუნვის გარეშე დარჩენილ ბავშვად.

8. ბავშვის მომვლელის (ძიძის) სტატუსი, გარკვეული გასამრჯელოს სანაცვლოდ მოუაროს ერთ ბავშვს
ან რამდენიმე ბავშვს (არაუმეტეს 5 ბავშვისა) მისი/მათი კანონიერი წარმომადგენლის სახლში ან სახლის
გარეთ, ექვემდებარება ნებაყოფლობით სერტიფიცირებას. სერტიფიცირებულ ბავშვის მომვლელს
(ძიძას) უფლება აქვს, ბავშვის/ბავშვების აღზრდასთან დაკავშირებით სოციალური მუშაკისგან
შესაბამისი მხარდაჭერა მიიღოს.

9. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ ბავშვზე ზრუნვა და მისი მხარდაჭერა
ხორციელდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსისა და სხვა შესაბამისი კანონების,
აგრეთვე ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა
საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

მუხლი 32. რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებისადმი დამატებითი, სპეციფიკური მოთხოვნები
1. დაუშვებელია ისეთი რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების შექმნა, რომელიც მცირე ოჯახური
ტიპის არ არის, რომლის აუცილებლობა დასაბუთებული არ არის უფლებამოსილი სახელმწიფო
ორგანოს შეფასების საფუძველზე და რომელიც არ აკმაყოფილებს ბავშვზე ზრუნვის ერთიან
სახელმწიფო სტანდარტებს.
2. ნებისმიერი საჯარო ან კერძო რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების მიერ საქმიანობის
განხორციელება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ლიცენზია „სააღმზრდელო საქმიანობის
ლიცენზირების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად აქვს მიღებული.

3. რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების ლიცენზირება და ლიცენზიის პირობების რეგულარული
შემოწმება უფლებამოსილმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ უნდა განახორციელოს. საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრული სალიცენზიო პირობებისა და საქმიანობის წესის დარღვევა იწვევს
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

4. არსებული რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებისთვის ლიცენზიის გაგრძელების და ახალი
რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების შექმნის საკითხები უნდა გადაწყდეს
დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესაბამისად.

5. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო და მუნიციპალიტეტი რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებას
ქმნიან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით ან ბავშვის მხარდაჭერის
სახელმწიფო პროგრამების განმახორციელებელ კერძო პირს კონკურსის წესით შეარჩევენ.

6. დეინსტიტუციონალიზაციის მიზნით სახელმწიფო ახორციელებს ყველა საჭირო საკანონმდებლო და
ადმინისტრაციულ ღონისძიებას, რომლებიც ითვალისწინებს ბავშვის, მათ შორის, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვის, მიმართ რეზიდენტული ზრუნვის ეტაპობრივ ჩანაცვლებას მინდობით
აღზრდისა და სხვა, ოჯახსა და თემზე დაფუძნებული ზრუნვის სერვისებით. ამ მიზნით საქართველოს
მთავრობა შეიმუშავებს და ახორციელებს დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიან სახელმწიფო
სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას დიდი ზომის რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებების
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ეტაპობრივი დახურვის უზრუნველსაყოფად.

მუხლი 33. ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებული ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი
1. უფლებამოსილი ორგანო ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებულ ბავშვს უნიშნავს პირს,
რომელიც იღებს ბავშვის შესახებ გადაწყვეტილებას მისი სრულყოფილი მონაწილეობით, მისი
საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად.
2. ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებული ბავშვის კანონიერ წარმომადგენლად დანიშნულ
პირს უნდა ჰქონდეს კარგი რეპუტაცია, ბავშვთან ურთიერთობისთვის საჭირო ცოდნა და უნარ-ჩვევები
და გავლილი უნდა ჰქონდეს სავალდებულო სწავლება.

3. უფლებამოსილი ორგანო ანგარიშვალდებულია ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებული
ბავშვის კანონიერ წარმომადგენლად დანიშნული პირის საქმიანობისთვის და, შესაბამისად, მას
სათანადო პროფესიულ მხარდაჭერას და ზედამხედველობას უწევს.

მუხლი 34. ალტერნატიული ზრუნვის პერიოდული კონტროლი
1. ბავშვი, რომელიც მასზე ზრუნვის ანდა მისი დაცვის ან მკურნალობის მიზნით მოთავსებულია
დაწესებულებაში, ექვემდებარება მისდამი მოპყრობის, მისი ამ დაწესებულებაში დარჩენის საჭიროების
და სხვა გარემოებების სავალდებულო პერიოდულ კონტროლს, კერძოდ, არანაკლებ 3 თვეში ერთხელ
შემოწმების ჩატარებას.
2. ბავშვის მიმართ ალტერნატიული ზრუნვის გაგრძელების საჭიროებისა და პირობების პერიოდული
შემოწმება და ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების შესრულების მონიტორინგი
უნდა განახორციელოს შესაბამისმა სახელმწიფო ორგანომ ბავშვისა და მისი მეურვის, მზრუნველის ან
მხარდამჭერის უშუალო მონაწილეობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. აკრძალულია ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ
ბავშვის მოძიება და ალტერნატიული ზრუნვის დაწესებულებაში განთავსება, თუ შესაძლებელია
ბავშვის ოჯახში დაბრუნება ან მისთვის ოჯახზე დაფუძნებული სერვისის მიწოდება. 

4. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების შესრულებისა და სერვისის ხარისხის
მონიტორინგს ახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში.

თავი V
ბავშვის მიერ განათლების მიღების უფლება

მუხლი 35. ბავშვის მიერ განათლების მიღების უფლება
1. ბავშვს აქვს ხარისხიანი განათლების მიღების უფლება.
2. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ხარისხიანი ადრეული, სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და
უმაღლესი განათლების ყველა ბავშვისთვის თანაბარ ხელმისაწვდომობას განათლების ინკლუზიური
სისტემის დანერგვით და ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო
სივრცესთან ჰარმონიზაციით.

3. ბავშვის მიერ განათლების მიღების უფლების სრულფასოვანი რეალიზების მიზნით სახელმწიფომ
განათლების ინკლუზიურობის პრინციპის დაცვით უნდა უზრუნველყოს:

ა) ბავშვისთვის უფასო, ხარისხიანი ადრეული, სკოლამდელი და ზოგადი განათლების
ხელმისაწვდომობა მისი ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შესაბამისად;

ბ) ბავშვისთვის პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა მისი ინდივიდუალური
შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შესაბამისად, მათ შორის, სათანადო ფინანსური მხარდაჭერით;

გ) განათლების სისტემის, საფეხურების, ფორმებისა და პროცედურების და ბავშვისთვის
მნიშვნელოვანი და სასარგებლო სხვა საკითხების შესახებ ინფორმაციის ბავშვისთვის
ხელმისაწვდომობა;

დ) სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვის სკოლაში დაბრუნების ხელშეწყობა და ბავშვის მიერ სკოლის
მიტოვების პრევენციისთვის სათანადო ღონისძიებების განხორციელება;

http://www.matsne.gov.ge 01010000005001019579



ე) განათლების ყველა საფეხურზე უახლესი სამეცნიერო და დარგობრივი ცოდნისა და ბავშვზე
ორიენტირებული სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა;

ვ) განათლების ყველა საფეხურზე ბავშვის მონაწილეობის უფლების რეალიზება როგორც უშუალოდ
საგანმანათლებლო პროცესში, ისე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადაწყვეტილების მიღებისას.

მუხლი 36. ბავშვის განათლების მიზნები
1. ბავშვის განათლება ფორმალური განათლების სისტემაში, აგრეთვე მისი არაფორმალური განათლება
უნდა ემსახურებოდეს შემდეგ ძირითად მიზნებს:
ა) ბავშვის პიროვნების, ნიჭის, კრიტიკული აზროვნებისა და შესაძლებლობების სრულფასოვან
განვითარებას;

ბ) ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების მიმართ პატივისცემის გრძნობისა და
არაძალადობრივი კომუნიკაციის უნარის განვითარებას;

გ) ბავშვში სამშობლოს, მშობლიური ენის, მშობლიური ქვეყნის ტრადიციული კულტურული
ღირებულებების და განსხვავებული კულტურისა და ცივილიზაციის მიმართ პატივისცემის გრძნობის
განვითარებას;

დ) ბავშვის პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარებას და მის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის
მომზადებას ურთიერთგაგების, მშვიდობის, შემწყნარებლობის, თანასწორობის, ეთნიკური, ეროვნული,
რელიგიური და სხვა ნიშნებით განსხვავებულ ადამიანებს, ჯგუფებსა და ხალხებს შორის მეგობრობის
სულისკვეთებით;

ე) ბუნებრივი გარემოსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პასუხისმგებლობის და მათ მიმართ
პატივისცემის გრძნობის განვითარებას.

2. ეს მუხლი არ კრძალავს ბავშვის მიერ განათლების იმ მიზნებით მიღებას, რომლებიც ამ მუხლის
პირველ ნაწილში პირდაპირ აღნიშნული არ არის, შესაძლებელია განპირობებული იყოს
ტექნოლოგიური განვითარების მიღწევებით, სოციალურ-კულტურული ან სხვა ფაქტორებით და არ
ეწინააღმდეგება ამ მუხლით გათვალისწინებულ მიზნებს.

მუხლი 37. განათლების ინკლუზიური სისტემის მხარდაჭერის პროგრამა
1. განათლების ინკლუზიური სისტემის მხარდაჭერის პროგრამის დანერგვის მიზანია, ხელი შეუწყოს:
ა) საგანმანათლებლო დაწესებულებაში საგანმანათლებლო პროგრამების, საგანმანათლებლო
რესურსების, მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებისა და ადამიანური რესურსების ბავშვის
განათლების მიზნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას;

ბ) განათლების ინკლუზიური სისტემის დანერგვას, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა ბავშვისთვის
თანაბრად ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო პროცესის ფარგლებში მათთვის განათლების მათი
ინდივიდუალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით
მიწოდებას;

გ) ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მასწავლებლებისა და
სპეციალური მასწავლებლების, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების
დაწესებულებების პედაგოგებისა და სხვა ძირითადი პერსონალის პროფესიული განვითარების
ეროვნული სისტემის შექმნას, რაც ხარისხიანი ინკლუზიური განათლების მიწოდების აუცილებელი
წინაპირობაა;

დ) ინკლუზიური განათლების მხარდასაჭერად სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
სტუდენტებისთვის შესაბამისი სერვისებისა და პროგრამების დანერგვას; უმაღლესი განათლების
საფეხურზე საჭირო პროგრამების მოდულების შემუშავებასა და დანერგვას.

2. სახელმწიფო ახორციელებს ყველა აუცილებელ ადმინისტრაციულ, სოციალურ და სხვა ღონისძიებას,
რათა საგანმანათლებლო დაწესებულებების არსებული ინფრასტრუქტურა და პროგრამები
გონივრულად მიესადაგოს თითოეული ბავშვის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს,
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ხოლო ახალი ინფრასტრუქტურა და პროგრამები უნივერსალური დიზაინის პრინციპის
სავალდებულო გათვალისწინებით შეიქმნას.

3. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ერთიანი
სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შეიმუშავებს და ახორციელებს ბავშვის
განათლების ხელშემწყობ პროგრამებს მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით. 

4. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბუნებრივი გარემოს დაცვისა
და განვითარების, ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების რისკების შემცირებისა და მართვის
საკითხებზე პოლიტიკის შემუშავებისას და გადაწყვეტილების მიღებისას ახორციელებს სათანადო
ღონისძიებებს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების, ბავშვისთვის
შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდების და მისი მონაწილეობის უფლების უზრუნველსაყოფად.

5. მუნიციპალიტეტი ბავშვის განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებებს ახორციელებს საქართველოს
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული
კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და
პირობების შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

6. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებებს ახორციელებს
საკუთარი პროგრამების ან სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან
დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

მუხლი 38. განათლების სისტემაში ბავშვის მიმართ ძალადობის დაუშვებლობა
1. ბავშვის განათლების მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელებამ ხელი უნდა შეუწყოს ბავშვის
მიმართ და ბავშვებს შორის ძალადობის, მათ შორის, ბავშვთა შორის ჩაგვრის, და ბავშვის კანონიერი
ინტერესების უგულებელყოფის აღმოფხვრას.
2. დაუშვებელია საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დისციპლინურ ზომად ნებისმიერი ფორმის
ძალადობის გამოყენება, მათ შორის, ფიზიკური დასჯა ან სხვა სასტიკი ან დამამცირებელი მოპყრობა ან
სასჯელის გამოყენება.

3. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში უნდა დაინერგოს ბავშვის მიმართ და ბავშვებს შორის
ძალადობის, მათ შორის, ბავშვთა შორის ჩაგვრის, პრევენციის და შესაბამის ფაქტებზე სათანადო
რეაგირების პროგრამები და მექანიზმი.

4. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული
განათლების დაწესებულებებში მოქმედებს სატელეფონო ცხელი ხაზი ბავშვის მიმართ ძალადობის
ფაქტის შესატყობინებლად.

5. საგანმანათლებლო დაწესებულება განსაზღვრავს ბავშვის მიმართ ძალადობის საკითხზე
პასუხისმგებელ პირს − კოორდინატორს.

6. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბავშვის
მიმართ და ბავშვებს შორის ძალადობის, მათ შორის, ბავშვთა შორის ჩაგვრის, პრევენციის და შესაბამის
ფაქტებზე სათანადო რეაგირების პროგრამებს შეიმუშავებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, ამ კოდექსის
გათვალისწინებით.

მუხლი 39. ბავშვის უფლება დამოუკიდებელ გასაჩივრების მექანიზმებზე
1. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული
განათლების დაწესებულებებში უნდა არსებობდეს ბავშვის საჩივრის განხილვის დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი მექანიზმები. ეს მექანიზმები არ უნდა ახალისებდეს ბავშვის არაკეთილსინდისიერ
ქცევას, მიმართული უნდა იყოს ობიექტური გარემოებების დადგენისკენ და უნდა უზრუნველყოფდეს
ბავშვისა და სხვათა უფლებების პატივისცემასა და დაცვას.
2. ბავშვს უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია მისი საჩივრის განხილვის მექანიზმების შესახებ.

3. ბავშვი მისი საჩივრის განხილვის პროცესში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს მხარდაჭერით, კერძოდ,
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კომუნიკაციის, საკუთარი მოსაზრების გამოხატვისა და სათანადოდ გათვალისწინების
ინსტრუმენტების დანერგვით.

4. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ბავშვის საჩივრის განხილვის დამოუკიდებელ
მექანიზმებს შეიმუშავებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო.

მუხლი 40. ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ბავშვისთვის მიწოდების აკრძალვა
1. აკრძალულია ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ბავშვისთვის მიწოდება.
2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა იწვევს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

თავი VI
ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის უფლება

მუხლი 41. ბავშვის მიერ ჯანმრთელობის დაცვის უმაღლესი სტანდარტით სარგებლობის უფლება
1. ყოველ ბავშვს აქვს უფლება, ისარგებლოს ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის
უმაღლესი სტანდარტით, მათ შორის, ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების (მათ შორის, პირველადი
ჯანმრთელობის დაცვის, სტაციონარული მომსახურების, რეაბილიტაციის) გეოგრაფიული და
ფინანსური ხელმისაწვდომობით.
2. სახელმწიფო ახორციელებს ყველა საჭირო ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო
ღონისძიებას, რათა არცერთ ბავშვს, მათ შორის, არცერთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს
ან/და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვს, არ შეეზღუდოს ამ მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებული უფლება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. ეს ღონისძიებები უნდა მოიცავდეს
ზომების მიღებას:

ა) ბავშვთა სიკვდილიანობის შესამცირებლად;

ბ) ბავშვის განვითარებაზე ორიენტირებული, პრევენციული, საკონსულტაციო, გადაუდებელი
ამბულატორიული მომსახურებითა და იმუნიზაციის სათანადო პროგრამებით ყველა ბავშვის
უზრუნველსაყოფად;

გ) სტანდარტის შესაბამისი საკვებითა და სუფთა წყლით ყველა ბავშვის უზრუნველსაყოფად;

დ) საჭირო მინერალებით გამდიდრებული საკვებით ყველა ბავშვის უზრუნველსაყოფად, რათა
შემცირდეს ბუნებრივი გარემოს დაბინძურების უარყოფითი შედეგები ან/და აღმოიფხვრას ბუნებრივი
მინერალების დეფიციტი;

ე) მშობიარობამდე და მშობიარობის შემდგომ ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ქალთათვის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად;

ვ) საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით − ბავშვებისა და მშობლებისთვის, ბავშვის ჯანმრთელობის,
ჯანსაღი კვების, ძუძუთი კვების უპირატესობის, ჰიგიენის, გარემოს დაცვის, კატასტროფისა და
უბედური შემთხვევისგან დაცვის საკითხებზე ინფორმაციის მისაწოდებლად;

ზ) პრევენციული ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულების განსავითარებლად;

თ) ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის საჭიროებების დროულად გამოვლენისა და ადრეული
ინტერვენციის განხორციელების მიზნით საიდენტიფიკაციო სისტემის შესაქმნელად;

ი) ბავშვის ჯანმრთელობისთვის საზიანო ტრადიციული მიდგომების აღმოსაფხვრელად.

3. ჯანმრთელობის დაცვის განსაკუთრებული ღონისძიებები ხორციელდება სოციალური საფრთხის
წინაშე მყოფი ბავშვის ჯანმრთელობის დასაცავად.

4. ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვის მიერ
ჯანმრთელობის დაცვის უმაღლესი სტანდარტით სარგებლობის უფლების რეალიზების პოლიტიკის

http://www.matsne.gov.ge 01010000005001019579



შემუშავებას ამ კოდექსის საფუძველზე, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და
საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

5. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვის მიერ ჯანმრთელობის დაცვის უმაღლესი
სტანდარტით სარგებლობის უფლების განხორციელების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
შემუშავებას ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში, უწყებათაშორისი კოორდინაციითა და
მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

6. მუნიციპალიტეტი ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებებს ახორციელებს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად
დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

7. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებებს
ახორციელებს საკუთარი პროგრამების ან სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან დადებული ხელშეკრულების
საფუძველზე.

მუხლი 42. ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის უფლების მხარდაჭერა საგანმანათლებლო,
ალტერნატიული ზრუნვისა და პენიტენციურ დაწესებულებებში
1. ჯანმრთელობის დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში, საგანმანათლებლო, ალტერნატიული
ზრუნვისა და პენიტენციურ დაწესებულებებში უზრუნველყოფილია ბავშვის ფიზიკური და
ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხარდაჭერა, მათ შორის, ფიზიკური აღზრდის ღონისძიებების
განხორციელებით, სათანადო ინფრასტრუქტურისა და ჯანსაღი საკვების უზრუნველყოფით,
საინფორმაციო-საკონსულტაციო და რეფერირების სერვისების დანერგვით.
2. ყველა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, ზოგადსაგანმანათლებლო და
პროფესიული განათლების, ალტერნატიული ზრუნვისა და პენიტენციური დაწესებულება
ვალდებულია უზრუნველყოს ფიზიკური აღზრდის, ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების
მართვის, მათ შორის, მომზადებისა და რისკების შემცირების, მექანიზმების დანერგვა.

მუხლი 43. დანაშაულის შედეგად დაზარალებული, მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების ჯანმრთელობის
დაცვის ღონისძიებები
1. ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს დანაშაულის
შედეგად დაზარალებული, სხვადასხვა ფორმის ძალადობის მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების, მათ
შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის, ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის
დაცვას და მათ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას ჯანსაღ და ღირსეულ პირობებში. პროგრამის
შინაარსი, ფორმა და ხანგრძლივობა ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებებისა და საუკეთესო
ინტერესების შესაბამისად განისაზღვრება. 
2. ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს შეიარაღებული
კონფლიქტის, ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების მსხვერპლი ბავშვების ფიზიკური და
ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვას და მათ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას ჯანსაღ და ღირსეულ
პირობებში.

მუხლი 44. ბავშვის მიმართ არანებაყოფლობითი ან იძულებითი სამედიცინო ღონისძიების გამოყენების
დაუშვებლობა
1. დაუშვებელია ბავშვის ფსიქიატრიული მკურნალობა ბავშვის მონაწილეობისა და მისი აზრის
მოსმენის გარეშე, მისი ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით.
 

2. ბავშვის არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული სტაციონარული მკურნალობა დასაშვებია მხოლოდ
სასამართლოს გადაწყვეტილებით, უმოკლესი ვადით. ეს გადაწყვეტილება ექვემდებარება პერიოდულ
გადასინჯვას. ბავშვის არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობა გრძელდება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების დაცვით.
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3. ბავშვის მიმართ მედიკამენტური ან სხვა სამედიცინო ღონისძიების გამოყენება თერაპიულ
საჭიროებებს უნდა ეფუძნებოდეს. ეს ღონისძიება არ უნდა იქნეს გამოყენებული სპეციალისტის მიერ
შეფასებისა და დანიშვნის გარეშე.

4. სასამართლოს მიერ ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისას
აუცილებელია პროცესში ბავშვის უშუალო მონაწილეობა და მისი აზრის სათანადოდ გათვალისწინება,
აგრეთვე დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ორგანოს მონაწილეობა ბავშვის საუკეთესო
ინტერესების განსაზღვრისა და დაცვის მიზნით.

5. ბავშვს უფლება აქვს, უშუალოდ ან/და თავისი წარმომადგენლის მეშვეობით მიმართოს
კონფიდენციალურ და მიუკერძოებელ ორგანოს შესაბამის დაწესებულებაში ყოფნისას მისი
უფლებების დარღვევის შესახებ. აღნიშნული ორგანო უნდა იყოს ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი და
მკურნალობის მიმწოდებელი დაწესებულებისგან ან მისი ზემდგომი დაწესებულებისგან
დამოუკიდებელი.

6. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო ბავშვის არანებაყოფლობით ან იძულებით ფსიქიატრიულ
მკურნალობასა და სამედიცინო კვლევას ახორციელებს ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად.

მუხლი 45. ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების სტანდარტებთან შესაბამისობა
ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის ნებისმიერი სერვისის მიმწოდებელი ყველა საჯარო და კერძო
დაწესებულება და ორგანიზაცია ვალდებულია თავისი საქმიანობა, განსაკუთრებით − უსაფრთხოების
დაცვის, ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხარისხის, პერსონალის პროფესიული კვალიფიკაციისა
და ეთიკის და მონიტორინგის მექანიზმების კუთხით, განახორციელოს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად.

თავი VII
ბავშვის უფლება სოციალურ დაცვაზე, ცხოვრების სათანადო

პირობებსა და განვითარებაზე
მუხლი 46. ბავშვის სოციალური დაცვის უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს სოციალური დაცვითა და მომსახურებით მისი და მასზე
მზრუნველი პირების მდგომარეობის, ასაკის, ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროებების
შესაბამისად.
2. ყოველ ბავშვს აქვს უფლება ცხოვრების ისეთ სტანდარტზე, რომელიც შეესაბამება მისი ფიზიკური,
გონებრივი, სულიერი, მორალური და სოციალური განვითარების საჭიროებებს. საჭიროების
შემთხვევაში სახელმწიფომ რესურსების ფარგლებში უნდა გაუწიოს მშობელს ბავშვის განვითარებაზე
ორიენტირებული მიზნობრივი მატერიალური და არამატერიალური დახმარება და განახორციელოს
მხარდაჭერის პროგრამები, განსაკუთრებით − საკვებით, ტანსაცმლითა და საცხოვრებელი პირობებით
უზრუნველყოფის მიზნით.

3. სახელმწიფო ახორციელებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დამალვისგან,
მიტოვებისგან, უგულებელყოფისა და სეგრეგაციისგან დასაცავად აუცილებელ ყველა
ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ღონისძიებას.

4. ბავშვის მიზნობრივი სოციალური დახმარების ოდენობა, სახე და ხანგრძლივობა ბავშვისა და მისი
ოჯახის ინდივიდუალური საჭიროებების და შესაბამისი გარემოებების შეფასების საფუძველზე
განისაზღვრება.

5. ბავშვის მიზნობრივი სოციალური დახმარება ერთჯერადი არ უნდა იყოს და კომპლექსურად უნდა
მოიცავდეს ბავშვის განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის, რეაბილიტაციის, სოციალური
ინტეგრაციისა და სხვა ინდივიდუალური საჭიროებების მდგრად უზრუნველყოფას.

6. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვის სოციალური დაცვის პოლიტიკის, ერთიანი სახელმწიფო
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებას ამ კოდექსის საფუძველზე, საქართველოს
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კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა
საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

7. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო ბავშვის სოციალური დაცვის პროგრამებს შეიმუშავებს ერთიანი
სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიხედვით და ახორციელებს საქართველოს
სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოებთან უწყებათაშორისი და მუნიციპალიტეტის
ორგანოებთან თანამშრომლობით.

8. მუნიციპალიტეტი ბავშვის სოციალური დაცვის პროგრამებს შეიმუშავებს ერთიანი სახელმწიფო
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიხედვით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოს
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი
წესისა და პირობების შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

9. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის სოციალური დაცვის ღონისძიებებს ახორციელებს
სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროსთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ან/და საკუთარი ინიციატივითა და
ფინანსური რესურსებით, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი მომსახურების სტანდარტების შესაბამისად.

მუხლი 47. ბავშვის უფლება ცხოვრების სათანადო სტანდარტზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, იზრდებოდეს ოჯახურ, მისი პიროვნების პატივისცემის, სიყვარულისა და
ურთიერთგაგების გარემოში. 
2. ბავშვს უფლება აქვს, ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი პირობები, რომლებიც ხელს უწყობს მის
სრულფასოვან ფიზიკურ, ინტელექტუალურ, გონებრივ, სოციალურ და მორალურ განვითარებას. 

3. ბავშვის ცხოვრების სათანადო სტანდარტი ითვალისწინებს ბავშვის სულ მცირე საკვებით, სუფთა
სასმელი წყლით, ეკოლოგიურად სუფთა საცხოვრებელი გარემოთი, პირველადი ჯანმრთელობის
დაცვის ხელმისაწვდომობით, ჯანსაღი ცხოვრების წესის, კატასტროფისა და უბედური შემთხვევისგან
დაცვის შესახებ საბაზისო ინფორმაციითა და შესაბამისი მექანიზმებით უზრუნველყოფას. 

4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს აქვს ისეთივე უფლება ცხოვრების სათანადო
სტანდარტზე, როგორიც სხვა ბავშვს. ეს სტანდარტი უნდა ითვალისწინებდეს გონივრული
მისადაგებისა და უნივერსალური დიზაინის პრინციპებს ბავშვის ინკლუზიური განვითარების
ხელშეწყობისთვის. 

5. საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების უფლებამოსილი ორგანო უზრუნველყოფს ბავშვის
ცხოვრების სათანადო პირობების დაცვის სტანდარტების შემუშავებას და უწყებათაშორისი და
მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან თანამშრომლობით განხორციელებას.

6. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბავშვისთვის უვნებელი და
ჯანსაღი გარემოს უზრუნველსაყოფად, გარემოს დასაცავად, კატასტროფისა და უბედური
შემთხვევისგან ბავშვის დასაცავად ახორციელებს სათანადო ღონისძიებებს უწყებათაშორისი
კოორდინაციითა და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

7. უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოსა და მუნიციპალიტეტისთვის სავალდებულოა ურბანული
დაგეგმარების, განაშენიანების, მშენებლობის ნებართვის გაცემის და რეკონსტრუქციული პროექტის
შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების დროს ბავშვის ცხოვრების სათანადო სტანდარტების
გათვალისწინება.

8. სახელმწიფო ორგანო და მუნიციპალიტეტი ქმნიან სამართლებრივ მექანიზმებს და იღებენ სათანადო
ზომებს ბავშვის თამაშისა და დასვენების, რეკრეაციულ, კულტურულ და სახელოვნებო ღონისძიებებში
მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად.

მუხლი 48. ბავშვის სოციალური განვითარების მხარდაჭერა
1. ბავშვის სოციალური განვითარების მხარდასაჭერად შემუშავებული შესაბამისი პროგრამა უნდა
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მოიცავდეს ბავშვის სოციალური აქტივობის ღონისძიებებს, ბავშვის სოციალური ინკლუზიის
ღონისძიებებს და ბავშვის მოხალისეობის ხელშეწყობის ღონისძიებებს.
2. ბავშვის სოციალური განვითარების პროგრამა თავისი შინაარსითა და მეთოდოლოგიით ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს და ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობით უნდა
განხორციელდეს. ის ხელს უნდა უწყობდეს ბავშვის მიერ საკუთარი უფლებების დამოუკიდებლად
რეალიზების უნარისა და სხვათა უფლებების პატივისცემის ჩამოყალიბებას.

მუხლი 49. სოციალური მუშაობა ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის მიზნით
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის მიზნით სხვადასხვა სფეროში სოციალური მუშაობის
ძირითადი პრინციპები, სოციალური მუშაკის ფუნქციები, უფლებები, მოვალეობები და მის მიერ
განსახორციელებელი ღონისძიებები განისაზღვრება „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს
კანონით.

მუხლი 50. ბავშვის სოციალური აქტივობის ხელშეწყობა
1. ბავშვისთვის შეთავაზებული და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მისი განვითარების ხელშემწყობი,
აუცილებელი ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები.
2. ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამა თავისი შინაარსითა და მეთოდოლოგიით ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს და ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობით უნდა
განხორციელდეს. ის ხელს უნდა უწყობდეს ბავშვის მიერ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად
მიღების უნარისა და საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბებას.

3. ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამა მოიცავს შესაბამის პროცესში ჩართულ ბავშვზე
ორიენტირებულ ინდივიდუალურ, ზოგად (ღია) და ჯგუფურ ღონისძიებებს.

4. ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამის ძირითადი მიმართულებები შეიძლება იყოს:

ა) არაფორმალური განათლება ზოგადი, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული, შემეცნებითი,
ტექნიკური, ეკოლოგიური და ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებებით;

ბ) გონებრივი განვითარებისა და ფიზიკური აქტივობის ხელშემწყობი სპორტული და გასართობი
ღონისძიებები;

გ) სასკოლო ან შრომით ვალდებულებებსა და ოჯახურ გარემოსთან დაკავშირებული ღონისძიებები;

დ) საერთაშორისო ახალგაზრდული პროგრამები;

ე) ბავშვთა დასვენების პროგრამები;

ვ) ბავშვთა საკონსულტაციო პროგრამები;

ზ) კულტურული და სახელოვნებო პროგრამები;

თ) წინაპროფესიული უნარ-ჩვევების განმავითარებელი პროგრამები.

5. ბავშვის სოციალური აქტივობის სახელმწიფო პროგრამას შეიმუშავებს და ახორციელებს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროსა და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

6. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში განსახორციელებელი ბავშვის სოციალური აქტივობის
პროგრამა განისაზღვრება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
მინისტრის ბრძანებით, ამ კოდექსის შესაბამისად.

7. მუნიციპალიტეტი ბავშვის სოციალური აქტივობის ღონისძიებებს ახორციელებს მუნიციპალური
პროგრამის ფარგლებში ან შესაბამისი სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული კანონის
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და პირობების
შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.
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8. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის სოციალური აქტივობის ღონისძიებებს ახორციელებს
საკუთარი პროგრამის ან ბავშვის სოციალური აქტივობის სახელმწიფო პროგრამის/მუნიციპალური
პროგრამის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაბამის სამინისტროსთან/
მუნიციპალიტეტთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

მუხლი 51. ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა
1. ბავშვის სოციალური ინკლუზიის პროგრამა ითვალისწინებს თანასწორი მოპყრობის საფუძველზე
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ყველა ბავშვის თანაბარი მონაწილეობის მხარდაჭერას, მათ შორის,
საგანმანათლებლო, საინფორმაციო, სპორტული, კულტურული და პროფესიული ორიენტაციის
ღონისძიებებით. სოციალური ინკლუზიის მიზანია, აღიაროს, რომ ყველა ბავშვი ღირებული და
მნიშვნელოვანია, ყველა ბავშვისთვის უზრუნველყოს თანაბარი ხელმისაწვდომობა, შესაძლებლობა და
მონაწილეობის უფლება უთანასწორო მოპყრობისა და ბარიერების გარეშე.
2. ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ღონისძიებები უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის ინდივიდუალურ
შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს, ორიენტირებული უნდა იყოს ბავშვის მონაწილეობის,
მრავალფეროვანი სოციალური ურთიერთობების ჩამოყალიბების, სოციალური უნარ-ჩვევების
განვითარების, არჩევანის გაკეთებისა და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების ხელშეწყობაზე.

3. ბავშვის სოციალური ინკლუზიის სახელმწიფო პროგრამებს შეიმუშავებს და ახორციელებს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროსთან, სხვა სახელმწიფო უწყებებსა და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

4. მუნიციპალიტეტი ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ღონისძიებებს ახორციელებს საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“
მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების
ფარგლებში.

5. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ღონისძიებებს ახორციელებს
საკუთარი პროგრამის ან სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

მუხლი 52. ბავშვის მოხალისეობის ხელშეწყობა
1. ბავშვის სოციალური აქტივობის მხარდასაჭერად იქმნება ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი
პროგრამები.
2. ბავშვის მოხალისეობრივი საქმიანობა გულისხმობს ამ მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებული პროგრამების ფარგლებში ბავშვის მიერ ნებაყოფლობით და უანგაროდ
საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობის განხორციელებას, რაც არ უნდა აფერხებდეს მისი სხვა
უფლებების, განსაკუთრებით − განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის, ძალადობისგან დაცვისა და
მავნე ზეგავლენისგან დაცვის უფლებების, სრულფასოვან რეალიზებას.

3. ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობ პროგრამებს შეიმუშავებენ საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და
მუნიციპალიტეტები კერძო სექტორთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით.

4. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ქმნის
სამართლებრივ საფუძვლებს, რათა ხელი შეუწყოს ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობ პროგრამებში
მონაწილე ბავშვის წახალისებას ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და საუნივერსიტეტო
სწავლების ფარგლებში.

თავი VIII
ბავშვის ძალადობისგან დაცვის უფლება

მუხლი 53. ძალადობისგან ბავშვის დაცვა 
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1. ბავშვს უფლება აქვს, დაცული იყოს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობისგან, ჩაგვრისგან,
იძულებისგან, დაზიანებისგან, უგულებელყოფისგან, დაუდევარი მოპყრობისგან, წამებისგან,
ექსპლუატაციისგან, არასრულწლოვნით ვაჭრობისგან (ტრეფიკინგისგან) და ძალადობის ნებისმიერი
სხვა ფორმისგან ნებისმიერ ოჯახში, სკოლაში და სხვა ადგილზე, მათ შორის, ინტერნეტსივრცეში. # # # # # # # # # # 
2. აკრძალულია ბავშვის ფიზიკური დასჯა, წამება, მისდამი სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან
დამამცირებელი მოპყრობა ოჯახში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ან
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურების მიწოდებისას,
სამედიცინო დაწესებულებაში ან/და ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, პენიტენციურ დაწესებულებაში
და ნებისმიერ სხვა ადგილზე. აღნიშნული ქმედება იწვევს საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

 3. აკრძალულია ბავშვის მიმართ ტრადიციული რიტუალის აღსრულების მიზნით ისეთი მეთოდების
გამოყენება, რომლებიც ითვალისწინებს ბავშვის ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ იძულებას, წამებას,
მისდამი სხვა სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას (მათ შორის, გოგონას სასქესო
ორგანოს დასახიჩრება, ოპერაციის ან მანიპულაციის ჩატარება რეპროდუქციის უნარის მოსაშლელად),
მიუხედავად ბავშვის ან/და მისი კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობისა.

4. აკრძალულია ბავშვის მიმართ სამედიცინო დახმარების ან მკურნალობის ისეთი მეთოდების (მათ
შორის, აქტიური ბიოლოგიური (შოკური, კრუნჩხვითი და სხვა) მეთოდების) გამოყენება, რომლებიც
ითვალისწინებს ბავშვის ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ იძულებას და ეწინააღმდეგება მის საუკეთესო
ინტერესებს.

5. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ პრაქტიკად არ ითვლება ისეთი ტრადიციული
რელიგიური რიტუალი, როგორიცაა ნათლობა.

6. სახელმწიფო ვალდებულია ნებისმიერი ფორმის ძალადობისგან ბავშვის დასაცავად მიიღოს
შესაბამისი ადმინისტრაციული, სოციალური და საგანმანათლებლო ზომები, მათ შორის, შექმნას
ეფექტიანი მექანიზმები ბავშვისა და მისი ოჯახის მხარდაჭერისთვის, ბავშვის მიმართ ან ბავშვებს
შორის ძალადობის ნებისმიერი ფორმის პრევენციისთვის, გამოვლენისთვის, მის შესახებ
შეტყობინებისთვის, გასაჩივრებისთვის, რეფერირებისა და გამოძიებისთვის, ძალადობის შედეგად
დაზარალებული ბავშვის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციისა და მისი უფლებების
აღდგენისთვის საჭირო სხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად.

მუხლი 54. შრომის საზიანო ფორმებისგან ბავშვის დაცვა
1. ბავშვს უფლება აქვს, დაცული იყოს ისეთი სამუშაოს შესრულებისგან, რომელიც მას ხელს უშლის
განათლების მიღებაში ან საზიანოა მისი ჯანმრთელობისთვის ან ფიზიკური, გონებრივი, მორალური,
ემოციური და სოციალური განვითარებისთვის. # # # # 
2. ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიანი სამუშაოს შესრულებისგან
თითოეული ბავშვის დასაცავად სახელმწიფო იღებს შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და
საგანმანათლებლო ზომებს, მათ შორის:

ა) განსაზღვრავს ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიანი სამუშაოს
კონკრეტული ფორმებისა და პირობების ჩამონათვალს, რომელიც ექვემდებარება პერიოდულ
განახლებას;

ბ) ადგენს ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიანი სამუშაოს ფორმებისა
და ადგილების იდენტიფიცირების წესს, განსახორციელებელ ღონისძიებებს და პასუხისმგებელ
უწყებას;

გ) ადგენს ბავშვის დასაქმების მინიმალურ ასაკს, სამუშაო საათებს და სამუშაო პირობების
სავალდებულო სტანდარტებს;

დ) ადგენს შრომის ინსპექტირების უფლებამოსილების მქონე უწყებას, რომელსაც შეუძლია მიმართოს
ბავშვმა მისი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში.

მუხლი 55. ყველა ფორმის ეკონომიკური ექსპლუატაციისგან ბავშვის დაცვა
1. დაუშვებელია ბავშვის ეკონომიკური ექსპლუატაცია, ანუ ფულადი ან სხვა სარგებლის მიღების
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https://matsne.gov.ge/document/view/1399901?publication=0
https://www.refworld.org/docid/460bc7772.html
https://undocs.org/A/61/299
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
https://violenceagainstchildren.un.org/content/publications
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/violence-against-children_en
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Minors_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_ENG.pdf
https://edoc.coe.int/en/refugees/8047-promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practices.html
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&amp;sec_id=52
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31994L0033
https://matsne.gov.ge/document/view/1392164?publication=0
http://codeofgoodpractice.com/wp-content/uploads/2019/03/KCS-Safeguarding-Standards-and-How-to-Implement-Them.pdf


მიზნით ბავშვის იძულება რაიმე მოქმედების შესასრულებლად ან მომსახურების გასაწევად, მისი
მონობის ან მონობის მსგავს მდგომარეობაში ჩაყენება, ორგანოს ამოღება ან ბავშვის სხვაგვარი
გამოყენება იძულებით, შანტაჟით, მოტყუებით, წაქეზებით, მასზე გავლენის სხვაგვარად მოხდენით ან
ნებისმიერი სხვა საშუალებით. # # # 
2. აკრძალულია მათხოვრობაზე ან სხვა ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაზე ბავშვის დაყოლიება
იძულებით, შანტაჟით, მოტყუებით, წაქეზებით, მისი შეზღუდული შესაძლებლობის გამოყენებით ან
ნებისმიერი სხვა საშუალებით.

3. დაუშვებელია ბავშვის იძულება, წაქეზება, დაყოლიება ან გამოყენება ისეთი სამუშაოს
შესასრულებლად ან მისი ისეთი სამუშაოს შესრულებაში ჩაბმა, რომელიც მას ხელს უშლის
განათლების მიღებაში ან საზიანოა მისი ჯანმრთელობისთვის ან ფიზიკური, გონებრივი, მორალური,
ემოციური ან/და სოციალური განვითარებისთვის.

4. სახელმწიფო იღებს შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომებს ყველა
ფორმის ეკონომიკური ექსპლუატაციისგან ბავშვის დასაცავად.

მუხლი 56. ყველა ფორმის სექსუალური ექსპლუატაციისგან ბავშვის დაცვა
1. ბავშვს უფლება აქვს, დაცული იყოს სექსუალური ექსპლუატაციისგან და ნებისმიერი სხვა ფორმის
სექსუალური ძალადობისგან. # # # # # 
2. აკრძალულია ბავშვის იძულება, ჩაებას რაიმე სექსუალურ მოქმედებაში. 

3. აკრძალულია პროსტიტუციასა და სხვა სექსუალურ მოქმედებაში ბავშვის ჩაბმა.

4. აკრძალულია პორნოგრაფიულ საქმიანობაში, პორნოგრაფიული ხასიათის მასალების დამზადებაში,
რეკლამირებაში, გავრცელებაში, გადაცემაში, მიღებაში, ექსპორტსა და იმპორტში, ამ მასალებით
ვაჭრობაში ბავშვის ჩაბმა.

5. სახელმწიფო იღებს შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომებს
სექსუალური ექსპლუატაციისგან ან სხვა ფორმის სექსუალური ძალადობისგან ყველა ბავშვის, მათ
შორის, გოგონებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების, დასაცავად.

მუხლი 57. ბავშვით ვაჭრობის აკრძალვა
1. აკრძალულია ბავშვით ვაჭრობა, ანუ ფულადი ანაზღაურების ან ნებისმიერი სხვა სარგებლის მიღების
მიზნით პირის ან პირთა ჯგუფის მიერ ბავშვის სხვა პირისთვის ან პირთა ჯგუფისთვის გადაცემა. # # # # # # # 
2. აკრძალულია სექსუალური ან შრომითი ექსპლუატაციის, ორგანოს გადანერგვის ან სხვა სარგებლის
მიღების მიზნით ბავშვის ნებისმიერი საშუალებით შეთავაზება, გადაცემა ან მიღება.

3. აკრძალულია ბავშვით ვაჭრობა მისი შვილად აყვანის მიზნით ან შუამავლის მიერ ანგარებით პირის
დარწმუნება, თანხმობა გასცეს ბავშვის გაშვილებაზე „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის
შესახებ“ საქართველოს კანონისა და შესაბამისი საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების
დარღვევით.

4. სახელმწიფო ახორციელებს ყველა ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო
ღონისძიებას ბავშვით ვაჭრობის პრევენციისა და აღმოფხვრის მიზნით.

მუხლი 58. ტრეფიკინგისგან ბავშვის დაცვა
1. აკრძალულია ბავშვის მოძიება, ტრანსპორტირება, გადაცემა, ადგილის გადაცემა ან მიღება მუქარით,
ძალის ან იძულების სხვა ფორმის გამოყენებით, მოტაცებით, გაყალბებით, მოტყუებით,
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით, მსხვერპლის უმწეობის გამოყენებით ან პირის მიერ მისი
გავლენის ქვეშ მყოფ პირზე ზეწოლით თანხმობის მისაღებად ფულადი ან სხვა სარგებლის გაცემის ან
მიღების გზით, ექსპლუატაციის მიზნით. # # # # # # # # # # # # 
 2. სახელმწიფო იღებს ყველა ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომას
ტრეფიკინგისგან ბავშვის დასაცავად.

მუხლი 59. შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისგან ბავშვის დაცვა
1. ბავშვს უფლება აქვს, დაცული იყოს შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისგან. #
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https://matsne.gov.ge/document/view/1399901?publication=0
https://www.osce.org/secretariat/75804?download=true
https://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61521
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128043
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF
https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_child_abuse_ENG.pdf
https://matsne.gov.ge/document/view/1399901?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/1203722?publication=0
https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child_Part_1_of_3.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/optional_protocol_eng.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170359
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2605819
https://eclj.org/surrogacy/echr/paradiso-et-campanelli-c-italie--lintrt-gnral-peut-primer-le-dsir-de-parentalit
https://matsne.gov.ge/document/view/1394035?publication=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002F0629
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52005XG1209%2801%29
https://www.legislationline.org/international-standards/topic/14/organisation/6
https://rm.coe.int/168008371d
https://www.coe.int/en/web/children/trafficking
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96549
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69891
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112576
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_ENG.pdf
https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-civilian-security-democracy-and-human-rights/office-to-monitor-and-combat-trafficking-in-persons/
http://justice.gov.ge/News/Detail?newsId=5217
https://casebook.icrc.org/glossary/child-soldiers


2. სახელმწიფო ახორციელებს შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისგან ბავშვის დასაცავად
საჭირო ყველა ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ღონისძიებას. 

3. სახელმწიფო იღებს ყველა ზომას შეიარაღებულ კონფლიქტში ჩაბმული ან მონაწილე ბავშვის
გათავისუფლების, მისი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციისა და სოციალური
რეინტეგრაციის მიზნით.

მუხლი 60. ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენცია
1. სახელმწიფო იღებს შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომებს ბავშვის
ექსპლუატაციის, არასრულწლოვნით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ბავშვთა პროსტიტუციის, ბავშვთა
პორნოგრაფიის, ბავშვის ჰარმონიული განვითარებისთვის საზიანო ძალადობის ყველა ფორმის
ეფექტიანი პრევენციისთვის. #
2. სახელმწიფო იღებს ბავშვის ფიზიკური დასჯის, მისდამი სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან
დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრისთვის საჭირო ყველა
ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომას.

3. ბავშვის მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის პრევენციისა და აღმოფხვრის მიზნით ხორციელდება
სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის:

ა) საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება ბავშვის მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის აკრძალვის, მავნე
ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვისა და სხვა კონკრეტული სამართლებრივი გარანტიების შექმნით;

ბ) მშობლისა და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მხარდაჭერა აღზრდის
პოზიტიური, არაძალადობრივი მეთოდებისა და უნარების განვითარებით, სოციალურ-ეკონომიკური
დახმარების, კონსულტაციის გაწევით და ინფორმაციის მიწოდებით;

გ) განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, სპორტის, კულტურისა და
მართლმსაჯულების სფეროებში ბავშვთან და ბავშვის საკითხებზე მომუშავე პირების
სპეციალიზებული სწავლება და ინფორმირება, მათ შორის, ბავშვისთვის უსაფრთხო და ძალადობისგან
თავისუფალი გარემოს შექმნისა და ძალადობის შემცველი სოციალური ნორმების შეცვლის მიზნით;

დ) ბავშვის მიმართ ძალადობის რისკების, ბავშვთან არაძალადობრივი კომუნიკაციის, კონფლიქტის
მშვიდობიანი მოგვარებისა და ბავშვის ძალადობისგან დაცვის მექანიზმების საკითხებზე
საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის, ინტერნეტსივრცეში;

ე) სხვადასხვა ფორმის ძალადობის აღმოფხვრის მიზნით პოლიტიკის დოკუმენტების, პროგრამებისა
და ინიციატივების შემუშავებასა და განხორციელებაში ბავშვის მონაწილეობის ხელშეწყობა;

ვ) ბავშვის ექსპლუატაციისა და ძალადობის სხვა ფორმის პრევენციის პოლიტიკის შემუშავებასა და
განხორციელებაში კერძო სექტორის, მათ შორის, ტურიზმის, საბანკო და საფინანსო ორგანიზაციების,
მონაწილეობის ხელშეწყობა;

ზ) ბავშვის ექსპლუატაციისა და ძალადობის სხვა ფორმის ყველა ასპექტის გაშუქებასა და შესაბამისი
ინფორმაციის გავრცელებაში მედიის აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობა ბავშვის პირადი
ცხოვრების, კონფიდენციალურობის პრინციპისა და სხვა ეთიკური სტანდარტების დაცვით;

თ) სახელმწიფოს მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა, მათ შორის, ფინანსური
სახსრებით, ამ ორგანიზაციების მიერ ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენციისა და ბავშვის უფლებების
დაცვის პროგრამების განხორციელების მიზნით.

4. სახელმწიფო ახორციელებს სათანადო ღონისძიებებს ბავშვის ძალადობის ხელშემწყობი
ფაქტორების, მათ შორის, სხვადასხვა სახის სოციალური საფრთხის, სიღარიბის, ბავშვებისადმი
უთანასწორო მოპყრობის აღმოსაფხვრელად. 

5. სახელმწიფო შეიმუშავებს და ახორციელებს ძალადობის პრევენციისკენ, მოძალადის ძალადობრივი
დამოკიდებულების შეცვლისა და ძალადობრივი ქცევის მიზეზის აღმოფხვრისკენ მიმართულ
სამედიცინო და ფსიქოსოციალური თერაპიისა და კონსულტაციის პროგრამებს.
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მუხლი 61. დანაშაულის შედეგად დაზარალებულის, ძალადობის მსხვერპლისა და მოწმის დაცვა,
მხარდაჭერა და რეაბილიტაცია
1. სახელმწიფო ქმნის დანაშაულის შედეგად დაზარალებული ან/და ძალადობის მსხვერპლი ან/და
მოწმე ბავშვისთვის ხელმისაწვდომ მხარდაჭერის, ფიზიკური და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის
მოკლე- და გრძელვადიან პროგრამებსა და სერვისებს, დამცირებისგან, ხელახალი ტრავმირებისა და
ზიანისგან ბავშვის დაცვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის, გასაჩივრებისა და ზიანის
ანაზღაურების მექანიზმებს.
2. დანაშაულის შედეგად დაზარალებულ ან/და ძალადობის მსხვერპლ ან/და სავარაუდო მსხვერპლ
ბავშვს უფლება აქვს, სახელმწიფოსგან მიიღოს კომპენსაცია, მათ შორის, ფინანსური ზარალის
ანაზღაურება სწრაფი პროცედურებით, როდესაც დამნაშავისგან ამგვარი ანაზღაურების სწრაფად
მიღება შეუძლებელია.

3. სახელმწიფო უზრუნველყოფს დანაშაულის შედეგად დაზარალებული და დანაშაულის მოწმე
ბავშვების უფლებების დაცვას და მათი მეორეული ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილებას, აგრეთვე
დანაშაულის შედეგად დაზარალებული ბავშვის ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილებას
მართლმსაჯულების განხორციელების ყველა სტადიაზე, საქართველოს კანონმდებლობის, მათ შორის,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის, შესაბამისად.

4. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ძალადობის მსხვერპლ ან/და მოწმე ბავშვთან საჯარო
დაწესებულებაში მომუშავე ყველა პირის სავალდებულო სწავლებას/სპეციალიზაციას დადგენილი
სტანდარტების შესაბამისად.

თავი IX
ბავშვის მავნე ზეგავლენისგან დაცვის უფლება

მუხლი 62. მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვის უფლების არსი
მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვა გულისხმობს ბავშვის სოციალური გარემოს უარყოფითი
ფაქტორებისა და ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისგან დაცვას შესაბამისი
სამართლებრივი საფუძვლების შექმნისა და სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამებისა და
ღონისძიებების განხორციელების საფუძველზე.

მუხლი 63. ბავშვის ალკოჰოლური საშუალებისგან, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და
სხვა მავნე ნივთიერებებისგან დაცვა
1. აკრძალულია ბავშვისთვის ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და
თრობის სხვა საშუალებების, ალკოჰოლიანი სასმლის, თამბაქოსა და ნიკოტინის შემცველი ნაწარმის ან
კაფსულის უსასყიდლო ან სასყიდლიანი მიწოდება, გარდა ბავშვის მიერ ნარკოტიკული და
ფსიქოტროპული საშუალებების ექიმის დანიშნულებით მიღების შემთხვევებისა.
2. აკრძალულია ბავშვის მიერ შრომითი საქმიანობის ისეთ დაწესებულებაში განხორციელება, სადაც
ხდება ალკოჰოლიანი სასმლის, ეროტიკული პროდუქციის, ტოქსიკური ნივთიერების, სამედიცინო
მიზნით გამოყენებისთვის ნებადართული ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული სამკურნალო
საშუალებების ან/და თამბაქოს ნაწარმის წარმოება, დასაწყობება, ტრანსპორტირება ან რეალიზაცია ან
რომელიც ფუნქციონირებს, როგორც სათამაშო ბიზნესის განმახორციელებელი დაწესებულება ან ღამის
გასართობი დაწესებულება.

3. დაწესებულების მიერ ამ მუხლის მოთხოვნების დარღვევა იწვევს მისთვის საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

4. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მავნე ნივთიერებების ზეგავლენისგან ბავშვის
დაცვის მიზნით პრევენციულ ღონისძიებებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს ბავშვის
დაცვისა და მხარდაჭერის შესაბამისი მუნიციპალური სამსახური. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით
გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს შრომის
კანონმდებლობისა და პირობების ზედამხედველობის განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო.

მუხლი 64. აზარტული თამაშობის მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვა
ბავშვის სამორინეში ან/და აზარტულ კლუბში ან/და სათამაშო აპარატების სალონში სათამაშოდ
დაშვების ან/და ბავშვის მოგებიან თამაშობაში ან/და სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ
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აზარტულ თამაშობაში მონაწილეობის საკითხი წესრიგდება „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი
თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით.

მუხლი 65. ბავშვის მასობრივ გასართობ საცეკვაო ცენტრში (ღამის კლუბში) დაშვება
1. ბავშვი მასობრივ გასართობ საცეკვაო ცენტრში (ღამის კლუბში) არ დაიშვება.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი შეზღუდვა არ ვრცელდება იმ შემთხვევაზე, როდესაც
საცეკვაო ღონისძიებას კულტურული შინაარსი აქვს და იგი საგანმანათლებლო დაწესებულებასთანაა
შეთანხმებული.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით პრევენციულ
ღონისძიებებს და შესაბამის სამართალდარღვევაზე რეაგირების ღონისძიებებს ახორციელებს ბავშვის
დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური სამსახური.

4. ამ მუხლის მოთხოვნების დარღვევა იწვევს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
კოდექსით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

მუხლი 66. ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისგან ბავშვის დაცვა
1. მაუწყებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის
გავლენისგან ბავშვის დაცვა. მაუწყებელი ასევე ვალდებულია გამოიყენოს სამაუწყებლო პროგრამათა
კლასიფიკაციის კრიტერიუმები ამ პროგრამების კატეგორიების დადგენის მიზნით და განათავსოს ეს
პროგრამები სამაუწყებლო ბადეში „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
წესების დაცვით.
2. საჯარო კინოჩვენებაზე ბავშვი დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამის პროდუქტს აქვს
ნიშანდება „საინფორმაციო“, „საგანმანათლებლო“ ან მასზე მითითებულია შესაბამისი ასაკობრივი
ზღვარი ამ მუხლის პირველი ნაწილის მოთხოვნების დაცვით.

3. დაუშვებელია იმ ჟურნალ-გაზეთებისა და სხვა სახის ბეჭდური მედიის პუბლიკაციების ბავშვისთვის
მიყიდვა, ჩუქება ან სხვა ფორმით ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რომლებიც ბავშვისთვის
საფრთხის შემცველ ინფორმაციას შეიცავს.

4. დაუშვებელია იმ ფილმის, კომპიუტერული თამაშის ან სხვა აუდიოვიზუალური პროდუქტის
ბავშვისთვის მიყიდვა, ჩუქება ან სხვა ფორმით ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რომელიც
ბავშვისთვის საფრთხის შემცველ ინფორმაციას შეიცავს.

5. იმ ჩაწერილი ფილმის ან თამაშის ინფორმაციის პროგრამირებული მატარებელი ან ფოტოფირი,
რომლის ჩვენება, გადაცემა და გამრავლება შესაძლებელია, ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი შეიძლება
იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს ნიშანდება „საბავშვო“.

6. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული ნიშანდება თვალსაჩინოდ უნდა იყოს წარმოდგენილი
ინფორმაციის მატარებლის ფრონტალური ეტიკეტის მარცხენა ქვედა კუთხეში 1200 მმ2 ფართობზე,
ხოლო ფოტოფირის შემთხვევაში − 250 მმ2 ფართობზე. უფლებამოსილმა ორგანომ შეიძლება
განსაზღვროს ნიშანდების შინაარსის, სიდიდის, ფორმისა და ფერის მარეგულირებელი ნორმები და
დააწესოს ამ ნორმებიდან გამონაკლისები.

7. აკრძალულია ბავშვის მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე ყოფნა ინტერნეტსალონში ან
კაფეში ღამის 22 საათიდან დილის 8 საათამდე. სრული შეზღუდვა მოქმედებს იმ შემთხვევაში,
როდესაც აღნიშნულ სივრცეში არ არის უზრუნველყოფილი ბავშვისთვის პორნოგრაფიული ან სხვა
მავნე ზეგავლენის მქონე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა.

8. ინფორმაცია ინტერნეტგვერდზე უნდა განთავსდეს სამაუწყებლო პროგრამათა კლასიფიკაციის
კრიტერიუმებისა და ამ პროგრამების სამაუწყებლო ბადეში განთავსების წესების დაცვით.

9. ინტერნეტმიმწოდებელი (ინტერნეტპროვაიდერი) ვალდებულია შეიმუშაოს ისეთი მექანიზმები,
რომლებიც მას შესაძლებლობას მისცემს, მომხმარებლის მოთხოვნით დაბლოკოს ბავშვისთვის
საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომობა.
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10. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბიბლიოთეკაში ან ბავშვთა სპეციალიზებულ
დაწესებულებაში ინტერნეტქსელი ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს იმ შემთხვევაში, თუ
აღნიშნულ დაწესებულებაში დანერგილია ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის
ბლოკირების შესაბამისი ტექნიკური საშუალებები (ფილტრები).

11. მაუწყებლობის საშუალებით გავრცელებული ინფორმაციის კონტროლს, აგრეთვე
ინტერნეტსივრცეში და ჩაწერილი ფილმისა და თამაშის ინფორმაციის პროგრამირებულ ქსელურ
მატარებლებზე (ინტერნეტში) ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის გავრცელების
კონტროლს ახორციელებს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია.

12. ინტერნეტსალონში, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბიბლიოთეკასა და ბავშვთა
სპეციალიზებულ დაწესებულებაში ინტერნეტქსელის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომობის, ჟურნალ-
გაზეთებისა და სხვა სახის ბეჭდური მედიის, საჯარო კინოჩვენების, ჩაწერილი ფილმისა და თამაშის
ინფორმაციის პროგრამირებული მატარებლებისა და არამოგებიანი სათამაშო ელექტრომოწყობილობის
ბავშვისთვის ხელმისაწვდომობის წესების დაცვის მიზნით პრევენციულ ღონისძიებებს და შესაბამის
სამართალდარღვევაზე რეაგირების ღონისძიებებს ახორციელებს ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის
შესაბამისი მუნიციპალური სამსახური.

13. ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ინტერნეტში განთავსება წესრიგდება
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გამოცემული კანონქვემდებარე აქტით.

მუხლი 67. საჯარო ღონისძიებაში მონაწილეობისას ბავშვის უსაფრთხოების დაცვა
1. საჯარო ღონისძიებაში ბავშვის მონაწილეობის ორგანიზატორი ვალდებულია ბავშვსა და მის
კანონიერ წარმომადგენელს მიაწოდოს სრულყოფილი ინფორმაცია ამ ღონისძიების მიზნების,
დაგეგმილი აქტივობებისა და მხარეთა უფლება-მოვალეობების შესახებ.
2. საჯარო ღონისძიებაში ბავშვის მონაწილეობის ორგანიზატორს უნდა ჰქონდეს სრულყოფილი
ინფორმაცია ამ ღონისძიების მონაწილეთა შესახებ, მათ შორის, ინფორმაცია ბავშვის სპეციალური
საჭიროებების, ღონისძიების ინსტრუქტორის, ბავშვზე მეთვალყურეობის განმახორციელებელი პირის
და გადამზიდველის კვალიფიკაციის, სატრანსპორტო საშუალების გამართულობისა და ბავშვის
განთავსების ადგილის საევაკუაციო გეგმის შესახებ.

3. თუ ბავშვთა ჯგუფური ტრანსპორტირებისას დროებითი განთავსების ადგილებზე და ორგანიზებულ
ჯგუფებში ღონისძიების ორგანიზატორმა არ უზრუნველყო ექიმის ან ექთნის 24-საათიანი
მომსახურება, იმ პირთა შორის, რომლებიც ბავშვების უსაფრთხოებაზე მეთვალყურეობის
პასუხისმგებლობას იღებენ, უნდა იყოს სულ მცირე 1 სრულწლოვანი, ქმედუნარიანი პირი, რომელსაც
გავლილი აქვს პირველადი სამედიცინო დახმარების კურსი.

4. სატრანსპორტო საშუალების მძღოლმა ბავშვთა ტრანსპორტირებისას მათი კვების მიზნით საკვები
პროდუქტების ტრანსპორტირება სანიტარიული პირობების დაცვით უნდა განახორციელოს. საკვები
პროდუქტების ტრანსპორტირებისას სანიტარიული წესების დაცვის კონტროლის განხორციელების
წესი და მათი დამრღვევის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

5. საჯარო ღონისძიების ფარგლებში გამოყენებულ კვების ობიექტზე დაცული უნდა იყოს
სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები. საკვები პროდუქტები უნდა იყოს უსაფრთხო და აკმაყოფილებდეს
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ საკვები პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების
ჰიგიენურ ნორმატივებს. კვების ობიექტზე სანიტარიული წესების დაცვის კონტროლის
განხორციელების წესი და მათი დამრღვევის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს
კანონმდებლობით.

6. საჯარო ღონისძიებაში ბავშვის მონაწილეობის ორგანიზატორის მიერ ამ მუხლით
გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს ბავშვის დაცვისა და
მხარდაჭერის მუნიციპალური სამსახური. საჯარო ღონისძიებაში ბავშვის მონაწილეობის
ორგანიზატორის მიერ ამ მუხლის მოთხოვნების დარღვევა იწვევს მისთვის საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

7. სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია დაიცვას „საგზაო მოძრაობის შესახებ“
საქართველოს კანონის მოთხოვნები. საგზაო მოძრაობისა და საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სფეროში
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საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევა იწვევს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით სამოქალაქო, სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობების დაკისრებას.

მუხლი 68. მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვის გარანტიები
1. სახელმწიფო და მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს ბავშვის
აღზრდისთვის შესაფერისი კულტურული გარემოს შექმნისა და ბავშვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის
პოპულარიზაციისკენ.
2. სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს საზოგადოებრივი ტელე- და რადიომაუწყებლების მიერ
გონივრული პერიოდულობით ისეთი გადაცემების მომზადებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ბავშვებში
ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას.

3. ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და სხვა მავნე ნივთიერებებისგან,
აზარტული თამაშობისგან, ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისგან ბავშვის დაცვის,
აგრეთვე საჯარო სივრცესა და მედიასივრცეში ბავშვის დაცვის საკითხები წესრიგდება ამ კოდექსითა
და სხვა შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით.

თავი X
ბავშვის უფლება მართლმსაჯულებაზე

მუხლი 69. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების ძირითადი პრინციპები
1. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება უზრუნველყოფს ბავშვის ყველა უფლების პატივისცემასა
და ეფექტიან რეალიზებას ბავშვის მონაწილეობის, მისი საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის
მინიჭების, ბავშვის ღირსების პატივისცემის, უთანასწორო მოპყრობის დაუშვებლობისა და კანონის
უზენაესობის პრინციპების საფუძველზე. # # # 
2. ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს მართლმსაჯულების ისეთი სისტემით, რომელსაც ახორციელებენ
სპეციალიზებული პროფესიონალები და რომელიც არის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი, მისი ასაკის
შესაბამისი, ბავშვისთვის ადვილად აღსაქმელი, სწრაფი, სამართლიანი, თანამიმდევრული, მისი
უფლებებისა და საჭიროებებისთვის მორგებული, ბავშვის ღირსებისა და პირადი ცხოვრების მიმართ
პატივისცემის გამომხატველი.

3. სახელმწიფო იღებს ყველა აუცილებელ ადმინისტრაციულ და სხვა ზომას ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების უფლების რეალიზებისთვის ამ კოდექსის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი
დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

4. მართლმსაჯულებაზე ბავშვის უფლების რეალიზებისთვის სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს
შემდეგი ძირითადი გარანტიები:

ა) ბავშვისთვის ინფორმაციის, კონსულტაციისა და იურიდიული დახმარების ადაპტირებული ფორმით
ხელმისაწვდომობა, მათ შორის, სატელეფონო ცხელი ხაზის, ინტერნეტგვერდებისა და სოციალური
მედიის სხვა საშუალებების გამოყენებით;

ბ) ბავშვზე მორგებული პროცედურები და მექანიზმები, მათ შორის, საქართველოს სახალხო
დამცველისადმი მიმართვის, ადმინისტრაციული საჩივრისა და განცხადების, ადმინისტრაციულ და
სამოქალაქო დავებზე სასამართლოსთვის წარსადგენი სარჩელისა და განცხადების ადაპტირებული
ფორმები და კომუნიკაციის საშუალებები;

გ) ბავშვის უფლება, ადმინისტრაციულ წარმოებასა და სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის პროცესში
მონაწილეობა მიიღოს უშუალოდ ან/და მის მიერ არჩეული წარმომადგენლის მეშვეობით,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

დ) ბავშვთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს გადაწყვეტილების
ბავშვზე მორგებული პროცედურით აღსრულება;

ე) ნებისმიერი საჯარო ან კერძო სამართლის იურიდიული პირის ან ფიზიკური პირის ქმედების ან
გადაწყვეტილების ადმინისტრაციული წესით ან/და სასამართლო წესით გასაჩივრებისა და ზიანის
ანაზღაურების მოთხოვნის ადაპტირებული მექანიზმები და პროცედურები;
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ვ) ბავშვის პერსონალური მონაცემებისა და ოჯახური ცხოვრების დაცვა ადმინისტრაციული
წარმოებისა და სასამართლოს მიერ მართლმსაჯულების განხორციელების ყველა სტადიაზე.

5. ამ თავის დებულებები ვრცელდება ბავშვთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ წარმოებაზე,
სასამართლოში მიმდინარე ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართალწარმოებებზე, მათ შორის,
საოჯახო დავებზე. სისხლის სამართლის დანაშაულისა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის
საქმეთა წარმოება წესრიგდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით.

მუხლი 70. ინფორმაცია და კონსულტაცია
1. სახელმწიფო ახორციელებს ყველა შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო
ღონისძიებას საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით − ბავშვისა და მისი ოჯახისთვის, ბავშვის
უფლებებისა და ამ უფლებების დაცვის მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის მისაწოდებლად ამ
კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა
და სხვა საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.
2. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია ბავშვს მისი
განვითარების შესაძლებლობის გათვალისწინებით მიაწოდოს ინფორმაცია და რჩევა-დარიგებები
ბავშვის უფლებების, ამ უფლებების დარღვევის შემთხვევაში დაცვის საშუალებებისა და სხვათა
უფლებების პატივისცემის შესახებ.

3. სკოლამდელი, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების სისტემებში და
ალტერნატიული ზრუნვის ყველა მომსახურების მიწოდებისას ბავშვმა უნდა მიიღოს ინფორმაცია
საკუთარი უფლებების, ამ უფლებების დარღვევის შემთხვევაში არსებული კონფიდენციალური
კონსულტაციის, მხარდაჭერისა და გასაჩივრების პროცედურებისა და მექანიზმების და სხვათა
უფლებების პატივისცემის შესახებ.

4. სისხლის, ადმინისტრაციული ან სამოქალაქო სამართლის საკითხებზე მართლმსაჯულების
სისტემასთან ბავშვის პირველივე კონტაქტისას უფლებამოსილი ორგანო ვალდებულია ბავშვს
მიაწოდოს ინფორმაცია მართლმსაჯულების პროცესის, მასში ბავშვის მონაწილეობის, მხარდაჭერისა
და გასაჩივრების მექანიზმების შესახებ, მათ შორის, ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე:

ა) ბავშვის უფლებები და როლი სასამართლო ან ადმინისტრაციულ პროცესში;

ბ) მხარდაჭერის მექანიზმები პროცესში მონაწილეობისთვის;

გ) პროცესის შესაძლო შედეგები;

დ) პროცესის ადგილი და თარიღი − როდესაც ბავშვი პროცესის უშუალო მონაწილეა;

ე) გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმები;

ვ) დამრღვევისგან ან სახელმწიფოსგან სასამართლოს მეშვეობით ან სხვა, ალტერნატიული გზით
ანაზღაურების მიღების შესაძლებლობა;

ზ) დამხმარე სერვისების (ჯანმრთელობის დაცვის სერვისი, ფსიქოსოციალური დახმარების სერვისი,
თარჯიმნის მომსახურება და სხვა) ან სასწრაფო ფინანსური დახმარების მიღების შესაძლებლობა.

5. ბავშვს ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს და კონსულტაცია უნდა გაეწიოს კულტურული
მგრძნობიარობის გათვალისწინებით, მისი ასაკის, სქესისა და ინდივიდუალური შესაძლებლობების
შესაბამისად, მისთვის გასაგები ენით ან/და კომუნიკაციის სხვა, დამხმარე საშუალებებით.

6. საქართველოს სახალხო დამცველი ახორციელებს საინფორმაციო და საგანმანათლებლო
ღონისძიებებს ბავშვის, განსაკუთრებით − სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის, უფლებათა და
თავისუფლებათა სფეროში „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული
კანონის შესაბამისად.

მუხლი 71. ბავშვის პერსონალური მონაცემების დაცვა
1. დაუშვებელია, რაიმე ფორმით, მათ შორის, მედიის საშუალებით, საჯარო გახდეს ადმინისტრაციულ
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წარმოებაში ან სასამართლო პროცესში მონაწილე ბავშვის პერსონალური მონაცემები, რომლებითაც
შეიძლება გამჟღავნდეს ან არაპირდაპირ მიეთითოს ბავშვის ვინაობა (გამოსახულება, ბავშვის ან მისი
ოჯახის წევრების დეტალური აღწერა, სახელები, მისამართები, აუდიო- და ვიდეოჩანაწერები და
მსგავსი ინფორმაცია).
2. დაუშვებელია, რაიმე ფორმით, მათ შორის, მედიის საშუალებით, საჯარო გახდეს ბავშვის
პერსონალურ მონაცემთა შემცველი ისეთი დოკუმენტი ან ჩანაწერი, რომელიც უკავშირდება ბავშვის
მიმართ დისციპლინური ზომის გამოყენებას, ბავშვის მიმართ ან მის მიერ ჩადენილი ძალადობის
შემთხვევას, ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ან
ღარიბი ოჯახის სოციალური დახმარების ან საქველმოქმედო პროგრამაში ბავშვის მონაწილეობას და
ბავშვთან დაკავშირებულ სხვა, მსგავსი შინაარსის ინფორმაციას.

3. ბავშვის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად.

4. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკანონმდებლო
მოწესრიგებას და განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, მართლმსაჯულებისა და
სხვა სფეროებში ადგენს ერთიან სტანდარტებს ბავშვის უფლებათა საკითხებზე საერთაშორისო
სამართლებრივი აქტების, საქართველოს კონსტიტუციის, ამ კოდექსისა და „პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

მუხლი 72. მულტიდისციპლინური მიდგომა
1. ადმინისტრაციული წარმოება და სასამართლო პროცესი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული
სამართლის საქმეებზე ბავშვის მონაწილეობით ან/და ბავშვთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე
უნდა განხორციელდეს მულტიდისციპლინური მიდგომით, ბავშვის ფსიქოლოგიური, სოციალური,
ემოციური და ფიზიკური ჯანმრთელობის შეფასებისა და მისი საუკეთესო ინტერესების დადგენის
მიზნით.
2. შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანო და სასამართლო მულტიდისციპლინურ მიდგომას
ახორციელებენ ბავშვის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო უწყებების სპეციალისტებს, მოწვეულ
ექსპერტებს ან/და ორგანიზაციებს შორის ფორმალური თანამშრომლობის პროცედურით.

3. დანაშაულის შედეგად დაზარალებული, დანაშაულის მოწმე და დანაშაულის მსხვერპლი ბავშვების
მიმართ მულტიდისციპლინური მიდგომა ხორციელდება ერთ სივრცეში, სოციალური მუშაკების,
სასამართლო ექსპერტების, სამედიცინო ექსპერტების, ფსიქოლოგების, პედიატრების, პოლიციელების,
პროკურორებისა და ადვოკატების ერთობლივი მონაწილეობით, ამ ბავშვთა განმეორებითი
გამოკითხვისა და ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილების მიზნით.

მუხლი 73. პროფესიონალთა სპეციალიზაცია
1. სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს ღონისძიებები განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის, იურიდიულ, სამართალდაცვით, სპორტის, კულტურისა და დასვენების სფეროებში ბავშვთან
მომუშავე პირების (პროფესიონალების) პიროვნული და პროფესიული შესაბამისობის
უზრუნველსაყოფად, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შესაბამის სფეროში ბავშვის მიმართ
ძალადობის ნებისმიერი ფორმის რისკები და საფრთხეები. 
2. ბავშვთან მომუშავე პირმა (პროფესიონალმა) უნდა გაიაროს აუცილებელი ინტერდისციპლინური
მომზადება ბავშვის უფლებების, სხვადასხვა ასაკის ბავშვთა საჭიროებებისა და ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების საკითხებზე. ამასთანავე, ბავშვთან მომუშავე პირი (პროფესიონალი) უნდა
გადამზადდეს ნებისმიერი ასაკისა და განვითარების დონის ბავშვთან, განსაკუთრებით − სოციალური
საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვთან, კომუნიკაციის მეთოდებთან დაკავშირებით.

3. ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ადმინისტრაციულ წარმოებაში, სასამართლოში
სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა წარმოებაში მონაწილე ყველა პირი უნდა იყოს
სპეციალიზებული კანონით დადგენილი სპეციალიზაციის სტანდარტების შესაბამისად.

4. პროფესიონალთა სპეციალიზაციის ინსტიტუციური სისტემა მოიცავს ბავშვთან მომუშავე და ბავშვის
საკითხებზე მომუშავე ადვოკატების, პროკურორების, პოლიციელების, მოსამართლეების,
მედიატორების, სოციალური მუშაკების, ფსიქოლოგებისა და სხვა სპეციალისტების შერჩევის,
მოსამზადებელი და განგრძობადი სწავლების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის,
საქმიანობის ხარისხის კონტროლისა და ეთიკური სტანდარტების უზრუნველყოფას.
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მუხლი 74. ბავშვზე მორგებული პროცესი
1. ყველა ბავშვს აქვს თანაბარი უფლება, მისი საქმე განხილულ იქნეს სამართლიანად და ამ უფლების
შემადგენელი ყველა პრინციპის (მათ შორის, კანონიერების, თანაზომიერების, უდანაშაულობის
პრეზუმფციის პრინციპების) მიხედვით, აგრეთვე აქვს სასამართლოსთვის მიმართვისა და
გასაჩივრების უფლება, იურიდიული დახმარებისა და იურიდიული კონსულტაციის მიღების უფლება.
2. საქმის სამართლიან განხილვაზე ბავშვის უფლება ვრცელდება როგორც დისციპლინურ წარმოებაზე
ან/და ადმინისტრაციულ წარმოებაზე, ისე სასამართლოში სისხლის, ადმინისტრაციული და
სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე მიმდინარე სამართალწარმოებაზე. დაუშვებელია ამ უფლების
ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვაზე მითითებით შეზღუდვა.

3. ბავშვს აქვს ადვოკატის მოწვევის უფლება. სახელმწიფო ბავშვისთვის უზრუნველყოფს უფასო
იურიდიულ დახმარებას, როდესაც მას მოწვეული ადვოკატი არ ჰყავს.

მუხლი 75. ბავშვის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსთვის ან სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება
და ძირითადი საპროცესო გარანტიები
1. ბავშვს უფლება აქვს, მიმართოს ადმინისტრაციულ ორგანოს ან სასამართლოს უშუალოდ ან თავისი
წარმომადგენლის მეშვეობით, საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის ან/და მასთან
დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების ან ქმედების გასაჩივრების მიზნით.
2. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება უნდა განხორციელდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების
უპირატესი გათვალისწინებით, რაც გულისხმობს მართლმსაჯულების განხორციელების ყველა
სტადიაზე ბავშვისთვის ხელმისაწვდომ და აღქმად პროცედურებს.

3. სარჩელის აღძვრამდე ან მისი აღძვრის შემდეგ სასამართლო უფლებამოსილია მხარეთა
შუამდგომლობის საფუძველზე მიიღოს გადაწყვეტილება მოპასუხის მიმართ უზრუნველყოფის
ღონისძიების გამოყენების შესახებ, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მოსარჩელისთვის შესაძლო
გამოუსწორებელი ზიანის მიყენება. 

4. სრულწლოვანი პირის მიერ ბავშვის მიმართ ჩადენილი არცერთი ფორმის ძალადობის საქმე არ
ექვემდებარება სასამართლო მედიაციას და მორიგებას.

მუხლი 76. ბავშვის საქმის პრიორიტეტული განხილვა
1. ადმინისტრაციულმა ორგანომ და სასამართლომ ბავშვთან დაკავშირებული შუამდგომლობის,
საჩივრისა და სარჩელის განხილვას პრიორიტეტი უნდა მიანიჭონ.
2. ბავშვის უფლებებისა და ინტერესების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ საკითხებს სასამართლო
განიხილავს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და ვადების დაცვით.

3. კანონით დადგენილია ბავშვთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს
გადაწყვეტილების პრიორიტეტული აღსრულების მექანიზმი იმ შემთხვევისთვის, როდესაც ამას
ბავშვის საუკეთესო ინტერესები მოითხოვს.

მუხლი 77. ხანდაზმულობის ვადა
ბავშვის მიმართ სექსუალური, ეკონომიკური, ოჯახში ძალადობის ან სხვა ფორმის ძალადობის
შემთხვევაში ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების
ხანდაზმულობის ვადა ჩერდება ბავშვის მიერ სრულწლოვანების მიღწევამდე ან არასრულწლოვანების
პერიოდში სასამართლოსთვის მიმართვამდე.

მუხლი 78. ბავშვის უფლება საკუთარი მოსაზრების გამოხატვაზე და მის სათანადოდ
გათვალისწინებაზე
1. ბავშვთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ წარმოებასა და სასამართლოში მიმდინარე
სამართალწარმოებაში ბავშვს გარანტირებული აქვს შესაძლებლობა, საქმის განხილვის ნებისმიერ
სტადიაზე გამოხატოს საკუთარი მოსაზრება ამ საქმესთან დაკავშირებით.
2. ბავშვის უფლება, მოუსმინონ, არ შეიძლება შეიზღუდოს მის ასაკზე ან სხვა გარემოებაზე
მითითებით. ბავშვს უნდა მიეცეს საკუთარი მოსაზრების მისთვის სასურველი ფორმით გამოხატვის
შესაძლებლობა.
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3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს უნდა შეექმნას შესაბამისი პირობები, რომლებიც
აუცილებელია მის მიერ მოსაზრების გამოსახატავად.

4. ბავშვმა მოსაზრება ადმინისტრაციული ორგანოს ან სხვა მესამე პირის გავლენის გარეშე უნდა
გამოხატოს.

5. ბავშვის მიერ მოსაზრების გამოხატვის პროცესს დაკითხვის ფორმა არ უნდა ჰქონდეს. ის მეგობრულ
გარემოში თავისუფალი დიალოგის სახით უნდა განხორციელდეს. დიალოგს უნდა ჰქონდეს არა
ბავშვთან პაექრობის, არამედ მისი მხარდაჭერის ხასიათი.

მუხლი 79. ბავშვის უფლება იურიდიულ დახმარებაზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, ამ კოდექსით დადგენილი წესით მიიღოს თანამიმდევრული და კვალიფიციური
იურიდიული კონსულტაცია ან/და იურიდიული დახმარება სახელმწიფოს ხარჯზე, მისი ასაკის,
ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით, მისთვის გასაგები ენით,
სათანადო კომუნიკაციის საშუალებებით.
2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ბავშვისთვის ან/და მშობლისთვის ან ბავშვის
აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირისთვის უფასო იურიდიული კონსულტაციის ან/და
იურიდიული დახმარების გაწევას ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს
ბავშვისთვის იურიდიული კონსულტაციის ან/და იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობას
ტელეფონით, ადაპტირებული ინტერნეტგვერდებით, ბეჭდური და სხვა საშუალებებით.

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს
ინფრასტრუქტურის, მიმართვის ფორმებისა და ყველა სხვა მომსახურების ხელმისაწვდომობას ბავშვზე
მორგებული მართლმსაჯულების სტანდარტების თანახმად.

მუხლი 80. ბავშვის უფლება მის წარმომადგენლობაზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, ადმინისტრაციულ წარმოებაში ან სასამართლო პროცესში მონაწილეობა მიიღოს
უშუალოდ ან/და თავისი წარმომადგენლის მეშვეობით, რომელიც შეიძლება იყოს ბავშვის კანონიერი
წარმომადგენელი ან მის მიერ არჩეული სხვა საპროცესო წარმომადგენელი.
2. ბავშვის მიერ წარმომადგენლის არჩევისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთ
შემთხვევას, როდესაც ბავშვის მშობელი, ოჯახის სხვა წევრი ან ალტერნატიული ზრუნვის
განხორციელებისთვის პასუხისმგებელი პირი სავარაუდო მოძალადეა.

მუხლი 81. გადაწყვეტილების დასაბუთების საფუძვლები
1. ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ საქმეზე გადაწყვეტილების მიღებისას და დასაბუთებისას
ადმინისტრაციულმა ორგანომ უპირატესობა უნდა მიანიჭოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს.
2. ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ საქმეზე გადაწყვეტილების მიღებისას და დასაბუთებისას
სასამართლომ უპირატესობა უნდა მიანიჭოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს.

3. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების (მათი უპირატესი
გათვალისწინების) მიზნით ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება დასაბუთებული უნდა იყოს შემდეგი საბაზისო კრიტერიუმების მიხედვით: 

ა) ბავშვის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დაცვა და უსაფრთხოება;

ბ) ბავშვისთვის განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ფსიქოსოციალური
მხარდაჭერისა და რეაბილიტაციის შეუფერხებელი ხელმისაწვდომობა;

გ) ბავშვის მიმართ ძალადობის ნებისმიერი ფორმის, მისი შეურაცხყოფისა და საფრთხის თავიდან
აცილება;

დ) ბავშვის ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობა, მისი პიროვნების, ინდივიდუალური
შესაძლებლობებისა და ინტერესების პატივისცემა;
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ე) ბავშვის მოსაზრებები;

ვ) ბავშვსა და მის მშობელს ან ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელ სხვა პირს შორის ურთიერთობა;

ზ) ორივე მშობელთან ბავშვის ურთიერთობის შენარჩუნების ან აღდგენის შესაძლებლობა;

თ) ბავშვის მოსაზრების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მისი აღსრულების
ეტაპზე ბავშვისთვის შესაძლო ზიანის მიყენების თავიდან აცილების კონკრეტული ღონისძიებები;

ი) სხვა საკითხები, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას ახდენს ბავშვის უფლებებზე და საქმის
სამართლიანი პროცესის პრინციპების დაცვით გადაწყვეტაზე.

წიგნი III
ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ინსტიტუციური გარანტიები

თავი XI
ზოგადი საფუძვლები

მუხლი 82. ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმი
 1. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების პრინციპის დაცვით სახელმწიფო
უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმის დანერგვას
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების, კანონის მიღების, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის
დაგეგმვის, სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების დროს.
2. ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმი გულისხმობს
გადაწყვეტილების მიღებამდე ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის უფლებებზე ამ გადაწყვეტილების
ზეგავლენის მოსალოდნელი შედეგების წინასწარ შეფასებას და გადაწყვეტილების აღსრულების
შემდეგ მონიტორინგის რეგულარულად განხორციელებას.

3. სახელმწიფო ვალდებულია ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმის
დასანერგად განახორციელოს ყველა საჭირო ადმინისტრაციული და სხვა ღონისძიება:

ა) საქართველოს პარლამენტის მიერ ახალი კანონის მიღების ან/და საკანონმდებლო ცვლილების
განხორციელების დროს და საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმვისას ნებისმიერ საკითხთან
დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას მოახდენს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის
უფლებებზე;

ბ) საქართველოს მთავრობის მიერ კანონის ან კანონქვემდებარე აქტის პროექტის შემუშავებისას,
რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას მოახდენს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის უფლებებზე;

გ) მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ ადგილობრივი მნიშვნელობის ნორმატიული სამართლებრივი
აქტის შემუშავებისას, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას მოახდენს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის
უფლებებზე.

მუხლი 83. ანგარიშვალდებულება, კოორდინაცია და მონიტორინგი
1. სახელმწიფო პოლიტიკა და პროგრამები უნდა შემუშავდეს და განხორციელდეს განათლების,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის და მართლმსაჯულების სფეროებს შორის კოორდინაციითა
და უწყებათაშორისი თანამშრომლობით, ბავშვების, აკადემიური წრეების, სამოქალაქო
ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენელთა მონაწილეობით.
2. საქართველოს ტერიტორიაზე ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის მონიტორინგსა და
შეფასებას ახორციელებენ: საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი
შესაბამისი უწყებათაშორისი თანამშრომლობის კომისიები, მუნიციპალიტეტები, საქართველოს
სახალხო დამცველი, ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები.

მუხლი 84. მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი
1. სახელმწიფო ქმნის მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის ერთიან ელექტრონულ სისტემას,
რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა სფეროში ბავშვის უფლებების რეალიზების ამსახველი
სტატისტიკური მონაცემების, მათ შორის, ბავშვებისადმი უთანასწორო მოპყრობის, ბავშვის მიმართ
ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების, შემთხვევებისა და მსჯავრდების რაოდენობების, შესაბამისი
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პრევენციული და რეაგირების ღონისძიებების ეფექტიანობის შესახებ მონაცემების, შეგროვებასა და
ანალიზს.
2. სახელმწიფო მონაცემებს აგროვებს ბავშვის ყველა უფლებასთან დაკავშირებით შემუშავებული
ინდიკატორების მიხედვით და მონაცემთა ანალიზის შედეგების გათვალისწინებით შეიმუშავებს
ინფორმირებულ ბავშვის უფლებათა დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკას.

3. სახელმწიფო უზრუნველყოფს საზოგადოებისთვის სტატისტიკური მაჩვენებლებისა და კვლევის
შედეგების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.

4. სახელმწიფო ახორციელებს სათანადო ღონისძიებებს, მათ შორის, ექსპერტთა ჯგუფის
მონაწილეობით, ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენციისა და აღმოფხვრის საკითხების საერთაშორისო
თანამშრომლობის ფარგლებში განსახილველად.

5. ამ მუხლით განსაზღვრულ უფლებამოსილებას ახორციელებს საქართველოს მთავრობა.

მუხლი 85. ბავშვის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა
1. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ბავშვის უფლებების ეფექტიანი დაცვისა და მხარდაჭერის
უზრუნველსაყოფად უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანო შეიმუშავებს ბავშვის უფლებების დაცვისა
და მხარდაჭერის პროგრამებს.
2. ამ კოდექსის საფუძველზე შესაბამისი სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ ბავშვის
უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების მიზნებია:

ა) ბავშვის სოციალური განვითარების ხელშეწყობა;

ბ) ბავშვის განათლების ხელშეწყობა;

გ) ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

დ) ბავშვზე ზრუნვის ხელშეწყობა;

ე) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებების უზრუნველყოფის
ხელშეწყობა;

ვ) ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

3. ბავშვის მხარდაჭერის პროგრამას ახორციელებს უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანო. ამასთანავე,
ეს პროგრამა შეიძლება განახორციელონ მუნიციპალიტეტმა და კერძო სამართლის სამეწარმეო და
არასამეწარმეო (არაკომერციულმა) იურიდიულმა პირებმა უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს მიერ
შემუშავებული პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. კერძო სამართლის იურიდიული პირის მიერ ბავშვის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელება
დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობის
მოთხოვნებს და ითვალისწინებს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს.

5. კერძო სამართლის იურიდიული პირის მიერ ბავშვის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელება
კოორდინირებული უნდა იყოს საჯარო დაწესებულების შესაბამის ღონისძიებასთან.

6. ბავშვის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამას შეიმუშავებს უფლებამოსილი სამინისტრო და
ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

მუხლი 86. ბავშვის მხარდაჭერის ორგანიზაციის ხელშეწყობა
1. სახელმწიფო ორგანომ და მუნიციპალიტეტის ორგანოებმა ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე
არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობას ხელი უნდა შეუწყონ და ამ ორგანიზაციამ ბავშვთა
მხარდაჭერის პროგრამა უნდა განახორციელოს აღნიშნული ორგანიზაციის წესდებით
გათვალისწინებული დამოუკიდებლობის პრინციპისა და საქართველოს კანონმდებლობის
მოთხოვნების დაცვით.
2. ბავშვთა დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაცია, შესაბამისი პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით,
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ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამას შეიმუშავებს და ახორციელებს დამოუკიდებლად ან ბავშვთა
საკითხებზე მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით და სახელმწიფო და
მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან კოორდინაციით.

3. ბავშვთა დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობა უნდა ეფუძნებოდეს ამ კოდექსით
დადგენილ პრინციპებსა და მოთხოვნებს; ამასთანავე, მათი დაცვა და პატივისცემა გამოხატული უნდა
იყოს საჯაროდ, მათ შორის, ამ ორგანიზაციის წესდებით.

მუხლი 87. ბავშვის მხარდაჭერის ორგანიზაციული მოწყობის ფორმები
1. ბავშვის მხარდაჭერის განმახორციელებელი ორგანოები იქმნება სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის
ორგანოების მიერ ან ფუნქციონირებს ბავშვის დახმარების სფეროში მომუშავე კერძო სამართლის
სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფორმით.
2. სახელმწიფო ორგანო და მუნიციპალიტეტი ამ კოდექსით გათვალისწინებულ ბავშვის დაცვისა და
მხარდაჭერის დაწესებულებას ქმნიან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით
ან ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამების
განმახორციელებელ კერძო პირებს კონკურსის წესით შეარჩევენ.

3. მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის ფარგლებში ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და
თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემის მართვის მიზნით მუნიციპალიტეტმა უნდა
განსაზღვროს შესაბამისი პასუხისმგებელი სამსახური (სტრუქტურული ერთეული), რომელიც
შეიმუშავებს ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამებს და უზრუნველყოფს მათ
მართვას და მათი განხორციელების კონტროლს საკუთარი ან დელეგირებული უფლებამოსილების
ფარგლებში.

4. ბავშვის მხარდაჭერის განმახორციელებელი კერძო სამართლის იურიდიული პირების
სამართლებრივი ფორმები განისაზღვრება მათი სადამფუძნებლო შეთანხმებებით.

5. სახელმწიფო ორგანომ ბავშვის მხარდაჭერის პოლიტიკის განსაზღვრისას უპირატესობა უნდა
მიანიჭოს ბავშვის მხარდაჭერის პროგრამის ბავშვის მხარდაჭერის განმახორციელებელი კერძო
დაწესებულების კონკურსის წესით შერჩევის საფუძველზე განხორციელებას.

მუხლი 88. ბავშვის მხარდაჭერის განმახორციელებელი პირების პროფესიული განვითარების
სტანდარტები
1. ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის სფეროში დასაქმებული პირების პროფესიული განვითარების
სტანდარტები, აგრეთვე ბავშვის მომვლელის (ძიძის) ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების წესი და მისი
საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები განისაზღვრება „ბავშვის დაცვისა და დახმარების სფეროში
დასაქმებული პირების პროფესიული განვითარების სტანდარტების შესახებ“ დებულებით, რომელსაც
შეიმუშავებს და ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.
2. ბავშვის მომვლელის (ძიძის) ნებაყოფლობით სერტიფიცირებას ორგანიზებას უწევს და
სერტიფიცირებული ბავშვის მომვლელების (ძიძების) რეესტრს აწარმოებს საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.

თავი XII
უფლებამოსილებანი ბავშვის უფლებების დაცვისა და

მხარდაჭერის სფეროებში
მუხლი 89. საქართველოს პარლამენტის უფლებამოსილება
1. საქართველოს პარლამენტი ამ კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა
კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების შესაბამისად განსაზღვრავს ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, უზრუნველყოფს სათანადო საკანონმდებლო ბაზის შექმნასა
და განვითარებას, განიხილავს და ამტკიცებს შესაბამის სახელმწიფო სტრატეგიებს, აკონტროლებს
ბავშვის უფლებათა რეალიზებისა და დაცვის კუთხით საქართველოს პარლამენტის წინაშე
ანგარიშვალდებული ორგანოების საქმიანობას.
2. საქართველოს პარლამენტი უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებებისა და საუკეთესო ინტერესების
უპირატეს გათვალისწინებას საკანონმდებლო საქმიანობის, საქართველოს მთავრობისა და
პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა ორგანოების საქმიანობის კონტროლის, საქართველოს
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სახელმწიფო ბიუჯეტის მიღებისა და შესრულების კონტროლის განხორციელებისას, ბავშვის
უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმის დანერგვით.

3. ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრის, შესაბამისი
კანონმდებლობის განვითარების, ბიუჯეტირების და საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების
დროს სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველსაყოფად საქართველოს პარლამენტში
იქმნება ბავშვის უფლებათა დაცვის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო. ამ საბჭოს შექმნის წესი,
შემადგენლობა, ფუნქციები და უფლებამოსილებანი განისაზღვრება საქართველოს პარლამენტის
რეგლამენტითა და საბჭოს დებულებით.

მუხლი 90. საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილება
1. ბავშვის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისა და ამ კოდექსის
აღსრულების მიზნით საქართველოს მთავრობა ახორციელებს სამართლებრივ, ადმინისტრაციულ,
სოციალურ, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებებს, მათ შორის:
ა) უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებათა აღიარების, რეალიზებისა და დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის
განხორციელებას შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავებითა და განხორციელებით;

ბ) ახორციელებს საკანონმდებლო ინიციატივებს და შეიმუშავებს კანონქვემდებარე აქტებს;

გ) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში შეიმუშავებს და ამტკიცებს ბავშვის უფლებათა
განხორციელების, დაცვისა და მხარდაჭერის სახელმწიფო მიზნობრივ პროგრამებს;

დ) იღებს ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად საჭირო სხვა ზომებს.

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული და ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა
გადაწყვეტილების მიღებისას ან/და ქმედების განხორციელებისას საქართველოს მთავრობა
ხელმძღვანელობს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების
პრინციპით, რისთვისაც ამ კოდექსის შესაბამისად ქმნის ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე
ზეგავლენის შეფასების ფორმალურ მექანიზმს.

3. ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, მათ შორის, ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში,
საქართველოს მთავრობის ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების
მიზნით იქმნება ადამიანის უფლებათა უწყებათაშორისი საბჭო.

4. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხორციელებისა და
ბავშვთა უფლებების საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია კოორდინაციას უწევს
საქართველოს მიერ ნაკისრი ბავშვის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ვალდებულებების
შესრულებას და ამ კოდექსის აღსრულებას, შესაბამისი სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავებასა
და განხორციელებას.

მუხლი 91. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს უფლებამოსილება
1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი
სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს სამართალშემოქმედებით საქმიანობას და
უზრუნველყოფს ნორმატიული აქტების პროექტების სამართლებრივ ექსპერტიზას ბავშვის უფლებათა
საკითხებზე საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების, საქართველოს კონსტიტუციისა და ამ კოდექსის
შესაბამისად.
2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების
მიდგომების დანერგვას ამ სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული ორგანოების
მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოებისა და სამართალწარმოების პროცესებში.

3. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებს საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული
სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ბავშვის უფლებების დაცვის ღონისძიებებს,
ბავშვის მიმართ და ბავშვთა შორის დანაშაულის პრევენციის, ბავშვის რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაციის და სხვა ღონისძიებებს.

მუხლი 92. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
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სოციალური დაცვის სამინისტროს უფლებამოსილება
1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო
პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს სათანადო პროგრამებსა და ღონისძიებებს ბავშვის
კეთილდღეობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ძალადობისგან ბავშვის დაცვის და სხვა
მიზნებით, ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.
2. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო
პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს ამ კოდექსით განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს სახელმწიფო
ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან თანამშრომლობით და კერძო
სამართლის იურიდიული პირებისა და სპეციალისტების მონაწილეობით.

3. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების
მიდგომების დანერგვას ამ სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული ორგანოების
მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში.

მუხლი 93. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
უფლებამოსილება
1. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საკუთარი
უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს
სათანადო პროგრამებსა და ღონისძიებებს განათლების ინკლუზიური სისტემის განვითარების,
ინკლუზიური განათლების ყველა ბავშვისთვის თანაბარი ხელმისაწვდომობის, განათლების სისტემაში
ძალადობისგან ბავშვის დაცვის, სოციალური მუშაობის გაძლიერების, ბავშვის ჯანსაღი ცხოვრების
წესის დამკვიდრების, მოზარდის მხარდაჭერისა და ახალგაზრდის განვითარების, კულტურისა და
სპორტის სფეროებში ბავშვის სრულყოფილი მონაწილეობის და ბავშვის სხვა უფლებების რეალიზების
მიზნით, ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტების შესაბამისად.
2. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საკუთარი
უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს ამ
კოდექსით განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და
მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან თანამშრომლობით და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისა და
სპეციალისტების მონაწილეობით.

3. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უზრუნველყოფს
ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვას ამ სამინისტროსადმი
დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული
წარმოების პროცესში.

მუხლი 94. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უფლებამოსილება
1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საკუთარი
უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს
სათანადო ღონისძიებებს გარემოსდაცვითი პოლიტიკის, კანონმდებლობის, სტრატეგიებისა და
სამოქმედო გეგმების შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში ბავშვის საუკეთესო ინტერესების
უპირატესი გათვალისწინების, ბავშვის მონაწილეობის, მისთვის ინფორმაციის მიწოდებისა და
კონსულტაციის გაწევის მიზნით, ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად.
2. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს სათანადო
ღონისძიებებს ბავშვისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის,
ბავშვის გარემოსდაცვითი განათლების დონისა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების
ხელშეწყობის მიზნით.

3. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საკუთარი
უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს ამ
კოდექსით განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და
მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან თანამშრომლობით და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისა და
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სპეციალისტების მონაწილეობით. 

4. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვზე
მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვას ამ სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული
ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში.

მუხლი 95. საქართველოს საერთო სასამართლოების უფლებამოსილება
1. ბავშვის უფლებათა საკითხებზე საქართველოს საერთო სასამართლოები უზრუნველყოფენ სისხლის,
სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალწარმოებების განხორციელებას ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების პრინციპების გათვალისწინებით, რომლებიც აღიარებულია ბავშვის უფლებათა
შესახებ საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით და დადგენილია ამ კოდექსით.
2. საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემაში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების
დანერგვის პროცესის კოორდინაციის მიზნით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებას, მათ შორის:

ა) შეიმუშავებს შესაბამის წინადადებებს;

ბ) უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში მოსამართლეთა პროფესიულ გადამზადებას
და ადგენს მოსამართლეთა სპეციალიზაციის სტანდარტს;

გ) ხელმძღვანელობს საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემის ყველა დონეზე ბავშვზე
მორგებული მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის შექმნას;

დ) ხელმძღვანელობს საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემის ყველა დონეზე ბავშვზე
მორგებული მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის აუცილებელი სასამართლო ფორმების,
სასამართლოსთვის მიმართვის პროცედურების და სამართალწარმოების წესის ადაპტირებას;

ე) კოორდინაციას უწევს საქართველოს საერთო სასამართლოებში ბავშვის უფლებებთან
დაკავშირებულ საქმეში ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობის მხარდამჭერი საინფორმაციო-
საკონსულტაციო სერვისების დანერგვას და სხვა ღონისძიებების განხორციელებას.

3. საქართველოს უზენაესი სასამართლო ხელს უწყობს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების
მიდგომების დანერგვას საქართველოს საერთო სასამართლოებში ბავშვის უფლებებთან
დაკავშირებული კანონმდებლობის სამართლებრივი შეფასებით, ერთგვაროვანი სასამართლო
პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
სხვა აუცილებელი ღონისძიებების განხორციელებით.

4. საქართველოს საერთო სასამართლოები უზრუნველყოფენ ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ
საქმეში ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობის მხარდამჭერი საინფორმაციო-საკონსულტაციო
სერვისების დანერგვას და სხვა ღონისძიებების განხორციელებას კანონის შესაბამისად.

მუხლი 96. მუნიციპალიტეტის ორგანოების უფლებამოსილება
1. მუნიციპალიტეტის ორგანოები იღებენ ყველა საჭირო სამართლებრივ, ადმინისტრაციულ და სხვა
ზომას ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების დასანერგად მუნიციპალიტეტის
ორგანოების მიერ ადგილობრივი მნიშვნელობის სამართლებრივი აქტის შემუშავებისას ან/და
გადაწყვეტილების მიღებისას ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას
მოახდენს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის უფლებებზე.
2. მუნიციპალიტეტის ორგანოები ხელს უწყობენ მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში ბავშვთა თანაბარ და
ეფექტიან მონაწილეობას და უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ
განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვას. 

3. მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის ფარგლებში ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და
თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემის მართვის მიზნით მუნიციპალიტეტმა უნდა
განსაზღვროს შესაბამისი სამსახური (სტრუქტურული ერთეული), რომელიც შეიმუშავებს ბავშვის
უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამებს და უზრუნველყოფს მათ მართვას და მათი
განხორციელების კონტროლს საკუთარი ან დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.
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4. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის (სტრუქტურული ერთეულის) საქმიანობა მოიცავს
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის მომსახურების სფეროებს. ბავშვის დაცვისა და
მხარდაჭერის მომსახურების სფეროებში მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის ამოცანები და
ფუნქციებია:

ა) ბავშვის უფლებების დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება, მათი განხორციელების
კოორდინაცია, განხორციელების პროცესის მონიტორინგი და შეფასება;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის განმახორციელებელი
სოციალური მუშაკების ქსელის შექმნა და მათი სამოქმედო უბნების განსაზღვრა;

გ) ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების განსახორციელებლად შესაბამის
დაწესებულებებთან კოორდინირებული მუშაობა;

დ) არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ბავშვის უფლებების დაცვისა და
მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელების კოორდინაცია;

ე) სახელმწიფო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან,
იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან ურთიერთობა როგორც ქვეყანაში, ისე მისი ფარგლების გარეთ;

ვ) ბავშვის უფლებების დაცვის მუნიციპალური პროგრამების განსახორციელებლად შესაბამისი კერძო
სამართლის იურიდიული პირების შერჩევა, რეგისტრაცია და შესაბამისი სახელშეკრულებო პირობების
განსაზღვრა;

ზ) დამტკიცებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შესაბამისად
სტატისტიკის წარმოება; ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის შესახებ მონაცემთა ერთიანი
ბაზის შექმნა;

თ) საქართველოს კანონმდებლობითა და საკუთარი დებულებით განსაზღვრული სხვა
უფლებამოსილებების განხორციელება.

5. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური ბავშვის საჯარო სივრცეში დაცვის, საჯარო ღონისძიებაში
მონაწილეობის მიზნით ბავშვთა ჯგუფური ტრანსპორტირების წესების დაცვის და ბავშვზე
მეთვალყურეობის განმახორციელებელი პირის (ღონისძიების ორგანიზატორის) მიერ
ვალდებულებების შესრულების, ბავშვის ბეჭდურ მედიასთან, საჯარო კინოჩვენებაზე და მასობრივ
გასართობ საცეკვაო ცენტრში (ღამის კლუბში) დაშვებისა და ბავშვისთვის ჩაწერილი ფილმის
ხელმისაწვდომობის სამართლებრივი შეზღუდვების დაცვის, ბავშვისთვის ალკოჰოლური,
ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და თრობის სხვა საშუალებების, ალკოჰოლიანი
სასმლის, თამბაქოსა და ნიკოტინის შემცველი ნაწარმისა და კაფსულის უსასყიდლო და სასყიდლიანი
მიწოდების აკრძალვის წესების დაცვის მიზნით პრევენციულ და შესაბამისი რეაგირების ღონისძიებებს
ახორციელებს ბავშვის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის საფუძველზე, რომელსაც საქართველოს
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-18 მუხლის საფუძველზე
შეიმუშავებს და ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

6. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებების
განსახორციელებლად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პერსონალით.
მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურში დასაქმებული უნდა იყვნენ სულ მცირე ბავშვისა და ოჯახის
სოციალური მუშაკი, ბავშვის ფსიქოლოგი, ბავშვის ჯანმრთელობის მართვის სპეციალისტი და ბავშვის
სამართლებრივი დახმარების სპეციალისტი.

7. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური ფინანსდება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელებული ბავშვის მხარდაჭერის პროგრამა
ფინანსდება შესაბამისი პროგრამის ბიუჯეტიდან ან საერთაშორისო გრანტებითა და საქართველოს
კანონმდებლობით დაშვებული სხვა ფინანსური საშუალებებით.

მუხლი 97. საქართველოს სახალხო დამცველის უფლებამოსილებანი
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1. საქართველოს სახალხო დამცველი საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელებისას
ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს შესაბამისი საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით, „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით,
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის დებულებით, ამ კოდექსითა და საქართველოს სხვა
საკანონმდებლო აქტებით.
2. საქართველოს სახალხო დამცველი მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებებს ახორციელებს მისდამი
დაქვემდებარებული ბავშვის უფლებათა დაცვისთვის პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის
მეშვეობით.

3. საქართველოს სახალხო დამცველის უფლებამოსილებებია:

ა) ამ კოდექსისა და ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში არსებული საქართველოს სხვა
საკანონმდებლო აქტების, ბავშვის უფლებათა კონვენციისა და სხვა საერთაშორისო სამართლებრივი
აქტების აღსრულების მონიტორინგი;

ბ) ბავშვის უფლებების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, შესწავლა და მათზე სათანადო რეაგირება ამ
კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების
შესაბამისად;

გ) ბავშვის უფლებების სავარაუდო დარღვევის შესახებ მოქალაქეთა განცხადებებისა და საჩივრების
განხილვა და მათზე სათანადო რეაგირება ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად;

დ) ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების პოპულარიზაციის და შესაბამის სფეროში
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება;

ე) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების განმახორციელებელი საჯარო
დაწესებულებებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისგან დოკუმენტებისა და ინფორმაციის
გამოთხოვა.

4. საქართველოს სახალხო დამცველი საკუთარი ინიციატივით ან სხვა პირის მიმართვის საფუძველზე
აკონტროლებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, მუნიციპალიტეტების, საჯარო და კერძო
სამართლის იურიდიული პირების მიერ ამ კოდექსის შესრულებას.

5. საქართველოს სახალხო დამცველი ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში
გასცემს რეკომენდაციებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, მუნიციპალიტეტების, საჯარო და
კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიმართ.

6. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სპეციალური სატელეფონო მომსახურების ცხელი
ხაზის მეშვეობით, უწყვეტად − ყოველდღე, 24 საათის განმავლობაში (24/7) იღებს ზარებს ბავშვის
უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე, აღრიცხავს ამ დარღვევებს და
აღნიშნულ ინფორმაციას შემდგომი რეაგირებისთვის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს აწვდის.

7. საქართველოს სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა იწვევს საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

მუხლი 98. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − იურიდიული დახმარების სამსახურის
უფლებამოსილება
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს
იურიდიული კონსულტაციისა და იურიდიული დახმარების ყველა ბავშვისთვის თანაბარ
ხელმისაწვდომობას ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს
სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების, აგრეთვე ამ კოდექსით გათვალისწინებული ბავშვზე
მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების საშუალებით.

წიგნი IV
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები
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თავი XIII
გარდამავალი დებულებები

მუხლი 99. კოდექსის ამოქმედებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებები
1. საქართველოს პარლამენტმა უზრუნველყოს:
ა) 2019 წლის 1 ნოემბრამდე − ამ კოდექსის იმპლემენტაციის გეგმის შემუშავება;

ბ) 2020 წლის 1 იანვრამდე − საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის ამ
კოდექსის შესაბამისად განახლება.

2. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს მთავრობამ:

ა) შეიმუშაოს და დაამტკიცოს:

ა.ა) „ბავშვის დაცვისა და დახმარების სფეროში დასაქმებული პირების პროფესიული განვითარების
სტანდარტების შესახებ“ დებულება;

ა.ბ) ბავშვის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი;

ა.გ) დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;

ბ) შეიმუშაოს და საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგინოს ბავშვის მიმართ და
ბავშვთა შორის ძალადობის პრევენციისა და ძალადობაზე ეფექტიანი რეაგირების სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა;

გ) შექმნას მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის ერთიანი ელექტრონული სისტემა.

3. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას
დასამტკიცებლად წარუდგინოს:

ა) ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები;

ბ) ბავშვის სოციალური განვითარების პროგრამები;

გ) ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი პროგრამები;

დ) ბავშვის დაცვის აღმზრდელობითი პროგრამები;

ე) ბავშვის ჯანმრთელობის მხარდაჭერის პროგრამები;

ვ) ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის პროგრამები;

ზ) ალტერნატიული ზრუნვიდან გასული პირის მხარდაჭერის პროგრამა.

4. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტრომ შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგინოს:

ა) ბავშვის განათლების ხელშემწყობი პროგრამები;

ბ) ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები;

გ) ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი პროგრამები;

დ) ბავშვის ფიზიკური აქტივობისა და სპორტის ხელშემწყობი პროგრამები;

ე) სამინისტროსადმი დაქვემდებარებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბავშვის მიმართ
ძალადობის პრევენციისა და ძალადობაზე რეაგირების პროგრამები.
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5. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შეიმუშაოს და
დაამტკიცოს „ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ინტერნეტში განთავსების
მოწესრიგების შესახებ“ დებულება.

6. 2020 წლის 1 მარტამდე მუნიციპალიტეტის ორგანოებმა უზრუნველყონ ბავშვის დაცვისა და
მხარდაჭერის მუნიციპალური სამსახურების განსაზღვრა.

7. 2020 წლის 1 ივნისამდე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ განახორციელოს
საქართველოს საერთო სასამართლოებში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების
დასანერგად საჭირო ყველა ღონისძიება.

8. 2020 წლის 1 ივნისამდე საქართველოს სახალხო დამცველმა განახორციელოს ამ კოდექსით
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად საჭირო ყველა ღონისძიება.

9. 2020 წლის 1 ივნისამდე საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა − იურიდიული დახმარების
სამსახურმა განახორციელოს მის მიერ მომსახურების გაწევისას ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების მიდგომების დასანერგად საჭირო ყველა ღონისძიება.

თავი XIV
დასკვნითი დებულებები

მუხლი 100. ძალადაკარგული ნორმატიული აქტი
2020 წლის 1 სექტემბრიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მავნე ზეგავლენისაგან
არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს 2001 წლის 28 სექტემბრის კანონი (საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნე, №28, 15.10.2001, მუხ. 113).
საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5904 – ვებგვერდი, 25.05.2020 წ.

მუხლი 101. კოდექსის ამოქმედება
1. ეს კოდექსი, გარდა ამ კოდექსის პირველი−98-ე მუხლებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
2. ამ კოდექსის 89-ე მუხლის მე-3 ნაწილი ამოქმედდეს 2019 წლის 1 ნოემბრიდან.

3. ამ კოდექსის პირველი−მე-60 და 62-ე−88-ე მუხლები, 89-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილები და   
90-ე−98-ე მუხლები ამოქმედდეს 2020 წლის 1 სექტემბრიდან.

საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5904 – ვებგვერდი, 25.05.2020 წ.

 4. ამ კოდექსის 61-ე მუხლი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

20 სექტემბერი 2019 წ.

N5004-Iს
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document:15652^^მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ
document:15652^^მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ
document:4873784^DOCUMENT:1;^ბავშვის უფლებათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4873784^DOCUMENT:1;^ბავშვის უფლებათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


ბავშვის უფლებათა კონვენციის ფაკულტატური ოქმი  

ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ  

  

მიღებულია და ღიაა ხელმოწერის, რატიფიკაციისა და მიერთებისათვის გენერალური ასამბლეის 

2000 წლის 25 მაისის რეზოლუციით #A/RES/54/263 

 

ძალაში შევიდა 2002 წლის 18 იანვარს 

წინამდებარე ოქმის მონაწილე სახელმწიფოები 

ითვალისწინებენ რა, რომ შემდგომში ბავშვის უფლებათა კონვენციის მიზნების მიღწევისა და მისი 

დებულებების, განსაკუთრებით 1-ლი, მე-11, 21-ე, 32-ე, 33-ე, 34-ე, 35-ე და 36-ე მუხლების 

განხორციელებისათვის მიზანშეწონილია იმ ღონისძიებების გაფართოება, რომლებიც მონაწილე 

სახელმწიფოებმა უნდა განახორციელონ ბავშვებით ვაჭრობისაგან, ბავშვთა პროსტიტუციისა და 

პორნოგრაფიისაგან ბავშვთა დაცვის უზრუნველსაყოფად; 

ითვალისწინებენ ასევე რა, რომ ბავშვის უფლებათა კონვენცია აღიარებს ბავშვთა უფლებას 

დაცულნი იყვნენ ეკონომიკური ექსპლუატაციისა და ნებისმიერი ისეთი სამუშაოს 

შესრულებისაგან, რომელმაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ბავშვებს, ან დაბრკოლება შეუქმნას მათ 

განათლების მიღებაში, ან ზიანი მიაყენოს მათ ჯანმრთელობას, ან ფიზიკურ, გონებრივ, სულიერ, 

ზნეობრივ და სოციალურ განვითარებას; 

ძალზე შეშფოთებულნი არიან რა ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა 

პორნოგრაფიის მიზნით ბავშვთა საერთაშორისო ტრეფიკინგის მნიშვნელოვანი და მზარდი 

მასშტაბებით; 

ღრმად შეშფოთებულნი არიან რა სექს-ტურიზმის ფართოდ გავრცელებული და უწყვეტი 

პრაქტიკით, რომლის მიმართ ბავშვები განსაკუთრებით დაუცველნი არიან, ვინაიდან იგი 

უშუალოდ ხელს უწყობს ბავშვებით ვაჭრობას, ბავშთა პროსტიტუციასა და ბავშვთა 

პორნოგრაფიას; 

აღიარებენ რა, რომ განსაკუთრებით დაუცველ რიგ ჯგუფებს, მათ შორის გოგონებს ემუქრებათ 

სექსუალური ექსპლუატაციის მეტი საფრთხე და რომ გოგონები არაპროპორციულად მეტად არიან 

წარმოდგენილნი სექსუალური ექსპლუატაციის მსხვერპლთა შორის; 

შეშფოთებულნი არიან რა ბავშვთა პორნოგრაფიის გაზრდილი ხელმისაწვდომობით ინტერნეტისა 

და სხვა განვითარებადი ტექნოლოგიების საშუალებით და ეყრდნობიან რა ინტერნეტში ბავშვთა 

პორნოგრაფიასთან ბრძოლის შესახებ საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც 1999 წელს ვენაში 

გაიმართა, კერძოდ მის დასკვნას, რომელიც მოუწოდებს ბავშვთა პორნოგრაფიის წარმოების, 

გავრცელების, ექსპორტის, გადაცემის, იმპორტის, განზრახ შენახვისა და რეკლამირების 

კრიმინალიზაციისაკენ მთელს მსოფლიოში და რომელიც ხაზს უსვამს მთავრობებსა და ინტერნეტ 

ინდუსტრიას შორის უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისა და პარტნიორობის მნიშვნელობას; 

მიაჩნიათ რა, რომ ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის 

აღკვეთას ხელს შეუწყობს ერთიანი მიდგომის შემუშავება, რომელიც შეებრძოლება  ხელშემწყობ 

ფაქტორებს, კერძოდ განვითარების დაბალ დონეს, სიღარიბეს, ეკონომიკურ უთანასწორობას, 

მიკერძოებულ სოციალურ-ეკონომიკურ სტრუქტურას, დისფუნქციური ოჯახების არსებობას, 

განათლების ნაკლებობას, სოფლიდან ქალაქში მიგრაციას, სქესის ნიშნით დისკრიმინაციას, 



ზრადსრულთა უპასუხისმგებლო სექსუალურ ქცევას, მავნე ტრადიციულ პრაქტიკას, 

შეიარაღებულ კონფლიქტებსა და ბავშვთა ტრეფიკინგს; 

აგრეთვე მიაჩნიათ რა, რომ აუცილებელია ძალისხმევა საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლებისათვის  ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიაზე 

სამომხმარებლო მოთხოვნის შესამცირებლად და ამასთანავე, აღიარებენ რა ყველა მონაწილეს 

შორის გლობალური პარტნიორობის გაძლიერებისა და ეროვნულ დონეზე კანონმდებლობის 

აღსრულების მნიშვნელობას; 

ითვალისწინებენ რა იმ საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების დებულებებს, რომლებიც  

შეეხება ბავშვთა დაცვას, მათ შორის, ჰააგის კონვენციას ბავშვთა დაცვისა და 

სახელმწიფოთაშორისო გაშვილების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, ჰააგის კონვენციას 

ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ, ჰააგის კონვენციას მშობელთა 

პასუხისმგებლობისა და ბავშვთა დაცვის ღნისძიებების თვალსაზრისით განსჯადობის, მოქმედი 

კანონბმდებლობის, აღიარების, აღსრულებისა და თანამშრომლობის შესახებ და შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის #182 კონვენციას ბავშვთა შრომის ყველაზე მძიმე ფორმების 

აკრძალვისა და აღკვეთისათვის დაუყოვნებელი რეაგირების შესახებ; 

დაიმედებულნი არიან რა ბავშვის უფლებათა კონვენციის საყოველთაო მხარდაჭერით, რაც 

მოწმობს ბავშვთა უფლებების ხელშეწყობისა და დაცვისადმი ფართო მხარდაჭერას, 

აღიარებენ რა ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის 

პრევენციის სამოქმედო პროგრამის, 1996 წლის 27-31 აგისტოს სტოკჰოლმში ბავშვთა კომერციული 

სექსუალური ექსპლუატაციის წინააღმდეგ მსოფლიო კონგრესზე მიღებული დეკლარაციისა და 

სამოქმედო გეგმის დებულებებისა და შესაბამისი საერთაშორისო ორგანოების მიერ მიღებულ სხვა 

სათანადო გადაწყვეტილებებისა და რეკომენდაციების განხორციელების მნიშვნელობას, 

შესაბამისად ითვალისწინებენ რა ყოველი ერის ტრადიციებისა და კულტურული ღირებულებების 

მნიშვნელობას ბავშვთა დაცვისა და ჰარმონიული განვითარებისათვის; 

შეთანხმდნენ შემდეგზე: 

მუხლი 1   

მონაწილე სახელმწიფოები კრძალავენ ბავშვებით ვაჭრობას, ბავშვთა პროსტიტუციასა და ბავშვთა 

პორნოგრაფიას წინამდებარე ოქმის შესაბამისად.   

მუხლი 2   

წინამდებარე ოქმის მიზნებისათვის: 

(ა) ბავშვებით ვაჭრობა ნიშნავს ნებისმიერ ქმედებას, ან გარიგებას, რომლის შედეგადაც ნებისმიერი 

პირის, ან პირთა ჯგუფის მიერ ბავშვი გადაეცემა სხვა პირს, ან პირთა ჯგუფს ფულადი, ან 

ნებისმიერი სხვა ანაზღაურების სანაცვლოდ; 

(ბ) ბავშვთა პროსტიტუცია ნიშნავს ბავშვის გამოყენებას სექსუალური ხასიათის ქმედებაში 

ფულადი, ან სხვა სახის ანაზღაურების სანაცვლოდ; 

(გ) ბავშვთა პორნოგრაფია ნიშნავს  ბავშის, რომელიც ასრულებს რეალურ, ან სიმულირებულ 

აშკარა სექსუალური ხასიათის მოქმედებას, გამოსახვას ნებისმიერი საშუალებით ან ნებისმიერი 

სახით, ან ბავშვის სასქესო ორგანოების ნებისმიერი ფორმით გამოსახვას ძირითადად, სექსუალური 

მიზნებისათვის. 



მუხლი 3  

1. თითოეული მონაწილე სახელმწიფო  უზრუნველყოფს, რომ ქვემოთ ჩამოთვლილი ქმედებანი და 

საქმიანობა, როგორც მინიმუმ, სრულად იქნეს გათვალისწინებული მისი სისხლის სამართლის 

კანონმდებლობით მიუხედავად იმისა,  ასეთი დანაშაული ჩადენილია ადგილობრივ, თუ 

ტრანსნაციონალურ დონეზე ერთი პირის მიერ, თუ ორგანიზებულად:   

(ა) ბავშვებით ვაჭრობა, მე–2 მუხლის დეფინიციის შესაბამისად:   

(i) ნებისმიერი საშუალებით ბავშის შეთავაზება, გადაცემა, ან მიღება შემდეგი მიზნებისათვის:    

ა. ბავშვის სექსუალური ექსპლუატაცია;    

ბ. ბავშვის ორგანოების გადაცემა მოგების მიღების მიზნით;    

გ. ბავშვის ჩართვა იძულებით შრომაში;   

(ii) შვილად აყვანის შესახებ შესაბამისი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების დარღვევით 

ბავშვის შვილად აყვანისათვის თანხმობის არამართლზომიერი მოპოვება შუამავლობის გზით;   

(ბ) ბავშვის შეთავაზება, მიღება, შეძენა, ან გადაცემა პროსტიტუციის მიზნით მე–2 მუხლის 

შესაბამისად;  

(გ) ბავშვთა პორნოგრაფიის წარმოება, დისტრიბუცია, გავრცელება, იმპორტი, ექსპორტი, 

შეთავაზება, გაყიდვა, ან შენახვა ზემოაღნიშნული მიზნებისათვის მე–2 მუხლის შესაბამისად.  

2. მონაწილე სახელმწიფოთა ეროვნული კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად, იგივე 

პირობები ვრცელდება ნებისმიერი ზემოაღნიშნული ქმედების მცდელობაზე და ნებისმიერ 

მათგანში თანამონაწილეობაზე, ან მონაწილეობაზე.  

3. თითოეული მონაწილე სახელმწიფო  უზრუნველყოფს, რომ ამგვარი დანაშაულები დასჯადი 

იყოს ადეკვატური სასჯელით, რომელიც შეესაბამება ამ დანაშაულების სიმძიმეს.  

4. მისი ეროვნული კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად, თითოეული მონაწილე 

სახელმწიფო საჭიროებისამებრ მიიღებს  ზომებს წინამდებარე მუხლის 1-ლი პუნქტით 

განსაზღვრული სამართალდარღვევების ჩადენისათვის იურიდიულ პირთა პასუხისმგებლობის 

დასაწესებლად. მონაწილე სახელმწიფოს სამართლებრივი პირნციპებიდან გამომდინარე, 

იურიდიულ პირთა ამგვარი პასუხისმგებლობა შესაძლოა იყოს სისხლისსამართლებრივი, 

სამოქალაქო, ან ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი ხასიათის.  

5. მონაწილე სახელმწიფოები იღებენ ყველა სათანადო სამართლებრივ და ადმინისტრაციულ 

ზომას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ბავშვის შვილად აყვანის პროცესში მონაწილე ყველა პირი 

მოქმედებდეს შესაბამისი საერთაშორისო სამართლებრიი აქტების შესაბამისად.   

მუხლი 4 

1. თითოეული მონაწილე სახელმწიფო მიიღებს ისეთ ზომებს, რომლებიც შესაძლოა აუცილებელი 

იყოს მისი განსჯადობის გასავრცელებლად მე–3 მუხლის 1-ლ პუნქტში აღნიშნულ დანაშაულებზე 

იმ შემთხვევაში, თუ ეს დანაშაულები ჩადენილია მათ ტერიტორიაზე, ან ამ სახელწმიფოში 

რეგისტრირებული საზღვაო, ან საჰაერო ხომალდზე.  



2. თითოეულ მონაწილე სახელმწიფოს შეუძლია მიიღოს ისეთი ზომები, რომლებიც შესაძლოა 

აუცილებელი იყოს მისი განსჯადობის გასავრცეელბლად მე–3 მუხლის 1-ლ პუნქტში აღნიშნულ 

დანაშაულებზე შემდეგ შემთხვევებში:   

(ა) როდესაც სავარაუდო დამნაშავე ამ სახელმწიფოს მოქალაქეა, ან აქვს მუდმივი საცხოვრებელი 

მის ტერიტორიაზე; 

(ბ) როდესაც დაზარალებული ამ სახელმწიფოს მოქალაქეა.  

3. მონაწილე სახელმწიფო აგრეთვე მიიღებს ისეთი ზომებს, რომლებიც შესაძლებელია 

აუცილებელი იყოს მისი განსჯადობის გასავრცელებლად ზემოაღნიშნულ დანაშაულებზე, 

როდესაც სავარაუდო დამნაშავე მის ტერიტორიაზე იმყოფება და სახელმწიფო მის ექსტრადიციას 

არ ახდენს სხვა მონაწილე სახელმწიფოში იმ საფუძვლით, რომ დანაშაული ჩაიდინა მისმა ერთ-

ერთმა მოქალაქემ. 

4. წინამდებარე ოქმი არ გამორიცხავს სისხლისსამართლებრივ განსჯადობას, რომელიც 

განხორციელდება შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად.   

მუხლი 5 

1. მე–3 მუხლის 1-ლ პუნქტში აღნიშნული დანაშაულები მოექცევა მონაწილე სახელმწიფოებს 

შორის არსებული ექსტრადიციის შესახებ ნებისმიერი საერთაშორისო ხელშეკრულების 

მოქმედების სფეროში, როგორც ექსტრადიციას დაქვემდებარებული დანაშაულები და 

გათვალისწინებული იქნება ნებისმიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებაში ექსტრადიციის შესახებ, 

რომელიც შემდგომ დაიდება მათ შორის ამ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით განსაზღვრული 

პირობების შესაბამისად. 

2. თუ მონაწილე სახელმწიფო, რომელიც ექსტრადიციას დამოკიდებულს ხდის საერთაშორისო 

ხელშეკრულების არსებობაზე, სხვა ისეთი მონაწილე სახელმწიფოსაგან მიიღებს ექსტრადიციის 

მოთხოვნას, რომელთანაც მას ესტრადიციის შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულება არ აქვს, მას 

შეუძლია წინამდებარე ოქმი მიიჩნიოს სამართლებრივ საფუძვლად ექსტრადიციისათვის ამგვარი 

დანაშაულებისათვის. ექსტრაქდიცია უნდა დაექვემდებაროს ექსტრადიციის მოთხოვნის მიმღები 

სახელმწიფოს კანონმდებლობით დადგენილ პირობებს.  

3. მონაწილე სახელმწიფოები, რომლებიც ექსტრადიციას დამოკიდებულს  არ ხდიან 

საერთაშორისო ხელშეკრულების არსებობაზე, ერთმანეთს შორის აღიარებენ ამგვარ დანაშაულებს 

ექსტრაქდიციას დაქვემდებარებულ დანაშაულებად, რაც ექვემდებარება ექსტრადიციის 

მოთხოვნის მიმღები სახელმწიფოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ პირობებს.  

4. მონაწილე სახელმწიფოთა შორის ექსტრადიციის მიზნებისათვის, ამგვარი დანაშაულები 

განიხილება, როგორც დანაშაულები, რომლებიც ჩადენილია არა მხოლოდ დანაშაულის ჩადენის 

ადგილზე, არამედ აგრეთვე იმ სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე, რომლებიც ვალდებულნი არიან 

გაავრცელონ თავიანთი განსჯადობა მე–4 მუხლის შესაბამისად. 

5. თუ მოთხოვნა ექსტრადიციის შესახებ წარდგენილია მე–3 მუხლის 1-ლი პუნქტით 

განსაზღვრული ერთ-ერთი დანაშაულის გამო და ექსტრადიციის შესახებ მოთხოვნის მიმღები 

სახელმწიფო არ ახდენს, ან არ მოახდენს ექსტრადიციას დამნაშავის მოქალაქეობის საფუძველზე, 

ეს სახელმწიფო  მიიღებს სათანადო ზომებს, რათა საქმე გადაეცეს მის კომპეტენტურ ორგანოებს 

სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების მიზნით. 

 



მუხლი 6  

1. მონაწილე სახელმწიფოები ერთმანეთს მაქსიმალურ დახმარებას გაუწევენ მე–3 მუხლის 1-ლი 

პუნქტით გათვალისწინებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების, ან 

სისხლისსამართლებრივი დევნის, ან ექსტრადიციის პროცესში, მათ შორის  

სამართალწარმოებისათვის აუცილებელი მათ ხელთ არსებული მტკიცებულებების 

მოსაპოვებლად.  

2. მონაწილე სახელმწიფოები შეასრულებენ წინამდებარე მუხლის 1-ლი პუნქტით 

გათვალისწინებულ ვალდებულებებს ნებისმიერი არსებული საერთაშორისო ხელშეკრულების, ან 

სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ სხვა შეთანხმების შესაბამისად, რომლებიც 

შესაძლოა მათ შორის არსებობდეს. ამგვარი საერთაშორისო ხელშეკრულების, ან შეთანხმების 

არარსებობის შემთხვევაში, მონაწილე სახელმწიფოები ერთმანეთს დახმარებას გაუწევენ თავიანთი 

ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად.   

მუხლი 7   

თავიანთი ეროვნული კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად, მონაწილე სახელმწიფოები:   

(ა) მიიღებენ  ზომებს, რათა შესაბამისად უზრუნველყონ დაყადაღება და კონფისკაცია:  

(i) საქონლისა, როგორიცაა მასალა, აქტივები და სხვა მოწყობილობანი, რომლებიც გამოიყენებოდა 

წინამდებარე ოქმით გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენის, ან მათი ჩადენის 

ხელშეწყობისთვის;   

(ii) ამგვარი დანაშაულების ჩადენიდან მიღებული შემოსავლებისა;  

(ბ)აღასრულებენ სხვა მონაწილე სახელმწიფოს თხოვნას (ა) პუნქტით გათვალისწინებული 

საქონლის, ან შემოსავლების დაყადაღების, ან კონფისკაციის შესახებ;  

(გ)მიიღებენ ზომებს, ამგვარი დანაშაულების ჩასადენად გამოყენებული შენობების სამუდამოდ, ან 

დროებით დახურვის მიზნით.   

მუხლი 8  

1. მონაწილე სახელმწიფობი  მიმართავენ სათანადო ზომებს წინამდებარე ოქმით აკრძალული 

ქმედებების შედეგად დაზარალებულ ბავშვთა უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად სისხლის 

სამართლის პროცესის ყველა ეტაპზე, მათ შორის შემდეგი გზებით:   

(ა) დაზარალებულ ბავშვთა მოწყვლადობის აღიარებით და პროცედურების ადაპტირებით მათი, 

მათ შორის, როგორც მოწმეების, სპეციალური საჭიროებების აღიარების მიზნით,  

(ბ) დაზარალებულ ბავშვთა ინფორმირებით მათი უფლებებისა და როლის შესახებ, აგრეთვე 

სამართალწარმოების მასშტაბის, ვადების, მისი მსვლელობისა და მათ საქმეებზე 

გადაწყვეტილებების შესახებ; 

(გ) დაზარალებულ ბავშვთა მოსაზრებების, საჭიროებებისა და მოთხოვნების წარდგენისა და 

განხილვის უზრუნველყოფით სამართალწარმოებისას, რომელიც გავლენას ახდენს მათ 

ინტერესებზე ეროვნული კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცესუალური ნორმების 

შესაბამისად; 



(დ) სამართალწარმოების ყველა ეტაპზე დაზარალებული ბავშვების დასახმარებლად სათანადო 

მომსახურების უზრუნველყის გზით; 

(ე) საჭიროებისამებრ, დაზარალებულ ბავშვთა პირადი ცხოვრებისა და ვინაობის დაცვითა და 

ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად ზომების მიღებით, რათა თავიდან იქნეს აცილებული    

ინფორმაციის არამართლზომიერი  გავრცელება, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაზარალებული 

ბავშვის ვინაობის იდენტიფიცირება; 

(ვ) შესაბამის შემთხვევებში დაშინებისა და შურისძიებისაგან დაზარალებული ბავშვების ისევე, 

როგორც მათი ოჯახების და მათი მოწმეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფით;  

(ზ) საქმეზე გადაწყვეტილების მიღების და დაზარალებული ბავშვისათვის კომპენსაციის 

გადახდის შესახებ  განჩინების, ან დადგენილების აღსრულების უსაფუძვლო გაჭიანურების 

თავიდან აცილების გზით.  

2. მონაწილე სახელმწიფოები  უზრუნველყოფენ, რომ დაზარალებულის ნამდვილ ასაკთან 

დაკავშირებით არსებულმა გაურკვევლობამ არ დააბრკოლოს სისხლისსამართლებრივი 

გამოძიების დაწყება, მათ შორის გამოძიებისა, რომლის მიზანს დაზარალებული ბავშვის ასაკის 

დადგენა წარმოადგენს.  

3. მონაწილე სახელმწიფოებმი  უზრუნველყოფენ, რომ წინამდებარე ოქმით გათვალისწინებული 

დანაშაულებით დაზარალებულ ბავშვთა მიმართ მოპყრობისას სისხლისსამართლებრივი 

მართლმსაჯულების სისტემაში უპირატესი მნიშვნელობა მიენიჭება ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესს.  

4. მონაწილე სახელმწიფოები მიიღებენ ზომებს წინამდებარე ოქმით აკრძალული დანაშაულებით 

დაზარალებულებთან მომუშავე პირებისათვის სათანადო სწავლების, კერძოდ სამართლებრივ და 

ფსიქოლოგიურ საკითხებზე სწავლების უზრუნველსაყოფად.  

5. მონაწილე სახელმწიფოები საჭიროებისამებრ  მიიღებენ სათანადო ზომებს იმ პირების და/ან 

ორგანიზაციების უსაფრთხოებისა და ხელშეუხებლობის დასაცავად, რომლებიც ჩართულნი არიან 

ამგვარი დანაშაულების პრევენციის და/ან ამგვარი დანაშაულებით დაზარალებულთა დაცვისა და 

რეაბილიტაციის საქმეში. 

6. წინამდებარე ოქმში არაფერი უნდა განიმარტოს ისე, რომ ზიანი მიაყენოს, ან 

ეწინააღმდეგებოდეს ბრალდებულის უფლებას სამართლიან და მიუკერძოებელ სასამართლო 

პროცესზე. 

მუხლი 9  

1. მონაწილე სახელმწიფოები  მიიღებენ, ან აძლიერებენ და ავრცელებენ კანონმდებლობას, 

ადმინისტრაციულ ზომებს, სოციალურ პოლიტიკaს და პროგრამებს წინამდებარე ოქმით 

გათვალისწინებული დანაშაულების პრევენციის მიზნით. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

დაეთმოს ბავშვთა დაცვას, რომლებიც განსაკუთრებით დაუცველნი არიან ამგვარი ქმედებების 

მიმართ.  

2. მონაწილე სახელმწიფოები ხელს შეუწყობენ წინამდებარე ოქმით გათვალისწინებული 

დანაშაულების პრევენციული ღონისძიებებისა და მათი მავნე შედეგების შესახებ 

საზოგადოებრივი, მათ შორის ბავშვთა ცნობიერების ამაღლებას სათანადო საშუალებებით 

ინფორმაციის გავრცელების, განათლებისა და სწავლების გზით. წინამდებარე მუხლით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისას, მონაწილე სახელმწიფოები ხელს 

შეუწყობენ საზოგადოების, განსაკუთრებით ბავშვებისა და დაზარალებული ბავშვების 



მონაწილეობას ამგვარ საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამებში, მათ შორის 

საერთაშორისო დონეზე.   

3. მონაწილე სახელმწიფოები  მიმართავენ ყველა შესაძლო ზომას ამგვარი დანაშაულებით 

დაზარალებულთა დახმარების, მათ შორის მათი სრული რეინტეგრაციისა და სრული ფიზიკური 

და ფსიქოლოგიური გამოჯანმრთელების უზრუნველყოფის მიზნით. 

4. მონაწილე სახელმწიფოები  უზრუნველყოფენ, რომ წინამდებარე ოქმით გათვალისწინებული 

დანაშაულებით დაზარალებულ ყველა ბავშვს ხელი მიუწვდებოდეს ადეკვატურ პროცედურებზე 

სამართლებრივად პასუხისმგებელი პირებისაგან ზიანის ანაზღაურების მისაღებად 

დისკრიმინაციის გარეშე.  

5. მონაწილე სახელმწიფოები იღებენ შესაბამის ზომებს იმ მასალების წარმოებისა და გავრცელების 

ეფექტურად აკრძალვის მიზნით, რომლებიც წინამდებარე ოქმით გათვალისწინებულ 

დანაშაულებს უწევს პროპაგანდას.  

მუხლი 10  

1. მონაწილე სახელმწიფოები მიმართავენ  ყველა აუცილებელ ზომას მრავალმხრივი, 

რეგიონალური და ორმხრივი შეთანხმებების გზით საერთაშორისო თანამშრომლობის 

გაძლიერებისათვის ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციის, ბავშვთა პორნოგრაფიისა და 

ბავშვთა სექს-ტურიზმთან დაკავშირებული ქმედებების პრევენციის, გამოვლენის, გამოძიების და 

მათზე პასუხისმგებელი პირების სისხლისსამართლებრივი დევნისა და დასჯის მიზნით.  

ამასთანავე, მონაწილე სახელმწიფოები ხელს შეუწყობენ საერთაშორისო თანამშრომლობასა და 

კოორდინაციას თავიანთ უწყებებს, ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო 

ორგანოზაციებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის. 

2. მონაწილე სახელმწიფოები ხელს შეუწყობენ საერთაშორისო თანამშრომლობას დაზარალებულ 

ბავშვთა დასახმარებლად მათ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ გამოჯანმრთელებაში, სოციალურ 

რეინტეგრაციასა და რეპატრიაციაში.  

3. მონაწილე სახელმწიფოები ხელს შეუწყობენ საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებას 

ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციის, ბავშთა პორნოგრაფიისა და ბაშვთა სექს-

ტურიზმის გამომწვევი მიზეზების აღმოსაფხვრელად, რომლებიც ხელს უწყობენ ბავშვთა 

მოწყვლადობას, როგორიცაა სიღარიბე და განვითარების დაბალი დონე.  

4. მონაწილე სახელმწიფოები, რომელთაც აქვთ საამისო შესაძლებობა,  უზრუნველყოფენ 

ფინანსურ, ტექნიკურ, ან სხვა სახის დახმარებას არსებული მრავალმხრივი, რეგიონალური, 

ორმხრივი, ან სხვა პროგრამების საშუალებით.  

მუხლი 11   

წინამდებარე ოქმის არცერთი დებულება არ ზღუდავს არც ერთ ისეთ ნორმას, რომელიც უფრო 

მეტად უწყობს ხელს ბავშვის უფლებების რეალიზაცას და რომელიც გათვალისწინებულია: 

(ა) მონაწილე სახელმწიფოს კანონმდებლობით;   

(ბ) ამ სახელმწიფოსათვის მოქმედი საერთაშორისო სამართლით. 

მუხლი 12  



1. თითოეულმა მონაწილე სახელმწიფომ წინამდებარე ოქმის ამ მონაწილე სახელმწიფოში ძალაში 

შესვლიდან ორი წლის ვადაში ბავშვის უფლებათა კომიტეტს უნდა წარუდგინოს ანგარიში, 

რომელიც უნდა შეიცავდეს სრულ ინფორმაციას იმ ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც 

განხორციელდა წინამდებარე ოქმის დებულებების შესასრულებლად. 

2. ყოვლისმომცველი ანგარიშის წარდგენის შემდეგ, თითოეულმა მონაწილე სახელმწიფომ ბავშვის 

უფლებათა კომიტეტისათვის წარდგენილ შემდგომ ანგარიშებში, კონვენციის 44-ე მუხლის 

შესაბამისად, უნდა წარმოადგინონ ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაცია წინამდებარე ოქმის 

შესრულების შესახებ. ოქმის მონაწილე სხვა სახელმწიფოებმა ანგარიში უნდა წარადგინონ ხუთ 

წელიწადში ერთხელ.  

3. ბავშვის უფლებათა კომიტეტი უფლებამოსილია მონაწილე სახელმწიფოებს მოსთხოვოს 

დამატებითი ინფორმაცია წინამდებარე ოქმის შესრულების შესახებ.  

მუხლი 13 

1. წინამდებარე ოქმი ხელმოსაწერად ღიაა ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის, რომელიც კონვენციის 

მონაწილეა, ან ხელი მოაწერა მას.  

2. წინამდებარე ოქმი ექვემდებარება რატიფიკაციას და ღიაა გაწევრიანებისათვის ნებისმიერი იმ 

სახელმწიფოსათვის, რომელიც კონვენციის მონაწილეა, ან ხელი მოაწერა მას. რატიფიკაციის, ან 

მიერთების სიგელები უნდა წარედგინოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ 

მდივანს.   

მუხლი 14  

1. წინამდებარე ოქმი ძალაში შედის მეათე სარატიფიკაციო სიგელის, ან მიერთების შესახებ 

დოკუმენტის წარდგენიდან სამი თვის შემდეგ.  

2. ნებისმიერი სახელმწიფოსათვის, რომელიც წინამდებარე ოქმის რატიფიცირებას მოახდენს, ან 

მიუერთდება მას მისი ძალაში შესვლის შემდეგ, ოქმი ძალაში შედის მისი სარატიფიკაციო 

სიგელის, ან მიერთების დოკუმენტის წარდგენიდან ერთი თვის შემდეგ.  

მუხლი 15  

1. ნებისმიერ სახელმწიფოს აქვს წინამდებარე ოქმის ნებისმიერ დროს დენონსაციის უფლება  

წერილობითი შეტყობინებით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნისადმი, 

რომელმაც ამის შემდეგ უნდა შეატყობინოს კონვენციის სხვა მონაწილე სახელმწიფოებს და ყველა 

იმ სახელმწიფოს, რომელმაც კონვენციას მოაწერა ხელი. დენონსაცია ძალაში შედის გენერალური 

მდივნის მიერ შეტყობიონების მიღებიდან ერთი წლის შემდეგ. 

2. ამგვარი დენონსაცია არ იწვევს მონაწილე სახელმწიფოს განთავისუფლებას წინამდებარე ოქმით 

ნაკისრი ვალდებულებებისაგან ნებისმიერი იმ დანაშაულის მიმართ, რომელიც ჩადენილია 

დენონსაციის ძალაში შესვლამდე. ამასთანავე, ამგვარი დენონსაცია არც ერთ შემთხვევაში არ 

ზღუდავს ნებისმიერი იმ საქმის მიმდინარე განხილვას, რომელიც ბავშვის უფლებათა კომიტეტის 

მიერ დენონსაციის ძალაში შესვლამდე უკვე განიხილებოდა.  

მუხლი 16  

1. ნებისმიერ მონაწილე სახელმწიფოს უფლება აქვს შესთავაზოს ცვლილება და წარუდგინოს იგი 

გაერთიანებული ერების გენერალურ მდივანს. შედეგად, გენერალურმა მდივანმა შეთავაზებული 

ცვლილება უნდა გააცნოს მონაწილე სახელმწიფოებს და სთხოვოს მათ მიუთითონ თანახმანი 



არიან, თუ არა მონაწილე სახელმწიფოთა კონფერენციის მოწვევაზე შეთავაზების განხილვისა და 

მასზე კენჭისყრის მიზნით. იმ შემთხვევაში, თუ ამგვარი შეტყობინების გაგზავნიდან ოთხი თვის 

ვადაში მონაწილე სახელმწიფოთაგან ერთი მესამედი მაინც მხარს უჭერს ამგვარ კონფერენციას, 

გენერალურმა მდივანმა უნდა მოიწვიოს კონფერენცია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

ეგიდით. კონფერენციაზე დამსწრე და კენჭისყრაში მონაწილე სახელმწიფოთა ხმის 

უმრავლესობით მიღებული ნებისმიერი ცვლილება დასამტკიცებლად უნდა წარედგინოს 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ ასამბლეას.  

2. წინამდებარე მუხლის 1-ლი პუნქტის შესაბამისად მიღებული ნებისმიერი ცვლილება ძალაში 

შედის გენერალური ასამბლეის მიერ დამტკიცებისა და მონაწილე სახელმწიფოთა ორი მესამედის 

მიერ მიღების შემდეგ. 

3. ცვლილების ძალაში შესვლიდან, იგი სავალდებულოა იმ მონაწილე სახელმწიფოებისათვის, 

რომელთაც იგი მიიღეს, ხოლო დანარჩენი მონაწილე სახელმწიფოებისათვის სავალდებულო რჩება 

წინამდებარე ოქმი და ნებისმიერი ადრეული ცვლილება, რომელიც მათ მიიღეს. 

მუხლი 17  

1. წინამდებარე ოქმი, რომლის არაბულ, ჩინურ, ინგლისურ, ფრანგულ, რუსულ და ესპანურ 

ტექსტებს თანაბარი ძალა აქვთ, შესანახად გადაეცემა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

არქივს. 

2. გაერთიანებული ერების გენერალური მდივანი წინამდებარე ოქმის დამოწმებულ ასლებს 

გადასცემს კონვენციის ყველა მონაწილე სახელმწიფოს და ყველა იმ სახელმწიფოს, რომელმაც 

ხელი მოაწერა კონცენციას. 
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praqtikuli  saxelmZRvanelo 3

winasityvaoba 

saxelmZRvanelo momzadda proeqtis `bavSvze zrunvis sistemebisa da 

momsaxurebis gaZlierebis farglebSi, romelsac amerikis ganviTarebis 

saagentosa da gaeros bavSvTa fondis mxardaWeriT axorcielebs 

saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministro 

sxva adgilobriv da saerTaSoriso organizaciasTan erTad. proeqtis 

ZiriTadi mizania saqarTvelos mTavrobis daxmareba bavSvze zrunvis 

reformis ganxorcielebis procesSi. proeqtis farglebSi socialuri 

momsaxurebis saagentosTvis saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis 

mier momzadda ormocdaaTi axali socialuri muSaki. saxelmZRvanelo 

miznad isaxavs ufro Rrmad da safuZvlianad gaacnos dainteresebul 

mkiTxvels socialuri muSaobis meTodebi da modelebi. garda amisa, 

masSi mimoxilulia sxvadasxva daucveli jgufebi da maTTan socialuri 

muSaobis specifika. am mxriv aRniSnuli saxelmZRvanelo unikaluria, 

radgan dResdReobiT ar arsebobs qarTulenovani saxelmZRvanelo, 

romelic detalurad ganixilavs sxvadasxva daucvel jgufebs, maT 

saWiroebebsa da daxmarebis formebs socialuri muSaobis kuTxiT. 

imedi gvaqvs, rom winamdebare praqtikuli saxelmZRvanelo realur 

daxmarebas gauwevs rogorc axalbeda, ise sistemaSi momuSave, gamocdil 

socialur muSakebs, TavianTi praqtikis ukeT ganxorcielebaSi, rac 

Tavis mxriv wvlils Seitans beneficiarebisTvis ufro efeqturi da 

gaazrebuli daxmarebis aRmoCenaSi. 

salome namiWeiSvili

saqarTvelos socialur muSakTa 

asociaciis Tavjdomare



socialuri muSaobis meTodebi daucvel jgufebTan4

avtorebi

Sorena saZagliSvili: avtors miRebuli aqvs socialuri muSaobis 

magistris xarisxi q. niu iorkis kolumbiis universitetidan 2003 wels 

(a.S.S.). mas miniWebuli aqvs  filosofiur mecnierebaTa doqtoris 

xarisxi  (PhD) fsiqologiis mimarTulebiT saqarTvelos mecnierebaTa 

akademiis dimitri uznaZis saxelobis fsiqologiis samecniero-kvleviTi 

institutidan 2005 wels. Sorena saZagliSvilis kvlevis interess Seadgens 

ojaxebi da bavSvebi, ganaTlebis sakiTxebi, fsiqikuri janmrTeloba.  

Sorena saZagliSvili aris ilias saxelmwifo universitetis 

asocirebuli profesori da socialuri muSaobis samagistro programis 

damfuZnebeli da xelmZRvaneli. mas momzadebuli aqvs saxelmZRvaneloebi 

da satreningo masalebi socialuri muSaobis mimarTulebiT da aris 

mTeli rigi samecniero statiebis avtori. Sorena saZagliSvili aris 

saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis erT-erTi damfuZnebeli 

da gamgeobis wevri. aqtiurad monawileobs bavSvTa keTildReobis 

saxelmwifo reformaSi. aqvs regionul da saerTaSoriso doneze 

socialuri muSaobis konsultantis gamocdileba.

ia SeyrilaZe: avtors miRebuli aqvs socialuri muSaobis magistris 

xarisxi q. niu iorkis kolumbiis universitetidan 2002 wels (a.S.S.). igi 

aris a.S.S.-s kaliforniis Statis licenzirebuli klinikuri socialuri 

muSaki. avtors aqvs xangrZlivi muSaobis gamocdileba bavSvTa 

keTildReobisa da fsiqikuri janmrTelobis sferoSi saqarTvelosa da 

amerikis SeerTebul StatebSi rogorc servisTa uSualo mimwodebel 

praktikoss, aseve programaTa menejers. misi gamocdileba aseve moicavs 

sauniversiteto kursebis ganviTareba-swavlebas socialur muSaobaSi, 

profesiuli gadamzadebis trening-programebis ganviTarebas socialur 

muSaobaSi, kvleviT gamocdilebas fsiqikuri janmrTelobis sferoSi, 

bavSvTa keTildReobis programebis ganviTarebas da administrirebas 

adgilobriv da saerTaSoriso doneze. avtori aris federacia 

„gadavarCinoT bavSvebis“ bavSvTa keTildReobis sistemaTa gaZlierebis 

programis menejeri. igi socialur muSakTa asociaciis aqtiuri wevria, 
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monawileobs socialuri momsaxurebis saagentos trening-programebisa 

da masalebis momzadebaSi.  

salome namiWeiSvili: avtors miRebuli aqvs socialuri muSaobis 

magistris xarisxi q. niu iorkis kolumbiis universitetidan 2003 wels 

(a.S.S.). igi aris iv. javaxiSvilis universitetis doqtoranti socialuri 

muSaobis mimarTulebiT. avtori kiTxulobs saleqcio kursebs iv. 

javaxiSvilisa da ilias saxelmwifo universitetebSi. igi xelmZRvanelobs 

studentTa swavlebis praqtikis komponents. mas momzadebuli aqvs 

saxelmZRvaneloebi socialuri muSaobis mimarTulebiT. avtori aris 

saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis erT-erTi damfuZnebeli 

da amJamad Tavjdomare. 1999 wlidan moRvaweobs bavSvTa keTildReobis 

sferoSi. igi CarTulia socialuri momsaxurebis saagentos trening-

programebsa da masalebis momzadebaSi. salome namiWeiSvili bavSvTa 

keTildReobis saxelmwifo reformaSi aqtiurad aris CarTuli, rogorc 

socialuri muSaobis da bavSvTa sakiTxebis eqsperti. aqvs regionul da 

saerTaSoriso doneze socialuri muSaobis konsultantis gamocdileba. 

nino SatberaSvili: avtors miRebuli aqvs socialuri muSaobis magistris 

xarisxi q. niu iorkis kolumbiis universitetidan 2004 wels (a.S.S.). igi 

aris socialuri muSaobisa da socialuri politikis saerTaSoriso 

sadoqtoro programis doqtoranti. mis kvlevis interess warmoadgens 

socialuri momsaxurebebis roli siRaribis daZlevaSi. nino SatberaSvili 

aris iv. javaxiSvilis saxelmwifo universitetis asistent profesori 

da kiTxulobs saleqcio kursebs iv. javaxiSvilisa da ilias saxelmwifo 

universitetebSi. igi xelmZRvanelobs studentTa swavlebis praqtikis 

komponents. momzadebuli aqvs saxelmZRvaneloebi socialuri muSaobis 

mimarTulebiT. avtori aris saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis 

erT-erTi damfuZnebeli da gamgeobis wevri. aqtiurad monawileobs 

bavSvTa keTildReobis saxelmwifo reformaSi. aqvs regionul da 

saerTaSoriso doneze socialuri muSaobis konsultantis gamocdileba.

maia mgeliaSvili:  avtors miRebuli aqvs socialuri muSaobis magistris 

xarisxi q. sent-luisis vaSingtonis saxelobis universitetidan 2005 wels. 

igi aris iv. javaxiSvilis universitetis doqtoranti socialuri mu Sa o-

bis mimarTulebiT. avtori kiTxulobs saleqcio kursebs iv. javaxiSvilis 

saxelmwifo universitetSi rogorc, saserTifikato, aseve sabakalavro da 
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samagistro doneebze.  momzadebuli aqvs saxelmZRvaneloebi socialuri 

muSaobis mimarTulebiT. maia mgeliaSvili aris krizisuli intervenciis 

centris direqtori. igi socialur muSakTa asociaciis aqtiuri wevria, 

monawileobs socialuri momsaxurebis saagentos trening-programebsa 

da masalebis momzadebaSi. aqvs regionul da saerTaSoriso doneze 

socialuri muSaobis konsultantis gamocdileba. 
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Sesavali

socialuri muSaoba Cveni saukunis profesiaa, Tumca misi fesvebi 

im Zveli droidan modis, rodesac adamianebma daiwyes zrunva 

gaWirvebulebze gulmowyalebis, filantropuli Tu religiuri 

motivebiT.  socialuri muSaobis profesiis mizania socialuri momsa-

xurebebis ganviTareba, socialuri da ekonomiuri samarTlianobisa da 

pirovnebis Rirsebis pativiscemis xelSewyoba. Tuki adre socialuri 

muSakebi mxolod Raribebsa da glaxakebs emsaxurebodnen, dRes maTi 

moRva weobis areali sagrZnoblad gaizarda, kerZod, socialuri 

muSakebi muSaoben iseT gansxvavebul sferoebSi, rogoricaa skolebi, 

janmrTelobis dacvis dawesebulebebi, ojaxebTan da bavSvebTan 

momuSave organizaciebi, bavSvis keTildReobaze mzrunveli sistemebi, 

fsiqiatriuli dawesebulebebi, biznesi da industria da kerZo praqtikis 

sferoc ki. socialuri muSkebi emsaxurebian yvela asakis adamianebs: 

Cvili bavSvebidan dawyebuli moxucebiT damTavrebuli. Tavisi miznebis 

misaRwevad socialuri muSaobis profesia iyenebs sxvadasxva meTodebs. 

es meTodebia: SemTxvevis marTva, socialuri jgufuri muSaoba, Temis 

organizacia, socialuri aqtivoba-advokatoba, socialuri keTil dRe-

obis kvleva da administrireba,  krizisuli intervencia. 

SemTxvevis marTva aris meTodi, romelic klients exmareba konsul-

tirebiT da miznad isaxavs klientis socialuri urTierTobebis da so-

cialuri Seguebis gaumjobesebas, rasac mivyavarT klientisTvis  dam-

akmayofilebeli cxovrebis pirobebis Seqmnamde. gordon hamiltonis              

sityvebi rom gamoviyenoT, ”socialuri SemTxvevis marTvis amocanaa 

administrireba gauwios praqtikul servisebs da SesTavazos klients 

konsultireba im gziT, rom gaaqtiuros misi fsiqologiuri, Sinagani 

energia da resursebi, raTa igi amoqmeddes da CaerTos socialuri mom-

saxurebebis gamoyenebaSi sakuTari dilemis gadaWris mizniT”. SemTxvevis 

marTvis dros socialuri muSakebi iyeneben klientTan uSualo praqtikis 

unar-Cvevebs, maT Soris erT-erTi mniSvnelovania interviuirebis unar-

Cveva. krizisuli intervencia aseve aris  socialuri muSaobis erT-erTi 

mo deli, romelic eyrdnoba krizisis intervenciis Teorias. 

socialuri jgufuri muSaoba aris aqtivoba, romelic rTavs klients  

jgufur aqtivobebSi, raTa miaRwios inteleqtualur, emociur da fizi-

kur zrdas da jgufis saerTo miznebis miRwevas. jgufuri muSaoba aris 

meTodi, riTac muSaki exmareba sxvadasxva tipis jgufebs ifunqcion im 

saxiT, rom jgufurma urTierTqmedebam da programis aqtivobebma xeli 
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Seuwyos individis zrdas da sasurveli socialuri miznebis miRwevas.   

Temis organizacia aris socialuri momsaxurebebis  dagegmvis da 

ganviTarebis procesi, raTa Temis an ufro msxvili sazogadoebrivi er-

Teulis janmrTelobisa da keTildReobis moTxovnebi dakmayofildes. 

mildred baris sityvebiT rom vTqvaT, “socialur muSaobaSi Temis or-

ganizacia aris Temis arsebul resursebsa da misi keTildReobisaTvis 

saWiro moTxovnebs Soris  efeqturi Seguebis  Seqmnis da SenarCunebis 

procesi”.  

socialuri aqtivoba aris organizebuli jgufuri procesi, romelic 

miznad isaxavs socialuri problemebis gadaWras, socialuri keTil-

dReobis xelSewyobas sakanonmdeblo, socialuri, janmrTelobis da eko-

nomikuri progresiT. termini socialuri aqtivoba exeba organizebul 

da legalurad daSvebul aqtivobebs, romelic mimarTulia  socialurad 

sasurveli miznebis misaRwevad, sazogadoebrivi azris, kanonmdeblobis 

da sajaro administrirebis Secvlaze. 

socialuri keTildReobis kvleva aris socialuri keTildReobis 

sferoSi arsebuli sakiTxebis kritikuli sistematuri gamokvleva, rom-

lis mizania gamoavlinos pasuxebi socialuri muSaobis an ufro farTo 

mniSvnelobiT socialuri muSaobis konceptualur problemebze. so-

cialuri muSaoba eyrdnoba igive meTodebs, rac gamoyenebulia socio-

logiaSi, socialur fsiqologiaSi, istoriaSi da anTropologiaSi. 

socialuri keTildReobis administraciis procesi exeba socialuri 

saagentos organizebas da marTvas. socialuri muSaobis administraci-

uli aspeqtebi moicavs sajaro da kerZo socialuri saagentoebis or-

ganizacias da marTvas, maT Soris organizaciis sxvadasxva erTeulebs 

Soris administraciuli urTierTobis sakiTxebs, momuSave personalis 

problemebs, finansirebis sakiTxebs, profesiuli zedamxedvelobis 

sakiTxebs da a.S. 

da bolos, terminTa Sesaxeb erTi patara SeniSvna gvsurs gavakeToT.  

kerZod, Cven vxmarobT termins `beneficiari~, im adamianis aRsaniSnavad, 

romelic iRebs socialuri muSakis daxmarebas. Tumca saxelmZRvaneloSi,  

aseve, gamoyenebulia termini `klientic~. terminis `klienti~ gamo-

yeneba ufro koreqtulad migvaCnia saxelmZRvanelos zogierT kon-

teqstSi, radgan igi ufro metad koncentrirdeba servisebis  aqtiur 

mom xma rebelze. beneficiaris aqtiuroba ki mniSvnelovania efeqturi 

intervenciis gansaxorcieleblad.  

amrigad, winamdebare wignSi Tqven gaecnobiT socialuri muSaobis 

ZiriTad meTodebs da modelebs. wigni daexmareba praqtikos socialur 

muSakebs efeqturad warmarTon TavianTi saqmianoba da ufro nayofieri 

daxmareba gauwion beneficiarebs. 
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Tavi 1

interviu socialur muSaobaSi 

Sorena saZagliSvili

interviu – socialuri muSaobis ZiriTadi meTodi: 

praqtikosi socialuri muSakisaTvis interviu warmoadgens klientTan 

muSaobis umTavres meTods. sxva sityvebiT, interviuireba ganixileba, 

rogorc “socialuri muSakis yvelaze fundamenturi aqtivoba”. so-

cia luri muSaobis interviu  koncentrirebulia socialuri muSaobis 

Sinaarsze da miznad isaxavs socialuri muSaobis miznebis miRwevas 

da mimdinareobs socialuri muSaobis konteqstSi. kerZod, intervius 

mizania klientsa da praqtikoss Soris informaciis gacvla, romelic 

migviyvans strategiebis dagegmvasa da problemis gadaWramde. 

amrigad, interviu aris garkveuli informaciis mopovebis mizniT so-

cialuri muSakis dialogi klientTan. interviu SeiZleba iyos struq-

turirebuli an arastruqturirebuli.  struqturirebulia interviu, 

romelic efuZneba winaswar momzadebul SekiTxvebs, xolo arastruq-

turirebuli intervius dros socialur muSaks SekiTxvebi winaswar ar 

aqvs momzadebuli da mas svams saubris procesSi situaciidan gamomdi-

nare. 

intervius Catarebis teqnikebi da zogadi unar-Cvevebi, 

romlebic  xels uwyobs intervius warmatebiT Catarebas: 

 minimaluri waxalisebebi: aris mciredi winadadebiT gamyarebuli, 

“xorxismieri bgerebis gamocema”, rac respodents waaxalisebs da 

ubiZgebs imisken, rom saubari ganagrZos – “hm”, “aha”, “ganagrZeT”, 

“Semdeg”, “ase, rom”, “gasagebia”, “raRa Tqma unda”, “asea”, “ da”, am jgufSi 

erTiandeba araverbaluri Tanxmobac. yovelive es qmnis fsiqologiur 

garemos: klienti Tavs komfortulad da saWirod Tvlis. waxaliseba 

konteqstis gareSe uniadagoa da xSirad klientis gaRizianebas 

iwvevs. “hm” da “aha” aris neitralurad orazrovani waxalisebebi. rac 

Seexeba, “kargia”, “sainteresoa”, “mSvenieria”, ar miuTiTebs klients 

imaze, rom es aris informacia, romelsac interviueri eZebs. am dros, 

es ukanaskneli ar aris darwmunebuli imaSi, rom rasac is ambobs, 

sainteresoa. am saxis pasuxebi sawyis etapze intervieurs exmareba 
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problemis TandaTan gamokveTaSi da imaSi, rom masTan dakavSirebiT 

moifiqros kiTxvebi. 

 aqtiuri mosmena:  aqtiuri mosmenis dros msmeneli amaxvilebs 

yuradRebas mosaubresa da mis naTqvamze. karg msmenels unda SeeZlos 

mosmenilis Sinaarsis sakuTari sityvebiT gadmocema. es  niSnavs imas, 

rom man kargad gaigo sxvisi naTqvami. amisaTvis aqtiurma msmenelma 

unda daamyaros ukukavSiri mosaubresTan kiTxvebis saSualebiT, 

raTa daazustos, erTi mxriv, gadmocemulis Sinaarsi da, meore mxriv, 

mosaubris emociuri mdgomareoba, misi damokidebuleba sakiTxisadmi. 

aqtiuri mosmenis dros  msmenelma aseve unda gaakontrolos mosmenis 

Sida - sakuTar TavTan dakavSirebuli faqtorebi. kerZod, man 

yuradReba unda gaamaxvilos mosaubreze, Sewyvitos yvela Seusabamo 

qceva mosmenis dawyebamde, winaswar moamzados Sesatyvisi masala 

(mag. Casaweri rveuli, kalmistari), gaakontrolos Tavisi emociuri 

mdgomareoba da a. S.; 

 empaTia da empaTiuri mosmena: empaTia aris unari sworad gaigo klientis 

grZnobebi da misTvis Sesatyvisi eniT klients gaagebinoT, rom Tven 

misi gesmiT; empaTia es aris unari Tavi igrZnoT klientis tyavSi, 

misi emociebis gaziarebis gareSe. empaTiis gamoxatva SesaZlebelia 

verbaluri da araverbaluri komunikaciiT (minimaluri waxalisebebi, 

Tavis dakvra, Tvalis kontaqti da a.S.);

 perefrazi: perefrazi gulisxmobs klientis monaTxrobis sxva 

sityvebiT mokled gadmocemas. socialuri muSakis pasuxebi, romelic 

axdens perefrazirebas, Cveulebriv ufro fokusirebulia Sinaarsze, 

vidre klientis afeqtur mdgomareobaze.

magaliTi: 

klienti: saavadmyofodan gamosvlis dRidan medikamentebze var, Tum-

ca ki dRemde ver SevZeli gamojanmrTeleba. amis gamo ver vaxerxeb 

bavSvebis movlasac ki.

interviueri: is, rom bavSvebs Tqveni zrunva akliaT, wamlebis 

gavlenis Sedegia.

• klientis mier gadmocemuli Sinaarsebis da grZnobebis asaxva; 

martivad rom vTqvaT, Sinaarsebis asaxva aris respodentis teqstis 

seleqciuri (SerCeviTi) gameoreba. es procesi intervius Catarebisas, 

klients waaxalisebs da Tavs mniSvnelovnad agrZnobinebs.

grZnobis gamoxatva intervius process ufro metad aRrmavebs. 



praqtikuli  saxelmZRvanelo 17

siRrmis xarisxi ganisazRvreba respodentis am procesiisadmi damo-

kidebulebiT. perefrazis gakeTeba aris klientis verbalur azrze 

pasuxi, xolo asaxva ki grZnobebis araverbalur mxareze xazis gasmaa. 

Sinaarsis asaxvis magaliTi: 

klienti:  “mSoblebi Zalian gabrazdnen, roca skola mivatove”           

interviueri: “mSoblebi Zalian gabrazdnen.”

grZnobebis asaxvis magaliTi: 

11-12 wlis bavSvi esaubreba socialur muSaks TavSesafarze.

klienti: “aqve axlos saxli mqonda da wamosvla gadavwyvite. axla Za-

lian miWirs imis gansazRvra, sad wavide, ra gavakeTo, riTi vikvebo.”

interviueri: [perefrazi]: “Sen saxlidan wamoxvedi, Tumca, es advili 

ar aRmoCnda.”

interviueri: [emociebis asaxvisas]: “mesmis, rom Zalian dabneuli da 

SeSinebuli xar.”

 klientis monaTxrobis Sejameba (ZiriTadad sesiis bolos)

Sejameba aris intervius procesSi naTqvami Sinaarsebis Tavis 

moyra. SejamebiT interviueri intervius mimarTulebas gansazRv-

ravs, Tavs uyris manamde naTqvams da wina planze wamoswevs imas, 

rac mniSvnelovania.  

magaliTi: 

interviueri: Cemi azriT, Cven amomwuravad visaubreT skolis 

situaciaze. neba momeci, reziumireba gavukeTo imas, rac manamde 

iTqva. Tu daeTanxmebi naTqvams, SegviZlia sxva rameze visaubroT.

 TviT-refleqsia/ TviTSemecneba aris rTuli saazrovno unar-Cveva. 

igi aris sakuTari gamocdilebis kritikuli gadamuSavebis procesi, 

romelic gulisxmobs sakuTari qcevis da azrovnebis analizs, 

gacnobierebas, Sefasebas,  dagegmvasa da kontrols. TviTSemecnebas, 

anu refleqsias socialuri muSaki iyenebs maSin, rodesac fiqrobs 

sakuTar moqmedebebze: mag. xom ar aris raime, rac mas xels uSlis 

klientTan efeqturi Carevis/intervenciis ganxorcilebaSi, ra 

Secdomebi dauSva, ramac gamoiwvia klientis SeSineba da a.S. 

 kritikuli azrovneba aris rTuli saazrovno unar-Cveva, romelic  

moicavs erTdroulad or an met gansxvavebul mosazrebaze fiqrs, 

sxvadasaxva mosazrebis gagebas, raime Sexedulebis dasabuTebas, 
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sxvadasxva midgomebis safuZvelze da imis gacnobierebas, rom sxvasac 

SeiZleba sakuTari gansxvavebuli mosazreba hqondes. kritikul 

azrovnebas adamiani mimarTavs arsebuli an warmodgenili mosazrebis 

`WeSmariti~ Rirebulebis dasadgenad. kritikuli azrovnebis dros 

arsebiTia argumentebis da kontrargumentebis moZieba, mTliani 

situaciis gaanalizeba da, Sesabamisad, arsebuli mtkicebulebebis 

safuZvelze mosazrebis Secvla an axali mosazrebis miReba. kritikul 

azrovnebas aseve uwodeben `logikur~ an `analitikur~ azrovnebas. 

kritikuli azrovneba xSirad moicavs Semdeg etapebs: (1) sakiTxTan 

dakavSirebuli informaciis sawyisi mimoxilva;  (2) argumentebis 

da kontrargumentebis moZieba gadawyvetilebis miRebis safuZvlis 

Sesaqmnelad, (3) pirveladi daskvnebis gamotana; (4) sxva SesaZlo 

mosazrebebis ganxilva sakiTxis Semdgomi dazustebis mizniT; (5) 

Sejameba - saboloo daskvnis gakeTeba. 

kiTxvebis dasmis teqnika intervius dros:

socialuri muSaki unda flobdes kiTxvebis dasmis teqnikas, raTa 

Seiswavlos moswavleebis problemebi da ukeT SeZlos maTi qcevebis 

analizi da marTva. kerZod, socialur muSaks unda SeeZlos klientebis 

Sesaxeb informaciis mopoveba intervius saSualebiT (klientTan da 

klientis sxva sistemebTan, mSobelTan, bavSvTan da a.S. interviu-saubari); 

kiTxvebis ZiriTadi klasificirebis formis mixedviT  gamoyofen  Ria 

da daxurul kiTxvebs. Ria kiTxvis dros mopasuxes eZleva sruli Tavi-

sufleba imaSi, Tu ras upasuxebs. 

Ria kiTxvis magaliTi:  

ratom fiqrobT ase? aq mopasuxem Tavisi sakuTari sityvebiT unda 

ganmartos mizezi,  gamoTqvas mosazreba, an daasaxelos faqti.

daxuruli kiTxvis dros, kiTxvis teqstSi winaswar aris mocemuli pa-

suxebis arCevani da man mxolod erTi swori pasuxi unda SearCios. 

daxuruli kiTxvis magaliTi: 

yvelaze metad ram ganapiroba Tqveni qmarTan daSoreba? 

a) emociurma problemebma

b) ekonomikurma problemebma

g) naTesavebis Carevam
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daxuruli kiTxvis tipia agreTve `ki an ara~ (e. w. WeSmariti / mcdari) 

kiTxvebi; 

`ki an ara~ kiTxvis magaliTi: 

gsurT Tu ara miiRoT Cveni servisi? 

intervius dros  gamoiyeneba Ria kiTxvebi maSin, roca saWiroa raime 

sruliad axali informaciis mopoveba. daxurul kiTxvebs ki iyeneben 

maSin, rodesac informacia ukve mopovebulia, magram zogierTi detali 

mainc gaurkvevelia da amitom saWiroa specifikuri informaciis mopo-

veba. 

intervius dros aseve ganasxvaveben pirdapir da arapirdapir kiTxvebs. 

pirdapiri kiTxva uSualod exeba klients da mis damokidebulebas raimes 

mimarT (mag. ra damokidebuleba gaqvT skolis mimarT?); arapirdapiri 

kiTxvebi ki klientisgan moiTxovs iseT situaciaze pasuxs, romelTanac 

igi pirdapir kavSirSi ar imyofeba (magaliTad, Tqven klaselebs ramdenad 

moswonT skolaSi siaruli?); 

damazustebeli kiTxvebi exmareba interviuers naTlad da detalurad 

gaerkves arsebul situaciaSi. 

magaliTad:  

kiTxva: ramdenad xSirad dadixarT skolaSi Svilis ambis gasagebad?

respodenti pasuxobs: Zalian xSirad. 

damazustebeli kiTxva: ras niSnavs Zalian xSirad TqvenTvis? kviraSi 

erTxel,  or kviraSi erTxel, TveSi orjer, TveSi erTxel da a. S. 

Secdomebi intervius dros da maTi Tavidan acileba: 

socialuri muSaki ar aris dazRveuli Secdomebisgan. SesaZloa man 

arasworad dasvas kiTxvebi da, Sesabamisad, moipovos araSesatyvisi in-

formacia. ZiriTadi Secdomebi modis `damakvalianebeli~ kiTxvebis, `ki 

an ara~ (WeSmariti / mcdari) kiTxvebis, `ormagi~ kiTxvebis da `ratom~ 

kiTxvebis dasmis dros.

damakvalianebeli SekiTxvebis dasmis dros socialurma muSakma 

SesaZloa winaswar ubiZgos klients garkveuli pasuxisaken. zogierTi 

SekiTxva aseve socialuri muSakis garkveul kritikul damokidebule-

basac moicavs. magaliTad,  `ukeTesi ar iqneboda, rom...?~ `ar fiqrobT, 

ase rom gagekeTebinaT . . .?~ 
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amitom socialurma muSakma Tavi unda aaridos amgvari kiTxvebis das-

mas.  Tumca SesaZlebelia, rom man klients gamiznulad dausvas aseTi 

kiTxva da ara uneblied. 

`ki an ara~ (WeSmariti / mcdari) kiTxvebi: es aris igive daxuruli 

kiTxva, romlzec SesaZlebelia dadebiTi (ki) an uaryofiTi (ara) pasuxis 

gacema. `ki an ara~ kiTxvebi sasargebloa zogierT situaciaSi, magram si-

zustis mosapoveblad, sasurvelia, rom socialurma muSakma daxuruli 

kiTxvebi Riad gadaaqcios. 

magaliTi: 

 odesme rames akeTebT Tqvens bavSvebTan erTad? (daxuruli)

 ras akeTebT Tqvens bavSvebTan erTad? (Ria)

`ormagi~ kiTxvebi: rodesac erTdroulad xdeba ori an meti kiTxvis 

dasma, klients eqmneba problemebi. man ar icis, Tu romel kiTxvas upasu-

xos.  SesaZloa man upasuxos mxolod im kiTxvas, romelic yvelaze nakleb 

muqaras Seicavs an pasuxobs im kiTxvas, romelic misTvis mosaxerxebelia 

da ignorirebas ukeTebs kiTxvis sxva nawils.

“ratom kiTxvebi”: pirad sakiTxebze saubrisas `ratom kiTxvis~ dasma 

garkveul sirTuleebs iwvevs. igi moiTxovs klientisagan  sakuTari 

qcevis analizs. xSirad adamianebs uWirT imis axsna, Tu ratom iqcevian 

ise, rogorc iqcevian. gansakuTrebiT maSin, Tu klientis qceva sakuTari 

TavisaTvis damRupveli an wamgebiania, `ratom kiTxva~ aRrmavebs mis 

uimedobas da zrdis araadekvaturobas. 

aseT SemTxvevebSi ufro efeqturi da misaRebi iqneba, nacvlad kiTxvisa 

`ratom~, davsvaT kiTxva `ra?~; kiTxvaze `ra~ klientebi ufro advilad 

pasuxoben, vidre kiTxvaze `ratom~, romelic TviTanalizs gulisxmobs. 

magaliTi: 

- ra saxis usiamovnebebi gaqvT Tqvens SvilTan? - am kiTxvaze 

klientisaTvis pasuxis gacema ufro iolia, vidre `ratom gaqvT 

usiamovnebebi Tqvens SvilTan?~. 
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socialuri muSaobis daxmarebis procesis fazebi: 

I. SemTxvevis Sefaseba:  problemis Seswavla: mokvleva, Sefaseba da 

miznebis Camoyalibeba

II. moqmedebis gegmis ganviTareba

III. moqmedebis ganxorcieleba

IV. dasruleba: Sedegebis SenarCunebis strategiis dagegmva, Sefaseba.

problemis identifikacia 

 

I Sefaseba (assessment) da miznebis Camoyalibeba

II moqmdebis gegmis ganviTareba 

III ganxorcieleba

                  

IV dasruleba 

 nax.: daxmarebis 

 procesis fazebi

Sefaseba

gaxsovdeT !!!

socialuri muSaobis  procesis 

yvela safexurze Sefaseba (Evaluation)
mudmivad unda ganxorcieldes 
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I faza: Sefaseba, problemis Seswavla: mokvleva, Sefaseba da miznebis Ca-

moyalibeba

gansaxorcielebeli 

aqtivobebi:
saWiro unar-Cvevebi

 ̀sawyisi kontaqtis~ 

momzadeba 

 pirveli kontaqti da 

problemis gansazRvra

 miznebis identifikacia

 pirvelad kontraqtze 

molaparakeba

 gamokvleva da 

monacemebis Segroveba

 Sefaseba

     

 unari gamoiyeno sakuTari Tavi klientis 

sistemis interesebisaTvis. amisaTvis sa-

Wiroa TviT-cnobiereba (TviT-refleqsiis 

unari) da klientis resursebis gageba;

 aqtiuri mosmena (verbaluri da araverba-

luri informacia)

 empaTiis, ndobis, pativiscemis, da dax-

marebis komunikacia;

 perefrazirebis, garkvevis, fokusirebis, 

kiTxvis dasmis, refleqsiis, informirebis, 

Sejamebis, konfrontaciis, interpretaci-

is, darwmunebis, da   gadarwmunebis teqni-

kebis gamoyeneba;

 monacemTa Segrovebis meTodebi: inter-

viuirebis unar-CvevebTan erTad, Canawere-

bis gamoyeneba, sxva    werilobiTi masalebis 

gamoyeneba da sxva   sistemebis (ojaxi, mego-

bari, TanamSromeli,sxv.) gamoyeneba;

 Teoriuli codnis gamoyeneba, raTa integ-

racia gaukeTos miRebul informacias da 

daxmarebis procesi warmarTos swori mi-

marTulebiT.

am fazis dros xdeba klientis socializacia saagentosTan (imis gan-

sazRvra, Tu ramdenad SeuZlia mocemul saagentos klientis moTxovne-

bis dakmayofileba) da misi daintereseba. Tu klientis problema xvdeba 

saagentos problemaTa specifikaSi, maSin iwyeba klientis problemaze 

muSaoba: problemis gansazRvra, miznebis identifikacia da pirveladi 

kontraqtis dadeba. 

`sawyisi kontaqtis~ momzadeba: 

gulisxmobs klientis Sesaxeb arsebuli masalebis/informaciis moZie-

bas (kontaqti klientis ojaxTan, klientis gamomgzavn wyarosTan) da imis 
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gansazRvras, Tu raSi SeiZleba saagento daexmaros klients. pirveli 

kontaqtis mniSvneloba mdgomareobs efeqturi komunikaciis damyare-

baSi klientTan. agreTve, aq Sedis yvela im aucilebeli teqnikuri mxa-

reebis mogvareba, rac xels Seuwyobs moxerxebulad da xelisSemSleli 

faqtorebis gamoricxviT intervius Catarebas. 

klientTan Sexvedramde monacemebis Segrovebis ZiriTadi principebia: 

(1) klienti an klientTa sistema unda iyos informaciis pirveladi 

wyaro;

(2) Segrovebuli informacia unda iyos problemis Sesabamisi;

(3) ar unda Seagrovos is informacia, romelsac ar gauziarebs klients. 

Tu socialuri muSaki flobs informacias problemis kerZo as-

peqtis Sesaxeb, man es informacia unda gauziaros klients manamde, 

sanam SeekiTxeba klients, Tu ras grZnobs an fiqrobs igi am kerZo 

aspeqtis Sesaxeb. es aris saukeTeso saSualeba imisaTvis, rom ar gamovi-

mwyvdioT klienti xafangSi da ar mivceT saSualeba daiWiros raime pozi-

cia imis safuZvelze, rom hgonia rom Cven ar vflobT zust informacias 

mis Sesaxeb.

mxolod klientTan pirveli kontaqtis damyarebis Semdeg da erTad 

muSaobaze SeTanxmebis Semdeg, socialuri muSaki iwyebs klientis Sesa-

xeb ZiriTadi informaciis Segrovebas, rac SiZleba moicavdes klientis 

sistemis garda sxva wyaroebsac. pirvel kontaqtamde klientis Sesaxeb 

zedmeti informacia xels SeuSlis socialur muSaks marTlac gaigos, Tu 

raSi mdgomareobs klientis problema aq da amJamad. 

problemis gansazRvra:

pirvel rigSi socialurma muSakma unda gaarkvios, Tu rogor xedavs 

klienti problemas. Secdoma SeiZleba gamoiwvios iman, rom socialuri 

muSaki SesaZloa klientisagan Zalzed gansxvavebulia an fiqrobs, rom 

maT TiTqmis msgavsi gamocdileba aqvT (da Sesabamisad axdens sakuTari 

problemis proeqcirebas). 

amdenad, saWiroa  Semdegis garkveva: 

 rogoria klientis mier problemis sawyisi gageba (rogor xedavs kli-

enti probelemas);

 ra unda klients am kontaqtisgan, rogori molodinebi aqvs, ra unda, 

rom Seicvalos. 
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socialuri muSaki da klienti unda SeTanxmdnen samuSao problemebis 

rigze. problemebis saerTo gansazRvra moiTxovs klientsa da socialur 

muSaks Soris molaparakebebisa da diskusiebis mTel serias. problemebis 

danawevreba aris procesi, romlis drosac xdeba klientis mier danaxuli 

problemebidan da socialuri muSakis mier identificirebuli proble-

mebidan, specifiuri problemebis gamoyofa, romelzec unda warimarTos 

uSualo muSaoba e.w samuSao problemis gamoyofa.

miznebis Camoyalibeba mWidrod ukavSirdeba samuSao problemebis 

gansazRvras. swored miznis Zieba aZlevs problemis gadaWris situacias 

arss. klientis miznebis gaTvaliswineba (da ara ignorireba) aris 

problemis gadawyvetis modelis yvela fazis mniSvnelovani momenti. 

sawyis etapze saWiroa problemis gamocalkeveba miznebidan da maTi cal-

calke ganxilva. arsebobs saboloo da Sualeduri miznebi. es ukanaskneli 

SeiZleba ganvixiloT, rogorc saboloo miznis miRwevis saSualebebi an 

safexurebi. xSirad es Sualeduri miznebi gvaZlevs informacias imis 

Seasxeb, Tu ramdenad realuria saboloo miznis miRweva. Tavad Sualedur 

miznebs aqvT TavianTi doneebi. pirveli miznis miRweva iZleva ufro 

rTuli Sualeduri miznebis miRwevis SesaZleblobas. swored Sualeduri 

miznebis miRweva SeiZleba ganisazRvros, rogorc samuSao problemebze 

muSaoba. 

miznebis da amocanebis formulireba: 

mizani aris mosalodneli Sedegi, romelic saWiroebs garkveul dros, 

rom iqnas miRweuli. mizani unda iyos Camoyalibebuli ufro zogadi wi-

nadadebiT. miznis miRweva SesaZlebelia uSualo da konkretuli amo-

canebiT.  

miznebis formulireba Zalian mniSvnelovania Carevis (intervenciis) 

an mkurnalobis kargi dagegmarebisaTvis. miznebi unda iyos realisturi 

an miRwevadi. miznebi SeiZleba iyos identificirebuli klientis fun-

qcionirebis nebismier sferoSi. Tumca ki gamoyofen 4 mTavar sferos: 

1. fsiqikuri janmrTeloba: mizani iqneba, rom Seamciros an gaakontro-

los fsiqiatriuli simptomebi an pirovnuli dezorganizacia gamowveu-

li mentaluri avadmyofobiT. 

2. fizikuri janmrTeloba: unda iyos identificirebuli yvela fizi-

kuri problema. 

3. funqcionaluri roluri unarebi: piradi higiena, ganaTleba, kvebis 

Cvevebi, Tavisufali dro, profesia, socializacia.     
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4. sazogadoebrivi daxmareba – klientis gaweris dagegmva: saxli, fi-

nansuri daxmareba, ojaxi da socialuri daxmarebis sistema, transpor-

tireba da a.S. 

magaliTi: 

mdgomareoba: klienti fizikur Seuracxyofas ayenebs sxvebs 

mizani: klienti moiqceva adekvaturad da gamoiyenebs alternatiul 

qcevebs, raTa marTos Tavisi sibrazis grZnobebi. 

amocanebi: 

1. klienti ilaparakebs im grZnobebze, ramac gamoiwvia misi 

mdgomareoba anu is, rom sxvisTvis mieyenebina Seuracxyofa;

2. klienti gaacnobierebs im qcevebs, romeliTac warsulSi 

reagirebda msgavsi grZnobebis gaCenisas;  

3. klienti ivarjiSebs imaze, rom gamoxatos alternatiuli 

pasuxebi am grZnobebisadmi sxvisi daxmarebiT; 

4. klienti damoukideblad gaacnobierebs da gamoxatavs 

adekvatur alternatiul pasuxebs sakuTari sibrazis 

Sesamcireblad;

II faza: moqmedebis gegmis ganviTareba

gansaxorcielebeli 

aqtivobebi:
saWiro unar-Cvevebi

 Sefaseba 

 moqmedebis gegmis 

SemuSaveba

 prognozi 

 yvela unar-Cvevebi CamoTvlili I fazaSi

 adamanuri sistemebis ganviTarebis, funqcio-

nirebis, urTierTqmedebis bazisuri Teoriis 

codna, raTa analizi gaukeTo Segrovebul 

monacemebs;

 problemebis, miznebis da arsebuli resurse-

bis codna, raTa moxdes monacemTa organize-

ba da prioritizireba swori da sasargeblo 

moqmedebis SesarCevad;

 unari moaxdino alternatiuli gegmebis ge-

neralizireba, imis mixedviT Tu ra SesaZlo 

warmateba da Rirebuleba aqvs TiToeul 

maTgans;  

 unari gamoiyeno sakuTari gansjis unari, 

rom gaakeTo arCevani alternativebs Soris;

 unari, rom zemoT dasaxelebuli Camoyalib-

des winadadebebiT, romlebic gamoxatavs re-

alur aqtivobebs, aseve, informacia, Tu ro-

dis da ra droiT, ra SualedSi unda ganxor-

cieldes es aqtivobebi da klientis ra siste-

mebTan erTad.
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kontraqti, rogorc moqmedebis gegmis ganxorcielebis saukeTeso 

saSualeba, gamoyenebulia bevri Terapiuli mimdinareobebis, maT Soris 

fsiqodinamiuri da bihevioristuli mimdinareobebis mier. 

socialuri muSaobis praqtikaSi kontraqti ganisazRvreba, rogorc Se-

Tanxmeba klientsa da socialur muSaks Soris, romelic isaxavs garkveul 

mizans da dasabams aZlevs garkveul procesebs, romlis saSualebiT Se-

saZlebeli xdeba am miznis miRweva.

samuSao kontraqti moicavs Semdeg elementebs:

1. miznebi (ra?) romlis mimarTac TiToeulma mxarem unda imuSaos. es 

miznebi unda iyos specifiuri, danawevrebuli da Sesrulebadi. 

2. unda ganisazRvros orive mxaris pasuxismgebloba uflebebisa da mova-

leobebis terminebSi. 

3. unda iqnas dazustebuli saSualebebi (rogor?), raTa miznis miRweva 

SesaZlebeli gaxdes. (saSualebebi: individuri da jgufuri konsul-

tacia, ojaxuri konsultacia, wyvilTa konsultacia. es SesaZloa 

Seicavdes aseve eqsperimentul swavlebas, rolur TamaSebs, desensi-

tizacias, rCevas da a.S).

4. unda daigegmos da ganxorcieldes administraciuli procedurebi: 

Sexvedris adgili, dro, xangrZlivoba.

kontraqtis maxasiaTeblebi: 

socialuri muSaobis kontraqti SeiZleba xasiaTdebodes ZiriTadad 

oTxi saxiT: naTeli, erToblivi, dinamiuri, da realisturi.

a) kontraqti aris naTeli da aSkara: es niSnavs, rom socialurma mu-

Sakma da klientma, orivem, naTlad Camoayalibos da gaigos kontraqtis 

Sinaarsi, romelic gamoxatulia konkretuli, specifiuri da qceviTi 

terminebiT.

b) kontraqti unda iyos erToblivad SeTanxmebuli klientis da so-

cia luri muSakis mier. aseve, kontraqtis terminologiac ki orives 

mier unda iyos SeTanxmebuli. kontraqti unda eTanxmebodes socaluri 

muSaobis Rirebulebebs da klientis TviT-gansazRvris moTxovnas. 

g) socialuri muSaobis kontraqti aris dinamiuri. kontraqti SeiZle-

ba Seicvalos, Tu igi araefeqturia.

d) socialuri muSaobis kontraqti aris realisturi da samarTliani. 

es niSnavs, rom kontraqtis pirobebi unda Seesabamebodes im 
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pasuxismgeblobas da miznebs, romlis Sesrulebis unaric Seswevs rogorc 

klients, ise socialur muSaks, anu kontraqti ar unda moicavdes iseTi 

aqtivobebis da amocanebis Sesrulebas, rac ar Seesatyviseba klients. 

aseve, socialurma muSakma ar unda misces iseTi dapirebebi, romlebic 

ar Seesabameba mis gamocdilebas, eqspertizas, codnasa da saagentos 

resursebs.  

kontraqtis safexurebi: 

socialuri muSaobis kontraqti wamoadgens ganviTarebad fenomens, 

romelic molaparakebuli unda iqnas socialuri daxmarebis procesSi. 

umravles SemTxvevaSi kontraqti xdeba ufro specifiuri da TandaTan 

ufro ukeT gagebuli da miRebuli. 

I faza - gamokvleva, molaparakebis dawyeba;

II faza - winaswari anu sawyisi kontraqti (cdis da Secdomis etapi);

III faza anu samuSao kontraqti (centraluri) - miznebis da proce-

durebis erToblivi gageba. kontraqtis pirobebi da droiTi SezRudvebi 

xorcieldeba; 

IV faza - meoradi kontraqtis ganviTareba an qceviTi kontraqtebis 

ganviTareba;

V faza anu saboloo faza - dasruleba moicavs orive mxaris mier Sede-

gebis Sejamebas da Sefasebas. 

III faza: moqmedebis gegmis ganxorcieleba

gansaxorcielebeli 

aqtivobebi:
saWiro unar-Cvevebi

gegmis ganxorcieleba  yvela unar-Cveva, romelic dasaxelebulia I 

da II fazaze;

 unar-Cveva imisa, rom gamoiyeno socialuri 

muSaobis intervenciis sxvadasxva  meTodi 

dasaxuli gegmis gansaxorcieleblad. 

moqmedebis gegmis ganxorcielebis anu intervenciis (Carevis) procesi 

iwyeba, mas Semdeg rac klientsa da socialur muSaks Soris kontraqti 

dadebulia, miRweulia SeTanxmeba da klienti da socialuri muSaki er-

Toblivad iwyeben aqtivobas miznebis misaRwevad. 
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ganixilaven im rolebs, romelsac socialuri muSaki asrulebs inter-

venciis procesSi. es rolebia: Terapevti, brokeri, SemTxvevis mmarTveli 

(menejeri), maswavlebeli, mediatori, advokati da a.S. 

Terapevti: exmareba klients da klientTa sistemas (ojaxi), aRadginos 

fsiqo-socialuri mdgomareoba, uwevs reabilitacias sxvadasxva 

fsiqologiuri da Terapiuli meTodebis gamoyenebiT (fsiqo-dinamikuri, 

kognitur-bihevioristuli, ojaxis Terapia, art Terapia da sxva).

brokeri: brokeri exmareba klients saWiro resursebis moZebnasa da 

gamoyenebaSi, raTa kontraqti iyos miRweuli. brokeroba moiTxovs sazo-

gadoebrivi resursebis da saagentos operatiuli procedurebis Rrma 

codnas, raTa efeqturi kavSirebi iqnas damyarebuli. 

SemTxvevis mmarTveli: am rols asrulebs socialuri muSaki, raTa 

daexmaros klientebs resursebis mopovebaSi, da Sesabamisad qcevebis 

SecvlaSi dasaxuli miznebis misaRwevad. es SeiZleba moicavdes ara 

mxolod klientis Secvlas, aseve garemos Secvlasac. SemTxvevis 

menejeri uzrunvelyofs Semdegs: mxardaWeras, grZnobebis ventilacias, 

urTierTobis paternebis kvlevas, darwmunebas da racionaluri 

gadawyvetilebis miRebas.   

maswavlebeli: socialuri muSaki uzrunvelyofs klients axali in-

formaciiT, rac aucilebelia problemis gadasaWrelad da klientis mier 

axali unar-Cvevebis dasaufleblad. informaciis miwodeba gansxvavdeba 

rCevis micemisagan. informaciis miwodeba gulisxmobs klientis codniT 

momaragebas im pirobebSi, rodesac klients Tavisuflad SeuZlia am in-

formaciis gamoyeneba. xolo rCevis micemis dros socialuri muSaki xazs 

usvams, rom es aris klientisaTvis saukeTeso gamosavali.  

mediatori: mediacia gulisxmobs socialuri muSakis mier im sirTu-

leebis mogvarebas, romelic arsebobs klientsa da sxva pirovnebebs an 

organizaciebs Soris. am SemTxvevaSi Zalzed aqtualuria konfliqtis 

gadaWra (daexmaro orive mxares aRiaros meore mxaris interesebis le-

gitimuroba, daexmaros mxareebs, rom gaacnobieron saerTo interesebi, 

aicilon mogeba/wagebis situacia, daiyos konfliqti specifiur sakiTxe-

bad da a.S.). SesaZloa soicialuri muSaki iyos mediatori ojaxur siste-

maSi, aseve mediatori klientsa da gare sistemebs Soris. 

advokati: socialuri muSaki, rogorc advokati, laparakobs klientis 

interesebis dasacavad (igi aris klientis warmomadgeneli), raTa miaR-

wios kontraqtis miznebs. advokati awramoebs molaparakebebs, axdens 

garemos manipulacias, raTa miRweuli iyos miznebi. advokatoba, gansxva-
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vebiT mediatorobisa, gulisxmobs mxolod da mxolod mcdelobas, rom 

klientma gaimarjvos procesSi (SeinarCunos garkveuli benefitebi).  

problemis gadawyvetis unar-Cvevebi / teqnikebi: 

garkveva exmareba klients, rom restruqturireba gaukeTdes mis 

xedvas, rom man moaxdinos obieqturi da subieqturi realobis gancalke-

veba. 

magaliTi 1: 

       klienti:      Cems qmars ar movwonvar. 

                    

       socialuri muSaki:  ras akeTebs is? iyaviT specifiuri

magaliTi 2:  

      klienti:     me ganvicdi depresias. 

      

      socialuri muSaki: ra iwvevs met depresias Tqveni samsaxu-

ri, qorwineba, Tu bavSvebi?

garkveva xdeba maSin, roca (1) Cven ar gvesmis Tu ras ambobs klienti; 

(2) klientis grZnoba ar aris naTeli. 

interpretacia gulisxmobs klientis mier mowodebuli informaciis 

gagebas (informacias damatebuli socialuri muSaobis Teoriebi, ro-

melic efuZneba praqtikas). 

Tqven imas meubnebiT, rom . . . ? 

rogorc me mivxvdi. . . ? 

Tqven igulisxmeT, rom. . . ? 

interpretacia exmareba klients, rom ukeTesad gaigos man Tavisi 

problema. 

 socialuri muSaki sTavazobs klients interpretacias hipoTezis sa-

xiT da ara daskvnis saxiT. mag. SesaZloa... albaT. .

 socialurma muSakma klienti TviTon unda miiyvanos interpreta-

ciamde. mag. Tqven rogor gesmiT es? rogor fiqrobT? 

 klienti unda iyos fsiqologiurad mzad, rom miiRos interpretacia. 

unda gaviTvaliswinoT kleintis rezistentoba (dacviTi reaqciebi).
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interpretaciis teqnikebi intervius dros: 

 moaxdine interpretacia, mxolod mas Semdeg rac daamyareb pozitiur 

urTierTobas klientTan;

 moaxdine interpretacia, roca gaqvs sakmarisi informacia;

 SesTavaze interpretacia hipoTezis saxiT da ara winadadebis saxiT, 

romelic klientma aucileblad unda miiRos; 

 Seafase klientis pasuxi, ramdenad pasuxobs igi am interpretacias; 

 miiRe klientis uaryofa yovelgvari bodiSis moxdis gareSe.  

konfrontacia xdeba maSin, roca arsebobs Seusabamoba klientis mier 

mowodebul informaciaSi. igi erT SemTxvevaSi erTs ambobs, xolo meore 

SemTxvevaSi sxvas; an arsebobs Seusabamoba klientis mier mowodebul 

sityvier (verbalur) da araverbalur (saxis gamometyveleba) informacias 

Soris; klientis fantazias, Tu rogor xedavs is gansxvavebas sakuTar 

Tavsa da realobas (Tu ra zegavlenas axdens klientis qceva sxvebze) 

Soris. 

konfrontacia angrevs klientis azrovnebis stils/mimdinareobas da 

iwvevs misi fiqris Secvalas, xels uwyobs pirovnebis TviT-cnobierebis 

gazrdas. disbalansi aucilebelia, raTa adamianma Secvalos Tavisi 

fiqri.  konfrontacia gulisxmobs simarTlis siyvaruliT Tqmas (speak 
the truth in love). eyrdnoba klientis Zlier mxareebs da ara sisusteebs. 

konfrontaciis teqnikebi intervius dros: 

 moaxdine konfrontacia, rom miaRwio intervius miznebs;

 moaxdine konfrontacia, roca amisTvis gaqvs sakmarisi mizezi; 

 gansazRvre, Tu ramden xans SeiZleba gagrZeldes konfrontacia;

 aRwere qcevebi, rasac Seni konfrontacia efuZneba;

 konfrontacia warmarTe mxolod im surviliT, rom daexmaro 

klients;

 ar iyo agresiuli. iyavi mosiyvarule; 

 gaxsovdes! jer unda daamyaro pozitiuri urTierToba klientTan da 

mxolod amis Semdeg moaxdino konfrontacia. 
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IV faza: dasruleba

gansaxorcielebeli 

aqtivobebi:
saWiro unar-Cvevebi

 terminacia/ dasruleba 

 Sefaseba

 yvela unar-Cvevebi, romelic 

dasaxelebulia I da II fazaze;

 Sefasebis unar-Cvevebi;

 daxmarebis procesis dasrulebis 

unar-Cvevebi.

klienti - socialuri muSakis urTierToba SesaZlebelia dasruldes 

sami saxiT: 

(a) sxva saagentoSi gadagzavna-referali 

(b) socialuri muSakis gamocvla 

(g) daxmarebis procesis dasruleba 

gadamisamarTeba: es aris procesi, rodesac mocemuli saagentos far-

glebSi ar xerxdeba klientis problemis mogvareba da saWiroa misi sxva 

saagentoSi gadagzavna. 

socialuri muSakis gamocvla: es aris procesi, rodesac klients 

ucvlian socialur muSaks. umravles SemTxvevaSi es xdeba igive saagentos 

farglebSi. am process adgili aqvs, maSin roca socialuri muSaki Tavs 

ver arTmevs klientTan muSaobas, magram umravles SemTxvevaSi, roca 

socialuri muSaki midis saagentodan.  

am procesSi sami piri monawileobs: SemTxvevaze momuSave socialuri 

muSaki, klienti da momavali socialuri muSaki. socialuri muSakis 

Secvlisadmi klientis reaqcia gansxvavebulia da ganisazRvreba  

klientis  pirovnebiT, misi arsebuli problemiT da socialuri muSakis 

da klientis Camoyalibebuli urTerTobiT, romelic ganviTarda maTi 

urTierTobis procesSi. 

gansakuTrebuli SemTxvevaa, roca klients aqvs travmatuli gan-

Sorebis gancdebi. igi socialuri muSakis wasvlas ganicdis, rogorc 

morig travmatul aqts. socialurma muSakma unda gaacnobieros Tavisi 

grZnobebi am procesTan dakavSirebiT. aseve, man unda aRiaros klientis 

grZnobebi. SemTxvevaze momuSave socialurma muSakma unda waradginos 

axali socialuri muSaki klientis winaSe, da Semdeg, esaubros klients 

imis Sesaxeb, Tu ras fiqrobs igi axali socialuri muSakis Sesaxeb.  
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daxmarebis procesis dasruleba: socialuri muSaobis intervencia 

aucileblad droze orientirebulia, anu unda ganxorcieldes garkveul 

droiT SualedSi. miznebi, romlebic specifiuria SesaZlebelia Sefas-

des, imis mixedviT, Tu ramdenad moxda maTi ganxorcieleba. 

Sefaseba mudmivad unda xorcieldebodes, raTa vicodeT Tu ra 

progresiT mimdinareobs klientisa da socialuri muSakis mier dasaxuli 

miznebis miRweva. procesis dasruleba, imis miuxedavad Tu vis mier 

(socialuri muSaki Tu klienti) aris igi inicirebuli, unda iyos gan-

xi luli winaswar, sanam moxdebodes realuri dasruleba anu bolo 

Sexvedra. es iZleva SesaZleblobas, rom moxdes dasrulebaze reaqciebis 

urTierTgacvla da nayofierad dasruldes erToblivi muSaobis procesi. 

zogadad, dasrulebis amocanebia: 

(1) imuSao konfliqtze, romelic arsebobs klientsa da socialur mu-

Saks Soris, raTa klientis mier aRiarebul iqnas misi warmateba da 

miznis miRweva. 

(2) imuSao mniSvnelovani urTierTobis dakargvis SiSze.      

(3) gamocdilebis Sefaseba-gamokvleva da miRweuli progresis aRiareba.

(4) imis gansazRvra, Tu rogor SeiZleba miRebuli gamocdilebis gamo-

yeneba sxva problemebis gadawyvetisas.

(5) imis gamokvleva, Tu ra unda gakeTdes, rom miRebuli Sedegi iyos 

SenarCunebuli.

(6) socialuri muSakis poziciis garkveva.

dasruleba gulisxmobs Rrma grZnobebis Cadebas (investicias) erTi 

adamianidan meoreSi, da Seasabamisad, dakavSirebulia danakargis grZno-

basTan. danakargis tipiuri reaqciebia: 

(1) dasrulebis uaryofa; (2) Zveli, paTologiuri qcevebisken dabrune-

ba; (3) emociuri qceva, rodesac klienti adanaSaulebs socialur muSaks 

imaSi, rom man arasworad gansazRvra es procesi, kerZod, is, rom klienti 

araa mzad marto gaumklavdes arsebul problemas; (4) klienti imuqreba, 

rom igi ufro adre datovebs urTierTobas, vidre mas socialuri muSaki 

miatovebs. 

socialurma muSakma unda naTlad miuTiTos, rom karebi aris Ria, da 

isini kvlav daexmarebian klients Tu maT es dasWirdebaT, an mouZebnian 

sxva Sesatyvis servisebs. isini arwmuneben klientebs, rom maT yovelTvis 

daainteresebT klientis bedi. bolo kontaqtis dros kargi iqneba kli-



praqtikuli  saxelmZRvanelo 33

entisaTvis raime simboluri saCuqris gadacema. zog SemTxvevaSi kargia 

saagentosagan oficialuri werilis gadacema, sadac aRiarebulia kli-

entis miRwevebi.  

gamoyenebuli literatura: 
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4. saZagliSvili Sorena, socialuri samuSaos praqtika, ilias saxelm-

wifo universiteti: 2008
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Tavi 2

krizisuli intervencia 

Sorena saZagliSvili

krizisi - zogadi aRwera 

krizisi aris iseTi problema romlis gadaWrac Cveulebrivi gzebiT 

SeuZleblad migvaCnia. kerZod, krizisis dros: 

 SeuZlebelia misi gadaWra Cveulebrivi meTodebiT 

 moicavs mniSvnelovan danakargs da dakargvis safrTxes 

 warmoqmnis progresirebul, zrdad distress

 aferxebs adamianis funqcionirebas 

 krizisi aris droSi SezRuduli

 krizisi aris mwvave mdgomareoba, romelic grZeldeba ara umetes 

    erTi Tvisa (maqsimum 6 kvira)

 giqmnis safrTxes, magram amavdrulad pirovnuli zrdis SesaZleb-

lobas iZleva - Ria xar axali ideebis, informaciis, resursebis da 

SesaZleblobebis mimarT. 

krizisSi myofi adamiani moiTxovs saswrafo daxmarebas, radgan mas ar 

SeuZlia moqmedeba da sWirdeba sxva adamiani, romelic mis magivrad imoq-

medebs. krizisze reaqcia mimdinareobs Semdeg doneebze:

 kognituri: sakuTari Tavis/an sxvisi dadanaSauleba. xSirad adamiani 

dezorientirebulia, hipersensitiuri da dabneulia. aqvs cudi yu-

radRebis koncentracia da axasiaTebs problemis gadaWris uunaroba. 

 fizikuri: aCqarebuli guliscema, xelebis kankali,  Tavbrusxveva, 

sisuste, Tavis tkivili, gulisreva, Soki, oflianoba.  

 emocia: apaTia, depresia, gaRizianebuloba, enzaiti/SfoTva, uimedo-

ba, umweoba, sibraze, SiSi, panika, danaSauli da uaryofa, daZinebis da 

Wamis sirTuleebi. 

 socialuri: konfliqti sxvebTan, socialuri situaciebidan izola-

cia,  socialuri aqtivobebis mimarT uinteresoba. 

arsebobs krizisis sami ZiriTadi tipi: 
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 ganviTarebis/kanonzomieri krizisi - es aris krizisis saxe, romelic 

yvela adamianis cxovrebaSi xdeba da romelic gulisxmobs cxovrebis 

ciklis erTi safexuridan meoreze gadasvlisas warmoSobil kriziss. 

mag. dabadeba, pubertatuli asaki, daqorwineba/gaTxoveba, dabereba da 

a.S. 

 situaciuri krizisi (SemTxveviTi krizisi)- ZiriTadad ganpirobebu-

lia garemo faqtorebis cvlilebiT an moulodneli Sinagani cvlile-

biT. aseT kriziss miekuTvneba magaliTad samsaxuris dakargva, Semo-

savlis/saxlis dakargva, gaqurdva, dayaCaReba, meuRlesTan gayra da 

a.S. 

 kompleqsuri krizisi - aris yvelaze rTuli krizisi- krizisis es saxe 

ar SeiZleba CaiTvalos adamianis yoveldRiuri cxovrebis nawilad. 

aseTia mwvave travma, mZime fizikuri an sityvieri Seuracxyofa, buneb-

rivi an xelovnuri katastrofebi da a.S.. kompleqsur kriziss miekuT-

vneba aseve mwvave mentalur daavadebasTan asocirebuli krizisi. 

sxva klasifikaciis mixedviT, arsebobs krizisis individualuri da 

masobrivi  doneebi. 

1. individualuri done

 individualur doneze: pirovnul tramvas individi ganicdis iseT 

situaciaSi, rodesac am rTuli situaciis gamklaveba mis Zalebs 

da SesaZleblobebs aRemateba, mas ar aqvs saTanado socialuri 

mxardaWera, TviT-Sefaseba da uflebamosileba. 

 magaliTebi: suicidis situaciebi,  daSinebis situaciebi, mkvlelobis 

an suicidis mowmeoba, an pirovnuli danakargi. 

 individualur doneze konsultirebisas mniSvnelovania pirovnuli 

usafrTxoebis gansazRvra da uzrunvelyofa. agreTve, ramdenadac 

SesaZlebelia, socialuri daxmarebis an qselis Sesaxeb informaciis 

mopoveba. 

2. masobrivi, sociumis done

 sociumis doneze: xdeba jgufis/sazogadoebis/Temis dazianeba/an 

daSineba. magaliTebi: teroristuli aqti, bunebrivi katastrofebi da 

sxva. 

 Temis doneze krizisis intervenciis ZiriTadi mizania krizisis pre-

vencia an krizisis garTulebebis prevencia. amisaTvis saWiroa pirvel 
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rigSi dadgindes krizisis warmomSobi mosalodneli mizezebi da mox-

des maTi droulad aRmofxvris gzebis SerCeva da dagegmva.

 Temis doneze krizisis intervenciisTvis rekomendirebulia gaviT-

valiswinoT, rom gareSe Careva mudmivi ver iqneba, amis gamo aucile-

belia Sida resursebis Seqmna da gaZliereba.

krizisis definicia – Sejameba: 

krizisi da stresi xSirad gamoiyeneba urTierTSemcvlelad, Tumca 

yovel stresul situacias ar mivyavarT krizisamde. krizisi aris ada-

mianis bio-fsiqo-socialuri wonasworobis darRveva, rodesac adamiani 

aRiqvams an ganicdis mocemul situacias/movlenas ise, rom mas ar Seswevs 

masTan gamklavebis unari da resursebi. 

krizisuli intervencia

krizisuli intervencia aris saswrafo fsiqologiuri daxmareba,  rom-

lis mizania individis daxmareba krizisul situaciaSi,  raTa moaxdinos 

misi bio-fsiqo-socialuri wonasworobis aRdgena da Seamciros indivi-

dualuri tramvis potenciuri SesaZlebloba. 

krizisuli intervenciis ZiriTadi mizania stabilurobis gaZliereba. 

krizisze reagireba/intervencia unda daiwyos 24 saaTis ganmavlobaSi. 

amrigad, krizisuli intervencia aris uSualo problemebze morgebuli, 

xanmokle da `aq-da-amJamad” aspeqtebze fokusirebuli.

gamoyofen krizisis Semdeg safexurebs: 

 gavlenis faza –Zlieri gare an Sida stresoris zemoqmedeba adamianze. 

სtresoris aRqma, rogorc stresoris. 

 problemis gadawyveta – am fazaSi adamiani irCevs aRqmuli streso-

ris mocilebis gzas, romelic SeiZleba ganxorcieldes orgvarad:                    

1. stresoris fizikurad mocileba. 2. stresorTan Segueba.

 reabilitaciis faza – am dros adamiani ubrundeba krizisamdel mdgo-

mareobas.

sxva avtorebi gamoyofen krizisis oTx safexurs (Parad & Parad,1990). 

es safexurebia: 

 gvaqvs stresis gamomwvevi movlena, an movlena, romelic stresulad 

aRiqmeba; 

 xdeba individis mier am movlnis gaazreba da aRqma, iwyeba saSiSroebis 

molodini; 
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 individi xdeba dezorganizebuli da momxdari faqtis gamo kargavs 

wonasworobas; 

 iwyeba Segueba, xdeba gaanalizeba da am yvelafris paralelurad mim-

dinareobs intervencia.

 TiToeul safexurze socialuri muSakis reagireba unda iyos Semdeg-

nairi: 

1-2 faza: 

 iyavi yuradRebiani, mimRebi da damxmare;

 daakmayofile pirveladi saWiroebebi (usafrTxoeba, fizikuri       

saWiroebebi da sxv.).

me-3-4 faza: 

 mousmine, isev mousmine;

 moaxdine grZnobebis da aRqmebis validacia;

 daaimede;

 moaxdine problemebis da resursebis identifikacia;

 gaamxneve, SesTavaze pozitiuri gadawyvetis strategiebi, resursebi;

 daexmare gaigos is, Tu ra moxda da masTan erTad dagegme momavali;

 dadebiTad ganamtkice misi miRwevebi da warmatebebi; 

 daexmare gaanalizos naswavli da ecados mis momavalSi gamoyenebas.

krizisuli intervenciis dros konsultirebis 

ZiriTadi principebi:

 saWiroa intervenciis droze ganxorcieleba, radgan msxverpli aris 

krizisSi. saWiroa resursebis mobilizacia,  raTa moxdes maTi met-

naklebad normalur situaciaSi dabruneba da damoukidebeli funq-

cionirebis SesaZlebloba. 

 xeli Seuwyos situaciis gagebas  mocemuli stresuli situaciis an 

tramvis procesirebiT. es keTdeba imisaTvis, rom msxverpls davexma-

roT ukeT gaigos, Tu ra moxda da mivceT emociebis gamoxatvis saSu-

aleba.

 saWiroa msxverpls davexmaroT problemis gadaWraSi, misi situaciis 

da grZnobebis konteqstSi. es aucilebelia TviT-efeqturobis da sa-

kuTari rwmenis gansaviTareblad.
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 daexmaro msxverpls daubrundes damoukidebel funqcionirebas, imiT, 

rom xeli Seuwyo problemis gadaWras, misi Sesabamisi strategiebis 

ganviTarebas da aqtiur gamoyenebas. 

krizisuli intervenciis miznebi: 

 krizisis warmatebuli fsiqologiuri gadaWra;

 funqcionirebis normaluri donis aRdgena;

 samoqmedo gegmis ganviTareba, romelic minimumamde daiyvans krizisis 

negatiur efeqtebs.

krizisuli intervenciis modelebi

krizisuli intervenciis sami modeli: 

 wonasworobis modeli: kaplanis modelis mixedviT (1965), adamianebi 

danaxulni arian, rogorc fsiqologiur wonasworoba darRveulebi 

da saWiroa maTi dabruneba balansirebul mdgomareobaSi, raTa maT 

SeZlon TavianT cxovrebiseul sirTuleebTan efeqturi gamklaveba. 

 kognituri modeli: robertsis modelSi adamianebi ganxilulni arian 

ise, rom maT aqvT kognituri problemebi: araswori Sexedulebebi mov-

lenebze da krizisTan dakavSirebul sakiTxebze.

 fsiqo-socialuri tranziciis modelis mixedviT (1965), adamianebi 

xvdebian krizisebs maT cxovrebiseul stadiebze (ganviTarebis mid-

goma). krizisi ukavSirdeba fsiqologiur da socialur cvlilebebs, 

romelic am dros mimdinareobs adamianis ganviTrebis etapze. 

intervenciis zogadi midgoma (Robert’s Model)

 es meTodi ganviTarda 2001 wlis 11 seqtembris teraqtis Semdeg, es 

meTodi ganixileba krizisuli intervenciis zogad modelad. 

 es Teoria SesaZloa iqnas gamoyenebuli sxvadasxva krizisul situa-

ciebSi, Tumca ar unda moxdes misi rigiduli gamoyeneba. 

krizisis Sefasebis dagegmva da warmarTva 

(letalurobis Sefaseba)

raportis damyareba

mTavari problemebis identificireba
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grZnobebTan da emociebTan gamklaveba

alternativebis Zieba

moqmedebis gegmis ganviTareba da formulireba

muSaobis Semdgom gegmaze SeTanxmeba

nax. robertsis 7 safexuriani modeli

robertsis mixedviT, krizisis intervenciis mizania, gadaWras klien-

tis mier warmodgenili problema, stresi fsiqologiuri travma da emo-

ciuri konfliqti. es unda ganxorcieldes  ramdenime kontaqtiT, droSi 

SezRudulia da mizanze mimarTulia.

pirveli safexuri aris Sefaseba. Sefaseba xorcieldeba msxverplis 

sxvadasxva saWiroebebis gansazRvriT da Sesabamisi gadamisamarTebiT. 

mimdinareobs sami saxis Sefaseba:

(1) e.w. Triage - usafrTxoebis donis Sefaseba (safrTxeebis Sefaseba), 

romlis safuZvelzec xdeba saswrafo Carevis ganxorcileba - referi-

reba: hospitalizacia, ambulatoriuli daxmareba an uaris Tqma.

(2) krizisis Sefaseba, romlis drosac mimdinareobs individis krizisu-

li mdgomareobis Sesaxeb informaciis Segroveba, individis garemos da 

interpersonaluri urTierTobebis Sefaseba, raTa moxdes mimdinare 

krizisze muSaoba da mkurnalobis Sesabamisi gegmis SemuSaveba. 

(3) bio-socialuri da kulturuli Sefaseba. es unda moxdes siste-

maturi Sefasebis meTodebis gamoyenebiT, raTa ganisazRvros klientis 

stresis  mocemuli done, situacia, warmodgenili problema da mwvave 

krizisis periodi. 

meore safexuri mdgomareobs raportis damyarebaSi.

mesame safexuri ki exeba mTavari problemebis identificirebas - maT 

Soris im winapirobebis gansazRvras, ramac gamoiwvia krizisi. am safe-

xurze mniSvnelovania klients Tavisi ambis sakuTari sityvebiT gadmo-

cemis SesaZlebloba mivceT. am dros Terapevti unda daakvirdes klienti 

stresTan gamklavebis ra modalobas, stils iyenebs.  man unda gaanalizos 

misi stili. 

meoTxe safexurze mosalodnelia klientma gamoamJRavnos Tavisi 

grZnobebi da mniSvnelovania am grZnobebsa da emociebze muSaoba. es 
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moiTxovs aqtiuri mosmenis unar-Cvevebs da grZnobebis validacias. 

Terapevtma unda gamoiyenos teqnikebi, raTa gamowveva gaukeTos klien-

tis cudad adaptirebul rwmenebs, fiqrebs da klienti alternativebze 

daafiqros. 

mexuTe safexuri: Terapevti da msxverpli iwyeben alternativebis er-

Toblivad moZiebas, raTa mouaron arsebul problemas. aq rasakvirvelia, 

unda iqnas moZiebuli is strategiebi, romelmac warsulSi ar imuSava, 

anu am etapze xdeba SesaZlo efeqturi alternatiuli gamklavebis meTo-

debis siis Camoyalibeba. 

meeqvse safexuri aris moqmedebis gegmis Camoyalibeba, romelic kli-

entis siZliereebze akeTebs aqcents. am safexuris mizania, rom es gegma 

iyos maqsimalurad konkretuli, diskretuli da klienti mas iziarebdes. 

es xels Seuwyobs TviT-efeqturi qcevis Camoyalibebas. 

meSvide safexuri: Semdgomi kontaqtis dagegmva, raTa moxdes misi 

post krizisuli mdgomareobis Sefaseba. misi mizania ganisazRvos prog-

resi da potenciuri problemebi. 

krizisze pasuxis ei bi si modeli 

(The ABC Model of a Crisis Response)

kristi kanelma SeimuSava voren jonsis  A-B-C  modelis adaptirebuli 

versia (Kristi Kanel’s adaptation of Warren Jones’s (1968) A-B-C crisis management 
model). 

nax. kanelis ei-bi-si modeli

A  aliansis ganviTareba, saWiroebebis Sefaseba

B  problemis daduReba mniSvnelovan sakiTxebamde

C  problemasTan gamklaveba

nax an s b s m

A  

empaTia, miyola, 

Tandaswreba

aqtiuri mosmena - 

mTavari Temis 

gamoyofa 

daxmarebis

komunikacia 

C  

mokle vadiani 

miznebis gansazRvra

resursebis gamokvleva 

samoqmedo gegmis 

ganviTareba 

gadasinjva da 

dazusteba 

B  

grZnobebis validacia, 

mniSvnelobebis 

dazusteba, imedis micema

dilemis arsis gageba da 

grZelvadiani da 

moklevadiani miznebis 

erTmaneTisgan  

gamocalkeveba 
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saWiro unar-Cvevebi krizisuli intervenciis intervius dros

 mousmine empaTiurad;

 pirovnebas mieci emociebis ventilaciis saSualeba;

 daakmayofile klientis uSualo moTxovnilebebi;

 moaxdine klientis grZnobebis validacia;

 moaxdine mimReblobis, daxmarebis da imedis komunikacia; 

 Tavi aaride kritikas da gansjas;

 gamoacalkeve grZelvadiani da moklevadiani saWiroebebi erTmaneTis-

gan; 

 moaxdine problemebis da resursebis identifikacia;

 daexmare pozitiurad gadaWras problema;

 daexmare gaigos zustad ra moxda;

 ganaviTare mokle vadiani miznebi; 

 ganaviTare samoqmedo gegma da zustad gansazRvre pasuxismgeblobebi; 

 ganamtkice progresi da miRwevebi; 

 gadaxede da daazuste samoqmedo gegma;

 ganamtkice pozitiuri qcevebi;

 gaiTvaliswine miRebuli gamocdileba momavalSi. 

ra unda uTxra pirovnebas krizisis dros: 

 ar moaxdino uaryofiTi grZnobebis kritika da minimalizacia;

mag.  “ar unda grZnobdeT ase Tavs”. 

piriqiT, TqviT:  “Tqven marTlac did tkivils unda ganicdideT”. 

    “miTxariT yvela grZnoba, rasac ganicdiT”.

 ar Tqva: “vici”, “mesmis”.

    Tqvi: “minda zustad gavigo Tu ras ganicdiT”. 

 ar Tqva: “Zalian vwuxvar”.

    Tqvi: “aq me TqvenTvis var, rom dagexmaroT”. 

 ar kiTxo: “raSi SemiZlia dagexmaroT/ SeekiTxe: amJamad ra gWir-

debaT?’’
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 ar SeecadoT spiritualuri axsnebis gakeTebas;

 ar moaxdinoT imis dazusteba, Tu krizisis gadalaxvas ramdeni xani 

dasWirdeba. uTxariT, rom yvelas sxvadasxva dro sWirdeba;

 ar moaxdinoT situaciis racionalizacia; 

 daeTanxmeT, rom misi situacia safrTxis Semcveli, saSiSi da arasa-

survelia;

 ar Seecado klientis yvela moTxovnilebis dakmayofilebas;

 iyaviT namdvili, Tbili da momTmeni;

 ar daeTanxmoT, rom situacia uimedoa;

 uTxariT, rom zogjer aseT rames grZnobs adamiani.  

gamoyenebuli literatura: 

1. Kristi Kanel (2008), A Guide to Crisis Intervention. 3rd Ed. Pacifi c Grove, CA: Brooks/
Cole Publishing. 

2. namiWeiSvili, s. da mgeliaSvili, m. socialuri samuSaos praqtikis 

safuZvlebi, 2010 weli

3. Parad, H.G. & Parad, L.G. (1990). Crisis intervention, Book 2: A practitioner’s source-
book for brief therapy. Milwaukee: Family Service of America. 

4. Roberts (2007), Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment, and Research

5. tatanaSvili, z. ”krizisuli intervencia”. saqarTvelos socialur mu-

SakTa asociacia, 2009 weli
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Tavi 3

konsultireba socialur muSaobaSi 

fsiqikuri janmrTeloba da socialuri muSaoba

ia SeyrilaZe

fsiqikuri janmrTelobis mdgomareobis Sefaseba

qvemoT mocemulia is ZiriTadi aspeqtebi, romlebzec socialurma mu-

Sakma unda gaamaxvilos yuradReba klientTan muSaobis dros da inter-

vius Semdeg CainiSnos Tavisi STabeWdilebebi, raTa klientis fsiqikuri 

janmrTelobis mdgomareobis sruli suraTi Camoayalibos. 

garegnoba

1. janmrTelad gamoiyureba Tu ara klienti?

2. asakis Sesaferisad gamoiyureba Tu ara? Tu ara, ufro dids hgavs Tu 

ufro pataras?

3. aqvs Tu ara aSkara fizikuri deformacia? rogori?

4. saTanadod aris Tu ara Cacmuli?

5. tanisamosi sufTaa Tu ara?

6. dadis Tu ara uCveulod?

7. zis Tu ara komfortul pozaSi?

8. aqvs Tu ara raime xiluli iara?

9. misi wona da simaRle normis farglebSi jdeba?

10. aqvs Tu ara raime xiluli tiki an akviatebuli uCveulo sxeulis, 

saxis an Tvalebis moZraoba?

11. TvalebSi giyurebT Tu ara? Tu ki, wyvetilad Tu sistematurad?

12. rogoria klientis saxis gamometyveleba? icvleba igi intervius gan-

mavlobaSi?

metyveleba

1. saubrobs Tu ara klienti?

2. uCveulod swrafad an nela xom ar saubrobs?
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3. aqvs Tu ara metyvelebiTi Seferxeba?

4. uCveulod xmamaRla an xmadabla xom ar saubrobs?

emociebi

1. rogoria klientis saerTo ganwyobileba (rogor grZnobs Tavs kli-

enti)? aRwereT is qcevebi/komentarebi, romelzec afuZnebT Tqvens 

dakvirvebas.

2. rogoria misi saerTo afeqti (is, Tu rogor amJRavnebs igi Tavis emo-

ciebs)? aRwereT is qcevebi/komentarebi, romelzec afuZnebT Tqvens 

dakvirvebas.

3. gadaWarbebuli xom ar aris misi afeqti? aRwereT.

4. amJRavnebs Tu ara cvalebad afeqts?

5. aris Tu ara misi afeqti intervius Sinaarsis Sesabamisi?

azrovnebis procesi da Sinaarsi

1. aris Tu ara klientis azrovnebis procesi zedmetad dawvrilebiTi 

da detalebze gamaxvilebuli?

2. aris Tu ara igi perseveraciuli (akviatebuli sityvis/frazis gameo-

reba)?

3. aris Tu ara azrovneba qaosuri, Temidan gadaxvevebiT?

4. amJRavnebs Tu ara Tavisufal asociaciebs da azridan azrze xtun-

vas?

5. amJRavnebs Tu ara somatur, gandidebis, devnis an kontrolis bod-

vas? raze amyarebT am dakvirvebas?

6. amJRavnebs Tu ara fiqris gamWvirvaleobas (is, rasac fiqrobs yvelas 

esmis), an urTierTobis bodvas (magaliTad, viRac cnobil adamians 

uyvars igi)?

7. ganicdis Tu ara akviatebul fiqrebs/azrebs (obsesiebs) an akviate-

bul moqmedebebs/qcevas (kompulsiebs)?

8. awuxebs Tu ara fobiebi? Tu ki, romeli?

9. aRiniSneba Tu ara homociduri (mkvlelobis) an suiciduri (TviTmkv-

lelobis) fiqrebi? Tu ki, raze afuZnebT Tqvens dakvirvebas?

10. arsebobs Tu ara raime konkretuli sagani/sakiTxi, romelzec Tqveni 

klienti amoCemebulad fiqrobs? Tu ki, aRwereT. 
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SegrZnebebi

1. xom ar aqvs klients smenis problemebi?

2. xom ar aqvs klients mxedvelobis problemebi?

3. xom ar itanjeba iluziebisa Tu halucinaciebisagan? Tu ki, rogoria 

isini – smeniTi, mxedvelobiTi, ynosviTi, SexebiTi Tu gemovnebis? raze 

afuZnebT Tqvens dakvirvebas?

gonebrivi unarebi

1. aris Tu ara klienti droSi, sivrceSi da sakuTar TavSi (icis Tu 

   ara Tavisi saxeli) orientirebuli?

2. Cans Tu ara igi saSualo an saSualoze maRali inteleqtis mqoned?

3. yuradRebis gamaxvilebas normalurad axerxebs?

4. xanmokle da xangrZlivi mexsiereba normaSi Cans? Tu ara, raze afuZnebT 

Tqvens dakvirvebas?

5. misi msjeloba damaxinjebuli xom ar Cans? Tu ki, raze afuZnebT Tqvens 

dakvirvebas?

6. aqvs Tu ara adeკvaturi TviTSefaseba? raze afuZnebT Tqvens dak-

virvebas?

7. acnobierebs Tu ara sakuTari qcevis Sedegebs?

8. SeuZlia Tu ara mizez-Sedegobrivi kavSiris wvdoma?

9. aqvs Tu ara stereotipuli (ukiduresi ganzogadოეbebi) an 

maqsimalisturi (yvelaferიs Sav-TeTr ferebSi xedva)azrovneba?

10.  uWirs sakuTari azrebisa da fiqrebis sxvisi azrebis/fiqrebisgan gan-

sxvaveba?

damokidebuleba muSakis mimarT

1. rogoria klientis Tqvendami damokidebuleba?

2. icvleba Tu ara misi es damokidebuleba intervius procesSi?

3. pasuxobs Tu ara empaTias?

4. TviTon SeuZlia Tu ara iyos empaTiuri?
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fsiqikuri janmrTelobis mdgomareoba bavSvebSi: 

gavrcelebuli aSlilobebi

miuxedavad imisa, rom bavSvobis asakis aSlilobani da maTi gavrceleba, 

iseve rogorc ama Tu im qcevis anomaliurad miCneva gansxvavebulia 

ganviTarebul da ganviTarebad qveynebSi, qvemoT mocemuli mdgomareobani 

zogadad SeiZleba CaiTvalos bavSvebTan momuSave specialistebis yu-

radRebis sagnad. qvemoT Cven ganvixilavT iseT aSlilobebs, rogoricaa 

enurezi, yuradRebis deficiti/hiperaqtiuloba, antisocialuri qceva 

– yofaqcevis aSliloba, TviTdazianebis qceva, autizmi da mijaWvulobis 

reaqtiuli aSliloba. 

enurezi

zogadad SeiZleba iTqvas, rom enurezi ufro xSiria biWebSi, vidre 

gogonebSi da igi gamwvavebulia iseTi fsiqologiuri stresorebiT, 

rogoricaa dedmamiSvilis dabadeba, mSoblebis ganqorwineba, hospi-

talizacia, skolaSi wasvla, ojaxis wevris gardacvaleba, sacxovreblis 

Secvla da sxv. sainteresoa, rom enurezisadmi arsebobs garkveuli 

genetikuri midrekilebac. 

diagnostikuri kriteriumebi: 

fsiqikur aSlilobaTa diagnosturi da statistikuri saxelmZR-

vanelos (DSM – IV - TR) mixedviT, enurezis diagnostikuri kriteriume-

bia:

 ganmeorebiTi Sardva sacvalSi an sawolSi (nebiT an uneblied), ro-

melic grZeldeba sul mcire 3 Tve an mniSvnelovan Seferxebas iwvevs 

socialur an akademiur funqcionirebaSi 

 asaki aris 5 an meti wlis

 ar aris gamowveuli zogadi samedicino mdgomareobiT an nivTierebis 

moxmarebiT 

enurezis qve-tipebi:

 dRis 

 Ramis 

 Sereuli 
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 pirveladi 

 bavSvs ar hqonia simSralis periodi 

 meoradi 

 iwyeba simSralis periodis Semdeg 

enurezis mkurnalobis gavrcelebuli meTodebi: 

 bihevioraluri Terapia (zaris meTodi);

 fsiqoTerapia (emociur stresorebze fokusirebuli);

 farmakoTerapia (imipramini).

yuradRebis deficitis/hiperaqtiulobis aSliloba

fsiqikur aSlilobaTa diagnosturi da statistikuri saxelmZRvanelos 

(DSM–IV-TR) mixedviT, yuradRebis deficiti/hiperaqtiuloba erT-

erTi yvelaze gavrcelebuli bavSvobis asakis fsiqikuri aSlilobaa da 

warmoadgens uyuradRebobisa da/an hiperaqtiulobis mdgrad paterns. 

aSlilobis zogierTi simptomi SesaZloa warmoiSvas 7 wlamde asakSi, 

Tumca bavSvebis umravlesobas ufro mogvianebiT usvamen diagnozs. 

Seferxebas adgili unda hqondes sul mcire or garemoSi (mag. saSinao 

da saskolo) da unda aferxebdes ganviTarebis donisTvis Sesaferis 

funqcionirebas socialur, akademiur da samsaxureobriv aspeqtebSi.  

aSliloba ufro xSirad gvxdeba biWebTan, vidre gogonebTan (sami/

xuTi erTze). aSliloba yvelaze xSiria pirvel bavSv-biWebSi. imisaTvis 

rom daisvas diagnozi, aucilebelia, rom aSliloba saxeze iyos sul 

mcire 6 Tvis ganmavlobaSi, gamoiwvios Seferxeba akademiur da socialur 

aspeqtebSi da simptomTa dasawyisi aRiniSnebodes 7 wlamde asakSi. 

aSlilobis gamomwvevi mizezebi ucnobia. arsebobs mosazrebebi, 

romelTa Tanaxmadac prenatalur toqsikur nivTierebebTan Sexeba, dRe-

nakluloba, nayofis nervuli sistemis prenataluri travma SesaZloa, 

CaiTvalos aSlilobis xelSemwyob faqtorebad. aseve, CrdiloeT ame-

rikis statistika aCvenebs, rom aSlilobis mqone bavSvTa didi nawili 

dabadebulia seqtemberSi, rac gvafiqrebinebs imas, rom SesaZloa 

zamTris sezonis dros fexmZimobis pirvel trimestrSi gadatanili 

infeqciebi xels uwyobdes aSlilobis ganviTarebas. aSliloba SesaZloa 

warmodgenili iyos sami qve-tipis saxiT: (1) metwilad uyuradRebo tipi, 

(2) metwilad hiperaqtiul-impulsuri tipi da (3) Sereuli tipi. 
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diagnosturi kriteriumebi: 

A. saxezea an (1) an (2):

(1) eqvsi an meti qvemoTmocemuli uyuradRebobis simptomi ukanaksne-

li 6 Tvis ganmavlobaSi regularuli saxiT, romelic ar Seesabameba 

ganviTarebis dones da zians ayenebs bavSvis adapturobas.

 xSirad uWirs detalebisadmi yuradRebis miqceva da uSvebs daude-

var Secdomebs saSinao davalebis, samsaxurebrivi saqmianobis an 

sxva tipis aqtivobis dros; 

 xSirad uWirs koncentracia TamaSis dros an ramis keTebisas; 

 xSirad ar usmens, rodesac elaparakebian; 

 xSirad uWirs mihyves instruqciebs da ver axerxebs saSinao dava-

lebis gakeTebas an sxva valdebulebebis Sesrulebas; 

 xSirad uWirs davalebebis da RonisZiebebis organizeba;

 xSirad Tavidan icilebs iseT davalebebs, romlebic moiTxoven Za-

lisxmevas (rogoricaa saskolo an saSinao davaleba);

 xSirad kargavs sagnebs, rac aucilebelia amocanaTa Sesasruleb-

lad an RonisZiebaTaTvis (mag. saTamaSoebi, wignebi, rveulebi); 

 xSirad advilad efanteba yuradReba;

 xSirad aris gulmaviwyi yoveldRiurobaSi.

(2) saxezea eqvsi an meti hiperaqtiulobis da impulsurobis simptomi 

ukanaksneli 6 Tvis ganmavlobaSi regularuli saxiT, romelic ar 

Seesabameba ganviTarebis dones da zians ayenebs bavSvis adapturo-

bas.

hiperaqtiuloba

 xSirad cqmutavs jdomisas, ver Cerdeba erT adgilas;

 xSirad tovebs skams da dgeba gakveTilis dros an sxva situaciaSi, 

sadac moeTxoveba jdoma;

 xSirad darbis aqeT-iqiT da zedmetad Zvreba raRaceebze iseT 

situaciebSi, romlebSic moeTxoveba wynarad yofna;

 xSirad uWirs mSvidad TamaSi an garToba;

 xSirad iqceva ise TiTqos “moqoqilia da ver Cerdeba”; 
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 xSirad bevrs laparakobs.

impulsuroba

 xSirad pasuxobs iqamde, sanam kiTxvis dasmas daamTavrebdnen;

 xSirad uWirs daelodos mis jers;

 xSirad awyvetinebs sxvebs laparaks.

B. aRniSnul simptomTa nawili saxeze iyo 7 wlis asakamde.

C. Seferxeba aRiniSneba minimum or garemoSi (mag. saxlSi, skolaSi, sam-

saxurSi).

D. saxeza aSkara klinikurad mniSvnelovani Seferxeba socialur, akade-

miur an samsaxurebriv funqcionirebaSi.

E. simptomebi ar aixsneba autisturi speqtris aSlilobiT, SizofreniiT 

an sxva fsiqoturi aSlilobiT an nebismieri sxva fsiqikuri aSlilo-

biT (mag. ganwyobilebis aSliloba, SfoTviTi aSliloba, a.S.).

yuradRebis deficitis/hiperaqtiulobis qve-tipebi:

yuradRebis deficitis/hiperaqtiulobis aSliloba, Sereuli 

tipi: Tuki gasuli 6 Tvis ganmavlobaSi dakmayofilebulia 1 da 2 kri-

teriumebi.

yuradRebis deficitis/hiperaqtiulobis aSliloba, metwilad 

uyuradRebo tipi: Tuki gasuli 6 Tvis ganmavlobaSi dakmayofilebu-

lia 1 kriteriumi, magram araa dakmayofilebuli 2 kriteriumi.

yuradRebis deficitis/hiperaqtiulobis aSliloba, metwilad 

hiperaqtiul-impulsuri tipi: Tuki gasuli 6 Tvis ganmavlobaSi dak-

mayofilebulia 2 kriteriumi, magram araa dakmayofilebuli 1 krite-

riumi.

yuradRebis deficitis/hiperaqtiulobis mkurnalobis 

gavrcelebuli meTodebi

yuradRebis deficitis/hiperaqtiulobis marTvisas xSir SemTxvevaSi 

gamoiyeneba fsiqoTerapia – qceviTi modifikacia da mSobelTa treningi; 

aseve individualuri Terapia gansakuTrebiT medikamenturi mkurnalo-
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bis fonze, raTa bavSvs davexmaroT imis gagebaSi, Tu rogor da raSi ex-

mareba mas wamali da Tavidan avaciloT stigmaturi damokidebulebis 

ganviTareba sakuTari Tavis mimarT. 

Zalian mniSvnelovania mSoblebis treningi imisTvis, rom maT gaiazron, 

Tu raoden aucilebelia bavSvisTvis iyos CarTuli saSinao saqmeebSi da 

hqondes movaleobebi, romelTac igi stabilurad asrulebs. Terapiis 

fokusia sasurveli qcevis waxaliseba da dajildoveba, struqturis 

Seqmna da arasasurveli qcevis minimizacia.  

farmakoTerapia: gamoiyeneba centraluri nervuli sistemis stimu-

latorebi, antifsiqoturi medikamentebi da antidepresantebi. gansa-

kuTrebiT efeqturad iTvleba meTilfenidati, Tumca wamlis erT-erTi 

ukuCveneba zrdis Senelebaa.

individualuri Terapia SesaZloa moicavdes komunikaciis unarebis 

ganviTarebas da risxvis marTvas, vinaidan, rogorc wesi, hiperaqtiul 

bavSvebs aqvT problemebi TanatolebTan urTierTobaSi; waxalisebaze 

mimarTul bihevioralur Terapias; da emociebis gamoxatvasa da TviT-

Sefasebis amaRlebaze mimarTul Terapias. 

warmatebul midgomad iTvleba multimodaluri mkurnaloba, romelic 

Tavis TavSi moicavs farmakoTerapias, akademiuri unarebis trenings, 

socialuri unarebis trenings, individualur fsiqoTerapias, mSobelTa 

trenings.  

antisocialuri qceva – yofaqcevis aSliloba

antisocialuri qcevis - yofaqcevis aSlilobis zogadi maxasiaTe-

blebia: swavlis problemebi, depresiuli guneba-ganwyobileba, hiperaq-

tiuloba, adiqtiuri qceva (raime aqtivoba, mavne nivTiereba an obieqti 

xdeba pirovnebis mTavari fokusi), dramatizmi da impulsuroba. 

diagnosturi kriteriumebi:

yofaqcevis aSliloba es aris qcevis paterni, romelic gulisxmobs 

sxva adamianebis bazisuri uflebebis da/an ZiriTadi sazogadoebrivi 

normebis darRvevas, rac gamoixateba qvemoT CamoTvlilidan sul mcire 

sami kriteriumis dakmayofilebaSi ukanaskneli 1 wlis ganmavlobaSi, aqe-

dan minimum erTi kriteriumis dakmayofilebaSi gasuli 6 Tvis ganmav-

lobaSi:
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agresia adamianebis da/an cxovelebis mimarT:

1. xSirad Cagravs sxva adamianebs an cxovelebs;

2. xSirad iwyebs fizikur Cxubs;

3. gamouyenebia saSiSi iaraRi sxvis winaaRmdeg (mag. aguri, boTli, dana);

4. gamoumJRavnebia fizikuri sisastike sxva adamianis mimarT;

5. gamoumJRavnebia fizikuri sisastike cxovelis mimarT;

6. gauqurdavs, Tavs dasxmia, dauyaCaRebia vinme;

7. yofila seqsualuri Zaladobis iniciatori.

sakuTrebis ganadgureba:

8. ganzrax gaunadgurebia sxvisi sakuTreba;

9. ganzrax mouwyvia xanZari seriozuli zianis miyenebis mizniT.

TvalTmaqcoba an qurdoba:

10. gautexavs vinmes saxli, manqana, an Senoba;

11. xSirad ityueba sargeblis miRebis an pasuxismgeblobis Tavidan 

acilebis mizniT;

12. mouparavs wvrilmani nivTebi.

wesebis seriozuli darRveva:

13. xSirad ar brundeba droulad Sin RamiT, miuxedavad mSoblebis 

moTxovnisa (13 wlamde asakSi);

14. saxlidan gaqceula da Rame ar dabrunebula sul mcire orjer; 

15. xSirad acdens gakveTilebs (13 wlamde asakSi);

a. zemoaRniSnuli iwvevs mniSvnelovan Seferxebas socialur, aka-

demiur da pirovnebaTSoris aspeqtebSi;

b. Tu individi 18 wlisaa an metis, antisocialuri pirovnuli aSli-

lobis kriteriumi araa dakmayofilebuli. 

yofaqcevis aSlilobis qve-tipebi:

bavSvobis asakis tipi: sul mcire erTi kriteriumi saxezea 10 

wlamde asakSi.

yrmobis asakis tipi: 10 wlamde asakSi araa saxeze arcerTi krite-

riumi.
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yofaqcevis aSlilobebis adreuli dasawyisi asocirdeba gauaresebul 

prognozTan. xSiria ramodenime aSlilobis Tanaarseboba, magaliTad yo-

faqcevis aSlilobis mqone bavSvebs xSirad aReniSnebaT hiperaqtiuloba, 

swavlis aSlilobebi, da kognituri deficiti. aseve xSiria nivTierebaTa 

avadmoxmareba da fsiqikuri aSlilobebi zrdasrul asakSi im individeb-

Si, romlebic bavSvobaSi yofaqcevis aSlilobiT xasiaTdebodnen. 

yofaqcevis aSlilobebi ufro gavrcelebulia im bavSvebSi, romlebic 

gaizardnen kriminaluri qcevis da alkoholizmis problemis mqone 

ojaxebSi. aSlilobis mkurnalobis warmatebulobis erT-erTi principia 

struqturis Seqmna nebismier doneze, romelic mimarTulia imisken, rom 

ganamtkicos Tanmimdevruloba. qvemoT ixileT meTodebi, romlebsac 

iyeneben am tipis aSlilobebis mqone bavSvebTan:

antisocialuri qcevis – yofaqcevis aSlilobis mkurnalobis 

gavrcelebuli meTodebi:

problemis gadaWris kognituri unarebis treiningi – aqcents akeTebs 

kognituri procesebis gaumjobesebaze da araswori kognituri sqemebis 

Secvlaze, romlebic Tavis mxriv, individs agresiuli qcevisken ubiZgeben. 

es midgoma Tavis TavSi moicavs interpersonaluri problemis gadaWris 

kognituri unarebis ganviTarebas da prosocialuri qcevis xelSewyobas. 

mSobelTa marTvis treningi – cdilobs aswavlos mSoblebs, rogor 

Secvalon bavSvis qceva saxlSi waxalisebis, msubuqi dasjis, molapara-

kebis da kontraqtis gamoyenebis saSualebiT. 

mSobelTa unarebis treningi – cdilobs daexmaros mSoblebs saTana-

do aRmzrdelobiTi unarebis ganviTarebaSi; iyenebs videoCaweras, ro-

gorc meTods da masalas bavSvisa da mSoblis urTierTobis asaxvisa da 

prosocialuri qcevis xelSewyobisaTvis. midgoma cdilobs daexmaros 

mSoblebs ganaviTaron unari imisa, Tu rogor aswavlon Svils, Seaqon da 

daajildovon, daaweson da daicvan wesebi da gaumklavdnen uwesobas.

bavSvTa socialuri unarebis treningi – moicavs empaTiis trenings, 

problemaTa-gadaWris trenings, risxvis marTvas, megobruli unarebis 

da urTierTobis unarebis ganviTarebas, saskolo unarebis ganviTarebas; 

efuZneba video masalis gamoyenebas. 

aseve gavrcelebulia medikamenturi Careva mwvave agresiuli qcevis 

dros. iseTi antifsiqoturi medikamenti, rogoricaa haloperidoli 

SesaZloa gamoiyenebodes agresiuli qcevis Sesamcireblad. 
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TviTdazianebis qceva

TviTdazianeba es aris sakuTari sxeulisadmi ganzrax fizikuri zianis 

miyeneba da SeiZleba moicavdes Semdegs: sakuTari sxeulis cema, fxaWna-

kawvra, sxeulis gaWra, kanis wvaleba/dazianeba, ar aclis Wrilobebs mo-

SuSebas, Tavis cema/rtyma, ganzrax damwvroba, Zvlebis mtvreva. 

gavrcelebuli maxasiaTeblebi: 

 ufro xSiria gogonebSi, vidre biWebSi; 

 maRali mgrZnobiaroba uaryofis mimarT; 

 SfoTviani da gaRizianebuli ganwyobileba; 

 seqsualuri Zaladobis msxverpli 13 wlamde;

 fizikuri da emociuri Zaladobis msxverpli; 

 ugulvebelyofis msxverpli; 

 sarisko da saSiS qcevebSi CarTuloba;

 anoreqsia da bulimia.

qcevis motivacia:

qvemoT CamoTvlilia zogierTi mizezi, ris gamoc adamianma SesaZloa 

mimarTos TviTdazianebiT qcevas:

 ukeT igrZno Tavi (gadarTva emociuri tkivilidan fizikurze);

 Tavi aarido mtkivneul sakiTxze saubars; 

 gamoxato emociuri tkivili; 

 igrZno raime, travmiT gamowveuli emociuri simunjis fonze; 

 moaxdino grZnobebis komunikacia; 

 igrZno kontroli sakuTari sxeulis mimarT; 

 Seamciro fizikuri daZabuloba; 

 Tavi igrZno realobasTan kavSirSi; 

 Seqmna eiforiisa da siamovnebis grZnoba; 

 moaxdino Sinagani tkivilis da daxmarebis saWiroebis komunikacia; 

 gavlena moaxdino sxvebze (yuradReba miipyro, gaakontrolo);
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 Tavidan aicilo raRac uaresi; 

 risxvis mimarTva sakuTari Tavisadmi nacvlad sxvebisa; 

 sakuTari Tavis dasja.

maprovocirebeli faqtorebi:

 danaSaulis grZnoba da TviT-kritika; 

 warumatebloba;

 uaryofa da mitoveba; 

 interpersonaluri konfliqti; 

 mniSvnelovani cvlileba cxovrebaSi; 

 travmatuli gamocdileba. 

TviTdazianebis qcevis marTvis gavrcelebuli meTodebi

ra SeiZleba dagvexmaros: 

 SeamcireT xmauri da vizualuri qaosi bavSvis garemoSi;

 SeecadeT bavSvma ar iurTierTos uxeS da agresiul pirebTan;

 nu ayurebinebT agresiisa da Zaladobis Sinaarsis mqone gadacemebs/

filmebs;

 SeinarCuneT simSvide, rac ar unda giTxraT bavSvma. nu SegetyobaT 

Soki an panika;

 bavSvTan urTierTobaSi meti yuradReba dauTmeT imas, Tu ras geubne-

baT igi;

 dasviT martivi kiTxvebi da SeecadeT gaigoT ra aumjobesebs da aua-

resebs bavSvis emociur mdgomareobas; 

 hkiTxeT, Tu konkretulad ramem xom ar gamoiwvia misi qceva;

 hkiTxeT, rogor arTmevs Tavs usamarTlo mopyrobas;

 hkiTxeT, sakuTar Tavze kargs ras fiqrobs; 

 hkiTxeT, sxva risi gakeTeba SeuZlia TviTdazianebis nacvlad;

 madloba gadauxadeT imisTvis,  rom gagiziaraT Tavisi azrebi da 

grZnobebi;
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 esaubreT Temebze, rac ainteresebs;

 sTxoveT,  dagexmaroT martiv magram sasargeblo saqmeSi;

 daexmareT emociebis gamoxatvaSi;

 yuradRebiT iyaviT suicidis riskis mimarT. 

  

 ras unda moveridoT: 

 ar uTxraT bavSvs iseTi ram, rac masSi sircxvilis, uRirsobis da da-

naSaulis grZnobas gamoiwvevs;

 nu SesTavazebT maTi qcevis axsnis potenciur mizezs;

 nu SeecdebiT gaaxsenoT mtkivneuli situacia an travmatuli movlena;

 ar sTxovoT, SegpirdeT, imas, rom aRar moiqceva ase;

 ar uTxraT bavSvs, rom rac Caidina, saSinelebaa;

 ar ukarnaxoT, rogor unda ifiqros da igrZnos Tavi;

 ar sdioT kudSi im mizniT, rom ziani ar miayenos Tavs gansakuTrebuli 

SemTxvevebis garda.

TviTdazianebis qceva xSiria adamianebSi pirovnebis aSlilobebiT an 

fsiqiatriuli mdgomareobebiT da, Sesabamisad, amgvari qceva SesaZloa 

migvaniSnebdes depresiasa Tu raime sxva fsiqologiuri problemis 

Sesaxeb. 

autisturi speqtris aSlilobani

fsiqikur aSlilobaTa diagnosturi da statistikuri saxelmZR-

vanelos (DSM – IV - TR) mixedviT, autizmis speqtris aSlilobebi war-

moadgenen mwvave da Zireul Seferxebas ganviTarebaSi, kerZod, socialur 

urTierTobebsa da komunikaciaSi, an stereotipul qcevasa, interesebsa 

da aqtivobaSi.

aRniSnuli aSlilobebi aferxeben socialuri unarebis da metyvelebis 

ganviTarebas da amcireben individis qceviT repertuars. Cveulebriv, 

aSlilobani xasiaTdebian ganviTarebis SenelebiT mraval aspeqtSi, 

vlindebian adreul asakSi, da iwveven Zireul Seferxebas.  
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diagnosturi kriteriumebi: 

A. eqvsi an meti simptomi (1), (2) da (3)-dan, aqedan sul mcier erTi (1)-dan 

da TiTo-TiTo (2) da (3)-dan. 

(1)  mniSvnelovani Seferxeba socialur urTierTobebSi, rac gamoi-

xateba qvemoT CamoTvlilidan sul mcire or kriteriumSi:

1. mniSvnelovani Seferxeba mxedvelobiTi kontaqtis, Jestikula-

ciis da saxis gamometyvelebis gamoyenebaSi socialuri urTier-

Tobis dros;

2. TanatolebTan asakis Sesabamisi urTierTobis damyarebis uuna-

roba;

3. miRwevis, sixarulis da interesebis sxvebTan gaziarebis spon-

tanuri survilis nakleboba;

4. socialuri da emociuri ukukavSiris nakleboba;

(2) mniSvnelovani Seferxeba komunikaciaSi, rac gamoixateba qvemoT 

CamoTvlilidan sul mcire erT kriteriumSi:

1. Seferxebuli an sruliad ganuviTarebeli metyveleba;

2. normaluri metyvelebis mqone individebSi, mniSvnelovani Se-

ferxeba saubris wamowyebis da SenarCunebis unarSi;

3. stereotipuloba metyvelebaSi an idiosinkratuli metyveleba 

(originaluri, bavSvis mier SemuSavebuli);

4. spontanurobis/improvizaciis unaris nakleboba.

(3)  SezRuduli stereotipuli da ganmeorebiTi qcevis, interesebisa  

da aqtivobis paterni, rac gamoixateba qvemoT CamoTvlilTagan 

sul mcire erT kriteriumSi:

 zedmetad daintereseba/akviateba erTi an meti stereotipuli da 

viwro sakiTxiT;

 gamoxatulad rigiduli dacva calkeuli ufunqcio wesebisa da 

ritualebisa;

 stereotipuli da ganmeorebadi motoruli manerizmi (taSis 

cema, TiTebis wvaleba, xelebis moZraoba, bolTis cema);

gadaWarbebuli interesi sxeulis nawilebis mimarT.

B. Seferxeba saxezea 3 wlamde asakSi da gamoixateba sul mcire samidan 

erT sferoSi: (1) socialuri urTierToba, (2) enis, rogorc komunika-
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ciis saSualebis gamoyeneba da (3) simboluri an warmosaxuli TamaSi.

C. Seferxeba ar aixsneba bavSvobis asakis sxva aSlilobiT.

atipiuri autizmi: 

aSliloba gamoixateba 3 wlis asakis mere, an warmodgenilia atipiuri 

simptomatikiT, an orive.

autisturi aSliloba ufro xSirad gvxvdeba biWebTan, vidre go-

gonebTan – 3-5-jer xSiria biWebSi, Tumca gogonebSi autizmi zogadad 

ufro mwvave formiT viTardeba. 

autizmi da autisturi simptomatika asocirdeba iseT mdgomareo-

bebTan, rogoricaa Tandayolili wiTura, fenilketonuria, gulyra. 

arsebobs mosazreba, romlis mixedviTac imunuri SeuTavsebloba de-

dasa da nayofs Soris kavSirSia autizmTan. aseve arsebobs monacemebi, 

romlis mixedviTac autizmiT daavadebul bavSvTa dedebis didi nawili 

fexmZimobaSi gadioda farmakoTerapias. 

autistur aSlilobaTa tipis darRvevebs miekuTvneba retisa da as-

pergeris aSliloba. 

retis aSliloba 

diagnosturi kriteriumebi: 

A. dakmayofilebuli unda iyos yvela qvemoT CamoTvlili kriteriumi:

a. normaluri prenataluri da perinataluri ganviTareba;

b. normaluri fsiqomotoruli ganviTareba dabadebidan pirveli 

xuTi Tvis manZilze;

g. normaluri Tavis qalis garSemoweriloba dabadebisas.

B. normaluri ganviTarebis periods mohyva:

a. Tavis zrdis Seferxeba 5 Tvidan 4 wlamde asakSi;

b. warsulSi SeZenili xelis motoruli unarebis dakargva 5 Tvidan 

30 Tvemde asakSi, rasac mohyva stereotipuli xelis moqmedebebis 

ganviTareba;

g. socialuri unarebis dakargva;

d. torsis susti koordinacia;
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e. Rrma Seferxeba metyvelebis ganviTarebaSi, romelsac Tan  axlavs 

Rrma fsiqomotoruli CamorCena.

aspergeris aSliloba

diagnosturi kriteriumebi: 

A. mniSvnelovani Seferxeba socialur urTierTobebSi, rac gamoixateba 

qvemoT CamoTvlilidan sul mcire or kriteriumSi:

a. mniSvnelovani Seferxeba mxedvelobiTi kontaqtis, Jestikula-

ciis da saxis gamometyvelebis gamoyenebaSi socialuri urTier-

Tobis dros;

b. TanatolebTan asakis Sesabamisi urTierTobebis damyarebis 

uuna  roba;

g. miRwevis sixarulis da interesebis sxvebTan gaziarebis spon-

tanuri survilis nakleboba;

d. socialuri da emociuri ukukavSiris nakleboba.

B. SezRuduli stereotipuli da ganmeorebiTi qcevis, interesebis da aq-

tivobis paterni, rac gamoixateba qvemoT CamoTvlilTagan sul mcire 

erT kriteriumSi:

a.zedmetad daintereseba/akviateba erTi an meti stereotipuli da 

viwro sakiTxiT;

b.gamoxatulad rigiduli dacva calkeuli ufunqcio wesebisa da 

ritualebisa;

g.stereotipuli da ganmeorebadi motoruli manerizmi (taSis 

cema, TiTebis wvaleba, xelebis moZraoba, bolTis cema);

d.gadaWarbebuli interesi sxeulis nawilebis mimarT.

C. aSliloba iwvevs klinikurad mniSvnelovan Seferxebas socialur, sam-

saxurebriv an funqcionirebis sxva sferoSi.

D. saxeze araa klinikurad mniSvnelovani Seferxeba metyvelebaSi.

E. saxeze araa klinkurad mniSvnelovani Seferxeba kognitur ganviTa-

rebaSi, TviT-movlis unarebis ganviTarebaSi, adaptur ganviTarebaSi 

(socialuris garda) da garemosadmi cnobismoyvareobis ganviTareba-

Si.
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F. aSliloba ar aixsneba autizmis speqtris sxva aSlilobiT an Sizofre-

niiT. 

autistur aSlilobaTa mkurnaloba: 

autistur aSlilobaTa mkurnalobis mizania prosocialuri da 

so cialurad misaRebi qcevis xelSewyoba da ucnauri qcevebisa da 

simptomebis Semcireba. 

farmakoTerapia gamoiyeneba agresiuli qcevis, isteriuli reaqciebis, 

obsesiur-kompulsiuri mdgomareobebis da TviTdazianebis qcevis Sesam-

cireblad. antifsiqotuli medikamenti haloperidoli an respirdali 

xSirad gamoiyeneba am mizniT.

aseve, gamoiyeneba:

 metyvelebis da komunikaciis unarebis ganviTarebaze mimarTuli 

Tera piebi;

 motivaciis gazrdiT sasurveli qcevis gaxSireba;

 mSobelTa treningi;

 midgomebi, romlebic xazs usvamen naTeli instruqciebis mniSvnelo-

bas;

 TviT-movlis Cvevebis ganviTareba, individis xelSewyoba gaaaqtiuros 

CarTuloba mis yoveldRiur cxovrebaSi;

 mcdelobis waxalisebaze mimarTuli bihevioraluri midgomebi;

 socialuri adaptaciis xelSewyoba; 

 ojaxis moraluri da materialuri Tanadgoma.

bolos gavimeorebT, rom autisturi speqtris aSlilobani warmoad-

genen mdgomareobaTa jgufs, romlebic gulisxmoben bazisuri unarebis, 

gansakuTrebiT ki socialuri unarebisa da warmosaxvis unaris, Sefer-

xebas. mSoblebis umravlesoba autisturi speqtris aSlilobaTa gamov-

linebas bavSvebSi amCnevs daaxloebiT 3 wlis asakSi miuxdavad imisa, rom 

aRniSnul mdgomareobaTa simptomatika ufro adre iCens Tavs. 

mijaWvulobis reaqtiuli aSliloba 

fsiqologiurad jansaR pirovnebad CamoyalibebisaTvis bavSvs urTi-

erToba unda hqondes zrdasrulTan, romelic zrunavs, icavs mas da mas-
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Si ndobisa da usafrTxoebis grZnobas aRvivebs. mijaWvulobis grZnoba 

niSnavs or individs Soris Zlier emociur urTierTobas da warmoad-

gens grZelvadiani urTierTobis an sxva pirovnebebTan kavSiris baziss. 

mijaWvuloba aqtiuri procesia – is SeiZleba iyos jansaRi an arajan-

saRi. mzrunvelisadmi emociuri siaxlove emociuri usafrTxoebisa da 

socialuri sindisis ganviTarebis winapirobaa.

bavSvis optimalur ganviTarebas maSin aqvs adgili, rodesac  misi 

moTxovnilebaTa speqtri TanmimdevrobiT aris dakmayofilebuli xan-

grZlivi drois ganmavlobaSi. warmatebuli mSobloba dafuZnebulia jan-

saR, pativiscemiT aRsavse da xangrZliv urTierTobaze bavSvTan. bavSvs 

uviTardeba mijaWvulobis grZnoba da mSoblad aRiarebs pirovnebas, ro-

melic “yoveldRiurad yuradRebas uTmobs, zrunavs masze da cdilobs 

daakmayofilos misi kvebis, komfortis, fizikuri movlis, siyvarulis da 

ganviTarebis moTxovnilebebi”. mijaWvulobis Teoriis gavleniani war-

momadgenlis jon boulbis Tanaxmad, Cvilebi swored im mozrdilebTan 

amyareben mijaWvulobis grZnobas, romlebic maT moTxovnilebebs siste-

maturad da adeqvaturad pasuxoben.

uyuradRebod mitovebuli an Zaladobis msxverpli bavSvebi zogadad 

imis didi safrTxis winaSe dganan, rom veravisTan Camoayalibon jansaRi 

siaxlovis grZnoba. bavSvma rom daZlios gancdili Zaladobis an ugul-

vebelyofis stresi da travma, aucilebelia mas hyavdes sul mcire erTi 

zrdasruli pirovneba, romelic misi erTgulia, upirobod uyvars igi da 

stabilurad uzrunvelyofs mas saTanado zrunviT.

fsiqikur aSlilobaTa diagnostikuri da statistikuri saxelmZR-

vanelos (DSM – IV TR) mixedviT, mijaWvulobis reaqtiuli aSliloba aris 

mdgomareoba, romlis drosac aRiniSneba sagrZnoblad dazianebuli da 

ganviTarebis donisTvis Seusabamo socialuri mikuTvnebulobis gancda 

TiTqmis yvela konteqstSi. 

diagnostikuri kriteriumebi: 

 DSM – IV TR is mixedviT, mijaWvulobis reaqtiuli aSliloba iwyeba 

xuT wlamde asakSi da xasiaTdeba an (1) an (2):

A kriteriumi:

(1) warumatebloba ganviTarebis/asakis Sesabamisi socialuri urTier-

Tobis damyarebaSi, rac gamoixateba zedmetad SeferxebulobaSi, 

zedmetad fxizlobaSi, Zlier ambivalentur da urTierTgamom-
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ricxav reaqciebSi (mag. bavSvis damokidebuleba aRmzrdelis mimarT 

warmoadgens urTierTobis survilis, Tavidan acilebis da nugeSis 

miRebisadmi winaaRmdegobis narevs, an bavSvi avlens “gayinul fxiz-

lobas”)

(2) aramdgradi mijaWvuloba, rac gamoixateba ganurCevel socialuro-

baSi da mijaWvulobis erTi an ramodenime adamianis mimarT ganvi-

Tarebis uunarobaSi (anu, zedmeti familiaroba ucnobi adamianebis 

mimarT an mijaWvulobis obieqtis/ebis ararseboba) 

B.  A kriteriumis aSliloba ar aixsneba mxolod ganviTarebis Seferxe-

bebiT da ar akmayofilebs autisturi speqtris aSlilobaTa (pervasive 
developmental disorders) kriteriums.

C.  adgili aqvs paTogenuri aRzrdis istorias, rac gamoixateba Semdgomi 

CamonaTvalidan sul mcire erTi faqtoris arsebobaSi:

(l) sistematuri ugulvebelyofa bavSvis bazisuri emociuri moTxov-

nilebisa miiRos yuradReba, alersi da nugeSi

(2) sistematuri ugulvebelyofa bavSvis bazisuri fizikuri moTxov-

nilebebis

(3)  ganmeorebiTi cvlileba ZiriTadi aRmzrdelis, rac xels uSlis 

stabiluri mijaWvulobis ganviTarebas

D.  savaraudoa, rom C kriteriumis aRzrdam gamoiwvia A kriteriumis 

qceva (mag. A kriteriumis aSliloba mohyva C kriteriumis paTogenur 

aRzrdas)  

reaqtiuli aSlilobis qve-tipebi: 

specifiuri tipi:

Seferxebuli tipi: Tuki klinikur suraTSi metad gamoxatulia A1 
kriteriumi

araSeferxebuli tipi : Tuki klinikur suraTSi metad gamoxatulia 
A2 kriteriumi

mijaWvulobis darRvevis Sedegebi

mijaWvulobis darRvevas Zalian Rrma da grZelvadiani gavlena aqvs 

bavSvis ganviTarebis yvela aspeqtze. Cveulebriv, igi iwvevs Semdegs: 
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 siTbos/alersis miRebis da gacemis uunaroba, 

 stimulaciis uqonloba, 

 CamorCena gonebriv ganviTarebaSi, 

 CamorCena fizikur ganviTarebaSi, 

 CamorCena emociur da socialur ganviTarebaSi,

 antisocialuri qceva,

 ganmartoeba,

 qronikuli SfoTva,

 susti mxedvelobiTi kontaqti,

 ganusxvavebeli siaxlove,

 zedapirulad momxibvleloba,

 erTi SexedviT zedmetad kompetenturi bavSvi,

 TviTkontrolis nakleboba,

 sxeulebrivi SegrZnebebis gacnobierebis nakleboba,

 sindisis ganviTarebis Seferxeba,

 xSiri sicrue da/an qurdoba, 

 dabali TviTSefaseba,

 cudad ganviTarebuli komunikaciuri unarebi,

 cexcliT, sisxliT da ganavliT zedmeti daintereseba,

 sxvisi an sakuTari Tavis mimarT, aseve sagnebis mimarT, destruqci-

uloba

mijaWvulobis reaqtiuli aSlilobis mkurnaloba: 

mijaWvulobis aRdgena-gaZlierebis meTodebi

mijaWvulobis darRvevebis mqone bavSvebTan muSaobisas socialurma 

muSakma/ aRmzrdelma Semdeg midgomebze unda gaakeTos aqcenti: 

 davexmaroT bavSvs emociebis gamoxatvaSi 

 davexmaroT bavSvs brazis da wyenis gadamuSavebaSi

 mivceT bavSvs dadebiTi Sefaseba da gavamxnevoT
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 SevaqoT

 fizikurad SevexoT da moveferoT 

 davexmaroT bavSvs mxedvelobiTi kontaqtis damyarebasa da ganviTa-

rebaSi

 vizrunoT bavSvis gonebriv ganviTarebaze

 veTamaSoT da wavukiTxoT zRaprebi da wignebi, SevzRudoT televi-

zorTan drois gatareba, vinaidan bavSvi saWiroebs adamianebTan kon-

taqts

 waviyvanoT sxvadasxva RonisZiebebze: zooparkSi, cirkSi, maRaziaSi...

 vecadoT, misi asakis Sesabamisad CarTuli iyos sazogadoebriv 

RonisZiebebSi

 Tu skolis moswavlea, davexmaroT bavSvs saSinao davalebis gakeTe-

baSi  

 vuTxraT dadebiTi, Tbili da alersiani sityvebi

 xeli SevuwyoT bavSvs, rom hqondes nivTebi, romlebic mxolod mas 

ekuTvnis (saTamaSoebi, tanisamosi, suraTebi da a.S.) da xazi gavusvaT, 

rom es nivTebi misia

 Tu SesaZlebelia, mivaRebinoT bavSvs monawileoba ojaxur an jgufur 

RonisZiebebSi

 Tu SesaZlebelia, vaqcioT sadilis (Wamis) dro mxiarul ojaxur 

RonisZiebad

 mivceT bavSvs arCevanis da TviTgansazRvris saSualeba misi tanisamo-

sis an saTamaSos yidvis dros

 pativi vceT bavSvis pirovnebas

mijaWvulobis darRvevis mqone bavSvis daxmarebis yvelaze mniS-

vnelovani gzaa bavSvis emociurad xelmisawvdomi da stabiluri mijaWvu-

lobis obieqtiT uzrunvelyofa. daxmarebis procesSi umniSvnelovanesia 

mzrunvelTan pozitiuri urTierTobis ganviTarebis xelSewyoba. Tumca 

isic unda aRiniSnos, rom mijaWvulobis reaqtiuli aSlilobis mqone 

bavSvs xSirad jansaRi da stabiluri mijaWvulobis obieqtTan erTad 

damatebiTi mkurnaloba esaWiroeba.
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depresia zrdasrulebTan, bavSvebTan da mozardebTan:

depresiuli aSliloba

depresiuli aSliloba es aris fsiqikuri aSliloba, romelic xasiaT-

deba yovlismomcveli daweuli guneba-ganwyobilebiT, dabali TviT-Se-

fasebiT da siamovnebis miRebis unaris dakargviT. DSM-IV-is mixedviT, 

depresiuli aSlilobis diagnozis dasasmelad aucilebelia, rom dak-

mayofilebuli iyos Semdgomi kriteriumebi:

A. saxezea minimum 5 simptomi qvemoT mocemuli 9 simptomidan sul mcire 

2 kviris ganmavlobaSi:

 depresiuli ganwyobileba dRis umetes nawilSi TiTqmis yovel dRe;

 TiTqmis yvelaferSi mniSvnelovnad Semcirebuli interesi an sia-

movnebis gancdis unari (anhedonia);

 wonis mniSvnelovani dakargva an momateba dietis gareSe an madis 

mniSvnelovani dakargva an momateba;

 insomania (uZiloba) an hipersomania (gadaWarbebuli Zili) TiTqmis 

yovel dRe;

 fsiqomotoruli aJitireba an Seferxeba;

 daRlilobis an energiis dakargvis gancda TiTqmis yovel dRe;

 uRirsobis grZnoba, an zedmeti an araadekvaturi danaSaulis ganc-

da;

 fiqrisa da koncentrirebis unaris daqveiTeba, an gadawyvetilebis 

gamotanis uunaroba (abulia);

 ganmeorebadi fiqrebi sikvdilze, ganmeorebadi fiqrebi TviTmkv-

lelobaze misi konkretuli gegmiT, an TviTmklelobis mcdeloba.

B. simptomebi ar akmayofileben Sereuli epizodis kriteriumebs. 

C. simptomebi iwveven klinikurad mniSvnelovan Seferxebas socialur, 

samsaxureobriv an sxva mniSvnelovan cxovrebiseul aspeqtebSi. 

D. simptomebi araa gamowveuli nivTierebis (narkotiki, medikamenti) gav-

leniT an zogadi samedicino mdgomareobiT (hipoTiroidi). 

E. simptomebi ar aixsneba gloviT, anu axlobeli adamianis gardacvale-

biT (am ukanasknel SemTxvevaSi or Tveze metia gasuli gardacvale-

bidan). 
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depresiuli adamianebisTvis damaxasiaTebelia sakuTari Tavis dada-

naSauleba nebismieri warumateblobis gamo, maSin roca, rogorc wesi, 

isini cxovrebiseul warmatebebs sakuTar Tavs ar miaweren. am tendencias 

depresiuli atribuciis an pesimisturi axsnis stils uwodeben. 

faqtebi bavSvebsa da mozardebSi depresiaze

saintereso faqtia, rom depresia adreul bavSvobaSi uaRresad iSvia-

Tia. amasTan skolis asakis bavSvebSi depresia ufro xSiria biWebSi, vidre 

gogonebSi maSin, roca zrdasrulobaSi suraTi sawinaaRmdegoa; xSirad 

depresia gvxvdeba anoreqsiul gogonebSi. 

depresia mozardebTan korelaciaSia bavSvobaSi Zaladobis da/an 

uyuradRebobis gamocdilebasTan; aqve unda aRvniSnoT, rom depresiis 

dasawyisi adreul asakSi xasiaTdeba gauaresebuli prognoziT; xSirad 

depresias Tan axlavs iseTi Tanmxlebi mdgomareobebi, rogoricaa 

yofaqcevis aSliloba,  hiperaqtiuloba, nivTierebaTa avadmoxmareba 

da  problemebi TanatolebTan; rogorc wesi, depresiaSi myofi bavSvis 

akademiuri moswrebac gauaresebulia. 

imisaTvis, rom davadginoT, ganicdis Tu ara bavSvi depresias, saWiroa 

davakvirdeT garkveul simptomur gamovlinebebs, amasTan unda vico-

deT, rom es simptomebi an maniSneblebi gansxvavebulia bavSvebTan da 

mozardebTan. kerZod, 

bavSvebSi: mozardebSi:

 skolis SiSi;

 metismeti mijaWvuloba 

mSobelze/aRmzrdelze; 

 advilad Riziandeba; 

 wonaSi aRar imatebs; 

 somaturi Civilebi; 

 uZiloba;

 koncentraciis problemebi;

 daRliloba.

 Zlieri anhedonia - siamovnebis 

miRebis unaris dakargva; 

 fsiqomotoruli Seferxeba; 

 sasowarkveTis grZnoba; 

 skolaSi akademiuri moswrebis 

gauareseba;

 gakveTilebis gacdena; 

 mousvenroba;

 madis dakargva da uZiloba; 

 alkoholis/narkotikis gamoyeneba;

 antisocialuri qceva; 

 saxlidan gaqceva; 

 TviTmkvlelobaze fiqri. 
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intervenciis mimarTulebebi bavSvebSi da mozardebSi

   depresiul mdgomareobaSi myofi bavSvis daxmareba gulisxmobs mis 

simptomatikaze fokusirebul intervencias, anu midgomas, romelic 

Seamcirebs arasasurvel simptomebs, rogoricaa anhedonia, pesimizmi, 

gancalkevebis midrekileba da a.S. da waaxalisebs sasurvel aqtivobas. 

es intervenciebi mimarTulia socialuri unarebis gaZlierebaze, sasia-

movno aqtivobebSi CarTulobis gaxSirebaze, SfoTvis Semcirebaze (e.w 

relaqsaciis teqnika), depresogenuri da disfunqciuri azrebis Semci-

reba/modificirebaze, sakuTari Tavis negatiuri xatis Secvlaze, kon-

fliqtebis gadaWris unarebis ganviTarebaze, momavlis dagegmvasa da mo-

mavalze orientaciis gazrdaze, ojaxis wevrebis fsiqologiur ganaTle-

baze da mSoblebTan/aRmzrdelebTan/maswavleblebTan muSaobaze. 

qvemoT moyvanilia is ZiriTadi teqnikebi, romlebic gamoiyeneba  

depresiuli guneba-ganwobilebis daZlevisas:

 daexmareT mozards daakavSiros erTmaneTTan misi gaRizianebuli da 

agresiuli qceva da mwuxarebisa da wyenis grZnobebi. 

 daexmareT mozards gamoxatos brazi, wyena da imedgacrueba. 

 SeuqmeniT verbaluri gamoxatulebis alternativebi – xatva, ferwera, 

kolaJi, Zerwva.

 daexmareT pozitiuri xedvis CamoyalibebaSi.

 xeli SeuwyeT mozardis TviT-Sefasebis da sakuTar TavSi darwmunebu-

lobis zrdas.

 daexmareT akademiuri moswrebis gaumjobesebaSi. 

 yuradReba miaqcieT mis Zilsa da kvebas.

guneba-ganwyobilebis aSlilobebis marTvas kompleqsuri xasiaTisi 

aqvs da maTi daZlevis erT-erT yvelaze efeqtur gzad iTvleba fsi-

qoTerapiisa da farmakoTerapiis (antidepresantebi) kombinireba. 

kognitur-bihevioraluri, interpersonaluri, racionalur-emociuri 

bihevioraluri da egzistencialuri Terapiis meTodebi efeqturad 

gamoiyeneba depresiis dasaZlevad. 

depresia da TviTmkvlelobis riski

amerikis SeerTebuli Statebis (aSS)  statistikuri monacemebi migvaniS-

nebs imis Taobaze, Tu raoden maRalia TviTmkvlelobis riski depresi-

uli aSlilobis dros. TumcaRa unda gvaxsovdes, rom TviTmkvlelobis 
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mcdeloba avtomaturad ar niSnavs, rom adamiani fsiqiurad arajanmrTe-

lia.

 TviTmkvlelTa 80% xasiaTdeba depresiuli aSlilobiT. 

 depresiiT daavadebulTa 15% sicocxles TviTmkvlelobiT asrulebs.

 depresiis SemTxvevaSi ufro xSiria TviTmkvlelobis mcdeloba aSli-

lobis sawyis stadiebze. 

 maRali riskis periodia saavadmyofodan gamoweris Semdgomi pirveli 

Tveebi. 

 sasowarkveTis/uimedobis grZnoba, depresiis erT-erTi gavrcele-

buli simptomi, miCneulia TviTmkvlelobis yvelaze seriozul risk-

faqtorad.

TviTmkvlelobis riski bavSvebsa da mozardebSi

zogierTi faqti suicidze:

 saqarTvelos mosaxleobis 2.2% TviTmkvlelobiT asrulebs cxovrebas 

(WHO, 2001); 

 zogadad, bevrad ufro maRalia TviTmkvlelobis mcdeloba, vidre 

uSualod TviTmkvleloba; 

 suicidur qcevas axasiaTebs cikluroba; 

 10-14 wlamde bavSvebSi 3-jer ufro maRalia suicidi, vidre sxva asakis 

bavSvebSi; iSviaTia 12 wlamde asakSi; 

 suicidi yvelaze maRalia 65 wels gadacilebul mamakacebSi; 

 qalebSi 2-jer ufro maRalia TviTmkvlelobis mcdeloba, vidre mama-

kacebSi;  

 mamakacebSi maRalia “warmatebuli” TviTmkvlelobis sixSire (saqarT-

veloSi mamakacebSi 3-jer ufro maRalia, vidre qalebSi);

 suicidi 5-jer maRalia mozardobis asakSi biWebSi, vidre gogonebSi;

 TviTmkvlelobis sixSire ar aris dakavSirebuli ganaTlebaze,  so-

cialur statusze an ekonomiur SesaZleblobebze. 

suicidis Sesaxeb mcdari Sexedulebebi e.w. miTebi suicidis drouli 

preveneciis  xelisSemSlelia. es gavrcelebuli miTebia: 
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 mozardebTan suicidze saubarma da mis Sesaxeb kiTxvebis dasmam Se-

saZloa maT ubiZgos TviTmkvlelobisken.

 mozardebi TviTmkvlelobaze mxolod imitom saubroben, rom yu-

radRebis mipyroba surT.

 Tu adamianma gadawyvita Tavis mokvla, mas veRaraferi SeaCerebs.

TviTmkvlelobis riskis Sefaseba

rodesac adamiani mwvave depresiul simptomebs amJRavnebs, mniS-

vnelovania suicidis riskis Sefaseba. Semdegi faqtorebi asocirdeba 

TviTmkvlelobis maRal riskTan zrdasrulebSi:

 sasowarkveTisa da uimedobis gancda;

 warsulSi arsebuli TviTmkvlelobis mcdeloba;

 TviTmkvlelobis Cadenis konkretuli gegma (sad, rodis, rogor);

 TviTmkvlelobaze fiqri;

 mxardamWeri sistemis nakleboba;

 uRirsobis gancda;

 rwmena imisa, rom sxvebi ukeT iqnebian, Tu me movkvdebi;

 fiqri sayvarel gardacvlil adamianebTan gaerTianebaze.

bavSvebSi da mozardebSi: (Tuki 10 dReze mets grZeldeba)

 depresiuli ganwyobileba;

 anhedonia (siamovnebis miRebis unaris dakargva);

 daRliloba;

 sakuTari Tavis uaryofiTi xati;

 reaqtiuli ganwyobileba;

 koncentraciis unaris gauareseba;

 TviTmkvlelobaze fiqri;

 uZiloba.

amasTanave, mniSvnelovania yuradReba mieqces iseT sxva faqtorebs, 

rogorebicaa:

 piradi Cvevebis gauareseba;
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 skolaSi akademiuri mdgomareobis gauareseba;

 mniSvnelovanad gaZlierebuli mowyeniloba, ganwyobilebis advilad 

Secvla, ucabedi tirili;

 madis dakargva;

 alkoholis/narkotikis gamoyeneba;

 sikvdilze saubari (xumrobiTac ki);

 uecari gansvla (izolireba) megobrebisa da ojaxis wevrebisgan;

 Civili sakuTar uvargisobaze; 

 sityvieri miniSnebebi “male aRar viqnebi SenTvis problema”, “yvelaferi 

uazrobaa”...

 sayvareli nivTebis gaCuqeba,  mniSvnelovani nivTebis gadayra; 

 ganwyobilebis ucabedi gaumjobeseba depresiuli periodis Semdeg;

 fsiqozis simptomebi (halucinaciebi da bodviTi ideebi). 

suicidis risk faqtorebad miiCneven Semdegs: (1) TviTmkvlelobis is-

toria ojaxSi; (2) TviTmkvlelobis mcdeloba warsulSi; (3) martooba/

ojaxis arqona; (4) socialuri mxardaWeris (naTesavebi, megobrebi) arqo-

na; (5) socialuri da ekonomiuri statusis uecari gauareseba; (6) fsiqi-

kuri aSliloba; (7) qronikuli an sasikvdilo daavadeba; (8) nivTierebaTa 

avadmoxmareba; (9) gardamavali asaki (mozardoba, klimaqsis asaki); da (10) 

mamrobiTi sqesi. 

suicidis prevencia

suicidis dros gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs proaqtiulobas. 

amitom, mniSvnelovania socialurma muSakma/aRmzrdelma droulad 

SeamCnios  suicidis simptomebi da gamoarkvios Semdegi informacia: 

 xom ar fiqrobs/ufiqria TviTmkvlelobaze an sakuTari Tavisadmi zia-

nis miyenebaze;

 aqvs Tu ara konkretuli gegma? SerCeuli meTodi? TviTmkvlelobis 

iaraRi? 

 rodis aqvs dagegmili? 

 mousmineT didi yuradRebiT. 

 arasodes waaqezoT adamiani, aman SesaZloa TviTmkvlelobis provoci-

reba moaxdinos.
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suicidTan dakavSirebuli krizisuli Carevis safexurebi: 

adamiani, romelic iRebs suicidis gadawyvetilebas, imyofeba Rrma 

krizisul mdgomareobaSi da mas esaWiroeba saswrafo Careva/daxmareba. 

suicidis gadawyvetileba TavisTavad iracionaluria da naklebad mosa-

lodnelia, rom im momentSi, rodesac adamians aqvs suicidis mcdeloba, 

SexvideT masTan moralur diskusiaSi da amiT SeecadoT mis SeCerebas. 

suicidis riskis mqone admianebs sWirdebaT profesionali muSakis dax-

mareba, romelic mTel rig safexurebs moicavs. kerZod, es safexurebia: 

1. suicidis riskis/situaciis Sefaseba 

 risk faqtorebis dadgena da riskis Sefaseba 

 suiciduri qcevis sixSiris, intensivobis da seriozulobis xa risx-

Ta gansazRvra 

 klientis Sinagani tkivilis validacia 

 problemuri situaciis Sefaseba:

 stresorebis da maprovocirebeli faqtorebis dadgena 

 problemuri situaciis formulireba da Sejameba klientTan erTad 

2. problemis gadaWraze fokusireba 

 gadawyvetilebis Secvlaze mimarTuli empaTiuri muSaoba; klient-

Tan werilobiTi kontraqti; dapireba, rom telefonze darekos,  24 

saaTiani kontaqtis uzrunvelyofa 

 rCevis micema da aqtiuri Careva 

 suicidis uaryofiTi Sedegebis xazgasma 

 problemis gadaWris variantebis SeTavazeba klientis Zlieri mxa-

reebidan gamomdinare 

 klientis mxridan adapturi reaqciebis gaZliereba 

 im faqtorebis dadgena, romlebic xels uSlian sasurvel qcevas 

3. garemo risk-faqtorebze zemoqmedeba 

 sacxovreblis ganiaraReba,  garemoSi saSiSroebaTa Semcireba 

 Tanadgomis qselis mobilizeba 

 klientTan urTierTobis gaxSireba 

 24 saaTiani cxeli xazis uzrunvelyofa 
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 sxva specialistebTan TanamSromlobis gaaqtiureba 

 stresis gamomwvevi movlenebis Semcireba 

4. qceviT risk-faqtorebze zemoqmedeba 

 sasowarkveTis Semcireba 

 optimizmis xelSewyoba 

 uZilobis an umadobis Semcireba 

 xanmokle farmakoTerapia 

 produqtul RonisZiebebSi CarTulobis gaZliereba 

5. progresis gaZliereba 

 monitoringis gaZliereba 

 produqtuli qcevis waxaliseba 

 suiciduri qcevis Semcireba 

 barierebis dadgena da maTze zemoqmedeba 

 multidisciplinaruli da multimodaluri midgomis SenarCuneba 

6. samoqmedo gegmis SemuSaveba 

 konkretuli samoqmedo gegmis SemuSaveba 

 suicidis grZelvadiani riskis Sefaseba 

 gegmis SemuSaveba recidivis SemTxvevisTvis 

 Zlieri urTierTobis SenarCuneba 

 suicidis riskis perioduli Sefaseba 

7. gegmis SemuSaveba recidivis SemTxvevisTvis 

mniSvnelovania klientTan suicidis riskis ganxilva da praqtiko-

sis mxridan mosalodneli recidivis SemTxvevisaTvis Carevis gegmis 

SemuSaveba. 

8. suicidis riskis xelaxali Sefaseba 

vinaidan suicidis mcdeloba warsulSi warmoadgens momavalSi 

suicidis risk-faqtors, aucilebelia suiciduri tendenciis mqone 

klientTan muSaobisas aRniSnuli riskis perioduli Sefaseba. 
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Sizofrenia 

DSM-IV (fsiqikuri daavadebebis diagnosturi da statistikuri 

saxelmZRvanelo)-is mixedviT Sizofrenia aRwerilia, rogorc “aSliloba, 

romelic sul cota 6 Tves grZeldeba da moicavs minimum erTTvian 

aqtiuri simptomebis fazas, anu sul mcire ors qvemoT CamoTvlili 

simptomebidan: bodva, halucinaciebi, areuli metyveleba, mwvaved 

dezorganizebuli an katatoniuri qceva, negatiuri simptomebi”. 

Sizofrenia aris daavadeba, romelic msoflio mosaxloebis daxloebiT 

1 procents emarTeba miuxedavad rasisa Tu sqesisa. Sizofreniul 

simptomTa erToblioba cvlis adamianis realobis grZnobas da amcirebs 

misi normaluri funqcionirebis unars iseT mniSvnelovan da sasicocxlo 

aspeqtebSi, rogoricaa samsaxureobrivi moRvaweoba da interpersona-

luri urTierTobebi. yvelaze uares SemTxvevebSi Sizofrenia adamians 

akargvinebs sakuTari Tavis movlisa da elementaruli yoveldRiuri 

qmedebebis Sesrulebis unars. Sizofrenia, rogorc qronikuli da 

mraval aspeqtovani aSliloba gavlenas axdens adamianis funqcionirebis 

yvela sferoze, amaxinjebs ra individis TviTidentobis grZnobas,  cvlis 

mis mier garemos aRqmisa da garemos Semecnebis gzebs. 

amerikis fsiqiatriuli asociaciis standartebis mixedviT Sizofre-

niis amocnoba da diagnostireba, Cveulebriv, xdeba simptomTa erTo-

bliobis safuZvelze, romelTac pozitiur da negatiur simptomebs uwo-

deben. pozitiuri anu fsiqoturi simptomebi moicaven halucinaciebs, 

bodvas, ucnaur qcevas, areul metyvelebas, areul qcevasa da ganmartoe-

bulobas. negatiuri simptomebi, romelsac aseve deficitur simptomebs 

uwodeben, gulisxmobs emociur gaxevebas, metyvelebis unaris dakargvas, 

nebisyofisa da interesis dakargvas (ix. cxrili ). zemoaRniSnul simpto-

mebs mohyvebaT funqcionirebis mniSvnelovani Seferxeba, gansakuTrebiT 

samsaxureobriv sferoSi, urTierTobebsa da TviTmovlaSi. 

Sizofreniis axsna da gansazRvra

krepelinma Sizofreniis aRwerisas aqcenti gaakeTa mis mimdinareobasa 

da daavadebis gamovlinebis dasawyisze da igi daakavSira dementia praecox–

Tan, raTa xazi gaesva daavadebis iseTi mniSvnelovani maxasiaTeblebi-

saTvis, rogoricaa funqcionirebisa da gonebrivi mTlianobis dakargva, 

romlebsac Tan axlavs progresirebadi gauareseba, da nebisyofis, in-

teresis, emociebis, mexsierebisa da yuradRebis anomaliebi. 

bliulerma daavadeba ara mimdinareobis, aramed simptomebis termi-

nebSi axsna. man daavadebasTan mimarTebaSi gamoyo fundamenturi simp-
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tomebi da damxmare simptomebi. fundamentur simptomebSi Sedis anoma-

liebi emociebSi, yuradRebaSi,  nebisyofaSi da egos mTlianobaSi. damx-

mare simptomebSi moiazreba bodva, halucinacia, (amjerad rac pozitiur 

simptomebad aris miCneuli), orientaciisa da mexsierebis dakargva.

kurt Snaiderma bliuleris msgavsad CaTvala, rom simptomebze dak-

virveba ufro mniSvnelovani iyo daavadebis gagebis TvalsazrisiT. Tum-

caRa man aqcenti gaakeTa nomer pirvel simptomebze, rogorebicaa bodva, 

halucinacia, ucnauri qceva da azrovnebis darRvevebi. 

meieri, salivani, kreCmeri, langfeldti da iaspersi TavianT Teoriebs 

ayalibeben SizofreniasTan mimarTebaSi. meieri, rogorc fsiqobiologiis 

damaarsebeli, Sizofrenias da sxva fsiqikur daavadebebs ganixilavda 

rogorc reaqcias cxovrebiseul stresze da am sindroms uwodebda 

Sizof reniul reaqcias. salivani, rogorc interpersonaluri fsiqo-

analitikuri skolis fuZemdebeli, Sizofreniis gamomwvev mizezad da 

simptomad asaxelebda socialur izolacias. kreCmerma aqcenti gaakeTa 

individis konstituciur Taviseburebebze, xazi gausva ra im faqts, rom 

Sizofrenia ufro xSirad emarTebaT asTenikebs. iaspersi, fsiqiatri 

da filosofosi, romelmac mTavari roli iTamaSa egzistencialuri 

fsiqoanalizis ganviTarebaSi, fsiqopaTologias aranair fiqsirebul 

konceptTan an principTan ar akavSirebda. 

adreuli Teoretikosebi, romlebic bliulersa da krepelins efuZne-

bodnen, Sizofreniis axsnisas fsiqoanalitikur skolas eyrdnobodnen da 

miaCndaT, rom Sizofrenia damaxinjebuli ojaxuri dinamikis (kerZod, 

deda-Svilis urTierTobis) Sedegi iyo. am droisaTvis arsebobda termini 

Sizofrenogenuri deda.

Sizofreniis gagebisa da axsnis mcdeloba dReniadag icvleba da asa-

xavs sazogadoebis socialuri da ekonomikuri ganviTarebis pirobebs. 

fsiqotropuli da antifsiqoturi medikamentebis aRmoCenasTan erTad 

kidev ufro gaizarda SizofreniiT daavadebulTa sazogadoebaSi dab-

runebis koeficienti. 

meoce saukunis ukanaskneli aTwleulebis ganmavlobaSi Catarebuli 

kvlevebi cxadyofen, rom Sizofrenia Tavis tvinis daavadebaa, romelic 

provocirdeba garemo faqtorebiT.

Sizofreniis tipebi DSM - IV–is mixedviT:

 paranoiduli;
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 dezorganizebuli;

 katatoniuri;

 aradiferencirebuli;

 rezidualuri.

demografiuli paternebi

Sizofreniis etiologia ar aris bolomde naTeli. kvlevebis Tanaxmad, 

rogorc Cans, am daavadebas biologiuri safuZvlebi aqvs da, Sesabamisad, 

genetikuri faqtori figurirebs, romelTa provocirebac garemo 

stresorebiT aris SesaZlebeli. 

Sizofreniis gamovlineba Cveulebriv axalgazrdobaSi iwyeba, mama-

kacebSi daaxloebiT 15-25 wlis asakSi, qalebSi 25-35 wlis asakSi. daa-

vadebis gavrceleba qalebsa da mamakacebSi Tanabaria, Tumca mimdinareo-

ba gansxvavebuli. sainteresoa, rom SizofreniiT daavadebulni ufro 

xSirad dabadebulni arian zamTarSi an adreul gazafxulze (ianvridan 

aprilamde), da naklebad – gvian gazafxulze da zafxulSi.

daavadebis dasawyisi sxvadasxva SemTxvevaSi sxvadasxvanairia. zog in-

dividTan igi TandaTanobiT Zlierdeba, zogTan ki ucabedad iwyeba. TviT 

daavadebis mimdinareobac Zalian mravalgvaria, rac, Tavis mxriv, arTu-

lebs diagnozis dasmas da mkurnalobas. kvlevebis Tanaxmad, Sizofreniis 

diagnozis mqone individebis daaxloebiT erTi mesamedi ubrundeba fun-

qcionirebis sawyis dones, erTi mesamedi ganicidis msubuq an gamoxatul 

Seferxebas cxovrebiseul funqcionirebaSi da erTi mesamedi ki funq-

cionirebis mniSvnelovani SeferxebebiT xasiaTdeba. 

Sizofrenia yvela kulturaSi gvxvdeba. misi gavrcelebac daaxloebiT 

Tanabaria gansxvavebul socialur klassa da eTnikur jgufSi. gasaTva-

liswinebelia is, rom SizofreniiT daavadebulTa daaxloebiT 50%-s aqvs 

TviTmklvlelobis mcdeloba erTxel mainc cxovrebis ganmavlobaSi da 

maTi 10-15 % Tavs iklavs.

SizofreniiT daavadebulni aseve alkoholisa Tu narkotikebis mox-

marebis maRali riskiT xasiaTdebian. amasTan, maT uWirT seriozuli 

urTierTobebis damyareba da SenarCuneba da maTi mxolod 10% axerxebs 

samsaxuris SenarCunebas. 
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risk faqtorebi:

 garemo stresorebi;

 mxardaWeris nakleboba;

 dabali socio-ekonomikuri statusi;

 resursebis nakleboba.

damcveli faqtorebi:

 socialuri mxardaWera;

 drouli profesiuli daxmareba;

 resursebis xelmisawvdomoba;

 medikamenturi Careva;

 Sizofreniis istoriis armqone Zlieri ojaxi;

 pacientisa da misi ojaxis ganaTleba.

programebi da servisebi:

 Temze dafuZnebuli mkurnaloba (Assertive Community Treatment) – pa-

cientebis mravaldargobrivi ambulatoriuli daxmareba; 

 dRis centrebi SizofreniiT daavadebulTaTvis;

 ojaxis fsiqologiuri ganaTleba;  

 socialuri unarebis treningi.

sazogadoebrivi stigma SizofreniiT daavadebulTa mimarT, samwu-

xarod, Zalian Zlieria bevr kulturasa da qveyanaSi, maT Soris CvenTan, 

da seriozulad aferxebs am aSlilobiT daavadebul adamianTa gamo-

janmrTelebis Sansebs. qvemoT mocemulia cxrili, sadac aRwerilia 

Sizofreniis simptomebi. 
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cxrili:  Sizofreniis simptomebi 

negatiuri simptomebi  

emociuri gaxeveba 

 saxis gamometyvelebis gaxeveba   

 Semcirebuli moZraoba  

 Raribi mxedvelobiTi kontaqti  

 araadekvaturi emociuri gamoxatva  

alogia 

 metyvelebis siRaribe  

 blokireba  

 Sinaarsis gaRaribeba  

apaTia       

 higienis da movlis gauareseba  

 energiis dakargva  

 samsaxurebrivi apaTia  

anhedonia-asocialuroba  

 interesis dakargva  

 seqsualuri interesis dakargva  

 urTierTobebis Semcireba  

 siaxlovis Sesusteba  

yuradReba 

 socialuri uyuradReboba  

 zogadi uyuradReboba      

 

pozitiuri simptomebi

halucinaciebi

 smeniTi

 somatur-taqtiluri

 mxedvelobiTi

 ynosviTi

bodva

 gandidebis 

 devnis

 eWvianobis

 danaSaulis

 gandidebis

 religiuri

 somaturi

 urTierTobis

 kontrolis

 gonebis wakiTxvis

 fiqris gamWirvaloba

 fiqris TavSi Cadebis

 fiqris Tavidan amoRebis

ucnauri qceva

 Cacma, garegnoba

 socialuri/seqsualuri 

 qceva

 agresiuli/aJitirebuli 

 qceva

 ganmeorebiTi, 

 stereotipuli qceva

azrovnebis darRveva

 qaoturoba

 detalebze yuradReba

 araTanmimdevruloba

 alogikuroba
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bipolaruli aSliloba

bipolaruli afeqturi aSliloba

bipolaruli afeqturi aSliloba, warsulSi maniakalur-depresiul 

fsiqozad wodebuli, warmoadgens guneba-ganwyobilebis aSlilobis 

kategorias, romlis drosac saxezea erTi an ori epizodi aranormaluri 

energiis mozRvavebiT, kogniciiTa da ganwyobilebiT, romelsac SesaZloa 

Tan axlavdes depresiuli epizodic. energiis seriozuli mozRvavebis 

periods manias uwodeben, xolo SedarebiT msubuqi mozRvavebis 

periods – hipomanias. Cveulebriv, maniakaluri epizodis gamocdileba 

korelaciaSia depresiuli epizodis gamocdilebasTan.  

isev da isev, am darRvevis mTavari maxasiaTebelia amaRlebuli ganwyo-

bilebis (maniis) arseboba depresiuli periodebis CarTviT an mis gareSe. 

amaRlebuli ganwyobilebis ganmavlobaSi saxeze unda iyos minimum sami 

simptomi qvemoT mocemuli Svidi simptomidan:

 gazviadebuli TviT-Sefaseba anu grandiozulobis gancda;

 Zilis moTxovnilebis Semcireba;

 mets laparakobs vidre Cveulebriv an laparakis dros veRar Cerdeba;

 azridan azrze gadaxtoma;

 yuradRebis advili gabnevadoba;

 gaZlierebuli mizanmimarTuli moqmedeba (socialuri, samsaxure-

obrivi an seqsualuri) an fsiqomotoruli aJitireba;

 gadaWarbebiTi CarTuloba siamovnebis momgvrel, magram Zalian sa-

risko moqmedebebSi (mag: gadametebuli uTavbolo qeifi, sarisko seq-

sualuri kontaqtis damyareba viRaceebTan, suleluri biznes inves-

ticiis gakeTeba an didi valis aReba).

amasTan, simptomebi unda iyos sakmarisad mwvave imisaTvis, rom Tan ax-

ldes seriozuli Seferxeba individis funqcionirebaSi - samsaxurebriv 

moRvaweobaSi, socialur urTierTobebSi an yoveldRiuri cxovrebiseu-

li amocanebis SesrulebaSi.

bipolaruli aSlilobis marTvis mTeli rigi farmakologiuri da 

fsiqoterapiuli teqnikebi arsebobs. maniakaluri epizodis dasaregu-

lireblad xSir SemTxvevaSi saWiroa individis hospitalizacia. 
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glova da travma bavSvebSi da mozardebSi

ia SeyrilaZe 

boulbis mijaWvulobis Teoria kargad aRwers adamianis tendencias 

mWidro emociuri kavSiri daamyaros meore adamianTan da, Sesabamisad, 

gamoxatos Zlieri emociuri reaqcia, rodesac adgili aqvs amgvari kav-

Siris darRvevas da dangrevas. 

aris Tu ara glova normaluri?

fsiqiatri jorj engeli (George Engel) Tvlis, rom Zvirfasi adamia-

nis sikvdili iseve travmatulia fsiqologiurad, rogorc sxeulis mw-

vave dazianeba an damwvroba - fiziologiurad. misi azriT, glova aris 

janmrTelobisa da keTildReobis mdgomareobidan gasvla da rogorc 

fiziologiur aspeqtSi aucilebelia mkurnaloba, aseve aucilebelia 

igi fsiqologiur aspeqtSic. Tumca dro aris saWiro imisaTvis, rom 

mgloviare adamiani daubrundes normalur mdgomareobas – aRidginos 

wonasworoba. Sesabamisad, engeli glovis process mkurnalobis process 

adarebs. 

aris Tu ara glova saWiro?

“diax”! axloblis gardacvalebis Semdeg adamianma unda gaiaros glo-

vis calkeuli safexurebi imisaTvis, rom aRidginos wonasworoba da 

daasrulos glovis procesi.

msgavsad sxva ganviTarebis Teoriebisa, romlebic gulisxmoben imas, 

rom Tu garkveuli etapis amocana Tavis droze warmatebulad ar iqneba 

gadawyvetili, igi xels SeuSlis Semdgomi etapis amocanebis gadawyvetas, 

glovac, anu danakarგTan Seguebac, SeiZleba ganvixiloT rogorc qვemoT 

mocemuli 4 amocanis warmatebuli miRwevis procesi. 

glovis oTxi safexuri/amocana:

amocana 1: gardacvalebis realobis miReba

es etapi gulisxmobs imis aRiarebas, rom adamians veRarasodes vna xavT. 

es Zalian rTulia sawyis etapze. xSirad adamianebs emarTebaT is, rasac 

jofri goreri uwodebda “mumifikacias” anu gardacvlilis nivTebis 

ucvlel, mumificirebul mdgomareobaSi Senaxvas. zogjer daRupuli 
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Svilis oTaxs mSoblebi ucvlelad toveben anu amiT gardacvalebis 

faqtis Sinagan uaryofas axdenen. 

uaryofis kidev erTi gzaa, gardacvalebis mniSvnelobis minimizacia. 

magaliTad, adamiani gardacvlil mamaze ambobs, “is ar iyo kargi mama” an 

“Cven ar viyaviT axlos” an “me igi ar menatreba”. “mumifikaciis” meore 

ukiduresobaa gardacvlilTan dakavSirebuli yvela sagnis Tavidan mo-

cileba. es ukanasknelic danaklisis minimizaciis mcdelobaa. 

gardacvalebis realobis aRiarebas dro sWirdeba, vinaidan masSi ara 

mxolod inteleqtualuri procesebi monawileoben, aramed emociuric. 

xSirad adamianma gonebiT kargad icis, rom axlobeli adamiani gardaic-

vala, magram emociis doneze amis gacnobierebas ver axdens. tradiciuli 

ritualebi (dasaflavebis, glovis) xalxs exmareba am realobis miRebaSi. 

uecari da moulodneli gardacvaleba kidev ufro arTulebs realobis 

miRebas.

amocana 2: glovis tkivilis gadamuSaveba

parkesis azriT, aucilebelia mgloviare adamianma gaiaros glovis 

tkivili imisaTvis, rom moerios mas. xSirad adamianebi am tkivilis Ta-

vidan aridebas cdiloben. jon boulbim Tqva: _ “maT, vinc cdilobs cno-

bieri glovis Tavidan acilebas, adre Tu gvian sulieri ngreva eliT – 

Cveulebriv depresiis saxiT.” Sesabamisad, aseTi adamianebis daxmarebis 

erT-erTi gzaa, davexmaroT maT, mTeli cxovreba ar ataron TavianTi 

tkivili.

amocana 3: Segueba iseT garemosTan, romelSic aRar aris gardacvlili 

adamiani

es amocana SeiZleba gulisxmobdes gardacvlilis funqciebis sakuTar 

Tavze aRebas, damoukideblad arsebobis gagrZelebas, cxovrebis sazri-

sis aRdgenas. isini, vinc ver wyveten am amocanas warmatebiT, aZliereben 

sakuTar ususurobas, izolirdebian garemosagan da ar aviTareben im una-

rebs, romelic maT sWirdebaT momavali cxovrebisaTvis.

amocana 4: gardacvlilis emociuri gadaadgileba da cxovrebis 

gagrZeleba

bevrisTvis yvelaze rTuli amocanaa. 

froidma Tqva: “glovas aqvs Sesasrulebeli mkveTrad gansazRvruli 
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fsiqikuri amocana: misi funqciaa individis imedebisa da fiqrebis gar-

dacvlilisgan mowyveta.” volkanis Tanaxmad, glova sruldeba, rodesac 

mgloviares aRar aqvs moTxovnileba yoveldRiurobaSi zedmetad xSirad 

da intensiurad gaaaqtiuros gardacvlilis xati. 

daxmarebis procesSi praqtikosis rolia, daexmaros mgloviare ada-

mians ara gardacvlilTan urTierTobis SewyvetaSi, aramed imaSi, rom 

miuCinos gardacvlils saTanado adgili mis emociebSi.

rodis aris glova dasrulebuli?

boulbisa da parkesis mixedviT glova sruldeba maSin, roca individi 

aRwevs glovis saboloo fazas. Tumca, SeuZlebelia am kiTxvaze zusti da 

calsaxa pasuxis gacema. kidev erTi niSani dasrulebuli glovisa SeiZle-

ba iyos is, rom adamians tkivilis gareSe SeuZlia gardacvlilis gaxsene-

ba. miuxedavad imisa, rom mudam darCeba sevda axloblis gardacvalebis 

gamo, es gansxvavebuli sevdaa – iseTi momakvdinebeli ar aris, rogorc 

adre iyo. glova dasrulebulad SeiZleba CaiTvalos maSin, rodesac ada-

mians SeuZlia emociebis isev ukan cxovrebaSi investireba da cxovrebis 

interesisa da xalisis aRdgena. TumcaRa, arian adamianebi, romlebic ve-

rasdros aRweven glovis dasrulebas.  

aucilebelia gvaxsovdes, rom glova xangrZlivi procesia da misi 

dasrulebis Semdegac gveqneba cudi dReebi. glova sworxazovnad ar vi-

Tardeba. igi SeiZleba gagvicocxldes raime movlenis gamo. 

arsebobs mosazreba, romlis mixedviTac glovas aqvs dasasruli, 

Tumca arsebobs meore mosazrebac, romlis mixedviTac glova arasdros 

mTavrdeba. qvemoT mocemulia citata zigmund froidis werilidan misi 

megobris bisvangeris mimarT: 

“Cven vpoulobT adgils imisTvis, rac davkargeT. miuxedavad imisa, 

rom Cven viciT, rom amgvari danakargis Semdeg glovis mwvave mdgo-

mareoba nel-nela iklebs, Cven isic viciT, rom veraferi gvanugeSebs 

da verasdros vipoviT namdvil Canacvlebas. mTlianadac rom Seivsos 

sicariele, iq mainc darCeba raRac.”

glovis intensivobis ganmsazRvreli faqtorebi:

1. vin iyo gardacvlili adamiani Tqveni klientisaTvis?

2. rogori iyo maT Soris siaxlove? Zlieri siaxlove glovis intensi-

vobis pirdapirproporciulia. ramdenad uqmnida Tqvens klients gar-
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dacvlilTan siaxlove usafrTxoebas? urTierToba ambivalეnturi, 

anu winaaRmdegobrivi, xom ar iyo? konfliqtebi xom ar hqonda am ada-

mianTan? ambivalenturi urTierToba gardacvlilTan, rogorc wesi, 

arTulebs glovas. 

3. rogori iyo gardacvalebis forma: bunebrivi, SemTxveviTi, Zalis-

mieri, TviTmkvleloba?

bavSvTa/mozardTa glovis Sesaxeb araswori Sexedulebebi/ miTebi 

aris gavrcelebuli, kerZod is, rom (1) bavSvebs ar esmiT, ra aris sikvdi-

li da amitom ar glovoben; (2) bavSvebi saWiroeben sinamdvilisgan “dac-

vas”. aseTma midgomam xSirad savalalo Sedegebi SeiZleba gamoiwvios. 

saWiroa imis codna, Tu rogor vlindeba normaluri glova: grZnobebis, 

fizikuri SegrZnebebis, kogniciis da qcevis aspeqtebSi: 

grZnobebi:

 mwuxareba;

 brazi;

 danaSaulis gancda;

 SfoTva;

 simartove;

 daqanculobis gancda;

 uimedoba da sasowarkveTa;

 Sokirebuloba;

 Sveba;

 emociuri gaxeveba.

fizikuri SegrZnebebi:

 mkerdSi simZimis an tkivilis SegrZneba;

 yelSi burTis SegrZneba;

 xmauris mimarT zedmeti mgrZnobeloba;

 depersonalizaciis gancda;

 sunTqvis problemebi;
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 kunTebis moSvebuloba;

 energiis nakleboba;

 piris gaSroba.

kognicia:

 rwmenis dangreva;

 dabneuloba;

 zedmeti fiqri gardacvlilze;

 gardacvlilis arsebobis gancda;

 halucinacia.

qceva:

 Zilis problemebi;

 madis problemebi;

 dabneuli qceva;

 socialuri izolacia;

 sizmrebi gardacvlilze;

 gardacvlilis momagonebeli adgilebis/movlenebis morideba;

 Zieba da Zaxili;

 oxvra;

 mousvenroba;

 tirili;

 gardacvlilis nivTebis tareba;

 gardacvlilis nivTebis sasoebiT movla da Senaxva.

rogor glovoben mozardebi

saWiroa vicodeT, rom mozardebis da mozrdilebis glovis gamoxa-

tulebas Soris aris gansxvavebebi. ixileT qvemoT mocemuli cxrili. 
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cxrili: gansxvavebani mozrdilebis da mozardebis glovas Soris

glovis 

maxasiaTeblebi
mozrdilebi mozardebi

mozardTa glovis 

araswori aRqma

glovis mwvave 

faza

glovis sawyi-

si mwvave simp-

tomebi mcir-

deba 6 Tvis 

Semdeg

simptomebi qreba gar-

dacvalebis faqtidan 

cota xanSi, rogorc ki mo-

zardi dabrundeba skola-

Si an daubrundeba  Tavis 

Cveul saqmianobas. erTi 

wlis ganmavlobaSi mcire 

procentiT grZeldeba 

mwva ve emocia da fsiqopa-

Tologiuri simptome-

bi. mozardebma SeiZleba 

ufro intensiuri glova 

gaiaron vidre mozrdi-

lebma, magram ufro xan-

mokle periodSi.

adreuli dabrune-

ba skolasa da me-

gobrebTan SeiZle-

ba aRqmuli iqnas 

rogorc “glovis 

ararseboba”.

akademiuri mos-

wrebis gauareseba 

da agresiuloba 

SeiZleba ar gaigon, 

rogorc glovis 

gamoxatuleba. 

glovis 

xangrZlivoba

glova ufro 

intensi-

uri da xan-

grZlivia.

ganviTarebis procesSi 

glova naklebad intensi-

uria, meti xanmokle gab-

neuli glovis epizodebiT 

xasiaTdeba.

glovis perio-

duli gamovlineba 

SeiZleba aRqmuli 

iqnas rogorc pa-

Tologiuri an 

“ara-mgloviare”.

glovis 

gamo xatva

glova 

SeiZleba 

gamoixatos 

sityvierad 

emociebisa 

da fizikuri 

simptomebis 

TanaxlebiT.

pirdapiri sityvieri gamo-

xatva mozardebSi xSirad 

ar warmoadgens    Zlieri 

emociebis gamo xatvis 

gzas. damxmare gamoxatva 

SeiZleba moicavdes iseT 

saqmianobas, rogoricaa 

SemoqmedebiToba, dRiuris 

wera, poezia, musika, xatva, 

akademiuri da inteleqtu-

aluri Semoqmedeba.

brazi aris xSir 

SemTxvevaSi wam-

yvani emocia mo-

zardTa glovisas. 

emociuri regula-

cia garTulebulia 

da aucilebelia 

arsebobdes ver-

baluri gamoxa-

tulebis alterna-

tiva.

emociuri 

fokusi

Zlieri 

aqcenti 

ganSorebasa 

da obieqtTa 

Canacvlebaze

Zlieri aqcenti poziti-

uri imijis Seqmnasa da gar-

dacvlili mSoblis pozi-

tiuri mogonebebis Senar-

Cunebaze.

mozardSi dadeb-

iTi mogonebebis 

SenarCunebis mniSv-

nelobas xSirad 

sakmarisad ver 

afaseben. amgvari 

mogonebebis gaZ-

li erebisaTvis sa-

Wi ro saubrebis wa-

mowyeba Se iZleba 

bavSvebs gauWir-

deT imis gamo, rom 

See SindeT mSoblis 

ganerviulebis. 



praqtikuli  saxelmZRvanelo 85

glovis 

maxasiaTeblebi
mozrdilebi mozardebi

mozardTa glovis 

araswori aRqma

Tanatolebis 

mxardaWera

Tanatolebis 

mxardaWera 

advilad 

xelmisawvdo-

mia

Tanatolebis mxridan 

miReba aris uaRresad mniS-

vnelovani mozardebisa-

Tvis. Tanatolebis mxri-

dan mxardaWeris miReba 

rTulia mozardebisaTvis, 

vinaidan mSoblis gar-

dacvaleba sakmaod atipi-

uri SemTxvevaa, ris gamoc 

SeiZleba Tanatolebi mo-

eridnon mgloviare mo-

zards.

mozrdilebma Sesa-

Zloa saTanadod 

ar Seafason is, Tu 

ramdenad rTulia 

Tanatolebisagan 

mxardaWerisa da 

gagebis miReba. 

garTulebuli 

glova

garTule-

buli glovis 

diagnozi 

ismeba gar-

dacvalebi-

dan 6 Tvis 

Semdeg.

garTulebuli glova bev-

rad ufro rTuli gansa-

sazRvria, Tumca arsebobs 

risk faqtorebi da damca-

vi faqtorebi da Sefaseba 

aqcents funqcionalur 

unar ze akeTebs.

aRwerilia mozar-

do baSi fsiqo pa-

To logiis SemT-

x ve vebis zrda. 

fsiqopaTologia 

SeiZ  leba SeniR-

buli iyos gloviT. 

aseve, norma luri 

glova SeiZleba 

arasworad miiCnion 

fsiqopaTologiad. 

qvemoT cxrilSi mocemulia is risk faqtorebi da damcveli faqtore-

bi, romelic exmareba an xels uSlis adamians gadalaxos glovis simZime. 

cxrili: risk da damcveli faqtorebi

risk faqtorebi damcveli faqtorebi

 Tanamdevari stresis gamomwvevi 

cxovrebiseuli  movlena

 darCenil mSobelTan uaryofiTi 

urTierToba an mxardaWeris nak-

leboba 

 susti urTierToba gardacvlil 

mSobelTan

 mozardis dabali TviTSefaseba

 mozardis an darCenili mSoblis 

ukve arsebuli fsiqikuri janmr-

Telobis problema

 Zalismieri an travmatuli 

sikvdili

 mSoblis sikvdilis momentSi 

bavSvi an 6 welze umcrosia an 12-

14 wlis asakSia

 darCenil mSobelTan Ria komunikacia, 

Tbili damokidebuleba da dadebiTi ga-

mocdileba

 darCenil mSobels SeuZlia SeinarCunos 

mSoblis funqciebi

 Tanatolebisa da sxva mozrdilebis (mas-

wavleblebi, mSoblebi) mxridan miReba

 maRali socioekonomikuri statusi

 pirovnuli faqtorebi, rogoricaa Sina-

gani kontrolis lokusi, inteleqtual-

uri ganviTarebuloba, socialuri ganvi-

Tarebuloba

 religiuroba

 gardacvlili mSoblis Sesaxeb azrebisa 

da grZnobebis gamoxatvis da maTi sxvebis 

mxridan aRiarebis SesaZlebloba

amrigad, am faqtorebis codna socialur muSaks daexmareba efeqturi 

daxmareba aRmouCinos mozards, romelic ganicdis mZime danakargs/da-

nakliss. 
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travmatuli stresis damaxasiaTebeli niSnebi

travmatuli gamocdilebis mqone adamianebs xSirad awuxebT trav-

matul movlenasTan dakavSirebuli fsiqologiuri stresi. umravles 

SemTxvevaSi es aris normaluri reaqcia aranormalur situaciaze. Tum-

ca, Tuki adamianebi grZnoben, rom maT ar SeuZliaT xelaxla moipovon 

sakuTari cxovrebis kontrolirebisa da warmarTvis unari, sasurvelia 

maT daxmarebisaTvis mimarTon fsiqikuri janmrTelobis specialists.

ტravmatuli stresis damaxasiaTebeli simptomebia:

 ganmeorebiTi fiqri an koSmarebi travmatuli movlenis Sesaxeb;

 garTulebuli daZineba da cvlilebebi madaSi;

 SfoTvisa da SiSis gancdebi, gansakuTrebiT iseT situaciaSi moxved-

risas, romelic gvagonebs travmatul movlenas;

 iseTi moqmedeba an gancda imisa, TiTqos travmatuli movlena kvlav 

xdeba (gulisxmobs gancdis xelaxla gancdas, iluziebs, halucina-

ciebs, movlenis uecar amotivtivebas);

 advilad SekrToma an zedmeti sifxizle;

 depresiis, mwuxarebisa da energiis naklebobis gancda;

 mexsierebis problemebi, maT Soris travmatuli movlenis calkeuli 

aspeqtebis gaxsenebis sirTuleebi;

 dabneuloba da yoveldRiur amocanebze fokusirebis uunaroba;

 gadawyvetilebis miRebis sirTuleebi;

 advilad gaRizianeba, aRgzneba, gabrazeba an wyena;

 emociuri “simunje”, ganmartoeba, sxvebisgan izolacia da gaucxoeba;

 ucabedad tirili, sasowarkveTisa da ususurobis grZnobis daufleba;

 sayvareli adamianebis mimarT uaRresad mSfoTvare damokidebuleba 

da zedmeti nerviuloba maTi usafrTxoebis Taobaze;

 travmis calkeuli aspeqtebisadmi Tvalis gasworebis uunaroba da 

iseTi moqmedebebis, adgilebis an adamianebis morideba, romlebmac  

SeiZleba mogvagonon travmatuli movlena.

travmis specifika bavSvebTan

travmatuli gamocdileba bavSvebSi da mozardebSi rig SemTxvevebSi 

SesaZloa gansxvavdebodes zrdasrulisTvis damaxasiaTebeli gamov-
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linebis tipiuri formebisagan. bavSvebSi da mozardebSi travmam SeiZle-

ba warmoSvas  Semdegi simptomebi:

 daucvelobisa da ususurobis gancda;

 SfoTva momavlis gamo, “cudis” molodini, cvlilebebis SiSi;

 sircxvili, dabali TviTSefaseba, danaSaulis gancda;

 risxva, agresiuloba;

 gaucxoeba fsiqologiuri garemodan;

 dausrulebeli glova; 

 travmatuli TamaSebi da qceviTi ganmeorebani (stereotipuli qceva);

 samyaros xatis ngreva/deformacia;

 xanmokle mexsierebis problemebi, swavlis unaris daqveiTeba;

 sxadasxva saxis SiSebi;

 Zilis darRvevebi da koSmarebi;

 fsiqosomaturi darRvevebi;

 araswori msjelobebi (mag. “miwisZvra imitom moxda, rom RmerTi gamib-

razda” “deda imitom dameRupa, rom cudi niSani miviRe”);

 danaSaulis grZnoba gadarCenasTan dakavSirebiT;

 ganmeorebiTi kiTxvebis dasma travmatuli movlenis Sesaxeb;

 mdgomareobis gauareseba kviris/Tvis/wlis Tavze;

 travmasTan dakavSirebuli SiSebi (“cudi rameebi xdeba orSabaTobiT”);

 adreul asakSi travmam SeiZleba Seaferxos motoruli da metyvelebis 

ganviTareba. 

travmis gamoxatuleba 5 wlamde asakSi:

 mSoblisgan gancalkevebis SiSi; 

 tirili, qviTini;

 caxcaxi;

 regresiuli qceva (TiTis wova, sibnelis SiSi, enurezi);

 koSmarebi da Zilis problemebi; 
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 yabzoba; 

 cxovelebis SiSi; 

 metyvelebis Seferxebebi (ena ebmeba);

 madis dakargva/momateba. 

travmis gamoxatuleba 6 – 11 wlis asakSi:

 ukiduresi gancalkeveba; 

 Semawuxebeli qceva; 

 yuradRebis gamaxvilebis uunaroba (akademiuri gauareseba);

 regresiuli qceva; 

 koSmarebis da Zilis problemebi; 

 iracionaluri SiSebi; 

 gaRizianebadoba;

 skolaSi ar unda wasvla; 

 brazis/risxvis amofrqveva; 

 muclis tkivili. 

travmis gamoxatuleba 12 – 17 wlis asakSi:

 “fleSbeqebi” (travmatuli gamocdilebis uneblie xelaxali gancda);

 koSmarebi; 

 emociuri gaxeveba; 

 madis problemebi; 

 Tavidan arideba imisa, rac travmasTan asocirdeba; 

 depresiuli ganwyobileba;

 nivTierebaTa avadmoxmareba da antisocialuri qceva; 

 problemebi TanatolebTan; 

 akademiuri gauareseba; 

 fizikuri Civilebi; 

 fiqrebi TviTmkvlelobaze; 

 dabneulobis gancda. 
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individualuri muSaoba bavSvTan

bavSvebTan individualuri muSaobisas warmatebis misaRwevad mniSvne-

lovania xeli SevuwyoT Semdgomi sami elementis uzrunvelyofas: emo-

ciur siTbos, prognozirebadi garemosa da struqturis Seqmnas. 

qvemoT mocemulia rekomendaciebi bavSvsa da mozardTan muSaobisas: 

 daexmareT bavSvs emociebis gamoxatvaSi; 

 Tu bavSvi axsenebs travmatul movlenas, daexmareT masze saubarSi 

(nu daaZalebT, Tu mas ar surs saubari);

 Tu saubari ar surs, SesTavazeT daxatos; 

 uzrunvelyaviT bavSvi nugeSiT da mxardaWeriT;

 uTxariT, rom yvelas, maT Soris Tqvenc,  eufleba SiSi;

 xSirad SeuZlebelia travmatuli movlenis axsna; uTxariT bavSvs, 

rom Tqvenc giWirT amis gageba;

 mousmineT mSvidad da ar gamoxatoT Soki;

 esaubreT asakis Sesabamis enaze; 

 mouwodeT garSemomyofT iyvnen ufro tolerantulni bavSvis 

mimarT;

 daakvirdiT, mis TamaSSi/qcevaSi Tu SeiniSneba travmis xelaxali 

gancda;

 daicaviT bavSvi axali travmatuli gamRizianeblisgan; 

 xazi gausviT imas, rom rac moxda, ar iyo misi brali; 

 ar gaakritikoT regresiuli qcevisTvis;

 SeuqmeniT saSualeba itiros an iyos sevdiani da nu mosTxovT si-

mamaces da siZlieres;

 uTxariT, rom aseT dros normaluria iyo sevdiani da gabrazebuli;

 mianiWeT bavSvs garkveuli  arCevanis saSualeba (ra Wamos, ra Caic-

vas, a.S.) da kontrolis gancda;

 Tu bavSvs  Ramis SiSebi aqvs, meti yuradReba dauTmeT Zilis wina 

periods.

bavSvTa da mozardTa fsiqosocialuri daxmarebis formebi: 

bavSvTa da mozardTa daxmarebis formebi:
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1. individualuri muSaoba 

 TamaSis meTodi 

 art Terapia 

 xatva, Zerwva, qargva 

 qviSaSi TamaSis Terapia 

 cekva, simRera, riTmika 

 metaforebi 

 travmaze fokusirebuli kognitur-bihevioristuli    

Terapia 

 naratiuli (TxrobiTi) Terapia 

2. jgufuri muSaoba

 debrifingi 

 jgufuri mxardaWeris uzrunvelyofa 

 verbaluri TviTgamoxatvis xelSewyoba 

 normalizacia 

muSaobis meTodebi:

 dausrulebeli winadadebebis teqnika 

 ambis Txrobis teqnika 

 roluri TamaSis teqkina 

 “grZnobebis” TamaSi 

 problemis gadaWris TamaSebi 

3. muSaoba ojaxTan/mSobelTan

 bavSvis ojaxuri mdgomareobis dinamikis Sefaseba

 mSoblis daxmareba Svilis problemis gagebaSi

 aRmzrdelobiTi stilis koreqcia

 ojaxis wevrTa Soris komunikaciis gaumjobeseba

 konsultireba ojaxis wevris gardacvalebis SemTxvevaSi

 mSoblis daxmareba emociur ganmuxtvaSi 

 mSoblis daxmareba sakuTar travmebTan gamklavebaSi 

4. muSaoba maswavleblebTan

 pedagogTa mgrZnobelobis amaRleba
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 efeqturi komunikaciis unar-CvevaTa ganviTareba

 iarliyebis miwebebis aRmofxvra

5. muSaoba TemTan

 travmis debrifingi TemSi stiqiuri ubedurebebis, SeiaraRebuli 

konfliqtebisa da    teroristuli aqtebis Semdeg 

 bavSvebTan momuSave specialistebis mgrZnobelobis amaRleba 

 saWiro servisebis TemSi mobilizeba da partniorobis waxaliseba 

 servisebis uzrunvelyofa binaze.

amrigad, unda gvaxsovdes, rom bavSvTa da mozardTa daxmarebis forme-

bi mravalmxrivia da efeqturi Sedegebis misaRwevad aucilebelia Care-

va ganvaxorcieloT mikro, makro da mezo doneebze, kerZod, daxmareba 

moicavs ara mxolod bavSvTan individualur da jgufur muSaobas, ara-

med ojaxTan, maswavlebelTan da TemTan muSaobasac. 
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problemuri qcevebi da rTuli qcevis bavSvebTan muSaoba 

Sorena saZagliSvili

ra aris problemuli qceva 

problemuria iseTi qceva, romelic miuRebelia sazogadoebis mier. im 

SemTxvevaSi, Tu sazogadoebis mier miuRebeli qceva bavSvis mxridan amave 

dros kanonsawinaaRmdegoa, maSin mas ewodeba arasrulwlovanTa krimi-

naluri saqcieli. im SemTxvevaSi, Tu (arasrulwlovani) bavSvis qceva Seg-

nebuladaa mimarTuli imisken, rom vinmes ziani miayenos an rame gaafu-

Wos, gamoiyeneba termini vandalizmi. amgvari qcevis tipiuri magaliTe-

bia: Cxubi, tyuilebis Tqma, qurdoba, gakveTilebis gacdena, midrekileba 

gatexos da gaafuWos, gamomwvevi saqcieli da sxva. problemuria Tu ara 

qceva damokidebulia garkveul faqtorebze. gadamwyveti faqtorebi Se-

iZleba iyos: vin gamoTqvams SeSfoTebas aseTi qcevis gamo? SemTxveviTia 

Tu ara aseTi qceva da ra konteqstSi gvxvdeba is? umetes SemTxvevaSi 

problemuri qceva SeiZleba damokidebuli iyos sazogadoebis reaqciaze, 

vinaidan sazogadoebriv azrs gavlena aqvs individis qcevaze. 

Seqmnilia bevri Teoriuli modeli, romliTac cdiloben problemuri 

qcevebis da kanonsawinaaRmdego qmedebebis axsnas. Tanamedrove sociolo-

giuri da fsiqologiuri Teoriuli modelebis mixedviT,  yvela prob-

lema mankieri socialuri ganaTlebis, araadekvaturi sayofacxovrebo 

SesaZleblobebisa da socialuri usamarTlobis Sedegia; aseve socialu-

ri unar-Cvevebis naklebobis, Tanatolebis gavlenis da ojaxis wevrebs 

Soris araswori urTierTobis Sedegia. 

uestma da faringtonma (1973) erTmaneTs Seadares ojaxebi, sadac ad-

gili hqonda kanonis darRvevis SemTxvevebs da ojaxebi, sadac msgavs Sem-

Txvevebs adgili ar hqonda. maTi azriT, kanonsawinaaRmdego qmedebebi 

ufro SesaZlebelia moxdes Semdegi tipis ojaxebSi: 

 mcire Semosavlian ojaxSi;

 mravalSvilian ojaxebSi;

 ojaxSi, sadac mSoblebs aqvT dabali inteleqti;

 kriminaluri warsulis mqone mSoblebis ojaxSi;

 ojaxSi, sadac mSoblebs ar gaaCniaT aRzrdis gamocdileba.

es sakiTxi ufro dawvrilebiT ganixiles petersonma da misma kolegeb-

ma aSS-Si (Peterson, 1982); isini Seecadnen, SeeswavlaT im ojaxebis stili da 
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modeli, sadac kanonis darRvevas xSirad hqonda adgili. aseTi ojaxebis-

Tvis damaxasiaTebelia: 

 fizikuri dasjis xSiri gamoyeneba;

 Seusabamoba mSoblebis da Svilebis urTierTdamokidebulebaSi;

 saojaxo sadResaswaulo RonisZiebebis iSviaToba;

 bavSvebisadmi siaxlovis grZnobis nakleboba;

 saTanado qcevis aRiarebis da/an ganmtkicebis uunaroba;

 susti kontroli bavSvis saqcielze;

 qcevis wesebis formulirebis nakleboba;'

 swori da araswori saqcielis diferencirebis uunaroba.  

rTuli qcevis ganmarteba 

rTuli qcevis uamravi gansxvavebuli  ganmarteba arsebobs  da Zalian 

rTulia imaze Sejereba, Tu realurad ras moicavs es cneba. imisaTvis, 

rom ganvsazRvroT, aris Tu ara bavSvis qceva rTuli, saWiroa pasuxi 

gavceT Semdeg kiTxvebs:

1. ramdenad sazianoa qceva Tavad bavSvisTvis an sxvebisTvis?

2. ramdenad SeuSlis xels qceva swavlas?

3. ramdenad aferxebs qceva bavSvis mier aqtivobebSi monawileobas?

4. ramdenad uSlis xels qceva bavSvis socialur urTierTobebs da mis 

mimarT socialur mimReblobas?

rTuli qcevebi gansxvavdeba simwvavis mixedviT. emersonis gan-

martebiT, “mZime formis rTuli qceva aris iseTi intensivobis, sixSirisa 

da xangrZlivobis qceva, rom Tavad subieqtis an sxvebis fizikuri 

usafrTxoeba riskis qveS dgeba, an qceva, romelsac aqvs tendencia 

sruliad an nawilobriv SezRudos arsebuli SesaZleblobebi (mag. 

ganaTleba) misawvdomoba an maTi gamoyeneba”.

aRniSnuli gansazRvreba moicavs ori saxis qceva:

1. qcevas, romelic seriozul fizikur zians ayenebs Tavad pirs an sxva 

gareSe myof pirebs (kbena, dakawvra, Tavis, xelis, fexis dartyma 

a.S.).
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2. qcevas, romelic aferxebs pirovnebis srul CarTvas  sazogadoebaSi 

(kivili, furTxeba, bilwsityvaoba a.S.).

termini rTuli qceva gamoiyeneba, rogorc ”qudi” sxvadasxva saxis 

qcevebisa, romlebic garkveul sirTuleebs uqmnis pirovnebas an sazoga-

doebas. aseTebia:

 TviTdamazianebeli qcevebi (kbena, dakawvra, sxva);  

 agresiuli qcevebi (dartyma, Cartyma); 

 nivTebis damazianebeli qcevebi (tansacmlis daxeva, sagnebis gatexva 

srola); 

 tantrumebi (isterikis gamoxatva fexebis bakuniT, yviriliT, iatakze 

dacema);

 gaqceva sacxovreblidan (mizanmimarTulad an umiznod);

 pika - saWmelad uvargisi nivTebis Wama (miwa, Rilebi, sakuTari ekskre-

mentebi). 

rTuli qcevis Sefaseba 

rodesac bavSvi rTul qcevas avlens, yuradReba unda mivaqcioT 

ramodenime faqtors. mniSvnelovania rTuli qcevis Sefasebisas gaiT-

valiswonoT Semdegi:

1. sruli suraTi: bavSvis mier gamovlenili qcevis Sefaseba unda 

ganixilebodes mTlian konteqstSi, rac gulisxmobs qcevis gamov-

lenamde arsebul situacias, garemo faqtorebs, dRis monakveTs da 

sxv.

2. bavSvis fizikuri da emociuri mdgomareoba: rTuli qcevis SesaZ-

lo gamovlenis mizezi zogjer aris bavSvis aradamakmayofilebeli 

fizikuri mdgomareoba (mag. sveli pampersi, SimSili), an emociuri 

mdgomareba (mag. uxasiaToba moulodnelad gamoRviZebis SemTxveva-

Si).

3. qcevis maxasaTeblebi: qcevis Sefasebisas aucileblad gasaTva-

liswinelia misi sixSire, (qcevis sixSiris dasadgenad viTvliT, Tu 

ramdenjer vlindeba CvenTvis saintereso qceva), intensivoba (qce-

vis intensivobis dasadgenad Cven viTvliT, Tu ramdenad Zlierad 

vlindeba CvenTvis saintereso qceva) da xangrZlivoba (qcevis xan-

grZlivobis dasadgenad Cven vakvirdebiT, Tu ramden xans vlindeba 

CvenTvis saintereso qceva). 
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kidev erTi ram, rasac aucileblad unda mivaqcioT yuradReba, aris 

qcevis winapiroba da Sedegi, aseve konteqsti, romelSic es qceva xor-

cieldeba. qcevis winapirobisa da Sedegebis gaTvaliswineba Zalian mniS-

vnelovania imisaTvis,  raTa gavigoT, Tu ratom xdeba qceva da risi 

miReba surs amiT bavSvs. Tu viciT qcevis winapiroba da Sedegi, aseve is 

kon teqsti, romelSic qceva aRmocendeba, Cven SegveZleba maTi gakon-

troleba da qcevis Secvla. 

rTuli qcevis gamomwvevi mizezebi: 

rTuli qcevis gamomwvevi mizezi SesaZloa gamowveuli iyos sxvadasxva 

faqtoriT: 

biologiuri (fiziologiuri) faqtorebi 

 SimSili;

 wyurvili;

 tkivili (kbilis, Tavis da sxva);

 sensoruli “SimSili”, sensoruli stimulaciis moTxovna.

garemo faqtorebi 

 fizikuri aspeqtebi, rogoricaa xmauri da mkveTri sinaTle; 

 Zalian didi an patara sivrce;

 sxvadasxva sagnebis an oTaxebis xelmisawvdomoba;

 temperaturuli cvlilebebi;

 tansacmlis faqtura da SesaZleblobebi (mag. jinsebi zRudavs 

sxvadasxva saxis moZraobebs: xtunvas, xoxvas, sxva. Sali iwvevs qavils, 

sinTeTikuri nawarmi iwvevs kanis gadaxurebas.).

fsiqo-socialuri faqtorebi

 komunikaciis nakleboba (Tu adamians rigi garemoebebis gamo aqvs mwi-

ri kontaqtebi an komunikaciis sirTuleebi: gaZnelebuli metyveleba, 

smenis sirTuleebi da sxva.);  

 socialuri normebis codnis nakleboba;

 mowyeniloba (erTferovani garemo da cxovrebis ritmi);

 uyuradReboba “gulgriloba” (sxva adamianebis, momsaxure personalis 

mSoblis mxridan);
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 martoobis, uaryofis gancda;

 warsuli gamocdileba (warsulSi gancdili uaryofiTi emociebi, 

fsiqologiuri travma);

patara bavSvebis, romlebic jer ver metyveleben da gansakuTrebu-

li saWiroebis mqone adamianebis SemTxevaSi rTuli qceva komunikaciis 

erTgvari saSualeba SeiZleba iyos. am kuTxiT, rTul qcevas SegviZlia 

SevxedoT, rogorc dadebiT movlenas - is aRmzrdels miuTiTebs bavSvis 

saWiroebaze da ubiZgebs mas gaarkvios, Tu raSi mdgomareobs es saWiroe-

ba, raTa man SeZlos am saWiroebebis dakmayofileba.

rodesac xdeba bavSvis problemuri qcevis mizezebis gansazRvra, 

aucileblad unda iqnas gaTvaliswinebuli bavSvis iseTi maxasiaTeblebi, 

rogorebicaa asaki, sqesi da kulturuli warmomavloba.

 asaki: mravali problemuri qceva SeiZleba wamoiWras mxolod imitom, 

rom bavSvs jer kidev ar aqvs SemuSavebuli Sesaferisi xerxebi/gzebi 

raimes gasakeTeblad. zogjer problema isaa, rom bavSvebma ubralod 

ar ician, Tu ras moelian maTgan. sxva SemTxvevaSi ki maT SeiZleba es-

modeT, Tu ras moelian maTgan, magram jer ar hqondeT Sesabamisi qce-

vis ganxorcielebis unari. bavSvma ubralod ar icis, Tu rogor dae-

lodos sakuTar jers, moiTxovos raime Tavazianad,  iyos wynarad Tu 

Sewyvitos saubari. ufrosi bavSvebis rTuli qcevebi SesaZloa ufro 

metad ukavSirdebodes maT mowyenilobas, socialur problemebs Tana-

tolebTan.

 sqesi: ufrosebi ufro xSirad moelian agresiul qcevas biWebisagan, 

xolo mSvid da gawonasworebul qcevas gogonebisagan. sinamdvileSi, 

Tu amgvari gansxvavebebi marTlac arsebobs gogonebsa da biWebs So-

ris, es xSirad Cveni molodinebis Sedegi ufroa, vidre or sqess Soris 

biologiuri gansxvavebis. aqedan gamomdinare, mozrdilebi ar unda av-

lendnen gansxvavebul molodinebs biWisa da gogonas qcevebis mimarT 

da ar unda iyenebdnen mniSvnelovnad gansxvavebul qcevis marTvis 

strategiebs.

 kultura: sxvadasxva kulturebi erTmaneTisgan gansxvavdebian Tavi-

anTi wesebiT, normebiT, tradiciebiT, RirebulebebiTa da a.S. 

rTuli qcevis miznebi

garda mizezisa, rTul qcevas aseve aqvs mizani, daniSnuleba. lite -

raturaSi gvxvdeba bavSvis mxridan  rTuli qcevis oTxi ZiriTadi mizani:
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 yuradReba - zogjer bavSvi ”cudi qcevis” saSualebiT cdilobs miipy-

ros sxva adamianebis yuradReba;

 revanSi/samagieros gadaxda - bavSvis rTuli qcevis mizans SesaZloa 

vinmesTvis samagieros gadaxda warmoadgendes. bavSvisTvis mtkivneu-

lia imis gancda, rom is ar aris mniSvnelovani da miiCnevs, rom amis 

sapasuxod mas aqvs ufleba sxva adamianebs miayenos tkivili;

 Zalaufleba - aris SemTxvevebi, rodesac bavSvebi ”iwveven” mSoblebs 

da amiT TiTqos Zalauflebis wyurvils ikmayofileben. saqme imaSia, 

rom Zalaufleba exmareba bavSvs mniSvnelovnebis gancdis Camoyalibe-

baSi, amitom is cdilobs TviTon iyos ”bosi” da gaakeTos is, rac surs;

 umweoba - im bavSvebs, romlebisganac sxvebi ar moelian saqmis kargad 

Sesrulebas, TavianT Tavze eqmnebaT warmodgena, rom isini warumate-

belni da arafrismaqnisni arian. mSoblebi, romlebic zedmetad icaven 

sakuTar Svilebs da Tavidan arideben maT pasuxismgeblobas, uneburad 

ubiZgeben maT gaxdnen umweoni da uiniciativoni. umweobis SemTxveva-

Si bavSvi fiqrobs, rom is verasodes gaxdeba mniSvnelovani, amitom 

TiTqos nebdeba da imedi aqvs, rom sxva adamianebi daanebeben Tavs.

rTuli qcevis marTva 

yvelaze didi warmateba dakavSirebulia rTuli qcevis marTvis im 

modelebis gamoyenebasTan, romlebic iTvaliswineben problemisadmi 

sxvadasxva kuTxiT midgomas. am modelebis Tanaxmad aucilebelia, rom 

mSobelma/mSoblebma an aRmzrdelma/aRmzrdelebma miiRon monawileoba 

situaciis Secvlis procesSi. es ki, Tavis mxriv, mimdinare situaciis 

guldasmiT gaanalizebas moiTxovs. qvemoT aRwerili meTodebis gamoye-

neba SesaZlebelia rogorc ojaxSi, aseve saxelmwifo dawesebulebaSi. am 

ukanasknelis SemTxvevaSi personali Seasrulebs mSoblebis movaleobebs. 

Cveulebriv, rTuli qcevis bavSvebi mSoblebis Civilis gamo mohyavT 

socialur muSakTan. Tu bavSvi saxelmwifo dawesebulebaSi imyofeba, ma-

Sin Civili, Cveulebriv, modis momsaxure personalisagan an sxva bavSvebi-

sagan. TviTon axalgazrdebi Zalian iSviaTad Tu warsdgebian sakuTari 

iniciativiT socialuri samsaxuris TanamSromlis winaSe. es gansxvavdeba 

im SemTxvevisagan, rodesac bavSvi ganicdis, Relavs, daxmarebas iTxovs da  

Sesabamisad, TanamSromlobs maTTan, vinc mas SeiZleba daexmaros. Tavda-

pirvelad socialuri muSakisaTvis problemas SeiZleba warmoadgendes 

is, rom axalgazrdam Tavisi qceva problemurad aRiqvas. is Tvlis, rom 

misi qceva savsebiT misaRebia da ar gaaCnia misi Secvlis survili. kanonis 
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darRvevis zogierT SemTxvevaSi individis brazi da risxva gadaulaxav 

dabrkolebas qmnis.

Cveulebriv, Civilebi zogadi xasiaTisaa: "me mas verafers vuxer-

xeb", "arc erT Cems sityvas ar aqcevs yuradRebas: veluri izrdeba da 

yvelafers Tavis nebaze akeTebs". Tu mSoblebi imdenad SeSfoTebulni 

arian, rom daxmarebisaTvis socialur muSaks ukavSirdebian, es imis 

maCveneblia, rom problema arsebobda didi xnis ganmavlobaSi da mSobeli 

Zalian Sewuxebulia amiT. Tumca, amave dros, unda gaviTvaliswinoT isic, 

rom mSobels SeiZleba Svilis mimarT ararealuri molodini gaaCndes 

da namdvil problemas warmoadgendes misi Sexeduleba qcevis normebze. 

aucilebeblia, movusminoT mSobels da mivceT ganmuxtvis saSualeba. 

amis Semdeg unda gavarkvioT, rogor aRiqvams mSobeli problemas. Civi-

li Cveulebriv gaurkveveli da daukonkretebelia. mSobeli ambobs, rom 

"gamovida kontrolidan", an "izrdeba velurad", rac mwir informacias 

gvaZlevs konkretuli SemTxvevis Sesaswavlad. mniSvnelovania, gaverkveT 

qvemoT CamoTvlil sakiTxebSi:

 rodis aris adamianis saqcieli marTvadi?

 ra garemoebis gavleniT kargavs adamiani kontrols sakuTar Tavze?

 kontrolis dakargva dakavSirebulia movlenaTa   ganviTarebasTan, 

drois faqtorTan an zogierTi adamianis  gavlenasTan?

 ra xdeba kontrolis dakargvis dros?

 ra moxdeba, Tu vinme an raime daexmareba kvlav sakuTar Tavze kontro-

lis mopovebaSi?

ganrisxebuli an mwuxarebisgan gaognebuli mSobeli globalur, bun-

dovan suraTs aRgiwerT. mas dro dasWirdeba imisaTvis, rom dawvrilebiT 

aRweros  da zustad gansazRvros problema. problemis ufro naTlad 

danaxvis procesma SesaZloa Secvalos mSoblis xedva da aRadginos prob-

lemis gadaWris rwmena. garda ganzogadebuli suraTisa, mSobeli SeiZle-

ba ver xvdebodes, kerZod romeli bavSvi qmnis problemebis umetesobas. 

zogierT SemTxvevaSi, "ucodveli" bavSvi brals sxva bavSvebs sdebs. amis 

gasagebad, pirvel rigSi, saWiroa, mSobelma wynarad Camoweros proble-

mebi da zustad gansazRvros sirTuleebi. 

problemis garkvevis Semdeg sasargebloa bavSvebTan uSualo muSaoba. 

mSoblebi da aRmzrdelebi efeqturi Carevis mTavar agentebs warmoad-

genen Semdegi mizezebis gamo:

 mSobelTa (aRmzrdelebis) moqmedebam SeiZleba bavSvebis rTuli qceva 

gamoiwvios; 
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 mSoblebi warmoadgenen im adamianebs, romlebmac unda akontrolon 

TavianTi Svilebis qceva;

 vinaidan yvelaze xSirad mSoblebs aqvT urTierToba TavianT  Svileb-

Tan, isini arian adamianebi, romlebmac unda imoqmedon bavSvis qcevis 

Secvlaze;

 problema SeiZleba iyos gamowveuli da-Zmas Soris rTuli urTierTo-

biT. am SemTxvevaSic mSoblebma unda Seafason mdgomareoba da miiRon 

zomebi problemis gadasaWrelad.

kargi mSoblis unar-Cvevebi Semdegia: Tanmimdevroba, yvela Svi-

lis mimarT Tanabari damokidebuleba, axlo da Tbili damokidebuleba 

Svilebisadmi, aRzrdis da ganaTlebis SesaZleblobis micema. bevr Sem-

TxvevaSi bavSvebis problemebi SeiZleba mSoblebis mier movaleobis ara-

adekvaturi SesrulebiT iyos gamowveuli. xolo im droisaTvis, rodesac 

socialuri muSaki iwyebs konkretul SemTxvevaze muSaobas, situaciis 

gamosworeba mxolod mSoblebis kargi unar-Cvevebis danergviT, rogorc 

wesi, dagvianebulia. zogierT ojaxSi stabilurobisa da harmoniis Se-

saqmnelad aucilebelia profesiuli Careva (makoli da makoli, 1977, 

1980, 1982). 

rTuli qcevis Secvlis meTodebi

pirvel rigSi unda kargad gvaxsovdes, rom rTuli  qcevis aRsazrdel-

Tan mimarTebaSi dauSvebelia Semdegi zomebis gamoyeneba:

 fizikuri dasja;

 fizikuri dasjis muqara;

 fsiqologiuri sasjeli an Zaladoba;

 emociuri an fsiqologiuri Zaladobis muqara;

 piradi uflebebis CamorTmeva (mag.: saxlSi, skolaSi an sportze wasv-

lis, musikis mosmenis an TamaSis ufleba);

 izolireba, Tu es ar aris nebadarTuli fsiqiatris mier an ar aris 

ganpirobebuli gadaudebeli SemTxveviT.

arsebobs mTeli rigi konstruqciuli meTodebisa, romelic SemuSave-

bulia mecnierebis mier da gamoiyeneba rTuli qcevis mqone bavSvebis re-

abilitaciisaTvis. 

erT-erTi mniSvnelovani meTodi, romelsac mimarTaven sasurveli qce-

vis gamovlenis sixSiris gasazrdelad, cnobilia ganmtkicebis saxeliT. 
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ganmtkiceba gulisxmobs sasurveli qcevis gamovlenis sixSiris gaz-

rdis mizniT bavSvisaTvis jildos, waxalisebis micemas.  xolo ganmamt-

kicebeli anu jildo aris yvelaferi is, rasac vaZlevT bavSvs sasurveli 

qcevis gamovlenis Semdeg. magaliTad, bavSvi krefs sakuTar tansacmels, 

Cven vaqebT mas. Sedegad bavSvi ufro xSirad krefs sakuTar tansacmels. 

am SemTxvevaSi Cveni Seqeba bavSvisaTis aris ganmamtkicebeli, radgan man 

gazarda bavSvis mier sakuTari tansacmlis akrefvis sixSire. 

arsebobs ganmamtkiceblis 5 saxe: kvebiTi, materialuri, aqtivobiTi, 

gadacvladi da socialuri. 

 kvebiTi ganmamtkicebeli: magaliTad, tkbileuli, qiSmiSi, gargaris 

Ciri. rodesac viyenebT kvebiT ganmamtkicebels igi bavSvs Zalian mci-

re raodenobiT unda mivawodoT, raTa Tavidan aviciloT mobezreba. 

tkbileulis gamoyeneba safrTxiloa im bavSvebTan, romlebsac aqvT 

kbilebis an diabetis problema. 

 materialuri ganmamtkicebeli: SeiZleba iyos yvelaferi, dawyebuli 

patara saTamaSodan, damTavrebuli ZvirfaseulobiT. imisaTvis, rom 

Tavi avaridoT moyirWebas, saWiroa ganmamtkiceblad mravalferovani 

(sxvadasxva) sagnebi gamoviyenoT. 

 aqtivobiTi ganmamtkicebeli: SeiZleba iyos yvelaferi, risi keTebac 

bavSvs moswons. magaliTad, TamaSi, televizoris yureba, suraTebis 

daTvaliereba, xatva, siaruli, wignis kiTxva, qargva.

 gadacvladi ganmamtkicebeli: SeiZleba iyos yvelaferi, rac gada-

icvleba rameSi, dawyebuli stikerebiT, damTavrebuli qaRaldze mi-

sawebeblebiT. 

 socialuri ganmamtkicebeli: aris yvelaferi, rac sasiamovnoa, rom 

miviRoT da movisminoT meore adamianisagan, dawyebuli Rimilidan, 

damTavrebuli SeqebiT, Seqeba SegiZliaT sityvebiT an qceviT gamo-

xatoT.

waxalisebis/Seqebis saxeobebi:  

 verbaluri Seqeba – aris maSin, rodesac Cven ubralod veubnebiT, rom 

kmayofilebi varT.

 araverbaluri Seqeba –Rimili, Tvalis Cakvra, Tavis daqneva.

 fizikuri Seqeba – gulSi Caxuteba, kocna, mxarze xelis dadeba an xel-

Si ayvana.

 dadebiTi grZnobebis gaziareba – bavSvs veubnebiT, rom kargad 

vgrZnobT Tavs, rom Zalian gviyvars igi da misi imedi gvaqvs.
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Seqeba da dajildoeba dadebiTi-sasurveli qcevis gazrdis efeqturi 

xerxebia, magram Seqebis gadaWarbebam SeiZleba arasasurvel Sedegamde 

migviyvanos. bavSvi SeiZleba kargad iqceodes mxolod maSin, rodesac 

ecodineba, rom is amisaTvis dajildovdeba. problema, romelic daka-

vSirebulia SeqebasTan da jildosTan aris is, rom aRniSnuli xerxebi 

damyarebulia motivirebis da qcevis zegavlenis mxolod garegnul xer-

xebze.

waxaliseba Seqebis da jildos nacvlad  an masTan erTad SeiZleba 

gamoviyenoT. es morigi xerxia dadebiTi qcevis mxardaWeraSi. Seqeba  

jildos saxeobaa. Seqeba dafuZnebulia Sejibrze, romelsac iRebs mo-

gebuli an saukeTeso. waxaliseba ki SeiZleba mxolod im dros ganxor-

cieldes, roca bavSvi cdilobs raRacis gakeTebas, umniSvnelo nabijebi-

saTvisac ki. es xerxi SeiZleba gamoviyenoT im drosac, rodesac bavSvi 

warumatebelia.

arian bavSvebi, romlebic cudad reagireben Seqebaze da dajildoe-

baze. radgan fiqroben, rom maTi qceva metad kontrolirebadi gaxdeba. 

SeiZleba jildos miRebisTanave  cudad moqceva ganagrZon, raTa aCvenon 

mSoblebs, rom maT veravin ver ajobebs. am situaciebSi aRmzrdelebma 

metwilad unda gamoiyenon waxaliseba, raTa gaaZlieron bavSvis dadebiTi 

qceva.

privilegia – aris jildo, romelic aZlevs bavSvs met Tavisuflebas 

an SesaZleblobas. privilegia SeiZleba iyos dasaZineblad gvian wasvla, 

TamaSisaTvis damatebiTi dro da sxva. ukeTesia, rodesac privilegia 

iqneba dakavSirebuli qcevasTan, romelic jildos imsaxurebs. magali-

Tad, bavSvi didi xnis ganmavlobaSi zrunavs wesrigze Tavis karadaSi. 

SegviZlia vuTxraT bavSvs, rom “Sen ukve SegiZlia mouaro Sens tansac-

mels, maSasadame, sakmarisad xar momwifebuli imisaTvis, rom TviTon 

gadawyvito ras Caicvam, romel tansacmels airCev”.

pasuxismgeblobis gazrda privilegiebis msgavsia imisaTvis, rom 

dava jildovoT bavSvi, romelic wesrigs ufrTxildeba oTaxSi, SeiZleba 

vandoT pasuxismgebloba oTaxis mowyobaze. imis garda, rom es bavSvisa-

Tvis garkveul samuSaos warmoadgens, niSnavs, rom “Sen ukve SegiZlia 

gaakeTo es. aRar gWirdeba, me vitrialo Sens oTaxSi”.

rTuli qcevis marTvis sxva teqnikebi

makoli Tavis naSromebSi ganixilavs sami tipis Carevas: taimauti, 

diferencirebuli yuradReba da qulebis sistema. pirveli ori meTodi 
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yvelaze ufro metad sasargebloa 7 wlamde asakis bavSvebTan muSaobis 

dros. mesame meTodi ki gansakuTrebiT efeqturia 7-dan 12 wlamde asakis 

bavSvebis SemTxvevaSi.

taimauti

taimauti arasasurveli qcevis sapasuxo moqmedebas warmoadgens. dis-

ciplinirebis SedarebiT mkacri forma „taimauti“ gulisxmobs bavSvis im 

adgilidan droebiT mocilebas, romelSic bavSvi rTul qcevas axorcie-

lebs da mis iseT garemoSi moTavsebas,  sadac igi ar miiRebs aranair da-

jildoebas.  „taimauti“ SeiZleba gulisxmobdes Semdegs:

 bavSvis kuTxeSi dayeneba an kuTxeSi skamze dasma; 

 sxva oTaxSi gayvana da iq marto datoveba.

am meTodis mizania, bavSvis qceva socialurad ar iyos waxalisebuli. 

amave dros, sruliad ar aris saWiro bavSvs davatovebinoT oTaxi da mis 

sakuTar oTaxSi gavuSvaT. es SeiZleba araefeqturi iyos, gansakuTrebiT 

im SemTxvevaSi, Tu sabavSvo oTaxi savsea saTamaSoebiTa da wignebiT. aseT 

SemTxvevaSi TamaSis SesaZlebloba bavSvma SeiZleba aRiqvas, rogorc 

arasasurveli qcevis waqezeba da, Sesabamisad, aseTi qceva ganmeordes 

momavalSi. 

makoli (1977) gvTavazobs sami stadiis Tanmimdevrul gamoyenebas. 

erTi stadiidan meoreze gadasvla ganisazRvreba bavSvis daumorCileb-

lobiT. 

1. mSoblis mkafio, calsaxa brZaneba;

2. mSoblis ganmeorebiTi brZaneba “taimautis” muqariT;      

3. taimautis gamoyeneba.

hobsma da fohendma (1977) ganixiles ra am meTodikis efeqturoba, 

SemogvTavazes  Semdegi 8 amocanis Sesruleba:

1. kargad ganumarteT bavSvs ratom iyenebT dasjis ama Tu im zomas;

2. CaiwereT rodis ra meTods iyenebT;

3. miiReT gadawyvetileba imis Taobaze Rirs Tu ara bavSvis oTaxidan 

gaZeveba an socialuri stimulis wyaros (mag, deda, an da/Zma) Camo-

Soreba;

4. gaafrTxileT bavSvi manam, sanam dasjideT mas;

5. darwmundiT imaSi, rom dasjis adgili ar aris saintereso da gasarTo-
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bi bavSvisTvis, Tumca es ar niSnavs rom bavSvi sardafSi unda CaketoT;

6. gamoiyeneT es meTodi dasawyisSi yvela saWiro SemTxvevaSi;

7. dasjis xangrZlivoba unda Seadgendes ara umetes 5 wT-isa, zogjer 

ufro cotac ki, Tu bavSvis saqcieli gaumjobesda;

8. TandaTanobiT moxseniT es procedura. nu SeamcirebT taimautis xan-

grZlivobas, magram drodadro gamoiyeneT.

„taimauti“-s gamoyenebisas unda gaviTvaliswinoT Semdegi:

1) „taimauti“ unda gamoiyenoT maSinve, rogorc ki rTuli qceva gamov-

lindeba, Tu mas gamoviyenebT rTuli qcevis gamovlenidan garkveuli 

drois Semdeg, misi efeqti Semcirdeba. „taimauti“ efeqturia mxolod 

im SemTxvevaSi, Tu bavSvisaTvis sakuTari qcevis Sedegi maSinve xdeba 

TvalnaTeli. 

2) bavSvi unda gaiyvanoT „taimaut“-ze swrafad da martivad. ar datuq-

soT bavSvi, ar eCxuboT da ar daemuqroT. 

3) unda gvaxsovdes, rom „taimauti“-s dros bavSvs vaSorebT Cveul garemos  

manam, sanam ar dawynardeba. bavSvi Cveul garemoSi unda davabrunoT 

mxolod maSin, rodesac igi dawynardeba. dawynarebis Sedegad misTvis 

sasiamovno stimulis dabruneba xels Seuwyobs mSvidad, wynarad 

yofnis ganmtkicebas.

4) Tu bavSvi awyobs tantrums, moacileT magari sagnebi, raTa bavSvma 

Tavi ar daizianos. 

5) „taimauti“-s maqsimaluri dro 10-15 wuTia, Tumca unda gvaxsovdes, 

rom bavSvs sasiamovno stimuls vaSorebT manam, sanam igi ar dawynarde-

ba. rodesac bavSvi damSviddeba, martivad da yovelgvari axsnis gareSe 

uTxariT: „axla SegiZlia gamoxvide“.

6) „taimauti“ ar unda gaxdes sibrazis Setevis zemoqmedebiT gamoxatuli 

sapasuxo reaqcia. piriqiT, igi winaswar dagegmili strategiaa erTi 

konkretuli problemuri qcevis gadasawyvetad. 

diferencirebuli yuradReba

es meTodi gulisxmobs arasasurveli moqmedebebis ignorirebas da yu-

radRebis gamaxvilebas sasurvel saqcielze. socialuri muSakebi xSirad 

gaucnobiereblad iyeneben am meTods TavianT yoveldRiur praqtikaSi. 

yuradReba eTmoba saubris zogierT aspeqtebs, rodesac bavSvebi Tanxmo-

bas Rebuloben Tavis daqneviT, RimiliT, xolo saubris sxva elementebi, 
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romlebic naklebad realisturi an sasargebloa bavSvisaTvis, TavSekave-

bul reaqcias iRebs. aucilebelia mSoblis darwmuneba pozitiuri uku-

kavSiris, rogoricaa bavSvis Seqeba an sityvieri waxaliseba, gamoiyene-

baSi.

dagegmili ignorirebis meTodis gamoyenebis Sedegad mcirdeba arasa-

surveli qcevis gamovlena an saerTod qreba. ignorireba gansakuTrebiT 

efeqturia maSin, rodesac bavSvi rTul qcevas axorcielebs yuradRebis 

miqcevis mizniT. 

ignorirebisas unda gaviTvaliswinoT, rom SesaZloa Tavdapirvelad 

arasasurveli qcevis sixSirem imatos mag: wina magaliTis SemTxvevaSi 

bavSvma SeiZleba yvirils umatos, radgan mas egonos, rom misi ar esmiT da 

Seecados ufro xmamaRali kiviliT yuradRebis miqcevas. im SemTxvevaSi, 

Tu ganvagrZobT dagegmil ignorirebas, maSin bavSvi mixvdeba rom kivils 

ara aqvs mniSvneloba  da rac ar unda xmamaRala iyviros, mas mainc ar 

miaqceven yuradRebas.  

Zalian mniSvnelovania, rom rodesac bavSvi arasasurvel qcevas avlens, 

Cven unda vimuSaoT ara mxolod arasasurveli qcevis Semcirebaze, aramed 

imazec, rom bavSvma arasasurveli qceva sasurveli qceviT Caanacvlos. 

amitom  arasasurveli qcevis ignorirebis garda saWiroa wa va xalisoT 

bavSvis mier sasurveli qcevis yoveli gamovlena. am ori meTodis 

gamoyeneba iZleva met efeqts vidre mxolod arasasurvel qcevaze 

ignorireba. magaliTad, bavSvs aqvs aseTi rTuli qceva: icis Tanatolebis-

Tvis saTamaSoebis warTmeva. ,,saTamaSoebis warTmeva” aris arasasurveli 

qceva, xolo ,,warTmevis” sawinaaRmdego qceva iqneba ,,TanatolebisTvis 

saTamaSos Tavazianad Txovna”. am SemTxvevaSi Cven ignorireba unda 

gavukeToT bavSvis mier TanatolebisaTvis saTamaSoebis warTmevas da 

wavaxlisoT mis mier TanatolebisaTvis saTamaSoebis Tavazianad Txovna. 

ra unda gvaxsovdes am teqnikis gamoyenebis dros: 

 dauSvebelia, rom bavSvi imyofebodes mudmivi ignorirebis qveS. unda 

moxdes konkretuli qcevis da ara  bavSvis ignorireba;

 aRmzrdeli unda acnobierebdes im pasuxismgeblobas, romelsac is 

iRebs Tavis Tavze am teqnikis ganxorcielebis procesSi da unda uz-

runvelyos bavSvis usafrTxoeba.

ra situaciebSi ar iqneboda gamarTlebuli ignorireba?

 qceva, romelmac SeiZleba bavSvs an sxva pirs ziani miayenos;

 qceva, romelic sagnebs emuqreba dazianebiT;
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 qceva, romelic Cveni yuradRebis miqcevas ar isaxavs miznad (magali-

Tad, ignorirebis gamoyenebiT ver gadavaCvevT patara bavSvs TiTis 

wuwnas. bavSvi TiTs imitom wuwnis, rom mas es siamovnebas aniWebs, an 

ase metad usafrTxod grZnobs Tavs.).

Sefasebis sistema 

daumorCilebloba Tavs xSirad iCens mozardebSi. Tu aRsazrdeli 

patara bavSvia, maSin sakmarisia mxolod waxaliseba. magaliTad, varskv-

lavTa Sefasebis sistemis gamoyeneba enurezis sawinaaRmdegod. ufrosi 

asakis bavSvebis aRzrdisas es ar aris sakmarisi da mSoblebi Tvlian, 

rom amgvari waxaliseba SeiZleba mxolod fuliT moxdes. im SemTxveva-

Sic ki Tu bavSvebi didebi arian, fuladi waxaliseba yovelTvis ar unda 

gamoiyenoT. gacilebiT ufro efeqturi SeiZleba aRmoCndes Serwymuli 

Sefasebis sistema, rogoricaa seirnoba, fexburTze an kinoSi wasvla.

sqemis Sedgenis dros aucileblad gasaTvaliswinebelia Semdegi 6 pun-

qti:

1. wauyeneT bavSvs garkveuli moTxovnebi. bavSvma zustad unda icodes, 

ra moeTxoveba qulis dasamsaxureblad;

2. sasargebloa, Tu mosTxovoT bavSvs instruqtaJis gameorebas, raTa 

darwmundeT, rom mas esmis moTxovnebi; 

3. qulaTa da jildoTa sistema mudmivi unda iyos, anu Tu bavSvma ukve 

daiwyo programis Sesruleba, aranair cvlilebebze laparaki aRar 

unda iyos;

4. zustad gansazRvreT, Tu rodis Seicvleba qulebi jildoebiT;

5. erideT Zalian did saCuqrebs, radgan maT miRwevaze didi dro midis;

6. gaxsovdeT, rom bavSvi qulas an jildos imsaxurebs Tavisi yofaqce-

viT da ara SexedulebiT an raime sxviT. mizania _ damorCileba.

bavSvis zrdasTan erTad es meTodebi naklebad gamoiyeneba da mozardi 

ufro metad rwmundeba, rom misi Sexedulebebi mxedvelobaSi unda mi-

iRon da gaiTvaliswinon. mocemul situaciaSi socialuri muSaki aris 

mSobelsa da Svils Soris damakavSirebeli rgoli. 

Suamavlis roli aseve gulisxmobs, orive mxares aswavlo da ganuvi-

Taro molaparakebis unar-Cvevebi (kaiferi da sxvani, 1974); imisaTvis, rom 

waaxaliso bavSvis mSobeli  misive poziciebis Seswavlasa da mofiqrebaSi, 

kompromisebisa da urTierTgagebis miRwevaSi, aucilebelia mSoblis Sem-
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deg CvevaTa ganviTareba:

1.  situaciis Sefaseba meore adaminis poziciidan;

2.  problemis zustad gansazRvra;

3.  alternatiul gadawyvetilebaTa mofiqrebis da gaTvaliswinebis  sur-

vili;

4. gadawyvetilebaTa gansazRvra mosalodneli Sedegebis gaTvalis-

winebiT;

5. yvela mxarisaTvis sasargeblo gzebis gamonaxva;

6. miRebuli gadawyvetilebis Sesrulebis unari.

saWiro unar-Cvevebis ganviTarebisaTvis socialur muSaks SeuZlia 

mTeli rigi meTodebis gamoyeneba:

1. xeli Seuwyos grZnobaTa da azrTa urTierTgaziarebas;

2. mimarTos konfliqtis mqone or urTierTsawinaaRmdego mxares 

TxovniT Caiweron rogorc problemebi, aseve maTi gadawyvetis gzebi;

3. gamoiyenos rolebis gadanawilebis da garkveuli situaciebis gaTa-

maSebis praqtika, romelSic individebs daevalebaT problemis 

gadawyveta;

4. sakuTari Tavi gamoiyenos, rogorc roluri modeli;

5. azrTa gaziareba da axali SemoqmedebiTi gadawyvetilebebi;                        

6. TviT-dakvirveba da TviT-refleqsia;

7. savarjiSoebi rolebis gacvlaze, raTa monawiles mieces meore adamia-

nis poziciis danaxvis saSualeba.

unda gvaxsovdes, rom saWiroa rTuli qcevis mqone bavSvebTan drouli 

Careva. problemis droulad gadauwyvetobam SeiZleba migviyvanos iqamde, 

rom bavSvma Tavis mozrdil cxovrebaSi gadaitanos warsulis gancdebi. 

bavSvis daumorCilebloba da ukiduresad cudi yofaqceva SeiZleba gax-

des zrdasrul asakSi seriozuli fsiqikuri daavadebebis, antisocia-

luri saqcielis, kanonTan uTanxmoebis da qorwinebis arastabilurobis 

mizezi. (robini 1966, rutteri 1980).  bavSvis ganaTlebisa da sulieri 

ganviTarebisaTvis Zalzed mniSvnelovan faqtorebs warmoadgenen stabi-

luri ojaxi an aRmzrdeli, TviT bavSvis pirovneba da masTan megobruli 

damokidebuleba.
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rTuli qcevis prevencia 

antisocialuri qcevis prevencia erTob saintereso ideaa, Tumca sak-

maod rTuli. filip gremi (1977) Tvlida, rom saWiroa ganxilul iqnes 

3 ZiriTadi aspeqti: ojaxuri, instituciuri da socialuri garemocva. 

es kategoriebi socialuri sferos muSakTa samoqmedo areals warmoad-

genen.

ojaxi: 

1. mSoblis unar-Cvevebis treningi/swavleba. SeiZleba ganxorcieldes 

skolebSi;

2.  ojaxuri centrebis ganviTareba;

3.  rCevebi ojaxis dagegmvis Taobaze, konsultaciebi abortebis proble-

maze;

4.  adreuli qorwinebebis Tavidan acilebis mcdeloba;

5.  im bavSvebis adreul asakSi gaSvileba, romelTa biologiur mSoblebs 

ar aqvT bavSvze zrunvis saTanado unari;

6.  bavSvze mzrunvelobis samsaxuris gaumjobeseba; Svilobilobis siste-

mis ganviTareba;

7. konsultaciebi saojaxo sakiTxebze;

8. martoxela mSoblebis ojaxebis finansuri mxardaWeris gaumjobeseba.

   

instituciebi/saxelmwifo dawesebulebebi:

1. skolamdeli ganaTlebis gaumjobeseba;

2. skolebSi pirobebis gaumjobeseba:

bavSvebis naklebi raodenoba klasebSi;

im bavSvebis daxmareba, vinc Znelad iTvisebs masalas; saskolo  kon-

sultaciebis daniSvna;

specialuri meTodebis gamoyeneba im moswavleTaTvis, romelTac 

uWirT kiTxva; 

3. inkluziuri ganaTlebis danergva.
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socialuri garemo

1. sayofacxovrebo pirobebis gaumjobeseba;

2. qalaqis gareubanSi saTamaSo da gasarTobi pirobebis Seqmna;

3. umuSevarTa ricxvis Semcireba da skoladamTavrebulTa  dasaqmebis 

gaumjobeseba;

4. axalgazrduli klubebis Seqmna da sportuli centrebis mowyoba.

       

qcevis pozitiuri marTvis strategiebi 

midgomis umTavresi strategiaa, aRmzrdelma SeZlos agresiul da mi-

uRebel qcevaze mSvidi da Tanmimdevruli winaaRmdegobis gaweva. es aris 

asertiuli qmedeba (sakuTari poziciis mSvidi, magram Tanmimdevruli 

dacvis unari). asertiuloba niSnavs iyo marTali sakuTar TavTan da 

sxveb Tan, pativi sce sakuTar Tavs da sxvebs, iyo sakuTar TavSi darw-

munebuli. asertiuloba aZlevs adamians sxvebTan Ria komunikaciis sa-

Sualebas maSinac ki, roca sxvebs gansxavebuli azrebi aqvT. asertiul 

adamians aqvs sakuTari azrebis gamoxatvis da sxvebTan efeqturi komu-

nikaciis unari. 

arsebobs asertiuli qcevis sami ZiriTadi kategoria: 

1. uaris Tqma: rogor Tqva "ara" Sesatyvis situaciaSi da Sesatyvis dros.

 sakuTari piziciis gamoxatva: "ara, ar SemiZlia"

 mizezebis axsna: " me dRes dakavebuli var"

 gagebis gamoxatva: "imedi maqvs, rom sxva rames moZebniT" 

2. grZnobebis gamoxatva: uTxra adaminebs, Tu ras grZnob.

 dadebiTi grZnobebis gamoxatva: "Sen Zalian kargi saqme (samuSao) 

gaakeTe"

 uaryofiTi grZnobebis gamoxatva: "me mewyina is, rac Sen gaakeTe."

3. moTxovna: informaciis miReba, ganmartebis moTxovna; imis  moTxovna, 

rac sxvam ginda rom gaakeTos. 

 problemis gansazRvra: "me Tqven ori urTierTsawinaaRmdego dava-

leba momeciT."

 moTxovnis gakeTeba: "SeiZleba erTi davaleba davasrulo, sanam 

meores momcemdeT?" 

 ganmartebis miReba: "SegiZliaT amixsnaT, Tu ra unda gavakeTo..."
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asertiuli teqnika xels uwyobs:

 pozitiuri damokidebulebis Camoyalibebas bavSvsa da ufross Soris;

 exmareba bavSvs, Secvalos qcevis miuRebeli strategiebi da stili;

 CarTos bavSvi sakuTari qcevis cvlilebis pro cesSi.

rodesac bavSvi avlens problemur qcevas, aRmzrdelma rekomende-

bulia gamoiyenos Semdegi saxis midgomebi:

 miuTiTos ara mxolod qcevis Sewyvetis saWiroebaze, aramed imazec, 

Tu ra qceviT SeiZleba Caanacvlos. magaliTad, nacvlad imisa, rom 

vuTxraT: “nu xev wigns”, uTxariT: “nu xev wigns da Seinaxe ujraSi”.

 gaxsovdeT, miTiTebis micemisas aucileblad SexedeT bavSvs TvalebSi, 

gamoiyeneT Jestebi da mimarTeT bavSvs saxeliT, raTa darwmunebuli 

iyoT, rom bavSvma Tqveni miTiTeba moismina da gaigo.

 problemuri qcevis ganxorcielebisas aqcenti unda gadaitanos pozi-

tiur qcevaze - waxalisebis gamoyenebiT. nacvlad imisa, rom mivuTi-

ToT negatiur qcevaze, unda wavaxalisoT misaRebi qceva.

 aucileblad unda dafiqsirdes da waxalisdes bavSvis mier sasurve-

li qcevis ganxorcielebis mcire mcdelobac ki. waaxaliseT bavSvis 

mier sasurveli da TqvenTvis misaRebi qcevis ganxorcielebis yoveli 

mcdeloba. mniS vneloba mianiWeT bavSvis Zalisxmevas da ara qcevis si-

zustes, Tundac qceva jer isev Sors iyos sasurveli Sedegisagan.

 rodesac sasurveli qceva pirvelad aRmocendeba, Se Zlebisdagvarad 

swrafad daajildoveT bavSvi. mas Sem deg, rac bavSvs gamoumuSavdeba 

sasurveli qcevis ganxorcielebis Cveva, TandaTanobiT SeamcireT (an 

Secva leT) dajildoeba.

 gafuWebuli firfitis” teqnika: am teqnikis Tanaxmad, ufrosma ma-

namde unda imeoros Tavisi moTxovna, sanam bavSvi ar Seasrulebs mas.

 “iribi gameorebis“ teqnika: am dros bavSvis arasasurveli qcevidan 

yuradRebis gadatana xdeba sxva bavSvebis mier ganxorcielebul sa-

survel qcevaze. iribi waxalisebis me Todi SeniSvnis micemisa da we-

sebis Sexsenebis SeniRbuli saSualebaa.  

 “sendviCis” teqnika: sendviCis teqnika gulisxmobs konstruqciul 

kri tikasa da SeTavazebas pozitiur replikebTan erTad. Tu ufrosi 

bavSvs kritikasa da SeniSvnas pozitiur replikebs Soris miawodebs, 

bavSvi mas nakleb mtkivneulad aRiqvams.
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 informaciis raodenoba: rodesac gvinda SevaCeroT rTuli qceva, 

aucilebelia mivaniSnoT mxolod am qcevaze da Tavi avaridoT leq-

ciuri xasiaTis monologebs, konkretuli problemis miRma arsebul 

mizezebs.

 problemis aRniSvna: xSirad ufrosis mxridan problemaze miniSne-

ba (problemis arsebobis aRniSvna) ufro ukeTesi da gamar Tlebuli 

strategiaa, vidre detaluri instruqciebis micema. am SemTxvevaSi 

bavSvs ar gaaCnia winaswari miTiTeba da man TviTon unda gadaWras 

problema. dadanaSaulebi sa da gakicxvis gareSe aRvniSnavT problemas, 

saWiroebis SemTxvevaSi viZleviT miniSnebasac. unda gvaxsovdes, rom 

am dros bavSvi swavlobs sakuTari gamocdilebiT.

rTuli qcevis marTvis, komentarebisa da replikebis dros ar aris 

gamarTlebuli gamoviyenoT:

SekiTxva “ratom”? 

SekiTxva “ratom” savsebiT dasaSvebia, Tu is marTlac informaciis 

misaRebad aris dasmuli da Tanac Tavazianad. magram rodesac kiTxva 

“ratom”-s ar moaqvs informacia, maSin umjobesia Tu sxva strategias 

gamoviyenebT sakuTari ukmayofilebis gamosaxatavad da qcevaze zegav-

lenis mosaxdenad. 

sityva, mimarTva “Sen”:

problemuri qcevis marTvisas minimumamde daiyvaneT am sityvis gamo-

yeneba. is zedmetad mkacri da uxeSia. mi marTvis am formis Canacvleba mo-

saxerxebelia “me” -Set yobinebis gamoyenebiT. “me” - SetyobinebiT gamoi-

xateba Tqveni damokidebuleba, ras ganicdiT da ra gWirdebaT. 

“me” Setyobineba: 

 “me” Setyobinebis gamoyeneba amcirebs konfrontacias da koncen-

trirebas axdens bavSvis daxmarebaze qcevis Sedegebis gaazrebaSi. Cven 

gvsurs bavSvma icodes, rogor vgrZnobT Tavs, rogori zegavlena aqvs 

mis qcevas Cvens cxovrebaze. pasuxismgeblobas qcevis Secvlaze bavSvs 

davutovebT.

“me” Setyobineba SegviZlia gamoviyenoT nebismieri asakis bavSvTan, 

magram gansakuTrebulad mniSvnelovania gardatexis asakis bavSvebTan 

mimarTebaSi. ukeTesia, rodesac Cven bavSvs vuxsniT, Tu rogor zegav-

lenas axdens misi qceva Cvenze.
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“me Setyobineba” ar Seicavs braldebebs da aRwers: qcevas, gancdebs 

da Tqvens cxovrebaze konkretul zegavlenas. 

sityva da uaryofa “ara”: 

mSobeli ver miaRwevs warmatebas mxolod imis aRniS vniT, Tu ra ar 

unda gaakeTos bavSvma. aucilebelia, mivuTi ToT imazec, Tu ra saxis qce-

va unda Sesruldes sanacvlod. qcevis akrZalvisas bavSvisTvis ar aris 

naTeli, ra qcevas mo elian misgan. bavSvebi amkrZalav replikaSi afiqsire-

ben moq medebis aRmniSvnel sityvas da piriqiT cdiloben mis gakeTebas. 

brZanebis gacema, direqtiva:

aseTi mimarTva iwvevs wyenis, gaborotebisa da winaaRmdegobis ganc-

das. bavSvs SesaZloa gauCndes gancda, rom mSoblebs ar sjeraT misi Se-

saZleblobebis, unarebis, ar endobian mis gemovnebas. brZanebis gacema ar 

iTvaliswinebs bavSvis interesebs da survilebs, ubralod bavSvi iZule-

bulia daemorCilos ufross da moiqces misi survilebis Sesabamisad. 

bavSvs uCndeba zedmetobis gancda. mSoblis mier igi ar aris miRebuli 

iseTi, rogoric is aris sinamdvileSi. 

gafrTxileba, muqara:

es meTodi Zalian Seuracxmyofelia baSvisTvis. bavSvi ismens muqaras,  

rom mis dasjas masze ufrosi da Zlieri adamiani apirebs.

aseTma mimarTvam bavSvSi SesaZloa gamoiwvios, erTis mxriv SiSi da 

morCileba, meores mxriv winaaRmdegobis gawevis survili da sibraze. 

garda amisa, SesaZloa bavSvs gauCndes survili, gaarkvios ramdenad se-

riozulia mSoblis muqara, gaakeTos is, rasac mSobeli ukrZalavs, raTa 

naxos dapirebul sasjels miiRebs Tu ara.

morali, Wkuis darigeba:

morali da Wkuis darigeba bavSvSi iwvevs winaaRmdegobis gawevis sur-

vils. sityvebi “unda”, “movale xar”, “saWiroa” da a. S. agrZnobinebs bavSvs, 

rom misi mSoblebisaTvis sxvebis azri ufro misaRebia, vidre sakuTari 

Svilis. bavSvs uCndeba danaSaulis gancda da uqveiTdeba TviTSefaseba.  

rCevebi problemebis gadasaWrelad an mza receptebis micema: 

problemis gadasaWrelad mza receptebis  micema bavSvs sxvis rCevebze 

damokidebuls xdis da iwvevs damoukideblobis ganviTarebis SezRud-

vasa da arasrulfasovnebis gancdis Camoyalibebas. amave dros, bavSvs 

SeiZleba gauCndes gancda, rom mSobels misi saerTod ar esmis, ar sjera 
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misi unaris da TviTon moZebnos problemuri situaciidan gamosavali. am 

SemTxvevaSi SesaZlebelia bavSvma Sewyvitos problemis gadawyvetasTan 

dakavSirebiT sakuTari ideebis ganviTareba. 

notaciebis kiTxva, logikuri argumentebis moyvana:

es midgoma iwvevs bavSvis gaRizianebas da mas Tavis dacvis survils 

aRuZravs. ufro metic, xSirad bavSvebi ufrosebis logikur argumentebs 

sakuTars upirispireben. 

iseve rogorc ufrosebs, arc bavSvebs ar moswonT, roca maT umtkice-

ben, rom ar arian marTlebi. isini cdiloben bolomde daicvan sakuTari 

pozicia: “Sen me ver gadamarwmuneb”.

kritika, gamtyuneba:

mSoblis mier destruqciuli kritikis  gamoyeneba iwvevs bavSvis aras-

rulfasovnebis gancdis ganviTarebas. bavSvs uCndeba azri, rom is ar 

uyvars mSobels, swored imis gamo, rom cudad iqceva.

kritika da Sefaseba bavSvs iZulebuls xdis damalos Tavisi WeSmariti 

gancdebi, radgan imis SiSi uCndeba, rom mas mainc ver gaugeben.

gadaWarbebuli Seqeba:

Seqebas yovelTvis dadebiTi Sedegi ar moaqvs. dadebiTi Sefaseba, 

romelsac TviTon bavSvi ar eTanxmeba, gaRizianebas iwvevs. garda amisa, 

bavSvi Tu SeCveulia mudmiv Seqebas, roca ar aqeben fiqrobs, rom raRac 

ar moewonaT ufrosebs mis qcevaSi. xSirad bavSvebi uxerxuladac ki 

grZnoben Tavs, roca maT yvelas winaSe aqeben.

dacinva, lanZRva:

aseTi mimarTva angrevs bavSvis TviTSefasebas. dacinviT da lanZR-

viT bavSvi ar icvlis qcevis stils, fiqrobs, rom mSoblis komentarebi 

safuZvels moklebulia. 

interpretacia, analizi, diagnozi:

aseTi midgoma bavSvSi iwvevs gancdas, rom is gamoaaSkaraves da mSo-

belma icis misi qcevis motivebi. mSoblis aseTi zedmeti CaRrmaveba da 

fsiqoanalitikuri analizi bavSvSi imedgacruebas iwvevs. 

Tu es interpretaciebi sworia, bavSvs sircxvilis gancda uCndeba, 

xolo Tu arasworia - Riziandeba, radgan cils swameben.

Setyobineba: “vici ratomac” da “verafers gamomapareb”, bavSvs ukar-

gavs problemebis dros mSobelTan urTierTobis survils. 
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damSvideba, dawynareba, mxardaWera problemis mizeziT daintere-

sebis gareSe:

“nu nerviulob, eg araferi. gaizrdebi da dagaviwydeba”. - aseTi Ta-

nagrZnoba komunikaciis blokirebas iwvevs, radgan bavSvi fiqrobs, rom 

misi ar esmiT da misi tkivili gaauferules.  

gamokiTxva, kiTxvebis qarcecxli – e.w. araefeqturi kiTxvebi:

kiTxvebis qarcecxlSi gatareba (“ra moxda? ratom xar cud xasiaTze? 

Tavi xom ar gtkiva? cudi niSani miiRe? iqneb gagabrazes?) SeiZleba niS-

navdes imas, rom mSobeli bavSvs ar endoba da raRac eWvebi uCndeba bavSvis 

qcevasTan dakavSirebiT. xSirad isini kiTxvebis miRma muqaras amCneven. 

zogjer ki bavSvi fiqrobs, rom mSobeli Tavisi kiTxvebiT cdilobs 

informacia Seagrovos Svilis problemis Sesaxeb, raTa mis magivrad mo-

agvaros da bavSvs ar misces saSualeba TviTon ipovos gamosavali.

zogadad SeiZleba iTaqvas, zedmeti da ara koreqtuli kiTxvebi xSi-

rad  bavSvs zRudavs Tavisuflad isaubros Tavis problemaze. es ki Tavis 

mxriv, zRudavs komunikacias.

uyuradReboba, sarkazmi, problemis xumrobaSi gatareba:

am SemTxvevaSi bavSvi fiqrobs, rom dedas is ar ainteresebs da pativs 

ar scems mis grZnobebs. bavSvebi Zalian seriozulebi xdebian, roca prob-

lemaze saubari surT. problemis xumrobaSi gatareba da sarkazmi maTSi 

wyenas iwvevs. mZime gancdebidan yuradRebis gadataniT SeiZleba droe-

biTi efeqti miviRoT, magram grZnobebi ar qreba da problemac mougvare-

beli rCeba. patarebs, iseve, rogorc ufrosebs, undaT, rom pativiscemiT 

mousminon. 

Sedareba:

sxvebTan mudmivi Sedareba bavSvs ukargavs sakuTar grZnobebze mSo-

belTan saubris survils, radgan icis, rom is ar moswonT iseTi, rogo-

ric aris da yovelTvis gamoCndeba vinme, vinc masze metad moewoneba mis 

mSobels. 

es midgoma iwvevs bavSvis TviTSefasebis daqveiTebas, agresias mSob-

lis mimarT da agreTve im bavSvebis mimarT, visac xSirad adareben.
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sxvadasxva rTuli qcevis mqone bavSvebTan 

muSaobis meTodebi

yuradRebis deficitis mqone bavSvebi

TviT-instruqciis teqnika

Barkley-is (As Cited in Shapiro, 1994) kognituri TviT-instruqciis teqni-

ka exmareba bavSvebs mocemul amocanaze koncentraciaSi. mag. Terapevti 

dgas bavSvis zurgs ukan da yovel 5 wuTSi iZleva gamamxnevebel SeniSvnas.  

damoukideblad amocanis Sesrulebis swavla SesaZlebelia, Tu moxdeba 

mocemuli amocanis Serulebis yvela safexuris dagegmva. 

 iyavi Sens samuSao magidasTan zustad 5 saaTze; 

 gadaalage sxva nivTebi, ise rom magidaze mxolod mocemuli davaleba 

gqondes; 

 darwmundi, rom araferi giSliT xels; 

 daayene 30 wuTi maRviZaraze; 

 imuSave manam es dro ar gava; 

 isev daayene 5 wuTi da daisvene; 

 mere isev 20 wuTi daayene da imuSave, sanam ar darekavs zari;  

 Semdeg daayene 5 wuTi da gadaamowme Sesrulebuli samuSao.

agresiuli bavSvebi 

agresiis marTvis dros gamoiyeneben e.w. “kus teqnikas”: 

“kus teqnika”: bavSvs vusxniT, Tu ras akeTebs ku, raTa Tavi daicvas 

sxvebis Tavdasxmisgan. rogorc wesi, ku Sedis Tavis qerqSi da rCeba iq, 

sanam Tavs ar igZnobs dawynarebulad. 

Terapevti arkvevs, Tu

 ra iwvevs bavSvSi gabrazebas;

 Semdeg iyenebs rolur TamaSs, rom aswavlos `kus~ teqnika;

 SesaZloa gamoiyenos e.w. “saReWi rezinis” teqnika, anu warmoidginos, 

rom ReWavs saReW rezins, sanam ar damSviddeba. 



praqtikuli  saxelmZRvanelo 115

emociuri problemebis mqone bavSvebi

sicocxlis intervius teqnika

 reaqtiuli: Terapevti exmareba klients moaxdinos Tavisi grZnobebis 

verbalizacia, panikuri SiSis, an danaSaulis grZnobis marTva uSualo 

problemis alternatiuli gadaWris gzebis mofiqrebiT. 

 proaqtiuli: rodesac moxdeba emociuri problema - Terapevtma unda 

ganixilos is sakiTxebi, romelmac gamoiwvia es SemTxveva. iraciona-

luri azrebis ganxilva. risi miRweva unda amiT bavSvs. yuradRebis 

miqceva? saWiroa sxva gzebis monaxava am miznis misaRwevad. stresul 

movlenebze alternatiuli reaqciebis swavla. 

art-Terapia: fsiqodinamikuri midgoma 

 gaaferade Seni cxovreba, teqnika - exmareba bavSvebs gaigon TavianTi 

afeqturi mdgomareoba. afeqtur movlenebze msjeloba, verbaliza-

ciis xelSewyoba. 

 Tavdapirvelad bavSvma unda Seawyvilos raime emociuri mdgomareoba 

romelime ferTan. 

 roca es Sewyvileba damTavrebulia, bavSvs eZleva carieli furceli 

da evaleba daxatos is ferebi, romelic Seefereba mis grZnobebs. 

 gaferadebis dros mimdinareobs masTan saubari Tu ras grZnobs moce-

mul cxovrebiseul movlenebTan dakavSirebiT.

proeqciuli xatvis teqnika

 yvelaze xSirad gamoyenebadi teqnika aris  “daxate adamiani” testi, 

genetikuri ojaxis suraTi (daxate ojaxi raRacis keTebis procesSi), 

testi “adamiani, saxli, xe”. 

 am teqnikebis susti mxare is aris, rom bavSvebs ezarebaT xatva, ar aqvT 

xatvis unari. am problemis mosagvareblad saWiroa xatva gadaiqces 

iseT TamaSad, sadac SesaZlebelia prizebis mogeba. 

daumorCilebeli bavSvi 

Terapevti atarebs trenings mSoblebisaTvis, romlis drosac keTdeba 

Semdegi aqcentebi: 

1. uSualo Sedegebis dafiqsireba - pozitiuri qcevis Seqeba, xolo     

negatiuri qcevis  kritika.
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2.  specifikuroba - reaqcia unda iyos specifikuri da mimarTuli iyos 

bavSvis qcevaze da ara generalizirebuli mis pirovnebaze. 

3.  Sedegebis mudmivoba-saWiroa bavSvis qcevis kontrolTan dakavSire-

biT mSoblebs Soris arsebobdes Tanxmoba (mag. mSoblebma bavSvs erTi 

da igive akrZalvebi unda dauweson). 

4. jildos programis daweseba  alternatiuli qcevebisTvis. 

5. dasja - araSesatyvisi qcevisaTvis. 

6.  cudi qcevis winaswarmetyveleba. im situaciebis analizi, sadac bavSvi 

xvdeba problemebs. muSaoba bavSvTan imaze, rom  marTos rTuli qceva.

7. ojaxuri interaqciis ormxrivoba (arc bavSvi da arc mSobeli ar unda 

davadanaSauloT). 

urTierTobis TamaSis Terapia Moustakas, C. (1997)

am Terapiis ZiriTadi aqcentebi keTdeba Semdegze: 

 aradireqtiuli urTierToba, romelic moicavs aqtiur urTierTgazi-

arebas Terapevts da bavSvs Soris;  

 Terapevti Sedis bavSvis samyaroSi da axdens fokuss bavSvis grZno-

bebze da survilebze. es aZlierebs bavSvis unars, gamoikvlios saku-

Tari Tavi da sxvebi;

 bavSvis upirobo miReba;

 Tbili da mzrunveli garemo;

 bavSvis realobis gagebis mcdeloba;

 ara problemebze an simptomebze muSaoba, aramed bavSvis grZnobebze; 

 araadekvaturobis da destruqciulobis daZleva; 

 Terapevti - adamiani, romelic cdilobs bavSvis realobis gagebas da 

aRqmas; 

 sazRvrebis daweseba; 

 limitebi gansazRvravs urTierTobis sazRvrebs. es uzrunvelyofs 

usafTxo garemos da bavSvs aZlevs Tavisufali TamaSis SesaZleblobas. 

amis wyalobiT saTamaSo garemo gadaiqceva namdvil realobad; 

 aq da amJamad principi. 

TerapiisaTvis saWiroa: 

 Terapiis sivrce da saTamaSoebi, romelic advilad misawvdomia; 

 Tavisuflebis atmosfero, bavSvis waxaliseba gaakeTos arCevani, 
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gadawyvitos sakuTari interesis, survilis da mowonebis safuZvelze; 

 mSvidi, usafrTxo da privatuli garemos Seqmna;  

 mzrunvelobis komunikacia - sxeulis enis da sityvebis saSualebiT. 
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agresia da ojaxuri Zaladoba

Sorena saZagliSvili 

agresia da masTan dakavSirebuli cnebebi

agresiis Teoriebis ganxilvamde kargi iqneba Tu movaxdenT sami termi-

nis: agresiis, mtrobis da sibrazis erTmaneTisagan gansxvavebas, radganac 

isini ar warmoadgenen identur cnebebs. Tumca, xSirad imdenad arian 

gadajaWvulni erTmaneTSi, rom Znelia maTi diferencireba (Buss, 1961). 

bihevioristuli midgomis mixedviT, es sami termini exeba qcevis 

sam gansxvavebul aspeqts, kerZod, agresia aris instrumentaluri 

reaqcia, romelsac ganzraxuli aqvs sxva organizmisTvis tkivilis 

an zianis miyeneba sibraze aris emociuri reaqcia, romelic moicavs 

avtonomiur reaqciebs da sxeulebriv–saxiT Jestikulacias. mtroba 

aris negatiuri socialuri ganwyoba, myari dispoziciuri pasuxi, 

romelic warmoadgens adamianis mier movlenebis negatiur Sefasebas da 

damaxasiaTebelia mxolod adamianisaTvis, radganac mis ganviTarebaSi 

monawileobs identifikaciisa da kategorizaciis procesebi, rac auci-

leblad gulisxmobs simboloebiT azrovnebas (Buss, 1961). sibraze da 

mtroba SeiZleba gaxdnen agresiis gamomwvevi komponentebi, Tumca maTi 

arseboba ar warmoadgens agresuli qcevis aucilebel pirobas. amdenad, 

agresia, mtroba da sibraze SesaZloa ganxorcieldnen erTmaneTisagan 

damoukideblad. sibraze SeiZleba gaxdes agresiuli pasuxis nawili, 

roca misi avtonomiuri reaqciebis da sxeulebriv-saxis Jestikulaciuri 

elementebis gazrdis Sedegad xorcieldeba SeteviTi agresiuli qceva 

aseve, mtroba SeiZleba gaxdes agresiis gamomwvevi komponenti, roca 

adgili eqneba agresiis msxverplis mimarT Zlier guliswyromas da mis 

negatiur Sefasebas (Buss, 1961). 

gavrcelebuli ganmartebis mixedviT, “agresia aris qcevis nebismieri 

forma (da ara negatiuri emocia an socialuri ganwyoba-atitudi), 

romelic miznad isaxavs tkivilis an zianis miyenebas sxva cocxali 

arsebisaTvis, romelic Tavis mxriv motivirebulia Tavi daaRwios amgvar 

mopyrobas” (Бэрон & Ричардсон, 1997, gv. 26). Tumca agresiis gansazRvrebaSi 

zianis miyenebis kriteriumis Semotana qmnis seriozul sirTuleebs, 

radganac ganzraxva aris pirovnuli da faruli, amgvarad, pirdapiri 

dakvirvebisaTvis miuwvdomeli (Buss, 1961, Bandura, 1973). am gansazRvrebis 

mixedviT, sado-mazoxisturi urTierToba ar iTvleba agresiad, radganac 

saxeze araa msxverplis motivacia gaeqces tanjvas. aseve, TviTmkvlelobac 

araa ganxiluli agresiad, radganac agresori sakuTari Tavis msxverplia 

(Бэрон & Ричардсон, 1997).
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mTeli rigi avtorebi miuTiTeben, rom agresiis gamoxatvis mraval-

ferovnebis gamo Zalzed sasargebloa agresia qcevis konceptualuri 

sazRvrebiT Semofargvla, kerZod, misi diqotomiebis saxiT warmodgena: 

mtruli_instrumentuli, fizikuri_verbaluri, pirdapiri_iribi, aq-

tiuri_pasiuri (Buss, 1961; Feshbach, 1964,1970),  konstruqtuli_destruq-

tuli (Фромм, 1998). mokled ganvixilod es diqotomiebi: 

mtrul da instrumentul agresias ganixilaven, rogorc agresiis or 

qveklass (Buss, 1961).  baronis mixedviT, termini mtruli agresia aRniS-

navs iseT SemTxvevebs, rodesac agresoris mTavar mizans warmoadgens 

msxverplisTvis tanjvis miyeneba, xolo instrumentuli agresiis dros 

ki sxvisTvis tanjvis miyeneba araa TviTmizani, aramed aris instrumen-

ti anu saSualeba sxvadasxva survilebis ganxorcielebisaTvis (Baron, 
1977; nadiraSvili, 2001).  instrumentuli agresiis mizani SeiZleba iyos 

iZuleba an TviTganmtkiceba (Tedesch, 1983). 

sxvisTvis zianis an tkivilis miyenebis klasifikacia SeiZleba 

orgvarad: kerZod, organuli sistemebis bazaze (verbaluri-fizikuri) 

da pirovnebaTSorisi urTierTobebis bazaze (aqtiuri-pasiuri, pirdapi-

ri-iribi) [Buss, 1961].

Buss (1961) mixedviT, fizikuri agresia gulisxmobs organizmze 

Tavdasxmas sxeulis nawilebiT an iaraRiT, rasac Sedegad mosdevs 

tkivili da dazianeba. fizikuri agresiis intensivoba izomeba dazianebis 

seriozulobiT. SemTxveviTi dazianeba klasificirdeba araagresiulad, 

gansxvavebiT SemTxveviT dauzianeblobisa, romelic ganixileba agresiul 

aqtad. am gansazRvrebaSi miTiTebulia, rom agresiuli qcevis msxverpli 

aris organizmi anu cocxali arseba. aracocxali obieqtis dazianeba 

ar ganixileba agresiul qcevad, maSin roca sagani araa agresiuli 

qcevis msxverplis kerZo sakuTreba (Buss, 1961),  Tumca arsebobs ufro 

mravlismomcveli gansazRvrebebi, sadac agresiad ganixileba iseTi 

moqmedebebi, romlebic zians ayenebs ara mxolod adamians da cxovels, 

aramed nebismier aracocxal obieqts (Фромм, 1998).

verbaluri agresia aris sityvierad gamoxatuli pasuxi, romelic tan-

jvas ayenebs sxvas am ukanasknelis uaryofis an masze damuqrebis saSu-

alebiT. amasTan, uaryofa SeiZleba iyos araverbaluric (mag. JestebiT 

zizRis gamoxatva). ufro xSirad ki igi verbaluria (sxvisi pirdapiri 

gagdeba, mtruli SeniSvna, kritika, damcireba, lanZRva) [Buss, 1961].

 agresori Cveulebriv upiratesobas aniWebs iseT formebs, romle-

bic iZleva kontrSetevis Tavidan acilebis SesaZleblobas, kerZod irib 

agresias, sadac Znelia agresoris identifikacia (Buss, 1961). iribi agre-

sia SeiZleba iyos verbaluri (mag. Worebi) an fizikuri (vinmes kerZo 
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sakuTrebis ganadgureba anu msxverplze Seteva im obieqtebis saSuale-

biT, romelic mWidrodaa masTan dakavSirebuli). iribi agresia SeiZleba 

gadavides araagresiul destruqciaSi Tu dazianebuli sagani aravis ar 

ekuTvnis da destruqciuli aqti araa ganmtkicebuli sxvisi danakargiT 

an diskomfortiT (Buss, 1961).  aqve unda aRvniSnoT, rom Buss (1961) ansx-

vavebs agresiisa da destruqciis cnebebs. misi azriT, agresia aris Seteva 

organizmis winaaRmdeg, xolo destruqcia ki – sagnebis winaaRmdeg.

agresiuli pasuxebis umravlesoba aris aqtiuri anu agresori axor-

cielebs instrumentul pasuxs, romelic zians ayenebs sxvas, Tumca 

SesaZ loa agresiis gamoxatva pasiuri gziT, kerZod, agresiuli qcevis 

msxverplisaTvis miznis miRwevis blokirebiT.

pasiuri agresiis umravlesoba aris pirdapiri – agresori axdens 

msxverplis mimdinare qcevis blokirebas. pasiuri iribi agresia ki 

iSviaTia, magram SesaZlebelia (mag. SimSiloba). am ukanasknel SemTxvevaSi 

agresori sxvas ayenebs zians ubralod sakuTari arsebobiT an sa-

kuTari Tavis uaryofiT. am saxis agresia didad gansxvavdeba aqtiuri 

pirdapiri agresiisgan da SesaZloa warmoadgendes agresiulobasa da 

araagresiulobas Soris zRvrul mdgomareobas (Buss, 1961).  roca Seteva 

aris pasiuri, agresiuli qcevis msxverpls uWirs pasiuri agresoris 

dadanaSauleba an imis gansazRvra, ganxorcielda Tu ara saerTod 

agresia, gansxvavebiT aqtiuri Setevisa, romelic iwvevs SurisZiebas. 

aqedan gamomdinare, pasiuri agresia aris daqvemdebarebulis saukeTeso 

iaraRi Tavisi zemdgomis winaaRmdeg.

da bolos, e. fromi ansxvavebs biologiurad aucilebel anu Tavdacvis 

mizniT ganxorcielebul agresias _ konstruqtul agresias da specifi-

kur adamianur vnebas, absoluturad gabatondes samyaroze – destruq-

tul agresias (Фромм, 1998).

ojaxuri Zaladoba 

ojaxSi agresiis gamomwvevi mizezebi  

normalurad funqcionirebadi ojaxi pasuxismgeblobiT asrulebs 

Tavis funqciebs, ris Sedegadac kmayofildeba ojaxis, rogorc mTelis, 

iseve misi TiToeuli wevris zrdisa da ganviTarebis moTxovnileba 

(Эйдемиллер  & Юстищкис, 1999). Jackson (1965)-is Tanaxmad, kargi ojaxi 

xasiaTdeba Semdegi TvisebebiT: mimtevebloba, urTierTpativiscema, 

patiosneba, erTad yofnis survili, interesebis da Rirebebulebebis 

msgavseba. ojaxis stabilurobas ganapirobebs ojaxis wevrebis mier 
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erToblivi cxovrebis sxvadasxva aspeqtebze molaparakebis warmoebis 

anu konfliqtebis konstruqtulad mogvarebis unari.

disfunqcionalur ojaxebs ar SeswevT imis Zala, rom daakmayofilon 

ojaxis wevrebis pirovnuli da sulieri zrdis moTxovnilebebi. ojax-

Si, sadac sufevs muqaris, simkacris da konfliqtis atmosfero xSiria 

pirovnebis damaxinjeba. daswavlis Teoretikosebis azriT, swored ojaxs 

eniWeba udidesi mniSvneloba bavSvis agresiulobis CamoyalibebaSi. xan-

grZliv vadiani kvlevebi amtkicebs, rom bavSvobaSi Camoyalibebuli 

agresiuli qceva aris droSi stabiluri da naklebadaa damokidebuli 

situaciaze (Deluty, 1985; Huesmann et al, 1984; Olwens, 1979).

Huesmann da misi kolegebi 22 wliani eqsperimentuli monacemebis Seja-

mebis Semdeg askvnian: `mas Semdeg rac individi gamoimuSavebs agresiuli 

reaqciebis damaxasiaTebel stils, rogorc Cans igi inarCunebs mas drois 

xangrZlivi periodis manZilze~ (Huesmann et al, 1984, gv. 80). ase rom, imis 

codniT Tu rogor iqceoda adamiani bavSvobaSi, garkveuli albaTobiT 

SeiZleba viwinaswarmetyveloT misi qceva simwifis asakSi.

amrigad, ojaxs SeuZlia moaxdinos agresiuli qcevis modelis demon-

strireba da amave dros, uzrunvelyos misi ganmtkiceba. bavSvis agresi-

uli qcevis ganmtkicebis mTavari meqanizmebia: sxvebis agresiul qcevaze 

dakvirveba da Zaladobis msxverplad yofna.

1) sxvebis agresiul qcevaze dakvirveba

mSoblebi TavianTi piradi magaliTiT, xSirad amgvari ganzraxvis 

gareSe, zemoqmedebas axdenen sakuTar Svilebze. Zaladobis TviTmxilvel 

bavSvs Tvalwin eSleba qcevis axali sazRvrebi, igi swavlobs axal 

agresiul qcevebs, romelic adre ar iyo mis qceviT repertuarSi. garda 

amisa, bavSvi akeTebs daskvnas, rom misTvisac nebadarTulia amgvari 

saqcieli anu adgili aqvs akrZalvis moxsnis efeqts. ufro metic, 

Zaladobis scenebis mudmivi dakvirveba xels uwyobs sxvisi tkivilis 

mimarT emociuri mgrZnobelobis dakargvas (Thomas, Horton, Lippincott 
& Drabman, 1977). bolos, agresiis mudmivi dakvirveba SesaZloa cvlis 

realobis individualur xats, rac niSnavs imas, rom individi midrekilia 

gare samyaro aRiqvas, rogorc mis mimarT mtrulad ganwyobili da aqedan 

gamomdinare uZlierdeba ra safrTxis SegrZneba, savaraudoa, rom igi 

garemoze ufro agresiul reagirebas moaxdens (Thomas & Drabman, 1978; 
Williams, Zabrack & Joy, 1982).  ase rom, dakvirvebis gziT daswavla aris 

kargad Seswavlili fenomeni da mas mTavari roli eniWeba adamianze 

Zaladobis qcevebis magaliTebis zemoqmedebis axsnaSi (Bandura, 1973; Geen, 
1990; Avakame, 1998).
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2) Zaladobis msxverplad yofna

bavSvis mier agresiuli qcevis daswavlis meore mniSvnelovani gzaa 

_ Zaladobis msxverplad yofna anu pirdapiri ganmtkiceba dasja-waxa-

lisebis gziT. agresiuli qcevis Camoyalibebaze moqmedebs mSoblebs 

Soris, mSoblebsa da Svilebs Soris, da-Zmebs Soris urTierTobebi, 

ojaxSi gamefebuli marTvis (xelmZRvanelobis) stili, Zalauflebis ga-

nawilebisa da gadawyvetilebis miRebis manera, ojaxuri stresis gamom-

wvevi mizezebi. aqve unda aRvniSnoT, rom bavSvebi agresiulobas swav-

loben ara mxolod ojaxSi, aramed aseve TanatolebTan urTierTobis 

dros da zogjer mas-mediidan. erT-erTi avtoris mixedviT, kulturuli 

normebi, romlebic ojaxur Zaladobas misaRebad miiCnevs, xels uwyobs 

bavSvis agresiulobis Camoyalibebas (Straus, 1980). amrigad, am faqtorebma 

SeiZleba gansazRvron bavSvis agresiuli qceva ojaxSi da mis gareT aseve, 

zegavlena moaxdinon mTeli cxovrebis manZilze garSemomyofebTan bavS-

vis urTierTobebze. 

Cven SevCerdebiT agresiis ojaxur determinantebze:

mSoblebs Soris urTierToba:

“ojaxuri Zaladobis ciklis“ kvlevebi adastureben, rom adamianebi, 

romlebic “bavSvobaSi iyvnen mSoblebs Soris fizikuri Zaladobis 

mowmeni, arian ufro midrekilni, ojaxuri problemebis gadawyvetisas 

TavianTi meuRleebis mimarTac agresiulad moiqcnen, vidre isini, 

romlebic arasodes yofilan mSoblebis Cxubis mowmeni (Gelles, 1987; Rogers 
& Holmbeck, 1997; Anglin & Munroe, 1997; Rudo, Powell, Dunlap, 1998).  aseve, 

damtkicda, rom mSoblebs Soris Zaladobis mowme bavSvebi midrekilni 

arian garSemomyofebis mimarTac moiqcnen agresiulad (Cummings, Iamotti, 
Zahn-Waxler, 1985; Steinmetz, 1987; Hamby and Gray-Little, 1997; Avakame, 1998).

mSobeli-Svilis urTierToba:

gamokvlevebi adastureben, rom mSobeli-Svilis negatiuri urTier-

Toba ganapirobebs bavSvis agresiul reaqciebs. kerZod, roca bavSvebs 

negatiuri urTierToba aqvT erT-erT an orive mSobelTan, grZnoben, 

rom isini mSoblebs ar sWirdebaT da ara aqvT mSoblis mxardaWera, 

ufro metadaa savaraudo, rom CaerTvebian danaSaulebriv saqmianobaSi. 

sxva bavSvebis mimarT amxedrdebian, daupirispirdebian sakuTar mSob-

lebs, xolo Tanatolebi da sxvebi maT Seafaseben, rogorc agresiulebs.

(Lefkowitz, 1971).

dadasturda, rom dangreul ojaxebSi gazrdili bavSvebi, sadac 

aris anarqia, uwesrigoba, gulgriloba sxva adamianis grZnobebisadmi, 
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arasakmarisi mxardaWera da fizikuri sisastike xSirad Cadian politi-

kur mkvlelobebs (Steinmetz, 1987).

gamokvlevebma aCvenes, rom qalebi, romlebsac sakuTari dedebi ar 

aqcevdnen yuradRebas da mSoblebisgan ar iRebdnen sakmao mxardaWeras, 

arian midrekilni TavianTi Svilebis mimarT gamoiyenon damsjelobiTi 

aRzrdis meTodebi (Crockenberg, 1987; cit. Бэрон  & Ричардсон; Gordis, Margolin 
& John, 1997; Avakame, 1998).

mijaWvulobis Teoriis Tanaxmad, ZiriTadi momvlelis (ufro xSirad 

deda) mimarT adreul bavSvobaSi Camoyalebuli urTierTobis manera, ro-

melic SeiZleba iyos usafrTxo, SfoTiani an amridebeli, mniSvnelovan-

wilad gansazRvravs adamianis qcevas mozrdilobaSi da gansakuTrebiT 

misi pirovnebaTSorisi urTierTobebis Taviseburebebs (Bowlby, 1980; Am-
sworth, 1989; cit. Myers et al, 2000 –is mixedviT).  usafrTxod mijaWvul bavS-

vebs, romelTac dedasTan hqondaT stabiluri da gulisxmieri urTier-

Toba _ momavalSi eqnebaT kargad ganviTarebuli socialuri Cvevebi, en-

dobian sxva adamianebs da ainteresebT xangrZlivi sasiyvarulo urTier-

Tobebi. bavSvobaSi SfoTiani urTierTobis mqone pirovnebebi SesaZloa 

eWvis TvaliT uyurebdnen gare samyaros, gaxdnen egoistebi, emociurad 

feTqebadni, impulsurni da agresiulni. maT axasiaTebT urTierTobis 

mravaljeradi gawyveta erTi da imave partniorTan. bavSvobaSi ukon-

taqto anu Tavis amridebeli mijaWulobis pirovnebebi naklebad emor-

Cilebian kontrols, gaurbian zedmet siaxloves da amdenad, naklebad 

arian dainteresebulni axlo urTierTobebis damyarebiT da SeuZliaT 

advilad gawyviton axlo urTierTobebi. isini midrekilni arian “erTi 

Ramis seqsisadmi”, romelic ar gulisxmobs siyvaruls (Feeney & Noller, 
1990;  Sipmpson et al, 1992; Cohn, 1990; cit. Myers, 2000-is mixedviT).

da-Zmebs Soris urTierToba

bavSvis da-ZmasTan urTierToba qmnis agresiul qcevis daswavlis 

safuZvels. arsebobs mosazreba, rom individis socializaciaze (romlis 

Sedegadac bavSvi iTvisebs qcevis Zalismier modelebs) da-Zmebs Soris 

Zaladobis arseboba ufro met zegavlenas axdens, vidre sxva ojaxuri 

urTierTobebi (Gully et al, 1981; cit. Бэрон& Ричардсон, 1997). aseve dadginda, 

rom agresiuli bavSvebis da-Zmebi midrekilebi arian upasuxon Tavdasxmas 

kontrSeteviT, gansxvavebiT araagresiuli bavSvebis da-Zmebisgan (Patterson, 
Chamberlain, Reid, 1982).

ojaxSi gamefebuli marTvis stili

ojaxuri urTierTqmedebis erT-erTi saintereso aspeqtia _ ojaxuri 
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marTvis (xelmZRvanelobis) stili anu mSoblebis qmedeba, romelic 

miznad isaxavs bavSvebis swor gzaze dayenebas. ojaxuri xelmZRvanelobis 

praqtikasa da agresiul qcevas Soris damokidebulebis Seswavlis 

Sedegad gamoiyo ori ZiriTadi faqtori: dasjis xasiaTi da simkacre 

da meore, mSoblis kontroli (anu mzrunvelobis xarisxi, sakuTari 

bavSvebis codna) da Tanmimdevruloba (wayenebuli moTxovnebisa da 

disciplinaruli meTodebis mudmivi xasiaTi).  dadginda, rom mkacri 

dasja dakavSirebulia bavSvis agresiulobis maRal donesTan (Huesmann 
& Eron, 1984; Olweus, 1979), arasakmarisi kontroli da zedamxedveloba 

korelaciaSia asocialurobis maRal donesTan, romelic nawilobriv 

agresiul qcevasTan erTad iCens Tavs (Loeber & Dishion, 1984).

erT-erTi klasifikaciis mixedviT, romelic axdens mSoblis qcevis 

oTx tipad (avtoritetuli, avtoritaruli, liberaluri, indiferen-

tuli) dayofas maTi Svilebisadmi gamovlenili kontrolis da maTdami 

gamoxatuli siTbos mixedviT, indiferentuli mSoblebi yvelaze uare-

sebi arian (Baumrind, 1975; Maccoby & Martin, 1983).

indiferentuli mSobeli gamoirCeva Svilisadmi kontrolis dabali 

doniT da maTdami siTbos naklebobiT da ugulisyurobiT. aseTi mSoble-

bi TavianTi SvilebisTvis ar adgenen TiTqmis aranair SezRudvebs, risi 

mizezic SesaZloa aris maTi yoveldRiuri problemebi da Svilebisadmi 

arasakmarisi interesi, rac ar aZlevT maT Svilebis aRzrdisaTvis saWiro 

Zalisxmevasa da dros. rogorc aRniSnaven, mSoblis marTvis stili ze-

gavlenas axdens bavSvis pirovnul ganviTarebaze. indiferentuli mSob-

lebis Svilebs am mxriv yvelaze uaresi mdgomareoba aqvT. mSoblis mxri-

dan kontrolis ar arsebobis pirobebSi bavSvis damangrevel impulsebs 

eZlevaT farTe gasaqani. Tu indiferentuli mSoblebi Tanac mtrulebi 

arian, bavSvebi xdebian midrekilni danaSaulisadmi. marTlac, mcirew-

lovani damnaSaveebis Seswavla aCvenebs, rom isini izrdebodnen iseT 

ojaxebSi, sadac mSoblis indiferentulobas Tan erTvoda mtrobac (Ban-
dura & Walters, 1959; McCord, McCord & Zola, 1959 cit. Bandura, 1973- is mixedviT). 

aRmoCnda, rom avtoritetuli mSoblebis Svilebi arian yvelaze uke-

Tesad adaptirebulni. avtoritetuli mSoblebi axorcieleben Svilebze 

maRali donis kontrols da amave dros, maTTan aqvT Tbili urTierTo-

bebi. avtoritetuli mSoblebi adgenen TavianTi SvilebisaTvis SezRud-

vebs da mkacrad icaven maT mier SemuSavebul wesebs, Tumca isini uxsnian 

TavianT Svilebs im SezRudvis mizezebs, ris gamoc mSoblis qceva Svils 

ar eCveneba Zalismierad da usamarTlod. maT Svilebis mzardi avtonomi-

isadmi aqvT dadebiTi damokidebuleba da mzad arian mousminon maT da 

dauTmon kidec, roca es gonivrulia. yovelive amis gamo ki avtorite-

tuli mSoblebis Svilebs aqvT maRali TviTdarwmunebis done, mTlianad 
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akontroleben sakuTar Tavs, arian socialurad kompetenturebi. Tan-

daTanobiT maT uviTardebaT maRali TviTSefaseba. skolaSi isini uke-

Tesad swavloben (Buri, Louiselle, Misukanis & Mueller, 1988; Dornbusch, Ritter, 
Leiderman, Roberts & Fraleigh, 1987 citirebulia Craig, 1996- is mixedviT).

liberaluri mSoblebis Svilebs aqvT, imis saSiSroeba, rom gaxd-

nen daujereblebi, agresiulebi, impulsurebi, arasocialurebi, Tumca      

xdebian aqtiurebi, SemoqmedebiTi pirovnebebi da aqvT maRali pasuxis-

mgebloba. liberaluri mSoblebi axorcieleben ra Svilis mimarT mcire 

donis kontrols (SezRudvebs) da aqvT ra Svilisadmi sakmaod Tbili 

urTierTobebi, TiTqmis saerTod ar axdenen Svilis qcevis reglamen-

tirebas da avlenen maTdami e.w. “upirobo siyvaruls” maSinac ki, roca 

liberaluri mSoblebi gabrazebulni arian TavianTi Svilis qceviT, 

cdiloben TavSekavebas. Baumrind-is (1975) azriT, liberaluri mSoblebi 

imdenad xdebian gatacebulebi “upirobo siyvarulis” gamoxatviT, rom 

xSirad aviwydebaT mSoblis ZiriTadi funqcia, rac aris bavSvisaTvis 

aucilebeli akrZalvebis da SezRudvebis dadgena, da Svilebs Rebuloben 

iseTebs, rogorebic isini arian. maT axasiaTebT SvilebTan Ria komunika-

cia, Tumca dominantoba am komunikaciaSi Svilebidan momdinareobs, rac 

SesaZloa gaxdes swored Svilis impulsurobis xelSemwyobi.

liberaluri mSoblis srul sawinaaRmdego tips warmoadgens avtori-

taruli mSobeli, romlis Svilebic xdebian Caketilebi, gul-daxurule-

bi, pirquSebi, SfoTianebi, gaRizianebulebi, rigidulebi, upretenzi-

oebi da ar miiswrafian damoukideblobisaken. ukve mozrdilobis asakSi 

biWebi mZafrad reagireben yovelgvar akrZalvebze da zogjer xdebian 

agresiulebi da umarTavni, gogonebi ki rCebian pasiurebi da mSoblebze 

damokidebulebi (Kagan & Moss, 1962). avtoritaruli mSoblebi Svilebze 

axorcieleben maRali donis kontrols (adgenen mkacr moTxovnebs da 

mkacrad moiTxoven maT mier dadgenili wesebis Sesrulebas), romelsac 

Tan erTvis  SvilebTan maTi mcire TviTgaxsna da ufro civi urTierTo-

bebi. avtoritaruli mSoblebi gascemen brZanebebs da moelian, rom es 

brZanebebi zustad da usityvod iqneba Sesrulebuli maTi Svilebis mier. 

isini arian TavSekavebulebi, magram aris gamonaklisic: avtoritarulma 

mSobelma Tavisi Svilebis mimarT SesaZloa fizikuri dasjac gamoiyenos. 

iseni arian statikurebi da ar SeuZliaT maT mier dadgenili wesebis Secv-

la, ris gamoc bavSvis yoveli mcdeloba ufro meti damoukideblobisaken 

mTavrdeba bavSvis frustrirebiT (Baumrind, 1975).

dadginda, rom individebi, romlebic bavSvobaSi fizikurad xSirad 

isjebodnen mSoblebis mier, xdebodnen ufro agresiulebi da sakuTari 

Svilebis mimarTac iyenebdnen dasjis ufro mkacr meTodebs, vidre isini, 

romlebsac ar hqondaT miRebuli amgvari gamocdileba (Gelles, Straus, Stein-
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metz, 1980; Huesmann & Eron, 1984). aseve aRmoCnda, rom bavSvebs, romlebsac 

mSoblebi eCxubebian, ufro agresiulebi arian rogorc TavianTi Tana-

tolebis, ise aRmzrdelebis mimarTac (George & Main, 1979; cit. Бэрон  & 

Ричардсон, 1997 –is mixedviT).

rogorc xedavT, Zaladoba warmoSobs Zaladobas da fizikuri dasja 

ufro zrdis, vidre amcirebs bavSvebis agresiul qcevas, radganac agresiis 

kontrolis mizniT mkacri dasjis gamoyeneba faqtiurad warmoadgens 

amgvari qcevis ganmtkicebas (Buss, 1961; Olweus, 1979; Steinmetz, 1987; 
Gelles, 1987).  kerZod, mSoblebi, romlebic sjian bavSvebs, arian maTTvis 

agresiulobis magaliTis mimcemni anu bavSvebi swavloben, rom fizikuri 

agresia aris adamianze zemoqmedebis da kontrolis saSualeba (Bandura, 
1986). bavSvebi, romlebsac xSirad sjian TavianTi mSoblebi, cdiloben 

maTgan Tavis daRwevas da winaaRmdegobis gawevas da aRmoCndebian iseT 

wreSi, sadac misaRebad iTvleba Zalze riskiani saqcieli (Bandura, 1986).  

Tuki dasja Zalian aRagznebs da anerviulebs bavSvs, maT SeiZleba 

daiviwyon is mizezi, risTvisac isjebian (Perry & Bussey, 1984; cit. Бэрон 

& Ричардсон, 1997-is mixedviT). da bolos, bavSvebi, romlebic cvlian 

TavianT qcevas am Zlieri gare zemoqmedebis Sedegad, savaraudod ar 

gadaaqceven mas TavianT Sinagan Rirebulebad anu isini daeqvebdebarebian 

ufross manamde, sanam is Tvals adevnebs maT saqciels (Tricket & Kuczynski, 
1986; cit. Бэрон& Ричардсон, 1997-is mixedviT). Tumca arsebobs monacemebi, 

romlebic amtkicebs, rom dasjam SeiZleba gamoiwvios qcevaSi myari 

cvlilebebi, Tuki igi gamoiyeneba gansazRvruli principiT (Agnew, 1983; 
Blanchard & Blanchard, 1973; Peed, Roberts & Forehard, 1977; cit. Бэрон & Ричардсон, 

1997-is mixedviT).

pirdapir waxalisebasa da dasjasTan erTad mSoblebis uSualo 

reaqciam Svilebs Soris agresiul urTierTdamokidebulebebze Se-

saZloa xeli Seuwyos maTi agresiulobis ganviTarebas, radganac 

umcrosi Svilebi, rogorc sustebi SeiZleba elodebodnen, rom 

mSoblebi maT mxars dauWeren, amitom isini daufiqreblad erTvebian 

konfliqtSi ufro Zlier mowinaaRmdegeebTan da xSirad pirvelic ki 

gamodian saCxubrad. xolo mSoblebis Carevis gareSe Svilebs Soris 

agresiuli urTierTdamokidebuleba ufro iSviaTia, radganac Svilebi 

naklebad upirispirdebian erTmaneTs asakiT ganpirobebuli Zalebis 

uTanasworobis gamo (Patterson, Chamberlain, Reid, 1982).

ojaxSi Zalauflebis ganawileba

ojaxSi Zalauflebis ganawilebam SeiZleba xeli Seuwyos bavSvis qce-

vis agresiuli modelebis ganviTarebas da misi avtoritaruli xasiaTis 

Camoyalibebas. “Zalaufleba aris damaxasiaTebeli sistemisaTvis da 
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mdgo mareobs individebis potenciur Tu aqtualur unarSi Secvalos 

socialuri sistemis sxva monawileTa qceva” (Cromwell & Olson, 1975, gv. 

5).  Zalaufleba ojaxSi ar ganixileba rogorc raime fiqsirebuli an sta-

tikuri, radganac ojaxuri qseli mudmivad izrdeba, iyofa da krista-

lizirdeba. wyvils Soris sawyisi Zalauflebrivi urTierToba gaivlis 

uzarmazar cvlilebebs, romelzec ojaxuri ganviTarebis faqtorebis 

garda, zemoqmedebas axdens uamravi gare cvladi, dawyebuli ekonomiuri 

inflaciidan kulturuli normebis cvlilebiT damTavrebuli. amasTan, 

ojaxis TiToeul wevrs aqvs sxva wevrebze zegavlenis moxdenis Zalauf-

leba im odenobiT, ris nebasac mas sxvebi aniWeben (Galvin & Brommel, 1982).

ojaxuri Zalauflebis safuZveli devs im resursebSi, romelsac flobs 

TiToeuli wevri, raTa miaRwios mizans da gaaZlieros Tavisi kontroli 

specifikur situaciaze, magram Tu sxvebi ar pasuxoben pirovnebis Za-

lauflebriv poziciebs, maSin Zalaufleba ar ganxorcieldeba. arsebobs 

socialuri Zalauflebis Semdegi ZiriTadi wyaroebi: dasja da iZule-

biTi Zalaufleba, poziciuri ganmtkiceba da jildo, kompetenturoba 

an codna, poziciis kanoniereba, identifikacia da moraluri Zala-

ufleba, damarwmunebeli da informaciuli Zalaufleba (French & Raven, 
1962; Raven, Centers, Rodrigues, 1975). rogorc wesi, ojaxur urTierTobebSi 

Zalauflebis es wyaroebi ar aris Tanabrad gamoyenebuli. ojaxuri Za-

laufleba warmoiSveba socialuri urTierTgacvlis resursebis balan-

sis darRveviT (McCall & Simmons, 1966).  ojaxis wevrebs aqvT Zalaufleba 

sxvebze im xarisxiT, ra xarisxiTac SeuZliaT sxvebis jildoebis da Ri-

rebulebebis kontrolireba. isini cnobierad Tu aracnobierad aRweven 

garkveul miznebs im qcevebiT, romelsac iyeneben ZalauflebisaTvis 

brZolaSi. roca ojaxis erTad yofnis uaryofiTi Sedegebi gadaswonis 

urTierTobidan miRebul sargebels, maSin SesaZloa adgili hqondes da-

Sorebas, mitovebas, TviTmkvlelobas, mkvlelobas, Zaladobas da a.S.

kargad funqcionirebad ojaxebSi wevrebi cdiloben urTierTda-

jildovebas, raTa miRweul iqnas harmonia (Galvin & Brommel, 1982).  imis 

miuxedavad, rom wyvili urTierTobaSi Sedis araTanabari ZalauflebiT, 

urTierToba droTa ganmavlobaSi balansirdeba. “urTierTgacvliTi 

damokidebulebis damyarebis Semdeg col-qmari iZens imis unars, rom 

aRiqvas TiToeulisaTvis urTierTobis SefardebiTi damajildovebloba 

da gansajos aris Tu ara igi Tanaswori“ (Osmond, 1978, gv. 51).  sazogado-

ebrivi procesebi zegavlenas axdens ojaxSi Zalauflebis ganviTarebaze. 

arsebobs mosazreba, rom dasavleTis kulturaSi Zalauflebis Sedegebs 

marTavs mamakaci. qalTa umravlesobas aqvs mcire Sansi miaRwios avto-

nomias, im SemTxvevebis garda, roca amis nebas TviT qmrebi aZleven (Gil-
lespie, 1971).  
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saqarTveloSi Catarebuli socialogiuri gamokvlevebis Sedegebis 

analizma aCvena, rom mimdinare politikuri da ekonomiuri cxovrebis 

siaxleebis miuxedavad, qarTuli ojaxi zogad konturebSi kvlav 

tradiciul da patriarqalur struqturas inarCunebs (durgliSvili, 

1997). sqesTa rolebis ganawileba qarTul ojaxSi ZiriTadad tradici-

uli warmodgenebiT ganisazRvreba, romlis mixedviT ojaxSi mamakaci 

unda dominirebdes igi unda iyos ojaxis xelmZRvaneli, strategiul 

gadawyvetilebaTa mimRebi da ojaxis ekonomiur mdgomareobaze ZiriTa-

di pasuxismgebeli. qalis funqciebi ZiriTadad Svilebis aRzrdiT da 

yoveldRiuri saojaxo saqmiT Semoifargleba. imis miuxedavad, rom gai-

zarda ojaxSi qalis, rogorc ekonomiuri Semomtanis roli, Svilebsa da 

mSoblebs Soris urTierTobisas qarTul ojaxSi ufrosebis erTgvari 

avtoritarizmi da gadaWarbebuli mzrunveloba SeiniSneba, rac aisaxeba 

gadawyvetilebis miRebisas umcrosi Taobis pasiur rolSi. amasTan, so-

ciologiuri gamokvlevebi aCvenebs, rom ojaxSi mamakacis dominanturi 

roli ojaxis yvela wevris mier kanonmzomier movlenad aRiqmeba da kon-

fliqtis nakleb safuZvels qmnis (durgliSvili, 1997). 

Zalauflebis struqtura anu is, Tu rogor aris gadanawilebuli 

Zalaufleba ojaxis wevrebs Soris zegavlenas axdens konfliqtis 

ganviTarebaze. am sakiTxis ganxilvamde saWiroa ganvasxvavoT ori cneba: 

dominantoba, romelic axasiaTebs diadur urTierTobas da dominirebuli 

qceva, romelic aris individualuri qcevis aspeqti. dominantobis dros 

pirovneba marTavs ojaxuri Zalauflebis yvela sferos (resursebis 

gamoyenebas, Zalauflebis process da Zalauflebis Sedegs) da amasTan, 

misi moTxovnebi da mis mier ganxorcielebuli kontroli miRebulia 

sxvebis mxridan. kontroli warmoadgens zegavlenas an efeqturi 

mcdelobebis raodenobas, romelic pirovnebam ganaxorciela partnioris 

qcevebis Secvlis mizniT (Cromwell & Olson,1975). rac ufro met Zalauflebis 

sferos marTavs pirovneba, miT ufro dominanturia. dominirebuli qcevis 

SemTxvevaSi ki pirovnebas aqvs sxvebze dominirebis survili. SesaZloa 

aseTi pirovneba yvelaze bevrs da yvelaze xmamaRla laparakobdes, 

magram ver flobdes Zalauflebas, radganac sxvebi mas ar eTanxmebian 

(Rogers, Millar & Millar, 1979).  Allen da Straus-ma (1979) aRmoaCines, rom qmris 

dominantobiTi an colis dominantobiTi Zalauflebis ukiduresi 

struq tura xasiaTdeba didi ZaladobiT. aRmoCda, rom gaTanabrebuli 

Zalauflebrivi struqturis dros (koordinirebuli da avtonomiuri 

Zalauflebrivi struqtura) adgili aqvs ojaxur kmayofilebas. 

arsebobs mosazreba, rom Zalaufleba ganisazRvreba ara mxolod 

colisa da qmris mier gamoyenebuli resursebis odenobiT, aramed maTi 

pirovnuli TvisebebiT, rogoricaa dominanturoba, fizikuri momxibv-
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leloba, iumoris grZnoba, socialuroba; agreTve, saWiroa imis gageba, 

“Tu ra xarisxiT uyvarT da sWirdebaT partniorebs erTmaneTi” (Berger, 
1980, gv. 210). 

bavSvebis gaCenis Semdeg ojaxSi warmoiqmneba axali Zalauflebrivi 

sqema. tradiciulad mSoblebi moelian, rom gaakontroleben da 

pasuxismgebeli iqnebian TavianTi Svilebis qcevaze. wyvils surs, rom 

gazardos kargi bavSvebi, romelTac eqnebaT kargi manerebi da ecodinebaT 

sazogadoebaSi TavianTi adgili. kanoni mxars uWers mSoblebis bavSvebze 

Zalauflebis ideas. Hoffman-i (1960) miuTiTebs, rom “Cvens sazogadoebaSi, 

SesaZloa pirovnebas ar qondes sxvaze iseTi srulyofili Zalaufleba, 

rogorc amas axorcieleben mSoblebi TavianT patara Svilebze” (Hoffman, 
1960, gv. 27). bavSvis zrdasTan erTad ojaxSi iqmneba koaliciebi da 

aliansebi, rac cvlis Zalauflebis sawyis balanss. bevr ojaxSi erT-erTi 

meuRle cnobierad Tu aracnobierad axdens Svilis sakuTar mokavSired 

gadaqcevas sakuTari poziciis ganmtkicebis mizniT. xSirad aseTi 

aliansebi iqmneba sqesobrivi msgavsebis bazaze (mag., biWebi erTiandebian 

mamasTan, gogonebi – dedasTan) an SeiZleba iyos mSoblebis erTmaneTTan 

da Svilebis erTmaneTTan aliansebi (Turk & Bell, 1972; Mishler & Waxler, 1968).

bavSvebi asakis momatebasTan erTad mSoblebze sruli daqvemdebarebis 

mdgomarebidan TandaTanobiT gadadian SedarebiTi damoukideblobis 

mdgomareobaSi da moipoveben met Zalauflebas ojaxis struqturaSi. im 

ojaxebSi, sadac ar xdeba Zalauflebis urTierTgaziareba, gansakuTrebiT 

rTulad mimdinareobs mozrdilobis xana, radganac dominanturi 

mSoblebi TavianTi Svilebis axlad SeZenil unar-Cvevebsa da codnas 

aRiqvaven sakuTari Zalauflebis mimarT safrTxed (Galvin & Brommel, 
1982).

bavSvisTvis ojaxi warmoadgens Zalauflebis sawyis bazas, romelSic 

igi swavlobs funqcionirebas da cxovrebis Semdgom etapebze axdens 

iq gamoyenebuli strategiebis ganmeorebas. mag., vaJiSvils, romelic 

gaizarda ojaxSi, sadac adgili hqonda misdami fizikuri kontrolis 

gamoyenebas dominanturi mamis mxridan da sxva alternativis ar arseboba 

igi egueboda amgvar mopyrobas, Zalzed gauWirdeba sakuTari Tavis 

warmodgena meuRlesTan Tanaswor urTierTobaSi da ecdeba, rom iyos 

ufro dominanturi (Galvin & Brommel, 1982).

dominanturi struqturis ojaxSi bavSvebi swavloben sxvadasxva komu-

nikaciur strategiebs, romlebic xels uSlis konfliqtis konstruqci-

ul gadaWras. aseTi strategiebia: ugulvebelyofa (qceva, romelic ar 

aRiarebs sxva pirovnebis arsebobas), pirdapiri uaryofa (pirovnebis 

ojaxis sxva wevrebis mimarT damsjeli gancxadebebis gakeTeba), TviTgax-
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sniT miRebuli informaciuli Zalaufleba (col-qmris Cxubis dros erT-

erTi mxaris mier meoris saidumlo informaciis gamoyeneba), negatiuri 

konfliqturi qcevebi, rogoricaa gadanacvleba (pirovnebas ar SeuZlia 

gabrazebis pirdapiri gamoxatva da mas mimarTavs sxva Semcvlel obieq-

tze), uaryofa (pirovneba uaryofs Tavis gabrazebas Tu ukmayofilebas 

sxva pirovnebis mimarT, Tumca sityvierad gamoTqmul amgvar gancxade-

bebs Tan axlavs maTi sawinaaRmdego araverbaluri informacia), diskva-

lifikacia (pirovneba namdvili emociis ganzrax dafarvis mizniT Tavis 

gabrazebas miawers sxva umniSvnelo mizezs), gaucxoeba (ojaxis wevrebi 

TavianT mtrobas erTmaneTisadmi gamoxataven urTierTobisgan Tavis 

aridebiT. konfliqtis mogvarebis nacvlad zedapirulad udgebian ar-

sebuli problemebis gadaWras, ris gamoc gabrazeba TandaTan grovdeba 

da Zabavs urTierTobas), fsevdo ormxrivoba (ojaxis wevrebi erTi Sexed-

viT Zalian kmayofilebi arian TavianTi urTierTobebiT, amgvar ojaxSi 

ikrZaleba raime uTanxmoebis gamoxatva, raTa ar Seilaxos maTi ojaxis 

srulyofilebis xati) da sxva. zogierTi maTgani, magaliTad ugulvebel-

yofa gadadis Taobidan Taobamde ucvlelad, radganac amgvari kontro-

li naswavlia cxovrebis adreul wlebSi da misi marTebuloba xSirad ar 

dgeba eWvis qveS (Galvin & Brommel, 1982).

ojaxSi gadawyvetilebis miRebis stili

ojaxSi gadawyvetilebis miRebis stili aris bavSvis agresiulobis 

ganmsazRvreli kidev erTi faqtori, romelic moicavs sasicocxlo 

komunikaciur Cvevebs da pirdapir ukavSirdeba Zalauflebas. swored 

gadawyvetilebebi warmoadgens Zalauflebis Sedegebs. gadawyvetilebis 

miReba aris Zalzed mniSvnelovani, radganac SesaZlebels xdis ojaxis 

wevrTa moTxovnilebebis dakmayofilebas da ojaxuri miznebis realize-

bas. gadawyvetilebis miRebiT xorcieldeba ojaxuri xatebis, Temebis, 

bio-socialuri rwmenebis SemuSaveba da gare samyarosTan sazRvrebis 

damyareba.

yvela ojaxs aqvs sadavo sakiTxebze gadawyvetilebis miRebis Tavisi 

sakuTari gza. Turner  (1970) Seiswavlida ra ojaxuri gadawyvetilebis 

miRebis peternebs, ganasxvavebda gadawyvetilebis miRebis tipebs imis 

mixedviT, Tu ra xarisxiT Rebuloben am procesSi monawileobas ojaxis 

wevrebi. esenia: konsensusi, Segueba da “de-faqto”.

konsensusis dros diskusia grZeldeba Tanxmobis miiRwevamde. igi SeiZ-

leba moicavdes kompromiss da fleqsiurobas, magram sasurveli mizania 

yvelasaTvis misaRebi gadawyvetilebis gakeTeba. TiToeul wevrs Seaqvs 

Tavisi wvlili da inawilebs pasuxismgeblobas miRebul gadawyvetile-

baze.
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Seguebis dros ojaxis wevrebi eTanxmebian erT-erTis erTpirovnul 

gadawyvetilebas, radganac diskusiaSi Semdgomi monawileoba ara-

produqtiulad miaCniaT. amgvari gadawyvetileba imedgacruebuls 

tovebs ojaxis im wevrebs, romlebic ver ikmayofileben TavianT survi-

lebs. xSirad SeguebiTi gadawyvetilebis dros adgili aqvs fraqciebad 

dayofas da gadawyvetilebebi miiReba umravlesobis mixedviT. amgvari 

gadawyvetilebis miRebaze zegavlenas axdenen dominanturi wevrebi, 

xolo nakleb agresiulebi iZulebulni arian damorCildnen. xdeba domi-

nanturi da daqvemdebarebuli poziciebis Camoyalibeba. SeguebiTi tipis 

gadawyvetileba damaxasiaTebelia im ojaxebisaTvis, romlebic axdenen 

maRal SeWidulobaze zewolas Temebis da sazRvrebis saSualebiT. Tumca, 

Segueba xels uwyobs ojaxuri SeWidulobis da adapturobis ganviTarebas, 

magram amgvari Sedegebi droebiTia, radganac SeguebiTi gadawyvetilebi-

Ti komunikacia warmoadgens kompromiss SiSsa da araTanabar Zalaufle-

bas Soris. yovelive es droTa ganmavlobaSi iwvevs ojaxis wevrebs Soris 

izolacias da amcirebs ojaxis SeWidulobis dones. 

“de-faqto” –s dros ojaxi ver iRebs gadawyvetilebas da diskusia Sedis 

CixSi. Tumca ojaxis zogierTi wevri iqceva TviTneburad da ojaxuri 

Tanxmobis gareSe mainc moqmedebs Tavisi survilebis Sesabamisad. xSirad 

amgvari gadawyvetilebebi damaxasiaTebelia qaoturi ojaxebisaTvis. 

ojaxebSi, sadac amgvar gadawyvetilebebs ufro xSirad Rebuloben ma-

Ralia frustraciis done, mcirea SeWiduloba da erTmaneTis mimarT 

adaptacia Zalzed gaZnelebulia.

amrigad, Cvens mier ganxiluli gadawyvetilebis miRebis tipebi Se saZ-

loa fleqsiurma ojaxebma gamoiyenon imis mixedviT, Tu ra sakiTxebs Wrian. 

mag., kritikuli problemebi SesaZloa moiTxovdes konsensuss, nakleb 

mniSvnelovani sakiTxebi SesaZloa gadawydes xmis umravlesobiT an de-

faqto tipis gadawyvetilebiT. amisgan gansxvavebiT, rigiduli ojaxebi 

fiqsirdebian gadawyvetilebis miRebis erT romelime tipze. aqve unda 

aRvniSnoT, is, rom wyvili gadawyvetilebis miRebis romel tips aniWebs 

upiratesobas, damokidebulia imaze, Tu rogori gamocdileba aqvT maT 

miRebuli bavSvobaSi am sakiTxebTan dakavSirebiT TavianT ojaxebSi. 

Steinmetz (1977) amtkicebs, rom Zaladoba, rogorc problemis gadaWris 

meTodi naswavlia ojaxur garemocvaSi. misi azriT, meTodi, romelsac 

mSoblebi iyeneben TavianTi problemebis gadasaWrelad xSirad 

gamoiyeneba rogorc mSobeli-Svilis, aseve Svilebs Soris arsebuli 

problemebis mosagvareblad. ase rom, mSoblebis midgoma gadawyvetilebis 

miRebisadmi xdeba modeli sxva ojaxuri urTierTqmedebebis mosagva-

reb lad. rodesac mSoblebis gadawyvetilebis miRebis meTodad gamo-

yenebulia verbaluri agresia da fizikuri Zaladoba, igive qcevebs aqvT 
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adgili, rogorc mSobeli-Svilis, ise Svilebs Soris urTierTobaSi maT 

Soris sadavo sakiTxebis mogvarebis dros (Steinnmetz, 1977; Raschke & 
Raschke, 1979; Straus, 1980).

sxva faqtorebi

stresulma faqtorebma, rogoricaa ojaxis sidide, ekonomiuri 

da seqsualuri problemebi, axlo megobris an naTesavis dakargva, 

arasasurveli fexmZimoba, sirTuleebi samarTaldamcav organoebTan da 

sxva. SeiZleba imdenad daZabon ojaxuri atmosfero, rom ojaxi gaxdes 

Zaladobis qcevis wyaro (Baron & Byrne, 1987; Straus, 1980).

arsebobs eqsperimenturi monacemebi, romlebic adastureben, rom 

ojaxebSi, sadac awuxebT simWidrovis problema, xdeba SedarebiT meti 

ojaxuri konfliqti (Welch & Booth, 1975).  aqve unda gaviTvaliswinoT, 

is faqti, rom zedaxoris SegrZneba anu sivrcis simciris SegrZneba 

garkveul subieqtur xasiaTs atarebs da araa dakavSirebuli im farTobis 

sidideze, romelic modis ojaxis TiToeul wevrze (Stockdale cit. Altman, 
1975-is mixedviT).  Freedman et al (1972) intensifikaciis hipoTezis mixedviT, 

simWidroveSi Zlierdeba individis tipiuri reaqciebi; Tu tipiuria 

pozitiuri reaqciebi, simWidrove mas gardaqmnis ufro keTilsasurvelad, 

xolo Tu tipiuria negatiuri reaqciebi, simWidrove gaaZlierebs mis 

negatiur bunebas. simWidroves ukavSirdeba agreTve pirovnuli sivrcis 

cneba anu uxilavi sazRvari, romelic Tan axlavs pirovnebas da romelSic 

sxvisi SeWra iwvevs Tavdasxmis SegrZnebas, rasac mosdevs pirovnebis 

mier ukmayofilebis gamoxatva da zogjer situaciis mitoveba (Hoffmann, 
1971; Sommer, 1969; Altman, 1975).  dasturdeba, rom pirovnul sivrceSi 

SeWram SeiZleba agreTve gamoiwvios agresiuli pasuxi, gansakuTrebiT 

Tu pirovneba dispoziciurad maRali agresulobiT xasiaTdeba (Worchel 
& Teddbie, 1976; Geen, 1990).  arsebobs mosazreba, rom maRal agresiuli 

pirovnebebi saWiroeben did pirovnul sivrces, radganac isini ar 

endobian sxva adamianebs da cdiloben ar Sevidnen maTTan kontaqtSi 

potenciuri safrTxis da muqaris Tavidan acilebis mizniT (Kinzel, 1970; 
O’Neil et al, 1980; Geen, 1990).

amrigad, pirovnuli sivrce warmoadgens meqanizms, romelic gamo-

iyeneba pirovnebaTaSoris urTierTobis regulaciisaTvis da privatobis 

sasurveli donis misaRwevad (Altman, 1975).  socialuri urTierTobebis 

regulaciisaTvis gamoyeneba agreTve teritorialuri qceva, romelic 

moicavs adgilis an sagnis aRniSvnas da imis komunikacias, rom igi 

“ekuTvnis” pirovnebas an jgufs. teritorialuri sazRvrebis SebRal vi-

sas SeiZleba adgili hqondes dacviT pasuxebs. Jourard-ma (1971) miuTiTa 

im did mniSvnelobaze, romelic aqvs yoveli ojaxis wevrisTvis calke 



praqtikuli  saxelmZRvanelo 133

oTaxis qonas. pirveladi teritoriis (anu teritoria, romelic ga-

moiyeneba eqskluziurad individebis an jgufis mier, sxvebis mier aSka-

rad identificirebulia, rogorc maTi, kontrolirdeba Seda rebiT 

per mamentul safuZvelze da centraluria maTi damkaveblis yovel-

dRiur cxovrebaSi) qona xels uwyobs pirovnebis TviT-identurobis 

Camoyalibebas.

sxva kvlevebis mixedviT, arsebobs kavSiri meuRlis dabal socialur 

statussa da mis mier colis an partnioris mimarT ganxorcielebul 

Zaladobas Soris (Stark & Fliteraft, 1988).  dabal socialur statussa 

da colebis mimarT Zaladobis urTierTkavSirze miuTiTebs agreTve 

ganviTarebad qveynebSi (bangkoki, tailandi), Catarebuli kvlevebis 

Sedegebic (Hoffman, Oemo & Edwards, 1994).  aseve, kvlevebi gviCvenebs, rom 

umuSavari kacebi orjer ufro met fizikur sisastikes iCenen TavianTi 

colebis mimarT, vidre is qmrebi, romlebic muSaoben (Gelles & Cornell, 1990).  

dasturdeba, rom siRaribis gamo stresul mdgomareobaSi Cavardnili 

mSoblebi iCenen nakleb moTminebas da yuradRebas TavianTi Svilebis 

mimarT. kerZod, monacemebi miuTiTeben, rom mcire anazRaurebian 

ojaxebSi mSoblebi 9-jer ufro metad iCenen uyuradRebobas TavianTi 

Svilebis mimarT da ar arian dainteresebulni maTi ganaTlebis miRebiT, 

4-6 jer ufro metad iyeneben bavSvis mimarT fizikur da seqsualur 

Zaladobas, vidre maRal-anazRaurebiani mSoblebi (Besharor & Laumann, 
1994; cit. Chevlin, 1999-is mixedviT).

amrigad, Cven ganvixileT is faqtorebi, romlebic zemoqmedebas 

axdenen ojaxis SeWidulobisa da adapturobis procesebze, rac 

Tavis mxriv qmnis garkveul fsiqologiur klimats, romelic xels 

uwyobs an xels uSlis ojaxis normalur funqcionirebas. ojaxi aris 

ZiriTadi wyaro, sazogadoebis pirveladi ujredi, sadac bavSvi gadis 

pirvelad socializacias. daswavlis Teoretikosebis azriT, swored 

ojaxis urTierTobebis magaliTze bavSvi swavlobs sxva adamianebTan 

urTierTobis formebsa da qcevebs, romelic mas unarCundeba 

mozrdilobis asakSic da romlis gadatanasac axdens mis mier axlad 

formirebul ojaxur sistemaSi.

amrigad, disfunqcionalur ojaxebSi, sadac sufevs muqaris, 

simkacris da konfliqtis atmosfero, xdeba mSoblebis mier agresiuli 

qcevis modelebis demonstrireba, rac Sedegad iwvevs bavSvebSi 

amgvari agresiuli qceviTi modelebis ganmtkicebas dakvirvebisa da 

Zaladobis msxverplad yofnis meqanizmebiT. SeiZleba iTqvas, rom 

ojaxuri atmosfero, romelic xasiaTdeba ojaxis wevrebs So ris di-

di distanciiT, indiferentuli damokidebulebiT, naklebi mxarda-

We riT, arasakmarisi siTboTi da siyvaruliT, maT Soris daZabuli, 
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Zalismieri urTierTobebiT, maRali SfoTviT, sadac mSoblebi nakleb 

interesdebian bavSvis sulieri ganviTarebiT da disciplinirebuli 

zemoqmedebisaTvis zrunvisa da moTminebiTi axsnis nacvlad, iyeneben 

Zalismier meTodebs, erTpirovnulad iReben gadawyvetilebebs da 

axdenen ojaxis individualur wevrebze did zewolas, aseve, sadac 

uWirT axal ideebTan da cvlilebebTan Segueba dabali adapturobis 

gamo, sadac gabatonebulia rigiduli Zalauflebrivi struqtura da 

ara aqvT konfliqtis konstruqciulad gadaWris unar-Cvevebi, sadac 

dabalia ojaxuri bednierebisa da kmayofilebis done, xels uwyobs 

bavSvis agresiulobis ganviTarebas. aseve, gare stresorebma, rogoricaa 

ekonomikuri siduxWire, dabali socialuri statusi da umuSevroba 

SesaZloa ubiZgon ojaxSi konfliqtis ganviTarebas. rodesac ojaxi 

arasakmarisi adapturobisa da SeWidulobis gamo ver egueba amgvar 

kriziss, adgili aqvs frustraciis dagrovebasa da ojaxis wevrebs Soris 

Zalismieri, agresiuli urTierTobebis ganviTarebas. yovelive es ki 

iwvevs bavSvis agresiulobis zrdas.  

gamoyenebuli literatura:

1. saZagliSvili S. (2005). disertacia “mSoblebis agresiulobis roli 

ojaxuri urTierTobebis CamoyalibebaSi” Tbilisi: Tbilisis univer-

sitetis gamomcemloba.
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Zaladoba bavSvebze da bavSvTa mimarT ugulebelyofa 

ia SeyrilaZe 

bavSvebze Zaladobis definicia: 

bavSisadmi cudad mopyroba gulisxmobs bavSvis iseT araadekvatur 

movlas, romelsac realuri an potenciuri ziani moaqvs bavSvisTvis.  

aRniSnuli definicia moicavs sam ZiriTad komponents: (1) unda hqondes 

adgili mozrdilis garkveul qcevas (an qcevis arqonas) bavSvis mimarT; 

(2) am qcevam (an qcevis arqonam) fizikuri an fsiqologiuri ziani unda 

miayenos bavSvs; da (3) mozrdilis qcevasa da bavSvisadmi miyenebul zians 

Soris unda iyos naTeli mizez-Sedegobrivi kavSiri.  

aSS-Si, Cveulebriv, bavSisadmi cudad mopyrobis eqvs tips gamoyofen: 

1. fizikuri Zaladoba

2. emociuri Zaladoba

3. fizikuri ugulebelyofa

4. emociuri ugulebelyofa

5. saganmanaTleblo ugulebelyofa

6. seqsualuri Zaladoba

fizikuri Zaladoba gulisxmobs saqciels, romelic fizikur 

zians ayenebs bavSvs. amis magaliTia fizikuri Seuracxyofa, romelsac 

mohyveba sxeulis iseTi dazianebebi, rogoricaa damwvroba, daJeJiloba, 

Calurjeba, motexiloba, seriozuli Wrilobebi da sxva. 

emociuri Zaladoba moicavs qronikul sityvier Seuracxyofas da 

bavSvis Cagvras (mis gantevebis vacad gamoyenebas). sityvieri Seuracxyo-

fa, Tavis mxriv, gulisxmobs bavSvisTvis imis Tqmas, rom igi uvargisi da 

uRirsi, sazizRari da eSmakiseulia. emociur ZaladobaSi aseve Sedis 

bavSvis mumdivi daSineba da muqara.

seqsualuri Zaladoba fizikuri Zaladobis specifiuri formaa, 

romlis drosac bavSvisadmi miyenebuli fizikuri (da aseve fsiqologi-

uri) ziani gamowveulia mozrdilTan sqesobrivi kontaqtiT. seqsualuri 

Zaladoba moicavs rogorc sqesobriv aqts, aseve Sexebas da moferebas. 

aseve seqsualur Zaladobad iTvleba bavSvis seqsualur obieqtad gamo-

yeneba, mag. bavSvTa pornografia, an bavSvis iZuleba uyuros mozrdilTa 

sqesobriv kontaqts.
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fizikuri ugulebelyofa aris mSoblis mier sakuTari movaleobebis 

Seusruleblobis Sedegi – faqti imisa, rom mSobels ar SeuZlia 

daakmayofilos bavSvis bazisuri moTxovnilebebi. fizikuri ugulebel-

yofis yvelaze gavrcelebuli formaa bavSvis upatronod datoveba. 

sxva formebia mSoblis uunaroba gamokvebos Svili, saTanadod Caacvas, 

umkurnalos, Seuqmnas saTanado sayofacxovrebo pirobebi.  

saganmanaTleblo ugulebelyofa gulisxmobs mSoblis uunaro-

bas izrunos da daakmayofilos bavSvis swavlebis moTxovnilebebi. igi 

moicavs bavSvis skolaSi droulad ar miyvanas, imis daSvebas, rom bavSvma 

mudmivad acdinos skola, bavSvis swavlis gansakuTrebuli moTxovnile-

bebis ignorirebas. 

emociuri ugulebelyofa gulisxmobs araadekvatur zrunvasa da 

alerss, saxlSi arsebuli Zaladobisgan bavSvis daucvelobas, bavSvis 

mier alkoholisa Tu narkotikis gamoyenebas. 

bavSvze Zaladobis risk faqtorebi

mSoblebSi:

 bavSvobaSi iyo Zaladobis msxverpli;

 nivTierebaTa avadmoxmareba;

 sibrazis gamoxatvisa da emociuri kontrolis problemebi;

 midrekileba SfoTvisa da depresiisadmi, zogadi mtruli ganwyoba;

 cxovrebisadmi apaTiuri damokidebuleba;

 SezRuduli ojaxuri urTierTobebi (ufro xSiria uyuradRebobis 

SemTxvevebSi);

 uaryofiTi ojaxuri urTierTobebi (ufro xSiria Zaladobis SemTx-

vevebSi);

 agresiuli da antisocialuri qceva;

 gamoucdeloba da ucodinroba bavSvis ganviTarebis Sesaxeb; 

 bavSvis qcevaze reagirebis nakleboba;

 mkacri aRzrdis stili –Zlier makontrolirebeli;

 xSiri col-qmruli problemebi;

 Zalian axalgazrda mSoblebi;
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bavSvebSi:

 dRenakluloba an normaze mcire wona;

 naklebad ganviTarebuli socialuri unarebi;

 Seuxedaoba;

 bavSvis mZime xasiaTi;

 pasiuroba.

sazogadoebaSi:

 siRaribe;

 mravali wevrisagan Semdgari ojaxebi;

 teritoriebi/ubnebi, sadac urTierTobebi Semcirebulia;

 teritoriebi/ubnebi, sadac naklebia TavSeyris adgilebi, mag. ekle-

siebi.

faqtorebi, romlebic ganapirobeben 

Zaladobisadmi mdgradobas

gana yvela adamiani, romelic bavSvobaSi Zaladobis msxverpli iyo, 

igives ukeTebs Tavis Svils. sinamdvileSi, mxoldo 30% aseTi adamianebi-

sa imeorebs qcevis igive models didobaSi. Sesabamisad, SeiZleba iTqvas, 

rom Zaladoba gancdil adamianTa umravlesobas Seswevs unari, ganTavi-

sufldes qcevis disfunqciuri modelisagan. amis xelSemwyob faqtorebs 

ki warmoadgenen: 

 kognituri ganviTarebuloba;

 niWi, talanti, kargi Sesaxedaoba;

 socialuri unarebi;

 gamgebi da dadebiTi partniori;

 emociuri gamocdilebis gadamuSavebis unari;

 socialuri mxardaWeris arseboba.
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bavSvTa mimarT Zaladobisa da ugulebelyofis 

Sefaseba da intervencia

ris Sefasebas vaxdenT:

 ojaxSida urTierTobebi;

 ramdenad usafrTxoa saSinao/sayofacxovrebo garemo;

 col-qmruli urTierTobebi;

 mSoblebis stresis wyaroebi;

 mSoblebis emociuri kontrolis unari;

 bavSvis fizikuri mdgomareoba;

 bavSvis janmrTelobis mdgomareoba;

 bavSvis kognituri da socialuri ganviTarebis done;

 ojaxis urTierTobebi garemosTan.

Sefasebis Semdgomi nabijia konkretuli, realuri miznebis dasaxva da 

maTi SeTanxmeba ojaxTan. miznebis garkveuloba da struqturizacia uaR-

resad mniSvnelovania im ojaxebTan muSaobisas, sadac adgili aqvs bavS-

vze Zaladobas an ugulebelyofas. aseTi mSoblebis ganaTleba SesaZloa 

dagvexmaros garkveuli miznebis miRwevaSi. aseve mniSvnelovania, ojaxs 

davexmaroT socialuri mxardWeris qselis SeqmnaSi. zogadad, amgvar 

ojaxebSi Zalian bevri problemaa da maT kompleqsuri midgoma esaWiroe-

baT, rac xSirad erTi praqtikosis an erTi organizaciis SesaZleblobebs 

aRemateba. aseT ojaxebSi xSiria nivTierebaTa avadmoxmareba (alkoholi, 

narkotikuli nivTierebis gamoyeneba), amitom sasurvelia am problemebis 

mqone ojaxis wevrebis CarTva Sesabamis servisebSi. paralelurad, bavS-

vebs SesaZloa esaWiroebodeT ganviTarebis xelSemwyobi momsaxureba. 

aqedan gamomdinare, praqtikosma aucilebelia warmatebiT gaarTvas Tavi 

SemTxvevis menejments imisaTvis, rom uzrunvelyos TiToeuli wevris 

specifiuri saWiroebis dakmayofileba. 

qvemoT mocemulia Sefasebis meTodika, romliTac vaxdenT bavSvTa 

mimarT Zaladobisa da ugulebelyofis Sefasebas. saWiroa davakvirdeT 

Semdegs: 

ugulebelyofis fizikuri niSnebi

ugulebelyofis fizikuri niSnebi dakvirvebadia. bavSvi SeiZleba 

gamoiyurebodes:
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 WuWyiani an araadekvaturad Cacmuli.

 gamouZinebeli an daRlili.

 gafuWebuli kbilebiT, saTvalis gareSe (Tuki sWirdeba) an janmrT-

elobaze saTanado zrunvas moklebuli. 

 TiTqos CamorCeba ganviTarebaSi, maT Soris metyvelebaSi.

ugulebelyofis qceviTi niSnebi

bavSvma SesaZloa Tqvas, rom:

 Sia;

 iparavs sakvebs TavisTvis an sxva bavSvebisaTvis;

 arasdros yofila an ar dadis skolaSi;

 aravin uvlis saxlSi;

 ar SeuZlia fxizlad yofna.

uyuradRebo mzrunvelis yvelaze gavrcelebuli maxasiaTeblebi

 saxlSi areuloba da uwesrigobaa;

 mzrunveli mavne nivTierebazea damokidebuli;

 mzrunveli socialurad izolirebulia da naklebad yavs megobrebi da 

ojaxis wevrebi, romlebic mxardaWeras uweven;

 mzrunvels naklebad aRelvebs bavSvis higienuri mdgomareoba, 

usafrTxoeba da emociuri moTxovnilebani;

 mzrunvels naklebad aRelvebs bavSvis janmrTeloba;

 mzrunveli bavSvis mimarT amJRavnebs kritikul an damamcirebel 

damokidebulebas;

 mzrunveli midrekilia imisken, rom SeaSinos an daamciros bavSvi;

 mzrunveli midrekilia imisken, rom mowyvitos bavSvi socialur da 

emociur sazrdos.

fizikuri Zaladobis niSnebi

fizikuri Zaladobis niSnebi yovelTvis rodi SeimCneva. amgvari niS-

nebi SesaZloa bavSvs sxeulis im nawilze hqondes, rac advilad ar Cans. 

gansakuTrebuli yuradReba miaqcieT iseT dazianebebs, romlebic ar See-

sabameba bavSvis mier monaTxrob istorias maTi SeZenis Taobaze.
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 damwvrobis niSnebi, gansakuTrebiT orive xelze an terfze, ramac 

SeiZleba gvafiqrebinos, rom bavSvs SesaZloa cxel siTxeSi Caayofines 

kidurebi; sigaretis namwvi; damwvrobis niSnebi, romelTac sagnis 

forma aqvT, mag. rogoricaa uTo.

 silurjeebi da iarebi, gansakuTrebiT sxeulisa Tu saxis orive mxares, 

vinaidan sxeulis SemTxveviTi dazianeba iSviaTad tovebs simetriul 

niSnebs; Calurjebebi, romlebic gvafiqrebinebs, rom bavSvi SesaZloa 

Cavlebuli yofiliyo orive xeliT; garkveuli formis mqone silur-

jeebi, romlebic raime sagnis formas gvagoneben, rogoricaa qamris 

balTa, savarcxeli da sxva. 

 nakbenebi;

 motexilobebi;

 Tavis qalisa Tu Tvalebis dazianebebi.

fizikuri Zaladobis qceviTi simptomebi

 bavSvi socialurad ganmartoebuli da Caketilia;

 bavSvi xSirad Cxubobs sxva bavSvebTan;

 bavSvi uCveulod pasiuri da mowuwunea;

 bavSvi SfoTavs maSin, roca sxva bavSvebi raRacas itkenen;

 bavSvi SeSfoTebuli da TavSekavebulia misi mSoblebis TandaswrebiT;

 bavSvi SiSs gamoxatavs saxlSi wasvlasTan dakavSirebiT;

 bavSvi dazianebul nawilebs tanisamosiT an makiaJiT faravs;

 bavSvs xifaTi ganmeorebiT emarTeba;

 bavSvi amJRavnebs TviT-damazianebeli da TviT-destruqciul qcevas;

 bavSvi saxlidan garbis;

 bavSvs TviTmkvlelobis mcdeloba aqvs;

 maswavleblebi Civian bavSvis xSiri tirilisa da swavlis problemebis 

gamo maSin, roca ganviTarebis CamorCeniloba gamoricxulia.

seqsualuri Zaladobis fizikuri niSnebi:

 siarulis da jdomis problemebi;

 sasqeso organos midamoebSi tkivili da qavili;
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 daxeuli, daWmuWnuli an dalaqavebuli sacvali;

 Calurjebebi da sisxldena sasqeso organos midamoebSi;

 Calurjebebi sasaze;

 sqesobrivad gadamdebi daavadebebi, gansakuTrebiT mozardebSi;

 mtkivneuli Sardva an gamonadeni sasqeso organoebidan;

 sagnebis naSTebi sasqeso organos midamoebSi.

seqsualuri Zaladobis qceviTi da emociuri simptomebi:

 kvebis aSlilobebi;

 marto Zilis SiSi;

 koSmarebi;

 gancalkevebis SfoTva;

 TiTis (an raime sagnis) wova;

 enurezi;

 enkoprezi;

 metyvelebis regresia;

 saubari seqsualur Temaze;

 zedmeti masturbacia;

 seqsualuri demonstraciuloba;

 ucabedi qviTinis periodebi;

 hiperaqtivoba;

 cvlilebebi saskolo qcevaSi (skolis SiSi, klasSi CarCena, koncentra-

ciis sirTule);

 regularuli emociuri afeTqeba;

 metismeti SiSi (maT Soris mamakacis an qalis);

 mowyeniloba da depresia;

 TviTmkvlelobaze fiqri;

 ukiduresi nervuli daZabuloba;

 hipoqondria.
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moZalade mzrunvelis yvelaze gavrcelebuli maxasiaTeblebia: 

 mzurvneli Tvlis, rom bavSvia pasuxismgebeli mis keTildReobaze;

 mzrunvels araadekvaturi molodini aqvs bavSvis unar-SesaZleblo-

bebis Sesaxeb;

 mzrunveli disciplinis iseT zomebs mimarTavs, romlebic ar Seesa-

bameba bavSvis asaks an bavSvis qcevas;

 bavSvi mudmivad xasiaTdeba rogorc “cudi”, “upasuxismgeblo” an sxve-

bis gan “gansxvavebuli”;

 mzrunveli mavne nivTierebazea damokidebuli;

 mzrunveli bavSvobaSi Zaladobis msxverpli iyo;

 mzrunveli socialurad izolirebulia megobrebis, naTesavebisa da 

axloblebisagan;

 mzrunvels miaCnia, rom ar SeuZlia “kontrolis SenarCuneba”;

 mzrunveli krizisul mdgomareobaSia axlobeli adamianis gardacva-

lebis, mosalodneli patimrobis, samuSaos dakargvis an sxva ramis 

gamo;

 mzrunveli fsiqikurad daavadebulia.

interviu bavSvTan

Zaladoba gancdil bavSvTan interviu gansakuTrebiT sifrTxiliT 

unda Catardes. intervius dros unda gvaxsovdes, rom TamaSi aris bavS-

vTan salaparako ena. pirveli intervius Catarebamde unda gaviTva-

liswinoT Semdegi: 

 bavSvis moTxovnebis Sesabamisad moawyveT oTaxi da iqonieT qaRaldi 

da fanqrebi;

 ikiTxeT, vin unda daeswros intervius da rodis movlen es adamianebi;

 gaarkvieT, ra unda uTxraT bavSvsa da mis mSoblebs konfidencialobis 

Sesaxeb;

bavSvTan pirveli intervius dros:

 gaxsovdeT, Tqveni daniSnuleba ar aris bavSvis garToba;

 mieciT bavSvs ufleba, SeinarCunos Tqvendami distancia;
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 daakvirdiT ramdenad  asakis Sesabamisad gamoiyureba/iqceva bavSvi;

 TxoveT mas, daxatos adamiani da saxli, xe an misi ojaxi;

 hkiTxeT mas: sami survilis ufleba rom gqondes, ras isurvebdi? yuri 

miugdeT mis pasuxebs;

 hkiTxeT mas: raketiT mTvareze rom midiode da mxolod ori adgi-

li rom iyos xomaldSi, erTi SenTvis da erTic vinme sxvisTvis, vis 

waiyvandi? yuri daugdeT mis pasuxs;

 hkiTxeT mas: cxoveli rom yofiliyavi, romel cxovelobas isurvebdi? 

yuri daugdeT mis pasuxs.

ra vuTxraT bavSvs, rodesac gancdil Zaladobaze gviyveba

1. `me mjera Seni~  

 bavSvebi iSviaTad ityuebian gancdili Zaladobis Sesaxeb. Tu isini 

Tvlian rom ar daujerebT, arafers ityvian. im SemTxvevaSi, roca 

isini maSinve ar amboben simarTles, unda SeZloT maTi ndobis mo-

poveba. 

2. `rac dagemarTa, ar iyo swori~ 

 bavSvebma, romelTac ufrosebi arasodes eqceodnen kargad, xSirad 

ar ician mozrdilis qmedebaSi maT mimarT ra aris da ra ar aris 

normaluri, ra aris swori da ra ar aris swori. seqsualurma mo-

Zaladem SeiZleba uTxras bavSvs “Cven ubralod ase vTamaSobT” da 

amiT daarwmunos bavSvi, rom aravis araferi ar uTxras.

3. `Seni brali ar aris is, rac dagemarTa~  

bavSvebs gadatanili Zaladobis Semdeg xSirad uCndebaT danaSau-

lis grZnoba. maT ar unda igrZnon Tavi damnaSaved sxvis mier Cade-

nili Zaladobis gamo.

4. `kargia rom miTxari, Sen ar daisjebi amis gamo~

zog bavSvs gancdili ambavis vinmesTan gaziarebis Semdeg uCndeba 

danaSaulis grZnoba, eSinia moZaladis an eSinia, rom mas dasjian 

momxdaris gamJRavnebis gamo. 

5. `dagexmarebi da yvelafers gavakeTeb, rom Tavi usafrTxod igrZno~

yvelaferi gaakeTeT, rom micemuli piroba SeasruloT.   

gaxsovdeT, rom moZalade aSinebs bavSvs imiT, Tu ra  saSinlad moeq-

ceva mis sayvarel adamianebs, im SemTxvevaSi Tu bavSvi vinmes rames 

etyvis.
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6. `ver dagpirdebi, rom aravis vetyvi amis Sesaxeb. Seni dacva rom 

SevZloT, kidev viRaceebma unda icodnen, magram Cven SeiZleba 

SevTanxmdeT imaze, Tu vis vuTxraT.~

zogi bavSvi getyviT, rom Tqven erTaderTi pirovneba xarT visac 

is endo, visac uambo, rac mas Tavs gadaxda da gTxovaT, rom misi 

saidumlo aravis gaandoT. magram am SemTxvevaSi SeuZlebeli iqne-

ba bavSvis dacva da moZaladis dasja. imisaTvis, rom gaamarTloT 

bavSvis ndoba, mxolod masTan SeTanxmebiT unda gadawyvitoT, Tu 

vis uambobT  momxdaris Sesaxeb.

gamoyenebuli literatura: 
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qalis mimarT Cagvra da Zaladoba 

ia SeyrilaZe 

Cagvra

Cagvra qcevis is saxea, romlis drosac xdeba Zaladobis an muqaris 

gamoyeneba pirovnebaze Zalauflebisa da kontrolis damyarebisaTvis. 

Cagvras maSin aqvs adgili, rodesac erT pirovnebas swams, rom ufleba 

aqvs gaakontrolos sxva adamiani. Seuracxyofa, Cagvra da ojaxSida Za-

ladoba danaSaulebis saxeebs warmoadgenen.

gansazRvreba: ojaxis wevrebze Cadenilma Zaladobam gansxvavebuli 

formebi SeiZleba iqonios. CagvraSi SeiZleba Sediodes emociuri Seu-

racxyofa, ekomonikuri ziani, seqsualuri Zaladoba, bavSvebis gamoyeneba, 

muqara, mamakacis privilegiis gamoyeneba, daSineba, izolireba da qcevaTa 

sxva saxeobani, romlebic gamoiyeneba SiSis grZnobis SenarCunebis, 

daSinebisa da Zalauflebis mosapoveblad. umetes SemTxvevaSi ojaxSi 

danaSaulis Camdenebi yvela kulturaSi mamakacebi arian. qalebi yvelaze 

ufro xSirad arian Zaladobis msxverplni. agreTve xSirad gvxvdeba 

bavSvze ganxorcielebuli Zaladoba. ojaxuri Zaladoba Cveulebriv 

qvemoT moyvanil erT an ufro met kategorias SeiZleba ganekuTvnebodes:

• fizikuri Cagvra – moZaladis fizikuri Tavdasxma an agresiuli 

saqcieli farTo masStabs moicavs: daJeJilobidan mkvlelobamde. 

is xSirad iwyeba bodiSis moxdiT trivialur dartymaze, romelic 

ufro xSir da seriozul TavdasxmaSi gadaizrdeba. 

• seqsualuri Zaladoba – moZaladis fizikur Tavdasxmas xSirad 

axlavs, an Tan sdevs seqsualuri Zaladoba. am SemTxvevaSi qals ai-

Zuleben moZaladesTan seqsualur kavSirSi Sevides an Tavisi sur-

vilis sawinaaRmdegod monawileoba miiRos seqsualur aqtSi.  

• fsiqologiuri Cagvra – moZaladis fsiqologuri an emociuri Za-

ladoba SeiZleba moicavdes gamudmebiT sityvier Seuracxyofas, 

damcirebas, zedmet mesakuTreobas, qalis izolirebas megobrebisa 

da ojaxis wevrebisagan, fizikuri da ekonomikuri resursebisgan 

mowyvetas da pirovnebis sakuTrebis ganadgurebas.    

Cagvra droTa ganmavlobaSi Rrmavdeba. is xSirad iseTi saqcieliT iwye-

ba rogoricaa muqara, lanZRva-gineba, Zalis gamoxatuleba qalis Tandas-

wrebiT (mag. muStis dartyma kedelze), da/an sagnebisTvis an cxovelebis-

Tvis zianis miyeneba. Cagvra SeiZleba gaRrmavdes da gadavides akrZal-

vaSi, xelis kvraSi, silis gawvnaSi, CqmetaSi. CagvraSi Seileba Sediodes 
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muStis/wixlis dartyma, kbena, seqsualuri Seuracxyofa, nivTebis sro-

la da sxva. da bolos, Cagvra SeiZleba gadaizardos sicocxlisaTvis 

safrTxis Semqmnel qcevaSi, rogoricaa gagudva, Zvlebis damtvreva, an 

iaraRis gamoyeneba.  

lenor vokeris mixedviT, Zaladobis cikli Sedgeba sami fazisgan - (1) 

daZabulobis eskalacia, romlis drosac moZalade ufro da ufro ad-

vilad Riziandeba da kargavs wonasworobas, xolo msxverpli cdilobs 

SeinarCunos simSvide da Tavidan aicilos konfliqti, (2) Zaladobis 

incidenti da (3) Taflobis xana, romlis drosac SesaZloa moZaladem 

bodiSi mouxados msxverpls Zaladobis incidentis gamo, Seecados saku-

Tari Zaladobis garemo pirobebiT axsnas da dados piroba, rom es aRar 

ganmeordeba. 

ratom Cagraven mamakacebi qalebs?

bevri Teoria cdilobs axsnas, Tu ratom sCadis zogi mamakaci Za-

ladobas Tavisi partnioris mimarT. es Teoriebi eyrdnoba sxvadasxva 

faqtorebs, rogoricaa: ojaxis arasworad funqcionireba, komunikaciis 

unar-Cvevebis nakleboba, qalebis mier provokacia, stresi, damokide-

buleba mavne nivTierebebze, sulierebis nakleboba da ekonomikuri 

problemebi. zemoT moyvanili sakiTxebi SeiZleba asocirebuli iyos qa-

lebis CagvrasTan, magram isini ar warmoadgenen gamomwvev mizezebs. am 

faqtorebis Camocileba ar mouRebs bolos mamakacis qalze Zaladobas. 

mCagvreli iwyebs da agrZelebs Tavis saqciels imitom, rom Zaladoba sxva 

pirovnebaze kontrolis mopovebis da SenarCunebis efeqturi meTodia da  

Cveulebriv, is ar ganicdis sakuTari qcevis uaryofiT Sedegebs.  

istoriulad qalebis winaaRmdeg Cadenil Zaladobas ar aRiqvamdnen 

rogorc “danaSauls”. es dadasturebulia imiT, rom mamakacebis mier 

partnioris CagvraSi damnaSaved cnobas iSviaTad Tu mohyveboda se-

riozuli Sedegebi, rogoricaa dakaveba/dapatimreba an fuladi jarima. 

sazogadoeba Zalian iSviaTad hkicxavs mCagvrelebs, im SemTxvevaSic ki 

rodesac cnobilia, rom isini fizikurad daesxnen Tavs TavianT part-

niors. mCagvreli sazogadoebis yvela fenaSi arsebobs da mas gansxvave-

buli gamocdileba da piradi Tvisebebi gaaCnia. magram, zogierTi Tviseba 

ufro gavrcelebul da zogad xasiaTs atarebs:

 mCagvreli qals sagnad aRiqvams. is ar aRiqvams qals, rogorc adamians. 

is ar scems qalebs pativs rogorc jgufs. zogadad, is qals uyurebs 

rogorc sakuTrebas an seqsualur obieqts.

 mCagvrels dabali TviT-Sefaseba aqvs da cxovrebaSi Tavs ususurad 
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da arafris maqnisad grZnobs. SeiZleba mogeCvenoT, rom warmatebuli 

tipia, magram Sinaganad Seusabamobis gancda aqvs.

 mCagvreli Riad laparakobs Tavisi saqcielis gamomwvev mizezebze. Ta-

vis ZaladobaSi brals sdebs garemo pirobebs, mag. stress, misi part-

nioris qcevas, “cud dRes”, alkohols an sxva faqtorebs.

 mCagvreli SeiZleba sasiamovno da momxiblavi iyos Zaladobis perio-

debs Soris, da gareSe pirni mas xSirad aRiqvamen rogorc “sasiamovno 

tips”.

 potenciuri mCagvrelis gamafrTxilebeli niSnebi SeiZleba moicavdes 

metismet eWvianobas, mesakuTreobas, cud xasiaTs, araprognozireba-

dobas, sisastikes cxovelebis mimarT da midrekilebas sityvieri 

Seuracxyofis miyenebisen. 

ratom rCebian qalebi moZalade mamakacebTan?

Zalian xSirad SekiTxvaze “ratom rCebian qalebi maTTan?” sapasuxod 

moaqvT msxverplis damadanaSaulebeli damokidebuleba. Zaladobis 

msxverpl qalebs xSirad sayveduroben, rom maT albaT moswonT an 

sWirdebaT aseTi mopyroba, winaaRmdeg SemTxvevaSi isini ar darCebodnen 

aseT adamianTan. aseve amboben, rom isini miekuTvnebian im mravalricxovan 

“qalTa ricxvs, romlebsac metismetad uyvarT” an romlebsac “dabali 

TviTSefaseba aqvT”. sinamdvileSi ki, aravis moswons rodesac scemen, 

ganurCevlad emociuri mdgomareobisa Tu TviTSefasebisa. 

qalis darCenis mizezebi gacilebiT rTulia. yvelaze xSir SemTxveva-

Si, qalisaTvis saSiSia moZaladis datoveba. Tu moZalades gaaCnia eko-

nomikuri da socialuri statusi, misi mitoveba qalisaTvis damatebiT 

problemebs wamoWris. mitoveba SeiZleba niSnavdes cxovrebas SiSSi da 

bavSvze meurveobis da zrunvis uflebis dakargvas, finansuri daxmarebis 

dakargvas da samsaxurSi Seviwroebas/damcirebas.  

miuxedavad imisa, rom ar arsebobs gansazRvruli pirovnuli profili 

qalisa, romelsac daCagraven, arsebobs kargad aRwerili sindromi imisa, 

Tu ra mohyveba Cagvris dawyebas. daCagruli qali ganicdis sircxvilisa 

da uxerxulobis grZnobas da izolirebulia. qali SeiZleba ar gaeqces 

Cagvras maSinve imitom, rom:

 realuri SiSi aqvs imisa, rom mCagvreli ufro gamZvinvardeba da misi 

mitovebis mcdelobam SeiZleba fataluri Sedegic ki gamoiwvios; 

 megobrebma da ojaxis wevrebma SeiZleba ar dauWiron mxari mis 

gadawyvetilebas wasvlis Sesaxeb;
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 icis, ra finansuri da sxva sirTuleebis winaSe SeiZleba aRmoCndes 

martoxela mSobeli; 

 manipulirebasTan, daSinebasa da damcirebasTan erTad arsebobs 

siyvarulSi da imedSi gatarebuli droc; 

 SeiZleba ar icis, vis mimarTos an aravin sTavazobs usafrTxoebas da 

Tanadgomas.

dabrkolebebi, romlebic xels uSlis ZalmomreobiTi 

urTierTobebis dasrulebas

qalis darCenis mizezebi zogadad SeiZleba sam ZiriTad kategoriad 

davyoT:  

resursebis nakleboba: 

 qalebis umetesobas erTi bavSvi mainc hyavs, romelic maTzea damokide-

buli; 

 bevri qali ar aris dasaqmebuli; 

 bevr qals ar aqvs sakuTreba, romelic mxolod misia; 

 zog qals ar gaaCnia finansuri saxsrebi; 

 qalebs, romlebic toveben moZalade partniorebs, eSiniaT rom gaam-

tyuvneben/brals dadeben Ralatsa da bavSvis mitovebaSi, da dakar-

gaven Svilebsa da qonebas; 

 cxovrebis standartebi/pirobebi SeiZleba gauaresdes qalisTvis da 

misi bavSvebisTvis. 

instituciuri reaqcia: 

 mRvdlebi da sxva religiuri pirebi xSirad emsaxurebian qorwinebis 

yvela fasad “dacvas”;  

 policielebi xSirad ar exmarebian qalebs. isini Zaladobas aRiqvamen, 

rogorc ojaxSi momxdar “uTanxmoebas”, imis nacvlad rom Sexedon mas 

rogorc danaSauls, romlis drosac erTi pirovneba fizikurad esxmis 

Tavs meores;

 policielma SeiZleba gadaaTqmevinos qals sarCelis Setana;

 prokurorebs xSirad ar surT, ganixilon sasamarTloSi zemoT xsene-

buli SemTxvevebi, xolo mosamarTleebi iSviaTad Tu miusjian moZa-

lades sakadris sasjels. sasjelis gacilebiT ufro xSir saxes war-

moadgens sacdeli periodi an jarima;



praqtikuli  saxelmZRvanelo 149

 miuxedavad SemzRudavi brZanebulebisa mcirea Sansi, rom ganTavisuf-

lebuli moZalade ar gaimeorebs Tavdasxmas. ar arsebobs sakmarisi 

usafrTxo TavSesafrebi qalebisaTvis an sxva servisebi, romlebic 

uzrunvelyofen msxverplis usafrTxoebas. 

tradiciuli ideologia:   

 bevr qals ar swams, rom ganqorwineba swori alternativaa;

 bevri qali Tvlis, rom miuRebelia bavSvi izrdebodes mxolod erT 

mSobelTan da rom moZalade mama ukeTesia, vidre umamoba; 

 sazogadoebis gavlenis gamo bevr qals swams, rom is aris pasuxismgebe-

li imaze, rom misi qorwineba “Sedges”. qorwinebis SenarCunebis mcde-

lobis marcxi misi, rogorc qalis, marcxia;  

 bevri qali izolirebulia megobrebisagan da ojaxis wevrebisagan an 

eWviani da mesakuTre moZaladis mier, an imis gamo, rom Zaladobis niS-

nebis damalvis mizniT aRar kontaqtobs gare samyarosTan. am izola-

ciam SeiZleba gaaRvivos grZnoba, rom ar arsebobs gasaqcevi adgili.

 bevri qali cdilobs racionalurad axsnas moZaladis qceva, daabra-

los is stress, alkohols, samsaxuris problemebs, umuSevrobas an 

sxva faqtorebs.

 bevr qals aswavlian, rom maTi TviTSefaseba da Rirebuleba damokide-

bulia mamakacis `Sovnasa~ da SenarCunebaze.

 moZalade iSviaTad scems qals ganuwyvetliv. SualedebSi is SeiZleba 

saocnebo raindad moevlinos partniors. qals swams, rom misi part-

niori gulis siRrmeSi “kargi adamiania” da Tu mas swams, rom unda 

darCes “karg adamianTan”, misi es rwmena gaaZlierebs gadawyvetilebas 

darCenis Sesaxeb. man agreTve SeiZleba racionalurad daaskvnas, rom 

moZalade ZiriTadad kargia manam, sanam cudi ram ar daemarTeba da 

rom man zogjer “boRmac unda gadmoanTxios”.

ram SeiZleba migvaniSnos ojaxur Zaladobaze

qvemoT moyvanil niSan-Tvisebebs xSirad aqvs adgili Zaladobis 

Cadenamde da maTi saSualebiT SeiZleba amovicnoT potenciuri mo-

Zalade: 

1. gaizarda Tu ara igi ZaladobiT aRsavse ojaxSi? pirovnebebma, romle-

bic gaizardnen ojaxebSi, sadac maT Zaladoba ganicades bavSvobaSi, an 

sadac erTi mSobeli meores scemda, iswavles, rom Zaladoba normalu-

ri saqcielia.
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2. iyenebs Tu ara igi Zalas an iCens Tu ara igi Zaladobisaken midrekile-

bas, rodesac cdilobs problemis “gadaWras”? axalgazrda mamakaci, 

romelsac danaSauli aqvs Cadenili, romelic CxubSi Rebulobs monawi-

leobas, romelsac moswons Tavi gamoaCinos “magar biWad” SesaZloa 

igivenairad moeqces cols da Svilebs. swrafad ecvleba ganwyobile-

ba? metismetad xom ar reagirebs patara problemebis Tu gaRizianebis 

dros? sastikad eqceva cxovelebs? rodesac gabrazebulia urtyams 

muSts kedels an isvris nivTebs? nebismieri zemoT xsenebuli qceviT 

SeiZleba davaxasiaToT pirovneba, romelsac gaaCnia midrekileba Za-

ladobisaken. 

3. avad xom ar moixmars alkohols an narkotikebs? Zalian Zlieri kav-

Siria Zaladobasa da narkomania/alkoholizms Soris. fxizlad iya-

viT misi SesaZlo smis/narkomaniis problemis mimarT, gansakuTrebiT 

im SemTxvevaSi, Tu uaryofs Tavis smis/narkomaniis problemas an 

uaryofs daxmarebis saWiroebas. nu ifiqrebT, rom Tqven mis Secvlas 

SeZlebT.

4. aqvs Tu ara Zlieri tradiciuli Sexeduleba imis Sesaxeb, Tu ra unda 

akeTos mamakacma da ra unda akeTos qalma? fiqrobs Tu ara, rom qali 

saxlSi unda ijdes da qmars unda uvlides da emorCilebodes? 

5. eWviania Tu ara im xalxis mimarT, romelTanac Tqven gaqvT urTier-

Toba – ara mxolod mamakacebis, aramed Tqveni megobari qalebis an 

naTesavebis mimarT? cdilobs Tu ara, rom izolirebuli gamyofoT? 

yovelTvis ainteresebs, sad xarT? yovelTvis unda Tu ara, rom masTan 

iyoT? 

6. xeli miuwvdeba Tu ara iaraRTan, danebTan an sxva sasikvdilo in-

strumentTan? saubrobs Tu ara maT gamoyenebaze sxva adamianebTan, 

an imuqreba Tu ara maTi gamoyenebiT angariSis gasasworeblad? 

7. moelis Tu ara Tqvengan misi brZanebebisa da rCevebis Sesrulebas? 

brazdeba Tu ara, rodesac Tqven mis survilebs ar asrulebT an ver 

xvdebiT, Tu ras moelis igi Tqvengan? 

8. axasiaTebs Tu ara xasiaTis ukiduresi cvlilebebi, TiTqos ori gan-

sxvavebuli adamianiao? zogjer ukiduresad keTilia da zogjer ki 

ukiduresad sastiki? 

9. rodesac brazdeba, geSiniaT misi? xom ar fiqrobT, rom misi argabra-

zeba Tqveni cxovrebis mTavar amocanad iqca? akeTebT Tu ara imas, 

rac mas unda imis nacvlad, rom Tqveni survilisamebr imoqmedoT? 

10. uxeSad xom ar gepyrobaT? gaiZulebT Tu ara imis gakeTebas, rac Tqven 

ar gindaT?
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kiTxvari

gadaxedeT qvemoT mocemul kiTxvebs. ifiqreT imaze, Tu rogor gepy-

robaT Tqveni partniori da rogor epyrobiT Tqven mas. ar dagaviwydeT, 

rom Tuki erTi adamiani sistematurad aSinebs, tkivils ayenebs an amci-

rebs meore adamians, amas Zaladoba hqvia.

akeTebs Tu ara amas Tqveni partniori...

__  ojaxis wevrebisa da megobrebis winaSe gamcirebT an dagciniT?

__  saTanadod ar afasebs/arafrad Tvlis Tqvens miRwevebsa da 

miznebs?

__  gagrZnobinebT, rom Tqven gadawyvetilebis gamotana ar SegiZli-

aT?

__  muqaras an zewolas iyenebs Tqveni Tanxmobis mosapoveblad?

__  geubnebaT, rom umisod araraoba iqnebiT?

__  uxeSad gepyrobaT – xels an mujluguns gkravT, gpwkenT an gir-

tyamT?

__  dReSi ramdenjerme girekavT an gakiTxavT imisaTvis, rom darw-

mundes, rom iq xarT, sadac uTxariT, rom iqnebiT?

__  alkohols/narkotikebs abralebs imas, rom Tqven cudad gepyro-

baT?

__  sakuTar qmedebas/gancdebs Tqven gabralebT?

__  gaZalebT iseT seqsualur aqtivobas, romlisTvisac Tqven mzad ar 

xarT?

__  iseT gancdas giqmniT, TiTqos am urTierTobidan Tavis daRweva 

SeuZlebelia?

__  giSliT dro ise gaataroT, rogorc Tqven gindaT, magaliTad, giS-

liT megobrebTan an Tqvens ojaxTan yofnas?

__  cdilobs Cxubis mere arsad waxvideT, raTa “gakveTili gaswav-

loT”?

Tqven...

__  zogjer gaSinebT is, Tu rogor iqceva Tqveni partniori?

__  mudmivad bodiSebs uxdiT sxvebs Tqveni partnioris qcevis gamo?

__  gjeraT, rom SeZlebdiT Tqveni partnioris Secvlas, Tuki sakuTar       

TavSi raimes SecvlidiT?
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__  cdilobT ar gaakeToT iseTi ram, rac Tqvens partniors gaaRizi-

anebs an konfliqts gamoiwvevs?

__  grZnobT, rom rac ar unda gaakeToT, Tqveni partniori arasdros 

aris kmayofili TqveniT?

__  yovelTvis imas akeTebT, rac Tqven partniors surs, rom gaakeToT 

imis nacvlad, rom Tqveni survilisamebr iqceodeT?

__  xarT Tqvens partniorTan imis gamo, rom geSiniaT imisa, Tu ra 

SeiZleba man moimoqmedos, Tuki Tqven mas datovebT?

Tu ramodenime zemoaRniSnulidan damaxasiaTebelia Tqveni urTier-

TobebisTvis, esaubreT vinmes. daxmarebis gareSe Zaladobas ar moevleba. 

ra kategoriis qalebi xasiaTdebian Zaladobis gancdis meti alba-

TobiT:

 asakiT ufro axalgazrda (16-24);

 Raribi da naklebad ganaTlebuli.

faqtebi ojaxuri/partnioruli Zaladobis Sesaxeb:

 1970-ian wlebSi a.S.S.-Si moklul qalTa mTliani raodenobis 30% iyo 

mokluli partnioris mier;

 1996 wels a.S.S.-Si partnioris mier partnioris mkvlelobis daaxloe-

biT 2000 SemTxvevidan msxverplis TiTqmis 3/4 iyo qali.

ra SeiZleba mohyves Zaladobas:

 mkvleloba;

 daWra da fizikuri janmrTelobis problemebi (Calurjebebi, motexi-

lobebi, iarebi da sxva);

 TviTmkvleloba;

 fsiqologiuri Sedegebi: 

 sircxvili, danaSaulis grZnoba, sakuTari Tavis dadanaSauleba, 

damcirebulobis gancda;

 depresia da suiciduri qceva;

 SiSebi da SfoTva;

 nivTierebaTa avadmoxmareba (alkoholizmi da narkomania);

 seqsualuri disfunqciebi;
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 post travmatuli stresuli simptomebi: koSmarebi, Zaladobis 

Se mawuxebeli mogonebebi, koncentraciis da Zilis sirTuleebi, 

gaqcevis survili.

qalis mimarT Zaladobis SemTxvevaSi saWiro servisebi: 

 qalebisaTvis:

 TavSesafari; 

 iuridiuli daxmareba; 

 samedicino daxmareba;  

 finansuri da informaciuli daxmareba;

 fsiqologiuri daxmareba;

 jgufuri Terapia.

 mamakacebisTvis:

 risxvis marTva;

 individualuri daxmareba, romelic mimarTulia qcevis modifici-

rebaze;

 nivTierebaTa avadmoxmarebis marTva.

 bavSvebisTvis:

 sareabilitacio programa.

wyvilTa konsultacia zogadad araa rekomendirebuli sawyis etapze 

an agresiis mwvave fazaSi da manam, sanam agresiis incidentis albaToba 

minimumamde ar aris dayvanili. 

daCagruli qalis sindromi

daCagruli qalis sindromi aris fsiqologiuri mdgomareoba qroni-

kuli Zaladobis msxverplisa, romelic didwilad waagavs posttravmul 

stresul mdgomareobas. lenor vokeris Tanaxmad, daCagruli qalis sin-

dromisaTvis damaxasiaTebelia Semdegi oTxi piroba:

1. qals miaCnia, rom Zaladobis incidenti misi brali iyo;

2. qals ar SeuZlia Zaladobaze pasuxismgebloba sxvaze an sxva faq-

torebze gadaitanos;

3. qals eSinia sakuTari da misi Svilebis fizikuri usafrTxoebis da-

kargvis;

4. qals aReniSneba iracionaluri rwmena imis Sesaxeb, rom moZalade 

yovlisSemZlea da yvelaferi icis da yvelgan miuwvdeba xeli.
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travmatuli gamocdilebis mqone adamianebs xSirad awuxebT trav-

matul movlenasTan dakavSirebuli fsiqologiuri stresi. umravles 

SemTxvevaSi es aris normaluri reaqcia aranormalur situaciaze. Tum-

ca, Tuki adamianebi grZnoben, rom maT ar SeuZliaT xelaxla moipovon 

sakuTari cxovrebis kontrolirebisa da warmarTvis unari, an Tu maT 

didi xnis ganmavlobaSi aReniSnebaT Semdegi simptomebi, romlebic maT 

xels uSlis yoveldRiur funqcionirebaSi, maT daxmarebisaTvis unda 

mimarTon specialists.

es simptomebia:

 ganmeorebiTi fiqri an koSmarebi travmatuli movlenis Sesaxeb;

 garTulebuli daZineba da cvlilebebi madaSi;

 SfoTvisa da SiSis gancdebi, gansakuTrebiT iseT situaciaSi moxved-

risas, romelic gvagonebs travmatul movlenas;

 iseTi moqmedeba an gancda imisa, TiTqos travmatuli movlena kvlav 

xdeba (gulisxmobs gancdilis xelaxla gancdas, iluziebs, halucina-

ciebs, movlenis uecar amotivtivebas);

 advilad SekrToma an zedmetad fxizloba;

 depresiis, mwuxarebis, da energiis naklebobis gancda;

 mexsierebis problemebi, maT Soris travmatuli movlenis calkeuli 

aspeqtebis gaxsenebis sirTuleebi;

 dabneuloba da yoveldRiur amocanebze fokusirebis uunaroba;

 gadawyvetilebis miRebis sirTuleebi (abulia);

 advilad gaRizianeba, aRgzneba, gabrazeba an wyena;

 emociuri “simunje”, ganmartoeba, sxvebisgan izolacia da gaucxoeba;

 ucabedad tirili, sasowarkveTisa da ususurobis grZnobis daufleba;

 sayvareli adamianebis mimarT uaRresad mSfoTvare damokidebuleba 

da zedmeti nerviuloba maTi usafrTxoebis Taobaze;

 aleqsiTimia (emociebis verbalizaciis uunaroba) 

Zaladobis msxverpl qalebTan individualuri muSaobis 

principebi

Zaladobis msxverpl qalebTan individualuri muSaoba sakmaod 

efeqtur Sedegebs iZleva. qvemoT CamoTvlilia is ZiriTadi principebi, 

romelTa gaTvaliswineba aucilebelia muSaobis procesSi:  
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 davexmaroT emociebis gamoxatvSi;

 viyoT empaTiuri da movusminoT;

 movaxdinoT misi mdgomareobis garkveuli normalizacia;

 SevaqoT imisTvis, rom gagiziaraT mtkivneuli informacia;

 xazi gavusvaT mis Zlier mxareebs da SevaqoT;

 movaxdinoT ambivalentobis (moZaladis mimarT urTierTsawinaaRm-

dego grZnobebis Tanaarsebobis) normalizacia;

 xazi gavusvaT imas, rom misi brali araa, rac daemarTa;

 davexmaroT qals, gaiazros Zaladobis ciklis specifika da is, Tu ra 

gavlenas axdens Zaladoba ojaxis yvela wevrze;

 ar SevTavazoT sakuTari azri problemis gadaWris Sesaxeb (mag. moZa-

ladis datovebis Sesaxeb) da xeli SevuwyoT mis TviT-gansazRvras;

 riskebis Sefaseba - SevafasoT qalis usafrTxoebis mdgomareoba; Tu 

ojaxSi aris bavSvi, aucileblad SevafasoT bavSvis usafrTxoebis 

mdgomareoba da bavSvze Zaladobis xarisxi/riski; SevafasoT qalis 

depresiis xarisxi da suicidis riski;

 davexmaroT qals usafrTxoebis gegmis ganviTarebaSi;

 mivawodoT informacia arsebuli resursebis (TavSesafari, ufaso 

iuridiuli da samedicino konsultacia da sxva saWiro servisebi) 

Sesa xeb;

 davexmaroT qals gaqcevis gegmis ganviTarebaSi, Tuki misi arCevania 

gaqceva;

 SevafasoT qalis Tanadgomis qseli da davexmaroT mas resursebis 

gamoyenebaSi.

gamoyenebuli literatura:

1.  Handbook of Social Work Practice with Vulnerable and Resilient Population, 
Second Edition. Alex Gitterman, Editor, Columbia University Press, 2001; 

2.  SeyrilaZe ia, saleqcio kursi “socialuri samuSao sxvadasxva  
populaciebTan”Tbilisis saxelmwifo universiteti, 2003

3.  Walker, L., The Battered Woman, 1979.
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nivTierebaze damokidebuleba

ia SeyrilaZe 

nivTierebebTan dakavSirebuli daavadebebi iyofa or did jgufad: 

nivTierebebze damokidebulebis daavadebebi (nivTierebaze damokide-

buleba da nivTierebaTa avadmoxmareba) da nivTierebebiT gamowveuli 

daavadebebi (intoksikacia, nivTierebiT gamowveuli bodva, nivTierebiT 

gamowveuli fsiqoturi aSliloba da sxva.).

ras niSnavs nivTierebaze damokidebuleba?

nivTierebaze damokidebuleba aris alkoholisa Tu sxva nviTierebis 

fsiqologiuri da/an fizikuri moTxovnileba, romelic ar qreba im Sem-

TxvevebSic ki, rodesac mis gamoyenebas negatiuri Sedegebi mohyveba. es 

aris pirveladi, qronikuli daavadeba gamowveuli/gamwvavebuli geneti-

kuri, fsiqo-socialuri da garemo faqtorebis mier. xSir SemTxvevaSi 

daavadeba progresirebs da fatalur Sedegs iwvevs.

damokidebulebis ori aspeqti arsebobs: (1) wamlis efeqtisadmi gaz-

rdili tolerantoba da (2) wamlis miRebis Sewyvetis sindromi.

rodesac wamlis efeqtisadmi tolerantoba izrdeba, adamians sWirdeba 

ufro da ufro meti doza imisTavis, rom igive efeqti miiRos, rac 

dasawyisSi ganicada. vinaidan centraluri nervuli sistemis ujredebi 

gaxangrZlivebulad iReben nivTierebas, organizmi ecdeba normaluri 

funqcionireba SeinarCunos imgvarad, rom ujredebi naklebad mgrZno-

biare gaxdnen nivTierebis mimarT. Sesabamisad, individma SesaZloa 

gazardos doza sawyisi efeqtis misaRwevad.

rodesac nivTierebis avadmoxmareba didxans grZeldeba da am dros 

adamiani wyvets wamlis miRebas, amas mohyveba Sewyvetis sindromi. es 

sindromi gamowveulia im nivTierebebis ararsebobiT, romelTac centra-

luri nervuli sistema ukve Seegua. rodesac wamlis miwodeba aRar xdeba, 

centraluri nervuli sistema gaivlis xelaxali adaptaciis anu readap-

taciis periods, vinaidan man unda iswavlos mocemuli nivTierebis 

gareSe normalurad funqcionireba. swored am periodSi gamoamJRavnebs 

adamiani Sewyvetis sindromis fizikur simptomebs. 

nivTierebaze damokidebuleba xasiaTdeba Semdgomis simptomebis      

gaxan grZlivebuli an perioduli gamovleniT:

 kontrolis dakargva smaze/gamoyenebaze;
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 gazrdili tolerantoba alkoholis/nivTierebis mimarT (zogjer 

tole rantobis dakargvas aqvs adgili daavadebis gviandel etapebze);

 uaresdeba Tu ar moxda individis mier mavne nivTierebis miRebis 

Sewyveta;

 maTi gamoyeneba uaryifiTi Sedegebis miuxedavad;

 mcdari azrovneba (magaliTad, uaryofa).

nivTierebaze damokidebuleba, rogorc pirveladi, 

qronikuli da progresuli daavadeba

samedicino modelis Tanaxmad, damokidebuleba aris pirveladi daava-

deba. igi ar warmoadgens sxva daavadebis simptoms. 

nivTierebaze damokidebuleba aris qronikuli, anu individi mTeli 

cxovrebis manZilze damokidebulia niviTierebaze. am daavadebis gankur-

neba SeuZlebelia, Tumca SesaZlebelia misi mkurnaloba da kontroli.

nivTierebaze damokidebuleba aris progresuli. masTan dakavSirebuli 

fizikuri, emociuri da socialuri problemebi uarsedeba Tu alkoholis 

an nivTierebis miReba ar wydeba. am problemis uyuradRebod mitovebam 

SeiZleba gamoiwvios individis naadrevi sikvdili Tanamdevari janmr Te-

lobis problemebis, ubeduri SemTxvevisa Tu travmis gamo. 

nivTierebaze damokidebuleba rogorc pirveladi, 

qronikuli da progresuli daavadeba

arsebobs uamravi Teoria, romelic cdilobs axsnas is Tu, ris 

gamo xdebian adamianebi nivTierebaze damokidebulni. am Teoriebs 

Sorisaa: moraluri Teoria (alkoholisa da narkotikuli nivTierebis 

gamoyeneba moraluri naklia), fsiqologiuri Teoria (fsiqikuri 

janmrTelobis problemaa), samedicino Teoria (pirveladi, qronikuli 

da prog resuli daavadebaa. mavne nivTierebaze damokidebuleba ar ga-

ni kurneba); qceviTi Teoria (gadamdebi qcevaa, alkoholisa da narko-

tikuli nivTierebis gamoyenebas swavloben); nevrologiuri/qimiuri 

disbalansis Teoria (warmoiqneba qimiuri disbalansis gamo); genetikuri 

Teoria (Tandayolilia da memkvidreobiT gadaecema); garemos Teoria 

(mowamluli garemo); ganviTarebis Teoria (Seferxeba emociur ganviTa-

rebaSi); ojaxuri sistemis Teoria (ojaxi qmnis narkomans) da a.S. 

dResdReobiT nivTierebaze damokidebuleba gaigeba, rogorc mraval-

faqtoriani, anu mravali komponentisa da SesaZlo xelSemwyobi faqto-

ris momcveli fenomeni. 
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nivTierebaze damokidebulebis Sefaseba

DSM-IV-is Tanaxmad nivTierebaze damokidebuloba warmoadgens niv-

Tierebis moxmarebis iseT arajansaR paterns, romelic iwvevs kliniku-

rad mniSvnelovan Seferxebas an distress da xasiaTdeba qvemoT mocemu-

li simptomebidan minimum sami simptomis arsebobiT 1 wlis ganmavlobaSi:

(1) tolerantoba, romelic gulisxmobs, romelime qvemoT CamoTv-

lil simptoms:

(a) mniSvnelovnad gazrdili dozis moTxovnileba sasurveli 

efeqtisa Tu intoqsikaciis misaRwevad;

(b) igive dozis gamoyenebisas mniSvnelovnad Semcirebuli 

efeqti.

(2) Sewyvetis sindromi, rac gamoixateba romelime qvemoT mocemul 

simptomSi:

(a) nivTierebisTvis damaxasiaTebeli Sewyvetis sindromi;

(b) igive an monaTesave wamlis miReba xdeba Sewyvetis sindro-

mis Tavidan asacileblad.

(3) xSirad nivTierebis miReba xdeba ufro didi raodenobiT an ufro 

xangrZlivi periodis ganmavlobaSi, vidre es ganzraxuli iyo;

(4) saxezea Zlieri survili an warumatebeli mcdeloba nivTierebis 

avadmoxmarebis Sewyvetisa;

(5) drois umetes nawils adamiani atarebs nivTierebis mopovebasTan 

dakavSirebul moqmedebebSi;

(6) nivTierebis moxmarebis gamo mniSvnelovanad aris Semcirebuli/

Secvlili socialuri da profesiuli moRvaweobebi da garToba;

(7) nivTierebis moxmareba grZeldeba miuxedavad seriozuli 

fsiqologiuri da fizikuri problemebisa.

zogadad, nivTierebaTa moxmarebis Sefasebisas aucilebelia Sefasebis 

mravalkomponentiani midgoma, romelic gulisxmobs SeZlebisdagvarad 

amomwuravi informaciis miRebas yvela qvemoT CamoTvlil faqtorze: 

 moxmarebis istoria (dasawyisi da xangrZlivoba);

 moxmarebis sixSire;

 moxmarebis intensivoba (doza);

 Sewyvetis mcdelobis istoria/mkurnalobis istoria; 
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 tolerantobis Sefaseba; 

 moxmarebis gverdiTi movlenebi (madis problema,  samedicino prob-

lemebi);

 moxmarebis socialuroba;

 moxmarebasTan dakavSirebuli cxovrebiseuli problemebi (kanon-

Tan, ojaxSi, samsaxurSi, a.S.);

 moxmarebis efeqti (Tavs ukeT grZnobs, siTamames matebs da a.S.).

nivTierebaTa avadmoxmarebis Sefasebis mravali meTodi, testi Tu 

formati arsebobs. erT-erTi gavrcelebuli skrining testia CAGE, ro-

melic ZiriTadad alkoholizmis dasadgenad gamoiyeneba, Tumca misi 

adaptacia SesaZlebelia nikotinis, kofeinis Tu sxva nivTierebis mimarT. 

testi sul oTxi kiTxvisgan Sedgeba da ori an meti dadebiTi pasuxis Sem-

TxvevaSi Semdgomi gamokvlevis aucileblobaze migviTiTebs (Evingi, 1984). 

CAGE: alkoholozmis skrining testi:

1. odesme gifiqriaT, rom unda SeamciroT alkoholis moxmareba? 

2. garSemomyofebi Sewuxebulebi arian Tqvens mier alkoholis maRali 

moxmarebis gamo?

3. Tavi damnaSaved gigrZvniaT alkoholis moxmarebis gamo? 

4. odesme dagWirvebiaT nabaxusevze dilis dawyeba alkoholis miRebiT, 

nervebis dasawynareblad da Tvalebis gasaxelad (azrze mosasvle-

lad)? 

qvemoT moyvanilia is kiTxvebi, romelTa dasma SesaZloa informaci-

uli iyos nivTierebaTa avadmoxmarebis gamosavlenad da Sesaswavlad. 

1. Tu eweviT?/mogiweviaT sigareti? ramdeni xania, rac eweviT? ramden 

sigarets eweviT dReSi?

2. Tu svamT?

3. ras svamT? (luds, Rvinos, liqiors da a.S.)?

4. regularulad RebulobT gamoweril wamals? rogor moqmedebs is 

Tqvenze/Tavs rogor grZnobT?

5. xom ar iyenebT romelime wamals gamoweris gareSe? rogor moqmedebs 

is Tqvenze/Tavs rogor grZnobT?

6. Tu xmarobdiT romelime arakanonier narkotiks?

7. bolos rodis dalieT/miiReT nivTiereba?
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8. ramdens svamdiT/ramden nivTierebas RebulobdiT?

9. bolos es rodis gaakeTeT?

10. ramdeni dalieT/ramdeni nivTiereba miiReT?

11. yovelTvis erTsa da imave raodenobas/dozas svamT/iRebT? uaryofi-

Ti pasuxis SemTxvevaSi, miRebuli nivTierebis raodenoba matulobs 

Tu klebulobs?

12. Tu miRebuli nivTierebis raodenoba izrdeba, gawuxebT/gaRelvebT 

es?  

13. mniSvnelovnad xom ar moimateT an xom ar daikeliT wonaSi sasmelis/

nivTierebis miRebis dros?

14. Zilis problemebi xom ar gqondaT, rodesac svamdiT/nivTierebas xma-

robdiT?

15. dRis ra monakveTSi svamT/iRebT nivTierebas?

16. kviris ra monakveTSi svamT/iRebT nivTierebas?

17. kviraSi ramdeni dRe svamT/iRebT nivTierebas?

18. Cveulebriv vin aris TqvenTan erTad, rodesac svamT/iRebT nivTiere-

bas?

19. Tqveni megobrebi Tu svamen/iReben nivTierebas?

20. Tqveni mSoblebi Tu svamen (svamdnen) /iReben (iRebdnen) nivTierebas?

21. ojaxSi romelime wevri alkoholiki/narkomani xom ar aris?

22. odesme xom ar SeuwuxebixarT azrs, rom smasTan/narkotikebTan dakav-

SirebiT SeiZleba problema gagCenodaT?

23. vinmes xom ar uTqvams TqvenTvis, rom smasTan/narkotikTan dakav-

SirebiT problema gaqvT/gqondaT?

24. rogor gexmarebaT daleva/nivTierebis miReba?

25. rodesac svamT/nivTierebas RebulobT, rogor grZnobT Tavs?

26. xom ar mouyoliaT TqvenTvis Tqveni iseTi qcevis Sesaxeb, romelic 

sasmelis an narkotikis gavlenis qveS ganaxorcieleT da ar gaxsovT 

amis Sesaxeb?

27. xom ar uTqvamT TqvenTvis, rom rodesac svamT/nivTierebas Rebu-

lobT, ufro uyuradRebo xdebiT, an brazobT, an kontrols kargavT?

28. SegiZliaT “gaumklavdeT” alkoholis an narkotikebis ufro met ra-
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odenobas, vidre RebulobdiT?

29. adrindelTan SedarebiT giWirT “gaumklavdeT’’ alkoholis an nar-

kotikis gavlenas?

30. rodesac svamT/nivTierebas RebulobT, Tavs ufro komunikabelurad 

grZnobT?

31. xom ar dagimyarebiaT sqesobrivi kontaqti iseT adamianTan, romel-

Tanac ar waxvidodiT amaze, rom ar yofiliyaviT sasmelis/niv-

Tierebis gavlenis qveS?

32. xom ar nanobT Tqvens romelime saqciels, romelic sasmelis/niv-

Tierebis gavlenis qveS yofnis dros CaidineT?

33. imitom xom ar svamT/RebulobT nivTierebas, rom “Tqvens proble-

mebs/usiamovnebas gaeqceT”?

34. romel problemebs cdilobT gaeqceT?

35. samsaxurSi vinmes xom ar gamouTqvams SeSfoTeba Tqvens smasTan/niv-

Tierebis miRebasTan dakavSirebiT?

36. xom ar TvliT, rom smasTan/nivTierebis miRebasTan dakavSirebuli 

problema xels giSliT samsaxurebrivi movaleobebis ganxorciele-

baSi?

37. smis/nivTierebis miRebis gamo Tu gagicdeniaT romelime samuSao 

dRe?

38. smis/nivTierebis miRebis gamo xom ar dagikargavT samsaxuri?

39. meuRlesTan an partniorTan xom am mogsvliaT konfliqti, an xom ar 

gamZafrebula urTierToba Tqvens Soris Tqveni mavne Cvevis (smis an 

nivTierebis avadmoxmarebis) gamo? 

40. xom ar dagemuqraT mauRle an partniori, rom migatovebdaT Tqveni 

mavne Cvevis gamo?

41. xom ar miutovebixarT meuRles/partniors Tqveni mavne Cvevis gamo?

42. sasmels an nivTierebis moxmarebas xeli xom ar SeuSlia TqvenTvis 

seqsualur urTierTobebSi?

43. xom ar daupatimrebixarT narkotikebis gamoyenebis dros, nivTiere-

bebiT vaWrobis dros, an Tqveni saqcielis gamo rodesac nivTierebis 

gavlenis qveS iyaviT?

44. ojaxis wevrebs nakleb yuradRebas imitom xom ar uTmobT, rom svamT/

nivTierebas iRebT?
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45. ojaxs an megobrebs xom ar gaurbixarT, rodesac svamT/nivTierebas 

iRebT?

46. xom ar dagirtyamT meuRlisaTvis an SvilebisaTvis, rodesac miRe-

buli sasmelis/nivTierebis gavlenis qveS iyaviT?

47. finansuri problema xom ar gaqvT?

48. es finansuri problema Tqveni smis/nivTierebis miRebasTan xom ar 

aris dakavSirebuli?

49. Tu ecadeT smisaTvis/nivTierebis miRebisaTvis Tavi dagenebebinaT? 

rogor?

50. xom ar mogesmaT xmebi an rame xom ar mogelandaT, rodesac sasmelis/

nivTierebis gavlenis qveS iyaviT?

51. xom ar gagivliaT Terapiis kursi smis/nivTierebis moxmarebis Sewyve-

tis mizniT?

52. xom ar yofilxarT “Tormeti nabijis” an sxva damxmare jgufis wevri 

smis/nivTierebis moxmarebis Sewyvetis mizniT?

53. eqimTan xom ar misulxarT smis/nivTierebis moxmarebis Sewyvetis 

mizniT?

54. saavadmyofoSi xom ar iyaviT moTavsebuli nivTierebis moxmarebisa-

Tvis? sad? ramdeni xniT? 

nivTierebaze damokidebulebis gavrcelebuli 

intervenciebi

nivTierebaze damokidebuleba mravalkomponentiani problemuri 

mdgomareobaa da Sesabamisad igi kompleqsur midgomas saWiroebs. 

warmatebuli mkurnaloba gulisxmobs, pirvel rigSi, individis 

gadaudebeli saWiro ebebis dadgenas da Carevis prioritetebis sworad 

gansazRvras. detoqsikacia, rogorc wesi, Carevis pirveli safexuria, 

romelsac unda mohyves mkurnalobis saTanado gegma, romlis mizania 

recidivis prevencia, individis motivaciis gazrda, SeinarCunos sifxizle 

da Tanamdevi mdgomareobebis mkurnaloba. 

kompleqsuri midgoma ar Semoifargleba mkurnalobis erTi formiT, 

aramed gulisxmobs intervenciis mravalwaxnagovan models individua-

luri da jgufuri fsiqoTerapiis, samedicino mkurnalobis da konsul-

taciis, TviTdaxmarebis jgufebis da sxvaTa saxiT. qvemoT mocemulia 

nivTierebaze damokidebulebis mkurnalobis gavrcelebuli efeqturi 
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intervenciebi:

 detoqsikacia; 

 mkurnalobis daxuruli klinikebi/stacionaruli mkurnaloba;

 mkurnalobis dRis centrebi;

 Tormeti nabiji da AA/NA (anonimuri alkoholikebi/anonimuri narkom-

anebi)

 Tanamdevari mdgomareobebis mkurnaloba (fsiqikuri aSliloba, aiv 

inficireba, samedicino daavadebebi);

 farmakoTerapia;  

 fsiqoTerapia; 

 motivaciuri interviuireba;

 kognitur-bihevioristuli Terapia; 

 ojaxuri Terapia. 

fsiqoaqtiuri nivTierebebis klasifikacia

fsiqoaqtiuri nivTierebebi moqmedeben da cvlian individis qcevas, 

ganwyobilebas da aRqmas.

 stimulatorebi (kokaini, nikotini, kofeini, amfetamini) - aZliereben 

centraluri nervuli sistemis moqmedebas da iwveven eiforias. maT 

SeuZliaT intoqsikaciis, taqikardiis, wnevis momatebis, gulis revis 

gamowveva. aseve maT SeiZleba gamoiwvion agresiuli da ZalmomreobiTi 

qceva, aJitireba, azrovnebis Secvla, maT Soris bodviTi fsiqozic.

kokaini da amfetaminebi iwveven kankals, Tavis tkivils, ukidures 

daZabulobas, gulis revas da Tavbru xvevas, wonaSi daklebas, krunCx-

vas da depresias.

 opioidebi (morfini, heroini, kodeini, opiumi, metadoni) - Trgunaven 

organizmis fizikur reagirebas da iwveven eiforias endorfinis 

didi raodenobiT gamoyofiT (endorfini aris nivTiereba, romelic 

siamovnebis SegrZnebas warmoSobs). heroini Tavdapirvelad Tavbru 

xvevas, sunTqvis Senelebas, kanis simSrales, qavils da metyvelebis 

Senelebas iwvevs. didi xnis miRebis Semdeg seriozulia imis riski, rom 

ganviTardes fizikuri da fsiqologiuri damokidebuleba, romelmac 

SeiZleba gamoiwvios zedmeti dozis miRebiT gamowveuli an respira-

toruli depresiiT gamowveuli sikvdili.



socialuri muSaobis meTodebi daucvel jgufebTan164

 depresantebi (alkoholi, barbituratebi - wamlebi, romlebic SfoT-

vas da uZilobas xsnian) – centraluri nervuli sistemis depresan-

tebi aneleben fsiqikur procesebs. isini iwveven xelovnur moSvebas 

da xsnian fsiqikur stressa da SfoTvas, Tumca iwveven fsiqologiur 

damokidebulebas da amasTan, Tavis danebebis dros Zlieri Sewyvetis 

sindromiT xasiaTdebian.

 halucinogenebi (marixuana, haSiSi, lsd, kaktusis fsilocibini 

[soko], eqstazi) – qimiurad mravalferovani nivTierebebi, romlebic 

seriozul fsiqikur cvlilebebs iwveven da yvelaze mZime Sedegis 

mqoneni arian. maT SeiZleba gamoiwvion eiforia, SfoTva, SegrZnebis 

darRveva, halucinaciebi, bodva, paranoia da depresia. icvleba 

guliscema, wneva da grZelvadiani efeqti SeiZleba iyos nevrologiuri 

daavadeba, depresia, SfoTva, mxedvelobiTi halucinaciebi. kanafi da 

eqstazi TiTqos naklebad saziano nivTierebebad iTvleba, vinaidan 

xSirad maTi grZelvadiani efeqti saTanadod ar aris gaTvaliswinebuli. 

mozardebSi maTi moxmareba mniSvnelovnad aferxebs kognitur 

ganviTarebas da amcirebs mexsierebis moculobas.

 inhalantebi (webo, saRebavi, gazi, aerozolebi) – SeuZliaT  gamoiwvion 

cvlilebebi Tavis tvinSi, romlis Sedegadac adamianma SesaZloa 

Tavi igrZnos kargad, ganicados halucinaciebi; toqsikuri efeqti 

aqvT RviZlze, Tirkmelebze, gulze da aseve SeiZleba gamoiwvion 

Tavis tvinis degeneracia da sikvdili gamowveuli asfiqsiiT, komiT, 

gulyriT da gadacdeniT. 

inhalantTa moxmareba 

vinaidan inhalantTa moxmareba seriozul samedicino riskebTanaa da-

kavSirebuli, mkurnalobis pirvel safexurs swored samedicino gamokv-

leva warmoadgens. es ukanaksneli gulisxmobs Semdegs: (1) centraluri 

nervuli sistemis zianis Sefaseba; (2) Tirkmelisa da RviZlis paTolo-

giebis Sefaseba; (3) mowamlvis donis gansazRvra; (4) kardioariTmiis da 

filtvis paTologiis Sefaseba da (5) kvebiTi deficitebis dadgena. 

inhalantze damokidebulebis intervenciis fokusi

 nevrologiuri zianis gansazRvra; 

 swavlis CamorCenebis da destruqciuli qcevis identificireba; 

 ojaxuri mdgomareobis Sefaseba; 

 stabilurobis riskis Sefaseba; 
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 alkoholis da sxva nivTierebaTa moxmarebis istoriis Sefaseba; 

 Zaladobis riskis Sefaseba (maRalia procenti seqsualuri Zaladobis 

msxverplTa);

 TanatolebTan urTierTobebis Sefaseba. patara bavSvebSi moxmareba 

xSirad jgufur xasiaTs atarebs, amitom mniSvnelovania Tanatolebis 

pozitiuri jgufis Camoyalibeba. 

inhalantze damokidebulebis 

rekomendaciebi intervenciisTvis

 mkurnalobis dagegmvas win unda uZRodes detoqsikacia, samedicino 

Semowmeba da nevrologiuri testireba; 

 detoqsikacias da mkurnalobas sWirdeba meti dro, vidre sxva niv-

Tierebebis SemTxvevaSi (90-120 dRe);  

 fsiqoTerapia saubris saxiT SesaZloa ar iyos mizanSewonili, Tuki 

saxezea nevrologiuri an/da kognituri disfunqcia; 

 yuradRebis koncentraciis da impulsTa kontrolis problemebi 

SesaZloa ar iyos mizanSewonili jgufuri muSaobisTvis; 

 kognitur-nevrologiur Sefasebas unda mohyves kognitur-nevrolo-

giuri reabilitaciis gegma; 

 saWiroa akademiuri CamorCenis reabilitacia; 

 gunduri midgoma: samedicino, nevrologiuri, fsiqologiuri, profe-

siuli, fizikuri/motoruli, saganmanaTleblo; 

 sadac saWiroa, okupaciuri Terapia da fizioTerapia; 

 inhalantebTan xelmisawvdomoba unda moispos; 

 monitoringi. 

recidivis dinamika

alkohilizmis an sxva wamaldamokidebulebis gamwvaveba  ar iwyeba 

pirveli dalevisTanave. is ukavSirdeba adreul saqcielTan dabrunebas, 

kerZod ki problemis uaryofas, izolirebas, gazrdil stress da dar-

Rveul gansjas. qcevis aseTi tipi 1973 wels daadgina terens gorskim. 

mis kvlevaSi monawileobda 118 pacienti, romlebmac gaiares 21 an 28 

dRiani mkurnalobis programa. am pacientebs gacnobierebuli hqondaT 
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da surdaT sifxizlis SenarCuneba, magram mainc daubrundnen smas. maTSi 

yvelaze xSirad SeimCneoda Semdegi simptomebi:

1. afasebs kargad yofnas Tumca es dafaseba xanmoklea.  gaurkvev-

lobis SiSi, Tavdajerebis nakleboba; 

2. problemis uaryofa stresis qveS yofnis uaryofa;

3. "me SemiZlia, rom aRar davlio" ojaxis da mxardamWerTa jgufis 

daxmarebis uaryofa, umaduroba, mxolod sakuTari Tavis imedi;

4. agresiuloba sxvebze Seteva, Tavis gamarTleba, mkurnalobis geg-

mebze saubrisgan Tavis arideba;

5. sxvaTa smis gakontroleba sakuTari saqcielis nacvlad sxvaTa 

qcevaze (smaze) fokusireba;

5.   kompulsiuri qceva uxeSi, xSirad ganmeorebadi saqcieli;

6.   impulsuroba

7. martoobisaken swrafva drois didi monakveTebiT ganmartoeba; 

8. arCeviTi xedva cxovrebis mxolod dadebiTi an uaryofiTi mxaree-

bis danaxva; 

9. depresia simartovis grZnoba, Zilianoba;

10. dagegmvis unaris dakargva gegmebis ardasaxva an ararealuri geg-

mebiT, ocnebebiT cxovreba; 

11. fantazioroba realobisgan Tavis dasaRwevad ocnebebiT cxovre-

ba; fiqri, rom Tu ara "es" yvelaferi kargad iqneboda;

12. uimedoba "me yvelaferi gavakeTe, rac SemeZlo, magram uSedegod";

13. gauazrebeli survilebi survili iyo bednieri, imis garkvevis ga-

reSe, Tu ra aris amisaTvis saWiro.

dasasrul, nivTierebaze damokidebuleba Zalzed rTuli fenomenia. 

misi mkurnalobis formebi da meTodebi gansxavebulia da didwilad 

damokidebulia iseT faqtorebze, rogoricaa niviTierebis tipi, damo-

kidebulebis ragvaroba da xangrZlivoba, Tanamdevi janmrTelobis 

problemebi da individis fsiqo-socialuri Taviseburebebi da saWiro-

ebebi. efeqturi mkurnalbis meTodis SerCeva unda efuZnebodes zemo-

aRniSnuli faqtorebis gaTvaliswinebas.   
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zrdasruloba da xandazmuloba da maTi Taviseburebebi

ia SeyrilaZe

e. eriksonis mixedviT, zrdasrulobis ori mTavari dilemaa intimuroba 

izolaciis winaaRmdeg da qmnadoba uZraobis winaaRmdeg. froidma 

zrdasrulobis moTxovnilebebi gansazRvra rogorc Lieben und Arbeiten, 

anu siyvaruli da samuSao. abraham masloum am periodis moTxovnilebebi 

ganixila, rogorc siyvarulisa da mikuTvnebulobis moTxovnileba, 

romelic dakmayofilebis SemTxvevaSi gadaizrdeba warmatebisa da 

prestiJis moTxovnilebaSi. zrdasruloba es aris periodi, romlis 

drosac gansakuTrebul mniSvnelobas iZens rogorc socialuri urTier-

Tobebi, ise piradi miRwevebi. 

gviani zrdasrulobis periodSi cvlilebebi SeiniSneba socialur 

urTierTobebSi da Sesabamisad individTa prioritetebic icvleba. am 

cvlilebebis miuxedavad, asakovani adamianebi inarCuneben cxovrebis 

mniSvnelobis grZnobas. zrdasrulobis ukanaskneli krizisi eriksonma 

gansazRvra, rogorc konfliqti pirovnul mTlianobasa da sasowarkve-

Tas Soris. asakSi Sesvla xangrZlivi, uwyveti procesia da ar arsebobs 

momenti, rodesac adamiani ucabedad igrZnobs daberebas. miuxedavad 

amisa, aSkaraa, rom sazogadoebaSi xandazmulebis mimarT garkveuli 

damokidebulebebi da stereotipebi arsebobs. uaryofiTi stereotipis 

erT-erTi gamoxatulebaa gansakuTrebuli damokidebuleba asakovani 

adamianebisadmi anu, egreT wodebuli eijizmi (ageism). eijizms mivyavarT 

xandazmuli individebis diskriminaciamde da gulisxmobs maTi SesaZle-

blobebis SezRudvasa da izolirebas.

xandazmulobis asakSi mosaxleobis mxolod 5%-s aReniSneba kogni tu-

ri funqcionirebis seriozuli gauareseba. aSS kvlevebi aCvenebs, rom 

imisa Tvis, rom xandazmulobis asakSi SevinarCunoT kognituri funq-

cionirebis saTanado done, aucilebelia vamuSaoT da vavarjiSoT gon-

eba. alchaimeris tipis demencia aris is biologiuri warmoSobis aSli-

loba, romelic gavrcelebulia xandazmul individebSi.

alchaimeris daavadeba da misi stadiebi

alchaimeris daavadeba aris Tavis tvinis qronikuli, organuli sin-

dromi, romelic xasiaTdeba mexsierebis da inteleqtualuri unarebis 

TandaTanobiTi daqveiTebiT da pirovnebis gapartaxebiT.

alchaimeris daavadebis dasawyisi msubuqi da TandaTanobiTia Sesa-
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bamisad SecdomaSi Semyvani – adreul etapebze erTaderTi xiluli simp-

tomi SeiZleba iyos mexsierebis daqveiTeba. daavadebis msxverplma SesaZ-

loa aCvenos TandaTanobiTi pirovnuli cvlilebebi, rogoricaa apaTia, 

spontanurobis nakleboba da socialuri urTierTobebisgan izolacia. 

daavadebis ganviTarebul etapebze adamianebma SeiZleba Sewyviton mety-

veleba, dakargon yuradRebis koncentraciis unari, daaviwydeT saku-

Tari meuRlisa Tu Svilebis saxelebi. cxadia, mexsierebis daqveiTebis 

es forma bevrad ufro Rrma da dramatulia, vidre siberis tipiuri mex-

sierebis Seferxebebi da xasiaTdeba afaziiT, agnoziiT da apraqsiiT. 

 afazia es aris sityvebis gaxsenebis uunaroba da zogadad metyvelebis 

unaris dakargva. agnozia niSnavs obieqtTa cnobis uunarobas, xolo 

apraqsia ki gulisxmobs praqtikuli motoruli unar-Cvevebis daviwyebas. 

magaliTad, adamians aRar axsovs saWmlis gakeTeba, manqanis tareba, wera 

da ase Semdeg.

alchaimeris tipis demenciis stadiebi:

pirveli stadia: daqveiTebuli mexsiereba

simptomebi: mexsierebis gauareseba samuSaos Sesrulebisas; gaurkveve-

li Civilebi; advilad Riziandeba da brazdeba; iniciativis nakleboba; 

Senelebuli reaqciebi; axali informaciis aTvisebis siZnele; aviwydeba 

Tavis mier axlaxans naTqvami/Cadenili saqcieli; daqveiTebuli energia 

da cxovrebis interesi; yoveldRiuri saqmianobis Sesasruleblad meti 

dro sWirdeba; finansebis gankargva garTulebulia.

movla:

 SeecadeT gaigoT adamianis (da Tqveni) gaRizianeba;

 SesTavazeT mas daxmareba;

 SeecadeT organizeba gaukeToT da gaamartivoT misi yoveldRiuri 

saqmianoba da SeuqmnaT usafrTxo garemo.  

meore stadia: cnobierebis Secvla 

simptomebi: esaWiroeba mudmivi daxmareba; ar SeuZlia angariSi, kon-

centrireba, dagegmva da gadawyvetilebebis miReba; Senelebuli reaqcie-

bi an gadaWarbebuli reagireba; mexsierebis da yuradRebis Semdgomi 

daqveiTeba da cnobierebis darRveva.

movla: 

 moemzadeT mudmivi meTvalyureobisTvis;
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 mouareT, magram ar moepyroT rogorc bavSvs;

 mieciT martivi instruqciebi;

 SeuzRudeT arCevani;

 SeaxseneT da gaumeoreT, magram SeecadeT ar gaaRizianoT.

mesame stadia: dezorienticia

simptomebi: aSkara unarSezRuduloba; leTargia; drosa da sivrceSi 

dezorientacia; cudi operatiuli mexsiereba; araadekvaturi qceva; ver 

cnobs ojaxis wevrebs, naTesavebs, megobrebs; ganmeorebadi saqcieli/

metyveleba; motoruli problemebi; logikurad fiqris SeuZlebloba; 

ver poulobs saWiro sityvebs da amis gamo cruobs; uWirs kiTxva, wera, 

angariSi; advilad Riziandeba, tiris, eWvianobs; uWirs an eSinia banaoba, 

Cacma; eCveneba sagnebi da esmis xmebi; aReniSneba bodviTi ideebi; sWir-

deba 24 sT-iani zedamxedveloba.

movla: 

 nela miuaxlovdiT;

 daZaxebis mizniT msubuqad SeexeT;

 auxseniT, ris gakeTebas upirebT;

 daawynareT;

 SeecadeT, ar gewyinoT misi uxeSi saqcieli.

meoTxe stadia: sruli damokidebuleba

simptomebi: ver scnobs sakuTar Tavs sarkeSi da ojaxis wevrebs; ver 

asrulebs umartives davalebebs; ylapvis gaZneleba, umoZraoba, krunCx-

vebi, kanis dazianeba, infeqciebi, Sardis buStis da swori nawlavis kon-

trolis dakargva; sakuTari Tavis movlis unaris sruli dakargva; mety-

velebis unaris dakargva; xeliT exeba da pirSi idebs yvelafers.

movla:

 24 sT-iani movla;

 gaxsovdeT, rom misi saqcieli unebliea;

 SeiswavleT meti daavadebis Sesaxeb;

 moiTxoveT axloblebis da profesionalebis daxmareba; 

 moiZieT resursebi – Sin movlis specialistebi da a. S. 
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dResdReobiT, ucnobia is, Tu zustad ra tipis prevenciul RonisZie-

bebs ZaluZT alchaimeris daavadebis Tavidan acileba. rigi epidemiolo-

giuri kvlevebis Tanaxmad, calkeuli cvladebi, rogoricaa garkveuli 

tipis dieta, kardioviskularuli riski, farmakologiuri produqtebi 

da inteleqtualuri aqtivoba kavSirSi unda iyos am daavadebis riskis 

Semcirebasa Tu gazrdasTan. imeds vitovebT, rom momavali kvlevebi 

ukeT gansazRvraven prevenciuli Rirebulebis matarebel RonisZiebebs. 

gamoyenebuli literatura: 
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Tavi 4

socialuri muSaoba TemebTan 

salome namiWeiSvili, maia mgeliaSvili

ra aris Temi?

Temi aris garkveuli niSniT gaerTianebul adamianTa jgufi, romelnic 

erTmaneTTan urTierTqmedeben da ori saerTo principiT xasiaTdebian:

 saerTo TviTSegneba;

 TemTan mikuTvnebis grZnoba.

Temis meSveobiT xdeba socialuri kontrolis Camoyalibeba, radgan 

TiToeul Tems gansakuTrebuli RirebulebaTa sistema, normebi, rwme-

na da kultura gaaCnia. Tems xSirad axasiaTebs mTlianoba, radgan misi 

wevrebi mWidro socialuri urTierTqmedebiT gamoirCevian. jansaRi 

funqcionirebis Temebi gamoirCevian mWidro kavSirebiT, pozitiuri so-

cialuri normebiTa da momavlisadmi rwmeniT. 

ZiriTadad, ori tipis Tems gamoyofen:

 teritoriuli Temebi, romlebic geografiuli niSniT erTiandebian 

(samezoblo, ubani, raioni, a.S);

 kuTvnilebiTi Temebi, sadac umTavresia raime niSniT adamianis 

mikuTvneba (socialuri muSakebis asociacia, religiuri organiza-

cia, mweralTa organizacia).

Temis Semdeg funqciebs gamoyofen:

socializacia – Temis Rirebulebebis, kulturis, rwmenis da normebis 

Temis axali wevrebisaTvis gadacema;

sxvadasxva momsaxurebis Seqmna, gavrceleba da moxmareba;

socialuri kontrolis Camoyalibeba – adamianTa qcevaze sxvadasxva 

SezRudvebis SemoReba, rac gamomdinareobs Temis RirebulebaTa siste-

midan;

urTierTmxardaWera – adamianebis mier erTmaneTze zrunva formalu-

ri da araformaluri saxiT.
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socialuri muSakis ZiriTadi rolebi TemTan 
muSaobis procesSi

 mediatori (Suamavali) wyvets davebs TemSi dapirispirebul sxva-

dasxva mxareebs Soris;

 koordinatori Tavs uyris sxvadasxva organizaciebSi momuSave ada-

mianebs da maT erTobliv muSaobas uwevs koordinacias;

 zogadi menejeri Tavis Tavze iRebs garkveul administraciul pasu-

xismgeblobas sxvadasxva saTemo proeqtis ganxorcielebisas;

 ganmanaTlebeli awvdis Temis wevrebs informacias ama Tu im sa-

kiTxTan dakavSirebiT;

 analitikosi/Semfasebeli Seafasebs ama Tu im proeqtis an programis 

efeqturobas;

 brokeri akavSirebs TemSi arsebul sxvadasxva sistemebs (individi, 

jgufi, organizacia) garkveul resursebsa da servisebTan

 fasilitatori xels uwyobs ama Tu im sakiTxze momuSave Temis wev rTa 

jgufSi efeqturi komunikaciis damyarebas;

 advokati gamodis Temis wevrTa saxeliT, raTa maT moipovon saTanado 

resursebi da servisebi;

 aqtivisti eswrafis sistemuri/instituciuri cvlilebis miRwevas, 

rac xSirad gulisxmobs Zalauflebisa da resursebis marginaluri 

jgufebisaTvis gadacemas;

 mkvlevari Seiswavlis arsebul literaturas, afasebs Sedegebs, swav-

lobs Temis resursebsa da saWiroebebs.

Temis ganviTareba

Temis ganviTareba aris Sesabamisi sferos specialistebisa da Temis 

wevrebis mcdeloba: 

 gaaZlieron socialuri kavSirebi Temis wevrebs Soris; 

 gazardon moqalaqeTa Soris TviTdaxmarebis motivacia;

 ganaviTaron adgilobrivi xelmZRvanelobis pasuxismgebloba;

 Seqmnan an gardaqmnan adgilobrivi dawesebulebebi Temis moTxov-

nilebebis Sesabamisad. 
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Temis ganviTarebis ZiriTadi miznebia:

 koleqtiuri Segnebis amaRleba; 

 monawileobis uzrunvelyofa;

 urTierTTanamSromlobis xelSewyoba;

 TviTdaxmareba ganviTareba.  

Temis gaZliereba

Temis gaZliereba aris procesi, romelic miznad isaxavs Temis 

resursebis, kompetenciis, SesaZleblobebisa da arCevanis ganviTarebas. 

gaZliereba emsaxureba Temis mier sakuTar cxovrebaze kontrolis mo-

povebas. gaZlierebaSi moiazreba pirovnuli, pirovnebaTSorisi an poli-

tikuri aspeqtebis gaZliereba cxovrebis pirobebis gasaumjobeseblad. 

socialuri samuSaos praqtikaSi Temis gaZliereba Temis ganviTarebi-

saTvis mniSvnelovania da igi xorcieldeba saTemo mobilizaciis done-

ze, rodesac socialuri muSaki Temis wevrebs problemis amocnobasa da 

problemis irgvliv mobilizaciaSi exmareba.

Temis gaZlierebis process Temis gaZlierebis Teoria udevs safuZ-

vlad. Temis gaZlierebis Teoria efuZneba mosazrebas, rom adamianis 

resursebi da misi saWiroebebi erTmaneTTan SesabamisobaSi unda imyofe-

bodes. am TeoriiT, socialuri problemebi sistemaTa sxvadasxva doneze 

xdeba da ZalauflebisaTvis brZolisa da winaaRmdegobrivi interesebis 

fonze aRmocendeba da viTardeba. klientis gaZlierebaze orientire-

bul socialur muSaks, kargad unda esmodes Zalauflebis mniSvneloba 

socialur urTierTobebSi, magram ara misi uaryofiTi mniSvnelobiT. 

klientis gaZlierebaze orientirebuli praqtikis Tanaxmad, socialuri 

urTierTobebi warmoSoben pirovnul da pirovnebaTSoris Zalauflebas, 

romlis mixedviTac SesaZlebelia sakuTar cxovrebaze kontrolis aR-

dgena, TviTrwmenis amaRleba, sxvebTan erTad muSaoba sazogadoebrivi 

cxovrebis aspeqtebis dasaxvewad da gadawyvetilebis mimReb meqanizmeb-

ze zemoqmedeba aucilebeli socialuri cvlilebis misaRwevad. am pro-

cesSi, mniSvnelovania gvaxsovdes, rom Zalauflebis arasworma gamoyene-

bam sazogadoeba SeiZleba miiyvanos sxvaTa Cagvramde, gadawyvetilebis 

miRebis procesidan sazogadoebis jgufebis gamoTiSvamde da gansaz-

Rvrul uflebaTa da TavisuflebaTa CamorTmevamde.
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saTemo mobilizaciis procesi da principebi

saTemo mobilizacia aris procesi, romlis drosac socialuri mu-

Saki exmareba adgilobriv Tems, Seafasos sakuTari resursebi, dasaxos 

samoqmedo gegma da Zalisxmeva mimarTos TemisaTvis aucilebeli prob-

lemebis mogvarebisaken. socialur muSaks am procesSi bevrnairi rolis 

Sesruleba SeuZlia: sxvadasxva mxareebs Soris urTierTobis koordini-

reba, moqalaqeTa am procesSi CarTvisa da monawileobisaTvis xelis 

Sewyoba, gamokvleva, dagegmva da Temis samoqmedo gegmis SemuSaveba Temis 

wevrebTan erTad. 

Temis mobilizacia SeiZleba TemTan muSaobis yvela modelis SemTx-

vevaSi xorcieldebodes. adgilobrivi ganviTarebis modelis Tanaxmad, 

saTemo mobilizaciis upirvelesi mizania adgilobrivi resursebis (ro-

gorc adamianuri, aseve materialuri) mobilizacia da maTi gamoyeneba 

Temis problemebis gadasaWrelad. aseTi mobilizaciis Sedegi unda iyos 

Temis mier gadawyvetilebis miRebis procesis kontroli da am kon-

trolis SenarCuneba. Temis mobilizaciis dros socialuri muSaki aris     

cvlilebis agenti, romelic eyrdnoba Temis warmomadgenelTa codnasa 

da gamocdilebas da Temis wevrebs sasurveli cvlilebis miRwevis meqa-

nizmebs sTavazobs. saTemo mobilizaciis procesSi xdeba sasurveli 

miznis misaRwevad xalxis gaerTianeba. Temis wevrTa survilebs, molo-

dinebs, miznebsa da miswrafebebs saTemo mobilizaciis dros gadamwyveti 

mniSvneloba eniWebaT, radgan swored isini arian cvlilebis mimRebni da 

mis SenarCunebaSic warmmarTveli roli unda Seasrulon. saTemo mobili-

zaciis dros xdeba Temis wevrebis gaZliereba, saerTo miznis Camoyalibe-

ba da Temis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebis procesSi maTi CarTulobis 

xarisxis gazrda.

saTemo mobilizaciis ZiriTadi miznebi

rogorc ukve viciT, saTemo mobilizacia aris procesi, romlis dro-

sac TemSi arsebuli sxvadasxva dainteresebuli mxareebi (organizaciebi, 

jgufebi, individebi) erTiandebian socialuri, samedicino Tu garemo 

problemis mosagvareblad. saTemo mobilizaciis dros Tavs iyrian pro-

fesiuli jgufebi, religiuri organizaciebi, biznes seqtoris warmo-

madgenlebi, politikosebi da ubralo moqalaqeebi erTi (an ramdenime) 

konkretuli sakiTxis irgvliv. saTemo mobilizacia aZlierebs indi-

videbsa da jgufebs moqmedebisa da cvlilebis miRwevisaken. 

risTvis aris saWiro saTemo mobilizacia? 
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 saTemo mobilizacia exmareba Temis wevrebs imis aRiarebaSi, rom maT 

aqvT garkveuli problema/gadauWreli sakiTxi;

 aZlierebs adgilobrivi gadawyvetilebis miRebis meqanizmebs TemSi;

 waaxalisebs TanamSromlobas individebsa da organizaciebs Soris;

 moaqvs axali energia TemSi;

 zRudavs dapirispirebebs da erTi da imave problemaze bevri dain-

teresebuli mxaris cal-calke muSaobas;

 aZlierebs sazogadoebriv zewolas instituciuri/sistemuri cvli-

lebis misaRwevad;

 uzrunvelyofs TanamSromlobas da resursebis efeqtur gamoyenebas.

saTemo mobilizaciis etapebi:

pirveli etapi: saTemo mobilizaciis dagegmva;

meore etapi: sazogadoebrivi cnobierebis amaRleba;

mesame etapi: koaliciis Seqmna;

meoTxe etapi: moqmedeba;

mexuTe etapi: monitoringi da Sefaseba.

saTemo mobilizaciis dagegmvis (pirveli etapis) dros xorciel-

deba Temis saWiroebebisa da resursebis Sefaseba- SeiZleba sxvadasxva 

formatiT warimarTos. erT-erTi formatia martivi kiTxvaris gamoyene-

ba, magaliTad:

 vin zaraldeba yvelaze mwvaved arsebuli problemiT? (magali-

Tad, Tu problemas warmoadgens bavSvze zrunvis alternatiuli 

servisebis ararseboba TemSi, vin SeiZleba zaraldebodes am prob-

lemiT yvelaze metad?). 

 rogoria arsebuli problemis zegavlena zogadad Temze? (maga-

liTad, bavSvze zrunvis alternatiuli servisebis ararseboba 

zogadad ra problemebs ganapirobebs TemSi?).

 ra warmoadgens problemis gadawyvetis barierebs? (ratom ar 

iqmneba alternatiuli servisebi: saxelmwifo politikis araefeq-

turobis gamo? dafinansebis problemis gamo? sazogadoebis in-

formirebulobis donis naklebobis gamo?).

 ra resursebi arsebobs TemSi aRniSnuli problemebis mosagva-
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reblad? (gvyavs Tu ara bavSvze zrunvis sferoSi momuSave socia-

luri muSakebi? arsebobs Tu ara iseTi servisebi, romelTa bazazec 

SesaZlebelia alternatiuli momsaxurebis ganviTareba? kidev ra 

saxis resursebis saWiroeba ikveTeba?).

 ra nabijebi gadaidga warsulSi aRniSnuli problemis mosagva-

reblad? (vin iyo CarTuli warsulSi problemis mogvarebaSi? ra 

Sedegebi gamoiRo am mcdelobebma? kidev xom ar mimdinareobs TemSi 

muSaoba am mimarTulebiT?).

dagegmarebis etapzeve unda ganisazRvros im adamianTa jgufi, rom-

lebic saTaveSi Caudgebian saTemo mobilizaciis process. imisaTvis, 

rom samuSao jgufi momavalSi Seikras, aucilebelia maTi swori SerCeva 

pirveli etapidanve daiwyos. dagegmarebis etapze TemTan muSaobis meTo-

debs warmoadgens interviuebis Catareba da saTemo forumebis mowyoba, 

sadac gamoikveTebian is adamianebi da organizaciebi, romlebic proble-

mis mogvarebiT arian dainteresebulni. 

sazogadoebrivi cnobierebis amaRleba, rogorc wesi, ukavSirdeba 

TemSi informaciuli broSurebis an bukletebis gavrcelebas problemis 

simwvavesTan dakavSirebiT. mas Semdeg, rac dasruldeba Temis Sefaseba, 

SesaZlebelia daibeWdos informacia imis Sesaxeb, Tu rogoria TemSi 

problemis aqtualuroba, simwvave da gavrcelebis statistika. 

koaliciis Seqmna - koalicia unda iyos warmomadgenlobiTi da aer-

Tianebdes Temis sxvadasxva dainteresebul pirebsa da jgufebs. aucile-

belia gvaxsovdes, rom saTemo mobilizacia aris mxolod procesi da igi 

garkveuli Sedegis miRwevas isaxavs miznad. es Sedegi ki mxolod maSin 

miiRweva da SenarCundeba, Tu Temis wevrebi igrZnoben procesze pasuxis-

mgeblobas. 

pirvel rigSi saWiroa, rom koaliciaSi CarTulma adamianebma Camoa-

yalibon erTiani xedva. am SemTxvevaSi saTemo mobilizatoris roli imaSi 

mdgomareobs, rom daexmaros koaliciaSi CarTul pirebs gansazRvron, 

Tu ras niSnavs maTTvis problemis gadawyveta (magaliTad, erTi wlis 

Semdeg Cvens TemSi aRar iarsebebs SromiTi migraciis problema). xedva 

SeiZleba iyos sakmaod farTo da maqsimalisturi. igi ukavSirdeba Temis 

wevrTa mier warmatebis gansazRvras (ras niSnavs TqvenTvis warmateba?). 

mas Semdeg, rac Temis wevri (koalicia) Camoayalibebs sakuTar xedvas, 

aucilebelia ganisazRvros misia (ra unda gakeTdes da ratom?) rogorc 

wesi, misia xedvisagan imiT gansxvavdeba, rom aris mokle da konkretuli 

(saTemo organizacia “momavali” miznad isaxavs TemSi bavSvze zrunvis al-

ternatiuli servisebis ganviTarebas, raTa TemSi yovel bavSvs Rirseuli 
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aRzrdis saSualeba misces). 

koaliciis Seqmna saerTo Sexvedris daniSvniT unda daiwyos. Sexved-

raze koaliciis potenciur wevrebs unda gavacnoT Temis Sefasebis 

Sedegebi, broSurebi (an sainformacio furclebi) sazogadoebrivi cno-

bierebis amaRlebasTan dakavSirebiT.                   

moqmedebis etapi strategiuli gegmis SemuSavebasa da mis ganxor-

cielebas ukavSirdeba. rogorc wesi, mosaxerxebelia gegmis Sedgena Sem-

degi formatiT:

mizani

miznis 

misaRwevi 

aqtivobebi

pasuxismgebeli 

pirebi
vada

saWiro 

resursebi
partniorebi

moqmedebis etapis mniSvnelovani nawilia biujetis Sedgena. radgan 

saTemo mobilizaciis procesi yovelTvis SezRuduli biujetis piro-

bebSi mimdinareobs, unda moxdes finansuri resursebis swori gaTvla. 

Tu biujeti kompleqsur xasiaTs miiRebs, SeiZleba koaliciis wevrebs 

sTxovoT, Seasrulon buRaltris funqcia. koaliciis wevrebs SeuZliaT 

Seadginon sagranto ganacxadis forma da dafinansebis mosapoveblad 

sxva dasxva donor organizaciebs mimarTon. 

monitoringisa da Sefasebis etapze unda ganisazRvros, Tu ra saSu-

alebebiT moxdeba monacemTa Segroveba da maTi damuSaveba. saTemo mobi-

lizaciis procesSi CarTulma pirebma ar unda ganaxorcielon Sefaseba. 

ufro optimaluria, rom gareSe pirma an organizaciam iTavos am funq-

ciis Sesruleba. 

gamoyenebuli literatura:
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A path towards mobilizing a Community’s Assets 

3. Tropman, J,, Erlich, J., and Rothman, J. (2000) Tactics and Techniques of community 
intervention
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Tavi 5

socialuri muSaki, rogorc socialuri advokati 

nino SatberaSvili

advokatobis movaleoba socialurma muSakebma istoriulad ikisres 

da warmatebiTac axorcielebdnen mas, gansakuTrebiT ki wina saukunis 

dasawyisSi. socialuri muSakebi aqtiurad ibrZodnen qalTa saarCevno 

uflebebisaTvis, qalTa qonebis flobis uflebisaTvis, Tanabari xel-

fasebisaTvis. pacifistTa moZraobac, rasac Rvawlmosili socialuri  

muSakebi axorcielebdnen, garkveulwilad xom ufleba dacviTi xasiaTis 

matarebelia. 

advokatobis misia Cvens droSic xazgasmulia socialuri muSaobis 

yvela saerTaSoriso SeTanxmebebSi. magaliTad, socialur muSakTa saer-

TaSoriso federaciis mier socialur muSakTaTvis  Camoyalibebul  glo-

balizaciis zegavlenis Sedegad warmoqmnil cvlilebebTan gamklavebis  

xuT elements Soris advokatoba umTavresia (SatberaSvili, 2011). war-

mogidgenT xuTives:  

1. 16 wlamde asakis bavSvebisaTvis universaluri ganaTlebisadmi 

xelmisawvdomoba;

2.  dasaqmebis xelSewyoba (gansakuTrebiT maTTvis, vinc “Ria” Sromis 

bazarze diskriminirebulia an diskriminaciis riskis winaSea);

3. socialuri dacvis lobireba da socialuri dacvis programebSi 

wvli lis Setana im adamianebis socialuri uflebebis dasacavad, 

romlebsac ar ZaluZT Tavad daicvan sakuTari uflebebi (mag., asa-

kis an uunarobis gamo);

4. bavSvTa dacva gaeros bavSvis uflebebis dacvis konvenciis 

moTxovnebis Sesabamisad;

5.  axali iniciativebis ganviTareba moqalaqeTa monawileobisa da maTi 

uflebamosilebis gazrdis safuZvelze. 

dameTanxmebiT, rom TiToeuli aris advokatobis elementebis Semcve-

li, zogierTi ki eqskluziurad advokatobis ganxorcielebas gvavalebs. 

advokatobis funqcia ar aris lokaluri profesiuli valdebuleba, is 

saerTaSoriso profesiuli misiaa, romelic ar unda gaxundes drosa da 

sivrceSi. winaaRmdeg SemTxvevaSi Cven Cvens profesiul misias ki ar va-
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xorcielebT, aramed ubralod samsaxurebriv movaleobas. 

socialur muSakTa eTikis kodeqsis mixedviT, advokatoba aris am pro-

fesiis warmomadgenelTa ZiriTadi profesiuli valdebuleba. saqarT-

velos socialur muSakTa asociaciis  ganmartebiT ki:

socialuri muSaobis ZiriTad misias warmoadgens adamianTa keTil-

dReobis amaRleba da mosaxleobis ZiriTadi moTxovnilebebis dakmayo-

fileba, amasTan gansakuTrebiT mniSvnelovania socialurad daucveli 

fenebis keTildReobaze zrunva.  

ramdenad vaxorcielebT Cven am misias? gvevaleba ki es Cven Cveni 

dasaqmebis adgilze? Tu miuxedavad imisa gvevaleba Tu ara is mainc Cve-

ni profesiuli vadlebulebaa?  modiT, SevecadoT qarTuli sinamdvilis 

gaazrebas am mimarTulebiT.

Ria sazogadoeba saqarTvelos mier mxardaWerili proeqtis “samoqa-

laqo sazogadoebis dialogis gaumjobeseba socialuri muSaobis poli-

tikis gansaviTareblad“ farglebSi socialuri muSaobis situaciurma 

analizma, romlis mizani iyo  saqarTveloSi arsebuli socialuri muSa-

obis momsaxurebis Sesaxeb informaciis mopoveba, cxadyo, rom damqi-

ravebelTa mxolod Zalian mcire procents aqvs wayenebuli daqiravebul 

socialur muSakTa samuSao aRwerilobaSi advokatobis moTxovna. ufro 

metic, zogierTi damqiravebeli, politikuri Tu instituciuri sargeb-

lis mopovebis mizniT, erideba agresiuli politikis gatarebas benefi-

ciaris interesebis dasacavad. socialuri muSakic dgas organizaciuli 

moTxovnebis tyveobasa da profesiul eToss Soris arCevanis gakeTebis 

winaSe.  es ki sakmaod rTuli arCevania. Tumca igi Cveni gasakeTebelia 

profesiis ganviTarebis am sawyiss etapze. gamodis, rom Cven gvakisria 

pasuxismgebloba ar gavaxunoT es funqcia da gamudmebiT vaswavloT 

dainteresebul pirebs ra aris namdvili socialuri muSaoba, ras gulisx-

mobs is da ramdenad didi adgili uWiravs profesiuli funqciis ganxor-

cielebaSi advokatobas. 

Snaiderisa da lesteris (2001) mixedviT, advokatoba socialur muSao-

baSi aris  momsaxurebis mimRebis (mimRebebis) an mizezebis eqskluziuri 

da erToblivi wardgena forumze, usamarTlo da upasuxismgeblo siste-

maSi  gadawyvetilebis miRebis procesze sistematiuri zemoqmedebis mox-

denis mizniT.

radgan socialuri muSaobis misias warmoadgens ara mxolod adamianze 

zrunva, aramed  adamianze da mis socialur garemozec, liTzerfelneri 

da petri (1997) erTmniSvnelovnad acxadeben, rom  „socialuri muSaobis 
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profesia miiCnevs beneficiaris advokatobas eTikur pasuxismgeblobad 

da socialuri muSakis ZiriTad funqciad“. groseris azriT (1965), mar-

Talia advokatoba samarTlis sferodanaa kooptirebuli, magram so-

cialuri advokati unda iyos ara mxolod ufleba damcveli, Suamavali, 

eqsperti, konsultanti, megzuri an socialuri Terapevti, aramed „so-

cialuri konfliqtis partizani“. braiarma (1968) ki advokatoba socia-

lur muSaobaSi SemTxvevis marTvis meTodologiaSi ganaTavsa. ai ra did-

ia advokatobis roli Cvens profesiaSi. 

riTia ganpirobebebuli socialuri muSakis survili, 
gaxdes ufleba damcveli

modiT, SevecadoT gaviazroT ra amoZravebs socialur muSaks, rode-

sac is ufleba damcavi xdeba? amis sxvadasxva mizezi arsebobs,  lesteri 

da Snaideri (2001)  ki aseT klasifikacias gvTavazoben:

 gaRizianeba, romelic axlavs arasasikeTo cvlilebebze orien-

tirebuli samuSaos Sesrulebas;

 sasikeTo cvlilebis inicirebis gamocdileba;

 Cagvrisa da damcirebis piradi gamocdileba;

 socialuri cvlilebebis Sesaxeb informaciis zegavlena;

 TviT-rwmena, rom SegviZlia sasikeTo cvlilebebis keTeba adami-

anTa sakeTildReod.

daucveli adamianebis interesTa dacva ki gansakuTrebul Zalisxme-

vas moiTxovs TiToeuli Cvenganisagan. daucvelobis faqtori orgvaria: 

 garemoTi gamowveuli da 

 pirovnuli unarebiT gamowveuli. 

zogierT SemTxvevaSi pirveli dominirebs, zogierTSi ki meore. iseTi 

situaciebic xSiria, rodesac orivea saxeze. xSiria aseve SemTxvevebi, 

rodesac adamians ar aqvs gaazrebuli sakuTari uflebebi da saWiroebebi, 

rac am uflebebiT sargeblobas moiTxovs. socialuri muSakis valia igi 

mas daexmaros  am uflebebSi gaTviTcnobierebaSi da aswavlos sakuTari 

uflebebiT sargebloba sakuTari saWiroebebis dakmayofilebisaTvis.

saWiroebis kriteriumi, ris mixedviTac zogs eniWeba ufleba isargeb-

los socialuri momsaxurebiT, zogs ki ara  eTikuri gansjis sakiTxia 

imis Sesaxeb, Tu ra socialuri pasuxismgebloba gvakisria socialuri 

problemebis gadaWrisa da mwiri resursebis efeqtianad da samarTlianad 
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gadanawilebaSi. profesiuli pasuxismgeblobis gaazrebis Semdeg ki so-

cialuri advokatobis anbanis codnaa saWiro. rac ufro kargad vflobT 

advokatobis teqnikas, miT ufro efeqtianad vasrulebT  socialurad 

daucvelTa keTildReobaze zrunvis valdebulebas. 

adamianis  saWiroebebis Tema arsebiTia socialuri muSakebisaTvis, 

radgan maTi daukmayofilebloba niSnavs, rom adamianis sicocxlis 

xarisxi mcirdeba, mas gadarCenis an ganviTarebis safrTxe emuqreba.  

sxvadasxva asakSi es Tema gansxvavebul mniSvnelobas iZens. magaliTad, 

bavSvebis saWiroebebze saubrisas igi kidev ufro aqtualuria, radgan 

bavSvoba cxovrebis is periodia, gansakuTrebiT ki adreuli bavSvoba, 

romlis ganmavlobaSic  daukmayofilebeli saWiroebebis kvali mTeli 

cxovrebis ganmsazRvrelia (SatberaSvili, 2010).

modiT jer CamovyalibdeT  Tu risTvis gvWirdeba  Cven adamianTa 

saWiroebebis codna?  imisaTvis, rom vizrunoT sxva adamianze, davicvaT 

misi interesi da uflebebi aucilebelia jer maTi saWiroebis gansazRvra. 

amave dros ara mxolod saWiroebis daukmayofileblobaa CvenTvis saWiro 

informaciis Semcveli, aramed deficitis xarisxic. rasakvirvelia yvela 

saWiroebis gazomva Tanabrad advili ar aris, magaliTad, mentaluri an 

ganaTlebis saWiroebis gazomva ise zustad, rogorc sakvebi saWiroebisa 

rTulia. Tumca, normaluri gonebrivi SesaZleblobebis zRvari  dadge-

nilia yvela asakisaTvis. ufro rTulia  emociuri saWiroebebis dadgena, 

radgan es Zalian piradulia, Sesabamisad individualur midgomas 

saWiroebs da maTi dakmayofileba ar eqvemdebareba saerTo „mkurnalobas“ 

(arlti, 1933). Cven unda vinteresdebodeT ara mxolod im saSualebebiT, 

riTic adamianebi  SeZleben sabaziso saWiroebebis dakmayofilebas, 

aramed im saSualebebiTac, romliTac isini ara–sabaziso saWiroebebis – 

socialuri saWiroebebis dakmayofilebas SeZleben. 

imisaTvis, rom davakmayofiloT adamianis saWiroebebi gvWirdeba 

materialuri resursebi, dro da codna (arlti meisTan da pentisek-

Tan, 2009). garda materialuri resursebis deficitis gamo gamowveuli 

daukmayofilebeli saWiroebebisa, bevria iseTic, romelic erTis mxriv 

adamianis saWiroebebis Sesaxeb ucodinrobis, an am saWiroebebis dakmayo-

filebis efeqtiani gzebis ar codniTaa gamowveuli.  radgan SevTanxm-

diT, rom saWiroebebis dakmayifilebas garda survilisa codna sWirdeba, 

modiT socialuri advokatobis anbanis Seswavlas SevudgeT. 
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socialuri advokatobis ganxorcielebis doneebi

socialuri advokatoba sam doneze xorcieldeba: 

 individisa da ojaxis doneze;

 sistemisa da politikis doneze da 

 sakanonmdeblo doneze.

advokatoba individisa da ojaxis doneze

„beneficiaris dacvis” saWiroeba warmoiSoba maSin, rodesac individs 

an ojaxs  ar ZaluZs sakuTari ZalebiT daicvas Tavisi interesebi da 

saWiroa Careva maT garemomcvel “sistemaSi”.

individisa da ojaxis dacvis elementebi sam ZiriTad kategoriad 

xarisxdeba: Sefaseba, dagegmva da qmedeba.

Sefaseba, rogorc dacvis pirveli safexuri moiTxovs beneficiaris 

mdgomareobaSi  zedmiwevniT garkvevasa da problemis arsSi Cawvdomas. 

amisaTvis aucilebelia SevagrovoT informacia sxvadasxva wyaroebidan, 

movaxdinoT problemis konceptualizacia imgvarad, rom mis gadasaWre-

lad realuri samuSao gegma SevimuSaoT. Tu mraval-problemian situa-

ciasTan gvaqvs saqme, avwon-davwonoT ra unda iyos pirveli nabiji (Sat-

beraSvili, 2008).

Sefaseba gulisxmobs, imis gansazRvrasac Tu ra SeuZlia beneficiars 

gaakeTos sakuTari TavisTvis sakuTari ZalebiT. amisaTvis aucilebelia:

 gamoviyenoT misi Zlieri mxareebi;

 SevafasoT SeuZlia Tu ara mas damoukideblad imoqmedos Cveni 

rCevebisa da wardgenis gareSe;

 aqvs Tu ara mas gamomuSavebuli iseTi aucilebeli unar-Cvevebi, 

rogoricaa tolerantoba sibrazisa da gaRizianebis mimarT;

 gvaqvs Tu ara imis dro, rom vimuSaoT misi unar-Cvevebis ganviTa-

rebaze;

 aris Tu ara igi sakmarisad motivirebuli, rom CaerTos procesSi 

damoukideblad an CvenTan erTad.

Sefaseba aseve gulisxmobs im organizaciisa an/da individis identi-

ficirebas, romelsac Seswevs am problemis gadaWris unari.  aucilebe-

lia, ganvsazRvroT sistemis romeli segmentia pasuxismgebeli, romel 

individebs SeuZliaT daxmareba, an vis SeuZlia zegavlena moaxdinos maT-
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ze. unda davfiqrdeT ra gazrdis Zalauflebis mqoneTa motivacias, rom 

dagvexmaron. 

sxvadasxva sistemebs sxvadasxva miznebi aqvT (mag., fsiqikuri janmrT-

elobis, bavSvTa keTildReobis, ganaTlebis, sasjelaRsrulebis da a.S.), 

magram yvela es sistema konkretul miznobriv jgufs unda emsaxure-

bodes, rac saboloo miznamde – mosaxleobis socialur keTildReobamde 

migviyvans.

dagegmvis  procesi sami komponentisagan Sedgeba: mizani, strategia 

da taqtika.

gvaxsovdes, rom samoqmedo gegma, partniorebi da samoqmedo dro wi-

naswar gansazRvruli unda gvqondes. beneficiari unda CavrToT dageg-

mvis procesSic, gansakuTrebiT iseT SemTxvevebSi Tu misi gamocdileba 

problemasTan mimarTebiT metad individualuria, Cven ki amis gamoc-

dileba saerTod ar gvaqvs. magaliTad, Tu eTnikuri umciresobebis war-

momadgenelTa samsaxurSi varT da Tavad umravlesobas warmovadgenT, an 

mavne nivTierebebze damokidebul pirTa dacvas vaxorcielebT da Tavad 

arasodes vyofilvarT momxmarebeli. aucilebelia gavuziaroT gegma ko-

legebs, es gegmis daxvewaSi dagvexmareba. unda gvqondes alternatiuli 

gegmac.

qmedeba saWiro kontaqtebis damyarebasa da samuSaos Sesrulebas gu-

lisxmobs. mogexsenebaT, rom yvela cvlileba adamianebis saSualebiT 

xorcieldeba, amitom problemis gadaWra didwiladaa damokidebuli ima-

ze Tu vis vicnobT. unda SevecadoT viyoT kolegialurni da megobrulni 

da SevqmnaT resiprokaluri garemo – damexmarebi dagexmarebi. 

gvaxsovdes, sanam vinmes davadanaSaulebT warumateblobaSi, darw-

munebuli unda viyoT, rom rac mogveTxoveboda warmatebis misaRwevad 

yvelaferi SevasruleT.

advokatoba sistemisa da politikis doneze

modiT, axla sistemisa da politikis  doneze dacvis mimoxilva daviw-

yoT.  

sistema regulirebadi organizebuli saqmianobis sferoa, romelSic 

moiazreba amave sistemaSi myof adamianTa da organizaciaTa zogierTi 

saqmianobis makontrolebeli avtoritetisa da Zalauflebis mqone 

pirebi da kontrols daqvemdebarebuli organizaciebi da subieqtebi. 

politika ki zogadi an konkretuli gegmaa, romelsac organizacia an 

xelisufleba iyenebs samoqmedo mimarTulebad.  



praqtikuli  saxelmZRvanelo 185

socialuri muSaobis profesiis aqcenti  sazogadoebis winaSe mdgar 

yvelaze mwvave problemebze unda keTdebodes da ar unda Semoifargle-

bodes individualuri saWiroebebis mogvarebiT. es ki xSirad sistemur 

doneze cvlilebebis inicirebas moiTxovs. amiT vzogavT Cvens drosa da 

energias, radgan is rac problemuria erTisaTvis da amave dros proble-

muria oTxmocdacxrametisTvis asi socialuri muSakis damoukidebeli, 

Tundac gulanTebuli Zalisxmevis Sedegadac ki ar iZleva imis garantias, 

rom damatebiTi asisaTvis ar gaxdeba problemuri. aseT SemTxvevebSi ki 

Zalisxmevis gaerTianeba, ufro mobilizebuli da analitikuri samuSaos 

Catarebaa saWiro, Tundac ufro did dros da resursebis konsolida-

cias moiTxovdes. 

rogor SevcvaloT sistema? Signidan gareT, garedan SigniT, Se-

fasebis, dagegmvisa da qmedebis elementebis mocviT Tu Zalauflebis 

mqoneTa darwmunebiT cvlilebis aucileblobaSi.

cvlilebis moxdena Signidan gareT uamrav gaurkvevlobas ukavSir-

deba, maT Soris samsaxuris dakargvis risks, rac dRevandeli umuSevrobis 

fonze  kidev ufro realisturi da safrTxilo riskia.  arsebobs aseve 

dawinaurebis Sansis dakargvis SiSi. socialuri muSakebisTvis, romlebsac 

aqvT ambicia meti aRiareba moipovon, meti anazRaureba miiRon, Sida 

advokatobis safasuri  dramatulad izrdeba, radgan safrTxis qveS 

eqceva maTi statusis, usafrTxoebisa da zemoT mobilobis sakiTxi. 

gvaxsovdes, rom Seupovari socialuri muSaki fasobs profesiul 

wreebSic da maT TvalSic, visac is emsaxureba. 

miuxedavad imisa, rom socialuri muSakebi xedaven organizaciuli 

cvlilebebis  aucileblobas da surT amisaTvis brZola, maT ukan xevs 

damqiraveblis mxridan damsjelobiTi RinisZiebis gatarebis safrTxis 

SiSi, romlisganac maT Znelad Tu vinme daicavs. aq profesiuli advo-

katobis meqanizmis gaZlierebaze unda CavfiqrdeT. im qveynebSi, sadac 

is Zlieria, socialuri muSakis mourideblad samsaxuridan daTxovnasac 

ufro erideba damqiravebeli. 

amave dros beneficiaris saxeliT saubari moiTxovs imis gaTvalis-

winebasac Tu ra resusursi arsebobs organizaciaSi am moTxovnis da-

sakmayofileblad. keTildReobisaTvis saxelmwifo xarjebis Semcirebis 

politikis fonze sul ufro Zneli xdeba administraciuli winaRobebis 

gadalaxva. 
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advokatoba sakanonmdeblo doneze

axla modiT ganvixiloT ras gulisxmobs advokatoba sakanonmdeblo 

doneze.

sakanonmdeblo doneze advokatoba gulisxmobs socialuri proble-

mebis mogvarebisaTvis samarTlebrivi meqanizmis Seqmnas.  daxvewili 

kanonmdebloba efeqtiani aRsrulebis meqanizmiT  problemebis mogva-

rebis winapirobaa.     

sakanonmdeblo doneze advokatobisaTvis aucilebelia: koaliciis 

Seqmna da molaparakebebis warmoeba da kompromisi SeTanxmebis misaRwevad 

sakanonmdeblo ganacxadebsa da kanonproeqtebze. 

arsebobs kanonproeqtis kanonad gadaqcevis sxvadasxva, rogorc xe-

lisSemSleli, aseve xelisSemwyobi faqtori (SatberaSvili, 2007). 

xelis SemSleli faqtorebia:

 didi fiskaluri cvlilebebi: kanonproeqts dasWirdeba mniS-

vnelovani fuladi resursebis gamoyofa;

 didi socialuri cvlilebebi: bevri xalxi, organizaciebi da prog-

ramebi dazaraldebian. momsaxurebebis miwodebis sistema sagrZnob-

lad Seicvleba da beneficiarTa ricxvi ki sagrZnoblad gaizrdeba. 

 arapopularuli Sinaarsi: kanonproeqti exeba im adamianTa jgufebs, 

romlebic miiCnevian uvargis, korumpirebul an stigmatizirebul 

adamianebad.  

xelis Semwyobi faqtorebia:

 mcire fiskaluri cvlilebebi: ganxorcielebis Rirebuleba daba-

lia an saerTod ar arsebobs.

 umniSvnelo an ararsebuli socialuri cvlilebebi: SemoTavazebu-

li cvlilebebi moiTxovs minimalur Sesworebebs arsebul regula-

ciebSi.

 popularuli Sinaarsi: sazogadoeba simpaTiiTaa ganwyobili am 

kano nis beneficiarTa mimarT.    

saWiroa gaviTvaliswinoT kanonmdebelTa piradi interesebi. warmod-

genil kanonproeqts an iniciativas maTTvis an piradi sargebeli unda 

mohqondes an aqtualuri iyos sxvadasxva mosazrebiT: politikuri an 

socialuri motiviT, an maTTvis popularobis momtani unda iyos. meti 
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fulis moTxovna, meti Zalauflebis an socialur muSakTa samuSao sta-

tusis ganmtkiceba ar aris kanonmdebelTaTvis saintereso motivacia. 

kanonmdebels unda amoZravebdes ara marto kanonproeqtis gatanis Jini, 

aramed am ganacxadis sxva kanonmdebelTaTvis “miyidvis” motivacia. 

sakanonmdeblo advokatobaSi didi mniSvneloba eniWeba faqtebis 

miwodebas. faqtebi politikis Seqmnis procesis mamoZravebeli Zalaa. 

sakanonmdeblo advokatobaSi ori tipis faqtia gamosadeqi: 

 faqtebi, romlebic TviT problebas gansazRvraven, da 

 faqtebi, romlebic iZlevian informacias, im xalxze, vinc am prob-

lemiT dazaralda an im xalxze, visac aqvs zegavlena maT gadaWraze.

imisaTvis, rom movipovoT faqtebi sakanonmdeblo advokatobisTvis, 

aucilebelia gvqondes informacia:

 problemaze da im xalxze, visac es kanonmdebloba Seexeba;

 sakanonmdeblo procesze;

 kanonze;

 fiskalursa da politikur viTarebaze.

aucilebelia beneficiaris an beneficiarTa jgufis saWiroebebis rac 

SeiZleba zustad da zedmiwevniT aRwera. problema unda Sefasdes, dasa-

buTdes, gaanalizdes, gamoikvlios guldasmiT, aRiweros misi istori-

uli ganviTareba da masStabebi, zegavlena klientebze, zegavlena sazoga-

doebaze da Temze. advokatebi unda icnobdnen arsebul kanonmdeblobas 

da aanalizebdnen maT naklsa da dadebiT mxareebs. socialur advokats 

unda SeeZlos dasabuTebulad warmoadginos  ganacxadis upiratesoba 

arsebul, moqmed kanonebze. 

kanonproeqts ufro metad damajerebels xdis da mis warmatebas did-

wilad ganapirobebs piradi Tavdadeba. amitom, rac ufro meti dasacavi 

jgufis warmomadgeneli socialuri muSakia CarTuli samuSao jgufSi, 

miT ufro damajerebelia cvlilebis moTxovna. es ki garkveulwilad 

cvli lebas  realisturadac aqcevs.

advokatma kanonmdebels detaluri fiskaluri prognozi unda 

warudginos. kanonmdeblebma zustad unda icodnen ra xarjebTanaa 

dakavSirebuli kanonproeqtis ganxorcieleba, ramdenia sawyisi Rire-

buleba, Rirebuleba erTi wlis Semdeg, mimdinare xarjebi, saWiro 

aRWur viloba. aseve daangariSebuli unda iyos ra iqneba Rirebuleba Tu 

kanonproeqti ver gava. 
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gvaxsovdes, kanonmdeblebi upiratesobas iseT politikas aniWeben, 

romlis gatarebis mcdelobac iyo warsulSi. aseTi kanonproeqtebis 

miRebis saWiroeba ufro advili dasamtkicebelia, vidre sul axali ini-

ciativisa. 

berketebi, romlebic socialur muSaks aqvs 
advokatobis ganxorcielebaSi

modiT ganvixiloT ra berketi aqvs socialur muSaks xelSi advokato-

bis ganxorcielebaSi warmatebisaTvis. upirveles yovlisa beneficiaris 

dacvis legitimurobas socialuri muSakisaTvis misi profesiuli mandati 

ganapirobebs, radgan es misi profesiuli eTikis sakiTxia. rasakvirvelia 

im qveynebSi, sadac profesiuli eTikis kodeqsi kanonieri dokumentia da 

mis darRvevas sanqciebic axlavs, profesiulad gamarTlebuli qmedebis 

dacvis meti berketi arsebobs da piriqiT darRvevisaTvis pasuxismgeb-

loba ekisreba profesionals. patis (1974) azriT, rodesac advokatobis  

misia damqiravebeli organizaciis politikasa da procedurebTan kon-

fliqtSia, praqtikosi beneficiaris interesebs organizaciulze maRla 

unda ayenebdes. es misi profesionalizmis gamoxatulebaa avtomaturad. 

administratorebis mxridan biurokratiuli politikisa da proce-

durebis SenarCunebis mcdeloba maTi profesiuli da/an Tanamdebobrivi 

rolis dacvas emsaxureba, rac Cvengan ar moiTxovs Cveni rolis umalve 

ugulebelyofas. administratorebi, romlebic ugulebelyofen „wina 

xaz ze“ mdgomi socialuri muSakebis mosazrebebs, emsaxurebian proble-

mis gaRvivebas nacvlad imisa, rom emsaxurebodnen mis  gadaWras.  Cven ki 

Tu Tavad vugulebelyobT  imas, risTvisac vibrZviT, SevuerTdebiT am 

problemebis gamRvivebelTa gunds. 

ramdenime xerxi beneficiaris intersebis dacvisaTvis

pati (1974) gvTavazobs ramdenime xerxs, rac Cveni damqiraveblebis  wi-

naSe beneficiaris interesebis dacvisas gamogvadgeba:

1.  advokats unda SeeZlos problemis irgvliv sakuTari codnis gamom-

JRavneba. es mas saSualebas aZlevs mas mousmino da mis mier SeTava-

zebuli gamosavali yurad iRon; 

2. advokats unda SeeZlos misi argumentebis damqiravebeli saagentos 

interesebTan SesabamisobaSi warmodgena. Tu organizaciis misiaa 

samizne jgufebis interesebis dacva, maSin socialur muSakzea 

damokidebuli ramdenad naTlad warmoadgens da daasabuTebs bene-
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ficiaris am konkretuli problemis mogvarebis organizaciul mi-

siasTan Sesabamisobas;

3. socialuri muSaki unda daexmaros damqiravebels „erToblivi“ ori-

entaciis CamoyalibebaSi. maT marTebT Seaxsenon damqiraveblebs, 

rom isini unda gegmavdnen da axorcielebdnen xalxTan erTad da 

ara xalxisTvis; 

4. socialurma muSakma unda gaanaTlos am konkretuli sakiTxis irgv-

liv kolegebi, romlebic amave uwyebaSi muSaoben, raTa erToblivad 

Camoyalibdnen damqiraveblisaTvis problemis mogvarebis  SeTava-

zebis gegmaze; 

5. advokatobis xarjT–efeqtianoba kargi damarwmunebeli argumentia  

moTxovnis dakmayofilebisaTvis; 

6. advokatobis struqtura unda asaxavdes saagentos yvela uwyebis 

kontribuciis dones. 

bevri saagento cvlilebis moTxovnisadmi loialuri xdeba mxolod 

maSin, rodesac iZulebulia an rodesac misi ignorireba aRar xerxdeba. 

zogadad xSiria SemTxvevebi, rodesac cvlilebis mcdeloba winaaRmde-

gobas awydeba status kvos darRvevis SiSiT. 

bevr saagentoSi socialuri muSaobis praqtika gansazRvrulia 

mmarTveli rgolis mier, romelSic iSviaTad Tu aris warmodgenili so-

cialuri muSaki. jefi (1978) Tvlis, rom menejeruli rgolis praqtikaze 

zegavlena mdore praqtikis sindromis racionalizacias iwvevs. 

alberti (1983) gvTavazobs organizaciaSi danergili wesebisa da regu-

laciebis Sesacvlelad  faqtebis moZiebisa da dazustebisTvis kiTxvebs:

• arsebobs Tu ara raime sakanonmdeblo aqti, romelic mocemul 

sakiTxTan dakavSirebuli cvlilebebis gatarebisaTvis saagentos 

uflebamosilebas aniWebs?

• saagentos Sida regulaciebi SesabamisobaSia im sakanonmdeblo 

aqtTan, romliTac saagento operirebs?

• advokatTa mier interpretirebuli regulacia SesabamisobaSia im 

sakanonmdeblo aqtTan, romliTac saagento operirebs?

warmatebis ganmapirobebeli faqtorebi

socialuri advokati Zlieri lideruli unar-CvevebiT unda gamoirCe-

odes. mas unda SeeZlos ara marto mokvleva da kritikuli analizi, ara-
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med samuSaos delegireba da didi amocanis patar–patara komponentebad 

dayofa, raTa procesi ufro advili samarTavi iyos. advokatoba aris 

qmedeba da ara mxolod saubari, Tumca advokaturis jgufSi unda iyvnen 

oratoruli niWis mqone adamianebic. am sakiTxs Cven mogvianebiT CavuR-

rmavdebiT.

jgufuri samuSao

advokatobis warmatebas didwilad ganapirobebs jgufuri samuSao. 

advokatobis istoriis manZilze iSviaTad Tu SevxvdebiT individualuri 

advokatobis warmatebul SemTxvevebs, rodesac individma SesZlo sazo ga-

doebis yuradRebis mipyroba da Zalauflebis mqoneTa darwmuneba cvli-

lebis aucileblobaSi. advokatoba, gansakuTrebiT Tu es marginalur 

jgufebs exeba, jgufuri unda iyos Semdegi 4 mizezis gamo:

 demokratiul saxelmwifoSi cvlileba mxolod im SemTxvevaSi xdeba 

Tu mas amomrCevelTa umravlesoba uWers mxars;

 advokatobas Tavdauzogavi Sroma sWirdeba;

 jgufuri muSaoba ideebis testirebis saSualebas iZleva;

 sazogadoebisa da mediis yuradRebis mipyroba jgufebs metad xe-

lewifebaT, vidre individebs.

advokaturi jgufebis Semdegi tipebi arsebobs: 

 miznobrivi jgufebi;

 savaWro asociaciebi;

 profesiuli asociaciebi;

 kavSirebi;

 sazogadoebrivi organizaciebi;

 religiuri da eTnikuri organizaciebi;

 genderul sakiTxebze orientirebuli organizaciebi;

 koaliciebi;

 mrCevelTa sabWoebi.

axali jgufis Seqmnamde daniSneT sainformacio Sexvedra, romelic 

moemsaxureba saerTo interesebis gamokveTasa da saerTo poziciebis 

dafiqsirebas, rasac urTierSeTanxmebuli struqturis ganviTareba da 

samoqmedo gegmis Seqmna mohyveba. advokatisaTvis aucilebelia gaafar-

Toos Tavis mxardamWerTa wre. rac ufro meti adamiani uWers mxars axal 
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iniciativas da rac ufro metia maT Soris gavleniani piri, miT ufro 

izrdeba kanonproeqtis gasvlis Sansi. amitom, koaliciis Seqmna gamar-

jvebis erT-erTi winapirobaa. 

arsebobs sakanonmdeblo koaliciis ori sxvadasxva saxeoba: droebiTi, 

erTjeradi koalicia da formaluri, mudmivmoqmedi koalicia. ra saxis 

koalicia waadgeba sakiTxis warmatebiT gadawyvetas am sakiTxis aqtua-

lobis, simwvavisa da mocvis mixedviT ganisazRvreba.  mniSvnelovania imis 

gaazrebac Tu ramdenad aerTianebs es sakiTxi koaliciis wevrebs: amJamad 

Tu mudam. konkretuli problemis mogvarebisTvis brZola SesaZloa ko-

aliciis zogierTi wevrisaTvis am etapze iyos momgebiani da aqtualuri, 

sxvebisaTvis ki es profesiuli valdebulebaa da droSi ar xundeba misi 

warmatebiT gadaWrisaken mimarTuli brZolis Jini. 

gvaxsovdes, rom miuxedavad imisa, emTxveva Tu ara koaliciis wevrTa 

damokidebuleba da Tavdadebis xarisxi mocemuli sakiTxis mogvarebi-

sadmi ar aris yovelTvis mniSvnelovani. radgan am etapze es Tavdadeba 

arsebobs e.i. am etapze es erTobac ufro meti warmatebis momtania vidre 

damoukidebeli brZola. 

sakiTxTa upiratesobis dadgenis wesi

dResdReisobiT problemaTa morevSi  mravladaa socialuri prob-

lemebi da Sesabamisad gvamoZravebs survili imisa, rom movagvaroT rac 

SeiZleba meti problemuri sakiTxi Tu situacia. arada yoveli sakiTxis 

mogvarebisaTvis  sxvadasxva drosa da sivrceSi sxvadasxva warmatebis 

Sansi arsebobs. amitom aucilebelia SegveZlos mocemul droSi da moce-

muli resursebiT udidesi Sansis mqone sakiTxis identifikacia. sakiTxTa 

upiratesobis  dasadgenad ki Semdegi kriteriumebi unda gamoviyenoT:

 sakiTxis relevanturoba yvelasaTvis, vis intresebsac vicavT;

 sakiTxis warmatebulad wardgenis SesaZlebloba;

 sakiTxis gadaWra arsebuli resursebis gaTvaliswinebiT;

 sakiTxis didmniSvnelovneba sazogadoebisaTvis.

gvaxsovdes, nebismieri politikuri iniciativa saWiroebs Sefasebas. 

amis gareSe SeuZlebelia daSvebuli Secdomebis mizezebisa da warmate-

bebis xelisSemwyobi faqtorebis gaanalizeba. amis gareSe ki SeuZlebe-

lia dagegmvis, problemis formulirebis, misi ganxorcielebisa da moq-

medebis efeqtianobis gazrda. Sefasebis dawyeba ki aucilebelia sawyisi 

etapidanve, radgan Semdgom etapze wina etapis monacemebis mopoveba 

SeuZlebelia. Sefasebis etaps detalurad qveviT ganvixilavT.
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socialuri advokatis rolis SesrulebisaTvis xelis 
SemSleli faqtorebi

modiT ganvixiloT ra xelis SemSleli faqtorebi dominireben advoka-

tis rolis Sesrulebisas socialur muSaobaSi?  Snaiderisa da lesteris 

azriT (2001), esenia:

momsaxurebis roliT preokupacia – bolo xanebSi socialur  muSao-

baSi  gamoikveTa uSualo praqtikis miwodebis  upiratesoba. gare poli-

tikaze zemoqmedebis nacvlad, socialuri muSaobis saagentoebi da maTSi 

dasaqmebuli socialuri muSakebi TavianT energias uSualo praqtikis 

ganxorcielebas axmaren. 

menejeruli mosazrebebi – biujetTan dakavSirebuli problemebis, 

yoveldRiuri samuSao procedurebis, organizaciuli normebis, poli-

tikis da dausrulebeli Semcirebebis fonze, socialuri muSaoba nakar-

naxevia de faqto menejerebis da ara profesionalebis SexedulebebiT. 

qmediToba efeqtianobaze maRla dgas.  

profesiuli normebisa da standartebis nakleboba – advokatobis 

sfero ar aris mkafiod gansazRvruli da misi ganmartebebic mravalnai-

ri da damabnevelia. mcire xilvadi da legitimuri profesiuli normebi 

da standartebi arTulebs socialuri muSakis qmedebis advokatobad 

ranJirebas.  

dasaqmebis pirobebi – socialur muSakTa dasaqmebis pirobebi aferxebs 

maT  mier advokatobis rolis realizebas.  maT Cveulebriv maspinZlobs 

garemo, sadac  wesebi samedicino personalis an samarTal damcavebis 

mieraa SemuSavebuli (magaliTad jandacvis obieqtebze an sasjel aR-

srulebis an probaciis sistemaSi). es wesebi ki vrceldeba socialur sam-

saxurzec da xSirad socialuri muSaobis Rirebulebebis gverdis avlas 

moiTxovs. aseT garemoSi socialuri muSakebis unari awarmoon advoka-

toba SezRudulia. aseT garemoSi socialur muSaks uwevs kompromisebze 

wasvla beneficiarisa da damsaqmebeli saagentos prioritetebs Soris. 

advokatobis, rogorc konfrontaciis gaazreba  – advokatoba xSi-

radaa gaazrebuli, rogorc konfrontacia da amitomac sxva profesiis 

warmomadgenlebTan Tu saagentoebTan urTierTobebis  gafuWebisa da/an 

samsaxuris dakargvis riskis winaSe ayenebs socialur muSaks. arsebobs 

socialuri qmedebisa da advokatobis davebis strategiasTan, normis 

strategiasTan da normis darRvevis strategiasTan gaTanabrebis ten-

dencia. strategiis arCeviT iqmniT profesiul portrets. 
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beneficiaris saWiroebebSi daurwmunebloba – beneficiaris situa-

ciaSi gaurkvevloba socialur muSaks xSirad ukargavs advokatobis sur-

vils. beneficiaris damabneveli, zogjer provokaciuli saqcieli bun-

dovans xdis mis saWiroebebs da socialur muSaks efeqtiani advokatobis 

praqtikis ganxorcielebis saSualebas ar aZlevs. 

profesionalizmTan dakavSirebuli problemebi – istoriulad so-

cialuri muSakebi aRiarebisa da dafasebis maZieblebi arian. am survils 

xSirad profesiuli gambedaoba ewireba msxverplad, radgan is socia-

lur muSakebs boWavs „respeqtabeluri“ profesiis normebis miRma raime 

qmedebis ganxorcielebaSi. 

statusis dakargvis SiSi – radgan socialuri muSakebis benefi-

ciarebi xSirad arian dabali socialuri fenis warmomadgenlebi an am 

sazogadoebisaTvis miuRebeli an sazogadoebis mxridan daufasebeli an 

upativcemulo mopyrobis „Rirsni“, Sesabamisad maTi statusi kiTxvis 

niSnis qveSaa. zogierTi socialuri muSaki erideba maT advokatobas maTi 

statusis beneficiarebis statusTan gaTanabrebis SiSiT. 

sxva SiSebi – zogierTi socialuri muSaki erideba politikur qmede-

bebSi CarTvas, an masmediis yuradRebis centrSi da saxalxo ganxilvebis 

subieqtad yofnas. zogic erideba legalur sasamarTlo procesebSi 

monawileobas, rac xSirac advokatobis Tanmxlebia. zogierTni ki ko-

legebTan dapirispirebas arideben Tavs. bevrsac samuSaodan daTxovnis 

riski aferxebs. 

treningisa da ganaTlebis nakleboba – socialuri muSaobis ga-

naTlebis sistemaSi sul ufro Semcirda advokatobis teqnikis swavleba. 

advokatobis praqtika TiTqmis aRar figurirebs socialuri muSaobis 

kurikulumSi. socialuri muSaobis profesiuli ganaTleba da praqtika  

dapirispirebis orientacias erideba da konsensusis orientaciis le-

gi timaciisaken ixreba. mcirdeba aseve politikuri Sinaarsis mqone 

masalis Semcveloba socialuri muSaobis kursebSi, uSualo praqtikis 

intervenciis meTodisaken aSkara gadaxris fonze. 

intervenciis strategiis arapopularoba – erT–erTi barieria 

aseve socialur sferoSi saxelmwifo intervenciis arapopularoba. bev-

ri moqalaqisa Tu sferos eqspertis azriT, saxelmwifo keTildReobis 

politika ar aris efeqtiani, ar aris samarTlianobis principebze da-

fuZnebuli  da ar emsaxureba Semosavlebis samarTlian gadanawilebas. 

advokatobis arsis gauazrebloba – xSirad advokatobis arsi 

gauazrebelia. advokatoba aris saqmianoba, romelic moiTxovs moTmine-
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bas, Seudrekelobas, grZel vadian Tavdadebas, energias, mxardaWeras, 

kvlevas, politikur unar–Cvevebs, codnas saxelisuflo mowyobis 

Sesaxeb, analizis unars. zogjer kompromisze wasvlacaa saWiro. zomieri 

moTminebis gamomuSavebac mniSvnelovania, radgan advokatobiT xSirad 

SeuZlebelia sakiTxis swrafi mogvareba. es unarebi ki ar aris socialur 

muSakTa umravlesobisaTvis xelmiuwvdomeli. Tanac, isini ganviTarebasac 

advilad eqvemdebarebian. 

socialuri advokatis profesiuli Tvisebebi

modiT exla SevecadoT imis gaazrebas Tu ra Tvisebebi aqvs advo-

katebs socialur  muSaobaSi?  Snaiderisa da lesteris (2001) azriT, 

socialur muSaks advokatis rolis SesrulebisTvis Semdegi maxasiaTeb-

lebi unda hqondes: 

qmedebaze orientirebuli – advokatoba  socialuri muSakisagan 

moiTxovs qmedebas, cvlilebis inicirebasa da ganxorcielebas. advoka-

toba ar aris ubralod damokidebuleba an rwmena. socialurma muSak-

ma iniciativa unda gamoiCinos. socialuri muSakebi akeTeben kvlevas,              

qmnian koaliciebs, mobilizebas ukeTeben jgufebs da Tems, monawileo-

ben dagegmvaSi, strategiis SemuSavebaSi, gadawyvetilebebis mimRebebze 

zemoqmedebaSi, axorcieleben savele samuSaoebs da gvTavazoben alter-

natiul politikas. advokati socialur muSaobaSi  aris qmedebebisa da 

movlenebis „katalizatori“.  jein adamsma erTxel brZana, rom qmedeba 

adamianebs WeSmaritebasTan aaxlovebs da maT simarTlis Tqmis saSuale-

bas aZlevs (lauri, 1975). 

usamarTlobis winaaRmdeg mebrZoli – advokatoba socialur muSa-

obaSi adamianis saWiroebebis dakmayofilebisaTvis brZolas gulisx-

mobs samarTlianobis principis dacviT.  am rolSi socialur muSakebs 

uwevT kamaTic, sajaro gamosvlebic, roca beneficiaris uflebebi ris-

kis wina Sea an uTanasworobaa damkvidrebuli sazogadoebaSi. rogorc 

fredolino (1990) aRniSnavs, advokatoba Zalauflebis, avtoritetisa da 

resursebis gadanawilebas gulisxmobs, risi nebiT daTmobac aravis surs.

araneitraluri – usamarTlobis, uTanasworobis, Cagvris, diskrimi-

naciis da siRaribis fonze, socialuri muSakebi ar rCebian neitralurni 

ganurCevlad imisa, ra problemis winaSea nebeficiari da vis unda miv-

marToT mis dasacavad. profesiis Rirebulebebi socialur muSaks aval-

debulebs mowyvladTa, riskis winaSe myofTa da warumatebelTa mxar-

daWeras. socialuri muSaobis mTavari misia xom  adamianTa keTildReobis 

gaumjobeseba da sabaziso saWiroebebis dakmayofilebaa. freiris (1990:5) 
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azriT, socialuri muSaki ar aris neitraluri agenti, arc praqtikaSi 

da arc qmedebaSi“. amitom, makkormikis (1970) azriT, advokatoba waru-

matebelTa mdgomareobis gaumjobesebisaTvis Tavdauzogavi Sromaa da 

socialuri muSaki ver iqneba neitraluri. 

politikisa da praqtikis dakavSirebis unaris mqone – devisma 

(1993) brZana, rom advokatoba socialur muSaobaSi ormag orientacias 

moiTxovs: politika da praqtika. radgan beneficiarTa da Tavad profe-

sionalTa  cxovrebaze  mudmivad axdens zemoqmedebas saxelmwifo Tu or-

ganizaciuli politika, socialuri muSaobis intervencia unda moicavdes 

cvlilebas rogorc politikis, ise sistemisa da beneficiaris doneze. 

sazogadoebisa Tu Temis zemoqmedebas beneficiarze pirvel rigSi klini-

kuri socialuri muSakebi aRmoaCenen, radgan swored isini dganan „wina 

xazze“. beneficiaris dauyoneblivi saWiroebis dakmayofileba ki ar aris 

sakmarisi, roca am saWiroebis gamomwvevi mizezebi aRmoufxvrelia. 

momTmeni da imediani – freirma (1990) advokatoba socialur muSa obaSi 

aRwera, rogorc „mouTmeneli moTmineba“. arc moTmineba da arc mouTmen-

loba ar aris sakmarisi adamianis saWiroebis dakmayofilebisa Tvis. Tu 

Cven mxolod momTmenni viqnebiT, qmedebis dro arasodes dadgeba; Tu 

Cven mudam mouTmenlebi viqnebiT, Cven SesaZloa istoriuli realobebi 

ugulebelvyoT da SesaZleblobis realoba gagvisxltes. amitomac, so-

cialurma muSakebma unda misdion  „mouTmeneli moTminebis“ strategias, 

radganac mas aqvs warmatebis meti Sansi Cvens rTul samyaroSi. is aseve 

realistur imeds usaxavs rogorc beneficiars, aseve socialur muSaks. 

arsebuli problemebisadmi adekvaturi reagirebis survili socialur 

muSaks problemis gadaWrisaTvis brZolas avaldebulebs. socialuri 

muSakebi momsaxurebis mimRebebs imeds usaxaven rogorc mokle, aseve 

grZel vadaSi swored Seudrekeli aqtivizmiT. 

adamianis gaZlierebaze orientirebuli – socialuri muSaoba scil-

deba beneficiaris saukeTeso interesisaken mimarTuli daxmarebis pater-

nalistur formas. advokatoba  socialur muSaoba gulisxmobs benefi-

ciarisaTvis problemis gadaWrisaken mimarTuli Zalisxmevis gaZliere-

bas da liderobis rac SeiZleba male gadacemas.  socialuri muSakebi  

beneficiaris kompetenturobis gancdis gaZlierebis mizniT aswavlian, 

arwmuneben da amxneveben mas, rom Tavad SeZlos monawileoba miiRos 

mimdinare procesebSi. perlmani da edvardsi (1982) advokats socialur 

muSa obaSi axasiaTeben, rogorc pirs, romelic pativs scems, mxars uWers, 

iyenebs da icavs monawileTa iniciativas da jgufis avtonomias.
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komunikaciis unari

kidev erTi umniSvnelovanesi Tviseba, rac ara mxolod socialur mu-

Saks, aramed yvela ufleba damcavs unda hqondes aris komunikaciisa da 

prezentaciis unari. 

ra aris komunikacia?  komunikacia garkveulwilad gamgzavnis mier 

mimRebze zegavlenis moxdenis procesia. komunikaciis procesi mravali 

komponentisagan Sedgeba. warmogidgenT, magaliTad „lasvelis formu-

las“, romlis mixedviTac komunikacia Semdegi komponentebisagan Sedgeba: 

 vin ambobs;

 ras ambobs;

 vis eubneba;

 ra saSualebiT;

 ra ganzraxviT;

 ra efeqtiT.

komunikaciis ramdenime forma arsebobs: simetriuli an asimet-

riuli, uneblie an nebelobiTi, verbaluri an araverbaluri. modiT 

TiToeuli cal–calke ganvixiloT: 

simetriulia komunikacia, romelic masSi CarTvis Tanabar SesaZle-

blobas aZlevs komunikaciis monawileebs, magaliTad, megobrebis, ko-

legebis an ojaxis wevrebis saubari. asimetriulia komunikacia, rode-

sac komunikaciis procesSi monawile mxareebs araTanabari monawileobis 

saSualeba aqvT, magaliTad leqcia, satelevizio gadacema da a.S. 

unebliea komunikacia, rodesac monawileebs ar aqvT gadawyvetili, 

magram mainc uwevT komunikacia, magaliTad avtobusSi, TviTmfrinavSi da 

a.S. nebelobiTia komunikacia, rodesac monawileebi sakuTari surviliT 

amyareben komunikacias. 

verbaluri komunikacia  metad struqturirebulia vidre araver-

baluri. mas mkafiod gamoxatuli dasawyisi da dasasruli aqvs.  araver-

baluri komunikaciisas ar vsaubrobT, magram is garkveulwilad marTavs 

komunikaciis mimdinareobas.  araverbaluri komunikacia iqamde grZel-

deba, sanam monawileebi erTmaneTis mxedvelobis areSi arian. pirovnebis 

Sesaxeb garkveul informacias gvawvdis ara marto misi saubari, aramed 

misi garegnobac, Cacmulobac da sxeulis moZraobac.

socialuri advokatobisas sasurvelia nebelobiT verbalur ko-

mu ni kacias mivaRwioT. Tumca es xSirad TiTqos SeuZlebelia. Tu es 



praqtikuli  saxelmZRvanelo 197

ar aris SesaZlebeli Cven yvela forma unda gamoviyenoT maTTan ko-

munikaciisaTvis, visTan urTierTobac Cveni dacvis qveS myof pirTa an 

sakiTxTa ganxilvisaTvis gvWirdeba. 

gvaxsovdes, rom komunikacia mxolod maSinaa warmatebuli Tu 

monawileebis azrTa gacvla–gamocvlis saSualeba da forma erTnairi 

an msgavsia. msmenelis mier situaciis gageba mudam konteqstis gaTval-

iswinebiT unda mimdinareobdes, radgan igi gagebis procesze zegavle-

nas axdens. amitom mniSvnelovania ras da ra mizniT veubnebiT mosaubres, 

risi miRweva gvsurs. 

advokatoba moiTxovs uamrav Sexvedrebs, sajaro diskusiebsa da  

gamosvlebs. amitom mniSvnelovania ara mxolod im sakiTxis zedmiwevniT 

codna, razec unda visaubroT, aramed imis codnac rogor unda warvadgi-

noT is, rom ufro misaRebi da saintereso viyoT  msmenelisaTvis. radgan 

dros vxarjavT Sexvedraze e.i. monawileTa momxreebad Camoyalibeba an 

sul mcire maTi informireba gvsurs sakiTxis Sesaxeb. amitomac, modiT 

prezentaciis teqnikebs gavecnoT.

prezentaciis unari

nebismieri prezentaciis mizans auditoriis darwmuneba da motiva-

cia warmoadgens im sakiTxis sasargeblod, rasac vlobirebT.  sakuTari 

Tavisa da saTqmelis jerovnad wardgenis gareSe ki Cveni grZnobebis, 

damokidebulebebisa da Sexedulebebis gadacema msmenelisaTvis Znelia. 

prezentaciaze muSaoba Semdeg fazebs moicavs:

 momzadeba;

 warmarTva;

 Sedegebis damuSaveba.

prezentaciis Sinaarsi ki moicavs:

 Sesavals;

 ZiriTad nawils;

 dasasruls.

prezentacia misalmebiT unda daviwyoT. misalmebis Semdeg, Sesaval 

nawilSi msmenels unda gavacnoT prezentaciis mizezebi, Tematika 

da mizani. aseve, aucilebelia msmenels movaxsenoT prezentaciis 

mimdinareobis gegma. es maT ara marto informirebul da momzadebul 
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msmenelebad aqcevs, aramed maT mier Cveni prezentaciisaTvis daxarjuli 

drois gamo maT  mimarT Cvens angariSvaldebulebas  gamoxatavs. maT 

unda icodnen rogor aris dagegmili is dro, rac maT Cven dagviTmes. 

albaT Tavadac gamogicdiaT, rom ragind saintereso Temac ar unda 

iyos didi xniT mxolod pasiuri msmenelis rolSi yofna Znelia da 

aRqmis xarisxsac amcirebs. amitom kargi prezentatori prezentaciis 

dasawyisSive monawileebis motivirebas cdilobs Temis irgvliv. amis 

miRweva ki SesaZlebelia kiTxvebis dasmiT, interesis gaCeniT, piradi 

sargeblis aRniSvniT, provocirebiT. 

amis Semdeg gadavdivarT  prezentaciis ZiriTad nawilze.  es yvelaze 

mniSvnelovani nawilia. am dros msmenelTaTvis Temis sistematurad ga-

dacema xorcieldeba. am nawilis dasasruls aucilebelia ZiriTadi 

sakiTxebis dajameba. 

dasasrulsac didi mniSvneloba aqvs, radgan is yvelaze ufro STam-

beWdavia. Tu dasawyisSi Tqven msmenelis yuradRebis mopovebis mizniT 

maT „ganawyenebas“ eridebodiT, dasasruls SegiZliaT „gaabrazoT“ kidec 

isini. am dapirispirebis Sedegad ki maT miandoT daskvnebis gakeTeba. 

Tu „momxreTa“ winaSe waradgenT Temas, maSin rac SeiZleba analitikuri 

prezentacia unda iyos, radgan msmenelis „momxreebad“ gardaqmnaze 

drois dakargva aRar aris saWiro. es dro SegiZliaT sakiTxSi CaRrmave-

bas dauTmoT. 

prezentaciis warmarTvisas didi mniSvneloba aqvs Tqvens gareg-

nobasac, Cacmulobasac, metyvelebasac da Jestikulaciasac. modiT 

TiToeuli cal–calke ganvixiloT. 

Cveni Sinagani ganwyoba da garegnoba xSirac erTmaneTTan mWidro 

kavSirSia. gamodis, rom rogorc gamoiyurebiT, iseTive iqneba Tqveni 

prezentaciac. garegnul saxes gansazRvravs auditoria, romelsac vxde-

biT. magaliTad, Tu seriozul sakiTxTan dakavSirebiT vxvdebiT msmenels 

formalur viTarebaSi, am garemosTan ar iqneba Tavsebadi  mZime makiaJiT 

an mouwesrigebeli Tmis varcxnilobiT, gadatvirTuli samkaulebiT an 

nabaxusevi ieriT  gamocxadeba. aseT Sexvedraze sasurvelia msubuqi 

makiaJiT, klasikuri varcxnilobiT da jansaRi profesiuli ieriT 

gamovcxaddeT. 

albaT araerTxel yofilxarT mdomareobaSi, rodesac Zalian lamazad 

da modurad gacviaT, magram Tavs uxerxulad grZnobT. aris situaciebi, 

roca es uxerxuloba moTmenad Rirs, magram Cvens SemTxvevaSi es ase 

ar aris. Tqven saTqmelze orientirebuli unda iyoT da am dros Tu 

imaze fiqrobT xom ar giCanT garRveuli maisuri, an gamokveTili xom 
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ar aris Tqveni sxeulis sxvadasxva nawilebi, an giWerT fexsacmeli, 

rac Semawuxebeli diskomportia da a.S. Tqvens saTqmelze fiqrisaken 

mimarTul Zalisxmevas am diskomfortTan gamklavebisTvis daxarjuli 

Zalisxmeva asustebs da SesaZloa iseTi STambeWdavi veRar aRmoCndeT. 

amave dros tansacmeli prezentaciis mizans unda Seeferebodes. Tu 

magaliTad, parlamentSi unda waradginoT proeqti da Tqven gaxexil 

jinsebsa da gamWvirvale maisurSi mievlinebiT msmenels, Tavidanve 

gagiWirdebaT msmenelis yuradRebis mobilizeba. rogori sainteresoc 

ar unda iyos saTqmeli, auditoriaSi cota Tu aRmoCndeba iseTi, vizec 

stereotipuli warmodgenebi ar moqmedebs. amitom, Tavidanve dakargavT 

msmenelTa garkveul nawils. 

prezentaciisas didi mniSvneloba aqvs mxedvelobiT kontaqts. is 

Tqveni davdajerebulobis demonstrirebaa. es ki sando atmosferos 

Seqmnas uwyobs xels. saWiroa auditorias Tanabrad gavunawiloT Cveni 

mzera. amas ki uxerxulobac axlavs zogjer, radgan yvela erTnairi 

interesiT an simpaTiiT saxeze ar gvismens. xSirad Zalian ukmayofilo 

an undoblobiT ganmsWvalul saxeebsac vixilavT. ra gind TavSi 

darwmunebulebic ar unda viyoT, mainc moqmedebs aseTi uaryofiTi 

ganwyoba Cvenze da Sesabamisad Cvens saTqmelzec. amitom, gansakuTrebiT 

ki Tu damwyebi prezentatori xarT (radgan TandaTan  am uxerxulobebis 

daZlevis teqnikas Tavad gamoimuSavebT), SearCieT auditoriaSi 

„dadebiTi pirovneba“, romelic gagamxnevebT prezentaciisas. roca 

auditorias Tvals aridebT, maT SeiZleba iseTi warmodgena SeeqmnaT, 

rom an ar xarT darwmunebuli imaSi, rasac ambobT; an pativiscemiT ar 

xarT ganmsWvaluli auditoriisadmi; an zedmetad koncentrirebuli 

xarT saTqmelze da swored axla fiqrobT ra unda TqvaT Semdgom. 

prezentaciisas didi mniSvneloba aqvs Tqvens xmas da saubris tembrsac. 

albaT SegimCneviaT kidec, rom zogierT adamians ufro meti interesiT 

usmenT vidre sxvas, ganurCevlad imisa, ras laparakobs. moaxdineT xmis 

proeqtireba. cvaleT saubris siswrafe da toni, rac arsebiTi punqtebis 

gamokveTis saSualebas mogcemT da saubaric nakleb monotonuri da 

mosawyeni iqneba. 

didi mniSvneloba aqvs prezentaciis enas. is didwilad ganapirobebs 

msmenelTa interess. isaubreT martivi eniT, rom yvelasaTvis gasagebi 

iyos saTqmeli. Tu raime termini dagaviwydaT, SeecadeT is axsnaT sxva 

sityvebiT, amis gamo nu SeayovnebT saTqmels. ar SeecadoT daviwyebuli 

sityvis JestiT Secvlas. 

didi mniSvneloba aqvs Jestebis enasac. prezentaciisas xelebi Tqven-

sa da msmenels Soris damakavSirebeli saSualebaa. is aseve Tqveni Sina-
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gani  SfoTis SeniRbvis saSualebaa. SeecadeT Zalian ar gadatvirToT 

saubari JestebiT. uxerxulobis SesaniRbad nurc jibeSi CaiyofT xelebs, 

radgan es upativcemulobad aRiqmeba adamianebis mier. aseve akontro-

leT xelebiT raime sagnis an Tqvenive tansacmlis Rilebis an raime sxva 

aqsesuaris wvaleba. 

didi mniSvneloba aqvs xelebis adgilmdebareobas. magaliTad, Tu 

xelebi welis xazs qvemoTaa es uaryofiT gavlenas axdens, xolo Tu mker-

dis xazs zemoT dadebiTs, xolo welis xazsa da mkerds Soris neitralu ri 

gavlenis mqonea. es TiTqos wvrilmanebia, magram es wvrilmanebi saboloo 

jamSi did zegavlenas axdens msmenelze. amitom maTi gaTvaliswineba 

Tqveni prezentaciis warmatebis sawindaria. 

gvaxsovdes, adamiani wakiTxulis 10 procents  imaxsovrebs, mosme-

nilis 20 procents, erTdroulad nanaxisa da mosmenelis 33 procents, 

xolo Tavad gakeTebulis 70 procents. amitom SevecadoT maqsimalurad 

interaqtiuli prezentacia gavmarToT.

Tu werilobiT advokatobas viyenebT, aucilebelia saTqmeli  rac 

SeiZleba mokled CamovayaliboT. erT sakiTxTan dakavSirebuli weri-

li 1 gverds ar unda aRematebodes. marTalia mokled Tqma met dros 

moiTxovs, vidre vrclad, magram zrdis albaTobas, rom waikiTxaven. es 

ki drois daxarjvad Rirs. 

Sefaseba socialur advokatobaSi

rogor SevafasoT Cveni advokatobis Zalisxmeva? da raSi gvWirdeba 

Sefaseba? efeqtiani socialuri muSaoba gulisxmobs saadvokato Zalisx-

mevis sargeblianobisa da miRwevebis regularul  Sefasebas. gvWirdeba 

vicodeT ramdenad mivaRwieT dagegmil mizans, ramdenad efeqtiani iyo 

gunduri muSaoba. Tu warumatebeli iyo, ra aris amis mizezi.  kmayofile-

bi darCnen Tu ara dacvis subieqtebi. am kiTxvebze pasuxebi dagvexmare-

ba gaviazroT Cveni Zlieri da susti mxareebi, gavzomoT Cveni miRwevebi 

warmatebis indikatorebTan mimarTebiT, gaviazroT ra aris Sesacvleli.  

rogor daviwyoT Sefaseba? Sefaseba unda daviwyoT imis gansazRvriT 

Tu risi Sefaseba gvsurs. Cveulebriv, programis an  iniciativis dasaw-

yisSive CamovayalibebT miznis misaRwevad saWiro gazomvad amocanebze 

rasTan mimarTebiTac gavzomavT Cvens qmedebebs proeqtis an iniciativis 

ganmavlobaSic da dasrulebisasac. 

altmanis (1994) mixedviT, socialuri muSaobis advokatobis Sefaseba 

samgvarad SeiZleba: 



praqtikuli  saxelmZRvanelo 201

 procesis gazomviT;

 Sedegis gazomviT da 

 zegavlenis gazomviT. 

modiT, TiToeuli cal–calke ganvixiloT:

procesis gazomva.  procesze  orientirebuli amocanebi zomaven 

ramdenad kargad ganxorcielda advokatobis procesi.  ramdenad sworad 

warimarTa igi? sakmarisi iyo Tu ara dagegmili resursis gamoyeneba? 

efeqtiani iyo komunikacia? hqonda Tu ara mas sazogadoebis mxardaWera? 

adekvaturi iyo xelmZRvaneloba? sxva jgufebma Tu gagiwiaT mxardaWera? 

ra xdeboda kritikuli movlenebisas?

Sedegis gazomva.  Sedegebze orientirebuli amocanebi zomaven ramde-

nad miaRwia advokatobis mcdelobam specifikur miznebs. es Cveulebriv 

konkretuli da raodenobrivi monacemebia:

 miwodebuli momsaxurebebis tipi da sixSire. ramdeni Sexvedra 

Catarda?  ramdeni axali momsaxurebaa axla xelmisawvdomi?

 sazogadoebis an jgufis qmedebebi. ramdeni gaficva moewyo? ram-

deni adamiani monawileobda forumSi? ramdeni mitingi gaimarTa 

liderebis mier? 

 cvlilebebi programaSi. ganxorcielda cvlilebebi politikaSi da/

an kanonmdeblobaSi? dainerga axali momsaxurebebi? 

 xelmisawvdomoba momsaxurebebze. ufro met beneficiars moemsaxu-

reT? ra iyo barierebi? 

 miRweul SedegTa raodenoba. programis an iniciativis Sedegebis 

gadaxedva da progresis Canawerebis gakeTeba. 

zegavlenis gazomva. zegavlenis gazomvaze orientirebuli amocanebi 

zomaven ramdenad ganxorcielda advokatobis Sedegad realuri cvli-

le bebi. am Sedegebis gazomva ki sabaziso monacemebze dayrdnobiTaa 

SesaZlebeli, rac programis an iniciativis dawyebamde unda Segrovdes.  

Sefasebis procesisTvis mniSvnelovania sainformacio bazis Seqmna, 

rac gulisxmobs rogorc monacemebis, kvlevis, aqtualuri informaciis 

anketirebas, aseve Sexvedrebis oqmebis, cnobili da gavleniani adamia-

nebis mosazrebebis  dafiqsirebas. didi mniSvneloba aqvs momsaxurebebis 

mimRebTa kmayofilebis Tu saCivrebis Caweras.  
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damokidebuleba Secdomebisadmi

Sefasebisas realurad xdeba mTavari: Cven vaanalizebT Cvens Sec-

domebs. imis mixedviT Tu ra damokidebuleba gvaqvs Secdomebisadmi 

SegviZlia is aviridoT an isev davuSvaT.

rogoria Tqveni damokidebuleba Secdomebisadmi? albaT yvela 

vTanxmdebiT imaze, rom is aucileblad mogviva rodesme. es gansakuTrebiT 

marTalia Cveni profesiis warmomadgenelTaTvis, radgan saqme gvaqvs 

mudmiv cvalebad garemosTan, gansxvavebuli mocemulobis adamianebTan 

sxvadasxvagvari problemebiT, maT gansxvavebul damokidebulebebTan am 

problemebisadmi da gansxvavebul SesaZleblobebTan maTi gadaWrisa Tvis. 

amitom mTavaria Cven vicodeT ara marto is, Tu rogor unda aviciloT 

Secdoma, aramed isic, Tu rogor unda moviqceT roca mas davuSvebT. 

gvaxsovdes, rom Cvens SecdomebSi sxva ar unda davadanaSauloT. Sec-

domis gamo mizans ar unda davSordeT. rogorc zeviT vTqviT, swrafad 

cvlilebebis miRweva SeuZlebelia, da isic SeuZlebelia, rom warmatebas 

Seucdomlad mivaRwioT mudam. Secdoma axali gamosavlis Ziebis dasaw-

yisia da is qmedebis dasasruls ki ar warmoadgens, aramed miznisaken mi-

mavali axali gzebis gaazrebis dasabamia.

profesiul sirTuleebTan gamklavebis gzebi

dgeba dro CavfiqrdeT imaze, Tu rogor gadavWraT Cvens winaSe ar-

sebuli profesiuli dilemebi. Zalian stresulia garemo, romelSic so-

cialuri muSaki moRvaweobs. gansakuTrebiT saqarTveloSi, sadac igi 

dgas resursebis simwiris, sazogadoebis, maT Soris damqiraveblebis 

mxridan profesiis Sesaxeb dabali informirebulobis problemis wina-

Sec. adamianebs ki surT sasikeTo cvlilebebi, maT sWirdebaT am cvli-

lebisaTvis darazmva, koordinireba. am dilemebis gadasaWrelad Sermani 

da venokuri (1983) Semdeg gamosavals gvTavazoben:

gadawva da profesiis/samuSao adgilis  mitoveba; imedgacruebuli 

socialuri muSakisaTvis es gamosavali situaciis garidebisa da axali 

SesaZleblobebis winaSe aRmoCenas niSnavs. cxovrebis am konkretul 

etapze es SesaZloa marTlac marTebuli gadawyvetilebaa, Tumca amas 

dro gviCvenebs. zogjer organizaciidan wasvla ukeTesi gamosavalia, 

radgan SesaZloa im konkretuli organizaciis mandatia profesiuli fa-

seulobebis SemzRudveli da Semlaxavi. es ki ar niSnavs imas, rom profe-

siidan wasvlaa saWiro. aq rasakvirvelia adamianis bunebaa gadamwyveti: 

misi riskis gaRebis xarisxi, misi brZolis, dRevandeli situaciisa da 
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sakuTari Zalebis realisturad Sefasebis, momavlis ganWvretis unari 

da a.S. 

gadawva, magram profesiaSi/samuSao adgilze darCena; zogierTi 

praqtikosi  gadawvis miuxedavad araTu ar icvlis profesias, aramed 

samuSao adgilzec rCeba. isini Tavs sistemis msxverplad, masTan brZo-

laSi uunarod grZnoben. isini eguebian im faqts, rom ar aqvT situaciis 

kontrolis berketi. isini cdiloben gaakeTon maqsimaluri nebefici-

arisaTvis, magram ugulebelyofen ufro farTo problemebs, rac imas 

niSnavs, rom isini iReben organizaciul normebs da Tmoben advokatobis 

funqcias. aseT SemTxvevaSi profesia „mowodeba“ aRaraa, is „ubralod 

samuSaoa“. 

„tunelis“ xedvis ganviTareba; xSir SemTxvevaSi, iseT socialur mu-

Saksac ki, romelic ar aris jer gadamwvari, uviTardeba problemisadmi 

Zalian viwro xedva. miuxedavad imisa, rom igi exmareba beneficiars indi-

vidualur doneze, mas ar Seswevs unari ibrZolos ufro farTo planSi, 

ufro zogadi problemebis mogvarebisaTvis aSkarad da daufaravad. is 

organizaciaSi rCeba, magram is organizaciisa da Temis cxovrebis miRmaa. 

igi beneficiarze orientirebuli rCeba da ar ibrZvis cvlilebisaTvis 

mTeli sazogadoebis sakeTildReod. gansxvaveba wina gamosavalTan Se-

darebiT isaa, rom Tu wina SemTxvevaSi arsebobs organizaciasTan iden-

tobis grZnoba, am SemTxvevaSi is ar arsebobs. 

energiis  sadme  sxvagan  mimarTva; zogierTi socialuri muSaki 

aqtivisti xdeba da uerTdeba imden organizaciasa da jgufs, ramdenis 

saSualebasac dro da energia aZlevs. sistemuri cvlilebis miRwevas 

isini nebismieri SesaZlo gziT cdiloben. organizaciisagan ganyenebuli 

da damoukidebeli poziciis  gamo, isini araTanamSromlobiT da 

moumwifebel profesionalebadac ki miiCnevian xandaxan, Tumca es maT 

cvlilebisaTvis brZolaSi ar aferxebs.

cvlilebis inicireba; es cvlilebisaTvis ufro mobilizebuli 

brZolaa,  wina gamosavlisagan  gansxvavebiT. socialuri muSakebi 

erTiandebian kolegebTan, beneficiarebTan da sxva moqalaqeebTan erTad 

sistemuri cvlilebisaTvis sabrZolvelad. realurad ganxorcielebad 

cvlilebas sWirdeba seleqtiuroba, imis aRiareba, rom yvela problema 

erTdroulad mogvarebadi araa, da saWiroa gonivruli arCevnis gakeTeba. 

amave dros arCevani gasakeTebelia cvlilebis miRwevis strategiisa da 

taqtikis Sesaxeb.  yvela cvlileba dros moiTxovs da erTbaSad mizans 

ver aRwevs, amitom xSirad nabij–nabij svlaa saWiro. xolo am  svlis 

Tanmimdevroba problemis Sesaxeb Rrma codnasa da misi mogvarebisaTvis 
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gonivrulad dagegmil brZolas iTxovs. xSirad es socialuri muSakebi 

kolegebisagan kritikas imsaxureben farTo problemebis mogvarebisaTvis 

individualuri problemebis msxverplad gaRebis gamo. 

albaT xvdebiT suliT mebrZoli da udreki praqtikosisaTvis romeli 

variantia Sesaferisi da ratom. 

socialuri advokatobis saasparezo sivrce

sad awarmoeben socialuri muSakebi advokatobas? teqnologiurma 

winsvlam advokatobasac gaufarTova asparezi. internetis  ganviTarebam  

gaafarTova advokatobisaTvis asparezi. pirispir Sexvedrebis auci-

lebloba Caanacvla eleqtronul sivrceSi komunikaciis SesaZleb-

lomam.  razec adre ixarjeboda dro, exla SesaZlebelia is raodenobis 

zrdasa da xarisxis daxvewas movaxmaroT. interneti gasaocari saSuale-

baa sasikeTo cvlilebebis gansaxorcieleblad. misi saSualebiT ara 

marto informaciis gacvla–gamocvlaa SesaZlebeli, aramed koaliciebis 

Seqmnac. SesaZlebeli gaxda satelefono konferenciebis mowyobac. 

es informaciisa da mxardaWeris mopovebis Sanss zrdis sxvadasxva 

saadvokato proeqtebisaTvis, kvlevis CatarebisaTvis, problemebis 

gadaWraSi sxvaTa monawileobis mopovebisaTvis. amitom praqtikosebs 

sWir debaT teqnologiuri progresis fexdafex siaruli. kastelsis TqmiT, 

axali teqnologiebis saSualebiT, sxvadasxva erebis da kulturebis 

gamaerTianebeli axali qselebis/kavSirebis Camoyalibeba qmnis meoTxe 

samyaros. es ki uciloblad gaaCens bevr „Sav xvrels“ (termini kas tel-

sisaa), anu uflebawarTmeul adamianebs, romlebsac ar SeuZliaT am axal 

qselSi CarTva. amitom socialurma muSakebma unda izrunon am dayofis 

aRkveTaze. isini unda Seecadon  sxvaobis Semcirebas im adamianebs Soris, 

visTvisac xelmisawvdomia teqnologiuri monapovrebi da visTvisac es 

jer kidev xelmiuwvdomelia. 

bolos ki minda profesiuli egoizmis kuTxiTac SevxedoT advokato-

bis sakiTxs. is mniSvnelovania yvela CvenTaganisaTvis, radgan ara mxo-

lod maTi interesebis dacvis saSualebaa, vizec guli Segvtkiva, aramed 

Cveni sakuTari interesebisac. samarTliani sistema asargeblebs ara mar-

to Cveni momsaxurebis mimRebebs, aramed Cvenc. advokatobiT Cvens xmas 

adresatamde mivitanT da amas gavakeTebT ara marto imitom, rom es aris 

Cveni profesiuli eTikis sakiTxi, aramed imitomac, rom es aris swori 

gza sazogadoebis sasikeTod qmedebisaTvis, im sazogadoebisa, romelSic 

Cven yvela vcxovrobT.amitom, amiT vzurnavT ara marto sxvebze, aramed 

Cvens Tavsa da Cvens keTildReobazec.
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Tavi 6

profesiuli zedamxedveloba socialuri 
muSaobis praqtikaSi 

maia mgeliaSvili

zedamxedvelobis funqciebi 

socialuri muSaobis praqtikaSi

zedamxedvelobis sworad ganxorcielebas udidesi daniSnuleba gaaC-

nia socialuri muSaobis praqtikaSi. zedamxedveloba aris procesi, rom-

lis drosac profesiuli zedamxedveli aZlevs ukukavSirs socialur 

muSaks Sesrulebuli muSaobis Sesaxeb. profesiuli zedamxedveloba so-

cialuri samuSaos  praqtikaSi miznad isaxavs klientebisaTvis xarisxiani 

momsaxurebis miwodebas, TviTon socialuri muSakis gaZlierebas da misi  

praqtikis daxvewas.  

zogadad, zedamxedvelobis 3 funqcias gamoyofen: 

zedamxedvelobis administraciuli funqcia- miznad isaxavs socia-

luri muSakis mier samuSaos maRali standartebis damkvidrebasa da Se-

narCunebas, praqtikis Sesabamisobas, Sesabamis kanonmdeblobasa da po-

litikasTan erTad, efeqturi samuSao garemosaTvis xelis Sewyobas.

zedamxedvelobis saganmanaTleblo funqcia- gulisxmobs TiToeuli 

socialuri muSakis ganaTlebisa da profesiuli ganviTarebisaTvis xe-

lis Sewyobas, raTa daexmaros socialur muSaks Tavisi potencialisa da 

SesaZleblobebis srulad gamovlenaSi.

zedamxedvelobis mxardamWeri funqcia mowodebulia daexmaros so-

cialur muSaks daZlios samuSaosTan dakavSirebuli yoveldRiuri stre-

si, gazardos samuSaoTi kmayofilebis xarisxi da xeli Seuwyos samuSao 

adgilze harmoniuli urTierTobebis damkvidrebas.

mecnierma kaduSinma Camoayaliba zedamxedvelobis zemoaRniSnuli 

sami funqcia mTavari problemisa da mTavari miznis TvalsazrisiT. ka-

duSinis mixedviT, zedamxedvelobis administraciuli funqciis mTavari 

problema mdgomareobs organizaciis politikisa da procedurebis sa-

Tanado, swor da efeqtur damkvidrebaSi. Sesabamisad, administraciuli 

funqciis mTavar mizans warmoadgens zedamxedvelobis mimRebi socia-

luri muSakis mier organizaciis politikis praqtikaSi gatareba. sa-
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ganmanaTleblo funqciasTan dakavSirebiT, kaduSini mTavar problemas 

xedavs TanamSromlis codnis, Rirebulebebisa da unar-Cvevebis daxve-

wa-gaumjobesebasTan mimarTebaSi. amrigad, saganmanaTleblo funqciis 

mizani aris TanamSromlis praqtikis gamdidreba Sesabamisi siaxleebiT. 

am miznis miRwevis mTavari saSualeba aris refleqsia (dakvirveba da 

ukukavSiris micema) sakuTar praqtikaze zedamxedvelobis mimRebi piris 

mier. amgvari TviT-refleqsia zedamxedvelobis mimReb pirs SeiZleba 

daexmaros:

 ukeT gaacnobieros sakuTari reaqcia da gadawyvetilebebi klien-

tebTan mimarTebaSi;

 gaiazros misi da klientis urTierTobis dinamika;

 Seafasos ganxorcielebuli intervencia da am intervenciis Sedegebi;

 gaiTvaliswinos sakuTari praqtikis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi 

sxva klientebTan muSaobis dros.

zedamxedvelobis mxardamWeri funqciis mTavar problemad kaduSini 

xedavs TanamSromlis samuSaoTi kmayofilebis xarisxis gazrdas. misi 

azriT, zedamxedvelobis wina ori funqcia emsaxureba instrumentalur 

saWiroebebs, maSin, roca mxardamWeri funqcia eqspresiuli saWiroebe-

bisaTvis aris aucilebeli. zedamxedvelobis ganmaxorcielebeli piri 

iRwvis moaxdinos stresuli situaciebis prevencia, xolo stresis ar-

sebobis SemTxvevaSi daexmaros zedamxedvelobis mimReb pirs stresis 

daZlevaSi. 

zogadad, zedamxedvelobis miznebi socialuri muSaobis praqtikaSi 

SeiZleba emsaxurebodes Semdegs:

 misces zedamxedvelobis mimReb pirs saSualeba daakvirdes ganxor-

cielebuli samuSaos processa da Sedegs;

 gamoumuSaos zedamxedvelobis mimReb pirs samuSaos ganxorcielebi-

saTvis aucilebeli unar-Cvevebi;

 misces saTanado ukukavSiri zedamxedvelobis mimReb pirs ganxorcie-

lebul samuSaosTan dakavSirebiT;

 gauwios socialur muSaks mxardaWera rogorc profesiul, aseve pi-

rovnul aspeqtebSic;

 xeli Seuwyos zedamxedvelobis mimReb pirs ukeTesad dagegmos da ga-

moiyenos sakuTari pirovnuli da profesiuli resursebi;

 uzrunvelyos samuSaos maRali xarisxi. 
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ufro viwro gagebiT, zedamxedveloba socialuri muSaobis praqtikaSi 

ufro profesiul zedamxedvelobas gulisxmobs da am mxriv e.w. “menejeru-

li” zedamxedvelobisagan gansxvavdeba. “menejeruli” zedamxedvelobis 

mTavari funqcia aris saagentos/organizaciis interesis ganxorciele-

ba, maSin, roca profesiuli zedamxedvelobis upirveles amocanas war-

moadgens zedamxedvelobis mimRebi piris profesiuli zrda-ganviTareba. 

Tumca, profesiuli zedamxedveloba savsebiT ar gamoricxavs adminis-

traciul elementebs, iseve, rogorc “menejeruli” zedamxedveloba ar 

gulisxmobs mxolod administraciuli funqciis ganxorcielebas da Ta-

vis TavSi moicavs saganmanaTleblo da mxardamWer funqciasac. 

proqtoris (1986 w) azriT, zedamxedvelobas aseve sami funqcia aqvs: 

 normatiuli funqcia gulisxmobs zedamxedvelobis ganmaxorciele-

beli piris mier pasuxismgeblobis aRebas zedamxedvelobis mimRebi 

piris eTikur qcevasa da profesiul praqtikaze da zedamxedvelobis 

mimRebi piris qcevis Sesabamisobas organizaciis politikasa da pro-

cedurebTan. normatiuli funqcia kaduSinis mier Camoyalibebuli ad-

ministraciuli funqciis msgavsia.

 “Camomayalibebeli” funqcia mowodebulia misces ukukavSiri 

zedamxedvelobis mimRebi piris Teoriul codnas, Rirebulebebsa da 

praqtikul unar_CvevebTan dakavSirebiT, raTa uzrunvelyos so-

cialuri muSakis kompetenciis gazrda. es funqcia kaduSinis sagan-

manaTleblo funqciis Sesabamisia.

 “aRdgeniTi” funqcia uzrunvelyofs zedamxedvelobis mimRebi piris 

pirovnuli problemebis, SfoTvebisa da dilemebis ganxilvas profe-

siul zedamxedvelTan. “aRdgeniTi” funqcia kaduSinis mxardamWeri 

funqciis msgavsia.

zedamxedvelobis procesi

rogorc wesi, zedamxedvelobis procesi gulisxmobs specifikuri 

SemTxvevis ganxilvas an raime sakiTxis warmodgenas, romelic zedamxed-

velobis mimRebi piris eWvs iwvevs da zedamxedvelis profesiul azrs 

saWiroebs. zedamxedvelobas SeiZleba hqondes rogorc individualuri, 

aseve jgufuri formati. zedamxedvelobis sesiis saSualo xangrZlivoba 

kviraSi 60-90 wuTiT unda ganisazRvrebodes (jgufuri zedamxedvelobis 

SemTxvevaSi sesiis zangrZlivoba SeiZleba 2 saaTamde gaizardos)

zedamxedvelobis procesSi zedamxedvelobis mimRebi piri warmoad-

gens im sakiTxs (sakiTxebs), romelzec esaWiroeba mimarTulebis micema. 
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es sakiTxi SeiZleba moicavdes eTikur dilemas (konfliqts pirovnul 

Rirebulebebsa da profesiul valdebulebebs Soris), konkretuli Care-

vis strategiis (intervenciis) SerCevas, klientTan ganxorcielebuli 

intervenciis ganxilvasa da Sefasebas, klientis raime sirTulisa Tu 

problemis gadawyvetis mizniT profesiul msjelobas,  saagentos poli-

tikisa da prioritetebis Sesabamisobis mimoxilvas socialuri muSa-

kis mier dagegmil da ganxorcielebul servisTan mimarTebaSi, SemTxve-

vis Canawerebis (Sefasebis formebis, intervenciis gegmis,monitoringis 

Canawerebis, procesis Canawerebis) ganxilvas maTi ukeTesad warmoebis 

mizniT, zedamxedvelobis mimRebi piris TviTrefleqsiis dRiuris gan-

xilvas da sxva.

amasTan erTad, zedamxedvelobis procesi SeiZleba uzrunvelyofdes 

zedamxedvelobis mimRebi pirebisaTvis axali codnisa Tu unar_Cvevebis 

gaziarebas. mag. sakanonmdeblo bazaSi cvlilebebis gacnobas konkretul 

miznobriv jgufTan mimarTebaSi, axali intervenciebis an sferoSi mimdi-

nare siaxleebis Sesaxeb informaciis micemas, organizaciis axali prio-

ritetebisa Tu programebis gacnobas da a.S.

jgufuri zedamxedvelobis SemTxvevaSi rCevis micema SeiZleba mox-

des aramxolod zedamxedvelobis ganmaxorcielebeli pirisagan, aramed 

Tavad zedamxedvelobis mimRebi socialuri muSakebisganac. jgufuri 

zedamxedveloba aZlevs saSualebas socialur muSakebs gamoTqvan azri 

klientis romelime problemasTan dakavSirebiT da isargeblon ramde-

nime kolegis mier micemuli mimarTulebebiT. profesiul literaturaSi 

miTiTebulia, rom kolegebis mier konkretuli problemis ganxilva da 

konstruqciuli kritika mizanSewonili ar aris damwyebi praqtikosebisa 

da studentebis SemTxvevaSi. es unda gakeTdes mxolod im dros, rodesac 

zedamxedvelobis mimRebi pirebi sferoSi gamocdili adamianebi arian. 

zedamxedvelobis procesis efeqturobis erT-erTi ganmsazRvreli 

Tavisebureba mis regularul xasiaTSi mdgomareobs. zedamxedvelo-

bis ganmaxorcielebeli piri unda iRebdes pasuxismgeblobas zedamxed-

velobis sesiebis kviraSi erTxel Catarebaze. damwyebi praqtikosebisa 

da studentebis SemTxvevaSi, zedamxedveloba SeiZleba kviraSi orjerac 

ganxorcieldes SemTxvevis sirTulidan da praqtikosis gamocdilebis 

naklebi donidan gamomdinare. 

aSS-s socialur muSakTa erovnuli asociacia (NASW) damwyebi praq-

tikosebisaTvis rekomendirebulad Tvlis erTsaaTian zedamxedvelobas 

klientTan 15 saaTiani pirdapiri praqtikis Semdeg. 2-3 wliani muSaobis 

staJis arsebobisas erTsaaTiani zedamxedveloba unda ganxorcieldes 
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pirdapiri praqtikis 30 saaTis Semdeg. 

rogorc zedamxedvelobis mimRebi piri, aseve profesiuli zedamxed-

velic safuZvlianad unda emzadebodes zedamxedvelobis sesiisaTvis. 

mosamzadebel etapze dasamuSavebeli masala moicavs Semdegs: SemTxvevis 

Canawerebisa da procesis Canawerebis ganxilva, problemuri sakiTxis 

gansaxilvelad roluri TamaSis momzadeba, audio/video Canawerebi, 

TviT-refleqsiis (TviT-gamoxatvis) dRiuri.

mizanSewonilia profesiuli zedamxedvelisa da zedamxedvelobis mim-

Rebi piris mier praqtikosis swavlebis gegmis SemuSaveba, sadac aisaxeba 

rogorc is Teoriuli safuZvlebi, rac kompetenturi praqtikis ganxor-

cielebisaTvis aris aucilebeli, aseve praqtikosis moRvaweobis samar-

Tlebrivi da administraciuli CarCoebi. amasTanave, zedamxedvelobis 

ganmaxorcielebelma pirma unda uzrunvelyos:

 praqtikosis mier ganxorcielebuli erT-erTi SemTxvevis ganxilva da 

am SemTxvevis gamoyeneba praqtikosis profesiuli zrdis saWiroebaTa 

gamosakveTad;

 zedamxedvelobis mimRebi piris CarTva kritikuli analizis procesSi 

ganxorcielebul samuSaosa da samomavlo gegmebTan dakavSirebiT;

 konstruqciuli da miukerZoebeli kritikis warmodgena da Sesabamisi 

resursebiT uzrunvelyofa zedamxedvelobis mimRebi piris saqmiano-

bis srulyofis mizniT;

 zedamxedvelobis mimRebi piris praqtikuli muSaobis uwyveti Se-

faseba praqtikosi socialuri muSakis Zlieri mxareebisa da dasaxvewi 

aspeqtebis gamokveTis saSualebiT.

zedamxedvelobis procesSi Sesrulebuli samuSaosa da miRebuli 

ukukavSiris dasafiqsireblad gamoiyeneba zedamxedvelobis procesis 

Canawerebi, romlebic unda asaxavdes Semdegs:

 zedamxedvelobis sesiis TariRi da xangrZlivoba;

 zedamxedvelobis sesiis mokle Sejameba, romelSic warmodgenili 

iqneba ganxiluli sakiTxebi, progresi swavlebis gegmis miznebTan da-

kavSirebiT, micemuli ukukavSiri da rekomendaciebi da aseve warmod-

genili resursebi;

 Sesasrulebeli samuSaos gegma;

 arSemdgari zedamxedvelobis sesiis detalebi (zedamxedvelobis sesi-

is dagegmili TariRi, mizezi, ris gamoc ver Catarda zedamxedvelobis 

sesia da momavali TariRi).



socialuri muSaobis meTodebi daucvel jgufebTan212

aSS-s socialur muSakTa erovnuli asociaciis (NASW) rekomendaciiT, 

profesiuli zedamxedvelisa da zedamxedvelobis mimRebi piris urTier-

Tobebis mosawesrigeblad gamoyenebul unda iqnas specialuri SeTanx-

mebis forma, romelic unda emyarebodes Semdegs:

 zedamxedvelobis miznebisa da amocanebis ganmarteba;

 TiToeuli monawile mxaris ufleba-movaleobani zedamxedvelobis 

procesSi;

 profesiuli zedamxedvelis avtoritetis (Zalauflebis) CarCoebis 

gansazRvra;

 konfidencialurobis valdebuleba da parametrebi;

 zedamxedvelobis procesis droiTi CarCoebi.

marTalia, profesiuli zedamxedveli uSualod ar aris CarTuli 

klientisaTvis momsaxurebis miwodebaSi, magram igi arapirdapir zegav-

lenas axdens klientebis servisis xarisxze. swored amitom profesiuli 

zedamxedvelobis process udidesi mniSvneloba aqvs socialuri samu-

Saos praqtikaSi da misi araswori ganxorcieleba pasuxismgebels xdis 

zedamxedvelobis ganmaxorcielebel pirs klientisaTvis araswori mom-

saxurebis gawevaSi an mis saWiroebaTa ugulebelyofaSi.

eTikuri dilema da zedamxedveloba

eTikuri dilema warmoadgens konfliqts socialuri muSakis pirovnul 

da profesiul Rirebulebebs Soris klientisaTvis momsaxurebis miwo-

debis procesSi. magaliTad, sayovelTaod cnobilia, rom socialuri 

muSaobis profesiis erT-erTi umTavresi Rirebuleba aris klientis 

momsaxureba ganurCevlad rasisa, sqesisa, religiuri aRmsareblobisa, 

politikuri mrwamsisa da sxva. socialuri muSakis pirovnuli Rirebu-

lebebi SeiZleba konfliqtSi movides momsaxurebis RirebulebasTan im 

dros, rodesac socialur muSaks evaleba momsaxureba gauwios sxva re-

ligiuri aRmsareblobis an seqsualuri orientaciis adamians da ipovos 

masSi Zlieri mxareebi. rodesac socialuri muSaki aseTi eTikuri dile-

mis winaSe aRmoCndeba, profesiul zedamxedvelobas gardamtexi roli 

akisria. profesiuli zedamxedveli movalea socialur muSakTan erTad 

imuSaos misi pirovnuli da profesiuli Rirebulebebis Tanxvedraze 

TviTrefleqsiisa da roluri TamaSebis gamoyenebiT, daanaxos socialur 

muSaks klientis Rirebulebebis mimarT tolerantobis aucilebloba da 

socialuri muSakis daxmarebis mniSvneloba. im SemTxvevaSi, Tu socialu-
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ri muSakisaTvis klienti yvelanairad miuRebeli rCeba, maSin zedamxed-

velma Sesabamisi zomebi unda miiRos, raTa moxdes klientis sxva socia-

lur muSakTan gadamisamarTeba.       

gamoyenebuli literatura: 

1.  mgeliaSvili, maia (2009). saxelmZRvanelo socialuri muSaobis praqti-

kis maswavleblebisTvis.  
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გენერალური ასამბლეა       განაწ.: ზოგადი  

2012 წლის 27 იანვარი 

სამოცდაერთი მეექვსე სესია  

დღის წესრიგის საკითხის 64  

 

  

  

გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია 

[მესამე კომიტეტის მოხსენებასთან დაკავშირებით (A/66/457)] 

66/138. ბავშვთა უფლებების კონვენციის ფაკულტატური ოქმი 

შეტყობინებების პროცედურის შესახებ 

  

  

გენერალური ასამბლეა,  

მადლიერებით იღებს რა ცნობად ბავშვთა უფლებების კონვენციის 

ფაკულტატური ოქმის, რომელიც ეხება შეტყობინებების პროცედურას, 

მიღებას ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ მისი 17/18 17  2011 წლის 1 

ივნისის1 რეზოლუციის მეშვეობით,  

1. იღებს ბავშვთა უფლებების კონვენციის ფაკულტატური ოქმის, რომელიც 

ეხება შეტყობინებების პროცედურას, რომელიც მოცემულია წინამდებარე 

რეზოლიციის დანართში;   

2. იძლევა რეკომენდაციას, ფაკულტატური ოქმი გაიხსნას ხელმოსაწერად 

ხელმოწერის ცერემონიაზე, რომელიც გაიმართება 2012 წელს, და სთხოვს 

გენერალურ მდივანს და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის 

უფლებათა უზენაეს კომისარს საჭირო დახმარებას. 

 
1 იხილეთ გენერალური ასამბლეის, სამოცდამეექვსე სესიის ოფიციალური ჩანაწერები, 

დანამატი 53–ე (A/66/53), თ. I. 
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89–ე პლენარული სხდომა 

2011 წლის 19 დეკემბერი 

 

დანართი  

ბავშვთა უფლებების კონვენციის ფაკულტატური ოქმი, რომელიც ეხება 

შეტყობინებების პროცედურას   

  წინამდებარე ოქმის მონაწილე სახელმწიფოები,   

ითვალისწინებენ რა, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

წესდებაში გაცხადებული პრინციპების შესაბამისად, ადამიანთა ოჯახის ყველა 

წევრისთვის დამახასიათებელი ღირსების და თანასწორი და განუყოფელი 

უფლებების აღიარება წარმოადგენს თავისუფლების, სამართლიანობისა და 

მშვიდობის საფუძველს მთელ  მსოფლიოში, 

აღნიშნავენ რა, რომ ბავშვთა უფლებების კონვენციის (შემდგომ – 

“კონვენცია”) მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ მასში გათვალისწინებულ 

უფლებებს მათი იურისდიქციის ფარგლებში მყოფი თითოეული ბავშვისთვის, 

რაიმე დისკრიმინაციის გარეშე, ბავშვის, მისი მშობლებისა თუ კანონიერი 

მეურვეების რასის, კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ 

სხვა შეხედულების, ეროვნული, ეთნიკური თუ სოციალური წარმოშობის, 

ქონებრივი მდგომარეობის, ინვალიდობის, დაბადების ან სხვა სხვა სტატუსის 

მიუხედავად,  

კვლავ ადასტურებენ რა ადამიანის ყველა უფლების და ძირითადი 

თავისუფლებების უნივერსალურობას, განუყოფლობას, 

ურთიერთდამოკიდებულებას და ურთიერთკავშირს,    

კვლავ ადასტურებენ რა აგრეთვე ბავშვის, როგორც უფლებების 

სუბიექტის და ადამიანის, მისთვის დამახასიათებელი ღირსებით და 

განვითარებადი შესაძლებლობებით, სტატუსს,  

აღიარებენ რა, რომ ბავშვთა განსაკუთრებულმა და დამოკიდებულმა 

მდგომარეობამ შეიძლება შეუქმნას მათ რეალური სირთულეები 

სამართლებრივი საშუალებების გამოყენების მხრივ მათი უფლებების 

დარღვევის შემთხვევაში,   

ითვალისწინებენ რა, რომ წინამდებარე ოქმი გააძლიერებს და შეავსებს 

ეროვნულ და რეგიონულ მექანიზმებს, რომლებიც საშუალებას აძლევს 

ბავშვებს წარადგინონ საჩივრები მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში, 
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აღიარებენ რა, რომ ბავშვთა ინტერესების საუკეთესო უზრუნველყოფა 

უნდა იყოს უპირველესი ყურადღების საგანი სამართლებრივი საშუალებების 

გამოყენებისას ბავშვის უფლებების დარღვევის შემთხვევაში, და რომ დაცვის 

ასეთი საშუალებები უნდა ითვალისწინებდეს ყველა დონეზე ისეთი 

პროცედურების გამოყენებას, რომლებიც პასუხობს ბავშვის მოთხოვნილებებს,   

მოუწოდებენ რა მონაწილე სახელმწიფოებს შეიმუშავონ სათანადო 

ეროვნული მექანიზმები, რომლებიც საშუალებას აძლევს ბავშვს, ვისი 

უფლებებიც დაირღვა, ჰქონდეს ქმედითი საშუალებების წვდომა შიდა 

დონეზე, 

შეახსენებენ რა იმ მნიშვნელოვანი როლის შესახებ, რომელიც, ამ 

თვალსაზრისით, შეიძლება შეასრულონ ადამიანის უფლებათა დაცვის 

ეროვნულმა დაწესებულებებმა და სხვა შესაბამისმა სპეციალიზებულმა 

დაწესებულებებმა, რომლებსაც ევალებათ ბავშვთა უფლებების ხელშეწყობა და 

დაცვა,    

 ითვალისწინებენ რა, რომ, ასეთი ეროვნული მექანიზმების 

გაძლიერებისა და შევსებითვის და კონვენციის და, შესაბამის შემთხვევებში, 

მისი ფაკულტატური ოქმების, რომლებიც ეხება ბავშვებით ვაჭრობას, ბავშვთა 

პროსტიტუციას და ბავშვთა პორნოგრაფიას და ბავშვების შეიარაღებულ 

კონფლიქტებში ჩართვას, განხორციელების შემდგომი სრულყოფისთვის, 

მიზანშეწონილი იქნებოდა ბავშვთა უფლებების კომიტეტისთვის (შემდგომ – 

“კომიტეტი”) შესაძლებლობის მინიჭება, განახორციელოს წინამდებარე ოქმით 

გათვალისწინებული ფუნქციები, 

შეთანხმდნენ შემდეგზე:   

  

ნაწილი I   

ზოგადი დებულებები   

 

მუხლი 1   

ბავშვთა უფლებების კომიტეტის კომპეტენცია    

1. წინამდებარე ოქმის მონაწილე სახელმწიფო აღიარებს კომიტეტის 

წინამდებარე ოქმით გათვალისწინებულ კომპეტენციას. 

2. კომიტეტი არ გამოიყენებს თავის კომპეტენციას წინამდებარე ოქმის 

მონაწილე სახელმწიფოს მიმართ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც 

ეხება იმ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ უფლებათა დარღვევას 

რომლის მონაწილეც ეს სახლემწიფო არ არის.   
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3. კომიტეტი არ მიიღებს შეტყობინებებს, თუ ისინი ეხება სახელმწიფოს, 

რომელიც არ წარმოადგენს წინამდებარე ოქმის მონაწილეს. 

  

მუხლი 2   

კომიტეტის ფუნქციების განმსაზღვრელი ზოგადი პრინციპები      

წინამდებარე ოქმით მინიჭებული ფუნქციების შესრულებისას, 

კომიტეტმა უნდა იხელმძღვანელოს ბავშვთა ინტერესების სუკეთესო დაცვის 

პრინციპით. იგი ასევე ითვალისწინებს ბავშვის უფლებებსა და შეხედულებს, 

ბავშვის შეხედულებებისთვის სათანადო ყურადღების დათმობით ბავშვის 

ასაკისა და სიმწიფის გათვალისწინებით.  

  

მუხლი 3    

საპროცედურო წესები   

1. კომიტეტმა უნდა მიიღოს საპროცედურო წესები, რომლენიც უნდა დაცულ 

იქნეს მისთვის წინამდებარე ოქმით მინიჭებული ფუნქციების შესრულებისას. 

ამასთან, ის უნდა ითვალისწინებს, კერძოდ, წინამდებარე ოქმის 2–ე მუხლს, 

ისეთი პროცედურების გამოყენების უზრუნველსაყოფად, რომლებიც 

პასუხობს ბავშვის მოთხოვნილებებს.  

2. კომიტეტმა უნდა ჩართოს თავის საპროცედურო წესებში გარანტიები 

ბავშვის სახელით მოქმედი პირების მიერ ბავშვით მანიპულირების თავიდან 

ასაცილებლად და შეიძლება უარი თქვას ნებისმიერი შეტყობინების 

განხილვაზე, რომელიც, მისი აზრით, არ პასუხობს ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესების უზრუნველყოფას.  

  

მუხლი 4   

დაცვის ზომები   

1. მონაწილე სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ყველა სათანადო ზომა იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ მის იურისდიქციაში მყოფი კერძო პირები არ 

ექვემდებარებოდნენ ადამიანის უფლებების რაიმე დარღვევის, სასტიკ 

მოპყრობის ან დაშინებას  წინამდებარე ოქმის შესაბამისად შეტყობინების ან 

კომიტეტთან თანამშრომლობის შედეგად.  

2. არ ხდება არც ერთი დაინტერესებული პირის ან პირთა ჯგუფის პიროვნების  

საჯაროდ გახსნა მათი თანხმობის გარეშე.       
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ნაწილი II  

შეტყობინებების პროცედურა     
 

მუხლი 5   

ინდივიდუალური შეტყობინებები    

1. შეტყობინებები შეიძლება წარდგენილ იქნეს მონაწილე სახელმწიფოს 

იურისდიქციის ფარგლებში მყოფი  პირის ან პირთა ჯგუფის მიერ ან მათი 

სახელით, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ წარმოადგენენ მონაწილე სახელმწიფოს 

მიერ ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი ხელშეკრულებით, რომლის მხარესაც 

წარმოადგენს ეს მონაწილე სახელმწიფო, გათვალისწინებული ნებისმიერი 

უფლების დარღვევის მსხვერპლს:     

(ა) კონვენცია;  

(ბ) კონვენციის ფაკულტატური ოქმი, რომელიც ეხება ბავშვებით 

ვაჭრობას, ბავშვთა პროსტიტუციას და ბავშვთა პორნოგრაფიას; 

(გ) კონვენციის ფაკულტატური ოქმი, რომელიც ეხება  ბავშვთა ჩართვას 

შეიარაღებულ კონფლიქტში. 

2. როდესაც შეტყობინების წარდგენა ხდება პირის ან პირთა ჯგუფის სახელით, 

ეს უნდა მოხდეს მათი თანხმობით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ავტორს 

შეუძლია თავისი ქმედებების დასაბუთება მათი სახელით  ასეთი თანხმობის 

გარეშე. 

  

მუხლი 6   

დროებითი ზომები     

1. ნებისმიერ დროს შეტყობინების მიღების შემდეგ და საქმის არსებით 

მხარეზე გადაწყვეტილების მიღწევამდე, კომიტეტს შეუძლია გადასცეს 

შესაბამის მონაწილე სახელმწიფოს დაუყოვნებლივ განსახილველად თხოვნა ამ 

მონაწილე სახელმწიფოს მიერ ისეთი დროებითი ზომების მიღების შესახებ, 

რომლებიც შეიძლება საჭირო გახდეს საგანგებო გარემოებებში, სავარაუდო 

დარღვევის მსხვერპლის ან მსხვერპლთა მიმართ შესაძლო გამოუსწორებელი 

ზიანის თავიდან ასაცილებლად.    

2. იმ შემთხვევაში, თუ კომიტეტი ახორციელებს თავის უფლებამოსილებას 

წინამდებარე მუხლის 1 პუნქტის თანახმად, ეს არ ნიშნავს შეტყობინების 

დასაშვებობისა ან არსის განსაზღვრას.  

  

მუხლი 7   
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დასაშვებობა   

  კომიტეტმა უნდა მიიჩნიოს, რომ შეტყობინება დაუშვებელია, როდესაც: 

  (ა)შეტყობინება ანონიმურია; 

  (ბ)შეტყობინება არ არის შესრულებული წერილობითი ფორმით; 

  (გ) შეტყობინება წარმოადგენს ასეთი შეტყობინებების წარდგენის 

უფლების ბოროტად გამოყენებას ან შეუთავსებელია კონვენციის 

დებულებებთან და/ან მის ფაკულტატურ ოქმებთან;    

(დ) იგივე საკითხი უკვე იყო განხილული კომიტეტის მიერ ან იყო 

განხილული ან განიხილება საერთაშორისო გამოძიების ან მოგვარების სხვა 

პროცედურის შესაბამისად;  

(ე) ყველა ხელმისაწვდომი შესაძლო შიდა საშუალება არ ყოფილა 

ამოწურული. არ უნდა იყოს წესი, რომ შესაბამისი სამართალდამცავი 

საშუალებების განხორციელება დაუსაბუთებლად ხანგრძლივია და ნაკლებად 

სავარაუდოა, რომ ქმედით ხელშეწყობას გამოიღებს;  

(ვ) შეტყობინება აშკარად უსაფუძვლოა ან არასაკმარისად 

დასაბუთებული;     

(ზ) ფაქტებს, რომლებიც წარმოადგენს შეტყობინების საგანს, ადგილი 

ჰქონდა წინამდებარე ოქმის ძალაში შესვლამდე შესაბამისი მონაწილე 

სახელმწიფოსთვის, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც ეს ფაქტები 

გრძელდებოდა ამ თარიღის შემდეგ;      

(თ) შეტყობინება არ არის წარდგენილი ერთი წლის განმავლობაში  შიდა 

საშუალებების ამოწურვის შემდეგ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ავტორს 

შეუძლია დაამტკიცოს, რომ შეუძლებელი იყო შეტყობინების წარდგენა ამ 

ვადის ფარგლებში.  

  

მუხლი 8   

შეტყობინების გადაცემა 

1. იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც კომიტეტი მიიჩნევს, რომ შეტყობინება 

დაუშვებელია მონაწილე სახელმწიფოს ხსენების გარეშე, კომიტეტმა, რაც 

შეიძლება სწრაფად, კონფიდენციალურად, უნდა მიიტანოს მის მიმართ 

წინამდებარე ოქმის შესაბამისად წარდგენილი ნებისმიერი შეტყობინება 

მონაწილე სახელმწიფოს ცნობამდე.  

2. მონაწილე სახელმწიფომ უნდა წარუდგინოს კომიტეტს წერილობითი 

განმარტებები ან განცხადებები საკითხის გასარკვევად და დაცვის 
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საშუალებებთან დაკავშირებით, თუ ასეთები არსებობდა, რომელთა წარდგენაც 

შეეძლო. მონაწილე სახელმწიფომ უნდა წარუდგინოს პასუხი, რაც შეიძლება 

სწრაფად და ექვსი თვის განმავლობაში. 

  

მუხლი 9   

მეგობრული მორიგება   

1. კომიტეტმა  ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს თავისი კეთილი მომსახურება 

შესაბამისი მხარეებისთვის, საკითხის მეგობრული მორიგების მიზნით 

კონვენციით და/ან მისი ფაკულტატური ოქმებით გათვალისწინებული  

ვალდებულებების პატივისცემის საფუძველზე.    

2. მორიგების თაობაზე კომიტეტის ეგიდით მიღწეულ შეთანხმებას მოყვება 

შეტყობინების განხლივის დასრულება, წინამდებარე ოქმის თანახმად. 

  

მუხლი 10   

შეტყობინებების განხილვა  

1. კომიტეტმა უნდა განიხილოს წინამდებარე ოქმის შესაბამისად მიღებული 

შეტყობინებები რაც შეიძლება სწრაფად, მის მიმართ წარდგენილი მთელი 

დოკუმენტაციის შუქზე, იმ პირობით, რომ ეს დოკუმენტაცია გადაეცა 

შესაბამიის მხარეებს. 

2. წინამდებარე ოქმის შესაბამისად მიღებული შეტყობინებების 

განსახილველად კომიტეტმა უნდა ჩაატაროს დახურული შეხვედრები.   

3. იმ შემთხვევებში, როდესაც კომიტეტი ითხოვს დროებითი ზომების 

გამოყენებას, იგი დააჩქარებს შეტყობინების განხილვას. 

4. ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების სავარაუდო 

დარღვევის შესახებ შეტყობინებების განხილვისას, კომიტეტმა უნდა 

განიხილოს მონაწილე სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯების 

დასაბუთებულობა კონვენციის 4–ე მუხლის შესაბამისად. ამგვარად, კომიტეტს 

უნდა ახსოვდეს, რომ სახელმწიფოს შეუძლია მიიღოს მრავალი შესაძლებელი 

პოლიტიკური ზომა კონვენციით გათვალისწინებული ეკონომიკური, 

სოციალური და კულტურული უფლებების განსახორციელებლად.  

5. შეტყობინების განხილვის შემდეგ, კომიტეტმა დაუყოვნებლივ უნდა 

გადასცემს თავის შეხედულებები მოცემული შეტყობინების მიხედვით თავის 

რეკომენდაციებთან ერთად, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, შესაბამის 

მხარეებს. 
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მუხლი 11   

შემდგომი ზომები 

1. მონაწილე სახელმწიფო სათანადოდ განიხილავს კომიტეტის შეხედულებებს 

მის რეკომენდაციებთან ერთად, არსებობის შემთხვევაში, და წარუდგენს 

კომიტეტს წერილობით პასუხს, მათ შორის, ინფორმაციას ნებისმიერი 

ქმედებების შესახებ, რომლებიც განხორციელდა, ან რომელთა განხორციელება 

ნავარაუდევია კომიტეტის მოსაზრებების და რეკომენდაციების შუქზე. 

მონაწილე სახელმწიფომ უნდა წარუდგინოს თავისი პასუხი რაც შეიძლება 

სწრაფად და ექვსი თვის განმავლობაში. 

2. კომიტეტს შეუძლია შესთავაზოს მონაწილე სახელმწიფოს, გარემოებებიდან 

გამომდინარე, დამატებითი ინფორმაციის წარადგინოს ნებისმიერი ზომების 

შსახებ, რომლებიც მონაწილე სახელმწიფომ მიიღო მისი შეხედულებების ან 

რეკომენდაციების საპასუხოდ ან მეგობრული მორიგების ხელშეკრულების 

განხორციელების შესახებ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მათ შორის, თუ 

კომიტეტი შესაბამისად ჩათვლის, მონაწილე სახელმწიფოს შემდგომ 

ანგარიშებში ჩართვით, კონვენციის 44–ე მუხლის თანახმად, კონვენციის 

ფაკულტატური ოქმის, რომელიც ეხება ბავშვებით ვაჭრობას, ბავშვთა 

პროსტიტუციას და ბავშვთა პორნოგრაფიას, 12–ე მუხლის თანახმად, ან 

კონვენციის ფაკულტატური ოქმის, რომელიც ეხება ბავშვთა მონაწილეობას 

შეიარაღებულ კონფლიქტებში, 8–ე მუხლის თანახმად, შესაბამისობის 

შემთხვევაში.   

  

მუხლი 12   

სახელმწიფოთაშორისი შეტყობინებები   

1. წინამდებარე ოქმის მონაწილე სახელმწიფოს შეუძლია, ნებისმიერ დროს 

განაცხადოს, რომ იგი აღიარებს კომიტეტის კომპეტენციას მიიღოს და 

განიხილოს შეტყობინებები, რომლებშიც მონაწილე სახელმწიფო აცხადებს, 

რომ სხვა მონაწილე სახელმწიფო არ ასრულებს ვალდებულებებს ნებისმიერი 

შემდეგი ინსტრუმენტის მიხედვით, რომელთა მხარეს წარმოადგენს მონაწილე 

სახელმწიფო: 

  (ა) კონვენცია;  

(ბ) კონვენციის ფაკულტატური ოქმი, რომელიც ეხება ბავშვებით 

ვაჭრობას, ბავშვთა პროსტიტუციას და ბავშვთა პორნოგრაფიას; 
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(გ) კონვენციის ფაკულტატური ოქმი, რომელიც ეხება  ბავშვთა ჩართვას 

შეიარაღებულ კონფლიქტში. 

2. კომიტეტმა არ უნდა მიიღოს შეტყობინებები, რომლებიც ეხება მონაწილე 

სახელმწიფოს, რომელსაც არ გაუკეთებია ასეთი განცხადება, ან შეტყობინებები 

მონაწილე სახელმწიფოსგან, რომელსაც არ გაუკეთებია ასეთი განცხადება.      

3. კომიტეტმა  ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს თავისი კეთილი მომსახურება 

მონაწილე სახელმწიფოებისთვის, საკითხის მეგობრული მორიგების მიზნით 

კონვენციით და/ან მისი ფაკულტატური ოქმებით გათვალისწინებული  

ვალდებულებების პატივისცემის საფუძველზე. 

4. მონაწილე სახელმწიფოები, წინამდებარე მუხლის 1 პუნქტის თანახმად, 

განცხადებას შესანახად აბარებენ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

გენერალურ მდივანს, რომელიც  გადაუგზავნის მის ასლებს სხვა მონაწილე 

სახელმწიფოებს. განცხადების გამოწვევა შეიძლება ნებისმიერ დროს, 

გენერალურ მდივნისთვის შეტყობინების მეშვეობით. ასეთი გაწვევა ხელს არ 

შეუშლის ნებისმიერი საკითხის განხილვას, რომელიც წარმოადგენს 

წინამდებარე მუხლის შესაბამისად უკვე გადაცემული შეტყობინების საგანს; 

არც ერთი მონაწილე სახელმწიფოსგან  არც ერთი შემდგომი შეტყობინების 

მიღება არ მოხდება წინამდებარე მუხლის შესაბამისად განცხადების გაწვევის 

შესახებ შეტყობინების გენერალური მდივნის მიერ მიღების შემდეგ, იმ 

შემთხვევის გარდა, თუ მონაწილე სახელმწიფომ ხელახლა გააკეთა ასეთი 

განცხადება.    

  

ნაწილი III   

გამოძიების პროცედურა 

 

მუხლი 13   

გამოძიები პროცედურა უხეშ ან სისტემატურ დარღვევებთან დაკავშირებით 

1. იმ შემთხვევაში, თუ კომიტეტი მიიღებს სარწმუნო ინფორმაციას, რომელიც 

მიუთითებს მონაწილე სახელმწიფოს მიერ კონვენციით ან მისი 

ფაკულტატური ოქმებით გათვალისწინებული უფლებების უხეშ ან 

სისტემატურ დარღვევებზე, რომლებიც ეხება ბავშვებით ვაჭრობას, ბავშვთა 

პროსტიტუციას და ბავშვთა პორნოგრაფიას ან ბავშვების ჩართვას 

შეიარაღებულ კონფლიქტში, კომიტეტი სთავაზობს მონაწილე სახელმწიფოს 

ასეთი ინფორმაციის შესწავლაში თანამშრომლობას და, ამ მიზნით, შესაბამის 

ინფორმაციასთან დაკავშირებით შენიშვნების დაუყოვნებლივ  წარდგენას.  
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2. ნებისმიერი შენიშვნების, რომლებიც შეიძლება წარმოდგინოს მონაწილე 

სახელმწიფომ და, აგრეთვე, მის ხელთ არსებული ნებისმიერი სარწმუნო 

ინფორმაციის გათვალისწინებით, კომიტეტს შეუძლია დანიშნოს ერთი ან მეტი 

თავისი წევრი გამოძიების ჩასატარებლად და კომიტეტისთვის ანგარიშის 

წარსადგენად. იმ შემთხვევებში, როდესაც ეს გამართლებულია, და მონაწილე 

სახელმწიფოს თანხმობით, გამოძიება შეიძლება შეიცავდეს ვიზიტს მის 

ტერიტორიაზე. 

3. ასეთი გამოძიება ტარდება კონფიდენციალურად და მონაწილე 

სახელმწიფოს თანამშრომლობა მოპოვებულ უნდა იქნეს საქმის წარმოების 

ყველა ეტაპზე. 

4. ასეთი გამოძიების დასკვნების შესწავლის შემდეგ, კომიტეტი 

დაუყოვნებლივ გადაუგზავნის ამ დასკვნებს მონაწილე სახელმწიფოს ყველა 

შენიშვნასა და რეკომენდაციასთან ერთად.  

5. მონაწილე სახელმწიფომ უნდა, რაც შეიძლება სწრაფად, და ექვსი თვის 

განმავლობაში კომიტეტისგან დასკვნების, შენიშვნების და რეკომენდაციების 

მიღების შემდეგ, წარუდგინოს კომიტეტს თავისი შენიშვნები.  

6. ასეთი წარმოების დასრულების შემდეგ წინამდებარე მუხლის 2–ე პუნქტის 

შესაბამისად ჩატარებულ გამოძიებასთან მიმართებაში, კომიტეტს შეუძლია, 

მონაწილე სახელმწიფოსთან კონსულტაციის შემდეგ, მიიღოს 

გადაწყვეტილება, წარმოების შედეგების შესახებ მოკლე ანგარიშის 

წინამდებარე ოქმის 16–ე მუხლით გათვალისწინებულ თავის მოხსენებაში 

ჩართვასთან დაკავშირებით.    

7. თითოეულ მონაწილე სახელმწიფოს შეუძლია, წინამდებარე ოქმის 

ხელმოწერის ან რატიფიცირებისას ან მასთან მიერთებისას, განაცხადოს, რომ 

იგი არ აღიარებს კომიტეტის წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებულ 

კომპეტენციას 1 პუნქტში ჩამოთვლილი ზოგიერთი ან ყველა დოკუმენტით 

გათვალისწინებულ უფლებებთან დაკავშირებით. 

8. ნებისმიერ მონაწილე სახელმწიფოს, რომელმაც გააკეთა განცხადება 

წინამდებარე მუხლის 7–ე პუნქტის შესაბამისად, შეუძლია, ნებისმიერ დროს 

გამოიწვიოს ეს განცხადება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

გენერალური მდივნისთვის შეტყობინების მეშვეობით.  

 

მუხლი 14   

შემდგომი ზომები გამოძიების პროცედურის შედეგების მიხედვით  
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1. ექვსთვიანი პერიოდის დასრულების შემდეგ, რომელიც მოხსენიებულია 13–

ე მუხლის 5–ე პუნქტში, კომიტეტს შეუძლია, საჭიროების შემთხვევაში, 

მოიწვიოს მონაწილე სახელმწიფო მისი ინფორმირებისთვის მიღებული და 

გათვალისწინებული ზომების შესახებ წინამდებარე ოქმის 13–ე მუხლის 

შესაბამისად ჩატარებული გამოძიების საპასუხოდ.  

2. კომიტეტს შეუძლია შესთავაზოს მონაწილე სახელმწიფოს წარუდგინოს 

დამატებითი ინფორმაცია ყველა ზომის შესახებ, რომელიც მონაწილე 

სახელმწიფომ მიიღო 13–ე მუხლის შესაბამისად ჩატარებული გამოძიების 

საპასუხოდ, მათ შორის, თუ კომიტეტი მიზანშეწონილად მიიჩნევს, მონაწილე 

სახელმწიფოს შემდგომ ანგარიშებში კონვენციის 44–ე მუხლის, კონვენციის 

ფაკულტატური ოქმის მე-12 მუხლის, რომელიც ეხება ბავშვებით ვაჭრობას, 

ბავშვთა პროსტიტუციას და ბავშვთა პორნოგრაფიას ან კონვენციის 

ფაკულტატური ოქმის მე-8 მუხლის, რომელიც ეხება ბავშვების მონაწილეობას 

შეიარაღებულ კონფლიქტებში, მიხედვით, შესაბამისობის შემთხვევაში.   

 

ნაწილი IV  

დასკვნითი დებულებები   

 

მუხლი 15   

საერთაშორისო დახმარება და თანამშრომლობა 

1. შესაბამის მონაწილე სახელმწიფოს თანხმობით, კომიტეტს შეუძლია 

გადასცეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზებულ 

სააგენტოებს, ფონდებს და პროგრამებს და სხვა კომპეტენტურ ორგანოებს 

საკუთარი შეხედულებები ან რეკომენდაციები, რომლებიც შეეხება 

შეტყობინებებს და გამოძიებებს და მიუთითებს ტექნიკური კონსულტაციური 

დახმარების და მხარდაჭერის აუცილებლობაზე, ამ მოსაზრებებთან და 

რეკომენდაციებთან დაკავშირებით მონაწილე სახელმწიფოს შენიშვნებთან და 

წინადადებებთან ერთად, ასეთების არსებობის შემთხვევაში.     

2. შესაბამის მონაწილე სახელმწიფოს თანხმობით, კომიტეტს შეუძლია 

აგრეთვე ასეთი ორგანოების ყურადღება მიაქციოს წინამდებარე პროტოკოლის 

შესაბამისად განხილული შეტყობინებებიდან გამომდინარე ნებისმიერ 

საკითხებს, რომელიც შეიძლება დაეხმაროს მათ, თავისი კომპეტენციის 

ფარგლებში, თითოეული მათგანის მიერ გადაწყვეტილების მიღებაში 

საერთაშორისო ზომების მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით, რომლებიც, 

სავარაუდოდ, ხელს შეუწყობს მონაწილე სახელმწიფოებს კონვენციით და/ან 

მისი ფაკულტატური ოქმებით აღიარებული უფლებების განხორციელებასთან 

დაკავშირებით პროგრესის მიღწევაში.  
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მუხლი 16   

ანგარიში გენერალური ასამბლეის მიმართ 

  კომიტეტმა უნდა ჩართოს თავის ანგარიშში, რომელსაც  ორ წელიწადში 

ერთხელ წარაუდგენს გენერალურ ასამბლეას კონვენციის 44–ე მუხლის 5–ე 

პუნქტის შესაბამისად, თავისი საქმიანობის მოკლე აღწერა წინამდებარე ოქმის 

მიხედვით.   

 

მუხლი 17   

ფაკულტატური ოქმის გავრცელება და მის შესახებ ინფორმაცია 

ყოველი მონაწილე მხარე იღებს ვალდებულებას ფართოდ გააშუქოს და 

გაავრცელოს წინამდებარე ოქმი და ხელი შეუწყოს ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობას კომიტეტის მოსზრებების და რეკომენდაციების შესახებ, 

კერძოდ, იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც ეხება ამ მონაწილე 

სახელმწიფოს, სათანადო და ქმედითი საშუალებების გამოყენებით და 

ხელმისაწვდომ ფორმატში როგორც მოზრდილების, ისევე ბავშვებისთვის, 

ინვალიდების ჩათვლით.        

 

მუხლი 18   

ხელმოწერა, რატიფიკაცია და მიერთება 

1. წინამდებარე ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის, 

რომელმაც ხელი მოაწერა, რატიფიცირება მოახდინა ან შეუერთდა კონვენციას 

ან მისი პირველი ორი ფაკულტატური ოქმიდან ერთ–ერთს.    

2. წინამდებარე ოქმი ექვემდებარება რატიფიკაციას ნებისმიერი სახელმწიფოს 

მიერ, რომელმაც რატიფიკაცია მოახდინა ან მიუერთდა კონვენციას, ან მისი 

პირველი ორი ფაკულტატური ოქმიდან ერთ–ერთს. სარატიფიკაციო სიგელები 

შესანახად გადაეცემა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ 

მდივანს. 

3. წინამდებარე ოქმი ღიაა მისაერთებლად ნებისმიერი სახელმწიფოსათვის, 

რომელმაც რატიფიკაცია მოახდინა ან მიუერთდა კონვენციას, ან მისი 

პირველი ორი ფაკულტატური ოქმიდან ერთ–ერთს.   

4. მიერთება ძალაში შევა გენერალური მდივნისთვის მიერთების შესახებ 

დოკუმენტის შესანახად გადაცემის მეშვეობით.  
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მუხლი 19   

ძალაში შესვლა 

1. წინამდებარე ოქმი ძალაში შედის მეათე სარატიფიკაციო სიგელის ან 

მიერთების შესახებ მეათე დოკუმენტის შესანახად გადაცემიდან სამი თვის 

შემდეგ.   

2. ყოველი სახელმწიფოსთვის, რომელიც მოახდენს წინამდებარე ოქმის 

რატიფიკაციას ან მიუერთდება მას მეათე სარატიფიკაციო სიგელის ან 

მიერთების შესახებ მეათე დოკუმენტის შესანახად გადაცემის შემდეგ, 

წინამდებარე ოქმი ძალაში შედის მისი საკუთარი სარატიფიკაციო სიგელის ან 

მიერთების შესახებ დოკუმენტის შესანახად გადაცემის თარიღიდან სამი თვის 

შემდეგ.     

 

მუხლი 20   

დარღვევები რომლებიც ხდება ძალაში შესვლის შემდეგ   

1. კომიტეტის კომპეტენცია ვრცელდება მხოლოდ წევრი სახელმწიფოს მიერ 

კონვენციით და/ან მისი პირველი ორი ფაკულტატური ოქმით 

გათვალისწინებული ნებისმიერი უფლების დარღვევაზე, რასაც ადგილი აქვს 

წინამდებარე ოქმის ძალაში შესვლის შემდეგ.       

2. თუ რომელიმე სახელმწიფო ხდება წინამდებარე ოქმის მონაწილე მისი 

ძალაში შესვლის შემდეგ, ამ სახელმწიფოს ვალდებულებები კომიტეტის 

წინაშე უნდა ეხებოდეს მხოლოდ კონვენციით და/ან მისი პირველი ორი 

ფაკულტატური ოქმით გათვალისწინებულ უფლებათა დარღვევებს, რასაც 

ადგილი აქვს შესაბამისი სახელმწიფოსთვის წინამდებარე ოქმის ძალაში 

შესვლის შემდეგ.  

 

მუხლი 21   

შესწორებები 

1. ნებისმიერ მონაწილე სახელმწიფოს შეუძლია შესთავაზოს წინამდებარე 

ოქმის შესწორება და წარუდგინოს ის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

გენერალურ მდივანს. გენერალური მდივანი გადასცემს ნებისმიერ 

შემოთავაზებულ შესწორებას მონაწილე სახელმწიფოებს თხოვნით, 

შეატყობინონ, მხარს უჭერენ თუ არა ისინი მონაწილე სახელმწიფოთა 

თათბირის მოწვევას ამ წინადადებების განხილვისა და მათთან დაკავშირებით 

გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი შეტყობინების 

თარიღიდან ოთხი თვის განმავლობაში, ასეთი თათბირის მოწვევას მხარს 
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დაუჭერს მონაწილე სახელმწიფოთა არანაკლებ ერთი მესამედისა, 

გენერალური მდივანი მოიწვევს ამ თათბირს გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის ეგიდით. ნებისმიერ შესწორებას, რომელიც მიღებულია 

დამსწრე და კენჭისყრაში მონაწილე წევრი სახელმწიფოების ხმათა ორი 

მესამედის უმრავლესობით, გენერალური მდივანი წარუდგენს გენერალურ 

ასამბლეას დასამტკიცებლად, ხოლო ამის შემდეგ – ყველა მონაწილე 

სახელმწიფოს მისაღებად. 

2. შესწორება, რომელიც მიღებულია  და დამტკიცებული წინამდებარე მუხლის 

1 პუნქტის შესაბამისად, ძალაში შევა ოცდამეათე დღეს მას შემდეგ, რაც 

მიღების შესახებ შესანახად ჩაბარებული  დოკუმენტების რაოდენობა მიაღწევს 

შესწორების მიღების თარიღისთვის მონაწილე სახელმწიფოების რაოდენობის 

ორ მესამედს. ამის შემდეგ, შესწორება შედის ძალაში ნებისმიერი მონაწილე 

სახელმწიფოსთვის, მიღების შესახებ მისი საკუთარი დოკუმენტის შესანახად 

ჩაბარებიდან ოცდამეათე დღეს. შესწორება სავალდებულოა მხოლოდ იმ 

მონაწილე სახელმწიოფებისთვის, რომლებმაც იგი მიიღეს.  

  

მუხლი 22   

დენონსაცია   

1. ნებისმიერ მონაწილე სახელმწიფოს შეუძლია მოახდინოს წინამდებარე 

ოქმის დენონსაცია ნებისმიერ დროს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

გენერალური მდივნის წერილობით შეტყობინების მეშვეობით. დენონსაცია 

ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ შეტყობინების მიღების თარიღიდან 

ერთი წლის შემდეგ.   

2. დენონსაცია არ უნდა ზღუდავდეს წინამდებარე ოქმის დებულებების 

გამოყენების გაგრძელებას ნებისმიერი შეტყობინების მიმართ, რომელიც 

წარმოდგენილია 5–ე ან 12–ე მუხლების შესაბამისად ან ნებისმიერი გამოძიების 

მიმართ, რომელიც დაწყებულია 13–ე მუხლის შესაბამისად, დენონსაციის 

ძალაში შესვლის თარიღამდე.  

 

მუხლი 23     

დეპოზიტარი და შეტყობინება გენერალური მდივნის მიერ    

1. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი უნდა იყოს 

წინამდებარე ოქმის დეპოზიტარი.     

2. გენერალური მდივანი აცნობებს ყველა სახელმწიფოს შემდეგის შესახებ:   
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  (ა) ხელმოწერები, რატიფიკაციები მიერთებები წინამდებარე ოქმის 

შესაბამისად;     

  (ბ) წინამდებარე ოქმის და მისი  ნებისმიერი შესწორებების ძალაში 

შესვლის თარიღი 21–ე მუხლის შესაბამისად;  

  (გ) ნებისმიერი დენონსაცია წინამდებარე ოქმის 22–ე მუხლის 

შესაბამისად.   

  

მუხლი 24   

ენები   

1. წინამდებარე ოქმი, რომლის არაბული, ჩინური, ინგლისური, ფრანგული, 

რუსული და ესპანური ტექსტები თანაბრად აუთენტურია, შესანახად 

გადაეცემა  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის არქივს.  

2. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი წინამდებარე 

ოქმის დამოწმებულ ასლებს გადასცემს ყველა სახელმწიფოს. 
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bavSvis uflebaTa konvencia

mokle mimoxilva

“bavSvis uflebaTa konvencia”, romelsac gaeros generalurma asambleam 1989 wlis 20 noembers 
erTxmad dauWira mxari, msoflio masStabis iuridiuli dokumentia. konvencia, romelic 54 
muxlisagan Sedgeba, moicavs ara marto samoqalaqo da politikur uflebebs, aramed socialur 
da ekonomikur uflebebsac. am mxriv konvencias uTuod gamorCeuli adgili ukavia adamianTa 
uflebebis Temaze Seqmnil dokumentTa Soris. 

msoflio sazogadoebrioba bavSvTa mdgomareobiT pirvelad 1923 wels dainteresda, rodesac 
axladdaarsebulma arasamTavrobo organizaciam “gadavarCinoT bavSvebis saerTaSoriso 
kavSirma” miiRo xuTi muxlisagan Semdgari bavSvTa uflebebis deklaracia, romelic Jenevis 
deklaraciis saxeliTaa cnobili. bavSvis uflebaTa Jenevis deklaracia 1924 wels erTa ligis 
mexuTe asambleam daamtkica.

1948 wels gaerTianebuli erebis organizaciis generalurma asambleam miiRo deklaraciis 
gavrcobili versia da 1959 wels - axali deklaracia, romelic bavSvTa dacvisa da keTildReobis 
aT ZiriTad princips Seicavda. 

bavSvTa uflebebis amsaxveli konkretuli debulebani Sesulia adamianis uflebebisadmi miZRv-
nil Tu humanitaruli samarTlis  sxvadasxva dokumentSi. miuxedavad amisa, rigma saxelmwifoeb-
ma saWirod miiCnies Seqmniliyo srulyofili dokumenti bavSvTa uflebebis Sesaxeb, romelic 
saerTaSoriso kanonmdeblobiT iqneboda ganmtkicebuli. 

amgvari mosazrebis siswores adasturebda uamravi masala, romelic bavSvTa mimarT Cadenil 
usamarTlobasa da Zaladobaze metyvelebda, agreTve bavSvTa sikvdilianobis maRali done, 
problemebi bavSvebis samedicino momsaxurebaSi, bavSvTa mier bazisuri ganaTlebis miRebis 
SezRuduli SesaZleblobebi. arsebobda SemaSfoTebeli monacemebi bavSvTa eqspluataciis iseT 
formebze, rogoricaa prostitucia da muSaoba mZime SromiT pirobebSi, aseve sapatimroebSi 
myofi, ltolvili da saomari moqmedebebis Sedegad dazaralebuli bavSvebis Sesaxeb. 
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1979 wels, romelic bavSvTa saerTaSoriso wlad iyo aRiarebuli,  gaeros komisiam adamianis 
uflebebis Taobaze, poloneTis mTavrobisagan miRebuli winadadebis safuZvelze, daiwyo axali 
iuridiuli dokumentis proeqtze muSaoba.    

sxvadasxva qveynis mTavrobaTa warmomadgenlebma daakompleqtes ZiriTadi muSa jgufi. 
gaerTianebuli erebis organizacia da misi specializebuli saagentoebi, ltolvilTa saqmeebis 
umaRlesi komisariatis, Sromis saerTaSoriso organizaciis, gaeros bavSvTa fondisa da 
msoflios jandacvis organizaciis CaTvliT, iseve rogorc arasamTavrobo organizaciebi, 
aqtiurad monawileobdnen proeqtis ganxilvis procesSi. xangrZlivi debatebis Sedegad 
poloneTis mTavrobis mier warmodgenili Tavdapirveli proeqti safuZvlianad Sesworda da 
ganivrco.

gaeros generaluri asambleis mier “bavSvis uflebaTa konvenciis” miRebam saTave daudo 
saxelmwifoTa mier konvenciis ratificirebasa da misi monitoringis mizniT sagangebo komitetis 
Seqmnas. 1990 wlis seqtembrisaTvis konvencias 20-ma saxelmwifom moawera xeli, ris Sedegadac igi 
oficialurad Sevida ZalaSi. dReisaTvis konvenciis ratificireba moaxdina msoflios TiTqmis 
yvela qveyanam amerikis SeerTebuli Statebisa da somalis garda. amgvari monacemebi safuZvels 
iZleva “bavSvis uflebaTa konvencia” adamianis uflebaTa xelSekrulebebs Soris yvelaze 
farTod aRiarebul dokumentad miviCnioT.

saqarTvelo aRniSnul konvencias 1994 wels SeuerTda, riTac aiRo valdebuleba Seesrulebina 
konvenciiT nakisri valdebulebani. 

ratifikaciis Semdgom TiToeuli qveyana xdeba konvenciis monawile saxelmwifo, romelic 
valdebulia gadasinjos erovnuli kanonmdebloba konvenciasTan SesabamisobaSi moyvanis mizniT 
da yovelmxriv Seuwyos xeli konvenciis ganxorcielebas qveyanaSi. am process Tvalyurs adevnebs 
gaeros bavSvis uflebaTa komiteti, romlis wevrebic arCeulni arian monawile saxelmwifoTa mier 
faruli kenWisyriT. TiToeul saxelmwifos ufleba aqvs daasaxelos mxolod erTi kandidati. 

monawile saxelwifoebi valdebulni arian gaeros bavSvis uflebaTa komitets warudginon 
angariSi qveyanaSi konvenciis ganxorcielebis Sesaxeb ratificirebidan ori da yoveli 
momdevno xuTi wlis Semdeg. es angariSi, iseve rogorc Tavad konvencia, xelmisawvdomi unda 
iyos mosaxleobisaTvis. misi safuZvliani ganxilvis Semdeg komitetma SeiZleba sxvadasxvagvari 
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qmedeba ganaxorcielos: man SesaZloa mosTxovos saxelmwifos wardgenili angariSis ganvrcoba, 
Sesabamisi rekomendaciebi warudginos rogorc konkretuli saxelmwifos mTavrobas, ise 
gaerTianebuli erebis organizaciis generalur asambleas, sxva monawile saxelmwifoebs 
warudginos Txovna teqnikuri Tu finansuri daxmarebis Taobaze. 

bavSvis uflebaTa komiteti informacias moipovebs aseve monawile saxelmwifoebSi 
ganxorcielebuli vizitebis meSveobiT. komitetisaTvis TiToeuli saxelmwifos mier konvenciis 
realizebaSi miRweuli progresis Sesaxeb damatebiTi informaciis miwodeba SesaZloa eTxovoT 
specializebul saagentoebs, rogoricaa gaeros bavSvTa fondi (UNICEF), da arasamTavrobo 
organizaciaTa warmomadgenlebs. 

“bavSvis uflebaTa konvencia”, awesebs ra saerTo standartebs msoflios yvela qveynisaTvis, 
amasTanave iTvaliswinebs saxelmwifoTaTvis damaxasiaTebel kulturul, socialur, ekonomikur 
da politikur realobebs, raTa TiToeul qveyanas SesaZlebloba hqondes optimalurad 
ganaxorcielos konvenciis debulebebi. 

konvencia emyareba oTx ZiriTad princips, romelTa gaTvaliswinebac aucilebelia am konvenciis 
erovnul doneze realurad ganxorcielebisaTvis. kerZod, konvenciaSi gamokveTili TiToeuli 
ufleba exeba yvela bavSvs yovelgvari diskriminaciuli gamonaklisis gareSe (muxli 2); bavSvis 
mimarT nebismieri qmedebis ganxorcielebisas upirvelesi yuradReba eTmoba bavSvis interesebis 
dacvis ukeT uzrunvelyofas (muxli 3); bavSvebs aqvT sicocxlisa da jansaRi ganviTarebis ufleba 
(muxli 6); gaTvaliswinebul unda iqnes bavSvis Sexedulebebi nebismier sakiTxze, romelic mas 
exeba (muxli 12).

konvenciaSi warmodgenili ZiriTadi uflebebi SesaZloa oTx kategoriad gaerTiandes:

sicocxle•	  – bavSvebs aqvT sicocxlisa da gadarCenis ufleba, samedicino momsaxurebiT 
sargeblobis, wyliTa da sanitaruli sistemiT usafrTxod sargeblobis ufleba;

ganviTareba•	  - bavSvebs aqvT ganaTlebis, individualobis ganviTarebis, gonebriv Tu fizikur 
SesaZleblobaTa srulad gamovlenis ufleba...

dacva•	  - bavSvebs aqvT ufleba daculni iyvnen nebismieri saxis diskriminaciisa da 
eqspluataciisagan, omisa da gaWirvebisagan...
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monawileoba•	  - bavSvebs aqvT ufleba gaaCndeT sakuTari azri, Tavisuflad gamoxaton 
TavianTi Sexedulebani, miiRon sasurveli informacia...

bavSvis uflebaTa amgvar farTo aRiarebas mxolod Teoriuli safuZveli ar gaaCnia. msoflios 
TiToeul qveyanaSi bavSvis uflebaTa prioritetuloba ganmtkicebulia konkretuli 
RonisZiebebiT sakanonmdeblo, administraciul Tu aRmasrulebel sferoSi.  

“bavSvis uflebaTa konvencia” kidev erTxel adasturebs msoflios mier aRiarebul WeSmaritebas, 
rom bavSvTa uflebebis dacva ojaxis, sazogadoebis, qveynis ganviTarebisa da ukeTesi momavlis 
uzrunvelyofis umoklesi gzaa.
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preambula

winamdebare konvenciis monawile saxelmwifoebi

miiCneven ra, rom gaerTianebuli erebis organizaciis mier 
deklarirebuli principebis Sesabamisad sazogadoebis yve-
la wevris Rirsebis, Tanaswori da xelSeuvali uflebebis 
aRiareba aris dedamiwaze Tavisuflebis, samarTlianobisa 
da mSvidobis uzrun vel yofis safuZveli,

mxedvelobaSi iReben ra, rom gaerTianebuli erebis 
organi zaciis xalxebma wesdebaSi cxadyves TavianTi erT-
guleba adamianis ZiriTadi uflebebis, adamianis pirovne-
bis Rirsebisa da Rirebulebisadmi da mtkiced aqvT gad-
awyvetili meti Tavisuflebis pirobebSi xeli Seuwyon so-
cialur progressa da cxovrebis pirobebis gaumjobesebas,

aRiareben ra, rom gaerTianebuli erebis organizaciam 
adami anis uflebaTa sayovelTao deklaraciaSi da adamianis 
ufle baTa Sesaxeb saerTaSoriso paqtebSi gamoacxada, rom 
yovel adamians unda hqondes am dokumentebSi miTiTebuli 
yvela ufleba da Tavisufleba ganurCevlad iseTi niSnebi-
sa, rogo ricaa rasa, kanis feri, sqesi, ena, religia, politi-
kuri Tu sxva mrwamsi, erovnuli Tu socialuri warmoSoba, 
qonebrivi mdgomareoba, dabadeba Tu sxva viTarebani,

preambula

preambulaSi Cam oTvlilia gaer-
Tianebuli erebis organizaciis 
ZiriTadi principebi da adamianis 
uflebaTa dacvis Sesaxeb xel-
Sekrulebebisa  da deklaracie-
bis konkretuli debulebebi. 
preambula adasturebs, rom 
bavSvs, misi fizikuri da goneb-
rivi moumwifeb lobis gamo, es-
aWiroeba specialuri dacva da 
mzrunveloba da am mizniT yurad-
Rebas amaxvilebs bavSvis mimarT 
ojaxis gansakuTrebul zrunvasa 
da pasuxismgeblobaze. preambula 
aseve adasturebs bavSvis dacvis 
samarT lebrivi Tu sxva saxis meqa-
nizmis uzrunvelyofis aucileb-
lobas, rogorc dabadebamde, ise 
dabadebis Semdeg, im sazogadoe bis  
kultu ruli Rirebulebebi sadmi 
pativis cemas, romelSic bavSvi 
izrdeba, da bavSvTa ufle be \bis 
dacvis mizniT saerTaSoriso Tan-
amSromlobis udides mniSvne lo-
bas.

ZiriTad debulebaTa 
araoficialuri 
CamonaTvali
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iTvaliswineben ra, rom adamianis uflebaTa sayovelTao 
deklaraciaSi gaerTianebuli erebis organizaciam gamo-
acxada bavSvTa ufleba, gansakuTrebuli mzrunvelobiT 
iyvnen garemosilni,

darwmunebuli arian ra, rom ojaxi, rogorc sazogadoe-
bis ZiriTadi ujredi da misi wevrebis, gansakuTrebiT ki 
bavSve bis, zrdisa da keTildReobis bunebrivi garemo, 
aucilebelad unda iyos daculi da mas aucileblad unda 
gaewios Tanadgo ma, raTa man Tavis Tavze srulad aiRos sa-
zogadoebrivi valdebulebani,

aRiareben ra, rom bavSvis pirovnebis sruli da harmoniu-
li ganviTarebisaTvis aucilebelia igi izrdebodes ojax-
ur garemoSi, bednierebis, siyvarulis da urTierTgagebis 
atmosferoSi,

miaCniaT ra, rom bavSvi srulyofilad unda iyos momzadebu-
li sazogadoebaSi damoukidebeli cxovrebisaTvis da aRiz-
ardos gaerTianebuli erebis organizaciis wesdebaSi gacx-
adebuli idealebis, gansakuTrebiT ki mSvidobis, adamianis 
Rirsebis pativiscemis, Semwynareblobis, Tavisuflebis, 
Tanas worobisa da solidarobis suliskveTebiT,

mxedvelobaSi iReben ra, rom bavSvis aseTi gansakuTrebu-
li dacvis aucilebloba gaTvaliswinebulia bavSvis ufle-
baTa Jenevis 1924 wlis deklaraciiT, 1959 wlis 20 noembers 
generaluri asambleis mier miRebuli bavSvis uflebaTa 
dekla raciiT da aRiarebulia adamianis uflebaTa say-
ovelTao dekla raciiT, moqalaqeobrivi da politikuri 
uflebebis saerTaSoriso paqtiT (kerZod, misi 23-e da 
24-e muxlebiT), ekonomikuri, socialuri da kulturuli 
uflebebis saerTaSori so paqtiT (kerZod,  me-10 muxliT), 
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agreTve bavSvTa keTildReo bis saki Txebze momuSave spe-
cializebuli dawesebulebebisa da saerTaSoriso orga-
nizaciebis Sesabamisi dokumentebiT,

mxedvelobaSi iReben ra bavSvis uflebaTa deklaraci-
is miTiTebas, rom `bavSvs, misi fizikuri da gonebrivi 
moumwifeb lobis gamo, esaWiroeba specialuri dacva 
da zrunva, Sesa tyvisi samarTleb rivi dacvis CaTvliT, 
rogorc dabadebamde, ise dabadebis Semdeg~,

eyrdnobian ra deklaraciis debulebebs im socialuri 
da samar Tlebrivi principebis Sesaxeb, romlebic moicavs 
bavSvebis dacvasa da keTildReobas, gansakuTrebiT 
erovnul da saerTa Soriso doneze bavSvTa aRsazrdelad 
gadacemisa da Svilad ayvanisas, arasrulwlovanTa mimarT 
marTlmsajule bis aRsrule bis gaerTianebuli erebis or-
ganizaciiseul  minimalur standar tul wesebs (`pekinis 
wesebi~), gansakuTrebul viTarebaSi da SeiaraRebuli kon-
fliqtebis dros qalTa da bavSvTa dacvis Sesaxeb deklara-
cias,

aRiareben ra, rom msoflios yvela qveyanaSi arian bavSve-
bi, romlebic cxovroben gansakuTrebiT rTul pirobebSi 
da rom aseTi bavSvebi saWiroeben gansakuTrebul yura-
dRebas,

saTanadod iTvaliswineben ra bavSvis dacvisa da harmo-
niuli ganviTarebisaTvis yoveli xalxis tradiciebisa da 
kulturuli faseulobebis mniSvnelobas,

aRiareben ra yvela qveyanaSi, kerZod, ganviTarebad 
qveynebSi bavSvTa cxovrebis gaumjobesebisaTvis saerTa-
Soriso TanamSrom lobis mniSvnelobas,
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SeTanxmdnen Semdegze:

nawili I

muxli 1

winamdebare konvenciis miznebisaTvis bavSvad iTvleba 
18 wlamde asakis yoveli adamiani, Tuki romelime qveynis 
kanonmdeblobis mixedviT bavSvi ufro adre ar aRwevs 
srulwlovanebas.

muxli 2

1. monawile saxelmwifoebi pativs scemen da uzrunvely-
ofen maTi iurisdiqciis farglebSi myofi TiToeuli 
bavSvis yvela uflebas, romelic winamdebare konvecii-
Taa gaTva liswinebuli, nebismieri saxis diskriminaciis 
gareSe, rasis, kanis feris, sqesis, enis, religiis, poli-
tikuri Tu sxva mrwamsis, erovnuli, eTnikuri Tu so-
cialuri warmoSo bis, qonebrivi mdgomareobis, bavSvis, 
misi mSoblebisa da kanonieri meurveebis janmrTelo-
bisa da dabadebis mdgoma reobis an sxva ram viTarebis 
ganurCevlad.

2. monawile saxelmwifoebi yovelgvar aucilebel zo-
mas Rebuloben diskriminaciis yvela im formisa da 
sasjelisa gan bavSvis dacvis uzrunvelsayofad, rom-
lebic ukavSir deba bavSvis, bavSvis mSoblebis, kanon-
ieri meurveebis an ojaxis sxva wevrTa statuss, saqmi-
anobas, maT mier gamoTqmul Sexedulebebs da maT 
gamJRavnebul mrwamss.

bavSvis cneba

bavSvad iTvleba 18 wlis asaks 
miuRweveli piri, Tu romelime 
qveynis erovnuli kanonmdebloba 
ar iTvaliswinebs  srulwlova ne-
bis miRwevas ufro mcire asakSi.

diskriminaciis 
dauSvebloba

konvenciiT gaTvaliswinebuli 
uflebebi Tanabrad exeba yvela 
bavSvs yovelgvari gamonaklisis 
gareSe. saxelmwifo valdebulia 
daicvas bavSvi diskriminaciis ne-
bismieri formisagan da miiRos 
yvela zoma misi uflebebis dasa-
cavad.
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muxli 3

1. bavSvis mimarT nebismier qmedebaTa ganxorcielebisas, 
miuxe davad imisa, Tu vin aris maTi ganmaxorcielebeli, 
- saxelmwifo Tu kerZo dawesebulebebi, romlebic 
muSaoben socialuri uzrunvelyofis sakiTxebze, sasa-
marTloebi, administraciuli Tu sakanonmdeblo or-
ganoebi - upirvelesi yuradReba eTmoba bavSvis inter-
esebis dacvis ukeT uzrunvelyofas.

2. monawile saxelmwifoebi, iTvaliswineben ra bavSvis 
mSob lis, bavSvis mimarT pasuxismgeblobis mtvirTveli 
kanonieri meurveebisa da sxva pirebis uflebebsa da 
movaleobebs, valdebulebas iReben uzrunvelyon bavS-
vi iseTi dacviTa da mzrunvelobiT, romelic aucile-
belia misi keTildRe obisaTvis da amisaTvis iReben yve-
la sakanonmdeblo da administraciul zomas.

3. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom bavSvi-
saTvis zrunvaze an mis dacvaze pasuxismgebeli dawese-
bulebebi, samsaxu rebi an organoebi Seesabamebodnen 
kompetenturi organoebis mier dawesebul normebs, 
kerZod, usafrTxoebi sa da janm rTe lo bis dacvis 
sferoSi maTi personalis ricxobriobisa da vargi-
sianobis, agreTve kompetenturi zedamxedvelobis 
TvalsazrisiT.

muxli 4

monawile saxelmwifoebi Rebuloben yvela aucilebel sa-
kanonmdeblo, administraciul da sxvagvar zomas winamde-
bare konvenciiT aRiarebul uflebaTa gansaxorciele-
blad. monawi le saxelmwifoebi ekonomikur, socialur 

bavSvis WeSmariti 
interesebi

bavSvis mimarT nebismieri qmedebis 
ganxorcielebisas srulad unda 
iqnes gaTvaliswinebuli bavSvis 
WeSmariti interesebi. saxelmwi fo 
valdebulia uzrunvelyos bavSvis 
Sesabamisi dacva da misi WeSmariti 
interesebis realizeba Tu bavSvis 
mSoblebi an is pirebi, romelTac 
misi dacvis pasuxis mgebloba eki-
srebaT, ar asruleben TavianT 
movaleobas. 

bavSvis uflebaTa 
ganxorcieleba

saxelmwifo valdebulia miiRos 
yvela SesaZlo zoma konvenciiT 
gaTvaliswinebuli uflebebis ga-
nxorcielebisaTvis. 
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da kulturul uflebaTa realizaciisaTvis aseT zomebs 
Rebuloben maT xelT arsebuli resursebis maqsimaluri 
gamoyenebiT, aucileblobis SemTxvevaSi ki - saerTaSoriso 
TanamSromlobis farglebSi.

muxli 5

monawile saxelmwifoebi pativs miageben mSoblebisa da 
Sesabamis SemTxvevebSi adgilobrivi adaT-wesebis Sesa-
tyvisad farTod gagebuli ojaxis wevrebis an Temis, meur-
veebisa da sxva pirebis uflebebsa da movaleobebs, rom-
lebic kanonis mixedviT pasuxis mgebel ni arian bavSvze, 
imaze, rom saTanadod xel mZRva nelobdnen bavSvs winamde-
bare konvenciiT aRiarebul uflebaTa ganxorcielebaSi 
da akeTebdnen amas bavSvis unarTa  ganviTarebis gaTval-
iswinebiT.

muxli 6

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom yovel bavSvs 
aqvs sicocxlis xelSeuxebeli ufleba.

2. monawile saxelmwifoebi SesaZleblobisamebr 
maqsimalu rad uzrunvelyofen bavSvis sicocxlis Se-
narCunebasa da jansaR ganviTarebas.

muxli 7

1. bavSvi registracias gadis dabadebisTanave da mas 
dabadebi danve gaaCnia ufleba, hqondes saxeli da 
SeiZinos moqalaqeoba, agreTve, ramdenadac es SesaZle-

ojaxSi aRzrda da bavSvis 
mzardi SesaZleblobani

saxelmwifo valdebulia pativi 
sces mSoblebisa da im pirebis 
uflebebsa da movaleobebs, rom-
lebic dakav Sirebulni arian 
bavSvis aRzrdasTan misi mzardi 
SesaZleblobebis gamovlenis sx-
vadasxva etapze. 

sicocxlisa da ganviTarebis 
ufleba

yovel bavSvs aqvs sicocxlis xel-
Seuxebeli ufleba da saxel mwifo 
valdebulia uzrunvelyos bavSvis 
sicocxlis SenarCuneba da jansa-
Ri ganviTareba. 

saxeli da moqalaqeoba

bavSvs dabadebisTanave gaaCnia 
ufleba hqondes saxeli. bavSvs 
aseve aqvs ufleba miiRos mo-
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belia, uflebamosilia icnobdes Tavis mSoblebs da ga-
remosili iyos maTi mzrunvelobiT.

2. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen am uflebaTa 
ganxorcielebas sakuTari erovnuli kanonmdeblobis 
Sesatyvi sad da Tavisi movaleobebis Sesrulebas am sf-
eroSi Sesabamisi saerTaSoriso dokumentebis Tanax-
mad, kerZod, im SemTxvevaSi, Tuki sxvagvarad bavSvs ar 
eqneba moqalaqeoba.

muxli 8

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben pativi 
scen bavSvis uflebas, SeinarCunos Tavisi individu-
aloba, moqala qe o bis, saxe lisa da ojaxuri kavSirebis 
CaTvliT, rogorc es gaTvaliswinebu lia kanoniT da ar 
dauSvan amaSi kanonsawi naamRdego Careva.

2. Tu bavSvi ukanonod kargavs Tavisi individualobis 
nawils an mis yvela elements, monawile saxelmwifoebi 
uzrunvelyo fen mas aucilebeli mfarvelobiT da dax-
marebas aRmouCenen misi individualobis uswrafesi aR-
dgenisaTvis.

muxli 9

1. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom bavSvi ar 
daSordes Tavis mSoblebs maTi survilis sawinaaRmde-
god, im SemTxvevaTa gamoklebiT, roca kompetenturi 
organoebi, sasamarTlo gadawyvetilebis Tanaxmad, 
saTanado kanonisa da proceduris Sesabamisad gansaz-
Rvraven, rom aseTi daSo reba aucilebelia da ukeT em-

qalaqeoba da, ramdenadac es Ses-
aZlebelia, icnobdes Tavis mSob-
lebs da maTi mzrunvelobiT iyos 
garemosili. 

individualobis 
SenarCuneba

saxelmwifo valdebulia daic-
vas bavSvis individualoba, xolo 
aucileblobis SemTxvevaSi uz-
runvelyos bavSvis individualo-
bis ZiriTadi aspeqtebis aRdgena, 
saxelis, moqalaqeobisa da ojax-
uri kavSirebis CaTvliT.

mSoblebisagan gancalkeveba

bavSvs ufleba aqvs icxovros 
Tavis mSoblebTan erTad, gar-
da im SemTxvevebisa, rodesac es 
ewinaaR mde geba bavSvis WeSmar-
it interesebs. bavSvs aseve aqvs 
ufleba SeinarCunos piradi urT-
ierToba orive mSobelTan, erT-
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saxureba bavSvis interesebs. es SeiZleba aucilebeli 
gaxdes ama Tu im konkretul SemTxvevaSi, magaliTad, 
roca mSoblebi sastikad eqcevian bavSvs da ar zru-
naven masze, an roca mSoblebi cxovroben cal-calke da 
aucilebelia bavSvis sacxov rebeli adgilis Taobaze 
gadawyvetilebis miReba.

2. am muxlis pirveli punqtis Sesabamisad, nebismieri 
ganxilvis dros yvela dainteresebul mxares SesaZle-
bloba eZleva, monawileoba miiRos saqmis ganxilvaSi da 
gamoTqvas sakuTari mosazrebebi.

3. monawile saxelmwifoebi pativs scemen erT an orive 
mSobels dacilebuli bavSvis uflebas, regularu-
li piradi urTi erTobebi da pirdapiri kontaqtebi 
hqondes orive mSobel Tan, im SemTxvevis garda, roca 
es ewinaaRmdegeba bavSvis yvelaze WeSmarit intere-
sebs.

4. im SemTxvevaSi, roca aseTi daSoreba gamomdinareobs 
mona wile saxelmwifoTa romelime gadawyvetilebidan, 
anu roca saqme exeba, magaliTad, erTi an orive mSob-
lis an bavSvis dapatimrebas, gasaxlebas, deportacias 
an sikvdils (mocemu li piris saxel mwifo gamgeblobaSi 
yofnisas nebismieri mizeziT gamowveuli sikvdilis 
CaTvliT), monawile saxel mwifo aseT mSoblebs, bavSvs 
an, Tu es aucilebelia, ojaxis sxva wevrs maTi TxovniT 
aZlevs aucilebel informacias ojaxidan wasuli wevr-
is/wevrebis adgilsamyofelis Sesaxeb, Tu am infor-
maciis micema zians ar ayenebs bavSvis keTildRe obas. 
monawile saxelmwifoebi SemdgomSi uzrunvelyofen, 
rom aseTi Txovna TavisTavad ar iwvevdes Sesabamisi 
pirisaTvis (pirTaTvis) arasasurvel Sedegebs.   

erT maTganTan Tu orivesTan gan-
calkevebis SemTxvevaSi.
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muxli 10

1. monawile saxelmwifoTa mier me-9 muxlis 1-li punqtiT 
Tavis Tavze aRebuli valdebulebis Sesabamisad, bavS-
vis an misi mSoblis gancxadeba ojaxis gamTlianebis 
mizniT monawile saxelmwifoSi Sesvlis an iqidan gasv-
lis Taobaze monawile saxelmwifoebma unda ganixilon 
pozitiurad, humanurad da operatiulad. monawile 
saxelmwifoebi SemdgomSi uzrunvel yofen, rom aseTi 
Txovnis wardgenas ar mohyves arasasurveli Sedegebi 
ganmcxadeblis an maTi ojaxis wevrebisaTvis.

2. bavSvs, romlis mSoblebic sxvadasxva saxelmwifoSi 
cxovro ben, ufleba gaaCnia, gansakuTrebuli viTarebis 
gar da, regularuli piradi urTierTobebi da pirda-
piri kontaqtebi hqondes orive mSobelTan. am mizniT 
monawile saxelmwifo ebi, me-9 muxlis 1-li punqtis 
Sesabamisad, pativs scemen bavSvisa da misi mSoblebis 
uflebas datovon nebismieri qveyana, sakuTari qveynis  
CaTvliT, da dabrundnen Tavis qveyanaSi. nebismieri 
qveynis datovebis uflebis mimarT moqmedebs mxolod 
iseTi SezRudvebi, romlebic dadgenilia kanoniT da 
aucilebelia saxelmwifo uSiSroebis, sazogado ebrivi 
wesrigis (ordre public), mosaxleobis janmrTelo bis an 
zneobis, an sxva pirTa uflebebisa da Tavisuflebis 
dacvi saTvis da SeTavsebadia winamdebare konvenciaSi 
aRiare bul sxva uflebebTan. 

muxli 11

1. monawile saxelmwifoebi Rebuloben zomebs bavSvTa 
ukanonod gadaadgilebis an sazRvargareT maTi ukanon-
od datovebis winaaRmdeg sabrZolvelad.

ojaxis gamTlianeba 

bavSvebsa da maT mSoblebs ufle ba 
aqvT datovon nebismieri saxel-
mwifo da dabrundnen Tavis qveya-
naSi ojaxis gamTlianebis an bav-
Svsa da mSoblebs Soris piradi 
urTierTobebis Senar Cune  bis miz-
niT.

ukanonod gadaadgileba da 
gataceba

saxelmwifo valdebulia miiRos 
Sesabamisi aRmkveTi zomebi erT-
erTi mSoblis an mesame pirebis 
mi er bavSvis motacebisa da saz-
RvargareT dakavebis winaaRmdeg.
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2. am mizniT monawile saxelmwifoebi xels uwyoben 
ormxrivi an mravalmxrivi SeTanxmebebis dadebas an mo-
qmed SeTanxmebeb Tan SeerTebas. 

muxli 12

1. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen sakuTari 
Sexedu lebebis Camoyalibebis unaris mqone bavSvis 
uflebas, Tavisuflad gamoTqvas Tavisi Sexedulebebi 
nebismier sa kiTxze, romelic mas exeba, amasTan, bavSvis 
Sexedulebebs saTanado yuradReba eTmoba misi asakisa 
da simwifis Sesaba misad.

2. am mizniT bavSvs, kerZod, eZleva SesaZlebloba, mousmi-
non mas sasamarTlo Tu administraciuli wesiT nebis-
mieri saqmis ganxilvisas, romelic bavSvs exeba, rogorc 
uSua lod, aseve warmomadgenlis an Sesabamisi organos 
meSve obiT, erovnuli kanonmdeblobis procesualuri 
normebiT gaTvaliswinebuli wesiT.

muxli 13

1. bavSvs ufleba aqvs Tavisuflad gamoTqvas Tavisi azri; 
es ufleba moicavs Tavisuflebas, sazRvrebis arsebo-
bis miuxeda vad moiZios, miiRos an gadasces nebismieri 
saxis informacia an idea zepiri, werilobiTi Tu beW-
duri formiT, bavSvis arCevanisamebr.

2. am uflebis ganxorcieleba, SesaZloa, erTgvarad Seiz-
Rudos, magram es SezRudva kanoniT gaTvaliswinebuli 
da aucilebe li unda iyos:

a) sxva pirTa uflebebisa da reputaciis pativiscemisaT-
vis;

bavSvis Sexedulebebi

bavSvs ufleba aqvs Tavisuflad 
gamoTqvas Tavisi azri da Sexedu-
lebebi nebismier sakiTxze, rome-
lic mas exeba. amasTan, am Sexedu-
lebebs angariSi unda gaewios bav-
Svis bedTan dakavSirebuli nebis-
mieri sakiTxis gadawyvetis as.

azris Tavisuflad 
gamoxatva

bavSvs ufleba aqvs gamoxatos 
Tavisi azri, miiRos da gaavrce-
los informacia, sazRvrebis ar-
sebobis miuxedavad. 
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b) saxelmwifo uSiSroebis an sazogadoebrivi wesrigis 
(ordre public), an mosaxleobis janmrTelobis an zneobis 
dacvisaTvis.

muxli 14

1. monawile saxelmwifoebi pativs scemen bavSvis azris, 
sindisis da religiuri rwmenis Tavisuflebas.

2. monawile saxelmwifoebi pativs scemen mSobelTa da Se-
sabamis SemTxvevaSi kanonier meurveTa uflebebsa da 
movaleobebs, uxelmZRvanelon bavSvs misi uflebebis 
im meTodiT ganxorci elebaSi, romelic Seesatyviseba 
bavSvis ganviTarebad unarebs.

3. religiuri aRmsareblobis an rwmenis Tavisufleba 
SeiZleba daeqvemdebaros mxolod im SezRudvebs, 
romlebic dadgeni lia kanoniT da aucilebelia 
saxelmwifo uSiSroebis, sazoga doebrivi wesrigis, 
mosaxleobis zneobisa da janmrTelobis an sxva pir-
Ta ZiriTadi uflebebisa da Tavisuflebis dacvisaT-
vis.

muxli 15

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, 
sargeb lobdes  asociaciebisa da mSvidobiani Sekrebe-
bis Tavisuf lebiT.

2. mocemuli uflebis ganxorcielebis mimarT ar SeiZleba 
dawesdes  raime SezRudva, garda SezRudvebisa, rom-
lebic dawesdeba kanonis Sesabamisad da aucilebelia 
demokratiul sazogadoe baSi saxelmwifo uSiSroe-

azris, sindisisa da 
religiis Tavisufleba

saxelmwifo valdebulia pativi 
sces bavSvis uflebas, sargeb-
lobdes azris, sindisisa da re-
ligiis TavisuflebiT, mSoblebis 
mxridan Sesabamisi xelmZRvane-
lobis gaTvaliswinebiT.

asociaciaTa Tavisufleba 

bavSvs ufleba aqvs Sexvdes sxva 
adamianebs, daafuZnos asociacia 
an gaxdes ama Tu im ukve arsebuli 
asociaciis wevri.
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bis an sazogadoebrivi usafrTxoebis, sazogadoebrivi 
wesrigis (ordre public) interesebisaTvis, an mosaxleobis 
janmrTelobis an zneobis, an sxva pirTa uflebebisa da 
Tavisuflebis dacvisaTvis.

muxli 16

1. arc erTi bavSvi ar SeiZleba iyos piradi da ojaxuri 
cxovrebis, sacxovrebeli binis xelSeuxeblobis an 
korespon denciis saidum loebis uflebaTa mis mier 
ganxorcielebaSi TviTneburi an ukanono Carevis, 
an misi Rirsebisa da reputaciis ukanono xelyofis 
obieqti.

2. bavSvs ufleba aqvs, kanoniT iyos daculi msgavsi Care-
vis an xelyofisagan.

muxli 17

monawile saxelmwifoebi aRiareben masobrivi informaciis 
saSualebaTa mniSvnelovan rols da uzrunvelyofen bavS-
visaTvis sxvadasxva erovnuli da saerTaSoriso wyaroe-
biT gavrcelebuli informaciisa da masalebis misawvdo-
mobas, gansakuTrebiT iseTi informaciisa da masalebisa, 
romlebic mimarTulia bavSvis socia luri, sulieri da 
moraluri keTildReobisaken, agreTve jansa Ri fizikuri 
da fsiqikuri ganviTarebis xelSewyobisaken. am mizniT 
monawile saxelmwifoebi - 

a) axdenen masobrivi informaciis saSualebebiT im infor-
maciisa da masalebis gavrcelebis waxalisebas, romel-
ic sasargebloa bavSvis socialuri da kulturuli 

piradi cxovrebis dacva

bavSvs aqvs ufleba daculi iyos 
piradi da ojaxuri cxovrebis, 
sacxovrebeli binis xelSeuxeb-
lobis an korespondenciis sai-
dumloebis uflebaTa ganxorcie-
lebaSi TviTne buri an ukanono 
Carevis, misi Rirsebisa da repu-
taciis ukanono xelyofisagan.

informaciis misawvdomoba

saxelmwifom unda uzrunvelyos 
bavSvisaTvis erovnuli da saerTa -
Soriso wyaroebiT gavrcelebuli 
informaciisa da masalebis misaw-
vdomoba, waaxalisos masobrivi 
informaciis saSualebaTa mier im 
informaciisa da masalebis gav-
rceleba, romelic sasargebloa 
bavSvis socialuri da kultu-
ruli ganviTarebis Tvalsazri-
siT, da miiRos zomebi im saxis 
informaciisagan bavSvis dasaca-
vad, romelic sazianoa misi ke-
TildReobisaTvis.
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ganviTarebis Tvalsazri siT da gamoxatavs 29-e muxlis 
suliskveTebas;

b) axdenen saerTaSoriso TanamSromlobis waxalisebas 
sxvadasxva kulturuli, erovnuli da saerTaSoriso 
wyaroebidan mopo vebuli  amgvari informaciisa da ma-
salebis momzadebis, gacvlisa da gavrcelebis mizniT;

g) axdenen sabavSvo literaturis gamocemisa da gavr-
celebis waxalisebas;

d) axdenen masobrivi informaciis saSualebebis waxalise-
bas, raTa maT  gansakuTrebuli yuradReba dauTmon im 
bavSvis enobriv moTxovnilebebs, romelic miekuTvneba 
romelime umci resobis jgufs an mkvidr mosaxleobas;

e) axdenen im saxis informaciisa da masalebisagan bavSvis 
dacvis saTanado principebis SemuSavebis waxalisebas, 
romelic sazianoa misi keTildReobisaTvis, me-13 da 
me-18 muxlebis debulebaTa gaTvaliswinebiT.  

    

muxli 18

1. monawile saxelmwifoebi yvelafers akeTeben, raTa 
uzrun velyon bavSvis aRzrdasa da ganviTarebaze orive 
mSoblis saerTo da Tanabari pasuxismgeblobis princi-
pis aRiareba. mSoblebs an Sesabamis SemTxvevebSi kanoni-
er meurveebs ekisrebaT ZiriTadi pasuxismgebloba bavS-
vis aRzrdasa da ganviTarebaze, bavSvis yvelaze WeSmari-
ti interesebi warmoadgens maTi zrunvis mTavar sagans.

2. winamdebare konvenciaSi gamokveTil uflebaTa 
ganxorcie lebis garantiis Seqmnisa da xelSewyobis 
mizniT monawile saxel mwifoebi saTanado daxmarebas 

mSobelTa valdebulebebi

mSoblebi erToblivad ageben pa-
suxs bavSvis aRzrdaze da am mxriv 
isini saxelmwifos mxarda WeriT 
unda sar geblobdnen. sa xelmwifo 
valde bulia yovelgva ri daxmare-
ba aRmouCinos mSob lebs bavSvebis 
aRzrdaSi.
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uweven mSoblebsa da kanonier meurveebs maTi movaleo-
bis SesrulebaSi, aRzar don bavSvi da uzrunvelyofen 
sabavSvo dawesebulebaTa qselis ganviTarebas.

3. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas Rebu-
loben imis uzrunvelsayofad, rom bavSvebs, romelTa 
mSoblebic muSaoben, ufleba hqondeT isargeblon maT-
Tvis gankuTvnili samsaxurebiTa da dawesebulebebiT, 
romelTac bavSvTa movla-patronoba ekisrebaT.

muxli 19

1. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel sakanonm-
deblo, administraciul, socialur da saganmanaTle-
blo zomas Rebu loben im mizniT, raTa bavSvi daicvan 
mSoblebis, kanonieri meur veebis an bavSvze mzrunveli 
nebismieri sxva piris mxridan yvela nairi formis fizi-
kuri Tu fsiqologiuri Zaladobisagan, Seu racxyofisa 
Tu borotad gamoyenebisagan, mzrunvelobis moklebi-
sa Tu daudevari mopyrobisagan, uxeSi moqcevisa Tu 
eqspluata ciisagan, seqsualuri borotebis CaTvliT.

2. dacvis aseTi RonisZiebebi aucileblobis SemTxvevaSi 
moicavs efeqtur procedurebs socialuri programe-
bis SemuSavebisaT vis im mizniT, raTa aucilebeli mx-
ardaWera aRmouCinon bavSvs da im pirebs, vinc masze 
zrunavs, agreTve xeli Seuwyon bavSvTa mimarT sastiki 
damokidebulebis zemoTaRniS nuli gamovlinebebis 
Tavidan acilebis, winaswari gamomJRavne bis, Setyobine-
bis, gansaxilvelad gadacemis, gamoZiebis, mkurnalobis 
da sxva RonisZiebebis ganxorcielebas,  aucileb lobis 
SemTxvevaSi ki - sasamarTlo proceduris aRZvras.  

dacva Zaladobisa da 
ugulebelyofisagan 

saxelmwifo valdebulia daicvas 
bavSvi mSoblebis, kanonieri meur-
veebisa da bavSvze mzrunveli sxva 
piris mxridan nebismieri saxis 
Zaladobisa da uxeSi moqcevisagan 
da Seqmnas Sesabamisi socialuri 
programebi Zaladobis aRkveTisa 
da dazaralebulTa mkurnalobis 
mizniT.
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muxli 20

1. bavSvs, romelic droebiT an mudmivad moklebulia 
ojaxur garemos, anda, misive yvelaze WeSmariti in-
teresebidan gamom dinare, ar SeiZleba darCes aseT 
garemoSi, ufleba aqvs saxelmwifos gansakuTrebuli 
mfarvelobiTa da daxmarebiT sargeblobdes.

2. monawile saxelmwifoebi TavianTi erovnuli kanonmde-
blobis Sesabamisad uzrunvelyofen aseTi bavSvis mi-
marT mzrunvelo bis formis Secvlas.

3. aseTi mzrunveloba SeiZleba moicavdes, kerZod, bavS-
vis aRsaz rdelad gadacemas, muslimanuri samarTlis 
`kafalas~,  Svilad ayvanas an aucileblobis SemTx-
vevaSi bavSvTa movla-patrono bisaTvis mowodebul  Se-
sabamis dawesebulebaSi mis moTavsebas. mzrunvelobis 
formis Secvlis variantebis ganxilvisas aucilebe lia 
saTanadod iqnes gaTvaliswinebuli bavSvis aRzrdis 
memkvid reobiTobis sasurveloba da misi eTnikuri war-
momavloba, religi uri da kulturuli kuTvni leba da 
mSobliuri ena.

muxli 21

monawile saxelmwifoebi, romlebic aRiareben an Tanxmde-
bian Svilad ayvanis sistemis arsebobas, uzrunvelyofen, 
rom bavSvis yvelaze WeSmariti interesebi gaTvaliswineb-
uli iqnes uwinares yovlisa, da isini:

a) uzrunvelyofen, rom bavSvis Svilad ayvanis nebarT-
vas iZle odes mxolod kompetenturi xelisufleba, 
romelic saTanado kanonebisa da procedurebis Se-

ojaxur garemos moklebuli 
bavSvis dacva

saxelmwifo valdebulia gansa-
kuTrebulad daicvas bavSvi, 
romelic moklebulia ojaxur ga-
remos da Seuqmnas mas mSobli uri 
garemos tolfasi alterna tiuli 
garemo an moaTavsos Sesabamis 
dawesebulebaSi. aRniS nul valde-
bulebaTa ganxorcie lebisas 
aucile belia bavSvis kulturuli 
kuTvni lebis gaTva liswineba.

gaSvileba

saxelmwifoSi, sadac aRiare bulia 
an nebadarTulia Svilad ayvana, 
gaSvileba unda moxdes bavSvis 
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sabamisad da saqmesTan dakavSire buli sarwmuno in-
formaciis safuZvelze gansaz Rvravs, rom Svilad 
ayvana dasaSvebia mSoblebTan, naTesaveb Tan da kanon-
ier meurveebTan mimarTebaSi bavSvis statusis gaT-
valiswinebiT da rom, Tu es saWiroa, dainterese-
buli pirebi Segnebulad daTan xmdnen Svilad ayvanas 
iseTi konsul taciis safuZvelze, rogoric SeiZleba 
aucilebeli iyos;

b) aRiareben, rom Svilad ayvana sxva qveyanaSi SeiZleba 
gan xiluli iqnes, rogorc bavSvis movlis alterna-
tiuli saSualeba, Tu bavSvi ar SeiZleba aRsazrdelad 
gadaeces an SeuerTdes ojaxs, romelic SeZlebda uz-
runveleyo misi aRzrda an Svilad ayvana da Tu im qveya-
naSi, sadac bavSvi daibada, SeuZlebelia misi Sesafe risi 
ramenairi movla-patronobis uzrunvelyofa;

g) uzrunvelyofen, rom sxva qveyanaSi bavSvis Svilad ay-
vanis SemTxvevaSi arsebobdes iseTive garantiebi da 
normebi, rogo ric arsebobs qveynis SigniT Svilad ay-
vanis dros;

d) iReben yvela aucilebel zomas imis uzrunvelsayofad, 
rom sxva qveyanaSi Svilad ayvanis dros am saqmesTan 
dakavSirebul pirebs ar mieceT gaumarTlebeli finan-
suri mogebis miRebis saSualeba;

e) aucilebel SemTxvevaSi xels uwyoben winamdebare 
muxlis miznebis miRwevas ormxrivi da mravalmxrivi 
xelSekru lebebi sa da SeTan xmebebis dadebis gziT da 
cdiloben am safuZvelze uzrun velyon, rom bavSvis 
mowyoba sxva qveyanaSi xorcielde bodes kompetenturi 
xelisuflebis an organoebis mier.

yvelaze WeSmarit inte resTa gaT-
valiswinebiTa da kompe tenturi 
organoebis nebarT viT, bavSvis 
keTildReobis myari ga rantiebis 
arsebobis SemTxvevaSi.
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muxli 22

1. monawile saxelmwifoebi aucilebel zomebs iReben, 
raTa uzrunvelyon, rom bavSvma, romelsac surs miiRos 
ltolvi lis statusi an romelic Sesatyvisi saerTa-
Soriso an saSinao samarTlisa da procedurebis ZaliT 
iTvleba ltolvilad da romelsac Tan axlavs an ar ax-
lavs mSoblebi an nebismieri sxva piri, isargeblos sa-
Tanado dacviTa da humanitaruli daxmarebiT winamde-
bare konveciaSi da adamianis uflebebisad mi miZRv-
nil im sxva saerTaSoriso an humanitarul dokumen-
tebSi aRiarebuli uflebebis gamoyenebisas, romelTa 
monawileni arian aRniSnuli saxelmwifoebi.

2. am mizniT monawile saxelmwifoebi, roca amas aucile-
blad miiCneven, xels uwyoben gaerTianebuli erebis 
organizaciisa da im sxva kompetenturi samTavrobaTa-
Soriso an arasamTavro bo organizaciebis mcdelobas, 
romlebic TanamSromloben gaerTiane buli erebis or-
ganizaciasTan, daicvan aseTi bavSvi, daexmaron mas da 
moZebnon nebismieri ltolvili bavSvis mSoblebi Tu 
ojaxis sxva wevrebi, raTa miiRon misi ojaxTan SeerTe-
bisaTvis aucilebeli informacia. im SemTxvevaSi, 
roca ar xerxdeba mSoblebis an ojaxis sxva wevre-
bis moZebna, maSin bavSvi, rogorc amas iTvaliswinebs 
winamdebare konven cia, uzrunvelyofilia iseTive 
dacviT, rogori Tac sxva nebismieri bavSvi, romelic 
raime mizezis gamo mudmivad an droebiT moklebulia 
ojaxur garemos.

ltolvili bavSvebi 

saxelmwifom gansakuTrebuli 
mfarveloba da mzrunveloba un-
da gauwios ltolvil da ltol-
vilis statusis miRebis mosurne 
bavSvebs. saxelmwifo valdebu-
lia iTanam Sromlos kompeten-
tur organiza ci ebTan, romlebic 
mowo debuli arian amgvari dacvis 
uzrunvelsayofad.
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muxli 23

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom gonebrivad an 
fizi kurad unarSezRuduli bavSvi srulfasovnad da 
Rirseulad unda cxovrobdes imgvar pirobebSi, rom-
lebic uZlierebs mas Rirsebis grZnobas, sakuTari 
Tavis rwmenas da uadvilebs sazogadoebis cxovrebaSi 
aqtiur monawileo bas.

2. monawile saxelmwifoebi aRiareben unarSezRuduli 
bavSvis uflebas, sargeblobdes gansakuTrebuli mz-
runvelobiT da saTanado resursebis arsebobis pi-
robebSi, axaliseben da uzrunvelyofen am uflebis 
mqone bavSvisaTvis da mis mimarT mzrunvelobaze pa-
suxismgebeli pirebisaTvis iseTi daxmarebis gawevas, 
rogorsac iTxovdnen da romelic Seesabameba bavSvisa 
da misi mSoblebis, an im sxva pirTa mdgomareobas, rom-
lebic uzrunvelyofen bavSvze mzrunvelobas.

3. unarSezRuduli bavSvis gansakuTrebul saWiroebaTa 
aRiarebis niSnad, winamdebare muxlis me-2 punqtis Ses-
abamisad, daxmareba, mSoblebisa da bavSvze mzrunvelo-
bis uzrunvelmyofi sxva pirebis finansuri resursebis 
gaTvaliswinebiT SeZlebisdagvarad ufasoa da miznad 
isaxavs unarSezRudul bavSvs misces imis  efeqturi 
SesaZlebloba, rom man isargeblos saganmanaTleblo, 
samedicino, janmrTe lobis aRmdgeni, profesiuli 
da SromiTi saqmianobisaTvis  mosamzadeblad saWiro 
momsaxurebiT da dasvenebis saSualebebiT, rac bavSvs 
maqsimalurad srulad CarTavs socialur cxovrebaSi 
da xels Seuwyobs misi pirovnebis ganviTarebas, rac 
kulturuli da sulieri TvalsazrisiT mis zrdasac 
moicavs.

unarSezRuduli  bavSvebi 

unarSezRudul   bavSvs uf le ba 
aqvs sar geblobdes gansakuTre-
buli mzrunvelobiT, miiRos 
gansakuT rebuli ganaTleba da 
momzadeba, raTa SeZlos srul-
fasovnad da Rirseulad cxovre-
ba iseT piro bebSi, romlebic 
uzrunvelyofs mis maqsimalur 
damoukideblobas da socialur 
integracias. 
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4. monawile saxelmwifoebi saerTaSoriso TanamSrom-
lobis suliskveTebiT xels uwyoben informaciis 
gavrcelebas unarSezRuduli bavSvebis profilaq-
tikuri jandacvisa da samedicino, fsiqologiuri da 
funqcionaluri mkurnalobis dargSi, saTanado re-
abilitaciis, zogadsaganmanaTleblo da profesiu-
li momzadebis meTodebze informaciis gavrcele bis 
CaTvliT, agreTve am informaciis xelmisawvdomobas 
imisaTvis, rom monawile saxelmwifoebma gaifarTo-
von am dargSi TavianTi SesaZleblobebi, codna da 
gamocdileba. amasTan dakavSirebiT gansakuTrebuli 
yuradReba unda daeTmos ganviTarebadi qveynebis 
saWiroebebs.

muxli 24

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, 
isargeb los janmrTelobis dacvis sistemis yvelaze ufro 
srulyofi li momsaxurebiT da daavadebaTa mkurnalo-
bisa da janmrTelobis aRdgenis saukeTeso saSualebebiT. 
monawi le saxelmwifoebi cdiloben uzrunvelyon, rom 
arc erT bavSvs ar CamoerTvas ufleba, isargeblos janm-
rTelobis dacvis sistemis aseTi momsaxurebiT.

2. monawile saxelmwifoebi cdiloben miaRwion mocemuli 
uflebis srul ganxorcielebas da, kerZod, aucilebel 
zomebs iReben:

a) CvilTa sikvdilianobis donisa da bavSvTa sikvdiliano-
bis SemcirebisaTvis; 

b) yvela bavSvisaTvis aucilebeli samedicino daxmarebi-
sa da janmrTelobis dacvis uzrunvelyofisaTvis, imi-

jandacva da samedicino 
momsaxureba

bavSvs aqvs ufleba sargeblobdes 
samedicino daxmarebiT, romelic 
unda Seesabamebodes realurad 
SesaZlebel umaRles standar-
tebs. saxelmwifo valdebulia 
gansakuT rebuli yuradReba gaa-
maxvilos bavSvis pirveladi da 
profi laqtikuri samedicino dax-
marebiT, samedicino ganaTlebiT 
uzrunvel yofaze da bavSvTa sik-
vdilianobis Semcirebaze. am Ro-
nis ZiebaTa ganxorcielebis miz-
niT saxelmwifo valdebulia xeli 
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saTvis, rom upiratesi yuradReba daeTmos pirveladi 
samedicino sanita ruli daxmarebis gawevas;

g) daavadebebTan da SimSilobasTan brZolisaTvis, maT So-
ris pirveladi samedicino-sanitaruli daxmarebis far-
glebSi, advilad xelmisawvdomi teqnologiisa da sakmao 
sursaTiTa da sasmeli wyliT momaragebis gziT, garemos 
dabinZurebis saSiS roebisa da riskis gaTvaliswinebiT;

d) dedebisaTvis mSobiarobamde da mSobiarobis Semdgom 
period Si janmrTelobis dacvis saTanado momsaxure-
bis gawevisaTvis;

e) sazogadoebis yvela fenis, kerZod, mSoblebisa da 
bavSvebi saTvis bavSvTa janmrTelobisa da kvebis Ses-
axeb informaciis miwodebis, ZuZuTi kvebis upirate-
sobebis gacnobis uzrunvel yofisaTvis, higienis, bavS-
vis sacxovrebeli garemos sanitariis dacvisa da ube-
duri SemTxvevebis Tavidan acilebis, agreTve maTTvis 
ganaT lebis xelmisawvdomobisa da codnis gamoyeneba Si 
daxmarebis gawevisaTvis;

v) profilaqtikuri samedicino daxmarebis da ojaxis 
dagegmvis sferoSi saganmanaTleblo muSaobis gaSlisa 
da momsaxurebis ganviTarebisaTvis.

3. monawile saxelmwifoebi atareben yovelgvar efeq-
tur da aucilebel zomebs im tradiciuli praqtikis 
aRmofxvri saTvis, romelic uaryofiTad moqmedebs 
bavSvTa janmrTe lobaze.

4. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben waaxali-
son saerTaSoriso TanamSromloba da ganaviTaron igi 
mocemul muxlSi aRiarebuli uflebis sruli ganxor-
cielebis Tanda TanobiT miRwevisaTvis. amasTan dakav-

Seuwyos mocemul sferoSi saer-
TaSoriso TanamSromlobis ganvi-
Tarebas da miiRos yvela zoma, 
raTa arc erTi bavSvi ar iyos 
mokle buli Sesabamis samedicino 
momsa xurebas.
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SirebiT gansakuTrebu li yuradReba unda daeTmos gan-
viTarebadi qveynebis saWiroebebs.

muxli 25

monawile saxelmwifoebi aRiareben kompetenturi orga-
noebis mier movlis mizniT sameurveod gamwesebuli bavSvis 
uflebas, iyos daculi da isargeblos fizikuri Tu fsiqi-
kuri mkurnalobiT; aRiareben bavSvis uflebas, periodulad 
xdebodes misTvis gaweuli mkurnalobis da mis mimarT aseT 
meurveobasTan dakavSirebuli sxva pirobebis Sefaseba.

muxli 26

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben yoveli bavSvis 
uflebas, isargeblos socialuri uzrunvelyofis 
yvela sikeTiT, socia luri dazRvevis CaTvliT, da 
aucilebel zomebs iReben am uflebis sruli ganxor-
cielebisaTvis TavianTi erovnuli kanonmdeblobis Se-
sabamisad.

2. es SeRavaTebi  bavSvs eZleva aucileblobisamebr, misi 
da mis rCenaze pasuxismgebel pirTa resursebisa da 
SesaZleblo bebis, agreTve bavSvis mier an misi saxeliT 
am SeRavaTebis miRebasTan dakavSirebuli nebismieri 
sxva mosazrebis gaTva liswinebiT.

muxli 27

1. monawile saxelmwifoebi cnoben yoveli bavSvis ufle-
bas, uzrun velyofili iyos cxovrebis iseTi doniT, 

meurveobaSi myofi bavSvis 
mdgomareobis perioduli 
Sefaseba

bavSvs, romelic saxelmwifos  mier 
gamwesebulia sameurveod misi 
movlis, dacvisa Tu mkurna lobis 
mizniT, ufleba aqvs peri odulad 
moxdes aseT meurveo basTan dakav-
Sirebuli pirobebis Sefaseba.

socialuri dacva

bavSvs ufleba aqvs isargeblos 
soci aluri uzrunvelyofis yve-
la sikeTiT, socialuri dazRve-
vis CaTvliT.

cxovrebis saTanado done

yvela bavSvs aqvs ufleba uzrun-
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romelic aucilebelia misi fizikuri, gonebrivi, su-
lieri, zneobrivi da socialuri ganviTarebisaTvis.

2. mSobels (mSoblebs) an bavSvis sxva aRmzrdelebs eki-
srebaT ZiriTadi pasuxismgebloba, Tavisi unarisa da 
finansuri SesaZleb lobebis farglebSi uzrunvelyon 
bavSvis ganviTarebisaTvis saWiro cxovrebis pirobe-
bi.

3. monawile saxelmwifoebi, erovnuli pirobebis Se-
sabamisad da TavianTi SesaZleblobebis farglebSi, 
aucilebel zomebs iReben imisaTvis, raTa daxmareba 
gauwion mSoblebsa da bavSvTa aRmzrdel sxva pirebs am 
uflebis ganxorcielebaSi, aucileblobis SemTxveva Si 
materialurad exmarebian da Tanadgomas uweven pro-
gramebs, uwinaresad sakvebiT, tansac mliTa da sacx-
ovrebliT uzrunvelyo fis TvalsazrisiT.

4. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas 
axorciele ben imisaTvis, raTa uzrunvelyon mSobleb-
is, an bavSvze finansurad pasuxismgebel sxva pirTa mier 
bavSvis rCenis aRdgena, rogorc monawile saxelmwifos 
SigniT, ise mis sazRvrebs gareT. kerZod, Tu bavSvze fi-
nansurad pasuxismgebe li piri da bavSvi cxovroben sx-
vadasxva saxelmwifoSi, monawile saxelmwifoebi xels 
uwyoben saerTaSoriso xelSekrulebebTan SeerTebas 
an aseTi xelSek rulebebis dadebas, agreTve sxva Sesa-
bamisi SeTanxmebebis miRwevas.

muxli 28

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom bavSvs aqvs 
ganaT lebis ufleba da Tanabari SesaZleblobebis sa-

velyofili iyos cxovrebis iseTi 
doniT, romelic aucilebelia 
misi fizikuri, gonebrivi, su-
lieri, zneobrivi Tu socialuri 
ganviTa rebisaTvis. mSoblebs eki-
srebaT ZiriTadi pasuxismgeblo-
ba imaze, rom bavSvs Seeqmnas cx-
ovrebis saTanado done. saxelm-
wifo, Tavis mxriv, valdebulia 
uzrunvelyos Sesabamisi pirobebi 
am pasuxismgeb lobis realizaci-
isaTvis. saxel mwifos valdeb-
uleba SesaZloa iTvalis winebdes 
mSoblebisa da  maTi Svilebis ma-
terialur daxma rebas.

ganaTleba

bavSvs aqvs ufleba miiRos ganaT-
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fuZvelze am uflebis TandaTanobiT ganxorcielebis 
mizniT isini, kerZod:

a) aweseben ufaso da savaldebulo dawyebiT ganaTlebas;

b) xels uwyoben rogorc zogadi, ise profesiuli saSualo 
ganaTle bis sxvadasxva formebis ganviTarebas, uzrun-
velyofen yvela bavSvisaTvis maT xelmisawvdomobas da 
Rebuloben iseT aucilebel zomebs, rogoricaa ufaso 
ganaTlebis SemoRe ba da aucileblobis SemTxvevaSi fi-
nansuri daxmarebis gaweva;

g) yvela aucilebeli saSualebis gamoyenebiT uzrunve-
lyofen umaRlesi ganaTlebis xelmisawvdomobas yve-
lasaTvis TiToeulis unaris Sesatyvisad;

d) uzrunvelyofen ganaTlebisa da profesiuli momzade-
bis sferoSi informaciisa da masalebis xelmisawvdo-
mobas yvela bavSvisaTvis;

e) Rebuloben zomebs skolebSi regularuli daswre-
bis xelSesa wyobad da skolidan ganTesil moswavleTa 
ricxvis Sesamcireblad.

2. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas 
mimarTa ven, raTa uzrunvelyon saskolo disciplinis 
dacva im meTodebiT, romlebic bavSvis adamianuri Rirse-
bis pativisce masa da winam debare konvencias efuZneba.

3. monawile saxelmwifoebi axaliseben da aviTareben 
saerTa Soriso TanamSromlobas im sakiTxebSi, rom-
lebic exeba ganaTlebas, kerZod, mTel msoflioSi um-
ecrebisa da wera-kiTxvis ucodi narobis likvidaciisa 
da samecniero-teqnikuri codnisa da swav lebis Taname-
drove meTodebis misawvdomobis xelSewyobis miz niT. 

leba da saxelmwifo valde bulia 
am uflebis realizaciisaTvis 
uzrun velyos ufaso da savalde-
bulo dawyebiTi ganaTleba, saSu-
alo ganaTlebis sxvadasxva for-
mis da, SesZleblobaTa gaTvalis-
winebiT, umaRlesi ganaTlebis 
yvela bavSvisaTvis xelmisaw-
vdomoba. saxelmwifo valdebu lia 
xeli Seuwyos mocemul sfe roSi 
saerTaSoriso TanamSrom lobis 
ganviTarebas.
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amasTan dakavSirebiT gansakuTrebuli yuradReba unda 
daeTmos ganviTarebadi qveynebis saWiroe bebs.

muxli 29

1. monawile saxelmwifoebi eTanaxmebian imas, rom bavSvis 
ganaTleba mimarTuli unda iyos:

a) bavSvis pirovnebis, niWis, gonebrivi da fizikuri un-
arebis sruli ganviTarebisaken;

b) bavSvisaTvis adamianis uflebebisa da ZiriTadi 
Tavisuflebe bisadmi, agreTve gaerTianebuli erebis 
organizaciis wesdeba Si gancxadebuli principebisadmi 
pativiscemis gaRvivebisaken;

g) bavSvisaTvis Tavisi mSoblebisadmi, Tavisi kulturuli 
TviTmyo fadobis, enis da faseulobebis pativiscemis 
Canergvi saken; bavSvis aRzrdisaken im qveynis erovnu-
li faseulobebi sadmi pativiscemis suliskveTebiT, 
romelSic is cxovrobs, aseve im qveynisa, saidanac igi 
aris warmoSobiT; bavSvis pativiscemis gaRvivebisaken 
misi sakuTari civilizaciisagan gansxvavebuli civi-
lizaciisadmi;

d)  Tavisufal sazogadoebaSi urTierTgagebis, mSvido-
bis, Semwyna reblobis, qalisa da mamakacis, yvela xalx-
is, eTnikuri, erovnuli da religiuri jgufebis, maT 
Soris, mkvidri mosaxleobis warmomadgenelTa mimarT 
Tanasworobisa da megobrobis suliskve TebiT bavSvis 
Segnebuli cxovrebi saTvis momzadebisaken;

e)   garemosadmi pativiscemis suliskveTebiT bavSvis aRz-
rdisaken.

ganaTlebis mizani

ganaTleba mimarTuli unda iyos 
bavSvis pirovnebis, misi niWis, go-
nebrivi da fizikuri SesaZleblo-
bebis maqsimalurad ganviTare-
bisaken. ganaTlebam unda moamza-
dos bavSvi Tavisufal sazoga-
doebaSi aqtiuri cxovrebisaTvis, 
Caunergos mSob lebisadmi, Tavisi 
kulturuli TviTmyofadobis, 
enisa da faseulobebisadmi pati-
viscema, aseve sxvaTa kulturuli 
tradiciebisa da faseulobebi-
sadmi pativiscema.
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2. winamdebare an 28-e muxlis arc erTi nawili ar zRu-
davs calkeuli pirebisa da organoebis Tavisuflebas, 
Seqmnan saswavlo dawesebulebebi da uxelmZRvanelon 
maT winamdeba re muxlis pirvel punqtSi mocemuli 
principebis mudmivi dacvisa da im moTxovnis gaTval-
iswinebiT, rom aseT saswavlo dawesebulebebSi miRebu-
li ganaTleba Seesabamebodes saxel mwifos mier dadge-
nil minimalur normebs.

muxli 30

im saxelmwifoebSi, sadac arseboben eTnikuri, religi-
uri an enobrivi umciresobebi an pirebi, romlebic mkvidr 
mosaxleobas miekuTvnebian, bavSvs, romelic aseT umcire-
sobas an mkvidr mosaxleobas miekuTvneba, ar SeiZleba uari 
eTqvas uflebaze, rom Tavisi jgufis sxva wevrebTan erTad 
eziaros sakuTar kulturas, aRiaros Tavisi religia da 
Seasrulos misi wes-Cveulebebi, agreTve gamoiyenos mSob-
liuri ena.

muxli 31

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom bavSvs gaaCnia 
dasvene bisa da Tavisufali drois qonis ufleba, 
misi asaki saTvis Sesaferis TamaSobebsa da gasarTob 
RonisZiebeb Si monawileobis ufleba, agreTve ufleba, 
Tavisuflad mona wileobdes kultu rul cxovrebaSi, 
eziaros xelovnebas.

2. monawile saxelmwifoebi pativs scemen da axaliseben 
bavSvis uflebas, yovelmxrivi monawileoba miiRos 

bavSvebi, romlebic 
ganekuTvnebian erovnul 
umciresobas an mkvidr 
mosaxleobas

bavSvs, romelic ganekuTvneba 
erovnul umciresobas an mkvidr 
mosaxleobas, ufleba aqvs ezia-
ros sakuTar kulturas, aRiaros 
Tavisi religia da isargeblos de-
daeniT.

Tavisufali dro, dasveneba 
da kulturuli cxovreba

bavSvs aqvs ufleba sargeblobdes 
Tavisufali droiT, aqvs dasvene-
bis, TamaSis, kulturul RonisZi-
ebebSi monawileobis ufleba.
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kulturul da SemoqmedebiT cxovrebaSi, xels uwyoben 
misTvis saTanado da Tanaswori SesaZleblobebis Se-
qmnas kulturuli da Semoqmede biTi saqmianobisaTvis, 
Tavisufali droiT sargeblobisa da dasvenebisaTvis.

muxli 32

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, 
daculi iyos ekonomikuri eqspluataciisa da nebis-
mieri iseTi samuSaos Sesrulebisagan, romelic Sei-
Zleba emuqrebodes mis janmrTelobas da xels uSlides 
ganaTlebis miRebaSi, an zians ayenebdes mis janmrTe-
lobas, fizikur, gonebriv, sulier, moralur da so-
cialur ganviTarebas.

2. monawile saxelmwifoebi Rebuloben sakanonmdeb-
lo, adminis traciul da socialur zomebs, atareben 
RonisZiebebs ganaT lebis sferoSi, raTa ganxorcieldes 
winamdebare muxli. am mizniT, xelmZRvaneloben ra sxva 
saerTaSoriso dokumentebis Sesabamisi debulebebiT, 
monawile saxelmwifoebi, kerZod:

a) adgenen samuSaoze miRebis minimalur asaks an mini-
malur asakebs;

b) gansazRvraven samuSao dRis xangrZlivobasa da Sromis 
pirobeb Tan dakavSirebul aucilebel moTxovnebs;

g) iTvaliswineben sasjelis Sesabamis saxeobebs an sxva san-
qciebs winamdebare muxlis efeqturi ganxorcielebis 
uzrunvel sayofad.

bavSvis Sroma

bavSvs ufleba aqvs daculi iyos 
iseTi samuSaos Sesrulebisagan, 
romelic SeiZleba saziano aR-
moCndes misi janmrTelobi saTvis, 
xels uSlides bavSvs ga naTlebis 
miRebaSi, saerTod, ganviTare-
baSi. saxelmwifo val debulia 
gansaz Rvros samuSaoze miRebis 
minimaluri asaki da Sro miT pi-
robebTan dakavSirebuli aucile-
beli moTxovnebi. 
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muxli 33

monawile saxelmwifoebi Rebuloben yvela aucilebel 
zomas, sakanonmdeblo, administraciuli da socialuri 
zomebis CaTvliT, agreTve RonisZiebebs ganaTlebis sf-
eroSi, raTa daicvan bavSvebi Sesabamisi saerTaSoriso 
xelSekrulebebiT gansazRvru li narkotiku li saSuale-
bebisa da fsiqotropuli nivTierebebis ukanono xmarebi-
sagan da ar dauSvan bavSvebis gamoyeneba am nivTierebaTa 
kanonsawinaaR mdego warmoebaSi an vaWrobaSi.

muxli 34

monawile saxelmwifoebi valdebulebas kisruloben, da-
icvan bavSvi seqsualuri eqspluataciis da seqsualuri 
cdunebis yvela formisa gan. am mizniT monawile saxelm-
wifoebi, kerZod, ormxriv da mravalmxriv erovnul do-
neebze Rebuloben yvela aucilebel zomas, raTa Tavidan 
aicilon:

a) bavSvis dayolieba nebismier ukanono seqsualur qmede-
baze an bavSvis iZuleba, monawileobdes aseT qmedebaSi;

b) eqspluataciis mizniT bavSvis gamoyeneba prostitu-
ciaSi an sxva ukanono seqsualur praqtikaSi;

g) eqspluataciis mizniT bavSvis gamoyeneba pornogra-
fiasa da pornografiul masalebSi.

muxli 35

monawile saxelmwifoebi erovnul, ormxriv da mravalmxriv 
doneebze Rebuloben yvela aucilebel zomas, raTa Tavi-

narkotikul nivTierebaTa 
ukanono gamoyeneba

bavSvs ufleba aqvs daculi iyos 
narkotikuli da fsiqotro-
puli nivTierebebis ukanono 
gamoyenebi sagan, aseve amgvar niv-
TierebaTa warmoebasa da gavr-
celebaSi monawileobisagan. 

seqsualuri eqspluatacia 

saxelmwifo valdebulia daicvas 
bavSvi seqsualuri eqspluataci-
isagan da seqsualuri cdunebis 
yvela formisagan, prostituci-
isa da pornografiis CaTvliT.

vaWroba, kontrabanda da 
gataceba

saxelmwifos movaleobaa miiRos 
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dan aicilon bavSvTa motaceba, bavSvebiT vaWroba an maTi 
kontra banda nebismieri miznebiT da nebismieri formiT.

muxli 36

monawile saxelmwifoebi bavSvs icaven eqspluataciis yve-
la sxva formisagan, romelic zians ayenebs bavSvis keTil-
dReobis nebismier aspeqts.

muxli 37

monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom:

a) arc erTi bavSvi ar iyos wamebis, saerTod, sastiki, 
araada mianuri an Rirsebis Semlaxveli mopyrobis an 
sasjelis msxverpli. arc sikvdiliT dasja, arc mudmivi 
patimroba, romelic ar iTvalis winebs ganTavisufleb-
is SesaZleblobas, ar SeiZleba Seefardos 18 wlamde 
asakis pirTa mier Cadenil danaSaulebebs;

b) arc erT bavSvs ar aRekveTos Tavisufleba ukanonod 
an TviTne burad. bavSvis dapatimreba, dakaveba an cix-
eSi moTavseba xorci eldeba kanonis Tanaxmad da ganix-
ileba, rogorc mxolod ukiduresi zoma rac SeiZleba 
naklebi periodis ganmavlobaSi.

g) yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs epyrobodnen hu-
manurad da pirovnebis ganuyreli Rirsebis pativis-
cemiT, ise, rom gaTvalis winebuli iyos misi asakis 
pirTa moTxovnilebebi. kerZod, yoveli Tavisufle-
baaRkveTili bavSvi unda gancalkevdes ufrosebisagan, 
Tu ar miiCneva, rom bavSvis yvelaze WeSmariti inter-
esebisaTvis amis gakeTeba ar aris saWiro; bavSvs unda 

yvela aucilebeli zoma, raTa 
Tavidan iqnes acilebuli bavSve-
bis motaceba, bavSvebiT vaWroba 
da maTi kontrabanda.

eqspluataciis sxva formebi 

saxelmwifo valdebulia daicvas 
bavSvi yvela saxis eqspluataci-
isagan, romelic emuqreba bavSvis 
keTildReobas da romelic ar 
aris aRniSnuli konvenciis 32-e, 
33-e, 34-e da 35-e muxlebSi.

wameba da Tavisuflebis 
aRkveTa

arc erTi bavSvi ar SeiZleba iyos 
wamebis, sastiki mopyrobis an 
sasjelis msxverpli, ukanono 
dakavebis an Tavisuflebis aRkve-
Tis obieqti. arc sikvdiliT das-
ja, arc mudmivi patimroba, rome-
lic ar iTvaliswinebs ganTavi-
suflebis SesaZleblobas, ar 
SeiZleba Seefardos 18 wlamde 
asakis pirTa mier Cadenil danaSa-
ulebebs. yoveli Tavisufleba-
aRkveTili bavSvi unda gancal-
kevdes ufrosebisagan, Tu ar 
mi iCneva, rom bavSvis yvelaze 
WeSma riti interesebisaTvis amis 
gake Teba ar aris saWiro. Tavisuf-
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hqondes ufleba, kav Siri iqonios Tavis ojaxTan mimow-
eris an Sexvedrebis formiT, gansa kuTrebul garemoe-
baTa gamoklebiT;

d) yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs hqondes ufleba, 
dauyoneb liv miiRos samarTlebrivi da sxva Sesabamisi 
daxma reba, agreTve ufleba, gaaprotestos misi Tav-
isuflebis aRkveTis kanoniereba sasamarTlos an sxva 
kompetenturi damoukidebeli da miuker Zo e beli or-
ganos winaSe da rom maT dauyonebliv gamoitanon gada-
wyvetileba nebismieri aseTi procesualuri qmedebis 
Taoba ze.

muxli 38

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, pativi 
scen SeiaraRebuli konfliqtebis dros maT mimarT 
Zalis mqone saerTaSoriso humanitaruli samarTlis 
bavSvebTan dakavSire bul normebs da uzrunvelyon 
maTi dacva.

2. monawile saxelmwifoebi iReben yvela SesaZlo zomas, 
raTa uzrunvelyon, rom 15 wels miuRweveli pirebi 
pirdapir ar monawileobdnen samxedro moqmedebeb-
Si.

3. monawile saxelmwifoebi Tavs ikaveben TavianT Seiara-
Rebul ZalebSi yvela im piris gawvevisagan, romelTac 
ar miuRweviaT 15 wlis asakisaTvis. 15 wels gadacile-
bul im pirTa gawvevisas, romelTac jer ar Sesrulebi-
aT 18 weli, monawile saxelmwifoebi cdiloben SearCion 
ufro asakovani pirebi.

lebaaRkveTil bavSvs unda hqon-
des ufleba miiRos samarTleb-
rivi an sxva saxis daxmareba, kav-
Siri iqonios Tavis ojaxTan;

SeiaraRebuli konfliqtebi

monawile saxelmwifoebi unda 
iRebdnen yvela SesaZlo zomas, 
raTa uzrunvelyon, rom 15 wels 
miuRweveli pirebi pirdapir ar 
monawileobdnen samxedro moqme-
debebSi. 15 wlis asaks miuRweve li 
arc erTi bavSvi ar SeiZleba gai-
wvion SeiaraRebul ZalebSi.
saerTaSoriso humanitaruli sa-
marTlis winaSe Tavisi valdebu-
lebebis Sesabamisad, monawile 
saxelmwifoebi movaleni arian 
miiRon yvela aucilebeli zoma 
SeiaraRebul konfliqtebSi mox-
vedril bavSvTa dacvisa da movla-
patronobis uzrunvelsa yofad.
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4. SeiaraRebuli konfliqtebis dros samoqalaqo mosax-
leobis dacvasTan dakavSirebuli saerTaSoriso hu-
manitaruli samar Tlis winaSe Tavisi valdebulebebis 
Sesabamisad, monawile saxelmwi foebi movaleni arian 
miiRon yvela aucilebeli zoma SeiaraRebul kon-
fliqtebSi moxvedril bavSvTa dacvisa da movla-pa-
tronobis uzrunvelsayofad.

muxli 39

monawile saxelmwifoebi yvela zomas iReben, raTa xeli 
Seuwyon im bavSvis fizikur da fsiqologiur gajansaRe-
bas da socialur reinteg racias, romelic nebismieri saxis 
ugulebelyofis, eqsplu ataciis an borotad gamoyenebis, 
wamebis, sastiki, araadamianuri da Rirsebis Semlaxveli 
mopyrobis, sasjelis an SeiaraRe buli konfliqtis msxver-
plia. aseTi gajansaReba da reintegracia unda xorciel-
debodes bavSvis janmrTelobis, sakuTari Tavis pativis-
cemisa da Rirsebis grZnobis SenarCunebis uzrunvelmyof 
pirobebSi.

muxli 40

1. monawile saxelmwifoebi cnoben yoveli bavSvis ufle-
bas, romel mac, rogorc Tvlian, daarRvia sisxlis sa-
marTlis kanonmdeb loba, bralad edeba misi darRveva 
an aRiarebulia mis damrRvevad, rom misdami mopy-
roba xels uwyobdes misi Rirsebisa da sakuTari mniS-
vnelovnebis grZnobis ganviTarebas, ganumtkicebdes 
mas adamia nis uflebebisadmi da sxvaTa ZiriTa di Tav-
isuflebebisadmi pativis cemas, iTvaliswinebdes bavS-

reabilitacia

saxelmwifo valdebulia, rom Se-
iaraRebuli konfliqtis, wamebisa 
Tu sxvagvari Zaladobis, cudi 
mopyrobisa Tu eqspluataciis 
msxverpli bavSvi uzrunvelyos 
Sesabamisi mkurnalobiT misi 
gamo janmrTelebisa da socialu-
ri integraciis mizniT.

samarTlebrivi zomebi 
kano nisdamrRvev 
arasrulwlovan Ta mimarT

bavSvs, romelmac kanoni daarRvia, 
ufleba aqvs moeqcnen imgvarad, 
rom xeli Seewyos misi Rirsebis 
grZnobis gaZlierebas, gaTvalis-
winebuli iqnes bavSvis asaki da 
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vis asaks da misi reintegraciis, sazoga doebaSi mis 
mier sasargeb lo rolis SesrulebisaTvis xelSewyo bis 
sasurvelobas.

2. am mizniT da saerTaSoriso dokumentebis Sesabamisi 
debulebe bis gaTvaliswinebiT monawile saxelmwifoe-
bi, kerZod, uzrunvel yofen, rom:

a) arc erTi bavSvi ar iTvlebodes sisxlis samarTlis 
kanonmdeb lobis damrRvevad, mas bralad ar daedos 
misi darRveva da is ar iqnes aRiarebuli damnaSaved im 
qmedebis an arqmedebis mizeziT, romlebic maTi Cadenis 
dros ar iyo akrZaluli erovnuli an saerTaSoriso sa-
marTliT;

b) yovel bavSvs, romelmac, rogorc Tvlian, daarRvia 
sisxlis samarTlis kanonmdebloba, an brali edeba mis 
darRvevaSi, hqondes, sul cota, Semdegi garantiebi:

I) udanaSaulobis prezumpcia, sanam misi danaSauli ar 
iqneba damtkicebuli kanonis Sesabamisad;

II) misi dauyovnebeli da uSualo informireba - 
aucileblo bis SemTxvevaSi ki informireba mSoblebis 
an kanonieri meurveebis meSveobiT - misTvis wayenebuli 
braldebis Sesaxeb da samar Tlebrivi an sxva aucile-
beli daxmarebis miReba Tavisi dacvis momzadebisa da 
ganxorcielebisaTvis;

III) kompetenturi, damoukidebeli an miukerZoebeli or-
ganos an sasamarTlo organos mier samarTliani ganx-
ilvis Sede gad gansaxilvel sakiTxze dauyovnebeli 
gadawyvetilebis miReba kanonis Tanaxmad, advokatis an 
sxva Sesabamisi piris Tandaswre biT da, Tuki es ar ewi-
naamRdegeba bavSvis yvelaze WeSmarit interesebs, misi 

mis mimarT ganxorcielebuli 
nebismie ri qmedeba mimarTuli iyos 
sazo gadoebaSi misi integrirebi-
saken. bavSvs ufleba aqvs isargeb-
los mTeli rigi garantiebiT, 
aseve samarTlebrivi da sxva saxis 
daxmarebiT dacvis dros. aras-
rulwlovanebTan mimarTebaSi Se-
Zlebisamebr Tavidan unda iqnes 
acilebuli sasamarTlo ganxilva 
da Tavisuflebis aRmkveT Ronis-
ZiebaTa ganxorcieleba.
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asakis an misi mSoble bis an kanonieri meurvee bis mdgo-
mareobis gaTvaliswinebiT;

IV) bavSvis dacva Cvenebis micemis an danaSaulis aRiarebis 
mizniT masze Zaldatanebis moxdenisagan; braldebis 
mowmeTa Cvenebebis Seswavla damoukideb lad, an sxva 
pirTa daxmarebiT da dacvis mowmeTa Tanasworuflebi-
ani monawileobisa da maTi Cvenebebis Seswavlis uzrun-
velyofa;

V) Tu iTvleba, rom bavSvma daarRvia sisxlis samarTlis 
kanon mdebloba, zemdgomi kompetenturi, damoukide-
beli da miuker Zoebeli organos an sasamarTlo orga-
nos mier kanonis Tanaxmad Sesabamisi gadawyvetilebis 
da masTan dakavSirebiT miRebuli nebismieri RonisZie-
bis xelaxali ganxilva;

VI) Tarjimnis ufaso daxmareba, Tu bavSvs ar esmis 
gamoyenebu li ena an ver laparakobs am enaze;

VII) misi piradi cxovrebis sruli pativiscema saqmis garCe-
vis yvela stadiaze.

3. monawile saxelmwifoebi cdiloben xeli Seuwyon im 
bavSveb Tan uSualo damokidebulebis mqone kanonebis, 
procedurebis, organoe bisa da dawesebulebebis Camoy-
alibebas, romlebmac, rogorc iTvleba, daarRvies 
sisxlis samarTlis kanonmdeblo ba, bralad edebaT 
misi darRveva an aRiarebuli arian  mis damrRvevebad 
da,  kerZod:

a) minimaluri asakis dadgenas, romlis miRwevamdec, 
rogorc iTvleba, bavSvebs ara aqvT sisxlis samarTlis 
kanonmdeblo bis darRvevis unari;
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b) roca es aucilebeli da sasurvelia, aseTi  bavSvebis 
mimarT zomebis miRebas sasamarTlo ganxilvis gareSe, 
adami a nis uflebaTa da samarTlebrivi garantiebis 
sruli dacviT;

4. aucilebelia iseTi  sxvadasxvagvari RonisZiebebi, 
rogoricaa movla, meurveobisa da meTvalyureobis 
debuleba, sakonsul tacio momsaxureba, gamosacdeli 
vadis daniSvna, aRzrda, swavlebisa da profesiuli 
momzadebis programebi da movlis iseTi formebi, rom-
lebic dawesebulebebSi movlas SeiZleba Seenacvlos. 
am RonisZiebaTa mizania bavSvisadmi imgvari mopyrobis 
uzrunvelyofa, rogoric Seesabameba bavSvis keTil-
dReobis interesebs, agreTve mis mdgomareobas da da-
naSaulis xasiaTs.

muxli 41

winamdebare konvencia ar abrkolebs imgvar debulebaTa 
ganxor cielebas, romlebic yvelaze metad uwyobs xels 
bavSvis ufleba Ta realizacias da SeiZleba dafiqsirebuli 
iyos:

a) monawile saxelmwifos kanonSi;

an

b) mocemuli saxelmwifos mimarT moqmedi saerTaSoriso 
samarTlis normebSi.

umaRles normaTa 
prioritetuloba

im SemTxvevvaSi, Tu monawile 
saxelmwifoTa Sida kanonmdeb-
lobiT an am saxelmwifoSi moqme-
di saerTaSoriso samarTlebrivi 
aqtebiT gaTvaliswinebulia nor-
mebi, romlebic ufro metad uwyo-
ben xels bavSvis uflebebis dacvis 
uzrun velyofas mocemul kon-
venciasTan SedarebiT, gamoiye -
neba swored is normebi, romlebic 
ukeT gamoxatavs da icavs bavSvis 
yvelaze WeSmarit interesebs.
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nawili II

muxli 42

monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, saTanado 
da qmediTi saSualebebis gamoyenebiT farTo informacia 
miawodon rogorc moz rdilebs, aseve bavSvebs konvenciis 
principebisa da debulebebis Taobaze.

muxli 43

1. monawile saxelmwifoebis mier winamdebare konvenciis 
Sesabamisad aRebuli valdebulebebis SesrulebaSi 
miRweuli progresis ganxilvis mizniT fuZndeba bavS-
vis uflebebis komiteti, romelic asrulebs qvemoT mi-
TiTebul funqciebs.

2. komiteti Sedgeba aTi eqspertisagan, romlebsac aqvT 
maRali zne obrivi Tvisebebi da kompetenturad arian 
aRiarebulni winamdebare konvenciiT mocul sferoSi. 
komitetis wevrebs irCeven monawile saxelmwifoebi Ta-
vianT moqalaqeTa Soris da isini warmodgenilni arian 
damoukidebel pirovnebaTa statusiT, amasTan, yura-
dReba maxvildeba samarTlian geografiul ganawile-
baze, agreTve ZiriTad samarTlebriv sistemebze.

3. komitetis wevrebi airCevian monawile saxelmwifoebis 
mier wamoyenebul, siaSi Setanil pirTagan faruli ken-
WisyriT. yovel monawile saxelmwifos SeuZlia wamoay-
enos erTi piri Tavisi moqalaqeebidan.

konvenciis ganxorcieleba 
da ZalaSi Sesvla

konvenciis 42-54 muxlebis ZiriTa-
di debulebebia:

(I) yoveli monawile saxelm wifo 
valdebulia farTod gaacnos 
rogorc ufrosebs, ise bavS-
vebs mocemuli kon ven ciiT 
gaTvalis winebuli uflebebi.

(II) konvenciis Tanaxmad iqmneba 
spe cialuri organo - bavS-
vis uf lebebis komiteti aTi 
eqsper tis SemadgenlobiT, 
romelic ganixilavs monawi-
le saxelmwi foTa mier war-
dge nil angari Sebs konven ciis 
ganxorcieleba Si miR weu li 
progresis Taoba ze. monawile 
saxelmwifoebi valdebulni 
arian warudgi non komitets 
amgvari moxsenebebi rati-
fikaciidan ori wlis Sem deg 
da yoveli momdevno xuTi 
wlis ganmav lo baSi. konvencia 
ZalaSi Sedis - da Sesabamisad 
iqmne ba komiteti - mas Semdeg, 
rac konvencia ratificire-
buli iqneba oci saxelm wi fos 
mier. 
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4. komitetSi pirveli arCevnebi tardeba winamdebare kon-
venciis ZalaSi Sesvlidan araugvianes eqvsi Tvisa, Sem-
dgom ki - or weliwadSi erTxel. yovel arCevnebamde 
oTxi TviT adre mainc gaerTianebuli erebis orga-
nizaciis generaluri mdivani monawile saxelmwifoebs 
mimarTavs weriliT da sTavazobs maT wamoayenon Ta-
vianTi kandidaturebi ori Tvis vadaSi. Semdeg gener-
aluri mdivani anbanis rigis mixedviT adgens amgvarad  
dasaxelebuli yvela kandidatis sias, miuTiTebs ra 
monawile saxelmwifoebs, romlebmac wamoayenes es 
pirebi, da am sias warudgens winamdebare konvenciis 
monawile saxelmwifoebs.

5. arCevnebi tardeba monawile saxelmwifoTa TaTbirze, 
rome lic moiwveva generaluri mdivnis mier gaer-
Tianebuli erebis organiza ciis centralur daweseb-
ulebebSi. am TaTbirze, sadac monawile saxelmwifoTa 
ori mesamedi qmnis qvorums, komitetis Semadgenlo baSi 
arCeulad CaiTvlebian is kandidatebi, romlebic mi-
iReben damswre da xmis micemaSi monawile saxelmwifo-
Ta warmomadgenle bis xmaTa absolutur umravlesobas.

6. komitetis wevrebi airCevian oTxwliani vadiT. maT aqvT 
ufleba, xelaxla iqnen arCeuli maTi kandidature-
bis ganmeorebiT dasaxe lebis SemTxvevaSi. pirvel ar-
CevnebSi arCeuli xuTi wevris uflebamosilebis vada 
mTavrdeba orwliani periodis bolos; pirveli ar-
CevnebisTanave am xuT wevrs wilisyriT gansazRvravs 
TaTbiris Tavmjdomare.

7. komitetis romelime wevris sikvdilis an gadadgomis 
SemTxvevaSi, an Tu mas raime mizeziT aRar SeuZlia 
Seasru los komitetis wevris movaleobebi, am wevris wa-

(III) monawile saxelmwifoebi 
valdebulni arian sakuTar 
qveynebSi uzrunvelyon Tavi-
anT moxsenebaTa farTo saja-
rooba.

(IV) komitets SeuZlia moiTxo vos 
bavSvTa uflebebTan dakav-
Sire bul calkul sa kiTx Ta 
Sesas wavlad sagange bo kvl-
evaTa Ca tareba da mopovebul 
masalaTa gacnoba dainter-
esebuli mona wile saxelmwi-
fosaTvis an ga erTia nebuli 
erebis organi za ciis gener-
aluri asamb lei saT  vis. 

(V) `konvenciis ganxorcielebi-
saTvis efeqturi xelSewyo-
bisa da winamdebare konven-
ciiT mocul sferoSi saerTa-
Soriso TanamSromlobis waxa-
lisebis mizniT@~ speciali ze-
bul dawese bulebebs, rogo-
rebicaa Sromis saerTaSoriso 
organizacia (ILO), janmrTe-
lobis dacvis msoflio or-
ganizacia (WHO HO), gaeros 
ganaTlebis, mecnie re bisa 
da kulturis organizacia 
UN(UNESCO O), da gaeros bavSvTa 
fondi (UNICEFEF), ufleba aqvT 
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momyenebeli monawile saxelmwifo Tavis moqalaqeTagan 
darCenili vadisaTvis niSnavs sxva eqsperts, komitetis 
mier misi mowonebis SemTxvevaSi.

8. komiteti adgens proceduris sakuTar wesebs.

9. komiteti Tavis Tanamdebobis pirebs irCevs ori wlis 
vadiT.

10. komitetis sesiebi, rogorc wesi, tardeba gaerTianeb-
uli erebis organizaciis centralur dawesebule-
bebSi an komite tis mier gansazRvrul nebismier sxva 
Sesaferis adgilas. komite ti, rogorc wesi, Tavis ses-
iebs atarebs yovelwliu rad. komitetis sesiebis xangr-
Zlivoba ganisazRvreba da aucileblobis SemTxvevaSi 
icvleba winamdebare konvenciis monawile saxelmwifo-
Ta TaTbirze generaluri asambleis TanxmobiT.

11. gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri mdi-
vani gamoyofs aucilebel personalsa da materialur 
saSuale bebs, raTa komitetma, winamdebare konvenciis 
Sesabamisad, efeqturad ganaxorcielos Tavisi fun-
qciebi.

12. winamdebare konvenciis Sesabamisad dafuZnebuli 
komitetis wevrebi gaerTianebuli erebis organizaci-
is saxsrebidan Rebu loben generaluri asambleis mier 
dawesebul anazRaurebas generaluri asambleis mier 
dadgenili wesiTa da pirobebiT.

muxli 44

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, 
gaerTianebu li erebis organizaciis generaluri mdi-

monawileoba miiRon komite-
tis sxdomebSi. specialize-
bul da wesebulebebs, nebis-
mier sxva organizaciasTan 
erTad, rome lic `kompe ten-
turad~ iTvleba, gaeroSi 
konsultaciuri sta tusis 
mqone arasamTavrobo organi-
zaciebis, rogoricaa gae ros 
ltolvilTa umaRlesi komi-
sariati (UNHCR), CaT vliT, 
ufleba aqvT komitets war-
udginon Sesabamisi in forma-
cia da rekomendacia kon-
venciis ganxorcielebasTan 
dakavSire biT.
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vnis meSveobiT komitets warudginon moxsenebebi maT 
mier miRebuli zomebis Sesaxeb konven ciiT ganmtkice-
bul uflebaTa damkvidrebisa da am sferoSi miRwe ul 
progresTan dakavSirebiT:

a) monawile saxelmwifosaTvis konvenciis ZalaSi Sesvli-
dan ori wlis vadaSi;

b) yovel momdevno xuT weliwadSi;

2. winamdebare muxlis mixedviT wardgenil moxsenebebSi 
miTiTe bulia faqtorebi da sirTuleebi, Tuki aseTi 
arsebobs, romlebic zemoqmedebs am konvenciis valdeb-
ulebaTa Sesru lebis xarisxze. moxsenebebi agreTve Se-
icavs sakmaris informa cias imisaTvis, raTa komiteti-
saTvis sruliad  gasagebi iyos, rogor moqmedebs kon-
vencia mocemul qveyanaSi.

3. monawile saxelmwifos, romelic komitets warud-
gens yovlis momcvel pirvelad moxsenebas, ar sWird-
eba winamdebare muxlis 1b punqtis mixedviT wardgenil 
Semdgom moxsenebebSi gaimeoros adre gadmocemuli 
ZiriTadi informacia.      

4. komitets SeuZlia monawile saxelmwifos mosTxovos 
damatebiTi informacia, romelic exeba winamdebare 
konvenciis ganxorciele bas.

5. moxsenebebi komitetis saqmianobis Sesaxeb ekonomikuri 
da socia luri sabWos meSveobiT or weliwadSi erTxel 
wared gineba generalur asambleas.

6. monawile saxelmwifoebi sakuTar qveynebSi uzrunve-
lyofen TavianTi moxsenebebis farTo sajaroobas.
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muxli 45

konvenciis ganxorcielebisaTvis efeqturi xelSewyobisa 
da winamdeba re konvenciiT mocul sferoSi saerTaSoriso 
TanamSrom lobis waxalisebis mizniT:

a) specializebul dawesebulebebs, gaerTianebuli ereb-
is  orga nizaciis bavSvTa fonds, gaerTianebuli erebis 
organizaciis sxva organoebs ufleba aqvT warmodge-
nilni iyvnen winamdeba re konven ciis iseTi debulebe-
bis ganxorcielebis Sesaxeb sakiTxTa ganxil vaSi, rom-
lebic maT uflebamosilebaSi Sedis. mizanSewonilad 
miCnevis SemTxvevaSi komitets SeuZlia specializebul 
dawesebu lebebs, gaerTianebuli erebis organizaciis 
bavSvTa fondsa da sxva kompetentur organoebs Ses-
Tavazos, warmoadginon eqspertTa daskvna konvenci-
is ganxorcielebis Taobaze im sferoebSi, romle bic 
Sedis maTi Sesabamisi uflebamosilebis farglebSi. 
komitets SeuZ lia specializebul dawesebulebebs, 
gaerTianebuli erebis  organizaciis bavSvTa fondsa 
da gaerTianebuli erebis  or ganizaciis sxva organoebs 
sTxovos, warmoadginon moxsenebe bi konvenciis ganxor-
cielebis Sesaxeb im dargebSi, romlebic maTi saqmiano-
bis sferoSi Sedis;

b) mizanSewonilad miCnevis SemTxvevaSi komiteti 
specialize bul dawesebulebebSi,  gaerTianebuli ere-
bis  organizaciis bavSvTa fondsa da sxva kompetentur 
organoebSi gadagzavnis monawile saxelmwifoebis neb-
ismier moxsenebas, romelic Seicavs Txovnas teqnikuri 
konsultaciis an daxmarebis Sesa xeb, an miuTiTebs mis 
saWiroebaze, agreTve komitetis SeniSvne bsa da wina-
dadebebs msgavsi Txovnisa da miTiTebebis Taobaze.
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g)  komitets SeuZlia rekomendacia gauwios generalur 
asambleas, winadadeba misces generalur mdivans, 
raTa man asambleis saxeliT Caataros kvleva calkuli 
sakiTxebis Sesaswavlad, romlebic bavSvTa uflebebs 
exeba.

d) komitets SeuZlia waradginos winamdebare konvenciis 
44-e da 45-e muxlebis Sesabamisad miRebul informa-
ciaze dayrdnobili zogadi xasiaTis winadadebebi da 
rekomendaci ebi. aseTi zogadi xasiaTis winadadebebi 
da rekomendaciebi egzavneba nebismier dainterese-
bul monawile saxelmwifos da ecnobeba generalur 
asambleas monawile saxelmwifoTa SeniSvnebTan erTad, 
Tuki aseTi ram arsebobs.

nawili III.

muxli 46.

winamdebare konvencia Riaa yvela saxelmwifos mier 
xelmosa werad.

muxli 47.

winamdebare konvencia eqvemdebareba ratifikacias. sara-
tifikacio sigelebi Sesanaxad bardeba gaerTianebuli ere-
bis  organizaciis generalur mdivans.
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muxli 48.

winamdebare konvencia Riaa masTan nebismieri saxelmwifos 
SeerTebi saTvis. dokumentebi SeerTebis Sesaxeb bardeba 
gaerTianebuli erebis  organizaciis generalur mdivans.

muxli 49.

1. winamdebare konvencia ZalaSi Sedis gaerTianebuli 
erebis  organi zaciis generaluri mdivnisaTvis meoce 
saratifikacio sigelis an SeerTebis Sesaxeb dokumen-
tis Sesanaxad Cabarebidan ocdameaTe dRes.

2. yoveli saxelmwifosaTvis, romelic winamdebare kon-
venciis ratificirebas moaxdens an mas SeuerTdeba 
meoce saratifika cio sigelis an SeerTebis Sesaxeb do-
kumentis Sesanaxad Cabarebis Semdeg, winamdebare kon-
vencia ZalaSi Sedis aseTi saxelmwifos mier misi sara-
tifikacio sigelis an SeerTebis Sesaxeb dokumentis 
Sesanaxad Cabarebidan ocdameaTe dRes.

muxli 50.

1. nebismier monawile saxelmwifos SeuZlia Sesworebis 
SeTavazeba da wardgena gaerTianebuli erebis  orga-
nizaciis generaluri mdivnisaTvis. amis Semdeg gen-
eraluri mdivani Sesworebas warud gens monawile 
saxelmwifoebs TxovniT - miuTiTon, mxars uWeren Tu 
ara am winadadebis gansaxilvelad da kenWis sayrelad 
mona wile saxelmwifoebis konferenciis mowvevas. Tu 
aseTi Setyobi nebis miRebidan oTxi Tvis ganmavlobaSi 
monawile saxelmwifoebis Tundac erTi mesamedi mainc 
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mxars dauWers aseT konferencias, generaluri mdivani 
iwvevs am konferencias gaerTianebuli erebis  orga-
nizaciis egidiT. am konferenciaze damswre da kenWi-
syraSi monawile saxelmwifoTa umravlesobis mier 
miRebuli Sesworeba dasamtkiceblad waredgineba gen-
eralur asambleas.

2. winamdebare muxlis pirveli punqtis Sesabamisad miReb-
uli Sesworeba ZalaSi Sedis gaerTianebuli erebis or-
ganizaciis generaluri asambleis mier misi damtkiceb-
isa da monawile saxelmwifoTa ori mesamedis momcveli 
umravlesobis mier misi miRebis Semdeg.

3. Sesworeba ZalaSi SesvlisTanave xdeba savaldebulo 
im monawile saxelmwifoebisaTvis, romlebmac igi mi-
iRes, sxva monawile saxelmwifoebisaTvis ki savalde-
bulo rCeba winam debare konven ciis debulebebi da ne-
bismieri wina Sesworeba, romelic maT mier aris miRe-
buli.

muxli 51.

1. gaerTianebuli erebis  organizaciis generaluri mdi-
vani Rebulobs da yvela saxelmwifos ugzavnis rati-
fikaciis an SeerTebis momentSi saxelmwifos mier ga-
keTebuli SeniSvnebis teqsts.

2. ar daiSveba SeniSvna, romelic SeuTavsebelia winamde-
bare konvenciis miznebTan da amocanebTan.

3. SeniSvnebis moxsna SesaZlebelia nebismier dros 
gaerTianebu li erebis  organizaciis generaluri 
mdivnisaTvis Sesabamisi Setyobinebis gagzavnis gziT, 
romelic Semdeg amis Taobaze acnobebs yvela saxelmwi-
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fos. aseTi Setyobineba ZalaSi Sedis generaluri mdi-
vnis mier misi miRebis dRidan.

muxli 52.

nebismier monawile saxelmwifos SeuZlia winamdebare kon-
venciis denonsireba gaerTianebuli erebis  organizaciis 
generaluri mdivnisaTvis werilobiTi Setyobinebis gagza-
vnis gziT. denonsi reba ZalaSi Sedis generaluri mdivnis 
mier Setyobinebis miRebidan erTi wlis gasvlis Semdeg.

muxli 53.

gaerTianebuli erebis  organizaciis generaluri mdivani 
iniSneba winamdebare konvenciis depozitarad.

muxli 54.

winamdebare konvenciis dedani, romlis inglisuri, ar-
abuli, espanuri, Cinuri, rusuli da franguli teqstebi 
Tanabrad avTentikuria, Sesanaxad bardeba gaerTianebuli 
erebis  organizaciis generalur mdivans.

ris dasamowmebladac qvemore xelismomwerni, TavianTi Se-
sabamisi mTavrobebis mier saTanado rwmunebiT aRWurvili 
sruluflebiani warmomadgenlebi, xels aweren winamdebare 
konvencias.
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_________________________________________________________________________________________ 

 
  პრეამბულა 

 

  ევროპის საბჭოს წევრი სახელწიფოები და წინამდებარე კონვენციის სხვა ხელმომწერი 

სახელმწიფოები; 

 

  მიიჩნევენ რა, რომ ევროპის საბჭოს მიზანია მის წევრ სახელმწიფოებს შორის უფრო მეტი 

ერთიანობის მიღწევა; 

 

  მიიჩნევენ რა, რომ თითოეული ბავშვის უფლებაა, საკუთარი ოჯახის, საზოგადოებისა და 

სახელმწიფოს მხრიდან ისარგებლოს დაცვის ისეთი მექანიზმებით, რაც აუცილებელია 

მისი, როგორც მცირეწლოვანის სტატუსის შესაბამისად; 

 

  განიხილავენ რა, რომ ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაცია და განსაკუთრებით კი 

ბავშვთა პორნოგრაფია და პროსტიტუცია, აგრეთვე ნებისმიერი სახის სექსუალური 

ძალადობა ბავშვების მიმართ, საზღვარგარეთ ჩადენილ ქმედებათა ჩათვლით, 

დამთრგუნველია ბავშვთა ჯანმრთელობისა და მათი ფსიქიკურ-სოციალური 

განვითარებისათვის; 

 

  განიხილავენ რა, რომ ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაცია და მათ მიმართ სექსუალური 

ძალადობა იზრდება შემაშფოთებელი პროპორციებით როგორც ეროვნული, ასევე 

საერთაშორისო მასშტაბით, განსაკუთრებით, საინფორმაციო საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების (ICTs) მზარდი გამოყენების თვალსაზრისით, როგორც თვით ბავშვების, 

ასევე დამნაშავეების მხრიდან, და რომ ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ 

მიმართ სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა და პრევენცია საჭიროებს 

საერთაშორისო ურთიერთთანამშრომლობას;    

 

  ითვალისწინებენ რა, რომ ბავშვთა კეთილდღეობა და მათი ინტერესები ფუნდამენტური 

ღირებულებებია, რომლებსაც იზიარებს ყველა წევრი სახელმწიფო და რომელიც  

საჭიროებს ხელშეწყობას ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე; 

 

  იხსენებენ რა ევროპის საბჭოს სახელმწიფოს მეთაურთა და მთავრობათა მე-3 სამიტზე 

(ვარშავა, 16-17 მაისი, 2005) მიღებულ სამოქმედო გეგმას, რომელიც მოუწოდებს ბავშვთა 

სექსუალური ექსპლუატაციის აღკვეთის ღონისძიებების შემუშავებისაკენ; 

 

  გამორჩეულად იხსენებენ რა მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციას No. R (91) 11 

ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციის, პორნოგრაფიისა და პროსტიტუციის, ასევე 

ბავშვთა და მოზარდთა ტრეფიკინგის შესახებ, რეკომენდაციას Rec(2001)16 ბავშვთა 

სექსუალური ექსპლუატაციისაგან დაცვის შესახებ, და კონვენციას კიბერდანაშაულის 

შესახებ (ETS No. 185), განსაკუთრებით კი მის მე-9 მუხლს, აგრეთვე ევროპის საბჭოს 

კონვენციას ადამიანთა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ  (CETS No. 197);   

 

  მხედველობაში იღებენ რა ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა  დაცვის 

კონვენციას (1950, ETS No. 5), ევროპის შესწორებულ სოციალურ ქარტიას (1996, ETS No. 

163), და ევროპულ კონვენციას ბავშვთა უფლებების დაცვის შესახებ (1996, ETS No. 160);    

 

  აგრეთვე მხედველობაში იღებენ რა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის 

უფლებათა კონვენციას, განსაკუთრებით მის 34-ე მუხლს, ფაკულტატურ ოქმს ბავშვებით 

ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ, ოქმს 

ადამიანების, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების ტრეფიკინგის პრევენციის, 

აღკვეთისა და დასჯის შესახებ, რომელიც ავსებს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

კონვენციას ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 



3 CETS 201 – ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ბოროტმოქმედებისაგან 

დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
შესახებ და აგრეთვე საერთაშორისო შრომითი ორგანიზაციის კონვენციას ბავშვთა 

შრომის ყველაზე სასტიკი გამოვლენების აღმოსაფხვრელად მათზე დაუყოვნებელი 

რეაგირებისა და მათი აკრძალვის შესახებ; 

 

  მხედველობაში იღებენ რა ევროპის კავშირის საბჭოს ჩარჩო გადაწყვეტილებას ბავშვთა 

სექსუალური ექსპლუატაციისა და ბავშვის პორნოგრაფიის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ 

(2004/68/JHA), ევროპის კავშირის საბჭოს ჩარჩო გადაწყვეტილებას სისხლის 

სამართალწარმოების პროცესში მსხვერპლთა სტატუსის შესახებ (2001/220/JHA), ევროპის 

კავშირის საბჭოს ჩარჩო გადაწყვეტილებას ადამიანთა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ 

ბრძოლის შესახებ (2002/629/JHA); 

 

  მიაპყრობენ რა სათანადო ყურადღებას ამ სფეროს სხვა, შესაბამის საერთაშორისო 

მექანიზმებსა და პროგრამებს, კერძოდ, სტოკჰოლმის დეკლარაციასა და სამოქმედო 

გეგმას, რომელიც მიიღეს ბავშვთა კომერციული მიზნებით სექსუალური ექსპლუატაციის 

წინააღმდეგ ბრძოლის პირველ მსოფლიო კონგრესზე (1996 წლის 27-31 აგვისტო); 

იოკოჰამას გლობალურ ვალდებულებას, რომელიც მიიღეს ბავშვთა კომერციული 

მიზნებით სექსუალური ექსპლუატაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მეორე მსოფლიო 

კონგრესზე (2001 წლის 17-20 დეკემბერი); ბუდაპეშტის ვალდებულებასა და სამოქმედო 

გეგმას, რომელიც მიიღეს ბავშვთა კომერციული მიზნებით სექსუალური ექსპლუატაციის 

წინააღმდეგ ბრძოლის მეორე მსოფლიო კონგრესისათვის მოსამზადებელ კონფერენციაზე 

(2001 წლის 20-21 ნოემბერი), გაერთიანებული ერების გენერალური ასამბლეის S-27/2 

რეზოლუციას – “შესაფერისი მსოფლიო - ბავშვებს” და სამწლიან პროგრამას „ევროპის 

მშენებლობა ბავშვებისათვის და ბავშვებთან ერთად“, რომელიც მიიღეს მესამე სამიტის 

დასრულების შემდეგ, ხოლო დაიწყო მონაკოს კონფერენციაზე (2006 წლის 4-5 აპრილი); 

 

  გადაწყვიტეს რა, ეფექტიანად შეუწყონ ხელი ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და 

მათ მიმართ სექსუალური ძალადობისაგან დაცვის საერთო მიზანს, დამნაშავის ვინაობის 

მიუხედავად, და დახმარება აღმოუჩინონ მსხვერპლთ;  

 

  მხედველობაში იღებენ რა ყოვლისმომცველი საერთაშორისო სამართლებრივი 

მექანიზმების შემუშავების აუცილებლობას, რომელთა მიზანია ბავშვთა სექსუალური 

ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის პრევენცია, აღკვეთა და მსხვერპლთა 

დაცვა და მონიტორინგის სპეციალური მექანიზმების შემუშავება,   

 

  შეთანხმდნენ შემდეგზე:  

 

თავი I – მიზნები, არადისკრიმინაციულობის პრინციპი და განსაზღვრებები 

 

  მუხლი 1 – მიზნები  

 

 1 წინამდებარე კონვენციის მიზნებია:  

 

  a ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური ძალადობის 

პრევენცია და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა; 

 

  b სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის მხვერპლი ბავშვების 

უფლებების დაცვა; 

 

  c ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ 

ბრძოლის მიზნით ეროვნული და საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშეწყობა. 
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 2 მონაწილეთა მიერ ამ კონვენციის დებულებათა ეფექტიანად განხორციელების მიზნით, 

კონვენციის საფუძველზე იქმნება მონიტორინგის სპეციალური მექანიზმი.  

 

  მუხლი 2 – არადისკირმინაციულობის პრინციპი 

 

  მონაწილე მხარეებისაგან წინამდებარე კონვენციის დებულებათა განხორციელება,  

კერძოდ, მსხვერპლთა უფლებების დასაცავად ზომების მიღება, უზრუნველყოფილი 

უნდა იყოს ნებისმიერ საფუძველზე დისკრიმინაციის გარეშე, როგორიცაა სქესი, რასა, 

კანის ფერი, ენა, რელიგიური მრწამსი, პოლიტიკური შეხედულებები, ეროვნული ან 

სოციალური წარმოშობა, ეროვნული უმცირესობის წევრობა, ქონება, დაბადება, 

სექსუალური ორიენტაცია, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შეზღუდული შესაძლებლობა 

ან სხვა სტატუსი.  

 

  მუხლი 3 – განსაზღვრებები 

 

  წინამდებარე კონვენციის მიზნებისათვის: 

 

  a “ბავშვი” ნიშნავს თვრამეტ წლამდე ასაკის ნებისმიერ პირს; 

 

  b “ბავშვების სექსუალური ექსპლუატაცია და სექსუალური ძალადობა მათ მიმართ” 

მოიცავს ამ კონვენციის მე–18-დან 23-ე მუხლის ჩათვლით გათვალისწინებულ 

ქმედებებს; 

 

  c “მსხვერპლი” ნიშნავს ნებისმიერ ბავშვს, რომელიც გახდა სექსუალური 

ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის ობიექტი. 

 

თავი II – პრევენციული ზომები 

 

  მუხლი 4 – პრინციპები 

 

  თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს ბავშვთა 

სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური ბოროტმოქმედების 

ნებისმიერი გამოვლინების პრევენციისა და ბავშვთა დაცვის მიზნით. 

 

  მუხლი 5 – ბავშვებთან მომუშავე პირების შერჩევა, ტრეინინგი და ცნობიერების 

ამაღლება 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

აამაღლონ ცნობიერება ბავშვთა დაცვისა და მათი უფლებების შესახებ იმ პირთა შორის, 

რომლებსაც რეგულარული კონტაქტი აქვთ ბავშვებთან საგანმანათლებლო, ჯანდაცვის, 

სოციალური დაცვის, იურიდიულ და სამართალდამცავ სექტორებში, ასევე სპორტის, 

კულტურისა და დასვენების სფეროში. 

 

 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ პირველ პუნქტში განსაზღვრულ პირებს ჰქონდეთ შესაბამისი 

ცოდნა ბავშვების სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური 

ძალადობის შესახებ, აგრეთვე ამგვარ ქმედებათა იდენტიფიკაციისა და მე-12 მუხლის 1–

ლ პუნქტში მოცემულ შესაძლებლობათა შესახებ.  
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 3 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს მისი 

შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, რათა იმ პროფესიებით დაკავებისათვის, რომელთა 

გამოყენებაც გულისხმობს ბავშვებთან რეგულარულ კონტაქტს, არსებობდეს ისეთი 

პირობები, რაც უზრუნველყოფს, რომ ამგვარ პროფესიათა მაძიებელი კანდიდატები არ 

იქნებიან წარსულში ნასამართლევი ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ 

მიმართ სექსუალური ძალადობისათვის. 

 

  მუხლი 6 – ბავშვების განათლება  

 

  თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ დაწყებით და საშუალო საგანმანათლებლო ეტაპებზე ბავშვებმა 

მიიღონ სათანადო ინფორმაცია სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ 

სექსუალური ძალადობის რისკის შესახებ, აგრეთვე თავდაცვის საშუალებათა შესახებ, 

მათი განვითარების შესაბამისად. მშობლებთან შეთანხმებით, საჭიროებისამებრ 

მიწოდებული ამგვარი ინფორმაცია ბავშვებს უნდა გადაეცეთ სექსუალობის შესახებ 

ინფორმაციის ფართო კონტექსტში და განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდეს 

სარისკო სიტუაციებზე, განსაკუთრებით, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენებისას.  

 

  მუხლი 7 - პრევენციული ჩარევის პროგრამები ან ღონისძიებები 

 

  თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ თუ პირები შიშობენ ამ კონვენციით 

დადგენილი ნებისმიერი დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობაზე, საჭიროების 

შემთხვევაში, მათთვის ხელმისაწვდომი იყოს ისეთი ეფექტიანი ჩარევის პროგრამები ან 

ღონისძიებები, რომლებიც შემუშავებულია დანაშაულის ჩადენის რისკის შეფასებისა და 

პრევენციისათვის. 

 

  მუხლი 8 – ფართო საზოგადოებისათვის საჭირო ღონისძიებები 

 

 1 თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს და გასწევს ცნობიერების ამაღლების კამპანიას, 

ფართო საზოგადოებას მიაწვდის ინფორმაციას ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა 

და სექსუალური ძალადობის ფენომენის, ასევე მათ წინააღმდეგ მისაღები ზომების 

შესახებ. 

 

 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს იმ 

მასალების გავრელების პრევენციისა ან აკრძალვისათვის, რომლებიც რეკლამირებას 

უწევს კონვენციით დადგენილ დანაშაულებს. 

 

  მუხლი 9 – ბავშვების, კერძო სექტორის, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების 

მონაწილეობა 

 

 1 თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს ბავშვების მონაწილეობას სახელმწიფო პოლიტიკის, 

პროგრამებისა თუ სხვა ინიციატივების შექმნასა და განხორციელებაში, მათივე 

განვითარების შესაბამისად, რაც მათ სექსუალურ ექსპლუატაციასა და მათ მიმართ 

სექსუალურ ძალადობას უკავშირდება.  

 

 2 თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს კერძო სექტორს, განსაკუთრებით საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სექტორს, ტურიზმსა და სამოგზაურო ინდუსტრიას, 

აგრეთვე საბანკო და საფინანსო სექტორებს, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ მათ 

მონაწილეობა მიიღონ ბავშთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ 
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
სექსუალური ძალადობის პრევენციის პოლიტიკის შემუშავებასა და დანერგვაში, ასევე 

შიდა ნორმების  განხორციელებაში, თვითრეგულირებისა და თანარეგულირების გზით.  

 

 3 თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს მედიას, რომ მან გაავრცელოს საჭირო ინფორმაცია 

ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური ძალადობის 

ყველანაირი გამოვლინების შესახებ, მედიის დამოუკიდებლობისა და პრესის 

თავისუფლების სათანადო პატივისცემით.  

 

 4 თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს ისეთი პროექტებისა და პროგრამების დაფინანსებას, 

საჭიროების შემთხვევაში კი ფონდების შექმნასაც, რომლებსაც განახორციელებს 

სამოქალაქო საზოგადოება ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური 

ძალადობისაგან დაცვის მიზნით.     

 

თავი III – ხელისუფლების სპეციალიზირებული და საკოორდინაციო ორგანოები 

 

  მუხლი 10 – კოორდინაციისა და თანამშრომლობის ეროვნული ღონისძიებები  

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს ყველა საჭირო ზომას, რათა ეროვნულ ან ადგილობრივ 

დონეზე უზრუნველყოს კოორდინაცია სხვადასხვა ორგანოს შორის, რომლებიც 

პასუხისმგებელნი არიან ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური 

ძალადობისაგან დაცვაზე, მის პრევენციასა და მის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, 

განსაკუთრებით, განათლების, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სექტორებში, 

ასევე სამართალდამცავ და სასამართლო ორგანოებში. 

 

 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

დააარსოს ან შექმნას: 

 

  a დამოუკიდებელი კომპეტენტური ეროვნული ან ადგილობრივი დაწესებულებები 

ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მათი ხელშეწყობის მიზნით და უზრუნველყოს 

მათი აღჭურვა კონკრეტული რესურსებითა და პასუხისმგებლობით;   

 

  b მონაცემთა შეგროვების მექანიზმები, ან საკოორდინაციო ცენტრები, სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან თანამშრომლობით, ეროვნულ ან ადგილობრივ დონეზე, ბავშვთა 

სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური ძალადობის 

ფენომენზე დაკვირვებისა და შეფასებისათვის, პირადი მონაცემების დაცვის 

ჯეროვანი პატივისცემით. 

 

 3 თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს თანამშრომლობას ხელისუფლების ორგანოებს, 

სამოქალაქო საზოგადოებასა და კერძო სექტორს შორის, რათა უკეთ მოხდეს ბავშვთა 

სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური ძალადობის პრევენცია და 

მის წინააღმდეგ ბრძოლა. 

 

თავი IV – მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები და მათი დახმარება 

 

  მუხლი 11 – პრინციპები 

 

 1 თითოეული მხარე დანერგავს ეფექტიან სოციალურ პროგრამებს და დააარსებს 

მრავალდისციპლინარულ სტრუქტურებს, რათა აუცილებელი დახმარება აღმოუჩინონ 

მსხვერპლთ, მათ ახლო ნათესავებს და მათ მოვლაზე პასუხისმგებელ ნებისმიერ პირს. 
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს,  რათა 

უზრუნველყოს, რომ ბავშვებისთვის განკუთვნილი დაცვისა და დახმარების 

ღონისძიებები გავრცელდეს ისეთ მსხვერპლზეც, რომლის ასაკი დაუდგენელია, მაგრამ 

არსებობს მიზეზები ვარაუდისათვის, რომ მსხვერპლი არის ბავშვი, სანამ მისი ასაკი 

დადგინდება. 

 

  მუხლი 12 საეჭვო სექსუალური ექსპლუატაციისა ან  სექსუალური ძალადობის 

შეტყობინება 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყოს, რომ ზოგიერთ პროფესიონალს, რომლებსაც იძახებენ ბავშვებთან 

სამუშაოს ჩასატარებლად, შიდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

კონფიდენციალურობის წესის გამო, არ შეექმნას რაიმე წინააღმდეგობა, შეატყობინოს 

ბავშვის დაცვაზე პასუხისმგებელ სამსახურებს ნებისმიერი ვითარების შესახებ, როცა კი 

გონივრული საფუძველი არსებობდა იმის სავარაუდოდ, რომ ბავშვი არის სექსუალური 

ექსპლუატაციისა ან სექსუალური ძალადობის  მსხვერპლი.    

 

 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

სტიმული მისცეს ნებისმიერ პირს, რომელმაც იცის ან ეჭვი აქვს ბავშვთა სექსუალური 

ექსპლუატაციისა ან მათ მიმართ სექსუალური ძალადობის შესახებ, ამის შესახებ 

კეთილსინდისიერად აცნობოს შესაბამის სამსახურებს. 

 

  მუხლი 13 – ცხელი ხაზები 

 

  თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

სტიმული მისცეს და მხარი დაუჭიროს ისეთი საინფორმაციო მომსახურების დაარსებას, 

როგორიცაა სატელეფონო და ინტერნეტ ცხელი ხაზები, რათა დამრეკს მისცეს რჩევა ან 

კონფიდენციალურად ან მისი ანონიმურობის დაცვის სრული გარანტიით.  

 

  მუხლი 14 – მსხვერპლთათვის დახმარების გაწევა 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

დაეხმარონ მსხვერპლთ მათი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის მიზნით 

როგორც მოკლე, ასევე გრძელვადიან პერიოდში. ამ პუნქტის შესაბამისად მიღებული 

ზომები უნდა ითვალისწინებდეს ბავშვის თვალსაზრისს, მის საჭიროებებსა და 

წუხილებს. 

 

 2 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, მიიღებს საჭირო ზომებს 

არასამთავრობო და სხვა შესაბამის ორგანიზაციებთან ან იმ სამოქალაქო საზოგადოების 

სხვა ელემენტებთან თანამშრომლობისათვის, რომელთა საქმიანობაშიც შედის 

მსხვერპლთათვის დახმარების გაწევა.  

 

 3 როდესაც ბავშვის სექსუალურ ექსპლუატაციაში ან მისდამი სექსუალურ ძალადობაში 

გარეულია ან მშობლები ან ბავშვის მეურვეები, მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის 

გამოყენებით, ჩარევის პროცედურები უნდა მოიცავდეს შემდეგს:   

 

  – სავარაუდო დამნაშავის ჩამოშორების შესაძლებლობას; 

 

  – მსხვერპლის საკუთარი ოჯახის გარემოსთვის ჩამოშორების შესაძლებლობას. 

ამგვარი ჩამოშორების პირობები და ხანგრძლივობა უნდა განისაზღვროს ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე.  
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 4 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ მსხვერპლთან დაახლოებულმა პირებმა, საჭიროების შემთხვევაში, 

მიიღონ თერაპიული დახმარება, კერძოდ, სასწრაფო ფსიქოლოგიური დახმარება.   

 

თავი V – საინტერვენციო პროგრამები და ღონისძიებები  

 

  მუხლი 15 – ზოგადი პრინციპები 

 

 1 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს ან 

ხელს შეუწყობს ეფექტიანი საინტერვენციო პროგრამებისა ან ღონისძიებების არსებობას 

იმ პირებისათვის, რომლებიც განსაზღვრულია მე-16 მუხლის 1–ლ და მე–2 პუნქტებში, 

რათა შემცირდეს ბავშვების მიმართ განმეორებითი სექსუალური ხასიათის დანაშაულის 

რისკი. ამგვარი პროგრამები ან ღონისძიებები  ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 

სამართალწარმოების პროცესში ნებისმიერ დროს, ციხეში თუ ციხის გარეთ, შიდა 

კანონმდებლობით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად. 

 

 2 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს ან 

ხელს შეუწყობს პარტნიორობის ან თანამშრომლობის სხვა ფორმების განვითარებას 

ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებს შორის, კერძოდ კი ჯანმრთელობის დაცვისა და 

სოციალურ სამსახურებს, სასამართლო ხელისუფლებასა და სხვა ორგანოებს შორის, 

რომლებიც პასუხს აგებენ მე-16 მუხლის 1–ლ და მე–2 პუნქტებში განსაზღვრულ პირებზე. 

 

 3 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, გაითვალისწინებს 

კონვენციის თანახმად დადგენილ დანაშაულთა საშიშროებასა და განმეორებითი ჩადენის 

რისკის შეფასებას იმ პირთა მიერ, რომლებიც მე-16 მუხლის 1–ლ და მე–2 პუნქტებშია 

განსაზღვრული, რათა განსაზღვროს სათანადო პროგრამები და ღონისძიებები.  

 

 4 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, შეაფასებს 

განხორციელებული პროგრამებისა და ღონისძიებების ეფექტიანობას. 

 

  მუხლი 16 – საინტერვენციო პროგრამებისა და ღონისძიებების მონაწილენი 

 

 1 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს, რომ 

იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც განხორციელდა სისხლის სამართალწარმოება ამ 

კონვენციით დადგენილი ნებისმიერი დანაშაულისათვის, ხელმისაწვდომი იყოს მე–15 

მუხლის 1–ლ პუნქტში აღნიშნული პროგრამები ან ღონისძიებები იმ პირობებით, რომ არც 

ზიანს მიაყენებს და არც წინააღმდეგობაში მოვა დაცვის უფლებებთან, სამართლიანი და 

მიუკერძოებელი სასამართლოს მოთხოვნებთან და ჯეროვან პატივს მიაგებს 

უდანაშაულობის პრეზუმპციის პრინციპის წესს.  

 

 2 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს, რომ 

იმ პირთათვის, რომლებიც მსჯავრდებულნი არიან ამ კონვენციით დადგენილი 

ნებისმიერი დანაშაულისათვის, ხელმისაწვდომი იყოს მე–15 მუხლის 1–ლ პუნქტში 

აღნიშნული პროგრამები ან ღონისძიებები 

 

 3 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს, რომ  

საინტერვენციო პროგრამები და ღონისძიებები შექმნილი და ადაპტირებული იქნება 

სექსუალური დანაშაულის ჩამდენ ბავშვთა განვითარების საჭიროებებთან, იმ ბავშვების 

ჩათვლით, რომელთაც სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკისთვის ჯერ არ 

მიუღწევიათ, მათი სექსუალური ქცევის პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით. 
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

  მუხლი 17 – ინფორმაცია და ნებართვა 

 

 1 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს, რომ 

მე-16 მუხლში განსაზღვრული პირები, რომელთაც შესთავაზეს საინტერვენციო 

პროგრამებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობა, სრულად ფლობდნენ ინფორმაციას 

ამგვარი შეთავაზების მიზეზებზე და ეთანხმებოდნენ ამ პროგრამებსა ან ღონისძიებებში 

მონაწილეობას ფაქტების სრულად ცოდნით.  

 

 2 თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს, რომ 

იმ პირებმა, რომელთაც შესთავაზეს საინტერვენციო პროგრამები და ღონისძიებები, 

შესაძლებელია უარი თქვან მათზე, ხოლო მსჯავრდებულთა შემთხვევაში, მათ აუხსნეს იმ 

შესაძლო შედეგების შესახებ, რაც შეიძლება მოჰყვეს მათ უარს. 

 

თავი VI – ძირითადი სისხლის სამართლის კანონმდებლობა  

 

  თავი 18 – სექსუალური ძალადობა 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ მოხდეს შემდეგ განზრახ ჩადენილ ქმედებათა 

კრიმინალიზაცია: 

 

  a სექსუალური ურთიერთობის დამყარება ბავშვთან, თუ მას, ეროვნული 

კანონმდებლობის შესაბამისი დებულებების თანახმად, არ მიუღწევია ამგვარი 

ურთიერთობებისთვის დაშვებული ასაკისთვის; 

 

  b სექსუალური ურთიერთობის დამყარება ბავშვთან, რომლის დროსაც: 

 

   –  გამოიყენება იძულება, ძალა ან დაშინება; ან 

 

   – ძალადობას ახორციელებს ნდობით აღჭურვილი ნაცნობი, ავტორიტეტული 

პირი ან  ადამიანი, რომელსაც ბავშვზე გავლენის მოხდენა შეუძლია, ოჯახის 

წევრების ჩათვლით; ან  

 

   – ძალადობა ხორციელდება იმ ბავშვებზე, რომლებიც განსაკუთრებით უმწეონი 

არიან საკუთარი ფსიქიკური ან ფიზიკური უუნარობის გამო ან სხვაზე 

დამოკიდებულების გამო.  

 

 2 ზემოთ განხილული 1–ლი პუნქტის მიზნებისათვის, თითოეულმა მხარემ უნდა 

განსაზღვროს ასაკი, რომლის მიღწევამდეც აიკრძალება ბავშვთან სექსუალური 

ურთიერთობის დამყარება. 

 

 3 1.a პუნქტის დებულებები არ არეგულირებს არასრულწლოვანთა შორის ნებაყოფლობით 

სექსუალურ ურთიერთობას. 

 

  მუხლი 19 – ბავშვის პროსტიტუციასთან დაკავშირებული დანაშაულები 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ მოხდეს შემდეგ განზრახ ჩადენილ ქმედებათა 

კრიმინალიზაცია: 
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

  a ბავშვების დაქირავება პროსტიტუციის მიზნით, ან ბავშვის გამოწვევა 

პროსტიტუციაში მონაწილეობის მიზნით; 

 

  b ბავშვის იძულება, დაკავდეს პროსტიტუცით, ან ამ გზით მოგების მიღება ან ბავშვის 

სხვაგვარი ექსპლუატაცია ამგვარი მიზნებისათვის; 

 

  c ბავშვის პროსტიტუციით სარგებლობა.  

 

 2 წინამდებარე მუხლის მიზნებისათვის, ტერმინი “ბავშვის პროსტიტუცია” ნიშნავს 

ბავშვის სექსუალური ურთიერთობისათვის გამოყენების ფაქტს, როდესაც ამის 

სანაცვლოდ იძლევიან ან პირდებიან ფულს ან ანაზღაურების სხვა ფორმას ან რაიმე 

საზღაურს, იმისდა მიუხედვად ეს გადასახადი, დაპირება ან საზღაური განსაზღვრულია 

თავად ბავშვისათვის თუ მესამე პირისთვის.  

 

  მუხლი 20 – ბავშვის პორნოგრაფიასთან დაკავშირებული დანაშაულები 

 

1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ მოხდეს შემდეგ განზრახ ქმედებათა კრიმინალიზაცია, თუ 

ისინი ჩადენილია ნებართვის გარეშე: 

 

  a ბავშვის პორნოგრაფიის წარმოება; 

 

  b ბავშვის პორნოგრაფიის შეთავაზება ან  მის ხელმისაწვდომობაში დახმარება; 

 

  c ბავშვის პორნოგრაფიის გავრცელება ან გადაცემა; 

 

  d ბავშვის პორნოგრაფიის წარმოება როგორც საკუთარი, ისე სხვისი სარგებლობის 

მიზნით; 

 

  e ბავშვის პორნოგრაფიის ფლობა; 

 

  f ბავშვის პორნოგრაფიის მასალების შეგნებულად მოპოვება საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მეშვეობით. 

 

 2 წინამდებარე მუხლის მიზნებისათვის, ტერმინი “ბავშვის პორნოგრაფია” ნიშნავს 

ნებისმიერ მასალას, რომელიც ვიზუალურად ასახავს ბავშვის მონაწილეობას რეალურ ან 

დადგმულ სექსუალურად აღმგზნებ ქმედებაში ან ბავშვის სასქესო ორგანოს ნებისმიერ 

გამოსახულებას უპირატესად სექსუალური ვნების დაკმაყოფილების მიზნით. 

 

 3 თითოეული მხარე იტოვებს უფლებას, უარი თქვას 1.a და e პუნქტების –  

პორნოგრაფიული მასალის წარმოება და ფლობა – მთლიანად ან ნაწილობრივ მიღებაზე, 

თუ:  

 

  – იგი ასახავს დადგმულ სცენარს, ან არარსებული ბავშვის რეალურ გამოსახულებას; 

 

  – მასში ჩართულნი არიან მე-18 მუხლის მე–2 პუნქტით განსაზღვრული ასაკის 

ბავშვები, ისინი აწარმოებენ და ფლობენ ამ მასალას მათივე თანხმობითა და პირადი 

გამოყენების მიზნით. 
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_________________________________________________________________________________________ 

 

 4 თითოეული მხარე იტოვებს უფლებას, უარი თქვას 1.f პუნქტის მთლიანად ან 

ნაწილობრივ მიღებაზე. 

 

  მუხლი 21 – ბავშვის პორნოგრაფიულ წარმოდგენებში მონაწილეობასთან 

დაკავშირებული დანაშაული  

 

1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ მოხდეს შემდეგ განზრახ ჩადენილ ქმედებათა 

კრიმინალიზაცია:  

 

  a ბავშვის დაყოლიება პორნოგრაფიულ წარმოდგენებში მონაწილეობის მიზნით ან 

ამგვარ წარმოდგენებში ბავშვის მონაწილეობის სხვაგვარად გამოწვევა; 

 

  b ბავშვის იძულება პორნოგრაფიულ წარმოდგენებში მონაწილეობაზე ან ამგვარი 

ქცევით სარგებლის მიღება ან ბავშვის სხვაგვარი ექსპლუატაცია მსგავსი 

მიზნებისათვის; 

 

  c ბავშვების მონაწილეობით შესრულებულ პორნოგრაფიულ წარმოდგენაზე 

შეგნებულად დასწრება. 

 

 2 თითოეული მხარე იტოვებს უფლებას, შეზღუდოს 1.c პუნქტის გამოყენება ისეთ 

შემთხვევებში, როცა ბავშვებს დაიყოლიებენ ან აიძულებენ  1.a ან b პუნქტების 

შესაბამისად. 

 

  მუხლი 22 – ბავშვების გარყვნა 

 

  თითოეული მხარე გაატარებს ყველა საჭირო საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს იმის 

უზრუნველსაყოფად, რათა სისხლის სამართლის დანაშაულად ჩაითვალოს ბავშვის, 

რომელსაც არ მიუღწევია მე–18 მუხლის მე–2 პუნქტით დადგენილი ასაკისათვის, 

ბიძგება, ნაკარნახები სექსუალური მიზნებით, დამსწრე გახდეს სექსუალური 

ძალადობისა თუ სექსუალური ხასიათის სხვა ქმედებების, თუნდაც, რომ ბავშვს პირადად 

არ უწევდეს ამაში მონაწილეობის მიღება. 

 

  მუხლი 23 – ბავშვების  დაყოლიება სექსუალური მიზნებისათვის 

 

  თითოეული მხარე გაატარებს ყველა საჭირო საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ მოხდეს სისხლისსამართლებრივი გზით დასჯა სრულწლოვანი 

პირის  მიერ ბავშვისთვის, რომელსაც ჯერ არ მიუღწევია მე–18 მუხლის მე–2 პუნქტით 

დადგენილი ასაკისათვის, იმ შეხვედრის განზრახ შეთავაზება, საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაც მიზნად ისახავს ბავშვის მიმართ  მე-

18 მუხლის 1.a პუნქტით ან მე-20 მუხლის 1.a პუნქტით განსაზღვრულ დანაშაულთა 

ჩადენას, თუკი შეთავაზებას მოჰყვება არსებითი ქმედებები შესაბამისი შეხვედრის 

მისაღწევად.  

 

  მუხლი 24 – ხელშეწყობა ან წაქეზება და მცდელობა 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

სისხლის სამართლის დანაშაულად ჩაითვალოს ამ კონვენციის შესაბამისად დადგენილი 

დანაშაულის ჩადენის ხელშეწყობა ან წაქეზება, თუ ეს განზრახ არის გაკეთებული.  
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

სისხლის სამართლის დანაშაულად ჩაითვალოს ამ კონვენციის შესაბამისად დადგენილი 

დანაშაულის ჩადენის მცდელობა, თუ ეს განზრახ არის გაკეთებული.  

 

 

 3 თითოეული მხარე იტოვებს უფლებას, უარი თქვას მე-2 პუნქტის  მთლიანად ან 

ნაწილობრივ გამოყენებაზე იმ დანაშაულებთან მიმართებაში, რომლებიც 

განსაზღვრულია მე-20 მუხლის 1.b, d, e და f პუნქტებით, 21–ე მუხლის 1.c პუნქტით, 22-ე 

და 23-ე მუხლებით.  

 

  მუხლი 25 – იურისდიქცია 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა ზომებს, რათა 

გაავრცელოს იურისდიქცია წინამდებარე კონვენციით დადგენილ ნებისმიერ 

დანაშაულზე, თუ დანაშაული ჩადენილია: 

 

  a მის ტერიტორიაზე; ან 

  b იმ გემზე, რომელიც დაცურავს ამ მხარის დროშით; ან 

  c იმ თვითმფრინავის ბორტზე, რომელიც რეგისტრირებულია ამ მხარის 

კანონმდებლობის შესაბამისად; ან 

  d მისი რომელიმე მოქალაქის მიერ; ან 

  e იმ პირის მიერ, რომელსაც აქვს მის ტერიტორიაზე მუდმივი ბინადრობის უფლება. 

 

 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა ზომებს, რათა 

გაავრცელოს იურისდიქცია წინამდებარე კონვენციით დადგენილ ნებისმიერ 

დანაშაულზე, თუ დანაშაული ჩადენილია მისი მოქალაქის ან იმ პირის მიმართ, 

რომელსაც აქვს მის ტერიტორიაზე მუდმივი ბინადრობის უფლება. 

 

 3 თითოეულ მხარეს შეუძლია, ხელმოწერისას ან რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების 

თუ მიერთების აქტის დეპონირებისას, ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის სახელზე 

გაგზავნილი დეკლარაციის საშუალებით განაცხადოს, რომ იგი იტოვებს უფლებას ან არ 

გამოიყენოს ამ მუხლის 1.e პუნქტით გათვალისწინებული იურისდიქციის წესები, ან 

გამოიყენოს ისინი მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში. 

 

 4 ამ კონვენციის მე-18 და მე-19 მუხლებით, მე-20 მუხლის 1.a პუნქტითა და 21-ე მუხლის 

1.a და b პუნქტებით დადგენილ დანაშაულთა სამართლებრივი დევნის მიზნით, 

თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ მისი იურისდიქცია 1.d პუნქტთან მიმართებით არ დაექვემდებაროს 

პირობას, რომ ქმედებათა კრიმინალიზაცია მოხდება იმ ადგილას, სადაც ის ჩაიდინეს. 

 

 5 თითოეულ მხარეს შეუძლია, ხელმოწერისას ან რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების 

თუ მიერთების აქტის დეპონირებისას, ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის სახელზე 

გაგზავნილი დეკლარაციის საშუალებით განაცხადოს, რომ იგი იტოვებს უფლებას, 

შეზღუდულად გამოიყენოს ამ მუხლის მე-4 პუნქტი იმ დანაშაულებთან მიმართებით, 

რომლებიც დადგენილია მე-18 მუხლის 1.b პუნქტით – მეორე და მესამე აბზაცებით – იმ 

შემთხვევებში, როცა მის მოქალაქეს აქვს მის ტერიტორიაზე მუდმივი ბინადრობის 

უფლება. 

 

 6 ამ კონვენციის მე-18 და მე–19 მუხლებით, მე–20 მუხლის 1.a პუნქტითა და 21 მუხლით 

დადგენილი დანაშაულების სამართლებრივი დევნის მიზნით, თითოეული მხარე 
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყონ, რომ 

მათი იურისდიქცია 1.d და e პუნქტების მიმართ არ დაექვემდებაროს ისეთ პირობას, 

რომლის თანახმადაც სამართლებრივი დევნა შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ მას შემდეგ, 

რაც ან მსხვერპლი განაცხადებს დანაშაულის შესახებ ან დანაშაულის ჩადენის ადგილზე 

არსებული სახელმწიფო წაუყენებს ბრალდებას. 

 

 7 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა ზომებს, რათა თავისი 

იურისდიქცია გაავრცელოს წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულებზე იმ 

შემთხვევაში, თუ სავარაუდო დამნაშავე იმყოფება მის ტერიტორიაზე და ის არ მოახდენს 

დამნაშავის ექსტრადირებას სხვა მხარისათვის მხოლოდ მისი მოქალაქეობის 

საფუძველზე. 

 

 8 თუ წინამდებარე კონვენციით დადგენილ სავარაუდო დანაშაულზე იურისდიქციის 

გავრცელებასთან დაკავშირებით პრეტენზიას აცხადებს რამდენიმე მხარე, ისინი, 

საჭიროების შემთხვევაში, გამართავენ კონსულტაციებს სამართლებრივი დევნის 

განსახორციელებლად ყველაზე შესაფერისი იურისდიქციის დადგენის მიზნით. 

 

 9 წინამდებარე კონვენცია არ გამორიცხავს მხარის მიერ ეროვნული კანონმდებლობის 

შესაბამისად ნებისმიერი სისხლისსამართლებრივი იურისდიქციის გამოყენების 

შესაძლებლობას ისე, რომ ხელი არ შეუშალოს საერთაშორისო სამართლის ზოგად 

ნორმებს.  

 

  მუხლი 26 – კორპორატიული ვალდებულება 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ იურიდიულმა პირმა შეიძლება პასუხი აგოს წინამდებარე 

კონვენციით დადგენილ დანაშაულზე, რომელიც მის სასარგებლოდ ჩაიდინა ნებისმიერმა 

ფიზიკურმა პირმა ან დამოუკიდებლად, ან როგორც იურიდიული პირის რომელიმე 

ორგანოს წევრმა, რომელსაც ამ იურიდიული პირის დაქვემდებარებაში წამყვანი 

თანამდებობა უჭირავს იმის საფუძველზე, რომ აქვს: 

 

  a იურიდიული პირის წარმომადგენლობითი ძალაუფლება;  

  b უფლებამოსილება, მიიღოს გადაწყვეტილებები იურიდიული პირის სახელით;  

  c უფლებამოსილება, განახორციელოს კონტროლი იურიდიული პირის ფარგლებში. 

 

 2 1–ლი პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, თითოეული მხარე გაატარებს 

აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყონ, რომ 

იურიდიულმა პირმა შეიძლება პასუხი აგოს იმ შემთხვევაში, თუ 1–ლი პუნქტით 

განსაზღვრული ფიზიკური პირის მხრიდან ზედამხედველობისა თუ კონტროლის 

ნაკლებობის გამო შესაძლებელი გახდება ამ კონვენციით დადგენილი დანაშაულის 

ჩადენა იურიდიული პირის სასარგებლოდ, მის დაქვემდებარებაში მყოფი ფიზიკური 

პირის მიერ. 

 

 3 მხარის სამართლებრივი პრინციპების შესაბამისად, იურიდიული პირის 

პასუხისმგებლობა შესაძლოა იყოს სისხლის სამართლის, სამოქალაქო ან 

ადმინისტრაციული.  

 

 4 ამგვარი პასუხისმგებლობას არ უნდა ახლდეს წინასწარი გადაწყვეტილება, რომ 

დანაშაულის ჩამდენ ფიზიკურ პირს უნდა დაეკისროს სისხლის სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა. 

 



14 CETS 201 – ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ბოროტმოქმედებისაგან 

დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
  მუხლი 27 – სანქციები და ზომები 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ ამ კონვენციით დადგენილი დანაშაულები, მათი სერიოზულობის 

გათვალისწინებით, დაისაჯოს ეფექტიანი, პროპორციული და შემაკავებელი 

ზემოქმედების სანქციებით. ამგვარი სანქციები მოიცავს სასჯელის ისეთ ზომას, 

როგორიცაა თავისუფლების აღკვეთა, რასაც შეიძლება შედეგად მოჰყვეს ექსტრადაცია. 

 

 2 თითოეული მონაწილე მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის 

ზომებს, რათა უზრუნველყონ, რომ იურიდიული პირები, რომლებიც პასუხს აგებენ 26-ე 

მუხლის შესაბამისად, დაისაჯონ ეფექტიანი, პროპორციული და შემაკავებელი 

ზემოქმედების სანქციებით, რომელთა შორისაა სისხლისსამართლებრივი ან 

არასისხლისსამართლებრივი ჯარიმა და სხვა ზომები, როგორიცაა: 

 

  a სოციალური შემწეობისა ან დახმარების მიღების უფლების ჩამორთმევა; 

 

  b კომერციულ საქმიანობაში მონაწილეობის უფლების დროებით ან მუდმივად 

ჩამორთმევა; 

 

  c სასამართლო ზედამხედველობის დაწესება; 

 

  d სასამართლოს ბრძანება ლიკვიდაციის შესახებ.  

 

 3 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა: 

 

  a უზრუნველყოს ჩამორთმევა და კონფისკაცია: 

 

   –  საქონლის, დოკუმენტების და სხვა საშუალებების, რომლებიც გამოიყენებოდა ამ 

კონვენციით დადგენილი დანაშაულის ჩასადენად ან მათი ჩადენის დახმარების 

მიზნით; 

 

   –  ამგვარი დანაშაულის შედეგად მიღებული შემოსავლის ან იმ ქონების, რომლის 

ღირებულებაც ამგვარი შემოსავლის ანალოგიურია; 

 

  b შესაძლებელი გახადოს ნებისმიერი დაწესებულების დროებით თუ სამუდამოდ 

დახურვა, რომელიც გამოიყენებოდა ამ კონვენციით განსაზღვრული დანაშაულის 

ჩასადენად,  bona fide მესამე მხარეების უფლებათა დარღვევის გარეშე ან დროებით 

თუ სამუდამოდ აეკრძალოს დამნაშავეს ისეთი პროფესიული ან ნებაყოფლობითი 

საქმიანობა, რომლებიც გულისხმობს ბავშვებთან კონტაქტს, რა დროსაც ჩადენილი 

იქნა ასეთი დანაშაული.  

 

 4 თითოეული მხარე დამნაშავის მიმართ მიიღებს სხვა ისეთ ზომებს, როგორიცაა მშობლის 

უფლებების ჩამორთმევა ან მსჯავრდებულთა მონიტორინგი თუ მათზე 

ზედამხედველობა. 

 

 5 თითოეული მხარე დააწესებს, რომ ამ მუხლის შესაბამისად დანაშაულის შედეგად 

მიღებული შემოსავალი ან კონფისკაციით მიღებული შემოსავალი გადაირიცხოს 

საგანგებო ფონდში, რათა დაფინანსდეს წინამდებარე კონვენციით დადგენილი 

ნებისმიერი დანაშაულის მსხვერპლთა პრევენციული და დასახმარებელი პროგრამები. 

 



15 CETS 201 – ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ბოროტმოქმედებისაგან 

დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
  მუხლი 28 – დამამძიმებელი გარემოებები 

 

  თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ წინამდებარე კონვენციის შესაბამისად დადგენილი 

დანაშაულებისათვის სასჯელის განსაზღვრისას, დამამძიმებლად ჩაითვალოს შემდეგი 

სახის გარემოებები, თუკი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისი დებულებებით ისინი უკვე 

არ წარმოადგენენ დანაშაულის შემადგენელ ნაწილს: 

 

  a დანაშაულის ჩადენამ სერიოზული ზიანი მიაყენა მსხვერპლის ფიზიკურ და 

ფსიქიკურ ჯანმრთელობას; 

 

  b დანაშაულის ჩადენას წინ უძღოდა ან თან ახლდა წამება ან სერიოზული ძალადობა; 

 

  c დანაშაული ჩადენილია განსაკუთრებით უმწეო მსხვერპლის მიმართ; 

 

  d დანაშაული ჩაიდინა  ოჯახის წევრმა, ბავშვთან ერთად მცხოვრებმა პირმა ან პირმა, 

რომელმაც ბოროტად გამოიყენა თანამდებობა; 

 

  e დანაშაული ჩაიდინა რამდენიმე პირმა ერთობლივად; 

 

  f დანაშაული ჩადენილია სისხლის სამართლის ორგანიზაციის ფარგლებში; 

 

  g დამნაშავე ადრე ნასამართლევი იყო იმავე ტიპის დანაშაულზე. 

 

  მუხლი 29 – ნასამართლეობა  

 

  თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ სასჯელის განსაზღვრისას გაითვალისწინონ სხვა მხარის მიერ 

წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით გამოტანილი 

განაჩენი.  

 

თავი VII – გამოძიება, სამართლებრივი დევნა და საპროცესო კანონმდებლობა 

 

  მუხლი 30 – პრინციპები 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ გამოძიებები და სისხლის სამართალწარმოება განხორციელდება 

ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე და მისი უფლებების დაცვით. 

 

 2 თითოეული მხარე გაიზიარებს მსხვერპლის დაცვის მიდგომას, რათა უზრუნველყოს, 

რომ გამოძიებებმა და სისხლის სამართალწარმოებამ არ დაამძიმოს ბავშვის მიერ 

მიღებული ტრამვა და სისხლის სამართლის პროცესს, საჭიროების შემთხვევაში, 

მოსდევდეს შესაბამისი დახმარება. 

 

 3 თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ გამოძიებებსა და სისხლის სამართალწარმოებას 

მიენიჭოს პრიორიტეტი და წარიმართოს გაუმართლებელი დაყოვნების გარეშე. 

 

 4 თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ წინამდებარე თავით განსაზღვრულმა ზომებმა 

არ შელახოს დაცვის უფლებები და სამართლიანი და მიუკერძოებელი სასამართლო 
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
განხილვის მოთხოვნები, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

კონვენციის მე-6 მუხლის შესაბამისად. 

 

 5 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს შიდა 

კანონმდებლობის ძირითადი პრინციპების შესაბამისად, რათა: 

 

  –  უზრუნველყოს წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულთა ეფექტიანი 

გამოძიება და სამართლებრივი დევნა, ხოლო საჭიროების,შემთხვევაში, დაუშვას 

შენიღბული ოპერაციების განხორციელების შესაძლებლობაც; 

 

  –  სხვადახვა ორგანოებსა და საგამოძიებო სამსახურებს მისცეს შესაძლებლობა, რომ 

გამოავლინონ მე-20 მუხლით დადგენილი დანაშაულის მსხვერპლნი, კერძოდ, 

გააანალიზონ საბავშვო პორნოგრაფიის ამსახველი მასალები, როგორიცაა 

ფოტოსურათები და გადაცემული ან საინფორმაციო თუ საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების საშუალებით ხელმისაწვდომი აუდიო-ვიზუალური ჩანაწერები. 

 

  მუხლი 31 – დაცვის ზოგადი ზომები 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს 

მსხვერპლთა უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად, მათ შორის, მათი, როგორც 

მოწმეების განსაკუთრებულ საჭიროებათა დასაცავად გამოძიებისა და 

სამართალწარმოების ყველა ეტაპზე, კერძოდ, შემდეგი გზით: 

 

  a მიაწოდონ ინფორმაცია მათი უფლებებისა და მათთვის არსებული სამსახურების 

შესახებ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათ ინფორმაციის მიღება არ სურთ, ასევე 

მათი საჩივრის მსვლელობის, ბრალდებების, ზოგადად გამოძიების ან 

სამართალწარმოების  მიმდინარეობისა და ამ ყველაფრის როლის შესახებ, ისევე, 

როგორც მათი საქმეების შედეგების შესახებ; 

 

  b როცა მსხვერპლთ და მათ ოჯახებს შეიძლება დაემუქროთ საფრთხე, სულ მცირე, ამ 

შემთხვევებში მაინც უზრუნველყონ მათი ინფორმირება, რომ სასამართლო დევნაში 

მყოფი ან ბრალდებული პირები მუდმივად ან დროებით გაათავისუფლეს; 

 

  c საშუალება მისცენ, რომ შიდა სამართლის საპროცესო ნორმების შესაბამისად, 

მოუსმინონ მათ, წარმოადგინონ მტკიცებულებები და აირჩიონ, რა გზით სურთ 

თავიანთი შეხედულებების, საჭიროებათა და პრობლემების წარმოდგენა – 

უშუალოდ თუ შუამავლის მეშვეობით – და მათი განხილვა; 

 

  d უზრუნველყონ მათთვის სათანადო დახმარების გაწევა, რათა ჯეროვნად 

წარმოაჩინონ და გაითვალისწინონ მათი უფლებები და ინტერესები; 

 

  e დაიცვან მათი პირადი ცხოვრების უფლება, იდენტობა და იმიჯი და, შიდა 

კანონმდებლობის შესაბამისად, მიიღონ ზომები ნებისმიერი ისეთი ინფორმაციის 

გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, რაც გამოიწევვს მათ იდენტიფიკაციას; 

 

  f უზრუნველყონ მათი, მათი ოჯახებისა და მოწმეების უსაფრთხოება დაშინების, 

შურისძიების ან განმეორებითი ვიქტიმიზაციის თავიდან ასაცილებლად; 

 

  g უზრუნველყონ მსხვერპლსა და  დამნაშავეს შორის კონტაქტის თავიდან აცილება 

სასამართლოსა და სამართალდამცველი ორგანოების შენობებში, გარდა იმ 

შემთხვევებისა, როცა სხვაგვარად გადაწყვეტენ ხელისუფლების შესაბამისი 
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
ორგანოები ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, ან თუ ამგვარი 

კონტაქტი საჭიროა გამოძიებისა და სამართალწარმოებისთვის. 

 

 2 თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მსხვერპლთათვის ხელმისაწვდომი იყოს 

ინფორმაცია სასამართლო და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაზე, ხელისუფლების 

შესაბამის ორგანოებთან პირველივე კონტაქტის შემდეგ. 

 

 3 თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მსხვერპლთათვის ხელმისაწვდომი იყოს  

იურიდიული დახმარება, სადაც ეს გამართლებულია, უფასოდ, როდესაც მათთვის 

შესაძლებელია სისხლის სამართალწარმოების მხარის სტატუსის მიღება. 

 

 4 თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ სასამართლო ხელისუფლების ორგანოებს 

ჰქონდეთ შესაძლებლობა, დაუნიშნონ მსხვერპლს სპეციალური წარმომადგენელი, 

როდესაც შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, მას ექნება სისხლის სამართალწარმოების 

მხარის სტატუსი და როდესაც მშობლების პასუხისმგებლობის მქონე პირებს ეკრძალებათ 

ბავშვის წარმომადგენლობა ამგვარ სამართალწარმოებაში, მსხვერპლთა და მათ შორის 

ინტერესთა კონფლიქტის გამო.   

 

 5 თითოეული მხარე, თავიანთი შიდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობების 

შესაბამისად, საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომების გატარებით, უზრუნველყოფს, რომ 

ჯგუფებს, ფონდებს, ასოციაციებს ან სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს 

ჰქონდეთ შესაძლებლობა, დაეხმარონ და/ან მხარი დაუჭირონ მსხვერპლთ, მათივე 

თანხმობით, წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულებთან დაკავშირებულ 

სისხლის სამართალწარმოებისას. 

 

 6 თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ამ მუხლის დებულებების შესაბამისი 

ინფორმაცია მსხვერპლთ გადაეცემა მათი ასაკისა და მოწიფულობის მიხედვით და 

მათთვის გასაგებ ენაზე. 

 

  მუხლი 32 – სამართალწარმოების დაწყება  

 

  თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულთა 

გამოძიებები და სამართლებრივი დევნა არ იყოს დამოკიდებული მსხვერპლის 

განცხადებებსა ან ბრალდებებზე, ხოლო სამართალწარმოება გაგრძელდეს იმ 

შემთხვევაშიც, თუ მსხვერპლი უარს იტყვის თავის განცხადებებზე. 

 

  მუხლი 33 – ხანდაზმულობის ვადა 

 

  თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ წინამდებარე კონვენციის მე-18, 19 მუხლების 1.a და b პუნქტებითა 

და 21-ე მუხლის 1.a და b პუნქტებით დადგენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით 

სამართალწარმოების დაწყების ხანდაზმულობის ვადა გაგრძელდეს იმდენი ხნით, 

რამდენიც საკმარისია სამართალწარმოების ეფექტიანი დაწყებისათვის მას შემდეგ, რაც 

მსხვერპლი გახდება სრულწლოვანი და რამდენიც ეთანადება განსახილველი 

დანაშაულის სიმძიმეს.  

 

  მუხლი 34 – გამოძიებები 

 

 1 თითოეული მხარე მიიღებს ისეთ ზომებს, რაც შეიძლება აუცილებელი გახდეს იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ პირები, განყოფილებები ან სამსახურები, რომლებსაც 
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
ევალებათ გამოძიება, სპეციალიზირებულნი იყვნენ ბავშვების სექსუალურ 

ექსპლუატაციასა და მათ მიმართ სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 

სფეროში ან იქ დასაქმებულ ადამიანებს გავლილი ჰქონდეთ ტრენინგი ამ მიზნით. ამგვარ 

განყოფილებებსა ან სამსახურებს უნდა ჰქონდეთ საკმარისი ფინანსური რესურსები. 

 

 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყოს, რომ სისხლის სამართალწარმოების დაწყებას ხელი არ შეუშალოს 

მსხვერპლის რეალური ასაკის გაურკვევლობამ. 

 

  მუხლი 35 –ბავშვთან გასაუბრება 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ: 

 

  a ბავშვთან ინტერვიუები ჩატარდეს დაუსაბუთებელი დაყოვნების გარეშე მას შემდეგ, 

რაც ფაქტები ეცნობებათ ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებს; 

 

  b ბავშვთან ინტერვიუები, აუცილებლობის შემთხვევაში, ჩატარდეს ამ მიზნისათვის 

გამოყოფილ ან მომზადებულ შენობაში; 

 

  c ბავშვთან ინტერვიუები ჩაატარონ პროფესიონალებმა, რომლებსაც გავლილი აქვთ 

ტრენინგი ამ მიზნით; 

 

  d ბავშვთან ინტერვიუები, შეძლებისდაგვარად და აუცილებლობის შემთხვევაში, 

ჩაატარონ ერთი და იგივე ადამიანებმა; 

  

  e ინტერვიუების რაოდენობა იყოს რაც შეიძლება შეზღუდული და ჩატარდეს 

მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როცა ეს მკაცრად აუცილებელია სისხლის 

სამართალწარმოების მიზნებისათვის; 

 

  f ბავშვს შესაძლებელია თან ახლდეს მისი იურიდიული წარმომადგენელი ან, 

საჭიროების შემთხვევაში, უფროსი ადამიანი მისი შერჩევით, თუკი დასაბუთებული 

გადაწყვეტილება არ მიუღიათ ამ ადამიანის საწინააღმდეგოდ. 

 

 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყოს, რომ ყველა ინტერვიუ მსხვერპლთან ან, საჭიროების შემთხვევაში, ბავშვ 

მოწმესთან ჩაიწეროს და ამ ინტერვიუთა ვიდეოჩანაწერები ჩაითვალოს მტკიცებულებად 

სასამართლო პროცესზე, შიდა კანონმდებლობით განსაზღვრული წესების შესაბამისად. 

 

 3 იმ შემთხვევაში, როდესაც დადგენილი არაა მსხვერპლის ასაკი და არსებობს საფუძველი 

ვარაუდისათვის, რომ მსხვერპლი ბავშვია, იმოქმედებს 1–ლი და მე–2 პუნქტებით 

დაწესებული ზომები მანამ, სანამ არ მოხდება მისი ასაკის დადგენა. 

 

  მუხლი 36 – სისხლის სამართლის სასამართლო სამართალწარმოება 

 

 1 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, 

იურიდიული პროფესიების ავტონომიურობის წესების ჯეროვანი პატივისცემით, რათა 

უზრუნველყოს, რომ ყველა პირი, ჩართული სამართალწარმოებაში, გაივლის ტრენინგს 

ბავშვთა უფლებების, სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური 

ძალადობის შესახებ, კერძოდ, მოსამართლეები, პროკურორები და ადვოკატები.    
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დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს,  რათა 

უზრუნველყოს, რომ შიდა კანონმდებლობის წესების მიხედვით: 

 

  a მოსამართლემ შეიძლება ბრძანება გასცეს, რომ სასამართლო განხილვა გაიმართოს 

საზოგადოების დასწრების გარეშე; 

 

  b მსხვერპლის მოსმენა შეიძლება განხორციელდეს სასამართლო დარბაზში მის 

დაუსწრებლად, შესაბამისი საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

 

თავი VIII – მონაცემების ჩაწერა და შენახვა 

 

  მუხლი 37 – მსჯავრდებული სექსუალური დამნაშავეების შესახებ ეროვნული 

მონაცემების ჩაწერა და შენახვა  

 

 1 წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულთა პრევენციისა და სამართლებრივი 

დევნის მიზნით, თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა 

სახის ზომებს, რათა შიდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირადი ინფორმაციის 

დაცვის შესაბამის დებულებათა და სხვა სათანადო წესებისა თუ გარანტიების მიხედვით, 

უზრუნველყოს იმ მონაცემების შეგროვება და შენახვა, რაც უკავშირდება წინამდებარე 

კონვენციით დადგენილ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირთა ვინაობასა და გენეტიკურ 

ინფორმაციას (დნმ).  

 

2 ხელმოწერისას ან რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების თუ მიერთების აქტის 

დეპონირებისას, თითოეულმა მხარემ ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს უნდა 

აცნობოს იმ ეროვნული ხელისუფლების ორგანოს დასახელება და მისამართი, რომელიც 

პასუხისმგებელი იქნება პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ საკითხებზე.  

 

 3 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ 1–ლ პუნქტში აღნიშნული ინფორმაცია შეიძლება გადაეცემოდეს 

მეორე მხარის ხელისუფლების შესაბამის ორგანოს, შიდა კანონმდებლობითა და 

შესაბამისი საერთაშორისო ინსტრუმენტებით დადგენილი პირობების დაცვით.  

 

თავი IX – საერთაშორისო თანამშრომლობა 

 

  მუხლი 38 – საერთაშორისო თანამშრომლობის ზოგადი პრინციპები და ზომები 

 

 1 წინამდებარე კონვენციის დებულებების მიხედვით და არსებული შესაბამისი 

საერთაშორისო თუ რეგიონული ინსტრუმენტების გამოყენებით, ასევე ერთნაირი თუ 

განსხვავებული კანონმდებლობებისა და შიდა კანონმდებლობების საფუძველზე 

მიღწეულ შეთანხმებათა გამოყენებით, მხარეები ითანამშრომლებენ მაქსიმალურად 

გაფართოებულ რეჟიმში, რათა უზრუნველყონ:  

 

  a ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური ძალადობის 

პრევენცია და მის წინააღმდეგ ბრძოლა; 

 

  b მსხვერპლთა დაცვა და მათთვის დახმარების გაწევა; 

 

  c წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულთა გამოძიება ან 

სამართალწარმოება. 
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_________________________________________________________________________________________ 

 
 2 თითოეული მხარე გაატარებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ თუ წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულთა მსხვერპლი 

გახდა სხვა მხარის ტერიტორიაზე, სადაც ის არ ცხოვრობს, მიეცეს შესაძლებლობა, რომ 

აღძრას სარჩელი შესაბამისი ხელისუფლების ორგანოს წინაშე იმ სახელმწიფოში, სადაც 

ცხოვრობს. 

 

 3 თუ მხარე, რომელიც გასწევს იურიდიულ დახმარებას სისხლის სამართლის საკითხებსა 

ან ექსტრადაციაში ხელშეკრულების საფუძველზე, მიიღებს თხოვნას იურიდიული 

დახმარების გაწევის ან ექსტრადაციის შესახებ იმ მხარისაგან, რომელთანაც მას ამგვარი 

ხელშეკრულება არ გაუფორმებია, მას შეუძლია წინამდებარე კონვენცია ჩათვალოს 

იურიდიულ საფუძვლად იურიდიული დახმარებისათვის სისხლის სამართლის 

საკითხებსა ან ექსტრადიციაში იმ დანაშაულებთან მიმართებით, რომლებიც 

დადგენილია წინამდებარე კონვენციით. 

 

 4 თითოეული მხარე შეძლებისდაგვარად შეეცდება, რომ ბავშვთა სექსუალური 

ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური ძალადობის პრევენცია და მის 

წინააღმდეგ ბრძოლა ჩართოს დახმარების პროგრამებში, რომლებიც მიმართულია მესამე 

სახელმწიფოების განვითარებისაკენ. 

 

თავი X – მონიტორინგის განხორციელების მექანიზმი 

 

  მუხლი 39 – მხარეთა კომიტეტი 

 

 1 მხარეთა კომიტეტი შედგება კონვენციის მონაწილე მხარეთა წარმომადგენლებისაგან. 

 

 2 მხარეთა კომიტეტს იწვევს ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი. მისი პირველი სხდომა 

გაიმართება ერთი წლის განმავლობაში წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლიდან მისი 

მეათე ხელმომწერისათვის, რომელიც მოახდენს მის რატიფიცირებას. ამის შემდეგ 

სხდომები გაიმართება იმ შემთხვევაში, თუ ამას მოითხოვს მხარეთა ერთი მესამედი, ან 

გენერალური მდივანი. 

 

 3 მხარეთა კომიტეტი მიიღებს თავის საპროცედურო წესებს.  

 

  მუხლი 40 – სხვა წარმომადგენლები 

 

 1 ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ადამიანის უფლებათა კომისარი, დანაშაულის 

პრობლემათა ევროპული კომიტეტი (CDPC), აგრეთვე ევროპის საბჭოს სხვა შესაბამისი 

სამთავრობოთაშორისო კომიტეტები, თითოეული ნიშნავს წარმომადგენელს მხარეთა 

კომიტეტში. 

 

 2 მინისტრთა კომიტეტმა, მხარეთა კომიტეტთან კონსულტაციის შემდეგ, შეიძლება 

მოიწვიოს ევროპის საბჭოს რომელიმე სხვა ორგანო, რომ მან დანიშნოს წარმომადგენელი 

ამ კომიტეტში.  

 

 3 სამოქალაქო საზოგადოებისა და, განსაკუთრებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები მხარეთა კომიტეტში შეიძლება დაუშვან როგორც დამკვირვებლები, 

ევროპის საბჭოს შესაბამისი წესებით განსაზღვრული პროცედურის მიხედვით. 

 

 4 ზემოთ მოყვანილი 1–ლი და მე–3 პუნქტების თანახმად დანიშნული წარმომადგენლები 

მონაწილეობას მიიღებენ მხარეთა კომიტეტის სხდომებში, კენჭისყრის უფლების გარეშე. 
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_________________________________________________________________________________________ 

 
  მუხლი 41 – მხარეთა კომიტეტის ფუნქციები 

 

 1 მხარეთა კომიტეტი მონიტორინგს გაუწევს წინამდებარე კონვენციის განხორციელებას. 

მხარეთა კომიტეტის რეგლამენტი განსაზღვრავს წინამდებარე კონვენციის 

განხორციელების შეფასების პროცედურას. 

 

 2 მხარეთა კომიტეტი ხელს შეუწყობს სახელმწიფოებს შორის ინფორმაციის, 

გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითების შეგროვებას, ანალიზსა და 

გაცვლა-გამოცვლას, რათა გაუმჯობესდეს მათი შესაძლებლობები ბავშვთა 

ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ 

ბრძოლის კუთხით. 

 

 3 მხარეთა კომიტეტი, საჭიროებისამებრ, აგრეთვე:  

 

  a ხელს შეუწყობს წინამდებარე კონვენციის ეფექტიან გამოყენებასა და 

განხორციელებას, მათ შორის, ამ კონვენციის საფუძველზე ნებისმიერი პრობლემის 

და ნებისმიერი განცხადებისა თუ დათქმის ეფექტის გამოვლენას. 

 

  b გამოთქვამს საკუთარ აზრს წინამდებარე კონვენციის გამოყენებასთან 

დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე და ხელს შეუწყობს ინფორმაციის გაცვლა-

გამოცვლას მნიშვნელოვან იურიდიულ, პოლიტიკურ ან ტექნოლოგიურ 

სიახლეებზე. 

 

 4 ევროპის საბჭოს სამდივნო დაეხმარება მხარეთა კომიტეტს ამ მუხლით 

გათვალისწინებული ფუნქციების განხორციელებაში. 

 

 5 დანაშაულის პრობლემის ევროპულ კომიტეტს (CDPC) პერიოდულად მიეწოდება 

ინფორმაცია ამ მუხლის 1–ლ, მე–2 და მე–3 პუნქტებში აღნიშნულ საქმიანობასთან 

დაკავშირებით. 

 

თავი XI – ურთიერთობა სხვა საერთაშორისო ინსტრუმენტებთან 

 

  მუხლი 42 – ურთიერთობა გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციასა და მის 

ფაკულტატურ ოქმთან ბავშვების გაყიდვის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და 

პორნოგრაფიის შესახებ 

 

  წინამდებარე კონვენცია გავლენას არ მოახდენს უფლებებსა და მოვალეობებზე, 

რომლებიც გამომდინარეობს გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციიდან და მისი 

ფაკულტატური ოქმიდან ბავშვების გაყიდვის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და 

პორნოგრაფიის შესახებ. მისი მიზანია, გააუმჯობესოს მათში გათვალისწინებული დაცვა, 

განავითაროს და შეავსოს იქ დაცული სტანდარტები. 

 

  მუხლი 43 – ურთიერთობა სხვა საერთაშორისო ინსტრუმენტებთან 

 

 1 წინამდებარე კონვენცია გავლენას არ მოახდენს საერთაშორისო ინსტრუმენტების 

დებულებებიდან გამომდინარე უფლებებსა და მოვალეობებზე, რომელთა მხარეც არის ან 

მომავალში გახდება წინამდებარე კონვენციის მხარე და რომელიც მოიცავს წინამდებარე 

კონვენციით რეგულირებად დებულებებს, სექსუალური ექსპლუატაციისა და 

სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების უკეთ დაცვისა და დახმარების 

უზრუნველსაყოფად.  
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 2 კონვენციის მხარეებს შეუძლიათ ერთმანეთთან გააფორმონ ორმხრივი ან მრავალმხრივი 

შეთანხმებები იმ საკითხებზე, რომლებსაც კონვენცია აგვარებს იმისათვის, რომ შეავსონ ან 

გააძლიერონ მისი დებულებები ან ხელი შეუწყონ მასში ჩადებული პრინციპების 

გამოყენებას. 

 

 3 მხარეები, რომლებიც არიან ევროპის კავშირის წევრები, ურთიერთთანამშრომლობისას 

გამოიყენებენ თანამეგობრობისა და ევროპის კავშირის წესებს, რამდენადაც 

თანამეგობრობისა და ევროპის კავშირის არსებული წესები არეგულირებენ მოცემულ 

საკითხს და გამოიყენებიან საგანგებო შემთხვევებში, წინამდებარე კონვენციის საგნისა და 

მიზნის, აგრეთვე სხვა მხარეებთან მისი სრული გამოყენების შეზღუდვის გარეშე.  

 

თავი XII – კონვენციაში შესწორებების შეტანა 

 

  მუხლი 44 – შესწორებები  

 

 1 მხარის ნებისმიერი წინადადება წინამდებარე კონვენციაში შესწორებების შეტანასთან 

დაკავშირებით, უნდა ეცნობოს ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს, ხოლო მის მიერ 

გადაეგზავნოს ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს, ნებისმიერ ხელმომწერ მხარეს, 

ნებისმიერ მონაწილე სახელმწიფოს, ევროპის თანამეგობრობას, 45-ე მუხლის 1–ლი 

პუნქტის დებულებათა შესაბამისად წინამდებარე კონვენციის ხელმოსაწერად მიწვეულ 

ნებისმიერ სახელმწიფოს, და 46-ე მუხლის 1–ლი პუნქტის შესაბამისად წინამდებარე 

კონვენციასთან მიერთების მიზნით მიწვეულ ნებისმიერ სახელმწიფოს. 

 

 2 მხარის შემოთავაზებული ნებისმიერი შესწორება უნდა ეცნობოს დანაშაულის 

პრობლემის ევროპულ კომიტეტს (CDPC), რომელიც მინისტრთა კომიტეტს წარუდგენს 

თავის მოსაზრებას შემოთავაზებულ შესწორებებთან დაკავშირებით.  

 

 3 მინისტრთა კომიტეტი განიხილავს შემოთავაზებულ შესწორებას, ასევე დანაშაულის 

პრობლემის ევროპული კომიტეტის მიერ წარმოდგენილ მოსაზრებას და წინამდებარე 

კონვენციის არა-წევრ სახელმწიფოებთან კონსულტაციის შემდეგ, შეძლებს დაამტკიცოს 

შესწორება. 

 

 4 მინისტრთა კომიტეტის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად დამტკიცებული 

ნებისმიერი შესწორების ტექსტი გადაეცემა მხარეებს მისი მიღების მიზნით. 

 

 5 ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად დამტკიცებული ნებისმიერი შესწორება ძალაში 

შევა ერთი თვის შემდეგი თვის პირველივე დღეს, იმ დღიდან, როცა ყველა მხარე 

აცნობებს გენერალურ მდივანს, რომ მიიღო იგი. 

თავი XIII – დასკვნითი დებულებები 

 

  მუხლი 45 – ხელმოწერა და ძალაში შესვლა  

 

 1 წინამდებარე კონვენცია ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოებისა 

და იმ არაწევრი სახელმწიფოებისათვის, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს მის 

შემუშავებაში ისევე, როგორც ევროპის თანამეგობრობისათვის.  

 

 2 წინამდებარე კონვენცია ექვემდებარება რატიფიციკაციას, მიღებასა და დამტკიცებას. 

რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების და მიერთების აქტი შესანახად გადაეცემა ევროპის 

საბჭოს გენერალურ მდივანს.  
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3 წინამდებარე კონვენცია ძალაში შევა სამი თვის შემდეგი თვის პირველივე დღეს იმ 

დღიდან, როცა 5 ხელმომწერი, მათ შორის, ევროპის საბჭოს არანაკლებ 3 წევრი 

სახელმწიფო გამოთქვამს თანხმობას, მიუერთდეს კონვენციას წინა პუნქტის 

დებულებათა შესაბამისად.   

 

 4 1–ლ პუნქტში მითითებული ნებისმიერი იმ სახელმწიფოსათვის, ან ევროპის 

თანამეგობრობისათვის, რომელიც შემდგომში გამოთქვამს თანხმობას, მიუერთდეს 

კონვენციას, იგი ძალაში შევა თავისი რატიფიკაციის, მიღების ან დამტკიცების აქტის 

დეპონირებიდან სამი თვის შემდეგი თვის პირველივე დღეს. 

 

  მუხლი 46 – კონვენციასთან მიერთება  

 

1 წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლის შემდეგ, ევროპის საბჭოს მინისტრთა 

კომიტეტს, კონვენციის მხარეებთან კონსულტაციისა და მათგან ერთსულოვანი 

თანხმობის მიღების შემდეგ, შეუძლია შესთავაზოს ნებისმიერ იმ სახელმწიფოს, 

რომელიც არ არის ევროპის საბჭოს წევრი და რომელსაც მონაწილეობა არ მიუღია 

კონვენციის შემუშავებაში, მიუერთდეს მას. ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს უმრავლესობა, 

ევროპის საბჭოს წესდების მე-20.d მუხლის გათვალისწინებით და ხელშემკვრელ 

სახელმწიფოთა წარმომადგენლების ერთსულოვანი თანხმობით, რომლებიც 

უფლებამოსილნი არიან წარმოდგენილნი იყვნენ მინისტრთა კომიტეტში.  

 

 2 ნებისმიერი იმ სახელმწიფოსათვის, რომელიც კონვენციას უერთდება, იგი ძალაში შევა 

რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების ან მიერთების აქტის ევროპის საბჭოს 

გენერალური მდივნისთვის დეპონირებიდან სამი თვის შემდეგი თვის პირველივე დღეს.   

 

  მუხლი 47 – ტერიტორიული გამოყენება 

 

 1 ნებისმიერ სახელმწიფოს ან ევროპულ თანამეგობრობას შეუძლია ხელმოწერის ან 

რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების ან მიერთების აქტის დეპონირებისას, მიუთითოს 

ის ტერიტორია ან ტერიტორიები, რომლებზეც გავრცელდება წინამდებარე კონვენცია. 

 

2 ნებისმიერ მხარეს შეუძლია, შემდგომში ნებისმიერ დროს, ევროპის საბჭოს გენერალური 

მდივნის სახელზე გაგზავნილი დეკლარაციით, გაავრცელოს წინამდებარე კონვენციის 

მოქმედება დეკლარაციაში აღნიშნულ ნებისმიერ სხვა ტერიტორიაზე, რომლის 

საერთაშორისო ურთიერთობებზეც ის აგებს პასუხს და რომლის სახელითაც ის 

უფლებამოსილია, თავის თავზე აიღოს ვალდებულებები. ასეთ ტერიტორიასთან 

მიმართებით, კონვენცია ძალაში შევა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მიერ 

დეკლარაციის მიღების დღიდან სამი თვის შემდეგი თვის პირველივე დღეს. 

 

 3 წინა ორი პუნქტის შესაბამისად გაკეთებული ნებისმიერი დეკლარაცია ამ დეკლარაციაში 

მითითებულ ტერიტორიასთან დაკავშირებით, შესაძლებელია გაუქმდეს ევროპის საბჭოს 

გენერალური მდივნის სახელზე გაგზავნილი შეტყობინებით. გაუქმება ძალაში შევა 

ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მიერ ასეთი შეტყობინების მიღებიდან სამი  თვის 

შემდეგი თვის პირველივე დღეს.  

 

  მუხლი 48 – დათქმები  

 

  დაუშვებელია დათქმა წინამდებარე კონვენციის რომელიმე დებულებასთან 

დაკავშირებით, გარდა უკვე აშკარად დადგენილი დათქმებისა. ნებისმიერი დათქმა 

შეიძლება გაუქმდეს ნებისმიერ დროს.  
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  მუხლი 49 – დენონსაცია  

 

 1 ნებისმიერ მხარეს შეუძლია ნებისმიერ დროს მოახდინოს წინამდებარე კონვენციის 

დენონსაცია, ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის სახელზე გაგზავნილი შეტყობინების 

მეშვეობით. 

 

 2 ასეთი დენონსაცია ძალაში შევა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მიერ 

შეტყობინების მიღებიდან სამი თვის შემდეგი თვის პირველივე დღეს.  

 

  მუხლი 50 – შეტყობინება  

 

  ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი შეატყობინებს ევროპის საბჭოს წევრ 

სახელმწიფოებს, ნებისმიერ ხელმომწერ სახელმწიფოს, ნებისმიერ მხარე სახელმწიფოს, 

ევროპის თანამეგობრობასა და ნებისმიერ იმ სახელმწიფოს, რომელიც მოწვეულია 

კონვენციაზე ხელის მოსაწერად 45-ე მუხლის დებულებების შესაბამისად და ნებისმიერ 

იმ სახელმწიფოს, რომელიც მოწვეულია კონვენციასთან მიერთებისათვის, 46-ე მუხლის 

დებულებათა შესაბამისად:  

 

  a ნებისმიერი ხელმოწერის შესახებ;  

 

  b ნებისმიერი რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების ან მიერთების აქტის 

დეპონირების შესახებ;  

 

  c 45-ე და 46-ე მუხლების შესაბამისად, წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლის 

ნებისმიერი თარიღის შესახებ;  

 

  d 44-ე მუხლის შესაბამისად დამტკიცებული ნებისმიერი შესწორების შესახებ და ამ 

შესწორების ძალაში შესვლის თარიღის შესახებ;  

 

  e 48-ე მუხლის შესაბამისად გაკეთებული ნებისმიერი დათქმის შესახებ; 

 

  f 49-ე მუხლის დებულებების შესაბამისად გაკეთებული ნებისმიერი დენონსაციის 

შესახებ;  

 

  g წინამდებარე კონვენციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა ქმედების, 

შეტყობინების, ან ინფორმაციის გადაცემის შესახებ. 

 

  ზემოაღნიშნულის დასტურად, ქვემორე ხელმომწერებმა, სათანადო უფლებამოსილებით 

აღჭურვილებმა, ხელი მოაწერეს წინამდებარე კონვენციას.  

 

  შესრულებულია ლანზაროტში 2007 წლის 25 ოქტომბერს, ინგლისურ და ფრანგულ 

ენებზე, თანაბრად ავთენტურ ტექსტებად, ერთადერთ ეგზემპლარად, რომელიც 

დაცულია ევროპის საბჭოს არქივში. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი დამოწმებულ 

ასლებს გადასცემს ევროპის საბჭოს თითოეულ წევრ სახელმწიფოს, იმ არაწევრ 

სახელმწიფოებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს წინამდებარე კონვენციის 

შემუშავებაში, ევროპის თანამეგობრობას და ნებისმიერ იმ სახელმწიფოს, რომელთაც 

შესთავაზეს კონვენციასთან მიერთება. 



evropuli konvencia bavSvTa uflebebis dacvis Sesaxeb 

 

 

 

 

preambula 

 

evrosabWos wevri da sxva xelismomweri saxelmwifoebi 

 

miaCniaT ra, rom evrosabWos mizania, miaRwios wevrebs Soris erTianobas, 

 

aRiareben ra gaerTianebuli erebis konvencias bavSvTa uflebebis Sesaxeb, kerZod, mis 

meoTxe muxls, romelic moiTxovs mxareebisagan, miiRos Sesabamisi sakanonmdeblo, 

administraciuli da sxva zomebi aRniSnuli konvenciiT aRiarebuli uflebebis dasacavad; 

 

gamoxataven ra Tanxmobas saparlamento asambleis 1990 wlis 1121 rekomendaciaze bavSvTa 

uflebebis Sesaxeb; 

 

miaCniaT ra, rom bavSvTa uflebebi da interesebi unda iqnas aRiarebuli da aqedan 

gamomdinare bavSvebs unda hqondeT SesaZlebloba, dacul iqnas maTi uflebebi, kerZod, 

maTTan dakavSirebuli saojaxo saqmeebis saproceso warmoebisas; 

 

aRiareben ra, rom bavSvebi unda iyvnen uzrunvelyofilni saTanado informaciiT, rac aseTi 

uflebebisa da interesebis dacvis saSualebaa, amasTan gaTvaliswinebul unda iqnas bavSvis 

azri; 

 

acnobiereben ra mSoblebis mniSvnelovan rols bavSvebis uflebebisa da interesebis dacvasa 

da waxalisebaSi da miaCniaT ra, rom, saWiroebis SemTxvevaSi, saxelmwifom aseve unda miiRos 

monawileoba am uflebebis dacvasa da aRiarebaSi; 

miaCniaT ra, rom konfliqtis SemTxvevaSi ojaxisaTvis sasurvelia, miaRwios SeTanxmebas 

sasamarTlo organoebSi sakiTxis ganxilvamde, 

 

SeTanxmdnen Semdegze: 

 

Tavi I - konvenciis sagani, regulirebis sfero da gansazRvrebebi 

 

muxli 1 - konvenciis sagani da regulirebis sfero 

 

1. es konvencia exeba bavSvebs, romlebsac ar miuRweviaT 18 wlis asakisaTvis; 

 

2. winamdebare konvenciis mizania, bavSvTa interesebis gaTvaliswinebiT mxari dauWiros maT 

uflebebs, mianiWos maT saproceso uflebebi da xei Seuwyos am uflebebis realizebas 

uzrunvelyofs ra, rom bavSvebi TavisiT an sxva pirebisa Tu organoebis daxmarebiT 

informirebulni da nebadarTulni iqnebian, monawileoba miiRon sasamarTlo organoebSi 

warmarTul maTTan dakavSirebul procesebSi; 

 

3. am konvenciis miznebisaTvis bavSvTan dakavSirebuli sasamarTlo procesi aris saojaxo 

saqmeebTan dakavSirebuli procesi, kerZod, is saqmeebi, romlebic Seexeba mSoblebis 

valdebulebas bavSvebis sacxovrebel adgilsa da maTTan urTierTobasTan dakavSirebiT; 

 

 



4. yovelma saxelmwifom am konvenciaze xelmowerisTanave an ratifikaciisas, miRebisa, 

damtkicebisas da SeerTebisas evropis sabWos generaluri mdivnisadmi mimarTul 

gancxadebaSi unda daakonkretos sasamarTlo organoSi gansaxilveli saojaxo saqmeebis sami 

kategoria mainc, romelsac Seexeba es konvencia; 

 

5. nebismier mxares Semdgomi gancxadebiT SeuZlia daakonkretos saojaxo saqmeebis 

damatebiTi kategoriebi, romlebsac Seexeba es konvencia anda gaakeTos informacia maTze 

me-5 muxlis, me-9 muxlis meore punqtis, meaTe muxlis meore punqtisa da me-11 muxlis 

moqmedebis Sesaxeb; 

 

6. am konvenciidan veraferi SeuSlis xels mxareebs, rom gamoiyenon ufro xelsayreli 

wesebi bavSvTa uflebebis dacvasa da aRiarebisaTvis. 

 

muxli 2 - gansazRvrebebi 

 

am konvenciis miznebisaTvis: 

 

a. termini `sasamarTlo organo~ niSnavs sasamarTlo an msgavsi uflebamosilebis mqone 

administraciul organos; 

b. termini `mSoblis pasuxismgeblobis matarebeli piri~ niSnavs mSoblebsa da sxva pirebs 

an organoebs, romlebsac aqvT mSoblis yvela an zogierTi valdebuleba; 

g. terminis `warmomadgeneli~ niSnavs pirs, rogoricaa advokati an organo, romelic 

daniSnulia imisaTvis, rom sasamarTlo organoebSi wardges bavSvis saxeliT; 

d. termini `saTanado informacia~ niSnavs informacias, romelic Seesabameba bavSvis asaksa 

da Semecnebas da romelic gankuTvnilia bavSvis uflebebis sruli dacviasaTvis. amasTan 

aseTi informacia mimarTulia bavSvis keTildReobisaken. 

 

Tavi II - procesualuri zomebi bavSvTa  

uflebebis dacvasa da amoqmedebisaTvis. 

 

A. bavSvTa proceduruli uflebebi 

 

muxli 3 - ufleba iyos informirebuli da gamoxatos Tavisi azri procesze 

 

Sida samarTlis mixedviT bavSvi moiazreba, rogorc sakmarisi Semecnebis mqone sasamarTloSi 

masTan dakavSirebuli asqmis warmoebisas da igi uflebamosilia, moiTxovos misTvis Semdegi 

uflebebis miniWeba: 

 

a. miiRos yvela saTanado informacia; 

b. miiRos rCeva da gamoxatos sakuTari azri; 

g. informirebul iqnas Tavisi azrisa da gadawyvetilebis SesaZlo Sedegebis Sesaxeb. 

 

muxli 4 - specialuri warmomadgenlis daniSvnis ufleba 

 

1. rogorc es gansazRvrulia me-9 muxlSi, bavSvs aqvs ufleba, TavisiT an sxva pirebisa Tu 

organizaciebis saSualebiT specialuri warmomadgenliT gamovides sasamarTlo organoSi, 

sadac Sida kanonmdeblobiT mSoblis pasuxismgeblobis matarebeli piri SezRudulia 

bavSvis warmodgenisagan am ukanasknelTan interesTa konfliqtis gamo. 

 

2. saxelmwifoebs SeuZliaT, SezRudon I punqtiT gaTvaliswinebuli ufleba im 

bavSvebisaTvis, romlebic Sida knonmdeblobiT moiazrebian sruli Semecnebis mqoned. 

 

 



muxli 5 - sxva SesaZlo saproceso uflebebi 

 

mxareebs SeuZliaT, mianiWon bavSvebs damatebiTi saproceso uflebebi maTTan dakavSirebuli 

sasamarTlo procesebSi, kerZod: 

 

a. ufleba, isargeblon im pirTa daxmarebiT, romlebsac airCeven sakuTari SexedulebiT, rac 

daexmareba maT sakuTari azris gamoxatvaSi; 

b. ufleba, TviTon an nebismieri pirisa Tu organos meSveobiT daniSnon kerZo 

warmomadgeneli, an, saWiroebis SemTxvevaSi advokati; 

g. ufleba, daniSnon sakuTari warmomadgeneli; 

d. ufleba, isargeblon procesSi monawile mxareTa zogierTi an yvela uflebiT. 

e. sasamarTlos organoTa roli 

 

muxli 6 - saqmis warmoebis procesi 

 

bavSvTan dakavSirebuli procesis gadawyvetilebis gamotanamde sasamarTlo: 

 

a. amowmebs mis xelT arsebuli informacia aris Tu ara sakmarisi, imisTvis, rom gamoitanos 

gadawyvetileba bavSvis interesebis gaTvaliswinebiT da saWiroebis SemTxvevaSi moipovebs 

damatebiT informacias gansakuTrebiT mSoblis pasuxismgeblobis matarebeli pirisagan; 

b. im SemTxvevaSi, rodesac Sida kanonmdeblobiT bavSvi moiazreba, rogorc saTanado 

Semecnebis mqoned: 

 

- unda darwmundes, rom bavSvma miiRo mTeli saTanado informacia; 

- saWiroebis SemTxvevaSi gauwevs konsultacias bavSvs TviTon an sxva pirebisa Tu 

organoebis meSveobiT ise, rom es misawvdomi iyos bavSvis SemecnebisaTvis Tu es aSkarad ar 

iqneba bavSvis interesebTan aSkara winaaRmdegobaSi; 

- misces ufleba bavSvs, gamoxatos Tavisi azri. 

 

g. bavSvis mier gamoxatul azrs miaqcion sakamarisi yuradReba. 

 

muxli 7 - swrafad moqmedebis valdebuleba  

 

bavSvTan dakavSirebul procesebze sasamarTlo organo valdebulia, imoqmedos swrafad, 

raTa Tavidan aicilos Seferxebebi, amasTan procesi unda iqnas misaRebi, raTa 

uzrunvelyofil iqnas gadawyvetilebaTa dauyovneblivi aRsruleba. gansakuTrebul 

SemTxvevaSi sasamarTlo organo uflebamosilia, miiRos gadawyvetilebebi, romlebic 

saswrafod unda aRsruldes.  
 

muxli 8 - moqmedeba sakuTari iniciativiT 

 

bavSvTan dakavSirebukl procesebze sasamarTlo organoebs Sida kanonmdeblobis 

safuZvelze ufleba aqvT, imoqmedon Tavisi iniciativiT, rodesac bavSvis keTildReoba 

seriozul safrTxeSia. 

 

muxli 9 - warmomadgenlis daniSvna 

 

1. bavSvTan dakavSirebul procesze Sida kanonmdeblobis Tanaxmad Tu bavSvs ver 

warmoadgenen mSoblis valdebulebis matarebeli pirebi, maTsa da bavSvs Soris interesTa 

konfliqtis gamo, sasamarTlo organoebs eniWebaT uflebamosileba, dauniSnon bavSvs 

specialuri warmkomadgeneli procesze. 

 



2. mxareebi iTvaliswineben, rom bavSvTan dakavSirebuli procesze sasamarTlo organoebs 

SeuZliaT, daniSnon warmomadgeneli, gansakuTrebul SemTxvevaSi ki advokati, raTa man 

procesze warmoadginos bavSvi. 

 

C.   warmomadgenlis muxli   

 

muxli 10 

   

1. warmomadgeneli, bavSvTan dakavSirebul procesze, Tu es aSkarad ar modis konfliqtSi 

bavSvis interesebidan: 

 

a. uzrunvelyofs bavSvs mTeli saTanado informaciiT, Tu Sida kanonmdeblobiT bavSvi 

moiazreba saTanado Semacnebis mqoned; 

b. Tu Sida kanonmdeblobiT bavSvi moiazreba saTanado Semecnebis mqoned, uzrunvelyos igi 

mis Sexedulebaze daTanxmebisa da warmomadgenlis mier ganxorcielebuli qmedebebis 

SesaZlo Sedegebis Sesaxeb axsna-ganmartebiT. 

g. gansazRvros bavSvis azri da warmoaCinos es azri sasamarTli organoebis winaSe.  

 

2. mxareebs sakuTari Sexedulebisamebr SeuZliaT, pirvel punqtSi mocemuli debulebebi 

gaavrcelon mSoblis pasuxismgeblobis matarebel pirebzec. 

 

D. garkveuli debulebebis gavrceleba 

 

muxli 11 

 

mxareebs sakuTari Sexedulebebisamebr SeuZliaT, me-3, me-4 da me-9 muxlebSi mocemuli 

debulebebi bavSvTan dakavSirebuli sxva organoebSi warmoebul procesebze da bavSvTan 

dakavSirebul saqmeebze, romlebic, ar warmoadgenen procesebs.   

 

E. erovnuli organoebi 

 

muxli 12 

 

1. mxareebi xels Seuwyoben bavSvTa uflebebis aRiarebisa da dacvis im organoebis 

meSveobiT, romlebic, inter alia, axorcieleben am muxlis me-2 punqtSi mocemul funqciebs. 

 

2. funqciebs warmoadgens: 

 

a. wanadadebebis momzadeba bavSvebis uflebebis realizebasTan dakavSirebuli 

kanonmdeblobis moqmedebis gaZlierebis Sesaxeb; 

b. bavSvebis uflebebis moqmedebasTan dakavSirebul kanonproeatze daskvnebis gakeTeba; 

g. bavSvTa uflebebis moqmedebasTan dakavSirebuli zogadi informaciis miwodeba 

masmediisTvis, sazogadoebiosaTvis da pirebisa Tu organoebisaTvis, romlebsac Sexeba aqvT 

bavSvebTan dakavSirebul sakiTxebTan; 

d. daecnos bavSvebis azrs da miawodos maT Sesabamisi informacia.  

e. sxva sakiTxebi 
 

muxli 13 - Suamavloba da davebis mogvarebis sxva procedurebi 

 

im mizniT, rom aucilebel an gadaWril iqnas davebi an Tavidan aucilebel iqnas bavSvTan 

dakavSirebuli sasamarTlo procesebi, mxareebi davebis gadasawyvetad xels Seuwyoben 



Suamavlobis an sxva procedurebis arsebobas da aseTi procedurebis gamoyenebas mxareebis 

mier gansazRvrul Sesabamis saqmeebSi SeTanxmebis miRwevisaTvis. 

 

muxli 14 - samarTlebrivi daxmareba da konsultacia 

    

im mizniT, rom acilebul an gadaWril iqnas davebi an Tavidan acilebul iqnas bavSvTan 

dakavSirebuli sasamarTlo procesebi, mxareebi davebis gadasawyvetad xels Seuwyoben 

Suamavobis an sxva procedurebis arsebobas da aseTi procedurebis gamoyenebas mxareebis 

mier gansazRvrul Sesabamis saqmeebSi SeTanxmebis miRwevisaTvis. 

 

muxli 15 - urTierTmoqmedeba sxva saerTaSoriso aqtebTan 

 

am konvenciam ar unda SezRudis sxva saerTaSoriso aqtebis moqmedeba, romlebic exeba 

bavSvebisa da ojaxebis dacvis konteqstSi wamoWril specifikur sakiTxebs da romlis 

mxareebic arian an unda gaxdnen am konvenciis mxareebi. 

 

Tavi III - mudmivmoqmedi komiteti 

 

muxli 16 - mudmivmoqmedi komitetis daarseba da funqciebi 

 

1. mudmivmoqmedi komiteti Seqmnilia am konvenciis miznebisaTvis. 

 

2. mudmivmoqmedi komiteti mimoixilavs am konvenciasTan dakavSirebul problemebs.Mmas 

kerZod SeuZlia: 

 

a. SeimuSavos konvenciis moqmedebasTan dakavSirebuli sakiTxebi. Mmudmivmoqmedi komisiis 

mier am konvenciis moqmedebasTan dakavSirebul daskvnas aqvs rekomendaciis forma; 

rekomendaciebi miiReba xmaTa sami meoTxedis umravlesobiT; 

b. moamzados cvlilebebi konvenciaSi da ganixilos me-20 muxlis Tanaxmad momzadebuli 

cvlilebebi; 

g. rovnuli organoebi, romlebsac aqvT me-12 muxlis me-2 punqtiT gaTvaliswinebuli 

funqciebi, uzrunvelyos konsultaciiTa da daxmarebiT, xeli Seuwyos maT urTierTobas. 

 

muxli 17 - Semadgenloba 

 

1. TiToeuli mxare SeiZleba warmodgenil iqnas mudmivmoqmed komitetSi erTi an ramdenime 

delegatiT. TiToeul mxares eqneba erTi xma. 

 

2. 21-e muxlSi miTiTebuli nebismieri saxelmwifo, romelic ar aris am konvenciis wevri, 

SeiZleba warmodgenil iqnas mudmivmoqmed komitetSidamkvirveblis saxiT. igive exeba 

nebismier saxelmwifos an evrogaerTianebas mas Semdeg rac igi mowveul iqneba konvenciaze 

misaerTeblad 22-e muxlis debulebaTa Sesabamisad. 

 

3. garda im SemTxvevisa, roca mxarem aranakleb erTi TviT adre komitetis Sekrebamde 

acnoba generalur mdivans uaris Sesaxeb mudmivmoqmedma komitetma SeiZleba miiwvios 

qvemoT CamoTvlilni raTa damkvirveblis saxiT daeswron komitetis yvela Sexvedras, erT 

Sexvedras an Sexvedris nawils. 

 

- nebismieri saxelmwifo, romelic ar aris miTiTebuli me-2 punqtSi; 

- gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa komiteti; 

- evrogaerTianeba; 

- nebismieri saerTaSoriso samTavrobo organo; 



- nebismieri saerTaSoriso arasamTavrobo organo, romelsac aqvs me-12 muxlis me-2 

punqtSi miTiTebuli erTi an ramdenime funqcia; 

 

4. mudmivmoqmedi komisia ucvlis informacias msgavs organizaciebs, romlebTac Sexeba aqvs 

bavSvTa uflebebis dacvasTan. 

 

muxli 18 - Sexvedrebi 

 

1. evropis sabWos generaluri mdivani iwvevs mudmivmoqmedi komitetis Sexvedras konvenciis 

ZalaSi Sesvlis TariRidan mesame wlis bolos, sakuTari iniciativiT - nebismier dros am 

TariRis Semdeg. 

 

2. mudmivmoqmedi komiteti iRebs gadawyvetileba mxareTa aranakleb naxevarze metis 

daswrebis SemTxvevaSi. 

 

3. me-16 da me-20 muxlebSi gaTavliswinebul sakiTxebze mudmivmoqmedi komiteti 

gadawyvetilebas iRebs mxareTa umravlesobis daswrebis SemTxvevaSi. 

 

4. am konvenciiT gaTvaliswinebul sakiTxebze mudmivmoqmedi komiteti SeimuSavebs sakuTar 

procedurul wesebs da nebismieri im samuSao Sexvedris procedurul wesebs, romelic 

miznad isaxavs konvenciiT gaTvaliswinebuli Sesabamisi davalebebis Sesrulebas. 

 

muxli 19 - mudmivmoqmedi komitetis moxsenebebi 

 

yoveli Sexvedris Semdeg mudmivmoqmedma komitetma mxareebsa da evropis sabWos ministrTa 

komitets unda warudginos moxseneba Sexvedraze gamarTuli kamaTisa da miRebuli 

gadawyvetilebebis Sesaxeb. 

 

Tavi IV - cvlilebebi konvenciaSi 

 

muxli 20 

 

1. am konvenciis mxaris an mudmivmoqmedi komitetis mier SemoTavazebuli winadadeba 

konvenciis romelime muxlis nebismieri cvlilebis Sesaxeb Tavdapirvelad unda ecnobos 

evropis sabWos generalur mdivans, romelic aranakleb ori TviT adre mudmivmoqmedi 

komitetis momdevno Sexvedramde warudgens mas evropis sabWos wevri saxelmwifoebis, 

xelmomwer mxareebs, mxareebs, yvela im saxelmwifos, romelic miwveuli iyo konvenciaze 

xelis moaswerad 21-e muxliT gaTvaliswinebuli debulebebis Sesabamisad, yvela im 

saxelmwifosa da evrogaerTianebas, romelic miwveuli iyo konvenciaze misaerTeblad 22-e 

muxliT gaTvaliswinebuli debulebebis Sesabamisad. 

 

2. wina punqtis debulebebis Seasbamisad SemoTavazebuli nebismieri winadadeba unda 

Semowmdes mudmivmoqmedi komitetis mier, romelmac ministrTa komitets dasamtkiceblad 

unda warudginos xmaTa sami meoTxedis umravlesobiT miRebuli teqsti. damtkicebis Semdeg 

es teqsti unda waredginos mxareebs misi Semdgomi miRebis mizniT. 

 

3. nebismieri cvlilebebis ZalaSi Sedis generaluri mdivnis mier yvela mxarisagan misi 

miRebis Sesaxeb Setyobinebis dRidan erTi Tvis vadis gasvlis Semdeg momdevno Tvis pirvel 

dRes. 

 

 

 



Tavi V - daskvniTi debulebebi 

 

muxli 21 - xelis mowera, ratifikacia da ZalaSi Sesvla 

 

1. es konvencia Riaa evropis sabWos qveynebisaTvis da im saxelmwifoebisaTvis, romlebic 

monawileobdnen mis SemuSavebaSi. 

 

2. konvencia eqvemdebareba ratifikacias, miRebas da damtkicebas. Ratifikaciis, miRebisa da 

damtkicebis aqtebi inaxeba evropis sabWos generalur mdivanTan. 

 

3. konvencia ZalaSi Sedis sami saxelmwifos mier, romelTagan aranakleb ori aris evropis 

sabWos wevri, wina punqtiTgaTvaliswinebuli wesebis Seasbamisad, konvenciis debulebebis 

Sesrulebis Seasxeb Tanxmobis gamoTqmidan samTviani vadis gasvlis Semdeg momdevno Tvis 

pirvel dRes. 

 

4. nebismieri im saxelmwifosaTvis, romelic SemdgomSi gamoTqvams Tanxmobas konvenciis 

debulebebis Sesrulebis Sesaxeb, konvencia ZalaSi Sedis maT mier ratifikaciis, miRebis an 

damtkicebis aqtis deponirebis dRidan samTviani vadis gasvlis Semdeg momdevno Tvis pirvel 

dRes. 

 

muxli 22 - arawevri saxelmwifoebi da evrogaerTianeba 

 

1. am konvenciis ZalaSi Sesvlis Semdeg evropis sabWos ministrTa komitets sakuTari 

iniciativiT an mudmivmoqmedi komitetiswinadadebis Sesabamisad mxareebTan konsultaciis 

Semdeg, SeuZlia moiwvios evropis asbWos nebismieri arawevri saxelmwifo, romelsac ar 

miuRia monawileoba konvenciis semuSavebaSi, agreTve evrogaerTianeba konvenciaze 

misaerTeblad umravlesobis mier miRebuli gadawyvetilebis gziT am konvenciis me-20 

muxlis, evropis sabWos wesdebis D punqtis Tanaxmad da xelSemkvrel mxareTa ministrTa 

komitetSi uflebamosil warmomadgenelTa anonimuri kenWisyris gziT. 

 

2. yvela im saxelmwifosaTvis an evrogaerTianebisaTvis, romelic uerTdeba konvencias, igi 

ZalaSi Sedis maT mier evropis sabWos generaluri mdivnisaTvis mierTebis aqtis gadacemis 

dRidan samTviani vadis gasvlis Semdeg momdevno Tvis pirvel dRes. 

 

muxli 23 - moqmedebis teritoria 

 

1. nebismieri saxelmwifos xelmowerisas an ratifikaciis, miRebis, damtkicebis an mierTebis 

aqtis deponirebis Semdeg SeuZlia daakonkretos teritoria, romelzec imoqmedebs es 

konvencia. 

 

2. nebismier mxares mogvianebiT SeuZlia evrois sabWos generaluri mdivnisadmi mimarTuli 

deklaraciiT gaavrcelos am konvenciis moqmedebis nebismier sxva teritoriaze, romelsac 

daakonkretebs deklaraciaSi, amasTan dakonkretdeba visTan saerTaSoriso urTierobis an 

visi saxeliTaa uflebamosili, daekisros garkveuli valdebulebebi. am teritoriaze 

konvencia ZalaSi Sedis generaluri mdivnis mier aseTi deklaraciis miRebis TariRidan sami 

Tvis gasvlis Semdeg momdevno Tvis pirvel dRes. 

 

3. wina ori punqtis Tanaxmad gakeTebuli deklaracia masSi dakonkretebul 

teritoriebTan dakavSirebiT SeiZleba ukan iqnas gamoTxovili generaluri mdivnisadmi 

mimarTuli notifikaciiT. es gamoTxova ZalaSia generaluri mdivnis mier momdevno Tvis 

pirveli dRidan. 

 

 



muxli 25 - denonsacia 

 

1. TiToeul mxares nebismier dros SeuZlia, moaxdinos am konvenciis denonsireba evropis 

sabWos generaluri mdivnisadmi mimarTuli notifikaciiT; 

 

2. denonsacia ZalaSia generaluri mdivnis mier notifikaciis miRebis dRidan sami Tvis 

gasvlis Semdeg momdevno Tvis pirveli dRidan. 

 

muxli 26 - notifikacia 

 

generaluri mdivani evropis sabWos wevr saxelmwifoebs, nebismier xelmomwers, mxaresa da 

evrogaerTianebis sxva qveynebs, romlebic miwveulni iyvnen misaerTeblad, acnobebs: 

 

a. nebismieri xelmoweris Sesaxeb; 

b. ratifikaciis, miRebis, damtkicebisa an mierTebis nebismieri aqtis deponirebas; 

g. 21-e da 22-e muxlebis Sesabamisad am konvenciis ZalaSi Sesvlis TariRs; 

d. me-20 muxlis Tanaxmad gakeTebul nebismier cvlilebasa da aseti cvlilebebis ZalaSi 

Sesvlis TariRs; 

d. pirveli da 23-e muxlebis debulebebiT gaTvaliswinebulu nebismier deklaracias; 

e. 25-e muxlis Sesabamisad gakeTebul nebismier denonsacias; 

v. am konvenciasTan dakavSirebuli nebismieri sxva aqtis, notifikaciis an informaciis 

Sesaxeb. 

 

yovelive zemoTqmulis dasturad uflebamosilma xelis momwerebma moaweres xeli am 

konvencias 

 

Sesrulebulia strasburgSi, 1996 wlis 25 ianvars, inglisur da frangul enebze. Orive 

teqsti Tanabrad auTenturia, Sesrulebulia erT egzemplarad da deponirebulia evrois 

sabWos arqivSi. generaluri mdivani gadaugzavnis damowmebul aslebs evropis sabWos 

TiToeul wevr saxelmwifos, arawevr saxelmwifoebs, romlebmac miiRes monawileoba am 

konvenciis SemuSavenaSi, evrogaerTianebisa da nebismier saxelmwifos, romelic mowveulia am 

konvenciaze misaerTeblad. 
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 saxelmZRvanelos 
Semdgeneli redaqtoria ameli kuki, 

programis „Rirseuli mopyroba“ koordinatori,  BICE

saxelmZRvaneloze muSaobaSi monawileoba miiRes:
alesandra aula,BICE-s generaluri mdivani, Jeneva

                                                     iao agbetsi,  BICE,  Jeneva  
                annik delepini,   BICE, briuseli

diana filatova,   BICE, briuseli
ann-lor fransua,   BICE, briuseli

liza kurukulazuria,   BICE, briuseli
 ann-liz lavori,   BICE, briuseli

 adriano leite,   BICE, briuseli
 karmen serano,   BICE, briuseli

                   sofi seri,   BICE, briuseli

Targmani luka gordaZe

BICE uRrmes madlobas uxdis misi qselis wevrebs da partniorebs, 
romlebmac STaagones igi mocemuli saxelmZRvanelos Sesadgenad da 

warmarTavdnen am samuSaos. 



Sinaarsi

Sesavali

Teoriuli nawili

baraTi N1: risTvis aris saWiro organizaciis bavSvis  dacvis Sida politika?

baraTi N2: rogoria Cveni midgomebi? ufleba-sicocxlisunarianoba-suliereba

baraTi N3: sastiki mopyroba

baraTi N4: Rirseuli mopyroba

baraTi N5: samarTlebrivi veli

baraTi N6: ra aris aucilebeli dacvis efeqturi politikisTvis?

baraTiN7: situaciis Sefaseba: saqme sastik mopyrobasTan gvaqvs?

baraTi N8: arasrulwlovani agresorebi: roca bavSvi TviTon avlens sisastikes

baraTi N9: administraciuli da samarTlebrivi procedura, Setyobineba sastiki  

              mopyrobis Sesaxeb da saCivris Setana

baraTi N10: fsiqologiuri da Terapiuli mxardaWera

baraTi N11: bavSvis monawileoba organizaciis bavSvis dacvis Sida politikaSi

baraTi N12: organizaciis bavSvis dacvis Sida politikis danergvisas wamoWrili 

               sirTuleebi

baraTi N13: bavSvis dacvis politikis gavrceleba

baraTi N14: bavSvis dacvis politikis Sefasebis Catareba

baraTi N15: bavSvis dacvis politikis SemuSaveba da danergva

praqtikuli nawili - erToblivi muSaoba organizaciis bavSvis dacvis 

Sida politikaze

baraTi N1: erToblivi muSaoba Temaze: organizaciis bavSvis dacvis Sida 

              politikis miznebi

baraTi N2: erToblivi muSaoba Temaze: ufleba, medegoba/sicocxlisunarianoba 

              da suliereba

baraTi N3: erToblivi muSaoba Temaze: sastiki mopyrobis gansazRvra

baraTi N4: erToblivi muSaoba Temaze: Rirseuli mopyrobis cneba

baraTi N5: erToblivi muSaoba Temaze: iuridiuli sakiTxebi

baraTi N6: erToblivi muSaoba Temaze: bavSvTa dacvis politikis komponentebi

baraTi N7: erToblivi muSaoba Temaze: situaciis Sefaseba

baraTi N8: erToblivi muSaoba Temaze: arasrulwlovnis agresiuli qcevis sapa-

               suxo RonisZiebebi



baraTi N9: erToblivi muSaoba Temaze: administraciuli da samarTlebrivi 

               procedurebi

baraTi N10: erToblivi muSaoba Temaze: sastiki mopyrobis msxverpli  bavSvis 

                Terapiuli daxmareba

baraTi N11: erToblivi muSaoba Temaze: bavSvebis monawileobis problema

baraTi N12: erToblivi muSaoba Temaze: organizaciis bavSvis dacvis Sida 

                politikis danergvisas wamoWrili sirTuleebi

baraTi N13: erToblivi muSaoba Temaze: bavSvis dacvis politikis gavrceleba

baraTi N14: erToblivi muSaoba Temaze: bavSvTa dacvis politikis Sefaseba

baraTi N15: erToblivi muSaoba Temaze: bavSvis dacvis Sida politikis SemuSaveba

danarTebi

danarTi 1: BICE-s bavSvis dacvis Sida politika

danarTi 2: BICE-s bavSvis dacvis politikasTan dakavSirebuli deklaracia da 

              valdebulebebi

danarTi 3: sastiki mopyrobis Sesaxeb ganacxadis nimuSi

danarTi 4: bavSvis uflebaTakonvenciis muxlebi, romlebic bavSvTa mimarT 

              sastik mopyrobas exeba

danarTi 5: BICE-s pozicia
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Sesavali

BICE-s valdebulebebi bavSvTa dacvis sakiTxebSi

BICE-s   bavSvis dacvis Sida politikis mizania imis miRweva, rom bavSvTa 
mimarT Rirseuli mopyroba, rac uzrunvelyofs maTi uflebebis dacvas da 
Rirsebis pativiscemas, sayovelTaod miRebul normad iqces Cveni qselis yvela 
wevrisTvis. 

aTi wlis ganmavlobaSi, BICE atarebs bavSvTa dacvis politikas, dafuZnebuls 
prevenciasa da eTikur kodeqsze, rac  Sevsebul iqna 2011 wlis ianvarSi, - bavSvTa 
dacvis komisiis SeqmniT. amas garda, 2012 wlis maisSi, BICE-s direqtorTa sabWos 
Sexvedraze gadawyda, rom am Temisadmi gansakuTrebuli yuradRebis mipyrobis 
mizniT,bavSvis dacvis Sida politika organizaciis  sruluflebian socialur 
misiad unda qceuliyo. es iniciativa aseve mowmobs BICE-s survils, xeli Seuwyos 
bavSvebTan momuSave dawesebulebebSi  imgvari atmosferos Seqmnas, romelic  
ara mxolod ar uSvebs bavSvis mimarT sastik mopyrobas, aramed, pirvel rigSi,  
bavSvisadmi Rirseuli mopyrobis ganmapirobebelia.  

varT ra darwmunebulni, rom am miznebis miRweva Cveni qselis wevrebis da Cveni 
partniorebis swavlebiT iwyeba, Cven ganvixilavT TanamSromlobis am aspeqts, 
rogorc umniSvnelovaness. 

amasTan, seqsualuri eqspluataciisa da seqsualuri Zaladobisagan bavSvTa 
dacvis Sesaxeb evropis sabWos konvenciis me-5 da me-6 muxlebis Sesabamisad, 
BICE mudmivad warmarTavs bavSvebTan kontaqtSi myofi adamianebis yuradRebas 
bavSvis usafrTxoebis da  uflebebis dacvis aucileblobisken;  miiswrafvis, 
rom maT miiRon Sesabamisi codna seqsualuri eqspluataciisa da bavSvTa 
mimarT seqsualuri Zaladobis Sesaxeb. BICE aseve did yuradRebas uTmobs imas, 
rom bavSvebma skolebSi miiRon informacia seqsualuri eqspluataciisa da 
seqsualuri Zaladobis riskebis Sesaxeb, agreTve Zaladobisgan dacvis gzebis 
Sesaxeb, maTi ganviTarebis donis Sesabamisi formiT. 

meTodologiuri TvalsazrisiT, naSromi „bavSvis dacvis Sida politikis 
SemuSaveba da danergva“, romelic gamocemulia inglisur, espanur, frangul 
da rusul enebze, efuZneba sicicxlisunarianobas da uflebas, - BICE-s 
moRvaweobis mTavar sayrdenebs. is praqtikuli instrumentia, romelic 
adgilebze trenerebis muSaobis Semsubuqebis saSualebas iZleva,  vinaidan 
isini mowodebulni arian, yuradReba aseve miaqcion im zonebis kulturul 
Taviseburebebs, sadac muSaoben da swavlebis adaptireba moaxdinon yoveli 
qveynis socialur konteqstTan. 

am dokumentis ukeT aTvisebisa da gamoyenebisTvis, Cven girCevT gaecnoT 
mowinave praqtikaTa krebuls „bavSvTa mimarT sastiki mopyrobisa da 
seqsualuri Zaladobis prevencia“  da „BICE-s pozicia seqsualuri Zaladobisa 
da seqsualuri eqspluataciis problemis mimarT“, romlebic Seqmnilia BICE-s 
gundebisa da programis „Promotion of Well-treatment and Fight against Ill-treatment“ 
farglebSi partniorebis mier, 2013 wels. 

alesanda aula,
BICE-s generaluri mdivani



Teoriuli nawili



baraTi 1: risTvis  aris  saWiro  bavSvis   dacvis  Sida 
politika?

avSvTa mimarT sastiki mopyrobis SemTxvevebi organizaciebis SigniT, 
romlebic maTi dacvisTvis arian mowodebulni, mzard da kanonier 
SeSfoTebas iwvevs: pasuxismgebloba imaze, rom bavSvebs SesaZlebloba 
hqondeT, izrdebodnen usafrTxo  garemoSi, ekisreba dawesebulebebs, 

romlebic bavSvebTan muSaoben, organizaciebs, romlebic warmoadgenen 
samoqalaqo sazogadoebas, da saxelmwifo xelisuflebis organoebs.

1.  ra aris  bavSvis dacvis Sida politika?

organizaciis bavSvis dacvis Sida politikis mizania, daicvas yvela bavSvi 
SesaZlo Zaladobis yovelgvari riskisgan, bavSvebTan momuSave nebismieri 
organizaciis SigniT, ra profilisac ar unda iyos igi.

organizaciis bavSvis dacvis Sida politika:
•   amtkicebs  organizaciis  movaleobebsa  da  pasuxismgeblobebs  bavSvebTan 
    mimarTebaSi, romlebTanac muSaoben;
•   asaxelebs  RonisZiebebs,  romlebic  organizaciam unda gaataros bavSvebis 

dasacavad sastiki mopyrobis yvela SesaZlo formisgan, organizaciis 
SigniT da mis kedlebs miRma;

•   aRwers prevenciul RonisZiebebs, romlebic unda gatardes Zaladobis ris-
kis Semcirebis mizniT dawesebulebis SigniT;

•    aRwers savaraudo Tu dadasturebul ZaladobasTan dakavSirebul savalde-
    bulo proceduras;
•    asaxelebs bavSvisTvis usafrTxo da Rirseul mopyrobaze* dafuZnebuli ga-
   remos SeqmnisaTvis xelSemwyob faqtorebs. 

    

2. vin anxorcielebs  bavSvis dacvis Sida politikas?

am politikis gatarebaSi monawileobs pirTa oTxi jgufi:
•     organizaciis specialistebi (socialuri muSakebi, fsiqologebi, administra- 
   ciuli da sameurneo personali (mzareuli, dacvis samsaxuri...);

•   specialistebi da TanamSromlebi sxva struqturebidan, romlebsac zogjer 
   xvdeba bavSvi (socialuri muSakebi, sasamarTlo organoebis warmomadgenlebi, 
aRmzrdelebi/pedagogebi);

•   bavSvebis garemocva (ojaxi, Temi da ase Semdeg);
•   TviTon bavSvi, rogorc organizaciis bavSvis dacvis Sida politikis moqme- 
   di piri (ix. baraTi N12).

3. romeli sxvadasxva mimarTulebebis gaTvaliswinebaa saWiro organizaciis 
bavSvis dacvis Sida politikasTan mimarTebaSi? 

*BICE-m gadawyvetileba miiRo, franguli sityva «bientraitance» Targmnos, rogorc „Rirseuli 
mopyroba“, imisTvis, rom xazi gausvas mis dapirispirebulobas terminTan  «maltraitance» („sastiki 
mopyroba“). maSinac ki, Tuki gamoTqma „Rirseuli mopyroba“ arCeuli iyo „sastiki mopyrobis“ antonimad, 
is ar daiyvaneba mxolod sastiki mopyrobis arasebobaze, vinaidan warmoadgens ufro farTo cnebas da 
gulisxmobs SexedulebaTa da pozitiur qmedebaTa mTel kompleqts, rogoricaa pativiscema, zrunva, 
ndobis demonstrireba, waxaliseba da mxardaWera. imisTvis, rom meti gaigoT am konceptis Sesaxeb, 
SegiZliaT gamoiyenoT baraTi N4 „Rirseuli mopyroba“. 



organizaciis bavSvis dacvis Sida politikaSi gamoiyofa sami mimarTuleba:

•     prevencia/cnobierebis amaRleba: aucilebelia mkafio informaciis gavrcele-
ba  im  wesebis Sesaxeb, romlebic moqmedebs dawesebulebebSi bavSvTa dacvis
mizniT, da bavSvebis unarebis ganviTareba, rac saSualebas miscems maT, See-
winaaRmdegon Zaladobis safrTxes. mniSvnelovania, davrwmundeT TanamSro-
melTa kvalificirebulobaSi da uzrunvelvyoT maTi uwyveti swavleba 
imisTvis, rom Tavad gaxdnen bavSvis mimarT Rirseul moprobaze dafuZnebuli 
garemos Seqmnis iniciatorebi (ix. baraTi N6);

•   Setyobineba da reagireba: saWiroasastiki mopyrobis Sesaxeb adgilobrivi xe- 
lisuflebis organoebis mier dadgenili kanonmdeblobis Sesabamisi 
Setyobinebis proceduris SemuSaveba da aucilebeli qmedebebis gansazRvra; 
yvela TanamSromlis informireba sapasuxo administraciuli an sasamarTlo 
zomebis Sesaxeb, romlebic unda gatardes sastik mopyrobaze eWvis 
SemTxvevaSi (ix. baraTi N11);

•   dacva: aucilebelia ganisazRvros da dasaxeldes dacviTi zomebi, romlebic 
gatardeba sastik mopyrobaze eWvis SemTxvevaSi: fsiqosocialuri, Terapiuli, 
samedicino da iuridiuli mxardaWera (ix. baraTi N9).  

organizaciis bavSvis dacvis efeqturi Sida politikis Semadgeneli TiToeuli es 
elementi detalurad iqneba ganxiluli mocemuli saxelmZRvanelos baraTebSi. 

*saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis fondma gadawyvetileba miiRo, inglisuri sityva «resilience» 
Targmnos, rogorc „sicocxlsunarianoba“. 

baraTi 1



baraTi 2:  rogoria  Cveni  midgomebi? 
 ufleba-sicocxlisunarianoba*-suliereba

samgvari midgomabavSvis dacvisadmi 

BICE-s specifika sam ZiriTad princips efuZneba: bavSvis uflebebi, 
sicocxlisunarianoba da suliereba. am sami principis erToblioba  solidur 
safuZvels qmnis bavSvis Rirsebis dacvisa da pativiscemisTvis. 

es sami urTierTSemavsebeli aspeqti Seadgenenmidgomas, romliTac Cvens 
saqmianobaSi  vxelmZRvanelobT. Cven movuwodebT yvela organizacias, SeimuSaon 
bavSvTa dacvis politika, dafuZnebuli sakuTar Rirebulebebze, romlebic 
bavSvTa uflebebis pativiscemas da dacvas Seexeba.  

1.   ufleba

bavSvis dacva - es, uwinaresad, aris ufleba, romelzec  BICE misi Seqmnis dRidan, 
1948 wlidan zrunavs, magaliTad, sxva aqtivobebTan erTad,  bavSvis uflebaTa 
dacvis universaluri samarTlebrivi bazis SeqmnaSi monawileobiT.  meoce 
saukuneSi, saerTaSoriso sazogadoebebma ramdenjerme  scades CamoeyalibebinaT 
minimaluri normatiuli baza. 1989 wels gaerTianebuli erebis organizaciam 
miiRo bavSvis uflebaTa konvencia. 

bavSvis uflebaTa konvenciis preambulaSi naTqvamia: “bavSvs, misi fizikuri 
da gonebrivi moumwifeblobis gamo, esaWiroeba specialuri dacva da zrunva, 
Sesatyvisi samarTlebrivi dacvis CaTvliT, rogorc dabadebamde, ise dabadebis 
Semdeg”.

dReisaTvis gaeros wevrma yvela qveyanam, aSS-sa da somalis  garda,moaxdines 
konvenciis ratificireba. amgvarad, mas, principSi,  praqtikulad universaluri 
gamoyeneba aqvs.  bavSvis uflebaTa konvenciis danergva warmatebiT mimdinareobs, 
Tumca,  uaxloes wlebSi samuSao  jer kidev bevria, dawyebuli bavSvis garemocviT 
da dasrulebuli saxelmwifoTi da gaerTianebuli erebis organizaciiT. 

rodesac saubaria organizaciis bavSvis dacvis Sida politikaze,  valdebuleba, 
uzrunvelyos bavSvis ufleba - daculi iyos sastiki mopyrobis yvela formisgan, 
- pirvel rigSi, sakuTar Tavze unda aiRon mSoblebma, aRmzrdelebma da 
specialistebma

*saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis fondma gadawyvetileba miiRo, 
inglisuri sityva «resilience» Targmnos, rogorc „sicocxlsunarianoba“. 
 

*saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis fondma gadawyvetileba miiRo, inglisuri sityva «resilience» 
Targmnos, rogorc „sicocxlsunarianoba“. 

am saxelmwifoebma xeli moaweres bavSvis uflebaTa konvenciis damatebiT oqms SeiaraRebul konfliqtebSi 
bavSvTa monawileobis Sesaxeb (OPAC) da fakultatur oqms bavSvebiT vaWrobis, bavSvTa prostituciisa da
bavSvTa pornografiis Sesaxeb (OPSC)



2. sicocxlisunarianoba

BICE-s aRelvebs yvela bavSvis bedi, magram Cvens gansakuTrebul wuxils iwvevs 
maT Soris yvelaze  mowyvladi bavSvebis keTildReoba.   rogor ganvaxorcieloT 
maTi ganviTarebisTvis aucilebeli mxardaWera? ra SeiZleba viswavloT maTgan? 
Cven veZebT sasicocxlo energias, romelmac ukve gaiara testireba realur 
cxovrebaSi. saWiroa imaze dakvirveba, Tu rogor  axerxeben rTul garemoSi 
mcxovrebi bavSvebi  da maTi ojaxis wevrebi cxovrebas, ganviTarebas da 
bednierebis Ziebas, rogor  aRweven keTildReobas metad rTul situaciaSi. 
am sasicocxlo energias medegoba/sicocxlisunarianoba ewodeba. amgvarad, 
sicocxlisunarianoba SeiZleba gavigoT, rogorc Zalze rTul pirobebSi 
ganviTarebis unari; amasTan, saubaria cnebaze, romelic TandaTanobiT aTvisebas 
moiTxovs. 

Tavisi arsiT sicocxlisunarianoba ufro metia, vidre ubralod gaZleba, 
aRdgena. es aris ganviTarebis koncefcia, romelic gulisxmobs realobis 
sxvagvar xedvas. es aris unari, rTul situaciebSic xedavde naTeli wertils, 
dadebiT momentebs da resursebs, romelTa mobilizebiT SeiZleba cxovrebis 
sirTuleebis gadalaxva. es dadebiTi momentebi SeiZleba ar iyos srulyofili, 
magram isini aucilebelia imisTvis, rom cxovreba Secvalo.

amgvari Sexeduleba imasac gulisxmobs, rom bavSvi da misi ojaxi arasdros unda 
ganvixiloT mxolod im sirTuleebis konteqstSi, romlebsac isini awydebian. 
diagnostireba ar SeiZleba Semoifarglebodes mxolod problemebiT. is 
aucileblad unda moicavdes pozitiur aspeqtebsac, maT Soris, bavSvis, ojaxis, 
garemocvis resursebs, rac bavSvs cxovrebis Secvlis saSualebas miscems. 
BICE-s sjera, rom bavSvs SeuZlia pasuxismgeblobis aReba; swored amitom, Cven 
mogiwodebT, awarmooT dialogi bavSvTan da mousminoT mis azrs. rogorc ianuS 
korCaki werda jer kidev 1899 wels: „bavSvebi adamianebi ar gaxdebian, radgan 
isini ukve arian adamianebi“.2

3. suliereba

suliereba aris cxovrebis siRrmiseuli Secnoba,  iqneba es religiuri, 
filosofiuri Tu sxva. suliereba mniSvnelovania, radgan is saSualebas gvaZlevs
ufro meti ram aRviqvaT, vidre TvaliT vxedavT. is saSualebas gvaZlevs, gavcdeT 
fizikur sivrces da masTan dakavSirebul SezRudvebs. is gvexmareba, gvqondes 
realuri Rirebulebebi da ara iseTi fsevdoRirebulebebi, rogoricaa fuli, 
Zalaufleba, popularuloba. is saSualebas gvaZlevs, davinaxoT silamaze, 
gamoviCinoT Tanadgoma da viyoT uangaroni.

sulierebasTan dakavSirebiT, BICE-s aqvs ramdenime rCeva:
•   Cven miviswrafviT (bavSvebTan da didebTan erTad) cxovrebis Rrma wvdomisken, 
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iseTi fundamenturi Rirebulebebis ZiebebiT, rogoricaa silamaze, 
pativiscema, solidaroba, uangaroba, ndoba gulubryvilobis gareSe, 
ubraloeba... iqneba es religiur konteqstSi Tu mis gareSe;

•   es wvdoma unda xorcieldebodes Zaldatanebis, fsiqikaze zewolis da fana-
    tizmis gareSe, vinaidan religiuri an nebismieri sxva tipis fanatizmi adre  
    Tu gvian winaaRmdegobaSi modis cxovrebasTan; 
•   bavSvi  Ziebas da wvdomas sakuTari  Tavidan gamomdinare iwyebs, yovelgvari 
    prozelitizmis gareSe.

sulieri Zieba - es martivi gamowveva rodia. bavSvze did gavlenas axdens 
misTvis mniSvnelovani zrdasruli adamianis Sexeduleba samyaroze, - iqneba es 
filosofiuri, religiuri, aTeisturi Tu agnostikuri. gamosavali araa arc 
am adamianis gadawyvetileba, - ar gasces konkretuli pasuxi samyaros Sesaxeb 
bavSvis mier  dasmul SekiTxvebze, im iluzoruli mosazrebiT, rom amgvarad 
bavSvs ufro metad eqneba Tavisufali arCevanis gakeTebis SesaZlebloba. 

am wvdomaSi bavSvs mravali ram SeiZleba daexmaros:
•   bavSvebis mxatvruli Semoqmedeba;
•   yoveldRiurobaSi silamazis aRmoCena;
•   axlobel adamianebTan erTad lamaz adgilebSi seirnoba;
•   bavSvisaTvis pasuxismgeblobis dakisreba raime samuSaos Sesrulebaze, 

  magaliTad, mcenaris movla, cxovelze, raime nivTze an sxva bavSvebze zrun-  
     va; 
•   sulierebis SeZena bavSvis rwmenaze dayrdnobiT (Tu eseTi ram gaaCnia), yo-
     velgvari Zaldatanebis gareSe.

4. sami urTierTSemavsebeli midgoma

Tavis moRvaweobas BICE zemoT aRweril am sam midgomaze afuZnebs, radgan miaCnia, 
rom es sami midgoma erTmaneTisagan ganuyofelia da rom maTi erTianobiT 
SesaZlebelia bavSvebis dacvisTvis soliduri safuZvlis Seqmna, maTi Rirsebis 
pativiscema da maTi keTildReobis uzrunvelyofa.

jer erTi, sicocxlisunarianoba da normatiuli baza erTmaneTTan Zalian mWidro 
kavSirSia. normatiuli midgoma mdgomareobs im kriteriumebis gansazRvraSi, 
romlebic aucilebelia bavSvis keTildReobis uzrunvelsayofad. xolo 
empiriuli midgoma mdgomareobs, uwinaresad, im realur faqtebze dakvirvebaSi, 
romlebic xels uwyoben bavSvTa keTildReobas, an, sul mcire, maTi cxovrebis 
xarisxis amaRlebas. sakanonmdeblo CarCoebi gansazRvraven miznebs, romelTa 
miRwevac saWiroa bavSvis keTildReobis saZirkvlis Sesaqmnelad, amasTan, ar 
miuTiTeben misi ganviTarebisa da misi cxovrebis konkretul gzas. Tumca, 
sasicocxlo energia da normatiuli CarCoebi erTmaneTs avseben. bavSvis 
uflebaTa konvenciis dacva xSir SemTxvevaSi xels uwyobda medegobis/
sicocxlisunarianobis ganviTarebas da bavSvis keTildReobis amaRlebas. 
mniSvnelovania, rom bavSvTan dakavSirebuli nebismieri dokumenti, iqneba es 
bavSvis uflebaTa konvencia Tu raime sxva,  Seivsos cxovrebiseuli gamocdilebiT, 
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moergos da Seerwyas sasicocxlo energias. winaaRmdeg SemTxvevaSi, qaRaldi 
qaRaldadve darCeba. amdenad, uflebebma da sicocxlisunarianobam erTmaneTi 
unda Seavson. 

Semdgom, sicocxlisunarianoba - es garkveulwilad sulieri koncefciaa, 
radgan arsis wvdoma, SesaZloa, sulierebis sakvanZo elementi iyos. im faqtis 
aRiareba, rom cxovreba kargi da cudi raRacebisagan Sedgeba, aseve sulierebis 
umniSvnelovanesi nawilia. Cven SegviZlia vTqvaT, rom yvela  is  dadebiTi 
momenti, romelic adamians cxovrebasTan akavSirebs, mascxovrebis azris 
SeZenaSi exmareba: saintereso Sexvedrebi, bunebrivi silamaze an adamianis mier 
Seqmnili silamaze, fanatizms moklebuli rwmena.

dabolos, sicocxlisunarianoba da suliereba Cven gvibiZgebs, rom arasdros 
SemovifargloT uflebebis meqanikuri dacviT; piriqiT, mogviwodebs,  
ganvixiloT bavSvTa uflebebi, rogorc bavSvis Rirsebisken mimavali gza; 
gvaiZulebs, vifiqroT fundamentur Rirebulebebze, romlebic faseuls xdian 
sicocxles, Rirsebas da uflebebs. 

es sami midgoma SegviZlia samkuTxedis saxiT warmovidginoT, romlis SuagulSic 
Cven movaTavseT bavSvis dacva da Rirseba, rogorc BICE-s saboloo mizani, 
romlis miRwevas es sami aspeqti ganapirobebs. 



baraTi  3:  sastiki  mopyroba

1. ganmartebebi

bavSvis uflebaTa konvenciis me-19 muxlSi sastiki mopyroba ganmartebulia, 
rogorc „yvelanairi formis fizikuri Tu fsiqologiuri Zaladoba, Seuracxyofa 
Tu borotmoqmedeba, zrunvis mokleba an daudevrad moqceva, uxeSi mopyroba an 
eqspluatacia, seqsualuri Zaladobis CaTvliT“. 

 jandacvis msoflio organizaciis (WHO) ganmartebis Tanaxmad, “bavSvze 
Zaladoba da arasaTanado mopyroba gulisxmobs ndobiT aRWurvili,  Zalauflebis 
an pasuxismgeblobis mqone piris mier ganxorcielebul fizikur,  emociur da/
an seqsualur Zaladobas, ugulebelyofas an uyuradRebobas, komerciuli an 
sxva mizniT eqspluatacias, rasac moaqvs realuri an potenciuri ziani bavSvis 
janmrTelobis, ganviTarebis, gadarCenisa an RirsebisTvis”.3

BICE iziarebs bavSvis uflebaTa konvenciis dajandacvis msoflio 
organizaciis mier damkvidrebul ganmartebebs. Tumca, ukanaskneli ganmarteba 
ar miaCnia amomwuravad, radgan sastik  mopyrobas, SesaZloa, adgili hqondes 
pasuxismgeblobis, ndobis an Zalauflebis konteqsts miRmac. bavSvebis 
eqspluatacia (seqsualuri, SromiTi, maTxovroba...) - es aseve sastiki 
mopyrobisukiduresi formaa. calkeul pirTa mxridan sastiki mopyrobis garda, 
SeiZleba aseve adgili hqondes instituciur Zaladobas. am cnebaSi aseve SeiZleba 
gavaerTianoT pedagogebis mxridan diskriminaciis da sastiki mopyrobis yvela 
forma, rogoricaa sqesobrivi niSniT diskriminacia, invalidebis diskriminacia 
an bavSvis gaumarTlebeli garicxva dawesebulebidan, sadac is cxovrobs da/an 
swavlobs. xSirad dumilic danaSaulia. gacnobierebuli  pasiuri da   mdumare 
pozicia aSkara sastiki mopyrobis mowmeobisas aseve miiCneva sastik mopyrobad. 

mniSvnelovania aRiniSnos, rom bavSvs sastikad SeiZleba epyrobodnen mSoblebi 
an ojaxis sxva wevrebi, meurveebi/zrunvelebi, megobrebi, nacnobebi, ucxo 
adamianebi,  garkveuli Zalauflebis mqone pirebi (magaliTad, maswavleblebi, 
jariskacebi, policielebi, samRvdeloebis warmomadgenlebi, jandacvis 
muSakebi), sxva bavSvebi. 

sastiki mopyrobis saerTo da yovlismomcveli ganmartebis moZieba rTulia. 
cxovrebas yvela gansxvavebulad uyurebs, yvelas Tavisi cxovrebiseuli 
gamocdileba aqvs da Tavisi Sexeduleba gaaCnia; is, rasac viRac Zaladobad 
aRiqvams, sxvisTvis SeiZleba normaluri da misaRebi iyos. amas garda, sxvadasxva 
kulturaSi sxvadasxvagvari damokidebuleba aqvT, magaliTad, dasjisadmi, maT 
Soris, fizikuri dasjisadmi, romelsac aRmzrdelobiTi mizniT mimarTaven an 
imisTvis, rom bavSvs wesrigisken mouwodon. fizikuri dasjis gamoyeneba Zalze 
gavrcelebuli iyo warsulSi da mas dResac hyavs momxreebi. 

3Report on a consultation about preventing child ill-treatment, 29–31 March 1999, Geneva, World Health Organization, 1999 
(document WHO/HSC/PVI/99.1).
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BICE ar eTanxmeba im egreT wodebul kulturul tradiciebs, romlebic 
Zaladobisa da adamianis uflebis Selaxvis waxalisebas axdenen. is, upirvelesad, 
gamodis, rogorc adamianis uflebaTa universaluri damcveli da sastik 
mopyrobasTan miaxloebuli nebismieri qmedebis mowinaaRmdege. 

2. sastiki mopyrobis formebi

sastiki mopyroba yovelTvis advili SesamCnevia araa. amasTan, bavSvebi yovelTvis 
rodi acnobiereben, rom  maT zians ayeneben.

fizikuri Zaladoba
rogorc wesi, fizikuri Zaladoba advili da swrafi SesamCnevia, radgan xSirad 
misi  kvali bavSvis sxeulze Cans.bavSvis mimarT fizikuri Zaladoba aris bavSvze 
Zalis gamoyeneba, romelic iwvevs an potenciurad iwvevs bavSvis janmrTelobis, 
sicocxlis, ganviTarebis an Rirsebis Selaxvas. fizikur Zaladobad SegviZlia 
CavTvaloT: dartyma, cema, Cawixvla, njRreva, kbena, moxrCoba, damwvrobiTi 
dazianebebis miyeneba, mowamvla, mogudva. fizikuri Zaladobis didi nawili 
xorcieldeba, rogorc aRmzrdelobiTi RonisZieba.4 

fsiqologiuri Zaladoba
misi aRmoCena ufro rTulia, vidre fizikuri Zaladobis, Tumca es imas namdvilad 
ar niSnavs, rom fsiqologiuri Zaladoba naklebad sazianoa. gamocdileba 
gviCvenebs, rom fizikur Zaladobas xSirad Tan axlavs fsiqologiuri Zaladobac 
(sityvieri Seuracxyofa, damcireba).

fsiqologiuri Zaladoba SeiZleba iyos rogorc calke aRebuli SemTxveva, 
agreTve mzrunvelis an mSoblis mier bavSvis ganviTarebisaTvis Seuferebeli 
garemos Seqmna. fsiqologiuri Zaladoba, romelmac, SesaZloa, gamoiwvios 
bavSvis fizikuri Tu fsiqologiuri janmrTelobis, sulierebis, moralis 
an socialuri keTildReobis Selaxva, SeiZleba  iyos: moZraobis SezRudva, 
damcireba. braldeba, daSineba, SeSineba, damcireba, diskriminacia, uaryofa an 
mtruli damokidebuleba.5 

seqsualuri Zaladoba
bavSvze seqsualuri Zaladoba aris srulwlovanebis asaks miuRwevel adamianTan 
Tanxmobis gareSe sqesobrivi urTerTobis damyareba, iqneba es xazgasmulad  
seqsualuri mimarTvebis gamoyeneba, garyvnis mcdeloba, voierizmi, 
egzibicionizmi, pornografia, erotiuli alersi, seqsis dros damcireba, 
gaupatiureba, incesti da sxva mravali.

4 
World Health Organization (WHO), Guide on preventing ill-treatment on children: intervention and data production, 2006, p10.

5
 Ibid.
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Sesabamisad, termini „seqsualuri Zaladoba“ Tavis TavSi moiazrebs bavSvis 
Cabmas iseT sqesobriv aqtivobebSi, romlebisaTvisac bavSvi ar aris mzad misi 
ganviTarebis donidan gamomdinare, an ewinaaRmdegeba sazogadoebriv normebsa 
da tabuebs. bavSvebi, SesaZloa, seqsualur Zaladobas ganicdidnen rogor 
ufrosebisagan, agreTve sxva bavSvebisganac.6

ugulebelyofa
es albaT yvelaze rTulad gansamarti Zaladobis formaa. umetes SemTxvevebSi, 
ugulebelyofa gamowveulia ara boroti ganzraxvebiT, aramed mSoblis/
mzrunvelis uunarobiT an ucodinrobiT.

ugulebelyofa ramdenime doneze iCens Tavs: kveba, Cacma, yuradRebis miqceva, 
higiena, swavla-ganaTleba, waxaliseba, janmrTeloba da ase Semdeg.

ugulebelyofa SeiZleba moxdes erTxel da is SeiZleba cxovrebisstilic 
iyos. is seriozul safrTxes uqmnis bavSvis keTildReobas, janmrTelobas, 
ganaTlebas, sazrdo-sabadebels da usafrTxoebas.7 

instituciuri Zaladoba
instituciuri Zaladoba aris dawesebulebis nebismieri moqmedeba an umoqmedoba, 
romelic iwvevs bavSvis TvalsaCino Tu farul tanjvas (iqneba es fizikuri Tu 
fsiqologiuri) da xels uSlis mis harmoniul ganviTarebas.

es SeiZleba iyos: skolidan gagdeba, aRmzrdel-maswavleblebisaTvisarasaTanado 
samuSao garemos Seqmna, socialuri daxmarebis mwvave saWiroebis mqone Raribi 
ojaxisTvis daxmarebis gauwevloba. 

instituciuri Zaladoba umetesad Tavs swored im saxelmwifo organizaciebSi 
iCens, romelTa uSualo movaleobacaa bavSvisa da misi ojaxisaTvis daxmarebis 
aRmoCena.

Tavad bavSvis daxmarebis da dacvis procesi SesaZloa iyos Zaladobrivi 
da damamcirebeli. msgavs SemTxvevebs miekuTvneba aramdgradi fosterebi, 
moumzadebeli ojaxis Serigebebi, konfliqtebi meurve ojaxTan da ase Semdeg.

aRsaniSnavia, rom bavSvs xSirad erTdroulad yvela formis ZaladobasTan 
uwevs gamklaveba. magaliTad, seqsualuri Zaladobis msxverpli xSirad 
agreTve ganicdis fizikur Zaladobas, xdeba misi fsiqologiuri travmireba da 
ugulebelyofa.

 6 
Ibid.

 7 
Ibid
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8
 General observations of the 8th UN Commission for children’ right to protection against corporal punishment and other

forms of cruel or degrading punishment, CRC/C/GC/8, 2 June 2006. http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/
CRC.C.GC.8.pdf

fizikuri dasja Tu  „aRmzrdelobiTi“ Zaladoba
gaeros bavSvis uflebaTa komiteti fizikur dasjas ganmartavs, rogorc: 
„garkveuli Zalauflebis mqone adamianis mier misi pasuxismgeblabaSi myofi 
adamianisadmi fizikuri Zalis gamoyeneba tkivilis an diskomfortis gamowvevis 
ganzraxviT“.8 amgvari dasja bavSvis uflebebisa da Rirsebis Selaxvaa. rigi 
saerTaSoriso uflebadamcveli organizaciebisa mkacrad akritikebs mas da 
danaSaulad miiCnevs.

fizikuri dasjis avTvisebianobaze bavSvis uflebaTa konveciaSic aris aRniSnuli 
da misi akrZalva wevri qveynebis movaleobaa.

BICE miiCnevs, rom bavSvisTvis unda Seiqmnas usafrTxo garemo da swavla-
aRzrdis imgvari pirobebi, romelic ar gamoiwvevs SiSs, rac xazgasmulia 2005 
wels miRebul msoflio samoqmedo gegmaSi (me-8 mizani): „aucilebelia, rom 
sacxovrebeli da saganmanaTleblo struqturebi ar iyos dafuZnebuli SiSsa 
da frustrirebaze, aramed  xels uwyobdes CarTulobas, uflebadaculobas da 
pirovnebis srulfasovan ganviTarebas“.

fizikuri  dasjis garda (wamoTaqeba, silis gawvna, SenjRreva, Tmis moqaCva...) 
bavSvis  uflebaTa komiteti amatebs dasjis ramdenime saxes, romlebic ar 
aris dakavSirebuli fizikuri Zalis gamoyenebasTan, rogoricaa „damcireba, 
adamianuri Rirsebis Seuracxyofa, ciliswameba, bavSvebis gadaqceva dacinvis 
sagnad, muqaris gamoyeneba, daSineba an abuCad agdeba“, romlebic aseve 
warmoadgens sastik, Rirsebis Semlaxav mopyrobas, da Sesabamisad, SeuTavsebelia 
bavSvis uflebaTa koncenciasTan. amgvarad, dasja SeiZleba iyos rogorc 
fizikuri, ise - fsiqologiuri. 

3. sastiki mopyroba da sastiki mopyrobis riski

im bavSvebis garda, romlebmac ganicades sastiki mopyroba, metad mniSvnelovania 
„risk-jgufis“ bavSvebis gamovlena, romlebic SeiZleba gaxdnen sastiki mopyrobis 
msxverpli. zogjer maT uwodeben „safrTxeSi myof arasrulwlovnebs“.  

sastiki mopyrobis riskis qveS myof bavSvs iseT garemoSi uxdeba cxovreba, 
romelSic safrTxe eqmneba mis janmrTelobas, usafrTxoebas, fsiqikas, morals, 
mis aRzrdas da movlas, Tumca, amasTan, aucilebeli araa, rom mas sastikad 
epyrobodnen. bavSvis Cveuli garemocva (ojaxi, adgilebi, sadac dadis,adamianebi, 
visTanac esa Tu is urTierToba aqvs...) ver uzrunvelyofen) ukve veRar 
uzrunvelyofen mis sasicocxlo saWiroebebs. bavSvi, SesaZloa, ganicdides 
siyvarulis, siTbos, yuradRebis naklebobas, agreTve mudmiv gulgrilobas   da 
ase Semdeg.



baraTi  3

termini „risk-jgufis bavSvi“ gulisxmobs, rom potenciuri safrTxe  bavSvis 
garemocvidan momdinareobs da sakmarisia ama Tu im Carevis gasamarTleblad. 
aseT SemTxvevebSi, aSkara sastiki mopyroba ar aris, Tumca bavSvis garemocva 
gangaSis safuZvels iZleva: seriozuli konfliqti mSoblebs Soris, alkoholi-
zmi, narkodamokidebuleba, erT-erTi mSoblis fsiqikuri aSliloba, ojaxuri 
Zaladoba da sxva mravali.

risk-jgufis bavSvebis gamovlena Zalzed mniSnvlovania, radgan amiT SesaZlebeli 
gaxdeba maTi gadarCena Zaladobisagan.

bavSvis dacvis efeqturipolitika saSualebas iZleva, aRmoifxvras Zaladobis 
yvela forma bavSvebTan momuSave centrebsa da organizaciebSi.



baraTi 4: Rirseuli  mopyroba

        irseuli   mopyroba - es aris dadebiT qmedebaTa erToblioba, pativiscemis, 
zrunvis, ndobis, wamaxalisebeli sityvebis da mxardaWeris gamoxatva 
dacvis saWiroebis mqone pirebis an pirTa jgufisadmi. Rirseuli 
mopyroba - es aris urTierTobis kultura, romelic dafuZnebulia 

adamianis Rirsebis pativiscemaze, misi Taviseburebebis, moTxovnilebebisa da 
piradi istoriis gaTvaliswinebiT. 

Rirseuli mopyrobis kulturis formireba aucileblad iwyeba mSvidi, 
usafrTxo, samarTliani da keTilganwyobili garemos SeqmniT. 

amas garda, Rirseuli mopyroba  damokidebulebis uwyveti procesia, romelSic 
gamoxatulia sxva adamianTan morgebis survili, romlis TviTgamoxatvas da 
damoukideblobas didi mniSvneloba eniWeba. Rirseuli mopyrobis kultura 
centrSi ayenebs indimiduums, da ara mis problemebs, da xelsuwyobs subieqtis 
monawileobas gadawyvetilebebis ZiebaSi. 

rogoria  bavSvisadmi Rirseuli mopyrobis uzrunvelmyofi garemos Sedegebi?
Rirseuli mopyroba aris faqtori, romelic  aucilebelia:

1.   bavSvis yovelmxrivi ganviTarebisTvis (Sesabamisad, mozrdilisac, romladac 
is gaizrdeba). Rirseuli mopyrobis uzrunvelmyofi, anu Zaladobisgan 
Tavisufali garemo, romelic upiratesobas aniWebs dialogs, iTvaliswinebs 
bavSvis Taviseburebebs da saWiroebebs, bavSvs saSualebas aZlevs, iyos ufro 
gaxsnili, Tavisufali, bednieri da Rirseuli mopyrobis sqema sxvebis mimarT 
gamoiyenos.

2.  matravmirebeli gamocdilebis SemTxvevaSi, medegobis/sicocxlisunariano-
    bis ganviTarebisaTvis.9 

Rirseuli mopyrobis uzrunvelmyofi garemos Seqmna, pirvel rigSi, mSoblebis 
movaleobaa; am movaleobis Sesrulebas ki kargi mSobloba hqvia.

es aris unari, moepyra bavSvs pativiscemiT, maSinac ki, rodesac  rTuli 
garemoebebia.

kargi mSobloba ar aris Tandayolili niWi, es aris swavlis, ganviTarebis da 
adaptirebis uwyveti procesi. udides rols TamaSobs is, Tu rogor da ra 
garemoSi izrdeboda Tavad mSobeli, iyo Tu ara Rirseuli mopyroba Cveuli 
praqtika mis ojaxSi, gansakuTrebiT bavSvobisa da mozardobis asakSi. 

 
9
BARUDY, J., La violence individuelle comme organisatrice de la subjectivité individuelle, familiale et sociale : l'approche

systémique de la maltraitance d'enfants. Neuropsychiatrie de l’enfance, 1992, 40, 7, p. 363-377 , http://www.cfwb.be/illtreatment



mSoblebis Rirseuli mopyroba Svilebis mimarT, an, bavSvi mSoblebTan ar 
cxovrobs,  Rirseuli meurveoba/mxardamWeroba, niSnavs:

•   mSoblebis  mSoblebis/mzrunvelebis  unars,  bavSvTan  daamyaron emociuri 
kavSiri;

•    mSoblebis/mzrunvelebis unars, gaacnobieron da marTon sakuTari emociebi;
•   unars,  gesmodes bavSvis emocionaluri ena, romliTac bavSvi Tavis moTxov-

 nilebebs gamoxatavs da  Sesabamisad reagirebde;
•   qmedebebis  erTobliobas,  romelTa  meSveobiT mSoblebi/mzrunvelebi cdi-
    loben dakmayofilon TavianTi Svilebis movlis saWiroebebi;
•   Temis resursebis gamoyenebis an  socialuri qselebis farglebSi urTierT-

qmedebis unars.

pirebi, romlebic Rirseulad unda moepyran bavSvs:

bavSvis garemomcveli yvela piri:

1.  mSoblebi;
2.  naTesavebi;
3.  Temi;
4.  bavSvTan momuSave specialistebi (maswavleblebi, fsiqologebi, socialuri 

muSakebi, eqimebi policielebi da sxva) –„medegobis/sicocxlisunarianobis 
gamtarebi“ (zrdasrulebi, romlebic bavSvebs sirTuleebisa da travmatuli 
gamocdilebis daZlevaSi exmarebian).

socialuri muSaki da Rirseuli mopyroba

Rirseul  mopyrobaze  dafuZnebuli profesionaluri pozicia aris cxovrebis
wesi da qcevebs wesi, romelic gamoirCeva sxvis mimarT mzrunveli damokidebu-
lebiT, mzaobiT, daakmayofilos misi saWiroebebi da Txovnebi, misi arCevanis 
da uarismimarT pativiscemiT. Rirseuli mopyroba ar daiyvaneba mxolod raime 
zomebis miRebaze da gansazRvrul qmedebebze.

Rirseuli garemo gulisxmobs iseTi dawesebulebebis arsebobas, romlebSic 
moqmedebs mkafio da usafrTxo wesebi yvelasaTvis da kategoriulad 
miuRebelia Zaladobis nebismieri forma. es niSnavs, rom Tavad bavSvebTan 
momuSave specialistebsac sWirdebaT mxardaWera da maTi gaazrebuli qmedebebis 
dafaseba. maT es cxovrebis azris povnaSi exmareba.10 

Rirseuli mopyroba, rogorc koleqtiuri pasuxismgebloba

bavSvebis mimarT Rirseuli mopyroba ojaxis, Temis, zogadad, mozrdilebis 
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mizani unda iyos. ojaxSi bavSvisadmi Rirseuli mopyroba damokidebulia 
ara mxolod mSoblebis unarze, daakmayofilon bavSvis saWiroebebi, aramed 
Temis mier mSoblebis mxardaWeris SesaZleblobebzec. es mTeli sazogadoebis 
Zalisxmevis Sedegia. 

rauwyobs xels Rirseul mopyrobaze dafuZnebuli urTierTobebis damyarebas/
aRdgenas?

•   ojaxis  da  Temis  resursebis Seqmnis/aRdgenis xelSewyoba, raTa miRweuli 
iqnas Svilisadmi mSoblebis damokidebulebaSi dadebiTi cvlilebebi;

•   jansaRi  mijaWvulobis formirebis xelSewyoba da Terapiuli daxmareba mi-
jaWvulobis darRvevebis dasaZlevad;

•   mSoblebis/mzrunvelebis unaris ganviTareba, daadginon da daakmayofilon 
maTi Svilebis ZiriTadi saWiroebebi; 

•   ojaxis cxovrebis pirobebis gaumjobeseba, radgan Rirseuli mopyroba aseve
SeiZleba damokidebuli iyos ojaxSi arsebul situaciasa da cxovrebis 
pirobebze; 

•   specialistTa  yuradRebis  mipyroba Rirseuli mopyrobis aucileblobaze, 
maTi ganaTlebisa da kvalifikaciis amaRlebis gziT.  

ZiriTadi saWiroebebi, romlebic unda dakmayofildes Rirseul mopyrobaze 
dafuZnebuli garemos Sesaqmnelad:

a) fiziologiuri saWiroebebi:
   - fizikuri saWiroebebi;
   - biologiuri saWiroebebi.

b) bavSvis fsiqosocialuri ganviTarebisaTvis aucilebeli saWiroebebi:

   - sando da xangrZlivi emociuri kavSiris saWiroeba: mijaWvuloba, aRiareba/
     dafaseba, Tavdadeba mozrdilebis mxridan; 
   -  Semecnebis, eqsperimentirebis, unarebis aTvisebis kognituri saWiroebebi;
   - socialuri saWiroebebi: 
ganviTarebis da Semecnebis waxaliseba
sazogadeobrivi saWiroebebi: urTierTobis, normebis, Rirebulebebisa da 
eTikuri principebis aTvisebis saWiroebebi.  

bavSvis fsiqosocialuri ganviTarebisTvis aucilebeli am saWiroebebis 
dasakmayofileblad, ukiduresad mniSvnelovania jansaRi da harmoniuli 
pirovnebaSaSorisi urTierTobebis formirebis xelSewyoba.  

marTlac, samoqmedo gegmis, kvalifikaciis amaRlebis da sxva instituciuri 
saSualebebis garda, aucilebelia adamianebisaTvis da maTi urTerTobebisaTvis 
yuradRebis daTmoba. Rirseuli  mopyroba yoveldRiuri qmedebiT iwyeba. 
SesaZloa, amgvari qmedebebi umniSvnelod moCandes, Tumca es ase namdvilad 
araa.



cxovrebiseuli unarebi, raRac gagebiT, garemosTan adaptirebaa da masTan 
gamklavebaa. cxovrebiseuli unarebi aris gamocdilebis, damokidebulebisa 
da unarebis erToblioba, romlebic xels uwyobs bavSvis keTildReobas, 
daculobas, CarTulobas da gaxsnilobas.

Cven SevarCieT ramdenime sakvanZo unari, romlebic unda daexmaron mSoblebs an 
specialists bavSvTan konstruqciuli da Tbili urTierTobebis damyarebaSi:11

1.  pirovnuli da socialuri empaTia

a) pirovnuli empaTia: 
unari, dainaxo samyaro sxvisi gadmosaxedidan; unari, gaigo, ras grZnobs sxva; 
unari, sxvas vagrZnobinoT, Tu ras niSnavs is CvenTvis. empaTia aris cxovrebis 
wesi da ara saSemsruleblo ostatoba.

b) soacialuri empaTia:  
unari gesmodes sxvisi socialuri, ekonomikur, kulturuli Tu politikuri 
mdgomarebis da am am mgdomarebisadmi misi damokidebulebis.

2.  pativiscema
unari, moepyro sxvas pativiscemiT. xedavde sxvas, rogorc Rirseuls da 
afasebde mis Rirebulebs.

3. bunebrioba, gulwrfeloba
unari, iyo is, vinc xar. ar gaurbode sakuTar emociebs da ar gaSinebdesmaTi 
gamoxatva.

4.  SemoqmedebiToba
warmosaxvis unari, gansxvavebuli gadawyvetilebis miReba da iumoris grZnoba.

5. gaxsniloba da moqniloba
sxvebisaTvis mosmenis unari, ucxo ideebisaTvis yuris gdeba, imis aRiareba, 
rom sxvebs Cvenze raRac gavlena aqvT.
situaciidan gamomdinare, qcevisa da damokidebulebebis Secvla.

6. sxvebis Secnobis survili
sxva adamianebis ukeT gacnobisa da maTi msoflmxedvelobis Tu cxovrebiseuli 
gamocidilebebis Sesaxeb metis gagebis survili.
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7. kulturis aRqma
kulturisa da misi gavlenis aRqmis unari. unari, dainaxo kulturuli Tavise-
burebebi, miTebi, crurwmenebi, privilegiebi...12

8. aqtiuri mosmena
sxva adamianisaTvis gansakuTrebuli yuradRebiT mosmena, koncentrirebis 
moxdena mxolod Tanamosaubreze da ara sakuTar Tavze. am unars mosaubre 
mosawvevad aRiqvams da ufro mets ambobs, vidre sxva SemTxvevaSi ityoda. 
aqtiuri mosmena mzrunvelobis sawyisi etapia. misi saSualebiT SeiZleba 
gavigoT, ra awuxebs sxvas, rogor SegviZlia mas davexmaroT da ase Semdeg. 
magaliTad, relevanturi kiTxvebis dasmisas, mosaubris sityvebis gamoyeneba 
mosaubres fiqris procesSi Zalian exmareba.

am  sxvadasxva elementma, romlebic cxovrebis wess Seadgenen, bavSvis ndoba 
unda gamoiwvion, saSualeba miscen, gamotqvas, ukeT Camoayalibos is, risi 
tqmac surs, monawileoba miiRos gadawyvetilebebis ZiebaSi;  zogadad, maT aseve 
unda Seuwyon xeli Rirseuli mopyrobis kulturis formirebas dawesebulebis 
SigniT,  Temsa Tu ojaxSi.



baraTi  5:  samarTlebrivi   veli

rganizaciis bavSvTa dacvis Sida politikis SemuSaveba da danergva 
unda moxdes  bavSvTa dasacavad miRebuli Sesabamisi saerTaSoriso da 
erovnuli samarTlebrivi normebis dacviT.

1.  bavSvis dacva, rogorc fundamenturi ufleba

bavSvi aris pirovneba. 1989 wels, gaerTianebuli erebis organizaciis mier  
bavSvis uflebaTa konvenciis miRebiT,  bavSvi  samarTlis  subieqti gaxda. is 
ganixileba, rogorc adamianis fundamenturi uflebebisa da Tavisuflebebis 
mqone pirovneba, diskriminaciisa da raime sxva gansxvavebebis gareSe.
amgvarad, BICE-saTvis bavSvis  uflebebi adamianis uflebebisganuyofeli 
nawilia. bavSvisadmi, rogorc samarTlis subieqtisadmi midgomiT, bavSvis 
yvela saWiroebis dakmayofileba - dacvis, kvebis, mkurnalobis, ganaTlebis 
saWiroebebi,agreTve saWiroeba,  iyos mosmenili da aRiarebuli, eZebo cxovrebis 
sazrisi -  ufro yuradsaRebi gaxda. es saWiroebebi Seesabameba maT aRiarebul 
uflebebs. 

bavSvis sicocxlis, gadarCenisa da ganviTarebis ufleba (bavSvis uflebaTa 
konvencia, muxli 6) pirdapir kavSirSia organizaciebis bavSvis dacvis 
Sida politikisgatarebasTan.dacvis politikis farglebSi, centrSi unda 
imyofebodes bavSvi. politika bavSvis saWiroebebs unda iyos morgebuli 
da ara piriqiT. imisaTvis, rom bavSvis uflebebi srulad iyos daculi, 
amgvari politikis SemuSavebisas aucilebelia saerTaSoriso da erovnuli 
samarTlisnormebze dayrdnoba. 

1.  saerTaSoriso da erovnuli samarTlebrivi sivrce

a) saerTaSorisosamarTlebrivi baza
saerTaSoriso samarTlebrivi baza, romelic Seexeba bavSvTa mimarT Zaladobas 
da eqspluatacias, Seicavs bavSvis uflebaTa konvencias da mis fakultatur 
oqmebs, agreTve, savaldebulo iuridiuli Zalis mqone an armqone sxva 
dokumentebs. muxlebi 19, 34, 35, 36 da 39 gansakuTrebiT yuradsaRebia.

me-19 muxlSi naTqvamia, rom:
1. „monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel sakanonmdeblo, administraciul, 
socialur da saganmanaTleblo zomas Rebuloben im mizniT, raTa bavSvi 
daicvan mSoblebis, kanonieri meurveebis an bavSvze mzrunveli nebismieri sxva 
piris mxridan yvelanairi formis fizikuri Tu fsiqologiuri Zaladobisagan, 
Seuracxyofisa Tu borotad gamoyenebisagan, mzrunvelobis moklebisa Tu 
daudevari mopyrobisagan, uxeSi moqcevisa Tu eqspluataciisagan, seqsualuri 
borotebis CaTvliT. 
2. dacvis aseTi RonisZiebebi aucileblobis SemTxvevaSi moicavs efeqtur 
procedurebs socialuri programebis SemuSavebisaTvis im mizniT, raTa 
aucilebeli mxardaWera aRmouCinon bavSvs da im pirebs, vinc masze 
zrunavs, agreTve xeli Seuwyon bavSvTa mimarT sastiki damokidebulebis 



zemoTaRniSnuli gamovlinebebis Tavidan acilebis, winaswari gamomJRavnebis, 
Setyobinebis, gansaxilvelad gadacemis, gamoZiebis, mkurnalobis da sxva 
RonisZiebebis ganxorcielebas, aucileblobis SemTxvevaSi ki - sasamarTlo 
proceduris aRZvras.“

34-e muxlis Tanaxmad:
„monawile saxelmwifoebi valdebulebas kisruloben, daicvan bavSvi 
seqsualuri eqspluataciis da seqsualuri cdunebis yvela formisagan. am 
mizniT monawile saxelmwifoebi, kerZod, ormxriv da mravalmxriv erovnul 
doneebze Rebuloben yvela aucilebel zomas, raTa Tavidan aicilon:
a) bavSvis dayolieba nebismier ukanono seqsualur qmedebaze an bavSvis iZuleba, 
monawileobdes aseT qmedebaSi;
b) eqspluataciis mizniT bavSvis gamoyeneba prostituciaSi an sxva ukanono 
seqsualur praqtikaSi;
g) eqspluataciis mizniT bavSvis gamoyeneba pornografiasa da pornografiul 
masalebSi.“

35-e muxlSi naTqvamia, rom:
„monawile saxelmwifoebi erovnul, ormxriv da mravalmxriv doneebze 
Rebuloben yvela aucilebel zomas, raTa Tavidan aicilon bavSvTa motaceba, 
bavSvebiT vaWroba an maTi kontrabanda nebismieri miznebiT da nebismieri 
formiT.“

muxli 36 avaldebulebs: 
„monawile saxelmwifoebi bavSvs icaven eqspluataciis yvela sxva formisagan,  
romelic zians ayenebs bavSvis keTildReobis nebismier aspeqts.“

39-e muxlSi xazgasmulia, rom:   
„monawile saxelmwifoebi yvela zomas iReben, raTa xeli Seuwyon im bavSvis 
fizikur da fsiqologiur gajansaRebas da socialur reintegracias, romelic 
nebismieri saxis ugulebelyofis, eqspluataciis an borotad gamoyenebis, 
wamebis, sastiki, araadamianuri da Rirsebis Semlaxveli mopyrobis, sasjelis 
an SeiaraRebuli konfliqtis msxverplia. aseTi gajansaReba da reintegracia 
unda xorcieldebodes bavSvis janmrTelobis, sakuTari Tavis pativiscemisa 
da Rirsebis grZnobis SenarCunebis uzrunvelmyof pirobebSi“.

amas garda, bavSvis uflebaTa konvenciis me-16 muxlSi aris debuleba, romelic, 
marTalia, uSualod ar aris dakavSirebuli sastiki mopyrobis problemasTan, 
magram, miuxedavad amisa, Zalian mniSvnelovania, rodesac saubaria sastiki 
mopyrobis Sesaxeb ojaxSi:

1. arc erTi bavSvi ar SeiZleba iyos piradi da ojaxuri cxovrebis, sacxovrebeli 
binis xelSeuxeblobis an korespondenciis saidumloebis uflebaTa mis 
mier ganxorcielebaSi TviTneburi an ukanono Carevis, an misi Rirsebisa da 
reputaciis ukanono xelyofis obieqti.
2. bavSvs ufleba aqvs, kanoniT iyos daculi msgavsi Carevis an xelyofisagan.
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Zaladobis aridebis da Zaladobis yvela formisgan bavSvis dacvis valdebuleba, 
pirvel rigSi, saxelmwifos ekisreba. swored amitom, nebismierma saxelmwifom 
yvela aucilebeli zoma unda miiRos imisTvis, rom saxelmwifo da arasaxelmwifo 
struqturebis warmomadgenlebma, maT Soris, mSoblebmac, ar xelyon bavSvis 
uflebebi da Rirseba, ar mimarTon Zaladobas.  

b) erovnulisamarTlebrivi baza

erovnuli samarTlebrivi baza, romelic Seexeba bavSvTa mimarT Zaladobas 
da eqspluatacias, SesabamisobaSi unda iyos regionalur valdebulebebTan 
(rogoricaa, afrikis qartia bavSvTa uflebebisa da keTildReobis Sesaxeb, 
adamianis  uflebaTa  amerikuli konvencia, evropis sabWos konvencia seqsualuri 
eqspluataciisa da seqsualuri Zaladobisagan bavSvTa dacvis Sesaxeb da 
adamianis uflebaTa aziuri qartia) da agreTve saxelmwifos saerTaSoriso 
valdebulebebTan. saerTaSoriso valdebulebebi - es aris valdebulebebi, 
romlebic saxelwifom aiRo saerTaSoriso konvenciebis ratificirebisas, 
rogoricaa bavSvis uflebaTa konvencia da misi fakultaturi oqmebi. 

erovnuli kanonmdeblobis SesabamisobaSi moyvana saerTaSorisosTan 
SesaZlebelia bavSvis kodeqsis miRebiT (magaliTad, perus bavSvis da mozardis 
kodeqsi), organuli kanonis miRebiT (magaliTad, moldovaSi kanoni bavSvis 
uflebaTa Sesaxeb №338-XIII), aseve - dekretis, cirkularis meSveobiT da sxva.

nebismier SemTxvevaSi, iuridiuli forma mniSvnelovania, Tumca gadamwyveti 
namdvilad araa.  mTavari - es Sinaarsia. kerZod, erovnuli sakanonmdeblo 
baza unda Seicavdes: sastiki mopyrobis zogad ganmartebas, specializebul 
institutebs, rogoricaa bavSvTa da mozardTa sasamarTlo, sasamarTlo 
sistemis damxmare socialuri samsaxurebi,  msxverplis dacvis, daxmarebis da 
zaralis anazRaurebis sistema.

mniSvnelovania erovnuli kanonebis codna, romlebic aregulireben sastiki 
mopyrobis problemas qveyanaSi. 

2.  organizaciis Sida politika, mimarTuli bavSvis dacvaze da dafuZnebuli 

samarTlebriv midgomaze

BICE-s muSaoba efuZneba bavSvis uflebaTa konvenciis principebs: bavSvis 
interesebi (muxli 3); aradiskriminaciuloba (muxli 2); bavSvis sicocxlis, 
gadarCenis da ganviTarebis ufleba (muxli 6); gamoxatvis Tavisufleba (muxli 
12 da 13); azris, sindisisa da religiis Tavisufleba (muxli 14) da asociaciis 
Tavisufleba (muxli 15). materialuri saWiroebebis dakmayofilebis garda, 
Cvens mizans warmoadgens bavSvis ganviTareba yvela doneze, maT Soris 
sulier donezec. saxelmwifoebs, romlebsac miRebuli aqvT bavSvis uflebaTa 
konvencia, SegviZlia mkacrad movuwodoT bavSvis usafrTxo garemos Seqmisaken, 
administraciuli, ekonomikuri, samarTlebrivi, saganmanaTleblo da socialuri 
nabijebis gadadgmisaken.
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bavSvis dacvis Sida politikis SemuSavebisas aucilebelia, uwinaresad, sami 
ram iyos gaTvaliswinebuli: diskriminaciis dauSvebloba, bavSvis saukeTeso 
interesebis uzrunvelyofa da bavSvebis monawileoba. 

diskriminaciis dauSvebloba (bavSvis uflebaTa konvencia, muxli 2)
1.  monawile saxelmwifoebi pativs scemen da uzrunvelyofen maTi iurisdiqciis 
farglebSi myofi TiToeuli bavSvis yvela uflebas, romelic winamdebare 
konveciiTaa gaTvaliswinebuli, nebismieri saxis diskriminaciis gareSe, rasis, 
kanis feris, sqesis, enis, religiis, politikuri Tu sxva mrwamsis, erovnuli, 
eTnikuri Tu socialuri warmoSobis, qonebrivi mdgomareobis, bavSvis, misi 
mSoblebisa da kanonieri meurveebis janmrTelobisa da dabadebis mdgomareobis 
an sxva ram viTarebis ganurCevlad.

2.  monawile saxelmwifoebi yovelgvar aucilebel zomas Rebuloben diskrimi-
naciis yvela im formisa da sasjelisagan bavSvis dacvis uzrunvelsayofad, 
romlebic ukavSirdeba bavSvis, bavSvis mSoblebis, kanonieri meurveebis an 
ojaxis sxva wevrTa statuss, saqmianobas, maT mier gamoTqmul Sexedulebebs da 
maT gamJRavnebul mrwamss.

zogierTi bavSvi, magaliTad, unarSezRuduli bavSvebi, gansakuTrebiT 
mowyvladni arian. amgvari diskriminacia damRupvelia bavSvebiTvis, romlebic 
ar iReben ZiriTad momsaxurebebs, riTac  maTi dacva da maTi keTildReobis 
uzrunvelyofa iqneba SesaZlebeli. 

organizaciebi darwmunebuli unda iyvnen, rom im bavSvebis keTildReobas, 
romlebic umciresobas miekuTvnebian, saTanado yuradReba eqceva. maT 
yvelaferi unda gaakeTon imisaTvis, rom:

•  bavSvTa dacvis mizniT SemuSavebuli politika da procedurebi unda asaxav- 
 des Tanasworobisa da mravalferovnebisaken swrafvas;

•   bavSvebTan momuSave organizaciebs unda SeeZloT TiToeuli bavSvis saWiro- 
ebebis individualuri Sefaseba, maTi kulturuli mravalferovnebis 
pirobebSi;

•  sainformacio masala xelmisawvdomi unda iyos yvela bavSvisaTvis;
•  aucilebel pirobas warmoadgens bavSvTan dialogi da misi azris gaTvalis-
  wineba.13 

bavSvis saukeTeso interesebis uzrunvelyofa (bavSvis uflebaTa konvencia, muxli 
3)

bavSvis uflebaTa komiteti, 2013 wlis 29 maisis zogad komentarSi № 14 azustebs 
bavSvis saukeTeso iteresebis uzrunvelyofis koncefcias. bavSvis uflebaTa 
konvenciis muxl 3-Si vkiTxulobT: „bavSvis mimarT nebismier qmedebaTa 

13 
Keeping Children Safe Coalition, Standards for Child Protection, 2006, p.76.



ganxorcielebisas, miuxedavad imisa, Tuvin aris maTi ganmaxorcielebeli, 
- saxelmwifo Tu kerZo dawesebulebebi, romlebic muSaoben socialuri 
uzrunvelyofis sakiTxebze, sasamarTloebi, administraciuli Tu sakanonmdeblo 
organoebi - upirvelesi yuradReba eTmoba bavSvis interesebis dacvis ukeT 
uzrunvelyofas.“

bavSvis saukeTeso interesebis uzrunvelyofis koncefcia mimarTulia konvenciiT 
aRiarebuli yvela uflebis efeqturi realizacis uzrunvelyofaze, agreTve 
-  bavSvis globalur ganviTarebaze, rac moicavs fizikur, gonebriv, sulier, 
zneobriv, fsiqologiur da socialur ganviTarebas. aRniSnuli koncefcia 
gaTvaliswinebuli unda iyos  im gadawyvetilebebis miRebisas, romlebsac 
gavlena eqnebaT bavSvis cxovrebaze. es SeiZleba iyos rogorcsaxelisuflebo 
an sasamarTlo organoebis mier konkretuli bavSvis mimarT miRebuli 
gadawyvetilebebi,aseve - gadawyvetilebebi, romlebickanonebis, politikuri 
zomebis, strategiebis, programebis, samoqmedo gegmebis, biujetebis 
SemuSavebisas miiReba.14

bavSvTa dacvis politika, romelic sxvadasxva principebs da procedurebs 
moicavs, pirvel rigSi, unda efuZnebodes bavSvis saukeTeso interesebis dacvas. 
am procedurebis SemuSavebisas, iseve rogorc eTikis kodeqsis an sastiki 
mopyrobis SemTxvevebis Sesaxeb Setyobinebis Sida procedurebis SemuSavebisas, 
yuradRebis centrSi unda imyofebodes bavSvi. 

bavSvebis monawileoba (bavSvis uflebaTa konvencia,  muxli 12)

bavSvis uflebaTa konvenciis muxli 12-is Tanaxmad:
1.   monawile  saxelmwifoebi  uzrunvelyofen sakuTari Sexedulebebis Camoya-
libebis  unaris  mqone bavSvis uflebas, Tavisuflad gamoTqvas Tavisi Sexedu-
lebebi nebismier sakiTxze, romelic mas exeba, amasTan, bavSvis Sexedulebebs 
saTanado yuradReba eTmoba misi asakisa da simwifis Sesabamisad.
2.  am mizniT  bavSvs,  kerZod,  eZleva SesaZlebloba, mousminon mas sasamarTlo 
Tu administraciuli wesiT nebismieri saqmis ganxilvisas, romelic bavSvs exe-
ba, rogorc uSualod, aseve warmomadgenlis an Sesabamisi organos meSveobiT, 
erovnuli kanonmdeblobis procesualuri normebiT gaTvaliswinebuli wesiT.

meTormete muxlis gaTvaliswineba gulisxmobs mozrdilebisa da bavSvebis 
urTierTobebis gadaxedvas, bavSvis aqtiur mosmenas, misi Sexedulebebis da 
gamocdilebis dafasebas. imis aRiareba, rom bavSvs uflebebi aqvs, ar niSnavs 
ufrosebis upasuxismgeblobas mis mimarT. piriqiT, bavSvebi martoni ar unda 
iyvnen sakuTari uflebebisaTvis brZolis saqmeSi. ufrosebma unda iswavlon 
bavSvebTan erTad saWirboroto sakiTxebze muSaoba.15
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General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary

consideration (art. 3, para. 1), Convention on the Rights of the Child, May 2013, http://www.humanrights.ch/fr/
Instruments/International/Divers-organes-de-lONU/idart_10080-content.html.
15

LANDSDOWN, G., Promouvoir la participation des enfants au processus décisionnel démocratique, UNICEF, juillet 2001, p.7.
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bavSvebis CarTva, maTi monawileoba bavSvis dacvis politikis SemuSavebas da 
ganxorcielebaSi metad mniSvnelovania, radganac es Cven saSualebas gvaZlevs, 
gaviTvaliswinoT maTi Sexedulebebi, xolo bavSvebs SesaZlebloba eqnebaT 
gaigon is politika da Sesabamisi procedurebi, romlebic maT dasacavad 
muSavdeba da inergeba.16 

16
ixileT baraTi 12



baraTi  6:  ra  aris  aucilebeli  dacvis  efeqturi 
politikisTvis?

rganizaciis bavSvis dacvis efeqturi Sida politika unda moicavdes 
prevenciul zomebs, romelTa mizania Zaladobis nebismieri formis 
arideba,  agreTve, da dacviTi RonisZiebebi, exebodes rogorc prevencias, 

agreTve, dadasturebuli an savaraudo Zaladobis SemTxvevaSi, dacviTi Ronis-
Ziebebis gatareba. 

amgvarad, bavSvis dacvis Sida politika unda unda Seicavdes detalurad 
ganmartebuli prevenciuli da dacviTi procedurebis sias. 

es procedurebi SesabamisobaSi unda iyos ZiriTad principebTan, romlebmac 
unda areguliron bavSvebis dacvasTan dakavSirebuli yvela qmedeba da 
gadawyvetileba.

dacvis politikis ZiriTadi principebi

bavSvis saukeTeso interesebi
bavSvis saukeTeso interesebi organizaciis dacvis politikis ZiriTadi da 
yovlismomcveli principia. es principi gansakuTrebiT yuradsaRebi xdeba 
savaraudo Tu dadasturebuli sastiki mopyrobis dros.  marTlac, Setyobinebis 
Sida procedurebi unda asaxavdes midgomas, rom bavSvi ufro mniSvnelovania, 
vidre biurokratia da organizaciis reputacia.

konfidencialuroba
aucilebelia, rom nebismieri organizaciis muSaobis procesSi, bavSvebs 
da mozrdilebs hqondeT imis garantia, rom maT mier gaziarebuli piradi 
informacia maqsimalurad iqneba daculi. es imas niSnavs, rom wvdoma pirad 
informaciaze ar eqneba organizaciis yvela specialists, aramed - mxolod  
im profesionalebs, romlebsac problemis mogvareba exebaT. mniSvnelovania, 
rom arsebobdes mkafiod Camoyalibebuli wesi konfidencialurobis dacvisa da 
gamonaklisebis Sesaxeb, romelic am wesebis darRvevas dasaSvebs xdis mxolod 
bavSvis saukeTeso interesebis uzrunvelyofis mizniT.

sastiki mopyrobis SemTxvevaSi, bavSvma, SesaZloa, informaciis gaumJRavnebloba 
isurvos. Tumca, amgvari SeTxvevebis Setyobineba mainc unda moxdes. oRonda 
bavSvs unda avuxsnaT, rom problemis mosagvareblad aucilebelia, rom amis 
Sesaxeb sxva adamianebmac icodnen. rodesac bavSvi sastiki mopyrobis Sesaxeb 
gviyveba, mas ar unda davpirdeT, rom amis Sesaxeb veravin gaigebs.

konsultireba
aucilebelia, rom tardebodes regularuli konsultaciebi procesis yvela 
monawilesTan (specialistebisTvis, bavSvebisTvis, maTi ojaxis wevrebisTvis da 
ase Semdeg), rogorc bavSvis dacvis politikis SemuSavebisas, agreTve sapasuxo 
zomebis miRebisas dadasturebuli, saeWvo an savaraudo Zaladbis SemTxvevaSi. 

amgvari konsultirebebis gareSe, arsebobs realuri safrTxe,rom Setyobinebis 
gaTvaliswinebuli wesi arasaTanadod iqneba Sesrulebuli, an miRebuli 



gadawyvetilebebi ar iqneba arsebuli situaciis Sesabamisi. 

prevenciuli RonisZiebebi

prevencia dacvis saukeTeso saSualebaa, rogorc bavSvisaTvis, agreTve 
organizaciisTvis da TanamSromlebisaTvis.

dacvis politikaSi prevenciuli komponentebis CarTva minimumamde unda 
amcirebdes bavSvisadmi sastiki mopyrobis risks.

qvemoT CamoTvlilia efeqturi prevenciisaTvis aucilebeli zogierTi 
komponenti:

1.   sando adamianuri resursi da sakadro politika;
2.   naTlad gawerili regulaciebi (eTikis kodeqsi, qartia, wesebi); 
3.   prevenciuli RonisZiebebi, Zaladobis sakiTxebze bavSvebis informirebisa 
     da gaZlierebis mizniT;
4.   personalis swavleba, kvalifikaciis amaRleba;
5.   organizaciis bavSvis dacvis gamWvirvale Sida politika. 

1.    sando adamianuri resursi da sakadro politika

unda arsebobdes TanamSromlebis, moxaliseebis, konsultantebisa da staJiorebis 
samuSaoze ayvanis Sesabamisi meTodebi, agreTve - maTi bavSvebTan muSaobis 
mizanSewonilobis Sesafasebeli meTodebi.  amisaTvis rekomendirebulia:

•   kandidatebisTvis rekomendaciebis moTxovna;
•   nasamarTleobis cnobis moTxovna;
•   kandidatis pirovnebis damadasturebeli dokumentebis Seswavla, sabuTebis 
    validurobaSi darwmuneba;
•   misi kvalifikaciis Sefaseba.

2.   naTlad gawerili regulaciebi  (eTikis kodeqsi, qartia, wesebi), gankuTvnili 
    mozrdilebisa da bavSvebisTvis

•   bavSvebTan adekvaturi urTierTobis amsaxveli eTikis kodeqsis SemuSaveba;
•   misaRebi da miuRebeli qcevis normebis gansazRvra;
•   specifikuri direqtivebis SemuSaveba, organizaciis aqtivobebidan gamomd-  
   inare;

•   saxelmZRvanelo  principebis dazusteba, gansakuTrebiT, bavSvTan fizikur 
    kontaqtTan mimarTebaSi;
•    zogierTi ZiriTadi principis gansazRvra da maTi  mudmivad gaTvaliswineba: 
    konfidencialuroba,  Rirsebis  pativiscema,  diskriminaciis dauSvebloba, 
    agreTve -  udanaSaulobis prezumfcia;
•   organizaciasTan da mis saqmianobasTan gareSe pirTa wvdomis gansazRvra 

  (bavSvis mSoblebis, megobrebisa da naTesavebis CaTvliT) da misi SezRudva;  
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organizaciasTan wvdoma kontrolirebadi unda iyos (registracia, pirado-  
bis  damadasturebeli  sabuTebis  wardgena, SemomsvlelTa da gamsvlelTa
sistematiuri monitoringi);

•    TanatolebTan bavSvebis urTierTobis normebis SemuSaveba da bavSvisTvis 
    maTi swavleba.

3. prevenciuli RonisZiebebi, Zaladobis sakiTxebze bavSvebis informirebisa da 
gaZlierebis mizniT

•    bavSvebTan prevenciuli xasiaTis interatiuri Sexvedrebis Catareba, raTa  
maT icodnen Zaladobis arsebuli riskebisa da maTTan gamklavebis saSuale-
bebis Sesaxeb.

4. personalis swavleba, kvalifikaciis amaRleba

TanamSromlebma unda icodnen:

•    bavSvis dacvis politikis Sesaxeb;
•    pozitiuri aRzrdis Sesaxeb: bavSvebTan  uSualo Sexebis mqone TanamSrom-

lebma unda icodnen bavSvebis qcevaze zedamxedvelobis pozitiuri 
meTodikebi, fizikuri dasjisa Tu sxva damamcirebeli mopyrobis gareSe;

•    yvelafris Sesaxeb, rac xels Seuwyobs TanamSromelTa profesionalizmis 
amaRlebas da Rirseul mopyrobaze dafuZnebuli garemos Seqmnas.

5. organizaciis bavSvis dacvis gamWvirvale Sida politika

•    organizaciam unda SeimuSavos meqanizmi, romelze daydnobiTac yvela Ta-
namSromels ecodineba, Tu rogor uzrunvelyon bavSvebis usafrTxoeba da 
bavSvis azris gaTvaliswineba;

•    amas garda, bavSvebi da maTi ojaxis wevrebic informirebulni unda iyvnen 
bavSvis uflebis  Sesaxeb - iyos daculi sastiki mopyrobisgan.

6. bavSvTa dacvis politikis gavrceleba da gaziareba

im SemTxvevebSi, roca organizacias bavSvebTan uSualod an partniorebis 
meSveobiT muSaobs, am partniorebmac unda aiRon valdebuleba, rom uciloblad 
gaiziareben da daicaven   bavSvTa dacvis politikis ZiriTad principebs (ixileT 
baraTi N13).

dacviTi RonisZiebebi

bavSvis dacvis sistema unda moicavdes  Zaladobisgan bavSvis dacvis 
politikas da procedurebs, iqneba es bavSvze Zaladobis savaraudo, saeWvo Tu 
dadasturebuli SemTxveva.17 unda arsebobdes proceduris aRsrulebis zusti 

 17
JACKSON, E., WERNHAM, M., Politique et procédures de protection de l'enfance : guide pratique, 2005, p.65.
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instruqcia, nabij-nabij gawerili, raTa bavSvebTan momuSave specialistebmac 
da bavSvebmac  zustad icodnen,rogori unda iyos maTi reaqcia da rogor unda 
moiqcnen. es procedurebi unda iyos gamWvirvale da yvelasaTvis cnobili da 
uzrunvelyofdes bavSvis saukeTeso interesebis dacvas. 

organizaciis bavSvis dacvis Sida politika unda moicavdes zomebs, romlebic 
dadasturebuli, savaraudo an saeWvo Zaladobis SemTxvevaSi gamoiyeneba. da 
Sesabamisad, es zomebi politikis dokumentSi unda figurirebdnen:

1.   organizaciis SigniT dacvis politikis ganxorcielebis uzrunvelmyofi sa- 
meTvalyureo da aRmasrulebeli instanciebis Seqmna;

2.   Setyobinebis Sida proceduris SemuSaveba organizaciis SigniT sastiki mop-
yrobis SemTxvevebisTvis; 

3.   sastiki mopyrobis Sedegad dazaralebuli bavSvebis dacvis meqanizmis Seq-
mna;

4.   sastiki  mopyrobis  Sesaxeb  Setyobinebis miRebis Semdeg, sanqciebis miReba 
im piris/bavSvis  mimarT, vinc am qmedebis CadenaSia eWvmitanili; 

5.   administraciuli da sasamarTlo instanciebisTvis Setyobineba;
6.   miRebuli  gadawyvetilebebis  Sesrulebaze monitoringi organizaciis do-
     neze.

1. organizaciis SigniT dacvis politikis ganxorcielebis uzrunvelmyofi 
sameTvalyureo da aRmasrulebeli instanciebis Seqmna

aucilebelia organizaciis SigniT specialuri instanciis Seqmna, romelic 
pasuxismgebeli iqneba bavSvTa dacvis politikis gatarebaze.   es SeiZleba iyos 
komisia, muSa jgufi an  multidisciplinaruli gundi, romlis misia iqneba 
bavSvis dacvis politikis ganxorcieleba da ganviTareba. is unda ikribebodes 
gadawyvetilebis misaRebad aSkara an savaraudo sastiki mopyrobis SemTxvevaSi. 
Tumca, miuxedavad imisa, rom am multidisciplinaruli komisiis amocanaa 
sastiki mopyrobis Sesaxeb Civilebis da eWvebis ganxilva, is aranairad ar 
anacvlebs kompetentur sasamarTlo organoebs. 

2. Setyobinebis procedura sastiki mopyrobis SemTxvevebis Sesaxeb organizaciis 
SigniT

Setyobinebis procedura sastiki mopyrobis SemTxvevebis Sesaxeb organizaciis 
SigniT - es aris bavSvTa mimarT aSkara, saeWvo an savaraudo Zaladobaze 
reagirebis gasagebi da detaluri instruqcia. is xelmisawvdomi unda iyos 
yvela specialistisa da agreTve  bavSvebisaTvis; amasTanave, is unda icavdes 
Semtyobineblis interesebs, - yoveli adamianisa, vinc amgvar SemTxvevebs amxels, 
miuxedavad imisa Tu ras daadgens gamoZieba.

Setyobinebis procedura unda Seicavdes:

•   Setyobinebis oficialur formas, romelic xelmisawvdomi iqneba yvelasTvis.
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is unda idos misawvdom adgilze, Sesrulebuli unda iyos adgilobriv 
enaze (enebze), mis Sesaxeb yvelgan unda iyos cnobili, sadac organizacia 
Tavis saqmianobas anxorcielebs. rekomendirebulia, konkretuli qveynis 
administraciul da sasamarTlo organoebSi gamoyenebuli formis analogis 
gamoyeneba.

•    konkretul  informacias  bavSvTa dacvis sferoSi arsebuli kompetenturi 
organizaciebis, gadaudebeli samedicino daxmarebis, policiis da sxvaTa 
Sesaxeb;

•    Sexsenebas iseTi pricipebis dacvis aucileblobis Sesaxeb,  rogoricaa bav-
Svis saukeTeso interesebi, konfidencialuroba da bavSvebis azris 
gaTvaliswineba. 

Setyobinebis procedura yvela TanamSromels avaldebulebs, reagireba 
moaxdinon incidentTan dakavSirebiT da icodnen, rogor unda gakeTdes es. 
adamianebma, romlebic pasuxisimgebelni arian organizaciis SigniT bavSvTa 
dacvis politikis ganxorcielebaze, aseve unda izrunon proceduris dacvaze 
da Setyobinebis sistemis efeqturobaze.

mocemuli procedura saSualebas iZleva, moxdes sistemis pasuxismgebel pirTa  
da maTi funqciebis, movaleobebisa da SesaZleblobebis identificireba. Zalze 
mniSvnelovania iseT organizaciebTan TanamSromloba, romlebic bavSvebis 
dacvaze arian  pasuxismgebelni - sajaro dawesebulebebi,  samedicino centrebi 
da  ase Semdeg.adgilobrivi pirobebidan gamomdinare, SesaZloa, saWiro iyos 
bavSvTa mimarT sastiki mopyrobisa da Zaladobis cnebis ganmarteba.18 

3. Zaladobis msxverpli bavSvebis dacvis RonisZiebebi da/an sanqciebi savaraudo 
moZalade piris mimarT

sastiki mopyrobis Sesaxeb Setyobinebis Sida proceduris SemuSavebis Semdeg, 
bavSvze aSkara, saeWvo an savaraudo Zaladobis SemTxvevaSi,  organizaciam 
am proceduris Sesabamisad  unda imoqmedos.  miRebuli gadawyvetilebebi, 
uwinaresad, sastiki mopyrobis savaraudo msxverpl bavSvs unda icavdes, magram, 
amave dros,  ar arRvevdes savaraudo moZaladis udanaSaulobis prezumfcias.
prevenciuli mizniT, mokvleva/gamoZiebis dasrulebamde, unda moxdes 
braldebulis ganrideba samuSao garemodan. Zalian mniSvnelovania, pasuxisgebaSi 
mieces nebismieri piri, romelic arRvevs bavSvis dacvis wesebs. Tuki saubaria 
wvrilmani darRvevis Sesaxeb, SesaZloa, am pirs saSualeba mieces, gaiaros 
gadamzadeba, treningebi;  seriozuli darRvevis SemTxvevaSi ki misi saqme 
SeiZleba gadaeces administraciul an sasamarTlo instanciebs. sanqciebi, 
romlebic SeiZleba gatardes, gawerili unda iyos organizaciis bavSvis 
dacvis Sida politikis dokumentSi. magaliTad, SesaZlebelia, ganxiluli iyos 
samsaxuridan gaTavisufleba, Tu sastik mopyrobas adgili hqonda organizaciis 
specialistis mxridan, anda dafinansebis an TanamSromlobis  Sewyveta, Tu 

18
 ixileT baraTi N3 sastiki mopyrobis ganmarteba 
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saubaria partnior organizaciaze; konsultantTan kontraqtis gauqmeba. es 
sanqciebi Cadenili danaSaulis proporciuli unda iyos. aviRoT specialistis 
SemTxveva, romelic amcirebs bavSvs (Tu es ar aris winaswar ganzraxuli  
aqti da Tu es xdeba pirvelad). aseT SemTxvevaSi, SesaZloa, ar iyos  misi 
samsaxuridan gaTavisuflebis  aucilebloba. upriani iqneba zepiri miTiTeba 
da gansazRvruli vadiT mis muSaobaze dakvirveba,  bavSvis dacvis politikis 
gatarebaze pasuxismgebeli pirebis mier.

bavSvis mier sxva bavSvze sastiki mopyrobis SemTxvevaSi, unda moxdes 
saganmanaTleblo da dacviTi RonisZiebebis gatareba. agreTve unda gadaidgas 
nabijebi msgavsi qmedebis ganmeorebis aRmofxvrisaTvis.19 

bavSvi, romelic, SesaZloa, sastiki mopyrobis msxverpli gaxda, pirvel 
rigSi, daculi unda iyos nebismieri sxva Semdgomi zianisagan. nebismieri 
miRebuli gadawyvetilebis mizani unda iyos am bavSvis saukeTeso interesebis 
dacva. misi ojaxisa da uaxloesi garemocvis mxardaWera ZiriTad rols 
asrulebs multidisciplinaruli muSaobis dros. bavSvis ojaxi da axloblebi 
dauyovnebliv unda iyvnen informirebulni Seqmnili situaciis Sesaxeb, radgan 
maTi mxardaWera bavSvisTvis Zalzed mniSvnelovania.

travmatuli efeqtebis Sesamcireblad, Zalian mniSvnelovania imaSi darwmunebac, 
rom organizaciaSi yvela specialists da bavSvs SesaZlebloba aqvs, gamoTqvas 
Tavisi mosazreba am situaciasTan dakavSirebiT. saWiroa yvelas mosmena da 
kiTxvebsa Tu eWvebze konkretuli pasuxebis miReba, rasakvirvelia, bavSvis 
interesebis gaTvaliswinebiT.SesaZloa, aucilebeli gaxdes Zaladobis situaciis 
sapasuxod miRebuli zomebis axsna da gamarTleba. 

4. Setyobineba administraciuli da samarTaldamcavi instanciebisTvis

sastiki mopyrobis Sesaxeb Setyobinebis Sida procedura unda iTvaliswinebdes 
saqmis gadacemas administraciuli an samarTaldamcavi instanciebisTvis.  
Zaladobis aqtis Tu Tavisi eWvebis Sesaxeb Sesabamisi kompetenturi organoebis-
Tvis  Setyobineba  TiToeuli  moqalaqis movaleobaa.20 sasurvelia, rom organi-
zaciis bavSvis dacvis Sida politika eyrdnobodes adgilobriv kanonmdeblobas,
administraciuli da samarTaldamcavi instanciebisTvis Setyobinebis valdebu-
lebis Sesaxeb. 

5. monitoringi miRebuli gadawyvetilebebis Sesrulebaze

bavSvis dacvis politika unda uzrunvelyofdes mkacri kontrolis ganxorcie-
lebas saqmis ganxilvis msvlelobaze situaciis srul garkvevamde, aseve imaze, 
rom  bavSvi Sesabamis servisebs Rebulobs.

19   
baraTi 8

20
 baraTi 9
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6. organizaciaSi Setyobinebis Sida proceduris sqema21 
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FHI 360 The science of improving lives, Becoming a safe organization for children, 2012, gv.46.

vin gaakeTa Setyobineba?

risi Setyobineba moxda?

ra gziT moxda 
Setyobineba?

vis gadaeca informacia?

ra gadawyvetilebebi 
miiReba?

miRebuli 
gadawyvetilebebis 
monitoringi

•  organizaciis eTikis kodeqsis darRveva
•  bavSvis mimarT dadasturebuli, saeWvo an savaraudo
   sastiki mopyrobis da/an seqsualuri Zaladoba

sityvierad, werilobiT, eleqtronuli fostiT, telefoniT, 
Sexvedris dros

bavSvis dacvis komisias, bavSvis dacvis politikis gatarebaze 
pasuxismgebels; direqcias

bavSvis dacvis komisia, bavSvis dacvis politikis gatare-
baze pasuxismgebeli da direqcia uzrunvelyofs, rom mox-
des: 
•   bavSvis, mSoblebis an specialistis daxmareba, romelmac

gaakeTa Setyobineba mocemuli situaciis Sesaxeb, agreT-
ve Zaladobis aqtis ganxorcielebaSi eWvmitanilis Tanx-
leba;

•  Sida   procedurebis   gatareba  Zaladobis  savaraudo 
msxverplis dacvis mizniT; mokvlevebis Catareba situa-
ciaSi gasarkvevad (gamokiTxvebi, Sexvedrebi);  aucileb-
 lobis SemTxvevaSi, savaraudo moZaladis winaaRmdeg dis-

   ciplinaruli RonisZiebebis gatareba;
•  Zaladobis  savaraudo  msxverpli  bavSvis  Tanxleba mis

 ojaxTan da axloblebTan erTad;
•   erovnuli da saerTaSoriso normebis Sesabamisad, agreT-

ve bavSvis uflebebidan gamomdinare, gadawyvetilebis 
miReba administraciuli  da samarTaldamcavi instanci-
ebisaTvis Setyobinebis Sesaxeb; 

•  disciplinaruli  zomebis  miReba  im  pirTa winaaRmdeg, 
  romlebmac sastiki mopyroba dauSves;

•  administraciuli  an  samarTlebrivi  procesebis  dros
   bavSvTan erTad yofna da misi mxardaWera.

•  arsebuli politikisa da procedurebis monitoringi da
   Sefaseba. dacviTi RonisZiebebis efeqturobis Sefaseba;
•   dainteresebuli pirebisa da Zaladoba gancdili bavSvisa

da misi ojaxis wevrebis Sexedulebebis gaTvaliswineba;
•   Sefasebis mixedviT, dacvis politikisa da procedurebis
   gadaxedva.

mSobeli bavSvi specialisti



bavSvis dacvis komisias, bavSvis dacvis politikis gatarebaze 
pasuxismgebels; direqcias

7. sastiki mopyrobis Sesaxeb ganacxadis nimuSi, romelic gamoiyeneba organiza-
ciis SigniT

rekomendirebulia, rom dokuments, romelSic gadmocemulia organizaciis 
bavSvis dacvis Sida politika, danarTis saxiT erTvodes gancxadebis 
nimuSi, romlis Sevseba da Sida instanciaSi gagzavna SeuZlia am politikis 
ganxorcielebaze pasuxismgebel nebismier pirs.

gancxadeba unda Seicavdes Semdeg monacemebs:

1.   gancxadebis TariRi;
2.   momarTvis mizezi (eWvi sastik mopyrobaze, seqsualur Zaladobaze da ase 

Semdeg);
3.   momxdaris dro da adgili;
4.   bavSvis saidentifikacio monacemebi;
5.   daxmarebis an dacvis ukve miRebuli zomebi;
6.   momxdaris  zusti  aRwera  an  bavSvis  monaTxrobis sityvasityviTaRdgena, 

transkripti. Tu bavSvi daikiTxa/gamoikiTxa, miTeTebuli unda iyos dasmu-
li kiTxvebic da pasuxebic. marTlac, pasuxs azri mxolod maSin aqvs, 
rodesaac cnobilia dasmuli SekiTxva.

7.   Tuki cnobilia, informacia moZaladis Sesaxeb.
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baraTi  7:  situaciis  Sefaseba:  saqme  sastik 
mopyrobasTan  gvaqvs?

s nawili Seexeba sastiki mopyrobis msxverpli bavSvis gamovlenas. is  
efuZneba ukve ganxilul baraTs, romelSic mocemulia ganmartebebi 
sastiki mopyrobis da misi sxvadasxva formis Sesaxeb. 

niSnebis gamovlena, romelTa daxmarebiT bavSvi gvagebinebs, rom mas sastikad 

epyrobian

rodesac bavSvi sastik mopyrobas ganicdis, is iSviaTad Tu ityvis pirdapir amis 
Sesaxeb. xiluli, TvaliT SesamCnevi fizikuri niSnebis garda (sisxlCaqcevebi, 
Wrilobebi, damwvrobebi, motexilobebi da ase Semdeg), arsebobs qceviTi 
niSnebic, romlebic, SesaZloa, Zaladobaze migviTiTebdnen.

zogadi simptomebi:  Zilis darRvevebi, hiperaqtiuroba, mudmivadSfoTvis reJim-
Si yofna; fizikuri da/an fsiqologiuri daRliloba; obsesiuri mdgomareobebi;  
seleqciuri mexsiereba; cxovrebis zogierTi momentis idealizeba; fsiqosoma-
turi gamovlinebebi da pirovnuli  aSlilobebi, da sxva.

simptomebi bavSvebSi: muclis tkivili; regresi ganviTarebaSi; kvebiTi 
darRvevebi; Zilis darRvevebi; skolaSi akademiuri CamorCena; emociuri 
darRvevebi (depresia, gaRizianeba); sxvadasxva fobiebi (wylis, daxuruli 
sivrcis,kvebiTi fobiebi); hipererotizirebuli qceva; Zaladoba (maT Soris, 
seqsualuric) sxva bavSvebze; enurezi da sxva.

simptomebi mozardebSi:  TviTdestruqciuli qceva, TviTSefasebis daqveiTebas-
Tan erTad; TviTmkvlelobis mcdelobebi;  narkotikebis Warbi moxmareba; alko-
holizmi;  prostitucia; TviTdazianebebi; msxverplad Camoyalibebis safrTxe 
da ase Semdeg.

1. sastiki mopyrobis Tu seqsualuri Zaladobis zogierT msxverpls es 
simptomebi, SesaZloa, saerTod ar aReniSnebodes;

2. ar arsebobs specifikuri qceviTi niSnebi, romelic ama Tu im gadatanili 
travmisTvis iqneba damaxasiaTebeli. savsebiT SesaZlebelia, rom erTi da igive 
simptomebi damaxasiaTebeli iyos rogorc konfliqturi ganqorwinebisas, ise - 
seqsualuri eqspluataciis SemTxvevaSi. 

am simptomebis interpretireba gansakuTrebuli sifrTxiliT unda moxdes.

ratom sdums xolme msxverpli?

msxverplis dumili ramdenime mizeziT SeiZleba aixsnas. dumili ar niSnavs, rom 
is ar itanjeba. swored imitom, rom bavSvi xSirad siCumes arCevs, mozrdili 
adamiani  gansakuTrebul yuradRebas unda aqcevdes zemoT CamTvlil simptomebs. 
ramdenime mizezi imisa, Tu ratom SeiZleba bavSvma araferi Tqvas Zaladobis 
Sesaxeb



•   Cadenili qmedebis simZimis, seriozulobis arcodna da arasaTanadod aRqma;
•   mozrdilTa moTxovna, momxdari saidumlod darCes;
•   ojaxis wevris, naTesavis  dacvis survili.

Zaladobis gamxela

bavSvma Zaladoba SeiZleba nebismier adamians gaumxilos: maswavlebels, 
socialur muSaks, megobars... es niSnavs, rom bavSvi mas endoba. bavSvisaTvis 
rTulia imis moyola, Tu ra gadaxda mas Tavs. amitomac am momentSi Tanamosaubrem 
arasdros unda aaridos Tavi, ar unda gadaitanos es saubari sxva droisaTvis. 
bavSvisTvis es Zalze mtkivneuli momentia. mosmenisas mniSvnelovania Tavis 
xelSi ayvana, ar SeiZleba bavSvisTvis imis Cveneba, ramdenad SeZrwunebulebi 
varT misi monaTxrobiT, magram, amave dros, zedmetad distancirebac ar unda 
movaxdinoT misgan da  gulgrili ar gamovCndeT. 

rogor movusminoT?

•   gavamxnevoT bavSvi saubrisaTvis, ar gavawyvetinoT;
•   ar daveWvdeT mis sityvebSi. bavSvs unda hqondes SegrZneba, rom misi esmiT

da sjeraT;
•   gamoviyenoT bavSvisaTvis gasagebi sityvebi, frazebi. gaviTvaliswinoT misi

ganviTarebis done da ar avaCqaroT;
•   saubrisas davicvaT pauzebi;  ar davusvaT pirdapiri kiTxvebi; ar vilapara-

koT bavSvis magivrad; ar CavutaroT „dakiTxva“; araferi vukarnaxoT; am 
SemTxvevaSi mTavari mosmenaa.

•   gaviTvaliswinoT bavSvis naTqvami sitvebi,  maSinac ki, roca es sityvebi ara-
damajereblad JRers;

•   davarwmunoT  bavSvi, rom am saidumlos Sesaxeb veravin gaigebs, garda sxva
sando adaminebisa, visac misi daxmareba SeuZlia;

•   mniSvnelovania  bavSvis mier naTqvami frazebis guldasmiT Cawera, mis mier
   naTqvami sityvebis rac SeiZleba zustad gamoyeneba;

•   dokumentze  aucileblad  unda  iyos miTiTebuli saubris TariRi, dro da 
 adgili;

•   dokuments  xeli unda moeweros, aucilebelia misi Senaxva usafrTxo adgi-
las;

•   ar misceT bavSvs imis imedi, rom yvelaferi umal mogvardeba. man unda ico-
des, ra moxdeba Semdeg.22 

•   mniSvnelovania miRebuli informaciis kompetenturi organoebisTvis gada-       
cema, ar SeecadoT kerZo gamoZiebis Catarebas.
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BRUN, J. & MAURICE, O., es Cawerili iyo seminarze:seqsualuri Zaladoba:fsiqologiri midgoma da multidiciplinaruli 

TanamSromloba, BICE, Centre Otradnoie, moskovi, 2013.



simarTle da tyuili

fsiqologebis azriT,  eqvs wlamde bavSvisTvis Znelia erTmaneTisgan ganasxvavos 
tyuili, TamaSi da fantazia. tyuili Segnebul qmedebad mxolod 8 wlis asakis 
Semdeg xdeba.23 mniSvnelovania gvaxsovdes, rom gamxelis momentSi bavSvs uWirs  
momxdaris zustad gadmocema. rogorc wesi, mas kargad axsovs sastiki mopyrobis 
emociuri mxare.

yovelive zemoTqmuls fundamenturi mniSvneloba aqvs adekvaturi gadawyveti-
lebis misaRebad bavSvis dacvis politikis ganxorcielebisas.

awon-dawonili  da  SeTanxmebuli Sefasebis gakeTeba saSualebas mogvcems, gan-
vsazRvroT bavSvis dacvis politikis saWiro procedurebi da gavaaqtiuroT 
Setyobinebis meqanizmebi, romelTa Sesaxeb dawvrilebiT iqneba saubari momdevno 
baraTebSi.  
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PIAGET, J., Psychologie et pédagogie (1935, 1965), Paris, Denoël, Bibliothèque Médiations, 1969.



baraTi  8:  arasrulwlovani  agresorebi:  roca  bavSvi 
TviTon  avlens  sisastikes

avSvebs Soris Zaladoba - es ar aris uwyinari faqti da ar SeiZleba 
yuradRebis gareSe misi datoveba.

rodis SeiZleba bavSvis qmedebas sastiki mopyroba ewodos?

d. olveusis24 Tanaxmad, bavSvebSi sisastikis gamovlinebebi  „bavSvuri TamaSisgan“  
Semdegi niSnebiT gansxvavdeba:

•   Zaladobis gamovlinebebi ganmeorebadia da  didi xnis ganmavlobaSi grZel-
    deba;
•   agresori da misi msxverpli uTanasworo mdgomareobaSi arian;
•   agresori acnobierebs, rom  msxverpls zians ayenebs.

sastiki mopyrobis formebi bavSvebSi:

•   fizikuri Zaladoba (dartyma, Tmis moqaCva...);
•   sityvieri Zaladoba (gamojavreba, Seuracxyofis miyeneba, sawyeni zedmetsa-

  xelebis Serqmeva);
•   Tanatolebisagan  gariyva (ignorireba, Tavis arideba,  Worebis gavrceleba 

da sxva);
•   seqsualuri Zaladoba;
•   sxva.

uwyinari TamaSi Tu seqsualuri Zaladoba?

ar arsebobs bavSvis „normalur“ seqsualur qcevasa („eqimobanas“ TamaSi,  
egzibicionizmi, kocnaoba, TojinebTan seqsualuri aqtis gaTamaSeba da sxva) da 
„problemur“ seqsualur qcevas Soris mkveTri gansxvaveba.
 
qvemoT CamoTvlilia zogierTi kriteriumi,  romlebic SeiZleba (ara aucileb-
lad) miuTiTebdes seqsualur Zaladobaze:

•   fizikuri Zalis gamoyeneba;
•   fsiqologiuri manipulacia, daSineba, muqara;
•   araTanabaruflebiani damokidebuleba Zalis gamoyenebis muqariT;
•   asakobrivi sxvaoba.

bavSvebi, romlebic Zaladobas mimarTaven, xSirad Tavad arian seqsualuri 
Zaladobis msxverplni. amitomac aucilebelia, yovelTvis gvaxsovdes moZaladis 
SesaZlo seqsualuri gamocdilebis Sesaxeb warsulSi. 

24 
OLWEUS, D., Psychology professor in Norway;bulingis koncepciis mama, Violences entre

élèves, harcèlements et brutalités, les faits, les solutions, ESF publishers, Paris, 1999.



dazaralebuli bavSvebi xSirad TviTonac ar arian „darwmunebulebi“, rom maTi 
seqsualuri gamocdileba Zaladobrivia.  

mSoblebma da Tqveni organizaciis wevrebma  unda icodnen, rom arsebobs 
seqsualuri xasiaTis TamaSebi, romlebic, SesaZloa, Zaladobas hgavdes.

sanqciebi (sasamarTlo da sxva)  danaSaulis simZimes unda Seesatyvisebodes.

a) bavSvi-agresori: risk faqtorebi25

faqtorebi, romlebic  bavSvebs Soris Zaladobis SesaZleblobas zrdian, 
kompleqsuri bunebisaa. 

pirovnuli risk-faqtorebi: hiperaqtiuroba, impulsuroba, arasakmarisi  
TviTkontroli, yuradRebis koncentraciasTan dakavSirebuli problemebi, 
agresiuli qcvevis SemTxvevebi warsulSi, alkoholis, narkotikebis da Tambaqos 
moxmareba adreuli asakidan, antisocialuri Sexedulebebi da qceva, dabali 
inteleqti da ganaTlebis done, skolaSi akademiuri CamorCena da swavlis 
survilis arqona, martoxela mSoblis Sviloba, mSoblebis gancalkevebulad 
cxovreba an ganqorwineba, Zaladoba ojaxSi.

axlobel adamianebTan dakavSirebuli risk- faqtorebi (ojaxis wevrebi, megobrebi, 
klaselebi): mSoblebis mxridan susti kontroli da yuradRebis nakleboba; 
aRzrdis mkacri, susti an araTanmimdevruli  meTodebi; mijaWvulobis 
dabali xarisxi  mSoblebsa da Svilebs Soris; mSoblebis naklebi monawileoba 
Svilebis saqmianobebSi; mSoblebis narko/alkodamokidebuleba an kriminaluri 
saqmianoba; siRaribe, danaSaulebriv qmedebebSi CarTuli, cudi gavlenis mqone 
TanatolebTan urTierToba.

socialuri risk-faqtorebi: cudi socialuri CarTuloba, kriminaluri samyaro 
da aralegaluri saqoneli (narkotiki, iaraRi), konfliqtebis mSvidobiani gziT 
mogvarebis SeuZlebloba, finansuri uTanasworoba, swrafi demografiuli 
cvlilebebi, urbanizacia, qveynis mmarTvelobis dabali xarisxi (kanonebi da 
maTi aRsruleba, agreTve ganaTleba, socialuri servisebi da misTanebi).

b) bavSvi-msxverpli 

romeli niSnebi unda miviCnioT sagangaSod?

rogorc wesi,sastiki mopyrobis msxverpli umetesad arian 6-16 wlis bavSvebi, 
Tumca, zogierT SemTxvevaSi, ufro mcire asakisanic.
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bavSvis fsiqologiuri reaqcia bevrnairi SeiZleba iyos. yuradsaRebia sxvamxriv 
auxsneli cvlilebebi qcevaSi. magaliTad: gancalkeveba, somaturi SfoTviTi 
epizodebi (muclis tkivili, Tavis tkivili da sxva), skolaSi wasvlaze uaris 
Tqma, Zilis darRvevebi. manamde kargi moswavle swavlaSi CamorCeba da saskolo 
gakveTilebis gacdenas iwyebs. bavSvi SeiZleba  agresiuli gaxdes axlobeli 
adamianebis mimarT, daiwyos qurdoba. aseve sagangaSoa Zaladobis fizikuri 
kvali: hematomebi, daxeuli tanisamosi, sistematurad „dakarguli“ nivTebi, 
tansacmeli.

Tu situacia ar gaumjobesda, bavSvs SesaZloa Camouyalibdes SfoTviT-
depresiuli sindromi, raime fobia; mozardebSi arsebobs suicidis riskic. 
SfoTviT-depresiuli sindroms (mowyeniloba, sevda, indiferentuloba) xSirad 
Tan sdevs somaturi darRvevebi (madis dakargva, Zilis darRveva, enurezi), rac 
bavSvis tanjvaze miuTiTebs. SesaZlebelia aseve SeiniSnebodes depresiuli 
sindromisgan  „dacvis“ reaqtiuli niSnebi, rogoricaa maRali motoruli 
aqtivoba, agresiuli qceva, risxva.26

rogoria mozrdilebis roli?

prevencia

Zaladobis pirveladi prevencia uwinaresad gulisxmobs  bavSvebis informire-
bas.27 bavSvebma unda icodnen Zaladobis sxvadasxva formis arsebobisa da 
maTi dauSveblobis Sesaxeb. bavSvebma unda gaacnobieron amgvari qmedebebis 
usamarTloba da simZime,  romelic,SesaZloa, maT an maT megobrebs SeemTxveT.  
es gacnobiereba da msgavsi SemTxvevebisaTvis mzaoba saSualebas miscemT, ufro 
Cqara moaxdinon Sesabamisi reagireba da gamoaaSkaravon situaciebi,  romelTa 
msxverpli an mowmeni SeiZleba gamxdariyvnen.  msxverplis mieraseT situaciasTan 
gamklavebis saukeTeso  strategiaa agresorisaTvis umal winaaRmdegobis gaweva, 
„aras“ Tqma d amave dros, momxdaris Sesaxeb sando mozrdilisaTvis moyola.28 

26
 LE LOUËT, A., Harcèlement entre camarades en milieu scolaire : repérer les signes d’alerte. Le quotidien du médecin

n°8409, 2 septembre 2008.
27

Grain de Sable dans Prévenir la maltraitance et l’abus sexuel à l’encontre des enfants : recueil de bonnes pratiques de
prévention et prise de position sur l’abus et l’exploitation sexuels, BICE, 2013, gverdebi. 78-83.
 
28

LE LOUËT, A., Harcèlement entre camarades en milieu scolaire : repérer les signes d’alerte, Le quotidien du médecin
n°8409, 2 septembre 2008.



pirovnebasTan
dakavSirebuli 
RonisZiebebi 

urTierTobebTan 
dakavSirebuli 
RonisZiebebi

RonisZiebebi Temis 
doneze

RonisZiebebi 
sazogadoebis 
doneze

pirovnebis 
ganviTarebis 
skolamdeli 
programebi 

bavSvis monaxuleba
 saxlSi

garemos 
gaumjobeseba
(swavlebis meTodebi,
saskolo politika da
usafrTxoebis 
uzrunvelyofa)

sainformacio 
kampaniebis Catareba

socailuri 
ganviTarebis 
programebi 
(cxovrebiseuli 
unarebis 
swavleba)

„mSobelTa skola“ skolisgareSe  aqtivobebi media Zaladobis 
SemcirebisaTvis 
muSaoba

TanatolTa
mxridan 
devnis 
prevencia

ojaxuri Terapia kriminaluri aqtivobis 
Semamcirebeli programebi

policielebisda 
samarTaldamcav 
organoTa sxva 
warmomadgenlebis 
cnobierebis 
amaRlebaze
zrunva

rCevebi monitoringis 
programa

mozrdilTaTvis
risk-jgufis 
axalgazrdebis
gamovlenisa da 
daxmarebis meTodebis 
swavleba

socialuri 
uTanasworobis 
Semcireba

profesiuli 
swavleba

mediacia/ 
Tanatolebis
CarTva

alkoholis 
xelmisawvdomobis 
gamkacreba

saganmanaTleblo 
sistemis gaumjobeseba 

gamovlena da adreuli Careva

sasurvelia, Tu prevenciuli RonisZiebebi kavSirSi iqneba bavSvis agresiuli 
qcevis gamovlenis SemTxvevebTan da mozrdilebis dauyovnebliv CarevasTan.

amas garda, Careva aucilebelia, rodesac, roca problemebi ukve arsebobs da 
dgas maTi gaRrmavebisa da ganmtkicebis dauSveblobis saWiroeba. amavdroulad, 
Carevis Sesabamis zomebs prevenciuli mniSvneloba imitom aqvT, rom isini xels 

29
La violence chez les jeunes, Word Health Organisation, 2002. http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/

world_report/factsheets/en/youth_fr.pdf
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uSlian agresiuli qcevis axali SemTxvevebis gaCenas. amgvarad, intervenciuli 
RonisZieba prevenciuli RonisZiebacaa.

aseTi samuSaos Sesrulebisas, aucileblia gaviTvaliswinoT axalgazrda 
adamianis piradi, ojaxuris, skolis, samsaxuris garemoebebi, agreTve is, Tu 
rogor atarebs Tavisufal dros. 

adekvaturi gamosasworebeli RonisZiebebi

es termini moicavs yvela im RonisZiebas, romlebic SeiZleba gatarebuli 
iyos policiis, samarTaldamcavi organoebis, skolis administraciis da 
sxva pedagogiuri instanciebis mier, mozardis agresiuli qcevis sapasuxod. 
adekvaturi gamosasworebeli RonisZiebebi SeiZleba Seexos rogorc calkeul 
individebs, agreTve mTel jgufebs, magaliTad, rogoricaa, Ramis saaTebSi 
arasrulwovanTaTvis komendantis saaTis daweseba.

sayuradReboa: gamosasworebeli RonisZiebebi efeqturia mxolod pedagogiur 
da prevenciul RonisZiebebTan erTobliobaSi.

gamosasworebeli RonisZiebebis mTavari mizania agresiuli qcevis  gameorebis 
SeCereba. zedmetad mkacri da araadekvaturi sasjelis SemTxvevaSi,  problema 
SesaZloa gauaresdes. amitom Cveni mTavari mizani unda iyos ara dasja, aramed 
dacva da aRzrda im bavSvebisa, romlebic Zaladobas mimarTaven. 
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baraTi  9:  administraciuli  da  samarTlebrivi 
procedura,  Setyobineba  sastiki  mopyrobis 
Sesaxeb  da  saCivris  Setana

ra aris Setyobineba sastiki mopyrobis Sesaxeb?

sastiki mopyrobis SemTxvevis Sesaxeb Setyobineba - es aris qmedeba, romlis 
meSveobiT administraciuli an sasamarTlo organoebisTvis cnobili xdeba 
realuri an savaraudo sastiki mopyrobis Sesaxeb. Setyobineba unda gakeTdes 
admonistraciuli an sasamarTlo Sedegebis  SiSis gareSe

rodis unda gaigzavnos Setyobineba?

aq Zalzed mniSvnelovania termisi „savaraudo“. SetyobinebisaTvis sakmarisia 
eWvis arseboba. xolo imis garkveva, safuZvliani aris Tu ara es eWvi, swored 
administraciuli da sasamarTlo organoebis saqmea - mokvleviT an gamoZiebiT 
maT SeuZliaT uaryon an moxsnan es eWvebi. 

eWvebis dadasturebac administraciuli da sasamarTlo organoebis  preroga-
tivaa. swored maT gaaCniaTkanonieri, materialuri da mecnieruli saSualebebi, 
agreTve adamianuri resursi imisTvis, rom Seamowmon faqtebi da saqmes 
adekvaturi msvleloba miscen. 

rodesac sastiki mopyroba realur safrTxes warmoadgens bavSvisTvis, Sesabamisi 
Setyobineba umokles vadebSi unda gakeTdes. 

vin unda gaakeTos Setyobineba?

bavSvis mimarT realuri an savaraudo sastiki mopyrobis SemTxvevis Sesaxeb 
kompetenturi organoebisTvis Setyobineba nebismieri adamianis moraluri 
pasuxismgeblobaa.

zogierT qveyanaSi es kanonieri valdebuleba asaxulia sisxlis samarTlis 
kodeqsSi. 

aseTi SemTxvevis Sesaxeb Seutyobinebloba aseve SesaZlo safrTxeSi myofi 
adamianisTvis daxmarebis gauwevlobasTan. 

bavSvTan momuSave specialistebs gansakuTebiT moeTxovebaT myisieri reaqcia 
da kompetenturi samsaxurebisTvis Setyobineba eWvis gaCenis SemTxvevaSi. 

Setyobinebis Sedegebi

administraciul instanciebSi mimarTvis mizani bavSvis dacvaa. isini axdenen 
rTul situaciaSi myofi bavSvisa da ojaxis identificirebas da maTTvis 
daxmarebis gawevas: socialuri muSakis Tanxleba, mSoblebis mxardaWera da ase 
Semdeg. 



ufro seriozul SemTxvevebSi,socialur samsaxurebs SeuZliaT saqme gadascen 
samarTaldamcav organoebs  (prokurors, mosmarTles an policias).

profesiuli konfidencialuroba

specialistebi (eqimebi, socialuri muSakebi da sxva), sastik mopyrobaze eWvis 
SemTxvevaSi, profesiuli konfidencialurobis dacvis valdebulebisgan    
Tavisufldebian, miuxedavad imisa, rom saidumlos Senaxva da konfidencialurobis 
dacva am profesiebis ganuyofeli nawilia. aseT SemTxvevebSi, aRniSnuli  
specialistebis saqmianobaSi   upiratesoba bavSvis interesebis dacvas eniWeba.

sastik mopyrobaze eWvis SemTxvevaSi, konfidencialurobis dacvaze CaWideba 
bevr qveyanaSi kanoniT isjeba.

rogor SevatyobinoT -  Setyobinebis forma

sasurvelia, organizaciis bavSvis dacvis Sida politikis amsaxveli dokumenti 
Seicavdes   Setyobinebis formas (baraTi). Tuki socialur samsaxurebSi  arsebobs 
centralizirebuli Sabloni, sasurvelia swored misi gamoyeneba.

msgavsi Sablonis ararsebobis SemTxvevaSi, Setyobineba unda Seicavdes Semdeg 
informacias:

1.   bavSvis personaluri monacemebi (saxeli, dabadebis TariRi, skola)
2.   mimarTvis  mizezi,  romelic miuTiTebs movlenebze, romelTa gamoc moxda 

mimarTva
3.   sarwmuno faqtebis aRwera
4.   wyaro: bavSvis mier gamxela,  sxvisgan gageba
5.   winaistoria, Tu situacia ukve cnobilia.

Setyobineba unda iyos naTeli, gasagebi da momxdars obieqturad asaxavdes. 
yuradReba unda mieqces imas, Tu rogor aris gadmocemuli faqtebi. 

magaliTad, SesaZlebelia misi Semdegnairad Sedgena:
„vadastureb, rom .................................“

bavSvis an sxvebis naTqvamis gadmocemisas, umjobesia zusti frazirebis Senar-
Cuneba: bavSvma Tqva: „..........................................“

roca, momxdaris Sesaxeb sxvam gviTxra : „maswavlebelma miTxra, rom ...............“
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 L’enfance en danger, que faire ?, Tribunal de grande instance Protection judiciaire de la jeunesse, Inspection

Académique, Département Ardèche. http://ardecol.inforoutes.fr/pjj/pdf/pjj.pdf

roca varaudebis Sesaxeb vsaubrobT, gamoviyenoT sityvebi, rogoricaa 
„TiTqosda“, „savaraudod“, „albaT“: „savaraudod, mama saxlidan wavida“ .30

sastiki  mopyrobis  Sesaxeb  Setyobinebis  procedura  da adgilobrivi kanonmde-

bloba

mniSnvelovani imis codna, Tu sastiki mopyrobis Sesaxeb Setyobinebis kanoniT 
gaTvaliswinebuli ra procedurebia im qveyanaSi, sadac bavSvi cxovrobs.

arsebobs ramdenime modeli imisa, Tu vis exeba Zaladobis Sesaxeb Setyobinebis 
miReba:

•   centralizebuli saqalaqo, regionaluri an erovnuli samsaxuri, romelic 
iRebs Setyobinebebs skolebisagan, eqimebisagan, mezoblebisagan da ase 
Semdeg. Semdgom, es samsaxuri TviTon mimarTavs socialur samsaxurebs an 
samarTaldamcav organoebs; 

•   bavSvze zrunvis socialuri an administraciuli organoebi;
•   prokurori;
•   arasrulwlovanTa saqmeebis mosamarTle;
•   gamomZiebeli;
•   arasrulwlovanTa policiis departamenti (Tu aseTi arsebobs);
•   policia.

xSirad administraciuli da samarTaldamcavi sistemebi erTmaneTis dublirebas 
axdenen. Zalzed mniSvnelovania, rom bavSvTa dacvis sferoSi momuSave 
TiToeulma specialistma detalurad icodes sastiki mopyrobis Sesaxeb 
Setyobinebis yvela procedura.

aseve sasurvelia, rom es procedura gadmocemuli iyos organizaciis bavSvis 
dacis Sida politikis dokumentSi.

saCivari

administraciuli samsaxurebisaTvis  Setyobinebis Semdeg, maT mier gamoZiebisa 
da situaciis Sefasebis Semdeg, saqme SeiZleba gadaeces prokurors an 
mosamarTles.

aseve SesaZlebelia gadawyvetilebis miReba saCivris Setanis Sesaxeb uSualod 
samarTaldamcav organoebSi (umetesad, policiaSi an prokurorTan, an 
arasrulwlovanTa saqmeebis mosamarTlesTan), administraciuli organoebisTvis 
Setyobinebis gareSe. 
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Tu danaSauli Cadenilia TviTon organizaciis SigniT misi erT-erTi 
TanamSromlis mier, am pirze saCivris Setana organizaciis moraluri valia. 

am SemTxvevaSi, adgilobrivi kanonmdeblobisda mixedviT, organizaciam, 
romelic pasuxismgebelia bavSvze, aseve unda Seitanos samoqalaqo sarCeli. 

Sidaorganizaciuli sanqciebi xSir SemTxvevaSi ar aris sakmarisi.

saCivris SetaniT xels vuwyobT:
•   bavSvis dacvas;
•     damnaSavis gauvnebelyofas da misi mxridan SesaZlo recidivis SesaZleblobis
   ardaSvebas;

•   bavSvis cnobas dazaralebulad;
•   moZaladis mimarT kanoniT gatvaliswinebuli sanqciebis miRebas;
•   moZaladis reabilitacias.

am rTul periodSi bavSvi aucileblad unda grZnobdes  mxardaWeras, xolo 
referentuli socialuri muSaki yuradRebiT unda adevnebdes Tvals  gamoZiebis 
msvlelobas da imas, Tu ramdenad operatiulad moqmedeben samarTaldamcavebi. 

samarTalwarmoebis mniSvneloba bavSvis sicocxlisunarianobisTvis

xSir SemTxvevaSi, samarTlebrivi RonisZiebiebi did rols TamaSoben bavSvis 
sicocxlisunarianobis gaZlierebaSi, gansakuTrebiT seqsualuri Zaladobis 
SemTxvevaSi. es saSualebas aZlevs bavSvs, miiRos dazaralebulis statusi, 
mis mimarT ganxorcielebul Zaladobaze pasuxismgebloba srulad daekisros 
moZalades, xels uwyobs miyenebuli zianis aRiarebas, rac reabilitaciis 
pirveli nabijia.

aRsaniSnavia, rom mxolod samarTlebrivi procedurebi sakmarisi ar aris. umetes 
SemTxvevebSi, bavSvisa da misi ojaxis sicocxlisunarianobis ganviTarebisaTvis 
udidesi mniSvneloba aqvs dazaralebul bavSvTan da mis ojaxTan Terapiul 
muSaobas, miRebul socialur, administraciul da samarTlebriv RonisZiebebTan 
erTobliobaSi. mxolod ase SeZlebs is,  gaxdes sazogadoebis jansaRi wevri.

saCivris Setanam SeiZleba bavSvi gaaTavisuflos imisgan, rac mas amZimebda da 
awuxebda (momxdaridan mravali wlis Semdegac ki); es qmedeba xSirad amxnevebs 
bavSvs da yvelafers Tavis adgils uCens. bavSvisTvis es  aris simboluri 
gamarjveba da rac mTavaria, - samarTlianoba.

Tumca, saqmis sasamarTloSi ganxilva dazaralebuli bavSvisTvis, SesaZloa, 
mZime gamocda aRmoCndes. 

SesaZloa, bavSvi Seejaxos samarTaldamcavebisagan undoblobas, ojaxis 
wevrebisagan - gariyvas, tyuilSi dadanaSaulebas da hqondes braleulobis 
gancda.  aseve SeiZleba, rom gamoZiebam saqme daxuros mtkicebulebaTa 
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ararsebobis gamo, rac bavSvis xelaxal travmirebas gamoiwvevs.

am metad rTuli da damRleli proceduris dros, bavSvs sWirdeba mxardaWera 
specializebuli mozrdilis mxridan, romelsac is endoba. 

bavSvis dakiTxva misadmi pativiscemiT

Sesabamisi specialistebi aseve unda darwmundnen imaSi, rom marTlmsajulebis 
aRsruleba bavSvisaTvis  megobrul garemoSi mimdinareobs. 

bavSvze adaptirebuli samarTlebrivi sistema sasamarTlo procesamde, proce-
sis dros da Semdeg unda Seicavdes Semdeg momentebs:

•   saqmeebis maqsimalurad swrafad da guldasmiT ganxilva;
•   mxolod daxuruli sxdomebis Catareba;
•   arasrulwlovanTa  marTlmsajulebis  arseboba  (calke  kanoni an kodeqsi, 

specialuri sasamarTloebi, specializirebuli dawesebulebebi da samsaxu-
rebi, da ase Semdeg); 

•   specializirebuli mosamarTleebis da specialuri socialuri samsaxurebis
TanamSromelTa aucilebeli swavleba;

•   bavSvis advokatis/mrCevlis CarTuloba proceduris yvela etapze;
•   socialuri muSakebisa da socialuri pedagogebis CarTuloba proceduris 

yvela etapze;
•   samarTlebriv procedurebze dakvirveba bavSvis Tanmxlebi socialuri mu-

Sakis mxridan;
•   bavSvze morgebuli procesualuri normebi;
•   specialistTa qseluri muSaoba proceduris yvela etapze;
•   sastiki mopyrobis Sesaxeb Setyobinebis mkafiod struqturirebuli proce-

 dura; 
•   proceduris codna da dacva;
•   policielTa mxridan fsiqologiuri aspeqtisadmi yuradReba;
•   dazaralebulis stigmatizaciis Tavidan acileba;
•   bavSvze morgebuli procedura;
•   bavSvze Zaladobis sakiTxebSi momzadebuli policia;
•   specialistebis momzadeba, maT Soris, bavSvis uflebaTa damcvelebisa;
•   bavSvis mosmena;
•   policiis ganyofilebebSi bavSvis travmirebis riskis minimalizireba;
•   bavSvis Cvenebis Cawera/gadaReba bavSvze morgebul garemoSi;
•   miRweva imisa, rom bavSvs ar mouxdes matravmirebeli SemTxvevis Sesaxeb ga- 

  meorebiT moyola;
•   specialuri dacvis meqanizmebis garantireba, magaliTad, rogoricaa Zala-
   doba gancdil bavSvTa TavSesafari;

•   sasamarTlo gadawyvetilebebis Sesrulebaze monitoringis meqanizmebi. 
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baraTi  10:  fsiqologiuri  da  Terapiuli  mxardaWera

 1.  sastiki mopyrobisa da seqsualuri Zaladobis fsiqologiuri Sedegebi

sastiki mopyrobis yvela formam SeiZleba Seuqcevadi damRupveli zemoqmedeba 
moaxdinos bavSvis fsiqikur janmrTelobasa da sicocxleze. sastiki mopyroba 
iwvevs stress, romelTanac dakavSirebulia Tavis tvinis adreuli ganviTarebis 
darRveva; Zalian Rrma stresi gavlenas axdens nervuli da imunuri sistemebis 
ganviTarebaze. 

kvlevebi cxadyofs, rom maT, vinc bavSvobaSi sastiki mopyroba da Zaladobis 
sxva formebi ganicades, eqmnebaT sarisko, maT Soris, viqtimuri qcevis 
demonstrirebis,  an Zaladobis Cadenis safrTxe; agreTve, xSirad adgili aqvs 
depresias, Tambaqodamokidebulebas, Warbwonianobas, problemur seqsualur 
qcevas, arasasurvel orsulobas, alkoholizmsa da narkomanias.31 garda amisa, 
Zaladoba gancdil bavSvebs xSirad mTeli cxovreba uwevT icxovron sircxvilis, 
danaSaulis grZnobebiT, gariyviT, uaryofiT, RalatiT, Tavdajerebulobis 
deficitiT, SiSiT, Rrma depresiiT, SfoTviT, stresiT da ase Semdeg.  amdenad, 
fsiqo-socialuri daxmareba aucilebelia Zaladobagancdili bavSvebis 
srulfasovani reabilitaciisaTvis.

samwuxarod, bevr regionSi yvelasaTvis ar aris xelmisawvdomi fsiqologiuri 
daxmareba. aseT SemTxvevebSi, unda gamoinaxos alternativa-mxardaWera 
garemocvisa da sazogadoebis mxridan, romelic, SesaZloa, araformaluri 
xasiaTisa iyos. fsiqikuri janmrTelobis sferoSi mkurnaloba da mxardaWera, 
oficialuri iqneba Tu araformaluri, TanxvedraSi unda iyos samarTlebriv 
procedurasTan da bavSvis dacvaze mimarTul nebismier samuSaosTan. mZime 
SemTxvevebSi, Terapia pirvel planze unda iyos da win unda uswrebdes 
samarTlebriv proceduras. 

2. mxardaWera 

Sefaseba / diagnostireba

socialuri muSakebis movaleobaSi ar Sedis faqtebis gadamowmeba an bavSvis 
Cvenebis damajereblobis gansazRvra. maTi movaleobaa, bavSvs daexmaron 
Tavs gadamxdari ambebis sityvier gadmocemaSi pasuxismgebeli mozrdilis 
TandaswrebiT, romelic mzad aris, imdeni dro daxarjos bavSvis ndobis 
mosapoveblad, ramdenic saWiroa. vinc ar unda iyos es mozrdili konfidenti, 
pirveli, rac man unda gaakeTos, - es bavSvis mosmenaa. bavSvs unda mivmarToT 
Ria da araCamagonebeli  kiTxvebiT da saSualeba mivceT, momxdaris Sesaxeb  
Tavisi sityvebiT gadmosces.  amgvarad is ufro met simarTles ityvis. bavSvis 

31 
Guide sur la prévention de la maltraitance des enfants : intervenir et produire des données, OMS & ISPCAN, 2006.

http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9789242594362_fre.pdf



monaTxrobi, iseve rogorc qceva, maqsimaluri sizustiT unda iyos aRwerili 
reportSi, romelic SeiZleba gadaeces samarTaldamcav organoebs, profesiuli 
ierarqiis dacviT.

situaciis pirveladi Sefaseba, rogorc wesi, bavSvTan, mis mSoblebTan da 
masze pasuximgebel pirebTan gasaubrebiT xdeba. aucileblobis SemTxvevaSi, 
myardeba kontaqtebi specialistebTan an naTesavebTan, romlebsac mocemuli 
situacia SeexebaT. maTi naTqvami SemdgomSi bavSvis ojaxis Sesaxeb sxvadasxva 
Sexedulebebis gamTlianebasa da misi Sida resursebis gamovlenaSi gvexmareba. 
Zalzed  mniSvnvlovania situaciis sruli gaanalizeba, rac, Tavis mxriv, moicavs 
rogorc Tavad bavSvs, agreTve garemosac, romelSic is cxovrobs: ojaxi, asaki, 
urTierTba moZaladesTan, sastiki mopyrobis forma da sxva.

aseve unda ganisazRvros Zaladobis simZime, misi gavlena bavSvze, gaanalizdes 
risk-faqtorebi ojaxis istoriaSi da maTi ganmeorebadoba, mSoblobis unarebi, 
mSoblebis pirovnebebi, specifikuri stresebi bavSvis cxovrebaSi da sxva. 
aseve, unda tardebodes dakvirveba urTierTobebze ojaxSi, ojaxur garemoze. 
amgvari analiziT,  socialuri muSaki moipovebs bavSvis, mis mier gadatanili 
Zaladobisa da ojaxis Sesaxeb mniSvnelovan informacias, aseve moaxdens 
diagnostirebas, rac aucilebelia efeqturi daxmarebis gawevisaTvis. kargi 
diagnostireba, romelic erToblivad unda Catardes socialuri muSakebisa da 
sxva specialistebis (medikosebi, fsiqologebi...) mier, SesaZleblobas iZleva 
ganisazRvros, ra tipis daxmareba esaWiroeba bavSvs. 

integrirebuli da multidisciplinaruli zrunva

bavSvze zrunva dafuZnebuli unda iyos eTikis principebis dacvaze da bavSvis 
uflebebis pativiscemaze. bavSvis uflebaTa konvenciis principebis Tanaxmad, 
Terapia unda emsaxurebodes bavSvis interesebsa da usafrTxoebas, ar unda 
axdendes mis stigmatizirebas.

sastiki mopyrobis SemTxvevebis analizi ramdenime doneze unda moxdes:  
samedicino, fsiqopaTologiuri (individualuri, ojaxuri, TaobaTa Soris), 
socialuri da samarTlebrivi. amitomac aris aucilebeli bavSvTa mimarT sastiki 
mpoyrobisa da seqsualuri eqspluataciis sferoSi momuSave maRalkvalificiuri 
specialistebis multidisciplinaruli muSaoba.  is unda tardebodes rogorc 
Zaladobis msxverpl bavSvTan, aseve mis ojaxTan da unda emsaxurebodes sam 
ZiriTad mizans: bavSvis „mkurnaloba“, ojaxur urTierTobaTa mowesrigeba da 
recidivis prevencia.

am multidisciplinarulma gundma unda gadawyvitos, romeli samsaxurebis 
amoqmedebaa saWiro bavSvis dasacavad da misTvis saTanado daxmarebis gasawevad.  
saWiroebisamebr,  gunds SeuZlia sxva samsaxurebs mimarTos, romelTa profili 
zogjer ukeT Seesabameba mocemul SemTxvevaSi aucilebeli daxmarebis tips. 

bavSvis ojaxisa da garemocvis mxardaWera ZiriTad rols asrulebs gadatanili 
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travmis daZlevaze muSaobis procesSi. Tumca, mwvave emociuri Zaladobis dros, 
SesaZloa, saWiro gaxdes sacxovrebeli garemodan bavSvis droebiT gamoyvana 
da specializirebul garemoSi misi  gadayvana. amgvari gadawyvetileba kargad 
awondawonili unda iyos da saWiroebs situaciis analizs sxvadasxva doneze: 
diagnostika, socialuri anketa, bavSvis samedicino-fsiqologiuri Sefaseba, 
mSoblebis fsiqiatriuli eqspertiza, Cvenebebi Terapiis Casatareblad da ase 
Semdeg. 

daxmareba

Zaladobis msxverpli bavSvebis daxmarebis procesi emsaxureba „usafrTxo 
sivrcis“ Seqmnas, rac maTTan usafrTxo garemoSi muSaobis saSualebas iZleva. 
sxvadasxva specialistebi (socialuri muSakebi, policielebi, samarTaldamcavebi, 
medikosebi, fsiqologebi...), erToblivad, SeZlebisdagvarad bavSvTan da 
ojaxTan erTad, gansazRvraven pirveli rigis amocanebs da adgenen samoqmedo 
gegmas, romelic moicavs Zaladobis axali SemTxvevebis asaridebel prevenciul 
zomebs, dazaralebuli bavSvis dacvis (Zaladobis Sesaxeb Setyobineba, 
bavSvis droebiTi gadayvana usafrTxo adgilze, samedicino daxmareba) da 
fsiqosocialuri reabilitaciis RonisZiebebs. 

socialurma muSakebma bavSvsa da mis ojaxs yovelTvis unda gaacnon, Tu ra 
procedurebi mimdinareobs da ra xdeba maT Tavs. es metad mniSvnelovania 
msxverplis moraluri gaZlierebisaTvis, dacvisTvis da gadawyvetilebis 
miRebisaTvis. bavSvTan yoveli saubari unda daexmaros mas ganviTarebisTvis 
aucilebeli pozitiuri gamocdilebis SeZenaSi.  

dazaralebul bavSvs gaaCnia Sinagani resursebi da Zalebi, romlebsac unda 
daeyrdnos socialuri muSaki. problemis mizezebze koncentrirebis nacvlad, 
yuradRebis aqcentireba xdeba gadawyvetilebebis Ziebasa da bavSvis warmatebebsa 
da miRwevebze, romlebic amxneveben mas da xels uwyoben bavSvis srulfasovnebis 
aRdgenas. bavSvTan erTad mis samomavlo gegmebze saubari saSualebas aZlevs 
mas, rom ar fokusirdes gadatanil travmaze da mzera momavals miapyros.  
cxovrebis programa unda Sedges bavSvisTvis mniSvnelovan adamianebTan erTad, 
raTa upiratesoba kompleqsur midgomas mieniWos. es programa iTvaliswinebs 
yvela SesaZlo qmedebas, romlebic bavSvis cxovrebis sxvadasxva aspeqts Seexeba 
(asaki, sqesi, saskolo moswreba, ojaxuri garemocva, unar-Cvevebi, agreTve 
siZneleebi...) da aseve - mis mier gadatanil Zaladobas (forma, xangrZlivoba, 
Sedegebi...).  

bavSvis gverdiT unda imyofebodes specialisti, romelic pasuxismgebeli iqneba 
muSaobis koordinirebasa da bavSvis individualuri samoqmedo programis 
ganxorcielebaze. es specialisti uzrunvelyofs bavSvis saWiroebebze 
morgebuli, struqturirebuli da dabalansebuli garemos SenarCunebas, rac 
bavSvs sakuTari emociebis marTvasa da siZneleebis gadalaxvaSi daexmareba. 
sxvadasxva adamianebis mier bavSvTan erTad SemuSavebuli es programa 
mimarTulia bavSvis saWiroebebis dakmayofilebaze da mis socialur da 
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profesiul integraciaze. 

fsiqosocialuri reabilitacia daexmareba bavSvs, sxvagvarad Sexedos Tavis 
mdgomareobas, gamoxatos Tavisi risxva da siZulvili da moaxdinos distancireba 
imisagan, rac gadaitana. is aseve Seexeba saskolo garemoSi an samuSao adgilze 
bavSvis reintegraciasTan dakavSirebul pirobebs.  

daxmarebis procesi sruldeba maSin, rodesac socialuri muSaki da sxva 
specialistebi darwmundebian, rom bavSvs safrTxe aRar emuqreba da man 
sicocxlisunarianoba SeiZina: mzad aris, Sexvdes axal  gamowvevebs; iswavla 
Tavis dacva da daibruna mozrdilTa samyaros mimarT ndoba; iswavla sakuTari 
emociebis marTva; da rac mTavaria, daxmareba  sruldeba, rodesac bavSvi Tavze 
saubrobs  ara rogorc msxverplze, aramed rogorc Cveulebriv bavSvze. is xom 
aris kidec bavSvi da bavSvad yofnis sruli uflebac aqvs. 

doqtor selibis32  rekomendaciebi

doqtorma selibim daakavSira Terapevtis muSaoba bavSvis sicocxlisunariano-
basTn da SeimuSava Zalzed saintereso sqema, romelic eWideba Terapiasa da 
bavSvis sicocxlisunarianobas Soris xidCatexilobis problemas. qvemoT 
moyvanilia misi rekomendaciebi saeqimo praqtikis meTodebis Secvlis 
Sesaxeb, romlebic specialistma unda gaiTvaliswinos dazaralebuli bavSvis 
sicocxlisunarianobis gasaZliereblad:33

•   simptomebze yuradRebis aqcentirebis nacvlad, gamovavlinoT adamianis Si-
nagani resursebi, niWi da unar-SesaZleblobebi;

•   Terapia davafuZnoT adamianis SesaZleblobebze da ara - mis problemebze;
•   adamianis novaciur winadadebebs  movusminoT keTilganwyobiT da ara-skep- 

ticizmiT;
•   CavTvaloT, rom  bavSvobaSi  gadatanili travma aucileblad ar moaswavebs 

paTologias zrdasrul asakSi;
•   Terapia unda iTvaliswinebdes sxvadasxva specialistebis survilebs da ara

- mxolod erTi Terapevtis;
•   miviCnioT, rom Terapiis sferoSi eqsperti aris pacienti, misi ojaxi da Te-

mi, da ara - Terapevti. Terapevts ar aqvs yvelaferze mza pasuxi;
•   TerapiisTvis saWiro resursi aqvs pacientsac da mis garemocvasac. ar gve-

gonos,  rom am saSualebebs mxolod Terapevti flobs;
•   davexmaroT adamians, ipovos Tavisi adgili cxovrebaSi, nacvlad imisa, rom

simptomebi SevumsubuqoT;
•   pacientis ojaxs da axloblebs movekidoT, rogorc Terapiis Tanamonawile-  

ebs da ara - rogorc xelisSemSlelebs.

32
  Dr. Saleebey

33
 SALEEBEY D., The strengths perspective in social work practice, Pearson/Allyn Bacon, 2006.
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3.Terapiuli daxmarebis SesaZlo meTodebi

ar arsebobs Terapiis idealuri formula sastiki moprobis da/an seqsualuri 
eqspluataciis msxverpli bavSvebisaTvis. am bavSvebis daxmareba uamrav 
faqtorzea damokidebuli, maT Soris, bavSvis asaksa da ganviTarebis doneze, 
stresul faqtorebze, garemoze. dazaralebul bavSvebTan gamoyenebuli unda 
iqnas yvela Terapiuli meTodi, romlebic mas miRebuli travmisgan gankurnebaSi 
daexmareba. 

qvemoT CamoTvlilia zogierTi  arsebuli meTodi:

individualuri Terapia
sastiki  mopyrobisa Tu seqsualuri Zaladobis msxverplT xSirad uWirT jgufSi  
sakuTari gancdebisa da gamocdilebebis Sesaxeb saubari.  individualuri 
Terapiuli midgoma bavSvs ufro met dros uTmobs da xSirad simamacesac 
sZens. amitomac, jgufuri Terapiis dawyebamdec ki, sanam bavSvs jgufis mimarT 
ndoba gauCndeba,  xSirad individualuri Terapia gamoiyeneba. individualuri 
Terapiis seansebi bavSvs exmareba sakuTar Tavze warmodgenis SecvlaSi da xels 
uwyobs SemdgomSi mis CarTvas sxva tipis TerapiaSi (ojaxuri, jgufuri...).

sistemuri ojaxuri Terapia
sistemuri ojaxuri Terapia mimarTulia bavSvis tkivilis gagebaze, im sistemis 
farglebSi misi analizis gziT, romelSic bavSvi cxovrobs da viTardeba. msgavsi 
sesiebi Zalzed pragmatuli da praqtikulia, radganac am dros xdeba ojaxis 
TiToeuli wevrisa da maTi reaqciebis Seswavla. ojaxurma Terapevtma problemis 
mizezebi warsulSi unda eZebos, magram gadawyvetilebis miReba saWiroa mxolod 
dRevandeli situaciidan gamomdinare. misTvis mniSvnelovania gaigos, Tu rogor 
gaCnda es simptomebi da ra funqcias asruleben isini sistemaSi: ras uwyoben 
xels, ras - uSlian, vis ra Zalas sZenen.  Terapevtma unda Seiswavlos tanjvis 
mizezebi, gamoxatvis formebi, xelisSemwyobi da prevenciuli faqtorebi.

sastiki mopyrobisa da seqsualuri Zaladobis msxverplTa jgufuri Terapia
jgufuri Terapia idealuria dazaralebulis dasaxmareblad da mis mier 
martoobis grZnobis dasaZlevad, radganac amgvari Terapiisas msxverpli xedavs 
da usmens sxva adamianebs, romlebsac msgavsi ram SeemTxvaT (amgvarad xdeba 
sircxvilis grZnobis Semcireba). aseve, xdeba axali komunikaciuri unarebis 
SeZena da im unarebis Secvla, romlebic msxverpls xels uSlian sxva adamianebTan 
normaluri urTierTobis damyarebaSi.  bavSvi xedavs gaumjobesebis modelebs, 
ganviTarebas, miRwevevebs, ganvlil etapebs, mosalodnel sirTuleebs da iRebs 
msgavsi gamocdilebis mqone adamianebis TanagrZnobas.

sastiki mopyrobis TaobaTaSorisi ciklis mkurnaloba
samwuxarod, zogierT ojaxSi Zaladoba cxovrebis wesia: mSoblebi sastikad 

baraTi  10



34
 BARUDY, J., L’approche systémique de la maltraitance d’enfants. http://www.cfwb.be/maltraitance

epyrobian TavianT Svilebs; es ukanasknelni ki, Tavis mxriv, aseve sastikad 
moepyrobian momavalSi TavianT Svilebs, da ase, usasrulod.34

Taobidan TaobaSi Zaladobis es gameoreba sakmaod xSiria. Tumca,  rogorc 
kvlevebi aCveneben, amgvari urTierTkavSiri gardauvaloba ar aris. Zaladobis 
bevri msxverpli ar gadaiqceva moZaladed zrdasrul asakSi, xolo  bevri moZalade 
arasdros yofila msxverpli bavSvobaSi. saWiroa Terapiuli alternativis 
moZieba mTeli ojaxisaTvis, maT Soris, moZalade mSoblebisTvisac. 

genograma
genograma aris genealogiuri xis grafikuli gamosaxuleba, romelSic detalurad 
aris asaxuli, sul mcire, sami Taobis warmomadgenelTa urTierTobebi.

is saSualebas iZleva, ufro advilad gavigoT ojaxis istoriaSi ama Tu im 
naTesavis qcevis Taviseburebebi, rasac SeiZleba gavlena moexdina bavSvis 
amJamindel fsiqikur mdgomareobaze. genograma, romelic ramdenime Taobis 
ojaxur istorias moicavs, bavSvs masTan kavSiris danaxvasa da masSi sakuTari 
adgilis gansazRvraSi exmareba.  

xatva
iseve, rogorc metyveleba da TamaSi, xatva bavSvisTvis urTierTobis saSualebaa. 
naxatSi bavSvi gamoxatavs samyaros miseul xedvas. saWiroa mxolod, rom is ki 
ar varkvioT, Tu ra aris daxatuli,  aramed unda gavaanalizoT, - ris Tqma surs 
amiT bavSvs. naxatis interpretirebisaTvis, pirvel rigSi, misi „wakiTxva“ da 
verbalur enaze Targmna unda SegveZlos. amisaTvis mniSvnelovania gamosaxuli 
sagnebis kavSiris gaTvaliswineba maT simbolur mniSvnelobebTan.35 

naxati pirovnebis sarkea. bavSvi spontanurad xatavs imas, rac misTvis 
mniSvnelovania, dadebiTi iqneba es Tu uaryofiTi.  Tumca, mxolod naxati 
daskvnis gamotanis safuZveli ver iqneba, saWiroa misi gaanalizeba bavSvTan da 
mis ojaxTan dakavSirebiT miRebuli sxva  informaciis konteqstSi.

organizaciis bavSvis dacvis Sida politikis  farglebSi, masze pasuxismgebeli  
specialistebi unda darwmundnen, rom bavSvTan adekvaturi Terapiuli muSaoba 
tardeba. amisaTvis organizacias SeuZlia gare wyaroebsa da resursebze 
dayrdnoba, sxva organizaciebTan TanamSromloba, raTa bavSvma efeqturi 
daxmareba miiRos.  

es SesaZlebloba gawerili unda iyos organizaciis bavSvis dacvis Sida 
politikis dokumentSi. 

 35
JONCKHEERE, S., eqimi da fsiqologi, Centre SOS Enfants de l’ULB-CHU Saint-Pierre–rue Haute 322 in 1000

Brussels.
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baraTi  11:  bavSvis  monawileoba  organizaciis 
bavSvis  dacvis  Sida  politikaSi

avSvebis monawileoba aris bavSvis ufleba, gamoTqvas mosazreba miRebuli 
gadawyvetilebebis Sesaxeb, da rac mTavaria, mis mosazrebas mousminon, 
iqneba es saxli, skola, sofeli Tu ubani, aseve - mis interesebTan 
dakavSirebuli yvela samarTlebrivi Tu administraciuli procedura.

monawileoba gaeros konvenciis oTx ZiriTad principTagan erT-erTia. kerZod, 
bavSvis uflebaTa  konvenciis me-12 muxli gansazRvravs bavSvisuflebas, 
Tavisuflad gamoTqvas Tavisi Sexedulebebi nebismier sakiTxze, romelicmasexeba.

monawileoba ara mxolod  fundamenturi uflebaa, aramed bavSvis ukeTesi 
dacvis saSualebac, radgan misi  wyalobiT xdeba:

•   bavSvebis mozidva organizaciis bavSvis dacvis Sida politikis SemuSavebis, 
ganxorcielebisa da Sefasebis procesebSi. amgvarad, Tqveni organizacia 
darwmunebuli iqneba, rom politika da SemuSavebuli procedurebi saTanado 
da efeqturi iqneba;

•   bavSvebis  mier specifikuri codnisa da unarebis SeZena imisaTvis, rom maT
Tavad SeZlon daicvan Tavi Zaladobisgan.

organizaciis bavSvis dacvis Sida politikis ganxorcielebisas gamovlinda 
bavSvebis monawileobis oTxi aspeqti:

1)   bavSvebis  azris gaTvaliswineba sakvanZo dokumentebis erToblivi SemuSave-
bisas;

2)   interaqtiuri prevencia;
3)   bavSvebi, rogorc dacvis aqtiuri monawileebi;
4)   bavSvebis post-faqtum monawileoba.  

bavSvebis monawileoba mravalgvari formis SeiZleba iyos. momdevno nawilebSi 
ramdenime idea iqneba ganxiluli. Tumca, rasakvirvelia, organizaciam, Tavisi 
bavSvis dacvis Sida politikis farglebSi,  TviTon unda gansazRvros bavSvebis 
monawileobis Sesabamisi formebi da isic, Tu rogor ganxorcieldeba es.  

1.   bavSvebis azris gaTvaliswineba sakvanZo dokumentebis erToblivi 

     SemuSavebisas

qvemoT CamoTvlilia ramdenime praqtikuli rekomendacia, romelTa meSveobiTac 
SesaZlebelia organizaciis bavSvis dacvis Sida politikis dokumentebis 
SemuSavebaSi, danergvasa da monitoringSi bavSvebis CarTulobis gazrda:

a) bavSvebTan erTad SeimuSaveT qartia, romelic Seicavs dawesebulebis SigniT 
arsebuli garemos damaregulirebel principebsa da Rirebulebebs;

b) bavSvebTan erTad SeimuSaveT dawesebulebis Sinaganawesi;



g) bavSvebTan erTad SeimuSaveT eTikis kodeqsi, romelic gansazRvravs bavSvebis 
dacvasTan da usafrTxoebasTan  dakavSirebul procedurebs;

d) bavSvebTan erTad SeadgineT cxrili, romelSic CamoTvlili iqneba Zaladobis 
formebi (Seuracxyofa, cema, seqsualuri Zaladoba, devna, damcireba da sxva), 
Zaladobis potenciuri avtorebi (megobari, maswavlebeli, mSobeli, mezobeli, 
socialuri muSaki da sxva) da reagirebis nairsaxeobebi (gafrTxileba, gamosas-
worebeli RonisZiebebi, daTxovna, sasamarTloSi gadacema da ase Semdeg);

e) bavSvebTan erTad SeadgineT dawesebulebaSi momuSave bavSvisTvis sando 
adamianebisa da sxva  referentuli pirebis sia, visac bavSvi SeZlebs mimarTos 
Zaladobis SemTxvevaSi. 

2.   interaqciuri prevencia

bavSvebisaTvis usafrTxo da Rirseul mopyrobaze dafuZnebuli garemos Seqmna 
agreTve gulisxmobs maTi unar-SesaZleblobebis gaumjobesebas. 

bavSvebma aramxolod monawileoba unda miiRon organizaciis bavSvis dacvis Sida 
politikis SemuSavebasa da danergvaSi, aramed maT sakmarisi unar-Cvevebic unda 
gaaCndeT imisTvis, rom aucileblobis SemTxvevaSi maTi gamoyenebac SeeZloT.

bavSvebis interaqciuri monawileobis uamravi programa arsebobs,36 magram yve-
la isini efuZneba xuT ZiriTad unars:

a) gacnobiereba: gageba imisa, ra aris Zaladoba da misi mizezebi, Zaladobis 
aqtebis identificirebis unari, agreTve - sakuTari agresiuli qcevis danaxvis 
unari;

b) identificireba: riskis Semcveli an saxifaTo situaciebis identificirebis 
unari;

g) winaaRmdegobis gaweva/gamklaveba: riskis Semcvel situaciebSi saTanado 
SewinaaRmdegebis da gamklavebis unari („ara“-s Tqma, TanatolTa da mozrdilTa 
zewolisaTvis winaaRmdegobis gaweva, Zaladobaze mSvidobiani meTodebiT reagi-
reba, TviTkontroli, mizandasaxuloba, gabeduleba da sxva);

d)   reagireba: codna imisa, Tu vis unda mimarTon Zaladobis SemTxvevaSi, Zalado-
bis gagrZelebis dauSvebloba;

36 
Prévenir la maltraitance et l’abus sexuel à l’encontre des enfants, Bonnes pratiques de prévention et recommandations,

BICE, Bruxelles, 2013.

baraTi  11



e) mxardaWera: sxvaTa grZnobebis gagebis unari, empaTiis gamovlena.

interaqciuri prevenciis es programebi unda iyos gasarTobi xasiaTis, 
dafuZnebuli rolur TamaSebze, simulaciebze da xels uwyobdes bavSvebis 
realur monawileobas. amas garda,  ZaladobasTan dakavSirebuli sakiTxebis 
sensitiurobis gamo, Zalian mniSvnelovania, rom es prevenciuli sesiebi araviTar 
SemTxvevaSi ar warmoadgendnen SfoTvis wyaros. maT yovelTvis pozitiuri 
datvirTva unda hqondeT da amasTanave, bavSvs unda aqcevdnen  prevenciis 
aqtiur Semoqmedad. 

3.   bavSvi, rogorc dacvis aqtiuri monawile

imisaTvis, rom bavSvi dacvis aqtiuri monawile gaxdes, aucilebelia, rom 
yuradReba mieqces informaciis saTanadod gavrcelebas da sxvadasxva 
procedurebs:

•   bavSvebis informireba sxvadasxva procedurebis Sesaxeb;

•   regularuli  Semowmeba imisa, Tu  ramdenad  kargad ician bavSvebma wesebi, 
eTikis kodeqsi, agreTve - sastiki mopyrobis SemTxvevebis Sesaxeb Setyobinebis 
Sida procedurebi;

•   bavSvebsa da zrdasrul  referentebs Soris pozitiuri da konstruqciuli 
urTierTobis damyarebis uzrunvelyofa;

•     bavSvebisaTvis mosaxerxebeli Setyobinebis meqanizmis danergava (gancxadebis 
gamartivebuli  formebi, „sofosto yuTebi“  sadac bavSvebs SeeZlebaT Set-
yobinebis gakeTeba direqtorisTvis an dacvis komisiisTvis da sxva).

4.   bavSvebis post-faqtum monawileoba

dadasturebuli an savaraudo Zaladobis SemTxvevaSi, mniSvnelovania dazarale-
buli bavSvis aqtiuri monawileobis uzrunvelyofa yvela procedurasa da 
gadawyvetilebis miRebaSi, romlebic mis interesebs Seexeba. xSirad swored 
yvelaze mZime momentebSi, TiTqosda bavSvis saukeTeso interesebidan gamomdina-
re, mas sakuTari azris Tavisuflad gamoxatvis saSualeba erTmeva. bavSvis az-
ris mosmena da gaTvaliswineba mniSvnelovania. 

es Seexeba im SemTxvevebsac, rodesac Zaladobis aqts bavSvi sCadis Tanatolis 
mimarT: mas asve unda hqondes aqtiuri monawileobis miRebis SesaZlebloba, maT 
Soris, zaralis anazRaurebaSic.

es oTxi elementi: bavSvebis azris gaTvaliswineba sakvanZo dokumentebis 
erToblivi SemuSavebisas, interaqtiuri prevencia, bavSvebi, rogorc dacvis 
aqtiuri monawileebi da bavSvebis post-faqtum monawileoba - SesaZlebelia, 
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CarTuli iyos organizaciis bavSvis dacvis Sida politikaSi. oRond, uwinaresad, 
aucilebelia bavSvebTan gasaubreba imis gasarkvevad, Tu kidev rogor SeuZliaT 
maT aqtiuri monawileoba miiRon am politikis gatarebaSi.  

bavSvebis efeqturi monawileoba bevr faqtorzea damokidebuli, romlebic 
specialistebma TandaTanobiT unda gaaZlieron (aRmzrdelTa profesionalizmi, 
bavSvebis motivacia,  mecadineobebis Catareba da sxva). amitomac TanamSromlebma 
mudmivad unda izrunon sakuTari codnis gaRrmavebaze bavSvebis marTlacda 
efeqturi monawileobis uzrunvelsayofad.37 

37
rekomendirebulia bibliografiaSi miTiTebuli wignebis wakiTxva, romlebic bavSvis 

CarTulobas Seexeba
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baraTi  12:  bavSvis  dacvis  Sida  politikis 
danergvisas  wamoWrili  ZiriTadi  sirTuleebi

rganizaciis bavSvis dacvis Sida politikis danergva axal gamowvevebTanaa 
dakavSirebuli. aucilebelia maT Sesaxeb codna da mzaoba. mocemul 
baraTSi saubaria im oTxi ZiriTadi winaRobis Sesaxeb, romlebmac, 

SesaZloa, Seamciron Sida politikis efeqturoba:

1.   cvlilebebisaTvis winaaRmdegobis gaweva;
2.   sastiki mopyrobis uaryofa;
3.   dawesebulebis reputaciis SesaZlo Selaxvis SiSi;
4.   socialuri muSakebisaTvis damatebiTi emociuri datvirTva Zaladobis faq-

faqtebis gamovlenisas. 

1.   cvlilebebisaTvis winaaRmdegobis gaweva

cvlilebebisaTvis winaaRmdegobis gaweva SeiZleba ganimartos, rogorc  
„cvlilebebisadmi Riad an farulad gamoxatuli dacviTi reaqcia“ , an rogorc 
„aqtiur an pasiur, koleqtiur an individualur qmedebaTa erToblioba, 
romelic xels uSlis cvlilebebs“ .

industriul da organizaciul fsiqologiaSi cvlilebebisadmi winaaRmdegoba  
bunebriv fenomenad ganixileba da TanamSromlis sakuTar TavSi daurwmuneblobiTa 
da usafrTxoebis gancdis dakargviT aixsneba.
qvemoT moyvanili cxrili cvlilebebisadmi winaaRmdegobis nairsaxeobebs, 
riskebsa da strategiebs asaxavs, romelTa gaTvaliswineba mniSvnelovania 
winaaRmdegobis dasaZlevad da organizaciis bavSvis dacvis Sida politikis 
efeqturad danergvis uzrunvelsayofad. 

 
38

COLERETTE, P., Le changement organisationnel, Presse Université Québec, 1997.
 39

BAREIL, C., La résistance au changement: synthèse et critique des écrits, Montréal, 2004



winaaRmdegobis tipi riski strategia

TanamSromeli ver grZnobs 
Tavis Tanamonawileobas  
bavSvis dacvis axal 
politikaSi

organizaciis bavSvis 
dacvis Sida politika 
yvela TanamSromlis 
mier Tanabrad ar 
aris gaziarebuli/
miRebuli

procesis dasawyisSive, sruli   
personalis CarTva da yvela 
Sekrebaze maTi monawileobis 
waxaliseba (maT Soris, 
(mZRolebis, damlageblebis, 
mzareulebis da sxva). 
darwmundiT, rom TiToeuli 
maTgani grZnobs bavSvis 
dacvis axal politikaSi Tavis 
monawileobas da gaazrebuli 
aqvs misi safuZvlianoba.

TanamSromeli grZnobs, 
rom misi muSaoba eWvqveS 
dgeba: aqamde ver 
vaxerxebdi bavSvebis 
dacvas?“  
„aRar mendobiT, rom 
maT usafrTxoebasa da 
keTildReobaze zrunva 
SemiZlia?“

aRiqmeba, rogorc 
ndobisa da aRiarebis 
deficiti, cvlilebebi 
ukugdebulia da 
danaxulia, rogorc 
uaryofiTi movlena. 
ris Sedegadac bavSvis 
dacvis politika an 
cudad xorcieldeba, 
an saerTod ar 
xorcieldeba.

aucileblobis SemTxvevaSi, 
saWiroa specialistTa 
Rirsebebis xazgasma, waxaliseba 
da mxardaWera maTTvis axali  
procesis yvela etapze. 

TanamSromeli dacvis 
politikas miiCnevs 
Seufereblad, zedmetad 
rTulad da 
ararealisturad.

organizaciis bavSvis 
dacvis Sida politikis 
diskreditireba xdeba; 
cinikuri an kritikuli 
SeniSvnebiT TanamSromeli 
uaryofiT zegavlenas 
axdens Tavis kolegebze 
da safrTxis qveS
ayenebs procedurebis 
koreqtul dacvas.

organizaciis bavSvis 
dacvis Sida politikis 
danergvaSi sruli personalis 
monawileobis uzrunvelyofa; 
bavSvis dacvis politikis 
SemuSavebisa da danergvis 
interaqciuri procesis 
xelSewyoba, misi jerovani 
gamoyenebis mizniT.

TanamSromeli SiSobs, 
rom axali procedurebi 
mis samsaxureobriv 
datvirTvas gazrdian. 

organizaciis bavSvis 
dacvis Sida politika 
aRiqmeba, rogorc 
damatebiTi datvirTva, 
romelic bevr dros 
waarTmevs. droisa da 
motivaciis arqonis gamo, 
procedurebis dacva
ar xdeba. 

bavSvis dacvis politikis 
interaqciuri SemuSavebis 
Semdeg, misi danergvis 
dawyebisTanave, zrunva  mTeli 
personalis kvalifikaciis 
asamaRleblad; es procesi 
ar unda iyos erTjeradi, 
aramed gangrZobadi da 
uwyveti. TanamSromlebs 
saSualeba mieceT, isaubron 
sirTuleebisa  da konkretuli 
SemTxvevebis Sesaxeb bavSvis 
dacvis politikis praqtikuli 
ganxorcielebis procesSi.
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2.   sastiki mopyrobis uaryofa

uaryofa niSnavs individuumis mier realobis nawilis ararealurad danaxvas. 
uarmyofeli SeiZleba iyos raime movlenis uSualo msxverpli, iribi mowme an 
TviTmxilveli.

Cveulebriv, saubaria xanmokle, saSualo xangrZlivobis an droSi gaxangrZlivebul 
dabrmavebaze, romelic xels uSlis adamians, aRiaros da Seafasos moulodneli, 
Sokismomgvreli, matravmirebeli an imgvari sisastikiT gamorCeuli movlena, 
rom is  sinamdvilis nawilobriv an mTlian SeniRbvas iwvevs. 

Tumca, adamianis Sexedulebebi realobas ar cvlis; arc uaryofa xdis sisastikes  
ararsebulad.  rodesac adamianis mier realobis erTi, Tundac didi fragmentis 
sruli uaryofa da ignorireba xdeba da adamiani ise iqceva, TiTqos es realoba 
ar arsebobs, am dros man kargad icis, ra moxda, magram momxdaris seriozulobas 
an namdvilobas ar cnobs. 

profesionalTa mier sastiki mopyrobis uaryofis SemTxvevebi sakmaod xSiria. 

bavSvebTan momuSave specialistebsac ki uWirT imis warmodgena,  rom romelime 
maTi nacnobi bavSvi Zaladobis msxveplia, gansakuTrebiT - seqsualuri 
Zaladobis.  kidev ufro rTuladaa saqme, roca Zaladoba bavSvebTan momuSave 
dawesebulebaSi  xdeba da moZalade kolega, megobari an TanamSromelia. aseT 
SemTxvevebSi, specialisti,  romelic Setyobinebas iRebs, informacias saerTod 
ver aRiqvams, momxdaris uaryofas axdens, bavSvs ver icavs da mis usafrTxoebas 
ver uzrunvelyofs: organizaciis bavSvis dacvis Sida politika praqtikulad 
ganuxorcielebeli xdeba. 

am safrTxesTan gasamklaveblad, aucilebelia bavSvis dacvis politikaSi 
konkretuli elementebis CarTva: specialistebma unda icodnen uaryofis 
fenomenis  Sesaxeb da metnaklebad momzadebulni unda iyvnen amisaTvis 
(iqneba es treningebi bavSvTa dacvis politikis sakiTxebze Tu rame sxva); 
gadawyvetilebis mimRebi unda iyos ara calke aRebuli adamiani, aramed 
specialistTa multidisciplinaruli jgufi. unda arsebobdes sadiskusio 
da mxardamWeri jgufebic. am yvelafris wyalobiT, TanamSromlebi eWvebsa da 
sirTuleebs ufro advilad gaumklavdebian.

3.   dawesebulebis reputaciis SesaZlo Selaxvis SiSi

dawesebulabaSi savaraudo an dadasturebuli Zaladobis SemTxvevebi mis 
reputacias bRalavs. dawesebuleba aRar aris usafrTxo, ikargeba ndoba.  zogjer 
isec xdeba, rom dadasturebuli an savaraudo Zaladobis SemTxveva eWvqveS 
ayenebs Tavad dawesebulebis arsebobas. swored am yvelafris gamo, amgvari 
SemTxvevebis miCqmalvis tendencia xSirad prevalirebs bavSvis saukeTeso 
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interesebis dacvaze. organizaciis bavSvis dacvis Sida politika ar unda 
iTvaliswinebdes dawesebulebis reputaciasTan dakavSirebul mosazrebebs. 
Sesabamisi dawesebulebis direqciisa da  TanamSromlebisaTvis yovelTvis 
prioritetuli unda iyos bavSvTa dacvis uzrunvelyofa, da ara laqa mocemuli 
organizaciis reputaciaze. TiToeuli maTgani, pirvel rigSi, unda zrunavdes 
bavSvze da ara imijze. aq erTmaneTSi ar unda agverios iseTi cnebebi, rogoricaa 
„mTavari moqmedi pirebis konfidenialurobis dacva“ da „xelis dafareba“. 
maSinac ki, roca sastiki mopyrobis Sesaxeb Setyobineba   Tavdapirvelad SeiZleba 
uaryofiTad aisaxos organizaciis reputaciaze, SemdgomSi misi reputacia 
aRdgeba, radganac is kvlav CaiTvleba sando dawesebulebad, romlisTvisac 
bavSvebis usafrTxoeba da interesebi upirvelesia.

4.   socialuri muSakebisaTvis damatebiTi emociuri datvirTva Zaladobis 

faqtebis gamovlenisas

bavSvTa mimarT sastiki mopyrobis, ugulebelyofisa da seqsualuri 
Zaladobis SemTxvevebTan Sejaxeba, romlebsac adgili hqonda dawesebulebaSi 
bavSvebis moxvedramde an dawesebulebaSi yofnisas, emociurad Zalze mZimed 
ganicdeba. emociuri gadawvis Tavidan asacileblad, rogorc bavSvisTvis, 
ise specialistisTvis  mniSvnelovania  aucilebeli jansaRi da usafrTxo 
distanciis dacva.  amisaTvis saWiroa konkretuli RonisZiebebis gatareba, 
romlebic yvela TanamSromlis profesiul keTildReobas uzrunvelyofs. 

arsebobs mravalricxovani saganmanaTleblo programebi, romelTa farglebSi 
specialistebi swavloben sakuTar stresTan gamklavebas da sakuTari emociebis 
marTvas: Zalze sasargeblo iqneba, Tuki dawesebulebis xelmZRvaneloba mis 
TanamSromlebs amgvar programebSi monawileobis saSualebas miscems, umjobesia, 
Tu es jgufurad moxdeba, am organizaciis SigniT. 

paralelurad, Tavad socialuri muSakebisa da fsiqologebisaTvis  aucilebe-
lia, miiRon specialistTa mxardaWera, romlebsac isini gauziareben TavianT 
yoveldRiur siZneleebs. SesaZlebelia dawesebulebaSi specialuri, diskusiuri 
Sida jgufebis Seqmna, am metad specifikuri emociuri sirTuleebis ganxilvis 
mizniT. aseve SesaZloa, rom  dawesebulebis xelmZRvanelobam mowveuli eqsperts 
mimarTos daxmarebisa da superviziis regularuli CatarebisaTvis.
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baraTi  13:  bavSvis  dacvis  politikis   gavrceleba

valdebulebebi
Tu  organizacia  TanamSromlobs bavSvebTan momuSave partniorebTan (TavSesa-
frebi, dRis centrebi, sabavSvo baRebi, saganmanaTleblo centrebi da sxva), am 
partniorebs unda gaaCndeT bavSvTa dacvis politika da procedurebi, romlebic 
TanxmobaSi unda iyos organizaciis bavSvis dacvis Sida politikasTan.  

ratom aris saWiro bavSvis dacvis politikis principebis gavrceleba?
nebismier sxva struqturebTan TanamSromlobisas, organizaciis movaleobaa 
darwmundes imaSi, rom misi partniorebi gansakuTrebuli yuradRebiT ekidebian 
bavSvTa dacvis problemas da yvelafers akeTeben, rom bavSvi yovelTvis 
megobrul garemoSi imyofebodes. bavSvis dacvis politika partniorebisTvis 
Tavsmoxveli ar unda iyos,  magram is mkafiod unda iyos aRniSnuli, rogorc 
TanamSromlobis mniSvnelovani aspeqti. 

saerTo sivrcis Seqmna bavSTa dacvis sferoSi
organizaciis bavSvis dacvis Sida politikaze muSaoba saSualebas iZleva, Seiqmnas 
bavSvebze orientirebuli saerTo sivrce. politikis fundamenturi principebis 
codna da dacva yvela im piris mier, vinc bavSvTa dacvazea mimarTuli (iqneba 
es saxelmwifo Tu arasamTavrobo organizaciebi, tradiciuli liderebi, Temi 
Tu ojaxi), sastiki mopyrobis efeqturi prevenciis, aseT SemTxvevebze ukeT 
muSaobisa da maTi ricxvis Semcirebis saSualebas iZleva.  

Tqvens regionSi mTavari dainteresebuli pirebis dadgena am politikis 
gasavrceleblad
Tqven SegiZliaT daadginoT sxvadasxva donis uamravi organizacia, raTa 
gaavrceloT organizaciis bavSvis dacvis Sida politika.  

gavrcelebis saSualebebi
treningebi, blogebi, codnis festivalebi, interneti, sainformacio 
biuletenebi,  adgilobrivi radiosadgurebi, videoebi, vebsaitebi da sxva.

rCevebi gavrcelebasTan dakavSirebiT:

•   ukve arsebul qselebze dayrdnoba;
•   profilis mixedviT erTmaneTis Semavsebeli partniori organizaciebis Ser-
   Ceva;

•   subieqtebis ganviTarebis donis gaTvaliswineba, romlebic Tqven gavrcele-
 bisTvis SearCieT. 



baraTi  14:  bavSvis  dacvis  politikis  Sefasebis 
Catareba

avSvis dacvis politikis Sefasebis mizania, xeli Seuwyos bavSvebisa da 
maTi ojaxebis dacvisa da mxardaWeris srulfasovani, efeqturi, kargad 
struqturirebuli da sakmarisi dafinansebis mimRebi sistemis Seqmnas. 
Sefasebis instrumentebi unda daxmaros organizaciebs, moaxdinon susti 

da Zlieri mxareebis identificireba, gansazRvron qmedebebis  prioritetuloba  
da amis mixedviT dagegmon muSaoba. 

Sefasebis procesis mosalodneli Sedegebi

•   gamovlenilia  ZiriTadi riskebi bavSvis dacvis sferoSi, organizaciisa da
bavSvebTan momuSave partniori organizaciebis SigniT;

•     Catarebulia bavSvTa dacvis arsebuli sistemis (formaluri da araformalu-
ri) SesaZleblobebis analizi;

•   gamovlenilia  arsebuli  SesaZleblobebi, romelTa meSveobiT moxdeba bav-
Svis dacvis politikis gaumjobeseba da srulyofa.

bavSvis dacvis Sida politikis Sefasebis efeqturobis gasazrdelad, yvelaze 
didi gamowvevaa am politikis ganmaxorcielebeli adamianebisa da organizaciebis 
CarTva Sefasebis procesSi. 

TiToeulma organizaciam Tavad unda gansazRvros Sefasebisadmi misi midgoma. 

Sefasebis procesisadmi erT-erTi SesaZlo midgoma

•   mosamzadebeli periodi: organizaciis bavSvis dacvis Sida politikis ganma-
   xorcielebeli pirebisa da organizaciebis pirveli Sexvedra.

•   saorientacio sesia: Sefasebis miznebis, Sinaarsisa da procesis ganmarteba.

•   Sefasebis Skalis SemuSaveba: es aris Sefasebis gadamwyveti etapi. aRniSnuli
Skala unda iyos zusti, xolo Sefasebis Catareba - realisturi.

•   Sefasebis instrumentebi: Sefasebis Catareba sxvadasxva instrumentebis 
gamoyenebiT, rogoricaa kiTxvarebi, fokus-jgufebi, interviu, auditi, 
dakvirveba da ase Semdeg. Sefasebis instrumentis raobaca da raodenobac 
damokidebulia organizacias adamianur da finansur resursebze.

•   Sedegebis Sejameba:  Sefasebis procesis dasrulebis Semdeg, misi Sedegebis 
Sejameba da analizi.

•   ganxilva/gadaxedva/dagegmva:  Sedegebis  Semajamebeli ganxilva, politikis 
srulyofis strategiis SemuSaveba, qmedebaTa kalendaruli gegma.
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bavSvebisa da maTi ojaxebis CarTuloba

bavSvis dacvis politikis Sefasebis procesSi bavSvebisa da maTi ojaxebis CarTva 
Zalzed mniSvnelovania. rac mTavaria, es CarTuloba ar unda iyos ubralo 
formaloba. maT monawileoba unda miiRon yvela etapze: dagegmvaSi, monacemTa 
SegrovebaSi, rekomendaciebis SemuSavebaSi, Semajamebeli angariSis SedgenaSi. 
amisaTvis maT unda gaiaron saTanado momzadeba, daeswron specialur kursebs/
treningebs Sefasebis sakiTxebze,  raTa SeZlon TavianTi Sexedulebebis ufro 
Tamamad gamoxatva da maT azrs meti wona hqondes. Sefasebis procesSi maTi 
CarTulobis gazrdis strategia SeiZleba orientirebuli iyos „fokus-jgufebis 
Seqmnasa da muSa jgufSi maT CarTvaze. 

Sefasebis Catarebis sixSire

rekomendirebulia Sefasebis periodulad Catareba, magaliTad, bavSvis dacvis 
politikis danergis pirvel sam weliwadSi yovelwliurad, Semdeg - yovel sam 
weliwadSi erTxel.

organizaciis bavSvis dacvis Sida politikis monitoringi

organizaciis bavSvis dacvis Sida politikis monitoringis erTjeradi 
monitoringi aseve mniSvnelovania, magram organizaciis SigniT da partnior 
organizaciebSi usafrTxo garemos uzrunvelsayofad sakmarisi ar aris. 

organizaciis bavSvis dacvis Sida politikis efeqturi danergvisaTvis saWiroa 
procesis mimdinareobaze mudmivi monitoringis inicireba.

monitoringi gulisxmobs mocemul konkretul SemTxvevaSi bavSvebis dacvis 
donis maCvenebel monacemTa Segrovebisa da analizis mudmiv process. es 
procesi moicavs organizaciis SigniT da partnior organizaciebSi bavSvTa 
mimarT Zaladobisa da sastiki mopyrobis yvela SemTxvevis registracias aseve, 
mas Tan unda axldes  adekvaturi reagireba  Zaladobis SemTxvevaSi an Zaladobis 
riskis SemTxvevaSi. 

monitoringis msvlelobisas mopovebuli informacia gamoiyeneba imis 
gadasawyvetad, aris Tu ara politikasa da dadgenil procedurebSi cvlilebebis 
Setanis an maTi gadaxedvis aucilebloba. kontrolis efeqturi sistema unda 
moicavdes rogorc bavSvis dacvis politikis yoveldRiur monitorings, misi 
Sedegebis Sefasebas  grZelvadian periodSi.
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baraTi  15:  bavSvis  dacvis  politikis  SemuSaveba  da 
danergva

axelmZRvanelos pirvel nawilSi Cven warmogidgineT organizaciis bavSvis 
dacvis Sida  politikis zogierTi standarti.

qvemoT CamoTvlilia 10 minimaluri standarti, romlebsac unda Seicavdes 
bavSvis dacvis efeqturi Sida politika:

1. Rirseuli  mopyrobis sayovelTaod miRebuli kultura, romelic dafu-
Znebulia universalur normatiul bazaze da bavSvis saukeTeso interese- 
bis dacvis uzrunvelyofaze;

2. bavSvebisa da maTi garemocvis aqtiuri monawileoba;
3. adamianis uflebebis pativiscemaze dafuZnebuli sakadro politika;
4. specialistebi, romlebmac  specialuri  momzadeba gaiares sastiki mop-

yrobisa da seqsualuri Zaladobis sakiTxebSi;
5. mudmivi prevenciuli RonisZiebebi bavSvebisaTvis, maTi garemocvisaTvis 
  da specialistebisaTvis;

6. mkafio da yvelasTvis cnobili Sida procedurebi;
7. mkafio da yvelasTvis cnobili eTikuri kodeqsi;
8. aqtiuri multidiciplinaruli da Sida instanciebi;
9. sastiki mopyrobis SemTxvevis Sesaxeb  kanoniT gaTvaliswinebuli Setyobi-

nebis proceduris dacva;
10. sastiki mopyrobis SemTxvevaSi, bavSvisaTvis multidisciplinaruli mxar-

daWeris aRmoCena.

bavSvis dacvis Sida politikis danergva didad aris damokidebuli organizaciis 
arsze, profilsa da specifikaze. SeuZlebelia, rom bavSvis dacvis efeqturi 
politika iyos universaluri. swored amitom esoden mniSvnelovania misi Semu-
Saveba dawesebulebis specifikidan gamomdinare. 

amgvarad, bavSvis dacvis efeqturi politikis SemuSavebisaTvis aucilebelia:

•   bavSvis dacvis arsebuli politikis gaanalizeba, an, Tu aseTi ram jer ar 
arsebobs, organizaciaSi arsebuli bavSvTa dacvis formaluri an araforma-
luri formebis identificireba;

•   zemoT CamoTvlil standartebTan mimarTebaSi, susti adgilebis gamovlena 
da organizaciis bavSvis dacvis Sida politikaSi maTi CarTvis SesaZlebloba;

•   realisturi  samoqmedo  gegmis  Sedgena  organizaciis bavSvis dacvis Sida 
politikis SemuSavebisa da danergvisaTvis, yvela TanamSromlis CarTulobisa 
da agreTve am politikis gavrcelebisa da Sefasebis SesaZleblobis gaTva-
liswinebiT. 



praqtikuli nawili

erToblivi muSaoba

bavSvis dacvis Sida politikaze



mizani: bavSvis dacvis Sida politikis miznebis gansazRvra.

procedura:
•   bavSvis dacvis politikis miznebis Sesaxeb xuTi adamianisagan Semdgar jgu-

febSi ideebis gacvla, organizaciis Sida politikis sami ZiriTadi miznis 
arCeva. arCeul miznebs mxars unda uWerdes umravlesoba. Semdeg CamowereT 
miznebi furcelze.

•    TiToeuli jgufis mier momzadebuli furclebis wardgena, msgavsi miznebis
dajgufeba, gaiTvaliswineT niuansuri gansxvavebebi.

•    gamohyaviT dros ganmartebebisaTvis da debatebisaTvis. datoveT mxardaWe-
rili miznebi

dro:15 wuTi

 

mizani: „saxlis“ myar saZirkvelze ageba. im midgomaTa mniSvnelobis gageba, 
romlebic bavSvs qmedebaTa centrSi ayenebs da bavSvisave dacvisa da ganviTarebis 
aqtiur monawiled aqcevs.

procedura:
a.    Sesavlis saxiT BICE -s midgomebis wardgena
b.    monawileebisaTvis  SeTavazeba,  invidualurad  an  mcire jgufebSi pasuxi gas-

cen Semdeg kiTxvebs:

•   CamoTvlili  midgomebidan  aris  romelime,  romelsac Tqveni organizacia 
upiratesobas aniWebs?

•   romeli midgomebi airCia Tqvenma organizaciam, misTvis bavSvTa dacvis sa- 
kiTxis prioritetulobidan gamomdinare? 

•   rogor xedavs Tqveni organizacia bavSvis rols sakuTari ganviTarebisa da
keTildReobisken swrafvis procesSi?

c.     miRebula  pasuxebsa da CRC-ze dayrdnobiT, mcire jgufebSi, aRwereT midgoma,
 romelic  „idealuri iqneboda“ Tqveni organizaciisaTvis (midgoma unda iyos 
plastiuri da jgufurad muSaobis procesSi  axali ideebis gaCenis SemTxveva-
Si, cvalebadi)

baraTi  1:  erToblivi  muSaoba  Temaze - bavSvis dacvis 

Sida  politikis  miznebi

baraTi  2:  erToblivi  muSaoba  Temaze - ufleba, 

sicocxlisunarianoba  da  suliereba

praqtikuli  nawili
erToblivi  muSaoba  bavSvis  dacvis 
Sida politikaze



d.      yoveli  jgufuri  namuSevris  wardgena.  kiTxvebi,  pasuxebi, gadaxedvis gzebi
da/an midgomaTa Secvla individualur doneze da TiToeuli organizaciis 
doneze.

dro: 45 wuTi

 
 

mizani: sastiki mopyrobis SeTanxmebuli ganmartebis miReba (sastiki mopyrobis 
naklebad aSkara formebis gaTvaliswinebiT)

procedura:
a)    savarjiSo 1:
•   sastiki  mopyrobis  zogadi ganmartebis erToblivi SemuSaveba, monawileTa 

mier mowodebuli sakvanZo sityvebis gamoyenebiT.
•   TiToeulma monawilem, sastiki mopyrobis gansamartad, unda daweros eqvsi

sityva.
•   mowodebuli sityvebis ganxilva jgufSi da maTgan  eqvsi yvelaze misaRebis 

arCeva.
•   individualurad an mcire jgufebSi, monawileebma unda daweron sastiki mo- 

pyrobis TavianTi ganmarteba.

b)    savarjiSo 2
sTxoveT monawileebs, moyvnen sastiki mopyrobis SemTxvevis Sesaxeb maTi samuSao 
an piradi gamocdilebidan, romelic  aqamde ar aris  yvelas mier miCneuli sas-
tik mopyrobad (ambavi unda iyos mokle da gasagebi). daakvirdiT, ramdenad 
Tanxmdebian monawileebi sastiki mopyrobis raobaze.

dro: 45 wuTi

 

mizani: Rirseuli mopyrobis ganmarteba, praqtikaSi misi danergvis gzebi da 
konkretuli procedurebi misi Semdgomi damkvidrebisaTvis

procedura:
•   ra aris Rirseuli mopyroba: kultura, eTika, midgoma, meTodologia?

baraTi  3:  erToblivi  muSaoba  Temaze - sastiki 

mopyrobis  gansazRvra

baraTi  4:  erToblivi  muSaoba  Temaze - Rirseuli 

mopyrobis  cneba

praqtikuli  nawili



jgufuri breinStormi
•   rogor gamoixateba Rirseuli  mopyroba praqtikaSi?
•   Rirebulebebisa da qmedebebis  dasaxeleba, romlebic Rirseuli mopyrobis 

kulturis formirebas uwyoben xels. 

jer - mcireodeni dro fiqrisaTvis, Semdeg - jgufuri breinStormi: dawereT 
yvela termini baraTze an  dafaze (flipCartze). SeecadeT daaxarisxoT sakvanZo 
terminebi kategoriebis mixedviT, magaliTad, romeli Seexeba garemocvas, 
romeli - specialistebs, romeli - bavSvTa uflebebs.

Tanmimdevruloba                       samarTlianoba                  mdgradoba

   Tanasworoba                              Rimili                           mosmenis unari

     gamxneveba                                  dialogi                              CarTuloba

Tanamonawileoba                              zrunva                                 dafaseba

          gageba                                           iumori                                    Sroma

     gaziareba                                      solidaroba                       adamianuri siTbo

  TviTgamoxatva                          ganviTareba                                     ndoba

    pativiscema                              simarTle                             da ase Semdeg

•    ra kavSiria  Rirseuli mopyrobis damkvidrebasa da CRC-is mixedviT aRiare-
bul bavSvis uflebebs Soris?

•   savarjiSo:  mcire  jgufebSi CRC-is gamartivebul  versiaze  da Rirseuli 
yrobis principebze muSaoba.

•   zemoT  warmodgenil  cxovrebiseul unarebTan  mimarTebaSi, Tqveni azriT, 
kidev ris damateba SeiZleba, rac mSoblebs an specialists daexmareba 
bavSvTan konstruqciuli da Tbili urTierTobebis damyarebaSi?

•   rogorc  dawesebulebis,  samsaxuris  an  bavSvTa jgufis  xelmZRvaneli, ra
konkretul zomebs miiRebdiT Rirseuli mopyrobis danergvisaTvis da ra 
xelisSemSleli faqtorebi arsebobs? personalis marTvis, garemocvis, pro-
cedurebis, bavSvebs Soris an specialistebs Soris konfliqtebis gadaWris 
doneebze? 

mcire jgufebSi muSaoba, konkretuli RonisZiebebis SemuSaveba Rirseuli 
mopyrobis danergvisaTvis samsaxuris, dawesebulebis an romelime jgufis  SigniT. 
am seqciaSi muSaobis Sedegi SeiZleba iyos dawesebulebis Rirseuli mopyrobis 
qartiis proeqti, romelic saerTo iqneba bavSvebisa da specialistebisaTvis. 

dro: 2 saaTi

praqtikuli  nawili  erToblivi  muSaoba  bavSvis  dacvis 

Sida politikaze



winapiroba: blokis wamyvanma kargad unda icodes bavSvTa dacvasTan dakavSire-
buli erovnuli sakanonmdeblo normebi; man unda moamzados dasarigebeli 
masala, romelSic mocemuli iqneba erovnuli kanonmdeblobis muxlebi, sadac 
asaxulia CRC-is sami fundamenturi principi (diskriminaciis dauSvebloba, 
bavSvis interesebis saukeTeso uzrunvelyofa da bavSvebis monawileoba). 

mizani: saerTasoriso, regionaluri da erovnuli normebisa da ZiriTadi 
principebis ukeT gacnoba, romlebic Seexeba Zaladobas, maT Soris seqsualurs 
da seqsualur eqspluatacias bavSvTa mimarT.

procedura: 
•   bavSvTa dacvis saerTaSoriso da erovnuli normebis Sedareba.
•    mcire jgufebSi muSaoba msgavsebebze/gansxvavebebze/samarTlebriv xarveze-

bze

gamosayenebeli masala: bavSvTa dacvasTan dakavSirebuli  gaeros bavSvis 
uflebaTa konvenciis muxlebi (danarTi 4). dokumentebi, romlebic Seexeba 
erovnul normebs bavSvTa dacvis sferoSi.

 dro: 30 wuTi

 

mizani:  bavSvTa mimarT sastiki mopyrobis prevenciis, Setyobinebisa da reagi-
rebis politikisa da Sesabamisi procedurebis gansazRvra. 

procedura:
•   mcire jgufebSi muSaoba, bavSvTa  dacvisa da sastiki mopyrobis prevenciis 

politikis Semadgeneli komponentebis gansazRvrisaTvis.
•   mcire jgufebSi muSaoba,  dokumentebis  CamonaTvlis Sesadgenad, romelTa 

SemuSavebac aucilebelia bavSvTa dacvis efeqturi politikis misaRebad.
•   mcire  jgufebSi  muSaoba, organizaciis  SigniT  bavSvis dacvis politikis 

monitoringze pasuxismgebeli piris/instanciis  gansasazRvrad.
•   gaerTianebul  jgufSi  TiToeuli qvejgufis mier momzadebuli namuSevris 

wardgena., ideebis gacvla.

dro: 2 saaTi

baraTi  5:  erToblivi  muSaoba  Temaze - iuridiuli 

sakiTxebi

baraTi  6:  erToblivi  muSaoba  Temaze - bavSvTa 

dacvis  politikis  komponentebi

praqtikuli  nawili



baraTi  7:  erToblivi  muSaoba  Temaze - situaciis 

Sefaseba

mizani: saxifaTo situaciebis niSnebis amocnoba

procedura:
a)   savarjiSo 1:
•   bavSvTa mimarT sastiki mopyrobis niSnebis CamoTvla breinStormis formiT.
•   mozardebis  mimarT  sastiki  mopyrobis  niSnebis  CamoTvla breinStormis 

formiT.

b)    savarjiSo 2:
•   romelime  monawilis mier warmodgenil magaliTze dayrdnobiT, ganixileT

SesaZlo tyuilis aRmoCenis sirTule: Seaxseneba imisa, rom gamoZieba unda 
awarmoon mxolod Sesabamisma organoebma da arasodes - organizaciis Tanam-
Sromlebma. 

dro: 45 wuTi

 

mizani: TanatolTa mimarT bavSvis Zaladobis gamovlena da misi SeCerebis unari 

procedura: 
1.   ubralod uxeSi TamaSi Tu  Zaladoba?
ganixileT Semdegi SemTxvevebi imisaTvis, rom a) gaigoT, SeiZleba Tu ara, 
monawileTa qcevas ewodos sastiki mopyroba; b) gadawyvitoT, rogori unda 
iyos mozrdilTa Careva, Tu es aucilebelia:

a) giorgi, 9 wlis, xSirad rCeba mSieri didi dasvenebis dros, radgan mozardi 
biWebi mas fuls/saWmels arTmeven da fizikuri Zalis gamoyenebiT emuqrebian.
aris es Zaladoba?

Tqven giorgis klasis damrigebeli/maswavlebeli xarT, ras moimoqmedebT?
•   arafers. biWebma Tavis dacva unda iswavlon.
•   fuls/sakvebs Cems kabinetSi Sevunaxav.
•   gavesaubrebi mozardebs,  da Tu saWiro gaxdeba, maT mSoblebs.
•   policias gamoviZaxeb.

b) mariami, 7 wlis, imyofeba Tqvens dRis centrSi socialurad daucveli ojaxebis 
bavSvebisTvis. erTxelac is gimxelT, rom masze seqsualurad iZalada 13 wlis 

baraTi  8:  erToblivi  muSaoba  Temaze - arasrulwlov-

nis  agresiuli  qcevis  sapasuxo  RonisZiebebi

praqtikuli  nawili  erToblivi  muSaoba  bavSvis  dacvis 

Sida politikaze



biWma, romelic agreTve dadis Tqvens dRis centrSi.  

aris es Zaladoba?
ras moimoqmedebT?

•   arafers. isini arasrulwlovanebi arian, maT seqsualurobis ufleba aqvT.
•   ise gavakeTeb, rom orive yovelTvis sxvadasxva jgufebSi iyvnen.  
•   im biWs Cveni centridan gavricxav.
•   orive bavSvis mSobels gamoviZaxeb da gavesaubrebi momxdaris Sesaxeb.
•   Sesabamis instancias mivmarTav.

g) klasSi orma axlo megobarma gogonam iCxuba. erT-erTma maTganma meores 
zurgCanTaze „Zukna“ daawera.

aris es Zaladoba?
ras moimoqmedebT?

•   arafers, Tu, ra Tqma unda, situacia ar gamZafrdeba.
•   davelaparakebi gogonebs da maT SerigebaSi davexmarebi. avuxsni, rom sxva-

nairadac, Seuracxyofis gareSec SeiZleba azris gamoxatva.
•   mSoblebs gamoviZaxeb. 
•   gogonebs direqtorTan waviyvan. 
•   davurekav policias.

2.   ras vakeTebT organizaciaSi  TanatolTa mimarT bavSvis sastiki mopyrobis 
prevenciisaTvis?
gviambeT formaluri da araformaluri meTodebis Sesaxeb.

3.  ratom migaCniaT rTulad TanatolTa mimarT bavSvis sastiki mopyrobis Sesaxeb 
Setyobineba? 
jgufSi gansazRvreT mizezebi da maTi gadaWris gzebi. 

SesaZlo pasuxebis magaliTebi:
•   organizaciis reputacia;
•   mSobelTa ukmayofileba da ndobis dakargva;
•   Sedegebis arasaTanado Sefaseba
•   bavSvebs Soris Zaladobis Sedegebisa da safrTxeebis arasaTanadod Sefase-

ba;
•   da sxva.

4.    SeadgineT martivi wesebi

dro: 45 wuTi

                  diax                                                                              ara

TanatolTa mimarT bavSvis sastiki 
mopyrobis SesaZleblobis gacnobiereba

bavSvebisaTvis seqsualuri xasiaTis TamaSebSi 
monawileobis SesaZlebloba

gansakuTrebiT mowyvladi bavSvebisTvis 
dacvis meqanizmebis SemuSaveba

sxvadasxva sqesis/asakis bavSvebis  datoveba 
saTamaSod meTvalyureobis gareSe

...                                        ...

praqtikuli  nawili



mizani: administraciul da samarTlebriv procedurebSi TiToeulis 
rolisa  da pasuxismgeblobis gansazRvra (moqalaqeebis, specialistebis, 
administraciuli samsaxurebis, samarTaldamcavi organoebis) administraciul 
da samarTlebrivprocedurebSi.   

procedura:
1.   Setyobinebis sistemis sqemis Sedgena Semdegi nimuSis mixedviT - prezentacia 
jgufSi

bavSvze savaraudo Zaladobis Setyobinebis modeli safrangeTSi: samarTlebrivi  
da administraciuli procedurebi

baraTi  9:  erToblivi  muSaoba  Temaze - 

administraciuli  da  samarTlebrivi  procedurebi

samarTlebrivi procedura

SemiZlia gavesaubro policias an Jandarmerias

arasrulwlovanTa 
danaSaulis policiis 
ganyofileba

Tu seriozuli 
SemTxvevaa, 
bdc saqmes 
gadascems 
prokurors

arasakmarisi 
samxilebi

arasakmarisi
samxilis 
SemTxvevaSi

Tu gadawyvets,
rom unda moxdes
saqmis mosmena

sWirdeba 
eqimis rCeva

gadawyvita, rom
ojaxs sWirdeba
daxmareba

saqmis
daxurva

saqmis
Sewyveta

danaSauli darRveva

Tu gadawyvets, rom
dacva aucilebelia

bdc-s SeuZlia
ojaxisTvis daxmarebis
moTxovna

Tu gamoZiebaaucilebelia
daxmarebas sTxovs mosamarTles

bavSvis dacvis 
samsaxuri (bdc)

prokurori

sagamoZiebo
mosamarTle

advokati

aRmzrdeli

fsiqologi

arasrulwlovanTa 
mosamarTle

administraciuli procedura

Civili Setyobineba

sasjels
SesaZloa Tan
axldes sxva saxis
gamosasworebeli
RonisZiebac, 
rogoricaa
magaliTad,
iZulebiTi
mkurnaloba

praqtikuli  nawili  erToblivi  muSaoba  bavSvis  dacvis 
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2.   muSaobis es etapi moiTxovs winaswar momzadebas adgilobriv iuristTan erTad:

a)   waradgineT sqema, romelzec asaxuli iqneba pasuxismgebel pirTa rolebi.
b)   gamoavlineT sistemis susti da Zlieri adgilebi.
c)   SeecadeT moiZioT,  ra administraciuli da sakanonmdeblo cvlilebebi gax-

 dis Setyobinebas ufro efeqturs.
d)   Sedegi SeiZleba iyos bavSvebze morgebuli administraciuli da samarTleb-

samarTlebrivi sistemebis Seqmnaze mimarTuli saqmianobebis monaxazi. 

muSaoba SesaZlebelia, rogor mTlian jgufTan, aseve mcire samuSao jgufebSic.

3.   SemTxvevebis Seswavla

rogorc moqalaqe
rodesac fanjara Ria gaqvT,xSirad gesmiT yvirilis xmebi mezobeli 
saxlidan.  Tqven xvdebiT, rom es 3-dan 10 wlamde asakis ori an sami bavSvis 
xmebia. gansakuTrebiT bevrs yviris deda. bavSvebic erTmaneTTan yviriliT 
urTierToben. sityvebis garCeva Znelia, magram Tqvenamde bevri yvirili, 
Seuracxyofebi, Zlieri tirili aRwevs. Tqven aseve sxva xmebic gesmiT, romlebic, 
SesaZloa, silis gawvnis an dartymis xmebi iyos, rasac aucileblad mosdevs 
tirili. msgavsi ram TiTqmis yoveldRiurad xdeba. im adgilidan, sadac Tqven 
imyofebiT, meti araferi mosCans da Tqven zustad ar iciT, ra xdeba. 
ra unda gakeTdes? 

rogorc socialuri muSaki
Tqvens organizaciaSi Semovida tania. Zalian male mas aRmoaCnda seqsualuri 
Zaladobis niSnebi, romelsac, winaswari monacemebiT, is maminacvlisgan ganicdis. 
ra unda gakeTdes?

bavSvze zrunvis Tqvens dawesebulebaSi Zaladobas axorcielebs arasrulwlovani.  
9 wlis Toma Tqvens dawesebulebaSi  eqvsi  Tvis win movida, mas Semdeg, rac misi 
mSoblebi narkotikebiT ukanono vaWrobisaTvis daapatimres.  Toma morcxvi, 
TavSekavebuli  biWia, Tumca is sul ufroda ufro xSirad avlens seqsualur 
qcevas. erT dRes, Tqven Toma da 13 wlis Temo erTad ipoveT calke oTaxSi; 
oriveni SiSvlebi iyvnen

ra unda gakeTdes? 

bavSvze zrunvis Tqvens dawesebulebaSi Zaladobas axorcielebs Tqveni 

TanamSromeli. 
batoni dvali Tqveni organizaciis fsiqologia bolo 2 wlis ganmavlobaSi. is 
kargi TanamSromelia, arakonfliqturi, gunds kargad moergo da bavSvebsac 
uyvarT.

praqtikuli  nawili



14 wlis maria, romelic Tqvens dawesebulebaSi cxovrobs, erT dRes gitydebaT, 
rom batoni dvali mas cudi raRacebis gakeTebas sTxovs da amis atana ukve 
aRar SeuZlia.

ra unda gakeTdes? 

muSaoba mcire jgufebSi; gaanalizeba imisa, rogor gamoiyeneba sastiki mopyrobis 
SemTxvevebis Sesaxeb Setyobinebis procedurebi, agreTve - organizaciis Sida  
resursebi. 

dro: 1.5 saaTi

 

mizani: sastiki mopyrobis an seqsualuri Zaladobis msxverpli bavSvis Terapiuli 
daxmarebis sxvadasxva formis gansazRvra. 

procedura
•   breinStormi efeqturi Terapiuli daxmarebis principebis CamonaTvlis Sesa-

dgenad. 
•   breinStormi organizaciis bavSvis dacvis Sida politikaSi am mimarTulebis 

CarTvis gzebis gansasazRvrad.  

dro: 30 wuTi

 

mizani:  bavSvis dacvis politikis SemuSavebaSi bavSvebis monawileobis gazrdis 
gzebis gageba

procedura: 
•   rogoria Tqveni gamocdileba bavSvebis monawileobis mxriv? ra kreatiuli 

ideebi gaqvT bavSvebis monawileobasTan dakavSirebiT?   breinStormi mTlian 
jgufSi an qvejgufebSi.

•   ra uSlis xels bavSvebis monawileobas?  rogor  SeiZleba  am sirTuleebis 
gadalaxva? breinStormi mTlian jgufSi an qvejgufebSi.

baraTi  10:  erToblivi  muSaoba  Temaze - sastiki 

mopyrobis  msxverpli  bavSvis  Terapiuli  daxmareba

baraTi  11:  erToblivi  muSaoba  Temaze - bavSvebis 

monawileobis  problema

praqtikuli  nawili  erToblivi  muSaoba  bavSvis  dacvis 
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magaliTebi: pedagogebma ar ician, rogor daaintereson, CarTon  bavSvebi dacvis 
politikis SemuSavebis procesSi; Tavad bavSvebi Tavs ikaveben, radgan mizani ar 
esmiT; bavSvis monawileoba  arasavaldebulod aris miCneuli.

•   ra etapebze (dacvis politikis SemuSaveba, danergva, monitoringi da Sefa-
seba) aris bavSvis monawileoba sasurveli?  breinSormi mTlian jgufSi an 
qvejgufebSi.

magaliTebi:  qcevis wesebi; miTiTebebi bavSvebis Sesaxeb informaciis gavrcelebis 
Sesaxeb; Zaladobis SemTxvevebis Sesaxeb Setyobinebis procedurebi da ase sxva. 

dro: 45 wuTi

 

mizani: bavSvTa dawesebulebebSi organizaciis bavSvis dacvis Sida politikis 
danergvisas warmoqmnili sirTuleebis, riskebisa da gamowvevebis gamovlena.

procedura:
•   zemoT  CamoTvlili oTxi mTavari gamowvevis SWOT/SWOC analizi: „Zlieri 

mxarebi, susti mxareebi, arsebuli SesaZleblobebi da riskebi/SezRudvebi“. 
•   monawileebi  saubroben  (breinStromi),  Tu  ra  sirTuleebs SeiZleba waaw-

ydnen isini sakuTar organizaciaSi bavSvis dacvis Sida politikis danergvisas.

dro: 45 wuTi

 

mizani: partniorebis mier bavSvis dacvis politikis danergvis mniSvnelobis 
gageba

procedura:
•   organizaciis yvela uSualo an arapirdapiri partniorebis identificireba,  

romlebsac aucileblad unda gaaCndeT bavSvis dacvis politika
•   gansjisaTvis: Tqveni  partniori, romelic  uSualod  muSaobs  bavSvebTan,  

uars acxadebs bavSvis dacvis Tqveni politikis gaziarebaze, radgan, misi 

baraTi  12:  erToblivi  muSaoba  Temaze - bavSvis  dacvis  

Sida  politikis  danergvisas  wamoWrili  sirTuleebi

baraTi  13:  erToblivi  muSaoba  Temaze - bavSvis 

dacvis  politikis  gavrceleba

praqtikuli  nawili



azriT,   12 wels zemoT gogonebTan seqsi ar aris aucileblad policiisaTvis 
Sesatyobinebeli. ras moimoqmedebT?

dro: 30 wuTi

 

mizani: qvemoT mocemuli cxrili gankuTnvilia im minimaluri moTxovnebis 
aRsaniSnad, romlebsac bavSvis dacvaze momuSave nebismieri organizacia unda 
akmayofilebdes.41 cxrili ar aris universaluri, amitomac unda moxdes misi 
adaptireba organizaciis specifikidan gamomdinare.

procedura: am savarjiSosaTvis, Cven girCevT SeimuSavoT Tqveni, Tqvensave ga-
mocdilebaze dayrdnobiT, Sefasebis cxrili

baraTi  14:  erToblivi  muSaoba  Temaze - bavSvis 

dacvis  politikis  Sefaseba

 41
KEEPING CHILDREN SAFE, Assurer la sécurité des enfants : la boîte à outils pour la sauvegarde des enfants, Outil 2 :

Assurer la sécurité des enfants – Comment mettre en oeuvre les normes, http://www.keepingchildrensafe.org.uk/sites/
default/files/Tool%202%20-%20%20French_0.pdf

Sesafasebeli areali                  diax          nawilobriv        ara

1. bavSvebi da organizacia

organizacias kargad 
aqvs   gacnobierebuli misi 
pasuxismgebloba bavSvTa 
dacvaze da acnobs mas yvelas, 
vinc masTan kontaqtSi Sedis.

bavSvebisadmi TanamSromlebis 
damokidebuleba imaze 
miuTiTebs, rom maT aiRes 
valdebuleba, daicvan bavSvebi 
Zaladobisgan.

bavSvis uflebaTa konvencia 
da/an bavSvTa uflebebis 
dacvis sxva  instrumentebi 
kargad aris cnobili 
organizaciaSi da miCneulia 
bavSvTa dacvis safuZvlad. 

praqtikuli  nawili  erToblivi  muSaoba  bavSvis  dacvis 
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Sesafasebeli areali                  diax          nawilobriv        ara

2. politika da procedurebi

xelmZRvaneloba zrunavs 
imaze, rom bavSvebs hqondeT 
azris gamoTqmis saSualeba, 
iyon mosmenili,  xolo maTi 
uflebebi daculi iyos.

organizacia mkafiod 
acxadebs, rom yvela bavSvs 
aqvs Tanaswori ufleba, iyos 
daculi.

organizacia akontrolebs 
bavSvebis qcevas ise, rom ar 
mimarTavs Zaladobas. is ar 
amcirebs bavSvebis Rirsebas.  
 

organizacia akontrolebs 
bavSvebis qcevas ise, rom ar 
mimarTavs Zaladobas. is ar 
amcirebs bavSvebis Rirsebas.

organizacias gaaCnia 
bavSvis dacvis politikis 
werilobiTi dokumenti an 
zusti meqanizmi,  romelic 
uzrunvelyofs bavSvebis 
usafrTxoebas.

politika da Sesabamisi 
procedurebi aRiarebuli da 
sanqcirebulia mmarTveli 
organoebis (magaliTad, 
gamgeobis, komitetis) mier.

yvela, gamonaklisis gareSe, 
anxorcielebs bavSvis 
dacvis politikas da icavs 
Sesabamis procedurebs.

praqtikuli  nawili



bavSvis keTildReobis an 
usafrTxoebis darRvevis 
SemTxvevisaTvis, arsebobs 
dacviTi procedurebi da 
gasagebi instruqciebi

erT an ramdenime daniSnul 
pirs gaaCnia valdebulebebi 
bavSvTa dacvasTan 
dakavSirebiT. 

bavSvis dacvis procedurebi 
SemuSavebulia agreTve 
adgilobrivi pirobebis 
gaTvaliswinebiT.

bavSvis dacvis procedurebi 
SemuSavebulia agreTve 
adgilobrivi pirobebis 
gaTvaliswinebiT.

Sesafasebeli areali                  diax          nawilobriv        ara

3. bavSvebisTvis zianis miyenebis prevencia

arsebobs TanamSromlis 
samsaxurSi miRebis da 
bavSvebTan maTi muSaobis 
Sesabamisobis ganmsazRvreli 
politika da aRiarebuli 
procedurebi an meTodikebi; 
SeZlebisdagvarad, 
mowmdeba, xom ar aqvs 
kandidats nasamarTleoba 
da warmodgenili  
rekomendaciebis sandooba.   

arsebobs werilobiTi 
direqtivebi an 
TanamSromelTa misaRebi da 
miuRebeli qcevis aRwera, 
gansakuTrebiT, bavSvebis 
mimarT.

qcevis wesebis darRvevis 
Sedegebi yvelasTvis 
gasagebia da mWidrodaa 
dakavSirebuli organizaciis 
disciplinarul zomebTan. 

praqtikuli  nawili  erToblivi  muSaoba  bavSvis  dacvis 
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Sesafasebeli areali                  diax          nawilobriv        ara

4. danergva da swavleba

arsebobs informaciuli 
teqnologiebis Sesabamisi 
gamoyenebis ZiriTadi 
principebi, kerZod, 
internet-saitebis, 
mTlianad internetis, 
cifruli fotoaparatebis 
da sxva, rac   bavSvebisTvis 
safrTxis aridebis 
saSualebas iZleva.

im SemTxvevebSi, rodesac 
organizacia uSualod 
pasuxismgebelia 
dawesebulebaze da raime 
RonisZiebebis gatarebaze, 
maT Soris movlaze, bavSvebi 
mudmivi meTvalyureobisa da 
dacvis qveS imyofebian. 

arsebobs yvela 
TanamSromlisTvis 
cnobili SesaZlebloba, 
rom gamoTqvan eWvi sxva 
TanamSromlebis dauSvebeli 
qcevis Sesaxeb, Tu saWiroa, 
sruli konfidencialurobis 
pirobebSi. 

arsebobs TanamSromlebisaTvis, 
partniorebisaTvis da sxva 
organizaciebisaTvis (maT 
Soris damfinanseblisaTvis) 
gankuTvnili instruqcia, Tu 
rogor xdeba bavSvTa dacvis 
uzrunvelyofa. 

bavSvis dacva kulturuli 
konteqstis pativiscemiT 
unda xdebodes, magram 
bavSvebisaTvis zianis momtani 
tradiciebis gamarTlebis 
gareSe. 

praqtikuli  nawili



arsebobs im zomebis 
werilobiTi gegma,  
romlebic iqneba miRebuli 
bavSvebis usafrTxoebis 
uzrunvelsayofad. 

yvela axali TanamSromeli da 
moxalise gadian treningebs 
bavSvTa dacvis sakiTxebze, 
rac moicavs organizaciis 
bavSvis dacvis politikis da 
Sida procedurebis gacnobas.

yvela TanamSromels 
SesaZlebloba aqvs, iswavlos 
sastiki mopyrobis safrTxis 
signalebis amocnoba da maTze 
regireba.

tardeba muSaoba yvela 
partniorTan,  am normebze 
dafuZnebuli efeqturi 
praqtikis dasanergad. 

Sesafasebeli areali                  diax          nawilobriv        ara

5. informireba  da komunikacia

bavSvebma ician 
Zaladobisgan dacvis 
sakuTari uflebis Sesaxeb. 

organizaciis yovelma 
wevrma icis im piris vinaoba, 
romelic pasuxismgebelia 
bavSvebis usafrTxoebaze 
organizaciis SigniT, da 
isic, Tu rogor SeiZleba 
masTan dakavSireba. 

bavSvTa dacvis 
adgilobrivi samsaxurebis 
koordinatebi, magaliTad, 
sando TavSesafrebis, 
saxelisuflebo 
struqturebis, saswrafo 
samedicino daxmarebis, - 
misawvdomia yvelasTvis. 

praqtikuli  nawili  erToblivi  muSaoba  bavSvis  dacvis 

Sida politikaze



Sesafasebeli areali                  diax          nawilobriv        ara

6. monitoringi da ganxilva

bavSvebma ician,  Tu sad 
SeiZleba miiRon 
daxmareba 
da rCevebi Zaladobis, 
iZulebis da bulingis 
SemTxvevaSi.

erovnul da/an 
adgilobriv doneze 
damyarebulia kontaqtebi 
bavSvTa dacvis/ 
keTildReobaze zrunvis 
struqturebTan.

bavSvebis usafrTxoebaze 
pasuxismgebel 
TanamSromlebs 
SesaZlebloba aqvT 
mimarTon rCevisTvis, 
miiRon mxardaWera da 
saWiro informacia. 

SemuSavebulia 
organizaciis bavSvis 
dacvis RonisZiebebis 
Sesrulebis monitoringis 
meqanizmi.

bavSvebsa da maT mSoblebs/
meurveebs SesaZlebloba 
aqvT, regularulad 
gamoTqvan TavianTi azri 
bavSvis dacvis politikis,  
misi ganxorcielebis 
meqanizmebisa da maTi 
efeqturobis Sesaxeb.

organizacia iyenebs 
bavSvTa dacvis sistemebis 
marTvis gamocdilebas, 
raTa xeli Seuwyos 
Sesabamisi politikis 
SemuSavebas.  

sastiki mopyrobis  yvela 
SemTxveva, eWvi da Civili  
registrirdeba da 
Seiswavleba.

praqtikuli  nawili



bavSvis dacvis politika 
da misi gamoyenebis 
praqtika regularulad 
gadaixedeba, minimum sam 
weliwadSi erTxel.

bavSvebisa da maTi 
mSoblebis/meurveebis 
azris gaTvaliswineba 
xdeba politikisa da misi  
gamoyenebispraqtikis 
gadaxedvis dros. 

dro: 1½ saaTi

baraTi  15:  erToblivi  muSaoba  Temaze - bavSvis 

dacvis  Sida  politikis  SemuSaveba

mizani: bavSvis dacvis Sida politikis SemuSavebaze/srulyofaze muSaoba

procedura:

a)   savarjiSo 1
•   gaaanalizeT,  praqtikaSi,  formaluri  an  araformaluri formiT, rogor 

xorcieldeba dawesebulebaSi bavSvis dacva.
•   imuSaveT  individualurad  an  mcire jgufebSi, romelic Sedgeba mxolod 

erT organizaciaSi momuSave pirebisagan. 

b)   savarjiSo 2
•   gamoavlineT mniSvnelovani nakluli komponentebi da CarTeT isini am poli-

tikaSi; Tu SesaZlebelia, gamoiyeneT arsebuli dadebiTi magaliTebi. 
•   imuSaveT  individualurad  an  mcire  jgufebSi, romelic Sedgeba mxolod 

erT organizaciaSi momuSave pirebisagan. 

c)   savarjiSo 3
•   SeadgineT organizaciis bavSvis dacvis Sida politikis SemuSavebisa da da-

nergvisaTvis moqmedebis realisturi gegma.
•   imuSaveT  individualurad  an  mcire jgufebSi, romelic Sedgeba mxolod 

erT organizaciaSi momuSave pirebisagan. 

d)   savarjiSo 4
•    warmoadgineT gaerTianebul jgufSi moqmedebis gegmebi yovel organizacia-

Si da moawyveT diskusia. 

dro: minimum 3 saaTi

praqtikuli  nawili  erToblivi  muSaoba  bavSvis  dacvis 

Sida politikaze



danarTebi

danarTi 1: BICE -s bavSvis dacvis Sida politika

danarTi 2: BICE -s bavSvis dacvis politikis erTguleba

danarTi 3: Setyobinebis werilis nimuSi

danarTi 4: bavSvze ZaladabosTan dakavSirebuli bavSvTa 

                  uflebaTa konvenciis muxlebi

danarTi 5: BICE -s pozicia



danarTi 1: BICE-s  bavSvis  dacvis  Sida  politika

bavSvTa mimarT Rirseuli mopyrobis danergva da sastiki 

mopyrobis SemTxvevaTa prevencia organizaciebSi, romlebic bavSvis 

saerTaSoriso kaTolikuri biuros (BICE) qsels Seadgenen

miRebulia BICE-sgeneralur asambleaze, 2011 wlis 25 maiss. 

Sinaarsi

nawili 1: BICE-s bavSvis dacvis politikis wardgena
A. preambula
B. filosofia da midgoma
C. wyaroebi da iuridiuli aspeqtebi
D. sakvanZo cnebebi
E. bavSvTa dacvis politikis aqtorebi da recipientebi
F. BICE-s bavSvTa dacvis politikis instrumentebi

nawili 2: eTikis kodeqsi
A. Sesavali
B. informireba da cnobiereba
C. prevencia da dacva
D. procedurebi Zaladobis SemTxvevebSi

nawili 3: „BICE-s bavSvis dacvis komisia“ (CPC)
A. komisiis amocanebi
B. komisiis Semadgenloba
C. informacia BICE-s xelmZRvaneli organoebis Sesaxeb 

ZiriTadi abreviaturebi:
BICE:  bavSvis saerTaSoriso kaTolikuri biuro
CRC:   gaeros konvencia bavSvis uflebebis Sesaxeb  (miRebulia 1989 wlis 20 no-

     embers)
CPC:  „bavSvis dacvis komisia“ Seqmnilia bises SigniT bavSvis dacvis politikis 
        gatarebaze dakvirvebisTvis
IAM:   bises individualuri asocirebuli wevrebi
WHO: jandacvis msoflio organizacia
BCPP: bises bavSvis dacvis politika
SREE:  seqsualuri urTierTobebi aRmzrdelebs (bises TanamSromlebi an indivi-

dualuri asocirebuli wevrebi)aRsazrdelpirebs Soris 



nawili 1: BICE-s  bavSvis  dacvis  politikis wardgena (BCPP)

A. preambula

bavSvis saerTaSoriso kaTolikuri biuro (BICE - The International Catholic Child 
Bureau) aris bavSvis Rirsebisa da uflebebis dacvis organizacia, romelic ukve 
mravali welia,  saerTaSoriso arenaze moRvaweobs da mTel Tavis Zalisxmevas 
mimarTavs bavSvTa dasacavad, romlebTanac muSaobs an romlebsac xvdeba misi 
saqmianobis dros. 

am mizniT man SeimuSava BICE-s bavSvis dacvis politika (BCPP), romlis dacva 
evaleba yvela TanamSromels da yvela partnior organizacias. Tavis mxriv, 
BICE-s partniori da wevri organizaciebi  valdebulebas iReben, SeimuSaon 
BICE-s politikis ekvivalenturi bavSvis dacvis politika.42 

am politikis mizania bavSvebisadmi Rirseuli mopyrobis praqtikisaTvis 
xelis Sewyoba, da Sesabamisad, sastiki mopyrobis yvela formis mxileba, aseT 
SemTxvevebze efeqturi reagireba, iqneba es prevencia, identifikacia Tu 
brZola. 

BICE-s kargad aqvs gacnobierebuli, rom nebismier adamians, Sesabamisad, 
bavSvsac, misi SesaZleblobebis mixedviT, gaaCnia uflebebi da movaleobebi: 
xarisxiani socialuri cxovreba moiTxovs TiToeulis uflebebis pativiscemasac 
da movaleobebis Sesrulebasac. kerZod, bavSvs aqvs ufleba, miiRos codna, 
ganaviTaros Tavisi unar-SesaZleblobebi. es maTi movaleobacaa; araformalurad 
rom vTqvaT,  pativi unda scen sxvebis sicocxlesa da Rirsebas. mocemuli 
dokumenti ufro metad aRar CauRrmavdeba movaleobebis sakiTxs, miuxedavad 
imisa, rom movaleobebi da uflebebi erTnairad mniSvnelovania.

B. filosofia da midgoma

BCPP eyrdnoba BICE -s mier 2007 wels miRebul qartias, romelSic gansazRvrulia 
BICE-s xedva da Rirebulebebi: bavSvis Rirsebis pativiscema, bavSvis saukeTeso 
interesebis uzrunvelyofa, bavSvis fundamenturi uflebebis dacva. es ufle-
bebi aris universaluri, xelSeuxebeli da aucilebeli.

is agreTve efuZneba bavSvis dacvis saerTaSoriso standartebs.43 

42partniori da wevri organazaciebi ganmartebulia  nawilSi „e“.
43Cf. infra C

danarTebi



Tu saubaria midgomebze, - es aris yuradRebis mipyroba sastiki mopyrobis 
problemisaken, misi prevencia da konkretuli qmedebebi, mimarTuli Rirseuli 
mopyrobis praqtikis ganviTarebasa da sastik mopyrobasTan brZolisaken. 

wevri da partniori organizaciebis daxmarebiT, BICE icavs bavSvebis fundamen-
tur uflebebs yvelgan, sadac is moRvaweobs. is valdebulebas iRebs, rom 
gaavrcelebs Tavis Rirebulebebsa da bavSvis dacvis  politikas, miipyrobs 
mTavrobebis, sasamarTlo da administraciuli organoebis, socialuri 
da administraciuli samsaxurebis, masmediis, religiuri organizaciebis, 
tradiciuli liderebis, yvela donis samoqalaqo sazogadoebis organizaciebis 
da sxvaTa yuradRebas bavSvTa mimarT sastiki mopyrobis problemisadmi.44

C. wyaroebi da iuridiuli aspeqtebi

BCPP eTanxmeba da eyrdnoba bavSvis uflebaTa konvencias, romelic gaerTiane-
bulma erebma 1989 wlis 20 noembers miiRo.45 gansakuTrebiT mniSvnelovania mux-
lebi 19 da 3, romlebic Seexeba:

•   bavSvis uflebas, yovelTvis iyos daculi “mSoblebis,  kanonieri meurvee-
bis an bavSvze mzrunveli nebismierisxva piris mxridan yvelanairi formis 
fizikuri Tu fsiqologiuri Zaladobisagan, Seuracxyofisa Tu borotad 
gamoyenebisagan, mzrunvelobis moklebisa Tu daudevari mopyrobisagan, 
uxeSi moqcevisa Tu eqspluataciisagan, seqsualuri borotebis CaTvliT“. es 
gulisxmobs, rom bavSvebis dacva yvela mozrdili aRmzrdelis an mowmeebis, 
agreTve Sesabamisi kompetenturi organoebis valia.

•   bavSvis interesebisa da keTildReobis dacvis ukeT uzrunvelyofas. 

BCPP aseve eyrdnoba bavSvTa seqsualuri eqspluataciisa da seqsualuri 
Zaladobisagan dacvis evropis sabWos konvencias, romelic agreTve cnobilia, 
rogorc lanzarotis konvencia, romelsac xeli 2007 wels moewera da romelic 
2010 wlis 1 ivliss amoqmedda. 

dabolos, BICE xelmZRvanelobs sxva saerTaSoriso da regionaluri xelSekru-
lebebiT bavSvis uflebebisa da dacvis Sesaxeb.

BICE arasamTavrobo organizaciaa, romelic Seqmnilia safrangeTis 1901 wlis 
kanonmdeblobis Sesabamisad. is aRiarebulia wminda saydris (vatikanis) mier. 

danarTi 1: BICE-s  bavSvis  dacvis  Sida  politika

44 xelisuflebis administraciuli organoebi: sxvadasxva qveyanaSi sastiki mopyrobis prevencia da masTan brZola 
specifikuri procedurebis mixedviT xdeba. zogan swored xelisuflebis administraciuli organoebi (magaliTad, 
romelime saministro) an specialistTa fsiqo-samedicino-socialuri gundebis mier tardeba pirveladi samuSao 
da mxolod Semdgom wyveten, saWiroa Tu ara xelisuflebis samarTaldamcavi organoebisTvis mimarTva da kerZod, 
sad (iuvenaluri sasamarTlo, sisxlis samarTlis instanciebi...). Cven am arasasamarTlo instanciebs vuwodebT 
„xelisuflebis administraciul organoebs“.
45 bavSvis dacvasTan dakavSirebuli ZiriTadi muxlebi CamoTvlilia danarTSi N3



danarTebi

es ukanaskneli iyo erT-erTi pirveli saxelmwifo, romelic gaeros bavSvis 
uflebaTa konvencias SeurTda. sasuliero pirebisagan bavSvebze seqsualuri 
Zaladobis SemTxvevaSi, wmnida saydari icavs danaSaulis Sesaxeb Sesabamisi 
pirebisaTvis Setyobinebis samoqalaqo wess.46

D. sakvanZo cnebebi

BCPP - Si gamoyenebulia Semdegi sakvanZo cnebebi:

bavSvi/arasrulwlovani: 18 wlamde asakis yoveli adamiani, Tuki romelime 
qveynis kanonmdeblobis mixedviT bavSvi ufro adre ar aRwevs srulwlovanebas. 
(bavSvis  uflebaTa konvencia, muxli 1)

Rirseuli  mopyroba:47 Rirseuli mopyroba aris bavSvis saWiroebaTa dakmayofile-
bis mizniT, Temis resursebisa da mSobelTa codnis mobilizebis Sedegi, procesSi 
monawile yvela piris „rezilenturi“ SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT. 

Zaladoba: Cven avirCieT jandacvis msoflio organizaciis mier SemoTavazebuli 
ganmarteba:48  „“bavSvze Zaladoba da arasaTanado mopyroba gulisxmobs ndobiT 
aRWurvili,  Zalauflebis an pasuxismgeblobis mqone piris mier ganxorcielebul 
fizikur,  emociur da/an seqsualur Zaladobas, ugulebelyofas an uyuradRe-
bobas, komerciuli an sxva mizniT eqspluatacias, rasac moaqvs realuri 
an potenciuri ziani bavSvis janmrTelobis, ganviTarebis, gadarCenisa an 
RirsebisTvis”; agreTve - bavSvis uflebaTa konvenciis ganmarteba (muxli 19)“: 
„yvelanairi formis fizikuri Tu fsiqologiuri Zaladoba, Seuracxyofa Tu 
borotad gamoyeneba, mzrunvelobis mokleba Tu daudevari mopyroba, uxeSi 
moqceva Tu eqspluatacia, seqsualuri borotebis CaTvliT“.

es ganmarteba ar aris amomuwuravi. sastiki mopyroba da Zaladoba, SesaZloa, 
arsebobdes pasuximgeblobis, ndobis an Zalauflebis konteqstis miRma. 
bavSvebis eqspluatacia, maTxovrobis, kanonis darRvevis mizniT borotad 
gamoyeneba da sxva - aseve sastiki mopyrobis SemTxvevebia. calkeuli pirebis 
mier ganxorcielebuli sastiki mopyrobis garda, arsebobs instituciuri 
Zaladoba. Cven aq aseve vaerTianebT diskriminaciisa da sastiki mopyrobis yvela 
formas pedagogebis mxridan, rogoricaa, magaliTad, diskriminacia sqesobrivi 
niSniT an SezRuduli unaris gamo,   agreTve - bavSvis usamarTlod garicxva 
dawesebulebidan, sadac cxovrobs an/da swavlobs. aSkara sastiki mopyrobis 
mowmeTa dumili da umoqmedoba ganixileba, rogorc Zaladoba.

46 xelmisawvdomia http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_fr.html
                                   http://www.vatican.va/resources/index_fr.htm
47ganmartebulia JorJ barudis, neirofsiqiatri, ojaxis Terapevti da wignis „bavSvis mimarTRirseuli mopyrobis 

Sesaxeb“ avtoris, mier
48 BICE -s wesdebis 12 § 2 -s mixedviT



E. bavSvTa dacvis politikis aqtorebi da recipientebi

sxvadasxva xarisxis CarTulobiT, eseni arian: 

BICE-s TanamSromlebi - anu fizikuri pirebi, romlebic pirdapir an iribad 
arian CarTulni BICE-s aqtivobebSi. 

amgvarad, saubaria BICE-s xelmZRvanelebsa49 da yvela TanamSromelze, romlebsac 
BICE-sTan kontraqti akavSirebT. (daqiravebuli  muSakebi, moxaliseebi, inter-
naturis studentebi, damoukidebeli konsultantebi, eqspertebi da sxva).

BICE-s partniori organizaciebis (ixileT qvemoT) direqtorebi da partniorebi 
agreTve TanamSromlebad ganixlebian.

BICE-s yvela TanamSromels moeTxoveba eTikis kodeqsis wesebis Sesruleba da 
bavSvis dacvis politikasTan dakavSirebuli deklaraciisa da valdebulebisaTvis 
xelis mowera.50

BICE-s partniori organizaciebi - iuridiuli pirebi, romlebic adgilebze 
axdenen proeqtebis realizebas BICE-s legaluri pasuxismgeblobis qveS,  an 
monawileoben bavSvebis CarTulobiT ganxorcielebul  BICE-s programebsa da 
RonisZiebebSi.es organizaciebi xels aweren BICE-Tan partniorobis Sesaxeb 
SeTanxmebas.

im SemTxvevaSi, Tu maT jer ar aqvT bavSvis dacvis Sida politika an Tu maTi 
politika ver akmayofilebs saTanado standartebs, partnior organizaciebs 
moeTxovebaT BICE-s politikis miReba an gonivrul vadebSi misi eqvivalenturi 
politikis SemuSaveba. amas garda, BICE-s eTikis kodeqsi unda figurirebdes  
organizaciis  SinaganawesSi. es valdebuleba BICE-sTan xelmowerili partnio-
robis SeTanxmebis nawilia.

BICE-s wevri organizaciebi -  arian organizaciebi, romlebic BICE-s Semadgen-
lobaSi Sedian asocirebuli wevrebis saxiT (wesdebis muxli 5). namdvilad, BICE 
warmoadgens „organizaciaTa saerTaSoriso qsels, romlebic muSaoben bavSvebis 
Rirsebisa da uflebebis dacvaze“ (wesdeba, muxli 4). 

organizaciebis Sesvla BICE-s wevrad niSnavs, rom isini  BICE-s qartiaSi asaxul  
filosofias. es gulisxmobs, rom isini seriozulad da guldasmiT ekidebian 
bavSvis dacvas. sasurvelia, rom am damokidebulebam konkretuli asaxva 
hpovos sakmarisad struqturirebuli politikis gatarebaSi.am prganizaciebs 
SeuZliaT gaataron BICE-s bavSvis dacvis politika, an an SeimuSaon bavSvTa 
dacvis sakuTari politika. 

danarTi 1: BICE-s  bavSvis  dacvis  Sida  politika

49 BICE wesdeba, muxli 12 § 2
50 Cf. infra me-2 nawili



danarTebi

BICE-s SeuZlia SeaCeros organizaciis wevroba mis qselSi, Tu konkretuli 
organizacia gansakuTrebul pasiurobas an uaryofiT damokidebulebas 
gamoiCens organizaciis SigniT sastiki mopyrobis problemasTan gamklavebis 
saqmeSi,   imis miuxedavad, problema gamowveuli iqneba calkeuli individebiT, 
jgufebiT Tu mTeli organizaciiT.
 
BICE-s SemadgenlobaSi aseve Sedian individualuri asocirebuli wevrebi (IAM). 
isini aseve iziareben BICE-s qartias da Sesabamisad, bavSvTa dacvis WeSmarit 
survils. momdevno teqstidan gasagebi iqneba maTi konkretuli rolo  BCPP-
Tan mimarTebaSi. minimum, isini icaven eTikis kodeqss. 

BICE yvelafers akeTebs imisTvis, rom yvela mis TanamSromels kargad esmodes 
Rirseuli mopyrobis mizani, agreTve is, Tu ra safrTxeebTan da problemebTan 
aris dakavSirebuli bavSvebisaTvis sastiki mopyroba. amitomac  prioritetuli 
pirvel rigSi, swored maTi codnis donisa da cnobierebis amaRlebaa. 

amas garda, BICE-s mier organizebulia satreningo kursebi organizaciebisaTvis, 
qselis wevrebisaTvis, agreTve IAM-ebisaTavis.

F. BCPP-s instrumentebi

eTikis kodeqsi BICE-s yvela TanamSromlisa da partniori organizaciebisTvis 
aris gankuTvnili. is aseve Seexeba IAM-ebs da wevr organizaciebs, romlebac 
SeuZliaT gamoiyenon igi an ixelmZRvanelon bavSvis dacvis sakuTari politikis 
gatarebisas. is Targmnilia yvela im regionis enaze, sadac BICE Tavis saqmianobas 
eweva.

is aseve unda iyos CarTuli TiToeuli partniori organizaciis SinaganawesSi. 
kodeqsi TiToeuli TanamSromlis an partniori organizaciis BICE-sTan makav-
Sirebeli kontraqtis ganuyofeli nawilia. mas xeli unda unda moeweros 
yoveli fizikuri piris mier im dokumentTan erTad, romelSic mocemulia  
mniSvnelovani admistraciuli elementebis CamonaTvali (ixileT danarTi 1).

misi gadaxedva, cvlilebebisa da SeZenili gamocdilebebis gaTvaliswinebis 
mizniT, moxdeba yovel 3 weliwadSi erTxel. 

msgavsi kodeqsi bavSvebisTvasac (bavSvebisaTvis gasageb enaze) iqneba uaxloes 
momavalSi  momzadebuli, mas Semdeg, rac zrdasrulebisTvis gankuTvini kodeqsi 
iqneba miRebuli.

bavSvis dacvis komisia (CPC) Seqmnilia BICE-s SigniT.  misi misiaa BCPP-s daner-
gvisa da gavrcelebisaTvis Tvalyuris devneba. is mowodebulia agreTve, mxar-
daWera aRmouCinos BICE-s TanamSromlebs da daexmaros BICE-s partnior 
organizaciebs da da wevrebs bavSvTa dacvis politikis SeqmnaSi,  danergvaSi da 
imaSic, rom sakuTari politika BICE-s  politikasTan SesabamisobaSi moiyvanon.  
man aseve Tvalyuri unda adevnos dadasturebuli an savaraudo sastiki mopyrobis 
SemTxvevebis gamovlenas, uzrunvelyos daxmarebiTa da konsultirebiT. 



komisia moqmedebs sakuTari iniciativiT, an BICE-s TanamSromlebis, partniori 
organizaciebisa da wevrebis mimarTviT, romlebsac  SeuZliaT masTan pirdapir 
dakavSireba. 

partnior organizaciebTan xelmowerili SeTanxmebebi partniorobasa da proeq-
tebis realizebaze, moicavs am organizaciebis valdebulebas  BCCP-is  gatare-
bis an misi tolfasi dacvis dokumentis Sesaqmenlad, adgilobriv konteqsteb-
ze morgebiT.

bavSvis dacvis politikis sakiTxebze momzadebul iqneba trening programa.
is metwilad gaTvlili iqneba BICE-s TanamSromlebze, IAM-ebze, partnior 
da wevr organizaciebze. amas garda, BICE-s regionaluri warmomadgenlobaze 
pasuxismgebeli TanamSomlebi gaivlian trenerTa trenings, raTa maT Tavad SeZlon 
Sesabamisi codnis miwodeba partniori organizaciebis TanamSromlebisaTvis. 
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А. Sesavali

eTikis kodeqsi gansazRvravs qcevis normebs, romlebic unda daicvan 
BICE-s TanamSromlebma BCCP-is farglebSi. IAM-ebma is aseve unda daicvan, 
adgilobrivi pirobebis gaTvaliswinebiT. 

es kodeqsi Seesabameba BICE-s qartias, agreTve bavSvTa dacvasTan dakavSirebul 
saerTaSoriso da regionalur dokumentebs. am dokumentebSi gansakuTrebuli 
yuradReba eTmoba, kerZod, bavSvis uflebaTa konvenciis me-19 muxls, romelSic 
naTqvamia, rom yvelaferi gakeTdeba,  raTa bavSvi efeqturad iyos daculi Tu
„yvela formis fizikuri Tu fsiqologiuri Zaladobisagan, Seuracxyofisa 
borotmoqmedebisagan“, kerZod, angariSebis, gamokiTxvebis, situaciis monito-
ringis, prevenciuli  zomebis  gatarebis meSveobiT...; imavdroulad, gaTvalis-
winebuli unda iyos administraciuli da/an sasamarTlo organoebis Careva 
aucileblobis SemTxvevaSi. 

amgvarad, BICE TanamSromlebs mouwodebs, gamoiCinon sifrTxile, magram amasT-
anave sifxizle da simamace, rodesac sxva pirebi maT uziareben TavianT eWvebs, 
an rodesac cnobili xdeba sastiki mopyrobis SemTxvevebis Sesaxeb. am kodeqsSi 
warmodgenili procedura maT imis garkvevaSi exmareba, Tu ra Tanmimdevruli 
qmedebebi unda ganaxorcielons konkretul situaciasTan gasamklaveblad ise, 
rom adamianebis mimarT Rirseuli damokidebuleba SeinarCunon da imoqmedon 
mxolod bavSvis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT.  

B. informireba da cnobiereba

yvela TanamSromlisa da individualuri asocirebuli wevris valdebulebebia:

1.   BICE-s qartiaSi mocemuli miznebis miRweva, kerZod: TiToeuli bavSvis Rir-
sebis pativiscema da maTi uflebebis dacva, agreTve  bavSvis saukeTeso in- 
teresebis dacvis xelSewyoba;

2.   bavSvebisaTvis maTi uflebebis Sesaxeb cnobierebis amaRleba. gansakuTrebu-
li  yuradReba eTmoba bavSvebisaTvis informaciis xelmisawvdomobis  gaad-
vilebas ise, rogorc es naTqvamia CRC-is  me-13 da me-17 muxlebSi.

3.   bavSvebis saWiroebebisa da Txovnebisadmi yuradRebiT mokideba;  yvelafris 
gakeTeba imisTvis, rom xeli Seuwyon bavSvTan dialogs;  ar dauSvan iseTi 
qcevebi da gamonaTqvamebi, romlebmac, SesaZloa, safrTxe Seuqmnas bavSvis 
komunikacias masTan, sxva TanamSromlebTan, mTlianad organizaciasTan, 
garemocvasTan, sxva bavSvebTan.

4.   iniciativebis  SemuSaveba  da  RonisZiebebis organizeba, romlebic bavSvebs 
gamoxatvis saSualebas miscems: wreebi, sadiskusio jgufebi, vorqSopebi, 
gasarTobi proeqtebi da sxva.



5.   adgilobrivi  tradiciebis, Cveulebebis pativiscema, romlebic Seexeba bav-
Svebisa da didebis, agreTve sqesTa Soris urTierTdamokidebulebebs, Tu, 
ra Tqma unda, es tradiciebi ar  laxavs bavSvis Rirsebas da zians ar ayenebs 
mis fizikur da fsiqikur janmrTelobas. amitomac, maT pativiscema unda 
gamoiCinon bavSvebis mimarT da Tavi Seikavon yovelgvari eWvis Setanisgan, 
braldebisgan, bavSvisaTvis uxerxuli da problematuri situaciebis 
Seqmnisagan.

6.   SeTavazebul treningebSi aqtiuri CarTuloba. 

7.   Tu  es  adgilebze  maTi  saqmianobisTvis  aucilebelia, treningebis gavla, 
romlebic, magaliTad, SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebTan 
muSaobas Seexeba, CRC-is 23-e muxis Sesabamisad, raTa gansakuTrebuli 
yuradReba dauTmon maT, uzrunvelyon specialuri zrunviT da amiT Tavidan 
aicilon nebismieri saxis ugulebelyofa, xeli Seuwyon maT ganviTarebas, 
„kulturuli da sulieri ganviTarebis CaTvliT“; amasTanave, pativi scen 
maT Rirsebas da izrunon maT fizikur da fsiqikur xelSeuxeblobaze.

gansakuTrebuli yuradReba moeTxovebaT im TanamSromlebs, romlebsac  TavianTi 
profesiuli saqmianobidan gamomdinare, intimuri Sexeba aqvT SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone bavSvebTan (higiena, samedicino procedurebi da ase 
Semdeg), raTa maTi qmedebebi ar laxavdes bavSvebis Rirsebas.

BICE-s valdebulebebia:

8.   yvela  TanamSromlisa  da wevrisTvis xelmisawvdomi gaxados informacia da
saSualebebi, romelTa daxmarebiT  SesaZlebelia bavSvTa mimarT Rirseuli 
mopyrobis uzrunvelyofa, sastiki mopyrobis SemTxvevebis efeqturi 
prevencia an maTTan brZola. 

9.   amave miznisaTvis treiningebis organizeba.

10.   sastiki  mopyrobis  SemTxvevebSi gamosayenebeli regilaciebisa da sakanon-
mdeblo normebis Sesaxeb informaciis gavrceleba. sxva yvelaferTan 
erTad, BICE  da misi partniori organizaciebi mTel aucilebel sakontaqto 
informacias gascemen im pirebis, samsaxurebisa da/an dawesebulebebis 
Sesaxeb, romlebsac unda miemarTos gadaudebel situaciebSi. es  mkafio, 
gasagebi da nebismier momentSi xelmisawvdomi informacia adaptirebuli 
unda iyos bavSvebisaTvis, romlebsac aseve aucileblad unda hqondeT 
masTan wvdoma. 

11.   informacia  aseve unda Seexebodes  riskebsa da sanqciebs im pirTa mimarT, 
romlebic winaswarganzraxviT gamoTqvamen cru da/an usafuZvlo eWvebs an 
braldebebs sastiki mopyrobis Sesaxeb. 
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C. prevencia da dacva

samsaxurSi miReba

12.   TanamSromelTa samsaxurSi miReba unda Seesabamebodes saerTaSoriso samar-
Tlis moTxovnebs bavSvTa dacvis sferoSi. lanzarotis konvenciis muxli 5 
§3-is Tanaxmad, kandidatebi, romelTa profesiuli saqmianoba gulisxmobs 
regularul kontaqtebs bavSvebTan, ar unda iyvnen warsulSi nasamarTlevi 
bavSvTa seqsualuri eqspluataciisa da maT mimarT seqsualuri 
ZaladobisaTvis. BICE am moTxovnas sastiki mopyrobis  yvela sxva seriozul 
SemTxvevebze avrcelebs.

Sesabamisad:

a.    damsaqmebeli organizacia, samsaxurSi  ayvanis dros, valdebulia,  miiRos 
am moTxovnebis Semowmebisa da dacvisTvis aucilebeli yvela informacia. 

b.    kandidati valdebulia srulad warmoadginos informacia nasamarTleobis 
qonis an arqonis Sesaxeb. is ecnoba „deklaracias da valdebulebas, 
romlebic Seexeba „BICE-s bavSvis dacvis politikas“ da xels awers am 
dokuments.  

kontroli

13.    BICE,  misi TanamSromlebi da individualuri  wevrebi, partniori organi-
zaciebi da misi wevrebi valdebulni arian, daemorCilon kontrolis 
sxvadasxva meqanizmebs, romlebsac iTvaliswinebs im qveynebis moqmedi 
kanonmdebloba, sadac isini muSaoben.

14.   Tu  es kontroli Seexeba im bavSvebs, romlebTanac muSaoben  (magaliTad, 
samedicino an socialuri daxmareba da sxva), isini valdebulebi arian,  
yvelaferi gaakeTon am proceduris dasacavad.  amas garda, maT unda akon-
trolon, rom bavSvebma regularulad miiRon samedicino, socialuri 
momsaxurebebi maTi saWiroebebis Sesabamisi sixSiriT.

mozrdilebisa da bavSvebis urTierToba

15.    BICE-s  TanamSromlebi da individualuri  asocirebuli  wevrebi  iReben 
valdebulebebs:

a.     axsovdeT,  rom yoveli zrdasruli adamiani moralurad  pasuxismgebelia 
TiToeul bavSvze. BICE-s TanamSromlebisa da wevrebis zneobrivi valde-
bulebaa Rirseuli mopyroba da dacva im bavSvebisac, romlebTanac uSualo 
Sexeba aqvT, magram ar arian maTze admistraciulad pasuxismgebelni.
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b.   yvela  bavSvs  moepyran maTi Rirsebis pativiscemiT, miscen gamoxatvis sa-
Sualeba, izrunon imaze, rom bavSvebs mousminon da maT Tavi daculad ig-
rZnon.  Tvalyuri adevnon, rom bavSvebma miiRon Sesabamisi zrunva,  daxma-
reba, dacva da meTvalyureoba.

c.   yvela  imgvari qmedebis prevencia, romlebmac xels uwyoben diskriminaci-
as, kerZod, sqesobrivi  niSniT  da/an warmomavlobis, SezRuduli SesaZle-
blobis gamo da ase Semdeg (CRC-is muxli 2). 

d.   ar gaataros RonisZiebebi, romlebic SeiZleba bavSvisTvis zneobriv an fi-
zikur safrTxes warmoadgendes, an problemebis an SiSis gamomwvevi iyos. 

e.   ar dauSvas bavSvTa mimarT sastiki mopyroba da daicvas bavSvi „yvelanairi 
formis fizikuri Tu fsiqologiuri Zaladobisagan, Seuracxyofisa 
Tu borotad gamoyenebisagan, mzrunvelobis moklebisa Tu daudevari 
mopyrobisagan, uxeSi moqcevisa Tu eqspluataciisagan, seqsualuri borote-
bis CaTvliT“ (CRC-is muxli 19).

amgvarad, es ardaSveba sastiki mopyrobis yvela formaze vrceldeba: fizikuri, 
fsiqologiuri, seqsualuri, pedagogiuri, romlebic gamoixateba bavSvis 
mimarT ganzrax qmedebebSi an ganzrax ugulebelyofaSi. bavSvTa eqspluatacia 
(magaliTad, roca maT aiZuleben imaTxovron, kanondarRveva Caidinon da ase 
Semdeg) aseve miekuTvneba sastik mopyrobas. 

calkeul pirTa mxridan sastiki mopyrobis garda, aseve aucilebelia 
instituciur ZaladobasTan brZola (magaliTad, garkveuli kategoriis 
bavSvebis diskriminacia, maTi gaumarTlebeli garicxva dawesebulebidan da 
sxva). 

aseve sastik mopyrobad ganixileba Zaladobis aSkara SemTxvevis mowmeTa pasiuri 
pozicia da dumili. 

f.    ar dauSvas aranairi seqsualuri urTierToba proeqtSi/programaSi CarTul
arasrulwlovanTan, maSinac ki, roca is mocemuli regionis adgilobrivi 
kanonmdeblobiT srulwlovnad iTvleba. akrZalva vrceldeba im SemTxveva-
Sic,  roca  urTierToba urTierTSeTanxmebulia an fsevdo-urTierTSeTan- 
mebulia. BICE sastikad krZalavs seqsualur urTierTobebs  TanamSromlebs 
a(m sityvis farTo gagebiT)  da maT aRsazrdel/zrunvis qveS myof bavSvebs 
Soris (SREE).

g.   iswavlon bavSvebis gamovlena, romelTa qceva an cudi mdgomareoba SeiZle-
ba maT mimarT sastik mopyrobaze miuTiTebdes. amgvari bavSvebis gamovlenis 
garda, BICE-s TanamSromlebma unda gadaamisamarTon isini specialistebTan, 
romlebsac maTi daxmareba da dacva SeuZliaT; Tvalyuri adevnon, rom 
instituciuri meqanizmebi xels ar uSlidnen arc sastiki mopyrobis 

nawili  meore:  eTikis kodeqsi



SesaZlo an dadasturebuli SemTxvevebis gamovlenas, da arc dazaralebuli 
bavSvebisaTvis daxmarebis gawevas. 

h.   umokles  vadebSi Seatyobinos damsaqmebel organizacias  (BICE,  partniori  
da/an BICE-s qselis wevri organizacia) sastiki mopyrobis nebismieri eWvisa 
Tu misTvis cnobili faqtis Sesaxeb.

urTierToba bavSvebs Soris

16. BICE-s TanamSromlebisa da individualuri wevrebis valdebulebaa:

a.   daicvan iseTi Rirebulebebi, rogoricaa pativiscema, solidaroba da araZa-
ladobrivi damokidebuleba bavSvebs Soris. 

b.   ar dauSvan sastiki mopyrobis SemTxvevebi bavSvebs Soris.

c.   naCqarevad  da mikerZoebulad  ar daikavon  romelime mxare bavSvebs Soris 
warmoqmnili konfliqtebis dros.

mozrdilebs Soris urTierToba

17.  BICE-s TanamSromlebi da individualuri wevrebi:

a.   xels Seuwyoben Tavisi organizaciis TanamSromlebs Soris komunikacias yve-
la doneze. 

b.   ar dauSveben uRirs qcevasa da uadgilo gamonaTqvamebs (uxeSoba, seqsualu-
ri xasiaTis replikebi da ase Semdeg). 

c.   iqnebian  imis garanti,  rom  ar gamoiCenen Semwynareblobas arcerTi Tanam- 
Sromlis mimarT, romelic  sastikad moepyro bavSvs, agreTve SREE-s SemTxve-
vaSi.

d.   sakuTar  Tavs ar miscemen vinmes mimarT ganzrax  cru braldebis wayenebis 
uflebas.   

e.   garkveviT  da koreqtulad  moaxdinos bavSvis mimarT sastiki mopyrobis an 
SREE-s nebismieri SemTxvevis Setyobineba,  rogorc msxverplis, ise eWvmita-
nilis Rirsebisa da uflebebis Seulaxavad. 

D. procedurebi Zaladobis SemTxvevebSi

suliskveTeba

18.   aSkara  an  savaraudo  sastiki  mopyrobis  SemTxvevaSi  ganxorcielebulma 
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qmedebebma aravis Rirseba ar unda Seuracxyos. 

amitomac, ar aris saWiro aseTi SemTxvevis Sesaxeb Setyobinebis faqtisa da yvela 
Semdgomi proceduris gasajaroeba. bavSvis dacva da damnaSavis (mozrdilebi, 
mozardebi)  dasja, rogoric ar unda iyos maTi socialuri statusi, sulac 
ar niSnavs, rom isini sazogadoebrivi gakicxvis obieqtebad unda vaqcioT, miT 
umetes, Tu es pirebi mxolod eWvmitanilebi arian. udanaSaulobis prezumpcia 
ZiriTad demokratiul principad rCeba, romlis dacva aucilebelia. 

am gausajaroeblobas araferi aqvs saerTo egreT wodebul „dumilis kanonTan“. 
Cven kvlavac vadasturebT, rom sastik mopyrobasTan dakavSirebiT, BICE-sa 
da misi partniori organizaciebis mier unda ganxorcieldes oficialurad 
gansazRvruli yvela qmedeba, da zogjer - ufro metic. dazaralebulma bavSvma 
unda icodes yvela miRebuli zomis Sesaxeb da esmodes maTi arsi. 

BICE-s wevr organizaciebs am suliskveTebis gaziarebisaken movuwodebT.

procedurebi, romlebic partniorma organizaciebma unda daicvan

19.  Tuki  cnobili gaxda aSkara an savaraudo Zaladobis Sesaxeb, pirveli, rac 
unda gakeTdes - es aris bavSvis dacva. amgvarad, organizaciebma Tvalyuri 
unda adevnon imas, rom dauyovnebliv  miRebuli iqnas winaswari zomebi 
bavSvis dasacavad, misi saukeTeso interesebis uzrunvelyofis mizniT. 
aseve yuradsaRebia, rom dazaralebuls gaewios efeqturi daxmareba, Tuki 
oficialuri procedura gawelili an arasakmarisad efeqturi aRmoCndeba. 
zogierT SemTxvevaSi, es winaswari zomebi xangrZlivmoqmedi aRmoCndeba 
xolme. 

20.  amavdroulad, partniorma organizaciebma unda daicvan adgilobriv doneze 
dadgenili Setyobinebis oficialuri procedura, da Sesabamisad, mimarTon  
kompetentur administraciul, socialur, samedicino da/an samarTaldamcav 
organoebs. 

21.  BICE-s partniori organizaciebi aseve iReben valdebulebas, rom umokles
vadebSi acnobon „BICE-s bavSvis dacvis komisias“ maTTvis cnobili 
dadasturebuli an savaraudo sastiki mopyrobis SemTxvevebis Sesaxeb„ 
agreTve - situaciis mosagvareblad maT mier gatarebuli RonisZiebebis 
Sesaxeb. BICE-s bavSvis dacvis komisia aseve unda iyos informirebuli 
aRmzrdels/mzrunvels (farTo gagebiT) da mis aRsazrdels/zrunvis qveS 
myofs Soris seqsualuri urTierTobis SemTxvevebis Sesaxeb. 

procedurebi, romlebic  unda daicvan TanamSromlebma51 

TiToeulma  TanamSromelma  umokles  vadaSi  unda  acnobos  xelmZRvanelobas52  

51individualuri asocirebuli wevrebisTvis procedura adaptirdeba adgilobriv pirobebTan. Tumca, nebismier 
SemTxvevaSi, maT unda Seatyobinon bavSvis dacvis komisias.
52 SemTxvevidan gamomdinare, es SeiZleba iyos BICE-s generaluri mdivani an partniori organizaciis xelmZRvaneloba.
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bavSvis mimarT sastik mopyrobasTan dakavSirebiT misi eWvebis Sesaxeb, an 
sastiki mopyrobis misTvis cnobili SemTxvevebis Sesaxeb, agreTve -  aRmzrdels/
mzrunvels da mis aRsazrdels/zrunvis qveS myofs Soris seqsualuri 
urTierTobis SemTxvevebis Sesaxeb (ix. werilis nimuSi danarTi 2). 

(I)   dadasturebuli sastiki mopyrobis SemTxvevaSi

22.  rogorc bavSvTa Rirsebisa da uflebebis damcvelma, TanamSromelma, romel- 
mac Seityo sastiki mopyrobis Sesaxeb, sakuTar Tavze unda aiRos mocemuli 
problemis gadaWraze pasuxismgebloba iqamde, sanam namdvilad ar iqneba 
mSvidad dazaralebulis an dazaralebulebis bedis gamo. konretulad rom 
vTqvaT, man unda gaafrTxilos Tavisi uSualo xelmZRvaneli, romelic, 
TanamSromelTan SeTanxmebiT da moqmedi proceduris Sesabamisad, Tvalyurs 
adevnebs imas, rom:

a)    saqme gadaeces administraciul da/an samarTaldamcav organoebs da oficia-
luri procedura iyos daculi.

b)   BICE-s bavSvis dacvis komisiis informireba moxdes umokles vadebSi.

g)   gatardes punqti 19-iT gaTvaliswinebuli bavSvis dacvis winaswari zomebi.

d)  samwuxarod, SeiZleba ise moxdes, rom xelmZRvanelma gulgriloba gamoiCi-  
nos an uaryofiTad moekidos momxdars da sastiki mopyrobis monawilec ki 
aRmoCndes.  am SemTxvevaSi,  TanamSromeli pirdapir ukavSirdeba BICE-s bav-
Svis dacvis komisias, raTa gansazRvros Tavisi qcevis strategia (cpe@bice.
org).

(II)  Tu arsebobs eWvi sastik mopyrobaze

saWiroa igivenairad moqmedeba, §(I)-iT gaTvaliswinebuli proceduris 
Sesabamisad. xelmZRvaneli, romelic informirebuli iyo, yvelafers gaakeTebs 
situaciaSi gasarkvevad: moiZiebs mtkicebulebebs, moiTxovs  samedicino 
daTvalierebis Catarebas, bavSvis fsiqologiur diagnostirebas da ase Semdeg. 
Tu eWvi eWvad rCeba,  saWiroa sifxizlis SenarCuneba da moqmedebis gagrZeleba     
§ (I)-iT gaTvaliswinebuli proceduris Sesabamisad. 

(III)  Tu arsebobs eWvi an darwmunebuloba mzrunvels/aRmzrdels da misi zrun-
vis qveS myofs/aRsazrdels Soris seqsualuri urTierTobis Sesaxeb

24.  TanamSromeli aseve valdebulia, acnobos amis Sesaxeb. partniori organiza-
cia yvelafers gaakeTebs imisTvis, rom amas wertili dausvas. is dasjis 
TanamSromels, romelmac dauSva mzrunvels/aRmzrdels da misi zrunvis 
qveS myofs/aRsazrdels Soris seqsualuri urTierToba, da daexmareba 
bavSvs, Tu is programaSi darCenas moisurvebs.

25. TiToeul SemTxvevaSi, romlebic Seesabameba §§ I, II, III-Si aRweril situaciebs, 
Semtyobinebelma unda gaakeTos werilobiTi ganacxadi. ixileT danarTi 
3-Si gancxadebis nimuSi, romelic SeiZleba gamoiyenoT an Tqveni sakuTari 
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gancxadebis Sedgenisas am nimuSiT ixelmZRvaneloT. 

sanqciebi

26.  sanqciebi  xorcieldeba  im  TanamSromlebisa da partniori organizacie-
       bis53 mimarT, romlebic ar icaven BICE-s bavSvis dacvis politikas, arRveven  

eTikur kodeqss da damnaSaveni arian bavSvTa mimarT sastik mopyrobaSi an 
am borotmoqmedebis Tanamonawileni arian. aseTi faqtebisdamalva, dumili 
warmoadgens Tanamonawileobis erT-erT formas; da piriqiT, sanqciebi 
gamoiyeneba aseve im adamianebis mimarT, romlebic cilismwameblur 
braldebebs gamoTqvamen. 

27. BICE-s, administraciuli uflebamosilebis farglebSi, SeuZlia sxvadasxva 
sanqciebis gamoyeneba:

a)   disciplinaruli sanqciebi (sayveduri, Tanamdebobidan droebiT gadayeneba 
da ase Semdeg).

b)    gaTavisufleba an TanamSromelTan saxelSekrulebo urTierTobis gawyvetis 
nebismieri sxva forma.

g)   saxelSekrulebo urTierTobis SeCereba an Sewyveta BICE-s partnior orga-
     nizaciasTan an individualur asocirebul wevrTan. 

28.  BICE-s  mier  gatarebuli  sanqciebi ar Caanacvlebs arc administraciuli 
da/an sasamarTlo organoebis mier saqmis warmoebaSi miRebas, arc maT 
mier miRebul gadawyvetilebebs. BICE-s  sanqciebi aseve ar Caanacvlebs im 
sanqciebs, romlebic, SesaZloa, uSualod partniorma organizaciam miiRos. 

29.  partniorma organizaciebma unda Seatyobinon BICE-s muxli 28-is Sesabamisi 
maTi SesaZlo sanqciebis Sesaxeb.
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nawili mesame: „BICE-s bavSvis dacvis komisia“

BICE-m  Seqmna  „bavSvis dacvis komisia“. 

es komisia moqmedebs BICE-s SigniT, romelic aris damsaqmebeli Tavisi 
TanamSromlebisTvis. 

partnior organizaciebSi komisia Tavis misias asrulebs partnior organizaci-
ebsa da BICE-s Soris xelmowerili xelSekrulebis farglebSi.  

rac Seexeba gawevrianebul organizaciebs an individualur asocirebul wevrebs, 
maTTvis komisia konsultantis rols asrulebs. 

a) komisiis amocanebi

komisias aqvs sami amocana:

1.   BICE-s bavSvis dacvis politikis ganviTareba da cxovrebaSi misi gatarebis mo-
 nitoringi

am mizniT, is Tvalyurs adevnebs, rom:

a.  BICE-s  yvela partniorma  organizaciam  gaataros bavSvis dacvis efeqturi 
politika.

b.  BICE-s yvela TanamSromelma icodes eTikuri kodeqsi, eTanxmebodes da xeli 
moaweros mas, agreTve „deklaracias da valdebulebas BICE-s bavSvis dacvis 
politikasTan dakavSirebiT“.

g.  komisia  xels  uwyobs erTiani donis bavSvis dacvis politikis gavrcelebas 
BICE-s wevr organizaciebs Soris. 

d. is  Tvalyurs  adevnebs,  rom  BICE-s  bavSvis dacvis politika asaxuli iyos 
BICE-s da misi partniori organizaciebis  yvela produqciasa da sakomunikacio 
saSualebebze.  

2. daxmareba sastiki mopyrobis situaciis gamovlenis SemTxvevaSi

a.  komisia - es  aris  makontrolebeli  organo da amitom man umokles vadebSi 
unda miiRos informacia bavSvis mimarT sastiki mopyrobis nebismieri 
SemTxvevis Sesaxeb da im qmedebebis Sesaxeb, romlebic am problemis 
mosagvareblad ganxorcielda. komisia unda darwmundes, rom sastiki mopyrobis 
yvela SemTxveva da braldeba, agreTve yvela saCivari daregistrirda da 
kontrolzea ayvanili. 

b.  Tanxleba - es aseve komisiis amocanaa: is afasebs situacias, romlis Sesaxebac 
misTvis gaxda cnobili, SesaZloa, mousminos Sesabamis pirebs da axdens 
Tavisi Sexedulebis formulirebas dazaralebulisTvis gaweuli daxmarebisa 
da ganxorcielebuli qmedebebis Sesaxeb. 



3.  komisiis mier xdeba „eTikuri kodeqsis“ Sefaseba da gadaxedva, minimum 4-jer 
weliwadSi, gamomdinare miRebuli axali gamocdilebidan, an Tuki  garkveuli 
seriozuli movlenebi moiTxovs raime cvlilebis Setanas.

amave mosazrebiT, komisia monawileobs startegiuli gegmebis SedgenaSi 
nawilisTvis „bavSvis dacva“, romelebsac periodulad SeimuSavebs BICE.  

b.  komisiis Semadgenloba

komisia iqmneba BICE-s generaluri mdivnis iniciativiT, da mis Semadgenlobas 
amtkicebs gamgeoba. 

am multidisciplinaruli komisiis SemadgenlobaSi Sedian administratori, 
generaluri mdivani, BICE-s programuli komitetis Tavmjdomare, ori eqsperti 
(SesaZleblobis mixedviT, bavSvTa fsiqiatri an fsiqologi, agreTve sastiki 
mopyrobis sakiTxebSi specializirebuli iuristi). 

komisiis wevrebs gaaCniaT ganaxlebadi oTxwliani mandati. 

g.  BICE-s xelmZRvaneli organoebis informireba

umokles vadebSi, komisia informacias awvdis BICE-s prezidents da biuros 
sastiki mopyrobis nebismieri SemTxvevis Sesaxeb, romlis Sesaxebac misTvis 
gaxda cnobili da romelic mis kontrolzea ayvanili. 

aucileblobis SemTxvevaSi, komisia SeimuSavebs moqmedebis rekomendirebul 
gegmas.

Semdeg biuro iRebs Sesabamis gadawyvetilebebs, romlebic Seexeba dazaralebu-
lis dacvas da/an daxmarebas. 

es gadawyvetilebebi SeiZleba moicavdes sanqciebs socialuri dacvis farglebSi, 
rasac BICE misi TanamSromlebis mimarT iyenebs. biuro aseve SeiZleba iZulebu-
li gaxdes, Sesabamis administraciul da/an sasamarTlo organoebs mimarTos. 

BICE-s generaluri mdivani adgens yovelwliur angariSs komisiis muSaobis 
Sesaxeb. es angariSi Sedis gamgeobis sxdomis dRis wesrigSi, romelic wlis 
dasawyisSi imarTeba.

angariSi gamoaqvT gansaxilvelad, ris Semdegac ganisazRvreba mimdinare wlis 
muSaobis mimarTulebebi. 

nawili mesame: „BICE-s bavSvis dacvis komisia“



danarTi 2: „deklaracia da valdebuleba BICE-s bavSvis 
dacvis politikasTan dakavSirebiT“

winamdebare dokumentze xelmoweriT me, qvemore xelismomweri, vacxadeb, rom

1.   me  informirebuli viyavi bavSvTa dacvis sakiTxebze BICE-s gansakuTrebuli 
yuradRebis Sesaxeb; gadmomeca da gavecani  BICE-s bavSvis dacvis Sida 
politikasa da BICE-s eTikis kodeqss, romlis dacvis valdebulebas viReb, 
da romlis erTi xelmowerili egzemplari Tan erTvis mocemul deklaracias.

2.   warsulSi,  Cem  mimarT,  arasdros  yofila  wayenebuli  brali da arasdros 
yofila gamoyenebuli administraciuli sanqciebi imgvari qcevis gamo, 
romelic miuRebelia bavSvebis aRzrdiT, mkurnalobiT da TanxlebiT 
dasaqmebuli pirisTvis; saubaria, kerZod, pedofiliaze, araRirseul,  
bavSvebis fizikuri xelSeuxeblobisTvis safrTxis Semcvel  saqcielze, 
bavSvebis mimarT sastik mopyrobaze; amJamadac,  ar aris Cem winaaRmdeg 
aRZruli sisxlis samarTlis saqme. 

3.   me valdebulebas viReb, umokles  vadebSi vacnobo zemdgom  TanamSromlebs 
 da „BICE-s bavSvis dacvis komisias“ nebismieri informacia bavSvis mimarT 
aSkara an savaraudo sastiki mopyrobis Sesaxeb dawesebulebaSi, romelSic 
vmuSaob da/an misi programis farglebSi, agreTve nebismieri informacia 
amgvari qmedebebis Sesaxeb. igive Seexeba mzrunvelis/aRmzrdelis seqsualur 
urTierTobebs misi zrunvis qveS myofTan/aRsazrdelTan. bavSvis dacvis 
komisiis misamarTia: cpe@bice.org

4.   me viyavi informirebuli imis Sesaxeb, rom Tu gaCndeba eWvi bavSvebis mimarT 
Cemi sastiki mopyrobis Sesaxeb, BICE da/an partniori organizacia, romelSic 
me vmuSaob, miiReben Sesabamis zomebs, kompetentur administraciul da/an 
sasamarTlo organoebSi mimarTvis CaTvliT.

5.   me viyavi informirebuli imis Sesaxeb, rom  aRmzrdels/mzrunvelsa  da  mis 
aRsazrdels/zrunvis qveS myofs Soris seqsualuri urTierTobebis gaCenis 
SemTxvevaSi, am ukanasknelis TanxmobiTac ki, gamoyenebuli sanqciebi 
SeiZleba moicavdes SromiTi xelSekrulebis gawyvetas. 

6.   me viyavi informirebuli imis Sesaxeb, rom  bavSvebis fizikuri da/an fsiqo-
logiuri xelSeuxeblobis darRvevis gamo kontraqtis gawyvetis SemTxvevaSi, 
dawesebuleba itovebs uflebas, xelSekrulebis gawyvetis mizezebis Sesaxeb 
informacia miawodos sxva dawesebulebebs, romlebmac SeiZleba mimarTon 
profesiuli rekomendaciebisTvis. amasTan, daculi iqneba kanonmdebloba 
informaciis Senaxvis/dacvis Sesaxeb.

TariRi:                                               adgili:
gvari:                                                 xelmowera



danarTi 3: gancxadebis nimuSi

Tu Tqven wuxarT imis gamo,  rom bavSvs, SesaZloa, sastikad epyrobian, Tqven 
is unda daicvaT da am faqtis Sesaxeb Setyobineba gaakeToT im proceduris 
Sesabamisad, romelic aRwerilia eTikis kodeqsSi. 

sxva yvelaferTan erTad, Tqven informacia unda miawodoT BICE-s bavSvis 
dacvis komisias, an Tqveni uSualo xelmZRvanelis meSveobiT, an - pirdapir.

gTavazobT werilis nimuSs, romlis gamoyenebasac Cven girCevT. 

1. rogoria Tqveni momarTvis mizezebi? (mokled aRwereT)

•   Tqven  iyaviT  bavSvis mimarT sastiki mopyrobis mowme?
•   Tqven eWvi gaqvT  vinmeze bavSvis mimarT sastik mopyrobasTan dakavSirebiT?
    ra faqtebi adastureben Tqvens wuxils?
•   Tqven fiqrobT, rom romeliRac bavSvs sastikad epyrobian?
      ra gaZlevT safuZvels, rom ase ifiqroT?
•   viRacam gagiziaraT Tavisi eWvebi an sastiki mopyrobis damadasturebeli 

faqtebi?
       ra giTxraT man?
•   bavSvma gagimxilaT, rom mas sastikad epyrobian an epyrobodnen?
       ra giTxraT man?

2. rogoria faqtebi? moniSneT Sesabamisi  striqonebi

•   seqsualuri Zaladoba
•   fizikuri Zaladoba
•   fsiqologiuri Zaladoba
•   ugulebelyofa
•   eqspluatacia
•   mitoveba
•   diskriminacia
daazusteT, ra faqts hqonda adgili. miuTiTeT  SemTxvevis adgili da dro.

3. ZaladobaSi eWvmitanilis piradi monacemebi:

gvari:
Tanamdeboba:
samuSao adgili:

4. sxva dazustebebi da SeniSvnebi:

Setyobinebis avtoris piradi monacemebi:
gvari:
Tanamdeboba:
samuSao adgili:
telefoni:

xelmowera:                                              TariRi:

NB: Cven valdebulebas viRebT, davicvaT Setyobinebis avtoris piradi 
monacemebis konfidencialuroba. 



danarTi 4: gaeros bavSvis uflebaTa konvenciis 
muxlebi  bavSvTa mimarT sastiki mopyrobis Sesaxeb

muxli 19

1.   monawile saxelmwifoebi yvela saWiro sakanonmdeblo, administraciul, so-
cialur da saganmanaTleblo RonisZiebebs mimarTaven, raTa bavSvi daicvan 
mSoblebis, kanonieri meurveebis an bavSvze mzrunveli nebismieri sxva 
piris mxridan yvela formis fizikuri Tu fsiqologiuri Zaladobisagan, 
Seuracxyofisa Tu borotmoqmedebisagan, imisagan, rom bavSvi moklebuli 
iyo zrunvas an daudevrad eqceodnen, uxeSad ebyrobodnen an eqspluatacias 
uwevdnen, agreTve seqsualur Zaladobas iCendnen.

2.   dacvis aseTi zomebi, aucileblobis SemTxvevaSi, mocavs efeqtian procedu-
rebs socialuri programebis SesamuSaveblad im mizniT, rom mxardaWera 
gauwion bavSvs da masze mzrunvel pirebs, agreTve ganaxorcielon 
gafrTxilebisa da gamovlenis, Setyobinebis, gansaxilvelad gadacemis, 
gamoZiebis, mkurnalobis sxva formebi da Semdgomi RonisZiebani bavSvisadmi 
sastiki mopyrobis zemoT naxseneb SemTxvevebTan dakavSirebiT, agreTve, 
aucileblobis SemTxvevaSi, sasamarTlo proceduris aRZvrisaTvis.

muxli 34

monawile saxelmwifoebi valdebulebas kisruloben daicvan bavSvi yvela 
formis seqsualuri eqspluataciisagan da seqsualuri cdunebisagan. am mizniT 
monawile saxelmwifoebi, kerZod, erovnul, ormxriv da mravalmxriv doneebze 
axorcieleben yvela saWiro RonisZiebas, raTa aRkveTon:

a) bavSvis dayolieba an iZuleba nebismier ukanono seqsualur saqmianobaze;

b) bavSvebis  gamoyeneba  eqspluataciis mizniT prostituciaSi an sxva ukanono   
   seqsualur praqtikaSi;

g) bavSvebis gamoyeneba eqspluataciis mizniT pornografiaSi da pornografiul  
   masalebSi.

muxli 35

monawile saxelmwifoebi erovnul, ormxriv da mravalmxriv doneebze axorcie-
leben yvela saWiro RonisZiebas, raTa aRkveTon bavSvebis motaceba, bavSvebiT 
vaWroba an maTi kontrabanda nebismieri mizniT da nebismieri formiT.

muxli 36

monawile saxelmwifoebi bavSvs icaven yvela sxva formis eqspluataciisagan, 
romelic zians ayenebs bavSvis keTildReobis nebismier aspeqts.

muxli 39

monawile saxelmwifoebi yvela saWiro zomas mimarTaven, raTa xeli Seuwyon 



im bavSvis fizikur da fsiqologiur aRdgenas da socialur reintegracias, 
romelic aris yvela saxis ugulebelyofis, eqspluataciisa da borotmoqmedebis, 
wamebis an nebismieri sxva sastiki, araadamianuri an Rirsebis Semlaxveli 
mopyrobis, dasjis an SeiaraRebuli konfliqtis msxverpli. aseTi aRdgena da 
reintegracia unda xorcieldebodes bavSvis janmrTelobis, sakuTari Tavis 
pativiscemis da Rirsebis uzrunvelmyof pirobebSi.

danarTi 4: gaeros bavSvis uflebaTa konvenciis 

muxlebi  bavSvTa mimarT sastiki mopyrobis Sesaxeb



danarTi 5: BICE-s pozicia

Zalisxmevis mobilizeba seqsualuri Zaladobisa da seqsualuri 
eqspluataciisgan bavSvebis dasacavad

Sesavali

bavSvis saerTaSoriso kaTolikuri biuro (BICE)  da 25 organizacia54  afrikuli, 
laTinoamerikuli, aziuri da evropuli qveynebidan, BICE-s partniorebi 
programis „bavSvebisadmi Rirseuli mopyrobis praqtikis ganviTareba da bavSvis 
mimarT sastik mopyrobasTan brZola“55  (SemdgomSi programa „sastiki mopyroba/
Rirseuli mopyroba“) ganxorcielebaSi, kvlav adastureben, rom mxolod moqmedi 
erovnuli kanonmdebloba, romelic SesabamisobaSia moyvanili gaeros bavSvis 
uflebaTa konvenciasTan (CRC), mis fakultatur oqmebTan, Sromis saerTaSori-
so organizaciis (ILO) gaeros narkotikebisa da danaSaulis winaaRmdeg brZoli 
sbiuros (UNODC) konvenciebTan da rekomendaciebTan, Sesabamis regionalur 
dokumentebTan, - iqneba yoveli bavSvis ZiriTadi uflebebis dacvis garanti.56 

gaerTianebuli erebis organizaciis mier, 2006 wels bavSvTa mimarT Zaladobis 
sakiTxebze Catarebuli kvlevis Sedegad, mZime suraTi gamoikveTa. masSi 
aRniSnulia, rom  „bavSvTa mimarT ZaladobasTan brZolaSi ar unda iyos aranairi 
kompromisi“.57  miuxedavad amisa, xuTi wlis Semdeg, am kvlevis rekomendaciebis 
Sesrulebaze kontrolis ganmaxorcielebeli arasamTavrobo organizaciis  
mrCevelTa komitetis moxsenebaSi, SemaSfoTebeli aRiareba keTdeba: „samwuxaro 
realoba isaa, rom mozrdilebi, romlebic bavSvebis gverdiT imyofebian da 
maTi cxovrebis nawils warmoadgenen (mSoblebi, maswavleblebi, damxmareebi), 
uwindeburad amcireben da scemen bavSvebs, agreTve axorcieleben maTze 
seqsualur Zaladobas“58  da rom „milionobiT bavSvi kvlav ganicdis Zaladobas, 

54Kazakhstan: Podrugi (Almaty), Kenes, Moldova: Child’s Rights Information Center (CRIC) (Chisinau), Voinicel, Chile:
Paicabi (Corporación de Promoción y Apoyo a la Infancia), la Vicaría de Pastoral Social de los Trabajadores (VPST),
Hermanos de las Escuelas Cristianas, Hermanos Maristas, Hogar de Cristo, Vicaría de Pastoral Social, Uruguay: JPC -
Juventud para Cristo, Bolivia: le CEINDES (Centro de Investigación Social para el Desarrollo Socioeconómico), EEC -
Comisión de Educación y Cultura (Conferencia Episcopal), Brazil: CAF - Casa Filadelfia, Associação Brasileira Terra dos
Homens (ABTH), INBRADESE – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social e Educacional, INDICA, Pastoral do Menor
Nacional, Cambodia: Smiling Cambodian Children, Ivory Coast: Droits et Dignité de l’Enfant en Côte d’Ivoire; Nepal: Briser
le silence contre les abus sexuels, AAWAAJ , Paraguay: BECA (Base Educativa Comunitaria de Aprendizaj), Asociación
CALLESCUELA, Peru: Cedapp - Centro de Desarrollo y Asesoria psicosocial, CESIP - Centro de Estudios Sociales y
Publicaciones, COMETA - Compromiso desde la Infancia y Adolescencia, IFEJANT - Instituto de Formación Educadores de
Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina, INFANT - Instituto de Formación de Adolescentes y Niños
Trabajadores, MANTHOC – Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos, OPA -
Observatorio de Prisiones de Arequipa, Dominican Republic: Centro Cultural Poveda (CCP) avec le Ministère de l’Education.Russia: NAN 
Foundation (Moscow), OZON (Moscow) and Initiative Civique (Zlatoust), Togo: Bureau National Catholique del’Enfance; Ukraine: Women's 
Consortium (Kiev).
55- Interim Assessment of the Well-Treatment/ Maltreatment Program, BICE, Brussels, October 2012 available on
BICE website: http://www.BICE.org/fr/actualites-du-BICE/actualites-BICE/dernieres-actualites/1182-premier-bilanencourageant-de-notre-
programme-international-de-lutte-contre-la-maltraitance.html
56A/61/299, § 2.
57 - Five years later: a global point on violence against children, pages 9-10.
58  Ibid.



uxeS Zaladobas“.59  bavSvis uflebaTa komiteti,60 gaeros adamianis uflebaTa 
sabWos specialuri momxseneblebi, romelTa mandati Seexeba bavSvTa mimarT 
Zaladobas, msgavs daskvnamde mividnen,61 xolo jandacvis msoflio organizaciam 
(WHO), jer kidev 2002 wels, miaqcia yuradReba „ojaxSi seqsualuri Zaladobis“ 
ganuxrel zrdas, maT Soris, ganviTarebul qveynebSi;62 amas garda, msoflio 
jandacis organizacia aRniSnavda, rom „18 welze naklebi asakis 150 milionze met 
gogonas 73 milionze met vaJs hqondaT iZulebiTi seqsualuri urTierTobebi 
an ganicdidnen seqsualuri Zaladobis sxva formebs“.63  gaeros bavSvTa fondis 
monacemebiT, yovelwliurad seqs-industriaSi erTveba daaxloebiT 2 milioni 
bavSvi. internetSi ganTavsebulia seqsualuri Zaladobis msxverpli 10 000-dan 
20 000-mde bavSvis erT milionze meti fotosuraTi. am 10 000-dan 20 000-mde 
bavSvebisagan mxolod ramdenime aseulis identificireba moxda. danarCenebze, 
ucnobebsa da mitovebulebze, SesaZloa, mudmivi Zaladoba kvlav grZeldeba“.64 

Tavis mxriv, deklaracia da moqmedebis gegma (rio de Janeiro, 2008), romelic Seexeba 
bavSvebisa da mozardebis seqsualuri eqspluataciis prevencias da aRmofxvras, 
gamohyofs 2013 wels, rogorc ukidures vadas, imgvari meqanizmebisa da/an 
procedurebis Sesaqmnelad, romlebic  gaaadvileben TanamSromlobas erovnul, 
regionalur da saerTaSoriso doneebze.  es meqanizmebi  da procedurebi moicavs 
seqsualuri eqspluataciis eWvebisa da faqtebis Sesaxeb efeqtur da advilad 
misawvdom Setyobinebis sistemas, am SemTxvevebis marTvas da dazaralebuli 
bavSvebis daxmarebas damoukidebeli nacionaluri dawesebulebebis mxridan, 
romlebic mowodebulni arian daicvan bavSvTa uflebebi.

es mizani mxolod nawilobriv iqna miRweuli. 

imis miuxedavad, rom bavSvis uflebaTa konvencia avaldebulebs saxelmwifoebs 
„daicvan bavSvi yvela formis seqsualuri Zaladobisgan  da seqsualuri 
eqspluataciisgan“ (muxli 34) da mimarTon „yvela saWiro sakanonmdeblo, 
administraciul, socialur da saganmanaTleblo RonisZiebebs, raTa 
bavSvi daicvanyvela formis fizikuri Tu fsiqologiuri Zaladobisagan, 
Seuracxyofisa Tu borotmoqmedebisagan, imisagan, rom bavSvi moklebuli 
iyo zrunvas an daudevrad eqceodnen, uxeSad ebyrobodnen an eqspluatacias 
uwevdnen, agreTve seqsualur Zaladobas iCendnen“ (muxli 19),  es miznebi jer 

59 General Comment n.13 (2011), Concluding Observations: CRC/C/TGO/CO/3-4, §§ 49-50 and 69-70 (Togo), CRC/C/BOL/
CO/4, §§ 77-80 (Bolivia); CRC/C/OPSC/UKR/CO/1, §§ 29-30 (Ukraine); CRC/C/KHM/CO/2, §§ 49-50, 71-74 (Cambodia).
60  A/HCR/20/18/Add.1, §§ 5-16 (Australia), A/HCR/20/18/Add.2, §§ 7-16 (Thailand), A/HRC/17/35/Add.4 (Argentine) and
A/HRC/17/35/Add.3 (Uruguay): Mission Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and
children, Joy Ngozi Ezeilo.
 61A/61/299, § 44.  
62 miaxloebiT Sefaseba momzadebulia g. andriusis da sxvebis mier, bavSvze seqsualuri Zaladoba Tavi 23
63 evropis sabWos konvencia bavSvebis seqsualuri Zaldobisa da eqspluataciisagan dacvis Sesaxeb STCE n° 201, §§ 1-2. 
64 mesame msoflio kongresi bavSvebsa da mozrdilebze seqsualuri eqspluataciis winaaRmdeg, rios dekalaracia

http://www.ecpat.net/ei/Updates/FRWCIIIOutcome.pdf. meore msoflio kongresi gaimarTa  2001 wels iokohomoSi. 
http://www.csecworldcongress.org/en/yokohama/index.htm;komerciuli seqsualuri eqpluataciis winaaRmdeg gaimarTa 1996 wels 

stokholmSi  http://www.csecworldcongress.org/fr/index.htm

danarTi 5: BICE-s pozicia



isev miuwvdomelia. swored amitom, BICE da misi partniori 25 organizacia 
mouwodebs bavSvTa mimarT seqsualuri eqspluataciisa da seqsualuri 
Zaladobis winaaRmdeg globaluri moqmedebisaken, da yvela Zalis kidev ufro 
meti mobilizebisaken, dazaralebuli bavSvebis, risk-jgufis bavSvebisa da/
an seqsualuri eqspluataciisa da seqsualuri Zaladobis mowme bavSvebis 
optimaluri dacvis uzrunvelsayofad. 

1. orientacia da ganmarteba

mocemuli dokumenti dafuZnebulia BICE-s programis „sastiki mopyroba/
Rirseuli mopyroba“ Sedegebze, agreTve Cveni organizaciis mier dagrovil 
gamocdilebasa da codnaze. masSi aqcenti keTdeba bavSvTa mimarT Zaladobis 
sul ufro mzard SemTxvevebze garemoSi, romelic maT ndobas iwvevs, rogoricaa 
ojaxi, skola, bavSvTa TavSesafrebi, samkurnalo dawesebulebebi, agreTve 
ndobiT aRWurvili pirebi mxridan, rogorebic arian mSoblebi da naTesavebi, 
mezoblebi, maswavleblebi, pedagogebi, medikosebi da ase Semdeg. amas garda, 
mocemuli dokumenti koncentrirdeba bavSvTa mimarT seqsualur Zaladobasa 
da seqsualur eqspluataciaze, Zaladobis axali formebisa da internetis 
meSveobiT eqspluataciis CaTvliT.

BICE darwmunebulia, rom am movlenis Zalze zusti gansazRvriT, matulobs 
safrTxe imisa, rom xeli SeeSalos seqsualur ZaladobasTan da seqsualur 
eqspluataciasTan dakavSirebul danaSaulebis dausjelobasTan brZolas. Tumca, 
amgvari ganmartebis ararsebobisas, aucilebelia, gamoiyos am problemebis 
kriteriumebi da niSnebi. 

bavSvis uflebebis komitetis me-13 zogad komentarSi,65 romelic efuZneba 
bavSvis uflebaTa konvencias, kerZod, mis me-19 da 34-e muxlebs, moyvanilia 
Semdegi elementebi:  

a)    bavSvis  cduneba  an  iZuleba  arakanonier  an  fsiqologiurad saziano seqsua-
lur qmedebebSi CasarTvelad. komiteti azustebs, rom seqsualuri Zaladoba 
moicavs nebismier seqsualur qmedebas, romelsac mozrdili adamiani Tavs 
axvevs bavSvs da romlisgan dacvis ufleba bavSvs aqvs sisxlis samarTlis 
kanonmdeblobis Sesabamisad. seqsualuri qmedebebi aseve miiCneva Zaladobad, 
rodesac maT anxorcielebsTviTon bavSvi sxva bavSvebTan mimarTebaSi, Tu 
bavSvi-iniciatori mniSvnelovnad ufrosia bavSv-msxverplze an iyenebs 
Zalas, muqaras an zewolis sxva saSualebebs. seqsualuri qmedebebi bavSvebs 
Soris ar iTvleba seqsualur Zaladobad, Tuki maTi asaki metia im minimalur 
asakze, romelic saxelmwifos mier dadgenilia, rogorc ormxrivi TanxmobiT 
seqsualuri qmedebebis dasaSvebi  asaki. 

65 CRC/C/GC/13, § 25, bavSvis ufleba iyos dacvuli nebismieri formis Zaladobsagan
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BICE seqsualur Zaladobad miiCnevs:

•     seqsualur qmedebebs an seqsualuri qmedebebis mcdelobebs bavSvTan,romel- 
sac ar miuRwevia  amgvari qmedebebis ganxorcielebisTvis dasaSvebi asakis-
Tvis, erovnuli kanonmdeblobis Tanaxmad, Tuki aseTi arsebobs, an saerTa-
Soriso samarTlis Sesabamisad. 

•   seqsualuri qmedebebi an seqsualuri qmedebebis mcdelobebi bavSvTan, mot-  
yuebiT, iZulebiT (Zalis, Zaladobis sxvadasxva formis gamoyeneba) da 
muqariT, bavSvis umweo mdgomareobis sakuTari Zalauflebis, bavSvze 
sakuTari zegavlenis an bavSvis ndobis gamoyenebiT. bavSvis asaki ar 
asrulebs ganmsazRvrel rols. adamianis statusi, vinc amgvar qmedebebs 
sCadis, SeiZleba warmoadgendes damamZimebel garemoebas. 

orive SemTxvevaSi, dazaralebulis aSkara an faruli Tanxmoba ar amarTlebs 
damnaSaves seqsualuri Zaladobis an seqsualuri eqspluataciis Cadenis mxriv. 
braldebisTvis sakmarisia danaSaulis arsebiTi mtkicebulebebis erToblioba. 

b) bavSvis gamoyeneba komerciuli seqsualuri eqspluataciis mizniT

BICE-sTvis, seqsualuri eqspluatacia - es aris bavSvebis eqspluatacia 
prostituciis mizniT, an pornografiuli xasiaTis audio- an videoproduqciis 
Seqmnis mizniT, agreTve bavSvTa pornografiis an kiberdanaSaulisTvis. 

g)      bavSvebis gamoyeneba bavSvebze seqsualuri Zaladobis scenebis Semcvel audio
-an videoproduqciaSi.

d)   bavSvTa  prostitucia,  seqsualuri  monoba, seqsualuri eqspluatacia mogza-
urobisa da turizmis dros, bavSvebiT vaWroba (qveynis SigniT da qveynebs 
Soris) da bavSvebiT vaWroba seqsualuri miznebisaTvis, agreTve iZulebiTi 
qorwineba. bevri bavSvi xdeba garyvnili qmedebebis msxverpli, romlebsac 
Tan ar axlavs fizikuri Zaladoba an iZuleba, magram, amis miuxedavad, isini 
bavSvis travmirebas iwveven da warmoadgenen fsiqologiurad matravmirebel 
Carevas da eqspluatacias.  

BICE-s pozicia oTxi mimarTulebiT aigeba: prevencia, dacva, bavSvebis monawile-
oba da TanamSromloba nacionalur, regionalur da saerTaSoriso doneebze. 
es mimarTulebebi gamyarebulia bavSvis uflebaTa konvenciis ZiriTad 
principebSi, romlebic orientiri unda iyos seqsualuri Zaladobisa da 
seqsualuri eqspluataciis kriteriumebis da arsebiTi niSnebis analizisa da 
interpretirebisas:

a)   samarTlebrivi midgoma, romelic aRiarebs bavSvs, rogorc samarTlis subi-
eqts, iTvaliswinebs mis azrs, uzrunvelyofs procesualur garantiebs sa-
samarTlo, arasasamarTlo da administraciul sferoebSi da uzrunvelyofs
saCivris, sarCelis Setanis,  sasamarTlo wesiT gasaCivrebis SesaZleblobas
da sxva. 
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b)   bavSvis  saukeTeso  interesebis  dacva  (bavSvis uflebaTa konvenciis muxli 3
da zogadi komentari №14) bavSvis ZiriTadi, prioritetuli uflebaa, 
saZirkvelia, romelsac efuZnebabavSvis uflebaTa mTliani  „Senoba“. es ufleba 
prevalirebs yvela faqtorze, romlebic xels ar uwyoben bavSvis ZiriTadi 
uflebebis dacvas. bavSvis saukeTeso interesebis dacva mxedvelobaSi unda 
iyos miRebuli arasrulwlovanTan dakavSirebuli procesis gamoZiebisa da 
ganxilvis dawyebamde, mimdinareobisas da dasrulebis Semdeg.66 

g)    diskriminaciis dauSvebloba (bavSvis uflebaTa konvenciis muxli 2): verana-
iri diskriminaciuli gadawyvetileba, miRebuli sqesis, rasis, kanis feris, 
religiis, politikuri da sxva Sexedulebebis, legaluri an aralegaluri 
mdgomareobis, erovnuli an socialuri warmomavlobis, erovnul 
umciresobasTan an mkvidr  mosaxleobasTan mikuTvnebulobis, qonebrivi 
mdgomareobis, dabadebis, seqsualuri orientaciis, janmrTelobis mdgomare-
obis, invalidobis anda raime sxva garemoebebis mixedviT, - kanonieri gziT ver 
SeuSlis xels bavSvTan mimarTebaSi prevenciuli da damcavi RonisZiebebis 
gatarebas. yvela bavSvs Tanabari mopyrobis ufleba aqvs. 

d)    iyos mosmenili da monawileoba miiRos gadawyvetilebebis miRebaSi, romlebic
bavSvs exeba (bavSvis uflebaTa konvenciis muxli 12): aucilebelia Seiqmnas 
bavSvze morgebuli (child-friendly) pirobebi  imisTvis, rom  bavSvs SesaZlebloba 
mieces, gamoTqvas Tavisi Sexedulebebi da mas mousminon, waaxalison 
misi monawileoba, imis miuxedavad, iqneba is damnaSave, iniciatori, mowme 
Tu dazaralebuli.bavSvs ufleba aqvs Tavisuflad gamoTqvas sakuTari 
Sexeduleba nebismier sakiTxze, romelic mas exeba. bavSvi mosmenili unda iqnas 
nebismieri sasamarTlo Tu administraciuli ganxilvisas, romelic mas exeba, 
an uSualod, an misi warmomadgenlis an Sesabamisi organizaciis meSveobiT, 
erovnuli kanonmdeblobis procesualuri normebiT gansazRvruli wesiT.

e)     piradi da ojaxuri cxovrebis pativiscema (bavSvis uflebaTa konvencia, mux-
li 16): pirad da ojaxur cxovrebaSi TviTneburi da ukanono Careva 
akrZalulia; TumcaRa, ojaxSi Zaladobis an Zaladobaze eWvis SemTxvevaSi, 
es ar unda gaxdes saxelmwifosaTvis da misi samsaxurebisTvis  umoqmedobis 
sababi. Careva kanonis farglebSi unda moxdes da unda gamoixatebodes 
bavSvis fsiqosocialur mxardaWeraSi sasamarTlo proceduris dros 
(saqmis daxuruli mosmena, Cawerili Cvenebebis konfidencialuroba, 
daburuli/dablaruli fotosuraTebi, xmis Secvla da ase Semdeg.) da 
Semdgom (delikaturi informaciis gauvrcelebloba, magaliTad, bavSvis 
nasamarTleobis Sesaxeb misi profesiuli integraciisas saxelmwifo an 
kerZo uwyebebSi, mimReb ojaxSi an romelime dawesebulebaSi misi mowyobisas 
da ase Semdeg).

66ixileT zogadi komentari n°14 (CRC/C/GC/14), 2013.
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2. prevencia

BICE-m prevenciuli samuSao ganaxorciela sam doneze: 

pirveladi prevencia: zogadi prevencia, Catarebuli jandacvisa da ganaTlebis 
sistemebis, socialuri samsaxurebis mier da sxva;

meore donis prevencia: mizanmimarTuli prevencia da saxelmwifo politika;67

mesame donis prevencia: uwyebaTaSoris TanamSromloba saxelmwifo politikis 
ganxorcielebisas;67 

seqsualuri Zaladobisa da seqsualuri eqspluataciisgan yvelaze efeqturi 
dacva aris prevencia, romelic dafuZnebulia moqmed erovnul kanonmdeblobaze, 
SesabamisobaSia moyvanili saerTaSoriso normebTan da gamyarebulia 
prevenciaze, bavSvebis dacvaze, mxardaWerasa da monawileobaze  mimarTuli 
multidisciplinuri da uwyebaTaSorisi strategiiT. swored amitom BICE: 

a)   atarebs muSaobas mSoblebTan, raTa daexmaros maT, aRzardon bavSvebi usaf-
rTxo garemoSi, gamoiyenon aRzrdis marTebuli meTodebi, dafuZnebuli 
bavSvTa uflebebis, maTi ganviTarebis Taviseburebebis da  disciplinis 
gacnobierebuli dacvis teqnikebis codnaze, Svili-mSoblis urTierTobebis 
gamyarebis mizniT;

b)   atarebs sazogadoebriv sainformacio kampaniebs da monawileobs sxvadasxva 
adgilobriv tele da radio gadacemebSi, seqsualuri Zaladobis da seqsua-
luri eqspluataciis mimarT tolerantul da Semwynareblur damokidebule-
basTan brZolis mizniT;

g)  axdens seminarebis organizebas saxelmwifo moxeleebis, fsiqologebis, mas-
wavleblebis, pedagogebis, aRmzrdelebis, socialuri muSakebis, medikosebis,
mosamarTleebis, policielebis kvalifikaciis asamaRleblad;

d)  qmnis  masmediis  TviTregulirebis  meqanizmebs,  masmediis profesionalTa 
qartiis mier maTi miRebis meSveobiT, raTa seqsualuri Zaladobisa da 
seqsualuri eqspluataciis SemTxvevebi gaSuqdes bavSvis, rogorc uflebis 
mqone subieqtis mimarT da rogorc adamianis mimarT pativiscemiT, 
romelic uzrunvelyofili unda iyos adekvaturi mxardaWeriT imisTvis, 
rom man  momavalSi  konstruqciuli rolis Sesruleba SeZlos (ojaxuri 
da piradi cxovrebis pativiscema, nasamarTleob(eb)is Sesaxeb monacemebis 
gauvrcelebloba, romlebmac SeiZleba bavSvs ziani miayenon). 

67 zogad komentarSi 13 Si naTqvamia “it is necessary to focus on general prevention (primary) and targeted prevention (second) during all 
the elaboration and implementation phases of the systems for the protection of the child, § 46.

danarTi 5: BICE-s pozicia



2.1. saxelmwifoebis roli

saxelmwifoebis moRvaweoba seqsualuri Zaladobisa da seqsualuri 
eqspluataciis prevenciisTvis unda moicavdes Semdeg valdebulebebs:
samarTlebrivi aspeqtebi

1. ratificireba seqsualuri Zaladobisa da seqsualuri eqspluataciis 

mimarT SeuwynareblobasTan  SeuTavsebeli yovelgvari pirobis/daTqmis gareSe, 
saerTaSoriso samarTlebrivi instrumentebisa, rogoricaa bavSvis uflebaTa 
konvencia da misi fakultaturi oqmebi, gaeros konvenciis damatebiTi oqmi 
transnacionaluri organizebuli danaSaulis winaaRmdeg, romlis mizania - 
adamianebiT, gansakuTrebiT qalebiT da bavSvebiT ukanono vaWrobis prevencia, 
aRkveTa da dasja; agreTve Sromis saerTaSoriso organizaciis (ILO) da  
narkotikebisa da danaSaulis winaaRmdeg brZolis gaeros ofisis (UNODC) 
Sesabamisi konvenciebi; moqmedi nacionaluri kanonmdeblobis SesabamisobaSi 
moyvana saerTaSoriso normebTan, romelTa dacvaze Tanxmoba Tavisuflad iyo 
gamoxatuli saxelmwifoebis mier maT swrafvaSi, aRmofxvran bavSvTa mimarT 
seqsualuri Zaladoba da seqsualuri eqspluatacia;

2. nacionaluri kanonmdeblobis srulyofa, cvlilebebis, evoluciisa da axali 
safrTxeebis arsis gaTvaliswinebiT, da:

-     pirvel rigSi, samarTlebriv midgomaze dayrdnobiT, bavSvebis monawileobasa
da bavSvis uflebebis dacvaze dafuZnebuli demokratiuli principebis 
gatareba;

-    kiberdanaSaulis  nebismieri  formisTvis sasjelis gaTvaliswineba, kerZod,
iseTebisTvis, rogoricaa bavSvTa prostitucia, kiberpornografia, bavSvTa 
pornografia internetSi, seqsturizmi bavSvebis monawileobiT, bavSvebiT 
vaWroba seqsualuri miznebisTvis; gansazRvruli wesebis arseboba axali 
informaciuli da sakomunikacio teqnologiebis (ICT) sferoSi, internetSi 
domenuri saxelebis registraciisa da internetSi wvdomisTvis, internet-
servisebis mimwodeblebisTvis, mobiluri kavSirebis operatorebisTvis, 
programuli uzrunvelyofis SemmuSaveblebisTvis, internet-saitebis da 
socialuri  qselebis  mflobelebisTvis, internet-kafeebisTvis, blogebis-
Tvis;  

-    danaSaulad iqnas aRiarebuli bavSvebis monawileobiT pornografiuli masa-
lis warmoeba, floba, Senaxva, gavrceleba da gadacema, maT Soris, pirdapiri 
eTeriTac;

-    kvalificirebuli iqnas, rogorc specifikuri danaSauli, seqsualuri Zala-
doba da seqsualuri eqspluatacia ojaxSi, skolaSi, profesiul saswavlo 
dawesebulebebSi, samuSao adgilze, kerZo da saxelmwifo dawesebulebebSi, 
romlebic uzrunvelyofen bavSvebis cxovrebas da mxardaWeras, agreTve 
bavSvebTan momuSave yvela sxva struqturaSi. Zaladoba da eqspluatacia 
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mSoblis, aRmzrdelis an specialistis mxridan, romlebsac bavSvi bunebrivad 
endoba, warmoadgens damamZimebel garemoebas. mcdeloba da aqtiuri an 
pasiuri Tanamonawileoba unda isjebodes iseve, rogorc uSualod Zaladoba 
da eqspluatacia;

-    aucilebelia,  dawesdes seqsualur urTierTobaze Tanxmobis da qorwinebis
minimaluri asaki, raTa patara gogonebi Zaladobis da seqsualuri 
eqspluataciis msxverpli ar gaxdnen da aridebuli iqnas adreuli an iZule-
biT qorwineba; 

-    bavSvis dacvisa da bavSvTa seqsualuri eqspluataciis prevenciis CarTva im
dawesebulebebis samarTlebriv velSi da socialuri pasuxismgeblobis 
politikaSi, romlebic muSaoben turizmis, transportis, soflis meurneobis 
da finansebis sferoebSi, agreTve komunikaciur sferoSi, masmediaSi, 
internet-servisebSi, reklamaSi da garTobis sferoSi.68

saxelmwifo politika

-   zedamxedvelobis sistemis Seqmna, romelic saSualebas mogvcems gamovavli-
noT, davexmaroT da Tvalyuri vadevnoT risk-jgufis bavSvebs an im bavSvebs, 
romlebmac ukve ganicades Zaladoba ojaxSi, skolaSi, bavSvebis mimReb da 
damxmare dawesebulebebSi an samkurnalo dawesebulebebSi. unda arsebobdes 
moqmedi meqanizmi, magaliTad, cxeli xazis telefoni, sadac SesaZlebeli 
iqneba mimarTva sagangaSo situaciaSi. es sistema aseve gankuTvnili unda iyos 
ojaxebisTvis, romlebic safrTxes warmoadgenen TavianTi bavSvebisTvis, 
rac gamovlinda garkveuli signalebis wyalobiT (Zaladobis SemTxvevebi 
warsulSi, bavSvebze meTvalyureobis araseboba pasuxismgebeli mozrdilis 
mxridan, socialuri samsaxurebis angariSebi), maTTvis  Zaladobis prevenciis, 
mijaWvulobis grZnobis ganviTarebis, bavSvis araZaladobrivi aRzrdis, 
pozitiuri mSoblobis Temebze codnis miwodebiT da unarebis ganviTarebiT; 

-   saxelmwifo moxeleebis swavlebis,  gadamzadebisa da monitoringis  Catareba,
romlebic mowodebulni arian daicvan saerTaSoriso normebTan 
SesabamisobaSi moyvanili moqmedi kanonmdebloba, da Tvalyuri adevnon mis 
gamoyenebas;

-     saswavlo  gegmebSi  bavSvis  asakis  Sesabamisad adaptirebuli bavSvTa seqsua-
luri aRzrdis programebis CarTva, xolo maswavleblebisTvis, skolis sxva 
TanamSromlebisTvis da sabavSvo dawesebulebebis TanamSromlebisTvis 
gaTvaliswinebuli iqnas sastiki da Rirseuli mopyrobis, bavSvis uflebaTa 
dacvis, Zaladobis SemTxvevaSi gamoyenebuli sanqciebis Sesaxeb informaciis 
miwodeba; 

-     saerTaSoriso normebTan SesabamisobaSi moyvanili  moqmedi kanonmdeblobis 

68rios deklaracia da Zaxili qmedebisaTvis 2008
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Temebis CarTva  saxelmwifo moxeleebis bazisuri swavlebis programebSi, 
kerZod, sasamarTlos muSakebis, policielebis, maswavleblebis, socialuri 
muSakebis da socialuri pedagogebis, eqimebis, meddebis da jandacvis sxva 
muSakebis, samarTaldamcavi organoebis warmomadgenlebis, Temis, saqalaqo, 
adgilobrivi da federaluri xelisuflebis liderebis; es programebi aseve 
unda moicavdes informacias bavSvis ganviTarebis Taviseburebebis, Zaladobis 
mizezebisa da Sedegebis Sesaxeb, agreTve seqsualuri aRzrdissakiTxebs, 
adaptirebuls mozardobis asakis Sesabamisad;

-    genderuli  aspeqtisa  da  sqesTa specifikis  mxedvelobaSi  miReba  politikisa 
da nacionaluri programebis SemuSavebisas;

-    bavSvis  uflebebis  Setana  saskolo programebSi yvela doneze, maT Soris, 
damatebiTi ganaTlebis dawesebulebebSi, raTa miRweuli iqnas bavSvTa 
uflebebis swavleba yvelasTvis,  maT Soris bavSvebisTvisac, da amgvarad, 
bavSvebiT dawyebuli, aigos sazogadoebaSi bavSvis uflebebis dacvis meqaniz-
mi;

-    bavSvebis monawileobis principis institucionalizacia, anu bavSvebis Sexe-
dulebaTa gaTvaliswineba im programebis Sesaxeb, romlebic maT exeba, jer 
kidev maT SemuSavebamde;

-       gangrZobiTi sainformacio kampaniebis Catareba, efeqturi, dasamaxsovrebeli 
aqciebis organizebiT,  gankuTvnili  bavSvebisTvis, romlebsac ganucdiaT 
an ar ganucdiaT Zaladoba, agreTve Temis da tradiciuli liderebisTvis, 
griotebisTvis (griots), dajgufebebis liderebisTvis, religiuri lidere- 
bisTvis, mkvidri mosaxleobis liderebisTvis; agreTve, - saswavlo dawesebu-
lebebisTvis, profesiuli gaerTianebebisTvis, magaliTad, fsiqologebisTvis, 
fsiqoanalitikosebisTvis, socialuri pedagogebisTvis da mTlianad, farTo 
sazogadoebisTvis saxelmwifos mTel teritoriaze, maT Soris, daSorebul 
regionebSi, bavSvis uflebaTa Sesaxeb codnis ganmtkicebis mizniT;

-    bavSvTa mimarT Zaladobisa da eqspluataciis fenomenTan mimarTebaSi, pro-
cesis efeqturobisa da bavSvTa dacvis sxvadasxva samsaxurebs Soris mWidro 
TanamSromlobis Sedegebis Sefasebis kriteriumebis danergva.

2.2. samoqalaqo sazogadoebis roli

dResdReobiT SeuZlebelia raimes miRweva samoqalaqo sazogadoebis organizebis 
gareSe. zogjer saxelmwifoebi aRiareben masTan TanamSromlobis aucileblobas 
da rTaven mas saxelmwifo saxelmwifo uwyebebis funqcionirebaSi. amavdroulad, 
zogierTi saxelmwifo TavSekavebas amJRavnebs da dabrkolebebs uqmnis am 
organizaciebis moRvaweobas, samarTaldamcavebis winaaRmdeg mimarTuli 
kanonebis miRebis gziT.
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samoqalaqo sazogadoebam:

-    ganagrZos zewola saxelmwifo organoebze, winadadebebis Setana da konkre-
tuli samuSaos Sesruleba, samarTlebrivi sistemis srulyofisa da bavSvis 
uflebaTa sferoSi saerTaSoriso samarTlis pativiscemaze dafuZnebuli 
saxelmwifo politikis ganviTarebis mizniT;

-      ufro energiulad imoqmedos imisTvis, rom miaRwios Sesabamisi dokumentebis 
upirobo ratifikacias da nacionaluri samarTlebrivi sistemis srulyofas, 
raTa safuZveli Caeyaros bavSvTa mimarT Zaladobis da seqsualuri eqsplu-
ataciis prevenciis sistemas;

-    Tavisi  proeqtebis  da  programebis SemuSavebisas, kerZod, specialistebis 
swavlebisas, dasaxos prevenciuli miznebi, bavSvebis mimReb, damxmare da 
damcvel  saxelmwifo samsaxurebTan partniorobisas; 

-   ganaviTaros  partnioruli  urTierTobebi organizaciebs Soris, romlebic 
samoqalaqo sazogadoebas warmoadgenen;

-   Tvalyuri adevnos Zaladobis da seqsualuri eqspluataciis prevenciis sa-
kiTxebis CarTvas saerTaSoriso RonisZiebebis dRis wesrigSi da saxelmwifo 
nacionalur politikaSi;

-    ganagrZos kampaniebis  Catareba seqsualuri Zaladobis  da seqsualuri eqs-
pluataciis  prevenciisTvis, agreTve  saqmianoba  bavSvebze Zaladobis Sem-
Txvevebis gamovlenis da reagirebis mizniT. 

2.3. bavSvis uflebaTa komitetis roli

bavSvis uflebaTa komiteti mowodebulia, udidesi yuradReba miaqcios bavSvis 
uflebaTa konvenciis dacvas, monawile mxareebTan konstruqciuli dialogis 
meSveobiT. am mizniT is Seiswavlis saxelmwifoebis periodul angariSebs, 
gamoTqvams Tavis SeniSvnebs da Camoayalibebs rekomendaciebs,mosamzadebel 
sxdomebze Sesabamisi konsultaciebisa da „sakiTxebis CamonaTvlis“ (list of issues)
Sedgenis  Semdeg. komiteti aseve cdilobs ganmartos bavSvis uflebaTa konven
ciis debulebebi Tavis zogad SeniSvnebSi №8 (2006)69 da №13 (2011),, romlebic 
Seexeba bavSvta mimarT Zaladobas. zogadi SeniSvna №13  warmoadgens mowodebas 
komitetisadmi, gaafarTovos Tavisi moRvaweobis sivrce Zaladobis, kerZod 
bavSvze seqsualuri Zaladobis da seqsualuri eqspluataciis aRkveTis mizniT. 

komiteti:

-    bavSvis uflebaTa konvenciis monawile yoveli saxelmwifos angariSebis Ses- 
wavlisas, kvlav gansakuTrebul yuradRebas unda aqcevdes bavSvebis mimarT 

69CRC/C/GC/8: bavSvis ufleba iyos daculi damamcirebeli dasjis formebisagan (muxli19, 28 ( 2),37, da sxvebi).
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Zaladobis da eqspluataciis problemas, misces realisturi da gazomvadi 
rekomendaciebi

saxelmwifoebs da gamoavlinos naklovanebebi maT iuridiul sistemaSi da maT 
strategiebSi, romlebic mimarTulia prevenciasa da bavSvis dacvaze.

-    unda darwmundes, rom bavSvis uflebaTa konvenciis fakultaturi oqmi, ro-
melic bavSvebiT vaWrobas, bavSvTa prostituciasa da bavSvTa pornografias 
exeba, harmoniul TanxvedraSia nacionalur kanonmdeblobasTan da rom misi 
dacva kontroldeba imave saxelwodebis proceduris meSveobiT, xolo misi 
gamoyenebis Sedegebi jamdeba sam weliwadSi erTxel. 

2.4. specialuri procedurebisa da sxva Semmowmebeli organoebis roli

specialuri procedurebi - es aris gaerTianebuli erebis organizaciis adamianis 
uflebaTa komitetis meqanizmebi. maTi mizania romelime qveyanaSi specifikuri 
situaciis an msoflios yvela regionSi gansaZRvruli problemebis Seswavla. 
specialuri procedurebi ZiriTadi maxasiaTebelia viziti konkretul qveyanaSi 
an konkretul regionSi da mTavrobebTan informaciis gacvla. zogierTi 
proceduris mandati dakavSirebulia bavSvis uflebebTan, kerZod, bavSvTan 
mimarT ZaladobasTan da eqspluataciasTan. saubaria mandatebze, romlebic 
Seexeba:

•   bavSvebiT vaWrobas, bavSvTa prostitucias da bavSvTa pornografias;
•   adamianebiT  vaWrobis  msxverplTa  ZiriTad uflebebs, kerZod, qalebis da 

bavSvebis;
•   bavSvTa mimarT Zaladobas;
•   qalTa mimarT Zaladobas, mis mizezebsa da Sedegebs. 

am procedurebiT:

•   Catardes  Tematuri kvlevebi, Tuki saWiroa,  universitetebTan,  umaRles 
saswavleblebTan da samecniero-kvleviT institutebTan TanamSromlobiT, 
miZRvnili prevenciis, dacvis, TanamSromlobis, seqsualuri Zaladobis da 
seqsualuri eqspluataciis msxverpli bavSvebis mxardaWerisa da maTTan 
muSaobis  sxvadasxva aspeqtebisadmi, agreTve am borotmoqmedebis mowmeebisa 
da CamdenebisaTvis; 

•   ganxorcieldes  „in situ“  vizitebi,   Catardes  kvlevebi,  konferenciebi  da
sxva RonisZiebebi, sxva meqanizmebTan erTad, regionalur da nacionalur 
doneebze, raTa moxdes sazogadoebis kidev ufro meti yuradRebis miqceva 
seqsualuri Zaladobisa da seqsualuri eqpluataciis yvela aspeqtisadmi.

3. dacva

-     bavSvs gaaCnia uflebebi, da misi ZiriTadi uflebebi unda iyos garantirebu-
li da daculi, rogorc amas moiTxovs misi, rogorc arasrulwlovnis 
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mdgomareoba. saxelmwifoebma, romlebmac sakuTar Tavze aiRes bavSvis 
dacva, Tvalyuri unda adevnon imas, rom, gamonaklis SemTxvevebSic ki, 
bavSvTa uflebebi iyos daculi da maT mieniWoT yvela aucilebeli garantia 
am uflebebis dasacavad. 

-    BICE-sTvis mTavaria damnaSavis mxileba, Zaladobis SemTxvevis Sesaxeb Setyo-
bineba, seqsualuri Zaladobis da seqsualuri eqspluataciis msxverpli 
bavSvebis mxardaWera, reabilitacia da reabilitaciis procesis  monitoringi.
mxardaWera moicavs bavSvisTvis fsiqologiuri, iuridiuli, fizikuri 
da samedicino daxmarebis gawevas, agreTve sakvebiTa da tansacmliT mis 
uzrunvelyofas. amas garda, mniSvnelovani aspeqtebis efeqturi meTodikebis 
(mniSvnelovani meTodikebis) dagroveba da procesis efeqturobis maCveneble-
bis da misi Sedegebis damuSaveba. 

3.1. saxelmwifoebis roli

BICE-sTvis seqsualuri Zaladobisa da seqsualuri eqspluataciisgan bavSvTa 
dacvisa da maTTvis Sesabamisi momsaxurebebis gawevis adekvaturi saxelmwifo 
politika moiTxovs multidisciplinaruli strategiis arsebobas, romelSic 
igulisxmeba:

-    gansakuTrebuli yuradRebis gamoCena  dazaralebuli  bavSvisadmi, romelic 
aRiqmeba, rogorc msxverpli, da misi saWiroebebisadmi, mis mier gadatanili 
travmis da misi xiluli da uxilavi Sedegebis gaTvaliswinebiT;

-    saWiro mxardaWeriT uzrunvelyofa, kerZod, dazaralebuli  bavSvis ojaxis
fsiqologiuri daxmareba, Tu mas kavSiri ar aqvs Zaladobasa da eqspluata-
ciasTan;

- daxmareba Cadenili Zaladobis da eqspluataciis Sesaxeb mtkicebulebaTa 
SegrovebaSi, proceduruli da finansuri SezRudvebis gareSe;

-    mosaxleobis yuradRebis miqceva im pirTa dausjelobasTan brZolis aucile-
blobaze, romlebmac Caidines seqsualur ZaladobasTan da seqsualur 
eqspluataciasTan dakavSirebuli danaSauli, rogoric ar unda iyos 
maTi socialuri an politikuri statusi da maTi siaxlove msxverplTan, 
maTi mxilebisa da maTi danaSaulis Sesaxeb Setyobinebis gziT; Tu amas 
valdebulebebi moiTxovs, ar iqnas daSvebuli samSvidobo SeTanxmebebi, 
romlebic sinamdvileSi xels uwyoben Zaladobisa da eqspluataciis 
ganxorcielebas; 

-    specializirebuli  samarTlebrivi  sistemis  Seqmna  bavSvebisaTvis,  romelic 
dafuZnebuli iqneba bavSvis uflebaTa pativiscemaze sasamarTlo proceduris 
dawyebamde, proceduris dros da da mis Semdeg;

-    informaciis gavrceleba  ufaso  sasamarTlo  da  iuridiuli daxmarebis,  ag-
reTve samedicino daxmarebis gawevis, socialuri muSakebisa da aRmzdelTa 
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jgufebis CarTvis procesis yvela etapze; bavSvze morgebuli, swrafi 
reagirebis, efeqturi specializirebuli sasamarTlo sistemis muSaobis 
uzrunvelyofa, romelSic saqme ganixileba guldasmiT, umokles vadebSi da 
sruldeba proporciuli sasjelis SefardebiT;

-    dazaralebuli bavSvis uflebaTa dacva, misTvis yvela Sesabamisi momsaxure-
bis SeTavazebiT; bavSvis kidev ufro meti viqtimizaciis dauSvebloba, raTa 
is kidev ufro saxifaTo safrTxeebis winaSe ar dadges;

-    imis kontroli,  rom  sasamarTlo an administraciuli gadawyvetilebis mo-
lodinis periodSi, dazaralebulebi imyofebodnen dacvis qveS, maT Soris, 
prevenciulis, xolo maTi qoneba iyos daculi; agreTve imisa, rom zaralis 
anazRaureba  dazaralebulebisTvis ar iyos ganpirobebuli Zlieris uflebiT, 
romelic xSirad damnaSaves ekuTvnis, da rom specialurma samsaxurebma, 
romlebic muSaoben sacxovreblis, profesiuli swavlebis, dasaqmebis, 
socialuri dacvis da sxva sakiTxebze, yvelaferi gaakeTon dazaralebulis 
meti usafrTxoebis uzrunvelsayofad;

-    saqmiani kavSirebis damyareba saxelmwifo da arasaxelmwifo samsaxurebs So-
ris da sxva dainteresebul organizaciebs Soris, maTi saqmianobis 
koordinaciis, gamocdilebis gaziarebis da SeTanxmebuli kriteriumebis 
safuZvelze swavlebis mizniT;

-     fizikuri, fsiqikuri  da fsiqologiuri reabilitaciis programebis arsebo-
ba, rogorc dazaralebuli bavSvebisTvis da danaSaulis mowme bavSvebisTvis, 
aseve damnaSaveebisTvis, maTi socialuri da profesiuli integraciisTvis da 
mTeli procesis mimdinareobis monitoringisTvis, da am saqmianobaSi sxva 
organoizaciebis CarTva, maT Soris, arakomerciulebisac;

-    gamoZiebis da ZaladobasTan da eqspluataciasTan dakavSirebuli sxvadasxva 
monacemebis Segrovebis meqanizmebis arseboba, romelTa regularuli 
ganaxleba xdeba, reagirebis formebis mosargebad cvalebad safrTxeebze; 
aucileblobis SemTxvevaSi, muSaobis procesSi skolebis, institutebisa da 
universitetebis CarTva;

-    Zaladobis  SemTxvevebis  Sesaxeb Setyobinebis advilad misawvdomi,  efeqtu-
rad  momuSave sistemis arseboba; saxelmwifos egidiT dadgenili kriteriume-
bis safuZvelze, eqspertebi da bavSvebTan momuSave dawesebulebebi, agreTve 
bavSvTa dacvis saxelmwifo samsaxurebi, am sferoSi gamocdilebis mqone  
kompetenturi arakomerciuli organizaciebi, periodulad axdenen am 
sistemis funqcionirebis Sefasebas,  saerTaSoriso  organizaciebis mxarda-
WeriT.71

-    aqtiuri  saerTaSoriso  TanamSromloba, risk jgufis an Zaladobisa da eqs-
pluataciis msxverpli bavSvebis  ZiriTadi saWiroebebis dakmayofilebis 
mizniT da Sesabamisi zomebis miReba nebismieri bavSvis usafrTxoebisa da  
ZiriTadi uflebebis dacvisTvis;
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-      meqanizmebis da/an procedurebis arseboba, romlebic aioleben koordinacias 
nacionalur, regionalur da saerTaSoriso doneze an arsebuli meqanizmebis 
srulyofa sxvadasxva saministroebs, donorebs, gaeros saagentoebs, 
arasamTavrobo  organizaciebs,  kerZo  seqtorebs,  damsaqmebelTa da mSro-
melTa asociaciebs, masobrivi informaciis saSualebebs, organizaciebs 
Soris TanamSromlobis ganviTarebis mizniT;

pirTa specializacia, romlebic ibrZvian seqsualuri Zaladobisa da seqsualuri 
eqspluataciis winaaRmdeg, raTa win aRudgnen axal safrTxeebs, rogorsac 
warmoadgens, magaliTad, interneti da sxva sainformacio teqnologiebi;  
agreTve, kontrolisa da dasjis instrumentebisa da samsaxurebis Seqmna, maT 
Soris, internetSi. 

3.2. bavSvis uflebaTa komitetis roli

asrulebs ra damcvelis rols, bavSvis uflebaTa komiteti  valdebulia:

-    ganixilos  Zaladoba  da eqspluatacia, rogorc umniSvnelovanesi Tema, ro-
melic ufro CaRrmavebuli Seswavlis sagani unda iyos  komitetis mosamza-
debeli sxdomebis dros, romlebzec dgindeba damatebiTi informaciis 
warmosadgeni „sakiTxebis CamonaTvali“;

-    Tvalyuri  adevnos,  rom  es Tema SenarCundes saerTaSoriso RonisZiebebis 
dRis wesrigSi, kerZod, im dRis yovelwliuri aRniSvnisas, romelic bavSvis 
uflebaTa komitetma miuZRvna bavSvis uflebebs, an rom es Tematika Seiswa-
vlebodes komitetis SigniT gamarTul zogad diskusiebze;

-    Sesabamis specialur procedurebTan erTad, gamoiyenos gaerTianebuli ere-
bis organizaciis bavSvis uflebebTan dakavSirebuli sxva meqanizmebi, agreTve 
regionalur doneze moqmedi meqanizmebi, Caataros erToblivi aqciebi 
(vizitebi, Tematuri moxsenebebi, statistikuri kvlevebi, kriteriumebis 
SemuSaveba, komunike, cnobarebi da ase Semdeg), miZRvnili bavSvTa mimarT 
seqsualuri Zaladobisa da seqsualuri eqspluataciis prevenciisa da 
brZolisadmi; 

-    Camoayalibos rekomendaciebi, Zaladobisa da seqsualuri eqspluataciisgan 
dacvis da prevenciis institutebisa da saxelmwifo programebis Seqmnis 
mizniT. 

3.3. specialuri procedurebisa da sxva makontrolebeli organoebis roli

am procedurebiT: 

-    Catardes  Tematuri  kvlevebi,  Tuki saWiroa,  universitetebTan, umaRles 
saswavleblebTan da samecniero-kvleviT institutebTan TanamSromlobiT, 
miZRvnili prevenciis, dacvis, TanamSromlobis, seqsualuri Zaladobis da 
seqsualuri eqspluataciis msxverpli bavSvebis mxardaWerisa da maTTan 
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muSaobis  sxvadasxva aspeqtebisadmi, agreTve am borotmoqmedebis mowmeebisa 
da CamdenebisaTvis; 

-    gagrZeldes „in situ“ vizitebi saxelmwifoebSi, romlebSic seqsualurma Zala-
dobam da seqsualurma eqspluataciam farTo gasaqani SeiZines, da miewodos 
adamianis uflebaTa sabWos gazomvadi da realizebadi rekomendaciebis 
Semcveli moxseneba; es rekomendaciebi unda Sesruldes SeTanxmebuli 
grafikis mixedviT, maT Soris, Sualeduri angariSebis Sedgena da Sualeduri 
monitoringis Catareba;

-    gaewios teqnikuri mxardaWera, romelic Seexeba, magaliTad, sakanonmdeblo 
bazis srulyofas, specialistebis swavlebas, kriteriumebis SemuSavebas da 
programebis realizebas kanonmdeblobis Sesabamisad;

-    ganxorcieldes bavSvTa dacvisa da mxardaWeris sakiTxebze warmatebuli me- 
Todikebis kompilacia, romlebic Segrovebuli iqneba iqneba „in situ“ vizite-
bis dros;

-    gaewios teqnikuri daxmareba dainteresebul pirebs,  im bavSvebis saukeTeso  
dacvis uzrunvelyofis mizniT, romlebmac gadaitanes seqsualuri Zaladoba 
da seqsualuri eqspluatacia. 

3.4. samoqalaqo sazogadoebis roli

organizaciebi, romlebic samoqalaqo sazogadoebas warmoadgenen, valdebulni 
arian:

-    SeimuSavon  bavSvTa dacvis moqnili da dinamiuri politika, romelic gage-
buli da aRsrulebuli unda iyos yvela ierarqiul doneze; 

-    CarTon  bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladobisa da seqsualuri eqspluata-
ciis winaaRmdeg mimarTuli TavianTi saqmianoba konkretul qveyanaSi 
moqmed samarTlebriv CarCoSi; sxva dainteresebul pirebTan SeTanxmebiT 
da erToblivad mouwodon RonisZiebebis gatarebisken, romelTa mizania 
ojaxebSi, TemebSi, samuSao adgilebze, skolaSi da mTlianad saxelmwifoSi 
imgvari garemos Seqmna, romelSic daculi iqneba bavSvis uflebebi;

-    ganagrZon  bavSvTa dacvaze da zrunvaze mimarTuli RonisZiebebis gatareba  
TavianTi proeqtebisa da programebis farglebSi, saxelmwifos mier SemuSave-
buli erovnuli samoqmedo gegmis Sesabamisad.

4. monawileoba

aqtiuri monawileoba mniSvnelovan rols asrulebs Zaladobis, maT Soris, 
seqsualuri Zaladobis da seqsualuri eqspluataciis prevenciaSi, gansakuTrebiT, 
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 70Objective 2013 Rio Call for Action 2008: “Establish by 2013 an effective and accessible system for reporting, following
up and supporting children victims of suspected or actual incidents of sexual exploitation, for example by instituting
mandatory reporting for people in positions of responsibility for the welfare of children”.
71zogadi komentari  n° 6, CRC/GC/2005/6

iseT sando garemoSi, rogoricaa ojaxi.70 mSoblebi unda swavlobdnen meTodebs, 
romlebic xels Seuwyobs maTi Svilebis CarTvas mTlianad ojaxTan da uSualod 
bavSvebTan dakavSirebuli gadawyvetilebebis miRebaSi. bavSvebis monawileoba 
skolis prevenciul RonisZiebebSi ganapirobebs uxeSobis, damcirebis da 
Zaladobis sxva gamovlinebebis Semcirebas da aRmofxvrasac ki. diskriminacia, 
stigmatizireba da marginalizacia aferxebs bavSvebis monawileobas da kidev 
ufro zrdis bavSvTa mimarT Zaladobis, sastiki mopyrobis da eqspluataciis 
safrTxes.

bavSvebis monawileobis principis dacva warmoadgens saxelmwifos valdebulebas 
romlis Tanaxmad, is valdebulia:

-    cnos bavSvebi ara arsebebad,  romlebic  mozrdilebis keTilganwyobiT sar-
gebloben, aramed uflebebis mqoneebad, romlebsac SeuZliaT imoqmedon 
TavianTi uflebebis dasacavad da miipyron am sakiTxisadmi yuradReba 
bavSvebis mier, bavSvebisTvis da bavSvebTan erTad Catarebuli sxvadasxva 
kampaniebis dros, sazogadoebis informirebis. bavSvTa mimarT seqsualuri 
Zaladobis da seqsualuri eqspluataciis prevenciis mizniT (magaliTad, 
swavleba da informireba „TanasworTa ganaTlebis“ principiT, monawileoba 
bavSvebTan dakavSirebuli gadawyvetilebebis miRebaSi, kanonebis da dadge-
nilebebis Sefaseba, romlebic bavSvebs exeba);

-    seqsualuri Zaladobis Camden,  msxverpl,  mowme an riskis qveS myof bavSvze 
mzrunveloba daafuZnos Tavad bavSvis aqtiur monawileobaze, agreTve misi 
mSoblebis monawileobaze, Tuki maT ar dauSviaT bavSvis mimarT Zaladoba, 
da saWiroebis SemTxvevaSi, Temis monawilobaze, misi socialuri da 
profesiuli integraciis gziT;

-    miaRwios bavSvebis monawileobas maTi informaciis flobis uflebis reali-
zaciis gziT, romelic saSualebas aZlevs  bavSvs, icodes misi mxardaWeris 
wesis, SeTavazebuli momsaxurebebisa da misTvis Catarebuli procedurebis 
Sesaxeb. es ki, Tavis mxriv, bavSvs SeaZlebinebs gamoTqvas Tavisi Sexeduleba 
da gamoxatos Tavisi survilebi;

-    uzrunvelyos bavSvis, romelic Tanmxlebis gareSe imyofeba misi warmoSobis 
qveynis sazRvrebs miRma, monawileoba yvela proceduraSi, romlebic mis 
interesebs Seexeba, rac moiTxovs  bavSvisTvis Tarjimnis ufaso momsaxurebas 
misi Tanxlebis yvela etapze.71

-    yuradReba miaqcios imas, rom bavSvis Tanxlebisa da misTvis sxvadasxva mom-
saxurebebis  SeTavazebis  yvela  etapze,  bavSvma  aqtiuri  monawiloba   miiRos
yvelaferSi, dawyebuli masTan muSaobis pirvelive momentidan da dasrule-
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buli  skolasa da ojaxSi misi reintegraciiT, agreTve masze Semdgomi meT-
valyureobis msvlelobisas; ar daiviwyos bavSvis azris gaTvaliswinebis 
aucileblobis Sesaxeb seqsualuri Zaladobisa da seqsualuri eqpluataciis 
problemasTan dakavSirebiT saxelmwifo politikis SemuSavebis dros;

-    daeyrdnos sicocxlisunarianobis unars yoveli bavSvis SemTxvevaSi, iqneba 
es seqsualuri Zaladobis Camdeni, msxverpli, mowme Tu riskis qveS myofi, da 
gamoiyenos bavSvis resursebi gadatanili matravmirebeli situaciis Semdeg 
aRdgenis procesSi;

-    yovelTvis   miiRos   mxedvelobaSi   bavSvis  sityvebi da uari ar Tqvas bavSvis  
monawileobaze, iseT subieqtur kriteriumebze dayrdnobiT, rogoricaa 
asaki, saRad azrovnebis unari, romelime enaze Tavisuflad laparakis 
unari, misi mdgomareoba (aralegali), misi warsuli cxovreba an winmswrebi 
movlenebi;

-    ar  dauSvas diskriminacia, miaRwios nebismieri bavSvis monawileobas,  iqneba
es invalidi, ucxoeli, mozrdilebis yovelgvari Tanxlebis gareSe an maTi 
TanxlebiT, aralegaluri an legaluri migranti, janmrTelobis kargi mdgo-
mareobiT an ara, da sxva;

-    sasamarTlo  proceduris  dacvis,  bavSvis fsiqo-socialuri daxmarebis da 
ojaxSi misi uflebebis uzrunvelyofis ganmsazRvrel kriteriumad miiCnios 
bavSvebis monawileoba.

5. TanamSromloba

TanamSromlobas, maT Soris, uwyebaTSoriss, rogorc nacionalur, ise 
regionalur da saerTaSoriso doneze didi mniSvneloba aqvs Zaladobis, 
kerZod, bavSvTa mimarT seqsualuri Zaladobisa da seqsualuri eqspluataciis 
winaaRmdeg  efeqturi brZolisTvis. is xels uwyobs informaciis gacvlas, 
qmedebaTa koordinacias da Zaladobis faqtebis gamovlenas, agreTve teqnikur 
mxardaWeras. 

TanamSromloba, arsebiTad,  saxelmwifoebs exeba, romlebic valdebulni arian:

-     ganaxorcielon dinamiuri saerTaSoriso TanamSromloba, romelsac SeeZleba 
upasuxos seqsualuri Zaladobis da seqsualuri eqspluataciis mudmivad 
cvalebad situaciebTan dakavSirebul  axal gamowvevebs, kerZod, internetis 
meSveobiT; erTis mxriv, TanamSromloba saxelmwifoebs Soris, interpolis, 
policiis, sabaJos, portebis, aeroportebis da sxva samsaxurebis daxmarebiT, 
da meores mxriv, TanamSromloba saxelmwifoebsa da kerZo seqtors Soris 
bankebi, socialuri qselebi, interneti, seqs-industria), - rac xels 
Seuwyobs bavSvebze seqsualuri Zaladobisa da seqsualuri eqspluataciis 
ganmaxorcielebel pirTa gamovlenas, agreTve maT  devnas, izolirebas da 
maTTvis Semosavlebis xelmisawvdomobis SezRudvas; 
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-    saerTaSoriso TanamSromlobis wyalobiT,  gaxsnan  gza TanamSromlobisaken 
saxelmwifoebsa da kerZo seqtors Soris,  - bankebsa da msgavs dawesebulebeb-
Tan, agreTve fuladi gadaricxvis kompaniebTan, seqsualuri eqspluataciiT 
miRebuli fulis gaTeTrebasTan  brZolis mizniT; aeroportebisa  da  aero-
dromebis mmarTvel kompaniebTan, turistul saagentoebTan, turoperato-
rebTan, aviakompaniebTan da sanaosnoebTan, mogzaurebisa da turistebis 
informirebisTvis daniSnulebis qveyanaSi moqmedi kanonmdeblobis Sesaxeb, 
da arsebuli riskebis Sesaxeb; sastumroebsa da sastumroebis qselebTan, 
romlebic informaciis wyaros warmoadgenen TavianTi klientebisTvis da 
saSualeba aqvT, gaafrTxilon isini msgavsi qmedebebis dauSveblobis Sesaxeb; 
seqs-industriasTan, bavSvebis  monawileobiT pornografiuli masalis warmo-
ebasTan,  flobasTan,  SenaxvasTan,  gavrcelebasTan da gadacemasTan dakavSire-
biT, maT Soris, pirdapir eTerSi;

-   ganaviTaron saerTaSoriso TanamSromloba, romelic iTvaliswinebs infor-
maciis da efeqturi meTodikebis gacvlas sxvadasxva samsaxurebs  Soris,  ag- 
reTve teqnikur mxardaWeras saxelmwifoebisTvis, romlebsac arasakmarisi 
saSualebebi aqvT, magram awydebian Zaladobisa da eqspluataciis fenomens, 
monacemTa qseluri bazis ganviTareba, romelTanac wvdoma aqvT Sesabamis 
samsaxurebs sazRvargareT, TanamSromloba mosamarTleebs, policielebsa da 
mebaJeebs Soris. 

6. daskvna

gaeros kvlevaSi bavSvebis mimarT ZaladobasTan dakavSirebiT, (2006) sagangaSo 
daskvna gakeTda imis Sesaxeb, rom bavSvTa mimarT aSkara da faruli ganmeorebadi 
Zaladobis sxvadasxva forma gavrcelebulia Cvens yoveldRiur cxovrebaSi. 
rios deklaraciisa da samoqmedo gegmis (2008) miznebi ar aris miRweuli. cxadia, 
rom Zaladoba, maT Soris, seqsualuri Zaladoba, da seqsualuri eqspluatacia 
- es Cveni sazogadoebebis ubedurebaa. samwuxarod, safrTxes warmoadgens 
garemo, romelic sando unda iyos bavSvisTvis: ojaxi, skola da samedicino 
dawesebulebebi. Zaladobis da sastiki mopyrobis safrTxe emuqreba bavSvs 
samuSao adgilzec. Zaladobis  aqtebs anxorcieleben adamianebi, romlebsac 
bavSvi icnobs da romlebsac  endoba. 

amas garda, axali komunikaciuri teqnologiebis ganviTareba, kerZod, rogoricaa 
interneti misi pedofiliiT, bavSvTa pornografiiTa da eleqtronuli cdunebis 
sxva formebiT, kvlav seriozul safrTxes uqmnis bavSvebs da mozardebs. 

samarTlebrivi midgoma warmoadgens gzas, romelsac SeuZlia garantirebuli 
gaxados Zaladobisgan, maT Soris, seqsualuri Zaladobisgan da seqsualuri 
eqspluataciisgan bavSvebis efeqturi dacva. sazogadoebasa da ojaxSi risk-
faqtorebis arsebobisas, mniSvnelovania imgvarad moqmedeba, rom Seiqmnas 
qcevis cvlilebebis gamomwvevi garemo; Tumca, pirvel rigSi, mTavaria,  rom 
aman bavSvebisa da axalgazrdobis dacvis saxelmwifo sistemis cvlilebebamde 
migviyvanos.

danarTi 5: BICE-s pozicia



Cveni erToblivi qmedebebi mimarTuli unda iyos bavSvebis damoukideblobaze 
da maT unarebze, win aRudgnen seqsualuri Zaladobis risks. am qmedebebma aseve 
unda gaaiolon programebis realizeba, romlebic gankuTvnilia mSoblebisTvis, 
genderuli sakiTxebis gaTvaliswinebiT. Zaladobis prevenciisa da bavSvTa dacvis 
erovnuli politika unda eyrdnobodes qveyanaSi socialuri da kulturuli 
mdgomareobis Sesatyvis   normatiul bazas, romelic mxars dauWers saxelmwifos 
da ojaxebs Zaladobisgan Tavisufali,  Rirseuli mopyrobis uzrunvelmyofi 
garemos SeqmnaSi.

danarTebi
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შესავალი 

 

საქართველოს სახალხო დამცველის წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია საქართველოს 

კონსტიტუციის 35-ე მუხლის, „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 22-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 163-ე 

მუხლის შესაბამისად. ანგარიშში წარმოდგენილია 2019 წელს კონსტიტუციით 

გარანტირებული ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით არსებული გამოწვევები 

და პროგრესი, ასევე, მიმოხილულია სახალხო დამცველის მიერ გაცემული 

რეკომენდაციების/წინადადებების შესრულების მდგომარეობა. საანგარიშო პერიოდი 

მოიცავს 2019 წელს, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში მასში გაანალიზებულია ის 

პრობლემებიც, რომლებიც მანამდე წარმოიშვა და საანგარიშო პერიოდშიც გაგრძელდა.  

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში  ადამიანის უფლებათა დარღვევის 

ფაქტების შესახებ 6737 განცხადება შემოვიდა, აქედან დასაშვებად იქნა ცნობილი 5039. 

სახალხო დამცველის აპარატში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი, რომლის მეშვეობით 

მოქალაქეებს შეუძლიათ 24 საათის განმავლობაში მიიღონ ინფორმაცია ან განაცხადონ 

უფლებადარღვევის შესახებ. 2019 წლის განმავლობაში ცხელ ხაზზე 9438 ზარი შემოვიდა. 

სახალხო დამცველის აპარატის თბილისის ოფისში იურიდიული კონსულტაცია გაეწია 

2399 ვიზიტორს. სახალხო დამცველის აპარატის რეგიონულმა ოფისებმა (აღმოსავლეთ და 

დასავლეთ საქართველო) 4448 დაინტერესებულ პირს გაუწიეს სატელეფონო და პირადი 

კონსულტაცია. ჩატარდა 990 შეხვედრა, რომელსაც დაესწრნენ მოსახლეობა და სხვადასხვა 

ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები.  

ინდივიდუალური განცხადებების განხილვის შედეგად, სახალხო დამცველმა 2019 წელს 

მოამზადა და გაგზავნა 75 რეკომენდაცია/წინადადება. მათგან ყველაზე მეტი 

რეკომენდაცია გაიგზავნა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში (19), ხოლო 

უწყებებს შორის - იუსტიციის სამინისტროში (10). 2019 წლის განმავლობაში მომზადდა 5 

კონსტიტუციური სარჩელი, 14 სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება. სასამართლო მეგობრის 

მოსაზრებების უმეტესობა გადაიგზავნა თბილისის საქალაქო (6) და სააპელაციო (4) 

სასამართლოებში. საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველმა ასევე მიმართა ევროპულ 

სასამართლოს და მესამე მხარედ ჩაერთო ერთ-ერთ საქმეში.  

ინდივიდუალური განცხადებების განხილვის შედეგად, პენიტენციურ დაწესებულებებში, 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და პოლიციის 

სამმართველოებში, ჯამში განხორციელდა 405 ვიზიტი. მონახულებულ იქნა 1728 

დაკავებული/დაპატიმრებული პირი. დამატებით, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

ფარგლებში, დახურული ტიპის დაწესებულებებში განხორციელდა 88 ვიზიტი. ასევე, 

აპარატის თანამშრომლებმა 15 ვიზიტი განახორციელეს პენიტენციურ დაწესებულებებში 

განთავსებულ უცხოელთა, მათ შორის, თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო 

დაცვის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესასწავლად. თავშესაფრის 
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პროცედურასა და ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომობის მონიტორინგის კუთხით, 11 ვიზიტი 

განხორციელდა საქართველოს სახელმწიფო საზღვრებზე ქვეყნის მასშტაბით, 25 

საერთაშორისო ფრენის მონიტორინგი თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის აეროპორტებში. 

თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით, სახალხო 

დამცველის აპარატმა მოინახულა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 

დაქვემდებარებაში მყოფი 35 სამხედრო ნაწილი. „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა უფლებების შესახებ” გაეროს კონვენციის აღსრულებისა და მონიტორინგის 

ფარგლებში, განხორციელდა 17 გეგმური ვიზიტი ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, 3 

გეგმური ვიზიტი შშმ პირთა სადღეღამისო დაწესებულებაში, 6 გეგმური ვიზიტი შშმ 

პირთა სათემო ორგანიზაციაში, 26 გეგმური ვიზიტი შშმ პირთა დღის ცენტრებში 

(თბილისსა და 6 რეგიონში). 11 არაგეგმური ვიზიტი განხორციელდა შშმ პირთა 

პანსიონატებში, სოციალური მომსახურების ცენტრებში, ბავშვთა საოჯახო ტიპის 

სახლებში. გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მონიტორინგის ფარგლებში, 

გენდერის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განახორციელეს ოჯახში ძალადობის 

მსხვერპლთა მომსახურებისა და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა 4 

თავშესაფრისა და 5 კრიზისული ცენტრის მონიტორინგი. ბავშვის უფლებათა დაცვის 

საკითხებზე მონიტორინგი ჩატარდა: 46 მუნიციპალიტეტის 143 ადრეული და სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებაში, საბავშვო ბაღების 46 გაერთიანებაში, მინდობით აღზრდის 4 

ოჯახში, 14 საჯარო სკოლაში, სოციალური მომსახურების 6 ცენტრში. თავშესაფრის 

მაძიებელთა, საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა და მიგრანტთა უფლებების დაცვის 

საკითხებზე საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა სტატუსის დადგენის 18 საქმის მონიტორინგი, 

შსს-ს მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ლტოლვილისა და ჰუმანიტარულის სტატუსების 

მინიჭებაზე უარის შესახებ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–

სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების 15 მონიტორინგი თბილისის საქალაქო და 

სააპელაციო სასამართლოებში, პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულ უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეთა, მათ შორის, თავშესაფრის მაძიებელთა, 15 სასამართლო პროცესის 

მონიტორინგი. სახალხო დამცველის აპარატმა 2019 წელს მოინახულა 70-ზე მეტი სოფლის 

ამბულატორია საქართველოს 17 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, მონიტორინგები ასევე 

ჩატარდა თბილისისა და ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატებში. 

2019 წლის განმავლობაში მომზადებული 15 სპეციალური ანგარიში შეეხებოდა ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ისეთ სფეროებს, როგორიცაა სანიტარია და ჰიგიენა საქართველოს 

საჯარო სკოლებში, უფლება სუფთა ჰაერზე, სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობა, ბავშვზე ზრუნვის სისტემა, ინკლუზიური განათლება, არასათანადო 

მოპყრობის გამოძიების ეფექტიანობა, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეთა შერჩევა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, პატიმართა პირობით 

ვადაზე ადრე გათავისუფლება და მათ მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოება.  

სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშის თითოეულ თავში წარმოდგენილი ზოგადი 

შეფასებები სწორედ ზემოაღნიშნული მეთოდებით მიღებულ ინფორმაციას ეყრდნობა.  
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ანგარიში აერთიანებს შემდეგ თემატიკას:  

საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში სიცოცხლის 

უფლების გარშემო მსჯელობით იწყება. ამ თავში, პირველ რიგში, შეფასებულია 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ბენეფიციართა სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობის 

პრობლემების მკურნალობის კუთხით არსებული ვითარება, რაც პაციენტთა 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებისა და, ზოგიერთ შემთხვევაში, მათი 

გარდაცვალების მიზეზი ხდება. აღნიშნულის გარდა, მოცემულ თავში მიმოვიხილავთ 

საქართველოს პრეზიდენტის მიერ განხორციელებულ შეწყალების აქტებს და მათ 

შესაბამისობას სიცოცხლის უფლების პროცედურულ ასპექტთან. სახალხო დამცველის 

შეფასებით, საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული პირების სასჯელის 

არსებითი ნაწილის მოუხდელად განთავისუფლებით, დაირღვა სიცოცხლის უფლება. 

თავში ასევე წარმოდგენილია მსჯელობა თემირლან მაჩალიკაშვილისა და ია კერზაიას 

გარდაცვალების ფაქტებზე დასრულებული გამოძიების შედეგებსა და ხორავას ქუჩაზე 2 

არასრულწლოვნის მკვლელობის საქმეზე დაწყებული სამსახურებრივი შემოწმების 

პროცესთან დაკავშირებით.  

სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ აუცილებელია თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის 

ხელყოფის ფაქტზე შეწყვეტილი გამოძიების განახლება, ვინაიდან არ ჩატარებულა 

ცალკეული მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედებები, რასთან დაკავშირებითაც სახალხო 

დამცველმა საქართველოს პროკურატურას გამოძიების განახლების შესახებ წინადადებით 

მიმართა. რაც შეეხება ხორავას ქუჩაზე არასრულწლოვნების მკვლელობის საქმეს, სახალხო 

დამცველმა ამ საქმეში სავარაუდოდ ჩადენილი სამოხელეო დანაშაულის ფაქტზე 

გამოძიების დაწყების შესახებ, წინადადებით მიმართა პროკურატურას, თუმცა მას 

წინადადება არ გაუზიარებია, გამოძიების ნაცვლად, მხოლოდ სამსახურებრივი შემოწმება 

დაიწყო, რომელიც ამ დრომდე არ დასრულებულა. ია კერზაიას საქმესთან მიმართებით, 

სახალხო დამცველის შეფასებით, გამოძიება დაგვიანებით დაიწყო, რის გამოც საქმისთვის 

გადამწყვეტი მნიშვნელობის მტკიცებულების მოპოვება და სიმართლის დადგენა ვერ 

მოხერხდა. 

არასათანადო მოპყრობასთან ეფექტიანი ბრძოლა, წინა წლების მსგავსად, კვლავ ქვეყნის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. 2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატში 128 

განცხადება დარეგისტრირდა, სადაც მოქალაქეები სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ 

არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე მიუთითებდნენ. განცხადებების უმეტესობა 

პენიტენციური დაწესებულებების (54 შემთხვევაში) და პოლიციის თანამშრომელთა (50 

შემთხვევაში) მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს ეხებოდა. 

წინა წლების მსგავსად, 2019 წელსაც, ხშირ შემთხვევაში, სისტემური რეკომენდაციები, 

რომლებიც წლების განმავლობაში გაიცემა და რომელთაც მნიშვნელოვანი ზეგავლენა აქვთ 

წამებისა და არასათანადო მოპყრობის პრევენციაზე, კვლავ შეუსრულებელია. არ 

შესრულებულა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, რომლის თანახმად  კანონქვემდებარე 

ნორმატიულ აქტით უნდა განისაზღვროს პენიტენციურ დაწესებულებაში მომუშავე 
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ექიმის ვალდებულება: დაზიანების ფორმის შევსება, ფოტოგადაღება და დამოუკიდებელი 

საგამოძიებო ორგანოებისთვის გადაგზავნა განახორციელოს ყველა იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ექიმს წარმოეშვება ეჭვი პატიმრის მიმართ ჩადენილი შესაძლო არასათანადო 

მოპყრობის შესახებ, განურჩევლად იმისა, მიიღო თუ არა ექიმმა პატიმრის 

ინფორმირებული თანხმობა. ასევე, გამოწვევად რჩება არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის 

პროცედურული და ინსტიტუციური გარანტიების ნაკლებობა; პენიტენციურ 

დაწესებულებებში წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვა; პატიმრობის სათანადო 

პირობების უზრუნველყოფა; პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისკენ 

მიმართული აქტივობებისა და გარე სამყაროსთან კონტაქტის სიმწირე; სამედიცინო 

მომსახურებისა და პრევენციული ჯანდაცვის კუთხით არსებული ხარვეზები და 

ფსიქიკური ჯანდაცვა. 2019 წელს სახალხო დამცველის ერთ-ერთი მთავარი ფოკუსი იყო 

პენიტენციურ დაწესებულებებში არაფორმალური მმართველობის საკითხი და მისი 

გავლენა პატიმართა უფლებრივ მდგომარეობაზე.  

სამწუხაროდ, 2019 წელს, არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემასთან დაკავშირებით 

გაცემული სისტემური რეკომენდაციები შესრულებულა. კერძოდ, პოლიციის კონტროლის 

ქვეშ მყოფი მოქალაქეები კვლავ არ არიან უზრუნველყოფილნი არასათანადო 

მოპყრობისაგან დაცვის საკმარისი გარანტიებით; ტერიტორიული ორგანოების 

თანამშრომლები არ არიან აღჭურვილნი გაუმჯობესებული ტექნიკური შესაძლებლობის 

სამხრე კამერებით; ნორმატიულად ისევ არ არის გაწერილი პატრულ-ინსპექტორების 

მოქალაქეებთან ურთიერთობის ვიდეოგადაღების ვალდებულება; შეუსრულებელია 

რეკომენდაცია დაკავებულ პირთა გამოკითხვის პროცესის აუდიო-ვიდეო ჩანაწერის 

წარმოების თაობაზე  და სხვ. 

რაც შეეხება ფსიქიატრიულ დაწესებულებებს, სამწუხაროდ, ამ მიმართულებითაც 

შეუსრულებელია სისტემური რეკომენდაციები, რომელთაც განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა აქვთ წამებისა და არასათანადო მოპყრობის პრევენციისათვის. 

შეუსრულებელია სახალხო დამცველის წინადადებები ფსიქიატრიული 

დაწესებულებების პაციენტების ფიზიკური შეზღუდვის რეგულაციებში ცვლილების 

შეტანასთან დაკავშირებით. საქართველოში არსებული 10 დიდი ზომის ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებაში არსებული პირობები და თერაპიული გარემო ვერ უზრუნველყოფს 

პაციენტთა ღირსეულ ცხოვრებასა და უფლებების დაცვას; გადახედვას, განახლებასა და 

შეცვლას საჭიროებს ანტიფსიქოზური და მედიკამენტებით მკურნალობის არსებული 

სისტემაც.  

სისტემურ პრობლემად რჩება სამართალდამცავთა სისტემის თანამშრომელთა მიერ 

სავარაუდოდ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ეფექტიანი გამოძიება. 

შენარჩუნებულია არასათანადო მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით გამოძიების 

დაწყების ტენდენცია, მით უფრო მაშინ, როდესაც ასეთი შეტყობინებების ავტორი 

სახალხო დამცველის აპარატი ან არასამთავრობო ორგანიზაციებია, თუმცა, კვლავ 

თვალსაჩინო პრობლემად რჩება ასეთ საქმეებზე  გამოძიების გაჭიანურების 
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სისტემატურობა. სახალხო დამცველი მიესალმება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 

შექმნასა და ამოქმედებას. ვიმედოვნებთ, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 

აქტიური მცდელობით დაიძლევა არასათანადო მოპყრობის საქმეთა ეფექტიანად 

გამოძიების პრობლემა. დადებითად უნდა შეფასდეს შექმნის დღიდან სახალხო 

დამცველის აპარატთან აქტიური კომუნიკაცია და ჩატარებული საგამოძიებო 

მოქმედებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიწოდება.  

საქართველოს სახალხო დამცველი არასათანადო მოპყრობის პროცედურული 

ვალდებულის ჭრილში იხილავს 2019 წლის 20-21 ივნისის დროს სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიებას. სახალხო დამცველის 

აპარატმა, მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმის შესწავლის ფარგლებში, 2019 წელს 

საგამოძიებო ორგანოს 6 წინადადებით მიმართა. ანგარიშში წარმოდგენილია ამ 

წინადადებების შესრულების მდგომარეობა. მთავარ ტენდენციად იკვეთება გამოძიების 

მხოლოდ ინდივიდუალურ სამართალდამცავთა დანაშაულებრივი მოქმედებების 

გამოვლენასა და მათი ცალკეული როლის შეფასებაზე ორიენტირებულობა. გამოძიება არ 

არის მიმართული ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის ფარგლების დადგენაზე. 

გარდა ამისა, პრობლემაა რიგი საგამოძიებო ღონისძიებების ჩაუტარებლობა, რომელთა 

ჩატარებაც, სახალხო დამცველის შეფასებით, გამოძიების ეფექტიანად 

მიმდინარეობისათვის აუცილებელია (მაგალითად, სხვადასხვა რაციის ჩანაწერების 

ამოღება, გარკვეული ჩანაწერების ექსპერტიზა და სხვ.) სახალხო დამცველის წინადადება 

სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების თაობაზე, ამ დრომდე შეუსრულებელია. 

ანგარიშის ერთი თავი ეთმობა თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებას და მასში 

საუბარია პირთა კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით დაკავების თაობაზე. ასევე 

განხილულია საკანონმდებლო ხარვეზები, რომლებიც პირთა თავისუფლებისა და 

უსაფრთხოების უფლებაში გაუმართლებელ ჩარევას აწესებენ, აღკვეთის ღონისძიების 

გამოყენების პრაქტიკა, შემთხვევები, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს 

კანონმდებლობით გაუთვალისწინებელი მოტივით აეკრძალათ საქართველოს 

სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა, და პოლიციელების მოქმედებისას გამოვლენილი 

ხარვეზები. საკანონმდებლო ხარვეზების თვალსაზრისით, თავში მიმოხილულია 

ადმინისტრაციული დაკავების კანონიერების შემოწმებასთან დაკავშირებული პრობლემა, 

ასევე, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი 

ადმინისტრაციული დაკავების ვადები. პოლიციელების მოქმედებებისას გამოვლენილ 

ხარვეზებთან მიმართებით,  შეფასებულია 2019 წელს საპროტესტო აქციების მონაწილეთა 

დაკავებისას პოლიციის თანამშრომელთა ქმედებები. ამავე თავში განვიხილავთ ივანე 

მერაბიშვილის საქმეზე განახლებული გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული საგამოძიებო 

მოქმედებების შესწავლის შედეგად გამოვლენილ ნაკლოვანებებს.  

ანგარიშის ერთ-ერთი ნაწილი ეთმობა სამართლიანი სასამართლოს უფლებას და 

გამოვლენილ ხარვეზებს. პირველ რიგში მიმოხილულია სასამართლო სისტემაში 

არსებული ინსტიტუციური პრობლემები, აქვე შეჯამებულია საქართველოს უზენაესი 
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სასამართლოს დაკომპლექტებასთან დაკავშირებული საკითხები და ამ პროცესში სახალხო 

დამცველის ჩართულობა.   

სამწუხაროდ, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები ხარვეზიანი და 

გაუმჭვირვალე პროცედურების საფუძველზე შეირჩნენ. მოქმედი საკანონმდებლო ჩარჩო 

არაერთი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კრიტიკის საგანი გახდა. 

საკანონმდებლო რეგულაციებმა ვერ უზრუნველყო მოსამართლეთა არჩევა სათანადოდ 

გამჭვირვალე კონკურსის პირობებში. კონკურსი იძლეოდა თვითნებური და 

დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას. ასევე, მოსამართლეობის 

კანდიდატებს შორის აღმოჩნდნენ პირები, რომელთა მიერ კანონით განსაზღვრული 

მინიმალური აკადემიური ხარისხის ფლობამ კითხვები წარმოშვა. საქართველოს სახალხო 

დამცველმა, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის 

მომწესრიგებელი კანონმდებლობა, საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა.  

ამავე თავში მიმოხილულია საკანონმდებლო ხარვეზები, რომლებიც, ერთი მხრივ, პირებს 

თვითინკრიმინაციისგან დაცვის პრივილეგიით სარგებლობას, ხოლო, მეორე მხრივ, 

სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობას უზღუდავენ. გარდა ამისა, 

წარმოდგენილი იქნება მსჯელობა იმ საქმეებზე, სადაც სასამართლო პროცესები 

კანონიერების პრინციპთან შეუსაბამოდ მიმდინარეობს.  

საანგარიშო პერიოდში, წინა წლების მსგავსად, პრობლემები გამოიკვეთა პირადი 

ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების მიმართულებითაც. სახელმწიფო სტრუქტურებმა 

ვერც 2019 წელს შეძლეს პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეოჩანაწერების 

გავრცელების თავიდან აცილება. 2019 წელს, პირადი საიდუმლოს ხელყოფის დანაშაულის 

თაობაზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, სასამართლო პროცესები 21 პირის მიმართ 

კვლავ მიმდინარეობდა. ნიშანდობლივია, რომ კადრების თავდაპირველი მომპოვებელი, 

შემნახველი და გამავრცელებელი პირები ისევ დაუდგენელია. 2019 წელს ადგილი ჰქონდა 

პატიმართა მიმართ პირადი ცხოვრების უფლების დარღვევის ფაქტებსაც, მათ შორის, 

საცხოვრებლისგან მოშორებით მდებარე პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმართა 

დაუსაბუთებელი გადაყვანისა და სხვა გარემოებების გამო.  

თანასწორობის უფლების დაცვის კუთხით, 2019 წელი მნიშვნელოვანი იყო 

დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის კანონმდებლობის გაუმჯობესების მხრივ. 

სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს 2019 წლის თებერვალსა და მაისში 

განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რის შედეგადაც, ფიზიკური პირები, 

საჯარო სამართლის სუბიექტების მსგავს სამართლებრივ რეგულირებაში მოექცნენ და 

მათზე გავრცელდა სახალხო დამცველის მანდატი შესაბამისი აღსრულების სავალდებულო 

მექანიზმებით; ასევე მისასალმებელია, რომ კანონმდებელმა სექსუალური შევიწროება 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად განსაზღვრა, რის შედეგადაც კანონმდებლობაში 

ახალი სამართლებრივი დაცვის მექანიზმი გაჩნდა; „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით, შევიწროება და სექსუალური შევიწროება 

ასევე განისაზღვრა დისკრიმინაციის ფორმებად. თუმცა, აქვე აღსანიშნავია, რომ უარი 
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გონივრულ მისადაგებაზე,  როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით 

დისკრიმინაციის ფორმა, საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილი დღემდე არ გამხდარა.  

აპარატის პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ ხშირ შემთხვევაში, დისკრიმინაციას იწვევს 

დაუცველი ჯგუფების შესახებ საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები და არასწორი 

აღქმები, თუმცა მათ დასაძლევად, სახელმწიფოს მხრიდან სათანადო ღონისძიებები 

ნაკლებად ტარდება. ყველაზე დაუცველ ჯგუფებად 2019 წელსაც ქალები, შშმ პირები და 

ლგბტ+ თემის წარმომადგენლები რჩებიან. ასევე კრიტიკულია რელიგიური და ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლების თანასწორუფლებიანობა. 

კვლავ არ არსებობს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის ფიზიოლოგიურ 

და ფსიქოლოგიურ საჭიროებებზე მორგებული სახელმწიფო პროგრამები; კერძო სექტორში 

დასაქმებულთათვის ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებით 

სარგებლობა გამოწვევად რჩება. პრობლემურია ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირების თანასწორუფლებიანობაც; სხვადასხვა მომსახურების მისაწვდომობის მხრივ, 

ხარვეზებია როგორც ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პირთათვის, ისე უსინათლოებისთვის.  

აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს სახალხო დამცველმა პირველად დაადგინა ვიქტიმიზაციის 

ფაქტი შრომით ურთიერთობაში, როდესაც დამსაქმებელმა პირის სამსახურიდან 

გათავისუფლების ერთ-ერთ საფუძვლად მის მიერ სახალხო დამცველისთვის მიმართვა 

დაასახელა. 2019 წელმა ასევე აჩვენა, რომ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება 

დისკრიმინაციული დანაშაულების გამოძიება და პრევენცია.   

პრობლემურია გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა საქართველოში. 2019 წლის 

„გენდერული უთანასწორობის გლობალური ინდექსის“ მიხედვით, ქალთა პოლიტიკური 

მონაწილეობისა და პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობის მაჩვენებლით, 153 

ქვეყნიდან, საქართველო 94-ე ადგილს იკავებს. კვლავ განსხვავდება სქესთა შორის 

შემოსავლის საშუალო მაჩვენებლის თანაფარდობა. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და 

უფლებების ეფექტიანი განხორციელების კუთხით არსებული გამოწვევები, ქალთა 

უფლებრივ მდგომარეობასა და გენდერული თანასწორობის მაჩვენებელზე, ასევე 

უარყოფითად აისახება.  

საგანგაშოა გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალთა მკვლელობები (ფემიციდი). 

ფემიციდი საზოგადოებაში არსებული გენდერული და სოციალური უთანასწორობის 

პირდაპირი შედეგია. საქართველოს გენერალური პროკურატურის მონაცემებით, 2019 წელს 

ქალის მკვლელობის 19 ფაქტი გამოვლინდა, საიდანაც, ოჯახური დანაშაულის ნიშნით 

ჩადენილი იყო 10, ხოლო ქალთა მკვლელობის მცდელობის 22 ფაქტიდან, ოჯახური 

დანაშაულის ნიშნით ჩადენილი იყო 18. პრობლემად რჩება ოჯახში ძალადობის პირობებში 

ჩადენილი მკვლელობის/მკვლელობის მცდელობისა და ჯანმრთელობის მძიმე 

დაზიანების პრევენცია. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის საკითხებზე 

სოციალური მუშაობის მიმართულებით, კონკრეტული ღონისძიებები ამ დრომდე არ 

გატარებულა. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საქმეებზე სოციალური 
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სამსახურისთვის კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობები პრაქტიკულად არ 

სრულდება.  

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ სექსუალური ძალადობის საქმეთა ანალიზის 

საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ხარვეზები იკვეთება სექსუალური ძალადობის 

დანაშაულების საკანონმდებლო რეგულირების, ამგვარი დანაშაულების გამოძიების, 

სისხლისსამართლებრივი დევნისა და სასამართლო განხილვის ეტაპზე, რაც ქალთა მიმართ 

ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროპის საბჭოს 

(სტამბოლის) კონვენციასა და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებს არ 

შეესაბამება. ასევე, პრობლემურია ტრეფიკინგის შემთხვევების გამოვლენის დაბალი 

მაჩვენებელი, დანაშაულის პროაქტიულად გამოსავლენად, კვლავაც გასაძლიერებელია 

მუშაობა. 

სამწუხაროდ, ადრეულ ასაკში ქორწინებისა და ნიშნობის პრაქტიკა კვლავ ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. წინა წლების მსგავსად, პრობლემურია საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და სოციალურ 

სამსახურს შორის კოორდინირებული მუშაობა და რეფერირების მექანიზმის გამართული 

მუშაობა ადრეული ქორწინებისა და ნიშნობის შემთხვევების გამოსავლენად და თავიდან 

ასაცილებლად. სახალხო დამცველი მიესალმება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 

ჩატარებულ მასშტაბურ კამპანიას ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის საკითხზე. 

სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალთა  

ეკონომიკური გაძლიერებისკენ მიმართული პროექტებისა და პროგრამების არსებობას.  

ამის მიუხედავად, კვლავ გამოწვევად რჩება ქალთა გაძლიერებისკენ მიმართული 

პროექტების, პროგრამებისა და ინიციატივების სიმცირე, როგორც მთავრობის, ისე 

თვითმმართველი ერთეულების დონეზე. 

2019 წელს ლგბტ+ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა. ჰომოფობიური 

და ანტიგენდერული ჯგუფების მომრავლების და გაძლიერების გამო, ლგბტ+ ადამიანები 

კვლავ განიცდიან ჩაგვრას, ძალადობას და დისკრიმინაციას. ამასთან, საზოგადოების დიდ 

ნაწილში არსებული ჰომოფობიური და ტრანსფობიური განწყობების გამო, ლგბტ+ 

პირებისთვის გართულებულია შრომის, ჯანდაცვის, სოციალური დაცვის და განათლების 

უფლებებით დაუბრკოლებლად სარგებლობა. საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 

2019 წელს შესწავლილი საქმეების მიხედვით, ქვეყანაში კვლავ მაღალია გენდერული 

იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით ლგბტ+ პირების მიმართ ძალადობის 

ფაქტები. მაშინ, როდესაც უფლებების შეზღუდვის ფაქტები კერძო პირებიდან 

მომდინარეობს, უმეტეს შემთხვევაში, სახელმწიფო უმოქმედო რჩება და პოზიტიურ 

ვალდებულებებს ვერ ასრულებს. საანგარიშო პერიოდში განსაკუთრებით კრიტიკული იყო 

მდგომარეობა ლგბტ+ თემის წევრთა გამოხატვის თავისუფლების რეალიზაციის კუთხით.  

2019 წელს ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლების რეალიზაციის კუთხით, წინა წლის 

მსგავსად, პრობლემა იყო თავისუფალი და პლურალური მედიაგარემოს არსებობა. მწვავე 
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კითხვები გაჩნდა აჭარის ტელევიზიის კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილების 

მცდელობასთან დაკავშირებით. საანგარიშო წელი გამოირჩეოდა ხელისუფლების 

გავლენისგან დამოუკიდებელი ტელეკომპანიების მესაკუთრეებთან პირდაპირ თუ 

არაპირდაპირ დაკავშირებული სისხლისსამართლებრივი საქმეების წარმოების 

სიმრავლით, რაც, ქვეყანაში კრიტიკული მედიის დევნის მცდელობასთან დაკავშირებით, 

კითხვებს წარმოშობს.  სახელმწიფოს დღემდე არ გამოუძიებია აზერბაიჯანელი 

ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის გაუჩინარების საქმე.  

აღნიშნულის გარდა, 2019 წელს კვლავ პრობლემური იყო გამოხატვის თავისუფლების 

შეზღუდვისკენ მიმართული საკანონმდებლო ინიციატივების სამწუხარო ტენდენცია. 

სახალხო დამცველის შეფასებით, შემოთავაზებული საკანონმდებლო ცვლილებები 

მედიის პროგრამების შინაარსში ჩარევის შესაძლებლობას შექმნის, რაც უარყოფითად 

აისახება ქვეყანაში არსებული გამოხატვის თავისუფლების მაღალ სტანდარტზე.  

შეკრების თავისუფლების დაცვის საკითხები საანგარიშო პერიოდში განსაკუთრებით 

აქტუალური იყო. ქვეყნის მასშტაბით, წლის განმავლობაში არაერთი მანიფესტაცია, 

საპროტესტო აქცია, კონტრაქცია თუ პიკეტირება გაიმართა. მიმდინარე პერიოდში 

განსაკუთრებულ პრობლემად გამოიკვეთა  განსხვავებული შეხედულებების ჯგუფებს 

შორის დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად პრევენციული ზომების მიუღებლობა, 

შეკრებილ პირთა მხრიდან კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების აღსაკვეთად სათანადო 

ღონისძიებების გაუტარებლობა, ასევე, ცალკეულ შემთხვევებში მშვიდობიანი 

მომიტინგეების მიმართ არაპროპორციული და გაუმართლებელი ძალის გამოყენება.  

საანგარიშო პერიოდში, ლგბტ+ თემის წარმომადგენლებისა და მათი 

მხარდამჭერებისთვის, შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობაში, 

რადიკალური ჯგუფების მხრიდან ხელის შეშლის არაერთი შემთხვევა გამოვლინდა. ამ 

შემთხვევებში თვალსაჩინო იყო სახელმწიფოს განსხვავებული რეაგირება მოძალადე 

ჯგუფების მიმართ, რომლებიც შეკრების უფლების საფარქვეშ ცდილობდნენ სხვათა 

უფლებების უხეშად და ძალადობრივად დარღვევას. სახალხო დამცველის შეფასებით,   

ჰომოფობიური ჯგუფების მხრიდან კონტრაქციების მსგავსი მიზნით გამართვა უფლების 

ბოროტად გამოყენებაა, ხოლო მათ მიერ ჩადენილი ძალადობრივი ქმედებები დაცული არ 

არის შეკრების თავისუფლებით. 

შეკრების თავისუფლებით სარგებლობის კუთხით არსებული პრობლემები 

განსაკუთრებით მწვავედ 2019 წლის 20-21 ივნისს განვითარებული მოვლენების ფონზე 

გამოვლინდა. ძალის გამოყენებამდე, ადგილზე არ შესრულებულა კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ისეთი ვალდებულება, როგორიცაა შეკრების მონაწილეების მკაფიო 

და გასაგები ფორმით წინასწარი გაფრთხილება სპეციალური საშუალებების 

მოსალოდნელი გამოყენების თაობაზე. მათთვის პოლიციას არც გონივრული დრო მიუცია 

კანონიერი მოთხოვნის შესასრულებლად.   
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ყურადღებას იმსახურებს მოვლენების გასაშუქებლად საპროტესტო აქციებზე მყოფი 

ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის, მათი დაკავებისა და 

დაშავების ფაქტები. წლის განმავლობაში შეკრების უფლებასთან დაკავშირებით 

არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით, სახალხო დამცველმა მოამზადა სპეციალური 

ანგარიში, რომელიც 2020 წელს გამოქვეყნდება.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, 2019 წელს პრობლემური იყო ადამიანის უფლებათა 

დამცველებთან მიმართებით არსებული ვითარებაც. 2019 წელს საქართველოში 

არასამთავრობო ორგანიზაციებში მომუშავე თუ დამოუკიდებლად მოქმედი აქტივისტების 

წინაშე არაერთი ისეთი გამოწვევა დადგა, როგორიცაა დისკრედიტაცია, ფიზიკური თუ 

სიტყვიერი თავდასხმა, დაშინება და სხვ. განსაკუთრებით მაღალი რისკის ქვეშ ექცევიან 

ქალთა და ლგბტ+ თემის წარმომადგენლების უფლებადამცველები.  

ქვეყანაში, რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობასთან ერთად, წინა წლების 

მსგავსად, ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად ეკოლოგიასთან დაკავშირებული საკითხები 

რჩება. ამ მხრივ განსაკუთრებით აქტუალურია: ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით და სუფთა ჰაერზე უფლების რეალიზაციისთვის გატარებული 

ღონისძიებების არაეფექტიანობა; ბუნებრივი აირის მოხმარების უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების საჭიროება და მათი 

ეფექტიანი აღსრულება; მშენებლობასთან დაკავშირებული ხარვეზიანი რეგულაციები; 

ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას ადამიანის 

უფლებების გაუთვალისწინებლობა. ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან 

დაკავშირებით პოლიტიკის დოკუმენტების არარსებობის უცვლელი პრობლემა; გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ხარვეზიანი პროცესი. 

2019 წელი პრობლემური იყო შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარების 

გაუმჯობესების მხრივაც. 2019 წელს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის 

მიერ გაწეული სამუშაოს ანალიზი აჩვენებს, რომ შრომის უსაფრთხოების 

კანონმდებლობის კუთხით შესამჩნევი პოზიტიური ცვლილების მიუხედავად, 

დეპარტამენტის მანდატი და მის ხელთ არსებული რესურსები არ არის საკმარისი მათთვის 

დაკისრებული მნიშვნელოვანი ფუნქციების შესასრულებლად. საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, 2019 წელს სამუშაო 

ადგილებზე 49 ადამიანი დაიღუპა და 142 ადამიანი დაშავდა.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, 2019 წელს ჯანმრთელობის უფლებასთან მიმართებით, 

კვლავ გართულებული იყო საყოველთაო, პირველადი და კიბოს წინააღმდეგ მიმართული 

ჯანდაცვის პროგრამების ეფექტიანი განხორციელება; ამასთან, მწვავედ დგას კიბოს 

წინააღმდეგ ბრძოლის ერთიანი სახელმწიფო პროგრამის საჭიროება. 

სახალხო დამცველის აპარატმა 2019 წელს, საქართველოს 17 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, 

70-ზე მეტი სოფლის ამბულატორია მოინახულა.  მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი 

მწვავე პრობლემები უკავშირდება როგორც ინფრასტრუქტურას (მოუწესრიგებელი 
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შენობების, გაუმართავი საკომუნიკაციო და სანიტარიულ-ჰიგიენური სისტემების), ისე 

კვალიფიციური დამხმარე პერსონალის (ექთნების) ნაკლებობას. განსაკუთრებულად 

პრობლემურია მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა და ხარისხთან დაკავშირებული 

პოლიტიკის აქტიური და თანმიმდევრული გატარება. ქვეყანაში მნიშვნელოვანი 

დეფიციტია სამედიცინო კადრების თვალსაზრისითაც.  

2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატი აქტიურ ზედამხედველობას უწევდა სოციალური 

უზრუნველყოფის უფლების დაცვას. ამ მხრივ, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

შესწავლის მეთოდოლოგიაში საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული პოზიტიური 

ცვლილებების მიუხედავად,  კვლავ გამოწვევად რჩება საარსებო შემწეობის დანიშვნის 

ვადების ადმინისტრირებისა და სათანადო კვების უფლების/უფასო სასადილოებზე 

ხელმისაწვდომობის პრობლემა.  

2019 წლის განმავლობაში პრობლემური იყო სათანადო საცხოვრებლის უფლებასთან 

დაკავშირებული საკითხებიც. წინა წლების მსგავსად, ქვეყანაში არ არსებობს უსახლკარო 

პირთა სამთავრობო სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, უსახლკარო პირის 

სრულფასოვანი საკანონმდებლო განმარტება და სათანადო საცხოვრებლის უფლების 

რეალიზაციისთვის აუცილებელი ჩარჩო კანონმდებლობა. პრობლემად რჩება უსახლკარო 

პირთა ერთიანი და რიგ მუნიციპალიტეტებში - ადგილობრივი მონაცემთა ბაზების 

უქონლობა, შეზღუდული საბიუჯეტო და ინფრასტრუქტურული რესურსები, 

თავშესაფრებსა და სოციალურ საცხოვრისებში მოთავსებული პირებისთვის მხარდამჭერი 

პროგრამების არარსებობა, ხოლო ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში - მათი არაეფექტიანობა. 

სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს 2019 წლის ნოემბერში საქართველოს 

პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის მიერ 

„სათანადო საცხოვრისის უფლების დაცვის მდგომაროების შესახებ“ საკომიტეტო 

მოკვლევის დაწყებას, რომლის მიზანიცაა შემუშავდეს რეკომენდაციები, რომლებიც ხელს 

შეუწყობს სახელმწიფოს მწყობრი პოლიტიკის ჩამოყალიბებას ადამიანების საცხოვრისით 

უზრუნველყოფის მიმართულებით. 

2019 წელს, არა მხოლოდ საარჩევნო უფლების, არამედ ქვეყნის საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური ცხოვრების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მწვავე იყო საარჩევნო 

სისტემის შესაძლო ცვლილების თემა. სამწუხაროდ, პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა 2020 

წლის არჩევნებისთვის შერეული საარჩევნო სისტემის გაუქმებასა და პროპორციულ 

საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას. თუმცა, 2020 წლის მარტის დასაწყისში, ხანგრძლივი 

მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეულ იქნა პოლიტიკური შეთანხმება საარჩევნო 

სისტემასთან დაკავშირებით. სახალხო დამცველს მნიშვნელოვნად მიაჩნია, აღნიშნული 

შეთანხმება დროულად აისახოს საკანონმდებლო რეგულაციებში და 2020 წელს 

საპარლამენტო არჩევნები მაქსიმალურად თანასწორ, მშვიდობიან და ჯანსაღ საარჩევნო 

გარემოში წარიმართოს. 
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2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა ზედამხედველობა გაუწია მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოების შუალედური და მერების რიგგარეშე არჩევნებს და მასთან დაკავშირებით 

განვითარებულ მოვლენებს. სახალხო დამცველის შეფასებით, სხვადასხვა ძალადობრივი 

ინციდენტი, პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის დაპირისპირება, ხმის მიცემის ფარულობის 

დარღვევა, ამომრჩევლის ნების სავარაუდო კონტროლი, ამომრჩევლის მოსყიდვის შესაძლო 

შემთხვევები, ნეგატიურად აისახა არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩატარების საჯარო 

ინტერესზე. ამ კუთხით სამართალდამცველთა მხრიდან ეფექტიანი და დროული 

რეაგირება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია. ამ მხრივ 

აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის 8 ფაქტთან 

დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში არცერთ საქმეში კონკრეტული პირი 

დაზარალებულად ან ბრალდებულად ცნობილი არ არის. 

წინა წლების მსგავსად, პრობლემად რჩება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 

დაცვისათვის ეფექტიანი საკანონმდებლო გარანტიების შექმნა და სახელმწიფოს მხრიდან 

შესაბამისი ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. კვლავ არ არსებობს კერძო საკუთრებაში 

არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის სათანადო მექანიზმები, 

პრობლემურია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე უკანონო სამუშაოებისას 

ადმინისტრაციულ ორგანოებს შორის კომპეტენციებისა და ვალდებულებების მკაფიოდ 

გამიჯვნის საკითხი, არ სრულდება კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობის 

ვალდებულებები და უშედეგოდ მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი სისხლის სამართლის 

საქმეების გამოძიება.  

სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშში ასევე მიმოხილულია ქვეყანაში ადამიანის 

უფლებების სწავლების საკითხი. შესაბამისი თავის ფარგლებში გაანალიზებულია 

სახელმწიფო პოლიტიკა და სტრატეგიული დოკუმენტები, წარმოდგენილია მსჯელობა 

ზოგადი და უმაღლესი განათლების საფეხურებზე ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და 

მასწავლებელთა პროფესიულ მომზადებაში ადამიანის უფლებათა შესახებ განათლების 

მხრივ არსებულ პრობლემებზე; ასევე, სასკოლო სივრცეში პროზელიტიზმისა და 

ინდოქტრინაციის რისკის შესახებ.  

ბავშვის უფლებრივი მდგომარეობის დაცვის კუთხით,  მისასალმებელია 2019 წელს 

პარლამენტის მიერ  „ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ მიღება. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ   

საქართველოს კანონმდებლობა კონკრეტულად არ განსაზღვრავს პროპორციული და 

ეფექტიანი ადმინისტრაციული ან სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ზომებს 

ბავშვის სხეულებრივი დასჯის აკრძალვის თაობაზე.   

2019 წლის მონაცემებით, გასულ წლებთან შედარებით, საქართველოში გაზრდილია 

არასრულწლოვანთა სუიციდისა და სუიციდის მცდელობის შემთხვევები; კვლავ სუსტია 

ბავშვთა ფსიქოსოციალური დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემა, არ არსებობს რისკის ქვეშ 

მყოფ და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა დახმარებისა და რეაბილიტაციის სერვისები, ამ 

დრომდე არ არის შემუშავებული ბავშვთა სუიციდის პრევენციის სტრატეგია. 
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კვლავ გამოწვევად რჩება სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ არასრულწლოვანთა 

ძალადობისგან დაცვა და რეაბილიტაცია. კრიტიკულია მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში 

მცხოვრებ ბენეფიციართა სექსუალური ძალადობისგან დაცვის საკითხი. მაღალია სკოლის 

მიტოვების მაჩვენებელი, განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფია ქუჩაში მცხოვრები და 

მომუშავე, ადრეულ ასაკში დაქორწინებული და შრომაში ჩართული ბავშვები. პრობლემად 

რჩება რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში არსებულ პანსიონებში მყოფ 

ბავშვებზე სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვა. ასევე, პრობლემაა პანსიონების ლიცენზირება, 

სახელმწიფო კონტროლის უმოქმედობა და სააღმზრდელო გარემოს ბენეფიციართა 

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მოურგებლობა.  

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ძალადობის შემთხვევის დროული 

გამოვლენისა და ბავშვის ინტერესებზე მორგებული რეაგირების კუთხით, კვლავ 

გამოწვევად რჩება ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალების, განსაკუთრებით 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირთა კვალიფიკაციის 

საკითხი. 2019 წელს სახელმწიფოს კვლავ არ ჰქონდა ძალადობის, კერძოდ, ბულინგის 

დაძლევის ერთიანი პოლიტიკა - სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. 

გასული წლების მსგავსად, მრავალი გამოწვევა რჩება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა უფლებების თანასწორად და ეფექტიანად რეალიზების მიმართულებით.  2019 წლის 

განმავლობაში, ამ მხრივ არსებითი ხასიათის ცვლილებები არ გამოკვეთილა. 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა შშმ პირთა უფლებების შესახებ გაეროს 

კონვენციის განსახორციელებლად. არც ამ პროცესის კოორდინაციაზე პასუხისმგებელი 

სახელმწიფო უწყება განსაზღვრულა და არც კონვენციის ფაკულტატური ოქმის 

რატიფიცირება მომხდარა.  

განსაკუთრებულ პრობლემად იკვეთება ის, რომ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს 

ზრდასრულ შშმ პირთა წვდომას რეაბილიტაციაზე, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში 

გატარებული ღონისძიებები ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირების უფლებების 

დასაცავად საკმარისი არ არის, ასევე მცირეა სათემო სერვისების რაოდენობა და 

გეოგრაფიული დაფარვის არეალი. გარდა ამისა, 2019 წელს შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირების მიერ ქვეყნის პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის 

უფლების რეალიზების კუთხით, ვითარება არ გაუმჯობესებულა. 

აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის განმავლობაში, აქტიურად მიმდინარეობდა შშმ პირთათვის 

სივრცის მოწყობის მარეგულირებელი ეროვნული კანონმდებლობის გადახედვის და 

კონვენციასთან ჰარმონიზაციის პროცესი. 2019 წელს ასევე მომზადდა „ფსიქიატრიული 

დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტი, რასაც 

სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს. დადებითად უნდა შეფასდეს ბავშვთა 

ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მომსახურების მიმწოდებლად 2018-

2019 წლებში 10 ახალი ორგანიზაციის დარეგისტრირება და სათემო სერვისების ზრდის 

ტენდენციაც.  
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სახალხო დამცველის აპარატმა, საანგარიშო პერიოდში, ხანდაზმულთა სპეციალიზებულ 

დაწესებულებებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად, ხანდაზმულ პირთა 

უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით, არაერთი პრობლემა გამოავლინა, კერძოდ, 

ხანდაზმულთა  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური აქტიურობის ხელშეწყობის და 

მომსახურებისას ინდივიდუალური მიდგომის მიმართულებებით. პრობლემაა ხანდაზმულ 

პირთა მიმართ ჩადენილი ძალადობის ფაქტების გამოვლენა და შესაბამისი სტატისტიკის 

არარსებობა, ასევე, ხანდაზმულთა სოციალურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში. ამავე პერიოდში სახალხო დამცველმა შეაფასა საბანკო 

დაწესებულებების მიერ ხანდაზმულ პირთა თვიური პენსიის 50%-ზე მეტის დაკავების 

შემთხვევების კანონიერება, რაც კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს პენსიონერთა სოციალურ-

ეკონომიკურ მდგომარეობას. დადგინდა, რომ ამ მხრივ, არ მოქმედებს პენსიის დაკავების 

რაიმე რეგულაცია/შეზღუდვა. 

ეროვნული უმცირესობების დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით, 2019 

წელს კვლავ გამოვლინდა გამოწვევები განათლების უფლებაზე ხელმისაწვდომობის, 

კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვისა და თვითმყოფადობის შენარჩუნების, და 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის მხრივ. გარდა ამისა, პრობლემურია 

ადგილობრივ დონეზე ინიციატივების წახალისების ნაკლებობა.  

2019 წელს, არსებითად არ გაუმჯობესებულა რელიგიის თავისუფლების დაცვასთან 

დაკავშირებული მდგომარეობა. კვლავ გადაუჭრელია რელიგიურ ორგანიზაციებთან 

დაკავშირებული საგადასახადო და ქონებრივი საკითხები. პროგრესი ამ მიმართულებით 

გამოიხატება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გატარებულ 

ღონისძიებებში რელიგიური მოტივით ჩადენილ სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებულ 

დანაშაულებთან მიმართებით.  

სახალხო დამცველი განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაპყრობს თავდაცვის სფეროში 

ადამიანის უფლებების დაცვას. სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს, რომ 

საქართველოს მთავრობამ გაითვალისწინა მისი არაერთი წლის განმავლობაში გაცემული 

რეკომენდაცია, გათანაბრდა საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით მოსარგებლეთა მდგომარეობა 

და ვეტერანის სტატუსის მქონე ყველა პირს მიეცა საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით 

სარგებლობის შესაძლებლობა. პრობლემურია, რომ წინა წლის მსგავსად, 2019 წელსაც, 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დიპლომატიური 

წარმომადგენლობების დაცვის სამსახურის თანამშრომლებს მცირე ზომის ჯიხურებში 

უწევთ ყოფნა.  თავდაცვის სამინისტროს რიგ სამხედრო ნაწილებში კვლავ აღმოუფხვრელ 

პრობლემად რჩება სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ, დისციპლინური 

გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში, პასუხისმგებლობის ზომად არასაწესდებო სასჯელის 

გამოყენება. სახალხო დამცველის ანგარიშში საუბარია ვეტერანთა უფლებრივი 

მდგომარეობის გაუმჯობესების აუცილებლობაზეც და წარმოდგენილია რეკომენდაცია 

შესაბამისი საგადასახადო შეღავათების გაზრდის აუცილებლობის თაობაზე.  
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წინა წლების მსგავსად, 2019 წელსაც, კვლავ მძიმე იყო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით არსებული მდგომარეობა. დღემდე არ 

დამდგარა წინა წლებში მომხდარ მკვლელობებში უშუალო მონაწილე საოკუპაციო 

რეჟიმების წარმომადგენლების პასუხისმგებლობა. გარდა ამისა, 2019 წელს საგანგაშო იყო 

ე.წ. გამშვები პუნქტების ხანგრძლივი დროით ჩაკეტვა, რამაც ოკუპირებული ახალგორის 

რაიონის შემთხვევაში ჰუმანიტარული კრიზისი და სამედიცინო მომსახურების 

ხელმისაწვდომობაზე პრობლემები გამოიწვია. სათანადო სამედიცინო მომსახურების 

მიღების შეუძლებლობის გამო რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა. რაც შეეხება ოკუპირებული 

აფხაზეთის მიმართულებას, 2019 წლის განმავლობაში, ენგურის ხიდზე სხვადასხვა 

მიზეზით რამდენიმეჯერ შეიზღუდა გადაადგილება. მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო 

საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს მოქალაქეების (მათ შორის ექიმ ვაჟა 

გაფრინდაშვილის) ე.წ. საზღვრის კვეთისთვის უკანონო დაკავების/პატიმრობის ფაქტები 

და ე.წ. „ბორდერიზაციის“ პროცესის განახლება.  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ დე ფაქტო ხელისუფლებების მიერ გადაადგილების 

თავისუფლებაზე დაწესებული თვითნებური შეზღუდვები, უარყოფით გავლენას ახდენს 

ადგილობრივ მცხოვრებთა მიერ სხვადასხვა უფლებით სარგებლობაზეც, მათ შორის, 

ჯანდაცვის, განათლების უფლებით სარგებლობაზე, უსაფრთხოების, ცხოვრების სათანადო 

დონის, ოჯახური ცხოვრების უფლებასა და რელიგიის თავისუფლებაზე. ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე პრობლემაა პატიმართა ცემა, არასათანადო მოპყრობა და წამება დროებით 

იზოლატორებსა თუ საპყრობილეებში,  ასევე, სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის უფლების რეალიზება. მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლება 

იზღუდება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, გალისა და 

ახალგორის ყველა სკოლის დაწყებით კლასებში სრულად არის აკრძალული ქართულ 

ენაზე სწავლება, ხოლო ქართული ენა, როგორც უცხო ენა, მხოლოდ სკოლების ნაწილში 

ისწავლება. 

სახალხო დამცველმა, წინა წლების მსგავსად, აქტიურად შეისწავლა იმ დევნილთა 

უფლებრივი მდგომარეობა, რომლებსაც სხვადასხვა მიმართულებით უწევთ 

პრობლემებთან გამკლავება, მათ შორის, ნგრევად ობიექტებში ცხოვრება. სამწუხაროდ, 2019 

წელს ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებები არ იყო 

საკმარისი და დევნილთა ნაწილი სიცოცხლისთვის საშიშ შენობა-ნაგებობაში განაგრძობს 

ცხოვრებას. ამ მხრივ აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს გამოიკვეთა ე.წ. ნგრევადი 

ობიექტებიდან განსახლებული ოჯახების რაოდენობის კლება, რასაც სახალხო დამცველი 

უარყოფითად აფასებს. თუმცა სახალხო დამცველი მიესალმება საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს მიერ 2019 წელს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში დევნილთა 

გრძელვადიანი განსახლების მიზნით გამოსყიდული ბინებიდან საცხოვრებელი სახლების 

დევნილ ოჯახებზე გადანაწილების პრაქტიკას. 
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2019 წელს, ეკომიგრანტთა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით, კვლავ მთავარი 

გამოწვევაა განსახლებისთვის გამოყოფილი თანხების სიმცირე და ეკომიგრაციის 

გამომწვევი მიზეზების თავიდან ასაცილებელი ღონისძიებების ნაკლებობა. გარდა ამისა, 

2019 წელს ასევე გამოიკვეთა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების არაერთგვაროვანი 

მიდგომა სტიქიის შედეგად დაზარალებული და განსახლებას დაქვემდებარებული 

პირების მიმართ. ასევე აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს კვლავ შენარჩუნებულია 

ეკომიგრანტი ოჯახების რაოდენობის ზრდის ტენდენცია. 2019 წლის მონაცემებით, სსიპ 

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 

მონაცემთა ბაზაში 6 187 ეკომიგრანტი ოჯახია რეგისტრირებული. მათგან, სახელმწიფო 

უწყებებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, საცხოვრებლით უზრუნველყვეს 1 957 

ოჯახი.   

2019 წელს, წინა წლების მსგავსად, სახალხო დამცველმა შეისწავლა უცხოელთა 

სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში. მართალია, 2019 წელს თავშესაფრის 

მაძიებელთა მომართვიანობა გაიზარდა, თუმცა, მათთვის ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული 

სტატუსის მინიჭების მაჩვენებელი კვლავ დაბალია. საქართველოს სახალხო დამცველის 

შეფასებით, წინა წლის მსგავსად, 2019 წელს, აღნიშნულთან ერთად, ასევე პრობლემური 

იყო თავშესაფრის მაძიებელთათვის უსაფრთხოების საფუძვლით ლტოლვილის ან 

ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის დასაბუთებულობის საკითხი და 

ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები. სახელმწიფო უსაფრთხოების ან/და 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის საფუძვლით ბინადრობის ნებართვაზე უარის 

თქმის შესახებ გადაწყვეტილებების მაღალი სტატისტიკური მაჩვენებელი, პრობლემაა 

ბინადრობის უფლების მოპოვების მიმართულებითაც. 

2019 წელს მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით, 

კვლავ პრობლემური იყო საქართველოდან გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილების 

გამოტანის შემთხვევაში სტატუსის დადგენის მოთხოვნის უფლების აკრძალვა; 

მოქალაქეობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრების შეზღუდვა; 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის შეზღუდვა; 

აგრეთვე, უსახლკარო მოქალაქეობის არმქონე პირების იმ მუნიციპალური პროგრამებიდან 

გამორიცხვა, რომლებიც მიზნად ისახავენ უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფას.   

დასასრულს, სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ საპარლამენტო ანგარიშში 

წარმოდგენილი რეკომენდაციების შესრულება პრიორიტეტული იქნება ყველა შესაბამისი 

უწყებისთვის, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს საქართველოში ადამიანის უფლებათა 

და თავისუფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  
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1. საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში ასახული რეკომენდაციების 

შესრულების მდგომარეობა 

 

1.1. შესავალი 

საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში შეიცავს რეკომენდაციებს და 

წინადადებებს, რომლებიც შესაბამის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს 

მიემართება და მიზნად ისახავს ანგარიშში გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის 

გზით, ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესებას კონკრეტულ 

სფეროში. წინამდებარე თავში გაანალიზებულია წინა წლის საპარლამენტო ანგარიშში 

ასახული სისტემური ხარვეზების აღმოფხვრისკენ მიმართული რეკომენდაციების 

შესრულების მდგომარეობა.  

საქართველოს სახალხო დამცველმა 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, სახელმწიფო 

უწყებებს და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებს 310 რეკომენდაციით, ხოლო 

საქართველოს პარლამენტს 39 წინადადებით მიმართა. სამწუხაროდ, გარკვეული 

რეკომენდაციები და წინადადებები წლების განმავლობაში მეორდება, რაც მათი 

შესრულების დაბალ ხარისხზე მიუთითებს. სახელმწიფო უწყებებს, არც საანგარიშო 

პერიოდში შეუსრულებიათ სახალხო დამცველის რეკომენდაციების ძირითადი ნაწილი, 

შესაბამისად, აღნიშნული უარყოფითი ტენდენცია 2019 წელსაც შენარჩუნდა. 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების 

არადამაკმაყოფილებელ ხარისხზე  მიუთითებს აგრეთვე პარლამენტის დასკვნაც, 

რომლითაც პარლამენტმა საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო 

ანგარიშის საფუძველზე საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით1 გაცემული 

დავალებების2 შესრულების ხარისხი შეაფასა. კერძოდ, საქართველოს პარლამენტის 

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის დასკვნის 

მიხედვით, საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით გაცემული დავალებების 

(რეკომენდაციების) მხოლოდ 32% (73 რეკომენდაცია) შესრულდა.3 

                                                   
1 საქართველოს პარლამენტის 2018 წლის 19 ივლისის №3148-რს დადგენილება, „2017 წელს საქართველოში 

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს სახალხო 

დამცველის ანგარიშის თაობაზე. 

2 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 163-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს 

პარლამენტი, საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის საფუძველზე იღებს დადგენილებას ან 

რეზოლუციას, რომელიც უნდა შეიცავდეს ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის შეფასებას, აგრეთვე პარლამენტის 

დავალებებს და მათი შესრულების მონიტორინგის ვადებს. 

3 საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის  

2019 წლის 12 დეკემბრის №2-22095/19 დასკვნა: „2017 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის 
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2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშის 310 რეკომენდაციიდან საქართველოს პარლამენტის 

დადგენილებაში4 250 რეკომენდაცია  აისახა, რომელთა შესასრულებლად პარლამენტმა 

სახელმწიფო უწყებებისა და ადგილობრივი თვითმართველობების მიმართ 259 დავალება 

გასცა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს პარლამენტის დადგენილებაში, საქართველოს 

სახალხო დამცველის  რეკომენდაციების ტექსტის ფორმულირების ან ადრესატი უწყების 

ცვლილების გამო, 18 შემთხვევაში სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შესრულების 

მდგომარეობის შეფასება შეუძლებელი გახდა. მათგან, 11 რეკომენდაციასთან 

დაკავშირებით, საპარლამენტო დადგენილებით გაცემული 11 დავალებით პარლამენტმა 

სახელმწიფო უწყებებს განსხვავებული მიზნები დაუდგინა. 

საპარლამენტო დადგენილებაში პარლამენტმა არ გაიზიარა სახალხო დამცველის 2018 

წლის საპარლამენტო ანგარიშის 60 რეკომენდაცია. ტენდენციის სახით შეიძლება ითქვას, 

რომ ამ რეკომენდაციების ძირითადი ნაწილის  მიზანი იყო უცხო ქვეყნის და 

მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებების დაცვა, ლგბტ+ თემის უფლებრივი 

მდგომარეობის გაუმჯობესება და სექსუალური, რეპროდუქციული განათლების 

უზრუნველყოფა. დადგენილებაში ასევე არ ასახულა სახალხო დამცველის ის 

რეკომენდაციები, რომლებიც ძალოვან უწყებებს გამჭირვალობის მაღალი ხარისხის 

უზრუნველყოფისკენ მოუწოდებდა. მაგალითად, როგორიცაა: სპეციალურ ოპერაციებში 

მონაწილე სამართალდამცავების სამხრე კამერებით აღჭურვა, პოლიციის 

დეპარტამენტებში, სამმართველოებსა და განყოფილებებში სათვალთვალო კამერების 

დამონტაჟება ყველა იმ ადგილას, სადაც დაკავებულს, მოწმეს და გასაუბრებაზე 

ნებაყოფლობით მიწვეულ პირს უწევთ ყოფნა და სხვ.  

საპარლამენტო დადგენილების მიღმა დარჩენილი სახალხო დამცველის 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშის რეკომენდაციების შესრულების ხარისხი უკიდურესად 

არადამაკმაყოფილებელია. სახელმწიფო უწყებებმა 60 რეკომენდაციიდან მხოლოდ 2 

შემთხვევაში შეასრულეს სახალხო დამცველის მითითება.5 

                                                   
თაობაზე“. საქართველოს პარლამენტის 2018 წელის 19 ივლისის №3148-რს დადგენილებით გაცემული 

რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე. 

4 საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 20 სექტემბრის №5003-Iს დადგენილება, „2018 წელს 

საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე. 

5 საპარლამენტო დადგენილების მიღმა დარჩენილი შესრულებული რეკომენდაციები, სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიემართებოდა. სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახური: დროულად შეისწავლოს წინამდებარე თავში განხილული და საჯარო წყაროებით 

გავრცელებული უკანონო შემოწირულობებისა და ამომრჩევლის მოსყიდვის შესაძლო ყველა ფაქტი, 

შესწავლის შედეგების შესაბამისად გაატაროს კანონისმიერი ღონისძიებები და აღნიშნულის თაობაზე 

ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას;  2) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო: საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფაილური სისტემებისა და მათში არსებული მონაცემების შენახვის 

ვადების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 23 იანვრის №53 
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როგორც ზემოთ აღინიშნა, პარლამენტმა სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშის 

რეკომენდაციების საფუძველზე, შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს 259 დავალება მისცა, 

მათგან 27 დავალება ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს მიემართებოდა და მათი 

შესრულების ხარისხს ამავე თავში, ცალკე ქვეთავში განვიხილავთ. ზემოთ ასევე 

აღვნიშნეთ, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციების ტექსტის ფორმულირების ან 

ადრესატი უწყების ცვლილების გამო, 18 შემთხვევაში რეკომენდაციის შესრულების 

ხარისხის შეფასება შეუძლებელი გახდა. სახელმწიფო უწყებების მიერ, სახალხო 

დამცველის აპარატისთვის შესაბამისი ინფორმაციის მოუწოდებლობის გამო, ასევე 

შეუძლებელია დამატებით 11 დავალების შესრულების საკითხის შეფასება. 

ზემოაღნიშნულზე დაყრდნობით, პირველ ნაწილში შევაფასებთ საპარლამენტო 

დადგენილებაში ასახული 203 დავალების შესრულების მდგომარეობას.  

2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, ზემოაღნიშნული  203  დავალებიდან 

შესრულებულია 20% და შეუსრულებელია 58%. სახელმწიფო უწყებების საქმიანობის 

შედეგად, საპარლამენტო დავალებების 18% ნაწილობრივ შესრულებულად ფასდება. 

აღნიშნული პროცენტული მაჩვენებლები რიცხობრივად შემდეგნაირად გამოიყურება: 

 შესრულებულია: 41 საპარლამენტო დავალება;  

 ნაწილობრივ არის შესრულებული: 37 საპარლამენტო დავალება; 

 არ არის შესრულებული: 117 საპარლამენტო დავალება; 

 უწყებისგან დამოუკიდებელი მიზეზის გამო შეუძლებელია შეფასდეს 8 

საპარლამენტო დავალების შესრულება. 

 

                                                   
ბრძანებაში შევიდეს ცვლილებები და პოლიციის დეპარტამენტებში, სამმართველოებსა და 

განყოფილებებში არსებული ვიდეოსათვალთვალო სისტემის ჩანაწერების შენახვის მინიმალურ ვადად 

განისაზღვროს 14 დღე. 

20%

58%

18%
4%

საპარლამენტო დადგენილების შესრულების 

მდგომარეობა
დიაგრამაზე გამოსახული მონაცემები ასახავს საპარლამენტო დადგენილებით გაცემული 203 დავალების 

შესრულებულის მდგომარეობას

შესრულდა არ  შესრულდა ნაწილობრივ შესრულდა შეუძლებელია შეფასება
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აღნიშნული მონაცემების ანალიზი ცხადყოფს, რომ სახელმწიფო უწყებების მიერ, 

საპარლამენტო დავალებების შესრულების ხარისხი, გასული წლების მსგავსად, 

არადამაკმაყოფილებელია.  

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით, 

„2018 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე“ 

სახელმწიფო უწყებებისადმი გაცემული საპარლამენტო დავალებების შესრულების 

ხარისხის შესახებ დეტალურ და სრულყოფილ ინფორმაციას წარმოადგენს სპეციალური 

ანგარიშის სახით, საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და 

სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში, საპარლამენტო დავალებების შესრულების შესახებ 

სახელმწიფო უწყებების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშების განხილვისას.  

საქართველოს სახალხო დამცველი ყველა სახელმწიფო უწყებას შეახსენებს, რომ   

საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში ისინი შებოჭილნი არიან 

ადამიანის უფლებებით და თავისუფლებებით როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლით. 

საქართველოს კონსტიტუციის 35-ე მუხლის მიხედვით, საქართველოში ადამიანის 

უფლებების დაცვას ზედამხედველობს სახალხო დამცველი და სახალხო დამცველის 

აპარატისთვის ინფორმაციის მოწოდების ვალდებულება, „საქართველოს სახალხო 

დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, ყველა სახელმწიფო 

ორგანოს აკისრია. მნიშვნელოვანია, ცენტრალურმა და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 

გამოხატოს პოლიტიკური ნება ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების დასაცავად, 

რაც შემდგომში უზრუნველყოფს წლების განმავლობაში გადაუჭრელი პრობლემების 

მოგვარებას.  

როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოს სახალხო დამცველმა, 2018 წლის საპარლამენტო 

ანგარიშში საქართველოს პარლამენტს 39 წინადადებით მიმართა. საგულისხმოა ის ფაქტი, 

რომ საქართველოს პარლამენტის მიმართ გაცემული წინადადებების შესრულების 

საკითხზე მსჯელობისთვის, საქართველოს პარლამენტში სამუშაო ჯგუფი 2020 წლის 24 

თებერვალს შეიქმნა.6 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშში, რეკომენდაციები და 

წინადადებები სისტემური ხასიათის პრობლემების მოგვარებას ისახავს მიზნად, ამდენად 

მათზე დროული და ეფექტიანი რეაგირება, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ვიმედოვნებთ, 

სამუშაო ჯგუფი დროულად შეუდგება საქმიანობას და აქტიურად გადაიდგმება ნაბიჯები 

ჩვენი წინადადებების შესასრულებლად.   

ქვემოთ მოკლედ წარმოგიდგენთ სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო 

ანგარიშში გაცემული არსებითი ხასიათის რეკომენდაციების შესრულების ხარისხს 

სახელმწიფო ინსტიტუტების, უფლებებისა და უფლებრივი ჯგუფების მიხედვით. 

                                                   
6 საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის, 2020 წლის 26 

თებერვლის №2437/4-2-1/20 წერილი. 
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აღნიშნული საკითხების გარშემო დამატებით ინფორმაციას შესაბამის თემატურ თავებში 

იხილავთ. 

 

1.2. სახელმწიფო უწყებების მიერ რეკომენდაციების შესრულების 

მდგომარეობა  

სასამართლო სისტემა 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, სამართლიანი სასამართლოს უფლების 

უზრუნველსაყოფად, აგრეთვე, სასამართლოს სისტემის ინსტიტუციური განვითარების 

მიზნით, საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს პარლამენტს 9 წინადადებით 

მიმართა, ხოლო იუსტიციის სამინისტროს მიმართ 1 რეკომენდაცია გასცა. სამწუხაროდ, 

საქართველოს პარლამენტმა მხოლოდ 1 შემთხვევაში შეასრულა სახალხო დამცველის 

წინადადება, დანარჩენი ყველა წინადადება და რეკომენდაცია, შეუსრულებელია.  

სახალხო დამცველმა საქართველოს პარლამენტს მოსამართლეთა დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ნათელი და განჭვრეტადი წინაპირობების განსაზღვრის წინადადებით 

მიმართა. სახალხო დამცველი მიესალმება საერთო სასამართლოების შესახებ 

საქართველოს ორგანულ კანონში შეტანილ ცვლილებებს7 და დადებითად აფასებს 

პარლამენტის მიერ სახალხო დამცველის წინადადების შესრულებას.  

სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წლის საგაზაფხულო სესიაზე დაგეგმილი იყო 

ახალი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის საპარლამენტო განხილვა,8  

აღნიშნული კანონის პროექტი საქართველოს პარლამენტში ამ დრომდე (2020 წლის 31 

მარტის მდგომარეობით) არ  ყოფილა ინიცირებული.  

საქართველოს სახალხო დამცველი 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში განსაკუთრებულ 

ყურადღებას ამახვილებდა საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა არჩევის პროცესის 

მნიშვნელობაზე. სახალხო დამცველმა საქართველოს პარლამენტს მოსამართლეთა 

შერჩევა-დანიშვნის პროცესის რეფორმირების თაობაზე, წინადადებით მიმართა, რათა 

კრიტერიუმები ობიექტურ საწყისებზე ყოფილიყო დამყარებული, ხოლო მოსამართლეთა 

გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის წესი გაუქმებულიყო. სამწუხაროდ, საპარლამენტო 

წინადადება არც ამჯერად შესრულებულა. 

 

                                                   
7  „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 

2019 წელი  13 დეკემბერი. 

8 იხ. საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის საგაზაფხულო სესიისათვის გათვალისწინებული 

საქართველოს მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიანი გეგმა. გვ. 129, პუნქტი: 106. 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:< https://bit.ly/2CJRVdc > [ბოლოს ნანახია 2020 წლის 19 მარტს]. 

https://bit.ly/2CJRVdc
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პროკურატურის სისტემა 

საქართველოს პროკურატურის მიმართ, 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში სახალხო 

დამცველმა 25 რეკომენდაცია გასცა. ამასთან, საქართველოს სახალხო დამცველმა 

პარლამენტსაც მიმართა, დაეწყო გენერალური პროკურატურის რეფორმა, რომელსაც 

საპროკურორო საბჭოს კონსტიტუციური როლი უნდა გაეთვალისწინებინა. საქართველოს 

პროკურატურამ სახალხო დამცველის 6 რეკომენდაცია შეასრულა, ნაწილობრივ შეასრულა 

2  და არ შეუსრულებია 17 რეკომენდაცია. სამწუხაროდ, არც საქართველოს პარლამენტს 

შეუსრულებია სახალხო დამცველის წინადადება. 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა თემირლან მაჩალიკაშვილისა და ხორავას 

ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეებზე. თემირლან მაჩალიკაშვილის მიმართ ძალის 

გამოყენების თაობაზე დაწყებული გამოძიება, სისხლის სამართლის კანონით 

გათვალისწინებული ქმედების არარსებობის გამო, 2020 წლის 25 იანვარს შეწყდა. 

პროკურატურის მიერ წარმართული გამოძიება ხარვეზებს შეიცავდა, რის გამოც, სახალხო 

დამცველის რეკომენდაცია, ეფექტიანი გამოძიების წარმართვის ნაწილში, 

შეუსრულებლად მიგვაჩნია.  

ასევე, ხორავას ქუჩაზე 2 არასრულწლოვნის მკვლელობის ფაქტზე წარმოებული 

ხარვეზიანი გამოძიების გამო დაწყებული სამსახურებრივი შემოწმების შედეგები ამ 

დრომდე არ გამხდარა საზოგადოებისთვის ცნობილი, რაც სახალხო დამცველის ერთ-ერთი 

რეკომენდაცია იყო.  

 

პენიტენციური სისტემა 

პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტროს მიმართ 32 და საქართველოს მთავრობის მიმართ 1 რეკომენდაცია 

გასცა, ხოლო საქართველოს პარლამენტს 5 წინადადებით მიმართა. 

საქართველოს პარლამენტს არცერთ შემთხვევაში არ გაუზიარებია სახალხო დამცველის 

წინადადება. არც საქართველოს მთავრობას შეუსრულებია სახალხო დამცველის 

რეკომენდაცია. იუსტიციის სამინისტრომ არ შეასრულა 16 რეკომენდაცია, შეასრულა 4 და 

ნაწილობრივ შეასრულა 3 რეკომენდაცია. საგულისხმოა, რომ იუსტიციის სამინისტროს 

მხრიდან მოთხოვნილი ინფორმაციის მოუწოდებლობის გამო, სახალხო დამცველის 

აპარატში ვერ მოხერხდა სამინისტროს მიერ 8 რეკომენდაციის შესრულების ხარისხის 

შეფასება. პენიტენციურ სისტემაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, სახალხო 

დამცველის მიერ გაცემული 1 რეკომენდაცია არ ექვემდებარება შეფასებას.9 

                                                   
9 სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიხედვით, იუსტიციის სამინისტროს უნდა უზრუნველეყო 

პენიტენციური სამსახურის გენერალური ინსპექციის მიერ შესაბამისი საქმიანობის განხორციელება, რაც 
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2018  წლის საპარლამენტო ანგარიშში საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს 

მთავრობის მიმართ გასცა რეკომენდაცია, რომელიც წამებისა და არაადამიანური 

მოპყრობის ეფექტიანი დოკუმენტირებისა და გამოძიების მიზნით, ქვეყანაში 

სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის სტამბოლის პროტოკოლის პრინციპების 

შესაბამისად ჩატარების პრაქტიკის დანერგვას, და ამ მიზნით მთავრობის მხრიდან გეგმის 

შემუშავებას შეეხებოდა. საქართველოს სახალხო დამცველი, იუსტიციის სამინისტროს 

მიმართ გაცემული რეკომენდაციით, უწყებას ასევე მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობის 

ფაქტების ეფექტიანი გამოვლენისა და ხარისხიანი დოკუმენტირებისთვის 

სახელმძღვანელო პრინციპების შექმნის აუცილებლობაზე, სადაც გაიწერებოდა ექიმის 

მიერ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაზიანების აღრიცხვის წესი და 

დოკუმენტირებისას საეჭვო დაზიანებების შერჩევის კრიტერიუმები. 

იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს მთავრობა და იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს 

პარლამენტის დადგენილების შესაბამისად, ვალდებულები იყვნენ, შეესრულებინათ 

ზემოაღნიშნული რეკომენდაციები, უწყებებთან კომუნიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ 

მთავრობას რეკომენდაცია არ შეუსრულებია, ხოლო იუსტიციის სამინისტროდან გვეცნობა, 

რომ  მიმდინარეობს მუშაობა სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავებაზე, რასაც 

სახალხო დამცველი მიესალმება. მიუხედავად ამისა, საანგარიშო პერიოდში 

რეკომენდაცია არ შესრულებულა.  

პოზიტიურად უნდა შეფასდეს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 

საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შესრულება, რომელიც გულისხმობდა 

პენიტენციურ დაწესებულებებში ვიდეოჩანაწერების შენახვის ვადის გაზრდას. 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 13 მაისის ბრძანების შესაბამისად, 

პენიტენციურ დაწესებულებებში ვიდეოჩანაწერების შენახვის ვადად 30 დღე 

განისაზღვრა.10 

კვლავ ხარვეზიანია საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის №131 

ბრძანების მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი, რომლის მიხედვით, პატიმრის სხეულზე დაზიანების 

გამოვლენის შემთხვევაში, პენიტენციური დაწესებულების ექიმი ვალდებულია, 

აღნიშნულის შესახებ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას 

                                                   

ერთი ტიპის დაწესებულებიდან, მსჯავრდებულის მეორე ტიპის დაწესებულებაში გადაყვანის 

შემთხვევაში, მსჯავრდებულის რისკის 20 დღის ვადაში გადაფასებას და შესაბამის დაწესებულებაში 

გადაყვანას უზრუნველყოფდა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, პენიტენციურ სამსახურში 

განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, ერთი პენიტენციური დაწესებულებიდან მეორე ტიპის 

დაწესებულებაში პირის გადაყვანის შემთხვევაში, აღარ ხდება პატიმრის რისკის გადაფასება. 

10 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, 2019 წლის 13 მაისის №403 ბრძანება - „ვიზუალური ან/და 

ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობისა და კონტროლის განხორციელების, ჩანაწერების 

შენახვის, წაშლისა და განადგურების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 მაისის №35 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“. 
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აცნობოს, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფია და 

ინსტიტუციური თვალსაზრისით, არ არის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი.   

სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიუხედავად, საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს მიერ პატიმართა დეესკალაციის ოთახში მოთავსების მაქსიმალურ ვადად არ 

განსაზღვრულა 24 საათი, დეესკალაციის ოთახში მოთავსებული პირები ასევე არ არიან 

უზრუნველყოფილი ფსიქოლოგის, ფსიქიატრის, სოციალური მუშაკის, ექიმის და 

დაწესებულების სხვა თანამშრომლების ერთობლივი მულტიდისციპლინური გუნდის 

მუშაობის სერვისით. სამინისტროს არ შეუსრულებია რეკომენდაციის არც ის ნაწილი, 

რომელიც უწყებას დეესკალაციის ოთახებში უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით, მათი 

რბილი მასალით მოპირკეთებისკენ მოუწოდებდა. 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემა 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, სახალხო დამცველის 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში 39 რეკომენდაცია გაიცა.11 სამინისტრომ სრულყოფილად 

შეასრულა სახალხო დამცველის მიერ გაცემული 7 რეკომენდაცია, ხოლო ნაწილობრივ - 8. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 23 შემთხვევაში არ შეასრულა საქართველოს 

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია. 

სახალხო დამცველმა, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში რეკომენდაცია მისცა შეემუშავებინა პოლიციელებისთვის 

სახელმძღვანელო დოკუმენტი/ინსტრუქცია დაკავებული პირისთვის უფლებების 

განმარტების შესახებ. სამინისტროდან მიღებული პასუხის შესაბამისად ირკვევა, რომ 

მიმდინარეობს „დაკავების სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების შესახებ“ 

დოკუმენტის პროექტის შემუშავება, რომელიც ითვალისწინებს დაკავებული პირისთვის 

უფლებების განმარტების შესახებ ინსტრუქციას, რასაც სახალხო დამცველი მიესალმება. 

აგრეთვე, სახალხო დამცველი სამინისტროსგან მოითხოვდა პილოტურ რეჟიმში, პოლიციის 

რამდენიმე დაწესებულებაში დაკავებული პირის გამოკითხვის პროცესის უწყვეტი 

აუდიო-ვიდეოგადაღების უზრუნველყოფას; ძალადობის მსხვერპლთა, მათ შორის, 

სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა გამოკითხვის წესების 

შემუშავებას, რათა თავიდან ყოფილიყო არიდებული ამ უკანასკნელთა მეორადი 

ვიქტიმიზაცია. საპარლამენტო ანგარიშში ყურადღება იყო გამახვილებული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ძალადობის, მათ შორის, სექსუალური ძალადობის 

შემთხვევების შესახებ უნიფიცირებული, დეტალური სტატისტიკის წარმოების 

აუცილებლობაზეც. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან კომუნიკაციის 

შედეგად დადგინდა, რომ უწყებას აღნიშნული რეკომენდაციები საანგარიშო პერიოდში 

არ შეუსრულებია. 

                                                   
11 შესაბამისი ინფორმაციის არქონის გამო, ვერ შეფასდება საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 

გაცემული 1 რეკომენდაცია.  
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სახალხო დამცველი პოზიტიურად აფასებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი 

მოთავსების იზოლატორების რაოდენობის გაზრდას, სადაც მოთავსებული პირები 

უზრუნველყოფილნი იქნებიან სამედიცინო პუნქტის მომსახურებით. 

ფსიქიატრიული დაწესებულებები 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, საქართველოს სახალხო დამცველმა პარლამენტის 

მიმართ 5 წინადადება გასცა, რომელთაგან არცერთი არ შესრულებულა, ხოლო 

აღმასრულებელ ხელისუფლებას 9 რეკომენდაციით მიმართა, და მათგან 2 რეკომენდაცია 

შესრულდა.  

საქართველოს სახალხო დამცველმა, 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშით გაცემული 

რეკომენდაციით, საქართველოს მთავრობას მიუთითა, მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად,12 იმ ფსიქიატრიული დაწესებულებებისთვის, რომელთა წილის 50%-ზე მეტს 

სახელმწიფო ფლობს, სპეციალური წესი დამტკიცებულიყო მედიკამენტების შესასყიდად. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს ასევე მიეცა რეკომენდაცია, ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში 6 თვეზე მეტი ხნით მოთავსებული პაციენტების საჭიროებები 

შეეფასებინა და მათ სათემო სერვისებზე გადაყვანაზე ეზრუნა. სამწუხაროდ, 

საქართველოს მთავრობას და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს აღნიშნული 

რეკომენდაციები არ შეუსრულებიათ. 

ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა 

საქართველოს სახალხო დამცველმა, ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებით, 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში 26 რეკომენდაცია გასცა, მათ შორის 2 რეკომენდაცია 

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს მიემართებოდა. დარჩენილი 24 

რეკომენდაციიდან, სახელმწიფო უწყებებს სახალხო დამცველის 19 რეკომენდაცია არ 

შეუსრულებიათ. სრულყოფილად შესრულებულად მხოლოდ 1 რეკომენდაცია შეიძლება 

შეფასდეს, დანარჩენ 4 შემთხვევაში რეკომენდაციები ნაწილობრივ შესრულდა.  

წლების განმავლობაში პრობლემად რჩება სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების 

საჭიროებების გამოვლენა და სიღარიბის საფუძვლით მათი სახელმწიფო ზრუნვაში 

განთავსების თავიდან აცილება. 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში ყურადღება 

გამახვილდა სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ტრავმული გამოცდილების მქონე რთული 

ქცევის ბავშვთა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული ფსიქოსოციალური და 

სარეაბილიტაციო პროგრამების შემუშავების აუცილებლობაზე. რეკომენდაციების 

შესრულების მწვავე საჭიროების მიუხედავად, საქართველოს ოკუპირებული 

                                                   
12 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი, მუხ. 3, პუნქტი „ა.თ“. 
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ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს, რეკომენდაციები არ შეუსრულებია. 

საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიხედვით, საქართველოს მთავრობას, 

„სექსუალური ექსპლუატაციის და სექსუალური ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის შესახებ“ 

ევროპის საბჭოს კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე უნდა უზრუნველეყო 

სამოქმედო გეგმის შემუშავება. სამწუხაროდ, არც ეს რეკომენდაცია შესრულებულა. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებთან დაკავშირებით, საქართველოს 

სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 45 რეკომენდაცია გაიცა, მათ 

შორის 10 რეკომენდაცია ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს მიემართებოდა. 

დარჩენილი 35 რეკომენდაციიდან სახელმწიფო უწყებების საქმიანობის შედეგად, 

სრულყოფილად შესრულდა სახალხო დამცველის 3 რეკომენდაცია, ხოლო ნაწილობრივ 

შესრულდა 7. უწყებების საქმიანობის შედეგად, 23 შემთხვევაში, სახალხო დამცველის 

რეკომენდაცია არ შესრულდა, 2 რეკომენდაციის შესრულების ხარისხის განსაზღვრის 

მიზნით მოთხოვნილი ინფორმაცია კი, სახალხო დამცველის აპარატისთვის არ 

მოუწოდებიათ.  

2019 წელს ეფექტიანი ნაბიჯები არ გადადგმულა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა უფლებების რეალიზების უზრუნველსაყოფად. „შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ გაეროს კონვენციისა და უნივერსალური დიზაინის 

პრინციპების მოთხოვნათა გათვალისწინებით, კვლავ არ დამტკიცებულა მისაწვდომობის 

ეროვნული სტანდარტი.  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების საჭიროებიდან გამომდინარე, 

საქართველოს სახალხო დამცველმა არაერთი რეკომენდაცია გასცა საპარლამენტო 

ანგარიშში, რომელიც ეხებოდა დეტალური სტატისტიკის წარმოებას შშმ პირთა 

დასაქმების უზრუნველსაყოფად, აგრეთვე იმ პაციენტთა საჭირო მედიკამანეტებით 

უზრუნველყოფას, რომლებიც არ სარგებლობენ სოციალური ბენეფიტით და არ ჰყავთ 

მხარდამჭერთა ქსელი. სამწუხაროდ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საანგარიშო 

პერიოდში ამ მიმართულებით ეფექტიანი ნაბიჯები არ გადაუდგამს. 

სამინისტროს აგრეთვე მიეცა რეკომენდაცია, უმოკლეს ვადაში შეემუშავებინა 

დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგია, რის შედეგადაც დაიწყებდა თემზე 

დაფუძნებული სერვისების დანერგვას. ზემოაღნიშნულ რეკომენდაციასთან ერთად, 

სამინისტროს აგრეთვე არ შეუსრულებია სახალხო დამცველის ის რეკომენდაცია, რომელიც 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე 

ზედამხედველობის ეფექტიანი მექანიზმის დანერგვის საჭიროებასა და შესაბამისი 

მეთოდოლოგიის შექმნის მნიშვნელობაზე ამახვილებდა ყურადღებას. 
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პოზიტიურად უნდა შეფასდეს სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 

სახელმწიფო პროგრამის სათემო ორგანიზაციების ბიუჯეტის, იმ კომპონენტების ზრდა, 

რომლებიც შშმ პირთა და ხანდაზმულთა სათემო მომსახურების უზრუნველყოფას 

მოხმარდება. 

ხანდაზმულ პირთა უფლებები 

ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს 

სახალხო დამცველმა, 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, უმაღლეს სახელმწიფო 

ორგანოთა მიმართ 12 რეკომენდაცია გასცა. მათგან მხოლოდ 1 რეკომენდაცია შესრულდა, 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ. სახალხო დამცველი არაერთი წელია მიუთითებს 

დაბერების სახელმწიფო პოლიტიკის ეროვნული კონცეფციის დამტკიცების 

აუცილებლობაზე. საანგარიშო პერიოდში არც დაბერების სახელმწიფო პოლიტიკის 

ეროვნული კონცეფცია დამტკიცებულა და არც ახალი ეროვნული სამოქმედო გეგმა. კვლავ 

პრობლემურია ხანდაზმულთა 24-საათიანი სათემო სერვისების შესაბამისი სტანდარტების 

არარსებობა.  

გენდერული თანასწორობა 

გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად, საქართველოს სახალხო დამცველმა, 2018 

წლის საპარლამენტო ანგარიშში, უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოებს 23 რეკომენდაციით 

მიმართა. მათგან შესრულებულად შეიძლება ჩაითვალოს 3, ხოლო ნაწილობრივ 

შესრულებულად 5 რეკომენდაცია. დანარჩენი 15 რეკომენდაცია შეუსრულებელია. 

საქართველოს სახალხო დამცველმა, საქართველოს პარლამენტს ასევე მიმართა 1 

წინადადებით, მაგრამ ამ ეტაპისთვის, სამწუხაროდ, ესეც შეუსრულებელია.   

საქართველოს სახალხო დამცველი 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში მიუთითებდა 

ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებით სარგებლობის და 

თანამდევი გასაცემლის წესის ცვლილების საჭიროებაზე, იმგვარად, რომ ორივე 

მშობლისთვის თანაბრად ყოფილიყო უზრუნველყოფილი ამ შესაძლებლობით 

სარგებლობა. ანგარიშში ყურადღება აგრეთვე გამახვილდა ანტენატალური ზრუნვისადმი 

სისტემური მიდგომის და მშობიარობის შემდგომ ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისის 

უზრუნველყოფის საჭიროებაზეც, თუმცა ამ რეკომენდაციების შესასრულებლად, 

პოზიტიური ნაბიჯები არ გადადგმულა. 

ნაწილობრივ შესრულებულად შეიძლება შეფასდეს მარტოხელა და მრავალშვილიანი 

მშობლების დახმარების ღონისძიებების მიზნით გაცემული რეკომენდაცია. საქართველოს 

მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, 2019 წლიდან მრავალშვილიანი მშობლის 

სტატუსის მქონე პირის, რომელსაც ჰყავს 4 არასრულწლოვანი შვილი ან/და ნაშვილები, 

ელექტროენერგიის მოხმარებისას შესაბამისი სუბსიდიით ისარგებლებს. 
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კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა უფლებრივი 

მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, სახალხო დამცველმა 10 რეკომენდაცია გასცა. 

სახელმწიფო უწყებების მიერ სახალხო დამცველის 6 რეკომენდაციის შესრულება 

სრულყოფილად, ხოლო 1 ნაწილობრივ შესრულებულად ფასდება. სახალხო დამცველის 3 

რეკომენდაცია არ შესრულებულა. 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, საქართველოს სახალხო დამცველმა გამყოფი ხაზის 

მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების 

დროებით სამთავრობო კომისიის მიმართ გასცა რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც 

უწყებას უნდა გაეძლიერებინა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზიანებული ქონების 

რეაბილიტაციისა და კომპენსაციის სამუშაოები, აგრეთვე უნდა ეზრუნა ადგილობრივი 

მოსახლეობის დასაქმებისა და შემოსავლის წყაროს მოძიების პროგრამების შემუშავებაზე. 

სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ სამინისტროს ეს რეკომენდაციები  არ შეუსრულებია. 

სახალხო დამცველი პოზიტიურად  აფასებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშით 

გაცემული რეკომენდაციების შესრულებას, რაც სამოქალაქო საზოგადოების 

წარმომადგენლებთან რეგულარული კონსულტაციების გამართვაში, აგრეთვე,  სხვადასხვა 

დონორ ორგანიზაციებთან მოლაპარაკების წარმოებაში გამოიხატა, რომლის მიზანი 

აფხაზეთში და, განსაკუთრებით, გალის რაიონის სკოლის მოსწავლეებისა და 

ახალგაზრდებისათვის არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობების 

ხელშეწყობა იყო. 

სახალხო დამცველი პოზიტიურად აფასებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 

ექიმების მონაწილეობას გადამზადების პროგრამებში, აგრეთვე, ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის ქართული ენის სწავლებაზე 

ხელმისაწვდომობას.  

სამწუხაროდ, საქართველოს გენერალურ პროკურატურია საზოგადოებისთვის არ 

მიუწოდებია ინფორმაცია 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ უგზო-უკვლოდ 

გაუჩინარებული პირების შესახებ საქმის გამოძიების მიმდინარეობისა და პროგრესის 

თაობაზე. 

რწმენის და რელიგიის თავისუფლება 

საქართველოს სახალხო დამცველმა რწმენისა და რელიგიის თავისუფლებასთან 

დაკავშირებით, 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოთა 

მიმართ 7 რეკომენდაცია გასცა. აღნიშნულთაგან შესრულდა მხოლოდ 1 რეკომენდაცია, 6 

რეკომენდაცია არ შესრულებულა. 
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ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი 

დანაშაულების გამოძიება. რეკომენდაციის ადრესატ უწყებებს კვლავ არ წარმოუდგენიათ  

დეტალური ინფორმაცია, 2012-2014 წლებში მუსლიმი მოსახლეობის წინააღმდეგ 

განხორციელებულ ქმედებებზე მიმდინარე გამოძიების, ასევე, იეჰოვას მოწმეების და სხვა 

რელიგიური გაერთიანებების წარმომადგენლების მიმართ ჩადენილი სავარაუდო 

სამართალდარღვევების შემთხვევებზე განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ. 

კვლავ პრობლემურია სახელმწიფოს  საქმიანობა საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული 

საკულტო ნაგებობების ისტორიული მესაკუთრეებისთვის დაბრუნების 

უზრუნველსაყოფად. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან კომუნიკაციის 

შედეგად, სახელმწიფოს მხრიდან ამ მიმართულებით კონკრეტული აქტივობა არ 

გამოიკვეთა.  

ეროვნული უმცირესობების დაცვა და სამოქალაქო ინტეგრაცია 

ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხების მოსაგვარებლად, 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, საქართველოს სახალხო დამცველმა, უმაღლეს 

სახელმწიფო ორგანოთა მიმართ 15 რეკომენდაცია გასცა.  სახელმწიფო უწყებებს არ 

შეუსრულებიათ სახალხო დამცველის 10 რეკომენდაცია, ნაწილობრივ შესრულებულად 

შეფასდა 4, სრულყოფილად შესრულდა მხოლოდ 1 რეკომენდაცია. 

საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა ხელშემწყობი პროგრამები მცირერიცხოვანი 

ეროვნული უმცირესობების ენების სწავლების მიზნით, არც განათლების სისტემის 

რეფორმის ფარგლებში, ე.წ. „ახალი სკოლის მოდელშია“ გათვალისწინებული ეროვნული 

უმცირესობების მონაწილეობა.  

უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში სახელმწიფო ენის სწავლების გაძლიერების 

მიმართულებით, 2019 წელს გადაიდგა პოზიტიური ნაბიჯები, რაც შესაბამისი 

კვალიფიკაციის მქონე პედაგოგების რაოდენობის გაზრდასა და მათთვის ანაზღაურების 

მომატებაში გამოიხატება. 

სოციალური და ეკონომიკური უფლებები 

წინამდებარე ქვეთავის მიზნებისთვის, შეფასდება საქართველოს სახალხო დამცველის 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშის რამდენიმე13 თავში გაცემული რეკომენდაციების 

შესრულების ხარისხი. სოციალური და ეკონომიკური უფლების უზრუნველყოფის მიზნით, 

                                                   
13„სოციალური უზრუნველყოფის უფლება“, „სათანადო საცხოვრებლის უფლება“, „ჯანმრთელობის დაცვის 

უფლება“, „საკუთრების უფლება“, „შრომის უფლება“. 
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საქართველოს სახალხო დამცველმა, სახელმწიფო უწყებების მიმართ 18 რეკომენდაცია, 

ხოლო საქართველოს პარლამენტის მიმართ 4 წინადადება გასცა.14 

სახალხო დამცველის მიერ სახელმწიფო უწყებების მიმართ გაცემული 

რეკომენდაციებიდან, მხოლოდ 1 შეფასდა შესრულებულად. ასეთივე მაჩვენებელია 

რეკომენდაციის ნაწილობრივ შესრულების კომპონენტშიც. სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, 

რომ 13 რეკომენდაცია, ისევე როგორც პარლამენტის მიმართ წარდგენილი 4 წინადადება არ 

შესრულებულა.15  

საქართველოს სახალხო დამცველმა 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში სოციალური 

უზრუნველყოფის უფლების რეალიზების მიზნით, საარსებო შემწეობის დანიშვნის 

ვადების შესამცირებლად, შესაბამის ნორმატიულ აქტებში ცვლილებების შეტანის 

რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მაგრამ არც ეს 

რეკომენდაცია შესრულებულა.  

საქართველოს მთავრობას არ შეუმუშავებია პროფილური სახელმწიფო პროგრამა, 

რომელიც ონკოლოგიურ დაავადებათა შემთხვევების დროულ გამოვლენას და 

პაციენტებისთვის სათანადო მკურნალობის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფდა. 

პოზიტიურად უნდა შეფასდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ 2019 წელს 

მიღებული დადგენილება,16 რომელიც სამედიცინო განათლების ფარგლებში ექთნების 

მომზადებას და პროფესიული რეგულირების მდგრადი სისტემის ჩამოყალიბებას 

უზრუნველყოფს. 

მართალია საქართველოს პარლამენტში სამუშაო ჯგუფის ფორმატით მიმდინარეობს 

შესაბამისი საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა, თუმცა ამ დრომდე არ განხორციელებულა 

საკანონმდმებლო ცვლილებები რომლის თანახმად, შრომის ინსპექტორებს მიეცემოდათ 

შესაძლებლობა, შრომის უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობის მსგავსად, დამსაქმებელთა 

თანხმობის გარეშე, შეემოწმებინათ შესაბამის სამუშაო ადგილებზე შრომის 

კანონმდებლობის სხვა მოთხოვნათა დაცვის მდგომარეობა და დადგენილიყო შესაბამისი 

სანქციები მათი დარღვევისათვის.   

ასევე შრომის კოდექსში არ განხორციელებული ცვლილებები დღიური სამუშაო საათების 

მაქსიმალური ოდენობის და დასაქმებულისთვის ყოველკვირეული უწყვეტი დასვენების 

                                                   
14 სოციალური უზრუნველყოფის უფლება - 3 რეკომენდაცია; სათანადო საცხოვრებლის უფლება - 2 

რეკომენდაცია; ჯანმრთელობის დაცვის უფლება - 8 რეკომენდაცია და 1 წინადადება; საკუთრების 

უფლება - 3 რეკომენდაცია და 1 წინადადება; შრომის უფლება - 2 რეკომენდაცია და 2 წინადადება. 

15 3 რეკომენდაციის შესრულების მდგომარეობის შეფასება შესაბამისი ინფორმაციის არქონის გამო 

შეუძლებელია.  

16 2019 წლის 16 ივლისის №334 დადგენილება  „საექთნო საქმის განვითარების სტრატეგია“. 
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დროის მინიმალური ფარგლების დასაწესებლად. კანონმდებლობით აგრეთვე არ 

დარეგულირებულა ზეგანაკვეთური სამუშაო საათების მაქსიმალური დაშვების ზღვარიც. 

უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში 

უცხოელთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს სახალხო 

დამცველმა, 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 3 რეკომენდაცია გასცა. საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს მიერ 1 რეკომენდაცია სრულყოფილად, ხოლო 1 - ნაწილობრივ იყო 

შესრულებული.17 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის სამინისტრომ უზრუნველყო თავშესაფრის მაძიებელი პირებისთვის 

ქართული ენის კურსების ხელმისაწვდომობა, რასაც საქართველოს სახალხო დამცველი 

პოზიტიურად აფასებს.  

ნაწილობრივ შესრულებულად შეიძლება შეფასდეს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, 

რომელიც საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის პროგრამების შესახებ 

საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარებას და ცნობიერების ამაღლებას შეეხებოდა. 2019 

წელს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების 

პოლიტიკის დეპარტამენტმა რამდენიმე სამუშაო შეხვედრა გამართა საერთაშორისო 

დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის პროგრამების შესახებ, აგრეთვე გამოცხადდა საგრანტო 

კონკურსი, რომელში გამარჯვებულმა ორგანიზაციამაც, ინტეგრაციის ცენტრში 

საგანმანათლებლო პროექტები განახორციელა. 

მოქალაქეობის არმქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობა 

მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 

საქართველოს სახალხო დამცველმა 2 რეკომენდაცია გასცა, ხოლო საქართველოს 

პარლამენტს 1 წინადადებით მიმართა, რომელთაგან სამწუხაროდ არცერთი არ 

შესრულებულა.  

საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიუხედავად, კვლავ არ შესულა 

ცვლილებები „მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის 

შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 

წლის 22 აგვისტოს №225/ნ ბრძანებაში, სადაც პირდაპირ მიეთითებოდა საქართველოში 

სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი, როგორც ბენეფიციარი, ბინადრობის 

ნებართვის ტიპის მიუხედავად. ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო გეგმაში, 

                                                   
17 1 რეკომენდაცია შესაბამისი ინფორმაციის არქონის გამო ვერ შეფასდა. 
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მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 

აგრეთვე არ ასახულა შესაბამისი საქმიანობის ვალდებულება. 

1.3. ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ რეკომენდაციების 

შესრულების მდგომარეობა 

რეკომენდაციების შესრულების შესაფასებლად, საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატმა, შესაბამისი ინფორმაციის გაზიარების მოთხოვნით, 63 თვითმმართველ 

ერთეულს მიმართა. სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ 16 მუნიციპალიტეტს,18 სახალხო 

დამცველის აპარატის  არცერთ წერილზე არ გაუცია პასუხი. 

ქვემოთ წარმოგიდგენთ ადგილობრივი თვითმმართველობებისადმი სახალხო დამცველის 

მიერ 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში გაცემული იმ არსებითი ხასიათის 

რეკომენდაციების შესრულების ზოგად მდგომარეობას, რომელიც ყველა თვითმმართველ 

ერთეულს მიემართებოდა.  

პოზიტიურად უნდა შეფასდეს ადგილობრივ თვითმმართველობებში, გენდერული 

თანასწორობის უზრუნველსაყოფად შექმნილი საბჭოებისა და შესაბამისი სამოქმედო 

გეგმის არსებობა. მუნიციპალიტეტებს მიეცათ რეკომენდაცია, გადაემზადებინათ 

გენდერის მრჩევლები სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის  განსახორციელებლად. აგრეთვე,  

მიეცათ რეკომენდაცია ჩაეტარებინათ ქალთა საჭიროებების კვლევა და მის საფუძველზე 

განეხორციელებინათ ქალთა ეკონომიკური, პოლიტიკური და უფლებრივი 

გაძლიერებისკენ მიმართული პროექტები. 

სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობის და მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული 

ინფორმაციების საფუძველზე იკვეთება, რომ მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული 

გენდერის მრჩევლები/გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პირები, სამოქმედო 

გეგმის მონიტორინგისა და შესაბამისი ანგარიშგების საკითხებში, არ ყოფილან 

გადამზადებულნი.  

გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად ქალთა საჭიროებების კვლევები 

მუნიციპალიტეტების მნიშვნელოვან ნაწილს არ ჩაუტარებია, ხოლო ქალთა პოლიტიკური 

და ეკონომიკური გაძლიერებისკენ მიმართული პროექტების ნაკლებობას,   ბიუჯეტში 

შესაბამისი თანხების უქონლობით ხსნიან.  

ადგილობრივი თვითმმართველობების აბსოლუტური უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ 

სარეკრეაციო ტერიტორიასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას ტერიტორიის 

შენარჩუნების საჯარო ინტერესების გათვალისწინებით იღებენ, ხოლო გარემოსდაცვით 

საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა „ორჰუსის კონვენციით“ 

დადგენილი სტანდარტით არის გარანტირებული. 

                                                   
18 ქედის, საჩხერის, ყვარლის, დუშეთის, თიანეთის, ყაზბეგის, ლენტეხის, ცაგერის, წალენჯიხის, 

ჩხოროწყუს, მესტიის, ახალქალაქის, გარდაბნის, წალკის და კასპის მუნიციპალიტეტები; რუსთავის 

თვითმმართველის მერია. 



39 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

ამის მიუხედავად, ბათუმსა და ყაზბეგში, სახალხო დამცველის აპარატის 

წარმომადგენლებმა გამოავლინეს შემთხვევები, სადაც სარეკრეაციო ტერიტორიებთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტილება საჯარო ინტერესის გაუთვალისწინებლად მიიღებოდა, 

ხოლო გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა არ 

იყო უზრუნველყოფილი „ორჰუსის კონვენციის“ შესაბამისად.  მნიშვნელოვანია, 

ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა გააცნობიერონ რეკომენდაციაში ასახული 

საკითხების მნიშვნელობა და თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში 

იხელმძღვანელონ სახალხო დამცველის რეკომენდაციების და პარლამენტის 

დადგენილებაში ასახული დავალებების შესაბამისად.  

შესაბამისი ფინანსური რესურსის არარსებობას უკავშირებენ მუნიციპალიტეტები 

ტექნიკურად გაუმართავი მუნიციპალური ტრანსპორტის არსებობას, თუმცა ცალკეულ 

შემთხვევებში იკვეთება თვითმმართველი ერთეულების მცდელობა, მოაგვარონ 

ტექნიკურად გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამოწვეული პრობლემები.19 

ბაგა-ბაღებში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულების საქმიანობის მიუხედავად, კვლავ პრობლემურია, 

„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული 

და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების“ და  „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი 

ღირებულების ნორმების“ დამტკიცების შესახებ“ ტექნიკურ რეგლამენტებთან 

დაწესებულებების შესაბამისობის საკითხები. 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ინკლუზიური განათლების 

კუთხით არსებული გამოწვევების შესწავლისა და შესაბამისი ფინანსური სახსრების 

გამოყოფის კუთხით, მუნიციპალიტეტების საქმიანობა არადამაკმაყოფილებელია. 

სახალხო დამცველის რეკომენდაციების საპირისპიროდ, ადგილობრივი 

თვითმმართველობები არ აწარმოებენ კვლევებს კონკრეტულ საჭიროებათა გამოსავლენად. 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების მნიშვნელოვან ნაწილში სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში საკონსულტაციო საბჭოები, მართალია, 

შექმნილია, თუმცა შესრულებულად ვერ ჩაითვლება სახალხო დამცველის ამავე 

რეკომენდაციის ის ნაწილი, რომლის თანახმად, თვითმმართველობებმა „ადრეული და 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

უნდა უზრუნველყონ სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების 

ფუნქციონირებაზე ზედამხედველობა.   

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, სივრცის მოწყობის/სამშენებლო 

სტანდარტების დანერგვის შესახებ, სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, სამწუხაროდ 

მუნიციპალიტეტებს  არ შეუსრულებიათ.  

                                                   
19 ამბროლაურის, ბორჯომის და ტყიბულის მუნიციპალიტეტები. 
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სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში დირექტორის 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების და მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის 

შემუშავებისა და დამტკიცების შესახებ, სახალხო დამცველმა, რამდენიმე 

მუნიციპალიტეტის მიმართ, 2 რეკომენდაცია გასცა. საანგარიშო პერიოდში მხოლოდ 

მცხეთის, ყაზბეგისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებმა მიიღეს აღნიშნული დოკუმენტი.20 

იმ ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს, რომლებსაც საქართველოს სახალხო 

დამცველმა ეროვნული უმცირესობების უფლებათა დაცვისკენ მიმართული 

რეკომენდაციები მისცა, ცალსახად მეტი აქტიურობა მართებთ რეკომენდაციების 

შესრულების პროცესში, რამდენადაც მათი საქმიანობა ვერ უზრუნველყოფს სახალხო 

დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულებას.  

არცერთ მუნიციპალიტეტს არ გადაუდგამს ნაბიჯები, რომელიც საბავშვო ბაღებსა და 

სასკოლო მზაობის ცენტრებში ბოშა ბავშვების მოზიდვასა და ჩარიცხვას 

უზრუნველყოფდა. 

მუნიციპალიტეტებში სათანადო დონეზე არ არის უზრუნველყოფილი ეროვნული 

უმცირესობების წარმომადგენლობის საკითხები, მათი მოზიდვის და გადამზადების 

მიმართულებით. ამ მხრივ, არც საანგარიშო პერიოდში განხორციელებულა ისეთი 

საქმიანობა, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების მიერ ეროვნული 

უმცირესობების წარმომადგენლობითობის გაზრდისკენ იქნებოდა მიმართული.  

შედარებით პოზიტიურად შეიძლება შეფასდეს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებებში ქართული ენის სწავლების შესახებ გაცემული რეკომენდაციის 

შესრულების ხარისხი. მუნიციპალიტეტების მნიშვნელოვან ნაწილში არსებულ 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ჩამოყალიბებულია 

ქართული ენის შემსწავლელი ჯგუფები. 

ზემოაღნიშნული მონაცემების საფუძველზე, შეიძლება ითქვას, რომ ადგილობრივი 

თვითმმართველობების მიერ სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 

გაცემული რეკომენდაციების შესრულების ხარისხი არადამაკმაყოფილებელია. 

მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა ამ საკითხებისკენ მეტი 

ძალისხმევა მიმართონ, ხოლო სახალხო დამცველი, თავის მხრივ, გამოთქვამს სრულ 

მზადყოფნას, საჭიროების შემთხვევაში, გაუზიაროს თვითმმართველ ერთეულებს 

საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში.  

 

                                                   
20 დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ჯერ კიდევ მისაღები აქვთ: დედოფლისწყაროს, ხონის, 

ჭიათურის, სიღნაღის, ზესტაფონის, ლაგოდეხის, ლანჩხუთის, ტყიბულის, კასპისა და თიანეთის 

მუნიციპალიტეტებს. ხოლო მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი - დედოფლისწყაროს, ზესტაფონის, 

ზუგდიდის, ლაგოდეხის, ლანჩხუთის, სიღნაღის, ტყიბულის, ჭიათურისა და ხონის მუნიციპალიტეტებს. 
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2. სიცოცხლის უფლება 

 

2.1. შესავალი 

 

2019 წელს, წინა წლების მსგავსად, სიცოცხლის უფლების ხელყოფის ფაქტებზე 

წარმოებული გამოძიებები ვერ აკმაყოფილებდა ეფექტიანი გამოძიების სტანდარტს. 

გასულ წლებში გახმაურებულ საქმეებზე დასმულ შეკითხვებს, სამწუხაროდ, პასუხები 

ვერც მიმდინარე წელს გაეცა, პარალელურად კი, ახალი პრობლემური საქმეები 

გამოიკვეთა, რომელშიც სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა წარმოჩინდა. 

სიცოცხლის უფლების დაცვის ფარგლებში, სახალხო დამცველის შეზღუდული მანდატი21 

2019 წელსაც სერიოზულ წინააღმდეგობას უქმნიდა სახალხო დამცველის აპარატს, 

დროულად და ეფექტიანად შეესწავლა სისხლის სამართლის საქმის მასალები. 

სამწუხაროდ, პარლამენტმა არ გაიზიარა საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში გაცემული წინადადება „საქართველოს სახალხო დამცველის 

შესახებ“ ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით.22  

წინამდებარე თავში შევაფასებთ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ბენეფიციართა 

სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობის პრობლემების მკურნალობის კუთხით არსებულ 

ვითარებას, რაც პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებისა და ზოგიერთ 

შემთხვევაში, მათი გარდაცვალების მიზეზი ხდება. მიმოვიხილავთ საქართველოს 

პრეზიდენტის მიერ განხორციელებულ შეწყალების აქტებს და მათ შესაბამისობას 

სიცოცხლის უფლების პროცედურულ ასპექტთან; ასევე, თემირლან მაჩალიკაშვილის და ია 

კერზაიას გარდაცვალების ფაქტებზე დასრულებული გამოძიების შედეგებს. ასევე 

განვიხილავთ ხორავას ქუჩაზე მომხდარი 2 არასრულწლოვნის მკვლელობის საქმეზე 

დაწყებული სამსახურებრივი შემოწმების პროცესსაც. 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში საქართველოს სახალხო დამცველმა, სიცოცხლის 

უფლების დაცვის უზრუნველსაყოფად საქართველოს გენერალურ პროკურატურას 5 

რეკომენდაციით, ხოლო პარლამენტს - 3 წინადადებით მიმართა. საქართველოს 

                                                   
21 მოქმედი საკანონმდებლო მოწესრიგებით, სახალხო დამცველს გამოძიების მიმდინარეობის ეტაპზე არ 

აქვს საქმის მასალებზე წვდომის შესაძლებლობა, „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონი, მუხ. 18, ქვეპ. „ე“. 

22 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 38. უფლებამოსილების 

გაზრდის მოთხოვნით, სახალხო დამცველმა პარლამენტს 2018 წლის 29 ნოემბერს საკანონმდებლო 

წინადადებითაც მიმართა. წარდგენილი ცვლილებების საფუძველზე, სახალხო დამცველს უნდა 

მინიჭებოდა გამოძიების დასრულებამდე არასათანადო მოპყრობის ან/და სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტის 

გამოძიების მასალების გაცნობის უფლებამოსილება. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა 

დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა, ზემოაღნიშნული საკანონმდებლო წინადადება 

უარყოფილად ცნო; იხ. კომიტეტის 2019 წლის 12 აპრილის №2-6694/19 დასკვნა. ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: < http://bit.ly/2J9Iyq1> [ბოლოს ნანახია: 14.03.2020]. 

http://bit.ly/2J9Iyq1
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გენერალურ პროკურატურას რეკომენდაციების დიდი ნაწილი არ შეუსრულებია. 

ნაწილობრივ შესრულებულად შეიძლება შეფასდეს მხოლოდ ორი რეკომენდაცია, 

რომლებიც ზვიად გამსახურდიას შესაძლო მკვლელობის საქმეზე გამოძიების 

გაგრძელებასა და საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის სიცოცხლის 

უფლების ხელყოფის გამოძიების ფარგლებში მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებას 

შეეხებოდა. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, ისევე 

როგორც საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციები/წინადადებები არ შეუსრულებია. 

2.2. სომატური ჯანმრთელობის პრობლემების მკურნალობა ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში 

 

სახელმწიფო პასუხისმგებელია ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მოთავსებული 

პირების სათანადო ჯანდაცვის სერვისებით უზრუნველყოფაზე. ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებაში  სათანადო მზრუნველობისა და მკურნალობის აღმოუჩენლობა 

ბენეფიციარისთვის, რამაც საბოლოოდ მისი გარდაცვალება გამოიწვია, ევროპულმა 

სასამართლომ სიცოცხლის უფლების დარღვევად შეაფასა.23 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებული გარემო, სამედიცინო სერვისების 

ხელმისაწვდომობის კუთხით, მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას. 

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა საანგარიშო პერიოდში,24 ისევე როგორც 

2020 წელს,25 ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსებული პირებისთვის სომატური 

(ფიზიკური) ჯანმრთელობის პრობლემების მონიტორინგსა და მკურნალობას, არ 

ითვალისწინებს. 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მოთავსებული პირების სომატური ჯანმრთელობის 

სამკურნალოდ სათანადო სამედიცინო სერვისით უზრუნველყოფის საჭიროება და ამ 

კუთხით სახელმწიფოში არსებული სისტემური გამოწვევები დეტალურად არის 

განხილული სახალხო დამცველის 2019 წლის „აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მონიტორინგის თემატურ ანგარიშში.26 

                                                   
23 Inter alia, „სამართლებრივი რესურსების ცენტრი ვალენტინ კამპეანუს სახელით რუმინეთის წინააღმდეგ“ 

(Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania), ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს 2014 წლის 17 ივლისის გადაწყვეტილება, საჩივარი №47848/08, პარ. 143-144. 

24 საქართველოს მთავრობის, 2018 წლის 31 დეკემბრის №693 დადგენილება, „2019 წლის ჯანმრთელობის 

დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“, დანართი №11 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 

(პროგრამული კოდი 27 03 03 01). 

25 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის №674 დადგენილება „2020 წლის ჯანმრთელობის 

დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“. 

26 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „შპს „აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მონიტორინგის თემატური ანგარიში, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: < http://bit.ly/3dgnXhB > [ბოლოს ნანახია 13.03.2020]. 

http://bit.ly/3dgnXhB
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მიუხედავად იმისა, რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში არ აწარმოებენ გარდაცვლილ 

პირთა სტატისტიკას, სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა მოიძიეს და გაეცნენ 

გარდაცვლილ პირთა სამედიცინო ბარათების ნაწილს. სამედიცინო ბარათების შესწავლით 

დგინდება, რომ გარდაცვლილი პაციენტების სიკვდილის მიზეზად უმეტეს შემთხვევაში 

უეცარი გარდაცვალება და გულ-სისხლძარღვთა უკმარისობა სახელდება. ამისი მიზეზი, 

შესაძლოა, იყოს  სომატური  ჯანმრთელობის პრობლემების არასათანადო მკურნალობა, 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის არასრულფასოვანი მონიტორინგი და შესაბამისი 

რისკფაქტორების გაუთვალისწინებლობა.  

როგორც უკვე აღინიშნა, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა არ 

უზრუნველყოფს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში სომატური (ფიზიკური) 

ჯანმრთელობის პრობლემების მონიტორინგისა და მკურნალობის სათანადო გარანტიებს. 

ზემოთ ხსენებულ სპეციალურ ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებაში მოთავსებული რამდენიმე პირი ტუბერკულოზის დიაგნოზით ისე 

გარდაიცვალა, რომ ცენტრის სამედიცინო ბარათები აღნიშნული დიაგნოზის შესახებ 

ინფორმაციას არც კი შეიცავდა.27 ასევე, ანგარიშით დგინდება, რომ პაციენტთა 

გარდაცვალების რამდენიმე შემთხვევაში სომატური ჯანმრთელობის პრობლემების 

გართულება, შესაძლოა, გამოწვეული ყოფილიყო პაციენტის სომატური მდგომარეობის 

გაუთვალისწინებლობით, ანტიფსიქოზური მედიკამენტების ზედოზირებით ან 

დანიშნული მედიკამენტების სარისკო კომბინაციით მიწოდებით (მაგალითად,  „ზოპინის“ 

სხვა ანტიფსიქოზურ მედიკამენტთან ერთად დანიშვნა).28 

პაციენტთა სომატურ ჯანმრთელობაზე არასათანადო ზრუნვის შესახებ და სომატური 

ჯანმრთელობის სერვისზე ფინანსური ბარიერის არსებობით გამოწვეულ პრობლემებზე,29  

საუბარია წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის ანგარიშშიც. კომიტეტი  

სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი და სწრაფი ღონისძიებების გატარების აუცილებლობაზე 

მიუთითებს.30 

ზემოაღნიშნული გარემოებები ნათლად წარმოაჩენს არსებული მოწესრიგების 

ნაკლოვანებებს, რაც თავსებადი არ არის სიცოცხლის უფლების დაცვის მინიმალურ 

სტანდარტებთან. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ დროულად მიიღოს 

აუცილებელი ზომები სათანადო ზრუნვისა და მკურნალობის მიუწოდებლობით 

განპირობებული გარდაცვალების შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად.  

                                                   
27 იქვე, გვ. 24. 

28 იქვე, გვ. 25. 

29 ოჯახის ექიმთან კონსულტაციის ღირებულება 25 ლარს შეადგენს. 

30 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 16), 

პარ. 128, 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტი, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: < http://bit.ly/2J9IeHP>   [ბოლოს ნანახია: 13.03.2020]. 

http://bit.ly/2J9IeHP
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2.3. შეწყალების საქმე 

 

2019 წლის 27 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა 34 პირი შეიწყალა.31 შეწყალებულ 

პირთა შორის იყვნენ მსჯავრდებულები, რომლებიც სასჯელს იხდიდნენ გაზრახ 

მკვლელობისთვის და მათ მნიშვნელოვან ნაწილს, მსჯავრის ძირითადი ნაწილი 

მოუხდელი ჰქონდა.32  

პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებას საზოგადოების სამართლიანი პროტესტი მოჰყვა. 

საქართველოს სახალხო დამცველმა მოუწოდა პრეზიდენტს, საზოგადოებისთვის 

მიეწოდებინა დეტალური ინფორმაცია შეწყალების მოტივაციის შესახებ, თუმცა 

შესაბამისი დასაბუთება ამ დრომდე არ ყოფილა წარმოდგენილი.33 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად, შეწყალების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პრეზიდენტი აბსოლუტური დისკრეციით 

სარგებლობს, აღსანიშნავია ამ პროცესის მჭიდრო კავშირი ადამიანის უფლებათა და 

ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციით გარანტირებული სიცოცხლის 

უფლების პროცედურულ ასპექტთან. ევროპული სასამართლოს განმარტებით, სიცოცხლის 

უფლება დარღვეულად მიიჩნევა, თუ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები 

არაგონივრულ ლმობიერებას გამოიჩენენ მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ პირთა 

მიმართ,34 რაც მათ ფაქტობრივ დაუსჯელობაში გამოიხატება.35 იქიდან გამომდინარე, რომ 

ზემოხსენებული შეწყალებული პირები საქართველოს პრეზიდენტმა სასჯელის არსებითი 

ნაწილის მოუხდელად გაათავისუფლა, სახეზეა სიცოცხლის უფლების დარღვევა.  

2.4. თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმე 

 

თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმე საქართველოს სახალხო დამცველის განსაკუთრებული 

ინტერესის საგანია, ვინაიდან სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული 

                                                   
31 2019 წლის 27 აგვისტო, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადება, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: http://bit.ly/3d80aA5  [ბოლოს ნანახია:14.03.2020]. 

32 კერძოდ, მსჯავრდებულ ა. ბ.-ს განსაზღვრული ჰქონდა 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა, საიდანაც 

დაახლოებით 2 წელი და 2 თვე მოიხადა. შეწყალების საფუძველზე გათავისუფლდა 6 წლითა და 10 თვით 

ადრე; რ. დ.-ს განსაზღვრული ჰქონდა 12 წლით თ/აღკვეთა, მოიხადა დაახლოებით 4 წელი და 8 თვე. 

შეწყალებულ იქნა 7 წლითა და 4 თვით ადრე; ზ. ნ.-ს განსაზღვრული ჰქონდა 15 წლით თ/აღკვეთა. მოიხდა 

დაახლოებით 11 წელი და 5 თვე. შეწყალებულ იქნა 3 წლითა და 7 თვით ადრე. 

33 საქართველოს სახალხო დამცველის 17 სექტემბრის განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < 

http://bit.ly/2U1Ry6L>  [ბოლოს ნანახია 14.03.2020]. 

34 „ენუქიძე და გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ“ (Enukidze and Girgvliani v.Georgia), ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2011 წლის 26 ივლისის გადაწყვეტილება, საჩივარი №25091/07, პარ. 

269-275. 

35  „მარგუსი ხორვატიის წინააღმდეგ“ (Marguš v. Croatia), ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

2014 წლის 27 მაისის გადაწყვეტილება, საჩივარი №4455/10, პარ. 127. 

http://bit.ly/3d80aA5
http://bit.ly/2U1Ry6L
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სპეცოპერაციის მსვლელობისას, სახელმწიფოს წარმომადგენელთა მიერ გამოყენებულმა  

ძალამ ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია. 

საქართველოს სახალხო დამცველმა თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმის შესწავლა 

საკუთარი ინიციატივით დაიწყო. ამ საქმეზე სახალხო დამცველმა ყურადღება გაამახვილა 

თავის 2017 და 2018 წლების საპარლამენტო ანგარიშებშიც.36 სახალხო დამცველმა, 

თემირლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების გარემოების გარშემო ჭეშმარიტების 

დროულად დასადგენად, 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, პარლამენტს დროებითი 

საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესაძლებლობის განხილვის თაობაზე, რეკომენდაციით 

მიმართა. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტომ, სახალხო 

დამცველის აპარატის მიმართვის საფუძველზე, შეისწავლა თემირლან მაჩალიკაშვილის 

მიმართ სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის დროულობა და ხარისხი. მასალების 

შესწავლის შედეგებით და სააგენტოს პასუხით, უფლების დარღვევის ნიშნები, ამ 

მიმართებით, არ გამოიკვეთა.37  

პროკურატურამ თემირლან მაჩალიკაშვილის მიმართ გამოძიება დაიწყო ძალადობით 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე (დანაშაულისთვის, 

რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლის მე-

3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით), ხოლო 2020 წლის 25 იანვარს, შემაჯამებელი 

გადაწყვეტილებით, სისხლის სამართლის კანონით გათვალისწინებული ქმედების 

არარსებობის გამო, საქმეზე გამოძიება შეწყვიტა. ამავე წლის თებერვალში თბილისის 

პროკურატურაში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი სრულად 

გაეცნო სისხლის სამართლის საქმის მასალებს. 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის თანახმად, 

სახელმწიფო არ არღვევს სიცოცხლის უფლებას, თუ ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად 

გამოყენებული ძალა „აბსოლუტურად აუცილებელი“ და მიზნის მიღწევის 

პროპორციულია.38 იმის დასადგენად, იყო თუ არა სპეციალური ოპერაციების 

თანამშრომლების მიერ ლეტალური იარაღის გამოყენება განპირობებული აბსოლუტური 

აუცილებლობით, საჭიროა შეფასდეს თავად სპეციალური ოპერაციის (მაჩალიკაშვილის 

შემთხვევაში, დაკავების ოპერაციის) გეგმა და ოპერაციის მსვლელობაზე 

                                                   
36 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 37-40; საქართველოს 

სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, გვ. 32-33.  

37 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 33.  

38 „ნაჩოვა და სხვები ბულგარეთის წინააღმდეგ“ (Nachova and Others v. Bulgaria), ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს 2004 წლის 26 თებერვლის გადაწყვეტილება, საჩივარი №43577/98 და 43579/98, 

პარ. 94.; „მაკშეინი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ“(McShane v. UK), ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს 2002 წლის 28 მაისის გადაწყვეტილება, საჩივარი №43290/98, პარ. 93. 
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განხორციელებული კონტროლი. სახელმწიფო ასევე ვალდებულია აწარმოოს ეფექტიანი 

გამოძიება, როდესაც ადამიანის გარდაცვალება ძალის გამოყენების თანმდევი შედეგია.39  

ევროპული სასამართლოს განმარტებით, შესაძლებელია, ამა თუ იმ საქმის გამოძიებისას 

ადგილი ჰქონდეს გამოძიებისთვის დამაბრკოლებელ ობიექტურ გარემოებებს, რაც ხელს 

უშლის გამოძიების პროგრესს. ასეთ შემთხვევებში სახელმწიფოს ევალება 

დამაჯერებლად და თანმიმდევრულად ახსნას აღნიშნული გარემოებები, რათა 

საზოგადოებამ არ დაკარგოს ნდობა გამოძიების მიმართ.40 გამოძიება უნდა ემყარებოდეს 

ყველა შესაბამისი გარემოების ამომწურავ, ობიექტურ და მიუკერძოებელ ანალიზს. 

საგამოძიებო ორგანოებმა ყველა გონივრულ ზომას უნდა მიმართონ მტკიცებულებათა 

მოსაპოვებლად. გამოძიებისას დაშვებული ნებისმიერი ხარვეზი, რომლის გამოც 

შეუძლებელია კონკრეტული საქმის გარემოებების ან პასუხისმგებელ პირთა ვინაობის 

დადგენა, ეწინააღმდეგება ეფექტიანი გამოძიების სტანდარტს.41 

საქმის მასალების შესწავლის შედეგად დგინდება, რომ დაკავების ღონისძიების 

მიმდინარეობისას კომუნიკაციისთვის გამოიყენებოდა ხელის რადიოსადგური (რაცია). 

აღსანიშნავია, რომ გამოძიების პროცესში არ არის მოპოვებული რაციის ჩანაწერები, რაც 

საქმისთვის, ღონისძიების ამსახველი ვიდეო/აუდიო/ფოტო მასალის არარსებობის 

პირობებში, შეიძლება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყოს. 

გამოძიებას ასევე არ მოუპოვებია ოპერაციის განხორციელებასა და ზედამხედველობაზე 

პასუხისმგებელი პირების42 მიერ სპეცოპერაციის პერიოდში ერთმანეთს შორის 

სატელეფონო კომუნიკაციის, ზარების, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების, სატელეფონო 

პროგრამებისა და სოციალური ქსელების საშუალებით განხორციელებული ნებისმიერი 

კომუნიკაციის ამსახველი ინფორმაცია. 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის 

ფაქტზე შეწყვეტილი გამოძიება აუცილებლად უნდა განახლდეს, რადგან კვლავ 

დაუდგენელია და ღია რჩება ზემოაღნიშნული მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც 

ეფექტიანი გამოძიების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად, დამატებით გამოძიებას 

საჭიროებენ. საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველმა 

                                                   
39 „მაკკენი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ“ (McCan and Others v. UK), ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს 1995 წლის 27 სექტემბრის გადაწყვეტილება, საჩივარი №18984/91, პარ. 

161. 

40 „ასოციაცია „21 დეკემბერი 1989“ და სხვები რუმინეთის წინააღმდეგ“ (Association “21 December 1989” and 

Others v. Romania), ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2011 წლის 24 მაისის გადაწყვეტილება, 

საჩივარი №33810/07, პარ. 134. 

41 „მიზიგაროვა სლოვაკეთის წინაღმდეგ“ (Mizigarova v. Slovakia), ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს 14 დეკემბრის გადაწყვეტილება, საჩივარი №74832/01, პარ. 93. 

42 გამოძიებას მოპოვებული აქვს 21.10.2019 წლის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით, იოსებ 

გოგაშვილის ტელეფონის ნომრის 2017 წლის 25-27 დეკემბრის სატელეფონო ზარების, სმს, ინტერნეტ-

ტრაფიკის, კომუნიკაციაში მონაწილე პირებისა და ანძების ამსახველი ინფორმაცია სატელეფონო ნომრის 

თბილისის ანძებზე დაფიქსირების მონაცემებით (31.10.2019 დათვალიერების ოქმი). 
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წინადადებით მიმართა საქართველოს გენერალურ პროკურორს, რომლითაც თემირლან 

მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტზე წარმოებულ სისხლის სამართლის 

№043261217801 საქმეზე გამოძიების განახლება მოითხოვა.   

სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ გამოძიების განახლების შესახებ წინადადება 

დაკმაყოფილდება. აპარატი აღნიშნულ საკითხს დამატებით კვლავ შეისწავლის და 

საზოგადოებას მიაწვდის სამომავლო საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას.  

2.5. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი არასრულწლოვნების მკვლელობა 

 

2017 წლის 1 დეკემბერს, ხორავას ქუჩაზე ორი არასრულწლოვნის მკვლელობის ფაქტზე 

დაწყებული გამოძიების მასალების შესწავლის შედეგად, სახალხო დამცველის აპარატმა 

გამოძიების არაერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი გამოავლინა. აღნიშნული საკითხები 

დეტალურად არის მიმოხილული სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო 

ანგარიშში.43   

სახალხო დამცველის აპარატმა შემოწმების შედეგად დაადგინა, რომ სახეზე იყო 

სამოხელეო დანაშაულის ერთ-ერთი ან ორივე შემადგენლობა: სამსახურებრივი 

გულგრილობა, ან სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. 

შესაბამისად, საქართველოს სახალხო დამცველმა პროკურატურას სავარაუდოდ ჩადენილი 

სამოხელეო დანაშაულის ფაქტზე გამოძიების დაწყების შესახებ წინადადებით მიმართა.44  

საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სახალხო დამცველის წინადადება არ 

გაიზიარა  და გამოძიების დაწყების ნაცვლად, მხოლოდ სამსახურებრივი შემოწმება 

დაიწყო, რომელიც ამ დრომდე არ დასრულებულა.45 სამწუხაროდ, პროკურატურამ ასევე არ 

შეასრულა სახალხო დამცველის დამატებითი რეკომენდაციები ამ საქმეზე - 

სამსახურებრივი შემოწმების შედეგების საზოგადოებისთვის მიწოდება და შემოწმების 

მასალების სახალხო დამცველის აპარატისთვის გაცნობა. 

2.6. ია კერზაიას საქმე 

 

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი გაეცნო ია 

კერზაიას გარდაცვალების ფაქტზე დაწყებული სისხლის სამართლის გამოძიების 

მასალებს და გამოძიების შედეგები განცხადებით შეაფასა.46 

                                                   
43 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 33-34. 

44 2018 წლის 11 ივლისს სახალხო დამცველის მიერ პროკურატურისთვის გაგზავნილი №15-11/9172 

წინადადება გამოძიების დაწყების მოთხოვნის შესახებ. 

45 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2019 წლის 9 დეკემბრის №13/86091 წერილი. 

46 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის 29 ნოემბრის განცხადება, ხელმისაწვდომია: 

http://bit.ly/3b6mlF1, [ბოლოს ნანახია 18.03.2020]. 

http://bit.ly/3b6mlF1
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მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების (სსკ 332-ე) 

მუხლით დაიწყო და მიმდინარეობდა, საქმის მასალების შესწავლის პროცესში, სახალხო 

დამცველი სიცოცხლის უფლების პოზიტიურ ასპექტთან დაკავშირებით ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი, ეფექტიანი გამოძიების 

სტანდარტებით ხელმძღვანელობდა. 

ია კერზაიამ 2018 წლის 26-27 ნოემბერს, საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში, საჯაროდ 

განაცხადა მის მიმართ მიმდინარე პოლიტიკური ზეწოლის შესახებ. 9 დეკემბერს იგი 

ინსულტის შედეგად გარდაიცვალა. აღნიშნული ფაქტიდან 10 დღეში გარდაცვლილის 

შვილმა, ბაჩანა შენგელიამ პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა.  

პროკურატურამ გამოძიება, მიმართვიდან დაახლოებით 2 თვეში, 2019 წლის 11 თებერვალს 

დაიწყო, რაც გაუმართლებელი დაგვიანების მანიშნებელია. გაუგებარია პროკურატურის 

მოტივაცია გამოძიების დაწყების ამგვარი დაყოვნების შესახებ.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, დაგვიანებით დაწყებული გამოძიების გამო, საქმისთვის 

გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულების მოპოვება და სიმართლის დადგენა 

ვერ მოხერხდა. პროკურატურამ სხვადასხვა ინფორმაცია ისედაც დაგვიანებული 

გამოძიების პირობებში, დამატებითი დაგვიანებით გამოითხოვა, რამაც გამოძიების 

უშედეგოდ დასრულება განაპირობა.47 გარდა ამისა, სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ 

მიუღებელი იყო საქმეზე გამოძიების დაწყებამდე საპროცესო მოქმედებების 

არაფორმალურად ჩატარება.  

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ ორგანულ კანონში შეიტანოს 

ცვლილებები და სახალხო დამცველს მიენიჭოს გამოძიების დასრულებამდე 

არასათანადო მოპყრობის ან/და სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტის გამოძიების 

მასალების გაცნობის უფლებამოსილება 

რეკომენდაციები 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 განაახლოს და ეფექტიანად წარმართოს თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის 

ხელყოფის ფაქტზე შეწყვეტილი გამოძიება 

 ხორავას ქუჩაზე არასრუწლოვანთა მკვლელობის გამოძიებაში დადგენილი 

ხარვეზების საფუძველზე დაწყებული სამსახურებრივი შემოწმების შედეგები 

პერიოდულად მიაწოდოს საზოგადოებას, შემოწმების მასალები კი, გააცნოს 

სახალხო დამცველის აპარატს; სამსახურებრივი შემოწმების შედეგების 

                                                   
47 ია კერზაიას საქმე საქართველოს პროკურატურამ 2019 წლის 26 სექტემბერს დახურა. 
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საფუძველზე იმსჯელოს სამსახურებრივი გულგრილობის ან უფლებამოსილების 

გადამეტების მუხლებით გამოძიების დაწყების მიზანშეწონილობაზე 

 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 172-ე მუხლის შესაბამისად წარდგენილ 

ანგარიშში, საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა წარმოადგინოს ინფორმაცია 

სიცოცხლის უფლების ხელყოფის გამოძიების ეფექტიანობის თაობაზე 

 სიცოცხლის უფლების ხელყოფის გამოძიების ფარგლებში, მიაწოდოს მოთხოვნილი 

ინფორმაცია სახალხო დამცველის აპარატს საგამოძიებო და საპროცესო 

მოქმედებათა შესახებ, შესაბამისი თარიღების მითითებით 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 შეიტანოს ცვლილება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამაში და 

გაითვალისწინოს ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსებული პაციენტების 

სომატური ჯანმრთელობის მკურნალობის საკითხი; მანამდე, სამინისტრომ, 

დროებითი ღონისძიების სახით, უზრუნველყოს ფსიქიატრიულ სტაციონარში 

მოთავსებული პაციენტების ოჯახის ექიმზე ხელმისაწვდომობა და სამედიცინო 

დაწესებულებაში ტრანსპორტირება 

 შეიტანოს ცვლილება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამაში და ქვეყანაში 

არსებული გაიდლაინების მიხედვით, გაითვალისწინოს მედიკამენტების 

გვერდითი ეფექტების მართვა შესაბამისი გამოკვლევებისა და კონსულტაციების 

გზით 

 უზრუნველყოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში გარდაცვლილი პირების შესახებ  

სტატისტიკური ინფორმაციის სისტემატიზებული წარმოება გარდაცვალების 

მიზეზის მითითებით. 
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3. წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 

შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის აკრძალვა და გამოძიება 

 

3.1. შესავალი 

 

2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატში 128 განცხადება დარეგისტრირდა, სადაც 

მოქალაქეები სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე 

მიუთითებდნენ. მათ შორის, სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შესაძლო ჩამდენი 

სუბიექტები იყვნენ:  პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები - 54 განცხადების, 

ხოლო  პოლიციის თანამშრომლები -  50 შემთხვევაში. 14 განცხადება პენიტენციურ 

დაწესებულებებში არსებულ ღირსების შემლახავ პირობებს  ეხებოდა, 10 განცხადება კი, 

არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიების გაჭიანურებას.  

2019 წელს მოქალაქეთა განცხადებებზე და პროაქტიულად - საჯარო სივრცეში 

გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე რეაგირების მიზნით, პენიტენციურ 

დაწესებულებებში, ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, დროებითი მოთავსების 

იზოლატორებსა და პოლიციის ტერიტორიულ ორგანოებში, ჯამში, სახალხო დამცველის 

რწმუნებულებმა  405 ვიზიტი განახორციელეს. სულ 1 728 დაკავებული/დაპატიმრებული 

პირი მოინახულეს.  

საქართველოს სახალხო დამცველი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წამების და 

სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ 

კონვენციის ფაკულტატური ოქმით გათვალისწინებული პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის ფუნქციას ასრულებს. პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, არასათანადო 

მოპყრობის პრევენციას, დაკავების ადგილების რეგულარული და არაგეგმიური 

ვიზიტებით ახორციელებს. ამ დროს მოწმდება დაკავებულ პირთა განთავსების პირობები 

და მათ მიმართ მოპყრობა. 2019 წელს, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა, ასეთი 88 

ვიზიტი განახორციელა. 

გასული წლების მსგავსად, წელსაც გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც  სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის წევრებს დაბრკოლებები ექმნებოდათ განსაკუთრებული 

კატეგორიის პერსონალური მონაცემების წვდომის თვალსაზრისით.48 აღსანიშნავია, რომ 

წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის 

წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატური ოქმის მე-20 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი 

სახელმწიფოებს ცალსახად აკისრებს ვალდებულებას, უზრუნველყონ პრევენციის 

                                                   
48 პრევენციის ეროვნული მექანიზმისთვის განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემების 

წვდომის კუთხით შექმნილ დაბრკოლებებზე, საუბარია, ასევე, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 

წლის ანგარიშშიც (გვ. 6-7).  
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ეროვნული მექანიზმის დაუბრკოლებელი წვდომა დაკავებულ პირთა მოპყრობისა და 

დაკავების პირობებთან დაკავშირებულ ყველა ინფორმაციაზე. 

2019 წლის განმავლობაში, არასათანადო მოპყრობის პრევენციის/გამოძიების ან პატიმართა 

უფლებების შესახებ, 10 სპეციალური ანგარიში მომზადდა.  

თავისუფლების აღკვეთისა და შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება სახალხო 

დამცველის აპარატის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა. სწორედ ამ მიზნით, 2020 წლის 21 

იანვარს,  სახალხო დამცველმა პარლამენტის წევრებსა და საზოგადოებას პრევენციის 

ეროვნული მექანიზმის მიერ 2019 წლის ზაფხულში №2, №8, №14 და №15 პენიტენციურ 

დაწესებულებებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები გააცნო.49 კერძოდ, 

ზემოაღნიშნული მონიტორინგის ფარგლებში გამოვლინდა  პენიტენციურ 

დაწესებულებებში არსებული არაფორმალური მმართველობის  მასშტაბები. 

საგულისხმოა, რომ სახალხო დამცველის აპარატის მიგნებები მსგავსია და ეხმიანება 

წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის ანგარიშს.50  

2020 წლის 21 იანვარს, სახალხო დამცველის მოხსენების საპასუხოდ, იუსტიციის 

მინისტრმა, პრობლემების მოგვარების მიზნით წარმოდგენილი რეკომენდაციების 

განხილვის ნაცვლად, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

კომიტეტის სხდომაზე, სახალხო დამცველის, მისი აპარატისა და პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის ფუნქციის დისკრედიტაცია სცადა. ასევე, მინისტრმა სხდომაზე 

კანონმდებლობის უხეში დარღვევით აჩვენა სახალხო დამცველის რწმუნებულის 

პატიმართან საკანში კონფიდენციალური შეხვედრის ამსახველი ვიდეოჩანაწერები. 

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 

თანახმად, დაუშვებელია სახალხო დამცველის რწმუნებულისა და პატიმრის შეხვედრის 

რაიმე სახის მიყურადება ან თვალთვალი.51 დამატებით, მაიდენტიფიცირებელი 

ვიდეოკადრების გასაჯაროება არღვევს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მოთხოვნებს. სამწუხაროდ, სახალხო დამცველის სპეციალური 

ანგარიშის ძირითადი მიგნებები  ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის კომიტეტმა არ გაიზიარა და არც ზემოაღნიშნული დარღვევების შესახებ 

მსჯელობა ყოფილა წარმოდგენილი კომიტეტის დასკვნაში.52 

                                                   
49 სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის №2, №8, №14 და №15 პენიტენციური 

დაწესებულებების ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2TALjFE > [ბოლოს 

ნანახია: 16.01.2020]. 

50 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) ანგარიში 2018 წლის სექტემბერში განხორციელებული 

ვიზიტის შედეგების შესახებ. ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/38p44kK >>[ბოლოს ნანახია: 30.01.20]. 

51 საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონი, მუხლი 19, პუნქტი 3. 

52 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის 2020 წლის 26 თებერვლის №2-

3429/20 დასკვნა. 

https://bit.ly/2TALjFE
http://bit.ly/38p44kK
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ზემოაღნიშნული მოვლენებიდან რამდენიმე დღეში, სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურის/იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან ადგილი ჰქონდა სახალხო დამცველის 

საქმიანობაში ხელშეშლას. კერძოდ, სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა და 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, პენიტენციურ დაწესებულებაში კონკრეტულ 

პატიმრებთან შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია ვიზიტის დასრულებისთანავე 

გაასაჯაროვეს.53 აღნიშნულით, სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა/იუსტიციის 

სამინისტრომ უხეშად დაარღვიეს საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული 

კანონის მე-19 მუხლი, რომლის მიხედვითაც სახალხო დამცველის შეხვედრა პატიმართან 

კონფიდენციალურია და რაიმე სახის მიყურადება ან თვალთვალი დაუშვებელია. ეს 

დებულება ადგენს იმას, რომ სახალხო დამცველის ნებისმიერი შეხვედრა პატიმრებთან 

უნდა იყოს კონფიდენციალური, სანამ სახალხო დამცველი არ მიიღებს საწინააღმდეგო 

გადაწყვეტილებას. იგივე მოთხოვნა არის დადგენილი წამებისა და სხვა სასტიკი, 

არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ კონვენციის 

ფაკულტატიური ოქმის 21-ე მუხლის მიხედვით, სადაც აღნიშნულია, რომ  პირადი 

მონაცემები არ უნდა გამოქვეყნდეს დაინტერესებული მხარის მკაფიო თანხმობის გარეშე.  

საქართველოს კონსტიტუციის 35-ე მუხლი ცალსახად ადგენს, რომ სახალხო დამცველის 

საქმიანობისათვის დაბრკოლებათა შექმნა კანონით ისჯება. საქართველოს სახალხო 

დამცველის ინსტიტუტის, როგორც კონსტიტუციური ორგანოს საქმიანობა, ეფუძნება ისეთ 

უმნიშვნელოვანეს და ფუნდამენტურ პრინციპებს, როგორიცაა სრული დამოუკიდებლობა 

ხელისუფლების ნებისმიერი შტოსგან, მიუკერძოებლობა, ობიექტურობა და საქმიანობის 

განხორციელების დროს კონფიდენციალურობა. იმ საკითხის გასაჯაროება, თუ ვის ხვდება 

სახალხო დამცველი, ზრდის პატიმრის მიმართ არასათანადო მოპყრობის ან/და უკანონო 

ქმედების ჩადენის რისკს და იწვევს მათი უფლებრივი მდგომარეობის გაუარესებას. 

მსგავსი ინფორმაციის გასაჯაროებამ, პატიმრები, შესაძლოა, აიძულოს, თავი შეიკავონ 

სამომავლოდ სახალხო დამცველისთვის მომართვისა და შეხვედრისგან.  

იმ პატიმრების სახელების და გვარების გასაჯაროება, რომლებიც ხვდებიან სახალხო 

დამცველს ან/და მის რწმუნებულს, მის ძირითად საქმიანობაზე ზემოქმედების 

მცდელობაა და აუცილებელია შესაბამისი გამოძიების დაწყება საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 352-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის, რომელიც 

დასჯად ქმედებად აცხადებს საქართველოს სახალხო დამცველზე ნებისმიერი ფორმით 

ზემოქმედებას მისი სამსახურებრივი საქმიანობისათვის ხელის შეშლის მიზნით.  

სახალხო დამცველზე ზემოაღნიშნული თავდასხმის ფაქტები მის საქმიანობაში ჩარევად 

შეაფასეს ადამიანის უფლებათა დამცველთა საკითხზე გაეროს სპეციალურმა 

მომხსენებელმა, ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების ევროპულმა ქსელმა 

(ENNHRI), ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების გლობალურმა ალიანსმა 

                                                   
53 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/3cpdxvo  > [ბოლოს ნანახია 28.03.2020]. 
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(GANHRI), ომბუდსმენის საერთაშორისო ინსტიტუტმა (IOI) და თანასწორობის ორგანოების 

ევროპულმა ქსელმა (EQUINET).54 

სამწუხაროდ, სახალხო დამცველის მიმართვა გენერალური პროკურატურის მიმართ, მის 

საქმიანობაში ხელშეშლის ფაქტებთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების თაობაზე, 

გაზიარებული არ ყოფილა. გენერალური პროკურატურიდან გვეცნობა, რომ სახალხო 

დამცველის მსჯავრდებულებთან შეხვედრის ფაქტის საიდუმლოების გამჟღავნება არ იყო 

მსჯავრდებულსა და სახალხო დამცველს შორის კონფიდენციალურობის დარღვევა და, 

შესაბამისად, არ არსებობდა გამოძიების დაწყების სამართლებრივი და ფაქტობრივი 

საფუძველი.  

ზემოაღნიშნულ ფაქტებთან ერთად, უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლის მსგავსად, წელსაც 

გაგრძელდა იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან სახალხო დამცველის აპარატისადმი 

სხვადასხვა მონაცემების მიუწოდებლობის პრაქტიკა. კერძოდ, იუსტიციის სამინისტროს არ 

მოუწოდებია სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 

უწყების მიმართ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე გამოთხოვილი 

ინფორმაცია.    

წინამდებარე თავში განვიხილავთ საანგარიშო პერიოდში წამებისა და სხვა სასტიკი, 

არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის, როგორც პრევენციასთან, 

ისე გამოძიებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. კერძოდ, ეს თავი ხუთი ნაწილისგან 

შედგება. პირველ სამ ნაწილში მიმოვიხილავთ პენიტენციურ და შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს სისტემებთან, ასევე, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებთან მიმართებით 

არსებულ რისკფაქტორებს და საკანონმდებლო ხარვეზებს, რაც შესაძლებელს ხდის 

თავისუფლებააღკვეთილ/შეზღუდულ პირთა მიმართ არასათანადო მოპყრობას. მეოთხე 

ნაწილში გაგაცნობთ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიების ძირითად ხარვეზებს, 

რომელთა გამოც გამოძიება ვერ აკმაყოფილებს ეფექტიანი გამოძიების სტანდარტს. 

მეხუთე ნაწილში კი, მიმოვიხილავთ 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენების გამოძიების 

ეფექტიანობას. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მყარად დამკვიდრებული 

პრაქტიკის თანახმად, პირის მიმართ სამართალდამცავების მიერ გამოყენებული 

ფიზიკური ძალა, რომელიც არ არის განპირობებული თავად ამ პირის ქმედებით 

გამოწვეული საჭიროებით, წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-

3 მუხლით (წამების აკრძალვა) დაცული უფლების დარღვევას და, შესაბამისად, ამ ფაქტის 

გარშემო მიმდინარე გამოძიებაც კონვენციასთან შესაბამისობის კუთხით შეფასდება.55  

2019 წლის განმავლობაში, საქართველოში, სამართალდამცავი ორგანოების 

წარმომადგენელთა მიერ წამება და არასათანადო მოპყრობა მასშტაბური პრობლემა არ 

ყოფილა, თუმცა, გასული წლების მსგავსად, გამოვლინდა არასათანადო მოპყრობის 
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სხვადასხვა შემთხვევა. პოლიციის მიერ დაკავებული პირების მიმართ მოპყრობის 

თვალსაზრისით, 2018 წელთან შედარებით, 2019 წელს მდგომარეობა არსებითად არ 

შეცვლილა და შენარჩუნებულია ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების მიმართ 

მოპყრობის გაუარესების ტენდენცია. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს გამოიკვეთა 

არასრულწლოვანთა მიმართ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებიც. 

რაც შეეხება 2019 წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ პოზიტიურ 

ცვლილებებს, საგრძნობლად არის გაუმჯობესებული პირველი 24 საათის განმავლობაში 

ადვოკატის საქმეში ჩართვის მაჩვენებელი. ასევე გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები 

ფიზიკური გარემოსა და სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ, 

როგორც ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, ისე პენიტენციურ და შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს სისტემაში.   

სახალხო დამცველი თავის წლიურ ანგარიშებში პერმანენტულად მიუთითებს იმ რისკ-

ფაქტორების შესახებ, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში, თავისუფლების აღკვეთისა და 

შეზღუდვის ადგილებში სამართალდამცავთა მხრიდან დაკავებულ პირთა მიმართ 

არასათანადო მოპყრობის საფრთხეს წარმოშობს. კერძოდ, საკანონმდებლო რეგულირებას 

საჭიროებს თავისუფლებააღკვეთილ პირთა დაზიანებების დოკუმენტირებისა და 

საგამოძიებო ორგანოში შეტყობინების საკითხები; პატრულ-ინსპექტორების 

მოქალაქეებთან ურთიერთობის ვიდეოგადაღების ვალდებულება; ფსიქიატრიული 

დაწესებულებების  პაციენტების მიმართ ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის 

ალტერნატიული (დეესკალაციის) მეთოდების გამოყენების დოკუმენტირებისა და 

დასაბუთების ვალდებულება და სხვ. 

გამოვლენილ ტენდენციებს შორისაა პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული 

კრიმინალური სუბკულტურის მასშტაბები, პატიმრების დეესკალაციის ოთახებსა და 

სამარტოო საკნებში ხანგრძლივი დროით მოთავსების პრაქტიკა, პატიმრებისთვის 

გასაჩივრების უფლების რეალიზებაში ხელშეშლა, სათანადო ფსიქიატრიული დახმარების 

უზრუნველყოფის სახელმწიფო ზედამხედველობისა და პაციენტთა უფლებების დაცვის 

მონიტორინგის პრობლემა და სხვ. 

არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლას ასევე აფერხებს დაწესებულების პერსონალთან 

დაკავშირებული პრობლემური საკითხები, როგორიცაა პერსონალის ნაკლებობა, 

დატვირთული სამუშაო გრაფიკი და სათანადო კვალიფიკაცია. სამართალდამცავთა 

კონტროლის ქვეშ მყოფი პირები კვლავ არ არიან უზრუნველყოფილნი არასათანადო 

მოპყრობისაგან დაცვის საკმარისი პროცედურული და ინსტიტუციური გარანტიებით.  

არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლას მნიშვნელოვნად აფერხებს ასეთი    

დანაშაულებისთვის სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა დაუსჯელობა. 

შენარჩუნებულია არასათანადო მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით გამოძიების 

დაწყების ტენდენცია, მით უფრო მაშინ, როდესაც ასეთი შეტყობინებების ავტორი 

სახალხო დამცველის აპარატი ან არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან, თუმცა კვლავ 
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თვალსაჩინო პრობლემად რჩება ასეთ საქმეებზე გამოძიების გაჭიანურების 

სისტემატურობა. იმედს ვიტოვებთ, რომ ამ სისტემური პრობლემის გადასაჭრელად 

შექმნილი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური,  აღმოფხვრის გამოძიების ყველა იმ 

ხარვეზს, რაც მის შექმნამდე არასათანადო მოპყრობის საქმეების გამოძიებას 

უკავშირდებოდა და რაზეც, შესაბამის თავში დეტალურად ვისაუბრებთ.  

2019 წლის 20-21 ივნისს აქციის დაშლისას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ცალკეული თანამშრომლების მხრიდან ძალადობით სამსახურებრივი უფლებამოსილების 

გადამეტების ფაქტზე, საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ წარმოებულ 

გამოძიებასთან დაკავშირებით, მთავარი ტენდენცია იმაში მდგომარეობს, რომ გამოძიება 

ორიენტირებულია მხოლოდ ინდივიდუალურ სამართალდამცავთა დანაშაულებრივი 

მოქმედებების გამოვლენასა და მათი ინდივიდუალური როლის შეფასებაზე, და არ არის 

მიმართული ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის ფარგლების დადგენაზე. გარდა 

ამისა, პრობლემას წარმოადგენს ის გარემოებაც, რომ არ ჩატარებულა რიგი საგამოძიებო 

ღონისძიებები, რომლებიც, საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, გამოძიების 

ეფექტიანად მიმდინარეობისათვის აუცილებელია. მაგალითისათვის, არ არის 

დათვალიერებული ვიდეოჩანაწერების ნაწილი, არ არის დანიშნული და ჩატარებული 

სამინისტროს ხელმძღვანელი პირების რაციების ჩანაწერების ექსპერტიზა და სხვ. 

და ბოლოს, გვსურს მივუთითოთ საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებების შესახებ 

ანგარიშგებაზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წამების წინააღმდეგ კომიტეტის 

წინაშე.56 „წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის 

წინააღმდეგ“ კონვენციას საქართველო 1994 წელს შეუერთდა და პირველი ანგარიში 1996 

წელს წარადგინა. დღეისათვის საქართველოს კომიტეტში წარსადგენი აქვს მეხუთე 

პერიოდული ანგარიში, რომლის წარდგენის თარიღადაც თავდაპირველად 2011, შემდეგ კი 

კომიტეტის გადაწყვეტილებით, 2015 წელი განისაზღვრა, თუმცა ვალდებულება არც 

აღნიშნულ წელს შესრულებულა. ზემოაღნიშნულზე დაყრდნობით, სახალხო დამცველი 

მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რაც შეიძლება მოკლე ვადებში მიაწოდოს 

კომიტეტს  დაგვიანებული ანგარიში. 

3.2. პენიტენციური სისტემა 

პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტროს მიმართ 32 და საქართველოს მთავრობის მიმართ 1 რეკომენდაცია 

გასცა, ხოლო საქართველოს პარლამენტს 5 წინადადებით მიმართა. 

საქართველოს პარლამენტის მიერ არც ერთ შემთხვევაში ყოფილა გაზიარებული სახალხო 

დამცველის წინადადება. არც საქართველოს მთავრობამ შეასრულა სახალხო დამცველის 

რეკომენდაცია. იუსტიციის სამინისტროს მიერ არ შესრულდა 16 რეკომენდაცია, შესრულდა 

                                                   
56 „წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის წინააღმდეგ“ 

კონვენცია, მე-19 მუხლის 1-ლი პუნქტი. 
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4 და ნაწილობრივ შესრულდა 3 რეკომენდაცია. საგულისხმოა, რომ იუსტიციის 

სამინისტროს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის მოუწოდებლობის გამო, სახალხო 

დამცველის აპარატში ვერ შეფასდა სამინისტროს მიერ 8 რეკომენდაციის შესრულების 

მდგომარეობა. პენიტენციურ სისტემაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, 

სახალხო დამცველის მიერ გაცემული 1 რეკომენდაცია არ ექვემდებარება შეფასებას.57 

წინა წლების მსგავსად, 2019 წელსაც, უმეტეს შემთხვევაში, სისტემური რეკომენდაციები, 

რომლებიც წლების განმავლობაში გაიცემა და წამებისა და არასათანადო მოპყრობის 

პრევენციისთვის მეტად მნიშვნელოვანია, კვლავ შეუსრულებელია. ამ მხრივ, კვლავ 

ხარვეზიანია საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის №131 

ბრძანების მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი, რომლის მიხედვით, პატიმრის სხეულზე დაზიანების 

აღმოჩენის შემთხვევაში, პენიტენციური დაწესებულების ექიმი ვალდებულია, ამის 

შესახებ აცნობოს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას, 

რომელიც იუსტიციის სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფია და არ არის 

დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი, ინსტიტუციური თვალსაზრისით.  კვლავ არ 

შესრულებულა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, რომლის თანახმად, კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტით უნდა განისაზღვროს ექიმის ვალდებულება: დაზიანების ფორმის 

შევსება, ფოტოგადაღება და დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოებისთვის გადაგზავნა 

ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც ექიმს წარმოეშვება ეჭვი პატიმრის მიმართ ჩადენილი 

შესაძლო წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ, განურჩევლად იმისა, მიიღო თუ 

არა ექიმმა პატიმრის ინფორმირებული თანხმობა. წამების პრევენციის ევროპული 

კომიტეტი (CPT), საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიშში საქართველოს მთავრობას 

ასევე მოუწოდებს ამ ცვლილებებისკენ.58  

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი მიესალმება 2019 წელს რამდენიმე 

რეკომენდაციის შესრულებასა და პენიტენციურ დაწესებულებებში პირობების 

გასაუმჯობესებლად გადადგმულ ნაბიჯებს. დადებითად უნდა შეფასდეს 2019 წელს №8 

პენიტენციურ დაწესებულებაში სარემონტო სამუშაოების დაწყება; №3 დაწესებულებაში 

წყალმომარაგების პრობლემის აღმოფხვრა და სატელეფონო კაბინების დამონტაჟება,59 

                                                   
57 სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიხედვით, იუსტიციის სამინისტროს მიეცა რეკომენდაცია 

უზრუნველეყო პენიტენციური სამსახურის გენერალური ინსპექციის მიერ შესაბამისი საქმიანობის 

განხორციელება, რაც უზრუნველყოფდა ერთი ტიპის დაწესებულებიდან, მსჯავრდებულის მეორე ტიპის 

დაწესებულებაში გადაყვანის შემთხვევაში, 20 დღის ვადაში  მსჯავრდებულის რისკის გადაფასებას და 

შესაბამის დაწესებულებაში გადაყვანას. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, პენიტენციურ 

სამსახურში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, ერთი პენიტენციური დაწესებულებიდან მეორე 

ტიპის დაწესებულებაში პირის გადაყვანის შემთხვევაში, აღარ ხდება პატიმრის რისკის გადაფასება. 

58 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2018 წლის 10-21 სექტემბრის საქართველოში ვიზიტის 

შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 16), პარ. 80, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: < 

http://bit.ly/38p44kK  > [ბოლოს ნანახია: 09.01.2020]. 

59 თუმცა, კონფიდენციალური გარემოს შესაქმნელად, აუცილებელია კაბინები დამატებითი საიზოლაციო 

საშუალებებით აღიჭურვოს. 

http://bit.ly/38p44kK
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პენიტენციურ დაწესებულებებში არაგადამდები დაავადებების სკრინინგის ჩატარება, 

ასევე, გარკვეული რეკომენდაციების შესასრულებლად გადადგმული ნაბიჯები. 

სახალხო დამცველის შეფასებით, პენიტენციურ სისტემაში, წინა წლების მსგავსად,60 ისევ 

გამოწვევად რჩება არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის პროცედურული და 

ინსტიტუციური გარანტიების ნაკლებობა; პენიტენციურ დაწესებულებებში წესრიგისა და 

უსაფრთხოების დაცვა; პატიმრობის სათანადო პირობების უზრუნველყოფა; პატიმართა 

რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისკენ მიმართული აქტივობებისა და გარე 

სამყაროსთან კონტაქტის სიმწირე; სამედიცინო მომსახურებისა და პრევენციული 

ჯანდაცვის კუთხით არსებული ხარვეზები; ფსიქიკური ჯანდაცვა; თანასწორობის 

პრინციპზე დაფუძნებული პენიტენციური სისტემის შექმნა და სხვ. 2019 წელს სახალხო 

დამცველის განსაკუთრებული ყურადღების საგანი იყო პენიტენციურ დაწესებულებებში 

არსებული არაფორმალური მმართველობა. პენიტენციურ დაწესებულებებში 

კრიმინალური სუბკულტურა, პატიმრების უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რისკის 

შემცველია და მნიშვნელოვანია მის წინააღმდეგ ბრძოლა ეფექტიანი საშუალებებით.  

თანამშრომლების მხრიდან პატიმრებზე ძალადობის ფორმები პენიტენციურ 

დაწესებულებებში 

ფიზიკური ძალადობა - სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ საანგარიშო პერიოდში 

ჩატარებული მონიტორინგის ფარგლებში დადგინდა, რომ დახურული ტიპის 

დაწესებულებებში თანამშრომელთა მხრიდან პატიმრებზე სავარაუდო ფიზიკური 

ძალადობის მხოლოდ ერთეული შემთხვევები იკვეთება.  

ფსიქოლოგიური ძალადობა - დახურულ დაწესებულებებში მოთავსებული პატიმრები 

საუბრობდნენ თანამშრომლების მხრიდან არაეთიკურ, ზოგ შემთხვევაში, 

შეურაცხმყოფელ და უთანასწორო დამოკიდებულებაზე.  

დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო (ე.წ. უსაფრთხო) საკნებში მოთავსება, როგორც 

არაფორმალური დასჯა - წინა წლების მსგავსად, 2019 წლის განმავლობაში კვლავ 

პრობლემური იყო პატიმრების დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო საკნებში 

მოთავსების პრაქტიკა. პატიმრების დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო (ე.წ. უსაფრთხო) 

საკნებში, ფაქტობრივად, უწყვეტად, ხანგრძლივი დროით მოთავსების პრაქტიკა, სახალხო 

დამცველის შეფასებით, არაადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობაა.   

დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო საკნებში, საცხოვრებელ საკნებთან შედარებით, 

პატიმრებს უკიდურესად მძიმე პირობებში უწევთ ყოფნა. პატიმრებს შეზღუდულად 

მიეწოდებათ პირადი ჰიგიენის დაცვისა და ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები, შეზღუდული 

აქვთ საკუთარ ტანსაცმელზე წვდომა. დეესკალაციის ოთახებში ყოფნის დროს, პატიმრებს 

უმეტესად არ ეძლევათ შხაპის მიღების და გასეირნების საშუალება, შეზღუდული აქვთ 

მაღაზიით სარგებლობის, სატელეფონო ზარით, პირადი მიმოწერით და პაემნით 

                                                   
60 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 41. 
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სარგებლობის უფლება. არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა 

არადამაკმაყოფილებელია. პატიმრების განცხადებით, დეესკალაციის ოთახში მათ 

შეზღუდული აქვთ, მათ შორის, სახალხო დამცველთან და ადვოკატთან დარეკვის 

უფლებაც. მათ არ აძლევენ სიგარეტს, საკნის ფანჯარა დაკეტილია და უჰაერობაა. 

ყოველივე ამის გათვალისწინებით, პატიმრები ხსენებულ საკნებში/ოთახებში მოთავსებას 

დასჯად აღიქვამენ.  

გასული წლების მსგავსად, გრძელდება №3 პენიტენციური დაწესებულების დეესკალაციის 

ოთახებსა და №8 პენიტენციური დაწესებულების დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო 

(ე.წ. უსაფრთხო) საკნებში პატიმრების, ფაქტობრივად, უწყვეტად, ხანგრძლივი დროით 

მოთავსების პრაქტიკა. წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტების 

მიხედვით, დეესკალაციის ოთახში პირის მოთავსების მაქსიმალური დრო არავითარ 

შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 24 საათს,61 სამარტოო საკანში მოთავსებაც, უნდა 

იყოს რაც შეიძლება მოკლევადიანი.62 ზოგიერთ შემთხვევაში, სამარტოო საკანში 

მოთავსება შესაძლებელია გაუტოლდეს არაადამიანურ და ღირსების შემლახველ 

მოპყრობას.63 

პენიტენციურ დაწესებულებებში ფსიქოსოციალური მხარდამჭერი სერვისების და 

სიტუაციის მართვის სხვა რესურსის არარსებობის გამო, ადმინისტრაცია დეესკალაციის 

ოთახში ხანგრძლივი დროით ათავსებს პატიმარს, რომელსაც აქვს ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემები და მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე, 

სხვისი ან საკუთარი თავის დაზიანების რისკი წარმოიშობა. 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ დეესკალაციის ოთახებში ფსიქიკური პრობლემების 

მქონე პატიმრების მოთავსება მხოლოდ უკიდურესი ზომა უნდა იყოს და ამ ღონისძიების 

გამოყენებამდე, უსაფრთხოების მიზნის მისაღწევად, დაწესებულების პერსონალმა უნდა 

გამოიყენოს სხვა, შედარებით ნაკლებად შემზღუდველი საშუალებები.  თუ ეს 

საშუალებები არასაკმარისია, დეესკალაციის ოთახში გადაყვანა უნდა გამოიყენებოდეს 

როგორც იმწუთიერი, გადაუდებელი ღონისძიება, რომლის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 24 

საათს და პარალელურად, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პატიმრისთვის 

მულტიდისციპლინური ჯგუფის (ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის, ექიმის და 

საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქიატრის) მიერ ადეკვატური დახმარების გაწევა. ხოლო, თუ 

ფსიქიკური პრობლემების მქონე პატიმრის უსაფრთხოების დასაცავად დეესკალაციის 

ოთახში 24 საათით მოთავსება და მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობა არასაკმარისი 

იქნება, ის დაუყოვნებლივ უნდა გადაიყვანონ №18 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 

                                                   
61 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2018 წლის 10-21 სექტემბრის საქართველოში ვიზიტის 

შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 16), პარ. 94.  

62 წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის თუ დასჯის საწინააღმდეგო 

კომიტეტის (CPT)-ს ამონაწერი მე-2 საერთო ანგარიშიდან [CPT/Inf(92)3], პარ. 56. 

63  წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის თუ დასჯის საწინააღმდეგო 

კომიტეტის (CPT)-ს ამონაწერი მე-2 საერთო ანგარიშიდან [CPT/Inf(92)3], პარ. 56. 
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სამკურნალო დაწესებულების ფსიქიატრიულ განყოფილებაში ან სხვა ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებაში. 

შიდა კლასიფიკაციის საკნების არამიზნობრივი გამოყენება - სპეციალური პრევენციის 

ჯგუფის ვიზიტებისას ასევე გაირკვა, რომ №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში ადგილი 

აქვს საცხოვრებელი კორპუსებიდან შიდა კლასიფიკაციის საკნებში (ე.წ. კარანტინის) 

პატიმრების გადაყვანისა და ხანგრძლივად განთავსების პრაქტიკას,64 რაც მათთვის „ჭკუის 

სწავლების“ და დასჯის მიზანს ემსახურება. გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ 

შიდა კლასიფიკაციის საკნებში არსებული პირობები - სინესტე, არასაკმარისი ვენტილაცია 

და სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაუცველობა, პატიმრებისთვის დისკომფორტის 

შემქმნელია. ამასთან, შიდა კლასიფიკაციის საკნებში ყოფნის პერიოდში პატიმრებს 

შეზღუდული აქვთ გასეირნების, შხაპის მიღების, გარე სამყაროსთან კონტაქტისა და 

დაწესებულების მაღაზიით სარგებლობის შესაძლებლობა.65 

სახალხო დამცველს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსგან ეცნობა, რომ სპეციალური 

პენიტენციური სამსახური, პატიმრების საცხოვრებელი საკნებიდან შიდა კლასიფიკაციის 

საკნებში გადაყვანის ეფექტიანი პრაქტიკის დასანერგად, ინსტრუქციის პროექტზე 

მუშაობს.66 საქართველოს სახალხო დამცველის პოზიციით, საცხოვრებელი საკნებიდან 

შიდა კლასიფიკაციის საკნებში პატიმრების გადაყვანის პრაქტიკის არსებობა და მისი 

ნორმატიულ დონეზე განსაზღვრა მიუღებელია, რადგან ამან პენიტენციური სისტემის 

პირობებში მყოფ ახლად შემოყვანილ პატიმარსა და საცხოვრებელი საკნიდან ჩამოყვანილ, 

სავარაუდოდ პრობლემური ქცევის მქონე პატიმარს შორის, შესაძლოა, კონფლიქტი 

წარმოშვას. ასევე პრობლემურია ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების ერთად 

განთავსების პრაქტიკაც.67 ამ მხრივ, აღსანიშნავია, რომ №8 პენიტენციური დაწესებულების 

შიდა კლასიფიკაციის საკნებში მსჯავრდებულები ახლად შესახლებულ 

ბრალდებულებთან ერთად თავსდებიან, რაც არღვევს საქართველოს „პატიმრობის 

                                                   
64 2019 წლის პირველი 7 თვის განმავლობაში საცხოვრებელი კორპუსიდან შიდა კლასიფიკაციის საკანში 

პატიმრის გადაყვანის 551 შემთხვევა დაფიქსირდა.  

65 შიდა კლასიფიკაციის საკნების დასჯის მიზნით გამოყენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ 

სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის N2, N8, N14 და N15 პენიტენციური 

დაწესებულებების ვიზიტის შემდგომ ანგარიშში, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2TALjFE > [ბოლოს 

ნანახია: 16.01.2020]. 

66 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 13 დეკემბრის, 

N371652/01 წერილი. 

67 გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესების (მიღებული გაეროს გენერალური 

ასამბლეის რეზოლუციით 70/175), ე.წ. ნელსონ მანდელას წესი №11(ბ)-ს მიხედვით, ბრალდებულები და 

მსჯავრდებულები განცალკევებით უნდა იყვნენ განთავსებულნი. 

https://bit.ly/2TALjFE
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კოდექსის“ მე-9 მუხლის მე-2 ნაწილისა68 და №8 დაწესებულების დებულების მე-14 

მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნას.69 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ უსაფრთხოების 

მიზნით, პატიმრის საცხოვრებელი საკნიდან გაყვანა აუცილებელია, ეს უნდა მოხდეს 

ალტერნატიულ სივრცეებში და არა შიდა კლასიფიკაციის საკნებში, სადაც იმყოფებიან 

დაწესებულებაში ახლად შემოსახლებული მსჯავრდებულები და ბრალდებულები, ან 

უნდა გაიყვანონ მხოლოდ იმ პერიოდში, როცა შიდა კლასიფიკაციის ოთახებში არ 

იმყოფებიან ახლად შემოსახლებული ბრალდებულები ან მსჯავრდებულები. 

ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა, დოკუმენტირება და გამოძიებისთვის 

გადაგზავნა 

პენიტენციურ დაწესებულებებში შესაძლო წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან  

დამამცირებელი მოპყრობის შედეგად ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაზიანების 

აღრიცხვა წარმოებს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2016 

წლის 26 ოქტომბრის №131 ბრძანებით (შემდგომში - №131 ბრძანება) დადგენილი წესით. ამ 

წესის თანახმად, დაზიანების დოკუმენტირების საფუძველია ეჭვი, რომელიც ექიმს 

პატიმრის მიმართ ჩადენილი შესაძლო წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ 

გაუჩნდება. არსებობს რისკი, რომ ექიმმა არასათანადო მოპყრობის ფაქტები 

სრულყოფილად და ეფექტიანად ვერ გამოავლინოს, ვინაიდან ექიმის მიერ საეჭვო 

დაზიანებების შერჩევის კრიტერიუმები ნორმატიულ დონეზე არ არის გაწერილი. აქედან 

გამომდინარე, საქართველოს სახალხო დამცველმა 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, ექიმის მიერ საეჭვო დაზიანებების შერჩევის 

კრიტერიუმების სახელმძღვანელო პრინციპების დონეზე ნორმატიულად განსაზღვრის 

თაობაზე, რეკომენდაციით მიმართა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურიდან მიღებული პასუხის თანახმად, სახელმძღვანელო 

პრინციპების შემუშავებაზე მიმდინარეობს მუშაობა, რაც მისასალმებელია.   

პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩატარებული შემოწმების შედეგად ირკვევა, რომ 

პრობლემურია დაწესებულებების ექიმების მიერ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის 

ფაქტების იდენტიფიცირების  და დოკუმენტირების პრაქტიკა. 

ნახევრად ღია ტიპის პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმართა სხეულზე საეჭვო 

დაზიანებების აღმოჩენის შემთხვევაში, ექიმები არ ახდენენ მის დოკუმენტირებას №131 

ბრძანებით დამტკიცებული დაზიანების აღრიცხვის წესის შესაბამისად. დახურული ტიპის 

                                                   
68 პატიმრობის კოდექსის მე-9 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, შერეული ტიპის დაწესებულებაში 

ბრალდებულები იზოლირებულნი უნდა იყვნენ მსჯავრდებულებისაგან, სულ მცირე, ერთმანეთისაგან 

განცალკევებული საცხოვრებელი ფართობებით. 

69 №8 პენიტენციური დაწესებულების დებულების მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, 

„დაწესებულებაში მსჯავრდებულები და ბრალდებულები განთავსებულები არიან ერთმანეთისგან 

განცალკევებით“. 
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დაწესებულებებში კი, დაზიანებების დოკუმენტირება  მხოლოდ იმ შემთხვევებში ხდება, 

როდესაც დაწესებულებაში შესახლების დროს ბრალდებული მიუთითებს, რომ პოლიციის 

თანამშრომლების მხრიდან, მის მიმართ არასათანადო მოპყრობა განხორციელდა. 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციის თანახმად, №2, №8, №14 და №15 

პენიტენციურ დაწესებულებებში, 2019 წლის 1 იანვრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით, 

პატიმრისთვის სხვა პირის მიერ სხეულის დაზიანების მიყენების 316 ფაქტია 

გამოვლენილი. ყველა ამ შემთხვევაში სახეზეა პატიმრის მიმართ სავარაუდო 

ძალადობრივი ქმედების ჩადენის ნიშნები. ამის მიუხედავად, №131 ბრძანებით 

დამტკიცებული დაზიანების აღრიცხვის ფორმა არცერთ შემთხვევაში არ არის შევსებული.    

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში 

სავარაუდო ძალადობის ფაქტების გამოვლენისა და დოკუმენტირების ხარვეზიან 

პრაქტიკას, სხვა გარემოებებთან70 ერთად, განაპირობებს ექიმების არასათანადო 

კვალიფიკაცია, პატიმართან კონფიდენციალურ გარემოში შეხვედრის შესაძლებლობის 

არარსებობა , დოკუმენტაციის შევსებისათვის პატიმრის მხრიდან ინფორმირებული 

თანხმობის მიღების ვალდებულება და სხვა ნორმატიული ხარვეზები71, რომელთა შორის, 

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს №131 ბრძანების ხარვეზიანი მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი, 

რომლის მიხედვითაც, წამების და არასათანადო მოპყრობის ეჭვის შემთხვევაში, ექიმი 

შეტყობინებას იუსტიციის სამინიტროს გენერალურ ინსპექციას უგზავნის.   

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, იმ 

შემთხვევაში, თუ არსებობს ვარაუდი, რომ ადგილი ჰქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 

პენიტენციური დაწესებულების, ესკორტირების ჯგუფის წევრის ან სხვა საგამოძიებო 

ორგანოს თანამშრომლის მხრიდან პატიმრის წამებას, ან მის მიმართ სხვა სასტიკ, 

არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას, იუსტიციის სამინისტროს გენერალური 

ინსპექციის საგამოძიებო სამმართველოდან და საგამოძიებო დეპარტამენტის დასავლეთის 

სამმართველოდან შემდგომი რეაგირებისთვის საქმე დაუყოვნებლივ იგზავნება 

პროკურატურაში72, ხოლო 2019 წლის 1-ლი ნოემბრიდან, სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურში. ეს პრობლემურია, რამდენადაც სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 

საგამოძიებო დეპარტამენტი, რომელიც არ არის ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი 

უწყება, შუამავლის ფუნქციას ასრულებს და თავად წყვეტს პროკურატურასა და 

                                                   
70 მაგალითად, დაწესებულებებში არსებული სუბკულტურის გავლენა (დაწესებულებებში 

დამკვიდრებული არაფორმალური წესების მიხედვით, ძალადობის მსხვერპლმა არ უნდა გაამჟღავნოს 

დაზიანების მიყენების ფაქტი და მით უმეტეს  - მიზეზები) და ძალადობის მსხვერპლთა უნდობლობა 

გამოძიების ორგანოების მიმართ. 

71 დეტალური ინფორმაციისთვის, იხილეთ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში. 

72 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 10 იანვრის №13/974 წერილის თანახმად, 2019 

წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით, პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლების 

მხრიდან პატიმრების მიმართ ჩადენილი სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, გამოძიება 

დაიწყო 19 სისხლის სამართლის საქმეზე. გამოძიება ყველა საქმეზე გრძელდება, ამ ეტაპზე კონკრეტული 

პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა არ დაწყებულა. 
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სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში შეტყობინების გაგზავნა/გაუგზავნელობის 

საკითხს. 

ზემოაღნიშნულზე დაყრდნობით, სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ 

სავარაუდო წამების ან არასათანადო მოპყრობის ჩამდენი სუბიექტი შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს, პენიტენციური დაწესებულების, ესკორტირების ჯგუფის წევრი ან სხვა 

საგამოძიებო ორგანოს თანამშრომელია, შეტყობინებას ექიმი პირდაპირ სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურს უნდა უგზავნიდეს.  

საქართველოს გენერალური პროკურატურის ინფორმაციის თანახმად, 2019 წლის 1 

იანვრიდან 2019 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით, პენიტენციური დაწესებულებებიდან, ამავე 

დაწესებულებების ექიმების მიერ, ზემოხსენებული წესის შესაბამისად, პატიმრის მიმართ 

ჩადენილი წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის 

სავარაუდო ფაქტის დოკუმენტირების შესახებ, 12 შეტყობინება მიიღეს. ამავე 

ინფორმაციის თანახმად, მათი შესწავლის შედეგად არ გამოვლენილა დაზიანებების 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან სხვა საგამოძიებო ორგანოს, ასევე, პენიტენციური 

დაწესებულების თანამშრომლის მხრიდან წამების, არასათანადო მოპყრობისა და 

ფიზიკური შეურაცხყოფის შედეგად განვითარების ფაქტი. შესაბამისად, გამოძიება 

არცერთ შემთხვევაზე არ დაწყებულა.73  

საგულისხმოა, რომ სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მონიტორინგის შედეგების 

თანახმად, გამოძიება არ ინტერესდება დაზიანების აღრიცხვის ფორმის მიხედვით 

შევსებული მასალით და არ ახდენს მის ამოღებას. 2017 წლიდან, მონიტორინგის დღემდე, 

სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად, დაზიანების დოკუმენტირების არცერთ 

შემთხვევაში არ ამოუღია გამოძიებას გადაღებული ფოტოები და დოკუმენტაცია, ხოლო 

ფოტოაპარატები, რომლითაც აღბეჭდავენ დაზიანებებს, 2017 წლის 30 მარტს დაილუქა და 

ლუქი მონიტორინგის დღემდე არ ყოფილა გახსნილი.74 შესაბამისად, გაურკვეველია, 

საქართველოს პროკურატურამ ექიმების შედგენილი დოკუმენტაციის და გადაღებული 

ფოტოების ამოღების/გაცნობის გარეშე როგორ დაადგინა, რომ აღნიშნული დაზიანებები 

სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის მხრიდან წამების, არასათანადო მოპყრობისა 

და ფიზიკური შეურაცხყოფის შედეგად არ იყო განვითარებული. 

2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა 1 რეკომენდაციით მიმართა იუსტიციის 

სამინისტროს, რომლითაც,  ფიზიკური დაზიანებების არასრულყოფილი დოკუმენტირების 

გამო, პენიტენციური დაწესებულების ექიმის მიმართ დისციპლინური წარმოების დაწყება 

მოითხოვა.   ეს რეკომენდაცია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს არ გაუზიარებია.  

დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის დოკუმენტირების და გამოძიების მიზნებისთვის, 

აუცილებელია, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა სტამბოლის პროტოკოლის 

                                                   
73 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2019 წლის 20 იანვრის №13/3295 წერილი. 

74 2019 წლის ივლისი-აგვისტო. 
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შესაბამისად ტარდებოდეს. ამის მიუხედავად, უკვე წლებია, პრობლემაა წამებისა და 

არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის სავარაუდო ფაქტებზე „ლევან 

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ მიერ 

ჩატარებული სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის წერილობითი დასკვნების 

სტამბოლის პროტოკოლის V, VI თავებითა და სტამბოლის პროტოკოლის დანართი 1-ით 

(წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ეფექტიანი 

გამოძიებისა და დოკუმენტირების პრინციპები) გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან 

მისადაგება.75   

წესრიგი და უსაფრთხოება/დაცული, უსაფრთხო და მოწესრიგებული 

პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრირება 

პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრირების შესაფასებლად, სახალხო დამცველის 

აპარატი მრავალ კომპონენტს იყენებს. პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია ის საკითხი, თუ 

რამდენად საკმარისია პერსონალი დაწესებულებებში, შემდეგ ის, თუ როგორ რეჟიმში 

უწევთ პატიმრებს ყოფნა დახურულ დაწესებულებებში. ცალკე იქნება წარმოდგენილი 

მსჯელობა არაფორმალურ მმართველობაზე და დისციპლინური სამართალწარმოების 

პრაქტიკაზე.  

გადატვირთულობა 

პენიტენციურ დაწესებულებებში სამართლებრივი რეჟიმისა და უსაფრთხოების 

განყოფილების თანამშრომლების რაოდენობა, დაწესებულებებში უსაფრთხო, დაცული და 

მოწესრიგებული გარემოს უზრუნველსაყოფად, საკმარისი არ არის.     

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, პერსონალის ნაკლებობისა და 

გადატვირთულობის გამო, დაწესებულებებში რისკის ქვეშ დგება როგორც პატიმართა, ისე 

თანამშრომელთა უსაფრთხოება. არის შემთხვევები, როდესაც ერთი თანამშრომელი ვერ 

ახერხებს პატიმართა შორის კონფლიქტის დროულად განმუხტვას, რადგან 

დახმარებისთვის საკმაოდ დიდხანს უცდის კოლეგას. დაყოვნებამ კი, შესაძლოა, 

პატიმრების ჯანმრთელობის ან სიცოცხლის ხელყოფის რეალური საფრთხე წარმოშვას. 

განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებები 

განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებების მართვა კვლავ სტატიკური უსაფრთხოების 

პრინციპებს ეფუძნება და გულისხმობს მაქსიმალურ შეზღუდვებს, აკრძალვებსა და 

უპირობოდ მკაცრ რეჟიმს, რაც სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, ხელს 

უშლის მსჯავრდებულთა ქცევის პოზიტიურ ცვლილებასა და რეაბილიტაციას. 

განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებაში მოთავსებული პატიმრები 23 საათს უსაქმოდ 

ატარებენ საკნებში და მხოლოდ 1 საათის განმავლობაში იმყოფებიან სასეირნო ეზოებში.  

გარდა ამისა, დაწესებულებებში მოთავსებული პატიმრების გარკვეული ნაწილი, თვეებისა 

და წლების  განმავლობაში დე ფაქტო იზოლაციის პირობებში იმყოფება. 

                                                   
75 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 29-30. 
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განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების76 დებულებების 

თანახმად, დაწესებულების დირექტორი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის განცხადების 

საფუძველზე ან საკუთარი ინიციატივით, იღებს გადაწყვეტილებას 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სხვა ბრალდებულების/მსჯავრდებულებისაგან 

განცალკევებით მოთავსების თაობაზე, არაუმეტეს 30 დღისა. აუცილებლობის 

შემთხვევაში, ეს ვადა დაწესებულების დირექტორის გადაწყვეტილებით შეიძლება 

გაიზარდოს. უნდა აღინიშნოს, რომ პატიმრის დიდი ხნით იზოლაცია არაადამიანურ და 

დამამცირებელ მოპყრობას შეიძლება გაუტოლდეს. 

არაფორმალური მმართველობა 

სახალხო დამცველი წლების განმავლობაში მიუთითებს, რომ პატიმრების არასათანადო 

მოპყრობის სერიოზულ საფრთხეს წარმოშობს დაწესებულებების არაფორმალური 

მმართველობა, რაც ხშირად განაპირობებს პატიმრებს შორის ძალადობასა და ჩაგვრას. 

კრიმინალური სუბკულტურის გავლენით, პატიმრები არაფორმალურად დაიყოფებიან. 

შედეგად, პატიმართა გარკვეული ნაწილი, რომელიც პრივილეგირებულ მდგომარეობაში 

იმყოფება, რეპრესიული მეთოდებით ახორციელებს არაფორმალურ მმართველობას, რაც, 

ხშირ შემთხვევაში, იწვევს პატიმართა შორის ძალადობას და გამოიხატება სადამსჯელო 

ღონისძიებების გატარებაში იმ პატიმრების მიმართ, რომლებიც არაფორმალური 

მმართველობის წესებს არ დაემორჩილებიან.   

პატიმართა ნაწილის განცხადებით, №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში არიან 

ადმინისტრაციასთან დაახლოებული მსჯავრდებულები, რომელთაც გარკვეული სახის 

გავლენები აქვთ სხვა პატიმრებზე და საჭიროების შემთხვევაში, ადმინისტრაცია მათ 

პატიმრებთან „ურთიერთობების მოსაგვარებლად“ (შიმშილობის საჩივრების დაწერის 

შემთხვევებში, სხვა ფორმით უკმაყოფილების გამოხატვის ან კონფლიქტური 

სიტუაციების დროს) იყენებს.  

№2 პენიტენციურ დაწესებულებაში კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლები 

თავისუფლად გადაადგილდებიან დაწესებულების ტერიტორიაზე, აკონტროლებენ 

პატიმრებს, აგროვებენ ე.წ. „საერთოს“,77 შედიან საკნებში და ურჩ პატიმრებს ფიზიკურად 

უსწორდებიან; ვინც არ დაემორჩილება მათ მოთხოვნებს, იმათ სოციუმიდან რიყავენ და 

სხვა კორპუსში გადაჰყავთ, პატიმრებს ართმევენ ოჯახის მიერ გამოგზავნილ ტანსაცმელს. 

ე.წ „ციხის მაყურებლები“ სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული პატიმრის დახმარებით 

აკონტროლებენ პატიმრების ბარათებზე დარიცხულ თანხებს. ამისთვის აქვთ სპეციალური 

                                                   
76 №3, №6 და №7 პენიტენციური დაწესებულებები. 

77 მატერიალური სიკეთის, შემოწირულობების ერთობლიობა, რომლიც არაფორმალური მმართველის 

ხელში აკუმულირდება და არაფორმალური მმართველივე განკარგავს.  
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ჟურნალები, სადაც მითითებულია პატიმრის სახელი და გვარი, ბარათის შემოწმების დრო 

და ბარათზე დარიცხული თანხის ოდენობა.78  

მონიტორინგის ფარგლებში მონახულებულ79 დაწესებულებებში, განსაკუთრებით კი 

ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში, წესრიგს ძირითადად არაფორმალური 

მმართველები უზრუნველყოფენ. დაწესებულებებში არსებული მოჩვენებითი წესრიგი 

ძალადობრივ მეთოდებს ეფუძნება და სინამდვილეში ძალიან მყიფეა, რამაც 

გრძელვადიან, ან თუნდაც მოკლევადიან პერსპექტივაში, შესაძლოა, უაღრესად დიდი 

საფრთხის წინაშე დააყენოს პატიმართა სიცოცხლე და უსაფრთხოება. ამასთანავე, 

აღსანიშნავია, რომ წლების მიხედვით, არაფორმალური მმართველობის გავლენის 

გაძლიერებასთან ერთად, კლებულობს ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებიდან 

სახალხო დამცველის სახელზე გამოგზავნილი განცხადებების რაოდენობა. 

მნიშვნელოვანია, რომ კრიმინალური სუბკულტურის დასაძლევად, ღონისძიებები 

პატიმრების უფლებებისა და უსაფრთხოების დაცვის პირობებში გატარდეს და 

გამოირიცხოს ძალადობრივი და რეპრესიული მეთოდების გამოყენება. 

პატიმრების მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პრაქტიკა 

პენიტენციურ დაწესებულებაში მართლწესრიგის უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია პატიმართა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების სისტემა 

ეფექტიანი იყოს და სრულად უზრუნველყოფდეს როგორც მართლწესრიგის შენარჩუნებას, 

ისე თავისუფლებააღკვეთილი პირების უფლებების დაცვას.  

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

დეპარტამენტმა, დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ 2018 წელს 

გამოცემული 307 განკარგულება შეისწავლა და შედეგები სპეციალურ ანგარიშში ასახა.80 

ამ ანგარიშის თანახმად, პრობლემურია როგორც პატიმრების მიმართ დისციპლინური 

სამართალწარმოების მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზა, ისე პრაქტიკა. 

შესწავლის შედეგად, სისტემური ხასიათის არაერთი პრობლემა გამოვლინდა: 

დაწესებულების დირექტორები პატიმრის დასჯის პროცესში ნეიტრალურ 

მტკიცებულებებს არ ეყრდნობიან; პატიმრის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ფაქტს 

მხოლოდ დაწესებულების თანამშრომლები ადასტურებენ; განკარგულებებში მხოლოდ 

ფორმალურად და შაბლონურად მიეთითება კონკრეტულ დისციპლინურ გადაცდომაზე; არ 

არის წარმოდგენილი დეტალური ინფორმაცია იმ ფაქტის შესახებ, რომელიც პატიმრის 

მხრიდან გადაცდომად ჩაითვალა; განკარგულებები არ შეიცავს დასაბუთებას 

                                                   
78 ამ საკითხის შესახებ დეტალურად იხილეთ - სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

№2, №8, №14 და №15 პენიტენციური დაწესებულებების ვიზიტის შემდგომ ანგარიშში, ხელმისაწვდომია: 

< https://bit.ly/2TALjFE > [ბოლოს ნანახია: 16.01.2020]. 

79  №2, №8, №14 და №15 პენიტენციური დაწესებულებები.   

80 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „პატიმრების მიმართ დისციპლინური 

სამართალწარმოების პრაქტიკა საქართველოში“, 2019, ანგარიში ხელმისაწვდომია:   

< http://bit.ly/2PNyPsW > [ბოლოს ნანახია 201.02.2020]. 

https://bit.ly/2TALjFE
http://bit.ly/2PNyPsW
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კონკრეტული სანქციის გამოყენების პროპორციულობის შესახებ; ერთი სახის 

დისციპლინური დარღვევის დროს პატიმართა მიმართ განსხვავებული სანქციები 

გამოიყენება - არაერთგვაროვანი მიდგომის საფუძველი ბუნდოვანია; არცერთ საქმეზე არ 

ჩატარებულა ზეპირი მოსმენა და შესაბამისად, პატიმარს არ მისცემია საკუთარი 

ინტერესების საკითხის განმხილველი პირის წინაშე დაცვის შესაძლებლობა; არცერთ 

საქმეში არ ყოფილა ჩართული ადვოკატი. არ არის განსაზღვრული დამამძიმებელი და 

შემამსუბუქებელი გარემოებები; არ არის განსაზღვრული დისციპლინური მოკვლევის 

ეტაპები და საქმისწარმოების ვადები; არ არის გათვალისწინებული ეფექტიანი დაცვის 

საშუალებები; არ არსებობს დისციპლინური სახდელის გამოყენების ალტერნატიული 

ღონისძიებები.81 

პატიმრობის პირობები 

როგორც წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი აღნიშნავს, არასათანადო მოპყრობა 

სხვადასხვა ფორმით ვლინდება, რომელთაგან ბევრი, შესაძლოა, წინასწარგანზრახული კი 

არა, ორგანიზაციული შეცდომებისა და საკმარისი რესურსების ნაკლებობის შედეგი იყოს.82 

პატიმრის ღირსების შესაბამის პირობებში მოთავსება მოიცავს როგორც მატერიალურ 

პირობებს, ასევე დღის რეჟიმს, იმ კონკრეტულ აქტივობებს, რომლებშიც ჩართვას 

სთავაზობენ პატიმრებს.  პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული მძიმე 

საყოფაცხოვრებო პირობები, სარეაბილიტაციო პროგრამების ნაკლებობა, ხანგრძლივი 

დროით საკანში უსაქმოდ ყოფნა, ერთიანობაში მძიმედ აისახება პატიმრის 

ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე და შესაძლოა არაადამიანურ და დამამცირებელ 

მოპყრობას  გაუტოლდეს.   

პატიმართა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია 

საქართველოს სახალხო დამცველი 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში აღნიშნავდა, რომ 

პენიტენციურ დაწესებულებებში რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის კუთხით გატარებულ 

ღონისძიებებს ფრაგმენტული ხასიათი აქვს და არ არის მორგებული მსჯავრდებულთა 

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე.83 2019 წელს პენიტენციურ დაწესებულებებში, ამ მხრივ, 

არსებითი ხასიათის ცვლილებები არ ყოფილა. განსაკუთრებით პრობლემურია 

განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში84 არსებული 

ვითარება, რაც, წინა წლების მსგავსად, საკმარისი და სათანადო კვალიფიკაციის მქონე 

პერსონალის ნაკლებობითაა განპირობებული. 

                                                   
81 იქვე, გვ. 26, 27, 29, 31, 32. 

82 წამების ევროპული კომიტეტის მე-2 საერთო ანგარიში [CPT/Inf(92)3], პარ. 44. 

83 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 46. 

84 მაგალითისათვის, №3 დაწესებულებაში 2019 წლის 1 იანვრიდან სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

ვიზიტის დღემდე, არც სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვა და, შესაბამისად, არც რაიმე სახის 

სარეაბილიტაციო აქტივობა არ განხორციელებულა. 
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დადებითად უნდა შეფასდეს პატიმრობის კოდექსში შესული ცვლილებები,85 რომელთა 

თანახმადაც, 2020 წლის 1 იანვრიდან მსჯავრდებულებს პროფესიულად მოამზადებს და 

გადაამზადებს მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი. 

საქართველოს სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ ცენტრის დახმარებით, 

მსჯავრდებულებს შესთავაზებენ და ისინი მიიღებენ ფართო შესაძლებლობებს 

მრავალფეროვან სასწავლო/პროფესიულ პროგრამებში ჩასართავად. თუმცა, აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ სარეაბილიტაციო აქტივობებში პატიმართა მონაწილეობას სხვა 

ფაქტორებთან ერთად,86 ხელს უშლის ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა კრიმინალური 

სუბკულტურა და პატიმრებში მოტივაციის არარსებობა.87 

პენიტენციურ დაწესებულებებში, რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის კუთხით არსებული 

ვითარებისთვის, მნიშვნელოვანია, 2020 წელს პენიტენციურ დაწესებულებებში 

გაიზარდოს სოციალურ მუშაკთა და ფსიქოლოგთა რაოდენობა, რათა მათი რესურსები 

მაქსიმალურად მოხმარდეს სარეაბილიტაციო აქტივობებს.88 გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, 

რომ „სოციალური მუშაობის შესახებ“ კანონით გათვალისწინებული კვალიფიკაცია 

დაწესებულებებში დასაქმებული სოციალური მუშაკების აბსოლუტურ უმრავლესობას არ 

გააჩნია.  

პირობით ვადამდე გათავისუფლება ან სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი 

სახის სასჯელით ჩანაცვლება ერთ-ერთი კანონისმიერი შესაძლებლობაა საიმისოდ, რომ 

მსჯავრდებულს ჰქონდეს მოტივაცია, მსჯავრდების შემდგომ პერიოდში სრულად იყოს 

ორიენტირებული რესოციალიზაციის პროცესზე და შედეგად, ჰქონდეს ამ მექანიზმით 

ეფექტიანად სარგებლობის იმედი.   

პოზიტიურ კონტექსტში საგანგებოდ უნდა მიეთითოს საბჭოების მიერ მიღებული 

დადებითი გადაწყვეტილებების ზრდის ტენდეციაზე, რაც 2018 წელთან შედარებით, 2019 

წელს დაახლოებით 6-8%-ით მეტ დადებით გადაწყვეტილებაში გამოიხატება. მაგრამ 

მიუხედავად ამისა, ამ მექანიზმის ფუნქციონირების თვალსაზრისით, პრაქტიკულ დონეზე 

მრავალი ხარვეზი გამოიკვეთა.  

საქართველოს სახალხო დამცველის მომზადებული სპეციალური ანგარიშის თანახმად,  

პატიმართა ვადამდე გათავისუფლებისა და სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო 

                                                   
85 2019 წლის 31 დეკემბერს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №492 ბრძანებით დამტკიცდა საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის, მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების 

ცენტრის, დებულება. ცენტრის მიზანია მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაციის ხელშეწყობა 

მათი განათლების, პროფესიული მომზადების/გადამზადებისა და დასაქმების გზით. 
86 დეტალური ინფორმაციისთვის, იხილეთ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 43-

44, ხელმისაწვდომია შემდეგ ელ. მისამართზე: < http://bit.ly/2TFwRfh > [ბოლოს ნანახია 05.03.2020]. 

87 იხილეთ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 44, ხელმისაწვდომია შემდეგ ელ. 

მისამართზე: < http://bit.ly/2TFwRfh >  [ბოლოს ნანახია: 22.01.2020]. 

88 2019 წელს განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების მიხედვით, საშუალოდ 1 ფსიქოლოგზე 

მოდიოდა 563-დან 1073-პატიმრამდე. იგივე მაჩვენებელი 1 სოციალურ მუშაკზე იყო საშუალოდ 153-დან 271 

პატიმრამდე.  

http://bit.ly/2TFwRfh
http://bit.ly/2TFwRfh
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მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლის კუთხით, გამოვლინდა როგორც საკანონმდებლო, ისე 

პრაქტიკაში გამოვლენილი ხარვეზები.89 ადგილობრივი საბჭოების გადაწყვეტილებების 

ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა გადაწყვეტილებების დაუსაბუთებლობის პრობლემა.90 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი საბჭოების მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილებები სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე 

გათავისუფლებაზე უარის თქმის შესახებ, ძირითადად შაბლონური ხასიათისაა და 

შეიცავს ფორმალურ მითითებას, თუ რომელ კრიტერიუმებს დაეყრდნო საბჭო კონკრეტულ 

შემთხვევაში, უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.91  

ზემოთქმულის გარდა, პრობლემას წარმოადგენს გადაწყვეტილებათა არაერთგვაროვანი 

ხასიათიც: ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილებებში იკვეთება საბჭოების მხრიდან 

განსხვავებული მიდგომების ტენდენცია იდენტური მოცემულობის მქონე საქმეებში. 

ასევე, საბჭო, ხშირ შემთხვევაში, არ აქცევს ყურადღებას დისციპლინური გადაცდომის 

ჩადენის ხანდაზმულობას, გადაცდომის სიმძიმეს, დაკისრებული სახდელის სიმძიმეს და 

არც გადაცდომის შემდგომ პერიოდში, პატიმრის დადებითად შეცვლილ ქცევას. საბჭოს 

გადაწყვეტილებებში არსებითი ხასიათის უზუსტობები გამოვლინდა, რაც, ხშირ 

შემთხვევაში, პატიმრისთვის უარესი გადაწყვეტილების წინაპირობა ხდება; ასევე არ არის 

განჭვრეტადი საბჭოს მიერ საქმის ზეპირი მოსმენით განხილვის მოტივაცია; სასამართლო 

პრაქტიკა არაერთგვაროვანია და რიგ შემთხვევებში, ბუნდოვანიც. 

მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ სპეციალური პენიტენციური სამსახური იზიარებს იმ 

რეკომენდაციებს, რომლებზეც საუბარია სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშში.92  

ფიზიკური გარემო 

დადებითად უნდა აღინიშნოს 2019 წლის 12 თებერვალს №12 დაწესებულების ახალ 

შენობაში გადასვლა. ამის მიუხედავად, რამდენიმე პენიტენციურ დაწესებულებაში 

არსებული პირობები კვლავაც საჭიროებს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებასა და 

საერთაშორისო სტანდარტებთან მისადაგებას.  

2019 წლის განმავლობაში პრობლემური იყო საკნებში სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები, 

ვენტილაცია, განათება93 და ყველა მსჯავრდებულისათვის 4 კვ.მ. მინიმალური ფართით 

                                                   
89 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „პირობით ვადამდე გათავისუფლებისა და 

სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლის პრაქტიკა საქართველოში“, 

ანგარიში ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:   < http://bit.ly/2Tr29b5 > [ბოლოს ნანახია 01.02.2020]. 

90 იქვე, გვ. 23. 

91 იქვე. 

92 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის 2020 წლის 20 იანვრის №17246/01 

წერილი. 

93 №2, №8, №14 და №15 დაწესებულებებში  სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების, სათანადო ვენტილაციისა 

და საკმარისი განათების საკითხები დეტალურად მიმოხილულია №2, №8, №14 და №N15 

დაწესებულებებში  ვიზიტის შემდგომ ანგარიშში, გვ. 31-35, ანგარიში ხელმისაწვდომია შემდეგ ელ. 

მისამართზე: < http://bit.ly/2PP1UEs >[ბოლოს ნანახია 05.03.2020];    ასევე იხილეთ №3 დაწესებულების 

ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, გვ. 17-18. 

http://bit.ly/2Tr29b5
http://bit.ly/2PP1UEs
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უზრუნველყოფის საკითხი.94 ეს უკანასკნელი პრობლემური იყო №2, №8, №14, №15 და №17 

პენიტენციურ დაწესებულებებში. გარდა ამისა, №17 პენიტენციურ დაწესებულებაში 

დღემდე არ გაუქმებულა ე.წ. ბარაკული ტიპის საცხოვრებლები.95  

პენიტენციური ჯანდაცვა 

არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლისას მნიშვნელოვანია პატიმრები ადეკვატური, 

ხარისხიანი და დროული სამედიცინო მომსახურებით იყვნენ უზრუნველყოფილნი. ამ 

უკანასკნელის არარსებობა, რიგ შემთხვევებში, შესაძლოა, არასათანადო მოპყრობას 

გაუთანაბრდეს. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს, წინა წლების მსგავსად, პენიტენციურ 

სისტემაში არასათანადო და გაჭიანურებული სამედიცინო მომსახურების პრობლემა კიდევ 

იდგა. 2019 წელს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ამ პრობლემის გამო 433 

პატიმარმა მომართა. სამედიცინო მომსახურების მიღების გაჭიანურების თემასთან ერთად, 

ამ თავში შემოგთავაზებთ მსჯელობას იმ გამოწვევებზე, რომლებიც, საბოლოო ჯამში, 

პენიტენციურ დაწესებულებებში არასათანადო სამედიცინო მომსახურების პრობლემას 

ქმნის.  

სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობა 

2019 წელს პენიტენციური ჯანდაცვის კუთხით კვლავ პრობლემა იყო სამედიცინო 

პერსონალის რაოდენობა96 და კვალიფიკაცია.97 სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება,98 

სამედიცინო კონფიდენციალურობის დაცვა, არაგადამდები დაავადებების პერიოდული 

სკრინინგული გამოკვლევა, სამედიცინო რეფერალის დროული განხორციელება და 

პრევენციული ჯანდაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობა.  

დროული სამედიცინო მომსახურებისთვის მნიშვნელოვანია დაწესებულებაში 

პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ნახევრად ღია 

დაწესებულებებში მოთავსებული მსჯავრდებულებისთვის ნაკლებად რთულია 

პირველადი ჯანდაცვის ექიმთან მოხვედრა, რადგან ისინი თავად მიდიან ექიმთან, თუმცა 

ხშირად უწევთ რიგში დგომა, დახურული ტიპის დაწესებულებებში კი, პრობლემაა 

                                                   
94 საქართველოს პატიმრობის კოდექსის მე-15 მუხლით გათვალისწინებულია, რომ მსჯავრდებულებს 

მინიმალური ფართის სახით 4 კვ.მ. უნდა გამოეყოთ. 

95 აღნიშნულ საცხოვრებლებში მსჯავრდებულები არ არიან უზრუნველყოფილი 4 კვ.მ-ის მინიმალური 

საცხოვრებელი ფართით, სადაც მსჯავრდებულთა სიმრავლისა და სათანადო განიავების შეუძლებლობის 

გამო ჰაერი გაჯერებულია თამბაქოს კვამლით. ასეთ პირობებში რთულია სანიტარიულ-ჰიგიენური 

პირობების დაცვა.  

96 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი (CPT) 2007 წელს საბერძნეთში ვიზიტის შესახებ ანგარიშში 

უთითებს, რომ ერთ ექიმზე - 300, ხოლო ერთ ექთანზე 50 პატიმარზე მეტი არ უნდა მოდიოდეს. ყველა 

დაწესებულებაში  მაღალია ექთნებისა და პატიმრების თანაფარდობა. იხ. №2, №8, №14 და №15 

დაწესებულებების ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, გვ. 51. 

97კვლავ აღინიშნება პრობლემები უწყვეტი სამედიცინო განათლების სფეროში.  

98 დარღვეულია ქრონოლოგია, არ არის ასახული მკურნალობის დინამიკა და დანიშნული მკურნალობის 

შედეგები. ხარვეზებია დანიშნულების ფურცლების წარმოებაშიც. 
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როგორც დიდი მოთხოვნა, ასევე ისიც, რომ პატიმარი ექიმთან დაწესებულების 

თანამშრომელს მიჰყავს.99  

სამედიცინო პერსონალის სამუშაო გრაფიკის გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ 

დაწესებულებებში100 დიდი დატვირთვა მოდის მორიგე ექიმებსა და ექთნებზე, რაც, თავის 

მხრივ, ართულებს დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას. გარდა ამისა, 

ზოგიერთ შემთხვევაში დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალს რამდენიმე ფუნქციის 

შეთავსება უწევს. სამედიცინო პერსონალის ასეთი გადატვირთული გრაფიკით მუშაობა 

მათი პროფესიული გადაწვის საფრთხეს ქმნის, რაც, თავის მხრივ, სამედიცინო 

მომსახურების ხარისხზეც აისახება.101 

დროული და ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების მისაღებად მნიშვნელოვანია ექიმ-

სპეციალისტებთან რეფერირება, ასევე, სამედიცინო დაწესებულებაში დროული გაყვანა. 

სამედიცინო რეფერალის დროულ შეთავაზებასთან დაკავშირებით, აღსანიშნავია, რომ 

2019 წლის დეკემბრიდან დაიწყო პროექტი, რომელიც 2016 წლიდან დაგროვილი ე.წ. 

სამედიცინო რიგის, ანუ სამედიცინო მომსახურების მომლოდინეთა მომსახურებას და ამ 

რიგის განულებას ისახავს მიზნად. საქართველოს სახალხო დამცველი აღნიშნულს 

მიესალმება და იმედოვნებს, რომ რიგი უახლოეს მომავალში განიტვირთება.   

გარდა პენიტენციურ სისტემაში გაჭიანურებული სამედიცინო მომსახურებისა, პრობლემა 

გამოიკვეთა პატიმრობაშეფარდებულ ბრალდებულთა მიმართ დანიშნული სასამართლო-

ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ჩატარების გაჭიანურების მხრივაც.  თვეების განმავლობაში 

გაჭიანურებული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზის გამო, ფსიქიატრიული 

მკურნალობის დასაწყებად პაციენტების სტაციონარში მოთავსება მნიშვნელოვნად 

დაგვიანდა. ამის გამო კონკრეტული ფსიქიატრიული პრობლემების მქონე პირებს თვეების 

განმავლობაში პენიტენციურ სისტემაში, პატიმრობაში უწევდათ ყოფნა.102 

დაწესებულებებში მკურნალობის ადეკვატურობის შეფასებას ართულებს სამედიცინო 

ბარათების არათანმიმდევრულობა და მკურნალობის შედეგების შესახებ ინფორმაციის 

არარსებობა. სამედიცინო ბარათების შესწავლის საფუძველზე, შეიძლება ითქვას, რომ 

                                                   
99პირველადი სამედიცინო პუნქტის ხელმისაწვდომობის პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას №8 

დაწესებულებაში.   

100მორიგე ექიმები და ექთნები მორიგეობენ 4 დღეში ერთხელ. ასე მაგალითად, №2 დაწესებულებაში 

შაბათ-კვირას და არასამუშაო დროს დაწესებულებას ემსახურება 1 მორიგე ექიმი და 2 მორიგე ექთანი, №3 

დაწესებულებას - 1 მორიგე ექიმი და 1 მორიგე ექთანი, №8 დაწესებულებას - 2 მორიგე ექიმი და 8 მორიგე 

ექთანი, №14 დაწესებულებას - 1 მორიგე ექიმი და 1 მორიგე ექთანი,  №15 დაწესებულებას კი - 1 მორიგე 

ექიმი და 2 მორიგე ექთანი.  
101  წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, 2018 წელს საქართველოში ვიზიტის შემდგომ ანგარიშში, 

ყურადღებას ამახვილებს №8 და №15 დაწესებულებებში ექთნების რაოდენობის გაზრდის 

აუცილებლობაზე. 

102  საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

დეპარტამენტის საქმიანობის 2019 წლის ანგარიში. 
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ზოგიერთ შემთხვევაში პაციენტთა მკურნალობა არათანამიმდევრული და წყვეტილია,103 

ზოგიერთ შემთხვევაში კი, სამედიცინო პერსონალის მიერ უგულებელყოფილია 

პაციენტის მდგომარეობა ან არ აქვს ჩატარებული ჩივილების შესაბამისი გამოკვლევები.104 

ყოველივე აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია შემაჯამებელი ეპიკრიზები,105 პატიმრის 

ჯანმრთელობის შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სამედიცინო პერსონალის მხრიდან 

უყურადღებოდ რომ არ დარჩეს. ამასთან, მკურნალობის პროცესში მნიშვნელოვანია 

მედიკამენტებით მომარაგების საკითხი, რაც მნიშვნელოვანი პრობლემაა №8 

დაწესებულებაში. 

სამედიცინო მომსახურების კუთხით, საანგარიშო პერიოდში სხვა რიგი პრობლემებიც 

გამოვლინდა. მაგალითისათვის, №8 დაწესებულებაში გამოკითხული რამდენიმე 

პატიმრის თქმით, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნის შემთხვევაში, მათ ხშირად 

მოსდით კონფლიქტი დაწესებულების თანამშრომლებთან. დაწესებულების 

თანამშრომლები მათ უხეშად ესაუბრებიან, იწვევენ, ემუქრებიან პირობების გაუარესებით 

და იზოლირებით. ეს გარემოებები პატიმრების მხრიდან საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების მიღებისთვის, შესაძლოა, ხელის შემშლელი აღმოჩნდეს.   

ფსიქიკური ჯანდაცვა 

პენიტენციური ჯანდაცვის სისტემაში კვლავ გართულებულია ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პრობლემების მართვა, რომლისთვისაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ადრეულ 

დიაგნოსტიკასა და გამოვლენას.   

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სკრინინგი, №2 და №8 დაწესებულებაში პირველადი 

მოთავსებისას, კითხვარის ერთჯერადად შევსებით შემოიფარგლება, რაც არასაკმარისია 

და ვერ უზრუნველყოფს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების დროულ გამოვლენას. 

ასევე პრობლემურია, რომ ოჯახის ექიმებს პატიმართა ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის ობიექტურად შესაფასებლად შესაბამისი ინსტრუმენტი არ გააჩნიათ. 

სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან მიღებული პასუხის თანახმად,106 სამედიცინო 

დეპარტამენტში მიმდინარეობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პერმანენტული სკრინინგის 

დოკუმენტის შემუშავების პროცესი, რაც მისასალმებელია.  

პრობლემას წარმოადგენს ის გარემოებაც, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში 

ფსიქიატრისათვის სამედიცინო შტატი გამოყოფილი არ არის. სამედიცინო შტატში 

                                                   
103 მაგალითად, №14 დაწესებულებაში ერთ-ერთ პაციენტს აღენიშნებოდა არტერიული ჰიპერტენზია, 

დანიშნულების ფურცლის მიხედვით კი, წამალი დროებით შეუჩერეს. ასეთივე მდგომარეობა იყო ერთ-

ერთი პაციენტის მკურნალობის შემთხვევაშიც.  

104 იხ. №2, №8, №14 და №15 დაწესებულებების ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, გვ. 57.  
105 ექიმის დასკვნა, ამომწურავი წერილობითი განმარტება დაავადების წარმოშობის, განვითარების, 

მიმდინარეობის, მკურნალობის ხასიათისა და შედეგის შესახებ. 

106 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2019 წლის 13 

დეკემბერის №371652/01 პასუხი. 
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ფსიქიატრი მხოლოდ №8 დაწესებულებაში ირიცხება. შესაბამისად, პატიმრებს ხშირად 

უწევთ ლოდინი ფსიქიატრის კონსულტაციის მისაღებად. გარდა ამისა, დაწესებულებებში 

ფსიქიატრიული დახმარება მხოლოდ ფსიქიატრის ერთჯერადი ან განმეორებითი 

კონსულტაციებითა და მედიკამენტური მკურნალობით შემოიფარგლება, ფსიქიატრიული 

შემთხვევის მულტიდისციპლინური შეფასება და მართვა არ ხდება.  

დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წლის ნოემბრიდან №8 დაწესებულებაში, 

სამოქალაქო მოდელის გათვალისწინებით, ფუნქციონირება დაიწყო სამოქალაქო 

სექტორის სპეციალისტებით დაკომპლექტებულმა სამმა მობილურმა ჯგუფმა.107 იმისთვის, 

რათა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმრებს ხელი მიუწვდებოდეთ 

სათანადო ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროგრამებზე, დაწესებულებებში საჭირო 

პერსონალის მობილიზებასთან ერთად, მიზანშეწონილია სერვისის მიმწოდებლების 

მოზიდვა და სამოქალაქო ინტერვენციის წახალისება. 

ფსიქიატრიული კრიზისული შემთხვევის მართვის უნარებს და დეესკალაციის ვერბალურ 

მეთოდებს პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლები და სამედიცინო 

პერსონალი არ ფლობენ. პრობლემურია კრიზისული შემთხვევის დადგომის შემთხვევაში 

პაციენტის მოთავსება სამარტოო (ე.წ. უსაფრთხო) საკანში, ვიდეომეთვალყურეობის ქვეშ 

და შემდეგ მისი გადაყვანა სასწრაფო დაყოვნებული წესით №18 დაწესებულების 

ფსიქიატრიულ განყოფილებაში.108 რიგ პენიტენციურ დაწესებულებებში კრიზისული 

შემთხვევების მართვა დეესკალაციის ოთახში მოთავსებით შემოიფარგლება, რაც ხშირად 

განმეორებად და პერმანენტულ ხასიათს ატარებს.109 ასევე, გართულებულია ფსიქოზური 

მდგომარეობის შემთხვევაში, პატიმრის ფსიქიატრიულ განყოფილებაში გადაყვანა, 

თავისუფალი ფსიქიატრიული საწოლების უქონლობის გამო.110  

პენიტენციურ დაწესებულებებში, ანტიფსიქოზური მედიკამენტური მკურნალობის 

გვერდითი ეფექტების მართვის მიზნით განსაზღვრული კლინიკურ-ლაბორატორიული 

კვლევები და ექიმი-სპეციალისტების კონსულტაციები არ ტარდება. სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, ხშირ შემთხვევაში, კონკრეტული მედიკამენტები111 

დანიშნულია არამიზნობრივად, რაც წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის მიერ 

                                                   
107 სამოქალაქო სექტორში არსებული მოდელის გათვალისწინებით, მობილური ჯგუფები 

დაკომპლექტებულია ექიმი-ფსიქიატრის, ფსიქოლოგის და ექთნის შემადგენლობით. 

108 ამგვარი პრაქტიკა გამოიკვეთა №14 და №15 პენიტენციურ დაწესებულებებში. 

109 №2, №3 და №8 პენიტენციურ დაწესებულებებში. 

110 მაგალითად, №8 დაწესებულებიდან №18 დაწესებულების ფსიქიატრიულ განყოფილებაში გადაყვანას, 

ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაძლოა 1-1,5 თვე დასჭირდეს.  

111 მაგალითად, საყურადღებოა მედიკამენტ „ზოპინის“ (აქტიური ნივთიერება „კლოზაპინი“) გამოყენება,  

როგორც სხვა ანტიფსიქოზური და განსხვავებული ჯგუფის ფსიქოტროპულ მედიკამენტებთან ერთად, 

ასევე მონოთერაპიის  სახით. 



73 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

დადგენილ სტანდარტს ეწინააღმდეგება.112 მონიტორინგის შედეგად ასევე იკვეთება 

დაწესებულებებში ბენზოდიაზეპინის113 ჯგუფის მედიკამენტების მაღალი დოზებითა და 

ხანგრძლივად დანიშვნის შემთხვევები, რაც დამოკიდებულების სინდრომის 

ჩამოყალიბების საფრთხეს შეიცავს, განსაკუთრებით, პერსონოლოგიური აშლილობის 

მქონე და ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულების ისტორიის მქონე 

პატიმრებში. აღნიშნულ პრობლემას კიდევ უფრო ამწვავებს ფსიქოტროპული 

მედიკამენტების ერთბაშად, დღის პირველ ნახევარში გაცემის ფაქტები, რაც შეუძლებელს 

ხდის იმის დადგენას, მსჯავრდებულმა თავად მიიღო მედიკამენტი, სხვას გადასცა თუ 

დააგროვა და ერთიანად დალია. მედიკამენტების ერთიანად მიღებამ და მათმა 

არამიზნობრივმა გამოყენებამ, შესაძლოა, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გართულება გამოიწვიოს. 

მოთხოვნა/საჩივარი 

სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა №2, №8, №14 და №15 პენიტენციურ 

დაწესებულებებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად დაადგინა, რომ პატიმრებს, 

მოთხოვნა/საჩივრის უფლების რეალიზაციისთვის, დაწესებულებებში დაბრკოლებები 

ექმნებათ. დაწესებულებებში არ არის უზრუნველყოფილი მოთხოვნა/საჩივრის გაგზავნის 

კონფიდენციალურობა.114 №2 და №8 პენიტენციურ დაწესებულებებში ვიზიტების დროს 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებმა არაერთი შეტყობინება მიიღეს 

დაწესებულების ადმინისტრაციის მხრიდან სახალხო დამცველის მიმართ დაწერილი 

კონფიდენციალური საჩივრების ცენზურის შესახებ, ასევე იმის თაობაზე, რომ ხშირ 

შემთხვევაში საჩივრები  იგზავნება ადრესატებთან არც იგზავნება115 ხშირად, 

ადმინისტრაცია პატიმარს არ უზრუნველყოფს კონფიდენციალური კონვერტებით.  

სამწუხაროდ, №8 დაწესებულებაში საჩივრის ყუთების გარკვეული ნაწილი 

მოთავსებულია ვიდეომეთვალყურეობის ქვეშ, რაც კონფიდენციალური საჩივრის ავტორის 

გამოვლენის შესაძლებლობას იძლევა. 

                                                   
112 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2018 წლის 10-21 სექტემბერს საქართველოში ვიზიტის 

შესახებ ანგარიში. ანგარიში ინგლისურ ენაზე ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: < 

http://bit.ly/38p44kK > [ბოლოს ნანახია 20.09.2019]. 

113 ნებისმიერი შენაერთი არომატული ლიპოფილური ამინების ჯგუფიდან, დამახასიათებელი ციკლური 

სტრუქტურის მქონე. რომელიც ზემოქმედებს გამა-ამინო-ერბომჟავას (გაემ) რეცეპტორებზე და კლინიკურ 

პრაქტიკაში გამოიყენება როგორც ანქსიოლიზური, საძილე საშუალება და ანტიკონვულსანტი. 

ბენზოდიაზეპინებით (თერაპიული დოზებითაც კი) 6 თვე და მეტი მკურნალობის შემდეგ პაციენტთა 

თითქმის 50%-ს უვითარდება აღკვეთის სინდრომი.  

114 მსჯავრდებულს/ბრალდებულს უფლება აქვს სასურველ ადრესატს მიმართოს დახურულ კონვერტში 

მოთავსებული კონფიდენციალური საჩივრით, ხოლო პენიტენციური დაწესებულება, თავის მხრივ, 

ვალდებულია, უზრუნველყოს საჩივრის კონფიდენციალურობის დაცვა. 

115 ერთ-ერთი პატიმრის განცხადებით, სამედიცინო პერსონალის მიმართ დაწერილი საჩივარი მას ექიმმა 

წაართვა.  ორმა პატიმარმა აღნიშნა, რომ სახალხო დამცველის აპარატში გამოაგზავნეს წერილები, თუმცა 

გადამოწმების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მათი წერილები ჩვენს სამსახურში არ შემოსულა. 

http://bit.ly/38p44kK
http://www.nplg.gov.ge/wikidict/index.php/%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98
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კონფიდენციალურობის დარღვევის ფაქტს უშუალოდ შეესწრო სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფი. №2 დაწესებულებაში ვიზიტისას, ჯგუფის წევრებმა კანცელარიაში 

შენიშნეს საქართველოს სახალხო დამცველის სახელზე შედგენილი კონფიდენციალური 

საჩივრის გახსნილი კონვერტი. საქართველოს სახალხო დამცველმა აღნიშნულ 

შემთხვევაზე რეაგირებისთვის წინადადებით მიმართა საქართველოს იუსტიციის 

მინისტრს.116 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად, მონიტორინგის დეპარტამენტში ჩატარდა სამსახურებრივი შემოწმება და №2 

პენიტენციური დაწესებულების სოციალურ მუშაკს და კანცელარიის თანამშრომელს 

დაეკისრათ დისციპლინური სახდელები.  

ზემოთქმულის გარდა, პრობლემურია საქართველოს პატიმრობის კოდექსის ნორმა, 

რომლის თანახმადაც, ბრალდებულს უფლება აქვს პენიტენციური დაწესებულების 

კონტროლით, საკუთარი ხარჯით აწარმოოს მიმოწერა და 1 თვის განმავლობაში სამჯერ 

ჰქონდეს სატელეფონო საუბარი, თითოეული - არაუმეტეს 15 წუთისა.117 ამგვარივე 

შეზღუდვა ვრცელდება დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 

მოთავსებულ მსჯავრდებულებზეც.118 გარდა ამისა, განსაკუთრებული რისკის 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ პირებს 1 თვის განმავლობაში 

საკუთარი ხარჯით მხოლოდ 2 სატელეფონო საუბარი შესაძლოა ჰქონდეთ,119 ისიც მხოლოდ 

წინასწარ განსაზღვრულ გარკვეული რაოდენობის სატელეფონო ნომერზე. აღნიშნული 

ნორმები არ ითვალისწინებს გამონაკლისს ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ 

საქართველოს სახალხო დამცველის ცხელი ხაზით სარგებლობასთან დაკავშირებით. 

შესაბამისად, არსებული კანონმდებლობის საფუძველზე, ბრალდებულს/მსჯავრდებულს 

არ აქვს შესაძლებლობა, საჭიროების შემთხვევაში, დარეკოს სახალხო დამცველის აპარატის 

ცხელ ხაზზე. 

მართალია, ბრალდებულს/მსჯავრდებულს შეუძლია საკუთარი უფლებების დარღვევის 

ფაქტის, სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შესახებ, წერილობით მიმართოს სახალხო 

დამცველის აპარატს, თუმცა, ცხელი ხაზის მეშვეობით, მისი უწყვეტი სარგებლობით 

უზრუნველყოფის შემთხვევაში, ის სახალხო დამცველის აპარატს გაცილებით უფრო 

სწრაფად დაუკავშირდებოდა. გარდა ამისა, პენიტენციური სისტემის თავისებურებათა და 

პატიმრების განსაკუთრებით მოწყვლადი მდგომარეობის გათვალისწინებით, ხშირად 

მათთვის უფრო კომფორტულია, წერილობითი კომუნიკაციის ნაცვლად, უშუალო 

კონტაქტი, რის შესაძლებლობასაც სწორედ ცხელი ხაზი იძლევა. ამავე დროს, როგორც 

ზემოთ აღინიშნა, გამოვლინდა კიდეც პატიმრების ჩივილის შემთხვევები, რომ მათ მიერ 

დაწერილი საჩივრები არ იგზავნება.  

                                                   
116 2019 წლის 1-ლი ოქტომბრის №03-2/10583 სახალხო დამცველის წერილი. 

117 საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 79-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი. 

118 საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 65-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი. 

119 საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 66-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი. 
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ზემოაღნიშნული პრობლემების აღმოსაფხვრელად, საქართველოს სახალხო დამცველმა 

წინადადებით120 მიმართა პარლამენტს, თუმცა, პარლამენტმა წინადადება არ გაიზიარა.121 

საქართველოს სახალხო დამცველმა 2019 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოსაც მიმართა კონსტიტუციური სარჩელით122 და მოითხოვა პენიტენციურ 

დაწესებულებაში მყოფ პირებს მოხსნოდათ სახალხო დამცველის აპარატის ცხელ ხაზთან 

დაკავშირებაზე დაწესებული ზოგადი შეზღუდვები. 

საანგარიშო პერიოდში პრობლემური იყო არაფორმალური მმართველობის გავლენა ამ 

მიმართებით. დაწესებულების პატიმართა გარკვეული ნაწილი აცხადებს, რომ საკანში 

განთავსების შემდეგ, „ციხის წესები“ და მათი უფლება-მოვალეობები მათ 

არაფორმალურმა მმართველებმა აუხსნეს და წესების დარღვევის შემთხვევაში, 

მოსალოდნელ შედეგებზეც გააფრთხილეს. კერძოდ, „მაყურებლები“ ახალ პატიმრებს 

აფრთხილებენ, რომ პრობლემის არსებობის შემთხვევაში, მათ მიმართონ და არა 

ადმინისტრაციას ან სახალხო დამცველის აპარატს.  

დაწესებულებებში პატიმრებმა აღნიშნეს, რომ საჩივარი არ არის რეკომენდებული, რადგან 

არაფორმალურ წესებს ეწინააღმდეგება, ადრე თუ გვიან მისი ავტორის ვინაობა ცნობილი 

გახდება და შესაბამისად დაისჯება. ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში რამდენიმე 

პატიმარმა სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს განუცხადა, რომ მათთან სასაუბროდ  

„გავლენიანი პირებისგან“ აიღეს ნებართვა. ამასთან, სპეციალური პრევენციული ჯგუფი 

შეესწრო ფაქტს, როდესაც პატიმარმა ჯანმრთელობის პრობლემებზე დააპირა საუბარი, 

მაგრამ სხვა პატიმრებმა იგი გააჩუმეს. სამწუხაროდ, არაფორმალური მმართველობის 

გავლენის გაძლიერებასთან ერთად, კლებულობს ნახევრად ღია ტიპის 

დაწესებულებებიდან სახალხო დამცველის სახელზე გამოგზავნილი განცხადებების 

რაოდენობა. 

                                                   
120 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 3 მაისის წინადადება №15-11/6315 საქართველოს 

პარლამენტს. წინადადება ითვალისწინებდა პენიტენციურ დაწესებულებებში მოთავსებულ პირთათვის 

საქართველოს სახალხო დამცველის ცხელი ხაზით შეუზღუდავად სარგებლობის უზრუნველყოფას, 

მიუხედავად იმისა, იხდიდა თუ არა ის დისციპლინურ სახდელს ან გამოყენებული ჰქონდა თუ არა თვის 

განმავლობაში კანონმდებლობით დადგენილი სატელეფონო ზარის განხორციელების ლიმიტი. 

121 საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა  და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის 

პასუხი №5682/4-2. საქართველოს პარლამენტმა საქართველოს სახალხო დამცველის საკანონმდებლო 

წინადადება არ გაიზიარა იმ დროს არსებული სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 

პოზიციის საფუძველზე, რომლის თანახმადაც, აღნიშნული წინადადების მიღების შემთხვევაში, 

შეიქმნებოდა სახალხო დამცველის ცხელ ხაზზე შეუზღუდავად წვდომის უფლების ბოროტად 

სარგებლობის რისკი, ვინაიდან დაწესებულებების ადმინისტრაციას არ შესწევდა უნარი, 

გაეკონტროლებინა პატიმრების სატელეფონო ზარების ადრესატები. სამინისტრო ასევე მიუთითებდა 

დამატებითი ადამიანური და ფინანსური რესურსების მოძიების აუცილებლობაზე. 

122 საქართველოს სახალხო დამცველის კონსტიტუციური სარჩელი №1441, რეგისტრირებული 2019 წლის 15 

აგვისტოს, ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/2TJDTja  >[ბოლოს ნანახია 21.01.2020]. 

http://bit.ly/2TJDTja
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თანასწორობა 

პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა, 2019 წელს განხორციელებული ვიზიტების დროს, №2 

და №8 დაწესებულებებში, წინა წლების მსგავსად, კვლავ გამოავლინა არასრულწლოვანი 

პატიმრები, რომლებსაც არ აქვთ ის სარეაბილიტაციო პირობები, რაც №11 დაწესებულებაში 

მოთავსებულ არასრულწლოვნებს შეეთავაზებათ.  

პრობლემურია პატიმრების მიმართ უთანასწოროდ მოპყრობის შემთხვევები. პრობლემად 

რჩება უთანასწორობის სახით, პატიმრებზე განხორციელებული ფსიქოლოგიური 

ძალადობა. დახურულ დაწესებულებებში მოთავსებული პატიმრების გადმოცემით, 

დაწესებულების თანამშრომლები მათ არაეთიკურად, ზოგჯერ კი, შეურაცხმყოფლადაც და 

ამჟღავნებენ უთანასწორო დამოკიდებულებას. დაწესებულების თანამშრომლები 

განსაკუთრებით დამამცირებლად მიმართავენ სამეურნეო სამსახურში დასაქმებულ 

დასუფთავებაზე პასუხისმგებელ პატიმრებს. მაგალითად, №15 დაწესებულების 

ადმინისტრაციის ერთ-ერთი თანამშრომელი სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან 

საუბრისას პატიმრების ამ კატეგორიას  დამამცირებელი ტერმინებით მოიხსენიებდა.  

პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული არაფორმალური მმართველობის პირობებში, 

ადგილი აქვს პატიმართა კატეგორიებად დაყოფასა და სტიგმატიზებას. განსაკუთრებით 

მოწყვლად მდგომარეობაში სამეურნეო სამსახურში დასაქმებული და დასუფთავებაზე 

პასუხისმგებელი პირები იმყოფებიან.123 

უნდა აღინიშნოს, რომ 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში სახალხო დამცველმა 

რეკომენდაციით მიმართა იუსტიციის სამინისტროს, რომლითაც  ლგბტ, სამეურნეო 

ნაწილში დასაქმებული, დასუფთავებაზე პასუხისმგებელი პატიმრების საჭიროებების 

შესწავლა და გამოვლენილი საჭიროებების შესაბამისად, სამოქმედო გეგმის შემუშავება 

მოითხოვა. იუსტიციის სამინისტროსგან გამოთხოვილი ინფორმაციის მიუხედავად, 

რეკომენდაციის შესრულების მდგომარეობის შესახებ, სამინისტროსგან პასუხი არ 

მიგვიღია.  

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

                                                   
123 მათ დამაკნინებელი სახელებით მოიხსენიებენ. განთავსებულნი არიან განცალკევებით (რკინის 

გამყოფით, რომელიც სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხულთა ფლიგელს ყოფს სხვა პატიმართა 

ფლიგელებისაგან), აქვთ ცალკე გრძელვადიანი პაემნების ოთახი, ასევე, საშხაპე ოთახი. ცალკე ქვაბში 

იხარშება მათი საკვები. ნებისმიერი კონტაქტის შემთხვევაში, პატიმარი იძულებული ხდება თავი 

დაიზიანოს ან დასუფთავებაზე პასუხისმგებელ პატიმარს მიაყენოს დაზიანება. ეს წესი იცის ყველა 

პატიმარმა. 
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 შევიდეს ცვლილება საქართველოს პატიმრობის კოდექსში და პატიმრებს მიეცეთ 

შესაძლებლობა დაუბრკოლებლად დაუკავშირდნენ საქართველოს სახალხო 

დამცველს და ინსპექტირების სხვა ორგანოებს 

 2020 წელს პატიმრობის კოდექსით განისაზღვროს ბრალდებულების 4 კვ.მ.-ის 

მინიმალური საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის ვალდებულება 

 შევიდეს ცვლილებები პატიმრობის კოდექსში და განისაზღვროს პენიტენციური 

სამსახურის ადგილობრივი საბჭოს მიერ ზეპირი მოსმენების ჩატარების 

სავალდებულო კრიტერიუმები. ამავე დროს, ადგილობრივ საბჭოს შეუნარჩუნდეს 

უფლებამოსილება, საჭიროების შემთხვევაში დამატებით ჩაატაროს ზეპირი 

განხილვა 

 განახორციელოს საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები სახალხო 

დამცველის 2019 წლის სპეციალურ ანგარიშში - „პატიმრების მიმართ 

დისციპლინური სამართალწარმოების პრაქტიკა საქართველოში“ - გამოვლენილი 

პრობლემების შესაბამისად 

რეკომენდაციები  

საქართველოს მთავრობას:  

 საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავს 

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების დროს, სტამბოლის 

პროტოკოლით დადგენილი სახელმძღვანელო პრინციპების პრაქტიკაში 

განხორციელებას და მისი დროული ჩატარების უზრუნველყოფას 

 უზრუნველყოს გაეროს „წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 

შემლახავი მოპყრობის წინააღმდეგ“ კონვენციის გათვალისწინებული ანგარიშის 

მომზადება და წარდგენა 2020 წელს 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 დაიწყოს და აწარმოოს ეფექტიანი გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსის 352-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის გარშემო, 2020 წლის 23 

იანვარს სახალხო დამცველის ვიზიტის შესახებ კონფიდენციალური ინფორმაციის 

გამჟღავნების ფაქტის თაობაზე 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

 უზრუნველყოს წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი 

მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატური ოქმით 

განსაზღვრული ვალდებულების შესრულება და აღმოფხვრას ყველა ის შეზღუდვა 

და დაბრკოლება, რომელიც პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ 

განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალურ მონაცემებზე წვდომასთან 

დაკავშირებით არსებობს. ამასთანავე, დაწესებულების თანამშრომლებს 
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ჩაუტარდეთ მოკლე ინსტრუქტაჟი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატისა 

და უფლებამოსილებების შესახებ 

 2020 წელს, ყველა დაწესებულებაში ეტაპობრივად გადამზადდნენ უსაფრთხოებისა 

და სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილებების თანამშრომლები ისეთ საკითხებში, 

როგორიცაა კონფლიქტის პრევენცია, მედიაცია და პენიტენციური სამსახურის 

მოსამსახურეთა ეთიკის პრინციპები 

 მიიღოს ყველა ზომა დაწესებულებაში მოთავსებული ძალადობის მსხვერპლი 

პატიმრების დასაცავად, მათ შორის, სხვა დაწესებულებებში გადაყვანის ან 

კრიმინალური სუბკულტურის მიმდევარ პატიმრებთან კონტაქტის არიდების გზით 

 დეესკალაციის ოთახში მოთავსების მაქსიმალურ ვადად განისაზღვროს 24 საათი; 

დეესკალაციის ოთახში მოთავსებისას უზრუნველყოფილ იქნეს ფსიქოლოგის, 

ფსიქიატრის, სოციალური მუშაკის, ექიმის და დაწესებულების სხვა სამსახურების 

თანამშრომლების ერთობლივი, მულტიდისციპლინური მუშაობა რისკების 

შესამცირებლად/აღმოსაფხვრელად; დეესკალაციის ოთახებში შეიქმნას 

უსაფრთხო გარემო, მათ შორის, კედლებისა და იატაკის რბილი მასალით 

მოპირკეთებით  

 2020 წელს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2016 წლის 

26 ოქტომბრის №131 ბრძანებაში შევიდეს ცვლილება და განისაზღვროს 

პენიტენციურ დაწესებულებებში დასაქმებული ექიმის ვალდებულება, 

არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტის შესახებ, შეტყობინება გაუგზავნოს 

დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანოს - საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის 

აპარატს 

 2020 წელს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2016 წლის 26 ოქტომბრის 

№131 ბრძანებაში შევიდეს ცვლილება და განისაზღვროს, რომ პენიტენციურ 

დაწესებულებაში დასაქმებულმა ექიმმა დაზიანება უნდა აღწეროს, ფოტო 

გადაუღოს და დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანოებს გადაუგზავნოს ყველა იმ 

შემთხვევაში, როდესაც წარმოეშვება ეჭვი პატიმრის მიმართ ჩადენილი შესაძლო 

წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ, განურჩევლად იმისა, მიიღო თუ არა 

ექიმმა პატიმრისგან ინფორმირებული თანხმობა 

 2020 წელს, პენიტენციური დაწესებულებების ყველა იმ ექიმს, რომელიც 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის №131 ბრძანებით 

დამტკიცებული „პენიტენციურ დაწესებულებებში შესაძლო წამების და სხვა 

სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის შედეგად 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაზიანების აღრიცხვის წესის“ შესაბამისად 

ახდენს დაზიანების დოკუმენტირებას, ჩაუტარდეს ტრენინგი დაზიანების 

დოკუმენტირებასა და ფოტოგადაღებაში  

 პენიტენციური დაწესებულებების გადატვირთულობის პრობლემის დაძლევის 

გეგმაში გაითვალისწინოს პატიმართა საცხოვრებელი კორპუსების ფლიგელებში 

მომუშავე რეჟიმის თანამშრომლების რაოდენობის გაზრდა იმგვარად, რომ 15 
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პატიმარზე მოდიოდეს წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვაზე პასუხისმგებელი 

მინიმუმ ერთი თანამშრომელი 

 პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული კრიმინალური სუბკულტურისა და 

არაფორმალური მმართველობის დასაძლევად, უზრუნველყოს კრიმინალური 

სუბკულტურის დაძლევის სტრატეგიის შემუშავება და სახალხო დამცველის 

აპარატისთვის გაზიარება მოსაზრებების წარსადგენად 

 დისციპლინური ღონისძიების გამოყენების შესახებ განკარგულების ფორმაში 

შეიტანოს სავალდებულოდ შესავსები პუნქტი, სადაც ჩაიწერება, ჩაიბარა თუ არა 

პატიმარმა დოკუმენტი; ასევე შემუშავდეს დისციპლინური ბრალდების შესახებ 

ოქმის ფორმა, რომელშიც შესატანი იქნება ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ ვინ და 

რა ფაქტის გამო, და რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით იწყებს დისციპლინურ 

სამართალწარმოებას კონკრეტული პატიმრის მიმართ  

 თითოეული პატიმრის 4 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართით დასაკმაყოფილებლად, 

უზრუნველყოს №2, №8, №14, №15, №17 დაწესებულებებში მყოფი პატიმრების 

საკნებში თანაბარი გადანაწილება და გადაყვანა იმავე ტიპის სხვა 

დაწესებულებებში, პატიმართა საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით 

 გაუქმდეს №17 დაწესებულებაში ე.წ. „ბარაკის“ ტიპის საცხოვრებლები 

 2020 წელს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის №2, №8, №14 და №15 პენიტენციური 

დაწესებულებების მონიტორინგის ანგარიშსა124 და №3 დაწესებულების ვიზიტის 

შემდგომ ანგარიშში უზრუნველყოს ფიზიკური გარემოს კუთხით არსებული 

ხარვეზების შემოწმება და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება 

 2020 წელს, დახურული და განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში მყოფ 

პატიმრებს, მიეცეთ 1 საათზე მეტი ხნით სუფთა ჰაერზე ყოფნის შესაძლებლობა 

 მიიღოს ყველა ზომა, რათა №2 და №8 დაწესებულებებში მყოფ პატიმრებს მიეცეთ 

საშუალება, ისარგებლონ გასეირნების უფლებით დღის განრიგით 

გათვალისწინებულ პერიოდში 

 2020 წელს, სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების რაოდენობის გაზრდით, 

უზრუნველყოს №2, №8, №14 და №15 დაწესებულებებში სოციალური მუშაკებისა და 

ფსიქოლოგების რაოდენობის დაბალანსება პატიმართა რაოდენობასთან  

 2020 წლის განმავლობაში უზრუნველყოს იმ სოციალური მუშაკების გადამზადება, 

რომელთაც არ აქვთ სოციალური მუშაობის სფეროში ბაკალავრის, 

მაგისტრის/მაგისტრთან გათანაბრებული, ან დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

 2020 წელს უზრუნველყოს №2, №8, №14 და №15 დაწესებულებებში ახალი და 

მრავალფეროვანი სარეაბილიტაციო აქტივობების დანერგვა. გაიზარდოს 

სარეაბილიტაციო აქტივობებში მსჯავრდებულთა ჩართვის შესაძლებლობები. 

                                                   
124 №2, №8, №14 და №15 პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, 

გვ. 34-35, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: < http://bit.ly/2PP1UEs > [ბოლოს ნანახია: 18.02.2020]. 

http://bit.ly/2PP1UEs
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უზრუნველყოს №3 დაწესებულებაში სარეაბილიტაციო აქტივობების დანერგვა და 

მათში მსჯავრდებულთა ჩართვა 

 2020 წელს პატიმრებისთვის სხვადასხვა სარეაბილიტაციო აქტივობებში ჩართვის 

მოტივაციის შესაქმნელად, დაიწყოს მუშაობა ისეთი მექანიზმის შემოღებაზე, 

რომელიც პირდაპირ აისახება დარჩენილი სასჯელის ვადის შემცირებაზე ან 

სასჯელის სახის შეცვლაზე 

 შევიდეს ცვლილება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2018 წლის 7 აგვისტოს 

№320 ბრძანებაში და შეფასების კრიტერიუმებს დაემატოს ისეთი ელემენტები, 

რომლებიც მიემართება მსჯავრდებულის სამომავლო გეგმებს, პერსპექტივებს, 

შესაძლებლობებს და სხვა საკითხებს 

 გაიზარდოს სოციალური მუშაკის როლი, რათა დაწესებულებაში მიღების შემდგომ, 

სოციალურმა მუშაკმა დეტალურად აუხსნას პატიმარს მისი უფლებები და 

მოვალეობები, მოთხოვნის/საჩივრის შეტანისა და განხილვის პროცედურები. ასევე, 

სათანადო პერიოდულობით, ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად იმუშაოს 

პატიმრებთან მათი უფლებებისა და მოვალეობების, მოთხოვნის/საჩივრის 

შეტანისა და განხილვის პროცედურის თემატიკაზე; მათ შორის, ზემოთ აღნიშნული 

ინფორმაცია ბროშურის სახით მიეწოდოს ბრალდებულს/მსჯავრდებულს და 

გამოეკრას პატიმრისათვის ხელმისაწვდომ ადგილებში 

 პენიტენციურ დაწესებულებებში საჩივრების კონფიდენციალურად გაგზავნის 

შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად, კონფიდენციალური საჩივრების 

კონვერტები განათავსოს იმგვარად, რომ კონვერტის მიღება არ იყოს 

დაწესებულების თანამშრომელზე დამოკიდებული და შეუძლებელი იყოს 

კონვერტის მიმღები პატიმრის ვინაობის ამოცნობა. ამასთან,  ყველა პატიმრისთვის 

უფასოდ ხელმისაწვდომი იყოს მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები (ფურცელი, 

კალამი, კონვერტი) და მიეცეთ შესაძლებლობა, საკანში იქონიონ გარკვეული 

რაოდენობის კონვერტი  

 იუსტიციის სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ სისტემური შემოწმებისა და 

შესაბამისი რეაგირების გზით გამოავლინოს და შეისწავლოს №2, №8, №14 და №15 

პენიტენციურ დაწესებულებებში საჩივრების კონფიდენციალურად გაგზავნის 

წესის დარღვევის შემთხვევები, საჩივრების შეტანის გამო პატიმრების მიმართ 

განხორციელებული რეპრესიების ფაქტები და უზრუნველყოს პასუხისმგებელ 

პირთა სათანადო დასჯა 

 №2 და №8 დაწესებულებებში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის უზრუნველყოს 

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სარეაბილიტაციო აქტივობები 

 აღმოფხვრას არასრულწლოვნების დეესკალაციის ოთახში მოთავსების პრაქტიკა და 

საფრთხეების ვერბალური დეესკალაციის მეთოდებით თავიდან აცილების მიზნით, 

უზრუნველყოს კრიზისულ სიტუაციაში მულტიდისციპლინური ჯგუფის 

(ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის, ექიმის და საჭიროების შემთხვევაში, 

ფსიქიატრის) მყისიერი ჩართულობა  

 საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
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მინისტრის ერთობლივი ბრძანების  (№388–№01-18/ნ) მე–4 მუხლის I პუნქტში 

შევიდეს შესაბამისი ცვლილება, რომლის თანახმად, არასრულწლოვნები 

უზრუნველყოფილი იქნებიან ოთხჯერადი ჯანსაღი კვებით, რომელთაგან ერთ-

ერთი უნდა იყოს სამკომპონენტიანი სადილი; ოთხჯერადი ჯანსაღი კვების 

უზრუნველყოფამდე, №2 დაწესებულებაში მყოფ არასრულწლოვნებს საკვები 

მიაწოდონ დღის განრიგით გათვალისწინებულ დროს 

 2020 წელს, უზრუნველყოს №2 და №8 დაწესებულებებში ბრალდებულთა 

მსჯავრდებულებისგან იზოლირება, სულ მცირე, ერთმანეთისგან განცალკევებულ 

საკნებში 

 2020 წელს, პენიტენციური დაწესებულებების საშუალო სამედიცინო რგოლის, 

ექთნების, მათ შორის, მორიგე ექთნების რაოდენობა გაიზარდოს მინიმუმ ორჯერ, 

დაწესებულებების სტომატოლოგიურ კაბინეტებს კი, დაემატოს სტომატოლოგიის 

ექთნები 

 მაქსიმალურად უზრუნველყოს პატიმრებისა და ექიმების უშუალო კონტაქტი 

არასამედიცინო პერსონალის ჩაურევლად, მათ შორის, №2, №3 და №8 

დაწესებულებებში გამოძახების ღილაკის დამონტაჟებისა და/ან სამედიცინო 

პერსონალის მიერ საკნების ყოველდღიური შემოვლის ვალდებულების დაწესებით 

 უზრუნველყოს დღის სამედიცინო პერსონალისთვის მინიმუმ ერთჯერადი კვება 

დაწესებულებაში  

 დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალისთვის უწყვეტი სამედიცინო 

განათლების ფარგლებში, უზრუნველყოს პროფესიული ტრენინგებისა და 

სწავლებების ჩატარება  

 №8 და №15 დაწესებულებებში, კონსულტაციაზე ჩაწერილი პაციენტების 

რაოდენობიდან გამომდინარე, უზრუნველყოს ექიმ სპეციალისტთა ვიზიტების 

სათანადო სიხშირე, რათა პაციენტის მოლოდინის დრო არ აღემატებოდეს 2 კვირას  

 №8 დაწესებულების საკმარისი რაოდენობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფისა 

და მომარაგებასთან დაკავშირებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად,  

მედიკამენტების შესყიდვისას გაითვალისწინოს  განვლილ პერიოდში დანიშნული 

მედიკამენტების მოთხოვნისა და ხარჯვის გაანალიზებული მონაცემები  

 ამბულატორიული პაციენტის სამედიცინო ბარათების შევსებისას არსებული 

ხარვეზების გამოსასწორებლად: 

 ყოველი წლის ბოლოს დაიწეროს შემაჯამებელი/წლიური  ეპიკრიზი,  

რომელშიც მოკლედ აისახება გასული წლის განმავლობაში პატიმრის 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის დინამიკა, ჩატარებული კონსულტაციები, 

განხორციელებული რეფერალი, გამოკვლევები, დასმული დიაგნოზები, 

ჩატარებული მკურნალობა და მისი შედეგები 

 სამედიცინო პერსონალისთვის და მთლიანად პენიტენციური სისტემისთვის, 

სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოებასთან დაკავშირებული ხარვეზების 

მაქსიმალურად აღმოსაფხვრელად, დაინერგოს ინფორმაციული 

ელექტრონული სისტემა 
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 მიიღოს ყველა ზომა, რათა გეგმიური ამბულატორიული რეფერალის ვადა არ 

აღემატებოდეს 1 თვეს, გეგმიური სტაციონარული რეფერალის - 4 თვეს, ხოლო 

სასწრაფო დაყოვნებული რეფერალის - 5 დღეს 

 შემუშავდეს ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სერვისების 

მიმწოდებლების მოზიდვის სტრატეგია 

 პენიტენციურ დაწესებულებებში დაინერგოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პერიოდული სკრინინგი 

 შტატით გათვალისწინებული ფსიქიატრების რაოდენობის ან/და მოწვეული 

ფსიქიატრის ვიზიტების რაოდენობის გაზრდის ხარჯზე, ერთ დღეში მიღებული 

პაციენტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15-ს 

 კონსულტაციაზე ჩაწერილი პაციენტების რაოდენობიდან გამომდინარე, 

დაწესებულებებში უზრუნველყოს ექიმ ფსიქიატრის ვიზიტების სათანადო 

სიხშირე, რათა პაციენტის მოლოდინის დრო არ აღემატებოდეს 2 კვირას 

 პენიტენციური დაწესებულებების თავისებურებებიდან გამომდინარე, 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ დონეზე გაიწეროს ფსიქიატრიული 

მულტიდისციპლინური გუნდის შემადგენლობა, გუნდის თითოეული წევრის 

ფუნქციები და ფსიქიატრიული დახმარების ორგანიზებისა და მიწოდების 

პროცედურა  

 შემუშავდეს კრიზისული შემთხვევის პრევენციისა და მართვის სახელმძღვანელო 

და დაწესებულების სამედიცინო პერსონალი გადამზადდეს კრიზისული 

შემთხვევების პრევენციისა და მართვის საკითხებში  

 მულტიდისციპლინურმა გუნდმა შეაფასოს იმ ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პრობლემების მქონე პაციენტთა საჭიროებები, რომელთაც სტაციონარული 

მკურნალობა არ ესაჭიროებათ, გამოვლენილი საჭიროებების საფუძველზე 

შეიმუშაონ ბიო-ფსიქო-სოციალური დახმარების ინდივიდუალური გეგმა და 

გაუწიონ შესაბამისი დახმარება  

 მედიკამენტების გვერდითი მოვლენების სამართავად, უზრუნველყოს 

აგრანულოციტოზის,125 ნივთიერებათა ცვლის პროცესების და, განსაკუთრებით, 

ჰიპერგლიკემიის126 განვითარების რისკის კლინიკურ-ლაბორატორიული 

დინამიკური შეფასება და კონტროლი  

 გენერალური ინსპექციის სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვის 

სამმართველომ შეისწავლოს ფსიქოტროპული მედიკამენტების გაცემის პრაქტიკა 

და მიიღოს ზომები, რათა არ მოხდეს ფსიქოტროპული მედიკამენტების 

არამიზნობრივი მიღება. 

 

                                                   
125 სისხლში ლეიკოციტების (სისხლის თეთრი უჯრედები) რიცხვის შემცირება, იხ. ბმული < 

http://bit.ly/3awvQ04 > [ბოლოს ნანახია 17.02.2020]. 

126  სისხლში შაქრის მაღალი დონე, იხ. ბმული < http://bit.ly/39r2uQl > [ბოლოს ნანახია 17.02.2020]. 

http://bit.ly/3awvQ04
http://bit.ly/39r2uQl
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3.3. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემა 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში წამებისა 

და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციისა 

და პატიმრობის პირობების გაუმჯობესების მიზნით, 17 რეკომენდაცია შემუშავდა. მათგან, 

საქართველოს პარლამენტის დადგენილებაში 9 რეკომენდაცია აისახა.   საქართველოს 

პარლამენტის მიმართ გაცემული 1 წინადადება არ შესრულებულა. საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს მიმართ გაცემული 16 რეკომენდაციიდან შესრულდა 2; ნაწილობრივ 

შესრულდა 6; არ შესრულებულა 8 რეკომენდაცია. რეკომენდაციების შესრულების 

მდგომარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის სპეციალურ ანგარიშში.127 

წინა წლების მსგავსად, 2019 წელსაც, უმეტეს შემთხვევაში, სისტემური რეკომენდაციები, 

რომლებიც წლების განმავლობაში გაიცემა და წამებისა და არასათანადო მოპყრობის 

თავიდან ასაცილებლად, უმნიშვნელოვანესია, კვლავ შეუსრულებელია. პოლიციის 

კონტროლის ქვეშ მყოფი მოქალაქეები კვლავ არ არიან უზრუნველყოფილნი არასათანადო 

მოპყრობისაგან დაცვის საკმარისი გარანტიებით.  

სახალხო დამცველის რეკომენდაციების მიუხედავად, პოლიციის დეპარტამენტებში, 

სამმართველოებსა და განყოფილებებში სათვალთვალო კამერები კვლავ არ არის 

დამონტაჟებული იმ ადგილებში, სადაც დაკავებულს, მოწმეს და გასაუბრებაზე 

ნებაყოფლობით მიწვეულ პირს უწევთ ყოფნა; ტერიტორიული ორგანოების 

თანამშრომლები არ არიან უზრუნველყოფილნი გაუმჯობესებული ტექნიკური 

შესაძლებლობის სამხრე კამერებით; ნორმატიულად ისევ არ არის გაწერილი პატრულ-

ინსპექტორების მოქალაქეებთან ურთიერთობის ვიდეოგადაღების ვალდებულება; 

საპილოტე რეჟიმში არ მომხდარა დაკავებულ პირთა დაკავების ადგილიდან, პირდაპირ 

დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაყვანის ვალდებულების დადგენა; არც 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესულა ცვლილებები, 

რომელთა თანახმად, მოსამართლე, ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის 

მიმართ არასათანადო მოპყრობასთან დაკავშირებით ეჭვის წარმოშობის შემთხვევაში, 

ადმინისტრაციული სამართალწარმოების ნებისმიერ სტადიაზე, რეაგირებისათვის 

შესაბამის გამოძიების ორგანოს მიმართავს; შეუსრულებელია რეკომენდაცია დაკავებულ 

პირთა გამოკითხვის პროცესის აუდიო-ვიდეოჩანაწერის წარმოების თაობაზე  და სხვ. 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი მიესალმება 2019 წლის განმავლობაში მის 

მიერ გაცემული რეკომენდაციების სრულად და ნაწილობრივ შესრულებას. ასეთებია:  

პოლიციის დეპარტამენტებში, სამმართველოებსა და განყოფილებებში არსებული ვიდეო-

სათვალთვალო სისტემის ჩანაწერების შენახვის მინიმალურ ვადად 14 დღის განსაზღვრა; 

„დაკავების სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების შესახებ“ დოკუმენტის პროექტის 

შემუშავება, რომელიც ითვალისწინებს დაკავებული პირისთვის უფლებების განმარტების 

შესახებ ინსტრუქციას; სამედიცინო პუნქტის გახსნა 4 იზოლატორში (მარნეული, 

                                                   
127 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში. 
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სამტრედია, ქობულეთი, წალკა); დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დასაქმებული 

ექიმებისთვის სამედიცინო შემოწმების ჩატარების დეტალური ინსტრუქციის პროექტის 

შემუშავება, რომლის დამტკიცებაც სამინისტროს გადმოცემით, უახლოეს პერიოდში 

იგეგმება.  

არასათანადო მოპყრობა პოლიციელების მხრიდან 

2019 წელს, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა, პოლიციელების მიერ, დაკავებისას 

არაპროპორციული, აშკარად გადამეტებული ძალის გამოყენებისა და დაკავების შემდეგ 

განხორციელებული წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტების 

შესახებ ინფორმაცია, 38 გამოკითხული პირისგან 13 შემთხვევაში მიიღო.  

დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, სადაც მონიტორინგი ტარდება, სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის წევრები ამოწმებენ ვიზიტის დღემდე შესახლებული ყველა  

დაკავებულის პირად საქმეს, რომელშიც დაკავების გარემოებების, დაზიანების 

ლოკალიზაციის, რაოდენობისა და ხასიათის მხედველობაში მიღებით, მონიტორინგის 

ჯგუფს პირის მიმართ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის თაობაზე ეჭვი გაუჩნდება.128 ამ 

პრინციპით, 2019 წელს, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა 449 საეჭვო შემთხვევა 

გამოავლინა.129 წინა წლების მსგავსად, კვლავ არის შემთხვევები, როდესაც ასეთი 

საქმეების შესახებ პროკურატურაში/სახელმწიფო ინსპექტორთან შეტყობინება არ 

გაგზავნილა. 2019 წელს, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ დამუშავებული 449 

საქმიდან, 98 (21,8 %) შემთხვევაში შეტყობინება არ გაგზავნილა. მათ შორის არის 

შემთხვევები, როდესაც დაზიანებების ლოკალიზაცია არის სახესა და თვალბუდეზე. 

შედარებისთვის, 2018 წელს შესწავლილი 508 შემთხვევიდან, შეტყობინება 110 (21,6%) 

შემთხვევაში არ გაგზავნილა. 

ამ მხრივ ასევე საგულისხმოა, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეკომენდაციით მიმართა ერთ-ერთი 

დროებითი მოთავსების იზოლატორის ექიმის მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოების 

დაწყების თაობაზე, ვინაიდან მან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობისა და მოქალაქის 

სხეულზე არსებული დაზიანებების შესახებ არ შეატყობინა საგამოძიებო უწყებას. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს რეკომენდაცია შეასრულა. 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ იდენტიფიცირებული  ზემოაღნიშნული 449 

საეჭვო შემთხვევა მოიცავს როგორც ადმინისტრაციული წესით დაკავებულთა, ისე 

სისხლის სამართლის საქმეებს. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ მონაცემების 

                                                   
128 შესაბამისად, საეჭვო შემთხვევად მოხსენიებულია ისეთი შემთხვევები, სადაც სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის წევრებს დაკავების გარემოებების, დაზიანების ლოკალიზაციის, რაოდენობის და 

ხასიათის მხედველობაში მიღებით, გაუჩნდათ ეჭვი, რომ დაკავებული პირი სავარაუდოდ არასათანადო 

მოპყრობას დაექვემდებარა. 

129 შემოწმება ჩატარდა კახეთის, იმერეთი რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, გურიის და აჭარის 

რეგიონებში არსებულ პოლიციის ტერიტორიულ ორგანოებში და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. 
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დამუშავების საფუძველზე იკვეთება, რომ ზემოაღნიშნული 449 შემთხვევიდან 143 

შემთხვევაში (31.8%) ადმინისტრაციული წესით დაკავებულებმა დაზიანება მიიღეს 

დაკავებისას ან/და დაკავების შემდეგ. რაც შეეხება დინამიკას წლების მიხედვით, 2016 

წელს, ადმინისტრაციული წესით დაკავებულმა პირებმა სხეულის დაზიანება დაკავებისას 

ან/და დაკავების შემდეგ მიიღეს სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ შესწავლილი 

საეჭვო შემთხვევების 12,8%-ში, 2017 წელს ეს მაჩვენებელი - 26,4% და 2018 წელს - 26.8% იყო, 

ხოლო 2019 წელს მითითებული სტატისტიკური მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად არ 

გაზრდილა (31.8%). სამწუხაროდ, 2017 წლიდან შეიმჩნევა ადმინისტრაციულად 

დაკავებული პირების მიმართ მოპყრობის გაუარესების ტენდენცია. 

საგულისხმოა, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებული პირების 

სხეულზე არსებული დაზიანებების შესახებ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2019 წლის 

ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები, 2018 წელთან შედარებით, არსებითად არ 

შეცვლილა.130   

გასული წლების მსგავსად, შენარჩუნებულია ტენდენცია, რომ სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის მიერ შესწავლილი და დამუშავებული შემთხვევების დაახლოებით ერთ 

მესამედში (2019 წელი - 30.7%, 2018 წელი - 27.6 %, 2017 წელი - 30.1%, 2016 წელი - 31,3 %), 

დაკავების ოქმში არ არის მითითებული დაზიანება, რომელიც აღწერილია იზოლატორებში 

არსებულ სამედიცინო ჩანაწერებში. 2019 წელს დამუშავებული 449 შემთხვევიდან 138 

შემთხვევაში იზოლატორში აღწერილი დაზიანებები დაკავების ოქმში მითითებული არ 

ყოფილა. 

საგულისხმოა, რომ ზემოთ ნახსენები 138 შემთხვევიდან (როდესაც იზოლატორში 

აღწერილი დაზიანებები მითითებული არ ყოფილა პირის დაკავების ოქმში) 125 

ადმინისტრაციული წესით დაკავების ოქმია, ხოლო 13 - ბრალდებულის დაკავების ოქმი. 

საყურადღებოა, რომ ბრალდებულის დაკავების ოქმის ფორმაში არის სპეციალური გრაფა, 

სადაც უნდა მიეთითოს დაკავებულის ფიზიკური მდგომარეობა (სხეულის დაზიანებები) 

დაკავების მომენტში. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ 13 შემთხვევაში პირს დაზიანება 

აღენიშნებოდა იზოლატორში შესახლებისას, მათი დაკავების ოქმების შესაბამის გრაფაში 

მითითებული იყო, რომ დაზიანება არ აღენიშნებოდა.  მითითებულ 13 შემთხვევაში 

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ოქმის შემდგენს გამორჩენოდა ხილული დაზიანებები, 

რომელიც დაკავებულებს თვალბუდის არეში აღენიშნებოდათ და  არის უფრო მყარი 

პრეზუმფცია, რომ პირი დაკავების შემდეგ, იზოლატორში შესახლებამდე დაექვემდებარა 

არასათანადო მოპყრობას. 

ყოველივე აქედან გამომდინარე, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ პოლიციის მხრიდან 

დაკავებული პირების მიმართ მოპყრობის კუთხით, 2018 წელთან შედარებით, 2019 წელს 

მდგომარეობა არსებითად არ შეცვლილა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ 2017 და 2018 წლების 

                                                   
130 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:  < http://bit.ly/38w8dDz > [ბოლოს ნანახია 05.02.2020]. 

http://bit.ly/38w8dDz
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მსგავსად, 2019 წელსაც შენარჩუნებულია ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების 

მიმართ მოპყრობის გაუარესების ტენდენცია. 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ დამუშავებული მონაცემები და დაკავებული 

პირების გამოკითხვის შედეგები ცხადყოფს, რომ პოლიციის მიერ დაკავებისას ძალის 

გადამეტება, დაკავების შემდეგ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა, ასევე, სხეულის 

დაზიანებების და ძალის გამოყენების არასრულყოფილი დოკუმენტირება, კვლავ 

გამოწვევად რჩება. გარდა ამისა, საყურადღებოა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

თანამშრომლების მიერ დაკავებული პირების მიმართ 2019 წელს ჩადენილი სავარაუდო 

წამებისა და სხვა სასტიკი არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის თაობაზე 

სახალხო დამცველის აპარატის წარმოებაში არსებული საქმეები, განსაკუთრებით, 

არასრულწლოვნების საქმეები.  

სახალხო დამცველის აპარატმა 2019 წელს სამი არასრულწლოვნის მიმართ ჩადენილი 

არასათანადო მოპყრობის საქმეების შესწავლა დაიწყო. საგანგაშოა, რომ აღნიშნულთაგან 

ერთ საქმეში პოლიციის განყოფილებაში გამომძიებელთან გამოკითხვაზე ყოფნის 

შემდეგ, არასრულწლოვანმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ბავშვი 

პოლიციელთა მხრიდან ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. საქმეზე ჩვენების 

მიცემის იძულების ბრალდებით, სისხლის სამართლის კოდექსის 335-ე მუხლით 

გათვალისწინებული დანაშაულის საფუძველზე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა 

გამომძიებელი მ. ჩ. დააკავა. მეორე არასრულწლოვნის მიმართ,  ადგილი ჰქონდა პოლიციის 

მხრიდან ფიზიკური ძალადობის ფაქტს. არასრულწლოვნის  მტკიცებით, მან სხეულის სხვა 

დაზიანებებთან ერთად, ზედა კიდურის მოტეხილობა მიიღო.  საქართველოს გენერალური 

პროკურატურის ცნობით, დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტზე ბრალი 

ერთ პირს - შსს ბოლნისის რაიონული სამმართველოს თანამშრომელს, კ. ქ.-ს წარედგინა. 

მესამე შემთხვევაში, ერთ-ერთ არასრულწლოვანს პოლიციის თანამშრომლები სიცოცხლის 

მოსპობით ემუქრებოდნენ და იმ პირის მკვლელობის აღიარებას სთხოვდნენ, რომელიც 

მოგვიანებით ცოცხალი აღმოჩნდა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის 

წარმომადგენელმა არასრულწლოვანთან ვიზიტისას, ნახა, რომ მას მრავლობითი 

დაზიანებები აღენიშნებოდა. ამ ეტაპზე გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების 

გადამეტების კვალიფიკაციით მიმდინარეობს და ბრალი არცერთ პოლიციელს არ 

წარდგენია. არასრულწლოვანი ცნობილი არ არის დაზარალებულად.  

წამებისა და არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის გარანტიები 

ამ თავში, სამართალდამცავების მხრიდან წამებისა და არასათანადო მოპყრობის თავიდან 

ასაცილებლად, დაკავებული პირებისათვის საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრული 

გარანტიების პრაქტიკაში გამოყენების ტენდენციებს განვიხილავთ.  

უფლებების განმარტება - საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კანონმდებლობით, დამკავებელმა მოხელემ დაკავებულ პირს გასაგები ფორმით უნდა 

განუმარტოს მისი უფლებები და დაკავების საფუძველი. აღნიშნულის მიუხედავად, წინა 
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წლების მსგავსად, 2019 წელსაც პრობლემური იყო პოლიციის მიერ პირის ინფორმირება 

საკუთარი უფლებების შესახებ. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ ჩატარებული 

ინტერვიუების შედეგად გამოიკვეთა, რომ უმეტეს შემთხვევებში არც დაკავებისას და არც 

გამოკითხვის წინ, დაკავებულ პირებს ან საერთოდ არ უმარტავენ უფლებებს, ან მხოლოდ 

ნაწილობრივ აწვდიან ინფორმაციას.  

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ვიზიტების შედეგად დადგინდა, რომ პოლიციის 

დეპარტამენტების და სამმართველოების უმრავლესობაში საერთო სამუშაო სივრცეებში 

განთავსებული ინფორმაციული ხასიათის პოსტერები მხოლოდ ოჯახში ძალადობის 

საკითხებს შეეხება და არ შეიცავს დაკავებულის საპროცესო უფლებების შესახებ 

ინფორმაციას. აღნიშნულისგან განსხვავებით, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, 

დაკავებული პირისთვის ხელმისაწვდომია საპროცესო უფლებების ჩამონათვალი 

წერილობითი სახით, თარგმნილი სხვადასხვა ენაზე და, სურვილის შემთხვევაში, 

დაკავებულს აღნიშნული დოკუმენტის საკუთარ საკანში ქონაც შეუძლია. 

დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაყვანამდე, დაკავებულებს საშუალოდ 4 საათი 

უწევთ პოლიციის კონტროლის ქვეშ ყოფნა. ამ ხნის განმავლობაში არაერთი საგამოძიებო 

მოქმედება შეიძლება ჩატარდეს. ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ დაკავების მომენტშივე 

ვერბალურად, პირველივე შესაძლებლობისთანავე კი - წერილობით, ეცნობოს დაკავებულს 

მისი უფლებების შესახებ.131 ბოლო წლებში, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, 

სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ გაცემულ რეკომენდაციებში მთავრობებისგან მოითხოვს 

უფრო მეტ პროცედურულ გარანტიებს იმისათვის, რათა დაკავებულის ინფორმირება მისი 

უფლებების თაობაზე მაქსიმალურად იყოს გარანტირებული.132 

ადვოკატის ხელმისაწვდომობა და ოჯახის ინფორმირება - დაკავებული პირი, პოლიციის 

მხრიდან ზეწოლისა და არასათანადო მოპყრობის მიმართ, დაკავების პირველ საათებშია 

ყველაზე მოწყვლადი. შესაბამისად, აუცილებელია მიენიჭოს ადვოკატის დაუყოვნებლივი 

ხელმისაწვდომობის უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა. ეს, პოლიციის მხრიდან 

დაკავებული პირის მიმართ არასათანადო მოპყრობის პრევენციისათვის 

უმნიშვნელოვანესი გარანტიაა.   

დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 

სტატისტიკური პროგრამის გამოყენებით დამუშავებული მონაცემების მიხედვით, 2019 

წელს საგრძნობლად არის გაუმჯობესებული პირველი 24 საათის განმავლობაში 

                                                   
131 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 28-ე საერთო ანგარიში, 2019 წ, პარაგრაფი: 66, 

ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე: < http://bit.ly/2TDblrL  >, [ბოლოს ნანახია: 30.01.2020]. 

132 ანგარიში ლიეტუვას მთავრობას, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, CPT/Inf (2018) 2, 01.02.2018, 

პარ. 23, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებგვერდზე: < http://bit.ly/2VNWyNG  >,[ბოლოს ნანახია 

30.01.2020]; ანგარიში დანიის მთავრობას, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, CPT/Inf (2019) 35, 

28.11.2019, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებგვერდზე: < http://bit.ly/38sqscR  >, [ბოლოს ნანახია: 

30.01.2020].  

http://bit.ly/2TDblrL
http://bit.ly/2VNWyNG
http://bit.ly/38sqscR
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ადვოკატის საქმეში ჩართვის მაჩვენებელი.  კერძოდ, სისხლის სამართლის საქმეების 24,6%-

ში ადვოკატი 24 საათის განმავლობაში, პირველი 48 საათის განმავლობაში - საქმეების 14%-

ში, ხოლო 72 საათის განმავლობაში - საქმეების 33%-ში ჩაერთო.133 ალტერნატიულ 

წყაროებზე დაყრდნობით, ადვოკატი დაკავებულს პირველად, უმეტეს შემთხვევებში, 

დროებითი მოთავსების იზოლატორში ხვდება.134 

საანგარიშო პერიოდში სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან გასაუბრებისას, ადვოკატების 

უმრავლესობა აცხადებდა, რომ პოლიციის თანამშრომლები დაკავებულ პირებს ურჩევენ, 

არ მიმართონ ადვოკატს, ვინაიდან არ საჭიროებენ და ეს დიდ ხარჯებთანაც იქნება 

დაკავშირებული, ამავე დროს, არწმუნებენ, რომ თუ მათთან ითანამშრომლებენ, 

დათანხმდებიან ე.წ. „აღიარებითი ჩვენების“ მიცემას და საპროცესო შეთანხმების გზას 

აირჩევენ, მათ საქმეში სავალდებულო დაცვის წესით, უფასოდ ჩაერთვება 

საზოგადოებრივი ადვოკატი. ადვოკატების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, არის 

შემთხვევები, როდესაც პოლიციის დაწესებულებაში მისული ადვოკატის დაკავებულ 

პირთან შეხვედრას ხელოვნურად აბრკოლებენ, ეუბნებიან, რომ არ იციან, დაკავებული 

იმყოფება თუ არა შენობაში, ან თუ ნამდვილად სურს ადვოკატთან შეხვედრა.135 აქვე 

აღსანიშნავია, რომ დაკავებული პირის მიერ ადვოკატის მოთხოვნის ან დაკავშირების დრო 

კვლავ არ აღირიცხება. 

რაც შეეხება ოჯახის ინფორმირებას პირის დაკავების შესახებ, სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის მიერ დამუშავებული მონაცემების მიხედვით, კანონმდებლობით დადგენილ 3-

საათიან ვადაში,136 შეტყობინება საქმეების 94,4 %-ში განხორციელდა. მისასალმებელია, 

რომ ამ კუთხით დადებითი დინამიკა ნარჩუნდება.137 ამავე დროს, მნიშვნელოვანია, რომ არ 

შეწყდეს პროგრესი, ვინაიდან ოჯახის ინფორმირების უფლებით სარგებლობა პირდაპირ 

არის დაკავშირებული დაკავებულის ადვოკატთან ხელმისაწვდომობასთან. ამ საკითხის 

                                                   
133 სტატისტიკა წლების მიხედვით პირველი 24 საათის განმავლობაში ადვოკატის ჩართვასთან 

დაკავშირებით: 2017 წელი -15%, 2018 წელი -11,9%. 

134 გამოკითხული 38 დაკავებულიდან, ადვოკატი დაკავებულს პოლიციის 

სამმართველოში/განყოფილებაში შეხვდა 3 შემთხვევაში; იზოლატორში შეხვდა 17 შემთხვევაში; 

პენიტენციურ დაწესებულებაში - 6 შემთხვევაში; სასამართლო პროცესზე - 4 შემთხვევაში;  ინფორმაცია 

არ გვაქვს, სად შეხვდა 3 შემთხვევაში; ადვოკატი არ ჰყავდა 5 დაკავებულს. აღნიშნულ ტენდენციას 

ადასტურებენ ონლაინ გამოკითხული ადვოკატების 52 პროცენტი და სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან 

გასაუბრებაზე მოსული ადვოკატები. 

135 ონლაინ გამოკითხული ადვოკატების 52,8 %  ამბობს, რომ 2019 წელს ჰქონიათ შემთხვევა, როდესაც 

შეიტყვეს, რომ დაკავებულმა მოითხოვა ადვოკატი და მას არ დაუკავშირდნენ. 55.9% კი ამბობს, რომ იმ 

შემთხვევაში, როდესაც დააყოვნეს დაკავებულთან ადვოკატის პირველი შეხვედრა, უკვე ჩატარებული იყო 

დაკავებულის გამოკითხვა, მასზე განხორციელებული იყო მუქარა ან სხეულზე აღენიშნებოდა საეჭვო 

დაზიანებები. 

136 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 177-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი.  

137 წლების მიხედვით დინამიკა შემდეგია: 2017 წელს -71%, 2018 წელს - 86,8%. 
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აქტუალობაზე მიუთითებს შემთხვევები, როცა დაკავებულ პირებს ოჯახთან 

დაკავშირების კუთხით, დაბრკოლებები ექმნებათ.  

საქართველოს სახალხო დამცველი, წინა წლის მსგავსად, მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა 

სამინისტრომ უნდა შეიმუშაოს კონკრეტული მექანიზმი, რომელიც შესაძლებელს გახდის 

იმის შემოწმებას, პრაქტიკაში რამდენად ხორციელდება  ოჯახის წევრებთან, 

ახლობლებთან ან ადვოკატთან დაკავშირების და დაკავების შესახებ ინფორმაციის 

შეტყობინების უფლება.138 

ექიმის ხელმისაწვდომობა, სამედიცინო შემოწმება - მონიტორინგის შედეგები აჩვენებს, 

რომ პოლიციის კონტროლის ქვეშ ყოფნის პერიოდში, დაკავებულებს სამედიცინო 

მომსახურება დროულად მიეწოდებოდათ, გარდა ერთეული შემთხვევებისა. 

მისასალმებელია, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში სამედიცინო პუნქტების 

რაოდენობა 2019 წელს 15-დან 19-მდე გაიზარდა. 

აღსანიშნავია, რომ სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან გასაუბრებისას, დაკავებულთა 

ნახევარი აცხადებს, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორში სამედიცინო შემოწმებამ 

კონფიდენციალურ გარემოში ჩაირა. დაკავებულთა ნახევარი კი აცხადებს, რომ დროებითი 

მოთავსების იზოლატორის თანამშრომლები ექიმის მიერ მათ დათვალიერებას უშუალოდ 

ესწრებოდნენ ან კართან იდგნენ და უსმენდნენ საუბარს. მსგავს არაკონფიდენციალურ 

გარემოში სამედიცინო შემოწმების ჩატარება დაკავებულ პირს უბიძგებს, შიშის გამო, 

დამალოს დაზიანების რეალური წარმომავლობა.  

არასათანადო მოპყრობის ფაქტის გამოსავლენად, უმნიშვნელოვანესია, რომ ექიმმა 

დაადგინოს კავშირი დაკავებულის სხეულზე არსებულ დაზიანებებსა და დაკავებული 

პირის გადმოცემით, დაზიანებების მიყენების მეთოდებს შორის.139 წინა წლების მსგავსად, 

კვლავ ხარვეზებით მიმდინარეობს ექიმების მიერ დაზიანებების დოკუმენტირების 

პრაქტიკა. დამუშავებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ 

უმეტეს შემთხვევაში, დაზიანებების მიღების გარემოებები (ვითარება და მეთოდი) 

არასრულყოფილად ან საერთოდ არ აღიწერება.140 საყურადღებოა ის გარემოება,  რომ ექიმი 

ადგენს შესაბამისობას არსებულ დაზიანებასა და მისი მიღების გარემოებებს შორის, მაშინ 

როდესაც დაზიანების მიღების გარემოებები არასრულყოფილად ან საერთოდ არ აქვს 

აღწერილი.141 

                                                   
138 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ 61. 

139 წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის ეფექტიანი 

გამოძიებისა და დოკუმენტირების სახელმძღვანელო „სტამბოლის პროტოკოლი“, პარ. 104.  

140 351 შემთხვევიდან 275 (78%) შემთხვევაში. მხოლოდ 76 შემთხვევაში იყო სრულყოფილად აღწერილი 

გარემოებები. 

141 275 შემთხვევიდან, დაზიანებების მიღების გარემოებები  სრულყოფილად ან საერთოდ არ არის 

აღწერილი 177 შემთხვევაში, მაგრამ ექიმს დადგენილი ჰქონდა შესაბამისობა. 6 შემთხვევაში, 

გარემოებები სრულყოფილად იყო აღწერილი, მაგრამ ექიმს შესაბამისობა დადგენილი არ ჰქონდა.   
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რაც შეეხება დაზიანებების ფოტოგრაფირების საკითხს, სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის მიერ დამუშავებული სტამბოლის პროტოკოლის მიხედვით დოკუმენტირებული 

351 შემთხვევიდან, ფოტო გადაღებულია 56 შემთხვევაში. სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფი გაეცნო 40 ფოტოს, რომელთაგან 36  შემთხვევაში ფოტოების ხარისხი 

არადამაკმაყოფილებელი იყო. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის  მიერ ნანახ იზოლატორებში სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად გადაღებული 

ფოტოების შენახვის ერთიანი წესი არ ჰქონიათ. 

აუდიო და ვიდეოჩანაწერები - წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი წევრ 

სახელმწიფოებს რეკომენდაციით მიმართავს, აწარმოონ პოლიციის დაწესებულებებში 

დაკავებული პირის დაკითხვის პროცესის უწყვეტი ელექტრონული (აუდიო ან/და ვიდეო) 

გადაღება, რაც წამებისა და არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი დამატებითი გარანტიაა.142 ჩანაწერები უნდა იყოს დაცული, ინახებოდეს 

გონივრული დროით და ხელმისაწვდომი უნდა იყო დაკავებული პირისთვის, მისი 

ადვოკატისა და შიდა/საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმებისთვის, ისევე როგორც 

საგამოძიებო ორგანოებისთვის.143 აღნიშნულისგან საპირისპიროდ, საქართველოს 

კანონმდებლობით, პოლიციის დაწესებულებებში დაკავებულ პირთა 

დაკითხვის/გამოკითხვის პროცესის აუდიო-ვიდეოჩაწერა სავალდებულო არ არის და 

პოლიციელთა შეხედულებაზეა დამოკიდებული.  

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, 2019 წელს 

სამი პოლიციის დაწესებულების გარდა, ყველა ტერიტორიული ერთეული აღჭურვილია 

შიდა და გარე სამეთვალყურეო კამერებით.144 ამასთან, სამინისტროსვე მოწოდებული 

ინფორმაციით, შენობაში განთავსებული ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის მეშვეობით 

შესაძლებელია მხოლოდ შენობის შესასვლელებისა და საერთო სივრცეების მონიტორინგი. 

აღსანიშნავია, რომ პოლიციის დაწესებულებებს სხვადასხგვარი ინფრასტრუქტურა აქვთ 

და მოქალაქეს ან დაკავებულს შეიძლება ნებისმიერ სივრცეში უწევდეს ყოფნა. თუმცა, 

ყველა სივრცე, სადაც დაკავებულს ან მოქალაქეს უწევს ყოფნა, ვიდეო მეთვალყურეობით 

დაფარული არ არის.145 

                                                   
142 საბოლოო დასკვნა რუსეთის ფედერაციის მიმართ, წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი, CAT/C/RUS/CO/6, 

28.08.2018. 

143 Inter alia, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 28-ე საერთო ანგარიში, 2019 წ, პარაგრაფი: 81, 

ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე: < http://bit.ly/2TDblrL  > [ბოლოს ნანახია: 01.02.2020]. 

144 ვიდეოკამერები არ არის შემდეგ პოლიციის დაწესებულებებში: შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა-

მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის 

დეპარტამენტის ახალგორის რაიონული სამმართველო; ლენტეხის რაიონული სამმართველოს 

ჟახუნდერის პოლიციის განყოფილება. 

145 ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემის დაფარვის არეალის კუთხით, შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა 

ქობულეთის, ჩოხატაურის, ოზურგეთის, ამბროლაურის და ყვარლის რაიონულ სამმართველოებში, ასევე, 

იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტში.  

http://bit.ly/2TDblrL
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ასევე აღსანიშნავია, რომ დაკავებულთან ან დაწესებულებაში სხვა სტატუსით მყოფ 

პირთან გასაუბრებისთვის საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება პოლიციის დაწესებულებების 

უფროსების და მათი მოადგილეების სამუშაო ოთახები.146 ამის მიუხედავად,   სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის მიერ მონახულებული 30 სამმართველოდან არცერთ კაბინეტში არ 

მიმდინარეობს აუდიო-ვიდეო მეთვალყურეობა, რაც არასათანადო მოპყრობის რისკს 

ქმნის.147 შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ დაწესებულებების ინფრასტრუქტურიდან 

გამომდინარე, ამ ეტაპზე გარდაუვალია პოლიციის დაწესებულების 

უფროსის/მოადგილეების კაბინეტში ზემოაღნიშნულ პირებთან გასაუბრება, იგი 

აუცილებლად ვიდეო-მეთვალყურეობის სისტემით უნდა აღიჭურვოს. 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი სივრცე, სადაც დაკავებულს 

ან მოქალაქეს შეიძლება უწევდეს ყოფნა, ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემით სრულად 

უნდა იყოს დაფარული. პოლიციის დაწესებულების ყველა შიდა და გარე პერიმეტრი, 

სადაც დაკავებულს შეიძლება უწევდეს ყოფნა, უნდა აღიჭურვოს ვიდეომეთვალყურეობის 

სისტემით, გარდა ისეთი შემთხვევებისა, როდესაც შესაძლებელია დაირღვეს 

დაკავებულის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება ან ადვოკატთან და ექიმთან 

შეხვედრის კონფიდენციალურობა.148 

ზემოაღნიშნულის გარდა, წინა წლების მსგავსად, კვლავ პრობლემურია პოლიციელების 

მიერ სამხრე კამერების გამოყენების პრაქტიკა. მოქმედი კანონმდებლობით, პატრულ-

ინსპექტორი ვალდებულია ფორმის ტანსაცმელზე დამაგრებული სამხრე ვიდეოკამერის 

მეშვეობით მოპოვებული მონაცემები სპეციალურ სერვერზე განათავსოს, სადაც ეს 

მონაცემები 30 დღის ვადით შეინახება.149 რაც შეეხება პატრულ-პოლიციელის 

მოქალაქეებთან ურთიერთობის ვიდეო და აუდიოჩაწერის ვალდებულებას, იგი პატრულ-

პოლიციელის დისკრეციაზეა დამოკიდებული. აღსანიშნავია, რომ პატრულ-

პოლიციელების გარდა, სამსახურებრივი ფუნქციებიდან გამომდინარე, მოქალაქეებთან 

შემხებლობა აქვთ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და 

ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომლებსაც. თუმცა მოქალაქეებთან ურთიერთობისას 

მათ ვიდეოგადაღების ვალდებულება არ გააჩნიათ. აღნიშნული პოლიციელის 

                                                   
146 პოლიციის თანამშრომელთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 30 პოლიციის 

დაწესებულებიდან, უფროსის ან მოადგილის კაბინეტში, დაკავებულს 17 შემთხვევაში უწევს ყოფნა, 

ხოლო 25 შემთხვევაში - დაწესებულებაში სხვა სტატუსით მქონე პირს. 

147 სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან გასაუბრებისას დაკავებულები და ადვოკატები მიუთითებენ, რომ 

აღნიშნული სივრცეები მიეკუთვნება რისკ ჯგუფებს. მათი გადმოცემით, ზოგიერთ შემთხვევაში, ადგილი 

აქვს არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს.  

148 საბოლოო დასკვნა რუსეთის ფედერაციის მიმართ, წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი, CAT/C/RUS/CO/6, 

28.08.2018, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://bit.ly/2TEhpjM  > [ბოლოს ნანახია 04.02.2020]. 

149 „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის სამსახურის მიერ პატრულირების 

განხორციელების წესების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე შსს-ს მინისტრის 2005 წლის 15 

დეკემბრის №1310 ბრძანება, მუხლი 121. 

http://bit.ly/2TEhpjM
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შეხედულებაზეა დამოკიდებული. გადაღებული ვიდეომასალის შენახვის წესი და ვადები 

არც ამ შემთხვევაშია განსაზღვრული.   

ამგვარი საკანონმდებლო მოწესრიგების პირობებში, პრაქტიკაში სამხრე კამერები 

თითქმის არ გამოიყენება.150 გამოყენების შემთხვევაშიც, იკვეთება ერთეული 

შემთხვევები, როდესაც სამხრე კამერებით გადაღებული პოლიციელთა მოქალაქეებთან 

ურთიერთობის ამსახველი მცირე მონაკვეთიანი ჩანაწერები (რომელიც ერთიანობაში არ 

აჩვენებს სურათს და მხოლოდ პოლიციის თანამშრომელთა სასარგებლოდ მეტყველებს) 

ერთვის საქმეს, როგორც მტკიცებულება.151 ასევე, პოლიციელთა ინფორმაციით, 

დაბრკოლებას წარმოადგენს სამხრე კამერების ტექნიკური გამართულობაც.152 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია გაუმართავი სამხრე კამერების ეტაპობრივად ჩანაცვლება 

ახალი გაუმჯობესებული პარამეტრების მქონე კამერებით. 

პოლიციის კონტროლის ქვეშ ყოფნის ხანგრძლივობა - პოლიციის კონტროლის ქვეშ 

ხანგრძლივი დაყოვნების შემთხვევებში, მაღალია პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან 

ფიზიკური ძალადობისა და ფსიქოლოგიური ზეწოლის რისკი. აღნიშნულის 

გათვალისწინებით, საქართველოს სახალხო დამცველი, წლებია გასცემს რეკომენდაციას 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე, რომლითაც განისაზღვრება დამკავებელი მოხელის ვალდებულება, დაკავებული 

პირი დაუყოვნებლივ გადაიყვანოს დროებითი მოთავსების იზოლატორში.  

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 174-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, 

დამკავებელმა მოხელემ დაკავებული დაუყოვნებლივ უნდა მიიყვანოს პოლიციის 

უახლოეს დაწესებულებაში ან სხვა სამართალდამცავ ორგანოში. თუმცა, დაკავებული 

პირის პოლიციის დაწესებულებაში მიყვანის შემთხვევაში, კანონმდებლობით არ არის 

განსაზღვრული ვადა, რომლის განმავლობაშიც დაკავებული პირი შესაძლებელია 

იმყოფებოდეს პოლიციის დაწესებულებაში, დროებითი მოთავსების იზოლატორში 

გადაყვანამდე. მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ იშვიათ შემთხვევებში, 

დაკავებული პირები პოლიციის კონტროლის ქვეშ 13 საათიდან 20 საათამდეც კი 

იმყოფებოდნენ, ძირითადად კი, პოლიციის კონტროლის ქვეშ ყოფნის დრო საშუალოდ 4 

საათია.  

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ დაკავებულ პირთა პირდაპირ დროებითი 

მოთავსების იზოლატორებში გადაყვანის სასარგებლოდ რამდენიმე არგუმენტი არსებობს: 

                                                   
150 სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან საუბრისას 38 დაკავებულიდან, მხოლოდ 2 დაკავებულმა მიუთითა 

დაკავებისას სამხრე კამერის გამოყენებაზე. 

151 რეგიონებში მოღვაწე ადვოკატებთან გასაუბრების შედეგები. ონლაინ გამოკითხული ადვოკატების 65,4 

% აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ იარსებებდა სამხრე კამერების ჩანაწერები, როგორც მტკიცებულება, 

საქმეზე დიდ გავლენას მოახდენდა.  

152 სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ რეგიონებში ჩატარებული მონიტორინგისას, პოლიციის 

სამმართველოების და დეპარტამენტების თანამშრომლები აღნიშნავდნენ, რომ მათ დაბალი გამძლეობისა 

და გაუმართავი სამხრე კამერები გადაეცათ, რაც თავადაც უქმნით დაბრკოლებებს.   
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დაკავებულ პირს იზოლატორში შესვლისთანავე უტარდება სამედიცინო შემოწმება 

სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად; მეტი ალბათობაა, რომ დროებითი მოთავსების 

იზოლატორში დაკავებულმა პირმა გაამხილოს პოლიციის მხრიდან სავარაუდო 

არასათანადო მოპყრობის ფაქტი; დროებითი მოთავსების იზოლატორში შეყვანის დრო 

მკაცრად აღირიცხება; დროებითი მოთავსების იზოლატორში უკეთესი მატერიალური 

პირობებია.153 

პოლიციის მიერ პირის პოლიციის დაწესებულებაში გასაუბრებაზე მიწვევის შემთხვევაში, 

პირი სტატუსის მატარებელი არ არის და მისი გამოცხადება პოლიციაში, ისევე როგორც 

პოლიციის დატოვება, ფორმალურად ნებაყოფლობითია. „პოლიციის შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის თანახმად, პოლიციას უფლება აქვს 

მოიწვიოს პირი პოლიციის დაწესებულებაში გასაუბრებაზე. სამართლებრივად, ამ 

პროცედურის გამოყენებით მიწვეული პირი, რაიმე სტატუსის მატარებელი არ არის და მისი 

გამოცხადება პოლიციაში, ისევე როგორც პოლიციის დატოვება, ფორმალურად154 

ნებაყოფლობითია. აღნიშნული პროცედურის ფარგლებში მოწვეულ პირთა მიმართ 

პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების, ზეწოლის ან ფიზიკური 

ძალადობის შემთხვევებში, მოქალაქეები არ არიან აღჭურვილნი არასათანადო 

მოპყრობისაგან დაცვის პროცედურული გარანტიებით. ამ მიზნით, მნიშვნელოვანია, 

შეიქმნას ისეთი მექანიზმი, რომელიც მონიტორინგის ორგანოებს მისცემდა 

შესაძლებლობას, მიეღოთ სარწმუნო ინფორმაცია პირის სტატუსის, პოლიციის 

დაწესებულებაში შესვლის და გამოყვანის დროის შესახებ. 

დოკუმენტაციის წარმოება პოლიციის დაწესებულებებში - გაეროს წამების პრევენციის 

ქვეკომიტეტი წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს, უზრუნველყონ დაკავებულთა შესახებ 

ინფორმაციის შემცველი სტანდარტიზებული ფაილური დოკუმენტაციის/ჩანაწერების 

წარმოება. დოკუმენტაცია რეგულარულად უნდა მოწმდებოდეს პოლიციის ზედამხედველი 

ორგანოს მიერ და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პრევენციის ეროვნული მექანიზმებისათვის.  

წინა წლების მსგავსად, ხარვეზებით იწარმოება დაკავებულ პირთა შესახებ 

დოკუმენტაცია პოლიციის ტერიტორიულ ორგანოებში. სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის მიერ მონახულებული 30 პოლიციის დაწესებულებიდან, 17 დაწესებულებაში 

ჟურნალების შევსების ხარვეზები დაფიქსირდა .155 ასევე, 2019 წელს შესწავლილი 

                                                   
153 მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ: საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:  < http://bit.ly/3awdc8x  >, [ბოლოს 

ნანახია: 03.02.2020] 

154 სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან გასაუბრებისას, რამდენიმე დაკავებულმა აღნიშნა, რომ 

დაკავებამდე პოლიციის დაწესებულებებში ნებაყოფლობით იყვნენ მისულები. ადვოკატებთან 

გასაუბრებისას გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც მათი დაცვის ქვეშ მყოფ პირებს, რომელთაც 

დაკავებულის სტატუსი არ ჰქონდათ, გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდნენ. შესაბამისად, 

შეიძლება ითქვას, რომ ეს პირები defacto დაკავებულები იყვნენ. 

155 რიგ შემთხვევებში ვერ დგინდება პირის დაკავების თარიღი/დრო, გაურკვეველია დაკავებულის 

სამმართველოდან გაყვანის თარიღი/დრო, პირის დაკავების დროს წინ უსწრებს დროებითი მოთავსების 

http://bit.ly/3awdc8x
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საქმეების 31,3%-ში დაკავების ოქმში არ არის მითითებული დაზიანება, რომელიც 

აღწერილია დროებითი მოთავსების იზოლატორის გარეგნული დათვალიერების ოქმში.156 

აქედან, შესწავლილი 328 ადმინისტრაციული საქმიდან 123 (37.5%) შემთხვევაში 

დაზიანებების თაობაზე იზოლატორის და დაკავების ოქმის ჩანაწერები ერთმანეთს არ 

ემთხვევა. ასევე ხარვეზიანია დაუმორჩილებლობა/წინააღმდეგობის გაწევის და ძალის 

გამოყენების დოკუმენტაცია.157  

მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, სულ მცირე, საპილოტე რეჟიმში, 

პოლიციის დაწესებულებებში დაიწყოს დაკავებულის შესახებ სისტემატიზებული 

რეესტრების წარმოება, რომელიც დამატებით გარანტიებს შექმნის წამების და 

არასათანადო მოპყრობის პრევენციისათვის.   

მოსამართლის როლი - პოლიციელთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების 

თავიდან არიდების კუთხით, მოსამართლეებს მნიშვნელოვანი როლის შესრულება 

შეუძლიათ.158 საქართველოს სახალხო დამცველი მიესალმება 2019 წლის ივლისიდან 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 1911 მუხლში შეტანილი 

ცვლილებების ამოქმედებას, რომელთა თანახმადაც, თუ სისხლის სამართლის პროცესის 

ნებისმიერ სტადიაზე მოსამართლეს ეჭვი გაუჩნდება, რომ 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიმართ განხორციელდა წამება, დამამცირებელი ან/და 

არაადამიანური მოპყრობა, ან თუ ამის შესახებ თავად ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა 

განუცხადა სასამართლოს, მოსამართლე რეაგირებისათვის მიმართავს შესაბამის 

გამოძიების ორგანოს. ამის მიუხედავად, სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის 

ადვოკატების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით,159 არის შემთხვევები, როცა მოსამართლე 

სათანადოდ არ მსჯელობს პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან სავარაუდო არასათანადო 

მოპყრობის ფაქტებზე. ზოგიერთმა გამოკითხულმა ბრალდებულმა სპეციალურ 

პრევენციულ ჯგუფს განუცხადა, რომ მათ აღენიშნებოდათ ხილული მრავლობითი 

                                                   
იზოლატორში წაყვანის დრო, ასევე, დაკავების დროს წინ უსწრებს პირის სამმართველოში შეყვანის დრო; 

რიგ შემთხვევებში არ არის მითითებული დაკავებული პირის საპყრობილეში/იზოლატორში გაყვანის 

თარიღი/დრო, ასევე, რა ბედი ეწია დაკავებულს. 

156 2018 წელს, 2017 წლის მსგავსად, შესწავლილ შემთხვევათა დაახლოებით ერთ მესამედში დაკავების 

ოქმში არ არის მითითებული დაზიანება, რომელიც აღწერილია გარეგნული დათვალიერების ოქმში (2018 

წელი - 27.6 %, 2017 წელი - 30.1%, 2016 წელი - 31.3). 

157 2019 წელს ძალის გამოყენების შესახებ მითითებულია 64 (14%) დაკავების ოქმში. აქედან ძალის 

გამოყენება აღწერილია 12 შემთხვევაში, საიდანაც 1 შემთხვევაში სრულად არის აღწერილი, ხოლო 11 

შემთხვევაში -ნაწილობრივ.  

158 გაეროს წამების წინააღმდეგ კონვენციის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი. 

159 გამოკითხული ადვოკატების 45.2% აღნიშნავს, რომ მოსამართლემ სათანადოდ არ იმსჯელა პოლიციის 

თანამშრომელთა მხრიდან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე. მაგალითისათვის, აჭარის 

რეგიონიდან 2 ადვოკატის მითითებით, იმ შემთხვევაშიც, როცა აშკარაა პირის მიმართ სავარაუდოდ 

ძალადობის განხორციელების შემთხვევა, სასამართლო საგამოძიებო ორგანოს არ მიუთითებს დაიწყოს 

გამოძიება არასათანადო მოპყრობაზე.  
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დაზიანებები (მათ შორის, სახის არეში) და მოსამართლეს ამ საკითხზე ყურადღება არ 

გაუმახვილებია.  

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციის თანახმად, 2019 წელს საქართველოს რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს 

მოსამართლეებმა საგამოძიებო ორგანოს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსის 1911 მუხლის გამოყენების საფუძვლით 25 შემთხვევაში მიმართეს (როგორც 

არსებითი განხილვის, ისე სასამართლოში პირველი წარდგენის დროს).160 

დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არსებული მდგომარეობა 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიესალმება 2019 წელს დროებითი მოთავსების 

იზოლატორებში ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად 

ჩატარებულ სარემონტო სამუშაოებს.161 თუმცა, აღნიშნულის მიუხედავად, რიგი დროებითი 

მოთავსების იზოლატორებში არსებული პირობები გაუმჯობესებას და საერთაშორისო 

სტანდარტებთან მისადაგებას საჭიროებს.  

2019 წლის განმავლობაში განხორციელებული ვიზიტების162 შედეგად დადგინდა, რომ 

დროებითი მოთავსების იზოლატორების  ნაწილი არ არის უზრუნველყოფილი სათანადო 

ბუნებრივი163 და ხელოვნური ვენტილაციითა164 და განათებით, ზოგიერთი იზოლატორი 

საჭიროებს კოსმეტიკური სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას.165 გარდა ამისა, 2019 წელს 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ შემოწმებულ არცერთ დროებითი მოთავსების 

იზოლატორში არსებული გარემო არ იყო ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებზე.  

ზემოთქმულის გარდა, რიგი დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არის ნახევრად 

იზოლირებული სანიტარული კვანძი, რაც განსაკუთრებით პრობლემურია ორ და მეტ 

ადგილიან საკნებში, სადაც შესახლებულ პირებს ბუნებრივი მოთხოვნილების 

                                                   
160 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2020 წლის 19 თებერვლის წერილი №პ-96-20. 

161 სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა ბაღდათის, სამტრედიის, სენაკის, ფოთის, სიღნაღის, ლანჩხუთის, 

ოზურგეთისა და ქობულეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. 

162 კახეთის, იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთის, აჭარისა და გურიის რეგიონებში მდებარე 

იზოლატორები. 

163 მცირე ზომის ფანჯრების გამო, ბუნებრივი განათებისა და ვენტილაციის პრობლემაა  აჭარისა და 

გურიის  რეგიონალურ, ჭიათურის, იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონალურ, 

სამტრედიის, ზესტაფონის, ბაღდათის, საგარეჯოს, კახეთის რეგიონალურ, ყვარლისა და ლანჩხუთის 

დროებითი მოთავსების იზოლატორების საკნებში. 

164 ხელოვნური ვენტილაცია არასაკმარისია აჭარისა და გურიის რეგიონალურ და ბაღდათის დროებითი 

მოთავსების იზოლატორების საკნებში. 

165 აჭარისა და გურიის რეგიონალურ, იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთის რეგიონალურ  და ასევე 

საგარეჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორების საკნებში კედლებზე შეიმჩნევა ნესტის და ჭუჭყის 

კვალი, ზოგან კედლიდან ჩამოშლილია საღებავის ფენები. 



96 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

დაკმაყოფილება სხვა პირის/პირების თანდასწრებით უწევთ. შეინიშნება ჰიგიენურ 

ნორმებთან დაკავშირებული პრობლემები.  

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს:  

 

 შევიდეს ცვლილებები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსში და განისაზღვროს, რომ თუ მოსამართლეს გაუჩნდა ეჭვი, რომ 

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის მიმართ განხორციელდა 

წამება, დამამცირებელი ან/და არაადამიანური მოპყრობა, ან თუ ამის შესახებ 

თავად ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულმა პირმა განუცხადა 

სასამართლოს, მოსამართლე რეაგირებისათვის მიმართავს შესაბამის გამოძიების 

ორგანოს 

რეკომენდაციები 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 

 პილოტურ რეჟიმში, პოლიციის რამდენიმე დაწესებულებაში უზრუნველყოს 

პოლიციელთა მიერ დაკავებული პირისათვის უფლებების განმარტების შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდების პროცესის ტექნიკური საშუალებებით (აუდიო-

ვიდეოჩანაწერებით) აღბეჭდვა  

 პოლიციის დეპარტამენტებში, სამმართველოებსა და განყოფილებებში 

სათვალთვალო კამერები დამონტაჟდეს ყველა იმ ადგილას, სადაც დაკავებულს და 

გასაუბრებაზე ნებაყოფლობით მიწვეულ პირს უწევთ ყოფნა  

 2020 წელს, ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომლები ეტაპობრივად აღიჭურვონ 

გაუმჯობესებული ტექნიკური შესაძლებლობების სამხრე კამერებით და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განისაზღვროს მოქალაქეებთან 

ურთიერთობის ვიდეოგადაღების ვალდებულება, ასევე, გადაღებული 

ვიდეომასალის შენახვის წესი და ვადები 

 კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განისაზღვროს პატრულ-ინსპექტორების 

მოქალაქეებთან ურთიერთობის ვიდეოგადაღების ვალდებულება 

 შევიდეს ცვლილება 2014 წლის 15 აგვისტოს საქართველოს შინაგან საქმეთა 

მინისტრის №625-ე ბრძანებაში, და №9 დანართით დამტკიცებული 

ადმინისტრაციული დაკავების ოქმის ფორმაში ჩაემატოს გრაფები შემდეგი 

ინფორმაციის შესატანად: ოქმის შედგენის დრო; დაკავებული პირის სხეულზე 

არსებული დაზიანებების აღწერა; რა ვითარებაში მოხდა დაკავება; ადგილი ჰქონდა 

თუ არა წინააღმდეგობის გაწევას; იყო თუ არა გამოყენებული იძულების ზომა და 

რა ფორმით  
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 2020 წელს,  გაიზარდოს იმ იზოლატორების რაოდენობა, რომლებშიც 

ფუნქციონირებს სამედიცინო პუნქტი; ამასთანავე, იმ იზოლატორებში, სადაც 

დაკავებულთა მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, სამედიცინო პუნქტების გახსნა 

არ იგეგმება, ექიმები დასაქმდნენ ხელშეკრულების შესაბამისად  

 პილოტურ რეჟიმში, პოლიციის რამდენიმე დაწესებულებაში უზრუნველყოს 

დაკავებული პირის დაკითხვის პროცესის უწყვეტი აუდიო-ვიდეოგადაღება  

 პილოტურ რეჟიმში უზრუნველყოს დაკავებულ პირთა დაკავებისთანავე, პირდაპირ 

დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაყვანა  

 დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დასაქმებულ ექიმებს ჩაუტარდეთ 

ტრენინგები იზოლატორში მოთავსებულ პირთა სხეულზე არსებული დაზიანებების 

ფოტოგადაღების ინსტრუქციისა და გადაღებული ფოტომასალის შენახვის წესის 

შესახებ 

 რეესტრის წარმოების გზით, უზრუნველყოს პოლიციის დეპარტამენტებში, 

სამმართველოებსა და განყოფილებებში მიყვანილი ყველა პირის აღრიცხვა, მათი 

სტატუსის, შენობაში შეყვანისა და გამოყვანის დროის მითითებით 

 2020 წელს უზრუნველყოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 

საყოფაცხოვრებო პირობების კუთხით არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა  

 პოლიციის დაწესებულებებში დაინერგოს სისტემატიზებული, სტანდარტიზებული 

და უნიფიცირებული მონაცემთა ბაზების წარმოება, რომელიც ჩაანაცვლებს 

დაწესებულებაში წარმოებულ ჟურნალებს. 

 

3.4. ფსიქიატრიული დაწესებულებები 

პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში წამებისა და სხვა სასტიკი, 

არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის პირობების 

გაუმჯობესების მიზნით, 19 რეკომენდაცია გასცა. მათგან საქართველოს პარლამენტის 

დადგენილებაში აისახა 7 რეკომენდაცია. საქართველოს პარლამენტის მიმართ გაცემული 

5 წინადადებიდან არცერთი არ  შესრულებულა.  საქართველოს მთავრობის მიმართ 

გაცემული 3 რეკომენდაციიდან შესრულდა 1 რეკომენდაცია, 2 რეკომენდაცია არ 

შესრულებულა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო) მიმართ 

გაცემული 11 რეკომენდაციიდან შესრულდა 2, არ შესრულდა 8, ხოლო 1 რეკომენდაციის 

შესრულების მდგომარეობა ვერ შეფასდა. რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის 

შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

სპეციალურ ანგარიშში. 

წინა წლების მსგავსად, 2019 წელსაც შეუსრულებელია სისტემური რეკომენდაციები, 

რომელთაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვთ წამებისა და არასათანადო მოპყრობის 

პრევენციისათვის. გასული წლების მსგავსად, 2019 წელს კვლავ სერიოზული პრობლემა იყო 
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დიდი ზომის ინსტიტუციებში არსებული მდგომარეობა. საქართველოში 10 დიდი ზომის 

ფსიქიატრიული დაწესებულებაა. საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ამ 

დაწესებულებებში არსებული პირობები და თერაპიული გარემო ვერ უზრუნველყოფს 

პაციენტთა ღირსეულ ცხოვრებასა და უფლებების დაცვას, შესაბამისად, ანტიფსიქოზური 

და მედიკამენტებით მკურნალობა, გადახედვას, განახლებასა და შეცვლას საჭიროებს. 

საქართველოს სახალხო დამცველი, უკვე წლებია, საქართველოს პარლამენტს მიმართავს 

წინადადებით, „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილებების შეტანის გზით განსაზღვროს ფიზიკური შეზღუდვის მაქსიმალური 

ხანგრძლივობა, ფიზიკური შეზღუდვის შესახებ სპეციალურ რეესტრში (სპეციალურ 

ჟურნალში) ჩანაწერის გაკეთების ვალდებულება, ფიზიკური შეზღუდვის პროცესში 

ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხები და 

ფიზიკური შეზღუდვის დასრულების შემდეგ პერსონალის პაციენტთან გასაუბრებისა და 

გასაჩივრების უფლების შესახებ ინფორმირების ვალდებულება.166 აღსანიშნავია, რომ 

ფიზიკური შეზღუდვის რეგულაციებში ცვლილებების შეტანის მნიშვნელობაზე 2019 წელს 

საქართველოს მისამართით გამოქვეყნებულ ანგარიშში საუბრობს წამების პრევენციის 

ევროპული კომიტეტი.167 სამწუხაროდ, აღნიშნული წინადადებები ამ ეტაპზე 

შეუსრულებელია.    

არასათანადო მოპყრობა 

„ბათუმის სამედიცინო ცენტრის“ ფსიქიატრიულ სტაციონარში ვიზიტის დროს,168 

მონიტორინგის ჯგუფისთვის ცნობილი გახდა, რომ წინა წლების მსგავსად, 

დაწესებულებაში ადგილი აქვს პერსონალის მხრიდან პაციენტებისადმი უხეშ 

მოპყრობას,169 რაც დაწესებულების დირექტორმაც დაადასტურა და მონიტორინგის 

ჯგუფმაც შენიშნა. რაც შეეხება „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს“, 

სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს ვიზიტის დროს170 პერსონალის მხრიდან ფიზიკური 

ძალადობისა თუ სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტების შესახებ ინფორმაცია არ მიუღია.  

ზემოაღნიშნულის გარდა, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა გამოავლინა პაციენტების 

შრომითი ექსპლუატაციის171 შემთხვევები. „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული 

                                                   
166 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 71. 

167 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 

16), პარ. 134, 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტი, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: 

< http://bit.ly/38p44kK > [ბოლოს ნანახია: 15.01.20]. 

168 2019 წლის 18-19 სექტემბერი.  

169 რაც გამოიხატება ვერბალურ და ფიზიკურ შეურაცხყოფაში.  

170 2019 წლის 22-25 აპრილი.  

171 პირის სიტუაციის (მოწყვლადობის) გამოყენება საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ, გაეროს 

ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო (UNODC), ექსპლუატაციის კონცეფცია 

ტრეფიკინგის დროს, გვ. 21, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://bit.ly/3118bRo>  [ბოლოს ნანახია: 

20.01.2020]. 

http://bit.ly/38p44kK
https://bit.ly/3118bRo
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ცენტრის“ პერსონალი სიგარეტის ან საკვების დამატებითი პორციის სანაცვლოდ, 

ანაზღაურების გარეშე იყენებს პაციენტების/ბენეფიციარების შრომას. ზოგიერთი 

პაციენტი/ბენეფიციარი ასუფთავებს ტუალეტს, ეზოს, ეხმარება პერსონალს სხვა 

პაციენტის მოვლაში, ასევე აღგზნებული პაციენტის ფიზიკურ შეზღუდვაში და საჭმელი 

მიაქვს სამზარეულოდან განყოფილებაში. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

შეფასებით, ამგვარი პრაქტიკა წარმოადგენს მათი შრომის ექსპლუატაციას,172 რადგან 

ერთი მხრივ, ალტერნატივის სახით, პაციენტებისთვის სტაციონარში არ არის სხვა 

შინაარსიანი და თერაპიული საქმიანობით დაკავების შესაძლებლობა, მეორე მხრივ კი, 

პაციენტები/ბენეფიციარები იძულებულნი არიან დათანხმდნენ ამ სამუშაოების 

შესრულებას, საკვების და სიგარეტის მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად;  

2019 წელს ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად გაირკვა, რომ „ბათუმის სამედიცინო 

ცენტრსა“ და „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“, გასული წლების მსგავსად, 

პერსონალის არასაკმარისი მეთვალყურეობის პირობებში, ადგილი აქვს პაციენტთა შორის 

კონფლიქტისა და ძალადობის შემთხვევებს, რომელთა დროსაც, რიგ შემთხვევებში, 

პაციენტებს სერიოზული ფიზიკური დაზიანებები ადგებათ. პაციენტებს შორის 

კონფლიქტები, ძირითადად, ერთი პაციენტის მიერ მეორესთვის პირადი ნივთების 

წართმევასთან ან მოპარვასთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ 

პაციენტთა შორის ძალადობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკ-ფაქტორია მე-2 და მე-7 

განყოფილებებში მწვავე და გრძელვადიანი სტაციონარული პაციენტების, ასევე, 

გონებრივი განვითარების დარღვევის მქონე პაციენტების და სხვა პაციენტების ერთად 

განთავსება. 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ფსიქიატრიული დაწესებულების 

პერსონალის ვალდებულების შესასრულებლად, იზრუნონ პაციენტებზე, მათ შორის, 

დაიცვან ისინი სხვა პაციენტებისაგან მომდინარე საფრთხეებისგან, აუცილებელია 

ფსიქიატრიული დაწესებულებები დაკომპლექტდეს საკმარისი რაოდენობის 

პერსონალით.173 

პაციენტების არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის გარანტიები 

2019 წლის განმავლობაში ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში პრობლემური იყო 

პაციენტებისგან მომდინარე რისკების შეფასებისა და შემცირების სისტემა; ძალადობის 

ფაქტების და მასზე რეაგირების დოკუმენტირების არსებული პრაქტიკა; დაწესებულების 

                                                   
172 პირის სიტუაციის (მოწყვლადობის) გამოყენება საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ, გაეროს 

ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო (UNODC), ექსპლუატაციის კონცეფცია 

ტრეფიკინგის დროს, გვ. 21, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://bit.ly/3118bRo>  [ბოლოს ნანახია: 

20.01.2020]. 

173 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 

16), პარ. 108, 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტი, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: 

< http://bit.ly/38p44kK  > [ბოლოს ნანახია: 29.12.19].  

https://bit.ly/3118bRo
http://bit.ly/38p44kK
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პერსონალის საქმიანობის ხარისხის შემოწმებისა და საჩივრების განხილვის არსებული 

სისტემა; პაციენტების სამართლებრივი დაცვის მექანიზმების შესახებ ინფორმირება და 

მათი ხელმისაწვდომობა. 

დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წლის მარტიდან „ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის“ ყველა განყოფილებაში დაინერგა პაციენტების რისკების შეფასების 

სისტემა. მიუხედავად ამისა, პაციენტთა ფსიქო-დიაგნოსტიკური კვლევის დროს, რისკების 

შეფასებასთან ერთად არ წარმოებს ძალადობის რისკის მქონე პაციენტების ტრიგერების174 

იდენტიფიცირება, რაც შესაძლებლობას მისცემდა პერსონალს, წინასწარ სცოდნოდა 

პაციენტების მაპროვოცირებელი ფაქტორები და დაეხმარებოდა მათ, პაციენტებისგან 

მოსალოდნელი ძალადობის თავიდან აცილებაში. დაწესებულებაში წარმოებული 

დოკუმენტაციიდან ირკვევა, რომ ძალადობის მაღალი რისკის მქონე პაციენტების ქცევის 

მართვის მიზნით, არ მიმდინარეობს ფსიქოთერაპიული კუთხით მუშაობა და მხოლოდ 

ფარმაკოთერაპიული საშუალებები გამოიყენება, კერძოდ, მედიკამენტების დოზები 

იზრდება.  

პრობლემურია პაციენტების მიმართ ძალადობის ფაქტებისა და მათზე რეაგირების 

დოკუმენტირების საკითხი. მართალია, „ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“ გამოყოფილია 

სპეციალური ჟურნალი, სადაც მეტ-ნაკლები სიზუსტით მიეთითება ინფორმაცია, თუმცა, 

აღნიშნულისგან საპირისპირო ვითარებაა „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ 

ცენტრში“.  ასევე პრობლემურია ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირებაც. 

დაწესებულებების სამართლებრივი დოკუმენტებით არ არის გაწერილი, თუ რა 

შემთხვევებში და ვის მიერ იგზავნება შეტყობინება საგამოძიებო ორგანოში ძალადობის 

ფაქტების შესახებ და დოკუმენტურად არ იწარმოება განხორციელებული შეტყობინებების 

სტატისტიკა. 

გარდა ამისა, პაციენტთა უფლებების დაცვისა და მათზე ხარისხიანი მომსახურეობის 

უზრუნველსაყოფად, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა“ და „ბათუმის 

სამედიცინო ცენტრში“ არსებობს შიდა გასაჩივრების მექანიზმი, რაც ცალსახად 

მისასალმებელია. თუმცა, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, პაციენტების 

უფლებების დაცვის შიდა კონტროლის ეს მექანიზმი ხარვეზიანია და ვერ უზრუნველყოფს 

პაციენტთა უფლებათა დაცვას. პრობლემაა ისიც, რომ დაწესებულებები პაციენტებს 

სათანადოდ არ აწვდიან ინფორმაციას მათი უფლებების და გასაჩივრების გარე 

მექანიზმების შესახებ. ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება რომელიმე ნორმატიული 

აქტით არ რეგულირდება.   

                                                   
174„სიტუაციები ან სტიმულები, რომელიც იწვევს პირის ტანჯვას, იმედგაცრუებას, ბრაზს და აჟიტირებას, 

რაც, თავის მხრივ, შეიძლება გადაიზარდოს პოტენციურად დაძაბულ და გამომწვევ სიტუაციაში.  
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ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვა 

სახალხო დამცველი იზიარებს გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების დაცვის კონვენციის სულისკვეთებას175 და მსოფლიო ჯანდაცვის 

ორგანიზაციის მიდგომას ფსიქიკური ჯანდაცვის მიმართულებით, რომელიც 

დაფუძნებულია უფლებების პატივისცემისა და გამოჯანმრთელების/აღდგენის მოდელზე 

(recovery),176 ამიტომაც, მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს სტაციონარში 

მოთავსებული პაციენტის მიმართ ფიზიკური177 და ქიმიური178 შეზღუდვის საშუალებების 

გამოყენების შემცირებას და საბოლოოდ აღმოფხვრას.  საქართველოს სახალხო დამცველის 

შეფასებით, სახელმწიფოსა და დაწესებულებების მიდგომები ზემოაღნიშნული 

მიზნისკენ არ არის მიმართული. 

საქართველოს კანონი „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ მკაფიოდ არ უთითებს 

დაწესებულების ვალდებულებას, თავიდან აიცილოს კრიზისული შემთხვევები, ამოიცნოს 

და მართოს პოტენციური ტრიგერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. მნიშვნელოვანია, 

რომ კანონის მოთხოვნით, სამინისტრომ უნდა დაადგინოს ერთიანი სტანდარტი, რაც 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებას დაავალდებულებს, შეიმუშაოს კრიზისული 

შემთხვევების პრევენციისა და მართვის შიდა სახელმძღვანელო სავალდებულო 

დოკუმენტი, რათა მინიმუმადე დაიყვანოს სიტუაციის ესკალაციის რისკები. 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიესალმება „ბათუმის სამედიცინო ცენტრსა“ და 

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ ვერბალური დეესკალაციის მეთოდების 

დამტკიცებას. თუმცა, დაწესებულებებში არ ხდება მისი პრაქტიკაში გამოყენება და 

პრობლემურია დაწესებულების პერსონალის მიერ კრიზისის არასწორი მეთოდით 

მართვა.179  

                                                   
175 სახელმძღვანელო პრინციპები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მე-

14 მუხლის განმარტებასთან დაკავშირებით.  
176 მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია (WHO), მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინიციატივა, ხარისხი 

და უფლებები, გულისხმობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამსახურების მიერ მოწოდებული სერვისის 

ხარისხის გაუმჯობესებასა და ფსიქოსოციალური შესაძლებლობების შეზღუდვის მქონე პირთა 

უფლებების დაცვას, 2017 წელი, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: < http://bit.ly/2vG0BAP >[ბოლოს 

ნანახია: 25.12.19]. 
177 „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, 

„ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდებია პაციენტის სპეციალიზებულ პალატაში იზოლაცია ან/და ფიზიკური 

შებოჭვა“.  

178 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის მიხედვით, ქიმიური შეზღუდვა გულისხმობს პაციენტის 

მიმართ მედიკამენტების იძულებით გამოყენებას, მისი ქცევის გასაკონტროლებლად. იხ. წამების 

პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები, შესავალი, გვ. 2. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 

< http://bit.ly/333ycBb > [ბოლოს ნანახია: 03.01.2020].  

179 ასე მაგალითად, ბათუმის სამედიცინო ცენტრში მოწყობილია ე.წ. სამეთვალყურეო/საიზოლაციო 

პალატები, სადაც იმ პაციენტებს ათავსებენ, რომლებიც გაძლიერებულ მეთვალყურეობას საჭიროებენ. 

პალატები გადატვირთული და დისკომფორტის შემქმნელია და მასში პაციენტის მოთავსების 

შემთხვევაში, მაღალია თვითდაზიანების რისკი.  

http://bit.ly/2vG0BAP
http://bit.ly/333ycBb
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ზემოთქმულის გარდა, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ პრობლემურია 

ფიზიკური შეზღუდვის გამოყენების დასაბუთება180 (მიზეზებისა და გარემოებების 

დოკუმენტაციაში სრულყოფილი აღწერა), რითიც ირღვევა ფიზიკური შეზღუდვის 

მეთოდების გამოყენების შესახებ ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია.181 არ ხდება 

იზოლაციის შემთხვევების დოკუმენტირება; ხარვეზებით იწარმოება ქიმიური 

შეზღუდვის შესახებ ჩანაწერები. ასევე პრობლემურია ფორმალურად ნებაყოფლობით 

მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების მიმართ იძულებით ინექციების გაკეთების და 

ფიზიკური შეზღუდვების გამოყენების პრაქტიკა.182   

ფსიქიატრიული დახმარება 

ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით მკურნალობა 

„ბათუმის სამედიცინო ცენტრსა“ და „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ 

ფსიქიატრიული დახმარება არ ატარებს ბიოფსიქოსოციალურ ხასიათს და ძირითადად 

ფარმაკოთერაპიით შემოიფარგლება. აღნიშნულ დაწესებულებებში პრობლემას 

წარმოადგენს ერთდროულად რამდენიმე ანტიფსიქოზური მედიკამენტის დანიშვნა. 

სამედიცინო ბარათების შესწავლით დგინდება, რომ რამდენიმე შემთხვევაში, პაციენტებს 

ერთდროულად ორი, სამი ან მეტი ანტიფსიქოზური მედიკამენტი ჰქონდათ დანიშნული, 

მათ შორის, ზოგიერთ შემთხვევაში მედიკამენტ „ზოპინთან“ („კლოზაპინი“) ერთად. 

გარდა ამისა, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ პრობლემას წარმოადგენს 

მედიკამენტების ზედოზირებულად გამოყენება,183 როგორც დაწესებულებაში მიღებისას, 

სწრაფი ტრანკვილიზებისა და სედაციის მიზნით (არათერაპიული მიზნით), ასევე 

შემდგომ პერიოდში, მედიკამენტური მკურნალობის დროს. ამ მხრივ არსებული პრაქტიკის 

                                                   
180 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) მიერ შემოთავაზებული სტანდარტის თანახმად, 

შეზღუდვის მეთოდის გამოყენებაზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მხოლოდ ექიმმა-ფსიქიატრმა, 

რომელიც ინდივიდუალურად შეაფასებს პაციენტის მდგომარეობას და გარემოებებს. აუცილებელია ეს 

გადაწყვეტილება იყოს წერილობითი და სათანადოდ დასაბუთებული (დაუშვებელია შაბლონური 

დასაბუთება). 

181 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №92/ნ ბრძანება, 

ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტისათვის ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების წესისა 

და პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე, მე-6 პუნქტი. 
182 დოკუმენტაციის შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ „ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“, 2019 წლის 

განმავლობაში ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვა გამოიყენეს იქნა სულ 4 პაციენტის მიმართ და ოთხივე 

პაციენტი ფორმალურად ნებაყოფლობით მკურნალობის რეჟიმზე იმყოფებოდა. ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ცენტრში კი, 2018 წლიდან 2019 წლის 24 აპრილამდე, დაწესებულების სამოქალაქო 

ნაწილში, ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვა შემთხვევათა აბსოლუტურ უმრავლესობაში, გამოყენებულ 

იქნა ფორმალურად ნებაყოფლობით მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების მიმართ. 

183 სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, ზედოზირების შემთხვევად შესაძლებელია 

მივიჩნიოთ შემთხვევა, როდესაც ერთი ანტიფსიქოზური მედიკამენტის მაქსიმალური თერაპიული დოზა 

გამოიყენება მეორე ანტიფსიქოზური მედიკამენტის საშუალო ან თუნდაც მინიმალურ თერაპიულ 

დოზასთან ერთად. მედიკამენტების ასეთი კომბინაცია სახიფათოა და შესაძლებელია ფატალური 

შედეგითაც დასრულდეს. 
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შესახებ დეტალური ინფორმაცია პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სპეციალურ 

ანგარიშშია ხელმისაწვდომი. 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია 

საერთაშორისო სტანდარტებითა და კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების 

მიუხედავად, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა“ და „ბათუმის სამედიცინო 

ცენტრის“ ფსიქიატრიულ სტაციონარებში ბიო-ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციისკენ 

მიმართული ღონისძიებები184 უკიდურესად მწირია. არ არის დანერგილი 

მულტიდისციპლინური მიდგომისა და პაციენტთა საჭიროებების შესწავლის საფუძველზე 

რეაბილიტაციისა და გამოჯანმრთელების (ე.წ. recovery) ინდივიდუალური გეგმების 

შედგენისა და განხორციელების პრაქტიკა. დაწესებულებები განიცდიან სათანადო 

კვალიფიკაციის ადამიანური185 და მატერიალური რესურსების ნაკლებობას. აღსანიშნავია, 

რომ „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის 

კუთხით მომუშავე კადრების არარსებობის გამო, რეაბილიტაციის პროცესი ფაქტობრივად 

არ მიმდინარეობდა.186 

სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობა 

2019 წლის განმავლობაში ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში კვლავ პრობლემა იყო 

სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობის პრობლემების მართვა და სამედიცინო 

მომსახურების ხელმისაწვდომობა.  

საანგარიშო პერიოდში პრობლემა იყო ოჯახის ექიმის ხელმისაწვდომობაც, რომლის 

მომსახურებაც პაციენტებისთვის დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული.187 გარდა 

                                                   
184 მაგალითისთვის, „ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“ შრომა-თერაპიისთვის სივრცე მხოლოდ  

გრძელვადიან მკურნალობაზე მყოფ ქალთა განყოფილებაშია გამოყოფილი. პაციენტებთან გასაუბრებით 

დგინდება, რომ ქალთა „მწვავე“ და მამაკაცთა განყოფილებების პაციენტებისთვის არასოდეს 

შეუთავაზებიათ მსგავს აქტივობებში მონაწილეობა. ამასთან, შრომა-თერაპიის ინსტრუქტორების მიერ 

წარმოებული აღრიცხვის ჟურნალები მოწმობს, რომ სხვადასხვა ღონისძიებებში ძირითადად ერთი და 

იგივე პაციენტები, სულ 15-მდე პირი მონაწილეობს. 

185 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კუთხით 

მომუშავე კადრების არარსებობის გამო რეაბილიტაციის პროცესი ფაქტობრივად არ მიმდინარეობდა. რაც 

შეეხება „ბათუმის სამედიცინო ცენტრს“, პაციენტთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის მიმართულებით 

მომუშავე რვა ადამიანი იყო დასაქმებული (2 ფსიქოლოგი, 2 სოციალური მუშაკი; 4 შრომა-თერაპიის 

ინსტრუქტორი), თუმცა, მათი მუშაობა ვერ უზრუნველყოფს პაციენტთა ფსიქოსოციალურ 

რეაბილიტაციას. 

186 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ ვიზიტის დროს 3 ფსიქოლოგისა და 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის გუნდის სპეციალისტების ვაკანსია იყო; დაწესებულების 

ადმინისტრაციის განმარტებით, მცდელობის მიუხედავად, ვერ ახერხებდნენ დაწესებულების საჭირო 

კადრებით დაკომპლექტებას. შესაბამისად, კლინიკაში მოთავსებულ 116 პაციენტთან მუშაობა მხოლოდ 

ერთ ფსიქოლოგსა და ერთ სოციალურ მუშაკს უწევდათ. 

187 „ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“ პაციენტებს ემსახურება ექიმი-თერაპევტი, რომლის მომსახურებაც 

ფასიანია. რაც შეეხება „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს“, მათ არ ჰყავთ ოჯახის ექიმი, 



104 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

ამისა, პრობლემურია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლე პაციენტების 

გადაყვანა გადაუდებელი წესით, ძირითადად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამწვავების 

შემთხვევაში, რაც უმეტეს შემთხვევაში დაავადებების დროული გამოვლენის და 

გეგმიური მკურნალობის არარსებობითაა განპირობებული. პრობლემურია188 ის გარემოება, 

რომ სამედიცინო მომსახურება, პაციენტების მხრიდან თანადაფინანსებას საჭიროებს, რისი 

ფინანსური რესურსიც პაციენტებს უმეტესად არ აქვთ. ამის გარდა, რეგისტრაციის 

ადგილის მიუხედავად, პრობლემურია პაციენტისათვის წვდომა საყოველთაო 

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე.189  

ასევე საყურადღებოა მედიკამენტ „ზოპინის“ (აქტიური ნივთიერება „კლოზაპინი“) ხშირი 

გამოყენება, მაშინ,  როცა გათვალისწინებული არ არის მისი გვერდითი ეფექტების190 

მართვის საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტები. 

მატერიალური პირობები 

2019 წელს, გასულ წლებთან შედარებით, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში გადაიდგა 

გარკვეული ნაბიჯები191 ფიზიკური გარემოსა და სანიტარიულ–ჰიგიენური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისკენ, თუმცა რიგ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებული პირობები 

ჯერ კიდევ საჭიროებს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას და საერთაშორისო 

სტანდარტებთან192 მისადაგებას.  დაწესებულებებში ვიზიტების დროს არსებული მძიმე 

                                                   
თუმცა ჰყავთ ექიმი-სპეციალისტები და მათი მომსახურებაც დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული. 

ხშირად, პაციენტებს არ აქვთ ამ მომსახურებებით სარგებლობის შესაძლებლობა.   

188 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი 2018 წლის 10-21 სექტემბერს საქართველოში 

განხორციელებული ვიზიტის შესახებ ანგარიშში აღნიშნავს, რომ მიუღებელია სტაციონარში 

მოთავსებულმა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პაციენტებმა, რომელთაც არ აქვთ 

ფინანსური შესაძლებლობა, იზრუნონ თავიანთ სომატურ ჯანმრთელობაზე. წამების პრევენციის 

ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 16), პარ. 128, 2018 წლის 10-

21 სექტემბრის ვიზიტი, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: < http://bit.ly/38p44kK  > 

[ბოლოს ნანახია: 28.12.19]. 

189 მაგალითისთვის, იმ შემთხვევაში, როცა „ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“ მყოფი პაციენტის 

რეგისტრაციის ადგილია ბათუმი, სოციალური მუშაკი ეხმარება მას სამედიცინო მომსახურების მიზნით 

ქალაქში გაყვანაში.  

190 „კლოზაპინით“ მონოთერაპიის დროს, ან სხვა ფსიქოტროპულ მედიკამენტებთან კომბინირებული 

მკურნალობისას, შეიძლება განვითარდეს ორთოსტატიული ჰიპოტენზია, ბრადიკარდია, სინკოპე და 

გულის გაჩერება, ასევე  შესაძლებელია განვითარდეს ფატალური მიოკარდიტი და კარდიომიოპათია, 

Stephen M.Stahl,  A Pocket Guide to Atypical Antipsychotics Dosing, switching, and other practical information, 

ხელმისაწვდომია:  < https://bit.ly/2UuyOgr > [ბოლოს ნანახია: 18.02.2020]. 

191 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ ახალი კორპუსი შევიდა ექსპლუატაციაში, ხოლო 

„ბათუმის სამედიცინო ცენტრის“ ფსიქიატრიულ სტაციონარში 2017 წელს კაპიტალური სარემონტო 

სამუშაოები დაიწყო, რომელიც დაწესებულებაში სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრების ვიზიტის 

დროსაც მიმდინარეობდა.  

192 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები, გვ. 80, ხელმისაწვდომია შემდეგ ელ. 

მისამართზე:  < http://bit.ly/32RwZww  > [ბოლოს ნანახია 05.03.2020]. 

http://bit.ly/38p44kK
https://bit.ly/2UuyOgr
http://bit.ly/32RwZww
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ვითარება, ზოგიერთ შემთხვევაში შეფასდა დამამცირებელ და არაადამიანურ 

მოპყრობად,193 მაგრამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წელსვე გაუმჯობესდა 

მატერიალური პირობები იმავე დაწესებულებებში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების 

კვალდაკვალ. ამ მიმართებით, დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია პრევენციის 

ეროვნული მექანიზმის სპეციალურ ანგარიშში.194 

სახელმწიფო ზედამხედველობის კონტროლი 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებობს სათანადო ფსიქიატრიული დახმარების 

უზრუნველყოფის სახელმწიფო ზედამხედველობისა და პაციენტთა უფლებების დაცვის 

მონიტორინგის პრობლემა. მოქმედი რეგულაციების თანახმად, სსიპ სამედიცინო და 

ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო ეწევა იურიდიული და ფიზიკური 

პირების მიერ, პაციენტთათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხის კონტროლს და 

უზრუნველყოფს განცხადებების და საჩივრების შესწავლას არსებული კანონმდებლობის 

ფარგლებში.195 სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 

კი, ახორციელებს ფსიქიატრიული დაწესებულებების კონტროლსა და რევიზიას, გეგმური 

და არაგეგმური შემოწმების გზით.196 უშუალოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის 

განმახორციელებელია საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოციალური 

მომსახურების სააგენტო,197 რომელიც თავის მხრივ, კონტროლის დეპარტამენტის 

საშუალებით ახორციელებს შემოწმებას.198 აღსანიშნავია, რომ „ფსიქიატრიული 

დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონი არ შეიცავს დებულებებს, რომელიც 

სათანადოდ დაარეგულირებდა საჩივრების განხილვის პროცედურას და მონიტორინგის 

საკითხს. 

                                                   
193 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2019 წლის 10 მაისის ანგარიშში საავადმყოფოს 

განყოფილებებში არსებული საცხოვრებელი პირობები კვლავ შეფასებულია როგორც დამამცირებელი და 

არაადამიანური. ანგარიში ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < http://bit.ly/38p44kK > [ბოლოს ნანახია: 

14.02.2020].  

194 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში. 

195 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის 

№01-64/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სამედიცინო და 

ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს (სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო 

რეგულირების სააგენტოს უფლებამონაცვლე 2019 წლის 1-ლი ნოემბრიდან) დებულების“ მე-2 მუხლის მე-

3 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები. 

196 2020 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 31 

დეკემბერის საქართველოს მთავრობის №674 დადგენილების მე-17 და მე-18 მუხლები. 

197 2019 წლის 31 დეკემბერის საქართველოს მთავრობის №674 დადგენილებით დამტკიცებული 2020 წლის 

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის №11 დანართის მე-7 მუხლი („ფსიქიკური 

ჯანმრთელობა“ პროგრამული კოდი: 27 03 03 01). 

198 2018 წლის 3 ოქტომბრის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №01-14/ნ ბრძანება  საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ, მუხლი 9.  

http://bit.ly/38p44kK
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რაც შეეხება ზემოაღნიშნული სააგენტოების მიერ განხორციელებულ კონტროლს და 

ზედამხედველობას, სახალხო დამცველისათვის მოწოდებული ინფორმაციის შედეგად 

ირკვევა, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, 2019 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 16 

დეკემბრამდე, ფსიქიატრიული დაწესებულებები არ შეუმოწმებია. სსიპ სამედიცინო და 

ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტომ  2019 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 

3 დეკემბრამდე 10 ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში ჩაატარა შემოწმება/რევიზია.  

მოქმედი ჰოსპიტალგარე კონტროლის მექანიზმები ორიენტირებულია პაციენტების 

საჩივრებზე, რაც, ფსიქიატრიული დახმარების ხარვეზებისა და ადამიანის უფლებების 

დარღვევის ფაქტის გასაჩივრების სათანადო, პაციენტებისათვის ხელმისაწვდომი 

პროცედურის არარსებობის პირობებში, სახელმწიფო კონტროლის საჭირო ხარისხს ვერ 

უზრუნველყოფს. კერძოდ, კონტროლის მექანიზმების მუშაობა არ არის ყოვლისმომცველი, 

კოორდინირებული და დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში, მისი გამოსწორება მკაცრად 

არ კონტროლდება.  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მონიტორინგის ორგანო/ორგანოები უნდა 

აკმაყოფილებდნენ შემდეგ 3 კრიტერიუმს:199 

1. სისტემური: მონიტორინგი უნდა იყოს ყოვლისმომცველი და სისტემაზე 

ორიენტირებული. მონიტორინგის შედეგად გამოცემულ ანგარიშში უნდა 

შეფასდეს, რამდენად მიეწოდებათ პაციენტებს ბიო-ფსიქო-სოციალურ მოდელზე 

დაფუძნებული ხარისხიანი ფსიქიატრიული დახმარება პაციენტის უფლებების 

პატივისცემის პირობებში. ანგარიში უნდა შეიცავდეს კონკრეტულ 

რეკომენდაციებს.  

2. პროაქტიული:  მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს ex officio. უზრუნველყოფილი 

უნდა იყოს მონიტორინგის რეგულარულობა.  

3. გამჭვირვალე:  მექანიზმის მიერ შემუშავებული ანგარიშები უნდა იყოს საჯარო. 

სახალხო დამცველისთვის ცნობილია, რომ 2018 წლის ივნის-ივლისის პერიოდში 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის სამინისტრომ, ევროსაბჭოს ტექნიკური მხარდაჭერით, შეიმუშავა 

ფსიქიატრიული სერვისების მომწოდებლების შეფასების კითხვარი.200 2019 წლის მარტი-

მაისის პერიოდში ამ კითხვარის მიხედვით, ადამიანის უფლებათა დაცვის 

უზრუნველყოფის მიმართულებით, შეფასდა 11 ფსიქიატრიული დაწესებულება. 

სამინისტრო გეგმავს ამ ტიპის მონიტორინგის დანერგვას სახელმწიფო მონიტორინგის 

                                                   
199 2018 წელს სახალხო დამცველმა გასცა რეკომენდაცია ფსიქიატრიული დაწესებულებების 

მონიტორინგის რეგულარულად, სისტემურად და პროაქტიულად განხორციელების თაობაზე, რომელიც 

2019 წლის 20 სექტემბრის საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით გაიზიარეს.  

200 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2019 წლის 27 ნოემბრის № 01/20057 წერილი.  
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პროგრამაში.201 სახალხო დამცველი მიესალმება ამ ინიციატივას, თუმცა აქვე აღნიშნავს, 

რომ ამ კუთხით გადადგმული ნაბიჯები ფრაგმენტული ხასიათისაა და სახელმწიფო 

კონტროლის სისტემურ გაძლიერებას საჭიროებს.  

სათემო სერვისების განვითარების საჭიროება 

წინა წლების მსგავსად, 2019 წელს ასევე პრობლემა იყო პაციენტთა ხანგრძლივი 

ჰოსპიტალიზაციაც. იმის მიუხედავად, რომ პაციენტები უმეტესად არ საჭიროებენ აქტიურ 

მკურნალობას, საავადმყოფოს ვერ ტოვებენ, რადგან წასასვლელი არ აქვთ, ან ოჯახი თავს 

არიდებს მათ სახლში დაბრუნებას. საქართველოს სახალხო დამცველი 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშშიც აღნიშნავდა, რომ ეს თემში მხარდამჭერი სერვისების 

ნაკლებობით არის გამოწვეული.202 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კვლავ შეუსრულებელია საქართველოს სახალხო დამცველის 

მიერ წლების განმავლობაში გაცემული რეკომენდაცია ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 

6 თვეზე მეტი ხნით მოთავსებული პაციენტების საჭიროებების შეფასების, მათი 

დაწესებულებებიდან გაწერისა და სათემო სერვისებზე გადამისამართებასთან 

დაკავშირებით. 203  

ასევე აღსანიშნავია, რომ „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა“ და „ბათუმის 

სამედიცინო ცენტრის“ ფსიქიატრიულ სტაციონარში ვიზიტის შედეგად დადგინდა, რომ 

წინა წლების მსგავსად, სტაციონარში ფორმალურად ნებაყოფლობით მოთავსებული 

პაციენტები204 დაწესებულებებს საკუთარი ნებით ვერ ტოვებენ. სამედიცინო 

მომსახურების გაწევაზე წერილობითი ინფორმირებული თანხმობის ფორმას პაციენტები 

ხელს ისე აწერენ, რომ არ გააჩნიათ სათანადო ინფორმაცია მომსახურების შესახებ.205 ასევე, 

გამოვლინდა შემთხვევები, როცა პაციენტის ხელმოწერაზე დაყოლიების მიზნით, ადგილი 

ჰქონდა ფსიქოლოგიურ ზეწოლას.206 მნიშვნელოვანია პაციენტისგან ინფორმირებული 

                                                   
201 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 21 ნოემბრის პასუხი წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 

მიერ მომზადებულ ანგარიშზე 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტთან დაკავშირებით. ხელმისაწვდომია 

ინგლისურ ენაზე: < http://bit.ly/38s93RE  > [ბოლოს ნანახია: 10.01.2020]. 

202 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 75.  

203 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 75. 

204 აღსანიშნავია, რომ სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ვიზიტის მიმდინარეობის პერიოდში, „ბათუმის 

სამედიცინო ცენტრის“ ფსიქიატრიულ სტაციონარში მხოლოდ 1 პაციენტი იყო არანებაყოფლობით 

მოთავსებული, ხოლო „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ ოთხ განყოფილებაში - მხოლოდ 

3 პაციენტი. 

205 ასე მაგალითად, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ ერთ-ერთი პაციენტის 

შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ მან არ იცის წერა-კითხვა, ინფორმირებულ თანხმობას ახლავს მისი 

ხელმოწერა, ამასთან, პაციენტი აცხადებს, რომ არც დაწესებულებაში მოთავსებისას და არც ამჟამად, 

თანახმა არ არის სტაციონარში მოთავსებაზე.  

206 ასე მაგალითად, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ ერთ-ერთმა პაციენტმა ინტერვიუს 

დროს დაადასტურა ინფორმირებული თანხმობის ფურცელზე ხელის მოწერის ფაქტი, მაგრამ განაცხადა, 

http://bit.ly/38s93RE
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წერილობითი თანხმობის მიღება მკურნალობის დაწყების, გაგრძელებისა და 

მკურნალობის სქემის შეცვლის ყველა ეტაპზე.  

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 შევიდეს ცვლილებები „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-16 მუხლში და განისაზღვროს, რომ ფორმალურად ნებაყოფლობით 

მკურნალობაზე მყოფ პაციენტთა მიმართ, როგორც წესი, არ უნდა გამოიყენებოდეს 

ფიზიკური შეზღუდვის საშუალება, მაგრამ ფიზიკური შეზღუდვის უკიდურესი 

აუცილებლობის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ უნდა იქნას ინიცირებული 

პაციენტის სტატუსის (ნებაყოფლობითი/არანებაყოფლობითი) გადახედვის 

სამართლებრივი პროცედურა 

 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას:  

 შეიქმნას ფსიქიატრიული დახმარების უზრუნველყოფის ჰოსპიტალგარე 

სახელმწიფო ზედამხედველობის და ფსიქიატრიული მომსახურების ხარისხისა და 

უფლებების დაცვის მონიტორინგის მექანიზმი, რომლის კომპეტენციაც იქნება 

ფსიქიატრიული სერვისების მომხმარებლებისგან, მათი წარმომადგენლებისა და 

სხვა დაინტერესებული პირებისგან კონფიდენციალური/ღია საჩივრების მიღება 

ფსიქიატრიული სერვისების ხარისხისა და უფლებების კუთხით გამოვლენილ 

დარღვევებზე და ფსიქიატრიული სერვისების მიმწოდებლების რეგულარული, 

სისტემური და პროაქტიული მონიტორინგი 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 პაციენტთა შორის ძალადობის პრევენციისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, 

შეიმუშაოს ნორმატიული ბაზა, რომელიც დაარეგულირებს პერსონალის მიერ 

კონკრეტული პაციენტებიდან მომდინარე რისკების წინასწარი შეფასების 

სათანადო სისტემის დანერგვის, მულტიდისციპლინური მუშაობის, პაციენტების 

ძალადობისაგან დაცვის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით 

გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების, პერსონალის მიერ პაციენტებზე 

სათანადო მეთვალყურეობის/დაკვირვების განხორციელების, პერსონალის 

სათანადო სწავლების, სტანდარტული საოპერაციო პროცედურების და 

დეესკალაციის სტრატეგიის შემუშავების, ასევე, საფრთხის წარმოქმნისთანავე 

                                                   
რომ თანხმობის ფორმაზე ხელი ექიმების შიშით მოაწერა, რადგან მათ უთხრეს, რომ თუ ხელს არ 

მოაწერდა, სასამართლოს მიმართავდნენ და 6 თვით დატოვებდნენ დაწესებულებაში.  
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დროული და ადეკვატური ინტერვენციის, ძალადობის 

შემთხვევების/ინციდენტების და საპასუხოდ გატარებული ზომების 

დოკუმენტირების, პერსონალის ანგარიშვალდებულებისა და პასუხისმგებლობის 

საკითხებს 

 შესაბამისი სამართლებრივი აქტით დაადგინოს კონფლიქტებისა და ძალადობის 

ფაქტების და მათ საპასუხოდ გატარებული ღონისძიებების დოკუმენტირების წესი, 

ასევე, ფსიქიატრიული სტაციონარული დაწესებულებების მიერ აღნიშნული წესის 

გამოყენების ვალდებულება. განსაზღვროს, რომ პაციენტის მიმართ ძალადობის 

ყველა შემთხვევაში, შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროში და თუ შეტყობინება ტელეფონით ხდება, მოხდეს შესაბამისი ოქმის 

შედგენა, ასევე, უზრუნველყოს შეტყობინებების რეესტრის წარმოება 

 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების 

სააგენტოს დაავალოს, შეისწავლოს ფორმალურად ნებაყოფლობითი 

ფსიქიატრიული დახმარების მიმღები პაციენტების რეალურად ნების 

საწინააღმდეგოდ ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევები და მიიღოს ყველა საჭირო ზომა, 

რათა დაუყოვნებლივ გაიწერონ სტაციონარიდან ის პაციენტები, რომელთა 

მიმართაც არ არსებობს არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების 

პროცედურის გამოყენების სამართლებრივი საფუძველი 

 ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტისათვის ფიზიკური შეზღუდვის 

მეთოდების გამოყენების წესისა და პროცედურების შესახებ ინსტრუქციაში, 2020 

წელს შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:  

o განისაზღვროს კრიზისული ინტერვენციის დროს ფიზიკური და ქიმიური 

შეზღუდვის ალტერნატიული (დეესკალაციის) მეთოდების გამოყენების 

ვალდებულება და ასეთი მეთოდების გამოყენების დოკუმენტირება და იმის 

დასაბუთება, თუ რატომ არ გამოდგა ეს მეთოდები ეფექტიანი და 

აუცილებელი გახდა ფიზიკური ან ქიმიური შეზღუდვის საშუალების 

გამოყენება 

o განისაზღვროს ფიზიკური შეზღუდვის უშუალოდ განხორციელების შესახებ 

დეტალური ინსტრუქცია, სადაც გაიწერება ჩანაწერის გაკეთების 

ვალდებულება ფიზიკური შეზღუდვის დროს პაციენტის ან/და პერსონალის 

მიერ მიღებული სხეულის დაზიანებების შესახებ; ფიზიკური შებოჭვის 

დროს გამოსაყენებელი სპეციალური საშუალებების კონკრეტული 

მახასიათებლები; სად უნდა განხორციელდეს ფიზიკური შებოჭვა და ვინ 

შეიძლება ესწრებოდეს ამ პროცესს; რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს 

სპეციალიზებული საიზოლაციო პალატა; ფიზიკური შეზღუდვის პროცესში 

ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებული 

საკითხები და ფიზიკური შეზღუდვის დასრულების შემდეგ პერსონალის 

პაციენტთან გასაუბრების და გასაჩივრების უფლების შესახებ 

ინფორმირების ვალდებულება. მათ შორის, შემუშავდეს სპეციალური 
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რეესტრის/ჟურნალის ფორმა, რომელშიც სავალდებულო გახდება ზემოთ 

წარმოდგენილი მონაცემების შეყვანა 

 ნორმატიული აქტით განსაზღვროს ყველა დაწესებულებისთვის სავალდებულო 

საჩივრების განხილვისა და უკუკავშირის ერთიანი ჰოსპიტალშიდა პროცედურა, 

რომელიც უნდა იყოს: ადამიანის უფლებებთან შესაბამისი;  ხელმისაწვდომი; 

მარტივი; სამართლიანი და გამჭვირვალე 

 უზრუნველყოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 6 თვეზე მეტი ხნით 

მოთავსებული პაციენტების საჭიროებების შეფასება მათი დაწესებულებიდან 

გასაწერად და სათემო სერვისებზე გადასამისამართებლად; თავშესაფრების 

შექმნის გეგმა შეიმუშაოს თავშესაფრის მომავალ ბენეფიციართა რაოდენობის 

გათვალისწინებით 

 ცვლილებები შევიდეს მინისტრის ბრძანებაში,207 რათა პაციენტის მკურნალობის 

დაწყების, გაგრძელებისა და მკურნალობის სქემის შეცვლის ყველა ეტაპზე 

სავალდებულო გახდეს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2009 წლის 19 მარტის  №108/ნ ბრძანების მე–13 დანართით 

დამტკიცებული (№IV-300-12/ა) ფორმის შევსება 

 დაავალოს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს, 

შეისწავლოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ანტიფსიქოზური მედიკამენტების 

გამოყენებისა და თანმდევი გვერდითი ეფექტების მართვის პრაქტიკა 

 უზრუნველყოს ფსიქიატრიული დაწესებულებების პერსონალის სწავლება 

ფსიქიატრიული შეთხვევის მართვის საკითხებში, ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის სასწავლო მასალებისა და კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაციების (გაიდლაინების) გამოყენებით 

  ყველა ფსიქიატრიული დაწესებულებისთვის სავალდებულოდ განისაზღვროს 

სწრაფი ტრანკვილიზაციის აუცილებლობის დასაბუთება; ტრანკვილიზირებაზე 

პაციენტის თანხმობის ფაქტის წერილობით დოკუმენტირება, ფიზიკური 

მონიტორინგის კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების 

(გაიდლაინების) შესაბამისად განხორციელება და ამ მონიტორინგის შედეგების 

სამედიცინო დოკუმენტაციაში ასახვა  

 2020 წელს, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, დეინსტიტუციონალიზაციის 

მიზნით უზრუნველყოს პაციენტთა შეფასება და იმ ბენეფიციართა გადაყვანა 

ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებულ მომსახურებებში, რომლებიც არ საჭიროებენ 

სტაციონარში მკურნალობას 

 2020 წელს, მულტიდისციპლინური გუნდის მეშვეობით, უზრუნველყოს პაციენტთა 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ინდივიდუალური გეგმების შედგენა, 

განახლება და მიღებული შედეგების გაზომვა 

                                                   
207 ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №87/ნ, 2007 წლის 20 მარტი.  
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 2020 წელს, უზრუნველყოს ფსიქიატრიულ სტაციონარებში დასაქმებული ყველა იმ 

სოციალური მუშაკის გადამზადება, რომელსაც არ აქვს სოციალური მუშაობის 

სფეროში ბაკალავრის, მაგისტრის/მაგისტრთან გათანაბრებული, ან დოქტორის 

აკადემიური ხარისხი 

 ფსიქიატრიული დაწესებულებების მიერ სტაციონარული დაწესებულების 

სანებართვო პირობების დაკმაყოფილების მიზნით, 2020 წელს შეამოწმოს  

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ თავშესაფარში, ქალთა და 

მამაკაცთა განყოფილებებში, ასევე „ბათუმის სამედიცინო ცენტრის“ ფსიქიატრიულ 

სტაციონარში არსებული მდგომარეობა და განახორციელოს შესაბამისი რეაგირება 

 2020 წელს, უზრუნველყოს ფსიქიატრიული დაწესებულებების რეგულარული, 

სისტემური და პროაქტიული მონიტორინგი, გააკონტროლოს ფსიქიატრიული 

დაწესებულებების პირობების შესაბამისობა სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა 

და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის შესახებ დებულებით 

დადგენილ სტანდარტებთან.   

 

 

3.5. სამართალდამცავთა და პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა მიერ 

სავარაუდოდ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის გამოძიება  

 

ბოლო წლების განმავლობაში, საქართველოში, სამართალდამცავი ორგანოების 

წარმომადგენელთა მიერ წამება, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობა (შემდეგ 

არასათანადო მოპყრობა) სისტემურ პრობლემას აღარ წარმოადგენს, თუმცა სისტემურ 

პრობლემად რჩება ასეთი დანაშაულების ეფექტიანი გამოძიება. აღნიშნულზე მიუთითებს 

სახალხო დამცველის ყოველწლიური,208 ადგილობრივი209 თუ საერთაშორისო 

ორგანიზაციების ანგარიშები210.  

                                                   
208 სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 402–426; 2016 წლის საპარლამენტო 

ანგარიში გვ. 364– 376; 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 81–90, 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 

გვ. 82-85.   

209 არასათანადო მოპყრობის პრევენცია და რეაგირება მომხდარ ფაქტებზე, საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია, 2019; არასათანადო მოპყრობის პრევენცია პოლიციის საქმიანობაში, ადამიანის 

უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), 2019; სამართალდამცავთა მხრიდან 

არასათანადო მოპყრობის შემთხვევათა გამოძიების ხარვეზები და მსხვერპლთა სამართლებრივი 

მდგომარეობა საქართველოში, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, 2018. 

210 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) ანგარიში 2018 წლის სექტემბერში საქართველოში 

ვიზიტის შედეგების შესახებ. პარ. 13-15. ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/38p44kK > [ბოლოს ნანახია 

08.04.2019]; Human Rights Watch-ის 2019 წლის ანგარიშში საქართველოს შესახებ, ხელმისაწვდომია : < 

http://bit.ly/2Q4VOA7 > [ბოლოს ნანახია 04.03.2020]. Amnesty International-ის 2017-2018 წლის ანგარიში 

საქართველოს შესახებ, ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/2Ind9A0  >[ბოლოს ნანახია 04.03.2020]. 

http://bit.ly/38p44kK
http://bit.ly/2Q4VOA7
http://bit.ly/2Ind9A0
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წლების განმავლობაში, არასათანადო მოპყრობის საქმეების გამოძიების კუთხით  

სახელმწიფოს არასათანადო რეაგირებამ, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის 

შექმნის საჭიროება განაპირობა. შედეგად, სამართალდამცავთა მიერ არასათანადო 

მოპყრობის დანაშაულთა დაუსჯელობის პრობლემის აღმოსაფხვრელად, სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახური შეიქმნა, რომელიც  2019 წლის პირველ ნოემბერს ამოქმედდა.  

იმ პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საჭიროებაზე 

სახალხო დამცველი და სამოქალაქო საზოგადოება 2015 წლიდან საუბრობს211, საქართველოს 

სახალხო დამცველმა, ცხადია, უარყოფითად შეაფასა 2019 წელს საქართველოს 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო ფუნქციის ამოქმედების გადავადება. 

„სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედების 

გადავადება სახალხო დამცველის კრიტიკის საგანი წინა წლის საპარლამენტო ანგარიშშიც 

გახდა.212 თავდაპირველად სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ამოქმედების ვადად 

2019 წლის 1 იანვარი იყო მიჩნეული, თუმცა 2018 წლის 27 დეკემბრის ცვლილებებით, მისი 

ამოქმედება 2019 წლის 1 ივლისამდე გადაიდო. სახალხო დამცველმა 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციით მიმართა, 

უზრუნველეყო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ამოქმედებისთვის და შემდგომ 

ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო ფინანსური სახსრების დროული გამოყოფა.213 

დამატებით, ამავე რეკომენდაციით სახალხო დამცველმა 2019 წლის 10 მაისს საქართველოს 

პრემიერ-მინისტრს მიმართა, 2019 წლის 26 ივნისს კი, საჯარო განცხადება გაავრცელა 

აღნიშნულ საკითხზე.214 სამწუხაროდ, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 

საგამოძიებო ფუნქციის ამოქმედება ისევ გადავადდა და 2019 წლის 1-ლი ივლისის 

ნაცვლად, 2019 წლის 1 ნოემბერს ამოქმედდა.  

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ამოქმედებამდე, 2013 წლის 7 ივლისიდან 2019 

წლის 1-ელ ნოემბრამდე, საქართველოს პროკურატურა იყო სამართალდამცავთა მიერ 

ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის დანაშაულების გამოძიების და 

სისხლისსამართლებრივ დევნაზე პასუხისმგებელი ერთადერთი ორგანო საქართველოში. 

საქართველოს გენერალურ პროკურატურას მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ადამიანის 

უფლებების დაცვის უზრუნველყოფის საკითხში. საქართველოს სახალხო დამცველმა 

პროკურატურის ინსტიტუციური მოწყობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 

გაუმჯობესების მიზნით, გენერალური პროკურატურის რეფორმის დაწყების თაობაზე 

წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს215, თუმცა პარლამენტს, საანგარიშო 

                                                   
211 კოალიციის და სახალხო დამცველის შეფასება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2rhPyuW > [ბოლოს ნანახია 05.03.2020]. 

212 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 79. 

213 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 85. 

214 „სახალხო დამცველი ეხმიანება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო ფუნქციის 

ამოქმედების გადავადების შესახებ კანონპროექტს“, ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/2PQYeCd > [ბოლოს 

ნანახია 2020 05.03.2020]. 

215 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 84. 

https://bit.ly/2rhPyuW
http://bit.ly/2PQYeCd


113 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

პერიოდში ეს წინადადება არ გაუთვალიწინებია. სახალხო დამცველის შეფასებით, 

გენერალური პროკურატურის რეფორმის საჭიროება კვლავ აქტუალური საკითხია. 

გენერალური პროკურატურის საქმიანობასთან დაკავშირებით, სახალხო დამცველმა 

პარლამენტს მიმართა და განსაკუთრებული კატეგორიის სისხლის სამართლის საქმეებზე 

გამოძიების დასრულებამდე მასალების გაცნობის უფლებამოსილების მინიჭება 

მოითხოვა.216 მანდატის გაზრდის საჭიროება პროკურატურის მიერ ზედაპირული და 

შაბლონური პასუხების მოწოდებამაც განაპირობა. პროკურატურას, პარლამენტის მიერ 

განსაზღვრული ვალდებულების მიუხედავად, დამკვიდრებული პრაქტიკა არ შეუცვლია. 

2019 წლის 20 სექტემბრის დადგენილებით,217 პარლამენტმა პროკურატურის ორგანოებს 

დაავალა, დაინტერესების შემთხვევაში საქართველოს სახალხო დამცველს, 

კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში მიაწოდოს ინფორმაცია, მათ შორის, 

შესაბამისი თარიღების მითითებით იმ საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების 

შესახებ, რომლებიც არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტებთან დაკავშირებულ 

სისხლის სამართლის საქმეებზე ჩატარდა, თუმცა, უშედეგოდ.218 

2018 წლის მსგავსად, 2019 წელსაც შენარჩუნებულია სამართალდამცავი ორგანოს 

წარმომადგენელთა მხრიდან, სავარაუდოდ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე  

გამოძიების დაწყების შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის წინადადებების 

რაოდენობის კლების ტენდენცია. 2019 წელს პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან 

მოქალაქეთა მიმართ შესაძლო არაპროპორციული ძალის გამოყენების ფაქტზე გამოძიების 

დაწყების წინადადებით სახალხო დამცველმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას  

1, ხოლო 2018 წელს, 5 შემთხვევაში მიმართა. 2019 წელს, სახალხო დამცველს გამოძიების 

დაწყება არ მოუთხოვია პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომელთა მიერ ჩადენილ 

სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის რაიმე ფაქტზე, მაშინ როცა 2018 წელს 2 ასეთი 

წინადადება წარადგინა.219 

გამოძიების დაწყების შესახებ სახალხო დამცველის წინადადებების კლების ტენდენცია  

საგამოძიებო ორგანოების მიერ პროაქტიულად, დანაშაულის შეტყობინების ფაქტებზე 

გამოძიების დაწყების დამკვიდრებული პრაქტიკით აიხსნება.  ბოლო წლების 

                                                   
216 მოქმედი საკანონმდებლო მოწესრიგებით, სახალხო დამცველს გამოძიების მიმდინარეობის ეტაპზე არ 

აქვს საქმის მასალებზე წვდომის შესაძლებლობა, „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონი, მუხ. 18, ქვეპ. „ე“. უფლებამოსილების გაზრდის მოთხოვნით სახალხო 

დამცველმა პარლამენტს 2018 წლის 29 ნოემბერს მიმართა. სამწუხაროდ, პარლამენტმა არ გაიზიარა 

სახალხო დამცველის პოზიცია. 

217 დადგენილების მე-3 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი. 

218 მაგალითად, 2019 წლის 11 ნოემბრის №15-3/12181 და №15-3/12177 წერილებზე, გენერალური 

პროკურატურის 2019 წლის 21 ნოემბრის №13/81836 და №13/81943 წერილებით აპარატს არ მიეწოდა 

მოთხოვნილი სრულყოფილი ინფორმაცია. მსგავსი პრაქტიკა იყო წინა წლებშიც.  

219 ამ მხრივ აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში 128 განცხადება 

დარეგისტრირდა, სადაც მოქალაქეები სამართალდამცავთა მხრიდან განხორციელებულ არასათანადო 

მოპყრობის ფაქტებზე მიუთითებდნენ. 
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განმავლობაში მატულობს გამოძიების დაწყების მაჩვენებელი და არ დგას გამოძიების 

დაუწყებლობის პრობლემა. ამის საპირისპიროდ, სისტემური პრობლემაა ეფექტიანი 

გამოძიების წარმართვა, რის შედეგიც იყო ის, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 

2013-2019 წლებში პროკურატურაში გაგზავნილი 107 წინადადების საფუძველზე 

დაწყებული გამოძიების ფარგლებში, პასუხისმგებელი პირი არცერთ შემთხვევაში არ 

გამოვლენილა.  

საქართველოს სახალხო დამცველი 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშშიც აღნიშნავდა, რომ 

საგამოძიებო ორგანოს მიერ დაწყებული გამოძიება უმეტეს შემთხვევებში წლების 

განმავლობაში უშედეგოდ გრძელდება.220 ამ კუთხით, ნიშანდობლივია, რომ ევროპის 

საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული 

სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებას ზედამხედველობს, 

„ცინცაბაძის ჯგუფის“221 საქმეებთან დაკავშირებით მიღებულ შუალედურ რეზოლუციაში 

სახელმწიფოს წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულებების 

გამოძიების არაეფექტიანობის განგრძობად ხასიათზე მიუთითა.222  

2019 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს მხრიდან 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლის 

დარღვევა 4 საქმეში დაადგინა, მათგან ოთხივე საქმეში სამართალდამცავი ორგანოების 

წარმომადგენელთა მიერ ჩადენილი  წამების, არაადამიანური ან დამამცირებელი 

მოპყრობის ფაქტისა და ამ დანაშაულების არაეფექტიანი გამოძიების გამო.223 აღნიშნულ 

საქმეებში დანაშაულის ფაქტები 2008-2011 წლების პერიოდში მოხდა, თუმცა ამ დრომდე  

საგამოძიებო ორგანოების მიერ არცერთი პირის პასუხისმგებლობა არ გამოკვეთილა.  

სახალხო დამცველის აპარატმა საქართველოს გენერალური პროკურატურიდან და 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურიდან გამოითხოვა ზოგადი სტატისტიკური 

მონაცემები არასათანადო მოპყრობის საქმეებზე. ქვემოთ ცხრილში წარმოგიდგენთ 

სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიმართ გამოძიების დაწყებისა და 

სისხლისსამართლებრივი დევნის მაჩვენებლებს 2018-2019 წლებში: 

                                                   
220 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 78 და 83. 

221 ამ ჯგუფში შემავალი საქმეები ეხება სახელმწიფოს სამართალდამცავი ორგანოების 

წარმომადგენელთა მიერ ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის 

მე-2 (სიცოცხლის უფლება) და მე-3 მუხლების (წამების აკრძალვა), როგორც არსებითი ისე პროცედურული 

ასპექტების დარღვევას. 

222 Tsintsabadze group v. Georgia (Application No. 35403/06) 1324th meeting, 18-20 September 2018 (DH), 

ხელმისაწვდომია:<  http://bit.ly/3cyptei > [ბოლოს ნანახია 05.03.2020]. 

223 გოგალაძე საქართველოს წინააღმდეგ (Gogaladze v. Georgia), საჩივარი №8971/10, 2019 წლის 18 ივლისის 

გადაწყვეტილება; გოგუაძე საქართველოს წინააღმდეგ (Goguadze v. Georgia), საჩივარი №4009/12, 2019 წლის 

27 ივნისი;  გაბლიშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ Gablishvili and others v.Georgia); 2019 წლის 21 

მაისის გადაწყვეტილება; კეკელიძე საქართველოს წინააღმდეგ (Kekelidze v. Georgia), საჩივარი №2316/09, 

2019 წლის 17 იანვრის გადაწყვეტილება. 

http://bit.ly/3cyptei
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პოლიციელების მიმართ გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის მაჩვენებელი 

2018-2019 წლებში 

 

პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომელთა  მიმართ გამოძიებისა და 

სისხლისსამართლებრივი დევნის მაჩვენებელი 2018-2019 წლებში 

მუხლი 

2018 

პროკურატურა 

 2019 წლის 1     ნოემბრამდე 

პროკურატურა 

2019 წლის 1-ლი 

ნოემბრიდან 31 

დეკემბრამდე, 

სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახური 

გამოძიებ

ა 

ბრალდებული  

პირი  

გამოძიე

ბა 

ბრალდებული 

პირი 

გამოძიებ

ა 

ბრალდებული 

პირი 

პენიტენციური 

დაწესებულებები

ს 

28 3 18 0 1 0 

მუხლი 

2018 

პროკურატურა 

 2019 წლის 1     ნოემბრამდე 

პროკურატურა 

2019 წლის 1-ლი 

ნოემბრიდან 31 

დეკემბრამდე, 

სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახური 

გამოძიება 

ბრალდებული  

პირი  

გამოძიება 

ბრალდებული  

პირი  

გამოძიება ბრალდებული 

პირი 

პოლიციელთა მიმართ 367 13 298 4 62 1(სისხლის 

სამართლის 

კოდექსის 335-

ე მუხლით) 

უფლებამოსილების  

გადამეტება (სსკ 333-ე 

მუხლი) 

332 12 288  

58  

უფლებამოსილების 

ბოროტად გამოყენება (სსკ 

332-ე მუხლი) 

0 1 0  

0  

წამება (სსკ 1441-ე მუხლი) 14 0 1  0  

არასათანადო მოპყრობა 

(სსკ 1443-ე მუხლი) 
21 0 9  

3  
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თანამშრომელთა 

მიმართ 

უფლებამოსილებ

ის  

გადამეტება (სსკ 

333-ე მუხლი) 

14  16  

1  

უფლებამოსილებ

ის ბოროტად 

გამოყენება (სსკ 

332-ე მუხლი) 

0  0  

0  

წამება (სსკ 1441-ე 

მუხლი) 

0  0  0  

არასათანადო 

მოპყრობა (სსკ 

1443-ე მუხლი) 

14 3 2  

0  

 

რაც შეეხება სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობას, სამართალდამცავთა მიერ 

ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტების შესახებ განცხადებებზე რეაგირების 

კუთხით, მონაცემები შემდეგნაირად გამოიყურება:  

2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატში 128 განცხადება დარეგისტრირდა, სადაც 

მოქალაქეები სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე 

მიუთითებდნენ. მათ შორის, სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შესაძლო ჩამდენი 

სუბიექტები იყვნენ:  პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები  54 განცხადების, 

ხოლო  პოლიციის თანამშრომლები - 50 შემთხვევაში.224 14 განცხადება შეეხებოდა 

პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ ღირსების შემლახავ პირობებს  და 10 

განცხადება არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიების გაჭიანურებას.   

როგორც ზემოთ აღინიშნა, 2019 წელს პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან მოქალაქეთა 

მიმართ შესაძლო არაპროპორციული ძალის გამოყენების ფაქტზე გამოძიების დაწყების 

                                                   
224 გარდა მითითებული განცხადებებისა, სახალხო დამცველის აპარატმა სავარაუდო არასათანადო 

მოპყრობის ფაქტების შესახებ ინფორმაცია საჯარო წყაროებიდანაც მიიღო (მედია, სოციალური ქსელები) 

და პროაქტიულად დაიწყო საქმის შესწავლა. ასევე, იყო შემთხვევები, როდესაც აპარატმა პატიმრების 

შიმშილობის შესახებ შეტყობინება კონკრეტული პენიტენციური დაწესებულებებიდან მიიღო და 

პატიმრებთან ვიზიტის შემდეგ ცნობილი გახდა სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტის შესახებ. 

ასევე, გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც განმცხადებლები მოგვიანებით უარყოფდნენ მათ მიერ 

მოწოდებულ ინფორმაციას არასათანადო მოპყრობის შესახებ, ან უარს აცხადებდნენ რეაგირებაზე. ყველა 

ზემოხსენებული გზით მიღებული საქმის შესწავლის შედეგად, საბოლოოდ გამოვლინდა სავარაუდო 

არასათანადო მოპყრობის 76 ფაქტი და ყველა მათგანზე აპარატმა საგამოძიებო უწყებას მიმართა.  
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წინადადებით, სახალხო დამცველმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას 1 

წინადადებით მიმართა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სახალხო დამცველი წინადადებით მიმართავს 

შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებს გამოძიების ან/და სისხლისსამართლებრივი დევნის 

დაწყების მოთხოვნით, იმ შემთხვევაში, თუ საქმის განხილვის შედეგად მივა დასკვნამდე, 

რომ არსებობს დანაშაულის ცალსახა ნიშნები.225 სხვა შემთხვევებში, თუ სახალხო 

დამცველი მიიჩნევს, რომ შესაძლოა კონკრეტული პირის მიმართ ჩადენილი ყოფილიყო 

დანაშაული, თუმცა, საკმარისი მტკიცებულებების მოპოვება, რომლებიც პირის მიმართ 

არასათანადო მოპყრობაზე მიუთითებდა, ვერ მოხერხდა, მათ შორის, თუ პირს არ 

აღენიშნება დაზიანების კვალი, იმის გამო, რომ სავარაუდო დანაშაულის ჩადენიდან 

გასულია ხანგრძლივი დროის ინტერვალი და სხვა, ასეთ შემთხვევებში, სახალხო 

დამცველი წერილით მიმართავს შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებს და აწვდის 

ინფორმაციას სავარაუდო დანაშაულის შესახებ.  

ზემოაღნიშნული მიდგომით, 2019 წელს, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა 

მოქალაქეთა განცხადებებისა თუ პროაქტიულად - საჯარო სივრცეში გავრცელებული 

ინფორმაციის საფუძველზე, არასათანადო მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით, 

რელევანტურ სახელმწიფო უწყებებთან 76 მიმართვა განახორციელა. კერძოდ, 67 

შემთხვევაში მიმართვის ადრესატი იყო გენერალური პროკურატურა, ხოლო 9 შემთხვევაში 

- სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. აღნიშნული 76 შემთხვევიდან სავარაუდო 

არასათანადო მოპყრობის შესაძლო განმახორციელებელი სუბიექტები იყვნენ: 

პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები 12 შემთხვევაში; შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს თანამშრომლები - 62 შემთხვევაში, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრის“ თანამშრომლები - 2 შემთხვევაში. 

ზემოაღნიშნული 76 შემთხვევიდან 46 საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატი იყო საგამოძიებო უწყებისთვის სავარაუდო დანაშაულებრივი ფაქტის შესახებ 

ინფორმაციის პირველადი მიმწოდებელი, ხოლო სხვა 30 შემთხვევაში საგამოძიებო უწყება 

უკვე ფლობდა სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შესახებ ინფორმაციას და 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ჩართულობა განმცხადებლისთვის 

გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებაში დახმარებით 

შემოიფარგლა. 

ზემოხსენებული 46 საქმიდან 7 შემთხვევაში გამოძიება არ დაწყებულა. შვიდივე 

შემთხვევა ეხებოდა პოლიციელის მხრიდან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობას. აქედან 4 

შემთხვევაში, არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდა 

პროკურატურას და სწორედ პროკურატურამ არ მიიჩნია ინფორმაცია გამოძიების 

დაწყებისთვის საკმარისად, ხოლო სამ შემთხვევაში - სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატმა. 

                                                   
225 „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის „გ“ 

პუნქტი.  
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აქვე აღსანიშნავია, რომ 2 შემთხვევაში (მათ შორის, სახელმწიფო ინსპექტორის 

აპარატისთვის მიწოდებული საქმე) საგამოძიებო უწყებამ სახალხო დამცველის აპარატს 

განუმარტა, რომ განმცხადებლებმა გამოკითხვისას უარყვეს არასათანადო მოპყრობის 

ფაქტები და ეს გახდა გამოძიების დაწყებაზე უარის თქმის საფუძველი. ხოლო დამატებით 

ორ ფაქტზე, ინსპექტორის სამსახურმა სახალხო დამცველის აპარატს აცნობა, რომ 

სავარაუდო მსხვერპლებთან დაკავშირება და მათთან ინფორმაციის დაზუსტება ვერ 

მოხერხდა, რის გამოც  გამოძიება არც ამ შემთხვევაში დაწყებულა. 

სახალხო დამცველი იმედს გამოთქვამს, რომ მომავალში  სავარაუდო დაზარალებულის 

მიერ, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებლების წინაშე არასათანადო 

მოპყრობის ფაქტების უარყოფა (როდესაც ასეთ ფაქტებს, გამომძიებლებთან 

გასაუბრებამდე, განმცხადებელი სახალხო დამცველის აპარატის წინაშე ადასტურებდა) არ 

გახდება გამოძიების დაწყებაზე უარის თქმის საფუძველი და მხოლოდ ამ არგუმენტით 

გამოძიების დაწყებაზე უარი ტენდენციის სახეს არ მიიღებს. ეს საკითხი განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთან კონტექსტში, რადგან 

არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლები მოწყვლად ჯგუფს მიეკუთვნებიან, რომლებიც 

მიღებული ფსიქოლოგიური ტრავმის გამო - შეშინებულნი და უიმედო მდგომარეობაში 

მყოფნი, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, არ არიან მზად მათ მიმართ ჩადენილი 

დანაშაულის გასასაჩივრებლად.226  

არასათანადო მოპყრობის გამოძიების  ხარვეზების სისტემური ანალიზი 

იქიდან გამომდინარე, რომ არასათანადო მოპყრობის საქმეთა გამოძიება საქართველოში 

წლების განმავლობაში სისტემური ხარვეზი იყო, 2019 წელს ამოცანად დავისახეთ 

შეგვესწავლა დასრულებული სისხლის სამართლის საქმეები და სისტემურად 

გაგვეანალიზებინა ის გამოწვევები, რომლებიც ამ მიმართულებით 2019 წლის 

მდგომარეობით გამოიკვეთა. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის და 

საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია იმ საწყისი პრობლემების გამოვლენა, რომელთანაც 

ახლად შექმნილ უწყებას შემდგომ წლებში მოუწევს გამკლავება.   

სახალხო დამცველის აპარატმა 38 დასრულებული სისხლის სამართლის საქმე შეისწავლა 

და  ისინი გამოძიების ეფექტიანობის სტანდარტით შეაფასა. აღნიშული სტანდარტის 

თანახმად, ეფექტიანი გამოძიების შემადგენელი ელემენტებია: დამოუკიდებლობა და 

მიუკერძოებლობა; დროულობა; ზედმიწევნითობა/ყოველმხრივობა; კომპეტენტურობა; 

დაზარალებულის ჩართულობა გამოძიების პროცესში. შედეგად, 2019 წლის ივნისში 

გამოვაქვეყნეთ სპეციალური ანგარიში, სადაც დეტალურად არის აღწერილი თითოეული 

მიმართულებით არსებული გამოწვევები.227 

                                                   
226 სტამბოლის პროტოკოლი, წამების ფსიქოლოგიური შედეგები, გვ. 46,  ხელმისაწვდომია: < 

http://bit.ly/3cyChS5 > [ბოლოს ნანახია 05.03.2020]. 

227 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „არასათანადო მოპყრობის სისხლის 

სამართლის საქმეთა გამოძიების ეფექტიანობა“, < https://bit.ly/2W3K4BJ > [ბოლოს ნანახია 08.04.2019]. 

http://bit.ly/3cyChS5
https://bit.ly/2W3K4BJ
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დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა: გამოძიებაში ჩართული და გადაწყვეტილების 

მიმღები პირები, არ შეიძლება იყვნენ იმავე სახელმწიფო ორგანოს წარმომადგენლები, 

რომელთა საქმიანობაც გამოიძიება.228 მაგალითისთვის, საქართველოს სახალხო 

დამცველის აპარატმა გამოავლინა საქმე, სადაც გამოძიება დაიწყო პროკურატურამ, თუმცა, 

იმავე დღეს, შემდგომი გამოძიების მიზნით, საქმე გადაეცა საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას, მაშინ, როდესაც თავად სამინისტროს 

თანამშრომლები იმხილებოდნენ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტში.229 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა ასევე გამოავლინა შემთხვევები, როცა 

გამოძიება დაიწყო იმ უწყებამ, რომლის თანამშრომლებიც იმხილებოდნენ არასათანადო 

მოპყრობის ჩადენაში და მხოლოდ მოგვიანებით გადაეცა პროკურატურას გამოძიების 

გასაგრძელებლად.230  

2018 წლის ანგარიშში, საქართველოში ვიზიტის შესახებ, წამების პრევენციის ევროპულმა 

კომიტეტმა, ასევე გაამახვილა ყურადღება ეფექტიანი გამოძიების ხარვეზებზე, მათ შორის 

იმ გარემოებაზე, რომ თავდაპირველ საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებენ იმ 

სამინისტროების საგამოძიებო სამსახურები, სადაც სავარაუდო დამნაშავე მუშაობს, ხოლო 

პროკურატურა მოგვიანებით ერთვება მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის ან მედიაში 

გავრცელების შემდეგ.231  

დროულობა: დროულობის კომპონენტი ეფექტიანი გამოძიების მიზნებისთვის, 

გულისხმობს გამოძიების დაუყოვნებლივ დაწყების აუცილებლობას. სახალხო დამცველის 

აპარატმა საქმეთა შესწავლისას გამოავლინა თვეებითა და, ცალკეულ შემთხვევაში, 

წლებით დაგვიანებული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების პრობლემა.232 ასევე, 

გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც დაგვიანებით დაწყებული გამოძიების გამო, 

საქმისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულების მოუპოვებლობის 

შედეგად, ვერ მოხერხდა დანაშაულისთვის პასუხიმგებელ პირთა გამოვლენა. გამოძიების 

გაჭიანურება, როდესაც არ ხდება პასუხისმგებელ პირთა გამოვლენა, ის სისტემური 

                                                   
228 იქვე. გვ. 9. 

229 იქვე. გვ. 14. 

230 იქვე. 

231 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) ანგარიში 2018 წლის სექტემბერში საქართველოში 

განხორციელებული ვიზიტის შედეგების შესახებ. პარ. 13-15. ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/38p44kK > 

[ბოლოს ნანახია 08.04.2019]. 

232 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „არასათანადო მოპყრობის სისხლის 

სამართლის საქმეთა გამოძიების ეფექტიანობა“, 2019, გვ. 17-22;  

http://bit.ly/38p44kK
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პრობლემაა, რაზეც სახალხო დამცველის გარდა, ქართული არასამთავრობო 

ორგანიზაციები233 და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც საუბრობენ.234  

ზედმიწევნითობა/ყოველმხრივობა: სახალხო დამცველის აპარატმა საქმეთა შესწავლისას  

გამოავლინა, რომ გამოძიებისას ყველა შესაძლო საგამოძიებო მოქმედება არ ტარდება. 

იკვეთება ზედაპირული და არასრულყოფილი გამოკითხვის პრობლემა. რიგ 

შემთხვევებში, არ არის დასმული მნიშვნელოვანი შეკითხვები და არ არის გამოკითხული 

ყველა შესაძლო პირი. პოლიციელების ან შესაბამისი ციხის თანამშრომლების მიერ 

მიწოდებული ინფორმაცია, უმეტესად არ არის გადამოწმებული სხვა ნეიტრალური 

მტკიცებულებებით ან არ არის მცდელობა, რომ იგი შეივსოს უფრო ობიექტური 

წყაროებით.235 

კომპეტენტურობა: სახალხო დამცველის აპარატის მიერ შესწავლილი საქმეებიდან, 

ვერცერთში ვერ  ხერხდება იმის დადგენა, თუ ვისი ინიციატივითა და პასუხისმგებლობით 

ჩატარდა კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედება, განსაზღვრა თუ არა გამომძიებელმა 

დამოუკიდებლად საგამოძიებო სტრატეგია, თუ გამოძიება პროკურორის აქტიური 

ჩართულობით/სავალდებულო მითითების ფონზე მიმდინარეობდა. გარდა ამისა, ასევე 

გამოიკვეთა ზოგადი მუხლით და არა სპეციალური კვალიფიკაციის ათეულობით 

შემთხვევა.236 

ზემოაღნიშნულის გარდა, პრობლემაა ისიც, რომ არცერთ საქმეში არ ყოფილა 

გამოყენებული მსხვერპლის მიმართ დაცვის სპეციალური ღონისძიება,237 და მწირია 

უსაფრთხოების ღონისძიების გამოყენების პრაქტიკა.238 საქართველოს სახალხო 

დამცველის შეფასებით, ასევე პრობლემურია ის გარემოება, რომ სავარაუდო არასათანადო 

მოპყრობის მსხვერპლი პატიმრები გამოძიების ეტაპზე, ზოგიერთ შემთხვევაში, 

იმყოფებიან პენიტენციური სისტემის ისევ იმ თანამშრომლების მეთვალყურეობისა და 

გავლენის ქვეშ, ვის მიმართაც არასათანადო მოპყრობის შესახებ პრეტენზიები 

არსებობდა.239 

                                                   
233 სამართალდამცავთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობის შემთხვევათა გამოძიების ხარვეზები და 

მსხვერპლთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, 

2018, გვ. 24. 

234 Tsintsabadze group v. Georgia (Application No. 35403/06) 1324th meeting, 18-20 September 2018 (DH), 

ხელმისაწვდომია:<  http://bit.ly/3cyptei > [ბოლოს ნანახია 05.03.2020];  

235 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „არასათანადო მოპყრობის სისხლის 

სამართლის საქმეთა გამოძიების ეფექტიანობა“, 2019, გვ. 9, 20—27. 

236 იქვე, გვ. 27. 

237 არცერთ საქმეში არ მოიპოვება იმის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ პროკურორმა შესთავაზა და 

გაარკვია მაინც მსხვერპლის დამოკიდებულება დაცვის სპეციალური ღონისძიების გამოყენების 

მიმართულებით - საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „არასათანადო მოპყრობის 

სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიების ეფექტიანობა“, 2019, გვ. 28.  

238 იქვე. 

239 იქვე. 

http://bit.ly/3cyptei


121 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

დაზარალებულის მონაწილეობა გამოძიების პროცესში: არასათანადო მოპყრობის 

გამოძიების თვალსაზრისით, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა დაზარალებულის 

პროცესში მონაწილეობის საკითხი. საქართველოს კანონმდებლობით, მხოლოდ 

დაზარალებულს აქვს უფლებამოსილება გაეცნოს სისხლის სამართლის გამოძიების 

მიმდინარეობას, მის მასალებს. საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 2012-2019 წლებში 

პროკურატურაში გაგზავნილი 107 წინადადების საფუძველზე დაწყებული გამოძიების 

ფარგლებში, გამოძიებამ მხოლოდ ორ შემთხვევაში ცნო პირი დაზარალებულად.240 

არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართალწარმოების პრაქტიკაც ადასტურებს, რომ 

გამოძიების მიერ დაზარალებულის სტატუსის მინიჭება იშვიათი მოვლენაა.241  

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ შესწავლილი საქმეების საფუძველზე ნათლად 

წარმოჩინდა დაზარალებულის/დაზარალებულის უფლებამონაცვლის სტატუსის 

მინიჭებასთან დაკავშირებით პროკურატურის არაერთგვაროვანი მიდგომა. სახალხო 

დამცველი მოუწოდებს საგამოძიებო ორგანოებს, ერთგვაროვანი და განჭვრეტადი გახადოს 

აღნიშნული სტატუსის მინიჭების საფუძვლები.  

დამატებით, გამოძიების ხარვეზიანობის შეფასებისას უნდა აღინიშნოს, რომ წელსაც 

აქტუალური იყო სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილი ძალადობის სისხლის 

სამართლის კოდექსის ზოგადი და არა სპეციალურით მუხლით კვალიფიკაციის უცვლელი 

პრაქტიკა. კერძოდ, არასათანადო მოპყრობის ან წამების – არასწორი კვალიფიკაცია 

ზოგადი მუხლით, როგორიც არის სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება ან 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. ევროპის საბჭოს მინისტრთა 

კომიტეტმა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ზედამხედველობის პროცესში „ცინცაბაძის ჯგუფის“ საქმეების განხილვისას, 2019 წლის 

დეკემბერში მიღებულ შუალედურ რეზოლუციაში, საქართველოს ხელისუფლებას 

ზემოაღნიშნული პრაქტიკის აღმოფხვრისკენ მოუწოდა.242 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 დაიწყოს საქართველოს გენერალური პროკურატურის რეფორმა, გაითვალისწინოს 

საპროკურორო საბჭოს მონაწილეობა პროკურატურაში ქვემდებარეობის განსაზღვრისა 

და სტრუქტურულ ერთეულებს შორის კომპეტენციების გამიჯვნის პროცესში; სისხლის 

სამართლის პოლიტიკიდან გამომდინარე სახელმძღვანელო პრინციპების 

                                                   
240 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 82.  

241 სამართალდამცავთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობის შემთხვევათა გამოძიების ხარვეზები და 

მსხვერპლთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, 

2018, გვ. 28; არასათანადო მოპყრობის პრევენცია და რეაგირება მომხდარ ფაქტებზე, საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2019, გვ. 32. 

242 Tsintsabadze group v. Georgia (Application No. 35403/06),1362nd meeting, 3-5 December 2019 (DH) ), 

ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/2IvZ96P >  [ბოლოს ნანახია 09.03.2020].    
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დამტკიცებასა  და იმ ნორმატიული აქტების მიღების პროცესში, რომლებიც 

პროკურატურის სისტემურ საკითხებს არეგულირებენ. 

 

3.6. 20-21 ივნისის მოვლენების გამოძიება 

 

საანგარიშო პერიოდში, 2019 წლის 20-21 ივნისის ღამეს პარლამენტის წინ განვითარებული 

მოვლენები, როდესაც რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი მოსახლეობის მიმართ 

სპეციალური საშუალებები გამოიყენეს, უახლესი ისტორიის უმნიშვნელოვანეს ნაწილად 

იქცა. საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენლები უშუალოდ აკვირდებოდნენ 

აქციაზე მიმდინარე მოვლენებს, აქციის შემდგომ კი საავადმყოფოებში მოინახულეს 

დაშავებული პირები. ისინი შეხვდნენ და ესაუბრნენ ექიმებს, კლინიკის ადმინისტრაციასა 

და აქციის დაშლისას დაშავებულ მოქალაქეებს. სახალხო დამცველის აპარატმა დაადგინა, 

რომ კლინიკებში სულ რეგისტრირებული იყო აქციისას დაშავებული 217 პაციენტი. მათგან 

80 დაშავებული პოლიციელი იყო. ვიზიტისას მიღებული ინფორმაციით, ძირითადი 

დაზიანებები მიყენებული იყო თავისა და ზედა კიდურების არეში.243 სახალხო დამცველის 

რწმუნებულებმა ასევე მოინახულეს აქციაზე ადმინისტრაციული წესით დაკავებული 116 

პირი, რომელთაგან 7 პირის მიმართ სავარაუდოდ განხორციელებული არასათანადო 

მოპყრობის ფაქტზე აპარატმა  პროკურატურას რეაგირების მიზნით მიმართა.244 

2019 წლის 22 ივნისს საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში 

დაიწყო გამოძიება 20-21 ივნისის აქციის დაშლისას საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ცალკეული თანამშრომლების მიერ ძალადობით სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე. გენერალურმა პროკურატურამ მის მიერ 

წარმოებულ გამოძიების პროცესზე ზედამხედველობის მიზნით, სახალხო დამცველი 

მიიწვია  და საგამონაკლისო წესით საქმის მასალების გაცნობის უფლება მიანიჭა.  

სახალხო დამცველის რწმუნებულები 2019 წლის 2 ივლისიდან ეცნობიან საქმეს და, მათ 

შორის, მოცემული საქმიდან ცალკე წარმოებად გამოყოფილ 3 საქმის მასალებსაც.245 

გამოძიება პროკურატურაში დღემდე გრძელდება. პარალელურად, საქართველოს სახალხო 

დამცველის აპარატის წარმომადგენლები პერიოდულად ეცნობიან საქმის მასალებს. 

წინამდებარე თავში მოკლედ მიმოვიხილავთ 2020 წლის თებერვლის მდგომარეობით 

წარმოებულ გამოძიების პროცესს და შესაბამის შუალედურ დასკვნებს. ჩატარებული 

საგამოძიებო მოქმედებებისა და გამოძიების პროცესში სახალხო დამცველის 

                                                   
243 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/3aCsetw > [ბოლოს ნანახია 06.03.2020]. 

244 სახალხო დამცველის რწმუნებულებთან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შესახებ უფრო მეტმა 

დაკავებულმა ისაუბრა, თუმცა, ვინაიდან მათ უარი თქვეს რეაგირების განხორციელებაზე, სახალხო 

დამცველის აპარატი არ იყო უფლებამოსილი მიემართა საგამოძიებო უწყებისთვის. 

245 ამ  საქმეებში მოქალაქეთა მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობისა და არალეტალური 

იარაღის უსაფუძვლო გამოყენების შედეგად, 3 პოლიციელის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა 

დაიწყო. 

https://bit.ly/3aCsetw
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მონაწილეობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს 

სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშში.246 

საქმის შესწავლის შედეგად, გამოძიების პროცესის პარალელურად, საქართველოს 

სახალხო დამცველმა 5 წინადადებით მიმართა პროკურატურას, რომლითაც კონკრეტული 

საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების აუცილებლობაზე მიუთითა, ასევე, წარადგინა 1 

წინადადება სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების თაობაზე. წარდგენილი 

წინადადებებით სახალხო დამცველმა 21 კონკრეტული ქმედების განხორციელება 

მოითხოვა, რომელთაგან დაკმაყოფილდა 11,  ხარვეზიანად ან/და ნაწილობრივ შესრულდა 

3, არ შესრულდა 7 მოთხოვნა, მათ შორის, სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების 

თაობაზე წინადადება. 

სახალხო დამცველი წინადადებით სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებას ითხოვს 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა 

დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორის მიმართ, ვინაიდან, მისი სამართლებრივი 

ვალდებულება იყო, აღეკვეთა მის უშუალო დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლების 

კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები (სპეციალური საშუალების არაპროპორციული 

გამოყენება) და როგორც საქმის მასალებიდან გამოიკვეთა, მას ჰქონდა ამგვარი მოქმედების 

შესაძლებლობა. ასევე, საქმეში ამ ეტაპისთვის მოპოვებული მასალებით დასტურდება, რომ 

მას რამდენჯერმე ჰქონდა მიღებული პირდაპირი ბრძანება, არ გამოეყენებინა რეზინის 

ტყვიები.247  

სამწუხაროდ, არ შესრულდა სახალხო დამცველის მიერ მოთხოვნილი ის საგამოძიებო 

მოქმედებები, რომელთა მიზანიც, აქციის დაშლის პროცესზე ხელმძღვანელი პირების 

მოქმედებისა თუ უმოქმედობის სამართლებრივი შეფასება იყო.  კერძოდ, განმეორებით და 

დეტალურად არ გამოიკითხნენ შსს-ს ყოფილი მინისტრი და მისი მოადგილეები 

(საჭიროება განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ გამოძიების მიერ მინისტრისა და მინისტრის 

მოადგილეების თავდაპირველი გამოკითხვა არ იყო სრულყოფილი). არ დგინდება, თუ რა 

ღონისძიებები გაატარეს მათ, როგორც 20-21 ივნისის ღონისძიების ჩატარებაზე 

პასუხისმგებელმა და ხელმძღვანელმა პირებმა, უშუალოდ აქციის დაშლის პერიოდში 

პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების შესაძლო 

ფაქტების აღსაკვეთად; არ ჩატარდა  ექსპერტიზები რაციების ჩანაწერებში არსებული ხმის 

წყვეტის მიზეზის დადგენის მიზნით იმ პერიოდში, როდესაც წყდებოდა სპეციალური 

                                                   
246 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში, „20-21 ივნისის მოვლენების გამოძიების 

შუალედური ანგარიში“, 2020.  

247 ეს დასკვნა ეფუძნება რაციის ჩანაწერებს, რომელსაც გაეცნო სახალხო დამცველის აპარატი. 

აღსანიშნავია, რომ რაციის ჩანაწერებში ფიქსირდება წყვეტები. აღნიშნულისმიზეზისა თუ სავარაუდო 

მონტაჟის კვალის აღმოჩენის მიზნით, სახალხო დამცველმა პროკურატურას ექსპერტიზის ჩატარების 

წინადადებით მიმართა. 2020 წლის თებერვლის მდგომარეობით, ასეთი საგამოძიებო მოქმედება არ 

ჩატარებულა.  
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საშუალებების გამოყენების საკითხი; არ იქნა ამოღებული ქვემდგომი თანამშრომლების 

რაციის ჩანაწერები და მობილური ტელეფონები. 

საერთაშორისო სტანდარტის თანახმად, ეფექტიანი გამოძიების ვალდებულების 

შესრულებისთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ცალკეული პოლიციელების მხრიდან 

ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით სამსახურებრივი უფლებამოსილების სავარაუდო 

გადამეტების ფაქტების დადგენა, არამედ, შეკრების თავისუფლების შეწყვეტის 

აუცილებლობისა და პოლიციის მიერ გამოყენებული ძალის პროპორციულობის საკითხის 

სამართლებრივი შეფასება. ზემოაღნიშნული სტანდარტის საწინააღმდეგოდ, 

პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიება ამ ეტაპზე ორიენტირებულია მხოლოდ 

ინდივიდუალურ სამართალდამცავთა დანაშაულებრივი მოქმედებების 

იდენტიფიცირებასა  და მათი ცალკეული როლის შეფასებაზე. გამოძიება არ არის 

მიმართული ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის ფარგლების დადგენაზე და არ 

ცდილობს დაადგინოს/გამორიცხოს აქციის დაშლისას უმოქმედობით ჩადენილი 

სავარაუდო დანაშაულის არსებობის ფაქტ(ებ)ი. 

გამოძიებას ამ ეტაპისთვის (2020 წლის თებერვალი) აქვს ხარვეზები დროულობისა და 

ზედმიწევნითობის კომპონენტებში, რაც არსებითად აფერხებს გამოძიების ეფექტიანად 

შეფასებას. კერძოდ, არ არის დათვალიერებული ვიდეოჩანაწერების ნაწილი; არ არის 

მოპოვებული სამინისტროს საშუალო რგოლის თანამდებობის პირების რაციის ჩანაწერები; 

არ არის დანიშნული და ჩატარებული სამინისტროს ხელმძღვანელი პირების რაციების 

ჩანაწერების ექსპერტიზა და სხვ. შესაბამისად, გამოძიება მნიშვნელოვანი და 

აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებას აგვიანებს, ხოლო კონკრეტული 

საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისას, საჭირო გულისხმიერებით არ გამოირჩევა.  

საქმის მასალებში არსებული ვიდეომასალის თანახმად, იმ დროისათვის, როდესაც 

პოლიციამ იარაღი გამოიყენა, აქციაში მონაწილე პირების მხრიდან ადგილი არ ჰქონია 

პოლიციის თანამშრომლების ან სხვა პირების მიმართ იმწუთიერ და იმგვარ მასობრივ 

თავდასხმას, რაც პოლიციის თანამშრომლებს საფუძველს მისცემდა, ხელმძღვანელი პირის 

ბრძანების გარეშე, საკუთარი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, მიეღოთ 

გადაწყვეტილება არალეტალური ჭურვების გამოყენების თაობაზე (აუცილებელი 

მოგერიების მდგომარეობა). აღნიშნულის საპირისპიროდ, მოქმედი საკანონმდებლო 

ჩარჩოს მიხედვით, შეკრება-მანიფესტაციის დროს კანონიერებისა და თანაზომიერების 

პრინციპის დაცვით და რისკების გათვალისწინებით, არალეტალური იარაღის (მათ შორის, 

არალეტალური ჭურვის) გამოყენების შესახებ ბრძანება უნდა გასცეს ღონისძიებაში 

მონაწილე დანაყოფის ხელმძღვანელმა, ღონისძიებაზე პასუხისმგებელი პირის 

თანხმობით. ხოლო როდესაც არალეტალური იარაღის გამოყენების დაყოვნებამ შესაძლოა 

რეალური საფრთხე შეუქმნას პირის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას, საკმარისია 

მხოლოდ ღონისძიებაში მონაწილე დანაყოფის ხელმძღვანელის მიერ ბრძანების გაცემა.248 

                                                   
248 „შეკრებებისა და მანიფესტაციების დროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მოსამსახურეთა ქცევის სახელმძღვანელო ინსტრუქციის“ (დამტკიცებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის 
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შსს-ს თანამშრომლების გამოკითხვის ოქმის მიხედვით კი, ყველა მათგანი აღნიშნავს, რომ 

არ ჰქონდათ კონკრეტული ბრძანება რეზინის ტყვიების გამოყენებაზე და ეს 

გადაწყვეტილება ინდივიდუალური საფრთხიდან გამომდინარე მიიღეს.  

ევროპული სასამართლოს სამართალწარმოების პრაქტიკის თანახმად, აქციის მონაწილეთა 

ნაწილის მხრიდან ძალადობრივი ქმედების გამოვლენა არ არის თავისთავად მყარი 

საფუძველი აქციის  მშვიდობიანი მონაწილეების შეკრების თავისუფლების შესაზღუდად, 

მით უფრო, მათ წინააღმდეგ ძალის გამოსაყენებლად.249 შესაბამისად, ამ ეტაპისთვის 

არსებული მასალების ანალიზის შედეგად იკვეთება, რომ 2020 წლის 20-21 ივნისის აქციის 

დაშლისას მეთოფეების მიერ არალეტალური ჭურვების გამოყენება კანონმდებლობით 

დადგენილი ბრძანების არარსებობის, ჭურვების რაოდენობისა (რამდენიმე ასეული) და 

მეთოფეების (რამდენიმე ათეული) რაოდენობის, ლოკაციის ფართობის (როგორც 

უშუალოდ პარლამენტის შენობის წინ, ასევე, რუსთაველის გამზირის სხვა მონაკვეთებზე), 

რამდენიმესაათიანი პერიოდის ხანგრძლივობით და დაშავებული მომიტინგეების 

რაოდენობისა და დაზიანებების ხარისხის მიხედვით, არ შეიძლება შეფასდეს 

პროპორციულ და თანაზომიერ საშუალებად. 

გენერალურმა პროკურატურამ წინამდებარე ანგარიშის გამოქვეყნების დროისთვის ვერ 

მოახერხა 20-21 ივნისის ღამის მოვლენების სრული სისტემური სამართლებრივი ანალიზი. 

რიგით პოლიციელთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე ერთეული აქცენტების 

პარალელურად, პროკურატურამ ვერ შეძლო ობიექტურად და სრულად შეეფასებინა 

ზემდგომ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი. იმედს ვიტოვებთ, პროკურატურა შემდგომ 

ეტაპებზე უზრუნველყოფს ეფექტიანი გამოძიების სტანდარტის დაკმაყოფილებას.   

დაზარალებულად ცნობილი პირები 

გამოძიების ფარგლებში, ძირითად საქმეზე, 2020 წლის იანვრის მდგომარეობით,  

დაზარალებულად ცნობილია 4 პირი. საგულისხმოა, რომ აღნიშნულ პირთა 

დაზარალებულად ცნობა მხოლოდ მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ზეწოლისა და 

პროტესტის შემდგომ მოხდა, რასაც წინ უძღვოდა სასამართლოს უარი მათ 

დაზარალებულად ცნობაზე.250 სასამართლომ 2019 წლის 9 დეკემბერსა და 18 დეკემბერს 

ასევე არ დააკმაყოფილა 12 სხვა პირის საჩივარი დაზარალებულად ცნობასთან 

დაკავშირებით. აღნიშნულ განჩინებებში სასამართლო უთითებდა, რომ არ იყო მიღებული 

სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზების დასკვნები, რომლითაც უნდა დადგინდეს 

                                                   
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის №1002 ბრძანებით) მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ 

ქვეპუნქტი. 

249 Ribitsch v. Austria, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 1995 წლის 4 დეკემბრის 

გადაწყვეტილება, პარ. 38; Ziliberberg v.Moldova (2004, დასაშვებობა), პარ.10; Ezelin v.France,  1989 წლის 

გადაწყვეტილება, პარ. 34; 

250 „საქალაქო სასამართლო განმარტებას აკეთებს, რატომ არ ცნო დაზარალებულად 20 ივნისის აქციის 

საქმეზე 16 პირი, მათ შორის, მაკო გომური“, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/377intB > {ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 

https://bit.ly/377intB
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დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად მიყენებული დაზიანების ხარისხი და მექანიზმი. 

სასამართლომ მიუთითა, რომ აუცილებელია დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით 

დადგინდეს, ჩადენილია თუ არა დანაშაული და უშუალოდ რა დანაშაულის შედეგად 

მიადგა ზიანი პირს.  

მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს განმარტება არ ეწინააღმდეგება საკანონმდებლო 

მოთხოვნებს, აუცილებელია, პროკურატურამ შემჭიდროებულ ვადებში დაათვალიეროს 

ვიდეოჩანაწერები, გაშიფროს კონკრეტული ეპიზოდები და გამოავლინოს 

დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები, გამოძიების 

პროცესში მათი მაქსიმალური მონაწილეობისა და ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. 

სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ არსებული ვიდეომასალები იძლევა კონკრეტული 

დანაშაულებრივი ეპიზოდებისა და მათ შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების, მათ 

შორის, ჟურნალისტების, იდენტიფიცირების შესაძლებლობას (რაც დასაბუთებული 

ვარაუდის სტანდარტს დააკმაყოფილებს). შესაბამისად, ექსპერტიზის მიერ დაზიანების 

ზუსტი ხარისხის დადგენამდეც, შესაძლებელი იყო/არის კონკრეტული პირებისთვის 

დაზარალებულის სტატუსის მინიჭება. 

ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მაია (მაკო) გომურის დაზარალებულად ცნობის 

მიუხედავად, მას სისხლის სამართლის საქმის მხოლოდ ორი ტომი გააცნეს. სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს შესაძლებლობას, რომ დაზარალებულს 

არ გაეცნოს სისხლის სამართლის საქმის მასალები, თუ ეს გამოძიების ინტერესებს 

ეწინააღმდეგება.251 თუმცა აღნიშნული საფუძვლის შესახებ, მაკო გომურს ინფორმაცია არ 

მიწოდებია. სახალხო დამცველის აპარატმა ასევე გამოითხოვა ინფორმაცია აღნიშნულთან 

დაკავშირებით, მაგრამ პროკურატურამ მაკო გომურისთვის მასალების სრულად 

გაცნობაზე უარის სამართლებრივი საფუძველი არც სახალხო დამცველის აპარატს 

განუმარტა.252  

რეკომენდაცია 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 №074220619801 სისხლის სამართლის საქმეზე აწარმოოს ეფექტიანი გამოძიება და 

გადადგას ნაბიჯები სახალხო დამცველის წინადადებების შესასრულებლად. 

  

                                                   
251 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 57-ე მუხლის მე-2 ქვეპუნქტი. 

252 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2019 წლის 9 დეკემბრის №13/86194 და 2019 წლის 17 

დეკემბრის №13/88174 წერილები. 
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4. თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება 

 

4.1. შესავალი 

 

2019 წელს, მასშტაბური საპროტესტო აქციების დროს, პოლიციის თანამშრომელთა მიერ 

მოქალაქეთა დაკავებისას ადამიანის თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლების 

დარღვევის ფაქტებმა ტენდენციის სახე მიიღო. საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატმა, 2019 წლის 20-21 ივნისსა და 18 ნოემბერს აქციის დაშლისას  დაკავებულ პირთა 

საქმეების შესწავლის საფუძველზე, გამოავლინა  როგორც რიგი საკანონმდებლო 

ხარვეზები, ისე პოლიციელების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების 

განხორციელებისას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევის პრაქტიკა.   

კერძოდ, პოლიციელები სამართალდარღვევის დოკუმენტაციას ინდივიდუალური 

შემთხვევების აღუწერლად ადგენდნენ, რის გამოც, შეუძლებელი იყო ადმინისტრაციული 

დაკავების სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა/არარსებობის ფაქტის შეფასება. 

ადგილი ჰქონდა დაკავების 12-საათიანი ვადის დარღვევის ფაქტებს. ასევე, პირის 

დამკავებელი პოლიციელების ნაცვლად, დაკავების ოქმებს ხელს სხვა სამართალდამცავები 

აწერდნენ. დამატებითი პრობლემა იყო დაკავების ფაქტობრივი ადგილისა და დაკავების 

ოქმში მითითებული ადგილის შეუსაბამობა.  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლების 

უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანია კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით პირთა 

დაკავების პრობლემის აღმოფხვრა. ასევე, საკანონმდებლო ხარვეზები, რომლებიც პირთა 

თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებაში გაუმართლებელ ჩარევას აწესებენ, 

აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენების პრაქტიკა და თავისუფალი გადაადგილების 

უფლების უსაფუძვლო შეზღუდვის ფაქტები. სახალხო დამცველის მიერ 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ გაცემული 

რეკომენდაციების მიუხედავად, ნორმატიულ დონეზე კვლავ არ არის განსაზღვრული 

სპეციალურ ოპერაციაში მონაწილე სამართალდამცავთა მიერ სამხრე ვიდეოკამერის 

გამოყენების ვალდებულება და სპეციალური ოპერაციისას სამხრე კამერის გამოყენების 

წესი. ასევე, სპეციალურ ოპერაციებში მონაწილე სამართალდამცავები სამხრე კამერებით 

კვლავ არ არიან აღჭურვილნი.253   

                                                   
253 სახალხო დამცველმა 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა, 2 

რეკომენდაციით ასევე მიმართა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას. მათგან, გენერალურმა 

პროკურატურამ შეასრულა სახალხო დამცველის ის რეკომენდაცია, რომლითაც იგი ივანე მერაბიშვილის 

საკნიდან გაყვანის ფაქტზე ჩატარებული ყველა საგამოძიებო მოქმედების შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდებას და საქმის მასალების გაცნობას ითხოვდა, რეკომენდაცია კი, რომლითაც სახალხო დამცველი 

ნიკა მელიასა და მოქალაქე გ.გ.-ს დაკავებისას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
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წინამდებარე თავში მიმოვიხილავთ ზემოაღნიშნულ გამოწვევებს და წარმოგიდგენთ 

ივანე მერაბიშვილის საქმეზე, განახლებული გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული 

საგამოძიებო მოქმედებების შესწავლის შედეგად გამოვლენილ ხარვეზებს. 

საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

დიდმა პალატამ ივანე მერაბიშვილის საქმეზე, ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-18 მუხლის დარღვევა დაადგინა254 

კონვენციის მე-5 მუხლის (1) პუნქტით გათვალისწინებული თავისუფლების უფლებასთან 

კავშირში.255 ამ  გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით, 2018 წლის 12 ივლისს, ივანე 

მერაბიშვილის საკნიდან გაყვანისა და მის მიმართ სამსახურებრივი უფლებამოსილების 

გადამეტების ფაქტზე, გამოძიება განახლდა. 

4.2. დაკავება კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით 

 

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, პარლამენტის წევრის დაკავება ან დაპატიმრება 

მხოლოდ პარლამენტის წინასწარი თანხმობით შეიძლება. გამონაკლისს წარმოადგენს 

მხოლოდ დანაშაულზე წასწრების შემთხვევა, რომელიც დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს 

პარლამენტს და საჭიროებს ამ უკანასკნელის თანხმობას.256 

ზემოაღნიშნულ საკანონმდებლო ნორმათა დარღვევით, 2018 წელს პოლიციელებმა 

ადმინისტრაციული წესით დააკავეს ნიკა მელია, რომელიც იმ დროს საქართველოს 

პარლამენტის წევრი იყო.257 აღნიშნულ ფაქტზე დაწყებული გამოძიება 2019 წლის 24 მაისს 

შეწყდა. სახალხო დამცველის აპარატის მიერ საქმის მასალების შესწავლამ სხვადასხვა 

ხარვეზები გამოავლინა. გამოძიებამ ვერ დაადგინა, ჰქონდა თუ არა ადგილი ნიკა მელიას 

განზრახ უკანონო დაკავებას. იმის გასარკვევად, ცნობილი იყო თუ არა 

პოლიციელებისთვის მისი დეპუტატის სტატუსის შესახებ, გამოძიება პოლიციელთა 

გამოკითხვით შემოიფარგლა. გამოძიების ფარგლებში არ მოუპოვებიათ ინფორმაცია 

დამკავებელი პირის მიერ პარლამენტის ვებგვერდზე გადამოწმების ფაქტისა და დროის 

თაობაზე, არც ინფორმაცია სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისა და 

პოლიციელის სატელეფონო ზარის განხორციელებისა და დროის თაობაზე, რაც 

მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი გარემოება იყო.  

                                                   

თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტებზე 

მიმდინარე გამოძიების შედეგების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას ითხოვდა, არ შეუსრულებია. 

254 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის მე-18 მუხლის თანახმად, 

„დაუშვებელია ხსენებულ უფლებათა და თავისუფლებათა კონვენციით ნებადართული შეზღუდვების 

გამოყენება არა იმ მიზნით, რისთვისაც ისინია გათვალისწინებული“. 

255 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის 2017 წლის 28 ნოემბრის 

გადაწყვეტილება საქმეზე, „მერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“ (Merabishvili v. Georgia). 

256 საქართველოს კონსტიტუციის 39-ე მუხლის მე-2 პუნქტი. 

257 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 87. 
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საგულისხმოა, რომ პარლამენტის წევრი უკანონოდ დააკავეს საანგარიშო წელსაც. კერძოდ, 

2019 წლის 26 ნოემბერს, პოლიციელებმა დააკავეს და მოგვიანებით გაათავისუფლეს 

დეპუტატები: გიორგი ბოკერია და თენგიზ გუნავა,258 ხოლო 2019 წლის 29 ნოემბერს - 

დეპუტატი გიორგი კანდელაკი.259 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ დრომდე არ 

მოუწოდებია აპარატისთვის, ამ მიმართულებით გამოთხოვილი ინფორმაცია. 

4.3. საკანონმდებლო ხარვეზები 

 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ პრობლემურია ადმინისტრაციული 

დაკავების კანონიერების შემოწმების საკითხი.260 იმ შემთხვევაში, როდესაც პირი 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განმხილველი მოსამართლის წინაშე, 

სადავოდ ხდის ადმინისტრაციულ დაკავებას, მოსამართლე არ ამოწმებს დაკავების 

კანონიერებას და აღნიშნულს ცალკე სამართალწარმოების ფარგლებში განიხილავს. 

საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, ადმინისტრაციული დაკავების 

კანონიერება თავად სამართალდარღვევის საქმის განხილვასთან ერთად უნდა შეაფასოს 

ამ საქმის განმხილველმა სასამართლომ, როგორც ეს სისხლის სამართლის პროცესშია.261  

საკანონმდებლო ცვლილებებს საჭიროებს საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი ადმინისტრაციული დაკავების ვადებიც. 

კერძოდ, კოდექსის შესაბამისი მუხლი დაკავების განსხვავებულ ვადებს ადგენს იმის 

მიხედვით, პირი დაკავებულია სამუშაო თუ არასამუშაო დროს.262  საგულისხმოა, რომ 

ბუნდოვანია, რა იგულისხმება კოდექსის 247-ე მუხლის დისპოზიციის შემდეგ სიტყვებში: 

„ადმინისტრაციული დაკავების ვადა არასამუშაო დროს ემთხვევა“, როდესაც საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი უშვებს პირის 48 საათით დაკავების 

შესაძლებლობას. კერძოდ, გაურკვეველია, ეს მუხლი ვრცელდება ისეთ შემთხვევაზე, 

როდესაც პირის დაკავების საწყისი მომენტი ემთხვევა არასამუშაო დროს, თუ 

                                                   
258 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://bit.ly/2VLuSc1 > [ბოლოს ნანახია 01.02.2020].  
259 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://bit.ly/2vL209s  > [ბოლოს ნანახია 01.02.2020].  
260 აღნიშნულ ხედვას იზიარებს  კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 

მართლმსაჯულებისათვის“, იხ. კოალიციის მიმართვა გაეროს სპეციალურ მომხსენებელს, 

ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/38p6aAU > [ბოლოს ნანახია 04.03.2020]. 

261  საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხ. 176, 1-ლი ნაწ. (ე) ქპ., მუხ. 197, 1-ლი ნაწ. 

(ზ)ქპ. იხ. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, გვ. 505. ხელმისაწვდომია: 

< http://bit.ly/2TMCU2R > [ბოლოს ნანახია 13.03.2020]. 

262 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 247-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის 

თანახმად, „ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენის ადმინისტრაციული დაკავების ვადა არ 

უნდა აღემატებოდეს 12 საათს“, ხოლო ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, „პირი, რომლის 

ადმინისტრაციული დაკავების ვადა არასამუშაო დროს ემთხვევა, შეიძლება დაკავებულ იქნეს და 

მოთავსდეს დროებითი მოთავსების იზოლატორში უფლებამოსილი ორგანოს მიერ საქმის განხილვამდე. 

აღნიშნულ შემთხვევაში პირის დაკავების საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 48 საათს“. 

http://bit.ly/2VLuSc1
http://bit.ly/2vL209s
http://bit.ly/38p6aAU
http://bit.ly/2TMCU2R
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იგულისხმება შემთხვევა, როცა პირის დაკავების ვადის გასვლა არასამუშაო დროს 

ემთხვევა.  

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის თანახმად, წევრმა 

სახელმწიფოებმა თავიანთი მართლმსაჯულების სისტემები იმგვარად უნდა მოაწყონ, რომ 

საშვებულებო პერიოდის გამო არ შეფერხდეს იმ საკითხების სწრაფი გადაწყვეტა, 

რომლებიც პირის თავისუფლების უფლებას უკავშირდება.263   

ზემოაღნიშნულის გარდა, ასევე საგულისხმოა, რომ 2019 წლის ნოემბრის აქციების დროს 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად იყენებდა ე.წ. გარიდების 

მექანიზმს, რაც პოლიციელის მიერ პირისათვის გარკვეული ადგილის განსაზღვრული 

დროით დატოვების მოთხოვნასა და კონკრეტულ ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვაში 

გამოიხატა.   

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ იმ პირობებში, როდესაც არ არსებობს ე.წ. 

გარიდების მექანიზმის შესახებ ნორმატიულ დონეზე განსაზღვრული რეგულაციები,264 

ამით პოლიციელს მოქმედების ფართო დისკრეცია ეძლევა. სახალხო დამცველის 

შეფასებით, მნიშვნელოვანია ნორმატიულ დონეზე მოწესრიგდეს ე.წ. გარიდების 

მექანიზმის გამოყენების საფუძვლები, იმისათვის რათა განჭვრეტადი გახდეს  

პოლიციელის მიერ პირის თავისუფლების უფლებაში ჩარევის შესაძლებლობა.  

4.4.  პოლიციელების მოქმედებებისას გამოვლენილი ხარვეზები 

 

საანგარიშო პერიოდში, საპროტესო აქციების მონაწილეთა დაკავებისას, პოლიციის 

თანამშრომელთა საქმიანობაში რიგი დარღვევები გამოვლინდა. კერძოდ, 2019 წლის 20-21 

ივნისს და 18 ნოემბერს, აქციის დაშლისას სახალხო დამცველის აპარატის 

წარმომადგენლებმა მოინახულეს დაკავებულები და გასაუბრებების და დაკავებულ პირთა 

საქმეების შესწავლის საფუძველზე,  პოლიციელების საქმიანობაში შემდეგი პრობლემები 

გამოკვეთეს: პოლიციელები აქციის მონაწილეთა დაკავებისას არ იყენებდნენ სამხრე 

კამერებს; პოლიციელებს სამართალდარღვევის ოქმები შედგენილი ჰქონდათ 

სამართალდამრღვევის კონკრეტული ქმედების აღუწერლად, სამართალდარღვევისა და 

დაკავების ოქმებში ასახული დაკავების დრო არ შეესაბამება დაკავების რეალურ დროს, 

                                                   
263 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 1990 წლის 29 აგვისტოს განჩინება საქმეზე, „ე. 

ნორვეგიის წინააღმდეგ“ (E. v. Norway), პარ. 66. 

264 „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის თანახმად, „პოლიციელი უფლებამოსილია 

პირს მოსთხოვოს გარკვეული ადგილის განსაზღვრული დროით დატოვება და აუკრძალოს მას კონკრეტულ 

ტერიტორიაზე შესვლა, თუ ეს აუცილებელია საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნული შეზღუდვა 

შესაძლებელია გაგრძელდეს საფრთხის აღმოფხვრამდე.“ მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად 

მოწოდებული ინფორმაციით, ამ მუხლზე მითითება არ ხდება, შეიძლება არსებობდეს გარკვეულ 

შემთხვევებში ამ ღონისძიების გამოყენების საფუძვლები. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც აუცილებელი და 

საჭირო იქნება ქვემდგომი ნორმატიული აქტით ამ საკითხის დეტალური დარეგულირება და 

საფუძვლების და პროცედურების მკაფიოდ გაწერა.  
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ხშირ შემთხვევაში დამკავებელი პოლიციელების ნაცვლად, დაკავების ოქმებს ხელს სხვა 

სამართალდამცავები აწერდნენ. ეს უკანასკნელი იმთავითვე პრობლემურია, ვინაიდან, იმ 

შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ პირი უკანონოდ იქნა დაკავებული, ეს გაართულებს 

პასუხისმგებელი პოლიციელის ვინაობის დადგენას. დაკავებულთა უდიდესი ნაწილი 

აღნიშნავდა, რომ არ იცოდნენ დაკავების საფუძველი, არ ჰქონდათ ნანახი დაკავების ან 

სამართალდარღვევის ოქმი, ხოლო ის პირები, რომლებიც გაეცნენ ოქმებს, კატეგორიულად 

უარყოფდნენ მათში ასახულ ინფორმაციას.   

4.5.  თავისუფალი გადაადგილების უფლების უსაფუძვლო შეზღუდვა 

 

2018 წლის მსგავსად,265 2019 წელს, საქართველოს სახალხო დამცველისადმი პირთა 

ცალკეულ მიმართვებში კვლავ გამოიკვეთა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

თანამშრომელთა მიერ გარკვეული მოქალაქეებისთვის საქართველოში შემოსვლისა და 

გასვლის უსაფუძვლო აკრძალვა.  

სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების ეტაპზე, იმ შემთხვევაში, თუ პირის მიმართ 

სისხლისსამართლებრივი დევნა დაწყებული არ არის და არ არსებობს საქართველოს 

მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოსამართლის განჩინება (ან 

პროკურორის დადგენილება) ბრალდებულისთვის საქართველოს მოქალაქის 

პასპორტის/ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მოქმედების შეჩერების შესახებ, 

პირისათვის საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის - ქვეყნიდან გასვლის 

აკრძალვა დაუშვებელია.  

აღნიშნულის მიუხედავად, საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა რამდენიმე შემთხვევა, 

როდესაც პირებს სასაზღვრო-გამშვები პუნქტის თანამშრომლებმა საზღვრის გადაკვეთა 

კანონმდებლობით გაუთვალისწინებელი მოტივაციით აუკრძალეს. მაგალითისათვის, 

საქართველოს მოქალაქე თ. შ.-ს არ მიეცა სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის უფლება, 

იმის მიუხედავად, რომ სასამართლოს მისთვის არ შეუჩერებია პასპორტის მოქმედება და 

არ შეუზღუდავს სახელმწიფო საზღვრის კვეთა.266 მოქალაქე ლ. დ.-ს არ მიეცა სახელმწიფო 

საზღვრის კვეთის შესაძლებლობა იმის მიუხედავად, რომ მის მიმართ დაწყებული არ 

ყოფილა სისხლისსამართლებრივი დევნა და, შესაბამისად, მის საქმეზე არც სასამართლო 

პროცესები მიმდინარეობდა.267 შესაბამისად, სასამართლო განჩინების არარსებობის 

პირობებში, სახელმწიფო საზღვრის კვეთა აღნიშნულ მოქალაქეებს უკანონოდ 

შეეზღუდათ. 

                                                   
265 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 88. 

266 2019 წლის 4 დეკემბრის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს №MIA 6 19 03250290 წერილი და 

2019 წლის 17 დეკემბრის გენერალური პროკურატურის №13/88157 წერილი. 

267 2019 წლის 9 ოქტომბრის საქართველოს გენერალური პროკურატურის  №13/71350 წერილი და 2019 წლის 

3 ოქტომბრის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს №MIA 5 19 02629272 წერილი. 
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დამატებით, მოქალაქე დ. მ.-ს შემთხვევაში, სახალხო დამცველმა სამსახურებრივი 

შემოწმების დაწყების წინადადებით გენერალურ პროკურატურასა268 და შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მიმართა, რადგან მასაც შეეზღუდა საზღვრის დატოვების შესაძლებლობა.269 

როგორც საქართველოს გენერალური პროკურატურისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მიერ საქართველოს სახალხო დამცველისადმი გამოგზავნილ წერილებშია 

მითითებული, ამ უწყებების მიერ საქმეების შესწავლით მხოლოდ ის დადგინდა, რომ 

შესაბამისმა მოხელეებმა პირი გამოსაკითხად დაიბარეს, არ აუკრძალავთ მისთვის 

სახელმწიფო საზღვრის კვეთა და მანაც, ნებაყოფლობით, საკუთარი სურვილის 

საფუძველზე აღარ გადაკვეთა საზღვარი.270 

4.6. აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენებისას გამოვლენილი ხარვეზები 

 

აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენების საერთო სურათი, წინა წლების მსგავსად, 

უცვლელია. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე განთავსებული 

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, 2019 წელს გამოყენებული აღკვეთის 

ღონისძიებების სახეების პროცენტულობა დაახლოებით იგივეა. კერძოდ, შეფარდებულ 

აღკვეთის ღონისძიებათა ძირითადი სახეა პატიმრობა ან გირაო, სხვა სახის ღონისძიებები, 

როგორც წესი, იშვიათად გამოიყენება. 

ბრალდებული პირების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების 

რაოდენობრივი მაჩვენებელი, 2018 წელთან შედარებით, გაიზარდა. კერძოდ, 2019 წელს 

აღკვეთის ღონისძიება, ჯამში, გამოიყენეს 11031 შემთხვევაში, მათგან პატიმრობის 

პროცენტული მაჩვენებელი 47.2%-ია - 5205 შემთხვევა, მაშინ, როცა 2018 წელს, აღკვეთის 

ღონისძიება, ჯამში, 9997 შემთხვევაში იქნა გამოყენებული, საიდანაც პატიმრობის 

ხვედრითი წილი 43.1%-ია - 4308 შემთხვევა.271 

ერთ-ერთი შესაძლო მიზეზი აღკვეთის ღონისძიებების გაზრდის ნაწილში, შეიძლება იყოს 

ოჯახური დანაშაული. საქართველოს პროკურატურიდან სახალხო დამცველის 

აპარატისთვის მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 2019 წელს, მხოლოდ სსკ-ის 111, 1261 

მუხლით დევნის მაჩვენებელი 624 ერთეულით არის გაზრდილი. ამ კატეგორიის საქმეებზე, 

დანაშაულის თავისებურებიდან გამომდინარე, ხშირად ხდება პატიმრობის შეფარდება.  

                                                   
268 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის 25 მარტის №15-2/3414 წინადადება. 

269 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის 25 მარტის №15-2/3415 წინადადება. 

270 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2019 წლის 16 აპრილის №13/27357 წერილი და საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2019 წლის 11 აპრილის №MIA 3 19 00931681 წერილი. 

271 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე განთავსებული სტატისტიკური ინფორმაცია, 

ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/3aurgiH >[ბოლოს ნანახია 02.03.2020]. 

http://bit.ly/3aurgiH
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არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებების კუთხით, 2018 წლის მსგავსად, 2019 წელსაც 

უცვლელია გირაოს გამოყენების პროცენტული მაჩვენებელი. კერძოდ, გირაოს ხვედრითმა 

წილმა არასაპატიმრო ღონისძიებების დაახლოებით 96% შეადგინა.272 

გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიებების თვალსაზრისით, საანგარიშო პერიოდში 

საგულისხმო იყო ნიკა მელიას საქმე. კერძოდ, ნიკა მელიას, როგორც საპარლამენტო 

მანდატის მქონე პირის მიმართ, აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული იყო 

დამატებითი ვალდებულებები.273 მას აეკრძალა საპარლამენტო საქმიანობის შემადგენელი 

არაერთი უფლებამოსილება. საქართველოს სახალხო დამცველმა, 2019 წლის 28 ნოემბერს, 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს, სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა, რათა 

მას ჯეროვნად შეეფასებინა ნიკა მელიას მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით 

გამოყენებული დამატებითი ვალდებულებების პროპორციულობა საპარლამენტო 

მანდატთან მიმართებით.274 კერძოდ, ნიკა მელიას აღკვეთის ღონისძიების სახით, 

გირაოსთან ერთად, დამატებით ასევე აეკრძალა საგამოძიებო ორგანოს ნებართვისა და 

ინფორმირების გარეშე საცხოვრებელი ადგილის დატოვება, მოწმეებთან ნებისმიერი 

კომუნიკაცია და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას განცხადებების გაკეთება. მას 

დამატებით ასევე განესაზღვრა პირადობის მოწმობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის 

ჩაბარების ვალდებულება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ, სახალხო დამცველის მიერ 

წარდგენილ მოსაზრებაში მითითებულ საკითხებზე მსჯელობა ვერ შეძლო, რადგან ნიკა 

მელიას სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დამდგარი გამამტყუნებელი განაჩენის 

საფუძველზე შეუწყდა საპარლამენტო უფლებამოსილება. 

4.7.  ივანე მერაბიშვილის საქმე 

 

2019 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში, სახალხო დამცველის აპარატმა, ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, ივანე მერაბიშვილის საკნიდან 

გაყვანისას, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე, 2018 წლის 12 

ივლისს განახლებული გამოძიების მასალები შეისწავლა. საქმის მასალების შესწავლის 

შედეგად გაირკვა, რომ გამოძიება არაერთი კრიტიკული ხარვეზით წარიმართა, რის გამოც, 

სახალხო დამცველის შეფასებით, საქართველოს მთავრობის მიმართ ევროპის საბჭოს 

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია - აწარმოოს გამოძიება ეფექტიანი გამოძიების 

საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად - შესრულებულად ვერ ჩაითვლება.  

კერძოდ, გამოძიების ფარგლებში არ გამოკითხულა ერთ-ერთი საკვანძო მოწმის მიერ 

დასახელებული ყველა პირი, მათ შორის, მოქმედი და ყოფილი მაღალი თანამდებობის 

პირები; არ ჩატარებულა ივანე მერაბიშვილის მიერ აღწერილი სავარაუდო დამნაშავეების 

სახობრივი კომპოზიცია (facial composition); გამოძიების პერიოდში არ გამოკითხულა პირი, 

                                                   
272 იქვე. 

273 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < https://bit.ly/2OyUSTK > [ბოლოს ნანახია 01.02.2020]. 

274 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < https://bit.ly/2OyUSTK > [ბოლოს ნანახია 01.02.2020].  

https://bit.ly/2OyUSTK
https://bit.ly/2OyUSTK
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რომელმაც სხვა საქმეზე მიმდინარე სასამართლო პროცესის ფარგლებში განაცხადა, რომ 

ჰქონდა ინფორმაცია ივანე მერაბიშვილის საკნიდან გაყვანის ფაქტთან დაკავშირებით;  

განახლებული გამოძიების ფარგლებში მოპოვებული ნეიტრალური მტკიცებულებები 

ეწინააღმდეგება საკნიდან გაყვანაში სავარაუდოდ მონაწილე ერთ-ერთი პირის ჩვენებას; 

ივანე მერაბიშვილს არ მიეცა გამოძიების პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა ეფექტიანი 

გამოძიების სტანდარტის შესაბამისად. კერძოდ, უარი ეთქვა სავარაუდო დამნაშავეების 

ამოცნობის პროცესში მონაწილეობაზე და სხვ.275 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 შევიდეს ცვლილება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსში, რომლის თანახმად, ადმინისტრაციული დაკავების კანონიერების 

შემოწმება  ადმინისტრაციული საქმის განმხილველი სასამართლოს 

ვალდებულებად განისაზღვრება  

 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შევიდეს 

ცვლილება, რომლის მიხედვითაც, დაუშვებელი იქნება პირის ადმინისტრაციული 

წესით დაკავება 12 საათზე მეტი ვადით, სასამართლოში წარდგენისა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე, არასამუშაო დროის მიზეზით 

 

რეკომენდაციები 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 2020 წელს ნორმატიულად განისაზღვროს სპეციალურ ოპერაციაში მონაწილე 

სამართალდამცავთა მიერ სამხრე ვიდეოკამერის გამოყენების ვალდებულება და 

სპეციალური ოპერაციისას სამხრე კამერის გამოყენების წესი 

 2020 წელს სამხრე კამერებით აღიჭურვონ სპეციალურ ოპერაციებში მონაწილე 

სამართალდამცავები. 

 

  

                                                   
275 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 24 იანვრის კომუნიკაცია საქმეზე, „მერაბიშვილი 

საქართველოს წინააღმდეგ“ (Merabishvili v. Georgia), app.no. 72508/13, ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/3aTVsUQ  

> [ბოლოს ნანახია 13.03.2020]. 

http://bit.ly/3aTVsUQ
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5. სამართლიანი სასამართლოს უფლება  

5.1. შესავალი 

სამართლიანი სასამართლოს უფლება, გასული წლების მსგავსად, წელსაც სახალხო 

დამცველის განსაკუთრებული ყურადღების საგანი იყო. განვითარებულმა მოვლენებმა 

ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლოს უფლების უზრუნველყოფის ხარისხზე 

მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია. 2019 წელს, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა 

შერჩევის პროცესმა, ნათლად წარმოაჩინა არსებული სისტემის ხარვეზები, გამოწვევები და 

პრობლემები. ამ გამოწვევების მიუხედავად, პოზიტიურად უნდა შეფასდეს საერთო 

სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში შესული ცვლილებები,276 რამაც დახვეწა და 

უფრო განჭვრეტადი გახადა მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისმგებლობასთან 

დაკავშირებული საკითხები. მისასალმებელია სამოქალაქო კოდექსში შესული 

ცვლილება,277 რომლის მიხედვითაც, სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება ნებისმიერი 

ასაკის ბავშვისთვის იქნება უზრუნველყოფილი. 

საანგარიშო პერიოდში, სამართლიანი სასამართლოს უფლებასთან დაკავშირებით, 

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 7 გადაწყვეტილება278 გამოიტანა, 

საიდანაც კონვენციის დარღვევა 6 შემთხვევაში (2004-2009 წლებში მომხდარ ფაქტებზე) 

დადგინდა.  

წინამდებარე თავში განვიხილავთ სასამართლო სისტემაში არსებულ ინსტიტუციურ 

პრობლემებს, შევაჯამებთ უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტებასთან დაკავშირებულ 

საკითხებს და ამ პროცესში სახალხო დამცველის ჩართულობას. ასევე გავაანალიზებთ 

სამართლიანი სასამართლოს უფლების არსებით შემადგენელ ნაწილებთან 

წინააღმდეგობრივ საკანონმდებლო ჩანაწერებს, რომლებიც, ერთი მხრივ, პირებს 

თვითინკრიმინაციისგან დაცვის პრივილეგიით სარგებლობის, ხოლო, მეორე მხრივ, 

სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობას უზღუდავენ. წარმოგიდგენთ მსჯელობას 

                                                   
276„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 

2019 წელი  13 დეკემბერი. 

277 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 11981 მუხლი. 

278 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 წლის 7 ნოემბრის №72916/10  გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „გელენიძე საქართველოს წინააღმდეგ“ (GELENIDZE v. Georgia); ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს 2019 წლის 10 ოქტომბრის №8284/07  გადაწყვეტილება საქმეზე, „ბათიაშვილი საქართველოს 

წინააღმდეგ“ (BATIASHVILI v. Georgia); ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 წლის 25 

ივლისის №37809/08 გადაწყვეტილება საქმეზე, „სვანიძე საქართველოს წინააღმდეგ“ (SVANIDZE v. Georgia); 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 წლის 18 ივლისის №16812/17  გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2“ და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“ (CASE OF RUSTAVI 2 

BROADCASTING COMPANY LTD AND OTHERS v. GEORGIA); ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 

წლის 28 მარტის №39718/09 გადაწყვეტილება საქმეზე, „კერესელიძე საქართველოს წინააღმდეგ“ 

(KERESELIDZE v. Georgia); ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 წლის 14 ივლისის №36416/06 

გადაწყვეტილება საქმეზე, „კობიაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“ (KOBIASHVILI v. Georgia); ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 წლის 12 დეკემბრის №30680/09 გადაწყვეტილება საქმეზე, 

ქარცივაძე საქართველოს წინააღმდეგ“ (KARTSIVADZE v. Georgia). 
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იმ საქმეებზე, სადაც სასამართლო პროცესები კანონიერების პრინციპთან შეუსაბამოდ 

მიმდინარეობს.  

საანგარიშო პერიოდში კვლავ პრობლემა იყო საქმეთა განხილვის გაჭიანურება, ამ 

საკითხზე სახალხო დამცველის აპარატში 16 განცხადება შემოვიდა. ანგარიშში ასევე 

შევაფასებთ სასამართლოს შემადგენლობის უცვლელობის პრინციპის დარღვევის გამო 

მტკიცებულებათა უშუალოდ გამოკვლევის ხარვეზიან პრაქტიკას და ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმეების განხილვისას სამართლიანი სასამართლოს უფლების 

უგულებელყოფას. 

ანგარიშზე მუშაობის პროცესში, სახალხო დამცველის აპარატმა განსაკუთრებული 

ყურადღება დაუთმო სამართლიანი სასამართლოს უფლებასთან დაკავშირებით 

სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ რამდენიმე მნიშვნელოვან 

ანგარიშს.279 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს 

პარლამენტს 9 წინადადებით, ხოლო იუსტიციის სამინისტროს ერთი რეკომენდაციით 

მიმართა. საანგარიშო პერიოდში „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს 

ორგანულ კანონში შესული არაერთი ცვლილების მიუხედავად, პოზიტიურად მხოლოდ 

მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ კანონში შესული 

ცვლილებები უნდა შეფასდეს.280 შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტის მიერ, სახალხო 

დამცველის 9 წინადადებიდან მხოლოდ ერთი შეიძლება ჩაითვალოს შესრულებულად. 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში იუსტიციის სამინისტროს მიეცა რეკომენდაცია,   

პენიტენციური დაწესებულებების დებულებებში ცვლილების შეტანით, მოეხსნა ან 

გაეზარდა პატიმრებისთვის ოფიციალური დოკუმენტების შენახვაზე დაწესებული 

ფურცლების ლიმიტი, რადგან მას შეიძლება გავლენა ჰქონოდა პატიმართა სამართლიან 

სასამართლოს უფლებაზე. სამწუხაროდ, იუსტიციის სამინისტროს არ შეუსრულებია 

აღნიშნული რეკომენდაცია, იმის მიუხედავად, რომ ეს, საქართველოს პარლამენტის 

დადგენილების შესაბამისად, მისი ვალდებულება იყო.281 სწორედ ამის გამო, საქართველოს 

                                                   
279 „დაკარგული თვალის მიღმა“, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ანგარიში, 2019 წელი. 

„მოსამართლის როლის განსაზღვრა საქართველოს შეჯიბრებით სისხლის სამართლის პროცესში“, 

ეკატერინე ციმაკურიძე, ელენე სიჭინავა, 2019 წელი. „ოპერატიული საქმიანობა სამართალდამცავ 

ორგანოებში“, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), 2019 წელი. 

280 სამწუხაროდ, ამ კუთხით გამოწვევები კვლავ არსებობს დამოუკიდებელი ინსპექტორის არჩევის წესთან 

და დისციპლინური სამართალწარმოების ვადებთან დაკავშირებით.  

281 „2018 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე, მე-2 პუნქტი, „წ“ ქვეპუნქტი. 
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სახალხო დამცველმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს აღნიშნული 

დებულების გაუქმების მოთხოვნით მიმართა.282  

5.2. სასამართლო სისტემაში არსებული ინსტიტუციური პრობლემები 

 

სასამართლო ხელისუფლების ფორმირება და მისი ინსტიტუციურად გამართული მუშაობა 

სამართლებრივი სახელმწიფოს განვითარების ერთ-ერთი უმთავრესი წინაპირობაა. 

დამოუკიდებელი და ინსტიტუციურად გამართული სასამართლოს პირობებში 

ფაქტობრივად შეუქცევადი ხდება ადამიანის უფლებებითა და თავისუფლებებით 

შებოჭილი სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარება. საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს სამართალწარმოების პრაქტიკის შესაბამისად, სამართლიანი სასამართლოს 

კონსტიტუციური უფლება არა აბსტრაქტულად, არამედ, კონსტიტუციით დადგენილ 

ინსტიტუციურ ფარგლებში ვრცელდება283 და იგი მჭიდროდ არის დაკავშირებული 

ადამიანის უფლებებთან.284  

დამოუკიდებელი ინსპექტორის არჩევის საკითხი 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტი, სასამართლო რეფორმის ფარგლებში, 2017 

წელს შეიქმნა და მისი მიზანია მოსამართლეთა დისციპლინური გადაცდომების 

ობიექტური და მიუკერძოებელი შესწავლა. სწორედ ამ მნიშვნელოვანი ფუნქციის გამო 

კრიტიკულად აუცილებელია დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობაზე ფართო 

საზოგადოებრივი ნდობით აღჭურვილი პირის არჩევა. 

2019 წლის 13 დეკემბერს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის შესარჩევი კონკურსი გამოაცხადა.285 კონკურსში განაცხადების შეტანის 

ბოლო ვადად 26 დეკემბერი იყო მითითებული. საბჭომ საბოლოოდ დამოუკიდებელი 

ინსპექტორი მიმდინარე წლის 23 იანვარს სრული შემადგენლობის უმრავლესობით, 5 წლის 

                                                   
282 კონსტიტუციური სარჩელი: საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის მინისტრის წინააღმდეგ, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/2X02Z0v > [ბოლოს 

ნანახია 09.03.2020]. 

283 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №3/5/768,769,790,792 

გადაწყვეტილება საქმეზე, „საქართველოს პარლამენტართა ჯგუფი (დავით ბაქრაძე, სერგო რატიანი, 

როლანდ ახალაია, ლევან ბეჟაშვილი და სხვები, სულ 38 დეპუტატი) და საქართველოს მოქალაქეები 

ერასტი ჯაკობია და კარინე შახპარონიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, II პარ, 68. 

284 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის 10 ნოემბრის №1/3/421,422 გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „საქართველოს მოქალაქეები – გიორგი ყიფიანი და ავთანდილ უნგიაძე საქართველოს 

პარლამენტის წინააღმდეგ“, II, 1. 

285 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 13 დეკემბრის №1/346 გადაწყვეტილება „საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების 

შესახებ“, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < https://bit.ly/3aQV3T7 > [ბოლოს ნანახია 09.03.2020]. 

https://bit.ly/3aQV3T7
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ვადით აირჩია.286 იმის გათვალისწინებით, რომ კონკურსთან დაკავშირებული 

მნიშვნელოვანი პროცესები საანგარიშო პერიოდში განვითარდა, მიზანშეწონილი იქნება 

ამ პროცესის წინამდებარე ანგარიშში შეფასება.  

დამოუკიდებელი ინსპექტორის კონკურსის ჩატარების წესი საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტით განისაზღვრება.287 კონკურსის სამართლიანად და 

გამჭირვალეობის მაღალი ხარისხით ჩატარების უზრუნველსაყოფად, იუსტიციის უმაღლეს 

საბჭოს, რეგლამენტით არ განუსაზღვრავს გასაუბრების ჩატარების დეტალური წესი და 

მასზე გამოსარკვევი საკითხები. რეგლამენტში აგრეთვე არ არის განსაზღვრული 

კონკურსის ჩატარების ისეთი მნიშნველოვანი პრინციპები, როგორიცაა ობიექტურობა, 

საჯაროობა, ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან არიდება და სხვ.288  

აღნიშნული ნორმატიული სივრცის გათვალისწინებით, ბუნებრივია, დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის შერჩევის პროცესმა ხარვეზების ფონზე ჩაიარა. საბჭოს წინასწარ არ 

გაუცხადებია გასაუბრების ზუსტი თარიღი, ინფორმაცია ამის შესახებ, მხოლოდ 2020 წლის 

23 იანვარს, საბოლოო შედეგის გამოცხადების შემდეგ გახდა საჯარო. საზოგადოებისთვის 

უცნობია როგორც კონკურსში მონაწილე სხვა პირთა ვინაობა, ისე, გარემოებები, რომელთა 

გამოც საბჭომ კონკრეტულ კანდიდატს მიანიჭა უპირატესობა. საქართველოში მოქმედ 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად,289 საქართველოს სახალხო დამცველიც 

უარყოფითად აფასებს დამოუკიდებელი ინსპექტორის არჩევის პროცესში განვითარებულ 

მოვლენებს.   

მოქმედი რეგულაციით, დამოუკიდებელი ინსპექტორი თანამდებობაზე იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერით აირჩევა.290  

კანდიდატის კონკურში გამარჯვებისთვის, მხოლოდ საბჭოს მოსამართლე წევრების 

მხარდაჭერაც საკმარისია. იმის გათვალისწინებით, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 

ხელისუფლების სამი შტოსგან ფორმირდება, დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

ანგარიშვალდებულების მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანი იქნება, 

თუ იგი თანამდებობაზე მაღალი კვორუმით, ურთიერთშეთანხმებული გადაწყვეტილების 

საფუძველზე აირჩევა.  

                                                   
286 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < 

https://bit.ly/39MY46I > [ბოლოს ნანახია 09.03.2020]. 

287 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული  კანონი, 511 მუხლი, პუნქტი 2. 

288 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული 

რეგლამენტის 272 -ე მუხლი, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < https://bit.ly/39IQY31 > [ბოლოს ნანახია 

09.03.2020]. 

289 კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, განცხადება ხელმისაწვდომია 

< https://bit.ly/2UrVP3x > [ბოლოს ნანახია 10.03.2020]. 

290 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი, მუხლი 511, პუნქტი 21. 

https://bit.ly/39MY46I
https://bit.ly/39IQY31
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უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომის დახურვა 

სასამართლო სისტემაში გამჭვირვალობის ნაკლებობა სხვადასხვა ფორმით იჩენს თავს. 

მათ შორის, საგულისხმოა უზენაესი სასამართლოს ახლადარჩეული მოსამართლეების 

მონაწილეობით სასამართლოს პლენუმის პირველი სხდომა, რომელიც 2019 წლის 16 

დეკემბერს შედგა. პლენუმს საკასაციო სასამართლოს პალატებში ახლადარჩეული 

მოსამართლეების გამწესების, ასევე მათზე საქმეთა ელექტრონული განაწილების შესახებ 

უნდა ემსჯელა. პლენუმის სხდომაზე ასევე განიხილებოდა საკასაციო სასამართლოს 

სისხლის სამართლის საქმეთა და ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატების 

თავმჯდომარეების არჩევის საკითხი. განსახილველი საკითხების მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი ესწრებოდა 

პლენუმის სხდომას. 

მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა ყურადღებას ამახვილებს პლენუმის სხდომების 

საჯაროობაზე - „უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომა, როგორც წესი, საჯაროა“,291 

მოსამართლეების უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, ის მაინც დაიხურა და არც სახალხო 

დამცველის წარმომადგენელს მისცემია მასზე დასწრების შესაძლებლობა.292 სხდომას 

პლენუმის წევრებიდან მხოლოდ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები ესწრებოდნენ. 

სათანადო სამართლებრივი არგუმენტები სხდომის დახურვის თაობაზე, არც ადგილზე 

გაჟღერებულა და არც სხდომის ოქმშია მითითებული.293 სხდომის დახურვის 

გადაწყვეტილება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების უმრავლესობამ294 მხოლოდ იმ 

გარემოებას დააფუძნა, რომ კანონში მითითებულია „როგორც წესი“ სხდომების 

საჯაროობის შესახებ, რაც არ გამორიცხავს მის დახურვას. სხდომის ოქმის მიხედვით, 

„შალვა თადუმაძემ ითხოვა პლენუმის სხდომაზე სახალხო დამცველის წარმომადგენლის 

დასწრების თაობაზე საკითხის კენჭისყრაზე დაყენება და განმარტა, რომ რადგან პლენუმმა 

უნდა განიხილოს ორგანიზაციული საკითხები, მიზანშეწონილი იქნება სხდომის დახურვა, 

განსახილველი საკითხები არ წარმოადგენს სახალხო დამცველის ინტერესის საგანს“.  

ამ ტიპის გადაწყვეტილება კიდევ უფრო აძლიერებს სასამართლოს მიმართ უნდობლობას, 

განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ქვეყნის უმაღლესი ინსტანციის სასამართლო და მისი 

მოსამართლეები თავად უნდა იყვნენ მოწოდებული გამჭირვალობის მაღალი სტანდარტის 

დაცვისკენ.    

                                                   
291 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი, მუხ. 18 პუნქტი 7. 

292 გარეშე პირებიდან პლენუმის სხდომას მხოლოდ სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ესწრებოდა. 

293 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №6ს/165-19 წერილი.  

294 მოსამართლეები, რომლებმაც სხდომის დახურვას დაუჭირეს მხარი: მზია თოდუა, ვასილ როინიშვილი, 

მერაბ გაბინაშვილი, მირანდა ერემაძე, მამუკა ვასაძე, თამარ ზამბახიძე, შალვა თადუმაძე, ვლადიმერ 

კაკაბაძე, ლევან მიქაბერიძე, გიორგი მიქაუტაძე, გიორგი შავლიაშვილი, ქეთევან ცინცაძე, ალექსანდრე 

წულაძე.  
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5.3. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევა 

 

საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ, საქართველოს უზენაეს 

სასამართლოში მოსამართლეთა მინიმალური რაოდენობა 16-დან 28-მდე გაიზარდა.295 2019 

წლის მაისში საკასაციო ინსტანციაში 20 მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობა გაჩნდა. 

კონსტიტუციის ახალი ვერსიის ამოქმედებიდან ერთ კვირაში, ისე, რომ არ ყოფილა 

გაწერილი  მოსამართლეთა ნომინირების წესები და კრიტერიუმები, საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა 10 

კანდიდატის სია წარუდგინა.296 ამან საზოგადოების სამართლიანი პროტესტი გამოიწვია, 

რის შედეგადაც საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურის გაწერაზე მუშაობა. სახალხო დამცველის აპარატი 

აქტიურად ჩაერთო ამ პროცესში.  

სახალხო დამცველის მიმართვის საფუძველზე, კანონპროექტთან დაკავშირებით 

მოსაზრებები წარმოადგინა ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის 

ორგანიზაციის დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ოფისმა (შემდგომში, ასევე, 

როგორც - ეუთო/ოდირი).297 დოკუმენტის შემუშავებაში მონაწილე ექსპერტებმა 

დეტალურად მიმოიხილეს კანონპროექტში არსებული მნიშვნელოვანი საკითხები და 

დასკვნაში შესაბამისი რეკომენდაციები ასახეს. პარალელურად, მოსაზრებები 

წარმოადგინა ვენეციის კომისიამაც.298  

ვენეციის კომისიისა და ეუთო/ოდირის მომზადებულ დოკუმენტებში ყურადღება 

გამახვილებული იყო ისეთ არსებით საკითხებზე, როგორებიცაა: ინტერესთა კონფლიქტის 

მკაფიო და ადეკვატური რეგულირების,299 ასევე, მოსამართლეობის კანდიდატთა 

საკვალიფიკაციო გამოცდისგან განთავისუფლების საკითხები.300 დოკუმენტში 

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ფარული კენჭისყრისგან მომდინარე 

საფრთხეებზე301 და შეფასებისთვის აუცილებელი კრიტერიუმების არასაკმარისობაზე.302 

კრიტიკის საგანი გახდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ, გადაწყვეტილების 

                                                   
295 საქართველოს კონსტიტუციაში 2017 წლის 13 ოქტომბერს შეტანილი ცვლილებები. 

296 დეტალურად იხილეთ: საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 92-

97.  

297 დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი, „საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის პირველი ეტაპის ანგარიში“, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2wPbCAf> [ბოლოს ნანახია 11.03.2020]. 

298 ვენეციის კომისიის დასკვნა უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა დანიშვნის შესახებ, 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:< https://bit.ly/2wPtOcC > [ბოლოს ნანახია 11.03.2020]. 

299 დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი, დასკვნა ცვლილებების პროექტზე, 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნასთან დაკავშირებით, გვ. 5, §12; 

300 იქვე. გვ. 6, §15. 

301 იქვე; 

302 იქვე. გვ. 28, §57. 

https://bit.ly/2wPtOcC


141 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

დაუსაბუთებლად მიღების შესაძლებლობა.303 წარმოდგენილია მოსაზრებები 

მოსამართლეთა არჩევის პროცესში სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზეც.304  

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს პარლამენტში მომზადებული კანონპროექტი 

ვერ პასუხობდა არსებულ გამოწვევებს, სახალხო დამცველმა სპეციალური განცხადება 

გაავრცელა პროექტში არსებულ ხარვეზებთან დაკავშირებით,305 აგრეთვე, ისტორიაში 

პირველად გამოიყენა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული 

შესაძლებლობა და კანონპროექტთან დაკავშირებით, პლენარულ სხდომაზე მისი მოსმენა 

მოითხოვა.306 

საბოლოოდ, საქართველოს პარლამენტმა, 2019 წლის 1 მაისს მიიღო „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებებისა და 

დამატებების შესახებ კანონი. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტმა 

გაიზიარა დასკვნაში ასახული რამდენიმე რეკომენდაცია, საკანონმდებლო აქტში 

არსებითი საკითხები არ აუსახავს.307 

სახალხო დამცველმა კანონპროექტის განხილვისას და შემდგომ, უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეების არჩევის პროცესში, 13 საჯარო განცხადებაა გაავრცელა, მოამზადა 

სპეციალური ანგარიში, სადაც შეფასდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა 

შერჩევის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზები. სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, 

აგრეთვე მონაწილეობდა საბჭოსა და პარლამენტში მიმდინარე განხილვებში. 

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა კონკურსი 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 

კანდიდატების შერჩევის პროცესზე დაკვირვებამ მნიშვნელოვანი ხარვეზები გამოავლინა. 

ისინი, ერთი მხრივ, საბჭოს წევრების მიერ კანონთან შეუსაბამო გადაწყვეტილების 

                                                   
303 იქვე. გვ. 29, §61. 

304 დასკვნის მიხედვით, საქართველოს პარლამენტს მიეცა შემდეგი რეკომენდაციებიც: 1) გაუმჯობესდეს 

პროცესის ღიაობის და გამჭირვალობის სტანდარტი; 2) კანდიდატები უზრუნველყოფილი იყვნენ საბჭოს 

გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესაძლებლობით; 3) დაკონკრეტდეს კანდიდატების შესახებ შეგროვილი 

ინფორმაციის განადგურების ზუსტი დრო; 4) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ უკეთ გაიწეროს 

უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელების პროცედურა და კრიტერიუმები; 5) 

დისკრიმინაციისგან დაცვისა და გენდერული ბალანსის უზრუნველსაყოფად შექმნას სათანადო 

გარანტიები.  

305 სახალხო დამცველის 2019 წლის 20 მარტის საჯარო განცხადება. ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < 

https://bit.ly/2mDG4bx > [ბოლოს ნანახია:  09.03.2020].  

306 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 154-ე მუხლი. 

307 საქართველოს პარლამენტს არ გაუზიარებია შემდეგი რეკომენდაციები: 1) შეფასებისთვის 

აუცილებელი კრიტერიუმების უზრუნველყოფა; 2) საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების, 

კრიტერიუმების შესაბამისად, დასაბუთების ვალდებულება; 3) დისკრიმინაციისგან დაცვისა და 

გენდერული ბალანსის უზრუნველყოფა; 4) კანდიდატის შესაძლებლობა, სასამართლო ორგანოში 

გაასაჩივროს საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება; 5) ფარული კენჭისყრა;  

https://bit.ly/2mDG4bx
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მიღებით, ხოლო მეორე მხრივ, კანონმდებლობაში არსებული პრობლემური ჩანაწერებით 

იყო გამოწვეული.  

მოსამართლეთა შერჩევის პროცესი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სამ ეტაპად 

მიმდინარეობდა. თავდაპირველად, საბჭოს წევრებმა 137 კანდიდატიდან 50 კონკურსანტი 

გამოავლინეს, რომლებიც შემდეგ ეტაპზე ფარული კენჭისყრით გადავიდნენ. შედეგებზე 

დაკვირვებამ გამოავლინა, რომ 13-დან 10 ბიულეტენი გამოირჩეოდა დამთხვევების ძალიან 

მაღალი, არაბუნებრივი ხარისხით. დამთხვევის მაჩვენებელმა კითხვები გააჩინა საბჭოს 

წევრებს შორის არსებულ შესაძლო შეთანხმებაზე, კონკრეტული კანდიდატებისთვის ხმის 

მიცემის პროცესში.308 ამ პროცესს ხელს უწყობდა საკანონმდებლო ჩანაწერიც, რომლის 

მიხედვითაც საბჭოს წევრები არ არიან ვალდებულნი, დაასაბუთონ თავიანთი შეფასებები, 

ასევე არ ყოფილა განსაზღვრული კანდიდატთა კეთილსინდისიერებისა და 

კომპეტენტურობის შეფასების კონკრეტული მექანიზმი. 

ამის შემდეგ, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, 2019 წლის 17 ივლისს დაიწყო და 15 

აგვისტომდე გაგრძელდა მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება. აღსანიშნავია, 

რომ გასაუბრების პროცესის დიდი ნაწილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების 

დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. საბჭოს მოსამართლე წევრები, ხშირად, 

არაკორექტულები იყვნენ არამოსამართლე წევრების - ანა დოლიძისა და ნაზი 

ჯანეზაშვილის მიმართ.  

2019 წლის 4 სექტემბერს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 12 წევრი,309 კანდიდატთა ე.წ. 

გრძელი სიის, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე 

გამოცხადებული ვაკანსიის რაოდენობამდე შემცირების მიზნით შეიკრიბა. კენჭისყრის 

შედეგების ანალიზის შედეგად ირკვევა, რომ საბჭოს 10-მა წევრმა ჯამური 200 ხმიდან310 164, 

20 კანდიდატის მხარდასაჭერად გამოიყენა, რითაც გარანტირებული გახადა მათი 

მომდევნო ეტაპზე გადასვლა, ხოლო დარჩენილი 36 ხმა იმგვარად გადაანაწილა, რომ 

არსებითი გავლენა პროცესზე ვეღარ მოეხდინა. იმის გათვალისწინებით, რომ შეფასების 

მოქმედი სისტემის ფარგლებში მინიჭებული ქულა არ საბუთდება, რთულია კონკრეტული 

დასკვნების გაკეთება, თუმცა კითხვებს აჩენს საბჭოს 10 წევრის გადაწყვეტილება, 

რომლებმაც მათ მიერ მაღალი ქულით შეფასებულ რამდენიმე კანდიდატს აღარ მისცეს 

შესაძლებლობა, ყოფილიყვნენ საბოლოოდ ნომინირებულნი უზენაესი მოსამართლის 

კანდიდატად საქართველოს პარლამენტში. 

იმის მიუხედავად, რომ კანონმდებლობა იმპერატიულად ადგენს უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლისთვის მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ქონის 

                                                   
308 იქვე. გვ. 29. 

309 სხდომას არ დასწრებია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ანა დოლიძე. 

310 თითოეულ კანდიდატს ჰქონდა 20 ხმა. 
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აუცილებლობას,311 საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენილი სიის 3 კანდიდატის312 

საგანმანათლებლო ხარისხი არ შეესაბამებოდა კანონის მოთხოვნას. ცალკე აღნიშვნას 

საჭიროებს შერჩევის პროცესში გამოვლენილი ინტერესთა კონფლიქტი. იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს წევრმა, ირაკლი შენგელიამ თავი არ აიცილა, მაშინ როდესაც ერთ-ერთი 

კანდიდატი მისი ცოლისძმა იყო. ასევე, მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლეობის 

კანდიდატმა, გიორგი მიქაუტაძემ, როგორც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა, 

არსებული ინტერესთა კონფლიქტის გამო აიცილა თავი, იგი როგორც აპარატის 

ხელმძღვანელი, ჩვეულებრივ განაგრძობდა საქმიანობას. 

არასაკმარისი პროცედურული გარანტიებისა და საბჭოს წევრების დამოკიდებულების 

გათვალისწინებით, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წარმართულმა პროცესმა, 

სამწუხაროდ, საბოლოოდ ვერ შეძლო ობიექტური დამკვირვებლის დარწმუნება იმაში, რომ 

პარლამენტში წარდგენილი კანდიდატები ყველაზე კომპეტენტურები და 

კეთილსინდისიერები იყვნენ. 

ზემოაღნიშნული გარემოებების გარდა, საბჭოში განვითარებულ პროცესს, ცალკეული 

წევრების მხრიდან მუდმივად თან სდევდა საქართველოს სახალხო დამცველის კრიტიკა 

და მისი, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული ინსტიტუტის, 

დისკრედიტაციის მცდელობა.  

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით, სახალხო 

დამცველმა მოამზადა სპეციალური ანგარიში, რომელიც საქართველოს პარლამენტს 

მიეწოდა, რათა გამოსწორებულიყო ის ხარვეზები, რომლებიც საბჭოს დონეზე წარმოჩინდა. 

პარალელურად, პარლამენტს წარედგინა  რეკომენდაცია, შემუშავებულიყო ისეთი 

საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც გამორიცხავდნენ თვითნებობას იუსტიციის 

უმაღლეს საბჭოში გადაწყვეტილებების მიღებისას, უზრუნველყოფდნენ ინტერესთა 

კონფლიქტის აცილების მაღალ სტანდარტს, გამჭვირვალობას და პროცესის სრულ 

საჯაროობას, მათ შორის, საბჭოში ღია კენჭისყრისა და გადაწყვეტილებების დასაბუთების 

ვალდებულების შემოღებით და ასევე, შექმნიდნენ მიღებული გადაწყვეტილებების 

გასაჩივრების შესაძლებლობას.313 

პარალელურად, საქართველოს სახალხო დამცველმა საკონსტიტუციო სასამართლოში 

გაასაჩივრა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 

სხვადასხვა ნორმა, რომლებიც არაკონსტიტუციურად უზღუდავენ პირებს საჯარო 

                                                   
311 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი, მუხლი 34, პუნქტი 1. 

312 შალვა თადუმაძის, ზაზა თავაძის და მირანდა ერემაძის საგანმანათლებლო ხარისხი არ შეესაბამებოდა 

კანონის მოთხოვნას. 

313 სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 

კანდიდატების იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ შერჩევის მონიტორინგის ანგარიში“, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე:  <https://bit.ly/2UP6O5Y> [ბოლოს ნანახია: 09.09.2020]. 
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თანამდებობის დაკავების უფლებას, საბჭოს მიერ დაუსაბუთებელი და ფარული 

გადაწყვეტილების მიღების გამო. 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევა პარლამენტში  

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის პროცესი პარლამენტში 6 

სექტემბრიდან 12 დეკემბრამდე პერიოდში მიმდინარეობდა. მისი ძირითადი ნაწილი 

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა წარმართა. კომიტეტმა თავდაპირველად, 11 სექტემბრის 

სხდომაზე სამუშაო ჯგუფი შექმნა, რომლის მუშაობის ხანგრძლივობაც მხოლოდ 10 დღით 

შემოიფარგლა და 20 სექტემბერს დასრულდა. სამუშაო ჯგუფს უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეობის კანდიდატების კანონის მოთხოვნებთან ფორმალური შესაბამისობა 

უნდა შეემოწმებინა. აღნიშნული ვადა თავიდანვე გამორიცხავდა ჯგუფის ჯეროვან 

საქმიანობას. მისი მუშაობის მანძილზე კანდიდატებისა და უწყებებისაგან ინფორმაციის 

მხოლოდ ნაწილის გამოთხოვა მოესწრო, თუმცა ჯგუფს სრულად არ უმსჯელია მიღებულ 

ინფორმაციაზე, რადგან სრულყოფილი დოკუმენტაცია მისი მუშაობის დასრულების 

შემდეგ იქნა მიღებული, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში, გამოთხოვილიც კი.314 ამის 

მიუხედავად, „კომიტეტის სამუშაო ჯგუფის წევრთა აზრით, საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს მიერ საქართველოს პარლამენტისთვის ასარჩევად წარდგენილი 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები შეესაბამებოდნენ 

საქართველოს კონსტიტუციითა და სხვა ნორმატიული აქტებით დადგენილ ფორმალურ 

მოთხოვნებს“.315 დოკუმენტაციის სრულყოფილად შესწავლამდე, სამუშაო ჯგუფის 

წევრების მიერ მსგავსი შეფასების განვითარება ობიექტურობას მოკლებულია და 

არასარწმუნოა.  

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, 23 სექტემბრიდან 8 ნოემბრამდე პერიოდში, ოცივე 

კანდიდატს მოუსმინა. თითო კანდიდატის მოსმენას დაახლოებით 1 დღე ეთმობოდა. 

მოსმენა პირდაპირი ეთერით გადაიცემოდა. პარლამენტის წევრების გარდა, 

კანდიდატებისათვის კითხვების დასმის შესაძლებლობა სახალხო დამცველის, 

იურიდიული დახმარების სამსახურის, ადვოკატთა ასოციაციისა და „კოალიცია 

დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის“ წარმომადგენლებს 

ჰქონდათ. მნიშვნელოვანი იყო გამჭვირვალობის ის მაღალი ხარისხი, რაც კომიტეტმა 

უზრუნველყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენისას. ამის 

მიუხედავად, სამწუხაროდ, მხოლოდ ეს არ აღმოჩდა საკმარისი პარლამენტის მიერ 

დამაჯერებელი და ადეკვატური გადაწყვეტილებების მისაღებად.   

                                                   
314 ცალკეული ინფორმაციის გამოთხოვის გადაწყვეტილება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 2019 წლის 

23 სექტემბრის სხდომაზე მიიღო. ამ დროისათვის ჯგუფს მუშაობა 3 დღის დასრულებული ჰქონდა.  

315 ამონარიდი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის 2019 წლის 12 დეკემბრის №2-22113/19 დასკვნიდან „2019 

წლის 6 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტისათვის ასარჩევად წარმოდგენილი საქართველოს 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შესახებ“, გვ. 4. ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

< https://bit.ly/3cRmu11 > [ბოლოს ნანახია: 06.03.20 წ.]. 

https://bit.ly/3cRmu11
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2019 წლის 12 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 

კენჭი უყარა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 19 კანდიდატს316 და ჯამში 14 

მათგანის არჩევის რეკომენდაცია გასცა. აღნიშნული პროცედურა პარლამენტის 

რეგლამენტის მოთხოვნებთან შეუსაბამოდ წარიმართა. საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტი ცხადად მიუთითებს, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 

კანდიდატების მოსმენის შემდეგ, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მათი კონსტიტუციის 

ან/და სხვა კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობის თაობაზე დასკვნა უნდა შეიმუშაოს.317 

12 დეკემბრის კომიტეტის სხდომაზე კი, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 

კანდიდატებს ისე ეყარათ კენჭი, რომ არც გამოცხადებულა, კომიტეტს კონსტიტუციით 

დადგენილ რომელ მოთხოვნებთან შესაბამისობა უნდა დაედგინა და რის თაობაზე უნდა 

ემსჯელა. იმ პირობებში, როდესაც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დაუსაბუთებელი 

გადაწყვეტილებები მიიღო და ისე წარუდგინა საქართველოს პარლამენტს უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები, პარლამენტში რეგლამენტის მინიმალური 

მოთხოვნების დაუცველად პროცესის წარმართვამ აღნიშნული პრობლემა კიდევ უფრო 

გააღრმავა.  

საქართველოს პარლამენტმა ყურადღების მიღმა დატოვა სახალხო დამცველის სპეციალურ 

ანგარიშში მითითებული ჩავარდნები, რასაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დონეზე 

ჰქონდა ადგილი. მათ შორისაა ის გარემოება, რომ საბჭოს მიერ პარლამენტისათვის 

წარდგენილი 20 კანდიდატიდან 5-ს არ ჰქონდა საუკეთესო შეფასება. საბჭომ პარლამენტს 

წარუდგინა 15 საუკეთესო შეფასების მქონე კანდიდატი და კიდევ 5 კანდიდატი, 

რომელთაც სხვა კანდიდატებზე დაბალი შეფასება ჰქონდათ. საბჭოს მხრიდან 

დასაბუთების არარსებობისა და შემფასებელთა ანონიმურობის პირობებში, 

რასაკვირველია, არსებობს ეჭვები ქულების თვითნებურად მინიჭებასთან დაკავშირებით 

და რთულია იმის თქმა, რომ ყველაზე მაღალი ქულების/შეფასების მქონე კანდიდატები 

სხვა კანდიდატებზე უკეთესები არიან კეთილსინდისიერებითა და კომპეტენტურობით, 

თუმცა ისიც აშკარაა, რომ პარლამენტის ფარგლებში ამას საერთოდ არ მისცემია რაიმე 

შეფასება და მის მიერ საბოლოოდ არჩეულ 14 მოსამართლეს შორის 3-ს არ ჰქონია 

საუკეთესო შეფასება. 

სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშის ფოკუსში ასევე მოხვდა უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების კანონმდებლობის მოთხოვნებთან 

ფორმალური შესაბამისობის პრობლემა.318 ერთ-ერთმა კანდიდატმა თავისი კანდიდატურა 

                                                   
316 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ პარლამენტისათვის წარდგენილი 20 კანდიდატიდან, 1-მა საკუთარი 

კანდიდატურა კენჭისყრამდე მოხსნა. 

317 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 205-ე მუხლის მე-2, 31 და მე-4 პუნქტები. 

318 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 34-ე მუხლის პირველი პუნქტი 

მოსამართლედ პირის განწესების ერთ-ერთ წინაპირობად სწორედ უმაღლესი იურიდიული განათლების 

არანაკლებ მაგისტრის ხარისხით ფლობას მიიჩნევს. ამასთან, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 89-ე მუხლის მე-8 პუნქტის მიხედვით კი, მაგისტრის დიპლომთან 

გათანაბრებულია 2005-2006 სასწავლო წლის დაწყებამდე არანაკლებ 5-წლიანი საგანმანათლებლო 
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ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ მოხსნა. ასევე, შეკითხვები წამოიჭრა შალვა თადუმაძის 

მიერ უმაღლესი იურიდიული განათლების მაგისტრის ხარისხით ფლობასთან 

დაკავშირებითაც319, რასაც კანდიდატი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე 

მოსმენისას გამოეხმაურა. მიღებული პასუხები სახალხო დამცველმა შესაბამის 

უწყებებთან გადაამოწმა, დამატებით გამოკვეთილი გარემოებების შესახებ კი იურიდიულ 

საკითხთა კომიტეტს 2019 წლის 6 ნოემბერს წერილით აცნობა, თუმცა კომიტეტს, არც 

სპეციალურ ანგარიშში და არც წერილში, მოყვანილ გარემოებებზე არ უმსჯელია. 

დამატებით მოპოვებული მასალების მიხედვით, შალვა თადუმაძის მტკიცების 

მიუხედავად, რომ მან ინსტიტუტში სწავლის განმავლობაში 5 კურსი დაფარა, არქივში 

იძებნება დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ შესაბამის სასწავლო წლებში 

სამართალმცოდნეობის პროგრამა ამ სასწავლებელში მხოლოდ 4 კურსს მოიცავდა.320 

შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოში საერთოდ არ აღმოჩდა ის სამართლებრივი 

დოკუმენტები, რომელთა არსებობაზეც შალვა თადუმაძე საკუთარ არგუმენტებს 

ამყარებდა.321 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან მიღებული 

ინფორმაციით322 ასევე ირკვევა, რომ უწყებას დადასტურებული აქვს ამავე 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული 3 დიპლომის ნამდვილობა, სადაც 

უნივერსიტეტში ჩარიცხვის და დასრულების წლად იგივე წლებია მითითებული. 

                                                   
პროგრამის დასრულების შედეგად მიღებული უმაღლესი განათლების დიპლომი. უფრო ნაკლები 

ხანგრძლივობის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მიღებული დიპლომი 

გათანაბრებულია ბაკალავრის დიპლომთან. 

319 შეკითხვებს აჩენდა შემდეგი გარემოებები: 1. დიპლომში მითითებულია, რომ ის ნ. დუმბაძის 

სახელობის თბილისის ჰუმანიტარულ ინსტიტუტში ჩაირიცხა 1993 წელს, მაშინ როდესაც დაწესებულებამ 

ლიცენზია 1994 წლის 25 აგვისტოს მიიღო. 2. 1993 წელს შალვა თადუმაძე მხოლოდ 15 წლის იყო. 3. 

დიპლომში საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდებად მითითებულია „ნ. დუმბაძის სახელობის 

თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი“ მაშინ, როდესაც ეს სახელწოდება მას ვაკე-საბურთალოს 

სასამართლოს 2003 წლის 5 დეკემბრის დადგენილების საფუძველზე ეწოდა, ხოლო დიპლომი გაცემულია 

1998 წელს. 4. საარქივო მასალებში დაცულია თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტის იურიდიული 

ფაკულტეტის მხოლოდ 1997-1998 სასწავლო წლის სასწავლო სამუშაო გეგმა, რომელიც 4 (ოთხ) კურსს 

მოიცავს. 
320 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2019 წლის 16 ოქტომბრის №MES 9 19 

01399251 წერილი. 

321 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2019 წლის 16 ოქტომბრის №MES 9 19 

01399251 წერილში მითითებულია: „[განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ] ცენტრში არ 

მოიპოვება ინფორმაცია იმ სამართლებრივი აქტის თაობაზე, რომელიც განსაზღვრავდა უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების დიპლომის ფორმას ან/და მისი შედგენის/შევსების/გაცემის წესს 

1998 წლის ივნისის მდგომარეობით“. აღნიშნული სამართლებრივი აქტი ასევე არ იძებნება საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნეში, თუმცა კანდიდატი სწორედ მასზე აპელირებდა. სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრში ასევე არ აღმოჩნდა რაიმე სამართლებრივი აქტი ექსტერნატის ფორმით 

უმაღლესი იურიდიული განათლების მიღებაზე, იმ დროს მოქმედ კანონში კი, მითითებული არ არის, რომ 

აღნიშნული გულისხმობს 2 კურსის ერთდროულად გავლის შესაძლებლობას, რაზეც შალვა თადუმაძემ 

ასევე მიუთითა საკომიტეტო მოსმენაზე.   

322 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2019 წლის 28 ოქტომბრის №MES 1 19 

01468355 წერილი. 
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აღსანიშნავია, რომ სამივე ამ შემთხვევაში დიპლომის მფლობელები თბილისის 

ჰუმანიტარულ ინსტიტუტში გადმოსულები იყვნენ სხვა დაწესებულებებიდან, 

რომლებზეც ლიცენზია 1991 წელს გაიცა და მათზე გაცემული დიპლომი 5-წლიანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის გამო მიჩნეულ იქნა მაგისტრთან გათანაბრებულად. 

აშკარაა, რომ ამ 3 საქმეში არსებული გარემოებები განსხვავდება შალვა თადუმაძის 

საქმეში არსებული გარემოებებისგან. შალვა თადუმაძეს სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის დიპლომის ნამდვილობის დადასტურების 

თაობაზე არ მიუმართავს. 

სახალხო დამცველისათვის ზემოაღნიშნული საკითხი მნიშვნელოვანია იმდენად, 

რამდენადაც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადამიანის უფლებებთან - სამართლიანი 

სასამართლოს უფლებასა და საჯარო თანამდებობის დაკავების უფლებასთან. 

აღსანიშნავია, რომ ეუთო/ოდირმა მის მიერ გამოქვეყნებულ საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის პირველი ეტაპის ანგარიშში323 

მიანიშნა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის კონტექსტში ადამიანის 

უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევაზე, ვინაიდან სწორედ 

აღნიშნული ნორმა ადგენს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს 

მინიმალურ გარანტიებს. 2019 წლის 12 მარტს მიღებულ გადაწყვეტილებაში ადამიანის 

უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ 

კანონის საფუძველზე შექმნილი სასამართლო მჭიდროდ არის დაკავშირებული მე-6 

მუხლის პირველი პუნქტის სხვა მოთხოვნებთან, რომლებიც სასამართლოს 

დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებლობას უკავშირდება და ასევე, დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში კანონის უზენაესობის ფუნდამენტური პრინციპის განუყოფელი 

ნაწილია.324 აღნიშნული საკითხი უკავშირდება ნდობას, რომელიც დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში სასამართლოებმა უნდა შთააგონონ საზოგადოებას.325 საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით კი, „საქართველოს კონსტიტუციის 31-ე 

მუხლის პირველი პუნქტით გარანტირებული სამართლიანი სასამართლოს უფლება ასევე 

გულისხმობს პირის უფლებას, რომ საკუთარი უფლებების დასაცავად მიმართოს 

კონსტიტუციური სტანდარტების შესაბამისად დაკომპლექტებულ სასამართლოს“.326 

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის 

პროცესის სერიოზული დარღვევებით წარმართვის მიუხედავად, იურიდიულ საკითხთა 

კომიტეტმა კანდიდატების აბსოლუტურ უმრავლესობაზე, დაახლოებით ¾-ზე გასცა მათი 

                                                   
323 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის პირველი ეტაპის 

ანგარიში, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი, გვ. 11, 28. 
324 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 წლის 12 მარტის გადაწყვეტილება საქმეზე, 

„გუდმუნდურ ანდრი ასტრადსონი ისლანდიის წინააღმდეგ“, განაცხადი №26374/18, პარა. 99. 

325 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2015 წლის 23 აპრილის გადაწყვეტილება საქმეზე, 

„მორისი საფრანგეთის წინააღმდეგ“, განაცხადი №29369/10, პარ. 78. 

326 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019 წლის 17 დეკემბრის საოქმო ჩანაწერი №3/24/1459, 

საქმეზე, „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, პარ. 32. 
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არჩევის რეკომენდაცია, რითაც მხარი დაუჭირა საბჭოში გამართულ ხარვეზიან პროცესსა 

და საბჭოს მიერ მიღებულ პრობლემურ გადაწყვეტილებებს. კომიტეტის მიერ 

მხარდაჭერილმა უკლებლივ ყველა კანდიდატმა რამდენიმე წუთში მხარდაჭერა მიიღო 

პლენარულ სხდომაზეც. საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ პარლამენტის მიერ 

მხარდაჭერილი კანდიდატების ნაწილი კომპეტენციის მინიმალურ ზღვარსაც კი ვერ 

აკმაყოფილებს (მათ მიერ საჯაროდ გაცემული შეკითხვების პასუხებიდან გამომდინარე). 

შესაბამისად, პარლამენტის გადაწყვეტილებამ სასამართლო სისტემის მიმართ ისედაც 

დაბალი ნდობა კიდევ უფრო შეამცირა და მართლმსაჯულების სისტემას სერიოზული 

ზიანი მიაყენა.  

ეუთო/ოდირის შეფასებით, „მოსამართლეთა დასანიშნად პლენარული კენჭისყრის 

გაგრძელების გადაწყვეტილება, პოლიტიკური კრიზისის, ოპოზიციის ბოიკოტის, პროცესის 

გადადების მოწოდების და კომიტეტსა და პლენარულ სხდომაზე არსებული 

მნიშვნელოვანი შეფერხებების ფონზე, ეჭვქვეშ აყენებს ხელისუფლების მიზნის 

გულწრფელობას - პროცესი ყოფილიყო ღია და გამჭვირვალე, რომელიც უზრუნველყოფდა 

ფართო პოლიტიკურ მხარდაჭერას და აამაღლებდა საზოგადოების ნდობას სასამართლო 

ხელისუფლების მიმართ“.327 

 

5.4. საქმის გონივრულ ვადაში განხილვის უფლება 

სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა  

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში სახალხო დამცველმა აღნიშნა, რომ სისხლის 

სამართლის საქმეთა არსებითი განხილვა ხშირად ჭიანურდება და კანონმდებლობით 

იმპერატიულად დადგენილ ვადებს არაგონივრულად სცდება.328 ეს ტენდენცია 

განსაკუთრებით საგანგაშო იყო სააპელაციო სასამართლოებში, ასევე, პატიმრების 

გასაჩივრებულ ადმინისტრაციულ საქმეებში. სახალხო დამცველმა ასევე მიუთითა, რომ 

არაგონივრულად, მათ შორის 5 თვის დაგვიანებით, ჭიანურდებოდა მხარისთვის 

გადაწყვეტილების ჩაბარება.329 

მიმდინარე წელს ეს ტენდენცია არ შეცვლილა. მოპოვებული სტატისტიკური ინფორმაციის 

თანახმად, არასაპატიმრო საქმეების დასრულება კანონით განსაზღვრულ ვადაში მხოლოდ 

გორის რაიონულმა სასამართლომ შეძლო.330 განსაკუთრებით გამოსარჩევია ბათუმის 

საქალაქო სასამართლო, რომელმაც 6 შემთხვევაში მსჯავრდებულს გამამტყუნებელი 

                                                   
327 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის „საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის მეორე ანგარიში“, ივნისი-დეკემბერი 2019, გვ. 3. 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/39AqFeM> [ბოლოს ნანახია: 06.03.20 წ.] 

328 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 98. 

329 იქვე, გვ. 98-99. 

330 გორის რაიონული სასამართლოს 2020 წლის 3 იანვრის №6 წერილი. 
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განაჩენი სამიდან ხუთ თვემდე ვადის დაგვიანებით გადასცა.331 აღნიშნულ პირთა შორის 

იყო მსჯავრდებული ზ. ბ., რომლის საქმე სახალხო დამცველის აპარატმა 

ინდივიდუალურად შეისწავლა და ვადის 6 თვით დაგვიანება გამოავლინა. საგულისხმოა 

ისიც, რომ სასამართლოების ნაწილმა332 აპარატს აღნიშნული მონაცემის წარდგენაზე უარი 

მონაცემების დაუმუშავებლობის გამო განუცხადა. 

გაჭიანურებული საქმის განხილვის შემთხვევაა 2017 წლის 13 მაისს საქართველოს 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის იმჟამინდელი უფროსის, ლაშა თორდიას მიმართ 

ყოფილი მთავარი პროკურორის, ოთარ ფარცხალაძის მხრიდან განხორციელებული 

შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედების, ფიზიკური შეურაცხყოფის, ამ დრომდე 

შეუფასებლობა. ლაშა თორდიას მიმართ ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე ბრალი წაეყენათ 

ოთარ ფარცხალაძესა და მ. ჩ.-ს. მოცემულ საქმეზე ამ დრომდე ასევე არ დამდგარა 

სასამართლო განაჩენი, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმე 

არსებითი განხილვისთვის 2019 წლის 30 იანვარს შევიდა.333 აღნიშნულ საქმეზე მიმდინარე 

გამოძიება სახალხო დამცველმა 2017 წლის ანგარიშშიც შეაფასა და გამოძიების 

არაეფექტიანობაზე მიუთითა.334 

დამატებით, აღსანიშნავია, რომ საქმის გონივრულ ვადაში განხილვის კუთხით, 

პრობლემები გამოიკვეთა სააპელაციო და საკასაციო სასამართლოებშიც. თბილისის 

სააპელაციო სასამართლოს მიერ განხილული 1949 საქმიდან 481 საქმის განხილვა 

გაჭიანურდა,335 ხოლო ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში განხილული 952 საჩივრიდან 

- 152 საჩივრის.336 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს337 სისხლის სამართლის საქმეთა 

პალატაში 2019 წელს განხილული 502 საჩივრიდან კანონით განსაზღვრული ვადის 

დარღვევით დასრულდა 26 საქმის განხილვა. 

სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეთა განხილვა 

საანგარიშო პერიოდში კვლავ პრობლემად რჩება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული 

საქმეების კანონით განსაზღვრულ ვადაში განხილვის საკითხი სააპელაციო 

სასამართლოებში.  

თბილისის სააპელაციო სასამართლოებიდან მოწოდებული სტატისტიკური მონაცემების 

ანალიზის საფუძველზე ირკვევა, რომ საქმეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი საპროცესო 

ვადების დარღვევით მიმდინარეობს. სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმის 

                                                   
331 ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 2 ოქტომბრის №1046გ/კ წერილი.  

332 თელავის რაიონული სასამართლოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №698 წერილი, თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს 2020 წლის 1 იანვრის №34167 წერილი,  

333 2019 წლის 26 დეკემბრის თბილისის საქალაქო სასამართლოს №1/295-19 წერილი.  

334 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 65. 

335 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2019 წლის 31 დეკემბრის №1/10934 წერილი. 

336 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 2020 წლის 15 იანვრის №40-2/10 წერილი. 

337 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2019 წლის 30 დეკემბრის №პ-1451-19 წერილი. 
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განხილვისთვის საქართველოს სააპელაციო სასამართლოებს კანონით განსაზღვრული 2-

თვიანი ვადა აქვთ, რომელიც მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში შეიძლება 5 თვემდე 

გახანგრძლივდეს.338 

იმის გათვალისწინებით, რომ სახალხო დამცველის აპარატს 2019 წლის პირველი იანვრიდან 

2020 წლის თებერვლამდე არსებული მონაცემები მიეწოდა, თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოში საქმის წარმოების ხანგრძლივობის შესახებ, ანგარიშში მხოლოდ 2019 

წლის პირველი ცხრა თვის მონაცემები შეფასდება, რადგან უკვე ოქტომბერში 

დარეგისტრირებულ სააპელაციო საჩივარზე განხილვის ვადა ჯერ კიდევ არ იყო 

ამოწურული. 

წარმოდგენილი ინფორმაციის თანახმად,339 2019 წელს თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაში დარეგისტრირებული 1847 საჩივრიდან 2 

თვის ვადაში დასრულდა მხოლოდ 374 (20%) საქმის განხილვა, ხოლო 5 თვის ვადაში - 541 

(29%) საქმისა. შესაბამისად, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 

პალატაში საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში 2019 წელს რეგისტრირებული 

საჩივრების დაახლოებით 51% -ის განხილვა არ დასრულებულა. 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატებში, 2019 წელს 

სულ დარეგისტრირდა 1480 საჩივარი, მათგან 2 თვის ვადაში წარმოება დასრულდა 315 (21%) 

საჩივარზე, ხოლო 5 თვის ვადაში სასამართლომ 416 (28%) სააპელაციო საჩივარი განიხილა. 

შესაბამისად, თბილისის სააპელაციო სასამართლოების ადმინისტრაციულ საქმეთა 

პალატაში საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში 2019 წელს რეგისტრირებული 

საჩივრების დაახლოებით 51%-ის  განხილვა არ დასრულებულა. 

საქართველოს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საპროცესო კანონმდებლობების 

შესაბამისად, საქართველოს უზენაეს სასამართლოს ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო 

პალატებს, საკასაციო საჩივრის დასაშვებად მიღების შესახებ გადაწყვეტილების 

მისაღებად, 3-თვიანი ვადა340 აქვთ, 6 თვიანი ვადა კი, საბოლოო გადაწყვეტილების 

მისაღებად.341  

საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან კომუნიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ 

საკასაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაში, საანგარიშო პერიოდში 1429 

საჩივარი დარეგისტრირდა.342 დაუშვებლად ცნობილი 430 საქმიდან, 3-თვიანი ვადის 

დარღვევით სასამართლომ 192 საჩივარი (44.6%) განიხილა, ხოლო დასაშვებად ცნობილი 999 

                                                   
338 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, მუხლი 59, ნაწილი 3. 

339 თბილისის სააპელაციო სასამართლო 2020 წლის 19 თებერვლის №3/906 წერილი. 

340 სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, მუხლი 401, ნაწილი 3; ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, 

მუხლი 41, ნაწილი 31. 

341 სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, მუხლი 391, ნაწილი 6, ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი მუხლი 

34, ნაწილი 4. 

342 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2020 წლის 14 თებერვლის №პ-67-20 წერილი. 
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საქმიდან, 6-თვიან ვადაში სასამართლომ საქმის წარმოება მხოლოდ 14 (1.4 %) შემთხვევაში 

დაასრულა. 

საკასაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში, 2019 წელს 1218 საჩივარი 

შევიდა, საიდანაც დაუშვებლად ცნობილი 283 საქმიდან, 3-თვიანი საკანონმდებლო 

მოთხოვნის დარღვევით 164 (58%) საჩივარი იქნა დაუშვებლად ცნობილი. დასაშვებად 

ცნობილი 935 საქმიდან, საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ 6-თვიან ვადაში მხოლოდ 

2 საქმე განიხილა. 

უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტების შემდეგ, საქართველოს სახალხო დამცველი 

დააკვირდება საკასაციო ინსტანციაში საქმეთა განხილვის ხანგრძლივობის საპროცესო 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობის საკითხს. 

5.5. სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება 

 

საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს სახალხო დამცველმა, პენიტენციურ 

დაწესებულებაში მოთავსებული პატიმრებისთვის, სასამართლოსთვის მიმართვის 

უფლების ფაქტობრივი შეზღუდვის შემთხვევები გამოავლინა.  

სასამართლოში ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება, 

გამონაკლისი შემთხვევების გარდა,343 დაკავშირებულია ბაჟის გადახდის 

ვალდებულებასთან. სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, პენიტენციურ 

დაწესებულებებში მყოფ მსჯავრდებულთა მნიშვნელოვანი ნაწილი მოკლებულია 

შესაძლებლობას, სასამართლოში გაასაჩივროს დისციპლინური სამართალწარმოების 

შედეგად მათზე დაკისრებული სანქცია ან პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე 

უარის სასამართლო წესით შემოწმება მოითხოვოს. 

სახალხო დამცველის აპარატი შეეცადა მოეპოვებინა დეტალური ინფორმაცია ბაჟის 

გადაუხდელობის გამო წარმოებაში მიუღებელი საქმეების შესახებ, თუმცა სასამართლო 

სისტემაში, ამგვარი ტიპის სტატისტიკური ინფორმაცია არ უწარმოებიათ.344 

აპარატის მიერ შესწავლილი 56 საქმიდან, სასამართლომ, მხოლოდ ბაჟის გადაუხდელობის 

გამო არ იმსჯელა პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლების 16 საქმეზე.345 მსგავს 

წინააღმდეგობას აწყდებიან მსჯავრდებულები, დისციპლინური სამართალწარმოების 

შედეგად დაკისრებული სანქციის გასაჩივრების პროცესშიც.346 

                                                   
343 საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, მუხ. 9. 

344 Inter alia, თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 31 ივლისის №20918 წერილი. 

345 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „პირობით ვადამდე გათავისუფლებისა და 

სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლის პრაქტიკა საქართველოში“, 2019 

წელი, გვ. 20. 

346 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „პატიმრების მიმართ დისციპლინური 

სამართალწარმოების პრაქტიკა საქართველოში“, 2019 წელი, გვ. 23. 
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შესაბამისი ფინანსური სახსრების უქონელი მსჯავრდებულებისთვის, სასამართლოსთვის 

მიმართვის უფლების ამგვარი შეზღუდვა შესაძლებელია შემდგომში მნიშვნელოვანი 

უფლებადარღვევის წინაპირობა გახდეს, სამართლიანი სასამართლოს უფლების 

ინსტრუმენტული ბუნებიდან გამომდინარე. ამდენად, მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ 

დროულად მიიღოს შესაბამისი ზომები, ამ პრობლემის მოსაგვარებლად.  

5.6. კანონიერების პრინციპი 

 

საანგარიშო პერიოდში დაიწყო რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმის წარმოება, 

რომლებსაც შესაძლებელია მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდეთ კანონიერების პრინციპზე. 

სწორედ ამის გამო, საქართველოს სახალხო დამცველმა რამდენიმე საქმეში სასამართლო 

მეგობრის (Amicus Curiae) მოსაზრებით მიმართა საერთო სასამართლოებს.347 

2019 წელს ნიკა გვარამიას ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 

182-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ – „დ“ ქვეპუნქტებით, აგრეთვე, ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის 

„ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ქმედების გამო. ბრალდების მიხედვით, იმ 

პერიოდში, როდესაც ერთ-ერთ სამაუწყებლო კომპანიას ხელმძღვანელობდა, კომპანიაში 

არსებული სახელშეკრულებო ანგარიშსწორების პრაქტიკა შეცვალა და ერთ-ერთ 

ქვეკონტრაქტორს ყოველი თვის დასაწყისში უთანხმდებოდა ანაზღაურების კონკრეტულ 

ოდენობაზე. ბრალდების პოზიციით, ამ ცვლილებით, კალენდარულ წელიწადში კომპანიის 

მიერ მიღებული მოგება შემცირდა, განსხვავებული ტიპის ხელშეკრულების დადების 

მიზანი კი, საწარმოს ქონებრივი მდგომარეობის გაუარესება და მისი რესურსების 

გაფლანგვა იყო. 

ქართული და საერთაშორისო სამართლებრივი წყაროების ანალიზის შედეგად, 

წარდგენილ სასამართლო მეგობრის მოსაზრებაში სახალხო დამცველი ადგენს, რომ 

საწარმოს დირექტორის მიერ მიღებული, თუნდაც საზიანო გადაწყვეტილება, არათუ 

სისხლის სამართლის, არამედ, მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ექვემდებარება 

სამოქალაქო-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას.  

2019 წლის 24 ივლისს, საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ, მამუკა ხაზარაძეს და 

ბადრი ჯაფარიძეს ბრალი წარუდგინა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის - ფულის 

გათეთრების348 შესაძლო საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს სახალხო დამცველმა, 

თბილისის საქალაქო სასამართლოში, 2020 წლის 9 იანვარს წარდგენილ სასამართლო 

მეგობრის მოსაზრებაში349 გააანალიზა ფულის გათეთრების შესახებ მოქმედი 

                                                   
347 სასამართლო მეგობრის მოსაზრებები ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2TCFzwc>,  < https://bit.ly/3cGMfkt > 

[ბოლოს ნანახია 10.03.2020]. 

348 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის  194 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და მე-3 ნაწილის „გ“ 

ქვეპუნქტები. 

349 2020 წლის 9 იანვრის საქართველოს სახალხო დამცველის სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება, 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:< https://bit.ly/3awGDrn >[ბოლოს ნანახია [19.03.2020]. 

https://bit.ly/2TCFzwc
https://bit.ly/3cGMfkt
https://bit.ly/3awGDrn
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საერთაშორისო და ადგილობრივი წყაროები და სასამართლო პრაქტიკა და კონკრეტული 

საქმის დეტალები წარმოდგენილი სტანდარტებით შეაფასა. სახალხო დამცველის 

შეფასებით, საქმის მასალების მიხედვით, ამ საქმეში ფულის გათეთრების სქემის 

არსებითი შემადგენელი ნაწილების არსებობა არ დგინდება.  

ზემოაღნიშნული საქმეები მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საგანი იყო, იმდენად, 

რამდენადაც ბრალდებული პირები, ერთ შემთხვევაში, ხელისუფლების მიმართ 

კრიტიკულად განწყობილი მედიაკომპანიის მესაკუთრე და მენეჯერია, ხოლო მეორე 

შემთხვევაში, ბრალდებულები უშუალოდ, პოლიტიკური აქტორები არიან, შესაბამისად,  

მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო პროცესები ადამიანის უფლებათა დაცვის 

სტანდარტების შესაბამისად მიმდინარეობდეს. იმის გათვალისწინებით, რომ განხილული 

საქმეები ჯერ კიდევ არსებითი განხილვის ეტაპზეა, სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ 

სასამართლო გაიზიარებს წარდგენილ amicus curiae მოსაზრებებს. 

5.7. სასამართლოს შემადგენლობის უცვლელობა 

 

საქართველოს სახალხო დამცველი არაერთი წელია მიუთითებს სასამართლოს 

შემადგენლობის უცვლელობის პრინციპის მნიშვნელობაზე და მის გავლენაზე, 

სამართლიანი სასამართლოს უფლების რეალიზების პროცესში. 

აღნიშნულ პრობლემას, გასული წლების მსგავსად350, არც საანგარიშო პერიოდში 

დაუკარგავს აქტუალობა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ შესწავლილი, 

აგრეთვე, სასამართლოების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 110 საქმეში 

მოსამართლის ცვლილების შემდეგ,  36 საქმის განხილვა თავიდან არ დაწყებულა.351 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის მიხედვით, 

გადაწყვეტილების გამოტანა იმ მოსამართლის მიერ, რომელიც უშუალოდ არ 

მონაწილეობდა მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესში, სამართლიანი სასამართლოს 

უფლების კონვენციურ სტანდარტს ეწინააღმდეგება.352 

არსებულ პრობლემას განსაკუთრებით ამწვავებს ის გარემოება, რომ საერთო 

სასამართლოების მნიშვნელოვანი ნაწილი აღნიშნული საკითხის შესახებ სტატისტიკურ 

მონაცემებს არ აწარმოებს,353 ეს კი ართულებს საკითხის სრული მასშტაბის აღქმას. 

                                                   
350 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017-2018 წლების საპარლამენტო ანგარიშები. 

351 ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს 2019 წლის 30 დეკემბრის №973 წერილი; ბათუმის საქალაქო 

სასამართლოს 2020 წლის 6 იანვრის №08-გ/კ წერილი. 

352 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2017 წლის 7 მარტის გადაწყვეტილება საქმეზე, 

„ცეროვსეკ და ბოზიჩნიკ სლოვენიის წინააღმდეგ“  (Cerovšek and Božičnik v. Slovenia), პარ. 38–47. 

353 თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 30 დეკემბრის №33912, თელავის რაიონული 

სასამართლოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №697 და ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2020 წლის 3 იანვრის 

№16-1 წერილები. 
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5.8. დანაშაულის პროვოკაცია 

 

„ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, 

საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენელი უფლებამოსილია კონსპირაციულად 

განახორციელოს შემდეგი საქმიანობა: საკონტროლო შესყიდვა, კონტროლირებადი 

მიწოდება, დანაშაულებრივ ჯგუფში საიდუმლო თანამშრომლის ან ოპერატიული მუშაკის 

ჩართვა, კონსპირაციული ორგანიზაციის შექმნა და დახურულ ინტერნეტ ურთიერთობებში 

მონაწილეობა.354 ორგანიზებულ და კორუფციულ დანაშაულებებთან ბრძოლის პროცესში 

მსგავსი ტიპის საქმიანობა აპრობირებული და დასაშვებია რამდენიმე საერთაშორისო 

აქტითაც, თუმცა ცალსახად აღსანიშნავია ამ საქმიანობიდან დანაშაულის პროვოკაციის 

გამორიცხვის აუცილებლობა. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების 

მიზნით, სხვა პირის დაყოლიება დანაშაულის ჩასადენად, საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის მიხედვით, დანაშაულის პროვოკაციად მიიჩნევა.355  

სამწუხაროდ, ზემოაღნიშნული რისკის მიუხედავად, კანონმდებლობა, ამგვარი 

ღონისძიებების განხორციელებისას, არ აწესებს სასამართლო კონტროლის ეფექტიან 

მექანიზმს. აღნიშნული საკანონმდებლო ხარვეზის გამო, 2018 წელს, ადამიანის უფლებათა 

ევროპულმა სასამართლომ, საქმეზე, „ჭოხონელიძე საქართველოს წინააღმდეგ“, კონვენციის  

მე-6 მუხლის დარღვევა დაადგინა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

აღნიშნა, რომ კანონმდებლობით არ არის უზრუნველყოფილი ფარული აგენტის 

მონაწილეობის  ავტორიზაციის სტანდარტი და ზედამხედველობის ხარისხი არ 

აკმაყოფილებს მინიმალურ სტანდარტს. ეროვნულმა სასამართლომ, აგრეთვე არ 

გამოიკვლია ოპერატიული საქმიანობის დაწყების წინაპირობა, და არც ფარული აგენტის 

მიერ განხორციელებული წაქეზების ხარისხი შეაფასა.356  

საერთაშორისო სტანდარტები ცალსახად გამორიცხავს დანაშაულის წახალისების გზით 

მოპოვებული მტკიცებულების დასაშვებად ცნობას. ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო ადგენს, რომ პასუხისმგებლობა პირს არ უნდა დაეკისროს იმ დანაშაულის 

ჩადენისთვის, რომელსაც პოლიციელის ან საამისოდ უფლებამოსილი პირის აქტიური 

ზემოქმედების გარეშე არ ჩაიდენდა. ამ პროცესში, ევროპული სასამართლო, აფასებს, ერთი 

მხრივ, ოპერატიული საქმიანობის განხორციელების წინაპირობას, ხოლო, მეორე მხრივ, 

სასამართლოს მიერ დანაშაულის წაქეზების შეფასების ხარისხს.357 

                                                   
354 „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-2 ნაწილი. 

355 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხ. 145. 

356 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2018 წლის სექტემბრის №31536/07 გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „ჭოხონელიძე საქართველოს წინააღმდეგ“ (Tchokhonelidze v. Georgia), პარ. 51-52. 

357 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2008 წლის თებერვლის №74420/01 გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „რამანაუსკასი ლიეტუვას წინააღმდეგ“ (Ramanauskas v. Lithuania), პარ. 67. 
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აღნიშნული პრობლემის სიმწვავისა და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების 

მიღების აუცილებლობაზე, ყურადღებას ამახვილებს რამდენიმე არასამთავრობო 

ორგანიზაცია.358 

ზემოაღნიშნული მსჯელობის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია მტკიცებულებების 

კანონიერების სასამართლო წესით ზედამხედველობის მექანიზმის შემუშავება, სისხლის 

სამართლის პროცესში დანაშაულის პროვოცირების რისკის არსებობისას.  

5.9. ბრალდებულის თარჯიმნით უზრუნველყოფის უფლება 

 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი მუდმივად აკვირდება სხვადასხვა 

სასამართლო პროცესს. მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ ბოლნისის რაიონულ 

სასამართლოსა და მარნეულის მაგისტრატ სასამართლოში, თარჯიმნები ვერ 

უზრუნველყოფდნენ ბრალდებულებისთვის სათანადო მომსახურების გაწევას. ისინი 

თარგმნის პროცესში თურქულ ან ქართულ შესატყვისებს იყენებდნენ და უცხოენოვანი 

პროცესის მონაწილეებს სრულყოფილად არ უთარგმნიდნენ სხდომის მიმდინარეობისას 

გაჟღერებულ ინფორმაციას.  

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესების მონიტორინგის შედეგად, ასევე 

გამოვლინდა, რომ თარჯიმნები ტექსტებს ძალიან მოკლედ ან/და სწრაფად თარგმნიდნენ, 

რამაც თარჯიმნების კვალიფიკაციასთან, გულისხმიერებასთან ან 

კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებით, ეჭვები გააჩინა.359 

5.10. თვითინკრიმინაციისგან დაცვის პრივილეგია 

 

საქართველოს კონსტიტუციის 31-ე მუხლის მე-11 პუნქტის თანახმად, არავინ არის 

ვალდებული, მისცეს საკუთარი თავის ან იმ ახლობელთა საწინააღმდეგო ჩვენება, 

რომელთა წრეც კანონით განისაზღვრება. ამ უფლებაში, ერთი მხრივ, მოიაზრება, არ მისცე 

ჩვენება საკუთარი თავის ან ახლობლის წინააღმდეგ, ხოლო, მეორე მხრივ, ამ უფლების 

განმარტების გარეშე, საგამოძიებო ორგანოს მანიპულაციის შედეგად, პირისგან 

მოპოვებული ინფორმაცია არ გამოიყენონ ბრალდებულის  საწინააღმდეგოდ. 

                                                   
358 ეკატერინე ციმაკურიძე და ელენე სიჭინავა, „მოსამართლის როლის განსაზღვრა საქართველოს 

შეჯიბრებით სისხლის სამართლის პროცესში, გვ. 105-143, 2019 წელი; ადამიანის უფლებათა სწავლებისა 

და მონიტორინგის ცენტრი, ოპერატიული საქმიანობა სამართალდამცავ ორგანოებში, გვ. 63-80, 2019 წელი; 

თინათინ ცხვედიანი, დანაშაულის პროვოცირების საკითხი ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს პრაქტიკაში, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3bIGDVD> [ბოლოს ნანახია 

11.03.2020]. 

359 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

სფეროში არასრულწლოვან ბრალდებულთა, მოწმეთა და დაზარალებულთა საპროცესო უფლებების 

დაცვა“, მომზადებულია ორგანიზაციასთან, „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის“, 

ერთად, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <  https://bit.ly/2IR4ZjD  >  [ბოლოს ნანახია 11.03.2020], გვ. 18-19.  

https://bit.ly/2IR4ZjD
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საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 247-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

შესაბამისად, ბრალდებულის წინააღმდეგობის შემთხვევაში, სასამართლოში საქმის 

არსებით განხილვამდე, დაუშვებელია მის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის სასამართლო 

სხდომაზე საჯაროდ წაკითხვა, მოსმენა ან დემონსტრირება, ასევე, ამ ინფორმაციის 

მტკიცებულებად გამოყენება. ამავე მუხლის მეორე ნაწილის მიხედვით, აღნიშნული 

საპროცესო გარანტია ბრალდებულის მიმართ არ ვრცელდება იმ შემთხვევაში, თუ 

კონკრეტული ინფორმაცია  ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის ან ფარული საგამოძიებო 

მოქმედების შედეგად არის მოპოვებული. 

აღნიშნული ნორმის საფუძველზე, საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენლები პირებისგან 

საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენებებს ისე იღებენ, რომ მათ არ აცნობენ ინფორმაციას 

უფლებაზე, საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემისგან თავის შეკავების შესახებ. 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის  247-ე მუხლის ამგვარმა არასწორმა 

ინტერპრეტაციამ, საგამოძიებო ორგანოების წარმომადგენლებს მისცა შესაძლებლობა, ე.წ. 

დაკითხვის იმიტაციით, პირი აიძულოს, მისცეს ჩვენება, რომელსაც საკუთარი უფლებების 

გააზრების შემთხვევაში არ მისცემდა.   

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, კონვენციასთან შეუსაბამოდ მიიჩნია 

პოლიციის ოფიცრების მიერ შესაბამისი გაფრთხილების გარეშე გამოკითხული პირის 

აღიარებითი ჩვენების სასამართლოში მის წინააღმდეგ გამოყენება. სასამართლომ მიიჩნია, 

რომ უფლების განუმარტავად აღიარებითი ჩვენების მოპოვებამ დაარღვია თვით-

ინკრიმინაციისგან დაცვის უფლება.360 

აღნიშნული პრობლემა საანგარიშო პერიოდში კონკრეტულ სისხლის სამართლის 

საქმეებშიც გამოვლინდა. ე.წ. „ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის“ სისხლის 

სამართლის საქმეში, შემდგომში ბრალდებულად ცნობილი, ერთ-ერთი არასრულწლოვანი 

პირი, პოლიციის შენობაში თავის კანონიერ წარმომადგენელთან361 ერთად მიიწვიეს. 

სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, ფარული საგამოძიებო მოქმედების ფარგლებში, 

განხორციელდა გამომძიებელთან მისი „პირადი გასაუბრების“ ფარული აუდიო-

ვიდეოჩაწერა. გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ გამომძიებელთან ამგვარ „პირად 

გასაუბრებას“ სწორედ პირის გამოკითხვის ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიების ნიშნები 

ჰქონდა, ვინაიდან, მის დაწყებამდე, გამოსაკითხი პირისთვის არც საკუთარი თავის 

წინააღმდეგ ინფორმაციის მიუცემლობის უფლება განუმარტავთ და არც ადვოკატის 

მომსახურებით სარგებლობის უფლება. აღნიშნული ჩანაწერი კი, მოგვიანებით, ამ პირის 

სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის ერთ-ერთი საფუძველი და 

მნიშვნელოვანი მტკიცებულება გახდა მისი საქმის განხილვაში. 

                                                   
360 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2010 წლის თებერვლის №39660/02 გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „ზინჩენკო რუსეთის წინააღმდეგ“ (Aleksandr Zaichenko v. Russia). 

361 აღნიშნული პირი არასრულწლოვანის მშობელი იყო და არა ადვოკატი. 
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გასათვალისწინებელია, რომ ხადას ხეობაში ჩადენილ მკვლელობის საქმეშიც, 

მოგვიანებით ბრალდებულად ცნობილ პირთან გასაუბრებაც მსგავს ფორმას ატარებდა. 

განსახილველ შემთხვევაშიც, ამ პროცესის დროს მოპოვებული მტკიცებულება 

სასამართლოში ბრალდებულის წინააღმდეგ გამოიყენეს. 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ჩანაწერში არსებული ხარვეზის 

აღმოფხვრა და ნორმის იმგვარად მოწესრიგება, რომ უზრუნველყოს ბრალდებულის ან 

მათი ახლობლების სათანადო უფლებრივი გარანტიით აღჭურვა.  

5.11. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ხარვეზები 

საქართველოს სახალხო დამცველმა უკვე არაერთხელ აღნიშნა საბჭოთა მმართველობის 

პერიოდში მიღებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შეცვლის და 

ახალი კოდექსის შემუშავების აუცილებლობის თაობაზე,362 რადგანაც კოდექსი ადამიანის 

უფლებებთან და ძირითად თავისუფლებებთან თავსებადობის მინიმალურ სტანდარტსაც 

კი ვერ აკმაყოფილებს. 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში არსებული ნორმები, ხშირ 

შემთხვევაში, არ შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას. ამის გამო საქართველოს 

სახალხო დამცველმა სასამართლო მეგობრის მოსაზრებით საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მიმართა.363  

წინამდებარე თავში შევაფასებთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

არსებულ იმ ხარვეზებს, რომლებიც საანგარიშო პერიოდში, განსაკუთრებით, 20-21 ივნისს 

და 18 ნოემბერს დაკავებულ პირთა უფლებების დარღვევის წინაპირობა გახდა.  

საქმეების გაერთიანება  

მოსამართლეები საპროცესო ეკონომიის, ასევე, სწრაფი მართლმსაჯულების 

უზრუნველყოფის საბაბით, სასამართლო განხილვებს გაურკვეველი სისტემით 

აერთიანებდნენ, იმგვარად, რომ სრულიად იყო უგულებელყოფილი დაკავებული პირების 

ადგილმდებარეობის და შესაძლო სამართალდარღვევის შესახებ არსებული 

გარემოებები.364 

სააპელაციო სასამართლოში საქმეების გაერთიანების პარადოქსულ პრაქტიკას და 

მოსამართლეების მცდელობას, საქმის გაერთიანებით პროცესი დროულად 

დაესრულებინათ, საპირისპირო შედეგი მოჰყვა.365 ერთობლივად განსახილველ საქმეთა 

                                                   
362 საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშები: 2012 წლის გვ. 448-450; 2013 წლის, გვ. 

271-277; 2014 წლის, გვ. 303-307; 2015, გვ. 462-467; 2017 წლის, გვ. 114, 2018 წლის, გვ. 91-109. 

363 2019 წლის 30 ოქტომბრის საქართველოს სახალხო დამცველის სასამართლო მეგობრის მოსაზრება, 

იხილეთ ვებგვერდზე: < https://bit.ly/2JqOcnx > ბოლოს ნანახია 11.03.2020]. 

364 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 20-21 ივნისს განვითარებული მოვლენების 

სამართლებრივი შეფასება - „დაკარგული თვალის მიღმა“ გვ. 84. 

365 იქვე, გვ. 85. 

https://bit.ly/2JqOcnx
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შორის აღმოჩნდა იმ პირთა საქმეებიც, რომლებიც მოთავსებულნი იყვნენ სხვადასხვა 

ქალაქში არსებულ იზოლატორებში. ადმინისტრაციული წესით პატიმრობაშეფარდებულ 

პირთა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში წარდგენას უზრუნველყოფდა შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო. შესაბამისად, თანამშრომელთა რაოდენობისა და დაკავებულთა 

განთავსების ქალაქების სიშორის გამო, სააპელაციო სასამართლოში საათობით 

ფერხდებოდა საქმეთა განხილვის დაწყება. 

ასევე აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის 18 ნოემბერს დაკავებულ პირთა საქმეები მხოლოდ ერთ 

მოსამართლეს დაეწერა განსახილველად, რამაც სასამართლო პროცესების არაგონივრული 

ვადით გაჭიანურება გამოიწვია. 

არსებითი განხილვის ფორმალური სახე 

განსახილველ შეკრებებზე დაკავებული პირების სასამართლო პროცესების აბსოლუტური 

უმრავლესობა, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე და 173-ე 

მუხლების საფუძვლებზე მიმდინარეობდა. სამართალდარღვევის და დაკავების ოქმები, 

ძირითად შინაარსობრივად იდენტური იყო და გამოირჩეოდა შემდეგი ჩანაწერით: 

„იგინებოდა და ილანძღებოდა უშვერი სიტყვებით, იგი იყო აქციის მონაწილე და არ 

ემორჩილებოდა პოზიციის კანონიერ მოთხოვნას“. 366 

აღნიშნული ჩანაწერები, თითქმის არცერთ შემთხვევაში არ აკონკრეტებდა კონკრეტული 

პირის მიერ ჩადენილი სამართალდარღვევის შინაარსს, ფორმას და ადგილს, ისინი იყო 

ფორმალური, ხოლო სასამართლოს დამოკიდებულება - ზედაპირული, რაც, დაკავებული 

პირებისთვის, ადმინისტრაციული სახდელის მხოლოდ პოლიციელების მიერ მიწოდებული 

ოქმებისა და ჩვენებების საფუძველზე დაკისრებაში გამოიხატებოდა.  

სასამართლო პროცესების მიმდინარეობისას, პოლიციელთა მიერ წარმოდგენილ სამხრე 

კამერის ჩანაწერებში არ იკვეთებოდნენ ის პირები, ვის წინააღმდეგაც მიმდინარეობდა 

სამართალწარმოება. სასამართლო პროცესების შემდეგაც შეუძლებელი იყო იმის 

განსაზღვრა, იმყოფებოდნენ თუ არა კონკრეტული პირები, მათ შორის, სასამართლოში 

წარმოდგენილი პოლიციელები შემთხვევის ადგილას.367 

ნეიტრალური მტკიცებულებების არარსებობა  

სახალხო დამცველი განსაკუთრებით გამოყოფს ისეთი კატეგორიის დარღვევებს, 

რომლებმაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სამართალწარმოების 

პრაქტიკის მიხედვით, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა შეიძლება 

გამოიწვიონ. 

                                                   
366 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 20-21 ივნისს განვითარებული მოვლენების 

სამართლებრივი შეფასება - „დაკარგული თვალის მიღმა“ გვ. 86. 

367 იხ. სახალხო დამცველის 2019 წლის 22 ნოემბრის განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < 

https://bit.ly/2vY3BIY > [ბოლოს ნანახია 11.03.3030]. 

https://bit.ly/2vY3BIY
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2019 წლის 18 ნოემბერს, სასამართლოში პოლიციის მიერ წარმოდგენილი ნეიტრალური 

მტკიცებულების, ვიდეოჩანაწერების, გამოკვლევისას, გარკვეულ შემთხვევებში, პირთა 

ან/და მათ მიერ ჩადენილი სავარაუდო კანონდარღვევათა ზუსტი იდენტიფიცირება 

შეუძლებელი იყო. ამას, წესით, ადმინისტრაციული პატიმრობის სახდელად გამოყენება 

იმთავითვე უნდა გამოერიცხა.  

ასევე, სხვა შემთხვევებში პოლიციელებს არ წარმოუდგენიათ სამხრე კამერების 

ჩანაწერები, ხოლო დაცვის მხარის შუამდგომლობა სამხრე კამერების ვიდეოჩანაწერების 

მოპოვებასთან დაკავშირებით, სასამართლომ გაუგებარი მიზეზით არ დააკმაყოფილა.  

შედეგად, შეუძლებელი გახდა ეჭვების გაქარწყლება იმასთან დაკავშირებით, იყვნენ თუ 

არა დაკავების ოქმებზე ხელმომწერი პოლიციელები რეალურად შემთხვევის ადგილზე და 

მათ დააკავეს თუ არა მომიტინგეები. ამ ეჭვების გაღვივებას დამატებით შეუწყო ხელი 

იმანაც, რომ პოლიციელთა განმარტებები ხშირად ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდა. ისინი 

ვერ იხსენებდნენ დაკავების დეტალებს, უჭირდათ იმ პირთა ამოცნობა, რომლებზეც 

აცხადებდნენ, რომ მათ დააკავეს, ვერ იხსენებდნენ დაკავების ადგილს და სხვა 

გარემოებებს. 

დაცვის უფლება 

2019 წლის 18 ნოემბერს დაკავებული პირების სასამართლო პროცესების მიმდინარეობისას, 

დაცვის მხარეს, საკუთარი უფლებებით რეალურად სარგებლობისთვის, საკმარისი დრო და 

საშუალება არ მისცემია. მოსამართლემ დაცვის  მხარეს არ მისცა შესაძლებლობა, თავად 

მოეპოვებინა მტკიცებულებები.368  

სახდელის დაკისრების პრაქტიკა 

განვითარებული პროცესების ფორმალურობაზე ასევე მიუთითებს სასამართლოების მიერ 

დაკავებული პირებისთვის ადმინისტრაციული სახდელების დაკისრების დინამიკა. 21 

ივნისს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, დროის გასვლასთან ერთად, მოსამართლეები 

სახდელის უფრო მსუბუქ ფორმას იყენებდნენ, რაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ დღის 

პირველ ნახევარში განხილულ საქმეებზე დაკავებულ პირებს ადმინისტრაციულ 

პატიმრობას უფარდებდნენ, დღის მეორე ნახევარში დაკავებული პირები, ძირითადად, 

ჯარიმის საფუძველზე განთავისუფლდნენ, ხოლო დღის ბოლოს მოსამართლეებმა ან  

სიტყვიერი შენიშვნის საფუძველზე გაათავისუფლეს პირები, ან პროცესი გადადეს. 

სანქციის დაკისრების ამგვარი დინამიკა კარგად მეტყველებს სასამართლოს მიერ 

გამოტანილი გადაწყვეტილებების ზედაპირულობაზე. 

5.12. არასრულწლოვანთა უფლებები მართლმსაჯულების პროცესში 

2015 წელს ამოქმედებული არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ძირითადი 

მიზანი ბავშვის საუკეთესო ინტერესის დაცვა და მასზე მორგებული, ჰუმანური 

                                                   
368 იქვე. 
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მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა იყო. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული აქტის 

მიღება, თავისთავად, პოზიტიური მოვლენაა სამართლებრივ სივრცეში, პრაქტიკაში მისმა 

გამოყენებამ აჩვენა, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების განხორციელების 

პროცესში ბავშვის საუკეთესო ინტერესის დაცვის უზრუნველსაყოფად, სახელმწიფოს 

მხრიდან მეტი ძალისხმევაა საჭირო.  

გამოწვევების გამოსავლენად და სახელმწიფოსთვის მასთან გამკლავების გზების 

შესათავაზებლად, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში სპეციალური ანგარიში 

მომზადდა.369 

ბრალდებული/მსჯავრდებული/გამართლებული და დაზარალებული არასრულწლოვანი 

სისხლის სამართლის სამართალწარმოების ნებისმიერ სტადიაზე უზრუნველყოფილია 

უფასო იურიდიული დახმარებით, თუ საქმეში არ მონაწილეობს ამ არასრულწლოვნის 

მიერ აყვანილი ადვოკატი.370 კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს არასრუწლოვანი მოწმის 

უფასო იურიდიული დახმარებით უზრუნველყოფას, რაც თავისი არსით ნეგატიური 

მოვლენაა, იმდენად, რამდენადაც ეს პროცესიც შეიცავს მაღალ ალბათობას, დაზიანდეს 

ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. 

ასევე, მიუხედავად იმისა, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი 

პირდაპირ ითვალისწინებს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში ჩართული 

ფსიქოლოგების (საპროცესო წარმომადგენლების) სპეციალიზაციის ვალდებულებას, 

მოცემული დროისთვის სპეციალიზაციაზე პასუხისმგებელი უწყება არ არის 

განსაზღვრული.371 

სასამართლოში არსებული გარემო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების პროცესში. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

ბავშვისთვის შემაშინებელი და შეუფერებელი ინფრასტრუქტურა, სამართლიანი 

სასამართლოს უფლების დარღვევად შეაფასა.372 სახალხო დამცველის სპეციალურ 

ანგარიშში მითითებულია ამ მიმართულებით გამოვლენილ სხვადასხვა 

ინფრასტრუქტურულ ხარვეზზე, რომლებიც საჭიროებს გამოსწორებას.  

სახალხო დამცველის კვლევის შედეგად, წარმოჩინდა, რომ კანონიერი/საპროცესო 

წარმომადგენლის მონაწილეობა სასამართლო განხილვის ეტაპზე ნომინალურია. ასევე, 

                                                   
369 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

სფეროში არასრულწლოვან ბრალდებულთა, მოწმეთა და დაზარალებულთა საპროცესო უფლებების 

დაცვა“, მომზადებულია ორგანიზაციასთან, „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის“, 

ერთად.  

370 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხ. 15, ნაწილი 1.  

371 „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში არასრულწლოვან ბრალდებულთა, მოწმეთა და 

დაზარალებულთა საპროცესო უფლებების დაცვა“, გვ. 21. 

372 იქვე, გვ. 39. 
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პროცესში მონაწილე პირები, გავლილი სპეციალიზაციის კურსის მიუხედავად, რიგ 

შემთხვევებში, არ ფლობენ საკმარის უნარებს და არ აქვთ სრულყოფილი კვალიფიკაცია.  

წინადადებები  

საქართველოს პარლამენტს: 

 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 511 მუხლის 

მე-2 პუნქტში შევიდეს ცვლილებები, რომელიც დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

კანდიდატურის ასარჩევად უზრუნველყოფს საბჭოს წევრების არანაკლებ 2/3-ის 

მხარდაჭერის აუცილებლობას 

 განისაზღვროს სასამართლოს ვალდებულება, გაათავისუფლოს პატიმარი ბაჟის 

გადახდის ვალდებულებისგან, თუ იგი წარმოადგენს საბანკო ამონაწერს 

პენიტენციურ სისტემაში ყოფნის პერიოდში მისი ფინანსური ბრუნვის შესახებ, რაც 

დაადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ბოლო ნახევარი წლის განმავლობაში მისი საშუალო 

ყოველთვიური შემოსავალი 100 ლარზე ნაკლები იყო 

 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგინდეს, რომ განაჩენს არ შეიძლება 

დაედოს საფუძვლად სხვა მოსამართლის მიერ გამოკვლეული მტკიცებულება, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როცა საქმეზე დანიშნული იყო სათადარიგო მოსამართლე 

 საკანონმდებლო ცვლილების გზით, უზრუნველყოს მტკიცებულებების 

კანონიერების სასამართლო წესით ზედამხედველობის მექანიზმის შემუშავება იმ 

შემთხვევებისთვის, როდესაც არსებობს დანაშაულის პროვოკაციის რისკის 

საშიშროება 

 მიიღოს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო და კონსტიტუციური სტანდარტების 

შესაბამისი ახალი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი 

 საკანონმდებლო ცვლილებების გზით, მოწმე ბავშვები უზრუნველყოს უფასო 

იურიდიული დახმარებით 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 განსაზღვროს ფსიქოლოგების [არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში] 

სპეციალიზაციაში მომზადება/გადამზადებასა და ხარისხის კონტროლის სისტემის 

შემუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს: 

 2020 წელს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის 

გზით, გაწეროს დამოუკიდებელი ინსპექტორის არჩევის დეტალური წესი და 

კრიტერიუმები, იმგვარად, რომ უზრუნველყოს საბჭოს მიერ ინტერესთა 

კონფლიქტის გამორიცხვა შერჩევის პროცესში, ასევე, დამოუკიდებელი 

ინსპექტორობის კანდიდატის შეფასების დეტალური კრიტერიუმები, გასაუბრებაზე 

გამოსარკვევი საკითხების ნუსხა და კანდიდატების დასაბუთებული შეფასების 

ვალდებულება. 
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6. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა 

 

6.1. შესავალი 

2019 წელს, წინა წლების მსგავსად, პრობლემები გამოიკვეთა პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უფლების მიმართულებითაც.373 საგულისხმოა, რომ ამ უფლების 

დაცვის თვალსაზრისით, 2019 წელი წინა წლებში გამოვლენილი ტენდენციებისგან დიდად 

არ განსხვავდებოდა. სახელმწიფო სტრუქტურებმა ვერც 2019 წელს შეძლეს პირადი 

ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეოჩანაწერების გავრცელების პრევენცია, 

ვიდეოჩანაწერების გავრცელებით გამოწვეული ზიანის შემცირება და დანაშაულზე 

თანაზომიერი რეაგირება. საანგარიშო პერიოდში ადგილი ჰქონდა პატიმართა მიმართ 

პირადი ცხოვრების უფლების დარღვევის ფაქტებსაც, მათ შორის, საცხოვრებლისგან 

მოშორებით მდებარე პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმართა დაუსაბუთებელი 

გადაყვანისა და სხვა გარემოებების გამო.  

საქართველოს სახალხო დამცველმა 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში პირადი 

ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებასთან დაკავშირებით 2 რეკომენდაცია გასცა, მათ 

შორის, 1 საქართველოს პროკურატურის, ხოლო 1 - საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მიმართ. საქართველოს პროკურატურას არ შეუსრულებია რეკომენდაცია, 

რომელიც შეეხებოდა საზოგადოების პერიოდულ ინფორმირებას პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიებების 

მიმდინარეობის შესახებ. მისგან განსხვავებით, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრომ შეასრულა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია. კერძოდ, სამინისტრომ 

აწარმოა კამპანია, რომელშიც მოქალაქეებს განუმარტა, თუ რა უფლებები და 

ვალდებულებები გააჩნიათ მათ, პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალის სხვადასხვა 

საკომუნიკაციო საშუალებებით მიღების შემთხვევაში.374   

სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, ფარული საგამოძიებო 

მოქმედებების განხორციელების წესთან ერთად, საქართველოს სახალხო დამცველი 

პრობლემურად მიიჩნევდა საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ ფარულ 

საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით სტატისტიკური ინფორმაციის აღრიცხვის 

პრაქტიკის არარსებობას. ამ მხრივ, დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს 

სახალხო დამცველის რეკომენდაციისა375 და საქართველოს პარლამენტის დადგენილების 

                                                   
373 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 110. 

374 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილი №MIA 6 20 00031636. 

375 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 123. 
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საფუძველზე376, 2019 წლის იანვრიდან საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ 

ინფორმაციის სტატისტიკური აღრიცხვა დაიწყო.377  

წინამდებარე თავში წარმოდგენილი იქნება მსჯელობა პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უფლების დამრღვევი ჩანაწერების გავრცელებაზე მიმდინარე 

გამოძიებების შესახებ, პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფისათვის 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების წესის პრობლემურობის 

შესახებ. ასევე, შეფასდება პენიტენციურ დაწესებულებებში გარე სამყაროსთან 

კონტაქტის თვალსაზრისით არსებული ხარვეზები.   

6.2.  პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეოჩანაწერების გავრცელების 

ფაქტებზე მიმდინარე გამოძიებები   

საქართველოს სახალხო დამცველი ჯერ კიდევ 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 

აღნიშნავდა, რომ 2015 და 2016 წლებში პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დამრღვევი 

მძიმე დანაშაულების უმეტესობა არ ყოფილა გამოძიებული.378 აღსანიშნავია, რომ  საქმეთა 

გამოძიება დღემდე მიმდინარეობს, თუმცა (2020 წლის მარტამდე) აღნიშნულ საქმეთა379 

უმეტესობაზე, დაზარალებულად ან ბრალდებულად პირი ამ დრომდე არ უცნიათ. ასევე, 

პროკურატურას არ წარმოუდგენია ინფორმაცია, ჩატარდა თუ არა რომელიმე გამოძიების 

ფარგლებში ახალი საგამოძიებო მოქმედება.380  

სამწუხაროდ, 2019 წელს, წინა წლების მსგავსად, რამდენჯერმე გასაჯაროვდა პირადი 

ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეოჩანაწერები. მათგან განსაკუთრებით მძიმე 2019 

წლის 26 მარტის შემთხვევა იყო, როდესაც youtube.com-ზე ატვირთული მსგავსი ვიდეო 

დაახლოებით 10 საათის განმავლობაში იყო ხელმისაწვდომი. ამ შემთხვევამ ნათლად 

წარმოაჩინა, რომ სახელმწიფოს ამ ეტაპზე არ გააჩნია მსგავსი შემთხვევების სწრაფი 

აღკვეთისა და ზიანის შემცირების მექანიზმი. კვლავაც ძალაშია სახალხო დამცველის ის 

რეკომენდაცია, რომელიც ამგვარი დანაშაულების რისკის შემცირებისა (ინფორმაციის 

ოპერატიულად შეტყობინების მექანიზმი, მასალის სწრაფად დაბლოკვის გზები და ა.შ.) და 

ცნობიერების ამაღლებისკენ არის მიმართული.381 

                                                   
376 პარლამენტის 2018 წლის 19 ივლისის №3148-რს დადგენილება. 

377 საქართველოს გენერალური პროკურატურა ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებულ ისეთ 

სტატისტიკურ მონაცემებს ამუშავებს, როგორიცაა ინფორმაციის შესაბამისი სუბიექტისთვის მიწოდება, 

კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ინფორმაციის განადგურება, საგამოძიებო მოქმედების 

შეჩერება ან შეწყვეტა და სხვ. 

378 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 118. 

379 საქმეების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/2uraWjw > [ბოლოს ნანახია 

01.02.2020]. 

380 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 16 იანვრის №13/2393 წერილი. 

381 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < https://bit.ly/2OBsVdR >  [ბოლოს ნანახია 01.02.2020]. 

https://bit.ly/2uraWjw
https://bit.ly/2OBsVdR
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2019 წელს ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების ფარგლებში, სასამართლო პროცესები 21 

პირის მიმართ მიმდინარეობს.382 ნიშანდობლივია, რომ პროკურატურას არ უცნობებია 

საზოგადოებისთვის კადრების თავდაპირველად მომპოვებელი, შემნახველი და 

გამავრცელებელი პირების მიმართ დევნის დაწყების თაობაზე.383  

6.3. პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფისათვის სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის დაკისრების წესი 

პირადი საიდუმლოს ხელყოფა დანაშაულად მიიჩნევა და საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 1571 მუხლის საფუძველზე ისჯება. ამავე დროს, საქართველოს  

სისხლის სამართლის კოდექსის 157-ე მუხლის თანახმად, ასევე დასჯადია პირადი 

ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების ხელყოფა. სახალხო 

დამცველმა ჯერ კიდევ 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშში აღნიშნა, რომ შეუძლებელია 

ერთმანეთისგან გაიმიჯნოს, თუ რას მოიცავს პირადი ცხოვრების საიდუმლო და პირადი 

ცხოვრების ამსახველი ინფორმაცია.384 გამიჯვნის კრიტერიუმები არც თავად 

დასახელებულ ნორმებშია მითითებული და არც კანონის განმარტებით ბარათში. 

გასათვალისწინებელი გარემოებაა, რომ დასახელებული ნორმებით დაწესებული 

სანქციების ზომა ერთმანეთისგან არსებითად განსხვავდება.385  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ კანონმდებელმა ერთმანეთისაგან უნდა გამიჯნოს 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1571 და 157-ე მუხლების დისპოზიცია, რათა 

არ არსებობდეს ნორმის ფართო განმარტებისა და თვითნებობის შესაძლებლობა.  

6.4.  ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების წესი 

2019 წლის მონაცემებით, კვლავ ძალაშია საქართველოს პარლამენტის მიერ 2017 წლის 22 

მარტს მიღებული საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც ფარული საგამოძიებო მოქმედებების 

განხორციელების წესთან მიმართებით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 

2016 წლის 14 აპრილს მიღებული გადაწყვეტილების386 აღსრულებას ისახავდა მიზნად.  

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ 2017 წლის 22 მარტს მიღებული 

საკანონმდებლო პაკეტი ეწინააღმდეგება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

2016 წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილების სულისკვეთებას და მის ეფექტიან აღსრულებას 

არ ემსახურება. შესაბამისად, საქართველოს სახალხო დამცველმა, სამოქალაქო 

საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად, საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა. ამ თემაზე დეტალური ინფორმაცია 

                                                   
382 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 16 იანვრის №13/2393 წერილი. 

383 იქვე. 

384 საქართველოს სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 408. 

385 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157-ე მუხლის თანახმადб პირადი ცხოვრების ამსახველი 

ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების ხელყოფისათვის, დამამძიმებელი გარემოებების 

გათვალისწინებით, მაქსიმალურ სასჯელად შვიდი წლით თავისუფლების აღკვეთაა განსაზღვრული, 

ხოლო 1571 მუხლი პირადი საიდუმლოს ხელყოფისათვის, დამამძიმებელი გარემოებების 

გათვალისწინებით, მაქსიმალურ სასჯელად ათი წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 

386 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 14 აპრილის №1/1/625,640 გადაწყვეტილება.   
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იხილეთ სახალხო დამცველის წინა წლის საპარლამენტო ანგარიშებში.387 სარჩელის 

ირგვლივ არსებითად განხილვის სხდომები საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოში უკვე ჩატარდა, თუმცა საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილება სასამართლოს 

ჯერ არ მიუღია.  

6.5. გარე სამყაროსთან კონტაქტი პენიტენციურ და ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში 

პატიმრებს რაც შეიძლება ხშირად უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, კონტაქტი იქონიონ გარე 

სამყაროსთან. მათ შორის, გააგზავნონ წერილები, ისარგებლონ სატელეფონო ზარებით, 

შეხვდნენ ოჯახის წევრებს.388 გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ 

ბრძოლის ბიუროს სახელმძღვანელო დოკუმენტში საგანგებოდ არის მითითებული, რომ 

პატიმრის კონტაქტი გარე სამყაროსთან უნდა მიიჩნეოდეს უფლებად389 და არა 

პრივილეგიად, შესაბამისად, ის არ უნდა გახდეს პატიმრის დასჯისა და წახალისების 

მიზნებისთვის გამოსაყენებელი ინსტრუმენტი.390 

მიმოხილული სტანდარტების მიუხედავად, პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმრების 

გარე სამყაროსთან კონტაქტის პრობლემა სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 

მონახულებულ ყველა დაწესებულებაში გამოიკვეთა. კვლავ რჩება სატელეფონო საუბრის 

კონფიდენციალურობის დარღვევისა391 და ხანმოკლე პაემნების ოთახებში მინის ბარიერის 

არსებობასთან დაკავშირებული ხარვეზები.392  

პრობლემურია უცხოელი პატიმრებისთვის ოჯახთან კონტაქტის შესაძლებლობა. მათი 

ოჯახის წევრები ძირითადად საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, რის გამოც პატიმრები ვერ 

იყენებენ ხანმოკლე და ხანგრძლივი პაემნის უფლებას. უცხოელი პატიმრები ვერც 

                                                   
387 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 119-121; 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 112 

388   ევროპული ციხის წესები 24.1 

389 „ხოროშენკო რუსეთის წინააღმდეგ“ (Khoroshenko v, Russia), ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს 2015 წლის 30 ივნისის გადაწყვეტილება, პარ. 106; „მესინა იტალიის წინააღმდეგ“ (Messina v. 

Italy) (No.2), ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2000 წლის 28 სექტემბრის გადაწყვეტილება, 

პარ. 64; „კურკოვსკი პოლონეთის წინააღმდეგ“ (Kurkowski v. Poland), ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს 2013 წლის 9 ივლისის გადაწყვეტილება, პარ. 95. 

390 გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო (UNODC), დინამიკური 

უსაფრთხოების სახელმძღვანელო, ნიუ იორკი, 2015, გვ. 22, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: < 

http://bit.ly/39L4SSr >  [ბოლოს ნანახია: 02.11.19]. 

391 მაგალითისათვის, №2, №3 და №8 პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმრები მიუთითებენ 

ტელეფონით სარგებლობის დროს კონფიდენციალობის დარღვევის პრობლემაზე. №2 და №8 

დაწესებულებებში ტელეფონის აპარატები სამორიგეო ოთახებშია განთავსებული და პატიმრებს მორიგის 

თანდასწრებით უწევთ საუბარი. 

392 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ წამების ევროპული კომიტეტისადმი გაგზავნილი 2019 

წლის 21 ნოემბრის წერილის თანახმად, მინის ბარიერები მოხსნილია №5, №6 და №12 დაწესებულების 

გარკვეულ ოთახებში, ხოლო №2 დაწესებულებაში უბარიერებო შეხვედრის ოთახების მოწყობა 2019 წლის 

ბოლომდე უნდა დასრულებულიყო. 

http://bit.ly/39L4SSr
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ვიდეოპაემნით სარგებლობენ, ვინაიდან მას ორგანიზებას პრობაციის ეროვნული სააგენტო 

უწევს პენიტენციური დაწესებულების გარეთ.393 შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ 

ბრალდებულის და მსჯავრდებულის წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, მათ მიეცეთ 

როგორც ხანმოკლე პაემნის, ისე ხანგრძლივი პაემნის ერთი სატელეფონო ზარით 

ჩანაცვლების უფლება. დღეს მოქმედი საქართველოს პატიმრობის კოდექსით დადგენილი 

წესი,394 ხანგრძლივი პაემნის სატელეფონო საუბრით ან ვიდეოპაემნით შეცვლის 

შესაძლებლობას, არ  ითვალისწინებს.  

№8 დაწესებულებაში დაბრკოლებას ქმნის ის გარემოება, რომ პატიმრებს ყოველ 10 დღეში 

ერთხელ, საკნის რიგის გათვალისწინებით ეძლევათ დარეკვის შესაძლებლობა. 

საერთაშორისო ზარებისთვის კვირაში გამოყოფილია მხოლოდ 2 დღე. შესაბამისად, იმ 

შემთხვევაში, თუ საერთაშორისო ზარისთვის დადგენილი კვირის დღე არ ემთხვევა 

კონკრეტული საკნის ტელეფონით სარგებლობის დღეს, უცხოელი პატიმარი ამ უფლების 

გამოყენებას ვერ ახერხებს. 

ასევე აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის განმავლობაში აქტუალური იყო მსჯავრდებულთა 

დაუსაბუთებელი გადაყვანა მათი ოჯახების საცხოვრებელი ადგილიდან მოშორებულ 

დაწესებულებებში. ტერიტორიული სიშორე ოჯახის წევრებთან კომუნიკაციას 

ართულებდა, რაც პირადი ცხოვრების უფლების ხანგრძლივად უსაფუძვლო შეზღუდვას 

იწვევდა. ზოგიერთ პატიმართან დაკავშირებით, პენიტენციურმა დეპარტამენტმა 

განმარტა, რომ მათი გადაყვანა საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს მდებარე 

დაწესებულებაში გადატვირთულობის გამო ვერ ხერხდებოდა.395 საქართველოს სახალხო 

დამცველმა ეტაპირების შესახებ, რამდენიმე რეკომენდაციით მიმართა იუსტიციის 

მინისტრს. სხვადასხვა პერიოდში გაცემული რეკომენდაციების შედეგად, მსჯავრდებული 

ვ. ა. და, მოგვიანებით, კიდევ ერთი მსჯავრდებული ვ. ა. გადაიყვანეს მათ საცხოვრებელთან 

ახლოს მდებარე დაწესებულებებში. სამწუხაროდ, გაცემული რეკომენდაცია არ შესრულდა 

მსჯავრდებულ ზ. ჯ.-სთან დაკავშირებით.396 

ზემოთქმულის გარდა, პრობლემურია საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 77-ე მუხლის 1-

ლი ნაწილი, რომლის თანახმად, გამომძიებლის ან პროკურორის დადგენილების 

საფუძველზე ბრალდებულს შესაძლოა შეეზღუდოს თვის განმავლობაში კუთვნილი 4 

ხანმოკლე პაემნის უფლებით სარგებლობა. აღნიშნული მუხლი გამომძიებლის ან 

პროკურორის დადგენილების გასაჩივრების წესს არ ითვალისწინებს. სახალხო დამცველი 

მიიჩნევს, რომ გამომძიებლის ან პროკურორის მხრიდან თვითნებური მოქმედებების 

თავიდან ასაცილებლად, მნიშვნელოვანია, ბრალდებულს გამომძიებლის ან პროკურორის 

დადგენილების მართებულობის სასამართლოს გზით შემოწმების შესაძლებლობა მიეცეს. 

ეს მნიშვნელოვანია იმისათვის, რათა პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებულ 

                                                   
393 საქართველოს პატიმრობის კოდექსის მე-171 მუხლის მე-3 ნაწილი. 

394 პატიმრობის კოდექსის  მე-17 მუხლის მე-11 და მე-12 ნაწილები. 

395 მსჯავრდებულ ვ. ა.-სა და ზ. ჯ.-ს საქმეები. 

396 პენიტენციური დეპარტამენტის 2019 წლის 27 ნოემბრის წერილი. 
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პირებს ჰქონდეთ ადეკვატური შესაძლებლობა, კომუნიკაცია დაამყარონ გარე 

სამყაროსთან.397 საგულისხმოა ისიც, რომ საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 

შესაბამისად, ბრალდებულებს არ აქვთ ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის უფლება.  

ასევე პრობლემურია საქართველოს პატიმრობის კოდექსით განმტკიცებული 

რეგულირებები განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 

მოთავსებული პატიმრების გარე სამყაროსთან კონტაქტის კუთხით. ისინი ვერ 

სარგებლობენ ვიდეოპაემნით398 და მათ მიმართ სხვა დაწესებულებებში მოთავსებული 

პატიმრებისგან განსხვავებული, უფრო მკაცრი შეზღუდვებია დაწესებული. 

რაც შეეხება ფსიქიატრიულ დაწესებულებებს, საქართველოს კანონმდებლობის 

მიხედვით,399 ფსიქიატრიული დახმარების ერთ-ერთი კომპონენტი პაციენტის 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციაა, რომლის მიზანია პაციენტის სოციალური და შრომითი 

კონტაქტების შენარჩუნება და იმ უნარ-ჩვევების გამომუშავება, რომლებიც განსაზღვრავს 

საზოგადოებაში მისი დამოუკიდებლად ცხოვრების შესაძლებლობას. ამ პროცესში გარე 

სამყაროსთან კონტაქტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. აღნიშნულის 

გათვალისწინებით, ფსიქიატრიული დაწესებულებების პაციენტებისთვის სატელეფონო 

კომუნიკაციის შეუზღუდავი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, აუცილებელია. 

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა“ და „ბათუმის სამედიცინო ცენტრის“ 

პაციენტები დარეკვას დაწესებულების სოციალური მუშაკების კუთვნილი ტელეფონებით 

ახერხებენ. ტელეფონზე პაციენტებს ხელი მხოლოდ სოციალური მუშაკის სამუშაო 

საათებში მიუწვდებათ (10:00 – 18:00 სთ). კონკრეტული რეგულაცია ამ საკითხთან 

დაკავშირებით არ არსებობს. შესაბამისად, პაციენტების წვდომა სატელეფონო 

კომუნიკაციასთან, დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად შეძლებენ სოციალური მუშაკები, 

თავიანთი პირადი ტელეფონით ყველა პაციენტს მათთვის სასურველ დროს მისცენ 

ტელეფონით სარგებლობის შესაძლებლობა. 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 შევიდეს ცვლილება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157-ე და 1571-ე 

მუხლებში, ამ ორი მუხლის დისპოზიციის ერთმანეთისგან გასამიჯნად 

 შევიდეს ცვლილება საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 77-ე მუხლის 1-ლ 

ნაწილში და ბრალდებულს მიეცეს შესაძლებლობა, პროკურორის ან გამომძიებლის 

მიერ დაწესებული შეზღუდვა, რომლის მიხედვითაც მას შესაძლებლობა არ ექნება 

                                                   
397 ნებისმიერი ფორმით დაკავებული ან დაპატიმრებული პირების დაცვის შესახებ საბაზისო პრინციპების 

მე-19 პრინციპი, გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია 43/173,1988 წლის 9 დეკემბერი, 

ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/2xB4oA6 > [ბოლოს ნანახია 13.03.2020]. http://bit.ly/2xB4oA6 

398 საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 171 მუხლის 1-ლი ნაწილი. 

399„ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 21. 
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1 თვის განმავლობაში ისარგებლოს არა უმეტეს 4 ხანმოკლე პაემნის უფლებით, 

გაასაჩივროს სასამართლოში 

 შევიდეს ცვლილება პატიმრობის კოდექსის მე-17 მუხლის მე-11 და მე-12 ნაწილებში 

და შესაძლებელი გახდეს ხანგრძლივი პაემნის სატელეფონო საუბრით ან 

ვიდეოპაემნით ჩანაცვლება  

 შევიდეს ცვლილებები „პატიმრობის კოდექსში“ და განსაკუთრებული რისკის 

დაწესებულებებში მოთავსებულ პატიმრებს გაეზარდოთ პაემნებისა და 

სატელეფონო ზარების რაოდენობა და მიეცეთ ვიდეოპაემნით სარგებლობის 

უფლება 

 შევიდეს ცვლილება პატიმრობის კოდექსში და იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქე 

მსჯავრდებულებს, რომლებიც ოჯახის საზღვარგარეთ ცხოვრების გამო ვერ 

სარგებლობენ ხანმოკლე და ხანგრძლივი პაემნებით, მიეცეთ საშუალება 

ისარგებლონ ვიდეოპაემნით 

 შევიდეს ცვლილებები პატიმრობის კოდექსში და ბრალდებულებს, გამოძიების 

ინტერსების გათვალისწინებით, მიეცეთ ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის 

უფლება. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს:  

 პერიოდულად აცნობოს საზოგადოებას პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის 

დარღვევის საქმეებზე დაწყებული გამოძიებების მიმდინარეობის პროგრესის 

შესახებ. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 პოლიციის პრევენციული ფუნქციის განხორციელების ფარგლებში, განაგრძოს 

პრევენციული საინფორმაციო კამპანიის წარმოება მოსახლეობაში, პირადი 

ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალის სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებით 

მიღების შემთხვევაში, მათი უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ. 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

 2020 წლის ბოლომდე ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში უზრუნველყოს 

ხანმოკლე პაემანი მინის გამყოფი ბარიერის გარეშე 

 დაწესებულებებში პატიმრის მოთავსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, 

პაემნის უფლებით შეუფერხებელი სარგებლობის უზრუნველსაყოფად, 

გაითვალისწინოს პატიმრის ოჯახის წევრების საცხოვრებელი ადგილი 

 №2 და №8 დაწესებულებებში მოეწყოს სატელეფონო კაბინები, სადაც 

შესაძლებელი იქნება სატელეფონო საუბრები კონფიდენციალურ გარემოში; 

უზრუნველყოს №3 დაწესებულებაში სატელეფონო საუბრისთვის განკუთვნილი 

სივრცეების დამატებითი საიზოლაციო საშუალებებით აღჭურვა, რათა სხვა პირმა 

ვერ შეძლოს მსჯავრდებულის საუბრის მოსმენა 
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 მონიტორინგის სამსახურმა შეისწავლოს №8 დაწესებულებაში პატიმრებისთვის, 

საზღვარგარეთ დარეკვის უფლების განხორციელების ხელის ხელშემშლელი 

პრაქტიკა და მიიღოს ზომები, რათა პატიმრებმა, კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით, შეუფერხებლად ისარგებლონ სატელეფონო საუბრის უფლებით. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს:  

 ფსიქიატრიული დაწესებულებების პაციენტებისთვის უზრუნველყოს წვდომა 

სატელეფონო კომუნიკაციაზე. 
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7. თანასწორობის უფლება 

7.1.  შესავალი 

2019 წელი მნიშვნელოვანი იყო დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის კანონმდებლობის 

გაუმჯობესების მხრივ. 2019 წლის მაისში, „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ 

ორგანული კანონით, კერძო სამართლის პირები საჯარო პირების მსგავს სამართლებრივ 

რეგულირებაში მოექცნენ. კერძოდ, განისაზღვრა ფიზიკური და კერძო სამართლის 

იურიდიული პირების ვალდებულება, სახალხო დამცველს, სავარაუდო დისკრიმინაციის 

ფაქტის შესწავლისთვის, მიაწოდონ საჭირო ინფორმაცია. ამასთან, სახალხო დამცველს 

მიენიჭა უფლებამოსილება, მისი რეკომენდაციის შესრულების მოთხოვნით, საჯარო 

უწყებების მსგავსად, კერძო სამართლის იურიდიული პირის ან პირთა გაერთიანების 

წინააღმდეგაც მიმართოს სასამართლოს.400  

მნიშვნელოვნად წინგადადგმული ნაბიჯია ამავე წლის თებერვალში, „დისკრიმინაციის 

ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ კანონით შევიწროების და სექსუალური შევიწროების 

დისკრიმინაციის ფორმებად განსაზღვრა. თუმცა, აქვე აღსანიშნავია, რომ უარი გონივრულ 

მისადაგებაზე,401 როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაციის ფორმა, 

საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილი დღემდე არ გამხდარა. 

სამწუხაროდ, საკანონმდებლო გარანტიების შექმნის და სხვადასხვა დაინტერესებული 

მხარეების ძალისხმევის მიუხედავად, თანასწორობის უფლების რეალიზაციის მხრივ, 

საქართველოში მდგომარეობა არსებითად არ უმჯობესდება. ამგვარი კრიტიკული 

ვითარება, ერთი მხრივ, საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის მიერ დაუცველი 

ჯგუფების საჭიროებების და ინტერესების გაუაზრებლობით და მიუღებლობით არის 

განპირობებული. აღნიშნულ ვითარებას ბოლო პერიოდში ულტრამემარჯვენე ჯგუფების 

გააქტიურებაც ამძიმებს. მეორე მხრივ კი, თანასწორობის მიღწევის მიმართულებით 

პროგრესს აბრკოლებს სახელმწიფოს ერთიანი ხედვის არარსებობა. კონკრეტულ 

სახელმწიფო უწყებებს არ აქვთ პოლიტიკა თანასწორობის პრინციპთან დაკავშირებით 

მათ კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან მიმართებით. ამის გამო, დისკრიმინაციული 

პრაქტიკების წინააღმდეგ სისტემური ბრძოლის ნაცვლად, უმეტესწილად, 

ინდივიდუალური უფლებადარღვევების აღმოფხვრის მიმართულებით მუშაობა ხდება 

საჭირო.  

                                                   
400 დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია „დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის, მისი თავიდან 

აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის 

სპეციალურ ანგარიშში. 

401 შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძველზე დისკრიმინაციის ფორმა, რომელიც გულისხმობს უარს, 

ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, იმ აუცილებელი და შესაფერისი ცვლილებების განხორციელების 

თაობაზე, რომელიც არ განაპირობებს არაპროპორციულ ან გადამეტებულ ტვირთს ან ვალდებულებას და 

უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის უფლებებისა და თავისუფლებების 

სხვებთან თანასწორ პირობებში რეალიზებას. 
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სამწუხაროდ, თანასწორობასთან დაკავშირებული საკითხები არც მაღალი თანამდებობის 

პირების დღის წესრიგში შეინიშნება. გადაწყვეტილების მიმღები პირები თანასწორობის 

მხარდამჭერ განცხადებებს კვლავ არ აკეთებენ, მათ შორის, არც ცალკეული ჯგუფების 

თანასწორუფლებიანობისთვის კრიტიკულ დროს.  

ყველაზე დაუცველ ჯგუფებად 2019 წელსაც ქალები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირები და ლგბტ+ თემის წარმომადგენლები რჩებიან. ასევე კრიტიკულია რელიგიური და 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების თანასწორუფლებიანობა.402  

7.2. ქალთა თანასწორუფლებიანობა 

 

მრავალი საერთაშორისო თუ ეროვნული ნორმატიული გარანტიის მიუხედავად,  

საქართველოში გარემო კვლავ არ არის ქალების სპეციფიკურ საჭიროებებზე 

ორიენტირებული, რაც, გენდერული თანასწორობის მიღწევის თვალსაზრისით, 

დამაბრკოლებელი ფაქტორია. 

სექსუალური შევიწროება 

2019 წლის თებერვალსა და მაისში, მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებების403 

შედეგად, სექსუალური შევიწროების ქცევის განჭვრეტადობის და სამართლებრივი დაცვის 

მექანიზმების განსაზღვრის თვალსაზრისით, სავარაუდო მსხვერპლისთვის მეტად 

დაცული სივრცე შეიქმნა. 

საზოგადოებაში სექსუალური შევიწროების ფენომენთან დაკავშირებით აქტიურმა 

დისკუსიამ, გარკვეულწილად, აამაღლა ცნობიერება იმის შესახებ, თუ რა ქცევა შეიძლება 

დაკვალიფიცირდეს სექსუალურ შევიწროებად. შესაბამისად, გაიზარდა სახალხო 

დამცველისადმი მომართვიანობაც, რამაც სახალხო დამცველს სამართლებრივი 

სტანდარტების განვითარებისა და სექსუალური შევიწროების ინდიკატორების 

შემუშავების შესაძლებლობა მისცა. 

ამასთან, წინგადადგმული ნაბიჯია, რომ საზოგადოებრივ ადგილებში ჩადენილი 

სექსუალური შევიწროება კანონმდებელმა, საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის 1661 მუხლით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად 

მოიაზრა, რის შედეგადაც საზოგადოებრივ ადგილას სექსუალური შევიწროების 

სავარაუდო მსხვერპლს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახით, 

სამართლებრივი დაცვის ახალი მექანიზმი გაუჩნდა. ამ მხრივ, პრიორიტეტულია, რომ 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს სწორად მიეწოდოთ ინფორმაცია და 

                                                   
402 დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია რწმენისა და რელიგიის თავისუფლების თავში. 

403 „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის 32 პუნქტი. 
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ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1661 მუხლი პრაქტიკაში ეფექტიანად 

აღსრულდეს.   

სახალხო დამცველის მიერ მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში შესწავლილი საქმეები 

ცხადყოფს, რომ სექსუალური შევიწროების ფაქტები განსაკუთრებული სიმწვავით 

სამუშაო ადგილზე და შემავიწროებლის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის 

გამოყენებით ხდება. შემავიწროებლის ქცევა გამოიხატებოდა ვერბალურ, არავერბალურ და 

ფიზიკური სახის სექსუალური ხასიათის ქმედებაში - კერძოდ, შემავიწროებლების მიერ 

მსხვერპლის სხეულის ცალკეულ ნაწილებზე შეხებასა და ინტიმურ კომენტარებში;404 

სექსუალური გამოცდილებისა და პრეფერენციების შესახებ საუბარში; სქესობრივი 

კავშირის შეთავაზებასა405 და სხვა. 

გენდერული თანასწორობა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 

ჭრილში 

გენდერული თანასწორობის საკითხი პირდაპირ კავშირშია ქალის სექსუალური და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებებთან.406 ამდენად, ქალთა უფლებები მოიცავს 

უფლებას, დისკრიმინაციული მოპყრობის გარეშე აკონტროლონ საკუთარ 

სექსუალობასთან დაკავშირებული საკითხები, სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის ჩათვლით.407 

საანგარიშო პერიოდში, სახალხო დამცველმა აღნიშნული მიმართულებით რამდენიმე 

მნიშვნელოვან საკითხზე გაამახვილა ყურადღება - სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი 

ქალებისათვის ფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ საჭიროებებზე მორგებული 

სახელმწიფო პროგრამის არსებობის აუცილებლობაზე; ქალის საშვილოსნოს მილების 

გადაკეტვის (სტერილიზაციის) საკითხსა და ე. წ. „ქალიშვილობის ტესტის“ პრაქტიკაზე. 

კვლავ პრობლემად რჩება ჯანდაცვის სერვისებზე სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი 

ქალების უფლება ორსულობის ხელოვნურ შეწყვეტაზე. აღსანიშნავია, რომ 12 კვირაზე 

მეტი ხანგრძლივობის ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტის არასამედიცინო ჩვენება არის 

სასამართლოს მიერ დადგენილი გაუპატიურების შედეგად დამდგარი ორსულობა.408 

                                                   
404 საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < 

https://bit.ly/2OsRREo > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

405 საქართველოს სახალხო დამცველის სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე:< https://bit.ly/399DlZY >[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

406 Dr. Carmel Shalev, Rights to Sexual and Reproductive Health – the ICPD and the Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Women, 1998, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/3bFz1Dg >[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020]. 
407 The Beijing Platform for Action, C. Women and Health, §96, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

< https://bit.ly/2QZNfXt >  [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

408 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის „ორსულობის ხელოვნური 

შეწყვეტის განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე“ 2014 წლის 7 ოქტომბრის №01-74/ნ ბრძანების 

№5 დანართი. 

https://bit.ly/2OsRREo
https://bit.ly/399DlZY
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სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღება კი ხშირ შემთხვევაში, იმდენად ხანგრძლივ 

პერიოდს უკავშირდება, რომ შესაძლოა ორსულობის პერიოდსაც გადააჭარბოს. 

მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტა მოექცეს არა ფორმალურ სამართლებრივ 

ჩარჩოში, არამედ გათვალისწინებული იყოს სექსუალური ძალადობის შედეგად 

დაორსულებული ქალის ფსიქოემოციური მდგომარეობა, ამ მოვლენის მიმართ 

საზოგადოების ნაწილში არსებული სტიგმა და, ამ მხრივ, მსხვერპლის საჭიროებებზე 

მორგებული მიდგომის აუცილებლობა. 

აღსანიშნავია, რომ ცალკეული საკითხები, რომლებიც რეგულირებულია საკანონმდებლო 

დონეზე, პრაქტიკაში დისკრიმინაციულად სრულდება. მაგალითად, საზოგადოებაში 

მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ქალისა და კაცისათვის მისაღები ქცევის სტანდარტი და 

განსაზღვრული სოციალურ-კულტურული როლები, არსებითად არახელსაყრელ 

მდგომარეობაში აყენებს ქალებს და, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 

უფლების გამოყენების თვალსაზრისით, მათ ბარიერებს უქმნის. 

ერთ-ერთი მსგავსი დაბრკოლებაა ქალის საშვილოსნოს მილების გადაკეტვის 

(სტერილიზაციის) შემთხვევაში მისი მეუღლის/პარტნიორის თანხმობის მოთხოვნა, 

როგორც პროცედურის ჩატარების წინაპირობა.409 მიუხედავად იმისა, რომ მეუღლის ანდა 

პარტნიორის თანხმობის ვალდებულება კანონმდებლობით დადგენილი არ არის, 

გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ საქართველოში არსებული სამედიცინო დაწესებულებები 

თვითნებურად ითხოვენ მეუღლის/პარტნიორის თანხმობას, რაც ქალის თავისუფალ 

არჩევანში ჩარევასა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კონტროლის მექანიზმს 

წარმოადგენს.410  

ქალის სექსუალობის კონტროლს ემსახურება ასევე ე. წ. „ქალიშვილობის ტესტი,“ რომელსაც 

კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს, თუმცა, „სქესობრივი ხასიათის ქმედების 

შემთხვევაში სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა“, რომელსაც სსიპ ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო  ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ატარებს, ცალკეულ 

შემთხვევებში, ფიზიკური პირების მიერ, შესაძლოა, ბოროტად იქნეს გამოყენებული. 

არსებითი მნიშვნელობა აქვს, რომ ქალთა უფლებრივი კონტექსტის გათვალისწინებით, 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ფიზიკური პირის მიერ ექსპერტიზის დაკვეთისას, 

განსაკუთრებული ყურადღებით მიუდგეს მისი ნების ნამდვილობას, ეჭვის არსებობის 

შემთხვევაში, უარი განუცხადოს პროცედურის ჩატარებაზე და დაუყოვნებლივ მიმართოს 

სამართალდამცავ ორგანოებს. 

                                                   
409სახალხო დამცველის 2018 წლის 28 სექტემბრის ზოგადი წინადადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < 

https://bit.ly/3asMw9a >[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

410სახალხო დამცველის ზოგადი წინადადება ხელმისაწვდომია:  < https://bit.ly/3dIGtz0 > [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 

https://bit.ly/3asMw9a
https://bit.ly/3dIGtz0
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შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო 

კერძო სექტორში დასაქმებულთათვის ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის 

გამო შვებულებით სარგებლობა კვლავ პრობლემურ საკითხად რჩება. სახალხო 

დამცველისათვის „კოალიცია თანასწორობისათვის“ წევრი ორგანიზაციების მიერ 

მოწოდებული ინფორმაცია ცხადყოფს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ქალების 

მიმართვიანობა შენარჩუნებულია. არის შემთხვევები, როდესაც ორსულობის გამო 

შვებულების გაცემისაგან თავის არიდების მიზნით, კერძო კომპანიები რეორგანიზაციის 

საფუძველს ან სხვა მიზეზს  იშველიებენ.  

სახალხო დამცველმა დიდ კერძო კომპანიებში ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის 

მოვლის გამო შვებულების პერიოდის ხანგრძლივობის და ანაზღაურების პრაქტიკა 

შეისწავლა. გამოკვეთილი ტენდენციები აღნიშნული საკითხის დამატებითი 

საკანონმდებლო მოწესრიგების საჭიროებაზე მეტყველებს. 

ასევე პრობლემურია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სუროგატი 

ქალის და სუროგაციის გზით დაბადებული ბავშვის მშობლის შვებულებას.  

7.3. შეზღუდული შესაძლებლობა 

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების თანასწორუფლებიანობის მდგომარეობა 

არც მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში გაუმჯობესებულა. სხვადასხვა მომსახურების 

მისაწვდომობის მხრივ, პრობლემები ექმნებათ როგორც ფიზიკური შეზღუდვის მქონე, ისე 

უსინათლო პირებსაც. ეროვნული საკანონმდებლო ბაზა ჯერ კიდევ არ იცნობს გონივრულ 

მისადაგებას, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაციის ერთ-ერთ 

ფორმას. კვლავ უთანასწორო პირობებში არიან საჯარო სამსახურში დასაქმებული 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც (გარდა მკვეთრად და 

მხედველობის გამო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებისა), კერძო სექტორში დასაქმებულთაგან განსხვავებით, სოციალური პაკეტით ვერ 

სარგებლობენ.411  

ფიზიკური მისაწვდომობა  

ფიზიკური გარემოს მისაწვდომობის მხრივ არსებული მდგომარეობა კვლავ მძიმეა, რაც, 

ბუნებრივია, აფერხებს ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პირების საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში სრულფასოვნად ჩართვას. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ნოტარიუსთა 

პალატამ, გარკვეულწილად, გაითვალისწინა სახალხო დამცველის 2018 წლის 

რეკომენდაცია, გეოგრაფიული თვალსაზრისით განიხილა სანოტარო ბიუროების 

                                                   
411 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის 31 მაისის რეკომენდაცია საქართველოს პრემიერ-

მინისტრის მიმართ, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/39r5GL7 > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020].  

https://bit.ly/39r5GL7
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ფიზიკური მისაწვდომობის საკითხი412 და თბილისში, ბათუმში, მცხეთაში, რუსთავში, 

ქუთაისში, გორში, ზუგდიდსა და თელავში არსებული ბიუროების შესაბამისი 

სტანდარტით მოწყობას შეუდგა. ასევე, ონლაინ განთავსდა ინფორმაცია 19 მისაწვდომი 

ბიუროს თაობაზე. თუმცა კერძო თუ საჯარო დაწესებულების შენობების აბსოლუტური 

უმრავლესობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისათვის ჯერაც 

მიუწვდომელია. 

სახალხო დამცველმა წინა წლის საანგარიშო პერიოდში დისკრიმინაციულად მიიჩნია413  

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებისთვის სპეციალური პარკირების ახალი წესი, რომელიც უფლებით სარგებლობის 

შესაძლებლობას მხოლოდ მკვეთრად გამოხატული შეზღუდვის მქონე პირებს აძლევს. 

დასახელებულ საკითხზე არ შეცვლილა თბილისის საკრებულოს პოზიცია, რომლის 

თანახმად, ამგვარი მიდგომა გამართლებულია, ვინაიდან კანონმდებლობა ზოგადად 

განასხვავებს მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდვას, ახალი რეგულაცია 

კი შეღავათს იმ პირთა წრის მიმართ აწესებს, რომლებიც ფაქტობრივი მოცემულობიდან 

გამომდინარე, უფრო მაღალი ხარისხის მხარდაჭერას საჭიროებენ.  

უსინათლო პირთა პრობლემები 

განსაკუთრებული სიმწვავით დგას მხედველობასთან დაკავშირებული შეზღუდვის მქონე 

პირების საკითხი. უმეტეს შემთხვევებში, არ არის უზრუნველყოფილი წვდომა 

ინფორმაციასა და კომუნიკაციაზე, რაც დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და ყველა სოციალურ 

სფეროში სრულყოფილი მონაწილეობის გარანტი იქნებოდა. მაგალითად, უსინათლო 

პირებს დაბრკოლებები ექმნებათ საჯარო რეესტრში, ბანკებსა და სანოტარო ბიუროებში 

სხვადასხვა გარიგების დადებისას. პრობლემურია, რომ უსინათლო ადამიანებს არ 

ეძლევათ დამოუკიდებლად დოკუმენტის გაცნობის/ხელმოწერის შესაძლებლობა და, 

როგორც წესი, მათ სთხოვენ, თანხმობა სხვა პირის ხელმოწერით დაადასტურონ. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ ინიცირებულია 

საკანონმდებლო ცვლილებები,414 რომელიც ითვალისწინებს უსინათლო პირის მიერ 

წერილობითი გარიგების დამოუკიდებლად დადების შესაძლებლობას. მნიშვნელოვანია, 

რომ აღნიშნული ცვლილება სწრაფად გახდეს კანონმდებლობის ნაწილი. 

ამასთან, ბრაილის შრიფტის, ჟესტების ენის, გამაძლიერებელი და ალტერნატიული 

კომუნიკაციის ან/და სხვა ხელმისაწვდომი საშუალების გამოყენებით ინფორმაციისა და 

სერვისების უზრუნველყოფის მხრივ, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობის 

                                                   
412 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 4 აპრილის რეკომენდაცია საქართველოს ნოტარიუსთა 

პალატის მიმართ, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2wNtlbp > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

413 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 6 აგვისტოს რეკომენდაცია ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიმართ, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3bEXnwC > [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020].  

414 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/39uMo7u > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/2wNtlbp
https://bit.ly/3bEXnwC
https://bit.ly/39uMo7u
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ადმინისტრაციამ გაიზიარა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია,415 რის შედეგადაც, 

უსინათლო და მცირემხედველი პირები უზრუნველყოფილნი არიან მთავრობის 

ადმინისტრაციისთვის ბრაილის შრიფტით ან სხვა, ალტერნატიული ფორმით შედგენილი 

განცხადებით მიმართვის შესაძლებლობით. თუმცა, პრობლემად რჩება, რომ ბრაილის 

შრიფტით ან სხვა ტექნიკური ალტერნატიული საშუალებით, არ არის ხელმისაწვდომი 

ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ დეკლარაცია, რის გამოც 

უსინათლო პირები იძულებულები ხდებიან უარი თქვან ოჯახის უფლებამოსილ 

წარმომადგენლად ყოფნაზე.416  

7.4. ეროვნება 

 

საბანკო მომსახურების სფეროში კონკრეტული სახელმწიფოების მოქალაქეების მიმართ 

ბლანკეტური დისკრიმინაციული მიდგომა კვლავ შენარჩუნებულია. უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებისათვის საბანკო მომსახურების სფეროში არსებულ მწვავე პრობლემაზე 

მიუთითებს ისიც, რომ სახალხო დამცველის ზოგადი წინადადების მიუხედავად,417 ამ 

მიმართულებით მდგომარეობა არ შეცვლილა.418 წინა წლებში, ნიგერიის, ირანის და სირიის 

მოქალაქეებს დაბრკოლებები ექმნებოდათ საბანკო ანგარიშის გახსნისას, სტუდენტური 

ბარათის მიღებისას თუ საბანკო ამონაწერის მიღებისას.  

საანგარიშო პერიოდში პრობლემურ საკითხად გამოიკვეთა საბანკო ანგარიშის საკომისიოს 

გაზრდა. ერთ-ერთ შემთხვევაში სს „საქართველოს ბანკმა“ ირანის მოქალაქეებისათვის 

გაზარდა საბანკო ანგარიშის მომსახურების წლიური საკომისიოს ოდენობა. ბანკის 

განმარტებით,419 2018 წლის ნოემბრიდან, საბანკო მომსახურების საკომისიო გაეზარდათ 

მაღალი რისკის სტატუსის მქონე ქვეყნების რეზიდენტებს/მოქალაქეებს, რაც 

განპირობებულია გაძლიერებული იდენტიფიკაციის/ვერიფიკაციის ან/და საბანკო 

მომსახურების პროცესში ბანკის მიერ გასაწევი ადამიანური თუ ფინანსური რესურსების 

ოდენობით. ამასთან, „კოალიცია თანასწორობისათვის“ წევრი ორგანიზაციების მიერ 

                                                   
415 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 6 აგვისტოს რეკომენდაცია საქართველოს მთავრობის 

მიმართ, ხელმისაწვდომია: ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2ULas0K>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

416 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 4 მაისის რეკომენდაცია შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიმართ, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3axcd8h > [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020].  

417 საქართველოს სახალხო დამცველის ზოგადი წინადადება საქართველოს ეროვნულ ბანკს, სრული ვერსია 

იხილეთ: < https://bit.ly/3bHcNAu > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

418 საქართველოს ეროვნული ბანკის 2018 წლის 27 აპრილის წერილი №2-14/1389 მოწოდებული წერილის 

თანახმად, საბანკო მომსახურების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობა მიღებულია საქართველოს 

პარლამენტის მიერ, შესაბამისი სტანდარტები კი - ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ, რაც 

შეესაბამება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას. ეროვნულმა ბანკმა ასევე აღნიშნა, რომ რიგი 

შეზღუდვები შეიძლება არსებობდეს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების 

გამოვლენისა და შემცირების მიზნით. 

419 სს „საქართველოს ბანკის“ 2018 წლის 10 დეკემბრის წერილი №07/8154 
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მოწოდებული ინფორმაცია ცხადყოფს, რომ ბანკთან ურთიერთობისას მსგავსი 

პრობლემები ექმნებათ უკრაინის და ტაჯიკეთის მოქალაქეებსაც.  

7.5. ლგბტ+ ადამიანების თანასწორუფლებიანობა 

 

სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაცია 

საქართველოში კვლავ მძიმე გამოწვევად რჩება. ლგბტ+ თემის წევრების 

თანასწორუფლებიანობა საზოგადოებრივი ცხოვრების თითქმის არცერთ სფეროში არ არის 

სათანადოდ დაცული. საზოგადოების ნაწილში არსებული ფობიები და სტიგმები 

მნიშვნელოვნად ასაზრდოებს თემის წევრების მიმართ დისკრიმინაციულ მოპყრობას.  

ლგბტ+ თემის თანასწორუფლებიანობა გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებების 

კონტექსტში 

საანგარიშო პერიოდში განსაკუთრებით კრიტიკული იყო მდგომარეობა ლგბტ+ თემის 

წევრეთა გამოხატვის თავისუფლების რეალიზაციის კუთხით. ამ მხრივ, ლგბტ+ პირთა 

უფლებრივი მდგომარეობა წლიდან წლამდე არ უმჯობესდება. მაშინ, როდესაც 

უფლებების შეზღუდვის ფაქტები კერძო პირებიდან მომდინარეობს, უმეტეს 

შემთხვევაში, სახელმწიფო უმოქმედო რჩება და პოზიტიურ ვალდებულებებს ვერ 

ასრულებს.  

აღსანიშნავია 2018 წლის 9 სექტემბერის ინციდენტი, რომელიც საქართველოს საფეხბურთო 

ნაკრების კაპიტნის - გურამ კაშიას მხარდასაჭერად „დინამო-არენაზე“ ლგბტ+ თემის 

წევრთა და მათ მხარდამჭერთა მიერ ლგბტ+ სიმბოლიკის შემცველი ნივთების ტარების 

აკრძალვას ეხებოდა. ეს მოვლენა, ფაქტობრივად, 2019 წელს თემის გამოხატვის 

თავისუფლების ჯაჭვური შეზღუდვების საწყისი წერტილი გახდა. აღნიშნულ ინციდენტს 

მოჰყვა 2019 წლის 18-23 ივნისს „თბილისი პრაიდის“ კვირეულის დაგეგმვის პერიოდში 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს უარი ორგანიზატორებისთვის უსაფრთხოების 

გარანტიებზე და 2019 წლის 14 ივნისს განვითარებული მოვლენები, როდესაც „თბილისი 

პრაიდის“ ორგანიზატორებს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობის წინ აქციის ჩატარების 

საშუალება არ მიეცათ, ვინაიდან ჰომოფობიურად განწყობილმა ჯგუფებმა აღნიშნული 

ტერიტორია დაიკავეს. ორი პარალელური აქციის დროს ჰომოფობიურად განწყობილი 

ჯგუფების მხრიდან რამდენიმე ინციდენტს და შეხლა-შემოხლას ჰქონდა ადგილი, მათ 

შორის ლგბტ+ პირთა მხარდამჭერებისა და ჟურნალისტების მისამართით. 

სახალხო დამცველის შეფასებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, კონკრეტული ჯგუფების 

მხრიდან მომდინარე საფრთხეს, რომელიც მიმართული იყო ლგბტ+ ადამიანების და მათი 

მხარდამჭერების გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისაკენ, იმავე სამართლებრივ 

ჩარჩოებში აქცევს, რომელშიც საკუთარი უფლებების დაცვისა და თანასწორობის იდეის 

მხარდამჭერი ადამიანების გამოხატვის თავისუფლებას განიხილავს. ამასთან, შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს მიერ გატარებული ღონისძიებები  ბუნდოვანია - არ ადასტურებს 
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უფლებათა დაცვის სისტემური ხედვის არსებობას და ფაქტების პოტენციური შედეგების 

ანალიზს.  

საანგარიშო პერიოდში საგანგაშო იყო ულტრამემარჯვენე ჯგუფების გაძლიერების 

მაჩვენებელი, რომელთა აგრესიის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ლგბტ+ ადამიანები არიან.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, მნიშვნელოვანი იყო, ამ ჯგუფების ლიდერების 

განცხადებებს  სათანადო და სწრაფი სამართლებრივი რეაგირება მოჰყოლოდა. ამ კუთხით 

განსაკუთრებით საყურადღებო იყო ერთ-ერთი ლიდერის - ლევან ვასაძის განცხადებები.420 

სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ სათანადო ყურადღება არ ეთმობა 

ანტიდემოკრატიული პოლიტიკური მოძრაობების გაძლიერების მიზეზების და 

ჰომოფობიის პოლიტიკური და სოციალური ეფექტის ანალიზს.  

ასევე ყურადსაღები იყო 2019 წლის 8 ნოემბერს კინოთეატრ „ამირანში“ ლგბტ+ თემატიკაზე 

გადაღებული ფილმის ჩვენების დროს განვითარებული მოვლენები. ჰომოფობიურად 

განწყობილმა ჯგუფებმა კინოჩვენების ჩაშლის მიზნით აქცია გამართეს, რომლის დროსაც 

ფიზიკური დაზიანება მიიღეს ფილმის სანახავად მისულმა აქტივისტებმა. პოლიციამ ვერც 

კინოთეატრთან აგრესიულად განწყობილ დემონსტრანტთა კანონსაწინააღმდეგო 

ქმედებების პრევენცია უზრუნველყო და არც მათ აგრესიულ ქმედებებზე ჰქონია 

სათანადო რეაგირება. აგრესიულად განწყობილმა ჯგუფებმა შეძლეს კინოთეატრის 

შესასვლელთან მიახლოება, რამაც საკმარისი უსაფრთხო სივრცის პრობლემა წარმოშვა.  

სახალხო დამცველის 2019 წლის 4 ნოემბრის მიმართვის421 საპასუხოდ, 2019 წლის 19 

დეკემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციით, 

აღნიშნულ პერიოდში ლგბტ+ თემის წარმომადგენლების, ასევე მათი მხარდამჭერების, 

ჟურნალისტების, სახალხო დამცველის და მისი მოადგილის მიმართ განხორციელებულ 

არაერთ ფაქტზე დაიწყო გამოძიება. ერთ-ერთ შემთხვევაში კი, 2019 წლის 20 ივნისს, 

მოქალაქე ნ. ჩ. ბრალდებულის სახით422 დააკავეს, გამოძიების ფარგლებში გამოიკვეთა 

დანაშაულის ჩადენის დისკრიმინაციული მოტივი. სასამართლომ ნ. ჩ. წარდგენილ ბრალდებაში 

                                                   
420 2019 წლის 14 ივნისს, მთავრობის ადმინისტრაციის შენობის წინ კონტრაქციის გამართვისას, ლევან 

ვასაძემ განაცხადა, რომ ის და მისი მხარდამჭერები ლგბტ+ თემის წევრებს აქციის ჩატარების უფლებას 

არსად მისცემენ, მათ შორის, არც დახურულ სივრცეში. ვასაძის თქმით, თუ პოლიცია ლგბტ+ თემს აქციის 

ჩატარებას არ აუკრძალავდა და ამის საპირწონედ მათ გაუწევდა წინააღმდეგობას, სამართალდამცველები 

სიმეტრიულ პასუხს მიიღებდნენ. ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/3bCDpTf > [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 2019 წლის 16 ივნისს თბილისში გამართულ აქციაზე, ლევან ვასაძემ განაცხადა, რომ „თბილისი 

პრაიდისა“ და მისი მხარდამჭერების წინააღმდეგ ქმნის „თვითორგანიზებულ ჯგუფებს“ — „სახალხო 

რაზმებს“, რომლებიც, მისი თქმით, ერთი კვირის განმავლობაში „იპატრულირებენ“ თბილისში. 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/3bylGMO > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. ლევან ვასაძემ 

არამხოლოდ ლგბტ+ პირებსა და მათ მხარდამჭერებს, არამედ პოლიციასაც მიმართა.  მისი თქმით, 

კორდონის გარღვევის სტრატეგიაზე მუშაობენ და, თუ პოლიცია მათ წინააღმდეგობას გაუწევს, 

„კომბლებით იქნებიან შეიარაღებულნი“. ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < https://bit.ly/2o9s36p > [ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020]. 
421  ხელმისაწვდომია:  < https://bit.ly/2QT8c6s  > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020].  

422 2019 წლის 20 ივნისს მას ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239-ე მუხლის 

პირველი ნაწილით. 

https://bit.ly/3bCDpTf
https://bit.ly/3bylGMO
https://bit.ly/2o9s36p
https://bit.ly/2QT8c6s
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დამნაშავედ ცნო და სასჯელის სახედ და ზომად განუსაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა ერთი 

წლის ვადით.423 

ლგბტ+ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების მიერ ღონისძიებებისთვის სივრცის 

მოპოვების პრობლემები 

სიმპტომურია, რომ ლგბტ+ თემის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებების ხელის 

შეშლის და სახელმწიფოს მხრიდან ინერტულობის პარალელურად, სახალხო 

დამცველისადმი თემის წევრების მიერ წარმოდგენილი განცხადებების თანახმად, ლგბტ+ 

საკითხებზე საჯარო ან/და დახურული ღონისძიებების გასამართად, მათ რამდენიმე 

დაწესებულებამ უთხრა უარი სივრცის დათმობაზე. განმცხადებლების განმარტებით, 

დაწესებულებების მესაკუთრეები დისკრიმინაციული მოტივით, სხვადასხვა ფორმალურ 

არგუმენტებზე დაყრდნობით, ალტერნატიული დროის ანდა სივრცის შეუთავაზებლად, 

უარს ეუბნებიან ღონისძიებების ჩატარებაზე, რაც, თავის მხრივ, შესაძლოა, აღნიშნული 

პრობლემის სისტემურ ხასიათზე მიუთითებდეს.424   

7.6. ასაკის ნიშნით დისკრიმინაცია 

 

საანგარიშო პერიოდში გამოიკვეთა ხანდაზმულთა პრობლემები სოციალური 

უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით. მაგალითად, დისკრიმინაციული იყო ერთ-ერთი 

სადაზღვევო კომპანიის სამოგზაურო დაზღვევასთან დაკავშირებული პოლიტიკა, 

რომელიც, გარდა იმისა, რომ ბუნდოვნად აყალიბებდა ხანდაზმულთა დაზღვევის 

შესაძლებლობას, პრაქტიკულად, ცალსახად გამორიცხავდა 70 წელს ზემოთ ადამიანების 

სამოგზაურო დაზღვევით უზრუნველყოფას.425 

ამასთან, დისკრიმინაციულია პირის საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროდან ზღვრული ასაკის მიღწევის გამო გათავისუფლება „სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის საფუძველზე, რომლის თანახმად, მოსამსახურეს, რომელსაც უმცროსი სპეციალური 

წოდება აქვს, შეუძლია სამსახურში 60 წლის ჩათვლით იმსახუროს. 

 

                                                   
423 შენიშვნა: ბრალდებულს სასჯელი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 63-64 

მუხლების საფუძველზე, პირობითად ჩაეთვალა და გამოსაცდელ ვადად ერთი წელი განესაზღვრა. 

424 საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2Ux7PkR  > [ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020]. 

425 სახალხო დამცველის გადაწყვეტილება ხელმისაწვდომია:  < https://bit.ly/3dHFRtw > [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 

https://bit.ly/2Ux7PkR
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7.7. დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში  

 

შრომით ურთიერთობაში სავარაუდო დისკრიმინაციული მოპყრობის შესახებ, სახალხო 

დამცველისადმი მომართვიანობა მიმდინარე საანგარიშო პერიოდშიც შენარჩუნდა. 

მსგავსი ფაქტები შეეხებოდა როგორც სხვადასხვა შრომითი უფლების შეზღუდვის, ისე 

სამუშაო ადგილზე შევიწროების და ვიქტიმიზაციის შემთხვევებს. წინა საანგარიშო 

პერიოდის მსგავსად, შრომით ურთიერთობებში სავარაუდო დისკრიმინაციას, ყველაზე 

ხშირად, განსხვავებული მოსაზრების გამო მიმართავენ. 

მნიშვნელოვანია, რომ 2019 წლის 19 თებერვლის საკანონმდებლო ცვლილებებით, 

შევიწროება განისაზღვრა დისკრიმინაციის ფორმად, და გულისხმობს ნებისმიერი ნიშნით 

პირის დევნას, იძულებას, ანდა პირის მიმართ არასასურველ ქცევას, რომელიც მიზნად ისახავს 

ან იწვევს პირის ღირსების შელახვას და მისთვის დამაშინებელი, მტრული, დამამცირებელი, 

ღირსების შემლახველი ან შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას. როგორც განმცხადებლები 

მიუთითებდნენ, შევიწროება, ძირითადად, გამოიხატებოდა არაეთიკური და 

შეურაცხმყოფელი კომუნიკაციის ფორმების გამოყენებაში,426 ხანგრძლივი პერიოდის 

განმავლობაში ხელმძღვანელსა და დასაქმებულს შორის კომუნიკაციის არქონაში, ასევე, 

სამუშაო ოთახის განცალკევებით, არაკომფორტულ სივრცეში გამოყოფაში. სხვა 

საქმეებში427 განმცხადებლები აღნიშნავდნენ, რომ ხელმძღვანელს სთხოვდნენ 

წახალისების გამჭირვალე კრიტერიუმების ჩამოყალიბებას, რათა გამორიცხულიყო 

თანამშრომლების მიმართ სუბიექტური დამოკიდებულებებით წახალისების მექანიზმის 

გამოყენება, რის შემდეგაც ერთი განმცხადებელი რეორგანიზაციის, ხოლო მეორე - 

ხელშეკრულების ვადის გასვლის საფუძვლით გათავისუფლდა დაკავებული 

თანამდებობიდან.  

აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველმა პირველად დაადგინა ვიქტიმიზაცია428 შრომით 

ურთიერთობაში, როდესაც დამსაქმებელმა პირის სამსახურიდან გათავისუფლების ერთ-

                                                   
426 სახალხო დამცველის 2019 წლის 4 ოქტომბრის რეკომენდაცია „კომპანია ბლექ სი გრუპის“ მიმართ, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3ayaccf > [ბოლოს ნანახია 31.03.2020]. 

427 სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება თბილისის საქალაქო სასამართლოს განსხვავებული მოსაზრების 

ნიშნით სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტზე. ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2yevFIL> [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 

სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება თბილისის საქალაქო სასამართლოს განსხვავებული მოსაზრების 

ნიშნით სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტზე. ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2Jpql7O> [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 

428 „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის 

თანახმად, „აკრძალულია ნებისმიერი პირის მიმართ რაიმე სახის უარყოფითი მოპყრობა და მასზე 

ზემოქმედება იმის გამო, რომ მან დისკრიმინაციისგან დასაცავად განცხადებით ან საჩივრით მიმართა 

შესაბამის ორგანოს ან ითანამშრომლა მასთან“. 

https://bit.ly/3ayaccf
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ერთ საფუძვლად მის მიერ სახალხო დამცველისთვის მიმართვა დაასახელა.429 სახალხო 

დამცველისათვის მომართვის გამო პირის გათავისუფლება საშიშ პრეცედენტს ქმნის. მან, 

შესაძლოა, სამომავლოდ მსუსხავი ეფექტი იქონიოს სხვა პირებზე და უფლების დაცვის 

სამართლებრივი საშუალების გამოყენებისთვის დამაშინებელ გარემოებად იქცეს. 

რაც შეეხება დისკრიმინაციული მოტივით შრომითი უფლებების დარღვევის სხვა 

შემთხვევებს, ფორმალური სამართლებრივი საფუძვლით დისკრიმინაციული მოპყრობის 

დაფარვის მცდელობა გამოვლინდა მედია სფეროში.430 ერთ-ერთ საქმეში, განმცხადებლის 

მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული განსხვავებული მოსაზრება ტელეკომპანიამ 

კორპორატიული ინტერესის დარღვევად შეაფასა და შრომითი ურთიერთობის 

დასრულების საფუძვლად მიიჩნია. მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში ჟურნალისტები 

ასევე დავობდნენ „რუსთავი 2“-ის მენეჯმენტის ცვლილების შემდეგ განსხვავებული 

მოსაზრების გამო, მათი გათავისუფლების შესახებ. 

7.8. დისკრიმინაცია სოციალური უსაფრთხოების სფეროში 

 

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებით თანასწორობის პრინციპის დაცვით 

სარგებლობა ამ საანგარიშო პერიოდშიც გამოწვევა იყო. ერთი მხრივ, პრობლემურია, რომ 

ცენტრალურ დონეზე არსებული პროგრამების უმრავლესობა სარგებლობიდან 

გამორიცხავს საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებს; მეორე 

მხრივ, დისკრიმინაციულ კრიტერიუმებს ვხვდებით ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების მიერ შემუშავებულ სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებში სამიზნე 

ჯგუფების განსაზღვრისას. 

მუდმივი ბინადრობის მქონე პირების მიერ სოციალური და ჯანდაცვის 

პროგრამებით სარგებლობის პრობლემა  

სოციალური თუ ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობა საქართველოში მუდმივი 

ბინადრობის ნებართვის მქონე პირთა მიერ, კვლავ გამოწვევად რჩება. სახელმწიფოს მიერ 

შეთავაზებული ჯანდაცვის თუ სოციალური პროგრამები, რომლებიც შეღავათებს აწესებენ 

პროგრამით მოსარგებლეთათვის, ძირითად შემთხვევაში, ხელმისაწვდომია მხოლოდ 

საქართველოს მოქალაქეებისთვის და გაუმართლებლად გამორიცხავს საქართველოში 

მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებს, რომლებსაც, სოციალური და ჯანდაცვის 

პროგრამებით სარგებლობის მიზნებისათვის, ისეთივე წვლილი შეაქვთ საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტში, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს.  

                                                   
429 სახალხო დამცველის 2018 წლის 5 მარტის რეკომენდაცია თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიმართ 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3dKHxT2 >  [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

430 სახალხო დამცველის 2019 წლის 8 ოქტომბრის რეკომენდაცია ტელეკომპანია „იმედის“ მიმართ, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2UwDBhu> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 
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მუნიციპალიტეტების ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამები 

სხვადასხვა ნიშნით დისკრიმინაციული კრიტერიუმების შემცველია რიგი 

მუნიციპალიტეტების მიერ შემოთავაზებული ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამებიც. 

აღნიშნული პროგრამები სხვადასხვა ჯგუფებს სარგებლობიდან გამორიცხავს, მაგალითად, 

შეზღუდული შესაძლებლობის, მოქალაქეობის ან სამართლებრივი სტატუსის (ქორწინების 

რეგისტრაციის დოკუმენტის მოთხოვნა) საფუძველზე. ზოგიერთი პროგრამა, სამიზნე წრის 

განსაზღვრისას, ხელს უწყობს კონკრეტული ჯგუფების მიმართ სტიგმის გაძლიერებას. 

ამასთან, მუნიციპალიტეტების დონეზე არსებული სოციალური პროგრამების ანალიზის 

საფუძველზე,  აღსანიშნავია მოცემული პროგრამების დეტალიზებული ხასიათი, 

რომელმაც შესაძლოა, რიგ შემთხვევებში, სხვა, მსგავსი საჭიროების მქონე ადამიანები 

სოციალური თუ ჯანდაცვის პროგრამების მიღმა დატოვოს.  

7.9. დისკრიმინაციის წახალისება  

 

დისკრიმინაციის წამახალისებელი გამონათქვამების მხრივ, სამწუხაროდ, არც ეს 

საანგარიშო პერიოდი იყო გამონაკლისი. სხვადასხვა ჯგუფების 

თანასწორუფლებიანობაზე უარყოფითი ეფექტის მქონე რეპლიკებს, ძირითადად, 

პოლიტიკური უპირატესობის მოსაპოვებლად მიმართავდნენ. ადგილი ჰქონდა 

დისკრიმინაციული მოსაზრებების სოციალური ქსელით გავრცელების შემთხვევებსაც. 

დისკრიმინაციის წამახალისებელი გარემო ცალსახად შესამჩნევია ეთნიკური და 

რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლების, ლგბტ+ თემის431 და ქალების მიმართ.  

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში, განსაკუთრებული სიმწვავით წარმოჩინდა 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართული ქალების მიმართ სექსისტური 

დამოკიდებულება, რაც ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლების პოლიტიკოს 

ქალთა წინააღმდეგ, პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად გამოიყენება.432 

                                                   
431 პარლამენტარ ალექსანდრე ერქვანიას ჰომოფობიური გამონათქვამი - „უნდა აიკრძალოს 

მამათმავლობისა და მსგავსი გარყვნილებების პროპაგანდა“, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/33k8WVC 1. 

[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; ქუთაისის საკრებულოს წევრის, ალექსანდრე ახალაძის ჰომოფობიური 

გამონათქვამი, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/33lfuTS 1. > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020].; ყვარლის 

საკრებულოს წევრის, ნინო ხუციშვილის ჰომოფობიური, დისკრიმინაციული გამონათქვამები, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2XQiW7L> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020].; სამტრედიის საკრებულოს სოფელ 

მელაურის რწმუნებულის, სოფიკო კიკაჩეიშვილის ჰომოფობიური კომენტარი „[...] ცისფერები, 

ლეზბიანკები, პიდარასტები ყავენ იქ და ნაციონალები [...]“, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2QUVtRp> [ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020]. 

432 მაგალითად, მამუკა ხაზარაძის სექსისტური კომენტარი მაია ცქიტიშვილის მიმართ - „[...] შეიძლება 

კარგად აცხობს ხაჭაპურს, მაგრამ მე არ ვიცი, რა გამოცდილება ჰქონდა მას წინა ცხოვრებაში, როცა ამ 

მილიარდებს აბარებენ [...]“, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2qB2HQ5 > [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020].ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, თამაზ ფაცაციას სექსისტური კომენტარი 

https://bit.ly/33k8WVC
https://bit.ly/33lfuTS
https://bit.ly/2XQiW7L
https://bit.ly/2QUVtRp
https://bit.ly/2qB2HQ5
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სახალხო დამცველის ყურადღება მიიქცია ასევე პარლამენტის ცალკეულ წევრთა 

ქსენოფობიურმა გამონათქვამებმა.433 მაგალითად, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და 

სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სამუშაო შეხვედრაზე, პარლამენტარმა ემზარ 

კვიციანმა აზერბაიჯანული თემის წარმომადგენელს გაბრაზებით მიმართა, რომ თუ 

საქართველოს მოქალაქე იყო, ქართულად ესაუბრა.  

7.10. სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიების 

ხარვეზები და პოლიციელების დისკრიმინაციული დამოკიდებულება  

სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების კონტექსტში, 2019 წელსაც  

სიმბოლურ მოვლენად დარჩა ვიტალი საფაროვის მკვლელობის შემთხვევა, რომელიც, 

ბრალდების მხარის მცდელობის მიუხედავად, სასამართლომ ეთნიკური ნიშნით 

დისკრიმინაციულ დანაშაულად არ მიიჩნია. ცხადია, სახალხო დამცველს არ შეუფასებია 

სასამართლოს მიერ ფაქტების და სამართლის გამოყენების სისწორე, თუმცა, სააპელაციო 

ინსტანციაში, სასამართლოს მეგობრის მოსაზრების434 სახით, წარადგინა საერთაშორისო 

ინსტიტუტების მიერ დადგენილი სტანდარტები და ინდიკატორები, რომლებიც 

დისკრიმინაციული მოტივის გამოსაკვეთად გამოიყენება. 

რაც შეეხება დისკრიმინაციული დანაშაულების გამოძიებას და პრევენციას, აღნიშნული 

კვლავ სამართალდამცავი ორგანოების ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ამას 

განაპირობებს, ერთი მხრივ, კონკრეტული დაუცველი ჯგუფების საზოგადოებაში 

არსებული მიმღებლობის დაბალი მაჩვენებელი და უარყოფითი სტერეოტიპები, ხოლო, 

მეორე მხრივ, სამართალდამცავი ორგანოების არასაკმარისი მზაობა, ამგვარი შემთხვევები 

შესაძლო თანასწორუფლებიანობის შელახვის კონტექსტში შეაფასონ, გამოძიების 

პროცესში სიძულვილის მოტივის გამოსაკვეთად. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ 

დანაშაულის გამოძიებისას სავარაუდო სიძულვილის გამოკვეთას არსებითი მნიშვნელობა 

ენიჭება არა მხოლოდ კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეზე მართლმსაჯულების 

აღსრულების, არამედ მომავალში მსგავსი დანაშაულის პრევენციისთვისაც. ამგვარი 

დანაშაულების მსხვერპლები, ამ საანგარიშო პერიოდში, უმეტესწილად იეჰოვას მოწმეები 

და ლგბტ+ თემის წარმომადგენლები არიან. 

იეჰოვას მოწმეების წინააღმდეგ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულების დიდი ნაწილი 

შეეხება როგორც ძალადობრივ, ისე სხვა სახის ქმედებებს. სახალხო დამცველის 

                                                   

თინა ბოკუჩავას მიმართ: „თინა ბოკუჩავამ, ისეთი განათლებული ვარო, მიშამ პირდაპირ პარლამენტში 

„დამამთავრებინა“, ბოდიში, გამათავებინაო უნივერსიტეტიო“, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2R3O68Y > 

[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

433 პარლამენტარ ალექსანდრე ერქვანიას ქსენოფობიური დამოკიდებულება საქართველოს მეზობელი 

ქვეყნების მიმართ, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/33k8WVC> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; პარლამენტარ 

ემზარ კვიციანის რეპლიკა მირტაგ ასადოვს, რომ  თუ საქართველოს მოქალაქე იყო, ქართულად ესაუბრა, 

სახალხო დამცველის 2019 წლის 16 აგვისტოს რეკომენდაცია, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2R4Omo0> 

[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

434 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2wC7Fix >[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/2R3O68Y
https://bit.ly/33k8WVC
https://bit.ly/2R4Omo0
https://bit.ly/2wC7Fix
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წარმოებაში არსებული მსგავსი ფაქტების თანახმად, როგორც წესი, ფიზიკური ძალადობის 

მსხვერპლნი ხდებიან, ქადაგების დროს - ქუჩაში სტენდთან მდგომი ანდა კარდაკარ 

მოსიარულე იეჰოვას მოწმეები. იეჰოვას მოწმეები ასევე უთითებენ სტენდებისთვის 

ცეცხლის წაკიდების და რელიგიური ლიტერატურის განადგურების ფაქტებზე. სახალხო 

დამცველი გაუმჯობესებულ ტენდენციად მიიჩნევს, რომ სავარაუდო სიძულვილის 

მოტივით ჩადენილი დანაშაულების შესწავლისას, განსაკუთრებით იეჰოვას მოწმეთა 

მიმართ განხორციელებული დანაშაულების შემთხვევაში, წინა წლების პრაქტიკისგან 

განსხვავებით, გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით, 

რომელიც თავის თავში მოიცავს სიძულვილის მოტივს, თუმცა, ამ პროცესს სამართლებრივ 

ეფექტიანობას უკარგავს დროში გაჭიანურებული შესწავლა.  

რაც შეეხება ლგბტ+ თემის წარმომადგენლების მიმართ ჩადენილ სავარაუდო 

დანაშაულებს, ისინი ძირითადად ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაში გამოიხატება, 

ამასთან, ხშირია სამართალდამცავთა მხრიდან ვერბალური შეურაცხყოფის ფაქტები, 

მაგალითად, როდესაც ტრანსგენდერ ქალს მის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაში 

მითითებული სახელით მიმართავენ, ანდა უარს ამბობენ, მათ მიმართ განხორციელებულ 

შესაძლო უფლებადარღვევის ფაქტზე სათანადო რეაგირება მოახდინონ.  

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 უზრუნველყოს საჯარო სამსახურში დასაქმებული მნიშვნელოვნად და ზომიერად 

გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები „სოციალური პაკეტის 

განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის №279 

დადგენილებით გათვალისწინებული სოციალური პაკეტით 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 არსებული ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამები 

ხელმისაწვდომი გახადოს საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მქონე 

პირებისთვის, საქართველოს მოქალაქეთა თანასწორად 

 უზრუნველყოს, რომ სექსუალური ძალადობის შედეგად დამდგარი ორსულობის 

შემთხვევაში, დაფინანსების და ორსულობის შეწყვეტისთვის საკმარისი იყოს 

სექსუალური ძალადობის საქმეზე დაწყებული სისხლისსამართლებრივი გამოძიება 

 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის 

მიზნით, ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შესახებ დეკლარაცია ხელმისაწვდომი 

გახადოს ბრაილის შრიფტით ან სხვა ალტერნატიული საშუალებით და შესაბამისი 

ცვლილება შეიტანოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებაში 

 მოამზადოს საქართველოს ორგანულ კანონში, „შრომის კოდექსი“, და „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებები, რომლითაც 
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გათვალისწინებული იქნება სუროგატი დედის და სუროგაციის გზით დაბადებული 

ბავშვის მშობლების მიერ ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო, 

შესაბამისად, შვებულებით სარგებლობის საკითხი და მოახდინოს მომზადებული 

კანონპროექტის ინიცირება საქართველოს პარლამენტში 

 სამედიცინო დაწესებულებებს გაუწიოს ეფექტიანი ზედამხედველობა, ქალის 

საშვილოსნოს მილების გადაკეტვისას (სტერილიზაცია) მისი მეუღლის/პარტნიორის 

თანხმობის მოთხოვნის პრაქტიკის აღმოსაფხვრელად 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს:  

 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 172-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

საფუძველზე საქართველოს პარლამენტისთვის გაწეული საქმიანობის შესახებ 

წარდგენილ ანგარიშში, ასახოს ინფორმაცია სიძულვილით მოტივირებული 

დანაშაულების გამოძიებასთან დაკავშირებით 

საქართველოს ეროვნულ ბანკს: 

 შეიმუშაოს მარტივად განჭვრეტადი რეგულაციები, რომლებიც უზრუნველყოფს 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის კომერციული საბანკო მომსახურების 

მიღებას დისკრიმინაციის გარეშე, მომხმარებლის მოქალაქეობის მიუხედავად 
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8. გენდერული თანასწორობა 

 

8.1. შესავალი 

საქართველოში გენდერული თანასწორობის მიღწევა კვლავ გამოწვევად რჩება. ბოლო 

წლებში საკანონმდებლო და ინსტიტუციური მექანიზმების გასაძლიერებლად 

გადადგმული არაერთი ნაბიჯის მიუხედავად, პრობლემად რჩება პოლიტიკურ დღის 

წესრიგში გენდერული თანასწორობის საკითხების ასახვა. განსაკუთრებულ გამოწვევას 

წარმოადგენს ქალთა გაძლიერებისკენ მიმართული პროექტების, პროგრამებისა და 

ინიციატივების სიმცირე, როგორც მთავრობის, ისე თვითმმართველი ერთეულების დონეზე.  

გამოწვევად რჩება ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 

სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერებისკენ მიმართული ღონისძიებების სიმცირე. 

გენდერული ნიშნით მოტივირებული მკვლელობების (ფემიციდის) საქმეთა ანალიზი 

ცხადყოფს, რომ მთავარი გამოწვევაა ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის მექანიზმების 

არარსებობა.  

2019 წელს არ გაუმჯობესებულა ლგბტ+ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა; სახელმწიფოს 

მხრიდან არ გადადგმულა პოზიტიური ნაბიჯები ჰომოფობიური და ტრანსფობიური 

განწყობების შესამცირებლად. ამასთან, სახელმწიფო ვერ ახერხებს ეფექტიანად უპასუხოს 

ანტიგენდერული ჯგუფების გაძლიერებას, რაც პირდაპირ კავშირშია ლგბტ+ ადამიანების 

ჩაგვრასთან, ძალადობასა და დისკრიმინაციასთან.  

8.2. ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში  

 

ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ქვეყნის განვითარების მნიშვნელოვანი ინდიკატორია.  

სამწუხაროდ, საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული ინფორმაციის ანალიზი 

ნათლად აჩვენებს, რომ ქვეყანაში კვლავ გამოწვევად რჩება ქალთა მონაწილეობა 

გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე.  

2019 წლის გენდერული უთანასწორობის გლობალური ინდექსის435 მიხედვით, ქალთა 

პოლიტიკური მონაწილეობისა და პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობის 

მაჩვენებლით, 153 ქვეყნიდან, საქართველო 94-ე ადგილს იკავებს, ხოლო 

პარლამენტთაშორისი კავშირის მონაცემების436 მიხედვით, 140-ე ადგილს იკავებს 22 

ქალით პარლამენტში437.  

                                                   
435 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < http://tiny.cc/9afyiz >  [ბოლოს ნანახია 2020 წლის 20 იანვარს].  

436 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2PPlosC > [ბოლოს ნანახია 2020 წლის 20 იანვარს].  

437 მონაცემები ასახულია 2019 წლის ნოემბრის მდგომარეობით. 2020 წლის 5 მარტის მდგომარეობით, 

საქართველოს პარლამენტში 21 ქალი პარლამენტარია. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2PMpf9I 

>  [ბოლოს ნანახია 2019 წლის 5 მარტს]. 

http://tiny.cc/9afyiz
https://bit.ly/2PMpf9I
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კრიტიკულად დაბალია ქალთა მონაწილეობის მაჩვენებელი გადაწყვეტილების მიმღებ 

პოზიციებზე, მათ შორის, აღმასრულებელ, საკანონმდებლო და ადგილობრივი 

თვითმმართველობების ორგანოებში. რაც მეტწილად განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ ამ 

დრომდე არ შესრულებულა ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 

კომიტეტის438 რეკომენდაცია სავალდებულო გენდერული კვოტირების მექანიზმის 

შემოღებასთან დაკავშირებით.  

სახალხო დამცველის აპარატი ყოველწლიურად აანალიზებს აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოებში ქალთა მონაწილეობის სტატისტიკას. 2019 წელს, საჯარო 

სამსახურის ბიუროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად439, სამინისტროებში 

დასაქმებულია 5.707 ქალი და 21.804 კაცი. ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა 

გენდერული  განაწილება კი  შემდეგია: 294 ქალი, 1004 კაცი440. 11 მინისტრიდან 5 ქალია, 2 

მათგანი კი ვიცე-პრემიერი.  

    

გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრის და ქალთა თანაბარი მონაწილეობის მიღწევის 

პროცესში განსაკუთრებული როლი აკისრია თვითმმართველ ორგანოებში ინსტიტუციური 

მექანიზმების არსებობას და გაძლიერებას. 2019 წელს, საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატმა, მუნიციპალიტეტების გენდერული პოლიტიკის შეფასების441 ფარგლებში, 

გენდერული თანასწორობის კუთხით არსებული მდგომარეობა და ქალების საჭიროებები 

                                                   
438 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://tiny.cc/zbmtjz > [ბოლოს ნანახია 2020 წლის 10 

თებერვალს].  

439 საჯარო სამსახურის ბიუროს წერილი №გ655; 27.01.2020.   

440 სამინისტროებში დასაქმებულთა სქესის ნიშნით განაწილება ძირითადად თანაბარია, თუმცა, სურათს 

მკვეთრად ცვლის შსს-ს არათანაბარი დასაქმების პრაქტიკა (20705 კაცი და 4171 ქალი). საჯარო სამსახურის 

ბიუროს მონაცემებით, 2020 წლის იანვრის მდგომარეობით, შსს-ში დასაქმებულთა 83% კაცია. ამასთან, ეს 

მონაცემები უნდა განვიხილოთ იმ ჭრილში, რომ საჯარო სამსახურში (სულ 27511 საჯარო მოხელე) შსს 

ყველაზე დიდი დამსაქმებელია. აღნიშნული მონაცემების ანალიზით შეიძლება ითქვას, რომ 

ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა დაბალია.  

441 კვლევა ჩატარდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერილი პროექტის, „ერთობლივი ძალისხმევა 

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის“, ფარგლებში. 

21%

79%

ცხრილი N 1: საჯარო სამსახურში 

დასაქმებულთა სქესის ნიშნით 

განაწილება

ქალი კაცი

23%

77%

ცხრილი N 2: ხელმძღვანელ 

პოზიციებზე დასაქმებულთა სქესის 

ნიშნით განაწილება 

ქალი კაცი

http://tiny.cc/zbmtjz


188 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

შეისწავლა.442 აღსანიშნავია, რომ  ადგილობრივი თვითმმართველობის გენდერული 

თანასწორობის სამოქმედო გეგმა საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტიდან 57-ს აქვს 

შემუშავებული443. ამ მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას (53%) მიღებული აქვს 

გენდერული თანასწორობის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმები444.  

კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ  პრობლემად რჩება გენდერულ პოლიტიკაში 

რეგიონების განსხვავებული საჭიროებების ასახვა და ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულების მიერ სისტემატიზებული, საჭიროებებზე დაფუძნებული სამოქმედო 

გეგმების და პროგრამების შემუშავება. განსაკუთრებული პრობლემაა გენდერის საბჭოს 

წევრების მგრძნობელობის ამაღლება და მათი გენდერის ძირითადი საკითხების შესახებ 

ცოდნით აღჭურვა.  

თვითმმართველი ერთეულებისთვის კვლავ პრობლემად რჩება გენდერული 

ბიუჯეტირების საკითხების ცოდნა და მისი პრაქტიკული გამოყენება. აღსანიშნავია, რომ 

გენდერული თანასწორობის საბჭოების 61%-ს სამოქმედო გეგმის შესაბამისი ბიუჯეტი არ 

გააჩნიათ.  

გარდა პოლიტიკური მონაწილეობისა, პრობლემას წარმოადგენს ქალთა საჭიროებების 

გათვალისწინება პოლიტიკის დოკუმენტებსა და მიზნობრივ პროგრამებში. ამ 

მიმართულებით, ძირითადად თავს იჩენს ქალების უარყოფითი გამოცდილება 

მუნიციპალიტეტებთან ურთიერთობისას, კერძოდ, ბიუროკრატიულ პროცედურებსა და 

ინტერესის ნაკლებობაზე, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ადგილობრივი 

თვითმმართველობა ინფორმირებულია პრობლემის შესახებ.   

უნდა აღინიშნოს ქალთა თანაბარი მონაწილეობისა და ჩართულობის პრობლემა 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ  

რეგიონებში445, სადაც დამატებითი ბარიერი ენის არცოდნაა.   

 

 

 

                                                   
442 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2R0qYZA >[ბოლოს ნანახია 31.03.2020]. 

443 ინფორმაცია მიღებულია 2019 წლის მაისის მდგომარეობით. გენდერული თანასწორობის სამოქმედო 

გეგმა შემუშავებული არ აქვთ შემდეგ მუნიციპალიტეტებს: ლენტეხი, მესტია, ფოთი, აბაშა, თიანეთი, 

თერჯოლა და ხონი. 

444 15 მუნიციპალიტეტს მიღებული აქვს გენდერული თანასწორობის 2019-2020 წლის სამოქმედო გეგმა; 4 

მუნიციპალიტეტს - 2019 წლის, 6 მუნიციპალიტეტს - 2018-2020 წლის. ხოლო 2018 და 2017-2019 წლების 

სამოქმედო გეგმა მხოლოდ 1 მუნიციპალიტეტს აქვს. 

445კვლევის ფარგლებში პრობლემა გამოვლინდა სამცხე-ჯავახეთსა და კახეთში. მაგალითად, საგარეჯოში, 

იორმუღანლოს თემის შეხვედრაზე, ქალებმა განაცხადეს, რომ სოფლის პროგრამების პროექტების 

განხილვას ქალები საერთოდ არ ესწრებოდნენ, შესაბამისად, საბიუჯეტო პრიორიტეტების შემუშავებაში 

მათი საჭიროებები არ ასახულა. 

https://bit.ly/2R0qYZA
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8.3. ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობა  და შრომითი უფლებები  

 

„გენდერული უთანასწორობის გლობალური ინდექსის“ მიხედვით446, აღმოსავლეთ 

ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობისა და 

შესაძლებლობების მაჩვენებლით საქართველო 2019 წელს დაწინაურდა447 და 153 ქვეყანას 

შორის 61-ე ადგილი დაიკავა. თუმცა კვლავ განსხვავდება სქესთა შორის შემოსავლის 

საშუალო მაჩვენებლის თანაფარდობა; კაცის სავარაუდო წლიური შემოსავალი ორჯერ 

აღემატება ქალისას და შეადგენს 13.2 (ათასი) აშშ დოლარს, მაშინ როდესაც ქალები 

საშუალოდ 6.5 (ათასი) აშშ დოლარს გამოიმუშავებენ. ამავე წყაროს მიხედვით, გაუარესდა 

თანაბარი შრომის თანაბარი ანაზღაურების მაჩვენებელი და საქართველომ 69-ე 

ადგილიდან 73-ე ადგილზე გადაინაცვლა.  

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 2019 წელს ჩატარებული 

მონიტორინგი448 ცხადყოფს, რომ ქალების ძირითადი შემოსავლის წყაროა საჯარო 

სამსახური, საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სოფლის მეურნეობა, ტურისტული 

ბიზნესი, საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, მეცხოველეობა, მეფრინველეობა, 

მიწათმოქმედება, სამკერვალო, სერვისის სფერო, სეზონური სამუშაოები და პენსია. 

საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ რეგიონებში ძალიან მაღალია მიგრაციის ფემინიზაციის 

მაჩვენებელი.  

სოფლად მცხოვრები ქალებისთვის პრობლემას წარმოადგენს პროფესიული გადამზადების 

პროგრამებისა და სასწავლებლების სიმცირე.449 გარდა ამისა, გამოწვევაა მუნიციპალური 

ტრანსპორტის არარსებობაც, რაც ორმაგად ართულებს სოფლად მცხოვრები ქალების 

ხელმისაწვდომობას განათლების უფლებაზე.   

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ბარიერად ქალისთვის კვლავ რჩება ოჯახზე ზრუნვის ტვირთი. 

კვლავ პრობლემაა კაცების მიერ ბავშვის მოვლის გამო შვებულებით სარგებლობა და ეს 

საკითხი ბავშვის აღზრდის პროცესში, საზოგადოებაში დამყარებულ, კაცის როლის 

გამომრიცხავ სტერეოტიპულ შეხედულებებსა და წინასწარ განწყობებს უკავშირდება. 

ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულებით 

სარგებლობა პრობლემაა კერძო სფეროში დასაქმებული ქალებისთვისაც, ვინაიდან 

საკანონმდებლო ჩარჩო, საჯარო სამსახურისაგან განსხვავებით, არ ითვალისწინებს კერძო 

                                                   
446 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://tiny.cc/9afyiz > [ბოლოს ნანახია 2020 წლის 20 

იანვარს].  

447 იმავე წყაროს მიხედვით, 2018 წელს, საქართველო, ეკონომიკური მონაწილეობისა და შესაძლებლობების 

მიმართულებით, 149 ქვეყანას შორის 85-ე ადგილს იკავებდა.  

448 მუნიციპალიტეტების გენდერული პოლიტიკის შეფასება განხორციელდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 

მხარდაჭერით, პროექტის, „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის“, 

ფარგლებში, ლინკი ანგარიშზე.  

449 პროფესიული სასწავლებლები არსებობს შემდეგ მუნიციპალურ ერთეულებში: ქობულეთი, ჩოხატაური, 

ქუთაისი, ალვანი, კაჭრეთი, დედოფლისწყარო, ამბროლაური, ახალციხე.  

http://tiny.cc/9afyiz
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სფეროში სავალდებულო ანაზღაურებად შვებულებას ორსულობის, მშობიარობის და 

ბავშვის მოვლის გამო და იგი მხოლოდ დამსაქმებლის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული.450 

საქართველოში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების შემაფერხებელი მრავალი მიზეზი 

არსებობს, თუმცა სოციალურ-ეკონომიკური უთანასწორობის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ფაქტორია უძრავი ქონების ფლობის მაჩვენებელი, რომლის მიხედვითაც კაცები 2-ჯერ 

უფრო ხშირად არიან სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების დოკუმენტირებული 

მფლობელები, ვიდრე ქალები. აღნიშნული მაჩვენებელი პრობლემად რჩება როგორც 

ქვეყნის დონეზე, ისე ქალაქისა და სოფლის ჭრილში.451 452 

ქალთა ეკონომიკური აქტივობისა და მათი შრომითი უფლებების რეალიზების კიდევ 

ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია მარტოხელა და მრავალშვილიანი მშობლების უფლებრივი 

მდგომარეობა. მართალია, შეიცვალა მარტოხელა მშობლის სტატუსის განსაზღვრის და 

შეწყვეტის საფუძველი, თუმცა დახმარების პროგრამები კონკრეტული მუნიციპალიტეტის 

კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული და შესაბამისი მატერიალური გარანტიების შექმნას 

ქვეყნის მასშტაბით ვერ უზრუნველყოფს. ასევე, მრავალშვილიანი ოჯახის სტატუსის 

განსაზღვრის შედეგად დაწესებული სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის პირობები ვერ 

ფარავს მრავალშვილიანი ოჯახების საჭიროებებს.  

8.4. ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება 

 

ქვეყანაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება „ქალებზე, მშვიდობასა და 

უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელებას, რადგან 

კვლავ პრობლემად რჩება კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და გოგოების 

უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება.  

საქართველოს სახალხო დამცველმა, 2019 წელს, მისთვის კონსტიტუციით მინიჭებული 

მანდატის ფარგლებში, განახორციელა „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ 2018-

2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის შუალედური შესრულების მონიტორინგი, 

რომელიც საქართველოს მთავრობამ 2018 წელს დაამტკიცა.453  

                                                   
450 საჯარო და კერძო დასაქმების სფეროში ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო 

შვებულების ანაზღაურების არაერთგვაროვანი პრაქტიკის შესახებ, დეტალურად იხილეთ თანასწორობის 

უფლების თავში, ქალთა თანასწორუფლებიანობის ჭრილში.  

451 ქალი და კაცი საქართველოში: სტატისტიკური პუბლიკაცია. 2019. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: < https://bit.ly/38q3Zgy > [ბოლოს ნანახია 22.01.2020]. 

452 მიწის არ ფლობა, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით შეზღუდული გადაწყვეტილების მიღების 

შესაძლებლობა და მატერიალური ხარჯები, პროგრამაში, „დანერგე მომავალი“ მონაწილეობისთვის, ერთ-

ერთ დამაბრკოლებელ ბარიერად დასახელდა. პროგრამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/2TCZeuB > [ბოლოს ნანახია 05.03.2020]. 

453 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №173; 2018 წლის 10 აპრილი; ქალებზე, მშვიდობასა და 

უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების 2018-2020 წლების საქართველოს ეროვნული 

სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე; ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2Q2Jxfo > [ბოლოს 

ნანახია 10.03.2020].  

https://bit.ly/38q3Zgy
https://bit.ly/2TCZeuB
https://bit.ly/2Q2Jxfo
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ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელებისას განსაკუთრებული როლი აკისრია 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, რომლის მხრიდან ბოლო წლების განმავლობაში 

მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა გენდერულ მეინსტრიმინგს, რაც აისახება შიდა 

დოკუმენტების შექმნასა და თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში მომუშავე ქალების 

აქტიურ მონაწილეობაში; ასევე, სხვადასხვა სწავლებებსა და სამშვიდობო მისიების 

განხორცილების პროცესებში.  

გასულ წლებთან შედარებით, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შინაგან 

საქმეთა სამინისტროში გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე ქალთა პროცენტული 

მაჩვენებელი გაზრდილია, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ეს მონაცემი 

კრიტიკულად დაბალია.454 ამასთან, კვლავ პრობლემად რჩება უწყებებში სქესის ნიშნით 

სეგრეგირებული მონაცემების წარმოება.   

„ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ ეროვნული სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი 

პრიორიტეტია ლოკალიზაციის პროცესი, რაც გულისხმობს აქტიურ თანამშრომლობას 

სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან455, და მისი მიზანია რეგიონული და ადგილობრივი 

თვითმმართველობების როლისა და შესაძლებლობების გაძლიერება, კონფლიქტის 

შედეგად დაზარალებულ ქალთა მონაწილეობა და ჩართულობა გადაწყვეტილების 

მიღების ყველა დონეზე.  

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ, ეროვნული სამოქმედო გეგმის მიმართულებით 

ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები ცხადყოფს, რომ მუნიციპალიტეტებს კვლავ უჭირთ 

ქალებისა და გოგონების განსაკუთრებული როლისა და საჭიროებების დანახვა. 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები ძირითადად საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს 

მართავენ დევნილ და ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლად მცხოვრებ 

მოსახლეობასთან, ხოლო მათი საჭიროებების დაკმაყოფილებისაკენ მიმართული 

კონკრეტული აქტივობა საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა.  

დადებითად უნდა აღინიშნოს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალთა  

ეკონომიკური გაძლიერებისკენ მიმართული პროექტებისა და პროგრამების არსებობა. 2019 

წელს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ დაფინანსებული პროექტების 

17% უშუალოდ მოიცავს ქალთა საკითხებს, ან ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების 

მიერ არის წარდგენილი. 456 

საანგარიშო პერიოდში პრობლემად რჩება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ქალთა 

და გოგონათა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება. ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ 

                                                   
454 ბაზისი: თავდაცვის სამინისტრო - 32%, 2019 წლის მდგომარეობით - 35.1%; შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

- 3%, 2019 წლის მდგომარეობით - 7%; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წერილი MOD 8 20 00104098. 

31.01.2020; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილი MIA 8 20 00380677 12.02.2020. 

455 ლოკალიზაციის პროცესში შერჩეული მუნიციპალიტეტები: დუშეთი, გორი, ქარელი, კასპი, ხაშური, 

საჩხერე, სტეფანწმინდა, წალენჯიხა, წყალტუბო; ზუგდიდი. 

456შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატის წერილი №135. 22.01.2020. 
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ეროვნული სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ უწყებებთან ერთად, მუნიციპალიტეტებმა 

დაინახონ საკუთარი როლი, განსაზღვრონ რესურსი და შესაძლებლობა, დევნილი და ე.წ. 

გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ პირთა საჭიროებების გამოსაკვეთად და პრობლემების 

მოსაგვარებლად.   

8.5. ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები 

 

ვითარება ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების 

კუთხით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის 

მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესაფასებლად.  

დედათა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სერვისების კუთხით არსებული წინსვლის 

მიუხედავად, კვლავ რჩება გამოწვევები ამ მიმართულებით. კერძოდ, სახელმწიფოს ჯერ 

კიდევ არ აქვს შემუშავებული სისტემური ხედვა მშობიარობის შემდგომი სამედიცინო 

ზრუნვის შესახებ. სახელმწიფო პროგრამა არ ითვალისწინებს ორსულობის პერიოდში და 

მშობიარობის შემდეგ ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისს. პრობლემას წარმოადგენს 

სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის ფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ 

საჭიროებებზე მორგებული სახელმწიფო პროგრამის არარსებობა; ამასთან, 

დისკრიმინაციულია ქალის საშვილოსნოს მილების გადაკეტვის (სტერილიზაციის) და ე. წ. 

„ქალიშვილობის ტესტის“ პრაქტიკა.457 

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების შესახებ საქართველოს 

რეგიონებში ჩატარებულმა საინფორმაციო შეხვედრებმა გამოკვეთა ინფორმირებულობის 

დაბალი დონე არსებული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ. კერძოდ, იმ ქალების 

ნაწილი, რომლებიც უკანასკნელი 2-3 წლის განმავლობაში ყოფილან ორსულად, 

აღნიშნავდა, რომ ორსულობის დროს არ მოხდა მათი საკმარისად ინფორმირება დედათა 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სერვისების 

შესახებ. ქალების ნაწილის თქმით, მათ არ ჰქონიათ ინფორმაცია 8 უფასო ანტენატალური 

ვიზიტის შესახებ და ხშირ შემთხვევაში, თავადვე ფარავდნენ კონსულტაციების 

საფასურს.458  

სახალხო დამცველის მიერ ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრებიდან იკვეთება, რომ  

საქართველოს ზოგიერთ ქალაქში მცხოვრები ქალისთვის, კვლავ პრობლემაა მშობიარობის 

სერვისის ტერიტორიული მისაწვდომობა.459  

                                                   
457 დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია თანასწორობის უფლების თავში. 

458 აღნიშნული შეხვედრები ჩატარდა 2019 წლის ოქტომბერ-დეკემბრის პერიოდში საქართველოს შემდეგ 

რეგიონებში: კახეთში, სამცხე-ჯავახეთში, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში (მათ შორის, მაღალმთიან 

აჭარაში), დუშეთში, ქვემო ქართლში, იმერეთსა და სამეგრელოში. სულ ჩატარდა 19 საინფორმაციო 

შეხვედრა. 

459 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გენდერული პოლიტიკის შეფასება სპეციალური 

აქცენტით ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, სახალხო დამცველის აპარატი, 2019, გვ. 27. 
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კვლავ გამოწვევად რჩება წვდომა კონტრაცეპტივებზე, მათთან დაკავშირებულ სერვისებსა 

და ინფორმაციაზე, რაც მნიშვნელოვნად არის განპირობებული კონტრაცეპტივებთან, და 

ზოგადად, ქალის სექსუალობასთან დაკავშირებული სტიგმით. აღნიშნული უარყოფითად 

აისახება ეთიკურ ურთიერთობაზე ჯანდაცვის სერვისის გამცემსა და მიმღებს შორის, და 

ხშირად საექიმო კონფიდენციალობის დარღვევაში გამოიხატება.  

კონტრაცეპტივებზე, მასთან დაკავშირებულ სერვისებსა და ინფორმაციაზე შეზღუდული 

წვდომა შედეგად იწვევს არასასურველ ორსულობას და აბორტს. აღსანიშნავია, რომ 2019 

წელს, ორსულობის 12 კვირის ვადამდე, სამედიცინო ჩვენების გარეშე, ქალის სურვილით 

ჩატარებული ხელოვნური აბორტების რაოდენობამ 11,419 შეადგინა.460  

აბორტის უსაფრთხო სერვისზე, როგორც ტერიტორიული, ისე ფინანსური წვდომა, კვლავ 

პრობლემად რჩება; სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებით, 

ასევე გამოიკვეთა ქალების ინფორმირებულობის უკიდურესად დაბალი დონე ორსულობის 

ხელოვნური შეწყვეტის სერვისის ირგვლივ არსებული ეროვნული კანონმდებლობის 

შესახებ. კერძოდ, ქალთა დიდი ნაწილი აღნიშნავდა, რომ მათი ინფორმაციით, 

საქართველოში აბორტი კანონით აკრძალულია.461 მეტიც, იმ ქალთა დიდი ნაწილი, ვინც ამ 

ინფორმაციას გვაწვდიდა, ამბობდა, რომ აბორტის არალეგალურობის შესახებ მცდარი 

ინფორმაცია სამედიცინო სერვისის გამცემმა (უმეტესწილად, გინეკოლოგმა) მიაწოდა. 

აღსანიშნავია, რომ ამგვარმა მცდარმა ინფორმაციამ ქალებს, შესაძლოა, უბიძგოს, რომ 

საჭიროების შემთხვევაში, ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებას კი არ მიმართონ, 

არამედ არალეგალური აბორტის გზა აირჩიონ, რაც საფრთხის შემცველია მათი 

ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვის. 

უსაფრთხო აბორტზე წვდომის ბარიერებიდან აღსანიშნავია ჯანდაცვის სერვისის გამცემ 

დაწესებულებებში აბორტთან დაკავშირებული სტიგმა, რომელიც, ერთი მხრივ, უბიძგებს 

მათ, არ გასცენ აღნიშნული სერვისი და მეორე მხრივ, სხვადასხვა არაეთიკური გზებით 

შეეცადონ, ორსულს შეაცვლევინონ აბორტთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება. 

კვლავ გამოწვევად რჩება ჯანდაცვის სერვისის გამცემი პირების ინფორმირებულობის 

დაბალი დონე იმ რეგულაციების შესახებ, რომლებიც სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის სერვისების ახალგაზრდებისათვის მისაწვდომობას უკავშირდება, 

კერძოდ, ჯანდაცვის სპეციალისტები არ ფლობენ ინფორმაციას 14 წელს მიღწეული 

პაციენტის მიერ ინფორმირებული თანხმობის დამოუკიდებლად გაცემის შესაძლებლობის 

                                                   
460 ორსულობის 12 კვირის ვადამდე, სამედიცინო ჩვენების გარეშე, ქალის სურვილით ჩატარებული 

ხელოვნური აბორტების რაოდენობა 2018 წელს იყო 12,404, ხოლო 2017 წელს - 14863; საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 14 თებერვლის №01/1881 წერილი. 

461 2019 წლის შემოდგომაზე, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერის დეპარტამენტის 

წარმომადგენლებმა, UNFPA-ს ფინანსური მხარდაჭერით ჩაატარეს საინფორმაციო შეხვედრები 

საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ ქალებთან, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და 

უფლებების შესახებ. 
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შესახებ, რაც რისკის ქვეშ აყენებს მოზარდების წვდომას კონფიდენციალური ჯანდაცვის 

სერვისებზე. 

კვლავ შემაშფოთებელია ოკუპირებულ აფხაზეთში არსებული კანონმდებლობა, რომელიც 

აღნიშნულ ტერიტორიულ ერთეულში აბორტის ნებისმიერი მიზეზით, სრულ აკრძალვას 

ითვალისწინებს.462 

გამოწვევად რჩება ადამიანის სექსუალობის შესახებ კომპლექსური განათლების 

კომპონენტის ფორმალური განათლების სისტემაში სრული ინტეგრირება. როგორც 

სახალხო დამცველის კვლევამ ცხადყო, მოზარდები სრულად უჭერენ მხარს განათლების 

აღნიშნული კომპონენტის დანერგვას სკოლებში და მეტიც, ამას მოიაზრებენ საკუთარ 

უფლებად.463 მიუხედავად ამისა, სასკოლო კურიკულუმებში ადამიანის სექსუალობის 

შესახებ კომპლექსური განათლების მხოლოდ ნაწილია ინტეგრირებული, რაც ძირითადად 

ადრეულ ორსულობას, სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებსა და სქესთან 

დაკავშირებულ ფიზიოლოგიურ ასპექტებს მოიცავს. ყოველივე ეს სექსუალობის შესახებ 

განათლების მხოლოდ მცირე ნაწილია და მასთან ერთად, უნდა მოიცავდეს ისეთ 

საკითხებს, როგორებიცაა გენდერი და ძალაუფლებრივი უთანასწორობები, სოციალურ-

ეკონომიკური ფაქტორები, რასა, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა და 

სხვ.464 

8.6. ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) 

 

ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის თანახმად, ბოლო 5 წლის 

განმავლობაში მიღებული ინფორმაციით, საქართველოში ტრეფიკინგის მსხვერპლები 

ხდებიან როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, ასევე, საქართველოს 

მოქალაქეები საქართველოს საზღვრებს გარეთაც. ანგარიშის თანახმად, ტრეფიკინგის 

ჩამდენი პირები მსხვერპლებს კარგ ანაზღაურებას პირდებიან ჩაის გადამამუშავებელ 

ქარხნებში, საავადმყოფოებში, სალონებში, რესტორნებსა და სასტუმროებში.465  

ანგარიშის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეები იძულებით შრომას ექვემდებარებიან 

როგორც საქართველოში, ისე კვიპროსში, ეგვიპტეში, ერაყში, თურქეთსა და არაბეთის 

გაერთიანებულ საემიროებში. ქართველი ქალები და გოგოები სექს-ტრეფიკინგის 

მსხვერპლები ხდებიან როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე თურქეთში, შედარებით ნაკლებად, 

ჩინეთსა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში.  

საქართველო კვლავ რჩება ტრანზიტულ ქვეყანად ყირგიზი, ტაჯიკი და უზბეკი 

ტრეფიკინგის მსხვერპლი ქალებისთვის, რომლებსაც ექსპლუატაციას თურქეთში უწევენ. 

                                                   
462 აღნიშნულთან დაკავშირებით, ვრცლად იხილეთ წინამდებარე ანგარიშში კონფლიქტებით 

დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობის თავში. 

463 სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები: ეროვნული შეფასება, სახალხო 

დამცველი, 2018 წელი, გვ. 58. 

464 იქვე. გვ 49. 

465 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე: < https://bit.ly/2GrV7LK > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/2GrV7LK
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აზერბაიჯანელი და ცენტრალური აზიის ქვეყნების წარმომადგენელი ქალები ჩართული 

არიან სექს-ტრეფიკინგში აჭარის რეგიონის ტურისტულ ადგილებში და ისეთ დიდ 

ქალაქებში, როგორიცაა თბილისი და ბათუმი. აქ ისინი მუშაობენ საუნებში, სტრიპტიზ-

კლუბებში, კაზინოებსა და სასტუმროებში. ამასთან, ჩინელი და სამხრეთ აზიელი ქალები, 

რომლებიც მასაჟს აკეთებენ, სექსუალური დანაშაულის მიმართ მოწყვლადები არიან. 

ანგარიშის თანახმად, საქართველოს მთავრობა სრულად აკმაყოფილებს ტრეფიკინგთან 

ბრძოლის მინიმალურ სტანდარტებს და კვლავ პირველ კალათაში ინარჩუნებს ადგილს. 

მიუხედავად ამისა, პრობლემურია ტრეფიკინგის შემთხვევების გამოვლენის დაბალი 

მაჩვენებელი, დანაშაულის პროაქტიულად გამოსავლენად, კვლავაც გასაძლიერებელია 

მუშაობა. 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, 2019 წლის განმავლობაში 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 21 სავარაუდო ფაქტზე დაიწყო გამოძიება466, ხოლო 

სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 27 პირის მიმართ, სავარაუდო ტრეფიკინგის 5 

საქმეზე.467 

გამოვლენილი შემთხვევების მცირე რაოდენობასთან ერთად, მცირეა იმ პირთა რიცხვიც, 

რომლებმაც ადამიანით ვაჭრობის/ტრეფიკინგის მსხვერპლთა მომსახურების სერვისებით 

ისარგებლეს: 

 

მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ გააძლიეროს ქვეყანაში არსებული დაცვისა და 

დახმარების სერვისების პოპულარიზაცია და იზრუნოს მოსახლეობის 

ინფორმირებულობის გაზრდაზე. გარდა ამისა, საჭიროა ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურება თავშესაფრებში დაიხვეწოს და ტრეფიკინგის 

მსხვერპლი ბენეფიციარების საჭიროებებს მოერგოს. როგორც სახალხო დამცველის მიერ 

ჩატარებული მონიტორინგისას ვლინდება, ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრები 

ძირითადად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა საჭიროებებზეა მორგებული და ფსიქო-

                                                   
466 რომელთაგან 19 სავარაუდო ფაქტი ჩადენილია საქართველოში, ხოლო 2 სავარაუდო ფაქტი ჩადენილია 

თურქეთის რესპუბლიკაში. 

467 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წერილი №1179,  27/იანვარი/2020 წ. 

34

3

25

4

ცხელი ხაზით მოსარგებლე პირთა 

რაოდენობა

თავშესაფრით მოსარგებლეთა 

რაოდენობა

ცხრილი N3: მონაცემები ადამიანით ვაჭრობის ტრეფიკინგის

მსხვერპლთა მომსახურების შესახებ

2019 2018
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სოციალურ სარეაბილიტაციო პროგრამებთან დაკავშირებული სერვისების გაცემა 

ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის კვლავ გამოწვევად რჩება.   

8.7. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა 

 

მისასალმებელია, რომ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 

ყოველწლიურად იხვეწება კანონმდებლობა და რეაგირების მექანიზმები, თუმცა 

მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან კიდევ უფრო მეტი ქმედითი ნაბიჯის გადადგმა 

სახელმწიფო უწყებებს შორის კოორდინირებული მუშაობის კუთხით და პრობლემასთან 

კომპლექსურად საბრძოლველად.  

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის საკითხებზე სოციალური მუშაობის 

მიმართულებით, კონკრეტული ღონისძიებები ამ დრომდე არ გატარებულა. როგორც 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი საქმეები აჩვენებს, ქალთა მიმართ 

და ოჯახში ძალადობის საქმეებზე სოციალური სამსახურისთვის კანონმდებლობით 

დაკისრებული მოვალეობები პრაქტიკულად არ სრულდება. სოციალური მუშაკების 

მხრიდან რეაგირება უმეტესად ერთჯერად, ფორმალურ ხასიათს ატარებს, ოჯახთან 

ძალადობის დაძლევის მიზნით მუშაობა და საქმის სრულყოფილად გაანალიზება კი არ 

ხდება. შესწავლილი საქმეები მეტყველებს სოციალური მუშაკების პროფესიული 

გადამზადებისა და სოციალური მომსახურების სახელმძღვანელო წესების შემუშავების 

საჭიროებაზე, იმისათვის რათა ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის შემთხვევების 

თავიდან აცილებას და მართვას წარმატებული ხასიათი ჰქონდეს. 

სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად, წლების განმავლობაში, 

სტატისტიკის შეგროვების და დამუშავების ერთიანი მეთოდოლოგიური სტანდარტი არ 

შემუშავებულა. ამასთან, რიგი უწყებები არც აწარმოებენ ქალთა მიმართ და ოჯახში 

ძალადობის ფაქტების შესახებ სრულყოფილ სტატისტიკას.468 კვლავ პრობლემურია 

მოძალადისთვის ძალადობრივი დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე 

ორიენტირებული სავალდებულო სწავლების კურსის გავლა.469  

                                                   
468 მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცალკე არ ამუშავებს ქალთა მიმართ ჩადენილი ძალადობის 

(დანაშაულის) სტატისტიკას, ასევე, არ წარმოებს ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებული 

სრულყოფილი სტატისტიკა. კერძოდ, შსს-ს მიერ ცალკე არ აღირიცხება ქორწინების მიზნით 

თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტები, აღნიშნული მონაცემი დამუშავდა შსს ადამიანის 

უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ, განმეორებითი 

მიმართვის შემდგომ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე, არ აწარმოებს სრულყოფილად 

ოჯახში ძალადობის  სტატისტიკას.  

469რეაბილიტაციის გავლა არასავალდებულო ხასიათს ატარებს, ამასთან, არც ძალადობრივი ქცევის 

მართვის არსებული პროგრამა შეფასებულა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერის 

დეპარტამენტმა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან 

გამოითხოვა ინფორმაცია თუ რამდენი მსჯავრდებული და პრობაციონერი იყო ჩართული ძალადობრივი 

ქცევის მართვის სარეაბილიტაციო პროგრამაში, თუმცა პასუხი არ მოგვეწოდა (N 08-2/434, 15/01/2020; N 08-

2/2384, 27/02/2020). 
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საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს გენერალური 

პროკურატურის სტატისტიკური ინფორმაციის თანახმად, კვლავ გაზრდილია ოჯახში 

ძალადობის შემთხვევების გამოვლენის და მათზე რეაგირების მაჩვენებელი: 

 

აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს, ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტზე, გამოიცა 557 

შემაკავებელი470 და 102 დამცავი471 ორდერი. ასევე საქართველოს გენერალური 

პროკურატურის მონაცემებით, 2019 წელს სისხლის სამართლის კოდექსის 1511 მუხლით 

(ადევნება) სისხლისსამართლებრივი დევნა 85 პირის მიმართ დაიწყო.472 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი საქმეების მიხედვით, კვლავ 

იკვეთება მოძალადის მხრიდან მსხვერპლის დასჯის მიზნით ბავშვით მანიპულირების 

ტენდენცია, რაც მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს ძალადობის მსხვერპლ ქალს და მის შვილს. 

შესწავლილი საქმეების მიხედვით, ტენდენცია უცვლელია და ოჯახში ძალადობა 

განსაკუთრებით მძიმედ აისახება დაბალი შემოსავლის მქონე ან შემოსავლის არმქონე, 

განათლების არმქონე, მარტოხელა ქალებზე, მრავალშვილიან, კონფლიქტის შედეგად 

დაზარალებულ, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ ქალებსა და ხანდაზმულებზე; 

ასევე ქალებზე, რომელთა პარტნიორები/ყოფილი პარტნიორები სამართალდამცავ 

უწყებებში ან სხვა გავლენიან პოზიციებზე მუშაობენ.  

საქართველოს სახალხო დამცველი განსაკუთრებულ პრობლემად მიიჩნევს სახელმწიფოს 

მხრიდან შერჩევით მიდგომას ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის იმ საქმეებზე 

რეაგირებისას, სადაც მოძალადე გავლენიანი პირია. ასეთ შემთხვევებში სახელმწიფოს 

მიდგომები იცვლება, რეაგირება დაყოვნებულია და იქმნება შთაბეჭდილება, რომ 

გადაწყვეტილების მიღებისას ამოსავალ წერტილად არა მსხვერპლის უფლებები, არამედ 

მოძალადის ინტერესები განიხილება. შემაშფოთებელია, რომ ხშირად მსხვერპლს თავის 

                                                   
470 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილი №MIA 2 20 00570283, 04.03.2020. 

471 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, 02.03.2020, N პ-151-20. 

472 საქართველოს გენერალური პროკურატურა №13/7878, 07/თებერვალი/2020 წ. 
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დაცვის ერთადერთ საშუალებად ფაქტის გახმაურება რჩება, რასაც მოსდევს უწყებების 

მხრიდან გარკვეული ზომების მიღება. 473 474 475 476 

რაც შეეხება ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სხვა შემთხვევებს, რომლებიც ასევე 

შეისწავლა საქართველოს სახალხო დამცველმა, პრობლემად რჩება ძალადობის სწორად 

იდენტიფიცირება477 და ძალადობის რიგი შემთხვევების გენდერული პერსპექტივით 

შესწავლა. გასულ საანგარიშო წელთან შედარებით, გენდერული დისკრიმინაციის 

მოტივის გამოკვეთის მაჩვენებელი მცირედ არის გაზრდილი,478 თუმცა საქმეების ნაწილში 

აღნიშნული მოტივის გამოკვეთა კვლავ პრობლემად რჩება.479 ასევე, ცალკეულ 

შემთხვევებში, სადაც ჩართული არ არის მოწმის და დაზარალებულის კოორდინატორი, 

პრობლემას წარმოადგენს სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლების მხრიდან 

მსხვერპლის ინფორმირება თავშესაფრების და კრიზისული ცენტრების მომსახურების 

შესახებ. 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი საქმეებიდან ჩანს, რომ კვლავ 

პრობლემაა სამართალდამცავების არასენსიტიური დამოკიდებულება და პოლიციის 

განყოფილებებში ძალადობის მსხვერპლთა სპეციალური გამოკითხვის წესების 

                                                   
473 საქმე №12502/19, 12521/19. 

474 საქმე №15169/19. 

475 საქმე №10509/19, N 12921/19. 

476 საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა რამდენიმე საქმე, რომლებშიც 

ფაქტის გასაჯაროებას მოჰყვა რეაგირება: თ.თ.-ს საქმე, რომელიც დეპუტატ ი.ჯ.-ს მხრიდან დაექვემდებარა 

სავარაუდო ძალადობას, ასევე აღსანიშნავია ნ.ჩ.-ს საქმე, სადაც სასულიერო პირს ოჯახში ძალადობის 

ფაქტზე ბრალი მას შემდეგ წარედგინა, რაც ფაქტი გახმაურდა. ორივე საქმეზე საქართველოს 

გენერალურმა პროკურატურამ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო მოითხოვა, რამაც საქმის 

მიკერძოებულად განხილვის თაობაზე კითხვები გააჩინა. დამატებით, მნიშვნელოვანია საქართველოს 

სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი ქალზე ძალადობის საქმე, სადაც მოძალადის შესაძლო გავლენის 

მიზეზით, პროკურატურა შესაბამის ღონისძიებებს არ მიმართავდა და მსხვერპლი თავს დაცულად არ 

გრძნობდა. საქართველოს სახალხო დამცველმა გენერალურ პროკურატურას განმცხადებლის მიმართ 

გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობის ფაქტებზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების 

შესახებ წინადადებით მიმართა, თუმცა პროკურატურას მისი წინადადება არ გაუზიარებია. 

477 განსაკუთრებით პრობლემურია მუქარის და ეკონომიკური ძალადობის იდენტიფიცირება. კვლავ 

გამოვლინდა შემთხვევა, როდესაც შემაკავებელი ორდერი პოლიციამ მსხვერპლის მიმართ გამოსცა, 

ორდერი სასამართლოს ძალით გაუქმდა (საქმე №13701/19). 

478 საქართველოს გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, 2019 წელს გენდერის/სქესის ნიშნით 

შეუწყნარებლობის მოტივით სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 119 პირის მიმართ, ხოლო გენდერის 

და რელიგიის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 1 პირის 

მიმართ (13/7878, 07/თებერვალი/2020 წ.). 

479 მაგალითად, საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილ საქმეში შინაგან საქმეთა 

სამინისტრომ ვერ დაინახა გენდერული ძალადობის ნიშნები და ამ მიზნით არ გამოსცა შემაკავებელი 

ორდერი, თუმცა იგივე გარემოებები სასამართლომ გენდერულ ძალადობად მიიჩნია და დამცავი ორდერი 

გამოსცა. აღსანიშნავია, რომ ხსენებულ საქმეზე გამოძიება მუქარის ფაქტზე მიმდინარეობს, თუმცა 

დისკრიმინაციული მოტივი გამოკვეთილი არ არის (საქმე №5518/19). 
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არარსებობა.480 ხშირია შემთხვევები, როდესაც მსხვერპლები პოლიციელების მხრიდან 

შეურაცხმყოფელ დამოკიდებულებაზე უთითებენ. ასეთ ფაქტებს შეისწავლის 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია, თუმცა 

დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის დადასტურება, უმეტესად გართულებულია481 482. 

აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველის აპარატის მიერ შესწავლილი საქმეების 

მიხედვით, რიგ შემთხვევაში ქალები შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ 

ინსპექციაში გამოკითხვაზე არ ცხადდებიან, რასაც უწყების მიმართ უნდობლობით ან 

ტრანსპორტირების პრობლემით ხსნიან. დამატებით, ეთნიკური უმცირესობის 

წარმომადგენელი ქალებისთვის პრობლემაა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

გენერალურ ინსპექციაში გამოკითხვისას თარჯიმნის მომსახურებით სარგებლობა, რაც 

კიდევ უფრო უწყობს ხელს მიმართვიანობის და თანამშრომლობის სიმცირეს. 

სახალხო დამცველის აპარატს კვლავ არ მოეწოდა ინფორმაცია გენიტალიებით 

დასახიჩრების საზიანო პრაქტიკის გეოგრაფიული განფენილობის შესახებ. მიუხედავად 

იმისა, რომ  პრობლემის გამოვლენიდან ოთხი წელი გავიდა, სახელმწიფო პრობლემის 

მასშტაბების შესახებ ინფორმაციას კვლავ არ ფლობს. ამასთან, ქალთა გენიტალიებით 

დასახიჩრების საზიანო პრაქტიკის აღმოფხვრის მიმართულებით, სახელმწიფოს მხრიდან 

კონკრეტული ნაბიჯები 2019 წლის განმავლობაში არ გადადგმულა.483  

                                                   
480მსხვერპლები ხშირად უთითებენ, რომ ერთსა და იმავე საკითხზე რამდენჯერმე უწევთ ახსნა-

განმარტების მიცემა და შესაბამისად, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ყოფნა პოლიციის 

განყოფილებაში. ამასთან, არასათანადო ინფრასტრუქტურის გამო, პოლიციის შენობაში, ხშირად 

დაუცველია კონფიდენციალობა. 

481 საქართველოს შს სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ინფორმაციით, 2019 წელს, შსს გენერალურ 

ინსპექციაში ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით შევიდა 104 საჩივარი. ამათგან 42 პოლიციელთა 

მხრიდან ოჯახში ძალადობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 62 - პოლიციის მხრიდან ოჯახში ძალადობაზე 

არაჯეროვან რეაგირებას. შსს გენერალურმა ინსპექციამ, პოლიციელთა მხრიდან ოჯახში ძალადობის 

ფაქტთან დაკავშირებით, დისციპლინური სახდელი დააკისრა 42 თანამშრომელს, ოჯახში ძალადობის 

ფაქტზე არაჯეროვან რეაგირებასთან დაკავშირებით - 21 თანამშრომელს. ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე შესული 

საჩივრების სტატისტიკურ მონაცემებს არ აღრიცხავს. 
482 შსს გენერალური ინსპექცია, MIA 0 20 00242429, 24/01/2020. 

483 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გვაცნობა, რომ 2019 წლის 15-17 დეკემბერს, გენდერული 

თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე 

უწყებათაშორისი კომისიის ჯგუფის გასვლითი შეხვედრის ფორმატში, „ადამიანის უფლებათა დაცვის 

ეროვნული სამთავრობო სამოქმედო გეგმით (2018-2020 წლებისთვის)“ ნაკისრ ვალდებულებათა 

შესრულების მიზნით, განისაზღვრა ცხრა პრიორიტეტული მიმართულება, რომელთაგან ერთ-ერთს 

წარმოადგენს ბავშვობის ასაკში ქორწინებისა და სხვა საზიანო პრაქტიკების აღმოფხვრის ჯგუფი. 

აღნიშნული სამუშაო/საკოორდინაციო ჯგუფის სამოქმედო მიმართულებათა შორის არის ქალთა 

გენიტალიების დასახიჩრების საზიანო პრაქტიკის პრევენციაც. როგორც გვეცნობა, მიმდინარე პერიოდში 

მიმდინარეობს სამუშაო/საკოორდინაციო ჯგუფების შემადგენლობის ფორმირების პროცესი, რასაც 

აქტიური სამუშაო ფაზა მოჰყვება (GOV 8 20 00004736; 07/02/2020). დამატებით, საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2019 წელს სსკ-ის 1332 მუხლით ,,ქალის სასქესო ორგანოების 

დასახიჩრება" გამოძიების დაწყების შესახებ ინფორმაცია არ ფიქსირდება (MIA 3 20 00495675; 25/02/2020). 
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სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე მართლმსაჯულების განხორციელება  

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ სექსუალური ძალადობის საქმეთა ანალიზის 

შედეგად484 შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვანი ხარვეზები იკვეთება სექსუალური 

ძალადობის დანაშაულების საკანონმდებლო რეგულირების, ამგვარი დანაშაულების 

გამოძიების, სისხლისსამართლებრივი დევნის და სასამართლო განხილვის ეტაპზე, რაც 

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ 

ევროპის საბჭოს (სტამბოლის) კონვენციასა და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო 

სტანდარტებს არ შეესაბამება. 

საქმეთა ანალიზისას ირკვევა, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით 

გათვალისწინებული გაუპატიურების (სსკ 137-ე მუხლი) და სხვა სახის სექსუალური 

ძალადობის დანაშაულები (სსკ 138-139 მუხლები) არ ითვალისწინებს მსხვერპლის 

თანხმობის არარსებობას, როგორც დანაშაულის დეფინიციის შემადგენელ ნაწილს. 

ამასთან, კანონმდებლობა არც იმ გარემოებების ფართო სპექტრს ითვალისწინებს, რამაც 

შესაძლოა იქონიოს გავლენა მსხვერპლის ნების ფორმირებაზე, ხოლო, რიგი ხერხებით 

ჩადენილ ქმედებებზე, არაპროპორციულად მსუბუქ სასჯელს ითვალისწინებს.  

უნდა აღინიშნოს, რომ მართლმსაჯულების ორგანოები სექსუალური ძალადობის 

დამადასტურებელ მტკიცებულებებთან დაკავშირებით ზედმეტად მკაცრ მოთხოვნებს 

იყენებენ, რაც სექსუალური ძალადობის სხვადასხვა ფორმის დაუსჯელობას იწვევს და 

შეუსაბამოა სტამბოლის კონვენციით დადგენილ სტანდარტებთან.  

შესწავლილმა საქმეებმა ცხადყო, რომ მიუხედავად სექსუალური ძალადობის 

დანაშაულების გენდერული ბუნებისა, მართლმსაჯულება გენდერული ხედვით არ 

ხორციელდება. კერძოდ, სექსუალური ძალადობის საქმეების უმეტესობაში, ამგვარი 

დანაშაულების მიმართ, გამოიყენება სხვადასხვა სტერეოტიპული მიდგომა, ან 

მსხვერპლისთვის დამაზიანებელი გენდერული სტერეოტიპი, როგორც გამოძიების, ისე 

სასამართლო განხილვის დროს.  

გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალთა მკვლელობები (ფემიციდი) 

საქართველოს გენერალური პროკურატურის მონაცემებით, 2019 წელს ქალის მკვლელობის 

19 ფაქტი გამოვლინდა, საიდანაც, ოჯახური დანაშაულის ნიშნით ჩადენილი იყო 10 485, 

                                                   
484 ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით, საქართველოს სახალხო დამცველმა 

განახორციელა კვლევა „სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე მართლმსაჯულების განხორციელება 

საქართველოში“. კვლევის ფარგლებში სიღრმისეულად შევისწავლეთ (სულ 24 საქმე) სექსუალური 

ძალადობის დანაშაულზე საქართველოს საერთო სასამართლოების განაჩენები და ძალადობის 

საკითხებზე მომუშავე პირებთან ინტერვიუების საფუძველზე მიმოვიხილეთ ის დაბრკოლებები, 

რომელთაც ძალადობის მსხვერპლი ქალები მართლმსაჯულების პროცესში აწყდებიან.  

485 მათ შორის, 2 თვითმკვლელობამდე მიყვანა ოჯახის წევრის მიერ. 
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ხოლო ქალთა მკვლელობის მცდელობის 22 ფაქტიდან 18 ოჯახური დანაშაულის ნიშნით486 

იქნა ჩადენილი.487 

 

ფემიციდისა და ფემიციდის მცდელობის საქმეთა ანალიზი აჩვენებს, რომ ქალთა მიმართ 

ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის კუთხით მთელი რიგი წინ გადადგმული ნაბიჯების 

მიუხედავად, ფემიციდთან ბრძოლისა და ფემიციდის საქმეებზე მართლმსაჯულების 

განხორციელების მიმართულებით, კვლავ ბევრი გამოწვევა რჩება.488  

პოზიტიურად უნდა შეფასდეს, რომ წინა წლებისაგან განსხვავებით, გამოძიების ეტაპზე 

შეისწავლება ფემიციდამდე და ფემიციდის მცდელობამდე ძალადობის წინა ისტორია. 

გამოძიება მას ხშირად დამატებით სამართლებრივ კვალიფიკაციას აძლევს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 1261 მუხლით (ოჯახში ძალადობა). ასევე მნიშვნელოვანია, რომ 

ძალადობის წინა ისტორიის შესწავლით საბუთდება პროკურატურის მიერ აღკვეთის 

ღონისძიების სახით პატიმრობის მოთხოვნა.  

პრობლემად რჩება ოჯახში ძალადობის პირობებში ჩადენილი მკვლელობის/მკვლელობის 

მცდელობის და ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანების პრევენცია. 2019-2020 წელს კვლავ 

გამოვლინდა შემთხვევები, სადაც დანაშაულის ფაქტამდე მიმართავდნენ პოლიციას, 

მაგრამ დანაშაულის თავიდან არიდება ვერ მოხერხდა.489 ყურადღებას საჭიროებს 

                                                   
486 მათ შორის, 6 თვითმკვლელობის ცდამდე მიყვანა ოჯახის წევრის მიერ. 

487 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 12 თებერვლის წერილი №13/8998. 

488 საქართველოს სახალხო დამცველმა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით, 2014-2018 წლებში 

მომხდარი ფემიციდის და ფემიციდის მცდელობის შემთხვევების მონიტორინგი განახორციელა. 

მონიტორინგმა მოიცვა მართლმსაჯულების განხორციელების და სტატისტიკის დინამიკის შეფასება, 

რამაც შესაძლებელი გახადა მიღწეული პროგრესის გაზომვა და იმ ხარვეზების გამოვლენა, რომელიც 

რჩება და ხელს უშლის პრობლემასთან ბრძოლას. კვლევის ფარგლებში დეტალურად გაანალიზდა 84 

სისხლის სამართლის საქმე. 

489 მათ შორის აღსანიშნავია, ქმრის მიერ ყოფილი ცოლის ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების 

საქმე, რომელიც შემაკავებელი ორდერის გამოცემის დღეს განხორციელდა. აღნიშნულ ოჯახში 

ძალადობის თაობაზე სხვა შეტყობინებებიც ფიქსირდებოდა, მათ შორის მომხდარ დანაშაულამდე 

მოძალადე ოჯახში ძალადობის გამო სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში იმყოფებოდა (N1797/19). ასევე 

აღსანიშნავია, ყოფილი მეუღლის მკვლელობის მცდელობის საქმე, რომელიც პირობითი მსჯავრის ქვეშ 

მყოფი პირის მხრიდან იქნა ჩადენილი. მოძალადე პასუხისგებაში იყო მიცემული სისხლის სამართლის 

კოდექსის 11 პრიმა 381-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ორი 
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ცხრილი N 5: ქალთა მკვლელობის სტატისტიკა

სხვა მოტივი ოჯახური დანაშაულის ნიშნით სულ
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ფემიციდის ის შემთხვევები, სადაც მსხვერპლს პოლიციისთვის დასახმარებლად არ 

მიუმართავს. საქმეთა ანალიზის საფუძველზე, შესაძლოა ითქვას, რომ ეს უკავშირდება 

სამართალდამცავი უწყებების მიმართ უნდობლობას, ძალადობის გაძლიერების შიშს და 

დაურწმუნებლობას არსებული დაცვისა და დახმარების მექანიზმების ეფექტიანობაში. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2020 წელს, 8 ქალის გენდერული ნიშნით მკვლელობის490 

და ოთხი მკვლელობის მცდელობის491 შემთხვევა, მიუთითებს, რომ ქალთა მიმართ 

ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სისტემა, რომელიც უმეტესად რეაქციულია და 

გულისხმობს სამართალდამცავი უწყების მხრიდან უკვე მომხდარ ძალადობის ფაქტზე 

რეაგირებას, არ არის ეფექტიანი და ტრაგიკულ შედეგებს იწვევს.  

აღნიშნული შემთხვევების ანალიზი იმაზე მეტყველებს, რომ ფემიციდი საზოგადოებაში 

არსებული გენდერული და სოციალური უთანასწორობის პირდაპირი შედეგია. 

მნიშვნელოვანია, სახელმწიფოს კომპლექსური ძალისხმევა ფემიციდის პრევენციის 

ეფექტიანი სისტემის შექმნისა და აღსრულებისკენ იყოს მიმართული. 

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების 

დაწესებულებებში არსებული სერვისების შეფასება 

ძალადობის მსხვერპლთა მხარდასაჭერად, ერთ-ერთი მთავარი როლი ქალთა მიმართ და 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებებს (თავშესაფრები და 

კრიზისული ცენტრები) აკისრიათ. შესაბამისად, მათ მიერ შეთავაზებულ სამართლებრივი, 

ფსიქოსოციალური, სამედიცინო თუ საცხოვრისის სერვისის გამართულად მიწოდებას, 

მსხვერპლის ძალადობისგან თავის დაღწევის და დამოუკიდებელი ცხოვრების 

მომზადებისთვის, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება.  

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 2019 წელს თავშესაფრებსა და კრიზისულ 

ცენტრებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად დგინდება, რომ თავშესაფარში 

ბენეფიციარებისთვის შექმნილია კეთილსაიმედო გარემო და მათი უსაფრთხოება 

                                                   
ეპიზოდის ჩადენისთვის და დანაშაულთა ერთობლიობით, სასჯელის სახედ და ზომად განსაზღვრული 

ჰქონდა თავისუფლების აღკვეთა 1 წლის ვადით, რაც ჩაეთვალა პირობითად და დაუწესდა ერთწლიანი 

გამოსაცდელი ვადა. მას დამატებითი სასჯელის სახედ ასევე დანიშნული ჰქონდა ჯარიმა 3000 ლარის 

ოდენობით (N 1979/20). ასევე შემაკავებელი ორდერის მოქმედების და ოჯახში ძალადობის ფაქტზე 

გამოძიების მიმდინარეობის პერიოდში განხორციელდა ქმრის მიერ ცოლის მკვლელობა (N 3026/20). 
490 18 თებერვალს სამტრედიაში ქალის მკვლელობა: < https://bit.ly/2vtbWUZ > 16 თებერვალს ყარაჯალაში 

ქალის მკვლელობა: < https://bit.ly/2x8JIPH > 18 იანვარს სურამში ქალის მკვლელობა: < 

https://netgazeti.ge/news/420657/ > 25 თებერვალს ორი ქალის მკვლელობა: < https://bit.ly/2wqvWYo > 28 

თებერვალს ორი ქალის მკვლელობა: < https://bit.ly/2TOrXgn > 2 მარტს ქალის მკვლელობა: < 

https://bit.ly/38nrsiu > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

491 9 თებერვალს ქალის მკვლელობის მცდელობის შემთხვევა: < https://bit.ly/2IebnRs > 13 იანვარს ფოთში 

ქალის მკვლელობის მცდელობის შემთხვევა: < http://rustavi2.ge/ka/news/152468 > 15 იანვარს გორში 

თვითმკვლელობის მცდელობის შემთხვევა: < https://bit.ly/2TH0pcC > 5 მარტს ხაშურში ქალის მკვლელობის 

მცდელობის შემთხვევა: < https://bit.ly/39tTcmT > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/2vtbWUZ
https://bit.ly/2x8JIPH
https://netgazeti.ge/news/420657/
https://bit.ly/2wqvWYo
https://bit.ly/2TOrXgn
https://bit.ly/38nrsiu
https://bit.ly/2IebnRs
http://rustavi2.ge/ka/news/152468
https://bit.ly/2TH0pcC
https://bit.ly/39tTcmT
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დაცულია, თუმცა წინა წლების მსგავსად, პრობლემურია თავშესაფარში 

განთავსებისთანავე მსხვერპლთა/დაზარალებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

შემოწმება. ასევე, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პრობლემის მქონე ბენეფიციართა შემთხვევების მართვა. თავშესაფრებში კვლავ 

პრობლემურია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის, საგანმანათლებლო და დასაქმების 

პროგრამების, სარეკრეაციო, სპორტული, შემეცნებითი აქტივობების შეზღუდული 

რაოდენობა.  

რაც შეეხება ფიზიკურ გარემოს, კვლავ მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურის საკითხი, 

თავშესაფრებში დგას სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის პრობლემა და 

გამოწვევად რჩება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თავშესაფრის 

ხელმისაწვდომობა. განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს ბენეფიციართა 

მხარდაჭერა და დახმარება თავშესაფრის დატოვების შემდეგ, შესაბამისი პროგრამების 

მწირი რაოდენობის, ზოგიერთ შემთხვევაში კი, მათი არარსებობის გამო. 

8.8. ადრეულ ასაკში და ბავშვთა ქორწინება  

 

სამწუხაროდ, ადრეულ ასაკში ქორწინებისა და ნიშნობის პრაქტიკა კვლავ ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. წინა წლების მსგავსად, პრობლემას წარმოადგენს 

ადრეული ქორწინების და ნიშნობის კონკრეტული შემთხვევების მართვა და თავიდან 

აცილება.492 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი ადრეულ ასაკში 

ქორწინების/ნიშნობის შემთხვევების მიხედვით, კვლავ პრობლემურია საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგანანმანათლებლო დაწესებულებასა და სოციალურ 

სამსახურს შორის კოორდინირებული მუშაობა და რეფერირების მექანიზმის გამართული 

მუშაობა.  

მიუხედავად იმისა, რომ წინა წელთან შედარებით, სოციალური სამსახურის მიერ ადრეულ 

ასაკში ქორწინების შემთხვევების შესწავლის რიცხვმა მკვეთრად მოიმატა,493 

მონიტორინგისას აღმოჩნდა, რომ სკოლა ხშირად კვლავ მალავს ადრეული 

ქორწინების/ნიშნობის ფაქტებს და პასუხისმგებელ უწყებებს არ ატყობინებს. ხშირია 

შემთხვევები, როდესაც მოსწავლე ადრეულ ასაკში ქორწინების/ნიშნობის გამო 

საგაკვეთილო პროცესს არ ესწრება, თუმცა ჟურნალში ეს არ აღირიცხება. ასევე, რიგ 

                                                   
492 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერის დეპარტამენტმა საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან გამოითხოვა ინფორმაცია ბავშვის 

დაბადების სააქტო ჩანაწერისათვის სამშობიარო სახლებიდან შესული შეტყობინებების რაოდენობრივი 

მაჩვენებელის შესახებ, სადაც მშობელი იყო არასრულწლოვანი, თუმცა აღნიშნული ინფორმაცია არ 

მოგვეწოდა (N 08-2/449,16/01/2020; N 08-2/2386, 27/02/2020) 

493 გასულ წელს, სოციალურმა სამსახურმა 115 შემთხვევა შეისწავლა, მიმდინარე საანგარიშო წელს - 261 

შემთხვევა. სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 

სააგენტოს წერილი № 07/769, 24.02.2020. 
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შემთხვევაში, სკოლის მიტოვების მიზეზად საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა სახელდება 

და არა ქორწინება. მაშინ, როდესაც საცხოვრებელ ადგილს გოგოები ქორწინების გამო 

იცვლიან და აუცილებელია სკოლამ შემთხვევა საფუძვლიანად მოიკვლიოს და 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს მიმართოს. 494  

პრობლემურია შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სოციალურ სამსახურს შორის 

თანამშრომლობა. საქართველოს სახალხო დამცველმა, საქმეთა შესწავლისას გამოავლინა 

შემთხვევები, როდესაც ამ ორი უწყებიდან მოწოდებული ინფორმაცია ერთმანეთს 

ეწინააღმდეგებოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალურ სამსახურს არ გააჩნია შემთხვევის 

მართვის სახელმძღვანელო წესები და ხშირად მათი რეაგირება ზედაპირული და 

ფრაგმენტულია. ამასთან, პრობლემას წარმოადგენს ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან 

დაკავშირებულ დანაშაულებრივ ფაქტებზე დანაშაულის ჩამდენი პირის მიმართ 

პასუხისმგებლობის დაკისრება.495 496 

განსაკუთრებით პრობლემურია, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი გოგოების 

ადრეულ ასაკში ქორწინებასა და თანმდევ დანაშაულებზე სათანადო რეაგირება. კვლავ 

გამოწვევად რჩება თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და ქორწინების იძულების 

დანაშაულებზე დროული და ეფექტიანი რეაგირება, რასაც ხშირად ხელს უწყობს 

                                                   
494 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინფორმაციით (MES 0 

20 00036163, 16.01.2020), 2018-19 წელს (17.09.2018-15.09.2019) დაწყებითი-საბაზო განათლება შეწყვიტა 11-მა 

გოგომ და 5-მა ბიჭმა, ხოლო საშუალო განათლება - 68 გოგომ და 6-მა ბიჭმა. ხოლო 2019-20 წლის 1 

სემესტრში (16.09.2019-31.12.2019) დაოჯახების მიზეზით დაწყებითი-საბაზო განათლება შეწყვიტა 1-მა 

გოგომ და 1-მა ბიჭმა, ხოლო საშუალო განათლება - 25-მა გოგომ და 1-მა ბიჭმა. 

495 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2019 წელს 

დაწყებულ/მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეებში 130 შემთხვევა ეხებოდა არასრულწლოვნის 

მიმართ ჩადენილ შესაძლო დანაშაულს, რომლის კვალიფიკაციაც განისაზღვრა საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 143-ე მუხლით (თავისუფლების უკანონო აღკვეთა). აქედან, 56 შემთხვევაში 

გამოიკვეთა შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ქორწინების მოტივი. 56 შემთხვევიდან, 50 ფაქტზე შეწყდა 

გამოძიება დანაშაულის ნიშნების არარსებობის მოტივით. გამოძიების დაწყების პარალელურად, 1 

შემთხვევაში გამოიცა შემაკავებელი ორდერი. რაც შეეხება სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლით 

გათვალისწინებულ დანაშაულს, 2019 წელს 149 ფაქტზე დაიწყო გამოძიება, აქედან 105 შემთხვევაში 

შესაძლო დანაშაულის ჩადენის მოტივი იყო ბავშვთან ქორწინება. აქედან, გამოძიების დაწყების 

პარალელურად 1 შემთხვევაში გამოიცა შემაკავებელი ორდერი, ხოლო 19 ფაქტზე შეწყდა გამოძიება 

სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედების არარსებობის გამო.  ასევე, მოწოდებული 

ინფორმაციით, სულ დაფიქსირდა არასრულწლოვნის შესაძლო ქორწინების იძულების 14 ფაქტი. 

აღნიშნულიდან, 6 საქმეზე გამოიცა 9 შემაკავებელი ორდერი (ძირითადად, შემაკავებელი ორდერები 

გამოიცა ბავშვის მშობლების მიმართ), ხოლო 4 ფაქტზე შეწყდა გამოძიება სისხლის სამართლის 

კოდექსით გათვალისწინებული ქმედების არარსებობის გამო (MIA 0 20 00718412, 19/03/2020) 

496 საქართველოს გენერალური პროკურატურის მონაცემებით (№13/6429,  03.02.2020), 2019 წელს, 140-ე და 111-

140-ე მუხლით სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 77 პირის მიმართ, 1501 და 111, 1501  მუხლით 5 პირის 

მიმართ, 11'-143-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, როცა დაზარალებული 

არასრულწლოვანი იყო - 1 პირის მიმართ, 143-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, როცა 

დაზარალებული არასრულწლოვანი იყო - 4 პირის მიმართ, როგორც გვეცნობა, თავისუფლების უკანონოდ 

აღკვეთა ქორწინების მიზნით გამოვლინდა ორ შემთხვევაში, სადაც ორივე დაზარალებული ქალი იყო.   
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ეთნიკური უმცირესობის თემის მიმართ არსებული წინასწარგანწყობები და 

სტერეოტიპული დამოკიდებულება. მსგავს შემთხვევებზე არასათანადო რეაგირება 

ახალისებს ამგვარ დანაშაულს და შესაძლო დამნაშავეებს უქმნის განწყობას, რომ 

ჩადენილი ქმედებისთვის მათ მიმართ პასუხისმგებლობა არ დადგება.497 

მნიშვნელოვანია ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც, ქვემო ქართლის რეგიონში, ადრეულ 

ასაკში ქორწინების შემთხვევაში, გოგოს ბედს სოფლის უხუცესები (აღსაკალები) წყვეტენ. 

აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო უწყებების მხრიდან ასეთ დროს რეაგირება დროში 

ჭიანურდება და უშედეგოა, რაც, შესაძლოა, ადგილობრივი გავლენის მქონე პირებისთვის 

ანგარიშის გაწევითაც აიხსნას.498  

ადრეულ ასაკში ქორწინების/ნიშნობის შემთხვევების პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია 

თანმდევ რისკებთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება. ამ მხრივ, დადებითად უნდა 

აღინიშნოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული მასშტაბური 

კამპანია ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის საკითხზე.499 ამასთან, ადრეულ ასაკში 

ქორწინების პრევენციისთვის, არსებითია განათლების სისტემაში მოხდეს გენდერული 

საკითხებისა და სასიცოცხლო უნარების/კომპლექსური სექსუალური განათლების 

ინტეგრირება. 

8.9. ლგბტ+ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა 

 

2019 წელს ლგბტ+ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა ქვეყანაში არ გაუმჯობესებულა. 

ჰომოფობიური და ანტიგენდერული ჯგუფების მომრავლების და გაძლიერების გამო, 

ლგბტ+ ადამიანები კვლავ განიცდიან ჩაგვრას, ძალადობას და დისკრიმინაციას. ამასთან, 

საზოგადოების დიდ ნაწილში არსებული ჰომოფობიური და ტრანსფობიური განწყობების 

გამო, ლგბტ+ პირებისთვის პრობლემას წარმოადგენს შრომის, ჯანდაცვის, სოციალური 

დაცვის და განათლების უფლებებით დაუბრკოლებლად სარგებლობა. 

2019 წელს ლგბტ+ თემის, ლგბტ უფლებადამცველებისა და თემის მხარდამჭერების მიერ 

ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე უსაფრთხოების 

გარანტიების არარსებობის გამო, ღიად არ აღინიშნა. სამწუხაროდ, ბოლო წლების 

                                                   
497 საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება არასრულწლოვნის თავისუფლების უკანონო აღკვეთის 

შესახებ,  ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3cKAWHM [ბოლოს ნანახია 2020 წლის 10 მარტს]. 
498 შესაძლო პრობლემას ადასტურებს საანგარიშო პერიოდში, ერთ-ერთი პედაგოგის მიმართ 

გავრცელებული ვიდეო, სადაც ჩანდა, რომ პედაგოგს თანასოფლელები ადრეულ ასაკში ქორწინების 

დაგმობის გამო საჯაროდ დაუპირისპირდნენ, ბოდიშის მოხდა აიძულეს, ეს ყველაფერი გადაიღეს და 

სოციალურ ქსელში მასწავლებლის რეპუტაციის შელახვის მიზნით განათავსეს. ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/36sz8iw   > [ბოლოს ნანახია 2020 წლის 5 მარტს]. 

499 ნუ წაართმევ ბავშვობას - შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადრეულ ასაკში ქორწინების წინააღმდეგ 

საინფორმაციო კამპანია ჩაატარა. ინფორმაცია: <https://bit.ly/2O2p1uu >[ბოლოს ნანახია 2020 წლის 5 მარტს]. 

https://bit.ly/36sz8iw
https://bit.ly/2O2p1uu
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განმავლობაში ამ დღის აღნიშვნა საქართველოში ძირითადად ძალადობრივ ქმედებებს 

უკავშირდება და საფრთხის ქვეშ აყენებს ადამიანების უსაფრთხოებას.500  

დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წელს „ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო 

გეგმას“ (2018-2020) დაემატა ქვეთავი, რომელიც მიმართულია თანასწორობის პოლიტიკის 

დამკვიდრებისა და სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით 

დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლისაკენ.501  

ლგბტ+ პირთა მიმართ ძალადობა 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 2019 წელს შესწავლილი საქმეების მიხედვით, 

ქვეყანაში კვლავ მაღალია გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის 

ნიშნით ლგბტ+ პირების მიმართ ძალადობის ფაქტები. ქვეყანაში არ შეცვლილა 

ჰომოფობიური განწყობები და ლგბტ+ პირთა მიმართ ძალადობა ხშირად საზოგადოების 

მხრიდან გამართლებული და წახალისებულია.  

საქართველოს გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, სექსუალური ორიენტაციის და 

გენდერული იდენტობის ნიშნებით შეუწყნარებლობის მოტივებით, 

სისხლისსამართლებრივი დევნა სულ დაიწყო 32 პირის მიმართ. ამათგან, სექსუალური 

ორიენტაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით დანაშაულის ჩადენისათვის 

სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 19 პირის მიმართ; გენდერული იდენტობის 

ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით დანაშაულის ჩადენისათვის 

სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 12 პირის მიმართ, ხოლო სექსუალური 

ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის ნიშნებით შეუწყნარებლობის მოტივით 

დანაშაულის ჩადენისათვის სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 1 პირის მიმართ.502 

ლგბტ+ თემის წარმომადგენლები საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისადმი 

მიმართვისას ხშირად უთითებენ, რომ როდესაც მათ მიმართ განხორციელებული 

ძალადობის თაობაზე პოლიციას მიმართავენ, დამამცირებელი მოპყრობის, ჰომოფობიური 

დამოკიდებულების, სიტყვიერი შეურაცხყოფის ან/და გულგრილობის მსხვერპლნი 

ხდებიან.  

აღნიშნული ხშირად განპირობებულია სამართალდამცავ უწყებაში ლგბტ+ პირების 

მიმართ არსებული არასენსიტიური დამოკიდებულებით, ასევე, შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის არარსებობით, რომელიც არ არის მორგებული ლგბტ+ პირთა 

საჭიროებებს და ვერ უზრუნველყოფს გამოკითხვისას კონფიდენციალობის დაცვას. 

                                                   
500 ლგბტ+ პირთა თანასწორუფლებიანობა გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებების კონტექსტში 

დეტალურად განხილულია თანასწორობის უფლების თავში.  

501 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №116 „ადამიანის უფლებათა სამთავრობო გეგმის (2018-2020 

წლებისთვის) დამტკიცების შესახებ“ მთავრობის 2018 წლის 17 აპრილის №182 დადგენილებაში, 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე“, 2020 წლის 17 თებერვალი. 

502 საქართველოს გენერალური პროკურატურის წერილი №13/7883, 07/თებერვალი/2020 წ. 



207 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

შედეგად, ხშირ შემთხვევაში, თემის წევრები კონკრეტული ძალადობის ფაქტების შესახებ 

პოლიციას არ ატყობინებენ, ან მოგვიანებით აღარ თანამშრომლობენ მათთან, რაც 

ძალადობის შემთხვევების აღურიცხაობას და რეაგირების მიღმა დატოვებას უწყობს ხელს. 

საანგარიშო პერიოდში შესწავლილი საქმეების მიხედვით, პრობლემას წარმოადგენს 

ლგბტ+ პირების მიმართ ჩადენილი სამსახურებრივი გადაცდომის შემთხვევების 

გამოვლენა და შესაბამისი პასუხისმგებლობის დაკისრება. საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს გენერალური ინსპექცია არ აწარმოებს სტატისტიკას ლგბტ+ თემთან 

დაკავშირებულ საქმეებზე შესულ საჩივრებთან დაკავშირებით, რაც ხელს უშლის 

მიმართვიანობის და რეაგირების ტენდენციის დანახვას.503 ამასთან, საქართველოს 

გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

თანამშრომელთა მხრიდან გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის 

ნიშნებით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილ, შესაძლო არასათანადო მოპყრობის 

ფაქტებთან დაკავშირებით, გამოძიება დაიწყო 4 სისხლის სამართლის საქმეზე.504 

ლგბტ+ პირების მიმართ ოჯახის წევრების მხრიდან ძალადობა და უგულებელყოფა 

მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება. უნდა აღინიშნოს, რომ არსებული დაცვისა და 

დახმარების მექანიზმები, რაც ოჯახში და ქალის მიმართ ძალადობის შემთხვევებში 

გამოიყენება, არ არის საკმარისი ოჯახსა და ოჯახს გარეთ ძალადობის მსხვერპლ ლგბტ+ 

პირებისთვის ადეკვატური სერვისის მისაწოდებლად. პრობლემურია ის ფაქტიც, რომ 

ინტიმური პარტნიორისგან ძალადობის შემთხვევაში, გეი/ბისექსუალ კაცებს არ აქვთ 

საშუალება, მიიღონ ადეკვატური დაცვისა და დახმარების სერვისები.  

ამასთან, კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს ერთი და იმავე სქესის წყვილებს შორის 

ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით სტატისტიკური ინფორმაციის აღრიცხვა. ეს 

იმით არის განპირობებული, რომ კანონმდებლობა ჰეტერონორმატიული ხედვით არის 

შექმნილი. ამასთან, თავად თემის შიგნით არსებული სტიგმის, შესაძლო იძულებითი 

„ქამინგ აუთის“ და სამართალდამცავთა მიმართ უნდობლობის გამო, ლგბტ+ პირები, 

ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემთხვევაში, თავს იკავებენ 

სამართალდამცავი უწყებებისთვის მიმართვისგან. 

ლგბტ+ პირთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები 

საქართველოში ლგბტ+ პირთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და 

უფლებების მიმართულებით ვითარება არ შეცვლილა. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფოს 

არ გააჩნია ტრანსსპეციფიკური სამედიცინო პროცედურების კლინიკური პრაქტიკის 

ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) და კლინიკური მდგომარეობის მართვის 

სახელმწიფო სტანდარტი (შემდგომში გაიდლაინი და პროტოკოლი), რითაც ტრანსგენდერ 

                                                   
503 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის წერილი MIA 0 20 00242429, 

24/01/2020. 

504 აღნიშნული მონაცემი ეხება 2019 წლის 1 იანვრიდან 1 ნოემბრამდე პერიოდს. საქართველოს 

გენერალური პროკურატურის წერილი №13/7883, 07/თებერვალი/2020 წ. 
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ადამიანთა ტრანზაქციისთვის საჭირო დიაგნოსტირებისა და შემდგომში გასატარებელ 

სამედიცინო ღონისძიებათა ნუსხა გაიწერებოდა.505 შესაბამისად, სსიპ სამედიცინო 

საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს არ აქვს შესაძლებლობა, თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში განახორციელოს ხარისხის კონტროლი.506 

ტრანსსპეციფიკური სამედიცინო მომსახურების გაიდლაინებისა და პროტოკოლების 

არარსებობა იმ გარემოებასთან კავშირში უნდა განიხილებოდეს, რომ დადგენილი 

პრაქტიკის თანახმად, სქესის კვლავმინიჭების ოპერაცია პიროვნების დამადასტურებელ 

დოკუმენტში სქესის შესახებ ჩანაწერის ცვლილების წინაპირობაა.507 აღნიშნული 

პრაქტიკით, რომელიც თავისთავად არის ადამიანის უფლების შემლახავი, მათი გენდერის 

სამართლებრივი აღიარების სანაცვლოდ, სახელმწიფო ტრანს ადამიანებს აიძულებს, 

სქესის ცვლილებასთან დაკავშირებული სამედიცინო ჩარევები ისე ჩაიტარონ, რომ არ 

განსაზღვრავს აღნიშნული პროცედურების სტანდარტებსა და ხარისხის მონიტორინგის 

მექანიზმს. 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 გაითვალისწინოს ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის 

და ქალთა მიმართ ძალადობის, ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ 

სპეციალური მომხსენებლის რეკომენდაციები სავალდებულო გენდერული 

კვოტირების მექანიზმის შემოღებასთან დაკავშირებით 

 საერთაშორისო სტანდარტებთან მისადაგების მიზნით, დაიხვეწოს კანონმდებლობა 

სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე, კერძოდ:  

o შევიდეს ცვლილება გაუპატიურების და სხვა სახის სექსუალური ძალადობის 

დანაშაულების დეფინიციაში (სსკ 137,138 და 139 მუხლი), სტამბოლის 

კონვენციის შესაბამისად 

                                                   
505 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2019 წლის 21 მარტის №01/4940 წერილი. 

506 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების 

სააგენტოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების თაობაზე“  2011 წლის 28 დეკემბრის ბრძანების მე-

2 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი.  

507 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 141. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < 

https://bit.ly/2QV7hST > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

გენდერის სამართლებრივი აღიარებისთვის სქესის კვლავმინიჭების პროცედურების იძულებისა და 

გაიდლაინების და სტანდარტების არარსებობის ურთიერთკავშირზე იხილეთ „თანასწორობის მოძრაობის“ 

კვლევა ტრანსგენდერი ადამიანების საჭიროებების შესახებ, გვ. 21. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/2X2EiAN > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/2QV7hST
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o გაუპატიურების დეფინიციიდან (სსკ მუხლი 137) მოხდეს ძალადობის 

ამოღება და ძალადობა განისაზღვროს აღნიშნული მუხლის დამამძიმებელ 

გარემოებად 

o სსკ 139-ე მუხლში შევიდეს ცვლილება, მსხვერპლის ნების დამთრგუნველი 

გარემოებების ჩამონათვალის გასაფართოებლად 

o სსკ 139-ე მუხლიდან მოხდეს ჯარიმის, როგორც სექსუალური 

ძალადობისთვის არაადეკვატურად მსუბუქი სასჯელის სახის,  ამოღება 

 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, აღმოიფხვრას ორსულობის, 

მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებით სარგებლობასთან 

დაკავშირებული ბარიერები და არსებული ხარვეზები გამოსწორდეს იმგვარად, რომ 

შესაძლებელი იყოს ორივე სქესის მშობლისათვის თანასწორი, ანაზღაურებადი და 

არაგადაცემადი მშობლის შვებულების უფლებით სარგებლობა, როგორც კერძო, ისე 

საჯარო სფეროში 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი სამოქალაქო აქტებში სქესის შესახებ ჩანაწერის შეცვლის 

პროცედურის დასარეგულირებლად, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისად 

 ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის, ქალთა მიმართ 

ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროპის 

საბჭოს კონვენციის 30-ე მუხლით განსაზღვრული ვალდებულების შესაბამისად, 

შემუშავდეს დროული, ადეკვატური და ეფექტიანი კომპენსაციის გაცემის წესი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს: 

 გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრთათვის უზრუნველყონ ტრენინგების 

ჩატარება ქვეყანაში არსებული გენდერული პოლიტიკის და ამ მიმართულებით 

არსებული ეროვნული სამოქმედო გეგმების შესახებ 

 უზრუნველყონ გენდერული მეინსტრიმინგის ინსტრუმენტების დანერგვა, 

როგორიცაა გენდერული სტრატეგია და გენდერული ბიუჯეტირება, ხელი შეუწყონ 

გენდერული საბჭოს წევრთა მგრძნობელობის გაზრდას ქალთა მიმართ და ოჯახში 

ძალადობის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო 

სერვისების, სექსუალური შევიწროების და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების 

საკითხებზე 

 სრულყოფილად გამოიკვლიონ და შეისწავლონ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

ქალების სპეციფიკური საჭიროებები და უზრუნველყონ მათი ასახვა სამოქმედო 

გეგმებში, სტრატეგიებსა და პოლიტიკის დოკუმენტებში, მუნიციპალიტეტის ვებ-

გვერდზე გამოაქვეყნონ კვლევის ძირითადი მიგნებები 
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 უზრუნველყონ გენდერული ბიუჯეტირების პრაქტიკულ დონეზე დანერგვა და 

ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ მიმართული მიზნობრივი 

პროგრამების განხორციელება 

 მიიღონ ყველა შესაძლო ზომა, ქალთა მონაწილეობის და ჩართულობის 

უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი თემისათვის პრიორიტეტული პროექტების 

დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების ყველა ეტაპზე, განსაკუთრებული 

ყურადღება მიექცეს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების გათვალისწინებას 

 უზრუნველყონ სოფლად მცხოვრები ქალების პროფესიული განათლების 

ხელმისაწვდომობა, კერძოდ, ტრანსპორტირების და ბავშვის მოვლის სერვისების 

უზრუნველყოფით 

 დაგეგმონ და განახორციელონ ცნობიერების ამაღლების კამპანიები: 

 გენდერული სტერეოტიპების აღმოსაფხვრელად, მათ შორის, გენდერული 

შრომის თანაბარი განაწილების მიზნით 

 რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების შესახებ 

 აღწერონ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა და მრავალშვილიანი 

მშობლები და შეაგროვონ სქესის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემები, 

უზრუნველყონ მონაცემების ხელმისაწვდომობა მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე  

პერსონალური მონაცემების დაცვით. 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს: 

 ხელი შეუწყოს სოფლად მცხოვრები მეწარმე ქალების პროფესიულ განვითარებას 

და მათ ეკონომიკურ გაძლიერებას ტრენინგებისა და პროექტების მართვის უნარ-

ჩვევების სწავლებით 

 შეიმუშაოს მეთოდოლოგია, რომლის საფუძველზეც მეწარმეობის მხარდამჭერი 

პროგრამების დაფინანსებისას, გათვალისწინებული იქნება კონკრეტული 

რეგიონის სპეციფიკა და საჭიროებები. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს: 

 შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი სასკოლო კურიკულუმებში ადამიანის სექსუალობის 

შესახებ კომპლექსური განათლების სრული ინტეგრირებისთვის 

 უზრუნველყოს მასწავლებელთა გადამზადება ცნობიერების ასამაღლებლად და 

შეფასების დოკუმენტის შექმნა, ადრეულ ასაკში ქორწინების საკითხებთან 

დაკავშირებით განათლების სისტემაში დასაქმებულ პირთათვის კანონით 

განსაზღვრულ ვალდებულებებთან დაკავშირებით. 

იურიდიული დახმარების სამსახურს: 

 უზრუნველყოს მარტოხელა მშობლის სტატუსის მოპოვების წესსა და დახმარების 

სერვისებზე იურიდიული კონსულტაციების გაცემა, დოკუმენტაციის შედგენა და 

ადვოკატის დანიშვნა არა მხოლოდ სოციალურად დაუცველი პირებისთვის. 
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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების 

მიზნით, გამართოს საინფორმაციო შეხვედრები ქალთა მიმართ, გენდერული 

ნიშნით ჩადენილი ძალადობის და შესაბამისი დაცვისა და დახმარების სერვისების 

მისაწვდომობის საკითხებზე   

 ოჯახის დაგეგმვის შესახებ კონსულტაციები და კონტრაცეპტივები ჩართოს 

საქართველოს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის საბაზო პაკეტში 

 უზრუნველყოს მეან-გინეკოლოგების, გინეკოლოგების და რეპროდუქტოლოგების 

მუდმივი და განგრძობითი გადამზადება ოჯახის დაგეგმვის, კონტრაცეფციის 

მეთოდებისა და კონსულტირების პრინციპების შესახებ ცოდნის გასამტკიცებლად, 

მათ შორის, კონფიდენციალობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის, ასევე, 

ახალგაზრდებისთვის კეთილგანწყობილი მომსახურების უზრუნველყოფის 

შესახებ 

 შემუშავდეს სისტემური ხედვა პოსტნატალური ზრუნვის მიმართ და დედათა 

ჯანმრთელობის პროგრამების ყველა ეტაპზე ინტეგრირებულ იქნას 

ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისები 

 გატარდეს ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებები სექსუალური და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ 

დაფინანსებული პროექტების შესახებ 

 გატარდეს ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებები ორსულობის ხელოვნური 

შეწყვეტის სამედიცინო მნიშვნელობისა და აღნიშნულთან დაკავშირებით, 

ეროვნული რეგულაციების შესახებ, ჯანდაცვის სერვისის გამცემი 

დაწესებულებებისთვის 

 გადამზადდნენ სოციალური მუშაკები ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში 

ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით, ამასთან, შემუშავდეს ტრენინგის 

შემდგომი შეფასების დოკუმენტი, რაც შესაძლებელს გახდის გადამზადებულ 

თანამშრომელთა მიერ მიღწეული პროგრესის გაზომვას 

 სოციალური მუშაკებისთვის შემუშავდეს სპეციალური სახელმძღვანელო წესები 

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე, ასევე, ადრეულ ასაკში 

ქორწინების შემთხვევებზე მუშაობისთვის 

 შემუშავდეს ტრანსსპეციფიკური სამედიცინო პროცედურების კლინიკური 

პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) და კლინიკური მდგომარეობის 

მართვის სახელმწიფო სტანდარტი (პროტოკოლი), რომელშიც გაწერილი იქნება 

ტრანსსპეციფიკური სამედიცინო მომსახურების როგორც სამედიცინო და ეთიკური, 

ისე პროცედურების წინმსწრები და შემდგომი პერიოდებისთვის პირის 

მხარდამჭერი ფსიქოლოგიური/სოციალური ასპექტები. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 
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 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოებში 

გაგრძელდეს თანამშრომლების გადამზადება ქალთა მიმართ ძალადობის და 

ოჯახში ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით, ამასთან, შემუშავდეს 

ტრენინგის შემდგომი შეფასების დოკუმენტი, რაც შესაძლებელს გახდის 

გადამზადებულ თანამშრომელთა მიერ მიღწეული პროგრესის გაზომვას 

 ძალადობის მსხვერპლთა ეფექტიანი დაცვისა და დახმარების მიზნით, 

განისაზღვროს გამომძიებელთა სპეციალიზაციის წესი ქალთა მიმართ ძალადობის 

და ოჯახში ძალადობის საქმეებზე 

 გაუმჯობესდეს ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის სტატისტიკური 

მონაცემების ანალიზი, კერძოდ, გაანალიზდეს ქალთა მიმართ და ოჯახში 

ძალადობის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია ინტიმურ პარტნიორთა შორის, 

მათ შორის, ერთი და იმავე სქესის პარტნიორებს შორის, ძალადობის სპეციფიკური 

მახასიათებლების შესასწავლად 

 მიიღოს პრევენციული ზომები ქორწინების იძულების, თავისუფლების უკანონო 

აღკვეთის და არასრულწლოვანთან სქესობრივი კავშირის 

შესამცირებლად/თავიდან ასაცილებლად; კერძოდ, მნიშვნელოვანია მოსახლეობის 

ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და მომხდარ დანაშაულთა დეტალური 

გაანალიზება 

 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ბავშვთა დაცვის 

მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებში ჩართული სუბიექტის მიერ 

ადრეულ ასაკში ქორწინების/ნიშნობის გამოვლენის და აღნიშნულის შესახებ 

ინფორმაციის შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოსთვის მიწოდების ვალდებულების 

შეუსრულებლობის ფაქტს, მოჰყვეს შესაბამისი რეაგირება და სანქციის დაკისრება.  

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 ფემიციდის და ფემიციდის მცდელობის საქმეების შესწავლისას, იმ საქმეებში, 

სადაც გარდაცვალებამდე ქალის მიერ სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ 

ძალადობასთან დაკავშირებით მიმართვები იკვეთება, გამოიკვლიონ პოლიციის და 

პროკურორის მხრიდან შესაძლო სამსახურებრივი გულგრილობის გარემოებები 

 დეტალურად გაანალიზდეს ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებული 

დანაშაულები და მოხდეს მათთან დაკავშირებით სქესის და ასაკის ნიშნით 

სეგრეგირებული სტატისტიკის წარმოება, კერძოდ, ქორწინების იძულება, 

თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, სექსუალური ხასიათის შეღწევა თექვსმეტი 

წლის ასაკს მიუღწევლის სხეულში. 

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 

დახმარების სააგენტოს: 

 ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში განთავსებული 

პირების ჯანმრთელობა შემოწმდეს იმგვარად, რომ ამან საფრთხე არ შეუქმნას 
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თავშესაფრით მოსარგებლე სხვა პირებს; კერძოდ, უზრუნველყოფილ იქნას 

ჯანმრთელობის სრული და დროული შემოწმება 

 უზრუნველყოს თავშესაფრების ეზოების, ინვენტარისა და ბავშვებზე 

ორიენტირებული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა 

 უზრუნველყოს თავშესაფრების ფიზიკური გარემოს ადაპტირება, რათა 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მაქსიმალურად დაიხვეწოს 

სერვისის გაცემა 

 ფსიქოლოგის და ძიძის სამუშაო საათები განისაზღვროს იმგვარად, რომ 

მაქსიმალურად მოერგოს დასაქმებული ბენეფიციარების საჭიროებებს 

 უზრუნველყოს თავშესაფრების პერსონალის, მათ შორის, მედდისა და ძიძის 

გადამზადება ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე  

 დაიგეგმოს და განხორციელდეს საინფორმაციო კამპანია ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთათვის ქვეყანაში არსებული დაცვისა და დახმარების სერვისების 

პოპულარიზაციისა და მოსახლეობის ინფორმირებულობის გასაზრდელად  

 ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა, ასევე, ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა თავშესაფრებში გადაიხედოს/დაიხვეწოს 

მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისები. 
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9. რწმენისა და რელიგიის თავისუფლება 

 

9.1. შესავალი 

 

საანგარიშო პერიოდში რელიგიის თავისუფლების დაცვასთან დაკავშირებული 

მდგომარეობა არსებითად არ გაუმჯობესებულა. ერთადერთი მიმართულება, სადაც 

პროგრესი შეიმჩნევა, სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გატარებული ღონისძიებებია.  

2019 წელს, რელიგიური გაერთიანებების შესახებ კანონის და დამატებითი რეგულაციების 

შესაძლო ინიცირების თაობაზე, ინტენსიურად მიმდინარეობდა პარლამენტის ადამიანის 

უფლებების დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ წამოწყებული ფართო 

დისკუსია. პროცესი არ დასრულებულა, თუმცა, მნიშვნელოვანია, რომ ჯგუფში 

სახელმწიფო უწყებების, რელიგიური გაერთიანებებისა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების სპექტრი ფართოდ იყო წარმოდგენილი, რაც პროცესის ინკლუზიურობას 

განაპირობებდა.  სახალხო დამცველთან არსებულმა რელიგიათა საბჭომ, დისკუსიების 

პროცესში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა.   

კვლავ გადაუჭრელია რელიგიურ ორგანიზაციებთან დაკავშირებული საგადასახადო და 

ქონებრივი საკითხები - სახელმწიფოს არ გადაუდგამს ნაბიჯები რელიგიური 

გაერთიანებებისთვის სხვადასხვა სახის  გადასახადების ერთიანი სისტემის დაწესების 

ანდა საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეული რელიგიური ნაგებობების ისტორიული 

მესაკუთრისთვის დაბრუნების პროცესის დაწყების მიმართულებით. უკვე 30 წელია, 

ქართული რელიგიურ-ეთნიკური მრავალფეროვნების ძეგლები, რესტიტუციის საკითხის 

გადაუჭრელობის გამო, ნადგურდება. სახელმწიფოს ნებით იცვლება მათი მესაკუთრე, 

როგორც ეს წლების წინ კათოლიკური ტაძრებისა და თანდოიანცის სომხური ეკლესიის 

შემთხვევაში მოხდა;508 ასევე იცვლება ნაგებობების თავდაპირველი იერსახე, იშლება ამ 

ძეგლების წარმომავლობის დამადასტურებელი ნიშნები ინტერიერსა და ექსტერიერში.  

სომხური, კათოლიკე, ლუთერული ეკლესიები, იუდაური და მუსლიმი თემები, 

საკუთრების უფლებით იმ ისტორიულ ნაგებობებსაც კი ვერ იბრუნებენ, რომლებშიც 

ამჟამად მსახურებას აღასრულებენ; ეს სივრცეები მათ სახელმწიფოს მიერ მხოლოდ 

დროებით მფლობელობაში აქვთ გადაცემული.  

ასევე, პრობლემურია რელიგიური გაერთიანებების საკუთრებაში არსებულ მიწებზე 

მშენებლობის ნებართვის მოპოვება, თუმცა ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი იყო 

ბათუმში, ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის კუთვნილ მიწაზე, მეჩეთის 

                                                   
508 იხ. სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, ქვეთავი „რელიგიური გაერთიანებების 

საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემები“, გვ. 159. 
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მშენებლობის საკითხთან დაკავშირებით, ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 

გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად, მერიის მხრიდან მეჩეთის აშენებაზე უარის თქმას 

დისკრიმინაციული ხასიათი ჰქონდა.509  

ამასთან, გაურკვეველი რჩება რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს როლი 

რელიგიის თავისუფლების დაცვის მიმართულებით. სააგენტოს ბუნდოვანი მანდატი და 

საქმიანობა, წლებია, კრიტიკულ შეფასებებს იმსახურებს ადამიანის უფლებებზე 

მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა510 და ექსპერტების მხრიდან, ხოლო 

რელიგიური გაერთიანებების მნიშვნელოვანი ნაწილი მის მიმართ უნდობლობითაა 

გამსჭვალული. 

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა (2018-2020) რელიგიურ 

უმცირესობათა ძირეულ პრობლემებსა და მთავარ გამოწვევებს ნაკლებად პასუხობს და 

მხოლოდ ზოგად ვალდებულებებს მოიცავს. დოკუმენტით, პასუხისმგებელ პირად, სხვა 

უწყებებთან ერთად, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო მოიაზრება. 

სამწუხაროდ, გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განსახორციელებლად, 

სააგენტოს არც ნება და არც ქმედითი მექანიზმები არ გააჩნია. ამასთან, სამთავრობო გეგმის 

აღსრულების მონიტორინგში ჩართული არ არის სახალხო დამცველთან არსებული 

რელიგიათა საბჭო. 

9.2. საქართველოს კანონმდებლობა  

 

საართველოს კანონმდებლობა ჯერ კიდევ არ არის ფორმულირებული იმგვარად, რომ 

დაცული იყო რელიგიური გაერთიანებების თანასწორუფლებიანობა. დისკრიმინაციული 

საკითხების მოგვარების მიზნით, სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭო, 

წლებია, სახელმწიფო უწყებებს შესაბამისი რეკომენდაციებით მიმართავს.511 

2019 წელს, რელიგიური გაერთიანებების წინაშე არსებულ გამოწვევებზე მსჯელობის 

არგუმენტით, საქართველოს პარლამენტში, ადამიანის უფლებების და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის კომიტეტის ინიციატივით, შეიქმნა რელიგიის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი. 

თუმცა, სამუშაო ჯგუფის შეკრების პირველივე დღიდან მთავარ საკითხად რელიგიისა და 

                                                   
509 ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ აღნიშნული სასამართლო გადაწყვეტილება ქუთაისის 

სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. 2019 წლის 4 დეკემბერს „ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის 

ფონდმა“ ასევე წარადგინა სააპელაციო საჩივარი, რომლითაც ის მერიისთვის მშენებლობის ნებართვის 

პირველ სტადიაზე  გაცემის პირდაპირ დავალდებულებას ითხოვს. საქმეზე სასამართლო წარმოება 

გრძელდება.  
510 რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის (ECRI) მეხუთე მონიტორინგის 

ციკლის ანგარიში; ეროვნული უმცირესობების დაცვის შესახებ ევროპული ჩარჩო კონვენციის (FCNM) 

მესამე მონიტორინგის (2019) ანგარიში; საქართველოს 2014-2020 წლების ადამიანის უფლებათა ეროვნული 

სტრატეგიის განხორციელების შესახებ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ექსპერტის მეგი 

ნიკოლსონის ანგარიში. 
511 იხ. სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს 2017 წლის რეკომენდაციები. ხელმისაწვდომია: 

< https://bit.ly/2WNXKRr > [ბოლოს ნანახია 31.03.2020]. 

https://bit.ly/2WNXKRr
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რელიგიური გაერთიანებების შესახებ ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების მიღების 

საკითხი განიხილებოდა.  

განხილვის პროცესში, რელიგიათა საბჭოს წევრმა ოცმა რელიგიურმა გაერთიანებამ, 

რელიგიური გაერთიანებების შესახებ სპეციალური კანონის მიღების ან დამატებითი 

რეგულაციების დაწესების მიზანშეუწონლობის შესახებ, საერთო პოზიცია შეიმუშავა.512 

ამასთან, რელიგიური გაერთიანებების უმრავლესობისთვის, მიუღებელი აღმოჩნდა 

ინიციატივები რელიგიური გაერთიანებების დეფინიციის გაწერის და სახელმწიფოს მიერ 

სასულიერო პირის განსაზღვრის შესაძლებლობის შესახებ, რამდენადაც 

სახელმწიფოსთვის ამ შესაძლებლობების გადაცემაში რელიგიური გაერთიანებების 

ავტონომიაში ჩარევის, კონფესიებისა და დენომინაციების დახარისხების, იერარქიზაციისა 

და დისკრიმინაციული სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნის საფრთხეს ხედავენ. ამას გარდა, 

სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს წევრთა უმრავლესობამ ნეგატიურად 

შეაფასა ე.წ. რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისა და რელიგიური სამოსის 

რეგულაციის შესახებ პარლამენტში წამოყენებული ინიციატივები.513 

9.3. საგადასახადო კანონმდებლობა 

 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი გადასახადისგან, რიგ შემთხვევებში (მოგების, 

ქონების, დამატებული ღირებულების, იმპორტის გადასახადი), მხოლოდ საქართველოს 

მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს ათავისუფლებს. მსგავსი შეღავათებით სხვა 

რელიგიური გაერთიანებები ვერ სარგებლობენ.  

საკონსტიტუციო სასამართლომ, 2018 წლის 3 ივლისის გადაწყვეტილებით514, საქართველოს 

კონსტიტუციით გარანტირებულ თანასწორობის უფლებასთან შეუსაბამოდ ცნო 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ის ჩანაწერი,515 რომლის თანახმად, კანონი, 

ჩათვლის უფლების გარეშე, დღგ-სგან მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქოს დაკვეთით 

ტაძრებისა და ეკლესიების მშენებლობას, რესტავრაციას და მოხატვას ათავისუფლებდა. 

სასამართლომ განმარტა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებული 

ისტორიული როლის შესახებ კონსტიტუციის ჩანაწერი, სხვა რელიგიურ გაერთიანებებთან 

უთანასწორო მოპყრობის უფლებას არ გულისხმობს. 

აღნიშნული გადაწყვეტილების აღსასრულებლად, საკონსტიტუციო სასამართლომ 

საქართველოს პარლამენტს განუსაზღვრა გონივრული ვადა - ექვსი თვე (2018 წლის 31 

დეკემბრის ჩათვლით), რათა გადაწყვეტილების შესაბამისად, საგადასახადო კოდექსის 

                                                   
512  იხ. რელიგიათა საბჭოს განცხადება რელიგიური გაერთიანებების შესახებ სპეციალურ 

კანონთან/დამატებით რეგულაციებთან დაკავშირებით: <https://bit.ly/2UpV1MI > [ბოლოს ნანახია 31.03.2020]. 

513 იხ. რელიგიათა საბჭოს განცხადება რელიგიური გრძნობების შესახებ კანონის მიღების დაუშვებლობის 

თაობაზე, < https://bit.ly/2WVkuio > [ბოლოს ნანახია 31.03.2020]. 

514 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება №1/2/671, 3 ივლისი 2018. 
515 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი. 

https://bit.ly/2UpV1MI
https://bit.ly/2WVkuio
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სადავო ნორმის შინაარსი და მისი მოქმედება თანაბრად გაევრცელებინა ყველა რელიგიურ 

გაერთიანებაზე. მიუხედავად ამისა, პარლამენტმა საკანონმდებლო ცვლილებები არ 

განახორციელა და არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმები 2018 წლის 31 დეკემბრიდან 

ავტომატურად ძალადაკარგულად გამოცხადდა. 

ამასთან, 2019 წლის 7 მაისს, ცხრა რელიგიურმა გაერთიანებამ საკონსტიტუციო 

სასამართლოს საგადასახადო კოდექსის იმ ნორმის516 ნორმატიული შინაარსის 

არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით მიმართა, რომელიც საქართველოს 

საპატრიარქოსგან განსხვავებით, რელიგიურ ორგანიზაციებს არაეკონომიკური 

საქმიანობისთვის გამოყენების შემთხვევაში, მიწის გადასახადისგან არ ათავისუფლებს517. 

ამ ეტაპზე, სარჩელი განხილვის პროცესშია. 

9.4. სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონმდებლობა 

 

აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის 3 ივნისის გადაწყვეტილებით518, საკონსტიტუციო 

სასამართლომ ასევე დისკრიმინაციულად მიიჩნია „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ 

კანონის ის ჩანაწერი,519 რომელიც საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას 

უსასყიდლოდ გადასცემს ქონებას, მაშინ, როცა სხვა რელიგიური გაერთიანებები მსგავსი 

პრივილეგიით არ სარგებლობენ.  

პარლამენტს შესაბამისი ცვლილება საკონსტიტუციო სასამართლოს არც ამ 

გადაწყვეტილების შედეგად განუხოციელებია. შესაბამისად, 2018 წლის 31 დეკემბრიდან 

გასაჩივრებული ნორმის ნორმატიული შინაარსი ავტომატურად ძალადაკარგულად 

გამოცხადდა.  

პრობლემურია ისიც, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა, სხვა 

რელიგიური გაერთიანებები საკუთრების უფლებით ვერ ფლობენ მათ სარგებლობაში 

არსებულ რელიგიურ ისტორიულ ნაგებობებს.   

ასევე, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს გარდა, არცერთი 

რელიგიური გაერთიანებისთვის არ არის შესაძლებელი რელიგიურ-საკულტო 

დანიშნულების მქონე სახელმწიფო ქონების პრივატიზება, რაც მათ შესაძლებლობას 

ართმევს, საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეული რელიგიური ნაგებობები დაიბრუნონ.  

                                                   
516 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 201-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი. 

517 2019 წლის 7 მაისს რეგისტრირებული კონსტიტუციური სარჩელი №1422. 
518 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება №1/1/811, 2018 წლის 3 ივლისი. 

519 „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ კანონის მე-63 მუხლი: „სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს მთავრობა. საქართველოს 

მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე სახელმწიფო ქონება უსასყიდლოდ საკუთრებაში შეიძლება 

გადაეცეთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს − 

დევნილებს, აგრეთვე საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას“.  
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2019 წლის 12 აგვისტოს, ცხრა რელიგიურმა გაერთიანებამ საკონსტიტუციო სასამართლოს 

მიმართა520 „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის იმ ნორმების 

დისკრიმინაციულად ცნობის მიზნით, რომელიც, საქართველოს მართლმადიდებელი 

ეკლესიის საპატრიარქოს გარდა, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით 

რეგისტრირებულ სხვა რელიგიურ გაერთიანებებს სახელმწიფო ქონების შეძენასა და 

გაცვლას უზღუდავს.521  

9.5. შეუწყნარებლობით მოტივირებული დანაშაულები 

 

რელიგიის საფუძვლით სავარაუდო დანაშაულებს იეჰოვას მოწმეების წინააღმდეგ 2019 

წელსაც ჰქონდა ადგილი. როგორც იეჰოვას მოწმეთა რელიგიური ორგანიზაციის 2019 წლის 

ანგარიშშია აღნიშნული, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის 

უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის 

ძალისხმევის შედეგად, გაუმჯობესდა რელიგიური სიძულვილით მოტივირებული 

დანაშაულის გამოძიების ხარისხი და დაზარალებულისადმი პოლიციელების 

დამოკიდებულება. ამავე ანგარიშის მიხედვით, საუბარია რელიგიური სიძულვილის 

მოტივის შემცველ 19 შემთხვევაზე. ანგარიშის თანამხად, 15 შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა 

ფიზიკურ ძალადობას, მუქარებსა და რელიგიური წესის შესრულებისთვის ხელის შეშლას, 

ხოლო 4 შემთხვევაში - იეჰოვას მოწმეთა სალოცავ შენობებზე - სამეფო დარბებზე 

განხორციელებულ ვანდალიზმს.  

ამ საქმეებიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შვიდი საქმე კვალიფიცირებულია  

რწმენის ან მრწამის გამო დევნის დანაშაულით (სსკ-ს 156-ე მუხლი), ოთხი  - რელიგიური 

წესის აღსრულებისთვის უკანონოდ ხელის შეშლის დანაშაულით. ამიტომ, შეიძლება 

ითქვას, რომ კვალიფიკაციის ნაწილში, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, წინა წლებთან 

შედარებით, უფრო მეტად იყენებს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლებს, რომლებიც 

სპეციფიკურად სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს კრძალავს. ამის მიუხედავად, 

რჩება საქმეთა მცირე ნაწილი, რომლებშიც იყენებენ მუხლებს, რომლებიც პირდაპირ 

სიძულვილის მოტივს არ უკავშირდება; სამ შემთხვევაში გამოძიება მიმდინარეობდა 188-ე 

(ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება), 187-ე მუხლის პირველი ნაწილით 

(ნივთის დაზიანება ან განადგურება) და 126 მუხლით (ძალადობა). 

ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, კვლავაც პრობლემურია ჩადენილი დანაშაულის 

დროული და ეფექტიანი გამოძიება, მსხვერპლისთვის დაზარალებულის სტატუსის 

მინიჭება, პირის ბრალდებულად ცნობა, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მსხვერპლი 

კონკრეტულ პირზე მიუთითებს, ანდა ინციდენტის ამსახველი ვიდეოჩანაწერი ან სხვა 

მტკიცებულებები არსებობს. 

                                                   
520 2019 წლის 12 აგვისტოს რეგისტრირებული კონსტიტუციური სარჩელი №1440. 
521 „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი, მე-2 და მე-5 პუნქტები. 
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9.6. საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემები 

 

კვლავ პრობლემურია სომეხთა სამოციქულო ეკლესიის, კათოლიკე ეკლესიის, ლუთერული 

ეკლესიის, მუსლიმთა და იუდეური თემების მიერ სახელმწიფოსაგან საბჭოთა კავშირის 

დროს ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების, ასევე, სარგებლობაში გადაცემულ საკულტო 

ნაგებობებზე საკუთრების უფლების მოპოვების საკითხი. 

როგორც 2019 წლის 7 მარტს, ეროვნული უმცირესობების დაცვის შესახებ ჩარჩო კონვენციის 

მრჩეველთა კომიტეტის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ მესამე დასკვნაშია 

აღნიშნული, საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული რელიგიური ქონების 

მესაკუთრეებისთვის დაბრუნება სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება. 

კომიტეტი ასევე მიუთითებს, რომ იზრდება დაუბრუნებელი ნაგებობების დაზიანების 

რისკი; რელიგიური უმცირესობები, დაფინანსებისა და სალოცავი ადგილების 

ხელმისაწვდომობის კუთხით, ისევ სტრუქტურული დისკრიმინაციის ქვეშ რჩებიან; 

ამასთანავე, არასაკმარისად გამჭვირვალეა მშენებლობის ნებართვის პროცედურები, 

რამდენადაც ისინი მკაფიო და ობიექტურ სამართლებრივ კრიტერიუმებს არ ეფუძნება. 

მრჩეველთა კომიტეტი ხელისუფლებას მოუწოდებს, რელიგიური გაერთიანებებისთვის 

ქონების რესტიტუციის თანასწორი რეჟიმი უზრუნველყოს.  

თბილისში თანდოიანცის სომხურ ეკლესიასა და ბათუმის მეჩეთთან დაკავშირებული 

მოვლენები სახელმწიფოს არათანასწორი პოლიტიკის მკაფიო ილუსტრაციებია. 

თანდოიანცის ეკლესია 

თბილისში მდებარე თანდოიანცის ეკლესიის საკითხი განხილული იყო სახალხო 

დამცველის 2017-2018 წლების ანგარიშებში, თუმცა 2019 წელს მდგომარეობა არ 

გამოსწორებულა. ისტორიული წყაროების მიხედვით, ნაგებობა საბჭოთა ოკუპაციამდე 

სომეხთა სამოციქულო ეკლესიის საკუთრება იყო. მიუხედავად ამისა, სახელმწიფომ 

ეკლესია ისე გადასცა საქართველოს საპატრიარქოს, რომ შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს 

ეკლესიის გადაცემის კანონიერება არ დაუდგენით, არ შეუსწავლიათ მისი კონფესიური 

კუთვნილების საკითხი; ტაძარი არ იყო დაცული არქეოლოგიური, სამშენებლო და 

სხვადასხვა ტიპის სამუშაოებისგან.  

ყოველივე ამის შედეგად, არამარტო რელიგიის თავისუფლებისა და საკუთრების უფლება 

შეილახა, არამედ, ტაძრის, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის იერსახეც 

შეიცვალა. ჩატარებული სამუშაოები გასცდა კვლევითი საქმიანობის ფარგლებს, რაც 

ნათლად ჩანდა საპატრიარქოს მიერ გამოქვეყნებულ მასალებში, თუმცა სახელმწიფოს 

შესაბამის ორგანოებს ნაგეგობის შესაძლო დაზიანებაზე რეაგირება არ მოუხდენით.  

2019 წელს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე, სასამართლომ 

დაუშვებლად ცნო „თანდოიანც სურბ ასტვაწაწინ“ სომხური ეკლესიის საქმეზე 

წარმოდგენილი სარჩელი.  გადაწყვეტილებამ  სომეხთა სამოციქულო ეკლესიის 
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ისტორიული ტაძრის დაბრუნების პროცესი, ამ ეტაპზე, კიდევ უფრო პრობლემატური 

გახადა.  

ბათუმის ახალი მეჩეთი 

2019 წელს ბათუმის ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული.  

2017 წელს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ მეჩეთის მშენებლობის ფონდს, 

ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მეჩეთის მშენებლობის ნებართვაზე უარი განუცხადა. 

საქართველოს სახალხო დამცველმა დაადგინა, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას არ იყო 

შესწავლილი მნიშნველოვანი გარემოებები და მერიას დასაბუთებული პასუხიც კი არ 

ჰქონდა გაცემული, რის შედეგადაც ბათუმის მერიისგან შესაბამისი რეკომენდაციით 

საქმის გადახედვა და ახალი დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღება მოითხოვა.  

მას შემდეგ, რაც მშენებლობის ფონდმა ბათუმის მერიის გადაწყვეტილება სასამართლოში 

გაასაჩივრა, 2019 წლის 20 თებერვალს, ჩაინიშნა სასამართლო, რომელიც მუნიციპალიტეტის 

მოთხოვნით გადაიდო, ხოლო მოტივად მუსლიმებთან შესაძლო სამომავლო შეთანხმება 

დასახელდა. თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა.  

2019 წლის 30 სექტემბერს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, 

რომლითაც ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ქმედება დისკრიმინაციულად შეფასდა და 

ბათუმის მერიის გადაწყვეტილება მშენებლობის ნებართვასთან დაკავშირებით, ბათილად 

იქნა ცნობილი. სასამართლომ საქმე ხელახალი განხილვისთვის ბათუმის მერიას 

დაუბრუნა. მერიამ გადაწყვეტილება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. 

საქმის განხილვა გრძელდება. 

9.7. საზღვრის კვეთა და რელიგიური ლიტერატურის შემოტანა  

 

არადომიმანტი რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენლები, განსაკუთრებით, მუსლიმები, 

საზღვრის კვეთისას ორ ძირითად პრობლემას აწყდებიან. საზღვრის დატოვებისას მათ 

დაუსაბუთებელად აყოვნებენ, უთვალიერებენ ბარგს, ინტერესდებიან მათი გარეგნობით 

და ა.შ. მეორე შემთხვევაში, რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლებს 

წინააღმდეგობა ხვდებათ რელიგიური ლიტერატურის შემოტანის პროცესში - მათ სთხოვენ 

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ან სსიპ „სრულიად საქართველოს მუსლიმთა 

სამმართველოს“ (მუსლიმების შემთხვევაში) ნებართვის წარმოდგენას.  

როგორც წესი, საქართველოში შემოტანისას არამართლმადიდებლურ რელიგიურ 

ლიტერატურას საფრთხედ აღიქვამენ და შინაარსის შემოწმებას ითხოვენ. ასევე, 

მიუხედავად იმისა, რომ წიგნების იმპორტი გათავისუფლებულია გადასახადისგან, 

რელიგიურ ორგანიზაციებს, ზოგიერთ შემთხვევაში, მაინც სთხოვენ იმპორტის 

გადასახადის გადახდას. გვხვდება რელიგიური ლიტერატურის დატოვების მოთხოვნებიც.  



221 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს, სახალხო დამცველმა, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ 

„შემოსავლების სამსახურის“ მხრიდან, საზღვარზე დისკრიმინაცია დაადგინა და 

კონკრეტულ უწყებებს შესაბამისი რეკომენდაციებით რელიგიური ნეიტრალობის დაცვა 

მოსთხოვა,522 თუმცა, ამის მიუხედავად, საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული 

პრობლემები 2019 წელსაც გვხვდებოდა. 

9.8. რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება 

 

გამოწვევას წარმოადგენს რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების მოქმედი 

მოდელიც, რომლის თანახმად, დაფინანსება გაიცემა როგორც კომპენსაცია523. ეს მოდელი 

არ ითვალისწინებს მატერიალური ან მორალური ანაზღაურების გაცემას იმ რელიგიური 

ორგანიზაციებისთვის, რომელთაც საბჭოთა პერიოდში არანაკლები მორალური და 

მატერიალური ზიანი მიიღეს (მაგალითად, ევანგელურ-ლუთერული ეკლესია, ევანგელურ-

ბაპტისტური ეკლესია, სახარების რწმენის ეკლესია, ეზიდები და სხვ.).  

ამასთანავე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მთავრობა, რელიგიის საკითხთა სააგენტოს 

მეშვეობით, ფაქტობრივად ფინანსურ კონტროლს უწესებს ოთხ რელიგიურ გაერთიანებას 

იმის გამოსავლენად, კონკრეტულად, როგორ იხარჯება „კომპენსაცირებული“ თანხა, ხოლო 

დარღვევის შემთხვევაში, უფლებამოსილებას იტოვებს, შეწყვიტოს დაფინანსნება. 

სახელმწიფოსა და რელიგიური გაერთიანებების ამგვარი ურთიერთმიმართება, თავად 

დაფინანსების ფორმის - კომპენსაციის, მოტივსა და ხასიათს ეწინააღმდეგება. 

9.9. რელიგიის თავისუფლება საგანმანათლებლო სისტემაში 

 

საგანმანათლებლო სისტემაში, განათლების სამივე ეტაპზე (ადრეული და სკოლამდელი, 

ზოგადი, უმაღლესი) კვლავ კითხვის ქვეშ დგას რელიგიის თავისუფლებისა და 

რელიგიური ნეიტრალობის სრულფასოვანი დაცვის საკითხი.  

ადრეული განათლების სისტემაში პრობლემურია კანონი „ადრეული და სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების შესახებ“, რომელიც რელიგიური ნეიტრალობისა და 

თანასწორობის შესახებ ჩანაწერს არ შეიცავს. რელიგიური გაერთიანებების 

წარმომადგენელთა ინფორმაციით, საბავშო ბაღის მოსწავლეებს ხშირად უწევთ 

რელიგიურ რიტუალებში მონაწილეობა. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს საქართველოს 

მთავრობის მიერ დამტკიცებული „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების 

სტანდარტი“, რომელიც საგანმანათლებლო სისტემის ამ დონეზე რელიგიური 

                                                   
522 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: < https://bit.ly/33UrptM > [ბოლოს ნანახია 31.03.2020]. 

523 კომპენსაცია გაიცემა შემდეგ რელიგიურ გაერთიანებებზე: საქართველოს მართლმადიდებელი 

ეკლესია, ისლამური, იუდიური, რომაულ-კათოლიკური და სომხური სამოციქულო აღმსარებლობის 

https://bit.ly/33UrptM
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ნეიტრალობის დაცვას მოითხოვს, რელიგიური გაერთანებების წარმომადგენელთა 

შეფასებით, არ სრულდება. 

საჯარო სკოლებში, მიუხედავად ზოგადი განათლების შესახებ კანონით 

გათვალისწინებული შესაბამისი აკრძალვებისა (პროზელიტიზმი, ინდოქტრინაცია, 

რელიგიური სიმბოლოების არააკადემიური ნიშნით გამოფენა), რელიგიური 

გაერთიანებების წარმომადგენელთა თქმით, კანონის მოთხოვნები ასევე არ სრულდება. 

არის შემთხვევები, როდესაც, სოციალური წნეხის, ბულინგისა და მარგინალიზაციის შიშის 

გამო, მოსწავლეები იძულებულები ხდებიან მართლმადიდებლურ რელიგიურ 

რიტუალებში მიიღონ მონაწილეობა. აგრეთვე, მთელ რიგ საჯარო სკოლებში მოწყობილია 

საკულტო დანიშნულების კუთხეები. 

რელიგიური გაერთიანებების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, „უმაღლესი 

განათლების შესახებ“ კანონში არსებული დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ ჩანაწერის 

მიუხედავად, უმაღლესი განათლების დონეზეც გვხვდება რელიგიური ნიშნით 

დამამცირებელი მოპყრობის შემთხვევები, როგორც სხვა სტუდენტების, ისე 

ადმინისტრაციული პერსონალის მხრიდან. 

მისასალმებელია, რომ 2019 წელს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტოს სამინისტრომ საბაზო საფეხურის VII კლასის ყველა სახელმძღვანელოს 

გრიფირების პროცესში, კონკურსში წარმოდგენილი სახელმძღვანელოების შეფასებისას, 

დარგობრივ სპეციალისტებთან ერთად, საქართველოს სახალხო დამცველის 

კოორდინაციით, ჩართო ადამიანის უფლებების ექსპერტები. ადამიანის უფლებებისა და 

დისკრიმინაციის აკრძალვის კრიტერიუმი ითვალისწინებდა სახელმძღვანელოების 

შინაარსის შეფასებას ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების კულტურის ასახვის 

კუთხითაც. 2020 წელსაც იგეგმება VIII კლასის სახელმძღვანელოების შეფასება 

ექსპერტების ჩართულობით.  

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას:  

 შევიდეს ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის №117 

დადგენილებაში, „საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის 

საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ 

ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების 

წესის“ შესახებ და ოთხ რელიგიურ გაერთიანებასთან ერთად, სხვა რელიგიურ 

გაერთიანებებსაც მიეცეთ ზიანის შესაბამამისი კომპენსაცია  

 საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული საკულტო ნაგებობების ისტორიული 

მესაკუთრეებისთვის დასაბრუნებლად, გატარდეს ეფექტიანი ღონისძიებები, 

შემუშავდეს შესაბამისი კანონმდებლობა და ამჟამად სახელმწიფოს საკუთრებაში 

არსებული რელიგიური ნაგებობები ისტორიულ მესაკუთრე რელიგიურ 

გაერთიანებებს დაუბრუნდეს  
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 გაძლიერდეს თანამშრომლობა სახალხო დამცველთან არსებულ რელიგიათა 

საბჭოსთან. ადამიანის უფლებათა სფეროში, რელიგიის თავისუფლებისა და 

თანასწორუფელბიანობის კუთხით არსებული სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები 

რელიგიათა საბჭოს რეკომენდაციებსა და კონსულტაციებს დაეფუძნოს 

 შეიცვალოს რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსების პრაქტიკა.   სახალხო 

დამცველთან, რელიგიათა საბჭოში შემავალ, ასევე, სხვა რელიგიურ 

ორგანიზაციებთან, ადამიანის უფლებების დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაციებთან 

კონსულტაციით, შემუშავდეს რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსების 

საგადასახადო სისტემა, რომელიც თანასწოუფლებიანობისა და სახელმწიფოს 

ნეიტრალობის მოთხოვნობს უპასუხებს. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს და საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 უზრუნველყოს რელიგიური სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის 

სტატისტიკის ანალიზი და მისი გამოქვეყნება. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს: 

 განათლების ყველა საფეხურზე უზრუნველყოს რელიგიის თავისუფლების, 

თანასწორუფლებიანობისა და რელიგიური ნეიტრალობის პრინციპის დაცვა. 

შესაბამისი მონიტორინგი გაეწიოს აღნიშნულის პრაქტიკაში შესრულებას 

ადგილობრივ თვითმმართველობებს:  

 რელიგიური გაერთიანებების საკულტო ნაგებობების მშენებლობის ნებართვის 

გაცემის პროცესში დაიცვან რელიგიური ნეიტრალიტეტი და 

თანასწორუფლებიანობის კონსტიტუციური პრინციპი 

 ადრეული და სკოლამდელი განათლების საფეხურზე, უზრუნველყონ რელიგიური 

ნეიტრალობის და თანასწორობის პრინციპის დაცვა; შესაბამისი მონიტორინგი 

გაეწიოს აღნიშნულის პრაქტიკაში შესრულებას. 
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10. გამოხატვის თავისუფლება 

 

გამოხატვის თავისუფლება დემოკრატიულ საზოგადოებაში ფუნდამენტური 

ღირებულებაა და მისი სათანადო უზრუნველყოფა უშუალოდ არის დაკავშირებული სხვა 

უფლებებით სრულყოფილ სარგებლობასა და ქვეყნის დემოკრატიულობის ხარისხთან. 

ცხადია, სახალხო დამცველი აქტიურად აკვირდება საქართველოში ამ უფლების 

რეალიზების მდგომარეობას და მას ყოველწლიურ საპარლამენტო ანგარიშებშიც აფასებს.     

2019 წელი დატვირთული იყო მედიასივრცეში განვითარებული მოვლენების 

თვალსაზრისით. მათ შორის, მწვავე კითხვები გაჩნდა აჭარის ტელევიზიის კრიტიკული 

სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის მცდელობასთან დაკავშირებით, რომელიც 

მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის ქვეყანაში არსებულ მედიაპლურალიზმს და 

უარყოფითად აისახება გამოხატვის თავისუფლებაზე. აღნიშნული განსაკუთრებით 

შემაშფოთებელია ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი და კრიტიკული 

ტელეკომპანიების მესაკუთრეებთან პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დაკავშირებული 

სისხლისსამართლებრივი საქმეების წარმოების სიმრავლის გათვალისწინებით. 

კვლავ პრობლემურ საკითხად დარჩა524 ჟურნალისტების პროფესიული საქმიანობის გამო, 

მათ წინააღმდეგ ჩადენილი შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედებების თაობაზე სათანადო 

სტატისტიკის არარსებობა,525 რაც ხელს უშლის მსგავსი ფაქტების შესახებ სრულყოფილი 

ინფორმაციის მიღებას და ართულებს მათზე რეაგირების ეფექტიანობის შეფასებას.  

მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წლის 17 მარტს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან 

მუხთარლი აზერბაიჯანის ციხიდან გაათავისუფლეს,526 2017 წლიდან დღემდე, თბილისის 

ცენტიდან მისი გაუჩინარების საქმეზე საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში 

მიმდინარე გამოძიების კუთხით,527 არავითარი პროგრესი არ ყოფილა.528 საყურადღებოა, 

რომ ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ, აფგან მუხთარლიმ მის საქმესთან 

დაკავშირებით, დამატებითი ინფორმაცია გააჟღერა და მიუთითა, რომ მისი გატაცება 

აზერბაიჯანელი და ქართველი მაღალჩინოსნების გარიგების შედეგს წარმოადგენდა.529 

სახალხო დამცველი ხაზს უსვამს საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ აფგან 

მუხთარლის დროულად გამოკითხვის აუცილებლობას, რაც სამართლებრივი დახმარების 

                                                   
524 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში „ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, გვ. 155. 

525 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 17 იანვრის №133962 წერილი. 

526 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/3dffz1F  > [ბოლოს ნანახია: 20.03.2020]. 

527 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში „ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, გვ. 156-157. 

528 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 15 იანვრის №13/2109 წერილი. 

529 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/2xfrADU > [ბოლოს ნანახია: 23.03.2020]. 

https://bit.ly/3dffz1F
https://bit.ly/2xfrADU


225 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

აღმოჩენის თაობაზე აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში გაგზავნილ შუამდგომლობაზე პასუხის 

მიუღებლობის გამო, ჟურნალისტის პატიმრობის პირობებში, ვერ განხორციელდა. 

გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა გამოხატვის თავისუფლების 

საკმაოდ მაღალ სტანდარტს ადგენს, თუმცა გასული წლების მსგავსად, საანგარიშო 

პერიოდშიც გაგრძელდა უფლების შეზღუდვისკენ მიმართული საკანონმდებლო 

ინიციატივების სამწუხარო ტენდენცია, რაც საფრთხეს უქმნის ქვეყანაში გამოხატვის 

თავისუფლების დაცვის მნიშვნელოვან გარანტიებს.530 კერძოდ, საკანონმდებლო ორგანოში 

წარდგენილი საკანონმდებლო წინადადების საფუძველზე, დაიწყო მსჯელობა 

მედიაპროგრამებში სიძულვილის ენის გამოყენებასთან დაკავშირებული მოწესრიგების 

გამკაცრების თაობაზე. გარდა ამისა, პრობლემად გამოიკვეთა არაწინასაარჩევნო 

პოლიტიკური რეკლამის განთავსების გამო მაუწყებლისთვის შესაბამისი 

პასუხისმგებლობის დაკისრება, ამისთვის მკაფიოდ და საკმარისი სიცხადით 

ფორმულირებული რეგულირების არარსებობის პირობებში. 

10.1.  მედიაგარემო 

 

დემოკრატიული საზოგადოებისთვის თავისუფალი და ჯანსაღი მედიაგარემოს 

სასიცოცხლო ფუნქციის გათვალისწინებით, აპარატისთვის განსაკუთრებით საყურადღებო 

იყო წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით არსებული სიახლეები და გამოწვევები.  

ტრადიციულად, საანგარიშო წელს ქვეყანაში არსებული მედიაგარემო ავტორიტეტული 

საერთაშორისო ორგანიზაციების შესაბამისი კვლევებით შეფასდა. Human Rights Watch-ის 

ყოველწლიურ ანგარიშში ადამიანის უფლებების მდგომარეობასთან დაკავშირებით, 

საგანგებოდ მიეთითა მედია პლურალიზმის შეზღუდვის საფრთხეზე და ყურადღება 

გამახვილდა როგორც „რუსთავი 2“-ის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე, ისე 

ზოგიერთი ტელევიზიის ხელმძღვანელთან პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებულ 

სისხლის სამართლის საქმეებზე.531 

ასევე გამოქვეყნდა საერთაშორისო ორგანიზაციის, „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“, 

2019 წლის პრესის თავისუფლების ინდექსიც, რომელშიც საქართველო, გასულ წელთან 

შედარებით, ერთი საფეხურით დაწინაურდა და მე-60 ადგილი დაიკავა. ორგანიზაციამ, 

მედიაგარემოს მიმართულებით, გამოწვევებად დაასახელა მედიასაშუალებების 

მფლობელების ჩარევა სარედაქციო პოლიტიკაში და აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან 

                                                   
530 მათ შორის, იხ. კანონპროექტი შემოქმედების თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით და მის 

თაობაზე, საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < 

https://bit.ly/2sX3lID >, < https://bit.ly/2tQnOzn > [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]; ასევე, იხ. კანონპროექტი 

რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის სისხლისსამართლებრივი წესით დასჯად ქმედებად 

გამოცხადების თაობაზე, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/36uexKB >,  [ბოლოს ნანახია: 

26.01.2020]. 

531 Human Rights Watch-ის 2019 წლის ანგარიში საქართველოს შესახებ, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < 

https://bit.ly/38KCmPL > [ბოლოს ნანახია: 28.01.2020]. 

https://bit.ly/2sX3lID
https://bit.ly/2tQnOzn
https://bit.ly/36uexKB
https://bit.ly/38KCmPL
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მუხთარლის საქმე, რომელიც კონკრეტულ დამაჯერებელ შედეგებამდე არ მისულა.532 

მოგვიანებით გავრცელებულ განცხადებაში, ორგანიზაციამ მიუთითა ხელისუფლების 

მოკავშირეების მხრიდან კრიტიკულ ან დამოუკიდებელ მედიაზე კონტროლის გაზრდაზე, 

ტელეკომპანიების ფინანსური ვალდებულებების საპასუხოდ, პოლიტიკურად 

მიკერძოებული ღონისძიებების გატარებაზე, ტელევიზიის ხელმძღვანელებთან 

დაკავშირებულ ზოგიერთ სისხლის სამართლის საქმესა და წარსულში ყველაზე 

პოპულარული ოპოზიციური ტელეკომპანიის, „რუსთავი 2“-ის მესაკუთრის ცვლილების 

შედეგად, მედიალანდშაფტის მნიშვნელოვან ტრანსფორმაციაზე, მათ შორის, ამ არხის 

სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლაზე.533  

„რუსთავი 2“-ის გარშემო მიმდინარე მოვლენები 

„რუსთავი 2“-ის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 წლის 18 

ივლისის გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ,534 ტელეკომპანია „რუსთავი 2“ მის ყოფილ 

მესაკუთრეს დაუბრუნდა, რომელმაც იმავე დღეს თანამდებობიდან გაათავისუფლა არხის 

გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია.535 მოგვიანებით, ინტერესთა კონფლიქტის 

საფუძვლით, ტელეკომპანიიდან გაათავისუფლეს საინფორმაციო სამსახურის უფროსი და 

წამყვანი ტოქშოუების ჟურნალისტები, ამ საკადრო ცვლილებებით უკმაყოფილო 

თანამშრომლებმა კი მაუწყებელი დატოვეს.536 შედეგად, „რუსთავი 2“-ზე საინფორმაციო 

მაუწყებლობა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეწყდა537 და 2019 წლის 25 სექტემბერს 

განახლდა.538 აღსანიშნავია, რომ გათავისუფლებული თანამშრომლების ნაწილმა, 

დისკრიმინაციის მოტივით შრომითი უფლებების დარღვევის თაობაზე, სასამართლო დავა 

წამოიწყო.  

სექტემბერში მაუწყებლობა დაიწყო „მთავარმა არხმა“,539 სადაც „რუსთავი 2“-ის არაერთი 

ყოფილი თანამშრომელი დასაქმდა.540 „რუსთავი 2“-დან წამოსული თანამშრომლების 

ნაწილით დაკომპლექტდა აგრეთვე ტელეკომპანია „ფორმულა“, რომელიც მაუწყებლობას 

ოქტომბერში შეუდგა.541 

                                                   
532 „რეპორტიორები საზღვრების გარეშე“-ს 2019 წლის პრესის თავისუფლების ინდექსი, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: < https://rsf.org/en/georgia > [ბოლოს ნანახია: 28.01.2020]. 

533 განცხადება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2vFcCGi> [ბოლოს ნანახია: 17.02.2020]. 

534 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება: < https://bit.ly/30Z9nFd > [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

535 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3aKVvDd > [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

536 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/37uW9T1 >, < https://bit.ly/30VZgRE >, < https://bit.ly/30TaSoB >, 

< https://bit.ly/2O13Ngn > [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

537 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2TlzyE1 >, < https://bit.ly/2wnASNz > [ბოლოს ნანახია: 

02.03.2020]. 

538 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2PJB4h5  > [ბოლოს ნანახია: 02.03.2020]. 

539 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3aLj3rm > [ბოლოს ნანახია: 02.03.2020]. 

540 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2tQze6d > [ბოლოს ნანახია: 02.03.2020]. 

541 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2VEBMQt >, < https://bit.ly/2IiUhlG >, <https://bit.ly/2VFqTxL> 

[ბოლოს ნანახია: 02.03.2020]. 
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https://bit.ly/30Z9nFd
https://bit.ly/3aKVvDd
https://bit.ly/37uW9T1
https://bit.ly/30VZgRE
https://bit.ly/30TaSoB
https://bit.ly/2O13Ngn
https://bit.ly/2TlzyE1
https://bit.ly/2wnASNz
https://bit.ly/2PJB4h5
https://bit.ly/3aLj3rm
https://bit.ly/2tQze6d
https://bit.ly/2VEBMQt
https://bit.ly/2IiUhlG
https://bit.ly/2VFqTxL


227 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

გასათვალისწინებელია, რომ ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის დამფუძნებლების, დავით 

დვალისა და ჯარჯი აქიმიძის მხრიდან საწარმოში მათი კუთვნილი წილების დათმობის 

საკითხს 2012 წლიდან დღემდე არ მისცემია სამართლებრივი შეფასება, არც 

სისხლისსამართლებრივი დევნა დაწყებულა და ამდენად, კომპანიის საკუთრებასთან 

დაკავშირებით არსებული კითხვები არ ამოწურულა.542 აღნიშნულ საქმეს სახალხო 

დამცველი 2019 წლის 14 ივნისის განცხადებით გამოეხმაურა და გამოძიების გაჭიანურების 

შესახებ მიუთითა.543 საგულისხმოა, რომ „რუსთავი 2“-ის დამფუძნებლებმა 

ტელეკომპანიის საკუთრებასთან დაკავშირებით სამოქალაქო სამართლებრივი დავა 

საანგარიშო პერიოდში სასამართლოში დაიწყეს. 

აჭარის ტელევიზიაში მიმდინარე მოვლენები 

2019 წლის 19 აპრილს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და 

რადიოს“ დირექტორს, ნათია კაპანაძეს მრჩეველთა საბჭომ იმპიჩმენტი გამოუცხადა.544 ამ 

ფაქტმა სამოქალაქო სექტორის მხრიდან მკვეთრად უარყოფითი შეფასება გამოიწვია,545 

რადგან მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში, არხი თავისუფალი და მიუკერძოებელი 

სარედაქციო პოლიტიკით გამოირჩეოდა.546  

2019 წლის 22 ნოემბერს აჭარის ტელევიზიის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში 

სტუმრობის დროს, მისმა ახლად არჩეულმა დირექტორმა547 არხს კრიტიკული ტონი 

დაუწუნა.548 მოგვიანებით, ტელევიზიის თანამშრომლებმა განცხადება გაავრცელეს, 

რომელშიც ახალი დირექტორის მხრიდან მათ მიკერძოებაში დადანაშაულების თაობაზე 

ისაუბრეს.549 გარდა ამისა, სახალხო დამცველთან გამართულ შეხვედრაზე, ჟურნალისტებმა 

გარკვეულ ფაქტებზე მიუთითეს, რომელთა თანახმადაც, მიიჩნევდნენ, რომ საფრთხის 

ქვეშ დგებოდა კრიტიკული მაუწყებლობა და სარედაქციო დამოუკიდებლობა.550 

                                                   
542 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 23 იანვრის №13/4107 წერილი. 

543 განცხადება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/36oNYXj> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

544 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2tIe76c> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

545 განცხადება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2RPJNyv> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

546 ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის საერთაშორისო საარჩევნო 

სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ (2018 

წლის 28 ოქტომბერი და 28 ნოემბერი), გვ. 36, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/39vraXT> [ბოლოს ნანახია: 

11.02.2020]; ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის საერთაშორისო 

საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 

შესახებ (2017 წლის 21 ოქტომბერი და 12 ნოემბერი), გვ. 33, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2HdskLy> [ბოლოს 

ნანახია: 11.02.2020]; საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის არჩევნების მედიამონიტორინგის 

საბოლოო ანგარიში (2016-2018), გვ. 14-15, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2vCl6y6> [ბოლოს ნანახია: 

17.02.2020]. 

547 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2GrBEL7> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

548 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/37vpAV7>, <https://bit.ly/2vjrYjv> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

549 განცხადება ხელმისაწვდომია: <https://ajaratv.ge/article/52428> [ბოლოს ნანახია:26.01.2020]. 

550 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/36px9LH> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 
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ტელეკომპანიის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის სურვილს დაუკავშირდა551 აგრეთვე 

აჭარის ტელევიზიის დირექტორის მიერ მისი პირველი მოადგილის, ნათია ზოიძის 

შრომითი ხელშეკრულების პირობების ცალმხრივი ცვლილება, რის შედეგადაც, ნათია 

ზოიძე ჩამოშორდა მაუწყებლის პლატფორმებზე სარედაქციო პოლიტიკის მართვას552 და 

საბოლოოდ, დაკავებული თანამდებობა დატოვა.553 ამასთან, აჭარის ტელევიზიის 

თანამშრომლების,554 სახალხო დამცველისა555 და სამოქალაქო საზოგადოების556 მწვავე 

კრიტიკის ფონზე გადაწყდა მაუწყებელში საშტატო ცვლილებების განხორციელება. 

საგულისხმოა, რომ ნათია ზოიძის მიერ თანამდებობის დატოვება კრიტიკულად შეაფასა 

საერთაშორისო ორგანიზაციამ, „რეპორტიორები საზღვრების გარეშე“, რომელმაც ეს ფაქტი 

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ მედიაზე პოლიტიკური ზეწოლის ზრდას 

დაუკავშირა.557  

საქართველოს სახალხო დამცველი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ თავისუფალი მედია 

ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობის 

უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა და იმედოვნებს, რომ ზემოხსენებული გარემოებები 

უარყოფითად არ აისახება აჭარის ტელევიზიის დამოუკიდებელ სარედაქციო პოლიტიკაზე, 

ხოლო არხის ჟურნალისტებს კვლავ მიეცემათ გავლენებისგან თავისუფალი პროფესიული 

საქმიანობის შესაძლებლობა. ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებით საგულისხმოა, რომ 

აჭარის ტელევიზია საბიუჯეტო დაფინანსებით მოქმედი მაუწყებელია, რომლის შექმნის 

მიზანსაც გავლენებისგან თავისუფალი, მიუკერძოებელი, საზოგადოებრივი ინტერესების 

შესაბამისი და მრავალფეროვანი პროგრამების მიწოდება წარმოადგენს. თავის მხრივ, 

მსგავსი ფუნქციის შესრულების უზრუნველსაყოფად, ტელევიზიას კანონმდებლობა 

არაერთ ვალდებულებას უდგენს,558 რომელთა ზედმიწევნით შესრულებას, ქვეყანაში 

არსებული პოლარიზებული მედიაგარემოს გათვალისწინებით, არსებითი მნიშვნელობა 

ენიჭება. 

კრიტიკული ტელეკომპანიების ხელმძღვანელებთან დაკავშირებული სისხლის 

სამართლის საქმეები 

აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ „რუსთავი 2“-ის 

საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ, ქვეყანაში არსებული მედიალანდშაფტი 

                                                   
551 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://ajaratv.ge/article/53285>, <https://bit.ly/2SQKQOX> [ბოლოს ნანახია: 

17.02.2020]. 

552 სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ დირექტორის 2019 წლის 30 

დეკემბრის №02-22/612 წერილი. 

553 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/36Zkcsn> [ბოლოს ნანახია: 05.02.2020]. 

554 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2SNIWQt> [ბოლოს ნანახია: 21.02.2020]. 

555 განცხადება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3c5j5LA> [ბოლოს ნანახია: 21.02.2020]. 

556 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3bPIGYN> [ბოლოს ნანახია: 21.02.2020]. 

557 განცხადება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2SAjjmb> [ბოლოს ნანახია: 17.02.2020]. 

558 „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 16. 

https://ajaratv.ge/article/53285
https://bit.ly/2SQKQOX
https://bit.ly/36Zkcsn
https://bit.ly/2SNIWQt
https://bit.ly/3c5j5LA
https://bit.ly/3bPIGYN
https://bit.ly/2SAjjmb
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მნიშვნელოვნად შეიცვალა. მაუწყებლობა დაიწყო კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის 

მქონე ორმა ტელეკომპანიამ („მთავარი არხი“ და „ფორმულა“), ასევე დაარსდა „ევრონიუს 

საქართველო“, რომლის ეთერში გასვლა 2020 წელს იგეგმება.559 თუმცა, ამ პროცესის 

პარალელურად, საანგარიშო წელი გამოირჩეოდა ხელისუფლების გავლენისგან 

დამოუკიდებელი ტელეკომპანიების მესაკუთრეებთან პირდაპირ თუ არაპირდაპირ 

დაკავშირებული სისხლისსამართლებრივი საქმეების წარმოების სიმრავლით, რაც 

კითხვებს აჩენს ქვეყანაში კრიტიკული მედიის დევნის მცდელობასთან დაკავშირებით.  

„რუსთავი 2“-ის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 

გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, 2019 წლის 20 ივლისს, საქართველოს გენერალურმა 

პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2“-ის კანონიერი 

ინტერესის საწინააღმდეგოდ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, მისი კუთვნილი 

დიდი ოდენობით თანხების სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მითვისების და 

ქონების მოჩვენებითი ან/და თვალთმაქცური გარიგებით დამალვის ფაქტზე. გამოძიების 

მსვლელობისას, ბრალი წარედგინა „რუსთავი 2“-ის ყოფილ გენერალურ დირექტორს და 

ახლადშექმნილი „მთავარი არხის“ დამფუძნებელს, ნიკა გვარამიას.560 ბრალდების 

შინაარსი ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის დირექტორობის პერიოდში მის მიერ მიღებული 

სამეწარმეო გადაწყვეტილების არამომგებიანობას ეფუძნება.  

საქმის შესწავლის შედეგად, სახალხო დამცველმა მიიჩნია, რომ პროკურატურის მიერ ნიკა 

გვარამიასთვის წარდგენილი ერთ-ერთი ბრალდება, რომელიც დამამძიმებელ 

გარემოებებში ჩადენილ, ქონებრივი უფლების მართლსაწინააღმდეგო გაფლანგვას 

გულისხმობს,561 სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დასაკისრებლად საკმარის 

მკაფიო ნიშნებს არ შეიცავდა, და 2019 წლის 4 ნოემბერს, სასამართლოს მეგობრის 

მოსაზრებით მიმართა საქმის განმხილველ სასამართლოს.562 

                                                   
559 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია:<https://bit.ly/2OJTvkW> [ბოლოს ნანახია: 11.02.2020]. 

560 საქართველოს გენერალური პროკურატურის განცხადება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/38DthIw> 

[ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. გამოძიების მსვლელობისას, აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმის 

ფარგლებში, ნიკა გვარამიას ბრალი წარედგინა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, სამსახურებრივი 

მდგომარეობის გამოყენებით, დიდი ოდენობით მართლზომიერ გამგებლობაში არსებული სამაუწყებლო 

კომპანია „რუსთავი 2“-ის კუთვნილი ქონებრივი უფლების მართლსაწინააღმდეგო გაფლანგვის, 

კომერციული მოსყიდვისა და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება-გამოყენების მიზნით და 

გამოყენების ფაქტებზე, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. ასევე, უკანონო შემოსავლის 

ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება; ასევე, 

მას დამატებით დაედო ბრალი საწარმოში ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების ბოროტად 

გამოყენებაში, ამ ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგოდ, თავისთვის გამორჩენის 

მიღების მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. 

561 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“, „დ“ ქვეპუნქტებითა და 

მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაული. 

562 სახალხო დამცველის განცხადება და სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/2RMBMdw> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]; დეტალური ინფორმაცია იხ. წინამდებარე ანგარიშის 

სამართლიანი სასამართლოს უფლების თავში. 

https://bit.ly/2OJTvkW
https://bit.ly/38DthIw
https://bit.ly/2RMBMdw
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გასათვალისწინებელია, რომ ზემოხსენებული საქმის ფარგლებში, 2019 წლის 2-3 

ოქტომბერს პროკურატურამ ახლად დაფუძნებული დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის, 

„ფორმულას“ გენერალური დირექტორი, ზურაბ გუმბარიძე და ამავე არხის საინფორმაციო 

სამსახურის ხელმძღვანელი, გიორგი ლაფერაშვილი გამოკითხა. გამოკითხულებმა 

პროკურატურაში დაბარება „ფორმულას“ მაუწყებლობის დაწყებას დაუკავშირეს.563 

ასევე საყურადღებოა 2019 წლის 18 ნოემბერს „მთავარი არხის“ ერთ-ერთი მეწილის, გიორგი 

რურუას დაკავების ფაქტი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლის მე-

3 და მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის, რაც ცეცხლსასროლი 

იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარებას გულისხმობს.564 

სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებას გიორგი რურუა საკუთარ პოლიტიკურ 

პოზიციონირებას უკავშირებს. საქართველოს სახალხო დამცველი აღნიშნულ საქმეს 

კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში შეისწავლის. 

გარდა ამისა, 2019 წლის 22 აგვისტოს ბრალი წარედგინა კიდევ ერთი დამოუკიდებელი 

ტელეარხის, „ტვ პირველი“-ს დამფუძნებლის, ვატო წერეთლის მამას. ბიზნესმენ 

ავთანდილ წერეთელს საგამოძიებო უწყება „თიბისი ბანკის“ ხელმძღვანელების მიერ 

უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაში დახმარებას ედავება.565 აღნიშნულ საქმესთან 

დაკავშირებით, სასამართლოში გამოიკითხა ვატო წერეთელიც, რომელმაც მიმდინარე 

პროცესები ტელეკომპანიას დაუკავშირა.566 გასათვალისწინებელია, რომ ამ ფაქტს წინ 

უსწრებდა პროკურატურის მხრიდან „თიბისი ბანკის“ დამფუძნებლის, მამუკა ხაზარაძის 

მიერ მტკიცებულებად წარდგენილი დოკუმენტის გასაჯაროება, რომლის ავტორიც მისგან 

„ტვ პირველის“ სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილებას მოითხოვდა.567 ტელეკომპანიის 

სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის მცდელობის თაობაზე ინფორმაცია წარსულშიც 

გაჟღერდა.568 საგულისხმოა, რომ სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა უშუალოდ 

„თიბისი ბანკის“ ხელმძღვანელების, მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ 

უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდების საქმე და მიიჩნია, რომ საქმის 

მასალებში არ იკვეთება იმ ელემენტების არსებობა, რომლებიც აუცილებელია ქმედების 

ფულის გათეთრების დანაშაულად მისაჩნევად. შედეგად, სახალხო დამცველმა 2020 წლის 

9 იანვარს სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა საქმის განმხილველ 

სასამართლოს.569 

                                                   
563 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/36rzVjH>, <https://bit.ly/2sYwx1X> [ბოლოს 

ნანახია: 26.01.2020]. 

564 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/30Uwil7> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

565 ინფორმაცია ხელმისაწვდომი: <https://bit.ly/2U4jN5f> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

566 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია:  <https://bit.ly/2uAZOjC> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

567 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2U1bjLY> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

568 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/30VcDRU>, <https://bit.ly/2RwlTZX> [ბოლოს ნანახია: 

25.01.2020]. 

569 სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2GUgZQd> [ბოლოს ნანახია: 

05.02.2020]. 

https://bit.ly/36rzVjH
https://bit.ly/2sYwx1X
https://bit.ly/30Uwil7
https://bit.ly/2U4jN5f
https://bit.ly/2uAZOjC%3e
https://bit.ly/2U1bjLY
https://bit.ly/30VcDRU
https://bit.ly/2RwlTZX
https://bit.ly/2GUgZQd
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საქართველოს სახალხო დამცველი მინიჭებული მანდატის ფარგლებში განაგრძობს 

ზემოხსენებული საქმეების მონიტორინგს და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის 

გათვალისწინებით, ზემოთ მითითებული შეფასებების გარდა, განაგრძობს საზოგადოების 

ინფორმირებას. ამასთანავე, არსებული შეფასებების გათვალისწინებით, სახალხო 

დამცველი ყურადღებას ამახვილებს ამ საქმეებთან დაკავშირებით ეფექტიანი გამოძიების 

და მათი მიმდინარეობისას არსებული სიახლეების თაობაზე საზოგადოების 

სრულფასოვანი და მუდმივი ინფორმირების აუცილებლობაზე, რაც ქვეყანაში ჯანსაღი 

მედიაგარემოს შეზღუდვასთან დაკავშირებით არსებული ეჭვების გაქარწყლებისკენ 

იქნება მიმართული. 

10.2.  „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში დაგეგმილი 

ცვლილებები 

 

საანგარიშო წლის განმავლობაში გავრცელებული განცხადებების570 შედეგად, არაერთხელ 

გახდა აქტუალური საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის 

დეკემბერში საკანონმდებლო ორგანოში ინიცირებული საკანონმდებლო წინადადება 

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.571 

შემოთავაზებული ცვლილებების თანახმად, დღეის მდგომარეობით მედიის 

თვითრეგულირებას მიკუთვნებული გარკვეული საკითხები572 კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისიის ან სასამართლოს ზედამხედველობას დაექვემდებარება.573 

საყურადღებოა, რომ აღნიშნულ საკითხებში ექცევა სიძულვილის ენის აკრძალვაც. 2020 

წლის 12 თებერვალს აღნიშნული საკანონმდებლო წინადადება მიღებულად ცნო 

                                                   
570 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის განცხადება ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/36uxZXJ> [ბოლოს ნანახია: 02.03.2020]; საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის, 

ირაკლი კობახიძის განცხადებები ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2GrPwVH>, <https://bit.ly/315WBoJ> [ბოლოს 

ნანახია: 02.03.2020]. 

571 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2NZBb7i> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

572 იგულისხმება „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 56-ე მუხლით გათვალისწინებული 

პროგრამული შეზღუდვები: ომის პროპაგანდა; ისეთი პროგრამების გადაცემა, რომლებიც რაიმე ფორმით 

რასობრივი, ეთნიკური, რელიგიური ან სხვაგვარი შუღლის გაღვივების, რომელიმე ჯგუფის 

დისკრიმინაციის ან ძალადობისკენ წაქეზების აშკარა და პირდაპირ საფრთხეს ქმნის; ისეთი პროგრამების 

გადაცემა, რომლებიც მიმართულია პირის ან ჯგუფის ფიზიკური შესაძლებლობის, ეთნიკური 

კუთვნილების, რელიგიის, მსოფლმხედველობის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის ან სხვა თვისებისა 

თუ სტატუსის გამო შეურაცხყოფისაკენ, დისკრიმინაციისაკენ ან ამ თვისებისა თუ სტატუსის 

განსაკუთრებული ხაზგასმისაკენ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს აუცილებელია პროგრამის 

შინაარსიდან გამომდინარე და მიზნად ისახავს არსებული შუღლის ილუსტრირებას; ბავშვთა და 

მოზარდთა ფიზიკურ, გონებრივ და ზნეობრივ განვითარებაზე მავნე ზეგავლენის მომხდენი პროგრამების 

იმ დროს განთავსება, როცა მათ მიერ ამ პროგრამების ნახვის ან მოსმენის დიდი ალბათობა არსებობს. 

573 საქართველოს კანონის პროექტი „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე, ნაწილი 25, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2RQuVzL> [ბოლოს ნანახია: 26.01.2020]. 

https://bit.ly/36uxZXJ
https://bit.ly/2GrPwVH
https://bit.ly/315WBoJ
https://bit.ly/2NZBb7i
https://bit.ly/2RQuVzL
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საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის 

კომიტეტმა.574  

სახალხო დამცველის შეფასებით, შემოთავაზებული საკანონმდებლო ცვლილებები 

მედიის პროგრამების შინაარსში ჩარევის შესაძლებლობას შექმნის, რაც ქვეყანაში 

არსებული გამოხატვის თავისუფლების მაღალ სტანდარტზე უარყოფითად აისახება.  

გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 

განმარტებით, შემოთავაზებული ცვლილებების პაკეტის მიზანია საქართველოს 

კანონმდებლობის მისადაგება აუდიოვიზუალური მედიამომსახურების შესახებ 2010/13/EU 

დირექტივასთან. მითითებული დირექტივის თანახმად, სახელმწიფოებს ეკისრებათ 

ვალდებულება, უზრუნველყონ, რომ აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება არ შეიცავდეს 

რასობრივი, სქესობრივი, რელიგიური ან ეროვნული ნიშნით სიძულვილის გაღვივებას.575 

თუმცა, დირექტივა არ განსაზღვრავს კონკრეტულ ზომებს, რომლებიც სახელმწიფომ 

მსგავსი ვალდებულების შესასრულებლად უნდა გაატაროს. შესაბამისად, ხელისუფლებას 

რჩება სივრცე, არსებული გამოწვევებისა და საჭიროებების შეფასების შედეგად, 

გადაწყვიტოს, თუ რა საშუალების (რეგულირების თუ თვითრეგულირების მექანიზმი) 

გამოყენებას მიიჩნევს მიზანშეწონილად დირექტივის მოთხოვნის დასაცავად. 

სახალხო დამცველი იზიარებს სამოქალაქო სექტორის მოსაზრებას შემოთავაზებული 

ცვლილებების მიღების სანაცვლოდ, თვითრეგულირების მექანიზმის გაძლიერების 

საჭიროებაზე576 და მიუთითებს ამ მიზნით კონსულტაციების გამართვის აუცილებლობაზე, 

ყველა დაინტერესებული პირის მონაწილეობით. 

10.3.  პასუხისმგებლობა არაწინასაარჩევნო რეკლამის განთავსებასთან 

დაკავშირებით 

 

გასული წლების მსგავსად,577 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 

საანგარიშო წლის ბოლოსაც დაადგინა საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა 

დარღვევა ერთ-ერთი მაუწყებლის მხრიდან არაწინასაარჩევნო რეკლამის განთავსების 

გამო.578 წინა პერიოდისგან განსხვავებით, ვიდეორგოლები თავად ტელეკომპანიამ 

                                                   
574 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2Tt8W2O> [ბოლოს ნანახია: 02.03.2020]. 

575 აუდიოვიზუალური მედიამომსახურების შესახებ ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2010/13/EU 

დირექტივა, მუხლი 6. 

576 კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის განცხადება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2O2lxIl> [ბოლოს 

ნანახია: 26.01.2020]. 

577 იხ. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებები: <https://bit.ly/2O0ps8z>, 

<https://bit.ly/2O3tNaT>, <https://bit.ly/2RrWEaW> [ბოლოს ნანახია: 27.01.2020]. 

578 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილება ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/36q7TVz> [ბოლოს ნანახია: 27.01.2020]. 

https://bit.ly/2Tt8W2O
https://bit.ly/2O2lxIl
https://bit.ly/2O0ps8z
https://bit.ly/2O3tNaT
https://bit.ly/2RrWEaW
https://bit.ly/36q7TVz
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დაამზადა და განათავსა და საფუძვლად არ დასდებია პოლიტიკურ გაერთიანებასთან 

გაფორმებული ხელშეკრულება. 

საგულისხმოა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ შეიცავს არასაარჩევნო რეკლამის 

მარეგულირებელ წესებს და შესაბამისად, პირდაპირ არ კრძალავს არასაარჩევნო 

პერიოდში პოლიტიკური რეკლამის განთავსებას.  

მიუხედავად ამისა, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მითითებით, 

დაუშვებელია მაუწყებლობის იმ სახით განხორციელება, რაც არ არის გათვალისწინებული 

შესაბამისი კანონმდებლობით. ამდენად, კომისიამ მიუთითა, რომ გავრცელებული 

ვიდეორგოლები თავისი შინაარსით წინასაარჩევნო რეკლამები იყო579 და ისინი იმგვარ 

პოლიტიკურ რეკლამებად განიხილა, რომელთა განთავსება შეზღუდულია, თუ 

წინასაარჩევნო კამპანია არ მიმდინარებს. აღნიშნულის საფუძველზე, კომისიამ დაადგინა, 

რომ მაუწყებელმა კანონით აკრძალული არასათანადო რეკლამა580 განათავსა და 

გაავრცელა. თავის მხრივ, აღსანიშნავია, რომ „არასათანადო რეკლამის“ ცნება 

განმარტებულია „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონით, რომლის მოქმედებაც 

პოლიტიკურ რეკლამაზე არ ვრცელდება.581 

ნიშანდობლივია, რომ როგორც ეროვნული, ისე საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად, 

გამოხატვის თავისუფლებაში ჩარევის მართლზომიერებისთვის, აუცილებელია 

აღნიშნული მიზნით გამოყენებული ნორმა აკმაყოფილებდეს ხელმისაწვდომობისა და 

განჭვრეტადობის მოთხოვნებს.582 ერთი მხრივ, დაინტერესებულ პირს უნდა შეეძლოს, 

განსაზღვროს კონკრეტულ სიტუაციაში მის მიმართ გამოსაყენებელი კანონი, ხოლო, მეორე 

მხრივ, თავად შემზღუდავი ნორმა საკმარისი სიცხადით უნდა იყოს ფორმულირებული, 

რათა მისცეს მას შესაძლებლობა, გონივრულობის ფარგლებში, განჭვრიტოს კონკრეტული 

ქმედების მოსალოდნელი შედეგი. სახალხო დამცველის შეფასებით, განსახილველ 

შემთხვევაში გამოყენებული აკრძალვა და მისი დასაბუთება ხსენებულ მოთხოვნებს ვერ 

აკმაყოფილებს.  

თავის მხრივ, თუ გამოიკვეთება არაწინასაარჩევნო რეკლამის განთავსების შეზღუდვისა 

და მსგავსი სახით გამოხატვის თავისუფლებით დაცულ სფეროში ჩარევის აუცილებლობა, 

რელევანტურ გარემოებებზე მითითებითა და შესაბამისი დასაბუთებით, უნდა 

განისაზღვროს მისი ლეგიტიმური მიზანი და შეიქმნას სათანადო საკანონმდებლო 

მოწესრიგება.  

                                                   
579 „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 2, „ჰ14“ ქვეპუნქტი; საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი, მუხლი 2, „ჯ“ ქვეპუნქტი. 

580 „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 3, ნაწილი 2. 

581 „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 2, ნაწილი 5. 

582 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის 10 ნოემბერის №1/3/421,422 გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „საქართველოს მოქალაქეები გიორგი ყიფიანი და ავთანდილ უნგიაძე საქართველოს 

პარლამენტის წინააღმდეგ“, II. პარ. 7; ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 1979 წლის 26 

აპრილის გადაწყვეტილება საქმეზე, the Sunday Times v. The United Kingdom, პარ. 49. 
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წინადადებები 

 საქართველოს პარლამენტს: 

 „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში არ შეიტანოს იმგვარი 

ცვლილებები, რომლებიც დღეის მდგომარეობით მედიის თვითრეგულირებას 

მიკუთვნებულ საკითხებს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის, ან 

სასამართლოს ზედამხედველობას დაუქვემდებარებს 

რეკომენდაციები 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 საქართველოს გენერალური პროკურატურის გამოცდილების გათვალისწინებით, 

შეიმუშაოს შესაბამისი მეთოდოლოგია და მის საფუძველზე აწარმოოს სპეციალური 

სტატისტიკა, რომელიც ასახავს არა მხოლოდ ჟურნალისტისთვის პროფესიულ 

საქმიანობაში ხელშეშლის დანაშაულს, არამედ ჟურნალისტების წინააღმდეგ 

ჩადენილ ყველა იმ დანაშაულებრივ ქმედებას, რომელიც მათ პროფესიულ 

საქმიანობას უკავშირდება 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 საზოგადოებას პერიოდულად, 6 თვეში ერთხელ, მიაწოდოს ინფორმაცია 

აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის გაუჩინარების საქმის 

მიმდინარეობისა და პროგრესის შესახებ. 
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11. შეკრების თავისუფლება 

 

საანგარიშო პერიოდში საქართველოში განსაკუთრებით აქტუალური იყო ადამიანის 

ფუნდამენტური უფლების - შეკრების თავისუფლების დაცვის საკითხები. წლის 

განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით გამართული არაერთი მანიფესტაციის, საპროტესტო 

აქციის, კონტრაქციის და პიკეტირების შინაარსი სამოქალაქო-პოლიტიკური 

შეხედულებების, თუ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე პროტესტის 

გამოხატვასთან იყო დაკავშირებული. საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, 

აღნიშნული უფლების რეალიზაციის დროს, სახელმწიფო მასზე დაკისრებულ პოზიტიურ 

და ნეგატიურ ვალდებულებებს სათანადოდ ვერ ასრულებდა.  

გამოიკვეთა განსხვავებული შეხედულებების ჯგუფებს შორის დაპირისპირების თავიდან 

ასაცილებელი ზომების მიუღებლობის, შეკრებილ პირთა მხრიდან კანონსაწინააღმდეგო 

ქმედებების აღსაკვეთად სათანადო ღონისძიებების გაუტარებლობის, არაპროპორციული, 

ასევე, გაუმართლებელი ძალის გამოყენების, და უფლებაში დაუსაბუთებელი ჩარევის 

საკითხები. გამოვლენილი საკანონმდებლო და პრაქტიკული ხარვეზების გარდა, წლის 

განმავლობაში შეკრებებზე დაკვირვებამ თვალსაჩინოდ წარმოაჩინა სახელმწიფოს 

განსხვავებული რეაგირება აგრესიული, მოძალადე და ჰომოფობიურად განწყობილი 

ჯგუფების მიერ დაგეგმილი შეკრებების მიმართ.  

ქვეყანაში შეკრების თავისუფლებით სარგებლობის კუთხით არსებული პრობლემების 

გათვალისწინებით, რომლებიც განსაკუთრებით მწვავედ 2019 წლის 20-21 ივნისს 

განვითარებული მოვლენების ფონზე გამოვლინდა, სახალხო დამცველმა სპეციალური 

ანგარიში მოამზადა, რომელშიც საქართველოში ამ უფლების განხორციელების 

მარეგულირებელი სამართლებრივი სისტემა და მისი აღსრულების მექანიზმები შეაფასა. 

სპეციალური ანგარიშის ფარგლებში შეკრების უფლებასთან დაკავშირებული არაერთი 

საკანონმდებლო თუ პრაქტიკაში არსებული ხარვეზი გამოიკვეთა.  

11.1. შეკრების მონაწილეთა წინააღმდეგ ძალის გამოყენების შემთხვევები 

 

2011 წლის 26 მაისის შემდეგ, საანგარიშო პერიოდში კვლავ ჰქონდა ადგილი შეკრების 

შეწყვეტას არაპროპორციული ძალის გამოყენებით, რაც უარყოფითად შეაფასეს 
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საქართველოს სახალხო დამცველმა,583 ადგილობრივმა584 და საერთაშორისო585 

უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა. 

კერძოდ, ძალის გამოყენებით და საკმაოდ მძიმე შედეგებით დასრულდა 2019 წლის 20 

ივნისს პარლამენტის წინ მშვიდობიანად დაწყებული საპროტესტო შეკრება.586 აქციის 

დაწყებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ, მანიფესტანტთა ნაწილის ქმედებები გასცდა 

მშვიდობიანი შეკრების ფარგლებს და ადგილზე მობილიზებულ სპეცდანიშნულების 

რაზმის თანამშრომლებთან მწვავე დაპირისპირებაში გადაიზარდა. საბოლოოდ, პოლიციამ 

შეკრება ძალის გამოყენებით შეწყვიტა, რის შედეგადაც ორასზე მეტი ადამიანი დაშავდა. 

სამართალდამცავებმა აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ, მათ შორის, ცრემლსადენი გაზი, 

რეზინის ტყვიები და წყლის ჭავლი გამოიყენეს.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, 20-21 ივნისის შეკრების შეწყვეტისას გამოყენებული 

ძალა, განსაკუთრებით კი, არალეტალური ჭურვების გამოყენება, კანონმდებლობით 

დადგენილი ბრძანების არარსებობის, ჭურვებისა (რამდენიმე ასეული) და მეთოფეების 

(რამდენიმე ათეული) რაოდენობის, ლოკაციის ფართობის (როგორც უშუალოდ 

პარლამენტის შენობის წინ, ასევე, რუსთაველის გამზირის სხვა მონაკვეთებზე), 

ხანგრძლივობის (რამდენიმე საათიანი პერიოდი), დაშავებული მომიტინგეების 

რაოდენობისა და მათი დაზიანებების ხარისხის გათვალისწინებით, არ შეიძლება 

შეფასდეს პროპორციულ და თანაზომიერ საშუალებად. 

ამავდროულად, მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ შეკრების შეწყვეტამდე არ 

შესრულებულა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ისეთი ვალდებულება, როგორიცაა 

შეკრების მონაწილეების წინასწარი გაფრთხილება ფიზიკური ძალისა და სპეციალური 

საშუალებების მოსალოდნელი გამოყენების თაობაზე, მათთვის პოლიციას არც გონივრული 

დრო მიუცია კანონიერი მოთხოვნის შესასრულებლად.587 აღსანიშნავია, რომ შეკრების 

მონაწილეთა წინასწარი გაფრთხილების ვალდებულების შესრულების სტანდარტი 

                                                   
583 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება 2019 წლის 20-21 ივნისს განვითარებული 

მოვლენების თაობაზე, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2M2bpir> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

584 იხ. მათ შორის, არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება 20 ივნისს განვითარებულ მოვლენებზე, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2GlXqzZ> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; ადამიანის უფლებების სწავლებისა 

და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) ანგარიშები, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2sV9ODW> [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]; <https://bit.ly/2TXZfLs> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაციის ანგარიში „დაკარგული თვალის მიღმა“, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/30Q1zpo>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიში: < 

https://bit.ly/2O0Er29 > [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

585 იხ. Amnesty International-ის განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/30QaXcA> [ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020], Human Rights Watch-ის ანგარიში, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/2t0tV3M>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის 

განცხადება: <https://bit.ly/36ogSqw> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

586 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება 2019 წლის 20-21 ივნისს განვითარებული 

მოვლენების თაობაზე, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2M2bpir> [ბოლოს ნანახია: 29.03.2020]. 

587 „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 31, ნაწილი 3. 

https://bit.ly/2M2bpir
https://bit.ly/2GlXqzZ
https://bit.ly/2sV9ODW
https://bit.ly/2TXZfLs
https://bit.ly/30Q1zpo
https://bit.ly/2O0Er29
https://bit.ly/30QaXcA
https://bit.ly/2t0tV3M
https://bit.ly/36ogSqw
https://bit.ly/2M2bpir
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ასახულია „შეკრებების დროს პოლიციის მიერ წესრიგის დაცვის შესახებ“ 

ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის 

სახელმძღვანელოში, რომლის თანახმადაც, მონაწილეთა გაფრთხილება შესაბამისი ხმის 

გამაძლიერებელი აპარატურის მეშვეობით, შეკრებაზე რამდენჯერმე უნდა 

განხორციელდეს, უნდა იყოს მკაფიო, გასაგები და არ იფარებოდეს სხვა ბგერებით. 

საჭიროების შემთხვევაში, გაფრთხილება რამდენიმე ადგილიდან უნდა გაკეთდეს, რათა 

იგი ყველა მონაწილემ გაიგოს.588 ამ წესიდან ერთადერთ გამონაკლისს ისეთი სიტუაცია 

წარმოადგენს, როდესაც დაყოვნებას სიცოცხლის მოსპობა ან სერიოზული დაშავება 

შეიძლება მოჰყვეს.589 

სახალხო დამცველმა არ გაიზიარა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

განმარტება, რომ 2019 წლის 20 ივნისს განვითარებული მოვლენების, ძალადობის 

ინტენსივობისა და მასშტაბის გათვალისწინებით, ცრემლსადენი გაზის და რეზინის 

ტყვიების გამოყენებამდე, უშუალოდ ადგილზე გაფრთხილება შეუძლებელი და აზრს 

მოკლებული იყო.590 სამინისტრო ასევე მიუთითებდა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 

ხელყოფის, პარლამენტში შეჭრის რეალური საფრთხის არსებობაზე. აპარატის შეფასებით, 

უწყებას ადგილზე ჰქონდა გაფრთხილების პრაქტიკული შესაძლებლობა სიტუაციის 

ესკალაციის შემთხვევაში მოსალოდნელი ძალის გამოყენების თაობაზე, როგორც 

პარლამენტში თვითნებური შეღწევის შესახებ განცხადების გაკეთებიდან სიტუაციის 

თავდაპირველ გამწვავებამდე, ასევე მის შემდგომ პერიოდშიც.591  

რაც შეეხება შეკრების შეწყვეტის დაწყებამდე მონაწილეთა გაფრთხილებას საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საჯაროდ გავრცელებული საგანგებო განცხადებით,592 

აგრეთვე, მედია საშუალებებით საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გაჟღერებულ მოწოდებებს,593 მსგავსი 

                                                   
588 ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებებს ოფისი (OSCE/ODIHR), ადამიანის 

უფლებების სახელმძღვანელო შეკრებების დროს პოლიციის მიერ წესრიგის დაცვის შესახებ, 2016, გვ. 133-

134, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2Jt2fc9> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

589 ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებებს ოფისი (OSCE/ODIHR), ადამიანის 

უფლებების სახელმძღვანელო შეკრებების დროს პოლიციის მიერ წესრიგის დაცვის შესახებ, 2016, გვ. 133. 

590 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 9 იანვრის №59687 წერილი. 

591 შეკრების მიმდინარეობისას, პარლამენტში შესაძლო შეჭრის შესახებ განცხადება 21:08 საათზე 

გაჟღერდა, ხოლო ადგილზე სიტუაცია პირველად 21:50 საათიდან გამწვავდა, როდესაც აქციის მონაწილეთა 

ნაწილმა პოლიციის კორდონის გარღვევა და პარლამენტის ეზოში შესვლა სცადა, თუმცა ძალის 

გამოყენება მოხდა აღნიშნული ინციდენტიდან 2 საათის გასვლის შემდეგ. ამასთან, სიტუაციის პირველი 

ესკალაციიდან ძალის გამოყენებამდე, დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში, შეკრების მონაწილეებს 

შეწყვეტილი ჰქონდათ ძალადობრივი ქმედებები. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/2RufAWN> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; <https://bit.ly/30RhhAF> [ბოლოს ნანახია: 04.02.2020] 

592 იხ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო განცხადება, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3asxyzY> [ბოლოს ნანახია: 29.03.2020]. 

593 იხ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირი ეთერი (22:39 საათიდან და 22:59 საათიდან) 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2Uq3bEu> [ბოლოს ნანახია: 29.03.2020]. 

https://bit.ly/2Jt2fc9
https://bit.ly/2RufAWN
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ღონისძიებები არ უზრუნველყოფს შეკრების მონაწილეთა სრულფასოვან ინფორმირებას 

და არ აკმაყოფილებს ზემოთ მითითებულ გაფრთხილების სტანდარტს. 

ცალკე ყურადღებას იმსახურებს მოვლენების გაშუქების მიზნით ადგილზე მყოფი 

ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის, დაკავებისა და მათი 

დაშავების ფაქტები. საგულისხმოა, რომ მედიის წარმომადგენლებს განსაკუთრებული 

როლი აკისრიათ შეკრებათა შესახებ დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და ობიექტური 

ცნობების გავრცელების თვალსაზრისით, ხოლო მათ მიერ მოპოვებული ჩანაწერები 

მნიშვნელოვანია ორგანიზატორებისა და სამართალდამცავების ანგარიშვალდებულების 

კუთხით.594 ჟურნალისტების შეკრებებზე დაშვებისა და მისი შეუფერხებლად გაშუქების 

შესაძლებლობის მინიჭება მჭიდროდ უკავშირდება როგორც მშვიდობიანი შეკრების 

უფლებას, აგრეთვე, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას.595 ყოველივე ეს კი 

აუცილებელს ხდის, უზრუნველყოფილი იყოს მედიის წარმომადგენლების, მათ შორის, 

სამოქალაქო ჟურნალისტების,596 დაცულობა შეკრების მონიტორინგის ჩატარებისას.597 

ამის საწინააღმდეგოდ, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ინფორმაციით, 20-21 ივნისის 

საპროტესტო აქციის ცრემლსადენი გაზითა და რეზინის ტყვიებით შეწყვეტის შედეგად, 

მედიის 40-მდე წარმომადგენელი დაშავდა.598 რამდენიმე მათგანის განცხადებით, 

პოლიცია მათ რეზინის ტყვიებს დამიზნებით ესროდა მას შემდეგაც კი, როდესაც 

                                                   
594 ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR) და ევროპული 

კომისია დემოკრატიისთვის კანონის მეშვეობით (ვენეციის კომისია); შეკრების თავისუფლების 

სახელმძღვანელო პრინციპები, მეორე გამოცემა, 2010, პარ. 206-208; ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა 

და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR), ეუთოს წევრ შერჩეულ ქვეყნებში მშვიდობიანი შეკრების 

თავისუფლების მონიტორინგის ანგარიში (მაისი 2017 - ივნისი 2018), 19 სექტემბერი 2019, პარ. 334, 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2ucM3Ih> [ბოლოს ნანახია: 19.02.2020]; ადამიანის უფლებათა 

ევროპულმა სასამართლომ 2012 წლის 2 ოქტომბრის გადაწყვეტილებაში საქმეზე, Najafli v. Azerbaijan, 

განმარტა, რომ მედიის როლი გულისხმობს საზოგადოებრივ ინტერესს მიკუთვნებულ საკითხებზე 

ინფორმაციის გავრცელებას; ხოლო, თავის მხრივ, საზოგადოებას გააჩნია ამგვარი მონაცემების და, მათ 

შორის, შეკრების შესახებ ინფორმაციის მიღების უფლება (პარ. 66). 

595 ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR), ეუთოს წევრ 

შერჩეულ ქვეყნებში მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების მონიტორინგის ანგარიში (მაისი 2017 - 

ივნისი 2018), 19 სექტემბერი 2019, პარ. 335; მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის 

2007 წლის 21 ივნისის სპეციალური ანგარიში პოლიტიკური დემონსტრაციების მიმდინარეობისას 

მედიასთან მუშაობის თაობაზე, გვ. 1, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3bUMQ1E> [ბოლოს 

ნანახია: 19.02.2020]. 

596 ეუთოს წევრ შერჩეულ ქვეყნებში მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების მონიტორინგის ანგარიშის 

(მაისი 2017 - ივნისი 2018) თანახმად, სამოქალაქო ჟურნალისტიკა გულისხმობს იმ მოქალაქეთა აქტივობას, 

რომლებიც, მართალია, არ არიან დასაქმებული ტრადიციულ მედიაში, თუმცა აგროვებენ, გადასცემენ, 

აანალიზებენ და ავრცელებენ სიახლეებსა და ინფორმაციას. 

597 გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო, მშვიდობიანი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების 

საკითხებზე სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, 21 მაისი 2012, A/HRC/20/27, პარ. 48. 

598 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2THI7tm> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

https://bit.ly/2ucM3Ih
https://bit.ly/3bUMQ1E
https://bit.ly/2THI7tm%3e


239 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

სამართალდამცავებს ეუბნებოდნენ, რომ მედიის წარმომადგენლები იყვნენ.599 

მიუხედავად ამისა, შეკრების დაშლისას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებზე 

საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, მედიის 

არცერთ წარმომადგენელს ამ დრომდე არ მინიჭებია დაზარალებულის სტატუსი.600 

აღსანიშნავია, რომ მედიის წარმომადგენელთა დაცულობის თვალსაზრისით, 

საქართველოს კანონმდებლობაც ხარვეზიანია, რომელიც შეკრების ორგანიზატორებისა და 

სამართლდამცავ ორგანოს ავალდებულებს მაიდენტიფიცირებელი ნიშნის მქონე 

ჟურნალისტებს, რომლებიც შეკრებას აშუქებენ,601 ხელი არ შეუშალონ პროფესიულ 

საქმიანობაში, თუმცა არ განმარტავს, რა იგულისხმება ამ ნიშანში. ამგვარი ბუნდოვანი 

რეგულირება საკმაოდ პრობლემური საკითხია როგორც პოლიციისთვის, გაარჩიოს 

შეკრების ჩვეულებრივი მონაწილე ჟურნალისტისგან შეკრების იძულების ღონისძიებების 

გამოყენებით მართვის დროს, აგრეთვე პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის 

დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, შესაბამისი პასუხისმგებლობის საკითხის 

გადაწყვეტისას.  

20-21 ივნისს განვითარებული მოვლენების შედეგად, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრომ გამოძიება მოქალაქეების მხრიდან ჩადენილ შესაძლო დანაშაულებრივ 

ქმედებებთან დაკავშირებით,602 ხოლო  საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ - 

სამართალდამცავთა მხრიდან უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტებთან 

დაკავშირებით დაიწყო.603 მათგან, სახალხო დამცველის აპარატი 2019 წლის 2 ივლისიდან 

შეისწავლის საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში მიმდინარე სისხლის სამართლის 

                                                   
599 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2THI7tm> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]; 

აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2012 წლის 2 ოქტომბრის 

გადაწყვეტილებაში, საქმეზე, Najafli v. Azerbaijan, არ გაიზიარა ხელისუფლების არგუმენტაცია, რომ 

შეკრების მიმდინარეობისას ჟურნალისტის მიმართ ძალის გამოყენების დროს, პოლიციის 

თანამშრომლებისთვის შეუძლებელი იყო მისი, როგორც ჟურნალისტის, იდენტიფიცირება. სასამართლომ 

ამგვარი დასკვნა იმ პირობებში გამოიტანა, როდესაც, მართალია, ჟურნალისტი არ ატარებდა სპეციალურ 

ჟილეტს, თუმცა მას მკერდზე შესაბამისი „ბეიჯი“ ეკეთა და ამასთან, საგანგებოდ ჰქონდა მიწოდებული 

ინფორმაცია პოლიციის ოფიცრებისთვის, რომ ჟურნალისტი იყო (პარ. 67).  

600 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 18 თებერვლის №13/10468 წერილი. 

601 “შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 2, ნაწილი 4. 

602 იხ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/2UrvaDS> [ბოლოს ნანახია: 29.03.2020]. 

603 იხ. საქართველოს გენერალური პროკურატურის განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/2JpLBu2> [ბოლოს ნანახია: 29.03.2020]. 

https://bit.ly/2THI7tm
https://bit.ly/2UrvaDS
https://bit.ly/2JpLBu2
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საქმეს,604 რომლის ფარგლებში გამოვლენილი მიგნებები ასახულია „20-21 ივნისის 

მოვლენების გამოძიების შუალედურ ანგარიშში“.605 

სახალხო დამცველი საგანგებოდ მიუთითებს, რომ შეკრების დროს დაძაბულობისა თუ 

სამართალდარღვევების თავიდან ასაცილებლად და არსებული გამოწვევების 

მშვიდობიანად გადასაწყვეტად, უპირატესობა ენიჭება მოლაპარაკებების წარმოებას.606 

თუმცა, წლის განმავლობაში, ამის საპირისპირო არაერთ შემთხვევას ჰქონდა ადგილი. 

მაგალითად, ჰესის მშენებლობის გასაპროტესტებლად პანკისის ხეობაში 2019 წლის 21 

აპრილს გამართული აქცია, რომელიც ძალის გამოყენებით დაშალეს.607 მოცემულ 

შემთხვევაში, ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით, მოსახლეობასთან არ ყოფილა 

საკმარისი კომუნიკაცია, არც ყველა შესაბამისი რესურსი გამოუყენებიათ სიტუაციის 

ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად. 

გარდა მითითებული შემთხვევებისა, აღსანიშნავია პროპორციული საარჩევნო სისტემის 

კანონპროექტის ჩაგდების გასაპროტესტებლად და საქართველოს პარლამენტის 

პიკეტირების მიზნით, 2019 წლის 18 და 26 ნოემბერს გამართული მშვიდობიანი შეკრებები, 

რომელთა მონაწილეების წინააღმდეგ წყლის ჭავლი გამოიყენეს შენობის ბლოკირებიდან 

რამდენიმე საათის გასვლის შემდეგ. მართალია, შეკრების მონაწილეთა აღნიშნული ქცევა 

ეწინააღმდეგებოდა „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონს,608 

თუმცა ხსენებული ფაქტი არ გამორიცხავდა აქციის მშვიდობიან ხასიათს,609 მით უფრო, იმ 

პირობებში, როდესაც მონაწილეები არ მიმართავდნენ რაიმე სახის ძალადობრივ ქმედებას. 

სახალხო დამცველის შეფასებით, ასეთ შემთხვევებში მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ 

გამოიჩინოს გარკვეული ხარისხის შემწყნარებლობა თუნდაც უკანონო, მაგრამ 

                                                   
604 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/2UtwsOW> [ბოლოს ნანახია: 29.03.2020]. 

605 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში - 20-21 ივნისის მოვლენების გამოძიების 

შუალედური ანგარიში, 2020. 

606 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 30 დეკემბრის №1002 ბრძანება „შეკრებებისა და 

მანიფესტაციების დროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა ქცევის 

სახელმძღვანელო ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“, მუხლი 6; ეუთო/დემოკრატიული 

ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR) და ევროპული კომისია 

დემოკრატიისთვის კანონის მეშვეობით (ვენეციის კომისია); შეკრების თავისუფლების სახელმძღვანელო 

პრინციპები, მეორე გამოცემა, 2010, პარ. 5.4. 

607 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2uyDmaO> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

608 „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 9, ნაწილი 3. 

609 ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR) და ევროპული 

კომისია დემოკრატიისთვის კანონის მეშვეობით (ვენეციის კომისია), შეკრების თავისუფლების 

სახელმძღვანელო პრინციპები, მეორე გამოცემა, 2010, პარ. 1.3; ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და 

ადამიანის უფლებებს ოფისი (OSCE/ODIHR), ადამიანის უფლებების სახელმძღვანელო შეკრებების დროს 

პოლიციის მიერ წესრიგის დაცვის შესახებ, 2016, გვ. 17-18. 

https://bit.ly/2UtwsOW
https://bit.ly/2uyDmaO
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მშვიდობიანი შეკრებების მიმართ.610 შესაბამისად, ორივე შემთხვევაში კითხვებს ბადებს 

წყლის ჭავლის გამოყენების პროპორციულობა.   

ასევე, აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, 2019 წლის 26 

ნოემბერს, დილის 5 საათზე,611 პარლამენტის შენობის შესასვლელების წყლის ჭავლით 

გათავისუფლება არ შეიძლება მიჩნეული ყოფილიყო „აუცილებლად დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში“, რომელიც პასუხობს „მწვავე საზოგადოებრივი საჭიროების“ მოთხოვნას, 

რამდენადაც მითითებულ პერიოდში (არასამუშაო საათებში) საკანონმდებლო ორგანოს 

შესასვლელების გათავისუფლების ინტერესი არ არსებობდა.  

საგულისხმოა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, აქციის 

მონაწილეებთან მიმდინარეობდა კომუნიკაცია/მოლაპარაკება, ძალისმიერი ჩარევის 

მაქსიმალურად თავიდან ასაცილებლად და სიტუაციის მშვიდობიანად 

დასარეგულირებლად, თუმცა, მოთხოვნის მიუხედავად, უწყებას არ მოუწოდებია 

ინფორმაცია, რა სახის კომუნიკაცია შედგა თითოეულ შემთხვევაში, რაც შეუძლებელს 

ხდის მისი ეფექტიანობის შეფასებას.612 

ამასთან, უწყებას, ზეპირად მიღებული გადაწყვეტილება არცერთ შემთხვევაში არ 

დაუსაბუთებია წერილობითი ფორმით, რაც აუცილებელი ინსტრუმენტია გატარებული 

ღონისძიების კანონიერების შესაფასებლად. გადაწყვეტილების რელევანტური 

მოტივირება, ერთი მხრივ, უზრუნველყოფს უწყების შებოჭვას სამართლით, ხოლო მეორე 

მხრივ, დაინტერესებულ პირს აძლევს საშუალებას, ისარგებლოს გასაჩივრების 

შესაძლებლობით და სადავო გადაწყვეტილებას დაუპირისპიროს სათანადო 

არგუმენტაცია.  

11.2.  რეაგირება შეკრებილ პირთა ძალადობრივ და კანონსაწინააღმდეგო 

ქმედებებთან დაკავშირებით 

 

საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა არაერთი შემთხვევა, როდესაც ლგბტ+ თემის 

წარმომადგენლებს და მათ მხარდამჭერებს, ულტრა მემარჯვენე ჯგუფების მხრიდან, ხელი 

ეშლებოდათ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობაში. ამ შემთხვევებში 

თვალსაჩინო იყო სახელმწიფოს განსხვავებული რეაგირება მოძალადე ჯგუფების მიმართ, 

რომლებიც შეკრების უფლების საფარქვეშ ცდილობდნენ სხვათა უფლებების უხეშ და 

ძალადობრივად დარღვევას. 

ამ კუთხით, საყურადღებოა 2019 წლის 14 ივნისს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან 

ლგბტ+ თემის წარმომადგენლების და მათი მხარდამჭერების ორგანიზებული 

                                                   
610 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2006 წლის 5 დეკემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე Oya 

Ataman v. Turkey, პარ. 39-42. 

611 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2GX6gUY> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

612 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 9 იანვრის №59687 წერილი. 

https://bit.ly/2GX6gUY
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მშვიდობიანი შეკრების მიმდინარეობისას განვითარებული მოვლენები,613 რასაც სახალხო 

დამცველი საჯარო განცხადებით გამოეხმაურა.614  კერძოდ, ჰომოფობიური ჯგუფების მიერ 

გამართული კონტრშეკრების მონაწილეთა მხრიდან ადგილი ჰქონდა ძალადობის და 

ფიზიკური შეურაცხყოფის მუქარას „თბილისი პრაიდის“ ორგანიზებული შეკრების 

მონაწილეთა მიმართ, ჟურნალისტებზე თავდასხმისა და მათი პროფესიული საქმიანობის 

ხელშეშლას,615 სახალხო დამცველის მოადგილეზე თავდასხმის მცდელობას და ძალადობის 

მუქარას.616 შედეგად, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებმა ადმინისტრაციული 

წესით დააკავეს 28 პირი,617 ხოლო გამოძიება 4 ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყო,618 თუმცა 

დღემდე დასახელებული სისხლის სამართლის არცერთ საქმეში კონკრეტული პირი 

დაზარალებულად ან ბრალდებულად ცნობილი არ არის და გამოძიება კონკრეტულ 

შედეგებამდე არ მისულა.619 

ინციდენტები ახლდა ფილმის, „და ჩვენ ვიცეკვეთ“, ჩვენებების ჩაშლის მცდელობასაც, 

თბილისსა და ბათუმში. 2019 წლის 8 ნოემბერს, თბილისში, კინოთეატრ „ამირანთან“ 

შეკრებილი პირები ძალადობით ცდილობდნენ სამართალდამცავთა კორდონის გარღვევას 

და შენობაში შესვლას. ასევე ადგილი ჰქონდა მოქალაქეებზე თავდასხმას,620 

პიროტექნიკის, ბოთლებისა და სხვა საგნების გამოყენების ფაქტებს როგორც „ამირანის“ 

მიმდებარე ტერიტორიაზე,621 ისე ბათუმში, კინოთეატრ „აპოლოსთან“.622 მოძალადე პირები 

                                                   
613 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://bit.ly/39nfRSd>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020], 

<https://bit.ly/2ZAehIb> [ბოლოს ნანახია: 22.01.2020]. 

614 სახალხო დამცველის განცხადება ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/37idZbr> [ბოლოს ნანახია: 

22.01.2019]. 

615 სრულად ჟურნალისტების საქმიანობაში ხელშეშლის ფაქტების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: <https://bit.ly/351DY5u>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; იხ. ასევე: <https://bit.ly/356wqOX>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020], <https://bit.ly/2ZD9h5I>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

616 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2u2X4LN> [ბოლოს ნანახია: 22.01.2020]. 

617 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2SpPlA6> [ბოლოს ნანახია: 05.02.2020]. 

618 მთავრობის ადმინისტრაციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნატა ფერაძის მიმართ ჩადენილი 

შესაძლო ძალადობის, „ნეტგაზეთის“ ჟურნალისტის საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის, „ტვ 

პირველის“ ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის და სახალხო დამცველის 

მოადგილის მიმართ ჩადენილი შესაძლო მუქარის ფაქტები. 

619 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 23 იანვრის №13/3927 წერილი. 

620 „რესპუბლიკური პარტიის“ ერთ-ერთ დამფუძნებელზე, დავით ბერძენიშვილსა და სამოქალაქო 

აქტივისტ ანა სუბელიანზე თავდასხმის ამსახველი კადრები ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/2QCZSbN>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],  <https://bit.ly/35nmjFQ>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; იხ. 

ვიდეო კადრის 2:14:50 – 2:16:00 მონაკვეთი [ბოლოს ნანახია: 23.01.2020]. 

621 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/349qV27>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020], 

<https://bit.ly/2XAXQtX>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; <https://bit.ly/2O80UuP> [ბოლოს ნანახია: 23.01.2020]. 

622 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2rX9i7w> [ბოლოს ნანახია: 23.01.2020]. 

https://bit.ly/39nfRSd
https://bit.ly/2ZAehIb
https://bit.ly/37idZbr
https://bit.ly/351DY5u
https://bit.ly/356wqOX
https://bit.ly/2ZD9h5I
https://bit.ly/2u2X4LN
https://bit.ly/2SpPlA6
https://bit.ly/2QCZSbN
https://bit.ly/35nmjFQ
https://bit.ly/349qV27
https://bit.ly/2XAXQtX
https://bit.ly/2O80UuP
https://bit.ly/2rX9i7w
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ასევე უშლიდნენ ხელს ჟურნალისტებს პროფესიულ საქმიანობაში და სიტყვიერ 

შეურაცხყოფას აყენებდნენ მათ.623 

მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობრივი ჯგუფის ლიდერებმა ჩვენების ჩაშლა ფილმის 

პრემიერამდე რამდენიმე დღით ადრე დააანონსეს,624 ხელისუფლებას არ გაუტარებია 

აუცილებელი პრევენციული ღონისძიებები, მათ შორის, პასუხისგებაში არ მიუცია 

ძალადობრივი ქმედებების ორგანიზატორები. ამასთან, უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად და დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად, ჰომოფობიური 

ჯგუფებისგან საჭირო მანძილით არ განუცალკევებიათ ადგილზე ფილმის სანახავად 

მისული პირები. 

რაც შეეხება ადგილზე კონკრეტული ინციდენტების საპასუხო რეაგირებას, საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 2019 წლის 8 ნოემბერს თბილისსა და ბათუმში 

წვრილმანი ხულიგნობისა და ადგილზე მყოფი პოლიციის თანამშრომლების კანონიერი 

მოთხოვნის დაუმორჩილებლობისთვის, ადმინისტრაციული წესით 27 პირი (24 - 

თბილისში, ხოლო 3 - ბათუმში) დააკავეს.625 ამასთან, მომდევნო დღეს წვრილმანი 

ხულიგნობის ჩადენისთვის ბათუმში კიდევ 1 პირი დააკავეს.626 გარდა ამისა, გამოძიება 

დაიწყო 8 სისხლის სამართლის საქმეზე,627 რომელთა ნაწილში მოხერხდა დანაშაულის 

ჩამდენი პირების იდენტიფიცირება და მათ მიმართ წარიმართა სისხლისსამართლებრივი 

დევნა.628  

                                                   
623 მათ შორის, მედიით გავრცელებული ინფორმაციის შესაბამისად, მსგავს ინციდენტს ჰქონდა ადგილი 

ტელეკომპანია „მთავარი არხის“, ტელეკომპანია „პალიტრა ნიუსის“, „პოსტტივის“ წარმომადგენლების 

მიმართ, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  <https://bit.ly/35lDSWP>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020], იხ. 

ვიდეო კადრის 2:04:35 – 2:09:26 მონაკვეთი, <https://bit.ly/349bqaq>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]; 9 ნოემბერს 

გავრცელდა ინფორმაცია „ტაბულას“ ჟურნალისტის ფიზიკური შეურაცხყოფის თაობაზე, ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2D1hxld> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

624 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2rbV6aB> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020],  

<https://bit.ly/2pGU7ie>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020], <https://bit.ly/33cRnqE>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, 

<https://bit.ly/35kT6eF>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020], <https://bit.ly/2pEbIHB>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, 

<https://bit.ly/2QBSUUo>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, <https://bit.ly/2XyPy5R> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

625 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3aDtugM> [ბოლოს ნანახია:24.01.2020]. 

626 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 17 იანვრის №133937 წერილი. 

627 პოლიციის თანამშრომლების მიმართ განხორციელებული თავდასხმის, დავით ბერძენიშვილის მიმართ 

განხორციელებული თავდასხმის, ანა სუბელიანის ჯანმრთელობის დაზიანების, კინოთეატრ „ამირანის“ 

შესასვლელში განთავსებული ბანერების დაზიანების, კინოთეატრ „ამირანში“ ხანძრის მომზადების, 

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის კუთვნილი ავტომანქანის დაზიანების, კინოთეატრ „ამირანის“ 

მიმდებარე ტერიტორიაზე ტელეკომპანია „იმედის“ ოპერატორის კამერის შტატივის დაზიანებისა და 

ტელეკომპანია „ტაბულას“ ჟურნალისტის მიმართ განხორციელებული ძალადობისა და მისი კუთვნილი 

მობილური ტელეფონის დაზიანების ფაქტებზე. 

628 კერძოდ, საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 21 იანვრის №13/3640 და 3 თებერვლის 

№13/6456 წერილების შესაბამისად, ბრალდება წარედგინა: ერთ პირს - პოლიციის თანამშრომლებზე 

განხორციელებული თავდასხმისთვის, ერთ პირს - პოლიციის მუშაკის მიმართ წინააღმდეგობის 

გაწევისთვის, ერთ პირს - ტელეკომპანია „ტაბულას“ ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში 

https://bit.ly/35lDSWP
https://bit.ly/349bqaq
https://bit.ly/2D1hxld
https://bit.ly/2rbV6aB
https://bit.ly/2pGU7ie
https://bit.ly/33cRnqE
https://bit.ly/35kT6eF
https://bit.ly/2pEbIHB
https://bit.ly/2QBSUUo
https://bit.ly/2XyPy5R
https://bit.ly/3aDtugM
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სახალხო დამცველის შეფასებით, მთავარი პრობლემა ის იყო, რომ ხელისუფლება 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს განიხილავდა შეკრების უფლებით მოსარგებლე, 

განსხვავებული მოსაზრების მქონე პირებად,629 ხოლო მათგან მომდინარე საფრთხეებს, 

რომელიც მიმართული იყო ლგბტ+ თემის წარმომადგენლების და მათი მხარდამჭერების 

უფლებების შეზღუდვისაკენ, იმავე სამართლებრივ ჩარჩოებში აქცევდა, რომელშიც 

გარანტირებულია საკუთარი უფლებების დაცვისა და თანასწორობის იდეის მხარდამჭერი 

ადამიანების მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება. ამგვარი მიდგომა 

ეწინააღმდეგება შეკრების თავისუფლების როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო 

სტანდარტებს, რამდენადაც, ჰომოფობიური ჯგუფების მხრიდან კონტრაქციების მსგავსი 

მიზნით გამართვა უფლების ბოროტი გამოყენებაა,630 ხოლო მათ მიერ ჩადენილი 

ძალადობრივი ქმედებები დაცული არ არის შეკრების თავისუფლებით.631  

გარდა მითითებული შემთხვევებისა, პრობლემური იყო საანგარიშო წლის ბოლოს (2019 

წლის 1-4 დეკემბერს) თბილისში, მცხეთაში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ხულოში 

ხელისუფლების მხარდამჭერი ჯგუფების ორგანიზებული აქციებისა თუ კონტრაქციების 

მონაწილეთა ძალადობრივი ქმედებებისგან მშვიდობიანი მანიფესტანტების და 

ოპოზიციის წარმომადგენელთა დაცულობის საკითხიც.632 მოცემულ შემთხვევებში, 

განსხვავებული შეხედულებების ჯგუფებს შორის დაპირისპირების თავიდან 

ასაცილებლად და მათ შორის უსაფრთხო დისტანციის უზრუნველსაყოფად, ხშირად, 

ადგილზე სამართალდამცავებს არ მიუმართავთ სათანადო ზომებისთვის, ასევე, შეკრებილ 

პირთა ძალადობრივ ქმედებებს არ მოჰყოლია მათი აღმკვეთი მყისიერი რეაგირება.633 

                                                   
ხელის შეშლისა და მის მიმართ განხორციელებული ძალადობისთვის, ერთ პირს - კინოთეატრ „ამირანის“ 

ბანერის დაზიანებისთვის და ერთ პირს - ანა სუბელიანის ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე 

დაზიანებისთვის. 

629 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3ayjvcp> [ბოლოს ნანახია: 24.01.2020]. 

630 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია, მუხლი 17. 

631 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2011 წლის 18 აპრილის №2/482,483,487,502 

გადაწყვეტილება, II, პარ.90. 

632 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <http://rustavi2.ge/ka/news/148837>, <https://bit.ly/35VBrdT> 

[ბოლოს ნანახია 30.03.2020], <https://bit.ly/2sFvVhi>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, <https://bit.ly/2Y8q8wq>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020], <https://bit.ly/33K6sjm>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, <https://bit.ly/2OHasNr>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020],, <https://bit.ly/2P6u0tI>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, <https://bit.ly/34Mb0aj>[ბოლოს ნანახია 

30.03.2020],, <https://bit.ly/2YfU0XQ>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, <https://bit.ly/2rpY63B>[ბოლოს ნანახია 

30.03.2020],, <https://bit.ly/39beG8b>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, <http://rustavi2.ge/ka/news/149123> [ბოლოს 

ნანახია: 25.01.2020]. 

633 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2019 წლის 19 დეკემბრის №3405737, 2019 წლის 24 

დეკემბრის №3454937 და 2020 წლის 31 იანვრის №254152 წერილების, აგრეთვე, ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის 6 თებერვლის №01/3346 წერილის შესაბამისად, კონკრეტული 

სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტი არ გამოვლენილა და შესაბამისი რეაგირება არ მოჰყოლია 2019 წლის 

1 დეკემბერს მმართველი პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერების მიერ ქუთაისში, გაერთიანებული 

ოპოზიციისა და „ნაციონალური მოძრაობის“ ოფისებთან გამართული შეკრებების მიმდინარეობისას 

გამოვლენილ ინციდენტებს; ადგილზე შესაბამისი რეაგირება ასევე არ მოჰყოლია 2019 წლის 2 დეკემბერს 

თბილისში, „ქართული ოცნების“ ოფისთან მოძრაობა „სირცხვილიას“, „გაბედეს“ და „შეცვალეს“ 

https://bit.ly/3ayjvcp
http://rustavi2.ge/ka/news/148837
https://bit.ly/35VBrdT
https://bit.ly/2sFvVhi
https://bit.ly/2Y8q8wq
https://bit.ly/33K6sjm
https://bit.ly/2OHasNr
https://bit.ly/2P6u0tI
https://bit.ly/34Mb0aj
https://bit.ly/2YfU0XQ
https://bit.ly/2rpY63B
https://bit.ly/39beG8b
http://rustavi2.ge/ka/news/149123
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გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც საკმაოდ დაძაბული სიტუაციის მიუხედავად, 

პოლიციელები ადგილზე 30 და 40 წუთის დაგვიანებით ცხადდებოდნენ.634 აღნიშნული 

ინციდენტებიდან, 3 შემთხვევასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება,635 თუმცა 

სისხლისსამართლებრივი დევნა სამართალდამრღვევი პირების მიმართ, ამ დრომდე არ 

დაწყებულა.  

მითითებული ინციდენტების გარდა, საყურადღებოა ასევე 2019 წლის 16 ივნისს ლევან 

ვასაძის მიერ, მის მხარდამჭერებთან ერთად გამართულ შეკრებაზე, სახალხო რაზმების 

ორგანიზებისა და ლეგიონების შექმნის დაანონსების ფაქტი, რაც „ღირსების მარშის“ 

ძალისმიერი მეთოდებით ჩაშლისკენ იყო მიმართული.636 საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრომ აღნიშნულთან დაკავშირებით, გამოძიება უკანონო ფორმირების შექმნისა 

და ხელმძღვანელობის ფაქტზე დაიწყო.637 თუმცა, სისხლის სამართლის საქმეში 

კონკრეტული პირი ბრალდებულად ცნობილი დღემდე არ არის.638 

ამდენად, ცალკეულ ჯგუფთა სპონტანური თუ წინასწარ დაგეგმილი შეკრებების 

გამართვის შემთხვევაში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან შესაძლო 

რისკების დროული შეფასება და ყველა შესაბამისი ზომის მიღება (მათ შორის, შესაბამისი 

საპოლიციო რესურსის მობილიზების გზით) დანაშაულებრივი და ძალადობრივი 

ქმედებების თავიდან ასაცილებლად, მთელი წლის განმავლობაში პრობლემა იყო.639 

სახალხო დამცველი საგანგებოდ მიუთითებს, რომ ძალადობრივი დაჯგუფებების მიერ 

სხვათა უფლებების თვითნებური შეზღუდვის, ასევე, დაუსჯელობის გარემოს შექმნის 

თავიდან ასაცილებლად, ყველა ზემოხსენებულ ფაქტთან დაკავშირებით, არსებითი 

მნიშვნელობა აქვს დროულ და ეფექტიან გამოძიებას და ყველა დამნაშავე პირისთვის 

პასუხისმგებლობის დაკისრებას. 

                                                   
აქტივისტების მიერ გამართული შეკრებისა და მმართველი გუნდის ახალგაზრდული ფრთის წევრების 

მიერ ჩატარებული კონტრშეკრების მიმდინარეობისას გამოვლენილ ინციდენტებს (კონტრშეკრების 

აგრესიულად განწყობილი მონაწილეების მხრიდან ადგილი ჰქონდა ლანძღვა-გინებას, ძალადობრივ 

მოწოდებებს და აქტივისტების მიმართ ფიზიკურ ძალადობას, გამოიყენეს პიროტექნიკაც). 

634 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/35Rb4GA>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, 

<https://bit.ly/30QYOEn>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020], <http://rustavi2.ge/ka/news/149123> [ბოლოს ნანახია: 

24.01.2020]. 

635 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 18 თებერვლის №13/10468 წერილის 

შესაბამისად, გამოძიება მიმდინარეობს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიასთან მოძრაობა „გაბედეს“ 

აქტივისტების მიმართ ჩადენილი ძალადობის ფაქტზე, თბილისში ორზე მეტი პირის მიმართ ჯგუფურად 

ჩადენილი ძალადობის ფაქტზე და ზუგდიდში მდებარე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ოფისის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე აქციის დროს ნივთის განზრახ დაზიანების ფაქტზე. 

636 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3ayPRnn>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020],, 

<https://bit.ly/2TUa3dx> [ბოლოს ნანახია: 23.01.2020]. 

637 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/38A9slr> [ბოლოს ნანახია: 23.01.2020]. 

638 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 23 იანვრის №13/3927 წერილი. 

639 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, გვ. 160-161. 

https://bit.ly/35Rb4GA
https://bit.ly/30QYOEn
http://rustavi2.ge/ka/news/149123
https://bit.ly/3ayPRnn
https://bit.ly/2TUa3dx
https://bit.ly/38A9slr
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11.3.  „ღირსების მარში“ 

 

მოძრაობა „თბილისი პრაიდის“ მიერ 2019 წლის 18-23 ივნისის დღეებში დაგეგმილი 

„ღირსების მარშის“ ჩატარების ორგანიზების დროს, სახალხო დამცველის შეფასებით, 

ადგილი ჰქონდა შეკრების უფლების გაუმართლებელ შეზღუდვას. მიუხედავად იმისა, 

რომ „ღირსების მარშის“ ორგანიზატორებმა უსაფრთხოების საკითხზე მოლაპარაკებები 

ხელისუფლებასთან რამდენიმე თვით ადრე დაიწყეს, მათ მსვლელობის ჩატარება 

სასურველი ფორმატით მაინც ვერ შეძლეს.640 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

წარმომადგენლებმა „თბილისი პრაიდის“ ორგანიზატორებს განუმარტეს, რომ დაგეგმილი 

სახით ამ ღონისძიების ჩატარება, მასში მონაწილე პირების უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული რისკების გათვალისწინებით, შეუძლებელი იყო641 და მათ „ღირსების 

მარშის“ დახურულ სივრცეში გადატანა შესთავაზეს.642 ამ შემთხვევაში შეკრების 

უფლების შეზღუდვის თაობაზე მიღებული არ ყოფილა სათანადოდ დასაბუთებული 

გადაწყვეტილება, რომელსაც ვერცერთ შემთხვევაში ვერ ჩაანაცვლებს სამინისტროს 

ზოგადი განმარტება.643    

მითითებული შემთხვევა განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს იმდენად, 

რამდენადაც, ძალადობრივი ჯგუფების მხრიდან მომდინარე საფრთხეების 

გათვალისწინებით, ლგბტ+ თემის წარმომადგენლებს და მათ უფლებადამცველებს 

მრავალი წელია არ ეძლევათ თავისუფალ გარემოში შეკრების შესაძლებლობა. თავის 

მხრივ, მსგავსი მშვიდობიანი შეკრების უზრუნველსაყოფად, სახელმწიფოს, მონაწილეთა 

დასაცავად, არა მხოლოდ საჭირო საპოლიციო რესურსის მობილიზება ეკისრება, არამედ 

ვალდებულია, ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში ჰომოფობიური განწყობების შემცირებას. 

სწორედ ამაზე მიუთითებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 2015 წლის 

გადაწყვეტილებაში, საქმეზე, „იდენტობა და სხვები“ საქართველოს წინააღმდეგ“, 

რომელშიც აღნიშნულია, რომ სექსუალური უმცირესობების მიმართ ქართული 

საზოგადოების ნაწილის დამოკიდებულების გათვალისწინებით, ხელისუფლების 

ორგანოებს, 2012 წლის 17 მაისს ორგანიზებული მშვიდობიანი მარშის გამართვამდე, 

„ჰქონდათ ვალდებულება, გამოეყენებინათ ყველა შესაძლო საშუალება, მაგალითად, 

დემონსტრაციამდე საჯარო განცხადებების მეშვეობით, ყოველგვარი ორაზროვნების 

გარეშე, მოეხდინათ ტოლერანტული, შემრიგებლური პოზიციის ადვოკატირება, ისევე 

                                                   
640 სათანადო გარანტიების არარსებობის პირობებში, „ღირსების მარში“ რამდენჯერმე გადაიდო, 

საბოლოოდ კი, 8 ივლისს, აქტივისტებმა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან 

მცირერიცხოვანი და ხანმოკლე სპონტანური მსვლელობა მოაწყვეს. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: < https://bit.ly/2JE4oCh> [ბოლოს ნანახია: 23.01.2020]. 

641 შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/399ZffP> 

[ბოლოს ნანახია: 05.02.2020]. 

642 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3dlfkCd> [ბოლოს ნანახია: 05.02.2020]. 

643 სახალხო დამცველის განცხადება ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2AGd1ri> [ბოლოს ნანახია: 

05.02.2020]. 

https://netgazeti.ge/news/379097/%3e
https://bit.ly/399ZffP
https://bit.ly/3dlfkCd
https://bit.ly/2AGd1ri
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როგორც, გაეფრთხილებინათ პოტენციური სამართალდამრღვევები შესაძლო სანქციების 

ხასიათზე.“ გარდა ამისა, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დასახელებული 

გადაწყვეტილებით იკვეთება, რომ როდესაც შეკრების მიმდინარეობისას ქუჩის 

შეტაკებების მაღალი მოლოდინი არსებობს, სახელისუფლებო ორგანოების მხრიდან 

წინდახედული ნაბიჯია სამართალდამცავთა მაღალი რაოდენობის პირადი 

შემადგენლობის, მათ შორის, პოლიციის სპეციალური დანიშნულების რაზმის, 

მობილიზება.644 

11.4. შეკრების გამართვის ადგილზე დაწესებული შეზღუდვები 

 

საანგარიშო წლის ბოლოს, ხელისუფლების მხრიდან გამოიკვეთა სასურველ ადგილას 

მშვიდობიანი შეკრების გამართვის ხელშეწყობის ვალდებულების შეუსრულებლობის 

პრობლემა.  

ამ კუთხით, საყურადღებოა 2019 წლის 31 დეკემბერს თბილისის მერიის დასუფთავების 

სამსახურის მიერ პარლამენტის შენობის წინ, ფართო ტროტუარზე თვეების განმავლობაში 

განთავსებული კარვებისა და სხვა საპროტესტო ატრიბუტიკის აღებისა და ადგილზე 

საბავშვო ატრაქციონების განთავსების შემთხვევა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განმარტებით, ეს შობა-ახალი წლის დადგომასთან დაკავშირებით საზეიმო 

განწყობის შექმნას ემსახურებოდა. ამასთან, უწყების მითითებით, გამომდინარე იქიდან, 

რომ პირველი რესპუბლიკის მოედანი უკვე სრულად იყო დატვირთული საახალწლო-

სადღესასწაულო დეტალებით, საჭირო გახდა დამატებით საბავშვო ატრაქციონების ამ 

ლოკაციასთან ახლოს განთავსება.645 

სახალხო დამცველი განმარტავს, რომ სახელმწიფო ვალდებულია, უზრუნველყოს 

შეკრების თავისუფლებით სარგებლობისთვის (მათ შორის, ხანგრძლივი, „ოკუპაციური“ 

სტილის მანიფესტაციების გამართვისთვის) აუცილებელი პირობების შექმნა646 და ხელი 

შეუწყოს მის გამართვას იმგვარად, რომ შესაძლებელი იყოს შეტყობინების მიწოდება 

სამიზნე ჯგუფისთვის,647 თუ სახეზე არ არის კონკრეტული შეზღუდვის დაწესების 

დაუძლეველი მიზეზი.  სახალხო დამცველის შეფასებით, თბილისის მუნიციპალიტეტის 

                                                   
644 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2015 წლის 12 მაისის გადაწყვეტილება საქმეზე 

„იდენტობა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ”, პარ. 99. მოცემულ საქმეში სასამართლომ დაადგინა, 

რომ 2012 წლის 19 მაისს სახელმწიფომ დაარღვია კონვენციის მე-3 (წამების აკრძალვა) და მე-11 (შეკრებისა 

და გაერთიანების უფლება) მუხლები მე-14 მუხლთან (დისკრიმინაციის აკრძალვა) მიმართებით. 

645 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის 27 იანვრის № 04-0120027142 წერილი. 

646 გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო, მშვიდობიანი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების 

საკითხებზე და სასამართლოს გარეშე, მყისიერი ან თვითნებური აღსრულების საკითხებზე სპეციალური 

მომხსენებლების ერთობლივი ანგარიში შეკრებათა სათანადო მართვის თაობაზე, 4 თებერვალი 2016, 

A/HRC/31/66, პარ. 10 და პარ. 14.  

647 ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR) და ევროპული 

კომისია დემოკრატიისთვის კანონის მეშვეობით (ვენეციის კომისია); შეკრების თავისუფლების 

სახელმძღვანელო პრინციპები, მეორე გამოცემა, 2010, პარ. 3.5 და პარ. 2.2. 
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მერიის მიერ მოწოდებული დასაბუთება არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას იმგვარი 

მომეტებული ინტერესის დადასტურებად, რომელიც პარლამენტის შენობის წინ შეკრების 

თავისუფლების რეალიზების შემხვედრ ინტერესს გადაწონიდა, მით უფრო იმ პირობებში, 

როდესაც აღნიშნული ტერიტორია, უკვე წლებია, პოლიტიკური შინაარსის შეკრებების 

გამართვის მთავარი ადგილია, ხოლო სადღესასწაულო დეტალებით დატვირთული 

არაერთი ლოკაცია მისგან მცირე მანძილით იყო დაშორებული, რაც თავისთავად 

უზრუნველყოფდა შესაბამისი განწყობის შექმნას. 

საყურადღებოა ის გარემოებაც, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განმარტებით, 

ზემოხსენებული ღონისძიებების გატარებამდე, ისინი დაუკავშირდნენ კარვებში მყოფ 

პირებს და მათ რამდენჯერმე სთხოვეს/შესთავაზეს, საახალწლო ღონისძიებების 

დასრულებამდე, დროებით გაეთავისუფლებინათ ტერიტორია.648 მაგრამ ადგილზე 

განთავსებული ატრაქციონების აღებისთანავე, საკანონმდებლო ორგანოს შენობის წინა 

ტერიტორია შემოიღობა და მოცულობითი სარეაბილიტაციო სამუშაოების649 წარმოება 

დაიწყო. მერიის განმარტებით, პარლამენტის წინ არსებულ მოედანზე, ატმოსფერული 

ნალექების მოსვლის დროს, წლების განმავლობაში ჟონავს წყალი, რამაც საფრთხე შეუქმნა 

და დააზიანა მიწისქვეშ განთავსებული სატუმბი სადგური, რომლის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით, 

ტენდერი 2019 წლის 18 მარტს,650 ხოლო დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების 

აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების შესყიდვაზე - 2019 წლის 13 დეკემბერს651 გამოცხადდა.652 

მოთხოვნის მიუხედავად, სახალხო დამცველის აპარატს არ მოწოდებია არსებული 

დაზიანებებისგან მომდინარე საფრთხეების შესწავლის მიზნით გატარებული 

ღონისძიებების ამსახველი ინფორმაცია, რაც შეუძლებელს ხდის იმ გარემოების 

შეფასებას, თუ რამდენად აუცილებელი იყო ატრაქციონების აღების შემდეგ 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების მყისიერი დაწყება. 

რეკომენდაციები 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 მშვიდობიანი შეკრებებისთვის ხელის შესაწყობად, უფლებაში ძალისმიერი 

ჩარევის მაქსიმალურად თავიდან ასაცილებლად და დაძაბული სიტუაციის 

დეესკალაციის მიზნით, შეკრების ორგანიზატორებთან/მონაწილეებთან აწარმოოს 

                                                   
648 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის 27 იანვრის № 04-0120027142 წერილი. 

649 პროექტი ითვალისწინებს მოედანზე არსებული ფილების დემონტაჟს, ჰიდროსაიზოლაციო ფენის 

მოწყობას, საკომუნიკაციო ჭების მოწესრიგებას, მთელ პერიმეტრზე ფილებით მოპირკეთების სამუშაოებს 

და მწვანე თარგების მოწყობის სამუშაოებს. ასევე, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 9 აპრილის მემორიალს. 

650 NAT190005559. პროექტირების ეტაპი დასრულდა და მერიამ 2019 წლის ივნისში ჩაიბარა საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. 

651 NAT190024520. 

652 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის 5 თებერვლის № 04-01200363691 წერილი. 
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ნდობაზე დაფუძნებული დიალოგი და პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული 

ეფექტიანი მოლაპარაკებები  

 მომავალში, სპონტანური თუ წინასწარ დაგეგმილი შეკრებებისა და 

კონტრშეკრებების მშვიდობიანად გამართვის უზრუნველსაყოფად, დროულად და 

სათანადოდ შეაფასოს მოსალოდნელი რისკები და მიიღოს ყველა შესაბამისი ზომა 

ძალადობრივი ქმედებების თავიდან ასაცილებლად 

 შეკრების მიმდინარეობისას ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში 

გაუმართლებელი ხელშეშლის თავიდან ასაცილებლად, დაინტერესებული 

მხარეების მონაწილეობით, შეიმუშაოს შესაბამისი მარეგულირებელი 

სამართლებრივი ჩარჩოს პროექტი 

 შეკრების მიმდინარეობისას მონაწილეებისთვის უფლების ნებისმიერი სახით 

შეზღუდვისას, მათ შორის, კონკრეტული ნივთების ფლობისა და დროებითი 

კონსტრუქციების განთავსების შესაძლებლობის შეზღუდვის შემთხვევაში, მიიღოს 

დასაბუთებული გადაწყვეტილება და მოახდინოს უფლებაში ჩარევის 

მართლზომიერების განმაპირობებელი ფაქტობრივი და სამართლებრივი 

საფუძვლების იდენტიფიცირება 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 საზოგადოებას პერიოდულად, 6 თვეში ერთხელ, მიაწოდოს ინფორმაცია 

წინამდებარე თავში მითითებული სისხლის სამართლის საქმეების 

მიმდინარეობისა და პროგრესის შესახებ. 
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12. უფლებადამცველები 

 

უფლებამდაცველები653 როლი კრიტიკულია ადამიანის უფლებათა დაცვის, დემოკრატიის, 

კანონის უზენაესობის და ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესების 

მიმართულებით.654 მათი საქმიანობა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს გაეროს წევრი 

ქვეყნების მიერ შეთანხმებული მდგრადი განვითარების დღის წესრიგით655 

გათვალისწინებული მიზნების შესრულებას, რაც სოციალურ, ეკონომიკურ, 

გარემოსდაცვით, მშვიდობისა და სამართლიანობის საკითხებთან დაკავშირებული 

თანამედროვე გამოწვევების დაძლევას ემსახურება. 

საერთაშორისო დონეზე უფლებადამცველთა დაცვის უზრუნველსაყოფად შექმნილი 

გარანტიების მიუხედავად,656 საქართველოს დემოკრატიული განვითარების 

უმნიშვნელოვანესი საკითხების, კორუფციის პრევენციის, ადამიანის უფლებების დაცვის, 

სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის და არჩევნების მონიტორინგის მიმართულებით 

მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და მათი ხელმძღვანელი პირები ხშირად 

ხდებიან თავდასხმის ობიექტები, მათ შორის, ხელისუფლების მხრიდან.657 გასული 

პერიოდის მსგავსად, საანგარიშო წლის განმავლობაშიც, საქართველოში არასამთავრობო 

ორგანიზაციებში მომუშავე თუ დამოუკიდებლად მოქმედი აქტივისტების წინაშე 

არაერთი ისეთი გამოწვევა დადგა, როგორიცაა დისკრედიტაცია, ფიზიკური თუ სიტყვიერი 

თავდასხმა, დაშინება და სხვ. განსაკუთრებით მაღალი რისკის ქვეშ ექცევიან ქალთა და 

ლგბტ+ თემის წარმომადგენლების უფლებადამცველები, რადგან ეს საქმიანობა თითქმის 

                                                   
653 ადამიანის უფლებათა დამცველების თაობაზე გაეროს 1998 წლის დეკლარაციის თანახმად, 

უფლებადამცველის ცნების ქვეშ მოიაზრებიან ადამიანები, რომლებიც დამოუკიდებლად ან სხვებთან 

ერთად მოქმედებენ ადამიანის უფლებათა დაცვის, რეალიზებისა და ხელშეწყობისთვის ეროვნულ და 

საერთაშორისო დონეზე.  

654 იხ. გაერთიანებული ერების ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის, ადამიანის 

უფლებათა დამცველების თაობაზე ევროპის საბჭოს და ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის 

ორგანიზაციის (ეუთო) ვებგვერდებზე განთავსებული ინფორმაცია: <https://bit.ly/36GAaY4>, 

<https://bit.ly/37CVhvW>; <https://bit.ly/2GzVbsT> [ბოლოს ნანახია: 03.02.2020]. 

655 გაეროს გენერალური ასამბლეის 2015 წლის 25 სექტემბრის A/RES/70/1 რეზოლუციით დამტკიცებული 

მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის დოკუმენტი, სახელწოდებით, „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 

წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისთვის“, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://undocs.org/A/RES/70/1> [ბოლოს ნანახია: 03.02.2020]. 

656 მათ შორის, გაეროს 1998 წლის დეკლარაცია ადამიანის უფლებათა დამცველების თაობაზე, ევროპაში 

უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის კომისიის (CSCE) ადამიანური განზომილების კონფერენციის 1990 

წლის კოპენჰაგენის შეხვედრის დოკუმენტი, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის 

უფლებების ოფისის (OSCE/ODIHR) 2014 წლის სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებათა დამცველების 

დაცვის თაობაზე და 2015 წლის სახელმძღვანელო გაერთიანების თავისუფლების თაობაზე, ევროპის 

საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 2018 წლის №2225 რეზოლუცია ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში 

ადამიანის უფლებათა დამცველების დაცვის შესახებ. 

657 “საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 165-168. 

https://bit.ly/36GAaY4
https://bit.ly/37CVhvW
https://bit.ly/2GzVbsT
https://undocs.org/A/RES/70/1
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ყოველთვის საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპების შეცვლაზე მიმართულ 

მუშაობას გულისხმობს.658 

სამწუხაროდ, საანგარიშო პერიოდში მმართველი პოლიტიკური პარტიის 

წარმომადგენლების მხრიდან კვლავ გაკეთდა ადგილობრივი და საერთაშორისო 

არასამთავრობო ორგანიზაციების დისკრედიტაციისკენ მიმართული განცხადებები.659 

სახალხო დამცველი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მსგავსი ტენდენცია ეწინააღმდეგება 

თანამდებობის პირთა ვალდებულებას, თავი შეიკავონ ადამიანის უფლებათა 

დამცველებისა და მათი საქმიანობის წინააღმდეგ მიმართული ნეგატიური კამპანიის 

წარმოებისგან, საჯაროდ აღიარონ მათი დაცულობის საჭიროება და აღნიშნონ 

უფლებადამცველთა საქმიანობის მნიშვნელობა მაშინაც კი, როდესაც ის კრიტიკულია 

ხელისუფლების მიმართ.660 ამ სტანდარტის დაცვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება 

ადამიანის უფლებათა დამცველების მიერ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების 

მონიტორინგის განხორციელებისას, რაც, ძირითადად, საკმაოდ კრიტიკულ ხასიათს 

ატარებს და ხშირ შემთხვევაში, არსებით როლს თამაშობს კონკრეტული დარღვევების 

აღმოჩენისა და აღმოფხვრის მიმართულებით.  

ქალთა და ლგბტ+ თემის წარმომადგენელთა უფლებადამცველების უფლებრივი 

მდგომარეობის კუთხით, განსაკუთრებით აღსანიშნავია აქტივისტ ანა სუბელიანის საქმე, 

რომლის მიმართ განხორციელებული მუქარის ფაქტზე 2018 წლის მაისიდან დღემდე არ 

დამდგარა კონკრეტული პირის პასუხისმგებლობის საკითხი,661 თუმცა მას შემდეგ, რაც 2019 

                                                   
658 გაეროს გენერალური ასამბლეის 2013 წლის №A/RES/68/181 რეზოლუცია ქალთა უფლებადამცველების 

დაცვის შესახებ, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2udG0D5> [ბოლოს ნანახია: 03.02.2020]. 

659 მათ შორის, 2019 წლის 9 იანვარს და 18 ოქტომბერს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა 

არასამთავრობო ორგანიზაციები პოლიტიკური მიზნების ქონაში დაადანაშაულა, განცხადება 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/37MFNp3>, <https://bit.ly/2S9GBxN> [ბოლოს ნანახია: 03.02.2020]; 

2019 წლის 22 მარტს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ არასამთავრობო ორგანიზაციებს 

„ნაციონალური მოძრაობის“ გონგოები უწოდა და ისინი მიკერძოებულობაში დაადანაშაულა. იმავე დღეს, 

არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა გააკრიტიკა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა და 

აღნიშნა, რომ მათ აკლდათ ნეიტრალიტეტი და პროფესიონალიზმი. განცხადებები ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: < https://bit.ly/2UdDQOH>, <https://bit.ly/2UdEawT>, <https://bit.ly/2Scs30u> [ბოლოს ნანახია: 

03.02.2020]; 2019 წლის 27 ნოემბერს მმართველი პარტიის თავმჯდომარემ ავტორიტეტული საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მადისკრედიტირებელი განცხადება გააკეთა და ისინი „ნაციონალური მოძრაობის“ 

სატელიტებად მოიხსენია: <https://bit.ly/2S3Om8k> [ბოლოს ნანახია: 03.02.2020]. 

660 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR), 

სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებათა დამცველების დაცვის შესახებ, 2014, გვ. 7-8, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2ukC5EQ> [ბოლოს ნანახია: 20.02.2020]; ევროპის საბჭოს საპარლამენტო 

ასამბლეის 2018 წლის №2225 რეზოლუცია ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში ადამიანის უფლებათა 

დამცველების დაცვის შესახებ, პ. 5.6, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2vSXzc0> [ბოლოს ნანახია: 

20.02.2020]. 

661 საქმე №7532/18, ანა სუბელიანის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2018 წლის 12-13 მაისის აქციის, 

,,ჩვენი თავისუფლება“ შემდეგ, მუქარის შემცველი არაერთი წერილი მიიღო. მისი თქმით, ის მუქარას 

აღიქვამდა რეალურად და თავს გრძნობდა საფრთხის ქვეშ. 

https://bit.ly/2udG0D5
https://bit.ly/37MFNp3
https://bit.ly/2S9GBxN
https://bit.ly/2UdDQOH
https://bit.ly/2UdEawT
https://bit.ly/2Scs30u
https://bit.ly/2ukC5EQ
https://bit.ly/2vSXzc0
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წელს 8 ნოემბერს ანა სუბელიანი, კინოთეატრ „ამირანის“ წინ, სადაც ფილმის, „და ჩვენ 

ვიცეკვეთ“, ჩვენებაზე დასწრებას აპირებდა, ფიზიკური ანგარიშსწორების მსხვერპლი 

გახდა, თავდამსხმელის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო და საქმე 

წარიმართა სასამართლოში.662  

გარდა ამისა, საქართველოს სახალხო დამცველმა შეისწავლა საქმე, სადაც „თბილისი 

პრაიდის“ ორგანიზატორები, ჩატარებული კვირეულის შემდეგ, კიბერმუქარის 

მსხვერპლები გახდნენ და სოციალურ ქსელებსა თუ სხვა სივრცეებში სიცოცხლის მოსპობის 

მუქარებს იღებდნენ. განხორციელებული მუქარის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების 

ფარგლებში, დაზარალებულის სტატუსი სამ პირს მიენიჭა, თუმცა 

სისხლისსამართლებრივი დევნა კონკრეტული პირის მიმართ ამ დრომდე არ დაწყებულა 

და არც შემაჯამებელი გადაწყვეტილება მიუღიათ.663  

ასევე, დღემდე არ დაწყებულა სისხლისსამართლებრივი დევნა არასამთავრობო 

ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ აღმასრულებელი 

დირექტორის, ეკა გიგაურის მიმართ 2018 წელს, ხოლო უფლებადამცველ ბაია პატარაიას 

მიმართ 2017 წელს განხორციელებული კიბერმუქარის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების 

ფარგლებში.664 მათთვის არც დაზარალებულის სტატუსი მიუნიჭებიათ. 

შესწავლილი საქმეები ცხადყოფს, რომ სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლებს 

უჭირთ ქალ და ლგბტ+ უფლებადამცველებზე განხორციელებული ძალადობის რისკების 

სწორად შეფასება და კონკრეტული შედეგი მხოლოდ იმ საქმეებზე დგება, სადაც 

მსხვერპლს ფიზიკური დაზიანებები აქვს მიყენებული. გამომდინარე იქიდან, რომ ქალთა 

და ლგბტ+ თემის წარმომადგენელთა უფლებადამცველები თავიანთი საქმიანობის გამო 

ძალადობის მაღალი რისკის ქვეშ დგანან, მნივშნელოვანია, თითოეულ საქმეზე სწორად 

გაანალიზდეს საფრთხე და უწყებებმა დროული და ადეკვატური ღონისძიებები გაატარონ.  

ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში 

კვლავ არ აღირიცხება სტატისტიკური მონაცემები უშუალოდ უფლებადამცველთა მიმართ 

ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად დაწყებული გამოძიების თაობაზე,665 

რაც ხელს უშლის მსგავსი ფაქტების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის მიღებას და 

ართულებს მათზე რეაგირების ეფექტიანობის შეფასებას.666 თავის მხრივ, 

უფლებადამცველების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების დადასტურებული 

                                                   
662 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 21 იანვრის №13/3640 წერილი. 

663 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 7 თებერვლის №13/7867 წერილი. 

664 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 23 მარტის №13/18934 წერილი. 

665 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 8 იანვრის №46621 წერილი. 

666 რაც შეეხება უფლებადამცველთა წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების შემთხვევაში დაწყებული 

სისხლისსამართლებრივი დევნის შემთხვევებს, საქართველოს გენერალური პროკურატურის ცნობით, 2019 

წელს, დევნა დაიწყო 2 პირის მიმართ, მუქარისა და ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების 

ფაქტებზე. 
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შემთხვევების667 მაჩვენებელი გაეროს წევრი ქვეყნების მიერ შეთანხმებული მდგრადი 

განვითარების მე-16 მიზნის668 შესრულების ერთ-ერთი ინდიკატორია.669 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 გენდერული თანასწორობის საკითხებზე არსებულ სამთავრობო სამოქმედო 

გეგმებსა და სტრატეგიებში განისაზღვროს კონკრეტული საქმიანობები, რომლებიც 

მიმართული იქნება ქალთა და ლგბტ+ პირთა უფლებადამცველების მიმართ 

ძალადობის პრევენციის, გამოვლენისა და აღკვეთისაკენ, მათ შორის, გაეროს 

გენერალური ასამბლეის №A/RES/68/181 რეზოლუციით  გათვალისწინებული 

ვალდებულებები სამოქმედო გეგმებში აისახოს და შესრულდეს 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 უფლებადამცველების შესახებ გაეროს 1998 წლის დეკლარაციისა და ადამიანის 

უფლებათა დამცველების დაცვის შესახებ ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა 

და ადამიანის უფლებათა ოფისის (OSCE/ODIHR) სახელმძღვანელო პრინციპების 

თანახმად, სპეციალური სტატისტიკის საწარმოებლად, განსაზღვროს ადამიანის 

უფლებათა დამცველების ცნება და აწარმოოს სტატისტიკა მათ მიმართ ჩადენილი 

ყველა იმ დანაშაულებრივი ქმედების თაობაზე, რომელიც მათ საქმიანობას 

უკავშირდება. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრსა და საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 შექმნას რისკის შეფასების სპეციალური ინსტრუმენტი ქალ და ლგბტ+ 

უფლებადამცველების მიმართ არსებული შესაძლო ძალადობის პრევენციის, 

გამოვლენის და დოკუმენტირების უზრუნველსაყოფად, მათ შორის, ონლაინ 

სივრცეში, ქალ და ლგბტ+ უფლებადამცველების მიმართ მუქარისა და 

შევიწროების ფაქტებთან მიმართებით. 

თანამდებობის პირებს: 

                                                   
667 დადასტურებული შემთხვევა გულისხმობს იმგვარ გაცხადებულ შემთხვევებს, რომლებიც შეიცავს 

კონკრეტული პიროვნებების და ვითარების შესახებ მინიმალურ რელევანტურ ინფორმაციას, რომელსაც 

განიხილავს შესაბამისი მანდატის მქონე უწყება, მექანიზმი ან ინსტიტუტი და აძლევს მათ გონივრულ 

საფუძველს, რათა დაიჯერონ, რომ აღნიშნული პირების მიმართ ჩადენილ იქნა დანაშაული. ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/31k5WJG> [ბოლოს ნანახია: 03.02.2020]. 

668 მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, მართლმსაჯულების 

ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების 

მშენებლობა ყველა დონეზე. 

669 იხ. გაეროს გენერალური ასამბლეის 2017 წლის 6 ივლისის რეზოლუციით (A/RES/71/313) დამტკიცებული 

გლობალური ინდიკატორების ჩარჩო მდგრადი განვითარების 2030 წლის დღის წესრიგის მიზნებისა და 

ამოცანებისთვის, მიზანი 16, ამოცანა 16.10, ინდიკატორი 16.10.1 ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://undocs.org/A/RES/71/313> [ბოლოს ნანახია: 03.02.2020].   

https://bit.ly/31k5WJG
https://undocs.org/A/RES/71/313
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 უფლებადამცველების საქმიანობის მაქსიმალურად ხელშესაწყობად, 

იხელმძღვანელონ საერთაშორისოდ აღიარებული დემოკრატიული სტანდარტებით. 

მათ შორის, თავი შეიკავონ უფლებადამცველთა დისკრედიტაციის კამპანიაში 

ჩართვისგან. 
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13. ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება 

 

გარემოს დაცვის, მდგრადი ეკოლოგიური განვითარებისა და ადამიანის უფლებების 

მჭიდრო ურთიერთკავშირის გათვალისწინებით, უკანასკნელი რამდენიმე წელია ჯანსაღ 

გარემოში ცხოვრების უფლების რეალიზაცია საქართველოს სახალხო დამცველის 

საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ამ სფეროში არსებული 

გამოწვევები სახელმწიფოს მხრიდან დროული, ეფექტიანი და კომპლექსური 

ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას საჭიროებს. 

ამ მიმართულებით საანგარიშო პერიოდში საგულისხმო იყო: ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხის გასაუმჯობესებლად და სუფთა ჰაერზე უფლების რეალიზაციისთვის 

გატარებული ღონისძიებების არაეფექტიანობა; ბუნებრივი აირის მოხმარების 

უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების 

საჭიროება; მშენებლობასთან დაკავშირებული ხარვეზიანი რეგულაციები; 

ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას ადამიანის 

უფლებების გათვალისწინება; ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან 

დაკავშირებით პოლიტიკის დოკუმენტების არსებობის უცვლელი პრობლემა; გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ხარვეზიანი პროცესი.  

გარდა ამისა, საქართველოს სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ საგანგებოდ მიუთითებს 

სამართლებრივი ნორმების დარღვევის შედეგად გარემოსათვის მიყენებულ ზიანთან 

დაკავშირებულ პრევენციასა და დამდგარი შედეგების რეალურ გამოსწორებაზე 

ორიენტირებული კომპლექსური და ეფექტიანი საკანონმდებლო გარანტიების დროულად 

შექმნის აუცილებლობაზე.670 

სამწუხაროდ, ვერც საანგარიშო წელს დაიგეგმა და გადაიდგა ქმედითი ნაბიჯები 

ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტებში, RMG Gold-ისა და RMG Copper-ის 

სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად გარემოსთვის მიყენებულ ზიანსა და მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის პრობლემებს შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების გამოსაკვლევად. 

ამდენად, ამ დრომდე ვერ გაეცა პასუხი ამ მიმართულებით საზოგადოებაში არსებულ 

არაერთ კითხვას. 

ასევე უშედეგოდ მიმდინარეობს გარემოს დაზიანებასთან დაკავშირებით რამდენიმე 

სისხლის სამართლის საქმის თაობაზე გამოძიება.671 

                                                   
670 ვრცლად, იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, 2018, გვ. 172-დან. 

671 სისხლის სამართლის №062231013801 საქმეზე, შპს „ჯორჯიან-მანგანეზის“ მიერ წიაღისეულის 

გამოყენების წესის დარღვევის ფაქტზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 298-ე მუხლით 

გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით, ამ ეტაპზე კონკრეტული პირის მიმართ 

სისხლისსამართლებრივი დევნა არ დაწყებულა. გამოძიება გრძელდება.სისხლის სამართლის 

№007220713008 საქმე, კომპანია BD property-ს მიერ მწვანე ნარგავების თვითნებურად გაჩეხვის ფაქტზე, 
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13.1. უფლება სუფთა ჰაერზე 

 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება ქვეყნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა 

და ის უარყოფითად აისახება ცოცხალი ორგანიზმების ჯანმრთელობაზე, ეკოსისტემასა და 

კლიმატზე. მისი შედეგები უმწვავესად ზემოქმედებს როგორც საზოგადოებაზე, ისე 

ქვეყნის ეკონომიკაზე. ბოლო პერიოდში ქვეყანაში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით გატარებული ღონისძიებების მიუხედავად, სუფთა ჰაერზე 

უფლების სრულფასოვანი რეალიზების საკითხი ჯერ კიდევ პრობლემურია. 

კერძოდ, ქვეყანაში არსებული სამართლებრივი ჩარჩო ატმოსფერული ჰაერის დაცვის 

სფეროში, კვლავ არ არის სრულად მისადაგებული საქართველოს მიერ ასოცირების 

შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებთან.672 მათ შორის, სათანადოდ კვლავ არ 

რეგულირდება დაბინძურება სამრეწველო სექტორიდან. საგულისხმოა, რომ ამგვარი 

გაფრქვევების შესამცირებლად და მათი კონტროლის ევროპულ სტანდარტებზე 

გადასასვლელად შემუშავებული „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ კანონის პროექტის 

ინიცირება საქართველოს პარლამენტში გასულ წელს იყო დაგეგმილი,673 თუმცა დღემდე არ 

განხორციელებულა.674 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს ცნობით, აღნიშნული კანონის პროექტის წარდგენა საკანონმდებლო 

უწყებაში 2020 წლის საშემოდგომო სესიის პერიოდისთვის იგეგმება. 

დადებითად უნდა შეფასდეს, რომ ჯანმრთელობისთვის მეტად საშიში 

დამაბინძურებლით, მტვრის ნაწილაკებით ჰაერის დაბინძურების შესამცირებლად, 

მნიშვნელოვანი ბერკეტი შეიქმნა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, 

რომლის ფარგლებშიც, სამართალდარღვევად გამოცხადდა ამტვერებადი მასალის 

განთავსების, ტრანსპორტირებისა და დამუშავების წესის დარღვევა.675 თუმცა, რადგან 

                                                   
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 303-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 

დანაშაულის ნიშნებით, საქმეზე გამოძიება გრძელდება. 

672 ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს და 

ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის, თავი 3, მუხლი 302; 

დანართი XXVI, ჰაერის ხარისხი.   

673 საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის საგაზაფხულო სესიისთვის გათვალისწინებული საქართველოს 

მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიანი გეგმა, პ. 12, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/2SNIjb3> [ბოლოს ნანახია: 02.03.2020].   

674 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 თებერვლის 

№1462/01 წერილი. 

675 „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ 

საქართველოს 2019 წლის 30 მაისის კანონი, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2RTVRzQ> [ბოლოს 

ნანახია: 03.02.2020]. 2019 წლის 2 აპრილს საქართველოს სახალხო დამცველმა №04-2/3776 საკანონმდებლო 

წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს, დაგეგმილი საკანონმდებლო მოწესრიგება 

გავრცელებულიყო არა მხოლოდ თბილისის მუნიციპალიტეტის, არამედ საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე. 

https://bit.ly/2SNIjb3
https://bit.ly/2RTVRzQ
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მტვრის მყარი ნაწილაკებით ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება პრობლემურია სხვა 

მუნიციპალიტეტებშიც,676 აუცილებელია, მსგავსი მოწესრიგება საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე გავრცელდეს. 

რაც შეეხება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას ერთ-ერთი უმთავრესი წყაროდან, 

სატრანსპორტო სექტორიდან,677 მართალია, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ცნობით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისა და საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებთან თანამშრომლობით, 

იგეგმება აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელი როგორც მატერიალურ-ტექნიკური 

საკითხების მოწესრიგება, ისე შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა,678 

მნიშვნელოვანია ამის დროულად გაკეთება და იმ ავტომობილების საექსპლუატაციოდ 

გაშვების გაკონტროლება, რომელთა განაფრქვევაში გამაჭუჭყიანებელ ნივთიერებათა 

შემცველობა დადგენილ ნორმატივს აღემატება.679   

საგულისხმოა, რომ საანგარიშო პერიოდში გაუმჯობესდა საწვავის ხარისხის კონტროლის 

სისტემა. კერძოდ, 100 ობიექტიდან აღებულ იქნა დიზელის საწვავის 150 სინჯი,680 მაშინ, 

როდესაც 2018 წელს დიზელის საწვავში სხვადასხვა დამაბინძურებლის შემცველობა 

მხოლოდ 7 ავტოგასამართ სადგურზე შემოწმდა.681 თუმცა, 2019 წლის განმავლობაში არ 

შემოწმებულა მავნე ნივთიერებების მოცულობითი წილი ბენზინის საწვავში. საანგარიშო 

პერიოდში ჩატარებული შემოწმების შედეგად, გამოვლინდა, რომ ავტოგასამართი 

სადგურებიდან აღებული დიზელის საწვავის 64 სინჯში გოგირდის შემცველობა და 

სიმკვრივე კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებს ვერ აკმაყოფილებდა და 

მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით საქართველოს გენერალურ პროკურატურას 

გადაეგზავნა.682 მოცემული ეტაპისთვის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 

                                                   
676 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში - უფლება სუფთა ჰაერზე 

(ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი საქართველოში), გვ. 21-25. 

677 „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 170-172. 

678 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 21 თებერვლის №466857 წერილის შესაბამისად, 

მუშაობა მიმდინარეობს „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე კანონის პროექტზე“ სატრანსპორტო საშუალების გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებათა 

შემცველობის დასადგენად, აგრეთვე, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმაზე მეტი 

კონცენტრაციის შემთხვევების გამოსავლენად და აღნიშნულ სამართალდარღვევაზე რეაგირების 

მექანიზმების დასახვეწად. 

679 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, მუხლი 81. 

680 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 2020 წლის 21 იანვრის №3987 წერილი. 

681 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 2018 წლის 17 სექტემბრის №56437 წერილი; 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში - უფლება სუფთა ჰაერზე 

(ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი საქართველოში), გვ. 32. 

682 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 2020 წლის 21 იანვრის №3987 წერილი. 
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საგამოძიებო სამსახურში მიმდინარეობს გამოძიება დიზელის საწვავის შესაძლო 

ფალსიფიცირების ფაქტზე.683 

რაც შეეხება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სისტემას, იგი კვლავ არ 

იძლევა დაბინძურების სრულფასოვან სურათს ქვეყნის მთელი მასშტაბით. ამ 

თვალსაზრისით, ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება სადამკვირვებლო სადგურების მცირე 

რაოდენობა.684 გარდა ამისა, ამ დრომდე არ არის ინტეგრირებული ჰაერის ხარისხის 

მოდელირებისა და პროგნოზირების სისტემა.685 

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის გაუმჯობესების კუთხით, 

მისასალმებელია საკანონმდებლო ორგანოში „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონპროექტის ინიცირება, 

რომელიც ითვალისწინებს ატმოსფერული ჰაერის მართვის ევროპულ სტანდარტზე 

გადასვლას, ტერიტორიის ზონებად და აგლომერაციებად დაყოფას, დაბინძურების დონის 

მიხედვით მათ კლასიფიცირებას და სათანადო ზომების გატარებას ჰაერის ხარისხის 

შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად.686  

გასათვალისწინებელია, რომ დღემდე არ დამტკიცებულა ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურების შემცირების ღონისძიებების შესახებ სახელმწიფო პროგრამა თბილისის 

გარდა სხვა მუნიციპალიტეტებისთვის, დაბინძურების დონის გათვალისწინებით. ეს კი 

უმნიშვნელოვანესი შესაძლებლობაა, საჯარო დაწესებულებების ღონისძიებები გახდეს 

უფრო ეფექტიანი და პასუხობდეს კონკრეტულ ტერიტორიაზე არსებული დაბინძურების 

გამომწვევ სპეციფიკურ ფაქტორებს. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს ცნობით, 2020 წლისთვის, დაგეგმილია სულ მცირე, ერთი 

ქალაქისთვის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმის პროექტის შემუშავება.687 

ამასთან,  საგულისხმოა, რომ მომეტებული დაბინძურების შემთხვევაში, მსგავსი გეგმების 

შემუშავება გათვალისწინებულია ზემოხსენებული კანონის პროექტით.  

                                                   
683 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 10 თებერვლის №13/8140 წერილი. დიზელის 

საწვავის შესაძლო ფალსიფიცირების ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 197-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. ამ 

ეტაპზე, კონკრეტული პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა არ მიმდინარეობს. 

684 ქვეყნის მასშტაბით, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი ხორციელდება 8 ავტომატური 

სადგურის საშუალებით, რომლებიც განთავსებულია თბილისში (წერეთლის გამზ., ყაზბეგის გამზ., 

ვარკეთილი 3, მარშალ გელოვანის გამზ., აღმაშენებლის გამზ.), რუსთავში (ბათუმის ქ.), ქუთაისში (ი. 

ასათიანის ქ.) და ბათუმში (აბუსერიძის ქ.). ზესტაფონში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 

მონიტორინგი წარმოებს არაავტომატური დაკვირვების პუნქტის საშუალებით.  

685 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 6 თებერვლის №1462/01 წერილი. 

686 კანონპროექტი ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2tqQkHA> [ბოლოს ნანახია: 03.02.2020]. 

687 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 6 თებერვლის №1462/01 წერილი. 

https://bit.ly/2tqQkHA
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გარდა ამისა, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან მიღებული ინფორმაციის შესაბამისად,688 

კვლავ პრობლემურად რჩება მუნიციპალიტეტებში ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანების 

ზუსტი მაჩვენებლის განსაზღვრა და მისი შეფასების სტანდარტის დადგენა,689 რაც 

ქალაქებისთვის დამახასიათებელი დამაბინძურებელი წყაროებიდან მომდინარე 

რისკების შესამცირებლად, სათანადო მასშტაბის მწვანე ურბანული სივრცეების მოწყობის 

წინაპირობაა. რაც შეეხება ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანების მიახლოებით მონაცემებს, 

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ რამდენიმე მუნიციპალიტეტიდან მიღებული 

ინფორმაციის შესაბამისად, იგი მხოლოდ 10მ2-მდე ფარგლებში მერყეობს,690 მაშინ, როცა 

ევროპის ქვეყნებში, როგორც წესი, კოეფიციენტი 25 მ2-ს აღემატება და რიგ შემთხვევებში, 

50 მ2-საც სცდება.691 

13.2. ბუნებრივი აირის მოხმარების უსაფრთხოება 

 

2019 წლის განმავლობაში საქართველოში ბუნებრივი გაზის გაჟონვის შედეგად 15 

აფეთქება მოხდა, რასაც 32 ადამიანის დაშავება და 5 ადამიანის დაღუპვა მოჰყვა.692 

აგრეთვე, გამოვლინდა გაზის გაჟონვის/CO-ს გამოყოფის შედეგად მოწამვლის 20 

შემთხვევა, რის შედეგადაც დაიღუპა 14 ადამიანი, ხოლო 24-მა ადამიანმა ინტოქსიკაცია 

მიიღო.693 გარდაცვალების მაჩვენებელი ორივე შემთხვევაში აღემატება წინა 2 წლის 

მონაცემებს. 2-ჯერ არის გაზრდილი აფეთქების შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა. 

წინამდებარე ჩარტებზე მოცემულია 2017-2019 წლების მონაცემები ბუნებრივი აირის/CO-ს 

გამოყოფის შედეგად მოწამვლისა და გაზის გაჟონვის შედეგად აფეთქების შემთხვევების 

შესახებ.694 

                                                   
688 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა ინფორმაცია გამოითხოვა 64 მუნიციპალიტეტიდან. 

პასუხი მივიღეთ 47 მათგანისგან. მათგან, 41 მუნიციპალიტეტში ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანების ზუსტი 

ან/და მიახლოებითი მაჩვენებელი განსაზღვრული არ არის. 

689 „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 170-172. 

690 აღნიშნული მაჩვენებელი 1.34 მ2-ს უტოლდება გორში, 4.37 მ2-ს - ლანჩხუთში, 5 მ2-ს - ბაღდათში, 8.94 მ2-

ს მცხეთაში, ხოლო 9.8 მ2-ს - ცაგერში. 

691 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში - უფლება სუფთა ჰაერზე 

(ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი საქართველოში), გვ. 35-36. 

692 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 2020 წლის 14 იანვრის № MIA 5 20 00094898 წერილი. 

693 იქვე. 

694იქვე; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, 2018, გვ. 176. 
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უსაფრთხოებას. მომხმარებლების დანადგარების შემოწმება-ზედამხედველობის 

პროცესში ლიცენზიანტებისთვის მინიჭებული უფლებამოსილებები695 საკმარისი არ არის 

უსაფრთხოების წესების დარღვევისა თუ ბუნებრივი გაზით მომარაგების თვითნებური 

აღდგენის შემთხვევათა თავიდან ასაცილებლად.696 

მისასალმებელია, რომ 2019 წლის დეკემბერში „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას დაევალა, 6 თვის ვადაში უზრუნველყოს ბუნებრივი 

გაზის ან/და ნახშირბადის მონოქსიდის დეტექტორების გამოყენების შესახებ 

რეკომენდაციების მომზადება და თავის ვებგვერდზე გამოქვეყნება.697 შესაბამისი 

უწყებების ინფორმაციით, დღეის მდგომარეობით, ბუნებრივი გაზის შიდა ქსელის 

უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობის გასამკაცრებლად, მომზადებულია და საქართველოს 

მთავრობისთვის განსახილველად წარდგენილია რამდენიმე საკანონმდებლო აქტის 

პროექტი, რომლებიც აყალიბებს ზედამხედველობის ეფექტიან მექანიზმებს და აწესებს 

ადმინისტრაციულ სანქციებს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით ბუნებრივი გაზის 

მოხმარებისთვის.698 არსებული საგანგაშო ვითარების გათვალისწინებით, აუცილებელია 

მათი დროულად მიღება და პრაქტიკაში ამოქმედება. 

კვლავ პრობლემურია მეზობელ ბინებში მცხოვრებ პირთა უსაფრთხოების საკითხიც. 

შეუსრულებელი დარჩა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, განსაზღვრულიყო საერთო 

სარგებლობის სავენტილაციო არხებზე გამწოვების დაერთების წესები და მათ დაცვაზე 

ზედამხედველი ორგანო.699 ამასთან, საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველის აპარატის 

მიერ ერთ-ერთი საქმის700 შესწავლისას აღმოჩნდა, რომ მოქმედი კანონმდებლობა იძლევა, 

მათ შორის, გათბობის ქვაბის აირგამწოვი მილის ისეთი სახით მოწყობის შესაძლებლობას, 

როდესაც მილიდან გამომავალი მომწამლავი აირები პირდაპირ მეზობლის საცხოვრებელ 

                                                   
695 დარღვევის გამოსასწორებლად გონივრული ვადის მიცემა, დანადგარის ქსელიდან ჩახსნა, ბუნებრივი 

გაზით მომარაგების შეწყვეტა („ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 

წლის 9 ივლისის №12 დადგენილება, მუხ. 9, მუხ. 22).  

696 2019 წელს 8 თვის განმავლობაში მხოლოდ დედაქალაქში 28883 კუსტარული გაზის დანადგარი ჩაიხსნა 

(ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2QUP3B4>); მხოლოდ 1 თვის განმავლობაში ჩაიჭრა 3867 ღია 

კამერიანი აკრძალული გაზის დანადგარი (ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2QYUeQx>); 

დეკემბერში კი, განმეორებით ჩაიხსნა ქსელიდან 4146 კუსტარული და საშიში დანადგარი (ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2QYUeQx>). 

697 “ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხ. 167, პუნ. 4. 

698 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2019 წლის 31 დეკემბრის 

№23/10377 წერილი; საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული 

კომისიის თავმჯდომარის 2020 წლის 13 იანვრის №1/12-18-159 წერილი. 

699 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, 2018, გვ. 177, გვ. 183. საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2020 წლის 11 თებერვლის №06/196 წერილი. 

700 საქმე №13402/19. 



262 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

სახლში ხვდება. დადგინდა, რომ შესაბამისი საკითხები ყოფილი საბჭოთა კავშირის 1992 

წლამდე მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით (ე.წ. „სნიპებით“) რეგულირდება.701 

სახალხო დამცველი მიუთითებს, რომ ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლების 

სრულყოფილი რეალიზებისთვის, უმნიშვნელოვანესია საცხოვრებელ სახლებში 

ბუნებრივი გაზის ქსელის მიმართ თანამედროვე და ყოვლისმომცველი მოწესრიგების 

დანერგვა. 

13.3. სამშენებლო სფეროში მოქმედი ხარვეზიანი კანონმდებლობა 

 

სამშენებლო კანონმდებლობა ორიენტირებული უნდა იყოს ადამიანის უსაფრთხო და 

ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლების დაცვისათვის სათანადო და ეფექტიანი 

მექანიზმების შენარჩუნება-გაძლიერებაზე. ამდენად, სამშენებლო სფეროში არსებული 

არაერთი გამოწვევის გათვალისწინებით, სწორედ აღნიშნულ მიზანს უნდა 

ემსახურებოდეს ამ მიმართულებით დაგეგმილი თუ განხორციელებული საკანონმდებლო 

ცვლილებებიც. 

საანგარიშო პერიოდში ცვლილებები შევიდა საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, 

არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში,702 რომელთაგან რამდენიმე 

რეგულაციას სახალხო დამცველი ადამიანის უფლებების პერსპექტივის 

გათვალისწინებით, უარყოფითად აფასებს. კერძოდ, შემსუბუქდა სანქციები არაერთ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევასთან მიმართებით.703 ეს ეხება ისეთ უკანონო 

ქმედებებს, როგორიცაა, მაგალითად, უნებართვო მშენებლობა,704 მშენებარე ობიექტის 

კონსერვაციის წესის დარღვევით მიტოვება, მშენებლობის შეჩერების შესახებ 

გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა, მშენებლობის უსაფრთხოების წესების დარღვევა. 

ასევე შემცირდება ჯარიმის ოდენობა იმ შემთხვევებისთვის, თუ ჯარიმის დაკისრების 

საფუძვლები აღმოფხვრილი არ იქნება სამართალდამრღვევის მიერ.705 მთლიანად გაუქმდა 

                                                   
701 საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის 

2019 წლის 19 დეკემბრის №6/04-18-10150 წერილი; ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 

სააგენტოს 2020 წლის 11 თებერვლის №06/196 წერილი. 

702 საქართველოს კანონი „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო 

საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, 20.12.2019, აღსანიშნავია, რომ კანონპროექტის 

თავდაპირველი ვერსია არაერთი მიმართულებით საკმაოდ მასშტაბურ და უმეტესად პრობლემურ 

ცვლილებებს ითვალისწინებდა. საბოლოოდ, განხორციელებული ცვლილებებში პრინციპულად 

მნიშვნელოვანი პრობლემური საკითხების დიდი ნაწილი აღარ აისახა. 
703 კოდექსის 130/2, 131/4, 132/2, 134/2, 135/2, 136/2, 138/2 მუხლები, გაუქმდა განმეორებით ჩადენილი 

სამართალდარღვევებისას ჯარიმის გაორმაგებული ოდენობების გადახდის ვალდებულება. 
704 მათ შორის „ტყის ფონდის მართვის შესახებ“ და „წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონებით 

განსაზღვრულ ტერიტორიებზე, განსაკუთრებული რეგულირების ტერიტორიაზე ან ზონაში, კულტურული 

მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში. 

705 ახალი რედაქციით, ჯარიმის დაკისრების საფუძვლების აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, მისი 

დაკისრებიდან ყოველი 3 თვის შემდეგ სამშენებლო სამართალდამრღვევი ჯარიმდება თავდაპირველად 

დაკისრებული ჯარიმით გათვალისწინებული საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობით, რომელიც მას 
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პასუხისმგებლობა სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპების მშენებლობის 

ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევებისთვის.706  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის 

პასუხისმგებლობის დაწესება სამართალდარღვევის პრევენციის ერთ-ერთი ბერკეტია. 

პრაქტიკაში, უფრო მკაცრი სანქციებიც კი ვერ ახდენდა სრულფასოვნად დასახელებული 

ლეგიტიმური მიზნის მიღწევას, არა თუ შემსუბუქებული ან/და სრულად გაუქმებული 

პასუხისმგებლობა. ამდენად, მოსალოდნელია, რომ განხორციელებულმა ცვლილებებმა 

უარყოფითი ზეგავლენა იქონიოს სამართალდარღვევის თავიდან აცილების, 

პასუხისმგებელი პირების მხრიდან აღებული ვალდებულებების დროულად შესრულებისა 

და, შედეგად, ადამიანის უფლებების რეალიზაციის პროცესზე. სამშენებლო სფეროში 

არსებული მწვავე გამოწვევები სახელმწიფოს მხრიდან დროული და ქმედითი ნაბიჯების 

გადადგმას მოითხოვს, ამდენად, განხორციელებული ცვლილებების შედეგად მთავრობის 

მიერ არაერთი მნიშვნელოვანი დადგენილების მიღების ვალდებულების გადავადების 

ფაქტიც, ნეგატიურად უნდა შეფასდეს.707 

საანგარიშო პერიოდში კვლავ აქტუალური იყო მშენებლობის პროცესში მომიჯნავე 

ობიექტების მესაკუთრეთა კანონიერი ინტერესების უგულებელყოფის საკითხი. სახალხო 

დამცველის აპარატის მიერ რამდენიმე საქმის708 შესწავლისას გამოიკვეთა, რომ 

სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის პროცესში, მომიჯნავე შენობა-

ნაგებობებზე ზეგავლენის კვლევებში გათვალისწინებული რეკომენდაციების 

შესრულების მდგომარეობა არ მოწმდებოდა, მაშინ, როცა აღნიშნული რეკომენდაციებით 

განისაზღვრებოდა სპეციალური ღონისძიებები, რომელთა შესრულება აუცილებელი იყო 

მშენებლობის პროცესში მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების მდგრადობის შესანარჩუნებლად. 

ზემოაღნიშნულ პერიოდში კვლევის ჩატარება მშენებლობის ნებართვის გაცემამდე 

სავალდებულო არ იყო, დამკვეთს აღნიშნული დოკუმენტი უშუალოდ სამშენებლო 

სამუშაოების დაწყებამდე უნდა მოეპოვებინა.709 2019 წლის ივნისის ცვლილებებით კი, 

                                                   
შეიძლება დაეკისროს არა უმეტეს სამჯერ; მაშინ როდესაც წინა რედაქციით დამრღვევს ეკისრებოდა 

ბოლოს დაკისრებული ჯარიმის სამმაგი ოდენობა, კოდექსის 126/2 მუხლი. 

706 კოდექსის ძველი რედაქციის 133-ე მუხლი. 

707 სავალდებულო სერტიფიცირება არქიტექტურული საქმიანობისა და სამშენებლო საქმიანობის 

განხორციელებისას, 2020 წლის 1 ოქტომბრის ნაცვლად, მისი ამოქმედება 2022 წლის 1 ოქტომბრამდე 

გადავადდა; შენობა-ნაგებობის მიმართ ინსოლაციის მინიმალური მოთხოვნების დადგენა, 2019 წლის 30 

დეკემბრის ნაცვლად, გადავადდა 2021 წლის 30 დეკემბრამდე; არქიტექტორების, ინჟინერ-მშენებლებისა 

და მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ექსპერტების სერტიფიცირების 

წესის განსაზღვრა, გადავადდა 2022 წლის 1 მარტამდე,  2020 წლის 1 მარტის ნაცვლად; აკრედიტებული 

ინსპექტირების ორგანოს და სერტიფიცირებული ექსპერტის მიერ სამშენებლო ობიექტის ინსპექტირების 

წესისა და მათი პასუხისმგებლობის დაზღვევა, გადავადდა 2022 წლის 1 მარტამდე 2020 წლის 1 მარტის 

ნაცვლად. 2024  წლის ბოლომდე შეჩერდა შენობა-ნაგებობის დაპროექტებისას და მშენებლობისას  

განახლებადი ენერგიის გამოყენების შესაძლებლობის გათვალისწინების ვალდებულება. 
708 №4018/19 საქმე; №5426/19 საქმე. 

709 „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება, მუხ. 33, პუნ. 4(ბ). 
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მომიჯნავე შენობა-ნაგებობებზე ზეგავლენის კვლევის ჩატარება და არსებული 

მდგომარეობის შესანარჩუნებლად სპეციალური ღონისძიებების განსაზღვრა, შესაბამის 

შემთხვევებში, სავალდებულო გახდა მშენებლობის ნებართვის გაცემამდე,710 რაც 

დადებითად უნდა შეფასდეს.  

თუმცა  სახალხო დამცველის აპარატის მიერ თვითმმართველი ქალაქებიდან 

გამოთხოვილი ახსნა-განმარტებებით დგინდება, რომ თბილისსა და ქუთაისში 

სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის გამწევი სამსახურები კვლევაში 

გათვალისწინებული სპეციალური ღონისძიებების შესრულებაზე კონტროლს არც 

შეცვლილი მოწესრიგების პირობებში ახორციელებენ.711 სხვა მუნიციპალიტეტებში კი, 

მომიჯნავე შენობა-ნაგებობაზე ზეგავლენის კვლევის ანგარიშის გათვალისწინებით, 

მშენებლობის ნებართვების გაცემის პროცესი ახალი დაწყებულია, რის გამოც, ამ ეტაპზე, 

მათ საფუძველზე წარმოებულ სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობა არ 

ხორციელდება.712  

სახალხო დამცველი მოუწოდებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, კვლევის 

საფუძველზე მშენებლობის ნებართვების გაცემისა და შესაბამისი სამშენებლო 

სამუშაოების დაწყების შემდეგ, ზედამხედველობა გაუწიონ საექსპერტო დასკვნებში 

გათვალისწინებული სპეციალური ღონისძიებების შესრულებას. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში,  აზრი დაეკარგება საექსპერტო დასკვნების სამართლებრივ დატვირთვას და 

დაირღვევა ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის, საკუთრების 

უფლების დაცვისა და სამშენებლო სამუშაოების წარმოების უსაფრთხოების პრინციპები.  

საანგარიშო პერიოდში უნდა მიეღოთ „შენობა-ნაგებობის მიმართ ინსოლაციის 

მინიმალური მოთხოვნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილება, რომელიც 

ბუნებრივ განათებასა და ჰაერზე ხელმისაწვდომობის კუთხით მშენებარე ობიექტის 

მომიჯნავე ობიექტების მესაკუთრეთა/მოსარგებლეთა ინტერესების უზრუნველყოფის 

                                                   
710 თუ შენობა-ნაგებობის მშენებლობა დაგეგმილია ჩამოყალიბებული განაშენიანებით შეზღუდულ 

პირობებში (ახალი მშენებლობისა და მზიდი ელემენტების რეკონსტრუქცია), III კლასის შენობა-ნაგებობის 

შემთხვევაში – სამშენებლო მოედნის 10 მეტრის რადიუსში, ხოლო IV კლასის შენობა-ნაგებობის  

შემთხვევაში – 20 მეტრის რადიუსში, ასევე სხვა ლეგიტიმური საფუძვლის არსებობისას, რათა 

გამოირიცხოს დაგეგმილი მშენებლობით მიწის ნაკვეთის მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების 

კონსტრუქციების დეფორმაცია და დაზიანება („მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის 

ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის 

№255 დადგენილება, მუხ. 6, პუნ. 4(ე), პუნ. 9). 

711 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის 2020 წლის 4 მარტის №17-

01200643894 წერილი; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 11 მარტის №01/6346 წერილი. 

712 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის 26 თებერვლის №02/1531 წერილი; ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის 2020 წლის 2 

მარტის №1508-25 წერილი; ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის 6 მარტის №02/2983 

წერილი. 
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საშუალებად მოიაზრებოდა.713 სამწუხაროდ, ზემოაღნიშნული აქტის მიღების ვადამ 2021 

წლის 30 დეკემბრამდე გადაიწია.714 შეუსრულებელი დარჩა ასევე, სახალხო დამცველის 

რეკომენდაცია, კანონმდებლობით სამეზობლო მიჯნის ზონაში აშენებულ შენობაზე 

სამეზობლო საზღვრის მხარეს მოწყობილი კარი, ფანჯარა და კედელში არსებული სხვა ღია 

ნაწილი დაბრკოლება გამხდარიყო მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე მიჯნის ზონაში ახალი 

შენობ(ებ)ის მშენებლობისას.715 შესაბამისად, მოქმედი კანონმდებლობა კვლავ იძლევა 

შესაძლებლობას, სამშენებლო სფეროსთან დაკავშირებული მოთხოვნები მომიჯნავედ 

მცხოვრებ პირთა ინტერესების უგულებელყოფის ხარჯზე დაკმაყოფილდეს.  

საქართველოს სახალხო დამცველი ბოლო ორი წლის განმავლობაში მუდმივად 

ამახვილებდა ყურადღებას სამშენებლო სფეროში გამოსაყენებლად აკრძალული 

სახიფათო (წვადი, ტოქსიკური და სხვა მავნე ბუნების) მასალების ჩამონათვალის 

განსაზღვრის აუცილებლობაზე.716 მათ შორის, ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი 

ზემოქმედების თვალსაზრისით, განსაკუთრებულად მწვავედ დგას აზბესტის შემცველი 

პროდუქციის გამოყენების საკითხი (სამშენებლო მასალები, სამუხრუჭე ხუნდები და 

სხვ.).717  ბოლოდროინდელი შეფასებით, ყოველწლიურად მსოფლიოში 107000-ზე მეტი 

ადამიანი იღუპება აზბესტის ზემოქმედებით გამოწვეული სხვადასხვა სახის კიბოსაგან, 

რის გამოც, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ყველა ტიპის აზბესტის გამოყენების 

შეწყვეტის, როგორც აზბესტთან დაკავშირებული დაავადებების აღმოფხვრის ყველაზე 

ეფექტიანი გზის, აუცილებლობაზე მიუთითებს.718 საქართველოში, დღეის მდგომარეობით, 

აკრძალულია აზბესტის 5 ბოჭკოს იმპორტი.719 თუმცა, დარეგულირებული არ არის 

ქრიზოტილი (თეთრი აზბესტი),720 რომელიც დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მითითებით, აზბესტის ძირითადი 

ნაირსახეობაა და სიმსივნური დაავადებების მნიშვნელოვანი განმაპირობებელია.721 

                                                   
713 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, 2018, გვ. 180-181. 

714 საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი, მუხ. 

142, პუნ. 3. 

715 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, 2018, გვ. 185. 

716 იქვე, გვ. 169; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, 2017, გვ. 203. 

717 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3dGtmyx> [ბოლოს ნანახია 10.03.2020] 

718 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ვებგვერდზე: 

<https://bit.ly/2UNEPnh > [ბოლოს ნანახია 10.03.2020] 

719 „ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებების და პესტიციდების ექსპორტ-იმპორტის წესისა და 

წინასწარ დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 13 

ივნისის №263 დადგენილება. 

720 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 10 მარტის №2617/01 წერილი. 

721 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3bFAA3M > [ბოლოს ნანახია 10.03.2020] 
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გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე, 

მიმდინარეობს მუშაობა აზბესტშემცველი მასალების სხვა ალტერნატიული მასალებით 

ჩანაცვლების შესახებ რეკომენდაციების შესამუშავებლად.722 მნიშვნელოვანია, 

აღნიშნული პროცესის დროულად დასრულება და სახიფათო მასალების დროულად 

გამოსავლენად და ასაკრძალად, აქტიური ღონისძიებების გატარება. 

13.4. მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები და ადამიანის 

უფლებები 

 

არაერთი წელია, მოქალაქეები სხვადასხვა მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტთან 

დაკავშირებულ პრობლემებზე, აქტიურად მომართავენ საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატს. არც საანგარიშო პერიოდი ყოფილა ამ თვალსაზრისით გამონაკლისი.723 

მოსახლეობის წუხილი უმეტესად გადაწყვეტილებების მიღებისას მათი სოციალური 

საჭიროებების უგულებელყოფის, განსახორციელებელი საქმიანობის უსაფრთხოების, 

გარემოზე თუ საკუთრებაზე ზეგავლენის და კომპენსაციის საკითხებს უკავშირდება; 

ხშირად, პრობლემატურია არა იმდენად პროცედურული საკითხები, რამდენადაც თავად 

პროექტის განხორციელების მიზანშეწონილობა.  

როგორც წესი, მსხვილი პროექტების განხორციელება ცალკეული მოქალაქისა თუ 

გარკვეული ჯგუფის კანონიერ ინტერესებთან კვეთაშია. ინფრასტრუქტურული 

პროექტებით, ზოგიერთ შემთხვევაში,724 მომიჯნავე მესაკუთრეთა/მფლობელთა უფლება, 

სრულყოფილად მოახდინონ თავიანთი საკუთრებისა და ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების 

უფლებების რეალიზაცია, იზღუდება ან კითხვის ქვეშ დგება.725  

პრობლემატური საკითხების უმეტესობა მიანიშნებს, რომ მიუხედავად ამ თვალსაზრისით 

არსებული დახვეწილი საკანონმდებლო რეგულაციებისა, მთავარ გამოწვევად კვლავ 

დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით მოქალაქეებთან ადრეულ ეტაპზევე 

                                                   
722 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 10 მარტის №2617/01 წერილი. 

723 ასეთ მასშტაბურ პროექტებს შორისაა ჰიდროელექტროსადგურები, ელექტროგადამცემი ხაზები, 

საავტომობილო გზები, ნაგავსაყრელები, საცხოვრებელი თუ საზოგადოებრივი კომპლექსები. 

724 ერთ-ერთი საქმის შესწავლისას გამოიკვეთა, რომ, ერთი მხრივ, კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს 

ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობისას იმ მინიმალურ დაშორებას, რაც დაცული უნდა იყოს 

უახლოეს მოსახლემდე, მეორე მხრივ, დადგენილია თავად ელექტროგადამცემი ხაზის დაცვისათვის 

ბუფერული ზონა. ხოლო ასეთ ზონაში მოხვედრილ მესაკუთრეებს/მფლობელებს ეკრძალებათ არაერთი 

სახის საქმიანობა. ამასთან, ელექტრული ქსელის მფლობელ პირს ელექტროგადამცემი ხაზების დაცვის 

ზონაში ელექტროგადამცემი ხაზების მომსახურების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, 

უფლება აქვს განახორციელოს სხვადასხვა საქმიანობა. შესაბამისად, ბუფერულ ზონაში მოხვედრილი 

მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა/მფლობელთა უფლებებზე ასეთი რეალობა ნეგატიური ზეგავლენის 

მომტანია.  

725საქართველოს სახალხო დამცველის წინადადება №04-11/6476, 12/06/2019 შპს „ენერგოტრანსი“-ს, სოფელ 

სნოში განთავსებული №238, №239 და №240 ანძების თაობაზე. 
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კომუნიკაცია და საზოგადოების ყოველმხრივი ინფორმირებულობა რჩება. საჭიროა 

მოქალაქეთა შორის გაჩენილ ლეგიტიმურ კითხვებს მაქსიმალურად დამაჯერებელი და 

ამომწურავი პასუხები გაეცეს, რაც, თავის მხრივ, თავად გადაწყვეტილების მიმღებ 

ადმინისტრაციულ ორგანოს, ხელს შეუწყობს საქმისათვის მნიშვნელოვანი გარემოებების 

ყოველმხრივი და სრულყოფილი გამოკვლევისა და შეფასების ვალდებულების 

შესრულებაში. სხვა საკითხებთან ერთად, თითოეულ შემთხვევაში, სიღრმისეულად და 

სრულყოფილად უნდა გამოიკვლიონ პროექტის განხორციელების ალტერნატიული 

ვარიანტები და, შესაძლებლობის შემთხვევაში, შეარჩიონ ისეთი ადგილმდებარეობა, 

რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს გარემოსდაცვითი და მაცხოვრებლების 

ინტერესების თანაბრად დაცვას. სახელმწიფო უწყებების მხრიდან გადაწყვეტილებების 

მიღებისას, ასევე გასათვალისწინებელია ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის ტურისტული 

პოტენციალიც და ადგილობრივი მოსახლეობის სწრაფვა, განავითარონ თავიანთი 

საკუთრება და გაიუმჯობესონ მძიმე სოციალური მდგომარეობა. რაც 

სოფლის/მუნიციპალიტეტის განვითარებასთან ერთად, ადგილობრივი მოსახლეობის 

მიგრაციის შემცირების სახელმწიფოებრივ ინტერესზე მხოლოდ პოზიტიურ გავლენას 

იქონიებს.  

ამასთან, სახალხო დამცველი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს დიდი ქალაქების 

განაშენიანების მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე. სახალხო დამცველს მიაჩნია, 

რომ როდესაც დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება მკვეთრად ცვლის 

ქალაქგეგმარებას, საზოგადოებრივი ცხოვრების ფორმებს, გადაწყვეტილებები მხოლოდ და 

მხოლოდ საერთო საზოგადოებრივი კონსოლიდაციის გზით უნდა მიიღებოდეს. 

საანგარიშო წელს საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა პროექტი 

„ბათუმი რივიერა“, რომელთან მიმართებითაც საზოგადოების ლეგიტიმური კითხვები 

პროექტის სხვადასხვა ასპექტთან დაკავშირებით, მათ შორის, მოსალოდნელი რისკებისა 

და საფრთხეების თვალსაზრისით, უპასუხოდ დარჩა. სახალხო დამცველი განმარტავს, რომ 

მომავალში განაშენიანების მიმართულებებით გადაწყვეტილებების მიღებისას, 

განსაკუთრებით, ქალაქ თბილისსა და ბათუმთან მიმართებით, მხედველობაში უნდა 

მიიღებოდეს წლების განმავლობაში მათი აქტიური, ქაოტური და სპონტანური 

განვითარების შედეგად წარმოშობილი რთული გამოწვევები და სივრცითი მოწყობის 

თვალსაზრისით დღეს არსებული მძიმე ვითარება. გადაწყვეტილებების მიმღებმა 

ორგანოებმა თითოეულ შემთხვევაში უნდა გაითვალისწინონ კანონმდებლის 

ლეგიტიმური მიზანი726 და ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღონ, რომლებიც ხელს შეუწყობს 

მაღალი განაშენიანების მქონე ქალაქებში არსებული მდგომარეობის შემსუბუქებას და არა 

კიდევ უფრო დამძიმებას.  

სამწუხაროდ, ამ დრომდე არ გადადგმულა რაიმე სახის ქმედითი ნაბიჯები გრძელვადიანი 

ენერგეტიკული პოლიტიკის დასაგეგმად და შესაბამისი სტრატეგიული დოკუმენტების 

                                                   
726 სამშენებლო და სივრცითი მოწყობის სფეროში არსებული საკანონმდებლო წესრიგის ლეგიტიმური 

მიზნებია შეუსაბამობების გამოვლენა, შემსუბუქება, გამოსწორება.  
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შესამუშავებლად. არავის შეუსწავლია და გაუანალიზებია ერთობლიობაში უკვე გაწეული 

საქმიანობა, განხორციელებული ინვესტიციები, პროექტების ხარჯ-სარგებლიანობა, 

დაშვებული შეცდომების, გასატარებელი ღონისძიებები. ამდენად, კვლავ აქტუალურია 

ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებისას მოქალაქეთა ინტერესების 

გათვალისწინების თვალსაზრისით არსებული გამოწვევები.727 საქართველოს სახალხო 

დამცველი კიდევ ერთხელ, საგანგებოდ მიუთითებს სახელმწიფოს მხრიდან 

კომპლექსური და თანმიმდევრული მიდგომის საჭიროებაზე. ეკონომიკური, გარემოსა და 

სოციალური ინტერესების დასაბალანსებლად, პოლიტიკის დოკუმენტები პროფესიული 

კვლევების, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკების, საჯარო განხილვების, დარგის 

სპეციალისტებისა და პროფესიული ჯგუფების ფართო ჩართულობით უნდა შეიქმნას. 

ამასთან, მნიშვნელოვანია პოლიტიკის დოკუმენტები სრულად პასუხობდეს შესაბამის 

საკანონმდებლო მოთხოვნებს.728 

13.5. საკანონმდებლო საკითხები 

 

გამოვლინდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული საქმიანობების 

ჩამონათვალის გადახედვის საჭიროება. საქართველოს სახალხო დამცველმა არაერთხელ 

შეაფასა დადებითად გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მიღებით გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების სისტემის, მათ შორის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას 

დაქვემდებარებული საქმიანობების საერთაშორისო სტანდარტებთან მისადაგების ფაქტი. 

თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში, საქართველოს თავისებურებებისა და რეალობის 

გათვალისწინებით, საქმიანობებისთვის განსაზღვრული ზღვრული კრიტერიუმები 

გადახედვას და დახვეწას მოითხოვს.  მაგალითად, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 

II დანართის თანახმად,729 10 ჰექტარზე მეტი განაშენიანების ფართობის მქონე ურბანული 

განვითარების პროექტი სკრინინგის730 გადაწყვეტილებას ექვემდებარება. თუმცა 

აღნიშნული დაკონკრეტებისა და 10 ჰექტარზე მხოლოდ მცირედით სიმცირის გამო, 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურებით არ შეფასდა ისეთი მასშტაბური 

                                                   
727 ამ მიმართულებით არსებულ არაერთ პრობლემაზე საქართველოს სახალხო დამცველმა დეტალურად 

ისაუბრა 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, მათ შორის, უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 

დაგეგმილი/განხორციელებული ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების ენერგეტიკულ-ეკონომიკურ 

სარგებლიანობასთან დაკავშირებით გამოკვლევა-შეფასების არარსებობის პრობლემაზე. 

728 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის №629 დადგენილება „პოლიტიკის დოკუმენტების 

შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“; „პოლიტიკის დაგეგმვის 

დოკუმენტის „პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №629 დადგენილება. 
729 კოდექსს აქვს ორი დანართი, პირველ დანართში მითითებულ საქმიანობებს უპირობოდ უტარდება გზშ, 

ხოლო მეორე დანართში ჩამოთვლილი საქმიანობები გზშ-ს მხოლოდ სკრინინგის გადაწყვეტილების 

საფუძველზე დაექვემდებარება.  

730 პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს გზშ-ს/სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარების 

საჭიროებას, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, მუხ. 3, პუნქ. „ფ“. 
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პროექტი, როგორიცაა „ბათუმი რივიერა“,731 რამაც არაერთი ლეგიტიმური კითხვა 

პასუხგაუცემელი დატოვა.  

საქართველოს სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ ზღვრული მაჩვენებლები ქვეყნის 

ტერიტორიის ფართობისა და სხვა მნიშვნელოვანი სპეციფიკის გათვალისწინებით უნდა 

დადგინდეს, ისეთი მნიშვნელოვანი საქმიანობების რეგულირების მიღმა დარჩენის 

თავიდან ასაცილებლად, რასაც პოტენციურად, ადამიანის უფლებების ხელყოფა შეიძლება 

მოჰყვეს შედეგად. 

კიდევ ერთი საყურადღებო საკითხი732 ნაგავსაყრელის საცხოვრებელი სახლიდან დასაშვებ 

მანძილზე ადგილმდებარეობას უკავშირდება. კანონმდებლობის თანახმად,733 მანძილი 

საცხოვრებელი სახლიდან ნაგავსაყრელის საზღვრამდე არანაკლებ 500 მეტრი უნდა იყოს. 

მართალია, რეგულაციით განმარტებულია, თუ რა იგულისხმება ტერმინში 

„ნაგავსაყრელი“,734 თუმცა ის, თუ რა უნდა მოვიაზროთ ნაგავსაყრელის საზღვრებად, 

ბუნდოვანია. როგორც პრაქტიკამ ცხადყო, საქმიანობის განმახორციელებელი ამ მანძილს 

ითვლის არა ნაგავსაყრელი პოლიგონის განთავსების მიწის ნაკვეთის საზღვრიდან, არამედ 

უშუალოდ იმ ადგილიდან, სადაც ნაგავსაყრელის ობიექტია განთავსებული. სახალხო 

დამცველს მიაჩნია, რომ ვინაიდან ეს საკითხ პირდაპირ კავშირშია მოქალაქეთა 

საკუთრებისა და ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლების რეალიზაციასთან, აუცილებელია 

კანონმდებლობა ცალსახად და მკაფიოდ განსაზღვრავდეს 500-მეტრიანი მანძილის 

ათვლის კრიტერიუმებს. მოქალაქეთა უფლება კომპენსაციასა და უსაფრთხო გარემოში 

ცხოვრებაზე, ინდივიდუალურ შემთხვევებში არ უნდა იყოს განსხვავებული და 

საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტის ინტერპრეტაციაზე დამოკიდებული. 

 წინადადებები 

 საქართველოს პარლამენტს: 

 დროულად შეიმუშაოს უნიფიცირებული რეგულაციები, გარემოზე ზიანის 

მიყენების ეფექტიანი პრევენციისა და დამდგარი ზიანის რეალური 

აღმოფხვრისათვის საჭირო მექანიზმების გარანტირების მიზნით, მათ შორის, 

ნათლად გაიწეროს პასუხისმგებელი უწყებები და მათი კომპეტენციები 

                                                   
731 მიწის ნაკვეთების მთლიანი ფართობი შეადგენს 90,700 კვადრატულ მეტრს. განსახილველი პროექტი 

ითვალისწინებს იახტკლუბის და ხელოვნური ლაგუნის, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, 

სასტუმროების, საზღვაო სანაოსნოსთან ინტეგრირებული მრავალფუნქციური კომპლექსის, რესტორნების, 

კონვენციის ცენტრის, კაზინოს, საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობას და, 

შესაბამისად, აუცილებელია პროექტის გარემოზე ზემოქმედების ასპექტების სრულყოფილი შესწავლა. 
732 ცეცხლაურის ნაგავსაყრელის საქმის შესწავლის ფარგლებში გამოვლენილი პრობლემატიკა. 

733 „ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს №421 

დადგენილების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტი. 

734 დადგენილების მე-2 მუხლის 1-ლი პუნქტი.  
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 შემცირდეს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის I და II დანართებით 

გათვალისწინებული საქმიანობების ზღვრული მაჩვენებლები ქვეყნის 

ტერიტორიის ფართობისა და სხვა სპეციფიკის გათვალისწინებით, მათ შორის, 

შემცირდეს II დანართის 9.2 ქვეპუნქტში მითითებული 10-ჰექტრიანი ზღვრული 

მაჩვენებელი 

 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დადგინდეს 

პასუხისმგებლობა ამტვერებადი მასალის განთავსების, ტრანსპორტირებისა და 

დამუშავების წესების დარღვევისთვის, ყველა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 უზრუნველყოს ბუნებრივი გაზის შიდა ქსელის უსაფრთხოებაზე 

ზედამხედველობის გამკაცრების მიზნით განსახილველად წარდგენილი 

ნორმატიული აქტების პროექტების დროულად განხილვა და მიღება 

 არსებული რეგლამენტები განაახლოს იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილი იყოს 

საერთო სარგებლობის სავენტილაციო არხებზე გამწოვების დაერთებისა და 

გათბობის ქვაბების აირგამწოვი მილების მოწყობის საკითხების მოწესრიგება 

თანამედროვე გამოწვევებისა და ტექნოლოგიური პროგრესის შესაბამისად, 

მეზობელ ბინებში მცხოვრებ პირთა უსაფრთხოების მოთხოვნების 

გათვალისწინებით 

 ენერგორესურსებით რაციონალური სარგებლობისა და მდგრადი განვითარების 

უზრუნველსაყოფად, შეიმუშაოს პოლიტიკის დოკუმენტები „პოლიტიკის 

დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის №629 დადგენილებისა 

და „პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტის „პოლიტიკის დაგეგმვის 

სახელმძღვანელოს“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 

დეკემბრის №629 დადგენილების შესაბამისად 

 საქმიანობის განხორციელებაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე, უზრუნველყოოს 

თითოეულ ფართომასშტაბიან ინფრასტრუქტურულ პროექტთან დაკავშირებით 

პროექტის ხარჯთსარგებლიანობისა და მოსალოდნელი სოციალურ-ეკონომიკური 

ზემოქმედების კვალიფიციური შესწავლა-შეფასება, ასევე, შესწავლის შედეგებზე 

ფართო საზოგადოების წვდომა 

 შეიტანოს ცვლილება „ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და 

შემდგომი მოვლის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე, 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს №421 დადგენილებაში და 

მკაფიოდ განსაზღვროს 500-მეტრიანი მანძილის გამოთვლის კრიტერიუმები 

 შეიმუშაოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანების 

მაჩვენებლის ზუსტი მონაცემების განსაზღვრის მეთოდოლოგია და აღნიშნული 

მაჩვენებლის შეფასების სტანდარტი 
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 უზრუნველყოს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სისტემის 

გაუმჯობესება (მათ შორის, მონიტორინგის სადგურების რაოდენობის გაზრდა) 

სახელმწიფო ბიუჯეტით ადეკვატური რესურსების გამოყოფის გზით 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს და საქართველოს გარემოსა დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

მინიტრს: 

 დროულად უზრუნველყონ სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი და 

გაატარონ საჭირო საკანონმდებლო ღონისძიებები ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებათა გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებათა ნორმაზე მეტი კონცენტრაციის 

შემთხვევების გამოსავლენად და აღნიშნულ სამართალდარღვევაზე რეაგირების 

ეფექტიანი მექანიზმის შესაქმნელად და ასამოქმედებლად 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს: 

 სოფლის მეურნეობის სექტორიდან ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების თავიდან 

ასაცილებლად და შესამცირებლად, დროულად მოამზადოს შესაბამისი კანონის 

პროექტი 

 წლის განმავლობაში განახორციელოს „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ კანონის 

პროექტის ინიცირება საქართველოს პარლამენტში 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი 

ზედამხედველობის დეპარტამენტს: 

 დადგენილ ნორმებთან შეუსაბამო ხარისხის საწვავის მიწოდების მონიტორინგისას, 

განხორციელდეს როგორც საავტომობილო დიზელის, ასევე ბენზინის სინჯების 

აღება და მათში ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული ყველა ნივთიერების 

მოცულობითი წილის შეფასება. 
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14. შრომის უფლება 

 

2019 წელს მთავარი გამოწვევა კვლავ შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებული 

ვითარების გაუმჯობესებას უკავშირდება. წინ გადადგმულ ნაბიჯად უნდა შეფასდეს 

„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის გავრცელება 

ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროზე და შრომის ინსპექტორებისთვის სამუშაო 

ადგილებზე დაშვების შეზღუდვების მოხსნა. თუმცა შეუსრულებელია სახალხო 

დამცველის რეკომენდაცია, შრომის ინსპექციისთვის შრომის კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სხვა მოთხოვნების დაცვაზე ეფექტიანი ზედამხედველობის 

უფლებამოსილებების მინიჭების თაობაზე.735 გაურკვეველი ვადით შეჩერდა შრომის 

კანონმდებლობის რეფორმაზე მუშაობა, რომლის შედეგადაც შრომის ინსპექცია 

უფლებამოსილი უნდა გამხდარიყო, ორგანიზაციის თანხმობის გარეშე, სრულად 

შეემოწმებინა შრომით უფლებებთან და პირობებთან მიმართებით არსებული ნორმების 

ეფექტური გამოყენება, რისთვისაც მას ენიჭებოდა ადმინისტრაციული სახდელის დადების 

უფლება, მათ შორის, საქართველოს შრომის კოდექსითა და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით გათვალისწინებული დებულებების დარღვევის შემთხვევებში.  

საანგარიშო პერიოდში შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის საქმიანობის 

ანალიზი აჩვენებს, რომ შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობის კუთხით შესამჩნევი 

პოზიტიური ცვლილების მიუხედავად, დეპარტამენტის მანდატი და მის ხელთ არსებული 

რესურსები საკმარისი არ არის მათთვის დაკისრებული მნიშვნელოვანი ფუნქციების 

შესასრულებლად.  

14.1. შრომის პირობების კუთხით არსებული მდგომარეობა 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, 2019 

წელს სამუშაო ადგილებზე დაღუპვისა და დაშავების შემთხვევების მაჩვენებელი 

მცირედით არის შემცირებული მხოლოდ წინა წელთან შედარებით (დაიღუპა 49 და 

დაშავდა 142 ადამიანი).736 ამდენად, ვითარება კვლავ მძიმეა. 

                                                   
735 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, (2018), გვ. 189. 

736 განსხვავებული მონაცემები წარმოადგინა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა, რომლის 

მიხედვითაც, 2019 წელს, ბოლო 4 წლის მონაცემებით, სამუშაო ადგილებზე დაღუპვის შემთხვევების 

ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გამოვლინდა. კერძოდ, სამუშაოს შესრულებისას წლის განმავლობაში 

დაიღუპა 38 (მათგან 25 დასაქმებული იყო მშენებლობის სექტორში) და დაშავდა 168 ადამიანი 

(საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრის №01/371 წერილი). მონაცემების შეუსაბამობის მიზეზად, 

უწყებამ, 2019 წელს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოებისა და შრომის პირობების 

ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ, სტატისტიკის სხვადასხვა მეთოდოლოგიით წარმოება დაასახელა. 

კერძოდ, ინსპექტირების ორგანო სამუშაო სივრცეში მომხდარ დადასტურებულ საწარმოო უბედურ 
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წინამდებარე ცხრილში მოცემულია 2016-2019 წლების მონაცემები სამუშაოს 

შესრულებისას დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობების შესახებ737. 

 

 

 

ინსპექტირების შედეგებმა აჩვენა, რომ შრომის უსაფრთხოების კუთხით, ყველაზე 

პრობლემური რისკების შეფასების ვალდებულების შეუსრულებლობაა.738 ამასთან, 

დასაქმებულები, ხშირად, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გარეშე მუშაობენ.739 

საგულისხმოა, რომ წლის განმავლობაში 92 ობიექტს შეუჩერდა სამუშაო პროცესი 

                                                   
შემთხვევებს აღრიცხავს „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 

შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ კი, აღირიცხება სამუშაოსთან დაკავშირებული ყველა 

უბედური შემთხვევა, რომელზეც, შესაძლოა, არ ვრცელდებოდეს „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის მოქმედება (საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 13 მარტის №01/3216 

წერილი).  

737 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ (2016), გვ. 514; საქართველოს სახალხო დამცველის 

ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

(2017), გვ. 194; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ (2018), გვ. 186; საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს 2020 წლის 5 მარტის №MIA 1 20 00590910 წერილი; საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 

14 იანვრის №01/371 წერილი. 

738 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრის №01/371 წერილი. 

739 იქვე. 
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უსაფრთხოების ნორმების კრიტიკული დარღვევის გამო, რაც გულისხმობს, რომ 

გამოვლენილი შეუსაბამობები მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნიდა ადამიანის სიცოცხლეს 

ან/და ჯანმრთელობას და სავალდებულო იყო მათი დაუყოვნებლივ გამოსწორება.740 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტს 2018 წელს მიენიჭა შრომის 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების შემოწმების 

უფლებამოსილება.741 თუმცა, შრომის უსაფრთხოების ნორმებისგან განსხვავებით, მათ 

დაცვაზე ზედამხედველობის გაწევა მხოლოდ ორგანიზაციის წინასწარი თანხმობის 

შემთხვევაში შეუძლია.742 2019 წელს შრომითი უფლებების ნაწილში ინსპექტირებაზე 

თანხმობა მხოლოდ 19-მა დამსაქმებელმა გამოთქვა.743 გამოიკვეთა ისეთი მძიმე 

დარღვევები, როგორებიცაა უქმე დღეებში ნამუშევარი და ზეგანაკვეთური სამუშაოს 

აუნაზღაურებლობა, შეუსაბამობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ და არსებულ 

სამუშაოს შორის, ხელშეკრულების შეწყვეტის წესის დარღვევა და სხვ. საპასუხოდ, შრომის 

პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი უფლებამოსილი იყო, გაეცა მხოლოდ 

სარეკომენდაციო ხასიათის მითითებები, ვინაიდან შრომითი უფლებების დაცვაზე 

ზედამხედველობის პროცესში იგი არ არის აღჭურვილი შესასრულებლად სავალდებულო 

მითითებების გაცემის ან სანქცირების მექანიზმებით. 

შრომითი უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

სტანდარტი მოითხოვს შრომის ინსპექციის ისეთი სისტემის არსებობას, რომელიც 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის საკითხებთან ერთად, შრომის პირობებთან 

დაკავშირებული სხვა დებულებების (სამუშაო საათები, ხელფასი, დასვენების დრო და 

სხვ.) აღსრულებასაც მოიცავს.744 ასოცირების შესახებ შეთანხმებით, საქართველოს ნაკისრი 

აქვს ვალდებულება, საკუთარ კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში ასახოს საერთაშორისოდ 

აღიარებული სტანდარტები სწორედ იმ ფორმით, როგორც ეს მოცემულია შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებში.745 თუმცა საქართველოს აღნიშნული 

სტანდარტების დამდგენი კონვენციები დღემდე არ აქვს რატიფიცირებული. 

საერთაშორისო ორგანიზაციის, Human Rights Watch-ის მითითებით, ეს საკანონმდებლო და 

                                                   
740 იქვე; „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი, მუხ. 3, პუნ. „ს“. 

741 „შრომის პირობების ინსპექტირების 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 დეკემბრის №603 დადგენილება. 

742 „შრომის პირობების ინსპექტირების 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №682 დადგენილება; „შრომის პირობების 

ინსპექტირების 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 

წლის 31 დეკემბრის №668 დადგენილება. 

743 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრის №01/371 წერილი. 

744 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის №81 კონვენცია მრეწველობისა და ვაჭრობის სფეროში შრომის 

ინსპექციის შესახებ, C081, 1947, მუხ. 3, პუნ. 1; შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის №129 კონვენცია 

სოფლის მეურნეობის სფეროში შრომის ინსპექციის შესახებ, C129, 1969, მუხ. 6, პუნ. 1. 

745 ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს და 

ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის, მუხ. 229, პუნ. 2. 
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ზედამხედველობის ხარვეზები საქართველოში ხელს უწყობს იმ პრაქტიკას, რომელიც 

კვლავაც საფრთხეს უქმნის დასაქმებულებს.746 შესაბამისად, ორგანიზაცია საქართველოს 

მთავრობას და პარლამენტს მოუწოდებს, შექმნან სრულფასოვანი შრომის ინსპექცია, 

რომელიც სათანადო პერსონალით იქნება დაკომპლექტებული, შესაბამისი რესურსებითა 

და მანდატით აღიჭურვება, რაც გულისხმობს სამუშაო ადგილის უსაფრთხოებასა და 

სამუშაო პირობებთან დაკავშირებული ყველა საკითხის შემოწმებას.747 

საქართველოს სახალხო დამცველს მეტად მნიშვნელოვნად მიაჩნია შრომის 

კანონმდებლობის რეფორმაზე მუშაობის დროულად დასრულება, რამაც უნდა 

უზრუნველყოს შრომის ინსპექციის სისტემის სრულყოფა, ფართო მანდატითა და ქმედითი 

მექანიზმებით აღჭურვილი სახელმწიფო ზედამხედველობის მექანიზმის ჩამოყალიბების 

სახით. 

14.2. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მუშაობა 

 

2019 წელს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა შრომის უსაფრთხოების 

მიმართულებით 859 ობიექტი შეამოწმა, მათ შორის, ზემოხსენებული 19 კომპანიის 107 

ობიექტში შემოწმდა შრომითი უფლებების დაცვის მდგომარეობაც. 301 ობიექტთან 

დაკავშირებით, შესაბამისი საკანონმდებლო უფლებამოსილებებიდან გამომდინარე, 

გაიცა მხოლოდ შესასრულებლად არასავალდებულო რეკომენდაციები.748 558 ობიექტზე კი, 

„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ფარგლებში749, 1264 

ინსპექტირება განხორციელდა. მიუხედავად იმისა, რომ სექტემბრიდან შრომის 

ინსპექტორებისთვის დასაქმების ყველა ადგილზე თავისუფალი დაშვების მანდატი 

ამოქმედდა, 1 სექტემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში, გაცილებით ნაკლები 

ობიექტი (75) შემოწმდა, ვიდრე წლის პირველ ნახევარში (483).750 ამასთან, 

შემოწმებულთაგან მხოლოდ 3 ობიექტი განეკუთვნებოდა ეკონომიკური საქმიანობის 

ისეთ სფეროს, რომელიც არ ხვდება მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და 

                                                   
746 „არცერთი წელი სიკვდილის შემთხვევათა გარეშე“, Human Rights Watch, 2019, გვ.2, ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/39rxcIj [ბოლოს ნანახია 30.03.2020] 

747 იქვე, გვ. 3. 

748 150 ობიექტი შემოწმდა 2019 წლის შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის 

შესაბამისად (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №582 დადგენილება), 151 ობიექტი კი - 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიისა და შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ერთობლივი ინსპექტირების ფარგლებში 

(საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრის №01/371 წერილი). 

749 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრის №01/371 წერილი. 

750 იქვე. 

https://bit.ly/39rxcIj
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საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალში.751 ეს კი, მიუთითებს, რომ საანგარიშო 

პერიოდში, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით ინსპექციის სისტემის 

სრულყოფისკენ მიმართული საკანონმდებლო ცვლილებები პრაქტიკაში ამ ეტაპისათვის 

სათანადოდ არ ამოქმედებულა.  

შემოწმებამ 4806 დარღვევა გამოავლინა. შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების 

დარღვევებისთვის, პირველ ეტაპზე, შემოწმებულ 558-ვე ობიექტს ადმინისტრაციული 

სახდელის სახით განესაზღვრა გაფრთხილება. რეინსპექტირების შედეგად აღმოჩნდა, რომ 

127-მა საწარმომ სრულად გამოასწორა დარღვევები, ხოლო 202 საწარმო 200-დან 14000 

ლარის ფარგლებში დაჯარიმდა. ამდენად, დარღვევათა გამოსწორების მაჩვენებელი 39%-ს 

უტოლდება, რაც წინა წლის მონაცემსაც აღემატება და კიდევ ერთხელ მიანიშნებს 

სანქცირების მექანიზმის ეფექტიანობაზე სარეკომენდაციო ხასიათის მითითებებთან 

შედარებით.752 

გასათვალისწინებელია, რომ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტს, ზემოთ 

მითითებული უფლებამოსილებების გარდა, ეკისრება შესაბამისი სამართლებრივი 

სტანდარტების შემუშავებისა და იძულებით შრომასა და შრომით ექსპლუატაციაზე 

ზედამხედველობის ვალდებულება.753 ამ მიმართულებით, 2019 წლის განმავლობაში 

დეპარტამენტმა 127 კომპანია შეამოწმა.754 ამასთან, მოამზადა 4 ნორმატიული აქტის 

პროექტი და დამატებით იმუშავა 1 ნორმატიულ აქტზე.755 თუმცა, ევროკავშირთან 

ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად, 2019 წლის 1 სექტემბრამდე უნდა 

                                                   
751 განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის საქმიანობები, ადმინისტრაციული და დამხმარე 

მომსახურების საქმიანობები და ხელოვნება, გართობა, დასვენება. 

752 2018 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი 31% იყო, 2017 წელს კი, როდესაც შემოწმება მიმდინარეობდა, 

მხოლოდ სახელმწიფო პროგრამის საფუძველზე, 6% (საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 

„საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, (2018), გვ. 

188). 

753 „შრომის პირობების ინსპექტირების 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №682 დადგენილება; „იძულებითი შრომისა და 

შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით სახელმწიფო ზედამხედველობის 

განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 მარტის №112 

დადგენილება. 

754 იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის შესაძლო ნიშნები არცერთ შემთხვევაში არ 

გამოვლენილა. 

755 მომზადდა შემდეგი ნორმატიული აქტების პროექტები: ეკონომიკური საქმიანობის პრიორიტეტული 

დარგების განსაზღვრის მეთოდებისა და რისკის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ; 

საწარმოში/ორგანიზაციაში/დაწესებულებაში შესვლისა და შემოწმების (ინსპექტირების) წესისა და 

პირობების დამტკიცების შესახებ; ორსული, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალების 

ჯანმრთელობისთვის მავნე ან/და განსაკუთრებული რისკის შემცველი სამუშაოების დამტკიცების 

თაობაზე; საქართველოს ტერიტორიაზე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დამდგარი 

უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების შემთხვევების სავალდებულო დაზღვევის 

(მინიმალური პაკეტის) წესისა და პროცედურების შესახებ. შევიდა ცვლილება შრომის უსაფრთხოების 

სპეციალისტის აკრედიტებულ პროგრამაში. 
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მიღებულიყო შრომით პირობებსა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული კიდევ სამი 

ნორმატიული აქტი,756 რომელთათვისაც საბოლოო სახის მიცემა საანგარიშო პერიოდში ვერ 

მოხერხდა.  

გაზრდილი უფლება-მოვალეობების ფონზე, დეპარტამენტის მიერ შემოწმებული 

ობიექტების რაოდენობის მკვეთრი შემცირება და შესაბამისი საერთაშორისო 

ვალდებულებების შეუსრულებლობა, მიუთითებს, რომ მის ხელთ არსებული რესურსები 

საკმარისი არ არის დაკისრებული ვალდებულებების სათანადოდ შესასრულებლად. 

მიუხედავად იმისა, რომ საანგარიშო პერიოდში შრომის პირობების ინსპექტირების 

სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით 2-ჯერ გაიზარდა, შრომის 

პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი მიმდინარე ეტაპზე წარმოდგენილია მხოლოდ 

40 საშტატო ერთეულით.757 შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით, დაახლოებით 42000 

დასაქმებულზე მოდის 1 შრომის ინსპექტორი,758 მაშინ როცა შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის რეკომენდაციით, გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში ყოველ 20000 

დასაქმებულზე უნდა განისაზღვრებოდეს 1 შრომის ინსპექტორი.759 ამდენად, 

აუცილებელია, რომ არ გაჭიანურდეს შრომის ინსპექტორთა რაოდენობის დაგეგმილი 

ზრდა, რომელმაც წლის პირველ კვარტალში 100-ს უნდა მიაღწიოს.760 შრომის ინსპექტორთა 

მუშაობის ეფექტიანობისთვის, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტი ასევე 

მოითხოვს მათ ადგილობრივი ოფისებით უზრუნველყოფას.761 

                                                   
756 ხსენებულ ნორმატიულ აქტებს ქვეყნის კანონმდებლობაში შემდეგი დირექტივების მოთხოვნათა 

იმპლემენტაცია უნდა მოეხდინა: 89/654/EEC დირექტივა სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა და 

ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე; 2009/104/EC დირექტივა სამუშაო ადგილზე 

მუშაკთა მიერ სამუშაო მოწყობილობების გამოყენებისათვის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე; 90/270/EEC დირექტივა მონიტორიან დანადგარებთან მუშაობისთვის 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის 

გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის, დანართი XXX). 

757 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრის №01/371 წერილი. 

758 გამოყენებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბოლო მონაცემი, რომლის 

მიხედვითაც 2018 წელს საქართველოში დასაქმებულთა რაოდენობა 1694.2 ათას კაცს შეადგენდა. 

759 „სტრატეგიები და პრაქტიკა შრომის ინსპექციისთვის“, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, 2006, გვ. 4, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2RT1r5z>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

760 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრის №01/371 წერილი. 

761 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის №81 კონვენცია მრეწველობისა და ვაჭრობის სფეროში შრომის 

ინსპექციის შესახებ, C081, 1947, მუხ. 11. მაგალითისთვის, შრომის ინსპექციის სისტემა ლატვიაში, რომლის 

მოსახლეობაც საქართველოს მოსახლეობაზე თითქმის ორჯერ ნაკლებია, სათაო ოფისისა და ხუთი 

რეგიონული ცენტრისაგან შედგება, რომლებიც, თავის მხრივ, რამდენიმე ქვედაყანოფს აერთიანებს 

(ლატვიის შრომის ინსპექციის 2018 წლის წლიური ანგარიში, გვ. 7, ხელმისაწვდომია: 

<http://www.vdi.gov.lv/files/sdo_2018_en_gala.pdf>. 

https://bit.ly/2RT1r5z
http://www.vdi.gov.lv/files/sdo_2018_en_gala.pdf
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ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტის წარმატებული საქმიანობისთვის, აუცილებელია მისი ორგანიზაციული 

და სტრუქტურული გაძლიერება. 

წინადადებები 

 საქართველოს პარლამენტს: 

 დააჩქაროს საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება, რათა შრომის 

ინსპექტორები, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე ზედამხედველობის 

მსგავსად, შესაბამისი უფლებამოსილებებით (თავისუფალი დაშვების მანდატით) 

და აღსრულებადი მექანიზმებით (სანქციების გამოყენების შესაძლებლობით) 

აღიჭურვონ შრომის კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის 

შემოწმების პროცესშიც. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 უზრუნველყოს ნორმატიული აქტების მიღება სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა 

და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე 1989 წლის 30 ნოემბრის 

საბჭოს 89/654/EEC დირექტივის, სამუშაო ადგილზე მუშაკთა მიერ სამუშაო 

მოწყობილობების გამოყენებისათვის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე 2009 წლის 16 სექტემბრის ევროპარლამენტისა 

და საბჭოს 2009/104/EC დირექტივისა და მონიტორიან დანადგარებთან 

მუშაობისთვის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების 

შესახებ 1990 წლის 29 მაისის საბჭოს 90/270/EEC დირექტივის დებულებათა 

შესასრულებლად 

 გატარდეს სათანადო ღონისძიებები შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

„მრეწველობასა და ვაჭრობაში შრომის ინსპექციის შესახებ“ №81, „შრომის 

ინსპექციის (სოფლის მეურნეობაში) შესახებ“ №129 და „სამუშაო ადგილებზე 

ჯანმრთელობის უსაფრთხოების შესახებ“ №155 კონვენციების რატიფიკაციისთვის 

საჭირო პროცედურების დასაწყებად. 

საქართველოს მთავრობას და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 დააჩქარონ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ორგანიზაციული 

და სტრუქტურული გაძლიერება, მათ შორის, რეგიონული ოფისებით აღჭურვის 

გზით. 
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15. ჯანმრთელობის დაცვის უფლება 

 

2019 წელს სახელმწიფომ  ჯანდაცვის სისტემის რეფორმის ახალი ტალღა წამოიწყო. 

პოლიტიკური განაცხადის თანახმად, იგი მოიცავს ადამიანზე ორიენტირებული 

პოლიტიკის შემუშავებას, დაფინანსების ახალ მოდელზე გადასვლას (DRG)762 და 

მომსახურების ტარიფების გათანაბრებას. სახელმწიფოს მხრიდან გაცხადებული 

ინიციატივების მიუხედავად, სამედიცინო მომსახურების გამწევთა მხრიდან 

დაფინანსების მოდელში შეტანილ ცვლილებებს ძალიან უარყოფითი გამოხმაურება 

მოჰყვა, ამასთან გამოწვევად რჩება საყოველთაო, პირველადი და კიბოს წინააღმდეგ 

მიმართული ჯანდაცვის პროგრამების ეფექტიანი აღსრულება, რომელთა მიზანი 

ჯანდაცვის შესაბამის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოსახლეობისთვის 

ფინანსური ტვირთის შემცირება უნდა იყოს.  

 

მწვავედ დგას  სოფლად პირველადი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის, სოფლის ექიმების 

და ექთნების შრომის პირობების გაუმჯობესების, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების და  

უწყვეტი პროფესიული განათლების სავალდებულო სისტემის დანერგვის  საკითხები. 

 

ასევე, მწვავე პრობლემად რჩება მედიკამენტებზე წვდომის და ხარისხთან 

დაკავშირებული პოლიტიკის აქტიური და თანმიმდევრული განხორციელება. ამავე 

პერიოდში ლეგიტიმური კითხვები გააჩინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის 

გამოქვეყნებამაც, C-ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამის ეფექტიანად განხორციელებასთან 

დაკავშირებით. 

 

კვლავ გამოწვევად რჩება მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირების მიერ 

სოციალური თუ ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობა საქართველოში.  

 

15.1. პირველადი ჯანდაცვის სისტემის გამოწვევები 

 

2019 წლის დასაწყისში, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ განსაზღვრა გლობალური 

ჯანდაცვის 10 ყველაზე მნიშვნელოვანი საფრთხე, რომელთა შორის არის სუსტი 

პირველადი ჯანდაცვა. ეს რგოლი ადამიანების პირველი შეხების წერტილია ჯანდაცვის 

სისტემასთან, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს სრული, ხელმისაწვდომი და მოცულობითი 

დახმარება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში.763    

                                                   

762 ანაზღაურების ახალი სისტემა დიაგნოზთან შეჭიდებული ჯგუფების (DRG) მოდელზე გადასვლას 

გულისხმობს, რომლის თანახმადაც პაციენტის დიაგნოზი, ასაკი, ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობა და 

სხვა კრიტერიუმები განსაზღვრავს დაფინანსების მოცულობას. 
763 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/33Voilt>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/33Voilt
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საქართველოს პირველადი ჯანდაცვის სისტემის პრობლემების, ბარიერებისა და 

საჭიროებების დადგენაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები მთავარ ბარიერად 

პოლიტიკური ნების არარსებობას მიიჩნევენ. მათი შეფასებით, პირველადი ჯანდაცვის 

განვითარებას/გაძლიერებას არ მინიჭებია უმაღლესი პრიორიტეტი და არ მოქცეულა 

ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემისათვის მნიშვნელოვანი ამოცანების სათავეში.764  

სახალხო დამცველის შეფასებით, ამ მიმართულებით კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად 

რჩება პირველადი ჯანდაცვის სისტემის ორგანიზაციული მოწყობის მოდელი და 

მარეგულირებელი გარემო, პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებსა და ჰოსპიტალურ 

დაწესებულებებს შორის სუსტი უკუკავშირი, მომსახურების ფრაგმენტულობა, ნაკლები 

ყურადღება დაავადებათა პრევენციაზე, მათ ადრეულ გამოვლენასა და მართვაზე. 

პრობლემას წარმოადგენს პირველადი ჯანდაცვის რგოლში მომუშავე სამედიცინო 

პერსონალის უწყვეტი პროფესიული სამედიცინო განათლების მიღების მწირი 

შესაძლებლობაც.  

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით 

მომზადებული რეკომენდაციებიც მიუთითებენ, რომ ქვეყანაში პირველადი ჯანდაცვა 

ძირეულ რეფორმას საჭიროებს. ხელისუფლებამ უნდა შეიმუშაოს პირველადი ჯანდაცვის 

შესრულების ინდიკატორები და სამიზნე ნიშნულები, დანერგოს ახალი სერვისები, 

განსაკუთრებით, არაგადამდები დაავადებების პრევენციასა და მკურნალობაში არსებული 

პრობლემების აღმოსაფხვრელად.765 

2019 წლის ბოლოს განხორციელებული ცვლილებები, სამედიცინო მომსახურების ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით, გულისხმობს „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 

პროგრამაში“ ჩართული სამედიცინო დაწესებულებებისთვის საქმიანობის ახალი 

კრიტერიუმების შემოღებას (სელექციური კონტრაქტირება).766 მნიშვნელოვანია, 

აღნიშნული ცვლილებებით  ზემოაღნიშნული პრობლემების მოგვარებაც დაიწყოს.    

„სოფლის ექიმის“ სახელმწიფო პროგრამა 

პირველად ჯანდაცვაში სოფლის ექიმების რგოლი, ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის 

უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი კომპონენტია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია 

(WHO) მიიჩნევს, რომ ის არის არსებითი, აუცილებელი ჯანდაცვა, რომელიც 

                                                   
764  „ველფეარ ფაუნდეშენის“ (Welfare Foundation) კვლევა „სუსტი პირველადი ჯანდაცვა - ჯანდაცვაზე 

საყოველთაო ხელმისაწვდომობის მიღწევის ძირითადი ბარიერი“, 2019 წ. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: 

< https://bit.ly/2vYuX1x > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

765 Quality of primary health care in Georgia - WHO European Centre for Primary Health Care Health Services Delivery 

Programme Division of Health Systems and Public Health 2018  ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2Uss16I  

>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 
766 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 იანვრის №15 დადგენილება. 

https://bit.ly/2vYuX1x
https://bit.ly/2Uss16I
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ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საზოგადოების ყველა წევრისათვის და ოჯახისათვის, 

ითვალისწინებდეს მათ სრულ თანადგომას ჯანმრთელობის დაცვის საქმეში.767 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია, საქართველოს მთავრობამ, მოსახლეობის 

განსაკუთრებული საჭიროების შესაბამისად, ხელი შეუწყოს ჯანდაცვის 

ინფრასტრუქტურის შემდგომ განვითარებას, როგორც სახელმწიფო ასიგნებებით, ისე 

კერძო ინვესტიციების მოზიდვისთვის ხელის შეწყობით. სახალხო დამცველის აპარატმა 

2019 წელს, საქართველოს 17 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, 70-ზე მეტი სოფლის 

ამბულატორია შეისწავლა. მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი მწვავე პრობლემები 

უკავშირდება როგორც ინფრასტრუქტურას (მოუწესრიგებელი შენობები, გაუმართავი 

საკომუნიკაციო და სანიტარულ-ჰიგიენური სისტემები), ისე კვალიფიციური დამხმარე 

პერსონალის (ექთნების) ნაკლებობას. „სოფლის ექიმის“ პროგრამის სუსტად განვითარების 

ერთ-ერთ მიზეზად სახელდება სამედიცინო პერსონალის (ექიმების და ექთნების) დაბალი 

ანაზღაურება, რომელიც გაწეულ შრომას არ შეესაბამება და სამედიცინო პერსონალს 

უკარგავს ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების გაწევის მოტივაციას. სოფლის ექიმის 

მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება თვეში 650 ლარის, ხოლო ექთნის/ფერშლის - 

თვეში 455 ლარის ოდენობით. ამ ანაზღაურების ფარგლებში შედის კომუნალური და 

ტრანსპორტირების ხარჯიც და საჭირო მედიკამენტებისა და სამედიცინო ნივთების 

შესყიდვაც. ასევე სერიოზული პრობლემაა სამედიცინო პერსონალის (ექიმი/ექთანი) 

პროფესიული უნარ–ჩვევების განვითარება და კვალიფიკაციის უწყვეტი ამაღლება. 

15.2. მაღალკვალიფიციური დამხმარე სამედიცინო კადრები 

 

პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა პირდაპირ კავშირშია სამედიცინო 

პერსონალის შრომის მდგომარეობასთან.768 ექთნის/ფერშლის ინსტიტუტი პაციენტებს 

დაავადების ან რეაბილიტაციის პროცესში მოვლის დაგეგმვაში ეხმარება, ფიზიკური, 

მენტალური და სოციალური ასპექტების გათვალისწინებით. ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზის თანახმად, ევროპის რეგიონის 53 ქვეყანას შორის 

საქართველო 100 000 მოსახლეზე ექთნების რაოდენობის მიხედვით, ბოლოსწინა ადგილს 

იკავებს.769 2019 წელს ჩატარებული კვლევების მიხედვით,  გამოკითხულთა 95% კანონით 

დადგენილ 40 საათზე მეტს მუშაობს; 84.6%-ის ხელფასი 500 ლარზე ნაკლებია; 100% 

ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის ანაზღაურებას არ იღებს არც ჩვეულებრივ და არც უქმე 

დღეებში. არც კერძო და არც სახელმწიფო დონეზე არ არსებობს სამედიცინო 

                                                   
767  Universal health coverage 2019 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://goo-gl.su/oAFV> 

768 Modeling and Managing the patients’ need for clinical care ENHANCING EVIDENCE-BASED PRACTICE AND 

MANAGEMENT ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3ayewrK   > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

769 European Health for All family of databases ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2JrTYW8   > [ბოლოს 

ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/3ayewrK
https://bit.ly/2JrTYW8
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დაწესებულებებში დასაქმებულთა სამუშაოს სიმძიმისა და დატვირთვის შესახებ 

რეგულაცია.770 

წლებია, სახელმწიფო აცხადებს, რომ მიმდინარეობს მუშაობა ჯანდაცვის სექტორში 

ადამიანური რესურსების განვითარების პოლიტიკასა და გრძელვადიან გეგმაზე, რომელიც 

მოიაზრებს კადრების საჭიროებებს დეფიციტური/პრიორიტეტული სპეციალობებისა და 

სპეციალისტების რეგიონულ ჭრილში გადანაწილების სპეციფიკის გათვალისწინებით.771  

შექმნილია „საექთნო საქმიანობის განვითარების ეროვნული საბჭო“, დამტკიცდა საექთნო 

საქმის განვითარების სტრატეგია772, მაგრამ კვლავ პრობლემურია ამ მიმართულებით 

პროფესიული რეგულირების მექანიზმებისა და ფორმალური უწყვეტი სამედიცინო 

განათლების სისტემის არარსებობაც, რაც მოქმედებს როგორც პროფესიის პრესტიჟზე, ისე 

ექთანთა კვალიფიკაციაზე და პირდაპირ და ყოველდღიურ რეჟიმში აისახება თითოეული 

ჩვენგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე.  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია შემუშავდეს ექთნების/ფერშლის 

ფუნქციური და შრომითი საქმიანობის სტანდარტები, ჩამოყალიბდეს უწყვეტი 

პროფესიული განვითარებისა და პროფესიული რეგულირების მდგრადი სისტემა. 

 

15.3. ონკოლოგიური პაციენტების უფლებები 

 

ექსპერტთა პროგნოზით, მსოფლიოში კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის არსებული 

დონე, რომელიც წელიწადში დაახლოებით 8.2 მილიონს შეადგენს, გაიზრდება და 2030 

წლისათვის 13 მილიონს გადააჭარბებს.773 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მიზნად 

ისახავს გააძლიეროს ძალისხმევა კიბოს ადრეული დიაგნოზის დასმის, სკრინინგის, 

მკურნალობის, აგრეთვე, პალიატიური მოვლისა და დახმარების აღმოჩენისთვის, 

მკურნალობის შემდეგ, მათ შორის, ბავშვობაში კიბოს შემთხვევაში.774  

საქართველოს სახელმწიფოს გაცხადებული პოლიტიკაა ონკოლოგიური დაავადებების 

მკურნალობის თანამედროვე და მაღალეფექტიანი მეთოდების დანერგვა.775 თუმცა 

                                                   
770 „სოლიდარობის ქსელის“ კვლევა „ექთნების შრომის პირობები საქართველოში“, 2019წ. ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია; <https://goo-gl.su/YvMtn9  > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

771 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №724 „2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის 

დაცვის სახელწიფო კონცეფციის“ დამტკიცების თაობაზე.   
772 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №334 „საექთნო საქმის განვითარების სტრატეგიის 

დამტკიცების თაობაზე“.  
773 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2WTVhVN >[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

774 Cancer prevention and control in the context of an integrated approach. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია; < 

https://bit.ly/2WTVhVN > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

775 ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2018-2021 წლებისათვის, დოკუმენტი 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3dFKGUm   > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://goo-gl.su/YvMtn9
https://bit.ly/2WTVhVN
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70-REC1/A70_2017_REC1-en.pdf#page=27
https://bit.ly/2WTVhVN
https://bit.ly/3dFKGUm
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ცალკეული და სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამა776 - საყოველთაო ჯანდაცვის, 

ონკოპრევენციის პროგრამის, პალიატიური მზრუნველობის და ადგილობრივი 

მუნიციპალური ბიუჯეტების ფარგლებში,777 - რომელიც უზრუნველყოფს  ონკოლოგიური 

დაავადების ლაბორატორიული გამოკვლევების და ოპერაციების ხარჯების ანაზღაურებას 

დაზღვევის პაკეტების შესაბამისი ლიმიტისა და თანაგადახდის გათვალისწინებით, ქმნის 

არათანაბარ და განსხვავებულ მიდგომას ბენეფიციარის ფინანსური სტატუსიდან 

გამომდინარე.778 არასრული დაფინასების გამო, ამ მძიმე სენით დაავადებულ პაციენტებს 

საკუთარი ხარჯებით ან კვლავ სახელმწიფო/მუნიციპალური პროგრამის დახმარებით 

უწევთ თანხის შევსება სამედიცინო დაწესებულების მიერ დადგენილ ტარიფამდე. 

სამწუხაროა, რომ სახელმწიფო არ იზიარებს სახალხო დამცველის რეკომენდაციას და 

დღემდე არ იღებს ონკოლოგიურ დაავადებათა ერთიან სახელმწიფო პროგრამას, რომლის 

არსებობა და  ეფექტიანად მართვა არსებითად გააუმჯობესებს კიბოს პაციენტების 

მკურნალობას და წამლებზე წვდომას, ასევე გააჩენდა კიბოს პრევენციის მიმართულებით 

მუშაობის შესაძლებლობას.  

 

15.4. მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა და ხარისხი 

 

ჯანმრთელობის უფლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია მედიკამენტების 

ხელმისაწვდომობა, რომლის გარეშე წარმოუდგენელია ჯანმრთელობის შენარჩუნება ან 

ავადობის დაძლევა. ამბულატორიულ მომსახურებასა და მედიკამენტებზე ფასების ზრდა 

779 მძიმე ტვირთად აწვება მოსახლეობას. მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის პრობლემას 

საქართველოში, როგორც გამოწვევას, ეხმიანება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 

ჯანდაცვის დაფინანსების თემაზე გამოქვეყნებული ანგარიში „Can people afford to pay for 

health care?“.780 ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 14% 

                                                   
776„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა“, „დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და 

სკრინინგის“ სახელმწიფო პროგრამა. 

777 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშები საქართველოში ადამიანის უფლებათა  და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, გვ. 196. 

7782017 წლის 1 მაისიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დიფერენცირებული პაკეტები ამოქმედდა. 

დიფერენცირება ეფუძნება პირის დაზღვევის სტატუსს და მისი შემოსავლების შესახებ მიწოდებულ 

ინფორმაციას. მოქალაქეები, რომელთა შემოსავალი წელიწადში 40 000 ლარს აღემატება, ვერ 

სარგებლობენ პროგრამით დაფინანსებული სერვისებით, ხოლო ისინი, რომელთა ყოველთვიური 

შემოსავალი 1000 ლარზე ნაკლებია/მეტია, სარგებლობენ დიფერენცირებული სერვისებით 

თანადაფინანსების პრინციპის გათვალისწინებით. თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან ორივე კატეგორიის 

მოქალაქეებზე თანაგადახდის წილი მცირეა და სრულად ვერ უზრუნველყოფს სერვისებზე ფინასურ 

ხელმისაწვდომობას. 

779 „საქსტატის“ მონაცემებით, მედიკამენტის ფასი 2018 წელს (4%-ით) გაიზარდა. 2019 წლის სექტემბრის 

მონაცემებით კი, ბოლო 1 წელიწადში ფარმაცევტული ნაწარმის ფასი 6.6%-ით არის 

მომატებული. ინფორმაცია ხელმისაწვდლომია: https://bit.ly/2Uvgzrd>  [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

780   ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3dEjKEo  > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/2Uvgzrd
https://bit.ly/3dEjKEo
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განიცდის ჯანდაცვაზე კატასტროფულ დანახარჯს.781 პაციენტის გადახდების 

სტრუქტურაში მედიკამენტებზე გადახდილ თანხებს წამყვანი ადგილი - 60% უჭირავს. 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია განვითარებადი ქვეყნებისთვის წამლის და 

ფარმაცევტული ბაზრის  საქმიანობის სფეროს რეგულირებას დიდ გამოწვევად მიიჩნევს 

და ქვეყნებს მოუწოდებს, არსებული ნაკლოვანებების აღმოჩენით და ხარვეზების 

გამოსწორებით, უზრუნველყონ სფეროს ეფექტიანი რეგულირება.782 

გარდა დაფინანსებისა, პრობლემას წარმოადგენს მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა. 

მოსახლეობის კეთილდღეობის 2017 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, საქართველოში 

ოჯახები ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯების 69%-ს მედიკამენტების შესაძენად ხარჯავენ. 

ზოგიერთი ოჯახი სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე ჯიბიდან გაწეულ 

ხარჯებს კატასტროფულად მაღალს უწოდებს. კვლევები აჩვენებს, რომ 2017 წელს 

შინამეურნეობების დაახლოებით 27%-მა აღნიშნა, რომ მედიკამენტების შეძენა მათთვის 

უმთავრესი პრობლემა იყო.783 2019 წელს გამოქვეყნდა „ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრის“ მე-

12 ტალღა, რომელშიც განხილულია საქართველოში მედიკამენტების ფასების ზრდის 

საგანგაშო დინამიკა. გამოკითხული მოსახლეობის 72.6 % აღნიშნავს, რომ 2015-2019 წლების 

პერიოდში მედიკამენტების ფასები მნიშვნელოვნად გაიზარდა.784  

სახალხო დამცველი წინა წლების ანგარიშებში მიუთითებდა, რომ მნიშვნელოვანია 

სახელმწიფომ უზრუნველყოს გენერიკების785 ხელმისაწვდომობის გაზრდა. უნდა 

გაგრძელდეს წამლების ფიზიკური ხელმისაწვდომობის რეგულარული მონიტორინგი. 

სამკურნალო საშუალებების ხარისხის უზრუნველსაყოფად, უსაფრთხოების და დაცული 

პირობების შესაქმნელად, მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის სამინისტრომ უზრუნველყოს 

ფარმაცევტული საქმიანობების (ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოების, შემდგომი 

კვლევის, დისტრიბუციის, შენახვა-განთავსების, სარეალიზაციო პირობების შემუშავების) 

გაუმჯობესებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება.786   

                                                   
781 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის შესაბამისად, კატასტროფულ დანახარჯად 

მიიჩნევა ისეთი ხარჯები, რომელიც შეადგენს მთლიანი საყოფაცხოვრებო ხარჯების (კვების, ბინის ქირისა 

და  კომუნალური ხარჯების გამოკლებით) 40%-ზე მეტს. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/2UvzZMk> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

782 REGULATION OF PHARMACEUTICALS IN DEVELOPING COUNTRIES, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < 

https://bit.ly/2vYvWPh >[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

783 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია; < https://uni.cf/2yfVQPf >[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

784 ფონდ „კურაციოს“ პროექტი, რომელიც მოიცავს საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე 

პროცესებზე დაკვირვების და შეფასების ანალიზს. ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრი - ტალღა XII, 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2JrUW4I > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

785 ქიმიური ნივთიერების შემცველი პრეპარატი - აქტიური ფარმაცევტული ნივთიერება, იდენტურია 

კომპანიის მიერ დაპატენტებული, მედიკამენტის ორიგინალური შემქმნელის მიერ. მისი წარმოება და 

გაყიდვა ხდება პატენტის ამოწურვის შემდეგ და, შესაბამისად ფასიც უფრო დაბალია. 
786 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის ანგარიშები საქართველოში ადამიანის უფლებათა  და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, გვ. 217. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < 

https://bit.ly/2JpNAhZ  > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/2UvzZMk
https://bit.ly/2vYvWPh
https://uni.cf/2yfVQPf
https://bit.ly/2JrUW4I
https://bit.ly/2JpNAhZ
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საკითხის მნიშვნელობის და განსაკუთრებულად კრიტიკული საზოგადოებრივი 

ინტერესის გათვალისწინებით, უმნიშვნელოვანესი იქნება, სახელმწიფომ მოახდინოს ამ 

სფეროს მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის შეფასება, მისი შეცვლა/განახლება  და 

ევროპული სტანდარტების ეტაპობრივი დანერგვა, აუცილებელ მედიკამენტებზე წვდომის 

გაფართოება. მნიშვნელოვანია ხარისხის კონტროლის არსებული მექანიზმების დახვეწა 

და სიახლეების დანერგვა, ასევე, მედიკამენტების ფასის რეგულირების მიმართულებით 

ქმედითი და დროული ღონისძიებების გატარება.   

15.5. ნარკოპოლიტიკა 

 

წლებია, საქართველოს სახალხო დამცველი მხარს უჭერს მკაცრი და სადამსჯელო 

ნარკოპოლიტიკის ჩანაცვლებას ზრუნვასა და მკურნალობაზე ორიენტირებული 

მიდგომით.787 

2015-2016 წლებში სახალხო დამცველმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

სარჩელებით მიმართა, რომლებიც ე.წ. ქუჩის ნარკოტესტირებას, მის საფუძველზე პირის 

ადმინისტრაციული წესით დასჯისა და ამ ანალიზის შედეგის, სისხლის სამართლის 

პროცესში, როგორც მტკიცებულების გამოყენების კონსტიტუციურობის საკითხს ეხებოდა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ერთი კონსტიტუციური სარჩელის შეტანიდან ხუთ წელზე მეტი 

გავიდა და მისი არსებითი განხილვა ორ წელზე მეტია, რაც დასრულდა, ანგარიშზე 

მუშაობის პერიოდისთვის (2020 წლის მარტი), სასამართლოს გადაწყვეტილებები ჯერ 

კიდევ არ იყო გამოტანილი. 

აღსანიშნავია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019 წლის 2 აგვისტოს 

(№1/6/770) გადაწყვეტილებაც, რომლითაც სახალხო დამცველის კონსტიტუციური სარჩელი 

დაკმაყოფილდა. საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სადავო 

ნორმების ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც სანქციის სახით ადმინისტრაციული 

პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის გამოყენების შესაძლებლობას 

ითვალისწინებდა ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგისა და პრეკურსორის 

მოხმარებისთვის და ერთი მოხმარებისთვის საჭირო ოდენობით დამზადების, შეძენისა და 

შენახვისთვის, თუ ეს ნივთიერება სწრაფ მიჩვევას ან აგრესიულ ქცევას არ იწვევს.  

გარდა ამისა, სახალხო დამცველი მხარს უჭერს 2017 წლის 22 ივნისს „საქართველოს 

ნარკოტიკის ეროვნული პლატფორმის“ ავტორობითა და საქართველოს პარლამენტის 

წევრთა (ა. ზოიძე, ლ. კობერიძე, დ. ცქიტიშვილი, ს. ქაცარავა და ი. ფრუიძე) მიერ 

ინიცირებულ კანონპროექტს, რადგან იგი ყველაზე მეტად თავსებადია ნარკომანიის 

წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგიით განსაზღვრულ ამოცანებთან. სახალხო 

დამცველმა კანონპროექტის დროული განხილვისა და მიღების მიზნით, წინა წლის 

საპარლამენტო ანგარიშებში, წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს. 

                                                   
787 მაგ., იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 199-201. 
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სამწუხაროდ, საკანონმდებლო ცვლილებები დღემდე არ განხორციელებულა. 

კანონპროექტთა პაკეტის განხილვა, 2018 წლის მეორე ნახევრიდან აღარ განახლებულა.  

პარალელურად, პრობლემურია საერთო სასამართლოების პრაქტიკა ნარკოტიკულ 

დანაშაულთან დაკავშირებით. სასამართლო გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანისას 

მტკიცების დაბალი სტანდარტით კმაყოფილდება. ნეიტრალური მტკიცებულებების 

ნაკლებობა და გამამტყუნებელი განაჩენის, ძირითადად, მხოლოდ პოლიციელების 

ჩვენებებსა და ქიმიურ ექსპერტიზაზე788 დაყრდნობით გამოტანის პრაქტიკა, კვლავ 

შენარჩუნებულია, რაც ვერ აკმაყოფილებს განაჩენის გამოტანისთვის დადგენილ 

გონივრულ ეჭვს მიღმა მტკიცებულებით სტანდარტს - ერთმანეთთან შეთანხმებული, 

აშკარა და დამაჯერებელი მტკიცებულებების ერთობლიობის შესახებ. სასამართლოს 

მსგავსი დამოკიდებულება ახალისებს სამართალდამცავებს, შეინარჩუნონ გამოძიების ის 

დაბალი ხარისხი, რაც ნარკოდანაშაულთან ბრძოლის პროცესში აქვთ შერჩეული. კვლავ 

პრობლემურია გამოძიების, საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედებების 

წინაპირობის/ინფორმაციის წყაროს გადამოწმებაზე დაცვის მხარისა და სასამართლოს 

წვდომის შეზღუდული უფლებამოსილება. კერძოდ, როგორც წესი, პირის დაკავება და მისი 

პირადი ჩხრეკა ტარდება მას შემდეგ, რაც სამართალდამცავები ოპერატიულ ინფორმაციას 

მიიღებენ, ხოლო ამ ოპერატიული, კონფიდენციალური წყაროს მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციის გადამოწმების მექანიზმი არ არსებობს. ამ მიმართულებით, საპროკურორო 

ზედამხედველობის არარსებობაც დამატებით ამცირებს პოლიციელების 

ანგარიშვალდებულების მოლოდინს და ზრდის გამომძიებლების შესაძლო 

არაკეთილსინდისიერების რისკებს.789  

წინადადებები 

 საქართველოს პარლამენტს: 

 განაახლოს 2017 წლის 22 ივნისს „საქართველოს ნარკოტიკის ეროვნული 

პლატფორმის“ ავტორობით და საქართველოს პარლამენტის წევრთა (ა. ზოიძე, ლ. 

კობერიძე, დ. ცქიტიშვილი, ს. ქაცარავა და ი. ფრუიძე) მიერ ინიცირებული №8700/2-

1 კანონპროექტთა პაკეტის განხილვა და მიღება. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 შეიმუშაოს ერთიანი სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს 

ონკოლოგიურ დაავადებათა ახალი შემთხვევების დროულად გამოვლენას, კიბოს 

                                                   
788 ქიმიური ექსპერტიზებით დგინდება დაკავებული პირებისგან ამოღებული ნივთიერების 

შემადგენლობა, ნარკოტიკული საშუალების ოდენობა და სახეობა. 

789 იხ. „ნარკოპოლიტიკა საქართველოში“ (შეჩერებული რეფორმა და ახალი ტენდენციები)“, ადამიანის 

უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), 2019. 



287 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

გავრცელების შეფერხებას და ონკოლოგიური პაციენტებისათვის მკურნალობის 

ხელმისაწვდომობას. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს: 

 შეიმუშაოს მკაფიო და დროში გაწერილი გეგმა პაციენტის საჭიროებებზე 

ორიენტირებული, მაღალხარისხიანი პირველადი ჯანდაცვის სერვისების 

(პრევენცია, სკრინინგი, მკურნალობა, მართვა) ეფექტიანად და ხარისხიანად 

მისაწოდებლად 

 საყოველთაო ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული 

სამედიცინო სერვისების ტარიფების ფორმირების პროცესი წარმართოს წინასწარ 

ცნობილი მეთოდოლოგიის საფუძველზე, გამჭვირვალედ, ჯანდაცვის სფეროს 

ექსპერტებისა და საზოგადოების ფართო ჩართულობით 

 დანერგოს სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემა, 

რომლითაც დადგინდება შესაბამისი ინდიკატორები და პროაქტიულად 

განხორციელდება მათი შესრულების მონიტორინგი  

 შეიმუშაოს სწრაფი და ეფექტიანი ღონისძიებების გეგმა, რომელიც 

უზრუნველყოფს საექთნო ადამიანური რესურსის განვითარებას, დამხმარე 

სამედიცინო პერსონალის (ექთნის/ფერშლის) პროფესიული საქმიანობის და 

შრომითი პირობების სტანდარტების და უწყვეტი პროფესიული განვითარებისა და 

პროფესიული რეგულირების სისტემის ჩამოყალიბებას. 
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16. სოციალური უზრუნველყოფის უფლება 

 

2019 წელს, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სოციალური უზრუნველყოფის 

უფლების დაცვას აქტიურად აკვირდებოდა.790 წინამდებარე თავი ქვეყანაში არსებული 

სოციალური დაცვის სისტემის ეფექტიანობას და „მიზნობრივი სოციალური დახმარების“ 

პროგრამის გამოწვევებს განვიხილავთ. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

შესწავლის მეთოდოლოგიაში საანგარიშო პერიოდში ასახული პოზიტიური ცვლილებების 

მიუხედავად,791 კვლავ გამოწვევად რჩება საარსებო შემწეობის დანიშვნის ვადების 

ადმინისტრირების პრობლემა. გარდა ამისა, გასულ წლებში, საქართველოს რეგიონებსა და 

დედაქალაქში კვლავ პრობლემა იყო შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სათანადო კვების 

უფლებაზე ხელმისაწვდომობა. 

16.1. მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის ეფექტიანობის 

შეფასება 

 

საპარლამენტო ანგარიშის მომზადების პერიოდისთვის საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნულ სააგენტოს დათვლილი არ ჰქონია 2019 წელს აბსოლუტურ ზღვარს ქვემოთ მყოფი 

მოსახლეობის წილი ქვეყნის მთელ მოსახლეობასთან, რის მიხედვითაც განისაზღვრება, 

თუ რამდენ ადამიანს არ მიუწვდება ხელი აუცილებელ მინიმალურ საარსებო პირობებზე. 

თუმცა 2018 წელს საქართველოს მოსახლეობის 20.1% სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს 

ქვემოთ ცხოვრობდა,  მათგან სოფლად სიღარიბეში მცხოვრები იყო 23.1%, ხოლო ქალაქად - 

18%.  

საქართველოში მთავრობის მიერ ღარიბი შინამეურნეობებისთვის დახმარების გამწევი 

მთავარი მექანიზმი „მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამაა“, რომელიც 

ითვალისწინებს როგორც ფულად ტრანსფერებს, ისე გარკვეულ არაფულად 

დახმარებებსაც.792 2019 წელს 119,582 შინამეურნეობა (რაც მთელი მოსახლეობის 11.2%-ს 

შეადგენს) „მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის“ ფარგლებში ფულად 

დახმარებას იღებდა. ამის მიუხედავად, სოციალურ დახმარებაზე მოთხოვნილება 

                                                   
790 2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა 80 განცხადება. 

791 2019 წლის იანვრიდან გაიზარდა „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 

წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებით დამტკიცებული წესით 16 წლამდე ბავშვ(ებ)ისთვის 

განსაზღვრული საარსებო შემწეობის ოდენობა 10 ლარიდან 50 ლარამდე. 2019 წლის იანვრიდან 100000-ზე 

ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებში შრომისუნარიანი პირების დასაქმება არ იწვევს საარსებო 

შემწეობის შეწყვეტას და აღნიშნულ ოჯახებს საარსებო შემწეობის მიღება მომდევნო 12 თვის 

განმავლობაში გაუგრძელდებათ, ხოლო მომდევნო 12 თვის განმავლობაში ოჯახს შეუნარჩუნდება 16 

წლამდე ბავშვ(ებ)ისთვის განსაზღვრული საარსებო შემწეობა და სარეიტინგო ქულა. 

792გაეროს ბავშვთა ფონდის (იუნისეფი) ანგარიში „მიზნობრივი სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა 

სიღარიბის სიღრმისეული ანალიზი და სოციალური ტრანსფერებით სიღარიბის შემცირების სიმულაცია“, 

2019წ. გვ. 5. ანგარიში ხელმისაწვდომია: < https://uni.cf/2UwGyOS> [ბოლოს ნანახია: 13.02.2020]. 
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გაცილებით უფრო მაღალია. კერძოდ, 2019 წელს 307,694 ოჯახი დარეგისტრირდა 

მიზნობრივი სოციალური პროგრამების მონაცემთა ბაზაში (რაც მთელი მოსახლეობის 

28.9%-ს შეადგენს), თუმცა სახელმწიფომ ამ ოჯახების მხოლოდ ნაწილის უზრუნველყოფა 

შეძლო საარსებო შემწეობით. შესაბამისად, ბევრი ღარიბი ოჯახი ვერ იღებს სოციალურ 

დახმარებას და სოციალურად დაუცველის სტატუსთან დაკავშირებულ სხვა სერვისებს. 

ყოველივე ეს ქვეყანაში არსებული სიღარიბის მაღალი მაჩვენებლებით არის გამოწვეული.  

სიღარიბე და სოციალური მოწყვლადობა ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი და მწვავე პრობლემაა. ცალკეული სოციალური პროგრამებისა და გასული 

წლის მაისში განხორციელებული რიგი პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად, ქვეყანაში 

არ არსებობს სოციალური დაცვის გამართული სისტემა და შესაბამისი სტრატეგია, 

რომელიც მოსახლეობას სამართლიანი, მიზნობრივი და ეფექტიანი დახმარებით 

უზრუნველყოფდა და მოწყვლადი ჯგუფების გაძლიერებასა და სიღარიბის დაძლევაზე 

იქნებოდა ორიენტირებული.   

მაგალითად, გაეროს ბავშვთა ფონდის ანგარიშის მიხედვით793, მიზნობრივი სოციალური 

დახმარების მიმღები ღარიბი შინამეურნეობების პარალელურად, მაღალია იმ ღარიბი 

შინამეურნეობების რიცხვი, რომლებიც მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას არ ითხოვენ. 

ასეთი ღარიბი შინამეურნეობები ძირითადად სოფლებში ცხოვრობენ. ანგარიშის 

მიხედვით, იმ ღარიბი შინამეურნეობების თითქმის 70%-მა, რომელთაც დახმარება არ 

მოუთხოვია, მიზეზად დახმარების მიღების იმედის არქონა ან ადრე მიღებული უარი 

დაასახელა. ის ფაქტი, რომ ღარიბი შინამეურნეობების ერთი მესამედი მიზნობრივ 

სოციალურ დახმარებას არ ითხოვს, სიღარიბის შემცირების შესაძლებლობას, ამ პროგრამის 

მეშვეობით, მნიშვნელოვნად ზღუდავს.794 

„მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა“ ქვეყანაში 2006 წელს დაინერგა და 

შემუშავდა შინამეურნეობების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების 

მეთოდოლოგია. ამის შემდეგ, მხოლოდ 2014 წელს შეიცვალა შეფასების მეთოდოლოგია.795 

მართალია, ყოველწლიურად შედის გარკვეული ცვლილებები პროგრამაში და, 

შესაბამისად, მეთოდოლოგიაშიც (მათ შორის, მნიშნელოვანია დასაქმების დროს 

მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის გარკვეული ვადით შენარჩუნება), თუმცა 2014 წლის 

შემდეგ არ შეფასებულა პროგრამის ეფექტიანობა, არ შესწავლილა სამომხმარებლო 

ინდექსის გამომთვლელი ფორმულის ეფექტიანობა და შინამეურნეობების საჭიროებები.  

                                                   
793 გაეროს ბავშვთა ფონდის (იუნისეფი) ანგარიში „მიზნობრივი სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა 

სიღარიბის სიღრმისეული ანალიზი და სოციალური ტრანსფერებით სიღარიბის შემცირების სიმულაცია“, 

2019წ. გვ. 14, ცხრილი 1.5. ანგარიში ხელმისაწვდომია: <https://uni.cf/2UwGyOS> [ბოლოს ნანახია: 13.02.2020]. 

794 იქვე გვ. 16. 

795 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის №758 დადგენილება „სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის 

დამტკიცების შესახებ“. 
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ბოლო რამდენიმე წელია სახალხო დამცველი საუბრობს ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის ხარვეზებზე. მიმდინარე წელს გამოიკვეთა, 

რომ საარსებო პროგრამა არ ახალისებს ბავშვების ინტელექტუალურ შრომას. კერძოდ, 

ინტელექტუალური თამაშისგან, შეჯიბრისგან ან მსგავსი ინტელექტუალური შრომის 

შედეგად ბავშვის მიერ მიღებული ჯილდო/თანხა „ოჯახის დეკლარაციის“ შესაბამის 

გრაფაში ოჯახის კონკრეტული წევრის მიერ მიღებულ პირად ფულად შემოსავლად 

აისახება. აღნიშნული ფაქტორი უარყოფითად მოქმედებს სოციალურად დაუცველი 

ბავშვების მოტივაციაზე, მიიღონ და გამოავლინონ ცოდნა, რადგან მათი ოჯახი დახმარების 

დაკარგვის რისკის ქვეშ დადგება. გარდა იმისა, რომ ასეთი მიდგომა სოციალურად 

დაუცველ ბავშვებს თანატოლებთან შედარებით არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს, 

თრგუნავს ბავშვის მოტივაციას, მიიღოს განათლება, წარმოაჩინოს შესაძლებლობები და 

ისწრაფოდეს უკეთესი მომავლისკენ. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ბავშვის 

კეთილდღეობის უზრუნველყოფა სახელმწიფოს დეკლარირებული ვალდებულებაა, 

ამასთან, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და სოციალური გამოწვევების 

დასაძლევად, მნიშვნელოვანია ძლიერი და განათლებული თაობის აღზრდა, აუცილებელია 

შემოსავლებიდან ინტელექტუალური თამაშით ან მსგავსი ინტელექტუალური შრომით 

მიღებული შემოსავლის ცალკე სახეობად გამოყოფა, რათა ამ თანხამ ქულების ოდენობაზე 

არ მოახდინოს გავლენა.  

სახალხო დამცველი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ მოსახლეობის სამართლიანი, 

მიზნობრივი და ეფექტიანი დახმარებით უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია მთავრობამ  

შინამეურნეობების კვლევაზე დაყრდნობით796 შეაფასოს „მიზნობრივი სოციალური 

პროგრამის“ ეფექტიანობა და შედეგების მიხედვით მიიღოს შესაბამისი ზომები. 

16.2. საარსებო შემწეობის ადმინისტრირების ვადები 

 

კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს საარსებო შემწეობის ადმინისტრირების 

ვადაში გაჭიანურება, რაზეც სახალხო დამცველი, წლებია, საუბრობს საპარლამენტო 

ანგარიშებში.797 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან (შემდეგში სააგენტო) 

მიღებული ინფორმაციით798 გვეცნობა, რომ „ოჯახის დეკლარაციის“ შევსებიდან საარსებო 

შემწეობის დანიშვნამდე პერიოდში, შეძლებისდაგვარად მოწმდება ყველა ის მონაცემი, 

რომელსაც ოჯახი ასახავს „ოჯახის დეკლარაციაში“, და ხდება ამ მონაცემების შედარება 

სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირის მიერ 

წარმოებულ ელექტრონულ ბაზებთან. რიგ შემთხვევებში, საჭირო ხდება დამატებითი 

ვიზიტები ოჯახის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის დასაზუსტებლად, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ორგანოებთან თანამშრომლობა კონკრეტულ ოჯახებთან 

დაკავშირებით და სხვა საჭირო პროცედურები, რაც სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე, 

                                                   
796 აღნიშნულ კვლევას პერიოდულობით ატარებს საქართველოს ეროვნული სტატისტიკური სამსახური. 

797 2018 წლის ანგარიში გვერდი 268, 2017 წლის ანგარიში, გვ. 230. 

798 2020 წლის 10 თებერვლის №04/4298 წერილი. 
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დროის საკმაოდ დიდ მონაკვეთს მოითხოვს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ამ 

პროცედურების დასრულების შემდეგ ოჯახს სარეიტინგო ქულა ენიჭება. შესაბამისი 

ფულადი დახმარება ქულის მინიჭების თვიდან მომდევნო მეორე თვეს გაიცემა და თვეთა 

ათვლისას სარეიტინგო ქულის მინიჭების მომდევნო თვე პირველ თვედ მიიჩნევა.799 

შესაბამისად, თანხა ქულის მინიჭებიდან 2 თვის გასვლის შემდეგ გაიცემა. აღნიშნული 

ვადა კი, გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე საკითხის გარკვევისთვის საჭირო ვადებისაგან 

განსხვავებით, არამიზნობრივია და მოწყვლადი ოჯახის საჭიროებების არაპროპორციული.  

16.3. სათანადო კვების უფლება/უფასო სასადილოებზე ხელმისაწვდომობა 

 

სახალხო დამცველი არაერთი წელია საუბრობს სათანადო კვების უფლებაზე 

ხელმისაწვდომობის კუთხით ქვეყანაში არსებულ ძირითად გამოწვევებზე. წინა წლების 

მსგავსად, თბილისის მუნიციპალიტეტში კვლავ პრობლემურია „უფასო სასადილოთი“ 

სარგებლობის მსურველ ბენეფიციართა ძირითად სიაში რეგისტრაციის რიგითობა და 

ჩარიცხულ პირთა კორექტირების საკითხი.800  

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტიდან 

გამოითხოვა ინფორმაცია რეგიონებში „უფასო სასადილოს“ არსებობისა და მათ 

ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. მიღებული ინფორმაცია მუნიციპალიტეტების 

ტერიტორიაზე „უფასო სასადილოს“ განთავსების თაობაზე, ასახულია რუკაზე:  

 

                                                   
799 „მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №225 ბრძანების მე-4 მუხლის 

მე-2 პუნქტი. 

800 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, გვ. 205. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/2VT56CL [ბოლოს ნანახია 6,03,2020] 

https://bit.ly/2VT56CL
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მართალია, მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას აქვს უფასო სასადილო, თუმცა ისინი 

საკვებით ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სრულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ 

ბენეფიციარებს. კერძოდ, იქ სადაც მაღალია საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის 

და/ან ადმინისტრაციული ერთეულების რაოდენობა, უფასო კვებით უზრუნველყოფილია 

ასეთი მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილი. ასევე გამოიკვეთა, რომ მსხვილ 

მუნიციპალიტეტებში მხოლოდ ერთი უფასო სასადილოა, შესაბამისად, იმავე 

ადმინისტრაციული ერთეულის დაბებსა და სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა ვერ 

სარგებლობს უფასო სასადილოთი.801 

ზემოაღნიშნული იმაზე მიუთითებს, რომ მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას არ აქვს 

შესწავლილი თავის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირების და ოჯახების საკვებზე 

ხელმისაწვდომობის საჭიროებები. აქედან გამომდინარე, არც ბიუჯეტში აქვთ 

გათვალისწინებული სათანადო კვებისთვის გამოყოფილი სახსრები, რის გამოც 

მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამ მომსახურების გარეშე რჩება.  

 

                                                   
801 მაგალითად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არის ერთი უფასო სასადილო, რომელიც 280 ბენეფიციარს 

ემსახურება. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საარსებო შემწეობას იღებს 18,746 პირი. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტშიც, მხოლოდ ერთი უფასო სასადილოა, რომელიც გათვლილია 180 ბენეფიციარზე, მაშინ 

როდესაც საარსებო შემწეობას იღებს 2473 პირი. სამტრედიის მუნიციპალიტეტში განთავსებული ერთი 

უფასო სასადილო სოციალურად დაუცველ 130 პირს ემსახურება. საარსებო შემწეობით ამ 

მუნიციპალიტეტში 3689 ადამიანი სარგებლობს. 
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რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ განხორციელებული 

შინამეურნეობის კვლევებზე დაყრდნობით, უზრუნველყოს „მიზნობრივი 

სოციალური დახმარების“ პროგრამის განახლების და მისი ეფექტიანობის 

პერიოდული შესწავლის მეთოდოლოგიის შემუშავება 

 შეიქმნას მთავრობის უწყებათაშორისი კომისია, რომელიც შეაფასებს საკვებზე 

ხელმისაწვდომობის კუთხით არსებულ საჭიროებებს, განსაზღვრავს ამ 

უფლებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირების სახელმწიფო პოლიტიკას 

და ზედამხედველობას გაუწევს მის შესრულებაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო 

უწყებების საქმიანობას.  

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 საარსებო შემწეობის დანიშვნის ვადების შესამცირებლად, შესაბამისი 

ცვლილებები შეიტანოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2006 წლის 22 აგვისტოს №225/ნ ბრძანებაში, ასევე 

უზრუნველყოს საქართველოს მთავრობისათვის 2010 წლის 24 აპრილის №126 და 2006 

წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებებში შესატანი ცვლილებების ინიცირება 

  ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისას, ინტელექტუალური 

თამაშისგან ან მსგავსი ინტელექტუალური შრომის შედეგად ოჯახის 

არასრულწლოვანი წევრის მიერ მიღებული ჯილდო/თანხა, სათანადო 

ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ, არ აისახოს ოჯახის კონკრეტული წევრის მიერ 

მიღებულ პირად ფულად შემოსავლად.  
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17. სათანადო საცხოვრებლის უფლება 

 

ქვეყანაში სათანადო საცხოვრებლის უფლების რეალიზაცია, წლების განმავლობაში, 

უცვლელი და სისტემური ხასიათის პრობლემებს უკავშირდება. წინა წლების მსგავსად, არ 

არსებობს უსახლკარო პირთა სამთავრობო სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, 

უსახლკარო პირის სრულფასოვანი საკანონმდებლო განმარტება და სათანადო 

საცხოვრებლის უფლების რეალიზაციისთვის აუცილებელი ჩარჩო კანონმდებლობა. 

პრობლემად რჩება უსახლკარო პირთა ერთიანი და რიგ მუნიციპალიტეტებში - 

ადგილობრივი მონაცემთა ბაზების უქონლობა, შეზღუდული საბიუჯეტო და 

ინფრასტრუქტურული რესურსები, თავშესაფრებსა და სოციალურ საცხოვრისებში 

მოთავსებული პირებისთვის მხარდამჭერი პროგრამების არარსებობა, ხოლო ცალკეულ 

მუნიციპალიტეტებში - მათი არაეფექტიანობა.  

 

დადებითად უნდა შეფასდეს 2019 წლის ნოემბერში საქართველოს პარლამენტის 

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის მიერ „სათანადო 

საცხოვრისის უფლების დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ საკომიტეტო მოკვლევის 

დაწყება.802 მოკვლევის მიზანია, კომიტეტმა ან საქართველოს პარლამენტმა შეიმუშაონ 

რეკომენდაციები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სახელმწიფოს მწყობრი პოლიტიკის 

ჩამოყალიბებას ადამიანების საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიმართულებით. 

საქართველოს სახალხო დამცველმა საკომიტეტო მოკვლევისთვის მოხსენება წარადგინა. 

იგი იმედს გამოთქვამს, რომ სათანადო საცხოვრებლის უფლების დასაცავად, ქვეყნის 

საპარლამენტო ინსტიტუტის ჩართულობა პროდუქტიული იქნება და სამომავლოდ ხელს 

შეუწყობს სამთავრობო კომისიის მიერ საცხოვრისის პოლიტიკისა და სამოქმედო გეგმის 

დოკუმენტების სრულყოფას.      

 

ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმით აღებული 

ვალდებულების ფარგლებში,803 2019 წლის აპრილში, ასევე შეიქმნა სამთავრობო კომისია804, 

რომელმაც უნდა შეიმუშაოს ქვეყანაში უსახლკარობის პრობლემის დასაძლევად საჭირო 

პოლიტიკის დოკუმენტი და მისი სამოქმედო გეგმა. დასახელებული ამოცანის 

შესრულების უზრუნველსაყოფად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შეიქმნა 

სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებთან 

ერთად, ჩართულები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, დამოუკიდებელი ექსპერტები 

და საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი. საყურადღებოა, რომ საანგარიშო 

                                                   
802 ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/37tuVfJ (ბოლოს ნანახია: 26.01.2019 წ.). 

803 „ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 ნოემბრის №537 დადგენილება, ვალდებულება №14. 

804 „საცხოვრისის პოლიტიკის დოკუმენტისა და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავების ხელშემწყობი 

სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 

წლის 12 აპრილის №190 დადგენილება.  

https://bit.ly/37tuVfJ
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პერიოდში სამთავრობო კომისიის ერთი, სამუშაო ჯგუფის კი, ორი შეხვედრა გაიმართა.805 

სამწუხაროდ, სამუშაო ჯგუფის მიერ ნახევარი წლის განმავლობაში გაწეულ საქმიანობას 

ვერ მივიჩნევთ დამაკმაყოფილებლად. მართალია, საქართველოს სახალხო დამცველი 

მხედველობაში იღებს იმ გარემოებას, რომ სამუშაო ჯგუფის საქმიანობა გარკვეულწილად 

შეაფერხა სამინისტროში მიმდინარე რეორგანიზაციამ, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

მომავალ წელს საქმიანობის იმავე ინტენსივობით წარმართვის შემთხვევაში, საფრთხე 

ექმნება პოლიტიკის დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმის დადგენილ ვადაში (2020 წლის 

დეკემბერი) შემუშავებას.806 უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ სამუშაო ჯგუფის საქმიანობა 

2020 წელს იყოს აქტიური, მაქსიმალურად ორგანიზებული, დროში წინასწარ გაწერილი, 

შესრულებადი და არსებობდეს საკმარისი სივრცე სამუშაო ჯგუფის წევრებს შორის 

მსჯელობისთვის.  

17.1. უსახლკარო პირთა უფლებრივი მდგომარება რეგიონებში 

 

2019 წელს რეგიონებში უსახლკარო პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესასწავლად, 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტიდან 

გამოითხოვა შემდეგი ინფორმაცია: ა) განსაზღვრული იყო თუ არა უსახლკარო პირად 

რეგისტრაციისა და თავშესაფარი ფართით დაკმაყოფილების წესი; ბ) არსებობდა თუ 

უსახლკარო პირთა მონაცემთა ბაზა და გ) 2019 წლის ბიუჯეტში, უსახლკარო პირთა 

თავშესაფრით უზრუნველსაყოფად, იყო თუ არა გათვალისწინებული კონკრეტული 

                                                   
805 სამთავრობო კომისიის შეხვედრა 28.05.2019, ხოლო სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები 25.06.2019 და 13.12.2019 

რიცხვებში გაიმართა. 

806 „ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 ნოემბრის №537 დადგენილება, ვალდებულება №14. 
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სოციალური პროგრამა. მუნიციპალიტეტებიდან მოპოვებული მონაცემები რუკაზე 

შემდეგნაირად გამოიყურება:   

 

სამწუხაროა, რომ მხოლოდ 10 მუნიციპალიტეტს აქვს რეგულირებული უსახლკარო პირთა 

უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებული საკითხები,807 19 მუნიციპალიტეტს კი, 

საერთოდ არ აქვს დამტკიცებული რაიმე სახის რეგულაცია,808 ნაწილობრივ არის 

რეგულირებული საკითხი 26 მუნიციპალიტეტში.809  

17.2. უსახლკარო პირთა უფლებრივი მდგომარეობა თბილისში 

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში წლების განმავლობაში პრობლემურია „დანგრეული 

სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაციის“ საბიუჯეტო ქვეპროგრამის810 განხორციელების 

წესში ბინის ქირის კომპენსაციის განსაკუთრებული წესით გაცემისას დახმარების 

მიმღები პირების შესარჩევად საჭირო ობიექტური კრიტერიუმების არარსებობა, რაზეც 

სახალხო დამცველმა დეტალურად ისაუბრა წინა წლის საპარლამენტო ანგარიშში.811 გარდა 

ამისა, ქუჩაში მცხოვრები თვითმოვლის უნარის არმქონე მიუსაფარი პირებისთვის, 

გამოწვევად რჩება ა(ა)იპ „წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის მიუსაფარ მოხუცთა 

პალიატიური ჰოსპისის“ და ლილოს თავშესაფრის სერვისებით სარგებლობა. ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ზემოხსენებულ ორგანიზაციას შორის 

დადებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად, დასახელებული 

სოციალური და სამედიცინო მომსახურებები ხელმისაწვდომია მხოლოდ ლილოს 

თავშესაფრისა და სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარებისათვის. იმ მიუსაფარ პირებს, 

რომლებიც იმყოფებიან ქუჩაში და არ შეუძლიათ საკუთარი თავის მოვლა, ეზღუდებათ 

                                                   
807 თბილისის, ოზურგეთის, სამტრედიის, საგარეჯოს, ვანის, ხარაგაულის, თეთრიწყაროს, სენაკის, 

ზუგდიდის და გორის მუნიციპალიტეტები.   

808 ხულოს, მესტიის, დუშეთის, ქედას, ყაზბეგის, ფოთის, ქობულეთის, მარნეულის, თიანეთის, ადიგენის, 

ქარელის, დმანისის, ასპინძის, შუახევის, კასპის, ხელვაჩაურის, ხონის, წალენჯიხის და ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტები.  

809 აქედან, ცაგერის, სიღნაღის, ლანჩხუთის, ახალციხის, ახალქალაქის, ხობის, აბაშის, ონის, ლენტეხის, 

ხაშურის, ბოლნისის, ჩხოროწყუს, ბათუმის, თერჯოლის, წყალტუბოს, ტყიბულის, მარტვილის, ახმეტის, 

საჩხერის, ლაგოდეხის, ბაღდათის, გურჯაანის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებს 

დამტკიცებული აქვთ მხოლოდ უსახლკარო პირებისთვის განკუთვნილი ბინის ქირით უზრუნველყოფის 

მიზნობრივი პროგრამა და მის განსახორციელებლად საჭირო სამართლებრივი რეგულირება. 

ამბროლაურის, ქუთაისის და რუსთავის მუნიციპალიტეტს აქვთ უსახლკარო პირად რეგისტრაციის და 

თავშესაფრით დაკმაყოფილების წესი, აქედან პირველს დამატებით აქვს ქირის პროგრამა, ხოლო ბოლო 

ორს - უსახლკარო პირების მონაცემთა ბაზა. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დროებითი ღამის 

თავშესაფრის პროგრამას. ჩოხატაურის, ზესტაფონის, ჭიათურის, წალკის, ნინოწმინდის, მცხეთის, 

გარდაბნის, ყვარლის და თელავის მუნიციპალიტეტებს ინფორმაცია არ წარმოუდგენიათ.        

810 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №35-119 დადგენილების მე-

9 მუხლი. 

811 „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, თავი: „სათანადო საცხოვრებლის უფლება“, გვ. 

208.  
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ლილოს თავშესაფარში მიღება.812 საყურადღებოა, რომ თვითმოვლის შეუძლებლობის გამო, 

2019 წელს, 22 მიუსაფარ პირს ეთქვა უარი ლილოს მუნიციპალური თავშესაფრის 

სერვისებზე.813  

              

2019 წლის თებერვალში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ 

რეგისტრაციისა და თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის ახალი წესის 

დამტკიცებამ,814 გაამკაცრა უსახლკარო პირის სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმები. 

კერძოდ, ერთი-ერთი პირობის მიხედვით, უსახლკარო პირად რეგისტრაციისთვის, პირს არ 

უნდა უდასტურდებოდეს საცხოვრებელ სადგომზე ან სხვა ნებისმიერ ფართზე 

მართლზომიერი მფლობელობის ან უსასყიდლოდ სარგებლობის ფაქტი.815 უსახლკარო 

პირად რეგისტრაციისა და თავშესაფარი ფართით დაკმაყოფილების კომისიის სხდომათა 

მონიტორინგის შედეგად, გამოვლინდა არაერთი შემთხვევა, როდესაც კომისიამ 

უსახლკარო პირის სტატუსი არ მიანიჭა პირს, რომელსაც ნათესავმა, ახლობელმა, ან სხვა 

პირმა კეთილი ნების საფუძველზე თხოვების816 გზით, საკუთარ საცხოვრებელ ფართში 

დროებით ცხოვრების ნება დართო. საყურადღებო ფაქტია, რომ ამ პირების მიმართ, 

მართლზომიერი მოსარგებლეებისგან განსხვავებით, არსებობს უსახლკაროდ დარჩენის 

რეალური საფრთხე, რადგან მათ თხოვების შედეგად მიღებულ საცხოვრებელ ფართზე არ 

აქვთ უსაფრთხო სამართლებრივი დაცვის გარანტიები, ვინაიდან სრულად არიან 

დამოკიდებულნი მესაკუთრის ნებაზე.  

 

გაეროს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კომიტეტის 

განმარტებით, საცხოვრებელი ფართის სამართლებრივი უზრუნველყოფა სათანადო 

საცხოვრებლის კონცეფციის უპირველესი კრიტერიუმია.817 ფართზე ცხოვრების ფორმის 

მიუხედავად, ყველა ადამიანი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი გარკვეული ხარისხის 

პირობებით, რომლებიც მას იცავს გამოსახლების, დევნის და სხვა საშიშროებისაგან.818 

საქართველოს სახალხო დამცველი ითვალისწინებს იმ გარემოებას, რომ შეზღუდული 

საბიუჯეტო და ინფრასტრუქტურული რესურსების გათვალისწინებით, ადგილობრივი 

ხელისუფლება ერთდროულად ყველას ვერ დააკმაყოფილებს საცხოვრისით, თუმცა 

მოცემულ შემთხვევაში, პრინციპულად მნიშვნელოვანია ხელისუფლების მიერ ამ პირთა 

დანახვა და მათთვის სტატუსის მოპოვების შესაძლებლობის მიცემა.   

                                                   
812 თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 2 ოქტომბრის №18.813.1186 განკარგულების 

დანართი №1 მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი. 

813 ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის“ 2020 წლის 16 იანვრის №ა-08 წერილი. 

814 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის №37-14 დადგენილება.  

815 იქვე, დანართი №1, მე-3 მუხლის, პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი. 

816 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 615-ე მუხლის თანახმად: „თხოვების ხელშეკრულებით, 

გამნათხოვრებელი კისრულობს ვალდებულებას, გადასცეს მონათხოვრეს ქონება დროებით უსასყიდლო 

სარგებლობისთვის“. 

817 ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კომიტეტის №4 ზოგადი კომენტარი, 

პარაგრაფი 8, 1991 წლის 13 დეკემბერი. 

818 იქვე. 
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ზემოხსენებული ახალი წესის მიხედვით, უსახლკარო პირის სტატუსზე უარის თქმის 

კიდევ ერთი საფუძველია პირის მხრიდან ბოლოს 6 თვის განმავლობაში უწყვეტად და 

დამოუკიდებლად ბინის ან სხვა ფართის ქირის გადახდა.819 ამრიგად, ამგვარი ფაქტის 

გამოვლენა ავტომატურად წარმოშობს უსახლკარო პირის სტატუსიდან გამორიცხვის 

საფუძველს და ჩანაწერი არ ითვალისწინებს ისეთ მნიშვნელოვან გარემოებებს, 

როგორიცაა გადახდილი ქირის ოდენობა, საცხოვრებლის ტიპი (მაგალითად, პირი 

ცხოვრობს სარდაფში, ავტოფარეხში და არასაცხოვრებელი ტიპის სხვა ფართში, სადაც 

იხდის 100 ლარს), აგრეთვე, საბინაო ხარჯის მოცულობა ოჯახის მთლიან შემოსავალში და 

სხვ. ახალი პირობის პარალელურად, წესში შენარჩუნდა მანამდე არსებული ჩანაწერი, 

რომლის თანახმადაც, პირს უსახლკარო პირის სტატუსი ენიჭება, თუკი ბოლო 6 თვის 

განმავლობაში მის მიერ მიღებული შემოსავალი არ აღემატება „დანგრეული 

საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაციის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში 

დადგენილი ქირის 6 თვის კომპენსაციასა820 (თვეში 300 ლარი) და ამავე პერიოდში სსიპ 

„საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის“ მიერ განსაზღვრული პირის 

საარსებო მინიმუმისთვის აუცილებელი თანხების ერთობლიობას.821 ამდენად, ახალი 

ნორმა, მკვეთრად აუარესებს უსახლკარო პირთა უფლებრივ მდგომარეობას, რომლებიც 

დამოუკიდებლად იხდიან ბინის ქირას, ამავე დროს, ზემოთ განხილული ნორმა მათ 

არათანასწორ პირობებში აყენებს იმ პირებთან შედარებით, რომლებსაც მუნიციპალიტეტი 

ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფს.  

 

რეკომენდაციები    

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას: 

  

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და ა(ა)იპ „წმინდა მამა გაბრიელის 

სახელობის მიუსაფარ მოხუცთა პალიატიური ჰოსპისის“ 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით განსაზღვრული მომსახურების 

დაფინანსება გავრცელდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრებ იმ 

პირებზე, ვისაც არ შეუძლია თვითმოვლა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს: 

 

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის №37-14 

დადგენილების დანართი №1 მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტში 

                                                   
819 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის №37-14 დადგენილების 

დანართი №1, მე-3 მუხლის, პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი.   

820 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №35-119 დადგენილების 

მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტი,   

821 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის №37-14 დადგენილების 

დანართი №1, მე-3 მუხლის, პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი.   
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გაუქმდეს ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც საცხოვრებელი ფართის უსასყიდლო 

სარგებლობის შემთხვევაში, პირს უარი ეთქმება უსახლკარო პირად 

რეგისტრაციაზე; 

 გაუქმდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 

თებერვლის №37-14 დადგენილების №1 დანართის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის 

„ე“ ქვეპუნქტი, რომლითაც დამოუკიდებლად და უწყვეტად 6 თვის განმავლობაში 

ბინის ქირის გადახდის შემთხვევაში, პირს ავტომატურად უარი ეთქმება 

უსახლკაროდ რეგისტრაციაზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



300 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

18. საარჩევნო უფლება 

 

საქართველოს კონსტიტუციით განმტკიცებული საარჩევნო უფლება სახელმწიფოს 

პოლიტიკურ ცხოვრებაში ხალხის ნების აღსრულების უმთავრესი ბერკეტია. საარჩევნო 

უფლების რეალიზაციას, როგორც ხელისუფლების ლეგიტიმაციის საფუძველს, ქვეყანაში 

დემოკრატიული წესრიგისა და ინსტიტუტების ფორმირება-ფუნქციონირების პროცესში, 

გადამწყვეტი როლი ენიჭება. ამდენად, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს როგორც 

ქვეყანაში გამართული საარჩევნო კანონმდებლობის არსებობა, ისე საარჩევნო პროცესების 

საკანონმდებლო მოთხოვნების შესაბამისად წარმართვა. აღნიშნულის გათვალისწინებით, 

საქართველოს სახალხო დამცველი, მისთვის კანონმდებლობით მინიჭებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში, არაერთი წელია აკვირდება საარჩევნო უფლების 

რეალიზაციასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებს.822  

საანგარიშო წელს არა მხოლოდ საარჩევნო უფლების, არამედ ქვეყნის საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური ცხოვრების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მწვავე საკითხი იყო საარჩევნო 

სისტემის შესაძლო ცვლილება. სამწუხაროდ, პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა 2020 წლის 

არჩევნებისთვის შერეული საარჩევნო სისტემის გაუქმებასა და პროპორციულ საარჩევნო 

სისტემაზე გადასვლას. როგორც ყველასთვის ცნობილია, აღნიშნულმა საზოგადოებაში 

მკვეთრად უარყოფითი რეაქციები, და ამავე დროს, პოლიტიკური გარემოს კიდევ უფრო 

რადიკალიზაცია გამოიწვია.   

სახალხო დამცველი შეეცადა, პროცესებზე დაკვირვების გარდა, მისი მანდატის 

გათვალისწინებით, პოზიტიური როლი შეესრულებინა კრიზისულ ვითარებაში და 2019 

წლის დეკემბერში ოპოზიციის მიერ შემუშავებულ კანონის პროექტთან (ე.წ. „გერმანულ 

მოდელთან“) დაკავშირებით, სამართლებრივი მოსაზრების წარმოდგენის თხოვნით, 

ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების (ODIHR) ოფისს 

მიმართა. 2020 წლის დასაწყისში ცნობილი გახდა საერთაშორისო ორგანიზაციის 

დასკვნა,823 რომლის მიხედვითაც კიდევ ერთხელ მიეთითა საარჩევნო მოდელთან 

დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ფართო ინკლუზიური დისკუსიისა 

და პოლიტიკური კონსენსუსის აუცილებლობას.824 

სახალხო დამცველი მიესალმება იმ ფაქტს, რომ 2020 წლის მარტის დასაწყისში, 

ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, 

                                                   
822 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საარჩევნო უფლებების რეალიზაციის თვალსაზრისით 

არსებული გამოწვევები იხ. წინამდებარე ანგარიშის თავში „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებრივი მდგომარეობა“. 

823 ბმული ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3ax6zTE   >[ბოლოს ნანახია 30.03.2020], გვ. 2, პარ. 8. 

824 იქვე, გვ. 4, პარ. 15. 

https://bit.ly/3ax6zTE
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პოლიტიკური შეთანხმების825 მიღწევა მოხერხდა. სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ 

მნიშვნელოვანია, ეს შეთანხმება დროულად აისახოს საკანონმდებლო რეგულაციებში, 

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კი, მაქსიმალურად თანასწორ, მშვიდობიან და ჯანსაღ 

საარჩევნო გარემოში წარიმართოს. 

საანგარიშო წელს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა ზედამხედველობა გაუწია 

მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური და მერების რიგგარეშე არჩევნებს და 

მასთან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებს. 2018 წელს ჩატარებული 

საპრეზიდენტო არჩევნების მსგავსად, 2019 წლის შუალედური/რიგგარეშე არჩევნების (2019 

წლის 19 მაისის საქართველოს პარლამენტისა და მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 

შუალედური, ასევე, მუნიციპალიტეტების მერების რიგგარეშე არჩევნები) წინასაარჩევნო 

პერიოდი და კენჭისყრის დღე რთულ და დაძაბულ გარემოში წარიმართა. საჯარო 

წყაროებით ვრცელდებოდა ინფორმაცია სხვადასხვა ძალადობრივი ინციდენტის, 

პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის დაპირისპირების, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის, 

ამომრჩევლის ნების სავარაუდო კონტროლის, ამომრჩევლის მოსყიდვის შესაძლო 

შემთხვევების თაობაზე. წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით შემაშფოთებელი იყო 

ზუგდიდში არსებული უკიდურესად დაძაბული ვითარება.826 სახალხო დამცველის 

შეფასებით, ეს ფაქტები ნეგატიურად აისახა არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩატარების 

საჯარო ინტერესზე და სამართალდამცველთა მხრიდან მათზე ეფექტიანი და დროული 

რეაგირება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა.   

საქართველოს სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ ამახვილებს ყურადღებას უკანასკნელ 

წლებში საარჩევნო პერიოდში სიძულვილის ენის გამოყენებასთან დაკავშირებულ 

გამოწვევებზე. საარჩევნო პერიოდში, ჯანსაღი საარჩევნო გარემოს ხელშესაწყობად და 

სიძულვილის ენის ასაკრძალად, აუცილებელია შემუშავდეს ურთიერთშეთანხმების 

უნივერსალური დოკუმენტი ან/და საარჩევნო პერიოდში სიძულვილის ენის 

რეგულირების/თვითრეგულირების სხვა ისეთი მექანიზმები დაინერგოს, რომელთა 

მიზანი სიძულვილის ენის გამოყენების შეზღუდვასა და აღმოფხვრასთან ერთად, 

გამოხატვის თავისუფლების დაცვის მოქმედი სტანდარტების შენარჩუნება იქნება.  

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პარლამენტი იხილავს საკანონმდებლო პაკეტს,827 მათ 

შორის, საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომლის ცალკეული ნორმა 

საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, ცალსახად აუარესებს არსებულ 

                                                   
825 შეთანხმების თანახმად, არჩეული პარლამენტი შედგება პროპორციული სისტემით არჩეული 120 და 

მაჟორიტარული წესით არჩეული 30 დეპუტატისგან. პროპორციულ ნაწილში საარჩევნო ბარიერი 1% იქნება. 

ბმული ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3avMgWU > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020], 

826 ბმული ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2yl1RdG  >. [ბოლოს ნანახია 30.03.2020], 

827 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ავტორობით მომზადებული და იურიდიულ 

საკითხთა კომიტეტის მიერ ინიცირებული პაკეტი, რომლითაც გათვალისწინებულია ცვლილებების 

შეტანა საქართველოს საარჩევნო კოდექსსა და „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

(№312/1; 02.12.2019). 

https://bit.ly/3avMgWU
https://bit.ly/2yl1RdG
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სტანდარტებს. სახალხო დამცველს დაუშვებლად მიაჩნია შემცირდეს ამომრჩევლის 

მოსყიდვის აკრძალვის, საარჩევნო კოდექსის 47-ე მუხლით დადგენილი პერიოდი და ის 

მხოლოდ კენჭისყრის დღის ჩათვლით შემოიფარგლოს, ნაცვლად არჩევნების შედეგების 

საბოლოო შეჯამებისა.828 სახალხო დამცველი იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველოს 

პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებები მხოლოდ არსებული საარჩევნო გარემოს 

გაუმჯობესებისაკენ იქნება მიმართული.  

18.1. ძალადობრივი ხასიათის  ინციდენტები და ამომრჩევლის შესაძლო 

მოსყიდვის შემთხვევები 

 

სახალხო დამცველი, 2018-2019 წლებში ჩატარებული არჩევნების  პერიოდში ფიზიკური 

დაპირისპირებებისა და ძალადობრივი ინციდენტების მომრავლების უარყოფითი 

ტენდენციის ჩამოყალიბების გამო, შეშფოთებას გამოთქვამს. აღნიშნული ვითარება 

ქვეყანაში დაძაბულ პოლიტიკურ და ძალადობრივ საარჩევნო გარემოზე მიუთითებს. 

გარდა ამისა, სამწუხაროდ, უკანასკნელ წლებში გაიზარდა ამომრჩევლის შესაძლო 

მოსყიდვასთან დაკავშირებით ინფორმაციის გავრცელების შემთხვევებიც. ამომრჩევლის 

მოსყიდვა თავისი არსით ეწინააღმდეგება ფუნდამენტურ საარჩევნო პრინციპებს, ამდენად 

ასეთი ფაქტ(ებ)ის არსებობა სათუოს ხდის მთლიანად საარჩევნო პროცესებისა და 

შედეგების ლეგიტიმურობას. ყოველივე ეს კი ქვეყნის დემოკრატიული და სამართლებრივი 

განვითარებისთვის უკიდურესად საზიანოა და სახელმწიფოს მხრიდან მკაცრ, ქმედით და 

სისტემურ რეაგირებას მოითხოვს. ამაში უნდა იგულისხმებოდეს როგორც ეფექტიანი 

პრევენციული ნაბიჯების გადადგმა, ისე, გამოვლენილ ინციდენტებზე დროული და 

შედეგზე ორიენტირებული რეაგირება ან/და გამოძიების წარმართვა. სახალხო დამცველი 

კიდევ ერთხელ საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ საარჩევნო პერიოდში მომხდარი შესაძლო 

დანაშაულებრივი ფაქტები და მათი გამოძიება, აქტუალობას არც არჩევნების დასრულების 

შემდეგ უნდა კარგავდეს. ასეთი საქმეების გაუჭიანურებლად, თანმიმდევრულად და 

კვალიფიციურად გამოძიებას, ქვეყანაში კანონის უზენაესობის პრინციპის 

აღსასრულებლად და განსამტკიცებლად, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. 

ინდივიდუალურ შემთხვევებში დამნაშავის დასჯა და კანონის აღსრულება დადებითად 

აისახება საზოგადოებაში სამართლიანობის განცდის განმტკიცებასა და, სამომავლოდ, 

ძალადობრივი შემთხვევების პრევენციაზე. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 

დაინტერესდა როგორც 2019, ისე 2018 წლის საარჩევნო პერიოდში მომხდარი არაერთი 

ძალადობრივი შემთხვევის გამოძიების მიმდინარეობით. სამართალდამცავი უწყებების 

                                                   
828 გარდა ამისა, ცვლილებები ითვალისწინებს საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ კენჭისყრის შედეგების 

შემაჯამებელი ოქმის ცესკოსთვის გაგზავნისას დადგენილი წესის ცვლილებას, რაც საუბნო საარჩევნო 

კომისიის შემაჯამებელი ოქმების საგრძნობი დაგვიანებით გამოქვეყნებას გამოიწვევს. ეს განუზომლად 

დააზიანებს საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობასა და საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ ნდობას. 

გარდა ამისა, შემოთავაზებული ცვლილებების მიხედვით, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს 

კვლავ ექნებათ ნარკოლოგიური შემოწმების გავლის ვალდებულება, თუმცა ნარკოტიკული 

ნივთიერებების მოხმარების დადასტურების შემთხვევას სამართლებრივი შედეგი არ მოჰყვება. 
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მიერ მოწოდებული ინფორმაციის ურთიერთშეჯერების შედეგად, ირკვევა, რომ 2018-2019 

წლებში ჩატარებული საპრეზიდენტო და შუალედური/რიგგარეშე არჩევნების 

წინასაარჩევნო პერიოდსა და არჩევნების დღეს გამოძიება დაიწყო 85 ფაქტზე (აქედან, 2019 

წლის 19 მაისის შუალედური/რიგგარეშე არჩევნებთან, მათ შორის, მეორე ტურთან 

დაკავშირებით - 8 ფაქტზე,829) როგორც ირკვევა, 2018830 და 2019831 წლებში მომხდარ არაერთ 

ძალადობრივ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება ამ დრომდე გრძელდება.  ამასთან, 2018 

წლის მსგავსად, 2019 წელსაც გამოვლინდა რამდენიმე ძალადობრივი ინციდენტი 

ჟურნალისტების მიმართ.832 

                                                   
829 ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის საქმეების გარდა, გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის 

შემდეგ 6 საქმეზე: №031230419004, №052230419001, №044140519002, №031190519002, №044050619002, 

№044140519001, №006090619005 და №006090619007. 
830 ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, 2018 წლის 28 ოქტომბრამდე - კენჭისყრის დღემდე მომხდარ 

წინასაარჩევნო ინციდენტებზე გამოძიება დაიწყო 12 საქმეზე; სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 17 

პირის მიმართ, ხოლო დაზარალებულად ცნობილია 14 პირი. 2018 წლის 28 ოქტომბერს და მომდევნო 

დღეებში (მეორე ტურის გამართვამდე) გამოვლენილ საარჩევნო ინციდენტებზე გამოძიება დაიწყო 

სისხლის სამართლის 34 საქმეზე; სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 11 პირის მიმართ, 

დაზარალებულად ცნობილია 9 პირი; მეორე ტურის კენჭისყრის დღეს და შემდგომ ეტაპზე გამოვლენილ 

საარჩევნო ინციდენტებზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის 31 საქმეზე. სისხლისსამართლებრივი 

დევნა დაიწყო 2 პირის მიმართ, ხოლო დაზარალებულად ცნობილია 2 პირი; საქართველოს გენერალური 

პროკურატურის №13/6775 4/02/2020 წერილი. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა ინფორმაცია 

გამოითხოვა ინდივიდუალურად 12 სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებითაც. როგორც გვეცნობა, 

მათგან 5 სისხლის სამართლის საქმეზე (№015301018001, №059221118001, №037150918001, №041190918004 და 

№028291018001) 10 პირის მიმართ დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა, დანარჩენებთან დაკავშირებით 

გამოძიება მიმდინარეობს. საქართველოს გენერალური პროკურატურის №13/6775 4/02/2020 წერილი; 

ვრცლად ამ საქმეებზე იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში, 2018, გვ. 219-დან 

831 ერთ შემთხვევაში გამოძიება შეწყდა - სისხლის სამართლის №052230419001 საქმეზე, სსს საპროცესო 

კოდექსის 105.1 „ა“ ქვეპ.; მიმდინარე გამოძიების საქმეებში კი სისხლისსამართლებრივი დევნა არცერთ 

შემთხვევაში არავის მიმართ დაწყებულა, არც დაზარალებულის სტატუსი მინიჭებია ვინმეს, 

საქართველოს გენერალური პროკურატურის №13/6775, 4/02/2020 წერილი. ამასთან, 4 ინციდენტთან 

(ზუგდიდის №33, კოკის №97, მარნეულის №84 და კახათის №95 საარჩევნო უბნებზე განვითარებულ 

მოვლენებთან დაკავშირებით, გამოიკითხნენ მონაწილე პირები და დანაშაულის ნიშნები ან 

ადმინისტრაციული გადაცდომა არ გამოიკვეთა) დაკავშირებით, რომელთა თაობაზეც ვითხოვდით 

ინფორმაციას, გვეცნობა, რომ გამოძიება არ დაწყებულა, ასევე არ გატარებულა ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი ღონისძიებები, ხოლო 2 შემთხვევაში ქმედება შეიცავდა ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ნიშნებს. 

832 საქართველოს გენერალური პროკურატურის №13/6427 03/02/2020 წერილი, სისხლის სამართლის № 

044190519001 საქმეზე, გიორგი რურუას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე, სსსკ-ის 126-ე 

მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით, კონკრეტული პირი 

დაზარალებულად ან ბრალდებულად ცნობილი არ არის.  სისხლის სამართლის №044140519001 საქმეზე, გ.კ 

და მ.ც. წარედგინათ ბრალდება სსსკ-ის 126-ე მუხლის 11 ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით, ხოლო ნ.ვ., ზ.ც. 

და ლ.თ. ცნობილ იქნენ დაზარალებულებად. ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს განაჩენით, გ.კ. და მ.ც. 

ცნობილ იქნენ დამნაშავეებად წარდგენილ ბრალდებაში; სისხლის სამართლის №001281118008 საქმეზე, 

ჟურნალისტ თამარ ჩაფიჩაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე, ლ.მ.-ს წარედგინა 

ბრალდება სსსკ-ის 126-ე მუხლის პირველი ნაწილით, ხოლო თამარ ჩაფიჩაძე ცნობილ იქნა 
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2018 წლის არჩევნების მსგავსად, 2019 წელს გამოკვეთილ პრობლემურ ტენდენციებს შორის, 

ერთ-ერთი საგანგაშო საკითხია სხვადასხვა საჯარო წყაროს მეშვეობით 

ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაცია. ჩვენს ხელთ 

არსებული ინფორმაციით, გამოძიება მიმდინარეობს 2019 წელს მომხდარ ორ ფაქტთან 

დაკავშირებით.833 აღსანიშნავია, რომ გამოძიება მიმდინარეობს 2018 წელს ამომრჩევლის 

შესაძლო მოსყიდვის 8 ფაქტთან დაკავშირებითაც. არცერთ ამ საქმეში კონკრეტული პირი 

დაზარალებულად ან ბრალდებულად ცნობილი არ არის.834 

სახალხო დამცველი სამართალდამცავ უწყებებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს დროულად 

გამოიძიონ ყველა ზემოაღნიშნული დანაშაულებრივი შემთხვევა და შესწავლის შედეგები 

ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახადონ. ასევე მნიშვნელოვანია, 

წინასაარჩევნო პერიოდში ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან მკაფიოდ 

გაცხადდეს პოლიტიკური ნება ისეთი ღონისძიებებისა და ქმედებების დაუშვებლობის 

თაობაზე, რომლებიც შესაძლოა ამომრჩევლის მოსყიდვად იქნას მიჩნეული ან ხელი 

შეუწყოს ამომრჩევლის თავისუფალ ნებაზე ზემოქმედებას, ამგვარი ფაქტების 

გამოვლენას კი, მოჰყვეს მყისიერი რეაგირება მათ აღსაკვეთად და დამნაშავეთა 

დასასჯელად. სახალხო დამცველი მომავალშიც განაგრძობს 2018-2019 წლებში ჩატარებულ 

არჩევნებთან დაკავშირებული ინციდენტების გამოძიების მიმდინარეობისთვის 

თვალყურის მიდევნებას და შესწავლის შედეგებს შესაბამის ანგარიშებში ასახავს. 

წინასაარჩევნო პერიოდში ჩადენილი დარღვევების ხარვეზიანი გამოძიების პრობლემას 

უკავშირებს სახალხო დამცველი ზუგდიდის №6 საჯარო სკოლის დირექტორის, ია 

კერზაიას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებულ საქმესაც. როგორც ცნობილია, 

ქალბატონი ია კერზაია საქართველოს სახალხო დამცველის სახელზე წარმოდგენილ 

                                                   
დაზარალებულად. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენით, ლ.მ. ცნობილ იქნა უდანაშაულოდ და 

გამართლდა წარდგენილ ბრალდებაში. 

833 საქართველოს გენერალური პროკურატურის №13/45382, 24.06/2019 წერილი; 14 მაისს გავრცელებული 

ფარული ჩანაწერი გია დანელიასთან დაკავშირებით; სისხლის სამართლის №083140519802 საქმე; 13 მაისის 

სიუჟეტი ( ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3dHXklC  > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]) ამომრჩევლის მოსყიდვის 

შესახებ; სისხლის სამართლის №083140519801 საქმე. თავის მხრივ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 

შეისწავლიდა ამომრჩევლისათვის სხვადასხვა სახის სურსათისა და თანხის დარიგების გზით 

ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის საკითხს. როგორც გვეცნობა, დამადასტურებელი მტკიცებულებები არ 

მოუპოვებიათ, რის გამოც აღნიშნულ ადმინისტრაციულ საქმეებზე წარმოება შეწყდა, აუდიტის 

სამსახურის №000673/10, 28.01.2020 წერილი. 

საანგარიშო წელს ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის თაობაზე ინფორმაცია ვრცელდებოდა 19 მაისსაც, 

კენჭისყრის მიმდინარეობის პარალელურად: ზუგდიდის №9, 25, №10 და №80 საარჩევნო უბნებზე; კახათის 

№95 საარჩევნო უბანზე, სოფელ აღმამედლოში №77 საარჩევნო უბანზე. თუმცა დაიწყო თუ არა გამოძიება 

რომელიმე აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, საგამოძიებო უწყებას არ განუმარტავს. 

834 საქართველოს გენერალური პროკურატურის №13/6529 03/02/2020 წერილი. საგულისხმოა, რომ არ 

№მოგვეწოდა ინფორმაცია ხელისუფლების მხრიდან გახმოვანებული ვალების ჩამოწერის 

ინიციატივასთან დაკავშირებით, იხ. სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 2018, გვ. 

222-დან. 

https://bit.ly/3dHXklC
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განცხადებაში 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ და მეორე ტურს შორის 

სკოლაში ჩატარებულ არაგეგმურ მონიტორინგს მის მიმართ პოლიტიკური ნიშნით 

ანგარიშსწორებას უკავშირებდა. სახალხო დამცველის შეფასებით, წინამდებარე 

შემთხვევაში, დაგვიანებით დაწყებული გამოძიების გამო, საქმისთვის გადამწყვეტი 

მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულების მოპოვება და სიმართლის დადგენა ვერ 

მოხერხდა.835 

18.2. ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა და ამომრჩევლის ნების სავარაუდო 

კონტროლი 

 

კვლავ აქტუალური რჩება ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის ცალკეული შემთხვევები, 

რომელთა თაობაზეც სადამკვირვებლო ორგანიზაციები უთითებენ.836  

ხმის მიცემის ფარულობის კონსტიტუციური პრინციპის დაცვა მოითხოვს, რომ 

ამომრჩეველმა სხვის დაუსწრებლად, დახურულ საარჩევნო კაბინაში მისცეს ხმა, 

ამასთანავე, გამოირიცხოს სხვა პირის მხრიდან ამომრჩევლის არჩევანის გაგების 

შესაძლებლობა. ხმის ფარულად მიცემა ამომრჩევლის არა მხოლოდ უფლება, არამედ 

ვალდებულებაცაა. კენჭისყრამდე ან კენჭისყრის შემდეგ საკუთარი არჩევანის საჯაროდ 

გაცხადება თითოეული ამომრჩევლის სურვილზეა დამოკიდებული.837 თუმცა სახალხო 

დამცველს საგანგაშოდ მიაჩნია ისეთი შემთხვევები, როდესაც ჩნდება ეჭვი, რომ 

მოქალაქის მხრიდან არჩევნის საჯაროდ გაცხადება შესაძლოა მისი თავისუფალი ნების 

სავარაუდო კონტროლის შედეგი იყოს. ვინაიდან, თავისუფალი საარჩევნო უფლება 

გულისხმობს, ამომრჩევლის ნების, ყოველგვარი ძალადობისა და ზეწოლის გარეშე, 

თავისუფალი ჩამოყალიბებისა და გამოვლენის შესაძლებლობას.838 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს სახალხო დამცველს, ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის მხრიდან, მნიშვნელოვნად მიაჩნია განგრძობითი 

საგანმანათლებლო კამპანიის წარმართვა საარჩევნო უფლებების, მათ შორის, კენჭისყრის 

ფარულობის პრინციპის უზრუნველმყოფი ბერკეტების თაობაზე, მოქალაქეთა 

სრულყოფილად ინფორმირებისთვის და ცნობიერების ასამაღლებლად.  

ამასთან, სახალხო დამცველი, კენჭისყრის მიმდინარეობაზე დაკვირვების შედეგად, ერთ-

ერთ უმთავრეს გამოწვევად საარჩევნო უბნებთან პოლიტიკური 

პარტიების კოორდინატორების მასობრივ მობილიზებასა და მათ მიერ საარჩევნო უბანზე 

                                                   
835 ვრცლად სახალხო დამცველის შეფასება ია კერზაიას გარდაცვალების ფაქტზე ჩატარებულ 

გამოძიებასთან დაკავშირებით იხ. საჯარო განცხადებაში, ბმული ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3awrpTc. 

[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

836 ბმული ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2QYobQK>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

837 საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, თავი მეორე, საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის 

ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი, 2013, გვ. 341. 
838 იქვე, გვ. 338. 

https://bit.ly/3awrpTc.
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ამომრჩეველთა გამოცხადებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვებას მიიჩნევს. 

ჩატარებულ შუალედურ არჩევნებთან ერთად, წარსული გამოცდილება ნათლად აჩვენებს, 

რომ საარჩევნო უბნებს გარეთ შექმნილი ასეთი ვითარება, უმეტეს შემთხვევაში, 

დაძაბულობისა და სხვადასხვა ინციდენტის წარმოშობის ერთ-ერთი მთავარი 

ხელშემწყობი გარემოებაა. მართალია, არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო 

კოორდინატორებს არ უკრძალავს მსგავს საქმიანობას, თუმცა სახალხო დამცველი 

მიიჩნევს, რომ ჩამოყალიბებული მანკიერი პრაქტიკა ამომრჩევლის ნებაზე ზეგავლენის 

ბერკეტია და ეს საკითხი სამომავლოდ სათანადო რეგულირებას საჭიროებს, ამომრჩევლის 

ნების მშვიდობიან და თავისუფალ გარემოში გამოხატვის უზრუნველსაყოფად. 

წინადადებები 

 საქართველოს პარლამენტს:  

 ნების თავისუფალი გამოვლენისა და არჩევნების მშვიდობიან გარემოში 

წარმართვის უზრუნველსაყოფად, საკანონმდებლო ცვლილებების გზით, 

აიკრძალოს და დაწესდეს შესაბამისი პასუხისმგებლობა საარჩევნო 

უბანზე/უბნებთან პოლიტიკური პარტიების კოორდინატორების მიერ 

ამომრჩეველთა გამოცხადებასთან დაკავშირებული პერსონალური ინფორმაციის 

შეგროვების ფაქტებთან დაკავშირებით 

რეკომენდაციები 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 პერიოდულად, 6 თვეში ერთხელ, მიაწოდოს საზოგადოებას ინფორმაცია 2018 და 

2019 წლებში, საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ყველა ძალადობრივი ქმედებისა 

და ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის ფაქტთან დაკავშირებული გამოძიების 

მიმდინარეობისა და პროგრესის თაობაზე 

 წარმოადგინოს მსჯელობა/არგუმენტაცია ყოველწლიურ საპარლამენტო ანგარიშში 

„პროკურატურის შესახებ“, საქართველოს ორგანული კანონის 68-ე მუხლისა და 

პარლამენტის რეგლამენტის 172-ე მუხლის შესაბამისად, 2018 და 2019 წლებში, 

საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ყველა ძალადობრივი ქმედებისა და 

ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის ფაქტებთან დაკავშირებული გამოძიების 

მიმდინარეობისა და გაწეული საქმიანობის თაობაზე 

 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, თავისუფალი და სამართლიანი 

არჩევნებისთვის უწყებათაშორის კომისიას: 

 შეიმუშაონ და შესთავაზონ პოლიტიკურ პარტიებს ურთიერთშეთანხმების 

დოკუმენტი საარჩევნო პერიოდში სიძულვილის ენის გამოყენების, სიძულვილის 

ენის ერთგვაროვანი განმარტებისა და ასეთი განცხადებებისგან თავის შეკავების 

თაობაზე.  
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19. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის უფლება 

 

კულტურული მემკვიდრეობის როლი, მისი ღირებულებისა და პოტენციალის 

გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ცხოვრების 

ხარისხის ამაღლებისთვის. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, სახელწიფოს ერთიანი ხედვა 

ჰქონდეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის უფლების რეალიზაციისას გამოვლენილი 

გამოწვევების დასაძლევ და გასატარებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვა სახელმწიფოს მხრიდან ეფექტიანი გარანტიების შექმნასა და 

აღსრულებას მოითხოვს.  

საანგარიშო პერიოდში კვლავ აქტუალური იყო საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატის საქმიანობის შედეგად უკანასკნელ წლებში გამოვლენილი არაერთი პრობლემა. 

კერძო საკუთრებაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად, ჯერაც არ 

არსებობს სათანადო მექანიზმები, პრობლემურია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე 

უკანონო სამუშაოებისას ადმინისტრაციულ ორგანოებს შორის კომპეტენციებისა და 

ვალდებულებების მკაფიოდ გამიჯვნის საკითხი, არ სრულდება კულტურული 

მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობის ვალდებულებები და უშედეგოდ მიმდინარეობს 

მნიშვნელოვანი სისხლის სამართლის საქმეების გამოძიება.839 გარდა ზემოაღნიშნულისა, 

საანგარიშო წელს ადგილი ჰქონდა კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული 

სამართალდარღვევებისთვის პასუხისმგებლობის დაუშვებელ შემსუბუქებას, ძეგლის 

მოვლა-პატრონობის წესების დარღვევის შემთხვევაში, სახელმწიფოს მხრიდან კანონის 

შესაბამისი რეაგირების განუხორციელებლობას. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

საკითხი აქტუალური გახდა რამდენიმე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტის 

ფარგლებშიც. 

საგულისხმოა, რომ წლების განმავლობაში გამოვლენილი გამოწვევების უმეტესობა 

მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთიანი, კომპლექსური და ეფექტიანი რეგულაციების 

არარსებობასთან. სწორედ ამიტომ, საქართველოს სახალხო დამცველს მნიშვნელოვანად 

მიაჩნია დროულად წარიმართოს და დასრულდეს „კულტურული და ბუნებრივი 

მემკვიდრეობის კოდექსის“ პროექტზე ჯერ კიდევ 2017 წელს დაწყებული მუშაობა, მიიღოს 

ამ პროცესში მონაწილეობა ფართო საზოგადოებამ და პროფესიულმა ჯგუფებმა, 

გაითვალისწინონ მათი კომპეტენტური მოსაზრებები და შენიშვნები და საბოლოოდ, 

სახელმწიფომ უზრუნველყოს კოდექსის ინიცირება/მიღება.   

საქართველოს სახალხო დამცველი ნეგატიურად აფასებს საანგარიშო წელს სამშენებლო 

კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებებს, რომელთა შედეგად, კულტურულ 

მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევებისთვის დაკისრებული 

                                                   
839 ვრცლად აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 

საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 233-

236. 

http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf
http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf
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სანქციები შემსუბუქდა. კერძოდ, არაერთი სამართალდარღვევისთვის გაუქმდა 

გაორმაგებული სანქციის დაკისრების შესაძლებლობა, რაც ასევე გავრცელდა კულტურული 

მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ჩადენილ ისეთ უკანანო ქმედებებზე, როგორიცაა, 

მაგალითად, უნებართვო მშენებლობა, სამშენებლო/სანებართვო პირობების დარღვევა, 

მშენებარე ობიექტის კონსერვაციის წესის დარღვევით მიტოვება და სხვ.840 სახალხო 

დამცველი განმარტავს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მაღალი საჯარო 

ინტერესების გათვალისწინებით, ამ მიმართულებით ჩადენილი სამართალდარღვევები 

სახელმწიფოს მხრიდან მკაცრ და ეფექტიან რეაგირებას მოითხოვს, რაც 

პასუხისმგებლობების შემსუბუქებით, ცხადია, ვერ მიიღწევა. 

საქართველოს სახალხო დამცველი ბოლო წლებია ყურადღებას ამახვილებს რელიგიური 

კონფესიების საკუთრებაში არსებული ძეგლების841 მოვლა-პატრონობის კუთხით არსებულ 

საკანონმდებლო თუ პრაქტიკულ პრობლემებზეც. 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 

დადებითად შეფასდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც 

გააუქმა „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ შესახებ საქართველოს კანონის ჩანაწერი 

რელიგიური კონფესიების საკუთრებაში (სარგებლობაში) არსებული კულტურული 

ძეგლის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობისგან 

გაუმართლებლად გათავისუფლების შესახებ.842  საანგარიშო პერიოდში საზოგადოების 

ყურადღება მიიპყრო ყინწვისის მონასტრის იატაკზე მეტლახის თვითნებურად დაგების 

შემთხვევამ, რომლის  შესწავლის843 შედეგად გამოირკვა, რომ საკონსტიტუციო 

სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების მიუხედავად, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის 

                                                   
840 საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში 

გაუქმდა, მაგალითად, 131-ე მუხლის მე-4 ნაწილი, 132-ე მუხლის მე-2 ნაწილი, 135-ე მუხლის მე-2 ნაწილი. 

აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებები და განმარტებები ვრცლად 

იხ. წინამდებარე ანგარიშის თავში, ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლებაზე. 

841 რელიგიური გაერთიანებების საკუთრებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, იხ. წინამდებარე 

ანგარიშის თავი „რწმენისა და რელიგიის თავისუფლება“.  

842 საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ სადავო ნორმა არღვევდა კანონის წინაშე თანასწორობის 

(კონსტიტუციის მე-14 მუხლი) და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის (კონსტიტუციის 34-ე მუხლის მე-

2 პუნქტი) უფლებებს და არაკონსტიტუციურად ცნო „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ შესახებ 

კანონის 30-ე მუხ. მე-8 პუნქტის სიტყვები „ეს მუხლი და“; საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწვეტილება 

სრულად იხ. ბმულზე: <https://bit.ly/2WTzMEp>.[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

843 იხ. ბმული: <https://bit.ly/2krKSzB> [ბოლოს ნანახია: [29.01.2020]. განხორციელებული სამუშაოები უკანონო 

ქმედებად შეფასდა საქართველოს საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების, ხელოვნებისა და რესტავრაციის 

ცენტრის საბჭოსა და სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 

ადრექრისტიანული და შუასაუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლთა საბჭოს მხრიდან, 

კერძოდ, საქართველოს საპატრიარქოს ხელოვნებისა და რესტავრაციის ცენტრსა და სააგენტოსთან 

შეუთანხმებლად, არქეოლოგიური ზედამხედველობის გარეშე მოეწყო არატრადიციული 

ძვირადღირებული მარმარილოს მსხვილი, მართკუთხა ფილები, რაც იატაკის დონეს არსებულთან 

შედარებით რამდენიმე სანტიმეტრით მაღლა სწევს და დარბაზში არსებულ საფლავის ქვას სცდება. ის არ 

შეესაბამება ტაძრის ინტერიერის მხატვრულ არქიტექტურულ სახეს და აკნინებს კედელზე შემორჩენილ 

XIII საუკუნის დასაწყისის კედლის უნიკალურ მხატვრობას; სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს 09/579,14.02.2020 წერილი.  

https://bit.ly/2krKSzB
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იერსახის შეცვლის ფაქტთან დაკავშირებით, სსიპ საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებები არ 

გაუტარებია. უწყების განმარტებით, ამ დრომდე ვერ მოხერხდა სამართალდამრღვევი 

პირის გამოვლენა და უნებართვო სამუშაოების შედეგების გამოსწორება.844 სახალხო 

დამცველი განმარტავს, რომ დასახელებული ნორმით პირდაპირ არის განსაზღვრული ამავე 

მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის სუბიექტი - ძეგლის მესაკუთრე 

(მოსარგებლე). ამდენად, სახალხო დამცველის შეფასებით, პასუხისმგებელი უწყება 

ვალდებულია, კანონისმიერი დანაწესი პრაქტიკაში შეუფერხებლად და ეფექტიანად 

აღასრულოს. ამასთან, კონსტიტუცია სახელმწიფოს უდგენს კულტურული 

მემკვიდრეობისათვის მიყენებული ზიანის შეძლებისდაგვარად თავიდან აცილების ან/და 

მისი გამოსწორების ვალდებულებას. სახელმწიფო ვალდებულია, მესამე პირებს არ მისცეს 

კულტურულ მემკვიდრეობაზე შეუზღუდავი ზემოქმედების მოხდენის შესაძლებლობა. ეს 

უნდა გამოიხატოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ადამიანთა გარკვეული 

ქმედებების აკრძალვაში და ამ ქმედების ჩადენისათვის შესაბამისი პასუხისმგებლობის 

დაწესებაში.845 

საანგარიშო წლის განმავლობაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ინტერესების 

გათვალისწინების საჭიროება მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტთან დაკავშირებული 

საკითხების შესწავლისასაც გამოიკვეთა.846 საქართველოს სახალხო დამცველს 

მნიშვნელოვნად მიაჩნია ინფრასტრუქტურული, განსაკუთრებით კი, ფართომასშტაბიანი 

პროექტების დაგეგმვა-განხორციელებისას კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლებზე/ობიექტებზე მოსალოდნელი შედეგების ყოველმხრივი გამოკვლევა, და 

გადაწყვეტილებების მიღებისას, სხვა მნიშვნელოვან გარემოებებთან ერთად, მათი დაცვის 

ინტერესების გათვალისწინება. 

ამასთან, საქართველოს სახალხო დამცველი ყოველწლიურად ინტერესდება 2014 წელს 

დაწყებული გამოძიების მიმდინარეობით საყდრისი-ყაჩაღიანის ოქროს საბადოს 

დაზიანებისა და განადგურების საქმეზე,847 ასევე, რუისი–რიკოთის საავტომობილო გზის 

                                                   
844 2020 წლის 14 თებერვლის მონაცემები. 

845 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 27 ივლისის გადაწყვეტილება საქმეზე 

№2/6/1216. 

846 პროექტი „ბათუმი რივიერა“, საქართველოს სახალხო დამცველმა კულტურული მემკვიდრეობისა და 

ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლების დაცვის მიზნით, წინადადებით მიმართა შესაბამის უწყებებს. 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში მიმდინარეობს საქმისწარმოება ხადის ხეობის გავლით 

ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მშენებლოს საქმეზე, რომლის ფარგლებშიც, მოსახლეობის ერთ-

ერთი პრეტენზია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას უკავშირდება. 

847 სისხლის სამართლის №074140214801 საქმე, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად 

გამოყენებით, დაბა საყდრისის უძველესი სამთამადნო მრეწველობის მაღაროსთვის კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების ფაქტზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 332-

ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით; საქართველოს გენერალური 

პროკურატურის №13/2107 15/01/2020 წერილი. 
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მშენებლობის პროცესში არქეოლოგიური ობიექტების განადგურების საქმეზე.848 არცერთ ამ 

საქმეში ამ დრომდე არავინაა დაზარალებულად ცნობილი, არც სისხლისსამართლებრივი 

დევნა დაწყებულა ვინმეს მიმართ.849 ამდენად, გამოძიება არაერთი წელია, უშედეგოდ 

მიმდინარეობს, რაც ვნებს კონკრეტულ დანაშაულებრივ ფაქტებთან დაკავშირებით 

კანონის უზენაესობისა და სამართლიანობის პრინციპების აღსრულების ლეგიტიმურ 

ინტერესებს. გარდა ამისა, არსებულ რეალობას ვერ ექნება სამომავლოდ მსგავსი 

ქმედებების მიმართ შემაკავებელი ეფექტი. 

წინადადებები 

 საქართველოს პარლამენტს: 

 უზრუნველყოს რეგულაციების შემუშავება და ინიცირება კერძო საკუთრებაში 

არსებული სარეაბილიტაციო ძეგლების/ობიექტების შენარჩუნება-განვითარების 

ხელშესაწყობად, ასეთ ძეგლებთან დაკავშირებით, უწყებების კომპეტენციებისა და 

პასუხისმგებლობების მკაფიოდ გამიჯვნითა და სახელმწიფოს აქტიური როლის 

განმტკიცებით 

რეკომენდაციები 

სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს: 

 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მოვლა-პატრონობის წესების დარღვევის 

თითოეულ შემთხვევაში, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ინტერესის 

პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით, იმოქმედოს ეფექტიანად და დროულად  

გაატაროს „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30-ე 

მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებები,  მათ შორის, შესაბამისი 

პასუხისმგებლობის დაკისრებით 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 პერიოდულად, 6 თვეში ერთხელ, საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია რუისი–

რიკოთის საავტომობილო გზის მშენებლობის პროცესში არქეოლოგიური 

ობიექტების განადგურების და საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღაროს 

დაზიანებისა და განადგურების ფაქტების გამოძიების მიმდინარეობის და 

პროგრესის შესახებ. 

 

                                                   
848 სისხლის სამართლის №027291214001 საქმე, წიაღის მოპოვების ლიცენზიების გაცემისას, 

სამსახურებრივი გულგრილობის შესაძლო ჩადენის სავარაუდო ფაქტზე, სისხლის სამართლის კოდექსის 

342-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით; საქართველოს 

გენერალური პროკურატურის №13/2108 15/01/2020 წერილი. 

849 საქართველოს გენერალური პროკურატურის №13/2107 15/01/2020; №13/2108 15/01/2020 წერილები. 
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20. ადამიანის უფლებათა სწავლება 

 

20.1. შესავალი 

საქართველოს სახალხო დამცველი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ადამიანის 

უფლებათა სწავლებას ფორმალური განათლების ყველა საფეხურზე, ამასთან, თავადაც 

ვეწევით არაფორმალურ საგანმანათლებლო საქმიანობას ადამიანის უფლებათა დაცვის 

სფეროში. 2019 წელს, ადამიანის უფლებათა სწავლების დეპარტამენტმა, სახალხო 

დამცველის მანდატის ფარგლებში, არაერთი მნიშვნელოვანი ინდივიდუალური საქმე 

შეისწავლა, სადაც გამოიკვეთა ადამიანის უფლებათა შესახებ განათლების 

მიმართულებით არსებული გამოწვევები. შესაბამისად, სახალხო დამცველმა, ადამიანის 

უფლებათა სწავლების სფეროში არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად, 

პასუხისმგებელ უწყებებს რეკომენდაციებითა და წინადადებებით მიმართა.  

2019 წელს, სახალხო დამცველის აპარატმა, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტთან (EWMI) თანამშრომლობით დაიწყო კომპლექსური კვლევა, რომლის მიზანია 

საქართველოში მოქმედ სამართლის საბაკალავრო პროგრამებზე ადამიანის უფლებათა 

სწავლების ხარისხის შეფასება. კვლევის შედეგები 2020 წელს იქნება ხელმისაწვდომი. 

სახალხო დამცველის აპარატმა, საგანმანათლებლო მანდატის ფარგლებში, დაგეგმა და 

ჩაატარა ტრენინგები, სემინარები, საინფორმაციო და სამუშაო შეხვედრები, როგორც 

დედაქალაქში, ასევე, პროაქტიულად, რეგიონებში, მოწყვლად სამიზნე ჯგუფებთან. 2019 

წელი გამოირჩეოდა თანასწორობის, ბავშვის უფლებებისა და გენდერულ საკითხებზე 

ჩატარებული საგანმანათლებლო ხასიათის აქტივობებით.850  

20.2. ადამიანის უფლებათა სწავლების სახელმწიფო პოლიტიკა 

 

ადამიანის უფლებათა სწავლების საკითხს, ადამიანის უფლებათა ხელყოფის 

მნიშვნელოვან პრევენციულ ზომად და პრიორიტეტად მიიჩნევს სახელმწიფოს 

სტრატეგიული დოკუმენტები.851 ადამიანის უფლებათა სწავლების განსაკუთრებული 

მნიშვნელობიდან გამომდინარე და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, 

თანმიმდევრულობის, მდგრადობისა და ფინანსური გარანტიების უზრუნველსაყოფად, 

სტრატეგიულ დოკუმენტზე დაფუძნებული სისტემატიზებული ხედვა, სახელმწიფოს 

                                                   
850 2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა ჩაატარა 286 ტრენინგი და 711 საინფორმაციო ხასიათის 

შეხვედრა. 

851„საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის (2014–2020 წლებისთვის)“ 

დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის 30 აპრილის  დადგენილება  №2315-IIს, თავი 

„ადამიანის უფლებების უზრუნველყოფის პრინციპები“; ასევე იხ. „საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017 – 2021“-ის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 7 დეკემბრის დადგენილება №533, დანართი 1, გვ. 14, 21, 37. 
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ცხადი პასუხისმგებლობაა.852 თუმცა, ადამიანის უფლებათა სწავლების სტრატეგიული 

დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმის არსებობა, საქართველოს სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციის მიუხედავად853, კვლავ სახელმწიფოს გამოწვევად რჩება.   

ადამიანის უფლებათა სწავლების შესახებ გაეროს დეკლარაცია სახელმწიფოებს და 

შესაბამის სახელისუფლებლო ინსტიტუტებს განუსაზღვრავს პასუხისმგებლობას, ხელი 

შეუწყონ ადამიანის უფლებათა შესახებ განათლებას კანონმდებლობის მიღებით, 

ადმინისტრაციული ღონისძიებებითა და პოლიტიკის განსაზღვრით.854 აღნიშნულ 

ვალდებულებას, ასევე განამტკიცებს გაეროს მსოფლიო პროგრამა ადამიანის უფლებების 

შესახებ, რომელიც წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს, თანმიმდევრულად ასახონ 

ადამიანის უფლებათა სწავლება ადამიანის უფლებათა ერთიან სტრატეგიაში, ან ცალკე 

დოკუმენტში, ადამიანის უფლებათა განათლების სამოქმედო გეგმის სახით.855 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში, საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, რეკომენდაცია 

გაიცა ადამიანის უფლებათა სწავლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების 

თაობაზე.856 საქართველოს პარლამენტმა ანგარიშის თაობაზე მიღებულ დადგენილებაში ეს 

რეკომენდაცია არსებითად განსხვავებული შინაარსით, სტრატეგიისა და სამოქმედო 

გეგმის შემუშავების ასპექტის გარეშე ასახა.857 

გაეროს ფარგლებში მიღებული არაერთი საერთაშორისო ხელშეკრულება, სახელმწიფოს, 

ადამიანის უფლებათა განათლების კუთხით, უმნიშვნელოვანეს ვალდებულებებს 

განუსაზღვრავს.858 აღსანიშნავია, რომ ამ ვალდებულებათა შესრულება განათლების 

სფეროში ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 

მიდგომის რეალიზებისათვის მეტად მნიშვნელოვანია.859 ქვემოთ მოცემული ცხრილი 

                                                   
852 World Programme for Human Rights Education - National action plans/strategies for human rights education, 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://bit.ly/2v3iI30 [ბოლოს ნანახია 01/02/2020]; ასევე, იხ. Guidelines for 

National Plans of Action for Human Rights Education, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/31rbphL [ბოლოს ნანახია 

01/02/2020]; დეტალურად, ასევე, იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში, „საქართველოში 

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 315-316.  

853 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში, „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 316.  

854 UN Declaration on Human Rights Education and Training, Resolution adopted by the General Assembly, 19 December 

2011, №66/137, მე-7 მუხლის მესამე პუნქტი, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/30GqsDH   [ბოლოს ნანახია 

20/01/2020]. 

855  World Programme for Human Rights Education - National action plans/strategies for human rights education, 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2ttEw7H [ბოლოს ნანახია 20/01/2020].  

856 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „ადამიანის უფლებათა და  თავისუფლებათა დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ 2018“, გვ. 243. 

857 „2018 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე“ საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 20 

სექტემბრის დადგენილება, მე-7 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტი.  

858 Revised draft plan of action for the first phase (2005-2007) of the World Programme for Human Rights Education გვ. 3. 

859 იქვე, გვ. 18. 

https://bit.ly/2v3iI30
https://bit.ly/31rbphL
https://bit.ly/30GqsDH
https://bit.ly/2ttEw7H
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ასახავს ქვეყნის საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების ხარისხს წარდგენილი 

პერიოდული მოხსენებების საფუძველზე. 

 

მოხსენების 

ადრესატი 

ადამიანის უფლებათა განათლებასთან 

დაკავშირებით ვალდებულების 

დამდგენი ნორმა 

შეფასება 

ბავშვის 

უფლებათა 

კომიტეტი 

„ბავშვის უფლებათა კონვენციის“ 29-ე 

მუხლის პირველი პუნქტი 

არ მოიცავს მსჯელობას 

ადამიანის უფლებათა 

განათლების შესახებ 

შეზღუდული 

შესაძლებლობის 

მქონე პირთა 

უფლებების 

კომიტეტი 

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა უფლებების შესახებ“ გაეროს 

კონვენციის მე-8 მუხლი 

არ მოიცავს მსჯელობას 

ფორმალურ განათლებაში შშმ 

პირთა მიმართ პატივისცემის 

ჩამოყალიბების მიზნით 

დანერგილი საკითხების/ 

აქტივობების შესახებ 

ქალთა მიმართ 

დისკრიმინაციის 

აღმოფხვრის 

კომიტეტი 

„ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა 

ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ გაეროს 

კონვენციის მე-10 მუხლი 

არ არის შეფასებული 

სასწავლო მეთოდებისა და 

პროგრამების გენდერული 

მგრძნობელობა 

რასობრივი 

დისკრიმინაციის 

ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის 

კომიტეტი  

„რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა 

ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ“ გაეროს 

კონვენციის მე-7 მუხლი 

არ არის შეფასებული 

სკოლამდელ, პროფესიულ და 

უმაღლეს განათლებაში 

კონვენციიდან მომდინარე ამ 

ვალდებულების შესრულების 

საკითხი 

ეკონომიკური და 

სოციალური საბჭო 

ეკონომიკური, სოციალური და 

კულტურული უფლებების შესახებ 

საერთაშორისო პაქტის მე-13 მუხლი 

სახელმწიფოს უკანასკნელი 

პერიოდული მოხსენება 

გაგზავნილია 2001 წელს 

ადამიანის 

უფლებათა საბჭო 

უნივერსალური პერიოდული მოხსენება მინიმალურად არის 

განხილული მხოლოდ ზოგად 

განათლებაში ადამიანის 

უფლებათა სწავლების 

საკითხი 

გაეროს 

საგანმანათლებლო, 

სამეცნიერო და 

კულტურული 

ორგანიზაციის 

გენერალური 

კონფერენცია  

განათლებაში დისკრიმინაციის 

საწინააღმდეგო კონვენციის მე-5 მუხლის 

პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი 

მიმოხილულია მხოლოდ 

ზოგადი განათლების სფეროში 

ადამიანის უფლებათა 

სწავლების საკითხი. მსჯელობა 

მოიცავს მხოლოდ ადამიანის 

უფლებათა სწავლების მიზნით 

დანერგილ საგნებს. 
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მოხსენებაში ყურადღება არ 

არის გამახვილებული 

საგანმანათლებლო პროცესში 

ჩართული პირების 

მომზადებაზე ადამიანის 

უფლებებში 

 

ადამიანის უფლებათა სწავლების ეფექტიანობისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ 

სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ გადადგმული ნაბიჯები ფრაგმენტული და 

სპონტანური კი არ იყოს, არამედ, სისტემური, თანმიმდევრული და კომპლექსური. ასევე 

მნიშვნელოვანია, რომ აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ პერიოდულ მოხსენებებში 

სრულფასოვნად ასახოს ადამიანის უფლებათა განათლების კუთხით ქვეყნის მიერ 

აღებული ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა. ამასთან, აუცილებელია, რომ 

საქართველოს პარლამენტმა, უფლებამოსილების ფარგლებში, გასწიოს საპარლამენტო 

ზედამხედველობა.860 

20.3. ადამიანის უფლებათა შესახებ განათლების უწყვეტობა 

 

ადამიანის უფლებათა სწავლება მთელი სიცოცხლის მანძილზე მიმდინარე პროცესია და 

სრულად მოიცავს როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ განათლებას.861 ზოგადი 

განათლების საფეხურზე, ადამიანის უფლებათა სწავლებას განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება სახელმწიფო პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად.862 ამ კონტექსტში, 

სასკოლო სახელმძღვანელოებისთვის გრიფის მინიჭების პროცესის დანიშნულება 

ხარისხიანი სასწავლო მასალებით მოსწავლეების უზრუნველყოფაა.863 

2019 წელს, პირველად, ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის VII კლასის საგნების 

სახელმძღვანელოების გრიფირების პროცესში საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 

ნომინირებული ექსპერტებიც მონაწილეობდნენ.864 უწყებათაშორისი თანამშრომლობის 

შედეგად, შესაძლებელი გახდა, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ ექსპერტებს 

სახელმძღვანელოებში თანასწორობის, შშმ პირთა უფლებების, ტოლერანტობის, 

                                                   
860 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 174-ე მუხლის პირველი პუნქტი. 

861 Resolution adopted by the Human Rights Council 16/1 United Nations Declaration on Human Rights Education and 

Training Article 3, პარ. 1, 2. ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2ThItVT [ბოლოს ნანახია: 25/02/2020]. 

862 „ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის“ მესამე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტები; 

ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 18 

ოქტომბრის №84 დადგენილება, „თ“ ქვეპუნქტი.  

863 „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის გრიფირების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 16 თებერვლის 

№28/ნ ბრძანების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლის მეორე პუნქტი. 

864 სახალხო დამცველის წარდგინებით ექსპერტები მუშაობდნენ სახელმძღვანელოებზე: ქართული ენა და 

ლიტერატურა, მათემატიკა, ისტორია, გეოგრაფია, ბიოლოგია, ხელოვნება.    

https://bit.ly/2ThItVT
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გენდერული თანასწორობისა და ადამიანის სხვა უფლებათა და თავისუფლებათა 

ფუნდამენტური საკითხების ინტეგრირებისთვის ემუშავათ. დამოუკიდებელი 

ექსპერტების რეკომენდაციები გულისხმობდა სახელმძღვანელოებში იმდაგვარი 

ტექსტებისა და მაგალითების მოყვანას, რომლებიც მიმართული იქნებოდა ეთნიკური, 

რელიგიური და გენდერული თანასწორობისკენ.865 

2019 წლის განმავლობაში გრიფმინიჭებული სამოქალაქო განათლების 

სახელმძღვანელოებში ადამიანის ძირითად უფლებებთან შეუსაბამო შინაარსის 

ჩანაწერები გამოვლინდა.866 სახალხო დამცველმა სამინისტროს ადამიანის ძირითად 

უფლებებთან შესაბამისი განმარტებების შემუშავების და სკოლებისთვის სამოქალაქო 

განათლების საგნის სწავლების გაუმჯობესების მიზნით, სათანადო ინსტრუქციების 

მიცემის რეკომენდაციით მიმართა.867 

აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს, პირველად, ქართულენოვან სკოლებში/სექტორებში, მე-7 

კლასიდან დაინერგა საგანი „მოქალაქეობა“, რომელიც ადამიანის უფლებათა საკითხებს 

ითვალისწინებს.868 ეს მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილებაა ადამიანის უფლებათა 

სწავლების უწყვეტობისათვის, თუმცა გამოწვევად რჩება არაქართულენოვანი 

სკოლების/სექტორების უზრუნველყოფა თარგმნილი სახელმძღვანელოებით.869  

VII-X კლასებისთვის ადამიანის უფლებათა სწავლება ნორმატიულად უზრუნველყოფილია, 

თუმცა XI-XII კლასებისთვის, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული 

ერთადერთი საგანი, რომელიც პირდაპირ და უშუალოდ ეძღვნება ადამიანის უფლებათა 

სწავლებას, არის არჩევითი დისციპლინა - „სახელმწიფო და სამართალი“.870 2019 წელს, ამ 

საგნისთვის სახელმძღვანელოს გრიფირება გათვალისწინებული არ ყოფილა. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების 

                                                   
865 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის 16 ივლისის წინადადება ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების სახელმძღვანელოების რეცენზირების პროცესის გაუმჯობესების თაობაზე №17/8038, 

ხელმისაწვდომია:  https://bit.ly/39hvhXA  [ბოლოს ნანახია: 02/03/2020]. 

866 აღნიშნული რესურსი დღემდე გამოიყენება სკოლებში სავალდებულო სასწავლო მასალის სახით, 

თუმცა სამინისტრომ შეიმუშავა ადამიანის ძირითად უფლებებთან შესაბამისი განმარტებები. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2019 წლის 15 ნოემბრის 

MES51901562949 და 2020 წლის 10 თებერვლის MES 7 20 00161828 წერილები.  

867 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 20 იანვრის 17-1/617 რეკომენდაცია. ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/2I8miw7  [ბოლოს ნანახია: 02/03/2020]. 

868 „ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის 40/ნ ბრძანების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის 71-ე მუხლის 

„გ“ ქვეპუნქტი; ასევე იხ. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

2020 წლის 12 თებერვლის  MES 1 20 00156882  წერილი.  

869 მარნეულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის 2020 წლის 31 იანვრის MES 0 20 00108640  წერილი, ასევე 

იხ. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2020 წლის 12 

თებერვლის  MES 1 20 00156882  წერილი. 

870 ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ 2011 წლის 11 მარტის №36 ბრძანების დანართის 

LXXVIII თავი. 

https://bit.ly/39hvhXA
https://bit.ly/2I8miw7
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საფუძველზე, საშუალო საფეხურის სახელმძღვანელოების გრიფირება 2020 წელს 

იგეგმება.871 ამ ვითარებაში, ამ საგანში სახელმძღვანელოს შესაბამისი წესის საფუძველზე 

შეთანხმების თხოვნით,872 არცერთ სკოლას არ მიუმართავს სამინისტროსთვის. ქვემოთ 

მოცემულ ცხრილზე ნაჩვენებია საგნის, „სახელმწიფო და სამართალი“, არჩევითობის 

კლებადი მონაცემები.873 მნიშვნელოვანია, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილ 

ფარგლებში, XI-XII კლასის მოსწავლეებისთვისაც არსებობდეს სრულფასოვნად დანერგილი 

საგანი, რომელიც ადამიანის ძირითად უფლებებს მიეძღვნება.  

 

სასწავლო წელი XI-XII კლასის 

მოსწავლეთა 

სრული რაოდენობა 

“სახელმწიფო და 

სამართალი“ აირჩია 

% 

2017-2018 80122 7976 9.9 

2018-2019 78501 7506 9.6 

2019-2020 77258 5010 6.4 

 

ადამიანის უფლებათა სწავლების უწყვეტობის პრინციპი მის უმაღლესი განათლების 

სფეროზე გავრცელებასაც გულისხმობს. გაეროს მიერ დადგენილი სტანდარტის მიხედვით, 

აუცილებელია, ზოგადად, სწავლების პროცესში გამოყენებული სასწავლო მასალები 

„გადაიხედოს და განახლდეს [იმდაგვარად, რომ] ისინი შეესაბამებოდეს ადამიანის 

უფლებათა პრინციპებს“.874 საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველმა შეისწავლა სსიპ. 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ორი სავალდებულო სასწავლო 

კურსის სწავლებისას სავალდებულო ლიტერატურის ნუსხაში შეტანილი წიგნები, 

რომელთა შინაარსიც არ შეესაბამება ადამიანის ძირითად უფლებებს. სახალხო 

დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა და მოუწოდა უნივერსიტეტს, განახორციელოს 

ეფექტიანი რეაგირება და განაახლოს სასწავლო მასალები. 875  

                                                   
871 „ზოგადი განათლების დაწყებითი და საბაზო საფეხურების ზოგიერთი საგნისა და საშუალო 

საფეხურის სასკოლო სახელმძღვანელოებზე/სერიებზე გრიფირების გამოცხადებისა და პირობების 

განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის  

2019 წლის 3 ოქტომბრის №1222 ბრძანების მეორე მუხლი.  

872 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2019 წლის 25 

ნოემბრის წერილი MES 8 19 01606466.  

873 ცხრილში მოცემული მონაცემები მოიცავს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ საჯარო და კერძო 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს 2020 წლის 23 იანვრის MES 6 20 00069604 და 2020 წლის 10 თებერვლის MES 9 20 

00161000 წერილები. 

874 Draft plan of action for the second phase (2010-2014) of the World Programme for Human Rights Education, Human 

Rights Council, A/HRC/15/28 27 July 2010 გვ. 13. 

875 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 27 თებერვლის 17-1/2419 რეკომენდაცია, 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2TByCue [ბოლოს ნანახია: 02/03/2020]. 

https://bit.ly/2TByCue
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20.4. პროზელიტიზმისა და ინდოქტრინაციის რისკი სასკოლო სივრცეში 

 

2019 წელს, გამოვლინდა საჯარო სკოლების რელიგიური ნეიტრალიტეტის ხელყოფის, ასევე 

სასწავლო პროცესში ინდოქტრინაციისა და პროზელიტიზმის რისკის შემცველი 

ღონისძიებების ორგანიზებისა და ჩატარების შემთხვევები, რაზეც სახალხო დამცველმა 

რეკომენდაციით/წინადადებით მიმართა პასუხისმგებელ უწყებებს.876 ღვთისმშობლის 

წილხვდომილობის დღესასწაულის დაწესებასთან ერთად, სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ,877 საჯარო სკოლების მასწავლებლებთან და დირექტორებთან კონფესიური 

ხასიათის შეხვედრების ჩატარებას, კამპანიური ხასიათი ჰქონდა.  

საქართველოს სახალხო დამცველი, საჯარო სკოლების რელიგიური ნეიტრალიტეტის 

ხელყოფად აფასებს და რელიგიური ინდოქტრინაციისა/პროზელიტიზმის მნიშვნელოვან 

რისკს ხედავს ამ ტიპის ღონისძიებებში.878 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციის პასუხად 

წარმოადგინა არსებითად კონფესიური შინაარსის განმარტება საქართველოს 

ღვთისმშობლისადმი წილხვდომილობის შესახებ, რომლის გავრცელებაც სკოლებში 

იგეგმება.879 აღნიშნული გადაწყვეტილების აღსრულება, კიდევ ერთხელ დააყენებს 

საფრთხის ქვეშ სკოლების რელიგიურ ნეიტრალიტეტს.  

სასკოლო სივრცეში რელიგიური პროზელიტიზმისა და ინდოქტრინაციის გავრცელების 

მასშტაბის გათვალისწინებით, სამინისტროს სისტემაში არსებული ინსპექტირების 

არაეფექტიანობაზე მიუთითებს ის გარემოება, რომ 2018-2019 წლებში, პასუხისმგებელი 

უწყებების მიერ სასწავლო პროცესის რელიგიური ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმისა და 

იძულებითი ასიმილაციის მიზნით გამოყენების, ასევე, საჯარო სკოლის რელიგიური 

                                                   
876 2019 წლის 29 ნოემბრის 17-1/2888 წინადადება „საქართველოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის 

წილხვდომილობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, საჯარო სკოლების მასწავლებლებისთვის სალექციო 

ციკლის ორგანიზებისა და ჩატარების თაობაზე“, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2vvC0yB [ბოლოს ნანახია: 

02/03/2020];  2020 წლის 24 თებერვლის 17-1/2139 რეკომენდაცია „2019 წლის 30 ოქტომბერს ქედის 

საგანმანათლებლო რესურსცენტრში საჯარო სკოლების დირექტორებსა და სასულიერო პირებს შორის 

გამართული შეხვედრის თაობაზე“, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2Tg5B8e [ბოლოს ნანახია: 02/03/2020]. 

877 საქართველოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 

დაგეგმილი ღონისძიებების სამოქმედო გეგმის მოწონების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 

3 მაისის №1031 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 

მაისის №1256 განკარგულებით დამტკიცებული დანართი.  

878 2019 წლის 29 ნოემბრის 17-1/2888 წინადადება „საქართველოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის 

წილხვდომილობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, საჯარო სკოლების მასწავლებლებისთვის სალექციო 

ციკლის ორგანიზებისა და ჩატარების თაობაზე“, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2vvC0yB  [ბოლოს ნანახია: 

02/03/2020]. 

879 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2020 წლის 23 იანვრის 

MES 2 20 00070068 წერილი. 

https://bit.ly/2vvC0yB
https://bit.ly/2Tg5B8e
https://bit.ly/2vvC0yB
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ნეიტრალიტეტის ხელყოფის გამოვლენის ფაქტები ქვეყნის მასშტაბით ნულოვანი იყო.880 

ამ კუთხით, რისკების გამოვლენასა და სათანადო რეაგირებას, ზოგადი განათლების 

ეროვნული მიზნების მიღწევის შეუფერხებლობისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.881 

საქართველოს სახალხო დამცველმა, აჭარაში გამართული ერთ-ერთი შეხვედრის 

შეფასების შედეგად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საჯარო სკოლების რელიგიური ნეიტრალიტეტის 

დაცვასთან დაკავშირებით კანონით დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე 

პროაქტიული ზედამხედველობის გაწევის რეკომენდაციით მიმართა. 882 

20.5. ადამიანის უფლებათა შესახებ განათლება მასწავლებელთა 

პროფესიულ მომზადებაში 

გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის განმარტებით, საგანმანათლებლო სივრცეში, 

ბავშვის უფლებათა კონვენციის შესაბამისი ღირებულებების ეფექტიანი ინტეგრირება 

შეუძლებელი იქნება, თუ ისინი, ვინც ჩართულები არიან სწავლების პროცესში, „თავად არ 

განასახიერებენ კონვენციასთან შესაბამის ღირებულებებს და არ არიან დარწმუნებულნი მათ 

მნიშვნელობაში“.883 ამდენად, სკოლის მასწავლებელთა მომზადებას ადამიანის უფლებათა 

კუთხით, სახელმწიფოს მიერ გაცხადებული მიზნების მისაღწევად, უდიდესი 

მნიშვნელობა ენიჭება.884 

მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტში ადამიანის უფლებების საბაზისო ცოდნის 

მოთხოვნის თაობაზე 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში გაცემული რეკომენდაცია არ 

შესრულებულა.885 ამასთან, რეკომენდაციები, რომელთა ადრესატებიც კონკრეტული 

ადგილობრივი თვითმმართველობები იყვნენ და „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ნორმატიული 

                                                   
880 საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2020 წლის 21 იანვრის 

MES 9 20 00053505 წერილი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტროს 2019 წლის 9 დეკემბრის MES 4 19 01674791 წერილი.  

881  ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის კვლევა „რელიგია საჯარო სკოლებში 

განათლების პოლიტიკის ანალიზი რელიგიის თავისუფლების პერსპექტივიდან“, თბილისი 2014, გვ. 24. 

882 2020 წლის 24 თებერვლის 17-1/2139 რეკომენდაცია „2019 წლის 30 ოქტომბერს ქედის საგანმანათლებლო 

რესურსცენტრში საჯარო სკოლების დირექტორებსა და სასულიერო პირებს შორის გამართული შეხვედრის 

თაობაზე“, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2Tg5B8e [ბოლოს ნანახია: 02/03/2020]. 

883   UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 1 (2001), Article 29 (1), The aims of education, 

17 April 2001, CRC/GC/2001/1, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/35oDnM8 [ბოლოს ნანახია  16/12/2019],  პარაგრაფი 

18. 

884 იქვე. 

885 „მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 21 ნოემბრის №1014 ბრძანება.   

https://bit.ly/2Tg5B8e
https://bit.ly/35oDnM8
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აქტების მიღებას ეხებოდა, ადგილობრივი თვითმმართველობების მხოლოდ მცირე 

ნაწილმა შეასრულა და ისიც, ნაწილობრივ.886  

2018 წელს, სსიპ. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან 

დადებული მემორანდუმის საფუძველზე, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა, 

ადამიანის ძირითად უფლებებში პედაგოგთათვის განკუთვნილი ონლაინ-ტრენინგ 

კურსის მოდულები შეიმუშავა  და ცენტრს მიაწოდა.  

სსიპ. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 2016-2019 წლების 

სტრატეგიის ანალიზი არ მიუთითებს იმაზე, რომ მასწავლებლებისთვის ადამიანის 

უფლებათა საკითხებისა და მათი საგაკვეთილო პროცესში დანერგვის შესახებ ცოდნის 

მიწოდება სტრატეგიული პრიორიტეტია.887 ამასთან, ცენტრს, ამ ეტაპზე, არც 

მასწავლებლებისთვის ადამიანის უფლებათა სწავლების ერთიანი ტრენინგ პოლიტიკის 

დოკუმენტი აქვს შემუშავებული,888 რაც ართულებს განათლების სისტემაში ადამიანის 

უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის რეალიზებას.889 

2019 წელს, ცენტრის აქტივობების ანალიზი ცხადყოფს, რომ სკოლის 453 პედაგოგს 

ჩაუტარდა ტრენინგი - „სკოლებში  ბულინგის  პრევენცია  და  ტოლერანტული კულტურის 

განვითარების ხელშეწყობის“ თაობაზე, ხოლო აქტივობათა დანარჩენი ნაწილი 

ძირითადად ვორქშოფების სახით იყო წარმოდგენილი, რომელშიც ჯამურად მხოლოდ 170 

პედაგოგი მონაწილეობდა.890 

რეკომენდაციები  

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს: 

 შემუშავდეს ადამიანის უფლებათა სწავლების ერთიანი სტრატეგია და სამოქმედო 

გეგმა, საერთაშორისო სახელმძღვანელო პრინციპების გათვალისწინებით 

 შემუშავდეს ადამიანის უფლებათა სწავლების ერთიანი ტრენინგ-პოლიტიკის 

დოკუმენტი მასწავლებლებისთვისა და სასწავლო პროცესში ჩართული სხვა 

პირებისთვის  

                                                   
886 რეკომენდაციებით მოთხოვნილი ნორმატიული აქტები შეიმუშავა და დაამტკიცა მცხეთის, ყაზბეგისა 

და ხაშურის მუნიციპალიტეტებმა. 

887 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სტრატეგიული გეგმა (2016–2019).  

888 მასწავლებელთა ადამიანის უფლებათა განათლების შესახებ ყოვლისმომცველი ტრენინგპოლიტიკის  

დოკუმენტის არსებობა გაეროს მიერ დადგენილი სტანდარტია. იხ. Revised draft plan of action for the first phase 

(2005-2007) of the World Programme for Human Rights Education გვ. 20. 

889 Plan of Action for the third phase (2015–2019) of the World Programme for Human Rights Education, Report of the 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights გვ. 7.  

890 განათლების პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 2020 წლის 12 თებერვლის MES 7 20 

00177687 წერილი.  
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 ხელი შეეწყოს საგნის, „სახელმწიფო და სამართალი“, ეფექტიანად დანერგვას 

სასკოლო სივრცეში და განიხილოს ამ საგნის სახელმძღვანელოების შესარჩევად 

გრიფირების გამოცხადების შესაძლებლობა.  

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრს: 

 შემუშავდეს სტრატეგია/სამოქმედო გეგმა საჯარო სკოლების რელიგიური 

ნეიტრალიტეტის ხელყოფის, ასევე, სასწავლო პროცესის რელიგიური 

ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმის, ან იძულებითი ასიმილაციის მიზნით 

გამოყენების პროაქტიულად გამოსავლენად 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს:  

 დედოფლისწყაროს, ზესტაფონის, ლაგოდეხის, ლანჩხუთის, სიღნაღის, ტყიბულის, 

ჭიათურის და ხონის მუნიციპალიტეტების მერიებმა და საკრებულოებმა 

შეიმუშაონ და დაამტკიცონ „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ და „ე“ 

ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ნორმატიული აქტები 

 კასპისა და თიანეთის მუნიციპალიტეტების მერიებმა და საკრებულოებმა 

შეიმუშაონ და დაამტკიცონ „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული ნორმატიული აქტი. 
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21. ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა 

 

21.1. შესავალი 

2019 წელს პარლამენტის მიერ „ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ მიღება ქვეყანაში ბავშვთა 

უფლებების დაცვის სამართლებრივი განმტკიცების საქმეში სახელმწიფოს მხრიდან 

გადადგმული მისასალმებელი ნაბიჯია. ამის მიუხედავად, ბავშვის უფლებების სრული და 

ეფექტიანი განხორციელების თვალსაზრისით, ქვეყანაში კვლავ არაერთი გადაუჭრელი  

პრობლემაა.  

ბავშვთა სოციალური დაცვის სისტემაში არსებული ხარვეზები - ბავშვთა პროგრამების 

სიმცირე და  არსებულის არაეფექტიანობა, ასევე, სოციალური მუშაკებისა და 

ფსიქოლოგების არასაკმარისი რაოდენობა, ბავშვთა, განსაკუთრებით კი, სახელმწიფო 

ზრუნვის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანთა სიღარიბისა და ძალადობისგან, მათ შორის, 

სექსუალური ძალადობისგან დაცვის მაჩვენებელზე, უარყოფითად აისახება.  

სახალხო დამცველი  ყურადღებით მიადევნებს თვალს სახელმწიფოს მხრიდან  რეფორმით 

მიღწეული შედეგების შენარჩუნებისა და სისტემის შემდგომი განვითარების 

უზრუნველსაყოფად განხორციელებულ ცვლილებას - სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და 

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების ახლად შექმნილი სააგენტოს 

ბავშვთა მეურვეობა-მზრუნველობის გამწევ ეფექტიან მექანიზმად ჩამოყალიბების 

პროცესს.  

სახალხო დამცველი კვლავ ყურადღებას ამახვილებს ბავშვის სიცოცხლის უფლების 

განუხრელი დაცვის საკითხებზე. ამ მხრივ, საგანგაშოა არასრულწლოვანთა სუიციდის 

სტატისტიკა. გადაუდებელი აუცილებლობაა სუიციდის პრევენციის სტრატეგიის 

შემუშავება. 

წლების განმავლობაში, პრობლემად რჩება ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენცია, 

ძალადობის ფაქტების დროული იდენტიფიცირება და ეფექტური რეაგირება. ამასთან, 

ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებისთვის კვლავ არ არსებობს შესაბამისი სარეაბილიტაციო 

სერვისები. 

არაერთი გამოწვევა იკვეთება არასრულწლოვანთა განათლების უფლების დაცვის მხრივ. 

რადიკალურ ღონისძიებებს საჭიროებს სკოლის მიტოვების მაღალი მაჩვენებელი, 

სახელმწიფო ზრუნვაში განთავსებულ არასრულწლოვნებში სწავლის გაგრძელების 

დაბალი მოტივაციის გამოკვეთილი ტენდენცია, ასევე, პენიტენციურ დაწესებულებაში 

მოთავსებული არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების განათლების უფლების დაცვა.  

ბავშვთა სიღარიბის კვლავაც მაღალი სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ სახელმწიფოს  

პოლიტიკა არ არის ორიენტირებული სიღარიბის აღმოფხვრაზე; ვერც მუნიციპალური 
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პროგრამები უზრუნველყოფს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებების 

სრულ დაკმაყოფილებას. 2019 წელს საარსებო დახმარების მიმღებ 70 792 ოჯახში 150 065 

არასრულწლოვანი აღირიცხა.  

21.2. ბავშვის სიცოცხლის უფლება 

სიცოცხლის უფლება გაეროს ბავშვის უფლებების კონვენციის (CRC) უმთავრესი პრინციპია. 

კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოები მაქსიმალურად შესაძლო დონეზე უნდა 

უზრუნველყოფდნენ ბავშვის ჯანმრთელ განვითარებას891. 

საქართველოში ბავშვთა დაცვის სისტემის არაეფექტიანობის ერთ-ერთი სამწუხარო 

შედეგია ის, რომ წლების განმავლობაში რისკის ქვეშ დგას არაერთი ბავშვის სიცოცხლე. 

სიღარიბის, ცხოვრების არასათანადო დონის, უგულებელყოფისა და სხვადასხვა 

სოციალური საფრთხეების გამო, ქვეყანაში კვლავ საგანგაშოა ბავშვთა სიკვდილიანობის 

შემთხვევები892.  

სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს არასრულწლოვანთა 

სუიციდის განმაპირობებელი ფაქტორების დროული გამოვლენა და პრევენცია. კვლავ 

გვხვდება ბავშვის  საჭიროებების უგულებელყოფა და მისი დაგვიანებული 

ფსიქოლოგიური  მხარდაჭერა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია 15 წლის არასრულწლოვნის, 

ლ.ს.-ს საქმე, სადაც პასუხისმგებელ უწყებებს არასრულწლოვნის ფსიქოსოციალური 

საჭიროებების დროულად გამოსავლენად და სუიციდის თავიდან ასაცილებლად სათანადო 

ღონისძიებები არ გაუტარებიათ. 

2019 წლის მონაცემით, გასულ წლებთან შედარებით, საქართველოში გაზრდილია 

არასრულწლოვანთა სუიციდისა და სუიციდის მცდელობის შემთხვევები; 2019 წელს 

ბავშვთა სუიციდის 22 და სუიციდის მცდელობის 69 შემთხვევა გამოვლინდა893, ხოლო 2018 

წელს სუიციდის - 12 და სუიციდის მცდელობის - 48 შემთხვევა894. ამ შემთხვევების მატება 

საგანგაშოა და აჩვენებს, რომ სახელმწიფოში ბავშვთა დაცვის მოქმედი სისტემა ვერ 

უზრუნველყოფს არასრულწლოვნებში სუიციდის რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა დაცვასა და  

დახმარებას.  

სახალხო დამცველი ყოველწლიურად შეისწავლის ბავშვთა სუიციდის ინდივიდუალურ 

შემთხვევებს და აანალიზებს სისტემურ ხარვეზებს. სამწუხაროა, რომ  პასუხისმგებელი 

                                                   
891 ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მუხლი 6. 

892 საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი ბავშვთა სიკვდილიანობის შემთხვევებს 

შორისაა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხანძრის დროს დაღუპული 4 მცირეწლოვნის საქმე, სადაც, 

მიუხედავად იმისა, რომ იკვეთებოდა მშობლის მხრიდან ბავშვების სავარაუდო უგულებელყოფის 

საკითხი, პასუხისმგებელმა უწყებებმა ვერ მოახერხეს მათი დროული დახმარება. 

893 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://bit.ly/2VZyWWe  [ბოლოს ნანახია: 05.03.2020]. 

894 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კორესპონდენცია NMIA 6 20 00132625, 17.01.2020. 

ინფორმაცია ასევე ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://bit.ly/2TzD6lY [ბოლოს ნანახია: 05.03.2020]. 

https://bit.ly/2VZyWWe
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უწყებების მიმართ სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების უმეტესობა 

სათანადოდ არ არის სრულდება; კვლავ სუსტია ბავშვთა ფსიქოსოციალური დაცვის და 

მხარდაჭერის სისტემა, არ არსებობს რისკის ქვეშ მყოფ და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა 

დახმარებისა და რეაბილიტაციის სერვისები, ამ დრომდე არ არის შემუშავებული ბავშვთა 

სუიციდის პრევენციის სტრატეგია.  

სუიციდის შესაძლო გავრცელების პრობლემას ამძაფრებს ის ფაქტიც, რომ საჯარო 

სკოლებში მოქმედი პრაქტიკა არ არის ორიენტირებული ბავშვის ინდივიდუალური 

საჭიროებების გამოვლენაზე; განსაკუთრებით პრობლემურია, რომ სკოლებში პედაგოგებსა 

და პასუხისმგებელ პირებს არ აქვთ სათანადო ცოდნა სუიციდის რისკის ქვეშ მყოფ 

ბავშვთან მუშაობის სპეციფიკის  შესახებ. სკოლებში დროულად ვერ ხერხდება 

ძალადობის მსხვერპლი, რთული ქცევისა და ფსიქოსოციალური საჭიროებების მქონე 

ბავშვების გამოვლენა და კვალიფიციური დახმარება.  

არასრულწლოვანთა სუიციდის შემთხვევების შემცირების და პრევენციის კუთხით, 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მედიასაშუალებების მიერ ამ შემთხვევების 

გაშუქებისას არსებული სტანდარტების895 გათვალისწინება; მედიასაშუალებებმა, სხვა 

არასრულწლოვნებში „მიბაძვის“ ეფექტის თავიდან ასაცილებლად, არ უნდა მოახდინონ 

მსგავსი შემთხვევების „რომანტიზება“; ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ თემების გაშუქებით 

მედიამ ხელი არ შეუწყოს საზოგადოებაში სუიციდთან დაკავშირებით არსებული 

სტერეოტიპებისა და მითების გაძლიერებას. გაშუქებისას, მომზადებულ მასალაში უნდა 

იკვეთებოდეს სუიციდის თავიდან აცილების და პრობლემის გადაჭრის მეთოდები. 

21.3. სახელმწიფო მზრუნველობაში მყოფ არასრულწლოვანთა უფლებრივი 

მდგომარეობა 

წლების განმავლობაში პრობლემად რჩება სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ 

არასრულწლოვანთა უფლებრივი მდგომარეობის დაცვა. სახალხო დამცველის აპარატის 

მიერ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად იკვეთება, რომ კვლავ გამოწვევად რჩება 

სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ არასრულწლოვანთა ძალადობისგან დაცვა და 

რეაბილიტაცია, მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, განათლების უფლების დაცვა, 

დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადება, ზრუნვის პროცესში ჩართულ პირთა 

კვალიფიკაციის ამაღლება და საკმარისი ადამიანური და ფინანსური რესურსების 

მოძიება. 

2019 წელს სახელმწიფო ზრუნვაში 465 არასრულწლოვანი განთავსდა. მათგან, მცირე 

საოჯახო ტიპის სახლებში განთავსდა 157 ბენეფიციარი, ხოლო მინდობით აღზრდის 

პროგრამაში - 308 ბენეფიციარი. 2019 წლის დეკემბრის მდგომარეობით, მცირე საოჯახო 

                                                   
895 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/38KNITt > [ბოლოს ნანახია: 10.03.2020]. 

https://bit.ly/38KNITt
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ტიპის სახლებში სულ 305 არასრულწლოვანი ირიცხება, ხოლო მინდობით აღზრდის 

პროგრამით 1556 არასრულწლოვანი სარგებლობს. 

კვლავ პრობლემურია არასრულწლოვნების სახელმწიფო ზრუნვაში სიღარიბის 

საფუძვლით განთავსების საკითხი. მოწოდებული სტატისტიკური ინფორმაციის 

თანახმად,896 2019 წელს სახელმწიფო ზრუნვაში სიღარიბის და ცხოვრების არასათანადო 

დონის საფუძვლით განთავსდა ბავშვების 18.4%, ძალადობის საფუძვლით - 72.8%, ბავშვის 

ქცევის მიზეზით - 2%, მშობლისგან მიტოვების შედეგად - 5.2%, ჯანმრთელობის 

პრობლემების გამო კი - 1.6%. 

კრიტიკულია მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრებ ბენეფიციართა სექსუალური 

ძალადობისგან დაცვის საკითხი. გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც, მიუხედავად იმისა, 

რომ მომსახურების მიმწოდებელიც და სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოც 

ინფორმირებულები იყვნენ არასრულწლოვნებს შორის გამოვლენილი სექსუალური 

ძალადობის ნიშნების შესახებ, თუმცა, გარდა იმისა, რომ სავარაუდო მსხვერპლ ბავშვს არ 

ჰქონია შესაბამისი მხარდაჭერა, რიგ შემთხვევაში, მსხვერპლი და მოძალადე კვლავ ერთ 

სახლში განაგრძობდნენ ცხოვრებას, რაც სახელმწიფოს მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი 

ბავშვების საჭიროებების სრულ უგულებელყოფად უნდა ჩაითვალოს. რიგ შემთხვევებში, 

მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში ბავშვთან მომუშავე პირები ფლობდნენ ძალადობის 

შესახებ ინფორმაციას, თუმცა რეფერირება საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროსთან არ განხორციელებულა.897 

როგორც მცირე საოჯახო ტიპის სახლების აღმზრდელები, ისე მინდობით აღმზრდელები, 

ნაკლებად ან საერთოდ არ ფლობენ რთული ქცევის მქონე ან ძალადობის მსხვერპლ 

ბავშვებთან მუშაობის ცოდნასა და უნარებს, რის გამოც, რიგ შემთხვევებში,  ბავშვებს 

უცვლიან ზრუნვის ფორმას, რაც ბავშვისთვის დამატებითი სტრესია და არსებულ 

მდგომარეობას კიდევ უფრო ამწვავებს. 2019 წელს, სხვადასხვა საფუძვლით,  მინდობით 

აღზრდიდან სხვა მომსახურებაში გადავიდა 63 ბენეფიციარი, მიმღები ოჯახი შეიცვალა 130 

ბენეფიციარმა, ხოლო მცირე საოჯახოდან მინდობით აღზრდაში 12 არასრულწლოვანი 

გადავიდა.898 

ძალადობისგან დაცვის კუთხით, მოწყვლად ჯგუფს განეკუთვნებიან შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვნები, რადგან აღნიშნული მომსახურებები 

ძალადობისგან დაცვის, დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადების, განათლებისა და 

                                                   
896 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

კორესპონდენცია №07/402, 12/02/2020. 

897 აღნიშნულ საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით №10-3/193 (10/01/2019) მიმართა 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს. 
898 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო; 

კორესპონდენცია №07/402; 12/02/2020. 
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ჯანმრთელობის უფლების დაცვის კუთხით, ორიენტირებული არ არის მათ 

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე899. გამოიკვეთა ქცევითი პრობლემების ან ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის მქონე ბავშვების ერთად განთავსების ტენდენციაც, რაც არსებული 

რესურსების ფარგლებში, განსაკუთრებით ამძიმებს შექმნილ სიტუაციას. 

პრობლემურია სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი არასრულწლოვნების განათლების 

უფლების დაცვაც. ზოგად ტენდენციად იკვეთება ბავშვებში სწავლის გაგრძელების 

მოტივაციისა და ინტერესის ნაკლებობა. მათი უმეტესობა ორიენტირებულია 

სავალდებულო საბაზო განათლების დასრულებაზე, რათა დროულად დასაქმდნენ და 

სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ შეძლონ საკუთარ თავზე ზრუნვა. თუმცა, იმ 

პირობებში, რომ სახელმწიფო დონეზე არ არსებობს ზრუნვის სისტემიდან გასული 

ბენეფიციარების მხარდაჭერის სერვისი, ამ ახალგაზრდებისთვის პრობლემურია მათი 

ინტერესების შესაბამისი განათლებისა და პროფესიის მიღება და მით უფრო, შემდგომი 

დასაქმება. შესაბამისად, უმრავლეს შემთხვევაში, ბავშვები ზრუნვის სისტემას სრულიად 

მოუმზადებლები ტოვებენ. 

ზრუნვის სისტემიდან მოუმზადებლად გასვლის პარალელურად, გამოწვევას წარმოადგენს 

ბიოლოგიურ ოჯახებში რეინტეგრაციის საკითხიც. 2019 წელს განხორციელდა 130 ბავშვის 

რეინტეგრაცია, ხოლო რეინტეგრაციიდან სახელმწიფო ზრუნვაში 9 ბავშვი დაბრუნდა. 

აღნიშნულ სერვისში ჩართულ ოჯახებში არასრულწლოვნების საჭიროებები სათანადოდ 

არ არის დაკმაყოფილებული; მათთვის არ არის შექმნილი საბაზისო საყოფაცხოვრებო 

პირობები. ხშირ შემთხვევებში, რეინტეგრაციის დროს, არასაკმარისადაა შესწავლილი 

არასრულწლოვნების საჭიროებები და სრულად არ არის  შეფასებული არსებული რისკები. 

რელიგიური კონფესიების ბავშვთა პანსიონები 

რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში მყოფი სკოლა-პანსიონების 

ფუნქციონირება ქვეყანაში ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხად რჩება და ის პანსიონების 

ლიცენზირების, სახელმწიფო კონტროლის უმოქმედობისა და სააღმზრდელო გარემოს 

ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე ორიენტირების საკითხებს უკავშირდება. 

რელიგიური პანსიონების უმეტესობა დიდი ზომის ინსტიტუციებია, რაც 

დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის მიზნებს არ შეესაბამება. სახელმწიფოს ამ დრომდე 

არ აქვს სრული ინფორმაცია ქვეყანაში არსებული რელიგიური სკოლა-პანსიონების 

შესახებ. მათგან ლიცენზირებულია მხოლოდ ნინოწმინდაში, ბედიანსა და ფერიაზე900 

                                                   
899 მცირე საოჯახო ტიპის სახლებსა და მინდობით აღზრდის პროგრამაში ჯამში 330 შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვი ირიცხება,  სპეც. - 14 არასრულწლოვანი. 

900 საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს ა(ა)იპ ჯავახეთის ნინოწმინდის წმინდა 

ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი; საქართველოს 

მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს ა(ა)იპ სოფელ ფერიის წმ. მატათა მოციქულის სახელობის 

ფონდის პანსიონი; საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს ბედიანის ბავშვთა და 

მოზარდთა სარეაბილიტაციო ცენტრი 
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არსებული სკოლა-პანსიონები. სახალხო დამცველის აპარატმა მოკვლევის შედეგად 

დაადგინა, რომ ფერიაზე არსებულ სკოლა-პანსიონში 101 არასრულწლოვანი, ნინოწმინდის 

სკოლა-პანსიონში - 73, ბედიანის ცენტრში კი - 6 ბენეფიციარი ირიცხება.  

რელიგიურ სკოლა-პანსიონებში901 უზრუნველყოფილი არ არის ბავშვებისთვის ოჯახთან 

მიახლოებული გარემო. ვერ ხდება მათი საჭიროებების სათანადოდ გამოვლენა და 

ბავშვისადმი ინდივიდუალური მიდგომა. მაღალია ინსტიტუციური ძალადობის რისკები. 

ამასთან, რიგ შემთხვევებში, სოციალური მუშაკის როლი მხოლოდ ფორმალურია და 

თითოეული ბენეფიციარის ინტერესებისა და საჭიროებების  დაცვას ვერ უზრუნველყოფს. 

პრობლემურია მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებული პანსიონების 

ლიცენზირების საკითხი. ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

სახელმწიფოსა და პანსიონების ადმინისტრაციას შორის ეფექტიანი კომუნიკაცია და მათი 

ინფორმირება ლიცენზირების სტანდარტებთან დაკავშირებით, არასრულწლოვანი 

ბენეფიციარების ინტერესების გათვალისწინებით.  

საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ სახალხო დამცველის რწმუნებულებს, საქართველოს 

მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს ა(ა)იპ ჯავახეთის ნინოწმინდის წმინდა 

ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონის 

წარმომადგენლები არ აძლევენ პანსიონში მონიტორინგის ჩატარების შესაძლებლობას, 

მაშინ, როდესაც, სახალხო დამცველი თავის არაერთ ანგარიშში  უთითებდა  აღნიშნულ 

პანსიონში მცხოვრები ბავშვების განსაკუთრებით მძიმე უფლებრივ მდგომარეობაზე. 

მიუხედავად ამისა, მინიმალურია სახელმწიფოს როლი ამ კონკრეტულ პანსიონთან 

მუშაობის პროცესში. შეუძლებელია იმგვარი მონიტორინგის ჩატარება, რომელიც 

შესაძლებელს გახდიდა ბავშვის უფლებადარღვევის თითოეული ფაქტის, 

განსაკუთრებით, ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევების დროულ გამოვლენას.  

ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა სკოლა-პანსიონებში 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს902 

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, საქართველოში სულ 16 სკოლაა, რომელიც 

მოსწავლეებს პანსიონურ მომსახურებას სთავაზობს, მათ შორის, ფუნქციონირებს 7 რესურს 

სკოლა. 

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ჩატარებული მონიტორინგით ირკვევა, რომ რიგ 

სკოლა-პანსიონებში მოსწავლეების ჩარიცხვის საფუძველს სიღარიბე და ცხოვრების 

არასათანადო დონე წარმოადგენს. იკვეთება ოჯახების მხრიდან ბავშვების 

უგულებელყოფის შემთხვევებიც. მიუხედავად ამისა, ამ სკოლა-პანსიონებისთვის ჯერ 

                                                   
901 ამ მხრივ უკეთესი მდგომარეობაა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს 

ბედიანის ბავშვთა და მოზარდთა სარეაბილიტაციო ცენტრში. 

902 კორესპონდენცია MES 0 20 00036163, 16/01/2020. 
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კიდევ არ შემუშავებულა პანსიონური მომსახურების სტანდარტი და ეფექტიანი 

მონიტორინგის მექანიზმი, შეუსწავლელია არასრულწლოვანთა მდგომარეობა, არ არის 

გამოვლენილი მათი საჭიროებები და მათ არ მიეწოდებათ მათ ინტერესებზე მორგებული 

მომსახურება.   

21.4. განათლების უფლება 

 

განათლების უფლების სრულფასოვანი განხორციელების თვალსაზრისით, ქვეყანა კვლავ 

არაერთი გამოწვევის წინაშე დგას. არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, 

სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები, კვლავ არასაკმარისია; საგანგაშოა  

მოსწავლეთა მიერ სკოლის მიტოვების მაჩვენებელი. 

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 

მუნიციპალიტეტების მხრიდან გატარებული ღონისძიებების მიუხედავად, კვლავ 

გამოწვევად რჩება სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხელმისაწვდომობის საკითხი. 

განსაკუთრებით პრობლემურია საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის, 

სააღმზრდელო ჯგუფების გადატვირთულობის, სანიტარიისა და ჰიგიენის სახელმწიფო 

სტანდარტებთან მისადაგების საკითხები. 2019 წელს, აღნიშნული საკითხების შესწავლის 

მიზნით, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებმა მონიტორინგი 

განახორციელეს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 143 სახელმწიფო 

დაწესებულებაში.  

საქართველოში სულ 1481  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება ფუნქციონირებს, სადაც  

150,930 ბავშვი ირიცხება; სახალხო დამცველის შესწავლის შედეგები ცხადყოფს, რომ ერთ-

ერთი მწვავე პრობლემაა სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებათა 

შენობების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა903 და, მათ შორის,  ფიზიკური გარემოს 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე მორგების საკითხი. გარდა 

ამისა, საბავშვო ბაღებში პრობლემურია ეზოების მოწყობის საკითხი, უფრო 

კონკრეტულად, მათი შემოღობვა,  აღსაზრდელთა რაოდენობის, ასაკობრივი ჭრილისა და 

უსაფრთხოების მოთხოვნათა შესაბამისობა და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა.904  

უნდა აღინიშნოს, რომ ასევე პრობლემურია შენობის სივრცის აღსაზრდელთა ასაკის, 

რაოდენობისა და სასწავლო-სააღმზრდელო აქტივობების სპეციფიკის შესაბამისად 

                                                   
903 ბავშვის უფლებების დარღვევათა შესწავლილი 442 შემთხვევის  25,3% 

სააღმზრდელო/საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  წყალთან, სანიტარიასა და 

ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებულ საკითხებს ეხებოდა. 
904 ამ საკითხთან დაკავშირებით, საქმისწარმოების ფარგლებში, სახალხო დამცველის აპარატმა  5 

რეკომენდაცია გასცა.  
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მოწყობა და ინვენტარიზაცია, რაც შესაძლებელს გახდის შენობაში საჭირო დანიშნულების 

ყველა ოთახის არსებობას.  

დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ საბავშვო ბაღების უმრავლესობაში ყურადღება ექცევა 

კვების სივრცის სათანადოდ მოწყობასა და ინვენტარიზაციას. ამასთან, კვების პროცესში 

გათვალისწინებულია აღსაზრდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და განსაკუთრებული 

საჭიროებები. ყურადსაღებია ისიც, რომ გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, საბავშვო 

ბაღები უზრუნველყოფილია სასმელი და სამეურნეო დანიშნულების წყლით. ამასთან, 

საბავშვო ბაღებს არ აქვთ სასმელი წყლის უვნებლობის კონტროლის პერიოდულობისა და 

ლაბორატორიული შემოწმების ერთიანი მიდგომა.   

გამოწვევას წარმოადგენს სკოლამდელი დაწესებულების  თანამშრომელთა 

კვალიფიკაციის ამაღლების საკითხი. ასევე, პრობლემურია თანამშრომელთა სათანადო 

ინფორმირება ძალადობის შემთხვევათა გამოვლენის, ფაქტზე სათანადო რეაგირებისა და 

თავიდან აცილების შესახებ. 

განათლების მიღმა დარჩენილი ბავშვები 

წლების განმავლობაში მაღალია მოსწავლეების მიერ სკოლის მიტოვების მაჩვენებელი, 

განსაკუთრებით პრობლემურია მისი მიზეზების გამოვლენის, აღრიცხვისა და სკოლის 

მიტოვების თავიდან აცილების საკითხები. სახალხო დამცველს ამ პრობლემაზე 

არაერთხელ მიუთითებია თავის ანგარიშში, მათ შორის, ადრეული ქორწინების, ბავშვთა 

სიღარიბისა და შრომის კუთხით განათლების უფლების დარღვევის ტენდენციაზე, თუმცა, 

პრობლემა ჯერაც არ გადაჭრილა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ სკოლებს არ გააჩნიათ სკოლის მიტოვების სტატისტიკის აღრიცხვის 

ერთიანი მექანიზმი შესაბამისი საფუძვლების მითითებით. სამინისტროს მიერ 

მითითებული საფუძვლების ნაწილი ზოგადია, ერთიმეორეს ფარავს და რეალურ სურათს 

არ ასახავს. მაგალითად, გამორჩეულად მაღალია  იმ შემთხვევათა მაჩვენებელი 

(შემთხვევათა დაახლოებით 22%), როდესაც მოსწავლე, ზედიზედ 90 სასწავლო დღის 

განმავლობაში, სკოლაში არ ცხადდება. არ ჩანს სკოლაში გამოუცხადებლობის 

კონკრეტული საფუძვლები, რაც არ იძლევა ანალიზის შესაძლებლობას.   

ერთ-ერთი პრობლემაა მოსწავლეთათვის, მშობლის ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის 

მიმართვის საფუძველზე, სტატუსის შეჩერება. ასეთ შემთხვევაში, განცხადებაში, როგორც 

წესი, მოთხოვნის მიზეზი არ არის მითითებული. შესაბამისად, მაღალია მშობლის 

მხრიდან ბავშვის უფლებათა დარღვევის რისკი, განსაკუთრებით, ადრეულ ასაკში 

ბავშვთა ქორწინების შემთხვევებში. 

სკოლის მიტოვების შემთხვევებში, თანამშრომლობა სკოლასა და სოციალურ მუშაკს 

შორის, არასათანადოა. ხშირად, ბავშვის მიერ სწავლის შეწყვეტის მიზეზები ისეთ 

ფაქტებთანაა დაკავშირებული, როგორიცაა ბავშვის მიმართ ძალადობა,  უგულებელყოფა, 
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ჯანმრთელობა, ბავშვთა შრომის უკიდურესი ფორმები, სიღარიბე. ასეთ შემთხვევაში, 

უკიდურესად მნიშვნელოვანია, პრობლემის გადაჭრაში სახელმწიფო უწყებების დროული 

ჩართვა და მათი მიერ სათანადო ღონისძიებების გატარება.  

2018-2019 სასწავლო წელს და 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჩათვლით, 

სწავლა შეწყვიტა 14 044-მა არასრულწლოვანმა, მათგან დაწყებით-საბაზო საფეხურზე - 6 

028-მა არასრულწლოვანმა, ხოლო საშუალო საფეხურზე - 8 016-მა  არასრულწლოვანმა.905 

ცხრილი №1: სწავლის შეწყვეტის საფუძვლები (2018 წლის სექტემბრიდან 2019 წლის დეკემბრის 

ჩათვლით)906 

 

                                                   
905 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კორესპონდენცია MES 

0 20 00036163, 16/01/2020. 

906 სწავლის შეწყვეტის ყველაზე მაღალი რაოდენობრივი მაჩვენებელი, ზემოაღნიშნულ პერიოდში, 

რეგიონების მიხედვით, იკვეთება თბილისში - 4 927 მოსწავლე, ქვემო ქართლში - 2 788 მოსწავლე, კახეთში 

- 1335 მოსწავლე, იმერეთში - 1256, აჭარაში - 1087. 
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გარდაცვალება

დაოჯახება

დონის დაძლევით ამორიცხვა (დაწყებითი-საბაზო 

საფეხურიან სკოლებში)

მოსწავლე ზედიზედ არ ცხადდება 90 სასწავლო დღე

მოსწავლე ოჯახთან ერთად მიემგზავრება 

საზღვარგარეთ

მუშაობის დაწყება

მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/მოსწავლის 

განცხადება

პროფესიულ კოლეჯში სწავლის გაგრძელება

სკოლიდან გარიცხვა

ჩარჩენილი მოსწავლის ვაუჩერის გადაუხდელობა

სულ

საშუალო საფეხური დაწყებითი-საბაზო საფეხური
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მსჯავრდებული არასრულწლოვნების განათლების უფლება 

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის №11 პენიტენციურ დაწესებულებაში 

მოთავსებული არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების უმეტესობა საჯარო სკოლაში 

ირიცხება. თუმცა სათანადო დოკუმენტაციის მოწესრიგების კუთხით არსებული 

ხარვეზები, რაც კანონიერ წარმომადგენლებთან კომუნიკაციის პრობლემას უკავშირდება, 

ვერ უზრუნველყოფს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში თითოეული მათგანის 

დროულ ჩარიცხვას. ამ შემთხვევაში, შესაძლოა იკვეთებოდეს ბავშვის კანონიერი 

წარმომადგენლის მხრიდან არასრულწლოვნის საგანმანათლებლო საჭიროებების 

უგულებელყოფაც. ამასთან, პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლობა ბავშვზე 

ზრუნვის სახელმწიფო უწყებასთან, არ არის ეფექტიანი. 

გარდა ამისა, სუსტია მულტიდისციპლინური მიდგომით არასრულწლოვნების 

საგანმანათლებლო საჭიროებების გამოკვეთის საკითხიც, ასევე, მათთან სპეციალური 

პედაგოგის  ჩართვის უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევებში, როდესაც 

ბავშვს აქვს სკოლის ადრეულად მიტოვების გამოცდილება, არ ფლობს ასაკის და კლასის 

შესაბამის ცოდნას და ა.შ. 

კვლავ პრობლემად რჩება არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების რეაბილიტაციის პროცესი, 

რომელიც არ არის დატვირთული მრავალფეროვანი, ბავშვების ინდივიდუალურ 

საჭიროებებსა და ინტერესებზე მორგებული განმავითარებელი აქტივობებით. 

არასრულწლოვან მსჯავრდებულებს, წლების განმავლობაში არ მიუწვდებათ ხელი მათ 

ინტერესზე მორგებულ სათანადო პროფესიულ კურსებზე, რაც გათავისუფლებისთვის 

მომზადების პროცესს ხელს შეუწყობდა. შესაბამისად, სასჯელის მოხდის 

ინდივიდუალური გეგმები უმეტესად ერთფეროვანია, თითოეული ბავშვისთვის 

დაგეგმილი აქტივობები არ არის მორგებული მის ინდივიდუალურ ინტერესებსა და 

საჭიროებებზე.  

21.5. სიღარიბე და ცხოვრების არასათანადო დონე 

არაეფექტიანი სოციალური სისტემისა და პროგრამების პირობებში, წლების განმავლობაში 

პრობლემად რჩება ბავშვთა სიღარიბე და ცხოვრების არასათანადო დონე. სიღარიბეში 

მცხოვრებ ბავშვიან ოჯახებს, რიგ შემთხვევებში, უმძაფრესად აწუხებთ 

არასრულწლოვანთა საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილების, მათთვის განათლების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და შესაბამისი საცხოვრებელი პირობების შექმნის 

კუთხით არსებული მწვავე პრობლემები. საანგარიშო პერიოდში  სახალხო დამცველის 

მიერ შესწავლილ იმ 442 საქმეთა შორის, რომლების ბავშვის უფლებების დარღვევას 

ეხებოდა, საქმეთა 12,7% სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვთა საჭიროებებს ეხებოდა.  
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ბავშვთა სიღარიბე დაკავშირებულია სიცოცხლისა და სათანადო განვითარების,  

განათლებისა და ჯანმრთელობის უფლებების მძიმე დარღვევებთან, ასევე, ბავშვთა 

შრომის უკიდურეს ფორმებთან. 

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 

დახმარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის907 თანახმად, 2019 წელს საარსებო 

დახმარების მიმღები 70 792 ოჯახი და 150 065 არასრულწლოვანი იყო. ამის პარალელურად, 

ბავშვიანი ოჯახების ნაწილი, რომელიც არ არის რეგისტრირებული საარსებო დახმარების 

მიმღებად, ასევე ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში და არასრულწლოვნებს ელემენტარულ 

საბაზისო საჭიროებებსაც კი ვერ სთავაზობს. 

სამწუხაროდ, სახელმწიფოს პოლიტიკა არ არის ორიენტირებული ასეთ ოჯახებში 

სიღარიბის აღმოფხვრაზე, ოჯახების გაძლიერებაზე, მხარდაჭერასა და ბავშვებისთვის 

სათანადო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფაზე. მუნიციპალურ დონეზე არსებული 

პროგრამები უმეტესად ერთჯერადი ხასიათისაა და ვერ უზრუნველყოფს სიღარიბეში 

მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებების დროულ და სრულ დაკმაყოფილებას, 

განსაკუთრებით ბავშვიანი ოჯახების სათანადო საცხოვრებლით უზრუნველყოფის 

კუთხით, შედეგად, რიგ შემთხვევებში, ბავშვებს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის 

საშიშ პირობებში უწევთ ცხოვრება.  

განსაკუთრებით საგანგაშოა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მომხდარი შემთხვევა, 

როდესაც საცხოვრებელ სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად, უკიდურეს სიღარიბეში 

მცხოვრები 6 ადამიანი, მათ შორის, 4 არასრულწლოვანი გარდაიცვალა. მომხდარი კიდევ 

ერთხელ მწვავედ წარმოაჩენს იმ საფრთხეებსა და რისკებს, რაც თან ახლავს ბავშვთა 

უკიდურესი სიღარიბის დაძლევის კუთხით სახელმწიფოს არაეფექტიან ქმედებებს და   

საფრთხეს უქმნის არასრულწლოვანთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. 

კვლავ პრობლემად რჩება სიღარიბის საფუძვლით არასრულწლოვნების სახელმწიფო 

ზრუნვის სისტემაში განთავსების საკითხი. მოწოდებული სტატისტიკური ინფორმაციის 

თანახმად,908 2019 წელს სახელმწიფო ზრუნვაში სიღარიბის და ცხოვრების არასათანადო 

დონის საფუძვლით ბავშვების 18.4% განთავსდა, რაც ბავშვის უფლებების უხეში 

დარღვევაა და ბავშვის კონვენციით აღიარებულ უფლებებს ეწინააღმდეგება. სახელმწიფო 

ზრუნვაში ბავშვის განთავსების პარალელურად, არ მიმდინარეობს სათანადო ზრუნვა 

ბიოლოგიური ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, 

მშობლობის უნარ-ჩვევების განვითარებასა და ბავშვის მიმართ ძალადობის საკითხებზე. 

შესაბამისად, არასრულწლოვანი ბენეფიციარი წლების შემდეგ იმავე გარემოში ბრუნდება. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სიღარიბის განმაპირობებელ არაერთგვაროვან ფაქტორთა შორის, 

                                                   
907 წერილობითი კორესპონდენცია №07/402, 12/02/2020. 

908 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო; 

კორესპონდენცია № 07/402; 12/02/2020 
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ბავშვიან ოჯახებში ვლინდება პოზიტიური მშობლობის უნარ-ჩვევების არარსებობა, 

ბავშვის საჭიროებათა განსაზღვრის შეუძლებლობა ან უგულებელყოფა. ეს გარემოება, 

თავის მხრივ, ართულებს პრობლემის სრულფასოვან შეფასებას და ხელს უშლის 

სიღარიბის დაძლევის პროცესს. შესაბამისად, სიღარიბის განმსაზღვრელი ფაქტორები 

სიღრმისეულ ანალიზს, ხოლო სახელმწიფოს მხრიდან, კვლევის შედეგებზე დაფუძნებულ 

გადაუდებელ რეაგირებას საჭიროებს. მოწოდებული სტატისტიკური მონაცემებით,  

აღნიშნული ანალიზი არ იკითხება.    

21.6. შვილად აყვანა 

2019 წელს მშვილებელთა ერთიან რეესტრში რეგისტრირებული იყო 3033 მშვილებელი და 

212 გასაშვილებელი ბავშვი. სახალხო დამცველმა შეისწავლა შვილად აყვანის საკითხი და 

აღმოჩნდა, რომ შვილად აყვანის პროცესის ძირითადი გამოწვევაა სოციალური 

მომსახურების სერვისების არასაკმარისი ეფექტიანობა, რაც ვერ უზრუნველყოფს ისეთი 

პროცესების გონივრულ ვადაში წარმართვას, როგორიც არის, მაგალითად, თავსებადობის 

დადგენა ბავშვსა და შვილად ამყვანს შორის, გასაშვილებელი ბავშვის დროული 

გამოვლენა, მისთვის შესაბამისი სტატუსის მინიჭება და სხვ.  

საქართველოს სახალხო დამცველის კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ პრობლემურ 

საკითხად რჩება შვილად აყვანამდე ბავშვის სათანადო მომზადება და მისი 

ფსიქოსოციალური მდგომარეობის საფუძვლიანი შეფასება. გაშვილების პროცესში, 

უმეტეს შემთხვევაში, არ მონაწილეობს ფსიქოლოგი. საქმეში ის მხოლოდ უკიდურეს 

შემთხვევაში ერთვება,  მაგალითად, როდესაც ბავშვზე ძალადობის ან მანიპულირების 

ფაქტი იკვეთება.  

მეურვეობა-მზრუნველობის ტერიტორიულ ერთეულებში არ გვხდება ბავშვებისთვის 

ადაპტირებული და სპეციალური ოთახი, სადაც კეთილსაიმედო იზოლირებულ სივრცეში 

შესაძლებელი იქნება შვილად აყვანის კანდიდატისა და გასაშვილებელი ბავშვის 

შეხვედრა.  

აღსანიშნავია, რომ 2015-2019 წლებში, სოციალური მუშაკებისთვის, შვილად აყვანის 

სფეროში, გადამზადება ან სპეციალური სასწავლო კურსი არ ჩატარებულა. ამასთან,  

სოციალური მუშაკებისთვის არც სახელმძღვანელო პრინციპები და სარეკომენდაციო 

მითითებები შემუშავებულა, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელი იქნებოდა ბავშვის 

გაშვილებამდე მომზადება, მისთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება მისი ასაკისა და 

განვითარების შესაბამისად. 

21.7. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები 

ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, მათი უფლებების ხელყოფის თვალსაზრისით,    

გამორჩეულად დაუცველი სოციალური ჯგუფია. ისინი, ძალადობის, მათ შორის, ოჯახში 

ძალადობის და რაც განსაკუთრებით საგანგაშოა, სექსუალური ძალადობის მაღალი რისკის 
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ქვეშ იმყოფებიან; ბავშვები დაუცველი არიან როგორც შრომითი, ისე სექსუალური 

ექსპლუატაციისა და ტრეფიკინგისგან, პრობლემურია მათი ჯანდაცვისა და განათლების  

უფლებებზე ხელმისაწვდომობა.909 

პრობლემად რჩება ქუჩაში მცხოვრებ ან/და მომუშავე ბავშვთა გამოვლენა, მათთან 

კონტაქტის დამყარება, მათ დაცვასა და დახმარებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების 

გატარება, სერვისების მიწოდება, როგორც მათთვის, ისე მათი ოჯახებისთვის. მრავალ 

სისტემურ ხარვეზთან არის დაკავშირებული იმ ოჯახების გამოვლენა და პრევენციული 

ზომების მიღება, სადაც არსებობს საფრთხე, რომ ოჯახში მცხოვრები არასრულწლოვანი, 

შესაძლოა, სხვადასხვა მიზეზით ქუჩაში აღმოჩნდეს. სამწუხაროდ, საზოგადოებაში 

დამკვიდრებული არასწორი მიდგომა, ფულით დაეხმარონ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე 

ბავშვებს, ამ ბავშვების ქუჩაში ყოფნას კიდევ  უფრო წაახალისებს და მათ მიმართ 

სათანადო ღონისძიებების გატარების შესაძლებლობას ართულებს. 

სახალხო დამცველის კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ მიუსაფარ ბავშვთა 

თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის მომსახურება მატერიალურ-ფინანსური 

და ადამიანური რესურსის ნაკლებობას განიცდის, ასევე პრობლემურია დამატებითი 

მხარდამჭერი სერვისების არარსებობა და ცენტრების უმეტესობაში არსებული 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები.  

მოცემული მომენტისთვის „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის 

ქვეპროგრამა“ ხორციელდება თბილისში, რუსთავსა და ქუთაისში. ქუჩაში მცხოვრები და 

მომუშავე ბავშვების სეზონური მიგრაციის პირობებში, პრობლემა განსაკუთრებით მწვავეა 

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, კერძოდ, ბათუმში, სადაც მიუსაფარ ბავშვთა 

თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა კვლავ არ ფუნქციონირებს. 

ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისა და მოზარდებისათვის განკუთვნილი 

სერვისები, 18 წლის შემდგომ, არ ითვალისწინებს ბენეფიციარებისთვის მომსახურების 

მიწოდებას, შესაბამისად, ბენეფიციარები, რომელთაც 18 წელი უსრულდებათ, კვლავ 

ქუჩაში აღმოჩენის, სიღარიბის, ძალადობისა და კრიმინალურ საქმიანობაში შესაძლო 

ჩართვის რისკის წინაშე დგებიან. 

პრობლემურია საზოგადოების მხრიდან სტერეოტიპული დამოკიდებულება ქუჩაში 

მცხოვრები ან/და მომუშავე ბავშვებისა და მათი ოჯახების მიმართ. აღსანიშნავია, რომ 

                                                   
909 შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით(კორესპონდენცია: MIA 8 20 00169078, 

22/01/2020), 2018-2019 წლებში, სისხლის სამართლის კოდექსის 171-ე მუხლის შესაბამისად, რაც 

არასრულწლოვნის  ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში ჩაბმას გულისხმობს, გამოძიება დაწყებულია 16 

სისხლის სამართლის საქმეზე, ხოლო სისხლის სამართლის კოდექსის 1432 მუხლით, რაც 

არასრულწლოვნით ვაჭრობას (ტრეფიკინგი) გულისხმობს - 12 სისხლის სამართლის საქმეზე. სსიპ 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკური ინფორმაციის თანახმად (კორესპონდენცია: 

№04/43409, 14/08/19), 2014-2019 წლებში 47 მიუსაფარი ბავშვის მიმართ მოხდა ძალადობის 

იდენტიფიცირება და რეფერირება შესაბამის უწყებებთან. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=215#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=215#!
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ქუჩის ბავშვების პოპულაცია მრავალფეროვანია: საქართველოში ამ ჯგუფში ჭარბობენ 

ეთნიკური ქართველები, ბოშათა ენაზე მოსაუბრე ორი ჯგუფი, აზერბაიჯანელი ქურთები, 

სომეხი ლტოლვილების შვილები და სამხრეთ ოსეთიდან და აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა შვილები.910 

კვლავ იკვეთება სამართალდამცავი უწყების მხრიდან არასრულწლოვანთა შესაძლო 

ტრეფიკინგისა და ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში იძულებით ჩართვის შემთხვევათა 

ეფექტიანი გამოვლენის საჭიროება და სახელმწიფოს ვალდებულება, გამოიყენოს ყველა 

შესაძლო რესურსი, მხარდამჭერი პროფესიების წარმომადგენელთა, განსაკუთრებით, 

სოციალური მუშაკების გასაძლიერებლად, რათა ეს ბავშვები სარგებლობდნენ  

ძალადობისგან დაცვისა და მხარდაჭერის მაღალი სტანდარტით. 

21.8. ბავშვის მიმართ ძალადობა 

2019 წელს, წინა წლების მსგავსად, ბავშვის უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით, სახალხო 

დამცველის მიერ შესწავლილ საქმეთა შორის ჭარბობდა ბავშვთა მიმართ ძალადობის 

შემთხვევები, კერძოდ, საერთო შემთხვევათა 37,5% ბავშვის მიმართ სხვადასხვა სახის 

ძალადობას ეხებოდა.  ქვეყანაში კვლავაც არაერთი სისტემური პრობლემაა გადასაჭრელი 

შემთხვევათა პრევენციის, დროული გამოვლენისა და ბავშვის მიმართ ძალადობის 

ეფექტიანი, ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზე მორგებული რეაგირების თვალსაზრისით. 

ბავშვის მიმართ სექსუალური ძალადობა 

ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობისგან დაცვისა და დახმარების პროცესში კვლავ 

პრობლემად რჩება შესაბამისი უწყებების მიერ დროული და ეფექტიანი ღონისძიებების 

გატარება დაზარალებული ბავშვის გამოვლენისა და მსხვერპლი არასრულწლოვნის 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის თვალსაზრისით. 

არასრულწლოვანთა მიმართ სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის 

წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩამდენ პირთა მიმართ სისხლის სამართლის 

პოლიტიკის გამკაცრებისა და დანაშაულის პრევენციის მხრივ, მისასალმებელია შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, 

რომელიც სქესობრივი დანაშაულის ჩამდენ პირთა მიმართ სასჯელის გამკაცრებასა და 

მათთვის გარკვეული უფლებების ჩამორთმევას ითვალისწინებს. 911 

საანგარიშო პერიოდში, კვლავ მაღალი იყო არასრულწლოვნის მიმართ სქესობრივი 

თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა რიცხვი. ამ 

                                                   
910 გაეროს ბავშვთა ფონდი „ქუჩაში მცხოვრები და/ან მომუშავე ბავშვები საქართველოში“. იხ. ანგარიში: 

<https://uni.cf/332LQ7n >[ბოლოს ნანახია: 19.12.19]. 

911 კანონპროექტი „სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ 

დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ; 07-2/318/9. 
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პერიოდში არასრულწლოვნის მიმართ სავარაუდო სექსუალური ძალადობის 262 

შემთხვევაზე დაიწყო გამოძიება, მათ შორის იყო არასრულწლოვნის გაუპატიურების 24 

სავარაუდო შემთხვევა,  სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედების 9 საქმე,  სხეულში 

სექსუალური ხასიათის შეღწევის ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების 

იძულების ერთი საქმე, გარყვნილი ქმედების 79 საქმე და თექვსმეტი წლის ასაკს 

მიუღწევლის სხეულში სექსუალური ხასიათის შეღწევის 149 საქმე.912 

საყურადღებოა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ არასრულწლოვნით ვაჭრობისა და 

არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების 

დამზადება-გასაღების ქსელის გამოვლენა და ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის 

წევრების დაკავება. გამოძიების თანახმად, აშშ-ის და ავსტრალიის მოქალაქეებს, 

თბილისში, ნაქირავებ ბინებში კონსპირაციულად ჰქონდათ მოწყობილი ფოტოსალონები 

და უცხოეთში რეალიზაციის მიზნით, დანაშაულებრივ საქმიანობაში, მშობლების 

თანხმობით და თანხის სანაცვლოდ, ჩაბმული ჰყავდათ 8-დან 14 წლამდე ასაკის 

არასრულწლოვანი გოგონები. ამ საქმიანობაში მათ ქართველი თანამზრახველები 

ეხმარებოდნენ. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა არასრულწლოვანი 

ბავშვების მშობლები და პედაგოგი. დაზარალებული არასრულწლოვნების უფლებების 

დაცვის მიზნით, ისინი ჩართეს ფსიქოსოციალური დახმარების სერვისებში. 

კვლავ არაპროპორციულად მცირე და საჭიროებებზე ნაკლებად ორიენტირებული იყო 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფსიქოლოგთა რიცხვი, რომელთა ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი  ფუნქციაა ძალადობის მსხვერპლისა თუ ძალადობის რისკის ქვეშ 

მყოფ ბავშვთან მუშაობა. საანგარიშო პერიოდში, სსიპ სოციალური მომსახურების 

სააგენტოში დასაქმებული იყო 13 ფსიქოლოგი, აქედან ორი თბილისში, ორი  იმერეთის 

რეგიონში, დანარჩენი 9 კი სხვა რეგიონებში თითო-თითოდ იყო წარმოდგენილი. 2019 

წელს 900-მდე არასრულწლოვანმა მიიღო ფსიქოლოგიური მომსახურება .913  

მნიშვნელოვანია, რომ საგანმანათლებლო აქტივობების სახით, ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში ბავშვების ინფორმირებულობის ასამაღლებლად, მიმდინარეობდეს 

შესაბამისი, მათ შორის, სქესობრივი ხელშეუხებლობის შესახებ  სწავლება, რაც ამ დრომდე 

არ სრულდება.  

ძალადობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

ძალადობის შემთხვევების დროული გამოვლენისა და რეაგირების კუთხით, კვლავ 

გამოწვევად რჩება ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალების, განსაკუთრებით, 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირთა კვალიფიკაციის 

                                                   
912 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო: MIA 3 20 00508869, 26/02/2020. 

913 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

კორესპონდეცია №07/402, 12/02/20. 
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საკითხი. სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული საჩივრების რაოდენობა ამ პრობლემის 

სიმწვავეზე მიუთითებს.  

მისასალმებელია, რომ ბავშვის უფლებათა კოდექსმა ცალსახად დაადგინა ბავშვის 

ფიზიკური დასჯის ყველანაირი ფორმის აკრძალვა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მოცემული 

მომენტისთვის, საქართველოს კანონმდებლობა კონკრეტულად არ განსაზღვრავს 

პროპორციული და ეფექტიანი ადმინისტრაციული ან სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის ზომებს ბავშვის სხეულებრივი დასჯის აკრძალვის თაობაზე.   

სკოლაში ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე  მასწავლებლებისა და 

ადმინისტრაციის  რეაგირების მექანიზმი, დისციპლინური სახდელები, დისციპლინური 

კომიტეტებისა და სამეურვეო საბჭოების საქმიანობა არ არის ორიენტირებული პრობლემის 

აღმოფხვრაზე, განსაკუთრებით, ბულინგის შემთხვევაში ბავშვის, როგორც ძალადობის 

მსხვერპლის და არასრულწლოვანი მოძალადის საუკეთესო ინტერესების დაცვაზე და მათ 

რეაბილიტაციაზე. 

მოწოდებული ინფორმაციით,914 სკოლებში მოსწავლეთა შორის ჩადენილ შესაძლო 

ძალადობის 1134, ხოლო 259 შემთხვევაში - სკოლის თანამშრომლის მხრიდან მოსწავლის 

მიმართ ჩადენილ შესაძლო ძალადობის ფაქტზე დაიწყო დისციპლინური წარმოება. 

სკოლების მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროში რეფერირება განხორციელდა 198 

შემთხვევაზე, რაც შეეხება რეფერირებას სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში, 

მიმართვა მოჰყვა 461 შემთხვევას. სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის 

სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრში კი, 2019 წელს გადამისამართდა 

3434 ახალი შემთხვევა. 61 შემთხვევაში  გადამისამართების საფუძველი იყო ძალადობა. 

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში რეფერირების ყველაზე მაღალი ხვედრითი 

წილი თბილისზე, ქვემო ქართლისა და იმერეთის რეგიონებზე მოდის, ხოლო რაჭა- 

ლეჩხუმის რეგიონიდან რეფერირება სააგენტოში მხოლოდ ერთ შემთხვევაზე 

განხორციელებულდა. რეფერირების ძირითადი მიზეზები იყო: არასრულწლოვნის 

შესაძლო უგულებელყოფა, ადრეული ქორწინება/ადრეული ქორწინების რისკი, 

არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული ფსიქოლოგიური, ფიზიკური ძალადობა. 915 

2019 წელს სახელმწიფოს კვლავ არ ჰქონდა ძალადობის, კერძოდ, ბულინგის დაძლევის 

ერთიანი პოლიტიკა - სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. შესაბამისად, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების მხრიდან ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება კვლავ 

                                                   
914 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კორესპონდენცია MES 

0 20 00036163, 16/01/2020. 

915 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

კორესპონდენცია № 07/402, 12/02/20. 
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არაერთგვაროვან ხასიათს ატარებს, არ იძლევა შემთხვევათა სიღრმისეული შესწავლის 

შესაძლებლობას და ვერ უზრუნველყოფს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვას.  

ოჯახში ძალადობა 

ფაქტების დროული გამოვლენის, მათზე ადეკვატური რეაგირების, ასევე, ოჯახში 

ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფის 

თვალსაზრისით, პრობლემები იკვეთება ბავშვის ოჯახში ძალადობისგან დაცვის 

კუთხითაც. კვლავ არ  არსებობს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების 

რეაბილიტაციის სერვისი, მინიმალურია მათთან ფსიქოლოგის ჩართულობა.  

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში 2019 წელს ბავშვის მიმართ ძალადობის 

თაობაზე განხორციელდა 3881 მიმართვა, აქედან ოჯახში შესაძლო ძალადობას ეხებოდა 87 

შეტყობინება,916 ხოლო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2019 

წელს, ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე, სადაც მსხვერპლი არასრულწლოვანია, სულ 740 

შემაკავებელი ორდერი გამოიცა.917 

კვლავ გადაუჭრელი რჩება ბავშვის საუკეთესო ინტერესების სათანადოდ 

გათვალისწინების საკითხი ორივე მშობელთან ურთიერთობის უფლების თვალსაზრისით. 

ხშირ შემთხვევებში, უკიდურესად გართულებულია ბავშვის გადაცემასთან ან/და 

შვილთან მეორე მშობლის ან სხვა ოჯახის წევრის ურთიერთობის შესახებ სასამართლოს 

გადაწყვეტილების აღსრულება. პასუხისმგებელი უწყებების მხრიდან, პრობლემურია ამ 

პროცესში მშობლების მიერ არასრულწლოვანი შვილების მიმართ განხორციელებული 

შესაძლო ფსიქოლოგიური ძალადობის გამოვლენა და მასზე ჯეროვანი რეაგირება.  

21.9. თავშესაფრის მაძიებელთა, საერთაშორისო დაცვისა და მოქალაქეობის 

არმქონე არასრულწლოვანთა უფლებრივი მდგომარეობა 

თავშესაფრის მაძიებელი, საერთაშორისო დაცვისა და მოქალაქეობის არმქონე  

არასრულწლოვნები, მიმღებ ქვეყნებში არსებული ენის ბარიერისა და სხვადასხვა 

სერვისებზე ხელმისაწვდომობის, მათ შორის  ჯანდაცვის, სოციალური დაცვისა და 

განათლების  სერვისებზე წვდომის შეზღუდვის გამო, სხვადასხვა სახის 

უფლებადარღვევის მაღალი რისკის ქვეშ იმყოფებიან. ისინი ძალადობისა და 

ექსპლუატაციის საფრთხის წინაშე დგანან, განსაკუთრებით ის ბავშვები, რომლებიც   

დოკუმენტაციისა და თანმხლები პირის გარეშე გადაადგილდებიან. სიღარიბე და 

სოციალური მარგინალიზაცია მათი უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობისთვის ერთ-ერთი 

ძირითადი გამოწვევაა.  

                                                   
916 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

კორესპონდენცია № 07/402, 12/02/20. 

917 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კორესპონდენცია MIA 3 20 00508869, 26/02/2020. 
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საერთაშორისო თუ ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, სახელმწიფო 

ვალდებულია დაიცვას მის ტერიტორიაზე მყოფი თავშესაფრის მაძიებელი, 

საერთაშორისო დაცვისა და მოქალაქეობის არმქონე არასრულწლოვანი პირის უფლებები, 

შესაბამისად, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, შეაფასოს მის ტერიტორიაზე 

დაბადებულ ბავშვს აქვს თუ არა სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობა. ბავშვმა, რომლის 

მშობლებიც უცნობია და მოქალაქეობის არქონის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით 

მოწყვლად ჯგუფს მიეკუთვნება, უნდა ისარგებლოს სპეციალური დაცვით. საერთაშორისო 

დაცვის მქონე, თავშესაფრის მაძიებელთა და მოქალაქეობის არმქონე არასრულწლოვნები, 

როგორც ყველა ბავშვი, უნდა სარგებლობდნენ სოციალური უზრუნველყოფის სიკეთეებით, 

ჯანდაცვის სერვისებით, დაწყებითი და საშუალო განათლების ხელმისაწვდომობით. 

უპირატესად, კი სახელმწიფომ ეფექტიანი მექანიზმების მეშვეობით, უნდა დაიცვას ისინი 

ნებისმიერი სახის ძალადობისგან, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, უნდა უზრუნველყოს 

მათი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია. 

2019 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით, საქართველოში 192 თავშესაფრის მაძიებელი, 378 

საერთაშორისო დაცვის მქონე  არასრულწლოვანი პირი იყო რეგისტრირებული.918 სსიპ 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციით,919 2016 

წლის პირველი იანვრიდან 2019 წლის 25 ოქტომბრამდე, არასრულწლოვანთათვის 

მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის შესახებ წარდგენილი 28 

განაცხადიდან 19 განსახილველი დარჩა, 4 დადებითად  გადაწყდა, 4 - უარყოფითად, ხოლო 

ერთს კვლავ განიხილავდნენ. 

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მიღებული კორესპონდენციის თანახმად,920 

2016-2019 წლებში კონტაქტი დამყარდა სულ 12 არასრულწლოვანთან, მათგან, 6 

არასრულწლოვანისთვის  მომზადდა საჭირო დოკუმენტი, სამი მათგანისთვის მომზადდა 

თავშესაფრის მაძიებლის დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა, ორ მათგანს ჰქონდა 

ჰუმანიტარული სტატუსი და მათ სოციალურმა მუშაკმა ვადის გასვლის შემდეგ აუღო 

ახალი მოწმობები, ერთი არასრულწლოვნისთვის კი, მომზადდა ლტოლვილის სტატუსის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამ 12 არასრულწლოვანთაგან ორი სახელმწიფო 

მზრუნველობაში, კერძოდ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში განთავსდა, ხოლო ერთი 

არასრუწლოვანი სსიპ ადამიანით ვაჭრობის ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 

დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის თბილისის ოჯახში ძალადობის 

მსხვერპლთა თავშესაფარში იმყოფებოდა. მისთვის მომზადდა თავშესაფრის მაძიებლის 

დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა, შემდგომში კი, ლტოლვილის სტატუსი მიენიჭა.  

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

ინფორმაციით, ზოგადი განათლების მიღებაში ხელის შესაწყობად, საქართველოში 

                                                   
918 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; კორესპონდენცია MIA 2 20 00784006; 31/03/2020 

919 სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს კორესპონდენცია: №01/318423, 12 / 11 / 2019.  
920 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს კორესპონდენცია: №04/60185, 19/11/2019. 
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თავშესაფრის მაძიებლისა და საერთაშორისო დაცვის მქონე 6 წლიდან 18 წლამდე ასაკის 

პირებისთვის, ქართული ენის შესწავლას უზრუნველყოფს. ეს მოსწავლეები სსიპ ქალაქ 

თბილისის №81 საჯარო სკოლაში ჩაირიცხებიან. 

ცხრილი №1 სსიპ ქალაქ თბილისის №81 საჯარო სკოლის სტატისტიკური ინფორმაცია 

პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების თაობაზე921 

 

ზემოაღნიშნული სტატისტიკა და ქვეყანაში ბავშვთა სოციალური დაცვის სისტემაში 

არსებული  ხარვეზები, მათ შორის, პროგრამების სიმცირე, ბავშვთა მხარდამჭერი 

პროფესიონალების არასაკმარისი რაოდენობა, ბავშვთა ფსიქოსოციალური დაცვის და 

მხარდაჭერის სისტემის გამოწვევები, საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ნებისმიერი 

არასრულწლოვნის, მათ შორის საერთაშორისო დაცვის მქონე, თავშესაფრის მაძიებელი და 

მოქალაქეობის არმქონე ბავშვების უფლებების განუხრელ დაცვასა და რეალიზებას, ვერ 

უზრუნველყოფს. განსაკუთრებით, როდესაც ისინი დაცვისა და მხარდაჭერის 

განსაკუთრებულ პირობებს საჭიროებენ. 

21.10. არასრულწლოვანთა დაცვა მავნე ზეგავლენისგან 

ბავშვის უფლებათა კოდექსის თანახმად, მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვა 

გულისხმობს ბავშვის სოციალური გარემოს უარყოფითი ფაქტორებისა და ბავშვისთვის 

საფრთხის შემცველი ინფორმაციისგან დაცვას, შესაბამისი სამართლებრივი საფუძვლების 

შექმნისა და სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამებისა და ღონისძიებების 

განხორციელების საფუძველზე922. 

აზარტულ და მომგებიან თამაშობებში არასრულწლოვნის ჩართვა მავნე ზეგავლენის ერთ-

ერთ ფორმად მიიჩნევა და აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობით. კერძოდ, 18 

                                                   
921 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კორესპონდენცია: MES 

4 19 01502340, 04/11/2019. 

922 ბავშვის უფლებათა კოდექსის 62-ე მუხლი. 
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სტატუსის არ მქონე პირი საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი ლტოლვილი თავშესაფრის მაძიებელი
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წლამდე ასაკის პირისათვის − სათამაშო აპარატების სალონსა და მომგებიანი თამაშობის 

(გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობის ადგილას შესვლა ან/და თამაშობაში 

(მათ შორის, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ აზარტულ თამაშობაში) 

მონაწილეობა აკრძალულია, ისევე როგორც, 18 წლამდე პირზე ლატარიის ბილეთის გაყიდვა 

ან/და სხვაგვარი გავრცელება და მოგების გაცემა.923 

2019 წელს ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ერთ-ერთი 

მიმართულება იყო აზარტულ თამაშებზე მავნე დამოკიდებულების პრევენცია924, 

მაგრამ ეს მიმართულება ორიენტირებულია მხოლოდ ზოგადი ცნობიერების 

ამაღლებაზე. პრევენციის კომპონენტი არ მოიცავს არასრულწლოვნებში სამიზნე 

ჯგუფების გამოვლენის კონკრეტულ ღონისძიებებს და მათ მიმართ ინდივიდუალურ 

და კონკრეტულ საჭიროებებზე ორიენტირებული პრევენციული ქმედებების 

განხორციელებას. 

პრაქტიკაში არასრულწლოვანთა აზარტულ თამაშებში ჩართვისაგან დაცვასა და 

აზარტული თამაშებისგან დაზარალებულ ბავშვთა რეაბილიტაციას ბევრი ფაქტორი 

აბრკოლებს. მათგან უმთავრესია ის გარემოება, რომ ეროვნულ დონეზე არ გვაქვს 

შესაბამისი საკანონმდებლო გარანტიები, რომლებიც ეფექტიანად უზრუნველყოფდა 

მოზარდთა დაცვას აზარტული თამაშებისგან. ასევე დაურეგულირებელია და 

არასრულწლოვნებთან მიმართებით ვერ კონტროლდება აზარტული თამაშების 

რეკლამირების საკითხი.  

სახელმწიფო არც იმ ფაქტს უწევს კონტროლს, რომ არასრულწლოვნებს დაუბრკოლებლად 

მიუწვდებათ ხელი სხვადასხვა ტიპის აზარტულ და, მათ შორის, ონლაინ-თამაშებზე. არ 

არსებობს შესაბამისი სარეაბილიტაციო სერვისები, რომლებიც აზარტულ თამაშებზე 

დამოკიდებულ არასრულწლოვნებს ამ მავნე  ზეგავლენისგან გათავისუფლებაში 

დაეხმარებოდა. 

21.11. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ ბავშვთა უფლებრივი 

მდგომარეობა 

2019 წელს საქართველოს სახალხო დამცველის განსაკუთრებული ყურადღების საგანი იყო 

საოკუპაციო (გამყოფი) ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ ბავშვთა უფლებრივი 

                                                   
923 „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე 

მუხლის პირველი პუნქტი. 

924 საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №693 დადგენილება „2019 წლის ჯანმრთელობის 

დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“, 2019 წლის ჯანმრთელობის დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამები, მუხლი 10. 
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მდგომარეობა. საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველმა ეს საკითხი შეისწავლა 

ცხინვალის რეგიონის გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში.925 

კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ 

ბავშვებს აქვთ არაერთი საჭიროება განათლების უფლების ეფექტიანად განხორციელების, 

სოციალური ინტეგრაციის, ჯანმრთელობის დაცვის ეფექტიან სერვისებზე 

ხელმისაწვდომობის, ფსიქოსოციალური კეთილდღეობისა და ცხოვრებისა და აღზრდის 

სათანადო დონის უზრუნველყოფის კუთხით. 

გამყოფი ხაზის მიმდინარე სოფლებში ბავშვები ჩართული არიან 

ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში, თუმცა, ხშირ შემთხვევაში, ადგილზე 

არაფორმალური შემეცნებითი აქტივობების არარსებობის გამო, რასაც მუნიციპალური 

ტრანსპორტის პრობლემებიც ემატება, არასრულწლოვნები სოციუმში სათანადოდ არ არიან 

ინტეგრირებულნი. შესაბამისად, მათთვის არ არის შექმნილი განათლების 

ხელმისაწვდომობის უფლების სრულფასოვანი  განხორციელებისთვის სათანადო 

პირობები, არ არის შეთავაზებული არაფორმალური განათლების სხვადასხვა ფორმები, 

მათ შორის, სპორტული, სახელოვნებო და კლასგარეშე აქტივობები. ასევე შეიძლება 

ითქვას, რომ არათანმიმდევრულია და არაერთგვაროვანი მუნიციპალიტეტების მიდგომა 

ბავშვთა საჭიროებების უზრუნველყოფის კუთხითაც. 

სოფლების ნაწილში არ ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი, მოქმედ ბაღებსა და სკოლებში 

მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა და სასწავლო-სააღმზრდელო გარემო. სკოლებში 

უმეტესად არ აქვთ ბუფეტი, სპორტული მოედანი, სააქტო დარბაზი. სოფლების დიდ 

ნაწილში არ მოქმედებს ადგილობრივი ამბულატორიები, რაც ბევრ პრობლემას უქმნის 

ადგილობრივი მოსახლეობის და, განსაკუთრებით, ბავშვების, ჯანმრთელობის უფლების 

რეალიზებას. 

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ ბავშვებსა და მოსახლეობაში კვლავ 

მაღალია ომის შემდგომი სტრესული მდგომარეობა; ამას ემატება შესაძლო კონფლიქტური 

სიტუაციით გამოწვეული შიში და დაძაბულობა, რაც ადვილად შეიძლება გახდეს 

ამგვარად მოწყვლადი მოსახლეობის განმეორებითი ტრავმის გამომწვევი ფაქტორი. 

ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის საჭიროება იკვეთება როგორც ბავშვებში, ისე მათ 

მშობლებსა და პედაგოგებში. შესაბამისად, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში 

მცხოვრები ბავშვების საჭიროებების უზრუნველსაყოფად, პასუხისმგებელმა უწყებებმა 

უფრო აქტიური და ეფექტიანი ღონისძიებები უნდა გაატარონ.926 

                                                   
925 სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა მონიტორინგის განახორციელეს გორის მუნიციპალიტეტის 

სოფელბში - ნიქოზი, ფლავი, ფლავისმანი, ერგნეთი, მერეთი, ზარდიანთკარი; ასევე ქარელის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანსა და ტახტისძირში. 

926 გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგის 

დეტალური შედეგები აისახება საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშში. 
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რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხორცილებაზე პასუხისმგებელი 

უწყებათაშორისი კომისიის ფარგლებში შეიქმნას სპეციალური ჯგუფი, რომელიც 

იმუშავებს სუიციდის პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებების, სტრატეგიული 

ხედვისა და სამოქმედო გეგმის მომზადებაზე 

 სრულწლოვანების ასაკს მიღწეული, სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 

ბენეფიციარებისთვის შემუშავდეს მხარდაჭერისა და ზრუნვის პროგრამა, რომელიც 

უზრუნველყოფს ახალგაზრდების უფლებრივი მდგომარეობის დაცვას, მათ 

ინტეგრაციასა და დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადებას 

 საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს სამოქმედო გეგმა „სექსუალური 

ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის შესახებ“ 

ევროპის საბჭოს კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისად 

 სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა რეაბილიტაციის კონცეფციაზე 

დაყრდნობით, მოკლე ვადებში შეიქმნას შესაბამისი ფსიქოსოციალური 

რეაბილიტაციის სერვისი  

 ოჯახში ძალადობის კუთხით პასუხისმგებელ უწყებებს შორის თანამშრომლობის 

პროცესში არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად, დაინერგოს რეფერირების 

მექანიზმის შეფასების ინსტრუმენტი 

 არასრულწლოვანთა მავნე ზეგავლენისგან დაცვისა და აზარტული თამაშების 

პრევენციის უზრუნველსაყოფად, კონკრეტული უწყებების ჩართულობით, შეიქმნას 

სამუშაო ჯგუფი და დაიწყოს მუშაობა შესაბამისი სამართლებრივი ცვლილებების 

ინიცირებაზე  

 გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მოხდეს ფორმალური და არაფორმალური 

განათლების, სოციალური კეთილდღეობის, ჯანდაცვისა და ფსიქოსოციალური 

მომსახურების ხელშემწყობი სერვისების დანერგვის ინიცირება, მათ შორის, 

გაიზარდოს საბავშვო ბაგა-ბაღებისა და სოფლის ამბულატორიების რაოდენობა, 

მოწესრიგდეს სასკოლო და სპორტული ინფრასტრუქტურა; სოფლებში მცხოვრები 

ბავშვებისა და მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს ფსიქოლოგის 

მომსახურება 

 დაინერგოს „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების 

დამტკიცების შესახებ“ მთავრობის დადგენილების მონიტორინგის მექანიზმი, რაც 

საგანმანათლებლო რესურსცენტრებს მისცემს შესაძლებლობას, დროულად 

გამოავლინონ დარღვევის ფაქტები. 

სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 

სააგენტოს:  

 მოხდეს რთული ქცევის, ტრავმული გამოცდილებისა და ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე არასრულწლოვანთა ინდივიდუალურ 
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საჭიროებებზე მორგებული ფსიქოსოციალური და სარეაბილიტაციო პროგრამების 

შემუშავების  ინიცირება 

 ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო სტანდარტების სრულფასოვანი განხორციელების 

მიზნით, რელიგიური კონფესიების პანსიონებში ჩარიცხული ბენეფიციარების 

უფლებრივი მდგომარეობის დასაცავად, თითოეულ ბავშვთან დაიწყოს 

ინდივიდუალური მუშაობა, განისაზღვროს ბავშვების ალტერნატიულ სახელმწიფო 

ზრუნვაში განთავსების ყველაზე ეფექტიანი ფორმები  

 გატარდეს შესაბამისი ღონისძიებები საქართველოში მოქმედი თითოეული 

არალიცენზირებული რელიგიური სკოლა-პანსიონის გამოსავლენად და 

უზრუნველყოფილ იქნეს მათი ლიცენზირებისა თუ კანონით გათვალისწინებული 

სხვა ღონისძიებების გატარება 

 სხვა რელიგიურ სკოლა-პანსიონებთან ერთად, განსაკუთრებით გაძლიერდეს 

საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის საპატრიარქოს ა(ა)იპ ჯავახეთის 

ნინოწმინდის წმინდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ 

ბავშვთა პანსიონში ეფექტიანი შიდა მონიტორინგი. ამასთან, გატარდეს იმგვარი 

პოლიტიკა, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს სახალხო დამცველის აპარატს, 

განახორციელოს აღნიშნულ პანსიონში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის 

სრული მონიტორინგი 

 სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი, ძალადობის მსხვერპლი თითოეული 

არასრულწლოვნის შემთხვევაში, დაიგეგმოს კონკრეტული სარეაბილიტაციო, 

თერაპიული აქტივობები და ძალადობის თითოეულ ფაქტთან დაკავშირებით 

მიღებული იქნეს კონკრეტული გადაწყვეტილება ბავშვების უსაფრთხოებისა და 

უფლებრივი მდგომარეობის დაცვის მიზნით. ძალადობის შემთხვევაში, 

განხორციელდეს ბავშვთან მომუშავე პირების მიერ რეფერირების პროცედურების 

აღსრულების მუდმივი მონიტორინგი 

 გადაიხედოს ბავშვთა სიღარიბისა და ცხოვრების არასათანადო დონის დაძლევის 

პოლიტიკა იმგვარად, რომ შეფასდეს ამჟამად არსებული სოციალური პროგრამები 

და გამოკვეთილი საჭიროებების შესაბამისად დაიგეგმოს უკიდურეს სიღარიბეში 

მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერის ეფექტიანი, სიღარიბის პრევენციასა 

და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე ორიენტირებული სერვისები 

 მოხდეს შვილად აყვანის პროცესში საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება  

ბავშვის შეთავაზების წესის საკითხზე, კერძოდ, შეთავაზების საფუძველს 

წარმოადგენს არა მხოლოდ რეესტრში არსებული რიგითობა, არამედ ბავშვის 

საჭიროებები და საუკეთესო ინტერესი  

 შვილად აყვანის საკითხებზე მომუშავე სოციალური მუშაკები ფსიქოლოგები და 

სხვა პროფესიონალები სისტემურად გადამზადნენ ბავშვთა უფლებებისა და 

ინიდივიდუალური საჭიროებების, ბავშვის რთული ქცევის მართვისა და 

პრევენციის საკითხებთან დაკავშირებით 
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 სოციალური მუშაკებისა და შვილად აყვანის საკითხებზე მომუშავე 

პროფესიონალებისთვის შემუშავდეს შესაბამისი სფეროს სახელმძღვანელო 

პრინციპები და სარეკომენდაციო მითითებები; სახელმძღვანელო პრინციპების 

ფარგლებში გაიწეროს ბავშვთან გასაუბრებისა და შეფასების წესი 

 მეურვეობა-მზრუნველობის ცენტრალურ და ტერიტორიულ ორგანოებში,  ბავშვთან 

შეხვედრისა და გასაუბრებისთვის, მოეწყოს მის საჭიროებებზე მორგებული, 

კეთილსაიმედო ადაპტირებული გარემო  

 „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით“ 

გათვალისწინებულმა მომსახურებამ მოიცვას აჭარის რეგიონი. არსებული 

მომსახურება გაძლიერდეს ფინანსური და ადამიანური რესურსით. შეფასდეს 

მობილური ჯგუფების საქმიანობის ხარისხი და შემუშავდეს შეფასების ეფექტიანი 

ფორმა, რომლის  საშუალებითაც ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე თითოეულ 

ბავშვზე განისაზღვრება ინდივიდუალური საჭიროებები და რისკები 

 უზრუნველყოფილ იქნეს  ქუჩაში ცხოვრებისა და მუშაობის საფრთხის წინაშე 

მყოფი   ბავშვიანი ოჯახების ადრეული გამოვლენა. მიეწოდოთ მათ დროული და 

ეფექტიანი სერვისები 

 ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების ოჯახებისა და  მშობლებისთვის 

შემუშავდეს და დაინერგოს დამატებითი სერვისები, როგორც მათი გადაუდებელი 

მატერიალური მხარდაჭერისთვის, ისე აუცილებელი უნარ-ჩვევების 

განსავითარებლად, აგრეთვე, დასაქმების მოტივაციის ასამაღლებლად და 

შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად 

 გადაიდგას ნაბიჯები ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისადმი 

საზოგადოების ცნობიერებისა და მგრძნობელობის ასამაღლებლად. დაიგეგმოს 

საინფორმაციო კამპანიები შესაბამის თემებზე, მათ შორის, ქუჩაში ბავშვისათვის 

მოწყალების გაღების, ამ ბავშვების მიმართ ძალადობის შემთხვევაში 

განსახორციელებელი ქმედებების საკითხებზე 

 მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის 

ბენეფიციარებს18 წლის შესრულების შემდეგ, მიეწოდოთ შესაბამისი მომსახურება  

 გაძლიერდეს სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ტერიტორიული ცენტრები როგორც 

ადამიანური, ისე ტექნიკური და ფინანსური რესურსით. გაიზარდოს სოციალური 

მუშაკებისა და ფსიქოლოგების რაოდენობა 

 დაინერგოს ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების, 

შეფასების პროცესის, არსებული ინსტრუმენტის და შეფასების კრიტერიუმების 

მონიტორინგის ეფექტიანი მექანიზმი, არსებული ხარვეზებისა და არასათანადო 

რეაგირების გამოსავლენად/თავიდან ასაცილებლად 

 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ თითოეულ ბავშვთან მუშაობის საწყის ეტაპზევე 

ჩაერთოს ფსიქოლოგი და დაიგეგმოს არასრულწლოვნის ფსიქოსოციალური 

რეაბილიტაციის პროცესი. 
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 უზრუნველყოს საერთაშორისო დაცვის მქონე, თავშესაფრის მაძიებელთა და 

მოქალაქეობის არმქონე არასრულწლოვანთა უფლებრივი მდგომარეობის 

სისტემური შეფასება, გამოავლინოს მათი უფლებების დარღვევა და ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, მათზე მოახდინოს სათანადო  რეაგირება  

 უზრუნველყოს საქართველოში მყოფ საერთაშორისო დაცვის მქონე, თავშესაფრის 

მაძიებელთა და მოქალაქეობის არმქონე არასრულწლოვანთა განათლების, 

ჯანდაცვისა და სხვა სახელმწიფო სერვისებში დროული ჩართვა. 

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს: 

 შეიმუშაოს სკოლებში სუიციდის რისკის  ქვეშ მყოფი ბავშვების გამოვლენის 

მეთოდოლოგია და მათი ინდივიდუალური საჭიროების გამოვლენის გზით მოხდეს 

რეფერირება, იმგვარად რომ უზრუნველყოფილი იყოს სოციალური მუშაკის და 

ფსიქოლოგის მომსახურება. 

 სკოლებში, ბავშვებისათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსდეს ინფორმაცია 

უფლებადაცვითი მექანიზმებისა და მათი საკონტაქტო მონაცემების შესახებ 

 სკოლებში ბავშვებთან მომუშავე პერსონალს აქტიურად ჩაუტარდეს ტრენინგები 

და გადამზადება ბავშვთა მიმართ ძალადობის რისკების, ბავშვთა რთული ქცევის 

მართვის საკითხებში 

 შემუშავდეს პანსიონური მომსახურების ერთიანი სტანდარტი და დაინერგოს 

აღნიშნულ დაწესებულებებში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის 

მონიტორინგის ეფექტიანი მექანიზმი 

 შემუშავდეს სკოლის მიტოვების სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვისა და 

დამუშავების ერთიანი მეთოდოლოგია და სტანდარტი 

 მულტიდისციპლინურმა გუნდმა დროულად შეაფასოს არასრულწლოვან 

მსჯავრდებულთა საგანმანათლებლო საჭიროებები და მათთვის უზრუნველყოს 

სპეციალური პედაგოგის ხელმისაწვდომობა 

 საქართველოში მყოფ საერთაშორისო დაცვის მქონე, თავშესაფრის მაძიებელთა და 

მოქალაქეობის არმქონე არასრულწლოვანთათვის ზოგადი განათლების 

მიწოდებისას, უზრუნველყოს გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 

 გაიზარდოს სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურთან 

არსებული ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრების რაოდენობა და გაძლიერდეს 

უკვე არსებულის შესაძლებლობები. 

 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის №11 პენიტენციურ დაწესებულებაში 

მოთავსებული არასრულწლოვნების ინტერესების შესაბამისად, დაიგეგმოს 

ეფექტიანი სარეაბილიტაციო, საგანმანათლებლო და პროფესიული პროგრამები, 
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რომლებიც მიმართული იქნება მათი უნარების, ინტერესების, მოტივაციის 

გაძლიერებაზე და ხელს შეუწყობს მათ საზოგადოებაში სათანადო ინტეგრაციას 

 გაძლიერდეს თანამშრომლობა სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოსთან კანონიერი 

წარმომადგენლების მხრიდან არასრულწლოვნების საგანმანათლებლო 

საჭიროებების უგულებელყოფის შემთხვევებში, არასრულწლოვნების 

ინტერესებისა და უფლებრივი მდგომარეობის დროულად დაცვის მიზნით. 

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს: 

 შემუშავდეს დოკუმენტი წყლის ვარგისიანობის შემოწმების წესისა და მისი 

პერიოდულობის განსაზღვრის შესახებ, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებებისთვის, ამ საკითხთან დაკავშირებით,  ერთიანი სტანდარტის 

დანერგვის მიზნით.  

 ადგილობრივ თვითმმართველობებს: 

 მუნიციპალიტეტებმა აღრიცხონ სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახები, მათი 

ინდივიდუალური საჭიროებები, შეაფასონ ადგილობრივი თვითმმართველობების 

დონეზე ბავშვთა სიღარიბის დაძლევის კუთხით არსებული პროგრამების 

ეფექტიანობა და დაგეგმონ იმგვარი პროგრამები, რომლებიც ხელს შეუწყობს 

ადგილობრივად ბავშვთა სიღარიბის პრევენციას 

 მუნიციპალიტეტებმა თავიანთ სამოქმედო ტერიტორიაზე უზრუნველყონ  

მიზნობრივი სერვისების მიწოდება ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე, მათ შორის, 

სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობის, ასევე, ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში 

ჩართვის რისკის მქონე ბავშვიანი ოჯახებისთვის. 

 გატარდეს სათანადო ღონისძიებები სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებათა შენობების ინფრასტრუქტურული და ფუნქციური მოწყობის 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებთან მისასადაგებლად 

 გამოიყოს სათანადო სახსრები საბავშვო ბაღებში ადამიანური და ფინანსური 

რესურსების გასაზრდელად 

 უზრუნველყოფილ იქნეს საბავშვო ბაღში დასაქმებულ პირთა რეგულარული 

პროფესიული გადამზადება 

 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები აღიჭურვოს საჭირო 

ინვენტარით, სახელმძღვანელოებითა და სათამაშოებით 

 მუნიციპალიტეტებმა თავიანთ სამოქმედო ტერიტორიაზე უზრუნველყონ აღრიცხვა 

და   მიზნობრივი სერვისების მიწოდება საერთაშორისო დაცვის მქონე, 

თავშესაფრის მაძიებელთა და მოქალაქეობის არმქონე არასრულწლოვანთა და 

მათი ოჯახებისთვის 
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 მუნიციპალიტეტებმა თავიანთ სამოქმედო ტერიტორიაზე უზრუნველყონ 

საერთაშორისო დაცვის მქონე, თავშესაფრის მაძიებელთა და მოქალაქეობის 

არმქონე არასრულწლოვანთათვის სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა. 

  



348 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

22. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი 

მდგომარეობა 

 

22.1. შესავალი 

 

2019 წლის განმავლობაში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 

დაცვის კუთხით, არსებითი ხასიათის ცვლილებები არ შეინიშნება. სახალხო დამცველს 

ყოველწლიურად ერთსა და იმავე საკითხებზე უწევს ყურადღების გამახვილება, რადგან 

გასული წლების ანგარიშებში ასახული რეკომენდაციები ძირითადად არ შესრულებულა. 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა შშმ პირთა უფლებების შესახებ გაეროს 

კონვენციის927 განსახორციელებლად. არც ამ პროცესის კოორდინაციაზე პასუხისმგებელი 

სახელმწიფო უწყება928 განსაზღვრულა. საანგარიშო პერიოდში არ მომხდარა კონვენციის 

ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირება.  

კვლავ აქტუალურია გაეროს კონვენციასთან ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის 

საკითხი. 2020 წლის თებერვალში პარლამენტს წარედგინა „შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ კანონის პროექტი. დოკუმენტი ხარვეზიანია. 

მიუხედავად იმისა, რომ მისი შემუშავების პროცესში, სახალხო დამცველის აპარატმა 

რამდენჯერმე მოამზადა მოსაზრებები/კომენტარები, ისინი მასში მხოლოდ მინიმალურად 

აისახა, რის გამოც, სახალხო დამცველმა კანონპროექტისა და თანმდევი საკანონმდებლო 

ცვლილებების თაობაზე, წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს. 

2019 წლის განმავლობაში, აქტიურად მიმდინარეობდა შშმ პირთათვის სივრცის მოწყობის 

მარეგულირებელი ეროვნული კანონმდებლობის გადახედვის და კონვენციასთან 

ჰარმონიზაციის პროცესი. 2019 წელს ასევე მომზადდა „ფსიქიატრიული დახმარების 

შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტი, რაც დადებითად უნდა 

შეფასდეს. 

2019 წელს, შშმ პირთა საჭიროებებზე მიმართული პროგრამების დაფინანსების ზრდის 

მიუხედავად,  მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა პროგრამით მოსარგებლე პირთა (მათ შორის, 

შშმ ბავშვთა) რაოდენობა. გამოწვევად რჩება მომსახურების მომლოდინეთა რიგების 

არსებობა და ცალკეული ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული სერვისის ხარისხი. 

                                                   
927 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2CqO7wZ  >[ბოლოს ნანახია: 20.01.2020]. 

928 არსებული ინფორმაციით, 2020 წელს იგეგმება საქართველოს მთავრობის ადამიანის უფლებების 

უწყებათაშორისი საბჭოს სტრუქტურის განახლება, რომლის ფარგლებშიც უნდა ჩამოყალიბდეს  

კონვენციის განხორციელებისა და შშმ პირთა საკითხების კოორდინაციის ეროვნული მექანიზმი.  

 

https://bit.ly/2CqO7wZ
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სახელმწიფო კვლავ ვერ უზრუნველყოფს ზრდასრულ შშმ პირთა მისაწვდომას 

რეაბილიტაციაზე. 

საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფოს მხრიდან ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში 

გატარებული ღონისძიებები, ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირების უფლებების 

დასაცავად, საკმარისი არ არის. კვლავ მცირეა სათემო სერვისების რაოდენობა და 

გეოგრაფიული დაფარვის არეალი. არ შექმნილა სფეროს დეინსტიტუციონალიზაციის 

სტრატეგია.  

საანგარიშო პერიოდში ვითარება არ გაუმჯობესებულა შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირების მიერ ქვეყნის პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის 

უფლების რეალიზების კუთხით. ძირითადად უცვლელია რეგიონულ და ადგილობრივ 

დონეზე შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოების ეფექტიანად ფუნქციონირებისა და 

ამ პროცესში შშმ პირთა ან/და მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების ჩართულობის 

კუთხით არსებული პრობლემები. გამოწვევად რჩება ხარისხიანი ინკლუზიური განათლება 

სწავლების ყველა საფეხურზე, ასევე, შშმ პირთა დასაქმების საკითხი. 

22.2. აბილიტაცია და რეაბილიტაცია 

 

„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ 

ბიუჯეტების ზრდის დადებითი ტენდენციის მიუხედავად929, 2019 წელს იკლო მიზნობრივი 

ქვეპროგრამებით მოსარგებლე შშმ პირთა (მათ შორის, შშმ ბავშვთა) რაოდენობამ. კვლავ 

გამოწვევად რჩება ქვეპროგრამით სარგებლობის მომლოდინე ბენეფიციართა რიგების 

არსებობა930 და ცალკეული ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების ხარისხი. 

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შშმ პირთა საჭიროებებზე გათვლილი მიზნობრივი 

სერვისების დიდი ნაწილი სრულად ვერ ფარავს რეგიონებს და ქვეყნის მასშტაბით 

არსებულ მოთხოვნებს.  

                                                   
929 „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ ბიუჯეტი 

წინა წელთან შედარებით 27%-ით გაიზარდა და 2019 წლისათვის 35 890 000 ლარი შეადგინა. 

930 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს საპასუხო კორესპონდენცია №01/1451 (06.02.2020). 
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დადებითად უნდა შეფასდეს ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის 

ქვეპროგრამის მომსახურების მიმწოდებლად 2018-2019 წლებში 10 ახალი ორგანიზაციის 

დარეგისტრირება. მიუხედავად ამისა, აღნიშნული მომსახურების მომლოდინე 

ბენეფიციარების რაოდენობა კვლავ დიდია.931  

სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობისას, გარკვეულ პრობლემებს აწყდებიან სმენის 

შეზღუდვის მქონე პირები. კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტში 

პროგრამას ჰყავს 44 მომლოდინე, ხოლო მოსარგებლე - 33 პირი. გარდა ამისა, არსებული 

მდგომარეობით, არ ხდება მოსარგებლეების უზრუნველყოფა კოხლეარული იმპლანტის 

პროცესორით, რაც აბრკოლებს დამხმარე საშუალების გამოყენებით მიღწეული შედეგის 

შენარჩუნებას და მდგომარეობის გაუარესებას იწვევს.  

რამდენიმე მუნიციპალიტეტი ფრაგმენტულად აფინანსებს კოხლეარული იმპლანტის, 

მეტყველების პროცესორის სახარჯ საშუალებებს (სადენი, ელემენტები, სხვა), რაც, 

ბუნებრივია, სმენის პრობლემების მქონე ყველა პირისთვის არ არის მისაწვდომი. 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო პროგრამამ სრულად უზრუნველყოს 

დასახელებული კომპონენტით სარგებლობა. 

დადებითად უნდა შეფასდეს ის ფაქტი, რომ დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის 

ქვეპროგრამას დაემატა ახალი კომპონენტი - ყრუ და სმენის არმქონე შშმ პირთა ვიდეო 

კონფერენციის ფუნქციის მქონე ტექნიკური საშუალებით (სმარტფონი) უზრუნველყოფა, 

თუმცა აღნიშნული კომპონენტით გათვალისწინებულ ტექნიკურ საშუალებას 2019 წლის 

                                                   
931 ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მომლოდინე ბენეფიციარების 

რაოდენობა შეადგენს 814 პირს. 
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მონაცემით, 21 ადამიანი ელოდება. სახელმწიფო პროგრამა სმენის აპარატით 

უზრუნველყოფის პარალელურად, არ ითვალისწინებს სმენის რეაბილიტაციას.  

საანგარიშო პერიოდში გაიზარდა სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის ბიუჯეტი.932  

მომსახურების მიმღებთა ლიმიტის ზრდის მიუხედავად, ქვეპროგრამას სერვისის 

ათეულობით მომლოდინე ჰყავს.933 დაბალია დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი 

კომპონენტის ნაწილში ჩართულ პირთა რაოდენობა.  

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის შესაბამის 

კომპონენტებში, დღემდე არ არის უზრუნველყოფილი რთული ქცევისა და ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვების სამიზნე ჯგუფად გათვალისწინება და 

მათთვის საჭირო სერვისის მიწოდება. არსებული ინფორმაციით, დონორი ორგანიზაციების 

მხარდაჭერით, საპილოტე რეჟიმში, თბილისში 2019 წლის სექტემბრიდან საქმიანობა 

დაიწყო სოციალურ-პედაგოგიურმა ცენტრმა, „კომპასი“. მას შემდეგ, რაც შეფასდება 

ცენტრის მომსახურების ეფექტიანობა, განისაზღვრება მსგავსი მომსახურების 

დაფინანსება „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო 

პროგრამის“ ფარგლებში.934 გასათვალისწინებელია, რომ პროექტით ლიმიტირებულია 

სერვისის მოქმედების არეალი, მოსარგებლე პირთა წრე და შესაბამისი საჭიროების მქონე 

ბენეფიციართა ასაკი. საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისა და 

რთული ქცევის მქონე ბავშვები კვლავ აუცილებელი თერაპიისა და რეაბილიტაციის 

გარეშე არიან დარჩენილები. 

სახელმწიფო კვლავ ვერ უზრუნველყოფს რეაბილიტაციის სერვისზე ზრდასრული შშმ 

პირების წვდომას. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან დონორი 

ორგანიზაციების მხარდაჭერით შესაძლებელი გახდა ქვეპროგრამის შესაქმნელად 

                                                   
932 მცირედ გაიზარდა შშმ პირთა სათემო მომსახურებით უზრუნველყოფის კომპონენტში ბენეფიციართა 

დღიური მომსახურების თანხა. შედარებით ხელშესახები, 30 ლარამდე ზრდა იყო ქვეპროგრამის შშმ 

პირთა საოჯახო ტიპის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი მომსახურებით უზრუნველყოფის 

კომპონენტში (საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს საპასუხო კორესპონდენცია №01/1451 (06.02.2020). 

933 სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის 70 მომლოდინე. 

934 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს საპასუხო კორესპონდენცია №01/1451 (06.02.2020). 
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გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა,935 ზრდასრული შშმ პირები კვლავ ვერ სარგებლობენ 

მათთვის აუცილებელი მომსახურებით.936  

2019 წლის განმავლობაში „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 

სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში თითოეული ქვეპროგრამისთვის გამოყოფილ და 

გახარჯულ თანხებს შორის სხვაობის შესახებ მიღებული ინფორმაციის ანალიზის 

შედეგად დგინდება, რომ მთლიანად პროგრამაში გაუხარჯავი რჩება ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული რამდენიმე მილიონი ლარი.937 აღნიშნული წარმოშობს ვარაუდს, რომ 

პროგრამები საჭიროებების კვლევაზე დაფუძნებული მიდგომით არ იგეგმება.  

შშმ პირთა დღის ცენტრები 

საანგარიშო პერიოდში გამოწვევად რჩება დღის ცენტრების მომსახურების საჭიროების 

მქონე ყველა პირის მოცვა ქვეყნის მასშტაბით.938 სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 2019 

წელს ჩატარებულმა მონიტორინგმა ცხადყო, რომ სერვისით მოსარგებლე პირთათვის (მათ 

შორის, ბავშვთათვის) ვაუჩერის გაგრძელების პროცესში არსებული ხარვეზები, სერვისის 

არათანაბარი გეოგრაფიული მოცვა და, რიგ შემთხვევებში, სერვისის დაბალი ხარისხი, 

უარყოფითად აისახება მომსახურებაში ჩართულ შშმ პირთა (მათ შორის, ბავშვთა) 

რაოდენობაზე.  

                                                   
935 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს საპასუხო კორესპონდენციის თანახმად №01/1451 (06.02.2020), ზრდასრულ შშმ პირთა 

რეაბილიტაცია/აბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესამუშავებლად და დასაგეგმად, 

ემორის უნივერსიტეტმა აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს - USAID-ის მხარდაჭერით პარტნიორ 

ორგანიზაციებთან (კორპორაცია „პარტნიორები საერთაშორისო განვითარებისათვის“, თსსუ, კოალიცია 

„დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის) ერთად 2018 წელს დაიწყო საქართველოში ფიზიკური 

რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელება. პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში ფიზიკური 

რეაბილიტაციის პროფესიის გაძლიერების, სპეციალისტების გადამზადების, მომსახურების 

გაუმჯობესების, შშმ პირებისათვის დამხმარე და ტექნოლოგიური საშუალებების ხელმისაწვდომობისა 

და სხვა ღონისძიებების ხელშეწყობას. პროექტს ხელმძღვანელობს საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 19 

ნოემბრის № 01-1301/ო ბრძანებით შექმნილი მმართველი საბჭო. მიმდინარე პერიოდში თემატური 

სამუშაო ჯგუფები აქტიურად მუშაობენ რეაბილიტაციის თემატიკასთან დაკავშირებული კონკრეტული 

საკითხების შესახებ. ამასთანავე, მიმდინარე წლის თებერვლიდან მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის 

ინიციატივით, საქართველოში დაიწყება მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელთა მიზანსაც 

საქართველოში რეაბილიტაციის სიტუაციური შეფასების ჩატარება და რეაბილიტაციის სტრატეგიული 

გეგმისა და მონიტორინგის ჩარჩოს შემუშავება წარმოადგენს. 

936 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს ცნობით, ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის 

მოთხოვნათა შესაბამისად, 2020 წლისთვის დაგეგმილია ზრდასრულებისთვის მხოლოდ სარეაბილიტაციო 

საჭიროებებისა და სერვისის განვითარების  შესაძლებლობების განსაზღვრა. 

937 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს წერილი №04/65091 – 23.12.2019. 

938 შემცირდა წინა წელთან შედარებით დღის ცენტრებში მომსახურებით უზრუნველყოფის მომლოდინე 

პირთა რაოდენობა. 2018 – 116 შშმ ბავშვი და 77 შშმ პირი. 2019 წელს - 100 შშმ ბავშვი და 7 შშმ პირი.  
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2019 წელს ქვეპროგრამის ბიუჯეტის 2 483 300 ლარით ზრდის მიუხედავად, არ მოხდა მისი 

მნიშვნელოვანი ნაწილის ათვისება939, რაც არასწორ განაწილებაზე მიუთითებს. 

ქვეპროგრამას, ცალკეულ რეგიონებში კვლავ აქვს მომლოდინეთა რიგები. გარდა ამისა, ერთ 

ბენეფიციარზე გათვალისწინებული დაფინანსების სიმწირის გამო, ვერ ხერხდება 

ცენტრების გამოცდილი და კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა.  

სახალხო დამცველის მიერ 2019 წელს შშმ პირთა დღის ცენტრებში ჩატარებული 

მონიტორინგის940 შედეგად, აღმოჩნდა, რომ მომსახურების მიმწოდებლების ნაწილი 

სათანადოდ არ ასრულებს სახელმწიფო პროგრამითა და სტანდარტებით დადგენილ 

მოთხოვნებს. არსებული სტანდარტი ცვლილებებს საჭიროებს, კერძოდ, სოციალური 

რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამასთან, ასევე, მოქმედ 

საკანონმდებლო რეგულაციებთან941 შესაბამისობაში მოყვანას.  

მონიტორინგმა, სერვისის სხვა ხარვეზებთან ერთად, გამოავლინა, რომ ბენეფიციარებს არ 

მიეწოდებათ ინდივიდუალურ საჭიროებებზე, ფუნქციონალურ შესაძლებლობებსა და 

შეზღუდვებზე მორგებული მომსახურება. მწვავედ გამოიკვეთა კვალიფიციური 

სპეციალისტების დეფიციტი, განსაკუთრებით, რეგიონებში, ასევე, ძალადობის 

გამოვლენის, კვალიფიცირებისა და რეაგირების მხრივ არსებული მნიშვნელოვანი 

ხარვეზები. პრობლემას წარმოადგენს დღის ცენტრების ფიზიკური გარემო, რომლის გარე 

და შიდა ინფრასტრუქტურა არ არის სრულად მისაწვდომი შშმ პირებისთვის. სახელმწიფო 

დროულად არ აახლებს ვაუჩერს, რაც იწვევს სერვისის წყვეტას თვეების განმავლობაში.  

22.3. განათლების უფლება 

 

ხარისხიანი ინკლუზიური განათლების რეალიზება კვლავ გამოწვევად რჩება როგორც 

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის, ისე ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი 

განათლების საფეხურზე. 

ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციით ირკვევა, რომ 

პრობლემაა ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების კუთხით არსებული 

საჭიროებების სრულყოფილად შესწავლა, შესაბამისი ფინანსური სახსრების მობილიზება, 

ინფრასტრუქტურის/სასწავლო რესურსების მისაწვდომა, ინკლუზიის მხარდამჭერი 

პერსონალის942 სკოლამდელი აღზრდის პროცესში ჩართვა და არსებული პერსონალის 

                                                   
939 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს წერილი №04/65091 – 23.12.2019. N15855/19. 

940 მონიტორინგი ჩაატარა შშმ პირთა უფლებების დეპარტამენტმა, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

წევრების მონაწილეობით, 2019 წლის 30 ოქტომბრიდან 20 დეკემბრის ჩათვლით, თბილისსა და 

რეგიონებში მდებარე 26 დღის ცენტრში. 

941 მათ შორის, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებთან. 

942 მაგ.: სპეციალური პედაგოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფსიქოლოგი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი 

და სხვ. 
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გადამზადება.943 მიუხედავად „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით დაწესებული მოთხოვნისა, საკონსულტაციო საბჭო 

ფუნქციონირებს მხოლოდ 22 მუნიციპალიტეტში.944 

საანგარიშო პერიოდში მომზადდა „სკოლამდელი განათლების საფეხურიდან ზოგადი 

განათლების საფეხურზე დაწყებითი განათლების საფეხურზე ტრანზიციის მოდელის“ 

სამუშაო ვერსია, ასევე, „ადრეული ინკლუზიური განათლების ჩარჩო დოკუმენტის“ 

სამუშაო ვერსია.945 შესაბამისად, მნიშვნელოვანია პროცესების დაჩქარება, ინკლუზიური 

ადრეული და სკოლამდელი განათლების კუთხით უწყებებს შორის კომპეტენციათა 

დროულად გასამიჯნად და საკითხების დეტალურად მოსაწესრიგებლად. 

აღსანიშნავია „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში შესული ცვლილება.946 კერძოდ, სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულების ვალდებულებად განისაზღვრა ბავშვისთვის საკუთარი უფლებებისა და 

დაცვის მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის მისი ასაკისა და ინდივიდუალური 

შესაძლებლობების შესაბამისად, ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი კომუნიკაციის 

საშუალებებით მიწოდება.947 ამოქმედების ვადად განსაზღვრულია 2020 წლის 1 ივნისი. 

რაც შეეხება ზოგად განათლებას, 2 100 საჯარო სკოლიდან, ინკლუზიური განათლება 

მხოლოდ 1 400-მდე სკოლაში დაინერგა.948  სერიოზულ პრობლემად რჩება ფორმალური 

განათლების მიღმა დარჩენილი შშმ ბავშვების მოძიება და საგანმანათლებლო პროცესში 

ჩართვა. დღეის მდგომარეობით, სსსმ მოსწავლეები ირიცხებიან საჯარო სკოლების 

მხოლოდ 67%-ში.949 გამოწვევას წარმოადგენს როგორც ფორმალური განათლების მიღმა 

დარჩენილ, ისე სასწავლო პროცესში ჩართულ შშმ მოსწავლეებთან დაკავშირებით 

დეტალური სტატისტიკის წარმოება.  

                                                   
943 გადამზადების კუთხით, პოზიტიურად უნდა შეფასდეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს 

ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებული ტრენინგების ჩატარება ყველა არსებული ბაგა-ბაღის 

აღმზრდელ-თანაშემწეებთან. პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალმა პროფკავშირმა ასპინძის 

მუნიციპალიტეტში ჩაატარა ტრენინგი შშმ აღსაზრდელთა სათანადო მიდგომების შესახებ. 2019 წელს 

ასევე ჩატარდა ინკლუზიური განათლების  ტრენინგი დედოფლისწყაროში ბაგა-ბაღების 

თანამშრომელთათვის (აღმზრდელი, აღმზრდელის თანაშემწე)   და  გაერთიანების მეთოდისტებისთვის. 
944 სახალხო დამცველის აპარატს აღნიშნული ინფორმაცია მხოლოდ 43 მუნიციპალიტეტიდან მოეწოდა. 

ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტები საკონსულტაციო საბჭოს შექმნას ძირითადად 2020 წელს 

გეგმავენ. 
945 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კორესპონდენცია MES 

2 20 00016464-10.01.2020. 

946 კანონის ცვლილება ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/39ad7Xw > [ბოლოს ნანახია: 10.03.2020]  

947 „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხ. 17, ნაწილი 

2, პუნქტი ვ. დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2ttUZZh> [ბოლოს ნანახია 10.03.2020]. 
948„ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერი სერვისების გაუმჯობესება“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კვლევა. გვ. 18. 
949 იქვე, გვ. 16. 

https://bit.ly/39ad7Xw
https://bit.ly/2ttUZZh
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სახალხო დამცველის აპარატმა გამოითხოვა ინფორმაცია950 2019 წელს  გამოქვეყნებულ 

ანგარიშში, „ინკლუზიური განათლება საპილოტე საჯარო სკოლებში“951, ასახული 

რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე. შემოწმების შედეგები ცხადყოფს, რომ 

სკოლებში კვლავ გამოწვევად რჩება მოსწავლეთა რთული ქცევის მართვის შესაბამისი 

მექანიზმების დანერგვა, სკოლების გარე და შიდა ინფრასტრუქტურის/სასწავლო 

რესურსების მისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ინკლუზიური განათლების 

სპეციალისტების დაქირავება და მათი სათანადო ანაზღაურება, სსსმ (შშმ) მოსწავლეების 

საგანმანათლებლო საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის სკოლების პერსონალისა და 

მშობლების სათანადო მზაობა, დაწესებულებების გარე და შიდა მონიტორინგის 

ეფექტიანი სისტემის ფუნქციონირება. საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ გაცემული 

რეკომენდაციის მიუხედავად, ყველა სკოლაში არ გაუწერიათ ინკლუზიური განათლების 

დანერგვის/განხორციელების სამოქმედო გეგმა, რაც, თავის მხრივ, აბრკოლებს ერთიანი 

ხედვის შემუშავებას და თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმას.  

აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციის საფუძველზე,952 საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  სტრატეგიული 

განვითარების დეპარტამენტის ინკლუზიური განვითარების სამმართველომ შეიმუშავა 

„ინკლუზიური განათლების დანერგვის, განვითარებისა და მონიტორინგის წესების, 

აგრეთვე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა 

იდენტიფიკაციის მექანიზმში“ შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომელიც 

მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ მოსწავლის სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების შეფასებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 

1198¹ მუხლის მე-2 ნაწილით დადგენილი წესით, მოსწავლის ფაქტობრივი 

ადგილსამყოფლის მიხედვით მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოსათვის მიმართვას 

ითვალისწინებს.953 

რაც შეეხება სპეციალიზებული განათლების სისტემას, განსაკუთრებით აღსანიშნავია 

№202 საჯარო სკოლის (უსინათლო ბავშვთა სკოლა-პანსიონი) მონიტორინგის შედეგად 

გაცემული რეკომენდაციების შესრულების ტენდენცია.954 პოზიტიურად უნდა შეფასდეს 

დირექციის ცვლილება სკოლაში. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, მიღებულმა ინფორმაციამ955 

                                                   
950 კორესპონდენცია №09-2/9-03.01.2020. 

951 ანგარიში ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2TfFa2u> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

952 დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ „ინკლუზიური განათლება საპილოტე საჯარო სკოლებში“ 

ანგარიში. გვ.14, დოკუმენტი ხელმისაწვდომია  ვებგვერდზე: <https://bit.ly/31xP2qT >[ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 
953 იგულისხმება შემთხვევა, როდესაც მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ უარის პირველადი 

გაცხადებიდან 1 თვის განმავლობაში, კვლავ ვლინდება მოსწავლის მხრიდან სწავლასთან 

დაკავშირებული სიძნელეები, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის განმეორებითი უარი კი, 

შეფასებაზე, აფერხებს ბავშვის განვითარებას. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს კორესპონდენცია MES 2 20 00016464-10.01.2020. 

954 სსიპ თბილისის №202 საჯარო სკოლის უსინათლო ბავშვთა სკოლა-პანსიონის მონიტორინგის ანგარიში. 

2018 წელი. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2GYfVLf >[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 
955 კორესპონდენცია MES82000042083-17.01.2020. 

https://bit.ly/2TfFa2u
https://bit.ly/31xP2qT
https://bit.ly/2GYfVLf
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ცხადყო, რომ სკოლა-პანსიონის ინფრასტრუქტურა კვლავ არ არის სრულყოფილად 

მისაწვდომი მოსწავლეებისთვის.956 ამასთან, საკმარისი ფინანსური სახსრების არქონის 

გამო, სკოლა ვერ ახერხებს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მოსწავლეთა 

აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის კუთხით მუშაობას. პრობლემად რჩება სწავლების 

პროცესში სათანადო რაოდენობის სპეციალისტების მონაწილეობა. მათ შორისაა: 

ოკუპაციური თერაპევტი, მობილობის ტრენერი, სსსმ მოსწავლის ასისტენტი, აღმზრდელის 

თანაშემწე და სხვ.  

22.4. მისაწვდომობა 

 

ეროვნულ დონეზე გამოწვევად რჩება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

მისაწვდომობა როგორც ფიზიკურ გარემოზე, ისე სერვისებსა და ინფორმაციაზე. 

ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის თანახმად, 

მუნიციპალურ დონეზე სირთულეს წარმოადგენს მისაწვდომობასთან დაკავშირებით 

არსებული საჭიროებების სრულყოფილად შესწავლა/შესაბამისი რეკომენდაციების 

შემუშავება და გაუმჯობესებული ფიზიკური გარემოს მაჩვენებელი სტატისტიკის 

წარმოება.957 

ნეგატიურად უნდა შეფასდეს ის გარემოება, რომ მიუხედავად სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციისა,958 ყველა მუნიციპალიტეტში არ შემუშავებულა ეროვნული სამოქმედო 

გეგმა შშმ პირთათვის ფიზიკურ გარემოზე მისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, 

კონკრეტული ღონისძიებების, პასუხისმგებელი უწყებების, შესრულების ვადების, 

დაფინანსების კომპონენტის და შედეგების იმ ინდიკატორების მითითებით, რომელთა 

გაზომვაც შესაძლებელია. 

პრობლემას წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის როგორც 

აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების დაწესებულებების, ისე სხვა საჯარო 

დაწესებულებების მისაწვდომობა. 2019 წელს ჩატარებული კვლევით, რომლის 

ფარგლებშიც შეფასდა სასამართლოების მისაწვდომობა ფიზიკური ან/და სენსორული 

შეზღუდვის მქონე პირებისთვის, გამოვლინდა, რომ მხოლოდ რამდენიმე სასამართლო 

შენობაშია ხელმისაწვდომი სერვისები ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პირებისათვის, 

თუმცა, სენსორული შეზღუდვის მქონე პირებისათვის, თითქმის არცერთი შენობა არ არის 

                                                   
956 პოზიტიურად უნდა შეფასდეს ის გარემოება, რომ მომზადდა სსიპ - ქალაქ თბილისის №202 საჯარო 

სკოლის გამაგრების, რესტავრაციისა და რეაბილიტაციის პროექტი. ხოლო, შემუშავებული პროექტის 

შესაბამისად სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება 2020 წლის სამოქმედო გეგმით იქნა 

გათვალისწინებული. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

კორესპონდენცია MES 2 20 00016464-10.01.2020. 

957 ამ მხრივ გამონაკლისია ბაღდათის, მცხეთის, საგარეჯოს, ხობის მუნიციპალიტეტები. 
958 სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის 

ფიზიკური გარემოს მისაწვდომობის ხარვეზები.“ 2018 წელი. დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: 

<https://bit.ly/39etaU1>[ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/39etaU1
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მისაწვდომი. სასამართლო შენობების პანდუსების თითქმის სრული უმრავლესობა, ასევე 

შიდა და გარე კიბეები, არ აკმაყოფილებს მისაწვდომობის სტანდარტს. შეზღუდულია 

თავად პანდუსების რაოდენობაც. მონიტორინგმა ცხადყო, რომ მისაწვდომობის აუდიტის 

პროცესში ჩართული 65 შენობიდან, მინიმალურ სტანდარტს, მხოლოდ 7 (4%) 

აკმაყოფილებდა. 959  

წინ გადადგმულ ნაბიჯად უნდა შეფასდეს „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, 

არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში“, ასევე, „ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსში“ ცვლილებების შეტანა.960 სდასსკ-ში 

განხორციელებული ცვლილებებით, ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის სივრცის მოწყობისა და 

არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების გაუთვალისწინებლობისთვის, საჯარიმო 

სანქციები გაიწერა.961 თავად ჯარიმების ოდენობა ქმედების ჩადენის ადგილისა და 

შენობის კლასის მიხედვით განისაზღვრა. ამასთან, ყველაზე მნიშვნელოვან მიღწევად 

უნდა შეფასდეს უნივერსალური დიზაინის სტანდარტების პრინციპებისა და „მისაწვდომი 

და გამოყენებადი შენობები და ობიექტების“962 გათვალისწინებით საქართველოს 

მთავრობისთვის „ტექნიკური რეგლამენტის - მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ 

დამტკიცების ვალდებულება, რაც 2020 წლის 12 მაისამდე უნდა განხორციელდეს. 

საქართველოს მთავრობას ასევე დაევალა 2021 წლის 14 ივნისამდე „მისაწვდომობის 

ეროვნული გეგმის“ დამტკიცება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, აშენებული და მშენებარე 

საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები მოყვანილ უნდა იქნას შესაბამისობაში 

ტექნიკური რეგლამენტისა და ,,მისაწვდომობის ეროვნული გეგმის“ მოთხოვნებთან. 

შესრულების ვადები დასახელებული რეგლამენტისა და ეროვნული გეგმის მიხედვით 

განისაზღვრება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აუცილებელია, დასახელებული გეგმა შშმ 

პირებისა და შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების მაქსიმალური 

მონაწილეობით შემუშავდეს. 

                                                   
959„სასამართლო შენობების მისაწვდომობის შეფასება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის“. 

2019 წელი. ანგარიში მოამზადა ორგანიზაციამ, „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“. დოკუმენტი 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/31ykFR1>გვ. 29. 
960 კანონპროექტი მიზნად ისახავს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის შეიქმნას სივრცის 

მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების მარეგულირებელი კანონმდებლობა, 

გახდეს იგი თანმიმდევრული და განჭვრეტადი, ამ მოთხოვნათა დარღვევისთვის დადგინდეს 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, განისაზღვროს მის აღსრულებაზე უფლებამოსილი ორგანო და 

აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმები. 
961 გარდა ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებისა. 
962 ICCA 117.1. 
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რაც შეეხება „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსს“, შეიცვალა 178¹ მუხლის 

რედაქცია,963 ამოღებულ იქნა 178² მუხლი და 239-ე მუხლის 45-ე ნაწილი. ცვლილებები 

შევიდა 211-214 მუხლებში და შეიცვალა აღსრულებაზე პასუხისმგებელი უწყება.964 

ამ პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად, გამოწვევად რჩება შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირების ინფორმაციის, კომუნიკაციის საშუალებებსა და 

სხვადასხვა მომსახურებებზე წვდომისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა, რაც ასევე 

ნორმატიულ დონეზე დეტალურ დარეგულირებას მოითხოვს. 

22.5. ჯანმრთელობის უფლება 

 

ქვეყანაში მოქმედი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა ვერ პასუხობს შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს. პრობლემაა ჯანდაცვის 

სერვისების როგორც ფინანსური, ისე სამედიცინო დაწესებულებების ფიზიკური გარემოს 

მისაწვდომობა და პერსონალის კვალიფიკაცია. პრობლემურია კადრების გადამზადება შშმ 

პირთა მომსახურების სპეციფიკასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც საავადმყოფოების 

შესაბამისი ადაპტირებული ტექნიკით აღჭურვა.965  

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილე შშმ პირების, განსაკუთრებით, შშმ 

ქალების ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი იმ დამატებით წინაღობებზე მეტყველებს, 

რასაც ისინი ჯანდაცვის სერვისებზე წვდომისას აწყდებიან.966 სერვისების 

                                                   
963 აღნიშნული მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის 

ტრანსპორტითა და სატრანსპორტო კომუნიკაციებით სარგებლობისთვის აუცილებელი პირობების 

შექმნისგან თავის არიდება გამოიწვევს დაჯარიმებას: ა) აეროპორტის ოპერატორის/ავია-

გადამზიდველის/მომსახურე ავია-გადამზიდველის - 1500-დან 2000 ლარამდე; ბ) საზღვაო 

ნავსადგურები/ტერმინალების - 3000-დან 5000 ლარამდე; გ) საავტომობილო და სარკინიგზო ტრანსპორტით 

მგზავრთა გადაყვანის და ბარგის გადაზიდვის მომსახურების (სატრანსპორტო საშუალებებში, რკინიგზის 

და ავტოსადგურებში) გაწევის სფეროში მოქმედი პირის - 500 ლარით. 
964 კერძოდ, აღსრულებაზე პასუხისმგებელ უწყებებად განისაზღვრა: საქართველოს რკინიგზის 

შესაბამისი ორგანოები, საზღვაო ტრანსპორტის ორგანოები, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, 

საავტომობილო ტრანსპორტისა და ელექტროტრანსპორტის ორგანოები. დასახელებული კანონის 

ამოქმედებამდე (2020 წლის 12 მაისი) საჰაერო, საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტის 

მესაკუთრის საკუთრებაში არსებული ტრანსპორტი უნდა მიესადაგოს კანონმდებლობისა და 

„მისაწვდომობის ეროვნული გეგმის“ მოთხოვნებს. შესრულების ვადები კი განისაზღვრება 

„მისაწვდომობის ეროვნული გეგმის“ მიხედვით. გეგმის შემუშავების ვადად განისაზღვრა 2021 წლის 14 

ივნისი. 

965 იხ. ა/ო ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის ანგარიში - „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

სამედიცინო და სარეაბილიტაციო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა საქართველოში“, (2018), გვ. 9. 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია <http://bit.ly/jandacvismisawvdomoba >  [ბოლოს ნანახია 06.03.2020]. 

966იხ. თემატური მოკვლევა „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და გოგონებისთვის 

ჯანდაცვის სერვისების მისაწვდომობის შესახებ“ (2019), საქართველოს პარლამენტი. ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/2v40XAIqaltajandacva  >[ბოლოს ნანახია 15.03.2020]. 

http://bit.ly/jandacvismisawvdomoba
http://bit.ly/2v40XAIqaltajandacva
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დამოუკიდებლად მიღების შეუძლებლობის გამო, უმეტეს შემთხვევაში, ირღვევა 

სამედიცინო მომსახურების გაწევის კონფიდენციალობა. 

ფსიქიკური ჯანმრთელობა 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირები, ფსიქიკური ჯანდაცვის სერვისზე 

წვდომის კუთხით, დამატებით ბარიერებს აწყდებიან. ამ პირთა უფლებრივი 

მდგომარეობის გაუმჯობესება მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული სფეროში ისეთი 

მნიშვნელოვანი პოლიტიკის დოკუმენტის ეფექტიან და დროულ აღსრულებაზე, 

როგორიცაა „ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი და 

2015-2020 წლის სამოქმედო გეგმა“.967  

ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სამოქმედო გეგმის შესრულების 

მონიტორინგის შედეგები 

საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

განვითარების 2015-2020 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

შესრულების მონიტორინგის შედეგად ირკვევა, რომ ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროს 

ბიუჯეტის ყოველწლიური ზრდის  დადებითი ტენდენციის მიუხედავად, პრაქტიკაში 

გეგმა დროულად და ეფექტიანად არ სრულდება.  

2019 წლის მდგომარეობით, კვლავ არ შემუშავებულა ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე 

პირთა სუიციდის პრევენციის სტრატეგია.968 მაღალი რჩება 6 თვეზე მეტხანს 

სტაციონირებულ პაციენტთა რაოდენობა.969  

წინსვლა არ შეინიშნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირთა სოციალურ 

ინტეგრაციასა და რეაბილიტაციაზე დაფუძნებული სერვისების განვითარების 

მიმართულებით. ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის ფსიქოსოციალური 

რეაბილიტაციის კომპონენტის ბიუჯეტი 2018-2020 წლებში ზრდის ტენდენციით 

ხასიათდება, თუმცა მისი ოდენობა970 ვერ უზრუნველყოფს სერვისის ეფექტიან 

განვითარებას. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრების (კვლავ 3 ცენტრი 

ფუნქციონირებს) დაფინანსება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის 

                                                   
967 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის №762 დადგენილება ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის და 2015-2020 წლის სამოქმედო გეგმის“ დამტკიცების შესახებ. 

ხელმისაწვდომია : <https://bit.ly/33WZXvq > [ბოლოს ნანახია 06.03.2020].  

968  სტრატეგიის შემუშავების პროცესი ჯერ კიდევ 2018 წელს დაიწყო და დღემდე არ დასრულებულა.  გეგმა 

პროგრამის ამოქმედებას 2016 წლიდან ითვალისწინებდა.  

969 2019 წლის ნოემბრის ჩათვლით სტაციონარში გატარებული 7723 შემთხვევიდან, სტაციონარში 6 თვეზე 

მეტხანს ჰოსპიტალიზების 1067 შემთხვევაა აღნუსხული. ამასთან, 2019 წლის განმავლობაში 

სტაციონარიდან გაწერილი 9567 პაციენტიდან დაწესებულებაში 6 თვეზე მეტხანს მყოფი 68 პაციენტი 

გაეწერა, რაც გაწერილ პაციენტთა მხოლოდ 0.7%-ს შეადგენს.   

970 2017 წელს შეადგენდა 77.8 ათას ლარს, 2019 წელს - 88.0 ათას ლარს, ხოლო 2020 წელს - 101 ათასი ლარს. 
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ბიუჯეტის მხოლოდ 0.4%-ს შეადგენს,971 რაც არ იძლევა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის 

ცენტრების რაოდენობის ზრდის შესაძლებლობას.972  

სახალხო დამცველის რეკომენდაციის973 მიუხედავად, კვლავ პრობლემად რჩება 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი 

აშლილობების დროულად და ეფექტიანად გამოვლენა და ამ პირთა სათანადო 

ფსიქიატრიული და ნარკოლოგიური სერვისებით უზრუნველყოფა.  

მდგომარეობა უცვლელია ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების (როგორც 

ნებაყოფლობითი, ისე არანებაყოფლობითი) მიმღებ პირთა მიერ საყოველთაო ჯანდაცვის 

პროგრამაში ჩართვის ორგანიზების კუთხით, რაც, აღნიშნულ პირებს, ხშირ შემთხვევაში, 

აუცილებელი სერვისის გარეშე ტოვებს.  

2019 წელს გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ფსიქიატრიის სფეროს მარეგულირებელი 

ეროვნული კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზების 

მიმართულებით. მომზადდა „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს 

კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტი, თუმცა მათი დამტკიცება დროში ჭიანურდება.974  

კვლავ პრობლემად რჩება სტაციონარული ფსიქიატრიული დახმარების მიმღებ პირთა 

მხრიდან მკურნალობის ჩატარებაზე თანხმობის განცხადებისას გამოვლენილი ნების 

ნამდვილობის საკითხი. პაციენტთა უმეტესობის მიერ სტაციონარული ფსიქიატრიული 

დახმარების მიღებაზე თანხმობის გაცხადება, როგორც წესი, სათანადო ინფორმაციის 

მიუწოდებლად ხდება და ფორმალურ ხასიათს ატარებს.975  

უცვლელია ფსიქიატრიის დარგის ადამიანური რესურსების უზრუნველყოფის კუთხით 

არსებული მდგომარეობა.976 აუცილებელია სახელმწიფომ მიიღოს ქმედითი და 

კომპლექსური ზომები დარგის სპეციალისტების, მათ შორის, ფსიქიატრების, 

                                                   
971 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტოს საპასუხო კორესპონდენცია №01/2147 (19.02.2020). 

972 აღნიშნული გეგმის თანახმად, ჯერ კიდევ 2017 წლით განსაზღვრულ მიზანს წარმოადგენდა.  

973 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ (2019) გვ. 280. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 

<https://bit.ly/2wt4fhR> [ბოლოს ნანახია 06.03.2020]. 

974 სახალხო დამცველის აპარატი გაეცნო მომზადებულ ცვლილებებს და საქართველოს პარლამენტს 

მათთან დაკავშირებით, წინადადება წარუდგინა. 

975 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის - „შპს აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონიტორინგის“ თემატური ანგარიში, (2019), გვ. 18. ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2OCiirf > [ბოლოს ნანახია 06.03.2020] და საქართველოს სახალხო დამცველის 

„შ.პ.ს. აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის“ - ბედიანის ფსიქიატრიული 

კლინიკის ვიზიტის შემდგომი ანგარიში. (2019), გვ. 15. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/388BeWr  

> [ბოლოს ნანახია: 06.03.2020]. 

976 დღეის მდგომარეობით, სფეროში დასაქმებულია 279 ფსიქიატრი, 20 ბავშვთა ფსიქიატრი, 50 

მოზრდილთა და 14 ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი, 303 ფსიქიატრიის ექთანი.    

https://bit.ly/2OCiirf
https://bit.ly/388BeWr
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ფსიქოთერაპევტების, ფსიქიატრიის ექთნების, სოციალური მუშაკების რაოდენობის 

გასაზრდელად. 

საანგარიშო პერიოდში ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლებისკენ, დამოკიდებულების შეცვლისა და სტიგმის შემცირებისკენ მიმართული 

აქტივობები ვერ უზრუნველყოფს ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სამოქმედო 

გეგმით გათვალისწინებული მიზნის მიღწევას.977 გრძელვადიანი და მოკლევადიანი 

სტრატეგიები ჯერაც არ შემუშავებულა. 

დადებითად უნდა შეფასდეს სათემო სერვისების ზრდის ტენდენცია.978 2019 წელს 

საგრძნობლად გაიზარდა (11-დან 31-მდე) სათემო მობილური გუნდების რაოდენობა და 

გეოგრაფიული დაფარვის არეალი. პოზიტიურად შეიცვალა ჰოსპიტალური და თემზე 

დაფუძნებული სერვისების დაფინანსების თანაფარდობა.979 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ  

მნიშვნელოვანია ამ სერვისების ხარისხის მონიტორინგი და შეფასება. ასევე 

მნიშვნელოვანია, გაგრძელდეს ამბულატორიული/სათემო სერვისების გაფართოების 

ტენდენცია, რათა შესაბამისი საჭიროების მქონე პირებისთვის უზრუნველყოფილ იქნას 

უწყვეტი მომსახურება.980  

საანგარიშო პერიოდში არ დამტკიცებულა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს 

დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგია. 2018 წლიდან დღემდე, მიმდინარეობს სერვისების 

გეოგრაფიული განლაგების კვლევა, რომელიც საფუძვლად უნდა დაედოს სტრატეგიის  

შემუშავებას. 

აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო დგამს გარკვეულ ნაბიჯებს დიდი ზომის ფსიქიატრიული 

დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაციის მიმართულებით.981 სახალხო დამცველი 

                                                   
977 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, (წერილი №1134/20).2019 წელს, სახელმწიფო ჯანმრთელობის დაცვის 

პროგრამის, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობის კომპონენტი“, ფარგლებში, შემუშავდა 

საგანმანათლებლო სახის მასალები ინკლუზიის და თემზე დაფუძნებული მიდგომების, სერვისების 

შესახებ არსებული კვლევებისა და მიგნებების შესახებ.  

978 2019 წელს, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის გაზრდილი ბიუჯეტის ფარგლებში 23%-ით 

გაიზარდა სათემო ამბულატორიული მომსახურების, ხოლო 123%-ით - თემზე დაფუძნებული მობილური 

გუნდების მომსახურების კომპონენტების ბიუჯეტი.  

979 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს საპასუხო წერილის №1134/20 თანახმად, 2019 წლის მონაცემით, აღნიშნული 

თანაფარდობა შეადგენს 42/58%-ს. გეგმით გათვალისწინებული თანაფარდობაა 50/50). 

980 2019 წლის განმავლობაში (ნოემბრის ჩათვლით), თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის 

კომპონენტის ფარგლებში მოსარგებლე პირთა რაოდენობამ შეადგინა 923 პირი. სტაციონარიდან გაწერის 

შემდეგ თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის კომპონენტის ფარგლებში სერვისის მისაღებად 

მიმართვის შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა 216. 

981 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს ცნობით (წერილი №1134/20), 2020 წელს, რუსთავსა და ბათუმში იგეგმება 24 

ბენეფიციარზე გათვლილი გრძელვადიანი ტიპის საცხოვრისის ამოქმედება. ასევე ქუთაისში, ფოთსა და 
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მიესალმება ყველა იმ პრაქტიკულ გადაწყვეტილებას, რომელიც პაციენტთა მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისა და ქვეყანაში თანამედროვე, თემზე დაფუძნებული სერვისის 

განვითარებისკენ იქნება მიმართული, თუმცა პროცესის კონკრეტული სტრატეგიის გარეშე 

წარმართვა დეინსტიტუციონალიზაციის არასწორი მიმართულებით განვითარების 

რისკებს შეიცავს.  

ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებების მონიტორინგი 

ფსიქიატრიულ და სახელმწიფო ზრუნვის  დაწესებულებებში 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ქალები განსაკუთრებით მოწყვლადი 

კატეგორიაა. ისინი ჯანმრთელობის უფლების დარღვევის მომეტებული რისკის ქვეშ არიან. 

სახალხო დამცველის მიერ 2019 წელს ჩატარებული მონიტორინგის982 შედეგად 

გამოვლინდა მთელი რიგი სისტემური და ცალკეული ხარვეზები ფსიქიატრიულ და 

სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში მყოფ ქალთა რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით.  

კერძოდ, მონიტორინგმა ცხადყო, რომ მიუხედავად ქალთა უფლებების დაცვის მიზნით 

სახელმწიფოს მხრიდან ნაკისრი ვალდებულებებისა, საქართველოში სფეროს 

მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებსა და ეროვნულ გაიდლაინებში პრაქტიკულად 

გამორჩენილია ინსტიტუციებში მცხოვრებ შშმ ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის საკითხები. ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფოს მიერ 

აღიარებული კლინიკური პრაქტიკული სახელმძღვანელოები, ე.წ. ეროვნული 

გაიდლაინები, მოძველებულია და საჭიროებს განახლებას. ქვეყანაში არ არის დანერგილი 

გზამკვლევი, რომელიც ხელს შეუწყობს ორსულობისა და ლოგინობის ხანაში ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ქალის მკურნალობასა და მოვლას. ფსიქიატრიულ 

სტაციონარულ და სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში არ ხდება ქალის 

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება 

ფსიქოტროპული მედიკამენტებით მკურნალობის დაწყებამდე და მისი მონიტორინგი 

მკურნალობის პროცესში. დაწესებულებებში ხანგრძლივი დროით მოთავსებულ 

ქალთათვის გინეკოლოგიური მომსახურება არ არის სათანადოდ უზრუნველყოფილი. 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ქალები არ არიან ჩართული დაავადებათა 

ადრეული გამოვლენის სახელმწიფო სკრინინგ პროგრამაში (გარდა C ჰეპატიტის 

სკრინინგისა). აივ ინფექციასა და სიფილისურ ინფექციაზე ტესტირებას არ აქვს 

სისტემური ხასიათი. ასევე, მკვეთრად დაბალია პაციენტების/ბენეფიციარების ცოდნა 

მათი სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ, მათ 

შორის, ფსიქოტროპული წამლების ზეგავლენის შესახებ, სექსუალურ და რეპროდუქციულ 

ჯანმრთელობაზე. გამოწვევას წარმოადგენს დაწესებულებების ადმინისტრაციისა და 

                                                   
სენაკში იგეგმება 4 საცხოვრისის აშენება. მიმდინარე წელს ასევე დაგეგმილია მცირე ტიპის საოჯახო 

სახლების (6 ბენეფიციარზე გათვლილი) დაფინანსება. 

982 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში - „ქალთა სექსუალური და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვის მდგომარეობა ფსიქიატრიულ და სახელმწიფო 

ზრუნვის დაწესებულებებში“, (2019).  
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პერსონალის მხრიდან პაციენტთა შორის ძალადობის, მათ შორის, სავარაუდო სექსუალური 

ძალადობის ფაქტების გამოვლენა.  

22.6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობა პოლიტიკურ 

და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

 

სახალხო დამცველი ყოველწლიურ ანგარიშებში მუდმივად ამახვილებდა ყურადღებას იმ 

ბარიერებზე, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს პოლიტიკურ და 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის პროცესში ექმნებათ. ვითარება არც 

საანგარიშო პერიოდში გაუმჯობესებულა. ქვეყანაში არ არის შექმნილი შშმ პირთა 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის ხელშემწყობი გარემო-პირობები, როგორიცაა, 

მათ შორის, სათანადო წვდომა ინფრასტრუქტურაზე, დამხმარე სერვისებზე, 

ინფორმაციასა და კომუნიკაციის საშუალებებზე.   

კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს ინკლუზიური გარემოს შექმნას, აქტიური და 

პასიური საარჩევნო უფლებების რეალიზების გარანტიებს, საარჩევნო უფლებების 

დარღვევისას საჩივრების შეტანის და განხილვის მისაწვდომ მექანიზმებს. 

გათვალისწინებული არ არის დახურულ დაწესებულებებში მყოფ შშმ პირთა არჩევნებში 

მონაწილეობის ხელშეწმყობი ღონისძიებები. შშმ პირთა მოსაზრებით, პოლიტიკური 

პარტიები არ ინტერესდებიან შშმ პირთა უფლებებით, ვერ ხედავენ მათ, როგორც 

ამომრჩევლებს და ამ საკითხზე არც პოლიტიკური პარტიების შიგნით და არც მათ შორის 

არ არსებობს ინფორმაციის გაცვლა ან/და დისკუსია. პოლიტიკური სუბიექტების 

პროგრამები ძირითადად არ არის აღქმადი და ხელმისაწვდომი შშმ პირებისთვის.  

არსებული რეგულაციები ასევე არ ითვალისწინებს ინკლუზიური გარემოს ხელშემწყობ 

ზომებს საჯარო სამსახურში შშმ პირთა შესვლის თანაბარი შესაძლებლობებისთვის. შშმ 

პირებისთვის მისაწვდომი არ არის საჯარო მოხელეთა სასერტიფიკატო გამოცდების 

ჩაბარება, გამოცდისთვის მოსამზადებელი ლიტერატურა, არც საჯარო სამსახურის ბიუროს  

ვებგვერდი.     

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი 

საბჭოები 

შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოების შექმნა/ამოქმედებასა და ამ პროცესში შშმ 

პირთა და მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების ჩართულობის983 კუთხით 

                                                   
983 საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17 აპრილის №182 დადგენილებით დამტკიცებული 2018-2020 

წლების ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის გარდა, საბჭოების 

შექმნა/ამოქმედებას 2010 წლიდან, ითვალისწინებდა ქვეყანაში მოქმედი სხვადასხვა სამოქმედო 

სამთავრობო გეგმა.  
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არსებული მდგომარეობის შესწავლისას984 გამოიკვეთა, რომ  წინ გადადგმული ნაბიჯების 

მიუხედავად, გამოწვევად რჩება სათათბირო ორგანოების ეფექტიანად ფუნქციონირების 

საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში985 შექმნილია 

საბჭო, მის წევრებს არ აქვთ საკმარისი ცოდნა და კვალიფიკაცია შშმ პირთა უფლებებსა და 

სახელმწიფოს მიერ გაეროს კონვენციით986 ნაკისრ ვალდებულებებზე. გარდა ამისა, 

პრობლემურია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უშუალოდ შშმ პირთა თემის 

ჩართულობა, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც მათი ნაკლები 

ინფორმირებულობით საბჭოების არსებობის თაობაზე, ისე ადგილობრივი 

წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების სიმცირით.  

საბჭოების არაეფექტიანად ფუნქციონირებაზე ასევე მიუთითებს ჩატარებული სხდომების 

რაოდენობა987 და განხილული საკითხების/წინადადებების ერთფეროვნება988, რაც, თავის 

მხრივ, მიანიშნებს იმაზე, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობებში არ ხდება შშმ პირთა 

საჭიროებების სათანადო კვლევა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტების მიერ გატარებული 

ღონისძიებები არ არის ეფექტიანი და შშმ პირთა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე 

მორგებული.  

სახალხო დამცველის გასული წლების რეკომენდაციების მიუხედავად, ზოგ 

მუნიციპალიტეტში კვლავ არ შექმნილა შშმ პირთა უფლებებზე მომუშავე საბჭოები989. 

რამდენიმე მუნიციპალიტეტში კი, 2019 წლის განმავლობაში არ გამართულა საბჭოს 

სხდომები990.  

  

22.7. შშმ ბავშვთა სამზრუნველო დაწესებულებების 

დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დიდი ზომის სამზრუნველო 

დაწესებულებათა დეინსტიტუციონალიზაციას 2014 წლიდან ითვალისწინებს ქვეყანაში 

                                                   
984ინფორმაცია გამოვითხოვეთ 64 მუნიციპალიტეტიდან. შეხვედრები ჩატარდა სიღნაღის, ამბროლაურის, 

ბათუმის, მესტიის, ოზურგეთისა და ქუთაისის მუნიციპალიტეტებში. 

985 2019 წლის მდგომარეობით, საბჭო შექმნილია 55 მუნიციპალიტეტში. 

986 გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენცია. 

987 გამონაკლისი შემთხვევების გარდა (5 სხდომა - ზუგდიდი, ასპინძა; 4 სხდომა - ოზურგეთი, ბაღდათი, 

სიღნაღი, შუახევი, ცაგერი; 3 სხდომა - ონი, საჩხერე, ფოთი, ამბროლაური, ადიგენი, წყალტუბო, ქუთაისი), 

ჩატარებული სხდომების რაოდენობა კვლავ მერყეობს ერთიდან ორამდე.  

988 წინადადებების უმრავლესობა კვლავ ორიენტირებულია შიდა და გარე ობიექტების ადაპტირებასა და 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემაზე. წინადადებების მრავალფეროვნების კუთხით, 

დადებითი პრაქტიკა გამოიკვეთა ქუთაისისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში.  

989 გარდაბნის, დუშეთის, ვანის, თიანეთის, კასპის, ყაზბეგის, წალკის, ჭიათურისა და ხაშურის 

მუნიციპალიტეტებში. 

990 თერჯოლა, ლანჩხუთი, ტყიბული, ნინოწმინდა (შექმნის დღიდან საერთოდ არ ჩატარებულა სხდომა), 

ზესტაფონი, ახალქალაქი. გარდა ამისა, ეჭვქვეშ დგება ყვარლისა და ხონის საბჭოების ფუნქციონირების 

საკითხი, ვინაიდან, ორი წელია მიმდინარეობს ხელახალი ჩამოყალიბების პროცესი. 
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მოქმედი სხვადასხვა სამთავრობო სამოქმედო გეგმა.991 აღნიშნული პროცესი, თავის მხრივ, 

გულისხმობს დაწესებულებებიდან შშმ ბავშვების საჭიროებების მიხედვით ბიოლოგიურ 

ოჯახში რეინტეგრირებას, სპეციალიზებულ ოჯახური ტიპის მომსახურებაში ან/და 

სპეციალიზებულ მინდობით აღზრდაში განთავსებას.  

2019 წელს ალტერნატიული ზრუნვის სერვისებში მხოლოდ 5 შშმ სტატუსის მქონე 

ბენეფიციარი992 გადავიდა და დღეის მდგომარეობით, არსებულ 2 სახელმწიფო ზრუნვის 

დაწესებულებაში993 47 შშმ სტატუსის მქონე ბავშვი რჩება. აღნიშნულის საფუძველზე 

შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, შშმ ბავშვთა დიდი ზომის 

სამზრუნველო დაწესებულებათა დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის ეფექტიანი 

წარმართვისა და ბავშვებისათვის ოჯახურ გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოებული 

სერვისის მიწოდების უზრუნველსაყოფად, ეფექტიანი ნაბიჯები არ გადაუდგამს. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 უზრუნველყოს ბავშვთა ადრეული განვითარების, ბავშვთა აბილიტაცია/ 

რეაბილიტაციის, შშმ პირთა დღის ცენტრებისა და სათემო ორგანიზაციების 

მომსახურების ქვეპროგრამების მისაწვდომობა შესაბამისი საჭიროების მქონე 

ყველა პირისთვის ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის, საჭიროებების კვლევის, 

არსებულ სერვისებში გამოკვეთილი ხარვეზების/გამოწვევების შესწავლის, 

დაფინანსების ზრდისა და მომსახურებაში დასაქმებული პერსონალის 

სწავლება/გადამზადების გზით 

 უზრუნველყოს სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო 

პროგრამის შესაბამის კომპონენტებში რთული ქცევისა და ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვების სამიზნე ჯგუფად გათვალისწინება 

და მათთვის შესაბამისი სერვისის მიწოდება 

 სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით, სმენის აპარატით უზრუნველყოფის 

პარალელურად, გათვალისწინებულ იქნას სმენის რეაბილიტაცია და სასმენ 

ტექნოლოგიებზე სრული მისაწვდომობა  

 უზრუნველყოს შშმ პირთა საოჯახო ტიპის დამოუკიდებელი ცხოვრების 

ხელშემწყობი მომსახურების სერვისში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობის 

გაზრდა 

                                                   
991 „ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის“, „ადამიანის 

უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2016-2017 წლებისთვის“, „შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების 

სამთავრობო სამოქმედო გეგმა“. 

992 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს პასუხი №04-00-ძ/18888, 02/05/2019; №04/65942, 30/12/2019; 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 

სახელმწიფო ფონდის პასუხი - №07/1477, 19/12/2019. 

993 თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი, კოჯრის შშმ ბავშვთა სახლი. 
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 უზრუნველყოს დღის ცენტრებში მომსახურების ქვეპროგრამისთვის გამოყოფილი 

ბიუჯეტის იმგვარი ზრდა და განაწილება, რაც შესაძლებელს გახდის სერვისის 

კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტებას და ბენეფიციარებისთვის სათანადო 

სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიწოდებას  

 უზრუნველყოს საინფორმაციო კამპანიის წარმოება: მისაწვდომობასთან 

დაკავშირებით განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, უნივერსალური 

დიზაინის სტანდარტების საფუძველზე შემუშავებული ტექნიკური რეგლამენტით 

გათვალისწინებულ რეგულაციებსა და ვალდებულებებზე, საზოგადოებისა და 

პასუხისმგებელი სუბიექტების სათანადოდ ინფორმირების მიზნით 

 მისაწვდომობის ეროვნული გეგმა შემუშავდეს შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებისა და შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების 

მაქსიმალური ჩართულობით. გეგმით პრიორიტეტულად იქნას გათვალისწინებული 

საზოგადოებისთვის განკუთვნილი ობიექტების/მომსახურებებისა და საჯარო 

დაწესებულებების მისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ამასთან, დოკუმენტით 

განისაზღვროს  შემჭიდროებული ვადები.  

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს: 

 უზრუნველყოს როგორც ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი შშმ 

ბავშვების, ისე  საგანმანათლებლო სისტემაში ჩართული შშმ სსსმ (შშმ) 

მოსწავლეების თაობაზე სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოება 

 უზრუნველყოს სკოლის მასწავლებლებისა და ინკლუზიური განათლების 

სპეციალისტების გადამზადება სსსმ (შშმ) მოსწავლეთა საგანმანათლებლო 

საჭიროებების თაობაზე, პრაქტიკაზე ორიენტირებული სატრენინგო 

მოდულების/პროგრამების გამოყენებით. მათ შორის, ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმების შედგენასთან, რთული ქცევის მართვასთან, აუტიზმის სპექტრის 

დარღვევის მქონე, მძიმე და მრავლობითი დარღვევის მქონე მოსწავლეთა 

სწავლების მეთოდებთან, კომუნიკაციის დამხმარე და ალტერნატიული 

ტექნოლოგიების გამოყენებასთან, მოსწავლეთა შეფასებასთან დაკავშირებით 

 უზრუნველყოს ქცევის პოზიტიური მართვის ხელშემწყობი 

პროგრამების/სერვისების შემუშავება და მათი სკოლებში განხორციელება 

 უზრუნველყოს უკუკავშირი სკოლების მიერ ინკლუზიურ განათლებაზე 

განხორციელებულ შიდა მონიტორინგზე (მათ შორის, სკოლების წარდგენილ 

დასკვნებზე)  

 უფრო ხშირად (მინიმუმ სემესტრში ერთხელ) ჩაატაროს გარე მონიტორინგი. 

ამასთან, მონიტორინგის პროცესში უზრუნველყოს ინკლუზიური განათლების 

კუთხით არსებული საჭიროებების სიღრმისეული შესწავლა, დოკუმენტაციის 

ანალიზი და კონკრეტული რეკომენდაციების გაცემა გამოვლენილ ხარვეზებზე 

 ზედამხედველობა გაუწიოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ: 
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o სკოლების გარე და შიდა ინფრასტრუქტურის, ასევე, სასწავლო მასალების 

მისაწვდომობის უზრუნველყოფას სსსმ (შშმ) მოსწავლეთა საჭიროებების 

შესაბამისად 

o ინკლუზიური განათლების დანერგვის/განხორციელების სამოქმედო გეგმის 

შემუშავებას 

o საინფორმაციო შეხვედრებს მშობლებთან: ინკლუზიურ განათლებასთან, 

შშმ ბავშვთა უფლებებთან, დისკრიმინაციისა და ძალადობისგან დაცვის 

საკითხებზე. მათ შორის, ძალადობის სახეებთან, მის შედეგებთან, 

ფსიქოლოგიური ინტერვენციის მნიშვნელობასა და პასუხისმგებლობის 

ფორმებთან დაკავშირებით 

o საჭიროების შესაბამისად, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტების 

(ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, მობილობისა და ორიენტაციის 

სპეციალისტი, ჟესტური ენის სპეციალისტი, ჟესტური ენის თარჯიმანი, ენისა 

და მეტყველების თერაპევტი) დაქირავებას 

o ინკლუზიური განათლების შიდა მონიტორინგის განხორციელებას 

არანაკლებ ერთხელ, სასწავლო წლის განმავლობაში. ხოლო, შიდა 

მონიტორინგის პროცესში ინკლუზიური განათლების კუთხით არსებული 

ხარვეზების სრულყოფილად გამოვლენას და შესაბამისი ღონისძიებების 

დაგეგმვას/განხორციელებას. 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 უმოკლეს ვადებში უზრუნველყოს დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგიის 

შემუშავება და სტრატეგიის შესაბამისად, თემზე დაფუძნებული სერვისების 

დანერგვა, მათ შორის, თავშესაფრის, დღის ცენტრებისა და თანამედროვე თემზე 

დაფუძნებული „დაცული საცხოვრებლების“ მოწყობის გზით 

 უმოკლეს ვადებში უზრუნველყოს ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთა 

სუიციდის პრევენციის სტრატეგიის შემუშავება 

 უზრუნველყოს ფსიქიატრიული დაწესებულებების შიდა ინსპექტირებისა და 

მონიტორინგის მექანიზმის შემუშავება და აღნიშნული მექანიზმის პრაქტიკაში 

დანერგვა მექანიზმის საქმიანობის დეტალური აღწერითა და ფუნქცია-

მოვალეობების განსაზღვრით 

 მიიღოს აუცილებელი ზომები გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპის 

დაცვით სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ფსიქოსოციალური 

რეაბილიტაციის ცენტრების რაოდენობის გასაზრდელად და ფსიქოსოციალური 

რეაბილიტაციის სერვისის სათანადოდ განსავითარებლად 

 შეიმუშაოს ადამიანური რესურსების განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია და 

სტრატეგიის შესაბამისად, მიიღოს ქმედითი ზომები ფსიქიატრიის დარგში 

ადამიანური რესურსების (ფსიქიატრები, ფსიქოთერაპევტები, ფსიქიატრიის 

ექთნები და სოციალური მუშაკები) რაოდენობის გასაზრდელად და ქვეყნის 

მასშტაბით მათ სწორად გასანაწილებლად 
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 უზრუნველყოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ განათლებისა და ცნობიერების 

ამაღლების სტრატეგიული გეგმის დამტკიცება და ზედამხედველობა გაუწიოს მისი 

განხორციელების პროცესს 

 უზრუნველყოს ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების (როგორც 

ნებაყოფლობითი, ისე არანებაყოფლობითი) სერვისის მიმღებ პირთა საყოველთაო 

ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართვის წესისა და პროცედურის გაწერა ერთგვაროვანი 

ეფექტიანი პრაქტიკის ჩამოსაყალიბებლად  

 მიიღოს ყველა საჭირო ზომა ფსიქიკური აშლილობების ეროვნული გაიდლაინების 

იმგვარად განსაახლებლად, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მათში ქალის 

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხების სათანადოდ ასახვა 

უახლესი საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით 

 საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, უზრუნველყოს ფსიქიკური 

აშლილობების დროს ორსულობის მართვასთან დაკავშირებული შესაბამისი 

გაიდლაინის/პროტოკოლის შემუშავება დიაგნოზების მიხედვით  

 ფსიქოტროპული მედიკამენტებით მკურნალობის დაწყებამდე უზრუნველყოს 

შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევების მისაწვდომობა, მათ შორის, სისხლში 

პროლაქტინის დონის განსაზღვრა და ორსულობის ტესტი, ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებსა და სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი რეპროდუქციული ასაკის  

ქალებისთვის ლაბორატორიული კვლევების ჩატარების ვალდებულების 

დაწესებისა და შესაბამისი რესურსების გამოყოფის გზით  

 უზრუნველყოს ფსიქიატრიული დაწესებულებების, პანსიონატებისა და სათემო 

ორგანიზაციების სამედიცინო პერსონალის გადამზადება რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის საკითხებთან დაკავშირებით  

 უზრუნველყოს ფსიქიატრიული დაწესებულებების, პანსიონატებისა და სათემო 

ორგანიზაციების მხრიდან ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით 

განხორციელებული რეფერირების შემთხვევებზე ზედამხედველობა და ანალიზი. 

 

ადგილობრივ თვითმმართველობებს: 

 კომპლექსურად შეისწავლონ სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებების საჭიროებები (ინკლუზიური განათლების კუთხით) და მათი 

მუნიციპალურ პროგრამებსა და ფინანსურ გეგმებში ასახვა. განსაკუთრებული 

აქცენტი გაკეთდეს ბაგა-ბაღების შიდა და გარე ინფრასტრუქტურის/რესურსების 

მისაწვდომობაზე, ინკლუზიის მხარდამჭერი პერსონალის დაქირავებასა და 

არსებული პერსონალის გადამზადებაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

აღსაზრდელების საჭიროებებისა და სათანადო მიდგომის თაობაზე 

 უზრუნველყონ საკონსულტაციო საბჭოების შექმნა და მისი ფუნქციონირება 

„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად. ამასთან, აღნიშნულ საბჭოებში შშმ აღსაზრდელთა 

მშობლების ჩართულობის ხელშეწყობა, მათ შორის, სათანადო ინფორმაციის 

მიწოდებით 
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 უზრუნველყოს აღსაზრდელების მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის 

განათლება და მხარდაჭერა, მათი ცნობიერების ამაღლება სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების მნიშვნელობის, ბავშვის უფლებების, ინკლუზიური განათლების 

არსისა და სსსმ (შშმ) აღსაზრდელების საჭიროებების, სათანადო მიდგომებისა და 

ინტერვენციების მნიშვნელობის, ძალადობისგან დაცვის მექანიზმების თაობაზე 

როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური შეხვედრების მეშვეობით 

 შესაბამისი არქიტექტურული და საზედამხედველო სამსახურების პერსონალი 

გადამზადდეს უნივერსალური დიზაინის სტანდარტების საფუძველზე 

შემუშავებული ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად 

 შემუშავდეს მუნიციპალურ დონეზე გაუმჯობესებული ფიზიკური გარემოს 

მაჩვენებელი სტატისტიკა 

 სრულყოფილად შეისწავლონ მუნიციპალურ დონეზე მისაწვდომობასთან 

დაკავშირებული ხარვეზები და პრობლემათა აღმოსაფხვრელად, შეიმუშაონ 

შესაბამისი რეკომენდაციები 

 უზრუნველყონ ადგილობრივ დონეზე შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს 

ეფექტიანი საქმიანობა, შშმ პირთა და მათი წარმომადგენლების ჩართულობით 

 გარდაბნის, დუშეთის, ვანის, თიანეთის, კასპის, ყაზბეგის, წალკის, ჭიათურისა და 

ხაშურის მუნიციპალიტეტებმა უზრუნველყონ ადგილობრივ დონეზე შშმ პირთა 

საკითხებზე მომუშავე საბჭოების შექმნა და მათი ეფექტიანი საქმიანობა, შშმ 

პირთა და მათი წარმომადგენლების ჩართულობით.  
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23. ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა 

 

მოსახლეობის დაბერება საქართველოში სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს.994 მოსახლეობის 

უკანასკნელი აღწერის მონაცემებით, საქართველოში ყოველი მეხუთე ადამიანი 60 წლის 

და მეტი ასაკისაა. 2050 წლისთვის 60 წელს გადაცილებული ადამიანების პროცენტული 

ოდენობა კიდევ გაიზრდება და 30 პროცენტს გადააჭარბებს.995  

დაბერებასთან დაკავშირებული გამოწვევები საერთაშორისო დღის წესრიგში ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი საკითხია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია აქტიურად ეწევა 

ხანდაზმულთა ღირსეული და ჯანსაღი დაბერების წინაშე არსებული საკითხების 

აქტუალიზაციას და სახელმწიფოებს მოუწოდებს აქტიური ღონისძიებები გაატარონ 

ხანდაზმულ პირთა უფლებების დასაცავად, რათა მათაც შეძლონ სახელმწიფოს 

კეთილდღეობასა და განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა და არ 

მოიაზრებოდნენ დახმარების მიმღებ ბენეფიციარებად, რომლებიც ეკონომიკისა და 

სოციალური უზრუნველყოფის სისტემებს ტვირთად აწვებათ.996 ამავე დროს, უკვე წლებია 

მიმდინარეობს მსჯელობა გაეროს მიერ კონვენციის მიღების თაობაზე, რომელიც 

ხანდაზმულ პირთა უფლებების დაცვაზე იქნება მიმართული.997 

სამწუხაროდ, მიუხედავად საკითხის მნიშვნელობისა, მოსახლეობის დაბერების 

საკითხებზე სახელმწიფო კონცეფციის მოქმედი ეროვნული სამოქმედო გეგმა 

საქართველოს არ გააჩნია. კერძოდ, „საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე 

სახელმწიფო კონცეფციის 2017-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის“ მოქმედების 

ვადა დასრულდა.998 სამოქმედო გეგმაშივე იყო დადგენილი გეგმის შესრულების 

შუალედური მიმოხილვის ჩატარების პერიოდი - 2018 წელი. აღნიშნული მიმოხილვის 

შედეგები გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო მომდევნო 2- წლიან გეგმაში,999 რაც 

სამწუხაროდ არ შესრულებულა1000 და მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ახალი 

                                                   
994 „საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფციის 2017-2018 

წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა“ დანართი, გვ. 1. 

995 გაეროს დამოუკიდებელი ექსპერტის ანგარიში, გვ. 3. ანგარიში ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < 

https://bit.ly/2TLJmsS > [ბოლოს ნანახია: 6.02.2020].   

996 გაეროს გენერალური ასამბლეა, გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ რეზოლუცია 2019 წლის 9 იანვარს 

მიიღო, 73/143. ანგარიში ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2PnMEhu> [ბოლოს ნანახია 25.02.2020]. 

997 დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ხანდაზმულთა შესახებ გაეროს ღია სამუშაო ჯგუფის 

ოფიციალურ ვებგვერდზე : < https://bit.ly/33UaTtS > [ბოლოს ნანახია: 01.03.2020]. 

998 სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის თაობაზე სახალხო 

დამცველი ფართოდ საუბრობს „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ“ 2017 წლის ანგარიშში, გვ. 311. ანგარიში ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

https://bit.ly/2OIeRiP [ბოლოს ნანახია 10.02.2020]. 

999 „საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფციის 2017-2018 

წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა“, დანართი, გვ. 3.  

1000 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 2019 წლის 26 დეკემბრის წერილი №53402. 

https://bit.ly/2TLJmsS
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სამოქმედო გეგმის შემუშავება მხოლოდ 2020 წლის მეორე კვარტალში დასრულდება. 

სამწუხაროა, რომ 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შედეგები ამ დრომდე არ 

გაანალიზებულაა და  საქართველოში მოსახლეობის დაბერებასთან დაკავშირებული 

ახალი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პოლიტიკისა და 

„აქტიური დაბერების“ მიდგომების აქტუალიზაციისთვის, არ შემუშავებულა.  

სახალხო დამცველის აპარატმა, საანგარიშო პერიოდში ხანდაზმულთა სპეციალიზებულ 

დაწესებულებებში1001 ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად, ხანდაზმულთა 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური აქტიურობის ხელშეწყობის, ასევე, 

მომსახურებისას ინდივიდუალური მიდგომის კუთხით, არაერთი პრობლემა გამოავლინა.   

ამავე პერიოდში სახალხო დამცველმა შეაფასა საბანკო დაწესებულებების მიერ 

ხანდაზმულ პირთა თვიური პენსიის 50%-ზე მეტის დაკავების შემთხვევების კანონიერება, 

რაც კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს პენსიონერთა სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. 

დადგინდა, რომ ამ მხრივ პენსიის დაკავების რაიმე რეგულაცია/შეზღუდვა არ მოქმედებს.  

საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველმა ასევე დაადგინა ასაკის ნიშნით 

დისკრიმინაცია ხანდაზმულ პირთა მიმართ.1002 

გამოწვევად რჩება ხანდაზმულ პირთა მიმართ ჩადენილი ძალადობის ფაქტების 

გამოვლენისა და შესაბამისი სტატისტიკის არარსებობის პრობლემები, ასევე 

ხანდაზმულთა სოციალურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში.   

23.1. ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა სადღეღამისო 

სპეციალიზებულ დაწესებულებებში  

 

ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესწავლის მიზნით, სახალხო დამცველის 

აპარატის წარმომადგენლებმა, 2019 წლის ოქტომბერში, სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის წევრებთან ერთად მოინახულეს საქართველოში არსებული რეზიდენტული1003 

დაწესებულებები. მონიტორინგისას შემოწმდა თბილისისა და ქუთაისის ხანდაზმულთა 

პანსიონატებში განთავსებულ ბენეფიციართა უფლებების დაცვის მდგომარეობა და იქ 

არსებული პირობების საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე დადგენილ სტანდარტებთან 

                                                   
1001 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

დაქვემდებარებაში არსებულ სპეციალიზებულ დაწესებულებებში - თბილისის და ქუთაისის 

ხანდაზმულთა პანსიონატებში.  

1002 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://bit.ly/2SgwRTD [ბოლოს ნანახია 10.02.2020]. 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანასწორობის უფლების თავში.  

1003 დღეისათვის ქვეყნის მასშტაბით მოქმედებს ხანდაზმულთა ორი დიდი ზომის რეზიდენტული 

დაწესებულება – თბილისისა და ქუთაისის პანსიონატები, რომლებსაც ადმინისტრირებას უწევს სსიპ 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 

სახელმწიფო ფონდი. 

https://bit.ly/2SgwRTD
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შესაბამისობა. მონიტორინგმა გამოავლინა დარღვევები, როგორც ინსტიტუციური 

მოწყობის, ისე ხარვეზიანი რეგულაციებისა და პრაქტიკის კუთხით.  

მონიტორინგი ჩატარდა სახალხო დამცველის აპარატის მიერ შემუშავებული დოკუმენტის 

- „ხანდაზმულთა უფლებების დაცვის მონიტორინგის მეთოდოლოგია სახელმწიფო 

ზრუნვის და სხვა რეზიდენტულ დაწესებულებებში“ საფუძველზე, რომელიც 11 

სტანდარტის შემოწმებას ითვალისწინებს.1004 

თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატში მონიტორინგის დროისთვის ირიცხებოდა 43, 

ხოლო ქუთაისის ხანდაზმულთა სახლში - 92 ბენეფიციარი, აქედან პალიატიურ 

მზრუნველობას საჭიროებდა 42 პირი. დღეისათვის, სადღეღამისო სპეციალიზებული 

დაწესებულების მომსახურების მიღებას 27 ხანდაზმული ადამიანი ელოდება. 

მონიტორინგის საფუძველზე, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ზრუნვის 

ქვეშ მყოფი ხანდაზმული პირების უფლებები სათანადოდ არ არის დაცული . 

მონიტორინგის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ხანდაზმულის დაწესებულებაში ჩარიცხვის 

შემდეგ, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მხრიდან1005 ბენეფიციარის 

ზედამხედველობა და კონტროლი აღარ ხორციელდებოდა და მონიტორინგი არ 

უტარდებოდა სპეციალიზებული დაწესებულების მომსახურების მიღების გაგრძელების 

საჭიროებას. სპეციალიზებული დაწესებულებების ბენეფიციარებს არ მიუწვდებოდათ 

ხელი სოციალური მუშაკის მომსახურებაზე, ამავე დროს, აღნიშნული დარგის 

სპეციალისტი არც მულტი დისციპლინური გუნდის საქმიანობაში იყო ჩართული, რომელიც 

შეიმუშავებს ბენეფიციარის ინდივიდუალური მომსახურების გეგმას. ასეთ პირობებში, 

ეჭვქვეშ დგება მსგავსი გეგმების კვალიფიციურობის საკითხი. საგულისხმოა, რომ 

განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, მეურვეობისა და მზრუნველობის 

მიმართულებით უფლებამოსილებები 2020 წლის 1 თებერვლიდან სსიპ სახელმწიფო 

ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

გადაეცა, რომელიც უშუალოდ უწევს ზედამხედველობას ხანდაზმულთა დაწესებულებებს. 

შესაბამისად, სახალხო დამცველი იმედს გამოთქვამს, რომ აღნიშნული სტრუქტურული 

ცვლილება მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ხელს შეუწყობს, აქტიურად ჩაერთოს 

ხანდაზმულთა პანსიონატის საქმიანობაში.  

მონიტორინგის დროს ასევე გამოვლინდა, რომ ხანდაზმულთა დაწესებულებებში 

მოთავსებული ბენეფიციარების ნაწილს აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები. 

თუმცა, სამწუხაროდ, აღნიშნულ ინსტიტუციებში ფსიქიატრის მომსახურება 

                                                   
1004 ინფორმაცია მომსახურების შესახებ, ბენეფიციარზე ორიენტირებული გარემო, უსაფრთხოება და 

სანიტარული მდგომარეობა, კონფიდენციალურობის დაცვა, მომსახურებისას ინდივიდუალური მიდგომა, 

კვება, სოციალური აქტიურობის ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის დაცვა, უკუკავშირისა და გაპროტესტების 

პროცედურები, ძალადობისა და დისკრიმინაციისაგან დაცვა, მოთხოვნები პერსონალის მიმართ. 

1005 მონიტორინგის დროს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო იყო სსიპ სოციალური მომსახურების 

სააგენტო. 
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ხელმიუწვდომელია. შესაბამისად, პანსიონატში მყოფ ბენეფიციარებს ხელი არ 

მიუწვდებათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე.  

სპეციალიზებულ დაწესებულებებში შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციარებს, რიგ 

შემთხვევებში, არ ჰყავთ დანიშნული მხარდამჭერის მიმღები პირები. შესაბამისად, 

არსებობს მათი უფლებების ხელყოფის რეალური საფრთხე.  

მნიშვნელოვანი პრობლემაა სამედიცინო პერსონალის (ექიმების და ექთნების) და 

მომვლელების დაბალი ანაზღაურება,1006 რომელიც გაწეულ შრომას არ შეესაბამება.1007 ეს, 

პერსონალს უკარგავს ხარისხიანი მომსახურების გაწევის მოტივაციას. ამასთან, პერსონალს 

არც ხანდაზმულ პირთა საჭიროებებზე ორიენტირებული პროფესიული განვითარების 

ტრენინგები/სემინარები/კურსები უტარდება. მნიშვნელოვანია, მომუშავე სამედიცინო და 

სხვა პერსონალს მეტი შესაძლებლობა მიეცეს უწყვეტი პროფესიონალური განათლების 

მისაღებად.  

აღსანიშნავია, რომ აქტიური დაბერების უზრუნველსაყოფად, პანსიონატებში არ 

ფუნქციონირებს წინასწარ განსაზღვრული სოციალური აქტივობების გეგმა. მიმდინარე 

ღონისძიებები სპონტანური ხასიათისაა და უმეტესწილად დაკავშირებულია სხვადასხვა 

მოხალისე ორგანიზაციის შეთავაზებებზე.  

23.2. ხანდაზმულ პირთა სახელმწიფო პენსიის დაკავება 

 

საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველმა საბანკო დაწესებულების მიერ ასაკის ნიშნით 

დანიშნული სახელმწიფო პენსიის თვიურად 50%-ზე მეტის დაკავების კანონიერების 

საკითხი შეაფასა. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, სახელმწიფო პენსიის 50%-

ზე მეტის დაკავება მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით არის დასაშვები.1008 საბანკო 

დაწესებულებებთან საპენსიო კრედიტების მიღების შემთხვევაში, ყოველთვიურად 

დასაკავებელი თანხის ოდენობა კი განისაზღვრება საბანკო დაწესებულებასა და 

პენსიონერს, როგორც ბანკის კლიენტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებით, 

რაზეც კანონმდებლობის ზემოაღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება. საგულისხმოა, რომ 

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სს „ლიბერთი ბანკს“ შორის დადებულია 

ხელშეკრულება „ფულადი გასაცემლების გაცემის/დარიგების უსასყიდლო საბანკო 

მომსახურების თაობაზე“, რომლის მიხედვითაც ფულადი გასაცემლებიდან თანხის 

დაკავების საკითხზე რაიმე სახის რეგულაცია და შეზღუდვა დადგენილი არ არის.  

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდზე არსებული 2019 წლის 

მონაცემებით, 60 წლის ზემოთ ასაკის ნიშნით პენსიას 762,621 პირი იღებს.1009 პენსიონერთა 

                                                   
1006 ხანდაზმულთა პანსიონატებში ექიმის შრომის ანაზღაურება (დაბეგრილი) შეადგენს 420 ლარს, 

მომვლელის - 360 ლარს.  

1007 მაგალითად, მომვლელი ერთდროულად ემსახურება 15 ბენეფიციარს. 

1008 „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-3 პუნქტი. 

1009 მონაცემები ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3ayk1qo> [ბოლოს ნანახია: 6.02.2020].   
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ნახევარზე მეტს სესხი აქვს აღებული,1010 ხოლო საკრედიტო ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული თანხა საპენსიო ანგარიშიდან იჭრება, რის გამოც, ბანკის მხრიდან 

ყოველთვიურად გასაცემი პენსიიდან 50%-ზე მეტი უკავდებათ.1011 იმ პირობებში, როცა 

პენსიონერებისათვის სახელმწიფო პენსია შემოსავლის ერთადერთ წყაროს წარმოადგენს, 

მიღებული თანხა საარსებო მინიმუმზე გაცილებით ნაკლებია, რაც, პენსიონერთა ისედაც 

მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებს, კიდევ უფრო ამძიმებს.  

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციით, ფულადი 

გასაცემლების გაცემის/დარიგების უსასყიდლო საბანკო მომსახურების თაობაზე სს 

„ლიბერთი ბანკთან“ 2014 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, 2019 

წლის ბოლოს იწურებოდა. სააგენტოს ინფორმაციით, მას დაგეგმილი ჰქონდა საბანკო 

მომსახურების ახალი სახელშეკრულებო მოთხოვნების განსაზღვრა, კანონმდებლობის და 

სახელმწიფო ფულადი გასაცემლების მიმღებთა ინტერესების შესაბამისად, მათ შორის, 

საბანკო ურთიერთობებში სააგენტოს ბენეფიციართა მომსახურების საშეღავათო 

პირობების გათვალისწინება.1012 სააგენტოს მიმართ არსებული მოლოდინების მიუხედავად, 

როგორც სახალხო დამცველს ეცნობა,1013 სს „ლიბერთი ბანკთან“ გაფორმებული 

ზემოაღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის 

მოქმედების ვადა 3 (სამი) წლით გაგრძელდა. შესაბამისად, ბენეფიციარებსა და ბანკს 

შორის მომდევნო სამი წლის განმავლობაში კვლავ არსებული პირობებით გაგრძელდება 

ხელშეკრულებების გაფორმება და სახელმწიფო ფულადი გასაცემლების მიმღებთა 

ინტერესების სასარგებლოდ საშეღავათო პირობები გათვალისწინებული არ იქნება. 

მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ ბენეფიციართა ინტერესების გათვალისწინებით 

გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები, რათა თავიდან აიცილოს პენსიიდან თანხის 

ძირითადი ნაწილის დაკავება და პენსიონერების სოციალურ-ეკონომიკური პირობების 

დამძიმება. 

23.3. ხანდაზმულ პირთა მიმართ ძალადობა 

 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 2019 წელს შესწავლილ საქმეებზე დაყრდნობით, 

შეიძლება ითქვას, რომ ოჯახში ხანდაზმულ პირებზე ძალადობა ძირითადად 

ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ხასიათისაა, თავს იჩენს კიდევ ერთი ტენდენცია - 

ხანდაზმულ პირებზე არ ზრუნავენ და არ იჩენენ ყურადღებას მათ მიმართ.  

საქართველოს სახალხო დამცველთან მიმართვისას, რიგ შემთხვევებში, განმცხადებელს 

უჭირს  ძალადობის ფაქტის აღქმა, ხშირად, შესაძლო მოძალადის მიმართ განიცდის 

მიჯაჭვულობას, სიყვარულს, რის გამოც უჭირს მიმართოს სამართალდამცავ უწყებას. 

ამასთან, მიმართვის შემთხვევაშიც, ძალადობის ინციდენტის ამოწურვის შემდეგ, 

                                                   
1010ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3c5MmFI> [ბოლოს ნანახია: 25.02.2020].   

1011ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://bit.ly/3c5MmFI> [ბოლოს ნანახია: 25.02.2020].   

1012 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2019 წლის 20 ივნისის № 04/33595 წერილი. 

1013 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2020 წლის 10 იანვრის წერილი №04/624. 

https://bit.ly/3c5MmFI
https://bit.ly/3c5MmFI
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მსხვერპლი უარს აცხადებს სამართალდამცავ უწყებასთან თანამშრომლობაზე, 

შესაბამისად, გაძნელებულია უწყებების მხრიდან ძალადობის ფაქტების გამოვლენა, და 

ის კიდევ უფრო რთულდება, როდესაც შესაძლო მსხვერპლი იმავე დროს, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონეა. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ არ აწარმოებს ხანდაზმულთა მიმართ 

ძალადობის სტატისტიკას. იგი გაერთიანებულია 45 წელს გადაცილებულ პირთა 

ძალადობის სტატისტიკასთან, რაც, ბუნებრივია, ვერ ასახავს ზუსტ მონაცემებს. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, 45 წელს ზევით პირების 

მიმართ ჩადენილ ძალადობაზე 2349 შემაკავებელი ორდერი გაიცა.1014  

კვლავ პრობლემურია ის ფაქტი, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია ცალკე ძალადობის 

მსხვერპლ ხანდაზმულ პირებზე მორგებული დაცვისა და დახმარების ფსიქოსოციალური 

სერვისები და პროგრამები, მათ შორის, არც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების დონეზე.  

მნიშვნელოვანია ხანდაზმულ პირთა მიმართ ოჯახში ძალადობის პრობლემისადმი 

ყოვლისმომცველი მიდგომა, სახელმწიფო უწყებებს შორის კოორდინირებული მუშაობა 

და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, მათ შორის, აუცილებელია სოციალური მუშაკების 

რესურსის გაზრდა მსხვერპლთა სათანადოდ მხარდასაჭერად და ინტერესების დასაცავად.  

23.4. ხანდაზმულთა სოციალურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში 

 

მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში, რაც არაეფექტიანად დაგეგმილი პროგრამებითა და შესაბამისი 

ფულადი რესურსის არარსებობით არის გამოწვეული. 

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ, 64 თვითმმართველი ერთეულიდან გამოთხოვილი 

ინფორმაციის ანალიზი ადასტურებს, რომ თვითმმართველობებს შესწავლილი არ აქვთ 

ხანდაზმულ პირთა საჭიროებები და შესაბამისად, არც არსებობს საჭიროებებზე 

მორგებული მიზნობრივი პროგრამები და მომსახურებები. წინა წლების მსგავსად, 

თვითმმართველობები მხოლოდ ერთჯერადი დახმარების გაცემით შემოიფარგლებიან, 

რომელიც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ასაკის მოსახლეობისთვისაა 

გათვალისწინებული. ერთჯერადი დახმარება, ძირითადად, მეორე მსოფლიო ომის 

მონაწილეებისა და დღეგრძელი მოსახლეობისთვის (80+ ასაკის, 95+ ასაკის, ან 100 წლის და 

100+ ასაკის) გაიცემა. კვლავ გამოწვევად რჩება მიზნობრივი პროგრამის სახით ხანდაზმულ 

პირთა შინ მოვლის მომსახურების ბიუჯეტში გაუთვალისწინებლობა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, 

მუნიციპალიტეტი საკუთარ ტერიტორიაზე ეწევა სოციალურ მუშაობას, რაც გულისხმობს, 

მათ შორის, ხანდაზმული პირების აქტიურ გამოვლენას, მათი საჭიროებების განსაზღვრასა 

                                                   
1014 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2xul2kT [ბოლოს ნანახია:11/03/2020]. 

https://bit.ly/2xul2kT
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და შეფასებას, პრობლემების წარმოჩენას და შესაბამისი დარგობრივი 

დაწესებულებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას.1015 სამწუხაროდ, მუნიციპალიტეტები არ 

ასრულებენ მათზე დაკისრებულ ამ ვალდებულებას, არც ხანდაზმულთა საჭიროებებს 

შეისწავლიან და არც შესაბამის ღონისძიებებს გეგმავენ. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 გამოიკვლიოს ხანდაზმულთა დაწესებულებების საჭიროებები პერსონალის 

კუთხით და გამოკვეთილი საჭიროებების შესაბამისად, მათ შორის, პერსონალის 

კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები 

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს: 

 ბენეფიციართა ინტერესებზე მორგებული პირობების გათვალისწინებით, აწარმოოს 

მოლაპარაკებები სს „ლიბერთი ბანკთან“, დადებულ ხელშეკრულებაში 

ცვლილებების შესატანად 

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 

დახმარების სააგენტოს: 

 შეისწავლოს პანსიონატებში მყოფი ბენეფიციარების ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა და, საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოს მათთვის ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა 

 უზრუნველყოს სადღეღამისო სპეციალიზებული დაწესებულებების მიერ 

ხანდაზმულთათვის მომსახურების მიწოდების რეგულარული მონიტორინგი 

 პანსიონატებში მყოფ ბენეფიციარებზე ზრუნვის პროცესში, მათ შორის, 

მულტიდისციპლინური გუნდის საქმიანობაში, ჩართოს სოციალური მუშაკი. 

ხანდაზმულთა სადღეღამისო სპეციალიზებული დაწესებულებების ადმინისტრაციას: 

 ბენეფიციარის საჭიროებების გათვალისწინებით, შეიმუშაოს მომსახურების 

ინდივიდუალური გეგმა  

 აქტიური დაბერების მიზნით, შეიმუშაოს სოციალური აქტივობების გეგმა  

 გამოვლინოს მხარდამჭერის საჭიროების მქონე ბენეფიციარები და მიიღოს 

შესაბამისი ზომები მათთვის მხარდამჭერის დანიშვნის პროცედურების 

დასაწყებად 

 

 

                                                   
1015„სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 56-ე მუხლის 1. ა ქვეპუნქტი.  
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საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 შეიმუშაოს შესაბამისი მეთოდოლოგია და აღნიშნული მეთოდოლოგიის 

საფუძველზე აწარმოოს სპეციალური სტატისტიკა, რომელიც ასახავს ხანდაზმულ 

პირთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების ზუსტ მონაცემებს სქესის მიხედვით. 

ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოებს: 

 შეისწავლონ მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მცხოვრებ ხანდაზმულ პირთა 

საჭიროებები,  შეიმუშაონ მიზნობრივი პროგრამები და ასახონ ისინი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ბიუჯეტში. 
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24. ეროვნული უმცირესობების დაცვა და სამოქალაქო 

ინტეგრაცია 

 

24.1. შესავალი 

 

საქართველოში ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვას და სამოქალაქო 

ინტეგრაციას კვლავ არაერთი გამოწვევა ახლავს თან. წლების განმავლობაში არსებული 

სისტემური პრობლემები და მათ გადასაწყვეტად სახელმწიფოს მხრიდან ეფექტიანი 

ნაბიჯების ნაკლებობა, ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე ნეგატიურად აისახება. 

საქართველოს სახალხო დამცველს წლების განმავლობაში უწევს საპარლამენტო 

ანგარიშებში ასახული სისტემური პრობლემებისა და მათ გადასაჭრელად შეთავაზებული 

რეკომენდაციების გამეორება, რადგან ამ პრობლემების გადასაჭრელად ცენტრალური თუ 

ადგილობრივი ხელისუფლებების მიერ გადადგმული ნაბიჯები არ არის ქმედითი და 

საკმარისი ვითარების შესაცვლელად.  

2019 წელს, ეროვნული უმცირესობების დაცვის შესახებ ევროპული ჩარჩო კონვენციის 

(FCNM) მრჩეველთა კომიტეტმა საქართველოზე მესამე მონიტორინგის ანგარიში 

გამოაქვეყნა; მრჩეველთა კომიტეტის შეფასებით, ჩარჩო კონვენციის დანერგვის პროცესი, 

წინა მონიტორინგის შემდეგ, არსებითად უცვლელია.1016 დოკუმენტის თანახმად, ეროვნულ 

უმცირესობათა უფლებების დასაცავად სამართლებრივი ჩარჩო გაძლიერებულია, რაც 

„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღებაში 

გამოიხატება, თუმცა, აქვე, ყურადღება გამახვილებულია აქტიური ცნობიერების 

კამპანიების წარმართვის აუცილებლობაზე. პრობლემურ საკითხთა შორის არის სათანადო 

სტატისტიკის სიმწირე, უმცირესობათა განათლების უფლებით ეფექტიანი სარგებლობა და 

სხვ.  

განათლების უფლებაზე ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო ენის სწავლება, ინფორმაციასა 

და სერვისებზე ეფექტიანი წვდომა, კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვა და 

თვითმყოფადობის შენარჩუნება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა, 

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა ინიციატივების წახალისების ნაკლებობა, 

ანტიდასავლური პროპაგანდა - ეს იმ საკითხთა არასრული ჩამონათვალია, რომელიც 

ეროვნული უმცირესობების უფლებრივ მდგომარეობასა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

პროცესზე ყოველდღიურ რეჟიმში ნეგატიურად აისახება.  

კრიტიკულად მცირეა ეროვნული უმცირესობების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

მონაწილეობის მაჩვენებელი ცენტრალური ხელისუფლების და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის დონეზე. ამასთან, პრობლემად რჩება მოსახლეობის ჩართვა და 

                                                   
1016 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2UqLBR0 > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

https://bit.ly/2UqLBR0
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მონაწილეობა როგორც საკუთრივ ეროვნულ უმცირესობებთან, ისე ქვეყნისთვის 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. სოფლის კრებებსა თუ სხვა 

ღონისძიებებში მონაწილეობა, ხშირად ფორმალურია და ეფექტიანი ჩართულობის მიზანს 

არ ემსახურება.  

პრობლემად რჩება განათლების უფლების სრულყოფილი რეალიზება სწავლების ყველა 

საფეხურზე; საგანმანათლებლო რესურსების სიმწირე, სახელმძღვანელოების ხარისხი, 

პედაგოგების გადამზადების მიმართულებით არსებული პრობლემები და სხვა ბარიერები 

იწვევს ეროვნული უმცირესობების განათლების ხარისხის შემცირებას და მათ 

განსაკუთრებული ძალისხმევა სჭირდებათ სწავლების სხვადასხვა საფეხურზე 

განათლების მისაღებად.  

განსაკუთრებული სიმწვავით ხასიათდება სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხი; 

მიუხედავად იმისა, რომ წლებია მოქმედებს ენის შემსწავლელი პროგრამა, შედეგობრივი 

თვალსაზრისით, მოსახლეობის საერთო რაოდენობის ფონზე კვლავ მცირეა იმ ადამიანების 

რიცხვი, რომლებიც ფლობენ და იყენებენ სახელმწიფო ენას. მით უფრო იმ გამოწვევის 

ფონზე, რომ სკოლამდელი და ზოგადი განათლების საფეხურზე სახელმწიფო ენის 

სწავლების ხარისხიც პრობლემურია.  

კვლავ პრობლემურია პანკისის ხეობაში სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ნდობის აღდგენის 

საკითხი. განსაკუთრებით მწვავეა ბოშათა თემის მდგომარეობა1017, რის დასაძლევადაც, 

შედეგზე ორიენტირებული ნაბიჯები კვლავ არ არის გადადგმული.  

საქართველოს სახალხო დამცველი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო 

თანასწორობისა და ინტეგრაციის ახალი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავების 

პროცესში გათვალისწინებული იყოს ყველა ის გამოწვევა, რაც არსებული სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის განხორციელებისას გამოვლინდა. მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი 

ეროვნული უმცირესობების ფართო ჩართულობით დაიგეგმოს და წარიმართოს.  

23.1. განათლების უფლებაზე ხელმისაწვდომობა 

 

ეროვნული უმცირესობების განათლების უფლებაზე ეფექტიანი ხელმისაწვდომობა კვლავ 

პრობლემად რჩება სწავლების ყველა საფეხურზე. სასწავლო მასალებისა და რესურსების 

სიმწირე, შეუსაბამო ხარისხი, პედაგოგების ნაწილის კვალიფიკაცია ნეგატიურად აისახება 

ეროვნული უმცირისებობების სწავლების ხარისხზე და სახელმწიფოს მხრიდან 

განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. 

                                                   
1017 ბოშათა თემის მდგომარეობა ასახულია სახალხო დამცველის 2006-2018 წლების საპარლამენტო 

ანგარიშებში. 
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ადრეული და სკოლამდელი განათლება 

ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში სკოლამდელი განათლების 

დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი აკისრიათ სახელმწიფო ენის შესწავლის და 

შემდგომში ზოგადი განათლებისთვის მომზადების პროცესში. სამწუხაროდ, 

არასაკმარისია ადგილობრივი თვითმმართველობების მხრიდან ამ მიმართულებით 

გატარებული ღონისძიებები. საქართველოს სახალხო დამცველი წლებია საუბრობს 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღის ქართული სექტორის განვითარების 

აუცილებლობაზე, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნაცაა, თუმცა ეს პრობლემა ამ 

დრომდე გადაუჭრელია.1018  

ასევე, მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ერთიანი კონცეპტუალური მიდგომის და ხედვის 

არარსებობა, ორენოვანი პედაგოგების მომზადება და ამ დაწესებულებების 

უზრუნველყოფა შესაბამისი სასწავლო-მეთოდოლოგიური პროგრამებით, დამხმარე 

სახელმძღვანელოებით, სასწავლო ინვენტარითა და სხვა საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური 

რესურსებით. ამ საკითხების შესახებ სახალხო დამცველს აღნიშნული ჰქონდა 2007-2018 

წლების საპარლამენტო ანგარიშებშიც, მაგრამ ამის მიუხედავად, ეფექტიანი ნაბიჯები ამ 

მიმართულებით არ გადადგმულა.  

ზოგადი განათლება 

საქართველოში ეროვნული უმცირესობების ენაზე (აზერბაიჯანული, სომხური და 

რუსული) სწავლება მიმდინარეობს 208 სკოლაში სრულად, ხოლო 76 სკოლაში -სექტორების 

მიხედვით. აღნიშნულ სკოლებში, ზოგადი განათლების საფეხურზე ჩართულია 

დაახლოებით 13.000 რუსულენოვანი, 13.500 სომხურენოვანი და 25.000 

აზერბაიჯანულენოვანი მოსწავლე.   

საქართველოს სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულენოვანი სკოლებისთვის მშობლიური 

ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოები ბოლო ათწლეულების განმავლობაში 

სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და რუსეთიდან შემოდის და საქართველოს 

საგანმანათლებლო სისტემის სასწავლო პროგრამასა და სტანდარტებს არ შეესაბამება. 

სახალხო დამცველისა და სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა 

საბჭოს მრავალი წინადადებისა და რეკომენდაციის მიუხედავად, ეს პრობლემა კვლავ 

მოუგვარებელია.1019  

                                                   
1018 სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://bit.ly/3bCokB8 [ბოლოს 

ნანახია 31.03.2020].  

1019 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ 

კონკურსში არავის მიუღია მონაწილეობა; შესაბამისად, საჭიროა უფრო მეტი ძალისხმევა.  

https://bit.ly/3bCokB8
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პრობლემად რჩება პედაგოგების კვალიფიკაცია და მათი მომზადებისა და გადამზადების 

ერთიანი სტრატეგიის არარსებობა და სასწავლო პროგრამების ნაკლებობა. მათ შორის, 

ორენოვანი პედაგოგების მოზიდვა და მათი განათლების სისტემაში ჩართვა.  

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, 

უმცირესობების ენის სკოლებში, ბოლო 10 წელია მულტილინგვური (ბილინგვური) 

სწავლების მოდელს ნერგავს. 2015 წლიდან შემუშავებულია ბილინგვური სწავლების 

მოდელი, ასევე შექმნილია რესურსების ნაწილი დაწყებითი საფეხურისათვის. მათი 

აპრობირება ხდება ხუთ საპილოტე სკოლაში, რომლებიც გაეროს ბავშვთა ფონდთან 

თანამშრომლობით შეირჩნენ. ამის მიუხედავად, ეფექტიანი სწავლების დანერგვა ჯერაც 

ვერ მოხერხდა. უმცირესობების ენის სკოლებისთვის წლების განმავლობაში პრობლემად 

რჩება მულტილინგვური (ორენოვანი) სასკოლო სახელმძღვანელოების ხარისხი და 

არაეფექტიანობა.1020  

ეროვნული უმცირესობების ენის სკოლებში სასწავლო პროცესი 2011 წელს გრიფირებული 

სახელმძღვანელოებით მიმდინარეობს, რომლებიც მოძველებულია და ეროვნულ სასწავლო 

გეგმას აღარ შეესაბამება. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი სახელმძღვანელოების 

შესაქმნელად ტენდერი გამოცხადდა, ეს პროცესი, სახელმძღვანელოების თარგმანის 

ხარისხის გამო, წარუმატებლად დასრულდა და სწავლება კვლავ მოძველებული 

სახელმძღვანელოებით მიმდინარეობს.  

მცირერიცხოვანი ეთნოსებისთვის მშობლიური ენის სწავლება 

საქართველოს სკოლებში 2015 წლიდან ისწავლება მცირერიცხოვანი ეროვნული 

უმცირესობების მშობლიური ენა1021. ამგვარი სწავლება მიმდინარეობს შესაბამისი 

ეთნიკური უმცირესობების დასახლებების სკოლებში.  

მიუხედავად იმისა, რომ ეს ენები უკვე 5 წელია ისწავლება, კვლავ პრობლემად რჩება ამ 

ენებზე სასწავლო სახელმძღვანელოების შედგენისა და გამოცემის საკითხი. 

მცირერიცხოვანი ეთნოსების მშობლიური ენების სწავლა სკოლაში განსხვავებული და 

შეუსაბამო – ზოგან საბჭოთა პერიოდის, ზოგან პედაგოგებისა და თემის 

წარმომადგენლების მიერ გადმოცემული ან უცხოეთიდან შემოტანილი 

სახელმძღვანელოებით მიმდინარეობს. მნიშვნელოვანია, რომ მცირერიცხოვანი ეთნოსების 

მშობლიური ენების სწავლა გრიფირებული სახელმძღვანელოებით მიმდინარეობდეს.  

                                                   
1020 ორენოვან სახელმძღვანელოებში ტექსტობრივი მასალის 30% ქართულ ენაზეა, ხოლო 70% – 

უმცირესობების ენებზე. აღნიშნული სახელმძღვანელოებით სასწავლო პროცესის წარმართვა უმრავლეს 

შემთხვევაში, პედაგოგისა და მოსწავლის ქართულის ცოდნის დაბალი დონის გამო შეუძლებელია. 
1021 სულ შესაძლებელია მცირერიცხოვანი ეთნიკური უმცირესობების ექვსი ენის სწავლება (ოსური, 

ჩეჩნური, ხუნძური/ავარული, უდიური, ასურული და ქურთული/ყურმანჯი ენები), მაგრამ პედაგოგის 

არარსებობის გამო, ქურთული/ყურმანჯი ენა არ ისწავლება. 
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ასევე, პრობლემურია მცირერიცხოვანი ეთნოსების მშობლიური ენის პედაგოგების 

მომზადება და გადამზადება. ქმედითი ნაბიჯები ჯერჯერობით არც ამ მიმართულებით 

არის გადადგმული.  

უმაღლესი განათლება 

უმაღლესი განათლების მიღების პროცესში არსებული საშეღავათო პოლიტიკის 

მიუხედავად, რომელიც 2010 წლიდან ხორციელდება, ეროვნული უმცირესობის 

სტუდენტები არაერთ დაბრკოლებას აწყდებიან.  

2019 წელს სომხურენოვანი ტესტით 436, ხოლო აზერბაიჯანულენოვანი ტესტით 893 

აბიტურიენტი ჩაირიცხა. ასევე აღსანიშნავია, რომ 2017 წლიდან ოსურ და აფხაზურენოვანი 

ტესტის საფუძველზეც ირიცხებიან უნივერსიტეტებში. 2019 წელს ოსურენოვანი ტესტით 5 

და აფხაზურენოვანი ტესტით 1 აბიტურიენტი ჩაირიცხა. აღსანიშნავია, რომ მთლიანობაში 

2011–2019 წლებში, საქართველოს უნივერსიტეტებში სომხურენოვანი ტესტით 2532, ხოლო 

აზერბაიჯანულენოვანი ტესტით 5350 აბიტურიენტი ჩაირიცხა.1022  

ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულენოვანი და 

სომხურენოვანი ტესტის შედეგების საფუძველზე ჩარიცხულ სტუდენტთა 

დაფინანსებისათვის გამოყოფილია ყოველ ენობრივ ჯგუფზე  225 000 - 225 000  (ორას 

ოცდახუთი ათასი) ლარი; ამ თანხით ფინანსდებიან მისაღებ გამოცდებზე საუკეთესო 

შედეგის მქონე სტუდენტები. იმის გათვალისწინებით, რომ პროგრამაზე ყოველწლიურად 

1200 – 1300 სტუდენტი ირიცხება, სტუდენტების დიდი ნაწილი დაფინანსების გარეშე რჩება, 

რაც მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე სტუდენტებისთვის 

მნიშვნელოვან სირთულეს ქმნის და ხშირად ხელს უშლის უმაღლესი განათლების 

მიღებაში. პროგრამის ეფექტიანობის გასაზრდელად, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ 

გაზარდოს სტუდენტების დაფინანსების თანხები. 

24.2. ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა 

 

სახელმწიფოს მხრიდან სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშესაწყობად, დღემდე 

განხორციელებული მედიაპოლიტიკა არაეფექტიანია, ხოლო ანტიდასავლური 

პროპაგანდისა და ოკუპანტი ქვეყნის საინფორმაციო არხების ზეგავლენის 

შესასუსტებლად, დღემდე ნაბიჯები არ გადადგმულა. 

სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და ეროვნული უმცირესობების უფლებების 

დაცვის მიმართულებით, მედიასაშუალებებს უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრიათ; 

სახელმწიფო ტრადიციულად მხარს უჭერდა სომხურ და აზერბაიჯანულენოვანი 

გაზეთების, „ვრასტანისა“ და „გურჯისტანის“ გამოცემას. საზოგადოებრივი მაუწყებელის 

ჯგუფი „მრავალფეროვანი საქართველო“ და სომხურ და აზერბაიჯანულენოვანი ონლაინ 

                                                   
1022 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წერილი MES 4 19 01467584. 



383 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

ტელევიზიები ამზადებდა საინფორმაციო და სხვა გადაცემებს სომხურ და აზერბაიჯანულ 

ენებზე. საზოგადობრივი მაუწყებლის ვებგვერდზე ინფორმაცია ვრცელდებოდა ქართულ, 

აზერბაიჯანულ, სომხურ, რუსულ, აფხაზურ და ოსურ ენებზე.  

ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში აქტიურად მუშაობს  რეგიონული 

მედია (ტელევიზიები, რადიოები და საინფორმაციო სააგენტოები), რომელიც ინფორმაციას 

რეგულარულად ავრცელებს ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ ენებზე და ხელს უწყობს 

მოსახლეობის ინფორმირებას.   

ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, ეროვნული უმცირესობების ინფორმირების საკითხი  

წლების განმავლობაში კვლავ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. ეროვნული 

უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების მოსახლეობა ინფორმაციას ძირითადად 

უცხოური საინფორმაციო საშუალებებიდან იღებს. საქართველოს ცენტრალური და 

რეგიონული მედიასაშუალებების არსებობის მიუხედავად, ეროვნული უმცირესობებით 

დასახლებულ რეგიონებში საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე მნიშვნელოვან და, 

რიგ შემთხვევებში, გადამწყვეტ გავლენას ახდენს მეზობელი ქვეყნების (აზერბაიჯანი, 

სომხეთი, რუსეთი, თურქეთი, ირანი) საინფორმაციო არხები.  

ქვემო ქართლსა და სამცხე ჯავახეთში ძლიერია ანტიდასავლური პროპაგანდა, რაც 

დასავლურ ინტეგრაციას სკეპტიკურად და უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩენს. 

ანტიდასავლური პროპაგანდა, ძირითადად, რუსეთის საინფორმაციო არხების გავლენით 

ყალიბდება. ანტიდასავლური, დასავლეთისა და დასავლური ინტეგრაციის მიმართ 

სკეპტიკური დამოკიდებულების ჩამომყალიბებელი პროპაგანდის პარალელურად, 

ვრცელდება ეთნოსთაშორისი ურთიერთობების დაძაბვის ხელშემწყობი ინფორმაცია 

(ძირითადად, მითები და ყალბი ანტისომხური, ანტიაზერბაიჯანული, ანტიმუსლიმური და 

სხვა ამბები), რაც შემდგომ სოციალურ ქსელებში განხილვას, გაზიარებასა და სიძულვილის 

ენის ტირაჟირებას  ედება საფუძვლად. 

24.3. ეროვნული უმცირესობათა კულტურის დაცვა და პოპულარიზაცია 

 

საქართველო მდიდარია კულტურული მემკვიდრეობით, ქვეყანაში ათასობით აღრიცხული 

და ჯერ კიდევ აღურიცხავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. მათ შორის მრავლად 

გვხვდება ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლები. მნიშვნელოვანია, რომ, ერთი მხრივ, გაგრძელდეს ეროვნულ უმცირესობებთან 

დაკავშირებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვა და ინვენტარიზაცია, 

ხოლო, მეორე მხრივ, შესაბამის ძეგლებზე დაიწყოს საკონსერვაციო და სარესტავრაციო 

სამუშაოები. 

2019 წლის განმავლობაში სახელმწიფო უწყებები ტრადიციულად უჭერდნენ მხარს 

ეროვნული უმცირესობების კულტურას. მათ შორის იყო თბილისის სომხური, 

აზერბაიჯანული და რუსული თეატრებისა და მუზეუმების მხარდაჭერა. მიმდინარეობდა 

სომხური თეატრის მშენებელობა, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია.  
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ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, კულტურის 

მნიშვნელოვანი კერები იყო მუნიციპალიტეტებისა და სოფლების კულტურის სახლები, 

რომელთაგანაც ამჟამად ძირითადად  მუნიციპალურ ცენტრებში არსებული კულტურის 

სახლები ფუნქციონირებს, ხოლო სოფლების კულტურის სახლების დიდი ნაწილი 

გაუქმებული და უფუნქციოა. რეგიონებში კულტურული ცხოვრების გასაძლიერებლად, 

მნიშვნელოვანია, რომ გაძლიერდეს მუნიციპალურ ცენტრებში მდებარე კულტურის 

სახლების და ცენტრების ფუნქციონირება და ხელი შეეწყოს სოფლებში კულტურის 

სახლების  მუშაობის აღდგენას. 

მუნიციპალურ ცენტრებთან შედარებით, სოფლებში იშვიათად ტარდება კულტურულ-

შემეცნებითი, გასართობი ღონისძიებები, ნაკლებად არის გართობის, დასვენებისა და 

თავშეყრის ადგილები, ამდენად სოფლებში კულტურის სახლების მიმართ ინტერესი 

უფრო მაღალია. საჭიროებას აძლიერებს ისიც, რომ სოფლებში იშვიათად ფუნქციონირებს 

კულტურის შემსწავლელი წრეები, სახელოვნებო და ფოლკლორული ჯგუფები (სიმღერა, 

მუსიკა, ცეკვა და სხვ.).  

ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში იშვიათად ტარდება მოსახლეობის 

ფართო ფენებისთვის საინტერესო კულტურული პროგრამები. მათ შორის, იშვიათად ან 

საერთოდ არ ეწყობა დედაქალაქისა და საქართველოს სხვა რეგიონების შემოქმედებითი 

ჯგუფებისა, ანსამბლებისა და თეატრების გასვლითი ღონისძიებები და სხვ.  

ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ჯერჯერობით შესაბამისი 

ხელშეწყობა არ აქვს ეთნოტურიზმს. სასურველია, რომ ეროვნული უმცირესობებით 

დასახლებულ რეგიონებში ეთნოტურიზმის ხელშესაწყობად ეფექტიანი ნაბიჯები 

გადაიდგას – გაკეთდეს ტურისტული მარშრუტები, ხელი შეეწყოს ადგილობრივ 

ფოლკლორს და მოხდეს ამ მიმართულებების რეკლამირება.  

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 

 ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში არსებული 

ანტიდასავლური პროპაგანდისა და ოკუპანტი ქვეყნის (რუსეთის) საინფორმაციო 

არხების ზეგავლენის  აღმოსაფხვრელად, განახორციელოს საინფორმაციო-

საგანმანათლებლო ღონისძიებები და კამპანიები  

 საქართველოს სახელმწიფო უწყებებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

ეროვნული უმცირესობების პროპორციული და თანასწორი მონაწილეობის 

ხელშესაწყობად, წარმოადგინოს ხედვა და კონკრეტული სამოქმედო გეგმა  
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საქართველოს მთავრობას, შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში 

სახელმწიფო მინისტრს: 

 

 სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის ხელშესაწყობად, სახელმწიფო 

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა შემუშავდეს ეროვნული უმცირესობების, მათ 

შორის, სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს 

წარმომადგენლების აქტიური მონაწილეობით. 

საზოგადოებრივ მაუწყებელს: 

 გააძლიეროს ეროვნული უმცირესობების ენებზე მაუწყებლობა და ხელი შეუწყოს 

ეთნიკური უმცირესობების ენებზე მომზადებული მედიაპროდუქტის 

ხელმისაწვდომობასა და პოპულარიზებას ეროვნული უმცირესობებით 

კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში.   

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს: 

 ხელი შეეწყოს ეროვნული უმცირესობების ენის სკოლებისთვის მულტილინგვური 

სწავლების მოდელის/მოდელების შემუშავებასა და მის დანერგვას, ორენოვანი 

პედაგოგების მომზადება-გადამზადებას, ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოების 

შემუშავებას და სასწავლო მასალების შექმნას  

 დაიწყოს საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად გამოცემული 

სასკოლო სახელმძღვანელოების ეროვნული უმცირესობების ენებზე თარგმნის, 

გამოცემისა და ამ სახელმძღვანელოებით სკოლების უზრუნველყოფის პროცესი 

 დაიწყოს საქართველოს სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულენოვანი 

სკოლებისთვის მშობლიური ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოების 

შედგენის, გამოცემისა და აღნიშნულ საგნებში სასწავლო პროცესის საქართველოში 

გამოცემული სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის მიმართულებით ქმედითი 

ღონისძიებების გატარება 

 უზრუნველყოს მცირერიცხოვანი ეროვნული უმცირესობების ენების (ოსური, 

ჩეჩნური, ხუნძური/ავარული, უდიური, ასურული და ქურთული/ყურმანჯი) 

სასკოლო სახელმძღვანელოების მომზადება  და გამოცემა, აგრეთვე  პედაგოგთა 

გადამზადება 

 ხელი შეეწყოს ეროვნული უმცირესობების კულტურის მოღვაწეებისა და 

შემოქმედებითი ჯგუფების (ანსამბლები, თეატრებისა და სხვ.) კონცერტების და 

შემოქმედებითი საღამოების მოწყობას საქართველოს დედაქალაქში და სხვადასხვა 

რეგიონებში; ამასთან, გააძლიეროს სტუდენტური და მოსწავლეთა გაცვლითი 

პროგრამები ქვეყნის ფარგლებს შიგნით  

 ხელი შეეწყოს ქართული კულტურის ცნობილი და პოპულარული (საქართველოს 

ბიუჯეტიდან დაფინანსებული) შემოქმედებითი ჯგუფების, ანსამბლების, 

თეატრების და სხვა შემოქმედებით ჯგუფების გასტროლებს – სპექტაკლების, 
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კონცერტებისა და შემოქმედებითი საღამოების მოწყობას ეროვნული 

უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში  

 გაგრძელდეს ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის პროცესი და დაიწყოს 

ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების კონსერვაცია და რესტავრაცია 

 ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობით, ეროვნული 

უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების მუნიციპალიტეტებსა 

და სოფლებში ხელი შეეწყოს კულტურის სახლების/კულტურის ცენტრების 

საქმიანობას, აღდგენასა და სასწავლო-საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელებას.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს: 

 

 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად 

დასახლებული რეგიონების მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში ხელი შეეწყოს 

კულტურის სახლების/კულტურის ცენტრების საქმიანობას, აღდგენასა და 

სასწავლო-საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას  

 ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სწავლების ხარისხისა და საქმიანობის 

ეფექტიანობის ასამაღლებლად, დაიწყოს პედაგოგთა გადამზადება, სასწავლო 

რესურსების შექმნა და მიწოდება. 
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25. ადამიანის უფლებები თავდაცვის სფეროში 

 

25.1. შესავალი 

 

თავდაცვის სფეროში საქართველოს სახალხო დამცველის საქმიანობის მიზანია 

წვევამდელთა, სამხედრო მოსამსახურეთა და ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა 

უფლებრივი მდგომარეობის შემოწმება სისტემური მონიტორინგისა და ინდივიდუალურ 

საჩივრებზე ეფექტიანი რეაგირების მეშვეობით. თავდაცვის სფეროში ადამიანის 

უფლებათა დაცვის დეპარტამენტმა 2019 წელს, მონიტორინგის ფარგლებში, განახორციელა 

47 ვიზიტი.1023 ჩატარებული მონიტორინგის შედეგების მიხედვით მომზადდა 5 ვიზიტის 

შემდგომი ანგარიში და შესაბამისი რეკომენდაციები გაიგზავნა საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროში. 

დასაწყისშივე, გვსურს პოზიტიურად აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა 

გაიზიარა სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში1024 საქართველოს 

მთავრობის მიმართ გაცემული რეკომენდაცია საგადასახადო კოდექსის ცვლილებისა და 

დამატებების ინიცირების შესახებ და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაუდგინა 

ვალდებულება, 2020 წლიდან გაეზარდა საშემოსავლო გადასახადის შეღავათი ვეტერანთა 

მიმართ 6 000 ლარამდე, ხოლო მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ვეტერანთა მიმართ - 9 000 ლარამდე. თუმცა, სამწუხაროდ, 

აღნიშნულ რეკომენდაციასთან დაკავშირებით, ფინანსთა სამინისტრომ 

მიზანშეწონილად არ მიიჩნია საგადასახადო შეღავათების გაზრდა.1025  

სახალხო დამცველი უარყოფითად აფასებს ფინანსთა სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას, 

რადგან მიაჩნია, რომ ქვეყანაში არსებული მძიმე ეკონომიკური და სოციალური 

მდგომარეობის პირობებში, ამ შეღავათების დაწესება ხელს შეუწყობს ვეტერანების 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. „ომისა და სამხედრო ძალების 

ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, სახელმწიფო პოლიტიკა 

ვეტერანების მიმართ ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამების შემუშავებასა და 

განხორციელებას, რომლებიც უზრუნველყოფენ ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრების 

                                                   
1023 39 ვიზიტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ნაწილებში; 2 ვიზიტი საქართველოს 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სამხედრო სამსახურში გაწვევისა და 

კოორდინირების დეპარტამენტში; 2 ვიზიტი სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვისა და 

ბადრაგირების სამმართველოს გარე დაცვის განყოფილებებში; 4 ვიზიტი მცხეთისა და თბილისის 

მუნიციპალიტეტების სამხედრო განყოფილებებში. 

1024 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018 წელი, გვ. 303. ხელმისაწვდომია შემდეგ 

მისამართზე: < https://bit.ly/2UruE8S >[ბოლოს ნანახია: 24.02.2020] 

1025 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს №08-02/139876 წერილი.  
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სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური შეღავათების გარანტიების და მათი 

პრაქტიკული შესრულებისათვის ღონისძიებათა სისტემის შექმნას.  

საქართველოს პარლამენტმა, ასევე გაიზიარა და „2018 წელს საქართველოში ადამიანის 

უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს სახალხო 

დამცველის ანგარიშის თაობაზე დადგენილებაში შეიტანა საქართველოს გენერალური 

პროკურორის მიმართ გაცემული რეკომენდაცია, რომლითაც სახალხო დამცველი ითხოვდა, 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 172-ე 

მუხლის შესაბამისად წარდგენილ ანგარიშში, წარმოედგინა მოსაზრება თავდაცვის 

სამინისტროს სამხედრო ნაწილებში გარდაცვალების ფაქტებზე აღძრული სისხლის 

სამართლის საქმეების გამოძიების ეფექტიანობის თაობაზე - სამწუხაროდ, საქართველოს 

პროკურატურის 2018 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშში არ არის ასახული 

სახალხო დამცველის აღნიშნული რეკომენდაცია.  

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დიპლომატიური 

წარმომადგენლობებისა და ეროვნული საგანძურის დაცვის სამმართველომ ნაწილობრივ 

გაითვალისწინა და შეასრულა სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 

გაწეული რეკომენდაციები.1026 სამწუხაროდ, არ შესრულდა რეკომენდაცია, რომელიც 

შეეხებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და ეროვნული საგანძურის დაცვის სამმართველოს 

განყოფილებებში არსებული მცირე ზომის ჯიხურების ნაცვლად მოზრდილი, 

კეთილმოწყობილი ოთახების მოწყობას, განწესში მყოფი პირადი შემადგენლობის 

მოსასვენებლად.  

დადებითად აღსანიშნავია ცვლილება, რომელიც საქართველოს მთავრობამ, სახალხო 

დამცველის წინადადების შესრულების მიზნით, „სოციალური შეღავათების 

მონეტიზაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 

დადგენილებაში შეიტანა. ამ ცვლილების საფუძველზე, სსიპ - სოციალური მომსახურების 

სააგენტო უფლებამოსილია, ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან 

შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის წარდგენის სანაცვლოდ, ეკვივალენტურ 

დოკუმენტად მიიჩნიოს და შესაბამისი კატეგორიის პირებს საყოფაცხოვრებო სუბსიდია 

დაუნიშნოს ვეტერანთა აღრიცხვის ელექტრონული ბაზის მონაცემების საფუძველზე, 

რომელიც სააგენტოს სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ 

მიეწოდება. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული ცვლილების საფუძველზე, ვეტერანებისა 

                                                   
1026 დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და ეროვნული საგანძურის დაცვის სამმართველოს მე-6 და 

მე-7 ქვეგანყოფილებებში ნაწილობრივ აღმოიფხვრა სანიტარიულ-ჰიგიენურ კვანძებში არსებული 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები; 2019 წლის ივლისიდან, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და 

ეროვნული საგანძურის დაცვის სამმართველოს მე-6 და მე-7 ქვეგანყოფილებების თანამშრომლებსა და 

სამხედრო მოსამსახურეებს, სამუშაო ცვლიდან თავისუფალ დღეებში დამატებითი მომსახურების 

შესრულებისთვის ეძლევათ დანამატი დარიცხულ ხელფასზე; გენერალური ინსპექცია სისტემატურად 

ამოწმებს იმ დანაყოფებს, სადაც ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეები მსახურობენ. 
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და მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე პირებისთვის, არსებითად გამარტივდა 

საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის დანიშვნა, რადგან მოეხსნათ სოციალური მომსახურების 

სააგენტოში დამატებით განცხადების წარდგენის ვალდებულება. 

ასევე, დადებითად უნდა აღინიშნოს საქართველოს მთავრობის მიერ, 2019 წლის 14 მაისის 

№222 დადგენილებით, „სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის №279 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილება, 

რომლის საფუძველზეც გათანაბრდა საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით მოსარგებლეთა 

მდგომარეობა და საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით სარგებლობის შესაძლებლობა მიეცა 

ვეტერანის სტატუსის მქონე ყველა პირს. აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველი არაერთი 

წელი მიმართავდა საქართველოს მთავრობას ამ რეკომენდაციით.1027  

25.2. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 

დადებითად უნდა აღინიშნოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება, 

რომლის მიხედვითაც, საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებში, 2019 წლის 1 

სექტემბრიდან, წვევამდელები სავალდებულო სამხედრო სამსახურს გადიან სამხედრო 

ნაწილში 3 დღე-ღამეში ერთხელ გამოცხადებით, თუმცა აღნიშნული ცვლილების შემდეგ, 

უფრო ხშირად უწევთ საცხოვრებელი სახლიდან სამხედრო ნაწილამდე გადაადგილება, 

შესაბამისად, გაეზარდათ ტრანსპორტირების ხარჯებიც, მათი ხელფასი (50 ლარი) კი 

საკმარისი არ არის ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფარად და საცხოვრებელი სახლიდან 

სამხედრო ნაწილამდე საკუთარი ხარჯებით უწევთ გადაადგილება. 

2019 წლის საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს უწყებაში 

მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებულმა ვიზიტებმა ცხადყო, რომ თავდაცვის 

სამინისტროს რიგ სამხედრო ნაწილებში1028 კვლავ აღმოუფხვრელ პრობლემად რჩება 

სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ, დისციპლინური გადაცდომის 

ჩადენის შემთხვევაში, პასუხისმგებლობის ზომად არასაწესდებო სასჯელის გამოყენება 

(რიგგარეშე ფიზიკური დატვირთვა დასჯის მიზნით) და ჯგუფური დასჯის პრაქტიკა. 

                                                   
1027 2018 წელს საქართველოს პარლამენტმა გაიზიარა (2018 წლის 19 ივლისის საქართველოს პარლამენტის 

დადგენილება №3148-რს) სახალხო დამცველის რეკომენდაცია და დაადგინა, რომ საქართველოს 

მთავრობას უნდა განეხორციელებინა შესაბამისი ცვლილება ამ რეკომენდაციის შესასრულებლად, თუმცა 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ამ მიმართულებით საბიუჯეტო ასიგნებების 

გაზრდა არ იგეგმებოდა. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სახალხო დამცველმა კონსტიტუციური 

სარჩელით მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს. საქართველოს მთავრობამ ამის შემდეგ მიიღო 

გადაწყვეტილება და ცვლილება შეიტანა დადგენილებაში, რომლის საფუძველზეც, ვეტერანის სტატუსის 

მქონე ყველა პირს მიეცა საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიღების შესაძლებლობა. 

1028 საქართველოს თავდაცვის ძალების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის შეიარაღებისა და 

ტექნიკის სარემონტო ბაზა; საქართველოს თავდაცვის ძალების წვრთნებისა და სამხედრო განათლების 

სარდლობის სასწავლო ცენტრი - კრწანისი; წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის გ. 

ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა აკადემია; საქართველოს თავდაცვის ძალების სპეციალური 

ოპერაციების ძალები; საქართველოს თავდაცვის ძალების საჰაერო თავდაცვის ბრიგადა. 
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თავდაცვის უწყების სხვადასხვა სამხედრო ნაწილებში გამოვლინდა 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები.1029 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 

ინფორმაციით,1030 ამ მიმართულებით დაგეგმილია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, წინა 

წელთან შედარებით გაზრდილია თავდაცვის სამინისტროს ინფრასტრუქტურული 

პროექტების 2020 წლის დამტკიცებული მაჩვენებელი და შეადგენს 100 მილიონ ლარს. 

ასევე, მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, თავდაცვის სამინისტრო 2020 წელს გეგმავს 

52 სასადილოს კაპიტალურ რემონტს, ინვენტარის განახლებას და საკუთარი საცხობი 

ობიექტების დამატებას. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი აღნიშნულ პროცესს 

აქტიურად დააკვირდება.  

2019 წლის განმავლობაში პირად შემადგენლობასთან ჩატარებული გასაუბრების შედეგად, 

გამოიკვეთა, რომ პირადი შემადგენლობისთვის ერთ-ერთ მწვავე პრობლემას წარმოადგენს 

თავისუფალ დროს მობილური ტელეფონებით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა. მით 

უმეტეს გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ სწორედ მობილური ტელეფონია მათთვის 

ოჯახის წევრებთან კომუნიკაციის ერთადერთი საშუალება, იმ პირობებში, როცა ბევრ 

მათგანს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება საცხოვრებელი სახლიდან მოშორებით 

უწევს.  

მართალია, სამხედრო მოსამსახურეებს აქვთ შესაძლებლობა, დღის განმავლობაში, 

აუცილებელი საჭიროების დროს გამოიყენონ სამხედრო ნაწილის სამორიგეოში არსებული 

კორპორატიული ტელეფონები, ან ითხოვონ მობილური ტელეფონები მათი უშუალო 

ხელმძღვანელებისგან, მაგრამ მათი განმარტებით, ყოველდღიურ პრაქტიკაში ამ სახით 

ოჯახის წევრებთან კომუნიკაცია, მათთვის არაკომფორტული და უხერხულია, მით 

უმეტეს, სამორიგეოში არსებული ტელეფონებიდან დარეკვის დროს ვერ ახერხებენ 

კონფიდენციალურად და თავისუფლად საუბარს. 

სამხედრო ნაწილებში მობილური ტელეფონის გამოყენების შეზღუდვა 2020 წლის 3 

თებერვლამდე დარეგულირებული იყო „საქართველოს შეიარაღებული ძალების 

თანამშრომელთა/მოსამსახურეთა მიერ კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენების 

წესების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2013 წლის 3 ოქტომბრის №1154 

ბრძანებით, რომელიც არათანაბარ პირობებში აყენებდა საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს თანამშრომლებს/მოსამსახურეებს და საქართველოს კონსტიტუციით 

გარანტირებულ თანასწორობის უფლებასაც ეწინააღმდეგებოდა.  

მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წლის 3 თებერვლის №MOD32000000115 ბრძანებით, ზემოთ 

ნახსენები ბრძანება ძალადაკარგულად ჩაითვალა და თავდაცვის ძალების მოსამსახურეთა 

მიერ კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენების წესებთან დაკავშირებითაც გარკვეული 

ცვლილებები აისახა, ძირითადი პრინციპები არსებითად არ შეცვლილა. ამ ბრძანების მე-2 

                                                   
1029 მოუწესრიგებელი ელექტროგაყვანილობის და განათების სისტემა; მოშლილი კონდიცირების და 

გამწოვი/სავენტილაციო სისტემა, სანიტარიულ-ჰიგიენურ კვანძებში და სასადილო-სამზარეულოში 

არსებული ანტისანიტარია. 

1030 საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 24/01/2020 წლის №MOD 12000076147 კორესპონდენცია. 
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პუნქტის მიხედვით, მთლიანად აკრძალულია შინაგანაწესით განსაზღვრულ სამუშაო 

საათებში მობილური ტელეფონით სარგებლობა. ასევე, არათანაბარ პირობებში არიან 

ჩაყენებულნი თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, რაც საქართველოს 

კონსტიტუციით გარანტირებულ ძირითად უფლებებს ეწინააღმდეგება.  

თავდაცვის უწყების დაქვემდებარებაში მყოფ გარკვეულ სამხედრო ნაწილებში1031 

სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების უმრავლესობა ეთნიკურად აზერბაიჯანელები 

არიან. მათ არ ესმით და ვერც მეტყველებენ ქართულად, რაც ხშირ შემთხვევაში 

უთანხმოებას იწვევს ჯარისკაცებს შორის, რამდენჯერმე ფიზიკურ დაპირისპირებასაც 

ჰქონდა ადგილი. ენის არცოდნის გამო, ისინი ასევე ვერ იღებენ სრულფასოვან სამხედრო 

განათლებას და სათანადოდ ვერ ასრულებენ მათთვის დაკისრებულ ფუნქცია-

მოვალეობებს. ამასთან, სურვილის/საჭიროების შემთხვევაში, არც უშუალო მეთაურებთან 

კონფიდენციალურად გასაუბრების შესაძლებლობა აქვთ. 

თავდაცვის უწყების უმეტეს სამხედრო ნაწილებში მწვავე პრობლემას წარმოადგენს 

სადღეღამისო განწესებში რიგგარეშედ ხშირი გასვლა. სადღეღამისო განწესში გასვლა 

ძირითადად ყოველ მეორე დღეს უწევთ, რაც იმით არის გამოწვეული, რომ გარკვეული 

ქვედანაყოფები მხოლოდ ნაწილობრივ არის დაკომპლექტებული, ამასთან, აღნიშნული 

პრობლემა სამხედრო მოსამსახურეების კუთვნილი შვებულებით სარგებლობასთანაც არის 

დაკავშირებული, პირადი შემადგენლობა სასურველი ხანგრძლივობით და 

პერიოდულობით ვერ სარგებლობს კუთვნილი შვებულებით. 

მონიტორინგის ფარგლებში ასევე გამოვლინდა სამედიცინო დაზღვევასთან 

დაკავშირებული პრობლემები. სადაზღვევო კომპანია საკონტრაქტო სამხედრო 

მოსამსახურეებს ხშირ შემთხვევაში არ უნაზღაურებს არაპროვაიდერ კლინიკებში 

მიღებული სამედიცინო მომსახურებისთვის გადახდილ თანხას. აღნიშნულთან 

დაკავშირებით, სახალხო დამცველმა, 2019 წლის 25.11 – 04.12 პერიოდში განხორციელებული 

მონიტორინგის შემდგომ ანგარიშში, შესაბამისი რეკომენდაციით მიმართა1032 თავდაცვის 

სამინისტროს. მისასალმებელია, რომ თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით,1033 2020 წელს 

სამინისტროს მოსამსახურეები უზრუნველყოფილნი იქნებიან ჯანმრთელობის დაზღვევის 

არსებითად გაუმჯობესებული მომსახურების პირობებით, რაც მათ საშუალებას მისცემს, 

გაცილებით მარტივად მიიღონ მაღალი ხარისხის მომსახურება. დაზღვეულ პირს 

თავისუფალი არჩევანის პრინციპით (სურვილისამებრ), უფლება ექნება არაპროვაიდერ 

კლინიკებში ჩაიტაროს ამბულატორიული/სტაციონარული მომსახურება და გაწეული 

                                                   
1031 საქართველოს თავდაცვის ძალების ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის შერეული საავიაციო 

ესკადრილია; საქართველოს თავდაცვის ძალების წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის 

სასწავლო მხარდამჭერი ცენტრი - კრწანისი; საქართველოს თავდაცვის ძალების წვრთნებისა და სამხედრო 

განათლების სარდლობის გ. ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა აკადემია. 

1032 სახალხო დამცველის აპარატის 2019 წლის 30 დეკემბრის №14/14235 წერილი. 

1033 საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 24/01/2020 წლის №MOD 12000076147 კორესპონდენცია. 
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ხარჯები, სამედიცინო და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე, 

სადაზღვევო კომპანიის გადაწყვეტილების შესაბამისად აინაზღაუროს.  

მონიტორინგის ფარგლებში, ასევე დათვალიერდა იურიდიული დოკუმენტაცია. რიგ 

სამხედრო ნაწილებში,1034 დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ 

ბრძანებებში ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების 

წესი და პირობები სრულყოფილად არ იყო განმარტებული. კერძოდ, არ შეიცავდა 

მითითებას სადისციპლინო წესდების 66-ე მუხლით გათვალისწინებული დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომის გადასინჯვის უფლებაზე.  აღნიშნული ხარვეზის 

აღმოსაფხვრელად, შესაბამისი რეკომენდაციები გაიცა ადგილზეც და სახალხო 

დამცველის, მონიტორინგის შემდგომ ანგარიშებშიც.1035 მისასალმებელია, რომ თავდაცვის 

სამინისტრომ გაითვალისწინა1036 სახალხო დამცველის რეკომენდაცია და შესაბამის 

ბრძანებებში შეიტანა ცვლილება. 

მონიტორინგის ფარგლებში, ასევე გაირკვა, რომ სამხედრო ნაწილებში საკვებს გაცემამდე 

30 წუთით ადრე სინჯავს სამხედრო ნაწილის მორიგე ექიმი/ექთანი, თუმცა გაურკვეველია 

აღნიშნული პრაქტიკის წარმოშობის საჭიროება და სამართლებრივი საფუძველი. ამ 

საკითხთან დაკავშირებით, სახალხო დამცველმა თავდაცვის სამინისტროს მიმართა 

რეკომენდაციით1037, გადაიხედოს მორიგე ექიმის მიერ საკვების გასინჯვის არსებული 

პრაქტიკის მიზანშეწონილობა და შემუშავდეს ახალი ინსტრუქცია, რომელიც 

გაითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და დაეფუძნება ექიმთა უფლებების 

დაცვის პრინციპს. თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის1038 თანახმად, 

თავდაცვის სამინისტროში ამჟამად მუშავდება საქართველოს თავდაცვის ძალების 

შინაგანი სამსახურის წესდების ახალი პროექტი. სახალხო დამცველი მიესალმება 

საქართველოს თავდაცვის ძალების ახალი შინაგანი სამსახურის წესდების შემუშავებას და 

იმედს გამოთქვამს, რომ აღნიშნული წესდებით დაიხვეწება თავდაცვის სამინისტროს 

                                                   
1034 საქართველოს თავდაცვის ძალების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის შეიარაღებისა და 

ტექნიკის სარემონტო ბაზა; საქართველოს თავდაცვის ძალების წვრთნებისა და სამხედრო განათლების 

სარდლობის სასწავლო ცენტრი კრწანისი; საქართველოს თავდაცვის ძალების საჰაერო თავდაცვის 

ბრიგადა; საქართველოს თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდია; საქართველოს თავდაცვის ძალების 

აღმოსავლეთის სარდლობის საბრძოლო საინჟინრო ბატალიონი; საქართველოს თავდაცვის ძალების 

დასავლეთის სარდლობის II ქვეითი ბრიგადა. 

1035 2019 წლის 1-5 ივლისს ჩატარებული მონიტორინგი - სახალხო დამცველის აპარატის 2019 წლის 26 

ივლისის №14/8449 წერილი; 2019 წლის 16-30 ივლისს ჩატარებული მონიტორინგი - სახალხო დამცველის 

აპარატის 2019 წლის 9 აგვისტოს №14/8906 წერილი; 2019 წლის 12-16 აგვისტოს ჩატარებული მონიტორინგი 

- სახალხო დამცველის აპარატის 23 სექტემბრის №14/10388 წერილი. 

1036 საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 16/08/2019 წლის №MOD 71900846311 წერილი; საქართველოს 

თავდაცვის მინისტრის 02/09/2019 წლის №MOD 81900894607 წერილი; საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 

22/10/2019 წლის №MOD 31901083809 წერილი. 

1037 2019 წლის 30.09 – 04.10 - ში ჩატარებული მონიტორინგი - სახალხო დამცველის აპარატის 2019 წლის 13 

ნოემბრის №14/12305 წერილი. 

1038 საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 09/12/2019 წლის №MOD 01901272824 წერილი. 
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სამხედრო ნაწილებში საკვების გასინჯვა/შემოწმების არსებული პრაქტიკა და 

შემუშავდება ახალი ინსტრუქცია, რომელიც ექიმთა უფლებების დაცვაზე იქნება 

დაფუძნებული. 

თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ დამონტაჟებული საჩივრის 

ყუთები უმეტეს სამხედრო ნაწილებში საჯარო და თვალსაჩინო ადგილებში, ძირითადად, 

სასადილოს შესასვლელსა და საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზეა განთავსებული. 

გამომდინარე იქიდან, რომ საჩივრის ყუთების მსგავსი განლაგება თავისთავად ვერ 

უზრუნველყოფს საჩივრის ავტორის ანონიმურობას, სახალხო დამცველმა 2020 წლის 30.09 

– 04.10 - ში განხორციელებული მონიტორინგის შემდგომ ანგარიშში რეკომენდაცია1039 

გაუწია თავდაცვის სამინისტროს, სამხედრო ბაზების ტერიტორიაზე არსებული საჩივრის 

ყუთები ისეთ ადგილებში განალაგოს, სადაც სამხედრო მოსამსახურეს შეეძლება 

დამოუკიდებლად გადაადგილება და, საჭიროების შემთხვევაში, ყუთით 

კონფიდენციალურად სარგებლობა. თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული 

ინფორმაციით,1040 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურულ 

ქვედანაყოფებს შორის მიმდინარეობს კონსულტაციები გენერალური ინსპექციის „ცხელი 

ხაზის“ სააბონენტო ყუთების განლაგებასთან დაკავშირებით. 

 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 განახორციელოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილებებისა და დამატებების 

ინიცირება და 2021 წლიდან ვეტერანების მიმართ არსებული საშემოსავლო 

გადასახადის შეღავათი გაიზარდოს 6 000 ლარამდე (9 000 ლარამდე - მკვეთრად და 

მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერანთა 

მიმართ). 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრს: 

 გაიზარდოს  სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა ანაზღაურება მინიმუმ იმ 

ოდენობით, რომ უზრუნველყოს მათი საცხოვრებელი სახლიდან სამხედრო 

ნაწილამდე ტრანსპორტირების ხარჯების სრული დაფარვა 

 აღმოიფხვრას სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ, 

დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში, პასუხისმგებლობის ზომად 

არასაწესდებო სასჯელის გამოყენება (რიგგარეშე ფიზიკური დატვირთვა დასჯის 

მიზნით) და ჯგუფური დასჯის პრაქტიკა. ამ მიზნით, საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტს დაევალოს, 

                                                   
1039 2019 წლის 30.09 – 04.10 - ში ჩატარებული მონიტორინგი - სახალხო დამცველის აპარატის 2019 წლის 13 

ნოემბრის №14/12305 წერილი. 

1040 საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 09/12/2019 წლის №MOD 01901272824 წერილი. 



394 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 

  

სისტემური კონტროლი გაუწიოს სამხედრო ნაწილებში არასაწესდებო სასჯელის 

გამოყენებას და ჯგუფურ დასჯებს 

 დაიშვას თარჯიმნის შტატი იმ სამხედრო ნაწილებში, სადაც სავალდებულო 

სამხედრო სამსახურს გადიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, რათა 

თავიდან იქნას არიდებული სამხედრო მოსამსახურეებს შორის კონფლიქტი და, 

საჭიროების შემთხვევაში, მიეცეთ მათ მეთაურებთან კონფიდენციალურად 

გასაუბრების შესაძლებლობა. 

 თავდაცვის უწყების სამხედრო ნაწილებში გაიზარდოს პირადი შემადგენლობის 

რაოდენობა, რათა სამხედრო მოსამსახურეებს არ უწევდეთ რიგგარეშე 

სადღეღამისო განწესებში ხშირად გასვლა და ყველა მოსამსახურეს თანაბრად 

შეეძლოს კუთვნილი შვებულებით სარგებლობა 

 შევიდეს ცვლილება „საქართველოს თავდაცვის  ძალების მოსამსახურეთა მიერ 

კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენების წესების შესახებ“ საქართველოს 

თავდაცვის მინისტრის 2020 წლის 3 თებერვლის №MOD32000000115 ბრძანებაში, 

რათა ნებისმიერი რანგის სამხედრო და სამოქალაქო პირებისთვის დაშვებულ იქნას 

მობილური ტელეფონის გამოყენება სამუშაო დღის განმავლობაში, გარდა 

სადღეღამისო განწესში ყოფნის დროისა და სწავლებისა და წვრთნების ჩატარების 

პერიოდისა 

 შემუშავდეს საკვების გასინჯვის ახალი ინსტრუქცია, რომელიც გაითვალისწინებს 

საერთაშორისო გამოცდილებას და დაეფუძნება ექიმთა უფლებების დაცვის 

პრინციპს. 
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26. კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის 

უფლებრივი მდგომარეობა 

 

2019 წელი კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობისათვის, როგორც საქართველოს 

კონტროლირებად, ისე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კვლავ სირთულეებით აღსავსე იყო.  

მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში აქტიური შეიარაღებული მოქმედებები აღარ 

მიმდინარეობს, კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები როგორც ქართველი, ისე ოსი და აფხაზი 

მოსახლეობა დღემდე მწვავედ განიცდის ომის დამანგრეველ შედეგებს.  

კვლავ საგანგაშოა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სიცოცხლის უფლების უკანონო ხელყოფის 

ფაქტები. ამაზე მეტყველებს ჯერ კიდევ 2014 წელს დავით ბაშარულის, 2016 წელს გიგა 

ოთხოზორიას, 2018 წელს არჩილ ტატუნაშვილის და 2019 წელს - ოკუპირებული აფხაზეთის, 

გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის რუსულ სამხედრო ბაზაზე, საქართველოს მოქალაქის, 

ირაკლი კვარაცხელიას სიცოცხლის უფლების დარღვევა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 

ყველა ამ მკვლელობაში უშუალო მონაწილეეები საოკუპაციო რეჟიმების 

წარმომადგენლები არიან და არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად, დღემდე არ  დასჯილან.  

სახალხო დამცველი ასევე საგანგაშოდ მიიჩნევს 2019 წელს ე.წ. გამშვები პუნქტების 

ხანგრძლივი ვადით ჩაკეტვას, რამაც ოკუპირებული ახალგორის რაიონის შემთხვევაში, 

ჰუმანიტარული კრიზისი და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე 

პრობლემები გამოიწვია.   

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს 

მოქალაქეების, ე.წ. საზღვრის კვეთისთვის, უკანონო დაკავება და დაპატიმრება. ამის 

ნათელი მაგალითი იყო ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო დაკავება.  

მნიშვნელოვანი პრობლემაა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანთკარსა და 

ქარელის რაიონის სოფელ ატოცში, საოკუპაციო ძალების მხრიდან უკანონო  

„ბორდერიზაციის“ პროცესის განახლება.  

უნდა აღინიშნოს, რომ სახალხო დამცველის შეფასებით, სიტუაციას კიდევ უფრო 

ართულებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 

სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შესვლასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები. ასევე მცირეა იმ საერთაშორისო დონორი თუ არასამთავრობო 

ორგანიზაციების რიცხვი, რომლებიც გააძლიერებდნენ აფხაზურ და ოსურ სამოქალაქო 

საზოგადოებას. ყოველივე ეს კი, კონფლიქტურ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის 

უფლებებზე უარყოფითად აისახება.  

წინამდებარე თავში მიმოხილულია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო 

ხაზების გასწვრივ საქართველოს მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობა და 

წარმოდგენილია შესაბამისი რეკომენდაციები.   
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26.1. დოკუმენტაციისა და გადაადგილების თავისუფლების საკითხი 

 

საანგარიშო პერიოდში, საოკუპაციო ხაზზე გადაადგილება, ერთ-ერთი უმთავრესი 

გამოწვევა იყო.  დე ფაქტო ორგანოებისა და რუსეთის სასაზღვრო ძალების დადგენილი 

ფორმალური რეჟიმი, ხელოვნური მიზეზების დასახელებით, ზღუდავს ადგილობრივ 

მკვიდრთა გადაადგილებას, პერიოდულად კი, სრულადაც იკეტება გამშვები პუნქტები.  

ამ მხრივ საგანგაშო მდგომარეობაა ოკუპირებული ახალგორის რაიონში. 2019 წლის 4 

სექტემბერს სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლებამ, მოსაბრუნის (ე.წ. რაზდახანის) 

გამშვები პუნქტი თვითნებურად ჩაკეტა, რომლის გახსნასაც ორ დღეში აპირებდა,1041 თუმცა 

სოფელ ჩორჩანაში, პოლიციის საგუშაგოს გახსნა და მასთან დაკავშირებული პროცესები, 

ცხინვალის დე ფაქტო რეჟიმისთვის მორიგი საბაბი გახდა, ე.წ. საზღვრები ჩაეკეტა და 

მოსახლეობა სრულ იზოლაციასა და ჰუმანიტარულ კრიზისში მოექცია. 

ე.წ. გამშვები პუნქტის ჩაკეტვით, ახალგორში მცხოვრები, როგორც ეთნიკურად ქართველი, 

ისე ოსი მოსახლეობა სრულ იზოლაციასა და ჰუმანიტარულ კრიზისში მოექცა, რადგან მათ 

არ აქვთ სათანადო სამედიცინო დახმარების, საკვების, პენსიის თუ სხვა საარსებო 

სერვისებით სარგებლობის საშუალება.  

ახალგორის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის უმეტესობას, საქართველოს 

კონტროლირებად ტერიტორიაზე, წეროვანის დევნილთა დასახლებაში აქვს საცხოვრებელი 

სახლები, მცირე მეურნეობა და სამუშაო ადგილები. გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის შემდეგ, 

მოსახლეობის ნაწილი ახალგორის რაიონში, მათი ოჯახის წევრები კი, საქართველოს 

კონტროლირებად ტერიტორიაზე დარჩნენ. ამ ფაქტმა ორივე მხარეს, როგორც ახალგორის 

რაიონში, ისე საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები, მძიმე 

სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაში ჩააყენა.  

გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა და ამ მიმართულებით ოკუპირებული 

ცხინვალის დე ფაქტო მთავრობის დაწესებული ხელოვნური ბარიერები, პირდაპირ 

კავშირშია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

უფლების ხელმისაწვდომობასთან. ამის ნათელი მაგალითია, არასათანადო სამედიცინო 

დახმარების გამო, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა გარდაცვალების ფაქტები. 

კერძოდ, 2019 წლის 28 ოქტომბერს 70 წლის მარგო მარტიაშვილის,1042 ნოემბერში კი, 49 

წლის ბესიკ ობესოვის  და  72 წლის  შოთა დრიაევის გარდაცვალება.1043  

                                                   
1041 „ოკუპირებულ ახალგორში შესვლა შესაძლოა აღარ განახლდეს“, რეგინფო, ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე:< http://bit.do/fyfTj >[ბოლოს ნანახია 16.02.2020].   
1042 „ცხინვალის საავადმყოფოში გარდაცვლილი 70 წლის ქალის ცხედარს მის მშობლიურ სოფელში დღეს 

გადაასვენებენ“, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <http://bit.do/fygpC > [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 

1043 „ოკუპანტების გულგრილობის გამო გარდაცვლილი მამაკაცის ცხედარი ცხინვალში ექსპერტიზაზე 

გადაიყვანეს“, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/2xCeEYC > . [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 

http://bit.do/fygpC
https://bit.ly/2xCeEYC
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5-თვიანი ჩაკეტვის შემდეგ, დე ფაქტო ხელისუფლებამ, ე.წ. გამშვებ პუნქტთან 

დაკავშირებით, მიდგომა შეცვალა და გარკვეულწილად გახსნა ე.წ. საზღვარი ახალგორის 

რაიონის იმ მცხოვრებთათვის, რომლებსაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება 

სჭირდებათ, ასევე იმ პენსიონერებისათვის, რომლებიც მხოლოდ ქართულ პენსიას 

იღებენ,1044 თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს გამონაკლისი მხოლოდ მოსახლეობის ძალიან 

მცირე ნაწილს შეეხო და ახალგორში მცხოვრები ადამიანების უმრავლესობა კვლავ სრულ 

იზოლაციაში იმყოფება.  

ე.წ. საზღვარი წინა წლებშიც ჩაკეტილა, მაგალითად, ოსურმა მხარემ გადაადგილების 

თავისუფლება ბოლოს 2019 წლის იანვარ-მარტის პერიოდში შეზღუდა გრიპის ვირუსის 

გავრცელების მოტივით. თუმცა წინა შემთხვევებისაგან განსხვავებით, 2019 წლის 

სექტემბერში პუნქტების ჩაკეტვამ ბევრად მძიმე  შედეგები გამოიწვია.   

რაც შეეხება ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებას, 2019 წლის განმავლობაში, 

ენგურის ხიდზე სხვადასხვა მიზეზით რამდენიმეჯერ შეიზღუდა გადაადგილება. 

საანგარიშო წლის  დასაწყისში, საქართველოს ტერიტორიაზე გრიპის ვირუსის 

გავრცელებასთან დაკავშირებით ჩაიკეტა ე.წ. გამშვები პუნქტი. გამონაკლისი დაწესდა 

მხოლოდ პაციენტებზე, რომელთაც ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულების ცნობა 

ჰქონდათ სამედიცინო საჭიროებასთან დაკავშირებით. მოგვიანებით, ივნისში, დე ფაქტო 

მთავრობის მიერ ხელოვნურად შექმნილი შეზღუდვების გამო, სრულად ჩაიკეტა ენგურის 

ხიდი, რამაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები აბიტურიენტები დააზარალა. მათ, 

ვისაც საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე სურდა უმაღლესი განათლების 

მიღება, დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ დაწესებული შეზღუდვების გამო, ერთიან 

ეროვნულ გამოცდებში ვერ მიიღეს მონაწილეობა. მოგვიანებით, ენგურის ხიდზე 

გადაადგილება აღდგა, თუმცა გარკვეული შეზღუდვები დაწესდა. მამაკაცების 

გადაადგილება დაშვებული იყო მხოლოდ 14 წლამდე და 60 წელს ზემოთ, დანარჩენი ასაკის 

მამაკაცებისთვის გადაადგილება სრულად აიკრძალა. შეზღუდვა არ გავრცელებულა 

ქალებზე. სახალხო დამცველის ინფორმაციით, 5000 რუსული რუბლის ქრთამის გადახდის 

შემთხვევაში, რაც დაახლოებით 225 ლარს შეადგენს, მსგავსი ტიპის შეზღუდვები არ 

მოქმედებს.1045  

გადაადგილების თავისუფლება, მხოლოდ ლეგიტიმური მიზნებით შეიძლება შეიზღუდოს. 

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი, რომლის 

მონაწილე მხარეები რუსეთი და საქართველოც არიან, ადგენს, რომ თავისუფლად 

გადაადგილების უფლების შეზღუდვა მხოლოდ იმ შემთხვევებში დაიშვება, რომლებიც 

აუცილებელია სახელმწიფოს უშიშროების, საზოგადოებრივი წესრიგის, მოსახლეობის 

ჯანმრთელობისა და ზნეობის, ან სხვათა უფლებებისა და თავისუფლების დასაცავად და 

                                                   
1044 დე ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორთან დაკეტილ ე.წ. საზღვარზე რეჟიმი შეარბილა < 

http://bit.do/fygpP> [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 
1045 სახალხო დამცველის კონფიდენციალურ წყაროზე დაყრდნობით მიღებული ინფორმაცია, დეკემბერი, 

2019. 

http://bit.do/fygpP
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წინამდებარე პაქტით აღიარებულ სხვა უფლებებს შეესაბამება.1046 საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლით, ოკუპანტმა ძალამ (ამ შემთხვევაში, რუსეთის ფედერაცია), 

მოსახლეობის მიმართ კონტროლის და უსაფრთხოების მხოლოდ ისეთი ზომები უნდა 

გაატაროს, რომლებიც შეიარაღებული კონფლიქტის გამო გახდა საჭირო.1047 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ დე ფაქტო ხელისუფლებების მიერ გადაადგილების 

თავისუფლებაზე დაწესებული თვითნებური შეზღუდვები, უარყოფით გავლენას ახდენს 

ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ სხვადასხვა უფლებით სარგებლობაზეც. მათ შორის, 

ჯანდაცვის, განათლების უფლებით სარგებლობაზე, უსაფრთხოების, ცხოვრების სათანადო 

დონის, ოჯახური ცხოვრების უფლებასა და რელიგიის თავისუფლებაზე. დაწესებული 

შეზღუდვების შედეგად, შესაძლოა, ოკუპირებული გალისა და ახალგორის რაიონებში 

მცხოვრებმა მოქალაქეებმა ეტაპობრივად დატოვონ საკუთარი საცხოვრებელი სახლები, რაც 

ეთნიკურ წმენდას გამოიწვევს. სახალხო დამცველმა, ე.წ. გადასასვლელების გაუქმებასთან 

დაკავშირებით, არაერთი საჯარო განცხადება გაავრცელა და საქართველოს 

ხელისუფლებას მიმართა, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მჭიდრო 

თანამშრომლობით, მაქსიმალურად იყოს დაცული არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტით 

გარანტირებული გადაადგილების თავისუფლება.1048 

რაც შეეხება დოკუმენტაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ამ ეტაპზე ე.წ. გამშვებ 

პუნქტებზე გადაადგილება შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგი დოკუმენტებით: 1) ე.წ. 

ფორმა №9; 2) დე ფაქტო პასპორტი; 3) ე.წ. ბინადრობის მოწმობა; 4) 14 წლამდე პირებისთვის 

- დაბადების მოწმობით; 5) გადაადგილება ასევე დასაშვებია ქართული პასპორტით, იმ 

პირებისათვის, რომელთაც აქვთ აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვა (ე. წ. ვიზა).    

 2017 წლიდან, დე ფაქტო ადმინისტრაციამ კიდევ უფრო დაამძიმა მდგომარეობა, როდესაც 

ძველი აფხაზური პასპორტების ხმარებიდან ამოღების, ხოლო ფორმა №9-ის ბინადრობის 

მოწმობით ჩანაცვლების გადაწყვეტილება მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთის ან 

ე.წ. სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობა ან დე ფაქტო ორგანოების გაცემული პასპორტები არ 

წარმოადგენს საქართველოს ან საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებულ 

სამართლებრივ დოკუმენტს, მათი ფლობა ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები 

მოსახლეობისათვის ძირითადი უფლებებით სარგებლობას უკავშირდება. გალელთა დიდი 

ნაწილი ეწინააღმდეგება ბინადრობის მოწმობის აღებას, რომელიც მათ უცხოელის 

სტატუსს ანიჭებს. ბინადრობის მოწმობას მკაცრი კრიტერიუმები და 5-წლიანი ვადა აქვს, 

რაც გალელებზე დამატებით ზეწოლის მექანიზმად შეიძლება გამოიყენონ. ის ასევე არ 

ანიჭებს ამ დოკუმენტის მქონე პირს უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლებას, რაც ერთ-

ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. თუმცა, ამავე დროს, გალელებისათვის ეს 

დოკუმენტი საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ გადაადგილების საშუალებაა, შესაბამისად, 

                                                   
1046 მე-12.3 მუხლი, საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ. 
1047 27-ე მუხლი, ჟენევის კონვენცია IV.  
1048 სახალხო დამცველის 2019 წლის 15 ნოემბრის განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:  < 

http://bit.do/fygqb > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 
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ადგილობრივი მცხოვრებლები იძულებულები არიან, ეს დოკუმენტი აიღონ. ბინადრობის 

მოწმობის აღება განსაკუთრებით უჭირთ სტუდენტებს, რადგან ადგილობრივი 

ადმინისტრაცია არ გასცემს მათი რაიონში ცხოვრების დამადასტურებელ ცნობას. 

შესაბამისად, მათ საკუთარ სახლში დაბრუნება ე.წ. ვიზით უწევთ, რომელიც გარკვეული 

პერიოდით არის „ჩარტყმული“.1049  

რაც შეეხება, კოდორის ხეობაში მცხოვრებ პირებს, სამწუხაროდ, ისინიც ამავე 

მდგომარეობაში არიან. მათ გადაადგილება მხოლოდ სპეციალური საშვით შეუძლიათ, 

რომელიც 2 კვირის ვადით გაიცემა, ადგილზე დე ფაქტო უსაფრთხოების სამსახურის 

მიერ.1050  

26.2. უსაფრთხოების საკითხები 

 

საოკუპაციო ხაზზე, როგორც აფხაზეთის, ისე სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით, კვლავ 

გრძელდება საქართველოს კონტროლირებად და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ 

პირთა დაკავების მანკიერი პრაქტიკა.  

ოფიციალური მონაცემებით, საოკუპაციო ხაზზე 2019 წელს, ცხინვალის რეგიონის 

მიმართულებით 86 პირი დააკავეს,1051 მათგან 9 ქალი და 2 არასრულწლოვანი (იგულისხმება 

საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ან საოკუპაციო ხაზის კვეთისას 

დაკავებული პირები, 2018 წლის ანალოგიური მონაცემი 96-ს შეადგენს), ხოლო 

ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით 26 პირი დააკავეს, მათგან 2 ქალი და 2 

არასრულწლოვანი (2018 წელს, აღნიშნული მონაცემი  28 იყო).1052   

განსაკუთრებით საგანგაშო იყო, 2019 წლის 9 ნოემბერს, საოკუპაციო ხაზთან ცხინვალის დე 

ფაქტო რეჟიმის მიერ ქართველი ექიმის, ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო დაკავება და 

შემდგომში მისთვის უკანონო პატიმრობის შეფარდება. საოკუპაციო რეჟიმი მას ე.წ. 

საზღვრის უკანონო კვეთას ედავებოდა. იმავე პერიოდში დაკავებული/გატაცებული იყო 

საქართველოს კიდევ 3 მოქალაქე. მათ მიმართ მიმდინარეობდა ე.წ. ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმე და სამივე მათგანს ჯარიმის გადახდა დაეკისრა, ხოლო ვაჟა 

გაფრინდაშვილის წინააღმდეგ საოკუპაციო რეჟიმმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა.  

დე ფაქტო ხელისუფლებამ ვაჟა გაფრინდაშვილს ე.წ. სახელმწიფო საზღვრის განზრახ 

დარღვევის ბრალდება რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 322-ე მუხლით წაუყენა, 

რომელიც 200 000 რუბლით დაჯარიმებას, ორ წლამდე იძულებით სამუშაოებს, ან ორ 

წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა. 15 ნოემბერს, ცხინვალის დე ფაქტო  

                                                   
1049 სახალხო დამცველისთვის კონფიდენციალური წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, იანვარი, 2020.  
1050 ზემო აფხაზეთში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, 

იანვარი, 2020. 
1051 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 2020 წლის 13 იანვრის №SSG62000005002 წერილი.  
1052 იქვე. 
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სასამართლომ ვაჟა გაფრინდაშვილს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა.1053 

მოგვიანებით, 2019 წლის 20 დეკემბერს კი, მას 1 წლითა და 9 თვით უკანონო პატიმრობა 

მიესაჯა. საბედნიეროდ, 2019 წლის 28 დეკემბერს საოკუპაციო რეჟიმმა ექიმი 

გაათავისუფლა.1054 საქართველოს სახალხო დამცველი, ვაჟა გაფრინდაშვილის დაკავების 

მომენტიდან აქტიურად იყო ჩართული და იყენებდა მის ხელთ არსებულ ყველა შესაძლო 

ბერკეტს, რათა შეძლებისდაგვარად დაცულიყო ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის უფლებები და 

ის უმოკლეს ვადაში დაბრუნებულიყო საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე.1055   

2019 წლის დეკემბრის ბოლოს, ცხინვალის დე ფაქტო სასამართლომ ორი წლით პატიმრობა 

მიუსაჯა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიაანთკარის მცხოვრებ გენადი 

ბესტაევსაც. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გენადი ბესტაევი 2019 წლის 21 

ნოემბერს დააკავეს ე.წ. საზღვრის დარღვევის ბრალდებით.1056 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, წლების განმავლობაში ერთ–ერთ ყველაზე პრობლემურ 

საკითხად, საოკუპაციო ხაზზე მოქალაქეთა უკანონო დაკავებებთან ერთად, რჩება 

პატიმართა ცემა, არასათანადო მოპყრობა და წამება დროებით იზოლატორებსა თუ 

საპყრობილეებში, რაზეც სახალხო დამცველი წლებია თავის ყოველწლიურ ანგარიშებში 

საუბრობს. 2019 წლის 22 ოქტომბერს სოციალურ ქსელსა და მასმედიის 

საშუალებებში გავრცელდა ინფორმაცია და ვიდეოჩანაწერი ცხინვალის დროებითი 

მოთავსების იზოლატორში პატიმრების ცემისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე.1057 

სამწუხაროდ, აღნიშნული ინფორმაცია და ვიდეომასალა კიდევ ერთხელ ადასტურებს 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ არსებულ უმძიმეს 

მდგომარეობას. სწორედ ცხინვალის იზოლატორში, სავარაუდოდ, წამების და მის მიმართ 

არასათანადო მოპყრობის შედეგად, გარდაიცვალა საქართველოს მოქალაქე არჩილ 

ტატუნაშვილი.1058  

კვლავ გაურკვეველი რჩება 2008 წლის ომის შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგული ხუთი 

ეთნიკურად ოსი პირის ადგილსამყოფელი, მათ შორის, სამი ეთნიკურად ოსი 

ახალგაზრდის ბედი, რომლებიც 2008 წლის 13 ოქტომბერს, სავარაუდოდ, საქართველოს 

მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გაუჩინარდნენ.1059 გენერალური პროკურატურის 

                                                   
1053 ვაჟა გაფრინდაშვილს პატიმრობა შეეფარდა, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებგვერდზე: < 

https://bit.ly/2JsRx5w > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 
1054 სახელმწიფო უსაფრთხოების 2019 წლის 28 დეკემბრის განცხადება, ვაჟა გაფრინდაშვილის 

გათავისუფლების შესახებ. ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://bit.do/fygsL  > [ბოლოს ნანახია 

30.03.2020]. 
1055 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის 15 ნოემბრის საჯარო განცხადება, ხელმისაწვდომია ვებ 

გვერდზე: < http://bit.do/fygqb  > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 
1056 სოფელ ზაარდიანთკართან დაკავებულ გენადი ბესტაევს პატიმრობა შეუფარდეს. ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/3bFfC54 > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

1057 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://bit.do/fygtc > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

1058 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის 25 ოქტომბრის განცხადება. ხელმისაწვდომია 

ვებგვერდზე: < http://bit.do/fygsa > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 
1059 ვრცლად იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2014 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 848. 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/30231014.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/30231014.html
http://www.ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/saxalxo-damcvelis-gancxadeba-archil-tatunashvilis-gardacvalebis-faqttan-dakavshirebit
http://www.ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/saxalxo-damcvelis-gancxadeba-archil-tatunashvilis-gardacvalebis-faqttan-dakavshirebit
https://bit.ly/2JsRx5w
http://bit.do/fygsL
http://bit.do/fygqb
https://bit.ly/3bFfC54
http://bit.do/fygtc
http://bit.do/fygsa
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ინფორმაციით, გამოძიება გრძელდება, ხოლო ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების 

მიუხედავად, უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული პირების ადგილსამყოფელის დადგენა ვერ 

მოხერხდა. ამ საკითხზე პროგრესის მიღწევა მნიშვნელოვანი იქნებოდა როგორც ადამიანის 

უფლებების დაცვის, ისე ნდობის აღდგენის მხრივ. 

26.3. განათლების უფლება 

 

განათლების უფლების რეალიზება, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე, ასევე მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას. გალისა და ახალგორის ყველა 

სკოლაში დაწყებით კლასებში სრულად არის აკრძალული ქართულ ენაზე სწავლება, ხოლო 

ქართული ენა, როგორც უცხო ენა, მხოლოდ სკოლების ნაწილში ისწავლება. ეს უარყოფით 

გავლენას ახდენს როგორც მოსწავლეთა ქართული ენის ცოდნაზე, ისე განათლების 

ხარისხზე. მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების განხორციელების მიზნით, 

მათ შორის, მულტილინგვური განათლების დანერგვის ინიციატივით, დე ფაქტო 

ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ როგორც ქართული 

მხარის, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, თუმცა ამ პროცესს 

ჯერჯერობით რეალური შედეგი არ მოუტანია.  

არსებული რეალობის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, საქართველოს 

ხელისუფლების პროაქტიული ქმედებები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 

მოსწავლეებისა და აბიტურიენტების უფლებების დაცვის მიზნით, მათ შორის, 

განათლების უფლების კონტექსტში, ვინაიდან დღეს არსებული მდგომარეობა 

გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ახალგაზრდების განათლებისა და განვითარების 

შესაძლებლობებს. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის მიერ განხორციელებული პროექტები და ინიციატივები, 

განსაკუთრებით, გალის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების განათლების ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად, მეტად მნიშვნელოვანია. თუმცა რჩება მნიშვნელოვანი გამოწვევები 

და საჭიროა საქართველოს ხელისუფლების კიდევ უფრო აქტიური მოქმედება იმ 

დანაკლისის ასანაზღაურებლად, რასაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ბავშვები 

და მოზარდები განათლების მიღების პროცესში განიცდიან.  

წინა წლების მსგავსად, საანგარიშო პერიოდშიც გამოვლინდა სკოლის მოსწავლეებსა თუ 

პედაგოგებზე ეთნიკური ნიშნით დევნა და ფსიქოლოგიური ზეწოლა. სახალხო დამცველის 

ინფორმაციით, დე ფაქტო სტრუქტურებისგან მასწავლებლებს დაევალათ, რომ 

სადამრიგებლო კლასის ზეიმები რუსულ ენაზე ჩაატარონ და მერე სოციალურ ქსელში 

განათავსონ.1060 სავალალო გავლენას ახდენს მოსწავლეთა განათლების ხარისხზე სკოლის 

გარემო და განვითარების სხვა სივრცეებიც. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, 

სკოლაში მოსწავლეებს არ აქვთ განსხვავებული აზრის თავისუფლად გამოხატვის 

                                                   
1060 სახალხო დამცველისთვის კონფიდენციალური წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, იანვარი, 2020. 
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საშუალება.1061 ბავშვებისთვის უსაფრთხო სივრცის შესაქმნელად, მნიშვნელოვანია, ამ 

მიმართულებით სხვადასხვა საერთაშორისო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების 

საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება. ყურადსაღები საკითხია სკოლების 

ინფრასტრუქტურა. ამ მიმართულებით, წინა წლების მსგავსად, ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე მდებარე საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, ინფრასტრუქტურული 

პროექტები არ გავრცელებულა.1062 

აფხაზეთის ომამდე გალის რაიონში 58 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა 

ფუნქციონირებდა.1063 ამ საერთო რიცხვიდან, რუსული იყო მხოლოდ ორი სკოლა,1064 

რუსულ-ქართული - სამი, ქართულ-აფხაზური კი, მხოლოდ ერთი. დანარჩენ 52 

სკოლაში სწავლება მთლიანად ქართულ ენაზე მიმდინარეობდა. სკოლებში 

ირიცხებოდა 13 180 მოსწავლე.1065 2019-2020 სასწავლო წლის იანვრის მდგომარეობით კი, 

ოკუპირებული გალის რაიონში ფუნქციონირებს 30 სრული ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლა, 9 სკოლამდელი დაწესებულება,  5 სახელოვნებო სკოლა. სკოლებში ირიცხება 

3861 მოსწავლე.1066 
 

 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა აგრეთვე ოკუპირებული გალის რაიონში 

პედაგოგთა კვალიფიკაციის საკითხი. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ეკრძალებათ 

ქართულად გაკვეთილის ჩატარება, სამსახურში აყვანა ხდება არა მათი პედაგოგიური 

კვალიფიკაციისა და გამოცდილების, არამედ რუსული ენის ცოდნის მიხედვით. უნდა 

აღინიშნოს, რომ იმ პრობლემების გათვალისწინებით, რაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

მომუშავე მასწავლებლებს ექმნებათ, ასევე, ფსიქოლოგიური ზეწოლის და სხვა 

სირთულეების გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია მათი მაქსიმალური ხელშეწყობა. ამ 

                                                   
1061 სახალხო დამცველისთვის კონფიდენციალური წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, იანვარი, 2020. 
1062 აფხაზეთის ა/რ განათლების მინისტრის 2020 წლის 27 იანვრის №MES 7 20 00080152 წერილი. 
1063 აფხაზეთის ა/რ განათლების მინისტრის 2020 წლის 27 იანვრის №MES 7 20 00080152 წერილი. 
1064 გალის №1 და გინძე ეწერის საშუალო სკოლები. 
1065 აფხაზეთის ა/რ განათლების მინისტრის 2020 წლის 27 იანვრის №MES 7 20 00080152 წერილი. 
1066 აფხაზეთის ა/რ განათლების მინისტრის 2020 წლის 27 იანვრის №MES 7 20 00080152 წერილი. 
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მიმართულებით, სახალხო დამცველი, მიესალმება 2019 წლის განმავლობაში, 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს „გალის 

რაიონის პედაგოგების გადამზადების და აბიტურიენტების ეროვნული გამოცდებისთვის 

მომზადების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში, ოკუპირებული გალის რაიონიდან სხვადასხვა 45 

პედაგოგის გადამზადებას.1067 ამ პროცესის გაგრძელება მეტად მნიშვნელოვანია.  

კვლავ კატეგორიულად იკრძალება საქართველოს ისტორიისა და საქართველოს 

გეოგრაფიის სწავლება. სამაგიეროდ, ასწავლიან რუსი ავტორების მიერ დაწერილ რუსეთის 

ისტორიას, რუსეთის გეოგრაფიას, რუსულ ენაზე დაბეჭდილ აფხაზეთის ისტორიას.1068 

სასკოლო ბიბლიოთეკებში ასევე აკრძალულია ქართულ ენაზე დაწერილი  ქართული 

ენციკლოპედიების თუ კლასგარეშე საკითხავი სხვადასხვა ლიტერატურის  შენახვა-

გამოყენება.     

რაც შეეხება ახალგორს, სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის 

თანახმად, ამჟამად იქ 7 სკოლა ფუნქციონირებს.1069 მათგან, 6 სკოლაში ისწავლება 

ქართულად და ისიც მხოლოდ მე-7 კლასიდან მე-11 კლასამდე. დანარჩენ შემთხვევებში, 

ქართულ ენას მხოლოდ კვირაში ხუთი საათი ეთმობა. პირველიდან მეექვსე კლასის 

ჩათვლით, ყველა სკოლაში განათლების მიღება მხოლოდ რუსულ ენაზეა დაშვებული. 2019 

სასწავლო წლის მონაცემებით, ახალგორის ქართულ სკოლებში, ჯამურად 88 მოსწავლე 

ირიცხება და 129 პედაგოგია დასაქმებული.  

სკოლის 

დასახელება/მოსწავლეთა 

რაოდენობა კლასების 

მიხედვით 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI სულ 

ახალგორის ქართული 2 4 2 1 8 2 5 1 3 10 12 50 

ახალგორის რუსული 11 6 7 7 6 6 6 3 6 3 1 62 

იკოთი 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 18 

ბალაანი 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 8 

კორინთა 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 5 

ახმაჯი (საბაზო) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

ზემო ბოლო (საბაზო) 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 

                                                   
1067 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2020 წლის 

№Mes62000011715 წერილი.  
1068 აფხაზეთის ა/რ განათლების მინისტრის 2020 წლის 27 იანვრის №MES 7 20 00080152 წერილი. 
1069 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის განათლების სამსახურის მიერ სახალხო დამცველის 

წარმომადგენლისთვის მოწოდებული ინფორმაცია, იანვარი 2020 წელი. 
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სულ 15 12 13 10 18 12 15 10 13 16 16 150 

ზემოაღნიშნული ცხრილი ადასტურებს, რომ ახალგორის სკოლებში პირველკლასელთა 

რაოდენობა ყოველწლიურად მცირდება. 2019 სასწავლო წელს, ახალგორის შვიდი 

სკოლიდან, ოთხ სკოლას (ბალაანი, კორინთა, ახმაჯი, ზემო ბოლო) საერთოდ არ ჰყავს 

პირველკლასელი.  

რაც შეეხება უმაღლეს განათლებას, 2018-2019 სასწავლო წელს გალის რაიონში სკოლა 

დაასრულა 410-მა მე-11 კლასელმა მოსწავლემ. ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად 

დარეგისტრირდა 202. გამოცდებზე მიღებული შედეგებით ჩაირიცხა 89, ე.წ. გამშვები 

პუნქტის დაკეტვასთან დაკავშირებული გამონაკლისის წესით - 110, სკოლისშემდგომი 

განათლების პროგრამის ფარგლებში - 137. სულ 2019 წელს საქართველოს სხვადასხვა 

უმაღლესი სასწავლებლის სხვადასხვა პროგრამის სტუდენტი გახდა 336 

სკოლადამთავრებული. პროფესიულ პროგრამებზე ჩაირიცხა 21 სტუდენტი. სოხუმში - 

ჩაირიცხა მხოლოდ 29.1070  

საგულისხმოა, რომ  ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლება საქართველოს 

კონტროლირებად ტერიტორიაზე გაცემულ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ 

დიპლომებს არ აღიარებს, შესაბამისად, ახალგაზრდებს უჭირთ ოკუპირებულ 

ტერიტორიაზე დასაქმება. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, ისინი ცდილობენ თბილისში 

ან სხვა ქალაქში დამკვიდრდნენ, რაც ოჯახების ხელოვნურად გაყოფას იწვევს.  

26.4. ჯანმრთელობის დაცვის უფლება 

 

ჯანმრთელობის დაცვის უფლება არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტით არის 

აღიარებული. მათ შორის, „ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების 

შესახებ საერთაშორისო პაქტის“ მე-12 მუხლის თანახმად, ყველა ადამიანს აქვს უფლება 

ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის უმაღლეს შესაძლო სტანდარტებზე. 

ჯანმრთელობის დაცვის უფლება, ასევე მოიცავს ჯანდაცვის სისტემაზე 

ხელმისაწვდომობას და იგი ადამიანის აბსოლუტური უფლება და, შესაბამისად, 

სამართლებრივი დაცვის განსაკუთრებული საგანია. თუმცა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

გაუმართავი სამედიცინო სერვისები და ინფრასტრუქტურა, მედპერსონალის 

კვალიფიკაციის არასახარბიელო დონე და მომსახურების მაღალი ფასები, ასევე, 

პაციენტთა გართულებული გადაადგილება გამყოფ ხაზზე, ნეგატიურ გავლენას ახდენს 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობის უფლებაზე. ამ გარემოებების 

გათვალისწინებით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის უმეტესობა 

სამედიცინო დახმარების მიღებას ოკუპირებული ტერიტორიების მიღმა ცდილობს. ამ 

                                                   
1070 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2020 წლის 

№Mes62000011715 წერილი. 
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მხრივ, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საქართველოს სახელმწიფო პროგრამები 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირთა ჯანმრთელობის დასაცავად.  

როგორც უკვე აღინიშნა, ამ მიმართულებით, საგანგაშო მდგომარეობა იყო ოკუპირებულ 

ახალგორში, სადაც ე.წ. გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის შედეგად, იქ მაცხოვრებლებმა ვერ 

მიიღეს სამედიცინო დახმარება და რამდენიმე მათგანი დაიღუპა.1071  

შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 

ადამიანებისთვის, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოქმედი სახელმწიფო 

პროგრამები ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვისთვის, სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია. საქართველოს მთავრობის ყველაზე წარმატებულ პროგრამად 

რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა უნდა ჩაითვალოს, რომლის 

ფარგლებშიც, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები საქართველოს სამედიცინო 

დაწესებულებებში სრულიად უფასოდ მკურნალობენ. მაგალითად, 2019 წლის 

განმავლობაში, „რეფერალური მომსახურების“ ფარგლებში, ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 863 პაციენტი დაფინანსდა, მათგან, 689 პირი ოკუპირებული 

აფხაზეთიდან და 174 ოკუპირებული ცხინვალიდან.1072 რაც შეეხება C ჰეპატიტის მართვის 

სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას (დიაგნოსტიკა, მკურნალობა), 

2019 წლის მონაცემებით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებმა ნეიტრალური 

დოკუმენტის მქონე 25-მა პირმა ისარგებლა.1073 თუმცა, 2017 წლის დასაწყისში პაციენტთა 

დაფინანსების წესში შეტანილი ცვლილების შედეგად, რომლის მიხედვითაც 

დაფინანსებას აღარ დაექვემდებარება პირველადი დიაგნოსტიკა, მნიშვნელოვნად იკლო 

პაციენტთა რიცხვმა.  

ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამოწვევად რჩება სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის უფლებაც. აფხაზეთის დე ფაქტო პარლამენტმა 2016 წელს აბორტის სრულ 

აკრძალვას დაუჭირა მხარი. ამოქმედებული კანონი „ჯანდაცვის შესახებ“, ორსულობის 

ხელოვნურად შეწყვეტას სამედიცინო ჩვენების შემთხვევაშიც კი არ ითვალისწინებს. 

დღევანდელი რეგულაციით, აფხაზეთის რეგიონში აბორტის სერვისის ლეგალურად 

მიღება მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, თუ სამედიცინო დასკვნით, შეწყვეტილია 

ორსულობა. აბორტის სერვისების არარსებობა ხელს უწყობს სხვადასხვა არალეგალური 

პრაქტიკის დამკვიდრებას. სახალხო დამცველისთვის ცნობილი გახდა შემთხვევები, 

როდესაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ქალები, რომლებსაც გადაწყვეტილი 

აქვთ ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტა, ამ სერვისის მისაღებად, სხვადასხვა, ე.წ. 

„მიწისქვეშა“ (აკრძალულ) ხერხს მიმართავენ. დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ 

                                                   
1071 „ცხინვალის საავადმყოფოში გარდაცვლილი 70 წლის ქალის ცხედარს მის მშობლიურ სოფელში დღეს 

გადაასვენებენ“, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: http://bit.do/fygrA 
1072 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრის №01/330 წერილი. 
1073 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2020 წლის 13 იანვრის №04/744 წერილი. 
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დაწესებული ხელოვნური შეზღუდვები საფრთხეს უქმნის ქალის ჯანმრთელობასა და 

სიცოცხლეს. აპარატის ინფორმაციით, 2019 წელს, სამედიცინო დაწესებულებებისთვის 

თვითნებური აბორტის შემდგომი გართულებებით მიმართვის 15-20 შემთხვევა 

გამოვლინდა. ასევე გამოვლინდა  ოკუპირებული რეგიონებიდან საქართველოს 

ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსული არასრულწლოვანი 

ორსული გოგოების მშობიარობის და შემდეგ ახალშობილების გაშვილების (იგულისხმება 

კანონით დადგენილი პროცედურებისთვის გვერდის ავლით) შემთხვევები.1074 

ინფორმაციის თანახმად, აბორტის სერვისის აკრძალვის შემდეგб ოკუპირებულ 

რეგიონებში გახშირდა ახალშობილი ბავშვების სანაგვე ყუთებში დატოვების ფაქტები.   

უსაფრთხო აბორტის სერვისზე ხელმისაწვდომობა, ქალის სექსუალური და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის განუყოფელი ნაწილია. მნიშვნელოვანია არსებული 

რეგულაციების შეცვლა, რაც განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აყენებს ქალების 

უფლებრივ მდგომარეობას. ასევე მნიშვნელოვანია ქალებისა და გოგოების მეტად 

ინფორმირება, კონტრაცეპტივებზე წვდომის უზრუნველყოფა და არა იმგვარი 

აკრძალვების შემოღება, რომლებიც მათ აიძულებს მიმართონ ისეთ მეთოდებს, რომლებიც 

საფრთხის ქვეშ აგდებს მათ ჯანმრთელობას და უკიდურეს შემთხვევაში, სიცოცხლეს.  

26.5. გამოხატვის თავისუფლება 

 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კვლავ მძიმეა მდგომარეობა გამოხატვის თავისუფლების 

მხრივ. კრიტიკული აზრის საჯაროდ გამოხატვის გამო, თამარ მეარაყიშვილი, დე ფაქტო  

ხელისუფლების მხრიდან, 2017 წლიდან განიცდის ზეწოლას. ამ პერიოდის განმავლობაში, 

მას ჩამორთმეული აქვს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და სხვა პირადი 

ნივთები, შეზღუდული აქვს გადაადგილების თავისუფლება და სხვა ფუნდამენტური 

უფლებები. 

მეარაყიშვილი წლების განმავლობაში თანამშრომლობდა საერთაშორისო 

მედიასაშუალებებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, აქტიურად საუბრობდა 

ახალგორის რაიონში არსებულ პრობლემებზე, რაც გახდა კიდეც მასზე ზეწოლის მიზეზი. 

თუ გავითვალისწინებთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მედიის წვდომის შეზღუდვებს, 

შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი ტიპის აქტივიზმი ერთ-ერთი ღირებული საინფორმაციო 

წყაროა.  

საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, გარდა იმისა, რომ ირღვევა თამარ 

მეარაყიშვილის გამოხატვის და პირადი ცხოვრების უფლებები და გადაადგილების 

თავისუფლების ხელშეუხებლობა, მის მიმართ არაერთი სისხლისსამართლებრივი დევნის 

მიზანია, აიძულონ, სამუდამოდ დატოვოს რეგიონი.  

                                                   
1074 სახალხო დამცველის მიერ ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრები სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონში. შეხვედრა ზუგდიდში 19.12.2019. 
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მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვერ ახორციელებს ეფექტიან 

კონტროლს ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე და დე ფაქტო რეჟიმს არ აღიარებს 

საერთაშორისო სამართალი, ამ პირობებშიც კი, ადამიანის უფლებების დაცვა ერთ-ერთი 

პრიორიტეტული საკითხი უნდა იყოს. შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლებამ 

საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერით, დე ფაქტო ხელისუფლებაზე 

ზეწოლისთვის, ყველა შესაძლო ბერკეტი უნდა გამოიყენოს. მნიშვნელოვანია, რომ ეს საქმე 

ყველა საერთაშორისო მოლაპარაკების დღის წესრიგში იყოს.   

26.6. „ბორდერიზაცია“ და მისი გავლენა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე 

სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობაზე 

 

სახალხო დამცველის აპარატი, ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობას, რეგულარულად 

აკვირდება როგორც სამეგრელოს, ისე შიდა ქართლის რეგიონების საოკუპაციო ხაზის 

სოფლებში. საანგარიშო პერიოდში, სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ე.წ. გამყოფი 

ხაზის სოფლებში განხორციელებული რეგულარული მონიტორინგის მიზანი იყო 

ადგილზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობის შესწავლა და მათთვის 

მნიშვნელოვან თემებზე ინფორმაციის მიწოდება (რა სერვისებით შეუძლიათ ისარგებლონ, 

რა პროგრამები ხორციელდება და სხვ.).  

ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად,1075 შეიძლება ითქვას, რომ მთავრობის სოციალური 

და ინფრასტრუქტურული პროექტების მიუხედავად, ადგილობრივი მოსახლეობა ჯერ ისევ 

მძიმედ განიცდის ომისგან მიყენებულ ზიანს. ეს განსაკუთრებით ეხება შიდა ქართლის 

საოკუპაციო ხაზის სოფლებს, რომელთაც პირდაპირ შეეხოთ 2008 წლის შეირაღებული 

მოქმედებები, ხოლო ომის შემდგომ მავთულხლართების გავლების შედეგად, 

თანდათანობით შეეზღუდათ წვდომა სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე და სარწყავ წყალზე, 

რაც მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო იყო. 

კვლავ პრობლემად რჩება საოკუპაციო ხაზისპირა სოფლებში ომის დროს დაზიანებული 

სახლების რეაბილიტაცია/კომპენსაციის საკითხი, ადგილობრივი მოსახლეობის 

დასაქმებისა და შემოსავლის წყაროს მოძიება. ამ საკითხებზე სახალხო დამცველი 

ყოველწლიურ ანგარიშებში დეტალურად საუბრობდა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც 

იყო შემუშავებული.1076  

საანგარიშო პერიოდში, სოფელ გუგუტიანთკართან საოკუპაციო ძალებმა ბორდერიზაციის 

პროცესი განაახლეს.1077 მცოცავი ოკუპაციის ახალი ეტაპი, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ  

                                                   
1075 მონიტორინგი ჩატარდა სოფლებში: ატოცში, გუგუტიანთკარში, კოშკაში, ხურვალეთში, არბოში, 

ქორდში, დიცში, მეჯვრისხევში, პატარა ლიახვში, ერგნეთში, ბერბუკსა და ჯარიაშენში. 
1076 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. გვ. 316. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < 

http://bit.do/fygtB >  {ბოლოს ნანახია 05.03.2020].  
1077 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადება გუგუტიანთკარში მიმდინარე მოვლენებზე. 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://bit.do/fygtW > {ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

http://bit.do/fygtB
http://bit.do/fygtW
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გუგუტიაანთკარში 7 აგვისტოს დაიწყო და დაახლოებით 2 კვირაზე მეტხანს გაგრძელდა. 

ამ ხნის განმავლობაში მათ 300 მეტრამდე ახალი ღობე გაავლეს და ამ ღობის მიღმა ორი 

ოჯახის (გუგუტიშვილებისა და რაზმაძეების) ომის დროს დანგრეული სახლები და მიწის 

ნაკვეთები მოაქციეს. სახალხო დამცველი პირადად იმყოფებოდა სოფელ 

გუგუტიანთკარში.1078 დაზარალებულმა ოჯახებმა, სახალხო დამცველთან საუბრისას 

აღნიშნეს, რომ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ აღმართული ხელოვნური ბარიერების შედეგად, 

დაკარგეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რაც მათთვის 

შემოსავლის ერთადერთი წყარო იყო. ასევე აღნიშნეს, რომ მუდმივად საფრთხის 

მოლოდინში არიან.  ბორდერიზაციის პროცესი 2019 წელს წარიმართა ქარელის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცშიც.  

მონიტორინგის პროცესში, ადგილობრივი მოსახლეობა ხშირად მიუთითებს 

უსაფრთხოების არქონის ზოგად განცდაზე. აღნიშნულს კი გაურკვევლობით და მცოცავი 

„საზღვრების“ შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობით ხსნის. შესაბამისად, მოსახლეობის 

ნაწილმა არ იცის, სად გადის ე.წ. სასაზღვრო ხაზი და ხშირია შემთხვევები, როდესაც რუსი 

ოფიცრები ან დე ფაქტო უსაფრთხოების აქტორები „სახელმწიფო საზღვრის“ დარღვევის 

ბრალდებით აკავებენ ადამიანებს.  

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას და  საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს: 

 აწარმოოს მოლაპარაკებები ყველა შესაძლო საერთაშორისო ფორმატის 

გამოყენებით, რათა რუსეთის ფედერაციის მთავრობამ დაუშვას საერთაშორისო 

მონიტორების სრული და შეუზღუდავი წვდომა საქართველოს ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს: 

 ხელი შეეწყოს არაფორმალური განათლების პროექტებს ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე, დონორებთან მოლაპარაკების, თუ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისათვის ფინანსური რესურსების გამოყოფის გზით 

 აღდგეს ქართული ენის სწავლება ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

ორგანიზებულ ან დაფინანსებულ საზაფხულო ბანაკებსა და საზაფხულო 

სკოლებში ოკუპირებული ტერიტორიიდან მონაწილე ბავშვებისა და 

ახალგაზრდებისათვის; სტუდენტებს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

სწავლის პარალელურად, შეეთავაზოთ ქართული ენის სასწავლო პროგრამები  

 შემუშავდეს სტიპენდიის ან/და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 

სტუდენტებისათვის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, რათა მათ შეძლონ  

                                                   
1078 სახალხო დამცველის 2019 წლის 15 აგვისტოს განცხადება გუგუტიანთკარში განვითარებულ 

მოვლენებზე. ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < http://bit.do/fygt7  > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. 

 

http://bit.do/fygt7
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უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელება გამოცდების წარმატებით ჩაბარების 

შემთხვევაში 

 გაგრძელდეს ახალი სტუდენტური საცხოვრებლების აშენება, ხოლო მანამდე, უკვე 

არსებულ საცხოვრებლებში გამოიყოს შესაბამისი კვოტა სტუდენტებისათვის 

ოკუპირებული ტერიტორიიდან 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს: 

 აწარმოოს მოლაპარაკებები სხვადასხვა დონორ და საერთაშორისო 

ორგანიზაციასთან, აფხაზეთში და, განსაკუთრებით, გალის რაიონში სკოლის 

მოსწავლეებისა და ახალგაზრდებისათვის არაფორმალური განათლების მიღების 

შესაძლებლობების ხელშესაწყობად  

 თამარ მეარაყიშვილის უფლებების დაცვის მიზნით, მის მიმართ 

განხორციელებული დევნის დროულად შესაწყვეტად და მისი გადაადგილების 

თავისუფლების დაუყონებლივ უზრუნველსაყოფად, აწარმოოს მოლაპარაკებები 

ყველა შესაძლო საერთაშორისო ფორმატის გამოყენებით. 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრს: 

 ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის განახლდეს 

ამბულატორიული დიაგნოსტირების ხარჯის დაფინანსება, როგორც 2017 წლამდე 

იყო   

 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან პაციენტებისათვის სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების ეფექტიანად მისაწოდებლად, გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები. 

გადახედოს რეფერალური კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღების დროს და 

უმოკლეს დროში განიხილოს შემთხვევები 

 ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მომუშავე ექიმები ჩართოს გადამზადების იმ 

პროგრამებში, რომლებსაც საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე მომუშავე 

ექიმები გადიან, ასევე გაზარდოს მხარდაჭერა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებებისა და სამედიცინო პერსონალისათვის. 

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე 

რეაგირების დროებით სამთავრობო კომისიას და მის წევრ უწყებებს: 

 აწარმოონ 2008 წლის ომის დროს დაზიანებული ქონების 

რეაბილიტაცია/კომპენსაციის სამუშაოები და შექმნან ადგილობრივი მოსახლეობის 

დასაქმებისა და შემოსავლის წყაროს მოძიების პროგრამები 

საქართველოს მთავარ პროკურატურას: 

 საზოგადოებას, პერიოდულად, 6 თვეში ერთხელ, მიაწოდოს ინფორმაცია 2008 წლის 

აგვისტოს ომის შემდგომ უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული პირების საქმის 

გამოძიების მიმდინარეობისა და პროგრესის თაობაზე 
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27. იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა 

უფლებრივი მდგომარეობა 

2020 წლის 31 იანვრის მონაცემებით, საქართველოში 286 367 დევნილი პირი და  90 861 

დევნილი ოჯახია რეგისტრირებული. სახელმწიფომ 41 263 ოჯახი განასახლა, 41 738 ოჯახს 

შევსებული აქვს განაცხადი და განსახლების მოლოდინშია.1079 ცალკე უნდა აღინიშნოს, რომ 

მომეტებული საფრთხის ქვეშ მცხოვრები 3 191 ოჯახია რეგისტრირებული.1080 განსახლების 

პროცესს უკავშირდებოდა საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატში  დევნილთა მაღალი მომართვიანობა - აპარატმა წლის განმავლობაში 

დაახლოებით 150 საქმე შეისწავლა. წინა წლების მსგავსად, მთავარ გამოწვევად 

სიცოცხლის ან ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველ შენობებში 

მცხოვრებ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა რჩება. აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლების 

განმავლობაში რამდენჯერმე შეიცვალა დევნილთა მიმართ პასუხისმგებელი ორგანო.1081 

დღესდღეობით, დევნილთა საკითხებს სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო 

წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო (შემდგომში სააგენტო) შეისწავლის.1082 აღნიშნულ 

ცვლილებებს თან სდევდა ხანგრძლივი რეორგანიზაციის პროცესი, რამაც გამოიწვია 

შეფერხება სხვადასხვა საქმიანობასა და ღონისძიებების განხორციელებაში. 

27.1. დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, ახალაშენებულ ან რეაბილიტირებულ შენობებში 

დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება საქართველოს რამდენიმე რეგიონში 

განხორციელდა.1083 მათ შორის, ყველაზე მასშტაბურად, თბილისში.1084 სახალხო დამცველის 

აპარატში შესწავლილი განცხადებებიდან, ცალკეულ შემთხვევებში, გამოვლინდა 

განსახლების თაობაზე მიღებული უარყოფითი გადაწყვეტილებების საქმისათვის 

მნიშვნელოვანი გარემოებებისა და დასაბუთების გარეშე მიღების ფაქტები. ამასთან, იმ 

                                                   
1079სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 31  

იანვრის №03/2060 წერილი. 

1080 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 21  

იანვრის №03/1358 წერილი. 

1081 2018 წლის სექტემბრიდან დევნილთა პოლიტიკას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო განსაზღვრავს, ხოლო 2019 

წლის 28 ნოემბრამდე დაგეგმილი პოლიტიკის გამტარებელი ამავე სამინისტროს მმართველობის სფეროში 

შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოციალური მომსახურების სააგენტო იყო. 

1082 „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 

წლის 14 სექტემბრის  №473 დადგენილება, მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტი. 

1083 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 31 

იანვრის №03/2060 წერილის მიხედვით, ბათუმში განსახლდა 164 ოჯახი, მცხეთაში - 120 ოჯახი, ხაშურში 

- 13, ზუგდიდში - 13, ხოლო მარნეულში - 29. 

1084 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 31 

იანვრის №03/2060 წერილის მიხედვით, თბილისში 707 ოჯახი განსახლდა. 
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შემთხვევაშიც კი, თუ ამგვარ გადაწყვეტილებას სასამართლო ბათილად ცნობს, 

დარღვეული უფლების აღდგენა - საცხოვრებლით უზრუნველყოფა - ჭიანურდება, 

ვინაიდან იმ დროისათვის, როდესაც სასამართლოს საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილება 

გამოაქვს, გასანაწილებელი ბინების რესურსი, უმეტესწილად ამოწურულია და დევნილ 

ოჯახს განსახლების მომდევნო ეტაპისათვის უწევს დიდი ხნით დალოდება (მაგ.: 

თბილისში 2016 წლის შემდეგ, დევნილები 2019 წელს განასახლეს, ზუგდიდში 2018 წლის 

შემდეგ აღარ განუსახლებიათ და ა. შ.).  

გარდა ზემოაღნიშნულისა, გამოიკვეთა შესაბამისი სულადობის მქონე ოჯახების 

დასაკმაყოფილებლად გამოსყიდული ბინების სიმცირე. მაგალითად, თბილისში 

განაწილდა მხოლოდ 143 ოროთახიანი ბინა, რომელიც გათვალისწინებულია 3-4 

წევრისაგან შემდგარი ოჯახებისათვის, მაშინ როცა თბილისში დაგეგმილ გრძელვადიანი 

განსახლების ეტაპზე რეგისტრირებული 10 414 განაცხადიდან, 4 849 სწორედ ოროთახიან 

ბინას ეხებოდა.1085 აუცილებელია, დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების დაწყებამდე, 

არსებობდეს მექანიზმი, რომელიც გამოავლენს საჭიროებებს და დევნილი ოჯახების 

განსასახლებლად ბინების შეძენისას უწყება სწორედ ამ საჭიროებებს ითვალისწინებდეს. 

აპარატში შემოსული განცხადებების გაანალიზების შედეგად, გამოიკვეთა კერძო 

საცხოვრებელი სახლის შესყიდვის პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი ოჯახების 

განაცხადების განხილვის გაჭიანურების პრობლემა. ახალაშენებულ ან რეაბილიტირებულ 

შენობებში განსახლების პროცედურისგან განსხვავებით, როდესაც დევნილთა საკითხების 

შემსწავლელი კომისია განსაზღვრავს განაცხადების განხილვის ვადას, კერძო 

საცხოვრებლების შესყიდვის შემთხვევაში, არ არის გათვალისწინებული ასეთი 

შესაძლებლობა. ამდენად, დევნილებს არ აქვთ ინფორმაცია განაცხადების განხილვის 

სავარაუდო თარიღთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, განსახლების სხვა პროგრამების 

მსგავსად, კერძო საცხოვრებლის სახლის შესყიდვის თაობაზე განაცხადების წარდგენის 

შემდეგ, კომისიას მისი განხილვისათვის შესაბამისი ვადების განსაზღვრის 

უფლებამოსილება მიენიჭოს.   

27.2. სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის 

შემცველი ობიექტებიდან დევნილთა განსახლება 

 

დევნილთა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით, კვლავ პრობლემაა სიცოცხლისათვის ან 

ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველ შენობებში მცხოვრები დევნილი 

ოჯახების განსახლება. სააგენტოს ინფორმაციით,1086 ამჟამად არსებული 154 ობიექტიდან, 

რომლებიც მძიმე მდგომარეობაშია, 133 სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის 

                                                   
1085 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 5   

თებერვლის №03/2285 წერილი. 

1086 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 21 

იანვრის №03/1358 წერილი. 
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მომეტებული საფრთხის შემცველია. შესაბამისად, შემოწმებული ობიექტებიდან 21 

შენობა შეფასების დროს მომეტებული საფრთხის შემცველი არ ყოფილა. შენობების 

ტექნიკური მდგრადობა, უმეტეს შემთხვევაში, მხოლოდ დევნილთა წერილობითი 

მოთხოვნის საფუძველზე მოწმდება. შესაბამისად, შესაძლოა, მძიმე მდგომარეობაში 

მყოფი ყველა ობიექტი არ შემოწმდეს და სააგენტოს მონაცემები არ იყოს სრულყოფილი. 

მნიშვნელოვანია, სააგენტომ საკუთარი ინიციატივით, პროაქტიულად შეამოწმოს 

დევნილთა განსახლების ობიექტების ტექნიკური მდგრადობა და ეს მხოლოდ დევნილთა 

წერილობით მიმართვაზე არ იყოს დამოკიდებული.  

სააგენტოს ინფორმაციით, 2019 წელს სიცოცხლისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველი 

29 ობიექტი დაიხურა. დახურული ობიექტებიდან, გრძელვადიანი საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში 245 ოჯახი განსახლდა,1087 რაც, 2018 წელს 

განსახლებული ოჯახების რაოდენობაზე1088 92 ოჯახით ნაკლებია. საანგარიშო პერიოდში ე. 

წ. ნგრევადი ობიექტებიდან განსახლებული ოჯახების რაოდენობის კლება, ცალსახად 

იმსახურებს უარყოფით შეფასებას. მდგომარეობას ამძიმებს ისიც, რომ ყოფილი 

კომპაქტურად განსახლების ობიექტების მდგომარეობა დროდადრო კიდევ უფრო 

მძიმდება. ამდენად, მნიშვნელოვანია, სააგენტომ, შესაბამისი საექსპერტო შეფასებების 

ჩატარების გზით პერიოდულად გადაამოწმოს ავარიული შენობების მდგრადობა,1089 ასევე, 

მაქსიმალურად უზრუნველყოს მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ობიექტებიდან დევნილთა 

პრიორიტეტულად განსახლება. 

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ინდივიდუალური საქმეების შესწავლის შედეგად 

გამოიკვეთა, რომ არ არსებობს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მომეტებული 

საფრთხის შემცველი ობიექტებიდან დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების, მათ შორის 

პირის მსგავს შენობაში ფაქტობრივად ცხოვრების დადასტურების გაწერილი 

პროცედურები, რის გამოც ზოგიერთ შემთხვევაში, ვერ დგინდება დევნილი ოჯახი 

რეალურად ცხოვრობს თუ არა ე. წ. ნგრევად ობიექტში. მნიშვნელოვანია, რომ დევნილთა 

განსახლების მარეგულირებელ აქტში გაიწეროს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის 

მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტებიდან დევნილთა განსახლების წესი, რაც 

შენობაში მონიტორინგის ჩატარებასა და ფაქტობრივად ცხოვრების გამოსაკვლევად 

საჭირო ყველა პროცედურას განსაზღვრავს. ამით, გადაწყვეტილება, დასაბუთებული და 

საქმისათვის ყველა მნიშვნელოვანი გარემოების გამოკვლევის საფუძველზე მიიღება.   

რეკომენდაციები 

სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს:  

                                                   
1087 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 21 

იანვრის №03/1358 წერილი. 

1088 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 320. 

1089 აღნიშნულ პრობლემაზე სახალხო დამცველი 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშში საუბრობდა, გვ. 750.  
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 სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული მძიმე მდგომარეობაში მყოფი 21 

ობიექტიდან, 2020 წელს გამოვლინდეს ისეთი შენობები, რომელთა მდგრადობაც, 

უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში არ გადამოწმებულა, და საექსპერტო 

შეფასებების ჩატარების გზით გადამოწმდეს მათი მდგომარეობა  

 საექსპერტო შეფასებების ჩატარების გზით პროაქტიულად გადამოწმდეს 

დევნილთა განსახლების ობიექტების მდგრადობა, რათა შესაძლებელი გახდეს 

სრულყოფილი ინფორმაციის შეგროვება ე. წ. ნგრევადი ობიექტების რაოდენობაზე  

 მაქსიმალურად გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველი ყოფილი კოლექტიური 

განსახლების ობიექტებიდან დევნილი პირების გრძელვადიანი განსახლების 

მიზნით, ხოლო საკმარისი რესურსის (გასანაწილებელი ბინების) არარსებობის 

შემთხვევაში, გრძელვადიან განსახლებამდე ქირით უზრუნველყონ ასეთი ოჯახები. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 შევიდეს ცვლილებები მინისტრის №320 ბრძანებაში და გაიწეროს სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტებიდან 

დევნილთა განსახლების შესაბამისი წესი, რომლითაც განისაზღვრება 

მონიტორინგის ჩატარებასა და ფაქტობრივად ცხოვრების გამოსაკვლევად საჭირო 

ყველა პროცედურა 

 შევიდეს ცვლილებები მინისტრის №320 ბრძანებაში და განსახლების სხვა 

პროგრამების მსგავსად, კერძო საცხოვრებელი სახლის შესყიდვის თაობაზე 

განაცხადების წარდგენის შემდეგ, დევნილთა საკითხების შემსწავლელ კომისიას, 

მის განსახილველად მიეცეს შესაბამისი ვადების განსაზღვრის უფლებამოსილება.   
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28. ეკომიგრანტების უფლებრივი მდგომარეობა 

 

2019 წელს, ეკომიგრანტთა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით, მნიშვნელოვანი 

პოზიტიური ცვლილებები არ შეინიშნება. განსახლებისთვის გამოყოფილი თანხების 

სიმცირე და ეკომიგრაციის გამომწვევი მიზეზების თავიდან ასაცილებელი ღონისძიებების 

ნაკლებობა მთავარ გამოწვევად რჩება. გამოიკვეთა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების 

არაერთგვაროვანი მიდგომაც სტიქიის შედეგად დაზარალებული და განსახლებას 

დაქვემდებარებული პირების მიმართ. საანგარიშო პერიოდში შენარჩუნებულია 

ეკომიგრანტი ოჯახების რაოდენობის ზრდის ტენდენცია.1090 2019 წლის მონაცემებით, სსიპ 

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 

(შემდგომში სააგენტო) მონაცემთა ბაზაში 6 187 ეკომიგრანტი ოჯახია რეგისტრირებული. 

მათგან სახელმწიფო უწყებებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 

საცხოვრებლით 1 957 ოჯახია უზრუნველყოფილი.1091  

28.1. ეკომიგრანტთა განსახლება 

 

ეკომიგრანტთა განსახლების კუთხით გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების სიმწირე ერთ-

ერთი მთავარი პრობლემაა. 2019 წელს 281 ოჯახი დაკმაყოფილდა1092 საცხოვრებლით. იმ 

პირობებში, როდესაც მზარდია ეკომიგრანტთა რაოდენობა, მნიშვნელოვანია გაიზარდოს 

განსახლებული ოჯახების რაოდენობაც. დამატებით, ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ 2004-2012 

წლებში განსახლებული ეკომიგრანტების ნაწილს დღემდე არ გადასცემია საცხოვრებელი 

კერძო საკუთრებაში. აღნიშნულ პერიოდში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში 

განსახლებული 1062 ოჯახიდან1093 მხოლოდ 6491094 ოჯახს აქვს უძრავი ქონება საკუთრებაში 

გადაცემული, დანარჩენებს კი, წლებია, უწევთ მოლოდინის რეჟიმში ცხოვრება.  

                                                   
1090 2017 წელს  5 009 ეკომიგრანტი ოჯახი იყო რეგისტრირებული, იხ. 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 

გვ. 242; 2018 წელს 5 457 ეკომიგრანტი იყო რეგისტრირებული, იხ. 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 

324. 

1091 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 21 

იანვრის №03/1362 წერილი. 

1092 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 21 

იანვრის №03/1362 წერილის მიხედვით, 164 ოჯახი, ხოლო აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2020 წლის 21 იანვრის №05/112 წერილის მიხედვით, 117 ოჯახი განსახლდა. 

1093 სახალხო დამცველის 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 620. 

1094 2016 წელს 311 ოჯახს, 2017 წელს 101 ოჯახს, 2018 წელს 117 ოჯახს და 2019 წელს 20 ოჯახს გადაეცა 

საკუთრებაში. იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიში გვ. 780, 2017 

წლის საპარლამენტო ანგარიში გვ. 242, 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში გვ. 325, სსიპ დევნილთა, 

ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 21 იანვრის №03/1362 

წერილი. 
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რაც შეეხება მაღალი რისკის ქვეშ მცხოვრებ ოჯახებს, 2019 წელს სსიპ გარემოს ეროვნულმა 

სააგენტომ, მომეტებული საფრთხის ქვეშ ცხოვრების შესახებ1095 დასკვნა 210 ოჯახზე 

გასცა.1096 მიუხედავად იმისა, რომ ეკომიგრანტთა განსახლებაზე პასუხისმგებელმა უწყებამ 

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოდან გამოითხოვა ამავე უწყების მიერ 2013 წლიდან 

გაცემული გეოლოგიური დასკვნები, ამას გავლენა არ მოუხდენია განსახლებული 

ოჯახების რაოდენობაზე და მომეტებული საფრთხის ქვეშ მცხოვრები მხოლოდ 30 ოჯახი 

განსახლდა. ამდენად, მნიშვნელოვანია, განსახლების საკითხზე მსჯელობისას, 

პრიორიტეტი სწორედ ასეთ ოჯახებს მიენიჭოთ. 

28.2. ეკომიგრაციის პრევენცია 

 

სახალხო დამცველი მრავალი წელია მიუთითებს პრევენციული ღონისძიებების გატარების 

მნიშვნელობაზე. საანგარიშო პერიოდში გაანალიზდა ადგილობრივი 

თვითმმართველობების მიდგომა ეკომიგრანტებსა და ეკომიგრაციის პრევენციასთან 

მიმართებით. როგორც აღმოჩნდა, ცალკეული მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას 

თავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები ეკომიგრანტი ოჯახების1097 შესახებ. 

გარდა ამისა, ცალკეულ მათგანს არ აქვს ინფორმაცია იმ ტერიტორიების შესახებ, სადაც 

გეოლოგიური პროცესები მიმდინარეობს.1098 მოპოვებული ინფორმაციის გაანალიზების 

შედეგად იკვეთება, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობების უმრავლესობა არ ზრუნავს 

ეკომიგრაციის პრევენციაზე და მხოლოდ ზიანის დადგომის შემდეგ რეაგირებს1099. 

მუნიციპალიტეტების ნაწილს ბიუჯეტში არ აქვს გათვალისწინებული სახსრები ამ 

მიმართულებით.1100 ასევე, ზოგიერთი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

საცხოვრებლისთვის მიყენებული ზიანის აღმოფხვრას ოჯახის სოციალური სტატუსის 

მიხედვით ცდილობს.1101 

იმისათვის, რათა ადმინისტრაციულმა ერთეულმა გაატაროს შესაბამისი პრევენციული 

ღონისძიებები, ან გარკვეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებამდე 

შეფასდეს რისკები, არის თუ არა შესაძლებელი კონკრეტულ ტერიტორიაზე ამა თუ იმ 

                                                   
1095 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 

და ლტოლვილთა მინისტრის 2013 წლის 13 ნოემბრის №779 ბრძანების №1 დანართის მე-3 მუხლის, მე-3 

პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის მიხედვით, მომეტებული საფრთხის ქვეშ ცხოვრება ქულათა სისტემის 

გაუთვალისწინებლად განსახლების საფუძველია. 

1096სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს  2020 წლის 23 იანვრის №21/119 წერილი. 

1097 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია. 

1098 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია. 

1099 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია ერთჯერადად, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებს 

აფინანსებს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილია კომისია, რომელიც შეისწავლის 

სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზიანს და შესაძლებლობის ფარგლებში ეხმარება დაზარალებულებს, 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია გასცემს ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას და ა. შ. 
1100 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია, გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის მერია და ა.შ. 

1101 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია.  
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პროექტის განხორციელება,1102 მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას 

ჰქონდეს ინფორმაცია თავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მიმდინარე გეოლოგიური 

პროცესების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ პრევენციული ღონისძიების სათანადოდ 

გატარების შემთხვევაში, შესაძლებელია ოჯახის განსახლების აუცილებლობის თავიდან 

აცილება, რაც, ერთი მხრივ, დაზოგავს ფინანსურ რესურსს, მეორე მხრივ კი, თავიდან 

აგვაცილებს დასახლებული ტერიტორიის დაცლისა და ოჯახის ახალ საცხოვრებელზე 

ინტეგრაციის პრობლემებს, ასევე შენარჩუნდება მიწის ნაკვეთების შემდგომი გამოყენების 

შესაძლებლობა. 

რეკომენდაციები 

სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს: 

 სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოდან მიღებული გეოლოგიური დასკვნების 

გაანალიზების საფუძველზე, გამოვლინდეს მაღალი რისკის ქვეშ მცხოვრები 

ოჯახები და განსახლებისათვის გამოყოფილი თანხის მინიმუმ 30% მოხმარდეს 

ასეთი ოჯახების განსახლებას 

 2020 წელს დასრულდეს 2004-2012 წლებში განსახლებული ეკომიგრანტებისათვის 

საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემის პროცესი. 

ქარელის, ხარაგაულის, აბაშის, დედოფლისწყაროს, წალკის, დმანისისა და ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტებს: 

 ბიუჯეტის ფორმირებისას, გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გამოვლენილ 

გეოლოგიურად აქტიურ ტერიტორიებზე პრევენციული ღონისძიებების გატარების 

მიზნით, მოხდეს  შესაბამისი ფინანსების მობილიზება 

 ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებამდე, შეისწავლონ საპროექტო 

ტერიტორია გეოლოგიური პროცესების იდენტიფიცირების მიზნით და გაატარონ 

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ დასახული ღონისძიებები. 

  

                                                   
1102 აპარატმა შეისწავლა საქმე, სადაც ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიამ საგზაო სამუშაოები 

დაგეგმა და ნაწილობრივ განახორციელა ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც მეწყრული პროცესები 

მიმდინარეობდა. 
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29. უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში 

 

საქართველოს სახალხო დამცველი, უკანასკნელი რამდენიმე წელია, საპარლამენტო 

ანგარიშებში ცალკე თავს უთმობს ქვეყანაში უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის 

შეფასებას. ანგარიშში ასახულია როგორც თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო 

დაცვის მქონე პირთა უფლებრივი მგომარეობა, ისე იმ უცხოელთა და მოქალაქეობის 

არმქონე პირთა უფლებები, რომლებსაც საქართველოში სურთ ბინადრობის ნებართვით 

სარგებლობა. საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული მანდატის ფარგლებში 

უფლებამოსილების განხორციელებისას, სახალხო დამცველის აპარატი, საქართველოს 

სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო კონტროლსაც უწევს 

მონიტორინგს. ამასთან, სახალხო დამცველის აპარატი, ბოლო რამდენიმე წელია, 

თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა უფლებრივ 

მდგომარეობასაც შეისწავლის, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის 

წარმომადგენლობასთან ერთობლივი პროექტის ფარგლებში.  

საქართველოში 2019 წელს, მართალია, გაიზარდა1103 თავშესაფრის მაძიებელთა 

მომართვიანობა, თუმცა საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა რაოდენობა დიდად არ 

შეცვლილა, რადგან სტატუსის მინიჭების მაჩვენებელი კვლავ დაბალია. საქართველოს 

სახალხო დამცველის შეფასებით, წინა წლის მსგავსად, მთავარ საკითხებად რჩება 

საერთაშორისო დაცვის მინიჭების დაბალი მაჩვენებელი, უსაფრთხოების საფუძვლით 

უარის დასაბუთებულობის საკითხი და ინტეგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები. 

სახელმწიფო უსაფრთხოების ან/და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის 

საფუძვლით ბინადრობის ნებართვაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებების მაღალი 

სტატისტიკური მაჩვენებელი პრობლემაა ბინადრობის უფლების მოპოვების 

მიმართულებითაც.   

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში, სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთასთან 

დაკავშირებული სასაზღვრო კონტროლის მონიტორინგისას რამდენიმე მნიშვნელოვან  

საკითხზე გამახვილდა ყურადღება. ამ საკითხებს შორის არის პასუხისმგებელ პირთა 

ინფორმირებულობა თავშესაფრის მაძიებელთა გადამისამართების მექანიზმსა და მის 

ინსტრუმენტებზე და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა შეყოვნებისას გასათვალისწინებელი 

ზოგადი სტანდარტები.  

 

                                                   
1103 2018 წელს 959 (შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მიგრაციის დეპარტამენტის წერილი NMIA 9 19 00254940), 

ხოლო 2019 წელს -1237 თავშესაფრის მაძიებლის განაცხადი (საქართველოს შინაგან საქმეთა 

ადმინისტრაციის წერილი №MIA 92000336325, 7.02.2020). 
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29.1. თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა 

უფლებრივი მდგომარეობა და ძირითადი ტენდენციები 

 

2019 წლის დეკემბერში, სახალხო დამცველის აპარატმა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი 

კომისარიატისა და შვეიცარიის მთავრობის მიერ ორგანიზებულ ლტოლვილთა გლობალურ 

ფორუმზე1104 (Global Refugee Forum) პირველად წარადგინა ნებაყოფლობითი 

ვალდებულებები1105 თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა 

უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგის განხორციელების შესახებ.    

2019 წელს  1 237 პირმა მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტს 

თავშესაფრის თხოვნით, რაც წინა წელთან შედარებით, გაზრდილი მაჩვენებელია. 

მაძიებელთა შორის ჭარბობენ ირანის, ეგვიპტის, ინდოეთის, რუსეთის და თურქეთის 

მოქალაქეები.  

რაც შეეხება სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობას, საქართველოში 2019 წლის დეკემბრის 

მონაცემებით,1106 1 360 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირია. აქედან, 504 ლტოლვილის, ხოლო 

856 - ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირია, მათ შორის, ძირითადად, ერაყის, უკრაინის, 

რუსეთის და ეგვიპტის მოქალაქეები არიან.    

სტატუსის მინიჭებაზე უარის პროცენტული მაჩვენებელი, წლების განმავლობაში, 

იზრდება. თუ 2015 წელს სტატუსის მინიჭების უარყოფითი მაჩვენებელი განხილული 

საქმეების 25%-ს შეადგენდა, მომდევნო წლებში აღნიშნული მაჩვენებელი საგრძნობლად 

იზრდება და საშუალოდ 84%-ს აღწევს. 

 

 

                                                   
1104 იხ.: https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html [ბოლოს ნანახია:  20.02.2020]. 

1105 იხ. https://lop.by/PNO [ბოლოს ნანახია: 20.02.2020]. 

1106 იხ. საქართველოს შინაგან საქმეთა ადმინისტრაციის წერილი №MIA 92000336325, 7.02.2020. 
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რაც შეეხება სტატუსის მინიჭებაზე უარის მიზეზებს, სახელმწიფო უსაფრთხოების 

საფუძვლით, სულ 32 პირს (დაახლოებით 8%) ეთქვა უარი. მათ შორის სირიის - 16, ხოლო 5 

იემენის მოქალაქეა. მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო დაინტერესდეს აღნიშნული ქვეყნების 

მოქალაქეების შემდგომი სამართლებრივი სტატუსით, მათ ქვეყანაში არსებული 

მდგომარეობის გათვალისწინებით. Human Rights Watch-ის ანგარიშის თანახმად,1107 

მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტი სირიაში ნაწილობრივ შემცირებულია და რუსეთი და 

სირია ლტოლვილებს უკან დაბრუნებისკენ მოუწოდებენ, სამთავრობო ძალები 

განაგრძობენ ადამიანის უფლებებისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის 

დარღვევას, თვითნებურ დაკავებას, არასათანადო მოპყრობას, ასევე დაწესებულია 

შეზღუდვები თავისუფალ გადაადგილებაზე. უარის სხვა მიზეზებთან დაკავშირებით, 

აღსანიშნავია, რომ 484 განხილული საქმიდან, 373 პირს უარი მიზეზების არქონის გამო 

ეთქვა, რადგან პირები ვერ აკმაყოფილებდნენ შესაბამის მოთხოვნებს სტატუსის 

მისანიჭებლად, ხოლო 2 პირს იმ მოტივით, რომ შეეძლოთ წარმოშობის ქვეყნის შიგნით 

გადაადგილება.  

აქვე აღსანიშნავია სასამართლოდან მიგრაციის დეპარტამენტში დაბრუნებული საქმეების 

ხელახალი განხილვა. 2019 წელსაც, 2018 წლის ანალოგიურად, თავშესაფრის მაძიებლის 

სასარგებლოდ არცერთი ხელახლა დაბრუნებული გადაწყვეტილება არ შეცვლილა.1108 

შესაბამისად, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ თავშესაფრის მაძიებლები 

მაქსიმალურად უნდა იყვნენ დაცულები ისეთ ქვეყანაში დაბრუნებისგან, სადაც მათ 

სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, შესაძლოა, საფრთხე დაემუქროს.  

თავშესაფარის პროცედურაზე წვდომა   

თავშესაფრის მაძიებელთათვის ტერიტორიასა და თავშესაფრის პროცედურაზე წვდომის, 

კონფიდენციალობის, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობიდან გათავისუფლების, 

გაუძევებლობისა (non-refoulment) და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის პრინციპების 

რეალიზაციის შესაფასებლად, სახალხო დამცველის აპარატმა მონიტორინგი ჩაატარა 

როგორც საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, ისე პენიტენციურ დაწესებულებებში.   

მონიტორინგის ფარგლებში, გამოვლინდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

წარმომადგენლები ფლობენ ინფორმაციას თავშესაფრის კანონმდებლობასა და 

პასუხისმგებელ უწყებაზე. ამასთან საყურადღებოა, რომ ყოფილი საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრების ორმხრივი ბრძანება 

არეგულირებს თავშესაფრის მაძიებელთა იდენტიფიკაციის, სახელმწიფო საზღვარზე 

მიღების, მათი გადაცემისა და ინფორმაციის გაცვლის სფეროში 

ურთიერთთანამშრომლობის წესს. იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს ეს პროცედურები 

მთლიანად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენციას მიეკუთვნება, მნიშვნელოვანია 

                                                   
1107 იხ. https://lop.by/PNQ [ბოლოს ნანახია: 20.02.2020].  

1108 იხ. საქართველოს შინაგან საქმეთა ადმინისტრაციის წერილი №MIA 92000336325, 7.02.2020. 
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ახალი ბრძანების მიღება და ამ საკითხების სათანადოდ ერთი უწყების ფარგლებში 

რეაგირებისათვის შემუშავება.  

გარდა ზემოაღნიშნულისა, აპარატის მიერ მონიტორინგის განხორციელებისა და 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიღებული ინფორმაციით1109  გამოიკვეთა, 

რომ საანგარიშო პერიოდში, სახმელეთო საზღვრის უკანონო კვეთისას, შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების - სასაზღვრო პოლიციის მიერ მოხდა 4 უცხო 

ქვეყნის მოქალაქის გადამისამართება სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტში 

თავშესაფრის მაძიებლობის მოთხოვნის გამო. თუმცა პენიტენციურ დაწესებულებებში 

მოთავსებული თავშესაფრის მაძიებელი 2 პირისგან1110 მიღებული ინფორმაციისა და 

თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოწოდებული ინფორმაციით, ამ პირთა მიმართ 

საზღვრის უკანონო კვეთის გამო, სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. აღნიშნული 

პირდაპირ მიუთითებს საზღვრის უკანონო კვეთისას თავშესაფრის მაძიებელი პირის 

გამოვლენის კუთხით არსებულ პრობლემებზე, რითაც ირღვევა საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისი1111 თავშესაფრის მაძიებელი პირის 

მიერ საზღვრის უკანონო კვეთისას სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობიდან 

გათავისუფლების შესახებ.    

ამავე დროს, მიუხედავად იმისა, რომ უწყებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციით 

ზემოაღნიშნული არ დასტურდება, საანგარიშო პერიოდში რამდენიმე უცხოელმა1112 

განაცხადა, რომ მათი განცხადება თავშესაფრის მოთხოვნაზე, სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებიდან ადრესატამდე არ მისულა, რამაც შეაფერხა მათი წვდომა თავშესაფრის 

პროცედურაზე.    

ასევე ბენეფიციარებისგან მიღებული ინფორმაციით, უკანონოდ საქართველოს 

სახელმწიფო საზღვრის კვეთის და  პენიტენციურ დაწესებულებებში ენობრივი ბარიერიც 

ერთ-ერთი გამოწვევაა.   

უცხოელთა დაკავებისა და დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების 

ალტერნატიული ზომების გამოყენება 

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 64-ე მუხლით განსაზღვრულია უცხოელის საქართველოდან 

გაძევების მიზნით, მისი დაკავებისა და დროებითი მოთავსების იზოლატორში ან 

დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების საკითხი. ამავე კანონის 65-ე მუხლი კი 

ადგენს დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების ალტერნატიულ ზომებს. 

                                                   
1109 იხ. საქართველოს შინაგან საქმეთა ადმინისტრაციის წერილი №MIA 22000781955, 30.03.2020. 

1110 2019 წელს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა 2 შემთხვევაში აღნიშნული პრობლემა 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მოთავსებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან 

შეხვედრა/გასაუბრების და მათ თაობაზე მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოავლინა.  

1111 იხ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 344-ე მუხლის შენიშვნა; ასევე, „საერთაშორისო 

დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის“ მე-7 მუხლის პირველი პუნქტი.   

1112 იხ. სახალხო დამცველის აპარატის საქმეები №704-04-6 (6.02.2019), 13174/19 (18.10.2019) და 5792/19 (2.05.2019). 
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აღნიშნული მატერიალურ-სამართლებრივი ნორმების პროცედურულ რეალიზებას 

უკავშირდება „საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის“ 2142-ე მუხლი, 

რომლის პირველ ნაწილში აღნიშნულია, რომ რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს 

მოსამართლე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანოს 

შუამდგომლობის საფუძველზე გამოსცემს ბრძანებას საქართველოდან გაძევების მიზნით 

უცხოელის დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების შესახებ ან უცხოელის 

დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების ვადის გაგრძელების შესახებ. ხოლო ამავე 

მუხლის მე-4 ნაწილში აღნიშნულია, რომ მოსამართლე უფლებამოსილია საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანოს დასაბუთებული 

შუამდგომლობის საფუძველზე, გამოსცეს ბრძანება უცხოელისთვის დროებითი 

განთავსების ცენტრში მოთავსების ალტერნატიული ზომის შეფარდების შესახებ.  

 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ, გაძევების თაობაზე წარმოებაში 

არსებული განცხადებების შესწავლის შედეგად, დადგინდა, რომ კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ნორმით, მიგრაციის დეპარტამენტი სასამართლოს ალტერნატიული 

ზომის გამოყენების შესახებ შუამდგომლობით არ მიმართავს. კერძოდ, 2018 წელს 

საქართველოდან, გაძევების მიზნით, დააკავეს და დროებითი განთავსების ცენტრში 

მოათავსეს 87, ხოლო 2019 წელს - 88 უცხოელი, მათგან სასამართლომ 2018 წელს - 4, ხოლო 

2019 წელს ერთ შემთხვევაში გამოიყენა დაკავების ალტერნატიული ზომა.1113  

 

ამრიგად, სასამართლო თავისუფლების აღმკვეთ ნაკლებად მძიმე ზომას მიგრანტების 

მიმართ მკაცრად ლიმიტირებულ შემთხვევებში იყენებს. მიუხედავად მცდელობისა, 

სახალხო დამცველის აპარატმა ვერ შეძლო მოეპოვებინა ინფორმაცია კონკრეტული 

წინაღობების/მიზეზების თაობაზე, რომელთა საფუძველზეც საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო არ მიმართავს სასამართლოს უცხოელისათვის დროებითი 

განთავსების ცენტრში მოთავსების ალტერნატიული ზომის შეფარდების შესახებ.1114   

 

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი ყურადღებას ამახვილებს 

თავისუფლებისა და პირადი ხელშეუხებლობის უფლების მნიშვნელობაზე და აღნიშნავს, 

რომ პირის დაკავება და თავისუფლების აღკვეთა უნდა გამოიყენებოდეს როგორც 

საგამონაკლისო წესი, დაშვებული მხოლოდ კანონის საფუძველზე და შესაბამისი 

დასაბუთების შემთხვევაში.1115 გაეროს სპეციალური მომხსენებელი მიგრანტების 

უფლებების საკითხებში, აღნიშნავს, რომ შესაბამისი ორგანოები ვალდებულნი არიან, 

ყოველთვის განიხილონ დაკავების ალტერნატივა (არასაპატიმრო ღონისძიებები) მანამ, 

ვიდრე პატიმრობას გამოიყენებდნენ. აუცილებელია დეტალური ინსტრუქციების მიცემა 

                                                   
1113 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 24 იანვრის №MIA 2 20 00199006 წერილი. 

1114 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 16 მარტის №MIA 9 20 00692285 წერილი. 

1115 საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ, მუხ. 9(1); საერთაშორისო 

კონვენცია ყველა მიგრანტი მუშაკისა და მათი ოჯახის წევრების დაცვის შესახებ, მუხ. 16(4); ადამიანის 

უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია, მე-5 მუხლი. 
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და შესაბამისი ტრენინგების შემუშავება მოსამართლეებისა და სხვა სახელმწიფო 

მოხელეებისათვის, როგორებიცაა პოლიცია, სასაზღვრო და მიგრაციის ოფიცერი, 

არასაპატიმრო ღონისძიებების სისტემურად გამოსაყენებლად.1116 იძულებითი დაბრუნების 

შესახებ ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო პრინციპების თანახმად, თავისუფლების 

აღკვეთას მხოლოდ მაშინ უნდა მიმართონ, როდესაც სახელმწიფო უფლებამოსილი 

ორგანოები დაკავების აუცილებლობის სრულფასოვანი გამოკვლევის შედეგად 

დაასკვნიან, რომ უცხოელის გაძევების კანონიერი მიზანი ისე ეფექტიანად ვერ იქნება 

აღსრულებული, როგორც დაკავების ალტერნატიული ზომის გამოყენების შემთხვევაში.1117   

ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს და, მოცემულ შემთხვევაში, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტს, ეკისრება 

პოზიტიური ვალდებულება, უცხოელის მიმართ გაძევების საქმისწარმოების დაწყების 

დროს, პირველ რიგში შეაფასოს დაკავების და დროებით განთავსების ცენტრში 

მოთავსების ალტერნატიული ზომების გამოყენების საკითხი და მხოლოდ მათი 

არაეფექტიანად მიჩნევის შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება მისი დაკავების და დროებით 

განთავსების ცენტრში მოთავსების, როგორც ყველაზე უფრო მკაცრი თავისუფლების 

შემზღუდველი ზომის გამოყენების, თაობაზე. საყურადღებოა, რომ მიგრაციის 

დეპარტამენტი ფლობს და ამუშავებს გასაძევებელი უცხოელი პირის შესახებ 

მნიშვნელოვან ინფორმაციას (პირის ვინაობა, საცხოვრებელი ადგილი, ფინანსური 

მდგომარეობა და სხვ.),1118 რომლებიც ზემოხსენებული პოზიტიური ვალდებულების 

შესასრულებლად, ასევე შესაძლებელია იქნეს გამოყენებული. ამდენად, პრინციპულად 

მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავისი პრაქტიკა 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ რეგულირებას შეუსაბამოს. 

 

29.2. მიგრანტთა უფლებრივი მდგომარეობა 

 

წინა წლების1119 მსგავსად, 2019 წელს, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა, 

უცხოელისთვის საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმის კანონიერებასთან 

დაკავშირებული არაერთი განცხადება მიიღო წარმოებაში.1120 ამ საქმეების შესწავლის 

შედეგად ჩანს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო უცხოელებს 

„საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევების“ 

                                                   
1116 სპეციალური მომხსენებლის, მიგრანტების უფლებების საკითხებში, ანგარიში მიგრანტთა უფლებების 

შესახებ, პარ. 53, 2012 წლის 2 აპრილი, A/HRC/20/24. 

1117 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ოცი სახელმძღვანელო პრინციპი იძულებითი დაბრუნების 

შესახებ, სახელმძღვანელო პრინციპი 6 § 1, 2005 წელი.  

1118 იხ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2014 წლის 19 აგვისტოს №631 ბრძანების მე-4 მუხლის მე-

2 პუნქტი.  

1119 იხ. „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 და 2018 წლის ანგარიშები, თავი: „მიგრანტთა უფლებრივი 

მდგომარება“. 
1120 2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა წარმოებაში მიიღო 5 განცხადება.  
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საფუძვლით1121 ეუბნება უარს ქვეყანაში შემოსვლაზე და რომელიმე სხვა საკანონდებლო 

ნორმაზე არ მიუთითებს. საქართველოს სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ საგანგებოდ 

აღნიშნავს, რომ დასახელებული ნორმა მითითებითია და ცალკე არ წარმოშობს 

სამართლებრივ შედეგებს, ამდენად, მისი გამოყენებისთვის უნდა არსებობდეს კანონით 

განსაზღვრული კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც უცხოელი პირი საზღვრის 

გადმოკვეთის შეზღუდვას დაექვემდებარება.  

საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით პრობლემურია სრულფასოვანი მონაცემთა ბაზების 

არარსებობა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით,1122 2019 წელს 25 

5481123 უცხოელს შეეზღუდა საქართველოში შემოსვლა, თუმცა სამინისტროს არ გააჩნია 

მონაცემები ამ პირების მოქალაქეობრივი კუთვნილებისა და უარის თქმის კონკრეტული 

სამართლებრივი საფუძვლების შესახებ, მათ შორის, რამდენს ეთქვა უარი ქვეყანაში 

შემოსვლაზე ზემოაღნიშნული პრობლემური საფუძვლით.  

 

არსებულ ვითარებაში ფაქტობრივად შეუძლებელია შეფასდეს, თუ რამდენად 

მასშტაბურია ზემოხსენებული ნორმის საფუძველზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის 

ქვეყანაში შემოსვლაზე უარის თქმა და ადგილი აქვს თუ არა მოქალაქეობრივი 

კუთვნილების მიხედვით შესაძლო დისკრიმინაციულ მოპყრობას. სრულფასოვანი 

სტატისტიკური მონაცემების წარმოება, თავის მხრივ, მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციული 

ორგანოს საქმიანობის გამჭვირვალობის პრინციპიდან გამომდინარე, ვინაიდან საზღვრის 

კვეთის შეზღუდვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის 

კუთხით გაჩენილი ეჭვებისა თუ კითხვების გაქარწყლება სწორედ მონაცემების არსებობის 

შემთხვევაშია შესაძლებელი.  

 

2019 წელს1124 სახალხო დამცველის აპარატში შენარჩუნდა უცხოელ პირთა 

მომართვიანობა1125 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო 

უსაფრთხოების ან/და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის არგუმენტით1126 ბინადრობის 

ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის კანონიერებასთან დაკავშირებით. საქართველოს 

სახალხო დამცველმა თითოეულ განცხადებაზე საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურიდან გამოითხოვა სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაცია და 

მოპოვებული მონაცემების შესწავლის შედეგად, არცერთ შემთხვევაში არ დადგენილა 

უცხოელის უფლებების დარღვევის ფაქტი. ქვემოთ წარმოდგენილია სახელმწიფო 

სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული 2019 წლის სტატისტიკური 

                                                   
1121 იხ. „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტი.  
1122 იხ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 24 იანვრის №MIA 2 20 00199006 წერილი. 
1123 იქვე, აღნიშნულ მონაცემში საშუალო სტატისტიკური ცდომილების ზღვარი +/-2,4%-ს შეადგენს. 
1124 იხ. „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 და 2018 წლის ანგარიშები, თავი „მიგრანტთა უფლებრივი 

მდგომარება“. 
1125 2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა წარმოებაში მიიღო 13 განცხადება.   
1126 „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტები.  
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ინფორმაცია ბინადრობის ნებართვის გაცემის, უცხოელი პირების მოქალაქეობრივი 

კუთვნილებისა და სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საფუძვლის 

გამოყენებასთან დაკავშირებით.1127  

 

 
 

  

                                                   
1127 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 2020 წლის 28 იანვრის № 01/22116 წერილი. 

17%

70%
93% 

უსაფრთხოების 

საფუძვლით 
13%

2019 წელს ბინადრობის ნებართვის 

გაცემასთან დაკავშირებით 

განხილული საქმეების საერთო 

რაოდენობა 27 763 

შეჩერდა/განუხილველად დარჩა 

- 4692 

დაკმაყოფილდა - 19421 

არ დაკმაყოფილდა - 3650 

69%

15%

6%

5%

5%

22%

2019 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების 

საფუძვლით მიღებული უარყოფითი 

გადაწყვეტილებების სტატისტიკა 

მოქალაქეობრივი კუთვნილების მიხედვით 

ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

69%

თურქეთის რესპუბლიკა 15%

რუსეთის ფედერაცია 6%

ინდოეთი 5%

ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკა 

5%

სხვა  22%
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წინამდებარე სტატისტიკური მონაცემებით დგინდება, რომ სტატუსის მინიჭებაზე უარის 

შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებათა 93% სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების ან/და 

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის საფუძველს უკავშირდება. ცხადია, სახელმწიფოს 

მხრიდან დასახელებული ლეგიტიმური მიზნის დაცვა განსაკუთრებულად მაღალ საჯარო 

სიკეთეს წარმოადგენს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ლეგიტიმური მიზნის არსებობა 

თითოეულ საქმეში დასაბუთებული უნდა იყოს, რათა საჯარო ინტერესების ხარჯზე, 

გაუმართლებლად და არაპროპორციულად არ შეიზღუდოს უცხოელ პირთა კანონიერი 

ინტერესები. 

 

29.3. სახელმწიფო საზღვრის მონიტორინგი 

 

საქართველოში უცხოელთა უფლებრივი მდგომარეობის შეფასების მიზნით, სახალხო 

დამცველის აპარატი აქტიურ მონიტორინგს უწევდა სახელმწიფო საზღვარს. საანგარიშო 

პერიოდში მონიტორინგი ჩატარდა შემდეგ სასაზღვრო-სამიგრაციო კონტროლის 

განყოფილებებში: „სარფი“, „ბათუმის აეროპორტი“, „ქუთაისის აეროპორტი“,  „დარიალი“ 

(ყაზბეგი), „ვალე“, „სამება“ (ნინოწმინდა), „წითელი ხიდი“, „გეგუთი“, „სადახლო“, ასევე, 

წლის განმავლობაში ჩატარდა 25-ზე მეტი ფრენის მონიტორინგი თბილისის შოთა 

რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში. ვიზიტები შედგა საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სტრუქტურულ 

ერთეულებში, სექტორების ჩათვლით. ვიზიტების დროს გაიმართა შეხვედრები და 

გაიცვალა ინფორმაცია საზღვრებზე თავშესაფრის მაძიებელთა 

გამოვლენის/იდენტიფიკაციის, ქვეყანაში შემოსვლაზე უარის შემთხვევებსა და 

მიზეზებზე, ასევე, შესაბამისი უწყებების პასუხისმგებლობაზე. 

მონიტორინგისას ყურადღება გამახვილდა საზღვარზე სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეების 

შეყოვნებასა და საპასპორტო კონტროლის დამატებით შემოწმებაზე. გამოვლინდა, რომ 

საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებს აქვთ ინფორმაცია თავშესაფრის 

კანონმდებლობასა და პასუხისმგებელ უწყებაზე, თუმცა გაუმჯობესებას საჭიროებს 

ორმხრივი ბრძანების (ყოფილი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსა და შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს) ინსტრუმენტების გამოყენება, რომელიც არეგულირებს 

თავშესაფრის მაძიებელთა იდენტიფიკაციის, სახელმწიფო საზღვარზე მიღების, მათი 

გადაცემისა და ინფორმაციის გაცვლის სფეროში ურთიერთთანამშრომლობის წესს. ასევე, 

მონიტორინგისას გამოიკვეთა, რომ საანგარიშო პერიოდში არ გამოვლენილა სასაზღვრო 

პოლიციის რომელიმე სექტორიდან თავშესაფრის მაძიებელი პირის გადამისამართების 

შემთხვევა, მაშინ როდესაც, როგორც უკვე აღინიშნა, პენიტენციურ დაწესებულებებში 

მოთავსებული თავშესაფრის მაძიებელმა პირებმა 2 შემთხვევაში აცნობეს აპარატს, რომ 
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მათ მოთხოვნას თავშესაფრის შესახებ, საზღვარზე არ მიექცა ყურადღება და მათ 

წინააღმდეგ, საზღვრის უკანონო კვეთის გამო, სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა.  

მონიტორინგის საწყის ეტაპზე გამოვლინდა, რომ იმ უცხოელებს, რომლებსაც 

საქართველოში შემოსვლაზე უარი ეთქვათ, საქართველოდან უკან გამგზავრებამდე, 

საკვებითა და სასმელი წყლით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის 

დეპარტამენტის თანამშრომლები კეთილის ნების საფუძველზე, საკუთარი ან/და ამ 

უცხოელების სახსრებით უზრუნველყოფდნენ. ამდენად, უცხოელი პირები სახელმწიფოს 

მიერ სამართლებრივ დონეზე არ ყოფილან დაცულები შეყოვნების პერიოდში უკან 

გამგზავრებამდე  არსებობისათვის აუცილებელი მინიმალური გარანტიებით. დადებითად 

უნდა შეფასდეს 2019 წელს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ უცხოელ 

პირთა კვებით უზრუნველყოფის წესის1128 დამტკიცება, რომელთაც ინსპექტირების 

შედეგად უარი ეთქვა საქართველოში შემოსვლაზე და უკან გაბრუნების მიზნით 

განთავსებულნი არიან სასაზღვრო კონტროლის ზონაში სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილას. სამინისტროს ინფორმაციით,1129 უცხოელ პირთა საკვებით უზრუნველყოფის 

ახალი რეგულაცია ამ ეტაპზე მხოლოდ თბილისის აეროპორტში მოქმედებს და ამ საკითხზე 

მიმდინარეობს მუშაობა ქუთაისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებთან. 

ზემოხსენებული წესის რეალიზაცია დაკავშირებულია უცხოელ პირებთან მიმართებით 

ისეთი ფუნდამენტური უფლების დაცვის ვალდებულებასთან, როგორიცაა ადამიანის 

ღირსება და პატივი. ამდენად, ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ კანონიერ მექანიზმებს და მომავალ წელს 

კვებით უზრუნველყოფის ახალ წესს ქვეყნის ყველა საერთაშორისო აეროპორტში 

დაამკვიდრებს. 

 

საპატრულო პოლიციის გამშვები პუნქტებისა და სასაზღვრო პოლიციის სექტორების 

კეთილმოწყობის საკითხიც მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. მხოლოდ რამდენიმე 

სასაზღვრო გამტარი პუნქტი აკმაყოფილებს თანამედროვე სტანდარტებს. გამშვები 

პუნქტები არ არის აღჭურვილი სპეციალური გასაუბრების ოთახებით. ხშირ შემთხვევაში 

გასაუბრება მიმდინარეობს საკონფერენციო ან ცვლის უფროსის ოთახში, სადაც არ არის 

უზრუნველყოფილი კონფიდენციალური გარემო. პრობლემურია საზღვრის კვეთის დროს, 

სხვადასხვა მიზეზით შეფერხებული მგზავრის დაკავების ოთახიც. როგორც 

მონიტორინგის დროს აღმოჩნდა, მხოლოდ რამდენიმე საზღვრის შენობაა 

უზრუნველყოფილი იზოლირებული დაკავების ოთახით, რომელიც ხშირ შემთხვევაში 

ნაკლებად შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს.  უცხოელ მგზავრთა უფლებების 

უზრუნველყოფასთან ერთად, ინფრასტრუქტურული საკითხების მოწესრიგება 

სასაზღვრო-გამტარ პუნქტებზე მომუშავე პატრულ-ინსპექტორების სათანადო შრომითი 

პირობებით უზრუნველყოფისთვის არის მნიშვნელოვანი. მაგალითად, რამდენიმე წელია 

მიმდინარეობს და დღემდე არ დასრულებულა საპატრულო პოლიციის სასაზღვრო-

                                                   
1128 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2019 წლის 26 აგვისტოს №1/404 ბრძანება. 
1129 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 24 იანვრის №MIA 2 20 00199006 წერილი.  
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სამიგრაციო კონტროლის განყოფილებისათვის - „სამება“ შენობის მშენებლობა, რომელიც 

მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებდა იქ მომუშავე პატრულ-ინსპექტორების საკმაოდ მძიმე 

სამუშაო პირობებს მკაცრი ბუნებრივი პირობების გათვალისწინებით.   

 

რეკომენდაციები 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 

 მიიღოს ახალი ბრძანება, რომელიც ჩაანაცვლებს საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროსა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ერთობლივ 

ბრძანებას და ახალი ბრძანებით მკაფიოდ განსაზღვროს საპატრულო და სასაზღვრო 

პოლიციის უფლება-მოვალეობები და ვალდებულებები თავშესაფრის მაძიებელი 

პირის საზღვარზე მიღებისა და გადამისამართების შესახებ 

 წლის განმავლობაში დაგეგმოს და გადაამზადოს სასაზღვრო პოლიციის 

თანამშრომელთა ის რაოდენობა, რომელიც ყოველ შესაბამის ერთეულში 

უზრუნველყოფს თავშესაფრის მაძიებელთა მოთხოვნის გამორკვევის პრაქტიკის 

გაუმჯობესებას 

 პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით, შეუდგეს საქართველოში შემოსვლაზე 

უარის თქმის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებას უცხოელი პირის 

მოქალაქეობრივი კუთვნილებისა და საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმის 

კონკრეტული სამართლებრივი საფუძვლის მითითებით. 

 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

 

 პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და 

მოქალაქეობის არმქონეებისათვის, უზრუნველყოს თავშესაფრის პროცედურაზე 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, თავშესაფრის მაძიებლობაზე სპეციალური 

განცხადების ასლების გადაცემის გზით; 

 სოციალური სამსახურის თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამებში 

გაითვალისწინოს თავშესაფრის პროცედურებთან დაკავშირებული საკითხები.  
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30. მოქალაქეობის არმქონე პირების უფლებრივი 

მდგომარეობა 

 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში პირველად დაეთმო ცალკე თავი მოქალაქეობის 

არმქონე პირთა უფლებრივ მდგომარეობას. მიმდინარე წელს აპარატმა კვლავ განაგრძო ამ 

მიმართულებით მუშაობა და ძალიან დაბალი მომართვიანობის1130 მიუხედავად, 

ანალიტიკური და პროაქტიული ფორმით ატარებდა მონიტორინგს. 2020 წლის 15 იანვრის 

მდგომარეობით, საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე 559 პირია1131 რეგისტრირებული.   

 

მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის პრობლემად რჩება საქართველოდან გაძევების 

თაობაზე გადაწყვეტილების გამოტანის შემთხვევაში, სტატუსის დადგენის მოთხოვნის 

უფლების აკრძალვა,1132 მოქალაქეობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების 

გასაჩივრების შეზღუდვა,1133 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 

რეგისტრაციის შეზღუდვა,1134 აგრეთვე, უსახლკარო მოქალაქეობის არმქონე პირების იმ 

მუნიციპალური პროგრამებიდან გამორიცხვა, რომლებიც მიზნად ისახავს უსახლკაროთა 

თავშესაფრით უზრუნველყოფას.1135 აღნიშნული საკითხები დეტალურად არის 

                                                   
1130 2019 წელს აპარატში მხოლოდ ერთი განცხადება შემოვიდა. 

1131 სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 2020 წლის 28 იანვრის №01/22116 წერილი.  

1132 „საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის №523 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის 

მიხედვით: „სტატუსის დადგენის მოთხოვნის უფლება აქვს საქართველოში მყოფ ნებისმიერ პირს, 

საქართველოში მისი ყოფნის კანონიერების მიუხედავად, რომლის მიმართ არ არის გამოტანილი 

საქართველოდან გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილება“.   

1133 „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 29-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის თანახმად: „საქართველოს მოქალაქეობის საკითხზე საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილება, გარდა საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე 

გადაწყვეტილებისა, არ ექვემდებარება სასამართლოში გასაჩივრებას“. 

1134 „მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 22 აგვისტოს 

№225/ნ ბრძანების მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, საარსებო შემწეობის 

დასანიშნად პირი უნდა ფლობდეს მუდმივი ბინადრობის ნებართვას. „უცხოელთა და მოქალაქეობის 

არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-2 

პუნქტის მიხედვით, „მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის ნებართვა გაიცემა 3 წლის ვადით. 

მოქალაქეობის არმქონე პირზე, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყდა საქართველოს 

მოქალაქეობიდან გასვლით ან რომელიც 1993 წლის 31 მარტისთვის მუდმივად ცხოვრობდა საქართველოში, 

საქართველოს მოქალაქედ არ ჩაითვალა და 1993 წლის 31 მარტის შემდეგ არ მოხსნილა საქართველოში 

მუდმივი რეგისტრაციიდან, ბინადრობის ნებართვა გაიცემა მუდმივი ცხოვრების უფლებით“.   

1135 მაგალითად, „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და 

თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის №37-14 დადგენილების დანართი №1 მე-3 

მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, უსახლკარო პირად დარეგისტრირება და დროებითი 

საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვისაა ხელმისაწვდომი. 
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განხილული საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშში1136, 

თუმცა არცერთი ამ მიმართულებით მდგომარეობა, სამწუხაროდ, არ შეცვლილა და არ 

გაუმჯობესებულა.   

 

2019 წლის ოქტომბერში, გაერო-ს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის აღმასრულებელი 

კომიტეტის სხდომაზე, მოქალაქეობის არმქონე პირთა რაოდენობის შემცირებისა და მათი  

უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს ხელისუფლებამ 

ნებაყოფლობითი ვალდებულებები წარადგინა. აღებულ ვალდებულებებს შორის მოხვდა 

ის პრობლემური საკითხებიც, რომლებიც საქართველოს სახალხო დამცველმა 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში1137 განიხილა და მათ გადასაჭრელად შესაბამის სახელმწიფო 

ორგანოებს კონკრეტული რეკომენდაციები მისცა. კერძოდ, დოკუმენტში შეტანილია 

ისეთი მნიშვნელოვანი ვალდებულებები, როგორიცაა მოქალაქეობის არმქონე 

პირებისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ნატურალიზაციით მოპოვების ხელშეწყობა და 

ამ მიზნით კანონით დადგენილი 10-წლიანი ვადის განახევრება,1138 მოქალაქეობის არმქონე 

პირის სტატუსის დადგენის მომსახურების საფასურის განახევრება,1139 აგრეთვე, სტატუსის 

დადგენის პროცესში ადმინისტრაციულ ორგანოსა და საერთო სასამართლოებში უფასო 

                                                   
აგრეთვე, „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის (ს/კ 

406153111) სამოქმედო ინსტრუქციების, მიუსაფარი პირის ხელწერილის ფორმისა და მიუსაფარ პირთა 

თავშესაფარში რეგისტრაციის შესახებ განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 2 ოქტომბრის №18.813.1186 განკარგულების დანართი №1 

პირველი მუხლის მიხედვით ე.წ. ლილოს თავშესაფრის სერვისებით სარგებლობა მხოლოდ საქართველოს 

მოქალაქეებს შეუძლიათ.     

1136 „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, თავი: „მოქალაქეობის არმქონე პირთა 

უფლებრივი მდგომარეობა“, გვ. 333. 

1137 იქვე. 

1138 „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულის კანონის მე-12 მუხლის პირველი 

ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის თანხმად, საქართველოს მოქალაქეობის მისანიჭებლად პირი ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში საქართველოში კანონიერ საფუძველზე უწყვეტად ცხოვრების წინაპირობას უნდა 

აკმაყოფილებდეს. დასახელებული ნორმა მოქალაქეობის არმქონე პირებთან მიმართებით, რაიმე სახის 

საგამონაკლისო ჩანაწერს არ ითვალისწინებს.  

1139 „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს და დელეგირებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების 

ვადების, ამ მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურების ოდენობების და საფასურის გადახდის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №508 დადგენილების მე-2 

მუხლის 45-ე პუნქტის თანახმად: „მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენისათვის - 

მომსახურების საფასური შეადგენს 50 ლარს“. ამავე დადგენილების მე-8 მუხლის 61 პუნქტის მიხედვით, 

მოქალაქეობის არმქონე პირები მხოლოდ იმ შემთხვევაში თავისუფლდებიან მომსახურების საფასურის 

გადახდისაგან, „თუ განცხადების განხილვის საფუძველია მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს 

მიმართვა იმ პირთან დაკავშირებით, რომელიც იმყოფება ამ ორგანოს მეურვეობის/მზრუნველობის ქვეშ“.        
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იურიდიული მომსახურებით უზრუნველყოფა.1140 საქართველოს სახალხო დამცველი 

დადებითად აფასებს ზემოხსენებულ აქტივობას და იმედს გამოთქვამს, რომ 

ხელისუფლება შეასრულებს აღებულ ვალდებულებებს.  

 

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ფარგლებში ფუნქციონირებს მოქალაქეობის 

არმქონეობის სამუშაო ჯგუფი, რომლის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა 

საქართველოში მოქალაქეობის არმქონეობის შესამცირებლად და თავიდან ასაცილებლად, 

სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავება და კომისიისთვის შესაბამისი 

რეკომენდაციების წარდგენა. სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში 2019 წელს, სამწუხაროდ, 

მხოლოდ ერთი შეხვედრა გაიმართა, რომელზეც მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებრივ 

მდგომარეობასთან დაკავშირებით საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში ასახული პრობლემური საკითხები განიხილეს.1141 სამუშაო 

ჯგუფის საქმიანობამ მნიშვნელოვანი გავლენა შეიძლება იქონიოს მოქალაქეობის არმქონე 

პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების პროცესებზე, ამიტომ უაღრესად 

მნიშვნელოვანია, რომ მას ჰქონდეს წინასწარ განსაზღვრული სამუშაო გეგმა, იყოს 

აქტიური და შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან მჭიდრო კოორდინაციით რეალური 

შედეგების მიღწევაზე ორიენტირებული. 

 

პრობლემაა ისიც, რომ  მოქალაქეობის არმქონეობის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის1142 

მოქმედების ამოწურვის მიუხედავად, ახალი სამოქმედო გეგმა ჯერაც არ შეუმუშავებიათ. 

შექმნილ ვითარებაში გაურკვეველია სახელმწიფო ხედვა, ერთი მხრივ, 2020 წელს ან/და 

შემდგომ წლებში, რა ღონისძიებები გატარდება გლობალური სამოქმედო გეგმით1143 

განსაზღვრულ ამოცანებზე საპასუხოდ და, მეორე მხრივ, საქართველოში მოქალაქეობის 

არმქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.             

 

წინადადებები 

 

 საქართველოს პარლამენტს: 

 

 საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის მქონე პირებისთვის 

საქართველოს მოქალაქეობის ნატურალიზაციით მოპოვების ხელშეწყობის მიზნით, 

                                                   
1140 მოქალაქეობის არმქონე სტატუსის მაძიებელი პირი ვერ აკმაყოფილებს „პირის გადახდისუუნარობის 

დადასტურების წესის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 ივნისის №424 

დადგენილების მე-2 მუხლით დადგენილ გადახდისუუნარობის კრიტერიუმს, ვინაიდან მას არ 

მიუწვდება ხელი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციაზე.      

1141 შეხვედრა გაიმართა 2019 წლის 28 მაისს. 

1142 დამტკიცებულია მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის მოქალაქეობის არმქონეობის 2017 წლის 

28 დეკემბრის შეხვედრის ოქმი.   

1143 „მოქალაქეობის არმქონეობის დასრულების შესახებ“ გაეროს გლობალური სამოქმედო გეგმა 2014-2024 

წლებისთვის.  
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შემცირდეს „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულის 

კანონის მე-12 მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით დადგენილი 

საქართველოში ცხოვრების 10-წლიანი ვადა 

 იმსჯელოს „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონის 29-ე მუხლის პირველ ნაწილში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რომელიც 

კრძალავს მოქალაქეობის საკითხზე პრეზიდენტის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრებას. 

 

რეკომენდაციები 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 

 „მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2006 წლის 22 აგვისტოს №225/ნ ბრძანებაში, პირდაპირ მიეთითოს 

საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი, როგორც 

ბენეფიციარი, ბინადრობის ნებართვის ტიპის მიუხედავად. 

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიას: 

 დამტკიცდეს მოქალაქეობის არმქონეობის დასრულების 2020 და შემდგომი წლების 

სამოქმედო გეგმა, რომელშიც მაქსიმალურად ფართოდ აისახება ღონისძიებები 

მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის პრობლემურ 

საკითხებთან  დაკავშირებით.  
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თავი მეორე 

მშობლების უფლებები და მოვალეობები 

შვილების მიმართ 

  

 მუხლი 1197. მშობელთა თანასწორუფლებიანობა შვილების მიმართ  

შვილების მიმართ მშობლებს თანაბარი უფლება-მოვალეობები აქვთ. ბავშვს აქვს 

უფლება ცხოვრობდეს და იზრდებოდეს ოჯახში.  

  

მუხლი 1198. მშობელთა მოვალეობანი შვილების მიმართ (18.12.2007 N 5624 

ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 
1. მშობლები უფლებამოსილი და ვალდებული არიან, აღზარდონ თავიანთი 

შვილები, იზრუნონ მათი ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი და სოციალური 

განვითარებისათვის, აღზარდონ ისინი საზოგადოების ღირსეულ წევრებად, მათი 

ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით. 

2. მშობლებს აქვთ ბავშვის რჩენის ვალდებულება.   

3. მშობლებს უფლება აქვთ, განსაზღვრონ, თუ ვისთან და სად უნდა იცხოვროს 

შვილმა. 

4. მშობლებს ევალებათ, დაიცვან თავიანთი არასრულწლოვანი შვილების 

უფლებები და ინტერესები, რაც მოიცავს შვილების ქონების მართვასა და გამოყენებას. 

5. მშობლებს ენიჭებათ უფლება და ეკისრებათ ვალდებულება, ჰქონდეთ 

ურთიერთობა თავიანთ შვილებთან, განსაზღვრონ თავიანთ შვილებთან მესამე პირთა 

ურთიერთობის უფლება.  

 6. მშობლები არასრულწლოვანი შვილების კანონიერი წარმომადგენლები არიან 

და განსაკუთრებულ რწმუნებულებათა გარეშე გამოდიან მათი უფლებებისა და 

ინტერესების დასაცავად მესამე პირებთან ურთიერთობაში, მათ შორის, სასამართლოში. 

 

მუხლი 11981. არასრულწლოვნის უფლება დაცვაზე 

1. არასრულწლოვანს აქვს დაცვის უფლება მშობელთა (სხვა კანონიერ 

წარმომადგენელთა) მხრიდან უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ. 

არასრულწლოვნის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დარღვევისას, მათ შორის, 

მშობელთა (ერთ-ერთი მშობლის) მიერ ბავშვის აღზრდასთან, განათლებასთან 

დაკავშირებული მოვალეობების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულებისას, 

ან მშობლის უფლების ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში, არასრულწლოვანს უფლება 

აქვს დამოუკიდებლად მიმართოს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოებს, 14 წლის 

ასაკიდან კი – სასამართლოს. 

 2. ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომლებისთვისაც ცნობილი გახდა 

არასრულწლოვნის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დარღვევის შემთხვევები, 

ვალდებულნი არიან ამის შესახებ შეატყობინონ მეურვეობისა და მზრუნველობის 

ორგანოებს არასრულწლოვნის ფაქტიური ადგილსამყოფლის მიხედვით. მეურვეობისა 

და მზრუნველობის ორგანოები, ამგვარი შეტყობინების მიღებისთანავე, ვალდებულნი 

არიან გაატარონ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები. 
(20.06.2003 N 2446) 
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მუხლი 1199. ბავშვის ინტერესების დაცვა (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 

მაისიდან) 
მშობლების უფლებები არ უნდა განხორციელდეს ისე, რომ ამით ზიანი მიადგეს ბავშვის 

ინტერესებს.   

 

მუხლი 1200. შვილების აღზრდა მშობლების ურთიერთშეთანხმებით  

1. შვილების აღზრდის ყველა საკითხს მშობლები ურთიერთშეთანხმებით წყვეტენ.  

2. მშობელთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში სადავო საკითხს წყვეტს სასამართლო 

მშობლების მონაწილეობით. ამ შემთხვევაში მშობლის უფლება, იყოს ბავშვის 

წარმომადგენელი სასამართლო დავასთან მიმართებით, შეჩერებულია. მეურვეობისა და 

მზრუნველობის ორგანო ნიშნავს ბავშვის წარმომადგენელს, რომელიც საქმის 

სასამართლოში განხილვის დროს ბავშვის ინტერესებს წარმოადგენს. (18.12.2007 N 5624 

ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)  
 

მუხლი 1201. არასრულწლოვანი შვილის საცხოვრებელი ადგილი  

            მშობლების განქორწინებისას (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 

1. თუ განქორწინების გამო ან სხვა მიზეზით მშობლები ცალ-ცალკე ცხოვრობენ, მათ 

შეთანხმებაზეა დამოკიდებული, თუ ვის ექნება უფლება, გადაწყვიტოს, ვისთან უნდა 

ცხოვრობდეს არასრულწლოვანი შვილი. 

2.  შეუთანხმებლობის შემთხვევაში დავას იმის თაობაზე, თუ ვისთან უნდა 

ცხოვრობდეს არასრულწლოვანი შვილი, წყვეტს სასამართლო ბავშვის ინტერესების 

გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში მშობლის უფლება, იყოს ბავშვის წარმომადგენელი 

სასამართლო დავასთან მიმართებით, შეჩერებულია. მეურვეობისა და მზრუნველობის 

ორგანო ნიშნავს ბავშვის წარმომადგენელს, რომელიც საქმის სასამართლოში განხილვის 

დროს ბავშვის ინტერესებს წარმოადგენს. 

  

მუხლი 1202. განქორწინებული ან ცალ-ცალკე მცხოვრები  

            მშობლების უფლებები და მოვალეობები შვილების  

            მიმართ (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 

1. მშობლებს თანაბრად აქვთ ყველა უფლება და მოვალეობა თავიანთი შვილების 

მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი განქორწინებული არიან ან ცალ-ცალკე 

ცხოვრობენ.  

2. მშობელს, რომელთანაც შვილი ცხოვრობს, უფლება არა აქვს, შეზღუდოს მეორე 

მშობლის უფლება-მოვალეობები. 

  

     მუხლი 1203. პაპისა და ბებიის უფლებები არასრულწლოვანი  

            შვილიშვილების მიმართ (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 

პაპასა და ბებიას უფლება აქვთ, ურთიერთობა იქონიონ თავიანთ არასრულწლოვან 

შვილიშვილებთან მაშინაც, როცა ისინი უშუალოდ არ მონაწილეობენ შვილიშვილების 

აღზრდაში. თუ მშობლები ან მეურვე/მზრუნველი უარს ეუბნებიან პაპასა და ბებიას 

შვილიშვილებთან ურთიერთობაზე, სასამართლოს შეუძლია დაავალდებულოს 
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მშობლები ან მეურვე/მზრუნველი, საშუალება მისცენ პაპასა და ბებიას, ურთიერთობა 

იქონიონ შვილიშვილებთან სასამართლოს მიერ დადგენილი წესით, თუ სასამართლო 

დაადგენს, რომ ეს ხელს არ შეუშლის ბავშვების ნორმალურ აღზრდას და ცუდ გავლენას 

არ მოახდენს მათზე. 

  

მუხლი 1204. არასრულწლოვანი შვილის დაბრუნების მოთხოვნის  

            უფლება (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 

მშობლებს უფლება აქვთ, მოითხოვონ არასრულწლოვანი შვილის დაბრუნება იმ 

პირისაგან, რომელიც მას თავისთან ამყოფებს კანონიერი საფუძვლის გარეშე. 

 

მუხლი 1205. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეზღუდვა (18.12.2007 N 5624 

ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 

1.  მშობლის უფლებები და მოვალეობები შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ 

სასამართლოს გადაწყვეტილებით, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 

2. სასამართლოს შეუძლია შეზღუდოს მშობლის ერთი ან რამდენიმე უფლება და 

მოვალეობა მშობლის სხვა უფლებებისა და მოვალეობებისაგან დამოუკიდებლად.  

3. მეურვეობა ან მზრუნველობა დგინდება იმ ბავშვის მიმართ, რომლის ორივე 

მშობელს შეეზღუდა მშობლის უფლება ან მოვალეობა ამ კოდექსის შესაბამისად.  

4. რამდენადაც ეს შესაძლებელია, მშობელს უნარჩუნდება ბავშვის რჩენის 

ვალდებულება, როცა მშობლის ყველა სხვა უფლება შეზღუდულია. 

  

მუხლი 12051. მშობლის უფლებებისა და  მოვალეობების შეჩერება (18.12.2007 N 5624 

ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 
1. სასამართლოს შეუძლია შეაჩეროს მშობლების უფლება, იყვნენ ბავშვის 

წარმომადგენლები სასამართლო წარმოების განმავლობაში, დავის გადაწყვეტამდე ამ 

კოდექსის 1200-ე და 1201-ე მუხლების შესაბამისად.  

2. როდესაც ამ კოდექსის 1251-ე მუხლის შესაბამისად მშობლები აცხადებენ 

ბავშვის გაშვილების შესახებ თანხმობას, მშობლის ყველა უფლება შეჩერებულია, თუ 

მშობლები ბავშვის გაშვილების შესახებ თანხმობაზე უარს არ განაცხადებენ 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში. 

3. თუ ნაპოვნია ბავშვი, რომლის ვინაობა, მშობლების ვინაობა ან მათი 

ადგილსამყოფელი უცნობია, მისი მშობლების უფლებები და მოვალეობები 

შეჩერებულად ჩაითვლება, სანამ: 

ა) დადგინდება მისი ან მისი მშობლების ვინაობა და ის დაუბრუნდება თავის 

ოჯახს; 

ბ) დადგინდება მისი მშობლების ვინაობა, რომლებიც თავს არიდებენ მშობლის 

უფლებებისა და მოვალეობების შესრულებას, და სასამართლო შეუზღუდავს ან 

ჩამოართმევს მათ მშობლის უფლებებსა და მოვალეობებს; 

გ) ბავშვი აღიარებული იქნება მიტოვებულად. 

 4. მეურვეობა და მზრუნველობა დგინდება იმ ბავშვის მიმართ, რომლის ორივე 

მშობლის უფლებები და მოვალეობები შეჩერებულია ამ მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების 

შესაბამისად. 
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მუხლი 1206. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების ჩამორთმევა (18.12.2007 N 

5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 
1. მშობლის უფლების ჩამორთმევა უკანასკნელი ზომაა, რის შესახებაც 

გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ან 14 

წლის ასაკს მიღწეული ბავშვის ინიციატივით, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული.  

2. მშობელს, რომელიც სისტემატურად თავს არიდებს მშობლის მოვალეობის 

შესრულებას და არაჯეროვნად იყენებს მშობლის უფლებებს – ბავშვს უხეშად ექცევა, 

მასზე უარყოფით გავლენას ახდენს ამორალური საქციელით, ან რომელიც ქრონიკული 

ალკოჰოლიკი ან ნარკომანია, ჩამოერთმევა მშობლის ყველა უფლება და მოვალეობა.  

3. თუ მშობლებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში არ 

განუცხადებიათ უარი ბავშვის გაშვილების შესახებ თანხმობაზე, მათ მშობლის 

უფლებები ჩამოერთმევათ სასამართლოს მიერ, მეურვეობისა და მზრუნველობის 

ორგანოს მიმართვის საფუძველზე. 

 4. ბავშვი, რომლის ორივე მშობელს ჩამოერთვა მშობლის უფლებები, ამ 

კოდექსის შესაბამისად უნდა იქნეს შვილად აყვანილი ან მას უნდა დაენიშნოს მეურვე ან 

მზრუნველი.  

 

მუხლი 1207. მშობლისუფლებამოვალეობაჩამორთმეული პირის  

            შვილის უფლებები (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 

მშობლისუფლებამოვალეობაჩამორთმეული პირი კარგავს ნათესაობაზე დამყარებულ 

ყველა უფლებას იმ შვილთან ურთიერთობაში, რომლის მიმართაც მას ჩამორთმეული 

აქვს მშობლის უფლება და მოვალეობა. შვილი, რომლის მშობელსაც ჩამოერთვა 

მშობლის უფლება და მოვალეობა, ინარჩუნებს ამ მშობლის მიმართ ნათესაობიდან 

გამომდინარე ქონებრივ უფლებებს, მათ შორის, მემკვიდრეობის მიღების უფლებას. 

  

მუხლი 1208. (ამოღებულია (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)) 

 

მუხლი 1209. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენა (18.12.2007 N 5624 

ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 
1. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენა შეიძლება მხოლოდ 

სასამართლო წესით, ბავშვის, ერთ-ერთი მშობლის ან მეურვეობისა და მზრუნველობის 

ორგანოს ინიციატივით. 

2. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენა შეიძლება მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება, რომ მშობლის უფლების შეზღუდვის ან ჩამორთმევის 

საფუძველი აღარ არსებობს. 

3. პირისათვის მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენისას 

სასამართლო ითვალისწინებს ბავშვის სურვილსაც, თუ მას შეუსრულდა ათი წელი. 

4. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენა არ დაიშვება იმ ბავშვის 

მიმართ, რომელიც სხვამ იშვილა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ შვილად აყვანა ბათილად 

იქნა ცნობილი. 
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5. მშობლის უფლებები და მოვალეობები ავტომატურად აღდგება შეჩერების ვადის 

ამოწურვის შემდეგ, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 

  

მუხლი 1210. შვილის ჩამორთმევა მშობლის უფლებებისა და  

            მოვალეობების ჩამორთმევის ან შეზღუდვის გარეშე (18.12.2007 N 5624 

ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 
1. თუ ერთ-ერთ ან ორივე მშობელთან შვილის დატოვება მშობლებისაგან 

დამოუკიდებელი მიზეზებით ბავშვისათვის საზიანოა, მეურვეობისა და 

მზრუნველობის ორგანოს შეუძლია ბავშვი მშობლების თხოვნის საფუძველზე დროებით 

მოათავსოს მესამე პირთან. 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მშობელს 

უნარჩუნდება მშობლის უფლებები და მოვალეობები. მესამე პირი, რომელთანაც ბავშვი 

მოათავსეს, ასრულებს ჩვეულებრივ, ყოველდღიურ საქმიანობას – უვლის ბავშვს, 

აძლევს განათლებას და აქცევს ყურადღებას. 

 

მუხლი 1211. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების გადაცემა (18.12.2007 N 5624 
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avtorebis Sesaxeb
katarJina vargani (poloneTi) ukanaskneli xuTi wlis ganmavlobaSi saqarTveloSi cxovrobs da muSaobs. profesiiT bavSvTa 
fsiqologs, qalbaton vargans bavSvebTan da mozardebTan muSaobis TiTqmis 15 wlis staJi aqvs. misi profesiuli gamocdileba 
moicavs poloneTSi, bavSvTa dawesebulebebsa da mozardTa konsultaciis programebSi muSaobas, amerikis SeerTebul Stateb-
Si, msoflio masStabiT, mozardTa moxaliseobrivi qselis zedamxedvelobas da albaneTsa da makedoniaSi kosovos konfliqts 
gadarCenili bavSvebisa da mozardebisaTvis fsiqo-socialuri mxardaWeris aRmoCenas. gavlili aqvs treningebi konfliqtis 
mogvarebis, mediaciisa da samSvidobo ganaTlebis dargSi. 2000-2004 wlebSi q-ni vargani kosovosa da saqarTveloSi xelmZR-
vanelobda saerTaSoriso proeqtebs, romelTa mizans sxavadasxva eTnikuri jgufebis warmomadgenel bavSvebsa da mozardebs 
Soris komunikaciisa da ndobis aRdgena warmoadgenda. 2004 wlidan, q-ni vargani federacia `gadavarCinoT bavSvebis~ mier 
ganxorcielebuli, a.S.S. saerTaSoriso ganviTarebis saagentos mier dafinansebuli programis, `axali cxovrebis dasawyisi~, 
direqtoria. programa gankuTvnilia saqarTvelos quCis da sxva daucveli fenebis bavSvebisaTvis. igi moicavs bavSvebisa da 
ojaxebisaTvis socialuri momsaxurebis nairsaxeobis ganviTarebas, aseve politikis doneze rekomendaciebs da adgilobrivi 
SesaZleblobebis ganviTarebas. 

doqtori lari derSemi (a.S.S.) federacia `gadavarCinoT bavSvebis~ dizainis, monitoringisa da Sefasebis mrCevelia Sua 
aRmosavleT-evraziis regionisaTvis. mas ruseTSi, kavkasiaSi, Sua aziaSi, Sua aRmosavleTsa da afrikaSi raodenobrivi da 
Tvisebrivi kvlevebisa da programebis monitoringisa da Sefasebebis Catarebis 18 welze meti xnis gamocdileba aqvs. 1995 
wels socialuri kvlevis dargSi, misuris universitetidan filosofiur mecnierebaTa doqtoris xarisxis mflobelia. 
saqarTveloSi doqtori derSemi xelmZRvanelobda kvebis naklebobis kvlevas 6 regionSi, sami qveynis masStabiT Catarebuli 
ojaxebis kvlevas, aseve kvlevebs narkotikuli nivTierebebis intravenuri momxmareblebisa da komerciuli seqs-muSakebis 
Sesaxeb. proeqtis `axali cxovrebis dasawyisi~ farglebSi, mis movaleobebSi proeqtis Sedegebisa da procesebis minotor-
ingisa da SefasebisaTvis saWiro sistemebisa da meqanizmebis SemuSaveba Sedioda. aseve, aRniSnuli kvlevis farglebSi, mis 
movaleobebSi Sedioda ACT-sTan (analizisa da konsultaciebis jgufi) muSaoba  wertilovani Sefasebisa da quCis bavSvTa 
pirispir interviuebisaTvis SerCevis meTodologiis SesamuSaveblad. igi aseve zedamxedvelobda kiTxvarebis SemuSavebas da 
monacemTa damuSavebas.

kvlevaSi aseve wvlili Seitanes: maia zedelaSvilma (ganaTlebisa da saerTaSoriso ganviTarebis eqsperti, saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis saministro), doqtorma marine CitaSvilma (fsiqologiis doqtori, Tbilisis saxelmwifo univer-
siteti da socialur mecnierebaTa centri), vaxtang megreliSvilma (socialuri politikis eqsperti, saqarTvelos Sromis, 
janmrTelobisa da socialuri dacvis saministro) da nino kupataZem (bavSvTa keTildReobis samTavrobo komisiis teqnikuri 
samdivnos erovnuli koordinatori). 

qvemoT mocemuli Sedegebi, interpretaciebi da daskvnebi mTlianad avtorebs ekuTvnis da ar gamoxatavs `gadavarCinoT bavS-
vebis~, a.S.S. saerTaSoriso ganviTarebis saagentos, amerikis mTavrobis an gaeros bavSvTa fondis mosazrebebs. 

inglisur enaze teqstis redaqtori: pol rimpli

fotoebi: servan leini
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aRniSnuli kvlevis proeqti ganxorcielda quCis 

bavSvebze momuSave samuSao jgufis interesidan 

gamomdinare, ukeT gacnobodnen saqarTveloSi qu-

Cis bavSvebis arsebul mdgomareobas. gansakuTrebiT 

mniSvnelovani iyo jgufis wevrebis mondomeba, qu-

Cis bavSvebis sakiTxebTan dakavSirebuli momavali 

politika validur da sistemur mtkicebulebaze dae-

fuZnebinaT. 

sxvadasxva eqspertebis, jgufebis da organizaciebis 

mxardaWerisa da mWidro TanamSromlobis gareSe es 

kvleva ar Sedgeboda. federacias ̀ gadavarCinoT bavS-

vebi~ surs gamoxatos madliereba amerikis SeerTe-

buli Statebis saerTaSoriso ganviTarebis saagen-

tosa (USAID) da gaeros bavSvTa fondisadmi (UNICEF), 
romelTac uzrunvelyves finansuri mxardaWera da 

eqspertuli daxmareba kvlevis Casatareblad. kvel-

vis xarisxis uzrunvelyofisaTvis Zalian mniSnvnelo-

vani iyo misi zedmiwevniT yuradRebiT dagegmva. fed-

eracias `gadavarCinoT bavSvebi~ surs gansakuTrebiT 

xazi gausvas gaeros bavSvTa fondis konsultantis, 

doqtor braian milnis mxardaWeras kvlevis winaswari 

dagegmvis stadiaSi. 

aRniSnuli kvlevis Catarebis iniciativam saqarT-

velos ganaTlebisa da mecnierebis saministros bavS-

vze zrunvis departamentis didi daintereseba da 

mxardaWera miiRo. gvsurs gansakuTrebulad gavus-

vaT xazi departamentis ufrosis, qalbaton Tamar 

golubianis mxardaWeras Seufasebeli daxmarebisa 

da profesionali adamianuri resursebis gaziare-

bis kuTxiT, ramac savele samuSaoebis droulad da 

xarisxianad dasrulebas Seuwyo xeli. aseve gvsurs 

mxardaWerisaTvis madloba gadavuxadoT q. quTaisis, 

q. baTumisa da q. rusTavis vice-merebsa da socialur 

saqmeTa departamentebis ufrosebs. 

kvlevis Catarebis mraval aspeqtSi, rogoricaa Ser-

Cevis principebis gansazRvra, savele logistikis 

organizeba da Tvisebrivi monacemebis Segroveba da 

monacemTa drouli Seyvana, damoukidebelma kvlev-

iTma kompaniam _ ACT-kvlevam – Tavisi amocanebi 

droulad da sruli profesionalizmiT Seasrula. 

gvsurs gansakuTrebulad gavusvaT xazi statistiki-

sa da monacemTa bazis departamentis ufrosis, laSa 

bokuCavasa da proeqtebis menejeris, sofo CaCaniZis 

wvlils, romelTac Seufasebeli eqspertuli mxardaW-

era aRmogviCines SerCevis, kiTxvarebis SemuSavebisa 

da xarisxis kontrolis dargSi. 

aseve, gvsurs madloba gadavuxadoT yvela, 220-ive 

damkvirvebelsa da interviuers, vinc ar daiSura Zal-

isxmeva ramdenime dRis ganmavlobaSi, xangrZlivi da 

rTuli samuSao dRis pirobebSi kvlevaze muSaobisaT-

vis. aseTi didi jgufis mobilizaciisaTvis federa-

cia `gadavarCinoT bavSvebi~ ramdenime samTavrobo 

uwyebasTan, arasamTavrobo organizaciasa da sxva in-

stitutTan TanamSromlobda. maT Sorisaa ganaTleb-

isa da mecnierebis saministro (socialuri muSakebi); 

Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis samin-

istro (socialuri agentebi); `Tanadgoma~, `bavSvi da 

garemo~, `biliki~, `mkurnali~, `vorld viJen inter-

neiSeneli~, quCis bavSvTa gldanis centri, sazoga-

doebrivi janmrTelobis imereTis regionuli centri 

da Tbilisis saxelmwifo universiteti (socialur 

mecnierebaTa fakultetis bolo kursis studentebi). 

mkvlevarTa Soris iyvnen yofili quCis bavSvebi `ga-

davaCinoT bavSvebisa~ da `mkurnalis~ programebidan. 

swored yvela monawile organizaciisa da adamianis 

Zalisxmevis Sedegad moxerxda kvlevis sisruleSi 

moyvana. 

 

kerZo SemTxvevebi da istoriebi mowodebulia `ga-

davarCinoT bavSvebis~ ori adgilobrivi partniori 

organizaciis _ `bavSvi da garemos~ da `bilikis~ 

mier, romelTac quCis bavSvebTan muSaobis mravali 

wlis praqtikuli gamocdileba aqvT. maTma codnam 

kvlevis SedegebisaTvis mniSvnelovani konteqsti 

uzrunvelyo. aseve, `vorld viJen interneiSenalis~ 

mier quTaissa da baTumSi Catarebulma paralelurma 

kvlevam, monacemTa gadamowmebisa da mocemuli kvle-

vis zogierTi Sedegis damatebiT WrilSi ganxilvis 

SesaZlebloba mogvca. 

bolos, kvlevis avtorebi aranakleb madlierebas 

gamoxataven yvela quCis bavSvisadmi, romelTac dro 

da Zalisxmeva ar daiSures, rom mkvlevarebisaTvis 

amomwuravi pasuxebi gaecaT.

aRniSnuli angariSi daiwera katarJina varganis mier 

doqtor lari derSemTan, maia zedelaSvilTan, doq-

tor marina CitaSvilTan, nino kupataZesTan, vaxtang 

megreliSvilTan da `gadavarCinoT bavSvebis~ proeq-

tis _ `axali cxovrebis dasawyisi~ _  gundTan (Teona 

aslaniSvili, eka javaxiSvili da nino nucubiZe) Tanam-

SromlobiT. 
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4 ❘ nu miwodebT quCis bavSvs

urbanuli quCis bavSvebis kvleva saqarTveloSi 

Catarda federacia `gadavarCinoT bavSvebis~ mier, 

a.S.S. saerTaSoriso ganviTarebis saagentosa da 

gaeros bavSvTa fondis erToblivi mxardaWeriT, sx-

vadasxva saxelmwifo, arasamTavrobo da akademiur 

wreebTan TanamSromlobiT. es kvleva saqarTvelos 

oTx did urbanul centrs moicavda: Tbilisi, quTaisi, 

rusTavi da baTumi.1  es adgilebi ganisazRvra ramden-

ime dainteresebul mxaresTan diskusiebis Sedegad, 

`gadavarCinoT bavSvebis~ mier 2006 wels Catarebuli 

quCis bavSvebis adgilmdebareobis winaswar Seswav-

laze dayrdnobiT. winaswari kvlevis respondentTa 

Tanaxmad, quCis bavSvebis yvelaze maRali raodenoba 

swored am oTx qalaqSi SeiniSneboda. 

mocemuli kvleva quCis bavSvebis pirveli mravalmxri-

vi Sefasebaa, rac ki odesme saqarTveloSi Catarebu-

la. igi msoflio masStabiTac unikalur iniciativas 

warmoadgens, radgan msgavsi kvlevebi cota Tu arse-

bobs. kvlevis mizani iyo: 1) oTx miznobriv urbanul 

centrSi quCis bavSvebis miaxloebiTi raodenobis 

gansazRvra da 2) maTi Taviseburebebis aRwera ise, 

rom 3) mtkicebulebebze dayrdnobiT SesaZlebeli 

yofiliyo politikisa da programuli rekomendacie-

bis SemuSaveba. kvlevis dros gamoyenebul iqna sam-

safexuriani midgoma: 

1) dakvirveba – monacemebis rukaze datana droisa da 

adgilmdebareobis mixedviT;

2) raodenobrivi wertilovani Sefaseba;

3) pirispir interviuebi. 

samive safexuri 2007 wels, sami Tvis ganmavlobaSi 

(ivnisi, seqtemberi da noemberi), mimdinareobda. mo-

nacemTa Seyvana da gasufTaveba, aseve monacemTa da-

muSaveba 2008 wlis Teberval-martSi ganxorcielda. 

kvlevis populaciis dasadgenad, quCis bavSvebi gan-

isazRvra, rogorc bavSvebi 0-dan 18 wlamde (inter-

viuebis SemTxvevaSi _ 8-dan 18 wlamde), `romlebic 

quCebSi SeiniSnebian~. kvleva ar moicavda iseT `qu-

Cis~ bavSvebs, romlebic bavSvTa centrebSi, TavSesa-

frebSi an sxva tipis dawesebulebebSi imyofebodnen. 

zogadad, wertilovani Sefasebis Sedegad ganisaz-

Rvra, rom saSualod, 2007 wlis noemberSi oTx qalaqSi 

iyo 1,049 bavSvi. maqsimaluri miaxloebiTi raodenoba 

iyo 1600 bavSvi. quCis bavSvebi urbanul saqarTveloSi 

metwilad 5-dan 14 wlamde asakis biWebi arian, rom-

lebic ZiriTadad maTxovroben. isini quCaSi zrdas-

rulis meTvalyureobis gareSe imyofebian dRis gan-

mavlobaSi, Tumca maT umravlesobas hyavs sul cota 

erTi cocxali mSobeli an sxva naTesavebi. 

kvleva aCvenebs, rom quCis bavSvebis arseboba saqarT-

veloSi daucveli bavSvebisa da maTi ojaxebis winaSe 

arsebuli mravali socialur-ekonomikuri prob-

lemis gamovlinebaa da ara gancalkevebuli fenomeni. 

bavSvebis mier quCaSi gatarebuli drois analizis 

Sedegad saintereso daskvnis gamotana SeiZleba: qu-

Cis bavSvebis 40%-ze mets quCaSi sam welze meti aqvs 

gatarebuli. Sesabamisad, SeiZleba davaskvnaT, rom 

am bavSvebma quCis cxovreba vardebis revoluciamde 

an uSualod misi mimdinareobisas/dasrulebisas dai-

wyes, rodesac saqarTvelos mosaxleobis udidesi 

nawili katastroful socialur-ekonomikur mdgo-

mareobaSi imyofeboda. Tumca, arseboben ufro mcire 

raodenobiT (mxolod erTi meoTxedi) iseTi quCis 

bavSvebi, romlebic acxadeben, rom quCaSi bolo ori-

sami wlis ganmavlobaSi gamovidnen.  vardebis revo-

luciis Semdgomma periodma, mravali avtoris mt-

kicebiT, imedis axali grZnobiT ganawyo saqarTvelos 

mosaxleoba. miuxedavad amisa, im quCis bavSvebis 

raodenoba, romlebic quCaSi ukanaskneli erTi wlis 

an naklebis ganmavlobaSi gamovida, aseve maRalia da 

vardebis revoluciamdel maCveneblebs uaxlovdeba. 

es zrda saqarTveloSi arsebuli zogadi mdgomareo-

bis amsaxvelia, vinaidan ukanaskneli wlebis ganmav-

lobaSi siRaribis done izrdeboda da qveynis STam-

beWdavma ekonomikurma zrdam mcire an uaryofiTi 

gavlena iqonia qarTvelebis umravlesobis cxovrebis 

standartebis, donis gaumjobesebaze. mniSvnelovnad 

gauaresda mosaxleobis zogadi ganwyobac.2  

kargad morgebuli da efeqturi politikisa da 

programuli RonisZiebebis SemuSavebisas, gaTval-

iswinebuli unda iqnas quCis bavSvebis mdgomareobis 

warmomSobi, damcveli da damabrkolebeli faqtore-

bis sirTule. kvleva aCvenebs, rom urbanul saqarT-

veloSi, bavSvs quCisken, umravles SemTxvevebSi, 

ojaxuri faqtorisa da sazogadoebrivi stresoris 

(Cveulebriv, araumetes sami an oTxisa) kombinacia 

ubiZgebs. es aris:  

_ bavSvis garSemo mSoblis an mSoblebis, aseve sxva 

zrdasruli naTesavis ararseboba.

miuxedavad imisa, rom saqarTveloSi mxolod cota 

2. magaliTisTvis ixileT saerTaSoriso respublikuri instituti 

(2007), “saqarTvelos amomrCevelTa kvleva”, IRI, USAID, Baltic Surveys/
The Gallup Organization, IPM

1. es aris saqarTveloSi oTxi yvelaze didi urbanuli centri, 

romelTa mosaxleoba Seadgens: Tbilisi- 1,342 aTasi, quTaisi – 165 

aTasi, baTumi – 100 aTasi da rusTavi – 95 aTasi (wyaro: saqarTvelos 

statistikis departamenti)  

kvlevis Sejameba
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quCis bavSvi Tu aris mTlianad sakuTar kmayofaze, 

ojaxis iseTi wevris danaklisi, romelsac bavSvi mz-

runvelad aRiqvams – maT Soris, mSoblis gardacvale-

ba, Zlieri faqtoria, romelsac SeuZlia bavSvs quCa-

Si cxovrebisken ubiZgos. kvleva aCvenebs, rom rac 

ufro klebulobs ojaxis wevrebis raodenoba bavSvis 

garSemo, miT ufro metad izrdeba albaToba, bavSvma 

quCaSi gaataros Rame an 24 saaTi icxovros iq. mSoblis 

gardacvalebis garda, mSoblis ararseboba saqarT-

veloSi ramdenime formas iRebs. mSoblebi SeiZleba 

gadavidnen qalaqidan da bavSvebi dautovon adami-

anebs, visac maTi saWiroebebis dakmayofileba ar Seu-

ZliaT. zogi bavSvi tovebs mSoblebs da sxva qalaqSi 

naTesavis saxlSi gadadis sacxovreblad, sadac zrun-

visa da dacvis SesaZleblobebi arasakmarisia, an (iS-

viaT SemTxvevebSi) bavSvi gadawyvets sadme marto ga-

davides. amas garda, mSoblebi datvirTuli grafikiT 

muSaoben (rogorc praqtika aCvenebs, adreuli dili-

dan gvian Ramemde), elementaruli moTxovnebis dasak-

mayofileblad da isini fizikurad veRar axerxeben 

monawileoba miiRon  bavSvis aRzrdaSi.  

_ ekonomikuri problemebi – siRaribe, umuSevroba 

da usaxlkaroba

siRaribe saqarTveloSi mcxovrebi quCis bavSvebis 

umravlesobisaTvis Cveuli faqtoria. saxlis cudi 

pirobebisagan Tavis dasaRwevad bavSvebi cdiloben, 

ojaxs gareT, marto cxovrebis gzebi eZion da mop-

ovebuli fuli sakuTari an megobrebis saWiroebe-

bis dasakmayofileblad daxarjon. bevri Semosavlis 

gamomuSavebas ojaxebis mxardaWeris gzad ganixilavs. 

zogierTi bavSvisgan ki piriqiT, moelian an aiZule-

ben, gamoimuSavos fuli da ojaxSi moitanos. sacx-

ovreblis ararsebobam an saSinelma sacxovrebelma 

pirobebma SeiZleba aseve quCisken ubiZgos bavSvs. 

calke aRebuli, siRaribe bavSvis quCaSi gasvlis miz-

ezi ar aris. saqarTveloSi ojaxebis umravlesoba, 

ukidures ekonomikur pirobebSic ki, bavSvebis sax-

lSi SenarCunebas axerxebs. Tumca siRaribem SeiZleba 

ukve isedac daucvel ojaxSi arsebuli stresi gaaR-

rmavos da ojaxis priorotetebis Secvla gamoiwvios, 

sadac bavSvis keTildReoba yuradRebis centrSi 

aRar iqneba. 

_ ojaxis Semadgenlobis Secvla, rogoricaa ganqor-

wineba an mSoblis meored qorwineba

mSoblebis ganqorwineba yvela bavSvisTvis stresia. 

saqarTveloSi amas aseve Tan ojaxis sacxovrebeli 

pirobebis gauareseba axlavs, gansakuTrebiT Tu 

bavSvi dedasTan rCeba – rogorc es umravles SemTx-

vevebSi xdeba. saqarTveloSi quCis bavSvebis martox-

ela mSoblebisaTvis ganqorwinebis Semdeg xSirad 
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mSoblis movaleobebis Sesruleba Zneli xdeba. mSob-

lis meored qorwineba xSirad damatebiT siZneleebs 

qmnis – SeiZleba warmoiSvas konfliqti bavSvsa da 

dedinacvals/maminacvals Soris, an bavSvi SeiZleba 

sruliad uaryofil iqnas dedinacvalis/maminacva-

lis mier da Tavi iZulebulad igrZnos (an iyos iZule-

buli) datovos saxli. 

_ ojaxis gadaadgileba

saqarTveloSi quCis bavSvebis ojaxebi sxva adgilze 

sacxovreblad Cveulebrivad bavSvebTan erTad ga-

dadian. gadaadgilebis ramdenime modeli SeiniSneba: 

migracia patara qalaqebidan an soflebidan urbanul 

centrebSi; gadasvla didi qalaqebidan TbilisSi; gad-

asvla Tbilisidan patara qalaqebSi; mogzauroba sxva 

qveynebidan an iZulebiTi gadaadgileba saqarTvelos 

konfliqturi zonebidan. garemos Secvla bavSvisT-

vis siZneleebs warmoSobs. Tu msgavsi gadaadgileba 

ar aris kargad momzadebuli, axal adgilsamyofelze 

arsebulma mdgomareobam ojaxis pirobebis gauare-

seba SeiZleba gamoiwvios da damatebiTi stres-faq-

torebi warmoqmnas. 

_ alkoholizmi da Zaladoba saxlSi

miuxedavad imisa, rom es faqtori bevri bavSvis mier 

ar dasaxelebula,  alkoholizmi da ojaxuri Zalado-

ba bavSvebis cxovrebaSi mZlavri stres-faqtorebia. 

isini Zirs uTxrian ojaxis wevrebTan usafrTxo mi-

jaWvulobis grZnobas da aiZuleben bavSvebs, mdgo-

mareobasTan Seguebis iseT strategiebs mimarTon, 

rogoricaa saxlis mitoveba da quCaSi gasvla. radgan 

alkoholizmi da ojaxuri Zaladoba xSirad saxel-

deba im quCis bavSvebis mier, romelTac dakarges mSo-

beli an romelTa mSoblebi ganqorwinebulni arian, es 

kidev ufro arTulebs garemoebebs.

  

_ janmrTelobasTan dakavSirebuli problemebi 

ojaxSi

siRaribesTan da Sesabamisi socialuri mxardaWeris 

ararsebobasTan erTad, ojaxSi arsebulma janmrTe-

lobis mZime problemebma da am mdgomareobasTan 

gamklavebis SeuZleblobam bavSvs skolis mitove-

bisken, fuli gamomuSavebis dawyebisken an ubralod, 

siZneleebisTvis Tavis aridebis mizniT saxlis da-

tovebisken SeiZleba ubiZgos. 

_ ganaTlebis nakleboba

kvlevis Sedegad dadginda, rom skola quCis bavSvebis 

socialuri dacvis erT-erTi mniSvnelovani Semad-

geneli nawilia, magram, amavdroulad, xSirad maTi 

Semdgomi socialuri izolaciis damaCqarebels war-

moadgens. saqarTveloSi quCis bavSvebis umravlesoba 

skolaSi ar iricxeba. isini ki, vinc jer kidev skolaSi 

iricxebian, iq darCenisaTvis ramdenime winaaRmde-

gobas awydebian. zogi skolaSi siarulis Semosavlis 

gamomuSavebasTan SeaTavsebas cdilobs, rac rTulia 

da SeiZleba bavSvs skolis mitovebisken ubiZgos. sx-

vebs aucilebeli saskolo nivTebis SeZena ar ZaluZT, 

an CaricxvisTvis aucilebeli sabuTebi ar gaaCniaT. 

ojaxebi, romelTac bavSvis skolaSi gagzavnasa da 

ojaxisTvis damatebiTi Semosavlis mopovebaSi maT 

daxmarebas Soris arCevanis gakeTeba uwevT, xSir-

ad arsebobisaTvis damatebiTi saxsrebis moZiebas 

ganaTlebis grZelvadian da bundovad sargebelze win 

ayeneben. ojaxuri struqturis Secvlam, rac mSoblis 

gardacvalebiT an ganqorwinebiT aris gamowveuli, 

ojaxis prioritetebi SeiZleba Secvalos, sadac bavS-

vis ganaTlebas wamyvani roli aRar eqneba. da bolos, 

bevri quCis bavSvi skolas Tavs anebebs da amis mizezad 

interesis naklebobas, sakuTari Tavis skolasTan Se-

usabamobas an ganaTlebis dabali xarisxs asaxelebs.  

_ bavSvis irgvliv arasakmarisi socialuri dacvis 

sistemis arseboba

socialuri momsaxureba, romelsac quCis bavSvebisT-

vis maTi quCaSi cxovrebis sxvadasxva etapze mxardaW-

eris aRmoCena SeuZlia, Zalian cotaa da maT Sesaxeb 

informacia xSirad ar aris sakmarisad xelmisawvdo-

mi imisaTvis, rom aRkveTos bavSvis quCaSi gasvla an 

xeli Seuwyos maT quCaSi yofnisas cxovrebis alter-

natiuli gzebis gamonaxvaSi. quCaSi moxvedris Semdeg, 

bavSvebi im mcire socialur momsaxurebas mimarTaven, 

ris Sesaxebac Seityoben, magram saqarTveloSi quCis 

bavSvebis umravlesobas arasdros gaugia Sesabamisi 

socialuri samsaxurebis Sesaxeb da arc gamouyenebia 

isini.  

_ bavSvis dacvis Sidasazogadoebrivi meqanizmebis 

ararseboba

zogierT qveyanaSi, bavSvis ojaxSi mTavari mzrunvelis 

aryofnas naklebad uaryofiTi efeqti aqvs, vinaidan 

bavSvis garSemo arsebuli Temis wevrebi icaven bavS-

vs, roca ojaxs es ar ZaluZs. urbanul saqarTveloSi 

es ase ar aris – quCis bavSvebis aRqmiT, rodesac isini 

mTeli rigi siZneleebis winaSe dganan, farTo sa-

zogadoeba, rogoricaa, magaliTad: mezoblebi, maT 

gverdiT ar arian. amas socialuri an kulturuli in-

diferentuloba (an sulac mtruli damokidebuleba) 

SeiZleba vuwodoT, rac bavSvis Semdgom socialur 

izolacias da TviTSezRudvas iwvevs. 

_ quCis bavSvebis ojaxebis socialuri izolacia

kvlevis Sedegebi aCvenebs, rom saqarTveloSi mcx-

ovrebi quCis bavSvebi yvelaze Raribi da socialu-

rad izolirebuli ojaxebidan arian. mTeli rigi 

siZneleebisas, rogoricaa siRaribe, sacxovreblis 

ararseboba, meuRlis dakargva, ganqorwineba an ojax-

uri konfliqtebi, quCis bavSvebis ojaxebs bavSvebis 

Sida da gare Sokebisgan dacva xSirad SeuZleblad 

miaCniaT. Tu mSoblebs, realurad, farTo ojaxi da 

sazogadoeba ar exmareba, xSirad ojaxebi Seguebis 

iseT strategiebs mimarTaven, romlebic bavSvisaTvis 

Sesabamisi mxardaWeris pirobebs ar qmnis. 

rogorc praqtika aCvenebs, quCis bavSvebis bevri ojaxi 

e. w. daswavlili daucvelobis3  simptomebs amJRavnebs 

– es aris fsiqologiuri termini, romelic socialur 

konteqstSi xsnis, Tu ratom veRar moqmedeben adami-

anebi, romlebmac warsulSi mravaljeradi warumate-

bloba ganicades da romlebic didi xnis ganmavlobaSi 

garkveul winaaRmdegobebs awydebodnen. isini prob-
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lemebis gaSinaganebisaken arian midrekilni; yvela 

siZneles afaseben, rogorc mravalmxrivs, romelTac 

maTi cxovrebis yvela aspeqtze zemoqmedeba SeuZlia 

da winaaRmdegobebs mudmiv da Seucvlel, Seuqcevad 

procesebad  miiCneven. 

is faqti, rom saqarTvelos quCebSi asobiT Raribi 

da socialurad gariyuli bavSvia, kvalificiuri so-

cialuri samsaxuris moqmedebis aucileblobas war-

moSobs. quCis bavSvebisa da maTi ojaxebis winaSe arse-

buli sakiTxebi siRaribis Semcirebisa da socialuri 

inkluziis farTo konteqstSi unda ganixilebodes. 

aucilebelia erTiani da koordinirebuli midgoma, 

raTa gadaiWras bavSvebis, ojaxebisa da mTlianad sa-

zogadoebis faqtorebi, romlebic bavSvs quCisken 

ubiZgebs an iq aCerebs. aseTi politika da programu-

li pasuxebi bavSvs uflebebis, kompleqsuri saWiroe-

bebisa da personaluri siZliereebis mqone individad 

da ara keTildReobis programebis ubralod mim-

Rebad unda ganixilavdes. ojaxebi da sazogadoeba 

ganxilul unda iqnas problemis gadawyvetis saSu-

alebad da ara problemis nawilad – politika da pro-

gramebi mimarTuli unda iyos bavSvebis uflebebis 

dacvis dargSi, ojaxisa da socialuri qselis rolis 

mxardaWerisaken. am midgomiT, ZiriTadi politika, 

sazogadoebrivi da programuli rekomendaciebi 

moicavs Semdegs:  

 

politikis doneze:

- saqarTveloSi quCis bavSvebis mdgomareobis regu-

laruli kvleva am jgufis dinamikis Sesaswavlad da 

mTavrobis mier mtkicebulebebze dafuZnebuli pro-

gramebis da dafinansebis prioritetebis Camoyalibe-

bisaTvis. 

- socialuri mxardaWerisa da socialuri daxmarebis 

kriteriumebis, identifikaciis/informaciis gavr-

celebis meqanizmebisa da indikatorebis gadasinjva, 

raTa saxelmwifo programebi xelmisawvdomi gaxdes 

yvelaze daucveli jgufebisaTvis. 

- arsebuli socialuri SeRavaTebis konsolidireba 

da maTi morgeba quCis bavSvebis ojaxebSi ukiduresi 

siRaribis aRmosafxvrelad; siRaribis Semcirebis 

programebi unda moicavdes rCevebs dasaqmebis Ses-

axeb da dasaqmebis programebs maTTvis, visac muSaoba 

SeuZlia da materialur an fulad daxmarebas maTT-

vis, visac muSaoba ar SeuZlia. 

- bavSvis dacvis zogad sistemaSi, quCis bavSvebisaT-

vis gankuTvnili asakis Sesabamisi miznobrivi social-

uri momsaxurebis gaTvaliswineba da axali da ufro 

mravalricxovani momsaxurebis SemuSaveba, romlebic 

rac SeiZleba meti ojaxis dafarvasa da kvalificiur 

multi-seqtorul mxardaWeras gaiTvaliswinebs.   

- sadac SesaZlebeli da mizanSewonilia, quCis bavSve-

bisaTvis regularuli an damatebiTi Semdgomi pro-

gramebis misawodeblad arsebuli ZiriTadi resurse-

bis (magaliTad, skolebis) gamoyeneba. bavSvze zrunvis 

axali momsaxurebis ganviTareba, gansakuTrebiT dRis 

ganmavlobaSi zrunvis (dRis centrebi), skolis-Sem-

dgomi programebis, naTesauri Svilobilobis an yve-

laze kritikul SemTxvevaSi, mimReb ojaxSi ganTavse-

bis an mcire tipis rezidentul dawesebulebebSi 

ganTavsebis saxiT. 

- sakuTrebis uflebisa da ganqorwinebis Semdeg usax-

lkarobisa da ukiduresi ekonomikuri gaWirvebis 

riskebis Sesamcireblad, dedebisaTvis materialuri 

daxmarebis aRmoCenis saxelmwifo kanonmdeblobis 

gadasinjva da aRsrulebis axali meqanizmebis dan-

ergva.

- iZulebiT gadaadgilebuli pirebisaTvis informaci-

is gavrcelebisa da informaciis miwodebis meqanizme-

bis daxvewa, gansakuTrebiT kompaqturi Casaxlebis 

centrebSi mcxovrebi daucveli ojaxebisaTvis, raTa 

isini flobdnen srul informacias da aseve miuwvde-

bodeT xeli saxelmwifo daxmarebis arsebul pro-

gramebze.  

- skolis gareT myofi bavSvebisaTvis ganaTlebis xe-

lmisawvdomobis gaumjobeseba: 

1) modificirebuli kurikulumis (dasawevi da Ria/

distanciuri swavlebis) ganviTarebisa da serTi-

ficirebis gziT da aseve am kurikulumis ganaTleb-

is savauCero sistemaSi CarTvis gziT; 2) savauCero 

sistemis gansazRvra skolaSi daswrebisa da ara 

Caricxvis mixedviT; 3) skolebisTvis, profesiuli 

ganaTlebis centrebisa da ganaTlebis alternati-

uli sqemis momwodeblebisaTvis, damatebiTi sagan-

manaTleblo programebis SesamuSaveblad, damatebi-

Ti resursebiT uzrunvelyofisaTvis, xelmisawvdomi 

`inkluziuri ganaTlebis fondis~ Seqmna; 4) zogierT 

SemTxvevaSi, profesiuli ganaTlebis centrebSi Casa-

ricxad, savaldebulo saskolo ganaTlebis wlebis 

Semcireba, raTa, quCis bavSvebisaTvis profesiuli 

ganaTleba xelmisawvdomi gaxdes.

- piradobis damadasturebeli sabuTebis ararsebo-

bis gamo, socialuri usafrTxoebis qselisadmi Sez-

Ruduli xelmisawvdomobis problemis mogvareba, 

rac quCis bavSvebs da maT ojaxebs saSualebas miscems 

droebiT daregistrirdnen, magaliTad TviTidenti-

fikaciis safuZvelze, da aseve daxmareba iuridiuli 

sabuTebis gaformebaSi. 

- uzrunvelyofa imisa, rom arsebuli kanonmdebloba 

alkoholis momxmarebel ojaxebSi Zaladobisagan 

bavSvebis droulad dacvis praqtikul meqanizmebs Se-

icavs da aseve Seicavs adekvatur mxardaWeras ojax-

ebisaTvis, am problemebisagan Tavis dasaRwevad.

- azartul TamaSebSi bavSvebis monawileobis akrZal-

vis efeqturi meqanizmebis danergva.

- policiis treningebis Semadgenel nawilad bavSvis 

dacvis sakiTxebis CarTva; bavSvebTan dakavSirebul 

sakiTxebSi CarevisaTvis profesionali socialuri 

mosamsaxure policielis Tanamdebobis SemoReba 

3. White, Harrison C. (1992); Identity and Control: A Structural Theory of Social 
Action. Princeton, NJ: Princeton University Press; see also: Petersen, C., Maier, 
S.F., Seligman, M.E.P. (1995). Learned Helplessness: A Theory for the Age of 
Personal Control. New York: Oxford University Press



da policiis moqmedebebis winaaRmdeg anonimuri sa-

Civrebis meqanizmebis SemuSaveba.

- sasamarTlo warmoebis sistemaSi samuSao meqanizmebis 

danergva, rac mSoblis dapatimrebis SemTxvevaSi, bavS-

vebze Sesabamis zrunvas uzrunvelyofs.

- damoukideblad cxovrebis programebis SemuSave-

ba quCis mozardebisaTvis da maTi danergva bavSvze 

zrunvis sistemaSi.

- bavSvis dacvaze da ojaxis keTildReobaze pirdapir 

an arapirdapir pasuxismgebel yvela uwyebas Soris 

formaluri TanamSromlobis, informaciis gaziare-

bisa da urTierTmimarTebis meqanizmebis arsebobis 

uzrunvelyofa krizisis adreuli identifikaciisa 

da drouli multi-seqtoruli Carevis garantirebi-

saTvis. 

adgilobriv doneze:

- qalaqebis Taviseburebebidan gamomdinare, social-

uri inkluziis strategiebis SemuSaveba da danergva; 

am strategiebis nawili unda iyos quCis bavSvebisa da 

maTi ojaxebis ganviTarebisaTvis Sesabamisi adgilo-

brivi samsaxurebis mier finansuri resursebis gamo-

naxva da gamoyofa; qalaqebSi usaxlkarobis prob-

lemebis mogvareba.

- qalaqebSi arsebuli socialuri dacvis sistemebs 

Soris (skola, arasamTavrobo organizaciebi, so-

cialuri muSakebi, jandacvis obieqtebi, saxelmwifo 

biujetze myofi dawesebulebebis warmomadgenlebi, 

administracia da policia) regularuli TanamSrom-

lobisa da kavSirebis danergva da gazrda.

skolis doneze:

- skolis gareT myofi bavSvebisaTvis damatebiTi sa-

ganmanaTleblo programebis danergva (skolis Sem-

dgomi klubebi, meTvalyureobis sqemebi, mozardTa 

resurs-centrebi), am bavSvebis skolaSi dabrunebis, 

an sxva gziT, sabaziso da/an profesiuli ganaTlebis 

miRebis uzrunvelsayofad. 

- skolis maswavleblebis treningi, individualuri 

kurikulumis miwodebaSi da swavlebis fsiqo-so-

cialur aspeqtebSi; da skola-mSoblis kavSiris gaum-

jobeseba.

- im bavSvebisaTvis, vinc skolaSi ukiduresi ekono-

mikuri gaWirvebis gamo ar iricxeba, waxalisebis 

sistemis danergva (rogoricaa dafinanseba, saswavlo 

sesxebi da saxelmZRvaneloebiT droebiT sargeblo-

bis meqnizmebi).

programul doneze:

- bavSvebis/ojaxebisaTvis, individualurad droSi 

SezRuduli, kargad morgebuli da miznobrivi inter-

venciis strategiebis SemuSaveba, prevenciasa da in-

tervencias Soris gansxvavebebis gaTvaliswinebiT. 

- bavSvebsa da maT ojaxur garemoze programebis gav-

lenis gasazomi mkafio indikatorebis SemuSaveba.

- beneficiari bavSvebis ojaxebis (dedmamiSvilebisa 

da dedinacvalis/maminacvalis CaTvliT) adreuli 

indetificirebisa da sruli monawileobis uzrunve-

lyofa; farTo ojaxuri qselebis gamonaxva; ojaxeb-

isa da sazogadoebis Zlieri mxareebis Sefaseba, rac 

individuali momsaxurebis gegmis SemuSavebas daex-

mareba.

- beneficiarebisaTvis sazogadoebaSi arsebuli pro-

gramebisa da daxmarebis Sesaxeb informaciis miwode-

bis uzrunvelyofa maTTvis misawvdomi gzebiT da maT 

mier am programebis gamoyenebaSi xelis Sewyoba.

- ojaxur krizisebze mimarTulma programebma unda 

gamoimuSaon Sesabamisi kompetenciebi (rogoricaa 

fsiqologiuri daxmareba alkoholizmis, ganqorwine-

bis an ojaxuri Zaladobis SemTxvevaSi, ekonomikuri 

aqtivacia da rCevebi samuSaos Sesaxeb, bavSvebis an 

avadmyofebis droebiTi movla saxlSi da mSoblebis 

unarebis gaumjobeseba) da/an unda ganaviTaron mi-

marTvis sistemebi. ojaxis momsaxureba moqnili da 

mravali ojaxis momcveli unda iyos da ojaxebs unda 

miewodebodeT maTTvis mosaxerxebel adgilas, maTT-

vis mosaxerxebel saaTebSi. es aspeqti gansakuTrebiT 

aucilebelia imisaTvis, rom Sida ojaxur kavSirebsa 

da gadarCenis strategiebs ziani ar miadges.

- programebSi, romlebic eTnikur umciresobebTan 

(magaliTad: boSebTan) muSaobas gegmavs, CarTuli 

unda iyvnen Sesabamisi eTnikuri jgufis warmomad-

genlebi, rac gazrdis am jgufisaTvis momsaxurebis 

xelmisawvdomobas da xels Seuwyobs ndobis Camoyal-

ibebas.   

- proeqtebma, romlebic mimarTulia quCis mozard-

ebTan muSaobaze, unda gamoimuSaon kompetenciebi, 

romlebic saWiroa mozardebisaTvis cxovrebiseu-

li programebis miwodebisaTvis (maT Soris: jgu-

furi sacxovreblis, alternatiuli da profesiuli 

ganaTlebis miwodebis da cxovrebiseuli unarebis 

swavlebis CaTvliT) da gare daxmarebis xelmisawv-

domad formaluri mimarTvis sistema unda daner-

gos. amis msgavsad, programebs, romlebic toqsikuri 

nivTierebebis momxmarebeli quCis bavSvebis CarTvas 

gegmavs, unda SeeZlos am sakiTxebTan gamklaveba an 

kavSiri unda hqondes  specializebul centrebTan.  

- programebi, romlebic, skolis gareT darCenili 

quCis bavSvebis sabaziso ganaTlebas iTvaliswinebs, 

dafuZnebuli unda iyos serTificirebul an sxvag-

varad oficialurad aRiarebul kurikulumze da 

maTi miwodeba moqnili da individualurad morge-

buli meTodebiT unda moxdes. Tu gaTvaliswinebulia 

bavSvebis reintegracia formalur saganmanaTleblo 

sistemaSi, programebma mWidrod unda iTanamSrom-

lon skolebTan da maswavleblebisaTvis, moswavlee-

bisa da mSoblebisaTvis stigmisa da diskriminaciis 

Sesamcireblad treningebi da sensitiuri RonisZie-

bebi unda Caataron.  

- programebi vakuumSi ar unda moqmedebdes; piriqiT, 

unda uzrunvelyofdes yvela relevantur socialur 

programas Soris mudmiv, struqturul da mizanmi-

marTul TanamSromlobas.   

saqarTveloSi urbanuli quCis bavSvebis raodenoba da maxasiaTeblebi ❘ 9 
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informacia qveynis Sesaxeb

saqarTvelos respublika, 4.6 milioniani mosaxleo-

biT (romlis daaxloebiT 25% bavSvia), samxreT kavka-

siaSi mdebareobs. igi ruseTs, TurqeTs, azerbaijansa 

da somxeTs esazRvreba, strategiuli mdebareoba 

ukavia da uZvelesi abreSumis gzis gavliT, dasavleTs 

aziasTan akavSirebs.   

saqarTvelos mSfoTvare uaxlesma istoriam mniS-

vnelovani gavlena iqonia qveynis socialur-ekono-

mikur mdgomareobaze. 1990-iani wlebis dasawyisSi, 

sabWoTa kavSirisgan damoukideblobis mopovebis Sem-

deg, 1991 da 1993 wlebis separatistuli konfliqte-

bis Sedegad, qveynis daaxloebiT 15% afxazeTisa da 

samxreT oseTis araRiarebuli mTavrobebis xelSi 

moeqca da asobiT aTasi adamiani iZulebiT gadaadg-

ilebul pirad aqcia. 1995 wlis konstituciam gana-

mtkica demokratiul principebTan Sesabamisoba. 

miuxedavad amisa, prezident eduard SevardnaZis 

mmarTvelobis dros, aRmasrulebeli xelisufleba 

araefeqturi da korumpirebuli iyo, arCevnebi sul 

ufro metad yalbdeboda da saqarTvelo xSirad `ar-

Semdgar saxelmwifod~ moixsenieboda.  

2003 wels, vardebis revoluciis Sedegad, qveynis 

saTaveSi mosulma axalma mTavrobam mraval mniS-

vnelovan warmatebas miaRwia. Catarda ramdenime mniS-

vnelovani reforma, ramac sajaro samsaxuris efeq-

turoba gazarda, korufcia Seamcira, mniSvnelovani 

progresi gamoiwvia qveynis ekonomikis aRorZinebis 

saqmeSi da Crdilo-atlantikur alianssa (NATO) da 

evrokavSirSi integracia mTavar erovnul miznad 

dasaxa. am zogad strategiul mimarTulebebTan er-

Tad, saqarTvelos mTavrobam bavSvTa keTildReobis 

sistemis reformireba da qveynis kanonmdeblobis 

gaeros bavSvTa uflebebis dacvis konvenciasTan Se-

sabamisobaSi moyvana daiwyo. saqarTvelo aRniSnul 

konvencias 1994 wels SeuerTda. gasaWirSi myofi bavS-

vebisaTvis pirdapiri daxmarebis aRmoCenis mxriv, re-

forma socialur- materialuri daxmarebis sistemis 

danergvas da rezidentuli dawesebulebebis alter-

natiuli mzrunvelobis formebis SemoRebas moicav-

da. rac Seexeba arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

sferos _ sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobis 

asakTan, prevenciul RonisZiebebTan da patimrobis 

alternatiuli meqanizmebis SemoRebasTan dakavSire-

biT dRemde debatebi mimdinareobs.  mzrunvelobis 

formebis ganviTarebis kuTxiT, aRiarebulia, rom 

bavSvebis calkeuli jgufebi gansakuTrebul yura-

dRebas saWiroeben. Ees yuradReba uzrunvelyofs am 

garkveuli jgufebis saWiroebebis dasakmayofile-

blad SemuSavebuli programebis inkluziurobas. qu-

Cis bavSvebi erT-erTi aseTi jgufia.  

dReisaTvis, saqarTveloSi quCis bavSvebis sistemuri 

an amomwuravi kvleva ar Catarebula. adgilobrivi 

da saerTaSoriso arasamTavrobo organizaciebis Se-

fasebiT, qveyanaSi quCis bavSvebis raodenoba 500-dan 

5000-mde meryeobda. 2006 wlis maisSi, saqarTvelos 

parlamentis iniciativiT, federaciam `gadavarCinoT 

bavSvebi~ quCis bavSvebis sakiTxebze momuSave samuSao 

jgufi Camoayaliba, romelic samTavrobo da aras-

amTavrobo organizaciebs aerTianebs. samuSao jgu-

fis erT-erTi mizani quCis bavSvebze kvlevis Catareba 

iyo, raTa maTi ufro zusti raodenoba, saWiroebebi 

da am fenomenis gamomwvevi mizezebi dadgeniliyo; 

Semdeg ki, aRniSnuli kvleva mTavrobas da arasamTav-

robo organizaciebs Sesabamisi intervenciebisa da 

momsaxurebis dagegmvaSi daxmareboda. 

2007 wlis dasawyisSi, federacia `gadavarCinoT 

bavSvebi~ TanamSromlobda gaeros bavSvTa fond-

Tan, romelmac quCis bavSvebis kvlevis proeqtis 

SemuSavebaSi wvlili Seitana eqpertuli rCevebis 

saxiT. eqspertul daskvnaSi saubari iyo politikis 

SemqmnelTa da damgegmavTa informirebisa da quCis 

bavSvebis saWiroebebisadmi misadagebuli programe-

bis SemuSavebis mizniT, quCis bavSvebis kvlevisadmi 

sistemuri midgomis aucileblobaze. quCis bavSvebis 

Sesabamisi kvleva saqarTveloSi 2007 wlis ivnisidan 

2008 wlis martamde Catarda. 

Sesavali

suraTi #1 – saqarTvelos ruka (aRniSnulia kvlevis Catarebis 

adgilebi)

ruseTis federacia

saqarTvelo
quTaisi

baTumi

TurqeTi

Tbilisi

rusTavi

somxeTi

Savi zRva
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kvlevis miznebi

mocemuli kvlevis mizania saqarTveloSi quCis bavS-

vebis raodenobis, maxasiaTeblebisa da saWiroebebis 

Sesaxeb swori da sando monacemebis mopoveba da quCis 

bavSvebis raodenobis Sesamcireblad da aseve maTi 

moTxovnilebebis dasakmayofileblad marTebuli da 

Sesabamisi programebis rekomendeba. am zogadi miznis 

farglebSi, kvlevis daniSnulebaa TbilisSi, quTais-

Si, rusTavsa da baTumSi quCis bavSvebis miaxloebiTi 

raodenobis gamoTvla. Sesabamisad, kvlevis mizania 

sando informaciis mopoveba quCis bavSvebis Sesaxeb 

Semdeg sakiTxebze: demografiuli Taviseburebebi, 

ojaxuri mdgomareoba, TavSesafari/sacxovrebeli, 

ganaTlebis statusi, momsaxurebebis Sesaxeb codna 

da maTi gamoyeneba, Semosavlis miReba, fizikuri jan-

mrTelobis mdgomareoba da cxovrebis xarisxi. da bo-

los, kvlevis mizania saqarTveloSi mcxovrebi quCis 

bavSvebisaTvis Sesabamisi intervenciebis SesamuSave-

blad, mtkicebulebaze dafuZnebuli rekomendacie-

bis momzadeba.  

 

diskusia quCis bavSvebis gansazRvrebis Sesaxeb

wlebis ganmavlobaSi msoflioSi mimdinareobda de-

batebi quCis bavSvebis gansazRvrebis Sesaxeb (magal-

iTad, ixileT Panter-Brick, 2003).4 yvelaze gavrcele-

buli, organzomilebiani gansazRvrebebi yuradRebas 

amaxvilebs im adgilze (anu quCaze), sadac bavSvebi 

drois umetes nawils atareben da aseve bavSvebis maT 

ojaxebTan kavSiris intensivobaze.  am kriteriumebis 

gamoyenebiT, quCis bavSvebs xSirad QquCis bavSvebad 

(anu bavSvebi, romlebic mudmivad quCaSi cxovroben 

da iSviaTad an saerTod ar aqvT kontaqti ojaxTan)  

da quCaSi myof bavSvebad (anu bavSvebi, romlebic 

dRes quCaSi atareben da Rame ojaxebSi brundebian) 

hyofen. mtkicebulebaze dafuZnebuli ukeTesi ter-

minologiis ararsebobis pirobebSi, qarTvelma praq-

tikosebma sakuTari gansazRvreba am saerTo defin-

iciebze dayrdnobiT Camoayalibes da quCis bavSvebis 

sami jgufi ganasxvaves:   

quCis bavSvebi – isini, romlebic Rames quCaSi an ada-

mianis cxovrebisaTvis Seusabamo adgilas atareben 

(sZinavT) erTi Tvis an meti xnis ganmavlobaSi. maT ar 

hyavT ojaxi/mzrunveli, an ar hqoniaT kavSiri ojax-

Tan/mzrunvelTan, erTi Tvis an meti xnis ganmavloba-

Si. isini sakuTar Tavs TviTonve uzrunvelyofen da 

mopovebul fuls sakuTar saWiroebebze da quCis ga-

remocvaze xarjaven. 

bavSvebi quCaSi – isini, romlebic yovelTvis an um-

etesad saxlSi iZineben, magram dRis ganmavlobaSi 

drois udides nawils quCaSi atareben. maT SeiZleba 

ojaxTan/mzrunvelTan regularuli (yoveldRiuri) 

an araregularuli (yoveldRiurze naklebi sixSir-

iT) kavSiri hqondeT. isini sakuTar Tavs TviTonve 

uzrunvelyofen da Semosavlis nawili saxlSi (ojax-

ebTan/mzrunvelebTan) miaqvT. 

quCis ojaxebis bavSvebi _ isini, romlebic Rames 

quCaSi an adamianis cxovrebisaTvis Seusabamo adgi-

las atareben (sZinavT), ojaxis zrdasrul wevrTan er-

Tad, erTi Tvis an meti xnis ganmavlobaSi. isini quCaSi 

Semosavals moipoveben da  ojaxis rCenaSi SeaqvT wv-

lili.
4. Panter-Brick, Catherine (2003); “Street Children, Human Rights and Public 
Health” in Children, Youth and Environments Volume 13 No. 1
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saqarTveloSi quCis bavSvebis aRweris kidev erTi 

saintereso mcdeloba, bavSvebisaTvis momsaxurebis 

gamwev qarTul organizacias hqonda. organizaciis 

wevrebma, quCis bavSvebis ori jgufi bavSvsa da zr-

dasruls Soris arsebul tradiciul kavSirsa da am 

kavSiris gawyvetis safuZvelze ganasxvaves: 

pirveli jgufi: quCaSi cxovrebis riskis winaSe mdgo-

mi bavSvebi – bavSvs ukve raRac dro aqvs quCaSi ga-

tarebuli, magram rolebis ganawileba – mozrdili, 

rogorc mzrunveli da bavSvi, rogorc kmayofaze 

myofi - SenarCunebulia. 

meore jgufi: quCis bavSvebi _ drois udides nawils 

quCaSi atareben, radgan mzrunvelis funqciasac 

bavSvebi asruleben. isini iZulebulni xdebian, Tavad 

irCinon Tavi da xSirad arCinon zrdasrulebic, rom-

lebsac mzrunvelis funqciis Sesruleba aRar Seu-

ZliaT da bavSvebze damokidebulni xdebian. 

zemoaRniSnuli terminebi saqarTveloSi quCas Se-

farebuli bavSvebis damaxasiaTebeli sakiTxebis aR-

weris mcdeloba iyo. miuxedavad amisa, maT garkveu-

li SezRudvebi axasiaTebT, radgan TiToeuli 

yuradRebas amaxvilebs faqtorebis mcire ricxvze 

(adgilmdebareoba, urTierToba an quCis aqtivobebi). 

garda amisa, isini bavSvebis quCuri cxovrebis cvale-

bad bunebas ar asaxavs. rogorc a.S.S. saerTaSoriso 

ganivaTarebis saagentos adgilnacval bavSvTa da 

obolTa fondis (DCOF) saxelmZRvanelo dokumentSia 

gadmocemuli: ukanaskneli kvlevebi aCvenebs, rom 

quCaSi myofi bavSvebi da mozardebi quCaSi muSaobisa 

(quCaSi arsebuli samsaxuris gziT fulis gamomuSave-

baze daxarjuli dro) da quCaSi cxovrebis (quCaSi 

an quCis bavSvebis TavSesafrebSi Zilze daxarjuli 

dro) sxvadasxva xarisxiT gamoirCvvian.5

saqarTveloSi termini `quCis bavSvi~ aseve uaryofi-

Ti konotaciiT aris datvirTuli da xSirad yura-

dRebas quCaSi cxovrebis saziano aspeqtebze amaxvi-

lebs da ara imaTze, vinc aseTi cxovrebiT cxovrobs. 

Tavad bavSvebs ar surT `quCis bavSvebad~ iwode-

bodnen. kvlevis dros Catarda ori fokus-jgufi 

(Tbilissa da rusTavSi) `gadavarCinoT bavSvebis~ 

proeqtis mobiluri jgufebisaTvis cnobili quCis 

bavSvebis monawileobiT. fasilitatorebis SekiTx-

vaze, ra saxels iyeneben bavSvebi sakuTari Tavis asaR-

werad, pasuxi iyo _ `ubralod bavSvebi~. CaZiebisas 

maT sxva winadadebebic wamoayenes: `momuSave bavS-

vebi~, `maTxovari bavSvebi~, an `kai biWebi~. saxelTan 

dakavSirebuli stigma da gansazRvrul kategorie-

bad bavSvebis dayofis tendencia imdenad Zlieria, 

rom xandaxan gvaviwyebs  mTavars: `quCis bavSvi~ aris 

ubralod bavSvi - individualuri, unikaluri niWiTa 

da SesaZleblobebiT.  

quCis bavSvebis klasifikaciis gamoyenebisas unda 

gvaxsovdes, rom jgufebi da qvejgufebi aucileblad 

erTgvarovani an erTmaneTisagan damoukidebeli ar 

aris. nebismieri mkacri gansazRvrebisaTvis damaxasi-

aTebeli SezRudvis gaTvaliswinebiT, aRniSnuli kv-

leva saqarTveloSi quCis bavSvebis sxvadasxva jgufe-

bis axali gansazRvrebebis SemuSavebas ar isaxavs 

miznad. piriqiT, is cdilobs qveyanaSi aqamde gamoyen-

ebuli terminologiis gadamowmebas. ZiriTadi _ ad-

gili-dro ganzomileba jer kidev gamoiyeneba, magram 

xdeba misi analizi iseTi faqtorebis mimarT, rogor-

icaa demografia, mobiluroba, ojaxi, TavSesafari, 

ganaTleba, Semosavlis gamomuSaveba, janmrTeloba da 

sxva. kvleva iTvaliswinebs, rom cxovrebis sxvadasxva 

etapze, SesaZlebelia, quCis bavSvebi erTi jgufidan 

meoreSi gadavidnen an erTsa da imave dros sxvadasxva 

jgufis damaxasiaTebel Tvisebebs iziarebdnen.    

saqarTveloSi quCis bavSvebis dajgufeba

quCis bavSvebis dajgufebisa da kategorizaciis yve-

la zemoTCamoTvlili SezRudvis gaTvaliswinebiT, 

monacemTa analizis procesSi ori SesaZlo midgoma 

gamoikveTa. erTs SeiZleba tipologiis  midgoma 

vuwodoT, romelic quCis bavSvebis konkretuli 

jgufebisa da qvejgufebis gansazRvrebas da poli-

tikis pasuxebis am saerTo jgufebisaTvis misadage-

bas Seecdeboda. am modelis Tanaxmad, termini `quCis 

bavSvi~ gamoyenebuli iqneboda gansakuTrebiT mZime 

pirobebSi myofi bavSvebis populaciaSi calke kat-

egoriis dasaxasiaTeblad. 

kvlevis monacemTa Tanaxmad, mzrunveli zrdasrulis 

(mSoblebis an sxva naTesavebis) arseboba/ararseboba 

saqarTveloSi quCis bavSvebis mdgomareobis Ziri-

Tadi ganmsazRvrelia. am indikatoris gamoyenebiT 

SeiZleba iTqvas, rom quCis bavSvebis erTi mTavari 

jgufi moicavs imaT, vinc ojaxis wevrebTan erTad 

ar cxovrobs (mTeli SerCevis 35%).  zogadi saTau-

ris qveS _ `quCis bavSvebi, romlebic ar cxovroben 

mSoblebTan an ojaxis wevrebTan erTad~, SeiZleba 

gamoiyos Semdegi qvejgufi: `ZiriTadi mzrunvelis 

gareSe darCenili bavSvebi~ (isini, vinc ambobs, rom 

maTze aravin zrunavs). 

meore ZiriTadi jgufi moicavs bavSvebs, romleb-

sac SeuZliaT ZiriTadi mzrunvelis gansazRvra da 

am jgufis qvejgufs Seadgens ojaxebTan mcxovrebi 

bavSvebi.

am farTo kategoriebis SigniT SesaZlebelia Semdgo-

mi qvejgufebis gamoyofa: `bavSvebi, romlebic mTeli 

weli quCaSi cxovroben~ (quCaSi mcxovrebi bavSvebi); 

`bavSvebi, romlebic mxolod zafxulis an zamTris 

Rameebs atareben quCaSi~ (quCasa da saxlSi mcxovrebi 

bavSvebi); `bavSvebi, romlebic quCaSi dRis saaTebs 

atareben, magram ara Rames~ (quCaSi aqtiuri bavSvebi). 

kvlevis monacemebis Tanaxmad, bavSvebi, romelTac 

ar hyavT mzrunveli da isini, vinc ojaxebTan ar cx-

ovroben, ufro metad atareben Rameebs quCaSi, vidre 

bavSvebi, romlebic ojaxebTan cxovroben da/an hyavT 

mzrunveli. 

5. James-Wilson D. (2007); Building Bridges to Mainstream Opportunities; 
Displaced Children & Orphans Fund Guidance on Funding Priorities and Param-
eters for Street Children Programming ; USAID
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quCis bavSvebi, romlebic ar cxovroben ojaxebTan 

da/an ar hyavT mzrunveli (pirveli jgufi) SedarebiT 

advili aRsaweria, vinaidan maT bevri saerTo damaxa-

siaTebeli Tviseba aqvT. isini ufro met dros atare-

ben quCaSi. umetesad, isini skolaSi ar iricxebian da 

skolidan wamosulTa proporciac maRalia. maT mSob-

lis ararseboba an gardacvaleba siRaribeze met an 

aranakleb problemad miaCniaT. maT sakuTari Tavis 

sarCenad fulis gamomuSaveba sWirdebaT. isini aseve, 

gansakuTrebuli saWiroebebis, SesamCnevi fizikuri 

travmebisa da toqsikuri nivTierebebis gamoyenebis 

ufro maRali doniT gamoirCevian.   

meore kategoriaSi (bavSvebi, romelTac hyavT mzrun-

veli da/an cxovroben mSoblebTan) qvejgufebis gan-

sazRvra ufro rTuli xdeba, vinaidan ramdenime po-

tenciuri qvejgufis SigniT sagrZnobi gansxvavebebia, 

zogierTi jgufi erTmaneTs nawilobriv gadafaravs 

an msgavsi Tvisebebi gaaCnia. magaliTad: kvleva aCve-

nebs, rom orive mSoblis yolisa da mSoblebis imave 

qalaqSi cxovrebis SemTxvevaSi, bavSvebi ufro metad 

iricxebian skolaSi da nakleb dros atareben quCaSi. 

Tumca, sxva qveynidan migrirebuli quCis bavSvebi, im-

ave qalaqSi mSoblebis arsebobis miuxedavad, umete-

sad skolaSi ar iricxebian da ZiriTadad quCaSi arian, 

im bavSvebis msgavsad, romlebsac ar hyavT mSoblebi, 

magram ar arian migrantebi. unda iyos Tu ara migranti 

bavSvi CarTuli pirvel kategoriaSi, radgan mis um-

etes maxasiaTeblebs iziarebs? Tu isini unda mivakuT-

vnoT meore kategorias, radgan maT hyavT mSoblebi, 

miuxedavad imisa, rom sagrZnoblad gansxvavdebian am 

jgufis sxva umravlesi wevrebisagan? quCaSi momuSave 

mozard biWebze dakvirvebisas, romelTac quCaSi cx-

ovrebis didi xnis gamocdileba aqvT, igive dilemas 

vawydebiT. es biWebi amJRavneben bavSvebis im farTo 

jgufis Taviseburebebs, romlebic mSoblebTan ar 

cxovroben. magram maTi asakis, Seguebis strategie-

bis da samomavlo gegmebis gaTvaliswinebiT SeiZleba 

davaskvnaT, rom ojaxs gareT cxovreba maTTvis ise-

Tive dabrkolebaa. unda iyvnen Tu ara isini ojaxs 

gareT mcxovreb sxva bavSvebTan erTad klasificire-

bulebi? msgavsi kiTxvebi mravlad Cndeba, rodesac 

quCis bavSvebis zogadi, modeluri kategoriebis Se-

qmnasTan gvaqvs saqme, radgan bavSvebis umravlesobas 

gansxvavebuli cxovrebiseuli gamocdileba aqvs da 

isini mravali winaaRmdegobis winaSe dganan. 

dajgufebis kidev erTi meTodi SeiZleba davaxasia-

ToT, rogorc daucvelobis (mowyvladobis) speqtri, 

romlis Tanaxmad quCis bavSvi SeiZleba mravali wi-

naaRmdegobis areSi moeqces. am cnebis Tanaxmad, quCis 

bavSvebis gansxvavebuli cxovrebiseuli gamocdileb-

is gaanalizeba xdeba iseTi specifikuri sakiTxebis 

konteqstSi, rogoricaa migracia, bavSvis garSemo 

zrdasrulis arseboba/ararseboba, quCaSi mcxovrebi 

mSoblebi, ganaTlebis statusi da socialuri mom-

saxurebis xelmisawvdomoba. es midgoma saSualebas 

gvaZlevs, bavSvebi siRaribis, ojaxebis daucvelobis, 

ganaTlebisa da socialuri usafrTxoebis qseleb-

is konteqstSi ganvixiloT. drois erT monakveTSi 

Catarebuli kvlevis dros, rogoric es kvleva aCve-

nebs, TiToeul sakiTxSi arsebuli qvejgufebi urT-

ierTgamomricxavia.  magaliTad, bavSvi ar SeiZleba 

iricxebodes skolaSi da amavdroulad, mitovebuli 

hqondes skola. am sakiTxebis konteqstSi bavSvebis 

ramdenime mTavari jgufi qvemoT mocemul cxrilSi 

aris moyvanili. 

amavdroulad, arsebobs ramdenime gadamkveTi faq-

tori, romlebic sxvadasxva xarisxiT bavSvebis sxva-

dasxva qvejgufebze axdens gavlenas. aseT SemTxvevaSi 

bavSvi erTi da imave daucvelobis sakiTxis farglebSi 

erTze met Sesabamis maxasiaTebels avlens. es moicavs 

bavSvis mier ojaxis stresorebis aRqmas, skolaSi ar-

wasvlis mizezebs da momavali cxovrebis ocnebebs, 

Semosavlis gamomuSavebis strategiebs da janmrTe-
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cxrili #1 – quCis bavSvebis ZiriTadi qvejgufebi daucvelo-

bis (mowyvladobis) sakiTxebis mixedviT

mowyvladobis 

sakiTxebi

ojaxis aRqmuli 

sirTuleebi

skolaSi arwasvlis 

aRqmuli mizezebi

quCis aqtivobebi

survilebi momav-

lisaTvis

janmrTeloba

quCis bavSvebis ZiriTadi qve-jgufebi 

sakiTxebis mixedviT

mSoblebis gardacvaleba an ar yola

ojaxis daSla

alkoholizmi/ojaxuri Zaladoba

problemebis ar qona

ekonomikuri problemebi

skolisadmi interesis arqona

ganaTlebis xarisxi

ojaxis mier skolis dawuneba

CaricxvisaTvis saWiro dokumentebis 

arqona

maTxovroba

muSaoba

sxva aqtivobebi fulis 

gamosamuSaveblad fuli ar 

sWirdebaT/ar gamoimuSaveben

zogadi an specifiuri ganaTleba

samuSao

gaumjobesebuli cxovrebis pirobebi

saxli/ojaxi

ar aris gansazRvruli

bavSvis dakvirvebuli uunaroba

bavSvis dakvirvebuli fizikuri travma

bavSvis dakvirvebuli toqsikuri 

nivTierebebis moxmareba

janmrTelobis sakiTxebi aRqmulia 

rogorc ojaxis sirTule

janmrTelobis sakiTxebi aRqmulia 

rogorc skolaSi arwasvlis mizezi

gadamkveTi 

sakiTxebi

migracia

mSoblebis yola

socialuri mxardaW-

eris done 

mzrunvelebis yola

ojaxebi

quCaSi gatarebuli 

dro

ganaTleba

wera-kiTxvis codna

socialuri 

momsaxurebis 

xelmisawvdomoba

qve-jgufebi sakiTxebis mixedviT

ara-migranti bavSvebi

migranti bavSvebi saqarTvelos 

regionebidan

migranti bavSvebi sxva qveynebidan

orive mSobliT oboli bavSvebi

dediT an mamiT oboli bavSvebi

bavSvebi, romlebsac orive mSobeli 

cocxali hyavT

bavSvebi, romlebsac naTesavebi 

hyavT imave qalaqSi

bavSvebi, romlebsac naTesavebi

 ar hyavT imave qalaqSi

bavSvebi, romlebic amboben, rom hyavT 

pirveladi mzrunvelebi

bavSvebi, romlebic amboben, rom 

aravin zrunavs maTze

bavSvebi, romlebic marto cxovroben

bavSvebi, romlebic ojaxebTan/

naTesavebTan erTad cxovroben

quCaSi mcxovrebi bavSvebi

quCaSi da ojaxSi mcxovrebi bavSvebi

quCaSi aqtiuri bavSvebi

skolaSi Caricxuli bavSvebi

skolidan gamogdebuli bavSvebi

bavSvebi, romlebic arasdros 

wasulan skolaSi

wera-kiTxvis ucodinari bavSvebi

bavSvebi, romlebsac SeuZliaT 

kiTxva da wera

bavSvebi, romlebsac arasdros smeniaT 

socialuri momsaxurebis Sesaxeb

bavSvebi, romlebsac smeniaT social-

uri momsaxurebis Sesaxeb, magram 

arasdros usargebliaT amiT

bavSvebi, romlebmac isargebles erTi 

an ori socialuri momsaxurebiT

lobis sakiTxebs. es maxasiaTeblebi ar aris urTierT-

gamomricxavi. magaliTad, bavSvs SeiZleba xiluli 

fizikuri travma hqondes da toqsikuri nivTierebe-

bis momxmarebeli iyos, an SeiZleba erTze meti ojax-

uri gaWirveba daasaxelos. zogierTi mTavari sakiTxi 

qvemoT cxrilSia moyvanili:  

cxrili #2 – gadamkveTi sakiTxebi quCis bavSvebisaTvis 

saqarTveloSi
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kvlevis meTodologia

kvlevis fazebi

 

quCis bavSvebis kvleva mravalfaziani procesi iyo. 

quCis bavSvebis miaxloebiTi raodenobis Sesafase-

blad Semdegi meTodebi iyo gamoyenebuli: monace-

mebis rukaze datana droisa da adgilmdebareobis 

mixedviT (droisa da adgilmdebareobis mefingi) da 

wertilovani Sefaseba. quCis bavSvebis Sesaxeb infor-

maciis mogrovebis mizniT, Catarda pirispir inter-

viuebi winaswar gamocdili, standartuli kiTxvaris 

gamoyenebiT, romelic am kvlevisaTvis SemuSavda. 

yvela faza winaswar damtkicda saqarTvelos Sromis, 

jandacvisa da socialur saqmeTa saministros bio-

eTikis komisiis mier.   

pirveli safexuri: droisa da adgilmdebareobis 

mefingi

kvlevis am safexuris mizani saqarTvelos oTx Ser-

Ceul qalaqSi iseTi ubnebisa da drois periodebis 

dadgena iyo, romelTaTvisac quCis bavSvebis udidesi 

raodenoba iqneboda damaxasiaTebeli.  

yvelaze Tanamedrove rukebis gamoyenebiT, qalaqe-

bis sruli teritoria kvadrantebad iyo dayofili, 

romlebzec dakvirveba droisa da adgilmdebareobis 

mefingis jgufebs samsaaTiani periodis ganmavlobaSi 

manqaniT nela gadaadgilebisas SeeZloT. dakvirvebis 

jgufi sami wevrisagan Sedgeboda: a) mZRoli; b) so-

cialuri mkvlevari da g) socialuri muSaki an quCis 

bavSvebTan muSaobis gamocdilebis mqone sxva profe-

sionali. 

  

quCis bavSvebis idintificirebis mizniT, federa-

ciam `gadavarCinoT bavSvebi~, samuSao jgufTan da 

eqspertebTan erTad, saqarTveloSi quCis bavSvebis 

dakvirvebadi Tvisebebis sia Seadgina. TvisebaTa kom-

binirebuli nusxa oTx jgufad iyo dayofili: 1) fizi-

kuri maxasiaTeblebi; 2) qceva; 3) adgilmdebareoba; 4) 

saqmianoba. 

sia SefasebisaTvis gadaeca samuSao jgufis yvela 

wevrs, aseve oTxive qalaqSi, droisa da adgilmde-

bareobis mefingSi monawile jgufebs, ranJirebis 

gziT SefasebisaTvis. yvela maTgans quCis bavSvebis 

identifikaciisaTvis saWiro Tvisebebi mniSvnelo-

bis mixedviT aTquliani skalis gamoyenebiT unda 

Seefasebina (1 _ yvelaze naklebad mniSvnelovani; 

10 _ yvelaze mniSvnelovani). yvelaze mniSvnelovani 

Tvisebebi treningebis dros damkvirveblebs damate-

biTi kriteriumebis saxiT gadaecaT.6 SeTanxmebisame-

br, sadamkvirveblo kriteriumebi damkvirveblebs 

saxelmZRvanelo principebad unda gamoeyenebinaT, 

raTa daedginaT, bavSvi quCis bavSvebis jgufs mie-

kuTvneboda Tu ara. damatebiT, bavSvis mikuTvneba 

xdeboda ara erTi Tvisebis, aramed fizikuri, qcevi-

Ti, adgilmdebareobis da saqmianobebis faqtorebis 

erTobliobis gaTvaliswinebiT. 

yvela damkvirvebeli erTdRian kompleqsur tren-

ings daewro, romelzec droisa da adgilmdebareobis 

mefingis principebi, quCis bavSvebis damaxasiaTebeli 

Tvisebebi, sadamkvirveblo angariSis formis Sevsebis 

instruqcia, quCis bavSvebis dakvirvebasTan dakav-

Sirebuli eTikuri sakiTxebi iyo ganxiluli. aseve 

Catarda quCaSi dakvirvebis warmoebisa da angariSis 

Sevsebis praqtikuli savarjiSo. treningis bolos, 

yvela sadamkvirveblo jgufs kvadranti da TariRi 

ganesazRvra.

 

droisa da adgilmdebareobis mefingis gundebisaTvis 

miwodebuli instruqciis Tanaxmad, maT Caureveli 

dakvirvebis teqnika unda gamoeyenebinaT da mefingi 

nela moZravi manqanidan unda moexdinaT.  damkvirve-

blebs manqanis datoveba mxolod im SemTxvevaSi See-

ZloT, roca garkveul adgilebze (magaliTad, parke-

bi, Ria bazrebi, avtobusisa an rkinigzis sadgurebi 

da miwisqveSa gadasasvlelebi) manqaniT dakvirveba 

SeuZlebeli iyo.  droisa da adgilmdebareobis mef-

ingi bavSvebze dakvirvebas mitovebuli Senobebis, 

kazinoebis, internet-kafeebis, restornebis, ki-

noTeatrebis, sajaro transportis, supermarkete-

bis, eklesiebis da sxva msgavsi adgilebis SigniT ar 

iTvaliswinebda.   

droisa da adgilmdebareobis mefingi baTumsa da 

quTaisSi 2007 wlis 28 ivniss, xolo rusTavsa da Tbi-

lisSi 2007 wlis 29 ivniss Catarda. oTxive qalaqSi 64 

kvandrantze 192 damkvirvebeli iyo ganawilebuli.

meore safexuri: wertilovani Sefaseba

am safexuris mizani, SerCeul adgilebSi, quCis bavS-

vebis ufro zusti raodenobis dadgena iyo. san-

doobis asamaRleblad gadawyda, rom daTvla sami 

Tanmimdevruli dRis ganmavlobaSi, dReSi 20 saaTis 

ganmavlobaSi, dilis 6 saaTidan Ramis 2 saaTamde 

Catardeboda. quCis bavSvebTan momuSave praqtikose-

bis mtkicebiT, TiTqmis arcerTi bavSvi ar aris quCaSi 

Ramis 2-dan dilis 6 saaTamde. ase rom, daTvlisas am 

6.  sia kvlevis bolos mesame danarTis saxiT aris warmodgenili
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4 saaTiani Sualedis gamotoveba winaswar iyo dageg-

mili. 

  

droisa da adgilmdebareobis mefingma aCvena, rom qu-

Cis bavSvebis 65% 64 kvandrantidan 20-Si iyo Tavmoy-

rili da am kvandrantebis SigniT quCis bavSvebis ram-

denime adgilis garSemo jgufdebodnen. Sesabamisad, 

wertilovani Sefasebisas mxolod es 20 kvandranti 

iyo gamoyenebuli. am safexurze, damkvirveblebs maTi 

kvadrantebi fexiT unda SemoevloT. amitom, aucile-

beli gaxda ramdenime didi kvadrantis ufro patara 

kvadrantebad dayofa. Sedegad, 20 sawyisi kvadranti-

dan 5 yvelaze did kvadranti or nawilad gaiyo da Se-

sabamisad, oTxive qalaqSi axali kvadrantebis raode-

nobam 25-s miaRwia. zogadad, kvlevis meore safexurze 

dakvirveba ufro nakleb kvadrantze, magram ufro in-

tensiurad da meti sizustiT Catarda, ris Sedegadac 

cdomilebis albaTobam 2,1% Seadgina. 

TiToeul kvadrantze, ori damkvirveblisagan Semd-

gari sami jgufi iqna gagzavnili (6 adamiani erT kvad-

rantze). isini 4 saaTiani SualedebiT muSaobdnen da 

8 saaTiani Sesveneba hqondaT. wertilovani Sefasebis 

damkvirvebelTa jgufebi federacia `gadavarCinoT 

bavSvebis~ partniori organizaciebis da ACT-kvlevis 

profesionali interviuerebisagan Sedgeboda. saerTo 

jamSi, oTx qalaqSi, 54 jgufSi 150 adamiani iyo gaer-

Tianebuli. 

wertilovani Sefaseba oTxive qalaqSi, sami dRis gan-

mavlobaSi erTsa da imave dros Catarda: 2007 wlis 

25, 26 da 27 seqtembers. TiToeuli jgufi 4 saaTiani 

ganakveTiT muSaobda, droisa da adgilis mefingis 

3 saaTian ganakveTTan SedarebiT.  TiToeuli damk-

virveeli Sefasebebs yovel or saaTSi erTxel afiq-

sirebda, rac TiToeul ganakveTSi 2 Sefasebis, dReSi 

10 Sefasebis da sami dRis ganmavlobaSi 30 Sefasebis 

tolia.EorsaaTiani Sefasebis dafiqsirebis meqanizmi 

da oTxive qalaqSi erTsa da imave dros dakvirveba, 

quCis bavSvebis daTvlis procesSi, ganmeorebiTi 

daTvlis Tavidan acilebas isaxavda miznad. xarisxis 

gasakontroleblad, `gadavarCinoT bavSvebisa~ da 
ACT–kvlevis TanamSromlebi TiToeul adgilze sad-

amkvirveblo gundebs winaswari gafrTxilebis gareSe 

ukavSirdebodnen telefoniT an uSualod adgilze 

misvliT, raTa kiTxvebze pasuxi gaecaT, wamoWrili 

sakiTxebi gadaewyvitaT da procesis gegmis Tanaxmad 

warmarTva uzrunveleyoT.

mesame safexuri: pirispir interviuebi

mesame safexuris mizani quCis bavSvebis demografiis, 

problemebisa da saWiroebebis Sesaxeb informaciis 

Segroveba iyo. 

kiTxvaris pirveli variantis SesamuSaveblad, sam-

uSao jgufis wevrebs kvlevisaTvis mniSvnelovani da 

relevanturi sakiTxebi/kiTxvebi unda daesaxelebi-

naT. samuSao jgufis wevrebis mier dasaxelebul iqna 

yvela mniSvnelovani sakiTxi da  Sedgenil iqna Ria 

kiTxvebis sia. radgan sia Zalian grZeli iyo da mis 

gamoyenebas Zalian didi dro dasWirdeboda, fed-

eraciam `gadavarCinoT bavSvebi~, kvlav ranJirebis 

gziT Sefasebas mimarTa da samuSao jgufis wevrebsa 

da wertilovani Sefasebis damkvirveblebs kiTxve-

bis, maTi mniSvnelobis mixedviT, Sefaseba sTxova. 

bolo sacdeli nimuSi yvelaze mniSvnelovnad Sefase-

bul 40 kiTxvas Seicavda. kiTxvaris nimuSma sacdeli 

testireba (pilotireba) Tbilisis quCebSi gaiara da 

masSi ramdenime umniSvnelo cvlileba iqna Setanili. 

pilotirebis procesisas aseve ganisazRvra SerCevis 

yvelaze efeqturi meTodi.

wertilovani Sefasebis Sedegebze dayrdnobiT,  ACT-

kvlevam pirispir interviuebisaTvis SerCevis meTo-

di SeimuSava. oTx qalaqSi pirispir interviusaTvis 

8-dan 18 wlamde asakis 300 bavSvi SeirCa. sqesobrivi da 

asakobrivi ganawileba wertilovani Sefasebis dros 

dasakvirvebel bavSvebSi sqesisa da asakis proporci-

uli iyo. TiToeul qalaqSi Catarebuli interviuebis 

raodenoba qvemoT cxrilSia moyvanili. 

quCis bavSvebTan pirispir interviuebs orkaciani 

jgufi atarebda (erTi adamiani svamda kiTxvebs da 

meore iwerda pasuxebs). kvlevis am safexurze, sul 20 

momzadebuli interviuerisgan Semdgarma 10-ma jguf-

ma miiRo monawileoba. interviuerTa jgufebi bavSveb-

is interviuirebaSi gamocdilebis mqone trening-gav-

lili profesionalebisagan Sedgeboda. es adamianebi, 

umeteswilad, wina or safexurSi monawile pirovnebe-

bisagan gansxvavebulni iyvnen, vinaidan bavSvebis in-

terviuireba gansxvavebul unarebsa da kvalifikacias 

moiTxovs. zogierTi interviueri daqiravebuli iyo 

im jgufebidan, romlebic monawileobdnen `gadavar-

CinoT bavSvebisa~ da bostonis universitetis 2005-

2007 wlebis kvlevaSi amave organizaciis centrebsa 

da saxelmwifo dawesebulebebSi myofi bavSvebis Ses-

axeb. interviuerebi momzaddnen intervius rotaciis 

cxrili #3 – pirvel (droisa da adgilmdebareobis mefingi) da meore (wertilovani Sefaseba) safexurze dakvirvebuli kvadrantebis 

raodenoba

 Tbilisi rusTavi quTaisi baTumi sul

kvadrantebis raodenoba droisa da 33 7 16 8 64 

adgilmdebareobis mefingis 

winaswari dakvirvebisaTvis 

     

kvadrantebis raodenoba wertilovani 11 3 4 2 20 

Sefasebis daTvlisaTvis 

     

SerCevis cdomileba 3.30% 8% 4.30% 4.30% 2.10%
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gegmaSi (dReSi sami ganakveTi), kiTxvarze, `Tovlis 

gundis~ SerCevis angariSis formasa, da uaris for-

maze muSaobis teqnikebSi. aseve gaiares bavSvebis in-

terviuirebasTan dakavSirebuli eTikuri sakiTxebi. 

pirispir interviuebi 2007 wlis 19-22 noembers, di-

lis 8-dan Ramis 10 saaTamde tardeboda.

interviuerebi muSaobas maTTvis gankuTvnil kvad-

rantze iwyebdnen da quCis bavSvs ukavSirdebodnen 

quCis bavSvebis identificirebisaTvis gamoyenebuli 

maxasiaTeblebis (ixileT zemoT) mixedviT. pilotire-

bis procesSi, uaris Zalian maRali maCveneblis gamo, 

rekrutirebis ori meTodis gamoyeneba gadawyda: 

pirveli, Tu interiuerebi xedavdnen sxva quCis bavS-

vebs, isini xelmisawvdomobis SerCevis meTods iyen-

ebdnen anu midiodnen sxva quCis bavSvTan, romelic 

garkveul kriteriums akmayofilebda (magaliTad: iyo 

8 an meti wlis); meore, Tu sxva quCis bavSvebi irgvliv 

ar Candnen, interviuerebi iyenebdnen Tovlis gun-

dis meTods da quCis bavSvebs, maTTvis cnobili, sxva 

quCis bavSvebis moyvanas sTxovdnen. yvela SerCeul 

adgilas xdeboda `sawyisi~ bavSvebis identificireba 

da Semdgom TiToeuls sTxovdnen, maqsimum sami bavSvi 

moeyvana, romelic SerCevis imave kriteriumebs akmay-

ofilebda. interviuerebi aseTi SerCevis msvlelobas 

maTTvis darigebuli Tovlis gundis SerCevis aRwer-

is formaze afiqsirebdnen. 

imisaTvis, rom quCis bavSvebs interviusaTvis dro 

daeTmoT, bavSvebSi winawar gamovlenili survilis 

mixedviT, sxvadasxva wamaxaliseblebi gamoiyeneboda. 

TbilisSi, quTaissa da rusTavSi yvela interviuire-

bul bavSvs saCuqrad qudebi, xolo baTumSi mobiluri 

telefonis baraTebi gadaecaT. damatebiT, nebismieri 

interviuirebuli bavSvi, romelic interviusaTvis 

sxva quCis bavSvs moiyvanda, saCuqrad 1 lars iRebda.  

savele samuSaoebze kontrols ACT-kvleva xor-

cielebda, romlis TanamSromlebma yvela qalaqi da 

jgufi moinaxules da gaakontroles interviuere-

bis rotacia. problemebis wamoWris SemTxvevaSi isini 

pasuxobdnen interviuerebis kiTxvebs da uzrunve-

lyofdnen bavSvebis kvotis Sesrulebas. yvela in-

tervius dasrulebis Semdeg, Sevsebuli kiTxvarebi, 

`Tovlis gundis~ SerCevis Sesaxeb angariSebi da uaris 

formebi ACT-kvlevis Tbilisis ofisSi Segrovda. ACT-

kvlevam moaxdina monacemTa winaswari damuSaveba, 

gasufTaveba da am monacemTa Seyvana SPSS-Si.

sul gamoikiTxa 301 bavSvi, 159 (52.8%) interviuire-

bul iqna Tovlis gundis meTodiT (32-ma quCis bavSvma 

TiTo sxva bavSvi moiyvana; 26 bavSvma _ 2 sxva bavSvi da 

25 bavSvma _ 3 sxva bavSvi). darCenili 142 quCis bavSvi 

ki, interviusaTvis xelmisawvdomobis SerCevis meTo-

diT iqna interviuirebuli. qalaqebis mixedviT in-

terviuirebuli quCis bavSvebis raodenoba Semdegia:  

                   

  

kvlevis SezRudvebi

SerCevis meTodebs (Tovlis gundis principi da xelm-

isawvdomobis SerCeva) – axlavs araSemTxveviTi Ser-

Cevis mikerZoebuloba (sistemuri Secdoma). magram 

swored es ori meTodi gamoiyeneba, roca SerCevis 

CarCo ar arsebobs. xelmisawvdomobis SerCevis meTo-

dis gamoyenebisas, mikerZoebulobis Semcireba Sesa-

Zlebelia, Tu SerCeva kvlevis sakiTxTan dakavSire-

bul validur da sando kriteriumebze dayrdnobiT  

moxdeba. swored es iyo droisa da adgilis mefingisa 

da mTavari informatorebis mier quCis bavSvebis 

ZiriTadi maxasiaTeblebis Camoyalibebis erT-erTi 

mizezi. Tovlis gundis principiT SerCevis meTodis 

gamoyenebisas, mikerZoebulobis Semcireba SesaZle-

belia mimarTulebis micemiT (waqezeba garkveuli ti-

pis adamianis mosayvanad) an erTi adamianis mier eqvsi 

da meti axali respondentis moyvanis gziT. mocemul 

kvlevaSi, 25-ma bavSvma moaxerxa yvelaze meti _ 3 re-

spondentis moyvana. umeteswilad, interviuerebi 

pirdapiri rekrutirebis meTods iyenebdnen.   

mobiluroba – quCis bavSvebi SedarebiT mobilur 

jgufs warmoadgenen ojaxebTan erTad. xSirad, maT 

ar aqvT mudmivi sacxovrebeli adgili  da dRisa da 

Ramis sxvadasxva dros SeiZleba sxvadasxva adgilas 

SeiniSnebodnen. amitomac, kvlevis erT-erTi yvelaze 

didi sirTule oTxive qalaqSi bavSvebis daTvlisas 

maTi meored DdaTvlis gamoricxva iyo. gamoiyo ormagi 

daTvlis sami tipis SemTxveva, romelTa gakonroleba 

saWiro iyo: 1) quCis bavSvebis gadaadgileba qalaqebs 

Soris (magaliTad, Tbilisidan rusTavSi), 2) erTi 

qalaqis SigniT dasakvirvebel adgilmdebareobebs 

(kvadrantebs) Soris moZraoba da 3) damkvirveblis 

mier erTi da igive bavSvis orjer daTvla.  

cxrili 4 – interviuirebuli quCis bavSvebis SerCevebi 

qalaqebis mixedviT

qalaqi wertilovani SerCevis SerCevis 
 Sefasebis zoma cdomileba 

 daTvlis Sedegebi   

Tbilisi 798 178 6.50%

rusTavi 271 61 11.00%

quTaisi 131 29 16.00%

baTumi 141 32 15.00%

sul 1341 300 5.00%

cxrili #5 – Catarebuli interviuebis raodenoba qalaqebis 

mixedviT 

qalaqi quCis bavSvebTan Catarebuli  wili sruli 
 interviuebis raodenoba SerCevidan 

Tbilisi 181 60.10%

rusTavi 32 10.60%

quTaisi 58 19.30%

baTumi 30 10.00%

sul 301 100%



pasuxebis sandooba – intervius dros ori saxis mik-

erZoebulobis SesaZlebloba arsebobda. pirveli 

ukavSirdeba mexsierebis sizustes: quCis bavSvs 

SeiZleba zustad ar axsovdes quCaSi misi cxovrebis 

aspeqtebi, dabadebis adgili an asaki; pasuxebis san-

doobasTan dakavSirebuli meore sirTule motyue-

baa. gavrcelebulia mosazreba, rom quCis bavSvebs, 

garkveul kiTxvebze winaswar momzadebuli pasuxebi 

aqvT fulis miRebisa an samarTaldamcvelebisaTvis 

Tavis aridebis mizniT.

gazomvis cdomileba  – bevri quCis bavSvisaTvis mTel 

rig standartul kiTxvebze pasuxis gacema arc Tu ise 

Cveulebrivi saqmea. amasTanave, arsebobs bevri kiTx-

vis arasworad gagebis safrTxe. gazomvis cdomilebis 

sxva mizezebi Tavad interviuers ukavSirdeba, ker-

Zod ndobis faqtors bavSvsa da interviuers Soris 

da imas, Tu ramdenad zustad SeuZlia interviuers 

janmrTelobis garkveuli problemebis gansazRvra 

(SezRuduli SesaZleblobebi, travma, toqsikuri niv-

Tierebebis moxmareba).

daTvlil da gamokiTxul iqna mxolod `quCaSi myofi~ 

bavSvebi. kvlevis dasawyisSi, samuSao jgufis wevrebs 

Soris mimdinareobda debatebi, CaerToT Tu ara zo-

gierT dawesebulebaSi (TavSesafrebi, bavSvTa sax-

lebi, dRis centrebi, restornebi, internet-kafeebi 

da msgavsi) myofi bavSvebi daTvlisa da interviuire-

bis procesSi. gadawyda mxolod im bavSvebis daTvla 

da gamokiTxva, vinc quCaSi iyo da SeTanxmebul kri-

teriumebs miesadageboda. am gadawyvetilebaze orma 

mTavarma faqtorma iqonia gavlena. upirveles yov-

lisa, rogorc praqtikosebma aRniSnes, arsebuli mom-

saxurebebiT mosargeble bevr iseT bavSvs, romelic 

quCis bavSvad iTvleba, sinamdvileSi arasodes ucx-

ovria quCaSi. Sesabamisad, maTi identificireba did 

sirTulesTan iqneboda dakavSirebuli. meorec, ker-

Zo sakuTrebaSi myof dawesebulebebSi Sesvla bavS-

vebis daTvlisa da interviuirebis mizniT damatebiT 

logistikur da bavSvebis dacvasTan dakavSirebul 

problemebs wamoWrida, romelTa Semcirebasac es kv-

leva Seecada.  

uaris SedarebiT maRali done – interviu sul 301 

bavSvTan Catarda. amisaTvis, savele samuSaoebis 

dros 512 quCis bavSvTan moxda dakontaqteba. aqedan 

44-ma ukve sxvis mier aRmoCnda interviuirebuli. 

darCenili 167 quCis bavSvidan, 3-ma daiwyo interviu, 

magram uari ganacxada mis dasrulebaze, xolo 164-ma 

quCis bavSvma Tavidanve ganacxada uari. Sesabamisad, 

uaris maCvenebeli 35.6% (167/301+167) iyo. uaris Tqmis 

yvelaze maRali maCvenebeli quTaissa da rusTavSi 

dafiqsirda.

monacemTa analizi

radgan bavSvebis proporciuli warmomadgenloba 

qalaqebis zomis proporciulia, monacemebisaTvis 

wonis miniWebas adgili ar hqonia. asakobriv da sqe-

sobriv jgufebze dayrdnobiT monacemTaTvis wonis 

miniWeba aseve ar momxdara.

monacemTa analizi moicavda sixSireebis, kros-

tabulaciebis, saSualosa da regresiis gamoyen-

ebas. statistikurad mniSvnelovani gansxvavebebis 

gamosaTvlelad, xi-kvadrat kriteriumi iyo gamoyen-

ebuli krostabulaciisaTvis da T_kriteriumi _  sa-

SualosTvis. SerCevis mcire zomis gamo gamoyenebuli 

iqna mniSvnelovnebis 90%-iani done (p<0.10).
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20 ❘ nu miwodebT quCis bavSvs

kvlevis Sedegebi

Sedegebis Sejameba

raodenoba

me-6 cxrilSi (qvemoT), qalaqebis mixedviT wertilovani Sefasebis sami dRis ganmavlobaSi dakvirvebuli bavS-

vebis minimaluri da maqsimaluri raodenobaa moyvanili. damatebiT, me-6 cxrilSi mocemulia droisa da adgi-

lis mefingis dros dakvirvebuli bavSvebis minimaluri da maqsimaluri raodenoba im kvadrantebSi, romlebic 

ar iqna Seyvanili wertilovan SefasebaSi (daxrili kursiviT). Sejamebisas, aRniSnul oTx qalaqSi, bavSvebis 

raodenoba 528-dan 1569-mde meryeobs, rac saSualod 1049-s gvaZlevs. 

cxrili 6 – dakvirvebuli quCis bavSvebis raodenoba oTx qalaqSi

qalaqi qalaqis kvadrantebi minimaluri maqsimaluri 
  raodenoba raodenoba

Tbilisi droisa da adgilmdebareobis mefingi 113 334
 winaswari dakvirveba

 wertilovani daTvlis Sefaseba 207 612
 sul qalaqisTvis 320 946
 
 saSualod qalaqisTvis                                   633 

quTaisi droisa da adgilmdebareobis mefingi 30 110
 winaswari dakvirveba

 wertilovani daTvlis Sefaseba 59 215
 sul qalaqisTvis 89 325
 
 saSualod qalaqisTvis                                    207 

baTumi droisa da adgilmdebareobis mefingi 22 49
 winaswari dakvirveba

 wertilovani daTvlis Sefaseba 45 99
 sul qalaqisTvis 67 148
 
 saSualod qalaqisTvis                                   108 

rusTavi droisa da adgilmdebareobis mefingi 18 51
 winaswari dakvirveba

 wertilovani daTvlis Sefaseba 34 99
 sul qalaqisTvis 52 148
 
 saSualod qalaqisTvis                                   101

sul oTx qalaqSi  528 1569

saSualod oTx qalaqSi                                    1049 
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demografia

1. saqarTvelos quCis bavSvebs Soris biWebis raode-

noba orjer aRemateba gogonebisas; biWebis wili 

kidev ufro metia mozard bavSvebs Soris (15-dan 18 

wlamde) da RamiT. es SeiZleba sxvadasxva sqesis bavS-

vebis aRzrdis gansxvavebuli midgomebebiT da aseve 

saqarTveloSi qalisa da mamakacis rolis kulturu-

li sxvadasxvaobiT aixsnas, vinaidan gogonebi ufro 

metad arian CarTulni saojaxo saqmeebSi. biWebi-

saTvis drois umetesi nawilis TanatolebTan erTad 

saxls gareT gatareba maincdamainc negatiurad ar 

aRiqmeba. meore mizezi SeiZleba iyos is, rom mSoblis 

gardacvalebis an aryofnis SemTxvevaSi, naTesavebi 

gogonebs ufro xSirad aZleven TavSesafars, vidre 

biWebs. vinaidan gogonebi biWebTan SedarebiT quCaSi 

naklebad SeiniSnebian, magram imave problemebis wi-

naSe dganan, arsebobs saSiSroeba imisa, rom isini nak-

lebad iReben daxmarebas.

2. saqarTveloSi quCis bavSvebis umravlesobis asaki 

14 wels ar aRemateba. maTi umravlesoba quCaSi cx-

ovrebas skolis dawyebis asakSi iwyebs. amas garda, 

SeiniSneba mcirewlovnebisa da Cvili bavSvebis sak-

maod didi raodenoba (15%), romlebic, ZiriTadad 

dedebTan erTad maTxovroben. sakmaod bevria quCaSi 

axalgazrdebis raodenobac (20%).

3. gavrcelebuli mosazrebis sawinaaRmegod, romlis 

Tanaxmad quCis bavSvebi ZiriTadad migrantebi arian, 

10-dan 7 bavSvi mTeli cxovreba imave qalaqSi cxov-

robda. danarCeni ori-mesamedi saqarTvelos sxva-

dasxva kuTxidan aris Camosuli da erTi-mesamedi _ 

azerbaijanidan, ruseTidan, moldovidan da ukraini-

dan. migranti bavSvebis raodenobis sezonuri mateba 

zafxulis TveebSi SeiniSneba. saqarTvelos kuTxee-

bidan Camosuli bavSvebi SeiZleba mocemul qalaqSi 

mSoblebis gareSe Camovidnen, maSin, roca sazRvar-

gareTidan Camosuli bavSvebi ZiriTadad migrant 

mSoblebTan erTad gadaadgildebian. qveynis SigniT 

da sazRvargareT gadaadgileba ZiriTadad ekonomi-

kuri mizezebiT aixsneba.

4. wera-kiTxvisa da skolaSi Caricxvis ufro maRali 

done, iseve, rogorc socialuri momsaxurebis mox-

marebis ufro maRali done da maTxovrobis naklebi 

SemTxvevebi, qveynis SigniT gadaadgilebul bavSvebs 

Soris, aramigrant da sxva qveynidan Camosul quCis 

baSvebTan SedarebiT, ufro Zlier socialur adap-

taciaze miuTiTebs. Tu ratom inarCuneben es bavS-

vebi ufro mtkice socialur kavSirebs, nawilobriv 

araformaluri mxardaWeris qselebiT (rogoricaa 

gafarToebuli ojaxebi), SeiZleba aixsnas, romlebic 

ZiriTadad warmarTavs saqarTveloSi migraciis mi-

marTulebas. winaaRmdegobebis Jams cxovrebisadmi 

ufro pro-aqtiurma midgomam - sxvagan gadasvlis 

gadawyvetileba ki amis gamoxatulebaa – SeiZleba 

aseve axsnas es faqti.

5. migrant quCis bavSvebs maT aramigrant Tana-

tolebTan SedarebiT ufro mtkice kavSiri aqvT 

ojaxTan, Tumca isini ufro gariyulebi arian sazoga-

doebisgan, vidre bavSvebi sxva jgufebidan. vinaidan 

es bavSvebi cxovroben ojaxebTan, romlebic umetes 

SemTxvevaSi ar arian oficialurad registrirebul-

ni, ar aqvT adekvaturi sacxovrebeli, xSirad Zalian 

Raribebi arian, ar aqvT saidentifikacio dokument-

ebi da ar ician qarTuli ena, bavSvebma ar ician wera 

-kiTxva, ar iricxebian skolaSi da ar sargebloben 

arsebuli socialuri momsaxurebebiT. farTod gavr-

celebuli mosazreba, rom imigranti quCis bavSvebi 

`boSebi~ arian, romlebic kulturulad midrekilni 

arian maTxovrobisa da quCaSi cxovrebisaken, kidev 

ufro zrdis stigmas da maT izolacias. 

droisa da adgilmdebareobis faqtorebi

1. saqarTveloSi, quCis bavSvebis umravlesoba mx-

olod dRis saaTebSi imyofeba quCaSi marto. arian 

aseve quCis bavSvebi (ZiriTadad Cvilebi da mcirew-

lovani bavSvebi, gogonebi da isini, vinc maTxovrobs), 

romelTac quCaSi zrdasrulebi axlavT Tan.

2. quCis bavSvebis umetesoba Rameebs mSoblebTan an 

naTesavebTan erTad atarebs. bavSvebi Rames quCaSi 
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ZiriTadad zafxulSi atareben, roca gareT Tbila. 

Rameebis quCaSi gatarebis mixedviT SeiZleba quCis 

bavSvebis sami jgufi gamoiyos: a) quCaSi mcxovrebi 

bavSvebi (romlebsac quCaSi mTeli weli sZinavT – 6%); 

b) quCasa da saxlSi mcxovrebi bavSvebi (romlebsac 

quCaSi weliwadSi mxolod ramdenime Tve sZinavT – 

19%) da g) quCaSi aqtiuri bavSvebi (romlebic mTel 

dRes quCaSi atareben, magram iq ar sZinavT – 74%). aris 

aseve bavSvebis mcire raodenoba, romelTac quCaSi 

ojaxebTan erTad sZinavT.

3. quCaSi mcxovrebi bavSvebi, TiTqmis mTlianad, 11-

dan 18 wlamde asakis biWebi arian. maTi umravlesoba 

an orive mSobliT obolia, an Tu maT hyavT mSoblebi, 

maTi mSoblebi da naTesavebi sxva qalaqSi cxovroben. 

maTi kavSiri ojaxTan _ Tu aseTi arsebobs _ Zalian 

sustia. isini ZiriTadad usaxlkaroni arian da siR-

aribeSi cxovroben, ar dadian skolaSi an miatoves iq 

siaruli. quCaSi mcxovrebi bavSvebis umetesoba ukve 

or welze metia quCaSi cxovrobs. maTi gadarCenis 

strategia quCaSi fulis gamomuSavebas da arsebuli 

socialuri momsaxurebis gamoyenebas moicavs. 

4. quCasa da saxlSi mcxovrebi bavSvebi weliwadSi mx-

olod ramdenime Tves atareben quCaSi (Cveulebriv, 

Tbili Tveebis dros, ZiriTadad zafxulSi). quCaSi 

cxovrebisas, maT ojaxebTan susti an saerTod ara-

nairi kavSiri ara aqvT. isini saxlSi zamTris periodis 

ganmavlobaSi brundebian. am bavSvebis umravlesobam 

ekonomikuri siduxWire gamoiara; maT aseve dakarges 

an hyavT mSobeli, iyvnen mSobelTa alkoholizmis/

ojaxuri Zaladobis, ganqorwinebis an meored daqor-

winebis, rogorc ojaxuri problemebis, momswreebi. 

ramdenime jer kidev iricxeba skolaSi, xolo umrav-

lesobam skola miatova. umravlesoba fuls quCaSi 

gamoimuSavebs da sakuTari an ojaxis saWiroebebis 

dakmayofilebaze xarjavs. 

5. quCaSi aqtiuri bavSvebi Cveulebriv mSoblebTan an 

martoxela dedebTan erTad cxovroben. isini imave 

problemebis winaSe dganan, rogorc quCasa da saxlSi 

mcxovrebi bavSvebi, magram mSoblebs kvlav mTavar 

mzrunvelebad Tvlian. isini ojaxis wevrebTan ufro 

mtkice kavSirebs inarCuneben. xuTidan erTi bavSvi kv-

lav iricxeba skolaSi da  mxolod ramdenimem miatova 

skola, Tumca umravlesobas saklaso oTaxi arasdros 

unaxavs. quCaSi aqtiuri bavSvebi fuls xSirad quCaSi 

gamoimuSaveben, rom ojaxSi damatebiTi Semosavali 

Seitanon. 

6. quCaSi gatarebuli periodis gaxangrZlivebaTan 

erTad, bavSvebis kavSiri ojaxTan an skolasTan sus-

tdeba da isini ufro metad eZeben alternatiul mx-

ardaWeras, rogoricaa, magaliTad, socialuri mom-

saxureba da imave cxovrebiseul situaciaSi myof 

TanatolebTan socialuri kavSirebis damyareba. 

quCis bavSvebis ojaxebi

1. saqarTveloSi quCis bavSvebis 85%-is erTi mSobeli 

mainc cocxalia, 55%-s orive mSobeli hyavs, 24%-s _ 

mxolod deda da 6%-s _ mxolod mama. im bavSvebs So-

ris, visac erTi an orive mSobeli hyavs, 85%-is deda 

imave qalaqSi cxovrobs da 71%-s mamac imave qalaqSi 

hyavs. bavSvebis umravlesobis da-Zmebi da naTesav-

ebic imave qalaqSi arian.   

2. quCis bavSvebs, visac orive mSobeli hyavs, ufro 

mtkice kavSiri aqvs dedasTan, vidre mamasTan. quCis 

bavSvebis umravlesoba mTavar mzrunvelebad mSob-

lebs an sxva naTesavebs miiCneven. quCis bavSvebis 

ojaxebSi dedebi mTavari (da xSirad erTaderTi) mz-

runvelebi arian. bavSvebis daaxloebiT erTi mesa-

medi aravis miiCnevs mzrunvelad, magram es bavSvebi 

oblebi ar arian. rac ufro met dros atarebs bavSvi 

quCaSi, miT ufro sustdeba misi kavSiri mSoblebTan. 

aseve, ufros quCis bavSvebs ufro iSviaTad hyavT mz-

runvelebi, vidre umcrosebs.  

3. erTi an orive mSoblis aryofnas an gardacvale-

bas (anu mzrunvelis naklebobas), bavSvis cxovrebis 

mraval aspeqtze aqvs gavlena, gansakuTrebiT Tu sxva 

naTesavebi imave qalaqSi ar cxovroben. aseTi bavSvebi 

ufro metad arian midrekilni quCaSi Ramis gaTeneb-

isa an 24 saaTi quCaSi cxovrebisaken. isini ufro na-

klebad iricxebian skolaSi da aseve izrdeba skolis 

mitovebis albaToba. es bavSvebi mSoblis dakargvas an 

aryofnas ekonomikur problemebis tol an ufro did 

problemad aRiqvamen. umravlesoba iZulebuli xdeba, 

saarsebo fuli moipovos. arsebuli socialuri mom-

saxureba quCis oboli bavSvebis Zalian mcire raode-

nobas daexmara. ufro metic, araoboli bavSvebi, rom-

lebic acxadeben, rom maTze aravin zrunavs, ufro 

metad iyeneben socialur momsaxurebas.

4. quCis bavSvebis 65% ojaxebSi, orive mSobelTan 

an martoxela dedebTan cxovrobs. ojaxebis sxva 

formebi moicavs: martoxela mamebs, erT mSobels 

ojaxSi da sxva naTesavs mzrunvelis rangSi (xSirad 

dedinacvali/maminacvali an bebia/babua) an naTesav-

ebTan cxovrebas mSoblebis gareSe. danarCeni 35% 

ar cxovrobs ojaxebTan, magram maTgan umravlesoba 

Rameebs quCaSi ar atarebs da sanacvlod bavSvTa sax-

lSi, TavSesafarSi, megobrebTan an daqiravebul iaf-

fasian sacxovrebelSi sZinavs. erT mSobelTan da sxva 

naTesavTan (xSirad dedinacvalTan an maminacvalTan) 

mcxovrebi bavSvebi yvelaze metad uCivian gaWirvebas, 

xolo orive mSobelTan mcxovrebi bavSvebi _ yvelaze 

naklebad.  

5. saqarTveloSi quCis bavSvebi saSualod oridan 

samamde ojaxur stresors asaxeleben: ekonomikuri 

siZneleebi (siRaribe, umuSevroba, usaxlkaroba, 

valebi an SimSili), yvelaze xSirad dasaxelebuli 

problemaa, romelsac mosdevs ojaxis Semadgenlo-

bis cvlileba (mSoblis an mSoblebis gardacvaleba an 

aryofna, mSoblebis ganqorwineba/meore qorwineba) 

da ojaxSi alkoholizmis/ojaxuri Zaladobis da jan-

mrTelobis problemebi. ojaxis stresorebis sirTu-

lis zrdasTan erTad, bavSvebi ufro met dros da 

xSirad Rameebsac quCaSi atareben. ojaxis stresorebs 

Soris arsebobs ori iseTi stresori, romelTac Seu-
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ZliaT bavSvs quCaSi cxovrebisaken ubiZgon: mSobleb-

is gardacvaleba an aryofna (gansakuTrebiT Tu amas 

Tan axlavs sxva zrdasruli naTesavis ararseboba) da 

usaxlkaroba.

6. ekonomikuri problemebi yvelaze seriozuli 

problemaa bavSvebisTvis, visac imave qalaqSi didi 

ojaxi hyavs, aseve martoxela dedebisagan Semdgari 

ojaxebisaTvis da naTesavebTan mcxovrebi bavSvebi-

saTvis. ojaxis siRaribe yvelaze xSirad dasaxeleb-

uli problemaa, romelsac mSoblebis umuSevroba da 

usaxlkaroba mosdevs. usaxlkarobaSi igulisxmeba 

sacxovreblis arqona, sacxovreblis xSiri cvla da 

adamianis cxovrebisaTvis Seusabamo adgilebSi cx-

ovreba (rogoricaa xelovnuri barakebi, cxovrebi-

saTvis aucilebeli pirobebis armqone saxlebi da gad-

atvirTuli sacxovreblebi). saqarTveloSi gamefebul  

ukidures siRatakes xangrZlivi efeqti aqvs da xSirad 

axlavs `daswavlili ususurobis~ sindromi, romelic 

zrdasrul ojaxis wevrebs mdgomareobis Secvlis un-

ars ukargavs.

7. arasruli ojaxi quCis bavSvebisaTvis Zalian 

Zlieri stresoria. mSoblebis an erTi mSoblis gar-

dacvalebas an aryofnas (gadasaxlebis an dapatimre-

bis gamo), an mSoblebis ganqorwinebas sxva damatebiTi 

problemebic axlavs, rogoricaa: ojaxis ekonomikuri 

mdgomareobis mkveTri gauareseba da bavSvis cxovre-

baSi arsebuli erTaderTi mzrunvelisadmi mijaWvu-

lobis dakargva. mSoblebis ganqorwinebis SemTxveva-

Si, damatebiT problemebad gaSorebamde arsebuli 

xSiri ojaxuri konfliqtebi da dedinacvalis/mami-

nacvalis (romelic bavSvebisadmi uaryofiTad aris 

ganwyobili) gamoCena gvevlineba.   

8. quCis bavSvebis ojaxebSi alkoholizmis problema 

ufro metad ojaxSi mamis arsebobas ukavSirdeba, vi-

dre martoxela dedebis ojaxebs. ojaxuri Zaladoba 

xSirad moxseniebulia meore qorwinebis konteqstSi, 

rac dedinacvals/maminacvalsa da bavSvebs Soris 

konfliqtze miuTiTebs. magram ojaxuri Zaladoba 

martoxela dedebis ojaxebSic SeiniSneba. am oridan, 

rogorc problema, alkoholizmi ufro xSirad saxel-

deba, vidre ojaxuri Zaladoba, Tumca isic arsebobs. 

SesaZlebelia, rom am ukanasknels bavSvebi malaven.

quCis bavSvebi da ganaTleba

1. saqarTveloSi quCis bavSvebis umetesoba saval-

debulo saskolo ganaTlebis asakisaa (14 wlamde), 

magram skolebSi ar iricxebian. dawyebiTi saskolo 

ganaTlebis asakis (12 wlamde), bavSvebis mxolod 20% 

da saSualo skolis asakis (12 wels zemoT) mxolod 

10% aris skolebSi registrirebuli, maSin, roca 

oficialuri statistikiT, qveyanaSi sabazo ganaTle-

bas bavSvebis 95% da saSualo ganaTlebas _  bavSve-

bis 76% iRebs. biWebi 82%-iT ufro metad iricxebian 

skolaSi, vidre gogonebi. magram skolaSi Caricxvis 

miuxedavad, gakveTilze daswrebis maCvenebeli  Zalze 

dabalia. 

2. oficialuri statistikis Tanaxmad, saqarTveloSi 

skolas bavSvebis 0,3% tovebs. quCis bavSvebis 40% 

(ZiriTadad ufrosebi da 2,2-jer meti biWebi, vidre 

gogonebi) warsulSi dadiodnen skolaSi, magram mi-

atoves, xSirad sabazo ganaTlebis dasrulebamde. 

saqarTvelos quCis bavSvebis 60%-s arasodes uvlia 

skolaSi. statistikiT, gogonebi ufro metad rCebian 

skolis miRma, vidre biWebi. 

3. ganaTlebaze uaris Tqma an Sewyveta xSirad ukav-

Sirdeba ojaxis uunarobas, aanazRauros skolasTan 

dakavSirebuli xarjebi (rogoricaa saskolo masale-

bi, tansacmeli, sakvebi an araformaluri gadasaxa-

debi skolaSi) da aseve alternatiuli Rirebulebis 

problemas, rodesac bavSvis mier skolaSi gatarebu-

li dro bavSvis mier sxva iseT aqtivobebSi monawile-

obis dros akldeba, romlebic SeiZleba ojaxis gad-

arCenisaTvis ufro prioritetuli iyos. ganaTlebis 

dabali xarisxi, swavlis uunarobis SegrZneba da 

warsulSi skolaSi cudad mopyrobis SemTxvevebi sk-

olis mitovebis aseve mTavar mizezebad saxeldeba. 

sxva SesaZlo mizezebia: mSoblebis gardacvaleba an 

aryofna da avadmyofoba ojaxSi. bavSvebma, romlebic 

arasdros yofilan skolaSi, mizezad CaricxvisaT-

vis savaldebulo sabuTebis mouwesrigebloba da 

mSoblebis uari daasaxeles. 

4. saqarTveloSi quCis bavSvebis daaxloebiT naxevari 

wera-kiTxvis ucodinaria. maT Soris, wera-kiTxvis 

yvelaze dabali doniT, sxva qveynebidan migrirebu-

li quCis bavSvebi gamoirCevian. wera-kiTxvis codnis 

done sagrZnoblad maRalia im bavSvebs Soris, rom-

lebic skolaSi dadian an adre dadiodnen, im bavS-

vebTan SedarebiT, visac  skolaSi arasdros uvlia.

5. skola quCis bavSvebisaTvis mniSvnelovani damcavi 

faqtoria da quCaSi Rameebis gatarebis albaTobas 

mniSvnelovnad amcirebs; aseve mniSvnelovnad zrdis 

codnas socialuri momsaxurebis Sesaxeb da maT 

gamoyenebas. skola bavSvebs mizanSewonili da mizan-

mimarTuli  samomavlo gegmebis ganxorcielebaSi ex-

mareba. magram amavdroulad, SesaZloa, skola bavSvis 

Semdgomi izolaciis katalizatori gaxdes, roca war-

moiqmneba problemebi skolis xelmisawvdomobasTan, 

adaptaciasa da skolis garemoSi socializaciasTan 

dakavSirebiT, ramac bavSvs skolis datovebisa da 

quCaSi cxovrebisaken SeiZleba ubiZgos.

Semosavlis gamomuSaveba

1. saqarTveloSi quCis bavSvebis umravlesoba iZule-

bulia fulis gamomuSavebaze izrunos, rom sakuTari 

Tavi da/an ojaxi arCinos. bavSvebis didi nawili, Se-

mosavlis miRebis erT an or strategias mimarTavs: 

yvelaze gavrcelebulia maTxovroba, gansakuTrebiT 

SedarebiT mcirewlovan bavSvebsa da gogonebs Soris, 

da muSaoba (rogoricaa wvrilmanebiT vaWroba, saqon-

lis gadatana, SuSis an jarTis Segroveba, manqanebis 

recxva da sxva). maTxovar bavSvebs xSirad viRac ax-

lavs, momuSave bavSvebi ki martoni arian xolme. Sein-

iSneba nagavSi sagnebis moZiebisa da qurdobis SemTx-
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vevebic. komerciuli seqsis SemTxvevebi, saqarTvelos 

quCis bavSvebis mier iSviaTad iyo naxsenebi.  

2. bavSvis Cabma Semosavlis mimReb saqmianobaSi, Ziri-

Tadad ojaxis materialuri siduxWiriT aris nakar-

naxevi, gansakuTrebiT ufro mcire asakis bavSvebs So-

ris, romlebic Rameebs quCaSi ar atareben. Semosavlis 

momtani saqmianoba xSirad emateba (an Caanacvlebs) 

ojaxis Semosavals, an saSualebas aZlevs bavSvs, Ta-

vad mixedos sakuTar Tavs da Sesabamisad, Seamciros 

ojaxis xarjebi. zogjer bavSvebi quCis ekonomikur 

saqmianobaSi dedebTan an naTesavebTan erTad erTve-

bian. mozardi dedebi quCaSi Semosavlis momtan saqmi-

anobaSi Tavis bavSvebTan erTad arian CarTuli.

3. zogi quCis bavSvi _ gansakuTrebiT mozrdilebi, 

romlebic ojaxebis gareSe cxovroben, ar hyavT mz-

runveli an 24 saaTi quCaSi cxovroben,  aseve CarTu-

lia maTxovrobasa an quCis SromaSi, rom sakuTari Tavi 

arCinos, vinaidan misi saWiroebebis dakmayofilebaze 

aravin zrunavs. es bavSvebi Semosavlis gamomuSave-

bis ufro met strategias iyeneben, vidre is bavSvebi, 

romlebic ojaxebTan erTad cxovroben da miRebul 

Semosavals mxolod sakuTar Tavs axarjaven. 

4. yoveli oTxidan erTi quCis bavSvi (gansakuTrebiT, 

10 wlis an ufro patarebi da isini, vinc maTxovrobs) 

aRniSnavs, rom maT mier gamomuSavebul fuls Ziri-

Tadad sxvebi _ mSoblebi arTmeven. es xSirad ojaxSi 

alkoholis moxmarebas da saxlSi fulis armitanis 

gamo fizikuri angariSsworebis SiSs ukavSirdeba. 

zogi quCis bavSvi  azartul TamaSebSi agebs fuls 

da iZulebuli xdeba, valis dasafarad fuli iSovos 

(xSirad moiparos).  

5. maTxovroba, xSir SemTxvevebSi, bavSvisaTvis sko-

laSi siarulis SesaZleblobas gamoricxavs. muSaobis 

SemTxvevaSi es naklebad xdeba. momuSave bavSvebis 20% 

cdilobs skola ekonomikur saqmianobasTan SeaTav-

sos. bavSvebs, romlebic Semosavlis momtan saqmi-

anobaSi CarTuli ar arian, skolaSi Caricxvis yvelaze 

maRali (52%) maCvenebeli aqvT. 



6. maTxovrobiT dakavebuli bavSvebi ufro metad av-

lenen fizikuri travmis niSnebs, vidre maTi momuSave 

Tanatolebi an isini, vinc quCaSi Semosavlis gamo-

muSavebaSi ar aris CarTuli.

socialuri momsaxureba

1. saqarTvelos QquCis bavSvebs Soris socialuri mom-

saxurebis Sesaxeb informacia da maTi gamoyeneba mwiria 

_ bavSvebis meoTxeds arasdros smenia an gamouyenebia 

socialuri momsaxureba. es SeiZleba nawilobriv aixs-

nas im faqtiT, rom socialuri momsaxurebebis raode-

noba da dafarva saWiroebebsa da moTxovnas aranairad 

ar Seesabameba.  

2. saqarTveloSi quCis bavSvebi socialur momsaxure-

bebis gamoyenebas, didi xnis ganmavlobaSi krizisul 

mdgomareobaSi yofnis Semdeg iwyeben. prevencias da 

adreul intervencias cota yuradReba eTmoba. so-

cialuri momsaxureba reaqtiuli xasiaTisaa _ bavS-

vi, vinc mzrunvelis an sxva damcavi elementebis na-

klebobas ganicdis, Tavad eZebs momsaxurebas da ara 

piriqiT. 

3. saSualod, quCis bavSvebi socialuri momsaxurebis 

gamoyenebis SemTxvevebs iSviaTad axseneben. bavSvebi, 

visac raime daxmareba miuRia, asaxelebs momsaxure-

obas, romelic moklevadian gadarCenazea mimarTuli 

– bavSvebis erT mesameds gamouyenebia TavSesafari/

bavSvTa saxli an sasadiloebi. sxva momsaxureobebi 

moicavs dRis centrebs da mobilur jgufebs (CamoT-

vlilia sixSiris mixedviT, Tumca sixSireebi gansx-

vavdeba qalaqebis mixedviT).

4. quCis bavSvebis mier gamoyenebuli momsaxureba 

maTi cxovrebiseuli mdgomareobis Secvlaze (magal-

iTad, rogoricaa skolaSi siaruli, ojaxis gaWirveba 

an wera-kiTxvis done) mcire efeqts axdens. am aSkarad 

araadekvaturi da arasakmarisi mxardaWeris mizezi is 

aris, rom saqarTveloSi quCis bavSvebis momsaxureba 

bavSvTa jgufebis xiluli problemebis mogvarebaze 

da ara ojaxuri krizisis gamomwvev mizezebzea mi-

marTuli. kvleva mxolod quCis bavSvebs moicavda da 

ara imaT, vinc aRniSnuli momsaxureobiT sargeblobs. 

Sesabamisad, arsebuli mcire mxardaWeris programe-

bis efeqturobis gansja SeuZlebelia.

5. quCis bavSvebis Sesaxeb arsebuli stereotipebi da 

crurwmenebi socialuri momsaxurebis dafarvazec 

vrceldeba. Zalian cota maTxovari da migranti bavS-

vi iRebs daxmarebas. maTxovari bavSvebis socialur 

momsaxurebaSi dabali CarTulobis donis kidev erTi 

axsna alternatiuli Rirebulebaa: quCaSi Semosavlis 

mimRebi bavSvebi, fulis gamomuSavebisaTvis gamoyo-

fil dros, socialur samsaxurSi yofniT miRebul 

grZelvadian, bundovan perspeqtivas iSviaTad am-

jobineben. 

6.  saqarTveloSi, quCis bavSebisaTvis, socialuri 

momsaxureba koordinirebulad an strategiulad 

ar igegmeba da xSirad zogadi socialuri dacvis 

sistemis nawilad ar aRiqmeba. Sedegad, momsaxureba 

bavSvebs qaotur da fragmentul daxmarebas sTava-

zobs, romelic problemas zedapirulad xsnis da 

bavSvebisa da maTi ojaxebis problemis grZelvadian 

gadaWras ar warmoadgens.  

26 ❘ nu miwodebT quCis bavSvs
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saqarTveloSi quCis 

bavSvebis demografia 

bavSvebis profili sqesisa da asakis mixedviT

kvlevis samive fazis ganmavlobaSi Segrovebuli mo-

nacemebis Tanaxmad, saqarTveloSi quCis bavSvebs So-

ris gogonebs biWebi sWarboben.7 wertilovani Sefase-

bis mixedviT, biWebis proporcia 63%-ia, xolo 8-dan 

18 wlamde asakis bavSvebis interviuirebis dros, Ser-

Ceul bavSvTa 65% biWi iyo.8 sxva qveynebis kvlevebis 

Sedegebi quCis bavSvebs Soris msgavs genderul gadan-

awilebas aCvenebs.9

rogorc aptekarma10 aRniSna, amis erT-erTi mizezi 

SeiZleba iyos is, rom gogonebisgan saojaxo saqmeebSi 

met daxmarebas elodebian, vidre biWebisagan, gan-

sakuTrebiT im ojaxebSi, romelTac qalebi xelmZR-

vaneloben. saqarTvelos quCis bavSvebs Soris aseTi 

sxvaoba sqesis mixedviT biWebisa da gogonebis aRz-

rdisadmi gansxvavebuli kulturuli midgomiT Sei-

Zleba aixsnas. saqarTveloSi gogonebi tradiciulad 

ufro CarTulebi arian saojaxo saqmeebSi da maT mier 

quCaSi marto drois didi nawilis gatareba sazoga-

doebaSi miRebuli ar aris. aseve, kvlevis Sedegebi 

aCvenebs, rom mSoblis gardacvalebis an aryofnis 

SemTxvevaSi, naTesavebi gogonebze ufro zrunaven, 

vidre biWebze. quCaSi yofnis drosac ki maT ufro 

meTvalyureoben, vidre biWebs. biWebisaTvis `quCis 

ganaTleba~ da `quCis gamocdileba~ aRzrdis xSirad 

mniSvnelovan, kulturulad miRebul elementebad 

aRiqmeba. es rwmena qarTul slengSic aisaxeba, sadac 

termini `ubnis biWi~, `kai da magar tips~ niSnavs da 

mamrobiT Tvisebebs pozitiurad warmoaCens.

zogi avtori miiCnevs, rom quCis gogonebi ojaxSi 

Zaladobis msxverpli ufro xSirad arian da biWebTan 

SedarebiT fsiqologiur travmas ufro metad avle-

nen.11 biWebTan SedarebiT isini naklebad SeimCnevian 

quCaSi, magram igive ojaxuri stresorebis winaSe dgan-

an, rac bavSvebs quCisken ubiZgebs. Tu SemCnevadoba 

resursebis ganawilebasTan asocirdeba, gogonebma, 

romlebic quCaSi naklebad SeiniSnebian, biWebTan Se-

darebiT, SeiZleba naklebi damxmareba miiRon.

7. saqarTvelos mosaxleobaSi sqesis mixedviT, 0-dan 19 wlamde, 48% biWia da 52% gogo. wyaro: statistikis departamenti (2006 wlis 

monacemebi). 

8. wertilovani Sefasebis dros, bavSvebis 8%- is – mcirewlovnebisa da Cvilebis _ sqesis dadgena dakvirvebiT SeuZlebeli iyo. inter-

viuebis Sedegad miRebuli monacemebi ufro zustia Sesabamis asakobriv kategoriaSi.

9. magaliTisTvis ixileT: Malcolm, J. (2001), A Study on Street Children in Zimbabwe; Project Concern International Zambia (2002), Rapid Assessment of Street 
Children in Lusaka 
10. Aptekar, Lewis (2001), Street Children in the Developing World: A Review of Their Condition; San Jose State University Press 
11. magaliTisTvis ixileT: Aptekar, Lewis (2000), A Global View of Street Children in the Year 2000, San Jose State University Press

grafiki #1. intervius respondenti quCis bavSvebis ganawileba sqesis, asakisa da qalaqebis mixedviT
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wertilovani Sefasebis meTodi aCvenebs, rom saqarT-

veloSi quCis bavSvebis 66% 5-dan 14 wlamde asakisaa.12 

darCenili procentuli raodenoba mcirewlovnebs 

da Cvil bavSvebs (0-dan 4 wlamde asakis _ daaxloe-

biT 15%) da mozrdilebs (15-dan 18 wlamde _ 20%) 

Soris nawildeba. intervius fazaSi, romlis dros 

8-dan 18 wlamde asakis bavSvebi gamoikiTxa, bavSvebis 

umravlesoba (80%) sabaziso skolis asakis (8-dan 14 

wlamde) iyo. quCaSi mcirewlovani da Cvili bavSvebis 

arsebobas gansxvavebuli konteqstidan unda Sevxe-

doT, imitom rom maT dedebis mier arCeul arsebobis 

strategiaze gavlenis moxdena ar SeuZliaT da arc 

sakuTari arsebobis strategiis gamomuSavebis unari 

aqvT. Sedegad, aqcenti `bavSvebian quCis dedebze~ da 

ara bavSvebze unda gakeTdes. calkeuli magaliTebi 

gviCvenebs, rom saqarTveloSi ukve quCis bavSvebis me-

ore Taobas vxedavT _ am axalgazrda dedebis nawils 

quCaSi cxovreba Tavad aqvs gamocdili.

quCis gogonebis ricxvi asakis klebasTan erTad matu-

lobs. isev da isev, es saqarTveloSi bavSvis aRzrdis 

tradiciiTa da genderuli rolebis aRqmiT SeiZleba 

aixsnas. gogonebis zrdasTan erTad, saxlSi gazrdil 

pasuxismgeblobas da quCaSi yofnis realur, an aR-

qmul moralur safrTxeebs, SeuZlia gogonebi quCas 

aacilos. qarTveli kacis tradiciuli cneba, romlis 

Tanaxmad man sakuTari Tavi da/an ojaxi unda arCinos, 

mozrdil biWebs ufro metad aiZulebs, arsebobis 

strategiebi saxls miRma eZebon. 

grafiki 2 – quCis bavSvebis proporcia asakisa da sqesis mixedviT

saqarTveloSi quCis bavSvebis sqesobrivi da asako-

brivi ganawileba dRis drois ganmavlobaSi icvleba. 

wertilovani Sefasebis dReebSi, gogonebisa da biWe-

bis raodenobas Soris Sefardeba 1:2-ze odnav naklebi 

iyo. magram Ramis saaTebSi es proporcia 1:3.5-mde iz-

rdeboda. miuxedavad imisa, rom wertilovani Sefase-

bis dros quCis bavSvebis 66%-is asaki 5-dan 14 wlamde 

meryeobda, Ramis saaTebSi bavSvebis 70% 11-dan 18 

wlamde asakis bavSvebi iyvnen.

quCis bavSvebis warmoSobis adgili

gavrcelebuli Sexedulebis sawinaaRmdegod, TiT-

qosD saqarTveloSi quCis bavSvebis umravlesoba 

did qalaqebSi regionebidan Camodis, kvlevis Sed-

egad dadginda, rom quCis bavSvebi umetesad adgilo-

brivebi arian. anu bavSvebis 65%-ze meti ambobs, rom 

isini imave qalaqSi daibadnen. kvlevis miznebidan 

gamomdinare, migracia ganisazRvra, rogorc SemTx-

veva, rodesac `bavSvi amJamindel qalaqSi gadmosv-

lamde sxva adgilas cxovrobda~, miuxedavad imisa, 

bavSvi imave qalaqSi daibada Tu ara. am kriteriumis 

Tanaxmad, migraciis mixedviT sami ZiriTadi jgu-

fis gamoyofaa SesaZlebeli: 1) aramigranti bavSvebi 

(isini, visac mTeli cxovreba imave qalaqSi aqvs ga-

tarebuli _ 74%); 2) bavSvebi-migrantebi, Camosulebi 

saqarTvelos sxva regionebidan – daaxloebiT 19%; 

da 3) bavSvebi-migrantebi, Camosuli sxva qveynebidan 

(azerbaijani, ruseTi, moldova da ukraina, sixSiris 

mixedviT) – 7%. 
12. saqarTveloSi, 0-dan 19 wlamde asakis bavSvebs Soris, 5-dan 

14 wlamde asakis bavSvebi 47% Seadgenen. (wyaro: statistikis 

departamenti, 2006 wlis monacemebi). 
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*6 –ma bavSvma kiTxvas ar upasuxa

grafiki # 3 – quCis bavSvebis proporcia migrantis statusisa da migranti quCis bavSvebis warmoSobis mixedviT

suraTi #2 – quCis bavSvebis migracia. wiTeli xazebi miuTiTebs migraciis mimarTulebaze 

saqarTvelos farglebs garedan, xolo nacrisferi xazebi- saqarTvelos SigniT. xazebis 

sisqe migranti bavSvebis raodenobis proporciulia.

aramigranti bavSvebi ufro metad arian midrekili 24 

saaTi quCaSi cxovrebisaken, vidre migranti bavSvebi. 

isini aseve dRis ganmavlobaSi ufro met dros atare-

ben quCaSi. magram aramigranti bavSvebi zafxulSi, 

quCaSi Rameebs naklebad atareben, migrant bavSvebT-

an SedarebiT. es Sedegi adasturebs gavrcelebul 

mosazrebas, rom saqarTveloSi quCaSi cxovrebis mod-

eli weliwadis droebis mixedviT gansxvavdeba da, rom 

sxva regionebidan da qveynebidan Camosuli migranti 

bavSvebis gazrdili aqtivoba zafxulis Tveebis gan-

mavlobaSi SeiniSneba. qvemoT mocemuli cxrili asax-

avs am tendencias. 
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cxrili #7 – migraciis statusi quCis bavSvebis jgufebis mixedviT

miuxedavad imisa, rom aramigranti bavSvebis umrav-

lesobas erTi an orive mSobeli hyavs, oblobis (orive 

mSoblis gardacvalebis) albaToba ara-migrant bavS-

vebs Soris ufro maRalia migrant quCis bavSvebTan 

SedarebiT. ara-migranti bavSvebi aseve mSoblis gar-

dacvalebas an aryofnasMmTavar problemad ufro xSir-

ad asaxeleben, vidre maTi migranti Tanatolebi. ufro 

metic, samive jgufidan ara-migranti bavSvebi ojax-

uri problemebis yvelaze ufro rTul formebs asaxe-

leben da naklebad cxovroben ojaxebTan, miuxedavad 

imisa, hyavT Tu ara ojaxi. da bolos, interviuerebma 

xiluli travmebis, gansakuTrebuli saWiroebebis da 

toqsikuri nivTierebebis gamoyenebis ufro maRali 

done, migrant bavSvebTan SedarebiT, ara-migrant bavS-

vebSi daafiqsires, rac, savaraudod, quCaSi drois 

ufro didi nawilis gatarebiTa da ojaxTan iSviaTi 

kavSirebiT aixsneba. 

regionebidan Camosuli quCis bavSvebi  oblebi nakle-

bad arian. magram aramigrant bavSvebTan SedarebiT, 

maTi mSoblebi ufro xSirad cxovroben sxva qalaqeb-

Si. sainteresoa, rom es bavSvebi mSoblis ararsebobas 

mTavar problemad ar asaxeleben. regionebidan Camo-

sul migrant bavSvebs, aramigrant da sxva qveynebidan 

Camosul bavSvebTan SedarebiT, cxovrebaSi hqoniaT 

periodi, rodesac isini erTi Tvisa da meti xnis ganmav-

lobaSi ar dakavSirebian dedas da gacilebiT ufro iS-

viaTi kavSiri aqvT mamebTan. es SeiZleba mianiSnebdes 

imas, rom es bavSvebi regionebidan mSoblebis gareSe 

Camodian, magram aseTi SemTxvevebi iSviaTia da zafxu-

lis gazrdil aqtivobebs ukavSirdeba. 

aRniSnul kvlevaSi gamoikveTa qveynis Sida migraciis 

ori tipi - migracia patara qalaqebidan da soflebidan 

urbanul centrebSi an didi qalaqebidan _ dedaqalaq-

Si (ukeTesi SesaZleblobebis ZiebaSi) da Tbilisidan 

ufro mcire urbanul centrebSi gadasvla. calkeuli 

magaliTebi cxadyofs, rom es ukanaskneli xSirad aix-

sneba ojaxis uunarobiT, gauZlos cxovrebis maRal 

gadasaxadebsa da samuSao konkurencias dedaqalaqSi. 

bavSvTa programebis gamocdileba da quTaissa da ba-

TumSi `vorld viJen interneiSenalis~ mier parale-

lurad Catarebuli kvleva, aseve konfliqtis region-

ebidan, 1990-ianebis dasawyisSi, ojaxebis iZulebiT 

gadaadgilebas asaxavs. 

sxva qveynebSi Catarebuli kvlevebi urbanul cen-

trebSi ojaxebis daugegmav gadasvlas bavSvebis quCaSi 

gasvlis erT-erT arapirdapir mizezad asaxelebs.13 

saqarTveloSi Sida migraciis ZiriTadi mizezebi 

ekonomikuria, magram es kvleva aCvenebs, rom sxvagan 

gadasvlis gadawyvetileba bavSvis momavlis an so-

cialuri kavSirebis gawyvetis xarjze ar aris miRe-

buli. qveynis SigniT migranti bavSvebi orjer ufro 

metad iricxebian skolaSi, vidre MmTeli SerCevis bavS-

vebi. am bavSvebis daaxloebiT 60%-ma wera-kiTxva icis. 

igive maCvenebeli mTeli SerCevisaTvis 50%-ia. qveynis 

SigniT migrirebuli bavSvebi mSoblebis dakargvas 

an aryofnas MmTavar problemad naklebad aRiqvamen 

da ara-migrant bavSvebTan SedarebiT, ufro xSirad 

ekonomikur mizezebs asaxeleben. saqarTvelos region-

ebidan Camosuli bavSvebis TiTqmis naxevari ambobs, 

rom socialuri momsaxureba gamouyenebiaT - rac yve-

laze maRal maCvenebels warmoadgens migrantebis sam 

jgufs Soris. ara-migrant da sazRvargareTidan mi-

grirebul bavSvebTan SedarebiT, Sida-migranti bavS-

vebi maTxovrobiT naklebad arian dakavebuli da ufro 

metad muSaoben an saerTod ar gamoimuSaveben fuls, ar 

sWirdebaT fuli. maT aseve ufro metad aqvT survili 

da miswrafeba konkretuli samsaxuris Sovnisa,  vidre 

bavSvebs sxva kategoriebidan. 

kvlevis monacemTa analizis procesSi monawile qarT-

velma eqspertebma saqarTveloSi migraciis warmmarT-

veli araformaluri socialuri qselis mniSvneloba 

msgavsi mdgradobis mizezad daasaxeles. isini aseve 

amtkicebdnen, rom sacxovreblad sxva adgilas gad-

asvlis gadawyvetileba cxovrebisadmi proaqtiul 

damokidebulebaze miuTiTebs, maSin, roca isini, vinc 

cxovrebiseuli mdgomareobis Secvlas ar Cqarobs, 

ufro metad pasiurad egueba sakuTari da bavSvebis 

siZneleebs.

13. magaliTisTvis ixileT:  UN ODCCP, UNICEF and WFP (June 2001); 
Rapid Situation Assessment on the Situation of Street Children in Cairo and 
Alexandria

quCis bavSvebis ara-migrantebi migrantebi migrantebi  sruli SerCeva

jgufebi  saqarTvelodan ucxoeTidan

     
quCaSi mcxovrebi bavSvebi 6.40% 5.50% 4.80% 6.30%
    (n=18)

quCaSi da ojaxSi mcxovrebi 16.90% 21.80% 23.80% 18.60%
bavSvebi    (n=54)

quCaSi aqtiuri bavSvebi 76.70% 72.70% 71.40% 75.10%
    (n=223)

sul 100% 100% 100% 100%
 (n=219) (n=55) (n=21) (n=295)
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SemTxveva #1: ana 7 bavSvisgan Semdgari ojaxis mTavari mzrunvelia. ana mTeli cxovreba TbilisSi cxovrobda da iqve dao-

jaxda. pirveli bavSvi adreul asakSi gaaCina, Sesabamisad, arasdros umuSavia. imave dros, misma qmarma, daviTma (somxuri 

warmoSobis), samsaxuri dakarga. man dedaqalaqSi samsaxuris Sovna ver SeZlo da aseve ver SeZlo ojaxis rCena. 

mzardi ekonomikuri siZneleebis pirobebSi, anam da daviTma bavSvebisa da sakuTari TavisaTvis ukeTesi momavlis uzrunve-

lyofisaTvis SesaZlo strategiebi ganixiles. Tavdapirvelad, maT TbilisSi samoTaxiani binis gayidva gadawyvites. fuli 

TbilisSi sxva sacxovreblis SesaZenada da ojaxis sarCenad sakmarisi ar iyo. magram maT Zalian iafi bina ipoves rusTavSi, 

romelic TbilisTan siaxlovis gamoc iyo mimzidveli. meorec, daviTma gadawyvita, droebiTi samsaxuri somxeTSi epova, 

sadac am mxriv mdgomareoba ukeTesi Canda. 

anasa da misi bavSvebisaTvis sxvagan gadasvlis periodi, romelsac daviTis wasvlac erTvoda Tan, Sesagueblad rTuli 

aRmoCnda. Tavdapirvelad daviTis mier sazRvargareTidan gamogzavnili daxmareba mwiri iyo da martoxela anas gauWirda 

bavSvebis mixedva. bavSvebs axal skolasTan SeTavseba uWirdaT, axali socialuri qselidan gariyulad grZnobdnen Tavs, 

Zvel megobrebTan kontaqti ki aRar hqondaT.  

daviTis sazRvargareT gamgzavrebis pirvel etapze misi finansuri mdgomareoba sakmaod rTuli iyo da mis mier ojaxisaT-

vis gamogzavnili daxamreba – mwiri, Tumca, mSoblebs ar surdaT, bavSvebs, mdgomareobis sirTulis gamo, rame dahklebo-

daT. roca bavSvebma skolis gacdena daiwyes, anam rusTavSi arsebuli socialuri momsaxurebiT isargebla. am momsaxurebis 

daxmarebiT, bavSvebi skolaSi dabrundnen da anam ipova mxardaWera, romelic mis ojaxs krizisul periods gadaataninebda.



sxva qveynebidan migrirebuli yvela bavSvis Tanaxmad, 

maT orive mSobeli cocxali hyavT. aseve, maTi umrav-

lesoba ambobs, rom mSoblebic imave qalaqSi cxov-

roben. ufro metic - maTma umravlesobam ganacxada, 

rom isini erT an orive mSobelTan erTad cxovroben. 

es Sedegi adasturebs gavrcelebul mosazrebas, rom 

saqarTveloSi Camosuli quCis bavSvebi, saerTaSoriso 

sazRvrebs marto ar kveTen. isini ojaxis wevrebTan er-

Tad gadaadgildebian. 

sxva qveynebidan Camosuli bavSvebi, mTlian SerCevasTan 

SedarebiT, ufro mcire asakisani arian, 11-dan 14 wlis 

(orjer ufro meti, vidre ara-migranti da sxva region-

ebidan Camosuli bavSvebi). ufros asakobriv katego-

riaSi aseTi bavSvebi Zalian cotaa. migraciis mixedviT 

gamoyofil samive jgufs Soris isini yvelaze gaWirve-

bulebi arian; sxvebTan SedarebiT, dRis ganmavlobaSi 

ufro met dros atareben quCaSi. maTgan 5%-ze naklebi 

iricxeba skolaSi da maT ganaTlebis miRebis naklebi 

interesi aqvT. bavSvebis umravlesoba (ufro maRali 

procenti, vidre mTlian SerCevaSi) wera-kiTxvis uco-

dinaria. migraciis sami jgufidan, sazRvargareTidan 

Camosuli bavSvebi ufro xSirad Civian ojaxSi janm-

rTelobis problemebis Sesaxeb an aqvT gansakuTrebu-

li saWiroebebi. maT aseve, ufro xSirad surT ukeTesi 

saxli an ojaxuri mdgomareoba da yvelaze naklebad 

usargebliaT socialuri momsaxurebebiT. am bavSvebis 

umravlesoba Semosavlis momtan saqmianobaSia CarTu-

li da maTi 67% - yvelaze maRali maCvenebeli samive 

jgufidan – fuls maTxovrobiT Soulobs. es bavSvebi 

ojaxebis ekonomikurad motivirebuli gadaadgilebis 

nawilia. maTTvis maTxovroba ojaxis arsebobis Senar-

Cunebis strategiad aRiqmeba. calkeuli magaliTebi 

aCvenebs, rom saqarTvelo, qarTvelebis qvelmoqmede-

bisa da sikeTis Sesaxeb gavrcelebuli Sexedulebis 

gamo, didi xania maTxovrebisaTvis karg daniSnulebis 

adgilad iTvleba. 

sazRvargareTidan Camosuli quCis bavSvebis didi 

nawili (50%) azerbaijanidanaa. saqarTveloSi gad-

mosaxlebulma yvela azerbaijanelma bavSvma erTi da 

igive sacxovrebeli pirobebi aRwera. maT 80%-s orive 

mSobeli cocxali hyavs, xolo 20%-s - mxolod erTi; 

orive mSobliT oblebi azerbaijanidan migrantTa 

Soris ar arian. azerbaijaneli bavSvebis umravleso-

bis minimum erTi, xolo 70%-is - orive mSobeli imave 

qalaqSi cxovrobs. TiTqmis yvelas (90%) da-Zmac imave 

qalaqSia.. bavSvebis mxolod 10%-s ar hyavs sxva naTe-

savebi imave qalaqSi. arcerTi bavSvi ar iricxeba sko-

laSi. isev da isev, bavSvebis umetesoba (90%) 24 saaTs 

quCaSi atarebs (zamTar-zafxul, dRe da Rame). yvela 

bavSvi maTxovrobaSia CarTuli da maT 90%-s arasdros 

usargeblia socialuri momsaxurebiT. 

es Sedegi zogadad adasturebs `gadavarCinoT bavSve-

bis~ gamocdilebas, romlis Tanaxmad, xSirad ojaxebi 

saqarTveloSi sxva qyveynebidan bavSvebiTurT Camodi-

an, Semosavals maTxovrobiT Souloben da ZiriTadad 

ar sargebloben maT sacxovrebel adgilas arsebuli 

raime socialuri momsaxurebiT. imigranti quCis bavS-

vebis amgvari socialuri izolaciis erT-erTi miz-

ezi isaa, rom maT xSirad `boSebad~ miiCneven – e saris 

cneba, romelsac saqarTveloSi DuaryofiTi datvirTva 

aqvs. Sedegad, socialuri daxmarebis jgufebi maT iS-

viaTad mimarTaven, radgan gavrcelebulia mosazreba, 

rom `boSebs amgvari cxovrebis wesi sisxlSi aqvT gamj-

dari da amas veravin Secvlis~. rogorc doqtorma bri-

an milnem (2007 w.) aRniSna, es ara mxolod ekonomikuri, 

aramedi kulturuli da struqturuli siRaribea, 

romelic sxva eTnikuri warmomavlobis xalxebis aRq-

maze vrceldeba da SesaZloa gavlenas axdens xalxze, 

romelmac icis sakuTari marginalizaciis Sesaxeb da 

ar cdilobs SeuerTdes da ar endoba sazogadoebis 

ZiriTad nakads.14 

sxva SesaZlo mizezi aris is, rom saqarTveloSi imi-

grant quCis bavSvebs mudmivi sacxovrebeli adgili an 

registracia ar aqvT, Sesabamisad, isini oficialurad 

aralegaluri migrantebi arian da momsaxurebas da 

daxmarebas ar eqvemdebarebian. arsebuli kanonmde-

blobis Tanaxmad, im qveynis moqalaqeebs, romlebTanac 

saqarTvelos uvizo reJimi aqvs (magaliTad: azerbai-

jani), saqarTveloSi registraciis gareSe SueZliaT 3 

Tve dahyon. amis Semdeg, isini iusticiis saministro-

Si unda daregistrirdnen da sacxovrebeli adgili 

miuTiTon, ris Semdegac erTi wliT cxovrebis ufle-

bas miiReben. Tu registracia ar moxda an gagrZelda 

erTi wlis Semdeg, isini aralegalur imigrantebad 

CaiTvlebian. 

14. Milne, Brian (March 2007), Assessment of the Situation of Street Children in 
Georgia; Research Design and Programme Planning; UNICEF Georgia
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bavSvebis quCis 

gamocdileba drois 

mixedviT

iseTi quCis bavSvi visac saxlTan kavSiri sruliad gaw-

yvetili aqvs Zalian cotaa. saSualod, bavSvebis um-

etesoba Rameebs mSoblebTan/naTesavebTan atarebs da 

ara sxva adgilebSi: 59% zafxulSi, 65% intervius wina 

Rames da 72% zamTarSi. rogorc ukve aRiniSna, kvle-

vis ramdenime Sedegi quCis aqtivobebis sezonurobaze 

miuTiTebs: bavSvebi quCaSi marto ufro metad zaf-

xulis Rameebs atareben (24%) vidre zamTris Rameebs 

(7%)15  da zafxulis dasrulebis Semdeg xSirad saxleb-

Si brundebian.

wertilovani Sefasebis dReebis ganmavlobaSi, 0-dan 

18 wlamde asakis bavSvebis 66% quCaSi marto SeiniS-

neboda. isini, visac zrdasruli adamiani axlda, Ziri-

Tadad gogonebi, aseve 0-dan 4 wlamde asakis bavSvebi 

iyvnen. Tanmxlebi zrdasrulis arseboba aseve bavSvis 

aqtivobasTan iyo dakavSirebuli - momuSave bavSvebi 

ufro metad iyvnen marto vidre isini vinc maTxovrob-

da an sxva saqminoabiT iyo dakavebuli. interviuebidan 

miRebuli monacemebis Tanaxmad, 8-dan 18 wlamde asa-

kis bavSvebis 80% quCaSi atarebs DdRes da es monacemi 

weliwadis droebis mixedviT ar icvleba (miuxedavad 

imisa, rom bavSvebis mcire raodenoba zafxulis ganma-

vlobaSi quCaSi dRes marto atarebs). 

15. interviuebi gvian noemberSi Catarda, ase rom dro SeiZleba 

ganisazRvros, rogorc ̀ zamTris Tveebi, roca civa~. magram inter-

vius wina Ramis quCaSi gatarebis Sesaxeb monacemebi gansxvavdeba 

zamTris Rameebis quCaSi gatarebis monacemebisagan. es SeiZleba 

miuTiTebdes imaze, rom zogi bavSvi zamTarSi quCaSi ufro met 

dros atarebs, vidre amas aRiarebs. 

grafiki #4 – saxlSi da quCaSi marto yofnis monacemebi 

droisa (dRe/Rame) da weliwadis droebis mixedviT
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Tu gaviTvaliswinebT weliwadis dros, dRis monakveTs 

(dRe/Rame) da adgilmdebareobas, saqarTveloSi quCis 

bavSvebis sami ZiriTadi jgufis gamoyofa SeiZleba: 

1) isini, vinc zamTris da zafxulis Rameebs quCaSi 

atarebs (e.w. quCis bavSvebi – mTliani SerCevis 6%); 

2) bavSvebi, romlebic zafxulis an zamTris Rameebs 

quCaSi atareben, magram gansxvavebuli sacxovrebeli 

pirobebi aqvT weliwadis droebis mixedviT (e.w. saxlsa 

da quCaSi mcxovrebi bavSvebi - 19%) da 3) isini, vinc 

quCaSi mxolod dRis saaTebs atarebs (e.w. quCaSi aqti-

uri bavSvebi -75%). 

quCaSi mcxovrebi bavSvebi saqarTveloSi cotaa: aseTia 

mTeli quCis bavSvebis mxolod 6% da ZiriTadad biWebi; 

quCaSi 24 saaTi mcxovrebTagan gogonebi mxolod 5%-

ia. am bavSvebidan 60% Seadgens 11-dan 14 wlamde asakis 

bavSvebsa (es maCvenebeli 20%-iT metia mTliani SerCe-

vis maCvenebelTan SedarebiT) da mozardebs. 8-dan 10 

wlamde asakis bavSvebi am jgufis mxolod mcire nawils 

Seadgenen. 

quCaSi mcxovrebi bavSvebis erT-erTi yvelaze damaxa-

siaTebeli Tviseba gardamavali mdgomareobaa, roca 

ojaxuri urTierTobebis dasusteba minimalur so-

cialur mxardaWeraSi gadaizrdeba. quCaSi mcxovreb 

bavSvebs im Tavis TanatolebTan SedarebiT romlebic 

quCaSi mxolod dRis garkveul nawils atareben ufro 

xSirad ar hyavT mSoblebi – mxolod 25% hyavs orive 

mSobeli cocxali. maTi kontaqti ojaxTan - Tu aseTi 

hyavT - gacilebiT sustia sxvebTan SedarebiT. maTi um-

ravlesoba (80%) acxadebs, rom imave qalaqSi sxva naTe-

savi ar hyavs da rom maTze aravin zrunavs. 

quCaSi mcxovrebi bavSvebi ufro nakleb ojaxur prob-

lemas asaxeleben vidre isini vinc quCaSi 24 saaTi ar 

cxovrobs. maT mier CamoTvlili problemebi ZiriTa-

dad sami Temis irgvlivaa Tavmoyrili: erTi an orive 

mSoblis dakargva an aryofna, siRaribe, usaxlkaroba 

da ojaxSi janmrTelobis problemebi. isini skolaSi ar 

iricxebian da maTi naxevari wera-kiTxvis ucodinaria.  

samive jgufs Soris isini skolis mitovebis yvelaze 

maRali maCvenebliT gamoirCevian. quCaSi gatarebuli 

drois da zrdasruli mzrunvelis ararsebobis gamo 

quCaSi mcxovreb bavSvebs ufro xSirad aReniSnebaT 

xiluli nakli an fizikuri travmebi da ufro xSirad 

moixmaren sxvadasxva nivTierebebs. isini aseve ufro 

moxerxebulebi arian, Semosavlis gamomuSavebis ufro 

met strategias iyeneben (maTxovrobisa da qurdobis 

maRali maCveneblebi) da ufro met socialur mom-

saxurebas mimarTaven vidre maTi quCaSi armcxovrebi 

Tanatolebi. es ojaxis zrunvis ararsebobis SemTx-

vevaSi alternatiuli dacvis sistemebis moZebnis 

saWiroebiT aixsneba.  

quCasa da saxlSi mcxovreb bavSvebs SeiZleba `zaf-

xulis quCis bavSvebi~ ewodoT, vinaidan maTi umrav-

lesoba quCaSi mxolod zafxulis Rameebs atarebs. maT 

umetesobas quCaSi yofnis dros erTi Tvis an meti xnis 

ganmavlobaSi ojaxTan kavSiri ara aqvs. rogorc quCis 

bavSvebisaTvis momsaxurebis mimwodeblebma aRniSnes, 

zogierT SemTxvevaSi, mSoblebi sazafxulo, sameur-

neo samuSaoebisaTvis soflebSi midian da bavSvebi ki 

qalaqSi darCenas amjobineben. Tumca, gamokiTxvis wina 

Tves (Sua oqtombridan Sua noembramde) quCasa da sax-

lSi mcxovrebi bavSvebis naxevarze metma aRniSna, rom 

isini ojaxebTan ar cxovroben da maTze aravin zrunavs. 

marTalia, am bavSvebis nawili Rameebs TavSesafrebSi, 

bavSvTa saxlebSi, megobrebis saxlebSi an iafad daq-

iraebul oTaxebSi aTenebs, maRali procenti SeiZleba 

imis mimaniSnebeli iyos, rom sinamdvileSi, es bavSvebi 

quCaSi ufro met xans cxovroben vidre amas amboben. 

quCasa da saxlSi mcxovrebi bavSvebi quCaSi aqtiur da 

quCaSi mcxovreb bavSvebs Soris gardamaval formad 

SeiZleba CaiTvalos. isini quCaSi mcxovreb bavSvebTan 

SedarebiT ufro mravalmxrivi ojaxuri probleme-

bis winaSe dganan. maT mier dasaxelebul mizezebs So-

ris Warbobda: siRaribe, mSoblebis umuSevroba da 

usaxlkaroba. maT mier dasaxelebuli sxva mizezebi 

(sixSiris mixedviT) moicavs: erTi an orive mSoblis 

dakargva an ararseboba (maTi meoTxedi dediTac da 

mamiTac obolia); alkoholizmi, ojaxuri Zaladoba 

da mSoblebis ganqorwineba an meored qorwineba. quCa-

sa da saxlSi mcxovrebi bavSvebis nawili skolisa da 

quCaSi cxovrebis SeTavsebas cdilobs, Tumca skolaSi 

CaricxulTa maCvenebeli saxlSi Rameebis gamtarebeli 

bavSvebis analogiur maCvenebelTan SedarebiT daba-

lia. naxevarma skola miatova. maTi umravlesoba acxa-

debs, rom isini fulis saSovnelad raRacas akeTeben da 

mere fuls ZiriTadad sakuTar saWiroebebze xarjaven. 

quCaSi mcxovrebi bavSvebisagan gansxvavebiT maTi 20% 

ambobs, rom fulis nawils ojaxs axmars da 12%-is 

SemTxvevaSi bavSvebs mSoblebi fuls ZaliT arTmeven. 

quCaSi aqtiuri quCis bavSvebi quCaSi mxolod dRis 

saaTebs atareben. quCaSi aqtiuri bavSvis mTavari 

damaxasiaTebeli Tviseba ojaxuri urTierTobebis 

SenarCunebaa da bavSvebi Tavs im ojaxis nawilad Tv-

lian, romelsac problemebi aqvs da xSirad grZnoben 

pasuxismgeblobas ojaxis interesebis Sesabamisad im-

oqmedon. quCaSi aqtiuri bavSvebis umravlesoba orive 

mSobelTan an martoxela dedasTan erTad cxovrobs. 

samive jgufs Soris, quCaSi aqtiuri bavSvebi ojaxTan 

kontaqts didi drois ganmavlobaSi yvelaze naklebad 

kargaven da maTi umravlesoba mSobels an naTesavs mTa-

var mzrunvelad gansazRvravs. amavdroulad, bavSve-

bis samive jgufs Soris isini yvelaze mravalferovani 

sirTuleebis winaSe dganan. quCaSi aqtiuri bavSvebis 

mxolod 10% aris orive mSobliT oboli. ekonomi-

kuri siZneleebi yvelaze gavrcelebuli problemaa, 

maSin roca, mSoblis gardacvaleba an ararseboba sxva 

jgufebTan SedarebiT naklebad saxeldeba (Tumca kv-

lav meore adgils inarCunebs problemebis siaSi). sxva 

problemebi moicavs: mSoblebis ganqorwinebas an meo-
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red qorwinebas, alkoholizmsa da ojaxur Zaladobas. 

quCaSi aqtiuri bavSvebis sagrZnobma nawilma (15%) 

ganacxada, rom maT ojaxs problemebi ar aqvs. es bavS-

vebi sxvebTan SedarebiT ufro metad iricxebian sko-

laSi - Tumca, maCvenebeli mainc dabalia, 16% _ magram 

maT Soris yvelaze maRalia maCvenebeli im bavSvebisa 

vinc skolaSi saerTod ar yofila. quCaSi aqtiuri bavS-

vebi quCaSi gamomuSavebul fuls sakuTar saWiroe-

bebze yvelaze naklebad xarjaven. maTi TiTqmis 40% 

acxadebs, rom fuls ojaxs axmars. amasTanave, quCaSi 

aqtiur bavSvebSi yvelaze maRalia naSovni fulis Zal-

iT warTmevis maCvenebeli. fuls ZiriTadad mSoblebi 

arTmeven.  

quCis gamocdilebis xangrZlivoba. saSualod, gamo-

kiTxulTa 40%-s quCaSi erT wlamde dro hqonda ga-

tarebuli, 26% quCaSi 2-3 weli cxovrobda da 36% - 3 

welze metxans. quCaSi mcxovrebi bavSvebisaTvis quCaSi 

cxovrebis gamocdileba kidev ufro xangrZlivia – daax-

loebiT naxevari quCaSi 3 weliwadze metia cxovrobs. 

saqarTveloSi gavrcelebuli mosazrebaa, rom bi-

Webs da ufrosi asakis bavSvebs quCaSi ufro didi xani 

(erT welze meti) aqvs gatarebuli, vidre gogonebs da 

mcirewlovnebs. gansxvavebebi statistikurad mniS-

vnelovani ar aris, magram ramdenime tendencia Sein-

iSneba. ufros bavSvebs (15-dan 18 wlamde) ufro metad 

aqvT sami da meti weli gatarebuli quCaSi, vidre bavS-

vebs ufro patara asakobrivi kategoriidan. genderuli 

dayofa gavrcelebul mosazrebas ar amyarebs – ufro 

metic, gogonebis raodenoba, romelTac quCaSi sami da 

meti weli aqvs gatarebuli, biWebisas aRemateba. 

orive mSobliT da dediT obol bavSvebs quCaSi erTi 

Tve an meti ufro metad aqvT gatarebuli. rodesac 

deda an orive mSobeli cocxalia, bavSvebis 70%-is 

gancxadebiT, maT quCaSi cxovrebis aseTi xangrZlivi 

gamocdileba ar aqvT.

rac ufro met xans grZeldeba bavSvis quCaSi cxovreba, 

miT ufro irRveva misi Cveuli socialuri kavSirebi. 

grafiki #5 – quCis bavSvebis asaki da sqesi quCaSi gatarebuli wlebis mixedviT

 grafiki #6 – quCis bavSvebis procenti, visac quCaSi erTi Tve an meti aqvs gatarebuli qalaqebis mixedviT
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grafiki #7 – quCis bavSvebis ganaTleba da socialuri momsaxurebis gamoyeneba quCaSi yofnis xangrZlivobis mixedviT

16. magaliTisTvis ixileT, S.H., Hutz, C.S. (1995), Street Children: Psycho-
logical Perspectives in: Interamerican Journal of Psychology, Volume 29
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eneba am tendencias kargad asaxavs. bavSvebi, romleb-

sac quCaSi eqvs Tvemde dro aqvT gatarebuli ufro 

xSirad iricxebodnen skolaSi vidre isini, visi quCaSi 

cxovrebis gamocdilebac 6 Tves aRemateba. rac ufro 

metad aRemateba quCaSi cxovrebis gamocdileba 6 Tves, 

miT ufro mniSvnelovnad iklebs skolaSi wasvlis al-

baToba. msgavsi tendenciebi bavSvebis ojaxebTan kon-

taqtis mxrivac SeiniSneba. rac ufro Sordebian bavS-

vebi damcav faqtorebs (ojaxi, skola), romelnic maT 

saWiroebebs unda akmayofilebdnen, isini Seguebis 

axal strategiebs mimarTaven, ufro metad iyeneben so-

cialur momsaxurebas (sadac isini arsebobs), damcavi 

faqtorebis dakargvis asanazRaureblad.  

saqarTveloSi, quCis bavSvebi Tanatolebis mxardaW-

eras sxva quCis bavSvebs Soris eZeben. isini Cveulebriv 

icnoben ramdenime sxva bavSvs, romlebic igive saqmi-

anobiT arian dakavebulni – quCis bavSvebis daaxloe-

biT 40% icnobs quCis 10 bavSvs, romelic imave qalaqSi 

cxovrobs da danarCeni 40% icnobs 11-dan 20-mde aseT 

bavSvs. msgavsi Seguebis strategia (socialuri kav-

Sirebis da quCisadmi mikuTvnebulobis grZnobis gan-

viTareba) quCis bavSvebis bevr kvlevaSia aRwerili.16  
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quCis bavSvebis mier 

ojaxuri mdgomareobis 

aRqma 

bavSvis irgvliv mSoblebis an sxva naTesavebis 

arseboba

obolTa saerTaSoriso definiciis gamoyenebiT, 

saqarTveloSi iseTi quCis bavSvebi, romlebic orive 

mSobliT oblebi arian mTliani SerCevis 15%-s Sead-

genen. anu danarCeni 85%-is erTi mSobeli mainc aris 

cocxali. im bavSvebs Soris, visac erTi mSobeli mainc 

hyavs cocxali 55% ar aris oboli (orive mSobeli 

cocxalia), 24% mamiT obolia (mxolod deda hyavs) da 

6% - dediT oboli (mxolod mamaa cocxali).

erTi an orive mSoblis gardacvalebas Zalian didi 

gavlena aqvs bavSvis cxovrebaze. quCis bavSvebs So-

ris erTi an orive mSobliT obol bavSvTa proporcia 

quCaSi mcxovreb bavSvebs Soris, mTlian SerCevas-

grafiki #8 – quCis bavSvebis procenti mSobelTa arsebobisa da qalaqebis mixedviT
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grafiki #9 – quCis bavSvebis procenti, visac imave qalaqSi deda, mama an naTesavi ar hyavs
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Tan SedarebiT TiTqmis orjer maRalia. yvela quCis 

bavSvi, romelic orive mSobliT an dediT obolia ar 

iricxeba skolaSi. amasTanave, procentulad skolis 

mitovebis yvelaze maRali maCvenebeli im quCis bavS-

vebs Soris SeiniSneba, visac deda an arcerTi mSobeli 

ar hyavs. mSoblebis gardacvaleba skolis mitovebis 

mizezad saxeldeba. maTi interesi ganaTlebisadmi 

dabalia da miaCniaT, rom skolaSi siarulis Semx-

vevaSi mainc ver iswavlian. yvela maTgani ambobs, rom 

sakuTari Tavis sarCenad fuli unda gamoimuSavos. 

maT socialuri momsaxureba arasdros gamouyen-

ebiaT. quCaSi ufro meti drois gatarebis da mzrun-

veli zrdasrulis ararsebobis gamo orive mSobliT 

oboli bavSvebi ufro metad avlenen gansakuTrebul 

saWiroebebs da fizikur travmebs, vidre is bavSvebi, 

visac erTi an orive mSobeli hyavs.

araoboli quCis bavSvebis umravlesobis deda an mama, 

an orive mSobeli imave qalaqSi cxovrobs. Tu mSoble-

bi imave qalaqSi ar cxovroben, bavSvebis naxevars 

imave qalaqSi sxva naTesavi hyavs. gamokiTxuli bavS-

vebis 10%-ze naklebma aRniSna, rom sruliad martoa 

– anu imave qalaqSi arc mSobeli da arc sxva naTesavi 

ar moeZebneba. 
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quCis bavSvebis 85%-is gancxadebiT, maTi deda imave 

qalaqSi cxovrobs, xolo 71%-ma ganacxada, rom mamac 

imave qalaqSia. dedebs Soris, romlebic imave qalaqSi 

ar cxovroben 9% saqarTvelos sxva regionSi cxov-

robs da 3% qveynis farglebs gareTaa (azerbaijanSi, 

ruseTSi, italiaSi, TurqeTSi da saberZneTSi, rogorc 

bavSvebma aRniSnes). mamebi, romlebic imave qalaqSi 

ar arian, saqarTvelos sxva regionebSi (13%) da saz-

RvargareT (8%) cxovroben. bavSvebis gancxadebiT, 

isini ruseTSi, azerbaijanSi, ukrainaSi, moldovaSi, 

italiasa an yazaxeTSi arian. rusTavSi, quTaissa da 

baTumSi gamokiTxuli quCis bavSvebisaTvis, visi deda 

an mama sxva adgilas cxovrobs, dedaqalaqi mSoblebis 

cxovrebis yvela gavrcelebuli adgilia (4%-dan 9%-

mde - dedebisaTvis da 8%-dan 19%-mde - mamebisaTvis, 

qalaqebis mixedviT).

17.  Svintadze, Ia; Ubiria, Grigol (2007), How Poverty Separates Families: Impact of International Labour Migration on Families and Children
in Georgia, Eurasia Foundation Caucasus Research Resource Centre (CRRC) Fellowship 
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24 27.90%
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mSoblebis migracia bavSvebis quCaSi gasvlis mTa-

var faqtorad ar unda ganvixiloT. quCis bavSvebi, 

romelTa mSoblebi sxvagan cxovroben, sazRvarga-

reT wasuli mSoblebis mier datovebuli  bavSvebis 

(romelTa ricxvic sakmaod didia17)  mxolod mcire 

nawils Seadgenen, magram yvela es bavSvi quCaSi rodi 

xvdeba. mSoblis an mSoblebis ararsebobas quCis bavS-

vis cxovrebis ramdenime aspeqtze mniSvnelovani gav-

lena aqvs.

imave qalaqSi orive mSoblis aryofna mniSvnelovnad 

zrdis bavSvis quCaSi 24 saaTiT cxovrebis albaTobas: 

bavSvebis 15%, visi mSoblebi imave qalaqSi ar cxovro-

ben, quCaSi mcxovrebi bavSvia. es maCvenebeli mxolod 

4%-s Seadgens im bavSvebisaTvis, visi erTi mSobeli 

mainc imave qalaqSi cxovrobs da 2%-s im bavSvebvisaT-

vis, visac orive mSobeli imave qalaqSi hyavs. magram, 

bavSvebi, visac erTi an orive mSobeli imave qalaqSi 

hyavs, ufro metad atareben dRis saaTebs quCaSi (82%) 

vidre isini, visi mSoblebic sxvagan arian (57%). 

SemTxveva 2: oTxi wlis win, ratis umuSevarma dedam – nonam - gadawyvita ruseTSi eZebna samsaxuri da bavSvi mamasa da bebias 

dautova. Tavdapirvelad, nona bavSvTan kavSiris SenarCunebas cdilobda da fulsac ugzavnida. garkveuli drois Semdeg, 

kontaqtebic da finansuri mxardaWerac Semcirda da male nona sruliad gaqra ratis cxovrebidan. 

im dros biWis mama – zurabi - muSaobda. miuxedavad imisa, rom mama fuls alkoholze ufro xarjavda vidre bavSvis saWiroe-

bebze, biWs sacxovrebeli adgili mainc hqonda. magram roca zura Tvreboda, igi ratis da mis bebias scemda da rati xSirad 

grZnobda, rom saxli aRar iyo usafrTxo TavSesafari, rogorc adre, dedis Sin yofnis dros.

erT dRes, zura daapatimres da ramdenime wliT patimroba miusajes. rati mxolod bebiis amara darCa. bebia moxuci 

da avadmyofi iyo, Semosavali ar hqonda da biWisTvis Sesabamisi zrunvisa da daxmarebis aRmoCena ar SeeZlo. SimSilis 

pirobebSi da maTxovrobis damamcirebel saqmianobad miCnevis gamo bebia SviliSvilisa da sakuTari saWiroebebis dasakmay-

ofileblad alternatiuli gzebis Ziebas Seudga. male, orivem qalaqis quCebSi, nagavsayrelebze SuSis boTlebis moZieba 

da gayidva daiwyo. biWma skola miatova – misi ganaTleba saarsebo pirobebis dakmayofilebis gamo prioritetuli aRar 

iyo. male Sewyda gazisa da eleqtroenergiis miwodeba - bebiasa da SviliSvls komunaluri gadasaxadebis dasafarad sakma-

risi Tanxa ar gaaCndaT. zogjer, fuli puris sayidladac ki ar hyofnidaT da rati mSieri iZinebda. 

cxrili #8 – quCis bavSvebis procenti mSobelTa arsebobisa da qalaqebis mixedviT
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quCis bavSvebisaTvis, romelTa mSoblebi imave qalaq-

Si ar cxovroben, mSoblebis aryofna ufro mniS-

vnelovan problemad aRiqmeba, vidre ekonomikuri 

siZneleebi. amasTan, isini naklebad iricxebian sko-

laSi da 40%-iT naklebad ainteresebT skola, vidre 

maT im Tanatolebs, visac orive mSobeli imave qalaqSi 

hyavs. monacemebi aseve cxadyofs, rom im bavSebisaT-

vis, romelTa mxolod erTi mSobeli cxovrobs imave 

qalaqSi, ufro metia albaToba imisa, rom skolaSi 

saerTod ar evloT, vidre im bavSvebisaTvis, visac 

orive mSobeli imave qalaqSi hyavs. 

gamokiTxuli bavSvebis 82%-ma aRniSna, rom imave 

qalaqSi sxva naTesavebi hyavs, rogoricaa da-Zma, be-

bia-babua, biZa/mamida an sxva zrdasruli naTesavi. 

quCis bavSvebisaTvis xelmisawvdomi socialuri mx-

ardaWeris donis gasagebad mxolod zrdasruli naTe-

savebi iyo miRebuli mxedvelobaSi da ara da-Zma. Tu 

bavSvebi ar asaxelebdnen bebia/babuas, biZa/mamidas 

an sxva zrdasrul naTesavs, maT 0 qula ewerebodaT. 

1 qula eniWeboda maT, visac am kategoriebidan erT-

erTSi erTi naTesavi mainc hyavda imave qalaqSi, ori 

qula – visac ori naTesavi hyavda ori kategoriidan da 

sami - visac sami naTesavi hyavda samive kategoriidan. 

analizis Sedegad dadginda, rom socialuri mxardaW-

eris zrdasTan erTad bavSvis mier dRis ganmavlobaSi 

quCaSi gatarebuli dro mcirdeba. ufro metic, isini 

62%-iT naklebad atareben zafxulis Rameebs quCaSi 

da aseve ufro naklebad cxovroben quCaSi 24 saaTis 

ganmavlobaSi, vidre is bavSvebi, visac imave qalaqSi 

zrdasruli naTesavi ar hyavs. socialuri mxardaWer-

is ufro maRali done dadebiT gavlenas axdens bavSvis 

ganaTlebazec – bavSvebi, visac imave qalaqSi erTi da 

meti zrdasruli naTesavi hyavs, 82%-iT ufro metad 

iricxebian skolaSi vidre isini, visac aranairi so-

cialuri mxardaWera ara aqvs.

quCis bavSvebis kavSiri ojaxebTan

roca orive mSobeli cocxalia, quCis bavSvebs 

ufro axlo kavSiri aqvT dedasTan, vidre mamasTan. 

gamokiTxuli quCis bavSvebis 75%-is mtkicebiT, maT 

yoveldRiuri kavSiri aqvT dedasTan da masTan kon-

taqti hqondaT intervius Catarebis dResac. bavSve-

bis mxolod naxevarma aRniSna, rom im dRes mamasTan 

hqonda kavSiri (56%), an (TiTqmis) yoveldRiurad aqvs 

kavSiri mamasTan (57%).

grafiki #11 – quCis bavSvTa procenti, vinc dRes (intervius dRes) esaubra da yoveldRiurad esaubreba dedas, mamas an naTesavs

grafiki #10 – quCis bavSvebis imave qalaqSi mcxovrebi naTesavebis saxeoba
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im quCis bavSvebidan, visac deda cocxali hyavs, 

daaxloebiT 20%-ma aRniSna, rom maT cxovrebaSi iyo 

periodi, roca dedasTan erTi Tvis an meti xnis gan-

mavlobaSi kavSiri ar hqonia. im quCis bavSvebisaTvis 

visac mama hyavs cocxali, igive maCvenebeli daaxloe-

biT 30%-mde izrdeba.

rac ufro met dros atareben bavSvebi quCaSi, miT 

ufro mcirdeba maTi kavSiri ojaxebTan. samive jgufs 

Soris, quCaSi aqtiuri bavSvebi ojaxTan yvelaze 

mWidro kavSirs inarCuneben – maTi mxolod 23% am-

bobs, rom garkveuli periodis ganmavlobaSi de-

dasTan kavSiri ar hqonia da 39%-s  mamasTan. quCasa da 

saxlSi mcxovrebi bavSvebis 62% aRniSnavs dedasTan 

kavSiris arqonis periodebs da 84% _ mamasTan. quCaSi 

mcxovreb bavSvebs Soris, 80%-is cxovrebaSi iyo peri-

odebi, roca dedasTan an mamasTan  erTi Tvis an meti 

xnis ganmavlobaSi kavSiri ar hqonia.

quCis bavSvebis mier mzrunvelebis aRqma

bavSvebs unda ganesazRvraT adamiani, romelic maTze 

umeteswilad zrunavs. quCis bavSvebis umravlesobam 

(62%) aseTad mSoblebi daasaxela. am bavSvebisaTvis 

dedebi mTavari da xSirad erTaderTi mzrunvelebi 

arian, rac dedasTan kavSiris sixSiriT,  dedasTan 

cxovrebiT da sxva faqtorebiT dasturdeba. qarTu-

li tradiciuli ojaxis modelSi bavSvis aRzrda um-

etesad dedis movaleobaa. rogorc gaeros bavSvTa 

fondma aRwera (2007),18 `saqarTveloSi ZiriTadi mz-

runvelebi dedebi arian (91%), Semdeg bebiebi (7%). me-

oradi mzrunvelebi ZiriTadad bebiebi arian (42%) da 

Semdeg mamebi (17%) quCis bavSvebis ojaxebi am mxriv ar 

gansxvavdebian. aTidan erTma bavSvma mTavar mzrunve-

lad aseve naTesavebi daasaxela.

grafiki #12 – quCis bavSvebis ZiriTadi mzrunvelebi

18. UNICEF Georgia (2007), Early Childhood Development in Georgia – Find-
ings from the National Baseline Study
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asakis matebasTan erTad, quCis bavSvebi ojaxis mz-

runvelobidan gamodian da Tavad zrunaven sakuTar 

Tavze. 8-dan 10 wlamde asakobriv kategoriaSi 7-jer 

ufro metia iseTi bavSvi, romelzec mSoblebi an na-

Tesavebi zrunaven, vidre isini, visac mzrunveli ar 

hyavs (Tanafardoba 1:7). or ufros asakobriv katego-

riaSi es Tanafardoba Sesabamisad 1:2.2 da 1:1.5-mde 

mcirdeba. 

bavSvebis 26% - sididiT meore jgufi - ambobs, rom ma-

Tze aravin zrunavs. am bavSvebis mxolod erTi mesame-

dis orive mSobeli cocxalia (mTliani SerCevis 55%-

Tan SedarebiT) da 23%-s mxolod deda hyavs cocxali. 

am bavSvebs Soris ori jgufis gamoyofa SeiZleba: 

isini, visi mSoblebic gardacvlilia an ar arian da 

ubralod aravinaa, visac bavSvebi mzrunvelad CaTv-

lidnen da isini, visac erTi an orive mSobeli cocxa-

li hyavs, magram maT mTavar mzrunvelebad ar Tvlian. 

mTavari mzrunvelis yofna-aryofna bavSvis cxovrebis 

ramdenime aspeqtze axdens gavlenas. quCaSi mcxovreb 

bavSvebs Soris mSoblebs mTavar mzrunvelebad Zalian 

cota miiCnevs da umravlesoba acxadebs, rom aravi-

naa, vinc maTze izrunebs. sapirispirod, quCaSi aqti-

uri bavSvebis umravlesoba mSoblebs an naTesavebs 

mTavar mzrunvelebad asaxelebs. mzrunvelis gareSe 

myofi quCis bavSvebi ufro met gasaWirSi imyofebian 

vidre isini, viszec mSoblebi zrunaven. am bavSve-

bisaTvis mSoblebis gardacvaleba an aryofna ufro 

mniSvnelovan problemad saxeldeba vidre ekonomi-

kuri siZneleebi, maSin, roca mSoblebis zrunvis qveS 

myofi bavSvebi mTavar problemebad umeteswilad 

alkoholizms, ganqorwinebas/meored qorwinebasa da 

siRaribes asaxeleben. bavSvebi, romelTac ar hyavT 

mzrunveli, skolaSi ar iricxebian, maSin, roca 24% im 

bavSvebisa, visac mSoblebi mzrunvelobas uweven, sko-

laSi dadian; skolis mitovebis albaToba ufro maRa-

lia (60%) mSoblebis mzrunvelobis qveS myof bavS-

vebTan SedarebiT (40%). isini mSoblebis dakargvas an 

sakuTar swavlis unarSi daurwmuneblobas skolaSi 

wausvlelobis mTavar mizezebad asaxeleben. bavSvebi, 

romelTa ZiriTadi mzrunvelebi mSoblebi arian, sko-

laSi wausvlelobis mizezad mSoblebis winaaRmde-

gobas, sabuTebis mouwesrigeblobas, ganaTlebis da-

bal xarisxsa da ekonomikur siZneleebs asaxeleben. 

bavSvebi, romlebic acxadeben, rom maTze aravin 

zrunavs, arsebobis SenarCunebis mraval strategias 

mimarTaven: isini ufro met socialur momsaxure-

bas iyeneben da ufro metad gamoimuSaveben saarsebo 

fuls muSaobiT an maTxovrobiT vidre isini, visac mz-

runvelebad mSoblebi hyavs. mzrunvelis ararseboba 

bavSvis samomavlo gegmebzec axdens gavlenas - maT 

ganaTleba, profesiuli unarebi an samsaxuri nakle-

bad ainteresebT. mzrunvelis gareSe myofi bavSvebi 

xSirad ver asaxeleben raime konkretul survils – ra 

surT gaakeTon momavalSi. es aseve gavlenas axdens 

maT janmrTelobaze – isini ufro xSirad amJRavneben 

gansakuTrebul saWiroebebs, fizikuri travmis niS-

nebs an toqsikur nivTierebebze damokidebulebas, 

vidre bavSvebi, romelTac mzrunvelebi hyavT. 

quCis bavSvebis ojaxebi

im ojaxebis mowyoba, saidanac saqarTvelos quCis 

bavSvebi arian warmoSobiT, mravalgvaria, dawye-

buli bavSvebiT, visac orive mSobeli cocxali hyavs 

da sxva zrdasrul naTesavebTan erTad imave qalaqSi 

cxovrobs, damTavrebuli im bavSvebiT, vinc orive 

mSobliT obolia da imave qalaqSi ojaxis sxva wevrebi 

ar hyavs. calkeuli magaliTebi cxadyofs, rom bevri 

quCis bavSvi cxovrebis manZilze sxvadasxvanairi mow-

yobis ojaxebSi cxovrobda da bevri maTgani qorwine-

bis gareSe aris dabadebuli. 

ojaxuri mxardaWeris sistemis Semcirebasa da kav-

Sirebis dasustebasTan erTad, quCis bavSvebi ufro 

met dros da Rameebsac ki quCaSi atareben. es kav-

Siri piramidis saxiT SeiZleba warmovidginoT, sadac 

yoveli Sre quCis bavSvebis qve-jgufs asaxavs, romel-

ic naCvenebia, rogorc mTeli SerCevis procenti. um-

eteswilad, es qve-jgufebi urTierTgamomricxavi 

ar aris da arc erTmaneTs Seicavs – jgufebs Soris 

75%-iani gadafarvaa, rac imas niSnavs, rom bavSvebis 

umravlesoba erTsa da imave dros ramdenime jgufs 

miekuTvneba. magaliTad, quCaSi mcxovrebi yvela 

bavSvi rodi ambobs, rom mzrunveli ar hyavs da orive 

mSobliT oboli yvela bavSvic araa quCaSi mcxovrebi 

bavSvi. 

quCis bavSvebis 58%-is Tanaxmad, isini wina Tves de-

dasTan erTad cxovrobdnen. mamasTan cxovreba bavS-

vebis 34%-ma aRniSna (oTxive qalaqSi es maCvenebeli 

ufro naklebi iyo). bavSvebis 38% ambobs, rom isini 

sxva naTesavebTan cxovroben an naTesavebs saxlSi 

akiTxaven (20%). 

grafiki #13 – quCis bavSvebi sxvadasxva ojaxur mdgomareobaSi 

(n=301) 

quCaSi mcxovrebi bavSvebi

orive mSobliT oblebi

bavSvebi, romlebsac ar 

hyavT ZiriTadi mzrunveli
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cxovroben TavianT ojaxebTan

bavSvebi, romlebic cxovroben 

TavianT ojaxebTan
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grafiki #14 – quCis bavSvebis procenti, vinc ukanaskneli 

Tvis ganmavlobaSi ojaxis wevrebTan cxovrobda

mocemuli kvleva Seecada aexsna, Tu ra gavlenas axdens 

sxvadasxva ojaxuri mowyobis pirobebSi cxovreba qu-

Cis bavSvebis cxovrebiseul mdgomareobaze. gamoiyo 

ojaxis mowyobis eqvsi SesaZlebeli varianti: 1) bavSve-

bi ar cxovroben mSoblebTan an naTesavebTan; 2) bavSve-

bi cxovroben mxolod dedasTan; 3) bavSvebi cxovroben 

mxolod mamasTan; 4) bavSvebi cxovroben mxolod erT 

mSobelTan da erT sxva naTesaveTan; 5) bavSvebi cxov-

roben orive mSobelTan; 6) bavSvebi cxovroben sxva na-

TesavebTan. 

drois erT monakveTSi Catarebuli kvlevis pirobebSi, 

rogoricaa es kvleva, Znelia saqarTvelos quCis bavS-

vebis ojaxuri mowyobis mudmivobis gansazRvra. maTi 

kargad cnobili mobilurobisa da cvalebadi cxovre-

bis stilis gaTvaliswinebiT, SeiZleba vivaraudoT, 

rom ramdenime bavSvi cxovrebis sxvadasxva etapze 

sxvadasxva ojaxuri mowyobis pirobebSi cxovrobs, 

magram erTjeradi kvleviT am dinamikis dadgena Seu-

Zlebelia. Sesabamisad, ojaxuri mowyobis qve-jgufebi 

aRniSnul kvlevaSi urTierTgamomricxavia – bavSvi ar 

SeiZleba marto dedasTan cxovrobdes da ganacxados, 

rom imavdroulad orive mSobelTan erTad cxovrobs. 

kvlevaSi aRniSnuli erTTviani CarCos ganmavlobaSic 

ki bavSvebis mdgomareobaSi sagrZnobi gansxvavebebi ig-

rZnoba imisda mixedviT Tu visTan cxovroben isini.

grafiki #15 – quCis bavSvebis ojaxuri mowyoba ukanaskneli 

Tvis ganmavlobaSi (n=301)

orive mSobelTan mcxovrebi bavSvebi (mTeli SerCevis 

30%) ekonomikuri siZneleebis yvelaze dabal doneze 

miuTiTebdnen (2.2.)19 sxva tipis ojaxebTan SedarebiT. 

Tumca sainteresoa, rom ekonomikuri problemebis 

SemTxvevebi sakmaod maRalia – yvela ojaxTan Sedare-

biT yvelaze maRali – magram es bavSvebi aseve arap-

roporciulad xSirad amboben, rom ̀ maT ojaxSi ar aris 

problemebi~ (25% mTliani SerCevis 12%-Tan Sedare-

biT). quCis bavSvebi aseTi ojaxebidan ufro xSirad ir-

icxebian skolaSi vidre bavSvebi martoxela mSoblebis 

ojaxebidan an ojaxis gareSe mcxovrebi bavSvebi. isini 

naklebad maTxovroben im bavSvebTan SedarebiT, vinc 

ojaxis gareSe an marto dedasTan cxovrobs. aseve maTi 

gancxadebiT, gasuli Tvis ganmavlobaSi maT ar gamou-

muSavebiaT da ar dasWirvebiaT fuli. 

mxolod dedasTan mcxovrebi bavSvebi SerCevis 22%-s 

Seadgens. es bavSvebi ojaxis mTavar problemad ekono-

mikur siZneleebs asaxeleben. meore yvelaze gavr-

celebuli problema mSoblebis ganqorwinebaa – orjer 

ufro meti, vidre mTlian SerCevaSi. aseve, yvela sxva 

tipis ojaxTan SedarebiT, mxolod dedasTan mcxovre-

bi bavSvebi yvelaze naklebad Tvlian, rom maT ojaxSi 

problemebi ar aris. isini ufro metad dadian skola-

Si vidre marto mamasTan an ojaxis gareSe mcxovrebi 

bavSvebi. am bavSvebs maTxovrobis ufro maRali maCve-

nebeli axasiaTebs vidre maT, vinc orive mSobelTan 

cxovrobs da Zalian cotam Tu aRniSna, rom wina Tvis 

ganmavlobaSi fuli ar gamoumuSavebia. 

mxolod mamasTan mcxovrebi bavSvebi ojaxuri mow-

yobis yvelaze iSviaTi formaa - mxolod 3%. maSin, 

roca sxva tipis ojaxebSi sqesisa da asakis ganawileba 

mTliani SerCevis msgavsia, mxolod mamisgan Semdgar 

ojaxSi yvela bavSvi sabazo saskolo ganaTlebis asak-

isaa (8-dan 14 wlamde) da biWebis raodenoba gogonebi-

sas TiTqmis 4-jer aRemateba. miuxedavad imisa, rom am 

bavSvebis ricxvi mcirea, procentulad alkoholizms, 

rogorc ojaxur problemad, yvelaze metad swored 

mxolod mamasTan mcxovrebi bavSvebi asaxeleben. es 

bavSvebi aseve yvelaze metad aRniSnaven, rom muSaoben 

da naklebad arian CarTuli maTxovrobaSi.  

quCis bavSvebi, romlebic mxolod erT mSobelTan da 

sxva naTesavTan erTad cxovroben, mTliani SerCevis 

mxolod 5%-ia. calkeuli magaliTebi mowmobs, rom 

msgavsi tipis ojaxebSi `sxva naTesavSi~ ZiriTadad de-

dinacvali an maminacvali, mSoblis partniori (xSirad 

ramdenime), bavSvis da-Zma an bebia/babua igulisxmeba. 

yvela tipis ojaxebs Soris mxolod erT mSobelTan da 

sxva naTesavTan mcxovrebi bavSvebi gaWirvebis yvelaze 

maRal dones aRniSnaven (3.6.). sxva tipis ojaxebis bavS-

vebTan SedarebiT isini ojaxSi ekonomikur probleme-

bze naklebad saubroben, magram Zalian xSirad mTavar 

problemad mSoblebis ganqorwinebas da meored qor-

19.   gaWirveba ganisazRvreba bavSvis mier CamoTvlili siZnelee-

bis raodenobis (simravlis) mixedviT. aRniSnul kvlevaSi 

siZneleebis done meryeobda 0-dan (aranairi problemebi ojaxSi) 

6-mde (yvela problema saxezea), saSualo maCvenebeli ki mTlian 

SerCevaSi iyo 2.5. 
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winebas asaxeleben. es bavSvebi naklebad iricxebian 

skolaSi im bavSvebTan SedarebiT, vinc orive mSobelT-

an da/an sxva naTesavebTan cxovrobs. isini aseve ufro 

metad arian CarTuli maTxovrobaSi, vidre sxva tipis 

ojaxebSi mcxovrebi bavSvebi. orive mSobelTan an mar-

toxela dedebTan mcxovreb bavSvebTan SedarebiT am 

bavSvebSi ufro metad SeiniSneboda gansakuTrebuli 

saWiroebebi, xiluli travmebi da toqsikuri nivTier-

ebebis gamoyenebis SemTxvevebi. 

mxolod naTesavebTan mcxovrebi bavSvebi mTeli Ser-

Cevis 4%-s Seadgenen. gaWirvebis done am bavSvebSi 

ufro maRalia (2.9) vidre im bavSvebSi, vinc orive mSo-

belTan an mxolod dedasTan cxovrobs. ojaxis gareSe 

mcxovrebi bavSvebis msgavsad, naTesavebTan mcxovrebi 

bavSvebi mSoblebis gardacvalebas mTavar problemad 

asaxeleben. sxva tipis ojaxebSi mcxovreb bavSvebTan 

SedarebiT es bavSvebi aseve yvelaze xSirad asaxeleben 

`mSoblebis aryofnas~. garda amisa,  yvela sxva tipis 

ojaxebSi mcxovreb bavSvebisagan gansxvavebiT isini 

yvelaze xSirad iricxebian skolaSi. miuxedavad maTx-

ovrobis xSiri SemTxvevebisa es bavSvebi yvelaze xSir-

ad amboben, rom fuls ar saWiroeben.

da bolos, quCis bavSvebi, vinc wina Tves ojaxSi ar cx-

ovrobda, yvelaze metia – yvela bavSvis 36%. am bavSve-

bis TiTqmis naxevari 11-dan 14 wlamde asakisaa. sain-

teresoa, rom ojaxebSi armcxovrebi bavSvebis 50%-ze 

meti quCaSi mxolod dRis saaTebSia. zogi maTgani 

sacxovreblad bavSTa saxlebs/TavSesafrebs an mego-

bris saxls asaxelebs. sxvebi, rogorc sxvadasxva aras-

amTavrobo organizaciebis proeqtebi varaudoben, 

RamiT iaffasian oTaxebs qiraoben. miuxedavad imisa, 

rom es bavSvebi ojaxuri problemebis nusxaSi pirvel 

adgilze ekonomikur problemebs asaxeleben, maTT-

vis ekonomikuri faqtori gacilebiT ufro naklebad 

mniSvnelovania, vidre sxva tipis ojaxebSi. ojaxis 

wevrebis gareSe mcxovrebi bavSvebisaTvis upirvelesi 

problema mSoblebis gardacvalebaa. magram isini mTa-

var problemad aseve mxolod erTi mSoblis yolas an 

`mSoblebis aryofnas~ asaxeleben.  isini ar iricxebian 

skolaSi, maSin, roca mTliani SerCevis bavSvebis 14% 

skolaSi iricxeba da  maTxovrobis  da qurdobis ufro 

maRali maCvenebliT gamoirCevian (64% da 10%), vidre 

bavSvebi mTlian SerCevaSi. mxolod 2%-ma aRniSna, rom 

gasuli Tvis ganmavlobaSi fuli ar gamoimuSava (maSin 

roca, mTliani SerCevisaTvis Sesabamisi maCvenebeli 

TiTqmis 10%-ia). aseve, interviuerebma gansakuTreb-

uli saWiroebebi, xiluli fizikuri travmebi da to-

qsikuri nivTierebebis gamoyenebis gacilebiT meti 

SemTxvevevbi am bavSvebSi SeamCnies.

quCis bavSvebis mier ojaxis mTavari problemebis 

aRqma

bavSvebs maTi ojaxis mTavari problema unda dae-

saxelebinaT (`pirveli pasuxi~) da Semdeg problemebis 

winaswar Sedgenili siidan amoerCiaT meti problemebi 

(`daasaxeleT yvela~). CakiTxvis Sedegad, bavSvebi saSu-

alod 2.5 sxvadasxva ojaxur problemas asaxelebdnen. 

yvelaze met problemas asaxelebdnen bavSvebi, vinc 

erT mSobelTan da sxva naTesavTan cxovrobs – (3.6); 

bavSvebi, romelTac mxolod mama hyavT cocxali (3.0); 

bavSvebi, visac imave qalaqSi mxolod erTi mSobeli 

hyavs da isini, vinc ambobs, rom maTze aravin zrunavs. 

socialuri mxardaWeris dones (imave qalaqSi mcxovre-

bi zrdasruli naTesavebis raodenoba) da gaWirvebis 

dones (CamoTvlili problemebis raodenoba) Soris 

mniSvnelovani korelacia ar aris. 

yvela ojaxuri problema rva sxvadasxva kategoriaSi 

dajgufda. ekonomikur siZneleebSi moiazreboda: 

siRaribe ojaxSi, umuSevari mSoblebi, sacxovreb-

lis uqonloba, valebi da SimSili. problemebis sxva 

jgufi moicavda orive an erTi mSoblis gardacvale-

bas. `mSoblebis aryofnaSi~ dajgufda mSoblebis 

adgilsamyofelis ucodinroba, mSoblebis sazRvar-

gareT yofna, an mSoblis (xSirad mamis) cixeSi yofna. 

`mSoblebi ganqorwinebulia an meored daqorwineb-

uli~ kategoriaSi bavSvebi ganqorwinebas an meored 

qorwinebas calke problemad asaxelebdnen da aseve 

dedinacvalTan an maminacvalTan cudi urTierTobis 

Sesaxeb saubrobdnen. alkoholizmis/ojaxuri Zala-

dobis problema gulisxmobda, rom ojaxSi romelime 

SemTxveva #3: mari warmoSibiT rusTavTan axlos mdebare soflidanaa, Zalian Raribi ojadixan. mas arasdros uvlia 

skolaSi da profesiuli unar-Cvevebi ar aqvs. igi adre daqorwinda da sofelSi qmris saxlSi gadavida. qmarTan mas oTxi 

Svili eyola, magram ori Cvilobis asakSi gardaicvala. mZime ekonomikuri pirobebis gamo marim da misma qmarma gadawyvites 

sofelSi saxli gaeyidaT da sacxovreblad rusTavSi gadasuliyvnen, sadac Tavdapirvelad sxvadasxva adgilas oTaxebs 

qiraobdnen. 

male, maris umuSevari qmari kriminalur saqmianobaSi CaerToO da xangrZlivi ganaCeniT cixeSi aRmoCnda. mari mas gaSorda 

da sxva kacTan gadavida sacxovreblad. miuxedavad imisa, rom es urTierToba oficialurad registrirebuli ar yofila 

mari mas meore qmrad ixseniebda. momdevno wlebSi marim kidev sami Svili gaaCina. pirveli qorwinebidan bavSvebma skolaSi 

daiwyes siaruli, magram meore klass ver gascdnen. swored maSin, meore qmarma miatova ojaxi da marim bavSvebis ganaTleb-

is uzrunvelyofa ver SeZlo. arsebobis SesanarCuneblad maTxovroba daiwyo.

siRaribem da usaxlkarobam maris axali urTierTobisaken ubiZga da igi mesame partniorTan gadavida. Tavdapirvelad, 

bavSvebi dedasTan cxovrobdnen. miuxedavad imisa, rom maris maTxovroba ojaxis rCenis erTaderTi wyaro iyo ojaxs sacx-

ovrebeli adgili mainc hqonda. magram male gairkva, rom maris partniori bavSvebs ar iRebda da xSirad maT emociur da 

fizikur Seuracxyofas ayenebda. bavSvebi Tavs saxlSi usafrTxod aRar grZnobdnen - ufros biWebs mdgomareobam saxlis 

datovebisaken ubiZga. 
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piri bevrs svams an mSoblebi/romelime piri ojaxidan 

bavSvs an ojaxis sxva wevrebs scems. janmrTelobis 

problemebi zogadad iyo axsnili (avadaa) an xazgasmu-

li iyo vin aris avad (deda, mama, an Zma). sxva CamoTvlil 

problemebs Sorisaa, magaliTad, erTi mozardi gogona 

ambobda, rom eyola bavSvi da ar icis sadaa bavSvis mama. 

da bolos, zogi bavSvi ambobda, rom ojaxSi probleme-

bi ar SeiniSneba. 

monacemTa analizi gviCvenebs, rom ojaxis problemebis 

sirTulis zrdasTan erTad bavSvebi problemebis gad-

awyvetas quCaSi eZeben. ojaxSi mzardi gaWirveba bavSvs 

quCaSi meti drois gatarebisken ubiZgebs. magaliTad, 

udidesi gasaWiris mqone bavSvebi 34%-iT ufro metad 

atareben zafxulis Rameebs quCaSi vidre isini, visac 

gasaWiri ar aqvs. 

imis miuxedavad, bavSvebi Tavad asaxelebdnen mTavar 

ojaxur problemebs (`pirveladi pasuxi~) Tu unda 

amoerCiaT problemebis siidan (`daasaxeleT yvela~), 

ekonomikuri sakiTxebi yvelaze metad figurirebda. 

ekonomikuri problemebis damsaxelebeli bavSvebis 

procentuli raodenoba imave qalaqSi mcxovrebi maTi 

zrdasruli naTesavebis raodenobis zrdasTan erTad 

izrdeba. imave qalaqSi naTesavebis armyoli bavSvebis 

mxolod 56% asaxelebs ekonomikur problemebs. igive 

maCvenebeli im bavSvebisaTvis, visac imave qalaqSi erTi 

tipis zrdasruli naTesavi hyavs 63%-ia; ori tipis zr-

dasruli naTesavis myoli bavSvebisaTvis - 68%, xolo 

sami tipis zrdasruli naTesavis myoli bavSvebisaTvis 

– 85%.  igive tendencia ojaxis mowyobis tipebis mixed-

viTac SeiniSneba: ekonomikur problemebs procentu-

lad yvelaze metad is bavSvebi asaxeleben, vinc orive 

mSobelTan da sxva naTesavebTan erTad cxovrobs. 

Tumca, siRaribe aseve xSirad saxeldeba im bavSvebis 

mier, vinc mxolod mSoblebTan erTad cxovrobs, visac 

mxolod martoxela deda hyavs da vinc mxolod naTe-

savebTan cxovrobs. 

ojaxis ekonomikur problemaTa Soris mSoblebis umu-

Sevrobis dasaxelebis procentuli maCvenebeli mniS-

vnelovnad izrdeba `pirveladi pasuxidan~ (3%),  (34%) 

`daasaxeleT yvelas~ SemTxvevaSi. rogorc saqarT-

velos quCis bavSvebisadmi miZRvnil programebSi xSir-

ad SeiniSneba, mSoblis mier samsaxuris dakargvas xan-

grZlivi umuSevroba, mzardi siRaribe da samsaxuris 

povnis survilis mniSvnelovani Semcireba mosdevs. 

sakuTari SesaZleblobebiT dasaqmebis povnis rwmenac 

TandaTan ikargeba. 

amis msgavsad, sacxovreblis uqonloba iSviaTad saxel-

deboda `pirveladi pasuxebis~ SemTxvevaSi (3%), magram 

CakiTxvis Sedegad es maCvenebeli oTxive qalaqSi mniS-

vnelovnad gaizarda (24%-mde). usaxlkaroba, susti so-

cialuri mxardaWeris qselTan erTad, sakmaod Zlieri 

faqtoria, romelsac SeuZlia bavSvs quCaSi cxovrebi-

saken ubiZgos.

20.   imave periodSi, xuTi sulisgan Semdgari ojaxisaTvis saarsebo 

minimumi 200 lariT TveSi ganisazRvreboda. wyaro - statistikis 

departamenti.http://www.statistics.ge/_files/english/households/Subsis-
tence%20Geo.xls

SemTxveva #4: 90-iani wlebis dasawyiSi samxreT oseTis 

konfliqtis Semdeg, merabis iZulebiT gadaadgilebul 

ojaxs devnilTa gansaxlebis komunalur centrSi erTi 

oTaxi SesTavazes. merabs misi toli da da patara Zma 

hyavda. mravali wlis ganmavlobaSi merabis mSoblebi 

ar muSaobdnen da devnilTaTvis gamoyofili mwiri 

daxmareba - 11 lari erT kacze TveSi – xuTi kacisgan 

Semdgari ojaxis erTaderTi saarsebo wyaro iyo.20

xangrZlivi krizisis gamo merabis mamam daleva daiwyo. 

im SemTxvevaSic ki Tu sadme patara samuSao gamoCneboda 

igi gamomuSavebul fuls alkoholze xarjavda da ara 

ojaxis saWiroebebze. saxlSic sul ufro nakleb dros 

atarebda. merabis dedam ojaxSi yvela pasuxismgebloba 

sakuTar Tavze aiRo. igi yovelTvis Zalian yuradRebi-

ani iyo bavSvebisadmi, miuxedavad arsebuli siZnelee-

bisa da bavSvebic Zalian mijaWvulni iyvnen masze. 

ojaxSi SimSili mudmivi problema iyo. fuli saarse-

bod ar kmaroda, miTumetes bavSvebis ganaTlebisaTvis. 

merabi da dedamisi xandaxan saWmels qalaqis nagvis 

yuTebSi eZebdnen da saxlSi mohqondaT. erT dRes, 

msgavsi nagvis produqtebisgan momzadebuli saWmlis 

Wamis Semdeg merabis umcrosi Zma sakvebiT moiwamla da 

gardaicvala. amis Semdeg, ojaxs nagavSi sakvebi aRar 

uZebnia. ojaxis sarCenad axali gzebis gamonaxva iyo 

saWiro da merabis dedam jarTis Segroveba da gayidva 

daiwyo. dedas xSirad merabic Tan axlda. zogjer, igi da 

misi da maTxovrobdnen kidevac. am gziT naSovni fuliT 

maT ojaxisaTvis saarsebo produqtebis yidva mainc 

SeeZloT.

2007 wels merabis dedas qurdobaSi dasdes brali - mis 

mier Cabarebuli jarTi sxvisi sakuTreba aRmoCnda. igi 

daakaves, damnaSaved scnes da ramdenimewliani patimro-

ba miusajes. bavSvebi marto darCnen da deda mas Semdeg 

aRar unaxavT. 

grafiki #16 – quCis bavSvebis ZiriTadi ojaxuri problemebi 

(n=301)
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grafiki #17 – ojaxuri problemebi: umuSevroba da usaxlkaroba qalaqebis mixedviT (n=301)
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saqarTveloSi, quCis bavSvebze mimarTuli programebi 

usaxlkarobis sam formas gamohyofs. pirdapiri usax-

lkaroba niSnavs, rom bavSvs/ojaxs ar aqvs sacxovre-

beli adgili, an cxovrobs adamianis cxovrebisaTvis 

Seuferebel adgilas, rogoricaa: sxveni, korpusebis 

kibeebi, kioskebi da msgavsi. meore formaa arapirda-

piri usaxlkaroba, roca bavSvs/ojaxs sakuTreba ar 

aqvs da Zalian arastabilur da aramdgrad pirobebSi 

cxovrobs (magaliTad, viRacis binaSi erTi oTaxis 

daqiraveba arastabiluri Semosavlis pirobebSi, ris 

gamoc yovelTviurad ver ixdis gadasaxads da xSirad 

uwevs sxvagan gadasvla). arapirdapiri usaxlkarobis 

kidev erTi formaa cxovrebisaTvis Seusabamo farTis 

qona. im SemTxvevaSic ki, roca saqarTveloSi quCis 

bavSvebs/ojaxebs aqvT sacxovrebeli, maT ar gaaCniaT 

aucilebeli pirobebi – ngrevis piras myofi sacxovre-

blebi gazis, eleqtroenergiis, gaTbobisa da avejis 

gareSe ar SeiZleba Sesaferis sacxovrebel adgilad 

CaiTvalos. aseve, quCis bavSvebis ojaxebi xSirad ga-

datvirTul pirobebSi cxovroben, sadac ubralod 

sacxovreblad sakmarisi farTi ar aris da bavSvebs 

swavlisa da ganmartoebisaTvis pirobebi ar aqvT. 

SemTxveva #5: erT-erT qalaqSi, `vorld viJenis~ paralelur kvlevaSi CarTuli bavSvebi sakuTar sacxovrebel pirobebs 

aRweren: Cven vcxovrobT xidTan (xidis qveS), dangreuli qarxnis teritoriaze. Cven xelnakeTi saxlebi gvaqvs – karvebi an 

muyaos yuTisgan gakeTebuli barakebi. zogjer, erT karavSi 6 adamiani cxovrobs, zogjer - aTi. Cven ar gvaqvs sawoli da 

iatakze gvZinavs. iatakze nagavSi napovni muyaos yuTebi an celofania dagebuli da imaze gvZinavs. ar gvaqvs gadasafare-

beli da baliSebi. zogs aqvs Rumeli, magram Cveulebrivad ar aqvs SeSa. SeSas quCaSi vpoulobT da zogjer saxlSi mogvaqvs. 

erTxel, roca qalaqSi banki daiwva, viRac kacma Cveni RumelisaTvis namwvavebis narCenebi mogvitana. saxlebs kari da 

fanjara ar aqvs da roca qari uberavs SigniT Zalian civa. ar aris wesieri saxuravi da wvimis wyali Camodis. sadac vcxov-

robT, arc gazi da arc eleqtroenergiaa. ar gvaqvs wyali da zogjer wyali kanistrebiT mogvaqvs. zog bavSvs or kviraSi 

erTxelac ki ar SeuZlia dabana. 

SemTxveva #6: nino, skolis asakis sami quCis bavSvis martoxela deda, Tbilisis erT-erT miwisqveSa gadasasvlelSi maTx-

ovrobs. 30 wlis asakSi ojaxuri problemebisa da ekonomikuri sirTuleebis gamo ninom bina dakarga. ganaTlebis uqonlo-

bis gamo da sami mcirewlovani bavSviT xelSi samsaxuris Sovna Zalian gauWirda. male ninos mwiri danazogi amoiwura da mas 

patara oTaxis daqiravebac ki ar SeeZlo, sadac bavSvebTan erTad icxovrebda. mas aravin eguleboda visac dasaxmareblad 

mimarTavda. im dros, maTxovroba arsebobis erTaderTi gza Canda.

yovel diliT, nino `misi~ miwisqveSa gadasasvlelis kibeebze samaTxovrod marto midioda. SuadRisiT, skolidan bavSvebi 

brundebodnen. nino maT diliT gamomuSavebuli fuliT nayid sendviCebs aZlevda. bavSvebi skolis CanTebze sxdebodnen, 

kibeebze skolis wignebsa da rveulebs gaSlidnen da nino saSinao davalebis momzadebaSi exmareboda. saSinao davalebis 

dasrulebis Semdeg, bavSvebi darCenil dros axlomaxlo quCaSi atarebdnen, zogjer dedasTan erTad maTxovrobdnen adre 

saRamomde, roca dedas isini mitovebul sardafSi mihyavda, sadac isini iZinebdnen.

arsebul pirobebSi, nino yvelanairad cdilobda ezruna bavSvebze. mas maTxovrobiT ZlivsZlivobiT gahqonda Tavi. igi 

cdilobda bavSvebisaTvis siyvaruli da yuradReba ar daeklo da rom isini mSivrebi ar yofiliyvnen da regularulad 

evloT skolaSi. roca mas socialuri muSakebi miuaxlovdnen da bavSvebis dRis centrSi gagzavna SesTavazes, ninom, 

miuxedavad imisa, rom idea misTvis miuRebeli ar iyo, upasuxa: `ubralod mapovnineT samsaxuri da Weri Tavze da Cven kvlav 

normalurad vicxovrebT~. 

zogi quCis bavSvi ekonomikuri siZneleebis konteqst-

Si valebsac axsenebs. arasamTavrobo organizaciebi-

dan da `vorld viJenis~ paraleluri kvlevidan miRe-

buli mtkicebulebebi cxadhyofs, rom quCis bavSvebis 

ojaxebSi valebi bankebidan aRebul sesxebs ar gulisx-

mobs, vinaidan bankebze am ojaxebs xeli iSviaTad miu-

wvdebaT. amis nacvlad, ojaxebi fuls araformalu-

rad sesxuloben (magaliTad, adgilobriv maRaziaSi 

produqtebs nisiad yiduloben da mogvianebiT, valis 

gadaxda ar SeuZliaT, an momavali Semosavlis molod-

inSi ufro met rames yiduloben da mere danakliss ver 

faraven). aseve, zogma bavSvma axsena azartul TamaSebSi 

monawileoba da Semdgom, azartuli TamaSebis mflo-

belebis mimarT valebi, romelic maT mogvianebiT unda 

(an iZulebulni arian rom) gadaixadon.  

zogi avtoris mtkicebiT, siRaribe SeiZleba ojaxis 

daSlis ZiriTadi mizezi iyos, romelic mere bavSvs 

quCaSi cxovrebisaken ubiZgebs.21 sxvebi aRniSnaven, 

rom urbanuli siRaribe, romelsac xSirad social-

uri izolacia axlavs Tan, bavSvebSi mijaWvulobasTan 

dakavSirebuli usafrTxoebis Camoyalibebis pirobebs 

uSlis xels.22 saqarTveloSi ramdenime bavSvze zrunvis 

dawesebulebaSi Catarebuli kvleva23 aRwers im nega-

tiur gavlenas, rasac siRaribe qarTuli ojaxis cx-

ovrebis xarisxze axdens da tkivils da eTikur dile-

mebs, romlis winaSec gaRatakebuli mSoblebi dganan, 

romelTac surT arCinon Svilebi, magram bavSvebis 

aRzrdis movaleobis jerovnad Sesruleba ar ZaluZT. 

miuxedavad imisa, rom ekonomikuri sakiTxebi saqarT-

veloSi bavSvebis quCaSi cxovrebis amxsneli mniS-

vnelovani faqtoria, igi erTaderT faqtorad ar Sei-

Zleba ganvixiloT. qveynis masStabiT, siRaribis done 

22. Thomas de Benitez, Sarah (2007), State of the World’s Street Children: Vio-
lence, Consortium for Street Children Street Children Series, London 
23. Bolton, Paul; Murray, Laura; Semrau, Katherine; Wessells,  Michael (2006), 
Causes of Children Living on the Street in Urban Georgia: A Qualitative As-
sessment; Boston University School of Public Health & Columbia University 
Program on Forced Migration and Health, for the Center for International 
Health, for Save the Children and USAID 21. Apterkar, Lewis (2001), ibid.
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jer kidev sakmaod maRalia – 2006 wlis bolodan, saer-

TaSoriso savaluto fondis Tanaxmad, saqarTveloSi 

daregistrirebulma siRaribis donem 31%-s miaRwia,24 

da siRaribeSi mcxovrebi bavSvebis done 57%-ia (msof-

lio banki, 2005).25 magram ekonomikurad gaWirvebuli 

bavSvebis mxolod mcire procentia Cabmuli quCis aq-

tivobebSi an quCis cxovrebaSi. rogorc saqarTveloSi 

quCis bavSvebis programebiT dasturdeba, Cven xSirad 

vxvdebiT did ojaxebs, romlebic ukidures gaWirveba-

Si sakmaod didi xnis ganmavlobaSi cxovroben (saqarT-

velos statistikis departamentis mier dadgenil 

saarsebo minimumze26  gacilebiT naklebze).

winamdebare kvleva sworxazovan pasuxebs ar gvTava-

zobs Tu rogoria mizez-Sedegobrivi kavSiri sxva-

dasxva problemebs Soris, amitom SeuZlebelia imis 

Tqma, Tu rodis aris siRaribe bavSvis quCaSi cxovre-

bis mTavari gamomwvevi faqtori da rodis iwvevs amas 

sxva siZneleebi an gulgriloba. SeiZleba vamtkicoT, 

rom TavisTavad siRaribe sxva wina-faqtorebis Sede-

gia, rogoricaa: ojaxis daSla, umuSevroba an ojaxuri 

Zaladoba. msoflioSi aRiarebulia, rom rTuli ekono-

mikuri pirobebi da socialuri izolacia kidev ufro 

zrdis zewolas isedac aramtkice ojaxebze. rogorc 

ukve aRiniSna, saqarTveloSi bevri quCis bavSvis mSo-

beli daswavlili umweobis mdgomareobaSia – didi xnis 

ganmavlobaSi mTel rig siZneleebTan Widilis gamo, 

isini sakuTar Tavs problemis nawilad an mizezad 

ganixilaven da Tvlian, rom siZneleebi maTi cxovrebis 

yvela aspeqtze axdens gavlenas da rom maT arafris 

Secvla SeuZliaT. 

oTxive qalaqSi gamokiTxuli bavSvebis 82%-ze meti 

erTi an orive mSoblis gardacvalebas Tavis upirve-

les problemad ar miiCnevs. CakiTxvis Semdegac, bavSve-

bis 71% mSoblebis gardacvalebas mTavar problemad 

ar asaxelebs. da mainc: ekonomikuri sakiTxebis Semdeg, 

saqarTvelos quCis bavSvebis mier ojaxis daSla mniS-

vnelovan sirTuled aRiqmeba. ojaxis daSlis xSirad 

dasaxelebul maxasiaTeblebs miekuTvneba: mSoblebis 

gardacvaleba an mxolod erTi mSoblis yola, ganqor-

wineba da meored daqorwineba, alkoholizmi da ojax-

uri Zaladoba. mSoblebis dakargva da sxva zrdasruli 

naTesavis aryola saqarTveloSi bavSvebisaTvis Zalian 

Zlieri – Tundac araxSiri – stres-faqtoria, imdenad 

Zlieri, rom sakmarisia bavSvs quCaSi cxovrebisaken 

ubiZgos. 

24. International Monetary Fund (2007), Georgia: Sixth Review Under the 
Three-Year Arrangement Under the Poverty Reduction and Growth Facility, 
Country Report No.07/299, Middle East and Central Asia Department, IMF 
25. Source: World Bank Household Budget Surveys and Living Standards 
Measurement Surveys, in UNICEF’s INNOCENTI Social Monitor (2006); 
Understanding Child Poverty in South-Eastern Europe and the Commonwealth 
of Independent States
26. statistikis departamentis Tanaxmad, 2007 wlis dekemberSi 

xuTi sulisagan Semdgari ojaxisaTvis saarsebo minimumi 231 lari 

iyo  ; http://www.statistics.ge/_files/english/households/Subsistence%20Geo.xls 
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grafiki #18 – ojaxuri problemebi: mSoblis gardacvaleba da 

ganqorwineba qalaqebis mixedviT (n=301)
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SemTxveva #7: 18 wlis asakSi, skolis dasrulebisTanave, 

nana gaTxovda da axal ojaxSi gadavida. male mas pirveli 

Svili eyola. nana saxlSi ijda da bavSvze zrunavda. misi 

qmris - zazas - xelfasi xuTi sulisgan Semdgari ojaxis 

erTaderTi saarsebo wyaro iyo (nanas dedamTili da misi 

da pensionerebi iyvnen). roca zazam samsaxuri dakarga 

da axali ver moZebna, siRaribem ojaxur urTierTobebSi 

bzaris gaCenas Seuwyo xeli. Ralatma damatebiTi kon-

fliqtebi warmoSva da rodesac biWi oTxi wlis iyo, nana 

qmars gaSorda. igi iZulebuli gaxda saxli daetovebina. 

nanas SvilTan erTad wasasvleli arsad hqonda. mis saku-

Tar danawevrebul ojaxs misi ukan miReba ar SeeZlo da 

ar surda. qmris ojaxTan cxovrebis dros, mas qonebaze 

rame ufleba ar moupovebia.  ar hqonda profesiuli 

unarebi, romelic samsaxuris SovnaSi daexmareboda – da 

muSaobis SemTxvevaSi biWs vin mixedavda? nanas bavSvTan 

daSoreba da misi bavSvTa saxlSi Cabareba ar surda. man 

ipova carieli sxveni Zveli Tbilisis mitovebul saxlSi 

da bavSvTan erTad iq dasaxlda. orive fuls eklesiis 

SesasvlelSi maTxovrobiT Soulobda, sadac isini mTel 

dRes atarebdnen. 

daasaxeleT yvela pirveladi pasuxi

daasaxeleT yvela pirveladi pasuxi
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oTxive qalaqSi, im bavSvebis procentuli maCvenebeli, 

romlebmac mSoblebis ganqorwineba an meored qor-

wineba problemaTa ricxvSi daasaxela,  mniSvnelovnad 

gaizarda `daasaxeleT yvela~-s SemTxvevaSi, `pirvela-

di pasuxTan~ SedarebiT. calkeuli magaliTebi migvi-

TiTebs im stres-faqtorebis kompleqsurobaze, rom-

lebic mSoblebis ganqorwinebis da meored qorwinebis 

SemTxvevaSi saqarTveloSi warmoiSoba. maT Sorisaa: 

ganqorwinebamde arsebuli ojaxuri konfliqtebiT 

gamowveuli travmebi, mSoblebis ganSorebasTan aso-

cirebuli travma, ojaxis sacxovrebeli standart-

ebis ucabedi gauareseba (gansakuTrebiT, roca qmrebi 

dedebis mxrebze toveben ojaxis rCenis mTel tvirTs), 

ojaxSi maminacvlis an dedinacvlis Semosvla. bavS-

vebi, romlebic ojaxis Semadgenlobis msgavsi cvli-

lebis gamo saxls quCaze cvlian, xSirad maminacvlis/

dedinacvlis mxridan Zaladobisa da uaryofis msxver-

plni arian. 

oTxive qalaqSi quCis bavSvebis procentuli raode-

noba, romelic problemebad alkoholizmsa da ojax-

ur Zaladobas asaxelebs, `pirveladi pasuxTan~ (4%) 

SedarebiT `daasaxeleT yvela~-s SemTxvevaSi 40%-mde 

izrdeba. am oridan, alkoholizmi ufro xSirad saxel-

deba vidre ojaxuri Zaladoba.

 

saRi azri gvafiqrebinebs, rom Tu bavSvebi ojaxSi al-

koholizmis da ojaxuri Zaladobis Sesaxeb Civian, es 

ojaxSi mamis arsebobasTan (mamasTan cxovrebasTan) 

unda iyos dakavSirebuli da bavSvebi, romelTac mx-

olod deda hyavT cocxali da imave qalaqSi cxovroben, 

naklebad unda asaxelebdnen am problemebs. marTlac, 

bavSvebi, romlebic mxolod mamasTan  cxovroben, 

ufro metad asaxeleben alkoholizms, rogorc ojax-

ur problemas vidre sxva tipis ojaxebSi mcxovrebi 

bavSvebi. magram alkoholizmi aseve problemad rCeba 

bevri im bavSvisaTvis, vinc mxolod dedasTan, an orive 

mSobelTan da arcerT naTesavTan erTad ar cxovrobs. 

ojaxuri Zaladoba problemad dasaxelda im bavSvebis 

mier, romlebic erT mSobelTan da sxva naTesavebTan 

da mxolod dedasTan erTad cxovroben, an saerTod ar 

cxovroben ojaxis wevrebTan. 

bevr qveyanaSi ojaxuri Zaladoba yvelaze zogadi 

faqtoria, romelic bavSvs quCisken ubiZgebs27.   miuxe-

davad imisa, rom bevr qarTvel quCis  bavSvs alko-

holizmi da ojaxuri Zaladoba mTavar problemad 

ar dausaxelebia, es sakiTxebi mainc Rrma Seswavlas 

saWiroebs. ukanaskneli angariSebi cxadhyofs, rom 

saqarTveloSi ojaxuri Zaladobisa da bavSvze Zala-

dobis SemTxvevebi SeiZleba msxverplis mier dafiq-

sirebuli ar iyos. msoflios masStabiT Catarebuli 

kvlevebi adasturebs ojaxuri Zaladobis damazianeb-

el gavlenas bavSvis ganviTarebaze28  da xSirad xazs us-

vams `ojaxebis mxardaWeris kritikul aucileblobas, 

raTa maT aRmofxvran Zaladoba saxlSi~.29 

quCaSi cxovrebis formebTan erTad bavSvebis mier 

maTi mTavari problemebis aRqmac icvleba. mSoblis 

gardacvalebis problemad dasaxeleba bavSvis mier 

quCaSi Rameebis gatarebasTan erTad izrdeba da quCa-

Si mcxovrebi bavSvebisaTvis ekonomikur siZneleeb-

sac gadafaravs. meore mxriv, ekonomikuri siZneleebi 

ufro mniSvnelovania im bavSvebisaTvis, vinc quCaSi mx-

olod dRis saaTebs atarebs. maSin, roca quCaSi aqti-

uri bavSvebis 15% ambobs, rom maT ojaxebs problema 

ar aqvT, msgavsi pasuxi arcerT quCaSi mcxovreb bavSvs 

ar gaucia da quCasa da saxlSi mcxovrebi bavSvebis mx-

olod 2%-ma daasaxela. 

imave qalaqSi mSoblebis aryofna bavSvis mier prob-

lemebis aRqmaze aseve axdens gavlenas. quCis bavSvebi, 

visac imave qalaqSi mSoblebi ar hyavs, marto yofnas 

27. Thomas de Benitez, Sarah (2007), ibid 
28. magaliTisTvis ixileT Minnesota Advocates for Human Rights & Insti-
tute for Policy Studies (2006), Domestic Violence and Child Abuse in Georgia: 
An Assessment of Current Standings of Law and Practice Regarding Domestic 
Violence and Child Abuse in Georgia, and Recommendations for Future United 
Nations Country Team Involvement. UN Country Team of Georgia, Tbilisi 
29. Thomas de Benitez, Sarah (2007), ibid.

alkoholizmi da ojaxuri Zaladoba ojaxuri Zaladoba
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grafiki #19 – ojaxuri problemebi: alkoholizmi da ojaxuri Zaladoba qalaqebis mixedviT (n=301)
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ojaxuri quCaSi mcxovrebi quCaSi da saxlSi mcxovrebi quCaSi aqtiuri 
problemebi bavSvebi (n=19) bavSvebi (n=56)  bavSvebi (n=226)  
 
mSoblebi gardacvlili hyavT 42.10% 19.20% 8.00%
   
ekonomikuri 31.60% 53.70% 57.50%
   
mxolod erTi mSobeli  5.80% 7.70% 4.90%
hyavT cocxali 

cxrili #9 – ZiriTadi ojaxuri problemebi da quCaSi cxovreba (dro/adgili)

ufro met problemad miiCneven vidre siRaribes. maSin, 

roca mSoblebTan imave qalaqSi mcxovrebi bavSvebi 

ekonomikur problemebs pirvel adgilze asaxeleben. 

bavSvebi, romlebsac imave qalaqSi mxolod erTi mSo-

beli hyavT, pirvel adgilze ekonomikur siZneleebs 

asaxeleben, magram maT mier dasaxelebuli ori sxva 

yvelaze rTuli problema ojaxis mdgomareobas ukav-

Sirdeba: mxolod erTi cocxali mSoblis yola da 

mSoblebis ganqorwineba/meored qorwineba.
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quCis bavSvebi da skola

ganaTleba, am sityvis farTo mniSvnelobiT, adamianis 

ganviTarebis fundamentia. sabaziso wera-kiTxvis un-

ari da cxovrebiseuli unari samomavalo Semosavlis 

gamosamuSaveblad aucilebelia. Sesabamisad, ganaTle-

basTan dakavSirebuli kiTxvebi gamokiTxvis mniS-

vnelovan nawils Seadgenda. analizisas oTxi aspeqti 

iyo gaTvaliswinebuli: amJamad skolaSi Caricxvis 

maCvenebeli, warsulSi skolaSi siarulis maCvenebeli, 

skolaSi arasdros wasvlis an mitovebis mizezebi da 

wera-kiTxvis maCvenebeli.

gamokvlevebis Tanaxmad, saqarTvelos skolis bavSvTa 

umetesoba savaldebulo saskolo ganaTlebis asakisaa 

(14 wlamde). quCis bavSvebis daaxloebiT 86% amJamad 

skolaSi ar iricxeba. Tu Cvens bavSvebs, asakis mixedviT, 

or kategoriad davajgufebT - dawyebiTi ganaTleba 11 

wlamde da saSualo ganaTleba (12 wels zeviT), maSin 

pirveli jgufidan bavSvebis 20%, xolo meore jgufi-

dan maTi 10% iricxeba skolaSi. ganaTlebisa da mec-

nierebis saministros monacemebiT, sabaziso-dawyebiT 

skolaSi moswavleTa 95%, xolo saSualo skolaSi  _ 

76% iricxeba.30 

30.  wyaro: ganaTlebisa da mecnierebis saministros oficialuri 

yovelwliuri statistika ganaTlebis Sesaxeb (Sedgenili EMIS-is 

mier), gamoqyveynebuli ganaTlebisa da mecnierebis saministros 

mier (2007 wels), xelmisawvdomia Semdeg veb-misamarTze: www.mes.
gov.ge (ixileT kvlevebi) 

31. Rosati, Furio; Özbil, Zeynep; Marginean, Diana (2006): School-to-Work Tran-
sition and Youth Inclusion in Georgia; The   International Bank for Reconstruc-
tion and Development / The World Bank
32. wyaro: saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros 

oficialuri yovelwliuri statistika ganaTlebis Sesaxeb.

33. Rosati, Furio; Özbil, Zeynep; Marginean, Diana (2006), ibid.

grafiki #20 – quCis bavSvebis ricxvi skolebSi, qalaqebis mixedviT 
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skolaSi Caricxvis maCvenebelsa da quCis bavSvebis 

skolaSi daswrebis monacemebs Soris sakmaod SesamCn-

evi sxvaobaa. 

interviuebi bavSvebTan saswavlo wlis mimdinareobi-

sas Catarda (noembris bolos samSabaTidan xuTSabaTis 

CaTvliT), magram mxolod rusTavis (da ara sxva qalaqe-

bis) quCis bavSvebis 3%-ma aRniSna, rom wina dRes, dRis 

saaTebSi skolaSi imyofeboda. kvleva da calkeuli 

magaliTebi aCvenebs, rom zogierTi swavlisa da Se-

mosavlis gamomuSavebis SeTavsebas cdilobs da rad-

gan fulis gamomuSaveba maTTvis ufro prioriteulia, 

xSirad skolis gacdenas amjobineben, Tu es saaTebi 

maT samuSao ganrigs emTxveva. 

bavSvTa skolaSi daswrebis oficialuri statistika 

xelmisawvdomi ar aris. ganaTlebisa da mecnierebis 

saministrom daswrebis maCveneblebis gamoTxova saja-

ro skolebidan 2007 wlis seqtemberSi daiwyo, magram 

es Sedegebi kvlevisaTvis droulad ar gamoqveynda. 

zogierTi axali kvleva xangrZlivi periodis ganmav-

lobaSi saqarTveloSi skolis sistematurad gacdenis 

maRal doneze miuTiTebs, gansakuTrebiT es umuSevro-

bis maRali maCveneblis mqone, urbanul centrebSi mcx-

ovreb Rarib bavSvebs exeba.31   

saqarTvelos quCis bavSvebis 40%-ma skola ganaTlebis 

sxvadasxva safexurze miatova (ZiriTadad sabaziso 

ganaTlebis etapze). es monacemebic mniSvnelovnad 

gansxvavdeba saqarTveloSi oficialuri statistiki-

sagan romlis Tanaxmad, saswavleblis mitovebis maCve-

nebeli (rogorc skolis yvela moswavlis procenti) 

2007-Si daaxloebiT 0.3% iyo, sabaziso ganaTlebis 

dasrulebis maCvenebeli ki – 98%.32  msoflio bankis 

bolo kvlevis Tanaxmad, bavSvebi Raribi ojaxebidan 

savaldebulo safexuris Semdeg ufro naklebad agr-

Zeleben skolaSi swavlas.33 

yvela gamokiTxuli bavSvis daaxloebiT 60% arasdros 

yofila skolaSi. aseTi maRali maCvenebeli maTia vinc 

ganaTlebis uflebiT srulad ver sargeblobs. es 

mravalganzomilebiani sakiTxia politikis donezec 

maSin roca saqarTveloSi sabaziso ganaTleba saval-

debuloa. ar arsebobs praqtikuli, moqmedi meqanizmi, 

romelic saskolo asakis bavSvebs gansazRvravs da 

maT skolaSi Caricxvas uzrunvelyofs. agreTve, arc 

sistemuri midgoma arsebobs im SemTxvevebisaTvis, 

roca mSobels ar SeuZlia  bavSvebs ganaTlebis miRe-

baSi daexmaros. meorec, xSirad ukidures siRaribeSi 

myofi ojaxebi, romlebic xangrZlivi umuSevrobisa 

da socialuri izolaciis winaSe dganan, ganaTlebas 

SvilebisaTvis prioritetulad ar Tvlian da san-

acvlod maT ojaxis yoveldRiuri SemosavlisaTvis 

damatebiTi saxsrebis moZiebis saqmianobaSi CarTvas 

amjobineben. da bolos, gaunaTlebloba da wera-kiTx-

vis arcodna Tu adreul asakSi ar gamosworda, bavS-

vebisaTvis socialuri adaptaciis problemebs qmnis. 

(gansakuTrebiT vaJTa Soris, romlebic SesamCnevad 

sWarboben gogonebs saqarTvelos quCis bavSvebs Soris). 
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grafiki #21 – skolidan wamosuli bavSvebi da isini, visac aras-

dros uvliaT skolebSi, qalaqebis mixedviT 

quCis bavSvebis axlandeli Tu warsuli ganaTlebis 

statusi maT asaksa da sqess ukavSirdeba. ufrosi asak-

isani naklebad arian Caricxulni skolebSi vidre um-

crosebi, magram maT umetesobas mitovebuli aqvs sko-

la. vaJebis 82% 2.2.-jer metad dadis skolaSi vidre 

gogonebi. 

ojaxis arsebobas ufro Zlieri gavlena aqvs quCis 

bavSvebis ganaTlebaze, vidre ojaxSi ekonomikuri 

siZneleebis faqtors. magaliTad, mzrunvelis gareSe 

myofi bavSvebi, an orive mSobliT oblebi, an isini, vinc 

mxolod mamasTan cxovroben, amJamad skolaSi ar ir-

icxebian. ufro maRali donis socialuri mxardaWeris 

mqone bavSvebi 38%-iT ufro metad iricxebian skola-

Si, vidre is bavSvebi visac imave qalaqSi zrdasruli 

naTesavi ar hyavs. amis msgavsad, quCis bavSvebi visac 

orive mSobeli cocxali hyavs, ufro metad iricxebian 

skolaSi (20%), vidre isini visac mxolod deda an mx-

olod mama hyavs (11% da 6%, Sesabamisad). mSoblis an 

orive mSoblis gardacvalebas mozardis mier skolis 

mitovebaze Zlieri gavlena aqvs: dediT oboli bavS-

vebis 53%-ma, orive mSobliT oblebis 44%-ma da mamiT 

oboli bavSvebis 40%-ma skolaSi siaruli miatova. ig-

ive maCvenebeli im bavSvebisaTvis visac orive mSobeli 

cocxali hyavs, 31%-ia. aseve isini, visac orive mSo-

beli gardacvlili hyavs, nakleb interess iCenen sko-

laSi siarulisadmi, vidre isini, visic orive mSobeli 

cocxalia. quCis bavSvTa martoxela dedebi martox-

ela mamebTan SedarebiT bavSvebis ganaTlebas ufro 

metad afaseben.   

bavSvebs ganaTlebis uqonlobis, skolis mitove-

bis mTavari mizezi unda daesaxelebinaT da winaswar 

momzadebuli siidan pasuxebi unda amoerCiaT. saSua-

lod, TiToeuli bavSvi or an sam mizezs asaxelebda. 

skolaSi arasdros siarulisa an amJamad ardaswrebis 

ZiriTadi mizezebi dasaxelebis Tanmimdevrulobis da 

sixSiris mixedviT msgavsia da ekonomikuri siZneleebi 

da ganaTlebisadmi dabali interesi siis saTaveSia. 

ganaTlebis xarisxi da CaricxvisaTvis aucilebeli 

sabuTebis mouwesrigebloba Semdegia da aseve sakmaod 

xSiria pasuxi: ,,ojaxi ar mrTavs nebas~. bavSvi, romel-

mac msgavsi pasuxi gasca sanacvlod fulis gamo-

muSavebis saqmeSia Cabmuli da es Tanxa ojaxSi miaqvs. 

aseT SemTxvevaSi SeiZleba vivaraudoT, rom bavSvis 

skolaSi argagzavnis gadawyvetileba alternatiuli 

RirebulebiT motivirdeba, sadac misi wvlili ojaxis 

saarsebo saWiroebebis dakmayofilebaSi ufro mniS-

vnelovania, vidre grZelvadiani ganaTlebis miReba.

grafiki #22 – skolaSi gamoucxadeblobis ZiriTadi mizezebi (n=250) 
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bavSvebma ojaxSi siRaribe da fulis gamomuSavebis 

aucilebloba skolaSi wausvlelobis mTavar mizeze-

bad daasaxeles. rogorc zogierTi avtori wers, ojax-

Si siRaribe xSirad saqarTveloSi bavSvebis ganaTleb-

is xelmisawvdomobas araTanabars xdis. magaliTad, 

rozati da sxvebi (2006)34  weren, rom ,,Raribi da araRa-

ribi axalgazrdebisaTvis ganaTlebis SesaZleblobe-

bis sxvaoba gasaocaria. maSin, roca saxelmwifo erT 

moswavleze weliwadSi 20 lars xarjavs (daxloebiT 

1 $ 2002 wels), yvelaze mdidari ojaxebis 20% saSua-

lod 22-jer mets xarjavs sakuTari Svilebis ganaTle-

baze, vidre yvelaze Raribi ojaxebis 20%. ukanasknel 

wlebSi, piradi xarjebi ganaTlebis xarjebSi yvelaze 

araTanabrad ganawilebuli xarji iyo. Sedegad, Sesa-

Zleblobebis gauTanabrebloba droTa ganmavlobaSi 

kidev ufro gaizrdeba~. 

quCis bavSvebis programebis gamocdileba aCvenebs, 

rom saqarTveloSi skolaSi wausvlelobis ukan mdgari 

ekonomikuri mizezebi xSirad sakmaod kompleqsuria. 

zogi ojaxisaTvis saswavlo nivTebisa da wignebis, 

tansacmlis, sadilis, skolis gaTbobisa Tu SekeTe-

bisaTvis araformaluri gadasaxadebisaTvis saWiro 

saxsrebi gacilebiT aRemateba maT SesaZleblobebs. 

skolaSi siarulis alternatiuli Rirebuleba aseve 

TamaSobs garkveul rols. ukiduresi gaWirvebis Jams, 

bevri ojaxi ufro prioritetulad miiCnevs bavSvi 

ojaxis arsebobisaTvis aucilebeli yoveldRiuri 

saxsrebis moZiebaSi CarTos, vidre skolaSi ramdenime 

saaTis gatarebis neba darTos da bavSvis saqmianobi-

dan miRebuli damatebiTi Semosavali dakargos. aseve, 

saqarTveloSi umuSevrobis maRali donis gaTval-

iswinebiT (gansakuTrebiT axalgazrdebs Soris), ojax-

ebi bavSvebis ganaTlebas momavalSi maTi ekonomikuri 

mdgomareobis gaumjobesebaSi Cadebul investiciad 

ar aRiqvamen. rogorc rozati da sxvebi (2007)35 aRniS-

naven, ,,sxvadasxva saqmianobas Soris bavSvis drois 

ganawileba am saqmianobebTan SedarebiT sargebelzea 

damokidebuli. ramdenadac skolis xarisxi ganaTleb-

is sargebelianobaze axdens gavlenas, aseve axdens 

gavlenas ojaxis gadawyvetilebaze bavSvis adamianur 

kapitalSi investirebis Sesaxeb.~ 

 Tavad bavSvebic SeiZleba Tvlidnen, rom maTi mova-

leoba ojaxis arsebobis SenarCunebaSi wvlilis Setana 

ufroa, vidre skolaSi siaruli. da bolos, umetesad 

Zalian daucveli ojaxebis Svilebs ar aqvT Sesabami-

si pirobebi saxlSi rom iswavlon, aqvT zneobrivi da 

eTikuri qcevis problemebi, rac skolis garemoSi 

adaptacias aZnelebs da maT akademiur moswrebazec 

mniSvnelovnad aisaxeba. ufro metic, siRaribis gamo 

xSirad Tanaklaselebi da maswavleblebi maT diskrimi-

nacias axdenen. 

avadmyofoba ojaxSi damatebiT problemebs aCens 

da kidev ufro metad amcirebs ojaxis Semosavals, 

vinaidan ojaxis avadmyof wevrs muSaoba ar SeuZlia 

da amavdroulad, wamlebisa da mkurnalobisaTvis 

34. Rosati, Furio; Özbil, Zeynep; Marginean, Diana (2006), ibid.
35. Rosati, F.C., Rossi, M (2007), Impact of school quality on child labor and 
school attendance: the case of CONAFE Compensatory Education Program 
in Mexico, World Bank, UNICEF and ILO - Understanding Children’s Work 
(UCW) Project, University of Rome “Tor Vergata”, Faculty of Economics

SemTxveva #8: venera (50), oTxi saskolo asakis bavSvis 

wera-kiTxvis ucodinari deda, saqarTvelos erT-erT 

qalaqSi iZulebiT gadaadgilebis Semdeg bavSvebis sas-

kolo gamocdilebas ixsenebs: `me osi var da mTeli bavS-

voba samxreT oseTis erT-erT sofelSi maqvs gatarebuli. 

arasdros mivlia skolaSi da amas xSirad vnanob - saku-

Tari saxelis dawerac ki ar SemiZlia. Zalian ubedurad 

vgrZnob Tavs, rom sakuTar Svilebs swavlis SesaZle-

bloba ver miveci. Cven imdenad Raribebi viyaviT, rom maT-

Tvis fexsacmlisa da tansacmlis yidvac ki ar SemeZlo, 

rom aRaraferi vTqva saskolo saxelmZRvaneloebsa da 

sxvadasxva nivTebis Sesaxeb. maswavleblebic ar gvexmare-

bodnen – maT ar surdaT saklaso oTaxSi aseTi bavSvebi hy-

olodaT. xSirad dascinodnen imitom, rom ZonZebi ecvaT, 

ar hqondaT rveuli da fanqari, an kidev saSinao davaleba 

_ mzad. Cemi Svilebi skolidan xSirad tiriliT brunde-

bodnen, radgan Tanatolebi abuCad igdebdnen. sabolood, 

isini quCaSi ufro met dros atarebdnen vidre sxvagan~. 

damatebiTi saxsrebia saWiro. rogorc ramdenime pub-

likaciaSi aRiniSna, saqarTveloSi, sadac kerZo xar-

jebi janmrTelobaze danaxarjebis erT mesameds Sead-

gens, sakuTari jibidan gaRebuli danaxarjebi yvelaze 

Raribi 15%-is xarjebis 5-jer mets warmoadgens, vidre 

yvelaze mdidari 15%-sTvis.36  avadmyofi wevris arse-

bobis SemTxvevaSi bavSvebs SeiZleba kidev ufro metad 

uwevdeT ojaxis SemosavalSi sakuTari wvlilis Seta-

na. rodesac amdagvari problemebia, maT SeiZleba sax-

lSi muSaobam, umcros da-Zmebze  da ojaxis avadmyof 

wevrze zrunva mouwioT, rac skolaSi siarulisaTvis 

dros aRar tovebs.

quCis bavSvebis asakiT yvelaze umcrosTa katego-

riaSi orjer ufro metia imaTi raodenoba, vinc sko-

laSi wausvlelobis mizezad ekonomikur problemebs 

asaxelebs vidre isini, visac swavla ar ainteresebs. 

or ufros asakobriv kategoriaSi proporcia sa-

pirispiroa da swavlisadmi interesis dakargva sko-

laSi wausvlelobis mTavar mizezad saxeldeba. ama-

droulad, isini ganaTlebis xarisxTan dakavSirebul 

ramdenime sakiTxzec amaxvileben yuradRebas (sko-

laSi cudad mopyrobisa da sakuTari swavlis SesaZle-

blobebSi rwmenis naklebobis CaTvliT) – es monacemi 

mniSvnelovnad izrdeba ̀ pirveladi pasuxidan~ ̀ CamoT-

valeT yvelas~ SemTxvevaSi. visac skolaSi arasdros 

uvlia, maTTvis ekonomikuri mizezebi, sabuTebis mou-

wesrigebloba an mSoblebis uari ufro mniSvnelovani 

winaaRmdegobaa, vidre maTTvis, vinc skolaSi siaruli 

miatova. bavSvTa aRniSnuli kategoria mizezad swav-

lisadmi interesis uqonlobas da swavlebis dabal 

xarisxs asaxelebs. 

SeiZleba davaskvnaT, rom dRevandeli formiT for-

maluri ganaTleba im bavSvebis inkluzias ver uzrun-

velyofs, romlebic iseTi problemebis winaSe dganan, 

rogoricaa: siRaribe, cudi mopyroba skolaSi, fulis 

gamomuSavebis saWiroeba, mSoblebis uari an saWiro 

sabuTebis mouwesrigebloba. es aseve exeba im bavSvebs, 

visac iseTi Sinagani winaaRmdegobebi awuxebs, rogor-

icaa: TviTSezRudva da araadekvaturobis SegrZneba, 

rac sakuTari swavlis SesaZleblobebisadmi rwmenis 

naklebobaSi gamoixateba. 

36. wyaro: UNICEF’s INNOCENTI Social Monitor (2006), ibid.
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grafiki #23 – ganaTlebis xarisxi, rogorc skolaSi 

wausvlelobis erT-erTi mizezi (n=250)

grafiki #24 – wera-kiTxvis done quCis bavSvebSi qalaqebis 

mixedviT

testirebis Sedegad dadginda, rom quCis bavSvebis 

45%-ma ar icis kiTxva, 50 % -ma _ wera sakuTar enaze. 

sxva qveynebidan Camosuli bavSvebi yvelaze dabali 

maCvenebliT gamoirCevian (mxolod 38%-s SeuZlia 

kiTxva da 33%-s wera). savaraudod, isini ufro met xans 

ar dadian skolaSi, rac xSirad skolaSi CaricxvisaTvis 

aucilebeli sabuTebis mouwesrigeblobasa da qarTuli 

enis cud codnas ukavSirdeba. 

 

wera-kiTxvis codnasa da skolaSi siaruls Soris 

pirdapiri kavSiria. bavSvebma, vinc skolaSi dadioda, 

31-jer metad ician kiTxva da 58-jer metad _ wera, vi-

dre maT, visac skolaSi arasdros uswavlia. 

skola quCis bavSvebisaTvis socialuri dacvis mniS-

vnelovani elementia, magram xSirad SeiZleba maT Sem-

dgom socialur izolacias Seuwyos xeli. maT Soris 

vinc amJamad skolaSi iricxeba, quCaSi 24 saaTi arcer-

Ti ar cxovrobs. umravlesoba (80%-ze meti) quCaSi mx-

olod dRis saaTebs atarebs da  24 saaTi aq  arasdros 

ucxovria. amis sapirispirod, quCaSi mcxovrebi bavSve-

bi ufro metad anebeben skolas Tavs (53%), vidre quCis 

aqtiuri bavSvebi (32%).Aaq gatarebuli drois zrdasTan 

erTad bavSvis kavSiri saskolo sistemasTan sustdeba 

maSin, roca maTi naxevari, visac quCaSi erTi Tve (an na-

klebi) aqvs gatarebuli ambobs, rom jer kidev skolaSi 

iricxeba. im bavSvebSi romlebsac quCaSi sami weli (da 

meti) aqvs gatarebuli, skolaSi Cauricxvelobis done 

97% aRwevs. 

skolaSi siaruli socialuri momsaxurebis Sesaxeb 

bavSvis codnis amaRlebas uwyobs xels. maT, vinc amJa-

mad skolaSi iricxeba, 80%-iT meti aqvT gagonili so-

cialuri momsaxurebis Sesaxeb vidre maT, vinc skolaSi 

ar iricxeba. aseve maT, vinc cxovrebis raRac manZilze 

skolaSi dadioda, 2.5-jer metad gaugiaT erTi an meti 

socialuri momsaxurebis Sesaxeb vidre im bavSvebs, 

visac skolaSi arasdros uvliaT. daaxloebiT igive 

tendencia SeiniSneba socialuri momsaxurebis gamoy-

enebis mxriv: visac arasdros uvlia skolaSi, maTgan 

mxolod 11%-s usargeblia socialuri momsaxurebiT. 

igive maCvenebeli 21%-ia im bavSvebs Sorisac, vinc am-

Jamad skolaSi iricxeba xolo maT Soris, vinc skola 

miatova _ 30%. amis msgavsad, wera-kiTxvis codna 

bavSvebs socialuri momsaxurebis Sesaxeb codnis ama-

RlebaSi exmareba. wera-kiTxvis ucodinari bavSvebis  

daaxloebiT 70%-s arasdros gaugia socialuri mom-

saxurebis Sesaxeb da 87%-s arasdros usargeblia ase-

Ti momsaxurebiT. SedarebisTvis, wera-kiTxvis mcodne 

bavSvebis 46%-ma icoda socialuri momsaxurebis Ses-

axeb da 30%-s usargeblia msgavsi momsaxurebiT. 

skolaSi siarulsa da socialur momsaxurebas Soris 

arsebuli kavSiri ramdenime faqtoriT SeiZleba aixs-

nas: maswavleblebi, visac mozardebTan yoveldRiuri 

kontaqti aqvT, sakmaod kargad icnoben bavSvs da Seu-

ZliaT mis cxovrebaSi krizisis da sagangebo viTarebis 

niSnebi SeamCnion. calkeuli magaliTebi adasturebs, 

rom pedagogebi msgavs situaciebze xSirad sakuTari 

iniciativiT reagireben miuxedavad imisa, rom kano-

niT valdebulebi ar arian. aseve, skolaSi socialuri 

urTierTobebi araformalur doneze informaciis ga-

ziarebas SesaZlebels xdis da zrdis imis albaTobas, 

rom skolaSi mosiarule bavSvebi ufro meti social-

uri momsaxurebis Sesaxeb gaigeben im TanatolebTan 

SedarebiT, romlebic skolaSi ar dadian.  

kvleva gviCvenebs, rom skolaSi gatarebul umcires 

drosac ki xangrZlivi gavlena aqvs quCis bavSvis TviT-

gansazRvrasa da maT xelaxla motivirebaze _ SeiZinon 

codna da unarebi, rac momavalSi cxovrebiseuli mdgo-

mareobis gaumjobesebaSi daexmarebaT. im bavSvebs, rom-

lebic amJamad skolaSi iricxebian, samomavlod ufro 

metad fokusirebuli da praqtikuli survilebi aqvT 

vidre maT, vinc ar dadis an saerTod ar uvlia skola-

Si. magaliTad, amJamad skolaSi Caricxuli moswavlis 

33%-s surs iSovos samsaxuri an SeiZinos konkretuli 

profesia roca gaizrdeba. maT Soris, vinc skolaSi ar 

iricxeba, igive maCvenebeli mxolod 4%-ia.

quCis bavSvebis samomavlo survilebis umeteso-

ba pirdapir an iribad ganaTlebas ukavSirdeba. 

ganaTlebis miRebis survilis mqone quCis bavSvebs So-

ris ori jgufis gamoyofa SeiZleba: pirveli, bavSvebi, 

visac surs daeuflos profesias (rogoricaa eqimi an 

iuristi) formaluri da umaRlesi ganaTlebis gziT 

da meore, visac surs SeiZinos praqtikuli unari an 

SesaZleblobebi gaxdes sportsmeni, mxatvari, xelo-

sani an teqnikosi. gogonebs ufro metad ainteresebT 

akademiuri sagnebi vidre biWebs (17% da 6% Sesabam-

isad). aseve, umcrosi bavSvebi (8-dan 10 wlamde asakis) 

ufro dainteresebulebi arian zogadi ganaTlebis 

miRebaSi vidre ufrosi asakis bavSvebi. es, sqesisa da 

asakis mixedviT morgebuli programuli intervenciis 

aucileblobis maniSnebeli SeiZleba iyos. 

procenti

m
i

z
e

z
e

b
i

daasaxe-

leT 

yvela

pirve-

ladi 

pasuxi

ganaTlebis 

dabali xarisxi

vfiqrob, rom ver 

SevZleb swavlas

warsulSi cudad 

epyrobodnen 

skolaSi

skola  ar aris 

xelmisawvdomi im 

adgilis axlos 

sadac is cxovrobs

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

ar SeuZliaT 

kiTxva

ar SeuZliaT 

wera

54%
58%

22% 22%

57%
64%

17%

27%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Tbilisi

(n=167)

quTaisi

(n=58)

baTumi

(n=30)

rusTavi

(n=32)



saqarTveloSi urbanuli quCis bavSvebis raodenoba da maxasiaTeblebi ❘ 57 

quCis bavSvebis 

Semosavlis gamomuSave-

bis strategiebi

saqarTvelos quCis, skolis asakis bavSvebis umete-

soba SeiZleba davaxasiaToT rogorc `mSromeli bavS-

vebi~- romlebic iZulebulni arian imuSaon, rom sa-

kuTari Tavisa da ojaxisaTvis Semosavali hqondeT.37  

wertilovani Sefasebis dros dakvirvebis Sedegad, 

maTxovroba quCis bavSvebis mTavari saqmianoba aRmoC-

nda; SromaSi naklebi bavSvi iyo SemCneuli. gogonebis 

ufro maRali procenti maTxovrobs (59%) vidre _ bi-

Webis (37%). esec asakTanaa dakavSirebuli. yvelaze 

umcrosi asakobrivi jgufidan (0-dan 4 wlamde), 61% 

aqtiurad an pasiurad mSoblebTan erTad am saqminoba-

Sia CarTuli. maTxovrobiT dakavebuli bavSvebis pro-

centuli raodenoba yovel Semdeg asakobriv jgufTan 

erTad mcirdeba. yvelaze dabali maCvenebeli mozard-

ebSi SeiniSneba - 27%. amis msgavsad, asakis zrdasTan 

erTad izrdeba im bavSvebis raodenoba, vinc dakvirve-

bis dros muSaobda  – yvelaze mcirewlovan bavSvebSi 

1%-dan, yvelaze asakovan kategoriaSi _ 31%-mde.38

interviuebis fazaSi quCis bavSvebis umravlesobam, 

daaxloebiT 90%-ma aRniSna, rom interviumde wina Tve-

Si fulis gamosamuSavebel saqmianobaSi iyo CarTuli. 

yvelaze gavrcelebuli saqmianobebia: maTxovrobaa, 

romlis Sesaxeb bavSvebis 55%-ma ganacxada da muSaoba 

(27%). Cveulebisamebr, bavSvebs Semosavlis miRebis 

erTi an ori ZiriTadi strategia aqvT. saqarTveloSi, 

quCis bavSvebisTvis gankuTvnili programebiT das-

turdeba, rom samuSao ZiriTadad quCaSi mcire sa-

gnebiT vaWrobas, tvirTis gadazidvas, jarTisa da 

minis Segrovebas,  gadasamuSavebeli punqtebisaTvis 

miyidvas da manqanis recxvas gulisxmobs. zogjer, 

bavSvebi soflebSi Cadian da meurneobaSi muSaoben, 

magram amisTvis Zalian cotas an saerTod ar iReben 

fuls. saqarTvelos quCis bavSvebSi Sromis ukidure-

si formebi (rogoricaa: komerciuli seqsi an bavSvTa 

pornografia), Zalian iSviaTia. 

fulis gamomuSavebis aucilebloba ojaxSi ekono-

mikuri siZneleebiTaa nakarnaxevi, gansakuTrebiT im 

bavSvebs Soris, vinc quCaSi mxolod dRis saaTebSia. 

maTma 40%-ma aRniSna, rom gamomuSavebul fuls ojax-

is saWiroebebze xarjavs. Bbevri, krizisis dros ojaxis 

mxardaWeris saWiroebas Tavad xedavs _ sakuTari Se-

mosavliT ojaxis Semosavlis gazrdis, an sakuTari 

saWiroebebis Tavad dakamyofilebis gziT, rom ojaxs 

SemTxveva #9: `vorld viJenis” mier quTaissa da baTumSi 

quCis bavSvebis Sesaxeb Catarebul kvlevaSi zogierTi bavSvi 

ojaxis rCenis pasuxismgeblobaze saubrobs: `Cemi pension-

eri da moxucebuli mSoblebi ver muSaoben. puris fulis 

gamosamuSaveblad jarTs vagroveb da yvelafers, rasac 

vSoulob maT vaZlev~ (vaJi, 19 wlis)

`deda avadaa, mama ar myavs. umcrosi da myavs da masze unda 

vizruno. puris fuli ar gvaqvs; Zalian cotas vSoulob da 

RumelisTvis SeSas vagroveb.~ (gogona, 15 wlis)

,,dedaCemi da mamaCemi ar muSaoben. Cemi daa avadaa da wamlis 

fuli ar gvaqvs. me vmaTxovrob, rom wamlis fuli viSovo. 

ojaxSi mxolod erTi adamini (anu me) muSaobs~ (gogona, 16 

wlis) 

,,ojaxSi xuTi sulia, magram mxolod me SemiZlia muSaoba. ma-

maCemi muSaobda roca SeeZlo, magram axla unarSezRudulia. 

Cemi da avadaa da dedas samsaxuri ar aqvs~ (vaJi, 15 wlis)

,,dedaCemi ar muSaobs. mamaCemi da Cemi Zma moskovSi arian, 

magram fuls ver gvigvzavnian. me avadmyofi Zma myavs, arc 

wamlis da arc saWmlis fuli ar gvaqvs. amitomac xatebs 

vyidi.~ (gogona, 13 wlis)

`,Tu quCaSi ar gavalT, dedas, bebias da me saWmeli ar 

gveqneba.~  (gogona, 13 wlis)

,,mamaCemi mokvda da sxva marCenali ar gvyavs. deda ar 

muSaobs. igi maTxovrobs, rom puris fuli iSovos, magram es 

ar kmara da amitom mec vexmarebi.~ (gogona, 10 wlis)

maTi rCena aRar mouwios. zogjer, ojaxis wevrebi Ta-

vad maTxovroben da bavSvebic Tan axlavT. rogorc 

ukve aRiniSna, aseve arseboben quCis dedebi (zogjer 

15 wlisanic ki), vinc quCaSi Semosavlis gamomuSavebis 

saqmianobaSi Tavis patara SvilTan erTadaa CarTuli. 

xSirad, bavSvebi ojaxis ZiriTadi saWiroebebis dak-

mayofilebaSi sakuTari wvlilis Setanis pasuxismge-

blobasac grZnoben.

37. magaliTisTvis ixileT: the World Bank, the Partnership for Child 
Development (PCD) at Imperial College, London, and UNICEF (2006): Ensuring 
Education Access for Orphans and Vulnerable Children - A Planners’ Handbook, 
2nd Edition
38. wertilovani Sefasebis fazaSi bavSvebis sakmaod maRali 

maCvenebeli garkveul saqmianobaSi iyo CarTuli, magram na-

Teli ar iyo, es iyo maTxovroba Tu muSaoba. vinaidan am “sxva” 

saqmianobebis maCvenebeli maRali iyo intervius fazaSi, ufro 

specifiuri informaciis misaRebad, Semosavlis gamomuSavebis 

saqmianobebis Sesaxeb kiTxvebi ramdenime kiTxvad daiyo.  

bavSvis ekonomikuri saqmianobiT ojaxis Semosavlis 

gazrdis fenomeni msoflios masStabiT siRaribes 

ukavSirdeba. rogorc edmondsma aRniSna, (2005)39, gan-

viTarebad qveynebSi Raribi mSoblebi rTuli gadaw-

yvetilebebis winaSe dganan. bavSvebs ojaxSi produqti-

uli ekonomikuri wvlilis Setana (. . .…), aseve sakuTari 

Tavis, da-Zmebis da ojaxis sxva wevrebis gamokveba, Se-

mosva, Sefareba da sxvamxriv daxmareba SeuZliaT. (. . .…) 

maSinac ki, roca alternatiuli SesaZleblobebi arse-

bobs (magaliTad, skola), mSoblebs da bavSvebs xSirad 

samwuxaro gadawyvetilebis miReba uwevT da bavSvis 

muSaoba wina planze gadadis, vinaidan misi Semosavlis 

dakargva mniSvnelovnad gaauaresebs ojaxis siRaribis 

dones.

Semosavlis miRebis saqmianobaSi CarTvis meore yve-

laze gavrcelebuli mizezi bavSvis mier saarsebo sa-

Sualebis mopovebaa, radgan masze aravin zrunavs. gan-

sakuTrebiT es quCaSi mcxovreb bavSvebs exeba; aseve 

maT, vinc ojaxis wevrebTan erTad ar cxovrobs da maT, 

visac mTavari mzrunveli ar hyavs. quCaSi mcxovrebi 

bavSvebi Semosavlis miRebis ufro met strategias mi-

marTaven vidre bavSvebi zogad SerCevaSi. aseve, isini 

39. Edmonds, Eric V. (2005), Understanding Child Labor: Patterns, Types and 
Causes, in: E-Journal USA – Economic Perspectives, the U.S. Department of 
State/the Bureau of International Information Programs, May 2005
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ufro metad xarjaven miRebul Semosavals mxolod 

Tavisi an megobrebis saWiroebebis dasakmayofile-

blad. fulis Sovnis yvelaze gavrcelebuli gza maTx-

ovrobaa da quCaSi mcxovrebi bavSvebi gacilebiT nak-

lebad asaxeleben muSaobas vidre quCis bavSvebi mTel 

SerCevaSi. sxva quCis bavSvebTan SedarebiT, am jgufSi 

aseve gacilebiT maRalia nagavSi qeqvisa da qurdobis 

SemTxvevebic.  

quCis bavSvebis asakis matebasTan da ojaxebis gareSe 

cxovrebis albaTobis zrdasTan erTad maTi finan-

suri mdgradobis SenarCunebis saWiroeba matulobs. 

magaliTad, umcros asakobriv kategoriaSi bavSvebis 

naxevari gamomuSavebul fuls ojaxs moaxmars, maSin, 

roca ufrosi bavSvebis 75% fuls sakuTari Tavis sar-

Cenad iyenebs.

yvela gamokiTxuli bavSvis TiTqmis erTi meoTxedi 

aRniSnavs, rom maT mier gamomuSavebul fuls mSoblebi 

(21%) an sxvebi (2%) arTmeven. es SemTxvevebi ZiriTadad 

10 wlis da umcros bavSvebs exeba, romlebic maTxov-

roben. ufrosi bavSvebis mxolod mcire nawili da isi-

ni vinc muSaobs ambobs, rom fuli waarTves. calkeuli 

magaliTebi mowmobs, rom msgavsi SemTxvevebi xSirad 

ojaxSi alkoholis (an ufro naklebad, narkotikebis) 

moxmarebas ukavSirdeba da saxlSi fulis armitanis 

SemTxvevaSi bavSvi SeiZleba fizikurad daisajos. 

SemTxveva #10: antons ori ufrosi Zma, da da gonebrivad 

SezRuduli umcrosi Zma hyavs. roca igi rva wlis iyo, deda 

gardaecvala. male bavSvis mama sxva qalTan gadavida da 

Svilebi maTi mozardi da-Zmebis amara datova. erTi wlis 

Semdeg, antonis ufrosi da da Zma daqorwindnen da sxvagan 

gadavidnen, meore ufrosi Zma ki alkoholze gaxda damokide-

buli. igi ar muSaobda da saxlSi saWmlis fulic ki ar iyo.. 

antoni grZnobda, rom gonebrivad SezRudul umcros Zmaze 

unda ezruna da amitom quCis saqmianobebSi CaerTo. is xSirad 

mimarTavda maTxovrobas, jarTis Segrovebas, zogjer ki 

- calkeuli nivTebis moparvas da gayidvasac. emociurad 

pasuxismgeblobis grZnoba biWisTvis Zalian mZime iyo. mdgo-

maroebas kidev ufro auaresebda is garemoeba, rom ufrosi 

Zma xSirad aiZulebda alkoholisaTvis fuli moetana da Tu 

is fuls ar miscemda fizikurad uswordeboda biWs. sabolo 

jamSi, antonma wnexs ver gauZlo da saxlidan wavida.

Semosavlis gamommuSavebeli quCis bavSvebis Sesaxeb 

damafiqrebeli dakvirveba `vorld viJenis~ kvleva-

Sia mocemuli. am kvlevis Tanaxmad, ramdenime bavSvi 

iZulebulia Semosavali azartul TamaSebSi monawile-

obis Sedegad gamoimuSavos. savaraudod, azartuli 

saTamaSo adgilebis mflobelebi quCis bavSvebs Semos-

vlisa da TamaSis saSualebas aZleven. isini xandaxan 

sakmaod mniSvnelovan Tanxas ageben da `valebis~ gas-

tumrebamde Tavs usafrTxod ar grZnoben. bavSvebi 

aRniSnaven, rom isini aiZules emaTxovraT an moeparaT 

rame, rom azartuli TamaSebis Sedegad wagebuli fuli 

daebrunebinaT. qurdobas ki kanonTan SeusabamobaSi 

mivyavarT. ramdenime bavSvma aRniSna, rom isini warmo-

Sobil stress ver umklavdebodnen da TviTmkvleloba 

scades. 

SemTxveva #11: 14 wlis biWi quTaisidan azartuli TamaSe-

bis gamocdilebas ixsenebs:  `bavSvebi ageben fuls erTxel, 

orjer da igi ukan unda daabrunon, magram sakmaris Tanxas 

ver Souloben. amis gamo, me da sxvebi vqurdobT. TviTmkv-

lelobazec ki vifiqre: werili davwere da gadasaxtomad 

xidze davdeqi. gadamarCines. mere Cemma mSoblebma vali aiRes 

da azartuli saTamaSo adgilis mflobels fuli daubrunes. 

mRvdels SeuZlia daexmaros quCis bavSvebs. mivides saTamaSo 

adgilebSi da akrZalos isini. me es ar SemiZlia, amis Zala ar 

maqvs; isini metyvian: “Sen vin xar, amas rom gveubnebi?”. visac 

mousmenen, iman unda gaakeTos es.~.

quCaSi Semosavlis gamomuSavebis saqmianobasa da 

skolaSi siaruls Soris pirdapiri korelaciaa. qu-

Cis bavSvebi, vinc ganacxada, rom fulis gamomuSave-

bas ar saWiroebs, ufro metad iricxebian skolaSi 

(52%) vidre maTi momuSave Tanatolebi, romelTa-

gan mxolod 20% iricxeba skolaSi. maSin, roca zogi 

bavSvi muSaobisa da skolis SeTavsebas cdilobs, 

maTxovroba TiTqmis mTlianad gamoricxavs skola-

Si siaruls (maTxovar bavSvebSi skolaSi Cauricx-

velobis done 96%-ia). rogorc ukve aRiniSna, axlo 

momavlis ekonomikuri sargebeli ganaTlebis gr-

Zelvadian sargebelTan SedarebiT ojaxebsa da bavS-

vebs xSirad gadawyvetilebis miRebas fulis gamo-

muSavebis sasargeblod aiZulebs. gansakuTrebiT, 

maTxovrobis SemTxvevaSi, romelic moTxovniT da 

SesaZleblobiT gamowveuli RonisZiebaa _ manam, 

sanam xalxi quCaSi bavSvebs fuls aZlevs da sxva 

gzebiT Tavis rCenis SesaZleblobebi SezRudulia, 

quCaSi isini imaTxovreben. ufro metic, Zalian Zne-

lia ojaxebs da bavSvebs ganaTleba, maTxovrobiT 

fulis Sovnis swraf da SedarebiT iol gzasTan 

SedarebiT ufro mniSvnelovan alternativad daa-

naxo. amasTan, quCaSi maTxovrobasTan asocirebuli 

stigma bavSvebs skolaSi maTi TanatolebisaTvis 

TiTqmis miuRebels xdis.

quCis saqmianobaTa tipi SesamCnev gavlenas axdens 

bavSvis janmrTelobaze. momuSave bavSvebTan Se-

darebiT, interviuerebma ufro meti fizikuri 

travma im bavSvebSi SeamCnies, romelTac Semosav-

lis miRebis mTavar saqmianobad maTxovroba 

daasaxeles.
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socialuri momsaxureba 

da bavSvebi

kvlevis monacemebi aCvenebs, rom quCis bavSvebis mier 

gamovlili krizisuli situaciebi saqarTvelos sxva 

daucveli ojaxebisa da bavSvebis problemebis msgav-

sia (Tumca xSirad ufro mwvave) da xSirad im bavSvebis 

mdgomaroebas emTxveva, vinc mere quCaSi ar xvdeba, 

magram biologiuri ojaxisgan moSorebiT cxovrobs. 

aRiarebulia, rom saqarTveloSi krizisul mdgo-

mareobaSi myofi ojaxebisa da bavSvebisadmi morgebu-

li momsaxureba cotaa. kvleva adasturebs, rom quCis 

bavSvebs Soris socialuri momsaxurebis Sesaxeb cod-

nis done da am momsaxurebis gamoyenebis maCvenebeli 

dabalia. saSualod, bavSvebis 41% ambobs, rom aseTi 

momsaxurebis Sesaxeb araferi smenia.  46% im bavSve-

bisa, vinc ambobs, rom msgavsi momsaxurebis Sesaxeb 

smenia, aRniSnavs, rom arasdros gamouyenebia igi. Tu 

gamovricxavT bavSvTa saxlebs, TavSesafrebs, yve-

laze xSirad dasaxelebul socialur momsaxurebebs 

– quCis bavSvebis 80%-s rame socialuri momsaxure-

biT arasdros usargeblia. saSualod, bavSvebi erTze 

meti momsaxurebis gamoyenebis Sesaxeb iSviaTad sau-

broben. 

kidev erTxel unda gaesvas xazi im garemoebas, rom am 

kvlevis farglebSi mxolod is bavSvebi gamoikiTxa, 

vinc quCaSi (da ara TavSesafarSi, dRis centrebSi an 

sxva tipis momsaxureobis obieqtSi imyofebodnen) da 

Sesabamisad, arsebuli momsaxurebis efeqturobis Se-

faseba arsebuli monacemebis mixedviT SeuZlebelia. 

Tumca naTelia, rom momsaxurebis raodenoba da da-

farva arsebuli saWiroebebisaTvis Zalian arasakma-

risia. 

monacemebi aCvenebs, rom socialuri momsaxure-

bis Sesaxeb ufro metad ician da aseT momsaxurebebs 

ufro metad iyeneben is bavSvebi, visac quCaSi cxovre-

bis erTi Tvis an meti xnis gamocdileba aqvs; vinc 

quCaSi erTi weli an meti xani imyofeba; vis ojaxSic 

gaWirvebis ufro maRali donea da isini, vinc skola 

miatova da quCaSi cxovrobs. amis msgavsad, social-

uri momsaxurebis Sesaxeb yvelaze naklebi ician, na-

klebad iyeneben is bavSvebi, vinc Rameebs quCaSi ar 

atarebs, vis ojaxSic naklebi problemebia da vinc 

quCaSi cxovreba axlaxans daiwyo.

aqedan gamomdinare, SeiZleba davaskvnaT, rom saqarT-

veloSi socialuri momsaxureba ZiriTadad im bavSve-

bzea fokusirebuli, vinc krizisuli mdgomareoba 

ukve gamoiara da problemebis droul gamovlenas, 

prevencias da adreul Carevas naklebi yuradReba eT-

moba. rogorc vilsonma aRniSna (2007), 40 reintegracia, 

anu `gankurvnis strategiebi~ ufro martivia, radgan 

isini pasuxoben SedarebiT konkretul saWiroebebs 

(rac ukve SeemTxva viRacas), maSin, roca prevencia 

zrdis moqmedebis sferos.. aseve naTelia, rom ar-

sebuli momsaxureba ufro reaqtiulia. mas  quCis 

is bavSvebi mimarTaven, visi kavSirebic regularul 

socialuri dacvis qselebTan ukve dasustebulia 

da romlebic aqtiurad eZeben Semcvlelebs. proaq-

tiuli midgoma gulismobs rom momsaxureba bavSve-

bisa da ojaxebis gamovlenazea mimarTuli da ara _ 

piriqiT. roca momsaxureba individualurad gansaz-

Rvravs bavSvis saukeTeso interess _ misi ojaxur ga-

remoSi gazrdis, ganaTlebis, janmrTelobis, dacvisa 

da monawileobis uflebis farglebSi, orive midgoma 

unda iqnas gaTvaliswinebuli. zogadad, reaqtiuli 

midgoma saqarTvelos dRevandel socialur mom-

saxureobis bazarze gavrcelebuli midgomaa, xolo 

proaqtiuli midgoma iSviaTia. 

saqarTveloSi quCis bavSvebis mier socialuri mom-

saxurebis gamoyeneba xSirad gadarCenis moklevadiani 

strategiaa (magaliTad: TavSesafrebi, bavSvTa sax-

lebi _ dasaZineblad da ufaso sasadiloebi _ sakve-

bad, romelsac bavSvebi quCaSi cxovrebis dros mimar-

Taven. Tbilisis gldanis socialuri reabilitaciis 

centri am tendenciis kargi maCvenebelia: aq bavSvebi 

xSirad TavisiT modian, an viRacas mohyavs, imitom 

rom `maT TavSesafari an sakvebi sWirdebaT~.41 Tavisi 

bunebidan gamomdinare, es momsaxurebebi ganaTlebis 

grZelvadian sargebels ar iZleva, arc bavSvebis mier 

quCaSi gatarebuli drois SemcirebaSi Seaqvs wvlili 

da arc bavSvebis socialur adaptacias uwyobs xels. 

Tumca sxva socialuri momsaxurebebis gamoyeneba 

rogoricaa: dRis centrebi an mobiluri jgufebi 

(18%) bavSvis cxovrebiseuli mdgomareobis cvlile-

40. Wilson-James, David (2007), ibid.
41. Wargan, K.; Aslanishvili, T. (2007): Rapid Assessment of Four Residential Care 
“Shelters” in Tbilisi; USAID/Save the Children for the Ministry of Education and 
Science of Georgia

grafiki #25 – quCis bavSvebis procenti, romelTac arasdros 

gaugiaT an usargebliaT socialuri momsaxurebiT qalaqebis 

mixedviT.
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baze mniSvnelovan gavlenas axdens. monacemebi aCven-

ebs, rom socialuri momsaxureba (bavSvTa saxlebisa 

da TavSesafrebis garda) bavSvebis skolaSi siarulis 

gazrdaze an wera-kiTxvis donis amaRlebaze statis-

tikurad mniSvnelovan gavlenas ar axdens. bavSvebi, 

romlebmac ician socialuri momsaxurebis Sesaxeb, 

skolaSi siaruliT da swavlis surviliT didad ar 

gansxvavdebian sxva bavSvebisagan. aseve socialuri 

momsaxurebis raodenoba, romelsac bavSvi mimarTavs, 

mis mier quCaSi gatarebuli saaTebis raodenobaze 

gavlenas ar axdens.42 

calkeuli magaliTebi mowmobs, rom arsebuli momsax-

ureba quCis bavSvebis yvelaze mniSvnelovan saWiroe-

bebs esadageba –xSirad sakmaod kompleqsurad, magram 

krizisis gamomwvev ZiriTad mizezebs mainc ver Sve-

42. es dakvirveba nawilobriv saqarTveloSi quCis bavSvebis 

programebis gamocdilebas efuZneba da miaxloebiT maCveneblad 

unda CaiTvalos, vinaidan kvleva mxolod erTxel Catarda da, 

Sesabamisad, bavSvis mier momsaxurebis gamoyenebisa da maT 

cxovrebaSi Sesabamisi cvlilebebis dinamikis Sedareba SeuZle-

belia. 

43. Wilson-James, David (2007), ibid.

lis. msoflio literaturaSi sul ufro matulobs 

mtkiceba imisa, rom quCis bavSvebis dasaxmareblad 

yvelaze xSirad gamoyenebuli daxmarebis alterna-

tivebi bavSvebis bundovnad gansazRvruli katego-

riis zogad saWiroebebzea morgebuli. daxmareba ara-

sakmaris yuradRebas aqcevs ojaxisa da socialuri 

mxardaWeris qselebs, romelic socialuri insti-

tutisaken bavSvis mijaWvulobas warmarTavs da Seu-

Zlia gaZlierebis nacvlad misi bunebrivi socialuri 

kavSirebi Seasustos.43 zogi eqsperti saqarTveloSi 

momsaxurebis araadekvaturobisa da ukmarisobis 

mTavar faqtorebad SezRudul adamianur da finan-

sur resursebs asaxelebs. grZelvadian perspeqtiva-

Si, arsebuli mcire masStabis operaciebis danaxarje-

bis efeqturoba saTuoa. 

SemTxveva #12: roca nana qmars gaeyara da oTxi wlis SvilTan erTad saxlis datoveba mouwia  wasasvleli arsad hqonda da arc 

saWiro unarebi gaaCnda samsaxuris saSovnelad. TbilisSi, mitovebel SenobaSi carieli sardafi ipova da bavSvTan erTad iq dasax-

lda. orive, fuls eklesiis SesasvlelSi maTxovrobiT Soulobda. (ixileT SemTxveva #7, gverdi 49). 

ojaxuri mdgomareobis analizi nanas cxovrebis ramdenime aspeqtze miuTiTebs, rogoricaa: ganaTlebisa da damoukideblad 

cxovrebis unaris nakleboba, ojaxuri konfliqtebi da siRaribe sakuTar ojaxSi, qmris umuSevroba, ramac siRaribe da ojaxuri 

konfliqtebi gamoiwvia da ojaxi dangrevisken miiyvana, Semdgomi usaxlkaroba da arsebobis saSualebis uqonloba. aseve, nanas mdgo-

mareobasTan ramdenime fsiqo-socialuri tendencia asocirdeba: araadekvaturobisa da damnaSaveobis SegrZneba, rac xangrZlivi 

ojaxuri konfliqtebis pirobebSi cxovrebis Sedegia; siZneleebis Jams izolaciis aRqma da imis SegrZneba, rom mTeli situaciis 

kontroli nanas ar eqvemdebareba.Mam SemTxvevaSi ramdenime Zlieri mxarec SeiniSneba, romelTa Soris dedasa da biWs Soris mtkice 

emociuri kavSiria, aseve bavSvis asaki da gonebrivi SesaZleblobebi da is faqti, rom arsebobda naTesavebis sakmaod farTo wre, 

romelebic nanas damxarebas SesZlebdnen, Tu maT amaSi xels SevuwyobdiT. 

roca arasamTavrobo organizaciis socialuri muSakebi nanas da mis bavSvs pirvelad daukavSirdnen maT biWi ramdenime arafor-

malur quCis saganmanaTleblo RonisZiebebsa da fsiqologiur daxmarebaSi CarTes. socialuri muSakebi Seecadnen daerwmunebinaT 

nana, rom mas biWi quCis bavSvebis sacxovrebel centrSi Caebarebina. mas SvilTan ganSoreba ar undoda da didi xnis ganmavlobaSi 

uars acxadebda, magram erT dRes mas manqana daejaxa da avariis Semdeg metyvelebisa da koordinaciis problemebi ganuviTarda. 

mxolod maSin daeTanxma igi socialur muSakebs, rom bavSvze zrunva aRar SeeZlo da mis TavSesafarSi moTavzebaze daTanxmda. 

2008 wlisTvis biWs TavSesafarSi ramdenime weli hqonda gatarebuli. dedasa da naTesavebTan dasakavSireblad gaweuli samuSaoebis 

Sesaxeb informacia ar moipoveba. 

maTxovrobaSi CarTulma bavSvebma gacilebiT nakle-

bad ician socialuri momsaxurebis Sesaxeb da aseve 

ufro naklebad miuRiaT socialuri samsaxurebis dax-

mareba vidre sxva quCis bavSvebs. es SeiZleba sazoga-

doebaSi am bavSvebis mimarT arsebuli stereotipebiT 

(magaliTad: ganzogadeba, rom maTxovari bavSvebis 

umetesoba boSaa, romelTac maTxovroba sisxlSi aqvT 

gamjdari) da maTxovrobasTan dakavSirebuli stig-

miT aixsnas. mTliani mosaxleobis socialuri pasux-

ismgeblobis donec aseve kiTxvis niSnis qveSaa: manam, 

sanam xalxi quCaSi maTxovar bavSvebs fuls aZlevs, es 

bavSvebi quCaSi darCebian da SedarebiT advili gziT 

fulis miRebis upiratesobas gamoiyeneben da sava-

raudod, im saqmianobaSi monawileobis winaaRmdegebi 

iqnebian, romelic maTi maTxovrobis dros amcirebs. 

saqarTveloSi quCis bavSvebisaTvis gamiznuli so-

cialuri momsaxureba `sakuTar miznebs~ emsaxureba 

– im mimarTulebiT moqmedebs, romelsac Tavad Tvlis 

saWirod. momsaxureba quCis bavSvebis gadaudebeli da 

xiluli saWiroebebisadmi erTgvarad qaosur pasuxs 

warmoadgens (magaliTad: maTxovrobis SemTxvevaSi 

bavSvis TavSesafarSi xangrZlivi droiT moTavseba). 

es nawilobriv qveyanaSi quCis bavSvebis sakiTxebi-

sadmi sistemuri, strategiuli midgomis ararsebo-

biT SeiZleba aixsnas, rac socialuri dacvis zogadi 

konteqstidan ramdenime arsebuli programis segmen-

taciaSi aisaxeba. 
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daskvnebi da 
rekomendaciebi

daskvnebi

ukanaskneli ramdenime wlis ganmavlobaSi, saqarT-

velos mTavrobam siRaribis, socialuri politikisa 

da moqalaqeebis cxovrebis donis gaumjobesebis sf-

eroSi garkveuli nabijebi gadadga. samwuxarod, es 

Zalisxmeva saqarTvelos mosaxleobis yvela fenaze 

ar aisaxa da qarTul sazogadoebaSi kvlav arseboben 

fenebi, romlebic gacilebiT daucvelebi arian vi-

dre sazogadoeba _ zogadad. quCis bavSvebi da maTi 

ojaxebi msgavs fenas miekuTvnebian _ qveynis so-

cio-ekonomikuri warmatebebis Zalian cota Sedegi 

Tu aisaxa qveynis mosaxleobis am segmentis keTil-

dReobaze. 

siRaribis sakiTxi, romelic quCis bavSvebis bevri 

problemis safuZvelia, qveynis masStabiT gavrceleb-

uli problemaa, romelsac saqarTvelos mTavroba am-

Jamad ebrZvis. socialuri politikis sferoSi axali 

iniciativebi da saqarTvelos mTavrobis siRaribis 

sawinaaRmdego ritorika is ZiriTadi inicitiavebia, 

romlebic quCis bavSvebis ojaxebis interesebis dasa-

cavad aris saWiro. es ki naTlad miuTiTebs, rom siR-

aribis dasaZlevad ufro meti sajaro mxardaWeraa 

aucilebeli. Tumca, amave konteqtSi sxva sakiTxebsac 

unda daeTmos yuradReba, rogoricaa: socialuri 

Tanasworoba da inkluzia; proaqtiuli socialuri 

programebi, romlebic ojaxSi alkoholizmisa da 

ojaxuri Zaladobis problemebs ebrZvis da aseve dan-

greuli ojaxebisa da zogadad, socialuri kapitalis 

sakiTxebze amaxvilebs yuradRebas. quCis bavSvebi da 

maTi ojaxebi qveynis masStabiT siRaribis daZlevis, 

socialuri inkluziis, bavSvis dacvisa da ganaTlebis 

ufro farTo strategiebSi unda iyvnen CarTulni. 

quCis bavSvebis raodenobis Semcirebisa da stabili-

zaciis mizniT saqarTveloSi ukve arsebuli ramdenime 

administraciuli meqanizmis gamoyeneba SeiZleba. am 

programebis CarCoebSi, quCis bavSvebi unda ganixile-

bodnen, rogorc uflebebis mqone individebi Tavisi 

Zlieri mxareebiT da kompleqsuri saWiroebebiT da 

ara rogorc keTildReobis programebis ubralo ben-

eficiarebi. da bolos, ojaxebi da sazogadoeba ara 

problemad, aramed problemis gadawyvetis nawilad 

unda ganvixiloT. 

oTxive qalaqSi arsebobs resursebi, romlebic 

Sesabamisi donori organizaciebis daxmarebiT 

sistematurad xmardeba am problemebis gadawyve-

tas. adgilobriv municipalur centrebs, ganaTleb-

isa da mecnierebis saministros resurs-centrebisa 

da Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis 

saministros socialuri daxmarebis saagentos 

TanamSromloba absoluturad aucilebelia. qu-

Cis bavSvebis sakiTxebSi saxelmwifo dawesebule-

bebsa da samoqalaqo sazogadoebas Soris Sesabamisi 

partnioroba siRaribis da socialuri eqskluziis 

sakiTxebis gadasaWrelad erTaderTi gzaa. es sakiTx-

ebi daucveli bavSvebisa da mozardebis daxmarebis 

meqanizmebis gamomuSavebis gziT unda gadawydes.

rekomendaciebi

politikis doneze

quCis bavSvebisa da maTi ojaxebis Sesaxeb regu-

laruli monacemebis Segroveba

1. quCis bavSvebis winamdebare kvleva saqarTveloSi 

quCis bavSvebis Sesaxeb odesme Catarebuli pirveli 

kvlevaa da unda ganixilebodes rogorc quCaSi myofi 

bavSvebis raodenobisa da Taviseburebebis aTvlis 

wertili. vinaidan ,,quCis bavSvebi” qveyanaSi Sedare-

biT axali fenomenia, maTi da maTi ojaxebis mdgomare-

obis regularuli kvleva prioritetuli unda iyos, 

raTa arsebuli politikis efeqturoba, programebisa 

da dafinansebis mimarTuleba da mtkicebulebebiT 

gamyarebuli samomavlo midgoma ganisazRvros.  amis 

Sesaxeb monacemebis regularuli, anonimuri Seg-

roveba da damuSaveba arsebul administraciul uwye-

bas unda daevalos, rogoricaa: ganaTlebisa da mec-

nierebis saministros bavSvze zrunvis an statistikis 

departamenti. procesisaTvis aRniSnuli kvlevis 

meTodologiis gamoyenebaa SesaZlebeli. perioduli 

kvlevebi quCis bavSvebis sxvadasxva jgufebs SigniT 

da jgufebs Soris dinamikis danaxvis saSualebas 

mogvcems  da pasuxs gascems kiTxvaze, Tu ramdeni bavS-

via TiToeul jgufSi da ra aris erTi jgufidan meo-

reSi gadasvlis mizezi. momavali kvlevis saintereso 

komponenti pozitiuri deviaciis teqnikis gamoyeneba 

SeiZleba iyos. am teqnikis saSualebiT, ukve zrdas-

rul da sazogadoebaSi warmatebiT reintegrirebul 

yofil quCis bavSvebTan CaRrmavebuli interviuebis 

saSualebiT  im unarebisa da Seguebis meqanizmebis 

gansazRvra gaxdeba SesaZlebeli, romelic am adami-

anebs quCis cxovrebis mitovebaSi daexmara. 



Sesaferisi, proaqtiuli socialuri daxmarebis 

sqemebisa da socialuri momsaxurebis  ganviTareba

2. quCis bavSvebis sakiTxebis efeqturi gadawyveta 

(romelic gansakuTrebiT mniSvnelovania quCaSi aq-

tiuri bavSvebis SemTxvevaSi, raTa kidev ufro ar 

Caeflon quCis cxovrebaSi) im ojaxuri da sazogadoe-

brivi faqtorebis kompleqsur erTobliobas unda 

iTvaliswinebdes, romelic bavSvs quCisken ubiZgebs 

an quCaSi darCenas aiZulebs. amaTgan umniSvnelo-

vanesi siRaribe da sxva stres-faqtorebia, romelic 

quCis bavSvebis ojaxebSi arsebobs. socialuri mx-

ardaWerisa da daxmarebis misaRebad aucilebeli 

kriteriumebi, identifikaciis meqanizmebi da in-

dikatorebi unda gadaixedos, raTa garantirebuli 

iyos,  rom saxelmwifo programebi yvelaze daucveli 

fenebisTvisaa xelmisawvdomi da ara mxolod im ojax-

ebisaTvis, visac daxmarebis moZebna SeuZlia; rom 

daxmareba-momsaxurebas mxolod is ojaxebi, bavSvebi 

iReben, visac es namdvilad esaWiroeba da mxolod im 

drois ganmavlobaSi, romelic maTi problemebis ga-

dasawyvetadaa aucilebeli. saxelmwifo Carevis moni-

toringisa da SefasebisaTvis politikis indikator-

ebi da samizneebi unda ganisazRvros. sadac isini ukve 

arsebobs, quCis bavSvebTan momuSave organizaciebisa 

da programebis beneficiarebis identifikaciisaTvis 

gamoyenebaa SesaZlebeli. informaciis Segroveba da 

gavrceleba yvela uwyebis meSveobiT unda iyos Sesa-

Zlebeli, rogorebicaa: policia, skola, samedicino 

dawesebulebebi, socialuri muSakebis jgufebi da 

arasamTavrobo organizaciebis programebi.

3. prevenciuli politika gare Sokebisgan da ara-

stabilurobisagan bavSvebis dacvas da ojaxebis mx-

ardaWeras unda uwyobdes xels da uzrunvelyofdes 

finansur da organizaciul resursebs, rom bavSvebi 

samuSaoze gagzavnisgan an sxva gziT saxlis mitove-

bisa da QquCaSi gasvlisagan daicvas. quCis bavSvebis 

ojaxebSi ukiduresi siRaribis aRmofxvraze mimarTu-

li saxelmwifo programebi, upirveles yovlisa, 

Sromisunariani wevrebisaTvis grZelvadiani umuSev-

robis problemis gadaWraze unda iyos mimarTuli, 

xolo maTTvis, visac muSaoba ar SeuZlia, finansur 

daxmarebas unda iTvaliswinebdes. umuSevarTaTvis 

droebiTi fuladi daxmareba profesiul trenings, 

samuSaos povnaSi daxmarebas da ojaxis zrdasruli 

Sromisunariani wevrebisaTvis dasaqmebis alterna-

tivebis gamonaxvas unda ukavSirdebodes. unda Se-

muSavdes dafinansebis moqnili sqema, gansakuTrebiT 

socialuri subsidiebi martoxela mSoblebis an bavS-

vTa naTesavebisaTvis. siRaribis daZlevis mniSvnelo-

vani elementi SeiZleba aseve iyos iseTi inovaciuri 

midgomebi, rogoricaa: moqnili kreditis meqanizmi 

daucveli ojaxebisa da quCis axalgazrdobisaTvis. 

aucilebelia arsebuli socialuri sargeblis modi-

ficireba, konsolidacia da misadageba quCis bavSve-

bis ojaxebis individualur saWiroebebze. es sarge-

beli SeiZleba moicavdes: ganaTlebas, jandacvas da 

socialur momsaxurebas, aseve Tanxis gadaricxvebs. 

represiuli RonisZiebebi, rogoricaa: bavSvis Sromi-

sa da maTxovrobis akrZalva, efeqturi ar iqneba ma-

nam, sanam ojaxis sarCenad bavSvis ekonomikur saqmi-

anobaze moTxovna arsebobs.

4. quCis bavSvebisaTvis gamiznuli momsaxureba bavSve-

bisa da ojaxebis zogadi socialuri dacvis sistemis 

nawili unda iyos. prevenciuli RonisZiebebi social-

uri mxardaWeris yvela SesaZlo gziT unda gatardes, 

romelsac socialuri dacvis qselis miRma darCenili 

bavSvebisaTvis morgebuli programebi mohyveba. Tu 

ZiriTad institutebs, rogoricaa: baRebi da skole-

bi, umcrosi quCis bavSvebis saWiroebebis dasakmay-

ofileblad tradiciuli an damatebiTi momsaxure-

bis gaweva SeuZlia, es SesaZleblobebi maqsimalurad 

unda iyos gamoyenebuli. quCaSi cxovrebis didi xnis 

gamocdilebis mqone ufrosi quCis bavSvebis mimarT 

sxva midgomaa saWiro, rogoricaa: Semdgomi ganaTleb-

isaTvis momzadeba an damoukidebeli cxovrebisaTvis 

aucilebeli unarebis SeZena. 

5. kvleva cxadyofs, rom quCis bavSvebisaTvis arse-

buli socialuri momsaxureba Zalian araadekvaturia 

raodenobisa da dafarvis mixedviT. es momsaxureba 

amJamad quCaSi myofi bavSvebis umravlesobas ar exeba 

da maT cxovrebaSi realuri cvlileba ar Seaqvs. quCis 

bavSvebisa da maTi ojaxebisaTvis socialuri momsax-

urebis ganviTarebisaTvis resursebis gaTvaliswineba 

saxelmwifo biujetSi unda moxdes, xolo dafinanse-

bis meqanizmebi moqnili unda iyos, raTa saWiroebis 

SemTxvevaSi Tanxis xelmisawvdomoba uzrunvelyos 

da droulad moxmardes momsaxurebas. proaqtiuli 

midgoma momsaxurebis dafarvis gazrdis mizniT, maT 

Soris beneficiarebis moZebna da efeqturi mimarTvis 

meqanizmis arseboba, Zalian mniSvnelovania. amasTa-

nave, unda ganviTardes bavSvisaTvis xelmisawvdomi 

momsaxurebis arCevani, rogoricaa: dRis centrebi, 

skolis Semdgomi programebi da zogierT SemTxvevaSi, 

saxlSi movla, aseve profesiuli xarisxiani fsiqolo-

giuri daxmareba ojaxebisaTvis. 

6. saxelmwifom unda gadaxedos arsebul politikas, 

romelic ganqorwinebis SemTxvevaSi kerZo sakuTre-

bis uflebebs da dedisa da bavSvebis materialur 

daxmarebas aregulirebs da uzrunvelyos, rom gan-

qorwinebis SemTxvevaSi dedebisa da bavSvebis usax-

lkarobisa da ukiduresi siRaribisagan dacvis adekva-

turi meqanizmebi arsebobs. monacemebi cxadyofs, 

rom miuxedavad imisa, rom arsebuli kanonmdebloba 

uzrunvelyofs sacxovrebel adgils dedisa da bavS-

visaTvis ganqorwinebis SemTxvevaSi da mamis mier ali-

mentis gadaxdas, realobaSi esEiSviaTad sruldeba. 

ojaxebis umetesobam, ganqorwinebis SemTxvevaSi, sa-

kuTari da bavSvebis uflebebis Sesaxeb araferi icis. 

mniSvnelovani nabiji am mimarTulebiT ojaxis mx-

ardaWeris profesiul momsaxurebaSi ufaso iuridi-

uli konsultaciebis CarTva da sajaro sainforma-

cio kampaniebis Catareba SeiZleba iyos.  
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7. amJamad, iZulebiT gadaadgilebul pirebs SeuZli-

aT miiRon mcire yovelTviuri daxmareba an SeuZliaT 

daregistrirdnen sxva socialuri daxmarebis pro-

gramebSi da uari Tqvan devnilTa Semweobaze. radgan 

sxva SeRavaTebis, daxmarebis Sesaxeb informacia dv-

vnilTa Soris mwiria da bevrs eSinia, rom Semweobaze 

uaris Tqmis SemTxvevaSi maT SeiZleba sxva daxmarebis 

kriteriumebi ar daakmayofilon, bevri ojaxi kvlav 

ukidures siRaribeSi cxovrebas agrZelebs. pasux-

ismgebelma saxelmwifo uwyebam unda met Zalisxmevas 

mimarTos, raTa devnilebs maTTvis xelmisavwdomi Se-

RavaTebis (daxmarebis) da maTi miRebis Sesaxeb sruli 

informacia miawodos.

8. ojaxuri krizisis adreuli aRmoCenisaTvis saxelm-

wifom ojaxSi bavSvebis mdgomareobis monitorin-

gis meqanizmi unda Seqmnas, rogoricaa: imunizaciis 

savaldebulo monacemTa baza da skolis asakis bavS-

vebis skolaSi savaldebulo Caricxvis monacemTa 

baza. aseve, quCis bavSvebze mimarTuli arasaxelm-

wifo programebs unda miewodos sruli informacia 

im kriteriumebTan dakavSirebiT, romlebic saxelm-

wifo mxardaWeris sxvadasxva formas gansazRvravs. 

maT unda hqondeT SesaZlebloba bavSvebi da ojaxebi 

am kriteriumebis mixedviT Seafason da ojaxebs sa-

Sualeba miscen daregistrirdnen am programebSi, an 

TviTon daaregistriron isini.

9. quCis bavSvebis problemebi yvelaze xSirad ojax-

uri problemebidan gamomdinareobs. bavSvze zrun-

vis sistemaSi, romlis reformac amJamad mimdinare-

obs, yuradReba Zalian xSirad mTlianad bavSvze, da 

ara mis ojaxze, iyo gamaxvilebuli. qveyanas quCis 

bavSvebis ojaxis kompleqsuri problemebis misaxe-

dad sakmarisi adamianuri resursebi da meqanizmebi 

ar aqvs da problemebis gamomwvev mizezebs iSviaTad 

eqceva yuradReba. Sesabamisad, quCis bavSvebis da 

maTi ojaxebis momzadeba da maTi mdgradi gaerTiane-

bis monitoringi saqarTveloSi iSviaTad xorcield-

eba. ojaxis mxardaWeris kvalificiuri, moqnili da 

individualurad morgebuli sistemebis SemuSavebaa 

saWiro. es sistemebi bavSvis keTildReobis sqemis 

aucilebeli Semadgeneli nawili unda gaxdes, raTa 

garantirebuli iyos bavSvis ufleba, aRizardos 

ojaxur garemoSi, rogorc politikis doneze aseve 

praqtikaSi.   

quCis bavSvebisaTvis skolaSi siarulis variante-

bis gaumjobeseba

10. saqarTveloSi quCis bavSvebis ganaTlebis sakiTx-

ebis gadasaWrelad politikis rekomendaciebi qveynis 

mier xelmowerili aTaswleulis ganviTarebis mizneb-

isa da `ganaTleba yvelasTvis~ strategiis konteqst-

Si unda iyos ganxiluli. saqarTvelos quCis bavSvebis 

umravlesobisTvis ganaTlebis xelmisawvdomobaze 

uaris Tqma mTavrobisaTvis da qveynisaTvis, romel-

sac evrokavSiris standartebis dakmayofilebis ambi-

cia aqvs,  sazianoa. quCis bavSvebi ganaTlebis politi-

kis miznobriv audienciaSi unda iyos CarTuli da es 

politika Sesabamisi jgufebis mimarT samarTliano-

bisaTvis pozitiur diskriminacias unda iTval-

iswinebdes.  am konteqstSi, ganaTlebis saWiroebebi 

siRaribis daZlevis, socialuri inkluziisa da bavS-

vTa dacvis strategiebs unda ukavSirdebodes. 

11. politikac da programebic ganaTlebis alterna-

tiul formebs SeiZleba Seicavdes, rogoricaa: for-

maluri skola umcrosi jgufebisaTvis, modularul 

kurikulumze dafuZnebuli profesiuli swavleba 

ufrosi jgufebisaTvis da iseTi moqnili saskolo 

sistemebis SemuSaveba, regulireba da sertificireba, 

rogoricaa: Ria da distanciuri swavleba. am sistemis 

SigniT unda SemuSavdes kurikulumi im bavSvebisaT-

vis, visac surs saswavlo process daewios da aseve 

Ria/distanciuri swavlebis kurikulumebi (romleb-

sac dRis centrebi, mobiluri ganaTlebis jgufebi, 

skolebi an sxva institutebi ganaxorcieleben, rom 

bavSvis formalur skolaSi reintegracia uzrunve-

lyon). Sesabamisma uwyebebma am kurikulumebis akred-

itacia unda moaxdinon. swavlebis am alternatiuli 

sqemebis monawileTaTvis dafinansebis meqanizmi unda 

SemuSavdes, rogorc es Cveulebrivi  skolis moswav-

leebis SemTxvevaSi xdeba.

12. kvleva cxadyofs, rom quCis bavSvebis amJamad 

an warsulSi skolaSi warmatebuli siarulisaTvis 

udides winaRobas Semdegi faqtorebi warmoadgens: 

ekonomikuri mizezebi, skoliT dainteresebis nakle-

boba, ganaTlebis dabali xarisxi, sakuTari swavlis 

SesaZleblobebSi dabali rwmena da CaricxvisaTvis 

aucilebeli sabuTebis mouwesrigebloba. yvela es 

mizezi, ukanasknelis garda, saboloo jamSi erT prob-

lemas ukavSirdeba, romelic mxolod quCis bavSvebi-

saTvis ar aris damaxasiaTebeli – es aris mosaxleobis 

ekonomikurad da socialurad daucveli fenebisaT-

vis `Sesabamisi~ saskolo ganaTlebis problema. bavS-

vebis mier skolaSi miRebuli unarebi metwilad gan-

sazRvravs maT samomavlo SesaZleblobebs. amJamad, 

saqarTvelos sajaro ganaTlebis sistema yvelaze 

farTod gavrcelebuli problemebis mogvarebas cdi-

lobs, rogoricaa: saskolo kurikulumis Sesabamiso-

ba damsaqmebelTa moTxovnilebebTan, maswavlebelTa 

momzadebis dabali done, ganaTlebas, saganmanaTle-

blo dawesebulebasa da Sromis bazars Soris kavSire-

bi. am Zalisxmevas quCis bavSvebis ganaTlebis saqmeSi 

mniSvnelovani rolis Sesruleba SeuZlia. profesi-

uli ganaTlebis mimdinare reformam da pirveladi 

profesiuli ganaTlebis centrebis mzardma qselma 

quCis bavSvebis ganaTlebis saqmeSi aseve SeiZleba 

mniSvnelovani roli Seasrulos. 

13. saxelmwifo donis politika skolaSi Caricxvasa 

da daswrebasTan dakavSirebiT skolis savaldebulo 

moTxovnebis Sesrulebas da ojaxebisaTvis gacdeneb-

is SemTxvevaSi sanqciebs unda iTvaliswinebdes. Tum-

ca amis ganxorcieleba mxolod mas Semdeg SeiZleba, 

rac socialuri politika daucvel fenebs (ojaxebs/



mzrunvelebs/sxva zrdasrulebs) daexmareba da ar-

sebobis SesanarCuneblad bavSvis Sromis aucile-

blobas aRmofxvris. ganaTlebisaTvis saxelmwifo 

resursebis ganawilebis Ggaumjobeseba SesaZlebelia 

Tu skolebis vauCeris sistema bavSvis daswrebaze da 

ara Caricxvaze iqneba damokidebuli. bavSvze zrunvis 

axali erovnuli standartebis Sesabamisad, saxelmwi-

fom unda uzrunvelyos, rom ojaxebis gareSe myofi 

quCis bavSvebisaTvis alternatiuli zrunvis SemTx-

vevaSi ganaTleba prioritetulia.  

14. mTavrobas SeuZlia Seqmnas ̀ inkluziuri ganaTleb-

is saxelmwifo fondi~, romelic skolebisa da pro-

fesiuli ganaTlebis centrebisaTvis iqneba xelmi-

sawvdomi, romelTac skolis miRma myofi bavSvebis 

inkluziisaTvis damatebiTi programebi sWirdebaT 

(gauTvaliswinebeli SemTxvevebis dafinanseba vidre 

erT sulze dafinanseba). ganaTlebisa da mecniere-

bis saministrom an calkeulma resurs-centrebma da 

skolebma SeiZleba SeimuSavon specialuri programa 

ekonomikuri stimulebis gaTvaliswinebiT, rogori-

caa: stipendia daswrebisaTvis, ganaTlebis Semdgomi 

gagrZelebis SesaZleblobebi, umcrosebisaTvis da 

dasaqmebis SesaZleblobebi _ ufrosebisaTvis. amave 

sqemiT SeiZleba alternatiuli ganaTlebis mimwode-

blebis dafinansebas (rogoricaa dRis centrebi, bavS-

vTa centrebi an mobiluri quCis jgufebi), romlebic 

quCis bavSvebisaTvis serTificirebul ganaTlebas 

uzrunvelyofen. 

15. iuridiuli SezRudvebi, rogoricaa: skolaSi Car-

icxvisaTvis aucilebeli sabuTebis mouwesrigeblo-

ba, ganaTlebisa da mecnierebis da iusticiis samin-

istroebis erToblivi ZalisxmeviT unda gadawydes. 

savaldebulo saskolo asakis imigranti bavSvebisa da 

Sesabamisi sabuTebis armqone bavSvebisaTvis special-

uri statusis SemuSaveba erT-erTi alternativaa. es, 

saministros TanxmobiT, skolebs im bavSvebis Caricx-

vis saSualebas miscems, visac yvela sabuTi wesrigSi 

ar aqvs.  am bavSvebisaTvis individualuri dafinanse-

ba SeiZleba skolis  `gauTvaliwinebeli SemTxvevebis~ 

fondidan dafinansebiT Seicvalos. es dafinanseba 

`inkluziuri ganaTlebis fondidan~ SeiZleba mo-

diodes da amisaTvis skolebma ganaTlebis saminis-

tros unda mimarTon manam, sanam bavSvi skolaSi yvela 

wesis dacviT Cairicxeba an sxva regionSi/skolaSi 

gadava. meore mxriv, adgilobriv organoebs SeuZlia 

bavSvebis ganaTlebis xarjebi maTi ganaTlebis mxar-

damWeri programebis biujetidan dafaros.  

quCis bavSvebisaTvis bavSvis dacvis da socialuri 

inkluziis meqanizmebis uzrunvelyofa

16. quCis bavSvebs da maT ojaxebs socialuri usa-

frTxoebis qselis ZiriTad elementebze xSirad xeli 

ar miuwvdebaT, radgan maT saxelmwifo mxardaWer-

isa da daxmarebis misaRebad aucilebeli sabuTebi 

ar aqvT. mTavrobam imigranti bavSvebisaTvis, maT-

Tvis, visac sabuTebi wesrigSi ar aqvT, anda maTTvis, 

visac ar aqvs mudmivi sacxovrebeli, bavSvTa dacvis 

droebiTi meqanizmebi unda danergos (jandacva, 

socialuri momsaxureba da socialuri daxmareba). 

maTTvis, visac dabadebis mowmobebi ar aqvT, iuridi-

uli sabuTebis momzadebis procesis dasrulebamde, 

ojaxebis an bavSvebis TviTidentifikacia dasaSvebia. 

saxelmwifom aseve quCis bavSvebisa da maTi ojaxebi-

saTvis Sesabamisi sabuTebis miReba unda gaamartivos 

da uzrunvelyos, rom es procesi sruliad ufaso 

iyos, maT Soris sasamarTlo xarjebis uzrunvelyo-

fa/gauqmeba rTuli SemTxvevebis dros. samoqalaqo 

reestris saagentos SeuZlia moaxdinos aseTi SemTx-

vevebis registracia. 

17. arsebuli kanonmdebloba unda Seicvalos, raTa 

uzrunvelyos im quCis bavSvebis drouli dacvis praq-

tikuli meqanizmebi, romlebic im ojaxebidan modian 

sadac alkohols gadaWarbebulad moixmaren da ojax-

uri Zaladobaa gavrcelebuli. aseT SemTxvevebSi, 

bavSvis dacvis meqanizmebi aseTi ojaxebis kompleq-

suri mxardaWeris alternativebTan unda iyos SeT-

avsebuli, romlebic ojaxebs am problemebTan gam-

klavebaSi daexmareba.44

18. arsebuli kanonmdebloba unda Seicvalos, raTa 

uzrunvelyofili iyos bavSvebis azartul TamaSebSi 

monawileobis amkrZalavi efeqturi meqanizmebi.45 

aseTi meqanizmebi registrirebul saTamaSo adgi-

lebSi kontrolis sistemebs (magaliTad: `mistiuri 

momxmareblis~ meTodologiiT46) da aseT adgilebSi 

bavSvebis aRmoCenis SemTxvevaSi am dawesebulebe-

bis mflobelTa iuridiul pasuxismgeblobas unda 

moicavdes.

19. bavSTa dacva policielebis momzadebis aucile-

beli komponenti unda gaxdes, raTa uzrunvelyos, 

rom policia gare Zaladobisa da eqpluataciisa-

gan quCis bavSvebs daicavs da rom policia Tavad ar 

gamoiyenebs Zaladobas quCis bavSvebis winaaRmdeg an 

xels Seuwyobs maT kriminalizacias. SeiZleba dain-

ergos policieli fsiqologis an socialuri muSakis 

44. amJamad, saqarTveloSi bavSvTa dacvis mkafio da specifi-

uri, koordinirebuli meqanizmebi an procedurebi ar arsebobs. 

saqarTvelos kanonmdeblobis Tanaxmad, yvela moqalaqem unda 

Seatyobinos bavSvze Zaladobis nebismieri SemTxveva, magram 

kanoni ar gansazRvravs bavSvze Zaladobis formebs (Zaladobis 

zogadi definicia mocemulia ojaxuri Zaladobis msxverplTa 

dacvisa da daxmarebis kanonSi, 3143-is, 2006-05-25). aseve kanoni 

ar gansazRvravs zustad vin unda Seatyobinos im SemTxveve-

bis Sesaxeb, romelic bavSvis dacvas safrTxis winaSe ayenebs, 

Setyobinebas Semdeg ra konkretuli intervenciis procedurebi 

unda mohyves da ra damsjeli meqanizmebi arsebobs im SemTxveva-

Si, Tu vinme ar Seatyobinebs msgavsi mdgomareobis Sesaxeb.

45. kanoni arasrulwlovanTa saziano gavlenisgan dacvis Sesaxeb 

ukrZalavs arasrulwlovnebs azartul TamaSebSi Cabmas. Tumca, 

praqtikaSi ar arsebobs meqanizmi kanonis am debulebis aRsas-

ruleblad. 

46. mistiuri momxmarebeli aris piri, romelic daqiravebulia 

imisTvis, rom inkognitod ewvios gansazRvrul dawesebulebebs, 

rogorc maTi klienti da Seamowmos maTi saqmianobebis zogierTi 

aspeqti, rogoricaa: momsaxurebis xarisxi an kanonTan Sesabam-

isoba. 
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pozicia da es adamiani yvela im SemTxvevaSi unda iyos 

adgilze, roca policias bavSvebTan pirdapiri kon-

taqti aqvs. inovaciuri midgoma SeiZleba moicavdes 

meqanizms, romlis farglebSi quCis bavSvebs Sesabamis 

damoukidebel erovnul an adgilobr uwyebaSi pol-

icielTa mier Zalis gamoyenebis Sesaxeb konfiden-

cialuri saCivris Setana SeeZlebaT. 

zrunva bavSvebze, romlebsac arasakmarisi an saer-

Tod ar gaaCniaT mSobelTa mxardaWera

20. roca quCis bavSvebs ar hyavT, an droebiT ar Seu-

ZliaT mSoblebTan cxovreba, naTesauri Svilobilo-

ba prioritetuli unda gaxdes. sagangebo SemTxvevaSi 

zrunvis alternativebi (sagangebo Svilobiloba, 

krizisuli mzrunveloba mcire saojaxo tipis sax-

lebSi) unda dainergos da xelmisawvdomi gaxdes bavS-

vebisaTvis, romlebic quCaSi mSoblis gardacvalebis 

da farTo ojaxis mier Sesabamisi mxardaWeris arqo-

nis gamo arian. es alternativebi Sesabamisi da moq-

nili dafinansebis sqemebiT unda iyos gamyarebuli. 

amis msgavsad, zrunvis mcire dawesebulebebis (mcire 

saojaxo tipis saxlebi patarebisaTvis da kontro-

lirebadi jgufuri saxlebi ufrosebisaTvis) ganvi-

Tareba quCis bavSvebisaTvis, visac mSoblebi da sxva 

naTesavebi ar hyavs, did da Zvirian TavSesafrebTan 

SedarebiT prioritetuli unda iyos

21. yvela QquCis bavSvs Soris quCaSi mcxovrebi bavS-

vebi yvelaze mcirericxovan, magram yvelaze meti sa-

SiSroebis winaSe myof jgufs warmoadgenen. social-

uri kontaqtebis sruli moSlis Semdeg (maT Soris 

ojaxebTanac), maT axali socialuri urTierTobebis 

Camoyalibeba mouwiaT, raTa Semosavlis gamomuSave-

bisa da yoveldRiuri arsebobisaTvis SeewyoT xeli. 

quCaSi mcxovrebi bavSvebi ukve damoukidebeli gad-

awyvetilebis mimRebni arian da damoukideblad war-

marTaven sakuTar cxovrebas. Sesabamisad, maT ukve 

iswavles rogor iarsebon da maTi mxardaWera regu-

laruli, struqturirebuli momsaxurebis gziT 

ufro kompleqsuria. momsaxureba quCaSi mcxovrebi 

bavSvebisaTvis TanamSromelTa Soris yvelaze met 

profesionalizms moiTxovs. yvela SemTxveva cal-

calke unda ganixilebodes.  mxardaWeris sxvadasxva 

formebi SeiZleba iyos gamoyenebuli,  rogoricaa: 

identifikaciis, sabaziso ganaTlebisa da mimarTveb-

is SesamuSaveblad quCaSi mobiluri muSaoba; dasaqme-

basTan dakavSirebuli profesiuli ganaTleba an 

socialuri momsaxurebis sxva frTxilad SerCeuli 

tipebi.  iseTi momsaxurebis SeTavazeba, romelic 

quCaSi cxovrebas aadvilebs (rogoricaa: bavSvebis 

quCaSi gamokveba, tansacmlis miwodeba an mxolod 

Ramis TavSesafari) aramdgradi iqneba da ukuefeqts 

gamoiRebs Tu quCaSi mcxovrebi bavSvebis problemeb-

is gamomwvvi mizezebi ar aRmoifxvreba, an Tu bavSvebs 

quCaSi cxovrebaze ufro mimzidvel alternativebs 

ar SesTavazeben. gamonaklisia jandacvis momsaxureba 

quCaSi da igi unda arsebobdes. am momsaxurebis farg-

lebSi, kvalificiurma samedicino personalma quCaSi 

mcxovreb bavSvebs periodulad ufaso gamokvleva da 

mkurnaloba unda SesTavazos. 

 

22. bavSvebisaTvis Sesabamisi zrunvis garantire-

ba mSoblis dapatimrebis SemTxvevaSi sasamarTlo 

procesis savaldebulo elementi unda gaxdes  da 

yovelTvis unda iTvaliswinebdes socialuri mu-

Sakebis CarTvas. miuxedavad imisa, rom msgavsi deb-

ulebebi saqarTvelos kanonmdeblobaSi arsebobs, 

kvlevis dros gamovlinda SemTxvevebi, roca bavSvebi 

quCaSi aRmoCndnen imitom, rom maTi mSoblebi daapa-

timres da bavSvebis mdgomareoba saTanadod ar iqna 

gamokvleuli, ris Sedegadac bavSvi mzrunvelobis 

gareSe an araadekvaturi zrunvis pirobebSi darCa. 

quCis mozardebisaTvis specialuri  mxardaWeris 

meqanizmebis danergva

23. kvleva cxadyofs, rom ufrosi asakis quCis bavS-

vebisaTvis, gansakuTrebiT maTTvis, viszec mSoblebi 

ar zrunaven an didi xania quCaSi arian, ojaxebSi re-

integracia an alternatiuli mzrunvelobis qveS 

moTavseba SeiZleba saukeTeso arCevani ar iyos. 

umjobesia, damoukideblad cxovrebis swavlebis 

meqanizmebi SemuSavdes da bavSvze zrunvis momsax-

urebis nawili gaxdes. es meqanizmebi quCaSi mcxovrebi 

mozardebisaTvis unda moicavdes: droebiT kontro-

lirebad jgufur saxlebs, saWiroebis SemTxvevaSi 

_ wera-kiTxvis gakveTilebTan erTad da profesiul 

ganaTlebas/rCevebs dasaqmebis Sesaxeb da qveyanaSi 

arsebul socialuri daxmarebis sxva meqanizmebs unda 

ukavSirdebodes. es yvelaferi SeiZleba mTavrobis im 

Zalisxmevis nawili gaxdes, romelic axalgazrdobis 

dasaqmebisa da socialuri inkluziis strategiis gan-

viTarebis gziT axalgazrdobis umuSevrobis winaaRm-

deg brZolas iTvaliswinebs. 

24. am meqanizmebTan erTad, saxelmwifom sabaziso/sa-

Sualo ganaTlebis doneze sasicocxlo/profesiuli 

unarebis gamomuSavebaze unda izrunos da profesiu-

li ganaTlebis Sesaxeb kanonSi cvlilebebi Seitanos, 

romelic gansakuTrebul SemTxvevebSi profesiuli 

ganaTlebis centrebs im mozardebisaTvis, visac 

savaldebulo ganaTlebis dasrulebis saSualeba ar 

hqonda, miRebis moTxovnebis Semcirebis saSualebas 

miscems (amJamad, erT-erT aseT moTxovnas 9 klasis 

atestati warmoadgens).  

erToblivi moqmedeba da TanamSromloba

25. saxelmwifom bavSvebisa da maTi ojaxebis keTil-

dReobaze da dacvaze pirdapir da arapirdapir pa-

suxismgebel uwyebebs Soris (skolebis, samedicino 

dawesebulebebis, socialuri muSakebis, saxelmwifo 

daxmarebis programebis, socialuri momsaxurebisa 

da policiis CaTvliT) TanamSromlobis, informaciis 

gaziarebisa da urTierT-mimarTvis formalizaci-

isaTvis Sesabamisi iuridiuli CarCos arseboba unda 

uzrunvelyos. 
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26. saxelmwifo uwyebebma, romlebic bavSvisa da 

ojaxis keTildReobazea pasuxismgebeli, im qveyneb-

is Sesabamis uwyebebeTan unda iTanamSromlon, rom-

lebic imigranti bavSvebisa da maTi ojaxebis warmo-

Sobis yvelaze gavrcelebul adgils warmoadgens da 

erToblivad unda SeimuSavon meqanizmebi, romlebic 

bavSvebisaTvis sazRvrebs gareT ojaxis migraciis po-

tenciur riskebs Seamcirebs.  

adgilobrivi mmarTvelobis doneze

1. adgilobrivi administracia im qalaqebSi, sadac 

quCis bavSvebi SeiniSneba, pasuxismgebeli unda iyos 

da adekvaturi resursebi unda hqondes quCis bavSve-

bisaTvis adgilobrivad Sesabamisi socialuri mom-

saxurebis ganviTarebisaTvis. gamovlenili saWiroe-

bebis mixedviT, es momsaxureba SeiZleba moicavdes: 

mobiluri quCis jgufebs quCis bavSvebisa da maTi 

ojaxebis gamovlenis mizniT, quCis ganaTlebas da 

mimarTvebs; dRis centrebs da skolis Semdgom pro-

gramebs bavSvebisaTvis, vinc quCaSi did dros atarebs 

mSoblebis aryofnis an xangrZlivi samuSao dRis gamo; 

ufaso mobilur jandacvis momsaxurebas, romelic 

quCaSi myof bavSvebs da saxlSi darCenil maT ojaxis 

wevrebs moemsaxureba; droebiT TavSesafars quCis 

mcire asakis bavSvebTan erTad myofi dedebisaTvis, 

romelic sazogadoebaSi arsebul socialuri usa-

frTxoebis sxva qselebTan iqneba dakavSirebuli. 

amasTan, adgilobrivma xelisuflebam unda gadaWras 

qalaqebSi usaxlkarobis problema, magaliTad: droe-

biTi kontrolirebadi socialuri sacxovreblis 

SeTavazebis gziT. 

2. adgilobrivma mmarTvelobam, qalaqebis specifikis 

gaTvaliswinebiT, socialuri inkluziis strategiebi 

unda SeimuSavos da ganaxorcielos. mtkicebulebiT 

gamyarebul sazogadoebriv saWiroebebze dayrd-

nobiT, es strategiebi SeiZleba moicavdes Semdegs: 

siRaribis daZlevisa da dasaqmebis adgilobrivi 

meqanizmebi; mozardebis damoukidebeli cxovrebis 

adgilobrivi strategiebi (profesiuli ganaTlebis 

programebisa da mozardebis dasaqmebis meqanizmebis 

SemuSaveba, finansuri daxmareba da droebiTi dacu-

li da kontrolirebadi sacxovrebeli) da RonisZie-

bebi, romlebic ZiriTadi sazogadoebidan devnilTa 

ojaxebisa da maTi bavSvebis gariyvis winaaRmdeg aris 

mimarTuli. umciresobis jgufebis (rogoricaa: boSe-

bi an imigranti ojaxebi) efeqturi dafarvis mizniT 

kargi iqneba, Tu adgilobrivi struqturebi (social-

uri muSakebi da socialuri daxmarebis jgufebi) am 

jgufebis warmomadgenlebis, rogorc fasilitator-

ebis, CarTvasa da trenings ganixilaven. 

3. sazogadoebaSi socialuri dacvis sistemebs 

(rogoricaa: skolebi, fsiqologiuri daxmareba, 

socialuri muSakebi, samedicino dawesebulebebi, 

socialuri momsaxureba, arasamTavrobo organiza-

ciebi, policia da sxvebi) Soris TanamSromlobis 

gasaumjobeseblad, adgilobrivma mmarTvelobam rigi 

RonisZiebebisa unda gaataros, raTa krizisis drou-

li aRmoCena da adreuli multi-seqtoruli Careva 

uzrunvelyos. rogorc msgavsi socialuri dacvis 

qselebis komponenti, adgilobrivma mmarTvelobam 

adgilobrivi socialuri daxmarebis yovlismomcveli 

informaciuli paketi unda SeimuSavos, unda ganaxor-

cielos sainformacio kampaniebi adgilobrivad ar-

sebuli socialuri mxardaWerisa da socialuri dax-

marebis formebis Sesaxeb da unda uzrunvelyos quCis 

bavSvebisa da maTi ojaxebis drouli mimarTva arse-

bul momsaxurebisa da mxardamWer struqturebSi.  

skolis doneze

1. vinaidan quCis bavSvebi maT ojaxebSi arsebuli so-

cialur-ekonomikuri pirobebis da skolis gareT maTi 

saqmianobis gamo sxva bavSvebis, maTi ojaxebisa da 

maswavleblebis mier stigmatizebulebi arian, decen-

tralizirebuli skolis doneze SemuSavebuli poli-

tika Semdeg sakiTxebs SeiZleba moicavdes: swavlebis 

individualuri/moqnili midgoma, adamianuri urT-

ierTqmedebis xarisxi, upasuxismgeblobisa da abuCad 

agdebis wes-Cveuleba. skolis usafrTxo saxelmwifo 

politika, romelic skolis TanamSromlebsa da mos-

wavleebs Soris urTierTobasa da pozitiuri garemos 

Seqmnaze amaxvilebs yuradRebas, msgavsi cvlilebebis 

ganxorcielebisaTvis kargi safuZvelia.

2. quCis bavSvebis mier quCaSi gatarebuli drois gaT-

valiswinebiT, skolam dawyebiT klasebSi skolisSem-

dgomi saSinao davalebebis jgufebis, saRamo klase-

bisa an mentoruli sistemis danergvis SesaZlebloba 

unda ganixilos. maRal klasebSi ki, damatebiTi, moq-

nili araformaluri klasebis, mentoruli meqanizme-

bis da karieris Sesaxeb rCevis SeTavazebis mizniT, 

SesaZlebelia axalgazrduli resurs-centrebis 

Camoyalibeba. 

3. adamianuri urTierTobebis xarisxis gaumjobese-

bis mizniT, pedagogigikis fsiqo-socialuri aspeqte-

bisa da kurikulumis swavlebis individualuri midg-

omis Temaze maswavlebelTa treningi maswavlebelTa 

momzadebis aucilebeli komponenti unda gaxdes. ama-

vdroulad, skolebi mSobeli-skolis kavSiris gaum-

jobesebaze unda muSaobdnen da exmarebodnen ojax-

ebs, raTa maT xeli Seuwyon bavSvebis ganaTlebis 

gagrZlebas. 

4. `inkluziuri ganaTlebis fondis~ farglebSi sko-

lebs unda hqondeT SesaZlebloba mixedon im bavS-

vebis problemebs, romlebic skolaSi ukiduresi 

ekonomikuri siduxWiris gamo ar dadian. es SeiZleba 

miznobrivi stipendiebis an uprocento saswavlo 

sesxebis gacemis gziT ganxorcieldes, rac bavSvis 

mier skolis daswrebaze iqneba damokidebuli. aseve 

SesaZlebelia saskolo wignebis sesxebis meqanizmebis 

danergva. 
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programebi

1. programuli midgoma mkafiod unda ganasxvavebdes 

prevencias, adreul Carevasa da didi xnis quCis bavS-

vebTan muSaobas da Sesabamisad, quCaSi mcxovreb da 

quCaSi aqtiur bavSvebs gansxvavebuli momsaxureba 

unda SesTavazos.  programis dizaini arCeuli midg-

omis specifikas unda gamoxatavdes, magaliTad, Tu 

programa didi xnis quCis bavSvebTan muSaobas iTval-

iswinebs, man mkafiod unda gansazRvros maTi saWiroe-

bebi da Zlieri mxareebi da savaraudod, mobiluri 

dafarvis meqanizmebsa da bavSvebisaTvis xangrZlivad 

damoukideblad cxovrebis SesaZleblobebis gamo-

muSavebaze unda iyos mimarTuli. programebma, rom-

lebic jer kidev ojaxTan erTad mcxovrebi bavSvebis 

saWiroebebzea mimarTuli, individualuri ojaxis 

konteqstSi arsebuli sakiTxis an sakiTxebis gadaw-

yvetis kompetencia da midgoma unda gamoimuSavos. 

yuradReba droSi SezRudul, kargad morgebul da 

Zlier fokusirebul intervenciaze unda gamaxvildes 

da ojaxisa da individis doneze am Carevis efeqtis ga-

zomvis indikatorebi unda SemuSavdes.

2. yvela quCis bavSvisaTvis, romelic momsaxurebaSi 

an programebSi arian CarTuli, yvelaze mniSvnelo-

vani da upirvelesi nabiji ojaxis wevrebis identi-

ficireba, (Tu isini arseboben ra Tqma unda) aRmoCena 

da maTTan kavSiris damyarebaa. orive mSobliT oboli 

bavSvebisaTvis es naTesavebis ufro farTo wris iden-

tificirebas gulisxmobs. aseve, damatebiTi social-

uri mxardaWeris SesaZleblobebis gamovlenis miz-

niT, qveynis SigniT migranti quCis bavSvebisa da maTi 

ojaxebis warmoSobis adgilebSi naTesavebisa da ax-

loblebis moZiebis damatebiTi Zalisxmeva unda iyos 

ganxorcielebuli. quCis bavSvebis ojaxebi da ufro 

farTo sazogadoeba momsaxurebis miwodebaSi Tavi-

danve unda iyos CarTuli. intervenciebi bavSvebis, 

ojaxebisa da sazogadoebis arsebul da individua-

luri kvlevis Sedegad gamovlenil Zlier mxareebs da 

ara saWiroebebs unda eyrdnobodes da unda iTvali-

winebdes bavSvebisa da ojaxebis CarTvas im daxmare-

bis programis SemuSavebaSi, romelic maT Seexeba. 

  

3. ojaxuri krizisi, romelic quCis saqmianobaSi bavS-

vebis CarTvas uwyobs xels, mxolod erT bavSvze ki ar 

axdens gavlenas, aramed mTel ojaxze. programebma 

unda uzrunvelyon beneficiari quCis bavSvis da-

Zmebis CarTuloba imave daxmarebaSi. programebma, 

romlebic beneficiari bavSvebis ojaxebTan muSaobas 

gegmaven, unda SeimuSavon fokusirebuli, saWiroeba-

sa da resursebze dafuZnebuli ojaxuri mxardaWeris 

formebi (an msgavsi formebisadmi mimarTvis sistema), 

rogoricaa: fsiqologiuri daxmareba ojaxebisaT-

vis ojaxuri Zaladobisa da alkoholis moxmare-

basTan dakavSirebuli problemebis mosagvareblad; 

ekonomikuri gaaqtiurebisa da dasaqmebasTan dakav-

Sirebuli konsultaciis programebi ojaxebisaTvis; 

ojaxuri fsiqologiuri daxmarebis programebi im 

mSoblebisaTvis, romlebic ganqorwinebis/meored 

qorwinebis process gadian da maTi bavSvebisaTvis; 

ojaxis avadmyof wevrebze adgilze zrunva; sazoga-

doebaSi arsebuli iuridiuli da socialuri daxmare-

bis meqanizmebis Sesaxeb sruli informaciis miwodeba 

da am meqanizmebis xelmisawvdomobis xelSewyoba.  

4. zogi ojaxi kontaqtis winaaRmdegi iqneba, radgan an 

dro ar aqvs, momsaxurebis TanamSromlebis mier mor-

aluri gakicxvis eSiniaT, ojaxuri stresorebis gamo 

bavSvebis sakiTxebi aRar ainteresebT, an sxva mizeze-

bis gamo. ojaxis mxardaWeris SesaZleblobebi ar unda 

iyos SezRuduli da fokusirebuli mxolod im ojaxe-

bze, vinc Tavad mimarTavs daxmarebas; unda SemuSavdes 

dafarvis meqanizmebi, raTa mSoblebTan dakavSireba 

moxdes iq, sadac imyofebian. es meqanizmebi SeiZleba 

iyos vizitebi saxlebSi an samuSao adgilze, quCaSi, 

cixeebsa an samedicino dawesebulebebSi. am pro-

gramebs (mobilur jgufebs) moqnili samuSao grafiki 

unda hqondes (maT Soris quCasa da saxlSi daxmarebis 

da saRamos programebi), raTa ojaxebs samuSaosgan 

an sxva valdebulebebisagan Tavisufal dros dau-

kavSirdnen. bavSvebs da ojaxebs mxardaWera im gziT 

unda aRmouCinon, rom arsebuli ojaxuri kavSiri ar 

daziandes. programebi ojaxis amJamindeli arsebobis 

strategiaSi minimalurad unda ereodes da etapobri-

vad unda uwyobdes xels alternativebis gamonaxvaSi.

5. quCis bavSvebis ojaxebis umravlesoba, gansa-

kuTrebiT ki martoxela mSoblebis ojaxebi an naTe-

savebi, romlebic zrunaven bavSvze, aRzrdis saqmeSi 

mxardaWeras saWiroebs. xSirad, es momsaxurebis moq-

nil miwodebas da uflebebis, movaleobebis da bavSvis 

aRzrdis saqmeSi sazogadoebis mxardaWeris Sesaxeb 

mzrunvelebis informirebas gulisxmobs. 

6. programebma, romlebic migrant an umciresobis war-

momadgenel quCis bavSvebTan muSaobas gegmavs, `usa-

frTxo migraciis~ sainformacio paketebi (romel-

ic srul informacias moicavs skolis, socialuri 

momsaxurebisa da socialuri daxmarebis arsebuli 

variantebis Sesaxeb) unda SeimuSavos, raTa axal ga-

remoSi  migranti ojaxebisa da bavSvebis adaptacias  

Seuwyos xeli. inovaciuri midgoma eTnikuri umcire-

sobis warmomadgeneli quCis bavSvebisa da maTi ojax-

ebis (rogoricaa boSebi) problemebis mosagvareblad 

SeiZleba iyos am umciresobis jgufebis warmomadgen-

lebis swavleba da fasilitatorebad programebSi 

CarTva, radgan isini ukeT icnoben am jgufebs.

7. programebma, romlebic quCis mozardebis daxmare-

bas iTvaliswinebs, mozardebis damoukideblad cx-

ovrebis programebis SeumuSavebisa da ganxorcieleb-

isaTvis Sesabamisi kompetencia, midgoma da kavSirebi 

unda ganaviTaros. es programebi SeiZleba moicavdes 

kontrolirebul jgufur sacxovrebels, alterna-

tiul da profesiul ganaTlebas da cxovrebiseuli 

unarebis swavlebas an sazogadoebaSi arsebul msgavs 

programebTan kavSirs. amis msgavsad,  programebma, 

romlebic toqsikuri nivTierebebis momxmarebeli 
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quCis bavSvebis fsiqologiur daxmarebas da reabili-

tacias iTavliswinebs, unda uzrunvelyos, rom kvali-

ficiuri da momzadebuli personali hyavs, romelsac 

ara mxolod nivTierebebis moxmarebis dauyovnebliv 

efeqtTan, aramed aseve bavSvis ojaxSi da sazogadoe-

baSi ufro xangrZliv fsiqo-socialur SedegebTan 

gamklaveba SeuZlia.

8. programebi, romlebic  skolis miRma myofi quCis 

bavSvebisaTvis ganaTlebis miwodebas iTvaliswinebs, 

serTificirebul an sxvagvarad oficialurad aRi-

arebul kurikulums unda efuZnebodes da efeqtur-

obis gasazomad indikatorebi unda SeimuSavos. sas-

wavlo programebi (quCaSi, centrebSi an saxlebSi) 

moqnili ganrigiT da miwodebis formiT unda gamoir-

Ceodes, rom ojaxTan kavSirs da arsebobis strat-

egiebs ar uSlides xels. programebma SeiZleba Sem-

deg midgomebze gaamaxvilos yuradReba: mobiluri 

quCis ganaTleba, saRamos araformaluri ganaTleba 

da wera-kiTxvis gakveTilebi quCis bavSvebisaTvis, 

`dasawevi~ klasebi an individualuri mentorobis 

meqanizmebi, romelTa miwodeba saWiroebis SemTxveva-

Si bavSvis saxlSic iqneba SesaZlebeli. mSoblebis/

mzunvelebis informireba ganaTlebis mniSvnelobis 

Sesaxeb da maTTvis xelis Sewyoba, raTa bavSvebs sko-

lis davalebis momzadebaSi daexmaron, quCis bavSve-

bis saswavlo programebis mniSvnelovani komponen-

tia. zogjer, am programebisaTvis ojaxis zrdasruli 

wevris wera-kiTxvis arcodnis an ganaTlebis dabali 

donis aRmofxvra SeiZleba iyos aucilebeli. Sesabam-

isad, am programebma damatebiTi kompetenciebi unda 

gamoimuSavos, rom zrdasrulTa ganaTlebis saqmeSi 

efeqturi iyos. 

saswavlo programebi SeiZleba aseve miznad isaxavdes 

skolis miRma myofi bavSvebis formaluri skolis 

sistemaSi dabrunebas, an ukve Caricxuli bavSvebis 

mier skolis mitovebis xelis SeSlas. am miznebis mis-

aRwevad saWiroa, rom saswavlo programebma adgi-

lobriv sajaro skolebTan Zalian mWidro kavSiri 

daamyaron da maswavleblebisaTvis, moswavleebisa da 

mSoblebisaTvis sensitizaciis programebi ganaxor-

cielon, raTa skolaSi stigmatizacia da diskrimina-

cia Seamciron. 

9. quCis bavSvebze momuSave programebi vakuumSi ar 

unda moqmedebdes, aramed quCis bavSvebsa da sazoga-

doebaSi arsebul Sesabamis socialur programebs So-

ris mudmiv kavSirs unda uzrunvelyofdes. programe-

bi aseve unda zrunavdes maTi implementaciisaTvis 

kargi garemos Sesaqmnelad, rogorc Signidan (quCis 

bavSvebTan da maT ojaxebTan momuSave personalis 

mudmivi treningisa da unarebis gaZlierebis gziT), 

aseve garedan, adgilobrivi miznobrivi sainforma-

cio da advokatirebis kampaniebis ganxorcielebis 

meSveobiT. quCis bavSvebis programebisaTvis kargi 

garemos mSeneblobis mniSvnelovani komponenti 

ojaxebis daxmarebis sazogadoebis cnobierebis ama-

Rlebis kampaniebTan SeTavseba SeiZleba iyos. es kam-

paniebi SeiZleba quCaSi maTxovrobis winaaRmdeg iyos 

mimarTuli da xalxs mouwodebdes, rom quCaSi bavSve-

bisaTvis fulis micemis nacvlad quCis bavSvebis dax-

marebis programebs daexmaron.
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danarTi 1 – qalaqebis 

mniSvnelovani Tavisebu-

rebebi

Tbilisi

TbilisSi saqarTvelos masStabiT yvelaze meti qu-

Cis bavSvia. maTi raodenoba, wertilovan Sefase-

baze dayrdnobiT, saSualod 600-ia da masqimum 950-s 

aRwevs.  wertilovani Sefaseba Semodgomis TveebSi 

Catarda. Sesabamisad, es cifrebi zafxulis TveebSi 

SeiZleba ufro maRali iyos.

TbilisSi quCis bavSvebis ganawileba asakisa da sqe-

sis mixedviT zogadi SerCevisgan mniSvnelovnad ar 

gansxvavdeba. miuxedavad imisa, rom Tbilisi qveynis 

Signidan da sazRvargareTidan migrirebuli bavSve-

bis mTavari daniSnulebis adgilia, sxva sam qalaqTan 

SedarebiT dedaqalaqi aramigranti bavSvebis yvelaze 

maRali proporciiT gamoirCeva, rac imas niSnavs, rom 

TbilisSi quCis bavSvebis umravlesobas mTeli cx-

ovreba am qalaqSi aqvs gatarebuli. 

sxva qalaqebTan SedarebiT TbilisSi yvelaze maRa-

lia quCaSi mcxovrebi bavSvebis proporcia (37%), 

magram aseve maRalia imaTi procentuli raodenoba 

visac quCaSi erTi Tve (an meti xani) arasdros ucx-

ovria. TbilisSi sxva qalaqebTan SedarebiT aseve 

maRalia im quCis bavSvebis procentuli raodenoba, 

vinc Rameebs megobris saxlSi atarebs, xolo dRisiT 

ojaxis wevrebTan erTad quCaSia. 

sxva qalaqebisagan gansxvavebiT, TbilisSi quCis 

bavSvebis umravlesobas arasdros hqonia periodi 

cxovrebaSi, rodesac dedasTan an mamasTan kavSiri 

Seuwyvetia. TbilisSi yvelaze metia procentuli 

maCvenebeli im bavSvebisa (80%), visac mama imave qalaq-

Si hyavs da visac yoveldRiuri kavSiri aqvs mSoblebT-

an. magram TbilisSi procentulad yvelaze maRalia 

im quCis bavSvebis raodenoba, visac farTo social-

uri mxardaWera (imave qalaqSi sxva zrdasruli naTe-

savis yofna) ar aqvs.  Tbilisis quCis bavSvebs Soris 

gaWirvebis done SedarebiT dabalia (2.2). mSoblebis 

gardacvaleba da siRaribe naklebad mniSvnelovania, 

vidre sxva qalaqebis bavSvebisaTvis. aseve yvelaze 

maRalia im bavSvebis procentuli raodenoba (17%), 

vinc ambobs, rom maT ojaxs problemebi ar aqvs. 

Tbilisis quCis bavSvebis 90% amJamad skolaSi ar ir-

icxeba da 64%-s arasdros uvlia skolaSi, rac sak-

maod maRali maCvenebelia. skolaSi wausvlelobis 

ori mTavari mizezidan skolis mimarT interesis da-

kargva ufro xSirad saxeldeba. aseve, xSiria ojaxis 

uari da skolaSi CaricxvisaTvis saWiro sabuTebis 

mouwesrigebloba sxva qalaqebTan SedarebiT. garda 

amisa, Tbilisis quCis bavSvebi ufro metad fiqroben, 

rom ver iswavlian. isini fuls maTxovrobiT da - sxva 

sam qalaqTan SedarebiT gacilebiT iSviaTad - muSao-

biT Souloben. oTx qalaqs Soris Tbilisis quCis bavS-

vebi ufro metad amboben, rom fuls ZaliT sxvebi (ara 

mSoblebi) arTmeven.  

dedaqalaqSi Zalian maRalia im quCis bavSvebis 

proporcia, visac arasdros gamouyenebia social-

uri momsaxureba (87%). magaliTad, ramdenime bavSvma 

aRniSna, rom icoda dRis centris arsebobis Sesaxeb, 

magram maTgan mxolod 2%-ma Tqva, rom dRis saaTebs 

atarebs iq, da isic mxolod zamTarSi. absolutur 

ricxvebSi, kvlevis maqsimaluri Sefasebis gaTval-

iswinebiT, es niSnavs, rom dedaqalaqSi 950 quCis bavS-

vidan 825-ze mets arasdros miuRia raime daxmareba. 

es faqti SeiZleba nawilobriv qalaqis mwiri social-

uri momsaxurebiT aixsnas, romelic raodenobrivad 

farTo miznobrivi jgufis dasafaravad sakmarisi ar 

aris. meorec, TbilisSi quCis bavSvebisaTvis momsax-

ureba qalaqis sxvadasxva ubnebSi aris mimofantuli 

da maT Soris Zalian mwiri an saerTod ar aris kavSiri. 

magaliTad, mobiluri dafarvis jgufma SeiZleba 

quCis bavSvebTan qalaqis centrSi imuSavos, magram 

yvelaze axlo dRis zrunvis dawesebuleba, sadac 

maT bavSvis gagzavna SeuZliaT, daaxloebiT 10 kilo-

metriT aris daSorebuli da sxva ubanSia. da bolos, 

monacemebi cxadyofs, rom TbilisSi quCis bavSvebi 

yvelaze met sargebels im profesiuli daxmarebidan 

miiReben, romelic maT mSoblebze negatiuri gavlenis 

mqone kompleqsur siZneleebs gaumklavdeba. mSoble-

bi, rogorc wesi, sxva naTesavebisgan Zalian mwir an 

saerTod araviTar daxmarebas ar iReben. qalaqSi ar-

sebul momsaxurebas am rolis Sesasruleblad Sez-

Ruduli SesaZleblobebi aqvs.   

Tbilisis quCis bavSvebi da maTi ojaxebi yvelaze met 

sargebels ubnebis mixedviT bavSvisa da ojaxis dacvis 

momsaxurebis qselebis CamoyalibebiT miiRebdnen, 

romlis farglebSic dafarvis jgufebi da daxmarebis 

formebi konkretul adgilze mijaWvuli beneficia-

rebis SezRuduli raodenobisaTvis iqneboda xelmi-

sawvdomi. msgavs ubnis qselebs eyolebodaT sakuTari 

danarTebi



dafarvis jgufi, eqnebodaT bavSvze zrunvis dawese-

bulebebi (maT Soris arsebuli skolebis SigniT) da 

ojaxis mxardaWeris kvalificiuri SesaZleblobebi. 

aseve, unda ganviTardes asakis Sesabamisi mcire sao-

jaxo tipis saxlebi da supervizirebuli damoukide-

beli sacxovreblebi. 

rusTavi

wertilovan Sefasebaze dayrdnobiT, rusTavSi quCis 

bavSvebis saSualo raodenoba 100, xolo maqsimum 150 

bavSvia. aq gacilebiT maRalia quCis biWebis raodeno-

ba (85%), vidre quCis gogonebis da qalaqis quCis bavS-

vebis TiTqmis 80% 11-dan 14 wlamde asakisaa. quCis 

bavSvebis naxevarze mets (da orjer mets vidre sxva 

qalaqebSi) mTeli cxovreba rusTavSi ar ucxovria; 

amaTgan 90% saqarTvelos sxva regionebidan migranti 

bavSvebia. rusTavSi aseve yvelaze maRalia – qalaqis 

SerCevis TiTqmis naxevari – im bavSvebis procentuli 

raodenoba, vinc saqarTvelos sxva regionebSi dai-

bada. es SeiZleba aixsnas im faqtiT, rom rusTavi xe-

lovnurad Seqmnili urbanuli centria da rom misi 

macxovreblebis umravlesoba rusTavis qarxnebSi 

samuSaod gadavida, magram ojaxebi kvlav warmoSobis 

adgilas hyavT. 

gamokiTxvis Catarebis momentisaTvis rusTavSi 

oTxive qalaqs Soris quCaSi mcxovrebi bavSvebis yve-

laze dabali maCvenebli iyo (11%), magram SedarebiT 

maRalia procentuli maCvenebeli quCasa da saxlSi 

mcxovrebi bavSvebisa, vinc quCaSi erTi Tvis an meti 

xnis ganmavlobaSi cxovrobda. es bavSvebi rusTavSi, 

quCaSi zafxulis Rameebs gacilebiT metad atareben 

vidre zamTarSi; zafxulis TveebSi, bavSvebis nax-

evarze meti Rameebs quCaSi atarebs (igive maCvenebeli 

zamTarSi mxolod 10%-ia). rusTavi erTaderTi qalaq-

ia, sadac arcerT bavSvs ar uTqvams, rom quCaSi Rames 

ojaxis wevrebTan erTad atarebs da mxolod cotam 

(3 %-ma) aRniSna, rom zamTris an zafxulis dReebs 

quCaSi mSoblebTan/naTesavebTan erTad atarebs. sxva 

qalaqebTan SedarebiT rusTavSi aseve procentulad 

yvelaze dabalia im bavSvebis raodenoba, vinc quCaSi 

mTel dRes imyofeba. 

oTxive qalaqs Soris rusTavSi procentulad yve-

laze metia im bavSvebis raodenoba, visac orive mSo-

beli cocxali hyavs (70%) da yvelaze dabalia orive 

mSobliT oboli bavSvebis raodenoba (3%). rusTavis 

quCis bavSvebis umravlesobas (93%) deda rusTavSi 

hyavs, magram erTi mesamedis mama imave qalaqSi ar 

aris. maT ufro meti zrdasruli naTesavi hyavT imave 

qalaqSi, vidre sxva qalaqebis bavSvebs. Sesabamisad, 

maT oTxive qalaqs Soris yvelaze maRali social-

uri mxardaWeris done aqvT. isini aseve ufro metad 

moixsenieben mSoblebs, rogorc mTavar mzrunvelebs 

da Zalian mcirea im bavSvebis procentuli raode-

noba, vinc ambobs, rom maTze aravin zrunavs. magram 

rusTavSi bavSvebi gaWirvebis yvelaze maRal dones 

asaxeleben (3.2), sadac ekonomikuri sakiTxebi da 

mSoblebis umuSevroba pirvel adgilze figurirebs 

da ufro xSirad vidre sxva qalaqebSi. rusTavis quCis 

bavSvebis mier gamovlenili sxva yvelaze mniSvnelo-

van problemebs Sorisaa: alkoholizmi da ojaxuri 

Zaladoba, romlebic gacilebiT ufro xSirad saxel-

deba vidre sxva qalaqebSi. 

skolaSi Caricxvis done rusTavSi oTxive qalaqs Soris 

yvelaze maRalia mTlian SerCevaSi bavSvebis mxolod 

14% iricxeba skolaSi, rusTavSi ki igive maCvenebeli 

50%-s aRwevs. rusTavi erTaderTi qalaqia, sadac 

bavSvebis garkveuli procenti intervius dReebSi 

skolas eswreboda. skolis miRma darCenili bavSvebis 

sam meoTxeds skola mitovebuli aqvs (mTlian SerCeva-

Si igive maCvenebeli 42%-ia) da bavSvebis daaxloebiT 

erT meoTxeds arasdros uvlia skolaSi. skolaSi ar-

daswrebis mTavar mizezad ekonomikuri problemebi 

saxeldeba; imave konteqstSi rusTavis quCis bavS-

vebi ufro xSirad asaxeleben ojaxSi janmrTelobis 

problemebs vidre sxva qalaqebis bavSvebi. rusTavSi 

naklebia im bavSvebis proporcia, visac skola ar ain-

teresebs, magram bavSvebi warsulSi skolaSi cudad 

mopyrobas ufro xSirad uCivian vidre sxva qalaqebSi. 

rusTavSi aseve SedarebiT maRalia (80%, mTliani Ser-

Cevis 50%-Tan SedarebiT) wera-kiTxvis mcodne quCis 

bavSvebis procentuli raodenoba (zogs qarTuladac 

da rusuladac SeuZlia wera-kiTxva).

oTx qalaqs Soris rusTavis bavSvebi yvelaze nakle-

bad Souloben fuls maTxovrobiT da ufro metad 

_ muSaobiT. maTma SedarebiT maRalma raodenobam 

ganacxada, rom gamomuSavebul fuls ojaxis saWiroe-

bebs axmars. amave qalaqSi yvelaze maRalia propor-

cia bavSvebisa (TiTqmis 40%) visac gamokiTxvamde 

erTi Tvis ganmavlobaSi fuli ar sWirdeboda/ar 

gamoumuSavebia. sainteresoa, rom rusTavis bavSvebi 

momavalze fiqrisas Zalian mizanmimarTulebi ar-

ian – maTSi procentulad yvelaze metia im bavSvebisa 

raodenoba, vinc samsaxuris SovniTaa dainteresebu-

li da arcerT bavSvs ar gamouTqvams aseTi cxovrebis 

gagrZelebis survili. 

saSualod, rusTavis quCis bavSvs sami sxvadasxva so-

cialuri momsaxurebis Sesaxeb gaugia (oTxive qalaqSi 

informirebulobis yvelaze maRali done). rusTavi 

erdaderTi qalaqia, sadac ufro metia iseTi bavSve-

bis wili, visac socialuri momsaxureoba gamouyen-

ebia – aq bavSvebis 60%-s erTi an ramdenime social-

uri momsaxurebiT usargeblia. es erTderTi jgufia 

oTxive qalaqs Soris, romelic Rameebs sxvadasxva 

instituciebSi ar atarebs. rusTavi aseve erTaderTi 

qalaqia, sadac bavSvebis garkveuli raodenoba mud-

mivad CarTuli Cans dRis centrebis saqmianobaSi – 

3% ambobs, rom zafxulis dReebis umetes nawils iq 

atarebs, 9%- zamTris dReebs da 16%-ma ganacxada, rom 

wina dRis umetesi saaTebi centrSi gaatara. vinaidan 

rusTavSi amJamad mxolod erTi aseTi centria (sa-

povnela, romelic aSS-s ganviTarebis saagentos mier 

finansirebuli `gadavarCinoT bavSvebis~ proeqtis 
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– axali cxovrebis dasawyisi farglebSi funqcioni-

rebs), savaraudoa, rom bavSvebi swored am daweseb-

ulebis Sesaxeb saubroben. 

socialuri momsaxurebis Sesaxeb codnisa da gamoy-

enebis SedarebiT maRali done am bavSvebze gamiznul 

koordinirebul da moklevadian Zalisxmevas Sei-

Zleba mieweros. TanamSromlebis angariSebze dayrd-

nobiT, samuSaos didi nawili miznobriv jgufsa da 

momsaxurebis mimwodebel profesionalebs Soris 

komunikaciis gaZlierebas daeTmo. sainteresoa, 

rom proeqtis axali cxovrebis dasawyisi dasawyisSi 

rusTavSi mxolod erTi mobiluri jgufi iyo, dRis 

centri da ojaxis mxardaWeris momsaxureba ki mogvi-

anebiT Seiqmna, roca komunikacia da ndoba ukve Camoy-

alibebuli iyo. rusTavis programebis efeqturobaze 

qalaqis SedarebiTi kompaqturobac axdens gavlenas 

iseve rogorc qalaqSi arsebuli sxvadasxva social-

uri daxmarebis elementebs Soris mWidro Tanam-

Sromloba, adgilobrivi mmarTvelobis pirdapiri 

mxardaWerisa da socialur muSakebTan mWidro Tana-

mSromlobis CaTvliT.

rusTavSi, quCis bavSvebisa da maTi ojaxebisaTvis 

yvelaze sasargeblo  qalaqis ojaxis mxardaWeris 

momsaxurebis gaZlierebaa, romelsac quCis bavSvebis 

qalaqSi da ojaxebis warmoSobis adgilas gafarToeb-

uli ojaxebis resursebis gamoyeneba SeuZlia. ojaxis 

mxardaWeris aseTma saSualebebma alkoholis mox-

marebasa da ojaxur ZaladobasTan ojaxis gamklave-

bis SesaZleblobebi unda ganaviTaros. aseve unda 

gaizardos quCis bavSvebisa da maTi ojaxebisaTvis 

profesiuli swavlebisa da dasaqmebis SesaZlelobebi 

(es sakiTxi qalaqis bevri ufrosi biWisTvis Zalian 

mniSvnelovania). rusTavSi quCis bavSvebis momavali 

programebisaTvis prioriteti im dawesebulebebs So-

ris sistemuri TanamSromlobis gazrdaa, romlebsac 

quCis bavSvebisa da maTi ojaxebis daxmareba SeuZlia 

_ maT Soris skolebis, samedicino dawesebulebebis, 

policiis da sxvebis CaTvliT. skolaSi quCis bavSvebis 

aSkara diskriminaciis aRmofxvris mizniT maswavle-

belTa swavlebisa da sensitizaciis yovlismomcveli 

programebi unda dainergos. da bolos, Tu gaviTval-

iswinebT, rom zafxulis ganmavlobaSi im bavSvebis 

raodenoba, vinc quCaSi Rames atarebs, mniSvnelovnad 

izrdeba, programebs SeuZlia sezonuri RonisZiebebi, 

magaliTad: sazafxulo banakebis mowyobis SesaZle-

bloba ganixilos.

  

quTaisi

wertilovan Sefasebaze dayrdnobiT, quTaisSi sa-

Sualod 200 da maqsimum 325 quCis bavSvia. ganawileba 

asakisa da sqesis mixedviT mniSvnelovnad ar gansx-

vavdeba mTliani SerCevisagan. quTaisis quCis bavSve-

bis umravlesobas mTeli cxovreba imave qalaqSi aqvs 

gatarebuli. quTaisSi yvelaze maRalia sxva qveynebi-

dan Camosuli quCis bavSvebis proporcia (40%, maSin 

roca mTlian SerCevaSi es maCvenebeli 10%-ze nak-

lebia). quTaisis SedarebiT bevri aramigranti bavSvi 

aseve ambobs, rom isini sxva qveynebSi daibadnen.  

 

quTaisis bavSvebis 16% quCaSi 24 saaTis ganmavlobaSi 

marto cxovrobs. oTxive qalaqs Soris quTaisSi yve-

laze maRalia im bavSvebis proporcia, vinc Rameebs 

quCaSi mSoblebTan/naTesavebTan erTad atarebs. 

qalaqis quCis bavSvebis umravlesoba quCaSi dRes 

(Cveulebriv, mTel dRes) mSoblis/naTesavis gareSe 

atarebs. maTi TiTqmis naxevars, quCaSi 24 saaTis gan-

mavlobaSi erT Tvis an meti xnis manZilze cxovre-

bis gamocdileba aqvs (ZiriTadad, zafxulis TveebSi). 

quTaisis quCis bavSvebis TiTqmis 95% - yvelaze maR-

ali maCvenebeli oTx qalaqs Soris -  quCaSi ukve ori 

wlis an meti xnis manZilzea.

oTxive qalaqs Soris quTaisSi procentulad yvelaze 

metia im quCis bavSvebis raodenoba (83%), visac da-Zma 

imave qalaqSi hyavs. aqve, aseve yvelaze maRalia mx-

olod naTesavebTan mcxovrebi bavSvebis procentuli 

maCvenebeli (45%) – ufro metic, bavSvebis Tanaxmad 

maT ufro mWidro kavSiri aqvT sxva naTesavebTan vi-

dre mamebTan. magram quTaiSi aseve maRalia im bavSve-

bis raodenoba visac mzrunveli ar hyavs (43%). bavSve-

bis erTi mexuTedis deda imave qalaqSi ar cxovrobs 

da bevris Tanaxmad, deda sazRvargareTaa. oTxive 

qalaqs Soris gaWirvebis xarisxi yvelaze maRalia (3.3) 

da mSoblebis aryofna, usaxlkaroba da alkoholizmi 

sxva qalaqebTan SedarebiT yvelaze xSirad saxel-

deba. quCis bavSvebma quTaisSi Tavdapirvelad miz-

ezad ojaxuri Zaladoba daasaxeles; magram CakiTxvis 

Semdeg, maT alkoholizmi ufro xSirad daasaxeles 

(pasuxebis 26%) vidre ojaxuri Zaladoba (19%). aseve 

mniSvnelovania aRiniSnos, rom quCis bavSvebi vinc 

ojaxur problemad davalianebas asaxelebs, xSirad 

azartul saTamaSo adgilebSi maT mier wagebul Tanx-

as gulisxmobs. 

quTaisSi yvelaze maRalia im bavSvebis maCvenebeli, 

vinc amJamad skolaSi ar iricxeba (93%). bavSvebis im 

mcire jgufSic ki, vinc skolaSi iricxeba, arcerT 

bavSvs ar uTqvams, rom wina dRis dilis saaTebis um-

etesi nawili skolaSi gaatara. aseve, im bavSvebis 

proporcia, vinc arasdros yofila skolaSi, oTxive 

qalaqs Soris yvelaze maRalia (70%). quTaisis quCis 

bavSvebis daaxloebiT 60%-ma sruliad ar icis wera-

kiTxva. skolaSi ardaswrebis mizezebs Soris bavSvebi 

fulis gamomuSavebis aucileblobas ufro xSirad 

asaxeleben, vidre bavSvebi sxva qalaqebSi. sxva mizeze-

bi moicavs: siRaribes ojaxSi, skolisadmi interesis 

dakargavs da skolaSi CaricxvisaTvis aucilebeli 

sabuTebis mouwesrigeblobas. 

quTaisis quCis bavSvebSi yvelaze maRalia maTxovro-

bisa da nagavSi qeqvis maCveneblebi (72% da 24% Sesa-

bamisad) da isini yvelaze naklebad amboben, rom fuli 

ar sWirdebaT/ar gamoimuSaveben. bavSvebis TiTqmis 

60% ambobs, rom fuls ojaxis saWiroebebze xarjavs. 

mSoblebis mier bavSvebisaTvis gamomuSavebuli fu-

saqarTveloSi urbanuli quCis bavSvebis raodenoba da maxasiaTeblebi ❘ 75 
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lis warTmevis yvelaze maRali maCvenebelic quTaisSi 

aRiniSneba. 

quTaisSi procentulad yvelaze maRalia im quCis 

bavSvebis raodenoba visac socialuri momsaxurebis 

Sesaxeb arasdros smenia (50%) da vinc bavSvTa saxlSi 

yofila (22%). bavSvebis garkveulma procentma aRi-

ara, rom Rameebs (zamTris ganmavlobaSi) bavSvTa sax-

lebSi atarebs. arcerT bavSvs ar dausaxelebia bavS-

vze zrunvis dawesebulebebSi dRis saaTebis gatareba, 

miuxedavad imisa, rom bavSvebis 17%-s warsulSi dRis 

centrebis daxmareba miuRia. 

aRsaniSnavia, rom oTxive qalaqs Soris quTaisSi yve-

laze maRalia im bavSvebis procentuli maCvenebeli 

visac arsebuli mdgomareoba cxovrebis stilis op-

timalur arCevanad miaCnia (16%) da vinc ambobs, rom 

momavalSic igive saqmianobis gagrZeleba surs. 

quTaisSi, quCis bavSvebis programebi farTo ojaxur 

qselebze unda iyos gamiznuli, gansakuTrebiT bavS-

vebis da-Zmebisa da naTesavebis CarTvaze. ukiduresi 

siRaribisa da pirdapiri Tu iribi usaxlkarobis efeq-

tis gasaneitraleblad yvela Zalisxmeva unda iyos 

gamoyenebuli. quCis bavSvebis ganaTleba upirvelesi 

da umniSvnelovanesi prioritetia. magram imis gaT-

valiswinebiT, rom bavSvebis umravlesoba skolaSi ar 

dadis, radgan ojaxis SemosavalSi sakuTari wvlili 

unda Seitanon, pirvel rigSi distanciuri an Ria swav-

lebis (maT Soris, quCaSi ganaTlebis) meTodebi unda 

SemuSavdes vidre ojaxuri siRaribis daZlevis efeq-

turi meqanizmebi amuSavdeba da bavSvis formalur 

skolaSi reintegraciis sakiTxi ganixileba. 

quTaisis quCis bavSvebis mier quCaSi xangrZlivi pe-

riodis ganmavlobaSi yofna maRali xarisxis fsiqo-

socialuri daxmarebis saWiroebas qmnis. programa 

aseve mniSvnelovan sargebels miiRebs Tu imigrant 

an umciresobis jgufebidan mSoblebs an naTesavebs 

fasilitatorebad CarTavs. da bolos, aucilebelia 

arsebuli socialuri momsaxurebisa da socialuri 

mxardaWeris Sesaxeb informaciis xelmisawvdomobis 

gaumjobeseba araformaluri arxebis (quCaSi gavr-

celebis)  gamoyenebis gziT da ara dabeWdili da media 

gancxadebebis saSualebiT. 

baTumi

wertilovan Sefasebaze dayrdnobiT, baTumSi quCis 

bavSvebis saSualo raonodeba 100, xolo maqsimaluri 

raodenoba 150 bavSviT ganisazRvreba. baTumis qu-

Cis bavSvebi sxva qalaqebis bavSvebTan SedarebiT 

ufrosebi arian: maTi 80% 11 wlis an ufrosia. oTxjer 

meti quCis biWia vidre quCis gogona. bavSvebis 27%  

sxva regionebidan aris Camosuli (ZiriTadad, dasav-

leT saqarTvelodan) da arcerTi bavSvi ar aris sxva 

qveynidan Camosuli. 

baTumis quCis bavSvebis TiTqmis 40% quCaSi 24 saaTis 

ganmavlobaSi cxovrobs. baTumi sxva qalaqebisgan imi-

Tac gansxvavdeba rom Rameebs saxlSi mSoblebTan/na-

TesavebTan erTad bavSvebis yvelaze mcire procenti 

atarebs (30%-ma Tqva, rom wina Rames iyo mSoblebTan/

naTesavebTan erTad, 40%- zamTris RameebSi da 17% 

zafxulis RameebSi). baTumis TiTqmis yvela quCis 

bavSvi zamTrisa da zafxulis dReebs quCaSi marto 

atarebs. quCis bavSvebis 60%-s quCaSi 24 saaTis ganma-

vlobaSi erTi Tvis an meti xnis ganmavlobaSi cxovre-

bis gamocdileba aqvs. sxva monacemebTan SedarebiT 

SeiZleba davaskvnaT, rom msgavsi periodebi umetesad 

zafxulis Tveebs emTxveva. sxva qalaqebisgan gansx-

vavebiT baTumSi mozardTa mxolod erT mexuTeds aqvs 

quCaSi erT welze meti xnis cxovrebis gamocdileba. 

 

oTxive qalaqs Soris baTumSi orive mSobliT oblebis 

yvelaze maRali procentuli maCvenebelia (37%) da 

bavSvebis mxolod erT mesameds hyavs orive mSobeli 

cocxali. im quCis bavSvebs Soris, visac deda an orive 

mSobeli cocxali hyavs, baTumSi yvelaze maRalia im 

bavSvebis procentuli raodenoba visi dedac imave 

qalaqSi ar cxovrobs (28%), Tumca sxva adgilebisgan 

gansxvavebiT umeteswilad miCneulia, rom dedebi 

saqarTveloSi da ara sazRvargareT arian. baTumis qu-

Cis bavSvebis daaxloebiT naxevaris mama imave qalaqSi 

ar cxovrobs (mamebis erTi mexuTedi ruseTSi wasu-

lad moixsenieba - yvelaze maRali proporcia oTxive 

qalaqs Soris). bavSvebis mxolod 50% cxovrobs de-

dasTan erTad da 30%- mamasTan. mniSvnelovania maTi 

proporcia visac mama an sxva naTesavi cixeSi hyavs 

(17% da 9% Sesabamisad). baTumis quCis bavSvebis 40%-

s imave qalaqSi sxva zrdasruli naTesavebi ar hyavs da 

yvelaze maRalia maTi procentuli raodenoba (10%) 

visac naTesavebTan aranairi kontaqti ar hqonia. 

bavSvebis TiTqmis naxevari ambobs, rom mzrunveli ar 

hyavs.

baTumis quCis bavSvebi ojaxuri gaWirvebis yvelaze 

dabali maCvenebliT gamoirCevian (1.9) – savaraudod 

imitom, rom maTi umetesoba dros marto atarebs. 

arcerTs arc pirveladi pasuxiT da arc CakiTxvis 

Semdeg uTqvams, rom `ojaxs problemebi ar aqvs~. 

problemebis nusxaSi usaxlkaroba Zalian xSirad fig-

urirebs. miuxedavad imisa, rom baTumis bavSvebi mniS-

vnelovan problemebs Soris ekonomikur problemebs 

da gasankuTrebiT sacxovreblis arqonas asaxeleben, 

isini mSoblebis umuSevrobas ekonomikuri siZnelee-

bis nawilad ar miiCneven. pirvelad pasuxebSi maTi 

TiTqmis naxevari mSoblis an mSoblebis gardacvale-

bas da siRaribes TiTqmis erTnairi mniSvnelobis 

mqone problemebad asaxelebs; `daasaxeleT yvela~ 

pasuxis SemTxvevaSi mSoblebis gardacvaleba ekono-

mikuri sakiTxis Semdeg meore problemad dasaxelda. 

sayuradReboa, rom baTumis quCis bavSvebs arc alko-

holizmi da arc ojaxuri Zaladoba pirvelad ojaxur 

problemad ar dausaxelebiaT. CakiTxvis Semdeg maT 

daasaxeles alkoholis moxmareba, magram fizikuri 

Zaladoba ojaxSi faqtorad aravis dausaxelebia. 
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unda aRiniSnos, rom baTumis quCis bavSvebs ufro 

metad surT ojaxSi cxovreba an saxli, vidre maT 

Tanatolebs sxva qalaqebidan.   

qalaqis quCis bavSvebis 83% skolaSi ar iricxeba 

da saswavleblis mitovebis maCvenebeli (84%) oTx 

qalaqs Soris yvelaze maRalia. skolisadmi interesis 

dakargva swavlis gaugrZeleblobis ZiriTad mizezad 

saxeldeba (ufro xSirad vidre sxva adgilebSi). meore 

faqtori fulis saSovnelad muSaobis aucileblobaa. 

ganaTlebis dabali xarisxi rogorc faqtori aseve 

ufro xSirad figurirebs vidre sxva qalaqebSi, Tum-

ca arc ise xSirad saxeldeba. mSoblebis gardacvale-

ba da ojaxis wevrze zrunvis aucilebloba skolaSi 

gamoucxadeblobis mizezebia da baTumSi ufro xSir-

ad saxeldeba vidre sxva qalaqebSi. oTxive qalaqis 

bavSvebs Soris baTumis quCis bavSvebi wera-kiTxvis 

codnis yvelaze maRali maCvenebliT gamoirCevian. 

baTumis quCis bavSvebisaTvis muSaoba da qurdoba 

yvelaze xSirad dasaxelebuli Semosavlis miRebis 

strategiebia (qurdobis SemTxvevebi 4-jer ufro 

maRalia, vidre sxva adgilebSi). sxva qalaqebisgan 

gansxvavebiT baTumis quCis bavSvebis sami meoTxedi 

gamomuSavebul fuls sakuTar an megobrebis saWiroe-

bebze xarjavs da mxolod 25% iyenebs fuls ojaxis 

mxardasaWerad. 

baTumis quCis bavSvebis or mesameds gaugia social-

uri momsaxurebis Sesaxeb, magram 55%-s arasdros mi-

uRia raime daxmareba. sacxovrebeli dawesebulebebi 

ufro cnobilia baTumis bavSvebisaTvis vidre sxva 

qalaqebis bavSvebisaTvis. baTumSi SedarebiT maRalia 

im bavSvebis procentuli maCvenebeli (gacilebiT maR-

ali vidre sxvagan) vinc mudmivad iyenebs Ramis TavS-

esafris garkveul saxeobas (27% - wina Rame/zamTris 

Rameebi da 17%- zafxulis Rameebi). iqauri social-

uri muSakebis Tanaxmad, bavSvebi savaraudod marTl-

madidebeli eklesiis mier gaxsnil bavSvze zrunvis 

rezidentul dawesebulebaze saubroben. aseve, ufro 

xSirad axseneben ufaso sasadiloebis gamoyenebas vi-

dre bavSvebi sxva qalaqebidan.

mzrunvelebis naklebobasa da quCaSi gatarebul xan-

grZliv periodTan Sesabamisad, baTumis quCis bavS-

vebs ufro metad aReniSnebaT SesamCnevi SezRudvebi, 

fizikuri travmebi da toqsikuri nivTierebebis mox-

marebis kvali vidre sxva qalaqebSi.

baTumis quCis bavSvebis specifiuri Tavisebure-

bebi miuTiTebs, rom  droebiTi ojaxis tipis zrun-

vis formebis ganviTareba prioritetuli unda iyos. 

araobol quCis bavSvebTan muSaobis mniSvnelovani 

elementi martoxela dedebis mxardaWera da sxvagan 

mcxovrebi ojaxis wevrebTan dakavSireba iqneba. kv-

levis monacemebi aCvenebs, rom bevr SemTxvevaSi ba-

TumSi bavSvis da ara ojaxis siRaribis SemTxvevebi 

SeiniSneba. Sesabamisad, programebi am sakiTxze unda 

muSaobdes. baTumis quCis bavSvebis ufrosi asakis, 

skolis mitovebis maRali maCveneblisa da skolis 

ganaTlebisadmi dabali interesis gaTvaliswinebiT, 

bavSvebis reintegracia formaluri ganaTlebis 

sistemaSi albaT saukeTeso arCevani ar aris. magram, 

programebi bavSvebs ganaTlebis dasrulebisa (magal-

iTad, distanciuri swavlebis gziT) da serTifikatis 

(atestatis) miRebis saSualebas unda aZlevdes. aseve, 

ufrosi quCis bavSvebisaTvis mozardebis damoukide-

beli cxovrebis programebis SemuSaveba ukiduresad 

mniSvnelovania (supervizirebuli damoukidebeli 

sacxovreblis, profesiuli ganaTlebisa da dasaqme-

bis meqanizmebis CaTvliT).  
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danarTi 2- dokumentSi 

gamoyenebuli zogierTi 

terminis ganmarteba

monacemTa Segrovebisa da damuSavebis procesma 

teqstSi gamoyenebul ramdenime termins Zalian 

specifiuri mniSvnelova mianiWa. mkafioobis da eno-

brivi mudmivobis SenarCunebis mizniT, es terminebi 

qvemoT aris ganmartebuli. es terminologia ar gu-

lisxmobs ukve arsebuli definiciebis ganmeorebas an 

Secvlas – igi ubralod xsnis im konteqsts,  romlis 

farglebSic mocemul kvlevaSi garkveuli gamonaTq-

vamebia gamoyenebuli. 

saSualo

saSualo niSnavs quCis bavSvebis mTliani SerCevis 

procentul maCvenebels. 

migranti bavSvebi

migrantia bavSvi, romelic ambobs, rom mTeli cx-

ovreba imave qalaqSi ar cxovrobda da manamde sxvagan 

cxovrobda miuxedavad imisa, imave qalaqSi daibada 

Tu ara. gamoiyofa migranti bavSvebis ori jgufi: 1) 

amJamindeli qalaqisgan gansxvavebuli saqarTvelos 

regionebidan Camosuli bavSvebi da 2) sxva qveynebidan 

Camosuli bavSvebi 

ojaxebi (Households)
ojaxSi igulisxmeba naTesavebis tipebi (deda, mama, 

orive mSobeli da/an sxva naTesavi), visTanac erTad 

bavSvi wina Tvis ganmavlobaSi cxovrobda.

gaWirvebis done 

gaWirvebis done bavSvis mier dasaxelebuli ojaxuri 

problemebis raodenobis mixedviT ganisazRvreba. 

gaWirvebis done aRniSnul kvlevaSi 0-dan (ojaxSi 

problemebi ar aris) 6-mde (problemebis yvela jgufi 

saxezea) meryeobda. mTlian SerCevaSi gaWirvebis sa-

Sualo done 2.5 iyo. 

socialuri mxardaWeris done

bavSvis socialuri mxardaWeris done imave qalaqSi 

mcxovrebi naTesavebis –bebia/babua, biZa/mamida da sx-

vebi (mSoblebis garda) – raodenobiT ganisazRvreba.

wera-kiTxvis codna

wera-kiTxvis codna gulisxmobs, rom bavSvs (mSobli-

ur enaze) martivi teqstis dawera/wakiTxva SeuZlia. 

aRniSnul kvlevaSi cifrebis cnobis unari (cifrebis 

cnoba da wera) wera-kiTxvis unarSi ar igulisxmebo-

da. 

oblebi

kvlevaSi gamoyenebulia saerTaSorisod aRiare-

buli terminologia dediT oboli (mxolod dedaa 

gardacvlili), mamiT oboli (mxolod mamaa gardacv-

lili) da orive mSobliT oboli (dedac da mamac gar-

dacvlilia).

saskolo asaki

sabaziso saskolo asaki ganisazRvreba 8-dan 14 

wlamde. 

quCis bavSvebi

rogorc ukve aRiniSna, mravalcvladiani analizis sa-

fuZvlad gamoyenebuli iyo quCis bavSvebis dajgufe-

bis adgili _ drois maCvenebeli. 

am maCveneblis Tanaxmad, quCaSi mcxovrebi bavSvebi 

(bavSvebi vinc quCaSi 24 saaTi cxovrobs) arian isini 

vinc zafxulis da zamTris Rameebs quCaSi atare-

ben. quCasa da saxlSi mcxovrebi bavSvebi  arian isini 

vinc quCaSi mxolod zamTris an mxolod zafxulis 

Rameebs atareben, magram ara orives. quCaSi aqtiuri 

bavSvebi arian isini vinc quCaSi zafxulis an zamTris 

an orive drois dRis saaTebs quCaSi atareben, magram 

Rame quCaSi ar sZinavT. zogadi termini `quCis bavSvi~ 

aRniSnavs 0-dan 18 wlamde nebismier bavSvs, vinc am 

jgufebs miekuTvneba.



saqarTveloSi urbanuli quCis bavSvebis raodenoba da maxasiaTeblebi ❘ 79 

danarTi 3 – saqarTveloSi quCis bavSvebze 

dakvirvebis kriteriumebi

pirveli rigis kriteriumebi

fizikuri maxasiaTeblebi

fexSiSveli Seusabamo zomis tansacmeli da fexsacmeli

daxeuli tansacmeli WuWyiani saxe da Tma

WuWyiani tansacmeli da fexsacmeli sezonis Seusabamod Cacmuli

qceva

Seusabamo adgilas marto myofi bavSvi quCaSi an miwisqveSa gadasasvlelebSi marto 

an bavSvebis jgufi an mSoblebTan erTad myofi bavSvi

asertuli da gamaRizianebeli  gineba

ucxoebTan urTierTobisas

asocialuri qceva  Cxubi

saqmianoba 

quCaSi Zili qurdoba

celofnis parki weboTi moweva

nagavSi qeqva 

meore rigis maxasiaTeblebi

fizikuri maxasiaTeblebi

arajanmrTeli ieri acvia sxvadasxva fexsacmeli

WuWyiani xelebi muqi kani

naiarevi xelebsa da tanze saxeze kani Zvreba da laqebi aqvs

qceva

yvirili Zalian sustia

mTeli ZaliT dartyma qanaobs

arakontrolirebadi moZraoebi 

saqmianoba

mizezs gareSe xetiali mavne (saziano) qcevebi

sajaro transportSi Zili ucnauri TamaSebi (Seusabamo TamaSebi 

 Seusabamo adgilas) 

alkoholi vaWroba (sanTlebi, xatebi, yvavilebi)

mesame rigis kriteriumebi

fizikuri maxasiaTeblebi

gadaparsuli Tavi

naiarevi saxeze

kbilebis arqona

qceva

megobruli, advilad Semodis kontaqtSi

saubris cocxali manera

mxiaruli

saqmianoba

jarTis Segroveba

fizikuri Sroma (mtvirTavoba) 

boTlebis Segroveba 
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განხორციელებაზე იმ შემთხვევაშიც, თუ სამართლის ნორმა არ არსებობს, ან იგი ბუნდოვანია.

2. სასამართლოს არა აქვს უფლება უარი თქვას კანონის გამოყენებაზე იმ მოტივით, რომ მას კანონის ნორმა
უსამართლოდ ან არაზნეობრივად მიაჩნია.

    მუხლი 5. კანონისა და სამართლის ანალოგია
1. კანონში პირდაპირ გაუთვალისწინებელი ურთიერთობის მოსაწესრიგებლად გამოიყენება ყველაზე უფრო

მსგავსი ურთიერთობის მარეგულირებელი სამართლის ნორმა (კანონის ანალოგია).
2. თუ კანონის ანალოგიის გამოყენება შეუძლებელია, ურთიერთობა უნდა მოწესრიგდეს სამართლის

ზოგადი პრინციპების საფუძველზე, აგრეთვე სამართლიანობის, კეთილსინდისიერებისა და ზნეობის
მოთხოვნების შესაბამისად (სამართლის ანალოგია).

3. სპეციალური ურთიერთობების მომწესრიგებელი ნორმები (საგამონაკლისო ნორმები) არ შეიძლება
გამოყენებულ იქნეს ანალოგიით.

    მუხლი 6. სამოქალაქო კანონთა უკუქცევითი ძალა
კანონებსა და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს არა აქვთ უკუქცევითი ძალა, გარდა იმ შემთხვევებისა,

როცა ეს პირდაპირ არის კანონით გათვალისწინებული. არ შეიძლება კანონს მიეცეს უკუქცევითი ძალა, თუ იგი
ზიანის მომტანია ან აუარესებს პირის მდგომარეობას.

    მუხლი 7. კერძო სამართლის ობიექტები
კერძოსამართლებრივი ურთიერთობის ობიექტი შეიძლება იყოს ქონებრივი ან არაქონებრივი ღირებულების
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მატერიალური და არამატერიალური სიკეთე, რომელიც კანონით დადგენილი წესით ბრუნვიდან არ არის
ამოღებული.

    მუხლი 8. კერძო სამართლის სუბიექტები
1. კერძოსამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული

პირი. ეს წესი გამოიყენება როგორც სამეწარმეო, ასევე არასამეწარმეო, საქართველოსა თუ სხვა ქვეყნის პირების
მიმართ.

2. სახელმწიფო ორგანოებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების კერძოსამართლებრივი
ურთიერთობები სხვა პირებთან ასევე წესრიგდება სამოქალაქო კანონებით, თუკი ეს ურთიერთობები,
სახელმწიფოებრივი ან საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, არ უნდა მოწესრიგდეს საჯარო
სამართლით.

3. სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილენი ვალდებულნი არიან კეთილსინდისიერად განახორციელონ
თავიანთი უფლებები და მოვალეობანი.

    მუხლი 9. სამოქალაქო კანონთა მიზანი
სამოქალაქო კანონები უზრუნველყოფენ საქართველოს ტერიტორიაზე სამოქალაქო ბრუნვის

თავისუფლებას, თუ ამ თავისუფლების განხორციელება არ ხელყოფს მესამე პირთა უფლებებს.

    მუხლი 10. სამოქალაქო უფლებათა დამოუკიდებლობა პოლიტიკური უფლებებისაგან. სამოქალაქო
სამართლის იმპერატიული ნორმები

1. სამოქალაქო უფლებათა განხორციელება არ არის დამოკიდებული პოლიტიკურ უფლებებზე, რომლებიც
განისაზღვრება კონსტიტუციით ან საჯარო სამართლის სხვა კანონებით.

2. სამოქალაქო ურთიერთობის მონაწილეებს შეუძლიათ განახორციელონ კანონით აუკრძალავი, მათ შორის
კანონით პირდაპირ გაუთვალისწინებელი ნებისმიერი მოქმედება.

3. უფლებათა ბოროტად გამოყენებისაგან სხვათა თავისუფლებას იცავს სამოქალაქო კანონების
იმპერატიული ნორმები. მოქმედებები, რომლებიც ეწინააღმდეგება ამ ნორმებს, ბათილია, გარდა იმ
შემთხვევებისა, როცა კანონი პირდაპირ მიუთითებს სხვაგვარ შედეგებზე. ცალკეული ჩარევები
ადმინისტრაციული აქტების მეშვეობით აკრძალულია, თუ ეს აქტები კონკრეტული კანონის საფუძველზე არ
არის გამოყენებული.

კარი პირველი
პირები

თავი პირველი
ფიზიკური პირები

    მუხლი 11. უფლებაუნარიანობა
1. ფიზიკური პირის უფლებაუნარიანობა – უნარი, ჰქონდეს სამოქალაქო უფლებები და მოვალეობები,

წარმოიშობა დაბადების მომენტიდან.
2. მემკვიდრედ ყოფნის უფლება წარმოიშობა ჩასახვისთანავე; ამ უფლების განხორციელება დამოკიდებულია

დაბადებაზე.
3. ფიზიკური პირის უფლებაუნარიანობა წყდება მისი გარდაცვალებით. გარდაცვალების მომენტად

ითვლება თავის ტვინის ფუნქციონირების შეწყვეტა.
4. არ შეიძლება ფიზიკურ პირს წაერთვას უფლებაუნარიანობა.

    მუხლი 12. ქმედუნარიანობა
1. ქმედუნარიანობა, ანუ ფიზიკური პირის უნარი, თავისი ნებითა და მოქმედებით სრული მოცულობით

შეიძინოს და განახორციელოს სამოქალაქო უფლებები და მოვალეობები, წარმოიშობა სრულწლოვანების
მიღწევისთანავე.

2. სრულწლოვანია პირი, რომელმაც 18 წლის ასაკს მიაღწია.
3. ქმედუნარიანად ითვლება პირი, რომელმაც 18 წლის ასაკის მიღწევამდე იქორწინა.
4. ქმედუნარიანად ითვლება ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირი (შემდგომ – მხარდაჭერის მიმღები),

ანუ პირი, რომელსაც აქვს მყარი ფსიქიკური, გონებრივი/ინტელექტუალური დარღვევები, რომელთა
სხვადასხვა დაბრკოლებასთან ურთიერთქმედებამ შესაძლოა ხელი შეუშალოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მის
სრულ და ეფექტიან მონაწილეობას სხვებთან თანაბარ პირობებში, თუ ეს პირი აკმაყოფილებს ამ მუხლის მე-2
ან მე-3 ნაწილის პირობებს, ამასთანავე, აღნიშნული დაბრკოლებები სათანადო რჩევისა და დახმარების გარეშე
მნიშვნელოვნად ართულებს პირის მიერ საკუთარი ნების თავისუფლად გამოხატვას და ინფორმირებული და
გააზრებული არჩევანის გაკეთებას სასამართლოს მიერ განსაზღვრულ სფეროში.

5. მხარდაჭერის მიმღებად სასამართლომ შეიძლება ცნოს აგრეთვე არასრულწლოვანი იმ ფარგლებში,
რომლებშიც, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, მას თავისი უფლება-მოვალეობების
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განხორციელებისას კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა არ სჭირდება.
6. 7 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი (მცირეწლოვანი) ქმედუუნაროდ ითვლება.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 8 ოქტომბრის გადაწყვეტილება №2/4/532,533 –ვებგვერდი, 28.10.2014წ.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

    მუხლი 13. ქმედუნარიანობის შეზღუდვის დაუშვებლობა გარიგებით
ქმედუნარიანობის შეზღუდვა დაიშვება მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. დაუშვებელია

ქმედუნარიანობის შეზღუდვა გარიგებით.

    მუხლი 14. შეზღუდული ქმედუნარიანობა
1. არასრულწლოვანი შვიდიდან თვრამეტ წლამდე შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონეა.
2. შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონედ ითვლება ასევე სრულწლოვანი, რომელსაც სასამართლომ

დაუწესა მზრუნველობა. შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე პირი თავის ქმედუნარიანობაში უთანაბრდება
არასრულწლოვანს.

3. ქმედუნარიანობის შეზღუდვა უქმდება მაშინ, როცა აღარ არის ის საფუძველი, რომლის გამოც პირს
შეეზღუდა ქმედუნარიანობა.

    მუხლი 15. წარმომადგენლის თანხმობა შეზღუდული ქმედუნარიანობისას
შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე პირის ნების გამოვლენის ნამდვილობისათვის აუცილებელია მისი

კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შეზღუდული ქმედუნარიანობის
მქონე პირი გარიგებით იღებს სარგებელს.

    მუხლი 16. ქმედუნარიანობის შეზღუდვა ალკოჰოლის ან ნარკოტიკული ნივთიერებების გამოყენების გამო
1. სასამართლოს მიერ მზრუნველობა შეიძლება დაუწესდეს სრულწლოვან პირს, რომელიც ბოროტად

იყენებს ალკოჰოლს ან ნარკოტიკულ ნივთიერებებს და ამის გამო თავის ოჯახს მძიმე მატერიალურ
მდგომარეობაში აყენებს. იგი უფლებამოსილია დადოს ქონების განკარგვის გარიგება, აგრეთვე განკარგოს
ხელფასი, პენსია ან სხვა სახის შემოსავალი მხოლოდ მზრუნველის თანხმობით, გარდა წვრილმანი ყოფითი
გარიგებების დადებისა.

2. ქმედუნარიანობის სრულად აღდგენა იწვევს მზრუნველობის გაუქმებას.

    მუხლი 17. სახელის უფლება
1. ყოველ ფიზიკურ პირს აქვს სახელის უფლება, რაც მოიცავს სახელსა და გვარს.
2. სახელის შეცვლა დასაშვებია. ამისათვის საჭიროა პირის დასაბუთებული განცხადება, რომელიც

დადგენილი წესით უნდა განიხილოს სათანადო ორგანომ.
3. სახელის შეცვლა არ წარმოადგენს იმ უფლებებისა და მოვალეობების შეწყვეტის ან შეცვლის საფუძველს,

რომლებიც შეძენილი იყო ადრინდელი სახელით. პირი მოვალეა მიიღოს აუცილებელი ზომები სახელის
შეცვლის შესახებ კრედიტორებისა და მოვალეების გასაფრთხილებლად.

    მუხლი 18. პირადი არაქონებრივი უფლებები
1. ვისაც სახელის ტარების უფლებას შეეცილებიან, ან ვისი ინტერესებიც ილახება მისი სახელით უნებართვო

სარგებლობით, მას უფლება აქვს ხელმყოფს მოსთხოვოს მოქმედების შეწყვეტა ან უარის თქმა მასზე.
2. პირს უფლება აქვს სასამართლოს მეშვეობით, კანონით დადგენილი წესით დაიცვას საკუთარი პატივი,

ღირსება, პირადი ცხოვრების საიდუმლოება, პირადი ხელშეუხებლობა ან საქმიანი რეპუტაცია შელახვისაგან.
3. თუ პირის პატივის, ღირსების, საქმიანი რეპუტაციის ან პირადი ცხოვრების საიდუმლოების შემლახველი

ცნობები გავრცელებულია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით, მაშინ მათი უარყოფაც უნდა მოხდეს ამავე
საშუალებებით. თუ ამგვარ მონაცემებს შეიცავს ორგანიზაციის მიერ გაცემული საბუთი, მაშინ ეს საბუთი უნდა
შეიცვალოს და ამის შესახებ ეცნობოს დაინტერესებულ პირებს.

4. პირს, რომლის პატივისა და ღირსების შემლახველი ცნობებიც გამოქვეყნდა მასობრივი ინფორმაციის
საშუალებებში, უფლება აქვს გამოაქვეყნოს საპასუხო ცნობები ინფორმაციის იმავე საშუალებებში.

5. ამ მუხლის პირველ და მე-2 ნაწილებში გათვალისწინებული მოთხოვნის უფლება აქვს პირს მაშინაც, როცა
მისი გამოსახულება (ფოტოსურათი, კინოფილმი, ვიდეოფილმი და ა.შ.) გამოქვეყნდება მისი თანხმობის გარეშე.
პირის თანხმობა არ არის საჭირო, როცა ფოტოგადაღება (ვიდეოგადაღება და ა.შ.) დაკავშირებულია მის
საზოგადოებრივ აღიარებასთან, დაკავებულ თანამდებობასთან, მართლმსაჯულების ან პოლიციის
მოთხოვნებთან, სამეცნიერო, სასწავლო ან კულტურულ მიზნებთან, ანდა ფოტოგადაღება (ვიდეოგადაღება და
ა.შ.) მოხდა საზოგადო ვითარებაში, ანდა პირმა პოზირებისათვის მიიღო საზღაური.

6. ამ მუხლით გათვალისწინებული სიკეთის დაცვა ხორციელდება, მიუხედავად ხელმყოფის ბრალისა.
ხოლო, თუ დარღვევა გამოწვეულია ბრალეული მოქმედებით, პირს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის (ზარალის)
ანაზღაურებაც. ზიანის ანაზღაურება შეიძლება მოთხოვილ იქნეს იმ მოგების სახით, რომელიც წარმოექმნა
ხელმყოფს. ბრალეული ხელყოფის შემთხვევაში უფლებამოსილ პირს უფლება აქვს მოითხოვოს არაქონებრივი
(მორალური) ზიანის ანაზღაურებაც. მორალური ზიანის ანაზღაურება შეიძლება ქონებრივი ზიანის
ანაზღაურებისაგან დამოუკიდებლად.
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საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №222 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.91

    მუხლი 181. პერსონალური მონაცემების მიღების უფლება
1. პირს უფლება აქვს, გაეცნოს მასზე არსებულ პერსონალურ მონაცემებს და ჩანაწერებს, რომლებიც

დაკავშირებულია მის ფინანსურ/ქონებრივ მდგომარეობასთან ან სხვა კერძო საკითხებთან, და მიიღოს ამ
მონაცემების ასლები, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული შემთხვევებისა.

2. პირს არ შეიძლება უარი ეთქვას იმ ინფორმაციის გაცემაზე, რომელიც მოიცავს პერსონალურ მონაცემებს ან
ჩანაწერებს მის შესახებ.

3. ნებისმიერი პირი ვალდებულია, წერილობითი თხოვნის საფუძველზე სხვა პირს გადასცეს მასთან
დაცული პერსონალური მონაცემები და ჩანაწერები, თუ იგი წარუდგენს იმ პირის წერილობით თანხმობას,
რომლის პერსონალურ მონაცემებსაც წარმოადგენს შესაბამისი ინფორმაცია. ასეთ შემთხვევაში პირი
ვალდებულია დაიცვას აღნიშნული მონაცემების, ინფორმაციის საიდუმლოება.
საქართველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი №5919 - სსმ I, №7, 26.03.2008წ., მუხ.39

    მუხლი 19. პირადი უფლებების დაცვა გარდაცვალების შემდეგ
მე-18 მუხლში აღნიშნული უფლებები შეუძლია გამოიყენოს იმ პირმაც, რომელიც, თუმცა თვითონ არ არის

სახელის ან პირადი ღირსების უფლების მატარებელი, მაგრამ საამისოდ აქვს დაცვის ღირსი ინტერესი. მას
შეუძლია სახელისა და ღირსების ისეთი დაცვის მოთხოვნის განხორციელება, რომელიც პიროვნების არსების
განმსაზღვრელია და გრძელდება სიკვდილის შემდეგაც. სახელის, პატივის, ღირსების ან საქმიანი რეპუტაციის
შელახვისათვის მორალური ზიანის ქონებრივი ანაზღაურების მოთხოვნა სიკვდილის შემდეგ დაუშვებელია.

    მუხლი 20. საცხოვრებელი ადგილი
1. ფიზიკური პირის საცხოვრებელ ადგილად მიიჩნევა ადგილი, რომელსაც იგი ჩვეულებრივ საცხოვრებლად

ირჩევს. პირს შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე საცხოვრებელი ადგილი.
2. არასრულწლოვანის საცხოვრებელ ადგილად ითვლება მშობლის უფლების მქონე მშობლების

საცხოვრებელი ადგილი, ხოლო სამეურვეო პირისა – მეურვის საცხოვრებელი ადგილი.
3. პირის საცხოვრებელი ადგილი არ უქმდება, თუ იგი იძულების წესით ან სახელმწიფოებრივი მოვალეობის

შესასრულებლად განსაზღვრული ვადით ტოვებს ამ ადგილს.

    მუხლი 21. პირის აღიარება უგზო-უკვლოდ დაკარგულად
1. დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე ფიზიკური პირი შეიძლება სასამართლოს

გადაწყვეტილებით აღიარებულ იქნეს უგზო-უკვლოდ დაკარგულად, თუ მისი ადგილსამყოფელი უცნობია და
ორი წლის მანძილზე იგი არ გამოჩენილა თავის საცხოვრებელ ადგილას. გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში
შესვლის შემდეგ კანონით მემკვიდრეები მოიპოვებენ უფლებამოსილებას, უკვალოდ დაკარგულის ქონება
მართონ მინდობილი საკუთრების სახით, მათ შორის, მიიღონ მისგან სარგებელი. ამ ქონებიდან მიეცემა სარჩო
უგზო-უკვლოდ დაკარგულის რჩენაზე მყოფ პირებს და დაიფარება ვალები.

2. უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარებული პირის დაბრუნების ან მისი ადგილსამყოფლის აღმოჩენის
შემთხვევაში უქმდება სასამართლოს გადაწყვეტილება მისი ქონების მართვის შესახებ. მეურნეობის სათანადო
გაძღოლით მიღებული სარგებლის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება მას არა აქვს.

    მუხლი 22. პირის გამოცხადება გარდაცვლილად
1. პირი შეიძლება სასამართლოს წესით გამოცხადდეს გარდაცვლილად, თუ მის საცხოვრებელ ადგილას

ხუთი წლის განმავლობაში არ მოიპოვება ცნობები ამ პირის ადგილსამყოფლის შესახებ, აგრეთვე, თუ იგი
უგზო-უკვლოდ დაიკარგა ისეთ გარემოებაში, რომელიც მას სიკვდილს უქადდა, ანდა სავარაუდოა მისი
დაღუპვა რაიმე უბედური შემთხვევის გამო და ასეთი ცნობები ექვსი თვის განმავლობაში არ მოიპოვება.

2. სამხედრო მოსამსახურე ან სხვა პირი, რომელიც უგზო-უკვლოდ დაიკარგა საომარ მოქმედებასთან
დაკავშირებით, შეიძლება სასამართლო წესით გამოცხადდეს გარდაცვლილად არა უადრეს ორი წლის გასვლისა
საომარი მოქმედების დამთავრების დღიდან.

3. პირის გარდაცვალების დღედ მიიჩნევა მისი გარდაცვლილად გამოცხადების შესახებ სასამართლოს
გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის დღე.

4. ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სასამართლოს შეუძლია პირის
სიკვდილის დღედ აღიაროს მისი სავარაუდო დაღუპვის დღე.

    მუხლი 23. გარდაცვლილად გამოცხადებულის დაბრუნების შედეგები
1. გარდაცვლილად გამოცხადებული პირის დაბრუნების ან მისი ადგილსამყოფლის აღმოჩენის შემთხვევაში

სასამართლო აუქმებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.
2. დაბრუნების დროის მიუხედავად, პირს უფლება აქვს მოითხოვოს ის შენარჩუნებული ქონება, რომელიც

მისი გარდაცვლილად გამოცხადების შემდეგ უსასყიდლოდ გადაეცა სხვა პირს.
3. ის პირი, რომელმაც გარდაცვლილად გამოცხადებულის ქონება სასყიდლით შეიძინა, ვალდებულია

დაუბრუნოს მას ეს ქონება, თუ დამტკიცდება, რომ ქონების შეძენისას მან იცოდა, რომ გარდაცვლილად
გამოცხადებული პირი ცოცხალი იყო.
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4. თუ გარდაცვლილად გამოცხადებული პირის ქონება გადაეცა სახელმწიფოს და მან მოახდინა მისი
რეალიზაცია, მაშინ გარდაცვლილად გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების შემდეგ პირს
უბრუნდება ქონების რეალიზაციით მიღებული თანხა.
საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2239 - სსმ I, №54, 20.12.2005წ. მუხ.360

თავი მეორე
იურიდიული პირი

საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

I. ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 24. ცნება. სახეები
1. იურიდიული პირი არის განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად შექმნილი, საკუთარი ქონების მქონე,

ორგანიზებული წარმონაქმნი, რომელიც თავისი ქონებით დამოუკიდებლად აგებს პასუხს და საკუთარი
სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს და შეუძლია სასამართლოში გამოვიდეს
მოსარჩელედ და მოპასუხედ.

2. იურიდიული პირი შეიძლება იყოს კორპორაციულად ორგანიზებული, წევრობაზე დაფუძნებული, წევრთა
მდგომარეობაზე დამოკიდებული ან მისგან დამოუკიდებელი და მისდევდეს ან არ მისდევდეს მეწარმეობას.

3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირები სამოქალაქო-სამართლებრივ ურთიერთობებში მონაწილეობენ
ისევე, როგორც კერძო სამართლის იურიდიული პირები. მათი შექმნის, ორგანიზებისა და საქმიანობის წესი
განისაზღვრება კანონით.

4. სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტი სამოქალაქო-სამართლებრივ ურთიერთობებში მონაწილეობენ ისევე,
როგორც კერძო სამართლის იურიდიული პირები. სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებს ამ
დროს ახორციელებენ მისი ორგანოები (უწყებები, დაწესებულებები და ა. შ.) ისე, რომ ისინი არ არიან
იურიდიული პირები.

5. იურიდიული პირი, რომლის მიზანია სამეწარმეო (კომერციული) საქმიანობა, აგრეთვე მისი ფილიალი
უნდა შეიქმნას „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

6. იურიდიული პირი, რომლის მიზანია არასამეწარმეო საქმიანობა, უნდა დარეგისტრირდეს ამ კოდექსით
დადგენილი წესით.
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336 
საქართველოს 2020 წლის 15 ივლისის კანონი №6989 – ვებგვერდი, 28.07.2020წ.

    მუხლი 25. იურიდიული პირის უფლებაუნარიანობა
1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი უფლებამოსილია განახორციელოს კანონით ან მისი

სადამფუძნებლო დოკუმენტებით გათვალისწინებული მიზნების შესაბამისი საქმიანობა.
2. კერძო სამართლის იურიდიულ პირს (სამეწარმეოს თუ არასამეწარმეოს (არაკომერციულს)) უფლება აქვს

განახორციელოს კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი საქმიანობა, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს საქმიანობა
მისი სადამფუძნებლო დოკუმენტებით გათვალისწინებული.

3. ზოგიერთი საქმიანობა, რომელთა ჩამონათვალსაც განსაზღვრავს კანონი, იურიდიულ პირს შეუძლია
განახორციელოს მხოლოდ სპეციალური ლიცენზიის/ნებართვის ან ავტორიზაციის გავლის საფუძველზე.
აღნიშნული საქმიანობის განხორციელების უფლება იურიდიულ პირს წარმოეშობა ლიცენზიის/ნებართვის
მიღების ან ავტორიზაციის გავლის მომენტიდან.

4. იურიდიული პირის უფლებაუნარიანობა წარმოიშობა მისი რეგისტრაციის მომენტიდან და წყდება მისი
ლიკვიდაციის დასრულების ფაქტის რეგისტრაციის მომენტიდან.

5. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი უფლებამოსილია ეწეოდეს დამხმარე ხასიათის
სამეწარმეო საქმიანობას, რომლიდან მიღებული მოგებაც უნდა მოხმარდეს არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის მიზნების რეალიზებას. ასეთი საქმიანობის შედეგად მიღებული მოგების განაწილება
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დამფუძნებლებს, წევრებს, შემომწირველებს, აგრეთვე
ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირებს შორის დაუშვებელია.
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336
საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3537 - სსმ I, №47, 05.08.2010წ., მუხ.304

    მუხლი 26. იურიდიული პირის ადგილსამყოფელი
1. იურიდიული პირის ადგილსამყოფლად ითვლება მისი ადმინისტრაციის მდებარეობის ადგილი.

იურიდიულ პირს შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ ერთი ადგილსამყოფელი (იურიდიული მისამართი).
2. იურიდიული პირის სხვა ადგილსამყოფელი ჩაითვლება მისი ფილიალის ადგილსამყოფლად.

საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

II. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336
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    მუხლი 27. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელწოდება
1. არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს აქვს სახელწოდება, რომელშიც აღინიშნება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისადმი მისი კუთვნილება.
2. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელწოდებაში არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს

ისეთი გრაფიკული სიმბოლოები, რომელთაც არ აქვთ ენობრივი ნორმებით დადგენილი ბგერითი ან
სიტყვიერი შესატყვისი, ასევე „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონითა და „მოქალაქეთა პოლიტიკური
გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული იურიდიული პირისა და
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სამართლებრივი ფორმებისათვის დამახასიათებელი აღნიშვნები.
ამასთანავე, სახელწოდებას არ უნდა ერთოდეს რაიმე ისეთი დამატება, რომელმაც შეიძლება შეცდომაში
შეიყვანოს მესამე პირი ან/და გამოიწვიოს შეცდომა ან/და გაუგებრობა სუბიექტის ფორმისა თუ საქმიანობის
გამო.

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელწოდება არ შეიძლება ემთხვეოდეს უკვე
რეგისტრირებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელწოდებას.

4. პირი, რომელიც მართლსაწინააღმდეგოდ სარგებლობს სხვა იურიდიული პირის სახელწოდებით,
ვალდებულია უფლებამოსილი პირის მოთხოვნის საფუძველზე შეწყვიტოს ასეთი სარგებლობა და
აანაზღაუროს მართლსაწინააღმდეგო სარგებლობით გამოწვეული ზიანი.

5. იურიდიული პირის საქმიანი რეპუტაციის შელახვის შემთხვევაში გამოიყენება ამ კოდექსის მე-18
მუხლით გათვალისწინებული წესები.
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საქართველოს 2011 წლის 1 ივლისის კანონი №5017 - ვებგვერდი, 14.07.2011წ.

    მუხლი 28. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) რეგისტრაციის წესი

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) რეგისტრაცია ხორციელდება მეწარმეთა და
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში.

2. მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრს აწარმოებს საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტო (შემდგომ − მარეგისტრირებელი ორგანო).

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) რეგისტრაცია ხორციელდება ამ კოდექსითა და მეწარმე
სუბიექტების, უცხო ქვეყნის მეწარმე იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის)
რეგისტრაციისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
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    მუხლი 29. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციის პირობები
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციის მოთხოვნის შემთხვევაში

დაინტერესებული პირი მარეგისტრირებელ ორგანოს წარუდგენს დამფუძნებელთა/წევრთა შეთანხმებას და
განცხადებას, რომელიც უნდა შეიცავდეს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით მეწარმე იურიდიული
პირის რეგისტრაციისათვის დადგენილ სავალდებულო მონაცემებს.

2. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციის მოთხოვნის შემთხვევაში მის
სადამფუძნებლო დოკუმენტაციაში, გარდა ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი მონაცემებისა, უნდა
მიეთითოს:

ა)  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიანობის მიზანი;
ბ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის წევრად მიღების, წევრობიდან გასვლისა და

გარიცხვის წესი, თუ იგი წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირია;
გ) რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოს (პირის) დასახელება,

გადაწყვეტილების მიღების წესი და პროცედურა;
დ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ხელმძღვანელი ორგანოს (ხელმძღვანელი პირის)

შექმნის (არჩევის) წესი და უფლებამოსილების ვადა.
3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციის სხვა წესები განისაზღვრება

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით, „შემოქმედ მუშაკთა და შემოქმედებითი კავშირების შესახებ“
საქართველოს კანონითა და „პროფესიული კავშირების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით.
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    მუხლი 30. (ამოღებულია)
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    მუხლი 31. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) მიერ განხორციელებული
ცვლილებების რეგისტრაცია

1. რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილების საფუძველია უფლებამოსილი პირის/ორგანოს სათანადო
წესით მიღებული და დამოწმებული გადაწყვეტილება ან უფლებამოსილი პირების მიერ საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით შედგენილი გარიგება.

2. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) მიერ განხორციელებული ცვლილებები, რომლებიც
იწვევს მათ სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაში ცვლილებებს, საჭიროებს რეგისტრაციას. ცვლილება
განხორციელებულად ითვლება მისი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან.

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის/უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილების
რეგისტრაცია ხორციელდება მეწარმე იურიდიული პირის/ფილიალის (წარმომადგენლობის)
რეგისტრაციისათვის დადგენილი წესით.
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    მუხლი 32. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) რეგისტრაციაზე
გადაწყვეტილების მიღების წესი

1. მარეგისტრირებელი ორგანო ამ თავით განსაზღვრულ, მისი კომპეტენციისათვის მიკუთვნებულ
საკითხებზე იღებს „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონით რეგისტრაციისა და ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისათვის დადგენილ, ასევე „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 14²  მუხლით
გათვალისწინებულ გადაწყვეტილებებს.

2. მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციის
შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების წესი განისაზღვრება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 14²
 მუხლით.

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) რეგისტრაციის და რეგისტრირებულ მონაცემებში
ცვლილების მოთხოვნის შემთხვევაში მარეგისტრირებელი ორგანო, გარდა მეწარმე სუბიექტისთვის
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საფუძვლებისა, იღებს გადაწყვეტილებას სარეგისტრაციო
წარმოების შეჩერების შესახებ, თუ:

ა) რეგისტრაციისათვის წარდგენილი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, უცხო ქვეყნის
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) მიზნები
ეწინააღმდეგება მოქმედ სამართალს, აღიარებულ ზნეობრივ ნორმებს ან საქართველოს კონსტიტუციურ-
სამართლებრივ პრინციპებს;

ბ) არსებობს საქართველოს კონსტიტუციის 26-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული პირობები.
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1964 - სსმ I, №35, 19.11.2009წ., მუხ.253
საქართველოს 2009 წლის 25 დეკემბრის კანონი №2458 - სსმ I, №49, 30.12.2009წ., მუხ.370
საქართველოს 2010 წლის 27 აპრილის კანონი №2978 - სსმ I, №24, 10.05.2010წ., მუხ.144
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საქართველოს 2011 წლის 1 ივლისის კანონი №5017 - ვებგვერდი, 14.07.2011წ.

    მუხლი 33. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიანობის შეჩერების ან აკრძალვის შესახებ

გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში და
დადგენილი წესით.

2. თუ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი არსებითად გადავიდა სამეწარმეო საქმიანობაზე,
სასამართლო მარეგისტრირებელი ორგანოს ან/და დაინტერესებული პირის სარჩელის საფუძველზე
განიხილავს და წყვეტს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიანობის შეჩერების ან
აკრძალვის საკითხს.

3. სასამართლოს მიერ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიანობის აკრძალვის
შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ მარეგისტრირებელმა ორგანომ უნდა გააუქმოს არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაცია.
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1964 - სსმ I, №35, 19.11.2009წ., მუხ.253

     მუხლი 331. (ამოღებულია)
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    მუხლი 34. (ამოღებულია)
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2006 წლის 25 მაისის კანონი №3140 - სსმ I, №18, 31.05.2006წ., მუხ.134
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1964 - სსმ I, №35, 19.11.2009წ., მუხ.253
საქართველოს 2010 წლის 27 აპრილის კანონი №2978 - სსმ I, №24, 10.05.2010წ., მუხ.144
საქართველოს 2011 წლის 1 ივლისის კანონი №5017 - ვებგვერდი, 14.07.2011წ.

    მუხლი 35. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დამფუძნებელი/წევრი უფლებამოსილია ერთ პირს

მიანიჭოს საქმეების ერთპიროვნულად გაძღოლის უფლებამოსილება ან/და დააწესოს ორი ან ორზე მეტი პირის
ერთობლივი ხელმძღვანელობა ან/და წარმომადგენლობა.

2. ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილება გულისხმობს უფლებამოსილების ფარგლებში არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელით გადაწყვეტილებების მიღებას, ხოლო წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილება − არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელით გამოსვლას მესამე
პირებთან ურთიერთობაში. თუ სარეგისტრაციო დოკუმენტაციით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული,
ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილება გულისხმობს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებასაც.

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ორგანიზაციული სტრუქტურა უნდა მოწესრიგდეს
მისი წესდებით (დამფუძნებელთა/წევრთა შეთანხმებით), რომელიც საჭიროებს სათანადო წესით დამოწმებას.

4. არაკომერციული იურიდიული პირის ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების
წარმოშობისა და შეწყვეტის მიმართ ვრცელდება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლით
მეწარმე სუბიექტის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირისთვის განსაზღვრული წესები.
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2004 წლის 26 ნოემბრის კანონი №617 - სსმ I, №36, 08.12.2004 წ., მუხ.168
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საქართველოს 2006 წლის 25 მაისის კანონი №3140 - სსმ I, №18, 31.05.2006წ., მუხ.134
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1964 - სსმ I, №35, 19.11.2009წ., მუხ.253
საქართველოს 2010 წლის 27 აპრილის კანონი №2978 - სსმ I, №24, 10.05.2010წ., მუხ.144
საქართველოს 2011 წლის 1 ივლისის კანონი №5017 - ვებგვერდი, 14.07.2011წ.

    მუხლი 36. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საკუთრებაში არსებული ქონების
გასხვისება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საკუთრებაში არსებული ქონების გასხვისება
შესაძლებელია, თუ გასხვისება ემსახურება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიანობას,
მის ორგანიზაციულ განვითარებას, ხელს უწყობს მისი მიზნების განხორციელებას ან ემსახურება
საქველმოქმედო მიზნებს.
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

    მუხლი 37. ზიანის ანაზღაურება
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი პასუხს აგებს იმ ზიანისათვის, რომელიც მიადგა
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მესამე პირებს ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირის (პირების) მიერ
დაკისრებული მოვალეობის შესრულებისას ისეთი მოქმედების გამო, რომელიც იწვევს ზიანის ანაზღაურების
ვალდებულებას.

2. ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირი (პირები) საქმეს
კეთილსინდისიერად უნდა უძღვებოდეს. ამ მოვალეობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში იგი არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის წინაშე პასუხისმგებელია წარმოშობილი ზიანისათვის. ზიანის
ანაზღაურების მოთხოვნაზე უარის თქმა ბათილია, თუ ეს აუცილებელია მესამე პირთა მოთხოვნების
დასაკმაყოფილებლად.

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი თავისი წევრის (წევრების), აგრეთვე
ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირის (პირების) მდგომარეობისაგან
დამოუკიდებელია. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება
მისი ქონებით. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ვალდებულებებისათვის მისი წევრები,
აგრეთვე მისი ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირი (პირები) პასუხს
არ აგებენ. ასევე არ აგებს პასუხს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საკუთარი წევრების,
აგრეთვე თავისი ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირის (პირების)
ვალდებულებებისათვის.
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

     მუხლი 38. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სამართლებრივი ფორმის შეცვლა დაუშვებელია,

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სამართლებრივი ფორმის შეცვლით იგი საჯარო სამართლის იურიდიულ
პირად გარდაიქმნება.

11. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გაყოფა (დაყოფა, გამოყოფა), შერწყმა
(გაერთიანება, მიერთება) და ლიკვიდაცია ხორციელდება მეწარმე სუბიექტის ლიკვიდაციისათვის/
რეორგანიზაციისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

2. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების
მიღებაზე უფლებამოსილ პირს რეგისტრაციის შესახებ განცხადებით განსაზღვრავენ არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის დამფუძნებლები/წევრები. არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის ლიკვიდაციისას ქონების გასხვისება შესაძლებელია, თუ:

ა) გასხვისება ხელს უწყობს მის მიერ დასახული მიზნების მიღწევას;
ბ) გასხვისება ემსახურება საქველმოქმედო მიზნებს;
გ) ქონება გადაეცემა სხვა არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს.
3. აკრძალულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი

ქონების განაწილება მის დამფუძნებლებს/წევრებს, ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილების მქონე პირებს შორის.

4. თუ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დამფუძნებლებმა/წევრებმა არ განსაზღვრეს
მისი ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების მიღებაზე უფლებამოსილი პირი, სასამართლო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილ ქონებას გადასცემს
ერთ ან რამდენიმე არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, რომლებსაც აქვთ იგივე ან მსგავსი
მიზნები, როგორებიც ლიკვიდირებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს. თუ ასეთი
იურიდიული პირი (პირები) არ არსებობს ან ასეთი იურიდიული პირის (პირების) გამოვლენა შეუძლებელია,
შეიძლება მიღებულ იქნეს გადაწყვეტილება ამ ქონების სახელმწიფოსათვის გადაცემის შესახებ. სასამართლომ
აღნიშნული ქონება შეიძლება გაანაწილოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაციიდან 6 თვის შემდეგ.

5. სისხლის სამართლის საქმეზე კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის
საფუძველზე არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდაციას ახორციელებს
(ახორციელებენ) სასამართლოს მიერ დანიშნული ლიკვიდატორი (ლიკვიდატორები). აკრძალულია
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის მიმართ სალიკვიდაციო და რეორგანიზაციასთან
დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის წარმოების
დაწყების მომენტიდან სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლამდე ან სისხლის
სამართლის საქმის წარმოების შეწყვეტამდე.
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336
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    მუხლი 381. (ამოღებულია)
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საქართველოს 2010 წლის 27 აპრილის კანონი №2978 - სსმ I, №24, 10.05.2010წ., მუხ.144
საქართველოს 2011 წლის 1 ივლისის კანონი №5017 - ვებგვერდი, 14.07.2011წ.
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document:24994^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:24994^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:90424^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
document:92218^^„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“
document:1405413^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1943076^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
document:90424^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
document:92218^^„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“
document:1405413^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


    მუხლი 39. არარეგისტრირებული კავშირი (გაერთიანება)
1. არარეგისტრირებული კავშირის (გაერთიანების) მოწყობისა და სტრუქტურის საკითხები განისაზღვრება

მის წევრთა ურთიერთშეთანხმებით. არარეგისტრირებული კავშირი (გაერთიანება) არ არის იურიდიული პირი.
2. წევრთა საწევრო შესატანები და ამ შესატანებით შეძენილი ქონება შეადგენს არარეგისტრირებული

კავშირის (გაერთიანების) საერთო ქონებას.
3. არარეგისტრირებული კავშირი (გაერთიანება) შეიძლება სასამართლოში ან სასამართლოსგარე

ურთიერთობებში წარმოდგენილი იყოს თავისი წევრებით ან საამისოდ უფლებამოსილი პირებით.
4. კრედიტორების მოთხოვნები შეიძლება დაკმაყოფილდეს არარეგისტრირებული კავშირის (გაერთიანების)

საერთო ქონებიდან. ამასთანავე, პერსონალურად და, როგორც სოლიდარული მოვალეები, პასუხს აგებენ
აგრეთვე ის პირები, რომლებიც მოქმედებდნენ არარეგისტრირებული კავშირის (გაერთიანების) სახელით.
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2006 წლის 25 მაისის კანონი №3140 - სსმ I, №18, 31.05.2006წ., მუხ.134
საქართველოს 2006 წლის 25 ივლისის კანონი №3536 - სსმ I, №37, 07.08.2006წ., მუხ.277
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

    მუხლი 40. (ამოღებულია)
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

    მუხლი 41. (ამოღებულია)
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

    მუხლი 42. (ამოღებულია)
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

    მუხლი 43. (ამოღებულია)
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

    მუხლი 44. (ამოღებულია)
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

    მუხლი 45. (ამოღებულია)
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

    მუხლი 46. (ამოღებულია)
საქართველოს 2006 წლის 25 მაისის კანონი №3140 - სსმ I, №18, 31.05.2006წ., მუხ.134
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

    მუხლი 47. (ამოღებულია)
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

    მუხლი 48. (ამოღებულია)
საქართველოს 2006 წლის 25 მაისის კანონი №3140 - სსმ I, №18, 31.05.2006წ., მუხ.134
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

    მუხლი 49. (ამოღებულია)
საქართველოს 2006 წლის 25 მაისის კანონი №3140 - სსმ I, №18, 31.05.2006წ., მუხ.134
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

 
III. ერთობლივი საინვესტიციო ფონდი, საინვესტიციო ფონდის ქვეფონდი

საქართველოს 2020 წლის 14 ივლისის კანონი №6814  – ვებგვერდი, 22.07.2020წ.

     მუხლი 491. ერთობლივი საინვესტიციო ფონდი
1. ერთობლივი საინვესტიციო ფონდის მოწყობისა და სტრუქტურის საკითხები განისაზღვრება

„საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონით. ერთობლივი საინვესტიციო ფონდი
ორგანიზაციული წარმონაქმნია, რომელიც იურიდიული პირი არ არის.

2. ერთობლივ საინვესტიციო ფონდს სასამართლოში ან სასამართლოსგარე ურთიერთობებში წარმოადგენს
მისი აქტივების მმართველი კომპანია.
საქართველოს 2020 წლის 14 ივლისის კანონი №6814  – ვებგვერდი, 22.07.2020წ.

     მუხლი 492. საინვესტიციო ფონდის ქვეფონდი (ქვეფონდი)
1. ქოლგისებრი ფონდის ქვეფონდი არის ქოლგისებრი ფონდის (საინვესტიციო კომპანიის ან ერთობლივი

http://www.matsne.gov.ge 040.000.000.05.001.000.223

#
document:32176^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:970^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:24544^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
document:24994^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:24994^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:24994^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:24994^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:24994^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:24994^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:24994^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:970^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:24994^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:24994^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:970^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:24994^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:970^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:24994^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:4920727^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
document:4920727^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
#


საინვესტიციო ფონდის) დამოუკიდებელი ნაწილი, რომლის მოწყობისა და სტრუქტურის საკითხები
განისაზღვრება „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონით. საინვესტიციო ფონდის ქვეფონდი
იურიდიული პირი არ არის.

2. ერთობლივი საინვესტიციო ფონდის ქვეფონდს სასამართლოში ან სასამართლოსგარე ურთიერთობებში
წარმოადგენს ერთობლივი საინვესტიციო ფონდის აქტივების მმართველი კომპანია.

3. საინვესტიციო კომპანიის ქვეფონდს სასამართლოში ან სასამართლოსგარე ურთიერთობებში წარმოადგენს
საინვესტიციო კომპანიის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი ან აქტივების მმართველი კომპანია, თუ
იგი საინვესტიციო კომპანიამ დანიშნა.
საქართველოს 2020 წლის 14 ივლისის კანონი №6814  – ვებგვერდი, 22.07.2020წ.

კარი მეორე
გარიგებანი

თავი პირველი
ზოგადი ნორმები

    მუხლი 50. ცნება
გარიგება არის ცალმხრივი, ორმხრივი ან მრავალმხრივი ნების გამოვლენა, რომელიც მიმართულია

სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობის, შეცვლის ან შეწყვეტისაკენ.

    მუხლი 51. ცალმხრივი ნების გამოვლენის ნამდვილობა
1. ნების გამოვლენა, რომელიც მოითხოვს მეორე მხარის მიერ მის მიღებას, ნამდვილად ჩაითვლება იმ

მომენტიდან, როცა იგი მეორე მხარეს მიუვა.
2. ნების გამოვლენა არ ჩაითვლება ნამდვილად, თუ მეორე მხარე წინასწარ ან მაშინვე განაცხადებს უარს.
3. ნების გამოვლენის ნამდვილობაზე შეიძლება გავლენა არ მოახდინოს გარიგების დამდები პირის

გარდაცვალებამ ან ამ კოდექსის 1293-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულმა შემთხვევამ, თუ ეს
მოვლენა ნების გამოვლენის შემდეგ მოხდა.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

    მუხლი 52. ნების გამოვლენის განმარტება
ნების გამოვლენის განმარტებისას ნება უნდა დადგინდეს გონივრული განსჯის შედეგად, და არა

მარტოოდენ გამოთქმის სიტყვასიტყვითი აზრიდან.

    მუხლი 53. გარიგების არარსებობა მისი შინაარსის დაუდგენლობის გამო
გარიგება არ არსებობს, თუ არც გარეგნული გამოხატვიდან და არც სხვა გარემოებებიდან არ შეიძლება

ზუსტად დადგინდეს გარიგების შინაარსი.

    მუხლი 54. მართლსაწინააღმდეგო და ამორალური გარიგებანი
ბათილია გარიგება, რომელიც არღვევს კანონით დადგენილ წესსა და აკრძალვებს, ეწინააღმდეგება საჯარო

წესრიგს ან ზნეობის ნორმებს.

    მუხლი 55. გარიგების ბათილობა გავლენის ბოროტად გამოყენების გამო 
ბათილია გარიგება, რომელიც დადებულია ერთი მხარის მიერ მეორეზე გავლენის ბოროტად გამოყენებით,

როცა მათი ურთიერთობა დაფუძნებულია განსაკუთრებულ ნდობაზე.
საქართველოს 2012 წლის 8 მაისის კანონი №6151 – ვებგვერდი, 25.05.2012წ.

    მუხლი 56. მოჩვენებითი და თვალთმაქცური გარიგებანი
1. ბათილია გარიგება, რომელიც დადებულია მხოლოდ მოსაჩვენებლად, იმ განზრახვის გარეშე, რომ მას

შესაბამისი იურიდიული შედეგები მოჰყვეს (მოჩვენებითი გარიგება).
2. თუ მოსაჩვენებლად დადებული გარიგებით მხარეებს სურთ სხვა გარიგების დაფარვა, მაშინ გამოიყენება

დაფარული გარიგების მიმართ მოქმედი წესები (თვალთმაქცური გარიგება).

    მუხლი 57. გარიგების ბათილობა ნების გამოვლენის არასერიოზულობის გამო
1. ბათილია ნების გამოვლენა, რომელიც გაკეთებულია არასერიოზულად (ხუმრობით) იმ ვარაუდით, რომ

არასერიოზულობა გამოცნობილი იქნებოდა.
2. ნების მიმღებს უნდა აუნაზღაურდეს ის ზიანი, რომელიც წარმოიშვა იმის გამო, რომ იგი ენდობოდა ნების

გამოვლენის სერიოზულობას, თუკი მან არ იცოდა და არც შეიძლებოდა სცოდნოდა არასერიოზულობის
შესახებ.

    მუხლი 58. გარიგების ბათილობა მცირეწლოვანების ან ფსიქიკური აშლილობის გამო
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1. მცირეწლოვნის მიერ ნების გამოვლენა ბათილია.
2. ბათილად შეიძლება ჩაითვალოს პირის მიერ ნების გამოვლენა ცნობიერების დაკარგვის ან დროებითი

ფსიქიკური აშლილობის დროს.
3. ბათილია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირის მიერ ნების გამოვლენა გარიგების დადებისას, როცა ეს

რეალური ვითარების სწორად აღქმას არ შეესაბამება, თუ ეს პირი ამ გარიგებით სარგებელს არ იღებს, თუნდაც
იგი სასამართლოს მიერ მხარდაჭერის მიმღებად არ იყოს ცნობილი.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 8 ოქტომბრის გადაწყვეტილება №2/4/532,533 –ვებგვერდი, 28.10.2014წ.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

     მუხლი 581. მხარდაჭერის მიმღების მიერ გარიგების დადება 
1. თუ მხარდაჭერის მიმღები დებს გარიგებას სასამართლოს გადაწყვეტილებით განსაზღვრული

მხარდაჭერის მიღების გარეშე, გარიგების ნამდვილობა დამოკიდებულია იმაზე, შემდგომ მხარდამჭერი
მოიწონებს თუ არა მას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მხარდაჭერის მიმღები ამ გარიგებით სარგებელს იღებს.

2. მხარდაჭერის მიმღების მიერ სასამართლოს გადაწყვეტილებით განსაზღვრული მხარდაჭერის მიღების
გარეშე გარიგების დადებაზე ვრცელდება ამ კოდექსის 64-ე და 66-ე მუხლებით დადგენილი წესი.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

    მუხლი 59. ფორმის დაუცველად დადებული გარიგება
1. ბათილია კანონით ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული აუცილებელი ფორმის დაუცველად

დადებული გარიგება, ასევე ნებართვის გარეშე დადებული გარიგება, თუ ამ გარიგებისთვის საჭიროა ნებართვა.
2. საცილო გარიგება ბათილია მისი დადების მომენტიდან, თუკი იგი შეცილებული იქნება. შეცილება

ხორციელდება ხელშეკრულების მეორე მხარის მიმართ.
3. შეცილების უფლება აქვს დაინტერესებულ პირს.

    მუხლი 60. გარიგების კონვერსია
თუ ბათილი გარიგება აკმაყოფილებს სხვა გარიგებისათვის გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, გამოიყენება ეს

უკანასკნელი, თუკი გარიგების ბათილობის შეტყობისას მხარეებს სურთ მისი ნამდვილობა.

    მუხლი 61. დადასტურების მნიშვნელობა გარიგებათა ბათილობისას
1. უცილოდ ბათილი (არარა) გარიგება ბათილად ითვლება მისი დადების მომენტიდან.
2. თუ პირი, რომელიც დებს უცილოდ ბათილ გარიგებას, ადასტურებს მას, მაშინ მისი მოქმედება

განიხილება, როგორც გარიგების ხელახლა დადება.
3. თუ გარიგებას ადასტურებს შეცილების უფლების მქონე პირი, მაშინ იგი ამით კარგავს შეცილების

უფლებას.
4. თუ უცილოდ ბათილ ორმხრივ გარიგებას ადასტურებენ მხარეები, მაშინ ისინი საეჭვოობისას

ვალდებულნი არიან ერთმანეთს გადასცენ ყველაფერი, რაც კი მათ შეხვდებოდათ, გარიგება თავიდანვე
ნამდვილი რომ ყოფილიყო.

5. დადასტურება მხოლოდ მაშინ გახდება ნამდვილი, როცა ხელშეკრულება ან გარიგება არ ეწინააღმდეგება
ზნეობის ნორმებს და საჯარო წესრიგის მოთხოვნებს.

    მუხლი 62. გარიგების ნაწილის ბათილობა
გარიგების ნაწილის ბათილობა არ იწვევს მისი სხვა ნაწილების ბათილობას, თუ სავარაუდოა, რომ გარიგება

დაიდებოდა მისი ბათილი ნაწილის გარეშეც.

თავი მეორე
ქმედუნარიანობა, როგორც გარიგების ნამდვილობის პირობა

    მუხლი 63. არასრულწლოვანის მიერ დადებული გარიგება
1. თუ არასრულწლოვანი დებს ორმხრივ გარიგებას (ხელშეკრულებას) კანონიერი წარმომადგენლის

აუცილებელი თანხმობის გარეშე, მაშინ ხელშეკრულების ნამდვილობა დამოკიდებულია იმაზე, შემდგომში
მისი წარმომადგენელი მოიწონებს თუ არა მას, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა იგი იღებს სარგებელს.

2. თუ არასრულწლოვანი ქმედუნარიანი გახდება, მაშინ იგი თვითონ წყვეტს საკითხს თავისი ნების
გამოვლენის ნამდვილობის შესახებ.

    მუხლი 64. უარი არასრულწლოვანის მიერ დადებულ გარიგებაზე
1. არასრულწლოვანის მიერ დადებული ხელშეკრულების მოწონებამდე მეორე მხარეს აქვს

ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლება.
2. თუ მეორე მხარემ იცოდა პირის არასრულწლოვანობის შესახებ, მაშინ მას უარის თქმა შეუძლია მხოლოდ

იმ შემთხვევაში, როცა არასრულწლოვანი მას ატყუებდა, რომ წარმომადგენლისაგან მიღებული აქვს თანხმობა.

    მუხლი 65. არასრულწლოვანის ემანსიპაცია
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1. ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია არასრულწლოვანის მიერ კანონიერი წარმომადგენლის
თანხმობის გარეშე, ითვლება ნამდვილად, თუკი არასრულწლოვანმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ
მოქმედებათა შესასრულებლად განკარგა ის საშუალებანი, რომლებიც მას გადასცეს კანონიერმა
წარმომადგენლებმა, ან – ამ წარმომადგენლების თანხმობით – მესამე პირებმა ამ მიზნით ანდა თავისუფალი
განკარგვის მიზნით.

2. თუ კანონიერი წარმომადგენელი ანიჭებს თექვსმეტი წლის ასაკს მიღწეულ არასრულწლოვანს საწარმოს
დამოუკიდებლად გაძღოლის უფლებას, მაშინ ამ სფეროსათვის ჩვეულებრივ ურთიერთობებში იგი
შეუზღუდავად ქმედუნარიანი ხდება. ეს წესი გამოიყენება როგორც საწარმოს დაფუძნების, ასევე
ლიკვიდაციისა და შრომითი ურთიერთობების დაწყების ან დამთავრების მიმართაც.

3. საწარმოს გაძღოლის ნებართვა საჭიროებს კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობას მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოსთან შეთანხმებით.

    მუხლი 66. წარმომადგენლის აუცილებელი თანხმობის გარეშე დადებული გარიგების ბათილობა
ბათილია ცალმხრივი გარიგება, რომელსაც არასრულწლოვანი დებს კანონიერი წარმომადგენლის

აუცილებელი თანხმობის გარეშე. ბათილია ასეთი გარიგება მაშინაც, როცა არსებობს კანონიერი
წარმომადგენლის თანხმობა, მაგრამ არასრულწლოვანს არ წარმოუდგენია ამის დამადასტურებელი
წერილობითი საბუთი, რის გამოც გარიგების მეორე მხარემ დაუყოვნებლივ თქვა მასზე უარი. ასეთი უარი
დაუშვებელია, თუკი მეორე მხარე ინფორმირებული იყო კანონიერი წარმომადგენლის ამ თანხმობის შესახებ.

    მუხლი 67. ნებართვის ვალდებულება ქმედუნარიანობის შეზღუდვამდე
გარიგება, რომელიც დაიდო ქმედუნარიანობის შეზღუდვამდე, მოითხოვს ნებართვას, თუ დადგინდება, რომ

ის საფუძველი, რის გამოც მოხდა ქმედუნარიანობის შეზღუდვა, აშკარად არსებობდა გარიგების დადების
დროსაც.

თავი მესამე
გარიგების ფორმა

    მუხლი 68. ფორმის მნიშვნელობა გარიგების ნამდვილობისათვის
გარიგების ნამდვილობისათვის საჭიროა კანონით დადგენილი ფორმის დაცვა. თუ ასეთი ფორმა არ არის

დაწესებული, მხარეებს შეუძლიათ თვითონ განსაზღვრონ იგი.

    მუხლი 69. გარიგების ფორმა
1. გარიგება შეიძლება დაიდოს ზეპირად ან წერილობითი ფორმით.
2. გარიგება წერილობითი ფორმით შეიძლება დაიდოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში

ან მხარეთა შეთანხმებით.
3. გარიგების წერილობითი ფორმის არსებობისას საკმარისია გარიგების მონაწილე მხარეთა ხელმოწერა.
31. მხარდაჭერის მიმღების მიერ გარიგების წერილობითი ფორმით დადებისას მას, მხარეების გარდა, ხელს

აწერს მხარდამჭერი. მხარდამჭერი ხელმოწერით ადასტურებს მხარდაჭერის მიმღების მიერ გარიგების
დადებისას სასამართლოს გადაწყვეტილებით განსაზღვრული მხარდაჭერის გაწევას.

4. მექანიკური საშუალებებით ხელმოწერის აღდგენა, განმეორება ან აღბეჭდვა დასაშვებია იქ, სადაც ეს
მიღებულია ჩვეულებად, მათ შორის, ფასიან ქაღალდებზე ხელის მოწერისას, რომელთა გამოშვებაც დიდი
რაოდენობით ხდება. 

5. წერილობითი ფორმის არსებობისას, კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ან მხარეთა შეთანხმებით
გარიგება ან გარიგების მონაწილე მხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობა უნდა დაამოწმოს ნოტარიუსმა ან
კანონით გათვალისწინებულმა სხვა პირმა.
საქართველოს 2006 წლის 8 დეკემბრის კანონი №3879 - სსმ I, №48, 22.12.2006 წ., მუხ.321
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

     მუხლი 70. ხელის მოწერის გადანდობა სხვა პირისათვის
იმ პირს, რომელიც თვითონ ვერ მოაწერს ხელს გარიგებას წერა-კითხვის უცოდინარობის, ფიზიკური

ნაკლის, ავადმყოფობის გამო ან კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, შეუძლია გარიგებაზე ხელის
მოწერა სხვას მიანდოს. ამ უკანასკნელის ხელის მოწერა დამოწმებული უნდა იყოს ოფიციალურად. ამასთანავე,
უნდა აღინიშნოს ის მიზეზი, რომლის გამოც გარიგების დამდებმა ვერ შეძლო გარიგებაზე ხელის მოწერა.
საქართველოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის კანონი №3709 - სსმ I, №57, 25.10.2010 წ., მუხ.366

    მუხლი 71. გარიგების დადება რამდენიმე დოკუმენტის შედგენით
თუ გარიგების დადებისას შედგენილია ერთი და იმავე შინაარსის რამდენიმე დოკუმენტი, მაშინ საკმარისია

თითოეულმა მხარემ ხელი მოაწეროს იმ დოკუმენტის ეგზემპლარს, რომელიც განკუთვნილია შესაბამისი
მხარისათვის.
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თავი მეოთხე
საცილო გარიგებანი

I. შეცდომით დადებული გარიგებანი

    მუხლი 72. ცნება
გარიგება შეიძლება საცილო გახდეს, თუ ნების გამოვლენა მოხდა არსებითი შეცდომის საფუძველზე.

    მუხლი 73. არსებითი შეცდომის სახეები
არსებით შეცდომად ითვლება, როცა:
ა)  პირს სურდა დაედო სხვა გარიგება და არა ის, რომელზედაც მან გამოთქვა თანხმობა;
ბ)  პირი ცდება იმ გარიგების შინაარსში, რომლის დადებაც მას სურდა;
გ) არ არსებობს ის გარემოებები, რომელთაც მხარეები, კეთილსინდისიერების პრინციპებიდან გამომდინარე,

განიხილავენ გარიგების საფუძვლად.

    მუხლი 74. შეცდომა კონტრაჰენტის პიროვნებაში
1. შეცდომა კონტრაჰენტის პიროვნების მიმართ მხოლოდ მაშინ ითვლება არსებითად, როდესაც თვითონ

კონტრაჰენტის პიროვნება ან მისი პირადი თვისებების გათვალისწინება გარიგების დადების მთავარი
საფუძველია.

2. შეცდომა საგნის ძირითად თვისებებში მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება არსებითად, თუ მათ მნიშვნელობა აქვთ
საგნის ღირებულების განსაზღვრისათვის.

    მუხლი 75. შეცდომა უფლებაში
შეცდომა უფლებაში არსებითი მნიშვნელობისაა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი იგი გარიგების დადებისას

ერთადერთი და მთავარი საფუძველი იყო.

    მუხლი 76. შეცდომა გარიგების მოტივში
შეცდომა გარიგების მოტივში არ ჩაითვლება არსებითად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მოტივი

შეთანხმების საგანს წარმოადგენდა.

    მუხლი 77. კონტრაჰენტის თანხმობა შეცდომით დადებულ გარიგებებში
შეცდომით ნების გამოვლენა არ შეიძლება საცილო გახდეს, თუკი მეორე მხარე თანახმაა შეასრულოს

გარიგება იმ მხარის სურვილის თანახმად, რომელსაც სურს საცილო გახადოს გარიგება.

    მუხლი 78. წვრილმანი შეცდომები
წვრილმანი შეცდომები გამოანგარიშებებში ან წერილობით განხორციელებულ ნების გამოვლენაში იძლევა

მხოლოდ შესწორების, მაგრამ არა შეცილების უფლებას.

    მუხლი 79. შეცილების ნამდვილობა
1. შეცილება უნდა მოხდეს შეცილების საფუძვლის შეტყობის მომენტიდან ერთი თვის ვადაში.
2. თუ გარიგება საცილო გახდა და შეცდომა გამოწვეულია შეცილების უფლების მქონე პირის

დაუდევრობით, მაშინ იგი ვალდებულია მეორე მხარეს აუნაზღაუროს გარიგების ბათილობით წარმოშობილი
ზიანი. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება არ წარმოიშობა, თუკი მეორე მხარემ იცოდა შეცდომის შესახებ, ან
ეს უცნობი იყო მისთვის დაუდევრობის გამო.

    მუხლი 80. შეცდომა შუამავლის მიზეზით
ნების გამოვლენა, რომელიც არასწორად იქნა შეტყობინებული შუამავლად გამოყენებული პირის მიერ,

შეიძლება საცილო გახდეს იმავე პირობებით, რაც 73-ე მუხლის მიხედვით შეცდომით დადებული გარიგება.

II. მოტყუებით დადებული გარიგებანი

    მუხლი 81. ცნება
1. თუ პირი გარიგების დადების მიზნით მოატყუეს, იგი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ გარიგების

ბათილობა. ეს ხდება მაშინ, როცა აშკარაა, რომ მოტყუების გარეშე გარიგება არ დაიდებოდა.
2. თუ ერთი მხარე დუმს იმ გარემოებათა გამო, რომელთა გამჟღავნების დროსაც მეორე მხარე არ

გამოავლენდა თავის ნებას, მაშინ მოტყუებულს შეუძლია მოითხოვოს გარიგების ბათილობა. გამჟღავნების
ვალდებულება არსებობს მხოლოდ მაშინ, როცა მხარე ამას ელოდებოდა კეთილსინდისიერად.

    მუხლი 82. გარიგების მიჩნევა ბათილად მოტყუების გამო
მოტყუებით დადებული გარიგების ბათილად ცნობისათვის მნიშვნელობა არა აქვს, არასწორი ცნობების

შეტყობინებით მხარე მიზნად ისახავდა რაიმე სარგებლის მიღებას, თუ – მეორე მხარისათვის ზიანის მიყენებას.
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    მუხლი 83. მოტყუება მესამე პირის მხრიდან
1. მესამე პირის მხრიდან მოტყუებისას შეიძლება გარიგების ბათილობის მოთხოვნა, თუ მოტყუების შესახებ

იცოდა ან უნდა სცოდნოდა იმ პირს, რომელიც სარგებელს იღებს ამ გარიგებიდან.
2. თუ გარიგების ორივე მხარე მოტყუებით მოქმედებდა, მაშინ არც ერთ მათგანს არა აქვს უფლება

მოტყუებაზე მითითებით მოითხოვოს გარიგების ბათილობა ან ზიანის ანაზღაურება.

    მუხლი 84. შეცილების ვადა
მოტყუებით დადებული გარიგება შეიძლება სადავო გახდეს ერთი წლის განმავლობაში. ვადა აითვლება იმ

მომენტიდან, როცა შეცილების უფლების მქონემ შეიტყო შეცილების საფუძვლის არსებობის შესახებ.

III. იძულებით დადებული გარიგებანი

    მუხლი 85. ცნება
გარიგების დადების მიზნით იმ პირის იძულება (ძალადობა ან მუქარა), რომელმაც დადო გარიგება, ანიჭებს

ამ პირს გარიგების ბათილობის მოთხოვნის უფლებას მაშინაც, როცა იძულება მომდინარეობს მესამე პირისაგან.

    მუხლი 86. იძულების ხასიათი
1. გარიგების ბათილობას იწვევს ისეთი იძულება, რომელსაც თავისი ხასიათით შეუძლია გავლენა

მოახდინოს პირზე და აფიქრებინოს, რომ მის პიროვნებას ან ქონებას რეალური საფრთხე ემუქრება.
2. იძულების ხასიათის შეფასებისას მხედველობაში მიიღება პირთა ასაკი, სქესი და ცხოვრებისეული

გარემოებანი.

    მუხლი 87. იძულება პირის ახლობელთა წინააღმდეგ
იძულება გარიგების ბათილობის მოთხოვნის საფუძველია მაშინაც, როცა იგი მიმართულია გარიგების ერთ-

ერთი მხარის მეუღლის, ოჯახის სხვა წევრების ან ახლო ნათესავების წინააღმდეგ.

    მუხლი 88. იძულება მართლზომიერი საშუალებებით
85–87-ე მუხლების მიხედვით იძულებად არ ჩაითვლება ისეთი მოქმედებები, რომლებიც არ ხორციელდება

არც მართლსაწინააღმდეგო მიზნით და არც მართლსაწინააღმდეგო საშუალებათა გამოყენებით, გარდა იმ
შემთხვევებისა, როცა საშუალება და მიზანი ერთმანეთს არ შეესაბამებიან.

    მუხლი 89. შეცილების ვადა
იძულებით დადებული გარიგება შეიძლება სადავო გახდეს ერთი წლის განმავლობაში იძულების

დამთავრების მომენტიდან.

თავი მეხუთე
პირობითი გარიგებანი

    მუხლი 90. ცნება
პირობითად ითვლება გარიგება, როდესაც იგი დამოკიდებულია სამომავლო და უცნობ მოვლენაზე იმით,

რომ ან გარიგების შესრულების გადადება ხდება მის დადგომამდე, ანდა გარიგების შეწყვეტა – ამ მოვლენის
დადგომისთანავე.

    მუხლი 91. მართლსაწინააღმდეგო ან/და ამორალური პირობის ბათილობა
ბათილია პირობა, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს ან ზნეობის ნორმებს, ანდა შეუძლებელია

მისი შესრულება. გარიგება, რომელიც რომელიმე ასეთ პირობაზეა დამოკიდებული, მთლიანად ბათილია.

    მუხლი 92. ნებაზე დამოკიდებული პირობა
ნებაზე დამოკიდებულად ითვლება ისეთი პირობა, რომლის დადგომაც ან დაუდგომლობა დამოკიდებულია

მხოლოდ გარიგების მხარეებზე. ასეთი პირობით დადებული გარიგება ბათილია.

    მუხლი 93. პოზიტიური პირობა
1. თუ გარიგება დადებულია იმ პირობით, რომ რაიმე მოვლენა დადგება განსაზღვრულ ვადაში, მაშინ

პირობა ძალადაკარგულად ითვლება, თუკი ეს ვადა გავიდა და მოვლენა არ დადგა.
2. თუ ვადა არ არის განსაზღვრული, მაშინ პირობა შეიძლება შესრულდეს ნებისმიერ დროს. პირობა

შეიძლება ძალადაკარგულად იქნეს მიჩნეული, როცა აშკარაა, რომ მოვლენის დადგომა უკვე შეუძლებელია.

    მუხლი 94. ნეგატიური პირობა
1. თუ გარიგება დადებულია იმ პირობით, რომ რაიმე მოვლენა არ დადგება განსაზღვრულ ვადაში, მაშინ

პირობა შესრულებულად ითვლება, თუკი აღნიშნული ვადა გავა მოვლენის დადგომის გარეშე; პირობა
შესრულებულად ითვლება მაშინაც, როცა ვადის გასვლამდე აშკარაა, რომ მოვლენის დადგომა შეუძლებელია.

2. თუ ვადა განსაზღვრული არ არის, პირობა შესრულებულად ითვლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნათელი
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გახდება, რომ მოვლენა არ დადგება.

    მუხლი 95. პირობის დადგომაზე ზემოქმედების დაუშვებლობა
1. იმ პირს, რომელმაც განსაზღვრული პირობით დადო გარიგება, არა აქვს უფლება პირობის დადგომამდე

შეასრულოს რაიმე ისეთი მოქმედება, რომელსაც შეუძლია ხელი შეუშალოს მისი ვალდებულების შესრულებას.
2. თუ პირობა დგება განსაზღვრულ დროს და პირს უკვე შესრულებული აქვს ასეთი მოქმედება, მაშინ იგი

ვალდებულია მეორე მხარეს აუნაზღაუროს ამგვარი მოქმედებით წარმოშობილი ზიანი.

    მუხლი 96. გარიგება გადადების პირობით
გარიგება გადადების პირობით დადებულად ითვლება, თუ გარიგებით გათვალისწინებული უფლებებისა და

მოვალეობების წარმოშობა დამოკიდებულია სამომავლო და უცნობ მოვლენაზე, ანდა ისეთ მოვლენაზე,
რომელიც უკვე დამდგარია, მაგრამ მხარეთათვის ჯერ კიდევ უცნობია.

    მუხლი 97. გარიგება გაუქმების პირობით
გარიგება გაუქმების პირობით დადებულად ითვლება, როცა ამ პირობის დადგომა იწვევს გარიგების

შეწყვეტას და აღადგენს გარიგების დადებამდე არსებულ მდგომარეობას.

    მუხლი 98. კეთილსინდისიერების მნიშვნელობა პირობის დადგომისას
1. თუ პირობის დადგომა არაკეთილსინდისიერად დააბრკოლა მხარემ, რომლისთვისაც პირობის დადგომა

ხელსაყრელი არ არის, პირობა დამდგარად ჩაითვლება.
2. თუ პირობის დადგომას არაკეთილსინდისიერად შეუწყო ხელი მხარემ, რომლისთვისაც პირობის დადგომა

ხელსაყრელია, პირობა დამდგარად არ ჩაითვლება.

თავი მეექვსე
თანხმობა გარიგებებში

    მუხლი 99. ცნება
1. თუ გარიგების ნამდვილობა დამოკიდებულია მესამე პირის თანხმობაზე, მაშინ როგორც თანხმობა, ასევე

მასზე უარი შეიძლება გამოითქვას როგორც ერთი, ისე მეორე მხარის წინაშე.
2. თანხმობას არ სჭირდება გარიგებისათვის დადგენილი ფორმის დაცვა.
3. თუ გარიგება, რომლის ნამდვილობაც დამოკიდებულია მესამე პირის თანხმობაზე, დადებულია მისი

თანხმობით, მაშინ შესაბამისად გამოიყენება 66-ე მუხლის მე-2 და მე-3 წინადადებები.

    მუხლი 100. წინასწარ გაცემული თანხმობა (ნებართვა)
წინასწარ გაცემული თანხმობა (ნებართვა) შეიძლება გარიგების დადებამდე გაუქმდეს, თუკი მხარეები სხვა

რამეზე არ შეთანხმებულან. თანხმობის (ნებართვის) გაუქმების შესახებ უნდა ეცნობოს ორსავე მხარეს.

    მუხლი 101. შემდგომი თანხმობა (მოწონება)
შემდგომ თანხმობას (მოწონებას) უკუქცევითი ძალა აქვს გარიგების დადების მომენტიდან, თუ სხვა რამ არ

არის დადგენილი.

    მუხლი 102. საგნის განკარგვა არაუფლებამოსილი პირის მიერ
1. საგნის განკარგვა არაუფლებამოსილი პირის მიერ ნამდვილია, თუკი იგი ხორციელდება უფლებამოსილი

პირის წინასწარი თანხმობით.
2. განკარგვა ხდება ნამდვილი, თუ უფლებამოსილი პირი მას მოიწონებს.

თავი მეშვიდე
წარმომადგენლობა გარიგებებში

    მუხლი 103. ცნება
1. გარიგება შეიძლება დაიდოს წარმომადგენლის მეშვეობითაც. წარმომადგენლის უფლებამოსილება ან

კანონიდან გამომდინარეობს ანდა წარმოიშობა დავალების (მინდობილობის) საფუძველზე.
2. ეს წესი არ გამოიყენება მაშინ, როცა, გარიგების ხასიათიდან გამომდინარე, იგი უშუალოდ უნდა დადოს

პირმა, ან როცა კანონით აკრძალულია გარიგების დადება წარმომადგენლის მეშვეობით.

    მუხლი 104. გარიგების შედეგების ადრესატი წარმომადგენლობისას
1. იმ გარიგებით, რომელსაც წარმომადგენელი დებს თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, და იმ პირის

სახელით, რომელსაც იგი წარმოადგენს, უფლებები და მოვალეობები წარმოეშობა მხოლოდ წარმოდგენილ
პირს.

2. თუ გარიგება დადებულია სხვა პირის სახელით, მაშინ წარმომადგენლობითი უფლების არარსებობა არ
შეიძლება გამოიყენოს გარიგების მეორე მხარემ, თუკი წარმოდგენილმა ისეთი გარემოებები შექმნა, რომ
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გარიგების მეორე მხარეს კეთილსინდისიერად ეგონა ასეთი უფლებამოსილების არსებობა.
3. თუ გარიგების დადებისას წარმომადგენელი არ მიუთითებს თავის წარმომადგენლობით

უფლებამოსილებაზე, მაშინ გარიგება წარმოშობს შედეგებს უშუალოდ წარმოდგენილი პირისათვის მხოლოდ
იმ შემთხვევაში, თუკი მეორე მხარეს უნდა ევარაუდა წარმომადგენლობის შესახებ. იგივე წესი მოქმედებს
მაშინაც, როცა მეორე მხარისათვის სულ ერთია, ვისთან დადებს გარიგებას.

    მუხლი 105. წარმომადგენლის შეზღუდული ქმედუნარიანობა
წარმომადგენლის მიერ დადებული გარიგება ნამდვილია მაშინაც, როცა წარმომადგენელი შეზღუდულად

ქმედუნარიანი იყო.

    მუხლი 106. ნების გამოვლენის ნაკლი წარმომადგენლობისას
1. ნების გამოვლენის ნაკლის გამო გარიგების საცილოობისას გადამწყვეტია წარმომადგენლის ნება.
2. თუ ნების გამოვლენის ნაკლი შეეხება ისეთ გარემოებებს, რომლებიც წარმოდგენილი პირის მიერ წინასწარ

იყო განსაზღვრული, აღნიშნული ნაკლი შეცილების უფლებას იძლევა მხოლოდ მაშინ, თუ ეს ნაკლი
წარმოდგენილი პირისაგან მომდინარეობს.

    მუხლი 107. წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება
1. უფლებამოსილების (რწმუნებულების) მიცემა ხდება რწმუნებულის ან იმ მესამე პირის მიმართ ნების

გამოვლენით, რომელთანაც უნდა შედგეს წარმომადგენლობა.
2. ნების გამოვლენას არ სჭირდება ის ფორმა, რომელიც აუცილებელია იმ გარიგების დასადებად,

რომლისთვისაც გაცემულია უფლებამოსილება. ეს წესი არ გამოიყენება მაშინ, როცა დადგენილია სპეციალური
ფორმა.

    მუხლი 108. შეტყობინების ვალდებულება უფლებამოსილების შეცვლისას
უფლებამოსილებაში ცვლილებები და მისი გაუქმება უნდა ეცნობოს მესამე პირებს. ამ მოთხოვნის

შეუსრულებლობისას ეს ცვლილებები და უფლებამოსილების გაუქმება არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მესამე
პირთა მიმართ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მხარეებმა ხელშეკრულების დადებისას ამის შესახებ იცოდნენ
ან უნდა სცოდნოდათ.

    მუხლი 109. წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძვლები
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება ქარწყლდება:
ა)  იმ ვადის გასვლით, რა ვადითაც გაიცა უფლებამოსილება;
ბ)  უფლებამოსილი პირის უარით;
გ)  უფლებამოსილების გამცემი პირის მიერ უფლებამოსილების გაუქმებით;
დ) უფლებამოსილების გამცემი პირის გარდაცვალებით;
ე)  შესრულებით;
ვ) უფლებამოსილების გამცემი პირის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობით, თუ მას მხარდაჭერა

წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ან ქონების განკარგვის უფლების განსახორციელებლად დაუწესდა.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

    მუხლი 110. წარმომადგენლის ვალდებულება უფლებამოსილების გაქარწყლებისას
უფლებამოსილების გაქარწყლების შემდეგ წარმომადგენელმა უფლებამოსილების საბუთი უნდა

დაუბრუნოს უფლებამოსილების გამცემს; საბუთის დატოვების უფლება მას არა აქვს.

    მუხლი 111. გარიგების დადება წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების გარეშე
1. თუ პირი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების გარეშე სხვისი სახელით დებს ხელშეკრულებას, ამ

ხელშეკრულების ნამდვილობა დამოკიდებულია წარმოდგენილი პირის თანხმობაზე.
2. თუ მეორე მხარე წარმოდგენილი პირისაგან მოითხოვს თანხმობას, მაშინ ამ თანხმობის შესახებ უნდა

ეცნობოს მხოლოდ მას. თანხმობა შეიძლება გაიცეს მოთხოვნიდან ორი კვირის ვადაში; თუ ეს არ მოხდა, მაშინ
ითვლება, რომ თანხმობაზე მოთხოვნა უარყოფილია.

    მუხლი 112. ხელშეკრულებაზე უარის უფლება
ხელშეკრულების დასადებად თანხმობის მიცემამდე მეორე მხარეს უფლება აქვს უარი თქვას

ხელშეკრულებაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ნაკლის შესახებ მან
ხელშეკრულების დადების დროს იცოდა. ხელშეკრულების დადებაზე უარი შეიძლება გამოითქვას
წარმომადგენლის მიმართაც.

    მუხლი 113. წარმომადგენლის ვალდებულება წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ნაკლის
არსებობისას

1. თუ პირი, რომელიც დებს ხელშეკრულებას, როგორც წარმომადგენელი, თავის წარმომადგენლობით
უფლებამოსილებას ვერ დაადასტურებს, ვალდებულია მეორე მხარის სურვილით ან შეასრულოს ნაკისრი
ვალდებულება, ან აანაზღაუროს ზიანი, თუკი წარმოდგენილი პირი ხელშეკრულებაზე თანხმობის მიცემას
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უარყოფს.
2. თუ წარმომადგენელმა არ იცოდა წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ნაკლის შესახებ, იგი

ვალდებულია აანაზღაუროს მხოლოდ ის ზიანი, რომელიც მეორე მხარეს მიადგა იმის გამო, რომ იგი ენდობოდა
ამ უფლებამოსილებას.

3. წარმომადგენელს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა, თუ მეორე მხარემ იცოდა ან მას უნდა სცოდნოდა
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ნაკლის შესახებ. წარმომადგენელი პასუხს არ აგებს მაშინაც, როცა
ქმედუნარიანობა შეზღუდული ჰქონდა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა იგი მოქმედებდა თავისი კანონიერი
წარმომადგენლის თანხმობით.

    მუხლი 114. საკუთარ თავთან გარიგების დადების დაუშვებლობა
თუ თანხმობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, წარმომადგენელს არ შეუძლია წარმოდგენილი პირის

სახელით საკუთარ თავთან თავისი სახელით, ან, როგორც მესამე პირის წარმომადგენელმა, დადოს გარიგება,
გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა გარიგება უკვე არსებობს რაიმე ვალდებულების შესასრულებლად.
 

კარი მესამე
უფლების განხორციელება

    მუხლი 115. უფლების ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობა
სამოქალაქო უფლება უნდა განხორციელდეს მართლზომიერად. დაუშვებელია უფლების გამოყენება

მარტოოდენ იმ მიზნით, რომ ზიანი მიადგეს სხვას.

    მუხლი 116. აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში მიყენებული ზიანი
1. აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში განხორციელებული მოქმედება არ არის მართლსაწინააღმდეგო და

ამ დროს დამდგარი ზიანი არ ანაზღაურდება.
2. აუცილებელ მოგერიებად ჩაითვლება ისეთი თავდაცვა, რომელიც აუცილებელია საკუთარ თავზე ან

სხვებზე რეალური მართლსაწინააღმდეგო თავდასხმის მოსაგერიებლად.

    მუხლი 117. უკიდურესი აუცილებლობით გამოწვეული ზიანი
1. იმ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად მიყენებული ზიანი, რომელიც მოცემულ გარემოებაში არ

შეიძლებოდა თავიდან აცდენილი ყოფილიყო სხვა საშუალებით და, თუ მიყენებული ზიანი აცდენილ ზიანზე
ნაკლებ მნიშვნელოვანია, უნდა აანაზღაუროს ზიანის მიმყენებელმა (უკიდურესი აუცილებლობა).

2. იმ ფაქტობრივ გარემოებათა გათვალისწინებით, რომლებშიც მიყენებული იყო ზიანი, მისი ანაზღაურება
შეიძლება დაეკისროს მესამე პირს, რომლის ინტერესებისთვისაც ზიანის მიმყენებელი მოქმედებდა, ანდა
მთლიანად ან ნაწილობრივ განთავისუფლდეს ანაზღაურებისაგან როგორც მესამე პირი, ისე ზიანის
მიმყენებელიც.

    მუხლი 118. თვითდახმარება
თუკი კომპეტენტური ორგანოების დახმარება დროულად ვერ უსწრებს და სწრაფი ჩარევის გარეშე არსებობს

საფრთხე, რომ უფლება ვერ განხორციელდება, ან მისი განხორციელება არსებითად გართულდება, მაშინ
მართლსაწინააღმდეგოდ არ ჩაითვლება იმ პირის მოქმედება, რომელიც თვითდახმარების მიზნით წაართმევს,
გაანადგურებს ან დააზიანებს ნივთს, ან ამავე მიზნით შეიპყრობს ვალდებულ პირს, რომელიც შეიძლება
მიიმალოს, ანდა აღკვეთავს ვალდებული პირის წინააღმდეგობას იმ მოქმედების მიმართ, რომელიც მას უნდა
შეესრულებინა.

    მუხლი 119. თვითდახმარების ფარგლები
1. თვითდახმარება არ შეიძლება გასცდეს იმ ფარგლებს, რომლებიც აუცილებელია საფრთხის თავიდან

ასაცილებლად.
2. ნივთის წართმევის შემთხვევაში აუცილებელია დაუყოვნებლივ გაკეთდეს განცხადება ნივთზე ყადაღის

დადების შესახებ.
3. ვალდებული პირის შეპყრობის შემთხვევაში იგი დაუყოვნებლივ უნდა წარედგინოს სათანადო ორგანოებს.

    მუხლი 120. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება
პირი, რომელიც 118-ე მუხლში გათვალისწინებულ მოქმედებას განახორციელებს იმ მცდარი ვარაუდით,

თითქოს ეს აუცილებელი იყო მართლსაწინააღმდეგო მოქმედების თავიდან ასაცილებლად, ვალდებულია
მეორე მხარეს აუნაზღაუროს ამ დროს წარმოშობილი ზიანი.

კარი მეოთხე
ვადები
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თავი პირველი
ვადების გამოთვლა

    მუხლი 121. ვადების გამოთვლის წესების გამოყენების სფერო
კანონებში, სასამართლო გადაწყვეტილებებსა და გარიგებებში მითითებული ვადების მიმართ გამოიყენება ამ

თავში გათვალისწინებული წესები.

    მუხლი 122. ვადის დასაწყისის აღმნიშვნელი დრო
თუ ვადის დასაწყისად აღებულია ესა თუ ის მოვლენა ან დღის რომელიმე მონაკვეთი, მაშინ ვადის

გამოთვლისას არ მიეთვლება ის დღე, რომელშიც დგება ეს მოვლენა ან დღის ზემოაღნიშნული დრო.

    მუხლი 123. ვადის დამთავრება
1. დღეების მიხედვით განსაზღვრული ვადა მთავრდება ვადის ბოლო დღის გასვლასთან ერთად.
2. ვადა, რომელიც განსაზღვრულია კვირების, თვეების ან რამდენიმე თვის შემცველი დროით – წლით,

ნახევარი წლით, კვარტალით, – მთავრდება ბოლო კვირის ან ბოლო თვის იმ დღის დამთავრებისთანავე,
რომელიც შეესაბამება მოვლენის დადგომის დღეს ან დღის ზემოაღნიშნულ დროს.

3. თუ თვეების მიხედვით განსაზღვრულ ვადას აკლია ვადის გასვლის აღსანიშნავი კონკრეტული დღე, მაშინ
ვადა მთავრდება ამ თვის ბოლო დღის დამთავრებისას.

    მუხლი 124. ცნებები
1. ნახევარი წელი ნიშნავს ექვსთვიან ვადას, კვარტალი – სამთვიან ვადას, რომელიც აითვლება წლის

დასაწყისიდან, ხოლო ნახევარი თვე –  თხუთმეტდღიან ვადას.
2. თუ ვადა შედგება ერთი ან რამდენიმე მთლიანი და ნახევარი თვისაგან, ბოლოს უნდა გამოითვალოს

თხუთმეტი დღე.

    მუხლი 125. ვადის გამოთვლა ვადის გაგრძელებისას
ვადის გაგრძელების შემთხვევაში ახალი ვადა გამოითვლება გასული ვადის დამთავრებიდან.

    მუხლი 126. ვადის გამოთვლა თვეების მიხედვით
1. თუ დრო განსაზღვრულია თვეების ან წლების მიხედვით იმგვარად, რომ არ არის საჭირო მათი ერთად

გასვლა, მაშინ თვე გამოითვლება ოცდაათი დღით, ხოლო წელი –  სამას სამოცდახუთით.
2. თვის დასაწყისად ითვლება თვის პირველი დღე, შუა თვედ – თვის მეთხუთმეტე დღე, ხოლო თვის

დასასრულად –  თვის ბოლო დღე.

    მუხლი 127. გამოსასვლელი და სადღესასწაულო დღეები
თუ მოქმედება უნდა შესრულდეს განსაზღვრულ დღეს და ეს დღე ან ვადის ბოლო დღე ემთხვევა

არასამუშაო დღეს ან მოქმედების შესრულების ადგილას გამოცხადებულ სადღესასწაულო ანდა სხვა
გამოსასვლელ დღეებს, მაშინ ამ დღის ნაცვლად გამოყენებულ უნდა იქნეს მომდევნო სამუშაო დღე.

თავი მეორე
ხანდაზმულობა

    მუხლი 128. ცნება. სახეები
1. სხვა პირისაგან რაიმე მოქმედების შესრულების ან მოქმედებისაგან თავის შეკავების მოთხოვნის

უფლებაზე ვრცელდება ხანდაზმულობა.
2. ხანდაზმულობის ვადა არ ვრცელდება:
ა)  პირად არაქონებრივ უფლებებზე, თუ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული;
ბ)  მეანაბრეთა მოთხოვნაზე ბანკსა და სხვა საკრედიტო დაწესებულებებში შეტანილი ანაბრების გამო.
3. ხანდაზმულობის საერთო ვადა შეადგენს ათ წელს.

    მუხლი 129. სახელშეკრულებო მოთხოვნათა ხანდაზმულობის ვადა
1. სახელშეკრულებო მოთხოვნების ხანდაზმულობის ვადა შეადგენს სამ წელს, ხოლო უძრავ ნივთებთან

დაკავშირებული სახელშეკრულებო მოთხოვნებისა –  ექვს წელს.
2. ხანდაზმულობის ვადა იმ მოთხოვნებისა, რომლებიც წარმოიშობა პერიოდულად შესასრულებელი

ვალდებულებებიდან, სამი წელია.
3. ცალკეულ შემთხვევებში კანონით შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს ხანდაზმულობის სხვა ვადებიც.

   

     მუხლი 130. ხანდაზმულობის ვადის დაწყება
1. ხანდაზმულობის ვადა იწყება მოთხოვნის წარმოშობის მომენტიდან. მოთხოვნის წარმოშობის მომენტად
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მიიჩნევა დრო, როცა პირმა შეიტყო ან პირს უნდა შეეტყო უფლების დარღვევის შესახებ.
2. არასრულწლოვნის მიმართ სექსუალური, ეკონომიკური, ოჯახში ძალადობის ან სხვა ფორმის ძალადობის

შემთხვევაში ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების ხანდაზმულობის
ვადა ჩერდება არასრულწლოვნის მიერ სრულწლოვანების მიღწევამდე ან არასრულწლოვანების პერიოდში
სასამართლოსთვის მიმართვამდე. 
საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5013 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ.
საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5913 – ვებგვერდი, 25.05.2020წ.

    მუხლი 131. მოთხოვნის წარმოშობა
თუ მოთხოვნის წარმოშობა დამოკიდებულია კრედიტორის მოქმედებაზე, ხანდაზმულობა იწყება იმ

დროიდან, როცა კრედიტორს შეეძლო განეხორციელებინა ეს მოქმედება.

     მუხლი 132. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეჩერება
ხანდაზმულობის ვადის დენა ჩერდება, თუ:
ა) ვალდებულების შესრულება გადავადებულია აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ ან საქართველოს

ეროვნული ბანკის მიერ „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის
საფუძველზე კომერციული ბანკის რეზოლუციის რეჟიმში (მორატორიუმი);

ბ) სარჩელის წარდგენას აბრკოლებს განსაკუთრებული და მოცემულ პირობებში აუცდენელი დაუძლეველი
ძალა;

გ) კრედიტორი ან მოვალე იმყოფება საქართველოს თავდაცვის ძალების იმ ნაწილში, რომელიც
გადაყვანილია საომარ მდგომარეობაზე;

გ1)  დაიწყო  „მედიაციის  შესახებ“  საქართველოს  კანონით  გათვალისწინებული კერძო მედიაცია;
დ) კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

საქართველოს 2018 წლის 31 ოქტომბრის კანონი №3607 – ვებგვერდი, 21.11.2018წ.
საქართველოს 2019 წლის 18 სექტემბრის კანონი №4956 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ.
საქართველოს 2019 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5667 – ვებგვერდი, 31.12.2019წ.

    მუხლი 133. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეჩერება ქორწინების განმავლობაში
სანამ ქორწინება არსებობს, მეუღლეთა შორის მოთხოვნებზე ხანდაზმულობის ვადის დენა ჩერდება. იგივე

წესი მოქმედებს მშობლებსა და შვილებს შორის მოთხოვნებზე ბავშვების სრულწლოვანების დადგომამდე,
აგრეთვე მეურვეებსა (მზრუნველებსა) და სამეურვეო პირებს შორის მოთხოვნებზე მეურვეობის მთელი
პერიოდის მანძილზე.

     მუხლი 134. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეჩერება შეზღუდულქმედუნარიანის და მხარდაჭერის მიმღების
მონაწილეობისას 

თუ მოთხოვნა მომდინარეობს შეზღუდულქმედუნარიანისაგან, რომელსაც კანონიერი წარმომადგენელი არ
ჰყავს, ან მხარდაჭერის მიმღებისაგან, რომელსაც მხარდაჭერა სათანადო წესით არ გაეწია, ანდა მოთხოვნა
მიმართულია აღნიშნული პირისადმი, ხანდაზმულობის ვადის დენა შეჩერებულად ითვლება, სანამ ეს პირი
სრული ქმედუნარიანი არ გახდება ან მას კანონიერი წარმომადგენელი ან მხარდამჭერი არ დაენიშნება.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

      მუხლი 135. დრო, რომლის განმავლობაშიც ხანდაზმულობის ვადის დენა შეჩერებულია
დრო, რომლის განმავლობაშიც ხანდაზმულობის ვადის დენა შეჩერებულია, ხანდაზმულობის ვადაში არ

ჩაითვლება.

    მუხლი 136. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეჩერების მომენტი
1. ხანდაზმულობის ვადა ჩერდება იმ შემთხვევაში, თუ 132-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებები

წარმოიშვა ან განაგრძობდა არსებობას ხანდაზმულობის ვადის უკანასკნელი ექვსი თვის ფარგლებში; ხოლო თუ
ეს ვადა ექვს თვეზე ნაკლებია, –  ხანდაზმულობის ვადის განმავლობაში.

2. იმ გარემოებების შეწყვეტის დღიდან, რომლებიც საფუძვლად დაედო ხანდაზმულობის ვადის შეჩერებას,
ხანდაზმულობა გაგრძელდება ექვს თვემდე; ხოლო თუ ხანდაზმულობის ვადა ექვს თვეზე ნაკლებია, –
ხანდაზმულობის ვადამდე.

    მუხლი 137. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეწყვეტა
ხანდაზმულობის ვადის დენა წყდება, თუ ვალდებული პირი უფლებამოსილი პირის წინაშე ავანსის,

პროცენტის გადახდით, გარანტიის მიცემით ან სხვაგვარად აღიარებს მოთხოვნის არსებობას.

    მუხლი 138. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეწყვეტა სარჩელის შეტანით
ხანდაზმულობის ვადის დენა წყდება, თუ უფლებამოსილი პირი შეიტანს სარჩელს მოთხოვნის

დასაკმაყოფილებლად ან მის დასადგენად, ანდა შეეცდება დაიკმაყოფილოს მოთხოვნა სხვა საშუალებით,
როგორიცაა სახელმწიფო ორგანოსათვის ან სასამართლოში განცხადებით მიმართვა მოთხოვნის არსებობის
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შესახებ, ანდა აღმასრულებელი მოქმედების განხორციელება. შესაბამისად გამოიყენება 139-ე და 140-ე
მუხლები.

    მუხლი 139. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეწყვეტის ხანგრძლივობა
1. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეწყვეტა სარჩელის შეტანის საფუძველზე გრძელდება მანამ, სანამ

სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება არ შევა კანონიერ ძალაში, ან პროცესი სხვაგვარად არ
დასრულდება.

2. თუ მხარეთა შეთანხმების შედეგად ან შემდგომი გაგრძელების შეუძლებლობის გამო პროცესი შეწყდება,
მაშინ ხანდაზმულობის ვადის დენა შეწყდება მხარეთა ან სასამართლოს ბოლო საპროცესო მოქმედების
დამთავრებასთან ერთად. თუ ერთ-ერთი მხარე პროცესს კვლავ განაგრძობს, შეწყვეტის შემდეგ დაწყებული
ხანდაზმულობის ახალი ვადა ისევე შეწყდება, როგორც წყდება ხანდაზმულობის ვადის დენა სარჩელის
შეტანით.

    მუხლი 140. უარი სარჩელზე
1. სარჩელის შეტანა ხანდაზმულობის ვადის დენის შეწყვეტას არ გამოიწვევს, თუ მოსარჩელე უარს იტყვის

სარჩელზე, ან სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით სარჩელი განუხილველად იქნება
დატოვებული.

2. თუ უფლებამოსილი პირი ექვსი თვის ვადაში შეიტანს ახალ სარჩელს, მაშინ ხანდაზმულობის ვადა
შეწყვეტილად ითვლება პირველი სარჩელის შეტანის დროიდან.

    მუხლი 141. ხანდაზმულობის ვადის დენის დაწყების ათვლა თავიდან
თუ შეწყდება ხანდაზმულობის ვადის დენა, მაშინ შეწყვეტამდე განვლილი დრო მხედველობაში არ მიიღება

და ვადა დაიწყება თავიდან.

    მუხლი 142. სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადასტურებული მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა
1. სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით დადასტურებული მოთხოვნის

ხანდაზმულობის ვადაა ათი წელი მაშინაც კი, როცა ეს მოთხოვნა უფრო ნაკლებ ხანდაზმულობას
ექვემდებარება.

2. თუ დადასტურება შეეხება პერიოდულად განმეორებად მოქმედებებს, რომლებიც მომავალში უნდა
შესრულდეს, მაშინ მათ მიმართ გამოიყენება 129-ე მუხლის მეორე ნაწილით დადგენილი ხანდაზმულობა.

    მუხლი 143. ხანდაზმულობის ვადა სანივთო მოთხოვნათა მიმართ
თუ ნივთი, რომლის მიმართაც არსებობს სანივთო მოთხოვნა, უფლებამონაცვლეობის გზით მესამე პირის

მფლობელობაში აღმოჩნდება, მაშინ უფლებრივი წინამორბედის მფლობელობაში გასული ხანდაზმულობის
ვადა გამოიყენება აგრეთვე უფლებამონაცვლის მიმართაც.

    მუხლი 144. ვალდებული პირის უფლება ხანდაზმულობის ვადის გასვლისას
1. ხანდაზმულობის ვადის გასვლის შემდეგ ვალდებული პირი უფლებამოსილია უარი თქვას მოქმედების

შესრულებაზე.
2. თუ ვალდებულმა პირმა მოვალეობა შეასრულა ხანდაზმულობის ვადის გასვლის შემდეგ, მას არა აქვს

უფლება მოითხოვოს შესრულებულის დაბრუნება, თუნდაც მოვალეობის შესრულების მომენტში მას არ
სცოდნოდა, რომ ხანდაზმულობის ვადა გასული იყო.

3. იგივე წესი გამოიყენება ვალდებული პირის აღიარებისა და უზრუნველყოფის საშუალებათა მიმართაც.

    მუხლი 145. დამატებითი მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა
მთავარი მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადის გასვლასთან ერთად ხანდაზმულობის ვადა გასულად

ითვლება დამატებითი მოთხოვნებისთვისაც მაშინაც კი, როცა ამ მოთხოვნათა ხანდაზმულობის ვადა ჯერ არ
გასულა.

    მუხლი 146. ხანდაზმულობის ვადის შეცვლის დაუშვებლობა მხარეთა შეთანხმებით
ხანდაზმულობის ვადებისა და მათი გამოთვლის წესის შეცვლა მხარეთა შეთანხმებით დაუშვებელია.

 

წიგნი მეორე
სანივთო (ქონებრივი) სამართალი

 

კარი პირველი
ქონება
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    მუხლი 147. ცნება
ქონება, ამ კოდექსის მიხედვით, არის ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა

ფლობაც, სარგებლობა და განკარგვა შეუძლიათ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს და რომელთა შეძენაც
შეიძლება შეუზღუდავად, თუკი ეს აკრძალული არ არის კანონით ან არ ეწინააღმდეგება ზნეობრივ ნორმებს.

    მუხლი 148. ნივთის სახეები
ნივთი შეიძლება იყოს მოძრავი ან უძრავი.

    მუხლი 149. უძრავი ნივთის ცნება
უძრავ ნივთებს მიეკუთვნება მიწის ნაკვეთი მასში არსებული წიაღისეულით, მიწაზე აღმოცენებული

მცენარეები, ასევე შენობა-ნაგებობანი, რომლებიც მყარად დგას მიწაზე.

    მუხლი 150. ნივთის არსებითი შემადგენელი ნაწილი
1.ნივთის შემადგენელი ნაწილი, რომლის გამოცალკევებაც შეუძლებელია მთლიანი ნივთის ან ამ ნაწილის

განადგურების ანდა მათი დანიშნულების მოსპობის გარეშე (ნივთის არსებითი შემადგენელი ნაწილი), ცალკე
უფლების ობიექტად შეიძლება იყოს მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

2.მიწის ნაკვეთის არსებით შემადგენელ ნაწილს განეკუთვნება შენობა-ნაგებობანი და ნივთები, რომლებიც
მყარადაა დაკავშირებული მიწასთან და არ არის გამიზნული დროებითი სარგებლობისათვის, რაც
ხელშეკრულებითაც შეიძლება განისაზღვროს.

    მუხლი 151. საკუთვნებელი
1. საკუთვნებელი არის მოძრავი ნივთი, რომელიც, თუმცა არ არის მთავარი ნივთის შემადგენელი ნაწილი,

მაგრამ განკუთვნილია მთავარი ნივთის სამსახურისთვის, დაკავშირებულია მასთან საერთო სამეურნეო
დანიშნულებით, რის გამოც იგი სივრცობრივ კავშირშია მთავარ ნივთთან და, დამკვიდრებული შეხედულების
მიხედვით, ითვლება საკუთვნებლად.

2. ნივთი, რომელიც მიწასთან არის დაკავშირებული და რომლის მოცილებაც მიწიდან შესაძლებელია
სასაქონლო ღირებულების დაკარგვის ან არსებითი დანაკლისის გარეშე, ასევე მიიჩნევა საკუთვნებლად.

    მუხლი 152. არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის ცნება
არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე არის ის მოთხოვნები და უფლებები, რომლებიც შეიძლება გადაეცეს

სხვა პირებს, ან გამიზნულია საიმისოდ, რომ მათ მფლობელს შეექმნას მატერიალური სარგებელი, ანდა
მიენიჭოს უფლება მოსთხოვოს სხვა პირებს რაიმე.

    მუხლი 153. აქცესორული და შეზღუდული უფლებები
1. აქცესორულია უფლება, რომელიც ისეა დაკავშირებული სხვა უფლებასთან, რომ მის გარეშე არც შეიძლება

არსებობდეს.
2. შეზღუდულია უფლება, რომელიც ნაწარმოებია იმ უფრო ფართო უფლებისგან, რომელიც დატვირთულია

ამ შეზღუდული უფლებით.

    მუხლი 154. ნივთისა და უფლების ნაყოფი
1. ნივთის ნაყოფი არის ის შემოსავალი, ნამატი ან/და უპირატესობა, რომელთაც ეს ნივთი იძლევა.
2. უფლების ნაყოფი არის ის შემოსავალი ან/და უპირატესობა, რაც მიიღება ამ უფლების გამოყენების

შედეგად.
3. ნივთის ან უფლების ნაყოფს წარმოადგენს აგრეთვე ის შემოსავალი და უპირატესობა, რომელთა მიღებასაც

ეს ნივთი ან უფლება უზრუნველყოფს სამართლებრივი ურთიერთობის მეშვეობით.
4. უფლებამოსილება ნივთზე ან უფლებაზე შესაძლებელს ხდის ამ ნივთისა თუ უფლების ნაყოფის მიღებას

ამ უფლებამოსილების ვადისა და მოცულობის შესაბამისად, თუ კანონით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.

5. თუ პირი მოვალეა უკან დააბრუნოს ნაყოფი, მას შეუძლია მოითხოვოს ნაყოფზე გაწეული ხარჯების
ანაზღაურება, თუკი ეს ხარჯები სწორი სამეურნეო საქმიანობის შედეგია და ნაყოფის ღირებულებას არ
აღემატება.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284
 

კარი მეორე
მფლობელობა

    მუხლი 155. ცნება. სახეები
1. მფლობელობა წარმოიშობა ნივთზე ფაქტობრივი ბატონობის ნებითი მოპოვებით.
2. მფლობელად არ ითვლება ის პირი, რომელიც, თუმცა ახორციელებს ფაქტობრივ ბატონობას ნივთზე,

მაგრამ სხვა პირის სასარგებლოდ, და რომელსაც ნივთის ფლობის უფლებამოსილება მიღებული აქვს ამ
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პირისაგან. მფლობელად მიიჩნევა მხოლოდ უფლებამოსილების მიმნიჭებელი პირი.
3. თუ პირი ნივთს ფლობს იმ სამართლებრივი ურთიერთობის საფუძველზე, რომელიც განსაზღვრული

ვადით ანიჭებს მას ნივთის ფლობის უფლებას ან ავალდებულებს მას ფლობდეს ნივთს, მაშინ ეს პირი ითვლება
პირდაპირ მფლობელად, ხოლო უფლების მიმნიჭებელი ან ვალდებულების დამკისრებელი მიიჩნევა
არაპირდაპირ მფლობელად.

4. თუ ერთ ნივთს რამდენიმე პირი ერთობლივად ფლობს, ისინი ითვლებიან თანამფლობელებად.
5. თუ ერთი ნივთის ნაწილებს რამდენიმე პირი ფლობს, ისინი ითვლებიან ცალკეული ნაწილების

მფლობელებად.

    მუხლი 156. მფლობელობის შეწყვეტა
მფლობელობა ითვლება შეწყვეტილად, თუ მფლობელი სამუდამოდ თმობს ნივთს ან სხვა გზით კარგავს

ნივთზე ფაქტობრივ ბატონობას.

    მუხლი 157. მფლობელობის გადასვლა მემკვიდრეებზე
მფლობელობა მემკვიდრეებზე გადადის იმავე სახით, რა სახითაც არსებობდა იგი მამკვიდრებელთან

(სამკვიდროს დამტოვებელთან).

    მუხლი 158. მესაკუთრედ ყოფნის პრეზუმფცია
1. ივარაუდება, რომ ნივთის მფლობელი არის მისი მესაკუთრე.
2. ეს წესი არ მოქმედებს იმ შემთხვევაში, როცა ნივთზე საკუთრებითი ურთიერთობის ხასიათი ვლინდება

საჯარო რეესტრიდან. საკუთრების პრეზუმფცია არ გამოიყენება არც ძველი მფლობელის მიმართ, თუ მან ეს
ნივთი დაკარგა, მოჰპარეს ან სხვაგვარად გავიდა იგი მისი მფლობელობიდან. საკუთრების პრეზუმფცია
მოქმედებს ძველი მფლობელის სასარგებლოდ მხოლოდ მისი მფლობელობის პერიოდში.

    მუხლი 159. კეთილსინდისიერი მფლობელი
კეთილსინდისიერია მფლობელი, რომელიც ნივთს მართლზომიერად ფლობს, ან რომელიც უფლებამოსილ

პირად შეიძლება იქნეს მიჩნეული საქმიან ურთიერთობებში საჭირო გულმოდგინე შემოწმების საფუძველზე.

    მუხლი 160. კეთილსინდისიერი მფლობელის მიერ უკანონო მფლობელობიდან ნივთის უკან დაბრუნების
მოთხოვნა

თუ კეთილსინდისიერ მფლობელს ჩამოერთმევა მფლობელობა, მას სამი წლის განმავლობაში შეუძლია ახალ
მფლობელს ნივთის უკან დაბრუნება მოსთხოვოს. ეს წესი არ გამოიყენება მაშინ, როცა ახალ მფლობელს აქვს
მფლობელობის უკეთესი უფლება. მფლობელობის უკან დაბრუნების მოთხოვნა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს
უკეთესი უფლების მქონე პირის მიმართაც, თუკი მან ნივთი მოიპოვა ძალადობის ან მოტყუების გზით.

    მუხლი 161. კეთილსინდისიერი მფლობელის მიერ უკანონო ხელშეშლის აღკვეთის მოთხოვნა
თუ კეთილსინდისიერ მფლობელს არ ჩამოერთმევა ნივთი, მაგრამ სხვაგვარად შეეშლება ხელი მისი

მფლობელობის განხორციელებაში, მაშინ მას, მსგავსად მესაკუთრისა, შეუძლია მოითხოვოს ხელის შეშლის
აღკვეთა. ამასთანავე, მას შეუძლია მოითხოვოს მფლობელობის ხელყოფით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება.
ზიანის ანაზღაურების ეს წესი გამოიყენება მაშინაც, როცა შეუძლებელია ხელის შეშლის აღკვეთის მოთხოვნა.

    მუხლი 162. მართლზომიერი მფლობელის უფლებები
1. დაუშვებელია მართლზომიერ მფლობელს მოეთხოვოს ნივთის უკან დაბრუნება. მართლზომიერი

მფლობელობის განმავლობაში მის კუთვნილებად ითვლება ნივთისა და უფლების ნაყოფი.
2. ეს წესი ეხება ასევე პირდაპირი მფლობელის ურთიერთობას არაპირდაპირ მფლობელთან.

    მუხლი 163. არაუფლებამოსილი კეთილსინდისიერი მფლობელის მოვალეობა
1. კეთილსინდისიერი მფლობელი, რომელსაც თავიდანვე არ ჰქონია ნივთის ფლობის უფლება ან დაკარგა ეს

უფლება, ვალდებულია დაუბრუნოს ნივთი უფლებამოსილ პირს. ვიდრე უფლებამოსილი პირი არ გამოიყენებს
თავის ამ უფლებას, ნივთისა და უფლების ნაყოფი ეკუთვნის მფლობელს.

2. კეთილსინდისიერ მფლობელს შეუძლია უფლებამოსილ პირს მოსთხოვოს იმ გაუმჯობესებისა და
ხარჯების ანაზღაურება, რაც მან გაიღო ნივთზე კეთილსინდისიერი მფლობელობის დროს და რაც არ არის
კომპენსირებული ამ ნივთით სარგებლობითა და მისგან მიღებული ნაყოფით. მფლობელის ბრალით
მიუღებელი ნაყოფის ღირებულება უნდა გამოიქვითოს. იგივე წესი ვრცელდება ისეთ გაუმჯობესებებზე,
რომელთა შედეგადაც გაიზარდა ნივთის ღირებულება, თუკი გაზრდილი ღირებულება ნივთის დაბრუნების
მომენტისათვის ჯერ კიდევ არსებობდა.

3.კეთილსინდისიერ მფლობელს შეუძლია უარი თქვას ნივთის დაბრუნებაზე, ვიდრე მისი მოთხოვნები არ
დაკმაყოფილდება.

    მუხლი 164. არაკეთილსინდისიერი მფლობელის მოვალეობანი
არაკეთილსინდისიერმა მფლობელმა უფლებამოსილ პირს უნდა დაუბრუნოს როგორც ნივთი, ასევე

მიღებული სარგებელი, ნივთის ან უფლების ნაყოფი. მფლობელი ვალდებულია აანაზღაუროს ის ნაყოფი,
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რომელიც მან ბრალეულად არ მიიღო. ნივთზე გაწეული ხარჯები და გაუმჯობესებანი მას შეუძლია მხოლოდ
მაშინ მოითხოვოს, თუ მათ ნივთის უკან დაბრუნების მომენტისათვის უფლებამოსილი პირის გამდიდრება
მოჰყვა შედეგად. სხვა მოთხოვნები არაკეთილსინდისიერი მფლობელის მიმართ უცვლელი რჩება.

    მუხლი 165. მოძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენა ხანდაზმულობით
1. თუ პირი მოძრავ ნივთს ხუთი წლის განმავლობაში უწყვეტად ფლობს როგორც საკუთარს, მოიპოვებს

მასზე საკუთრების უფლებას (საკუთრების შეძენა ხანდაზმულობით).
2. მოძრავი ნივთის შეძენა დაუშვებელია, თუ შემძენი ნივთს არაკეთილსინდისიერად ფლობდა, ან თუ მან

მოგვიანებით შეიტყო, რომ ნივთი მას არ ეკუთვნოდა.

    მუხლი 166. ნივთის ფლობის უწყვეტობის ვარაუდი
თუ პირი ნივთს ფლობდა დროის გარკვეული მონაკვეთის დასაწყისში და ბოლოს, ივარაუდება, რომ იგი

ფლობდა ამ ნივთს დროის შუა პერიოდშიც.

    მუხლი 167. უძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენა ხანდაზმულობით
თუ პირი საჯარო რეესტრში შეტანილია მიწის ნაკვეთის ან სხვა უძრავი ქონების მესაკუთრედ ისე, რომ არ

შეუძენია საკუთრების უფლება მათზე, იგი მოიპოვებს ამ საკუთრების უფლებას, თუკი რეგისტრაცია
არსებობდა თხუთმეტი წლის განმავლობაში და ამ ხნის მანძილზე პირი ფლობდა მათ, როგორც საკუთარს.

    მუხლი 168. ნივთის მფლობელობის შეწყვეტა მესაკუთრის პრეტენზიის გამო
ნივთის მფლობელობა წყდება, თუ მესაკუთრე მფლობელს წაუყენებს დასაბუთებულ პრეტენზიას.

    მუხლი 169. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158

კარი მესამე
საკუთრება

თავი პირველი
საკუთრების შინაარსი

    მუხლი 170. ცნება. საკუთრების უფლების შინაარსი
1. მესაკუთრეს შეუძლია, კანონისმიერი ან სხვაგვარი, კერძოდ, სახელშეკრულებო შებოჭვის ფარგლებში

თავისუფლად ფლობდეს და სარგებლობდეს ქონებით (ნივთით), არ დაუშვას სხვა პირთა მიერ ამ ქონებით
სარგებლობა, განკარგოს იგი, თუკი ამით არ ილახება მეზობლების ან სხვა მესამე პირთა უფლებები, ანდა, თუ
ეს მოქმედება არ წარმოადგენს უფლების ბოროტად გამოყენებას.

2. უფლების ბოროტად გამოყენებად ჩაითვლება საკუთრებით ისეთი სარგებლობა, რომლითაც მხოლოდ
სხვებს ადგებათ ზიანი ისე, რომ არ არის გამოკვეთილი მესაკუთრის ინტერესის უპირატესობა, და მისი
მოქმედების აუცილებლობა გაუმართლებელია.

3. სარგებლობის უფლება მოიცავს ასევე შესაძლებლობას, არ ისარგებლოს პირმა თავისი ნივთით. კანონით
შეიძლება დაწესდეს სარგებლობის ან მოვლისა და შენახვის ვალდებულება, თუკი ამ ნივთის გამოუყენებლობა
ან მოუვლელობა ხელყოფს საზოგადო ინტერესებს. ამ შემთხვევაში მესაკუთრეს შეიძლება ან თვითონ
დაეკისროს ვალდებულების შესრულება, ან შესაბამისი სასყიდლით ნივთის გადაცემა სხვა პირის
სარგებლობაში.

    მუხლი 171. საკუთრების უფლება ნივთის არსებით შემადგენელ ნაწილზე
ნივთზე საკუთრების უფლება ვრცელდება ასევე ამ ნივთის არსებით შემადგენელ ნაწილებზედაც.

    მუხლი 172. უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა და ხელშეშლის აღკვეთის მოთხოვნა
1. მესაკუთრეს შეუძლია მფლობელს მოსთხოვოს ნივთის უკან დაბრუნება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა

მფლობელს ჰქონდა ამ ნივთის ფლობის უფლება.
2. თუ საკუთრების ხელყოფა ან სხვაგვარი ხელშეშლა ხდება ნივთის ამოღების ან მისი ჩამორთმევის გარეშე,

მაშინ მესაკუთრეს შეუძლია ხელის შემშლელს მოსთხოვოს ამ მოქმედების აღკვეთა. თუ ამგვარი ხელშეშლა
კვლავ გაგრძელდება, მესაკუთრეს შეუძლია მოითხოვოს მოქმედების აღკვეთა სასამართლოში სარჩელის
შეტანის გზით.

3. (ამოღებულია - 11.12.2015, №4625).
საქართველოს 2006 წლის 8 დეკემბრის კანონი №3885 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.327
საქართველოს 2015 წლის 11 დეკემბრის კანონი №4625 - ვებგვერდი, 29.12.2015წ.

    მუხლი 173. საერთო საკუთრება
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1. საერთო (თანაზიარი და წილადი) საკუთრება წარმოიშობა კანონის ძალით ან გარიგების საფუძველზე.
თითოეულ თანამესაკუთრეს შეუძლია მოთხოვნები წარუდგინოს მესამე პირებს საერთო საკუთრებაში
არსებული ქონების გამო. ყოველ თანამესაკუთრეს აქვს ნივთის გამოთხოვის უფლება მხოლოდ ყველა
თანამესაკუთრის სასარგებლოდ.

2. საერთო საკუთრებაში არსებული ნივთი თანამესაკუთრეებთან შეთანხმების საფუძველზე შეიძლება
დაგირავდეს ან უფლებრივად სხვაგვარად დაიტვირთოს ერთ-ერთი მესაკუთრის სასარგებლოდ და მისი
ინტერესებისათვის.

3. საერთო საკუთრებაში არსებული ნივთის მოვლისა და შენახვის ხარჯები თანამესაკუთრეებს ეკისრებათ
თანაბრად, თუ კანონით ან ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

4. თუ საქართველოს კანონმდებლობით პირდაპირ დადგენილი არ არის, საერთო საკუთრების წილის
უპირატესი შესყიდვის უფლება შეიძლება განისაზღვროს მხარეთა შეთანხმებით.
საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158
საქართველოს 2019 წლის 25 ივნისის კანონი №4851 - ვებგვერდი, 02.07.2019წ.

თავი მეორე
სამეზობლო სამართალი

    მუხლი 174. ცნება. ურთიერთპატივისცემის მოვალეობა
მეზობელი მიწის ნაკვეთის ან სხვა უძრავი ქონების მესაკუთრენი, გარდა კანონით გათვალისწინებული

უფლება-მოვალეობებისა, ვალდებულნი არიან პატივი სცენ ერთმანეთს. მეზობლად მიიჩნევა ყველა ნაკვეთი ან
სხვა უძრავი ქონება, საიდანაც შესაძლებელია გამომდინარეობდეს ორმხრივი ზემოქმედება.

    მუხლი 175. სამეზობლო ზემოქმედებათა თმენის ვალდებულება
1. მიწის ნაკვეთის ან სხვა უძრავი ქონების მესაკუთრეს არ შეუძლია აკრძალოს მეზობელი ნაკვეთიდან თავის

ნაკვეთზე გაზის, ორთქლის, სუნის, ჭვარტლის, კვამლის, ხმაურის, სითბოს, რყევების ან სხვა მსგავს მოვლენათა
ზემოქმედებანი, თუკი ისინი ხელს არ უშლიან მესაკუთრეს თავისი ნაკვეთით სარგებლობაში, ან უმნიშვნელოდ
ხელყოფენ მის უფლებას.

2. იგივე წესი მოქმედებს იმ შემთხვევაშიც, როცა ზემოქმედება არსებითია, მაგრამ იგი გამოწვეულია სხვა
ნაკვეთით ან სხვა უძრავი ქონებით ჩვეულებრივი სარგებლობით და არ შეიძლება მისი აღკვეთა ისეთი
ღონისძიებებით, რომლებიც ამ სახის მოსარგებლეთათვის ნორმალურ სამეურნეო საქმიანობად მიიჩნევა.

3. თუ მესაკუთრე მოვალეა ითმინოს ასეთი ზემოქმედება, მას შეუძლია ზემოქმედების გამომწვევი ნაკვეთის
მესაკუთრეს მოსთხოვოს შესაბამისი ფულადი კომპენსაცია იმ შემთხვევაში, როცა ზემოქმედება აღემატება
მოცემულ ადგილას ჩვეულებრივად მიჩნეულ სარგებლობას და ეკონომიკურად დასაშვებ ფარგლებს.

    მუხლი 176. დაუშვებელი ხელყოფა
მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეს შეუძლია მოითხოვოს მეზობელ ნაკვეთებზე ისეთი ნაგებობების აშენების ან

ექსპლუატაციის აკრძალვა, რომლებიც დაუშვებლად ხელყოფენ ნაკვეთით სარგებლობის უფლებას და ეს
იმთავითვე აშკარაა.

    მუხლი 177. საფრთხის აღკვეთის მოთხოვნა
თუ მიწის ნაკვეთს მეზობელი ნაკვეთიდან შენობის ჩამოქცევის საფრთხე ემუქრება, მესაკუთრეს შეუძლია

მეზობელს მოსთხოვოს აუცილებელ ღონისძიებათა გატარება ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.
დაუშვებელია რამდენიმე მიწის ნაკვეთზე გამდინარე წყლებისა და მიწისქვეშა წყლების მიმართულების
შეცვლა ან ამ წყლებით მანიპულირება ისე, რომ ამან სხვა მიწის ნაკვეთზე წყლის რაოდენობის შემცირება ან/და
ხარისხის გაუარესება გამოიწვიოს; დაუშვებელია მდინარეთა ბუნებრივი დინების ხელყოფა.

    მუხლი 178. მეზობელი ნაკვეთის მესაკუთრის უფლება ნაყოფზე
1. თუ ხის ან ბუჩქის ნაყოფი მეზობელ მიწის ნაკვეთზე დავარდა, იგი ჩაითვლება ამ ნაკვეთის ნაყოფად.
2. მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეს შეუძლია მოჭრას იმ ხის ან ბუჩქის ფესვები, ტოტები, რომლებიც მის

ნაკვეთზე გადავიდა.

    მუხლი 179. ფულადი კომპენსაცია თმენის ვალდებულებისათვის
1. თუ მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე მშენებლობის დროს განზრახვის გარეშე გადასცდა მეზობელი ნაკვეთის

საზღვრებს, მეზობელი ნაკვეთის მესაკუთრემ ეს უნდა ითმინოს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ამის
წინააღმდეგ წინასწარ ან შეტყობისთანავე განაცხადა.

2. საზღვრის დამრღვევი მეზობელი ვალდებულია გადაიხადოს ფულადი კომპენსაცია, რომელიც
ყოველწლიურად წინასწარ უნდა იქნეს გადახდილი.

    მუხლი 180. აუცილებელი გზა
1. თუ მიწის ნაკვეთს არა აქვს ჯეროვანი გამოყენებისათვის აუცილებელი კავშირი საჯარო გზებთან,

ელექტრო-, ნავთობის, გაზისა და წყალმომარაგების ქსელთან, მაშინ მესაკუთრეს შეუძლია მეზობელს
http://www.matsne.gov.ge 040.000.000.05.001.000.223

document:21226^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:4595987^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
#
#
#
#
#


მოსთხოვოს, რომ მან ითმინოს მისი მიწის ნაკვეთის გამოყენება ამგვარი აუცილებელი კავშირის
უზრუნველსაყოფად. იმ მეზობლებს, რომელთა ნაკვეთზედაც გადის აუცილებელი გზა ან გაყვანილობა, უნდა
მიეცეთ შესაბამისი კომპენსაცია, რომელიც, მხარეთა შეთანხმებით, შეიძლება ერთჯერადი გადახდით
გამოიხატოს.

2. აუცილებელი გზის ან გაყვანილობის თმენის ვალდებულება არ წარმოიშობა, თუკი უკვე არსებული
დაკავშირება მიწის ნაკვეთისა გაუქმდა მესაკუთრის თვითნებური მოქმედებით.

    მუხლი 181. სასაზღვრო მიჯნის აღმართვის მოვალეობა
1. მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეს შეუძლია მეზობელი ნაკვეთის მესაკუთრეს მოსთხოვოს მონაწილეობის

მიღება მყარი სასაზღვრო მიჯნის აღმართვაში, ან უკვე არსებული, მაგრამ წაშლილი ან დაზიანებული მიჯნის
აღდგენაში. გამიჯვნის ხარჯები მეზობლებს შორის თანაბრად ნაწილდება, თუ ურთიერთშეთანხმებით ან სხვა
სამართლებრივი ურთიერთობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

2. თუ შეუძლებელია ზუსტი საზღვრის დადგენა, მაშინ გასამიჯნავად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს
მეზობლების ფაქტობრივ მფლობელობას. თუ შეუძლებელია ფაქტობრივი მფლობელობის ზუსტი დადგენა,
მაშინ სადავო ნაკვეთი თანაბრად განაწილდება ნაკვეთებს შორის. თუკი ეს განაწილება იწვევს უსამართლო
შედეგებს, მაშინ ერთ-ერთი მხარის განცხადების საფუძველზე საზღვარს დაადგენს სასამართლო.

    მუხლი 182. სასაზღვრო ნაგებობით სარგებლობის უფლება
1. თუ მიწის ორი ნაკვეთი ერთმანეთისაგან გამიჯნულია ღობით ან საზღვრად გამოყენებული სხვა

ნაგებობით, ივარაუდება, რომ მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეებს აქვთ თანაბარი უფლება ისარგებლონ ამ
ნაგებობით, თუკი ნაგებობის გარეგნული მხარე პირდაპირ არ მიუთითებს, რომ იგი მხოლოდ ერთ-ერთი
მეზობლის საკუთრებაა.

2. თუ ორივე მეზობელი უფლებამოსილია ერთობლივად ისარგებლოს საზღვრად გამოყენებული ნაგებობით,
თითოეულ მათგანს შეუძლია ნაგებობა მხოლოდ ისე გამოიყენოს, რომ ამით ხელი არ შეუშალოს მეორე
მეზობელს თანასარგებლობაში.

3. ნაგებობის მოვლისა და შენახვის ხარჯები მეზობლებს შორის თანაბრად ნაწილდება.
4. ვიდრე ერთ-ერთი მეზობელი დაინტერესებულია ამ სასაზღვრო ნაგებობის არსებობით, დაუშვებელია

მისი აღება ან შეცვლა მეზობლის თანხმობის გარეშე.

თავი მესამე
საკუთრების შეძენა და დაკარგვა

I. საკუთრების შეძენა უძრავ ნივთებზე

     მუხლი 183. უძრავ ნივთზე საკუთრების შეძენა გარიგების საფუძველზე
1. უძრავი ნივთის შესაძენად აუცილებელია გარიგების წერილობითი ფორმით დადება და ამ გარიგებით

განსაზღვრული საკუთრების უფლების შემძენზე საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია.
2. ბავშვის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის მისი მშობლის ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ

განკარგვა დასაშვებია ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად, სასამართლოს თანხმობის საფუძველზე. 
საქართველოს 2006 წლის 8 დეკემბრის კანონი №3879 - სსმ I, №48, 22.12.2006 წ., მუხ.321
საქართველოს 2010 წლის 23 მარტის კანონი №2799 - სსმ I, №14, 30.03.2010წ., მუხ.94
საქართველოს 2011 წლის 1 ივლისის კანონი №5017 - ვებგვერდი, 14.07.2011წ.
საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5013 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ.
საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5913 – ვებგვერდი, 25.05.2020წ.

    მუხლი 184. უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების მიტოვება
უძრავ ნივთზე საკუთრების ან სხვა უფლების მისატოვებლად აუცილებელია უფლებამოსილი პირის

განცხადება ამ უფლების მიტოვების შესახებ, და ამ განცხადების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. განცხადება
უნდა ჩაჰბარდეს რეესტრის სამსახურს. მხოლოდ ამის შემდეგ იძენს უფლების მიტოვების განცხადება
სავალდებულო ძალას.

    მუხლი 185. შემძენის ინტერესების დაცვა
შემძენის ინტერესებიდან გამომდინარე, გამსხვისებელი ითვლება მესაკუთრედ, თუ იგი ასეთად არის

რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა შემძენმა იცოდა, რომ გამსხვისებელი არ
იყო მესაკუთრე. (არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი 185-ე მუხლის ის ნორმატიული შინაარსი, რომლის
თანახმადაც, „გამსხვისებელი ითვლება მესაკუთრედ, თუ იგი ასეთად არის რეგისტრირებული საჯარო
რეესტრში“, იმ შემთხვევაში, როდესაც რეესტრის ჩანაწერის წინააღმდეგ შეტანილია საჩივარი და ეს ფაქტი
შემძენისათვის ცნობილია) - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 17 ოქტომბრის
გადაწყვეტილება №3/4/550 – ვებგვერდი, 26.10.2017წ.

http://www.matsne.gov.ge 040.000.000.05.001.000.223

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/n74-mnishvnelovani-ganmarteba.pdf
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document:24886^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
document:91924^^„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
document:1405413^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4603341^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4873771^DOCUMENT:1;^„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
#
#
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/n61-mnishvnelovani-ganmarteba.pdf
document:3834338^^საქართველოს მოქალაქე ნოდარ დვალი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების - ირინე იმერლიშვილის, გიორგი კვერენჩხილაძის და მაია კოპალეიშვილის განსხვავებული აზრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 2017 წლის 17 ოქტომბრის №3/4/550 გადაწყვეტილებაზე
document:3834338^^საქართველოს მოქალაქე ნოდარ დვალი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების - ირინე იმერლიშვილის, გიორგი კვერენჩხილაძის და მაია კოპალეიშვილის განსხვავებული აზრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 2017 წლის 17 ოქტომბრის №3/4/550 გადაწყვეტილებაზე


II. საკუთრების შეძენა მოძრავ ნივთებზე

     მუხლი 186. მოძრავ ნივთზე საკუთრების შეძენის საფუძვლები
1. მოძრავ ნივთზე საკუთრების გადასაცემად აუცილებელია, რომ მესაკუთრემ ნამდვილი უფლების

საფუძველზე გადასცეს შემძენს ნივთი.
11. ბავშვის საკუთრებაში არსებული 1 000 ლარზე მეტი ღირებულების მოძრავი ნივთის მისი მშობლის ან

სხვა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ განკარგვა დასაშვებია ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად,
სასამართლოს თანხმობის საფუძველზე. 

2. ნივთის გადაცემად ითვლება: შემძენისათვის ნივთის ჩაბარება პირდაპირ მფლობელობაში; არაპირდაპირი
მფლობელობის გადაცემა ხელშეკრულებით, რომლის დროსაც წინა მესაკუთრე შეიძლება დარჩეს პირდაპირ
მფლობელად; მესაკუთრის მიერ შემძენისათვის მესამე პირისაგან მფლობელობის მოთხოვნის უფლების
მინიჭება.
საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5013 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ.
საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5913 – ვებგვერდი, 25.05.2020წ.

    მუხლი 187. კეთილსინდისიერი შემძენი
1. შემძენი ხდება ნივთის მესაკუთრე მაშინაც, როცა გამსხვისებელი არ იყო ნივთის მესაკუთრე, მაგრამ

შემძენი ამ ფაქტის მიმართ კეთილსინდისიერია. კეთილსინდისიერად არ ჩაითვლება შემძენი, თუ მან იცოდა ან
უნდა სცოდნოდა, რომ გამსხვისებელი არ იყო მესაკუთრე. კეთილსინდისიერების ფაქტი უნდა არსებობდეს
ნივთის გადაცემამდე.

2. კეთილსინდისიერი შემძენი ვერ გახდება ნივთის მესაკუთრე, თუ ეს ნივთი მესაკუთრემ დაკარგა, მას
მოჰპარეს, ან მისი ნების წინააღმდეგ სხვაგვარად გავიდა მისი მფლობელობიდან, ანდა შემძენმა ის
უსასყიდლოდ მიიღო. ეს შეზღუდვები არ მოქმედებს ფულის, ფასიანი ქაღალდებისა და აუქციონზე
გასხვისებული ნივთების მიმართ.
საქართველოს 2011 წლის 28 დეკემბრის კანონი №5667– ვებგვერდი, 30.12.2011წ.

    მუხლი 188. პირობადებული საკუთრება
1. თუ გამსხვისებელმა პირობად დათქვა საკუთრების გადასვლა შემძენზე მხოლოდ ნივთის საფასურის

გადახდის შემდეგ, ივარაუდება, რომ საკუთრება გადავა შემძენზე საფასურის სრულად გადახდის შემდეგ. თუ
შემძენი გააჭიანურებს საფასურის გადახდას, ხოლო გამსხვისებელი უარს იტყვის ხელშეკრულებაზე, უკვე
ორმხრივად განხორციელებული შესრულება მხარეებმა უნდა დააბრუნონ.

2. პირველ ნაწილში აღნიშნული პირობა შესრულებულად ითვლება მაშინაც, თუ გამსხვისებელი ნებისმიერი
სხვა გზით, ვიდრე საფასურის გადახდაა, დაკმაყოფილდება, ან თუ შემძენი მიუთითებს მოთხოვნის
ხანდაზმულობაზე.

    მუხლი 189. საკუთრების გადაცემა ფასიანი ქაღალდების მეშვეობით
თუ შემძენზე საკუთრების გადასვლისთვის ნივთის გადაცემის სანაცვლოდ აუცილებელია ფასიანი

ქაღალდის გადაცემა, საკუთრება გადასულად ითვლება იმ მომენტიდან, როცა გამსხვისებელი შემძენს
გადასცემს ფასიან ქაღალდს.

    მუხლი 190. საკუთრების შეძენა უპატრონო მოძრავ ნივთზე
1. თუ პირი მფლობელობაში იღებს უპატრონო მოძრავ ნივთს, იგი იძენს საკუთრებას ნივთზე, თუკი მისი

მითვისება კანონით არ არის აკრძალული, ან თუ მითვისებით არ არის დარღვეული იმ პირის უფლებები,
რომელსაც ამ ნივთის მითვისების უფლება ჰქონდა.

2. მოძრავი ნივთი უპატრონოდ ითვლება, თუკი უწინდელი მესაკუთრე საკუთრებაზე უარის თქმის მიზნით
ნივთის მფლობელობას მიატოვებს.

    მუხლი 191. ნაპოვარი
1. დაკარგული ნივთის მპოვნელმა დაუყოვნებლივ უნდა განუცხადოს ამის შესახებ ნივთის დამკარგავს,

მესაკუთრეს, უფლებამოსილ პირს, ან, თუ მათი ვინაობა უცნობია, – პოლიციას ან სხვა ადგილობრივ ორგანოს,
და გადასცეს ეს ნივთი.

2. განცხადების გაკეთებიდან ერთი წლის გასვლის შემდეგ მპოვნელი იძენს საკუთრებას ნაპოვარზე, გარდა
იმ შემთხვევებისა, როცა მისთვის ცნობილი გახდა მესაკუთრე, ან მესაკუთრის უფლება ნივთზე პოლიციაში
უკვე გაცხადებული იყო. საკუთრების უფლების მოპოვებასთან ერთად ქარწყლდება ყველა სხვა უფლება ამ
ნივთზე.

3. თუ უფლებამოსილი პირი იბრუნებს ნივთს, მპოვნელს შეუძლია მოსთხოვოს მას ჯილდო (საპოვნელი)
ნივთის ღირებულების ხუთ პროცენტამდე. გარდა ამისა, მპოვნელს შეუძლია მოსთხოვოს უფლებამოსილ პირს
ან სათანადო ორგანოს ნივთის შენახვის ხარჯების ანაზღაურება.

4. თუ მპოვნელი უარს განაცხადებს საკუთრებაზე, კომპეტენტურ ორგანოს შეუძლია ერთი წლის შემდეგ
ნივთი აუქციონზე გაყიდოს და მოგება მიიღოს, ან, თუ ლაპარაკია დაბალი ღირებულების ნივთზე,
უსასყიდლოდ გაასხვისოს ან გაანადგუროს იგი.
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5. თუ ნაპოვნია ცხოველები, მალფუჭებადი ან ისეთი ნივთები, რომელთა შენახვაც დიდ ხარჯებს მოითხოვს,
მაშინ ერთწლიანი ვადა არ გამოიყენება, ხოლო მესაკუთრეს უბრუნდება მათი გასხვისებით მიღებული თანხა.

    მუხლი 192. განძი
თუ აღმოჩენილია საგანი, რომელიც ისე დიდხანს იყო დაფლული, რომ შეუძლებელია მისი მესაკუთრის

დადგენა (განძი), მაშინ საკუთრება სანახევროდ გადადის აღმომჩენზე და იმ მესაკუთრეზე, რომლის ნივთშიც
იქნა განძი ნაპოვნი.

    მუხლი 193. საკუთრების შეძენა მიწის ნაკვეთის არსებით შემადგენელ ნაწილზე
თუ მოძრავი ნივთი ისეა მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებული, რომ იგი ამ ნაკვეთის არსებითი შემადგენელი

ნაწილი გახდა, მაშინ მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე, 150-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით, იმავდროულად
ხდება ამ ნივთის მესაკუთრეც.

    მუხლი 194. თანასაკუთრება მოძრავი ნივთების შერწყმის შედეგად წარმოშობილ ნივთზე
1. თუ მოძრავი ნივთები ისე არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ ისინი ახალი ერთიანი ნივთის

არსებით შემადგენელ ნაწილებად იქცნენ, ანდა მოძრავი ნივთები ერთმანეთს შეერწყნენ, მაშინ ადრინდელი
მესაკუთრეები ხდებიან ამ ახალი ნივთის თანამესაკუთრენი. წილი განისაზღვრება იმ ღირებულების
შესაბამისად, რომელიც ნივთებს მათი შეერთების დროს ჰქონდათ.

2. თუ ერთ-ერთი ნივთი, დამკვიდრებული შეხედულების მიხედვით, მიჩნეულია მთავარ ნივთად, მაშინ
მისი მესაკუთრე მოიპოვებს საკუთრებას საკუთვნებელზედაც.

    მუხლი 195. თანასაკუთრება მასალის გადამუშავების შედეგად შექმნილ ახალ მოძრავ ნივთზე
თუ მასალის გადამუშავების ანდა გადაკეთების შედეგად იქმნება ახალი მოძრავი ნივთი, მაშინ მწარმოებელი

და მასალის მესაკუთრე ახალი ნივთის თანამესაკუთრენი ხდებიან. წილი განისაზღვრება მასალის
ღირებულებისა და წარმოების ხარჯების პროპორციულად, თუ შეთანხმებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

    მუხლი 196. უფლებათა გაქარწყლება საკუთრების გადასვლისას
თუ საკუთრება გადადის 193-195-ე მუხლების თანახმად, მაშინ მოცემულ ნივთზე არსებული ყველა სხვა

უფლება ქარწყლდება.

    მუხლი 197. ახალი მესაკუთრისაგან ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა
1. პირს, რომელიც 193-195-ე მუხლების მიხედვით კარგავს თავის საკუთრებას, ან სხვაგვარად ირღვევა მისი

უფლება, შეუძლია ზიანის ანაზღაურება მოსთხოვოს იმ პირს, ვინც მესაკუთრე გახდა. პირვანდელი
მდგომარეობის აღდგენის მოთხოვნა დაუშვებელია.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მოთხოვნა არ წარმოიშობა, თუ ახალმა მესაკუთრემ
ნივთი სასყიდლიანი ხელშეკრულებით მესამე პირისაგან შეიძინა.

III. საკუთრების შეძენა უფლებებსა და მოთხოვნებზე

    მუხლი 198. ცნება. შინაარსი
1. მოთხოვნა ან უფლება, რომელთა დათმობა და დაგირავებაც შესაძლებელია, მათმა მფლობელმა შეიძლება

საკუთრებად გადასცეს სხვა პირს. მოთხოვნები და უფლებები ახალ პირზე გადადის ისეთსავე მდგომარეობაში,
როგორშიც ისინი ძველი მფლობელის ხელში იყვნენ.

2. ძველი მფლობელი ვალდებულია ახალ მფლობელს გადასცეს მის მფლობელობაში არსებული ყველა
საბუთი, რომლებიც ეხება მოთხოვნებსა და უფლებებს, და ყველა ინფორმაცია, რომლებიც აუცილებელია ამ
მოთხოვნებისა და უფლებების გამოყენებისთვის.

3. ძველი მფლობელი ასევე ვალდებულია მოთხოვნის საფუძველზე გადასცეს შემძენს სათანადოდ
დამოწმებული საბუთი ამ უფლებისა და მოთხოვნის დათმობის შესახებ. ამ საბუთის დამოწმების ხარჯები
დაეკისრება ახალ მფლობელს.

    მუხლი 199. მოთხოვნის დათმობა
1. მოთხოვნის მფლობელს (კრედიტორს) შეუძლია მოვალის თანხმობის გარეშე მოთხოვნა მესამე პირს

დაუთმოს, თუკი ეს არ ეწინააღმდეგება ვალდებულების არსს, მოვალესთან მის შეთანხმებას ან კანონს
(მოთხოვნის დათმობა). მოვალესთან შეთანხმება დათმობის დაუშვებლობის შესახებ შეიძლება მხოლოდ მაშინ,
თუ არსებობს მოვალის პატივსადები ინტერესი.

2. მოთხოვნის დათმობა ხდება მოთხოვნის მფლობელსა და მესამე პირს შორის დადებული
ხელშეკრულებით. ასეთ შემთხვევებში თავდაპირველი მფლობელის ადგილს იკავებს მესამე პირი.

    მუხლი 200. მოვალის უფლება მოთხოვნის დათმობისას
ვიდრე მოვალეს ეცნობებოდეს მოთხოვნის დათმობის შესახებ, მას უფლება აქვს შეასრულოს ვალდებულება

მოთხოვნის თავდაპირველი მფლობელის წინაშე.
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#
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#
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#


    მუხლი 201. უზრუნველყოფის საშუალებათა გადასვლა მოთხოვნის დათმობისას
1. მოთხოვნის დათმობით ახალ მფლობელზე გადადის მისი უზრუნველყოფის საშუალებებიცა და

მოთხოვნასთან დაკავშირებული სხვა უფლებებიც.
2. მოვალეს უფლება აქვს წაუყენოს ახალ მფლობელს ყველა ის შესაგებელი, რაც მას ჰქონდა თავდაპირველი

მფლობელის მიმართ მოთხოვნის დათმობის შესახებ ცნობის მიღების დროისათვის.

    მუხლი 202. მოთხოვნის მფლობელთა რიგითობა
თუ ერთსა და იმავე მოთხოვნის დათმობაზე მოთხოვნის მფლობელი რამდენიმე პირს შეუთანხმდება, მაშინ

მოვალის წინაშე უფლებამოსილი იქნება ის პირი, რომელთანაც მოთხოვნის მფლობელმა სხვებზე ადრე
დაამყარა ურთიერთობა. თუკი შეუძლებელია ამის დადგენა, მაშინ უპირატესობა ეძლევა იმ პირს, რომლის
შესახებაც მოვალეს უფრო ადრე ეცნობა.

    მუხლი 203. ვალის გადაკისრება
1. მოთხოვნის მფლობელთან დადებული ხელშეკრულებით ვალი შეიძლება თავის თავზე აიღოს მესამე

პირმაც (ვალის გადაკისრება). ასეთ შემთხვევაში მესამე პირი დაიკავებს თავდაპირველი მოვალის ადგილს.
2. თავდაპირველ მოვალეს უფლება აქვს არ დაეთანხმოს მოთხოვნის მფლობელისა და მესამე პირის ამ

შეთანხმებას და თვითონ გადაიხადოს ვალი.

    მუხლი 204. მოთხოვნის მფლობელის თანხმობა ვალის გადაკისრებისას 
თუ ვალის გადაკისრებაზე მესამე პირი და მოვალე შეთანხმდნენ, მისი გადაკისრების ნამდვილობა

მოთხოვნის მფლობელის თანხმობაზეა დამოკიდებული. ვალის გადაკისრების ნამდვილობისათვის მოთხოვნის
მფლობელის თანხმობა საჭირო არ არის „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით,
„მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო
მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
საქართველოს 2017 წლის 23 დეკემბრის კანონი №1901 – ვებგვერდი, 11.01.2018წ.

    მუხლი 205. ახალი მოვალის უფლებები
ახალ მოვალეს შეუძლია მოთხოვნის მფლობელის წინააღმდეგ წამოაყენოს ყველა ის შესაგებელი, რომლებიც

გამომდინარეობს მოთხოვნის მფლობელსა და თავდაპირველ მოვალეს შორის არსებული ურთიერთობიდან. მას
არა აქვს უფლება გაქვითოს ის მოთხოვნები, რომლებიც თავდაპირველ მოვალეს ეკუთვნოდა.

    მუხლი 206. მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალების შეწყვეტა ვალის გადაკისრებისას
ვალის გადაკისრებისთანავე წყდება მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გათვალისწინებული თავდებობა ან

გირავნობა, თუ თავდები ან დამგირავებელი არ განაცხადებს თანხმობას ამ ურთიერთობის გაგრძელებაზე.
თავდების ან დამგირავებლის თანხმობა საჭირო არ არის „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“
საქართველოს კანონით, „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და „საგადახდო
სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
საქართველოს 2002 წლის 28 დეკემბრის კანონი №1902 – სსმ I, №4, 22.01.2003 წ., მუხ.20
საქართველოს 2019 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5667 – ვებგვერდი, 31.12.2019წ.

    მუხლი 207. მოთხოვნის დათმობა კანონის ძალით
წესები უფლებებსა და მოთხოვნებზე საკუთრების შეძენის შესახებ შესაბამისად გამოიყენება იმ მოთხოვნების

დათმობასთან დაკავშირებით, რომლებიც ხორციელდება კანონის ძალით, სასამართლოს ან კომპეტენტური
სახელმწიფო ორგანოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

თავი მეოთხე
ბინის საკუთრება მრავალბინიან სახლში

საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

I. ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 208. მრავალბინიან სახლში ინდივიდუალური საკუთრების საგნის (ბინის ან/და არასაცხოვრებელი
ფართობის) შეძენის საფუძვლები

ინდივიდუალური საკუთრების საგნის (ბინის ან/და არასაცხოვრებელი ფართობის) შესაძენად აუცილებელია
გარიგების წერილობითი ფორმით დადება და შემძენზე ამ გარიგებით განსაზღვრული საკუთრების უფლების
რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში.
საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 209. გაქირავებული ბინის შეძენა
თუ პირი შეიძენს გაქირავებულ ბინას, მაშინ იგი იკავებს გამქირავებლის ადგილს.
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#
document:3981258^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
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#
#
document:32962^^კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ
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#
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#
#
#
document:21226^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
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საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 210. (ამოღებულია)
საქართველოს 2006 წლის 8 დეკემბრის კანონი №3879 - სსმ I, №48, 22.12.2006 წ., მუხ.321
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 211. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 212. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 213. (ამოღებულია)
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

   მუხლი  214. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158

    მუხლი 215. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 216. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 217. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 218. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 219. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 220. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 221. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 222. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 223. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 224. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 225. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 226. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 227. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 228. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 229. (ამოღებულია)
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document:21226^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:24886^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:27028^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
document:21226^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:21226^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#


საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 230. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

    მუხლი 231. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

   მუხლი  232. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5278 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., მუხ.322

თავი მეხუთე
სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობა

I. აღნაგობა

    მუხლი 233. ცნება
1. მიწის ნაკვეთი შეიძლება სხვა პირს გადაეცეს ვადიან სარგებლობაში ისე, რომ მას ჰქონდეს ამ ნაკვეთზე ან

მის ქვეშ რაიმე ნაგებობის აღმართვის უფლება, ასევე ამ უფლების გასხვისების, მემკვიდრეობით გადაცემის,
თხოვების, გაქირავების უფლება (აღნაგობის უფლება).

2. აღნაგობის უფლება შეიძლება გავრცელდეს მიწის ნაკვეთის იმ ნაწილზე, რომელიც არ არის აუცილებელი
აღნაგობისათვის, მაგრამ იძლევა ნაგებობით უკეთ სარგებლობის შესაძლებლობას.

3. აღნაგობის უფლების ვადა განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით და იგი არ უნდა აღემატებოდეს
ოთხმოცდაცხრამეტ წელს.
საქართველოს 2010 წლის 27 აპრილის კანონი №2978 - სსმ I, №24, 10.05.2010წ., მუხ.144

     მუხლი 234.    აღნაგობის უფლების წარმოშობა, შეძენა და შეწყვეტა. საკუთრება აღნაგობაზე
1. აღნაგობის უფლების წარმოშობისა და შეძენის მიმართ შესაბამისად გამოიყენება უძრავი ნივთის შეძენის

წესები.
2. აღნაგობის უფლების საფუძველზე აშენებული ნაგებობა ითვლება აღნაგობის უფლების არსებით

შემადგენელ ნაწილად და რეგისტრირდება აღნაგობის უფლების მქონე პირის საკუთრებად.
3. აღნაგობის უფლების შეწყვეტისას აღნაგობის უფლების საფუძველზე აშენებული ნაგებობა ხდება მიწის

ნაკვეთის არსებითი შემადგენელი ნაწილი.
საქართველოს 2010 წლის 27 აპრილის კანონი №2978 - სსმ I, №24, 10.05.2010წ., მუხ.144

    მუხლი 235. აღნაგობის უფლების გასხვისება
თუ მხარეთა შეთანხმებით აღნაგობის უფლების გასასხვისებლად ან გასაქირავებლად საჭიროა მიწის

ნაკვეთის მესაკუთრის თანხმობა, მესაკუთრეს შეუძლია უარი თქვას ამ თანხმობის გაცემაზე მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ საამისოდ არსებობს მნიშვნელოვანი საფუძველი.

    მუხლი 236. საზღაური აღნაგობის უფლებისათვის
1. აღნაგობის უფლების მქონეს შეიძლება ხელშეკრულებით დაეკისროს საზღაურის გადახდა. მიწის ნაკვეთის

მესაკუთრის ეს უფლება განუყოფელია ნაკვეთზე საკუთრების უფლებისაგან.
2. საზღაურის გადაუხდელობის გამო აღნაგობის უფლება მესაკუთრის მხრიდან შეიძლება ცალმხრივად

შეწყდეს ამ ვალდებულების 2 წლის განმავლობაში შეუსრულებლობის შემთხვევაში, თუ მხარეთა შეთანხმებით
სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

3. საზღაური აღნაგობის უფლებისათვის მხარეებმა შეიძლება ათი წლის შუალედით განსაზღვრონ. თუ
ეკონომიკური პირობები არსებითად იცვლება, მხარეები ვალდებულნი არიან თავიდან შეთანხმდნენ
საზღაურზე.
საქართველოს 2015 წლის 16 ოქტომბრის კანონი №4336 - ვებგვერდი, 20.10.2015წ.

    მუხლი 237. აღნაგობის უფლების რეგისტრაცია
აღნაგობის უფლება საჯარო რეესტრში შეიტანება მიწის ნაკვეთზე არამესაკუთრეთა სანივთო უფლებებს

შორის მხოლოდ პირველი რიგის უფლებად. ეს რიგი არ შეიძლება შეიცვალოს.

    მუხლი 238. აღნაგობის უფლების შეწყვეტა
1. აღნაგობის უფლების შეწყვეტისათვის საჭიროა მესაკუთრის თანხმობა.
2. აღნაგობის უფლება არ ისპობა მიწის ნაკვეთზე აღმართული შენობის დანგრევით.

    მუხლი 239. სასყიდლიანი აღნაგობის უფლების შეწყვეტა
1. სასყიდლიანი აღნაგობის უფლების ვადის გასვლის შემთხვევაში, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ

არის გათვალისწინებული, მიწის ნაკვეთის მესაკუთრემ აღნაგობის უფლების მქონეს უნდა მისცეს ანაზღაურება
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document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
document:19804^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
document:92218^^„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“
#
document:92218^^„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“
#
#
document:3021914^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#


ამ ნაკვეთზე აღმართული ნაგებობის ღირებულების ორი მესამედის ოდენობით.
2. მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეს შეუძლია აღნაგობის უფლების მქონეს ანაზღაურების გადახდის სანაცვლოდ

გაუგრძელოს აღნაგობის უფლება ამ ნაკვეთზე აღმართული ნაგებობის არსებობის სავარაუდო ვადით, თუ
მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. თუ აღნაგობის უფლების მქონე უარს იტყვის
აღნაგობის უფლების ვადის გაგრძელებაზე, იგი კარგავს ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებასაც.

3. აღნაგობის უფლების შეწყვეტისას აღნაგობის უფლების მქონეს არა აქვს უფლება წაიღოს ნაგებობა ან მისი
შემადგენელი ნაწილები.
საქართველოს 2015 წლის 16 ოქტომბრის კანონი №4336 - ვებგვერდი, 20.10.2015წ.

    მუხლი 240. ანაზღაურების მოთხოვნის რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში
1. აღნაგობის უფლების შეწყვეტის შემდეგ აღნაგობიდან წარმოშობილი ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საჯარო რეესტრში აღნაგობის უფლების ადგილს იკავებს და იმავე რიგით
ცვლის მას.

2. თუ აღნაგობის უფლება მისი ვადის გასვლის დროისათვის ჯერ კიდევ დატვირთულია იპოთეკით,
იპოთეკარს აქვს ანაზღაურების მოთხოვნაზე გირავნობის უფლება.
საქართველოს 2015 წლის 16 ოქტომბრის კანონი №4336 - ვებგვერდი, 20.10.2015წ.

    მუხლი 241. უფლებამონაცვლეობა აღნაგობის უფლების შეწყვეტისას
აღნაგობის უფლების შეწყვეტისას მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე ხდება აღნაგობის უფლების მქონე პირის მიერ

დადებული ქირავნობის ან იჯარის ხელშეკრულების მონაწილე.

II. უზუფრუქტი

    მუხლი 242. ცნება
უძრავი ნივთი შეიძლება სხვა პირს გადაეცეს სარგებლობაში ისე, რომ იგი უფლებამოსილია, როგორც

მესაკუთრემ, გამოიყენოს ეს ნივთი და არ დაუშვას მესამე პირთა მიერ მისით სარგებლობა, მაგრამ
მესაკუთრისაგან განსხვავებით, მას არა აქვს ამ ნივთის გასხვისების, იპოთეკით დატვირთვის ან
მემკვიდრეობით გადაცემის უფლება (უზუფრუქტი). ამ ნივთის გაქირავების ან იჯარით გადაცემისათვის
საჭიროა მესაკუთრის თანხმობა. უზუფრუქტის გაუქმების შემდეგ მესაკუთრე ხდება არსებული ქირავნობის ან
იჯარის ურთიერთობების მონაწილე.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284

    მუხლი 243. უზუფრუქტის დადგენის სამართლებრივი მოწესრიგება
უზუფრუქტის დადგენის დროს გამოიყენება იგივე წესები, რაც უძრავი ნივთების შეძენის დროს.

    მუხლი 244. უზუფრუქტის სახეები
1. უზუფრუქტი შეიძლება იყოს სასყიდლიანი და უსასყიდლო.
2. უზუფრუქტი შეიძლება არსებობდეს დროებით ან მისი მიმღების (უზუფრუქტუარის) სიცოცხლის

ხანგრძლივობის მანძილზე. უზუფრუქტი უქმდება იმ ფიზიკური პირის გარდაცვალებით ან იურიდიული
პირის ლიკვიდაციით, რომლის სასარგებლოდაც იყო უზუფრუქტი დადგენილი.

    მუხლი 245. უზუფრუქტუარის უფლება-მოვალეობანი
1. უზუფრუქტის დაწყების წინ მხარეებს შეუძლიათ აღწერონ უზუფრუქტით გადასაცემი ობიექტების

მდგომარეობა.
2. უზუფრუქტუარს მესაკუთრის თანხმობის გარეშე არა აქვს უფლება შეცვალოს სარგებლობის მიზანი.
3. უზუფრუქტუარი უფლებამოსილია მიიღოს ამ ნივთის ის ნაყოფიცა და სარგებელიც, რომლებიც არ არის

მიღებული ნივთის ჩვეულებრივი სამეურნეო გამოყენების შედეგად. ამ შემთხვევაში იგი ვალდებულია
მესაკუთრეს აუნაზღაუროს ის ზიანი, რაც მიადგა ნივთს ასეთი გამოყენების შედეგად.

4. უზუფრუქტუარი პასუხს არ აგებს ნივთის ნორმალური ცვეთისათვის. იგი ვალდებულია აანაზღაუროს
მიმდინარე ხარჯები, გაარემონტოს ნივთი, აგრეთვე იზრუნოს ნივთის ნორმალური სამეურნეო მოვლისათვის.

5. უზუფრუქტუარი ვალდებულია უზუფრუქტის არსებობის მანძილზე დააზღვიოს ნივთი, თუ ეს
გათვალისწინებულია კანონით ან მხარეთა შეთანხმებით. თუ უზუფრუქტის საგანი არის სახელმწიფო ან
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთი და უზუფრუქტუარი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირია, მუნიციპალიტეტია (თუ უზუფრუქტის საგნის მესაკუთრე სხვა მუნიციპალიტეტია) ან
სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირია, ნივთის დაზღვევა არ არის სავალდებულო.

6. თუ ნივთი განადგურდა, დაზიანდა ან მის შესანახად წარმოიშვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები,
უზუფრუქტუარმა ამის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს მესაკუთრეს. მან უნდა ითმინოს ის
ღონისძიებები, რომლებიც მესაკუთრემ განახორციელა ამ სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად. მესაკუთრე არ
არის ვალდებული მიიღოს შესაბამისი ზომები. თუ ამ ღონისძიებებს ატარებს თვითონ უზუფრუქტუარი, მაშინ
მას შეუძლია უზუფრუქტის დამთავრების შემდეგ მოაშოროს ნივთს ის საგნები, რომლებიც მან ამ
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#


ღონისძიებათა შედეგად მიუმატა, ან მოსთხოვოს მესაკუთრეს ამ საგნების სათანადო კომპენსაცია.
7. თუ ნორმალური სამეურნეო საქმიანობის ფარგლებში უზუფრუქტუარი გაასხვისებს ცალკეულ საგნებს,

მაშინ გასხვისებული საგნების ადგილი უნდა დაიკავოს მის მიერ შეძენილმა საგნებმა.
საქართველოს 2009 წლის 17 ივლისის კანონი №1541 - სსმ I, №21, 03.08.2009წ., მუხ.124
საქართველოს 2020 წლის 15 ივლისის კანონი №6989 – ვებგვერდი, 28.07.2020წ.
 

    მუხლი 246. უზუფრუქტის შეწყვეტა
1. უზუფრუქტუარი ვალდებულია უზუფრუქტის დამთავრების შემდეგ დაუბრუნოს ნივთი მესაკუთრეს.
2. უზუფრუქტი ისპობა, თუ იგი საკუთრებასთან ერთად ერთი პირის ხელში აღმოჩნდება.

III. სერვიტუტები

    მუხლი 247. ცნება
1. მიწის ნაკვეთი ან სხვა უძრავი ქონება შეიძლება სხვა მიწის ნაკვეთის ან სხვა უძრავი ქონების მესაკუთრის

სასარგებლოდ ისე იქნეს გამოყენებული (დატვირთული), რომ ამ მესაკუთრეს უფლება ჰქონდეს, ცალკეულ
შემთხვევებში ისარგებლოს ამ ნაკვეთით, ან აიკრძალოს ამ ნაკვეთზე ზოგიერთი მოქმედების განხორციელება,
ანდა გამოირიცხოს დატვირთული ნაკვეთის მესაკუთრის ზოგიერთი უფლების გამოყენება სხვა ნაკვეთის
მიმართ (სერვიტუტი). სერვიტუტის დადგენის მიმართ გამოიყენება უძრავი ნივთის შეძენისათვის
გათვალისწინებული წესები.

2. საზღაური შეიძლება განისაზღვროს პერიოდული გადასახდელის სახით.
საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158

    მუხლი 248. სერვიტუტის პირობები
1. სერვიტუტი შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ მაშინ, როცა იგი უფლებამოსილ პირს უქმნის თავისი მიწის

ნაკვეთით სარგებლობის შეღავათს.
2. სერვიტუტის განხორციელებისას უფლებამოსილი პირი უნდა გაუფრთხილდეს გამოყენებული

(დატვირთული) მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის ინტერესებს.

    მუხლი 249. ნაგებობის მოვლის ვალდებულება
თუ სერვიტუტის სათანადოდ განხორციელება მოიცავს დატვირთულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე ნაგებობასაც,

მაშინ უფლებამოსილ პირს ეკისრება ამ ნაგებობის სათანადოდ მოვლის ვალდებულება. ამავე დროს, მხარეები
შეიძლება შეთანხმდნენ, რომ ნაგებობის მოვლის ვალდებულება დაეკისროს დატვირთული მიწის ნაკვეთის
მესაკუთრეს, თუ ამას მოითხოვს უფლებამოსილი პირის ინტერესები.

    მუხლი 250. მიწის ნაკვეთის გაყოფის შედეგები
თუ უფლებამოსილი პირის მიწის ნაკვეთი გაიყოფა, მაშინ სერვიტუტი გაგრძელდება თითოეულ ნაკვეთზე

ცალ-ცალკე. ამ დროს სერვიტუტის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ პირობით, რომ ეს არ გააუარესებს
დატვირთული მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის მდგომარეობას.

    მუხლი 251. გაყოფის შედეგად სერვიტუტისაგან თავისუფალი ნაწილი
თუ დატვირთული მიწის ნაკვეთი გაიყო და სერვიტუტი მხოლოდ ერთ ნაწილზე ვრცელდებოდა, მაშინ

გაყოფის შემდეგაც მიწის ნაკვეთის ის ნაწილი, რომელზედაც არ იყო სერვიტუტი, მისგან თავისუფალი
დარჩება.

    მუხლი 252. უფლებამოსილი პირის უფლებების დაცვა
თუ უფლებამოსილ პირს ხელი შეეშლება მისი უფლების განხორციელებაში, მაშინ ამის თავიდან

ასაცილებლად მას იგივე უფლებები აქვს, რაც კეთილსინდისიერ მფლობელს.

    მუხლი 253. პირადი სერვიტუტი
1. უძრავი ნივთი შეიძლება ამა თუ იმ პირის სასარგებლოდ სერვიტუტით დაიტვირთოს 247-ე მუხლში

გათვალისწინებული პირობით. ამგვარი დატვირთვა შეიძლება იმაში მდგომარეობდეს, რომ უფლებამოსილ
პირს მესაკუთრის გამორიცხვით შეუძლია შენობა ან ამ შენობის ნაწილი თავისთვის ან თავისი ოჯახისთვის
გამოიყენოს ბინად.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ასეთი შეზღუდული პირადი სერვიტუტი სხვა პირებს
არ გადაეცემა.

თავი მეექვსე
საკუთრება, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება

I. გირავნობა
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document:89686^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:4917027^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
document:21226^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
#
#
#
#
#


    მუხლი 254. ცნება
1. მოვალის ან მესამე პირის მოძრავი ნივთი ან/და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომლის სხვა

პირთათვის გადაცემა დასაშვებია, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც ფულადი, ისე არაფულადი
მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად, ისე, რომ კრედიტორი (მოგირავნე) იძენს უფლებას,
დაიკმაყოფილოს მოთხოვნა დაგირავებული ქონების (გირავნობის საგნის) რეალიზაციით ან მხარეთა
შეთანხმებით – მისი საკუთრებაში მიღებით მოვალის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის ან
არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში.

2. მოგირავნეს გირავნობის საგნიდან აქვს თავისი მოთხოვნის უპირატესი დაკმაყოფილების უფლება სხვა
კრედიტორებთან შედარებით.

3. გირავნობით შეიძლება უზრუნველყოფილ იქნეს სამომავლო ან პირობითი მოთხოვნები.
31. არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის გირავნობის შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს

აგრეთვე „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის
მე-7 მუხლით დადგენილი წესი.

4. გირავნობა, რომელიც უზრუნველყოფს არაფულად მოთხოვნას, მხოლოდ იმ შემთხვევაშია ნამდვილი, თუ
შესაძლებელია მისი გამოხატვა ფულადი ფორმით.

41. გირავნობის უფლება შესაძლებელია გავრცელდეს როგორც ნივთზე ან მის ნაწილზე, ნივთთა
ერთობლიობაზე ან მათ ნაწილზე ან / და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე, ისე მთელ მოძრავ ქონებაზე.

5. მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ის ნივთები და
არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომლებსაც დამგირავებელი შეიძენს მომავალში (სამომავლო ქონება).
სამომავლო ქონება მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება ხდება მისი შეძენისთანავე, ხოლო სამომავლო
ქონებაზე გირავნობის უფლებათა რიგითობა განისაზღვრება გირავნობის უფლების რეგისტრაციის მომენტის
შესაბამისად.

6. ფიზიკურ პირზე (მათ შორის, ინდივიდუალურ მეწარმეზე) გასაცემი/გაცემული სესხის/კრედიტის
ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული
სატრანსპორტო საშუალება ან/და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკური საშუალება, აგრეთვე
სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალება.

7. ამ მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებული შეზღუდვა არ ვრცელდება „საქართველოს ეროვნული
ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკის
ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული კომერციული ბანკის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის,
არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების − საკრედიტო კავშირის და სესხის გამცემი სუბიექტის მიერ
დასადები/დადებული სესხის/კრედიტის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველყოფაზე.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260
საქართველოს 2011 წლის 9 მარტის კანონი №4323 -ვებგვერდი, 22.03.2011წ.
საქართველოს 2018 წლის 21 ივლისის კანონი №3315 – ვებგვერდი, 07.08.2018წ.
საქართველოს 2019 წლის 25 ივნისის კანონი №4851 - ვებგვერდი, 02.07.2019წ.

    მუხლი 255. გირავნობის სახეები
გირავნობის სახეებია:
ა) მფლობელობითი გირავნობა;
ბ) რეგისტრირებული გირავნობა.

საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284

    მუხლი 256. გირავნობის ფარგლები
1. გირავნობა უზრუნველყოფს მოთხოვნასა და მასთან დაკავშირებულ სხვა დამატებით უფლებებს (მათ

შორის, პროცენტსა და პირგასამტეხლოს), აგრეთვე ქონების მოვლა-შენახვის, სასამართლოსა და რეალიზაციის
ხარჯებს, თუ კანონით ან მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

2. გირავნობის უფლება ვრცელდება გირავნობის საგნიდან მიღებულ ნაყოფზე, თუ მხარეთა შეთანხმებით
სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284
საქართველოს 2011 წლის 9 მარტის კანონი №4323 -ვებგვერდი, 22.03.2011წ.
 საქართველოს 2011 წლის 28 დეკემბრის კანონი №5668– ვებგვერდი, 16.01.2012წ.

    მუხლი 257. მფლობელობითი გირავნობა
1. მოძრავ ნივთზე მფლობელობითი გირავნობა წარმოიშობა მხარეთა შეთანხმებისა და ნივთის მოგირავნის

ან მოგირავნის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მფლობელობაში გადაცემის გზით.
2. თუ ნივთი უკვე იმყოფება მოგირავნის ან მოგირავნის მიერ შესაბამისად უფლებამოსილი პირის

მფლობელობაში, გირავნობის წარმოშობისათვის საკმარისია მხარეთა შეთანხმება.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284
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#
document:27028^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
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    მუხლი 258. რეგისტრირებული გირავნობა
1. რეგისტრირებული გირავნობის წარმოშობისათვის აუცილებელია გარიგების წერილობითი ფორმით

დადება და ამ გარიგებით განსაზღვრული გირავნობის უფლების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში (გარდა ამ
მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა). ამ შემთხვევაში მოძრავი ნივთის მოგირავნის
მფლობელობაში გადაცემა სავალდებულო არ არის.

2. გარიგებაში უნდა აღინიშნოს:
ა) მისი შედგენის თარიღი;
ბ) მონაცემები მოგირავნის, დამგირავებლის, შესაძლო მოვალე მესამე პირის შესახებ;
გ) გირავნობის საგნის ზოგადი ან სპეციფიკური ნიშნებით აღწერა იმგვარად, რომ შესაძლებელი იყოს მისი

განსაზღვრა. თუ გირავნობის საგანია მთელი მოძრავი ქონება, მისი აღწერა არ მოითხოვება, თუკი მხარეთა
შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული;

დ) უზრუნველყოფილი ძირითადი მოთხოვნის ზოგადი ან კონკრეტული აღწერა და მაქსიმალური თანხა,
რომლის ფარგლებშიც უნდა დაკმაყოფილდეს უზრუნველყოფილი მოთხოვნა.

3. გირავნობის უფლების რეგისტრაციის წესი განისაზღვრება კანონით.
31. ფინანსურ გირავნობასთან დაკავშირებული ურთიერთობები რეგულირდება „ფინანსური გირავნობის,

ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
4. „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ

სატრანსპორტო საშუალებასა და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკურ საშუალებაზე
რეგისტრირებული გირავნობის წარმოშობისათვის აუცილებელია გარიგების წერილობითი ფორმით დადება
და ამ გარიგებით განსაზღვრული გირავნობის უფლების რეგისტრაცია საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში
– საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში. ამასთანავე, გარიგების
ნამდვილობისათვის არ მოითხოვება გარიგების ან გარიგების მონაწილე მხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობის
დამოწმება, თუ:

ა) გარიგების მონაწილე მხარეები გარიგებას ხელს აწერენ მარეგისტრირებელ ორგანოში უფლებამოსილი
პირის თანდასწრებით;

ბ) მოგირავნესა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტოს შორის დადებულია ხელშეკრულება ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის
გამოყენებით სატრანსპორტო საშუალებაზე გირავნობის რეგისტრაციის შესახებ.

5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების
სააგენტოს მიერ მატერიალური ან ელექტრონული დოკუმენტების საფუძველზე „საგზაო მოძრაობის შესახებ“
საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ სატრანსპორტო საშუალებასა და
სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკურ საშუალებაზე გირავნობის უფლების რეგისტრაციის წესს
განსაზღვრავს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284
საქართველოს 2006 წლის 8 დეკემბრის კანონი №3879 - სსმ I, №48, 22.12.2006 წ., მუხ.321
საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4310 - სსმ I, №2, 04.01.2007წ., მუხ.35
საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158
საქართველოს 2008 წლის 2 ოქტომბრის კანონი №314 - სსმ I, №24, 20.10.2008წ., მუხ.160
საქართველოს 2011 წლის 9 მარტის კანონი №4323 -ვებგვერდი, 22.03.2011წ.
საქართველოს 2012 წლის 25 მაისის კანონი №6311 – ვებგვერდი, 12.06.2012წ.
საქართველოს 2013 წლის 24 დეკემბრის კანონი №1833 - ვებგვერდი, 03.01.2014წ.
საქართველოს 2019 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5674 – ვებგვერდი, 31.12.2019წ.

    მუხლი 2581. გირავნობის მოწმობა
1. მოგირავნის წერილობითი მოთხოვნიდან ორი კვირის ვადაში მოვალის მიერ ამ კოდექსის 281-ე მუხლის

პირველი ნაწილით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოგირავნის განცხადების
საფუძველზე საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტო გასცემს გირავნობის მოწმობას.

2. გირავნობის მოწმობა არის აღსრულების ქვემდებარე აქტი, რომლითაც დასტურდება საჯარო
სამართლის იურიდიულ პირში – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების
სააგენტოში ამ კოდექსის 258-ე მუხლის მე-4 ნაწილით განსაზღვრული გირავნობის უფლების
რეგისტრაციის ფაქტი და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გარემოებების არსებობისას
მოგირავნეს უფლება აქვს, უფლებამოსილ ორგანოს (თანამდებობის პირს) მოსთხოვოს გირავნობით
უზრუნველყოფილი მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით დაგირავებული ნივთის მის
მფლობელობაში გადაცემა.

3. გირავნობის მოწმობა არ გაიცემა, თუ რეგისტრირებული გირავნობის გარიგება არ შეიცავს მოთხოვნის
უზრუნველყოფისათვის ამ კოდექსის 283-ე მუხლის პირველი ნაწილით ან/და 2601 მუხლით განსაზღვრულ
მხარეთა შეთანხმებას.
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document:4753907^DOCUMENT:1;^ფინანსური გირავნობის, ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ
document:4753907^DOCUMENT:1;^ფინანსური გირავნობის, ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ
document:2169396^DOCUMENT:1;^საგზაო მოძრაობის  შესახებ
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4. საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების
სააგენტოში მოგირავნის მიერ გირავნობის მოწმობის გაცემის მოთხოვნის მართლზომიერებაზე
პასუხისმგებელია მოგირავნე.

5. გირავნობის მოწმობის ფორმა და გაცემის წესი განისაზღვრება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის
ბრძანებით.
საქართველოს 2009 წლის 17 ივლისის კანონი №1541 - სსმ I, №21, 03.08.2009წ., მუხ.124
საქართველოს 2013 წლის 24 დეკემბრის კანონი №1833 - ვებგვერდი, 03.01.2014წ.

    მუხლი 259. მოთხოვნებისა და ფასიანი ქაღალდების დაგირავების წესი
1. მოთხოვნის დაგირავება ხორციელდება წერილობითი ფორმით გარიგების დადებისა და ამ გარიგებით

განსაზღვრული უფლების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის გზით. აღნიშნულ გარიგებაზე ვრცელდება ამ
კოდექსის 258-ე მუხლის მე-2 ნაწილით დადგენილი მოთხოვნები.

2. ვიდრე მოვალეს წერილობით ეცნობებოდეს მოთხოვნის დაგირავების შესახებ, მას უფლება აქვს
შეასრულოს ვალდებულება მოთხოვნის მფლობელის წინაშე. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება 264-ე მუხლის
პირველი ნაწილით გათვალისწინებული წესი.

3. ფასიანი ქაღალდების დაგირავება ხორციელდება მათი შეძენისათვის დადგენილი წესით. საჯარო ფასიანი
ქაღალდების დაგირავების წესი განისაზღვრება „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284
საქართველოს 2006 წლის 8 დეკემბრის კანონი №3879 - სსმ I, №48, 22.12.2006 წ., მუხ.321

    მუხლი 260. ლომბარდში ნივთების დაგირავების წესი
1. ლომბარდში ნივთების დაგირავება ხორციელდება მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმებისა და ნივთის

ლომბარდის პირდაპირ მფლობელობაში გადაცემის გზით.
2. (ამოღებულია - 21.07.2018, №3315).  

საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284
საქართველოს 2018 წლის 21 ივლისის კანონი №3315 – ვებგვერდი, 07.08.2018წ.

    მუხლი 2601. დაგირავებული ნივთის გადასვლა კრედიტორის (მოგირავნის) საკუთრებაში
დაგირავებული ნივთი შეიძლება გადავიდეს კრედიტორის (მოგირავნის) საკუთრებაში ამ კანონით

გათვალისწინებულ საფუძველზე მხოლოდ რეგისტრირებული გირავნობის შემთხვევაში და ამის შესახებ
პირდაპირ უნდა აღინიშნოს ხელშეკრულებაში.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260

    მუხლი 261. მოგირავნის და დამგირავებლის უფლებები და მოვალეობები
1. რეგისტრირებული გირავნობის დროს დამგირავებელს ან მოგირავნეს, ხოლო მფლობელობითი

გირავნობის დროს – მოგირავნეს ან მოგირავნის მიერ განსაზღვრულ მესამე პირს, ეკისრებათ მათ
მფლობელობაში არსებული გირავნობის საგნის სათანადოდ მოვლა-შენახვის ვალდებულება. თითოეულ
მხარეს აქვს მეორე მხარის მფლობელობაში მყოფი გირავნობის საგნის მდგომარეობის (მათ შორის, ზომის,
წონის, შენახვის პირობების და სხვ.) შემოწმების უფლება.

2. თუ გირავნობის საგანი დამგირავებლის მფლობელობაში იმყოფება, მას უფლება აქვს მიიღოს სარგებელი
გირავნობის საგნიდან. მოგირავნეს მის მფლობელობაში გადაცემული გირავნობის საგნიდან სარგებლის მიღება
შეუძლია, თუ ეს გათვალისწინებულია მხარეთა შეთანხმებით. ივარაუდება, რომ მოგირავნე უფლებამოსილია
მიიღოს ნაყოფი გირავნობის საგნიდან, თუ ნაყოფის მიღება გირავნობის საგნის თვისებიდან გამომდინარეობს.
მოგირავნის მიერ მიღებული სარგებელი ჩაითვლება უზრუნველყოფილი მოთხოვნის ანგარიშში. მოგირავნე
ვალდებულია დამგირავებლის მოთხოვნით წარუდგინოს მას ანგარიში მის მიერ მიღებული სარგებლის
შესახებ.

3. მოგირავნეს უფლება აქვს მოითხოვოს დამგირავებლისგან გირავნობის საგანზე გაწეული აუცილებელი
ხარჯების ანაზღაურება. სხვა ხარჯების ანაზღაურების წესი განისაზღვრება დავალების გარეშე სხვისი
საქმეების შესრულების წესების შესაბამისად.

4. თუ დამგირავებელი არ ასრულებს გირავნობის საგნის სათანადოდ მოვლა-შენახვის ვალდებულებას,
მოგირავნეს უფლება აქვს მოითხოვოს გირავნობის საგნის მისთვის ან მესამე პირისათვის გადაცემა, ხოლო თუ
გირავნობის საგნის სათანადო მოვლა-შენახვის ვალდებულებას არ ასრულებს მოგირავნე, დამგირავებელს
უფლება აქვს მოითხოვოს გირავნობის საგნის მესამე პირისათვის გადაცემა.

5. თუ გირავნობის საგანს წარმოადგენს აქცია ან წილი სამეწარმეო საზოგადოებაში, მაშინ დამგირავებელი
სამეწარმეო საზოგადოებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას ან გარიგების დადებისას უნდა
მოქმედებდეს კეთილსინდისიერების პრინციპიდან გამომდინარე საკუთარი და მოგირავნის ინტერესების
გათვალისწინებით.
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    მუხლი 262. გირავნობის საგნის დაზღვევა
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document:71374^^სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გირავნობის რეგისტრაციის, ნასამართლობის შესახებ ცნობისა და მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
document:89686^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
#
document:31702^part_303^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_303^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_311^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_311^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:18196^^ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ
document:27028^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
document:24886^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
#
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:27028^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
document:21904^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
#
document:27028^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
#


დამგირავებელი ვალდებულია დააზღვიოს გირავნობის საგანი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს
გათვალისწინებულია კანონით ან მხარეთა შეთანხმებით.
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    მუხლი 263. იმ დამგირავებლის უფლებები, რომელიც არ წარმოადგენს მოგირავნის პირად მოვალეს
დამგირავებელს, რომელიც არ არის გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის პირადი მოვალე, შეუძლია

მოგირავნეს წაუყენოს ის შესაგებლები, რომლის წაყენების უფლებაც აქვს პირად მოვალეს, მათ შორის, ისეთი
შესაგებლები, რომლებზედაც მოგირავნის პირადმა მოვალემ უარი თქვა გირავნობის წარმოშობის შემდეგ.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284

    მუხლი 264. სუროგაცია
1. თუ დაგირავებულია მოთხოვნა, ხოლო მოვალე ვალდებულებას ასრულებს გირავნობის ვადის გასვლამდე,

მაშინ შესრულება იკავებს მოთხოვნის ადგილს, თუკი მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.

 2. გირავნობის საგნის დაკარგვასთან, დაზიანებასთან, განადგურებასთან ან გაუფასურებასთან
დაკავშირებით მიღებული ნებისმიერი ანაზღაურება, მათ შორის, სადაზღვევო ანაზღაურება, იკავებს
გირავნობის საგნის ადგილს, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დამგირავებელს უფლება აქვს მის მიერ
მიღებული თანხით შეიძინოს დაკარგული, დაზიანებული, განადგურებული, გაუფასურებული ნივთის
შემცვლელი ნივთი, რომელიც დაიკავებს გირავნობის საგნის ადგილს.
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საქართველოს 2011 წლის 9 მარტის კანონი №4323 -ვებგვერდი, 22.03.2011წ.

    მუხლი 265. გირავნობის საგნის გადამუშავების ან/და სხვა მოძრავ ნივთთან შერწყმის სამართლებრივი
შედეგები

1. გირავნობის საგნის გადამუშავება ან/და სხვა მოძრავ ნივთთან შერწყმა იმგვარად, რომ პირვანდელ
მდგომარეობაში მათი აღდგენა შეუძლებელია ან მნიშვნელოვან ხარჯებთანაა დაკავშირებული, არ გამოიწვევს
გირავნობის უფლების შეწყვეტას, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. თუ
საკუთრება გადადის გირავნობის საგნის გადამუშავების ან სხვა მოძრავ ნივთთან შერწყმის შედეგად, მაშინ
გამოიყენება ამ კოდექსის 196-ე მუხლით გათვალისწინებული წესი.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში გირავნობის საგნის გადამუშავებისათვის
ან/და სხვა მოძრავ ნივთთან შერწყმისათვის საჭიროა მოგირავნის წინასწარი თანხმობა, თუ მხარეთა
შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში გირავნობიდან გამომდინარე მოთხოვნათა რიგითობა
განისაზღვრება გირავნობის საგნის გადამუშავებამდე ან სხვა მოძრავ ნივთთან შერწყმამდე არსებულ
გირავნობის უფლებათა წარმოშობის მომენტის შესაბამისად.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284
საქართველოს 2011 წლის 9 მარტის კანონი №4323 -ვებგვერდი, 22.03.2011წ.

    მუხლი 266. გარიგების დადება გირავნობის საგანზე
1. მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ, რომ დამგირავებელი არ გაასხვისებს და არ დააგირავებს გირავნობის

საგანს გირავნობის უფლების შეწყვეტამდე.
2. დამგირავებლის მიერ ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ვალდებულების

შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოგირავნეს აქვს თავისი მოთხოვნის დაუყოვნებლივ დაკმაყოფილების
უფლება.
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    მუხლი 267. საგნის დაგირავება რამდენჯერმე და გირავნობის უფლებათა რიგითობა
1. ერთი და იგივე ქონება შეიძლება რამდენჯერმე დაგირავდეს. გირავნობის უფლებათა რიგითობა

განისაზღვრება მათი სარეგისტრაციოდ წარდგენის დროის შესაბამისად.
2. თუ გირავნობის საგანს წარმოადგენს სამომავლო ქონება, მაშინ დამგირავებლის მიერ ქონების შეძენის

შემთხვევაში წინა მესაკუთრის დროს წარმოშობილი გირავნობის უფლება წინ გაუსწრებს ახალი მესაკუთრის
დროს წარმოშობილ გირავნობის უფლებას, მიუხედავად მათი წარმოშობის თარიღისა.

3. ამ კოდექსის 568-ე, 586-ე, 596-ე, 634-ე, 685-ე და 796-ე მუხლებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში
მოგირავნეს აქვს გირავნობის საგნიდან თავისი მოთხოვნების უპირატესი დაკმაყოფილების უფლება ყველა სხვა
მოგირავნესთან შედარებით.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284
საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158

    მუხლი 268. მოგირავნის უფლებების დაცვა
თუ მოგირავნეს ხელი შეუშალეს თავისი უფლებების განხორციელებაში, მას შეუძლია იგივე უფლებები
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document:27028^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
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document:1246714^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ
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document:27028^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
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document:27028^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
document:21226^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
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გამოიყენოს, რაც მესაკუთრემ.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284

    მუხლი 269. გირავნობის უფლების გადასვლა ახალ კრედიტორზე
1. სხვა პირისათვის მოთხოვნის გადაცემით ამ პირზე (ახალ კრედიტორზე) გადადის გირავნობის უფლებაც.
2. გირავნობის უფლება წყდება, თუ მფლობელობითი გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის

დათმობისას მოთხოვნის დათმობის მომენტიდან გონივრულ ვადაში, ახალი კრედიტორი არ მოითხოვს
გირავნობის საგნის მისთვის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირისთვის გადაცემას ან გირავნობის უფლების
რეგისტრაციას.

3. ყოველი მესამე პირი, რომლის უფლებრივი მდგომარეობაც გირავნობის საგნის რეალიზაციის შედეგად
შეიძლება გაუარესდეს, უფლებამოსილია დააკმაყოფილოს მოგირავნის მოთხოვნა და ამ გზით შეიძინოს მისი
უფლებები დამგირავებლისა და შესაძლო მოვალე მესამე პირის მიმართ.

4. გირავნობის უფლება არ შეიძლება გადაეცეს სხვა პირს შესაბამისი მოთხოვნის გადაცემის გარეშე. თუ
მოთხოვნის გადაცემისას გამორიცხულია გირავნობის უფლების გადაცემა, მაშინ გირავნობის უფლება წყდება.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284

    მუხლი 270. გირავნობის უფლების შეწყვეტა მოთხოვნის გაუქმების გამო
გირავნობის უფლება წყდება იმ მოთხოვნის გაუქმებასთან ერთად, რომლის უზრუნველსაყოფადაც იგი

არსებობს.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284

    მუხლი 271. გირავნობის უფლების შეწყვეტა გირავნობის საგნის დაღუპვის გამო
გირავნობის უფლება წყდება, თუ გირავნობის საგანი ფიზიკურად შეწყვეტს არსებობას.

საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284

    მუხლი 272. გირავნობის უფლების შეწყვეტა გირავნობაზე უარის თქმით
1. რეგისტრირებული გირავნობის უფლება წყდება იმ შემთხვევაში, როცა მოგირავნე უარს იტყვის

გირავნობაზე რეგისტრაციის გზით.
2. მფლობელობითი გირავნობის უფლება წყდება იმ შემთხვევაში, როცა მფლობელობა დამგირავებელს

უბრუნდება ან მოგირავნე უარს ამბობს გირავნობის უფლებაზე.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284

    მუხლი 273. გირავნობის უფლების შეწყვეტა მოგირავნის საკუთრებაში გირავნობის საგნის გადასვლის გამო
(კონსოლიდაცია)

გირავნობის უფლება წყდება, თუ გირავნობის საგანი გადადის მოგირავნის საკუთრებაში.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284

    მუხლი 274. გირავნობის საგნის გასხვისება
1. გირავნობის საგნის გასხვისებისას შემძენზე გადადის გირავნობით დატვირთული საკუთრება, გარდა ამ

მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 
2. რეგისტრირებული გირავნობისას გირავნობის საგნის გასხვისების შემთხვევაში დამგირავებელსა და

შემძენს ერთობლივად ეკისრებათ საჯარო რეესტრში, ხოლო „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს
კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ სატრანსპორტო საშუალებასა და სასოფლო-სამეურნეო
მანქანის დამხმარე ტექნიკურ საშუალებაზე – საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში შემძენის დამგირავებლად რეგისტრაციის ვალდებულება,
რომლის შეუსრულებლობის შემთხვევაშიც სოლიდარულად აგებენ პასუხს ამ ვალდებულების
შეუსრულებლობით გამოწვეული ნებისმიერი ზიანისათვის.

3. მფლობელობითი გირავნობის დროს დამგირავებლის მიერ გირავნობის საგნის გასხვისების შემთხვევაში
გირავნობის უფლება წყდება და შემძენზე გადადის დაუტვირთავი საკუთრება, თუ მოგირავნე ან მის მიერ
შესაბამისად უფლებამოსილი პირი გირავნობის საგნის მფლობელობას გადასცემს შემძენს.

4. დამგირავებლის მიერ გირავნობის საგნის ჩვეულებრივი სამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში გასხვისების
შემთხვევაში შემძენზე გადადის დაუტვირთავი საკუთრება, მიუხედავად იმისა, იცოდა თუ არა შემძენმა
გირავნობის შესახებ. ეს წესი არ გამოიყენება, თუ შემძენი და დამგირავებელი არაკეთილსინდისიერად
მოქმედებდნენ.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284
საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4310 - სსმ I, №2, 04.01.2007წ., მუხ.35
საქართველოს 2013 წლის 24 დეკემბრის კანონი №1833 - ვებგვერდი, 03.01.2014წ.

    მუხლი 275. მოგირავნის ვალდებულება გირავნობის უფლების შეწყვეტისას
1. გირავნობის უფლების შეწყვეტის შემთხვევაში მოგირავნე ვალდებულია მის მფლობელობაში არსებული

საგანი დაუბრუნოს დამგირავებელს. 
2. რეგისტრირებული გირავნობის უფლების შეწყვეტისას დამგირავებელს უფლება აქვს, მოგირავნეს
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document:27028^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
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მოსთხოვოს გირავნობის უფლების შეწყვეტის დაუყოვნებელი რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში, ხოლო „საგზაო
მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ სატრანსპორტო
საშუალებასა და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკურ საშუალებაზე რეგისტრირებული
გირავნობის უფლების შეწყვეტის შემთხვევაში – საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში. თუ არ არსებობს დამგირავებლის მოთხოვნა
გირავნობის უფლების შეწყვეტის დაუყოვნებელი რეგისტრაციის შესახებ, მოგირავნე ვალდებულია გირავნობის
უფლების შეწყვეტიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში მიმართოს საჯარო რეესტრს ან საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირს – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს გირავნობის
უფლების შეწყვეტის რეგისტრაციის მიზნით. ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში
დამგირავებელს აქვს მოგირავნისაგან ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება.

3. გირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაციის მოთხოვნის უფლება აქვს დამგირავებელსაც. ასეთ
შემთხვევაში გირავნობის უფლების შეწყვეტის შესახებ სარეგისტრაციო განცხადებას თან უნდა დაერთოს
მოგირავნის მიერ გაცემული წერილობითი საბუთი, რომელიც ადასტურებს გირავნობის უფლების შეწყვეტას.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284
საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4310 - სსმ I, №2, 04.01.2007წ., მუხ.35
საქართველოს 2013 წლის 24 დეკემბრის კანონი №1833 - ვებგვერდი, 03.01.2014წ.    

    მუხლი 276. მოგირავნის დაკმაყოფილება
1. მოგირავნის დაკმაყოფილება ხდება გირავნობის საგნის რეალიზაციით ან მოთხოვნის დაკმაყოფილების

მიზნით დაგირავებული ნივთის მოგირავნის საკუთრებაში გადაცემით, თუ კანონით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.

2. მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად ითვლება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც გირავნობის საგნის
რეალიზაციიდან ამონაგები თანხა საკმარისი არ არის გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის
დასაფარავად ან გირავნობის საგნის ღირებულება მთლიანად არ ფარავს ამ მოთხოვნის ოდენობას, თუ მხარეთა
შეთანხმებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

3. თუ გამსესხებელი/კრედიტის გამცემი არ არის საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობისადმი
დაქვემდებარებული სუბიექტი, ფიზიკურ პირზე (მათ შორის, ინდივიდუალურ მეწარმეზე) გაცემული
სესხის/კრედიტის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად ითვლება იმ
შემთხვევაშიც, როდესაც გირავნობის საგნის (საგნების) ან გირავნობის საგნისა (საგნებისა) და იპოთეკით
დატვირთული უძრავი ნივთის (ნივთების) რეალიზაციიდან ამონაგები თანხა საკმარისი არ არის გირავნობით
ან გირავნობითა და იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის დასაფარავად ან გირავნობის საგნის (საგნების)
ღირებულება ან გირავნობის საგნისა (საგნებისა) და იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის (ნივთების)
ღირებულება მთლიანად არ ფარავს ამ მოთხოვნის ოდენობას. მხარეთა შორის სხვაგვარი შეთანხმება
დაუშვებელია. საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია მისი ზედამხედველობისადმი
დაქვემდებარებულ სუბიექტებს დაუდგინოს ამ ნაწილით გათვალისწინებულისაგან განსხვავებული წესი ან/და
დამატებითი წესი.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260 
საქართველოს 2018 წლის 21 ივლისის კანონი №3315 – ვებგვერდი, 07.08.2018წ.

    მუხლი 277. (ამოღებულია)
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284
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    მუხლი 278. გირავნობის საგნის რეალიზაციისა და მოგირავნის საკუთრებაში გადაცემის მოთხოვნის უფლება
გირავნობის საგნის რეალიზაციის ან მის საკუთრებაში გადაცემის მოთხოვნის უფლება მოგირავნეს აქვს

მოვალის მიერ გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების
შემთხვევაში.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260

    მუხლი 279. რამდენჯერმე დაგირავებული საგნის რეალიზაციის უფლება
1. თუ გირავნობის საგანი რამდენჯერმეა დაგირავებული, მაშინ მისი რეალიზაციის უფლება აქვს ნებისმიერ

მოგირავნეს მოთხოვნის შესრულების ვადის დადგომისას.
2. მოგირავნეს, რომლის გირავნობის უფლებაც წინ უსწრებს რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნის

უფლებას, შეუძლია გირავნობის საგნის შესაძლო რეალიზაციის შესახებ შემდგომი მოგირავნის წერილობითი
შეტყობინების მიღების დღიდან ორი კვირის განმავლობაში აცნობოს შემდგომ მოგირავნეს იმის თაობაზე, რომ:

ა) იგი სარგებლობს ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული გირავნობის საგნის რეალიზაციის
უფლებით. ამ შემთხვევაში შემდგომი მოგირავნე ვერ განახორციელებს რეალიზაციას და რეალიზაციის
განხორციელების ვალდებულება დაეკისრება წინა მოგირავნეს;

ბ) იგი თანახმაა, რომ გირავნობის საგნის რეალიზაცია განახორციელოს შემდგომმა მოგირავნემ, ოღონდ იმ
პირობით, რომ რეალიზაციიდან ამონაგები თანხიდან თავისი მოთხოვნა უპირატესად დაკმაყოფილდება.
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3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ რეალიზაციის შემთხვევებში რეალიზაციიდან ამონაგები
თანხიდან შემდგომი მოგირავნის მოთხოვნის უპირატესად დაკმაყოფილდება წინა მოგირავნის მოთხოვნა.

4. თუ წინა მოგირავნე არ ისარგებლებს ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული უფლებებით,
გირავნობის საგანი დატვირთული რჩება იმ მოგირავნეთა უფლებებით, რომელთა გირავნობის უფლებაც წინ
უსწრებს რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნის უფლებას.

5. რეალიზაციის განმახორციელებელ მოგირავნესა და შემძენს ეკისრებათ საჯარო რეესტრში, ხოლო კანონით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში – საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში შემძენის დამგირავებლად რეგისტრაციის ვალდებულება, რომლის
შეუსრულებლობის შემთხვევაშიც სოლიდარულად აგებენ პასუხს ამ ვალდებულების შეუსრულებლობით
გამოწვეული ნებისმიერი ზიანისათვის.
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    მუხლი 280. რეალიზაციიდან ამონაგები თანხის განაწილება
1. გირავნობის საგნის რეალიზაციიდან ამონაგები თანხიდან პირველ რიგში დაიფარება რეალიზაციის

ხარჯები და დაკმაყოფილდება რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნის მოთხოვნა.
2. გირავნობით რამდენჯერმე დატვირთული საგნის რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნე

ვალდებულია რეალიზაციის ხარჯების დაფარვისა და თავისი მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემდეგ
დარჩენილი თანხა შეინახოს ნოტარიუსთან დეპოზიტზე შემდგომი მოგირავნეების მოთხოვნების
დაკმაყოფილების უზრუნველსაყოფად. ყოველი შემდგომი მოგირავნის მოთხოვნა დაკმაყოფილდება წინა
მოგირავნის მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილების შემდეგ.

3. გირავნობით უზრუნველყოფილი ყველა მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილების შემდეგ, აგრეთვე
შემდგომი მოგირავნეების არარსებობისას ამონაგებიდან დარჩენილი თანხა დამგირავებელს უნდა გადაეცეს.

4. გირავნობის საგნის რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნე პასუხს აგებს სხვა მოგირავნეების
წინაშე იმ ზიანისათვის, რაც წარმოიშობა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ვალდებულების
შეუსრულებლობისთვის.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284

    მუხლი 281. გირავნობის საგნის გადაცემა რეალიზაციის უფლების მქონე მოგირავნისათვის
1. გირავნობის საგნის რეალიზაციის ან მისი საკუთრებაში გადაცემის მოთხოვნის უფლების მქონე

მოგირავნეს უფლება აქვს მოითხოვოს მისთვის გირავნობის საგნის მფლობელობაში გადაცემა. მოგირავნის
მოთხოვნა მისთვის გირავნობის საგნის მფლობელობაში გადაცემის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა
დაკმაყოფილდეს.

2. თუ მოთხოვნის რეალიზაცია დამოკიდებულია ამა თუ იმ იურიდიული მოქმედების შესრულებაზე, მაშინ
მოგირავნეს შეუძლია დამგირავებელს მოსთხოვოს ამის განხორციელება. თუ დამგირავებელი ორი კვირის
ვადაში არ შეასრულებს მოგირავნის მოთხოვნას, მოგირავნე უფლებამოსილია, ეს მოქმედება დამგირავებლის
სახელით განახორციელოს მესამე პირთა მიმართ.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284
საქართველოს 2009 წლის 17 ივლისის კანონი №1541 - სსმ I, №21, 03.08.2009წ., მუხ.124

   მუხლი 2811. დაგირავებული სატრანსპორტო საშუალების ან/და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე
ტექნიკური საშუალების მოგირავნისათვის გადაცემა

1. მოგირავნეს უფლება აქვს, სასამართლოს გარეშე, სააღსრულებო დაწესებულებაში გირავნობის მოწმობის
წარდგენის საფუძველზე მოითხოვოს დაგირავებული „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე
მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალების ან/და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის
დამხმარე ტექნიკური საშუალების იძულების წესით მის მფლობელობაში გადაცემა.

2. სააღსრულებო დაწესებულების მიერ მოგირავნისათვის დაგირავებული „საგზაო მოძრაობის შესახებ“
საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალების ან/და
სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკური საშუალების გადაცემა ხორციელდება „სააღსრულებო
წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

3. სააღსრულებო დაწესებულებაში ერთი და იმავე „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე
მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალების ან/და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის
დამხმარე ტექნიკური საშუალების მფლობელობაში გადაცემისათვის სხვადასხვა მოგირავნის მიერ გირავნობის
მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში გირავნობის საგანი გადაეცემა იმ მოგირავნეს, რომელსაც აქვს გირავნობით
უზრუნველყოფილი მოთხოვნის დაკმაყოფილების უპირატესი უფლება.

4. გირავნობის მოწმობის გასაჩივრება არ იწვევს მისი აღსრულების შეჩერებას.
5. მოგირავნე, რომელსაც ამ მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად მფლობელობაში გადაეცა „საგზაო მოძრაობის

შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალება
ან/და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკური საშუალება, ვალდებულია საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით განახორციელოს მისი რეალიზაცია ან საკუთრებად დარეგისტრირება.

http://www.matsne.gov.ge 040.000.000.05.001.000.223

document:27028^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
document:23242^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
#
document:27028^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
#
document:27028^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
document:89686^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ


6. მოგირავნისათვის „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით
განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალების ან/და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკური
საშუალების იძულების წესით გადაცემასთან დაკავშირებული ხარჯები დაეკისრება მოვალეს.

7. მოგირავნის მიერ გირავნობის მოწმობის სააღსრულებო დაწესებულებაში წარდგენის
მართლზომიერებისთვის პასუხისმგებელია მოგირავნე.
საქართველოს 2009 წლის 17 ივლისის კანონი №1541 - სსმ I, №21, 03.08.2009წ., მუხ.124  
საქართველოს 2013 წლის 24 დეკემბრის კანონი №1833 - ვებგვერდი, 03.01.2014წ.

    მუხლი 282. გირავნობის საგნის მოსალოდნელი რეალიზაციის შესახებ შეტყობინების ვალდებულება
1. მოგირავნე ვალდებულია რეალიზაციამდე ორი კვირით ადრე გირავნობის საგნის რეალიზაციის თაობაზე

წერილობით გააფრთხილოს დამგირავებელი და სხვა მოგირავნეები.
2. (ამოღებულია - 11.05.2007, №4744).
3. რეალიზაცია შეიძლება განხორციელდეს დამგირავებლისა და სხვა მოგირავნეების წინასწარი

წერილობითი გაფრთხილების გარეშეც, თუ:
ა) არსებობს გირავნობის საგნის საბაზრო ან საბირჟო ფასის დაცემის რეალური საფრთხე;
ბ) გირავნობის საგანი მალფუჭებადია.
4. მოგირავნე კარგავს გირავნობის საგნის რეალიზაციის უფლებას, თუ დამგირავებლისათვის ამ მუხლის

პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შეტყობინების ჩაბარების დღიდან ნებისმიერ დროს, ვიდრე არ
განხორციელებულა გირავნობის საგნის რეალიზაცია, შესრულდება უზრუნველყოფილი მოთხოვნა.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284
საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4310 - სსმ I, №2, 04.01.2007წ., მუხ.35
საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158

    მუხლი 283. გირავნობის საგნის რეალიზაცია
1. მოგირავნე უფლებამოსილია უშუალოდ მოახდინოს გირავნობის საგნის რეალიზაცია, თუ არსებობს ამის

შესახებ მოგირავნისა და დამგირავებელის შეთანხმება. უშუალოდ მოგირავნის მიერ გირავნობის საგნის
პირდაპირი მიყიდვის გზით რეალიზაციის შემთხვევაში მოგირავნე ვალდებულია, გირავნობის საგანი
გაასხვისოს სამართლიან და გონივრულ ფასში თავისი, დამგირავებლისა და სხვა მოგირავნეების ინტერესების
გათვალისწინებით, ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოგირავნე პასუხს აგებს
დამგირავებლისა და სხვა მოგირავნეებისთვის მიყენებული ზიანისათვის.

2. თუ გირავნობის საგანს აქვს საბირჟო ან საბაზრო ფასი, მოგირავნეს შეუძლია გირავნობის საგნის გაყიდვა
მიანდოს სპეციალურ სავაჭრო დაწესებულებას.

3. თუ დაგირავებული მოთხოვნის რეალიზაცია ხორციელდება მოვალის მიერ მოგირავნის სასარგებლოდ
შესრულებით, მოგირავნე ვალდებულია წარუდგინოს დამგირავებელს ანგარიში მოვალის მიერ თავის
სასარგებლოდ განხორციელებული შესრულების შესახებ.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284

    მუხლი 284. მხარეთა შეთანხმება რეალიზაციის სხვა წესზე
1. მოგირავნესა და დამგირავებელს წერილობითი ფორმით დადებულ გარიგებაში შეუძლიათ

გაითვალისწინონ, რომ გირავნობის საგნის მოგირავნისათვის გადაცემა და რეალიზაცია შეიძლება
განხორციელდეს ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში,
მხარეთა შორის დადებული გარიგება დადასტურებულ უნდა იქნეს სანოტარო წესით.

2. დამგირავებელსა და მოგირავნეს შეუძლიათ ასევე შეთანხმდნენ გირავნობის საგნის რეალიზაციის
განსხვავებულ წესზე, რომელიც განსხვავდება ამ თავში მოცემული წესებისაგან. ასეთ შემთხვევაში გირავნობის
საგნის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს გონივრულ და სამართლიან ფასში დამგირავებლისა და სხვა
მოგირავნეების ინტერესების გათვალისწინებით.
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    მუხლი 285. გირავნობის საგნის რეალიზაციის შედეგები
1. გირავნობის საგნის რეალიზაციით შემძენზე გადადის დაუტვირთავი საკუთრება, გარდა 279-ე მუხლის

მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა.
2. მოგირავნის მიერ გირავნობის საგნის არამართლზომიერი რეალიზაციის შემთხვევაში შემძენი იძენს

საკუთრების უფლებას, თუ იგი ამ ფაქტის მიმართ კეთილსინდისიერია.
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    მუხლი 2851. ანგარიში გირავნობის საგნის რეალიზაციის შესახებ
რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნე ვალდებულია, რეალიზაციის განხორციელებიდან

გონივრულ ვადაში, გაუმართლებელი დაყოვნების გარეშე, წარუდგინოს დამგირავებელს წერილობითი
ანგარიში გირავნობის საგნის რეალიზაციის შესახებ, რომელიც უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას რეალიზაციის
ხარჯების, რეალიზაციიდან ამონაგები თანხისა და ამ თანხის გამოყენების თაობაზე.
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II. იპოთეკა

    მუხლი 286. ცნება
1. უძრავი ნივთი შეიძლება ისე იქნეს გამოყენებული (დატვირთული) მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად,

რომ უზრუნველყოფილ კრედიტორს მიეცეს უფლება, სხვა კრედიტორებთან შედარებით პირველ რიგში
მიიღოს თავისი მოთხოვნის დაკმაყოფილება ამ ნივთის რეალიზაციით ან მის საკუთრებაში გადაცემით
(იპოთეკა).

2. იპოთეკა შეიძლება ასევე გამოყენებულ იქნეს სამომავლო ან პირობით მოთხოვნასთან დაკავშირებით, თუ
იპოთეკის დადგენის მომენტისათვის შესაძლებელია ამ მოთხოვნის განსაზღვრა.

3. ის მოთხოვნა, რომელიც უზრუნველყოფილია იპოთეკით, შეიძლება შეიცვალოს სხვა მოთხოვნით.
ამისათვის საჭიროა მესაკუთრისა და კრედიტორის (იპოთეკარის) შეთანხმება და ამ შეთანხმების რეგისტრაცია
რეესტრში.

31. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად
გამოყენების (დატვირთვის) შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს აგრეთვე „სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი
წესი.

4. ფიზიკურ პირზე (მათ შორის, ინდივიდუალურ მეწარმეზე) გასაცემი/გაცემული სესხის/კრედიტის
ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს
მის ან სხვა ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთი, აგრეთვე წყლის და საჰაერო
სატრანსპორტო საშუალება.

5. ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული შეზღუდვა არ ვრცელდება „საქართველოს ეროვნული
ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკის
ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული კომერციული ბანკის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის,
არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების − საკრედიტო კავშირის და სესხის გამცემი სუბიექტის მიერ
დასადები/დადებული სესხის/კრედიტის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველყოფაზე.

6. ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული შეზღუდვა არ მოქმედებს, თუ მხარეთა შორის დადებული
ხელშეკრულებით დგინდება, რომ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი საცხოვრებელ სადგომად
გამოყენების მიზნით სარგებლობაში გადაეცემა იპოთეკარ ფიზიკურ პირს (მათ შორის, ინდივიდუალურ
მეწარმეს), ან ადგილსამყოფლად (იურიდიულ მისამართად) გამოყენების მიზნით გადაეცემა იპოთეკარ
იურიდიულ პირს. ამასთანავე, თუ ერთი და იმავე ფიზიკური პირის (მათ შორის, ინდივიდუალური მეწარმის)
ან იურიდიული პირის სასარგებლოდ რეგისტრირებულია ორი იპოთეკის უფლება, მესამე და ყოველი
მომდევნო იპოთეკის ხელშეკრულების დადებისას მასზე ვრცელდება ამ მუხლის მე-4 ნაწილით
გათვალისწინებული შეზღუდვა.

7. მარეგისტრირებელი ორგანოსათვის იპოთეკის უფლების რეგისტრაციის მიზნით წარდგენილი იპოთეკის
ხელშეკრულების შინაარსისთვის, მასში მითითებული ფაქტობრივი გარემოებების ნამდვილობისა და
მართლზომიერებისათვის პასუხისმგებელი არიან უშუალოდ იპოთეკის ხელშეკრულების მხარეები.
საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260
საქართველოს 2018 წლის 21 ივლისის კანონი №3315 – ვებგვერდი, 07.08.2018წ.
საქართველოს 2019 წლის 25 ივნისის კანონი №4851 - ვებგვერდი, 02.07.2019წ.

    მუხლი 287. საერთო იპოთეკა
თუ მოთხოვნა უზრუნველყოფილია რამდენიმე უძრავ ნივთზე არსებული იპოთეკით (საერთო იპოთეკა),

საერთო მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად გამოიყენება ყოველი ნივთი. კრედიტორს შეუძლია,
სურვილისამებრ, მოთხოვნა ნებისმიერი ნივთით დაიკმაყოფილოს, თუ მხარეები სხვა რამეზე არ
შეთანხმებულან.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260

    მუხლი 288. მესაკუთრის იპოთეკა
თუ მოთხოვნა, რომლის უზრუნველსაყოფადაც არსებობს იპოთეკა, არ წარმოშობილა, იგი ქარწყლდება ან

გადადის უძრავი ნივთის მესაკუთრეზე, მაშინ იპოთეკაც გადადის ამ უკანასკნელზე (მესაკუთრის იპოთეკა).

    მუხლი 289. იპოთეკის რეგისტრაცია
1. იპოთეკა იურიდიულ ძალას იძენს საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან. რეგისტრაცია ხდება

ერთ-ერთი მხარის მიერ გარიგების წარდგენის საფუძველზე, რომელიც დადებულია ამ კოდექსის 3111 მუხლით
დადგენილი წესით. გარიგებაში უნდა აღინიშნოს უძრავი ნივთის მესაკუთრე, იპოთეკარი, სავარაუდო მოვალე
მესამე პირი. მხარეთა შეთანხმებით გარიგებაში შესაძლებელია აღინიშნოს აგრეთვე უზრუნველყოფილი
მოთხოვნის ოდენობა, სარგებელი, შესრულების ვადა და სხვა პირობები.
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document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4595987^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:21904^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
#
#
document:31702^part_377^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_377^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_377^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი


11. სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად დადებული იპოთეკის
ხელშეკრულება უნდა დამოწმდეს სანოტარო წესით. იპოთეკის ხელშეკრულების დამოწმებისას ნოტარიუსი
ვალდებულია განუმარტოს ხელშეკრულების მხარეებს ის სამართლებრივი შედეგები, რომლებიც მოჰყვება მათ
მიერ სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევას.

12. იპოთეკის საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით ნოტარიუსი უზრუნველყოფს საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების განხორციელებას. იპოთეკის საჯარო რეესტრში
რეგისტრაციის წესი და პირობები განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.

13. ამ მუხლის 11 ნაწილით განსაზღვრული პირობა არ ვრცელდება კომერციული ბანკის, მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციისა და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების − საკრედიტო კავშირის მოთხოვნების
უზრუნველსაყოფად დადებულ იპოთეკის ხელშეკრულებებზე.

2. მხარეთა შეთანხმების შემთხვევაში, კრედიტორის მოთხოვნით საჯარო რეესტრი გასცემს იპოთეკის
მოწმობას. იპოთეკის მოწმობის გაცემა რეგისტრირდება საჯარო რეესტრში.

3. იპოთეკის ხელშეკრულება, რომელზედაც მხარეთა შეთანხმებით გაიცემა იპოთეკის მოწმობა, უნდა
დამოწმდეს სანოტარო წესით. იპოთეკის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი სამართლებრივი
ქმედება, რომელიც მოითხოვს სანოტარო წესით დამოწმებას, უნდა დაამოწმოს იმავე ნოტარიუსმა, რომელმაც
დაამოწმა აღნიშნული იპოთეკის ხელშეკრულება.

4. საერთო იპოთეკაზე გაიცემა მხოლოდ ერთი იპოთეკის მოწმობა.
საქართველოს 2006 წლის 8 დეკემბრის კანონი №3879 - სსმ I, №48, 22.12.2006 წ., მუხ.321
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260
საქართველოს 2013 წლის 25 დეკემბრის კანონი №1864 - ვებგვერდი, 30.12.2013წ.
საქართველოს 2017 წლის 23 დეკემბრის კანონი №1901 – ვებგვერდი, 11.01.2018წ.

    მუხლი 2891. იპოთეკის მოწმობა
1. იპოთეკის მოწმობა არის ფასიანი ქაღალდი, რომელიც ადასტურებს მისი კანონიერი მფლობელის

უფლებას:
ა) მოითხოვოს იპოთეკის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულების შესრულება;
ბ) ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოთხოვნა დაიკმაყოფილოს იპოთეკის საგნიდან.
2. იპოთეკის მოწმობა დგება ერთ ეგზემპლარად.

საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260

    მუხლი 2892. იპოთეკის მოწმობის შინაარსი
1. იპოთეკის მოწმობა უნდა შეიცავდეს:
ა) სათაურში აღნიშვნას „იპოთეკის მოწმობა“;
ბ) იპოთეკარის სახელსა და მისამართს;
გ) მოვალის სახელსა და მისამართს;
დ) უძრავი ნივთის მესაკუთრის სახელსა და მისამართს;
ე) იპოთეკით დატვირთული ქონების სარეგისტრაციო კოდს, იპოთეკის საგნის მისამართს;
ვ) აღნიშვნას იპოთეკის მოწმობის საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის შესახებ, შესაბამისი რეკვიზიტების

მითითებით;
ზ) მითითებას იმის თაობაზე, არის თუ არა იპოთეკის საგანი ან მისი ნაწილი დატვირთული სხვა იპოთეკით

ან სხვა სანივთო ან ვალდებულებითი უფლებით;
თ) იპოთეკის ხელშეკრულების შედგენის ადგილსა და თარიღს;
ი) უზრუნველყოფილი მოთხოვნის მოცულობას;
კ) იპოთეკის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების ვადას, ხოლო თუ

ვალდებულება ნაწილ-ნაწილ უნდა შესრულდეს, – მისი შესრულების ვადებს;
ლ) იპოთეკის მოწმობის გაცემის თარიღს.
2. იპოთეკის მოწმობის ნამდვილობა დასტურდება საჯარო რეესტრის ბეჭდით.
3. ამ მუხლის პირველ და მე-2 ნაწილებში აღნიშნულ მოთხოვნათა დარღვევა იწვევს იპოთეკის მოწმობის

ბათილობას.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260

    მუხლი 2893. იპოთეკის მოწმობიდან გამომდინარე უფლების განხორციელება
1. იპოთეკის მოწმობის ფაქტობრივი მფლობელი ითვლება მის კანონიერ მფლობელად, ვიდრე

საწინააღმდეგო არ დამტკიცდება.
2. იპოთეკის მოწმობის არსებობისას უზრუნველყოფილი მოთხოვნა შესრულდება მხოლოდ იპოთეკის

მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში. კრედიტორი ვალდებულია, საკუთარი მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთანავე
იპოთეკის მოწმობა გადასცეს ვალდებულების შემსრულებელს.

3. მოთხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილებისთანავე კრედიტორი ვალდებულია, იპოთეკის მოწმობაში
შეიტანოს შესაბამისი აღნიშვნა.
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document:24886^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
document:21904^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:2169324^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:2169324^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:2169324^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:2169324^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:2169324^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3981258^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3981258^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3981258^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3981258^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3981258^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3981258^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
document:21904^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
document:21904^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
#
#
#
#


4. იპოთეკის შესახებ გარიგების დამმოწმებელი ნოტარიუსის სადეპოზიტო ანგარიშზე თანხის დეპონირებით
მოვალე თავისუფლდება კრედიტორის წინაშე ვალდებულებისაგან.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260

    მუხლი 2894. იპოთეკის მოწმობაზე უფლების გადაცემა
1. იპოთეკის მოწმობაში მოცემული მოთხოვნის დათმობა ხდება იპოთეკის მოწმობაზე უფლების გადამცემის

სანოტარო წესით დამოწმებული ხელმოწერით.
2. თუ მოთხოვნის დათმობა ხდება იპოთეკის მოწმობის აუქციონზე გაყიდვით, იპოთეკის მოწმობაზე

კეთდება აღნიშვნა „გაყიდულია აუქციონზე“ და დასტურდება სპეციალისტის სანოტარო წესით დამოწმებული
ხელმოწერით.

3. ბათილია იპოთეკის მოწმობის სხვა პირისთვის გადაცემის აკრძალვა.
4. პირი, რომლის სასარგებლოდაც მოხდა მოთხოვნის დათმობა, ვალდებულია, ამის შესახებ აცნობოს

მოვალეს.
5. მოთხოვნის დათმობისას გაითვალისწინება აგრეთვე „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის

საკუთრების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი წესი.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260
საქართველოს 2019 წლის 25 ივნისის კანონი №4851 - ვებგვერდი, 02.07.2019წ.

    მუხლი 2895. იპოთეკის მოწმობის ძალადაკარგულად გამოცხადება
იპოთეკის მოწმობის დაზიანების, დაკარგვის ან განადგურების შემთხვევაში იპოთეკის მოწმობის

მფლობელი ვალდებულია, ამის შესახებ აცნობოს საჯარო რეესტრს. ასეთ შემთხვევაში სასამართლო აცხადებს
მას ძალადაკარგულად საერთო წესის საფუძველზე (გამოწვევითი წარმოება).
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    მუხლი 2896. იპოთეკის მოწმობის დაგირავება
1. იპოთეკის მოწმობა შეიძლება დაგირავდეს მისი მფლობელის ან სხვა ნებისმიერი პირის სასარგებლოდ,

ფასიანი ქაღალდების დაგირავებისთვის დადგენილი წესით.
2. იპოთეკის მოწმობის გირავნობა რეგისტრირდება საჯარო რეესტრში.
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    მუხლი 2897. იპოთეკის მოწმობის გაუქმება
1. იპოთეკის მოწმობა უქმდება:
ა) იპოთეკის მოწმობიდან გამომდინარე მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში;
ბ) უძრავი ნივთის მესაკუთრისათვის იპოთეკის მოწმობის ნებაყოფლობით გადაცემის შემთხვევაში.
2. იპოთეკის მოწმობის გაუქმება რეგისტრირდება საჯარო რეესტრში.
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    მუხლი 2898. იპოთეკის მოწმობის უპირატესობა საჯარო რეესტრის ჩანაწერთან
იპოთეკის მოწმობასა და საჯარო რეესტრის ჩანაწერს შორის განსხვავების შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება

იპოთეკის მოწმობას.
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    მუხლი 290. უძრავი ნივთის იპოთეკით რამდენჯერმე დატვირთვა
ერთი უძრავი ნივთი შეიძლება რამდენჯერმე დაიტვირთოს იპოთეკით. რიგითობა განისაზღვრება იპოთეკის

შესახებ განცხადების რეგისტრაციის თარიღის მიხედვით.
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    მუხლი 291. იმ უძრავი ნივთის მესაკუთრის უფლება, რომელიც არ არის იპოთეკით უზრუნველყოფილი
მოთხოვნის პირადი მოვალე

1. თუ უძრავი ნივთის მესაკუთრე იმავდროულად არ არის იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის
პირადი მოვალე, მას მაინც შეუძლია იპოთეკარს წაუყენოს ის შესაგებელი, რომლის უფლებაც მხოლოდ პირად
მოვალეს აქვს, მათ შორის, შესაგებლები ფულად ვალდებულებათა გაქვითვისა და მოთხოვნის გასაჩივრების
გამო.

2. თუ მოთხოვნის შესრულების ვადა დამოკიდებულია სამართლებრივი ურთიერთობის მოშლის
შეტყობინებაზე, მოშლა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაითვლება ნამდვილად, როდესაც ამის შესახებ მესაკუთრე
განუცხადებს კრედიტორს ან კრედიტორი – მესაკუთრეს.
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    მუხლი 292. მესაკუთრის უფლება კრედიტორის დაკმაყოფილებისას
1. უძრავი ნივთის მესაკუთრე უფლებამოსილია დააკმაყოფილოს კრედიტორი, როცა მოთხოვნის

შესრულების ვადა უკვე დადგა, ან როცა პირადი მოვალე უფლებამოსილია შეასრულოს შესაბამისი მოქმედება.
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2. თუ მესაკუთრე არ არის პირადი მოვალე, მოთხოვნა გადადის მასზე მაშინ, როცა მესაკუთრე კრედიტორს
დააკმაყოფილებს.

3. (ამოღებულია - 11.05.2007, №4744).
საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158

    მუხლი 293. იპოთეკის გავრცელება უძრავი ნივთის ნაყოფზე
იპოთეკა არ ვრცელდება უძრავი ნივთის ნაყოფზე, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის

გათვალისწინებული.
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    მუხლი 294. იპოთეკით დატვირთული ნივთის მოვლის მოვალეობა
1. მესაკუთრე ვალდებულია, ისე განახორციელოს ნივთის მოვლა-პატრონობა, რომ იპოთეკის მიზანს არ

შეექმნას საფრთხე. საფრთხის შემთხვევაში კრედიტორს შეუძლია, მესაკუთრეს განუსაზღვროს შესაბამისი ვადა
ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. თუ იპოთეკით დატვირთულ ნივთს ფლობს კრედიტორი, ნივთის
მოვლა-პატრონობის მოვალეობა მასვე ეკისრება.

2. თუ ნივთი დაზღვეულია, მზღვეველს სადაზღვევო თანხის გადახდა დამზღვევისათვის ვითარების
გაუარესების შემდეგ მხოლოდ მაშინ შეუძლია, როდესაც ზიანის მიყენების ფაქტის შესახებ კრედიტორს უკვე
ეცნობა. კრედიტორს შეუძლია წინ აღუდგეს თანხის გადახდას, თუ იგი შიშობს, რომ თანხა არ იქნება
გამოყენებული ნივთის აღსადგენად.

3. თუ ირკვევა, რომ მესაკუთრე ვერ ასრულებს ნივთის მოვლის მოვალეობას, კრედიტორს უფლება აქვს,
მოითხოვოს მისთვის ნივთის სამართავად გადაცემა. გადაწყვეტილებას ასეთი მოთხოვნის შესახებ იღებს
სასამართლო.

4. თუ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, შეთანხმება, რომლითაც მესაკუთრე კრედიტორის
წინაშე იღებს ვალდებულებას, არ გაასხვისოს, არ ისარგებლოს ან სხვანაირად არ დატვირთოს უძრავი ნივთი,
ბათილია. ასეთი გარიგებების ნამდვილობა მესამე პირთათვის არ შეიძლება დამოკიდებული იყოს
კრედიტორების თანხმობაზე.

5. იპოთეკის ხელშეკრულებით მესაკუთრემ კრედიტორის წინაშე შეიძლება აიღოს ვალდებულება, რომ მის
საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთს არ დატვირთავს აღნაგობის უფლებით.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260
საქართველოს 2011 წლის 1 ივლისის კანონი №5017 - ვებგვერდი, 14.07.2011წ.

    მუხლი 295. იპოთეკისა და მის საფუძვლად არსებული მოთხოვნის გადაცემა სხვა პირისთვის
იპოთეკა და მის საფუძვლად არსებული მოთხოვნა მხოლოდ ერთდროულად და ერთობლივად შეიძლება

იქნეს სხვა პირისათვის გადაცემული. მოთხოვნის გადაცემასთან ერთად ახალ კრედიტორზე გადადის
იპოთეკაც. მოთხოვნის გადაცემა მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება ნამდვილად, როდესაც წერილობითი ფორმით
დადებული გარიგება იპოთეკის დადგენის შესახებ ან იპოთეკის მოწმობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
გადაეცემა ახალ კრედიტორს (ამ კოდექსის 2894 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით).
მოთხოვნის გადაცემა რეგისტრირდება საჯარო რეესტრში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გაცემულია
იპოთეკის მოწმობა.
საქართველოს 2006 წლის 8 დეკემბრის კანონი №3879 - სსმ I, №48, 22.12.2006 წ., მუხ.321
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    მუხლი 296. მოვალის ვალდებულება ახალი კრედიტორის წინაშე
თუ ახალ კრედიტორზე მოთხოვნის გადასვლის შემდეგ მოვალე უხდის ძველ კრედიტორს, ეს გადახდა არ

ათავისუფლებს მას ახალი კრედიტორის წინაშე ვალდებულებისაგან მაშინაც, როცა მან გადასვლის შესახებ
არაფერი იცოდა.

    მუხლი 297. საჯარო რეესტრის ჩანაწერის სისწორის პრეზუმფცია ახალ კრედიტორზე იპოთეკისა და
მოთხოვნის გადასვლისას

იპოთეკა და მოთხოვნა ისევე გადადის ახალ კრედიტორზე, როგორც იყო ძველი კრედიტორის ხელში.
საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული მონაცემი, კრედიტორის ინტერესებიდან გამომდინარე, მიიჩნევა
სწორად. ამ შემთხვევაში მოვალეს არ შეუძლია მიუთითოს, რომ მოთხოვნა არ არსებობს. ეს წესი არ გამოიყენება
მაშინ, როცა ახალმა კრედიტორმა იცოდა რეესტრის უსწორო ჩანაწერის შესახებ.

    მუხლი 298. მესამე პირის უფლებები
1. (ამოღებულია - 11.05.2007, №4744).
2. თუ პირადი მოვალე დააკმაყოფილებს კრედიტორს, იპოთეკა მასზე გადადის იმ ფარგლებში, რა

ფარგლებშიც მას შეუძლია მესაკუთრისაგან ანაზღაურების მოთხოვნა.
საქართველოს 2002 წლის 28 დეკემბრის კანონი №1902 – სსმ I, №4, 22.01.2003 წ., მუხ.20
საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260

http://www.matsne.gov.ge 040.000.000.05.001.000.223

document:21226^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:21226^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:21904^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
#
document:21904^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:1405413^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:31702^part_343^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_343^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_343^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_343^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:24886^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
document:21904^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
document:21226^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:14374^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:21226^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:21904^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ


    მუხლი 299. კრედიტორის უარი მოთხოვნაზე ან იპოთეკაზე
1. თუ მესაკუთრე არ არის პირადი მოვალე და კრედიტორი უარს ამბობს მოთხოვნაზე ან იპოთეკაზე,

მესაკუთრე ხდება იპოთეკარი. უარს იურიდიული ძალა აქვს მაშინ, როდესაც იგი რეგისტრირებულია საჯარო
რეესტრში.

2. თუ კრედიტორი უარს ამბობს იპოთეკაზე, მაგრამ არა მოთხოვნაზე, მაშინ პირადი მოვალე მაინც
თავისუფალი იქნება, თუ მას თავის მხრივ იპოთეკიდან ანაზღაურების მიღება შეეძლო.

3. თუ მესაკუთრეს აქვს შეცილების უფლება, რომლითაც გამოირიცხება იპოთეკის ხანგრძლივად გამოყენება,
მაშინ მას შეუძლია კრედიტორს მოსთხოვოს უარი თქვას იპოთეკაზე.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260

    მუხლი 300. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადასვლა კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში
1. თუ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის მესაკუთრე გააჭიანურებს იპოთეკით უზრუნველყოფილი

მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი შეიძლება გადავიდეს კრედიტორის
(იპოთეკარის) საკუთრებაში, თუკი კრედიტორი (იპოთეკარი) და იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის
მესაკუთრე ამის თაობაზე ერთობლივი განცხადებით მიმართავენ მარეგისტრირებელ ორგანოს.

11. თუ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთია, იგი
კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში შეიძლება გადავიდეს „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
საკუთრების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი მოთხოვნის გათვალისწინებით.

2. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში გადასვლისას
იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად ითვლება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც
იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის ღირებულება მთლიანად არ ფარავს ამ მოთხოვნის ოდენობას, თუ
კანონით ან მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

21. თუ გამსესხებელი/კრედიტის გამცემი არ არის საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობისადმი
დაქვემდებარებული სუბიექტი, ფიზიკურ პირზე (მათ შორის, ინდივიდუალურ მეწარმეზე) გაცემული
სესხის/კრედიტის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად ითვლება იმ
შემთხვევაშიც, როდესაც იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის (ნივთების) ან იპოთეკით დატვირთული
უძრავი ნივთისა (ნივთებისა) და გირავნობის საგნის (საგნების) კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში
გადასვლისას იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის (ნივთების) ან იპოთეკით დატვირთული უძრავი
ნივთისა (ნივთებისა) და გირავნობის საგნის (საგნების) ღირებულება მთლიანად არ ფარავს იპოთეკით ან
იპოთეკითა და გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის ოდენობას. მხარეთა შორის სხვაგვარი შეთანხმება
დაუშვებელია. საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია მისი ზედამხედველობისადმი
დაქვემდებარებულ სუბიექტებს დაუდგინოს ამ ნაწილით გათვალისწინებულისაგან განსხვავებული წესი ან/და
დამატებითი წესი.

3. თუ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის მესაკუთრე გააჭიანურებს იპოთეკით უზრუნველყოფილი
მოთხოვნის დაკმაყოფილებას და იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი არ გადავა კრედიტორის
(იპოთეკარის) საკუთრებაში ამ მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, ნოტარიუსი გასცემს სააღსრულებო
ფურცელს, თუ ამის თაობაზე არსებობს მხარეთა შეთანხმება და ნოტარიუსმა სანოტარო აქტში წერილობით
განმარტა სააღსრულებო ფურცლის გაცემის სამართლებრივი შედეგები. ნოტარიუსის მიერ გაცემული
სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე იძულებითი აღსრულება განხორციელდება „სააღსრულებო წარმოებათა
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
საქართველოს 2000 წლის 5 დეკემბრის კანონი №638 – სსმ I, №48, 16.12.2000 წ., მუხ.138
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260
საქართველოს 2009 წლის 4 დეკემბრის კანონი №2284 - სსმ I, №45, 21.12.2009წ., მუხ.329 
საქართველოს 2013 წლის 25 დეკემბრის კანონი №1864 - ვებგვერდი, 30.12.2013წ.
საქართველოს 2018 წლის 21 ივლისის კანონი №3315 – ვებგვერდი, 07.08.2018წ.
საქართველოს 2019 წლის 25 ივნისის კანონი №4851 - ვებგვერდი, 02.07.2019წ.

    მუხლი 301. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის რეალიზაციის მოთხოვნა
1. თუ მოვალე არ დააკმაყოფილებს მოთხოვნას, რომლის უზრუნველყოფის საშუალებაც არის იპოთეკა,

იპოთეკარი უფლებამოსილია, მოითხოვოს უძრავი ნივთის რეალიზაცია, თუ იპოთეკის ხელშეკრულებით სხვა
რამ არ არის გათვალისწინებული.

1
1
. მოთხოვნა, რომლის უზრუნველყოფის საშუალებაც არის იპოთეკა, დაკმაყოფილებულად ითვლება იმ

შემთხვევაშიც, როდესაც იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის რეალიზაციიდან ამონაგები თანხა
საკმარისი არ არის იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის დასაფარავად, თუ კანონით ან მხარეთა
შეთანხმებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

12. თუ გამსესხებელი/კრედიტის გამცემი არ არის საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობისადმი
დაქვემდებარებული სუბიექტი, ფიზიკურ პირზე (მათ შორის, ინდივიდუალურ მეწარმეზე) გაცემული
სესხის/კრედიტის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად ითვლება იმ
შემთხვევაშიც, როდესაც იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის (ნივთების) ან იპოთეკით დატვირთული
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#
document:21904^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
#
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document:4596123^DOCUMENT:1;^სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ
document:17752^^ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:21904^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:90934^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:2169324^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:2169324^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:2169324^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:2169324^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:2169324^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4595987^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#


უძრავი ნივთისა (ნივთებისა) და გირავნობის საგნის (საგნების) რეალიზაციიდან ამონაგები თანხა საკმარისი არ
არის იპოთეკით ან იპოთეკითა და გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის დასაფარავად. მხარეთა შორის
სხვაგვარი შეთანხმება დაუშვებელია. საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია მისი
ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებულ სუბიექტებს დაუდგინოს ამ ნაწილით გათვალისწინებულისაგან
განსხვავებული წესი ან/და დამატებითი წესი.

2. რეალიზაცია ხორციელდება ამ თავში მოცემული წესებისა და „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

3. მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ აუქციონის ჩატარების სხვა წესზე მხოლოდ ამ კოდექსის 302-ე მუხლის
მე-6 ნაწილით, 3061–3063 მუხლებით, 3065 მუხლის პირველი ნაწილითა და 307-ე მუხლის მე-2 ნაწილით
დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260
საქართველოს 2008 წლის 19 დეკემბრის კანონი №826 - სსმ I, №41, 30.12.2008წ., მუხ.304
საქართველოს 2009 წლის 4 დეკემბრის კანონი №2284 - სსმ I, №45, 21.12.2009წ., მუხ.329
საქართველოს 2018 წლის 21 ივლისის კანონი №3315 – ვებგვერდი, 07.08.2018წ.

    მუხლი 302. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის რეალიზაცია
1. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გაყიდვა ხდება აუქციონზე კრედიტორისა და მესაკუთრის

წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, რომლებიც აუქციონის ჩატარების მიზნით ნიშნავენ სპეციალისტს,
მისივე თანხმობით. შეთანხმებით განისაზღვრება სპეციალისტის ანაზღაურება.

11. სპეციალისტის მიერ მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე ნივთის აუქციონზე რეალიზაცია არ ითვლება
იძულებით აღსრულებად.

2. ყოველი დათქმა, რომელიც მესამე პირებს მათი თანხმობის გარეშე აკისრებს ვალდებულებებს, ბათილია,
რაც არ იწვევს აუქციონის შესახებ შეთანხმების ბათილობას.

3. კრედიტორისა და მესაკუთრის შეთანხმებით შეიძლება დადგინდეს აუქციონისაგან განსხვავებული
რეალიზაციის ფორმა.

3
1
. კრედიტორისა და მესაკუთრის წერილობითი ფორმით დადებულ გარიგებაში მხარეებს შეუძლიათ

გაითვალისწინონ, რომ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის კრედიტორისთვის გადაცემა და რეალიზაცია
შეიძლება განხორციელდეს ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე. ასეთ
შემთხვევაში მხარეთა შორის დადებული გარიგება დადასტურებული უნდა იქნეს სანოტარო წესით.

4. თუ კრედიტორი და მესაკუთრე ვერ თანხმდებიან აუქციონის ჩატარებაზე ან უძრავი ნივთის
რეალიზაციის სხვა ფორმაზე, სასამართლო კრედიტორის განცხადების საფუძველზე წყვეტს უძრავი ნივთის
აუქციონზე იძულებით გაყიდვის საკითხს. სასამართლოს გადაწყვეტილება უძრავი ნივთის აუქციონზე
იძულებით გაყიდვის შესახებ აღსრულდება „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით
დადგენილი წესით.

5. სპეციალისტი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ქმედუნარიანი პირი, მათ შორის, კრედიტორი, მოვალე ან
მესაკუთრე.

6. სპეციალისტი ვალდებულია აუქციონის შესახებ შეატყობინოს საჯარო რეესტრში შეყვანილ
უფლებამოსილ პირებს.

7. ყადაღადადებული ნივთის სპეციალისტის მეშვეობით რეალიზაცია დაუშვებელია.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260
საქართველოს 2008 წლის 15 ივლისის კანონი №219 - სსმ I, №17, 28.07.2008წ., მუხ.135
საქართველოს 2008 წლის 19 დეკემბრის კანონი №826 - სსმ I, №41, 30.12.2008წ., მუხ.304
საქართველოს 2009 წლის 4 დეკემბრის კანონი №2284 - სსმ I, №45, 21.12.2009წ., მუხ.329
საქართველოს 2010 წლის 6 ივლისის კანონი №3368 - სსმ I, №39, 19.07.2010წ., მუხ.241

    მუხლი 303. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის ნაყოფი
უძრავ ნივთზე აუქციონის გამოცხადებიდან ან სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღებიდან მესაკუთრე

კარგავს უფლებას, დაიტოვოს ნივთის ნაყოფი.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260

    მუხლი 304. აუქციონის თავიდან აცილება
1. მესაკუთრეს ან ნებისმიერ პირს მესაკუთრესთან შეთანხმებით ან/და მესამე პირს, რომლის უფლებაც

შეიძლება შეილახოს აუქციონის შედეგად, უფლება აქვს, აუქციონის ჩატარებამდე მოთხოვნის
დაკმაყოფილებით თავიდან აიცილოს აუქციონი.

2. მესამე პირის უფლების შელახვის ფაქტს ადგენს სასამართლო.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260

    მუხლი 305. კრედიტორის, მოვალისა და მესაკუთრის მონაწილეობა აუქციონში
კრედიტორი, მოვალე და მესაკუთრე უფლებამოსილი არიან თვითონაც მიიღონ მონაწილეობა აუქციონში,

რომლის დროსაც მოვალემ და კრედიტორმა ისეთი უზრუნველყოფა უნდა წარმოადგინონ, რომელსაც ექსპერტი
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document:18442^^სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ
document:18442^^სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ
document:31702^part_360^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_360^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_365^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_365^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_365^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_365^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_365^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_369^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_369^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_369^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_369^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_371^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:21904^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:20596^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:90934^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:18442^^სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ
document:18442^^სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ
document:21904^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:1462^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
document:20596^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:90934^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:92752^^„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ“
#
document:21904^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
#
document:21904^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
#


ჯეროვნად მიიჩნევს.

    მუხლი 306. განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
ხელშეკრულების საფუძველზე აუქციონის ჩატარების შესახებ განცხადება სპეციალისტთან შეაქვს

კრედიტორს (კრედიტორებს). განცხადებაში უნდა აღინიშნოს იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი,
მესაკუთრე, მოვალე, მოთხოვნა და ხელშეკრულება.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260
საქართველოს 2008 წლის 15 ივლისის კანონი №219 - სსმ I, №17, 28.07.2008წ., მუხ.135
საქართველოს 2008 წლის 19 დეკემბრის კანონი №826 - სსმ I, №41, 30.12.2008წ., მუხ.304.
საქართველოს 2010 წლის 6 ივლისის კანონი №3368 - სსმ I, №39, 19.07.2010წ., მუხ.241

    მუხლი 3061. აუქციონის გაუქმება ან შეწყვეტა
1. აუქციონი უქმდება, თუ აუქციონის შესახებ განცხადების შემტანი კრედიტორი უკან გაიტანს მას.
2. აუქციონი წყდება, თუ აუქციონის ჩატარებამდე მოვალე ან მესამე პირი, რომელიც უფლებამოსილია,

დააკმაყოფილოს კრედიტორი, გადაიხდის მის დასაკმაყოფილებლად და ყველა სხვა ხარჯის დასაფარავად
საჭირო თანხას.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260

    მუხლი 3062. აუქციონის ჩატარების დროისა და ადგილის დადგენა
1. აუქციონის ჩატარების დროსა და ადგილს ადგენს სპეციალისტი, რის შესახებაც იგი აუქციონის

ჩატარებამდე არანაკლებ 7 დღით ადრე აქვეყნებს განცხადებას, რომელშიც უნდა აღინიშნოს:
ა) უძრავი ნივთის მესაკუთრის სახელი და მისამართი;
ბ) სპეციალისტის სახელი და მისამართი;
გ) აუქციონის ჩატარების დრო და ადგილი;
დ) უძრავი ნივთის საწყისი ფასი;
ე) უძრავი ნივთის ადგილმდებარეობა და მოკლე აღწერა;
ვ) განცხადება იმის შესახებ, რომ ყველა სხვა პირი, რომელსაც უფლებები აქვს უძრავ ნივთზე, ვალდებულია,

ამ უფლებათა დამადასტურებელი მტკიცებულებანი წარადგინოს აუქციონის დაწყებამდე;
ზ) აუქციონის პირობები.
11. თუ აუქციონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით

ტარდება, განცხადებაში აგრეთვე უნდა აღინიშნოს, რომ აუქციონში მონაწილე პირი უნდა
აკმაყოფილებდეს „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს
ორგანული კანონით დადგენილ მოთხოვნებს.

2. აუქციონის ჩატარების დროისა და ადგილის შესახებ განცხადება ქვეყნდება საჯაროდ, მასობრივი
ინფორმაციის საშუალებებით.

3. სპეციალისტი აუქციონის ჩატარების დროისა და ადგილის შესახებ მხარეებს აცნობებს საქართველოს
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით.
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საქართველოს 2019 წლის 25 ივნისის კანონი №4851 - ვებგვერდი, 02.07.2019წ.

    მუხლი 3063. აუქციონის ჩატარების წესები
1. აუქციონს ატარებს სპეციალისტი. იგი აუქციონს გახსნილად აცხადებს და სთავაზობს საწყის ფასს.
2. სპეციალისტი აუქციონის ჩატარებამდე ადგენს, საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული უფლებებიდან

რომელი სარგებლობს უპირატესი უფლებით იმ კრედიტორის პრეტენზიასთან შედარებით, რომლისთვისაც
ხორციელდება აღსრულება.

3. აუქციონზე სპეციალისტი აცხადებს:
ა) რომ საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული უპირატესი უფლებები იმ კრედიტორის მოთხოვნასთან

შედარებით, რომლისთვისაც ხორციელდება აღსრულება, ძალაში რჩება და გადახდით არ დაკმაყოფილდება;
ბ) თუ რა ღირებულება აქვს გარდამავალ უფლებებს (კრედიტორის მოთხოვნასთან შედარებით უპირატეს

უფლებებს ან უფლებებს, რომლებიც გადაჰყვება უძრავ ნივთს აუქციონის წესით მისი რეალიზაციის შემდეგ).
4. სპეციალისტი მონაწილე მხარეებს აუქციონის პროცესის დაწყებამდე განუმარტავს აუქციონის პირობებს.
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    მუხლი 3064. აუქციონის ჩატარება
1. აუქციონი ტარდება კრედიტორის მიერ სპეციალისტთან განცხადების შეტანიდან ერთი თვის ვადაში.
2. უძრავი ნივთის საწყისი ფასი განისაზღვრება პროცესის ხარჯებისა და კრედიტორის მოთხოვნის ჯამური
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ოდენობით. აუქციონი გრძელდება მანამ, სანამ სხვა შემოთავაზება არ მოხდება. სპეციალისტმა უნდა
გამოაცხადოს ფასის ბოლო შემოთავაზება და აუქციონის დასასრული.

3. ფასის ბოლო შემოთავაზება უნდა გამოცხადდეს სამჯერ და ხმამაღლა.
4. აუქციონში მონაწილეობის ყველა მსურველმა უნდა წარადგინოს საბანკო გარანტია, რომელიც

უზრუნველყოფს მონაწილის მიერ თანხის სრულად დაფარვას აუქციონში გამარჯვების შემთხვევაში. საბანკო
გარანტიის ოდენობა შეადგენს უძრავი ნივთის საწყისი ფასის ერთ მეათედს. საბანკო გარანტიის პირველადი
ბენეფიციარი არის კრედიტორი.

5. თუ აუქციონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით ტარდება,
აუქციონში მონაწილეობის მსურველმა უნდა წარადგინოს იმის დამადასტურებელი ინფორმაცია, რომ იგი
აკმაყოფილებს „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს ორგანული
კანონით დადგენილ მოთხოვნას.
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    მუხლი 3065. აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე საკუთრების უფლების წარმოშობა
1. აუქციონზე ქონების შემძენს გადაეცემა სპეციალისტის შესაბამისი განკარგულება, რომელშიც უნდა

აღინიშნოს შეძენილი ქონება, აუქციონზე ქონების შემძენი, ფასი და აუქციონის პირობები. აუქციონთან
დაკავშირებულ განკარგულებებზე სპეციალისტის ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება სავალდებულოა.

2. აუქციონზე ქონების შემძენს ევალება, გადასახდელი თანხა ერთი კვირის განმავლობაში შეიტანოს
სპეციალისტის სადეპოზიტო ანგარიშზე. იპოთეკის ხელშეკრულების მხარეთა შეთანხმებით შეიძლება
დადგინდეს თანხის გადახდის სხვა წესი, რაც წინასწარ უნდა განისაზღვროს აუქციონის პირობებში.

3. განკარგულება ცხადდება აუქციონზე.
4. განკარგულება ძალაშია მისი გამოცხადებისთანავე. განკარგულების ძალაში შესვლის შემდეგ აუქციონზე

ქონების შემძენს საკუთრების უფლება წარმოეშობა მხოლოდ ფასის სრულად გადახდის შემდეგ.
5. საკუთრების გადასვლის შედეგად უქმდება ყველა იპოთეკა და სანივთო უფლება, რომლებითაც

დატვირთული იყო უძრავი ნივთი და რომლებიც რეგისტრირებულია აღსრულების განმახორციელებელი
კრედიტორის იპოთეკის შემდეგ. ადრე რეგისტრირებული უფლებები ნივთზე უცვლელი რჩება.

6. აუქციონზე გაყიდული უძრავი ნივთის ახალი მესაკუთრე იკავებს ძველი მესაკუთრის ადგილს და ხდება
საკუთრების გადასვლის მომენტისათვის ამ ნივთთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობის
მონაწილე.

7. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის ახალ მესაკუთრეზე გადასვლის მომენტიდან ძველი მესაკუთრე
კარგავს ყოველგვარ უფლებას ამ ნივთზე.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260
საქართველოს 2008 წლის 15 ივლისის კანონი №219 - სსმ I, №17, 28.07.2008წ., მუხ.135
საქართველოს 2008 წლის 19 დეკემბრის კანონი №826 - სსმ I, №41, 30.12.2008წ., მუხ.304
საქართველოს 2010 წლის 7 დეკემბრის კანონი №3887 - სსმ I, №67,09.12.2010 წ., მუხ.415

    მუხლი 3066. აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე უფლების გადაცემის გაუქმება
თუ სპეციალისტი აუქციონის პირობებით განსაზღვრულ ვადაში მის მიერ მითითებულ სადეპოზიტო

ანგარიშზე არ მიიღებს აუქციონზე ქონების შემძენის მიერ გადასახდელ თანხას ან/და თუ დაადგენს, რომ
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შემძენი არ აკმაყოფილებს „სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ მოთხოვნებს,
სპეციალისტი აუქმებს აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე უფლების გადაცემის შესახებ განკარგულებას და ატარებს
ხელახალ აუქციონს, რომელიც განმეორებით აუქციონად არ მიიჩნევა.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260
საქართველოს 2008 წლის 15 ივლისის კანონი №219 - სსმ I, №17, 28.07.2008წ., მუხ.135
საქართველოს 2008 წლის 19 დეკემბრის კანონი №826 - სსმ I, №41, 30.12.2008წ., მუხ.304
საქართველოს 2019 წლის 25 ივნისის კანონი №4851 - ვებგვერდი, 02.07.2019წ.

    მუხლი 307. მეორე აუქციონი
1. თუ პირველი აუქციონის დროს არ მოხდება შესაბამისი შემოთავაზება, სპეციალისტი 10 დღის ვადაში

ნიშნავს მეორე აუქციონს.
2. მეორე აუქციონი უნდა გამოცხადდეს იმავე ფორმით, რა ფორმითაც გამოცხადდა პირველი აუქციონი.

ამასთანავე, უნდა მიეთითოს, რომ აუქციონი ტარდება მეორედ.
3. მეორე აუქციონის ჩატარების დროს უძრავი ნივთის საწყისი ფასი უნდა იყოს პირველ აუქციონზე

შემოთავაზებული საწყისი ფასის ნახევარი ან კრედიტორის წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში – უფრო
მცირე თანხა.

4. (ამოღებულია - 19.12.2008, №826).
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5. თუ მეორე აუქციონზე იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი ვერ გაიყიდა, კრედიტორისა და მოვალის
(უძრავი ნივთის მესაკუთრის) შეთანხმებით შესაძლებელია მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს კრედიტორისათვის
უძრავი ნივთის საკუთრებაში გადაცემით. ამ შემთხვევაში ხარჯების დაფარვა დაეკისრება კრედიტორს.

6. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში სპეციალისტი
ატარებს მესამე აუქციონს ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილ ვადაში. მესამე აუქციონზე უძრავი ნივთის
გაყიდვის წესს განსაზღვრავს სპეციალისტი. მესამე აუქციონი ისე უნდა იყოს ორგანიზებული, რომ უძრავი
ნივთი გაიყიდოს.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260
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    მუხლი 308. ხარჯების დაფარვა
იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის რეალიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავლიდან მოთხოვნები

უნდა დაიფაროს შემდეგი რიგითობით: ხარჯები, კრედიტორის მოთხოვნა სრული ოდენობით. თუ ამონაგები
თანხით სრულად არ იფარება ხარჯები, განსხვავების გადახდის ვალდებულება ეკისრება კრედიტორს.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260
საქართველოს 2008 წლის 15 ივლისის კანონი №219 - სსმ I, №17, 28.07.2008წ., მუხ.135
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    მუხლი 309. პასუხისმგებლობა აუქციონის არაჯეროვნად ჩატარების გამო
თუ სპეციალისტი ვერ ასრულებს აუქციონის ჩატარებასთან დაკავშირებით მისთვის დაკისრებულ

მოვალეობებს, იგი წარმოშობილი ზიანისათვის პასუხს აგებს მონაწილეების წინაშე.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260
საქართველოს 2008 წლის 15 ივლისის კანონი №219 - სსმ I, №17, 28.07.2008წ., მუხ.135
საქართველოს 2008 წლის 19 დეკემბრის კანონი №826 - სსმ I, №41, 30.12.2008წ., მუხ.304

    მუხლი 310. ნივთის იძულებითი მართვა (სეკვესტრი)
1. იძულებითი აღსრულებისათვის უფლებამოსილი იპოთეკარის განცხადების საფუძველზე სასამართლოს

შეუძლია აუქციონზე იძულებითი გასხვისების ნაცვლად დაადგინოს ნივთის იძულებითი მართვა (სეკვესტრი).
ასეთ შემთხვევაში სასამართლო მართვის ფუნქციას გადასცემს მმართველს, რომელიც შეიძლება იყოს
იპოთეკარიც.

2. გადაწყვეტილების მიღებამდე სასამართლომ უნდა მოუსმინოს საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ
პირებს, რომელთა უფლებებიც შეიძლება შეილახოს იძულებითი მართვით.

3. მმართველი იღებს ნივთისაგან ნაყოფს და განაწილების გეგმის საფუძველზე, რომელსაც ადგენს თვითონ
და ამტკიცებს სასამართლო, ანაწილებს მას წლის ბოლოს ყველა დანახარჯის გამოკლებით, რომელთაც
მიეკუთვნება მართვის ხარჯებიც.

4. იძულებითი მართვა უნდა გაუქმდეს, როდესაც კრედიტორი დაკმაყოფილებულია ან აშკარაა, რომ
მართვის გზით კრედიტორის დაკმაყოფილება ვერ მოხერხდება.

5. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის − აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ნივთის იძულებითი მართვის (სეკვესტრის)
გამოყენების წესი და პირობები განისაზღვრება „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260
საქართველოს 2013 წლის 25 დეკემბრის კანონი №1864 - ვებგვერდი, 30.12.2013წ.

კარი მეოთხე
საჯარო რეესტრი

    მუხლი 311. საჯარო რეესტრის დანიშნულება
1. საჯარო რეესტრი არის ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, ყადაღისა და

საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის წარმოშობის, მათში ცვლილების და მათი შეწყვეტის, ასევე უძრავ ნივთზე
საკუთრების უფლების მიტოვების წარმოშობის და მასში ცვლილების შესახებ მონაცემთა ერთობლიობა.

2. საჯარო რეესტრის წარმოებისა და ხელმისაწვდომობის წესები და პირობები განისაზღვრება კანონით.
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    მუხლი 3111. საჯარო რეესტრში გარიგების წარდგენის წესი
1. ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე შესაბამისი უფლების საჯარო რეესტრში

რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით დადებული გარიგება. გარიგება ან
გარიგების მონაწილე მხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობა დამოწმებული უნდა იყოს კანონით დადგენილი
წესით.

2. თუ გარიგების მონაწილე მხარეები გარიგებას ხელს აწერენ მარეგისტრირებელ ორგანოში უფლებამოსილი
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პირის თანდასწრებით, მაშინ გარიგების ნამდვილობისათვის არ მოითხოვება გარიგების ან გარიგების
მონაწილე მხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობის დამოწმება.

3. კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე დადებული
გარიგებები ძალაში შედის ამ გარიგებებით განსაზღვრული უფლებების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის
მომენტიდან.
საქართველოს 2006 წლის 8 დეკემბრის კანონი №3879 - სსმ I, №48, 22.12.2006 წ., მუხ.321
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    მუხლი 312. რეესტრის მონაცემთა უტყუარობისა და სისრულის პრეზუმფცია
1. რეესტრის მონაცემების მიმართ მოქმედებს უტყუარობისა და სისრულის პრეზუმფცია, ე. ი. რეესტრის

ჩანაწერები ითვლება სწორად, ვიდრე არ დამტკიცდება მათი უზუსტობა.
2. იმ პირის სასარგებლოდ, რომელიც გარიგების საფუძველზე სხვა პირისაგან იძენს რომელიმე უფლებას და

ეს უფლება გამსხვისებლის სახელზე იყო რეესტრში რეგისტრირებული, რეესტრის ჩანაწერი ითვლება სწორად,
გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ამ ჩანაწერის საწინააღმდეგოდ შეტანილია საჩივარი, ან შემძენმა იცოდა, რომ
ჩანაწერი უზუსტოა.

3. თუ მესაკუთრე ახდენს უძრავი ქონების გასხვისებას ან უფლებრივად დატვირთვას, დაუშვებელია
გარიგების დადებისას (უფლების რეგისტრაციისას) თანამესაკუთრის თანხმობის მოთხოვნა, თუ იგი ასეთად არ
არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში.

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, შემძენის ინტერესებიდან გამომდინარე,
გამსხვისებელი ითვლება ერთადერთ მესაკუთრედ, თუ იგი ასეთად არის რეგისტრირებული საჯარო
რეესტრში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შემძენმა იცოდა, რომ გამსხვისებლის გარდა არსებობს სხვა
თანამესაკუთრეც.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260

    მუხლი 313. (ამოღებულია)
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    მუხლი 314. (ამოღებულია)
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    მუხლი  315. (ამოღებულია)
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წიგნი მესამე
ვალდებულებითი სამართალი

 
ზოგადი ნაწილი

ზოგადი დებულებანი ვალდებულებათა შესახებ

    მუხლი 316. ცნება
1. ვალდებულების ძალით კრედიტორი უფლებამოსილია მოსთხოვოს მოვალეს რაიმე მოქმედების

შესრულება. შესრულება შეიძლება გამოიხატოს მოქმედებისაგან თავის შეკავებაშიც.
2. თავისი შინაარსისა და ხასიათის გათვალისწინებით ვალდებულება შეიძლება ყოველ მხარეს აკისრებდეს

მეორე მხარის უფლებებისა და ქონებისადმი განსაკუთრებულ გულისხმიერებას.

    მუხლი 317. ვალდებულების წარმოშობის საფუძვლები
1. ვალდებულების წარმოშობისათვის აუცილებელია მონაწილეთა შორის ხელშეკრულება, გარდა იმ

შემთხვევებისა, როცა ვალდებულება წარმოიშობა ზიანის მიყენების (დელიქტის), უსაფუძვლო გამდიდრების ან
კანონით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლებიდან.

2. 316-ე მუხლით გათვალისწინებული მოვალეობებით ვალდებულება შეიძლება ხელშეკრულების
მომზადების საფუძველზეც წარმოიშვას.

3. მოლაპარაკების მონაწილეს შეუძლია მეორე მონაწილეს მოსთხოვოს იმ ხარჯების ანაზღაურება,
რომლებიც მან გასწია ხელშეკრულების დასადებად, მაგრამ ეს ხელშეკრულება მეორე მონაწილის ბრალეული
მოქმედების შედეგად არ დადებულა.

    მუხლი 318. ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება
ვალდებულებიდან შეიძლება გამომდინარეობდეს ამა თუ იმ ინფორმაციის მიღების უფლება. ინფორმაციის

გაცემა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მაშინ, როცა მას მნიშვნელობა აქვს ვალდებულების შინაარსის
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განსაზღვრისათვის და კონტრაჰენტს შეუძლია საკუთარი უფლების შელახვის გარეშე გასცეს ეს ინფორმაცია.
ინფორმაციის გაცემის ხარჯები ვალდებულ პირს უნდა აუნაზღაუროს მისმა მიმღებმა.

კარი პირველი
სახელშეკრულებო სამართალი

ნაწილი პირველი

თავი პირველი
ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 319. ხელშეკრულების თავისუფლება. ხელშეკრულების დადების ვალდებულება
1. კერძო სამართლის სუბიექტებს შეუძლიათ კანონის ფარგლებში თავისუფლად დადონ ხელშეკრულებები

და განსაზღვრონ ამ ხელშეკრულებათა შინაარსი. მათ შეუძლიათ დადონ ისეთი ხელშეკრულებებიც, რომლებიც
კანონით გათვალისწინებული არ არის, მაგრამ არ ეწინააღმდეგება მას. თუ საზოგადოების ან პიროვნების
არსებითი ინტერესების დაცვისათვის ხელშეკრულების ნამდვილობა დამოკიდებულია სახელმწიფოს
ნებართვაზე, მაშინ ეს უნდა მოწესრიგდეს ცალკე კანონით.

2. თუ ხელშეკრულების ერთ-ერთ მხარეს უკავია დომინირებული მდგომარეობა ბაზარზე, მაშინ საქმიანობის
ამ სფეროში მას ეკისრება ხელშეკრულების დადების ვალდებულება. მას არ შეუძლია კონტრაჰენტს
უსაფუძვლოდ შესთავაზოს ხელშეკრულების არათანაბარი პირობები.

3. იმ პირებს, რომლებიც არასამეწარმეო მიზნებისათვის ან საარსებო მოთხოვნილებათა
დასაკმაყოფილებლად იძენენ ან სარგებლობენ ქონებითა და მომსახურებით, დაუსაბუთებლად არ შეიძლება
ეთქვათ უარი ხელშეკრულების დადებაზე, თუკი ხელშეკრულების მეორე მხარე მოქმედებს თავისი სამეწარმეო
საქმიანობის ფარგლებში.

    მუხლი 320. მომავალ ქონებაზე დადებული ხელშეკრულების ბათილობა
ბათილია ხელშეკრულება, რომლითაც ერთი მხარე კისრულობს ვალდებულებას, მთელი თავისი მომავალი

ქონება ან ამ ქონების ნაწილი გადასცეს სხვას ანდა უზუფრუქტით დატვირთოს იგი, გარდა იმ შემთხვევებისა,
როცა ხელშეკრულება დადებულია მომავალი ქონების ცალკეულ ნივთებზე.

    მუხლი 321. ხელშეკრულება ქონების გადაცემის შესახებ
ხელშეკრულება, რომლითაც ერთი მხარე იღებს ვალდებულებას, მთელი თავისი ამჟამინდელი ქონება ან ამ

ქონების ნაწილი გადასცეს სხვას ანდა უზუფრუქტით დატვირთოს იგი, მოითხოვს წერილობით ფორმას, გარდა
იმ შემთხვევებისა, როცა ხელშეკრულება დადებულია ამჟამინდელი ქონების ცალკეულ ნივთებზე.
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    მუხლი 322. სამკვიდრო ქონების შესახებ დადებული ხელშეკრულების ბათილობა
1. პირის სიცოცხლეში მისი სამკვიდროს თაობაზე სხვა პირების მიერ დადებული ხელშეკრულება ბათილია.

იგივე წესი გამოიყენება პირის სიცოცხლეში მისი სამკვიდროდან გამომდინარე სავალდებულო წილის ან/და
საანდერძო დანაკისრის შესახებ ხელშეკრულებათა მიმართ.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის წესი არ გამოიყენება იმ ხელშეკრულების მიმართ, რომელიც იდება მომავალ
კანონით მემკვიდრეებს შორის ერთ-ერთი მათგანის კანონით სამემკვიდრეო წილისა და სავალდებულო წილის
თაობაზე.

    მუხლი 323. უძრავი ნივთის გასხვისების წესი
ხელშეკრულება, რომლითაც ერთი მხარე იღებს ვალდებულებას, უძრავ ნივთზე საკუთრება გადასცეს სხვას

ან შეიძინოს იგი, მოითხოვს წერილობით ფორმას.
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    მუხლი 324. ნივთის დატვირთვის შესახებ ხელშეკრულების ფარგლები
თუ პირი იღებს ვალდებულებას, გაასხვისოს ან დატვირთოს თავისი ნივთი, ეს ვალდებულება ვრცელდება

ნივთის საკუთვნებელზედაც, თუკი ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

    მუხლი 325. ვალდებულების პირობათა განსაზღვრა სამართლიანობის საფუძველზე
1. თუ ვალდებულების შესრულების პირობები უნდა განისაზღვროს ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის ან

მესამე პირის მიერ, მაშინ საეჭვოობისას ივარაუდება, რომ ამგვარი განსაზღვრა უნდა მოხდეს სამართლიანობის
საფუძველზე.

2. თუ მხარე პირობებს არ მიიჩნევს სამართლიანად, ან მათი განსაზღვრა ჭიანურდება, გადაწყვეტილებას
იღებს სასამართლო.
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    მუხლი 326. სახელშეკრულებო ვალდებულებათა შესახებ წესების გამოყენება არასახელშეკრულებო
ვალდებულებათა მიმართ

წესები სახელშეკრულებო ვალდებულების შესახებ გამოიყენება ასევე სხვა არასახელშეკრულებო
ვალდებულებათა მიმართ, თუკი ვალდებულების ხასიათიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს.

თავი მეორე
ხელშეკრულების დადება

    მუხლი 327. შეთანხმება ხელშეკრულების არსებით პირობებზე
1. ხელშეკრულება დადებულად ითვლება, თუ მხარეები მის ყველა არსებით პირობაზე შეთანხმდნენ

საამისოდ გათვალისწინებული ფორმით.
2. არსებითად ჩაითვლება ხელშეკრულების ის პირობები, რომლებზედაც ერთ-ერთი მხარის მოთხოვნით

მიღწეულ უნდა იქნეს შეთანხმება, ანდა რომლებიც ასეთად მიჩნეულია კანონის მიერ.
3. ხელშეკრულებით შეიძლება წარმოიშვას მომავალი ხელშეკრულების დადების ვალდებულება.

ხელშეკრულებისათვის გათვალისწინებული ფორმა ვრცელდება ასევე წინარე ხელშეკრულებაზედაც.

    მუხლი 328. ხელშეკრულების ფორმა
1. თუ კანონით ხელშეკრულების ნამდვილობისათვის დადგენილია განსაზღვრული ფორმა, ან მხარეებმა

ხელშეკრულებისათვის გაითვალისწინეს ასეთი ფორმა, მაშინ ხელშეკრულება ძალაში შედის მხოლოდ ამ
ფორმის შესახებ მოთხოვნის შესრულების შემდეგ.

2. თუ მხარეები შეთანხმდნენ წერილობით ფორმაზე, ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს მხარეთა მიერ
ხელმოწერილი ერთი დოკუმენტის შედგენით; ფორმის უზრუნველსაყოფად ასევე საკმარისია სატელეგრაფო
შეტყობინება, ტელეასლი ან წერილების ურთიერთგაცვლა.

    მუხლი 329. ოფერტის გაკეთება
1. ხელშეკრულების დადების შესახებ წინადადება (ოფერტი) ითვლება შეთავაზებულად, თუ ამ

წინადადებაში, რომელიც მიმართულია ერთი ან რამდენიმე პირისადმი, გამოხატულია, რომ წინადადების
მიმცემი (ოფერენტი) თანხმობის (აქცეპტის) შემთხვევაში მზადაა შეასრულოს თავისი წინადადება.

2. წინადადება, რომელიც მიმართულია პირთა განუსაზღვრელი წრისადმი, წარმოადგენს მოწვევას
ოფერტზე, თუ ამ წინადადებაში სხვა რამ არ არის პირდაპირ მითითებული.

    მუხლი 330. თანმყოფი და არათანმყოფი პირებისათვის გაკეთებული ოფერტი
1. თანმყოფი პირისათვის გაკეთებულ ოფერტზე პასუხი მაშინვე უნდა იქნეს მიღებული.
2. არათანმყოფი პირისათვის გაკეთებული ოფერტი შეიძლება მხოლოდ იმ დრომდე იქნეს მიღებული, რა

დროშიც ოფერტის მიმცემს, ჩვეულებრივ, შეუძლია დაელოდოს პასუხს.

    მუხლი 331. აქცეპტი
თუ ოფერენტმა აქცეპტისათვის განსაზღვრა ვადა, მაშინ აქცეპტი შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ამ

ვადაში.

    მუხლი 332. დაგვიანებული აქცეპტი
თუ ოფერენტს აქცეპტი დაგვიანებით მიუვა, აქცეპტიდან კი ირკვევა, რომ იგი დროულად არის

გამოგზავნილი, აქცეპტი მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება დაგვიანებულად, თუ ოფერენტმა მეორე მხარეს
დაუყოვნებლივ აცნობა ამის შესახებ.

    მუხლი 333. ახალი ოფერტი
1. ოფერტზე დაგვიანებით გაკეთებული აქცეპტი მიიჩნევა ახალ ოფერტად.
2. როცა პასუხში გამოთქმულია თანხმობა ხელშეკრულების დადებაზე, ოღონდ სხვა პირობებით, ვიდრე ამას

ოფერტი ითვალისწინებდა, ასეთი პასუხი ჩაითვლება უარად ოფერტზე და, ამავე დროს, – ახალ
წინადადებად.

    მუხლი 334. ოფერენტის თანხმობის ვარაუდი
თუ საქმიან ურთიერთობებში აქცეპტი ხორციელდება შეცვლილი პირობებით, ხელშეკრულება ჩაითვლება

დადებულად, თუკი აქცეპტანტს უფლება ჰქონდა ევარაუდა ოფერენტის თანხმობა და ეს უკანასკნელი
მაშინათვე არ განაცხადებს უარს.

    მუხლი 335. დუმილი, როგორც აქცეპტის ფორმა
1. თუ მეწარმე, რომელსაც უხდება სხვა პირთა საქმიანი ოპერაციების შესრულება, მიიღებს ოფერტს ამგვარი

საქმეების შესრულებაზე იმ პირისაგან, რომელთანაც იმყოფება საქმიან კავშირში, მაშინ იგი ვალდებულია
გონივრულ ვადაში უპასუხოს ამ წინადადებას; მისი დუმილი ჩაითვლება აქცეპტად. იგივე წესი მოქმედებს იმ
შემთხვევაშიც, როცა მეწარმე იღებს ასეთ ოფერტს იმ პირისაგან, რომლისგანაც იგი ითხოვდა შეკვეთებს ამგვარი
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საქმეების შესასრულებლად.
2. იმ შემთხვევაშიც, თუ მეწარმე ოფერტს უარყოფს, ხოლო საქონელი უკვე გამოგზავნილია, იგი

ვალდებულია ზიანის თავიდან ასაცილებლად ოფერენტის ხარჯზე დროებით შეინახოს საქონელი ისე, რომ
ამით მას ზიანი არ მიადგეს.

    მუხლი 336. ქუჩაში დადებული ხელშეკრულება
მომხმარებელსა და საკუთარი სარეწის ფარგლებში მოვაჭრე პირს შორის ქუჩაში, სახლის წინ და მსგავს

ადგილებში დადებული ხელშეკრულება ძალაშია მხოლოდ მაშინ, თუ მომხმარებელი ერთი კვირის ვადაში
ხელშეკრულებას წერილობით არ უარყოფს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ხელშეკრულების შესრულება ხდება
მისი დადებისთანავე.

    მუხლი 337. ხელშეკრულების ცალკეული გამონათქვამების განმარტება
თუ ხელშეკრულების ცალკეული გამონათქვამები შეიძლება გაგებულ იქნეს სხვადასხვანაირად, მაშინ

უპირატესობა უნდა მიენიჭოს იმას, რომელიც, ჩვეულებრივ, მიღებულია ხელშეკრულების დამდები მხარეების
საცხოვრებელ ადგილზე. თუკი მხარეებს სხვადასხვა საცხოვრებელი ადგილი აქვთ, გადამწყვეტია აქცეპტანტის
საცხოვრებელი ადგილი.

    მუხლი 338. ურთიერთგამომრიცხველი და მრავალმნიშვნელოვანი გამონათქვამები ხელშეკრულებაში
ხელშეკრულებაში ურთიერგამომრიცხველი ან მრავალმნიშვნელოვანი გამონათქვამების დროს უპირატესობა

უნდა მიენიჭოს იმ გამონათქვამს, რომელიც ყველაზე მეტად შეესატყვისება ხელშეკრულების შინაარსს.

    მუხლი 339. სავაჭრო ჩვეულებები და ტრადიციები
ხელშეკრულების მხარეთა უფლებებისა და მოვალეობების განსაზღვრისას შეიძლება მხედველობაში იქნეს

მიღებული სავაჭრო ჩვეულებები და ტრადიციები.

    მუხლი 340. შერეული ხელშეკრულებების განმარტება
შერეული ხელშეკრულებების განმარტებისას მხედველობაში მიიღება ნორმები იმ ხელშეკრულებათა

შესახებ, რომლებიც შესრულების არსთან ყველაზე ახლოს დგანან და მას შეესაბამებიან.

    მუხლი 341. ვალის არსებობის აღიარება
1. იმ ხელშეკრულების ნამდვილობისათვის, რომლითაც აღიარებულ იქნა ვალდებულებითი ურთიერთობის

არსებობა (ვალის არსებობის აღიარება), აუცილებელია წერილობითი აღიარება. თუ სხვა ფორმაა
გათვალისწინებული იმ ვალდებულებითი ურთიერთობის წარმოშობისათვის, რომლის არსებობაც აღიარებულ
იქნა, მაშინ აღიარებაც მოითხოვს ამ ფორმას.

2. თუ ვალის არსებობა აღიარებულია ანგარიშსწორების (გადახდის) საფუძველზე ან მორიგების გზით, მაშინ
ფორმის დაცვა არ არის აუცილებელი.

თავი მესამე
ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები

    მუხლი 342. ცნება
1. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები არის წინასწარ ჩამოყალიბებული, მრავალჯერადი

გამოყენებისათვის გამიზნული პირობები, რომელთაც ერთი მხარე (შემთავაზებელი) უდგენს მეორე მხარეს და
რომელთა მეშვეობითაც უნდა მოხდეს კანონით დადგენილი ნორმებისაგან განსხვავებული ან მათი შემვსები
წესების დადგენა.

2. თუ ხელშეკრულების პირობები მხარეების მიერ დეტალურად არის განსაზღვრული, მაშინ ეს არ მიიჩნევა
ხელშეკრულებათა სტანდარტულ პირობად.

3. უშუალოდ მხარეთა მიერ შეთანხმებულ პირობებს უპირატესობა ენიჭება სტანდარტულ პირობებთან
შედარებით.

    მუხლი 343. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების გადაქცევა ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად
1. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები მხოლოდ მაშინ იქცევა მათ შემთავაზებელსა და

ხელშეკრულების მეორე მხარეს შორის დადებული ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად, როცა:
ა) შემთავაზებელი ხელშეკრულების დადების ადგილას თვალსაჩინო წარწერას გააკეთებს და მიუთითებს ამ

პირობებზე და
ბ) ხელშეკრულების მეორე მხარეს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ამ პირობების შინაარსს და, თუ თანახმაა,

მიიღოს ეს პირობები.
2. თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის მეწარმე, ხელშეკრულებათა სტანდარტული პირობები

ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად იქცევა მაშინ, როცა მას საქმიან ურთიერთობებში აუცილებელი
გულისხმიერების გამოჩენისას ეს უნდა გაეთვალისწინებინა.
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    მუხლი 344. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების უჩვეულო დებულებანი
ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ის დებულებანი, რომლებიც ფორმის მიხედვით იმდენად

უჩვეულოა, რომ მეორე მხარეს არ შეეძლო მათი გათვალისწინება, არ იქცევიან ხელშეკრულების შემადგენელ
ნაწილად.

    მუხლი 345. ბუნდოვანი ტექსტის განმარტება მეორე მხარის სასარგებლოდ
თუ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ტექსტი ბუნდოვანია, მაშინ იგი განიმარტება მეორე მხარის

სასარგებლოდ.

    მუხლი 346. ნდობისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების საწინააღმდეგო პირობათა ბათილობა
ბათილია ხელშეკრულებათა სტანდარტული პირობა, მიუხედავად ხელშეკრულებაში მისი ჩართვისა, თუ

იგი ნდობისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების საწინააღმდეგოდ საზიანოა ხელშეკრულების მეორე
მხარისათვის. ამასთან, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ის გარემოებები, რომელთა არსებობისას იქნა ეს
პირობები ხელშეკრულებაში შეტანილი, მხარეთა ორმხრივი ინტერესები და სხვა.

    მუხლი 347. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ბათილობა
ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში, რომლებსაც შემთავაზებელი იყენებს იმ ფიზიკური პირების

მიმართ, რომლებიც არ მისდევენ სამეწარმეო საქმიანობას, მიიჩნევა ბათილად:
ა) დებულება, რომლითაც შემთავაზებელი აწესებს შეთავაზებული წინადადების მიღების ან უარყოფის,

ანდა ამა თუ იმ სამუშაოს შესრულების შეუსაბამოდ ხანგრძლივ ან აშკარად მცირე ვადებს (წინადადების
მიღებისა და შესრულების ვადები);

ბ) დებულება, რომლითაც შემთავაზებელი აწესებს მისივე ვალდებულებათა შესასრულებლად კანონით
დადგენილი ნორმებისაგან განსხვავებულ, შეუსაბამოდ ხანგრძლივ ან არასაკმარისად განსაზღვრულ ვადებს
(ვადები ვალდებულების დარღვევისას);

გ) დებულება, რომელიც შემთავაზებელს უფლებას აძლევს გაუმართლებლად და ხელშეკრულებაში
მითითებული საფუძვლის გარეშე უარი თქვას თავისი ვალდებულების შესრულებაზე (ხელშეკრულებაზე
უარის თქმის პირობა);

დ) დებულება, რომელიც შემთავაზებელს უფლებას აძლევს შეცვალოს შეპირებული სამუშაო ან გადაუხვიოს
მას, თუ ამის შესახებ შეთანხმება მიუღებელია ხელშეკრულების მეორე მხარისათვის (ცვლილების შეტანის
პირობა);

ე) დებულება, რომელიც შემთავაზებელს უფლებას აძლევს ხელშეკრულების მეორე მხარეს მოსთხოვოს
გაწეული ხარჯების შეუსაბამოდ მაღალი ანაზღაურება (გაწეული ხარჯების შეუსაბამოდ მაღალი ანაზღაურება).

    მუხლი 348. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ბათილობის სხვა საფუძვლები
ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში, რომლებსაც შემთავაზებელი იყენებს იმ ფიზიკური პირების

მიმართ, რომლებიც არ მისდევენ სამეწარმეო საქმიანობას, აგრეთვე მიიჩნევა ბათილად:
ა) დებულება, რომელიც ითვალისწინებს ფასის მომატებას გაუმართლებლად მოკლე ვადებში (ფასების

მოკლევადიანი მომატება);
ბ)  დებულება, რომლითაც იზღუდება ან გამოირიცხება:
შესრულებაზე უარის უფლება, რომელიც ხელშეკრულების მხარეს ამ კანონის თანახმად აქვს,
ან
ხელშეკრულების მხარის უფლება, უარი თქვას შესრულებაზე, ვიდრე მეორე მხარეს არ შეუსრულებია

დაკისრებული ვალდებულება (შესრულებაზე უარის თქმის უფლება);
გ) დებულება, რომლითაც ხელშეკრულების მხარეს ერთმევა უფლება, გაქვითოს უდავო ან სასამართლო

გადაწყვეტილებით დადგენილი მოთხოვნა (ურთიერთმოთხოვნათა ჩათვლის აკრძალვა);
დ) დებულება, რომლითაც შემთავაზებელი თავისუფლდება კანონით გათვალისწინებული იმ

მოვალეობისაგან, რომ ხელშეკრულების მხარე გააფრთხილოს ან დაუნიშნოს მას ვადა ვალდებულების
შესასრულებლად (გაფრთხილება ვალდებულების შესრულების შესახებ; ვადის დანიშვნა);

ე) შეთანხმება ზიანის ოდენობაზე მეტი თანხის მოთხოვნის შესახებ (ზიანის ანაზღაურების გადამეტებული
მოთხოვნა);

ვ) დებულება, რომელიც გამორიცხავს ან ზღუდავს პასუხისმგებლობას იმ ზიანისათვის, რაც გამოწვეულია
შემთავაზებლის ან მისი წარმომადგენლის მიერ უხეში გაუფრთხილებლობით ვალდებულების დარღვევის
გამო (პასუხისმგებლობა გაუფრთხილებლობის გამო);

ზ)  დებულება, რომლითაც შემთავაზებლის მიერ ძირითადი ვალდებულების დარღვევისას:
ხელშეკრულების მეორე მხარეს ერთმევა ან ეზღუდება უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე,
ან
ხელშეკრულების მეორე მხარეს ერთმევა ან „ვ“ ქვეპუნქტის საწინააღმდეგოდ ეზღუდება ხელშეკრულების

შეუსრულებლობისათვის ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება (ძირითადი ვალდებულების
შესრულების დარღვევა);

თ) დებულება, რომელიც შემთავაზებლის მიერ ვალდებულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევებში
ხელშეკრულების მეორე მხარეს ართმევს უფლებას, მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება მთლიანი
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ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუკი მას დაეკარგა ინტერესი
ნაწილობრივი შესრულებისადმი (ინტერესის დაკარგვა ვალდებულების ნაწილობრივ შესრულებისას);

ი) დებულებები, რომლებიც, კანონით გათვალისწინებული წესებისაგან განსხვავებით, ზღუდავენ
ახალწარმოებული საქონლის მიწოდებისა და სამუშაოების შესრულებისას შემთავაზებლის პასუხისმგებლობას
ნივთის ნაკლის გამო.

თავი მეოთხე
მესამე პირთა სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულება

    მუხლი 349. ცნება
მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულების შესრულება შეიძლება მოითხოვოს როგორც

კრედიტორმა, ასევე მესამე პირმა, თუ კანონით ან ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული,
ანდა თვით ვალდებულების არსიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს.

    მუხლი 350. მესამე პირთა სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულების განმარტება
1. სპეციალური დათქმის არარსებობისას საქმის გარემოებებიდან, კერძოდ, ხელშეკრულების მიზნიდან უნდა

დადგინდეს:
ა)  უფლება მესამე პირმა უნდა შეიძინოს თუ არა;
ბ)  ეს უფლება მას მაშინათვე წარმოეშობა, თუ განსაზღვრული წინაპირობების არსებობისას;
გ) ხელშეკრულების მხარეები უფლებამოსილნი არიან თუ არა, მესამე პირის უფლება გააუქმონ ან შეცვალონ

მისი თანხმობის გარეშე.
2. მხარე, რომელმაც ხელშეკრულებაში გააკეთა დათქმა მესამე პირის სასარგებლოდ, ინარჩუნებს უფლებას,

შეცვალოს ხელშეკრულებაში მითითებული მესამე პირი, მიუხედავად კონტრაჰენტის თანხმობისა.

    მუხლი 351. მესამე პირის უარი ხელშეკრულებით შეძენილ უფლებაზე
თუ მესამე პირი უარს ამბობს ხელშეკრულებით შეძენილ უფლებაზე, მაშინ კრედიტორს შეუძლია თვითონ

მოითხოვოს ვალდებულების შესრულება, თუ ხელშეკრულებიდან ან ვალდებულების არსიდან სხვა რამ არ
გამომდინარეობს.

თავი მეხუთე
ხელშეკრულებიდან გასვლა

    მუხლი 352. ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგები
1. თუ ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარე 405-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების არსებობისას უარს

იტყვის ხელშეკრულებაზე, მაშინ მიღებული შესრულება და სარგებელი მხარეებს უბრუნდებათ (ნატურით
დაბრუნება).

2. ნატურით დაბრუნების ნაცვლად მოვალეს ეკისრება ფულადი ანაზღაურება, თუ:
ა)  შეძენილის ხასიათიდან გამომდინარე, გამორიცხულია მისი დაბრუნება;
ბ) მიღებულ საგანს მხარე გამოიყენებს, გაასხვისებს, უფლებრივად დატვირთავს, გადაამუშავებს ან

გადააკეთებს;
გ) მიღებული საგანი გაფუჭდა ან დაიღუპა; სათანადო გამოყენებით გამოწვეული ცვეთა მხედველობაში არ

მიიღება.
3. თუ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული იყო სამაგიერო შესრულება, მაშინ ფულადი ანაზღაურება

შეიცვლება ამ შესრულებით.
4. ფულადი ანაზღაურების ვალდებულება არ წარმოიშობა, თუ:
ა) საგნის ის ნაკლი, რომელიც ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლებას იძლევა, ამ საგნის გადამუშავების

ან გარდაქმნის დროს აღმოჩნდა;
ბ)  საგნის გაფუჭება ან დაღუპვა კრედიტორის ბრალით მოხდა;
გ) საგანი გაფუჭდა ან დაიღუპა უფლებამოსილ პირთან, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ისეთივე

მზრუნველობით ექცეოდა მას, როგორც საკუთარ ნივთს; ხოლო ის, რაც დარჩა, უკან უნდა დაბრუნდეს.
5. ამ მუხლის პირველი ნაწილიდან გამომდინარე ვალდებულებათა დარღვევისათვის 394-ე მუხლის

მიხედვით კრედიტორს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება.

    მუხლი 353. მოვალის ვალდებულება საგნის სათანადო გამოყენების წესების დარღვევის გამო სარგებლის
მიუღებლობისას

1. თუ მოვალე არ იღებს სარგებელს საგნის სათანადო გამოყენების წესების დარღვევის გამო, თუმცა მას
სარგებლის მიღების შესაძლებლობა ჰქონდა, მაშინ იგი ვალდებულია კრედიტორს აუნაზღაუროს სარგებლის
მიუღებლობით გამოწვეული ზიანი.

2. თუ მოვალე საგანს უკან აბრუნებს, ანაზღაურებს ფულით ან, თუ 352-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ და „ბ“
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ქვეპუნქტების მიხედვით დაუშვებელია ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა, მაშინ მას უნდა აუნაზღაურდეს
აუცილებელი დანახარჯები. სხვა დანახარჯები უნდა ანაზღაურდეს მხოლოდ მაშინ, თუ კრედიტორმა მათ
საფუძველზე სარგებელი მიიღო.

    მუხლი 354. ხელშეკრულებიდან გასვლის შედეგად წარმოშობილ ვალდებულებათა შესრულება
ხელშეკრულებიდან გასვლის შედეგად წარმოშობილი ვალდებულებები მხარეებმა უნდა შეასრულონ

ერთდროულად.

    მუხლი 355. შეტყობინების ვალდებულება ხელშეკრულებიდან გასვლისას
ხელშეკრულებიდან გასვლა ხდება ხელშეკრულების მეორე მხარისათვის შეტყობინებით.

    მუხლი 356. ხელშეკრულებიდან გასვლის ვადა
თუ ხელშეკრულებიდან გასვლის ვადა არ არის დადგენილი, მაშინ შეიძლება გამსვლელ პირს

ხელშეკრულების მეორე მხარისაგან განესაზღვროს ასეთი ვადა. ვადა უნდა იყოს გონივრული.
ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლება ქარწყლდება, თუ უარი ვადის გასვლამდე არ იქნება გაცხადებული.

    მუხლი 357. ხელშეკრულებიდან გასვლა რამდენიმე პირის მიერ
თუ ხელშეკრულების ერთ ან მეორე მხარეზე მონაწილეობს რამდენიმე პირი, მაშინ ხელშეკრულებაზე უარის

თქმის უფლება შეიძლება განხორციელდეს იმ მხარის ყველა მონაწილის მიერ ერთად, რომელიც
ხელშეკრულებიდან გადის, მეორე მხარის ყველა მონაწილისათვის შეტყობინებით. თუ ხელშეკრულებიდან
გასვლის უფლება გაქარწყლდება ერთ-ერთი უფლებამოსილი პირისათვის, მაშინ ეს უფლება ქარწყლდება
ყველასათვის.

    მუხლი 358. ხელშეკრულებიდან გასვლის დაუშვებლობა
დაუშვებელია ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო, თუ მოვალეს შეეძლო

გაქვითვის გზით შეესრულებინა ვალდებულება და გასვლის შემდეგ დაუყოვნებლივ განაცხადებს
ვალდებულების გაქვითვის შესახებ.

    მუხლი 359. კრედიტორის უარი ხელშეკრულებაზე
თუ ხელშეკრულება დადებულია იმ დათქმით, რომ მოვალემ, ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, უნდა

დაკარგოს თავისი უფლებები, თუკი იგი თავის ვალდებულებებს არ შეასრულებს, მაშინ კრედიტორს ამ
შემთხვევის დადგომისას შეუძლია გავიდეს ხელშეკრულებიდან.

    მუხლი 360. შეცდომა მორიგების საფუძვლებში
1. ბათილია ხელშეკრულება, რომლითაც მხარეთა შორის დავა ან დაურწმუნებლობა აღმოიფხვრება

ურთიერთდათმობის (მორიგების) გზით, თუ, ხელშეკრულების შინაარსიდან გამომდინარე, ეს მორიგება
ემყარება სინამდვილის შეუსაბამო გარემოებებს, და დავა ან დაურწმუნებლობა არ წარმოიშობოდა, მხარეებს
რომ საქმის ნამდვილი მდგომარეობა სცოდნოდათ.

2. დაურწმუნებლობას უთანაბრდება, როცა რაიმე მოთხოვნის განხორციელება საეჭვოა.

კარი მეორე
ვალდებულების შესრულება

თავი პირველი
ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 361. ვალდებულების არსებობის პრეზუმფცია
1. ყოველი შესრულება გულისხმობს ვალდებულების არსებობას.
2. ვალდებულება უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას.

    მუხლი 362. ვალდებულების შესრულების ადგილი
თუ შესრულების ადგილი არ არის განსაზღვრული და არც ვალდებულებითი ურთიერთობის არსიდან

გამომდინარეობს, მაშინ საგნის მიწოდება შემდეგნაირად უნდა მოხდეს:
ა) ინდივიდუალურად განსაზღვრული საგნის შემთხვევაში – იმ ადგილას, სადაც იგი ვალდებულების

წარმოშობის მომენტისათვის იმყოფებოდა;
ბ) გვარეობით განსაზღვრული საგნის შემთხვევაში – იმ ადგილას, სადაც იმყოფება მოვალის საწარმო; თუ

ასეთი არ არის, მაშინ –  მისი საცხოვრებელი ადგილის (იურიდიული მისამართის) მიხედვით.

    მუხლი 363. მოვალის ან კრედიტორის ადგილსამყოფლის შეცვლა
1. თუ ვალდებულების შესრულების წინ იცვლება მოვალის საცხოვრებელი ადგილი ან საწარმოს
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ადგილსამყოფელი და კრედიტორს ამის გამო წარმოეშობა დამატებითი ხარჯები, მოვალემ ეს ხარჯები უნდა
აუნაზღაუროს კრედიტორს.

2. თუ ვალდებულების შესრულებამდე იცვლება კრედიტორის საცხოვრებელი ადგილი ან იურიდიული
მისამართი და ამის გამო იზრდება ხარჯები ან საფრთხე ექმნება შესრულებას, მაშინ კრედიტორს ეკისრება
როგორც გაზრდილი ხარჯების ანაზღაურება, ასევე საგნის გადაცემის მოსალოდნელი საფრთხის რისკიც.

    მუხლი 364. ვალდებულების შესრულება ვადამდე
მოვალეს უფლება აქვს ვადამდე შეასრულოს ვალდებულება, თუკი პატივსადები მიზეზით კრედიტორი

უარს არ იტყვის შესრულების მიღებაზე.

    მუხლი 365. ვალდებულების შესრულება შესრულებისათვის განსაზღვრული ვადის არარსებობისას
თუ ვალდებულების შესრულებისათვის არ არის განსაზღვრული დრო და იგი სხვა გარემოებებიდანაც არ

ირკვევა, მაშინ კრედიტორს ნებისმიერ დროს შეუძლია მოითხოვოს მისი შესრულება, ხოლო მოვალეს შეუძლია
იგი დაუყოვნებლივ შეასრულოს.

    მუხლი 366. ვალდებულების ვადამდე შესრულების მოთხოვნის დაუშვებლობა
თუ განსაზღვრულია დრო, მაშინ საეჭვოობისას ივარაუდება, რომ კრედიტორს არ შეუძლია შესრულების

მოთხოვნა ამ ვადამდე, ხოლო მოვალეს შეუძლია ვალდებულების შესრულება ვადაზე ადრე.

    მუხლი 367. ვალდებულების შესრულების დაუყოვნებლივ მოთხოვნის უფლება
თუ ვალდებულების შესრულებისათვის მოვალის სასარგებლოდ დადგენილია რაიმე ვადა, კრედიტორს

შეუძლია დაუყოვნებლივ მოითხოვოს შესრულება, თუკი მოვალე გადახდისუუნარო გახდა, ან შეპირებული
უზრუნველყოფა შეამცირა, ანდა იგი საერთოდ ვერ წარმოადგინა.

    მუხლი 368. ვალდებულების შესრულება პირობითი გარიგების არსებობისას
თუ გარიგების ნამდვილობა დამოკიდებულია რაიმე პირობის დადგომაზე, მაშინ ვალდებულება

შესასრულებელია იმ დღიდან, როდესაც ეს პირობა დგება.

    მუხლი 369. უარი ვალდებულების შესრულებაზე
იმ პირს, რომელსაც ვალდებულება აკისრია ორმხრივი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, შეუძლია უარი

თქვას ვალდებულების შესრულებაზე საპასუხო მოქმედების განხორციელებამდე, გარდა იმ შემთხვევებისა,
როცა იგი ვალდებული იყო თავისი ვალდებულება წინასწარ შეესრულებინა.

    მუხლი 370. სამომხმარებლო კრედიტი
1. სამომხმარებლო კრედიტის დროს კრედიტის მიმღებს შეუძლია უარი თქვას კრედიტის დაბრუნებაზე, თუ

ამ კრედიტთან დაკავშირებული სასყიდლიანი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე შესაგებელი გამყიდველის
მიმართ მას მიანიჭებდა თავისი ვალდებულების შესრულებაზე უარის თქმის უფლებას.

2. ნასყიდობის ხელშეკრულება საკრედიტო ხელშეკრულებასთან ერთად ქმნის ურთიერთდაკავშირებულ
გარიგებას, თუ კრედიტი ემსახურება შესასყიდი ფასის დაფინანსებას და ორივე ხელშეკრულება განიხილება
როგორც ეკონომიკური ერთიანობა. ეკონომიკურ ერთიანობად ჩაითვლება, როცა კრედიტის მიმცემი
საკრედიტო ხელშეკრულების მომზადების ან დადების დროს გამყიდველის მონაწილეობას იყენებდა.

    მუხლი 371. ვალდებულების შესრულება მესამე პირის მიერ
1. თუ კანონიდან, ხელშეკრულებიდან ან ვალდებულების ბუნებიდან არ გამომდინარეობს, რომ მოვალემ

პირადად უნდა შეასრულოს ვალდებულება, მაშინ ეს ვალდებულება შეიძლება შეასრულოს მესამე პირმაც.
2. კრედიტორს შეუძლია არ მიიღოს მესამე პირისაგან შემოთავაზებული შესრულება, თუ მოვალე ამის

წინააღმდეგია.

    მუხლი 372. კრედიტორის დაკმაყოფილება მესამე პირის მიერ
თუ კრედიტორი მიმართავს იძულებით აღსრულებას მოვალის კუთვნილ ნივთზე, მაშინ ყოველი პირი,

რომელსაც ექმნება საფრთხე, რომ იძულებითი აღსრულებით შეიძლება დაკარგოს უფლება ამ ნივთზე,
უფლებამოსილია დააკმაყოფილოს კრედიტორი. როცა მესამე პირი დააკმაყოფილებს კრედიტორს, მაშინ
მოთხოვნის უფლება გადადის ამ პირზე.

    მუხლი 373. ვალდებულების შესრულების მიღება არაუფლებამოსილი პირის მიერ
1. მოვალე ვალდებულია შეუსრულოს ვალდებულება კრედიტორს ან იმ პირს, რომელიც კანონით ან

სასამართლოს გადაწყვეტილებით უფლებამოსილია მიიღოს შესრულება.
2. თუ ვალდებულების შესრულება მიიღო იმ პირმა, რომელიც არ იყო უფლებამოსილი, ვალდებულება

ჩაითვლება შესრულებულად მაშინ, როცა კრედიტორმა მისცა ამის თანხმობა ან ამ შესრულებისგან მიიღო
სარგებელი.

    მუხლი 374. ალტერნატიული ვალდებულებანი
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თუ რამდენიმე ვალდებულებიდან უნდა შესრულდეს ერთ-ერთი (ალტერნატიული ვალდებულებანი),
არჩევის უფლება აქვს მოვალეს, თუკი ხელშეკრულებიდან, კანონიდან ან ვალდებულების არსიდან სხვა რამ არ
გამომდინარეობს.

    მუხლი 375. შესასრულებელ ვალდებულებათა არჩევა
თუ აღმოჩნდა, რომ მოვალეს ორი შესასრულებლიდან შეუძლია უარი თქვას ერთ-ერთზე, მაშინ ძალაში

რჩება მეორე მოქმედების შესრულების ვალდებულება.

    მუხლი 376. ალტერნატიულ ვალდებულებათა არჩევის წესი
374-ე მუხლის მიხედვით არჩევა ხორციელდება ხელშეკრულების მეორე მხარის წინაშე განცხადებით ან

შესრულების განხორციელებით. არჩეული ვალდებულება მიიჩნევა დასაწყისიდანვე შესასრულებელ
ვალდებულებად.

    მუხლი 377. ორზე მეტი შესასრულებელი ვალდებულების არჩევა
374 – 376-ე მუხლების წესები გამოიყენება იმ შემთხვევებშიც, როცა ვალდებულების არჩევის საგანს შეადგენს

ორზე მეტი შესრულება.

    მუხლი 378. ვალდებულების ნაწილობრივი შესრულება
მოვალეს უფლება აქვს ვალდებულება შეასრულოს ნაწილ-ნაწილ (ვალდებულების ნაწილობრივი

შესრულება), თუკი კრედიტორი ამაზე თანახმაა.

    მუხლი 379. კრედიტორის უფლება სხვა შესრულების მიღებაზე
კრედიტორი არ არის ვალდებული მიიღოს სხვა შესრულება, გარდა იმისა, რაც ხელშეკრულებით იყო

გათვალისწინებული. ეს წესი მოქმედებს მაშინაც, როცა შესრულება დიდი ღირებულების მქონეა.

    მუხლი 380. ვალდებულების შესრულების ხარისხი
თუ შესრულების ხარისხი დაწვრილებით არ არის ხელშეკრულებაში განსაზღვრული, მაშინ მოვალე

ვალდებულია შეასრულოს, სულ ცოტა, საშუალო ხარისხის სამუშაო და გადასცეს საშუალო ხარისხის ნივთი.

    მუხლი 381. ვალდებულების შესრულება ინდივიდუალურად განსაზღვრული საგნის არსებობისას
თუ ხელშეკრულების საგანია ინდივიდუალურად განსაზღვრული ნივთი, კრედიტორი არ არის ვალდებული

მიიღოს სხვა ნივთი, თუნდაც უფრო მაღალი ღირებულების მქონე.

    მუხლი 382. ვალდებულების შესრულება გვაროვნული ნივთის არსებობისას
თუ შესრულების საგანია ნივთი, რომლის შეცვლაც შეიძლება (გვაროვნული ნივთი), მოვალემ ვალდებულება

ყოველთვის უნდა შეასრულოს.

თავი მეორე
ფულადი ვალდებულების შესრულება

    მუხლი 383. ცნება
ფულადი ვალდებულება გამოიხატება ეროვნულ ვალუტაში. მხარეებს შეუძლიათ ფულადი ვალდებულება

დაადგინონ უცხოურ ვალუტაშიც, თუ კანონით ეს აკრძალული არ არის.

    მუხლი 384. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260

    მუხლი 385. ვალდებულების გარეშე გადახდილის გამოთხოვის წესი
ის, რაც ვალდებულების გარეშეა გადახდილი, შეიძლება უსაფუძვლო გამდიდრების შესახებ წესების

მიხედვით უკან იქნეს მოთხოვილი.

    მუხლი 386. ფულადი ვალდებულების შესრულების ადგილი
1. შესრულების ადგილის საეჭვოობისას ფულადი ვალდებულება უნდა შესრულდეს კრედიტორის

ადგილსამყოფლის (საცხოვრებელი ადგილი ან იურიდიული მისამართი) მიხედვით.
2. თუ კრედიტორს აქვს ფულის ჩარიცხვისათვის გამიზნული საბანკო ანგარიში იმ ადგილას ან იმ ქვეყანაში,

სადაც გადახდა უნდა მოხდეს, მაშინ მოვალეს შეუძლია ამ ანგარიშზე ჩარიცხვით შეასრულოს თავისი ფულადი
ვალდებულება, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა კრედიტორი ამის წინააღმდეგია.

    მუხლი 387. ფულადი ვალდებულების დაფარვის რიგითობა
1. თუ მოვალეს ეკისრება კრედიტორისათვის სხვადასხვა ვალდებულებებიდან გამომდინარე ერთმანეთის

მსგავსი რამდენიმე შესრულება, და ის, რაც შესრულდა, არ არის საკმარისი ყველა ვალის დასაფარავად, მაშინ
დაიფარება ის ვალდებულება, რომელსაც მოვალე შესრულების დროს ამოირჩევს; ხოლო, თუ მოვალე არ
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ამოირჩევს, მაშინ დაიფარება ის ვალი, რომლის გადახდის ვადაც პირველად დადგა.
2. თუ მოთხოვნათა შესრულების ვადა ერთდროულად დადგა, მაშინ თავდაპირველად უნდა შესრულდეს ის

მოთხოვნა, რომელიც მოვალისათვის შესასრულებლად ყველაზე მძიმეა.
3. თუ მოთხოვნები თანაბრად მძიმეა, თავდაპირველად უნდა შესრულდეს ის, რომელიც ყველაზე ნაკლებად

არის უზრუნველყოფილი.

    მუხლი 388. სასამართლო ხარჯების დაფარვის პრიორიტეტი
მოვალის იმ გადასახდელიდან, რომელიც არ არის საკმარისი მთელი ვადამოსული ვალის დასაფარავად,

თავდაპირველად იფარება სასამართლოს ხარჯები, შემდეგ – ძირითადი შესრულება (ვალი) და ბოლოს –
პროცენტები.

    მუხლი 389. ფულადი ვალდებულების გადახდა ფულადი ერთეულის კურსის შეცვლისას
თუ გადახდის ვადის დადგომამდე გაიზარდა ან შემცირდა ფულის ერთეული (კურსი), ან შეიცვალა ვალუტა,

მოვალე ვალდებულია გადაიხადოს იმ კურსით, რომელიც შეესაბამება ვალდებულების წარმოშობის დროს.
ვალუტის შეცვლისას გადაცვლით ურთიერთობებს საფუძვლად უნდა დაედოს ის კურსი, რომელიც ვალუტის
შეცვლის დღეს არსებობდა ფულის ამ ერთეულებს შორის.

თავი მესამე
კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილება

    მუხლი 390. ცნება
1. კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილებად ითვლება, თუ იგი არ იღებს მისთვის შემოთავაზებულ

შესრულებას, რომლის ვადაც დამდგარია.
2. თუ ვალდებულების შესასრულებლად საჭიროა კრედიტორის ესა თუ ის მოქმედება, ვადის გადაცილებად

ჩაითვლება, თუ იგი ამ მოქმედებას არ ასრულებს.

    მუხლი 391. კრედიტორის მიერ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება
კრედიტორმა უნდა აანაზღაუროს ის ზიანი, რომელიც მიადგა მოვალეს შესრულებული ვალდებულების

მიღების ვადის ბრალეული გადაცილების გამო.

    მუხლი 392. მოვალის პასუხისმგებლობა კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილებისას
კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილებისას მოვალე მხოლოდ მაშინ არის პასუხისმგებელი ვალდებულების

შეუსრულებლობისათვის, თუკი შესრულება შეუძლებელი აღმოჩნდა მოვალის განზრახვის ან უხეში
გაუფრთხილებლობის გამო.

    მუხლი 393. კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილების შედეგები
კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილებისას მისი ბრალის მიუხედავად:
ა) იგი ვალდებულია აუნაზღაუროს მოვალეს ხელშეკრულების საგნის შენახვის გამო წარმოშობილი

ზედმეტი ხარჯები;
ბ)  მას ეკისრება ნივთის შემთხვევით გაფუჭების ან დაღუპვის რისკი;
გ)  მას აღარა აქვს ფულადი ვალდებულებისათვის პროცენტის მიღების უფლება.
 

                                          კარი მესამე                                                

ვალდებულების დარღვევა 

თავი პირველი
ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 394. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა ვალდებულების დარღვევისას
1. მოვალის მიერ ვალდებულების დარღვევისას კრედიტორს შეუძლია მოითხოვოს ამით გამოწვეული

ზიანის ანაზღაურება. ეს წესი არ მოქმედებს მაშინ, როცა მოვალეს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა
ვალდებულების დარღვევისათვის.

2. მოვალის მიერ ვადის გადაცილებისას კრედიტორს შეუძლია დაუნიშნოს მოვალეს ვალდებულების
შესრულებისათვის აუცილებელი დრო. თუკი მოვალე ამ დროშიც არ შეასრულებს ვალდებულებას, მაშინ
კრედიტორს უფლება აქვს ვალდებულების შესრულების ნაცვლად მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება.

3. დამატებითი ვადის განსაზღვრა არ არის საჭირო, თუ აშკარაა, რომ მას რაიმე შედეგი არ მოჰყვება, ან როცა
არსებობს განსაკუთრებული გარემოებები, რომლებიც ორივე მხარის ინტერესების გათვალისწინებით
ამართლებენ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის დაუყოვნებლივ გამოყენებას.
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    მუხლი 395. ზიანის ანაზღაურების მოვალეობისაგან განთავისუფლების შესახებ წინასწარი შეთანხმების
დაუშვებლობა

1. მოვალეს პასუხისმგებლობა დაეკისრება მხოლოდ განზრახი ან გაუფრთხილებელი მოქმედებით
მიყენებული ზიანისათვის, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული და ვალდებულების არსიდანაც სხვა რამ
არ გამომდინარეობს.

2. დაუშვებელია მხარეთა წინასწარი შეთანხმება მოვალის მიერ განზრახი მოქმედებით ვალდებულების
დარღვევისას ზიანის ანაზღაურებისაგან მისი განთავისუფლების შესახებ.

    მუხლი 396. მოვალის პასუხისმგებლობა მისი წარმომადგენლის მოქმედებისათვის
მოვალემ თავისი კანონიერი წარმომადგენლის და იმ პირთა მოქმედებისათვის, რომელთაც იგი იყენებს

საკუთარ ვალდებულებათა შესასრულებლად, ისეთივე მოცულობით უნდა აგოს პასუხი, როგორც საკუთარი
ბრალეული მოქმედების დროს.

    მუხლი 397. მოვალის პასუხისმგებლობა შესრულების საგნის სხვა პირისაგან მიღებისას
მოვალე პასუხისმგებელია შესრულებისათვის მაშინაც, როცა შესრულების საგანი სხვა პირისაგან უნდა

მიეღო და ვერ მიიღო, თუკი ხელშეკრულებიდან ან სხვა გარემოებებიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს.

    მუხლი 398. ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი
1. თუ ის გარემოებები, რომლებიც ხელშეკრულების დადების საფუძველი გახდა, ხელშეკრულების დადების

შემდეგ აშკარად შეიცვალა და მხარეები არ დადებდნენ ამ ხელშეკრულებას ან დადებდნენ სხვა შინაარსით, ეს
ცვლილებები რომ გაეთვალისწინებინათ, მაშინ შეიძლება მოთხოვილ იქნეს ხელშეკრულების მისადაგება
შეცვლილი გარემოებებისადმი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ცალკეულ გარემოებათა გათვალისწინებით,
ხელშეკრულების მხარეს არ შეიძლება მოეთხოვოს შეუცვლელი ხელშეკრულების მკაცრად დაცვა.

2. გარემოებათა შეცვლას უთანაბრდება, როცა წარმოდგენები, რომლებიც ხელშეკრულების საფუძველი
გახდა, არასწორი აღმოჩნდა.

3. მხარეები ჯერ უნდა შეეცადონ, რომ ხელშეკრულება მიუსადაგონ შეცვლილ გარემოებებს. თუკი
შეუძლებელია ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი, ან მეორე მხარე ამას არ ეთანხმება,
მაშინ იმ მხარეს, რომლის ინტერესებიც დაირღვა, შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე.

    მუხლი 399. უარი გრძელვადიან ვალდებულებით ურთიერთობაზე
1. ხელშეკრულების ნებისმიერ მხარეს შეუძლია, პატივსადები საფუძვლიდან გამომდინარე, უარი თქვას

გრძელვადიან ვალდებულებით ურთიერთობაზე ხელშეკრულების მოშლისათვის დაწესებული ვადის
დაუცველად. პატივსადებია საფუძველი, როცა ხელშეკრულების მომშლელ მხარეს კონკრეტული ვითარების,
მათ შორის, დაუძლეველი ძალისა და ორმხრივი ინტერესების გათვალისწინებით, არ შეიძლება მოეთხოვოს
სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელება შეთანხმებული ვადის ან ხელშეკრულების მოშლისათვის
დაწესებული ვადის გასვლამდე.

2. თუ საფუძველი სახელშეკრულებო ვალდებულებათა დარღვევაცაა, ხელშეკრულების მოშლა დასაშვებია
მხოლოდ ნაკლოვანებათა აღმოფხვრისათვის დადგენილი ვადის უშედეგოდ გასვლის ან უშედეგო
გაფრთხილების შემდეგ. შესაბამისად გამოიყენება 405-ე მუხლის მე-2 ნაწილი.

3. უფლებამოსილ პირს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე გონივრულ ვადაში მას შემდეგ, რაც
მისთვის ცნობილი გახდება ხელშეკრულების მოშლის საფუძველი.

4. თუ უკვე შესრულებული აღარ წარმოადგენს უფლებამოსილი პირისათვის რაიმე ინტერესს
ხელშეკრულების მოშლის შედეგად, მაშინ ხელშეკრულების მოშლა შეიძლება ამ შესრულებაზედაც
გავრცელდეს. უკვე შესრულებულის დაბრუნების უზრუნველსაყოფად გამოიყენება შესაბამისად 352–354-ე
მუხლები.

5. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის მიმართ შესაბამისად გამოიყენება 407-ე მუხლი.

თავი მეორე
მოვალის მიერ ვადის გადაცილება

    მუხლი 400. ცნება
მოვალის მიერ ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილებად ითვლება, თუ:
ა)  შესრულებისათვის დადგენილ დროში ვალდებულება არ შესრულდება;
ბ) შესრულების ვადის დადგომიდან კრედიტორის მიერ გაფრთხილების შემდეგაც იგი არ ასრულებს

ვალდებულებას.

    მუხლი 401. ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა
ვადა გადაცილებულად არ ჩაითვლება, თუკი ვალდებულება არ შესრულდა ისეთ გარემოებათა გამო, რაც

მოვალის ბრალით არ არის გამოწვეული.
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    მუხლი 402. მოვალის პასუხისმგებლობა
მოვალე ვადის გადაცილების დროს პასუხს აგებს ყოველგვარი გაუფრთხილებლობისათვის. იგი პასუხს

აგებს შემთხვევითობისთვისაც, თუ არ დაამტკიცებს, რომ ზიანი შეიძლებოდა დამდგარიყო ვალდებულების
დროული შესრულების დროსაც.

    მუხლი 403. პროცენტის გადახდა ფულადი თანხის გადახდის ვადის გადაცილებისას
1. მოვალე, რომელიც ფულადი თანხის გადახდის ვადას გადააცილებს, ვალდებულია, გადაცილებული

დროისათვის გადაიხადოს მხარეთა შეთანხმებით განსაზღვრული პროცენტი, თუ კრედიტორს, სხვა
საფუძვლიდან გამომდინარე, უფრო მეტის მოთხოვნა არ შეუძლია.

2. ფულადი თანხის გადახდის ვადის გადაცილებისას პროცენტიდან პროცენტის გადახდევინება დასაშვებია
მხოლოდ ხელშეკრულებით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260

    მუხლი 404. კრედიტორის უფლება ზიანის ანაზღაურებაზე
კრედიტორს უფლება აქვს მოითხოვოს ვადის გადაცილებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება.

თავი მესამე
ვალდებულების დარღვევა ორმხრივი ხელშეკრულების დროს

    მუხლი 405. დამატებითი ვადის დაწესება ვალდებულების დარღვევისას
1. თუ ხელშეკრულების ერთი მხარე არღვევს ორმხრივი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებას,

მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე ვალდებულების
შესრულებისათვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ. თუ
ვალდებულების დარღვევის ხასიათიდან გამომდინარე, არ გამოიყენება დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი
ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება. თუკი ვალდებულება მხოლოდ ნაწილობრივ დაირღვა, მაშინ
კრედიტორს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვალდებულების
დარჩენილი ნაწილის შესრულებამ მისთვის დაკარგა ინტერესი.

2. არ არის აუცილებელი დამატებითი ვადის დაწესება ან გაფრთხილება, თუ:
ა)  აშკარაა, რომ მას არავითარი შედეგი არ ექნება;
ბ) ვალდებულება არ შესრულდა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში, ხოლო კრედიტორმა

ურთიერთობის გაგრძელება ხელშეკრულებით დაუკავშირა ვალდებულების დროულ შესრულებას;
გ) განსაკუთრებული საფუძვლებიდან გამომდინარე, ორმხრივი ინტერესების გათვალისწინებით,

გამართლებულია ხელშეკრულების დაუყოვნებლივ მოშლა.
3. ხელშეკრულებაზე უარი დაუშვებელია, თუ:
ა)  ვალდებულების დარღვევა უმნიშვნელოა;
ბ) დარღვეულია 316-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მოთხოვნები და, ამის მიუხედავად, კრედიტორს შეიძლება

მოეთხოვოს ხელშეკრულების ძალაში დატოვება;
გ) ვალდებულების დარღვევისათვის კრედიტორი მთლიანად ან უმთავრესად თვითონ არის

პასუხისმგებელი;
დ) მოთხოვნას უპირისპირდება შესაგებელი, რომელიც მოვალემ უკვე წარადგინა ან დაუყოვნებლივ

წარადგენს ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემდეგ.
4. კრედიტორი უფლებამოსილია შესრულების ვადის დადგომამდე უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ

აშკარაა, რომ დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის საფუძვლები.
5. მოვალე უფლებამოსილია განუსაზღვროს კრედიტორს ხელშეკრულებაზე უარის თქმის გონივრული ვადა.

    მუხლი 406. საპასუხო შესრულების მიღების უფლება
1. თუ ორმხრივ ხელშეკრულებაში მოვალეს უფლება აქვს უარი თქვას მისთვის დაკისრებულ

ვალდებულებაზე, ხოლო გარემოება, რომელიც მას აძლევს ამის უფლებას, გამოწვეულია კრედიტორის
ბრალით, მაშინ იგი ინარჩუნებს საპასუხო შესრულების მიღების უფლებას.

2. ეს წესი არ გამოიყენება მაშინ, თუ საპასუხო შესრულების საფუძველი იმ დროს დადგა, როცა კრედიტორი
აყოვნებდა შესრულების მიღებას.

    მუხლი 407. ზიანის ანაზღაურება ხელშეკრულებიდან გასვლისას
1. ხელშეკრულებიდან გასვლისას კრედიტორს შეუძლია მოითხოვოს იმ ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას

მიადგა ხელშეკრულების შეუსრულებლობით.
2. ეს წესი არ გამოიყენება, როცა ხელშეკრულებიდან გასვლის საფუძველი მოვალის ბრალით არ არის

გამოწვეული.
 

კარი მეოთხე
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ზიანის ანაზღაურების მოვალეობა

    მუხლი 408. პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენის მოვალეობა
1. იმ პირმა, რომელიც ვალდებულია აანაზღაუროს ზიანი, უნდა აღადგინოს ის მდგომარეობა, რომელიც

იარსებებდა, რომ არ დამდგარიყო ანაზღაურების მავალდებულებელი გარემოება.
2. თუ სხეულის დაზიანებით ან ჯანმრთელობისათვის ვნების მიყენების შედეგად დაზარალებულს წაერთვა

შრომის უნარი ან შეუმცირდა იგი, ანდა იზრდება მისი მოთხოვნილებები, დაზარალებულს უნდა
აუნაზღაურდეს ზიანი ყოველთვიური სარჩოს გადახდით.

3. დაზარალებულს უფლება აქვს მკურნალობის ხარჯები მოითხოვოს წინასწარ. იგივე წესი მოქმედებს
მაშინაც, როცა აუცილებელი ხდება პროფესიული გადამზადება.

4. სარჩოს ნაცვლად დაზარალებულს შეუძლია მოითხოვოს კომპენსაციის მიღება, თუ არსებობს საამისო
მნიშვნელოვანი საფუძველი.

    მუხლი 409. პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენის შეუძლებლობა
თუ ზიანის ანაზღაურება პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენით შეუძლებელია ან ამისათვის საჭიროა

არათანაზომიერად დიდი დანახარჯები, მაშინ კრედიტორს შეიძლება მიეცეს ფულადი ანაზღაურება.

    მუხლი 410. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებაზე წინასწარ უარის თქმა
ვალდებულების დარღვევის გამო ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებაზე წინასწარ უარის თქმა

დაიშვება, თუ ეს გათვალისწინებულია კანონით ან მხარეთა შეთანხმებით.
საქართველოს 2009 წლის 4 დეკემბრის კანონი №2284 - სსმ I, №45, 21.12.2009წ., მუხ.329

    მუხლი 411. ზიანის ანაზღაურება მიუღებელი შემოსავლისათვის
ზიანი უნდა ანაზღაურდეს არა მხოლოდ ფაქტობრივად დამდგარი ქონებრივი დანაკლისისთვის, არამედ

მიუღებელი შემოსავლისთვისაც. მიუღებლად ითვლება შემოსავალი, რომელიც არ მიუღია პირს და რომელსაც
იგი მიიღებდა, ვალდებულება ჯეროვნად რომ შესრულებულიყო.

    მუხლი 412. ზიანი, რომელზედაც ვრცელდება ანაზღაურების მოვალეობა
ანაზღაურებას ექვემდებარება მხოლოდ ის ზიანი, რომელიც მოვალისათვის წინასწარ იყო სავარაუდო და

წარმოადგენს ზიანის გამომწვევი მოქმედების უშუალო შედეგს.

    მუხლი 413. ზიანის ანაზღაურება არაქონებრივი ზიანისათვის
1. არაქონებრივი ზიანისათვის ფულადი ანაზღაურება შეიძლება მოთხოვილ იქნეს მხოლოდ კანონით

ზუსტად განსაზღვრულ შემთხვევებში გონივრული და სამართლიანი ანაზღაურების სახით.
2. სხეულის დაზიანების ან ჯანმრთელობისათვის ვნების მიყენების შემთხვევებში დაზარალებულს შეუძლია

მოითხოვოს ანაზღაურება არაქონებრივი ზიანისთვისაც.

    მუხლი 414. ზიანის ოდენობის განსაზღვრა
ზიანის ოდენობის განსაზღვრისას მხედველობაშია მისაღები ის ინტერესი, რომელიც კრედიტორს ჰქონდა

ვალდებულების ჯეროვანი შესრულების მიმართ. ზიანის ოდენობის დასადგენად გათვალისწინებულ უნდა
იქნეს ხელშეკრულების შესრულების დრო და ადგილი.

    მუხლი 415. დაზარალებულის ბრალი ზიანის დადგომაში
1. თუ ზიანის წარმოშობას ხელი შეუწყო დაზარალებულის მოქმედებამაც, მაშინ ზიანის ანაზღაურების

ვალდებულება და ამ ანაზღაურების მოცულობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ უფრო მეტად რომელი მხარის
ბრალით არის ზიანი გამოწვეული.

2. ეს წესი გამოიყენება მაშინაც, როცა დაზარალებულის ბრალი გამოიხატება მის უმოქმედობაში – თავიდან
აეცილებინა ან შეემცირებინა ზიანი.

კარი მეხუთე
მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებანი

    მუხლი 416. ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის დამატებით საშუალებათა სახეები
მხარეებს შეუძლიათ ვალდებულების შესრულების უზრუნველსაყოფად ხელშეკრულებით გაითვალისწინონ

დამატებითი საშუალებებიც: პირგასამტეხლო, ბე და მოვალის გარანტია.

თავი პირველი
პირგასამტეხლო

    მუხლი 417. ცნება
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პირგასამტეხლო – მხარეთა შეთანხმებით განსაზღვრული ფულადი თანხა – მოვალემ უნდა გადაიხადოს
ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის.

    მუხლი 418. პირგასამტეხლოს განსაზღვრის ფორმა
1. ხელშეკრულების მხარეებს შეუძლიათ თავისუფლად განსაზღვრონ პირგასამტეხლო, რომელიც შეიძლება

აღემატებოდეს შესაძლო ზიანს, გარდა ამ კოდექსის 625-ე მუხლის მე-8 ნაწილით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა.

11. „ფინანსური გირავნობის, ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული ურთიერთგაქვითვის ან საბოლოო ურთიერთგაქვითვის განხორციელების შედეგად
გამოთვლილი მხარის ნეტვალდებულება არ არის პირგასამტეხლო ან სხვა, მსგავსი შინაარსის საჯარიმო
სანქცია და არ უნდა იქნეს მიჩნეული პირგასამტეხლოდ ან სხვა, მსგავსი შინაარსის საჯარიმო სანქციად.

2. შეთანხმება პირგასამტეხლოს შესახებ მოითხოვს წერილობით ფორმას.
საქართველოს 2016 წლის 29 დეკემბრის კანონი №239 - ვებგვერდი, 13.01.2017წ. 
საქართველოს 2019 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5674 – ვებგვერდი, 31.12.2019წ.

    მუხლი 419. პირგასამტეხლოს გადახდისა და ვალდებულების შესრულების ერთდროულად მოთხოვნის
დაუშვებლობა

1. კრედიტორს არ შეუძლია ერთდროულად მოითხოვოს პირგასამტეხლოს გადახდაც და ვალდებულების
შესრულებაც, თუკი პირგასამტეხლო არ არის გათვალისწინებული იმ შემთხვევებისათვის, როცა მოვალე თავის
ვალდებულებებს არ ასრულებს დადგენილ დროში.

2. კრედიტორს ყოველთვის აქვს უფლება მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება.

    მუხლი 420. პირგასამტეხლოს შემცირება სასამართლოს მიერ
სასამართლოს შეუძლია საქმის გარემოებათა გათვალისწინებით შეამციროს შეუსაბამოდ მაღალი

პირგასამტეხლო.

თავი მეორე
ბე

    მუხლი 421. ცნება
ბედ მიიჩნევა ფულადი თანხა, რომელსაც ხელშეკრულების ერთი მხარე აძლევს მეორე მხარეს და ამით

დასტურდება ხელშეკრულების დადების ფაქტი.

    მუხლი 422. ბეს ჩათვლა გადასახადის ანგარიშში
ბე ჩაითვლება ვალდებულებით გათვალისწინებული გადასახდელის ანგარიშში, ხოლო, თუ არ ჩაითვლება, –

ხელშეკრულების შესრულების შემდეგ იგი უკან უნდა დაბრუნდეს.

    მუხლი 423. ბეს ჩათვლა ზიანის ანაზღაურების ანგარიშში
1. თუ ბეს მიმცემი ბრალეულად დაარღვევს მასზე დაკისრებულ ვალდებულებას, ბე რჩება მის მიმღებს.

ამასთან, ბე ჩაითვლება ზიანის ანაზღაურების ანგარიშში.
2. თუ ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ბეს მიმღების ბრალეული მოქმედებით, მან ბე უკან

უნდა დააბრუნოს ორმაგად. ამასთან, ბეს მიმცემს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება.

თავი მესამე
მოვალის გარანტია

    მუხლი 424. ცნება
მოვალის გარანტიად ითვლება, როცა მოვალე კისრულობს რაიმე უპირობო მოქმედების ან ისეთი

მოქმედების შესრულებას, რომელიც სცილდება ხელშეკრულების საგანს.

    მუხლი 425. გარანტიის ნამდვილობა
გარანტია ნამდვილად ჩაითვლება, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება კანონით გათვალისწინებულ წესებს, ან

ზედმეტად არ ავალდებულებს მოვალეს.

    მუხლი 426. გარანტიის ფორმა
გარანტია უნდა გაფორმდეს წერილობით.

კარი მეექვსე

ვალდებულების შეწყვეტა
http://www.matsne.gov.ge 040.000.000.05.001.000.223
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ვალდებულების შეწყვეტა

თავი პირველი
ვალდებულების შეწყვეტა შესრულებით

    მუხლი 427. ვალდებულების შეწყვეტა კრედიტორის სასარგებლოდ შესრულებით
ვალდებულებითი ურთიერთობა წყდება კრედიტორის სასარგებლოდ ვალდებულების შესრულებით

(შესრულება).

    მუხლი 428. ვალდებულების შეწყვეტა სხვა შესრულების მიღებით
ვალდებულებითი ურთიერთობა წყდება მაშინაც, როდესაც კრედიტორი ამ ვალდებულებით

გათვალისწინებული შესრულების ნაცვლად შესრულებად იღებს სხვა შესრულებას.
საქართველოს 2002 წლის 28 დეკემბრის კანონი №1902 – სსმ I, №4, 22.01.2003 წ., მუხ.20

    მუხლი 429. ვალდებულების შესრულების მიღება
1. კრედიტორმა მოვალის მოთხოვნით შესრულების მთლიანად ან ნაწილობრივ მიღების შესახებ უნდა

გასცეს ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
2. ვალის მიღების შესახებ შედგენილი დოკუმენტი, რომელშიც არაფერია ნათქვამი პროცენტის შესახებ,

გულისხმობს, რომ პროცენტიც გადახდილია და ფულადი ვალდებულებაც მთლიანად შეწყვეტილია.
3. როდესაც ვალის გადახდა ხდება პერიოდულად, ნაწილ-ნაწილ, მაშინ დოკუმენტი მისი ბოლო ნაწილის

გადახდის შესახებ, ვიდრე სხვა რამ არ დადასტურებულა, იძლევა იმის ვარაუდს, რომ გადახდილია წინა
ნაწილიც.

    მუხლი 430. შესრულების მიღების დოკუმენტების რეკვიზიტები
კრედიტორის ან საამისოდ უფლებამოსილი პირის მიერ შედგენილი დოკუმენტი შესრულების თაობაზე

უნდა შეიცავდეს მონაცემებს ვალის მოცულობისა და სახეობის შესახებ, მოვალის ან იმ პირის გვარსა და
სახელს, რომელიც იხდის ვალს, შესრულების დროსა და ადგილს.

    მუხლი 431. სავალო საბუთის მოთხოვნის უფლება
თუ მოთხოვნის შესახებ გაცემულია სავალო საბუთი, მაშინ მოვალეს, შესრულების შესახებ დოკუმენტთან

ერთად, შეუძლია მოითხოვოს ამ საბუთის დაბრუნება ან მისი გაუქმება. თუ კრედიტორს არ შეუძლია ამ
საბუთის დაბრუნება, მოვალეს უფლება აქვს მოითხოვოს ოფიციალურად დამოწმებული ცნობა იმის თაობაზე,
რომ ვალდებულება შეწყვეტილია.

    მუხლი 432. შესრულების შესახებ დოკუმენტების გაცემის ხარჯების ანაზღაურება
1. მოვალეს ეკისრება შესრულების შესახებ დოკუმენტის გაცემის ხარჯები, თუ მასა და კრედიტორს შორის

შეთანხმებიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს.
2. თუ კრედიტორი შეიცვლის საცხოვრებელ ადგილს ან გარდაიცვლება და დატოვებს მემკვიდრეებს სხვა

საცხოვრებელ ადგილას, მაშინ შესრულების შესახებ დოკუმენტის გაცემასთან დაკავშირებული გაზრდილი
ხარჯები ეკისრებათ კრედიტორს ან მის მემკვიდრეებს.

    მუხლი 433. უარი შესრულებაზე კრედიტორის მიერ თავის მოვალეობათა შეუსრულებლობის გამო
თუ კრედიტორი უარს აცხადებს შესრულების შესახებ დოკუმენტის გაცემაზე, სავალო საბუთის

დაბრუნებაზე ან მის გაუქმებაზე, ანდა შესრულების შესახებ დოკუმენტში მისი დაბრუნების შეუძლებლობის
აღნიშვნაზე ან იმის აღიარებაზე, რომ ვალი გაქარწყლებულია, მაშინ მოვალეს უფლება აქვს უარი თქვას
შესრულებაზე. ასეთ შემთხვევებში კრედიტორი ჩაითვლება ვადის გადამცილებლად.

თავი მეორე
ვალდებულების შეწყვეტა დეპონირებით

    მუხლი 434. ცნება
1. თუ კრედიტორი აყოვნებს შესრულების მიღებას, ან უცნობია მისი ადგილსამყოფელი, მოვალე

უფლებამოსილია შესრულების საგანი შეინახოს სასამართლოსა ან ნოტარიატში, ხოლო ფული ან ფასიანი
ქაღალდი შეიტანოს ნოტარიუსის სადეპოზიტო ანგარიშზე.

2. დეპონირებით მოვალე თავისუფლდება კრედიტორის წინაშე ვალდებულებისაგან.

    მუხლი 435. დეპონირებული ქონების გადაცემა კრედიტორისათვის
დეპონირებული ქონება მოსამართლემ ან ნოტარიუსმა უნდა გადასცეს კრედიტორს. სასამართლო ან

ნოტარიუსი შეარჩევს შემნახველს, დოკუმენტები კი მათთან რჩება.

http://www.matsne.gov.ge 040.000.000.05.001.000.223

#
#
#
#
#
document:14374^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/ganmarteba19.pdf
#
#
#
#
#
#
#
#


    მუხლი 436. დეპონირებაუნარიანი საგნები
საგანი უნდა იყოს შესანახად ვარგისი. მალფუჭებადი საგნები შესანახად არ მიიღება.

    მუხლი 437. შენახვის ადგილი
შენახვა უნდა მოხდეს შესრულების ადგილის მიხედვით.

    მუხლი 438. კრედიტორისაგან საგნის მიღების მოთხოვნა
შესრულების საგნის შესანახად მიღების შესახებ სასამართლო ან ნოტარიუსი ატყობინებს კრედიტორს და

მოითხოვს მისგან საგნის მიღებას.

    მუხლი 439. შენახვასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება
შენახვასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი ეკისრება კრედიტორს.

    მუხლი 440. შენახული საგნის უკან გამოთხოვა მოვალის მიერ
1. მოვალეს უფლება აქვს შენახული საგანი კრედიტორის მიერ მის მიღებამდე უკანვე მოითხოვოს, თუ მან

თავიდანვე უარი არ თქვა უკან დაბრუნებაზე. თუ მოვალე უკან ითხოვს საგანს, მაშინ ითვლება, რომ შენახვა არ
შემდგარა.

2. მოვალეს შეუძლია ჩაბარებული საგანი უკან დაიბრუნოს, თუ კრედიტორი უარს ამბობს მასზე, ან თუ
გავიდა 441-ე მუხლით განსაზღვრული ვადა.

3. თუ მოვალე საგანს უკან იბრუნებს, მაშინ შენახვის ხარჯებიც მასვე ეკისრება.

    მუხლი 441. შესრულების საგნის შენახვის ვადა
სასამართლო ან ნოტარიუსი შესრულების საგანს ინახავს სამ წლამდე ვადით. თუ ამ ვადის განმავლობაში

კრედიტორი არ მიიღებს საგანს, ამის შესახებ ეცნობება მოვალეს და მოეთხოვება ჩაბარებული საგნის უკან
დაბრუნება. თუ დაბრუნებისათვის საჭირო ვადის განმავლობაში მოვალე არ მიიღებს საგანს, მაშინ იგი
ჩაითვლება სახელმწიფო ქონებად.

თავი მესამე
ვალდებულების შეწყვეტა ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვით

    მუხლი 442. ვალდებულებათა გაქვითვის შესაძლებლობა
1. ორ პირს შორის არსებული ურთიერთმოთხოვნა შეიძლება გაქვითვით შეწყდეს, თუ დამდგარია ამ

მოთხოვნათა შესრულების ვადა.
2. ვალდებულებათა გაქვითვა შესაძლებელია მაშინაც, როცა ერთ-ერთი მოთხოვნის შესრულების ვადა ჯერ

არ დამდგარა, მაგრამ ამ მოთხოვნის უფლების მქონე მხარს უჭერს გაქვითვას. ვალდებულებათა გაქვითვა
ხორციელდება მეორე მხარისათვის შეტყობინებით.

      მუხლი 4421. ურთიერთგაქვითვა და საბოლოო ურთიერთგაქვითვა
ურთიერთგაქვითვის შეთანხმების ფარგლებში დადებული კვალიფიციური ფინანსური ხელშეკრულებიდან

გამომდინარე ორმხრივი ვალდებულებები შეიძლება შესრულდეს ურთიერთგაქვითვით ან/და საბოლოო
ურთიერთგაქვითვით, რაც რეგულირდება „ფინანსური გირავნობის, ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების
შესახებ“ საქართველოს კანონით.
საქართველოს 2019 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5674 – ვებგვერდი, 31.12.2019წ.

    მუხლი 443. გაქვითვის შესაძლებლობა მოთხოვნის ხანდაზმულობისას
მოთხოვნის ხანდაზმულობა არ გამორიცხავს ვალდებულებათა გაქვითვას, თუ მოთხოვნა იმ დროისათვის არ

იყო ხანდაზმული, როცა მისი გაქვითვა ჯერ კიდევ შეიძლებოდა.

    მუხლი 444. გასაქვითი მოთხოვნები
თუ გასაქვითი მოთხოვნები მთლიანად ვერ ფარავენ ერთმანეთს, იქვითება მხოლოდ ის, რომლის

მოცულობაც ნაკლებია მეორე მოთხოვნის მოცულობაზე.

    მუხლი 445. რამდენიმე გასაქვითი მოთხოვნა
1. თუ ხელშეკრულების იმ მხარეს, რომელსაც ეცნობა გაქვითვის შესახებ, აქვს რამდენიმე გასაქვითი

მოთხოვნა, მაშინ გამოიყენება 387-ე მუხლის წესები.
2. თუ მხარეს მეორე მხარის წინაშე, ძირითადი ვალდებულების გარდა, ეკისრება პროცენტებისა და სხვა

ხარჯების გადახდაც, მაშინ გამოიყენება 388-ე მუხლის წესები.

    მუხლი 446. ვალდებულებათა გაქვითვა შესრულების სხვადასხვა ადგილის არსებობისას
ვალდებულებათა გაქვითვა დასაშვებია მაშინაც, როცა მოთხოვნებისათვის გათვალისწინებულია

შესრულების სხვადასხვა ადგილი.
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    მუხლი 447. მოთხოვნათა გაქვითვის დაუშვებლობა
მოთხოვნათა გაქვითვა დაუშვებელია:
ა)  თუ მოთხოვნათა გაქვითვა შეთანხმებით წინასწარ იყო გამორიცხული;
ბ) თუ ვალდებულების საგანზე არ შეიძლება გადახდევინების მიქცევა, ან ვალდებულების საგანს შეადგენს

სარჩო;
გ) თუ ვალდებულება ითვალისწინებს იმ ზიანის ანაზღაურებას, რომელიც გამოწვეულია

ჯანმრთელობისათვის ვნების მიყენებით ან სიკვდილით;
დ)  კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

თავი მეოთხე
ვალდებულების შეწყვეტა ვალის პატიებით

    მუხლი 448. ცნება
ვალის პატიება მხარეთა შორის შეთანხმებით იწვევს ვალდებულების შეწყვეტას.

    მუხლი 449. ვალის პატიების შედეგები სხვა სოლიდარული მოვალეებისათვის
ვალის პატიება ერთ-ერთი სოლიდარული მოვალისათვის ათავისუფლებს სხვა სოლიდარულ მოვალეებსაც,

გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა კრედიტორი მათ მიმართ მოთხოვნას იტოვებს. ამ შემთხვევაში კრედიტორს
შეუძლია დარჩენილი სოლიდარული მოვალეების მიმართ მხოლოდ ერთი მოთხოვნა გამოიყენოს
განთავისუფლებული მოვალის წილის გამოკლებით.

    მუხლი 450. ძირითადი მოვალისათვის ვალის პატიების შედეგები
1. ვალის პატიება ძირითადი მოვალისათვის ათავისუფლებს თავდებ პირებსაც.
2. თავდების განთავისუფლება ვალის გადახდისაგან არ ათავისუფლებს ძირითად მოვალეს ვალდებულების

შესრულებისაგან.
3. ერთ-ერთი თავდების განთავისუფლება ვალის გადახდისაგან ათავისუფლებს სხვა თავდებ პირებსაც.

    მუხლი 451. ორმხრივ ხელშეკრულებებში მოთხოვნაზე უარის თქმის შედეგები
ორმხრივ ხელშეკრულებებში ერთ-ერთი მხარის მიერ თავის მოთხოვნაზე უარის თქმა არ იწვევს

ვალდებულების შეწყვეტას. იგი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თავისი
მოვალეობანი, ვიდრე მეორე მხარესაც არ უთქვამს უარი თავის მოთხოვნაზე.

თავი მეხუთე
ვალდებულების შეწყვეტის სხვა საფუძვლები

    მუხლი 452. ვალდებულების შეწყვეტა, როცა მოვალე და კრედიტორი ერთი და იგივე პირი აღმოჩნდება
ვალდებულებითი ურთიერთობა შეწყდება, თუ მოვალე და კრედიტორი ერთი და იგივე პირი აღმოჩნდება.

    მუხლი 453. ვალდებულების შეწყვეტა მოვალის გარდაცვალების გამო
1. მოვალის გარდაცვალება იწვევს ვალდებულების შეწყვეტას, თუ შესრულება შეუძლებელია მისი პირადი

მონაწილეობის გარეშე.
2. კრედიტორის გარდაცვალება იწვევს ვალდებულების შეწყვეტას, თუ შესრულება გათვალისწინებული იყო

პირადად კრედიტორისათვის.

    მუხლი 454. ვალდებულების შეწყვეტა იურიდიული პირის ლიკვიდაციის გამო
იურიდიული პირის ვალდებულება წყდება მისი ლიკვიდაციის დამთავრების რეგისტრაციის მომენტიდან.

კარი მეშვიდე
კრედიტორთა ან მოვალეთა სიმრავლე ვალდებულებაში

თავი პირველი
სოლიდარული კრედიტორები

    მუხლი 455. სოლიდარული უფლებამოსილება
თუ რამდენიმე პირი უფლებამოსილია მოითხოვოს ვალდებულების შესრულება ისე, რომ თითოეულს

შეუძლია მთლიანი შესრულების მოთხოვნა, ხოლო მოვალე ვალდებულია მხოლოდ ერთჯერადად შეასრულოს,
მაშინ ისინი წარმოადგენენ სოლიდარულად უფლებამოსილ პირებს –  სოლიდარულ კრედიტორებს.
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    მუხლი 456. სოლიდარული უფლებამოსილების წარმოშობის საფუძვლები
სოლიდარული უფლებამოსილება წარმოიშობა ხელშეკრულებით, კანონით ან ვალდებულების საგნის

განუყოფლობით.

    მუხლი 457. ვალდებულების შესრულება ნებისმიერი კრედიტორის წინაშე
მოვალეს შეუძლია თავისი სურვილისამებრ ვალდებულება შეასრულოს ნებისმიერი კრედიტორის წინაშე,

თუკი ერთ-ერთ კრედიტორს მისთვის არ წაუყენებია შესაგებელი 455-ე მუხლით გათვალისწინებული
მოთხოვნით.

    მუხლი 458. ვალდებულების შესრულება ერთ-ერთი კრედიტორისათვის
ერთ-ერთი სოლიდარული კრედიტორისათვის ვალდებულების მთლიანად შესრულება ათავისუფლებს

მოვალეს დანარჩენი კრედიტორების წინაშე ვალდებულებისაგან.

    მუხლი 459. ერთ-ერთი სოლიდარული კრედიტორის უარის თქმის შედეგები
თუ ერთ-ერთი სოლიდარული კრედიტორი უარს იტყვის მოვალის წინაშე მოთხოვნაზე, მაშინ მოვალე

თავისუფლდება მხოლოდ იმ ნაწილის გადახდისაგან, რომელიც მოცემულ კრედიტორს ერგებოდა.

    მუხლი 460. სხვა კრედიტორთან დაკავშირებული ფაქტების გამოყენების დაუშვებლობა
მოვალეს არ შეუძლია ერთ-ერთი კრედიტორის მიმართ გამოიყენოს ისეთი ფაქტები, რომლებიც სხვა

კრედიტორთანაა დაკავშირებული.

    მუხლი 461. სოლიდარული კრედიტორის მემკვიდრეთა უფლებები
თუ სოლიდარულ კრედიტორს ჰყავს რამდენიმე მემკვიდრე, მაშინ თითოეულ მემკვიდრეზე გადადის ვალზე

უფლების მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც მის სამკვიდრო წილს შეესაბამება.

    მუხლი 462. სოლიდარული კრედიტორის მოვალეობა დანარჩენი სოლიდარული კრედიტორების წინაშე
1. სოლიდარული კრედიტორი, რომელმაც მოვალისაგან მთლიანად მიიღო შესრულება, მოვალეა

გადაუხადოს დანარჩენ სოლიდარულ კრედიტორებს მათი კუთვნილი წილი.
2. სოლიდარულ კრედიტორებს ერთმანეთთან ურთიერთობაში აქვთ თანაბარი წილი, თუ მათ შორის სხვა

რამ არ არის დადგენილი.

თავი მეორე
სოლიდარული მოვალეები

    მუხლი 463. სოლიდარული ვალდებულება
თუ რამდენიმე პირს ევალება ვალდებულების შესრულება ისე, რომ თითოეულმა უნდა მიიღოს

მონაწილეობა მთლიანი ვალდებულების შესრულებაში (სოლიდარული ვალდებულება), ხოლო კრედიტორს
აქვს შესრულების მხოლოდ ერთჯერადი მოთხოვნის უფლება, მაშინ ისინი წარმოადგენენ სოლიდარულ
მოვალეებს.

    მუხლი 464. სოლიდარული ვალდებულების წარმოშობის საფუძვლები
სოლიდარული ვალდებულება წარმოიშობა ხელშეკრულებით, კანონით ან ვალდებულების საგნის

განუყოფლობით.

    მუხლი 465. კრედიტორის უფლება, მოითხოვოს შესრულება ნებისმიერი მოვალისაგან
კრედიტორს შეუძლია თავისი სურვილისამებრ შესრულება მოსთხოვოს ნებისმიერ მოვალეს როგორც

მთლიანად, ასევე ნაწილობრივ. ვალდებულების მთლიანად შესრულებამდე დანარჩენი მოვალეების
ვალდებულება ძალაში რჩება.

    მუხლი 466. სოლიდარული მოვალის შესაგებელი კრედიტორის მიმართ
სოლიდარული მოვალე უფლებამოსილია კრედიტორს წარუდგინოს ყველა ისეთი შესაგებელი, რომლებიც

ვალდებულების არსიდან გამომდინარეობენ, ან რომლის უფლებაც მარტო მას აქვს, ან იგი საერთოა ყველა
სოლიდარული მოვალისათვის.

    მუხლი 467. ერთ-ერთი მოვალის მიერ ვალდებულების მთლიანად შესრულების შედეგები
ერთ-ერთი მოვალის მიერ ვალდებულების მთლიანად შესრულება ათავისუფლებს შესრულებისაგან

დანარჩენ მოვალეებს. იგივე წესი მოქმედებს კრედიტორთან მოვალის მიერ განხორციელებული გაქვითვის
მიმართ.

    მუხლი 468. სხვა სოლიდარულ მოვალესთან დაკავშირებული ფაქტების გამოყენების დაუშვებლობა
ერთ-ერთ სოლიდარულ მოვალესთან დაკავშირებული ფაქტები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ ამ

პირის მიმართ, თუ ვალდებულებითი ურთიერთობიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს.
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    მუხლი 469. სარჩელი ერთ-ერთი სოლიდარული მოვალის წინააღმდეგ
სარჩელის შეტანა ერთ-ერთი სოლიდარული მოვალის მიმართ კრედიტორს არ ართმევს უფლებას შეიტანოს

სარჩელი დანარჩენ მოვალეთა მიმართაც.

    მუხლი 470. შესრულების მიღების დაყოვნების შედეგები
1. კრედიტორის მიერ ერთ-ერთი სოლიდარული მოვალისაგან შესრულების მიღების დაყოვნების შედეგები

ძალაშია დანარჩენი სოლიდარული მოვალეების მიმართაც.
2. ერთ-ერთი სოლიდარული მოვალის მიერ შესრულების ვადის დაყოვნების შედეგები არ შეიძლება

გამოყენებულ იქნეს დანარჩენი სოლიდარული მოვალეების მიმართაც.

    მუხლი 471. სოლიდარული მოვალის მემკვიდრეთა უფლებები
თუ ერთ-ერთ სოლიდარულ მოვალეს ჰყავს რამდენიმე მემკვიდრე, მაშინ თითოეული მათგანი ვალდებულია

შეასრულოს მოთხოვნა თავ-თავისი სამკვიდრო წილის შესაბამისად. ეს წესი არ მოქმედებს მაშინ, როცა
მოთხოვნა განუყოფადია.

    მუხლი 472. კრედიტორის მოთხოვნის გაერთიანება ერთ-ერთი სოლიდარული მოვალის ვალთან
თუ კრედიტორის მოთხოვნა ერთიანდება ერთ-ერთი სოლიდარული მოვალის ვალთან, მაშინ დანარჩენ

მოვალეთა მიმართ ვალდებულება წყდება იმ ოდენობით, რაც ამ მოვალის წილზე მოდიოდა.

    მუხლი 473. უკუმოთხოვნის უფლება ერთ-ერთი მოვალის მიერ ვალდებულების მთლიანად შესრულებისას
1. მოვალეს, რომელმაც სოლიდარული ვალდებულება შეასრულა, აქვს უკუმოთხოვნის უფლება დანარჩენ

მოვალეთა მიმართ წილთა თანაბრობის კვალობაზე, ოღონდ თავისი წილის გამოკლებით, თუკი
ხელშეკრულებით ან კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

2. როდესაც შეუძლებელია მოვალეთა პასუხისმგებლობის ოდენობის განსაზღვრა, ისინი ერთმანეთის წინაშე
პასუხს აგებენ თანაბარი წილით.

    მუხლი 474. სოლიდარული მოვალის ვალაუვალობის შედეგები
თუ ერთ-ერთი მოვალეთაგანი ვალაუვალი აღმოჩნდება, მაშინ მისთვის განსაზღვრული წილი

თანაზომიერად ნაწილდება ყველა სხვა გადახდისუნარიან მოვალეს შორის.

    მუხლი 475. სოლიდარული მოვალის კომპენსაცია
თუ სოლიდარულმა მოვალემ მიიღო სარგებელი სოლიდარული ვალდებულებიდან, მაშინ იმ სოლიდარულ

მოვალეს, რომელსაც ასეთი სარგებელი არ მიუღია, შეუძლია მოსთხოვოს მას დაკმაყოფილება თავისი
ვალდებულების შესასრულებლად.

    მუხლი 476. ხანდაზმულობის ვადის გასვლის შედეგები
ერთ-ერთი სოლიდარული მოვალის მიმართ ხანდაზმულობის ვადის შეჩერებას ან შეწყვეტას არა აქვს ძალა

სხვა მოვალეთა მიმართ.

კერძო ნაწილი

კარი პირველი
სახელშეკრულებო სამართალი

ნაწილი მეორე

თავი პირველი
ნასყიდობა. გაცვლა

I.ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 477. ცნება. შინაარსი
1. ნასყიდობის ხელშეკრულებით გამყიდველი მოვალეა გადასცეს მყიდველს საკუთრების უფლება ქონებაზე,

მასთან დაკავშირებული საბუთები და მიაწოდოს საქონელი.
2. მყიდველი მოვალეა გადაუხადოს გამყიდველს შეთანხმებული ფასი და მიიღოს ნაყიდი ქონება.
3. თუ ხელშეკრულებაში ფასი პირდაპირ არ არის მითითებული, მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ მისი

განსაზღვრის საშუალებებზე.

    მუხლი 478. მოძრავი ნივთის გაყიდვის ხარჯები
გაყიდული ნივთის გადაცემასთან დაკავშირებული ხარჯები, კერძოდ, აწონის, გაზომვისა და შეფუთვის
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ხარჯები, ეკისრება გამყიდველს, ხოლო ხელშეკრულების დადების ადგილიდან სხვა ადგილზე საქონლის
მიღებისა და გადაგზავნის ხარჯები –  მყიდველს, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

    მუხლი 479. უძრავი ნივთის გაყიდვის ხარჯები
მიწის ნაკვეთისა და სხვა უძრავი ნივთის გამყიდველს ეკისრება ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების,

საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისა და ამისათვის აუცილებელი საბუთების წარდგენის ხარჯები, თუ მხარეთა
შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
საქართველოს 2006 წლის 8 დეკემბრის კანონი №3879 - სსმ I, №48, 22.12.2006 წ., მუხ.321

    მუხლი 480. გამყიდველის მოვალეობანი საქონლის გაგზავნისას
1. თუ გამყიდველი ხელშეკრულებით გადამზიდველს გადასცემს საქონელს და ეს საქონელი არც ამოსაცნობი

ნიშნით, არც გადაზიდვისათვის საჭირო საბუთებით და არც სხვა რაიმე საშუალებით არ არის გამოკვეთილად
აღნიშნული, მაშინ გამყიდველმა უნდა შეატყობინოს მყიდველს საქონლის გადაგზავნის თაობაზე და,
ამასთანავე, გაუგზავნოს ტვირთის დაწვრილებითი ჩამონათვალი.

2. თუ გამყიდველს ევალება საქონლის გაგზავნა, მან უნდა დადოს ხელშეკრულებები, რომლებიც
აუცილებელია ტვირთის დათქმულ ადგილზე გადაზიდვისა და ასეთი გადაზიდვისათვის ჩვეული
პირობებისათვის.

3. თუ გამყიდველი არ არის ვალდებული დააზღვიოს ტვირთი ტრანსპორტირებისას, მაშინ მან მყიდველის
თხოვნით უნდა გადასცეს მას მის ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია დაზღვევის
ასეთი ხელშეკრულების გაფორმებისათვის.

    მუხლი 481. მიწის ნაკვეთის გამყიდველის ვალდებულებანი
1. მიწის ნაკვეთის გამყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს ამ ნაკვეთის ათვისებისა და მსგავსი

ღონისძიებების გატარებისათვის ხელშეკრულების დადებამდე გაწეული ხარჯები, მიუხედავად გადახდის
ვალდებულების წარმოშობის მომენტისა.

2. (ამოღებულია - 11.05.2007, №4744).
საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158

    მუხლი 482. ნივთის შემთხვევით დაღუპვის რისკის გადასვლა
1. გაყიდული ნივთის გადაცემასთან ერთად მყიდველზე გადადის ნივთის შემთხვევით დაღუპვის ან

გაფუჭების რისკი, თუ მხარეები სხვა რამეზე არ შეთანხმებულან.
2. თუ გამყიდველი გაყიდულ ნივთს მყიდველის მოთხოვნით გზავნის სხვა ადგილას, ვიდრე ეს

ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული, მაშინ ნივთის შემთხვევით დაღუპვის ან გაფუჭების რისკი
გადადის მყიდველზე იმ მომენტიდან, როცა გამყიდველმა ნივთი ჩააბარა გადამზიდველს ან ამის
შესრულებისათვის პასუხისმგებელ პირს.

    მუხლი 483. საქონლის მიღების ვარაუდი
საქონელი მიღებულად ჩაითვლება, თუ მყიდველი შეასრულებს ისეთ მოქმედებას, რომელიც მოწმობს მის

მიღებას.

    მუხლი 484. ხელშეკრულებაზე უარის თქმის საფუძველი
1. ხელშეკრულების ყოველ მხარეს შეუძლია უარი თქვას თავისი ვალდებულებების შესრულებაზე, თუ

ხელშეკრულების დადების შემდეგ აღმოჩნდება, რომ არსებობს რეალური საშიშროება იმისა, რომ მეორე მხარე
თავის მოვალეობათა მნიშვნელოვან ნაწილს არ შეასრულებს.

2. უარი დაუშვებელია, თუ ამ მხარის უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია.

    მუხლი 485. საქონლის მიყიდვა რამდენიმე პირისათვის
თუ გამყიდველმა ერთი და იგივე საქონელი რამდენიმე პირს მიჰყიდა, უპირატესობა ეძლევა იმ მყიდველს,

რომლის მფლობელობაშიც პირველად გადავიდა იგი, ხოლო, თუ საქონელი არც ერთს არ გადასცემია, მაშინ –
მას, ვისთანაც ხელშეკრულება უფრო ადრე დაიდო.

    მუხლი 486. გაყიდული საქონლის მიწოდება ნაწილ-ნაწილ
გაყიდული საქონლის ნაწილ-ნაწილ მიწოდებისას, თუ ერთი მხარის მიერ მიწოდების მხოლოდ ერთი

ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო შეიქმნა რეალური საშიშროება იმისა, რომ მომავალი მიწოდების
ვალდებულებებიც არ შესრულდება, მაშინ მეორე მხარეს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე.

    მუხლი 487. უნაკლო ნივთის გადაცემის მოვალეობა
გამყიდველმა მყიდველს უნდა გადასცეს ნივთობრივი და უფლებრივი ნაკლისაგან თავისუფალი ნივთი.

    მუხლი 488. ნივთობრივად უნაკლო ნივთი
1. ნივთი ნივთობრივად უნაკლოა, თუ იგი შეთანხმებული ხარისხისაა. თუ ხარისხი არ არის წინასწარ

შეთანხმებული, მაშინ ნივთი უნაკლოდ ჩაითვლება, თუკი იგი ვარგისია ხელშეკრულებით
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გათვალისწინებული ან ჩვეულებრივი სარგებლობისათვის.
2. ნაკლს უთანაბრდება, თუ გამყიდველი გადასცემს ნივთის მხოლოდ ერთ ნაწილს, სულ სხვა ნივთს, მცირე

რაოდენობით ან, თუ ნივთის ერთი ნაწილი ნაკლის მქონეა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ნაკლი არსებით
გავლენას ვერ მოახდენს შესრულებაზე.

    მუხლი 489. უფლებრივად უნაკლო ნივთი
1. ნივთი უფლებრივად უნაკლოა, თუ მესამე პირს არ შეუძლია განუცხადოს მყიდველს პრეტენზია თავისი

უფლებების გამო.
2. უფლებრივ ნაკლს უთანაბრდება, თუ საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულია არარსებული უფლება.

    მუხლი 490. გამყიდველის მოვალეობანი ნაკლის მქონე ნივთის გაყიდვისას
1. თუ გაყიდული ნივთი ნაკლის მქონეა, გამყიდველმა ან უნდა გამოასწოროს ეს ნაკლი, ან, თუ საქმე ეხება

გვაროვნულ ნივთს, შეცვალოს ნივთი საამისოდ აუცილებელ ვადაში.
2. გამყიდველს ეკისრება ნაკლის გამოსწორებისათვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურება, მათ შორის,

ტრანსპორტირების, გზის, სამუშაოს შესრულების და მასალის ღირებულების ხარჯები.
3. გამყიდველს შეუძლია უარი თქვას როგორც ნაკლის გამოსწორებაზე, ასევე ნივთის შეცვლაზე, თუ ეს

მოითხოვს შეუსაბამოდ დიდ ხარჯებს.
4. თუ გამყიდველი ნაკლის გამოსწორების მიზნით მყიდველს გადასცემს უნაკლო ნივთს, მაშინ მას შეუძლია

მყიდველს მოსთხოვოს ნაკლის მქონე ნივთის უკან დაბრუნება.

    მუხლი 491. მყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოშლის უფლება
1. მყიდველს შეუძლია ნივთის ნაკლის გამო მოითხოვოს ხელშეკრულების მოშლა 352-ე მუხლის მიხედვით.
2. გამყიდველმა უნდა აუნაზღაუროს მყიდველს გაწეული დანახარჯები.

    მუხლი 492. ფასის შემცირების მოთხოვნა
თუ მყიდველი არ ითხოვს ნივთის ნაკლის გამოსწორებას ან ახლით მის შეცვლას გამყიდველისათვის

საამისოდ მიცემული ვადის გასვლის შემდეგ და არც ხელშეკრულების მოშლას, მას შეუძლია მოითხოვოს ფასის
შემცირება იმ ოდენობით, რაც საჭიროა ნაკლის გამოსასწორებლად. მხედველობაში მიიღება ხელშეკრულების
დადების მომენტისათვის არსებული ფასი.

    მუხლი 493. უარის უფლება საქონლის მიღებაზე
1. მყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას საქონლის მიღებაზე, თუ გამყიდველმა მას მიაწოდა საქონელი იმაზე

ნაკლები რაოდენობით, ვიდრე ეს ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული. თუ მყიდველი მიიღებს ასეთ
საქონელს, მაშინ ფასს გადაიხდის სახელშეკრულებო ფასის პროპორციულად.

2. თუ საქონლის რაოდენობა აღემატება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულს, მაშინ მყიდველს შეუძლია
მიიღოს ეს რაოდენობა და მოვალეა გადაიხადოს სახელშეკრულებო ფასის პროპორციულად, ან მიიღოს
მხოლოდ ის რაოდენობა, რაც ხელშეკრულებითაა გათვალისწინებული, ხოლო ზედმეტი დააბრუნოს უკანვე
გამყიდველის ხარჯზე.

    მუხლი 494. ნასყიდობიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურების წესი
1. ნივთის ნაკლით ან ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების დარღვევით მიყენებული ზიანი

ანაზღაურდება ზოგადი წესების მიხედვით.
2. მყიდველს არ წარმოეშობა უფლებები ნივთის ნაკლის გამო, თუ ხელშეკრულების დადების მომენტში მან

იცოდა ამის შესახებ.

    მუხლი 495. ნაკლის მქონე ნივთის მიღება მყიდველის მიერ
1. თუ მყიდველი მეწარმეა, ის ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეამოწმოს ნივთი; თუკი იგი ნაკლის

აღმოჩენიდან შესაბამის ვადაში ან იმ ვადაში, რომლის განმავლობაშიც ცნობილი უნდა ყოფილიყო მისთვის
ნაკლის არსებობა, არ წარუდგენს გამყიდველს პრეტენზიას, მას ერთმევა ნივთის ნაკლის გამო მოთხოვნის
უფლება.

2. თუ გამყიდველი შეგნებულად დუმდა ნივთის ნაკლზე, მაშინ მას არ შეუძლია დაეყრდნოს ამ მუხლით
გათვალისწინებულ უფლებას.

    მუხლი 496. ნივთის ვარგისიანობის ვადა
თუ გამყიდველი ნივთის ვარგისიანობის ვადას განსაზღვრავს, მაშინ ივარაუდება, რომ ამ ვადის

განმავლობაში გამოვლენილი ნაკლი მყიდველს აძლევს მოთხოვნის უფლებას.

    მუხლი 497. გამყიდველის პასუხისმგებლობის გამორიცხვა
ხელშეკრულებით შეიძლება შეიზღუდოს ან გამოირიცხოს გამყიდველის პასუხისმგებლობა ნაკლის მქონე

ნივთის გაყიდვისას, მაგრამ ასეთი შეთანხმება ბათილი იქნება, თუ გამყიდველი განზრახ დუმდა ნივთის
ნაკლის შესახებ.
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    მუხლი 498. უფლების ან სხვა ქონების გადასვლა
1. ნივთის ნასყიდობის მომწესრიგებელი წესები შესაბამისად გამოიყენება უფლების ან სხვა ქონების

ნასყიდობის მიმართაც.
2. უფლების გაყიდვის შემთხვევაში გამყიდველი კისრულობს ამ უფლების ნამდვილობის დასაბუთებასა და

გადაცემის ხარჯებს.
3. თუ გაყიდულია უფლება, რომელიც იძლევა ნივთის ფლობის შესაძლებლობას, მაშინ გამყიდველი

ვალდებულია მყიდველს გადასცეს ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო ნივთი.

    მუხლი 499. ნივთის გაყიდვა რამდენჯერმე
თუ ნივთი რამდენჯერმე იყიდება, ვალდებულების უზრუნველმყოფი უფლება გადაეცემა ყოველ მომდევნო

მყიდველს. მყიდველს შეუძლია თავისი უფლებების ფარგლებში მოთხოვნები წარუდგინოს შესაბამის
გამყიდველს ნასყიდობათა ამ რიგში.

    მუხლი 500. ნივთის დაკავების უფლება
თუ მყიდველი დროულად არ მიიღებს ნივთს ან თავის დროზე არ გადაიხდის მის ფასს, გამყიდველი

ვალდებულია შეინახოს ნივთი; გამყიდველს უფლება აქვს დაიტოვოს ნივთი ან დააკავოს გზაში მანამ, ვიდრე
მყიდველი არ აუნაზღაურებს შესაბამის ხარჯებს.

    მუხლი 501. ნივთის უკან დაბრუნება მყიდველის მიერ
თუ მყიდველმა მიიღო ნივთი, მაგრამ სურს მართლზომიერად მისი უკან დაბრუნება, მან უნდა იზრუნოს

ნივთის შენახვისათვის; მყიდველს უფლება აქვს დაიტოვოს ნივთი მანამდე, ვიდრე გამყიდველი არ
აუნაზღაურებს შესაბამის ხარჯებს.

    მუხლი 502. ნივთის შენახვის ხარჯები
მხარეს, რომელიც ვალდებულია შეინახოს ნივთი, შეუძლია მეორე მხარის ხარჯზე ნივთი შეინახოს მესამე

პირის საწყობში, თუ აქედან არ წარმოიშობა არათანაზომიერი ხარჯები.

    მუხლი 503. ნივთის შემნახველის უფლება
1. მხარეს, რომელიც მე-500–502-ე მუხლებში აღნიშნული წესების მიხედვით ინახავს ნივთს, შეუძლია

გაყიდოს ეს ნივთი სათანადო წესების დაცვით, თუ მეორე მხარე აყოვნებს ნივთის მიღებას ან შენახვის
ხარჯების ანაზღაურებას, ამის შესახებ მან უნდა აცნობოს მეორე მხარეს.

2. მხარე, რომელიც ნივთს ყიდის, უფლებამოსილია ნავაჭრიდან დაიტოვოს თანხა, რომელიც შეესაბამება
ნივთის შენახვისა და გაყიდვის ხარჯებს; დარჩენილი თანხა კი უნდა გადასცეს მეორე მხარეს.

    მუხლი 504. მალფუჭებადი ნივთის შენახვის თავისებურებანი
თუ მე-500 და 501-ე მუხლებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ნივთი მალფუჭებადია, ან მას

გაუფასურება მოელის, ანდა მისი შენახვა დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მხარე, რომელსაც ეკისრება
ნივთის შენახვა, ვალდებულია იგი გაყიდოს 503-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

II. ნასყიდობა გადახდის განვადებით

    მუხლი 505. ცნება
განვადებით ნასყიდობისას გამყიდველი ვალდებულია გადასცეს ნივთი მყიდველს ფასის გადახდამდე.

ნივთის ფასის გადახდა მყიდველის მიერ ხდება ნაწილ-ნაწილ დროის განსაზღვრულ შუალედებში.  

     მუხლი 5051. გამყიდველის ვალდებულება განვადებით ნასყიდობისას 
1. თუ გამყიდველი მეწარმეა, განვადებით ნასყიდობისას იგი ვალდებულია დაიცვას ამ კოდექსის 625-ე

მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები საპროცენტო განაკვეთთან, საკომისიოსთან, პირგასამტეხლოსთან
და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის დაკისრებასთან დაკავშირებით.

2. განვადებით ნასყიდობისას, თუ განვადებით ნასყიდობის შედეგად მყიდველის ჯამური ვალდებულებები
ამავე გამყიდველის მიმართ 200 000 (ორასი ათას) ლარს არ აღემატება, გამყიდველის მიერ 200 000 (ორასი ათას)
ლარამდე ნივთის ფასის მიღება არ უნდა იყოს ნებისმიერი ფორმით უცხოურ ვალუტაზე მიბმული ან
ინდექსირებული.
საქართველოს 2016 წლის 29 დეკემბრის კანონი №239 - ვებგვერდი, 13.01.2017წ.  
საქართველოს 2018 წლის 21 ივლისის კანონი №3315 – ვებგვერდი, 07.08.2018წ.
საქართველოს 2018 წლის 22 დეკემბრის კანონი №4104 – ვებგვერდი, 10.01.2019წ.

    მუხლი 506. განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულების ფორმა
1. განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება უნდა დაიდოს წერილობით.
2. ხელშეკრულებაში უნდა აღინიშნოს:
ა)  ნაღდი გადახდის ოდენობა;
ბ)  ნაწილ-ნაწილ გადასახადი თანხის ოდენობა და გადახდის დრო;
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გ)  წლიური პროცენტის ოდენობა.
3. გამყიდველმა მყიდველს უნდა გადასცეს ნასყიდობის საბუთების ასლი.

    მუხლი 507. ნივთის გადაცემის მომენტიდან ხელშეკრულების დადების პრეზუმფცია
თუ ხელშეკრულება დადებულია 506-ე მუხლის მოთხოვნათა დარღვევით, მაშინ ხელშეკრულება

დადებულად ჩაითვლება ნივთის გადაცემის მომენტიდან. ამ შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია
გადაიხადოს მხოლოდ ნივთის ფასი პროცენტების გარეშე.

    მუხლი 508. ორმხრივი რესტიტუცია ვალდებულების შეუსრულებლობისას
თუ გამყიდველი იტოვებს უფლებას, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე იმ შემთხვევისათვის, როცა მყიდველი

არ ასრულებს დაკისრებულ ვალდებულებებს, უარის თქმისას ყოველი მხარე ვალდებულია დაუბრუნოს
ერთმანეთს ის, რაც ხელშეკრულებით მიიღეს. ამის საწინააღმდეგო შეთანხმება ბათილია.

III. გამოსყიდვა

    მუხლი 509. ცნება
თუ გამყიდველს ნასყიდობის ხელშეკრულებით აქვს გამოსყიდვის უფლება, ამ უფლების განხორციელება

დამოკიდებულია გამყიდველის ნებაზე.

    მუხლი 510. გამოსყიდვის ფასი
გამოსყიდვა ხდება თავდაპირველი ფასით. ამასთან, მყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს ის თანხაც,

რომლითაც გაიზარდა საქონლის ღირებულება გამოსყიდვის მომენტამდე სასარგებლო დანახარჯების შედეგად,
ხოლო გამომსყიდველს შეუძლია მოითხოვოს იმ თანხის გამოკლება, რომლითაც შემცირდა საქონლის
ღირებულება მის გამოსყიდვამდე.

    მუხლი 511. საკუთვნებლის ბედი ნასყიდობისას
მყიდველი ვალდებულია ნაყიდი ნივთი დააუბრუნოს საკუთვნებელთან ერთად.

    მუხლი 512. გამოსყიდვამდე წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურება
თუ მყიდველმა გამოსყიდვის უფლების განხორციელებამდე ნაყიდი ნივთი გააფუჭა (დააზიანა) ან შეცვალა,

მან უნდა აანაზღაუროს ამით გამოწვეული ზიანი.

    მუხლი 513. გამოსყიდვამდე ნივთის გასხვისების ბათილობა
თუ მყიდველმა გამოსყიდვის უფლების განხორციელებამდე გაასხვისა ნაყიდი ნივთი, ასეთი გასხვისება

ბათილია.

    მუხლი 514. გამოსყიდვის უფლების ხანდაზმულობა
გამოსყიდვის ვადა არ შეიძლება აღემატებოდეს ათ წელს. ამ ვადის გაგრძელება დაუშვებელია.

საქართველოს 2011 წლის 9 დეკემბრის კანონი №5445 – ვებგვერდი, 20.12.2011წ.

    მუხლი 515. ოფცია
მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ, რომ მყიდველს ცალმხრივად აქვს უფლება, ესა თუ ის საგანი შეიძინოს

განსაზღვრულ დრომდე ან განსაზღვრულ მოვლენამდე (შესყიდვის ოფცია), ანდა, იმავე პირობებში,
გამყიდველს უფლება აქვს საგანი მყიდველს მიჰყიდოს (გაყიდვის ოფცია). ოფციის ხელშეკრულების მიმართ
გამოიყენება ნასყიდობის ხელშეკრულების ნორმები, თუკი მხარეები სხვა რამეზე არ შეთანხმდებიან.

IV. უპირატესი შესყიდვის უფლება

    მუხლი 516. ცნება
1. უპირატესი შესყიდვის უფლების მქონე პირს შეუძლია ამ უფლების განხორციელება, თუ ვალდებული

პირი მესამე პირთან დებს მოცემული ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულებას.
2. უპირატესი შესყიდვის უფლება არც სხვა პირს გადაეცემა და არც მემკვიდრეობით გადადის, თუ სხვა რამ

არ არის გათვალისწინებული.

    მუხლი 517. ნივთის მოსალოდნელი გაყიდვის შესახებ შეტყობინების მოვალეობა
1. ვალდებულმა პირმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს უპირატესი შესყიდვის უფლების მქონეს იმ

ხელშეკრულების შინაარსი, რომლის დადებასაც ის აპირებს მესამე პირებთან.
2. უპირატესი შესყიდვის უფლება ხორციელდება ვალდებული პირისათვის შეტყობინებით. შეტყობინების

მეშვეობით უფლებამოსილ პირსა და ვალდებულ პირს შორის იდება ნასყიდობის ხელშეკრულება იმ
პირობებით, რომლებიც ვალდებულმა პირმა მესამე პირს შესთავაზა.

3. უპირატესი შესყიდვის უფლების მქონე პირს შეუძლია ამ უფლების განხორციელება მხოლოდ
ვალდებული პირის მიერ დადგენილ ვადაში.
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    მუხლი 518. უპირატესი შესყიდვის უფლების გამოუყენებლობაზე შეთანხმების ბათილობა
ვალდებულ პირსა და მესამე პირს შორის არსებული შეთანხმება ბათილია, თუ ამით ნასყიდობის

ხელშეკრულება დამოკიდებული ხდება უპირატესი შესყიდვის უფლების გამოუყენებლობაზე, ან ვალდებულ
პირს უფლება აქვს უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუკი გამოყენებული იქნება უპირატესი შესყიდვის უფლება.

    მუხლი 519. დამატებითი ვალდებულების შესრულება
1. თუ მესამე პირმა ხელშეკრულებით იკისრა დამატებითი ვალდებულება, რომლის შესრულების

შესაძლებლობაც უპირატესი შესყიდვის უფლების მქონეს არა აქვს, მაშინ მან დამატებითი ვალდებულების
ნაცვლად უნდა გადაიხადოს მისი ღირებულება.

2. თუ შეუძლებელია დამატებითი ვალდებულების ფულადი შეფასება, მაშინ უპირატესი შესყიდვის
უფლების გამოყენება დაუშვებელია; დამატებითი ვალდებულების თაობაზე შეთანხმება ძალას კარგავს, თუ
ხელშეკრულება დაიდო უპირატესი შესყიდვის უფლებისათვის გვერდის ასახვევად.

    მუხლი 520. ნასყიდობა ნივთის მოწონების პირობით
ნასყიდობის ხელშეკრულება შეიძლება ნივთის მოწონების პირობით დაიდოს, თუ მყიდველი შეთანხმებულ

ვადაში არ დაიწუნებს ნივთს. დაწუნების შემთხვევაში მხარეები მოვალენი არიან დაუბრუნონ ერთმანეთს ის,
რაც ხელშეკრულებით მიიღეს.

V. გაცვლა

    მუხლი 521. ცნება
1. გაცვლის ხელშეკრულებით მხარეებს ეკისრებათ ქონებაზე საკუთრების უფლების ურთიერთგადაცემა.
2. გაცვლის ხელშეკრულების ყოველი მხარე ითვლება იმ ქონების გამყიდველად, რასაც ცვლის, და იმის

მყიდველად, რასაც სანაცვლოდ იღებს.

    მუხლი 522. გასაცვლელი ქონების არატოლფასოვნება
თუ გასაცვლელი ქონება არატოლფასოვანია, მხარეთა შეთანხმებით ქონების ნაწილი შეიძლება

ანაზღაურდეს ფულით.

    მუხლი 523. გაცვლის მიმართ გამოყენებული წესები
გაცვლის ხელშეკრულების მიმართ გამოიყენება ნასყიდობის შესაბამისი წესები.

თავი მეორე
ჩუქება

    მუხლი 524. ცნება
ჩუქების ხელშეკრულებით მჩუქებელი უსასყიდლოდ გადასცემს დასაჩუქრებულს ქონებას საკუთრებად მისი

თანხმობით.

    მუხლი 525. ჩუქების ხელშეკრულების დადება. საჩუქრის დაპირება
1. მოძრავ ნივთზე ჩუქების ხელშეკრულება დადებულად ითვლება ქონების გადაცემის მომენტიდან.
2. უძრავ ნივთზე ჩუქების ხელშეკრულება დადებულად ითვლება ხელშეკრულებით განსაზღვრული

საკუთრების უფლების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან.
3. საჩუქრის დაპირება წარმოშობს ჩუქების ვალდებულებას მხოლოდ მაშინ, თუ იგი წერილობითი ფორმითაა

დადებული.
საქართველოს 2006 წლის 8 დეკემბრის კანონი №3879 - სსმ I, №48, 22.12.2006 წ., მუხ.321

    მუხლი 526. ჩუქების დაუშვებლობა
პირს უფლება არა აქვს გააჩუქოს ქონება, თუ ქონების გაჩუქება საარსებო წყაროს უსპობს მჩუქებელს ან მის

კმაყოფაზე მყოფ პირებს.

    მუხლი 527. გაჩუქებული ქონების ნაკლი
თუ მჩუქებელი ბოროტი განზრახვით დამალავს გაჩუქებული ქონების ნაკლს, იგი ვალდებულია

დასაჩუქრებულს აუნაზღაუროს ამით მიყენებული ზიანი.

    მუხლი 528. შეწირულობა
1. მხარეებს შეუძლიათ დაადგინონ, რომ ჩუქების ხელშეკრულების ნამდვილობა დამოკიდებულია ამა თუ იმ

პირობის შესრულებაზე ან განსაზღვრული მიზნის მიღწევაზე. ეს მიზანი შეიძლება იყოს საერთო-სასარგებლოც
(შეწირულობა).

2. პირობის შესრულება, გარდა მჩუქებლისა, შეუძლია მოითხოვოს იმ პირმაც, ვის ინტერესებშიც იგი იქნა
დათქმული.

3. თუ დასაჩუქრებული პირობას არ შეასრულებს, მაშინ მჩუქებელს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე.
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    მუხლი 529. ჩუქების გაუქმება დასაჩუქრებულის უმადურობის გამო
1. ჩუქება შეიძლება გაუქმდეს, თუ დასაჩუქრებული მძიმე შეურაცხყოფას მიაყენებს ან დიდ უმადურობას

გამოიჩენს მჩუქებლის ან მისი ახლო ნათესავის მიმართ.
2. თუ ჩუქება გაუქმდება, მაშინ გაჩუქებული ქონება შეიძლება გამოთხოვილ იქნეს მჩუქებლის მიერ.
3. ჩუქება შეიძლება გაუქმდეს ერთი წლის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც მჩუქებელი შეიტყობს იმ

გარემოების შესახებ, რომელიც მას ჩუქების გაუქმების უფლებას აძლევს.

    მუხლი 530. გაჩუქებული ნივთის გამოთხოვა
1. თუ ჩუქების შემდეგ მჩუქებელი მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა და არ შეუძლია საკუთარი თავის ან მის

კმაყოფაზე მყოფი პირების რჩენა, მას უფლება აქვს დასაჩუქრებულს მოსთხოვოს გაჩუქებული ნივთი, თუ ეს
უკანასკნელი რეალურად არსებობს და დაბრუნება დასაჩუქრებულს არ ჩააყენებს მძიმე მდგომარეობაში.

2. გაჩუქებული ნივთის გამოთხოვა არ შეიძლება, თუ გამჩუქებელმა განზრახ ან უხეში
გაუფრთხილებლობით ჩაიგდო თავი მძიმე მდგომარეობაში.

თავი მესამე
ქირავნობა

    მუხლი 531. ცნება
ქირავნობის ხელშეკრულებით გამქირავებელი მოვალეა დამქირავებელს სარგებლობაში გადასცეს ნივთი

განსაზღვრული ვადით. დამქირავებელი მოვალეა გამქირავებელს გადაუხადოს დათქმული ქირა.

    მუხლი 532. ქირავნობის ნივთის გადაცემა ვარგის მდგომარეობაში
გამქირავებელი მოვალეა გადასცეს დამქირავებელს გაქირავებული ნივთი ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული სარგებლობისათვის ვარგის მდგომარეობაში და ქირავნობის მთელი დროის
განმავლობაში შეინარჩუნოს ნივთის ეს მდგომარეობა.

    მუხლი 533. უნაკლო ნივთის გადაცემის მოვალეობა
გამქირავებელმა უნდა გადასცეს დამქირავებელს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო ნივთი.

    მუხლი 534. უფლებრივად უნაკლო ნივთი
გაქირავებული ნივთი უფლებრივად უნაკლოა, თუ მესამე პირს არ შეუძლია წაუყენოს დამქირავებელს

მოთხოვნები ამ ნივთის გამო.

    მუხლი 535. ნივთობრივად უნაკლო ნივთი
გაქირავებული ნივთი ნივთობრივად უნაკლოა, თუ მას აქვს დათქმული თვისებები. თუ ეს თვისებები არ

არის დათქმული, მაშინ გაქირავებული ნივთი მიიჩნევა უნაკლოდ, თუ იგი ვარგისია ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული საქმიანობისათვის ან ჩვეულებრივი გამოყენებისათვის.

    მუხლი 536. ქირის შემცირება ნივთის ნაკლის გამო
1. თუ გაქირავებულ ნივთს აღმოაჩნდება ნაკლი, მაშინ დამქირავებელს ქირა შეუმცირდება იმ ოდენობით, რა

ოდენობითაც შემცირდა ნივთის ვარგისიანობა ნაკლის გამო. ნაკლის გამოსწორებისას ეს უფლება ძალას
კარგავს. უმნიშვნელო ნაკლი მხედველობაში არ მიიღება.

2. საცხოვრებელი სადგომის დამქირავებლისთვის აშკარად საზიანო ქირავნობის ხელშეკრულება ბათილია.

    მუხლი 537. ნივთის ნაკლის გამო წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურება
1. თუ ნაკლი, რომელიც ნივთის ვარგისიანობას ამცირებს, ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის

არსებობს ან შემდგომში აღმოჩნდება იმ გარემოებათა გამო, რაზედაც გამქირავებელი პასუხს აგებს, ან, თუ
გამქირავებელი ნაკლის გამოსწორებას დააყოვნებს, დამქირავებელს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება
ისე, რომ არ ეკარგება ქირის შემცირების მოთხოვნის უფლება.

2. თუ გამქირავებელი აყოვნებს ნივთის ნაკლის გამოსწორებას, დამქირავებელს შეუძლია თვითონ
აღმოფხვრას იგი და მოითხოვოს ხარჯების ანაზღაურება.

    მუხლი 538. ნივთის ნაკლის გამო პრეტენზიის განუცხადებლობის შედეგები
თუ ხელშეკრულების დადებისას დამქირავებლისთვის ცნობილია ნივთის ნაკლი და იგი არ განაცხადებს

პრეტენზიას ამის გამო, მაშინ მას არ წარმოეშობა 536-ე მუხლით გათვალისწინებული უფლება.

    მუხლი 539. პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლების შესახებ შეთანხმების ბათილობა
ბათილია შეთანხმება, რომლითაც გამქირავებელი გაქირავებული ნივთის ნაკლისათვის

პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდება ან იგი ეზღუდება, თუკი გამქირავებელმა ნაკლი განზრახ დამალა.

    მუხლი 540. ზემოქმედებათა თმენის ვალდებულება სადგომის ქირავნობისას
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სადგომის დამქირავებელმა უნდა ითმინოს ქირავნობის ნივთის მიმართ გატარებული ზემოქმედებანი,
რომლებიც აუცილებელია გაქირავებული საცხოვრებელი სადგომის ან შენობის შესანახად. გამქირავებელმა ამ
ღონისძიებების შესახებ, თუ ეს შესაძლებელია, უნდა შეატყობინოს დამქირავებელს და არ დაუშვას ისეთი
მოქმედებები, რომლებიც აუცილებლობით არ არის გამოწვეული.

    მუხლი 541. ხელშეკრულებაზე უარის უფლება
1. თუ დაქირავებული ნივთი მთლიანად ან ნაწილობრივ გადაეცემა დამქირავებელს დაგვიანებით, ან, თუ

შემდგომში მას წაერთვა სარგებლობის უფლება, მაშინ დამქირავებელს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე
იმ ვადის დაცვის გარეშე, რაც გათვალისწინებულია ხელშეკრულების მოშლისათვის. უარი ხელშეკრულებაზე
დაიშვება მხოლოდ მაშინ, თუ გამქირავებელი დამქირავებლის მიერ განსაზღვრულ ვადაში არ აღკვეთს
სარგებლობისათვის ხელშემშლელ გარემოებებს.

2. ვადის განსაზღვრა არ არის საჭირო, თუ იმ გარემოებათა შედეგად, რომლებიც ხელშეკრულებაზე უარის
თქმის საფუძველს იძლევიან, დამქირავებელმა დაკარგა ინტერესი ამ ხელშეკრულებისადმი.

3. საცხოვრებელი სადგომის ქირავნობისას შეთანხმება, რომელიც კრძალავს ან ზღუდავს ამ მუხლის
პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ხელშეკრულების მოშლის უფლებას, ბათილია.

    მუხლი 542. საცხოვრებელი სადგომის ქირავნობის ხელშეკრულების მოშლა დამქირავებლის მიერ
თუ საცხოვრებელი ან ადამიანთა სამყოფლად გათვალისწინებული სხვა სადგომი ისეთ მდგომარეობაშია,

რომ მისი გამოყენება მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის მათ ჯანმრთელობას, დამქირავებელს შეუძლია მოშალოს
ქირავნობის ხელშეკრულება ვადის დაცვის გარეშე. ეს უფლება დამქირავებელს აქვს მაშინაც, თუ
ხელშეკრულების დადებისას მან იცოდა საფრთხის თაობაზე, მაგრამ არ განუცხადებია პრეტენზია.

    მუხლი 543. დამქირავებლის მოვალეობანი გაქირავებული ნივთის ნაკლის აღმოჩენისას
თუ გაქირავებულ ნივთს აღმოაჩნდება ნაკლი, ან წინასწარ გაუთვალისწინებელი საფრთხისაგან ნივთის

დასაცავად საჭირო იქნება აუცილებელი ზომების მიღება, მაშინ დამქირავებელმა ამის შესახებ დაუყოვნებლივ
უნდა აცნობოს გამქირავებელს. იგივე წესი გამოიყენება იმ შემთხვევაშიც, თუ მესამე პირი განაცხადებს თავის
უფლებებს ნივთზე.

    მუხლი 544. გაქირავებულ ნივთზე არსებული უფლებრივი ტვირთის ბედი
გაქირავებულ ნივთზე არსებული უფლებრივი ტვირთის მატარებელია გამქირავებელი.

    მუხლი 545. გამქირავებლის ვალდებულება
1. გამქირავებელი ვალდებულია დამქირავებელს აუნაზღაუროს ნივთზე გაწეული აუცილებელი ხარჯები.
2. სხვა ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულება განისაზღვრება დავალების გარეშე სხვისი საქმეების

შესრულების წესების შესაბამისად.

    მუხლი 546. დამქირავებლის უფლება ქირავნობის ნივთისათვის მიმატებულ ნივთებზე
1. დამქირავებელი უფლებამოსილია დაიტოვოს ის, რითაც მან დაქირავებული ნივთი აღჭურვა.
2. საცხოვრებელი სადგომის გამქირავებელს შეუძლია აღნიშნული უფლების განხორციელება შეცვალოს

შესაბამისი კომპენსაციით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა დამქირავებელი, პატივსადები საფუძვლიდან
გამომდინარე, არ ეთანხმება გამქირავებელს.

    მუხლი 547. პასუხისმგებლობა ნივთის ნორმალური ცვეთისათვის
გაქირავებული ნივთის ცვლილებების ან გაუარესებისათვის, რაც გამოწვეულია ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული სარგებლობით, დამქირავებელი პასუხს არ აგებს.

    მუხლი 548. მიმდინარე რემონტის ხარჯები
1. მიმდინარე რემონტის ჩატარება, ჩვეულებრივ, ევალება დამქირავებელს. მას არა აქვს საცხოვრებელი

სადგომის გადაკეთების ან რეკონსტრუქციის უფლება გამქირავებლის თანხმობის გარეშე.
2. დამქირავებელი მოვალეა ეს სამუშაოები შეასრულოს საკუთარი ხარჯებით.
3. გამქირავებელს შეუძლია მოითხოვოს იმ ზიანის ანაზღაურება, რომელიც გამოწვეულია დამქირავებლის

მიერ ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მოვალეობის შეუსრულებლობით.

    მუხლი 549. გამქირავებლის თანხმობა ქვექირავნობაზე
დამქირავებელს არა აქვს უფლება, გაქირავებული ნივთი გამქირავებლის თანხმობის გარეშე გადასცეს მესამე

პირს (ქვექირავნობა). მესამე პირებად არ მიიჩნევიან დამქირავებლის ოჯახის წევრები.

    მუხლი 550. გამქირავებლის უარის დაუშვებლობა ქვექირავნობაზე
გამქირავებელს არ შეუძლია უარი თქვას საცხოვრებელი სადგომის ქვექირავნობაზე, თუ საპატიო მიზეზის

არსებობისას დამქირავებელს სურს მიაქირაოს მესამე პირს დაქირავებული საცხოვრებელი სადგომი მთლიანად
ან მისი ნაწილი. ეს წესი არ გამოიყენება მაშინ, თუ გამქირავებლისათვის ქვემოქირავნე წარმოადგენს მისთვის
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არასასურველ პიროვნებას, ან საცხოვრებელი სადგომი ზედმეტად გადაიტვირთა, ან თუ სხვა მიზეზების გამო
გამქირავებლისათვის მიუღებელია ქვექირავნობა.

    მუხლი 551. ქვექირავნობის ბედი ქირავნობის ურთიერთობის დასრულებისას
თუ ქვექირავნობა მიზნად ისახავს ქირავნობის ხელშეკრულების მოშლის გარანტიებისათვის გვერდის

ავლას, მაშინ ქირავნობის ურთიერთობის დასრულებისას გამქირავებელი თავის თავზე იღებს იმ უფლებებსა
და მოვალეობებს, რომლებიც არსებობდა დამქირავებელსა და ქვემოქირავნეს შორის.

    მუხლი 552. ქირავნობის ურთიერთობის უზრუნველყოფის ოდენობა
1. თუ საცხოვრებელი სადგომის ქირავნობის ხელშეკრულებით დამქირავებელს ეკისრება ვალდებულების

უზრუნველყოფის საშუალების წარდგენა, მაშინ უზრუნველყოფის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს ერთი თვის
ქირის სამმაგ ოდენობას. თუ ფულადი თანხა წინასწარ არის გადასახდელი, მაშინ დამქირავებელი
უფლებამოსილია გადაიხადოს იგი ყოველთვიურად თანაბარ ნაწილებად სამი თვის განმავლობაში.

2. წინასწარ გადახდილ უზრუნველყოფას უნდა დაერიცხოს კანონით დადგენილი პროცენტები და
ქირავნობის ურთიერთობის დამთავრების შემდეგ დაუბრუნდეს დამქირავებელს პროცენტებთან ერთად.

3. დამქირავებლის საზიანოდ დადებული სხვაგვარი შეთანხმება ბათილია.

    მუხლი 553. ქირის გადახდის წესი
1. ქირა გადახდილ უნდა იქნეს ქირავნობის ხელშეკრულების ვადის დამთავრებისას. თუ ქირის გადახდა

დროის მონაკვეთებით განისაზღვრება, მაშინ იგი გადახდილ უნდა იქნეს დროის ამ მონაკვეთების გასვლის
შემდეგ.

2. დამატებითი ხარჯების გადახდა მხოლოდ მაშინ არის სავალდებულო, თუ ამის თაობაზე მხარეთა შორის
არსებობს შეთანხმება.

    მუხლი 554. დამქირავებლის ბრალით ქირის გადაუხდელობის შედეგები
თუ დამქირავებელს ხელი ეშლება სარგებლობაში თავისი მიზეზით, იგი ქირის გადახდისაგან არ

თავისუფლდება.

    მუხლი 555. ხელშეკრულების ვადამდე მოშლა საცხოვრებელი სადგომის დამქირავებლის ინიციატივით
საცხოვრებელი სადგომის დამქირავებელი უფლებამოსილია ქირავნობის ხელშეკრულება ვადამდე მოშალოს,

თუ იგი ერთი თვით ადრე გააფრთხილებს ამის შესახებ გამქირავებელს და შესთავაზებს მას გადახდისუნარიან
და მისაღებ დამქირავებელს, რომელიც თანახმაა ქირავნობის დარჩენილ დროში იყოს დამქირავებელი.

    მუხლი 556. დამქირავებლის საპირისპირო მოთხოვნები გამქირავებლის მიმართ
თუ ბინის ქირის მოთხოვნის საპირისპიროდ, დამქირავებელს აქვს დაკავების ან ქირავნობის

ურთიერთობიდან გამომდინარე სხვა მოთხოვნების გაქვითვის უფლება, დამქირავებელს შეუძლია გამოიყენოს
ეს უფლება მაშინაც, როცა ხელშეკრულებით სხვა რამ არის გათვალისწინებული, თუ ამის შესახებ იგი წინასწარ
გააფრთხილებს გამქირავებელს.

    მუხლი 557. ხელშეკრულების მოშლა გამქირავებლის ინიციატივით
გამქირავებელს შეუძლია ხელშეკრულება მოშალოს ვადამდე, თუ დამქირავებელი, გამქირავებლის

გაფრთხილების მიუხედავად, გაქირავებულ ნივთს მნიშვნელოვნად აზიანებს ან ქმნის მნიშვნელოვანი
დაზიანების რეალურ საშიშროებას.

    მუხლი 558. ხელშეკრულების მოშლა ქირის გადაუხდელობის გამო
გამქირავებელს შეუძლია ხელშეკრულება მოშალოს ვადამდე, თუ დამქირავებელმა ქირა არ გადაიხადა სამი

თვის განმავლობაში.

    მუხლი 559. ქირავნობის ურთიერთობის შეწყვეტა ვადის გასვლით
1. ქირავნობის ურთიერთობა შეწყდება ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ.
2. თუ დამქირავებელი სარგებლობს ნივთით ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგაც და გამქირავებელი

ამაზე არ ედავება, მაშინ ხელშეკრულება განახლდება განუსაზღვრელი ვადით.
3. თუ ქირავნობის ხელშეკრულების ვადა არ არის განსაზღვრული, ქირავნობის ურთიერთობა შეწყდება

ხელშეკრულების მოშლის შესახებ განცხადების გაკეთებით.

    მუხლი 560. განუსაზღვრელი ვადით ქირავნობის ხელშეკრულების გაგრძელების მოთხოვნის უფლება
თუ საცხოვრებელი სადგომის ქირავნობის ხელშეკრულება განსაზღვრული ვადით არის დადებული, მაშინ

დამქირავებელს შეუძლია არა უგვიანეს ორი თვისა ქირავნობის ურთიერთობის შეწყვეტამდე წერილობითი
განცხადებით მოითხოვოს ქირავნობის ხელშეკრულების გაგრძელება განუსაზღვრელი ვადით, თუკი
გამქირავებელი ამის თანხმობას განაცხადებს.

    მუხლი 561. ხელშეკრულების მოშლის ვადა
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ქირავნობის ხელშეკრულების მოშლის ვადა შეადგენს სამ თვეს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა საქმის
გარემოებებიდან ან მხარეთა შეთანხმებიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს.

    მუხლი 562. საცხოვრებელი სადგომის ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტა პატივსადები მიზეზების
არსებობისას

1. საცხოვრებელი სადგომის ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტა გამქირავებელს შეუძლია მხოლოდ
პატივსადები მიზეზების არსებობისას.

2. პატივსადებია მიზეზი, თუ:
ა) დამქირავებელმა თავისი სახელშეკრულებო ვალდებულებები ბრალეულად მნიშვნელოვნად დაარღვია;
ბ) გამქირავებელს საცხოვრებელი სადგომი სჭირდება უშუალოდ თვითონ ან ახლო ნათესავებისათვის;
გ) დამქირავებელი უარს ამბობს გადაიხადოს გამქირავებლის მიერ შემოთავაზებული გაზრდილი ქირა,

რომელიც შეესაბამება ბაზარზე არსებულ ბინის ქირას;
დ) დამქირავებელმა გამქირავებლის მიმართ ჩაიდინა ისეთი მართლსაწინააღმდეგო ან ამორალური

მოქმედება, რომელიც შეუძლებელს ხდის მათ შორის ურთიერთობის შემდგომ გაგრძელებას.
3. თუ ქირავნობის საგანს შეადგენს ავეჯით გაწყობილი ბინა, მაშინ გამქირავებელს ყოველთვის შეუძლია

ხელშეკრულების მოშლის ვადის დაცვით მოშალოს ქირავნობის ხელშეკრულება.

    მუხლი 563. ხელშეკრულების შეწყვეტის ფორმა
საცხოვრებელი სადგომის ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტა წერილობით უნდა გაფორმდეს.

    მუხლი 564. დამქირავებლის მოვალეობანი ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტისას
ნივთის ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტისას დამქირავებელი მოვალეა დაუბრუნოს გამქირავებელს

ნივთი იმ მდგომარეობაში, რომელშიც მისგან მიიღო, ნორმალური ცვეთის გათვალისწინებით, ან იმ
მდგომარეობაში, რაც ხელშეკრულებით იყო განსაზღვრული.

    მუხლი 565. დაკავების უფლების დაუშვებლობა
მიწის ნაკვეთის დამქირავებელს არა აქვს მისი დაკავების უფლება თავისი მოთხოვნების დაკმაყოფილების

მიზნით.

    მუხლი 566. დაქირავებული ქონების გადაცემა მესამე პირისათვის
თუ დამქირავებელმა ნივთი სარგებლობისათვის მესამე პირს გადასცა, გამქირავებელს შეუძლია ქირავნობის

ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ მესამე პირს მოსთხოვოს ნივთის უკან დაბრუნება.

    მუხლი 567. გაქირავებული ნივთის დაუბრუნებლობის გამო წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურება
1. თუ დამქირავებელი ქირავნობის ურთიერთობის დამთავრების შემდეგ უკან არ აბრუნებს გაქირავებულ

ნივთს, მაშინ გამქირავებელს უფლება აქვს მოითხოვოს დაყოვნების განმავლობაში დადგენილი ქირის გადახდა,
როგორც ზიანის ანაზღაურება.

2. ბათილია შეთანხმება, რომლითაც დამქირავებელს ეკისრება ზიანის ანაზღაურება იმაზე მეტი ოდენობით,
ვიდრე მიყენებული იყო.

    მუხლი 568. გირავნობის უფლება დამქირავებლის ნივთებზე
ქირავნობის ურთიერთობებიდან გამომდინარე მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად მიწის ნაკვეთის, სახლის

ან ბინის გამქირავებელს აქვს გირავნობის უფლება დამქირავებლის მიერ იქ შეტანილ ნივთებზე. გირავნობის
უფლება ძალას კარგავს დაქირავებული ფართობიდან ნივთების მოცილებასთან ერთად, თუკი ეს
განხორციელდება ჩვეულებრივი ცხოვრებისეული ურთიერთობების შესაბამისად.

    მუხლი 569. მიწის ნაკვეთის ქირავნობის ხელშეკრულების ფორმა
მიწის ნაკვეთის ქირავნობის ხელშეკრულება ერთ წელზე მეტი ვადით უნდა გაფორმდეს წერილობით.

ფორმის დაუცველობის შემთხვევაში ივარაუდება, რომ ხელშეკრულება განუსაზღვრელი ვადით არის
დადებული. ხელშეკრულების შეწყვეტა დასაშვებია მხოლოდ ქირავნობის პირველი წლის დამთავრების
შემდეგ.

    მუხლი 570. ათ წელზე მეტი ვადით დადებული ხელშეკრულების მოშლის წესი
თუ ქირავნობის ხელშეკრულება ათ წელზე მეტი ვადით დაიდო, ათი წლის შემდეგ თითოეულ მხარეს

შეუძლია მოშალოს ქირავნობის ხელშეკრულება 561-ე მუხლით დადგენილ ვადაში.

    მუხლი 571. დამქირავებლის უფლებების გადასვლა მისი ოჯახის წევრებზე
თუ ქირავნობის ხელშეკრულება დადებულია საცხოვრებელ სადგომზე და იქ დამქირავებელი თავის ოჯახის

წევრებთან ერთად წარმართავს ერთიან საოჯახო მეურნეობას, დამქირავებლის გარდაცვალების შემთხვევაში
მისი ოჯახის წევრები სამართლებრივ ურთიერთობაში შედიან გამქირავებელთან. მათ უფლება აქვთ
ქირავნობის ხელშეკრულება მოშალონ კანონით დადგენილ ვადაში.
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    მუხლი 572. უფლებამონაცვლეობა გაქირავებული ნივთის გასხვისებისას
თუ გამქირავებელი გაქირავებულ ნივთს მესამე პირზე გაასხვისებს დამქირავებლისათვის მისი გადაცემის

შემდეგ, შემძენი იკავებს გამქირავებლის ადგილს და მასზე გადადის ქირავნობის ურთიერთობიდან
გამომდინარე უფლებები და მოვალეობები.

    მუხლი 573. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის ხანდაზმულობა
1. გაქირავებული ნივთის შეცვლის ან გაუარესების გამო გამქირავებელს უფლება აქვს მოითხოვოს ზიანის

ანაზღაურება, ხოლო დამქირავებელს უფლება აქვს წაუყენოს მას პრეტენზია გაწეული ხარჯების ანაზღაურების
თაობაზე ექვსი თვის განმავლობაში.

2. ზიანის ანაზღაურების გამო გამქირავებლის მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადის დენა იწყება
გაქირავებული ნივთის დაბრუნების მომენტიდან, ხოლო დამქირავებლის მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადისა
–  ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტიდან.

    მუხლი 574. დავა მეუღლეებს შორის განქორწინებისას
1. როცა განქორწინებისას მეუღლეები ვერ შეთანხმდებიან იმაზე, თუ რომელმა უნდა იცხოვროს

დაქირავებულ ბინაში, დავას წყვეტს სასამართლო.
2. სასამართლოსათვის მნიშვნელობა არა აქვს, თუ რომელი მეუღლეა დამქირავებელი. თუ სასამართლო

ცნობს იმ მეუღლის უფლებას ბინაზე, რომელიც არ არის დამქირავებელი, მაშინ ეს მეუღლე ხდება ქირავნობის
ურთიერთობის მონაწილე.

    მუხლი 575. დამქირავებლის უფლებების დაცვა
დამქირავებელს უფლება აქვს დაიცვას თავისი მფლობელობა ყოველი დამრღვევისაგან, მათ შორის,

მესაკუთრისაგანაც.

თავი მეოთხე
ლიზინგი

    მუხლი 576. ცნება
1. თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ლიზინგის ხელშეკრულებით

ლიზინგის გამცემი ვალდებულია ლიზინგის მიმღებს სარგებლობაში გადასცეს განსაზღვრული ქონება
ხელშეკრულებით დათქმული ვადით, ამ ქონების შესყიდვის უფლებით ან ასეთი უფლების გარეშე, ხოლო
ლიზინგის მიმღები ვალდებულია გადაიხადოს საზღაური დადგენილი პერიოდულობით, იმ პირობით, რომ:

ა) ლიზინგის მიმღები განსაზღვრავს ქონებას და ირჩევს მიმწოდებელს, რომლისგანაც ხდება ქონების
შესყიდვა ან მისი სხვაგვარად მიღება;

ბ) ლიზინგის გამცემი ქონებას იძენს ლიზინგით გასაცემად და მიმწოდებლისთვის ეს ფაქტი ცნობილია.
2. მიმწოდებელი შეიძლება იმავდროულად იყოს ლიზინგის გამცემი, თუ მიმწოდებლის ჩვეულებრივი

საქმიანობა არის ქონების მიწოდება ან ქონების ლიზინგით გაცემა. ქონება შეიძლება შეძენილ იქნეს ასევე
ლიზინგის მიმღებისგან.

3. ლიზინგით გაცემული ქონება ლიზინგის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას
განმეორებით შეიძლება გაიცეს ლიზინგით, მაგრამ იმისათვის, რომ მასზე გავრცელდეს ამ თავის დებულებები,

ლიზინგის გამცემმა უნდა მოიპოვოს ლიზინგის მიმღებისგან ქონების დამოუკიდებელი შერჩევის
დადასტურება.

4. ლიზინგის საგანი არ შეიძლება იყოს ფული, ფასიანი ქაღალდი, წილი ან პაი სამეწარმეო საზოგადოებაში.
5. თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი და ლიზინგის დაფინანსების თანხის

გაცემის შედეგად ლიზინგის მიმღების ჯამური ვალდებულებები ამავე ლიზინგის გამცემის მიმართ 200 000 (
ორასი ათას) ლარზე ნაკლებია, ლიზინგის გამცემის მიერ საზღაურის მიღება არ უნდა იყოს ნებისმიერი
ფორმით უცხოურ ვალუტაზე მიბმული ან ინდექსირებული.

6. თუ ლიზინგის გამცემი მეწარმეა, ლიზინგის გაცემისას ლიზინგის წლიური ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთი 50 პროცენტს არ უნდა აღემატებოდეს. ამასთანავე, ლიზინგის გამცემი ვალდებულია დაიცვას ამ
კოდექსის 625-ე მუხლის მე-5 და მე-8 ნაწილებით გათვალისწინებული მოთხოვნები საკომისიოსთან, ფინანსურ
ხარჯთან, პირგასამტეხლოსთან და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის დაკისრებასთან დაკავშირებით. ამ
მიზნებისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია სამართლებრივი აქტით დაადგინოს
ლიზინგის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის, საკომისიოს, ფინანსური ხარჯის, პირგასამტეხლოს
ან/და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის გამოთვლის წესი.
საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №5119 - ვებგვერდი, 31.10.2011წ.  
საქართველოს 2018 წლის 21 ივლისის კანონი №3315 – ვებგვერდი, 07.08.2018წ.
საქართველოს 2018 წლის 22 დეკემბრის კანონი №4104 – ვებგვერდი, 10.01.2019წ.

    მუხლი 577. ლიზინგის მიმღების უფლებები მიმწოდებლის მიმართ
1. ლიზინგის გამცემსა და მიმწოდებელს შორის არსებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული მიმწოდებლის
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document:1501132^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4273979^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4439928^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#


ვალდებულებები არსებობს ლიზინგის მიმღების წინაშეც, თუმცა მიმწოდებელი არ არის პასუხისმგებელი
ერთდროულად ლიზინგის გამცემისა და ლიზინგის მიმღების მიმართ ერთსა და იმავე ზიანზე.

2. ლიზინგის გამცემი ვალდებულია მოთხოვნისთანავე დაუთმოს ლიზინგის მიმღებს თავისი უფლებები,
რომლებიც უკავშირდება მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულების შესრულების მოთხოვნას.

3. მიმწოდებელთან დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა, რომლებიც გავლენას ახდენს
ლიზინგის მიმღების უფლებებზე, დასაშვებია მხოლოდ ლიზინგის მიმღების თანხმობით.

4.  ამ მუხლის პირველი−მე-3 ნაწილების დებულებების საწინააღმდეგო მხარეთა შეთანხმება ბათილია.
5. ლიზინგის მიმღებს არ აქვს უფლება, შეთანხმდეს მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულების

შეცვლაზე, შეწყვეტაზე ან მოშლაზე ლიზინგის გამცემის თანხმობის გარეშე.
საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №5119 - ვებგვერდი, 31.10.2011წ.

    მუხლი 578. უფლებები ლიზინგის საგანზე
1. ლიზინგის საგანი ცალკე უფლების ობიექტია იმ შემთხვევაშიც, თუ ის გახდება სხვა ნივთის ან

არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის არსებითი შემადგენელი ნაწილი.
2. ლიზინგის საგნის შემძენი იკავებს ლიზინგის გამცემის ადგილს და მასზე გადადის ლიზინგის

ხელშეკრულებიდან გამომდინარე უფლებები და მოვალეობები.
საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №5119 - ვებგვერდი, 31.10.2011წ.

    მუხლი 579. ვალდებულების შესრულებაზე უარის თქმის დაუშვებლობა
ლიზინგის ხელშეკრულებით არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ვალდებულების შესრულებაზე

იმ მიზეზით, რომ მეორე მხარე არ ასრულებს თავის ვალდებულებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
ლიზინგის მიმღების მფლობელობის უფლება იზღუდება ამ კოდექსის 5805  მუხლის მე-2 ნაწილის
შესაბამისად.
საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №5119 - ვებგვერდი, 31.10.2011წ.

    მუხლი 580. ქონების მიღება
1. ქონება მიიღება ლიზინგის მიმღების მიერ ლიზინგის გამცემისთვის ან მიმწოდებლისთვის იმის

დადასტურებით, რომ ქონება შეესაბამება მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულების პირობებს, ან
როდესაც ლიზინგის მიმღები არ აცხადებს ქონებაზე უარს მას შემდეგ, რაც მისი შემოწმების გონივრული
შესაძლებლობა ჰქონდა, ან როცა ლიზინგის მიმღები იწყებს ქონებით სარგებლობას.

2. ქონების მიღების შემდეგ ლიზინგის მიმღები უფლებამოსილია მიმწოდებლისგან მოითხოვოს ზიანის
ანაზღაურება, თუ ქონება არ შეესაბამება მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულების პირობებს.

3. ქონების მიღების შემდეგ ლიზინგის მიმღებზე გადადის ქონების დაღუპვის ან დაზიანების რისკი.
საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №5119 - ვებგვერდი, 31.10.2011წ.

    მუხლი 5801. ქონების მიწოდების პირობების დარღვევა
1. თუ ქონება ლიზინგის მიმღებს არ მიეწოდა, მიეწოდა ვადაგადაცილებით ან ის არ შეესაბამება ლიზინგის

ხელშეკრულების პირობებს, ლიზინგის მიმღებს უფლება აქვს, არ მიიღოს ქონება და მიმწოდებლისგან
მოითხოვოს იმგვარი ქონება, რომელიც ხელშეკრულების პირობების შესაბამისი იქნება, ან/და მოითხოვოს
მისგან ზიანის ანაზღაურება.

2. ქონების მიწოდების პირობების დარღვევისას ქონების დაღუპვის ან დაზიანების რისკი რჩება
მიმწოდებელზე, ამ კოდექსის 5805  მუხლის დებულებათა გათვალისწინებით.
საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №5119 - ვებგვერდი, 31.10.2011წ.

    მუხლი 5802. ლიზინგის მიმღების უფლებები მოთხოვნის დათმობისას
ლიზინგის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ლიზინგის გამცემის მოთხოვნის დათმობისას მხარეები

შეიძლება შეთანხმდნენ ამ კოდექსის 201-ე მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრულისაგან განსხვავებულ წესზე.
საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №5119 - ვებგვერდი, 31.10.2011წ.

    მუხლი 5803. უნაკლო ქონების გადაცემის ვალდებულება
1. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია, რომ ქონება იქნება ლიზინგის ხელშეკრულებით განსაზღვრულ

მდგომარეობაში და გამოდგება იმ სარგებლობისთვის, რომლისთვისაც, ჩვეულებრივ, გამიზნულია ასეთი
ქონება.

2. ლიზინგის მიმღები პასუხისმგებელია იმ ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია ქონების იმ აღწერილობასთან
შესაბამისობით, რომელიც მან მიაწოდა ლიზინგის გამცემს ან მიმწოდებელს.
საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №5119 - ვებგვერდი, 31.10.2011წ.

    მუხლი 5804  . ლიზინგის მიმღების ვალდებულებები ლიზინგის საგნის მოვლასთან და დაბრუნებასთან
დაკავშირებით

1. ლიზინგის მიმღებმა სათანადოდ უნდა მოუაროს ლიზინგის საგანს, უნდა გამოიყენოს ის მიზნობრივად,
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document:1501132^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:1501132^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:31702^part_696^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_696^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_696^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_696^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:1501132^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
document:1501132^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
#
document:31702^part_696^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_696^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_696^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_696^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:1501132^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
#
document:31702^part_238^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:1501132^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
#
document:1501132^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
#
#
#


იმ დანიშნულებით, რომლითაც, ჩვეულებრივ, ამ ქონებას იყენებენ, და უნდა შეინარჩუნოს ის ისეთივე
მდგომარეობაში, როგორშიც ჩაიბარა, ნორმალური ცვეთის გათვალისწინებით.

2. თუ ლიზინგის ხელშეკრულება განსაზღვრავს ლიზინგის საგნის სათანადო მოხმარების ვალდებულებას
ანდა მწარმოებელი ან მიმწოდებელი ადგენს ქონების მოხმარების წესებს, ლიზინგის მიმღების ლიზინგის
საგნის სათანადო მოხმარების ვალდებულებასთან ან ქონების მოხმარების წესებთან შესაბამისობა ჩაითვლება ამ
მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ლიზინგის მიმღების ვალდებულების შესრულებად.

3. ლიზინგის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას ლიზინგის მიმღები, თუ ის არ
იყენებს ქონებას ან არ აქვს უფლება, შეიძინოს ქონება ან ლიზინგით დაიტოვოს ის დამატებითი ვადით,
ვალდებულია ქონება დაუბრუნოს ლიზინგის გამცემს ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრულ
მდგომარეობაში.
საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №5119 - ვებგვერდი, 31.10.2011წ.

    მუხლი 5805. ლიზინგის ხელშეკრულების მოშლა
1. ლიზინგის გამცემს შეუძლია მოშალოს ლიზინგის ხელშეკრულება, თუ ლიზინგის მიმღები არსებითად

არღვევს თავის ვალდებულებებს.
2. ლიზინგის მიმღებს არ აქვს უფლება, მოშალოს ლიზინგის ხელშეკრულება მას შემდეგ, რაც ლიზინგის

საგანს მიიღებს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ის ვეღარ ახორციელებს მფლობელობას ლიზინგის საგანზე ან
მფლობელობის უფლება შეიზღუდა იმ პირის მიერ, რომელსაც უპირატესი უფლება აქვს ქონებაზე, თუკი ეს
უფლება ან პრეტენზიები გამომდინარეობს ლიზინგის გამცემის ბრალეული ქმედებიდან. ყველა სხვა
შემთხვევაში, როდესაც ლიზინგის გამცემი არსებითად არღვევს თავის ვალდებულებებს, ლიზინგის მიმღები
უფლებამოსილია მოითხოვოს მხოლოდ ზიანის ანაზღაურება და არა ლიზინგის ხელშეკრულების მოშლა.
საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №5119 - ვებგვერდი, 31.10.2011წ.

    მუხლი 5806. ქონების მფლობელობა და განკარგვა
1. ლიზინგის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას ლიზინგის გამცემს უფლება

აქვს, ქონება დაიბრუნოს მფლობელობაში და განკარგოს იგი.
11. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ლიზინგის გამცემის მოთხოვნა ამ

კოდექსის 5807 მუხლით გათვალისწინებული ლიზინგის საგნის მისთვის მფლობელობაში დაბრუნების შესახებ
დაუყოვნებლივ უნდა დაკმაყოფილდეს.

2. ლიზინგის მიმღებს უფლება აქვს, მოსთხოვოს ლიზინგის გამცემს მისი მოქმედებით გამოწვეული ზიანის
ანაზღაურება, თუ ლიზინგის გამცემი ქონებას მფლობელობაში დაიბრუნებს ლიზინგის მიმღების
მფლობელობის არამართლზომიერი ხელშეშლის გზით, ან თუ ლიზინგის გამცემს არ დაუწესებია დამატებითი
ვადა ამ კოდექსის 405-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ასეთი ვადის
დაწესება 405-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად არ არის საჭირო. ამასთანავე, ლიზინგის მიმღებს არ აქვს
უფლება, მოითხოვოს ლიზინგის საგანზე მფლობელობის აღდგენა. 
საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №5119 - ვებგვერდი, 31.10.2011წ.
საქართველოს 2017 წლის 30 ივნისის კანონი №1195 - ვებგვერდი, 14.07.2017წ.

    მუხლი 5807. „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით
გათვალისწინებული სატრანსპორტო საშუალების ან/და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე
ტექნიკური საშუალების ლიზინგის გამცემისთვის მფლობელობაში დაბრუნება 

1. ლიზინგის გამცემს უფლება აქვს, მოითხოვოს ლიზინგის საგნის იძულების წესით მისთვის
მფლობელობაში დაბრუნება სააღსრულებო დაწესებულებისთვის ლიზინგის მოწმობის წარდგენის
საფუძველზე, სასამართლოსთვის მიმართვის გარეშე, თუ ლიზინგის საგანია „საგზაო მოძრაობის შესახებ“
საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სატრანსპორტო საშუალება ან/და
სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკური საშუალება.

2. სააღსრულებო დაწესებულების მიერ ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ლიზინგის
საგნის ლიზინგის გამცემისთვის დაბრუნება ხორციელდება „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს
კანონით დადგენილი წესით.

3. ლიზინგის მოწმობის გასაჩივრება არ იწვევს მისი აღსრულების შეჩერებას.
4. ლიზინგის გამცემი, რომელსაც ამ მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად მფლობელობაში დაუბრუნდა

ლიზინგის საგანი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ვალდებულია
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განახორციელოს ამ მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებული ლიზინგის საგნის რეგისტრაცია.

5. ლიზინგის გამცემისთვის ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ლიზინგის საგნის
იძულების წესით მფლობელობაში დაბრუნებასთან დაკავშირებული ხარჯები ლიზინგის მიმღებს ეკისრება.
საქართველოს 2017 წლის 30 ივნისის კანონი №1195 - ვებგვერდი, 14.07.2017წ.

    მუხლი 5808. ლიზინგის მოწმობა 
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1. საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების
სააგენტოში „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით
გათვალისწინებულ სატრანსპორტო საშუალებასა და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკურ
საშუალებაზე ლიზინგის რეგისტრაციის არსებობისას ლიზინგის გამცემის წერილობითი მოთხოვნის
მიღებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში ლიზინგის მიმღების მიერ ამ კოდექსის 5806 მუხლის 11 ნაწილით
განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ლიზინგის გამცემის განცხადების
საფუძველზე საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტო გასცემს ლიზინგის მოწმობას.

2. ლიზინგის მოწმობა არის აღსრულების ქვემდებარე აქტი, რომლითაც დასტურდება საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირში – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში „საგზაო
მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ
სატრანსპორტო საშუალებასა და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკურ საშუალებაზე ლიზინგის
რეგისტრაციის ფაქტი და რომლის საფუძველზედაც ლიზინგის გამცემს საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად უფლება აქვს, უფლებამოსილ ორგანოს (თანამდებობის პირს) მოსთხოვოს ლიზინგის საგნის
მისთვის მფლობელობაში დაბრუნება.

3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტოსთვის ლიზინგის გამცემის მიერ წარდგენილი ლიზინგის მოწმობის გაცემის
მოთხოვნის მართლზომიერებისათვის პასუხისმგებელია ლიზინგის გამცემი.
საქართველოს 2017 წლის 30 ივნისის კანონი №1195 - ვებგვერდი, 14.07.2017წ.

თავი მეხუთე
 

იჯარა

    მუხლი 581. ცნება
1. იჯარის ხელშეკრულებით მეიჯარე მოვალეა გადასცეს მოიჯარეს განსაზღვრული ქონება დროებით

სარგებლობაში და საიჯარო დროის განმავლობაში უზრუნველყოს ნაყოფის მიღების შესაძლებლობა, თუ იგი
მიღებულია მეურნეობის სწორი გაძღოლის შედეგად შემოსავლის სახით. მოიჯარე მოვალეა გადაუხადოს
მეიჯარეს დათქმული საიჯარო ქირა. საიჯარო ქირა შეიძლება განისაზღვროს როგორც ფულით, ისე ნატურით.
მხარეებს შეუძლიათ შეთანხმდნენ საიჯარო ქირის განსაზღვრის სხვა საშუალებებზედაც.

2. იჯარის ხელშეკრულების მიმართ გამოიყენება ქირავნობის ხელშეკრულების წესები, თუ 581–606-ე
მუხლებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.

    მუხლი 582. ათ წელზე მეტი ვადით დადებული იჯარის ხელშეკრულების მოშლა
თუ იჯარის ხელშეკრულება იდება ათ წელზე მეტი ვადით, მაშინ ათი წლის გასვლის შემდეგ თითოეულ

მხარეს შეუძლია მოშალოს საიჯარო ურთიერთობა ამ კოდექსის 561-ე მუხლით დადგენილ ვადაში, თუ
აღნიშნული პირობა გათვალისწინებულია იჯარის ხელშეკრულებით.
საქართველოს 2011 წლის 5 მაისის კანონი №4627 - ვებგვერდი, 18.05.2011წ.

    მუხლი 583. მიწის იჯარა ინვენტართან ერთად
1. თუ მიწის ნაკვეთი იჯარით გაიცემა ინვენტართან ერთად, მაშინ მოიჯარე პასუხს აგებს ინვენტარის

ყოველი ნაწილის მოვლა-პატრონობისათვის.
2. მეიჯარე ვალდებულია გამოცვალოს ინვენტარის ის ნაწილები, რომლებიც გამოუსადეგარი გახდა

მოიჯარისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო. მოიჯარე მოვალეა შეავსოს ინვენტარს მიკუთვნებული
პირუტყვის დანაკარგი, მიუხედავად მეურნეობის სწორი გაძღოლისა.

3. მოიჯარემ ინვენტარი ისეთ მდგომარეობაში უნდა იქონიოს და იჯარის დროის განმავლობაში იმ
მოცულობით შეავსოს, რომელიც შეესაბამება მოწესრიგებულ მეურნეობას. მის მიერ შეძენილი ცალკეული
ინვენტარი საერთო ინვენტართან შეერთებით მეიჯარის საკუთრებად იქცევა.

    მუხლი 584. ინვენტარის შემთხვევით დაღუპვის რისკი
1. თუ მიწის ნაკვეთის მოიჯარე ინვენტარს მიიღებს შეფასებით და იკისრებს ვალდებულებას, იჯარის

ხელშეკრულების დამთავრებისას შეფასებითვე დააბრუნოს უკან, მაშინ მას ეკისრება შემთხვევით დაღუპვისა
და გაფუჭების რისკი. მეურნეობის სწორი გაძღოლის ფარგლებში მას შეუძლია ინვენტარის ცალკეული
ნაწილების განკარგვა.

2. იჯარის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას მოიჯარემ უნდა დაუბრუნოს მეიჯარეს ინვენტარი. მეიჯარეს
შეუძლია უარი თქვას მოიჯარის მიერ შეძენილი ინვენტარის მიღებაზე, თუ იგი მიწის ნაკვეთზე სწორი
მეურნეობის გაძღოლისათვის ზედმეტია ან მეტად ძვირია; უარის თქმასთან ერთად მიუღებელ ინვენტარზე
საკუთრების უფლება გადადის მოიჯარეზე. თუკი არსებობს სხვაობა მიღებული და დაბრუნებული ინვენტარის
შეფასებებს შორის, ეს სხვაობა ფულით უნდა ანაზღაურდეს. შეფასებას საფუძვლად უნდა დაედოს ის ფასები,
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რომლებიც მოქმედებდა იჯარის ხელშეკრულების დასრულების მომენტისათვის.

    მუხლი 585. ინვენტარის ცალკეული ნაწილების განკარგვის აკრძალვის დაუშვებლობა
ხელშეკრულების ის პირობები, რომლებიც მოიჯარეს აკისრებენ ვალდებულებას არ განკარგოს ინვენტარის

ნაწილები ან განკარგოს მხოლოდ მეიჯარის თანხმობით, ნამდვილია მხოლოდ მაშინ, თუ მეიჯარე კისრულობს
ვალდებულებას შეისყიდოს ინვენტარი საიჯარო ურთიერთობის დასრულებისას საინვენტარიზაციო
შეფასებით.

    მუხლი 586. გირავნობის უფლება ინვენტარზე
1. მიწის ნაკვეთის მოიჯარეს აქვს გირავნობის უფლება მის მფლობელობაში არსებულ ინვენტარზე მეიჯარის

მიმართ წაყენებული იმ მოთხოვნებისათვის, რომლებიც შეეხება იჯარით მიღებულ ინვენტარს.
2. მეიჯარეს შეუძლია თავიდან აიცილოს მოიჯარის უფლება გირავნობაზე, თუ წარადგენს უზრუნველყოფის

სხვა საშუალებას. მას შეუძლია ინვენტარის ყოველი ნაწილი დაიხსნას გირავნობის უფლებისაგან იმით, რომ
შესთავაზოს ამ ნაწილების ღირებულების შესაბამისი უზრუნველყოფის საშუალება.

    მუხლი 587. ქვეიჯარა
1. მოიჯარეს არა აქვს ქვეიჯარის უფლება მეიჯარის თანხმობის გარეშე.
2. მეიჯარეს შეუძლია უარი განაცხადოს საიჯარო ქონების ცალკეული ნაწილების გაქირავებაზე, თუ ამით

მას მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგება.
3. მოიჯარე პასუხს აგებს მეიჯარის წინაშე იმისათვის, რომ ქვემოიჯარემ ან დამქირავებელმა ნივთი

სხვანაირად გამოიყენა, ვიდრე ეს მეიჯარის მიერ იყო ნებადართული. მეიჯარეს შეუძლია უშუალოდ შეაჩეროს
ქვემოიჯარის ან დამქირავებლის მიერ ქონების ამგვარად გამოყენება.

    მუხლი 588. საიჯარო ქონების უკან დაბრუნება ვადამდე
1. თუ მოიჯარე საიჯარო ურთიერთობის შეწყვეტამდე ქონებას უკან აბრუნებს, იგი საიჯარო ქირის

გადახდისაგან მხოლოდ მაშინ თავისუფლდება, თუ თავის სანაცვლოდ შესთავაზებს ახალ გადახდისუნარიან
და მეიჯარისათვის მისაღებ მოიჯარეს. ახალი მოიჯარე თანახმა უნდა იყოს, იჯარის ხელშეკრულება მიიღოს
იმავე პირობებით.

2. თუ მოიჯარე ვერ შესთავაზებს ასეთ მოიჯარეს, მან საიჯარო ქირა უნდა იხადოს საიჯარო ურთიერთობათა
დასრულებამდე.

    მუხლი 589. იჯარის უვადო ხელშეკრულების მოშლა
1. თუ მიწის ნაკვეთის ან უფლების იჯარისას არ არის განსაზღვრული იჯარის ვადა, მაშინ ხელშეკრულების

მოშლა დასაშვებია მხოლოდ საიჯარო წლის ბოლოსათვის; იგი შეიძლება მოიშალოს საიჯარო წლის
დამთავრებიდან არა უგვიანეს ერთი თვისა.

2. ეს წესები გამოიყენება მაშინაც, როცა საიჯარო ურთიერთობა შეიძლება მოიშალოს კანონით დადგენილ
ვადაზე ადრე.

    მუხლი 590. ხელშეკრულების მოშლა მოიჯარის გარდაცვალების გამო
1. მოიჯარის გარდაცვალების შემთხვევაში როგორც მის მემკვიდრეებს, ისე მეიჯარეს შეუძლიათ საიჯარო

ურთიერთობა მოშალონ კალენდარული წლის დამთავრებიდან ექვსი თვის ვადაში.
2. მემკვიდრეებს შეუძლიათ უარი განაცხადონ ხელშეკრულების მოშლაზე და მოითხოვონ საიჯარო

ურთიერთობის გაგრძელება, თუ მათ უშუალოდ ან მესამე პირების მეშვეობით შეუძლიათ იჯარით
გადაცემული ქონების სწორი სამეურნეო გამოყენება.

    მუხლი 591. ზიანის ანაზღაურება საიჯარო ქონების დაუბრუნებლობისას
თუ მოიჯარე საიჯარო ურთიერთობის დამთავრების შემდეგ არ დააბრუნებს იჯარით აღებულ ქონებას,

მაშინ მეიჯარეს შეუძლია მოითხოვოს დათქმული საიჯარო ქირის გადახდა ქონების დაბრუნების
დაყოვნებისათვის; მეიჯარეს შეუძლია მოითხოვოს სხვა სახის ზიანის ანაზღაურებაც.

თავი მეექვსე
სასოფლო-სამეურნეო მიწის იჯარა

    მუხლი 592. ცნება
1. სასოფლო-სამეურნეო მიწის იჯარის ხელშეკრულებით მიწის ნაკვეთი სასოფლო-სამეურნეო მიზნით

გადაეცემა სამეურნეო გამოყენებისათვის განკუთვნილ საცხოვრებელ ან სამეურნეო ნაგებობებთან
(საწარმოსთან) ერთად ან ასეთი ნაგებობის გარეშე.

2. სასოფლო-სამეურნეო მიწის იჯარაზე ვრცელდება იჯარის წესები, თუ სასოფლო-სამეურნეო მიწის
იჯარისათვის სხვა რამ არ არის დადგენილი.

    მუხლი 593. ხელშეკრულების ფორმა
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სასოფლო-სამეურნეო მიწის იჯარის ხელშეკრულება უნდა დაიდოს წერილობით. თუ ეს ფორმა არ არის
დაცული, მაშინ ივარაუდება, რომ ხელშეკრულება დადებულია განუსაზღვრელი ვადით.

    მუხლი 594. საიჯარო ქონების ნუსხა
მხარეებმა საიჯარო ურთიერთობის დაწყებისას ერთობლივად უნდა შეადგინონ საიჯარო ქონების ნუსხა,

რომელშიც აღინიშნება მისი ოდენობა და მდგომარეობა იჯარით გადაცემის მომენტისათვის. იგივე წესი
გამოიყენება საიჯარო ურთიერთობის დამთავრებისას. ნუსხას ხელს უნდა აწერდეს ორივე მხარე და
მითითებულ უნდა იქნეს მისი შედგენის თარიღი.

    მუხლი 595. საიჯარო ქონების მდგომარეობა. მისი რემონტი
მეიჯარემ საიჯარო ქონება მოიჯარეს უნდა გადასცეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული

გამოყენებისათვის ვარგის მდგომარეობაში და შეინარჩუნოს იგი ამ მდგომარეობაში იჯარის მთელი ვადის
მანძილზე. მოიჯარემ საკუთარი ხარჯებით უნდა განახორციელოს ქონების მიმდინარე რემონტი, შეაკეთოს
საცხოვრებელი და სამეურნეო შენობები, გზები, თხრილები, მილები, ღობეები. იგი ვალდებულია იჯარით
აღებული ქონება გამოიყენოს სამეურნეო დანიშნულებით.

    მუხლი 596. გირავნობის უფლება ნაყოფზე
მეიჯარეს საიჯარო ურთიერთობებიდან გამომდინარე თავისი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად აქვს

გირავნობის უფლება მოიჯარის მიერ შემატებულ ნივთებსა და საიჯარო ქონებიდან მიღებულ შემოსავალზე
(ნაყოფზე).

    მუხლი 597. საიჯარო ქირის შემცირების მოთხოვნა
თუ საიჯარო მიწაზე სტიქიური უბედურების ან სხვა ფორსმაჟორული გარემოებების შედეგად მოიჯარეს

მოსავლის ნახევარზე მეტი გაუნადგურდა, მას უფლება აქვს მოითხოვოს საიჯარო ქირის შესაბამისი
პროპორციით შემცირება. საიჯარო ქირის შემცირების მოთხოვნის უფლება მოიჯარეს აქვს მხოლოდ ზარალის
ოდენობისა და მიზეზების შესახებ მოსავლის აღებამდე გაფორმებული აქტის საფუძველზე.
საქართველოს 2002 წლის 14 თებერვლის კანონი №1282 – სსმ I, №4, 05.03.2002 წ., მუხ.18
შეცდომის გასწორება - სსმ I, №5, 21.03.2002 წ., გვ.11
საქართველოს 2008 წლის 18 ნოემბრის კანონი №496 - სსმ I, №33, 01.12.2008წ., მუხ.210

    მუხლი 598. აუცილებელი კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურების მოვალეობა
მეიჯარე ვალდებულია მოიჯარეს აუნაზღაუროს საიჯარო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საიჯარო

ქონების მდგომარეობის (მათ შორის მიწის) გაუმჯობესებისათვის გაწეული კაპიტალური ხარჯები.
საქართველოს 2002 წლის 14 თებერვლის კანონი №1282 – სსმ I, №4, 05.03.2002 წ., მუხ.18

    მუხლი 599. მეიჯარის თანხმობით გაწეული ხარჯების ანაზღაურება
598-ე მუხლში მითითებულის გარდა, სხვა საჭირო ხარჯები, რომლებზედაც მეიჯარემ თანხმობა განაცხადა,

მან უნდა აუნაზღაუროს მოიჯარეს საიჯარო ურთიერთობის დამთავრებისას.

    მუხლი 600. აუღებელი მოსავლის ანაზღაურება
თუ საიჯარო ურთიერთობა წყდება საიჯარო წლის განმავლობაში, მაშინ მეიჯარემ უნდა აუნაზღაუროს

მოიჯარეს მეურნეობის სათანადოდ წარმოების წესების თანახმად ჯერ კიდევ აუღებელი, მაგრამ იჯარის
მიმდინარე წლის ბოლომდე ასაღები მოსავლის ღირებულება.

    მუხლი 601. მოიჯარის მოვალეობა ახალი მოიჯარის წინაშე
1. სასოფლო-სამეურნეო იჯარის ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ მოიჯარემ თავის შემცვლელ

მოიჯარეს უნდა დაუტოვოს ნაგებობა სათანადო მდგომარეობაში, ხოლო მოწყობილობა და სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქცია – იმ ოდენობით, რომელიც აუცილებელია მეურნეობის გასაგრძელებლად მომავალი
წლის მოსავლის აღებამდე.

2. თუ მოიჯარე ვალდებულია პროდუქცია დატოვოს მეტი ოდენობით ან უკეთესი ხარისხისა, ვიდრე მან
იჯარის დაწყებისას მიიღო, მას შეუძლია მეიჯარეს მოსთხოვოს ღირებულების ანაზღაურება.

    მუხლი 602. საიჯარო ქონების დაბრუნების მოვალეობა
მოიჯარე ვალდებულია საიჯარო ურთიერთობის დამთავრების შემდეგ იჯარით აღებული ქონება

დააბრუნოს ისეთ მდგომარეობაში, რომელიც უზრუნველყოფს დაბრუნებამდე არსებული მეურნეობის
სათანადოდ გაგრძელებას.

    მუხლი 603. მოიჯარის უფლებები საიჯარო ქონების ცალკეულ ნაწილებზე
1. მოიჯარეს უფლება აქვს გამოაცალკევოს ის მოწყობილობა, რომლითაც მან იჯარით აღებული ქონება

აღჭურვა; მეიჯარეს შეუძლია გამოცალკევების უფლება შეცვალოს შესაბამისი ანაზღაურებით, გარდა იმ
შემთხვევისა, როცა მოიჯარეს აქვს გამოცალკევებისთვის პატივსადები ინტერესი.

2. შეთანხმება, რომელიც გამორიცხავს მოიჯარის ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ
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უფლებას, ნამდვილია მხოლოდ მაშინ, თუ ასეთი შეთანხმება ითვალისწინებს შესაბამის ანაზღაურებას.

    მუხლი 604. საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების მოთხოვნა
მოიჯარეს შეუძლია მოსთხოვოს მეიჯარეს საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელება, თუ:
ა) მეურნეობის იჯარა მოიჯარის მეურნეობისათვის წარმოადგენს საარსებო საფუძველს;
ბ) მიწის ნაკვეთი სასიცოცხლოდ აუცილებელია მოიჯარის მეურნეობის შესანარჩუნებლად და იჯარის

მოშლა, თუნდაც ხელშეკრულების შესაბამისად, მოიჯარისა თუ მისი ოჯახისათვის იმდენად მტკივნეულია,
რომ მას არა აქვს გამართლება თვით მეიჯარის პატივსადები ინტერესებითაც კი.

    მუხლი 605. საიჯარო ურთიერთობის შეწყვეტა ვადის გასვლის გამო
საიჯარო ურთიერთობა წყდება ხელშეკრულების ვადის გასვლით. სამ წელზე მეტი ვადით დადებული

ხელშეკრულება შეიძლება გაგრძელდეს განუსაზღვრელი ვადით, თუ ერთი მხარის წინადადებაზე –
გაგრძელდეს საიჯარო ურთიერთობა – მეორე მხარე უარს არ იტყვის სამი თვის განმავლობაში. წინადადება და
მასზე უარი უნდა გაფორმდეს წერილობით.

    მუხლი 606. საიჯარო ურთიერთობის შეწყვეტა უვადო ხელშეკრულების შემთხვევაში
1. თუ იჯარის ვადა არ არის განსაზღვრული, მაშინ ხელშეკრულების ყოველ მხარეს შეუძლია საიჯარო წლის

დაწყებიდან არა უგვიანეს ათი დღისა განაცხადოს მომდევნო საიჯარო წლისათვის იჯარის ხელშეკრულების
მოშლის თაობაზე. საიჯარო წლად ითვლება კალენდარული წელი. თუკი მხარეები შეთანხმდნენ უფრო მცირე
ვადაზე, მაშინ საჭიროა ამის წერილობით გაფორმება.

2. თუ საიჯარო ურთიერთობა შეიძლება შეწყდეს კანონით დადგენილ ვადაზე ადრე, მაშინ იგი დასაშვებია
მხოლოდ საიჯარო წლის დამთავრებისათვის.

თავი მეშვიდე
ფრენშაიზინგი

    მუხლი 607. ცნება
ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება გრძელვადიანი ვალდებულებითი ურთიერთობაა, რომლითაც

დამოუკიდებელი საწარმოები ორმხრივად კისრულობენ, საჭიროების მიხედვით, სპეციფიკურ
ვალდებულებათა შესრულების გზით ხელი შეუწყონ საქონლის წარმოებას, გასაღებასა და მომსახურებათა
განხორციელებას.

    მუხლი 608. ფრენშაიზის მიმცემის ვალდებულებანი
1. ფრენშაიზის მიმცემი ვალდებულია ფრენშაიზის მიმღებს წარუდგინოს მის მიერ გამოყენებული ფორმით

არამატერიალური ქონებრივი უფლებები, სასაქონლო (სავაჭრო) ნიშნები, ნიმუშები, შეფუთვა, საქონლის
წარმოების, შეძენის, გასაღებისა და საქმიანობის ორგანიზაციის კონცეფცია, ასევე სხვა ინფორმაცია, რომელიც
საჭიროა გასაღებისთვის ხელშესაწყობად.

2. ფრენშაიზის მიმცემი ვალდებულია დაიცვას ერთიანი მოქმედების სისტემა მესამე პირთა ჩარევებისაგან,
განუწყვეტლივ განავითაროს იგი და საქმიანი ჩვევების გაზიარებით, ინფორმაციების მიწოდებითა და
კვალიფიკაციის ამაღლებით მხარი დაუჭიროს ფრენშაიზის მიმღებს.

    მუხლი 609. ფრენშაიზის მიმღების ვალდებულებანი
ფრენშაიზის მიმღები ვალდებულია გადაიხადოს საზღაური, რომლის ოდენობაც არსებითად გამოითვლება

ფრენშაიზინგის სისტემის განხორციელებაში შეტანილი წვლილის გათვალისწინებით, კეთილსინდისიერი
მეწარმის გულისხმიერებით აქტიურად განახორციელოს საქმიანობა, მიიღოს მომსახურება და შეიძინოს
საქონელი ფრენშაიზის მიმცემის ან მის მიერ დასახელებულ პირთა მეშვეობით, თუკი ეს უშუალო კავშირშია
ხელშეკრულების მიზანთან.

    მუხლი 610. განდობილი ინფორმაციის შენახვის ვალდებულება
ხელშეკრულების დადებისას მხარეებმა დაუფარავად და სრულყოფილად უნდა გააცნონ ერთმანეთს

ფრენშაიზინგთან დაკავშირებული საქმის გარემოებანი, განსაკუთრებით კი – ფრენშაიზინგის სისტემა, და
ერთმანეთს კეთილსინდისიერად მისცენ ინფორმაცია. ისინი ვალდებულნი არიან არ გათქვან მათთვის
განდობილი ინფორმაცია მაშინაც კი, როცა ხელშეკრულება არ დაიდება.

    მუხლი 611. ხელშეკრულების ფორმა
ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება ნამდვილობისათვის საჭიროებს წერილობით ფორმას. გარდა მხარეთა

ორმხრივი ვალდებულებების, ხელშეკრულების ხანგრძლივობის, მოშლის ან ვადის გაგრძელებისა და
ხელშეკრულების სხვა არსებითი ელემენტების თვალნათლივ აღნიშვნისა, მხარეებმა ხელშეკრულების ტექსტში
უნდა შეიტანონ ფრენშაიზინგის სისტემის სრულყოფილი აღწერა.

    მუხლი 612. ხელშეკრულების ხანგრძლივობა
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1. ხელშეკრულების ხანგრძლივობა განისაზღვრება მხარეთა მიერ იმ მოთხოვნილებათა გათვალისწინებით,
რომლებიც დაკავშირებულია მოცემული საქონლისა და მომსახურების გასაღებასთან.

2. თუ ხელშეკრულების ხანგრძლივობა აღემატება ათ წელს, ყოველი მხარე უფლებამოსილია მოშალოს
ხელშეკრულება მოშლისთვის აუცილებელი ერთწლიანი ვადის დაცვით. თუ არც ერთი მხარე არ იყენებს
ხელშეკრულების მოშლის ამ უფლებას, ხელშეკრულება გაგრძელდება ორი წლით. ვადის გასვლის გამო ან
მხარეთა ინიციატივით ხელშეკრულების მოშლის შემთხვევაში მხარეები უნდა შეეცადონ საქმიანი
ურთიერთობების ფაქტობრივ დამთავრებამდე ურთიერთნდობის პრინციპების დაცვით გააგრძელონ
ხელშეკრულება იმავე ან შეცვლილი პირობებით.

    მუხლი 613. ლოიალური კონკურენცია
1. სახელშეკრულებო ურთიერთობების დამთავრების შემდეგაც მხარეები ვალდებულნი არიან ერთმანეთს

გაუწიონ ლოიალური კონკურენცია. ამ ფარგლებში ფრენშაიზის მიმღების მიმართ შეიძლება დაწესდეს
განსაზღვრული ტერიტორიის ფარგლებში კონკურენციის აკრძალვა, რომელიც არ შეიძლება აღემატებოდეს
ერთ წელს.

2. თუ კონკურენციის აკრძალვამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას პროფესიულ საქმიანობას, ფრენშაიზის
მიმღებს უნდა მიეცეს შესაბამისი ფინანსური კომპენსაცია, მიუხედავად ხელშეკრულების ვადის დამთავრებისა.

    მუხლი 614. ფრენშაიზის მიმცემის პასუხისმგებლობა
ფრენშაიზის მიმცემი პასუხს აგებს ფრენშაიზის სისტემით გათვალისწინებული უფლებებისა და

ინფორმაციისათვის. თუ იგი ბრალეულად არღვევს სახელშეკრულებო ვალდებულებას, ფრენშაიზის მიმღები
უფლებამოსილია შეამციროს საზღაური. შემცირების ოდენობა საბოლოოდ უნდა განისაზღვროს
დამოუკიდებელი ექსპერტის დასკვნით, რომლის ხარჯებიც ეკისრებათ მხარეებს.

თავი მერვე
თხოვება

    მუხლი 615. ცნება
თხოვების ხელშეკრულებით გამნათხოვრებელი კისრულობს ვალდებულებას გადასცეს მონათხოვრეს ქონება

დროებით უსასყიდლო სარგებლობისათვის.

    მუხლი 616. გამნათხოვრებლის პასუხისმგებლობა
გამნათხოვრებელი პასუხს აგებს მხოლოდ განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით მიყენებული

ზიანისათვის.

    მუხლი 617. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ნივთის ნაკლის დაფარვის გამო
თუ გამნათხოვრებელი შეგნებულად არ უმხელს მონათხოვრეს უფლების ხარვეზს ან ნათხოვარი ნივთის

ნაკლს, მაშინ იგი ვალდებულია აანაზღაუროს მიყენებული ზიანი.

    მუხლი 618. ნათხოვარი ნივთით მიზნობრივი სარგებლობა
მონათხოვრეს არ შეუძლია ნათხოვარი ნივთით სხვაგვარად ისარგებლოს, ვიდრე ეს ხელშეკრულებით არის

განსაზღვრული. მას არა აქვს უფლება ნივთი სარგებლობისათვის გადასცეს მესამე პირს გამნათხოვრებლის
თანხმობის გარეშე.

    მუხლი 619. ჩვეულებრივი ხარჯის გაწევის ვალდებულება
1. მონათხოვრემ უნდა გასწიოს ნათხოვარი ნივთის მოვლისათვის საჭირო ჩვეულებრივი ხარჯები.
2. გამნათხოვრებლის მოვალეობა სხვა ხარჯების ანაზღაურების თაობაზე განისაზღვრება დავალების გარეშე

სხვისი საქმეების შესრულების წესებით.

    მუხლი 620. ნათხოვარი ნივთის ცვეთა
ნათხოვარი ნივთის ცვლილებებისა თუ გაუარესებისათვის მონათხოვრე პასუხს არ აგებს, თუკი ეს

გამოწვეულია ხელშეკრულების შესატყვისი სარგებლობით.

    მუხლი 621. ნათხოვარი ნივთის უკან დაბრუნების ვალდებულება
1. მონათხოვრე მოვალეა თხოვების ხელშეკრულებით დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ ნათხოვარი ნივთი

უკან დააბრუნოს.
2. თუ ხელშეკრულებით ვადა არ არის განსაზღვრული, მაშინ გამნათხოვრებელს შეუძლია ნივთი

დაიბრუნოს გამიზნული სარგებლობისათვის საჭირო დროის გასვლის შემდეგ; ხოლო, თუკი მიზანი არ არის
განსაზღვრული, მაშინ მას შეუძლია ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მისი დაბრუნება.

3. მონათხოვრეს შეუძლია ნივთი ნებისმიერ დროს დააბრუნოს უკან.

    მუხლი 622. მონათხოვრის გარდაცვალების შედეგები
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თუ მონათხოვრე გარდაიცვალა, ან გამნათხოვრებელი გაუთვალისწინებელი გარემოების გამო საჭიროებს
ნივთს, მას შეუძლია მოშალოს ხელშეკრულება.

თავი მეცხრე
სესხი

    მუხლი 623. ცნება
სესხის ხელშეკრულებით გამსესხებელი საკუთრებაში გადასცემს მსესხებელს ფულს ან სხვა გვაროვნულ

ნივთს, ხოლო მსესხებელი კისრულობს დააბრუნოს იმავე სახის, ხარისხისა და რაოდენობის ნივთი.

    მუხლი 624. სესხის ხელშეკრულების ფორმა
სესხის ხელშეკრულება იდება ზეპირად. მხარეთა შეთანხმებით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს წერილობითი

ფორმაც. ზეპირი ხელშეკრულების დროს მისი ნამდვილობა არ შეიძლება დადგინდეს მხოლოდ მოწმეთა
ჩვენებებით. 

    მუხლი 6241. უზრუნველყოფილი სესხის/კრედიტის გაცემის წესი 
უძრავი ქონებით ან/და „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით

განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალებით ან/და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკური
საშუალებით, აგრეთვე წყლის, საჰაერო და სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალებით უზრუნველყოფილი
სესხის/კრედიტის გაცემის შემთხვევაში სავალდებულოა გამსესხებელმა/კრედიტის გამცემმა
მსესხებელს/კრედიტის მიმღებს ფულადი სახსრები გადასცეს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.
საქართველოს 2018 წლის 21 ივლისის კანონი №3315 – ვებგვერდი, 07.08.2018წ.

    მუხლი 625. გამსესხებლის ვალდებულება და პროცენტი სესხისათვის
1. მხარეთა შეთანხმებით სესხისათვის შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს პროცენტი. იპოთეკით

უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულებაში უნდა მიეთითოს მხარეთა შეთანხმებით გათვალისწინებული
ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი.

2. მხარეთა შეთანხმებით სესხისათვის პროცენტის განსაზღვრისას სესხის წლიური ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთი 50 პროცენტს არ უნდა აღემატებოდეს.

3. იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულებაში მითითებული, მხარეთა შეთანხმებით
გათვალისწინებული ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი, სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული
ხარჯების (გარდა სანოტარო წესით იპოთეკის დამოწმებასთან და იპოთეკის რეგისტრაციასთან
დაკავშირებული ხარჯებისა) ჩათვლით, არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ
ვებგვერდზე ყოველთვიურად გამოქვეყნებული კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების საბაზრო
საპროცენტო განაკვეთების წინა კალენდარული წლის საშუალო არითმეტიკულის 2.5-მაგი ოდენობის ერთ
მეთორმეტედს, რომელიც ძალაშია ყოველი წლის 1 მარტიდან. 

31. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული მოთხოვნა ვრცელდება ყველა სახის სესხზე, აგრეთვე ამ
მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად მხარეთა შეთანხმებით გათვალისწინებული ყოველთვიური საპროცენტო
განაკვეთის წლიურ ოდენობაზე.

4. თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ამ მუხლის მე-3 ნაწილით
განსაზღვრული პირობები არ ვრცელდება კომერციული ბანკის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისა და
არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების − საკრედიტო კავშირის მიერ დადებულ სესხის ხელშეკრულებებზე. 

5. თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, სესხის გაცემის შემთხვევაში
ნებისმიერი საკომისიოს, ნებისმიერი ფინანსური ხარჯის (გარდა ისეთი ხარჯებისა, რომლებიც შედის სესხის
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლაში), სესხის ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის დარღვევის
გამო მსესხებლისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული/დაკისრებული პირგასამტეხლოს და
ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სესხის ნარჩენი ძირითადი თანხის
0.27 პროცენტს თითოეული დღისთვის. სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული/დაკისრებული 0.27
პროცენტის მიზნებისათვის, გამსესხებლის მიერ მსესხებლისათვის ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ/დაკისრებულ პირგასამტეხლოსა და ნებისმიერი ფორმის ფინანსურ სანქციაში არ
გაითვალისწინება სესხის ვადის გადაცილებისას (ვადის გადაცილების სრულ აღმოფხვრამდე)
პირგასამტეხლოს სახით ერთჯერადად არაუმეტეს 20 ლარის (ან უცხოური ვალუტით მისი ეკვივალენტის),
აგრეთვე ამ მუხლის მე-8 ნაწილის შესაბამისად სესხის რეფინანსირების ან სესხის საკუთარი სახსრებით ან/და
მესამე პირის მიერ ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხვევაში წინსწრებით დაფარვის საკომისიოს დაკისრება. სესხის
ვადის გადაცილებისას ვადის გადაცილების სრულ აღმოფხვრამდე ნებისმიერი საკომისიოს, ნებისმიერი
ფინანსური ხარჯის (მათ შორის, სესხის საპროცენტო განაკვეთისა და ისეთი ხარჯების, რომლებიც შედის
სესხის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლაში), სესხის ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის
დარღვევის გამო მსესხებლისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული/დაკისრებული პირგასამტეხლოს
და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის ოდენობა ყოველი ვადის გადაცილებისას ჯამურად არ უნდა
აღემატებოდეს სესხის მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას. ამ ნაწილის მიზნებისათვის,
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სესხის ნარჩენ ძირითად თანხაში არ გაითვალისწინება სესხის ვადის გადაცილებისას სესხის გადავადების,
სესხის რეფინანსირების ან/და სესხის რესტრუქტურიზაციის შემთხვევაში სესხის ნარჩენი ძირითადი თანხის
ნაზარდი, ხოლო სესხის ვადის გადაცილების სრულ აღმოფხვრად არ მიიჩნევა ვადის გადაცილების აღმოფხვრა
სესხის რესტრუქტურიზაციის, სესხის რეფინანსირების (თუ რეფინანსირება ხდება თავდაპირველ
გამსესხებელთან ხელშეკრულების დადებით) ან/და გადავადების გზით. ამ ნაწილის მიზნებისათვის, სესხის
ვადის გადაცილების სრულ აღმოფხვრად სესხის რესტრუქტურიზაცია, სესხის რეფინანსირება (თუ
რეფინანსირება ხდება თავდაპირველ გამსესხებელთან ხელშეკრულების დადებით) და გადავადება მიიჩნევა
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მსესხებელმა სრულად გადაიხადა ვადის გადაცილებისას დაკისრებული
პირგასამტეხლოს, ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის, საკომისიოს და ფინანსური ხარჯის შესაბამისი
ფულადი სახსრები.

6. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი“ განიმარტება საქართველოს ეროვნული
ბანკის სამართლებრივი აქტით.

61. ამ მუხლის მე-5 ნაწილის მიზნებისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია დაადგინოს
სესხის მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის გამოთვლის და საკომისიოს, ფინანსური ხარჯის,
პირგასამტეხლოს ან/და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის გათვალისწინების ამ მუხლის მე-5 ნაწილით
განსაზღვრულისაგან განსხვავებული წესი.

7. თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, 200 000 (ორასი ათას) ლარამდე სესხი
უნდა გაიცეს მხოლოდ ლარით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სესხის გაცემის შედეგად მსესხებლის

ჯამური ვალდებულებები ამავე გამსესხებლის მიმართ 200 000 (ორასი ათას) ლარს აღემატება. ამ ნაწილის
მიზნებისათვის ლარით გაცემულ სესხად არ მიიჩნევა ნებისმიერი ფორმით უცხოურ ვალუტაზე მიბმული ან
ინდექსირებული სესხი.

8. თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, სესხის გაცემის შემთხვევაში
გამსესხებელს ეკრძალება, მის მიერ გაცემული სესხის რეფინანსირების შემთხვევაში ან სესხის მომხმარებლის
საკუთარი სახსრებით ან/და მესამე პირის მიერ, ამ კოდექსით დადგენილი წესით დაფარვის შემთხვევაში
მომხმარებელს დააკისროს წინსწრებით დაფარვის საკომისიო ან/და პირგასამტეხლო ან ნებისმიერი საჯარიმო
სანქცია, რომელიც შინაარსობრივად არის წინსწრებით დაფარვის საკომისიო ან/და პირგასამტეხლო, რომელიც
სესხის ნარჩენი ძირითადი თანხის 2 პროცენტს აღემატება. 
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260
საქართველოს 2013 წლის 25 დეკემბრის კანონი №1864 - ვებგვერდი, 30.12.2013წ.
საქართველოს 2016 წლის 29 დეკემბრის კანონი №239 - ვებგვერდი, 13.01.2017წ.
საქართველოს 2017 წლის 23 დეკემბრის კანონი №1901 – ვებგვერდი, 11.01.2018წ.
საქართველოს 2018 წლის 21 ივლისის კანონი №3315 – ვებგვერდი, 07.08.2018წ.
საქართველოს 2018 წლის 22 დეკემბრის კანონი №4104 – ვებგვერდი, 10.01.2019წ.

    მუხლი 626. ხელშეკრულების შეწყვეტა და ვალის დაბრუნება
1. თუ ვალის დაბრუნების ვადა განსაზღვრული არ არის, მაშინ ვალი დაბრუნებულ უნდა იქნეს

კრედიტორის ან მოვალის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტისას.
2. ხელშეკრულების შეწყვეტის ვადა შეადგენს სამ თვეს. თუ პროცენტები არ არის შეპირებული, მოვალეს

შეუძლია ვალი დააბრუნოს ვადამდე. პროცენტიანი სესხის ვადამდე დაბრუნება დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა
წინასწარი შეთანხმებით ან გამსესხებლის თანხმობით.

3. პროცენტები გადახდილ უნდა იქნეს ყოველი წლის გასვლის შემდეგ. თუ სესხი წინასწარ არის ვადით
განსაზღვრული, მაშინ ვალიცა და პროცენტიც გადახდილ უნდა იქნეს ვადის დადგომისას.

    მუხლი 627. ვალის დაუყოვნებლივ მოთხოვნის უფლება
გამსესხებელს უფლება აქვს დაუყოვნებლივ მოითხოვოს ვალის დაბრუნება, თუ მსესხებლის ქონებრივი

მდგომარეობა არსებითად უარესდება, რითაც საფრთხე შეექმნება სესხის დაბრუნების მოთხოვნას. ეს უფლება
მაშინაც არსებობს, თუ მსესხებლის ქონებრივი მდგომარეობის გაუარესება წინ უსწრებდა ხელშეკრულების
დადებას, ხოლო გამსესხებლისათვის იგი ცნობილი გახდა მხოლოდ ხელშეკრულების დადების შემდეგ.

    მუხლი 628. სესხის შეპირება
სესხის შეპირებისას დამპირებელს შეუძლია უარი თქვას სესხის მიცემაზე, თუ მეორე მხარის ქონებრივი

მდგომარეობა იმდენად გაუარესდა, რომ შეიძლება საფრთხე შეექმნას ვალის დაბრუნებას. სესხის შეპირება
უნდა გაფორმდეს წერილობით. 

    მუხლი 6281. ფულადი სახსრების მოზიდვის შეზღუდვა 
1. მეწარმე სუბიექტს უფლება აქვს, 20-ზე მეტი ფიზიკური პირისაგან (მათ შორის, ინდივიდუალური

მეწარმისაგან) დაბრუნებადი ფულადი სახსრები მოიზიდოს მხოლოდ „საქართველოს ეროვნული ბანკის
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი წესით და დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად.

2. თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ნებისმიერი ფორმით იზიდავს ფულად სახსრებს 20-ზე მეტი
ფიზიკური პირისაგან (მათ შორის, ინდივიდუალური მეწარმისაგან), თითოეული ფიზიკური პირისაგან (მათ
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შორის, ინდივიდუალური მეწარმისაგან) მოზიდული თანხის ოდენობა არ უნდა იყოს 100 000 (ასი ათას) ლარზე
(ან უცხოური ვალუტით მის ეკვივალენტზე) ნაკლები. თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას წარმოეშობა ამ
ნაწილის მოთხოვნების დაცვის ვალდებულება, მან 20-ზე ნაკლები ფიზიკური პირისაგან (მათ შორის,
ინდივიდუალური მეწარმისაგან) მოზიდული 100 000 (ასი ათას) ლარზე (ან უცხოური ვალუტით მის
ეკვივალენტზე) ნაკლები თანხა უნდა გადაიხადოს აღნიშნული ვალდებულების წარმოშობიდან 1 წლის
განმავლობაში.
საქართველოს 2016 წლის 29 დეკემბრის კანონი №239 - ვებგვერდი, 13.01.2017წ.
საქართველოს 2017 წლის 23 დეკემბრის კანონი №1901 – ვებგვერდი, 11.01.2018წ.
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თავი მეათე
ნარდობა

    მუხლი 629. ცნება
1. ნარდობის ხელშეკრულებით მენარდე კისრულობს შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული

სამუშაო, ხოლო შემკვეთი ვალდებულია გადაუხადოს მენარდეს შეთანხმებული საზღაური.
2. თუ ნარდობა ითვალისწინებს რაიმე ნაკეთობის დამზადებას და მენარდე მას ამზადებს თავის მიერ

შეძენილი მასალით, მაშინ იგი შემკვეთს გადასცემს საკუთრებას დამზადებულ ნაკეთობაზე. თუ
დამზადებულია გვაროვნული ნივთი, მაშინ გამოიყენება ნასყიდობის წესები.

3. ნარდობასთან დაკავშირებული ხარჯთაღრიცხვის შედგენა არ ანაზღაურდება, თუ შეთანხმებით სხვა რამ
არ არის გათვალისწინებული.

    მუხლი 630. შეთანხმება ანაზღაურებაზე
1. ანაზღაურება უსიტყვოდაც ითვლება შეთანხმებულად, თუ გარემოებების მიხედვით ნარდობა მხოლოდ

ანაზღაურებითაა მოსალოდნელი.
2. თუ ანაზღაურების ოდენობა შეთანხმებული არ არის, ტარიფის არსებობისას შეთანხმებულად მიიჩნევა

სატარიფო განაკვეთი, ხოლო, თუ ტარიფები არ არსებობს, მაშინ –  ჩვეულებრივი ანაზღაურება.

    მუხლი 631. მიახლოებითი ხარჯთაღრიცხვის გადაჭარბების შედეგები
1. თუ მენარდე მიახლოებით ხარჯთაღრიცხვას მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს, მას შეუძლია მოითხოვოს

მხოლოდ შეთანხმებული საზღაური, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა გადახარჯვების წინასწარ გათვალისწინება
შეუძლებელი იყო.

2. მიახლოებითი ხარჯთაღრიცხვის ისეთი გაზრდის შესახებ, რომლის გათვალისწინებაც შეუძლებელი იყო
ხელშეკრულების დადებისას, მენარდემ დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს შემკვეთს. თუ შემკვეთი წყვეტს
ხელშეკრულებას ხარჯთაღრიცხვის გაზრდის გამო, მაშინ იგი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებული
სამუშაო მიახლოებითი ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.

    მუხლი 632. სამუშაოს პირადად შესრულების ვალდებულება
მენარდემ პირადად უნდა შეასრულოს სამუშაო მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როცა ეს გამომდინარეობს

კონკრეტული გარემოებებიდან ან სამუშაოს ხასიათიდან.

    მუხლი 633. შემკვეთის მიერ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება
1. მენარდეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, თუ შემკვეთი არ მიიღებს შესრულებულ სამუშაოს.

შემკვეთი ვალდებულია აანაზღაუროს ზიანი მაშინაც, როცა იგი არ შეასრულებს სამუშაოს შესრულებისათვის
აუცილებელ მოქმედებას.

2. ზიანის ანაზღაურების ოდენობა განისაზღვრება, ერთი მხრივ, ვადის გადაცილების ხანგრძლივობისა და
საზღაურის ოდენობის შესაბამისად, ხოლო მეორე მხრივ, – იმის მიხედვით, რასაც მენარდე მიიღებდა თავისი
სამუშაო ძალის სხვაგვარი გამოყენებით, შემკვეთს რომ ვადისთვის არ გადაეცილებინა.

    მუხლი 634. გირავნობის უფლება მოძრავ ნივთებზე
მენარდეს თავისი მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად შეუძლია გამოიყენოს გირავნობის უფლება მის მიერ

დამზადებულ ან შეკეთებულ მოძრავ ნივთზე, თუ ეს ნივთი დამზადების ან შეკეთების მიზნით მენარდის
მფლობელობაში იმყოფება.

    მუხლი 635. იპოთეკის უფლება სამშენებლო მიწის ნაკვეთზე
თუ ხელშეკრულების საგანია ნაგებობა ან ამ ნაგებობის ცალკეული ნაწილები, მაშინ მენარდეს შეუძლია

ხელშეკრულებიდან გამომდინარე თავისი მოთხოვნებისათვის მოითხოვოს იპოთეკა სამშენებლო მიწის
ნაკვეთზე.

    მუხლი 636. ხელშეკრულების მოშლა
შემკვეთს უფლება აქვს სამუშაოს დასრულებამდე ნებისმიერ დროს თქვას უარი ხელშეკრულებაზე, მაგრამ
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მან უნდა აუნაზღაუროს მენარდეს შესრულებული სამუშაო და ხელშეკრულების მოშლით მიყენებული ზიანი.

    მუხლი 637. ხელშეკრულების მოშლა მენარდის ინიციატივით
მენარდეს შეუძლია სამუშაოს დასრულებამდე მხოლოდ ისე შეწყვიტოს ხელშეკრულება, რომ შემკვეთმა

შეძლოს მომსახურების სხვაგვარად მიღება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა შეწყვეტისათვის არსებობს რაიმე
მნიშვნელოვანი საფუძველი. ამ შემთხვევაში ზიანის ანაზღაურების მოვალეობა გამოირიცხება.

    მუხლი 638. გასამრჯელოს ნაწილის მოთხოვნის უფლება
თუ მენარდე ვალდებულებას შეწყვეტს 637-ე მუხლის მიხედვით, მაშინ მას შეუძლია მოითხოვოს

გასამრჯელოს ნაწილი, რომელიც შეესაბამება მის ადრინდელ მომსახურებას, თუკი შემკვეთს ადრე გაწეული
მომსახურების მიმართ აქვს რაიმე ინტერესი.

    მუხლი 639. უნაკლო ნივთის წარდგენის ვალდებულება
თუ მომსახურება მოიცავს რაიმე ნაკეთობის დამზადებას, მაშინ მენარდემ შემკვეთს უნდა წარუდგინოს

ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო ნაკეთობა.

    მუხლი 640. უფლებრივად უნაკლო ნაკეთობა
ნაკეთობა უფლებრივად უნაკლოა, თუ მესამე პირებს არ შეუძლიათ გამოიყენონ რაიმე უფლებები შემკვეთის

წინააღმდეგ.

    მუხლი 641. ნივთობრივად უნაკლო ნაკეთობა
1. ნაკეთობა ნივთობრივად უნაკლოა, თუ იგი შეესაბამება შეთანხმებულ პირობებს; ხოლო, თუ ეს პირობები

შეთანხმებული არ არის, მაშინ ნაკეთობა ნივთობრივად უნაკლოდ მიიჩნევა, თუკი იგი ვარგისია
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან ჩვეულებრივი გამოყენებისათვის.

2. ნივთობრივ ნაკლს უთანაბრდება, თუ მენარდე დაამზადებს შეკვეთილისაგან განსხვავებულ ან უფრო
ნაკლები რაოდენობის ნაკეთობას.

    მუხლი 642. დამატებითი შესრულების მოთხოვნა
1. თუ ნაკეთობა ნაკლის მქონეა, შემკვეთს შეუძლია მოითხოვოს დამატებითი შესრულება. მენარდეს

შეუძლია თავისი არჩევანით ან აღმოფხვრას ნაკლი, ან დაამზადოს ახალი ნაკეთობა.
2. დამატებითი შესრულების მიზნით მენარდე ვალდებულია გასწიოს აუცილებელი ხარჯები, მათ შორის,

ტრანსპორტის, სამუშაოსა და მასალების ხარჯები. მენარდეს შეუძლია უარი თქვას დამატებით შესრულებაზე,
თუ იგი მოითხოვს არათანაზომიერ ხარჯებს.

3. თუ მენარდე დაამზადებს ახალ ნაკეთობას, მას შეუძლია შემკვეთს მოსთხოვოს ნაკლის მქონე ნაკეთობის
უკან დაბრუნება.

    მუხლი 643. ნაკეთობის ნაკლის გამოსწორება შემკვეთის მიერ
1. თუ მენარდე არათანაზომიერი ხარჯების გამო უარს კი არ იტყვის დამატებით შესრულებაზე, მაგრამ

ნაკეთობის ნაკლის გამო დამატებითი შესრულებისათვის განსაზღვრული ვადა უშედეგოდ გავიდა, მაშინ
შემკვეთს შეუძლია თვითონ აღმოფხვრას ნაკლი და მოითხოვოს გაწეული ხარჯების ანაზღაურება.

2. დამატებითი ვადის განსაზღვრა საჭირო არ არის 405-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში.

3. შემკვეთს შეუძლია მენარდეს მოსთხოვოს ავანსი ნაკლის აღმოსაფხვრელად საჭირო ხარჯებისათვის.

    მუხლი 644. ხელშეკრულებაზე უარი ნაკეთობის ნაკლის გამო
ნაკეთობის ნაკლის გამო შემკვეთს შეუძლია 405-ე მუხლის მიხედვით უარი თქვას ხელშეკრულებაზე. ამ

შემთხვევაში მენარდე ვალდებულია აუნაზღაუროს შემკვეთს ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

    მუხლი 645. საზღაურის შემცირება ნაკეთობის ნაკლის გამო
შემკვეთს, რომელიც არც ხელშეკრულების დამატებით შესრულებას მიიღებს საამისოდ განსაზღვრული

ვადის გასვლის შემდეგ და არც უარს განაცხადებს ხელშეკრულებაზე, შეუძლია იმ თანხით შეამციროს
საზღაური, რა თანხითაც ნაკლი ამცირებს ნაკეთობის ღირებულებას.

    მუხლი 646. სამუშაოს შესრულება მენარდის მასალით
1. თუ მენარდე სამუშაოს ასრულებს თავისი მასალით, იგი პასუხს აგებს უხარისხო მასალისათვის.
2. მენარდე პასუხს აგებს შემკვეთის მასალის არასწორი გამოყენებისათვის. მენარდე მოვალეა წარუდგინოს

შემკვეთს მასალის ხარჯვის ანგარიში და დაუბრუნოს მას დარჩენილი მასალა.

    მუხლი 647. გაფრთხილების ვალდებულება
1. მენარდე მოვალეა დროულად გააფრთხილოს შემკვეთი, რომ:
ა) შემკვეთისგან მიღებული მასალა უხარისხო და გამოუსადეგარია;
ბ) თუ შემკვეთის მითითება შესრულდება, ნამუშევარი არამტკიცე ან გამოუსადეგარი იქნება;
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გ) არსებობს მენარდისაგან დამოუკიდებელი სხვა რამ გარემოება, რომელიც საფრთხეს უქმნის ნამუშევრის
სიმტკიცესა და ვარგისიანობას.

2. თუ შემკვეთი, მენარდის დროული გაფრთხილების მიუხედავად, შესაბამის ვადაში არ გამოცვლის
გამოუსადეგარ ან უხარისხო მასალას, არ შეცვლის მიცემულ მითითებას სამუშაოს შესრულების წესის შესახებ,
ანდა არ აღმოფხვრის სხვა გარემოებას, რომელსაც შეუძლია ზიანი მიაყენოს ნამუშევრის ვარგისიანობას ან
სიმტკიცეს, მენარდეს უფლება აქვს უარი განაცხადოს ხელშეკრულებაზე და მოითხოვოს ამით მიყენებული
ზიანის ანაზღაურება.

    მუხლი 648. საზღაურის გადახდა შესრულებული სამუშაოსათვის
შემკვეთი მოვალეა მენარდეს გადაუხადოს საზღაური სამუშაოს შესრულების შემდეგ, თუ ხელშეკრულება არ

ითვალისწინებს ნაწილ-ნაწილ გადახდას.

    მუხლი 649. სამუშაოს მიღება
თუ ხელშეკრულების თანახმად ან შესრულებული სამუშაოს ხასიათიდან გამომდინარე, საჭიროა მისი

გადაცემა, მაშინ შემკვეთი მოვალეა მიიღოს შესრულებული სამუშაო. მიღებისთანავე შემკვეთი ვალდებულია
გადაიხადოს საზღაური. სამუშაო მიღებულად ჩაითვლება, თუ შემკვეთი არ მიიღებს შესრულებულ სამუშაოს
მენარდის მიერ დადგენილ ვადაში.

    მუხლი 650. მენარდის პასუხისმგებლობა შემკვეთის ქონების დაღუპვისას
მენარდე პასუხს აგებს შემკვეთის ქონების დაღუპვის ან დაზიანებისათვის გაუფრთხილებლობის დროსაც.

    მუხლი 651. მენარდის რისკი
1. მენარდეს ეკისრება შესრულებული სამუშაოს შემთხვევით დაღუპვის ან დაზიანების რისკი

შემკვეთისათვის შესრულების გადაცემამდე. გადაცემასთან ერთად შემკვეთზე გადადის შემთხვევით დაღუპვის
ან დაზიანების რისკი. გადაცემას უთანაბრდება ისიც, როცა შემკვეთი აყოვნებს მიღებას.

2. მასალის შემთხვევით დაღუპვის ან დაზიანების რისკი ეკისრება მასალის მიმცემ მხარეს.

    მუხლი 652. ნაკლის მქონე ნაკეთობის მიღების შედეგები
თუ შემკვეთისათვის ნაკეთობის ნაკლი ცნობილია და იგი მაინც მიიღებს მას პრეტენზიის განუცხადებლად,

მაშინ შემკვეთს არ წარმოეშობა მოთხოვნის უფლებები ამ ნაკლის გამო.

    მუხლი 653. საგარანტიო ვადა
თუ მენარდემ ნაკეთობისათვის იკისრა საგარანტიო ვადა, მაშინ ამ ვადის განმავლობაში გამოვლენილი

ნაკლი წარმოშობს შესაბამის უფლებებს.

    მუხლი 654. მენარდის მიერ ნაკლის განზრახ დაფარვის შედეგები
თუ მენარდე ნაკლს განზრახ დაფარავს, მას არ შეუძლია მიუთითოს შეთანხმებაზე, რომელიც გამორიცხავს ან

ზღუდავს შემკვეთის უფლებებს ნაკეთობის ნაკლის გამო.

    მუხლი 655. ხანდაზმულობის ვადა
მოთხოვნა შესრულების ნაკლის გამო შემკვეთმა შეიძლება წარადგინოს ერთი წლის მანძილზე, ხოლო ისეთი

მოთხოვნა, რომელიც ნაგებობას შეეხება – ხუთი წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოს მიღების
დღიდან.

    მუხლი 656. ხანდაზმულობის ვადის ათვლა სამუშაოს ნაწილ-ნაწილ მიღებისას
თუ ხელშეკრულების მიხედვით სამუშაო მიღებულია ნაწილ-ნაწილ, ნაკლის გამო მოთხოვნის

ხანდაზმულობის ვადა იწყება სამუშაოს მთლიანად მიღების დღიდან.

თავი მეთერთმეტე
ტურისტული მომსახურება

    მუხლი 657. ცნება
1. ტურიზმის ხელშეკრულებით მოგზაურობის მომწყობი (ტურისტული საწარმო) მოვალეა გაუწიოს

ტურისტს (მოგზაურს) შეთანხმებული მომსახურება. ტურისტი მოვალეა მოგზაურობის მომწყობს გადაუხადოს
შეპირებული ანაზღაურება გაწეული მომსახურებისათვის.

2. ტურისტული მომსახურების პაკეტი (შემდგომში – პაკეტი) ტურისტული მომსახურების ორი ან ორზე
მეტი კომპონენტისაგან (კვება, ღამის თევა, სატრანსპორტო მომსახურება და სხვა) შემდგარი კომპლექსია,
რომელთა ღირებულება შედის პაკეტის ფასში.
საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი №2946 - სსმ I, №15, 16.05.2006წ., მუხ.99

    მუხლი 6571. არასათანადო ინფორმაციის მიწოდების აკრძალვა
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მოგზაურობასთან (პაკეტთან) დაკავშირებული ნებისმიერი აღწერილობითი ფორმა, ღირებულება და
ხელშეკრულების სხვა პირობები, რომლებითაც ტურისტი უზრუნველყოფილია მოგზაურობის მომწყობის
მიერ, არ უნდა შეიცავდეს ყალბ, არასათანადო და შეცდომაში შემყვან ინფორმაციას.
საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი №2946 - სსმ I, №15, 16.05.2006წ., მუხ.99

    მუხლი 6572. დეტალური ინფორმაციის მიწოდების აუცილებლობა
1. ტურისტს, მოგზაურობასთან (პაკეტთან) დაკავშირებით, ხელშეკრულების დადებამდე, წერილობით ან

ტურისტისათვის მისაღები სხვა ფორმით, უნდა მიეწოდოს დაწვრილებითი ინფორმაცია:
ა) ღირებულების, მისი გადახდის მეთოდებისა და განრიგის შესახებ;
ბ) დანიშნულების ადგილისა და მიზნების, გამოსაყენებელი სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი

დახასიათების შესახებ;
გ) განთავსების ტიპის, მდებარეობის, კატეგორიის, მომსახურების ხარისხის, მისი კლასიფიკაციისა და სხვა

ძირითადი მახასიათებლების შესახებ;
დ) კვების შესახებ;
ე) მარშრუტის შესახებ;
ვ) პასპორტთან და ვიზასთან, აგრეთვე მოგზაურობისათვის აუცილებელი ჯანმრთელობის

მდგომარეობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების შესახებ;
ზ) ვიზიტების, ექსკურსიების ან/და სხვა მომსახურების შესახებ, რომლებიც შედის პაკეტის ღირებულებაში;
თ) იმ შემთხვევაში, თუ მოგზაურობის მოსაწყობად აუცილებელია ტურისტთა გარკვეული რაოდენობა და ის

არ შეგროვდა, ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე ტურისტის ინფორმირების უკანასკნელი ვადის შესახებ.
2. მოგზაურობის მომწყობმა, მოგზაურობის დაწყებამდე გონივრულ ვადაში, ტურისტს უნდა მიაწოდოს

შემდეგი ინფორმაცია:
ა) შუალედური გაჩერებების დროისა და ადგილების შესახებ;
ბ) მოგზაურობის მომწყობის ან მისი ადგილობრივი წარმომადგენლის ან, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში,

ადგილობრივი სააგენტოების ან/და სათანადო სამსახურების დასახელება, მისამართი და ტელეფონის ნომერი,
ვისაც დახმარებისათვის შეუძლია მიმართოს ტურისტმა;

გ) არასრულწლოვნის მოგზაურობის შემთხვევაში, არასრულწლოვანთან ან მასზე პასუხისმგებელ პირთან
პირდაპირი კავშირის დამყარების საშუალებათა შესახებ;

დ) ტურისტის იმ ვალდებულების შესახებ, რომელიც დაკავშირებულია ტურისტის მიერ ხელშეკრულების
შეწყვეტით გამოწვეული, აგრეთვე რეპატრიაციის, უბედური შემთხვევის ან/და ავადმყოფობის დროს
ტურისტის დასახმარებლად გაწეული ხარჯების ანაზღაურებასთან.

3. ტურისტისათვის წერილობით ან სხვა სათანადო ფორმით მიწოდებული ინფორმაცია მოგზაურობის
მომწყობისათვის ატარებს სავალდებულო ხასიათს.
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    მუხლი 6573. ხელშეკრულების თავდაპირველი ფასის შეცვლისა და კალკულაციის წესები და მოგზაურობის
მომწყობის ვალდებულებები

1. მოგზაურობის (პაკეტის) ღირებულება არ ექვემდებარება გადასინჯვას, გარდა ამ კოდექსის 660-ე მუხლის
პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, აგრეთვე იმ შემთხვევისა, როცა ხელშეკრულება თავად
ითვალისწინებს გადასინჯვის შესაძლებლობებს და თავდაპირველი ფასის შეცვლისა და კალკულაციის წესებს,
შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

ა) ტრანსპორტის ღირებულება, საწვავის ღირებულების ჩათვლით;
ბ) კონკრეტული სატრანსპორტო და გადაზიდვის მომსახურების გადასახადები, როგორიცაა პორტებსა და

აეროპორტებში ტვირთის გადატანა-გადაზიდვა, ტაქსის დაქირავება და სხვა;
გ) პაკეტში გათვალისწინებული სავალუტო კურსის ოდენობა.
2. გამგზავრების დღემდე, ოცი დღის განმავლობაში, მოგზაურობის (პაკეტის) ღირებულება გაზრდას არ

ექვემდებარება, ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა მოგზაურობის მომწყობი, მისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით,
იძულებულია გამგზავრებამდე მნიშვნელოვნად შეცვალოს ხელშეკრულების არსებითი პირობები, ამის
თაობაზე დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს ტურისტს, რათა მან მიიღოს სათანადო გადაწყვეტილება
ხელშეკრულების შეწყვეტის ან შეცვლილი პირობებით მისი მიღების თაობაზე, რის შესახებაც დროულად უნდა
აცნობოს მოგზაურობის მომწყობს.
საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი №2946 - სსმ I, №15, 16.05.2006წ., მუხ.99

    მუხლი 658. მესამე პირი მოგზაურობაში
1. მოგზაურობის დაწყებამდე ტურისტს შეუძლია მოითხოვოს მის ნაცვლად მოგზაურობაში მესამე პირის

მონაწილეობა. მოგზაურობის მომწყობს შეუძლია უარი განაცხადოს მესამე პირის მონაწილეობაზე, თუ იგი არ
აკმაყოფილებს მოგზაურობისათვის აუცილებელ პირობებს.

2. მოგზაურობის მომწყობს შეუძლია მოსთხოვოს ტურისტს იმ დამატებითი ხარჯების ანაზღაურება, რაც
მოგზაურობაში მესამე პირის მონაწილეობამ გამოიწვია.
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    მუხლი 659. მოგზაურობის ხარვეზები
1. მოგზაურობის მომწყობი მოვალეა იმგვარად მოაწყოს მოგზაურობა, რომ მას არ ჰქონდეს ისეთი ხარვეზები,

რომლებსაც შეუძლიათ გააუფასურონ ან შეამცირონ მოგზაურობის მნიშვნელობა ჩვეულებრივი ან
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიზნებისათვის.

2. თუ მოგზაურობას ასეთი ხარვეზები აქვს, მაშინ ტურისტს შეუძლია მოითხოვოს მათი აღმოფხვრა.
მოგზაურობის მომწყობს უფლება აქვს უარი თქვას ხარვეზების გამოსწორებაზე, თუ ეს მოითხოვს შეუსაბამოდ
დიდ ხარჯებს.

3. თუ მოგზაურობის მომწყობი არ აღმოფხვრის ხარვეზებს ტურისტის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ
ვადაში, მაშინ ტურისტს შეუძლია თვითონ აღმოფხვრას ხარვეზები და მოითხოვოს მათზე გაწეული
აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურება. ვადის განსაზღვრა არ არის აუცილებელი, თუ მოგზაურობის მომწყობი
უარს იტყვის ხარვეზების აღმოფხვრაზე, ან თუ ტურისტი დაინტერესებულია ხარვეზის დაუყოვნებელი
აღმოფხვრით.

    მუხლი 660. ღირებულების შემცირება მოგზაურობის ხარვეზის გამო
1. თუ მოგზაურობა ხარვეზიანია, მაშინ მისი ღირებულება მცირდება იმ დროის გათვალისწინებით, რომლის

განმავლობაშიც არსებობდა ხარვეზები.
2. ღირებულება არ შემცირდება, თუ ტურისტი თავისი ბრალით არ შეატყობინებს მოგზაურობის მომწყობს

ხარვეზის შესახებ.

    მუხლი 661. ხარვეზის გამო ხელშეკრულების შეწყვეტა ტურისტის ინიციატივით
1. თუ ტურისტს მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა 659-ე მუხლში მითითებული ხარვეზის გამო, მას შეუძლია

შეწყვიტოს ხელშეკრულება. ასეთივე წესი გამოიყენება მაშინაც, თუ მას არ შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს
მოგზაურობაში საპატიო მიზეზით, რომლის შესახებაც იცის მოგზაურობის მომწყობმაც.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა დასაშვებია იმ შემთხვევაში, როცა მოგზაურობის მომწყობი პირი არ
აღმოფხვრის ხარვეზებს ტურისტის მიერ დადგენილ ვადაში. ვადის განსაზღვრა არ არის აუცილებელი, თუ
ხარვეზების გამოსწორება შეუძლებელია, ან მოგზაურობის მომწყობი უარს იტყვის მათ აღმოფხვრაზე, ან
ხელშეკრულების შეწყვეტა გამართლებულია ტურისტის განსაკუთრებული ინტერესებით.

3. ხელშეკრულების შეწყვეტისას მოგზაურობის მომწყობი კარგავს შეთანხმებული ანაზღაურების მიღების
უფლებას, მაგრამ მას შეუძლია მოითხოვოს ანაზღაურება უკვე გაწეული უხარვეზო მომსახურებისათვის.

4. თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იყო ტურისტის უკან მიყვანა, ხელშეკრულების შეწყვეტის
შემდეგ მოგზაურობის მომწყობი მოვალეა უკანვე მიიყვანოს იგი. ამ შემთხვევაში დამატებითი ხარჯები
მოგზაურობის მომწყობს ეკისრება.

5. თუ ტურისტი მოგზაურობის დაწყებამდე, ამ კოდექსის 6573 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად წყვეტს
ხელშეკრულებას, პაკეტი უქმდება და ასეთ შემთხვევაში მოგზაურობის მომწყობი ვალდებულია ტურისტს:

ა) შესთავაზოს თავდაპირველი პაკეტის ეკვივალენტური ან უკეთესი ხარისხის ახალი პაკეტი, როცა ეს
შესაძლებელია;

ბ) ან აუნაზღაუროს ფასში განსხვავება, თუ შეთავაზებული ახალი პაკეტი დაბალი ხარისხისაა;
გ) ან დაუყოვნებლივ დაუბრუნოს ხელშეკრულების თანახმად გადახდილი თანხა.
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    მუხლი 662. მოგზაურობის ხარვეზით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება
1. თუ მოგზაურობის ხარვეზები წარმოიშვა იმ გარემოებათა შედეგად, რომლებზედაც პასუხს აგებს

მოგზაურობის მომწყობი, ტურისტს შეუძლია ხარვეზების გამო ანაზღაურების შემცირების ან ხელშეკრულების
შეწყვეტის უფლების შეუზღუდავად მოითხოვოს შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება.

2. თუ მოგზაურობა ჩაიშალა ან იგი არაჯეროვნად იყო ორგანიზებული, მაშინ ტურისტს შეუძლია
მოითხოვოს ასევე შვებულების უსარგებლოდ დაკარგვით გამოწვეული შესაბამისი ფულადი ანაზღაურება.

3. თუ ხელშეკრულება, ტურისტის ბრალის გარეშე, მოგზაურობის დაწყებამდე შეწყდება, ტურისტს უფლება
აქვს მოითხოვოს შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა:

ა) ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველია მოგზაურობის მოსაწყობად აუცილებელ პირთა რაოდენობის
სიმცირე, რის შესახებაც ტურისტს წერილობითი ფორმით ეცნობა იმ ვადის განმავლობაში, რომელიც
მითითებულია მოგზაურობის (პაკეტის) აღწერილობაში;

ბ) ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზეზია დაუძლეველი ძალა.
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    მუხლი 6621. ტურისტული მოგზაურობის მომწყობის ვალდებულება ტურისტის საჩივარზე სწრაფი
რეაგირების მოხდენის შესახებ

მოგზაურობის მომწყობი ან მისი წარმომადგენელი ვალდებულია სწრაფი რეაგირება მოახდინოს ტურისტის
საჩივარზე და მიიღოს სათანადო გადაწყვეტილება.
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    მუხლი 6622. ტურისტული მოგზაურობის მომწყობის ვალდებულება ტურისტისათვის გარანტიების
წარდგენის შესახებ

მოგზაურობის მომწყობმა უნდა წარმოადგინოს უსაფრთხოების მტკიცე გარანტიები გაკოტრების
შემთხვევაში მომხმარებელთა რეპატრიაციის და მათთვის გადახდილი თანხების უკან დაბრუნების მიზნით
ხარჯების გაწევასთან დაკავშირებით.
საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი №2946 - სსმ I, №15, 16.05.2006წ., მუხ.99

    მუხლი 663. მოგზაურობის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნების ხანდაზმულობის ვადა
1. 659–662-ე მუხლებში გათვალისწინებული მოთხოვნები ტურისტს შეუძლია წარუდგინოს მოგზაურობის

მომწყობს ხელშეკრულებაში მითითებული მოგზაურობის ვადის გასვლის შემდეგ ერთი თვის მანძილზე. ვადის
გასვლის შემდეგ ტურისტს შეუძლია წარადგინოს თავისი მოთხოვნები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას
ბრალი არ მიუძღვის მოთხოვნის წარდგენის ვადის გადაცილებაში.

2. ტურისტის მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა შეადგენს ექვს თვეს. ეს ვადა იწყება იმ დღიდან, როდესაც
ხელშეკრულებით მოგზაურობა უნდა დამთავრებულიყო. თუ ტურისტი მოთხოვნებს წარადგენს
ხანდაზმულობის ვადის დაწყებამდე, მაშინ ხანდაზმულობის ვადა შეჩერდება იმ დღემდე, რომელ დღესაც
მოგზაურობის მომწყობი უარყოფს მოთხოვნას.

    მუხლი 664. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
მოგზაურობის მომწყობს ტურისტთან შეთანხმებით შეუძლია შეზღუდოს თავისი პასუხისმგებლობა

მომსახურების ღირებულების სამმაგი ოდენობით, თუ:
ა)  ტურისტისათვის მიყენებული ზიანი არ იყო გამოწვეული განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით,
ან
ბ) მოგზაურობის მომწყობი ერთპიროვნულად მთლიანად არ აგებს პასუხს ტურისტის წინაშე იმ

ზიანისათვის, რომელიც წარმოიშვა მოგზაურობის მომწყობის ვალდებულების შემსრულებელთაგან ერთ-
ერთის ბრალის შედეგად.

    მუხლი 665. უარი ხელშეკრულებაზე მოგზაურობის დაწყებამდე
1. ტურისტს მოგზაურობის დაწყებამდე ნებისმიერ დროს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე.
2. ტურისტის მიერ ხელშეკრულებაზე უარის თქმისას მოგზაურობის მომწყობი კარგავს შეთანხმებული

საზღაურის მიღების უფლებას. ამავე დროს, მას შეუძლია მოითხოვოს შესაბამისი ანაზღაურება, რომლის
ოდენობაც განისაზღვრება შეთანხმებული ანაზღაურების საფუძველზე იმ თანხის გამოკლებით, რომელიც მას
შეეძლო მიეღო თავისი მომსახურების სხვაგვარად გამოყენების შედეგად.

    მუხლი 666. დაუძლეველი ძალა
1. თუ მოგზაურობა არსებითად გაძნელდება, ან წარმოიშობა სხვა საფრთხე, ან ტურისტს მიადგება ზიანი

ხელშეკრულების დადებისას გაუთვალისწინებელი დაუძლეველი ძალის დადგომის შედეგად, მაშინ როგორც
ტურისტს, ისე მოგზაურობის მომწყობს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ხელშეკრულების შეწყვეტისას
გამოიყენება 661-ე მუხლის მე-3 ნაწილისა და მე-4 ნაწილის პირველი წინადადების წესები. თითოეულ მხარეს
ეკისრება უკან მიყვანის დამატებითი ხარჯების ნახევარი. სხვა შემთხვევაში დამატებითი ხარჯები ეკისრება
ტურისტს.

    მუხლი 667. მოგზაურის საზიანო შეთანხმებათა დაუშვებლობა
ამ თავით გათვალისწინებული წესები არ შეიძლება შეიცვალოს მოგზაურის საზიანოდ.

თავი მეთორმეტე
გადაზიდვა-გადაყვანა

I. გადაზიდვის ხელშეკრულება

    მუხლი 668. ცნება
გადაზიდვის ხელშეკრულებით გადამზიდველი ვალდებულია შეთანხმებული საზღაურის გადახდით

გადაიტანოს ტვირთი ან გადაიყვანოს მგზავრი დანიშნულების ადგილზე.

    მუხლი 669. გადამზიდველის პასუხისმგებლობა
1. გადამზიდველი პასუხს აგებს მგზავრისათვის მიყენებული ზიანისათვის, ასევე მისი ბარგის დაზიანების

ან დაკარგვისათვის.
2. პასუხისმგებლობა არ დადგება, თუკი ზიანი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ან თვით მგზავრის მიერ,

ანდა მისი ბარგით.
3. გადამზიდველის პასუხისმგებლობა არ შეიძლება გამოირიცხოს ან შეიზღუდოს ხელშეკრულებით.
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    მუხლი 670. ხელშეკრულების დადების ვალდებულება
პირი, რომელიც საჯაროდ სთავაზობს ტვირთის გადაზიდვასა და მგზავრთა გადაყვანას, ვალდებულია

დადოს გადაყვანა-გადაზიდვის ხელშეკრულება, თუ არ არსებობს უარის თქმის საფუძველი.

    მუხლი 671. გადაზიდვა რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალებით
თუ დატვირთული ავტომობილი გზის ერთ მონაკვეთზე გადაზიდული იქნება ზღვით, რკინიგზით ან

საჰაერო ტრანსპორტით და – 682-ე მუხლში გათვალისწინებული შემთხვევების შესაბამისად – ტვირთი არ
იქნება გადმოტვირთული, ამ თავის ნორმები მაინც გამოიყენება მთლიანი გადაზიდვისათვის.

    მუხლი 672. გადაზიდვის ხელშეკრულების ფორმა
გადაზიდვის ხელშეკრულება ფორმდება ზედნადების (ან სხვა დოკუმენტის) სახით. ზედნადების

არარსებობის, მისი ხარვეზის ან დაკარგვის მიუხედავად, გადაზიდვის ხელშეკრულების შინაარსი და
ნამდვილობა განისაზღვრება ამ თავის ნორმებით.

    მუხლი 673. ზედნადების შედგენის წესი
1. ზედნადები დგება სამ ცალად, რომელთაც ხელს აწერენ გამგზავნი და გადამზიდველი. პირველი პირი

რჩება გამგზავნს, მეორე თან ერთვის ტვირთს, მესამეს კი იტოვებს გადამზიდველი.
2. თუ გადასაზიდი ტვირთი ნაწილდება რამდენიმე ტრანსპორტზე, ან საქმე ეხება სხვადასხვა სახის ანდა

ცალკეულ პარტიებად დაყოფილ ტვირთს, როგორც გამგზავნს, ასევე გადამზიდველს შეუძლიათ მოითხოვონ
იმდენი ზედნადების შედგენა, რამდენი ტრანსპორტიც ან ტვირთის სახეობაა.

    მუხლი 674. ზედნადების რეკვიზიტები
1. ზედნადები უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:
ა) გაცემის დღესა და ადგილს;
ბ) გამგზავნის სახელსა და მისამართს;
გ) გადამზიდველის სახელსა და მისამართს;
დ) ტვირთის გადაცემის დღესა და ადგილს, ასევე ტვირთის მიტანის ადგილს;
ე) მიმღების სახელსა და მისამართს;
ვ) ტვირთის სახეობის ჩვეულებრივ სახელწოდებასა და შეფუთვის სახეს, საფრთხეშემცველი ტვირთების

დროს, მათ საყოველთაოდ აღიარებულ აღნიშვნას;
ზ) გადასაზიდი ტვირთების რაოდენობას, ნიშნებსა და ნომრებს;
თ) ტვირთის წონას ან სხვაგვარად აღნიშნულ რაოდენობას;
ი) გადაზიდვასთან დაკავშირებულ ხარჯებს (გადაზიდვის ფასს, დამატებით ხარჯებს, იმპორტის

გადასახადებს და სხვა ხარჯებს, რომლებიც წარმოიშობა ხელშეკრულების დადებიდან ტვირთის მიტანამდე);
კ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის

იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის აღნიშვნებს;
ლ) აღნიშვნას, რომ გადაზიდვა, მიუხედავად ორმხრივი შეთანხმებისა, მაინც ექვემდებარება ამ თავის

ნორმებს.
2. საჭიროებისას ზედნადები უნდა შეიცავდეს დამატებით მონაცემებს:
ა) სხვა ტრანსპორტზე გადატვირთვის აკრძალვას;
ბ) ხარჯებს, რომლებსაც გამგზავნი თავის თავზე იღებს;
გ) ტვირთის გაგზავნის დროს გადასახდელი ფასდანამატის ოდენობას;
დ) ტვირთის ღირებულებას და მიწოდებისადმი განსაკუთრებული ინტერესის აღნიშვნას;
ე) გამგზავნის მითითებებს გადამზიდველის მიმართ ტვირთის დაზღვევის შესახებ;
ვ) შეთანხმებულ ვადას, რომელშიც უნდა დასრულდეს გადაზიდვა;
ზ) გადამზიდველისათვის გადაცემული საბუთების ჩამონათვალს.
3. მხარეებს შეუძლიათ ზედნადებში ჩაწერონ სხვა მონაცემებიც, რომლებსაც ისინი მიზანშეწონილად

მიიჩნევენ.
საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806 - სსმ I, №66,03.12.2010 წ., მუხ.414

    მუხლი 675. გამგზავნის პასუხისმგებლობა
1. გამგზავნი პასუხს აგებს ყველა იმ ხარჯისა და ზიანისათვის, რომლებიც დადგა იმის გამო, რომ არასწორად

ან არასრულყოფილად იქნა წარმოდგენილი:
ა) 674-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“, „დ“, „ე“, „ვ“, „ზ“, „თ“ და „კ“ ქვეპუნქტებში აღნიშნული მონაცემები;
ბ) 674-ე მუხლის მე-2 ნაწილში აღნიშნული მონაცემები;
გ) ყველა სხვა მონაცემი ან გამგზავნის მითითებები ზედნადების შესადგენად ან მასში შესატანად.
2. თუ ამ მუხლის პირველ ნაწილში ჩამოთვლილ მონაცემებს გადამზიდველი გამგზავნის მოთხოვნის

საფუძველზე ზედნადებში ჩაწერს, მაშინ საპირისპიროს დამტკიცებამდე ივარაუდება, რომ გადამზიდველი
გამგზავნის სახელით მოქმედებდა.

3. თუ ზედნადები არ შეიცავს 674-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ლ“ ქვეპუნქტში აღნიშნულ მონაცემებს,
მაშინ გამგზავნი პასუხს აგებს ყველა იმ ხარჯისა და ზიანისათვის, რომლებიც ტვირთზე უფლების მქონეს
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წარმოეშობა ამ მონაცემთა მიუთითებლობის გამო.

    მუხლი 676. გადამზიდველის ვალდებულება ტვირთის მიღებისას
1. გადამზიდველი ვალდებულია ტვირთის მიღებისას შეამოწმოს:
ა) ტვირთის ცალობრივი რაოდენობა, მათი ნიშნებისა და ნომრების შესახებ ზედნადებში აღნიშნულ

მონაცემთა სისწორე;
ბ) ტვირთისა და მისი შეფუთვის გარეგნული მდგომარეობა.
2. თუ გადამზიდველს არა აქვს სათანადო საშუალება იმისათვის, რომ შეამოწმოს ამ მუხლის პირველი

ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული მონაცემები, მაშინ მას ზედნადებში შეაქვს პირობები, რომლებიც უნდა
შესრულდეს. ამგვარადვე უნდა შეიტანოს მან ისეთი პირობები, რომლებიც შეეხება ტვირთის გარეგნულ
მდგომარეობასა და მის შეფუთვას. ეს პირობები გამგზავნისთვის არ არის სავალდებულო, გარდა იმ
შემთხვევებისა, როცა მან ისინი ზედნადებში აშკარად აღიარა.

3. გამგზავნს შეუძლია გადამზიდველს მოსთხოვოს, რომ გადამზიდველმა გადაამოწმოს ტვირთის წონა ან
მისი სხვაგვარად მოცემული რაოდენობა. მას შეუძლია ასევე მოითხოვოს, რომ გადამზიდველმა შეამოწმოს
გადასაზიდი ტვირთის შემცველობა. გადამზიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს ამ შემოწმებასთან
დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება. გადამოწმების შედეგები უნდა აღინიშნოს ზედნადებში.

    მუხლი 677. გადაზიდვის ხელშეკრულების დადების პრეზუმფცია
1. საპირისპიროს დამტკიცებამდე ზედნადები (კონოსამენტი ან გადაზიდვებში მიღებული სხვა ფორმები)

არის მტკიცებულება იმისა, რომ დადებულია გადაზიდვის ხელშეკრულება, განსაზღვრულია მისი შინაარსი და
ტვირთი გადამზიდველს მიღებული აქვს.

2. თუ ზედნადებში არ არის აღნიშნული გადაზიდვის პირობები, საპირისპიროს დამტკიცებამდე
ივარაუდება, რომ გადამზიდველის მიერ ტვირთის მიღებისას ტვირთი და მისი შეფუთვა გარეგნულად კარგ
მდგომარეობაში იყო და რომ ტვირთის ცალობრივი რაოდენობა, მისი აღნიშვნები და ნომრები ემთხვევა
ზედნადებში ჩაწერილ მონაცემებს.

    მუხლი 678. გამგზავნის პასუხისმგებლობა ტვირთის უხარისხო შეფუთვით გამოწვეული ზიანისათვის
გამგზავნი პასუხს აგებს გადამზიდველის წინაშე ტვირთის უხარისხო შეფუთვით გამოწვეული ზიანისათვის,

რომელიც მიადგა პირებს, მასალებსა და სხვა ქონებას, ასევე უხარისხო შეფუთვით გამოწვეული
ხარჯებისათვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ნაკლი აშკარა იყო, ან ტვირთის მიღებისას გადამზიდველმა
ამის შესახებ იცოდა და ამასთან დაკავშირებით რაიმე პირობა არ დაუთქვამს.

    მუხლი 679. გამგზავნის მიერ აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება
1. გამგზავნი ვალდებულია ზედნადებს დაურთოს ყველა საბუთი, რომლებიც აუცილებელია ტვირთის

მიტანამდე საბაჟო ფორმალობების განსახორციელებლად და სხვა, მსგავსი მოქმედებების შესასრულებლად, ან
ეს საბუთები გადამზიდველს გადასცეს და მას მიაწოდოს ყველა საჭირო ინფორმაცია.

2. გადამზიდველი არ არის ვალდებული შეამოწმოს, არის თუ არა ეს საბუთები და ინფორმაცია სწორი და
საკმარისი. გამგზავნი პასუხს აგებს გადამზიდველის წინაშე საბუთებისა და მონაცემების
არასრულყოფილებითა და უზუსტობით გამოწვეული ზიანისათვის, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს
გადამზიდველის ბრალით მოხდა. 

3. გადამზიდველი პასუხს აგებს ზედნადებში აღნიშნული და მასზე დართული ან გადამზიდველისათვის
გადაცემული საბუთების დაკარგვის ან მათი არასწორი გამოყენებისათვის; მას არ შეიძლება იმაზე მეტი
პასუხისმგებლობა დაეკისროს, ვიდრე ტვირთის დაკარგვის დროს დადგებოდა.
საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806 - სსმ I, №66,03.12.2010 წ., მუხ.414
საქართველოს 2012 წლის 27 მარტის კანონი №5964 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.
საქართველოს 2019 წლის 28 ივნისის კანონი №4925 – ვებგვერდი, 04.07.2019წ.

    მუხლი 680. გამგზავნის უფლებები
1. გამგზავნი უფლებამოსილია განკარგოს ტვირთი, მოითხოვოს გადაზიდვის შეწყვეტა; მას ასევე შეუძლია

მოითხოვოს, რომ გადამზიდველმა არ შეცვალოს მიწოდების ადგილი ან ტვირთი, არ მისცეს იგი სხვა პირს,
გარდა იმისა, რომელიც ზედნადებშია აღნიშნული.

2. ეს უფლება ქარწყლდება მაშინვე, როცა ზედნადების მეორე პირი გადაეცემა ტვირთის მიმღებს, ან იგი
გამოიყენებს თავის უფლებას 681-ე მუხლის პირველი წინადადების მიხედვით. ამ მომენტიდან
გადამზიდველმა უნდა შეასრულოს მიმღების მითითებები.

3. მიმღები განკარგვის უფლებას იძენს ზედნადების გაფორმებისთანავე, თუ გამგზავნმა ზედნადებში
გააკეთა შესაბამისი აღნიშვნა.

4. თუ მიმღებმა განკარგვის უფლების განხორციელებისას გასცა მითითება ტვირთის მიწოდების შესახებ
მესამე პირისათვის, ეს უკანასკნელი, თავის მხრივ, არ არის უფლებამოსილი დაასახელოს სხვა მიმღები.

5. განკარგვის უფლების განხორციელება უნდა მოხდეს შემდეგი წესების დაცვით:
ა) გამგზავნმა ან – ამ მუხლის მე-3 ნაწილში დასახელებულ შემთხვევაში – მიმღებმა, თუ მას თავისი

განკარგვის უფლების განხორციელება სურს, უნდა წარმოადგინოს ზედნადების პირველი პირი, რომელშიც
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შეტანილი უნდა იყოს გადამზიდველისათვის მიცემული ახალი მითითებები, და მას აუნაზღაუროს ყველა ის
ხარჯი და ზიანი, რომლებიც ამ მითითებათა შესრულების შედეგად წარმოიშვა;

ბ) მითითებათა შესრულება შესაძლებელი უნდა იყოს იმ მომენტში, როცა ისინი მიუვა იმ პირს, რომელმაც ეს
მითითება უნდა შეასრულოს, და არ შეიძლება, რომ იგი ხელს უშლიდეს გადამზიდველის ჩვეულებრივ
საწარმოო საქმიანობას, და არც გამგზავნის ან მიმღების სხვა ტვირთს უნდა აყენებდეს ზიანს;

გ) მითითებებმა არ უნდა გამოიწვიონ ტვირთის დანაწილება.
6. თუ გადამზიდველს ამ მუხლის მე-5 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე არ შეუძლია მიღებული

მითითებების შესრულება, ამის შესახებ მან დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს იმ პირს, ვინც ეს მითითებები
გასცა.

7. გადამზიდველი, რომელიც არ ასრულებს ამ მუხლის მოთხოვნათა დაცვით გაცემულ მითითებებს, ან
ასრულებს მათ ზედნადების პირველი პირის მოთხოვნის გარეშე, პასუხს აგებს უფლებამოსილი პირის წინაშე
აქედან წარმოშობილი ზიანისათვის.
საქართველოს 2002 წლის 28 დეკემბრის კანონი №1902 – სსმ I, №4, 22.01.2003 წ., მუხ.20

    მუხლი 681. მიმღების უფლებები ტვირთის გადაცემისას
ტვირთის გადაცემისათვის გათვალისწინებულ ადგილზე ტვირთის მიტანისთანავე მიმღები

უფლებამოსილია გადამზიდველს მოსთხოვოს ტვირთის მიღების დადასტურებით ზედნადების მეორე პირის
გადაცემა და ამით ტვირთი ჩაითვლება გადაცემულად. თუ აღმოჩნდება ტვირთის დანაკლისი, ან ტვირთი არ
არის 688-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვადაში მიტანილი, მიმღებს შეუძლია გადაზიდვის
ხელშეკრულებიდან გამომდინარე უფლებები საკუთარი სახელით გამოიყენოს გადამზიდველის წინააღმდეგ.

    მუხლი 682. ხელშეკრულების შესრულების შეუძლებლობა
1. თუ ტვირთის გადაცემისათვის გათვალისწინებულ ადგილზე ტვირთის მიღების წინ შეუძლებელია

ხელშეკრულების შესრულება ზედნადებში აღნიშნული პირობებით, გადამზიდველმა უნდა მოითხოვოს 680-ე
მუხლის მიხედვით უფლებამოსილი პირის განკარგულება ტვირთის შესახებ.

2. თუ გარემოებები იძლევიან ზედნადებში მითითებული პირობებისაგან განსხვავებულად გადაზიდვის
შესაძლებლობას და გადამზიდველს არ შეეძლო უფლებამოსილი პირის ტვირთის შესახებ 680-ე მუხლით
გათვალისწინებულ მითითებათა მიღება სათანადო ვადის განმავლობაში, მან უნდა მიიღოს ისეთი ზომები,
რომლებიც, უფლებამოსილი პირის ინტერესებიდან გამომდინარე, ყველაზე საუკეთესოდ იქნება მიჩნეული.

    მუხლი 683. ტვირთის გადაცემის ხელშემშლელი გარემოებები
1. თუ დანიშნულების ადგილზე ტვირთის მისვლის შემდეგ წარმოიშობა ტვირთის გადაცემის

ხელშემშლელი გარემოებები, გადამზიდველმა უნდა მოითხოვოს გამგზავნის მითითებები. თუ მიმღები უარს
ამბობს ტვირთის მიღებაზე, გამგზავნი უფლებამოსილია თვითონ განკარგოს ტვირთი ზედნადების პირველი
პირის წარმოდგენის გარეშეც.

2. მიმღებს შეუძლია ტვირთის გადაცემა მოითხოვოს მაშინაც კი, როცა მან ტვირთის მიღებაზე უარი თქვა,
ვიდრე გადამზიდველს გამგზავნისაგან არ მიუღია საწინააღმდეგო მითითებები.

3. თუ წარმოიშვა ტვირთის გადაცემის ხელშემშლელი გარემოება მას შემდეგ, რაც მიმღებმა 680-ე მუხლის მე-
3 ნაწილის მიხედვით გასცა მითითება მესამე პირისათვის ტვირთის გადაცემის შესახებ, მაშინ ამ მუხლის
პირველი და მე-2 ნაწილების გამოყენებისას მიმღები იკავებს გამგზავნის ადგილს, მესამე პირი კი – მიმღების
ადგილს.

    მუხლი 684. გამგზავნის მითითებათა საფუძველზე წარმოშობილი ხარჯების ანაზღაურების უფლება
1. გადამზიდველს აქვს იმ ხარჯების ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება, რომლებიც მას წარმოეშობა

მითითებების მიღების ან მათი შესრულების გამო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ეს ხარჯები მისი ბრალით
წარმოიშვა.

2. 682-ე მუხლის პირველი ნაწილითა და 683-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში გადამზიდველს
შეუძლია ტვირთი სასწრაფოდ გადმოტვირთოს უფლებამოსილი პირის ხარჯზე; გადმოტვირთვის შემდეგ
გადაზიდვა დასრულებულად ითვლება. ამის შემდეგ გადამზიდველმა ტვირთი უნდა შეინახოს
უფლებამოსილი პირისათვის. მას შეუძლია ტვირთის შენახვა მიანდოს მესამე პირს; ასეთ შემთხვევაში მას
პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ მესამე პირის შერჩევისათვის. ზედნადებიდან გამომდინარე ყველა
მოთხოვნა და ხარჯი ანაზღაურდება ტვირთის ღირებულებიდან.

3. უფლებამოსილი პირის მითითების დალოდების გარეშე გადამზიდველს შეუძლია გაყიდოს ტვირთი, თუ
საქონელი მალფუჭებადია, ან თუ ტვირთის მდგომარეობა ამართლებს ამგვარ მოქმედებას, ანდა როცა შენახვის
ხარჯები აღემატება ტვირთის ღირებულებას. მას შეუძლია სხვა შემთხვევებშიც გაყიდოს ტვირთი, თუ
განსაზღვრული დროის განმავლობაში იგი არ მიიღებს მითითებებს არც ერთი მხარისაგან.

4. თუ ტვირთი გაიყიდა ამ მუხლის წესების მიხედვით, მაშინ თანხა ტვირთთან დაკავშირებული ხარჯების
გამოკლებით უნდა გადაეცეს უფლებამოსილ პირს. თუ ეს ხარჯები შემოსავალზე მეტია, გადამზიდველს
შეუძლია მოითხოვოს სხვაობის ანაზღაურება.

5. გაყიდვის წესი განისაზღვრება იმ ადგილის კანონებითა და ჩვეულებებით, სადაც იმყოფება ტვირთი.
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    მუხლი 685. გირავნობის უფლება ტვირთზე
გადამზიდველს გადაზიდვის ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი ხარჯების გამო აქვს ტვირთზე გირავნობის

უფლება, ვიდრე იგი უფლებამოსილია განკარგოს ეს ნივთი.

II. გადამზიდველის პასუხისმგებლობა

    მუხლი 686. ცნება. შინაარსი
1. გადამზიდველი პასუხს აგებს ტვირთის მთლიანად ან ნაწილობრივ დაკარგვისა და დაზიანებისათვის, თუ

ტვირთი დაზიანდა ან დაიკარგა მისი მიღებიდან ჩაბარებამდე დროის შუალედში, ასევე – მიტანის ვადის
გადაცილებისათვის.

2. გადამზიდველი თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან, თუ ტვირთის დაკარგვა, დაზიანება ან მიტანის
ვადის გადაცილება უფლებამოსილი პირის ბრალით ანდა ამავე პირის ისეთი მითითებით მოხდა,
რომელზედაც გადამზიდველი პასუხს არ აგებს; აგრეთვე, თუ ტვირთის ნაკლი ისეთი გარემოებებითაა
გამოწვეული, რომელთა თავიდან აცილებაც გადამზიდველს არ შეეძლო და არც მათი შედეგები შეიძლებოდა
თავიდან აეცილებინა.

3. პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლების მიზნით გადამზიდველს არ შეუძლია მიუთითოს არც
გადაზიდვისათვის გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალების ნაკლზე და არც ამ საშუალების გამქირავებლის
ან დამქირავებლის მომსახურე პერსონალის ბრალზე.

4. გადამზიდველი 687-ე მუხლის მე-2-5 ნაწილებით გათვალისწინებული პირობების არსებობისას
თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან, თუ ტვირთის დაკარგვა ან დაზიანება ქვემოთ დასახელებულ
გარემოებებთან დაკავშირებული განსაკუთრებული საფრთხისგან წარმოიშვა, კერძოდ, როცა:

ა) გამოიყენება ღია, გადაუხურავი სატრანსპორტო საშუალება, თუ მისი გამოყენება პირდაპირ იყო
შეთანხმებული და ზედნადებში აღნიშნული;

ბ) ტვირთი არ არის შეფუთული ან უხარისხოდაა შეფუთული, რაც, ტვირთის ხასიათიდან გამომდინარე,
დაკარგვის ან დაზიანების საფრთხეს ქმნის;

გ) ტვირთის დათვალიერება, დატვირთვა, დაწყობა ან გადმოტვირთვა ხდება გამგზავნის, მიმღების ან
მათთვის მოქმედი მესამე პირის მიერ;

დ) ცალკეული ტვირთების თავისებურებათა გამო მოსალოდნელია მათი მთლიანად ან ნაწილობრივ
დაკარგვის, ან დაზიანების, კერძოდ, დამტვრევის, დაჟანგვის, კოროზიის, გახმობის, დაღვრის, ნორმალური
დანაკარგის ან მწერებისა და მღრღნელების ზემოქმედების საფრთხე;

ე) გადასაზიდი ტვირთი არასაკმარისადაა აღნიშნული ან დანომრილი;
ვ) გადასაყვანია ცხოველები.

    მუხლი 687. მტკიცების ტვირთი
1. იმის მტკიცება, რომ ტვირთის დაკარგვა, დაზიანება ან მიტანის ვადის დარღვევა გამოიწვია 686-ე მუხლის

მე-2 ნაწილში აღნიშნულმა გარემოებებმა, ეკისრება გადამზიდველს.
2. თუ გადამზიდველი დაამტკიცებს, რომ, კონკრეტული საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე, დანაკარგი ან

დაზიანება შეიძლებოდა წარმოქმნილიყო 686-ე მუხლის მე-4 ნაწილში დასახელებული ერთი ან რამდენიმე
საფრთხისაგან, ივარაუდება, რომ ზიანი აქედან წარმოიშვა. უფლებამოსილ პირს შეუძლია დაამტკიცოს, რომ
ზიანი არ არის ამ საფრთხისგან ან მხოლოდ ამ საფრთხისგან წარმოშობილი.

3. ამ მუხლის მეორე ნაწილში მოცემული პრეზუმფცია არ მოქმედებს 686-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში გადასაზიდი ტვირთის ექსტრემალურ პირობებში დაკარგვის ან
დაღუპვისას.

4. თუ გადაზიდვა ხდება ისეთი სატრანსპორტო საშუალებით, რომელსაც აქვს სპეციალური აღჭურვილობა
ტვირთის დასაცავად სიცხის, სიცივის, ტემპერატურის ცვლილებების ან ქარისაგან, გადამზიდველს შეუძლია
686-ე მუხლის მე-4 ნაწილზე მიუთითოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაამტკიცებს, რომ მან შეასრულა
აუცილებელი მოქმედებანი ამ მოწყობილობათა შერჩევის, ექსპლუატაციისა და გამოყენებისათვის და დაიცვა
მისთვის წაყენებული ყველა მოთხოვნა.

5. გადამზიდველს შეუძლია 686-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტი გამოიყენოს მხოლოდ მაშინ, თუ
დაამტკიცებს, რომ მან შეასრულა მასზე დაკისრებული ყველა ღონისძიება და დაიცვა მისთვის მიცემული
ყველა მითითება.

    მუხლი 688. ტვირთის მიტანის ვადის გადაცილება
ტვირთის მიტანის ვადის გადაცილებად ითვლება, როცა ტვირთი არ არის მიტანილი შეთანხმებულ ვადაში,

ან, თუ ვადა არ იყო დათქმული, – გადასაზიდად საჭირო ჩვეულებრივ დროში – იმ გარემოებათა
გათვალისწინებით, რომლებიც დაკავშირებულია ნაწილ-ნაწილ დატვირთვისას ამ ნაწილების შესაკრებად
აუცილებელი დროის განსაზღვრასთან, თუ დარღვეულია ვადა, რომელიც წინდახედულ გადამზიდველს უნდა
დაეცვა ჩვეულებრივ შემთხვევებში.

    მუხლი 689. ტვირთის დაკარგვის პრეზუმფცია
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1. უფლებამოსილ პირს შეუძლია დამატებით მტკიცებულებათა წარმოდგენის გარეშეც ტვირთი ჩათვალოს
დაკარგულად, თუ ტვირთი გადაზიდვის შეთანხმებული ვადის გასვლიდან ოცდაათი დღის ვადაში არ იქნება
მიტანილი დანიშნულების ადგილზე ან, თუ ასეთი ვადა არ ყოფილა დათქმული, – გადამზიდველის მიერ
ტვირთის მიღებიდან სამოცი დღის შემდეგ.

2. უფლებამოსილ პირს შეუძლია დაკარგული ტვირთის გამო ზიანის ანაზღაურებისას წერილობით
მოითხოვოს, რომ მას დაუყოვნებლივ შეატყობინონ, თუ ზიანის ანაზღაურებიდან ერთი წლის განმავლობაში
გამოჩნდება დაკარგული ტვირთი. ამ მოთხოვნაზე პასუხი ასევე წერილობით უნდა გაიცეს.

3. უფლებამოსილ პირს შეუძლია ამგვარი შეტყობინების მიღებიდან ოცდაათი დღის ვადაში მოითხოვოს,
რომ ტვირთი ჩაბარდეს მას ზედნადებიდან გამომდინარე უფლებების დაკმაყოფილების შემდეგ და მიღებული
ანაზღაურების უკან დაბრუნების პირობით, საჭიროებისას – ზიანის ანაზღაურებისას წარმოშობილი ხარჯების
გამოკლებით; მისი მოთხოვნები გადაზიდვის ვადის დარღვევის გამო ზიანის ანაზღაურებაზე 692-ე და 694-ე
მუხლების მიხედვით უცვლელი რჩება.

4. თუ ამ მუხლის მე-2 ნაწილში გათვალისწინებული მოთხოვნა წარდგენილი არ იქნება, ან არ არის
მითითება მესამე ნაწილში გათვალისწინებული ოცდაათდღიანი ვადის გამო, ანდა ტვირთი ნაპოვნი იქნება
გადახდიდან ერთი წლის ვადის გასვლის შემდეგ, მაშინ გადამზიდველს შეუძლია ტვირთი განკარგოს იმ
ადგილას მოქმედი წესების მიხედვით, სადაც ტვირთი იმყოფება.

    მუხლი 690. დანამატის მიღების მოთხოვნის უფლება
თუ მიმღებს ტვირთი ჩაბარდა იმ დანამატის გადაუხდელად, რომელიც გადამზიდველს უნდა მიეღო

დანიშნულების ადგილზე ტვირთის მიტანის შემდეგ, მაშინ გადამზიდველს შეუძლია, რეგრესულ უფლებაზე
მითითებით, გამგზავნს მოსთხოვოს ზიანის ანაზღაურება.

    მუხლი 691. საფრთხეშემცველი ტვირთის გაგზავნის წესი
1. თუ გამგზავნი გზავნის საფრთხეშემცველ ტვირთს, მაშინ იგი ვალდებულია გადამზიდველს მიაწოდოს

ზუსტი ინფორმაცია და გააფრთხილოს ამ ტვირთის შესახებ, საჭიროების შემთხვევაში კი – დააზღვიოს ეს
ტვირთი. თუ ეს ვალდებულება არ არის შეტანილი ზედნადებში, მაშინ გამგზავნსა და მიმღებს ევალებათ სხვა
საშუალებებით დაამტკიცონ, რომ გადამზიდველმა ზუსტად იცოდა ტვირთის სახეობა და მოსალოდნელი
საფრთხე.

2. საფრთხეშემცველი ტვირთი, რომლის საფრთხის შესახებაც პირველი ნაწილის მიხედვით გადამზიდველმა
არაფერი იცოდა, გადამზიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ ადგილას გადმოცალოს, მოსპოს ან
გააუვნებელყოს იგი ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების გარეშე; გამგზავნი ასევე აგებს პასუხს ამ ტვირთის
გადასაზიდად გადაცემით ან გადაზიდვებით გამოწვეული ზიანისა და ხარჯებისათვის.

    მუხლი 692. ტვირთის ღირებულება ტვირთის მთლიანად ან ნაწილობრივ დაკარგვისას
1. თუ ამ თავის წესების თანახმად გადამზიდველი ვალდებულია ტვირთის მთლიანად ან ნაწილობრივ

დაკარგვისათვის აანაზღაუროს ზიანი, მაშინ ზიანის ანაზღაურება გამოითვლება ტვირთის გადაცემის ადგილსა
და დროს მოქმედი ტვირთის ფასის მიხედვით.

2. ტვირთის ღირებულება განისაზღვრება საბირჟო ფასით, ხოლო ასეთი ფასის არარსებობისას – საბაზრო
ფასით; თუკი არც ასეთი ფასი არსებობს, მაშინ – მსგავსი სახეობისა და ღირებულების ტვირთების
ანალოგიურად.

3. გადაზიდვის თანხა, აგრეთვე საბაჟო ფორმალობებთან დაკავშირებული და სხვა, მსგავსი ხარჯები
ტვირთის მთლიანად დაკარგვისას უნდა დაბრუნდეს მთლიანად, ხოლო ნაწილობრივ დაკარგვისას –
ნაწილობრივ.

4. თუ გადაცილებულია ტვირთის მიტანის ვადა და უფლებამოსილი პირი დაამტკიცებს, რომ ამის გამო
წარმოიშვა ზიანი, გადამზიდველმა უნდა აანაზღაუროს იგი მხოლოდ ამ ტვირთის ღირებულების ოდენობამდე.
მეტის ანაზღაურების მოთხოვნა შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როცა 694-ე მუხლის თანახმად არსებობდა
განსაკუთრებული ინტერესი ამ გადაზიდვის მიმართ, ან მითითებული იყო ტვირთის ღირებულება. 
საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806 - სსმ I, №66,03.12.2010 წ., მუხ.414
საქართველოს 2012 წლის 27 მარტის კანონი №5964 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.
საქართველოს 2019 წლის 28 ივნისის კანონი №4925 – ვებგვერდი, 04.07.2019წ.

    მუხლი 693. ზიანის ანაზღაურება ტვირთის დაზიანებისას
1. ტვირთის დაზიანებისას გადამზიდველმა უნდა გადაიხადოს ის საზღაური, რომლითაც შემცირდა

ტვირთის ღირებულება და რომელიც გამოითვლება 692-ე მუხლის პირველ, მე-2 და მე-3 ნაწილებში
დადგენილი ტვირთის ღირებულების მიხედვით.

2. ზიანის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს იმ თანხას, რომელიც:
ა) უნდა გადახდილიყო ტვირთის მთლიანად დაკარგვისას, თუკი მთელი ტვირთი დაზიანების შედეგად

მთლიანად გაუფასურდა;
ბ) უნდა გადახდილიყო ტვირთის გაუფასურებული ნაწილის დაკარგვისას, თუკი დაზიანების შედეგად

გაუფასურდა ტვირთის მხოლოდ ერთი ნაწილი.

http://www.matsne.gov.ge 040.000.000.05.001.000.223

document:31702^part_825^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_825^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
#
#
#
document:31702^part_827^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:1124817^^საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
document:1635213^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4583337^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:31702^part_825^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი


    მუხლი 694. განსაკუთრებული დაინტერესების აღნიშვნა ზედნადებში
1. გამგზავნს შეუძლია დათქმული დანამატის გადახდის საფუძველზე ზედნადებში აღნიშნოს თავისი

განსაკუთრებული დაინტერესება ამ გადაზიდვით იმ შემთხვევებისათვის, როცა დაიკარგება ან დაზიანდება
ტვირთი, ანდა გადაცილებული იქნება მისი ჩაბარების ვადა.

2. თუ უკვე გამოხატულია განსაკუთრებული დაინტერესება მოცემული გადაზიდვით, 692-ე და 693-ე
მუხლებით გათვალისწინებული ზიანის ანაზღაურებისაგან დამოუკიდებლად შეიძლება მოთხოვილ იქნეს
დამატებითი ზიანის ანაზღაურება დაინტერესებაში გამოხატული ოდენობით.

    მუხლი 695. პროცენტის მოთხოვნა უზრუნველყოფილ ზიანის ანაზღაურებაზე
1. ტვირთზე უფლებამოსილ პირს შეუძლია მისთვის უზრუნველყოფილ ზიანის ანაზღაურებაზე მოითხოვოს

წლიური ხუთი პროცენტი. პროცენტების ათვლა იწყება გადამზიდველის მიმართ რეკლამაციის წარდგენის
დღიდან ან თუ რეკლამაცია არ იყო წარდგენილი, –  სარჩელის შეტანის დღიდან.

2. თუ ზიანის ანაზღაურება დადგენილია იმ ფულად ერთეულში, რომელიც არ მოქმედებს ქვეყანაში, და
მოთხოვილია გადახდა, კურსი განისაზღვრება ზიანის ანაზღაურების გადახდის ადგილზე იმ დღეს მოქმედი
კურსის შესაბამისად.

    მუხლი 696. არასახელშეკრულებო მოთხოვნები გადაზიდვებისას
1. თუ დანაკარგმა, დაზიანებამ ან ვადის გადაცილებამ, რომლებიც ამ თავით მოწესრიგებული

გადაზიდვების დროს წარმოიშვა, შეიძლება მოქმედი წესების მიხედვით არასახელშეკრულებო მოთხოვნები
გამოიწვიოს, მაშინ ამის საპასუხოდ გადამზიდველს შეუძლია მიუთითოს ამ თავის იმ წესებზე, რომლებიც მის
პასუხისმგებლობას გამორიცხავენ, ან ზიანის ანაზღაურების მოცულობას განსაზღვრავენ, ანდა ზღუდავენ.

2. თუ გამოყენებული იქნება არასახელშეკრულებო პასუხისმგებლობის მოთხოვნები დანაკარგის,
დაზიანებისა და ვადის გადაცილებისთვის ერთ-ერთი პირის მიმართ, მაშინ მას შეუძლია დაეყრდნოს ამ თავის
იმ წესებს, რომლებიც გამორიცხავენ მის პასუხისმგებლობას, ან განსაზღვრავენ ზიანის ანაზღაურების
ოდენობას ანდა, ზღუდავენ მას.

    მუხლი 697. პასუხისმგებლობისაგან გადამზიდველის გათავისუფლების დაუშვებლობა
გადამზიდველს არ შეუძლია დაეყრდნოს ამ თავის იმ წესებს, რომლებიც მის პასუხისმგებლობას

გამორიცხავენ ან ზღუდავენ, ანდა მტკიცების ტვირთისაგან ათავისუფლებენ მას, თუკი ზიანი გამოწვეულია
მისი ბრალით.

III. რეკლამაცია (პრეტენზია) და სარჩელი

    მუხლი 698. ცნება. შინაარსი
1. თუ მიმღები მიიღებს ტვირთს ისე, რომ მის მდგომარეობას არ ამოწმებს გადამზიდველთან ერთად და არ

უყენებს გადამზიდველს ზოგადი ხასიათის პრეტენზიას დანაკარგებისა და დაზიანების შესახებ, მაშინ
საპირისპიროს დამტკიცებამდე ივარაუდება, რომ მიმღებმა ტვირთი ჩაიბარა ზედნადებში მითითებულ
მდგომარეობაში; აღნიშნული პრეტენზია უნდა წარედგინოს ტვირთის ჩაბარების დღესვე, თუ საქმე ეხება
გარეგნულად შესამჩნევ დანაკარგებსა და დაზიანებებს, ხოლო გარეგნულად შეუმჩნეველი დანაკარგებისა და
დაზიანებების შემთხვევაში – ჩაბარებიდან არა უგვიანეს შვიდი დღისა. თუ საქმე ეხება გარეგნულად
შეუმჩნეველ დანაკარგებსა და დაზიანებებს, პრეტენზია (მოთხოვნა) უნდა წარედგინოს წერილობით.

2. თუ მიმღებმა და გადამზიდველმა ერთად შეამოწმეს ტვირთის მდგომარეობა, შემოწმების შედეგების
საპირისპირო მტკიცებულება დაიშვება მხოლოდ მაშინ, თუ საქმე ეხება გარეგნულად შეუმჩნეველ
დანაკარგებსა და დაზიანებებს და მიმღები ჩაბარებიდან შვიდი დღის განმავლობაში არ წარადგენს წერილობით
მოთხოვნებს.

3. ვადის გადაცილების გამო ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა შეიძლება მხოლოდ მაშინ, თუ მიმღები
ტვირთის ჩაბარებიდან ოცდაერთი დღის განმავლობაში გადამზიდველს წარუდგენს წერილობით მოთხოვნებს.

4. ამ მუხლით გათვალისწინებული ვადების გამოთვლისას ამ ვადებში არ ჩაითვლება: ტვირთის
გამოგზავნის, შემოწმების ან მიმღებისათვის მისი ჩაბარების დღეები.

5. გადამზიდველმა და მიმღებმა ხელი უნდა შეუწყონ ერთმანეთს აუცილებელი შემოწმებების ჩატარებასა და
საჭირო ფაქტების დადგენაში.

    მუხლი 699. გადაზიდვიდან გამომდინარე უფლებების ხანდაზმულობის ვადა
ამ თავში მოწესრიგებული გადაზიდვებიდან გამომდინარე უფლებების ხანდაზმულობის ვადა არის ერთი

წელი. განზრახვის ან უხეში გაუფრთხილებლობისას ეს ვადა შეადგენს სამ წელს. ხანდაზმულობის ვადის დენა
იწყება:

ა) ტვირთის ნაწილობრივ დაკარგვის, დაზიანების ან ჩაბარების ვადის გადაცილებისას – მისი გამოგზავნის
დღიდან;

ბ) ტვირთის მთლიანად დაკარგვისას – გადაზიდვის შეთანხმებული ვადის გასვლის ოცდამეათე დღიდან ან
თუ ასეთი ვადა არ ყოფილა დათქმული, –  გადამზიდველის მიერ ტვირთის მიღებიდან მესამოცე დღეს;

გ) ყველა სხვა დანარჩენ შემთხვევაში – გადაზიდვის ხელშეკრულების დადების დღიდან სამი თვის
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გასვლის შემდეგ.

    მუხლი 700. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეჩერება
ხანდაზმულობის ვადა ჩერდება წერილობითი რეკლამაციის საფუძველზე იმ დღისათვის, როცა

გადამზიდველი უარყოფს რეკლამაციას და თანდართულ საბუთებს უკანვე აბრუნებს. თუ რეკლამაცია
ნაწილობრივ იქნება აღიარებული, ხანდაზმულობის ვადა რეკლამაციის სადავო ნაწილისათვის კვლავ
გრძელდება. რეკლამაციის მიღების ან მასზე პასუხის, ასევე საბუთების უკან დაბრუნების მტკიცების ტვირთი
ეკისრება იმ პირს, რომელიც მათ ეყრდნობა. სხვა რეკლამაციები, რომლებიც იმავე საგანს ეხებიან, ვერ
შეაჩერებენ ხანდაზმულობის ვადის დენას.

IV. გადაზიდვები ერთმანეთის მიმდევარი გადამზიდველების მიერ

    მუხლი 701. პასუხისმგებლობა ერთმანეთის მიმდევარი გადაზიდვების შემთხვევაში
თუ გადაზიდვა ერთი ხელშეკრულებით ხორციელდება ერთმანეთის მიმდევარი სხვადასხვა

გადამზიდველების მიერ, თითოეული მათგანი პასუხს აგებს მთლიანი გადაზიდვის განხორციელებისათვის;
მეორე და ყოველი მომდევნო გადამზიდველი ტვირთისა და ზედნადების მიღების გზით ხდება
ხელშეკრულების მხარე.

    მუხლი 702. სათანადო საბუთების გადაცემის ვალდებულება
1. გადამზიდველი, რომელიც წინა გადამზიდველისაგან იღებს ტვირთს, ვალდებულია გადასცეს ტვირთის

მიღების დამადასტურებელი ვადამითითებული და მის მიერ ხელმოწერილი საბუთი. ზედნადების მეორე
პირზე მან უნდა მიუთითოს თავისი სახელი და მისამართი. საჭიროების შემთხვევაში ზედნადების მეორე
პირში გადამზიდველს შეაქვს 676-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული პირობები და ტვირთის
მიღების დადასტურება.

2. ერთმანეთის მიმდევარ გადამზიდველებს შორის ურთიერთობები წესრიგდება 677-ე მუხლით.

    მუხლი 703. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა ერთმანეთის მიმდევარი გადამზიდველებისაგან
ტვირთის დაკარგვის, დაზიანების ან გადაზიდვის ვადის გადაცილების გამო ზიანის ანაზღაურების

მოთხოვნები, შეგებებული სარჩელის ან შეცილების წარდგენის გარდა, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს
მხოლოდ პირველი, ბოლო ან იმ გადამზიდველის მიმართ, რომლის მიერ გადაზიდვისას დაიკარგა, დაზიანდა
ტვირთი ან გადაცილებულ იქნა ტვირთის ჩაბარების ვადა; ერთი და იგივე სარჩელი შეიძლება წარედგინოს
რამდენიმე გადამზიდველს.

    მუხლი 704. რეგრესის უფლება ზიანის ანაზღაურებისას
თუ ამ თავის მიხედვით გადამზიდველმა უკვე აანაზღაურა ზიანი, მას აქვს უკუმოთხოვნის უფლება შემდეგ

შემთხვევებში:
ა) თუ ტვირთის დაკარგვის ან დაზიანების გამომწვევმა გადამზიდველმა მარტომ უნდა აანაზღაუროს მის

მიერ ან რამდენიმე გადამზიდველის მიერ ასანაზღაურებელი ზიანი;
ბ) თუ ტვირთის დაკარგვა ან მისი დაზიანება გამოწვეულია ორი ან რამდენიმე გადამზიდველის მიერ,

თითოეულმა უნდა აანაზღაუროს პასუხისმგებლობის წილის შესაბამისი თანხა; თუკი ამის დადგენა
შეუძლებელია, მაშინ თითოეული პასუხს აგებს მიღებულ გადაზიდვის საზღაურში მათი წილის
პროპორციულად;

გ) როცა შეუძლებელია იმის დადგენა, თუ რომელ გადამზიდველს უნდა დაეკისროს ზიანის ანაზღაურება,
„ბ“ ქვეპუნქტში მოცემული პროპორციის მიხედვით უნდა გადაიხადოს ყველა გადამზიდველმა.

    მუხლი 705. გადამზიდველის გადახდისუუნარობის შედეგები
თუ ერთ-ერთი გადამზიდველი გადახდისუუნაროა, მის მიერ გადასახდელი, მაგრამ ჯერ კიდევ

გადაუხდელი თანხა ნაწილდება დანარჩენ გადამზიდველებს შორის მიღებულ გადაზიდვის საზღაურში მათი
წილის პროპორციულად.

    მუხლი 706. შედავება განხორციელებული რეგრესის უფლების გამო
გადამზიდველმა, რომლის მიმართაც 704-ე და 705-ე მუხლების თანახმად განხორციელდა უკუმოთხოვნა, არ

შეიძლება საცილო გახადოს, რომ უკუმოთხოვნის განმახორციელებელმა გადამზიდველმა უსაფუძვლოდ
გადაიხადა თანხა, თუკი გადაწყვეტილება გადახდის შესახებ მიღებულია სასამართლოს მიერ და თუ ეს
გადამზიდველი ამ სასამართლო პროცესის შესახებ სათანადოდ იქნა გაფრთხილებული და შეეძლო კიდეც
მიეღო მონაწილეობა ამ პროცესში.

    მუხლი 707. ერთმანეთის მიმდევარი გადამზიდველების ურთიერთშეთანხმება
გადამზიდველებს უფლება აქვთ შეთანხმდნენ 704-ე და 705-ე მუხლებისაგან განსხვავებულ საკითხებზე.

    მუხლი 708. კანონსაწინააღმდეგო შეთანხმების ბათილობა
1. 707-ე მუხლში მოცემული წესების გარდა ყოველი შეთანხმება, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ არ
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შეესაბამება ამ თავის წესებს, ბათილია. ასეთი შეთანხმებების ბათილობა არ იწვევს მთლიანად ხელშეკრულების
სხვა დებულებათა ბათილობას.

2. ბათილია ყოველი შეთანხმება, რომლითაც გადამზიდველი ტვირთის დაზღვევიდან წარმოშობილ
მოთხოვნებს თმობს, და ყოველი სხვა მსგავსი შეთანხმება, რომლითაც მტკიცების ტვირთი სხვა პირზე იქნება
გადატანილი.

თავი მეცამეტე
დავალება

    მუხლი 709. ცნება
დავალების ხელშეკრულებით რწმუნებული ვალდებულია შეასრულოს მისთვის დავალებული

(მინდობილი) ერთი ან რამდენიმე მოქმედება მარწმუნებლის სახელითა და ხარჯზე.

    მუხლი 710. გასამრჯელო დავალებისათვის
1. მარწმუნებელი ვალდებულია გადაუხადოს რწმუნებულს გასამრჯელო მხოლოდ ხელშეკრულებით ან

კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
2. გასამრჯელო ჩაითვლება უსიტყვოდ შეთანხმებულად, თუ გარემოებათა მიხედვით მოქმედების

შესრულება მხოლოდ გასამრჯელოთი არის მოსალოდნელი.
3. თუ გასამრჯელოს ოდენობა არ არის განსაზღვრული, მაშინ რაიმე ნიხრის არსებობისას შეთანხმებულად

მიიჩნევა სანიხრო გასამრჯელო, ისევე, როგორც ნიხრის არარსებობისას –  ჩვეულებრივი გასამრჯელო.

    მუხლი 711. დავალების გადანდობა მესამე პირისათვის
1. რწმუნებულმა დავალება პირადად უნდა შეასრულოს, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მას ნება დართეს

გადაენდო იგი მესამე პირისათვის, ანდა იძულებულია ასე მოიქცეს შექმნილი გარემოებების გამო. დაშვებულია
დამხმარე პირთა ჩართვა.

2. თუ ნებადართულია დავალების გადანდობა მესამე პირისათვის, მაშინ რწმუნებული პასუხს აგებს
მხოლოდ იმ ბრალისათვის, რომელიც მას მიუძღვის გადანდობისას და ამ პირის შერჩევაში.

    მუხლი 712. მარწმუნებლის მითითებიდან გადახვევა
1. რწმუნებული მოვალეა შეასრულოს მარწმუნებლის მითითებები.
2. რწმუნებულს შეუძლია გადაუხვიოს მარწმუნებლის მითითებებს, თუ, გარემოებებიდან გამომდინარე, მას

შეუძლია ივარაუდოს, რომ მარწმუნებელი საქმის ვითარების ცოდნის შემთხვევაში მოიწონებდა ასეთ
გადახვევას. რწმუნებული მოვალეა მითითებებისაგან გადახვევამდე შეატყობინოს მარწმუნებელს და
დაელოდოს მის გადაწყვეტილებას, თუკი დაყოვნებით მარწმუნებელს არ შეექმნება ზიანის მიყენების საფრთხე.

3. თუ რწმუნებულის მიერ მითითებების შესრულებამ შეიძლება მარწმუნებელს მიაყენოს მნიშვნელოვანი
ზიანი, მას შეეძლება მითითებების შესრულება მხოლოდ მაშინ, როცა აცნობებს მარწმუნებელს ზიანის
თაობაზე, ხოლო ეს უკანასკნელი კი არ შეცვლის თავის მითითებას.

    მუხლი 713. ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება
1. რწმუნებული მოვალეა მისცეს მარწმუნებელს აუცილებელი ინფორმაცია, ხოლო მისი მოთხოვნით –

მიაწოდოს ცნობები დავალების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ, შესრულების შემდეგ კი ჩააბაროს მას
ანგარიში.

2. შეთანხმება, რომლითაც მომავალში შეიზღუდება ან გამოირიცხება რწმუნებულის მოვალეობები ამ
მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჭიროებს წერილობით ფორმას.

    მუხლი 714. საიდუმლოების შენახვის ვალდებულება
1. რწმუნებული მოვალეა არ გაახმაუროს თავისი საქმიანობის ფარგლებში მისთვის ცნობილი ფაქტები,

რომელთა საიდუმლოდ შენახვითაც მარწმუნებელი მართლზომიერადაა დაინტერესებული, თუკი კანონის
საფუძველზე არ არსებობს საიდუმლოების გამჟღავნების მოვალეობა, ან მარწმუნებელი ნებას არ დართავს
რწმუნებულს გაამჟღავნოს იგი.

2. ფაქტების გაუხმაურებლობის მოვალეობა არსებობს სახელშეკრულებო ურთიერთობების დამთავრების
შემდეგაც.
საქართველოს 2002 წლის 28 დეკემბრის კანონი №1902 – სსმ I, №4, 22.01.2003 წ., მუხ.20

    მუხლი 715. დავალების შესასრულებლად გადაცემულის უკან დაბრუნების მოვალეობა
1. რწმუნებული მოვალეა დაუბრუნოს მარწმუნებელს ყველაფერი, რაც მან მიიღო მინდობილი მოქმედების

შესასრულებლად და არ გამოიყენა ამისათვის, აგრეთვე ისიც, რაც მან შეიძინა მინდობილი მოქმედების
შესრულებასთან დაკავშირებით.

2. თუ რწმუნებული თავისთვის იყენებს ფულს, რომელიც მას უნდა დაებრუნებინა მარწმუნებლისათვის ან
გამოეყენებინა მის სასარგებლოდ, რწმუნებული ვალდებულია დააბრუნოს ფული პროცენტთან ერთად.
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    მუხლი 716. მარწმუნებლის ქონების პრეზუმფცია
ქონება, რომელიც რწმუნებულმა დავალებული მოქმედების შესრულებისას შეიძინა მარწმუნებლის ხარჯზე

და საკუთარი სახელით, ან მარწმუნებელმა გადასცა მას დავალებული მოქმედების შესასრულებლად,
კრედიტორებთან რწმუნებულის ურთიერთობაში ჩაითვლება მარწმუნებლის ქონებად.

    მუხლი 717. ხარჯების ანაზღაურების მოვალეობა
1. მარწმუნებელმა უნდა აუნაზღაუროს რწმუნებულს მინდობილი მოქმედების შესასრულებლად გაწეული

აუცილებელი ხარჯები.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით მოთხოვნა არ არსებობს, თუ ხარჯები გასამრჯელოთი უნდა

დაიფაროს.
3. რწმუნებულს შეუძლია მოსთხოვოს მარწმუნებელს ავანსი იმ ხარჯებისათვის, რომლებიც მას უნდა

აუნაზღაურდეს.

    მუხლი 718. ბრალის გარეშე დამდგარი ზიანის ანაზღაურება
1. მარწმუნებელი მოვალეა აანაზღაუროს მისი ბრალის გარეშე დამდგარი ზიანიც, რომელიც წარმოეშვა

რწმუნებულს დავალებული მოქმედების შესრულებისას, თუ ზიანი დადგა დავალებული მოქმედების
შესრულებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საფრთხის შედეგად მარწმუნებლის მითითების გამო.

2. პირველი ნაწილის მიხედვით მოთხოვნა არ არსებობს, თუ დამდგარი ზიანი გასამრჯელოთი უნდა
დაიფაროს, ან თუ ზიანი გამოწვეულია რწმუნებულის მოქმედებით. თუ სადავო გახდება გასამრჯელოთი
ზიანის დაფარვა, მაშინ მტკიცების მოვალეობა ეკისრება რწმუნებულს.

    მუხლი 719. ბრალეული მოქმედებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება
თუ რწმუნებული უსასყიდლოდ ასრულებს მისთვის დავალებულ მოქმედებებს, იგი პასუხს აგებს მხოლოდ

განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით გამოწვეული ზიანისათვის.

    მუხლი 720. დავალების ხელშეკრულების შეწყვეტა
1. დავალების ხელშეკრულების შეწყვეტა მხარეებს შეუძლიათ ნებისმიერ დროს. შეთანხმება ამ უფლებაზე

უარის შესახებ ბათილია.
2. თუ ხელშეკრულება რწმუნებულმა მაშინ შეწყვიტა, როდესაც მარწმუნებელი მოკლებული იყო

შესაძლებლობას, სხვაგვარად უზრუნველეყო თავისი ინტერესები, რწმუნებულმა უნდა აანაზღაუროს
ხელშეკრულების შეწყვეტით მიყენებული ზიანი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა რწმუნებულს ამისათვის
მნიშვნელოვანი საფუძველი ჰქონდა.

3. თუ ხელშეკრულება წყდება მარწმუნებლის მიერ, მაშინ ის მოვალეა აუნაზღაუროს რწმუნებულს
მინდობილი მოქმედების შესრულებისას გაწეული ყველა აუცილებელი ხარჯი, ხოლო, თუ ხელშეკრულება
სასყიდლიანი იყო, –  გადაუხადოს გასამრჯელო შესრულებული სამუშაოს კვალობაზე.

      მუხლი 721. მარწმუნებლის გარდაცვალების ან მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის შედეგები  
1. ხელშეკრულება მარწმუნებლის გარდაცვალების ან მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის გამო არ წყდება, თუ

სხვა რამ არ არის შეთანხმებული ან მინდობილობის შინაარსიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს.
2. თუ ხელშეკრულება მარწმუნებლის გარდაცვალების ან მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის გამო წყდება,

რწმუნებული ვალდებულია გააგრძელოს დავალებული მოქმედების შესრულება, თუ დაყოვნება მარწმუნებელს
ან მის მემკვიდრეს ზიანის მიყენების საფრთხეს შეუქმნის, სანამ მარწმუნებლის მემკვიდრე ან მარწმუნებლის
კანონიერი წარმომადგენელი/მხარდაჭერის მიმღები აუცილებელ ზომებს არ მიიღებს; ამასთანავე,
სახელშეკრულებო ურთიერთობა გაგრძელებულად ითვლება.

3. თუ ხელშეკრულება მარწმუნებლის გარდაცვალების ან მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის გამო წყდება, იგი
რწმუნებულისათვის გაგრძელებულად ითვლება, სანამ მას ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლის შესახებ არ
ეცნობება.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

    მუხლი 722. რწმუნებულის გარდაცვალების შედეგები
1. ხელშეკრულება წყდება რწმუნებულის გარდაცვალების შემთხვევაში, თუ სხვა რამ არ არის შეთანხმებული

ან სხვა რამ არ გამომდინარეობს მინდობილობის შინაარსიდან.
2. რწმუნებულის სიკვდილის შემთხვევაში მისი მემკვიდრეები ვალდებულნი არიან აცნობონ მარწმუნებელს

ამის შესახებ და მიიღონ აუცილებელი ზომები მარწმუნებლის ინტერესების დასაცავად.

    მუხლი 723. კომისიის ხელშეკრულება
კომისიის ხელშეკრულების მიმართ გამოიყენება კანონი მეწარმეთა შესახებ.

თავი მეთოთხმეტე
საკუთრების მინდობა
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    მუხლი 724. ცნება
საკუთრების მინდობის ხელშეკრულებით საკუთრების მიმნდობი გადასცემს ქონებას მინდობილ

მესაკუთრეს, რომელიც იღებს და მართავს მას საკუთრების მიმნდობის ინტერესების შესაბამისად.

    მუხლი 725. მინდობილი მესაკუთრის უფლება-მოვალეობანი
1. მინდობილი მესაკუთრე მოვალეა მართოს მინდობილი საკუთრება თავისი სახელით, მაგრამ საკუთრების

მიმნდობის რისკითა და ხარჯით.
2. მინდობილი მესაკუთრე მესამე პირებთან ურთიერთობაში სარგებლობს მესაკუთრის უფლებამოსილებით.

თუ მინდობილი მესაკუთრე, საკუთრების მიმნდობის ინტერესების საწინააღმდეგოდ, არ იჩენს ისეთ
გულისხმიერებას, როგორიც მას საკუთარი საქმეების მიმართ უნდა გამოეჩინა, იგი ვალდებულია აანაზღაუროს
ამ მოქმედებით გამოწვეული ზიანი.

    მუხლი 726. საკუთრების მინდობის ხარჯების ანაზღაურება
1. მინდობილი მესაკუთრე მინდობილ საკუთრებასთან დაკავშირებული საქმიანობისათვის საკუთრების

მიმნდობისაგან არ იღებს გასამრჯელოს, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
2. მინდობილ საკუთრებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი ეკისრება საკუთრების მიმნდობს.
3. ქონების ნაყოფი რჩება საკუთრების მიმნდობს.

    მუხლი 727. საკუთრების მინდობის ხელშეკრულების ფორმა
საკუთრების მინდობის ხელშეკრულება იდება წერილობით.

    მუხლი 728. მინდობილი მესაკუთრის პასუხისმგებლობა
მესამე პირებთან ურთიერთობაში პასუხს აგებს მინდობილი მესაკუთრე.

    მუხლი 729. დავალების ხელშეკრულების წესების გამოყენება
საკუთრების მინდობის მიმართ გამოიყენება დავალების ხელშეკრულების შესაბამისი წესები.

თავი მეთხუთმეტე
სატრანსპორტო ექსპედიცია

    მუხლი 730. ცნება
1. ექსპედიციის ხელშეკრულებით ექსპედიტორი კისრულობს თავისი სახელითა და შემკვეთის ხარჯზე

განახორციელოს ტვირთის გადაზიდვასთან დაკავშირებული მოქმედებანი. შემკვეთი მოვალეა გადაიხადოს
შეთანხმებული პროვიზია.

2. ექსპედიციის მიმართ შესაბამისად გამოიყენება დავალების წესები, თუ ამ თავიდან სხვა რამ არ
გამომდინარეობს.

    მუხლი 731. კეთილსინდისიერების მოთხოვნა ექსპედიტორისაგან
ექსპედიტორმა კეთილსინდისიერი ექსპედიტორის გულისხმიერებით უნდა გაგზავნოს ტვირთი, შეარჩიოს

გადაზიდვაში მონაწილე პირები; ამასთან, მან უნდა დაიცვას გამგზავნის ინტერესები და შეასრულოს მისი
მითითებები.

    მუხლი 732. შემკვეთის მოვალეობანი
1. შემკვეთმა ექსპედიტორის მოთხოვნით მას დროულად უნდა მიაწოდოს ტვირთის შესახებ შესაბამისი

ცნობები, აგრეთვე უნდა მისცეს გადაზიდვის დოკუმენტების გასაფორმებლად აუცილებელი მითითებები,
მიაწოდოს საბაჟო ფორმალობების განსახორციელებლად და სხვა მოქმედებების შესასრულებლად და,
აუცილებლობის შემთხვევაში, იმპორტის გადასახადის გადასახდელად აუცილებელი ცნობები. გარდა ამისა,
შემკვეთმა ექსპედიტორს უნდა გადასცეს აღნიშნული ცნობების უტყუარობის დასადასტურებლად
აუცილებელი დოკუმენტები.

2. საფრთხეშემცველი ტვირთის არსებობისას შემკვეთმა უნდა გააფრთხილოს ექსპედიტორი საფრთხის
ზუსტი სახეობის შესახებ და, აუცილებლობის შემთხვევაში, მიუთითოს მას უსაფრთხოების ზომებზე.

3. ტვირთი, რომლის საფრთხეშემცველობის შესახებ არ იცოდა ექსპედიტორმა, შეიძლება ნებისმიერ დროს
და ნებისმიერ ადგილას გადმოიტვირთოს, განადგურდეს ან გაუვნებელდეს ზიანის ანაზღაურების მოვალეობის
დაუკისრებლად.

4. შემკვეთი ვალდებულია, თუ ამას მოითხოვს ტვირთის სახეობა, შეაფუთვინოს იგი გადაზიდვის
მოთხოვნების შესაბამისად.

5. თუ ტვირთის იდენტიფიკაციისათვის აუცილებელია განმასხვავებელი ნიშნები, მაშინ ისინი იმგვარად
უნდა იქნეს დასმული, რომ ტვირთის მიტანამდე გარკვევით ჩანდეს.

6. შემკვეთი პასუხს აგებს იმ ზიანისათვის, რომელიც ექსპედიტორს მიადგება ამ მუხლის წინა ნაწილებით
გათვალისწინებულ მოვალეობათა შეუსრულებლობის გამო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ამ მუხლის მე-3 და
მე-4 ნაწილების მიხედვით ექსპედიტორს არ გაუკეთებია შენიშვნა შეფუთვის ან განმასხვავებელი ნიშნის
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არარსებობის ან ნაკლის თაობაზე, თუმცა ეს ცხადი იყო, ან მას ჰქონდა ცნობები ამის შესახებ ტვირთის
მიღებისას.
საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806 - სსმ I, №66,03.12.2010 წ., მუხ.414
საქართველოს 2012 წლის 27 მარტის კანონი №5964 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.
საქართველოს 2019 წლის 28 ივნისის კანონი №4925 – ვებგვერდი, 04.07.2019წ.

    მუხლი 733. ტვირთის ცალობრივი შემოწმება
შემკვეთს შეუძლია განსაკუთრებული გასამრჯელოს გადახდით მოსთხოვოს ექსპედიტორს ტვირთის

ცალობრივი შემოწმება მისი მიღებისას.

    მუხლი 734. ტვირთის დაზღვევის მოვალეობა
ექსპედიტორს ეკისრება ტვირთის დაზღვევა მხოლოდ მაშინ, როცა ამის თაობაზე მიიღებს შემკვეთისაგან

მითითებას. განსაკუთრებული მითითების არარსებობისას ექსპედიტორი მოვალეა დააზღვიოს ტვირთი
მხოლოდ ჩვეულებრივი პირობებით.

    მუხლი 735. ექსპედიციის დაზღვევის ხელშეკრულება
თუ შემკვეთი აშკარად არ გამოთქვამს უარს წერილობით, ექსპედიტორი მოვალეა შემკვეთის ხარჯზე

დააზღვიოს ის ზიანი, რომელიც შეკვეთის შესრულებისას ექსპედიტორის მოქმედებით შემკვეთს შეიძლება
მიადგეს. ექსპედიტორმა უნდა აცნობოს შემკვეთს, თუ ვისთან დადო ექსპედიიცის დაზღვევის ხელშეკრულება.

    მუხლი 736. ზიანის დროულად შეტყობინების მოვალეობა
735-ე მუხლის მიხედვით დადებული დაზღვევის ხელშეკრულების საფუძველზე შემკვეთმა უნდა იზრუნოს

ზიანის დროულად შეტყობინებისათვის. თუ ზიანის შესახებ შეტყობინება ეგზავნება ექსპედიტორს, მაშინ იგი
ვალდებულია დაუყოვნებლივ გადაუგზავნოს შეტყობინება მზღვეველს ან მზღვეველებს.

    მუხლი 737. ტვირთის მიუღებლობის შედეგები
თუ დანიშნულების ადგილას მიმღები არ ჩაიბარებს ტვირთს, ან სხვა საფუძვლით შეუძლებელია ტვირთის

მიღება, მაშინ ექსპედიტორის უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება გადაზიდვის ხელშეკრულების
წესებით.

    მუხლი 738. ტვირთის მდგომარეობის შემოწმების შეუძლებლობა მისი მიღებისას
თუ შეუძლებელია ტვირთის მდგომარეობის შემოწმება მხარეების თანდასწრებით, მაშინ, საწინააღმდეგოს

დამტკიცებამდე, ტვირთის მიღება ჩაითვლება იმის დასტურად, რომ ტვირთი მიღებულ იქნა დანაკლისისა და
დაზიანების გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მიმღები ტვირთის ჩამბარებელ პირს მიუთითებს ზიანის
ზოგად ხასიათზე. თუ საქმე ეხება აშკარა დანაკლისს ან დაზიანებას, ამის შესახებ უნდა მიეთითოს ტვირთის
მიღებისთანავე, ხოლო თუკი საქმე არ ეხება ასეთ დანაკლისს ან დაზიანებას, – ტვირთის მიღების დღიდან არა
უგვიანეს სამი დღისა.

    მუხლი 739. საკუთარი ძალებით ტვირთის გადაზიდვის უფლება
1. თუ სხვა შეთანხმება არ არსებობს, ექსპედიტორს უფლება აქვს საკუთარი ძალებით გადაზიდოს ტვირთი.

ამ უფლების განხორციელება არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს შემკვეთის უფლებებსა და ინტერესებს.
2. თუ ექსპედიტორი იყენებს ამ უფლებას, მაშინ მას იმავდროულად აქვს ტვირთის გადამზიდველის

უფლება-მოვალეობებიც.

    მუხლი 740. ექსპედიტორის პასუხისმგებლობა
ექსპედიტორი ექსპედიცის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოვალეობებისათვის, ჩვეულებრივ, მაშინ

აგებს პასუხს, თუ მას ან მის დამხმარეს მიუძღვის რაიმე ბრალი.

    მუხლი 741. მესამე პირის მიერ გამოწვეული ზიანი
თუ ზიანი გამოწვეულია ხელშეკრულებაში მონაწილე მესამე პირის მიერ, მაშინ შემკვეთის მოთხოვნით

ექსპედიტორი მოვალეა გადასცეს შემკვეთს თავისი მოთხოვნა მესამე პირის წინააღმდეგ, გარდა იმ
შემთხვევისა, როცა ექსპედიტორი სპეციალური შეთანხმების საფუძველზე თვითონ კისრულობს მოთხოვნის
გამოყენებას შემკვეთის ხარჯითა და რისკით.

    მუხლი 742. ექსპედიტორის ბრალეული მოქმედებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება
1. ექსპედიტორი არ შეიძლება დაეყრდნოს იმ წესებს, რომლებიც გამორიცხავენ ან ზღუდავენ მის

პასუხისმგებლობას, ან გადააქვთ მტკიცების ტვირთი, თუ მან ზიანი განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით
მიაყენა.

2. იგივე წესი მოქმედებს დამხმარის არასახელშეკრულებო პასუხისმგებლობის მიმართაც, თუ ამ მუხლის
პირველი ნაწილის შესაბამისად მას შეერაცხა ბრალი.

    მუხლი 743. პროვიზიის გადახდის წესი
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პროვიზია გადახდილ უნდა იქნეს მას შემდეგ, რაც ექსპედიტორი გადასცემს ტვირთს სატრანსპორტო
ორგანიზაციას.

თავი მეთექვსმეტე
შუამავლობა

I. ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 744. ცნება
პირი, რომელიც სხვას ჰპირდება გასამრჯელოს ხელშეკრულების დასადებად გაწეული შუამავლობისათვის,

ვალდებულია გადაიხადოს ეს გასამრჯელო მხოლოდ მაშინ, თუ ხელშეკრულება ამ შუამავლობის შედეგად
დაიდო. თუ ხელშეკრულება იდება გადადების პირობით, გასამრჯელო შეიძლება მოთხოვილ იქნეს მხოლოდ ამ
პირობის დადგომის შემდეგ. თუ გასამრჯელოს ოდენობა განსაზღვრული არ არის, შეთანხმებულად ითვლება
ჩვეულებრივ მოქმედი გასამრჯელო. შემკვეთის საზიანოდ ამ მუხლის პირველი და მე-2 წინადადებებისაგან
განსხვავებულად დადებული შეთანხმება ბათილია.

    მუხლი 745. მაკლერის მიერ გაწეული მომსახურების ანაზღაურება
1. მაკლერის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იმ მომსახურებისათვის, რომელიც არ შედის

საშუამავლო საქმიანობაში, გასამრჯელო შეიძლება შეთანხმებულ იქნეს იმისაგან დამოუკიდებლად, დაიდება
თუ არა ხელშეკრულება.

2. მაკლერს 744-ე მუხლის მიხედვით არ შეუძლია დათქვას ავანსი ან მიიღოს იგი.
3. მაკლერს ხარჯები აუნაზღაურდება მხოლოდ მაშინ, თუ ეს შეთანხმებული იყო. ეს წესი გამოიყენება

მაშინაც, როცა ხელშეკრულება ვერ დაიდო. ბათილია შეთანხმება, რომლითაც გათვალისწინებულია
ანაზღაურება იმ ხარჯებისა, რომლებიც არ არის საჭირო საშუამავლო ხელშეკრულების განხორციელებისათვის.

    მუხლი 746. ექსკლუზიური დავალება
1. თუ შემკვეთმა განსაზღვრული დროის განმავლობაში უარი უნდა თქვას სხვა მაკლერის გამოყენებაზე

(ექსკლუზიური დავალება), მაშინ მაკლერი ვალდებულია ამ დროის მანძილზე ხელი შეუწყოს ხელშეკრულების
დადებას. თუ შემკვეთი მოქმედებს პირველ წინადადებაში აღნიშნული ვალდებულების საწინააღმდეგოდ,
მაშინ მაკლერს შეუძლია – თუ ხელშეკრულება დადებულია სხვა მაკლერის გამოყენებით – მოითხოვოს
ზიანის ანაზღაურება. ხელშეკრულებაში შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს ზიანის ანაზღაურების ერთიანი
თანხა ზიანის არსებობის დამტკიცების მიხედვით. ეს თანხა არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ფასის ორ
პროცენტს, თუ ხელშეკრულება მიმართული იყო ნასყიდობის ხელშეკრულების დადების შუამავლობაზე.

2. შემკვეთი უფლებამოსილია ხელშეკრულება დადოს მესამე პირთან მაკლერის გამოუყენებლადაც. ამავე
დროს შეიძლება შეთანხმება, რომ შემკვეთი ვალდებულია გადაიხადოს შესაბამისი გასამრჯელო მაშინაც, როცა
იგი ხელშეკრულებას დებს მაკლერის გამოუყენებლად. გასამრჯელო არ შეიძლება აღემატებოდეს
ხელშეკრულების ფასის ორ პროცენტს, თუ ხელშეკრულება მიმართული იყო ნასყიდობის ხელშეკრულების
დადების შუამავლობაზე.

3. შემკვეთის საზიანოდ დადებული ამ წესებისაგან განსხვავებული შეთანხმება ბათილია.
4. შეთანხმება ექსკლუზიური დავალების შესახებ მოითხოვს წერილობით ფორმას.

    მუხლი 747. საშუამავლო ხელშეკრულების მოშლა
1. საშუამავლო ხელშეკრულება შეიძლება ნებისმიერ დროს მოიშალოს რაიმე ვადის დაუცველად, თუკი

ხელშეკრულების ვადა არ იყო განსაზღვრული.
2. ექსკლუზიური დავალება შეიძლება მოიშალოს მხოლოდ მნიშვნელოვანი საფუძვლით. ექვსი თვის

გასვლის შემდეგ იგი შეიძლება ნებისმიერ დროს მოიშალოს.
3. ხელშეკრულების მოშლის უფლება შეიძლება დაუშვებლად იქნეს მიჩნეული მაშინაც, როცა გასულია ექვს

თვეზე მეტი დრო, მაგრამ ამას მოითხოვს შუამავლობით დასადები ხელშეკრულების სახისა და საგნის
თავისებურებანი.

    მუხლი 748. მაკლერისათვის გასამრჯელოს მიცემის დაუშვებლობა
1. დაუშვებელია მაკლერისათვის გასამრჯელოს მიცემა ან ხარჯების ანაზღაურება, თუ მესამე პირთან

დადებული ხელშეკრულება ეხება მაკლერის კუთვნილ საგანს; იგივე წესი გამოიყენება, როცა განსაკუთრებული
გარემოებების გამო შეიძლება წარმოიშვას საფრთხე, რაც ხელს შეუშლის მაკლერს შემკვეთის ინტერესების
განხორციელებაში. ეს შემთხვევებია, როცა:

ა) მაკლერი ის იურიდიული პირი ან საზოგადოებაა, რომელშიც სამართლებრივად და ეკონომიკურად
მონაწილეობს მესამე პირი;

ბ) მესამე პირი ის იურიდიული პირი ან საზოგადოებაა, რომელშიც მაკლერი სამართლებრივად და
ეკონომიკურად მონაწილეობს;

გ) მაკლერი მესამე პირთან სამსახურებრივ ან შრომით ურთიერთობაშია;
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დ) მაკლერი მესამე პირის მეუღლეა.
2. მაკლერს აქვს გასამრჯელოს მიღების ან ხარჯების ანაზღაურების უფლება, როცა იგი შემკვეთს მესამე

პირთან ხელშეკრულების დადებამდე შეატყობინებს ამ გარემოებათა შესახებ.
3. მაკლერი კარგავს გასამრჯელოს ან ხარჯების ანაზღაურების უფლებას, თუ იგი ხელშეკრულების

შინაარსის საწინააღმდეგოდ მოქმედებდა მესამე პირის სასარგებლოდ.
4. ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებული წესების საწინააღმდეგო შეთანხმება

ბათილია.

II. შუამავლობა ბინის ქირავნობისას

    მუხლი 749. საბინაო მაკლერი
1. იმ ხელშეკრულებისათვის, რომლითაც პირი კისრულობს შუამავლობას ბინის ქირავნობის

ხელშეკრულების დასადებად (საბინაო მაკლერი), გამოიყენება შუამავლობის ზოგადი წესები, თუ ბინის
ქირავნობის შუამავლობიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს.

2. ბინის ქირავნობის შუამავლობის ნორმები არ გამოიყენება იმ ხელშეკრულებათა მიმართ, რომელთა საგანია
საბინაო შუამავლობა ტურიზმისა და საქმიანი მოგზაურობებისას.

    მუხლი 750. გასამრჯელოს მიღების დაუშვებლობა
1. საბინაო მაკლერის მოთხოვნა გასამრჯელოს მიღების ან დანახარჯების ანაზღაურების შესახებ

დაუშვებელია მაშინ, როცა:
ა) ქირავნობის ხელშეკრულებით იმავე ბინაზე გრძელდება უკვე არსებული ქირავნობის ურთიერთობა, ან

იგი სხვაგვარად იქნება შეცვლილი;
ბ) იდება ქირავნობის ხელშეკრულება საბინაო ფართზე, რომლის მართვასაც ახორციელებს საბინაო მაკლერი.
2. შემკვეთის საზიანოდ დადებული შეთანხმება ბათილია.

III. შუამავლობა სესხებისას

    მუხლი 751. სასესხო მაკლერი
იმ ხელშეკრულების მიმართ, რომლითაც პირი კისრულობს სხვა პირისათვის სესხის ხელშეკრულების

დადების შუამავლობას (სასესხო მაკლერი), გამოიყენება შუამავლობის ზოგადი წესები, თუ 752-ე და 753-ე
მუხლებიდან სპეციფიკური წესები არ გამომდინარეობს.

    მუხლი 752. ხელშეკრულების ფორმა
1. ხელშეკრულება უნდა დაიდოს წერილობით.
2. ხელშეკრულებაში უნდა აღინიშნოს სასესხო მაკლერის გასამრჯელოს ოდენობა სესხიდან განსაზღვრული

პროცენტის მითითებით; გარდა ამისა, ხელშეკრულებაში უნდა აღინიშნოს: სესხის ოდენობა, ვადა, პროცენტი,
გადახდის დრო, გადახდის კურსი, პროცენტის ვადის ხანგრძლივობა, დამატებითი ხარჯები, შემკვეთის მიერ
გადასახდელი მთლიანი თანხა, სესხის მიმცემის სახელი და მისამართი. ეს წესები არ გამოიყენება, როცა
შეკვეთა ეხება იპოთეკით უზრუნველყოფილ სესხს ან მიწის ნაკვეთის შესაძენად გაცემულ სესხს, რომელიც
შემკვეთმა უნდა გამოიყენოს თავისი დამოუკიდებელი პროფესიული ან სამეწარმეო ანდა საუწყებო თუ
სამსახურებრივი საქმიანობისათვის.

3. ხელშეკრულების ტექსტი არ უნდა იყოს დაკავშირებული სესხის გაცემის შუამდგომლობასთან. სასესხო
მაკლერმა შემკვეთს უნდა გადასცეს ხელშეკრულების ასლი.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284

    მუხლი 753. გასამრჯელოს გადახდის მოვალეობა
1. შემკვეთი ვალდებულია გადაიხადოს გასამრჯელო მხოლოდ მაშინ, თუ მან შუამავლობის შედეგად მიიღო

სესხი. შემკვეთის ინტერესების საწინააღმდეგოდ დადებული შეთანხმება ბათილია.
2. სასესხო მაკლერს არ შეუძლია მოითხოვოს სხვა გასამრჯელო, გარდა ამ მუხლის პირველ ნაწილში

გათვალისწინებულისა, იმ მოქმედებისათვის, რომელიც დაკავშირებულია სესხის აღების შუამავლობასთან.

    მუხლი 754. სავაჭრო მაკლერი
სავაჭრო მაკლერის მიმართ გამოიყენება კანონი მეწარმეთა შესახებ.

თავი მეჩვიდმეტე
ჯილდოს საჯაროდ დაპირება. კონკურსი

    მუხლი 755. ცნება
ის, ვინც საჯარო დაპირებით აწესებს ჯილდოს გარკვეული მოქმედების შესრულებისათვის, კერძოდ, ამა თუ

იმ შედეგის მიღწევისათვის, ვალდებულია გადაუხადოს ჯილდო იმ პირს, რომელმაც მოქმედება შეასრულა.
პირს ჯილდოს მიღების უფლება აქვს მაშინაც, როცა იგი არ მოქმედებდა ჯილდოს საჯაროდ დაპირების გამო.
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    მუხლი 756. ჯილდოს საჯაროდ დაპირების გაუქმება
1. ჯილდოს საჯაროდ დაპირება შეიძლება გაუქმდეს გამოცხადებული მოქმედების შესრულებამდე.

ჯილდოს საჯაროდ დაპირების გაუქმება ნამდვილია იმ შემთხვევაში, თუ იგი ცნობილი გახდება იმავე
საშუალებით, რითაც ჯილდოს საჯაროდ დაპირება ან სპეციალური შეტყობინების მეშვეობით.

2. ჯილდოს საჯაროდ დაპირება შეიძლება შეიცავდეს მითითებას მის გაუქმებაზე უარის შესახებ;
საეჭვოობისას ივარაუდება, რომ დაპირება გაუქმებულია, თუ მოქმედება არ განხორციელებულა დათქმულ
ვადამდე.

    მუხლი 757. მოქმედების შესრულება რამდენიმე პირის მიერ
1. თუ მოქმედება, რომლისთვისაც დაწესებულია ჯილდო, შეასრულა რამდენიმე პირმა, მაშინ

დაჯილდოვდება ის, ვინც პირველმა შეასრულა ეს მოქმედება.
2. თუ მოქმედება ერთდროულად შეასრულა რამდენიმე პირმა, მაშინ თითოეული შემსრულებელი

დაჯილდოვდება თანაბარწილად. თუკი ჯილდო თავისი თვისებების გამო არ შეიძლება გაიყოს, ან – საჯარო
დაპირების შინაარსის მიხედვით – მხოლოდ ერთმა უნდა მიიღოს იგი, მაშინ ჯილდოს გადაცემის საკითხი
გადაწყდება წილისყრით.

    მუხლი 758. პრიზის დაწესება
1. პირი, რომელიც საჯარო განცხადებით განსაზღვრული სამუშაოს საუკეთესო შესრულებისათვის აწესებს

პრიზს, ვალდებულია გადასცეს იგი სამუშაოს საუკეთესო შემსრულებელს.
2. კონკურსის გამოცხადებას აქვს ძალა მხოლოდ მაშინ, თუ იგი ითვალისწინებს განსაზღვრულ ვადას

სამუშაოს შესასრულებლად.

    მუხლი 759. საკონკურსო პირობებში ცვლილებების შეტანის დაუშვებლობა
დაუშვებელია საკონკურსო პირობებში ისეთი ცვლილებების შეტანა, რომლებიც ზიანს მოუტანს კონკურსის

მონაწილეებს.

    მუხლი 760. კონკურსში გამარჯვების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება
გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, უპასუხებს თუ არა კონკურსის პირობებს დათქმულ ვადაში წარდგენილი

სამუშაო, ან რამდენიმედან რომელია უკეთესი, იღებს კონკურსის გამოცხადების შესახებ განცხადებაში
მითითებული პირი, ხოლო თუ ასეთი რამ არ არის აღნიშნული, –  კონკურსის გამომცხადებელი.

    მუხლი 761. რამდენიმე პირის გამარჯვება კონკურსში
თუ სამუშაო, რომლისთვისაც დაწესებულია პრიზი, რამდენიმე პირმა შეასრულა, მაშინ მათ მიმართ

გამოიყენება ჯილდოს საჯაროდ დაპირებისათვის გათვალისწინებული შესაბამისი წესები.

    მუხლი 762. კონკურსზე წარდგენილი ნამუშევრების დაბრუნების წესი
კონკურსის გამომცხადებელი ვალდებულია დაუბრუნოს მის მონაწილეებს კონკურსზე წარდგენილი

ნამუშევრები, თუ საკონკურსო განცხადებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

თავი მეთვრამეტე
მიბარება

    მუხლი 763. ცნება
მიბარების ხელშეკრულებით შემნახველი კისრულობს შეინახოს მიმბარებლის მიერ მისთვის ჩაბარებული

მოძრავი ნივთი.

    მუხლი 764. მიბარების საზღაური
1. მიბარება უსასყიდლოა, თუ შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. თუ შემნახველი

ახორციელებს შენახვას სამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში, მაშინ საზღაური დუმილითაც შეთანხმებულად
ჩაითვლება.

2. თუ საზღაურის ოდენობა არ არის განსაზღვრული, მაშინ ტარიფების არსებობისას შეთანხმებულად
მიიჩნევა სატარიფო განაკვეთი, ხოლო ტარიფების არარსებობისას –  ჩვეულებრივი საზღაური.

    მუხლი 765. შემნახველის მოვალეობა უსასყიდლო მიბარებისას
თუ მიბარება უსასყიდლოა, მაშინ შემნახველი ვალდებულია ისეთივე კეთილსინდისიერებით შეინახოს

ნივთი, როგორითაც საკუთარ ნივთს შეინახავდა.

    მუხლი 766. მესამე პირისათვის ნივთის გადაცემის დაუშვებლობა
1. შემნახველს არა აქვს უფლება ნივთი შესანახად გადასცეს მესამე პირს მიმბარებლის თანხმობის გარეშე.
2. თუ მესამე პირისათვის შესანახად გადაცემა თანხმობით მოხდა, მაშინ შემნახველი პასუხს აგებს მხოლოდ

იმ ბრალისათვის, რომელიც მას მიუძღვის მესამე პირის ან შენახვის ადგილის არჩევაში.
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    მუხლი 767. მიბარებული ნივთით სარგებლობის დაუშვებლობა
შემნახველს არა აქვს უფლება ისარგებლოს მისთვის მიბარებული ნივთით მიმბარებლის თანხმობის გარეშე,

გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ნივთის შენახვისათვის მისით სარგებლობა აუცილებელია.

    მუხლი 768. ნივთის შენახვის წესის შეცვლა
შემნახველს უფლება აქვს აუცილებლობის შემთხვევაში შეცვალოს ნივთის შენახვის წესი. ამის თაობაზე მან

უნდა აცნობოს მიმბარებელს. შემნახველმა ასევე უნდა აცნობოს მიმბარებელს მიბარებულ ნივთზე მესამე პირთა
მოთხოვნების შესახებ.

    მუხლი 769. ნივთის თვისებებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
მიმბარებელმა უნდა აუნაზღაუროს შემნახველს შესანახად მიბარებული ნივთის თვისებების გამო

მიყენებული ზიანი, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მან ამ ნივთის საფრთხის შემცველი თვისებების შესახებ არ
იცოდა და არც შეიძლება სცოდნოდა.

    მუხლი 770. მიბარებული ნივთის დაბრუნების ვადა
მიმბარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს მოითხოვოს შესანახად მიბარებული ნივთის დაბრუნება, – იმ

შემთხვევაშიც, თუ შენახვის ვადა განსაზღვრული იყო.

    მუხლი 771. მიბარებული ნივთის უკან წაღების მოვალეობა
1. შემნახველს შეუძლია ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს მიმბარებელს შესანახად მიბარებული ნივთის უკან

წაღება, თუ შენახვის ვადა განსაზღვრული არ იყო.
2. შემნახველს შეუძლია ეს უფლება განახორციელოს მხოლოდ ისე, რომ მიმბარებელს სხვა გზით შეეძლოს

ნივთის შენახვა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა არსებობს მნიშვნელოვანი საფუძველი მიბარებული ნივთის უკან
დაბრუნებისათვის.

    მუხლი 772. მიბარებული ნივთის დაბრუნების ადგილი
ნივთის დაბრუნება უნდა მოხდეს ხელშეკრულებაში მითითებულ ადგილას, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ

მიღწეულია შეთანხმება სხვა ადგილზე დაბრუნების თაობაზე. ტრანსპორტირების ხარჯები ეკისრება
მიმბარებელს.

    მუხლი 773. მიბარებული ნივთის ნაყოფის გადაცემის ვალდებულება
1. შემნახველი მოვალეა გადასცეს მიმბარებელს ის ნაყოფი, რომელიც მიიღო მიბარების განმავლობაში.
2. მიმბარებელი მოვალეა აუნაზღაუროს შემნახველს ნივთის შენახვისათვის განკუთვნილი აუცილებელი

ხარჯები.

    მუხლი 774. შემნახველის პასუხისმგებლობა განზრახვის ან უხეში გაუფრთხილებლობისათვის
თუ მიბარებული ნივთის წასაღებად განსაზღვრულია ვადა, ამ ვადის დადგომის შემდეგ შემნახველი პასუხს

აგებს მხოლოდ განზრახვის ან უხეში გაუფრთხილებლობისათვის.

    მუხლი 775. საზღაურის გადახდის მოვალეობა
თუ მიბარება სასყიდლიანია, მაშინ მიმბარებელი მოვალეა ხელშეკრულების შეწყვეტისას შემნახველს

გადაუხადოს დათქმული საზღაური.

    მუხლი 776. მიბარებული ნივთის დაკავების უფლება
კუთვნილი საზღაურის მიღებამდე და შენახვისათვის გაწეული ხარჯების ანაზღაურებამდე შემნახველს

შეუძლია უარი თქვას მიბარებული ნივთის დაბრუნებაზე.

    მუხლი 777. გვაროვნული ნივთის მიბარების თავისებურებანი
თუ მიბარებულია გვაროვნული ნივთი ისე, რომ საკუთრება შემნახველზე უნდა გადავიდეს, ხოლო

შემნახველი ვალდებულია დააბრუნოს იმავე გვარის, ხარისხისა და რაოდენობის ნივთი, მაშინ გამოიყენება
სესხის ხელშეკრულების შესაბამისი ნორმები.

    მუხლი 778. სასტუმროში მიბარების თავისებურებანი
სასტუმრო, სანატორიუმი და დასასვენებელი სახლი პასუხს აგებენ იმ ზიანისათვის, რომელიც მიადგა

სტუმარს იმ ქონების დაკარგვით, განადგურებით ან დაზიანებით, რომელიც მას თან ჰქონდა. ეს წესი არ
გამოიყენება ფულისა და ძვირფასეულობის მიმართ, თუ ისინი საგანგებოდ არ ყოფილა ჩაბარებული.

    მუხლი 779. პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება დაუძლეველი ძალის გამო
პასუხისმგებლობა გამორიცხულია, თუ ზიანი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით, სტუმრის ან

მისი თანხმლები პირის მიერ, ანდა თვით ნივთის თვისებებით.

თავი მეცხრამეტე
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მიბარება სასაქონლო საწყობში

    მუხლი 780. ცნება
სასაქონლო საწყობში მიბარების ხელშეკრულების მიმართ გამოიყენება მიბარების ხელშეკრულების

შესაბამისი ნორმები, თუ ამ თავით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

    მუხლი 781. შენახვის ვალდებულებათა კეთილსინდისიერად შესრულების მოვალეობა
სასაწყობო შემნახველმა საქონლის მიბარების ვალდებულებები უნდა შეასრულოს კეთილსინდისიერი

მეურნის გულისხმიერებით.

    მუხლი 782. საქონლის რაოდენობის შემოწმება შემნახველის მიერ
1. შემნახველი არ არის ვალდებული საქონლის მიღებისას შეამოწმოს მისი რაოდენობა, ზომა, წონა, სახეობა,

ხარისხი ან სხვა თვისებები, თუ ამ თავის წესებიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს.
2. თუ საქონელი, რომელიც შესანახად გადაეცა შემნახველს, გადაცემისას დაზიანებული ან

დაუკომპლექტებელი აღმოჩნდება, რაც გარეგნული დათვალიერებითაც შესამჩნევია, მაშინ შემნახველი
ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ამის თაობაზე მიმბარებელს; თუ იგი არ შეასრულებს ამ
მოვალეობას, მაშინ მან უნდა აანაზღაუროს დამდგარი ზიანი.

    მუხლი 783. მიბარებული საქონლის დათვალიერების უფლება
შემნახველი მოვალეა სამუშაო დროის განმავლობაში ნება დართოს მიმბარებელს დაათვალიეროს

მიბარებული საქონელი, აიღოს ნიმუშები ან განახორციელოს აუცილებელი მოქმედებანი.

    მუხლი 784. შეტყობინების ვალდებულება
შემნახველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს მიმბარებელს, თუ იგი შესანახად მიბარებულ

საქონელს გადაიტანს სხვა საწყობში, ან თუ აღმოაჩენს, რომ საქონლის თვისებები შეიცვალა ანდა არსებობს მისი
შეცვლის საშიშროება. მან ეს უნდა შეატყობინოს სასაწყობო მოწმობის მისთვის ცნობილ ბოლო მფლობელს. ამ
მოვალეობის შეუსრულებლობისას იგი ვალდებულია აანაზღაუროს დამდგარი ზიანი.

    მუხლი 785. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება
შემნახველი პასუხისმგებელია შესანახად გადაცემული საქონლის დაკარგვით ან/და დაზიანებით

მიყენებული ზიანისათვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ამის თავიდან აცილება კეთილსინდისიერ
შემნახველსაც არ შეეძლო.

    მუხლი 786. გვაროვნული ნივთების შენახვის თავისებურებანი
1. გვაროვნული ნივთების შენახვისას შემნახველს მხოლოდ მაშინ აქვს უფლება შეურიოს ისინი იმავე სახისა

და თვისების სხვა ნივთებს, თუ ამაზე არსებობს მიმბარებლის ნებართვა.
2. ამ შერევის შედეგად წარმოშობილ საქონელზე მიმბარებლებს აქვთ საერთო საკუთრების უფლება.

თითოეული მიმბარებლის წილი განისაზღვრება მის მიერ ჩაბარებული საქონლის ოდენობის შესაბამისად.
3. შემნახველი მოვალეა თითოეულ მიმბარებელს დაუბრუნოს მიბარებული საქონელი მისი კუთვნილი

წილის შესაბამისად, დანარჩენი მიმბარებლების თანხმობის გარეშე.

    მუხლი 787. მიბარებული საქონლის გაყიდვა
თუ შესანახად მიბარებული საქონელი ფუჭდება ან იმდენად იცვლება, რომ იგი შეიძლება გაუფასურდეს, და

შემნახველს დრო აღარ რჩება ამის თაობაზე შეატყობინოს ან არ შეუძლია შეატყობინოს უფლებამოსილ პირს,
მაშინ ის უფლებამოსილია საქონელი გაყიდოს.

    მუხლი 788. სასაწყობო მოწმობა
საქონლის მიღებისას შემნახველი ვალდებულია მიმბარებელს გადასცეს სასაწყობო მოწმობა.

    მუხლი 789. სასაწყობო მოწყობის რეკვიზიტები
1. სასაწყობო მოწმობაში უნდა აღინიშნოს:
ა) სასაწყობო მოწმობის გაცემის თარიღი და რეგისტრაციის ნომერი;
ბ) მხარეთა ვინაობა და მისამართი;
გ) შენახვის ადგილი;
დ) საქონლის შენახვის წესი;
ე) შესანახი საქონლის აღწერა (ოდენობა, ზომა ან წონა) და ხარისხი; საქონლის შეფუთვისას – შეფუთვის

აღწერა;
ვ) შენახვის საზღაურისა და სხვა აუცილებელი ხარჯების ოდენობა;
ზ. თუ შესანახი საქონელი დაზღვეულ უნდა იქნეს, მაშინ –  სადაზღვევო თანხა;
თ) ხელშეკრულების მოქმედების ვადა;
ი) შემნახველის ხელმოწერა, დამოწმებული შესაბამისი ბეჭდით.
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2. თუ ამ მუხლში დასახელებული პირობები სრულად არ არის ასახული სასაწყობო მოწმობაში, ეს მხარეებს
არ ათავისუფლებს პასუხისმგებლობისაგან. მხარეებს უფლება აქვთ სასაწყობო მოწმობაში შეიტანონ სხვა
პირობებიც.

    მუხლი 790. ვარანტი
სასაწყობო მოწმობის მფლობელს საგირავნო მოწმობის საშუალებით შეუძლია საწყობში შესანახად

მიბარებული საქონელი დააგირავოს სხვა ვალდებულების უზრუნველსაყოფად ისე, რომ საქონელი საწყობიდან
არ იყოს გატანილი (ვარანტი).

    მუხლი 791. საორდერო სასაწყობო მოწმობა
თუ შემნახველი გასცემს საორდერო სასაწყობო მოწმობას, მაშინ ეს მოწმობა შეიძლება გადაეცეს მესამე პირს

ინდოსამენტის მეშვეობით.

    მუხლი 792. პასუხისმგებლობა ინდოსირებული სასაწყობო მოწმობისათვის
1. თუ სასაწყობო მოწმობა გაცემულია ინდოსამენტის მეშვეობით, მაშინ შემნახველი პასუხს აგებს ამ

მოწმობის მფლობელის წინაშე მასში მითითებული პირობების სისწორისათვის, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ
მოწმობაში აშკარად არის მითითებული, რომ ეს მონაცემები ეფუძნება მიმბარებლის ან მესამე პირის
ინფორმაციას.

2. თუ შემნახველმა იცოდა, რომ მონაცემები არასწორია, მაშინ იგი პასუხს აგებს იმ შემთხვევაშიც, თუ მან
გააკეთა ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული მითითება.

3. შერეული შენახვისას შემნახველს არა აქვს უფლება გააკეთოს პირველ ნაწილში აღნიშნული მითითება.

    მუხლი 793. ინდოსამენტის სისწორის პრეზუმფცია
1. შემნახველი, რომელმაც გასცა საორდერო სასაწყობო მოწმობა, ვალდებულია შესანახად მიბარებული

საქონელი დაბრუნებისას გადასცეს მხოლოდ სასაწყობო მოწმობის კანონიერ მფლობელს.
2. თუ გაცემულია საგირავნო სასაწყობო მოწმობა, მაშინ შემნახველმა უნდა მოითხოვოს მისი დაბრუნება.
3. შემნახველი არ არის ვალდებული შეამოწმოს ინდოსამენტის სისწორე. გადაცემა დასტურდება სასაწყობო

მოწმობაზე სათანადო წარწერით.

    მუხლი 794. სასაწყობო მოწმობის დაკარგვა
1. სასაწყობო ან საგირავნო მოწმობის დაკარგვისას ან მოსპობისას მის კანონიერ მფლობელს უფლება აქვს

განცხადებით მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს დაკარგული დოკუმენტის ბათილად ცნობა და მის
ნაცვლად ახალი მოწმობის გაცემა. სასამართლო განცხადებას განიხილავს განსაკუთრებული წარმოების წესით.

2. სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე შემნახველი ხელახლა გასცემს სასაწყობო ან საგირავნო
მოწმობას.

    მუხლი 795. მიბარებული საქონლის დაგირავება
1. სასაქონლო საწყობში შესანახად ჩაბარებული საქონლის დასაგირავებლად მესაკუთრემ საგირავნო

მოწმობაზე უნდა გააკეთოს სპეციალური წარწერა (ინდოსამენტი) და ისე გადასცეს დაინტერესებულ პირს.
2. ინდოსამენტი უნდა ითვალისწინებდეს მიმბარებლის, კრედიტორის ვინაობასა და ვალდებულების

მოცულობას.
3. კრედიტორისათვის საგირავნო მოწმობის გადაცემის თაობაზე ეცნობება შემნახველს, რომელიც გააკეთებს

სათანადო აღნიშვნას.

    მუხლი 796. გირავნობის უფლების გადასვლა სასაწყობო მოწმობის ახალ მფლობელზე
1. შემნახველს შენახვის ხარჯების გამო წარმოეშობა საქონლის გირავნობის უფლება მანამდე, სანამ იგი მის

მფლობელობაშია.
2. თუ სასაწყობო მოწმობა ინდოსამენტის მეშვეობით არის გაცემული, მაშინ გირავნობის უფლება არსებობს

სასაწყობო მოწმობის ახალი მფლობელის მიმართ.

    მუხლი 797. მიბარებული საქონლის უკან წაღების მოთხოვნის დაუშვებლობა
შემნახველს არ შეუძლია მოსთხოვოს მიმბარებელს მიბარებული საქონლის უკანვე წაღება შეთანხმებული

ვადის გასვლამდე, ხოლო, თუ ასეთი ვადა არ არის დადგენილი, მაშინ –  ჩაბარებიდან სამი თვის გასვლამდე.

    მუხლი 798. დამატებითი ვადის დანიშვნა საქონლის მიღებისას
1. თუ შენახვის ვადის გასვლის შემდეგ სასაწყობო მოწმობის მფლობელი თავს არიდებს საწყობიდან

საქონლის წაღებას, შემნახველმა უნდა დაუნიშნოს მას საქონლის წაღების დამატებითი ორკვირიანი ვადა; თუკი
მოწმობის მფლობელი ამ ვადაშიც არ წაიღებს საქონელს, შემნახველს უფლება აქვს გაყიდოს იგი.

2. საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული თანხა შემნახველისათვის კუთვნილი ხარჯების გამოკლებით
გადაეცემა სასაწყობო მოწმობის მფლობელს.

თავი მეოცე

http://www.matsne.gov.ge 040.000.000.05.001.000.223

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#


დაზღვევა

I. ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 799. ცნება
1. დაზღვევის ხელშეკრულებით მზღვეველი მოვალეა აუნაზღაუროს დამზღვევს სადაზღვევო შემთხვევის

დადგომით მიყენებული ზიანი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. მყარად დადგენილი სადაზღვევო
თანხით დაზღვევისას მზღვეველი მოვალეა გადაიხადოს სადაზღვევო თანხა ან შეასრულოს სხვა შეპირებული
მოქმედება.

2. დამზღვევი ვალდებულია გადაიხადოს სადაზღვევო შესატანი (პრემია).
3. დერივატივი არ არის დაზღვევის ხელშეკრულება. დერივატივთან დაკავშირებული  ურთიერთობები  

რეგულირდება „ფინანსური გირავნობის, ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ“ საქართველოს
კანონის შესაბამისად. ამ მუხლისა და ამ კოდექსის მე-800−858-ე მუხლების მოქმედება არ ვრცელდება
აღნიშნული კანონიდან გამომდინარე ურთიერთობებზე.
საქართველოს 2019 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5674 – ვებგვერდი, 31.12.2019წ.

    მუხლი 800. დაზღვევის ხელშეკრულების დადების ვალდებულება
პირი, რომელიც საჯაროდ სთავაზობს დაზღვევის ხელშეკრულების დადებას, ვალდებულია დადოს ეს

ხელშეკრულება, თუკი უარის თქმისათვის არ არსებობს მნიშვნელოვანი საფუძველი.

    მუხლი 801. სავალდებულო დაზღვევა
კანონით შეიძლება გათვალისწინებული იყოს სავალდებულო დაზღვევა, რომლის მიმართაც გამოიყენება ამ

თავის წესები, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება კანონმდებლობას სავალდებულო დაზღვევის შესახებ.
გადაზღვევასთან დაკავშირებული ურთიერთობები წესრიგდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

    მუხლი 802. სადაზღვევო მოწმობა (პოლისი)
1. მზღვეველი მოვალეა ჩააბაროს დამზღვევს ხელმოწერილი საბუთი დაზღვევის ხელშეკრულების შესახებ

(სადაზღვევო მოწმობა –  პოლისი).
2. სადაზღვევო მოწმობა უნდა შეიცავდეს:
ა) ხელშეკრულების მხარეების ვინაობასა და მათ ადგილსამყოფელს (საცხოვრებელ ადგილს ან იურიდიულ

მისამართს);
ბ) დაზღვევის საგნისა და დაზღვეული პირის დასახელებას;
გ) სადაზღვევო რისკის განსაზღვრას;
დ) დაზღვევის დასაწყისსა და ხანგრძლივობას;
ე) სადაზღვევო თანხის ოდენობას;
ვ) სადაზღვევო შესატანის მოცულობას, მისი გადახდის ადგილსა და ვადას.
3. თუ დაზღვევის საგანს წარმოადგენს პირის სიცოცხლე, მაშინ დამატებით აუცილებელია მონაცემები

მზღვევლის მოგების დაანგარიშებისა და ამ მოგების განაწილების პირობების შესახებ.

    მუხლი 803. სადაზღვევო მოწმობის სახეები
თუ სადაზღვევო მოწმობა გაცემულია წარმომდგენზე, სახელობითი ან საორდერო მოწმობის სახით,

მზღვეველს შეუძლია ამ მოწმობის მფლობელს წაუყენოს ყველა ის მოთხოვნა, რომლებიც მას თავდაპირველი
დამზღვევის მიმართ აქვს. ეს წესი არ გამოიყენება, თუ სადაზღვევო მოწმობის მფლობელი აცნობებს მზღვეველს
დაზღვევასთან დაკავშირებული უფლებების მისთვის გადაცემის თაობაზე და ეს უკანასკნელი დაუყოვნებლივ
არ განაცხადებს თავისი მოთხოვნების შესახებ.

    მუხლი 804. სადაზღვევო მოწმობის დაკარგვის შედეგები
1. თუ ხელშეკრულებით განსაზღვრულია, რომ მზღვეველმა მხოლოდ სადაზღვევო მოწმობის წარდგენის

შემდეგ უნდა შეასრულოს თავისი მოვალეობა, მაგრამ მოწმობა დაიკარგა ან განადგურდა, მაშინ დამზღვევს
შეუძლია მოითხოვოს შესრულება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სადაზღვევო მოწმობა განსაკუთრებული
წარმოების წესით ძალადაკარგულად გამოცხადდა.

2. სადაზღვევო მოწმობის დაკარგვის ან განადგურების შემთხვევაში დამზღვევს შეუძლია მზღვეველს
მოსთხოვოს ასლი. ასლის გაცემის ხარჯებს გაიღებს დამზღვევი.

    მუხლი 805. დაზღვევის აგენტის უფლებები
1. თუ დაზღვევის აგენტი (წარმომადგენელი) უფლებამოსილია დადოს დაზღვევის ხელშეკრულება, მას ასევე

შეუძლია შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები, გააგრძელოს მისი მოქმედების ვადა ან მოშალოს იგი.
2. დაზღვევის აგენტს, რომელიც ასრულებს შუამავლის ფუნქციას დაზღვევის ხელშეკრულების დადებისას,

უფლება აქვს დადოს ასეთი ხელშეკრულება.

    მუხლი 806. დაზღვევის დაწყების დრო
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1. დაზღვევა იწყება ხელშეკრულების დადების დღის ოცდაოთხ საათზე და მთავრდება ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ვადის ბოლო დღის ოცდაოთხ საათზე.

2. თუ დაზღვევის ხელშეკრულება დადებულია ხუთ წელზე მეტი ვადით, მაშინ თითოეულ მხარეს შეუძლია
მოშალოს ხელშეკრულება ამის თაობაზე გაფრთხილებიდან სამი თვის გასვლის შემდეგ.

    მუხლი 807. სადაზღვევო შესატანის გადიდების შედეგები
თუ მზღვეველმა გაადიდა სადაზღვევო შესატანი, მაშინ დამზღვევს შეუძლია ხელშეკრულების მოშლის

ერთთვიანი ვადის დაცვით შეწყვიტოს ხელშეკრულება. სადაზღვევო შესატანის უმნიშვნელო გაზრდა ასეთ
უფლებას არ წარმოშობს.

    მუხლი 808. ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება
1. დამზღვევმა ხელშეკრულების დადებისას მზღვეველს უნდა შეატყობინოს ყველა მისთვის ცნობილი

გარემოება, რომლებსაც არსებითი მნიშვნელობა აქვს საფრთხის ან დაზღვევით გათვალისწინებული
შემთხვევის დადგომისათვის. არსებითია ის გარემოებები, რომლებსაც შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ
მზღვევლის გადაწყვეტილებაზე, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე ან დადოს იგი შეცვლილი შინაარსით.

2. არსებითად ჩაითვლება ასევე გარემოება, რომლის შესახებაც მზღვეველი წერილობით შეეკითხება
დამზღვევს გარკვევით და არაორაზროვნად.

3. თუ ამ მუხლის პირველი ნაწილის წესების საწინააღმდეგოდ მზღვეველს არ ეცნობა არსებითი გარემოების
შესახებ, მაშინ მას შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე. იგივე მნიშვნელობა აქვს, თუ არსებით გარემოებათა
შეტყობინებას დამზღვევმა განზრახ აარიდა თავი.

4. დაუშვებელია ხელშეკრულების შეწყვეტა, თუ მზღვეველმა იცოდა დაფარულ გარემოებათა შესახებ, ან
დამზღვევს არ მიუძღვის ბრალი მათ შეუტყობინებლობაში.

    მუხლი 809. არასწორი მონაცემების შეტყობინების შედეგები
1. მზღვეველს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე მაშინაც, თუ არსებითი გარემოებების შესახებ

შეტყობინება არასწორ მონაცემებს შეიცავს.
2. ხელშეკრულებაზე უარის თქმა დაუშვებელია, თუ მონაცემების უზუსტობა მზღვევლისათვის ცნობილი

იყო, ან თუ დამზღვევს ბრალი არ მიუძღვის არასწორ მონაცემთა მიწოდებაში. ამ მონაცემების შეტყობინებიდან
ერთი თვის განმავლობაში მზღვეველს შეუძლია მოშალოს ხელშეკრულება.

    მუხლი 810. დაზღვევის ხელშეკრულების მოშლა ინფორმაციის შეუტყობინებლობის გამო
თუ დამზღვევს საფრთხის გარემოების შესახებ წერილობით კითხვებზე უნდა გაეცა პასუხი, მაშინ

მზღვეველს უფლება აქვს მოშალოს ხელშეკრულება იმ გარემოებათა შეუტყობინებლობის გამო, რომელთა
თაობაზედაც თუმცა კითხვა არ დასმულა, მაგრამ დამზღვევი განზრახ დუმდა.

    მუხლი 811. ინფორმაციის შეუტყობინებლობის გამო ხელშეკრულების მოშლის ვადა
1. ამ თავით გათვალისწინებული ცნობების შეუტყობინებლობიდან ერთი თვის განმავლობაში მზღვეველს

შეუძლია მოშალოს ხელშეკრულება. ეს ვადა იწყება იმ მომენტიდან, როდესაც მზღვეველმა გაიგო
შეტყობინების მოვალეობის დარღვევის თაობაზე.

2. დამზღვევს უნდა ეცნობოს ხელშეკრულების მოშლის შესახებ.

    მუხლი 812. ხელშეკრულების მოშლა სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შემდეგ
თუ მზღვეველი ხელშეკრულებას მოშლის სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შემდეგ, მაშინ იგი არ

თავისუფლდება თავისი მოვალეობის შესრულებისაგან, თუკი იმ გარემოებას, რომლის შესახებაც დარღვეული
იქნა შეტყობინების მოვალეობა, გავლენა არ მოუხდენია სადაზღვევო შემთხვევის დადგომაზე და მზღვევლის
მოვალეობის შესრულებაზე.

    მუხლი 813. საფრთხის გაზრდის შესახებ ინფორმაციის შეტყობინების ვალდებულება
1. დამზღვევი მოვალეა დაუყოვნებლივ შეატყობინოს მზღვეველს საფრთხის გაზრდის შესახებ, რომელიც

ხელშეკრულების დადების შემდეგ აღმოცენდა, თუ ეს არსებით გავლენას მოახდენდა ხელშეკრულების
დადებაზე.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მზღვეველს უფლება აქვს მოშალოს
ხელშეკრულება მოშლის ერთთვიანი ვადის დაცვით ან მოითხოვოს სადაზღვევო შესატანის შესაბამისი
გაზრდა. თუ დამზღვევმა განზრახ გამოიწვია საფრთხის გაზრდა, მზღვეველს შეუძლია მოშალოს
ხელშეკრულება ვადის დაცვის გარეშე.

    მუხლი 814. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შეტყობინების ვალდებულება
1. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის გაგებისთანავე დამზღვევი მოვალეა აცნობოს ამის შესახებ

მზღვეველს.
2. მზღვეველს შეუძლია სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შემდეგ მოსთხოვოს დამზღვევს ყოველგვარი

ცნობა, რომელიც კი აუცილებელია სადაზღვევო შემთხვევის ან მოვალეობის მოცულობის დასადგენად.
3. მზღვეველს არ შეუძლია დაეყრდნოს შეთანხმებას, რომლითაც იგი თავისუფლდება თავისი
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მოვალეობისაგან, თუ დამზღვევი არ შეასრულებს შეტყობინების მოვალეობას, მაგრამ ამით მზღვევლის
ინტერესები არსებითად არ დაირღვევა.

4. მზღვეველმა თავისი მოვალეობა უნდა შეასრულოს სადაზღვევო შემთხვევის დადგენისა და საზღაურის
ოდენობის განსაზღვრის შემდეგ.

II. სადაზღვევო შესატანი

    მუხლი 815. სადაზღვევო შესატანის გადახდის ვალდებულება
1. დამზღვევი მოვალეა გადაიხადოს სადაზღვევო შესატანი მხოლოდ დაზღვევის დამადასტურებელი

საბუთის მიღების შემდეგ.
2. თუ დაზღვევის ინტერესი დაიკარგა, მაშინ მზღვეველს შეუძლია მოითხოვოს სადაზღვევო შესატანის ის

ნაწილი, რომელიც შეესაბამება ნაკისრი რისკის ხანგრძლივობას. მზღვეველს შეუძლია მოითხოვოს
მომსახურების შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა.

    მუხლი 816. პირველი სადაზღვევო შესატანი
პირველი ან ერთჯერადი სადაზღვევო შესატანის დროულად გადახდამდე მზღვეველი თავისუფალია

თავისი მოვალეობისაგან.

    მუხლი 817. სადაზღვევო შესატანის არადროულად გადახდა
1. თუ სადაზღვევო შესატანი დროულად არ არის გადახდილი, მაშინ მზღვეველს შეუძლია წერილობით

განსაზღვროს გადახდის ორკვირიანი ვადა, ამასთან, უნდა მიუთითოს იმ შედეგებზე, რომლებიც ვადის
გასვლას მოჰყვება.

2. თუ ვადის გასვლის შემდეგ დადგება სადაზღვევო შემთხვევა და ამ დროისათვის დამზღვევის მიერ
გადაცილებულია შესატანის ან პროცენტების გადახდის ვადა, მაშინ მზღვეველი თავისუფლდება თავისი
მოვალეობებისაგან.

    მუხლი 818. ხელშეკრულების მოშლა სადაზღვევო შესატანის არადროულად გადახდის გამო
თუ დამზღვევმა თავის დროზე არ შეიტანა სადაზღვევო შესატანი, მზღვეველს შეუძლია ერთი თვით ადრე

გააფრთხილოს დამზღვევი ხელშეკრულების მოშლის თაობაზე და ამ ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ
მოშალოს იგი.

    მუხლი 819. სადაზღვევო შესატანის გადახდის შეწყვეტა
დამზღვევს შეუძლია შეწყვიტოს სადაზღვევო შესატანის გადახდა, თუ ხელშეკრულების დადების შემდეგ

გაირკვა, რომ მზღვევლის ეკონომიური მდგომარეობა იმდენად გაუარესდა, რომ არსებობს სადაზღვევო
შემთხვევის დადგომისას მის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრ მოვალეობათა შეუსრულებლობის რეალური
საფრთხე.

III. ზიანის დაზღვევა
ა) ხელშეკრულების შინაარსი

    მუხლი 820. ზიანის ფულადი ანაზღაურების ვალდებულება
ზიანის დაზღვევისას მზღვეველმა ზიანი უნდა აანაზღაუროს ფულით.

    მუხლი 821. ზიანის ანაზღაურების ფარგლები
მზღვეველი ზიანს ანაზღაურებს მხოლოდ სადაზღვევო თანხის ფარგლებში.

    მუხლი 822. სადაზღვევო შედარება
1. თუ აღმოჩნდა, რომ სადაზღვევო თანხა მნიშვნელოვნად აღემატება დაზღვეული ინტერესის ღირებულებას

(სადაზღვევო ღირებულებას), მაშინ როგორც დამზღვევს, ისე მზღვეველს გადაჭარბებული დაზღვევის თავიდან
აცილების მიზნით შეუძლიათ მოითხოვონ სადაზღვევო თანხის შემცირება სადაზღვევო შესატანის
დაუყოვნებლივ შესაბამისი შემცირებით.

2. თუ დამზღვევი მართლსაწინააღმდეგო შემოსავლის მიღების განზრახვით დებს ხელშეკრულებას
დაზღვევის გაზრდის გზით, მაშინ ხელშეკრულება ბათილად ჩაითვლება. ხელშეკრულების ბათილობამდე
მზღვევლისათვის გადახდილი შენატანები მას რჩება, თუ მისთვის ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის
ცნობილი არ იყო ბათილობის შესახებ.

    მუხლი 823. ქონების დაზღვევის თავისებურებანი
სადაზღვევო თანხად ჩაითვლება ქონების ღირებულება, თუ დაზღვეულია ქონება და საქმის გარემოებებით

სხვა რამ არ არის დადგენილი.

    მუხლი 824. მიუღებელი სარგებლის დაზღვევა
დაზღვევა ვრცელდება სადაზღვევო შემთხვევის დადგომით გამოწვეულ მიუღებელ სარგებელზედაც, თუ ეს
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გათვალისწინებულია შეთანხმებით.

    მუხლი 825. ნივთთა ერთობლიობის დაზღვევა
თუ დაზღვეულია ნივთების ერთობლიობა, მაშინ დაზღვევა ვრცელდება მასში შემავალ ყველა ნივთზე.

    მუხლი 826. სადაზღვევო ანაზღაურების ოდენობა
მზღვეველი არ არის ვალდებული გადაუხადოს დამზღვევს წარმოშობილი ზიანის ოდენობაზე მეტი თანხა

იმ შემთხვევაშიც კი, თუ სადაზღვევო თანხა სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის მომენტისათვის აღემატება
სადაზღვევო ღირებულებას.

    მუხლი 827. შემცირებული ან არასრული დაზღვევა. ორმაგი დაზღვევა
1. თუ სადაზღვევო თანხა ნაკლებია სადაზღვევო ღირებულებაზე სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის

მომენტისათვის (შემცირებული ან არასრული დაზღვევა), მაშინ მზღვეველი ანაზღაურებს ზიანს სადაზღვევო
თანხისა და სადაზღვევო ღირებულების შეფარდების შესაბამისად.

2. პირი, რომელმაც ერთი და იგივე ინტერესი ერთდროულად რამდენიმე მზღვეველთან დააზღვია, მოვალეა
ამის თაობაზე დაუყოვნებლივ აცნობოს თითოეულ მზღვეველს. შეტყობინებაში უნდა აღინიშნოს ყველა
მზღვევლის ვინაობა და სადაზღვევო თანხის ოდენობა.

3. თუ მოცემული ინტერესი ერთი და იმავე რისკისაგან რამდენიმე მზღვეველთან არის დაზღვეული და
სადაზღვევო თანხები ჯამში სადაზღვევო ღირებულებას აჭარბებენ, ან, თუ სხვა მიზეზების გამო საზღაურთა
ჯამი, რომელიც თითოეული მზღვევლის მიერ სხვა ხელშეკრულების არარსებობის შემთხვევაში გადახდილი
იქნებოდა, აჭარბებს მთელ ზიანს (ორმაგი დაზღვევა), მაშინ მზღვევლები მოვალენი არიან დამზღვევის წინაშე –
როგორც სოლიდარული მოვალეები – იმ თანხის ფარგლებში, რაც მათ დამზღვევთან დადებული
ხელშეკრულებით აქვთ გაფორმებული, მაგრამ დამზღვევს არა აქვს უფლება მიიღოს ჯამში რეალურ ზიანზე
მეტი თანხა.

    მუხლი 828. ორმაგი დაზღვევის ბათილობა
თუ დამზღვევმა გააფორმა ორმაგი დაზღვევა მართლსაწინააღმდეგო შემოსავლის მიღების მიზნით, მაშინ

თითოეული ხელშეკრულება, რომელიც ამ მიზნით არის დადებული, ჩაითვლება ბათილად.

    მუხლი 829. დამზღვევის ბრალი სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას
მზღვეველი თავისუფლდება თავისი მოვალეობის შესრულებისაგან, თუ დამზღვევმა დაზღვევით

გათვალისწინებული შემთხვევა გამოიწვია განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით.

    მუხლი 830. მზღვევლის მითითების შესრულების მოვალეობა
1. დამზღვევი მოვალეა დაზღვევით გათვალისწინებული შემთხვევის დადგომისას შეძლებისდაგვარად

თავიდან აიცილოს ან შეამციროს ზიანი და ამასთან დაკავშირებით შეასრულოს მზღვევლის მითითებები.
2. მზღვეველი მოვალეა აანაზღაუროს ის ხარჯები, რომლებიც მისი მითითებით იქნა გაღებული.

    მუხლი 831. ომით ან სხვა დაუძლეველი ძალით გამოწვეული ზიანის დაზღვევა
მზღვეველი ომით ან სხვა დაუძლეველი ძალით გამოწვეული ზიანისათვის მხოლოდ მაშინ აგებს პასუხს, თუ

ეს გათვალისწინებულია სპეციალური შეთანხმებით.

    მუხლი 832. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა მესამე პირისაგან
1. თუ დამზღვევს შეუძლია ზიანის ანაზღაურების თაობაზე მოთხოვნა წაუყენოს მესამე პირს, მაშინ ეს

მოთხოვნა გადადის მზღვეველზე, თუკი ის უნაზღაურებს დამზღვევს ზიანს. თუ დამზღვევი უარს იტყვის
მესამე პირის მიმართ თავის მოთხოვნაზე ან მისი მოთხოვნის უზრუნველყოფის უფლებაზე, მაშინ მზღვეველი
თავისუფლდება ზიანის იმ ოდენობით ანაზღაურების მოვალეობისაგან, რამდენიც მას შეეძლო მიეღო თავისი
ხარჯების ასანაზღაურებლად უფლების განხორციელებასთან ან მოთხოვნის წაყენებასთან დაკავშირებით.

2. თუ დამზღვევის უფლება ზიანის ანაზღაურების თაობაზე ეხება მასთან ერთად მცხოვრებ ოჯახის წევრებს,
მაშინ უფლების გადასვლა გამორიცხულია, როცა ოჯახის წევრმა ზიანი განზრახ გამოიწვია.

    მუხლი 833. დაზღვეული ქონების გასხვისების შედეგები
თუ დაზღვეული ქონება გასხვისდა, მაშინ დამზღვევის უფლებები და მოვალეობები გადადის შემძენზე.

    მუხლი 834. შეტყობინების ვალდებულება დაზღვეული ქონების გასხვისებისას
მზღვეველს დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს დაზღვეული ქონების გასხვისების შესახებ. თუ შემძენმა ან

გამსხვისებელმა აღნიშნულის თაობაზე დაუყოვნებლივ არ შეატყობინა მზღვეველს, მაშინ იგი თავისუფლდება
ანაზღაურების მოვალეობისაგან, თუკი სადაზღვევო შემთხვევა დადგა ორი კვირის შემდეგ იმ მომენტიდან,
როცა მზღვეველს შეტყობინება მიღებული უნდა ჰქონოდა.

    მუხლი 835. დაზღვევის შეწყვეტა ქონების გასხვისებისას
1. მზღვეველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოშლის ერთთვიანი ვადის დაცვით შეწყვიტოს სადაზღვევო
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ურთიერთობა შემძენთან. ხელშეკრულების მოშლის უფლება ძალას კარგავს, თუ მზღვეველმა არ ისარგებლა
ამით ერთი თვის მანძილზე იმ მომენტიდან, როცა მან შეიტყო ქონების გასხვისების შესახებ.

2. შემძენს უფლება აქვს მოშალოს დაზღვევის ხელშეკრულება; მოშლა შეუძლია მას მხოლოდ დაუყოვნებლივ
ან დაზღვევის მიმდინარე პერიოდის დამთავრებისათვის. მოშლის უფლება ქარწყლდება, თუ შემძენი
შეძენიდან ერთი თვის ვადაში არ ისარგებლებს ამ უფლებით; ხოლო, თუ შემძენისათვის ცნობილი არ იყო
დაზღვევის შესახებ, მაშინ მოშლის უფლება ძალაშია ერთი თვის გასვლამდე იმ მომენტიდან, როცა შემძენმა
შეიტყო სადაზღვევო ურთიერთობის შესახებ.

3. თუ დაზღვევის ხელშეკრულება მოიშალა ამ წესების საფუძველზე, მაშინ გამსხვისებელი მოვალეა
მზღვეველს გადაუხადოს სადაზღვევო შესატანი, მაგრამ არა იმაზე მეტი, რაც დაზღვევის პერიოდში უნდა
გადაეხადა, ხელშეკრულების მოშლის მომენტის ჩათვლით; ამ შემთხვევაში შემძენი პასუხს არ აგებს
სადაზღვევო შესატანის გადახდაზე.

ბ)  დაზღვევა სხვა პირის სასარგებლოდ

    მუხლი 836. დაზღვევის ხელშეკრულების დადება სხვა პირის სასარგებლოდ
დამზღვევს შეუძლია მზღვეველთან დადოს დაზღვევის ხელშეკრულება თავისი სახელით სხვა პირის

სასარგებლოდ. ამ პირის დასახელება სავალდებულო არ არის.

    მუხლი 837. სხვა პირის უფლებები დაზღვევის ხელშეკრულებაში
1. სხვა პირის სასარგებლოდ დაზღვევისას ის უფლებები, რომლებიც წარმოიშობა ამ ხელშეკრულებიდან,

ეკუთვნის ამ პირს. სადაზღვევო მოწმობის მოთხოვნის უფლება აქვს მხოლოდ დამზღვევს.
2. დაზღვეულ პირს შეუძლია ისარგებლოს თავისი უფლებებით დამზღვევთან შეთანხმების გარეშე და

თავისი უფლებების განხორციელება მოითხოვოს სასამართლოს მეშვეობით მხოლოდ მაშინ, თუ სადაზღვევო
მოწმობა მის ხელთაა.

    მუხლი 838. დამზღვევის უფლებები
1. დამზღვევს საკუთარი სახელით შეუძლია ისარგებლოს იმ უფლებებით, რომლებიც დაზღვევის

ხელშეკრულების თანახმად ეკუთვნის დაზღვეულ პირს.
2. თუ გაცემულია სადაზღვევო მოწმობა, მაშინ დამზღვევს შეუძლია მიიღოს საზღაური დაზღვეული პირის

თანხმობის გარეშე ან გადასცეს უფლება დაზღვეულ პირს მხოლოდ მაშინ, თუ დამზღვევი ფლობს სადაზღვევო
მოწმობას.

3. მზღვეველი მხოლოდ მაშინ არის ვალდებული გადაუხადოს დამზღვევს დაზღვეულის სასარგებლოდ, თუ
დამზღვევი დაამტკიცებს, რომ დაზღვეული პირი ეთანხმებოდა დაზღვევის ხელშეკრულებას.

გ)  სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა

    მუხლი 839. ცნება
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის ხელშეკრულებით მზღვეველი მოვალეა გაათავისუფლოს

დამზღვევი იმ ვალდებულებისაგან, რომელიც მას ეკისრება მესამე პირის წინაშე დაზღვევის პერიოდში
წარმოშობილი პასუხისმგებლობის გამო.

    მუხლი 840. ზიანის უშუალოდ ანაზღაურების მოთხოვნა
მზღვეველი თავისი ვალდებულების ფარგლებში მოვალეა უშუალოდ აანაზღაუროს ზიანი, თუ პირი,

რომელსაც ზიანი მიადგა, მას წარუდგენს მოთხოვნას.

    მუხლი 841. სასამართლო და არასასამართლო ხარჯები
დაზღვევა მოიცავს სასამართლო და არასასამართლო ხარჯებსაც, რომლებიც მესამე პირის მოთხოვნისაგან

დასაცავად იქნა გაწეული, თუ, საქმის გარემოებიდან გამომდინარე, აუცილებელია ასეთი ხარჯების გაწევა.

    მუხლი 842. მზღვევლის განთავისუფლება პასუხისმგებლობისაგან
მზღვეველი თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან, თუ დამზღვევმა შეგნებულად გამოიწვია იმ

გარემოების წარმოშობა, რისთვისაც მას ეკისრება პასუხისმგებლობა მესამე პირის წინაშე.

    მუხლი 843. პასუხისმგებლობა სავალდებულო დაზღვევისას
1. თუ მზღვეველი მთლიანად ან ნაწილობრივ თავისუფალია დამზღვევის წინაშე მოვალეობისაგან, მისი

პასუხისმგებლობა მესამე პირის წინაშე ძალაშია სავალდებულო დაზღვევის შესახებ კანონით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

2. თუ მზღვეველი აკმაყოფილებს მესამე პირის მოთხოვნას, მაშინ მესამე პირის მოთხოვნა დამზღვევის
მიმართ გადადის მზღვეველზე.

III1. ჯანმრთელობის დაზღვევა 
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    მუხლი 8431. ცნება 
1. ჯანმრთელობის დაზღვევის ხელშეკრულებით მზღვეველი ვალდებულია აანაზღაუროს დაზღვეული

პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან ან ჯანმრთელობის დაზიანებასთან დაკავშირებული
მკურნალობის და ამ ხელშეკრულებით შეთანხმებული სხვა სამედიცინო მომსახურების ხარჯები ამავე
ხელშეკრულებით დადგენილი წესითა და პირობებით.

2. ჯანმრთელობის დაზღვევის ხელშეკრულება შეიძლება დადოს დამზღვევმა დაზღვეული პირის
სასარგებლოდ.
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    მუხლი 8432. მესამე პირისგან ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა 
1. თუ დაზღვეულ პირს შეუძლია ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა მესამე პირს წარუდგინოს, ეს მოთხოვნა

გადადის მზღვეველზე, თუკი დაზღვეულ პირს ზიანს ის უნაზღაურებს.
2. მზღვეველს შეუძლია ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა მესამე პირს წარუდგინოს მხოლოდ დაზღვეული

პირისთვის ზიანის ანაზღაურების შემდეგ, ანაზღაურებული ზიანის ოდენობის ფარგლებში. თუ დაზღვეული
პირი უარს იტყვის მესამე პირისთვის წარდგენილ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნაზე, მზღვეველი
თავისუფლდება ზიანის ანაზღაურების მოვალეობისაგან.
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    მუხლი 8433. ზიანის დაზღვევის ნორმების ჯანმრთელობის დაზღვევაზე გავრცელება
ჯანმრთელობის დაზღვევაზე ზიანის დაზღვევის ნორმებიდან ვრცელდება მხოლოდ ამ კოდექსის 820-ე და

821-ე მუხლები.
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IV. სიცოცხლის დაზღვევა

    მუხლი 844. ცნება
1. სიცოცხლის დაზღვევა შეიძლება ეხებოდეს დამზღვევს ან სხვა პირს.
2. თუ სიცოცხლის დაზღვევის ხელშეკრულება დადებულია სხვა პირის სასარგებლოდ, მაშინ საჭიროა ამ

პირის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი თანხმობა.

    მუხლი 845. ხელშეკრულების დადებაზე უარის დაუშვებლობა
თუ დამზღვევი ხელშეკრულების დადებისას დაარღვევს თავის მოვალეობას ცნობების შეტყობინების

თაობაზე, მზღვეველს არ შეუძლია ხელშეკრულებაზე უარი განაცხადოს, თუკი ხელშეკრულების დადების
შემდეგ ხუთი წელი გავიდა. ხელშეკრულებაზე უარი დასაშვებია, თუ შეტყობინების მოვალეობა განზრახ არ
შესრულდა.

    მუხლი 846. ხელშეკრულების მოშლა სადაზღვევო შესატანების პერიოდულად გადახდისას
თუ სადაზღვევო შესატანები პერიოდულად არის გადახდილი, მზღვეველს შეუძლია სადაზღვევო

ურთიერთობა მოშალოს ნებისმიერ დროს, ოღონდ მიმდინარე სადაზღვევო პერიოდის დასრულებისათვის.

    მუხლი 847. ანაზღაურების უფლების გადაცემა მესამე პირისათვის
1. დამზღვევს შეუძლია დაგროვებითი დაზღვევისას სარგებლის მიღების უფლება გადასცეს მესამე პირს,

ასევე შეუძლია მესამე პირი შეცვალოს სხვა პირით, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.

2. მესამე პირს, რომელსაც აქვს სარგებლის მიღების უფლება, მისი განხორციელება შეუძლია მხოლოდ
სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, თუ დამზღვევს სხვა მითითება არ გაუცია.

    მუხლი 848. არასათანადო მესამე პირი
1. თუ დაგროვებითი დაზღვევის შემთხვევაში მესამე პირის უფლებას არ შეესაბამება მზღვევლის

მოვალეობა, მაშინ ეს უფლება რჩება დამზღვევს.
2. თუ დაგროვებითი დაზღვევის შემთხვევაში მესამე პირი არ იყენებს თავის უფლებას სარგებლის მიღებაზე,

მაშინ ეს უფლება რჩება დამზღვევს.

    მუხლი 849. მზღვევლის განთავისუფლება ზიანის ანაზღაურების მოვალეობისაგან
1. თუ დაზღვევის ხელშეკრულება დადებულია სხვა პირის სიკვდილის შემთხვევისათვის, მზღვეველი

თავისუფლდება თავისი მოვალეობისაგან იმ შემთხვევაში, როცა დამზღვევმა უკანონო მოქმედებით განზრახ
გამოიწვია ასეთი პირის სიკვდილი.

2. თუ სიცოცხლის დაზღვევისას მესამე პირს აქვს სარგებლის მიღების უფლება, ეს უფლება არ იქნება
აღიარებული, თუ მან უკანონო მოქმედებით განზრახ გამოიწვია იმ პირის სიკვდილი, რომლის სიცოცხლეც
დაზღვეული იყო.
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    მუხლი 850. ანაზღაურებისაგან განთავისუფლება თვითმკვლელობისას
1. სიცოცხლის დაზღვევისას მზღვეველი თავისუფლდება თავისი მოვალეობისაგან, თუ პირი, რომლის

სიცოცხლეც დაზღვეული იყო, თავს მოიკლავს.
2. დამზღვევის მემკვიდრეს უფლება აქვს მოითხოვოს გადახდილი სადაზღვევო შესატანების დაბრუნება.

    მუხლი 851. დაზღვევის ხელშეკრულების შეცვლა
1. დამზღვევს შეუძლია მიმდინარე დაზღვევის პერიოდის დასრულებამდე ნებისმიერ დროს მოითხოვოს

დაზღვევის ხელშეკრულების შეცვლა სადაზღვევო შესატანებისაგან თავისუფალი ხელშეკრულებით.
2. თუ დამზღვევი ითხოვს ასეთ შეცვლას, მაშინ ამ მომენტიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული

სადაზღვევო თანხის ან სარგებლის თანხის ადგილს იკავებს ისეთი თანხა, რომელიც შეესაბამება მზღვევლის
მოვალეობას დაზღვეული პირის ასაკის გათვალისწინებით, თუ დაგროვებული პრემიების რეზერვი
განიხილება, როგორც ერთჯერადი შესატანი.

    მუხლი 852. დაქვითვები ხელშეკრულების შეწყვეტისას
თუ სიცოცხლის დაზღვევის ხელშეკრულება შეწყდება უარის თქმის, მოშლის ან გასაჩივრების გამო, მაშინ

მზღვეველი მოვალეა დააბრუნოს შესატანის ის ოდენობა, რომელიც მან მიიღო ამ ხელშეკრულებით.
მზღვეველს შეუძლია გააკეთოს შესაბამისი დაქვითვებიც.

    მუხლი 853. იძულებითი აღსრულების შედეგები
1. თუ გადაწყვეტილების იძულებითი აღსრულება ხდება სადაზღვევო მოთხოვნის თაობაზე, ან

სამართალწარმოება ხორციელდება დამზღვევის გაკოტრებასთან დაკავშირებით, მაშინ პირი, რომელიც
კონკრეტულად დასახელებულია, როგორც სარგებლის მიმღები, უფლებამოსილია დაიკავოს დამზღვევის
ადგილი დაზღვევის ხელშეკრულებაში. თუკი სარგებლის მიღების უფლების მქონე პირი მონაწილეობს
ხელშეკრულებაში, მან უნდა დააკმაყოფილოს კრედიტორის ყველა მოთხოვნა ან უზრუნველყოს გაკოტრების
მასა იმ თანხის ფარგლებში, რომელიც შეიძლებოდა მიეღო დამზღვევს მზღვევლისაგან დაზღვევის
ხელშეკრულების მოშლისას.

2. თუ სარგებლის მიღების უფლების მქონე პირი არ არის დაინტერესებული სარგებლის მიღებით, ან არ არის
სახელობით მითითებული, მაშინ ასეთ უფლებას იძენენ დამზღვევის მეუღლე და შვილები.

V. უბედური შემთხვევის დაზღვევა

    მუხლი 854. ცნება
1. უბედური შემთხვევის დაზღვევის ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს როგორც დამზღვევის, ისე სხვა

პირის უბედური შემთხვევისათვის.
2. თუ დაზღვევის ხელშეკრულება დადებულია არა დაზღვეული პირის მიერ, მაგრამ მის სასარგებლოდ,

მაშინ მასზე ვრცელდება წესები სიცოცხლის დაზღვევის შესახებ.

    მუხლი 855. ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენების შედეგები
თუ მზღვევლის მოვალეობა დამოკიდებულია ჯანმრთელობისათვის ზიანის (ვნების) განზრახ მიყენებაზე,

მაშინ განზრახვის არარსებობა ივარაუდება მანამდე, სანამ არ დამტკიცდება საწინააღმდეგო.

    მუხლი 856. უბედური შემთხვევის განზრახ გამოწვევის შედეგები
1. მზღვეველი თავისი მოვალეობის შესრულებისაგან თავისუფლდება იმ შემთხვევაში, თუ სხვა პირის

დაზღვევისას სარგებლის მიმღები უკანონო მოქმედებით განზრახ გამოიწვევს უბედურ შემთხვევას.
2. თუ სხვა პირს აქვს სარგებლის მიღების უფლება, მას ეს უფლება ჩამოერთმევა მაშინ, თუ იგი უბედურ

შემთხვევას გამოიწვევს განზრახ უკანონო მოქმედებით.

    მუხლი 857. უბედური შემთხვევის შესახებ შეტყობინების ვალდებულება
თუ მოვალეობები უნდა შესრულდეს სარგებლის მიმღები პირის სასარგებლოდ, მაშინ ეს პირი მოვალეა

განაცხადოს უბედური შემთხვევის თაობაზე. ეს წესი ვრცელდება ცნობების შეტყობინებისა და საბუთების
გადაცემის მოვალეობებზედაც.

    მუხლი 858. რეგრესის უფლების დაუშვებლობა
დამზღვევს არა აქვს რეგრესის უფლება იმ პირის მიმართ, რომელიც პასუხს აგებს ზიანისათვის.

თავი ოცდამეერთე
საბანკო მომსახურება

I. ანგარიშსწორება

    მუხლი 859. ცნება
1. ანგარიშსწორების ხელშეკრულებით საკრედიტო დაწესებულება ვალდებულია თავისი კლიენტის
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საანგარიშსწორებო ანგარიშიდან აწარმოოს გადახდები ანგარიშზე არსებული თანხების ფარგლებში და
შემოსული თანხები ჩარიცხოს ანგარიშში.

2. შესაძლებელია ანგარიშის მფლობელის მითითების საფუძველზე იგივე ოპერაციები განხორციელდეს
ნაღდი ფულით.

3. მხარეთა შეთანხმებით ანგარიშის მფლობელს შეიძლება დაეკისროს მომსახურების ხარჯების გადახდა.

    მუხლი 860. ანგარიშის ამონაწერების მიცემის ვალდებულება
1. საკრედიტო დაწესებულება ვალდებულია როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ანგარიშსწორებათა შესახებ

აწარმოოს საბუღალტრო წიგნი.
2. საკრედიტო დაწესებულება ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში მიაწოდოს

ანგარიშის მფლობელს ინფორმაცია ანგარიშის მდგომარეობის შესახებ (ანგარიშის ამონაწერები); ხოლო
ანგარიშის მფლობელი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მოითხოვოს ინფორმაცია ანგარიშის მდგომარეობისა
და კრედიტ-დებეტის საბუღალტრო ჩანაწერების შესახებ.

    მუხლი 861. ანგარიშიდან ფულადი სახსრების ჩამოწერა
საკრედიტო დაწესებულება ვალდებულია ანგარიშიდან ფულადი სახსრების ჩამოწერა აწარმოოს მისი

მფლობელის ნებართვის ან მითითების საფუძველზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვალდებულია მიყენებული
ზიანი და არასწორად გადარიცხული თანხა კვლავ შეიტანოს ანგარიშის მფლობელის აქტივში.

    მუხლი 862. ანგარიშის მფლობელის დავალების გაუქმების შედეგები
1. ანგარიშის მფლობელს უფლება აქვს გააუქმოს საკრედიტო დაწესებულებისათვის მიცემული დავალება,

ვიდრე გადარიცხვა რეალურად არ მომხდარა. სხვა შემთხვევაში საკრედიტო დაწესებულება მოვალეა
შესრულებაზე უარის შესახებ დაუყოვნებლივ შეატყობინოს სათანადო პირებს.

2. დავალების დროულად გაუქმების შემთხვევაში საკრედიტო დაწესებულება მოვალეა კვლავ აღადგინოს
თანხა მფლობელის ანგარიშზე.

    მუხლი 863. საიდუმლოების დაცვის ვალდებულება
1. საკრედიტო დაწესებულება ვალდებულია დაიცვას ანგარიშთან დაკავშირებული და სხვა ისეთი ფაქტების

საიდუმლოება, რომლებიც ცნობილი გახდა მისთვის ანგარიშის მფლობელთან საქმიანი ურთიერთობისას,
გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც კანონითაა გათვალისწინებული, ან, თუ საქმე ეხება ჩვეულებრივ საბანკო
ინფორმაციას, რომლითაც არ ილახება ანგარიშის მფლობელის ინტერესები.

2. საკრედიტო დაწესებულების ეს მოვალეობა ძალაშია ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგაც.

    მუხლი 864. საბანკო ანგარიშსწორების ხელშეკრულების შეწყვეტა
1. საბანკო ანგარიშსწორების ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს ორივე მხარის მიერ ნებისმიერ დროს.
2. საკრედიტო დაწესებულებას შეუძლია მხოლოდ ისე შეწყვიტოს საბანკო ანგარიშსწორების ხელშეკრულება,

რომ ანგარიშის მფლობელმა სხვაგვარად შეძლოს საანგარიშსწორებო მომსახურების მიღება, გარდა იმ
შემთხვევისა, როცა მისი შეწყვეტისათვის მნიშვნელოვანი საფუძველი არსებობს ან საკრედიტო დაწესებულების
მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტა კანონით არის განსაზღვრული.
საქართველოს 2015 წლის 28 ოქტომბრის  კანონი №4463 - ვებგვერდი, 11.11.2015წ.

    მუხლი 865. გადახდა ჩეკის საფუძველზე
სათანადო შეთანხმებისას საკრედიტო დაწესებულება მოვალეა აქტივის ფარგლებში აანაზღაუროს ანგარიშის

მფლობელის მიერ ხელმოწერილი ჩეკი ჩეკის შესახებ კანონის შესაბამისად. ამ დროს გამოიყენება უნაღდო
ანგარიშსწორების ხელშეკრულების წესები.

    მუხლი 866. ჩეკის ინკასირება
საკრედიტო დაწესებულება დამატებითი შეთანხმების გარეშეც საანგარიშსწორებო ხელშეკრულებით

მოვალეა ანგარიშის მფლობელის წინაშე მოახდინოს ამ უკანასკნელის მიერ წარმოდგენილი ჩეკების ინკასირება
საკრედიტო დაწესებულებაში მათი დროულად წარდგენით, ხოლო გადაუხდელობის შემთხვევაში – მიიღოს
უზრუნველყოფის საჭირო ზომები.

II. საბანკო კრედიტი

    მუხლი 867. ცნება
საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებით კრედიტის გამცემი აძლევს ან მოვალეა მისცეს მსესხებელს

სასყიდლიანი კრედიტი სესხის ფორმით.

    მუხლი 868. საბანკო კრედიტის საპროცენტო განაკვეთები
1. მხარეთა შეთანხმებით კრედიტორისათვის შეიძლება განისაზღვროს ფიქსირებული საპროცენტო

განაკვეთი ან ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი.
2. ამ მუხლის მიზნებისათვის ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი არის საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც

http://www.matsne.gov.ge 040.000.000.05.001.000.223

#
#
#
#
#
document:3040027^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3040027^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3040027^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3040027^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
#


ფიქსირდება ხელშეკრულებაში და უცვლელია ხელშეკრულების მოქმედების სრული პერიოდის განმავლობაში
ან რომლის ცვლილება შესაძლებელია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ცალკეული გარემოებების (გარდა
საჯარო ინდექსის ცვლილებისა) დადგომის შემთხვევაში. საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებად არ მიიჩნევა
ხელშეკრულებით წინასწარ განსაზღვრული პირობების შესაბამისად მომხმარებლის ქმედებასთან
დაკავშირებული გარემოების დადგომიდან გამომდინარე საპროცენტო განაკვეთის ავტომატური ცვლილება.

3. ამ მუხლის მიზნებისათვის ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი არის საპროცენტო განაკვეთი,
რომელიც გარკვეული წესით დაკავშირებულია საჯარო ინდექსთან და რომლის ცვლილებაც აღნიშნული
ინდექსის ცვლილებითაა გამოწვეული.

4. საკრედიტო ხელშეკრულების დადებისას უნდა განისაზღვროს ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის
ზრდისა და შემცირების ზღვრები და ცვლილებათა მინიმალური შუალედი.

5. კრედიტის გამცემი მოვალეა მისაღები ფორმით შეატყობინოს მსესხებელს კრედიტისათვის საპროცენტო
განაკვეთის შესახებ.

6. თუ წლიური საპროცენტო განაკვეთი არ არის მითითებული, მაშინ გამოიყენება მხოლოდ კანონით
გათვალისწინებული წლიური პროცენტი. თუკი ხარჯების დაკისრება არ იყო გათვალისწინებული წლიური
პროცენტის გამოთვლისას, მაშინ ეს ხარჯები არ ანაზღაურდება.

7. საბანკო კრედიტის გაცემისას დაცული უნდა იქნეს ამ კოდექსის 625-ე მუხლით გათვალისწინებული
მოთხოვნები საპროცენტო განაკვეთთან, პირგასამტეხლოსთან, ფინანსურ ხარჯთან და ნებისმიერი ფორმის
ფინანსური სანქციის დაკისრებასთან დაკავშირებით.

8. თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, 200 000 (ორასი ათას) ლარამდე
საბანკო კრედიტი უნდა გაიცეს მხოლოდ ლარით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საბანკო კრედიტის გაცემის
შედეგად მსესხებლის ჯამური ვალდებულებები ამავე საბანკო კრედიტის გამცემის მიმართ 200 000 (ორასი

ათას) ლარს აღემატება. ამ ნაწილის მიზნებისათვის ლარით გაცემულ საბანკო კრედიტად არ მიიჩნევა
ნებისმიერი ფორმით უცხოურ ვალუტაზე მიბმული ან ინდექსირებული საბანკო კრედიტი.
საქართველოს 2016 წლის 29 დეკემბრის კანონი №239 - ვებგვერდი, 13.01.2017წ.  
საქართველოს 2017 წლის 23 დეკემბრის კანონი №1901 – ვებგვერდი, 11.01.2018წ.
საქართველოს 2018 წლის 21 ივლისის კანონი №3315 – ვებგვერდი, 07.08.2018წ.
საქართველოს 2018 წლის 22 დეკემბრის კანონი №4104 – ვებგვერდი, 10.01.2019წ.

    მუხლი 869. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260

    მუხლი 870. დამატებითი უზრუნველყოფის გამოყენება
1. თუ კრედიტის გაცემისას შეთანხმებულია სანივთო ან პიროვნული უზრუნველყოფა, მაშინ კრედიტის

გამცემს სესხის არასრულად დაფარვისას შეუძლია მოითხოვოს დამატებითი უზრუნველყოფის გამოყენება.
2. კრედიტის გამცემი მოვალეა კრედიტის ამღების მოთხოვნით დააბრუნოს უზრუნველყოფა, რომელიც

აღემატება დაფარვის შეთანხმებულ ფარგლებს.

    მუხლი 871. ხელშეკრულების შეწყვეტა
1. თუ კრედიტისათვის შეთანხმებულია მყარი საპროცენტო განაკვეთი განსაზღვრული პერიოდისათვის,

მაშინ კრედიტის ამღებს შეუძლია შეწყვიტოს საკრედიტო ხელშეკრულება, თუკი საპროცენტო ვალდებულება
მთავრდება დაბრუნებისათვის განსაზღვრულ ვადამდე და საპროცენტო განაკვეთის შესახებ რაიმე ახალი
შეთანხმება არ არის დადებული. შეწყვეტის ვადა შეადგენს ერთ თვეს.

2. თუ კრედიტის ამღები მომხმარებელია და კრედიტი არ არის უზრუნველყოფილი იპოთეკით, მაშინ
შეწყვეტის უფლება წარმოიშობა კრედიტის აღებიდან ექვსი თვის შემდეგ. შეწყვეტის ვადა კი შეადგენს სამ
თვეს.

3. ათი წლის გასვლის შემდეგ შეწყვეტის უფლება არსებობს ნებისმიერ შემთხვევაში. შეწყვეტის ვადა
შეადგენს ექვს თვეს.

4. მოვალეს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ცვალებადი საპროცენტო განაკვეთით აღებული სესხი
შეწყვეტის სამთვიანი ვადის დაცვით.

    მუხლი 872. ზიანის ანაზღაურება კრედიტის ვადამდე დაბრუნებისათვის
თუ კრედიტის ამღები უკან აბრუნებს კრედიტს საკრედიტო ურთიერთობის დამთავრებამდე, მაშინ

კრედიტის გამცემს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის შესაბამისი ანაზღაურება. ამასთან, ზიანის საზღაურში უნდა
ჩაითვალოს დაზოგილი გასავლების ღირებულება, აგრეთვე ის სარგებელი, რომელსაც კრედიტის გამცემი
მიიღებდა სასესხო ვალუტის სხვაგვარი გამოყენებიდან, ან თუ კრედიტის მიმღებმა განზრახ არ დაუშვა მისი
მიღება.

    მუხლი 873. საკრედიტო ურთიერთობის შეწყვეტა კრედიტის ნაწილ-ნაწილ დაბრუნებისას
კრედიტის გამცემს შეუძლია შეწყვიტოს საკრედიტო ურთიერთობა, თუ გათვალისწინებულია კრედიტის

დაბრუნება ნაწილ-ნაწილ და კრედიტის ამღებმა გადააცილა ზედიზედ, სულ ცოტა, ორ ვადას. შეწყვეტა ძალაში
შედის მაშინ, თუ ორკვირიანი დამატებითი ვადის მიცემის შემდეგაც არ მოხდება გადახდა.
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III. ანაბარი

    მუხლი 874. ცნება. საკრედიტო დაწესებულების ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა
1. ფულადი თანხის შეტანით (ანაბარი) საკრედიტო დაწესებულება მოიპოვებს მასზე საკუთრების უფლებას

და ვალდებულია ვადის დადგომისას იმავე ვალუტაში დააბრუნოს მიღებული თანხა.
2. თუ ვადა არ არის განსაზღვრული, მაშინ ფულადი თანხა შეიძლება ნებისმიერ დროს იქნეს უკან

გამოთხოვილი.
3. ანაბრებს შესაბამისად უნდა დაერიცხოს პროცენტები.
4. ანაბრის მიმღები და საკრედიტო დაწესებულების დირექტორები (მენეჯერები) ვალდებულნი არიან

მეანაბრეს მიაწოდონ ინფორმაცია ბანკის ლიკვიდურობისა და ბონიტეტის შესახებ.
5. ის პირი, რომელიც ბრალეულად გასცემს არასწორ ინფორმაციას ან უარს ამბობს საჭირო მონაცემების

მიწოდებაზე, ვალდებულია მეანაბრეს აუნაზღაუროს არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით ან ინფორმაციის
გაუცემლობით წარმოშობილი ზიანი.

6. ასევე აგებენ პასუხს სოლიდარულად ბანკის დირექტორები (მენეჯერები), რომლებიც სარეკლამო
ბროშურების მეშვეობით ან სხვაგვარად საჯაროდ ავრცელებენ არასწორ მონაცემებს ბანკის ლიკვიდურობისა და
ბონიტეტის შესახებ.

     მუხლი 875. შემნახველი წიგნაკი
საკრედიტო დაწესებულება შემნახველი წიგნაკის გაცემისას უფლებამოსილია შეავსოს იგი მხოლოდ

სახელობით (კონკრეტულ პირზე).
საქართველოს 2003 წლის 23 ივლისის კანონი №2617 – სსმ I, №22, 08.08.2003 წ., მუხ.167

IV. დოკუმენტალური (სასაქონლო) აკრედიტივი. დოკუმენტალური ინკასო

    მუხლი 876. ცნება
1. აკრედიტივის გახსნით საკრედიტო დაწესებულება (გამხსნელი ბანკი) ვალდებულია, კლიენტის

(აკრედიტივის დავალების მიმცემის) თხოვნითა და განკარგულებით, მითითებული დოკუმენტის სანაცვლოდ
გადაუხადოს მესამე პირს (რემიტენტს) ამ პირის ბრძანებით ფულადი თანხა, ან გაანაღდოს რემიტენტისაგან
გადმოპირებული თამასუქი, მოახდინოს აქცეპტი, ანდა დაავალოს სხვა ბანკს ამ ოპერაციის განხორციელება,
თუ შესრულდა საკრედიტო პირობები.

2. კლიენტი ვალდებულია გადაიხადოს შეთანხმებული საზღაური.

    მუხლი 877. საინკასო დავალება
საინკასო დავალებით საინკასო ოპერაციაზე უფლებამოსილი საკრედიტო დაწესებულება (ბანკი)

კისრულობს ვალდებულებას, კლიენტის (მარწმუნებლის) დავალებით გასცეს სავაჭრო ფასიანი ქაღალდები
აქცეპტირების და/ან, აუცილებლობის შემთხვევაში, –  გადამხდელის მიერ გადახდის სანაცვლოდ.

    მუხლი 878. საერთაშორისო მიმოქცევის ჩვეულებები
თუ სხვა რამ არ არის შეთანხმებული, მხარეთა უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება საერთაშორისო

მიმოქცევაში დოკუმენტალური აკრედიტივის ან დოკუმენტალური ინკასოს დამკვიდრებული ჩვეულებების
მიხედვით.

V. საბანკო გარანტია

    მუხლი 879. ცნება
საბანკო გარანტიის ძალით ბანკი, სხვა საკრედიტო დაწესებულება ან სადაზღვევო ორგანიზაცია (გარანტი)

სხვა პირის (პრინციპალის) თხოვნით კისრულობს წერილობით ვალდებულებას, რომ ნაკისრი ვალდებულების
შესაბამისად გადაუხდის პრინციპალის კრედიტორს (ბენეფიციარს) ფულად თანხას გადახდის შესახებ
ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.

    მუხლი 880. საზღაური საბანკო გარანტიისათვის
1. საბანკო გარანტია უზრუნველყოფს პრინციპალის მიერ ბენეფიციარის მიმართ თავისი მოვალეობის

სათანადო შესრულებას.
2. საბანკო გარანტიის მიცემისათვის პრინციპალი უხდის გარანტს შეთანხმებულ საზღაურს.

    მუხლი 881. გარანტის ვალდებულების დამოუკიდებლობა ძირითადი ვალდებულებისაგან
საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული გარანტის ვალდებულება ბენეფიციარის წინაშე მათ შორის

ურთიერთობისას არ არის დამოკიდებული იმ ძირითად ვალდებულებაზე, რომლის შესრულების
უზრუნველსაყოფადაც არის ის გაცემული, მაშინაც კი, როცა გარანტია შეიცავს მითითებას ამ ვალდებულებაზე.

    მუხლი 882. საბანკო გარანტიის გამოთხოვის დაუშვებლობა
საბანკო გარანტია არ შეიძლება უკან იქნეს გამოთხოვილი გარანტის მიერ, თუ გარანტიაში სხვა რამ არ არის
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გათვალისწინებული. 

    მუხლი 8821. კომერციული ბანკის მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის სხვა კომერციულ ბანკში გადატანის
უფლება

კომერციული ბანკის ლიკვიდაციის მიზნებისათვის კომერციული ბანკის ლიკვიდატორი უფლებამოსილია
კომერციული ბანკის მიერ გაცემული საბანკო გარანტია საბანკო გარანტიის ბენეფიციარის და პრინციპალის
თანხმობის გარეშე გადაიტანოს სხვა კომერციულ ბანკში.
საქართველოს 2017 წლის 23 დეკემბრის კანონი №1901 – ვებგვერდი, 11.01.2018წ.

    მუხლი 883. ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის სხვა პირისათვის გადაცემის დაუშვებლობა
საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლება გარანტის მიმართ არ

შეიძლება გადაეცეს სხვა პირს, თუ გარანტიით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

    მუხლი 884. საბანკო გარანტიის შესვლა ძალაში
საბანკო გარანტია ძალაში შედის მისი გაცემის დღიდან, თუ გარანტიით სხვა რამ არ არის

გათვალისწინებული.

    მუხლი 885. მოთხოვნის წარდგენის ფორმა
1. საბანკო გარანტიით ბენეფიციარის მოთხოვნა ფულადი თანხის გადახდის შესახებ უნდა წარედგინოს

გარანტს წერილობითი ფორმით, გარანტიაში მითითებული დოკუმენტების დართვით. მოთხოვნაში ან მის
დანართში ბენეფიციარმა უნდა მიუთითოს, თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ძირითადი
ვალდებულების დარღვევა, რომლის უზრუნველსაყოფადაც გაიცა გარანტია.

11. ბენეფიციარის მიერ გარანტორისათვის ფულადი თანხის გადახდის შესახებ მოთხოვნის წერილობითი
ფორმით წარდგენა საჭირო არ არის, თუ ბენეფიციარსა და გარანტორს შორის არსებობს შეთანხმება
ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის გამოყენებით ფულადი თანხის გადახდის შესახებ მოთხოვნის
მიღების თაობაზე.

2. ბენეფიციარის მოთხოვნა უნდა წარედგინოს გარანტს გარანტიით განსაზღვრული იმ ვადის
დამთავრებამდე, რა ვადითაც იგი გაიცა.
საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3537 - სსმ I, №47, 05.08.2010წ., მუხ.304

    მუხლი 886. გარანტის ვალდებულება ბენეფიციარის მოთხოვნის მიღებისას
1. ბენეფიციარის მოთხოვნის მიღების შემდეგ გარანტმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს ამის შესახებ

პრინციპალს და გადასცეს მოთხოვნის ასლი მასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტითურთ.
2. გარანტმა ბენეფიციარის მოთხოვნა თანდართული დოკუმენტებით უნდა განიხილოს გონივრულ ვადაში

და გამოიჩინოს გონივრული მზრუნველობა იმის დასადგენად, შეესაბამება თუ არა მოთხოვნა და
თანდართული დოკუმენტები გარანტიის პირობებს.

    მუხლი 887. გარანტის უარი ბენეფიციარის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე
1. გარანტმა უარი უნდა უთხრას ბენეფიციარს მისი მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე, თუ ეს მოთხოვნა ან

თანდართული დოკუმენტები არ შეესაბამება გარანტიის პირობებს, ანდა ისინი წარედგინა გარანტს გარანტიით
განსაზღვრული ვადის დამთავრების შემდეგ. გარანტმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს ბენეფიციარს მისი
მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის შესახებ.

2. თუ ბენეფიციარის მოთხოვნის დაკმაყოფილებამდე გარანტისათვის ცნობილი გახდა, რომ საბანკო
გარანტიით უზრუნველყოფილი ძირითადი ვალდებულება შესაბამის ნაწილში მთლიანად უკვე
შესრულებულია, შეწყდა სხვა საფუძვლებით ან ბათილია, მან დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს ამის შესახებ
ბენეფიციარსა და პრინციპალს. გარანტის მიერ ასეთი შეტყობინების შემდეგ მიღებული ბენეფიციარის
ხელმეორე მოთხოვნა ექვემდებარება გარანტის მიერ დაკმაყოფილებას.

    მუხლი 888. გარანტის ვალდებულების ფარგლები
საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული გარანტის ვალდებულება ბენეფიციარის მიმართ შემოიფარგლება

იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა გარანტია.

    მუხლი 889. გარანტის ვალდებულების შეწყვეტის საფუძვლები
1. გარანტის ვალდებულება ბენეფიციარის მიმართ წყდება:
ა)  ბენეფიციარისათვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა გარანტია;
ბ)  გარანტიაში განსაზღვრული იმ ვადის გასვლით, რომლითაც იგი გაიცა;
გ) ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე უარის თქმისა და მათი

გარანტისათვის დაბრუნებისას.
2. გარანტმა, რომლისთვისაც ცნობილი გახდა გარანტიის შეწყვეტის შესახებ, დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს

ამის თაობაზე პრინციპალს.

    მუხლი 890. რეგრესული ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება
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1. გარანტის უფლება, მოითხოვოს პრინციპალისაგან რეგრესის წესით იმ თანხის გადახდა, რომელიც
აუნაზღაურდა ბენეფიციარს საბანკო გარანტიით, განისაზღვრება პრინციპალთან გარანტის იმ შეთანხმებით,
რომლის შესასრულებლადაც გაიცა გარანტია.

2. გარანტს არა აქვს უფლება მოსთხოვოს პრინციპალს იმ თანხის გადახდა, რომელიც აუნაზღაურდა
ბენეფიციარს გარანტიის პირობების საწინააღმდეგოდ ან ბენეფიციარის მიმართ გარანტის ვალდებულების
დარღვევის გამო, თუ პრინციპალთან გარანტის შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

თავი ოცდამეორე
თავდებობა

    მუხლი 891. ცნება
1. თავდებობის ხელშეკრულებით თავდები კისრულობს ვალდებულებას, თავდებად დაუდგეს კრედიტორის

წინაშე მესამე პირს ამ უკანასკნელის ვალდებულების შესასრულებლად.
2. თავდებობა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე სამომავლო და პირობითი ვალდებულებებისათვის.

    მუხლი 892. თავდებობის ფორმა
1. თავდებობის ნამდვილობისათვის საჭიროა თავდების წერილობითი განცხადება და თვით თავდებობის

დოკუმენტში (ხელშეკრულებაში) თავდების პასუხისმგებლობის რაოდენობრივად განსაზღვრული
მაქსიმალური თანხის მითითება.

2. თუ ვინმე თავისი პროფესიული საქმიანობის შესრულების ფარგლებში განაცხადებს თავდებობის შესახებ,
მაშინ ფორმის დაცვა არ არის აუცილებელი.

    მუხლი 893. თავდების ვალდებულების საფუძველი
თავდების ვალდებულებისათვის განმსაზღვრელია შესაბამისი ძირითადი ვალდებულების არსებობა.

გარიგებით, რომელსაც ძირითადი მოვალე დადებს თავდებობის აღების შემდეგ, თავდების ვალდებულება არ
გაიზრდება და ამ გარიგებით წარმოშობილ ურთიერთობებზე არ გავრცელდება.

    მუხლი 894. თავდების უარი კრედიტორის დაკმაყოფილებაზე
თავდებს შეუძლია უარი თქვას კრედიტორის დაკმაყოფილებაზე, ვიდრე კრედიტორი არ შეეცდება

ძირითადი მოვალის მიმართ იძულებით აღსრულებას.

    მუხლი 895. თავდების სოლიდარული პასუხისმგებლობა
თუ თავდები კისრულობს პასუხისმგებლობას სოლიდარულად ან სხვა თანაბარმნიშვნელოვანი სახით, მას

შეიძლება წაეყენოს მოთხოვნა იძულებითი აღსრულების მცდელობის გარეშეც, თუ ძირითადმა მოვალემ
გადააცილა გადახდის ვადას და უშედეგოდ იქნა გაფრთხილებული, ანდა მისი გადახდისუუნარობა აშკარაა.

    მუხლი 896. რამდენიმე თავდების პასუხისმგებლობა ერთი და იმავე ვალდებულებისათვის
თუ ერთი და იმავე ვალდებულების თავდები რამდენიმე პირია, ისინი პასუხს აგებენ, როგორც

სოლიდარული მოვალეები, მაშინაც კი, თუ მათ თავდებობა ერთობლივად არ უკისრიათ.

    მუხლი 897. პასუხისმგებლობა წინამორბედ თავდებთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებებისათვის
თავდები, რომელმაც კრედიტორის წინაშე ივალდებულა წინამორბედ თავდებთა მიერ ნაკისრი

ვალდებულების შესრულება, ისევე აგებს პასუხს მათთან ერთად, როგორც, ჩვეულებრივ, – თავდები ძირითად
მოვალესთან ერთად.

    მუხლი 898. თავდების პასუხისმგებლობის ფარგლები
1. თავდები ყველა შემთხვევაში პასუხს აგებს მხოლოდ თავდებობის დოკუმენტში მითითებული ზღვრული

თანხის ოდენობამდე.
2. თუ სხვაგვარი შეთანხმება არ არსებობს, თავდები პასუხს აგებს აღნიშნული ზღვრული თანხის

ოდენობამდე:
ა) ძირითადი ვალის შესაბამისი თანხისათვის, კერძოდ მაშინაც, როცა ძირითადი ვალი შეიცვალა ძირითადი

მოვალის ბრალის ან გადახდის ვადის გადაცილების გამო. სახელშეკრულებო პირგასამტეხლოს ან ზიანის
საერთო თანხისათვის, რომელიც გათვალისწინებულია ხელშეკრულების დამთავრების დროისათვის, თავდები
პასუხს აგებს მხოლოდ მაშინ, როცა ეს საგანგებოდ იქნება შეთანხმებული;

ბ) ხელშეკრულების შეწყვეტისა და სასამართლო ხარჯებისათვის, რომლებიც უნდა ანაზღაურდეს
ძირითადი მოვალის მიერ, თუკი თავდებს ჰქონდა შესაძლებლობა კრედიტორის დაკმაყოფილებით თავიდან
აეცილებინა იგი;

გ) ძირითადი მოვალის მიერ ხელშეკრულების მიხედვით გადასახდელი პროცენტებისათვის, თუ ეს
პირდაპირ იყო შეთანხმებული.
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    მუხლი 899. თავდების უფლება შესაგებელზე
1. თავდებს შეუძლია წამოაყენოს ძირითადი მოვალის კუთვნილი შესაგებლები. თუ ძირითადი მოვალე

გარდაიცვლება, თავდებს არ შეუძლია მიუთითოს მემკვიდრის შეზღუდულ პასუხისმგებლობაზე.
2. თავდები არ კარგავს შესაგებლის უფლებას იმის გამო, რომ ძირითადმა მოვალემ უარი თქვა მასზე.

    მუხლი 900. თავდების უარი კრედიტორის დაკმაყოფილებაზე
თავდებს შეუძლია უარი თქვას კრედიტორის დაკმაყოფილებაზე, ვიდრე ძირითად მოვალეს უფლება აქვს

სადავო გახადოს ის გარიგება, რომელიც საფუძვლად უდევს მის ვალდებულებას.

    მუხლი 901. თავდების პასუხისმგებლობის შემცირება
თუ კრედიტორი თავდების საზიანოდ ამცირებს საგირავნო უფლებებს ან უზრუნველყოფის სხვა

საშუალებებსა და შეღავათებს, მაშინ თავდების პასუხისმგებლობა მცირდება ზემოაღნიშნული შემცირების
შესაბამისი თანხით.

    მუხლი 902. ძირითადი მოვალის მიერ გადახდის ვადის გადაცილების შედეგები
1. თუ ძირითადმა მოვალემ გადააცილა გადახდის ვადას, კრედიტორმა უნდა აცნობოს ამის შესახებ თავდებს.

თავდების მოთხოვნით კრედიტორმა ნებისმიერ დროს უნდა მიაწოდოს მას ცნობები ძირითადი ვალის
მდგომარეობის შესახებ.

2. თუ კრედიტორი არ შეასრულებს ერთ-ერთ ამ მოქმედებას, მაშინ იგი კარგავს თავის მოთხოვნებს
თავდების წინააღმდეგ იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც გამოიწვევდა შეუსრულებლობა ზიანს.

    მუხლი 903. ხელშეკრულების შეწყვეტა უვადო თავდებობის დროს
1. თუ თავდებობა უვადოა, თავდები ვალდებულია დაიცვას ხელშეკრულების შეწყვეტის სამთვიანი ვადა.
2. ვადიანი თავდებობისას ხუთი წლის გასვლის შემდეგ ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს სამთვიანი ვადის

დაცვით.
3. ცალმხრივი შეწყვეტის შემთხვევაში თავდები მოვალეა შეასრულოს შეწყვეტამდე ნაკისრი

ვალდებულებანი.

    მუხლი 904. თავდებობის ვალდებულებისაგან განთავისუფლების საფუძვლები
I. თუ თავდები იკისრებს თავდებობას ძირითადი მოვალის დავალებით, ან თუ დავალების გარეშე სხვისი

საქმეების წარმართვის წესების შესაბამისად თავდებობის გამო მიენიჭება რწმუნებულის უფლებები ძირითადი
მოვალის მიმართ, მაშინ მას შეუძლია მოითხოვოს თავდებობისაგან განთავისუფლება, თუ:

ა) ძირითადი მოვალის ქონებრივი მდგომარეობა არსებითად გაუარესდა;
ბ) თავდებობის დადგენის შემდეგ ძირითადი მოვალისაგან გადახდევინება არსებითად გაძნელდა

საცხოვრებელი ადგილის ან ადგილსამყოფელის შეცვლის გამო;
გ) კრედიტორს თავდების წინააღმდეგ აქვს შესრულებაზე სააღსრულებო წარწერის მქონე დოკუმენტი.
2. თუ ძირითადი ვალდებულებების შესრულების ვადა ჯერ არ დამდგარა, მოვალეს შეუძლია

განთავისუფლების ნაცვლად მისცეს თავდებს უზრუნველყოფა.

    მუხლი 905. თავდების მიერ კრედიტორის დაკმაყოფილების შედეგები
თუ თავდები დააკმაყოფილებს კრედიტორს, მასზე გადადის კრედიტორის მოთხოვნა ძირითადი მოვალის

მიმართ. ძირითადი მოვალის შესაგებლები, რომლებიც გამომდინარეობს მასა და თავდებს შორის არსებული
სამართლებრივი ურთიერთობიდან, ხელუხლებელი რჩება.

თავი ოცდამესამე
კონტოკორენტი

    მუხლი 906. ცნება. შინაარსი
1. კონტოკორენტის შეთანხმებით მხარეები კისრულობენ პასუხისმგებლობას, საქმიანი კავშირებიდან

წარმოშობილი მოთხოვნები და გადახდები შეიტანონ ანგარიშზე და ანგარიშის დახურვამდე მიიჩნიონ
ხელშეუხებლად.

2. ანგარიშის სალდო ექვემდებარება გადახდას შეთანხმებულ ვადაში. თუ ანგარიშის დახურვისას ის მხარე,
რომელსაც ეკუთვნის თანხის ნაშთი, არ მოითხოვს გადახდას, მაშინ იგი შეიტანება კონტოკორენტზე.

3. ანგარიშის დახურვით წარმოიშობა სალდოს მოთხოვნა, რომელიც შესრულების მიზნით იკავებს
კონტოკორენტზე მოთავსებული მოთხოვნის ადგილს.

4. ანგარიშის დახურვა წარმოებს წელიწადში ერთხელ, თუ სხვა რამ არ არის დადგენილი.

    მუხლი 907. კონტოკორენტის გაუქმება
ეჭვის არსებობისას კონტოკორენტი შეიძლება ნებისმიერ დროს გაუქმდეს და ანგარიში დაიხუროს.

    მუხლი 908. პროცენტები განხორციელებული გადახდებისათვის
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გათვალისწინებული გადახდებისათვის გადახდილ უნდა იქნეს პროცენტები კანონით გათვალისწინებული
საპროცენტო განაკვეთის ოდენობით, თუ ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს.

    მუხლი 909. კონტოკორენტში შეტანილი მოთხოვნის პიროვნული ან სანივთო უზრუნველყოფა
1. თუ კონტოკორენტში შეტანილი მოთხოვნისათვის არსებობს პიროვნული ან სანივთო უზრუნველყოფა,

მაშინ კრედიტორს ანგარიშის დახურვის შემდეგაც შეუძლია თავის სასარგებლოდ არსებული სალდოს
თანხისათვის მოითხოვოს დაკმაყოფილება ამ უზრუნველყოფიდან.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული წესი მოქმედებს მაშინაც, როცა მოთხოვნისათვის
არსებობს სოლიდარული პასუხისმგებლობა.

    მუხლი 910. ყადაღის დადება
თუ შეთანხმების ერთ-ერთი მონაწილის კრედიტორი მიაღწევს სალდოს თანხის აღწერას (ყადაღის დადებას),

რომელიც ეკუთვნის მოვალეს კონტოკორენტიდან, მაშინ კრედიტორის მიმართ არ იქნება გათვალისწინებული
ვალის ის ნაწილები, რომლებიც აღწერის (ყადაღის დადების) შემდეგ ახალი გარიგებებით წარმოიშვა. გარიგება,
რომელიც უკვე განხორციელდა გარიგებამდე არსებული მოთხოვნების საფუძველზე, არ მიიჩნევა ახალ
გარიგებად.

თავი ოცდამეოთხე
ფასიანი ქაღალდების ბრუნვიდან წარმოშობილი ვალდებულებანი

I. საწარმდგენლო ფასიანი ქაღალდებიდან წარმოშობილი ვალდებულება

    მუხლი 911. ცნება
1. თუ ვინმე გასცემს დოკუმენტს, რომლითაც ის დოკუმენტის მფლობელს გადახდას ჰპირდება, მაშინ

მფლობელს შეუძლია მოითხოვოს გადახდა დაპირების თანახმად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მას ამის
უფლება არ ჰქონდა.

2. გაცემულ დოკუმენტზე ხელმოწერის ნამდვილობა შეიძლება დამოკიდებული გახდეს სპეციალური
ფორმის დაცვაზე, რომლის შესახებაც მიეთითება დოკუმენტში. ხელმოწერა შეიძლება შესრულდეს
ტექნიკურად შესაძლებელი ნებისმიერი გზით.

    მუხლი 912. ემიტენტის შესაგებლები
დოკუმენტის გამომშვებს (ემიტენტს) შეუძლია ფასიანი ქაღალდის მფლობელს წარუდგინოს მხოლოდ ისეთი

შესაგებლები, რომლებიც ეხება გაფორმების ნამდვილობას, თვით დოკუმენტს, ან ემიტენტს აქვს უშუალოდ
მფლობელის მიმართ.

    მუხლი 913. უფლებათა გადასვლის წესი
1. დოკუმენტში მოცემული უფლება გადადის მოძრავი ნივთის გადაცემისათვის დადგენილი წესების

მიხედვით. იგი შეიძლება გადაიცეს ასევე მესამე პირთან დადებული ხელშეკრულებით.
2. მართლზომიერ მფლობელად ჩაითვლება პირი, რომელიც შეიძენს რაიმე გზით დაკარგულ დოკუმენტს,

გარდა იმ შემთხვევისა, როცა იგი დოკუმენტის შეძენისას მოქმედებდა განზრახ ან უხეში
გაუფრთხილებლობით.

    მუხლი 914. ემიტენტის უფლებები
1. ემიტენტს შეუძლია შეედავოს ნებისმიერ მფლობელს, რომ ფასიანი ქაღალდი მას არ გაუცია. გარდა ამისა,

მას შეუძლია წაუყენოს მფლობელს ნებისმიერი შესაგებელი, რომელიც დოკუმენტიდან გამომდინარეობს.
2. თუ ემიტენტი დოკუმენტის ხელმოსაწერად იყენებს ტექნიკურ საშუალებას, მას არ შეუძლია მფლობელთან

თავი იმართლოს იმით, რომ არ ჰქონდა ამ საშუალების გამოყენების უფლება, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა
შემძენმა იცოდა გაყალბების შესახებ, ან მოქმედებდა უხეში გაუფრთხილებლობით.

3. თუ დოკუმენტი მფლობელს საკუთრებაში გადაეცა, ემიტენტს არ შეუძლია, დაუპირისპიროს მას
შესაგებლები, რომლებიც გამომდინარეობს ადრინდელ მფლობელთან მისი უშუალო ურთიერთობებიდან,
გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა შემდგომი მფლობელი დოკუმენტის შეძენისას შეგნებულად მოქმედებდა
ემიტენტის საზიანოდ.

4. თუ შესაგებელი არ გამომდინარეობს უშუალო ურთიერთობებიდან, იგი შეიძლება წარედგინოს მხოლოდ
იმ მფლობელს, რომელმაც დოკუმენტზე საკუთრება მოიპოვა გასხვისების გზით და მისი შეძენისას მოქმედებდა
განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით.

    მუხლი 915. ემიტენტის მოვალეობა
1. ემიტენტი მოვალეა შეასრულოს თავისი ვალდებულება მხოლოდ მაშინ, თუ მას გადასცემენ ფასიან

ქაღალდს.
2. მოვალე, რომელიც ასრულებს ვალდებულებებს დოკუმენტის მფლობელის წინაშე, თავისუფლდება

თავისი მოვალეობისაგან, თუ ის არ მოქმედებდა განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით, და შესაძლებლობა
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აქვს დაამტკიცოს მფლობელის არაკეთილსინდისიერება.
3. მოვალე, რომელიც განთავისუფლდება თავისი ვალდებულებებისაგან დოკუმენტის მფლობელის წინაშე,

იძენს საკუთრებას მისთვის ჩაბარებულ დოკუმენტზე.

    მუხლი 916. საწარმდგენლო ფასიანი ქაღალდის გადაფორმება
საწარმდგენლო ფასიანი ქაღალდის გადაფორმება განსაზღვრული პირის სახელზე შეიძლება

განახორციელოს მხოლოდ ემიტენტმა. ამასთან, ემიტენტი არ არის ვალდებული გადააფორმოს საწარმდგენლო
(წარმომდგენზე) ფასიანი ქაღალდი.

    მუხლი 917. მიმოქცევისათვის უვარგისი ფასიანი ქაღალდის გამოცვლა
თუ საწარმდგენლო ფასიანი ქაღალდი დაზიანების გამო აღარ არის ვარგისი მიმოქცევისათვის, მაშინ

მფლობელს შეუძლია, თუ დოკუმენტის შინაარსისა და არსებითი განმასხვავებელი ნიშნების ამოცნობა ჯერ
კიდევ შესაძლებელია, მოითხოვოს ახალი საწარმდგენლო ფასიანი ქაღალდი დაზიანებული დოკუმენტის
ჩაბარების სანაცვლოდ. ამასთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გასწიოს მფლობელმა და თანხა გადაიხადოს
წინასწარ.

    მუხლი 918. ფასიანი ქაღალდის გამოცხადება ძალადაკარგულად
1. დაკარგული ან განადგურებული ფასიანი ქაღალდი შეიძლება სასამართლომ ძალადაკარგულად

გამოაცხადოს, თუ დოკუმენტი სხვა რამეს არ ითვალისწინებს.
2. ემიტენტი ვალდებულია ადრინდელ მფლობელს მოთხოვნისამებრ მიაწოდოს ცნობები, რომლებიც

აუცილებელია სასამართლოში ფასიანი ქაღალდის ძალადაკარგულად გამოცხადების საქმის განხილვისა და
გადახდის აკრძალვისათვის; ასევე ვალდებულია გასცეს შესაბამისი მოწმობა. მოწმობის გაცემის ხარჯებს
წინასწარ იხდის ადრინდელი მფლობელი.

    მუხლი 919. ახალი საწარმდგენლო დოკუმენტის გაცემა
პირს, რომელმაც მიაღწია საწარმდგენლო სავალო ვალდებულებების ძალადაკარგულად გამოცხადებას,

დოკუმენტიდან გამომდინარე მოთხოვნის განხორციელების მიუხედავად, შეუძლია მოსთხოვოს ემიტენტს
ძალადაკარგულის სანაცვლოდ ახალი საწარმდგენლო დოკუმენტის გაცემა. მანვე წინასწარ უნდა აანაზღაუროს
გაცემის ხარჯები.

    მუხლი 920. მოთხოვნათა ხანდაზმულობის ვადა
ფასიანი ქაღალდებიდან გამომდინარე მოთხოვნების ხანდაზმულობის ვადა შეადგენს ოცდაათ წელს

დოკუმენტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების ვადის დადგომიდან.

    მუხლი 921. მცირე ღირებულების სავალო დოკუმენტების გაცემა
თუ ემიტენტმა გასცა მცირე ღირებულების სავალო ან სხვა მსგავსი დოკუმენტები, რომლებშიც კრედიტორი

არ არის აღნიშნული, ხოლო საქმის გარემოებებიდან ირკვევა, რომ ემიტენტს სურს გადაუხადოს მფლობელს,
მაშინ გამოიყენება 911-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 913 – 915-ე და 920-ე მუხლების წესები.

II. საორდერო ფასიანი ქაღალდებიდან წარმოშობილი ვალდებულება

    მუხლი 922. ცნება
1. სავალო დოკუმენტი, რომლითაც ემიტენტი დოკუმენტის წარდგენისას გადახდას ჰპირდება

დასახელებულ პირს, შეიძლება გაიცეს საორდერო ფასიანი ქაღალდის სახით.
2. ხელმოწერა შეიძლება ტექნიკურად შესაძლებელი ნებისმიერი გზით.

    მუხლი 923. უფლებათა გადაცემა. ინდოსამენტის სახეები
1. დოკუმენტში მოცემული უფლება შეიძლება გადაცემულ იქნეს ინდოსამენტითა და დოკუმენტის

გადაცემით.
2. ინდოსამენტი კეთდება დოკუმენტზე ან მის დანართზე. დაშვებულია ტექნიკური საშუალების გამოყენება.
3. ინდოსამენტი არ საჭიროებს ინდოსატარის აღნიშვნას და შეიძლება შედგებოდეს მხოლოდ

ხელმოწერისაგან (ბლანკეტური ინდოსამენტი). ბლანკეტური ინდოსამენტი შეიძლება შეავსოს
უფლებამოსილმა მფლობელმა თავისი ან სხვისი სახელით, გასცეს დოკუმენტი შეუვსებლად ანდა თავად
მოახდინოს მისი შემდგომი ინდოსირება განსაზღვრულ პირზე.

    მუხლი 924. ინდოსირებით შეძენილი დოკუმენტის გამოყენების წესი
თუ საორდერო სავალო დოკუმენტი შეძენილია ინდოსამენტის საფუძველზე, მაშინ შესაბამისად გამოიყენება

914-ე მუხლი.

    მუხლი 925. გადახდა თანამიმდევრული ინდოსამენტების არსებობისას
1. თანამიმდევრული ინდოსამენტების მეშვეობით დადასტურებული საორდერო ფასიანი ქაღალდის

მფლობელს შეუძლია ხელმოწერილი დოკუმენტის ჩაბარების სანაცვლოდ მოითხოვოს გადახდა დაპირების
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მიხედვით, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მას ამის უფლებამოსილება არა აქვს.
2. გადახდა არაუფლებამოსილი პირისათვის, რომელმაც თავისი უფლება დაადასტურა თანამიმდევრული

ინდოსამენტების მეშვეობით, ათავისუფლებს მოვალეს, თუ იგი არ მოქმედებდა განზრახ ან უხეში
გაუფრთხილებლობით.

3. მოვალე, რომელმაც შეასრულა თავისი მოვალეობა ინდოსატარის წინაშე, ხდება მისთვის გადაცემული
დოკუმენტის მესაკუთრე.

    მუხლი 926. წერილობით გარანტირებული მოთხოვნები
თუ საორდერო ფასიან ქაღალდებში წერილობით არის გარანტირებული არა მარტო მცირე ღირებულების

მოთხოვნები, შესაბამისად გამოიყენება საწარმდგენლო სავალო დოკუმენტის შემცვლელი დოკუმენტის
გაცემისა და ძალადაკარგულად გამოცხადების წესები.

    მუხლი 927. მოთხოვნათა ხანდაზმულობის ვადა
საორდერო სავალო დოკუმენტებიდან გამომდინარე მოთხოვნათა ხანდაზმულობის მიმართ შესაბამისად

გამოიყენება საწარმდგენლო სავალო დოკუმენტების მიმართ მოქმედი წესები.

III. პირადი ფასიანი ქაღალდები

    მუხლი 928. ცნება
1. განსაზღვრული პირის სახელზე შედგენილი დოკუმენტი შეიძლება გაიცეს იმ პირობით, რომ მოვალეს

დაეკისრება გადახდა მხოლოდ ამ პირის დოკუმენტის ჩაბარების სანაცვლოდ.
2. თუ სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, დოკუმენტში მოცემული უფლება გადაიცემა ამ უფლებისათვის

დადგენილი წესების მიხედვით.
3. თუ დოკუმენტი დაკარგული ან განადგურებულია, მაშინ იგი განსაკუთრებული წარმოების გზით

ძალადაკარგულად გამოცხადდება, თუკი სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ეს წესი არ მოქმედებს მცირე
ღირებულების მქონე დოკუმენტების დაკარგვისას.

    მუხლი 929. მითითება დაპირებულ გადახდაზე
თუ განსაზღვრულ სახელზე გამოწერილი დოკუმენტი შეიცავს მითითებას, რომ დაპირებული გადახდა

შეიძლება შესრულდეს ნებისმიერ წარმომდგენზე, მაშინ ნებისმიერი გარიგება მოვალესა და დოკუმენტის
მფლობელს შორის, მათ შორის, გადახდაც, ნამდვილია, თუკი მოვალე არ მოქმედებდა განზრახ ან უხეში
გაუფრთხილებლობით.

თავი ოცდამეხუთე
ერთობლივი საქმიანობა (ამხანაგობა)

    მუხლი 930. ცნება
ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულებით ორი ან რამდენიმე პირი კისრულობს

ერთობლივად იმოქმედოს საერთო სამეურნეო ან სხვა მიზნების მისაღწევად ხელშეკრულებით განსაზღვრული
საშუალებებით, იურიდიული პირის შეუქმნელად.

    მუხლი 931. ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულების ფორმა
1. ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს წერილობით ან ზეპირად.
2. თუ ხელშეკრულება დადებულია წერილობით, მაშინ იგი უნდა შეიცავდეს:
ა)  მონაწილეთა დასახელებასა და მისამართს;
ბ)  მონაცემებს ერთობლივი საქმიანობის სახეობისა და მიზნის შესახებ;
გ)  მონაწილეთა უფლებებსა და მოვალეობებს;
დ)  მართვის ორგანოთა სტრუქტურასა და ფუნქციებს;
ე)  მონაწილეთა შორის შემოსავლებისა და ზიანის განაწილების წესსა და პირობებს;
ვ)  ხელშეკრულებიდან გასვლის წესს;
ზ)  საქმიანობის ხანგრძლივობას;
თ)  ხელშეკრულების მოშლისა და დარჩენილი ქონების განაწილების წესს.

    მუხლი 932. შესატანის შეტანის ვალდებულება
1. მონაწილეებმა უნდა შეიტანონ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესატანები. თუ ხელშეკრულებით

არ არის განსაზღვრული შესატანის ოდენობა, თითოეული მონაწილე მოვალეა შეიტანოს იგი თანაბრად.
2. შესატანი შეიძლება შეტანილ იქნეს როგორც ქონებით, ასევე მომსახურების გაწევით.
3. თუ ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს, შესატანები წარმოადგენს მონაწილეთა საერთო

საკუთრებას. მონაწილეთა საერთო საკუთრებას შეადგენს ისიც, რაც შეძენილია საერთო საკუთრებაში
არსებული უფლების საფუძველზე, ანდა მიღებულია ანაზღაურების სახით საერთო ქონების განადგურების,
დაზიანების ან ამოღების გამო.
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    მუხლი 933. მესამე პირისათვის წილის გადაცემის დაუშვებლობა
1. წილი ქონების ან უფლების სახით არ შეიძლება გადაეცეს მესამე პირს ხელშეკრულების სხვა მონაწილეთა

თანხმობის გარეშე. უარი თანხმობაზე დაიშვება მხოლოდ პატივსადები მიზეზის არსებობისას.
2. ხელშეკრულების დანარჩენ მონაწილეებს აქვთ მესამე პირისათვის გადასაცემი წილის უპირატესი

შესყიდვის უფლება.

    მუხლი 934. საქმეების ერთობლივად გაძღოლის ვალდებულება
1. თუ ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს, ხელშეკრულების მონაწილეები ერთობლივად

უძღვებიან საქმეებს და წარმოადგენენ ამხანაგობას მესამე პირებთან ურთიერთობაში. ყოველი გარიგების
დადებისას საჭიროა ხელშეკრულების ყველა მონაწილის თანხმობა. თუ ხელშეკრულება ითვალისწინებს, რომ
გადაწყვეტილების მისაღებად საკმარისია ხმათა უმრავლესობა, იგი განისაზღვრება ხელშეკრულების
მონაწილეთა საერთო რაოდენობის მიხედვით, და არა შესატანის ოდენობით.

2. თუ საქმეების მართვა ხელშეკრულებით დაკისრებული აქვს ერთობლივი საქმიანობის ერთ ან რამდენიმე
მონაწილეს ისე, რომ თითოეულს უფლება აქვს იმოქმედოს დამოუკიდებლად, მაშინ თითოეულ მათგანს
შეუძლია შეედავოს მეორეს გარიგების დადებისას. ასეთი შედავების შემთხვევაში გარიგება არ დაიდება.

3. თუ ხელშეკრულებით ამხანაგობის საქმეების გაძღოლა დაკისრებული აქვს ერთ-ერთ მონაწილეს,
საეჭვოობისას ის წარმოადგენს ამხანაგობას მესამე პირებთან ურთიერთობაში და მის მიერ დადებული
გარიგებები ნამდვილია.

4. ერთობლივი საქმიანობის მონაწილეს შეიძლება ჩამოერთვას საქმეების მართვის უფლებამოსილება ხმათა
უმრავლესობით და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი უხეშად დაარღვევს ხელშეკრულებით მასზე
დაკისრებულ მოვალეობებს. ხელშეკრულების მონაწილეს უფლება აქვს უარი თქვას საქმეების მართვაში
მონაწილეობაზე. ასეთ პირს შეუძლია გამგეობას ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია.

5. თუ ხელშეკრულებიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს, ხელმძღვანელი პირების უფლება-მოვალეობები
განისაზღვრება დავალების წესების შესაბამისად.

    მუხლი 935. შემოსავლების განაწილების წესი
1. თუ ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს, შემოსავლები მონაწილეებს შორის ნაწილდება მათი

წილის შესაბამისად.
2. თითოეულ მონაწილეს უფლება აქვს მოსთხოვოს ყოველ მონაწილეს ერთობლივი საქმიანობიდან

გამომდინარე მოვალეობათა კეთილსინდისიერი შესრულება.

    მუხლი 936. მონაწილეთა ურთიერთმოთხოვნების გადაცემის დაუშვებლობა მესამე პირისათვის
ერთობლივი საქმიანობის მონაწილეთა ის მოთხოვნები ერთმანეთის მიმართ, რომლებიც გამომდინარეობს

ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულებიდან, არ შეიძლება გადაეცეს სხვა პირებს.

    მუხლი 937. მონაწილეთა სოლიდარული პასუხისმგებლობა
1. ხელშეკრულების მონაწილეები ერთობლივი საქმიანობიდან წარმოშობილი ვალებისათვის პასუხს აგებენ

სოლიდარულად. ერთმანეთთან ურთიერთობაში პასუხისმგებლობის ოდენობა განისაზღვრება მონაწილეთა
წილის შესაბამისად, თუ ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს.

2. ერთობლივი საქმიანობის მონაწილეები ვალდებულნი არიან არ გაახმაურონ ამ საქმიანობის შედეგად
მიღებული კონფიდენციალური ინფორმაცია.

    მუხლი 938. უარი ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულებაზე
1. თუ ხელშეკრულება პირდაპირ არ განსაზღვრავს ერთობლივი საქმიანობის ვადას, ყოველ მონაწილეს

ნებისმიერ დროს შეუძლია უარი თქვას ერთობლივ საქმიანობაში მონაწილეობაზე. ხელშეკრულებიდან გასვლა
დაუშვებელია ისეთ დროს ან ისეთ გარემოებაში, რომელიც საზიანო იქნება ერთობლივი საქმიანობისათვის.

2. თუ მონაწილეთა შეთანხმებით განსაზღვრულია ერთობლივი საქმიანობის ვადა, ხელშეკრულებიდან
გასვლა დაიშვება მხოლოდ პატივსადები მიზეზების არსებობისას.

3. ერთ-ერთი მონაწილის გასვლა იწვევს ერთობლივი საქმიანობის შეწყვეტას. ხელშეკრულება შეიძლება
ითვალისწინებდეს ერთ-ერთი მონაწილის გასვლას ერთობლივი საქმიანობის შეუწყვეტლად. ასეთ შემთხვევაში
გამსვლელი მონაწილის წილი ნაწილდება სხვა მონაწილეებს შორის. გამსვლელ მონაწილეს წილის კომპენსაცია
მიეცემა ფულადი სახით. ამასთან, მხედველობაში მიიღება გასვლის დროისათვის შეუსრულებელი გარიგებები.
თუ გასვლის მომენტისათვის საერთო ქონება ვეღარ ფარავს საერთო ვალებს, გამსვლელი ვალდებულია
დანარჩენ მონაწილეებს გადაუხადოს თავისი წილის შესაბამისი თანხა. გამსვლელის ვალდებულება გასვლის
მომენტში არსებული კრედიტორების წინაშე უცვლელია.

4. ბათილია შეთანხმება, რომელიც აუქმებს ან ზღუდავს ხელშეკრულებიდან მონაწილის გასვლის უფლებას.

    მუხლი 939. ერთობლივი საქმიანობის შეწყვეტის საფუძვლები
1. ერთობლივი საქმიანობის შეწყვეტის საფუძვლებია:
ა) ერთობლივი საქმიანობის შეთანხმებული ვადის გასვლა;
ბ) მონაწილეთა გადაწყვეტილება;
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გ) ერთობლივი საქმიანობის ქონებაზე საგაკოტრებო საქმის წარმოების გახსნა;
დ) ერთობლივი საქმიანობის მიზნების განხორციელების შეუძლებლობა.
2. თუ ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს, ერთობლივი საქმიანობის შეწყვეტის საფუძვლებია

აგრეთვე:
ა) ხელშეკრულების ერთ-ერთი მონაწილის გარდაცვალება;
ბ) ერთ-ერთი მონაწილის ქონებაზე საგაკოტრებო საქმის წარმოების გახსნა;
გ) ხელშეკრულების მოშლა.

    მუხლი 940. ერთობლივი საქმიანობის შეწყვეტის წესი
1. ერთობლივი საქმიანობის შეწყვეტისას უნდა დამთავრდეს ჯერ კიდევ შეუსრულებელი გარიგებები,

შედგეს საინვენტარიზაციო ნუსხა, ხოლო დარჩენილი ქონება განაწილდეს მონაწილეებს შორის მათი წილის
შესაბამისად.

2. ქონების განაწილებისას უნდა დაიფაროს ერთობლივი საქმიანობის დროს წარმოშობილი ვალები. თუ
ქონება საკმარისი არ არის ვალების დასაფარავად, ხელშეკრულების მონაწილეები ვალდებულნი არიან
გაისტუმრონ ვალები თავიანთი წილის შესაბამისად.

თავი ოცდამეექვსე
სამისდღეშიო რჩენა

    მუხლი 941. ცნება
პირი, რომელიც კისრულობს სამისდღეშიო სარჩოს გადახდას (მარჩენალი), მოვალეა გადაუხადოს იგი

სარჩოს მიმღებს (სარჩენს) მთელი სიცოცხლის მანძილზე, თუ ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს.
სამისდღეშიო სარჩო შეიძლება დადგინდეს ფულადი ან ნატურალური სახით (ბინით, კვებით, მოვლით და სხვა
აუცილებელი დახმარებით).

    მუხლი 942. ხელშეკრულების ფორმა
სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება უნდა დაიდოს წერილობით. უძრავი ქონების გადაცემის შემთხვევაში

ხელშეკრულება უნდა დამოწმდეს სანოტარო წესით.

    მუხლი 943. სარჩოს ოდენობა
სამისდღეშიო სარჩოს ოდენობა განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით.

    მუხლი 944. სარჩოს გადახდის ვადები
სარჩოს გადახდის ვადები დგინდება მისი ხასიათიდან და მიზნებიდან გამომდინარე, მხარეთა შეთანხმებით.

    მუხლი 945. გადაცემული ქონების გასხვისების დაუშვებლობა
1. სარჩენის სიცოცხლეში მარჩენალს უფლება არა აქვს გაასხვისოს, დააგირაოს ან სხვაგვარად დატვირთოს

გადაცემული ქონება სარჩენის წერილობითი თანხმობის გარეშე. მარჩენალის ვალების გამო გადახდევინების
მიქცევა ამ ქონებაზე დაუშვებელია.

2. როცა სარჩენი მარჩენალს გადასცემს უძრავ ქონებას, მაშინ მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად მას აქვს
იპოთეკის უფლება ამ ქონებაზე.
საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1826 - სსმ I, №41, 19.07.2005წ., მუხ.284

    მუხლი 946. შედავება სარჩოს გადახდის გამო
სამისდღეშიო სარჩოს გადახდა შეიძლება საცილო გახადონ სხვა პირებმა, რომელთაც ჰქონდათ კანონიერი

უფლება მიეღოთ სარჩო მარჩენალისაგან, მაგრამ ვერ მიიღეს იმის გამო, რომ მარჩენალი იხდის სამისდღეშიო
სარჩოს. ხელშეკრულების მოშლის შემთხვევაში ქონება უბრუნდება სარჩენს.

    მუხლი 947. ნატურალური სარჩოს გადახდა
ნატურალური სარჩოს გადახდის ხელშეკრულებაში მხარეებს შეუძლიათ გაითვალისწინონ ნატურალური

სარჩოს შეცვლა ფულით.

    მუხლი 948. გადაცემული ქონების შემთხვევით დაღუპვის ან დაზიანების რისკი
მარჩენალისათვის გადაცემული ქონების შემთხვევით დაღუპვა ან დაზიანება არ ათავისუფლებს მას სარჩოს

გადახდისაგან.

    მუხლი 949. უარი სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულებაზე
1. როგორც მარჩენალს, ისე სარჩენს შეუძლიათ უარი თქვან სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულებაზე, თუკი

სახელშეკრულებო მოვალეობათა დარღვევის შედეგად მხარეთა შორის ურთიერთობა აუტანელი გახდა, ანდა
სხვა არსებითი მიზეზები უკიდურესად აძნელებს ან შეუძლებელს ხდის მის გაგრძელებას.

2. გადაცემული უძრავი ქონება ხელშეკრულების შეწყვეტისას უბრუნდება სარჩენს, ხოლო ხელშეკრულების
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შეწყვეტამდე გაწეული ხარჯები მარჩენალს არ უნაზღაურდება, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.

    მუხლი 950. მარჩენალის გარდაცვალების შედეგები
1. მარჩენალის გარდაცვალებისას რჩენის ვალდებულება გადადის მის იმ მემკვიდრეებზე, რომლებმაც

მიიღეს გადაცემული ქონება.
2. მემკვიდრის მიერ ამ ვალდებულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში ეს ქონება უბრუნდება სარჩენს. ამ დროს

ხელშეკრულება წყდება.

თავი ოცდამეშვიდე
თამაშობა. სანაძლეო

    მუხლი 951. ცნება
1. თამაშობა ან სანაძლეო მოთხოვნის უფლებას არ წარმოშობს. ეს წესი ვრცელდება სესხსა და ავანსზე,

რომელიც განზრახ მიეცა თამაშისათვის ან სანაძლეოსათვის.
2. თამაშის ან სანაძლეოს საფუძველზე განხორციელებული შესრულების უკან გამოთხოვა არ შეიძლება.
3. კვალიფიციური ფინანსური ხელშეკრულება არ არის თამაშობა ან სანაძლეო და მასზე არ ვრცელდება ამ

მუხლის მოქმედება. კვალიფიციური ფინანსური ხელშეკრულება რეგულირდება „ფინანსური გირავნობის,
ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ“ საქართველოს კანონით.
საქართველოს 2019 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5674 – ვებგვერდი, 31.12.2019წ.

    მუხლი 952. ლატარია
ლატარიის ხელშეკრულება ან მსგავსი თამაშობანი წარმოშობენ ვალდებულებას, თუ ისინი (გათამაშება,

წილისყრა, კენჭისყრა) სახელმწიფოს მიერ არის ნებადართული.

კარი მეორე
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობანი

თავი პირველი
საზიარო უფლებები

    მუხლი 953. ცნება
თუ უფლება რამდენიმე პირს ერთობლივად ეკუთვნის, მაშინ გამოიყენება ამ თავის წესები, თუკი კანონიდან

სხვა რამ არ გამომდინარეობს.

    მუხლი 954. წილთა თანაბრობა
თუ სპეციალურად სხვა რამ არ არის დადგენილი, თითოეულ მოწილეს ეკუთვნის თანაბარი წილი.

    მუხლი 955. უფლება ნაყოფზე
1. თითოეულ მოწილეს ეკუთვნის თავისი წილის თანაზომიერი ნაყოფის ნაწილი.
2. თითოეულ მოწილეს უფლება აქვს ისარგებლოს საზიარო საგნით ისე, რომ ზიანი არ მიადგეს დანარჩენ

მოწილეთა სარგებლობას.

    მუხლი 956. საზიარო საგნის მართვა
1. საზიარო საგანს მოწილენი ერთობლივად მართავენ.
2. თითოეულ მოწილეს უფლება აქვს საგნის შენახვისათვის საჭირო ღონისძიებები განახორციელოს სხვა

მოწილეთა თანხმობის გარეშეც.

    მუხლი 957. გადაწყვეტილების მიღება საზიარო საგნის მართვისას
1. ხმათა უმრავლესობით შეიძლება მიღებულ იქნეს გადაწყვეტილება საზიარო საგნის თავისებურებათა

შესატყვისი მართვისა და სარგებლობის შესახებ. ხმათა უმრავლესობა გამოითვლება წილთა მიხედვით.
2. თითოეულ მოწილეს შეუძლია სამართლიანი შეხედულების მიხედვით მოითხოვოს ყველა მოწილის

ინტერესის შესაბამისი მართვა და სარგებლობა, თუკი ეს შეთანხმებით ან უმრავლესობის გადაწყვეტილებით არ
არის მოწესრიგებული.

3. ცალკეული მოწილის თანხმობის გარეშე არ შეიძლება სარგებლობის წილზე მისი უფლების შემცირება.

    მუხლი 958. საზიარო საგნის მართვის წესის გადასვლა უფლებამონაცვლეზე
თუ მოწილეებმა განსაზღვრეს საზიარო საგნის მართვისა და სარგებლობის წესი, მაშინ ეს წესი გამოიყენება

უფლებამონაცვლის მიმართაც.
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    მუხლი 959. საზიარო საგნის განკარგვის წესი
თითოეულ მოწილეს შეუძლია განკარგოს თავისი წილი, ხოლო საზიარო საგნის განკარგვა ხდება მხოლოდ

ერთობლივად. თუ საქართველოს კანონმდებლობით პირდაპირ დადგენილი არ არის, წილის გაყიდვის
შემთხვევაში უპირატეს შესყიდვაზე დანარჩენი მოწილეების უფლება შეიძლება განისაზღვროს მხარეთა
შეთანხმებით.
საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158
საქართველოს 2019 წლის 25 ივნისის კანონი №4851 - ვებგვერდი, 02.07.2019წ.

    მუხლი 960. საზიარო საგნის მოვლის ხარჯები
თითოეული მოწილე სხვა მოწილეთა მიმართ ვალდებულია თავისი წილის თანაზომიერად იკისროს

საზიარო საგანთან დაკავშირებული ხარჯები.

    მუხლი 961. საზიარო უფლების გაუქმება
1. თითოეულ მოწილეს შეუძლია ნებისმიერ დროს მოითხოვოს საზიარო უფლების გაუქმება.
2. თუ შეთანხმებით გაუქმების მოთხოვნის უფლება გამორიცხულია სამუდამოდ ან განსაზღვრული ვადით,

მაშინ პატივსადები მიზეზის არსებობისას გაუქმება მაინც შეიძლება იქნეს მოთხოვილი.
3. ბათილია შეთანხმება, რომლითაც გაუქმების მოთხოვნის უფლება გამოირიცხება ან იზღუდება ამ წესების

საწინააღმდეგოდ.

    მუხლი 962. შეთანხმება გაუქმების შესახებ
თუ მოწილეებს რაიმე ვადით გამორიცხული აქვთ საზიარო უფლების გაუქმების მოთხოვნის უფლება, მაშინ

შეთანხმება ძალას კარგავს მოწილის გარდაცვალებით, თუ სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.

    მუხლი 963. საზიარო უფლების გაუქმება ნატურით გაყოფისას
საზიარო უფლება უქმდება ნატურით გაყოფისას, თუ საზიარო საგანი (საგნები) შეიძლება დაიყოს

ერთგვაროვან ნაწილებად ღირებულების შემცირების გარეშე, თანაბარი წილების განაწილება მონაწილეთა
შორის ხდება კენჭისყრით.

    მუხლი 964. საზიარო უფლების გაუქმება საგნის გაყიდვით
1. თუ ნატურით გაყოფა გამორიცხულია, მაშინ საზიარო უფლება გაუქმდება საზიარო საგნის,

დაგირავებული ნივთის ან მიწის ნაკვეთის გაყიდვითა და ამონაგების განაწილებით. მიწის ნაკვეთის
შემთხვევაში გამოიყენება აუქციონზე უძრავი ქონების იძულებით გაყიდვის წესები. თუ დაუშვებელია საზიარო
საგნის გასხვისება მესამე პირზე, მაშინ საგანი აუქციონზე უნდა გაიყიდოს მოწილეებს შორის.

2. თუ საგანი არ გაიყიდება, მაშინ თითოეულ მოწილეს შეუძლია მოითხოვოს განმეორებითი აუქციონი;
ამასთან, მან უნდა გაიღოს ხარჯები, თუ განმეორებითი ცდა უშედეგოდ დამთავრდა.

    მუხლი 965. მოწილეების სოლიდარული პასუხისმგებლობა
1. თუ მოწილეები, როგორც სოლიდარული მოვალეები, პასუხს აგებენ ვალდებულებისათვის, რომელიც მათ

მე-600 მუხლის თანახმად უნდა შეასრულონ თავიანთი წილების პროპორციულად, ან იკისრეს ასეთი
ვალდებულების შესრულება, მაშინ თითოეულ მოწილეს შეუძლია საზიარო უფლების გაუქმებისას
მოითხოვოს, რომ ვალი გადახდილ იქნეს საზიარო საგნიდან.

2. თუ ვალის გადახდის მიზნით აუცილებელია საზიარო საგნის გაყიდვა, ეს უნდა მოხდეს 964-ე მუხლის
მიხედვით.

    მუხლი 966. თანამოწილეთა მიმართ არსებული მოთხოვნის დაკმაყოფილება
თუ მოწილეს სხვა მოწილის მიმართ აქვს მოთხოვნა, რომელიც ემყარება საზიარო უფლებას, მაშინ ამ

უფლების გაუქმებისას მას შეუძლია მოითხოვოს თავისი მოთხოვნის დაფარვა საზიარო ქონების იმ ნაწილიდან,
რომელიც მოვალეს ერგება.

    მუხლი 967. მოწილეთა პასუხისმგებლობა საზიარო უფლების გაუქმებისას
თუ საზიარო უფლების გაუქმებისას საზიარო საგანი მიეკუთვნება ერთ-ერთ მოწილეს, მაშინ თითოეული

დარჩენილი მოწილე თავისი წილის შესაბამისად აგებს პასუხს ისე, როგორც გამყიდველი – ნივთის ან
უფლების ნაკლის გამო.

    მუხლი 968. საზიარო უფლების გაუქმების მოთხოვნის ხანდაზმულობა
საზიარო უფლების გაუქმების მოთხოვნა არ ექვემდებარება ხანდაზმულობას.

თავი მეორე
დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება

    მუხლი 969. დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება კეთილსინდისიერად
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პირი (შემსრულებელი), რომელიც დავალების ან სხვა საფუძვლის გარეშე ასრულებს სხვა პირის
(მეპატრონის) საქმეებს, ვალდებულია შეასრულოს ისინი კეთილსინდისიერად.

    მუხლი 970. ზიანის ანაზღაურების მოვალეობა
1. თუ საქმეების შესრულება მიმართულია იმ საფრთხის თავიდან აცილებისაკენ, რომელიც ემუქრება

მეპატრონეს, შემსრულებელი პასუხს აგებს მხოლოდ განზრახვის ან უხეში გაუფრთხილებლობისათვის.
2. შემსრულებელს, რომელსაც ზიანი მიადგა იმ საფრთხის თავიდან აცილებისას, რომელიც რეალურად

ემუქრებოდა სხვა პირს ან ქონებას, ხოლო საფრთხის თავიდან აცილება არ შეადგენდა შემსრულებლის
სამართლებრივ მოვალეობას, უნდა აუნაზღაურდეს ზიანი იმ პირისაგან, რომელმაც შექმნა საფრთხე, ან იმ
პირისაგან, რომლის სიკეთის გადარჩენასაც შემსრულებელი ცდილობდა.

    მუხლი 971. მეპატრონისათვის შეტყობინების ვალდებულება
შემსრულებელი ვალდებულია პირველი შესაძლებლობისთანავე აცნობოს მეპატრონეს, რომ იკისრა საქმეთა

შესრულება. შემსრულებელმა უნდა გააგრძელოს დაწყებული საქმეები, ვიდრე მეპატრონეს არ შეეძლება
იმოქმედოს თვითონ.

    მუხლი 972. შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის წარდგენა
შემსრულებელი ვალდებულია წარუდგინოს მეპატრონეს ანგარიში შესრულების შესახებ და გადასცეს მას

ყველაფერი, რაც შესრულების შედეგად მიიღო.

    მუხლი 973. გაწეული ხარჯების ანაზღაურების უფლება
შემსრულებელს უფლება აქვს მოითხოვოს გაწეული ხარჯების ანაზღაურება, რომლებიც, საქმის

გარემოებებიდან გამომდინარე, აუცილებლად იქნა მიჩნეული.

    მუხლი 974. გაწეული ხარჯების ანაზღაურების მოთხოვნის დაუშვებლობა
1. შემსრულებელს არ შეუძლია მოითხოვოს გაწეული ხარჯების ანაზღაურება, თუ მის მიერ საქმეთა

შესრულება ეწინააღმდეგება მეპატრონის ნებას ან არ შეესაბამება მის ინტერესებს. თუ შემსრულებელს შეეძლო
სცოდნოდა ამის შესახებ, მაშინ იგი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებით გამოწვეული ზიანი.

2. ეს წესი არ მოქმედებს, თუ მეპატრონის ნება ეწინააღმდეგება კანონის ნორმებს.

    მუხლი 975. საკუთარი საქმის შესრულების ვარაუდი
ამ თავის წესები არ გამოიყენება, თუ პირი სხვისი საქმის შესრულებისას ვარაუდობდა, რომ ეს მისი საქმე

იყო.

თავი მესამე
უსაფუძვლო გამდიდრება

    მუხლი 976. ვითომ-კრედიტორისაგან მოთხოვნის საფუძვლები
1. პირს, რომელმაც სხვას ვალდებულების შესასრულებლად რაიმე გადასცა, შეუძლია მოსთხოვოს ვითომ-

კრედიტორს (მიმღებს) მისი უკან დაბრუნება, თუ:
ა) ვალდებულება გარიგების ბათილობის ან სხვა საფუძვლის გამო არ არსებობს, არ წარმოიშობა ან შეწყდა

შემდგომში;
ბ) ვალდებულების საწინააღმდეგოდ ისეთი შესაგებელი იქნა წარდგენილი, რომ ხანგრძლივი დროის

განმავლობაში გამორიცხულია მოთხოვნის წარდგენა.
2. უკან დაბრუნების მოთხოვნა გამორიცხულია, თუ:
ა) შესრულება შეესაბამება ზნეობრივ მოვალეობებს, ან
ბ) გავიდა ხანდაზმულობის ვადა, ან
გ) მიმღებს შეეძლო ევარაუდა, რომ შემსრულებელს სურდა გადაცემა, მიუხედავად იმისა, არსებობს თუ არა

ამ მუხლის პირველი ნაწილის პირობები, ანდა
დ) მოთხოვნა დაბრუნების თაობაზე ბათილი სავალო ხელშეკრულების შესრულებისას ეწინააღმდეგება

ბათილობის შესახებ ნორმათა დაცვით ფუნქციას.

    მუხლი 977. გადაცემული ქონების უკან დაბრუნების მოთხოვნის დაუშვებლობა
1. პირს, რომელიც მეორე პირს გადასცემს რაიმეს არა ვალდებულების შესასრულებლად, არამედ იმ მიზნით,

რომ ამ უკანასკნელმა შეასრულოს ან არ შეასრულოს რაიმე მოქმედება, შეუძლია გადაცემულის გამოთხოვა, თუ
მეორე პირის მოქმედება არ შეესაბამება მოსალოდნელ მიზანს.

2. უკან დაბრუნების მოთხოვნა გამორიცხულია, თუ:
ა) მიზნის მიღწევა თავიდანვე შეუძლებელი იყო და გადამცემმა ეს იცოდა, ან
ბ) გადამცემმა მიზნის მიღწევას არაკეთილსინდისიერად შეუშალა ხელი.

    მუხლი 978. იძულების ან მუქარის საფუძველზე გადაცემულის უკან დაბრუნების მოთხოვნა
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პირს, რომელიც მეორე პირს გადასცემს რაიმეს არა ვალდებულების შესასრულებლად, არამედ იძულების ან
მუქარის საფუძველზე, შეუძლია მოითხოვოს მისი უკან დაბრუნება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მიმღებს
უფლება ჰქონდა გადაცემულზე.

    მუხლი 979. უკან დაბრუნების მოთხოვნის ფარგლები
1. უკან დაბრუნების მოთხოვნა ვრცელდება შეძენილზე, მიღებულ სარგებელზე, ასევე სხვა ყველაფერზე, რაც

მიმღებმა შეიძინა მიღებული საგნის განადგურების, დაზიანების ან ჩამორთმევის სანაცვლო ანაზღაურების
სახით.

2. თუ უკან დაბრუნება შეუძლებელია გადაცემული საგნის მდგომარეობის გამო ან, თუ მიმღებს რაიმე
მიზეზით არ შეუძლია საგნის უკან დაბრუნება, მაშინ მან უნდა აანაზღაუროს მისი საერთო ღირებულება.
ღირებულება განისაზღვრება ანაზღაურების მოთხოვნის უფლების წარმოშობის დროის მიხედვით.

3. არ არსებობს ანაზღაურების მოვალეობა, თუ მიმღები საგნის მოხმარების, სხვისთვის გადაცემის,
დაღუპვის, გაუარესების ან სხვა საფუძვლების გამო არც საგნით და არც მისი ღირებულებით არ
გამდიდრებულა.

4. თუ ორმხრივი ხელშეკრულების მხარეებმა ხელშეკრულების ბათილობის გამო უკან უნდა დააბრუნონ ის,
რაც მათ ამ ხელშეკრულებით მიიღეს, მაგრამ ერთ-ერთ მხარეს არ შეუძლია დაბრუნება ამ მუხლის მე-2
ნაწილით გათვალისწინებული საფუძვლების გამო, მაშინ მას არ ეკისრება უკან დაბრუნების მოვალეობა, თუ ეს
გამომდინარეობს სამართლის იმ ნორმის არსიდან, რომლის საფუძველზედაც ხელშეკრულება ბათილად იქნა
ცნობილი.

5. შესრულების საგნის დაღუპვა ან გაფუჭება, რისთვისაც შემსრულებელს დაეკისრება პასუხისმგებლობა
ხელშეკრულების ნამდვილობის დროს, ყოველთვის ათავისუფლებს მიმღებს ანაზღაურების მოვალეობისაგან.

    მუხლი 980. ხარჯებისა და დანაკლისის ანაზღაურების წესი
1. თუ მიმღებმა გასწია ხარჯები ან მას წარმოეშვა ქონებრივი დანაკლისი იმასთან დაკავშირებით, რომ საგანი

სამუდამოდ შეძენილად მიაჩნდა, მაშინ იგი მოვალეა დააბრუნოს საგანი ხარჯებისა და დანაკლისის
ანაზღაურების პირობით. ეს წესი არ გამოიყენება, როცა გადაცემული საგანი არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ
იგი მიჩნეულ იქნეს სამუდამოდ შეძენილად.

2. ანაზღაურების მოვალეობანი 979-ე და 980-ე მუხლების მიხედვით უნდა შესრულდეს ერთდროულად.
უკან დაბრუნების ხარჯები და რისკი ეკისრება შემსრულებელს.

    მუხლი 981. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება
1. თუ მიმღებმა მიღებისას იცოდა, ან უხეში გაუფრთხილებლობის გამო მისთვის უცნობი იყო

სამართლებრივი საფუძვლის ხარვეზის არსებობა და ამის შესახებ მოგვიანებით შეიტყობს, ან გადაცემის
თაობაზე მოთხოვნა მიღებულია სასამართლო წარმოებაში, მაშინ მიმღებს ეკისრება პასუხისმგებლობა ხარვეზის
თაობაზე ცნობების მიღების ან სასამართლო წარმოებაში გადაცემის დროიდან – 979-ე მუხლის პირველი და
მე-2 ნაწილების, 980-ე მუხლის, ასევე ქვემოთ მოყვანილი წესების საფუძველზე.

2. თუ მიმღები არ იღებს სარგებელს, რომელიც მას შეეძლო მიეღო მეურნეობის სათანადოდ გაძღოლის
შედეგად, მაშინ ანაზღაურების მოვალეობა ეკისრება იმ შემთხვევაში, თუ მას ბრალი მიუძღვის. ფულად ვალზე
გადახდილ უნდა იქნეს პროცენტი. საგნიდან მიღებული შემოსავალი უნდა დაბრუნდეს.

3. შესრულებისას გადაცემული საგნის დაღუპვის ან გაფუჭებისათვის მიმღები მოვალეა აანაზღაუროს ზიანი
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ბრალი მიუძღვის. მიმღებს შეუძლია მოითხოვოს დავალების გარეშე სხვისი
საქმის შესრულების წესების მიხედვით იმ ხარჯების ანაზღაურება, რომლებიც მან გასწია შესრულების
საგანთან დაკავშირებით. აუცილებლის გარდა, სხვა ხარჯები არ ანაზღაურდება.

4. ვადის გადაცილებისათვის მოვალის პასუხისმგებლობაზე ეს წესები არ ვრცელდება.

    მუხლი 982. სხვისი სამართლებრივი სიკეთის ხელყოფის შედეგები
1. პირი, რომელიც ხელყოფს მეორე პირის სამართლებრივ სიკეთეს მისი თანხმობის გარეშე განკარგვის,

დახარჯვის, სარგებლობის, შეერთების, შერევის, გადამუშავების ან სხვა საშუალებით, მოვალეა აუნაზღაუროს
უფლებამოსილ პირს ამით მიყენებული ზიანი.

2. ბათილი განკარგვის შემთხვევაში უფლებამოსილ პირს შეუძლია ხელმყოფისაგან მოითხოვოს
დაუყოვნებლივი ანაზღაურება.

    მუხლი 983. შესრულების მიღება არაუფლებამოსილი პირის მიერ
თუ უფლებამოსილი პირისათვის განკუთვნილ შესრულებას იღებს არაუფლებამოსილი პირი, მაშინ იგი

მოვალეა მიღებული დაუბრუნოს უფლებამოსილ პირს.

    მუხლი 984. პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლება
1. თუ ხელმყოფმა არ იცოდა უფლებამოსილების ხარვეზი, გარდა უხეში გაუფრთხილებლობისა, იგი

პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდება, თუ ანაზღაურების მოთხოვნის სასამართლოში განხილვის
მომენტისათვის აღარ არსებობს გამდიდრების ნიშნები.

2. ხელმყოფი პირის მიერ გამოყენებული სიკეთის მიმართ გაწეული ხარჯები არ ამცირებს მისი
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გამდიდრების ოდენობას.
საქართველოს 2002 წლის 28 დეკემბრის კანონი №1902 – სსმ I, №4, 22.01.2003 წ., მუხ.20

    მუხლი 985. მოგების მოთხოვნის უფლება
1. თუ ხელმყოფმა განზრახ არ გაითვალისწინა სხვა პირის უფლებამოსილება, მაშინ ამ უკანასკნელს შეუძლია

მოითხოვოს ის მოგება, რომელიც აღემატება ქონებრივ დანაკლისს.
2. ხელმყოფმა უნდა წარმოადგინოს ცნობები იმის თაობაზე, თუ რა მოგება მიიღო მან სხვისი ქონების

გამოყენებით.

    მუხლი 986. შეცდომით სხვისი ვალების გასტუმრება
პირს, რომელიც შეგნებულად ან შეცდომით სხვის ვალებს ისტუმრებს, შეუძლია ამ პირს მოსთხოვოს თავისი

ხარჯების ანაზღაურება.

    მუხლი 987. შეცდომით ხარჯების გაწევა სხვა პირის ქონებაზე
1. პირს, რომელმაც შეგნებულად ან შეცდომით ხარჯები გასწია მეორე პირის ქონებაზე, შეუძლია მისგან

მოითხოვოს თავისი დანახარჯების ანაზღაურება, თუ მეორე პირი ამით გამდიდრდა.
2. გამდიდრების არსებობა განისაზღვრება იმ მომენტით, როცა მოვალეს უბრუნდება თავისი ნივთი, ან იგი

ღირებულების გაზრდის შედეგად სხვაგვარად იღებს სარგებელს.
3. მოთხოვნა გამორიცხულია, თუ:
ა) პირს, რომელსაც წაეყენება მოთხოვნა, შეუძლია მოითხოვოს დანახარჯების ამოღება და ამოიღებს მას, ან
ბ) პრეტენზიის წარმდგენმა პირმა ბრალეულად დააყოვნა შეტყობინება ხარჯების მოთხოვნის შესახებ, ანდა
გ) პირმა, რომელსაც წაეყენება პრეტენზია, სადავო გახადა ხარჯები მათ განხორციელებამდე.

    მუხლი 988. ვითომ-კრედიტორის მითითებით შესრულების შედეგები
1. პირს, რომელიც 976-ე მუხლის თანახმად რაიმეს გადასცემს მესამე პირს ვითომ-კრედიტორზე

მითითებით, შეუძლია შესრულებულის გამოთხოვა ვითომ-კრედიტორისაგან ისე, თითქოს მისთვის გადაეცეს
რაიმე. თუ ვითომ-კრედიტორის მითითება საეჭვოა, მაშინ უკან დაბრუნების მოთხოვნა შეიძლება
გამოყენებული იქნეს მხოლოდ მესამე პირის მიმართ.

2. პირს, რომელიც 976-ე მუხლის მიხედვით ახალ ვითომ-კრედიტორს რაიმეს გადასცემს მოთხოვნის
წაყენების შემდეგ, შეუძლია თავდაპირველი ვითომ-კრედიტორისაგან მოითხოვოს დაბრუნება ისე, თითქოს
მისთვის გადაეცეს რაიმე. თუ თავდაპირველ ვითომ-კრედიტორის მითითება საეჭვოა, მაშინ უკუმოთხოვნა
შეიძლება მხოლოდ ახალი ვითომ-კრედიტორის მიმართ.

3. ანაზღაურების მოვალეობის მიმართ შესაბამისად გამოიყენება 979-ე და 980-ე მუხლები.
საქართველოს 2002 წლის 28 დეკემბრის კანონი №1902 – სსმ I, №4, 22.01.2003 წ., მუხ.20

    მუხლი 989. მესამე პირის ვალდებულება, უკან დააბრუნოს უსაფუძვლოდ მიღებული
1. თუ 976-ე და 988-ე მუხლებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მიმღები, რომელიც მოვალეა დააბრუნოს

მიღებული, უსასყიდლოდ გადასცემს მას მესამე პირს, მაშინ მესამე პირი ასევე მოვალეა დააბრუნოს მიღებული
ისე, თითქოს მას კრედიტორისაგან კანონიერი საფუძვლის გარეშე მიეღოს რაიმე, თუკი მიმღებისაგან
დაკმაყოფილება შეუძლებელია.

2. ზიანის ანაზღაურების მიმართ შესაბამისად გამოიყენება 979–981-ე მუხლების მოთხოვნები.

    მუხლი 990. არაუფლებამოსილი პირის მიერ საგნის უსასყიდლოდ განკარგვის შედეგები
1. თუ არაუფლებამოსილი პირი რაიმე საგანს უსასყიდლოდ განკარგავს და ეს განკარგვა ნამდვილია

უფლებამოსილი პირის მიმართ, მაშინ ის პირი, რომელმაც ამ განკარგვის შედეგად უშუალო სამართლებრივი
სარგებელი მიიღო, მოვალეა მიღებული გადასცეს უფლებამოსილ პირს.

2. ბრალის არსებობის შემთხვევაში შესაბამისად გამოიყენება ასევე 984-ე და 985-ე მუხლების მოთხოვნები.

    მუხლი 991. სხვის ხარჯზე უსაფუძვლოდ გამდიდრების შედეგები
პირი, რომელიც სხვა პირის ხარჯზე უსაფუძვლოდ გამდიდრდა სხვა საშუალებითაც, გარდა იმისა, რაც

გათვალისწინებულია ამ თავში, მოვალეა დაუბრუნოს მას მიღებული.

კარი მესამე
დელიქტური ვალდებულებანი

თავი პირველი
ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 992. ცნება
პირი, რომელიც სხვა პირს მართლსაწინააღმდეგო, განზრახი ან გაუფრთხილებელი მოქმედებით მიაყენებს
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ზიანს, ვალდებულია აუნაზღაუროს მას ეს ზიანი.

    მუხლი 993. ზიანის მომტანი ცნობების გახმაურების შედეგები
1. პირი, რომელიც განზრახ ან გაუფრთხილებლად ავრცელებს ან ახმაურებს სხვა პირისათვის ქონებრივი

ზიანის მომტან ფაქტებს, ვალდებულია აანაზღაუროს აქედან წარმოშობილი ზიანი, თუ ეს ფაქტები აშკარად
არასწორია.

2. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება არ წარმოიშობა ისეთი გამონათქვამებისას, რომლებიც ემსახურება
კანონიერი საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვას.

    მუხლი 994. არასრულწლოვანის პასუხისმგებლობა მიყენებული ზიანისათვის
1. ათი წლის ასაკს მიუღწეველი პირი არ აგებს პასუხს იმ ზიანისთვის, რომელიც მან სხვას მიაყენა.
2. მშობლები ან ათი წლის ასაკს მიუღწეველი პირის მეთვალყურეობაზე ვალდებული სხვა პირები მოვალენი

არიან აანაზღაურონ ზიანი, რომელიც ამ პირმა მართლსაწინააღმდეგო მოქმედებით მიაყენა სხვას. მათი
პასუხისმგებლობა გამოირიცხება, როცა მეთვალყურეობაზე ვალდებულ პირებს არ შეეძლოთ ზიანის თავიდან
აცილება.

3. ათ წელზე მეტი ასაკის, მაგრამ არასრულწლოვანი, პირი პასუხს აგებს იმ ზიანისათვის, რომელიც მან სხვას
მიაყენა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ზიანის მიყენებისას მას არ შეეძლო თავისი მოქმედების მნიშვნელობა
გაეგო. იმ შემთხვევაში, როცა ამ პირს არა აქვს საკმარისი ქონება ან შემოსავალი მიყენებული ზიანის
ასანაზღაურებლად, დამატებით პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მის წარმომადგენლებსაც.

     მუხლი 995. მხარდაჭერის მიმღების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 
1. მხარდაჭერის მიმღების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მხარდაჭერის

მიმღებს, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მას სასამართლოს გადაწყვეტილებით მხარდამჭერი ზიანის მიყენების
თავიდან ასაცილებლად დაენიშნა.

2. თუ მხარდაჭერის მიმღებს სასამართლოს გადაწყვეტილებით მხარდამჭერი ზიანის მიყენების თავიდან
ასაცილებლად დაენიშნა, მის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მხარდამჭერს,
გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ამ ზიანის თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო.

3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მხარდაჭერის მიმღების მიერ მიყენებული
ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება მხარდამჭერს არ დაეკისრება, თუ ის დაადასტურებს, რომ მხარდაჭერის
მიმღებს ზიანის მიყენების მომენტისათვის აღარ სჭირდებოდა მხარდაჭერა ზიანის მიყენების თავიდან
ასაცილებლად.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

      მუხლი 996. დროებითი სულიერი მოშლილობის მდგომარეობაში მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
დროებით უგონო ან სულიერი მოშლილობის მდგომარეობაში მყოფი პირი პასუხს არ აგებს მიყენებული

ზიანისათვის. თუ პირმა თვითონ ჩაიყენა თავი ასეთ მდგომარეობაში ალკოჰოლური სასმელის ან მსგავსი
საშუალებების გამოყენებით, იგი არ თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა
ბრალის გარეშე აღმოჩნდა ამ მდგომარეობაში.

    მუხლი 997. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
პირი ვალდებულია აანაზღაუროს ზიანი, რომელიც მიადგა მესამე პირს მისი მუშაკის მართლსაწინააღმდეგო

მოქმედებით თავისი შრომითი (სამსახურებრივი) მოვალეობის შესრულებისას. პასუხისმგებლობა არ დადგება,
თუ მუშაკი მოქმედებდა ბრალის გარეშე.

    მუხლი 998. სოლიდარული პასუხისმგებლობა მიყენებული ზიანისათვის
1. თუ ზიანის დადგომაში მონაწილეობს რამდენიმე პირი, ისინი პასუხს აგებენ, როგორც სოლიდარული

მოვალეები.
2. ზიანისათვის პასუხს აგებს არა მარტო ის, ვინც იგი უშუალოდ მიაყენა, არამედ ისიც, ვინც ის დაიყოლია ან

მისი ხელშემწყობი იყო, ასევე ისიც, ვინც შეგნებულად ისარგებლა სხვისთვის მიყენებული ზიანით.

    მუხლი 999. სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარი ზიანის ანაზღაურება
1. მგზავრების გადაყვანისა და ტვირთების გადაზიდვისთვის გათვალისწინებული სატრანსპორტო

საშუალების მფლობელი, თუ მისი სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციას მოჰყვა ადამიანის სიკვდილი,
დასახიჩრება ან ჯანმრთელობის მოშლა, ანდა ნივთის დაზიანება, ვალდებულია დაზარალებულს
აუნაზღაუროს აქედან წარმოშობილი ზიანი.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ზიანის ანაზღაურების მოვალეობა არ გამოიყენება,
როცა:

ა)  ზიანდება გადასაზიდი ტვირთი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მგზავრს ეს ტვირთი თან მიაქვს;
ბ)  ზიანდება სატრანსპორტო საშუალების მფლობელის მიერ შესანახად მიღებული ნივთი.
3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ზიანის ანაზღაურების მოვალეობა არ გამოიყენება,

როცა ზიანი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ზიანი წარმოიშვა საავიაციო
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ტრანსპორტის ექსპლუატაციის დროს.
4. თუ პირი სატრანსპორტო საშუალებას იყენებს მფლობელის ნებართვის გარეშე, იგი ვალდებულია

მფლობელის ნაცვლად აანაზღაუროს ზიანი. ამასთან, მფლობელი ვალდებულია აანაზღაუროს მიყენებული
ზიანი, თუ სატრანსპორტო საშუალების გამოყენება შესაძლებელი გახდა მისი ბრალის გამო. ამ ნაწილის
პირველი წინადადება არ გამოიყენება, თუ მოსარგებლე მფლობელის მიერ დანიშნულია სატრანსპორტო
საშუალების სამართავად, ან თუ ეს სატრანსპორტო საშუალება მას გადაცემული ჰქონდა მფლობელისაგან.

    მუხლი 1000. პასუხისმგებლობა ნაგებობიდან გამომდინარე მომეტებული საფრთხით გამოწვეული
ზიანისათვის

1. თუ ამა თუ იმ ნაგებობიდან გამომდინარეობს მომეტებული საფრთხე ამ ნაგებობაში წარმოებული,
მოთავსებული ან მიწოდებული ენერგიისაგან, ანდა ხანძარსაშიში ან აფეთქებასაშიში, შხამიანი ანდა
მომწამვლელი ნივთიერებისაგან, მაშინ ამ ნაგებობის მფლობელი ვალდებულია, თუკი ამ საფრთხის
პრაქტიკულ განხორციელებას მოჰყვა ადამიანის სიკვდილი, სხეულის ან ჯანმრთელობის დაზიანება ანდა
ნივთის დაზიანება, აუნაზღაუროს დაზარალებულს აქედან წარმოშობილი ზიანი. იგივე პასუხისმგებლობა
გამოიყენება ხანძარსაშიში ან აფეთქებასაშიში, შხამიანი ან მომწამვლელი ნივთიერების მფლობელების მიმართ,
როცა ამ ნივთიერებებიდან მომეტებული საფრთხე გამომდინარეობს.

2. თუ ამა თუ იმ ნაგებობიდან ან ნივთიდან გამომდინარეობს მომეტებული საფრთხე სხვაგვარი საფუძვლით,
ვიდრე ამ მუხლის პირველ ნაწილშია აღნიშნული, ნაგებობის ან ნივთის მფლობელი ვალდებულია
ანალოგიურად აანაზღაუროს საფრთხის განხორციელების შედეგად წარმოშობილი ზიანი.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება
გამორიცხულია, თუ ზიანი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ზიანი
გამოწვეულია ელექტროგადამცემი ხაზების ავარიით, ანდა ნავთობის, გაზის, წყლის ან ნავთობპროდუქტების
მიმწოდებელი მოწყობილობების დაზიანებებით.

4. რადიაციული ნივთიერების გამოყენებით გამოწვეული ზიანი უნდა აანაზღაუროს მისმა გამომყენებელმა.

    მუხლი 1001. ხანძრის ჩაქრობის დროს წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურება
ხანძრის ჩაქრობის, მეზობელ ბინებსა და ნაგებობებზე მისი გავრცელების თავიდან აცილების დროს სხვა

პირებისათვის მიყენებული ზიანი უნდა აანაზღაუროს იმ პირმა, რომელსაც ბრალი მიუძღვის ხანძრის გაჩენაში.

    მუხლი 1002. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისაგან წინასწარ განთავისუფლების დაუშვებლობა
999-ე და მე-1000 მუხლებით გათვალისწინებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება, თუ იგი ეხება

პირისათვის მიყენებულ ზიანს, არ შეიძლება წინასწარ გამოირიცხოს ან შეიზღუდოს. იგივე წესი გამოიყენება
ნივთისათვის მიყენებული ზიანის მიმართ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა პასუხისმგებლობისაგან
განთავისუფლება ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვა შეთანხმებული იყო ზიანის ანაზღაურებაზე ვალდებულ
პირსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, საჯარო-სამართლებრივ ფონდს ან საწარმოს შორის. ამის
საწინააღმდეგო შეთანხმებები და დებულებები ბათილია.

    მუხლი 1003. ცხოველის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
ცხოველის მფლობელი ვალდებულია აანაზღაუროს ის ზიანი, რომელიც მისმა ცხოველმა სხვას მიაყენა.

ამასთან, არა აქვს მნიშვნელობა, ცხოველი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა, დაკარგული იყო, თუ
გაქცეული. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება არ გამოიყენება, როცა ცხოველის მფლობელმა მიიღო
აუცილებელი ზომები მესამე პირთა დასაცავად.

    მუხლი 1004. შენობის ჩამოქცევით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება
1. შენობის მესაკუთრე ვალდებულია აანაზღაუროს ის ზიანი, რომელიც შენობის ჩამოქცევის ან მისი

ცალკეული ნაწილების ჩამონგრევის შედეგად წარმოიშვა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ზიანი არ არის
გამოწვეული შენობის არასათანადო მოვლით ან შენობის ნაკლით.

2. თუ ზიანი მიყენებულია შენობიდან საგნის გადაგდებით, გადავარდნით ან გადაღვრით, პასუხს აგებს
პირი, რომელსაც დაკავებული აქვს სადგომი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ზიანი დადგა დაუძლეველი
ძალის მოქმედებით ან დაზარალებულის ბრალით.

    მუხლი 1005. სახელმწიფოს (მუნიციპალიტეტის) პასუხისმგებლობა სახელმწიფო და საჯარო მოსამსახურეთა
მიერ მიყენებული ზიანისათვის

1. თუ სახელმწიფო მოსამსახურე ან საჯარო მოსამსახურე განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით არღვევს
თავის სამსახურებრივ მოვალეობას სხვა პირის მიმართ, სახელმწიფო (მუნიციპალიტეტი) ან ის ორგანო,
რომელშიც აღნიშნული მოსამსახურე მუშაობს, ვალდებულია აანაზღაუროს მიყენებული ზიანი. განზრახვის ან
უხეში გაუფრთხილებლობის დროს სახელმწიფო მოსამსახურე ან საჯარო მოსამსახურე სახელმწიფოსთან
(მუნიციპალიტეტთან) ერთად, სოლიდარულად აგებს პასუხს.

2. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება არ წარმოიშობა, თუ დაზარალებული განზრახ ან უხეში
გაუფრთხილებლობით არ შეეცადა სამართლებრივი გზებით თავიდან აეცილებინა ზიანი. 

3. რეაბილიტირებული პირისათვის უკანონო მსჯავრდების, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში უკანონოდ
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მიცემის, აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის უკანონოდ გამოყენების, ადმინისტრაციული პატიმრობის,
დისციპლინური პატიმრობის ან გამასწორებელი სამუშაოების სახით ადმინისტრაციული სახდელის
არასწორად დაკისრების შედეგად მიყენებულ ზიანს აანაზღაურებს სახელმწიფო, გამოძიების, პროკურატურის
ორგანოებისა და სასამართლოს თანამდებობის პირთა ბრალის მიუხედავად. განზრახვისას ან უხეში
გაუფრთხილებლობისას ეს პირები სახელმწიფოსთან ერთად სოლიდარულად აგებენ პასუხს.
საქართველოს 2010 წლის 9 მარტის კანონი №2719 - სსმ I, №12, 24.03.2010წ., მუხ.56
საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი №3619 - სსმ I, №51, 29.09.2010 წ., მუხ.332
საქართველოს 2015 წლის 27 ოქტომბრის  კანონი №4369 - ვებგვერდი, 11.11.2015წ.
საქართველოს 2016 წლის 21 დეკემბრის კანონი №161 - ვებგვერდი, 28.12.2016წ.
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №947 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

    მუხლი 1006. ზიანის ანაზღაურება დაზარალებულის გარდაცვალებისას
1. დაზარალებულის გარდაცვალების შემთხვევაში ზიანის მიმყენებელმა სარჩოს დაწესებით უნდა

აუნაზღაუროს ზიანი იმ პირებს, რომელთა რჩენაც დაზარალებულს ევალებოდა. ეს ვალდებულება ძალაშია,
ვიდრე დაზარალებული ვალდებული იქნებოდა ეხადა სარჩო.

2. სარჩოს სანაცვლოდ დაზარალებულს შეუძლია მოითხოვოს ერთჯერადი ანაზღაურება, თუკი არსებობს
ამის მნიშვნელოვანი საფუძველი.

    მუხლი 1007. სამედიცინო დაწესებულების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
სამედიცინო დაწესებულებაში მკურნალობისას (ქირურგიული ოპერაციის ან არასწორი დიაგნოზით

დამდგარი შედეგი და სხვ.) პირის ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანი ანაზღაურდება საერთო
საფუძვლებით. ზიანის მიმყენებელი თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან, თუ დაამტკიცებს, რომ ზიანის
დადგომაში მას ბრალი არ მიუძღვის.

    მუხლი 1008. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა
დელიქტით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლების ხანდაზმულობის ვადა არის სამი

წელი იმ მომენტიდან, როცა დაზარალებულმა შეიტყო ზიანის ან ზიანის ანაზღაურებაზე ვალდებული პირის
შესახებ.

თავი მეორე
პასუხისმგებლობა წუნდებული პროდუქტით გამოწვეული ზიანისათვის

საქართველოს 2012 წლის 8 მაისის კანონი №6151 – ვებგვერდი, 25.05.2012წ.

    მუხლი 1009. წუნდებული პროდუქტის მწარმოებლის პასუხისმგებლობა 
1. წუნდებული პროდუქტის მწარმოებელი პასუხს აგებს ამ პროდუქტით გამოწვეული ზიანისათვის,

მიუხედავად იმისა, იმყოფებოდა თუ არა იგი სახელშეკრულებო ურთიერთობაში დაზარალებულთან, გარდა იმ
შემთხვევისა, როცა:

ა) მას ეს პროდუქტი არ გაუტანია სარეალიზაციოდ;
ბ) საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე, შეიძლება იმის ვარაუდი, რომ ნაკლი, რომელმაც ზიანი გამოიწვია,

პროდუქტს არ ჰქონდა სარეალიზაციოდ გატანისას;
გ) მწარმოებელს პროდუქტი არ უწარმოებია არც გასაყიდად ან სხვა კომერციული მიზნით, არც თავისი

პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში;
დ) პროდუქტს აქვს ნაკლი, რომელიც სარეალიზაციოდ მისი გატანისას შეესაბამებოდა იმ დროს მოქმედ

ნორმებს;
ე) შეუძლებელი იყო ნაკლის აღმოჩენა მეცნიერებისა და ტექნიკის იმ დონის გათვალისწინებით, რომელიც

არსებობდა სარეალიზაციოდ პროდუქტის გატანისას.
2. პროდუქტის ნაწილის მწარმოებლის პასუხისმგებლობა ასევე გამორიცხულია, თუ ნაკლი გამოწვეულია იმ

პროდუქტის კონსტრუქციით, რომლის შემადგენელიც გახდა ეს ნაწილი.
3. მწარმოებლის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება მცირდება ან საერთოდ გამოირიცხება, თუ ზიანის

დადგომა გამოიწვია დაზარალებულის ან მის ნაცვლად პასუხისმგებელი პირის ბრალეულმა მოქმედებამ.
4. მწარმოებლის პასუხისმგებლობა არ მცირდება, თუ ზიანი გამოწვეულია პროდუქტის ნაკლით და

იმავდროულად მესამე პირის მოქმედებით.
საქართველოს 2012 წლის 8 მაისის კანონი №6151 – ვებგვერდი, 25.05.2012წ.

    მუხლი 1010. წუნდებული პროდუქტის ცნება
1. პროდუქტი წუნდებულად მიიჩნევა, თუ იგი არ უზრუნველყოფს იმ საიმედოობას, რომელიც, ყველა

გარემოების გათვალისწინებით, მოსალოდნელი იყო ამ პროდუქტისაგან.
2. პროდუქტი არ მიიჩნევა წუნდებულად მხოლოდ იმის გამო, რომ მოგვიანებით უფრო უკეთესი პროდუქტი

იქნა ბრუნვაში შეტანილი.
საქართველოს 2012 წლის 8 მაისის კანონი №6151 – ვებგვერდი, 25.05.2012წ.
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    მუხლი 1011. პროდუქტის ცნება 
1. პროდუქტი არის ყველა მოძრავი ნივთი და ნივთთან დაკავშირებული მომსახურება, თუნდაც ეს ნივთი

იყოს სხვა მოძრავი ან უძრავი ნივთის შემადგენელი ნაწილი. ამ კოდექსის მიზნებისათვის „ნივთი“ არ მოიცავს
სურსათის პირველად პროდუქტს და ნადირობის შედეგად მოპოვებულ პროდუქტს. „პროდუქტი“ ასევე
მოიცავს ბაზარზე განთავსებულ საქონელს, მიუხედავად იმისა, განკუთვნილია თუ არა იგი უშუალოდ
საბოლოო მომხმარებლისათვის, რომელიც მიწოდებულია ან სხვაგვარად არის ხელმისაწვდომი კომერციული
ან არაკომერციული მიზნებისათვის.

2. მწარმოებლად მიიჩნევა პირი, რომელმაც აწარმოვა საბოლოო პროდუქტი, ძირითადი ელემენტი ან
პროდუქტის ნაწილი. მწარმოებლად მიიჩნევა ასევე ყველა, ვინც საკუთარი სახელით, სასაქონლო ან სხვაგვარი
განმასხვავებელი ნიშნით გამოდის, როგორც მწარმოებელი.

3. მწარმოებლად მიიჩნევა აგრეთვე პირი, რომელსაც პროდუქტი გააქვს გაყიდვის, გაქირავების ან სხვა
ფორმით, სამეურნეო მიზნით, თავისი საქმიანობის სფეროში, ამ კოდექსით გათვალისწინებული პირობების
დაცვით.

 4. თუ შეუძლებელია მწარმოებლის ვინაობის დადგენა, მაშინ ყოველი მიმწოდებელი მიიჩნევა
მწარმოებლად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა იგი დაზარალებულს მოთხოვნიდან 1 თვის ვადაში წარუდგენს
მწარმოებელს ან იმ პირს, რომელმაც მას ეს პროდუქტი მიაწოდა. ეს წესი გამოიყენება საიმპორტო საქონლის
მიმართაც, როცა შეუძლებელია თავდაპირველი გამსაღებლის ვინაობის დადგენა, მიუხედავად იმისა, რომ
მწარმოებლის სახელი ცნობილია.
საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №5119 - ვებგვერდი, 31.10.2011წ.
საქართველოს 2012 წლის 8 მაისის კანონი №6151 – ვებგვერდი, 25.05.2012წ.

    მუხლი 1012. მტკიცების ტვირთი
წუნდებული პროდუქტით მიყენებული ზიანისათვის პასუხისმგებლობისას მტკიცების ტვირთი ეკისრება

დაზარალებულს.
საქართველოს 2012 წლის 8 მაისის კანონი №6151 – ვებგვერდი, 25.05.2012წ.

    მუხლი 1013. წუნდებული პროდუქციის მწარმოებელთა სოლიდარული პასუხისმგებლობა 
თუ ერთი და იმავე ზიანისათვის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება რამდენიმე მწარმოებელს,

ისინი პასუხს აგებენ, როგორც სოლიდარული მოვალეები.
საქართველოს 2012 წლის 8 მაისის კანონი №6151 – ვებგვერდი, 25.05.2012წ.

    მუხლი 1014. ჯანმრთელობის დაზიანებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება 
ამ კოდექსის 1009-ე მუხლის მიხედვით ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ვრცელდება ზიანზე,

რომელიც წარმოიშვა სიკვდილით ან სხეულის ანდა ჯანმრთელობის დაზიანებით.
საქართველოს 2012 წლის 8 მაისის კანონი №6151 – ვებგვერდი, 25.05.2012წ.

    მუხლი 1015. მოთხოვნის ხანდაზმულობა 
1. ამ კოდექსის 1009-ე მუხლის მიხედვით მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა არის 3 წელი იმ მომენტიდან,

როცა ზიანის ანაზღაურების უფლების მქონემ გაიგო ან უნდა გაეგო ზიანის, ნაკლის ანდა ზიანის
ანაზღაურებაზე ვალდებული პირის შესახებ.

2. ამ კოდექსის 1009-ე მუხლის მიხედვით მოთხოვნა ქარწყლდება იმ მომენტიდან 10 წლის შემდეგ, როცა
მწარმოებელმა ზიანის გამომწვევი პროდუქტი სარეალიზაციოდ გაიტანა.
საქართველოს 2012 წლის 8 მაისის კანონი №6151 – ვებგვერდი, 25.05.2012წ.

    მუხლი 1016. მწარმოებლის პასუხისმგებლობის წინასწარ გამორიცხვისა და შეზღუდვის დაუშვებლობა
მწარმოებლის პასუხისმგებლობა წუნდებული პროდუქტით გამოწვეული ზიანისათვის არ შეიძლება

წინასწარ არც გამოირიცხოს და არც შეიზღუდოს. საწინააღმდეგო შეთანხმება ბათილია.
საქართველოს 2012 წლის 8 მაისის კანონი №6151 – ვებგვერდი, 25.05.2012წ.

წიგნი მეოთხე
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

კარი პირველი
საავტორო სამართალი

თავი პირველი
ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1017. საავტორო სამართლის ცნება
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საავტორო სამართლით მოწესრიგებული საავტორო ქონებრივი და პირადი არაქონებრივი უფლებების,
აგრეთვე ზოგიერთი მათი მომიჯნავე უფლების დაცვა ხორციელდება „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების
შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად.
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1018. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1019. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1020. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1021. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1022. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

   მუხლი  1023. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

თავი მეორე
(ამოღებულია)

საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1024. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1025. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1026. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1027. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1028. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1029. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1030. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1031. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1032. (ამოღებულია)
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    მუხლი 1039. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1040. (ამოღებულია)
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    მუხლი 1047. (ამოღებულია)
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    მუხლი 1048. (ამოღებულია)
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    მუხლი 1049. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1050. (ამოღებულია)
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    მუხლი 1051. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1052. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1053. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1054. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1055. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1056. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1057. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134
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საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1058. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1059. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1060. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1061. (ამოღებულია)
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თავი მესამე
(ამოღებულია)

საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1062. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1063. (ამოღებულია)
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    მუხლი 1064. (ამოღებულია)
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    მუხლი 1065. (ამოღებულია)
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თავი მეოთხე
(ამოღებულია)
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    მუხლი 1067. (ამოღებულია)
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    მუხლი 1068. (ამოღებულია)
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    მუხლი 1070. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1071. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1072. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1073. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1074. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134
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    მუხლი 1075. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1076. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

თავი მეხუთე
(ამოღებულია)

საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1077. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1078. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1079. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1080. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1081. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1082. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1083. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1084. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1085. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1086. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1087. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1088. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1089. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1090. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1091. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1092. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1093. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1094. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134
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თავი მეექვსე
(ამოღებულია)

საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1095. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

თავი მეშვიდე
(ამოღებულია)

საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1096. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1097. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1098. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

თავი მერვე
(ამოღებულია)

საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

    მუხლი 1099. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134

კარი მეორე
სამრეწველო საკუთრება

    მუხლი 1100. გამოგონებაზე, სასარგებლო მოდელსა და სამრეწველო ნიმუშზე უფლებათა დაცვა
1. გამოგონებაზე, სასარგებლო მოდელსა და სამრეწველო ნიმუშზე უფლებათა დაცვა ხორციელდება

პატენტის გაცემით საქართველოს საპატენტო კანონის მიხედვით.
2. პატენტის მიღების უფლება ეკუთვნის გამოგონების, სასარგებლო მოდელისა და სამრეწველო ნიმუშის

ავტორს ან მის უფლებამონაცვლეს.
3. გამოგონების, სასარგებლო მოდელისა და სამრეწველო ნიმუშის ავტორობის უფლება განუსხვისებელი და

უვადო უფლებაა.
4. პატენტის მოქმედების განმავლობაში პატენტმფლობელს ეკუთვნის განსაკუთრებული უფლება.

    მუხლი 1101. სასელექციო უფლებათა დაცვა
მცენარეთა და ცხოველთა ჯიშზე (სასელექციო მიღწევა) განსაკუთრებული უფლების დაცვა ხორციელდება

მოწმობის გაცემით შესაბამისი კანონის საფუძველზე.

    მუხლი 1102. სასაქონლო ნიშანზე განსაკუთრებული უფლებების დაცვა
სასაქონლო ნიშანზე განსაკუთრებული უფლების დაცვა ხორციელდება შესაბამისი კანონის მიხედვით, მისი

რეგისტრაციის საფუძველზე. სასაქონლო ნიშანზე მოწმობის მიღების უფლება ეკუთვნის მეწარმეს.

    მუხლი 1103. წარმოშობის გეოგრაფიული აღნიშვნისა და ადგილწარმოშობის დასახელების უფლება
საქონელზე (მომსახურებაზე) ადგილწარმოშობის დასახელებისა და წარმოშობის გეოგრაფიული აღნიშვნის

უფლება წესრიგდება შესაბამისი კანონით.

    მუხლი 1104. საფირმო სახელწოდების დაცვა
საფირმო სახელწოდებაზე განსაკუთრებული უფლების დაცვა ხორციელდება ამ კოდექსით, მეწარმეთა

შესახებ კანონითა და სამრეწველო საკუთრების შესახებ სხვა საკანონმდებლო აქტებით.

    მუხლი 1105. საწარმოო-კომერციული საიდუმლოს დაცვა
1. მეწარმეს, რომელიც ფლობს საწარმოო-კომერციულ საიდუმლოებას (ნოუ-ჰაუს), რომელიც წარმოადგენს

განსაკუთრებული მნიშვნელობის ტექნოლოგიურ, ორგანიზაციულ ან კომერციულ ინფორმაციას, რაც
დასტურდება მისი საიდუმლოდ შენახვისათვის გაწეული აუცილებელი და საკმარისი ღონისძიებით,
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#
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#
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#
document:16204^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:16204^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
#
document:16204^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
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#
document:28408^^მეწარმეთა შესახებ
document:28408^^მეწარმეთა შესახებ
#


განსაკუთრებული უფლება აქვს ამ ინფორმაციაზე.
2. ნოუ-ჰაუზე განსაკუთრებული უფლების დაცვა ხორციელდება ამ კოდექსითა და სამრეწველო საკუთრების

შესახებ სხვა საკანონმდებლო აქტებით.

წიგნი მეხუთე
საოჯახო სამართალი

კარი პირველი
ქორწინება

თავი პირველი
დაქორწინების წესი და პირობები

    მუხლი 1106. ქორწინების ცნება
ქორწინება არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, რომელიც

რეგისტრირებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ
სამსახურში (შემდგომ – სააგენტოს ტერიტორიული სამსახური).
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2012 წლის 25 მაისის კანონი №6317 – ვებგვერდი, 19.06.2012წ.

    მუხლი 1107. დაქორწინების პირობები
დაქორწინებისათვის აუცილებელია:
ა) საქორწინო ასაკი;
ბ) დასაქორწინებელ პირთა თანხმობა.

    მუხლი 1108. საქორწინო ასაკი
1. ქორწინება დაიშვება 18 წლის ასაკიდან.
2. შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე სრულწლოვანი პირის ქორწინება დაიშვება მზრუნველის

წინასწარი წერილობითი თანხმობით.
3. (ამოღებულია - 16.12.2015, №4649).

საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011წ.
საქართველოს 2015 წლის 16 დეკემბრის კანონი №4649 - ვებგვერდი, 28.12.2015წ.

    მუხლი 1109. დასაქორწინებელ პირთა თანხმობა. ნიშნობა
1. დასაქორწინებელ პირთა წინასწარი თანხმობა (ნიშნობა) არ წარმოშობს შემდგომში დაქორწინების

ვალდებულებას.
2. ნიშნობა არ არის სასამართლოში იძულებითი დაქორწინების მოთხოვნის შესახებ სარჩელის წარდგენის

საფუძველი.
3. ნიშნობასთან დაკავშირებული საჩუქრები დაუქორწინებლობის შემთხვევაში მხარეებს უკან უბრუნდებათ.

    მუხლი 1110. (ამოღებულია)
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1111. (ამოღებულია)
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1112. (ამოღებულია)
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1113. (ამოღებულია)
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
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document:32176^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:25666^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
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საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1114. (ამოღებულია)
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1115. (ამოღებულია)
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1116. (ამოღებულია)
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1117. (ამოღებულია)
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1118. (ამოღებულია)
საქართველოს 2009 წლის 11 ივლისის კანონი №1393 - სსმ I, №21,03.08.2009წ., მუხ.111

    მუხლი 1119. (ამოღებულია)
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1120. ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებანი
1. დაქორწინება არ დაიშვება:
ა) იმ პირთა შორის, რომელთაგან თუნდაც ერთი დაქორწინებულია სხვასთან;
ბ) პირდაპირ აღმავალი ან დამავალი შტოს ნათესავებს შორის;
გ) ბიოლოგიურ და არაბიოლოგიურ და-ძმას შორის;
დ) მშვილებელსა და ნაშვილებს შორის;
ე) იმ პირებს შორის, რომელთაგან თუნდაც ერთი მხარდაჭერის მიმღებია და რომლებსაც არ დაუდიათ ამ

კოდექსის 1172-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული საქორწინო ხელშეკრულება.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ბ", „გ", „დ“ ქვეპუნქტები გამოიყენება მაშინაც, როცა ნათესაური

ურთიერთობა მოიშალა გაშვილების შედეგად. 
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 8 ოქტომბრის გადაწყვეტილება №2/4/532,533 –ვებგვერდი, 28.10.2014წ.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

    მუხლი 1121. (ამოღებულია)
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

თავი მეორე
ქორწინების შეწყვეტა

    მუხლი 1122. ქორწინების შეწყვეტის საფუძვლები
ქორწინება წყდება:
ა) ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვალებით;
ბ) კანონით დადგენილი წესით ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვლილად გამოცხადებით;
გ) განქორწინებით.

    მუხლი 11221. ქორწინების შეწყვეტა ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვალების ან გარდაცვლილად გამოცხადების
შედეგად

1. ქორწინება შეწყვეტილად ითვლება ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვალების თარიღიდან.
2. ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვლილად გამოცხადების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში

გარდაცვალების ზუსტი თარიღის მითითების არარსებობის შემთხვევაში ქორწინება შეწყვეტილად ითვლება
სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის მომენტიდან.
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1123. განქორწინების დაუშვებლობა
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1. განქორწინება ხდება სასამართლო წესით, თუ მეუღლეებს შორის არსებობს დავა, სხვა შემთხვევაში –
სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანოში.

2. ცოლის ორსულობის დროს და ბავშვის დაბადებიდან ერთი წლის განმავლობაში ქმარს უფლება არა აქვს
ცოლის თანხმობის გარეშე აღძრას საქმე განქორწინებაზე.
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2007 წლის 28 დეკემბრის კანონი №5672 - სსმ I, №1, 03.01.2008წ., მუხ.4
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1124. (ამოღებულია)
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2007 წლის 28 დეკემბრის კანონი №5672 - სსმ I, №1, 03.01.2008წ., მუხ.4
საქართველოს 2009 წლის 11 ივლისის კანონი №1393 - სსმ I, №21,03.08.2009წ., მუხ.111
საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4055 - სსმ I, №76,29.12.2010 წ., მუხ.499
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1125. (ამოღებულია)
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1126. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 28 დეკემბრის კანონი №5672 - სსმ I, №1, 03.01.2008წ., მუხ.4

    მუხლი 1127. განქორწინების საქმეთა განხილვა სასამართლოს მიერ
1. განქორწინების საქმეებს სასამართლო განიხილავს სასარჩელო წარმოების წესით, რომელიც დადგენილია

საქართველოს სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსით.
2. სასამართლო იღებს ზომებს მეუღლეთა შესარიგებლად; მას უფლება აქვს გადადოს საქმის განხილვა და

მეუღლეებს დაუნიშნოს ვადა შესარიგებლად, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ექვს თვეს.
3. განქორწინება მოხდება, თუ სასამართლო დაადგენს, რომ მეუღლეთა შემდგომი ერთად ცხოვრება და

ოჯახის შენარჩუნება შეუძლებელია, მიუხედავად შესარიგებლად მიღებული ზომებისა.
4. განქორწინების შესახებ გადაწყვეტილების გამოტანისას სასამართლო, როცა აუცილებელია, იღებს ზომებს

მცირეწლოვანი შვილებისა და შრომისუუნარო მეუღლის ინტერესების დასაცავად.
5. განქორწინების შესახებ სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების საფუძველზე

განსახორციელებელ განქორწინების რეგისტრაციაზე არ ვრცელდება ამ კოდექსის 142-ე მუხლის პირველი
ნაწილით გათვალისწინებული ხანდაზმულობის ვადა.
საქართველოს 2018 წლის 27 ივნისის კანონი №2635 – ვებგვერდი, 06.07.2018წ.

    მუხლი 1128. გადაწყვეტილების მიღება შვილების საცხოვრებელი ადგილისა და მათი რჩენის შესახებ
1. როცა მეუღლენი არ არიან შეთანხმებული განქორწინების შემდეგ შვილების საცხოვრებელ ადგილსა და

მათ სარჩენად გადასახდელ სახსრებზე, სასამართლო მოვალეა განქორწინებასთან ერთად განსაზღვროს ისიც,
თუ რომელი შვილი რომელ მშობელთან დარჩეს და რომელ მშობელს რა ოდენობით უნდა გადახდეს სარჩო
(ალიმენტი).

2. ამ მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საჭიროებისამებრ, საქმეში მონაწილეობის მისაღებად
ჩაბმულ უნდა იქნეს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო.

    მუხლი 1129. გადაწყვეტილების მიღება მეუღლის რჩენის თაობაზე
იმ მეუღლის თხოვნით, რომელსაც უფლება აქვს მიიღოს სარჩო მეორე მეუღლისაგან, სასამართლო

ვალდებულია, განქორწინების საქმის გადაწყვეტასთან ერთად, განსაზღვროს იმ სახსრების ოდენობა, რაც უნდა
გადახდეს მეორე მეუღლეს.

    მუხლი 1130. გადაწყვეტილების მიღება მეუღლეთა ქონების გაყოფის თაობაზე
1. მეუღლეების ან ერთ-ერთი მათგანის თხოვნით, სასამართლო ვალდებულია განქორწინების საქმის

გადაწყვეტასთან ერთად განიხილოს იმ ქონების გაყოფის საკითხი, რომელიც წარმოადგენს მეუღლეთა
თანასაკუთრებას.

2. თუ ასეთი გაყოფა ეხება მესამე პირის უფლებებს, დავა ქონების გაყოფის შესახებ არ შეიძლება გადაწყდეს
განქორწინების საქმესთან ერთად.

    მუხლი 1131. (ამოღებულია)
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
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საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1132. (ამოღებულია)
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1133. (ამოღებულია)
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1134. (ამოღებულია)
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1135. ქორწინების აღდგენა გარდაცვლილად გამოცხადებული ან უგზო-უკვლოდ აღიარებული
მეუღლის დაბრუნებისას

1. თუ გამოჩნდება კანონით დადგენილი წესით გარდაცვლილად გამოცხადებული ან უგზო-უკვლოდ
დაკარგულად აღიარებული მეუღლე, რომელთანაც ქორწინება შეწყვეტილი იყო ამ საფუძველზე, და გაუქმდება
სასამართლოს გადაწყვეტილება მისი გარდაცვლილად გამოცხადების ან უგზო-უკვლოდ აღიარების შესახებ,
სააგენტოს ტერიტორიულმა სამსახურმა ქორწინება შეიძლება აღადგინოს მეუღლეთა ერთობლივი
განცხადებით, ხოლო თუ ისინი სასამართლო წესით იყვნენ განქორწინებულნი, სასამართლო მათი
განცხადებით აუქმებს გადაწყვეტილებას განქორწინების შესახებ.

2. ქორწინება არ შეიძლება აღდგეს, თუ გარდაცვლილად გამოცხადებული ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად
აღიარებული პირის მეუღლე უკვე დაქორწინებულია სხვა პირზე.
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20

    მუხლი 1136. ხელახალი დაქორწინების უფლება
განქორწინებულ მეუღლეებს უფლება აქვთ ხელახლა დაქორწინდნენ.

    მუხლი 1137. (ამოღებულია)
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1138. (ამოღებულია)
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1139. (ამოღებულია)
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2010 წლის 9 მარტის კანონი №2719 - სსმ I, №12, 24.03.2010წ., მუხ.56
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 11391. (ამოღებულია)
საქართველოს 2010 წლის 1 ოქტომბრის კანონი №3657 - სსმ I, №53, 11.10.2010 წ., მუხ.341
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

თავი მესამე
ქორწინების ბათილობა

    მუხლი 1140. ქორწინების ბათილობის საფუძველი
1. ქორწინება შეიძლება ცნობილ იქნეს ბათილად, თუ დარღვეულია 1107-ე, 1108-ე და 1120-ე მუხლებით

დაწესებული პირობები და, თუ ქორწინების რეგისტრაცია მიზნად არ ისახავდა ოჯახის შექმნას (ფიქციური
ქორწინება).

2. ქორწინება შეიძლება ბათილად ცნოს მხოლოდ სასამართლომ.

    მუხლი 1141. ქორწინების ნამდვილობის პრეზუმფცია
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document:1541331^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
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თუ მეუღლეებმა დაქორწინებისას არ იცოდნენ ქორწინების დამაბრკოლებელი იმ გარემოების შესახებ,
რომელიც მათი ქორწინების ბათილობის საფუძველია, ქორწინება წყდება სასამართლოში ამ გარემოების
დადგენის მომენტიდან, მაგრამ ამ დრომდე ქორწინება წარმოშობს ყველა იმ სამართლებრივ შედეგს, რასაც
ნამდვილი ქორწინება.

    მუხლი 1142. საქორწინო ასაკს მიუღწეველ პირთან ქორწინების ბათილობა
1. იმ პირთან ქორწინება, რომელსაც საქორწინო ასაკისათვის არ მიუღწევია და არც საქორწინო ასაკი ჰქონია

შემცირებული, შეიძლება ცნობილ იქნეს ბათილად, თუ ამას მოითხოვს იმ მეუღლის ინტერესები, რომელიც
დაქორწინდა საქორწინო ასაკის მიღწევამდე.

2. ამ საფუძვლით ქორწინების ბათილად ცნობის მოთხოვნის უფლება აქვს არასრულწლოვან მეუღლეს, მის
მშობლებს ან მეურვეს (მზრუნველს), აგრეთვე მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს.

3. თუ საქმის განხილვის მომენტისათვის არასრულწლოვანმა მეუღლემ საქორწინო ასაკს მიაღწია ან ორსულადაა,
მაშინ ქორწინება შეიძლება ცნობილ იქნეს ბათილად მხოლოდ მისი მოთხოვნით.

    მუხლი 1143. ქორწინების ცნობა ბათილად დაქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების გამო
1. ქორწინება, რომელიც გაფორმდება 1120-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დარღვევით,

შეიძლება სასამართლომ ბათილად ცნოს.
2. თუ საქმის განხილვის მომენტისათვის აღარ არსებობს დაქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებები,

სასამართლოს შეუძლია ქორწინება ცნოს ნამდვილად ამ გარემოებათა მოსპობის მომენტიდან. ასეთი
საფუძვლით ქორწინების ბათილად ცნობის მოთხოვნის უფლება აქვთ მეუღლეებს და იმ პირებს, რომელთა
უფლებებიცაა დარღვეული ამ დაქორწინებით, აგრეთვე მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოებს.

3. მხარდაჭერის მიმღებთან ქორწინების ბათილობის შესახებ საქმის განხილვისას აუცილებელია საქმეში იმ
მხარდამჭერის ჩაბმა, რომელიც მისი მეუღლე არ არის, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, აგრეთვე, საჭიროების
შემთხვევაში, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ჩაბმა.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ. 

    მუხლი 1144. იძულებითი ქორწინების ბათილად ცნობა
1. იძულების შედეგად მომხდარი დაქორწინების შემთხვევაში მეუღლეს (მეუღლეებს) შეუძლია აღძრას

სარჩელი ქორწინების ბათილად ცნობის შესახებ.
2. იძულებით დაქორწინების ფაქტი უნდა დაადგინოს სასამართლომ.

    მუხლი 1145. ფიქციური ქორწინების ბათილად ცნობა
1. ქორწინება, რომელიც მოხდა ისე, რომ მიზნად არ ისახავდა ოჯახის შექმნას, შეიძლება ცნობილ იქნეს

ბათილად.
2. ფიქციური ქორწინების ბათილად ცნობის შესახებ სარჩელის აღძვრის უფლება აქვს სააგენტოს

ტერიტორიულ სამსახურს, ხოლო თუ ერთ-ერთი მეუღლე დაქორწინდა ისე, რომ მიზნად არ ისახავდა ოჯახის
შექმნას, ასეთი სარჩელის აღძვრა მეორე მეუღლესაც შეუძლია.

3. ქორწინება არ შეიძლება ცნობილ იქნეს ფიქციურად, თუ რეგისტრირებულ პირებს სასამართლოს მიერ
საქმის განხილვამდე ფაქტობრივად უკვე შექმნილი აქვთ ოჯახი.
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20

    მუხლი 1146. ქორწინების ბათილობის მომენტი
1. ბათილად ცნობილი ქორწინება ბათილად ითვლება ქორწინების რეგისტრაციის დღიდან და არ წარმოშობს

მეუღლეთა უფლებებსა და მოვალეობებს.
2. იმ პირთა ქონებრივი ურთიერთობები, რომელთა ქორწინებაც ბათილად იქნა ცნობილი, წესრიგდება

საერთო საკუთრების შესახებ ამ კოდექსით დადგენილი წესით.
3. ქორწინების ბათილად ცნობის შესახებ გადაწყვეტილების გამოტანისას სასამართლოს უფლება აქვს, იმ

მეუღლეს, რომელმაც არ იცოდა და არც შეეძლო სცოდნოდა ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების
არსებობის შესახებ (კეთილსინდისიერი მეუღლე), მიაკუთვნოს მეორე მეუღლისაგან სარჩოს მიღების უფლება
1182-ე და 1186-ე მუხლების მიხედვით, ხოლო ქორწინების ბათილად ცნობამდე შეძენილი ქონების გაყოფისას
გამოიყენოს 1158-ე და 1171-ე მუხლებით გათვალისწინებული წესები.

4. ქორწინების ბათილად ცნობა არ ხელყოფს ასეთი ქორწინების შედეგად დაბადებულ ბავშვთა უფლებებს.

    მუხლი 1147. კეთილსინდისიერი მეუღლისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
კეთილსინდისიერ მეუღლეს, რომელსაც ქონებრივი ზიანი მიადგა იმ ქორწინების შედეგად, რომელიც

ბათილად იქნა ცნობილი, უფლება აქვს მოითხოვოს ამ ზიანის ანაზღაურება.

    მუხლი 1148. ქორწინების ბათილად ცნობა მხოლოდ სასამართლოს მიერ
არავის არ შეუძლია მიუთითოს ქორწინების ბათილობაზე, თუ ქორწინება სასამართლოს მიერ ბათილად არ

იქნა ცნობილი.
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    მუხლი 1149. ქორწინების ბათილობის დაუშვებლობა მეუღლეთა გარდაცვალების შემდეგ
არ შეიძლება მოთხოვილ იქნეს ქორწინების გაბათილება ორივე მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ.

    მუხლი 1150. ხელახალი დაქორწინება ბათილი ქორწინებისას
ის პირები, რომელთა ქორწინებაც გაბათილდა, შეიძლება ხელახლა დაქორწინდნენ საერთო წესით, თუკი

აღარ იქნება ის საფუძველი, რომლის გამოც ქორწინება გაბათილდა.

თავი მეოთხე
მეუღლეთა უფლებები და მოვალეობები

I. ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1151. ქორწინების რეგისტრაციის მნიშვნელობა
მეუღლეთა უფლება-მოვალეობებს წარმოშობს მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი

წესით რეგისტრირებული ქორწინება.
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2010 წლის 1 ოქტომბრის კანონი №3657 - სსმ I, №53, 11.10.2010 წ., მუხ.341

    მუხლი 1152. მეუღლეთა თანასწორუფლებიანობა
საოჯახო ურთიერთობებში მეუღლეები სარგებლობენ თანაბარი პირადი და ქონებრივი უფლებებით და

ეკისრებათ თანაბარი მოვალეობანი.

    მუხლი 1153. დისკრიმინაციის აკრძალვა
დაქორწინებისას და საოჯახო ურთიერთობებში არ დაიშვება უფლებათა პირდაპირი ან არაპირდაპირი

შეზღუდვა, პირდაპირი ან არაპირდაპირი უპირატესობის მინიჭება წარმოშობის, სოციალური და ქონებრივი
მდგომარეობის, რასობრივი და ეროვნული კუთვნილების, სქესის, განათლების, ენის, რელიგიისადმი
დამოკიდებულების, საქმიანობის სახეობისა და ხასიათის, საცხოვრებელი ადგილისა და სხვა გარემოებათა
მიხედვით.

II. პირადი უფლებები

    მუხლი 1154. (ამოღებულია)
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1155. საოჯახო საკითხების ერთობლივი გადაწყვეტა
შვილების აღზრდისა და ოჯახის სხვა საკითხებს მეუღლეები ერთად წყვეტენ.

    მუხლი 1156. საქმიანობის არჩევის თავისუფლება
თითოეულ მეუღლეს თავისუფლად შეუძლია აირჩიოს საქმიანობა და პროფესია.

    მუხლი 1157. საცხოვრებელი ადგილის თავისუფლად არჩევა
თითოეულ მეუღლეს თავისი შეხედულებისამებრ შეუძლია აირჩიოს საცხოვრებელი ადგილი, თუ ეს არ

ეწინააღმდეგება ოჯახის ინტერესებს.

III. კანონით დადგენილი ქონებრივი უფლებები და მოვალეობები

    მუხლი 1158. მეუღლეთა თანასაკუთრება
1. მეუღლეთა მიერ ქორწინების განმავლობაში შეძენილი ქონება წარმოადგენს მათ საერთო ქონებას

(თანასაკუთრებას), თუ მათ შორის საქორწინო ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
2. ასეთ ქონებაზე მეუღლეთა თანასაკუთრების უფლება წარმოიშობა მაშინაც, თუ ერთ-ერთი მათგანი ეწეოდა

საოჯახო საქმიანობას, უვლიდა შვილებს ან სხვა საპატიო მიზეზის გამო არ ჰქონია დამოუკიდებელი
შემოსავალი.

    მუხლი 1159. თანასაკუთრებაში არსებული ქონების მართვა ურთიერთშეთანხმებით
თანასაკუთრებაში არსებულ ქონებაზე მეუღლეებს აქვთ თანაბარი უფლებები. ამ ქონების ფლობა,

სარგებლობა და განკარგვა ხორციელდება მეუღლეთა ურთიერთშეთანხმებით.

    მუხლი 1160. თანასაკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვა ურთიერთშეთანხმებით
1. იმ ქონების განკარგვა, რომელიც მეუღლეთა თანასაკუთრებაშია, ხდება მეუღლეთა შეთანხმებით,

მიუხედავად იმისა, თუ რომელი მეუღლე განკარგავს ამ ქონებას.
2. მეუღლეთა თანასაკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ერთის მიერ დადებული
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გარიგება ვერ იქნება ბათილად ცნობილი მეორის მოთხოვნით იმ საფუძველზე, რომ:
ა) მან არ იცოდა გარიგების შესახებ;
ბ) ის არ ეთანხმებოდა გარიგებას.
3. მეუღლეს, როგორც თანამესაკუთრეს, უფლება აქვს, მოითხოვოს ქონების განკარგვით მიღებული

სარგებელი.
საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5127 - სსმ I, №27, 17.07.2007წ., მუხ.260

    მუხლი 1161. მეუღლეთა ინდივიდუალური საკუთრება
თითოეული მეუღლის საკუთრებას წარმოადგენს:
ა) ქონება, რომელიც თითოეულ მათგანს ეკუთვნოდა დაქორწინებამდე;
ბ) ქონება, რომელიც ქორწინების განმავლობაში მიღებულია მემკვიდრეობით ან ჩუქებით.

    მუხლი 1162. ქორწინების განმავლობაში შეძენილი ინდივიდუალური სარგებლობის ნივთები
ინდივიდუალური სარგებლობის ნივთები, ძვირფასეულობის გარდა, თუნდაც ქორწინების განმავლობაში

იყოს შეძენილი მეუღლეთა საერთო თანხებით, ჩაითვლება იმ მეუღლის საკუთრებად, რომელიც სარგებლობს
ამ ნივთებით.

    მუხლი 1163. მეუღლის ქონების გადაქცევა მეუღლეთა თანასაკუთრებად
თითოეული მეუღლის ქონება შეიძლება ჩაითვალოს მეუღლეთა თანასაკუთრებად, თუ დადგინდება, რომ

ქორწინების განმავლობაში გაწეული ხარჯების შედეგად ამ ქონების ღირებულება მნიშვნელოვნად გადიდდა
(გადაგეგმარება, მშენებლობის დასრულება, გადაკეთება და სხვა). მოცემული წესი არ გამოიყენება, თუ
საქორწინო ხელშეკრულებით სხვა რამ იქნება გათვალისწინებული.

    მუხლი 1164. მეუღლეთა საერთო ქონების გაყოფა
მეუღლეთა საერთო ქონება თითოეული მეუღლის მოთხოვნით შეიძლება გაიყოს როგორც ქორწინების

განმავლობაში, ისე მისი შეწყვეტის შემდეგ.

    მუხლი 1165. პროფესიული საქმიანობისათვის საჭირო ნივთების ბედი თანასაკუთრების გაყოფისას
მეუღლეთა თანასაკუთრების გაყოფა ხდება მეუღლეთა ურთიერთშეთანხმებით, ხოლო, თუ ასეთი

შეთანხმება არ არის მიღწეული, მაშინ – სასამართლოს მიერ. სასამართლო განსაზღვრავს, თუ რომელი ნივთი
რომელ მეუღლეს უნდა მიეკუთვნოს. პროფესიული საქმიანობისათვის საჭირო ნივთები (მუსიკალური
ინსტრუმენტები, საექიმო მოწყობილობა, ბიბლიოთეკა და ა.შ.), თუნდაც ქორწინების პერიოდში იყოს შეძენილი
მეუღლეთა საერთო სახსრებით, გადაეცემა იმ მეუღლეს, რომელსაც ეს ნივთები თავისი საქმიანობისათვის
სჭირდება.

    მუხლი 1166. წილის კომპენსაცია საკუთრების გაყოფისას
თუ საერთო ქონების გაყოფისას ერთ-ერთ მეუღლეს გადაეცემა ისეთი ნივთები, რომელთა ღირებულებაც მის

კუთვნილ წილს აღემატება, მაშინ მეორე მეუღლეს მიეცემა შესაბამისი ფულადი ან სხვაგვარი კომპენსაცია.

    მუხლი 1167. საერთო ქონების გაყოფა ქორწინების განმავლობაში
თუ საერთო ქონების გაყოფა ხდება ქორწინების განმავლობაში, მაშინ ქონების ის ნაწილი, რომელიც არ

გაყოფილა, და აგრეთვე ქონება, რომელსაც ისინი შეიძენენ მომავალში, ჩაითვლება მეუღლეთა
თანასაკუთრებად, თუკი საქორწინო ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

    მუხლი 1168. არასრულწლოვანი შვილების ინტერესების გათვალისწინება თანასაკუთრების გაყოფისას
1. იმ ქონების გაყოფისას, რომელიც მეუღლეთა თანასაკუთრებას წარმოადგენს, მეუღლეთა წილი თანაბარია,

თუ მათ შორის შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
2. სასამართლოს შეუძლია გადაუხვიოს მეუღლეთა წილის თანაბრობის საწყისს არასრულწლოვანი შვილების

ინტერესების ან ერთ-ერთი მეუღლის ყურადსაღები ინტერესების გათვალისწინებით; კერძოდ, ერთ-ერთი
მეუღლის წილი შეიძლება გადიდდეს იმის გათვალისწინებით, რომ მასთან ცხოვრობენ არასრულწლოვანი
შვილები, რომ ის შრომისუუნაროა, ანდა – თუ მეორე მეუღლე ხარჯავდა საერთო ქონებას ოჯახის
ინტერესების საზიანოდ.

3. აღნიშნული საფუძვლით სასამართლოს შეუძლია თითოეული მეუღლის საკუთრებად ცნოს ის ქონება,
რომელიც შეძენილია თითოეული მათგანის მიერ ქორწინების ფაქტობრივი შეწყვეტის ან მათი ცალ-ცალკე
ცხოვრების დროს.

    მუხლი 1169. მეუღლეთა საერთო ვალების გაყოფის წესი
მეუღლეთა საერთო ვალები მათ შორის იყოფა საერთო ქონებაში თითოეულის კუთვნილი წილის

თანაზომიერად.

    მუხლი 1170. ერთ-ერთი მეუღლის ვალის დაფარვის წესი
1. ერთ-ერთი მეუღლის ვალის დასაფარავად გადახდევინება შეიძლება მოხდეს მისი ქონებიდან ან/და
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თანასაკუთრებაში მისი წილიდან, რომელსაც იგი მიიღებდა ქონების გაყოფის შემთხვევაში.
2. აღნიშნული ვალების გამო მეუღლეთა საერთო ქონებიდან გადახდევინება შეიძლება მაშინ, თუ

სასამართლო დაადგენს, რომ, რაც ვალდებულებით იყო მიღებული, გამოყენებულია მთელი ოჯახის საერთო
ინტერესებისათვის.

3. ერთ-ერთი მეუღლის დანაშაულით მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისას მეუღლეთა თანასაკუთრებიდან
გადახდევინება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, თუკი განაჩენით დადგინდება, რომ ეს ქონება შეძენილია
დანაშაულის ჩადენის შედეგად მიღებული სახსრებით.

    მუხლი 1171. თანასაკუთრებაში არსებული ქონების გაყოფის მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა
განქორწინებულ მეუღლეთა თანასაკუთრების ქონების გაყოფის თაობაზე მოთხოვნებისათვის დადგენილია

ხანდაზმულობის სამწლიანი ვადა.

IV. მეუღლეთა სახელშეკრულებო ქონებრივი ურთიერთობები

    მუხლი 1172. საქორწინო ხელშეკრულება
1. მეუღლეებს შეუძლიათ დადონ საქორწინო ხელშეკრულება, რომლითაც განისაზღვრება მათი ქონებრივი

უფლებები და მოვალეობები როგორც ქორწინების განმავლობაში, ისე განქორწინებისას.
2. საქორწინო ხელშეკრულება ქორწინების რეგისტრაციამდე უნდა დაიდოს, თუ ერთ-ერთი მეუღლე მაინც

მხარდაჭერის მიმღებია. საქორწინო ხელშეკრულების დადების პროცესში აუცილებელია მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს, აგრეთვე მხარდამჭერის ჩაბმა იმ ნაწილში, რომელიც განსაზღვრულია სასამართლოს
შესაბამისი გადაწყვეტილებით.

3. მხარდაჭერის მიმღებთან დადებული საქორწინო ხელშეკრულების შესრულებისას მხარდამჭერის მიერ
თავისი მოვალეობების განხორციელებაზე ზედამხედველობისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მეურვეობისა
და მზრუნველობის ორგანოს.

4. მხარდაჭერის მიმღებთან დადებული საქორწინო ხელშეკრულება იმაზე მეტად არ უნდა ზღუდავდეს მის
ქონებრივ უფლებებს, ვიდრე ეს განსაზღვრულია სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილებით.

5. თუ საქორწინო ხელშეკრულება მხარდამჭერსა და მხარდაჭერის მიმღებს შორის იდება, მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანო მხარდაჭერის მიმღებს მისი დადების პროცესში დროებით მხარდამჭერად
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს უფლებამოსილ პირს უნიშნავს.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ. 

    მუხლი 1173. საქორწინო ხელშეკრულების დადება
1. საქორწინო ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს როგორც ქორწინების რეგისტრაციამდე, ისე მისი

რეგისტრაციის შემდეგ ნებისმიერ დროს.
2. საქორწინო ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო ქორწინების რეგისტრაციამდე, ძალაში შედის ქორწინების

რეგისტრაციიდან.

    მუხლი 1174. ხელშეკრულების ფორმა
საქორწინო ხელშეკრულება იდება წერილობით და დასტურდება სანოტარო წესით.

    მუხლი 1175. საქორწინო ხელშეკრულების დადება შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე პირის მიერ
შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე პირს ქორწინების რეგისტრაციამდე შეუძლია დადოს საქორწინო

ხელშეკრულება მხოლოდ კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით.

    მუხლი 1176. საქორწინო ხელშეკრულების შინაარსი
1. საქორწინო ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს როგორც უკვე არსებულ, ისე მომავალში შეძენილ

ქონებაზე.
2. საქორწინო ხელშეკრულებით მეუღლეებს შეუძლიათ შეცვალონ მეუღლეთა საერთო საკუთრებისათვის

კანონით დადგენილი წესი.
3. მეუღლეებს შეუძლიათ გააერთიანონ მთელი თავიანთი ქონება, რომელშიც ჩაირიცხება ქორწინების

განმავლობაში შეძენილი ქონებაც (საერთო ქონება), ანდა მთლიანად ან ნაწილობრივ თქვან უარი ამგვარ
გაერთიანებაზე და დაადგინონ თითოეულის წილობრივი ან განცალკევებული საკუთრება ქონებაზე.

    მუხლი 1177. საოჯახო ხარჯების გაწევის წესი
მეუღლეებს უფლება აქვთ საქორწინო ხელშეკრულებით განსაზღვრონ შემოსავლებში მონაწილეობის

პირობები, თითოეულის მიერ საოჯახო ხარჯების გაწევის წესი და ქონება, რომელიც გადაეცემა თითოეულ
მეუღლეს ქორწინების შეწყვეტისას.

    მუხლი 1178. საქორწინო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება- მოვალეობათა შეზღუდვა
საქორწინო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები შეიძლება შეიზღუდოს

განსაზღვრული ვადით ანდა ამა თუ იმ პირობების დადგომით.

http://www.matsne.gov.ge 040.000.000.05.001.000.223

#
#
#
document:2789947^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
#
#


    მუხლი 1179. მოვალეობები, რომელთა შეცვლაც საქორწინო ხელშეკრულებით დაუშვებელია
1. საქორწინო ხელშეკრულებით არ შეიძლება შეიცვალოს მეუღლეთა ურთიერთრჩენის მოვალეობა,

მშობლების უფლება-მოვალეობანი შვილების მიმართ, საალიმენტო მოვალეობანი და – დავის შემთხვევაში –
სასამართლოში მიმართვის უფლება.

2. ხელშეკრულებით ასევე არ შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს ისეთი პირობები, რომლებიც მძიმე
მდგომარეობაში აყენებენ ერთ-ერთ მეუღლეს.

    მუხლი 1180. საქორწინო ხელშეკრულების შეწყვეტა
1. საქორწინო ხელშეკრულება შეიძლება შეიცვალოს ან შეწყდეს ნებისმიერ დროს მეუღლეთა

ურთიერთშეთანხმებით.
2. ცალმხრივი უარი საქორწინო ხელშეკრულებაზე დაუშვებელია.
3. საქორწინო ხელშეკრულება წყდება განქორწინებისას.

    მუხლი 1181. საქორწინო ხელშეკრულების პირობების შეცვლა სასამართლოს მიერ
დაინტერესებული მეუღლის განცხადების საფუძველზე, პატივსადები მიზეზების არსებობისას,

სასამართლოს შეუძლია შეცვალოს საქორწინო ხელშეკრულების ის პირობები, რომლებიც უკიდურესად
არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებენ ერთ-ერთ მეუღლეს.

თავი მეხუთე
მეუღლეთა ურთიერთრჩენის მოვალეობა

    მუხლი 1182. სარჩოს მიღებაზე უფლებამოსილი პირი
მეუღლეები მოვალენი არიან მატერიალურად დაეხმარონ ერთმანეთს. ასეთ დახმარებაზე უარის თქმისას

ან/და სარჩოს მიცემის შესახებ მეუღლეთა შორის შეთანხმების არარსებობისას სასამართლო წესით სარჩოს
მიღების უფლება აქვთ:

ა) შრომისუუნარო მეუღლეს, რომელიც მატერიალურ დახმარებას საჭიროებს;
ბ) ცოლს ორსულობის პერიოდში და ბავშვის დაბადებიდან სამი წლის განმავლობაში.

    მუხლი 1183. შრომისუუნარო მეუღლის უფლება სარჩოზე
შრომისუუნარო მეუღლე, რომელსაც დახმარება სჭირდება მეუღლისაგან, სარჩოს მიღების უფლებას

ინარჩუნებს განქორწინების შემდეგაც, თუ იგი შრომისუუნარო გახდა განქორწინებამდე, ან ერთი წლის
განმავლობაში განქორწინების დღიდან.

    მუხლი 1184. რჩენის მოვალეობისაგან განთავისუფლება სასამართლოს მიერ
სასამართლოს შეუძლია გაათავისუფლოს მეუღლე რჩენის მოვალეობისაგან ან განსაზღვრული ვადით

შეცვალოს ეს მოვალეობა, თუ მეუღლეები ქორწინებაში იმყოფებოდნენ ხანმოკლე დროით, ანდა მატერიალური
დახმარების მომთხოვნმა მეუღლემ უღირსი საქციელი ჩაიდინა სარჩოს გადამხდელის მიმართ, აგრეთვე, თუ
მატერიალური დახმარების მომთხოვნი მეუღლის შრომისუუნარობა გამოწვეულია ალკოჰოლური სასმელების
ან ნარკოტიკული ნივთიერებების გამოყენებით ან მის მიერ განზრახი დანაშაულის ჩადენით.

    მუხლი 1185. სარჩოს ოდენობის განსაზღვრა
1. მეუღლის სასარგებლოდ გადასახდელი სარჩოს ოდენობა განისაზღვრება ყოველთვიურად გადასახდელი

ფულადი თანხის სახით მეუღლეთა მატერიალური და ოჯახური მდგომარეობის გათვალისწინებით.
2. ერთ-ერთი მეუღლის მატერიალური ან ოჯახური მდგომარეობის შეცვლისას თითოეულ მეუღლეს აქვს

უფლება სარჩელით მიმართოს სასამართლოს სარჩოს ოდენობის შეცვლის შესახებ.

    მუხლი 1186. სარჩოს მიღების უფლების მოსპობა
მეუღლისაგან სარჩოს მიღების უფლება მოისპობა, თუ აღარ არსებობს 1182-ე და 1183-ე მუხლებით

გათვალისწინებული საფუძვლები, აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ სარჩოს მიმღები მეუღლე ხელახლა
დაქორწინდა.

კარი მეორე
მშობლების, შვილებისა და სხვა ნათესავების ურთიერთობა

თავი პირველი
შვილების წარმოშობის დადგენა

    მუხლი 1187. მშობლებისა და შვილების უფლება-მოვალეობათა წარმოშობის საფუძვლები
მშობლებისა და შვილების ურთიერთუფლება-მოვალეობებს საფუძვლად უდევს შვილების წარმოშობა, რაც
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დადასტურებულია კანონით დადგენილი წესით.

    მუხლი 1188. შვილის წარმოშობის დადგენა მამის გარდაცვალებისას
მამის გარდაცვალების შემთხვევაში ბავშვი დაქორწინებული მშობლებისაგან წარმოშობილად ჩაითვლება,

თუ იგი დაიბადება მამის გარდაცვალებიდან არა უგვიანეს ათი თვისა.

    მუხლი 1189. დაქორწინებული მშობლებისაგან შვილის წარმოშობის დადასტურება
შვილის წარმოშობა დაქორწინებული მშობლებისაგან დასტურდება მეუღლეთა ერთობლივი ან ერთ-ერთი

მათგანის განცხადებით, ბავშვის დაბადებისა და მშობელთა ქორწინების დამადასტურებელი დოკუმენტებით.
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1190. ერთმანეთთან დაუქორწინებელი მშობლებისგან შვილის წარმოშობის დადგენა
1. ერთმანეთთან დაუქორწინებელი მშობლებისგან შ ვილის წარმოშობა დგინდება მშობ ე ლ თა

ერთობლივი განცხადებით და ბავშვის დაბადების დამადასტურებელი დოკუმენტით.
2. მშობელთა ერთობლივი განცხადების არარსებობის ან მისი წარდგენის შეუძლებლობის შემთხვევაში

ბავშვის მამობა შეიძლება დადგინდეს სასამართლო წესით ერთ-ერთი მშობლის, ბავშვის მეურვის
(მზრუნველის) ან იმ პირის განცხადების საფუძველზე, რომლის კმაყოფაზედაც იმყოფება ბავშვი, აგრეთვე
თვით ბავშვის განცხადებით მის მიერ სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ.

3. ბავშვის მამობის დადგენის საკითხს სასამართლო წყვეტს ბიოლოგიური (გენეტიკური) ან
ანთროპოლოგიური გამოკვლევის შედეგების (მტკიცებულებების) შესაბამისად, რომელიც შეეხება ბავშვის
მამობის განსაზღვრის საკითხს.

4. თუ ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული საფუძვლით ბავშვის მამობის დადგენა შეუძლებელია,
სასამართლო მხედველობაში იღებს ბავშვის დედისა და მამობის დადგენის შესახებ განმცხადებელი პირის
(განცხადებაში მითითებული პირის) ერთად ცხოვრებასა და საერთო მეურნეობის წარმოებას ბავშვის
დაბადებამდე ან/და მათ მიერ ბავშვის ერთად აღზრდის ან/და რჩენის ფაქტებს, ანდა სხვა დამამტკიცებელ
საბუთებს ან/და გარემოებებს, რომლებიც სავსებით ადასტურებს განცხადებაში მითითებული პირის მიერ
ბავშვის მამობის აღიარებას.

5. (ამოღებულია – 20.12.2011, №5568).
6. ერთმანეთთან დაუქორწინებელი მშობლებისგან შვილის წარმოშობა კანონით განსაზღვრული წესით

ასევე შეიძლება დაადგინოს სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანომ პირის გარკვეულ დროსა და
ვითარებაში დაბადების იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენისას.

 7. პირს, რომელსაც აქვს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ თვითონ არის ბავშვის მამა, შეუძლია სადავო
გახადოს ამ მუხლის შესაბამისად სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანოში ბავშვის მამის შესახებ
შესრულებული ჩანაწერი ერთი წლის განმავლობაში იმ დროიდან, როდესაც გაიგო ან უნდა გაეგო აღნიშნული
ჩანაწერის თაობაზე.

8. სასამართლოს შეუძლია უარი თქვას ბავშვის მამობის დადგენაზე, თუ მისი დადგენა ეწინააღმდეგება
ბავშვის ინტერესებს.

9. ამ მუხლით გათვალისწინებული წესით ბავშვის მამობის დადგენისას მშობლებისა და მათი ნათესავების
მიმართ ბავშვებს აქვთ ისეთივე უფლებები და მოვალეობები, როგორ ი ც ერთმანეთთან დაქორწინებული
მშობლებისგან წარმოშობილ შვილებს.
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს 2010 წლის 1 ოქტომბრის კანონი №3657 - სსმ I, №53, 11.10.2010 წ., მუხ.341
საქართველოს 2011 წლის 9 დეკემბრის კანონი №5445 – ვებგვერდი, 20.12.2011წ.
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.

    მუხლი 1191. (ამოღებულია)
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011 წ.
 
      მუხლი 11911. მარტოხელა მშობელი

1. მარტოხელა მშობელი არის ამ მუხლით გათვალისწინებული მარტოხელა დედის ან მარტოხელა მამის
სტატუსის მქონე პირი.

2. მარტოხელა დედა არის პირი, რომელსაც ჰყავს ქორწინების გარეშე დაბადებული 18 წლამდე ასაკის შვილი,
თუ ბავშვის დაბადების აქტის ჩანაწერში არ არის შეტანილი ჩანაწერი ბავშვის მამის შესახებ, აგრეთვე პირი,
რომელსაც ჰყავს შვილად აყვანილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და რომელიც ბავშვის შვილად აყვანის მომენტში
არ იმყოფებოდა რეგისტრირებულ ქორწინებაში.

3. მარტოხელა მამა არის პირი, რომელსაც ჰყავს ქორწინების გარეშე დაბადებული 18 წლამდე ასაკის შვილი,
თუ ბავშვის დაბადების აქტის ჩანაწერში არ არის შეტანილი ჩანაწერი ბავშვის დედის შესახებ, აგრეთვე პირი,
რომელსაც ჰყავს შვილად აყვანილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და რომელიც ბავშვის შვილად აყვანის მომენტში
არ იმყოფებოდა რეგისტრირებულ ქორწინებაში.

4. მარტოხელა მშობლის სტატუსის გაუქმების საფუძველია ბავშვის დაბადების აქტის ჩანაწერში მეორე
http://www.matsne.gov.ge 040.000.000.05.001.000.223
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document:1541331^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1541331^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:32176^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:25666^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
document:1042345^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1532003^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
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#
document:1541331^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
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მშობლის შესახებ ჩანაწერის შეტანა, შვილის (შვილად აყვანილი პირის) მიერ 18 წლის ასაკის მიღწევა, აგრეთვე
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა გარემოება, რომელიც გამორიცხავს მარტოხელა
მშობლის სტატუსის ქონას.

5. მარტოხელა მშობლის სოციალური და სამართლებრივი დაცვის გარანტიები განისაზღვრება საქართველოს
კანონმდებლობით.

6. მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენისა და შესაბამის პირთა შესახებ მონაცემების წარმოების წესი
განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.
საქართველოს 2014 წლის 11 დეკემბრის კანონი №2892 - ვებგვერდი, 23.12.2014წ.
საქართველოს 2015 წლის 1 აპრილის კანონი №3422 - ვებგვერდი, 07.04.2015წ.
საქართველოს 2017 წლის 22 დეკემბრის კანონი №1819 – ვებგვერდი, 11.01.2018წ.
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3076 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 11912. მრავალშვილიანი მშობელი 
1. მრავალშვილიანი მშობელი არის პირი, რომელსაც ჰყავს ოთხი ან მეტი შვილი ან/და ნაშვილები.
2. იმ მრავალშვილიანი მშობლის სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის წესი და პირობები, რომელსაც ჰყავს

ოთხი ან მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი ან/და ნაშვილები, განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.
3. მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის დადგენისა და გაუქმების და შესაბამის პირთა შესახებ მონაცემების

წარმოების წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. 
საქართველოს 2018 წლის 27 ივნისის კანონი №2606 – ვებგვერდი, 06.07.2018წ.

    მუხლი 1192. (ამოღებულია)
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011წ.

    მუხლი 1193. (ამოღებულია)
საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5568 - ვებგვერდი, 28.12.2011წ.

    მუხლი 11931. ბავშვის მიტოვებულად აღიარება 
ბავშვის მიტოვებულად აღიარების წესი განისაზღვრება „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“

საქართველოს კანონით.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს 2009 წლის 18 დეკემბრის კანონი №2382 - სსმ I, №50, 31.12.2009წ., მუხ.399
საქართველოს 2012 წლის 19 ივნისის კანონი №6494 – ვებგვერდი, 02.07.2012წ.

    მუხლი 1194. შვილის სახელის განსაზღვრა
1. შვილს სახელს არქმევენ მშობლები ურთიერთშეთანხმებით.
2. (ამოღებულია - 19.06.2012, №6494)

საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს 2012 წლის 19 ივნისის კანონი №6494 – ვებგვერდი, 02.07.2012წ.

    მუხლი 1195. შვილის გვარის განსაზღვრა
1. შვილის გვარი განისაზღვრება მშობლების გვარის მიხედვით. თუ მშობლებს საერთო გვარი არა აქვთ,

შვილს მიეკუთვნება დედის ან მამის გვარი, ან შეერთებული გვარი მშობლების შეთანხმებით.
2. (ამოღებულია - 19.06.2012, №6494)

საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს 2012 წლის 19 ივნისის კანონი №6494 – ვებგვერდი, 02.07.2012წ.

      მუხლი 1196. შვილის გვარის გამოცვლა
1. მშობლებს შორის ქორწინების შეწყვეტა არ იწვევს შვილის გვარის გამოცვლას.
2. მშობელს, რომელთანაც არასრულწლოვანი შვილი საცხოვრებლად დარჩა ქორწინების შეწყვეტის ან

ბათილად ცნობის შემდეგ, უფლება აქვს, შვილის ინტერესების შესაბამისად, მიმართოს სასამართლოს
შვილისთვის თავისი გვარის მიკუთვნების შესახებ. 10 წლამდე ბავშვის გვარის შეცვლისას, მისი სიმწიფის
ხარისხის გათვალისწინებით, მხედველობაში მიიღება მისი სურვილი. 10 წლის ან 10 წელზე მეტი ასაკის
ბავშვის გვარის შეცვლისთვის საჭიროა მისი თანხმობაც.
საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5013 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ.
საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5913 – ვებგვერდი, 25.05.2020წ.

თავი მეორე
მშობლების უფლებები და მოვალეობები შვილების მიმართ
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document:2629299^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში  ცვლილების შეტანის შესახებ
document:2629299^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში  ცვლილების შეტანის შესახებ
document:2798816^DOCUMENT:1;^„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
document:3975074^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3975074^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3975074^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3975074^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3975074^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3975074^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4246151^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4246151^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4246151^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4246151^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4246151^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4246151^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
document:4242557^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4242557^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4242557^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4242557^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4242557^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:1541331^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1541331^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:1541331^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:1689489^^საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:1689489^^საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:1689489^^საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:1689489^^საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:1689489^^საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:4603341^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4873771^DOCUMENT:1;^„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
#
#


    მუხლი 1197. მშობელთა თანასწორუფლებიანობა შვილების მიმართ
შვილების მიმართ მშობლებს თანაბარი უფლება-მოვალეობები აქვთ. ბავშვს აქვს უფლება ცხოვრობდეს და

იზრდებოდეს ოჯახში.

    მუხლი 1198. მშობელთა მოვალეობანი შვილების მიმართ
1. მშობლები უფლებამოსილი და ვალდებული არიან, აღზარდონ თავიანთი შვილები, იზრუნონ მათი

ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი და სოციალური განვითარებისათვის, აღზარდონ ისინი საზოგადოების
ღირსეულ წევრებად, მათი ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით.

11. დაუშვებელია არასრულწლოვანი ბავშვის აღზრდისას მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ
აღზრდის ისეთი მეთოდების გამოყენება, რომლებიც არასრულწლოვნის ფიზიკურ ან/და ფსიქიკურ ტანჯვას
იწვევს.

2. მშობლებს აქვთ ბავშვის რჩენის ვალდებულება. 
3. მშობლებს უფლება აქვთ, განსაზღვრონ, თუ ვისთან და სად უნდა იცხოვროს შვილმა.
4. მშობლებს ევალებათ, დაიცვან თავიანთი არასრულწლოვანი შვილების უფლებები და ინტერესები, რაც

მოიცავს შვილების ქონების მართვასა და გამოყენებას.
5. მშობლებს ენიჭებათ უფლება და ეკისრებათ ვალდებულება, ჰქონდეთ ურთიერთობა თავიანთ შვილებთან,

განსაზღვრონ თავიანთ შვილებთან მესამე პირთა ურთიერთობის უფლება.
6. მშობლები არასრულწლოვანი შვილების კანონიერი წარმომადგენლები არიან და განსაკუთრებულ

რწმუნებულებათა გარეშე გამოდიან მათი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად მესამე პირებთან
ურთიერთობაში, მათ შორის, სასამართლოში.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს 2014 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №2703 - ვებგვერდი, 31.10.2014წ.

       მუხლი 11981. არასრულწლოვნის უფლება დაცვაზე
 1. არასრულწლოვანს აქვს მისი მშობლის/სხვა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ უფლების ბოროტად

გამოყენებისგან დაცვის უფლება. არასრულწლოვნის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დარღვევისას,
მათ შორის, ორივე ან ერთ-ერთი მშობლის მიერ ბავშვის აღზრდასა და განათლებასთან დაკავშირებული
მოვალეობების შეუსრულებლობისას ან არასათანადოდ შესრულებისას, ან მშობლის უფლების ბოროტად
გამოყენებისას, არასრულწლოვანს უფლება აქვს, დამოუკიდებლად მიმართოს მეურვეობისა და მზრუნველობის
ორგანოებს, ხოლო „მშობლის პასუხისმგებლობისა და ბავშვთა დაცვის ზომების შესრულებასთან
დაკავშირებით იურისდიქციის, გამოსაყენებელი სამართლის, აღიარების, შესრულებისა და თანამშრომლობის
შესახებ“ ჰააგის 1996 წლის 19 ოქტომბრის კონვენციით გათვალისწინებულ შემთხვევებში − ცენტრალურ
ორგანოს და სასამართლოს.

2. ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომლებისთვისაც ცნობილი გახდა არასრულწლოვნის უფლებებისა
და კანონიერი ინტერესების დარღვევის შემთხვევები, ვალდებული არიან, მათ შესახებ შეატყობინონ
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოებს არასრულწლოვნის ფაქტობრივი ადგილსამყოფლის მიხედვით.
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოები ვალდებული არიან, ამგვარი შეტყობინების მიღებისთანავე
განახორციელონ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ღონისძიებები, ხოლო „მშობლის
პასუხისმგებლობისა და ბავშვთა დაცვის ზომების შესრულებასთან დაკავშირებით იურისდიქციის,
გამოსაყენებელი სამართლის, აღიარების, შესრულებისა და თანამშრომლობის შესახებ“ ჰააგის 1996 წლის 19
ოქტომბრის კონვენციით გათვალისწინებულ შემთხვევებში − მიმართონ ცენტრალურ ორგანოს.

21. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების)
პროცედურებში ჩართული სუბიექტისა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე სხვა სუბიექტის მიერ ბავშვზე
ძალადობის გამოვლენის და ბავშვზე ძალადობის შესახებ ინფორმაციის შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოსთვის
მიწოდების ვალდებულების შეუსრულებლობა იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.

3. „მშობლის პასუხისმგებლობისა და ბავშვთა დაცვის ზომების შესრულებასთან დაკავშირებით
იურისდიქციის, გამოსაყენებელი სამართლის, აღიარების, შესრულებისა და თანამშრომლობის შესახებ“ ჰააგის
1996 წლის 19 ოქტომბრის კონვენციით განსაზღვრული ცენტრალური ორგანოა საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფი.
საქართველოს 2003 წლის 20 ივნისის კანონი №2446 – სსმ I, №20, 11.07.2003 წ., მუხ.138
საქართველოს 2014 წლის 19 მარტის კანონი №2110 – ვებგვერდი, 01.04.2014წ.
საქართველოს 2014 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №2703 - ვებგვერდი, 31.10.2014წ.
საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5013 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ.
საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5913 – ვებგვერდი, 25.05.2020წ.

    მუხლი 1199. ბავშვის ინტერესების დაცვა
მშობლების უფლებები არ უნდა განხორციელდეს ისე, რომ ამით ზიანი მიადგეს ბავშვის ინტერესებს.
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document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
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document:2291044^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:2291044^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
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document:2554961^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:2554961^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:2554961^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
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document:4873771^DOCUMENT:1;^„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
#
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    მუხლი 1200. შვილების აღზრდა მშობლების ურთიერთშეთანხმებით
1. შვილების აღზრდის ყველა საკითხს მშობლები ურთიერთშეთანხმებით წყვეტენ.
2. მშობელთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში სადავო საკითხს წყვეტს სასამართლო მშობლების

მონაწილეობით. ამ შემთხვევაში მშობლის უფლება, იყოს ბავშვის წარმომადგენელი სასამართლო დავასთან
მიმართებით, შეჩერებულია. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო ნიშნავს ბავშვის წარმომადგენელს,
რომელიც საქმის სასამართლოში განხილვის დროს ბავშვის ინტერესებს წარმოადგენს.
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    მუხლი 1201. არასრულწლოვანი შვილის საცხოვრებელი ადგილი მშობლების განქორწინებისას
1. თუ განქორწინების გამო ან სხვა მიზეზით მშობლები ცალ-ცალკე ცხოვრობენ, მათ შეთანხმებაზეა

დამოკიდებული, თუ ვის ექნება უფლება, გადაწყვიტოს, ვისთან უნდა ცხოვრობდეს არასრულწლოვანი შვილი.
2. შეუთანხმებლობის შემთხვევაში დავას იმის თაობაზე, თუ ვისთან უნდა ცხოვრობდეს არასრულწლოვანი

შვილი, წყვეტს სასამართლო ბავშვის ინტერესების გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში მშობლის უფლება, იყოს
ბავშვის წარმომადგენელი სასამართლო დავასთან მიმართებით, შეჩერებულია. მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანო ნიშნავს ბავშვის წარმომადგენელს, რომელიც საქმის სასამართლოში განხილვის დროს
ბავშვის ინტერესებს წარმოადგენს.
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    მუხლი 1202. განქორწინებული ან ცალ-ცალკე მცხოვრები მშობლების უფლებები და მოვალეობები შვილების
მიმართ

1. მშობლებს თანაბრად აქვთ ყველა უფლება და მოვალეობა თავიანთი შვილების მიმართ, მიუხედავად
იმისა, რომ ისინი განქორწინებული არიან ან ცალ-ცალკე ცხოვრობენ.

2. მშობელს, რომელთანაც შვილი ცხოვრობს, უფლება არა აქვს, შეზღუდოს მეორე მშობლის უფლება-
მოვალეობები.
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    მუხლი 1203. პაპისა და ბებიის უფლებები არასრულწლოვანი შვილიშვილების მიმართ
პაპასა და ბებიას უფლება აქვთ, ურთიერთობა იქონიონ თავიანთ არასრულწლოვან შვილიშვილებთან

მაშინაც, როცა ისინი უშუალოდ არ მონაწილეობენ შვილიშვილების აღზრდაში. თუ მშობლები ან
მეურვე/მზრუნველი უარს ეუბნებიან პაპასა და ბებიას შვილიშვილებთან ურთიერთობაზე, სასამართლოს
შეუძლია დაავალდებულოს მშობლები ან მეურვე/მზრუნველი, საშუალება მისცენ პაპასა და ბებიას,
ურთიერთობა იქონიონ შვილიშვილებთან სასამართლოს მიერ დადგენილი წესით, თუ სასამართლო დაადგენს,
რომ ეს ხელს არ შეუშლის ბავშვების ნორმალურ აღზრდას და ცუდ გავლენას არ მოახდენს მათზე.
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    მუხლი 1204. არასრულწლოვანი შვილის დაბრუნების მოთხოვნის უფლება
მშობლებს უფლება აქვთ, მოითხოვონ არასრულწლოვანი შვილის დაბრუნება იმ პირისაგან, რომელიც მას

თავისთან ამყოფებს კანონიერი საფუძვლის გარეშე.
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    მუხლი 1205. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეზღუდვა
1. მშობლის უფლებები და მოვალეობები შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით,

თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
2. სასამართლოს შეუძლია შეზღუდოს მშობლის ერთი ან რამდენიმე უფლება და მოვალეობა მშობლის სხვა

უფლებებისა და მოვალეობებისაგან დამოუკიდებლად.
3. მეურვეობა ან მზრუნველობა დგინდება იმ ბავშვის მიმართ, რომლის ორივე მშობელს შეეზღუდა მშობლის

უფლება ან მოვალეობა ამ კოდექსის შესაბამისად.
4. რამდენადაც ეს შესაძლებელია, მშობელს უნარჩუნდება ბავშვის რჩენის ვალდებულება, როცა მშობლის

უფლება შეზღუდულია, ამ კოდექსით გათვალისწინებული საალიმენტო მოვალეობების შესაბამისად.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს 2009 წლის 18 დეკემბრის კანონი №2382 - სსმ I, №50, 31.12.2009წ., მუხ.399

     მუხლი 12051. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეჩერება
1. სასამართლოს შეუძლია შეაჩეროს მშობლების უფლება, იყვნენ ბავშვის წარმომადგენლები სასამართლო

წარმოების განმავლობაში, დავის გადაწყვეტამდე ამ კოდექსის 1200-ე და 1201-ე მუხლების შესაბამისად.
2. (ამოღებულია - 18.12.2009, №2382).
3. თუ ნაპოვნია ბავშვი, რომლის ვინაობა, მშობლის (მშობლების) ვინაობა ან ადგილსამყოფელი უცნობია,

მისი მშობლის (მშობლების) უფლებები და მოვალეობები შეჩერებულად ჩაითვლება სასამართლოს
გადაწყვეტილების გარეშე მანამ, სანამ:

ა) დადგინდება ბავშვის ან მისი მშობლის (მშობლების) ვინაობა და ის დაუბრუნდება თავის ოჯახს;
ბ) დადგინდება ბავშვის მშობლის (მშობლების) ვინაობა, რომელიც (რომლებიც) თავს არიდებს (არიდებენ)
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მშობლის მოვალეობების შესრულებას და უფლებების განხორციელებას და სასამართლო შეუზღუდავს მას
(მათ) მშობლის უფლება-მოვალეობებს ან აღიარებს ბავშვს მიტოვებულად. ამ შემთხვევაში სასამართლოს
ბავშვის მიტოვებულად აღიარებასთან ერთად გამოაქვს გადაწყვეტილება მშობლის უფლებების ჩამორთმევის
თაობაზე;

გ) ბავშვი აღიარებული იქნება მიტოვებულად.
4. (ამოღებულია - 18.12.2009, №2382).
5. მშობლის უფლება-მოვალეობები შეჩერებულად ითვლება მშობლის (მშობლების) მიერ საკუთარი

ქმედებით ან უმოქმედობით გამოხატული ბავშვის მიტოვებისას, როდესაც ბავშვი განთავსებულია 24-საათიან
სახელმწიფო ზრუნვაში. ამ შემთხვევაში მშობლის უფლება-მოვალეობების შეჩერება მოქმედებს შეჩერების
საფუძვლების არსებობის ვადით.

6. ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, როდესაც მშობლის მიმართ შემაკავებელი ან დამცავი ორდერი
მოქმედებს, აგრეთვე სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვის მშობლისგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილების
მიღებისთანავე მშობლის წარმომადგენლობითი უფლება ან/და მშობლის უფლება, განსაზღვროს, თუ ვისთან
და სად უნდა იცხოვროს ბავშვმა, შემაკავებელი ან დამცავი ორდერის ან ბავშვის მშობლისგან განცალკევების
შესახებ სოციალური მუშაკის გადაწყვეტილების მოქმედების ვადით შეჩერებულად ითვლება. მშობლის მიერ
ბავშვის მშობლისგან განცალკევების შესახებ სოციალური მუშაკის გადაწყვეტილების გასაჩივრება არ აჩერებს ამ
გადაწყვეტილების მოქმედებას. 
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414 
საქართველოს  2009 წლის  18 დეკემბრის კანონი  №2382 - სსმ  I, №50, 31.12.2009 წ., მუხ.399
საქართველოს 2012 წლის 19 ივნისის კანონი №6494 – ვებგვერდი, 02.07.2012წ.
საქართველოს 2016 წლის 22 ივნისის კანონი №5449 - ვებგვერდი, 12.07.2016წ.

    მუხლი 1206. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების ჩამორთმევა
1. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების ჩამორთმევა უკანასკნელი ზომაა. მშობლის უფლებებისა და

მოვალეობების ჩამორთმევის შესახებ გადაწყვეტილება გამოაქვს სასამართლოს მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს ან ბავშვის ინიციატივით, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

2. მშობელს, რომელიც სისტემატურად თავს არიდებს მშობლის მოვალეობების შესრულებას და
არაჯეროვნად იყენებს მშობლის უფლებებს – ბავშვს უხეშად ექცევა, მასზე უარყოფით გავლენას ახდენს
ამორალური საქციელით, ან რომელიც ქრონიკული ალკოჰოლიკი ან ნარკომანია, ანდა რომელმაც ბავშვი ჩააბა
ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში (მათ შორის, მათხოვრობა, მაწანწალობა), ჩამოერთმევა მშობლის ყველა
უფლება და მოვალეობა.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს  2009 წლის  18 დეკემბრის კანონი  №2382 - სსმ  I, №50, 31.12.2009 წ., მუხ.399
საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №748 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.
საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5013 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ.
საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5913 – ვებგვერდი, 25.05.2020წ.

    მუხლი 1207. მშობლისუფლებამოვალეობაჩამორთმეული პირის შვილის უფლებები
მშობლისუფლებამოვალეობაჩამორთმეული პირი კარგავს ნათესაობაზე დამყარებულ ყველა უფლებას იმ

შვილთან ურთიერთობაში, რომლის მიმართაც მას ჩამორთმეული აქვს მშობლის უფლება და მოვალეობა.
შვილი, რომლის მშობელსაც ჩამოერთვა მშობლის უფლება და მოვალეობა, ინარჩუნებს ამ მშობლის მიმართ
ნათესაობიდან გამომდინარე ქონებრივ უფლებებს, მათ შორის, მემკვიდრეობის მიღების უფლებას.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414

    მუხლი 1208. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414

    მუხლი 1209. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენა
1. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენა შეიძლება მხოლოდ სასამართლო წესით, ბავშვის, ერთ-

ერთი მშობლის ან მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ინიციატივით.
2. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენა შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება,

რომ მშობლის უფლების შეზღუდვის ან ჩამორთმევის საფუძველი აღარ არსებობს.
3. პირისთვის მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენისას სასამართლო ბავშვის სურვილსაც

ითვალისწინებს.
4. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენა არ დაიშვება იმ ბავშვის მიმართ, რომელიც სხვამ

იშვილა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ შვილად აყვანა ბათილად იქნა ცნობილი.
5. მშობლის უფლებები და მოვალეობები ავტომატურად აღდგება შეჩერების ვადის ამოწურვის შემდეგ, თუ

ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5013 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ.
საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5913 – ვებგვერდი, 25.05.2020წ.
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document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:1689489^^საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3320014^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3320014^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3320014^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3320014^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3320014^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4603341^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4873771^DOCUMENT:1;^„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
#
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
#
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
#
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:4603341^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4873771^DOCUMENT:1;^„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე


    მუხლი  1210. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს  2009 წლის  18 დეკემბრის კანონი  №2382 - სსმ  I, №50, 31.12.2009 წ., მუხ.399

    მუხლი 1211. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების გადაცემა
1. ბავშვის ქონების მართვის უფლება კონკრეტულ ქონებასთან დაკავშირებით შეიძლება გადაეცეს ქონების

მეურვეს მშობლების მიერ ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტის საფუძველზე.
2. ბავშვის ქონების მართვის უფლება კონკრეტულ ქონებასთან დაკავშირებით შეიძლება გადაეცეს ქონების

მეურვეს ანდერძის საფუძველზე.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს 2020 წლის 15 ივლისის კანონი №6989 – ვებგვერდი, 28.07.2020წ.

თავი მესამე
მშობლებისა და შვილების საალიმენტო მოვალეობანი

    მუხლი 1212. შვილების რჩენის მოვალეობა
მშობლები მოვალენი არიან არჩინონ თავიანთი არასრულწლოვანი შვილები, აგრეთვე შრომისუუნარო

შვილები, რომლებიც დახმარებას საჭიროებენ.

    მუხლი 1213. ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრა მშობლების მიერ
არასრულწლოვანი ან სრულწლოვანი შრომისუუნარო შვილებისათვის გადასახდელი ალიმენტების

ოდენობას განსაზღვრავენ მშობლები ურთიერთშეთანხმებით.

    მუხლი 1214. ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრა სასამართლოს მიერ
თუ მშობლები ვერ შეთანხმდნენ ალიმენტის ოდენობაზე, მაშინ დავას გადაწყვეტს სასამართლო. ალიმენტის

ოდენობას სასამართლო განსაზღვრავს გონივრული, სამართლიანი შეფასების საფუძველზე შვილის
ნორმალური რჩენა-აღზრდისათვის აუცილებელ მოთხოვნათა ფარგლებში. ალიმენტის ოდენობის
განსაზღვრისას სასამართლო მხედველობაში იღებს როგორც მშობლების, ისე შვილის რეალურ მატერიალურ
მდგომარეობას.

    მუხლი 1215. დამატებით ხარჯებში მონაწილეობის მოვალეობა
მშობელს, რომელიც ალიმენტს უხდის არასრულწლოვან შვილებს, შეიძლება დაეკისროს მონაწილეობა

დამატებით ხარჯებში, რომლებიც გამოწვეულია განსაკუთრებული გარემოებებით (ბავშვის მძიმე
ავადმყოფობით, დასახიჩრებით და სხვა).

    მუხლი 1216. მეურვეობას ან მზრუნველობას გადაცემული შვილების შენახვის ხარჯები
მშობლებს შეიძლება დაევალოთ, გაწიონ თავიანთ მეურვეობას ან მზრუნველობას გადაცემული შვილის

რჩენის ხარჯები ამ კოდექსის ან სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414

    მუხლი 1217. სასამართლოს განჩინება შვილის შესანახი სახსრების გადახდევინების შესახებ
თუ მოპასუხე სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში ბავშვის მშობლად არის ჩაწერილი ამ კოდექსის 1191-ე

და 1192-ე მუხლების მიხედვით, სასამართლოს შეუძლია საქმის არსებითად განხილვამდე გამოიტანოს
განჩინება შვილის შესანახი სახსრების გადახდევინების შესახებ.
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20

    მუხლი 1218. შვილების მოვალეობა მშობლების მიმართ
1. შვილები მოვალენი არიან იზრუნონ მშობლებისათვის და დაეხმარონ მათ.
2. სრულწლოვანი შრომისუნარიანი შვილები მოვალენი არიან არჩინონ შრომისუუნარო მშობლები,

რომლებსაც დახმარება სჭირდებათ.
3. შვილები შეიძლება გათავისუფლდნენ მშობლების რჩენის მოვალეობისაგან, თუ სასამართლო დაადგენს,

რომ მშობლები თავს არიდებდნენ მშობლის მოვალეობის შესრულებას.
4. მშობელი, რომელსაც ჩამორთმეული აქვს მშობლის უფლება, კარგავს შვილებისაგან ალიმენტის

მოთხოვნის უფლებას.

    მუხლი 1219. შვილების მონაწილეობა შრომისუუნარო მშობლების რჩენაში
1. თითოეული შვილის მონაწილეობას იმ შრომისუუნარო მშობლის რჩენაში, რომელიც დახმარებას

საჭიროებს, განსაზღვრავს სასამართლო ყოველთვიურად გადასახდელი თანხის სახით, მშობლებისა და
შვილების მატერიალური და ოჯახური მდგომარეობის გათვალისწინებით.
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2. ამ თანხის განსაზღვრისას სასამართლო ითვალისწინებს მშობლების ყველა სრულწლოვანი შვილის
მოვალეობას მიუხედავად იმისა, სარჩელი წარდგენილია ყველა, რამდენიმე თუ ერთი შვილის მიმართ.

    მუხლი 1220. შვილების მონაწილეობა დამატებით ხარჯებში
სხვაგვარი შეთანხმების არარსებობისას შვილებს, რომლებიც ალიმენტს უხდიან შრომისუუნარო მშობლებს,

შეიძლება დაეკისროთ მონაწილეობა დამატებით ხარჯებში, რომლებიც გამოწვეულია განსაკუთრებული
გარემოებებით (მშობლების მძიმე ავადმყოფობით, დასახიჩრებით და სხვა).

    მუხლი 1221. სარჩელი ალიმენტის ოდენობის შემცირების შესახებ
1. მშობელს, რომელიც არასრულწლოვანი შვილის სასარგებლოდ იხდის ალიმენტს, უფლება აქვს აღძრას

სარჩელი სასამართლოს მიერ დადგენილი ალიმენტის ოდენობის შემცირების შესახებ.
2. იმ მშობლების მატერიალური და ოჯახური მდგომარეობის შეცვლის შემთხვევაში, რომლებიც ალიმენტს

იხდიან მტკიცე თანხის სახით, სასამართლოს უფლება აქვს, დაინტერესებული პირის მოთხოვნით, შეამციროს
ან გაადიდოს ალიმენტის ოდენობა.

    მუხლი 1222. ალიმენტის ოდენობის შეცვლა მატერიალური თუ ოჯახური მდგომარეობის შეცვლის გამო
თუ შეიცვალა მშობლების ან შვილების მატერიალური თუ ოჯახური მდგომარეობა მას შემდეგ, რაც

სასამართლო დაადგენს იმ თანხის ოდენობას, რომელიც უნდა გადაიხადონ მშობლებმა სრულწლოვანი
შრომისუუნარო შვილების სასარგებლოდ, ან შვილებმა – შრომისუუნარო მშობლების სასარგებლოდ,
რომლებიც დახმარებას საჭიროებენ, სასამართლოს შეუძლია ერთ-ერთი მათგანის სარჩელით შეცვალოს
ალიმენტის დადგენილი ოდენობა.

თავი მეოთხე
ოჯახის სხვა წევრების საალიმენტო მოვალეობანი

    მუხლი 1223. და-ძმების ურთიერთრჩენის მოვალეობა
დები და ძმები, რომელთაც საკმაო სახსრები აქვთ, მოვალენი არიან არჩინონ თავიანთი არასრულწლოვანი

დები ან/და ძმები, რომლებიც დახმარებას საჭიროებენ და არ შეუძლიათ სარჩო მიიღონ მშობლებისაგან.
ასეთივე მოვალეობა ეკისრებათ მათ იმ შრომისუუნარო სრულწლოვანი დების ან/და ძმების მიმართ, რომლებიც
დახმარებას საჭიროებენ, თუ მათ არ შეუძლიათ მიიღონ სარჩო თავისი მშობლების, მეუღლის ან შვილებისაგან.

    მუხლი 1224. შვილიშვილის საალიმენტო მოვალეობა შრომისუუნარო პაპისა და ბებიის მიმართ
შვილიშვილი, რომელსაც საკმაო სახსრები აქვს, მოვალეა არჩინოს თავისი შრომისუუნარო პაპა და ბებია,

რომლებიც დახმარებას საჭიროებენ, თუ მათ არ შეუძლიათ მიიღონ სარჩო თავისი შვილისაგან ან
ერთმანეთისაგან.

    მუხლი 1225. პაპისა და ბებიის საალიმენტო მოვალეობანი შვილიშვილების მიმართ
პაპა და ბებია, რომელთაც საკმაო სახსრები აქვთ, მოვალენი არიან არჩინონ თავიანთი არასრულწლოვანი

შვილიშვილი, რომელიც დახმარებას საჭიროებს, თუ მას არ შეუძლია სარჩო მიიღოს თავისი მშობლებისაგან.
ასეთივე მოვალეობა ეკისრებათ მათ იმ შრომისუუნარო სრულწლოვანი შვილიშვილის მიმართ, რომელიც
დახმარებას საჭიროებს, თუ მას არ შეუძლია მიიღოს სარჩო თავისი მშობლების, მეუღლის ან შვილებისაგან.

    მუხლი 1226. მამინაცვლისა და დედინაცვლის საალიმენტო მოვალეობა
მამინაცვალი და დედინაცვალი, რომელთაც საკმაო სახსრები აქვთ, მოვალენი არიან არჩინონ თავიანთი

არასრულწლოვანი ან/და შრომისუუნარო გერი, რომელსაც დახმარება ესაჭიროება, თუ იგი იმყოფება მათთან
აღსაზრდელად ან სარჩენად და არა ჰყავს მშობლები ან არ შეუძლია მათგან მიიღოს თავისი სარჩენი სახსრები.

    მუხლი 1227. გერის საალიმენტო მოვალეობა
1. გერი, რომელსაც საკმაო სახსრები აქვს, მოვალეა არჩინოს თავისი შრომისუუნარო მამინაცვალი ან/და

დედინაცვალი, რომელთაც დახმარება ესაჭიროებათ, თუ ისინი ადრე ზრდიდნენ ან არჩენდნენ მას.
2. სასამართლოს შეუძლია გაათავისუფლოს გერი მამინაცვალის ან/და დედინაცვლის რჩენის

მოვალეობისაგან, თუ ისინი მას ზრდიდნენ ან არჩენდნენ ხუთ წელზე ნაკლები დროის განმავლობაში, აგრეთვე,
თუ ისინი სათანადოდ არ ასრულებდნენ გერის აღზრდის მოვალეობას.

    მუხლი 1228. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414

    მუხლი 1229. საალიმენტო მოვალეობანი ფაქტობრივი აღმზრდელის მიმართ
პირი, რომელიც იმყოფებოდა მუდმივ აღსაზრდელად და სარჩენად, მოვალეა მისცეს სარჩო თავის

ფაქტობრივ აღმზრდელს, თუ იგი შრომისუუნაროა, საჭიროებს დახმარებას, მაგრამ მისი მიღება არ შეუძლია
თავისი შვილების ან მეუღლისაგან.

http://www.matsne.gov.ge 040.000.000.05.001.000.223

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
#


    მუხლი 1230. ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრის წესი
1. ამ თავში მოხსენიებულ პირთათვის გადასახდელი ალიმენტის ოდენობას, ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში,

განსაზღვრავს სასამართლო ყოველთვიურად გადასახდელი თანხის სახით, ალიმენტის გადამხდელისა და
მიმღების მატერიალური და ოჯახური მდგომარეობის გათვალისწინებით.

2. თუ ოჯახის რჩენა ერთდროულად რამდენიმე პირის მოვალეობაა, სასამართლო მათი მატერიალური და
ოჯახური მდგომარეობის გათვალისწინებით განსაზღვრავს თითოეულის წილის ოდენობას ამ მოვალეობის
შესრულებაში; ამასთან, სასამართლო მხედველობაში იღებს ალიმენტის გადამხდელ ყველა პირს, იმისდა
მიუხედავად, ალიმენტს სთხოვენ ყველა ამ პირს, თუ მხოლოდ ერთ ან რამდენიმე მათგანს.

    მუხლი 1231. ალიმენტის ოდენობის შეცვლა
თუ შეიცვალა ალიმენტის გადამხდელის ან ალიმენტის მიმღების მატერიალური ან ოჯახური მდგომარეობა,

ამ თავში მოხსენიებულ პირთათვის გადასახდელი ალიმენტის ოდენობის სასამართლო წესით დადგენის
შემდეგ სასამართლოს უფლება აქვს, ერთ-ერთი მათგანის სარჩელის საფუძველზე შეცვალოს დადგენილი
ალიმენტის ოდენობა.

თავი მეხუთე
ალიმენტის გადახდისა და გადახდევინების წესი

    მუხლი 1232. ალიმენტის გადახდა ნებაყოფლობით
1. ის პირი, რომელიც მოვალეა ალიმენტი იხადოს, ნებაყოფლობითი წესით იხდის მას პირადად შემოსავლის

მიღების ადგილის მიხედვით.
2. ალიმენტის ნებაყოფლობით გადახდის წესი არ გამორიცხავს ალიმენტის მიმღების უფლებას, ნებისმიერ

დროს სარჩელით მიმართოს სასამართლოს ალიმენტის გადახდევინების შესახებ.

    მუხლი 1233. სამუშაოს მიმცემი ორგანიზაციის ადმინისტრაციის მოვალეობა ალიმენტის გადახდისას
1. სამუშაოს მიმცემი ორგანიზაციის ადმინისტრაცია ალიმენტის გადამხდელს ხელფასიდან (პენსიიდან,

დახმარებიდან და სხვ.) ყოველთვიურად უკავებს ალიმენტს წერილობითი განცხადების ან სააღსრულებო
ფურცლის საფუძველზე და უხდის ან უგზავნის განცხადებაში ან სააღსრულებო ფურცელში მოხსენიებულ
პირს არა უგვიანეს სამი დღისა ხელფასის (დახმარების, პენსიის და სხვ.) გაცემის დღიდან.

2. იმ პირის წერილობითი განცხადება, რომელსაც სურს ალიმენტის ნებაყოფლობითი გადახდა, უნდა
წარედგინოს სამუშაოს მიმცემი ორგანიზაციის ადმინისტრაციას განმცხადებლის სამუშაო ადგილის ან მის მიერ
პენსიის ან დახმარების მიღების ადგილის მიხედვით.

    მუხლი 1234. ალიმენტის გადახდევინების მოთხოვნა
1. იმ პირს, რომელსაც აქვს ალიმენტის მოთხოვნის უფლება, კანონით დადგენილი წესით, ამ უფლების

დაკარგვამდე ნებისმიერ დროს შეუძლია სასამართლოს საშუალებით მოითხოვოს ალიმენტის გადახდევინება,
მიუხედავად ვადისა, რომელიც გასულია ალიმენტის მოთხოვნის უფლების წარმოშობის დროიდან.

2. ალიმენტის გადახდის დაკისრება ხდება მხოლოდ მომავალი დროისათვის სასამართლოში სარჩელის
აღძვრის მომენტიდან. წარსული დროის ალიმენტი შეიძლება გადახდევინებულ იქნეს სამი წლის ფარგლებში,
თუ სასამართლო დაადგენს, რომ სარჩელის წარდგენამდე მიღებული იყო ზომები სარჩოს მისაღებად, მაგრამ
ალიმენტი არ იქნა მიღებული იმის გამო, რომ ვალდებული პირი თავს არიდებდა მის გადახდას.

    მუხლი 1235. ალიმენტის დავალიანების გადახდევინება
1. სააღსრულებო ფურცლის მიხედვით ალიმენტის დავალიანების გადახდევინება წარსული დროისათვის

შეიძლება არა უმეტეს სამი წლისა სააღსრულებო ფურცლის გადასახდელად წარდგენამდე.
2. იმ შემთხვევაში, როდესაც მოვალის ძებნასთან დაკავშირებით ვერ მოხერხდა გადასახდელად წარდგენილი

სააღსრულებო ფურცლის მიხედვით ალიმენტის დაკავება, ალიმენტის დავალიანებას ახდევინებენ მთელი
გასული პერიოდისათვის, ხანდაზმულობის ვადის გასვლის ან/და ალიმენტის მიმღები პირის მიერ
სრულწლოვანების მიღწევის მიუხედავად.

    მუხლი 1236. ალიმენტის დავალიანების განსაზღვრა
1. ალიმენტის დავალიანება განისაზღვრება მოვალის მიერ იმ პერიოდში მიღებული ფაქტობრივი

ხელფასიდან (შემოსავლიდან), რომლის განმავლობაშიც არ მომხდარა გადახდევინება.
2. თუ მოვალე ამ პერიოდში არ მუშაობდა და მან არ წარმოადგინა თავისი ხელფასის (შემოსავლის)

დამადასტურებელი დოკუმენტები, დავალიანება განისაზღვრება იმ ხელფასის (შემოსავლის) მიხედვით,
რომელსაც იგი იღებდა დავალიანების გადახდევინების დროს.

    მუხლი 1237. ალიმენტის გადახდისგან გათავისუფლება
1. ალიმენტის გადახდისაგან გათავისუფლება ან ალიმენტის დავალიანების შემცირება შეიძლება მხოლოდ

სასამართლოს გადაწყვეტილებით.
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2. სასამართლოს უფლება აქვს ალიმენტის გადამხდელი მთლიანად ან ნაწილობრივ გაათავისუფლოს
ალიმენტის დავალიანების გადახდისაგან, თუ დაადგენს, რომ ალიმენტის გადაუხდელობა გამოწვეული იყო ამ
პირის ავადმყოფობით ან სხვა საპატიო მიზეზით.

    მუხლი 1238. საალიმენტო ვალდებულების შეწყვეტა
მხარეთა შეთანხმებით წარმოშობილი საალიმენტო ვალდებულება შეიძლება შეწყდეს ერთ-ერთი მხარის

გარდაცვალებით, შეთანხმების ვადის გასვლით ან ამ შეთანხმებაში გათვალისწინებული სხვა საფუძვლებით.

თავი მეექვსე
შვილება

    მუხლი 1239. ცნება
1. შვილება (შვილად აყვანა) დაიშვება მხოლოდ არასრულწლოვანი ბავშვის კეთილდღეობისა და

ინტერესებისათვის, თუკი მოსალოდნელია, რომ მშვილებელსა და ნაშვილებს შორის წარმოიშვას ისეთივე
ურთიერთობა, როგორიცაა მშობელსა და შვილებს შორის.

2. სრულწლოვანი პირის შვილება შესაძლებელია, თუ მშვილებელსა და შვილად ასაყვანს შორის უკვე
არსებობდა მშობლისა და შვილის ფაქტობრივი ურთიერთობა, იგი არ ეწინააღმდეგება მშვილებლის ან შვილად
ასაყვანის ინტერესებს და შვილება ზნეობრივად გამართლებულია.

    მუხლი 1240. შვილად აყვანის დადასტურება აღმზრდელის გარდაცვალებისას
აღმზრდელის გარდაცვალებისას შვილად აყვანის ფაქტი შეიძლება სასამართლოს წესით დადასტურდეს

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი ოჯახში შვილად იყო მიღებული, აგრეთვე, თუ მშვილებელმა
სიცოცხლეშივე შეიტანა განცხადება სასამართლოში შვილად აყვანის შესახებ.

    მუხლი 1241. შვილად აყვანის დაუშვებლობა ბავშვის გარდაცვალებისას
ბავშვის გარდაცვალების შემთხვევაში შვილება არ დაიშვება.

    მუხლი 1242. გადაწყვეტილების მიღება შვილად აყვანის შესახებ
შვილად აყვანის შესახებ გადაწყვეტილებას მშვილებლის განცხადებით იღებს სასამართლო მშვილებლის ან

შვილად ასაყვანის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს დასკვნის
შემდეგ.

    მუხლი 1243. წარმომადგენლის მეშვეობით შვილად აყვანის დაუშვებლობა
1. შვილად აყვანა არ შეიძლება რაიმე პირობით, ვადაზე მითითებით ან წარმომადგენლის მეშვეობით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი შეზღუდვა არ ვრცელდება მშვილებლის უფლებაზე,

წარმოდგენილ იქნეს სასამართლო წარმოებისას ადვოკატის მიერ.
3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი შეზღუდვა არ ვრცელდება მშვილებლის უფლებაზე, მოიძიოს

და მოიპოვოს აკრედიტებული სააგენტოების დახმარება შვილად აყვანის პროცედურების დროს საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების შესაბამისად.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414

    მუხლი 1244. შვილად აყვანის შესახებ გადაწყვეტილების რეგისტრაცია
1. შვილად აყვანის შესახებ გადაწყვეტილების რეგისტრაციას ახორციელებს სააგენტოს ნებისმიერი

ტერიტორიული სამსახური, განმცხადებლის სურვილისამებრ.
11. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამოქალაქო აქტის რეგისტრაცია საზღვარგარეთ

შეიძლება განახორციელოს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ ან საკონსულო
დაწესებულებამ.

2. სასამართლო ვალდებულია გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან 5 დღის ვადაში აცნობოს
თავისი გადაწყვეტილება სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს.

3. შვილება ნამდვილია სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის დღიდან.
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
საქართველოს  2009 წლის  18 დეკემბრის კანონი  №2382 - სსმ  I, №50, 31.12.2009 წ., მუხ.399
საქართველოს 2010  წლის 1  ოქტომბრის კანონი №3657 -  სსმ I, №53, 11.10.2010  წ.,  მუხ.341
საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4055 - სსმ I, №76,29.12.2010 წ., მუხ.499

 
მუხლი 1245. მშვილებელი
მშვილებელი შეიძლება იყოს პირი, რომელიც აკმაყოფილებს „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის

შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ მოთხოვნებს და აღრიცხულია გასაშვილებელ ბავშვთა და
მშვილებელთა რეესტრში.
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#
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
#
document:32176^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:25666^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:1042345^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1042345^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1042345^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1042345^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1042345^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1042345^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1042345^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1042345^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1042345^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1042345^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1042345^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1042345^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1042345^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1042345^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1160512^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ


საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414 
საქართველოს 2012 წლის 19 ივნისის კანონი №6494 – ვებგვერდი, 02.07.2012წ.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

    მუხლი 1246. შვილად აყვანა მეუღლეების მიერ
1. მეუღლეებს შეუძლიათ ბავშვი ერთად იშვილონ. არ შეიძლება ერთი ბავშვი ორმა პირმა იშვილოს, გარდა

მეუღლეებისა.
2. ერთ-ერთ მეუღლეს შეუძლია იშვილოს თავისი ქორწინებისგარეშე დაბადებული ბავშვი ან მეუღლის

შვილი.

    მუხლი 1247. მეუღლის თანხმობა ბავშვის შვილად აყვანისას
თუ ბავშვი შვილად აჰყავს ერთ-ერთ მეუღლეს, საჭიროა მეორე მეუღლის თანხმობა. ასეთი თანხმობა საჭირო

არ არის, თუ მეუღლეებს საქორწინო ურთიერთობა ფაქტობრივად შეწყვეტილი აქვთ 1 წელზე მეტი ხნის
განმავლობაში ან მეორე მეუღლის საცხოვრებელი ადგილი უცნობია.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ. 

     მუხლი 1248. შვილება ერთ-ერთი მეუღლის მიერ
თუ მეუღლეები ერთად იშვილებენ ბავშვს, ან ერთ-ერთი იშვილებს მეორე მეუღლის შვილს, ბავშვი იძენს

მეუღლეთა ქორწინების საერთო შვილის სამართლებრივ მდგომარეობას.

    მუხლი 1249. (ამოღებულია)
საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №748 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

    მუხლი 1250. მშვილებლის ასაკი
1. მშვილებელსა და გასაშვილებელ ბავშვს შორის ასაკობრივი სხვაობა არ უნდა იყოს 16 წელზე

ნაკლები. საპატიო მიზეზის არსებობისას სასამართლომ შესაძლებელია შეცვალოს ეს ასაკობრივი
სხვაობა.

2. მშვილებელსა და 10 წლამდე ასაკის გასაშვილებელ ბავშვს შორის მაქსიმალური ასაკობრივი სხვაობა
არ უნდა იყოს 49 წელზე მეტი (ზედა ასაკობრივი ზღვარი). გამონაკლის შემთხვევაში მშვილებელსა და 7
წლიდან 10 წლამდე ასაკის გასაშვილებელ ბავშვს შორის მაქსიმალური ასაკობრივი სხვაობა
შესაძლებელია იყოს 49 წელზე მეტი, თუ ეს შეესაბამება ბავშვის ინტერესებს. ზედა ასაკობრივი ზღვარი
არ ვრცელდება დაქორწინებულ მშვილებლებზე, როდესაც ერთ-ერთი მათგანი აკმაყოფილებს ამ
ნაწილით დადგენილ მოთხოვნებს.

3. შვილად აყვანის უპირატესი უფლების მქონე პირის მიერ ბავშვის შვილად აყვანის დროს ამ მუხლის
პირველი და მე-2 ნაწილებით დაწესებული ასაკობრივი შეზღუდვები არ მოქმედებს.
საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №748 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

     მუხლი 1251. მშობლის თანხმობა ბავშვის გაშვილებაზე
მშობლის მიერ ბავშვის გაშვილებაზე თანხმობის მიცემის წესი განისაზღვრება „შვილად აყვანისა და

მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონით.
საქართველოს 2003 წლის 26 აგვისტოს კანონი №3082 – სსმ I, №29, 18.09.2003 წ., მუხ.224
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს  2009 წლის  18 დეკემბრის კანონი  №2382 - სსმ  I, №50, 31.12.2009 წ., მუხ.399

    მუხლი 1252. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 9 ივნისის კანონი №2078 – სსმ I, №24(31), 26.06.1999 წ., მუხ.112
საქართველოს 2003 წლის 26 აგვისტოს კანონი №3082 – სსმ I, №29, 18.09.2003 წ., მუხ.224
საქართველოს  2009 წლის  18 დეკემბრის კანონი  №2382 - სსმ  I, №50, 31.12.2009 წ., მუხ.399

    მუხლი 1253. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 9 ივნისის კანონი №2078 – სსმ I, №24(31), 26.06.1999 წ., მუხ.112
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს  2009 წლის  18 დეკემბრის კანონი  №2382 - სსმ  I, №50, 31.12.2009 წ., მუხ.399

    მუხლი 1254. შვილად აყვანას დაქვემდებარებული ბავშვი
ბავშვი შვილად აყვანას ექვემდებარება, თუ:
ა) მისი მშობელი (მშობლები) სასამართლომ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარა;
ბ) მას არ ჰყავს არც ერთი მშობელი;
გ) იგი აღიარებული იქნა მიტოვებულ ბავშვად;
დ) მის მშობელს (მშობლებს) ჩამოერთვა (ჩამოერთვათ) მშობლის უფლება;
ე) ყველა მისმა კანონიერმა წარმომადგენელმა თანხმობა განაცხადა მის გაშვილებაზე დადგენილი წესით.
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     მუხლი 1255. ბავშვის თანხმობა გაშვილებაზე
1. 10 წლამდე ბავშვის გაშვილებისას, მისი სიმწიფის ხარისხის გათვალისწინებით, მხედველობაში მიიღება

მისი სურვილი.
2. 10 წლის ან 10 წელზე მეტი ასაკის ბავშვის შვილად აყვანა მისი თანხმობის გარეშე დაუშვებელია.
3. გაშვილებაზე ბავშვის თანხმობა შვილად აყვანის საქმეზე გამართულ სასამართლო სხდომაზე მისი

მოსმენის შედეგად ირკვევა.
4. თუ შვილად აყვანის შესახებ განცხადების წარდგენამდე ბავშვი მშვილებლის ოჯახში ცხოვრობდა და

მშვილებელს თავის მშობლად მიიჩნევდა, შვილად აყვანა, გამონაკლისის სახით, შეიძლება გაშვილებაზე
შვილად ასაყვანის თანხმობის გარეშე.
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    მუხლი 1256. უარი გაშვილებაზე
სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების გამოტანამდე მშობელს (მშობლებს), მშვილებელსა და 10 წელს

მიღწეულ შვილად ასაყვანს უფლება აქვთ, უარი განაცხადონ თავიანთ თანხმობაზე „შვილად აყვანისა და
მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
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    მუხლი 1259. ნაშვილების ნათესაური ურთიერთობანი
ნაშვილები და მისი შთამომავლობა – მშვილებლისა და მის ნათესავთა მიმართ, ხოლო მშვილებელი და

მისი ნათესავები – ნაშვილებისა და მისი შთამომავლობის მიმართ პირადი და ქონებრივი უფლება-
მოვალეობებით უთანაბრდებიან შთამომავლობით ნათესავებს.

    მუხლი 1260. ნაშვილების ურთიერთობანი ბიოლოგიურ მშობლებთან
1. ნაშვილები კარგავს პირად და ქონებრივ უფლებებს და თავისუფლდება მოვალეობისაგან თავისი

ბიოლოგიური მშობლებისა და წარმოშობით ნათესავების მიმართ.
2. (ამოღებულია - 04.05.2017, №748).
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    მუხლი 1261. შვილად აყვანის შედეგები
1. შვილად აყვანისას მშვილებელს ეკისრება იგივე უფლება-მოვალეობები, რომლებიც ბიოლოგიურ

მშობლებს ამ კოდექსის თანახმად.
2. მშვილებელს შეიძლება შეუჩერდეს, შეეზღუდოს ან ჩამოერთვას მშობლის უფლებები, თუ გამოირკვევა,

რომ ის სისტემატურად თავს არიდებდა ბავშვის აღზრდის მოვალეობის შესრულებას ან არაჯეროვნად იყენებდა
მშობლის უფლებებს, ან სხვა მიზეზის შემთხვევაში ამ კოდექსის შესაბამისად.
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document:2789947^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:1689489^^საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4603341^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4873771^DOCUMENT:1;^„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
#
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:1529579^^შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
document:91096^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
#
document:1541331^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1541331^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:1541331^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:1541331^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
#
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
#
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3661783^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
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    მუხლი 1271. (ამოღებულია)
საქართველოს 2004 წლის 24 ივნისის კანონი №179 - სსმ I, №19, 15.07.2004 წ., მუხ.79
საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2626 - სსმ I, №3, 16.01.2006წ., მუხ.20
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    მუხლი 1272. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.
საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №748 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

    მუხლი 1273. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №748 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

    მუხლი 1274. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №748 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

კარი მესამე
მეურვეობა, მზრუნველობა და მხარდაჭერა

საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

თავი პირველი
ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1275. მეურვეობის, მზრუნველობისა და მხარდაჭერის ცნებები 
1. არასრულწლოვან ბავშვს, რომელიც მშობლის მზრუნველობის გარეშე დარჩა მშობლების გარდაცვალების,

გარდაცვლილად აღიარების, მშობლებისათვის მშობლის უფლების ჩამორთმევის, შეჩერების ან შეზღუდვის,
მათი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარების ან ბავშვის მიტოვებულად აღიარების გამო, უწესდება
მეურვეობა და მზრუნველობა აღსაზრდელად, პირადი და ქონებრივი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად.

2. მეურვეობა და მზრუნველობა წესდება აგრეთვე იმ სრულწლოვნის პირადი და ქონებრივი უფლებებისა და
ინტერესების დასაცავად, რომელსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია დამოუკიდებლად
განახორციელოს თავისი უფლებები და შეასრულოს თავისი მოვალეობები.

3. მხარდაჭერის მიმღებს უწესდება მხარდაჭერა.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.
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    მუხლი 1276. მეურვეობა
მეურვეობა წესდება ბავშვზე, რომელსაც 7 წლის ასაკისთვის არ მიუღწევია.

 საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

    მუხლი 1277. მზრუნველობა
1. მზრუნველობა წესდება არასრულწლოვანზე შვიდი წლის ასაკიდან თვრამეტ წლამდე. მზრუნველობა

წესდება აგრეთვე სრულწლოვან ქმედუნარიან პირზე მისი თხოვნით, თუ მას თავისი ჯანმრთელობის
მდგომარეობის გამო არ შეუძლია დამოუკიდებლად განახორციელოს თავისი უფლებები და შეასრულოს
თავისი მოვალეობანი.

2. შესაბამისად გამოიყენება მე-16 მუხლი.  

    მუხლი 12771. მხარდაჭერა
მხარდაჭერის მიმღებს ენიშნება მხარდამჭერი.

საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ. 

     მუხლი 1278. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოები
1. მეურვეობისა და მზრუნველობის ცენტრალური და ადგილობრივი ორგანოები არიან საქართველოს

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ან/და მის სისტემაში შემავალი უფლებამოსილი დაწესებულება (ორგანიზაცია), აგრეთვე მათი ტერიტორიული
ორგანოები.

2. მეურვეობისა და მზრუნველობის ცენტრალური და ადგილობრივი ორგანოების მუშაობის წესი
განისაზღვრება ამ კოდექსითა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით.

[2. მეურვეობისა და მზრუნველობის ცენტრალური და ადგილობრივი ორგანოების მუშაობის წესი
განისაზღვრება ამ კოდექსით, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით. (ამოქმედდეს 2021 წლის 1
იანვრიდან)]

3. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო ვალდებულია დაიცვას და გააძლიეროს მხარდაჭერის მიმღებები
და დაეხმაროს მხარდამჭერებს თავიანთი მოვალეობების შესრულებაში, რათა მათ ხელი შეუწყონ მხარდაჭერის
მიმღებებს არჩევანის გაკეთებასა და გადაწყვეტილების მიღებაში.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414 
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.
საქართველოს 2018 წლის 13 ივნისის კანონი №2520 – ვებგვერდი, 29.06.2018წ.
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3076 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

    მუხლი 1279. ბავშვისთვის მეურვეობისა და მზრუნველობის დაწესება
ბავშვისთვის მეურვეობისა და მზრუნველობის დაწესება შეიძლება იმ შემთხვევაში, როდესაც:
ა) სასამართლო აცნობებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ბავშვის ორივე მშობლისთვის მშობლის

უფლებებისა და მოვალეობების შეზღუდვის ან ჩამორთმევის შესახებ;
ბ) შეჩერებულია მშობლის უფლებები და მოვალეობები;
გ) გარდაცვლილია ბავშვის ორივე მშობელი;
დ) ბავშვისათვის დანიშნული მეურვე გარდაიცვალა ან მას თავისი ფუნქციები ჩამოერთვა;
ე) სასამართლო ბავშვს მიტოვებულად აღიარებს;
ვ) მშობელი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად არის აღიარებული.

საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414 
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

    მუხლი 1280. მხარდამჭერის (მხარდამჭერების) დანიშვნა 
1. სასამართლო, რომელმაც გამოიტანა გადაწყვეტილება პირის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის შესახებ,

ვალდებულია იმავე გადაწყვეტილებით დანიშნოს მხარდამჭერი (მხარდამჭერები), განსაზღვროს მხარდაჭერის
ფარგლები და მხარდამჭერის (მხარდამჭერების) უფლება-მოვალეობები. ეს გადაწყვეტილება მისი კანონიერ
ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 3 დღისა ეგზავნება მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მხარდაჭერის
მიმღების საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.

2. მხარდამჭერად შეიძლება დაინიშნოს პირის ოჯახის წევრი, ნათესავი, ახლობელი ან სპეციალისტი,
რომელიც აკმაყოფილებს ამ კოდექსით დადგენილ მოთხოვნებს.

3. მხარდამჭერის არჩევისას სასამართლო ითვალისწინებს მის პიროვნულ თვისებებს, მხარდამჭერის მიერ
მისთვის დაკისრებული მოვალეობის შესრულების უნარს, მხარდამჭერისა და მხარდაჭერის მიმღების
ურთიერთდამოკიდებულებას, მხარდაჭერის მიმღების ინტერესებს და ნებას, ხოლო მხარდაჭერის მიმღების
არასრულწლოვანების შემთხვევაში – აგრეთვე მისი მშობლის მითითებას.

4. პირი მხარდამჭერად შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ მისი თანხმობით.
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#
document:2789947^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
#
document:2789947^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:4231958^DOCUMENT:1;^სოციალური მუშაობის შესახებ
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:2789947^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4231054^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4231054^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4231054^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4231054^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4231054^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4231054^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4231054^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4246151^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4246151^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4246151^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4246151^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4246151^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4246151^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:2789947^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#


5. თუ მხარდამჭერის ამ მუხლის მე-2 ნაწილში აღნიშნული პირებისაგან არჩევა ვერ მოხერხდა, სასამართლო
მხარდამჭერად ნიშნავს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს უფლებამოსილ პირს, ხოლო თუ
მხარდაჭერის მიმღები სპეციალიზებულ დაწესებულებაშია მოთავსებული – ამ დაწესებულების
წარმომადგენელს.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

 
  მუხლი 1281. მეურვის ან მზრუნველის დანიშვნა
1. მეურვის ან მზრუნველის მოვალეობათა განსახორციელებლად მეურვეობისა და მზრუნველობის

ორგანოები ნიშნავენ მეურვეს ან მზრუნველს.
2. მეურვე ან მზრუნველი შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ მათი თანხმობით.
3. მზრუნველის შერჩევა სრულწლოვანი ქმედუნარიანი პირისათვის, რომელსაც ჯანმრთელობის

მდგომარეობის გამო არ შეუძლია დამოუკიდებლად დაიცვას თავისი უფლებები და შეასრულოს თავისი
მოვალეობები, შეიძლება მხოლოდ სამზრუნველო პირის თანხმობით.

4. მეურვე ან მზრუნველი შეიძლება დანიშნულ იქნეს გარდაცვლილი მშობლების მითითებისამებრ
ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტის (ანდერძის) საფუძველზე.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს 2020 წლის 15 ივლისის კანონი №6989 – ვებგვერდი, 28.07.2020წ.

    მუხლი 1282. მეურვის ან მზრუნველის დანიშვნის წესი
1. მეურვე ან მზრუნველი უნდა დაინიშნოს არა უგვიანეს ერთი თვისა იმ დროიდან, როდესაც მეურვეობისა

და მზრუნველობის ორგანოსათვის ცნობილი გახდება მეურვეობის ან მზრუნველობის დაწესების
აუცილებლობა.

 2. მეურვის ან მზრუნველის არჩევისას მხედველობაში მიიღება მისი პიროვნული თვისებები, დაკისრებული
მოვალეობის შესრულების უნარი, ურთიერთდამოკიდებულება, რომელიც არსებობს მასა და
სამეურვეო/სამზრუნველო პირს შორის, სამეურვეო/სამზრუნველო პირის ინტერესები, ასევე მშობლის ან
მამკვიდრებლის მითითება.

 3. მეურვის ან მზრუნველის დანიშვნამდე მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ეკისრება მეურვის ან
მზრუნველის სათანადო სამართლებრივი ვალდებულებები სამეურვეო/სამზრუნველო პირის მიმართ.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414

      მუხლი 1283. პირი, რომელიც მეურვედ, მზრუნველად ან მხარდამჭერად არ შეიძლება დაინიშნოს
 მეურვედ, მზრუნველად ან მხარდამჭერად არ შეიძლება დაინიშნოს პირი:
ა) რომელსაც 18 წლის ასაკისთვის არ მიუღწევია;
ბ) რომელიც სასამართლომ მხარდაჭერის მიმღებად ცნო;
გ) რომელსაც მშობლის უფლება ჩამოერთვა ან შეეზღუდა მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების

შესრულებისათვის თავის არიდების გამო;
დ) რომელიც მეურვის, მზრუნველის ან მხარდამჭერის მოვალეობისაგან განთავისუფლებულია მისი

არაჯეროვნად შესრულების გამო.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

    მუხლი 1284. (ამოღებულია)
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ. 

    მუხლი 1285. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414

     მუხლი 1286. ქონების მეურვის დანიშვნა
1. ბავშვის ქონებრივი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად, საჭიროების შემთხვევაში, შეიძლება

დაინიშნოს ქონების მეურვე, თუ ამას მოითხოვს:
ა) მშობლები;
ბ) მამკვიდრებელი, რომელიც ქონებას ბავშვს გადასცემს და დაასახელებს რომელიმე პირს, გარდა

მშობლებისა, რომელიც უნდა გახდეს ქონების მეურვე;
გ) მეურვე ან მზრუნველი.
2. თუ ქონება მდებარეობს მეურვის ან მზრუნველის საცხოვრებელი ადგილიდან შორს ან ქონების მეურვის

დანიშვნა აუცილებელია, სამეურვეო/სამზრუნველო პირისათვის დანიშნული მეურვის/მზრუნველის გარდა
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს შეუძლია დანიშნოს ქონების მეურვე/მზრუნველი.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414

თავი მეორე
მეურვისა და მზრუნველის უფლება-მოვალეობანი
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    მუხლი 1287. მეურვისა და მზრუნველის უფლებები
მეურვესა და მზრუნველს უფლება აქვთ სასამართლო წესით მოითხოვონ მეურვეობასა და მზრუნველობაში

მყოფი ბავშვების დაბრუნება ყველასაგან, ვინც მათ თავისთან ამყოფებს კანონიერი საფუძვლის გარეშე.

    მუხლი 1288. მეურვეობისა და მზრუნველობის შესრულება უსასყიდლოდ
მეურვისა და მზრუნველის მოვალეობები სრულდება უსასყიდლოდ.

    მუხლი 1289. მეურვის, მზრუნველისა და მხარდამჭერის მოვალეობები
1. მეურვე/მზრუნველი ვალდებულია იზრუნოს სამეურვეო პირის/სამზრუნველო პირის რჩენაზე, შეუქმნას

მას აუცილებელი ყოფითი პირობები, უზრუნველყოს ის მოვლითა და მკურნალობით, დაიცვას მისი უფლებები
და ინტერესები.

2. მხარდამჭერი ვალდებულია თვალყური ადევნოს მხარდაჭერის მიმღების მუდმივ სამედიცინო
მომსახურებას, დაადგინოს მისი სურვილები/არჩევანი და დაეხმაროს მას შესაბამისი გადაწყვეტილების
მიღებაში, რაც გამოიხატება გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელი ინფორმაციის მხარდაჭერის
მიმღებისათვის გასაგები საკომუნიკაციო ფორმით მიწოდებაში. მხარდამჭერი აგრეთვე ვალდებულია
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ დადგენილ ვადაში, რომელიც 6 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს,
აღნიშნულ ორგანოს მიაწოდოს სასამართლოს გადაწყვეტილებით მისთვის განსაზღვრული მოვალეობების
შესრულების შესახებ ინფორმაცია. ამ ინფორმაციაში მხარდამჭერი მიუთითებს მის მიერ მხარდაჭერის
გაწევასთან დაკავშირებულ თავისებურებებს.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

    მუხლი 1290. მეურვისა და მზრუნველის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ განსაზღვრული მეურვე და მზრუნველი, რომელიც

დანიშნულ იქნა სამეურვეო/სამზრუნველო პირის კანონიერ წარმომადგენლად, განსაკუთრებული
უფლებამოსილების გარეშე წარმოადგენს სამეურვეო/სამზრუნველო პირის უფლებებსა და ინტერესებს მესამე
პირებთან ურთიერთობაში, მათ შორის, სასამართლოში. (ძალადაკარგულია 1290-ე მუხლის ის ნორმატიული
შინაარსი, რომელიც შეეხება სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ აღიარებული პირის მეურვის მიერ სამეურვეო
პირის უფლებებისა და ინტერესების წარმოდგენას მესამე პირებთან ურთიერთობაში, მათ შორის,
სასამართლოში) - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 8 ოქტომბრის გადაწყვეტილება №2/4/532,533
–ვებგვერდი, 28.10.2014წ.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 8 ოქტომბრის გადაწყვეტილება №2/4/532,533 –ვებგვერდი, 28.10.2014წ.

    მუხლი 1291. სამეურვეო არასრულწლოვან პირებთან ერთად ცხოვრების მოვალეობა
1. მეურვე და მზრუნველი მოვალენი არიან იცხოვრონ სამეურვეო (სამზრუნველო) არასრულწლოვან პირთან

ერთად. ცალკეულ შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ნებართვით შეიძლება
მზრუნველისა და სამზრუნველო პირის ცალ-ცალკე ცხოვრება, თუ აღნიშნული ორგანო მივა იმ დასკვნამდე,
რომ მათი ცალ-ცალკე ცხოვრება უარყოფით გავლენას არ მოახდენს სამზრუნველო პირის აღზრდაზე, მისი
უფლებებისა და ინტერესების დაცვაზე.

2. მეურვე და მზრუნველი ვალდებულნი არიან საცხოვრებელი ადგილის გამოცვლის შესახებ აცნობონ
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს.

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მოვალეობა არ ეკისრება ქმედუნარიანი
სრულწლოვნის მზრუნველს და სრულწლოვნის მხარდამჭერს, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ
არ არის განსაზღვრული.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ. 

    მუხლი 1292. მხარდამჭერის მოვალეობა მხარდაჭერის დანიშვნის საფუძვლის არარსებობისას ან შეცვლისას
მხარდამჭერი ვალდებულია სასამართლოს დაუყოვნებლივ მიმართოს შუამდგომლობით მხარდაჭერის

ფარგლების შეცვლის/მხარდაჭერის გაუქმების შესახებ, თუ აღარ არსებობს ან შეიცვალა ის საფუძველი,
რომლის გამოც მხარდაჭერის მიმღებს მხარდაჭერა დაუწესდა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მხარდაჭერის
მიმღებმა ან მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანომ უკვე მიმართა სასამართლოს.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ. 

     მუხლი 1293. მეურვისა და მზრუნველის თანხმობა, მხარდამჭერის მონაწილეობა გარიგების დადებისას
1. მეურვე სამეურვეო პირის კანონიერი წარმომადგენელია და მისი სახელით, მისი ინტერესებიდან

გამომდინარე, დებს აუცილებელ გარიგებებს.
2. 7-დან 18 წლამდე არასრულწლოვანი ისეთ გარიგებას, რომლის დამოუკიდებლად დადების უფლებაც მას

კანონით არ აქვს, დებს მზრუნველის თანხმობით.
3. მხარდამჭერი ვალდებულია მხარდაჭერის მიმღების მიერ გარიგების დადებისას დაეხმაროს მას გარიგების
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#
document:2549051^^საქართველოს მოქალაქეები -  ირაკლი ქემოკლიძე და დავით ხარაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
document:2549051^^საქართველოს მოქალაქეები -  ირაკლი ქემოკლიძე და დავით ხარაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
document:20266^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
document:2549051^^საქართველოს მოქალაქეები -  ირაკლი ქემოკლიძე და დავით ხარაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
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document:2789947^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:2789947^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#


პირობებისა და სამართლებრივი შედეგების სრულყოფილად აღქმაში, თუ ეს სასამართლოს გადაწყვეტილებით
არის განსაზღვრული.

 4. გამონაკლის შემთხვევაში, თუ სასამართლო დაადგენს, რომ მხარდამჭერის მიერ მხარდაჭერის მიმღების
ნების გამოვლენა 1 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში ობიექტურად შეუძლებელია და მის ნაცვლად
გადაწყვეტილების მიღების აკრძალვა მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს მხარდაჭერის მიმღებს, სასამართლო
მხარდამჭერს უფლებას აძლევს, მხარდაჭერის მიმღების სახელით, მისი ინტერესებიდან გამომდინარე, დადოს
აუცილებელი გარიგებები.
შეცდომის გასწორება - პარლამენტის უწყებანი №37-38, 10.09.1997წ., გვ.21
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 8 ოქტომბრის გადაწყვეტილება №2/4/532,533 –ვებგვერდი, 28.10.2014წ.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

    მუხლი 1294. მეურვისა და მზრუნველის უფლებამოსილებათა შეზღუდვა
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს წინასწარი თანხმობის გარეშე მეურვეს უფლება არა აქვს

სამეურვეო პირის სახელით დადოს გარიგება, ხოლო მზრუნველს – სამზრუნველო პირის სახელით
დათანხმდეს გარიგების დადებაზე, რომელიც შეეხება ქონების გასხვისებას, დაგირავებას, ათ წელზე მეტი
ვადით გაქირავებას, თხოვებას ან სხვა სავალო ვალდებულებათა გაცემას, თამასუქის, სამეურვეო ან
სამზრუნველო პირის კუთვნილ უფლებებზე უარის თქმას, სამეწარმეო საზოგადოებაში პარტნიორად შესვლას,
სესხის აღებას, ქონების გაყოფას, ან რომლებსაც შედეგად შეიძლება მოჰყვეს ქონების შემცირება.

    მუხლი 1295. მალფუჭებადი ქონების გასხვისების წესი
მალფუჭებადი ან ისეთი ქონება, რომელიც თავისი ხასიათის მიხედვით გასაყიდად არის განკუთვნილი,

შეიძლება გაიყიდოს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ნებართვის გარეშე.

    მუხლი 1296. ჩუქების დაუშვებლობა სამეურვეო პირის სახელით
სამეურვეო (სამზრუნველო) პირის სახელით ჩუქების ხელშეკრულების დადება არ შეიძლება.

    მუხლი 1297. მეურვისა და მზრუნველის მხრიდან წარმომადგენლობის დაუშვებლობა
მეურვესა და მზრუნველს, მათ მეუღლეებსა და ახლო ნათესავებს უფლება არა აქვთ დადონ გარიგება

სამეურვეო (სამზრუნველო) პირთან, აგრეთვე არ შეიძლება, რომ ისინი იყვნენ ამ პირის წარმომადგენლებად
გარიგების დადებისას ან სასამართლოში საქმის წარმოებისას სამეურვეო (სამზრუნველო) პირსა და მეურვის ან
მზრუნველის მეუღლესა და მათ ახლო ნათესავებს შორის.

    მუხლი 1298. მეურვისა და მზრუნველის მოქმედებათა გასაჩივრება
მეურვისა და მზრუნველის მოქმედება შეიძლება გაასაჩივროს დაინტერესებულმა პირმა, მათ შორის

სამეურვეო (სამზრუნველო) პირმაც, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოში სამეურვეო (სამზრუნველო)
პირის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.

    მუხლი 1299. მეურვისა და მზრუნველის გათავისუფლება მათი მოვალეობებისაგან
1. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო მეურვესა და მზრუნველს მათი მოვალეობებისაგან

ათავისუფლებს ბავშვის მშობლებისათვის მშობლის მოვალეობების სრულად აღდგენის ან ბავშვის გაშვილების
შემთხვევაში.

2. მეურვე და მზრუნველი შეიძლება განთავისუფლდნენ თავიანთი მოვალეობისაგან, აგრეთვე პირადი
თხოვნის საფუძველზე, თუ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო ცნობს, რომ ეს თხოვნა საპატიო მიზეზით
არის გამოწვეული (ავადმყოფობა, მატერიალური მდგომარეობის შეცვლა, სამეურვეო ან სამზრუნველო პირთან
შეუთვისებლობა და სხვ.).
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414

    მუხლი 1300. მოვალეობათა არასათანადოდ შესრულების შედეგები
1. მეურვის ან მზრუნველის მიერ დაკისრებული მოვალეობის არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო გადააყენებს ან გაათავისუფლებს მეურვეს ან მზრუნველს მისი
მოვალეობის შესრულებისაგან.

2. თუ მეურვე (მზრუნველი) ანგარების მიზნით გამოიყენებს მეურვეობას (მზრუნველობას), ან სამეურვეო
(სამზრუნველო) პირს დატოვებს ზედამხედველობისა და აუცილებელი დახმარების გარეშე, ის პასუხს აგებს
კანონით დადგენილი წესით.

3. მხარდამჭერის მიერ მისთვის დაკისრებული მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო რეაგირებას ახდენს ამ კოდექსის 13055 მუხლის შესაბამისად.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ. 

    მუხლი 1301. მზრუნველის/მხარდამჭერის მოვალეობისაგან განთავისუფლება სამზრუნველო
პირის/მხარდამჭერის თხოვნით/მოთხოვნით

1. სრულწლოვნის მზრუნველი შეიძლება განთავისუფლდეს თავისი მოვალეობისაგან სამზრუნველო პირის
თხოვნით. ასეთ შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს შეუძლია სამზრუნველო პირს მასთან
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შეთანხმებით მზრუნველად სხვა პირი დაუნიშნოს.
2. თუ მხარდაჭერის მიმღებს სურს, მხარდამჭერი თავისი მოვალეობისაგან განთავისუფლდეს, იგი

შესაბამისი მოთხოვნით მიმართავს სასამართლოს. ასეთ შემთხვევაში სასამართლო გადაწყვეტილების
გამოტანამდე მხარდამჭერს უჩერებს უფლებამოსილებას და მისი მოვალეობების შესრულებას აკისრებს
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს სპეციალურად უფლებამოსილ პირს (რომელზედაც ვრცელდება
მხარდამჭერისთვის კანონით დადგენილი უფლებები და მოვალეობები).
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ. 

     მუხლი 1302. მეურვეობის შეწყვეტის საფუძვლები
1. მეურვეობა შეწყდება:
ა) თუ გარდაიცვალა სამეურვეო პირი;
ბ) თუ არასრულწლოვანმა სამეურვეო პირმა 7 წლის ასაკს მიაღწია;
გ) თუ სამეურვეო არასრულწლოვანი პირის, რომელსაც არ შესრულებია შვიდი წელი, მშობელს აღუდგა

მშობლის უფლებები და მოვალეობები;
დ) (ამოღებულია - 20.03.2015, №3339).
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მეურვეობა შეწყდება მეურვეობისა და

მზრუნველობის ორგანოს გადაწყვეტილებით.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

    მუხლი 1303. მეურვეობის შეწყვეტა სამზრუნველო ასაკისათვის მიღწევის გამო
თუ სამეურვეო არასრულწლოვანმა პირმა მიაღწია შვიდი წლის ასაკს, მაშინ მეურვეობა წყდება და

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს სპეციალური გადაწყვეტილების გარეშე მეურვე ხდება მზრუნველი.

     მუხლი 1304. მზრუნველობის შეწყვეტის საფუძვლები
1. მზრუნველობა შეწყდება:
ა) თუ გარდაიცვალა სამზრუნველო პირი;
ბ) თუ სამზრუნველო არასრულწლოვანმა პირმა მიაღწია სრულწლოვანებას;
გ) თუ სამზრუნველო არასრულწლოვანი პირი დაქორწინდა;
დ) სხვა სამზრუნველო პირების მიმართ – თუ მოისპო მიზეზი, რომელმაც გამოიწვია მზრუნველის

დანიშვნა.
2. ამ მუხლის პირველ ნაწილში გათვალისწინებულ შემთხვევებში მზრუნველობა შეწყდება მეურვეობისა და

მზრუნველობის ორგანოს გადაწყვეტილებით. 

     მუხლი 13041. მხარდაჭერის შეწყვეტის საფუძვლები
1. მხარდაჭერა შეწყდება, თუ:
ა) მხარდაჭერის მიმღები გარდაიცვალა;
ბ) მიზეზი, რომლის გამოც მხარდაჭერა დაწესდა, აღარ არსებობს.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მხარდაჭერა შეწყდება

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს გადაწყვეტილებით, ხოლო იმავე ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში – სასამართლოს გადაწყვეტილებით.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

    მუხლი 1305. მეურვეობისა და მზრუნველობის საკითხების გასაჩივრება სასამართლოში
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს გადაწყვეტილება მეურვის (მზრუნველის) დანიშვნის,

გადაყენებისა და განთავისუფლების შესახებ, აგრეთვე მეურვეობისა და მზრუნველობის ყველა სხვა საკითხი
დაინტერესებულ პირს შეუძლია გაასაჩივროს სასამართლოში.

თავი მესამე
მეურვის, მზრუნველისა და მხარდამჭერის საქმიანობაზე ზედამხედველობა

საქართველოს 2011 წლის 21 ივნისის კანონი №4870 - ვებგვერდი, 06.07.2011წ.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.  

    მუხლი 13051. მეურვის, მზრუნველისა და მხარდამჭერის საქმიანობაზე ზედამხედველობა
1. მეურვის/მზრუნველის საქმიანობაზე ზედამხედველობას ახორციელებს მეურვეობისა და მზრუნველობის

ორგანო სამეურვეო პირის/სამზრუნველო პირის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.
2. მხარდამჭერის საქმიანობაზე ზედამხედველობას ახორციელებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო

მხარდაჭერის მიმღების საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. ზედამხედველობის მიზანია მხარდამჭერის მიერ
სასამართლოს გადაწყვეტილებითა და საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის განსაზღვრული
მოვალეობების შესრულების კონტროლი, მხარდაჭერის მიმღების უნარების განვითარების შეფასება და
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შესაბამისი რეაგირება.
3. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო ვალდებულია შეამოწმოს მხარდამჭერის მიერ

განხორციელებული მოქმედებების სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადგენილ ფარგლებთან შესაბამისობა
გეგმური შემოწმებით, რომელიც ტარდება ამ კოდექსის 13052 მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული პერიოდულობით, მხარდამჭერის მიერ მისთვის დაკისრებული მოვალეობების
შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით მიღებული ნებისმიერი ინფორმაციის შემოწმებით და ფაქტობრივი
ზედამხედველობით.

4. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო ვალდებულია ზედამხედველობა გაუწიოს მხარდაჭერის
მიმღებთან დადებული საქორწინო ხელშეკრულების შესრულებისას მხარდამჭერის მიერ თავისი
მოვალეობების განხორციელებას.

5. მეურვის, მზრუნველისა და მხარდამჭერის საქმიანობაზე ზედამხედველობის განხორციელების წესი და
პირობები განისაზღვრება ამ კოდექსითა და შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტებით.
საქართველოს 2011 წლის 21 ივნისის კანონი №4870 - ვებგვერდი, 06.07.2011წ.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.  

      მუხლი 13052. მეურვის, მზრუნველისა და მხარდამჭერის მიერ თავიანთი მოვალეობების შესრულებაზე
ზედამხედველობის განხორციელების პერიოდულობა

 მეურვის, მზრუნველისა და მხარდამჭერის მიერ თავიანთი მოვალეობების შესრულებაზე
ზედამხედველობას მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო ახორციელებს:

ა) 6 თვეში ერთხელ;
ბ) სასამართლოს მიერ განსაზღვრული პერიოდულობით;
გ) თავისი ინიციატივით, შემხვედრი აუცილებლობიდან გამომდინარე, თუ არსებობს ინფორმაცია

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ჩარევის საჭიროების შესახებ.
საქართველოს 2011 წლის 21 ივნისის კანონი №4870 - ვებგვერდი, 06.07.2011წ.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

    მუხლი 13053. მხარდამჭერის საქმიანობაზე ფაქტობრივი ზედამხედველობა
1. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო ვალდებულია ამ კოდექსის 1289-ე მუხლის მე-2 ნაწილით

გათვალისწინებული ინფორმაციის საფუძველზე, საჭიროების შემთხვევაში, თავისი ინიციატივით
განახორციელოს მხარდამჭერის საქმიანობაზე ფაქტობრივი ზედამხედველობა.

2. მხარდამჭერის საქმიანობაზე ფაქტობრივი ზედამხედველობის განხორციელების ფორმა და მოცულობა
განისაზღვრება შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტებით.
საქართველოს 2011 წლის 21 ივნისის კანონი №4870 - ვებგვერდი, 06.07.2011წ.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ. 

    მუხლი 13054. ზედამხედველობის შედეგების შესახებ დასკვნა 
1. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ განხორციელებული ზედამხედველობის შედეგები

აისახება ზედამხედველობის შედეგების შესახებ დასკვნაში.
2. ზედამხედველობის შედეგების შესახებ დასკვნა შეიძლება იყოს დადებითი ან უარყოფითი.
3. ზედამხედველობის შედეგების შესახებ დასკვნა დადებითია, თუ მეურვეობისა და მზრუნველობის

ორგანო ნებისმიერი ფორმის ზედამხედველობის განხორციელების შედეგად დაადგენს, რომ
მეურვე/მზრუნველი/მხარდამჭერი კეთილსინდისიერად ასრულებს სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან/და
საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის განსაზღვრულ მოვალეობებს.

 4. ზედამხედველობის შედეგების შესახებ დასკვნა უარყოფითია, თუ მეურვეობისა და მზრუნველობის
ორგანო ნებისმიერი ფორმის ზედამხედველობის განხორციელების შედეგად დაადგენს, რომ
მეურვე/მზრუნველი/მხარდამჭერი კეთილსინდისიერად არ ასრულებს/ვერ ასრულებს სასამართლოს
გადაწყვეტილებით ან/და საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის განსაზღვრულ მოვალეობებს ან
მხარდაჭერის გაწევისას შეინიშნება გარკვეული ხარვეზები და აუცილებელია ამ კოდექსის 13055 მუხლით
დადგენილი წესით რეაგირება.

5. ზედამხედველობის შედეგების შესახებ დასკვნის თაობაზე ინფორმაცია შეიტანება ამ კოდექსის 13056

მუხლში აღნიშნულ მონაცემთა ბაზაში.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.     

     მუხლი 13055. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეაგირება მეურვის/მზრუნველის/მხარდამჭერის
მიერ სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან/და საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის
განსაზღვრული მოვალეობების შეუსრულებლობაზე/არაჯეროვნად შესრულებაზე 

თუ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო დაადგენს, რომ მეურვე/მზრუნველი/მხარდამჭერი არ
ასრულებს/არაჯეროვნად ასრულებს სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან/და საქართველოს კანონმდებლობით
მისთვის განსაზღვრულ მოვალეობებს, არღვევს სამეურვეო პირის/სამზრუნველო პირის/მხარდაჭერის მიმღების
უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს, მას უარყოფითი დასკვნა გამოაქვს და მოქმედებს შემდეგნაირად:
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ა) თუ მეურვის/მზრუნველის/მხარდამჭერის მოქმედებების ინტენსივობა ადმინისტრაციული ან
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებისათვის არასაკმარისია:

ა.ა) სოციალური მუშაკის მეშვეობით ეხმარება მეურვეს/მზრუნველს/მხარდამჭერს, რათა მან უკეთ
გააცნობიეროს და შეასრულოს თავისი მოვალეობები;

ა.ბ) თავისი მოვალეობისაგან ათავისუფლებს მეურვეს/მზრუნველს;
ა.გ) მიმართავს სასამართლოს მხარდამჭერის თავისი მოვალეობისაგან განთავისუფლების მოთხოვნით. ასეთ

შემთხვევაში სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანამდე მხარდამჭერს უჩერებს უფლებამოსილებას და მისი
მოვალეობების შესრულებას აკისრებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს სპეციალურად
უფლებამოსილ პირს (რომელზედაც ვრცელდება მხარდამჭერისთვის კანონით დადგენილი უფლებები და
მოვალეობები);

ბ) მეურვის/მზრუნველის/მხარდამჭერის მოქმედებების ინტენსივობის შესაბამისად მოქმედებს
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსითა და სისხლის სამართლის
კანონმდებლობით დადგენილი წესებით.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.  

    მუხლი 13056. მეურვეობის/მზრუნველობის/მხარდაჭერის ზედამხედველობის მონაცემთა ბაზა
1. მეურვეობის/მზრუნველობის/მხარდაჭერის ზედამხედველობის შედეგების ასახვის მიზნით იქმნება

შესაბამისი მონაცემთა ბაზა.
2. მონაცემთა ბაზაში შეიტანება:
ა) მეურვეობის/მზრუნველობის დაწესების შესახებ მონაცემები;
ბ) მხარდაჭერის დაწესების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილების მონაცემები;
გ) სამეურვეო პირის/სამზრუნველო პირის/მხარდაჭერის მიმღების და მეურვის/მზრუნველის/მხარდამჭერის

პირადი მონაცემები;
დ) მეურვის/მზრუნველის/მხარდამჭერის თავისი მოვალეობისაგან განთავისუფლების, მისთვის

პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ მონაცემები;
ე) მეურვეობის/მზრუნველობის/მხარდაჭერის შეწყვეტის შესახებ მონაცემები;
ვ) მხარდაჭერის მიმღების მიერ ქონებრივი უფლებების განხორციელების შესახებ მონაცემები;
ზ) მხარდაჭერის მიმღებთან დადებული საქორწინო ხელშეკრულების დარღვევის შესახებ მონაცემები;
თ) სტაციონარში მოთავსებულ მხარდაჭერის მიმღებთა შესახებ ინფორმაცია;
ი) ზედამხედველობის შედეგების მოკლე აღწერა;
კ) სხვა მონაცემები, რომლებიც ეხება სამეურვეო პირს/სამზრუნველო პირს/მხარდაჭერის მიმღებს და

რომლებიც, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს გადაწყვეტილებით, მნიშვნელოვანია
მეურვის/მზრუნველის/მხარდამჭერის საქმიანობაზე ზედამხედველობის განსახორციელებლად.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

თავი მეოთხე
არამართლზომიერად გადაადგილებული ან არამართლზომიერად დაკავებული ბავშვის დაბრუნების და

ბავშვთან ურთიერთობის უფლებები

საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

     მუხლი 13057. ამ თავში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება 
ამ თავში გამოყენებულ ტერმინებს, ამავე თავის მიზნებისათვის, აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) კონვენცია − „ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ“ ჰააგის 1980 წლის 25

ოქტომბრის კონვენცია;
ბ) ცენტრალური ორგანო − საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფი;
გ) ბავშვი − 16 წლამდე ასაკის პირი;
დ) განმცხადებელი − ნებისმიერი პირი ან ორგანო, რომელიც ცენტრალურ ორგანოს ან სასამართლოს

მიმართავს შუამდგომლობით/სარჩელით არამართლზომიერად გადაადგილებული ან არამართლზომიერად
დაკავებული ბავშვის დაბრუნებასთან ან ბავშვთან ურთიერთობის უფლების გამოყენებასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე;

ე) მეურვეობის უფლება − უფლება, რომელიც შეეხება ბავშვზე მზრუნველობას და ბავშვის საცხოვრებელი
ადგილის განსაზღვრას. ამ თავის მიზნებისათვის ჩაითვლება, რომ პირი ან ორგანო ახორციელებს მეურვეობას,
თუ ბავშვი, ჩვეულებრივ, ცხოვრობდა საქართველოში ან კონვენციის ხელშემკვრელ სახელმწიფოში მის
არამართლზომიერ გადაადგილებამდე/დაკავებამდე და მეურვეობას ეს პირი ან ორგანო რეალურად
ახორციელებდა ინდივიდუალურად ან ისინი ახორციელებდნენ ერთობლივად, საქართველოს ან კონვენციის
ხელშემკვრელი  სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სადაც ბავშვი, ჩვეულებრივ, ცხოვრობდა
გადაადგილებამდე/დაკავებამდე;

ვ) ბავშვთან ურთიერთობის უფლება − უფლება, რომელიც გულისხმობს ბავშვთან ნებისმიერი სახის
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კომუნიკაციას, მათ შორის, განსაზღვრული დროით ბავშვის ისეთ ადგილას წაყვანას, რომელიც არ არის მისი
ჩვეული საცხოვრებელი ადგილი;

ზ) ბავშვის არამართლზომიერი გადაადგილება − პირისათვის ან ორგანოსათვის ინდივიდუალურად ან
მათთვის ერთობლივად მიკუთვნებული იმ მეურვეობის უფლების დარღვევა, რომელიც უზრუნველყოფილი
იყო იმ სახელმწიფოს კანონმდებლობით, სადაც ბავშვი, ჩვეულებრივ, ცხოვრობდა უშუალოდ
არამართლზომიერ გადაადგილებამდე, და რომელიც ბავშვის გადაადგილების დროისათვის რეალურად
გამოიყენებოდა ინდივიდუალურად ან ერთობლივად ან/და ამგვარად გამოყენებული იქნებოდა, რომ არა მისი
არამართლზომიერი გადაადგილება, ამასთანავე, ბავშვი ამ სახელმწიფოდან კონვენციის ხელშემკვრელ
სახელმწიფოში მეურვეობის უფლების მქონე პირის ან ორგანოს ნებართვის გარეშე გადაადგილდა და მისი
მოთხოვნის შემდეგ ბავშვის ქვეყანაში დაბრუნება არ ხდება;

თ) ბავშვის არამართლზომიერი დაკავება – პირისათვის ან ორგანოსათვის ინდივიდუალურად ან მათთვის
ერთობლივად მიკუთვნებული იმ მეურვეობის უფლების დარღვევა, რომელიც უზრუნველყოფილი იყო იმ
სახელმწიფოს კანონმდებლობით, სადაც ბავშვი, ჩვეულებრივ, ცხოვრობდა უშუალოდ არამართლზომიერ
დაკავებამდე, და რომელიც ბავშვის დაკავების დროისათვის რეალურად გამოიყენებოდა ინდივიდუალურად ან
ერთობლივად ან/და ამგვარად გამოყენებული იქნებოდა, რომ არა მისი არამართლზომიერი დაკავება,
ამასთანავე, ბავშვი ამ სახელმწიფოდან კონვენციის ხელშემკვრელ სახელმწიფოში განსაზღვრული ვადით,
მეურვეობის უფლების მქონე პირის ან ორგანოს ნებართვის შედეგად გადაადგილდა, თუმცა ამ ვადის გასვლის
შემდეგ, მეურვეობის უფლების მქონე პირის ან ორგანოს მოთხოვნის მიუხედავად, ბავშვის ჩვეული
საცხოვრებელი ადგილის ქვეყანაში დაბრუნება არ ხდება.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.
საქართველოს 2020 წლის 10 ივნისის კანონი №6053 – ვებგვერდი, 19.06.2020წ. 

    მუხლი 13058. არამართლზომიერად გადაადგილებული/დაკავებული ბავშვის დაბრუნება ან ბავშვთან
ურთიერთობის უფლების გამოყენება

1. პირი ან ორგანო, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ამტკიცებს, რომ მას აქვს
მეურვეობის უფლება იმ ბავშვის მიმართ, რომელიც არამართლზომიერად იქნა გადაადგილებული
საქართველოდან კონვენციის ხელშემკვრელ რომელიმე სახელმწიფოში ან არამართლზომიერად იქნა
დაკავებული კონვენციის ხელშემკვრელი ერთ-ერთი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, უფლებამოსილია
მიმართოს ცენტრალურ ორგანოს და მოითხოვოს ბავშვის დაბრუნების შესახებ შუამდგომლობის კონვენციის
ხელშემკვრელი იმ სახელმწიფოს ცენტრალურ ორგანოში გადაგზავნა, სადაც ბავშვი არამართლზომიერად იქნა
გადაადგილებული/რომლის ტერიტორიაზედაც ბავშვი არამართლზომიერად იქნა დაკავებული.

2. პირი ან ორგანო, რომელიც ამტკიცებს, რომ მას აქვს იმ ბავშვთან ურთიერთობის უფლება, რომელიც
კონვენციის ხელშემკვრელი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე იმყოფება, უფლებამოსილია მიმართოს ცენტრალურ
ორგანოს და მოითხოვოს ბავშვთან ურთიერთობის უფლების გამოყენების შესახებ შუამდგომლობის
კონვენციის ხელშემკვრელი იმ სახელმწიფოს ცენტრალურ ორგანოში გადაგზავნა, რომლის ტერიტორიაზედაც
ბავშვი იმყოფება.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.
საქართველოს 2020 წლის 10 ივნისის კანონი №6053 – ვებგვერდი, 19.06.2020წ.

    მუხლი 13059. საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ბავშვის დაბრუნება ან ბავშვთან ურთიერთობის უფლების
გამოყენება

1. პირი ან ორგანო, რომელიც ამტკიცებს, რომ მას აქვს მეურვეობის უფლება იმ ბავშვის მიმართ, რომელიც
არამართლზომიერად შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე კონვენციის ხელშემკვრელი რომელიმე
სახელმწიფოდან ან არამართლზომიერად იმყოფება საქართველოში, უფლებამოსილია ბავშვის დაბრუნების
შესახებ შუამდგომლობით/სარჩელით მიმართოს ცენტრალურ ორგანოს ან სასამართლოს.

2. პირი ან ორგანო, რომელიც ამტკიცებს, რომ მას აქვს იმ ბავშვთან ურთიერთობის უფლება, რომელიც
საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება, უფლებამოსილია ბავშვთან ურთიერთობის უფლების გამოყენების
შესახებ შუამდგომლობით/სარჩელით მიმართოს ცენტრალურ ორგანოს ან სასამართლოს.

3. „არამართლზომიერად გადაადგილებული ან არამართლზომიერად დაკავებული ბავშვის დაბრუნების ან
ბავშვთან ურთიერთობის უფლების განხორციელების შესახებ მიმართვიანობის (რეფერირების) და
აღსრულების პროცედურებს“ ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.
საქართველოს 2020 წლის 10 ივნისის კანონი №6053 – ვებგვერდი, 19.06.2020წ.

წიგნი მეექვსე
მემკვიდრეობის სამართალი

თავი პირველი
ზოგადი დებულებანი
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    მუხლი 1306. ცნება
1. გარდაცვლილი პირის (მამკვიდრებლის) ქონების გადასვლა სხვა პირებზე (მემკვიდრეებზე) ხორციელდება

კანონით ან ანდერძით, ანდა ორივე საფუძვლით.
2. კანონით მემკვიდრეობა – გარდაცვლილის ქონების გადასვლა კანონში მითითებულ პირებზე –

მოქმედებს, თუ მამკვიდრებელს არ დაუტოვებია ანდერძი, ან თუ ანდერძი მოიცავს სამკვიდროს ნაწილს, ან თუ
ანდერძი მთლიანად ან ნაწილობრივ ბათილად იქნება ცნობილი.

    მუხლი 1307. მემკვიდრეები
მემკვიდრეები შეიძლება იყვნენ:
ა) კანონით მემკვიდრეობის დროს – პირები, რომლებიც ცოცხლები იყვნენ მამკვიდრებლის სიკვდილის

მომენტისათვის, და აგრეთვე მამკვიდრებლის შვილები, რომლებიც მისი გარდაცვალების შემდეგ ცოცხალი
დაიბადებიან;

ბ) ანდერძით მემკვიდრეობისას – პირები, რომლებიც ცოცხლები იყვნენ მამკვიდრებლის სიკვდილის
მომენტისათვის, აგრეთვე ისინი, რომლებიც ჩაისახნენ მის სიცოცხლეში და დაიბადნენ მისი გარდაცვალების
შემდეგ, მიუხედავად იმისა, მისი შვილები არიან ისინი თუ არა, ასევე იურიდიული პირები.

    მუხლი 1308. იურიდიული პირი, როგორც მემკვიდრე
ანდერძით მემკვიდრეობისას სამკვიდროს მისაღებად მოწვეული იქნება იურიდიული პირი, რომელიც

შექმნილი იყო სამკვიდროს გახსნის მომენტისათვის.

    მუხლი 1309. ქორწინებისგარეშე შობილი ბავშვი, როგორც მამის მემკვიდრე
ქორწინებისგარეშე შობილი ბავშვი მამის მემკვიდრედ ჩაითვლება, თუ მამობა აღიარებულია კანონით

დადგენილი წესით. თუკი იგი მამაზე ადრე გარდაიცვლება, მის შვილებს შეუძლიათ მოითხოვონ წილი იმ
სამკვიდროდან, რომელიც მათ მამას ეკუთვნოდა.

    მუხლი 1310. უღირსი მემკვიდრე
არც კანონით და არც ანდერძით მემკვიდრე არ შეიძლება იყოს პირი, რომელიც განზრახ ხელს უშლიდა

მამკვიდრებელს მისი უკანასკნელი ნების განხორციელებაში და ამით ხელს უწყობდა თავისი ან მისი
ახლობელი პირების მოწვევას მემკვიდრეებად ან სამკვიდროში მათი წილის გაზრდას, ანდა ჩაიდინა განზრახი
დანაშაული ან სხვა ამორალური საქციელი მოანდერძის მიერ ანდერძში გამოთქმული უკანასკნელი ნება-
სურვილის საწინააღმდეგოდ, თუ ეს გარემოებანი დადასტურებული იქნება სასამართლოს მიერ (უღირსი
მემკვიდრე).

    მუხლი 1311. მშობლები, რომლებიც არ შეიძლება იყვნენ მემკვიდრეები
შვილების კანონით მემკვიდრეებად ვერ იქნებიან მშობლები, რომლებსაც ჩამოერთმევათ მშობლის უფლება

და სამკვიდროს გახსნის დღისათვის არ არიან აღდგენილნი ამ უფლებებში. კანონით მემკვიდრეები ვერ
იქნებიან აგრეთვე პირნი, რომლებიც ბოროტად თავს არიდებდნენ მათზე დაკისრებულ მოვალეობას, ერჩინათ
მამკვიდრებელი, თუ ეს გარემოება დადასტურებულია სასამართლო წესით.

    მუხლი 1312. მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა სასამართლოს მიერ
გარემოება, რომელიც უღირსი მემკვიდრისათვის მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევის საფუძველს

წარმოადგენს, დადგენილ უნდა იქნეს სასამართლოს მიერ იმ პირის სარჩელით, რომლისთვისაც
მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა უღირსი მემკვიდრისათვის განსაზღვრულ ქონებრივ შედეგებს იწვევს.

    მუხლი 1313. პატიება უღირსი მემკვიდრისათვის
პირი, რომელიც მხილებულია იმ მოქმედებათა ჩადენაში, რომლებიც მემკვიდრეობის უფლების დაკარგვას

იწვევს, ამის მიუხედავად დაიშვება მემკვიდრედ, თუ მამკვიდრებელი აპატიებს მას და თავის ამ
გადაწყვეტილებას აშკარა ფორმით გამოხატავს ანდერძში. პატიების უკან წაღება არ დაიშვება.

    მუხლი 1314. მემკვიდრეობა წარმომადგენლობის უფლებით
მემკვიდრეობის უფლების დაკარგვა ხელს არ უშლის ნათესავების მემკვიდრეობას წარმომადგენლობის

უფლებით.

    მუხლი 1315. მემკვიდრეობის უფლება სხვა მამკვიდრებლის ქონებაზე
მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა ხელს არ უშლის ამ უფლებაჩამორთმეულ პირს, იყოს სხვა

მამკვიდრებლის ქონების მემკვიდრე.

    მუხლი 1316. უღირს მემკვიდრედ ცნობილი პირის მოვალეობა
თუ პირი სასამართლოს მიერ უღირს მემკვიდრედ იქნება ცნობილი სამკვიდროს მიღების შემდეგ, ის

მოვალეა დააბრუნოს ყველაფერი, რაც მემკვიდრეობით მიიღო ნაყოფსა და შემოსავალთან ერთად.
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    მუხლი 1317. უღირს მემკვიდრედ ცნობის შესახებ სარჩელის შეტანის ვადა
სარჩელი პირის უღირს მემკვიდრედ ცნობის შესახებ დაინტერესებულ პირთა მიერ წარდგენილ უნდა იქნეს

ხუთი წლის განმავლობაში იმ მომენტიდან, როცა ეს პირი შეუდგა სამკვიდროს ფლობას.

    მუხლი 1318. მემკვიდრეობის უფლებაჩამორთმეული პირის სამკვიდრო წილი
1. მემკვიდრეობის უფლებაჩამორთმეული პირის სამკვიდრო წილი გადადის მემკვიდრეებად მიწვეულ

დანარჩენ მემკვიდრეებზე და თანასწორად ნაწილდება მათ შორის.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული წესი არ მოქმედებს, თუ მემკვიდრეობის

უფლებაჩამორთმეულს მემკვიდრე ჰყავდა დანიშნული.

    მუხლი 1319. სამკვიდროს გახსნა
სამკვიდრო იხსნება პირის გარდაცვალების ან სასამართლოს მიერ გარდაცვლილად მისი გამოცხადების

შედეგად.

    მუხლი 1320. სამკვიდროს გახსნის დრო
სამკვიდროს გახსნის დროდ ითვლება მამკვიდრებლის გარდაცვალების დღე ან პირის გარდაცვლილად

გამოცხადების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის დღე.

    მუხლი 1321. ერთ დღეს გარდაცვლილ პირთა მემკვიდრეობა
ერთმანეთის შემდეგ მემკვიდრეობის უფლების მქონე პირების ერთ დღეს გარდაცვალების შემთხვევაში

სამკვიდრო გაიხსნება თითოეულის შემდეგ დამოუკიდებლად.

    მუხლი 1322. სამკვიდროს გახსნა გარდაცვლილად პირის გამოცხადების შემდეგ
1321-ე მუხლით გათვალისწინებული შედეგი დადგება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც სასამართლომ პირები

გარდაცვლილად გამოაცხადა მათი ერთსა და იმავე გარემოებაში უგზო-უკვლოდ დაკარგვის შედეგად; ამასთან,
მნიშვნელობა არა აქვს მათი გარდაცვლილად გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის დროს.

    მუხლი 1323. (ამოღებულია)
საქართველოს 2019 წლის 25 ივნისის კანონი №4851 - ვებგვერდი, 02.07.2019წ.

    მუხლი 1324. სამკვიდროს გახსნის ადგილი
1. სამკვიდროს გახსნის ადგილად ითვლება მამკვიდრებლის საცხოვრებელი ადგილი, ხოლო, თუ იგი

ცნობილი არ არის, –  სამკვიდროს ადგილსამყოფელი.
2. თუ სამკვიდრო სხვადასხვა ადგილას იმყოფება, მაშინ სამკვიდროს გახსნის ადგილად მიიჩნევა უძრავი

ქონების ან მისი ფასეული ნაწილის ადგილსამყოფელი, ხოლო თუ უძრავი ქონება არ არის, მაშინ – მოძრავი
ქონების ან მისი ძირითადი ნაწილის ადგილსამყოფელი.

    მუხლი 1325. საზღვარგარეთ მცხოვრებ პირთა სამკვიდროს გახსნის ადგილი
სამკვიდროს გახსნის ადგილს საქართველოს მოქალაქის გარდაცვალების შემდეგ, რომელიც დროებით

ცხოვრობდა საზღვარგარეთ და იქ გარდაიცვალა, წარმოადგენს საზღვარგარეთ გამგზავრებამდე საქართველოში
მისი საცხოვრებელი ადგილი, ხოლო, თუ იგი ცნობილი არ არის, მაშინ – სამკვიდროს ან მისი ძირითადი
ნაწილის ადგილსამყოფელი.

    მუხლი 1326. საზღვარგარეთ მუდმივად მცხოვრებ პირთა სამკვიდროს გახსნა
სამკვიდროს გახსნის ადგილად იმ პირთა გარდაცვალების შემდეგ, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ

საზღვარგარეთ, ითვლება ის ქვეყანა, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ.

    მუხლი 1327. სამკვიდროს გახსნა საზღვარგარეთ
საქართველოს მოქალაქე, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, უცხო სახელმწიფოში სამკვიდროს მიიღებს ამ

სახელმწიფოს კანონმდებლობის მიხედვით.

    მუხლი 1328. სამკვიდრო ქონება
1. სამკვიდრო (სამკვიდრო ქონება) შეიცავს მამკვიდრებლის როგორც ქონებრივი უფლებების (სამკვიდრო

აქტივი), ისე მოვალეობების (სამკვიდრო პასივი) ერთობლიობას, რომელიც მას ჰქონდა სიკვდილის
მომენტისათვის.

2. სამკვიდროში შედის საერთო საკუთრების წილი, რომელიც მამკვიდრებელზე მოდიოდა, ხოლო, თუ
ქონების გაყოფა ნატურით შეუძლებელია, მაშინ –  ამ ქონების ღირებულება.

    მუხლი 1329. მომავალი ქონება
მამკვიდრებელს შეუძლია ანდერძში გაითვალისწინოს ისეთი ქონება, რომელიც ანდერძის შედგენისას მას

ჯერ კიდევ არ გააჩნდა, თუ სამკვიდროს გახსნის მომენტისათვის ასეთი ქონება მისი საკუთრება იქნება.

    მუხლი 1330. პირადი ხასიათის უფლება-მოვალეობათა მემკვიდრეობით გადაცემის დაუშვებლობა
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სამკვიდროში არ შედის ის ქონებრივი უფლებები და მოვალეობები, რომლებიც პირადი ხასიათისაა და
მხოლოდ მამკვიდრებელს შეიძლება ეკუთვნოდეს, ასევე კანონით ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
უფლებები და მოვალეობები, რომლებიც მოქმედებს მხოლოდ კრედიტორისა და მოვალის სიცოცხლეში და
წყდება მათი სიკვდილით.

    მუხლი 1331. მამკვიდრებლის არაქონებრივი უფლებების დაცვა
მამკვიდრებლის არაქონებრივი უფლებები, რომლებიც სამკვიდროში არ შედის, შეიძლება განახორციელონ

და დაიცვან მემკვიდრეებმა კანონით გათვალისწინებული წესით.

    მუხლი 1332. ქონება, რომელიც სამკვიდროში არ შედის
1. სამკვიდროში არ შედის და მემკვიდრეთა შორის არ გაიყოფა საგვარეულო წიგნები (ან ჩანაწერები),

ოჯახური მატიანე, სულის მოსახსენებელი და სხვა საკულტო საგნები და საფლავი. ეს საგნები გადაეცემა
მემკვიდრეს საკუთრების უფლებით დამკვიდრებული ჩვეულების მიხედვით. ამ საგნების მიღება შეუძლია იმ
მემკვიდრესაც, რომელმაც უარი თქვა სამკვიდროს მიღებაზე.

2. დოკუმენტები, რომლებიც ეხება მამკვიდრებლის პიროვნებას, მის ოჯახს ან მთელ სამკვიდროს, რჩება
საერთო ქონებად.

    მუხლი 1333. ანდერძით გათვალისწინებული უძრავი ქონების გაზრდის შედეგები
თუ მოანდერძემ ანდერძის შედგენის შემდეგ გაზარდა ანდერძით გათვალისწინებული უძრავი ქონება ისეთი

ქონების შეძენით, რომელიც, თუმცა თან აკრავს ნაანდერძებ უძრავ ქონებას, სამკვიდროში არ შევა, თუ არ არის
ახალი განკარგულება ანდერძის შედგენის შემდეგ შეძენილი ქონების თაობაზე.

    მუხლი 1334. თანამემკვიდრეები
თუ მემკვიდრე რამდენიმეა, მათ შორის სამკვიდროს გაყოფამდე იგი ერთიანი ქონების სახით ეკუთვნის

ყველა თანამემკვიდრეს. ამ ქონებიდან შეიძლება გადახდილ იქნეს მამკვიდრებლის მოვლისა და უკანასკნელი
ავადმყოფობის მკურნალობის, დაკრძალვის, სამკვიდროს დაცვისა და მართვის, ხელფასის გასტუმრების,
ანდერძის აღსრულების აუცილებელი ხარჯები. ეს მოთხოვნები უნდა დაკმაყოფილდეს სამკვიდროს
ღირებულებიდან ყველა სხვა, მათ შორის, იპოთეკისა და სხვა გირაოთი უზრუნველყოფილი მოთხოვნების
უპირატესად.

    მუხლი 1335. სამკვიდროდან ნივთის გამოთხოვის უფლება
1. თუ მოანდერძემ არასწორად დაუტოვა მემკვიდრეს ნივთი, ამ ნივთის მესაკუთრეს უფლება აქვს

გამოითხოვოს იგი საერთო წესის მიხედვით.
2. თუ გარდაცვლილის ქონებაში ფარულად არის სხვა პირის ქონება, აუცილებელია ქონების ამ ნაწილის

გამოვლენა და გადაცემა სათანადო პირისათვის.

თავი მეორე
მემკვიდრეობა კანონით

    მუხლი 1336. კანონით მემკვიდრეები
კანონით მემკვიდრეობის დროს თანასწორი უფლებით მემკვიდრეებად ითვლებიან:
I. პირველ რიგში – გარდაცვლილის შვილები, გარდაცვლილის შვილი, რომელიც მისი სიკვდილის შემდეგ

დაიბადა, მეუღლე, მშობლები (მშვილებლები).
ნაშვილები და მისი შთამომავლები, როგორც მშვილებლის ან მისი ნათესავების მემკვიდრეები,

გათანაბრებული არიან მშვილებლის შვილებთან და მათ შთამომავლებთან. ნაშვილები აღარ მიიჩნევა კანონით
მემკვიდრედ მისი მშობლებისა და აღმავალი ხაზის სხვა ბიოლოგიური ნათესავების, აგრეთვე დებისა და ძმების
გარდაცვალების შემდეგ.

შვილიშვილები, შვილიშვილის შვილებისა და ამ უკანასკნელთა შვილები კანონით მემკვიდრეებად
ჩაითვლებიან, თუ სამკვიდროს გახსნის დროისათვის ცოცხალი აღარ არის მათი მშობელი, რომელიც
მამკვიდრებლის მემკვიდრე უნდა ყოფილიყო, და თანასწორად იღებენ იმ წილს, რომელიც კანონით
მემკვიდრეობის დროს მათ გარდაცვლილ მშობელს ერგებოდა.

შვილიშვილები, შვილიშვილის შვილებისა და ამ უკანასკნელთა შვილები ვერ გახდებიან მემკვიდრეები, თუ
მათმა მშობლებმა უარი თქვეს სამკვიდროს მიღებაზე. მშვილებელი და მისი ნათესავები, როგორც ნაშვილებისა
და მისი შთამომავლობის მემკვიდრეები, გათანაბრებული არიან ნაშვილების მშობლებსა და სხვა ბიოლოგიურ
ნათესავებთან. ნაშვილების მშობლებს, აღმავალი ხაზის სხვა ბიოლოგიურ ნათესავებსა და და-ძმებს აღარ
ეკუთვნით კანონით მემკვიდრეობა ნაშვილების ან მისი შთამომავლების გარდაცვალების შემდეგ.

II. მეორე რიგში – გარდაცვლილის დები და ძმები. მამკვიდრებლის დისწულები და ძმისწულები და მათი
შვილები კანონით მემკვიდრეებად ითვლებიან, თუ სამკვიდროს გახსნის დროისათვის ცოცხალი აღარ იყო
მათი მშობელი, რომელიც მამკვიდრებლის მემკვიდრე იქნებოდა. ისინი თანასწორად იღებენ სამკვიდროს იმ
წილს, რომელიც კანონით მემკვიდრეობის დროს მათ გარდაცვლილ მშობლებს ერგებოდა.
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III. მესამე რიგში – ბებია და პაპა, ბებიის დედ-მამა და პაპის დედ-მამა, როგორც დედის, ისე მამის მხრიდან.
ბებიის დედ-მამა და პაპის დედ-მამა კანონით მემკვიდრეებად ითვლებიან, თუ სამკვიდროს გახსნის
დროისათვის ბებია და პაპა ცოცხლები აღარ არიან.

     IV. მეოთხე რიგში – ბიძები (დედის ძმა და მამის ძმა), დეიდები და მამიდები.
V. მეხუთე რიგში – ბიძაშვილები, დეიდაშვილები და მამიდაშვილები, ხოლო თუ ეს უკანასკნელნი არ არიან,

მაშინ მათი შვილები.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414

    მუხლი 1337. რიგითობა კანონით მემკვიდრეობისას
წინა რიგის თუნდაც ერთ-ერთი მემკვიდრის არსებობა გამორიცხავს შემდგომი რიგის მემკვიდრეობას.

    მუხლი 1338. არაშრომისუნარიან პირთა უფლებები მემკვიდრეობისას
არაშრომისუნარიან პირებს, რომლებიც მამკვიდრებლის რჩენაზე იყვნენ და დამოუკიდებლად თავის შენახვა

არ შეუძლიათ, თუ მათ შესახებ ანდერძში მითითებული არ არის, უფლება აქვთ მოითხოვონ სარჩო (ალიმენტი)
სამკვიდროდან. თანხის ოდენობა, რაც გადახდილ უნდა იქნეს სარჩოს სახით, შეიძლება შემცირდეს
სამკვიდროს აქტივის მოცულობის გათვალისწინებით.

    მუხლი 1339. ცოცხლად დარჩენილი მეუღლის უფლება თანასაკუთრების წილზე
ცოცხლად დარჩენილი მეუღლის მემკვიდრეობის უფლება არ ეხება ქონების იმ ნაწილს, რომელიც მას

მეუღლეთა თანასაკუთრებიდან ეკუთვნის.

    მუხლი 1340. განქორწინებულ მეუღლეთა მდგომარეობა მემკვიდრეობისას
განქორწინებული მეუღლეები არ შეიძლება მემკვიდრეები იყვნენ ერთმანეთის გარდაცვალების შემდეგ.

    მუხლი 1341. მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა განქორწინებისას
სასამართლოს გადაწყვეტილებით მეუღლეს შეიძლება ჩამოერთვას კანონით მემკვიდრეობის უფლება, თუ

დადასტურებული იქნება, რომ ქორწინება მამკვიდრებელთან ფაქტობრივად სამკვიდროს გახსნამდე არანაკლებ
სამი წლისა შეწყვეტილი იყო და მეუღლეები ცალ-ცალკე ცხოვრობდნენ.

    მუხლი 1342. მემკვიდრეობის უფლების დაკარგვა ქორწინების ბათილობის გამო
ცოცხლად დარჩენილი მეუღლე დაკარგავს მემკვიდრეობის უფლებას, თუ არსებობდა ქორწინების ბათილად

ცნობის საფუძველი და მამკვიდრებლის მიერ სარჩელი წარდგენილი იყო.

    მუხლი 1343. უმკვიდრო ქონების გადასვლა სახელმწიფოზე
1. თუ არც კანონით და არც ანდერძით მემკვიდრეები არ არიან, ან არც ერთმა მემკვიდრემ არ მიიღო

სამკვიდრო, ანდა, როცა ყველა მემკვიდრეს ჩამოერთვა მემკვიდრეობის უფლება, უმკვიდრო ქონება გადადის
სახელმწიფოზე; ხოლო თუ მამკვიდრებელი მოხუცთა, ინვალიდთა, სამკურნალო, აღმზრდელობით და
სოციალური დაცვის სხვა დაწესებულებათა რჩენაზე იმყოფებოდა, მაშინ – მათ საკუთრებაში.

2. უმკვიდრო ქონება სამეწარმეო საზოგადოებაში ან კოოპერატივში წილის, აქციის ან პაის სახით გადადის
მათ ხელში, თუ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2239 - სსმ I, №54, 20.12.2005წ. მუხ.360

თავი მესამე
მემკვიდრეობა ანდერძით

    მუხლი 1344. ცნება
ფიზიკურ პირს შეუძლია სიკვდილის შემთხვევისათვის თავისი ქონება ან მისი ნაწილი ანდერძით

დაუტოვოს ერთ ან რამდენიმე პირს, როგორც მემკვიდრეთა წრიდან, ისე გარეშე პირებსაც.

    მუხლი 1345. პირი, რომელიც შეიძლება იყოს მოანდერძე
მოანდერძე შეიძლება იყოს სრულწლოვანი, ქმედუნარიანი პირი, რომელსაც ანდერძის შედგენის მომენტში

შეუძლია გონივრულად განსაჯოს საკუთარი მოქმედება და ნათლად გამოხატოს თავისი ნება.

    მუხლი 1346. ანდერძის შედგენა პირადად
ანდერძი უნდა შეადგინოს პირადად მოანდერძემ. ანდერძის შედგენა წარმომადგენლის მეშვეობით არ

დაიშვება.

    მუხლი 1347. ერთობლივი ანდერძი
ანდერძი უნდა შეიცავდეს ერთი მამკვიდრებლის განკარგულებას. ორი ან მეტი პირის მიერ ერთობლივად

ანდერძის შედგენა არ დაიშვება. მხოლოდ მეუღლეებს შეუძლიათ შეადგინონ ერთობლივი ანდერძი
ურთიერთმემკვიდრეობის შესახებ, რომელიც შეიძლება გაუქმდეს ერთ-ერთი მეუღლის მოთხოვნით, მაგრამ –
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ჯერ კიდევ ორივე მეუღლის სიცოცხლეში.

    მუხლი 1348. წილის განსაზღვრა მოანდერძის მიერ
1. მოანდერძეს შეუძლია ანდერძით განსაზღვროს ანდერძით დანიშნულ მემკვიდრეთა წილი სამკვიდროდან,

ან მიუთითოს, თუ რომელ მემკვიდრეზე კონკრეტულად რომელი ქონება გადავა. თუ ანდერძში ასეთი
მითითება არ არის, მაშინ სამკვიდრო თანაბრად ნაწილდება მემკვიდრეებს შორის.

2. თუ ანდერძით რამდენიმე მემკვიდრეა დანიშნული, მაგრამ მასში მხოლოდ ერთი მათგანის წილია
განსაზღვრული, სხვებისა კი –  არა, მაშინ ეს უკანასკნელნი თანაბრად მიიღებენ დანარჩენ ქონებას.

    მუხლი 1349. სამკვიდროს განაწილება ანდერძით მემკვიდრეებს შორის
თუ ანდერძით რამდენიმე მემკვიდრეა დანიშნული და ერთ-ერთი მემკვიდრისათვის განსაზღვრული ქონება

მთელ სამკვიდროს მოიცავს, მაშინ ყველა ანდერძით მემკვიდრემ თანაბარი წილი უნდა მიიღოს.

    მუხლი 1350. მემკვიდრეობა ანდერძის გარეთ დარჩენილ ქონებაზე
თუ ანდერძით დანიშნულ მემკვიდრეთა წილი მთლიანად არ მოიცავს მთელ სამკვიდროს, მაშინ ანდერძის

გარეთ დარჩენილ ქონებაზე განხორციელდება კანონით მემკვიდრეობა, რომელიც შეეხება იმ კანონით
მემკვიდრეებსაც, რომლებსაც ეანდერძათ ქონების ნაწილი, თუკი ანდერძით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.

    მუხლი 1351. წილის თანაზომიერი გაზრდა ანდერძით მემკვიდრეებს შორის
თუ არიან მხოლოდ ანდერძით დანიშნული მემკვიდრეები, მაშინ მათი წილი თანაზომიერად გაიზრდება,

თუკი თითოეულ მემკვიდრეს ანდერძით განსაზღვრული აქვს თავ-თავიანთი წილი, მაგრამ ყველას წილი არ
ამოწურავს სამკვიდროს მთლიანად.

    მუხლი 1352. მესამე პირის მონაწილეობის დაუშვებლობა წილის განსაზღვრისას
მოანდერძეს არ შეუძლია ანდერძით დაავალოს სხვა პირს იმის განსაზღვრა, თუ ვინ უნდა მიიღოს წილი

სამკვიდროდან და რა რაოდენობით.

    მუხლი 1353. მემკვიდრეთა ზუსტად დადგენის შეუძლებლობა
თუ მამკვიდრებელმა მემკვიდრის პიროვნება განსაზღვრა ისეთი ნიშნებით, რომლებიც რამდენიმე პირს

შეიძლება მიუდგეს, და შეუძლებელია დადგენა, თუ რომელი ჰყავდა მხედველობაში მამკვიდრებელს, მაშინ
ისინი ყველანი ჩაითვლებიან მემკვიდრეებად თანაბარი წილის უფლებით.

    მუხლი 1354. ანდერძით მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა
1. მოანდერძეს შეუძლია ანდერძით მემკვიდრეობა ჩამოართვას ერთ, რამდენიმე ან ყველა კანონით

მემკვიდრეს და იგი არ არის ვალდებული მიუთითოს ამის მოტივზე.
2. პირი, რომელსაც ანდერძის პირდაპირი მითითებით ჩამოერთვა მემკვიდრეობა, ვერც კანონით მემკვიდრე

ვერ იქნება ქონების იმ ნაწილზე, რომელიც ანდერძში არ შესულა, ასევე – მაშინაც, როცა ანდერძით
მემკვიდრეებმა უარი თქვეს სამკვიდროს მიღებაზე.

    მუხლი 1355. მემკვიდრეობის უფლების შენარჩუნება
კანონით მემკვიდრეები, რომლებიც მითითებულნი არ არიან ანდერძში, ინარჩუნებენ მემკვიდრეობის

უფლებას სამკვიდროს იმ ნაწილზე, რომელსაც ანდერძი არ შეხებია; ისინი აგრეთვე მიიღებენ ანდერძით
გათვალისწინებულ ქონებასაც, თუ სამკვიდროს გახსნის მომენტისათვის ცოცხლები არ არიან ანდერძით
მემკვიდრეები, ან ყოველმა მათგანმა უარი თქვა სამკვიდროს მიღებაზე.

    მუხლი 1356. კანონით მემკვიდრეობის დაუშვებლობა
თუ ანდერძით მთელი სამკვიდრო ქონება განაწილებული იყო ანდერძით მემკვიდრეებს შორის, მაგრამ ერთ-

ერთი მემკვიდრე სამკვიდროს გახსნის დროისათვის ცოცხალი აღარ არის, კანონით მემკვიდრეობა არ
წარმოიშობა და მის წილ ქონებას სხვა ანდერძით მემკვიდრეები მიიღებენ თანაბრად.

თავი მეოთხე
ანდერძის ფორმა

    მუხლი 1357. სანოტარო ფორმა
1. ანდერძი უნდა შედგეს წერილობითი ფორმით. ამასთან, დასაშვებია წერილობითი ანდერძი სანოტარო

ფორმით ან ამის გარეშე.
2. სანოტარო ფორმა მოითხოვს,  რომ ანდერძი შედგენილი და ხელმოწერილ იქნეს მოანდერძის მიერ და

დადასტურებული ნოტარიუსის მიერ.
საქართველოს 2020 წლის 15 ივლისის კანონი №6989 – ვებგვერდი, 28.07.2020წ.

    მუხლი 1358. ანდერძის ჩაწერა ნოტარიუსის მიერ
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1. დასაშვებია, რომ ანდერძი მოანდერძის სიტყვებით ჩაიწეროს ნოტარიუსმა ორი მოწმის თანდასწრებით.
ანდერძის ჩაწერისას შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საერთოდ მიღებული ტექნიკური საშუალებები.

2. მოანდერძის სიტყვებით ნოტარიუსის მიერ ჩაწერილი ანდერძი უნდა წაიკითხოს მოანდერძემ და
ნოტარიუსისა და მოწმის თანდასწრებით მოაწეროს ხელი.

    მუხლი 1359. ნოტარიუსთან გათანაბრებული პირები
ანდერძის დადასტურებისას ნოტარიუსთან გათანაბრებულნი არიან:
ა) საავადმყოფოს, ჰოსპიტლისა და სხვა სამკურნალო დაწესებულების, სანატორიუმის მთავარი ექიმი,

უფროსი, მათი მოადგილე სამედიცინო ნაწილში, მორიგე ექიმი, მოხუცებულთა და ინვალიდთა სახლის
დირექტორი ან მთავარი ექიმი, თუ მოანდერძე ამ დაწესებულებაში მკურნალობს ან ცხოვრობს;

ბ) საძიებო, გეოგრაფიული და სხვა მსგავსი ექსპედიციის უფროსი, თუ მოანდერძე ასეთ ექსპედიციაში
იმყოფება;

გ)  გემის კაპიტანი ან საჰაერო ხომალდის მეთაური, თუ მოანდერძე გემზე ან საჰაერო ხომალდზე იმყოფება;
დ) სამხედრო ნაწილის, შენაერთის, დაწესებულებისა და სასწავლებლის მეთაური (უფროსი), თუ სამხედრო

ნაწილების დისლოკაციის პუნქტში ნოტარიუსი არ არის და თუ მოანდერძე სამხედრო მოსამსახურე ან
სამხედრო ნაწილში მომსახურე სამოქალაქო პირი ან მათი ოჯახის წევრია;

ე) პენიტენციური დაწესებულების დირექტორი, თუ მოანდერძე პენიტენციურ დაწესებულებაშია
მოთავსებული.
საქართველოს 2010 წლის 9 მარტის კანონი №2719 - სსმ I, №12, 24.03.2010წ., მუხ.56 
საქართველოს 2015 წლის 1 მაისის კანონი №3532 - ვებგვერდი, 18.05.2015წ.

    მუხლი 1360. ანდერძზე ხელის მოწერა სხვა პირის მიერ
თუ მოანდერძე რაიმე მიზეზით თვითონ ვერ მოაწერს ხელს ანდერძს, შეიძლება მისი თხოვნით ხელი

მოაწეროს სხვა პირმა. ამასთან, უნდა აღინიშნოს მიზეზი, რის გამოც მოანდერძემ ვერ შეძლო ანდერძზე ხელის
მოწერა.

    მუხლი 1361. ყრუ-მუნჯი და ბრმა პირის ანდერძი
1. თუ მოანდერძე ყრუ-მუნჯია ან ყრუ-მუნჯი წერა-კითხვის უცოდინარია, საანდერძო განკარგულება მან

უნდა გააკეთოს ნოტარიუსთან ორი მოწმისა და ისეთი პირის თანდასწრებით, რომელსაც შეუძლია გააგებინოს
მას საქმის არსი და დაადასტუროს თავისი ხელმოწერით, რომ ანდერძის შინაარსი შეესაბამება მოანდერძის
ნებას.

2. მოანდერძემ, რომელიც ბრმაა ან არ შეუძლია წერა-კითხვა, საანდერძო განკარგულება უნდა გააკეთოს
ნოტარიუსთან სამი მოწმის თანადასწრებით, რის შესახებაც უნდა გაკეთდეს სათანადო ჩანაწერი, რომელიც მას
უნდა წაეკითხოს.

3. ჩამწერი და წამკითხველი შეიძლება იყვნენ მოწმეებიც, მაგრამ ჩამწერი არ უნდა იყოს წამკითხველი.
4. ჩანაწერში მითითებულ უნდა იქნეს, თუ ვინ გააკეთა ჩანაწერი და ვინ წაუკითხა მოანდერძეს. ჩანაწერს

ხელი უნდა მოაწერონ მოწმეებმა და დაადასტუროს ნოტარიუსმა.

    მუხლი 1362. ანდერძის მოწმეები
ანდერძის მოწმეები არ შეიძლება იყვნენ: არასრულწლოვანი, ანდერძით მემკვიდრე და მისი ნათესავები

დამავალი ხაზით და აღმავალი ხაზით, და, ძმა, მეუღლე, საანდერძო დანაკისრის მიმღები (ლეგატარი).
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ. 

    მუხლი 1363. ანდერძის საიდუმლოება
ნოტარიუსს, სხვა პირს, რომელმაც დაადასტურა ანდერძი, მოწმეს, ასევე პირებს რომლებმაც ხელი მოაწერეს

ანდერძს მოანდერძის ნაცვლად, უფლება არა აქვთ სამკვიდროს გახსნამდე გაამხილონ ცნობები, რომლებიც
შეეხება ანდერძის შინაარსს, მის შედგენას, შეცვლას ან გაუქმებას.

    მუხლი 1364. შინაურული ანდერძი
მოანდერძეს შეუძლია თავისი ხელით დაწეროს ანდერძი და ხელი მოაწეროს მას.

    მუხლი 1365. ანდერძის შენახვა ნოტარიუსთან
1. მოანდერძეს შეუძლია თავისი ხელით დაწერილი და ხელმოწერილი ანდერძი დალუქული კონვერტით

გადასცეს ნოტარიუსს (ან სხვა შესაბამის თანამდებობის პირს) სამი მოწმის თანდასწრებით, რაც დასტურდება
კონვერტზე ხელის მოწერით.

2. აღნიშნული სახის ანდერძის შენახვა უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს მისი ოფიციალური დეპონირებით
ნოტარიუსთან (ან სხვა შესაბამის თანამდებობის პირთან).

    მუხლი 1366. ანდერძის შედგენა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით
ანდერძის ტექსტი შეიძლება გადმოიცეს საერთოდ მიღებული ტექნიკური საშუალებებით, ოღონდ

ხელმოწერილი უნდა იყოს მოანდერძის მიერ. ასეთ შემთხვევაში ანდერძის შედგენა და მოანდერძის მიერ
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ხელის მოწერა უნდა მოხდეს ორი მოწმის თანდასწრებით, რომლებიც დაადასტურებენ, რომ ანდერძი
შედგენილი იყო მათი თანდასწრებით ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. მოწმეთა მიერ ანდერძის
დადასტურება უნდა მოხდეს მოანდერძის მიერ ანდერძზე ხელის მოწერის შემდეგ დაუყოვნებლივ,
მოანდერძისა და ორივე მოწმის თანდასწრებით ანდერძზე სათანადო წარწერის გაკეთებით, მოწმეთა სახელის,
გვარისა და საცხოვრებელი ადგილის მითითებით.

    მუხლი 1367. დახურული ანდერძი
1. მოანდერძის სურვილით მოწმეებმა ანდერძი უნდა დაადასტურონ ისე, რომ არ გაეცნონ მის შინაარსს

(დახურული ანდერძი). ამ შემთხვევაში მოწმეები უნდა ესწრებოდნენ ანდერძის შედგენას.
2. დახურული ანდერძის დადასტურებისას მოწმეებმა უნდა მიუთითონ, რომ ანდერძი შედგენილ იქნა

პირადად მოანდერძის მიერ მათი თანდასწრებით, მაგრამ ისინი არ გასცნობიან მის შინაარსს.

    მუხლი 1368. ანდერძის შედგენის თარიღი
ანდერძში მითითებული უნდა იყოს მისი შედგენის თარიღი. თარიღის არარსებობა იწვევს ანდერძის

ბათილობას მხოლოდ მაშინ, თუ ვერ გაქარწყლდება ანდერძის შედგენის, შეცვლის ან გაუქმებისას, ასევე
რამდენიმე ანდერძის არსებობისას მოანდერძის ქმედუნარიანობასთან დაკავშირებული ეჭვი.

    მუხლი 1369. ანდერძის შინაარსის გაცნობა დაინტერესებულ პირთათვის
მოანდერძის გარდაცვალების შემდეგ ნოტარიუსი ნიშნავს დღეს და გააცნობს ანდერძის შინაარსს

დაინტერესებულ პირებს, რის თაობაზედაც უნდა შედგეს სათანადო ოქმი. თუ კონვერტი, რომელშიც ანდერძია
მოთავსებული, დალუქული იყო, უნდა აღინიშნოს ლუქის მთლიანობის შესახებ.

თავი მეხუთე
მემკვიდრის მემკვიდრის დანიშვნა

    მუხლი 1370. სათადარიგო მემკვიდრე
1. მოანდერძეს უფლება აქვს დაასახელოს ანდერძში სხვა მემკვიდრე (სათადარიგო მემკვიდრე) იმ

შემთხვევისათვის, თუ მის მიერ დანიშნული მემკვიდრე სამკვიდროს გახსნამდე გარდაიცვლება, სამკვიდროს
არ მიიღებს ან მემკვიდრეობის უფლება ჩამოერთმევა.

2. ანდერძით მემკვიდრის უარი სამკვიდროზე არამემკვიდრის მემკვიდრედ დანიშნული პირის
სასარგებლოდ არ დაიშვება.

3. სათადარიგო მემკვიდრე შეიძლება იყოს ყოველი პირი, რომელიც 1307–1309-ე მუხლებით შეიძლება იყოს
მემკვიდრე.

თავი მეექვსე
სავალდებულო წილი

    მუხლი 1371. ცნება
მამკვიდრებლის შვილებს, მშობლებსა და მეუღლეს, ანდერძის შინაარსის მიუხედავად, ეკუთვნით

სავალდებულო წილი, რომელიც უნდა იყოს იმ წილის ნახევარი, რაც თითოეულ მათგანს კანონით
მემკვიდრეობის დროს ერგებოდა (სავალდებულო წილი).

    მუხლი 1372. სავალდებულო წილის მოთხოვნის უფლების წარმოშობის მომენტი
სავალდებულო წილის მოთხოვნის უფლება წარმოიშობა სამკვიდროს გახსნის მომენტიდან. ასეთი

მოთხოვნის უფლება გადადის მემკვიდრეობით.

    მუხლი 1373. სავალდებულო წილის მოცულობის განსაზღვრა
სავალდებულო წილის მთლიანი მოცულობა განისაზღვრება მთელი სამკვიდროდან იმ ქონების ჩათვლით,

რომელიც გათვალისწინებულია საანდერძო დანაკისრის ან საერთო-სასარგებლო მიზნით რაიმე მოქმედების
შესასრულებლად.

    მუხლი 1374. თითოეული მემკვიდრის სავალდებულო წილის განსაზღვრა
თითოეული მემკვიდრის სავალდებულო წილის განსაზღვრისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული

ყველა კანონით მემკვიდრე, რომლებიც მოწვეული იქნებოდნენ სამკვიდროს მისაღებად, ანდერძი რომ არ
ყოფილიყო. ანდერძით მემკვიდრეები მხედველობაში არ მიიღებიან.

    მუხლი 1375. მიღებული ქონების ჩათვლა სავალდებულო წილში
პირი, რომელსაც აქვს სავალდებულო წილის მიღების უფლება, მოვალეა სავალდებულო წილში ჩათვალოს

ყველაფერი, რაც მამკვიდრებლისაგან მიიღო მის სიცოცხლეში – იმაზე მითითებით, რომ მიღებული
ჩაითვალოს სავალდებულო წილში.
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    მუხლი 1376. საანდერძო დანაკისრზე უარის თქმის შედეგები
პირს, რომელსაც სავალდებულო წილის მიღების უფლება აქვს და ამავე დროს საანდერძო დანაკისრის

(ლეგატის) მიმღებიცაა, შეუძლია მოითხოვოს სავალდებულო წილი, თუ უარს იტყვის საანდერძო დანაკისრის
მიღებაზე; თუკი იგი საანდერძო დანაკისრზე უარს არ იტყვის, მაშინ კარგავს უფლებას სავალდებულო წილზე
საანდერძო დანაკისრის ღირებულების ფარგლებში.

    მუხლი 1377. სავალდებულო წილის გამოყოფა ანდერძით გაუთვალისწინებელი ქონებიდან
თუ ანდერძით გათვალისწინებულია არა მთელი სამკვიდრო, მაშინ სავალდებულო წილი პირველ რიგში

გამოიყოფა ანდერძით გაუთვალისწინებელი, ხოლო, თუ ეს საკმარისი არ იქნება, – შეივსება ანდერძით
გათვალისწინებული ქონებიდან.

    მუხლი 1378. სავალდებულო წილის გაზრდა გაჩუქებული ნივთის ხარჯზე
თუ მამკვიდრებელმა აჩუქა ნივთი მესამე პირს, მაშინ სავალდებულო წილზე უფლების მქონე პირს შეუძლია

მოითხოვოს მისი შევსება იმ თანხით, რომლითაც გაიზრდება მისი სავალდებულო წილი, თუკი გაჩუქებული
ნივთი სამკვიდროში შევა. საჩუქარი ანგარიშში არ ჩაითვლება, თუ სამკვიდროს გახსნის დროისათვის საჩუქრის
გადაცემიდან ათი წელია გასული.

    მუხლი 1379. წილის შევსების მოთხოვნის უფლება
თუ სავალდებულო წილის მიღების უფლების მქონე პირს ეანდერძა ქონება, რომელიც იმ წილის ნახევარზე

ნაკლებია, რომელსაც იგი კანონით მემკვიდრეობისას მიიღებდა, მაშინ მას შეუძლია მოითხოვოს ის წილი,
რომლითაც ანდერძით მიღებული მისი წილი ნაკლებია იმ წილის ნახევარზე, რასაც კანონით მემკვიდრეობისას
მიიღებდა.

    მუხლი 1380. უარი სავალდებულო წილის მიღებაზე
1. სავალდებულო წილის მიღების უფლების მქონე მემკვიდრეს შეუძლია უარი თქვას მის მიღებაზე, მაგრამ

ეს არ გამოიწვევს სხვა თანამემკვიდრეების სავალდებულო წილის გაზრდას. მისი წილი გადადის ანდერძით
მემკვიდრეებზე.

2. სავალდებულო წილის მიღება ან მის მიღებაზე უარის თქმა უნდა მოხდეს სამკვიდროს მიღების ან მასზე
უარის თქმისათვის დადგენილ დროში.

    მუხლი 1381. სავალდებულო წილის მიღების უფლების ჩამორთმევა
1. სავალდებულო წილის მიღების უფლება შეიძლება ჩამორთმეულ იქნეს იმ საფუძვლების არსებობისას,

რომლებიც იწვევენ საერთოდ მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევას.
2. სავალდებულო წილის მიღების უფლების ჩამორთმევა შეიძლება მოხდეს მამკვიდრებლის მიერ ჯერ კიდევ

მის სიცოცხლეში სასამართლოსათვის მიმართვის გზით.
3. სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება სავალდებულო წილის მიღების უფლების

ჩამორთმევის შესახებ მოქმედებს სამკვიდროს გახსნის მომენტიდან. ასეთივე შედეგი დადგება მაშინაც, როცა
მამკვიდრებელმა ჯერ კიდევ სიცოცხლეში მიმართა სასამართლოს, მაგრამ გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მისი
გარდაცვალების შემდეგ.

    მუხლი 1382. სავალდებულო წილის გადასვლა ანდერძით მემკვიდრეებზე
იმ მემკვიდრის წილი, რომელსაც სავალდებულო წილის მიღების უფლება ჩამოერთვა, გადადის ანდერძით

მემკვიდრეებზე.

თავი მეშვიდე
საანდერძო დანაკისრი (ლეგატი)

    მუხლი 1383. ცნება
მოანდერძეს შეუძლია დააკისროს მემკვიდრეს ერთი ან რამდენიმე პირის სასარგებლოდ რაიმე

ვალდებულების შესრულება სამკვიდროს ხარჯზე (საანდერძო დანაკისრი –  ლეგატი).

    მუხლი 1384. საანდერძო დანაკისრის საგანი
საანდერძო დანაკისრის საგანი შეიძლება იყოს დანაკისრის მიმღებისათვის (ლეგატარისათვის) სამკვიდროში

შემავალი ქონებიდან ნივთების გადაცემა საკუთრებაში, სარგებლობაში ან სხვა სანივთო უფლებით, მისთვის
ისეთი ქონების შეძენა და გადაცემა, რომელიც არ შედის სამკვიდროში, განსაზღვრული სამუშაოს შესრულება,
მომსახურების გაწევა და ა.შ.

    მუხლი 1385. საცხოვრებელი სადგომით სარგებლობა საანდერძო დანაკისრის საფუძველზე
მოანდერძეს უფლება აქვს დააკისროს მემკვიდრეს, რომელზედაც საცხოვრებელი სახლი, ბინა ან სხვა

საცხოვრებელი სადგომი გადადის, სადგომით ან მისი განსაზღვრული ნაწილით სამისდღეშიო სარგებლობის
უფლების გადაცემა იმ პირისთვის, რომელიც მამკვიდრებელთან ერთად ცხოვრობდა არანაკლებ ერთი წლის
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განმავლობაში სამკვიდროს გახსნამდე. საცხოვრებელ სადგომზე საკუთრების უფლების შემდგომი
გადასვლისას სამისდღეშიო სარგებლობა ძალას ინარჩუნებს.

    მუხლი 1386. საცხოვრებელი სადგომით სამისდღეშიო სარგებლობის უფლების გაუსხვისებლობა
1. საცხოვრებელი სადგომით სამისდღეშიო სარგებლობის უფლება გაუსხვისებელია და არ გადადის

საანდერძო დანაკისრის მიმღების მემკვიდრეებზე.
2. საცხოვრებელი სადგომით სამისდღეშიო სარგებლობის უფლება არ წარმოადგენს ამ სადგომში საანდერძო

დანაკისრის მიმღების ოჯახის წევრთა ცხოვრების საფუძველს, თუ ანდერძით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.

    მუხლი 1387. საანდერძო დანაკისრის შესრულების ფარგლები
მემკვიდრემ, რომელსაც საანდერძო დანაკისრის შესრულება დაევალა, უნდა შეასრულოს იგი ნაანდერძები

სამკვიდროს ნამდვილი ღირებულების ფარგლებში მამკვიდრებლის ვალების იმ ნაწილის გამოკლებით,
რომლის გასტუმრებაც მას შეხვდა.

    მუხლი 1388. საანდერძო დანაკისრის შესრულება სხვა მემკვიდრეების მიერ
თუ მემკვიდრე, რომელსაც საანდერძო დანაკისრის შესრულება დაევალა, სამკვიდროს გახსნამდე

გარდაიცვალა, ან მან მემკვიდრეობაზე უარი განაცხადა, მაშინ საანდერძო დანაკისრის შესრულების
ვალდებულება გადადის სხვა მემკვიდრეებზე, რომლებმაც მისი წილი მიიღეს, – თუ ანდერძიდან სხვა რამ არ
გამომდინარეობს.

    მუხლი 1389. საანდერძო დანაკისრის შესრულების შეწყვეტა
იმ მემკვიდრის გარდაცვალების შემთხვევაში, რომელსაც საანდერძო დანაკისრის შესრულება ევალება,

საანდერძო დანაკისრის შესრულების ვალდებულება შეწყდება, თუ შესრულება შეუძლებელია მისი
მონაწილეობის გარეშე.

    მუხლი 1390. საანდერძო დანაკისრის შესრულება სამკვიდრო წილის პროპორციულად
თუ საანდერძო დანაკისრის შესრულება რამდენიმე მემკვიდრეს აქვს დავალებული, თითოეული ასრულებს

მას სამკვიდროში მისი წილის პროპორციულად, თუკი ანდერძით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

    მუხლი 1391. საანდერძო დანაკისრის შესრულების ვადა
საანდერძო დანაკისრის მიმღებს უფლება აქვს მოითხოვოს საანდერძო დანაკისრის შესრულება სამწლიანი

ხანდაზმულობის ვადის ფარგლებში, რაც გამოითვლება სამკვიდროს გახსნის დღიდან.

    მუხლი 1392. საანდერძო დანაკისრი სავალდებულო წილის მიღებისას
თუ ანდერძით მემკვიდრეს, რომელსაც საანდერძო დანაკისრის შესრულება ევალება, სავალდებულო წილის

მიღების უფლებაც აქვს, მაშინ იგი საანდერძო დანაკისრს ასრულებს მისთვის ნაანდერძები სამკვიდროს
მხოლოდ იმ ნაწილის ფარგლებში, რაც სავალდებულო წილის ზემოთ მიიღო.

    მუხლი 1393. საანდერძო დანაკისრის მიმღების პასუხისმგებლობა
საანდერძო დანაკისრის მიმღები პასუხს არ აგებს მამკვიდრებლის ვალებისათვის.

    მუხლი 1394. უარი საანდერძო დანაკისრის მიღებაზე
საანდერძო დანაკისრის მიმღებს უფლება აქვს უარი თქვას დანაკისრის მიღებაზე. ასეთ შემთხვევაში

სამკვიდროს შესაბამისი ნაწილი დარჩება იმ მემკვიდრეს, რომელსაც დაეკისრება დანაკისრის შესრულება.

    მუხლი 1395. საანდერძო დანაკისრის შესრულებისაგან გათავისუფლება
თუ საანდერძო დანაკისრის მიმღები უარს იტყვის დანაკისრის მიღებაზე, მემკვიდრე, რომელსაც საანდერძო

დანაკისრის შესრულება დაევალა, თავისუფლდება მისი შესრულების მოვალეობისაგან.

    მუხლი 1396. საანდერძო დანაკისრის გადასვლა მემკვიდრეებზე
თუ საანდერძო დანაკისრის მიმღები სამკვიდროს გახსნის შემდეგ გარდაიცვალა, მაგრამ ვერ მოასწრო

თანხმობის გამოთქმა დანაკისრის მიღებაზე, მაშინ მისი მიღების უფლება გადადის მის მემკვიდრეებზე,
რომლებიც მის მაგივრად მიიღებენ დანაკისრს.

    მუხლი 1397. საანდერძო დანაკისრი საერთო სასარგებლო მიზნით
1. მოანდერძეს შეუძლია დააკისროს მემკვიდრეს რაიმე მოქმედების შესრულება საერთო-სასარგებლო

მიზნით, რასაც შეიძლება ჰქონდეს როგორც ქონებრივი, ისე არაქონებრივი ხასიათი.
2. თუ დაკისრებული მოქმედება ქონებას ეხება, მაშინ გამოიყენება საანდერძო დანაკისრის

მარეგულირებელი ნორმები.
3. იმ მემკვიდრის გარდაცვალების შემთხვევაში, რომელსაც ანდერძით ევალებოდა რაიმე მოქმედება

საერთო-სასარგებლო მიზნით, ამ ვალდებულების შესრულება გადადის სხვა მემკვიდრეებზე, რომლებმაც
სამკვიდრო მიიღეს.
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4. მემკვიდრისგან მასზე დაკისრებული მოქმედების შესრულების მოთხოვნა შეუძლია სასამართლოს
მეშვეობით ანდერძის აღმსრულებელს, ხოლო, თუ ის არ არის, მაშინ − ყოველ მემკვიდრეს,  ასევე
დაინტერესებულ საზოგადოებრივ და რელიგიურ ორგანიზაციებს, ფონდებს, სახელმწიფო და
მუნიციპალიტეტის ორგანოებს.
საქართველოს 2020 წლის 15 ივლისის კანონი №6989 – ვებგვერდი, 28.07.2020წ.

თავი მერვე
ანდერძის შეცვლა ან მოშლა

    მუხლი 1398. ანდერძის შეცვლის საშუალებები
მოანდერძეს ყოველთვის შეუძლია შეცვალოს ან მოშალოს ანდერძი:
ა) ახალი ანდერძის შედგენით, რომელიც პირდაპირ აუქმებს წინა ანდერძს ან მის იმ ნაწილს, რომელიც ახალ

ანდერძს ეწინააღმდეგება;
ბ)  სანოტარო ორგანოში განცხადების შეტანით;
გ) ანდერძის ყველა ეგზემპლარის მოსპობით მოანდერძის მიერ ან ნოტარიუსის მიერ მოანდერძის

განკარგულებით.

    მუხლი 1399. გაუქმებული ანდერძის აღდგენის დაუშვებლობა
ანდერძი, რომელიც გაუქმდა შემდგომში შედგენილი ანდერძით, არ შეიძლება აღდგენილ იქნეს იმ

შემთხვევაშიც კი, თუ უფრო გვიან შედგენილი ანდერძი შემდგომში გაუქმდება განცხადების შეტანით.

    მუხლი 1400. რამდენიმე ანდერძი
თუ მოანდერძემ რამდენიმე ანდერძი შეადგინა, მაგრამ ისინი ავსებენ და მთლიანად არ ცვლიან ერთმანეთს,

მაშინ ყველა ანდერძი ინარჩუნებს ძალას. წინა ანდერძი ძალას ინარჩუნებს იმდენად, რამდენადაც მისი
განკარგულებები შეცვლილი არ არის შემდგომი ანდერძით.

    მუხლი 1401. სანოტარო ანდერძის უპირატესობა
1. თუ ერთმა პირმა რამდენიმე ანდერძი შეადგინა, რომელთაგან ერთ-ერთი შედგენილია სანოტარო

ფორმით, დანარჩენი კი –  არა, უპირატესობა სანოტარო ფორმით შედგენილ ანდერძს ენიჭება.
2. სანოტარო ანდერძი არ შეიძლება მოიშალოს სხვა ფორმის ანდერძით.

    მუხლი 1402. ანდერძის ძალადაკარგულად გამოცხადების საფუძვლები
ანდერძი ძალას კარგავს, თუ:
ა)  პირი, რომლის სასარგებლოდაც შედგენილი იყო ეს ანდერძი, გარდაიცვალა მოანდერძეზე ადრე;
ბ)  ნაანდერძები ქონება დაიკარგა მოანდერძის სიცოცხლეში, ან მოანდერძემ გაასხვისა იგი;
გ)  ერთადერთი მემკვიდრე უარს იტყვის სამკვიდროს მიღებაზე.

    მუხლი 1403. ანდერძის ბათილობა
1. ანდერძი ბათილად ჩაითვლება იმ პირობების არსებობისას, რომლებიც იწვევენ გარიგების ბათილობას

საერთოდ.
2. საანდერძო განკარგულებები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან კანონს ან საზოგადოებრივ ინტერესებს,

აგრეთვე ისეთი განკარგულებები, რომლებიც გაუგებარია ან ეწინააღმდეგებიან ერთმანეთს –  ბათილია.
3. ანდერძი სასამართლოს მიერ შეიძლება ბათილად იქნეს ცნობილი, თუ იგი შედგენილია კანონით

დადგენილი წესების დარღვევით, ასევე ისეთ მდგომარეობაში, როცა პირს არ შეეძლო შეეგნო თავისი
მოქმედების მნიშვნელობა და წარემართა იგი.

    მუხლი 1404. ცალკეული საანდერძო განკარგულებების ბათილობა
1. ის საანდერძო განკარგულება, რომლის საფუძველზედაც ხდება ისეთ ნივთზე მემკვიდრედ მოწვევა,

რომელიც არ არის სამკვიდროში, ბათილია.
2. თუ ვინმეს ეანდერძა ფულადი თანხა, რომელიც არ არის სამკვიდრო ქონებაში, მაშინ ანდერძის ასეთი

განკარგულება ბათილია.
3. ბათილია საანდერძო განკარგულება იმის შესახებ, რომ მემკვიდრე სამკვიდროს შეიძენს განსაზღვრული

დროით, ან არა მამკვიდრებლის გარდაცვალების დღიდან, არამედ უფრო გვიან, ასევე, იმ პირზე მითითების
შესახებ, რომელზედაც უნდა გადავიდეს სამკვიდრო მემკვიდრის გარდაცვალების შემდეგ.

    მუხლი 1405. საანდერძო განკარგულების ბათილობა მისი შესრულების შეუძლებლობის გამო
ისეთი საანდერძო განკარგულება, რომლის შესრულებაც მემკვიდრეს არ შეუძლია ჯანმრთელობის

მდგომარეობის ან სხვა ობიექტური მიზეზების გამო, შეიძლება ბათილად იქნეს ცნობილი მემკვიდრის
სარჩელით.

    მუხლი 1406. ერთ-ერთი საანდერძო განკარგულების ბათილობის შედეგები
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თუ რამდენიმე საანდერძო განკარგულებიდან ერთ-ერთი ბათილია ან ძალა დაკარგა და მამკვიდრებელს სხვა
განკარგულება არ დაუტოვებია, მაშინ სხვა საანდერძო განკარგულებები ძალაში რჩება.

    მუხლი 1407. სამკვიდროს მიღება ანდერძის ბათილობის შემთხვევაში
ანდერძის ბათილად ცნობის შემთხვევაში მემკვიდრეს, რომელსაც ამ ანდერძით მემკვიდრეობის უფლება

ჩამოერთვა, უფლება აქვს მიიღოს სამკვიდრო საერთო საფუძვლებით.

    მუხლი 1408. შედავება ანდერძის ნამდვილობაზე
ანდერძის ნამდვილობა შეიძლება სადავო გახადონ კანონით მემკვიდრეებმა და სხვა დაინტერესებულმა

პირებმა იმ გარემოებათა გამო, რომლებიც გარიგების ბათილობას იწვევენ.

    მუხლი 1409. სარჩელის წარდგენის ვადა
1. სარჩელი ანდერძის ბათილობის შესახებ წარდგენილ უნდა იქნეს ორი წლის განმავლობაში, რაც

გამოითვლება სამკვიდროს გახსნის დღიდან.
2. ხანდაზმულობის ეს ვადა არ ვრცელდება მესაკუთრის სარჩელზე, როცა მოანდერძემ მემკვიდრეს

არასწორად უანდერძა სხვისი ქონება, როგორც თავისი.

თავი მეცხრე
ანდერძის აღსრულება

    მუხლი 1410. ანდერძის აღსრულების სუბიექტები
ანდერძში მითითების არარსებობის შემთხვევაში მისი აღსრულება ევალებათ ანდერძით მემკვიდრეებს. მათ

შეუძლიათ ურთიერთშეთანხმებით ანდერძის აღსრულება მიანდონ ერთ-ერთ მემკვიდრეს ან სხვა პირს.

    მუხლი 1411. ანდერძის აღმსრულებლის დანიშვნა
საანდერძო განკარგულებათა ზუსტად შესრულების მიზნით მოანდერძეს შეუძლია ანდერძით დანიშნოს

ანდერძის ერთი ან რამდენიმე აღმსრულებელი როგორც ანდერძით მემკვიდრეთა წრიდან, ისე სხვა პირიც,
რომელიც მემკვიდრე არ არის. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში საჭიროა ანდერძის აღმსრულებლის თანხმობა, რაც
მან უნდა გამოხატოს წარწერით თვით ანდერძზე ან მასზე დართულ განცხადებაში.

    მუხლი 1412. უარი ანდერძის აღსრულებაზე
ანდერძის აღმსრულებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს უარი თქვას მოანდერძის მიერ დაკისრებული

მოვალეობის შესრულებაზე, რის შესახებაც წინასწარ უნდა გააფრთხილოს ანდერძით მემკვიდრეები.

    მუხლი 1413. ანდერძის აღმსრულებლის დანიშვნა მესამე პირის მიერ
მოანდერძეს შეუძლია ანდერძის აღმსრულებლის დანიშვნა დაავალოს მესამე პირს, რომელმაც სამკვიდროს

გახსნისას დაუყოვნებლივ უნდა დანიშნოს ანდერძის აღმსრულებელი და შეატყობინოს ამის შესახებ
მემკვიდრეებს. მას შეუძლია უარი თქვას ამ დავალების შესრულებაზე, რაზედაც ასევე დაუყოვნებლივ უნდა
შეატყობინოს მემკვიდრეებს.

    მუხლი 1414. ანდერძის აღსრულება მთლიანად ან ნაწილობრივ
ანდერძის აღმსრულებელს შეიძლება დაეკისროს ანდერძის მთლიანად ან მისი ცალკეული განკარგულებების

აღსრულება.

    მუხლი 1415. სამკვიდროს დაცვა და მართვა
ანდერძის აღმსრულებელი მოვალეა სამკვიდროს გახსნის მომენტიდანვე შეუდგეს სამკვიდროს დაცვასა და

მართვას; ის უფლებამოსილია შეასრულოს ყველა მოქმედება, რაც აუცილებელია ანდერძის აღსრულებისათვის.
ამ უფლებამოსილების ფარგლებში მემკვიდრეები კარგავენ სამკვიდროს მართვის უფლებას.

    მუხლი 1416. სამკვიდროს დაცვა და მართვა რამდენიმე აღმსრულებლის მიერ
თუ ანდერძის აღმსრულებელი რამდენიმეა, ერთპიროვნული მოქმედება დაიშვება მხოლოდ სამკვიდროს

დაცვის მიზნით, სხვა შემთხვევებში საჭიროა მათ შორის შეთანხმება.

    მუხლი 1417. ანდერძის აღსრულების ხარჯების ანაზღაურება
1. ანდერძის აღმსრულებელი მოვალეობას უსასყიდლოდ ასრულებს, თუმცა შეიძლება გასამრჯელოც

მიიღოს, თუ ეს ანდერძითაა გათვალისწინებული.
2. ანდერძის აღმსრულებელს აქვს სამკვიდროდან იმ აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურების უფლება, რაც

მან გასწია სამკვიდროს დაცვასა და მართვაზე.
3. ანდერძის აღმსრულებელს, რომელიც მემკვიდრე არ არის, უფლება არა აქვს სამკვიდროდან გაიღოს სხვა

ხარჯები, გარდა 1427-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

    მუხლი 1418. აღმსრულებლის ანგარიში
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ანდერძის აღსრულების შემდეგ ანდერძის აღმსრულებელი მოვალეა მემკვიდრეების მოთხოვნით
წარუდგინოს მათ ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ. ანდერძის აღმსრულებელი ასრულებს თავის
ფუნქციებს ყველა მემკვიდრის მიერ სამკვიდროს მიღებამდე.

    მუხლი 1419. ანდერძის აღმსრულებლის გადაყენება
ანდერძის აღმსრულებლის მიერ თავისი მოვალეობის შეუსრულებლობისას დაინტერესებულ პირს შეუძლია

მიმართოს სასამართლოს ანდერძის აღმსრულებლის გადაყენების მოთხოვნით.

    მუხლი 1420. ანდერძის აღმსრულებლის პასუხისმგებლობა
თუ ანდერძის აღმსრულებელი განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით გადაუხვევს ანდერძით

დაკისრებული მოვალეობების შესრულებისაგან და ამით ზიანს მიაყენებს მემკვიდრეებს, მაშინ მან პასუხი
უნდა აგოს ამ ზიანისათვის.

თავი მეათე
სამკვიდროს მიღება და უარი მის მიღებაზე

    მუხლი 1421. სამკვიდროს მიღება
1. სამკვიდროს იღებს მემკვიდრე, იქნება იგი კანონით თუ ანდერძით მემკვიდრე.
2. მემკვიდრის მიერ სამკვიდრო მიღებულად ითვლება, როდესაც იგი სანოტარო ორგანოში შეიტანს

განცხადებას სამკვიდროს მიღების შესახებ ან ფაქტობრივად შეუდგება სამკვიდროს ფლობას ან მართვას, რაც
უდავოდ მოწმობს, რომ მან სამკვიდრო მიიღო.

3. თუ მემკვიდრე ფაქტობრივად შეუდგა სამკვიდროს ნაწილის ფლობას, ითვლება, რომ მან მთლიანად
მიიღო სამკვიდრო, რაშიც უნდა გამოიხატებოდეს და სადაც უნდა იყოს იგი.

4. თუ ერთ-ერთი მემკვიდრე სამკვიდროდან წილის მიღებაზე უარს იტყვის სხვა მემკვიდრის სასარგებლოდ,
ასეთი მოქმედება ჩაითვლება სამკვიდროს მიღებად.
საქართველოს 2009 წლის 4 დეკემბრის კანონი №2284 - სსმ I, №45, 21.12.2009წ., მუხ.329

     მუხლი 1422. ქმედუუნაროს, შეზღუდულქმედუნარიანის და მხარდაჭერის მიმღების მიერ სამკვიდროს
მიღება 

1. ქმედუუნარო და შეზღუდულქმედუნარიანი პირები სამკვიდროს იღებენ თავიანთი კანონიერი
წარმომადგენლების მეშვეობით.

2. მხარდაჭერის მიმღები სამკვიდროს იღებს მხარდამჭერის დახმარებით, თუ მას სასამართლოს
გადაწყვეტილებით მხარდაჭერა ქონებრივი უფლებების განსახორციელებლად დაუწესდა.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ. 

    მუხლი 1423. სამკვიდროს მიღება წარმომადგენლის მეშვეობით
სამკვიდრო მემკვიდრემ შეიძლება მიიღოს პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით.

    მუხლი 1424. სამკვიდროს მიღების ვადა
სამკვიდრო მიღებულ უნდა იქნეს ექვსი თვის განმავლობაში სამკვიდროს გახსნის დღიდან.

    მუხლი 1425. სამკვიდროს მიღების სპეციალური ვადა
თუ სამკვიდროს მიღების უფლება იმ შემთხვევაში წარმოიშობა, როცა სხვა მემკვიდრეები სამკვიდროს არ

მიიღებენ, სამკვიდრო მიღებულ უნდა იქნეს სამკვიდროს მისაღებად დადგენილი ვადის დარჩენილი დროის
განმავლობაში, ხოლო, თუ ეს დრო სამ თვეზე ნაკლებია, –  გაგრძელებულ იქნეს სამ თვემდე.

    მუხლი 1426. სამკვიდროს მიღების ვადის გაგრძელება
1. სამკვიდროს მისაღებად დადგენილი ვადა შეიძლება გააგრძელოს სასამართლომ, თუ ვადის გადაცილების

მიზეზები საპატიოდ იქნება მიჩნეული. ვადის გასვლის შემდეგ სამკვიდრო შეიძლება მიღებულ იქნეს
სასამართლოსათვის მიმართვის გარეშეც, თუ თანახმა იქნება სამკვიდროს მიმღები ყველა მემკვიდრე.

2. ამ მუხლის პირველ ნაწილში გათვალისწინებულ შემთხვევაში სამკვიდროს მიღების ვადის გამშვებ
მემკვიდრეს მისი ხვედრი ქონებიდან, რომელიც სხვა მემკვიდრეებმა მიიღეს, ან სახელმწიფოს საკუთრებაში
გადავიდა, ნატურად მიეცემა ის, რაც შენარჩუნებულია; მას მიეცემა ასევე მისი ხვედრი ქონების დანარჩენი
ნაწილის ღირებულება.
საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2239 - სსმ I, №54, 20.12.2005წ. მუხ.360

    მუხლი 1427. სამკვიდროს განკარგვის დაუშვებლობა
მემკვიდრეს, რომელიც სხვა მემკვიდრეების გამოცხადებას არ დაელოდება და სამკვიდროს ფლობას ან

მართვას შეუდგება, უფლება არა აქვს განკარგოს სამკვიდრო, სამკვიდროს გახსნის დღიდან ექვსი თვის
გასვლამდე ან სამკვიდრო მოწმობის მიღებამდე, გარდა ხარჯებისა მამკვიდრებლის მოვლისა და
მკურნალობისათვის მისი ავადმყოფობის დროს და დაკრძალვისათვის, მამკვიდრებლის რჩენაზე მყოფი
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პირების შენახვისათვის, ხელფასის გასტუმრებისათვის და სამკვიდროს დაცვისა და მართვისათვის.

    მუხლი 1428. უფლება სარჩელის აღძვრამდე მიღებულ შემოსავალზე
თუ კანონით მემკვიდრე, რომელმაც არ იცოდა ანდერძის არსებობის შესახებ, შეუდგა სამკვიდროს ფლობას,

ხოლო ანდერძით მემკვიდრემ არ იცოდა ანდერძის ბათილობის შესახებ, ან, თუ კანონით ან ანდერძით
მემკვიდრეებმა არ იცოდნენ სხვა უფრო ახლო კანონით მემკვიდრეების ან სხვა ანდერძის არსებობის შესახებ,
მაშინ მათ დარჩებათ შემოსავალი, რაც სამკვიდროდან მიიღეს სარჩელის აღძვრამდე; მათ უფლება აქვთ
აგრეთვე მოითხოვონ მთელი კაპიტალი, რაც სამკვიდროში დააბანდეს.

    მუხლი 1429. სამკვიდროს ცალკეული ნივთების გაყიდვის შედეგები
თუ სამკვიდროში შემავალი ნივთები გაიყიდება დავის აღძვრამდე, მაშინ ნასყიდობა ნამდვილად ჩაითვლება

და ძალაში დარჩება, ხოლო ნივთების გაყიდვით მიღებული თანხა გადაეცემა ნამდვილ მემკვიდრეს.

    მუხლი 1430. მემკვიდრეობითი ტრანსმისია
თუ მემკვიდრე სამკვიდროს გახსნის შემდეგ, მაგრამ სამკვიდროს მიღებამდე გარდაიცვალა, მაშინ

სამკვიდროდან მისი წილის მიღების უფლება გადადის მის მემკვიდრეებზე (მემკვიდრეობითი ტრანსმისია).
გარდაცვლილი მემკვიდრის მემკვიდრეებმა სამკვიდრო უნდა მიიღონ სამკვიდროს მიღების ვადამდე
დარჩენილი ხნის განმავლობაში. თუ ეს დრო სამ თვეზე ნაკლებია, იგი სამ თვემდე უნდა გაგრძელდეს.

    მუხლი 1431. მემკვიდრეობითი ტრანსმისიით სამკვიდროს მიუღებლობის შედეგები
1. სამკვიდროს მიუღებლობა მემკვიდრეობითი ტრანსმისიით არ ართმევს მემკვიდრეს შესაძლებლობას,

მიიღოს ის სამკვიდრო, რომელიც უშუალოდ ეკუთვნოდა გარდაცვლილ მემკვიდრეს.
2. მემკვიდრეობითი ტრანსმისიით ქონების მიღებაზე უარის თქმისას ქონება გადადის იმ პირებზე,

რომლებიც მოწვეულნი იყვნენ სამკვიდროს მისაღებად გარდაცვლილ მემკვიდრეებთან ერთად.

    მუხლი 1432. სამკვიდროს აღწერა
მემკვიდრეს უფლება აქვს მოითხოვოს სამკვიდროს აღწერა, რისთვისაც ეძლევა ორი თვის ვადა, რაც შედის

სამკვიდროს მისაღებად დადგენილ საერთო ვადაში.

    მუხლი 1433. საკუთრების წარმოშობა სამკვიდროზე
მიღებული სამკვიდრო მემკვიდრის საკუთრებად ითვლება მემკვიდრეობის გახსნის დღიდან.

    მუხლი 1434. სამკვიდროს მიღებაზე უარის თქმის ვადა
მემკვიდრეს შეუძლია უარი თქვას სამკვიდროს მიღებაზე სამი თვის განმავლობაში იმ დღიდან, როცა მან

შეიტყო ან უნდა შეეტყო თავისი მოწვევის შესახებ სამკვიდროს მისაღებად. საპატიო მიზეზის არსებობისას ეს
ვადა შეიძლება გააგრძელოს სასამართლომ, მაგრამ არა უმეტეს ორი თვისა. უარის თქმა სამკვიდროს მიღებაზე
უნდა გაფორმდეს სანოტარო ორგანოში.

    მუხლი 1435. სამკვიდროს ნაწილობრივ მიღების დაუშვებლობა
1. არ დაიშვება სამკვიდროს მიღება ან მასზე უარის თქმა ნაწილობრივ, რაიმე დათქმით ან ვადით.
2. თუ მემკვიდრე უარს იტყვის სამკვიდროს ნაწილზე ან დათქვამს რაიმე პირობას, ითვლება, რომ ის უარს

ამბობს სამკვიდროზე.

    მუხლი 1436. მემკვიდრის უარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის მიღებაზე
მემკვიდრეს, რომელიც არ მისდევს სოფლის მეურნეობას, შეუძლია უარი თქვას სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწის, მოწყობილობის, შრომის იარაღებისა და პირუტყვის მიღებაზე, მაგრამ ეს არ ჩაითვლება
საერთოდ უარის თქმად სამკვიდროს მიღებაზე.

    მუხლი 1437. რამდენიმე წილის მიღება სამკვიდროდან
თუ მემკვიდრეს სხვადასხვა საფუძვლით სამკვიდროდან რამდენიმე წილი ეკუთვნის, მას შეუძლია მიიღოს

ერთი წილი და უარი თქვას მეორეზე, ან უარი თქვას ყველაზე.

    მუხლი 1438. უარი სამკვიდროს ნაწილზე
მემკვიდრეს უფლება აქვს უარი თქვას სამკვიდროს იმ ნაწილზე, რომელიც ეკუთვნის შემატების უფლებით,

სამკვიდროს დანარჩენი ნაწილის მიუხედავად.

    მუხლი 1439. უარი სხვა პირთა სასარგებლოდ
მემკვიდრეს შეუძლია უარი თქვას სამკვიდროს მიღებაზე სხვა პირთა სასარგებლოდ კანონით ან ანდერძით

მემკვიდრეთა რიცხვიდან. არ დაიშვება სამკვიდროს მიღებაზე უარის თქმა იმ პირთა სასარგებლოდ, რომლებიც
ცნობილი არიან უღირს მემკვიდრეებად ან რომელთაც ანდერძის პირდაპირი მითითებით ჩამოერთვათ
მემკვიდრეობის უფლება. ასეთი უარი შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში სხვა მემკვიდრეების მიერ.

    მუხლი 1440. წილის შემატება სამკვიდროზე უარის თქმისას
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თუ მემკვიდრემ უარი თქვა სამკვიდროს მიღებაზე, მაგრამ არ განუცხადებია, თუ ვის სასარგებლოდ ამბობს
უარს, მაშინ მისი წილი შეემატება მემკვიდრეებად მოწოდებულ კანონით მემკვიდრეთა წილს, ხოლო, თუ
მთელი სამკვიდრო ანდერძით იყო განაწილებული, მაშინ – ანდერძით მემკვიდრეთა წილს და იგი
განაწილდება მათ შორის მათი წილის პროპორციულად, თუ ანდერძით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

    მუხლი 1441. ერთადერთი მემკვიდრის უარი სამკვიდროზე
თუ მემკვიდრე, რომელმაც უარი თქვა სამკვიდროს მიღებაზე, ერთადერთია ამ რიგის მემკვიდრეთა შორის,

მაშინ სამკვიდრო გადავა მომდევნო რიგის მემკვიდრეებზე.

    მუხლი 1442. უარი რამდენიმე მემკვიდრის სასარგებლოდ
თუ მემკვიდრე უარს ამბობს სამკვიდროს მიღებაზე რამდენიმე მემკვიდრის სასარგებლოდ, მას შეუძლია

მიუთითოს თითოეულის წილზე. ასეთი მითითების არარსებობისას მისი წილი თანაბრად განაწილდება იმ
მემკვიდრეებზე, რომელთა სასარგებლოდაც უარი იყო ნათქვამი სამკვიდროს მიღებაზე.

    მუხლი 1443. სამკვიდროზე უარი შვილიშვილის სასარგებლოდ
სამკვიდროზე უარის თქმა შვილიშვილის სასარგებლოდ დასაშვებია, თუ სამკვიდროს გახსნის დღისათვის

ცოცხალი აღარ არის მისი მშობელი, რომელიც მამკვიდრებლის მემკვიდრე უნდა ყოფილიყო, ან თუ
შვილიშვილი ანდერძით მემკვიდრეა.

    მუხლი 1444. სახელმწიფოს უარის დაუშვებლობა სამკვიდროს მიღებაზე
სახელმწიფოს არა აქვს უფლება უარი თქვას სამკვიდროს მიღებაზე, რომელიც მასზე გადავიდა.

საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2239 - სსმ I, №54, 20.12.2005წ. მუხ.360

    მუხლი 1445. უარის თქმის დაუშვებლობა სანოტარო ორგანოში განცხადების შეტანის შემდეგ
არ დაიშვება უარის თქმა სამკვიდროს მიღებაზე მას შემდეგ, რაც მემკვიდრემ სანოტარო ორგანოში შეიტანა

განცხადება სამკვიდროს ან სამკვიდრო მოწმობის მიღების შესახებ.
საქართველოს 2009 წლის 4 დეკემბრის კანონი №2284 - სსმ I, №45, 21.12.2009წ., მუხ.329

    მუხლი 1446. სამკვიდროზე უარის შეუქცევადობა
1. მემკვიდრის განცხადება სამკვიდროს მიღებაზე უარის თქმის შესახებ შეუქცევადია.
2. თუ მემკვიდრე ქმედუუნაროა, შეზღუდულქმედუნარიანია ან მხარდაჭერის მიმღებია, სამკვიდროს

მიღებაზე უარის თქმა დასაშვებია სასამართლოს ნებართვით.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ. 

    მუხლი 1447. უარი სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობისას
მემკვიდრეს, რომელიც ფაქტობრივად შეუდგა სამკვიდროს ფლობას ან მართვას, სამკვიდროს მისაღებად

დადგენილი დროის განმავლობაში შეუძლია უარი თქვას სამკვიდროს მიღებაზე, რის შესახებაც განცხადებით
უნდა მიმართოს სანოტარო ორგანოს.

    მუხლი 1448. უარის თქმის უფლების გადასვლა მემკვიდრეობით
1. სამკვიდროზე უარის თქმის უფლება გადადის მემკვიდრეობით.
2. თუ მემკვიდრე გარდაიცვლება სამკვიდროს მიღებაზე უარის თქმისათვის დადგენილი ვადის გასვლამდე,

მაშინ ეს ვადა არ დასრულდება იმ დროის გასვლამდე, რაც დარჩა მემკვიდრის შემდეგ.
3. გარდაცვლილი მემკვიდრის რამდენიმე მემკვიდრიდან თითოეულს შეუძლია უარი თქვას მხოლოდ მის

სამკვიდრო წილზე.

    მუხლი 1449. სამკვიდროზე უარის თქმა წარმომადგენლის მეშვეობით
სამკვიდროზე უარის თქმა წარმომადგენლის მეშვეობით შესაძლებელია, თუ დავალებაში (მინდობილობაში)

სპეციალურად არის გათვალისწინებული უფლებამოსილება უარის თქმის შესახებ.

    მუხლი 1450. სამკვიდროს მიღებაზე შედავების ვადა
სამკვიდროს მიღება ან მიღებაზე უარის თქმა შეიძლება სადავო გახდეს ორი თვის განმავლობაში იმ დღიდან,

როცა დაინტერესებულმა პირმა შეიტყო, რომ ამისათვის არსებობს სათანადო საფუძველი.

    მუხლი 1451. სამკვიდროს მიღების სამართლებრივი შედეგების დადგომის დრო
სამკვიდროს მიღების ან მასზე უარის თქმის სამართლებრივი შედეგები დადგება სამკვიდროს გახსნის

მომენტიდან.

თავი მეთერთმეტე
სამკვიდროს გაყოფა

    მუხლი 1452. ცნება
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სამკვიდროს გაყოფა ხდება სამკვიდროს მიმღები მემკვიდრეების შეთანხმებით იმ წილის კვალობაზე, რაც
თითოეულ მათგანს კანონით ან ანდერძით ერგებათ.

    მუხლი 1453. სამკვიდროს გაყოფის წესის განსაზღვრა მოანდერძის მიერ
მოანდერძეს შეუძლია ანდერძით განსაზღვროს სამკვიდროს გაყოფის წესი, კერძოდ, მას შეუძლია

სამკვიდროს გაყოფა მიანდოს მესამე პირს. მესამე პირის გადაწყვეტილება არ არის სავალდებულო
მემკვიდრეებისათვის, თუ ის აშკარად უსამართლოა. ასეთ შემთხვევაში გაყოფა მოხდება სასამართლოს
გადაწყვეტილებით.

    მუხლი 1454. სამკვიდროდან წილის გამოყოფა ნატურით
თითოეულ მემკვიდრეს შეუძლია მოითხოვოს თავისი წილის გამოყოფა ნატურით როგორც მოძრავი, ისე

უძრავი ქონებიდან, თუ ასეთი გამოყოფა შესაძლებელია ან აკრძალული არ არის კანონით.

    მუხლი 1455. საჩუქრის ჩათვლა მემკვიდრის წილში
სამკვიდროს გაყოფისას თითოეული მემკვიდრის წილში ჩაითვლება იმ ქონების ღირებულება, რომელიც მან

საჩუქრის სახით მიიღო მამკვიდრებლისაგან სამკვიდროს გახსნამდე ხუთი წლის განმავლობაში.

    მუხლი 1456. სამკვიდროს გაყიდვა თანამემკვიდრეთა შეთანხმებით
თანამემკვიდრეთა შეთანხმებით დასაშვებია მთელი სამკვიდროს გაყიდვა და მემკვიდრეთა შორის ფულის

განაწილება მათი წილის კვალობაზე.

    მუხლი 1457. სამკვიდროს გადასვლა ერთ თანამემკვიდრეზე
თანამემკვიდრეთა შეთანხმებით შესაძლებელია მთელი სამკვიდროს გადასვლა ერთ თანამემკვიდრეზე,

რომელიც, თავის მხრივ, მოვალეა სხვა თანამემკვიდრეებს მისცეს შესაბამისი კომპენსაცია.

    მუხლი 1458. სამკვიდროს გაყოფის შეჩერება
თანამემკვიდრეები შეიძლება შეთანხმდნენ იმაზე, რომ სამკვიდროს გაყოფა შეჩერდეს განსაზღვრული

დროით.

    მუხლი 1459. წილობრივი საკუთრება განუყოფელ ქონებაზე
თუ სამკვიდროს მიმღები ყველა მემკვიდრის შეთანხმებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ისეთი ქონება,

რომლის გაყოფაც გამოიწვევს მისი სამეურნეო დანიშნულების მოშლას ან შესუსტებას, გაყოფას არ
ექვემდებარება და ხდება მემკვიდრეთა საერთო საკუთრება მათი წილის მიხედვით.

     მუხლი 1460. სასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყოფა მემკვიდრეებს შორის
1. თუ მესაკუთრემ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რომელზედაც საოჯახო მეურნეობაა

მოწყობილი, ანდერძით რამდენიმე მემკვიდრეს დაუტოვა, ან თუ ანდერძი დატოვებული არ იყო და კანონით
მემკვიდრე რამდენიმეა, მაშინ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე მოწყობილი
საოჯახო მეურნეობა შეიძლება გაიყოს მემკვიდრეებს შორის, თუკი ასეთი გაყოფის შედეგად თითოეული
მემკვიდრისთვის მიკუთვნებული მიწის ნაკვეთი უზრუნველყოფს სიცოცხლისუნარიანი მეურნეობის
არსებობას.

2. გაყოფა დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მემკვიდრეები თვითონ აპირებენ გაუძღვნენ მეურნეობას.
თუკი არც ერთი მემკვიდრე არ მოისურვებს მეურნეობის გაძღოლას, მაშინ მათი შეთანხმებით მიწა და მასზე
მოწყობილი მეურნეობა შეიძლება გაიყიდოს და მემკვიდრეები მიიღებენ თავიანთ წილს ფულის სახით.
საქართველოს 2019 წლის 25 ივნისის კანონი №4851 - ვებგვერდი, 02.07.2019წ.

    მუხლი 1461. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყოფის დაუშვებლობა
თუ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყოფა შეუძლებელია, მაშინ მიწა იმ მემკვიდრეს უნდა

მიეკუთვნოს, რომელიც მამკვიდრებელთან ერთად ცხოვრობდა და საოჯახო მეურნეობას ეწეოდა. თუ ასეთი
მემკვიდრე არ არის, მაშინ მიწა იმას უნდა მიეკუთვნოს, ვისაც უნარი აქვს და სურს, გაუძღვეს მეურნეობას.
საქართველოს 2019 წლის 25 ივნისის კანონი №4851 - ვებგვერდი, 02.07.2019წ.

    მუხლი 1462. წილის კომპენსაცია
მემკვიდრე, რომელიც ვერ მიიღებს მიწის ნაკვეთს, მიიღებს შესაბამის წილს სხვა ქონებიდან, ხოლო, თუ სხვა

ქონება საკმარისი არ იქნება, მაშინ –  სათანადო კომპენსაციას დადგენილი წესის მიხედვით.

    მუხლი 1463. (ამოღებულია)
საქართველოს 2019 წლის 25 ივნისის კანონი №4851 - ვებგვერდი, 02.07.2019წ.
 

    მუხლი 1464. საერთო საკუთრება საოჯახო მეურნეობაზე
თანამემკვიდრეთა შეთანხმებით მიწა და მასზე მოწყობილი საოჯახო მეურნეობა შეიძლება მათ საერთო

საკუთრებაში დარჩეს.
http://www.matsne.gov.ge 040.000.000.05.001.000.223
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საქართველოს 2019 წლის 25 ივნისის კანონი №4851 - ვებგვერდი, 02.07.2019წ.

    მუხლი 1465. ჩასახული მემკვიდრის უფლება სამკვიდროს გაყოფისას
1. თუ მემკვიდრე ჩასახულია, მაშინ სამკვიდროს გაყოფა შეიძლება მხოლოდ ამ მემკვიდრის დაბადების

შემდეგ.
2. თუ ჩასახული მემკვიდრე ცოცხალი დაიბადება, მაშინ დანარჩენ მემკვიდრეებს უფლება აქვთ გაიყონ

სამკვიდრო მხოლოდ მისი კუთვნილი წილის გამოყოფით. ახალშობილის ინტერესების დასაცავად გაყოფაში
მონაწილეობისათვის მოწვეულ უნდა იქნენ მისი წარმომადგენლები.

    მუხლი 1466. სავალო მოთხოვნების დაკისრება ერთ-ერთი მემკვიდრისათვის
თანამემკვიდრეთა შეთანხმებით დასაშვებია, სავალო მოთხოვნები მთლიანად დაეკისროს ერთ-ერთ

მემკვიდრეს მისთვის სამკვიდროდან შესაბამისად გაზრდილი წილის მიცემის სანაცვლოდ.

    მუხლი 1467. წილის მიღების უზრუნველყოფის ვალდებულება
თითოეული თანამემკვიდრე მოვალეა უზრუნველყოს სხვა თანამემკვიდრეთა მიერ შესაბამისი წილის

მიღება. როცა თანამემკვიდრე სამკვიდროს გაყოფის შედეგად მოთხოვნის უფლებას იძენს, სხვა
თანამემკვიდრეები ვალდებულნი არიან ხელი შეუწყონ მოვალის გადახდისუნარიანობას გაყოფის მომენტში
თავ-თავიანთი სამკვიდრო წილის მიხედვით, ხოლო თუ ასეთი ვალდებულების შესრულების ვადა არ
დამდგარა, მაშინ –  ვალდებულების შესრულების მომენტში.

    მუხლი 1468. წილის შემცირება პროპორციულად
თუ აღმოჩნდება, რომ ანდერძით განსაზღვრულ წილთა ჯამი აღემატება მთელ სამკვიდროს, მაშინ

თითოეული მემკვიდრის წილი შემცირდება პროპორციულად.

    მუხლი 1469. დავის განხილვა ქონების გაყოფისას
სამკვიდროს გაყოფის თაობაზე თანამემკვიდრეებს შორის შეუთანხმებლობისას დავას განიხილავს

სასამართლო, რომელმაც ქონების გაყოფისას მხედველობაში უნდა მიიღოს გასაყოფი ქონების ხასიათი,
თითოეული თანამემკვიდრის საქმიანობა და სხვა კონკრეტული გარემოებანი.

    მუხლი 1470. წილის განკარგვის უფლება
1. თითოეულ თანამემკვიდრეს შეუძლია განკარგოს თავისი წილი სამკვიდროში. ხელშეკრულება,

რომლითაც ერთ-ერთი თანამემკვიდრე განკარგავს თავის წილს, უნდა დადასტურდეს ნოტარიუსის მიერ.
2. თანამემკვიდრეს არ შეუძლია განკარგოს ცალკეული საგნები თავისი წილიდან.
3. (ამოღებულია - 11.05.2007, №4744).

საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158

    მუხლი 1471. (ამოღებულია)
საქართველოს 2007 წლის 11 მაისის კანონი №4744 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., მუხ.158

    მუხლი 1472. კრედიტორთა დაკმაყოფილება წილის გასხვისებისას
წილის გასხვისების შემთხვევაში შემძენზე გადადის მამკვიდრებლის კრედიტორთა მოთხოვნის

დაკმაყოფილების მოვალეობა, შეძენილი წილის ოდენობის შესაბამისად.

    მუხლი 1473. წილის გათანაბრება
მემკვიდრეები, რომლებიც მოწვეულნი იქნებიან სამკვიდროს მისაღებად, ვალდებულნი არიან წილთა

გათანაბრებისათვის გაყოფამდე სამკვიდროს მიათვალონ ყოველივე ის, რაც მათ მიიღეს მამკვიდრებლისაგან
მის სიცოცხლეში მშობლების ქონებიდან გამოყოფის სახით, თუ მამკვიდრებელს სხვა რამ არ დაუდგენია.

    მუხლი 1474. შთამომავლის გამოკლების შედეგები
თუ სამკვიდროს მის გახსნამდე ან გახსნის შემდეგ გამოაკლდა შთამომავალი, რომელიც, როგორც მემკვიდრე,

ვალდებული იქნებოდა გაეთანაბრებინა წილი, მაშინ წილის გათანაბრების მოვალეობა დაეკისრება იმ
მემკვიდრეს, რომელმაც უნდა მიიღოს მისი წილი.

    მუხლი 1475. განსაკუთრებული წვლილის გათვალისწინება გათანაბრებისას
შთამომავალს (დამავალი ხაზის ნათესავს), რომელმაც საოჯახო მეურნეობაში გაწეული შრომით,

მამკვიდრებლის პროფესიულ და კომერციულ საქმიანობაში მონაწილეობით, თავის მხრივ მნიშვნელოვანი
ხარჯების გაწევით ან სხვა სახით განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა მამკვიდრებლის ქონების შენარჩუნებასა
და გაზრდაში, სამკვიდროს გაყოფისას უფლება აქვს მოითხოვოს გათანაბრება იმ ნათესავებთან, რომლებიც
მასთან ერთად კანონით მემკვიდრეებად ითვლებიან და ითხოვენ სამკვიდროს.

    მუხლი 1476. გათანაბრების მოთხოვნის დაუშვებლობა
არ შეიძლება გათანაბრების მოთხოვნა იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურებისათვის ნათესავი იღებდა
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გასამრჯელოს, ან გასამრჯელო წინასწარ შეთანხმებული იყო, ანდა, თუ ნათესავს გაწეული მომსახურების
საფუძველზე შეუძლია წარადგინოს რაიმე მოთხოვნა სხვა სამართლებრივი საფუძვლით.

    მუხლი 1477. სამართლიანი განაწილების მოთხოვნა
1. გაწეული მომსახურებისა და სამკვიდროს მოცულობის მიხედვით გათანაბრება უნდა მოხდეს

სამართლიანად.
2. სამკვიდროს გაყოფისას გათანაბრების თანხა გამოაკლდება სამკვიდროს საერთო თანხას და მიემატება იმ

თანამემკვიდრის წილს, რომელსაც გათანაბრების მოთხოვნის უფლება აქვს.

    მუხლი 1478. მემკვიდრის ადგილსამყოფლის დადგენის მოვალეობა
თუ მემკვიდრეთა შორის არიან პირები, რომელთა ადგილსამყოფელიც ცნობილი არ არის, დანარჩენი

მემკვიდრეები მოვალენი არიან მიიღონ გონივრული ზომები მათი ადგილსამყოფლის დასადგენად და
სამკვიდროს მისაღებად მემკვიდრეთა მოსაწვევად.

    მუხლი 1479. მემკვიდრის გამოუცხადებლობის შედეგები
1. თუ სამკვიდროს მისაღებად მოწვეული მემკვიდრე, რომელიც ადგილზე არ იმყოფება, მაგრამ დადგენილია

მისი ადგილსამყოფელი, სამი თვის განმავლობაში უარს არ იტყვის სამკვიდროზე, მაშინ დანარჩენი
მემკვიდრეები ვალდებულნი არიან შეატყობინონ მას თავიანთი განზრახვა სამკვიდროს გაყოფის შესახებ.

2. თუ ასეთი მემკვიდრე შეტყობინებიდან სამი თვის განმავლობაში არ აცნობებს დანარჩენ მემკვიდრეებს
ქონების გაყოფის თაობაზე შეთანხმებაში მონაწილეობის სურვილის შესახებ, მაშინ დანარჩენ მემკვიდრეებს
უფლება აქვთ ურთიერთშეთანხმებით გაყონ ქონება და გამოყონ ადგილზე არმყოფი მემკვიდრის წილი.

3. თუ სამკვიდროს გახსნიდან ექვსი თვის განმავლობაში ვერ მოხერხდა ადგილზე არმყოფი მემკვიდრის
ადგილსამყოფლის დადგენა და არც რაიმე ცნობაა მისგან სამკვიდროს მიღებაზე უარის თქმის შესახებ,
დანარჩენ მემკვიდრეებს შეუძლიათ გაყონ ქონება ამ მუხლის მეორე ნაწილით დადგენილი წესით.

    მუხლი 1480. უპირატესი მემკვიდრეობის უფლება
მემკვიდრეებს, რომლებსაც მამკვიდრებელთან ერთად აქვთ საერთო საკუთრების უფლება ქონებაზე,

უპირატესი უფლება აქვთ იმ ქონების მემკვიდრეობაზე, რომელიც საერთო საკუთრებაში შედის.

    მუხლი 1481. საცხოვრებელი სახლის მიღების უპირატესი უფლება
ქონების გაყოფისას მემკვიდრეს, რომელიც სამკვიდროს გახსნამდე არანაკლებ ერთი წლის მანძილზე

ცხოვრობდა მამკვიდრებელთან ერთად, აქვს სამკვიდროდან საცხოვრებელი სახლის, ბინის ან სხვა
საცხოვრებელი სადგომის, ასევე საოჯახო მოხმარების საგნების მიღების უპირატესი უფლება.

    მუხლი 1482. მემკვიდრეთა ქონებრივი ინტერესის გათვალისწინება
უპირატესი უფლების განხორციელებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს იმ სხვა მემკვიდრეთა ქონებრივი

ინტერესები, რომლებიც სამკვიდროს გაყოფაში მონაწილეობენ. თუ ქონება საკმარისი არ იქნება მათი
კუთვნილი წილის მისაღებად, მაშინ მემკვიდრეებმა, რომლებიც უპირატეს უფლებას ახორციელებენ, უნდა
მისცენ მათ შესაბამისი ფულადი ან ქონებრივი კომპენსაცია.

    მუხლი 1483. კომპენსაციის განვადება
იმ მემკვიდრეების მოთხოვნით, რომლებიც უპირატეს უფლებას ახორციელებენ, სასამართლოს უფლება აქვს

გადაავადოს კომპენსაცია მისი მოცულობის გათვალისწინებით, მაგრამ არა უმეტეს ათი წლის ვადით.

თავი მეთორმეტე
კრედიტორების დაკმაყოფილება მემკვიდრეთა მიერ

    მუხლი 1484. მემკვიდრეთა პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე
1. მემკვიდრეები ვალდებულნი არიან მთლიანად დააკმაყოფილონ მამკვიდრებლის კრედიტორთა

ინტერესები, მაგრამ მიღებული აქტივის ფარგლებში თითოეულის წილის პროპორციულად.
2. თუ მამკვიდრებელი მემკვიდრეებზე გადასული ვალებით სოლიდარული მოვალე იყო, მაშინ

მემკვიდრეები სოლიდარულად აგებენ პასუხს.
3. მამკვიდრებლის ვალებისათვის პასუხისმგებელნი არიან სავალდებულო წილის მიმღები მემკვიდრეებიც.

    მუხლი 1485. მტკიცების ტვირთი
მემკვიდრემ უნდა დაამტკიცოს, რომ მამკვიდრებლის ვალები აღემატება სამკვიდროს, გარდა იმ

შემთხვევისა, როცა სამკვიდრო აღწერილი იყო ნოტარიუსის მიერ.

    მუხლი 1486. ვალის გადახდის დაკისრება მემკვიდრისათვის
მოანდერძეს შეუძლია მთელი ვალის ან მისი ნაწილის გადახდა დააკისროს ერთ ან რამდენიმე მემკვიდრეს.

    მუხლი 1487. სამკვიდროს გახსნის შესახებ კრედიტორებისათვის შეტყობინების ვალდებულება
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მემკვიდრეები ვალდებულნი არიან შეატყობინონ მამკვიდრებლის კრედიტორებს სამკვიდროს გახსნის
შესახებ, თუ მათთვის ცნობილია გარდაცვლილის ვალების შესახებ.

    მუხლი 1488. კრედიტორების მოთხოვნათა წარდგენის ვადა
1. მამკვიდრებლის კრედიტორებმა ექვსი თვის განმავლობაში იმ დღიდან, რაც მათთვის ცნობილი გახდა

სამკვიდროს გახსნის შესახებ, უნდა წარუდგინონ მოთხოვნა მემკვიდრეებს, რომლებმაც მიიღეს სამკვიდრო,
მოთხოვნის ვადის დადგომის მიუხედავად.

2. თუ მემკვიდრეების კრედიტორებმა არ იცოდნენ სამკვიდროს გახსნის შესახებ, მაშინ მათ უნდა
წარუდგინონ მოთხოვნა მემკვიდრეებს ერთი წლის განმავლობაში მოთხოვნის ვადის დადგომიდან.

3. ამ წესების დაუცველობა გამოიწვევს კრედიტორების მიერ მოთხოვნის უფლების დაკარგვას.

    მუხლი 1489. ხანდაზმულობის საერთო ვადის გამოყენება
1. კრედიტორების მიერ მოთხოვნის წარდგენის ვადა არ ვრცელდება იმ დანახარჯების მოთხოვნებზე,

რომლებიც გამოწვეული იყო მამკვიდრებლის უკანასკნელი ავადმყოფობის დროს მოვლითა და მკურნალობით,
ხელფასის გასტუმრებით, დაკრძალვით, სამკვიდროს დაცვითა და მართვით, ასევე მესამე პირების
მოთხოვნებზე –  ქონებაზე საკუთრების უფლების ცნობის და მათი კუთვნილი ქონების გამოთხოვის თაობაზე.

2. ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული მოთხოვნების მიმართ გამოიყენება ხანდაზმულობის საერთო
ვადები.

    მუხლი 1490. შესრულების ვადის გადადება
თუ მოთხოვნა კრედიტორის მიერ მოთხოვნის შესრულების ვადამდე იყო წარდგენილი, მაშინ მემკვიდრეს

უფლება აქვს გადადოს შესრულება ვადის დადგომამდე. ვადის დადგომიდან კრედიტორს უფლება აქვს
მოითხოვოს შესრულება სასარჩელო ხანდაზმულობის საერთო ვადის განმავლობაში.

    მუხლი 1491. მამკვიდრებლის კრედიტორების უპირატესობა
მოთხოვნების დაკმაყოფილებისას მამკვიდრებლის კრედიტორებს უპირატესობა აქვთ მემკვიდრის

კრედიტორებთან.

    მუხლი 1492. სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე
უმკვიდრო ქონების სახელმწიფოზე გადასვლისას სახელმწიფო პასუხს აგებს უმკვიდრო ქონების შესაბამისი

ნაწილით მამკვიდრებლის ვალებზე ისე, როგორც მემკვიდრე.
საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2239 - სსმ I, №54, 20.12.2005წ. მუხ.360

    მუხლი 1493. კრედიტორის მიერ სამკვიდროს მიღების შედეგები
თუ მამკვიდრებელმა ქონება თავის კრედიტორს უანდერძა, ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს კრედიტორის

მოთხოვნის უფლების გაქვითვად.

    მუხლი 1494. კრედიტორთა დაკმაყოფილების წესი
კრედიტორთა მოთხოვნები მემკვიდრეებმა უნდა დააკმაყოფილონ ერთჯერადი გადახდის გზით, თუ მათ

შორის შეთანხმებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

თავი მეცამეტე
სამკვიდროს დაცვა

    მუხლი 1495. ცნება
ადგილზე არმყოფი მემკვიდრეების, საანდერძო დანაკისრის მიმღებთა და საჯარო ინტერესების დასაცავად

ნოტარიუსი დაინტერესებული პირების, ანდერძის აღმსრულებლის ან თავისი ინიციატივით იღებს
სამკვიდროს დაცვისათვის აუცილებელ ზომებს, რაც გაგრძელდება ყველა მემკვიდრის მიერ სამკვიდროს
მიღებამდე ან სამკვიდროს მისაღებად დადგენილი ვადის გასვლამდე.
საქართველოს 2009 წლის 4 დეკემბრის კანონი №2284 - სსმ I, №45, 21.12.2009წ., მუხ.329

    მუხლი 1496. ქონების დაცვის მოვალეობა სანოტარო ორგანოს მიერ
თუ სამკვიდრო ან მისი ნაწილი სამკვიდროს გახსნის ადგილას არ იმყოფება, სანოტარო ორგანო ავალებს

ქონების სამყოფელი ადგილის სანოტარო ორგანოს ზომების მიღებას ამ ქონების დასაცავად.

    მუხლი 1497. ქონების აღწერა
სანოტარო ორგანო ქონების დაცვის მიზნით აღწერს სამკვიდროს და გადასცემს შესანახად მემკვიდრეს ან

სხვა პირს, ამასთან, იღებს ზომებს იმ მემკვიდრეთა მოსაძებნად, რომლებიც სამკვიდროს გახსნის ადგილზე არ
იმყოფებიან.

    მუხლი 1498. სამკვიდროს მმართველის დანიშვნა
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თუ სამკვიდრო მართვას საჭიროებს, აგრეთვე, როდესაც მამკვიდრებლის კრედიტორების მიერ წარდგენილია
სარჩელი, სანოტარო ორგანო ნიშნავს სამკვიდროს მმართველს. მმართველი არ დაინიშნება, როცა თუნდაც ერთ-
ერთმა მემკვიდრემ მიიღო სამკვიდრო, ან თუ დანიშნულია ანდერძის აღმსრულებელი.

თავი მეთოთხმეტე
სამკვიდრო მოწმობა

    მუხლი 1499. ცნება
1. მემკვიდრეებად მოწვეულ პირებს შეუძლიათ სანოტარო ორგანოსგან მოითხოვონ სამკვიდრო მოწმობა.
2. კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სამკვიდრო მოწმობის მიღება სავალდებულოა.

საქართველოს 2009 წლის 4 დეკემბრის კანონი №2284 - სსმ I, №45, 21.12.2009წ., მუხ.329

    მუხლი 1500. სამკვიდრო მოწმობის გაცემის ვადა
სამკვიდრო მოწმობა ეძლევათ მემკვიდრეებს სამკვიდროს გახსნის დღიდან ექვსი თვის გასვლის შემდეგ

ნებისმიერ დროს. ექვს თვეზე ადრე სამკვიდრო მოწმობა გაიცემა იმ შემთხვევებში, თუ სანოტარო ორგანოს
მოეპოვება ცნობა, რომ, მოწმობის მთხოვნელ პირთა გარდა, სხვა მემკვიდრეები არ არიან.

    მუხლი 1501. თანხმობა სამკვიდრო მოწმობაში შეტანაზე
მემკვიდრეები, რომლებსაც სამკვიდრო არ მიუღიათ კანონით დადგენილ ვადაში, შეიძლება შეტანილ იქნენ

სამკვიდრო მოწმობაში ყველა იმ მემკვიდრის თანხმობით, რომლებმაც მიიღეს სამკვიდრო. თანხმობა
გაცხადებულ უნდა იქნეს წერილობით სამკვიდრო მოწმობის გაცემამდე.

    მუხლი 1502. სამკვიდრო მოწმობის მიცემა მემკვიდრის მემკვიდრეებისათვის
თუ მემკვიდრე, რომელიც მოწვეული იყო სამკვიდროს მისაღებად, გარდაიცვალა სამკვიდროს გახსნის

შემდეგ, მაგრამ ვერ მოასწრო მისი მიღება დადგენილ ვადაში, მაშინ მის მემკვიდრეებს შეუძლიათ მიიღონ
სამკვიდრო მოწმობა ქონებაზე, რომელიც დარჩა თავდაპირველი მამკვიდრებლის გარდაცვალების შემდეგ.

    მუხლი 1503. სამკვიდრო მოწმობის მიცემა თანამემკვიდრეებისათვის
სამკვიდრო მოწმობა შეიძლება გაიცეს როგორც მთელ სამკვიდროზე, ასევე მის ნაწილზე. მოწმობა მიეცემა

ყველა მემკვიდრეს ერთად ან თითოეულს ცალ-ცალკე მათი სურვილისამებრ. სამკვიდრო მოწმობის მიცემა
ერთი მემკვიდრისათვის სამკვიდროს ნაწილზე არ ართმევს უფლებას სხვა მემკვიდრეებს, მიიღონ მოწმობა
სამკვიდროს დანარჩენ ნაწილზე.

 
სამოქალაქო კოდექსის გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

    მუხლი 1504. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ამოქმედება
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ამოქმედდეს 1997 წლის 25 ნოემბრიდან.

    მუხლი 1505. ძალადაკარგულ კანონთა ნუსხა
1997 წლის 25 ნოემბრიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს:
1. „საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის კოდექსის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სსრ 1964

წლის 26 დეკემბრის კანონი (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1964 წ., №36, მუხ.662);
2. „საქართველოს სსრ საქორწინო და საოჯახო კოდექსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სსრ 1970 წლის

18 ივნისის კანონი (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1970 წ., №6, მუხ.96);
3. „საქართველოს სსრ საბინაო კოდექსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სსრ 1983 წლის 4 ივნისის

კანონი (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1983 წ., №6, მუხ.199);
4. „საკუთრების უფლების შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის 1993 წლის 15 ივლისის კანონი

(საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1993 წ., №9-12, მუხ.169);
5. „საკუთრების უფლების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 1993 წლის 15 ივლისის დადგენილება

საქართველოს რესპუბლიკის კანონის თაობაზე (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1993 წ., №9-12, მუხ.170);
6. „იჯარის შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის 1994 წლის 24 მაისის კანონი (საქართველოს პარლამენტის

უწყებები, 1994 წ., №18, მუხ.382);
7. „იჯარის შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის კანონის თაობაზე“ საქართველოს პარლამენტის 1994 წლის

24 მაისის დადგენილება (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1994 წ., №18, მუხ.383);
8. „მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის 1994 წლის 19

ივნისის კანონი (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1994 წ., №19, მუხ.401);
9. „მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის კანონის თაობაზე“

საქართველოს პარლამენტის 1994 წლის 14 ივნისის დადგენილება (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1994
წ., №19, მუხ.402);
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10. „გირავნობის შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის 1994 წლის 30 ივნისის კანონი (საქართველოს
პარლამენტის უწყებები, 1994 წ., №19, მუხ.423);

11. „გირავნობის შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის კანონის თაობაზე“ საქართველოს პარლამენტის 1994
წლის 30 ივნისის დადგენილება (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1994 წ., №19, მუხ.424);

12. „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის იჯარის შესახებ“ საქართველოს 1996 წლის 28 ივნისის
კანონი (პარლამენტის უწყებანი, 1996 წ. №19-20);

13. „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს 1997 წლის 2 მაისის კანონის 32-54-ე მუხლები (პარლამენტის
უწყებანი, საკანონმდებლო დამატება, 1997 წ., №21-22);

14. „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს 1996 წლის 22 მარტის
კანონის მე-7 მუხლი (პარლამენტის უწყებანი, 1996 წ. №007).

    მუხლი 1506. ძალადაკარგული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები
1. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ყველა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, რომლებიც არ შეესაბამება

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსს.
2. სამოქალაქო კოდექსის ამოქმედებამდე საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობის ან

ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად უფლებამოსილი ორგანოების მიერ
გამოცემული ნორმატიული აქტები ჩაითვლება ძალადაკარგულად, თუ ისინი განსხვავებულად აწესრიგებენ
სამოქალაქო კოდექსით მოწესრიგებულ ურთიერთობებს.

    მუხლი 1507. სამოქალაქო კოდექსის მოქმედება დროში
1. სამოქალაქო კოდექსი ვრცელდება მხოლოდ იმ ურთიერთობებზე, რომლებიც წარმოიშობა ამ კოდექსის

ამოქმედების შემდეგ.
2. იმ ურთიერთობათა მიმართ, რომლებიც წარმოიშვა სამოქალაქო კოდექსის ძალაში შესვლამდე, ამ

კოდექსის ნორმები გამოიყენება 1997 წლის 25 ნოემბრიდან წარმოშობილი უფლებებისა და მოვალეობების
მიმართ.

3. სამოქალაქო კოდექსის ამოქმედების გამო ძალადაკარგული ნორმატიული აქტების საფუძველზე
წარმოშობილი ურთიერთობების მიმართ გამოიყენება ეს ნორმატიული აქტები, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა
ურთიერთობის მონაწილეებს სურთ ერთმანეთს შორის ურთიერთობა ამ კოდექსით მოაწესრიგონ, ან, თუ
სამოქალაქო კოდექსი უძრავი ნივთების შესახებ ახალ წესებს ითვალისწინებს.

4. სამოქალაქო კოდექსის 165-168-ე მუხლებით გათვალისწინებული ხანდაზმულობით საკუთრების შეძენის
ვადა აითვლება 1993 წლის 23 ივლისიდან – საკუთრების უფლების შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის
კანონის ამოქმედებიდან.

    მუხლი 15071. მეურვეობისა და მზრუნველობის განმახორციელებელი ორგანო გარდამავალ პერიოდში
1. ამ კოდექსის 1278-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ მეურვეობისა და მზრუნველობის

ორგანოს ფუნქციებს 2009 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს ან/და მის სისტემაში შემავალი უფლებამოსილი დაწესებულების (ორგანიზაციის), აგრეთვე მათი
ტერიტორიული ორგანოების ნაცვლად ახორციელებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო, ხოლო ადგილობრივი მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციებს – საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანო – საგანმანათლებლო რესურსცენტრი,
აგრეთვე აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამისი განათლების სამინისტროების
ტერიტორიული ორგანოები.

2. ამ კოდექსის 1278-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ წესს 2009 წლის 1 იანვრამდე ადგენს
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. მისი დამტკიცება საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს არა უგვიანეს 2008 წლის 15 ივნისისა.
საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5624 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., მუხ.414 

მუხლი 15072. მარტოხელა მშობლის სტატუსის მოპოვების უფლების გავრცელება ამ კოდექსის 11911 მუხლის
ამოქმედებამდე წარმოქმნილ ურთიერთობებზე

ამ კოდექსის 11911 მუხლით გათვალისწინებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მოპოვების უფლება
ვრცელდება 1996 წლის 18 აპრილიდან 2011 წლის 1 იანვრამდე წარმოქმნილ ურთიერთობებზედაც, კერძოდ,
ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი დედისგან შობილი ბავშვის მამის
გვარად მიეთითებოდა დედის გვარი, ხოლო მამის სახელი იწერებოდა დედის მითითებით.
საქართველოს 2014 წლის 11 დეკემბრის კანონი №2892 - ვებგვერდი, 23.12.2014წ.
საქართველოს 2015 წლის 1 აპრილის კანონი №3422 - ვებგვერდი, 07.04.2015წ.

    მუხლი 15073. (ძალადაკარგულია)
საქართველოს 2015 წლის 16 დეკემბრის კანონი №4649 - ვებგვერდი, 28.12.2015წ.

    მუხლი 1508. (ამოღებულია)
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საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2114 – სსმ I, №26(33), 05.07.1999 წ., მუხ.134 

    მუხლი 15081. ქმედუუნაროდ ცნობილი პირის სტატუსი
1. 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილი პირის მეურვე ვალდებულია

სამეურვეო პირის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობისა და მისი ინდივიდუალური შეფასებისათვის 2015 წლის 1
აპრილიდან 4 წლის განმავლობაში მიმართოს სასამართლოს. მანამდე იგი შეუფერხებლად განაგრძობს თავისი
მოვალეობების შესრულებას.

2. თუ 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილი პირი მოთავსებულია
სტაციონარულ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, ეს დაწესებულება ვალდებულია სამეურვეო პირის
მხარდაჭერის მიმღებად ცნობისა და მისი ინდივიდუალური შეფასებისათვის 2015 წლის 1 აპრილიდან 2 წლის
განმავლობაში მიმართოს სასამართლოს.

3. თუ 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილი პირი მოთავსებულია
სპეციალიზებულ დაწესებულებაში, ეს დაწესებულება ვალდებულია სამეურვეო პირის მხარდაჭერის მიმღებად
ცნობისა და მისი ინდივიდუალური შეფასებისათვის 2015 წლის 1 აპრილიდან 4 წლის განმავლობაში მიმართოს
სასამართლოს.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.

    მუხლი 15082. 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილ პირებთან და მათ
მეურვეებთან დაკავშირებული სამართლებრივი რეგულირება გარდამავალ პერიოდში 

1. 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილი პირი ჩაითვალოს ქმედუუნარო
პირად მის ინდივიდუალურ შეფასებამდე, 2015 წლის 1 აპრილამდე მოქმედი ნორმების შინაარსის
გათვალისწინებით.

2. 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილი პირის ინდივიდუალურ
შეფასებამდე ამ პირის მიერ ნების გამოვლენა ბათილია.

3. თუ მოთხოვნა მომდინარეობს 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილი
პირისაგან, რომელსაც კანონიერი წარმომადგენელი არ ჰყავს, ანდა მოთხოვნა მიმართულია აღნიშნული
პირისადმი, ხანდაზმულობის ვადის დენა შეჩერებულად ითვლება, სანამ მისი ინდივიდუალური შეფასება არ
მოხდება.

4. თუ 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილი პირი მართლსაწინააღმდეგო
მოქმედებით ზიანს მიაყენებს სხვა პირს, მას ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება არ ეკისრება, სანამ
ქმედუუნარო პირის ინდივიდუალური შეფასება არ მოხდება. თუ პირს ეკისრება ზიანის მიმყენებელი
ქმედუუნარო პირის მეთვალყურეობა, იგი ვალდებულია აანაზღაუროს ზიანი, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ამ
ზიანის თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო.

5. თუ ბავშვი შვილად აჰყავს ერთ-ერთ მეუღლეს, საჭიროა მეორე მეუღლის თანხმობა. ასეთი თანხმობა
საჭირო არ არის, თუ მეორე მეუღლე არის 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ
ცნობილი პირი, სანამ მისი ინდივიდუალური შეფასება არ მოხდება.

6. 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილი პირის მეურვე ვალდებულია
სამეურვეო პირის გამოჯანმრთელების შემთხვევაში სასამართლოს დაუყოვნებლივ მიმართოს
შუამდგომლობით სამეურვეო პირის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის შესახებ.

7. 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილი პირის მეურვის მიერ მისთვის
დაკისრებული მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო
გაათავისუფლებს მეურვეს თავისი მოვალეობისაგან და მიმართავს სასამართლოს სამეურვეო პირის
მხარდაჭერის მიმღებად ცნობისათვის.

8. თუ 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილი პირის მეურვე მეურვეობის
განხორციელებისას ანგარებით იმოქმედებს ან სამეურვეო პირს ზედამხედველობისა და აუცილებელი
დახმარების გარეშე დატოვებს, ის პასუხს აგებს კანონით დადგენილი წესით.

9. 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილი პირისათვის დაწესებული
მეურვეობა შეწყდება, თუ:

ა) სამეურვეო პირი გარდაიცვალა;
ბ) სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება სამეურვეო პირის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის შესახებ.
10. 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილი პირი არ შეიძლება იყოს ანდერძის

მოწმე, სანამ მისი ინდივიდუალური შეფასება არ მოხდება.
11. 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილი პირი სამკვიდროს იღებს თავისი

კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით, სანამ ქმედუუნარო პირის ინდივიდუალური შეფასება არ მოხდება.
12. თუ მემკვიდრე 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილი პირია,

სამკვიდროს მიღებაზე უარის თქმა დასაშვებია სასამართლოს ნებართვით, სანამ მისი ინდივიდუალური
შეფასება არ მოხდება.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.  

    მუხლი 15083. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ვალდებულებები გარდამავალ პერიოდში
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მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო ვალდებულია:
ა) 2015 წლის 1 აპრილიდან 1 წლის განმავლობაში უზრუნველყოს ქმედუუნაროდ ცნობილი პირების

მონაცემთა ბაზის განახლება და ამ კოდექსთან შესაბამისობა;
ბ) ქმედუუნაროდ ცნობილი პირების მონაცემთა ბაზის განახლებიდან 6 თვის განმავლობაში უზრუნველყოს

მეურვეებისთვის და ფსიქიატრიული დაწესებულებებისთვის ამ კოდექსის 15081 მუხლით დადგენილი
მოვალეობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და მათი გაფრთხილება ამ მოვალეობის შეუსრულებლობისთვის
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების შესაძლებლობის შესახებ;

გ) 2017 წლის 1 აპრილიდან 2 წლის განმავლობაში მიმართოს სასამართლოს სტაციონარში მოთავსებული
ქმედუუნარო პირის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობისა და მისი ინდივიდუალური შეფასებისათვის, აგრეთვე
2019 წლის 1 აპრილიდან 1 წლის განმავლობაში მიმართოს სასამართლოს იმ ქმედუუნარო პირის, რომელიც
სტაციონარში არ არის მოთავსებული, მხარდაჭერის მიმღებად ცნობისა და მისი ინდივიდუალური
შეფასებისათვის, თუ მეურვე, თავად ქმედუუნარო პირი ან შესაბამისი დაწესებულება არ მიმართავს
სასამართლოს აღნიშნული მიზნით.
საქართველოს 2015 წლის 20 მარტის კანონი №3339 - ვებგვერდი, 31.03.2015წ.  

   მუხლი 1509. კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირები
1. სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად ითვლებიან:
ა) სახელმწიფო;
 
„ბ) მუნიციპალიტეტი;“.
გ) სახელმწიფოს მიერ კანონმდებლობის ან ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე შექმნილი იურიდიული

პირები, რომლებიც არ არიან ჩამოყალიბებული სამოქალაქო კოდექსის ან მეწარმეთა შესახებ კანონით
განსაზღვრული ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმით;

დ) სახელმწიფო დაწესებულებები და სახელმწიფო ფონდები, რომლებიც არ არის შექმნილი სამოქალაქო
კოდექსის ან მეწარმეთა შესახებ კანონის შესაბამისად;

ე) საჯარო მიზნების მისაღწევად კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი არასახელმწიფოებრივი
ორგანიზაციები (პოლიტიკური პარტიები და სხვა);

ვ) საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმებით აღიარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი −
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია;

ზ) ამ კოდექსის 15091  მუხლით გათვალისწინებული რელიგიური გაერთიანებები.
2. კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს განეკუთვნება:
ა) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი;
ბ) (ამოღებულია - 14.12.2006, №3967);
გ) სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება;
დ) კომანდიტური საზოგადოება;
ე) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება;
ვ) სააქციო საზოგადოება;
ზ) კოოპერატივი.

საქართველოს 1999 წლის 19 თებერვლის კანონი №1807 – სსმ I, №6(13), 04.03.1999 წ., მუხ.24
საქართველოს 2005 წლის 6 აპრილის კანონი №1233 - სსმ I, №18, 27.04.2005წ., მუხ.110
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336
საქართველოს 2011 წლის 5 ივლისის კანონი №5034 - ვებგვერდი, 06.07.2011წ.
საქართველოს 2020 წლის 15 ივლისის კანონი №6989 – ვებგვერდი, 28.07.2020წ.

    მუხლი 15091. რელიგიური გაერთიანებების რეგისტრაციის წესი
1. რელიგიური გაერთიანებები შეიძლება დარეგისტრირდნენ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილი არ ზღუდავს რელიგიური გაერთიანებების უფლებას, დარეგისტრირდნენ,

როგორც ამ კოდექსით გათვალისწინებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, აგრეთვე
ეწეოდნენ საქმიანობას, როგორც ამ კოდექსით გათვალისწინებული არარეგისტრირებული კავშირი.

3. რელიგიური გაერთიანებების რეგისტრაციას ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო.

4. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი − საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უფლებამოსილია საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირად დაარეგისტრიროს საქართველოსთან ისტორიული კავშირის მქონე რელიგიური
მიმდინარეობა ან ის რელიგიური მიმდინარეობა, რომელიც ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში კანონმდებლობით
მიჩნეულია რელიგიად.

5. საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად რეგისტრირებულ რელიგიურ გაერთიანებაზე არ ვრცელდება
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი.
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6. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული რელიგიური გაერთიანებების რეგისტრაციის მიმართ
მოქმედებს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეგისტრაციისთვის დადგენილი წესი და
მათი უფლებამოსილება განისაზღვრება ამ კოდექსის პირველი კარის მეორე თავით.
საქართველოს 2011 წლის 5 ივლისის კანონი №5034 - ვებგვერდი, 06.07.2011წ.

    მუხლი 1510. (ამოღებულია)
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

    მუხლი 1511. (ამოღებულია)
საქართველოს 1999 წლის 19 მარტის კანონი №1860 – სსმ I, №10(17), 01.04.1999 წ., მუხ.32
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

     მუხლი 1511 1. (ამოღებულია)
საქართველოს 2005 წლის 25 თებერვლის კანონი №1051 - სსმ I, №9, 17.03.2005 წ., მუხ.59
საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3967 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., მუხ.336

    მუხლი 1512. ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობები
საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივები, როგორც იურიდიული პირები, ჩაითვალონ გაუქმებულად 1997 წლის

25 ნოემბრიდან. მათ უფლებამონაცვლეებად მიჩნეულ იქნენ ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობები ამ კოდექსის
208-232-ე მუხლების მიხედვით. ამასთან, სახელმწიფოს ვალდებულებები ადრე შექმნილი საბინაო-სამშენებლო
კოოპერატივების წინაშე ძალაში რჩება.

    მუხლი 1513. საკუთრება საკარმიდამო მიწის ნაკვეთებზე
ფიზიკურ პირთა კანონიერ სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთები, რომლებზედაც ინდივიდუალური

სახლებია განლაგებული, სამოქალაქო კოდექსის ამოქმედებიდან ითვლება ამ პირთა საკუთრებად და მათზე
ვრცელდება სამოქალაქო კოდექსით უძრავი ნივთებისათვის გათვალისწინებული წესები.

    მუხლი 15131. კომლის საერთო ქონებაზე სამკვიდროს გახსნა
1. თუ კომლის ქონებაზე საკუთრების უფლება საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული არ არის, კომლის

საერთო ქონებაზე სამკვიდრო გაიხსნება კომლის ბოლო წევრის გარდაცვალების დღიდან, თუკი საკომლო
წიგნის საარქივო ჩანაწერებში მითითებული კომლის ყველა წევრი, 2019 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით,
გარდაცვლილია.

2. თუ კომლის ქონებაზე საკუთრების უფლება საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული არ არის, საკომლო
წიგნის საარქივო ჩანაწერებში მითითებული კომლის წევრის 2019 წლის 1 აგვისტოს შემდეგ გარდაცვალების
შემთხვევაში სამკვიდრო მის წილ ქონებაზე გაიხსნება, მიუხედავად იმისა, იგი კომლის ბოლო წევრი იყო თუ
არა.

3. კომლის ქონებაზე საკუთრების უფლების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის შემდეგ ეს ქონება კომლის
წევრების თანასაკუთრებაა და მასზე ვრცელდება თანასაკუთრებისთვის დადგენილი საერთო წესები.
საქართველოს 2019 წლის 25 ივნისის კანონი №4851 - ვებგვერდი, 02.07.2019წ.

    მუხლი 1514. უძრავი ნივთების რეგისტრაცია გარდამავალ პერიოდში
საჯარო რეესტრის სამსახურის ჩამოყალიბებამდე მიწის ნაკვეთების გასხვისება მოხდეს ტექნიკური

ინვენტარიზაციის ბიუროებში ან ადგილობრივი მმართველობის ორგანოებში არსებული მიწის ნაკვეთების
მიმაგრების აქტების საფუძველზე. ამასთან, მიწის ნაკვეთების ყოველი ახალი შეძენის რეგისტრაცია 1997 წლის
25 ნოემბრიდან მოხდეს მიწის რეგისტრაციის სამსახურის სისტემაში არსებული საადგილმამულო წიგნის
(საჯარო რეესტრის) სამსახურში. საქართველოს მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტმა უზრუნველყოს
სათანადო სამსახურის ჩამოყალიბება, საჯარო რეესტრის ფორმულარების მომზადება და ყველა იმ
ორგანიზაციული საკითხის მოგვარება, რომლებიც დაკავშირებულია სამოქალაქო კოდექსის ამოქმედებიდან
წარმოშობილი უძრავი ნივთების მესაკუთრეების რეგისტრაციასთან.

    მუხლი 1515. რეგისტრაციის მონაცემების საჯაროობის უზრუნველყოფა
საჯარო რეესტრის ერთიანი სამსახურის ჩამოყალიბებამდე სამოქალაქო კოდექსით ამ სამსახურისათვის

დაკისრებული ფუნქციები განახორციელონ ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროებმა. საქართველოს
ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტრომ და მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტმა
უზრუნველყონ საჯარო რეესტრის მონაცემების საჯაროობა და ხელმისაწვდომობა დაინტერესებულ
პირთათვის.

    მუხლი 1516. სამოქალაქო კოდექსის სწავლება
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ 1997 წლის 25 ნოემბრამდე უზრუნველყოს:
ა) იუსტიციის სამინისტროში ფონდების რეგისტრაციისათვის აუცილებელი ყველა ორგანიზაციული

საკითხის გადაწყვეტა;
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document:31702^part_30^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:1397061^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
document:24994^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:18394^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე
document:24994^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
#
#
#
#
document:30874^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში დამატებების შეტანის შესახებ
document:24994^^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
#
document:31702^part_247^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
document:31702^part_247^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
#
#
#
#
#
document:4595987^DOCUMENT:1;^საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
#
#
#


ბ) სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული იურიდიული პირების რეგისტრაციის მონაცემების
გამოქვეყნება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით;

გ) სამოქალაქო კოდექსის სწავლება სამართალდამცავი ორგანოებისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების
სხვა ორგანოების, აგრეთვე მართლმსაჯულების ორგანოთა თანამშრომელთათვის.

    მუხლი 1517. საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებათა დანერგვის უზრუნველყოფა
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა:
ა) ამ კოდექსით გათვალისწინებულ საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებათა დასანერგად გაატაროს

სათანადო ღონისძიებები, რათა კომერციულმა ბანკებმა უზრუნველყონ საბანკო ანგარიშების გახსნა და
შეუფერხებელი ანგარიშსწორება იმ ორგანიზაციული წარმონაქმნებისათვის, რომლებიც არ არიან იურიდიული
პირები, კერძოდ, ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობა, არარეგისტრირებული კავშირი, ამხანაგობა;

ბ) უზრუნველყოს ფიზიკური პირების მიერ საანგარიშსწორებო თუ სხვა ანგარიშების გახსნასთან
დაკავშირებულ შეზღუდვათა გაუქმება იმ მიზნით, რომ ყველა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს
შეუფერხებლად შეეძლოს მათთვის სასურველი ანგარიშების გახსნა და ამ კოდექსით გათვალისწინებული
საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებათა შეუფერხებელი დადება.

    მუხლი 1518. კომუნალური მომსახურების ხელშეკრულებათა დადება
აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისმა სამთავრობო და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებებმა

1997 წლის 25 ნოემბრამდე უზრუნველყონ ბინის მესაკუთრეებთან და სხვა მომხმარებლებთან
ხელშეკრულებების გაფორმება გაზით, წყლით, ელექტროენერგიით მომარაგებისა და სატელეფონო
მომსახურების შესახებ.

    მუხლი 1519. ცნებათა ერთიანობის უზრუნველყოფა
სამოქალაქო კოდექსში გამოყენებული ცნებები და ტერმინები ადეკვატურად უნდა იქნეს გამოყენებული

ყველა სხვა სამართლებრივ აქტში.

    მუხლი 1520. სამოქალაქო კოდექსის დანერგვის ორგანიზაციული საკითხები
საქართველოს პრეზიდენტმა 1997 წლის 25 ნოემბრამდე უზრუნველყოს:
ა) იუსტიციის საბჭოს მიერ სასამართლოში კავშირების რეგისტრაციისათვის აუცილებელი ორგანიზაციული

საკითხების გადაწყვეტა;
ბ) სამოქალაქო კოდექსის შემოღება სავალდებულო სასწავლო დისციპლინად ყველა ტიპის უმაღლეს

იურიდიულ სასწავლებელში.

საქართველოს პრეზიდენტი                   ედუარდ შევარდნაძე
თბილისი,
1997 წლის 26 ივნისი.
№786-IIს
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Preface:	  Goals	  and	  Methods	  of	  this	  Report	  
	  

One	  billion	  people	  with	  disabilities	  around	  the	  world	  are	  disproportionally	  represented	  among	  the	  
world’s	  poor,	  and	  are	  widely	   subject	   to	   stigma	  and	  discrimination.1	   	  Over	   twenty	  years,	  Disability	  
Rights	  International	  (DRI)	  has	  documented	  the	  most	  extreme	  abuses	  against	  people	  with	  disabilities	  
that	   take	   place	   where	   people	   are	   segregated	   from	   society:	   in	   orphanages,	   psychiatric	   facilities,	  
nursing	  homes,	  and	  “social	  care”	  facilities	  (see	  our	  reports	  at	  www.DRIadvocacy.org).	  

The	  recent	  adoption	  and	  widespread	  ratification	  of	  the	  United	  Nations	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  
Persons	  with	  Disabilities	  (CRPD)	  brings	  needed	  attention	  to	  important	  human	  rights	  protections	  of	  a	  
population	   long	   overlooked	   by	   the	   human	   rights	   community.	   	   Article	   19	   of	   the	   CRPD	   establishes	  
that	  all	  persons	  with	  disabilities	  have	  a	  right	  to	  live	  in	  the	  community.	  	  Although	  138	  countries	  have	  
ratified	  the	  CRPD2,	  most	  countries	  still	  segregate	  children	  and	  adults	  with	  disabilities.	  	  According	  to	  
UNICEF,	  there	  are	  at	  least	  8	  million	  children	  in	  institutions	  around	  the	  world.3	   	  The	  actual	  number	  
may	  be	  much	   larger,	   as	  DRI	  has	   found	  children	  detained	  off	   the	  public	   record	   in	  many	  countries.	  	  
There	   is	  no	  accounting	   for	   the	  vast	  number	  of	  children	  who	  die	   in	   institutions	  without	  ever	  being	  
counted	  or	  noticed	  –	  or	  for	  children	  who	  grow	  up	  and	  languish	  in	  adult	  institutions	  for	  a	  lifetime.	  

This	  report	  documents	  policies	  and	  practices	  of	  the	  Republic	  of	  Georgia	  to	  examine	  the	  protection	  
of	  rights	  of	  the	  country’s	  most	  vulnerable	  population:	  children	  with	  disabilities	  who	  are	  detained	  in	  
institutions.	  While	  we	  examine	  rights	  abuses	  within	   institutions,	  such	  as	   life-‐threatening	  practices,	  
inhuman	  and	  degrading	   treatment,	  and	   torture,	  our	  experience	  has	   shown	   that	   the	  protection	  of	  
rights	   ultimately	   depends	   on	   the	   enforcement	   of	   CRPD	   article	   19.	   Until	   all	   children	   have	   the	  
opportunity	  to	  live	  in	  the	  community	  with	  the	  love	  and	  protection	  of	  a	  family,	  their	  rights	  cannot	  be	  
fully	  enforced.	  

DRI’s	   broader	   strategic	   goal	   is	   to	   bring	   an	   end	   to	   the	   segregation	   of	   people	   with	   disabilities	  
worldwide	  as	  required	  by	  CRPD	  article	  19.	  This	   report	   is	  part	  of	  our	  Worldwide	  Campaign	  to	  End	  
Institutionalization	   of	   Children.	   Through	   this	   campaign,	   we	   are	   demonstrating	   the	   dangers	   of	  
placing	  any	   child	   in	   an	   institution	  –	   a	  practice	   that	   creates	  disability,	   kills	   children	   at	   an	   alarming	  
rate,	   and	   leads	   to	   life-‐time	   segregation	   for	   millions	   of	   people	   with	   disabilities.4	   	   	   Children	   are	  
abandoned	  to	  institutions	  due	  to	  poverty,	  disability,	  or	  being	  part	  of	  a	  devalued	  minority.5	  	  We	  are	  
partnering	  with	  activists	  across	  the	  globe	  to	  fight	  for	  the	  world’s	  most	  marginalized	  people.	  	  	  

DRI’s	  Worldwide	  Campaign	  to	  End	  Institutionalization	  of	  Children	   is	  also	  intended	  to	  help	  donors	  
and	   international	   development	   agencies	   develop	   programs	   that	   comply	   with	   the	   CRPD	   and	  
effectively	  promote	  the	  right	  to	  community	  integration.	  	  It	  is	  our	  hope	  that	  this	  report	  will	  assist	  in	  
the	  international	  effort	  to	  protect	  and	  serve	  people	  with	  disabilities	  in	  Georgia.	  The	  CRPD	  includes	  
an	   innovative	   provision,	   article	   32,	   requiring	   international	   donors	   to	   promote	   the	   “purpose	   and	  
objectives”	   of	   the	   convention	   and	   to	   ensure	   that	   development	   programs	   are	   “inclusive	   of	   and	  
accessible	  to	  persons	  with	  disabilities.”	  While	  governments	  bear	  the	  ultimate	  responsibility	  for	  the	  
protection	  of	  human	  rights,	  donors	  can	  and	  must	  also	  be	  held	  accountable	  to	  the	  principles	  of	  the	  
CRPD.	  	  
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This	   report	   is	   the	  product	   of	   extensive	   fact-‐finding	   efforts,	   in	   collaboration	  with	   a	   broad	   array	   of	  
local	   government	   and	   non-‐governmental	   organizations	   in	   Georgia,	   as	   well	   as	   legal,	   medical,	   and	  
disability	   experts	   from	   abroad.	   From	   July	   2010	   through	   September	   2013,	   DRI	   conducted	   6	   fact-‐
finding	   visits	   to	   the	   Republic	   of	   Georgia.	   DRI	   examined	   conditions	   in	   10	   residential	   institutions	  
including	   all	   state-‐run	   baby	   houses	   and	   orphanages	   for	   children	  with	   disabilities,	   four	   social	   care	  
homes	   for	  adults	  with	  disabilities	  and	  a	  boarding	  school	   for	  children	  with	  disabilities.	   	  This	   report	  
does	  not	  examine	  Georgia’s	  psychiatric	  hospitals.	  

DRI	   engaged	   the	   volunteer	   expertise	   of	   a	   high	   level	   group	   of	   experts,	   including:	   James	   Conroy,	  
Ph.D.,	   of	   the	   Center	   for	   Outcome	   Analysis;	   Lawrence	   C.	   Kaplan,	   MD,	   ScM,	   Division	   Chief	   of	  
Developmental	   and	  Behavioral	   Pediatrics	   at	   the	   Baystate	   Children's	  Hospital;	   Robert	  M.	   Levy,	   JD,	  
Adjunct	   Professor	   of	   Law	   at	   Columbia	   University	   Law	   School;	   and	   Karen	   Green	   McGowan,	   RN,	  
President-‐Elect	  of	  the	  Developmental	  Disabilities	  Nurses	  Association.	  	  

This	  report	  is	  not	  intended	  to	  place	  blame	  on	  any	  individuals,	  policy-‐makers,	  or	  institution	  staff.	  We	  
recognize	  that	  both	  governmental	  authorities	  and	  international	  advisors	  have	  intended	  to	  do	  what	  
is	  best	  for	  children	  and	  adults	  with	  disabilities.	  Many	  members	  of	  institutional	  staff	  we	  encountered	  
work	  under	  the	  most	  difficult	  of	  circumstances	  and	  could	  not	  continue	  to	  work	  except	  out	  of	  their	  
professional	  dedication	  and	  care	   for	   the	   individuals	   they	  serve.	  DRI	  would	   like	   to	   thank	   the	  many	  
public	  officials,	  professionals	  and	  staff	  who	  contributed	  their	  time	  and	  insight	  to	  our	  work.	  	  
	  
In	  every	   institution	  we	  visited,	  we	  attempted	  to	  be	  as	  thorough	  as	  we	  could	   in	  understanding	  the	  
human	   rights	   situation	  of	   people	   living	   in	   the	   facility—in	  many	   cases,	   returning	   to	   the	   institution	  
several	  times.	  We	  asked	  to	  visit	  all	  parts	  of	  the	  institutions.	  We	  interviewed	  institutional	  authorities,	  
staff	  and	  residents.	  During	  each	  site	  visit,	  DRI	  brought	  a	  video	  camera	  to	  record	  observations.	  We	  
took	  photographs	   in	  each	   institution.	   It	   is	  our	  experience	   that	  photo	  and	  video	  documentation	   is	  
tremendously	  helpful	   in	   corroborating	  our	  observations	  and	  helping	   the	  public	   to	  understand	   the	  
reality	   of	   life	   in	   an	   institution.	   We	   are	   sensitive	   to	   the	   concerns	   of	   individuals	   depicted	   in	   the	  
photographs,	   for	   whom	   placement	   in	   an	   institution	   may	   constitute	   a	   massive	   violation	   of	   their	  
privacy	   and	   their	   ability	   to	  make	   choices	   about	   their	   lives.	  We	   generally	   find	   that	   people	   within	  
institutions	  are	  amenable	  or	  eager	  to	  have	  their	  photographs	  taken.	  	  
	  
DRI	  visited	  the	  following	  institutions:	  

• Tbilisi	  Infant	  Home	  (5	  visits)	  
• Makhinjauri	  Infant	  Home	  (1	  visit)	  
• Kodjori	  Orphanage	  for	  Children	  with	  Disabilities	  (3	  visits)	  
• Senaki	  Orphanage	  for	  Children	  with	  Disabilities	  (2	  visits)	  
• Tbilisi	  Boarding	  School	  #200	  for	  Children	  with	  Disabilities	  (1	  visit)	  	  
• Martkopi	  Social	  Care	  Home	  for	  Adults	  with	  Disabilities	  (2	  visits)	  
• Dzevri	  Social	  Care	  Home	  for	  Adults	  with	  Disabilities	  (1	  visit)	  
• Temi	  Home	  for	  Adults	  with	  Disabilities	  (1	  visit)	  
• Qedeli	  Home	  for	  Adults	  with	  Disabilities	  (1	  visit)	  
• Gldani	  Psychiatric	  Hospital	  (2	  visits)	  
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There	  is	  no	  doubt	  that	  there	  are	  valuable	  programs	  —	  as	  well	  as	  serious	  abuses	  —	  that	  we	  were	  not	  
able	  to	  include	  in	  our	  report.	  In	  recent	  years,	  numerous	  model	  programs	  have	  been	  established	  to	  
provide	  support	  to	  people	  with	  disabilities	  in	  the	  community,	  particularly	  family	  support	  and	  early	  
intervention	  programs	  designed	  to	  prevent	   institutionalization.	   	   It	   is	  our	  hope	  that	  this	  report	  will	  
support	  the	  extension	  of	  these	  programs	  to	  include	  all	  institutionalized	  persons	  with	  disabilities.	  

This	   report	   issues	   recommendations	   to	   the	  Government	  of	  Georgia	  and	   to	  development	  agencies	  
based	  on	   international	   standards	  consistent	  with	   the	  UN	  CRPD	  to	  ensure	   that	  children	  and	  adults	  
with	  disabilities	  are	  afforded	  their	  human	  right	  to	   live	  full	  and	  meaningful	   lives,	   in	  a	  family,	   in	  the	  
community.	  	  

In	  addition	  to	  our	  investigation,	  Disability	  Rights	  International	  (DRI)	  has	  worked	  with	  local	  activists	  
and	  government	  officials	  in	  the	  Republic	  of	  Georgia	  since	  2010	  to	  actively	  protect	  the	  human	  rights	  
and	  promote	  the	  full	  community	  integration	  of	  children	  and	  adults	  with	  disabilities	  in	  the	  country.	  
As	   a	   result	   of	   our	   advocacy	   and	   collaboration	  with	   local	   partners,	   some	   of	   the	  most	   egregious	  
human	   rights	   abuses	   facing	   people	   with	   disabilities	   that	   we	   observed	   in	   Georgia	   have	   already	  
been	  addressed	  –	  in	  advance	  of	  this	  release	  of	  this	  report:	  
	  

• Children’s	   lives	   have	   been	   saved	   by	   reducing	   the	   arbitrary	   and	   discriminatory	   denial	   of	  
medical	   care	   to	   children	   with	   disabilities	   -‐	   	   As	   a	   result	   of	   DRI’s	   sustained	   advocacy	   in	  
cooperation	  with	   local	  organization	  Children	  of	  Georgia	  and	  the	  Georgia	  Public	  Defender’s	  
Office,	   children	   with	   disabilities	   in	   Tbilisi	   Infant’s	   House	   who	   were	   being	   discriminatorily	  
denied	  medical	   care	  were	   given	   life-‐saving	   treatments.	  As	   this	   report	   describes,	   however,	  
the	   denial	   of	   appropriate	   care	   remains	   a	   challenge	   and	   urgent	   action	   is	   still	   needed	   to	  
protect	  children	  with	  disabilities.	  
	  

• DRI	  contributed	  expert	  medical	  and	  legal	  support	  to	  the	  Georgia	  Public	  Defender’s	  Office	  
in	  2012	  to	   investigate	  and	  publish	  a	  powerful	  and	  well-‐documented	  report	  on	  torture	  and	  
ill-‐treatment	  within	  Georgia’s	  state-‐run	  institutions	  for	  persons	  with	  disabilities.6	  
	  

• Plans	   to	   create	   small	   new	   institutions	   have	   been	  modified	   to	   create	   group	   homes	   -‐	   	   In	  
2011,	  DRI	  learned	  of	  plans	  being	  developed	  by	  a	  major	  international	  donor	  to	  create	  14-‐bed	  
facilities	  for	  children	  with	  disabilities.7	  Following	  a	  2012	  training	  by	  DRI	  of	  Georgian	  activists	  
and	   government	   officials,	   the	   donor	   reversed	   its	   plans	   and	   the	   government	   agreed	   to	   no	  
more	  than	  6	  residents	  for	  any	  future	  community-‐based	  residential	  services	  for	  children	  with	  
disabilities.	  This	  “less	  is	  more”	  approach	  has	  been	  dubbed	  by	  some	  local	  activists	  as	  “the	  DRI	  
model.”	  We	  should	  note,	  however,	  that	  DRI	   is	   in	  favor	  of	  the	  most	  integrated	  settings	  and	  
support	  even	  smaller	  homes	  or	  family	  placements	  as	  the	  best	  model.	  
	  

• The	  US	  Congress	  has	  condemned	  US	  government	  practices	  of	  rebuilding	  institutions	  -‐	  After	  
DRI	  presented	  its	  documentation	  of	  USAID	  and	  Department	  of	  Defense	  funding	  to	  build	  and	  
renovate	   segregated	   institutions	   for	   persons	   with	   disabilities	   in	   Georgia,	   the	   US	   Senate	  
Committee	  on	  Appropriations	   condemned	   the	  use	  of	  USAID	   funds	  which	   “resulted	   in	   the	  
improper	  segregation	  of	  children	  and	  adults	  with	  disabilities	  during	  a	  period	  in	  which	  the	  
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Government	   of	   Georgia	   adopted	   a	   policy	   of	   deinstitutionalization	   for	   children.”	   The	  
Committee	   further	   directed	   the	  US	  Agency	   on	   International	  Development	   to	   develop	   and	  
implement	  a	  plan	  for	  the	  community	  integration	  of	  children	  and	  adults	  with	  disabilities	  who	  
are	   in	   institutional	   settings.	   While	   USAID	   has	   funded	   a	   number	   of	   valuable	   disability	  
projects,	  including	  family	  support	  programs	  and	  foster	  care,	  the	  US	  government	  has	  not,	  to	  
our	   knowledge,	   taken	   action	   to	   integrate	   persons	   into	   the	   community	   who	   live	   in	  
institutions	  rebuilt	  with	  US	  government	  funds.	  	  	  	  

	  

This	   report	   was	   originally	   written	   in	   English.	   While	   we	   have	   made	   every	   effort	   to	   provide	   an	  
accurate	  translation,	  there	  are	  inevitably	  differences	  in	  technical	  meaning	  or	  nuance.	  If	  there	  is	  any	  
question	  about	  a	  discrepancy	  between	  the	  two	  versions,	  please	  refer	  to	  the	  English	  original.	  	  
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Executive	  Summary	  
	  

Left	   Behind:	   The	   Exclusion	   of	   Children	   and	   Adults	   with	   Disabilities	   from	   Reform	   and	   Rights	  
Protection	   in	   the	  Republic	  of	  Georgia	   is	   the	  product	  of	   a	  3-‐year	   investigation	  by	  Disability	  Rights	  
International	   (DRI)	   into	  the	  orphanages,	  adult	  social	  care	  homes	  and	  other	   institutions	  that	  house	  
children	  and	  adults	  with	  disabilities	  in	  the	  Republic	  of	  Georgia.	  
	  
This	  report	  documents	  violations	  of	  the	  human	  rights	  of	  persons	  with	  disabilities	  in	  the	  Republic	  of	  
Georgia	  under	  international	  human	  rights	  treaties	  ratified	  by	  Georgia,	  including	  the	  United	  Nations	  
(UN)	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  the	  Child8,	  the	  European	  Convention	  on	  Human	  Rights9,	  and	  the	  
UN	   Convention	   against	   Torture10,	   as	   well	   as	   the	   UN	   Convention	   on	   the	   Rights	   of	   Persons	   with	  
Disabilities,11	  which	  Georgia	  has	  signed.	  	  
	  
The	  report	  documents	  the	  exclusion	  of	  children	  and	  adults	  with	  disabilities	  from	  domestic	  reforms	  
and	   international	   development	   agendas.	   Over	   the	   past	   decade,	   the	   Government	   of	   Georgia	   has	  
undertaken	   an	   ambitious	   child	   care	   reform	   process.	   As	   a	   result,	   the	   majority	   of	   its	   state-‐run	  
institutions	  for	  children	  without	  disabilities	  have	  been	  closed	  and	  replaced	  with	  community	  services	  
which	   enable	   vulnerable	   families	   to	   keep	   their	   children	   at	   home.	   The	   positive	   results	   of	   these	  
efforts	   are	   extensive	   and	   credit	   should	   be	   given	   to	   the	   government	   and	   its	   partners	   for	   these	  
achievements.	   UNICEF	   has	   played	   an	   important	   and	   valuable	   leadership	   role	   in	   planning	   these	  
reforms.	  DRI’s	  investigation	  found,	  however,	  that	  institutionalized	  children	  with	  disabilities	  were	  
largely	   excluded	   from	   this	   reform	   process.	   These	   children	   continue	   to	   be	   marginalized	   and	  
abused.	  Without	   services	   for	   adults	  with	  disabilities,	   these	   children	   face	   the	  prospect	   of	   life-‐long	  
segregation	  from	  society.	  	  	  
	  
A	  parallel	  system	  of	  orphanages	  exists	  under	  the	  authority	  of	  the	  Georgian	  Orthodox	  Church.	  While	  
the	  government	   is	  shutting	  down	  state-‐run	  orphanages,	   it	  continues	  to	   fund	  the	  establishment	  of	  
new	   orphanages	   run	   by	   the	   church.	   	   Because	   these	   facilities	   are	   completely	   unregulated,	   they	  
create	  particularly	  serious	  risks	  to	  human	  rights.	  The	  exact	  numbers	  of	  children	  in	  these	  facilities	  are	  
off	  the	  public	  record.	  
	  
The	  exclusion	  of	  many	  children	  and	  adults	  with	  and	  without	  disabilities	  from	  reforms	  has	  permitted	  
life-‐threatening	   abuse,	   neglect	   and	   segregation	   to	   continue	   in	   Georgia’s	   orphanages	   and	   other	  
institutions.	   Even	   while	   the	   Republic	   of	   Georgia	   was	   closing	   state-‐run	   institutions	   for	   children	  
without	  disabilities,	   the	  United	  States	  government	  and	  other	   international	  organizations	  provided	  
funding	   for	   the	   building	   or	   renovation	   of	   new	   institutions	   for	   persons	   with	   disabilities—
perpetuating	   segregated	   care	   for	   Georgia’s	   most	   vulnerable	   population.	   These	   actions	   have	   not	  
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advanced	  the	  principles	  of	  human	  rights	  promoted	  by	  the	  UN	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  Persons	  
with	  Disabilities.	  	  
	  
Within	   Georgia’s	   residential	   institutions,	   children	   with	   disabilities	   are	   subjected	   to	   physical	   and	  
emotional	   neglect	   and	  abuse,	   and	  many	   children	  are	  denied	   life-‐saving	  medical	   treatment	   simply	  
because	   they	  have	  a	  disability.	   In	  one	  orphanage,	  DRI	  documented	  a	  30%	  death	   rate	   for	   children	  
with	   disabilities	   over	   an	   18-‐month	   period	   in	   2009-‐2010.	   Those	   who	   survive	   to	   adulthood	   are	  
warehoused	  indefinitely.	  
	  
In	   institutions	  DRI	  visited	   in	  Georgia,	   investigators	  witnessed	  children	  and	  adults	  who	  spend	  their	  
lives	   in	   inactivity,	   some	   rocking	   back	   and	   forth,	   biting	   their	   hands	   and	   gouging	   their	   eyes.	  
Psychological	   studies	  have	  shown	   that	   self-‐abuse	   is	  often	  created	  by	   the	  mind-‐numbing	  boredom	  
and	  emotional	  neglect	  of	  placement	  in	  an	  institution.12	  
	  
	  
	  

A. Children	  and	  Adults	  with	  Disabilities	  are	  Left	  Behind	  
	  

While	   Georgia	   has	   engaged	   in	   a	   valuable	   reform	   project	   to	   close	   orphanages,	   children	   with	  
disabilities	  have	  been	  largely	  excluded.	  The	  primary	  finding	  of	  this	  report	  is	  that	  the	  Government	  of	  
Georgia	  has	  undertaken	  a	  reform	  process	  in	  a	  manner	  that	  discriminates	  against	  children	  and	  adults	  
with	  disabilities	  detained	  in	  institutions.	  	  

Georgia’s	  child	  care	  and	  deinstitutionalization	  reforms	  entered	  its	  most	  active	  phase	  in	  2009.	  That	  
year,	  the	  Georgian	  government	  signed	  the	  UN	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  Persons	  with	  Disabilities,	  
committing	  itself	  to	  the	  community	  integration	  of	  persons	  with	  disabilities.	  	  A	  year	  earlier	  in	  2008,	  
the	   US	   government	   committed	   $1	   billion	   in	   aid	   to	   Georgia,	   setting	   aside	   $50	  million	   to	   improve	  
Georgia’s	   social	   services.13	   	   This	  was	   a	  moment	   of	   opportunity	   for	   institutionalized	   children	  with	  
disabilities	  in	  Georgia	  to	  be	  integrated	  into	  the	  community.	  

Authorities	  at	  UNICEF,	  Georgia’s	  main	  strategic	  partner	  in	  planning	  child	  care	  reforms,	  explained	  to	  
DRI	  that	  they	  fully	  intended	  to	  support	  the	  community	  integration	  of	  children	  with	  disabilities	  into	  
society.	   They	   reported	   to	   DRI,	   however,	   that	   they	   made	   a	   decision	   to	   prioritize	   the	   community	  
integration	  of	  children	  without	  disabilities.14	  According	  to	  UNICEF,	  this	  would	  allow	  them	  to	  return	  
to	  children	  with	  disabilities	  later.	  	  

For	  most	  children	  with	  disabilities	  in	  Georgia’s	  institutions,	  “later”	  has	  never	  come—and	  many	  have	  
died	  waiting.	   In	   the	   interim,	   funding	   for	   reform	  has	  been	  greatly	   reduced	  and	   the	  opportunity	   to	  
help	   children	   with	   disabilities	   is	   diminished.	   Political	   will	   to	   complete	   deinstitutionalization	   has	  
faded.	  This	  report	  demonstrates	  the	  danger	  of	  excluding	  children	  with	  disabilities	  from	  all	  stages	  of	  
reform.	  
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In	  2009,	  UNICEF	  hired	  an	   independent	  consultant,	  Oxford	  Policy	  Management,	   to	   review	   the	   first	  
stages	  of	  its	  child	  care	  reform	  strategy.	  The	  consultants	  warned	  UNICEF	  that	  “the	  needs	  of	  people	  
with	  disabilities	  are	  thought	  to	  represent	  a	  big	  gap	  in	  service	  provision…”15	  

Whatever	   approach	  may	   have	   been	   intended	   by	   international	   advisors	   to	   help	   the	   children	  with	  
disabilities	  who	   remain	   behind	   in	   institutions,	   the	  Government	   of	  Georgia	   has	   not	   fully	   accepted	  
that	  all	  children	  with	  disabilities,	  as	  a	  matter	  of	  basic	  human	  rights,	  should	  be	   integrated	   into	  the	  
community:	  

	  
The	  strategy	  is	  that	  physically	  healthy	  children	  will	  not	  stay	  in	  large-‐scale	  child	  care	  
institutions,	  but	  be	  adopted	  and	  raised	  in	  family-‐based	  care—according	  to	  the	  
international	  experience,	  it	  is	  the	  best	  option	  for	  them.	  As	  for	  children	  with	  disabilities,	  it	  is	  
reasonable	  and	  fairly	  normal	  to	  be	  brought	  up	  in	  and	  stay	  in	  a	  child	  care	  institution.	  –
Georgia	  Minister	  of	  Labor,	  Health	  and	  Social	  Affairs	  (November	  2013)16	  
	  

DRI’s	   investigation	  has	  found	  that	  nearly	  5	  years	   later,	  children	  and	  adults	  with	  disabilities	  remain	  
largely	   excluded	   from	   Georgia’s	   reforms.	   Children	   with	   disabilities	   who	   are	   considered	   by	   the	  
government	  as	  too	  disabled	  to	  benefit	  from	  the	  community	  services	  created	  by	  the	  reforms,	  remain	  
in	  state-‐run	  institutions	  today.17	  	  

UNICEF	   and	  USAID	   report	   that	   the	   institutional	   population	   in	  Georgia’s	   state-‐run	  orphanages	   has	  
decreased	  by	  more	  than	  90%	  since	  200518—	  leaving	  less	  than	  150	  children	  in	  state-‐run	  institutions.	  	  

This	   number,	   however,	   does	   not	   include	   children	   living	   in	   church-‐run	   institutions.	   It	   does	   not	  
include	   the	   children	   who	   live	   in	   Georgia’s	   six	   residential	   boarding	   schools	   for	   children	   with	  
disabilities.	  Nor	  does	   it	  account	  for	  the	  many	  children	  who	  have	  been	  permanently	  transferred	  to	  
adult	   institutions	   over	   the	   course	   of	   a	   decade.	   	   As	   the	   government	   was	   closing	   state-‐run	  
orphanages,	  children	  were	  being	  transferred	  to	  these	  other	  forms	  of	  segregated	  environments.	  

	  

The	   government	   is	   playing	   a	   shell	   game	   with	   these	   children.	  —Representative	   of	   the	  
Georgia	  Public	  Defender’s	  Office	  (2013)19	  

	  
A	   spokeswoman	   for	   the	   Georgian	   Orthodox	   Church	   refused	   to	   give	   DRI	   the	   number	   of	   children	  
under	  their	  care	  during	  a	  September	  2013	  interview—claiming	  that	  “a	  few	  children”	  live	  in	  informal	  
housing	   in	   monasteries	   across	   the	   country.20	   The	   Director	   of	   the	   Georgian	   government’s	  
Department	  of	  Programs	   for	  Social	  Protection	  and	  UNICEF	  have	  reported	   to	  DRI	   that	  they	  do	  not	  
know	  how	  many	  children	   live	   in	  Georgia’s	   church-‐run	   institutions,	   and	   that	   they	  are	   completely	  
unregulated.	  One	  Georgian	  children’s	  activist	  reported	  to	  DRI	  in	  2013	  that	  there	  could	  be	  as	  many	  
as	   1,200	   children	   in	   orphanages	   run	   by	   the	   Georgian	   Orthodox	   Church,	   while	   a	   US	   Agency	   for	  
International	  Development	  (USAID)	  representative	  estimated	  as	  many	  as	  1,500.21	  	  If	  these	  estimates	  
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are	  correct,	  there	  are	  approximately	  1,650	  children	  with	  and	  without	  disabilities	  still	  languishing	  in	  
Georgia’s	  orphanages	  and	  institutions.i	  The	  actual	  number	  could	  be	  larger.	  	  

The	   children	   in	   Georgia’s	   church-‐run	   institutions	   are	   completely	   excluded	   from	  
deinstitutionalization	   reforms.	   According	   to	   Oxford	   Policy	   Management,	   without	   any	   data	   from	  
these	   institutions,	   “…it	   is	   impossible	   even	   to	   say	   whether	   the	   total	   number	   of	   children	   in	  
residential	  care	  in	  the	  country	  is	  going	  up	  or	  down,	  let	  alone	  be	  able	  to	  assess	  their	  welfare.”22	  	  

The	  government’s	  lack	  of	  information	  concerning	  the	  number	  or	  location	  of	  children	  in	  church-‐run	  
institutions	  creates	  a	  danger	  that	  children	  could	  be	  abused	  or	  trafficked	  without	  the	  government’s	  
knowledge.	  	  

USAID	   and	   the	   Public	  Defender’s	  Office	   have	   reported	  on	   the	   transfer	   of	   children	   from	   state-‐run	  
institutions	  to	  unregulated	  church-‐run	  orphanages:	  

	  

Sometimes	  social	  workers	  look	  to	  the	  church	  to	  find	  a	  placement	  for	  a	  child…I	  think	  it	  is	  a	  
violation	  of	  freedom	  –	  USAID	  representative	  (2013)23	  

	  

There	  was	  a	  case	  of	  one	  child	  who	  changed	  6	  or	  7	  institutions.	  He	  started	  in	  state-‐run,	  he	  
went	  to	  church,	  he	  went	  to	  private,	  back	  to	  church,	  back	  to	  private,	  then	  I	  found	  him	  back	  
in	  a	  state	  institution,	  and	  now—I	  don’t	  know	  where	  he	  is.	  Kids	  are	  thrown	  out	  all	  the	  time	  
from	   foster	   care	   and	   small	   group	   homes	   because	   they	   don’t	   have	   enough	   resources,	   so	  
they	   have	   to	   put	   them	   somewhere…but	   officially,	   they	   will	   not	   tell	   you	   this	   –	  
Representative	  of	  the	  Georgia	  Public	  Defender’s	  Office	  (2013)24	  

	  

In	  one	  state-‐run	   institution,	  DRI	   interviewed	  and	  documented	  several	  parents	  who	  have	  had	  their	  
children	  taken	  away	  from	  them.25	  According	  the	  director	  of	  this	  institution,	  children	  were	  placed	  by	  
government	  authorities	  in	  unregulated	  church-‐run	  orphanages.26	  	  

	  

The	  church	  needs	  a	  license	  to	  provide	  24-‐hour	  residential	  care	  and	  they	  don’t	  have	  such	  a	  
license.	  So	  we	  have	  just	  one	  possibility:	  we	  could	  go	  to	  court.	  But	  it’s	  very	  difficult	  to	  go	  to	  
court	   against	   the	   church.	   –Director	   of	   Department	   of	   Programs	   for	   Social	   Protection,	  
Ministry	  of	  Labor,	  Health	  and	  Social	  Affairs	  (2013)27	  

	  

The	  Director	  of	  the	  Georgian	  government’s	  Department	  of	  Programs	  for	  Social	  Protection	  reported	  
to	   DRI	   that	   the	   Georgian	   Orthodox	   Church	   will	   sometimes	   seek	   out	   vulnerable	   families	   and	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
i	  UNICEF’s	  estimate	  as	  of	  Sept.	  2013	  is	  that	  150	  children	  with	  disabilities	  remain	  in	  state-‐run	  orphanages.	  The	  
government	  does	  not	  know	  how	  many	  children	  live	  in	  church-‐run	  orphanages.	  As	  described	  below,	  local	  activists	  
have	  reported	  to	  DRI	  that	  as	  many	  as	  1,500	  children	  live	  in	  Georgia’s	  orphanages	  run	  by	  the	  Georgian	  Orthodox	  
Church.	  
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encourage	   them	  to	  hand	   their	   children	  over	   to	   the	  church.28	   It	   is	  unknown	  how	  many	  children	   in	  
private	  or	  church-‐run	  institutions	  have	  disabilities.	  

While	   state-‐run	   institutions	   for	   children	   without	   disabilities	   are	   being	   closed,	   the	   Georgian	  
Orthodox	   Church	   is	   building	   new	   institutions	   partially	   financed	   by	   the	   government,	   with	   no	  
regulation	   or	   oversight.29	   As	   of	   September	   2013,	   these	   children	   are	   still	   excluded	   from	   reform	  
efforts.30	  

Given	   the	   lack	  of	  oversight	  and	  monitoring	   in	   church-‐run	   institutions,	   there	   is	   a	   risk	   that	   children	  
could	  be	  subject	   to	  human	  trafficking.ii	  The	  director	  of	   the	  Georgian	  government’s	  Department	  of	  
Programs	   for	  Social	  Protection	   reports	   to	  DRI	   that	  according	   to	   law,	   the	   transfer	  of	   children	   from	  
state-‐run	   to	   church-‐run	   institutions	   should	   be	   regulated	   by	   the	   state,	   but	   in	   reality	   it	   is	   not.31	  
According	   to	   a	   Georgian	   child	   rights	   activist,	   these	   transfers	   are	   performed	   completely	   off	   the	  
record,	  with	  no	  paperwork.32	  

DRI’s	   concern	   for	   the	   safety	  of	   children	   in	  unregulated	  orphanages	   is	  heightened	  by	   the	   fact	   that	  
human	   trafficking	  has	   been	  publicly	   identified	   as	   a	   problem	   in	   the	  Republic	   of	  Georgia.	   	   In	   2013,	  
Georgia	  was	  downgraded	  to	  a	  “Tier	  2”	  country	  by	  the	  US	  Department	  of	  State’s	  Office	  to	  Monitor	  
and	   Combat	   Trafficking	   in	   Persons,	   finding	   that	   Georgia	   no	   longer	   met	   minimum	   standards	  
necessary	  to	  protect	  persons	  from	  sex	  trafficking,	  forced	  labor,	  or	  other	  kinds	  of	  modern	  slavery.	  33	  

	  

Women	  and	  girls	  from	  Georgia	  are	  subjected	  to	  sex	  trafficking	  within	  the	  country,	  as	  well	  
as	  in	  Turkey,	  the	  United	  Arab	  Emirates,	  and,	  to	  a	  lesser	  extent,	  Egypt,	  Greece,	  Russia,	  
Germany,	  and	  Austria.	  –US	  State	  Department	  2013	  Trafficking	  in	  Persons	  Report34	  

	  
	  

The	  complete	   lack	  of	  monitoring	  of	  church-‐run	   institutions	   in	  the	  current	  context	  of	   the	  country’s	  
human	  trafficking	  record	  presents	  dangers	  to	  children	  who	  are	  kept	  in	  segregated,	  unregulated	  and	  
closed-‐off	  institutions.	  

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ii	  DRI	  has	  not	  documented	  instances	  of	  human	  trafficking	  and	  is	  not	  suggesting	  that	  the	  Georgian	  Orthodox	  Church	  
is	  committing	  trafficking	  by	  operating	  unregulated	  orphanages.	  The	  risk	  of	  human	  trafficking	  is	  created	  wherever	  
there	  is	  no	  oversight	  and	  it	  is	  impossible	  to	  monitor	  or	  identify	  the	  location	  of	  children	  by	  family	  members	  or	  
government	  authorities.	  	  It	  is	  especially	  likely	  for	  criminal	  activity	  to	  occur	  in	  a	  closed	  environment	  in	  which	  
independent	  human	  rights	  monitoring	  does	  not	  take	  place.	  The	  United	  Nations	  defines	  human	  trafficking	  as:	  “…the	  
recruitment,	  transportation,	  transfer,	  harbouring	  or	  receipt	  of	  persons,	  by	  means	  of	  the	  threat	  or	  use	  of	  force	  or	  
other	  forms	  of	  coercion,	  of	  abduction,	  of	  fraud,	  of	  deception,	  of	  the	  abuse	  of	  power	  or	  of	  a	  position	  of	  vulnerability	  
or	  of	  the	  giving	  or	  receiving	  of	  payments	  or	  benefits	  to	  achieve	  the	  consent	  of	  a	  person	  having	  control	  over	  
another	  person,	  for	  the	  purpose	  of	  exploitation.	  Exploitation	  shall	  include,	  at	  a	  minimum,	  the	  exploitation	  of	  the	  
prostitution	  of	  others	  or	  other	  forms	  of	  sexual	  exploitation,	  forced labour	  or	  services,	  slavery	  or	  practices	  similar	  
to	  slavery,	  servitude	  or	  the	  removal	  of	  organs.”	  
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B. Inadequate	  and	  Discriminatory	  Community	  Services	  
	  

According	   to	   UNICEF,	   the	   community	   services	   created	   by	   the	   reform	   thus	   far	   are	   insufficient	   for	  
children	  who	  are	  perceived	   to	  have	   “complex	  or	   severe	  disabilities.”	  While	   children	  with	  minimal	  
disabilities	  have	  been	  served,	  in	  reality	  any	  children	  with	  significant	  disabilities	  cannot	  be	  served	  by	  
the	   existing	   community	   services.	   UNICEF	   reports	   that	   the	   chances	   for	   foster	   care	   placement	   for	  
children	  with	  severe	  disabilities,	  or	  older	  children	  who	  have	  been	  institutionalized	  most	  of	  their	  life,	  
is	  “slim	  to	  none.”35	  

	  

They’re	   not	   going	   to	   get	   into	   foster	   care,	   even	   with	   intensive	   support—a	   lot	   of	   kids	   in	  
these	  institutions.	  –Chief	  of	  Child	  Protection,	  UNICEF-‐Georgia	  (2012)36	  

	  

In	   the	  most	   severe	   cases	  we	  have	   no	   option	   for	   them.	   The	   future	   for	   them	   is	   to	   stay	   in	  
institutions	  –	  Director,	  Tbilisi	  Infant	  House	  (2011)37	  

	  

Even	   children	   with	   perceived	   mild	   disabilities	   face	   considerable	   barriers	   to	   leaving	   institutions.	  
Foster	  care	  services	  are	  hampered	  by	  financial	  disincentives	   for	  potential	   foster	   families	  willing	  to	  
care	  for	  children	  with	  disabilities.38	  

Children	  with	  disabilities	  have	  been	   completely	  excluded	   from	  all	   45	  group	  homes	   created	   in	   the	  
community	   to	   enable	   deinstitutionalization,	   according	   to	   reports	   from	  Georgian	   government	   and	  
UNICEF	  officials.39	  Twenty-‐five	  of	   these	  homes	  were	  built	  with	  USAID	  funds,	  none	  of	  which	  house	  
any	  children	  with	  disabilities,	  despite	  the	  US	  agency	  promising	  in	  a	  press	  release	  that	  the	  initiative	  
would	  “emphasize	  the	  inclusion	  of	  children	  with	  disabilities.”40	  

	  

We	  need	  a	  certain	  amount	  of	  small	  group	  homes	   for	  children	  with	  disabilities.	  We	  don’t	  
have	  any	  yet.	  And	  honestly,	  we	  can’t	  find	  a	  location	  in	  the	  state	  budget	  right	  now	  for	  this.	  
–Deputy	  Minister	  of	  the	  Ministry	  of	  Labor,	  Health	  and	  Social	  Affairs41	  (2012)	  

	  

In	  addition	  to	  noting	  the	  general	  lack	  of	  services	  for	  children	  with	  disabilities,	  the	  2009	  Oxford	  Policy	  
Management	  evaluation	  commissioned	  by	  UNICEF	  stressed	  the	  absence	  of	  any	  transitional	  plan	  to	  
support	  children	  with	  disabilities	  aging	  out	  of	  orphanages	  or	  community	  alternatives.42	  “Any	  good	  
progress	  made	  in	  supporting	  the	  development	  of	  children	  up	  to	  the	  age	  of	  18	  may	  be	  under	  threat	  
if	   they	   are	   then	   required	   to	   fend	   for	   themselves	   suddenly	   and	   without	   support,”	   the	   report	  
warns.43	  	  	  

More	  than	  2	  years	   later	   in	  November	  2011,	   local	  advocates	  reported	  to	  DRI	   that	  the	  transition	  to	  
adulthood	  remained	  completely	  off	  the	  agenda	  for	  children	  with	  disabilities:	  
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They	  have	  no	  choice	  but	  to	  move	  to	  the	  adult	   institutions	  after	  18	  because	  they	  have	  no	  
education,	  no	  professional	  or	  social	  skills	  to	  take	  care	  of	  themselves	  and	  be	  competitive	  in	  
the	  modern	  society.	  –Director	  of	  the	  Georgia	  Coalition	  for	  Independent	  Living44	  (2011)	  

	  

A	   few	   private	   initiatives	   have	   been	   created	   to	   house	   adults	   with	   disabilities,	   including	   two	   rural	  
farming	   communities	   and	   two	   group	  homes.	  However,	   according	   to	   the	   director	   of	   the	  Georgian	  
government’s	   Department	   of	   Programs	   for	   Social	   Protection,	   these	   services	   are	   either	   filled	   to	  
capacity	   or	   have	   insufficient	   resources	   to	   serve	   as	   an	   alternative	   to	   institutionalization	   for	  many	  
adults	  with	  disabilities.	  	  

	  

When	  children	  with	  disabilities	  turn	  18,	   there	  are	  only	  three	  possibilities:	  They	  can	  go	  to	  
the	   adult	   institutions	   in	   Martkopi,	   Dzveri	   or	   Dusheti.	   –Director	   of	   the	   Department	   of	  
Programs	  for	  Social	  Protection,	  Ministry	  of	  Labor,	  Health	  and	  Social	  Affairs	  	  (2013)45	  

	  

The	  exclusion	  of	  a	  transition	  plan	  to	  adulthood	  for	  children	  with	  disabilities	  has	  begun	  to	  show	  its	  
consequences:	   DRI	   has	   documented	   dozens	   of	   young	   adults	   with	   disabilities	   in	   Georgia’s	   adult	  
institutions	  who	  were	  minors	  at	  the	  beginning	  of	  the	  reform	  process.	  Now,	  as	  adults,	  they	  will	  not	  
benefit	  from	  any	  future	  child	  care	  reforms.	  

	  

	  
	  

C. Abuses	  in	  Georgia’s	  Institutions	  
	  

Persons	  with	  mental	   disabilities	   are	   a	  particularly	   vulnerable	  population	   in	   any	   society,	   especially	  
those	  who	  are	   shut	   away	  and	   forgotten	   in	   segregated	   institutions.	   The	  human	   rights	   concerns	  of	  
institutionalized	  populations	  have	  been	  documented	  by	  such	  authorities	  as	  the	  former	  UN	  Special	  
Rapporteur	  on	  the	  Right	  to	  Health,	  Paul	  Hunt,	  who	  has	  identified	  institutional	  placement	  as	  a	  threat	  
to	  the	  right	  to	  health.	  46	  The	  UN	  Special	  Rapporteur	  on	  Torture,	  Juan	  Méndez,	  has	  made	  clear	  that	  
due	   to	   the	   “fear	   and	   anxiety	   produced	   by	   indefinite	   detention,”	   placement	   in	   an	   institution	   can	  
violate	  the	  UN	  Convention	  against	  Torture.47	  	  

From	   July	   2010	   to	   September	   2013,	   DRI	   documented	   a	   broad	   array	   of	   human	   rights	   violations	  
against	   children	   and	   adults	  with	   disabilities	   detained	   in	   residential	   institutions	   in	   the	   Republic	   of	  
Georgia.	   DRI	   observed	   and	   assessed	   institutionalized	   children	   within	   Georgia’s	   state-‐run	  
orphanages.	   In	   the	   Tbilisi	   Infant	   Home,	   staff	   report	   that	   infants	   with	   disabilities	   are	   denied	   life-‐
saving	  medical	  care	  simply	  because	  of	  doctors’	  perceptions	  that	  the	  children	  will	  not	  have	  a	  good	  
quality	  of	  life.	  As	  a	  result,	  staff	  report	  that	  they	  can	  sometimes	  do	  little	  more	  than	  wait	  for	  children	  
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to	  die	   in	   their	   cribs.	   	   In	   an	  18-‐month	  period	   in	   2009-‐2010,	   local	   organization	  Children	  of	  Georgia	  
documented	  a	  30%	  death	  rate	  among	  children	  with	  disabilities	  in	  the	  Tbilisi	  Infant	  House48.	  	  

Following	  DRI’s	  advocacy,	  in	  collaboration	  with	  local	  organizations	  such	  as	  Children	  of	  Georgia,	  staff	  
at	   the	  Tbilisi	   Infant	  Home	  reported	   to	  DRI	   in	  2013	   that	  most	   children	  are	  now	  receiving	  care	  and	  
that	  mortality	   rates	  have	  dropped	   sharply.	  However,	   during	   a	   September	   2013	   visit	   to	   the	   infant	  
home	  DRI	  observed	  multiple	  children	  who	  were	  still	  being	  denied	  medical	  treatment.	  	  

Children	   with	   spina	   bifida	   and	   hydrocephalus	   in	   Georgia’s	   orphanages	   are	   the	   most	   likely	   to	   be	  
refused	  medical	  treatment,	  according	  to	  Children	  of	  Georgia.49	  	  In	  a	  single	  4-‐month	  period	  between	  
visits	   by	   DRI	   to	   the	   orphanage	   in	   2012,	   50%	   of	   the	   children	   with	   hydrocephalus	   in	   the	   Infant	  
Home	  passed	  away	  (5	  of	  10	  children).50	  

DRI’s	  investigation	  revealed	  that	  children	  who	  are	  denied	  life-‐saving	  treatment	  at	  the	  beginning	  of	  
their	   lives	  are	  also	  refused	  pain	  management	  at	   the	  end.	  None	  of	   the	  children	  examined	  by	  DRI’s	  
pediatric	   expert	   who	   were	   suffering	   moderate	   to	   severe	   pain	   at	   the	   Tbilisi	   Infant’s	   Home	   were	  
receiving	  pain	  medication.51	  

	  

Pain	  and	  discomfort	   comprises	   a	   significant	   part	   of	   these	   children’s	   lives.	   –Dr.	   Lawrence	  
Kaplan,	  Director	  of	  Baystate	  Behavioral-‐Pediatric	  Hospital,	  Massachusetts,	  USA52	  

	  

According	  to	  the	  UN	  Special	  Rapporteur	  on	  Torture,	  the	  denial	  of	  pain	  medication	  to	  children	  in	  
severe	  chronic	  pain	  may	  rise	  to	  the	  level	  of	  torture	  under	  the	  UN	  Convention	  against	  Torture.53	  

In	   September	   2013,	   DRI	   investigators	   witnessed	   a	   2-‐year	   old	   child	   lying	   in	   a	   crib	   with	   untreated	  
hydrocephalus.	   His	   head	   had	   swelled	   to	   the	   size	   of	   a	   basketball,	   rendering	   him	   completely	  
immobile.	  No	  pain	  medication	  was	  prescribed	  for	  the	  child.	  Staff	  reported	  that	  the	  only	  method	  for	  
managing	  this	  child’s	  pain	  was	  to	  give	  him	  sleeping	  pills.54	  	  

In	  the	  Senaki	  orphanage	  for	  older	  children	  with	  disabilities,	  DRI	  documented	  several	  malnourished	  
children	  who,	  according	  to	  staff,	  were	  bedridden	  and	  spent	  most	  of	  the	  day	  confined	  to	  their	  cribs.	  	  

In	  one	  case,	  DRI	   found	  an	  emaciated	  7-‐year	  old	  girl	  named	  Mariam	   in	  a	  dark	  back	   room	  of	   the	  
institution	  in	  the	  middle	  of	  the	  day—alone	  and	  screaming.	  The	  girl	  was	  covered	  in	  bedsores	  and	  
had	  atrophied	  limbs.	  She	  died	  one	  month	  after	  DRI’s	  visit.	  	  

Those	  who	  survive	  to	  adulthood	  are	  warehoused	  indefinitely	  in	  large-‐scale	  institutions—some	  built	  
with	  funding	  from	  the	  US	  government.	  	  

Georgian	   law	  on	   legal	  capacity	   is	  not	  consistent	  with	  the	  UN	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  Persons	  
with	  Disabilities	  and	  contributes	  to	  the	  denial	  of	  rights.55	  Adult	  residents	  of	  institutions	  are	  routinely	  
stripped	   of	   their	   legal	   capacity	   and	   put	   under	   state	   guardianship—a	   process	   which	   denies	   the	  
person	  of	  any	  control	  of	  his	  or	  her	  financial,	  legal	  and	  personal	  life.	  	  
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Even	   adults	  who	   retain	   their	   legal	   personhood	   are	   often	   at	   the	  mercy	   of	   the	   institution	   in	  which	  
they	  live	  to	  exercise	  their	  rights.	  DRI	  has	  documented	  three	  couples	  living	  in	  institutions	  who	  have	  
been	  forcefully	  separated	  from	  newborn	  children	  with	  no	  judicial	  review.	  	  

Rehabilitation	   programs	   are	   nearly	   non-‐existent.56	   Residents	   in	   one	   institution	   reported	   to	   DRI	  
investigators	  that	  the	  only	  activities	  they	  have	  to	  do	  all	  day	  is	  knit	  or	  listen	  to	  music.57	  According	  to	  
the	   directors	   of	   two	   adult	   institutions,	   residents	   are	   often	   forced	   to	   do	  unpaid	   jobs	   as	   a	   form	  of	  
“work	   therapy.”58	   In	   some	   instances,	   the	  Georgia	  Public	  Defender’s	  Office	  has	   reported	   that	   staff	  
take	  residents	  home	  to	  work	  on	  their	  farms	  or	  do	  household	  chores.59	  	  

	  
	  
	  

D. New	  Investments	  in	  Segregated	  Institutions	  by	  International	  Donors	  
	  

States	  Parties	  to	  the	  present	  Convention	  recognize	  the	  equal	  right	  of	  all	  persons	  with	  
disabilities	  to	  live	  in	  the	  community,	  with	  choices	  equal	  to	  others,	  and	  shall	  take	  effective	  
and	  appropriate	  measures	  to	  facilitate	  full	  enjoyment	  by	  persons	  with	  disabilities	  of	  this	  
right	  and	  their	  full	  inclusion	  and	  participation	  in	  the	  community…	  -‐-‐United	  Nations	  
Convention	  on	  the	  Rights	  of	  Persons	  with	  Disabilities	  (Article	  19)	  

	  
Adults	   with	   disabilities	   are	   warehoused	   for	   a	   lifetime	   in	   Georgia’s	   adult	   institutions.	   Despite	  
adoption	   of	   a	   national	   Disability	   Action	   Plan	   in	   2010	   to	   promote	   inclusion	   of	   persons	   with	  
disabilities	   in	   society,	   the	   Georgian	   government	   has	   since	   increased	   the	   number	   of	   long-‐term	  
institutions	  for	  adults	  with	  disabilities—using	  US	  government	  funding.	  	  

The	  Georgian	   government	   has	   used	   nearly	   $1	  million	   in	   international	   aid	   from	   the	  United	   States	  
government	   to	   open	   two	   new,	   long-‐term	   institutions	   for	   adults.	   While	   undoubtedly	   well-‐
intentioned,	   this	   international	   development	   aid	   has	   resulted	   in	   the	   perpetuation	   of	   institutional	  
care	  in	  a	  country	  with	  a	  stated	  commitment	  to	  deinstitutionalization.	  	  

	  

Costly	   improvements	   in	   the	   physical	   conditions	   of	   existing	   institutions,	   which	   are	   often	  
proposed	   as	   a	   response	   to	   finding	   substandard	   care,	   are	   also	   problematic	   because	   they	  
fail	  to	  change	  the	  institutional	  culture	  and	  make	  it	  more	  difficult	  to	  close	  these	  institutions	  
in	   the	   long-‐term.	   -‐	   European	   Commission	   Ad-‐Hoc	   Expert	   Group	   on	   the	   Transition	   from	  
Institutional	  to	  Community-‐Based	  Care60	  

	  
The	  US	  government	  financed	  the	  reconstruction	  of	  the	  Martkopi	  institution,	  a	  new	  institution	  for	  68	  
adults	  with	  disabilities	   located	   in	  a	   remote	  area	  40km	  outside	  Tbilisi.	  The	  US	  European	  Command	  
donated	  $500,000	  for	  the	  main	  rebuilding	  project,	  and	  USAID	  donated	  $100,000	  for	  furniture	  and	  
equipment.61	  Children	  who	  have	  aged	  out	  of	  Georgia’s	  orphanages,	  and	  who	  did	  not	  benefit	   from	  
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the	   deinstitutionalization	   of	   children’s	   services,	   have	   been	   sent	   to	  Martkopi,	  where	   they	  will	   live	  
indefinitely.62	  	  
	  
The	  US	  government	  has	  characterized	  the	  facility	  as	  promoting	  “family	  style”	  or	  “apartment	  style”	  
living.63	  	  DRI	  investigators	  found	  this	  characterization	  to	  be	  wholly	  inaccurate.	  	  
	  
The	   facility	   consists	  of	  3	   floors	   that	   sleep	  approximately	  23	  men	  and	  women	  on	  each	   floor.	  Most	  
rooms	   have	   4	   beds,	   and	   all	   bathrooms,	   the	   day	   room,	   and	   the	   dining	   room	   are	   communal.	   The	  
staffing	  of	  the	  institution,	  which	  consists	  of	  13	  caretakers	  for	  68	  residents	  during	  the	  day—and	  only	  
one	  caretaker	  per	  floor	  at	  night—	  makes	  any	  meaningful	  rehabilitation	  or	  habilitation	  impossible.64	  
Most	  residents	  in	  wheelchairs	  are	  restricted	  to	  the	  third	  floor—where	  they	  are	  fed	  in	  their	  rooms.	  
According	  to	  a	  2013	  report	  by	  the	  Georgia	  Public	  Defender’s	  Office,	  since	  staff	  have	  turned	  off	  the	  
elevator	  to	  prevent	  residents	  from	  using	  it,	  the	  residents	  in	  wheelchairs	  cannot	  eat	  in	  the	  first-‐floor	  
dining	   room	  or	  access	   the	  second-‐floor	  day	   room,	  without	  being	  carried	  down	  stairs	  by	   staff.	  DRI	  
interviewed	   several	   residents	  who	  were	   forcefully	   separated	   from	   their	   children	  or	  parents	  when	  
they	  were	  moved	  to	  the	  Martkopi	  institution.	  The	  facility	  at	  Martkopi	  is	  most	  accurately	  described	  
as	  a	  segregated	  large-‐scale	  institution	  that	  was	  renovated	  specifically	  to	  warehouse	  persons	  with	  
disabilities.	  
	  
	  

I	  was	   brought	   up	  without	   a	  mother,	   and	  without	   a	  mother’s	   love,	   and	   I	   don’t	  want	  my	  
child	   to	   grow	  up	  without	   a	  mother	   –Mother	   in	   the	  US-‐funded	  Martkopi	   adult	   institution	  
whose	  10-‐month	  old	  child	  was	  taken	  away	  from	  her	  (2012)65	  

	  

She	   can	   independently	   take	   care	  of	  her	   child…there	   is	   no	   reason	   to	   take	  her	   child	  away	  
from	  her	  –Director,	  Martkopi	  institution	  (2012)	  

	  
The	  US	  government	  also	  spent	  $300,000	  on	  the	  construction	  of	  the	  new	  long-‐term	  Temi	  institution	  
for	   30	   adults	   with	   disabilities	   in	   the	   rural	   village	   of	   Gremi.66	   	   “You	   can	   see	   the	   deprivation	   of	  
people,”	   a	   student	   volunteer	   told	   DRI	   in	   Temi,	   regarding	   the	   residents	   with	   disabilities.	   “It’s	  
challenging	   because	   they	   never	   get	   supported….and	  we	  have	   to	  work	  with	   the	   caretakers	  who	  
have	  no	  professional	  training.”67	  

In	   addition	   to	   funding	   the	  Martkopi	   and	   Temi	   institutions,	   the	   US	   government	   has	   also	   invested	  
funds	   to	   improve	   the	   physical	   infrastructure	   of	   both	   the	   Tbilisi	   Infant	   Home	   and	   the	   Senaki	  
orphanage	  for	  children	  with	  disabilities,	  where	  DRI	  has	  documented	  extensive	  neglect	  and	  abuse.iii	  
In	  2008,	  UNICEF	  reports	  that	  the	  UN	  agency	  spent	  “hundreds	  of	  thousands	  of	  euros”	  to	  rebuild	  two	  
wings	  of	  the	  Senaki	  orphanage.68	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
iii	  USAID	  financed	  a	  playground	  and	  landscaping	  at	  the	  Tbilisi	  Infant’s	  House,	  and	  the	  US	  State	  Department	  financed	  	  
a	  computer	  room	  and	  gym	  at	  the	  Senaki	  Institution	  for	  children	  with	  disabilities.	  
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Summary	  of	  Recommendations	  
	  

Legal	  recognition	  of	  the	  rights	  of	  persons	  with	  disabilities	  is	  gaining	  ground	  around	  the	  world.	  Since	  
the	  adoption	  of	  the	  UN	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  Persons	  with	  Disabilities	  (CRPD),	  governments	  
have	   begun	   reforming	   laws	   and	   social	   service	   systems	   to	   protect	   the	   basic	   rights	   of	   people	  with	  
disabilities.	  	  The	  CRPD’s	  article	  19	  now	  recognizes	  the	  right	  of	  “all	  persons	  with	  disabilities	  to	  live	  in	  
the	  community,	  with	   choices	  equal	   to	  others.”69	  To	   implement	   this	   right,	   governments	  must	   take	  
immediate	   action	   to	   reform	   social	   services	   to	   provide	   the	   supports	   necessary	   for	   community	  
integration.	  Under	  the	  new	  UN	  “Guidelines	  for	  the	  Alternative	  Care	  of	  Children,”	  governments	  must	  
begin	  to	  plan	  for	  the	  “elimination”	  of	  institutions	  for	  children.70	  	  

In	  2009,	  the	  Republic	  of	  Georgia	  signed	  the	  CRPD	  and	  committed	   itself	  to	  the	  treaty’s	  principle	  of	  
inclusion.	  While	  taking	  valuable	  steps	  to	  integrate	  non-‐disabled	  children	  into	  society,	  Georgia	  chose	  
to	   leave	   the	   most	   vulnerable	   people	   behind—children	   and	   adults	   with	   disabilities.	  
Institutionalized	   infants	  with	   complex	   disabilities,	   older	   children	  with	   disabilities	  who	   have	   spent	  
entire	   lives	   in	   institutions,	   and	   adults	   with	   disabilities	   have	   been	   essentially	   written	   off	   by	   the	  
Republic	   of	   Georgia—violating	   the	   prohibition	   against	   discrimination	   under	   article	   14	   of	   the	  
European	  Convention	  on	  Human	  Rights.	  

International	   development	   organizations	   which	   fund	   and	   implement	   aid	   programs	   must	   comply	  
with	  article	  32	  of	   the	  CRPD	  which	  mandates	   that	  “international	   cooperation,	   including	   international	  
development	  programmes,	  is	  inclusive	  of	  and	  accessible	  to	  persons	  with	  disabilities.”	  

By	   leaving	   out	   institutionalized	   children	   with	   disabilities	   from	   reform	   plans,	   international	  
agencies’	   assistance	   to	  Georgia	   has	   discriminated	   against	   persons	  with	   disabilities.	   Georgia	   and	  
international	  donor	  organizations	  have	   failed	  to	   live	  up	  to	   the	  obligations	  of	  CRPD	  articles	  19	  and	  
32.	  

In	  2013,	  the	  Republic	  of	  Georgia	  is	  again	  at	  a	  crossroads.	  If	  Georgia	  chooses	  to	  address	  these	  gaps	  in	  
an	  otherwise	  ambitious	  and	  aggressive	   reform	  effort,	   it	   has	   the	  potential	   to	  become	   the	   region’s	  
first	  country	  to	  fully	  integrate	  children	  with	  disabilities	  into	  society.	  

If	   Georgia	   fails	   to	   take	   immediate	   action	   to	   include	   all	   persons	   with	   disabilities	   in	   its	  
deinstitutionalization	   reforms,	   the	   potential	   for	   true	   change	   will	   be	   lost—replaced	   by	   cosmetic	  
reforms	  that	  leave	  the	  true	  stakeholders	  continuing	  to	  suffer	  in	  abusive	  institutions,	  more	  invisible	  
and	  silenced	  than	  ever	  before.	  	  

	  
	  

A. Ensure	  Persons	  with	  Disabilities’	  Right	  to	  Live	  in	  the	  Community	  
	  

Article	   19	   of	   the	   CRPD	   requires	   governments	   to	   take	   immediate	   steps	   toward	   the	   community	  
integration	   of	   children	   and	   adults	   with	   disabilities.	   Reform	   programs	   that	   exclude	   persons	   with	  
disabilities	  are	  discriminatory	  and	  violate	  this	  right.	  
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Georgia’s	   experience	   with	   deinstitutionalization	   provides	   a	   key	   lesson	   for	   other	   countries	  
undergoing	   deinstitutionalization	   as	   they	   implement	   article	   19	   of	   the	   CRPD:	   children	   and	   adults	  
with	   disabilities	   should	   be	   included	   from	   the	   beginning	   of	   the	   reform	   process.	   The	   creation	   of	  
supports	  which	  allow	  all	  persons	  to	  live	   in	  a	  family	  setting	  in	  the	  community	   is	  essential.	  This	   is	  
true	  regardless	  of	  the	  perceived	  severity	  of	  their	  disability.iv	  	  

Despite	  UNICEF’s	  declaration	  that	  Georgia’s	  three	  state-‐run	  orphanages	  for	  children	  with	  disabilities	  
would	   be	   closed	   by	   the	   end	   of	   2012,71	   this	   goal	   remains	   unachieved.	   Services	   in	   the	   community	  
remain	  inadequate	  to	  support	  the	  deinstitutionalization	  of	  persons	  with	  disabilities,	  and	  the	  funding	  
and	  political	  will	  that	  existed	  at	  the	  beginning	  of	  the	  reform	  process	  are	  now	  gone.	  	  

Adults	   with	   disabilities	   are	   warehoused	   indefinitely	   in	   new	   institutions	   built	   with	   international	  
development	   funds.	   This	   violates	   the	   spirit	   of	   USAID’s	   disability	   policy,	   and	   this	   policy	   should	   be	  
amended	  and	  clarified	  to	  make	  clear	  that	  such	  funding	  violates	  US	  law.	  

	  
In	   many	   countries,	   individuals	   with	   disabilities	   have	   been	   ‘warehoused’	   in	   abysmal	  
conditions	   with	   total	   disrespect	   for	   their	   rights.	   Those	   rights	   must	   be	   respected.—	  
Disability	  Policy,	  US	  Agency	  for	  International	  Development72	  

	  
In	   institutions	   supported	   by	   international	   development	   funds	   in	   the	   Republic	   of	   Georgia,	   DRI	  
investigators	  witnessed	  infants	  dying	  slow	  painful	  deaths	  because	  of	  the	  intentional	  withholding	  of	  
medical	  care;	  children	  who	  are	  subjected	  to	  the	  neglect	  and	   lack	  of	  stimulation	  that	   leads	  to	  self-‐
abuse;	   and	   children	  whose	  disabilities	  were	   so	  worsened	  by	   lack	   of	   appropriate	   one-‐on-‐one	   care	  
that	  they	  had	  become	  permanently	  bed-‐ridden.	  

	  

Key	  Recommendations	  

	  

• The	   Georgian	   government	   should	   (A)	   commit	   the	   financial	   resources	   necessary	   to	  
deinstitutionalize	  children	  and	  adults	  with	  disabilities	  who	  remain	   in	  state-‐run	   institutions,	  
and	  to	  create	  community-‐based	  alternatives	  with	  appropriate	  services	  and	  safeguards;	  and	  
(B)	  create	   the	  community	  supports	  necessary	   to	  plan	   for	   the	  elimination	  of	  all	   institutions	  
for	  children,	  including	  private	  and	  church-‐run	  facilities;	  
	  

• UNICEF	  should	  develop	  a	  global	  statement	  of	  best	  practices	  mandating	  that	  country	  offices	  
do	   not	   discriminate	   against	   children	  with	   disabilities	   in	   planning	   for	   deinstitutionalization	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
iv	  Successful	  disability	  reforms	  have	  demonstrated	  that	  it	  is	  feasible	  and	  immensely	  beneficial	  to	  bring	  people	  with	  
the	  most	  severe	  disabilities	  into	  inclusive,	  small,	  family-‐like	  settings.	  For	  example,	  such	  as	  has	  been	  accomplished	  
in	  the	  United	  States	  at	  Pennsylvania’s	  Pennhurst	  Institution,	  Oklahoma’s	  Hissom	  Memorial	  Center,	  and	  the	  Robert	  
Wood	  Johnson	  Foundation’s	  national	  self-‐determination	  initiatives.	  
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and	  service	  system	  reform	  as	  documented	  in	  Georgia.	  Instead	  of	  coming	  last,	  children	  with	  
disabilities	  should	  be	  part	  of	  every	  aspect	  of	  reforms;	  	  
	  

• The	   United	   States	   should	   take	   immediate	   action	   to	   ensure	   that	   future	   investments	   in	  
segregated	   care	   do	   not	   occur—either	   in	   Georgia	   or	   elsewhere	   in	   the	   world.	   The	   USAID	  
Disability	   Policy	   should	   be	   updated	   to	   reflect	   such	   a	   prohibition.	   The	   US	   Department	   of	  
Defense	   and	   the	   US	   Department	   of	   State	   should	   adopt	   similar	   comprehensive	   disability	  
policies	  in	  regard	  to	  international	  aid	  programs;	  
	  

• The	  United	  States	  contributed	  to	  the	  current	  segregated	  system,	  and	  has	  a	  responsibility	  to	  
undo	   the	   effects	   of	   its	  misguided	   efforts	   that	   have	   left	   adults	  with	   disabilities	   segregated	  
from	  society.	  These	  adults	  face	  the	  prospect	  of	  remaining	  segregated	  for	  a	   life-‐time	  in	  US-‐
funded	   institutions.	   The	   US	   should	   commit	   to	   providing	   the	   funding	   necessary	   to	  
deinstitutionalize	  immediately	  the	  persons	  with	  disabilities	  detained	  in	  Georgia’s	  US-‐funded	  
institutions	   and	   to	   develop	   appropriate	   community	   services	   to	   allow	   them	   to	   live	   full,	  
meaningful	  lives	  in	  the	  community.	  
	  
	  
	  

B. Ensure	  Access	  to	  Healthcare	  
	  

Children	   with	   disabilities	   routinely	   die	   in	   Georgia’s	   orphanages	   due	   to	   the	   denial	   of	   life-‐saving	  
surgeries	   which	   are	   available	   and	   affordable	   in	   the	   Republic	   of	   Georgia.	   Article	   24	   of	   the	   UN	  
Convention	   on	   the	   Rights	   of	   the	   Child	   states	   that	   nations	   must	   provide	   the	   highest	   attainable	  
services	  and	  facilities	  to	  all	  children	  and	  must	  “strive	  to	  ensure	  that	  no	  child	  is	  deprived	  of	  his	  or	  her	  
right	  of	  access	  to	  such	  health	  care	  services.”73	  

Article	   25	   of	   the	   CRPD	   mandates	   that	   States	   “[p]revent	   discriminatory	   denial	   of	   health	   care	   or	  
health	   services…on	   the	  basis	  of	   disability.”	  And	   further,	   that	   States	  provide	   “services	  designed	   to	  
minimize	  and	  prevent	  further	  disabilities,	  including	  among	  children…”74	  

Furthermore,	  the	  denial	  of	  pain	  medication	  to	  children	  in	  severe	  chronic	  pain	  in	  the	  Tbilisi	  Infant	  
Home	  may	  rise	  to	  the	  level	  of	  torture	  under	  the	  UN	  Convention	  against	  Torture.	  In	  February	  2013,	  
the	  UN	  Special	  Rapporteur	  on	  Torture,	  Juan	  Méndez,	  released	  a	  report	  detailing	  the	  types	  of	  abuses	  
in	  healthcare	   settings	  which	   could	   rise	   to	   the	   level	  of	   torture	  or	   ill-‐treatment	  under	   international	  
law.	  Méndez	  concluded	  that	  when	  authorities	  deny	  pain	  treatment	  which	  “…condemns	  patients	  to	  
unnecessary	  suffering	  from	  pain,	  States	  not	  only	  fall	  foul	  of	  the	  right	  to	  health	  but	  may	  also	  violate	  
an	  affirmative	  obligation	  under	  the	  prohibition	  of	  torture	  and	  ill-‐treatment.”75	  

Such	   a	   determination	   would	   require	   the	   criminal	   prosecution	   of	   responsible	   authorities,	   in	  
accordance	  with	  article	  7	  of	  the	  Convention	  against	  Torture.	  	  
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Key	  Recommendations	  

	  
• The	   Georgian	   government	   should	   establish	   a	   monitoring	   system	   to	   ensure	   that	   children	  

with	   hydrocephalus	   and	   spina	   bifida	   receive	   immediate	   medical	   treatment,	   as	   well	   as	  
appropriate	  follow-‐up	  care;	  	  

	  
• The	   Georgian	   government	   should	   ensure	   the	   availability	   and	   accessibility	   of	   pain	  

medications	  to	  children	  suffering	  painful	  conditions	  in	  the	  Tbilisi	  Infant	  Home;	  	  
	  

• The	   Georgian	   government	   should	   prepare	   a	   country-‐wide	   system	   of	   community-‐based	  
health	  centers	  for	  providing	  healthcare	  and	  support	  for	  children	  and	  adults	  with	  disabilities.	  
The	  Tbilisi	   Infant	  Home	  should	  be	  closed—or	  transformed	  into	  a	  non-‐residential	  center	  for	  
expertise	  and	  training.	  	  
	  

	  

	  

C. Protect	  Children	  from	  Trafficking	  
	  

In	   the	  Republic	   of	  Georgia,	   the	   lack	  of	   oversight,	   regulation,	   or	  monitoring	  of	   church	  orphanages	  
puts	   all	   children	   –	   especially	   children	  with	   disabilities	   –	   in	   great	   danger.	   	   According	   to	   a	   UNICEF	  
representative,	  orphanages	  run	  by	  the	  Georgian	  Orthodox	  Church	  are	  “completely	  unregulated.”76	  
The	  representative	  explained	  that	  because	  the	  church	  is	  “very	  powerful,”	  it	  has	  become	  a	  sensitive	  
political	  issue.	  	  

The	  director	  of	  the	  Georgian	  government’s	  Department	  of	  Programs	  for	  Social	  Protection	  confirmed	  
to	   DRI	   that	   the	   church-‐run	   institutions	   in	   Georgia	  were	   unlicensed	   to	   house	   children,	   but	   that	   it	  
would	  be	  “very	  difficult,”	  to	  challenge	  the	  church.	  	  

Recent	  DRI	  investigations	  in	  Guatemala	  and	  Mexico	  have	  found	  that	  trafficking	  is	  allowed	  to	  flourish	  
behind	  the	  closed	  doors	  of	   institutions—with	  no	  oversight,	  regulations	  or	  regular	  monitoring.	  And	  
various	  organizations	  around	  the	  world	  have	  demonstrated	  that	  children	  are	  all	  too	  often	  trafficked	  
from	  orphanages	  into	  prostitution	  rings,	  as	  exposed	  in	  Russia,	  China,	  Cambodia,	  Portugal,	  India	  and	  
more.77	  	  	  
	  

Key	  Recommendations	  

	   	  
• The	   Georgian	   government	   should	   establish	   independent	   safeguards	   and	   oversight	  

mechanisms	   within	   private	   and	   church-‐run	   institutions	   to	   protect	   against	   trafficking,	  
exploitation,	  violence	  and	  abuse;	  
	  



xix	  
	  

• The	  Georgian	  government	  should	  create	  a	  registry	  of	  children	  and	  adults	  in	  all	  institutions.	  
A	   system	   for	   tracking	   admissions,	   discharges,	   deaths,	   and	   transfers	   of	   persons	   between	  
institutions	  or	  to	  other	  placements	  should	  be	  created,	  so	  that	  they	  cannot	  disappear	  from	  
society.	   Information	   about	   the	   total	   number	   and	   characteristics	   of	   persons	   receiving	  
services	  should	  be	  published	  and	  made	  public.	  
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I. Introduction:	  Political	  and	  Social	  Context	  of	  Reforms	  
	  

The	  Republic	  of	  Georgia	  has	  been	  described	  by	  historians	  as	  a	  country	  that	  has	  existed	  throughout	  
history	  on	  the	  edge	  of	  empires,	  continually	  overshadowed	  on	  the	  world	  stage	  by	  its	  more	  illustrious	  
neighbors—Russia	  to	  the	  north,	  historical	  Persia	  to	  the	  south-‐east,	  and	  Turkey	  to	  the	  west.78	  

Recent	  history,	  however,	  has	  brought	  Georgia	  into	  the	  international	  spotlight.	  In	  the	  years	  following	  
the	   break-‐up	   of	   the	   Soviet	   Union	   in	   1991,	   Georgia	   existed	   in	   a	   state	   of	   near-‐collapse	  marked	   by	  
corruption,	  poverty	  and	  bloody	  periods	  of	   civil	  war.79	   First	   Step	  of	  Georgia,	   a	   service	  provider	   for	  
children	  with	  disabilities	   in	  Georgia,	  described	  the	  collapse	  of	  organizational	  structures	  during	  this	  
time	   as	   chaos,	   when	   “many	   of	   the	   basic	   human	   needs	   that	   we	   simply	   take	   for	   granted	   –	   food,	  
utilities,	  healthcare,	  education,	  social	  services	  –	  were	  at	  best	  sporadic	  and	  at	  worst,	  non-‐existent	  for	  
periods	  of	  time.”80	  

It	  was	  during	   this	   time	   that	   the	   first	   stages	  of	   child	   care	   reform	  began.	   Following	  Georgia’s	   1994	  
ratification	  of	  the	  UN	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  the	  Child,	  pilot	  programs	  for	  prevention	  of	  child	  
abandonment	   launched	   in	   1999,	   recruiting	   the	   country’s	   first	   social	   workers	   and	   providing	   cash	  
assistance	  to	  families	  with	  children	  at	  risk	  of	  institutionalization.	  A	  national	  action	  plan	  for	  child	  care	  
reform	  was	  drafted	  in	  2002,	  but	  was	  never	  enacted	  and	  later	  abolished.81	  

Social	  discontent	  climaxed	  in	  2003.	  Outraged	  over	  dubious	  election	  results,	  protestors	  took	  to	  the	  
streets	  en	  masse	  sparking	  the	  peaceful	  “Rose	  Revolution”	  symbolized	  by	  the	  red	  roses	  offered	  by	  
protestors	   to	   deployed	   military	   forces.	   	   On	   November	   23rd,	   Communist-‐era	   President	   Eduard	  
Shevardnadze	  peacefully	   resigned.82	  According	   to	   the	  BBC,	  not	  a	  single	  person	  was	   injured	  during	  
the	   revolution.	   	   Opposition	   leader	   Mikhail	   Saakashvili	   and	   his	   United	   National	   Movement	   party	  
were	  subsequently	  elected	  to	  power.83	  

The	   election	   of	   Saakashvili	   marked	   a	   turning	   point	   in	   the	   nation’s	   economic	   history.	   Georgia’s	  
economic	  growth	  rate	  quickly	  became	  one	  of	  the	  highest	  in	  the	  region,	  with	  gross	  domestic	  product	  
rising	  from	  $4	  billion	  in	  2003	  to	  $10	  billion	  in	  2007.84	  	  	  

This	   economic	   upturn	   spurred	   the	   second	   stage	   of	   reforms	   for	   children,	   which	   focused	   on	  
dismantling	  Soviet-‐era	  governmental	  structures	  and	  establishing	  a	  government	  commission	  on	  Child	  
Protection	  and	  Deinstitutionalization.	  

However,	   violence	   in	  Georgia’s	   breakaway	  provinces	  of	   South	  Ossetia	   and	  Abkhazia	   continued	   to	  
escalate.	   In	   early	  August	   2008,	   firefights	   between	   the	  Georgian	  military	   and	  Russia-‐backed	   South	  
Ossetian	  forces	  eventually	  led	  to	  the	  invasion	  of	  Russian	  forces	  into	  Georgia,	  displacing	  more	  than	  
20,000	  Georgians	  and	  disrupting	  the	  Georgian	  economy.	  On	  August	  12,	  a	  cease-‐fire	  was	  signed	  and	  
advancing	  Russian	  troops	  halted	  en	  route	  to	  Georgia’s	  capital	  city	  of	  Tbilisi.85	  

With	   then-‐U.S.	   Senator	   Joseph	   Biden	   calling	   the	   Russian	   invasion	   of	   Georgia,	   “one	   of	   the	   most	  
significant	   events	   to	   occur	   in	   Europe	   since	   the	   end	   of	   Communism,”	   the	   US	   pledged	   $1	   billion	  
dollars	   in	   assistance	   to	   stabilize	   Georgia’s	   economy,	   improve	   infrastructure	   and	   provide	  
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humanitarian	   assistance.	   Georgia	   became	   one	   of	   the	   world’s	   largest	   per	   capita	   recipients	   of	   US	  
economic	  assistance.86	  

Georgia’s	  child	  care	  reform	  entered	  its	  most	  active	  phase	  following	  this	  substantive	  influx	  of	  foreign	  
aid	   in	   2008,	   of	   which	   nearly	   $50	   million	   was	   earmarked	   for	   health	   and	   social	   infrastructure	  
projects.87	   	   The	   government’s	   Child	   Action	   Plan	   for	   2008-‐2011	   was	   adopted	   and	   large-‐scale	  
institutions	  began	  to	  close	   in	   favor	  of	   re-‐integration	  with	  biological	   families,	  adoption,	   foster	  care	  
and	  small	  group	  homes	  in	  the	  community.	  	  

By	  the	  time	  implementation	  of	  the	  Government’s	  Child	  Action	  Plan	  for	  2008-‐2011	  was	  in	  full	  swing	  
in	  2009,	  the	  Georgian	  government	  budget	  allocations	  for	  social	  welfare	  stood	  at	  an	  all-‐time	  high	  of	  
25%	   of	   total	   state	   expenditures,	   up	   from	   11%	   in	   2003.88	   In	   July	   2009,	   Georgia	   signed	   the	   UN	  
Convention	  on	  the	  Rights	  of	  Persons	  with	  Disabilities,	  committing	  to	  the	  community	  integration	  of	  
persons	  with	  disabilities.	  And	  approximately	  $50	  million	  of	  US	  aid	  stood	  ready	  to	  improve	  Georgia’s	  
social	   services.89	   If	   there	   was	   ever	   a	   moment	   of	   opportunity	   for	   institutionalized	   children	   with	  
disabilities	  in	  Georgia,	  this	  was	  it.	  	  
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II. Observations	  
	  
Over	   the	  course	  of	  a	   three-‐year	   investigation	   from	  July	  2010	  to	  September	  2013,	  Disability	  Rights	  
International	   (DRI)	   documented	   the	   human	   rights	   situation	   for	   the	   Republic	   of	   Georgia’s	   most	  
vulnerable	  population—	  persons	  with	  disabilities	  detained	  in	  institutions	  including	  orphanages	  and	  
adult	  social	  care	  homes.	  

Despite	   the	   country’s	   ambitious	   child	   care	   reform	   plan,	   children	   and	   adults	   with	   disabilities	   in	  
institutions	  have	  been	  largely	  excluded	  from	  the	  country’s	  reforms.	  Children	  with	  disabilities	  remain	  
at	   high	   risk	   for	   life-‐threatening	   medical	   neglect	   in	   Georgia’s	   orphanages;	   older	   children	   in	  
orphanages	   are	   not	   eligible	   to	   take	   advantage	   of	   existing	   community	   services;	   and	   adults	   with	  
disabilities	  are	  warehoused	  indefinitely—many	  in	  institutions	  built	  with	  foreign	  assistance	  funds.	  

	  

A. Denial	  of	  Medical	  Care	  for	  Children	  with	  Disabilities	  	  	  	  	  	  
	  

DRI	   documented	   a	   broad	   range	   of	   medical	   neglect	   in	   the	   Republic	   of	   Georgia’s	   orphanages,	  
including	  the	  discriminatory	  denial	  of	   life-‐saving	  surgeries,	  dangerous	  medical	  practices	  and	  denial	  
of	  pain	  medication.	  	  

	  

v The	  Tbilisi	  Infant	  Home	  
	  

The	   Tbilisi	   Infant	   Home	   in	   the	   center	   of	   Georgia’s	   capital	   city	   houses,	   at	   any	   given	   time,	  
approximately	  40-‐60	  children	  with	  disabilities	  from	  age	  0	  to	  6.	  In	  recent	  years,	  DRI	  has	  documented	  
a	  mortality	   rate	   for	   children	  with	  disabilities	   at	   the	  orphanage	  as	  high	   as	   50%90v	  About	  20	  of	   the	  
children	  with	  disabilities	  are	  labeled	  by	  the	  institution	  as	  severe	  and	  kept	  separated	  from	  the	  rest	  of	  
the	   children	   in	   two	   dimly	   lit	   rooms	   lined	  with	   rows	   of	   cribs.	   Over	   5	   visits	   to	   the	   orphanage,	   DRI	  
observed	  that	  most	  of	  the	  children	  with	  disabilities	  were	  kept	  in	  cribs	  even	  in	  the	  middle	  of	  the	  day.	  
The	   children	  were	   often	   completely	   silent	   –	   awake,	   but	   not	   crying	   –	   a	   characteristic	   common	   of	  
babies	   in	   institutions	  who	  have	  given	  up	  on	  crying	  as	  a	  means	  of	  receiving	  care	  or	  attention.	  Toys	  
and	   stuffed	   animals	   are	   nailed	   to	   the	   wall,	   above	   cribs,	   out	   of	   reach.	   DRI	   investigators	   noticed	  
drawn	  curtains	  even	  on	  bright,	  sunny	  days.	  	  

Between	   the	   two	   buildings	   that	   made	   up	   the	   orphanage	   was	   a	   playground,	   funded	   by	   the	   US	  
Agency	   for	   International	   Development	   (USAID).	   During	   all	   of	   DRI’s	   visits	   to	   the	   orphanage,	  
investigators	  never	  saw	  any	  children	  outside.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
v	  DRI	  documented	  a	  50%	  mortality	  rate	  of	  children	  with	  hydrocephalus	  over	  a	  4-‐month	  period	  in	  2012	  and	  local	  
NGO	  Children	  of	  Georgia	  documented	  a	  30%	  death	  rate	  of	  all	  children	  with	  disabilities	  over	  an	  18-‐month	  period	  in	  
2009-‐2010.	  
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Many	  children	  in	  the	  institution	  are	  not	  true	  orphans,	  but	  are	  given	  up	  to	  the	  orphanage	  for	  reasons	  
of	   poverty,	   social	   stigma	   or	   disability.	   Indeed,	   UNICEF	   reports	   that	   90%	   of	   children	   in	   Georgia’s	  
orphanages	  have	  at	  least	  one	  living	  parent.91	  	  

Many	   doctors	   pressure	   parents	   to	   give	   a	   child	   with	   a	   disability	   up	   to	   the	   orphanage	   at	   birth,	  
according	  to	  the	  Tbilisi	  Infant	  Home	  director,	  telling	  them	  the	  future	  for	  their	  child	  is	  hopeless.	  The	  
local	  organization	  Children	  of	  Georgia	  reported	  to	  DRI	  that	  many	  parents	  of	  children	  with	  complex	  
medical	  conditions	  are	  faced	  with	  a	  difficult	  decision:	  They	  must	  choose	  between	  keeping	  their	  child	  
at	   home	   without	   sufficient	   insurance	   to	   cover	   medical	   costs,	   or	   abandon	   their	   child	   to	   the	  
orphanage	  in	  order	  to	  receive	  full	  coverage.vi	  

	  

Mortality	  of	  children	  with	  spina	  bifida	  and	  hydrocephalus	  
	  

In	  the	  Tbilisi	   Infant	  Home,	  children	  with	  spina	  bifida	  and	  hydrocephalus	  are	  among	  the	  most	  likely	  
to	  die	  preventable	  deaths,	  according	  to	  Children	  of	  Georgia.92	  In	  a	  5-‐year	  period	  from	  2008	  to	  2012,	  
58%	  percent	  of	  all	  children	  with	  spina	  bifida	  or	  hydrocephalus	  admitted	  to	  the	  Tbilisi	  Infant’s	  Home	  
died,	   according	   to	   Children	   of	   Georgia93,	   due	   to	   the	   denial	   of	   surgical	   intervention	   to	   treat	   the	  
condition	  at	  birth	  or	  upon	  diagnosis.vii	  	  

Hydrocephalus	   is	   an	   abnormal	   buildup	   of	   cerebral	   spinal	   fluid	   in	   the	   skull.	  When	   left	   untreated,	  
hydrocephalus	   is	   fatal	   in	   most	   cases.94	   However,	   when	   appropriate	   treatment	   is	   provided,	   the	  
mortality	   rate	   of	   children	   who	   die	   from	   hydrocephalus	   is	   between	   0	   to	   3	   percent.95	   It	   is	   most	  
commonly	  treated	  by	  inserting	  a	  tube,	  called	  a	  “shunt,”	  to	  drain	  away	  the	  excess	  fluid	  and	  relieve	  
the	   pressure	   on	   the	   brain.96	   This	   procedure	   is	   regularly	   denied	   to	   children	   in	   the	   infant	   home	  
despite	  being	  affordableviii	  and	  available	  in	  the	  Republic	  of	  Georgia.97	  	  	  

In	  a	  single	  4-‐month	  period	  between	  visits	  by	  DRI	  to	  the	  orphanage	   in	  2012,	  50%	  of	  the	  children	  
with	  hydrocephalus	  in	  the	  Infant	  Home	  passed	  away.	  	  

On	  a	  2011	  visit,	  DRI	  investigators	  observed	  a	  particularly	  haunting	  scene.	  A	  child	  with	  hydrocephalus	  
lay	  still	  in	  his	  crib	  in	  a	  dark	  corner	  of	  the	  orphanage.	  The	  child	  was	  only	  six	  months	  old	  but	  the	  built-‐
up	  fluid	  had	  ballooned	  his	  head	  to	  nearly	  three	  times	  the	  normal	  size.	  His	  head	  was	  covered	  in	  open	  
wounds—	  the	  expanding	  skull	   stretching	  his	   skin	   so	   tight	   that	   the	  pressure	   from	  his	  blankets	  and	  
pillow	  would	  rip	  open	  his	  skin.	  Staff	   informed	  DRI	  that	  the	  child	  would	  die	  anytime.	  Indeed,	  when	  
DRI	   visited	   again	   four	   months	   later,	   the	   child	   had	   died,	   and	   a	   new	   admission	   with	   untreated	  
hydrocephalus	  had	  taken	  his	  place.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
vi	  In	  2012	  Georgia	  created	  universal	  health	  insurance	  for	  all	  children.	  However,	  advocates	  report	  that	  this	  coverage	  
does	  not	  pay	  for	  diagnostic	  tests,	  which	  are	  sometimes	  cost-‐prohibitive	  for	  the	  parents.	  If	  parents	  give	  up	  a	  child	  to	  
an	  institution,	  the	  diagnostic	  tests	  are	  fully	  covered.	  
vii	  Spina	  bifida	  is	  a	  spinal	  malformation	  which	  obstructs	  the	  normal	  flow	  of	  spinal	  cerebral	  fluid	  and	  often	  leads	  to	  
the	  development	  of	  hydrocephalus,	  a	  build-‐up	  of	  fluid	  in	  the	  skull.	  In	  many	  cases,	  hydrocephalus	  can	  be	  prevented	  
by	  performing	  surgery	  on	  the	  spina	  bifida	  condition	  at	  birth,	  ideally	  within	  the	  first	  24	  hours	  after	  birth.	  In	  cases	  
where	  hydrocephalus	  does	  develop,	  a	  shunt	  is	  most	  beneficial	  when	  placed	  immediately	  upon	  diagnosis.	  
viii	  Estimated	  to	  be	  a	  total	  3,000	  GEL,	  or	  $1,800	  USD	  
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Upon	   reviewing	  medical	   records	  of	   current	   residents	  with	  untreated	  hydrocephalus	   in	   June	  2012,	  
DRI’s	  pediatric	  expert,	  Dr.	  Lawrence	  Kaplan,ix	  observed	  that	  all	   the	  children	  would	  have	  benefited	  
from	  the	  insertion	  of	  a	  shunt	  at	  the	  time	  of	  original	  diagnosis,	  and	  that	  the	  near-‐death	  condition	  of	  
the	  children	  was	  not	  due	  to	  the	  severity	  of	  their	   illness,	  but	  rather	  to	  a	  decision	  to	  not	  treat	  their	  
condition	  at	  an	  earlier	  stage.98	  	  

The	   assessment	   further	   revealed	   that	   the	   majority	   of	   children	   in	   the	   orphanage	   labeled	   as	  
“terminally	  ill”	  would	  likely	  survive	  if	  provided	  with	  immediate	  medical	  treatment.	  	  

	  

…those	   with	   hydrocephalus	   are	   in	   this	   reviewer’s	   opinion	   being	   abused	   and	   neglected.	  	  
-‐Dr.	   Lawrence	   Kaplan,	   Director	   of	   Baystate	   Behavioral-‐Pediatric	   Hospital,	   Massachusetts,	  
USA	  	  

	  

	  

Discrimination	  on	  basis	  of	  disability	  
	  
The	   denial	   of	  medical	   care	   on	   the	   basis	   of	   disability	   is	   a	   form	  of	   discrimination.	   Approximately	   a	  
third	   of	   children	  with	   hydrocephalus	  will	   develop	   some	   degree	   of	   an	   intellectual	   disability.99	   The	  
probability	   and	   severity	   of	   this	   risk	   increases	   the	   longer	   a	   child	   goes	   untreated.100	   	   Tbilisi	   Infant	  
Home	  staff	  reported	  to	  DRI	  that	  neurologists	  who	  determine	  the	  suitability	  of	  a	  child	  for	  receiving	  a	  
shunt	   base	   their	   decision	   on	   the	   child’s	   prospects	   to	   develop	   what	   they	   consider	   to	   be	   a	   good	  
quality	   of	   life.101	   Staff	   reported	   to	   DRI	   that	   the	   children	   in	   the	   orphanage	   would	   not	   receive	  
treatment	  because	  they	  were	  deemed	  by	  the	  doctors	  to	  be	  “hopeless,”	  and	  to	  “have	  no	  future.”102	  

	  

The	   first	  huge	  mistake	   is	   in	  maternity	  wards.	  Doctors	  say	  to	  a	  mother	  that	   it	   is	  hopeless	  
and	  the	  child	  will	  die.	  –	  Director,	  Tbilisi	  Infant’s	  House	  (2011)103	  

	  

…it	  appears	  very	   likely	   that	   the	  expectation	  of	   those	  who	  cared	   for	   the	  children	  prior	   to	  
their	  admission	  to	  the	  Tbilisi	  Infant	  Home	  was	  that	  they	  were	  being	  placed	  there	  to	  die.	  –	  	  
Dr.	  Lawrence	  Kaplan,	  DRI	  pediatric	  expert	  

	  

Infant	   home	   staff	   have	   reported	   to	   DRI	   that	   hospitals	   will	   sometimes	   turn	   away	   children	   with	  
disabilities	  without	  examining	  them.	  The	  Director	  of	  Neurology	  at	  Tbilisi’s	  Iashvili	  Children’s	  Hospital	  
echoed	  this	  concern:	  

	  
I	  don’t	  want	  to	  name	  the	  hospitals	  and	  clinics…but	  there	  were	  cases	  when	  people	  from	  the	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ix	  Director	  of	  the	  Baystate	  Developmental-‐Behavioral	  Pediatric	  Hospital	  in	  Massachusetts,	  USA.	  	  
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infant	  house	  took	  children	  to	  hospitals	  and	  they	  refused	  to	  treat	  the	  children.	  	  –Director	  of	  
Neurology,	  Iashvili	  Children’s	  Hospital	  (2012)104	  

	  
During	   a	   visit	   to	   the	   Tbilisi	   Infant’s	   Home	   by	   DRI	   in	   2012,	   a	   one-‐year-‐old	   boy	   with	   untreated	  
hydrocephalus	   had	   just	   returned	   to	   the	  orphanage	   after	   being	   admitted	   to	   the	   Iashvili	   Children’s	  
Hospital	   for	   vomiting	   and	   respiratory	   distress.	   Despite	   a	   request	   for	   a	   consultation	   from	   the	  
hospital’s	  neurology	  department	  regarding	  the	  child’s	  hydrocephalus,	  the	  child	  was	  returned	  to	  the	  
orphanage	  with	  no	  indication	  as	  to	  the	  result	  of	  the	  neurologist’s	  examination,	  or	  even	  to	  whether	  
an	  examination	  had	  taken	  place	  at	  all.105	  

Medical	   professionals	   in	   Georgia	   cite	   the	   high	   risk	   of	   complications	   and	   infection	   after	   placing	   a	  
shunt	   as	   justification	   for	   refusing	   treatment.106	   In	   countries	   where	   treatment	   is	   provided,	  
complications	  are	  not	  uncommon;	  thirty	  to	  forty	  percent	  of	  shunts	  placed	  in	  pediatric	  patients	  will	  
fail	  within	  1	  year,	  with	  infection	  as	  a	  common	  cause.107	  

When	   hydrocephalus	   is	   treated	   and	   managed,	   however,	   the	   prognosis	   is	   good.	   The	   majority	   of	  
children	  who	   receive	   shunts	   and	   appropriate	   follow-‐up	   care	   reach	   adulthood.	   In	   the	  US,	   a	   study	  
found	  that	  more	  than	  half	  graduate	  from	  mainstream	  education.108	  	  

	  

Denial	  of	  pain	  medication	  
	  

Children	  who	  are	  denied	  life-‐saving	  treatment	  at	  the	  beginning	  of	  their	  lives	  are	  also	  refused	  pain	  
management	  at	  the	  end.	  DRI’s	  medical	  expert	  Dr.	  Lawrence	  Kaplan	  conducted	  an	  in-‐depth	  medical	  
assessment	  of	  20	  of	  the	  children	  with	  disabilities	  at	  the	  Tbilisi	   Infant	  Home.	  His	  assessment	  found	  
that	  10	  of	  the	  children	  suffered	  from	  moderate	  to	  very	  severe	  chronic	  painx.	  None	  of	  these	  children	  
received	  any	  pain	  medication.	  

DRI	  observed	  many	  children	  who	  appeared	  to	  be	  near-‐death,	  lying	  motionless	  in	  cribs	  and	  covered	  
in	  bed	  sores.	  	  

	  

Pain	   and	   discomfort	   comprises	   a	   significant	   part	   of	   these	   children’s	   lives.	   -‐Dr.	   Lawrence	  
Kaplan,	  Director	  of	  Baystate	  Behavioral-‐Pediatric	  Hospital,	  Massachusetts,	  USA	  

	  

The	  two	  children	  with	  the	  most	  severe	  chronic	  pain	  were	  among	  those	  who	  were	  refused	  treatment	  
for	   hydrocephalus.	   DRI	   observed	   one	   of	   these	   children,	   a	   1-‐year-‐old	   girl,	   crying	   out	   in	   pain	   and	  
vomiting	  during	  a	  brief	  medical	  examination	  by	  orphanage	  caretakers.109	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
x	  On	  the	  Wong-‐Baker	  pain	  scale,	  four	  children	  were	  assessed	  at	  a	  #4	  (moderate	  pain),	  four	  children	  at	  #6	  (severe	  
pain),	  and	  two	  children	  at	  #8	  (very	  severe	  pain).	  
http://www.chpnyc.org/patients/bi_home/pdfs/wong_baker_faces_pain_rating_scale_0-‐10.pdf	  
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Dangerous	  medical	  practices	  and	  lack	  of	  habilitative	  services	  
	  

Nearly	   all	   the	   children	  with	   disabilities	   assessed	   by	  DRI	   in	   the	   Tbilisi	   Infant	  Homexi	   have	   cerebral	  
palsy	  and	  need	  assistance	  in	  order	  to	  learn	  how	  to	  stand,	  walk,	  or	  use	  a	  wheelchair.110	  	  

The	   orphanage	   lacks	   physical	   therapists,	   occupational	   therapists,	   communication	   therapists,	   and	  
nutritional	  and	  dietary	  consultants.	  Except	  for	  wheelchairs,	  the	  orphanage	  has	  no	  basic	  equipment	  
necessary	  for	  children	  with	  disabilities,	  including	  adaptive	  seating	  and	  orthotic	  devices.111	  	  

	  

There	  was	   a	   striking	   absence	   of	   habilitative	   resources	  which	  would	   be	   requisite	   for	   the	  
health	  and	  well-‐being	  of	  the	  range	  of	  needs	  these	  children	  have.	  –	   	  Lawrence	  Kaplan	  MD,	  
ScM.	  

	  

Without	   physical	   therapy	   or	   sufficient	   movement	   and	   interaction	   by	   caretakers,	   the	   children	  
assessed	   by	   DRI	   experts	   in	   the	   orphanage	   are	   at	   risk	   for	   developing	   conditions	   such	   as	   joint	  
contractures,	  hip	  dislocation,	  scoliosis,	  bed	  sores	  and	  chronic	  pain.xii	  DRI	  observed	  several	  children	  
who	  would	  be	  at	  risk	  of	  becoming	  permanently	  bed-‐ridden	  without	  immediate	  intervention.	  

Protracted	  inactivity	  of	  remaining	  in	  a	  crib	  can	  be	  dangerous	  for	  any	  child	  in	  terms	  of	  their	  physical	  
development,	  as	  well	  as	   their	  psychological	  health.112	   	   It	   is	  detrimental	   for	  children	  to	   lie	  on	  their	  
backs	   in	   a	   crib	   for	   prolonged	   periods	   of	   time.	   	  When	   this	   happens,	   their	   heads	   flatten	   and	   their	  
bones	   don’t	   grow	  properly	   because	   gravity	   does	   not	   pull	   on	   them	  at	   the	   proper	   angle.	   	   As	   such,	  
many	  children	  who	  grow	  up	  in	  cribs	  remain	  small.113	  	  Children	  with	  abnormal	  movement	  or	  children	  
with	   limited	   movement	   only	   degenerate	   in	   cribs	   without	   consistent	   therapy.	   	   According	   to	  
developmental	   disabilities	   nurse	   Karen	   Green	  McGowan,	   these	   children	   need	   consistent	   care,	   so	  
that	  on	  a	  neurological	  level	  their	  brains	  will	  develop	  healthy	  movement	  patterns	  and	  on	  a	  physical	  
level,	  they	  will	  develop	  the	  muscle	  tone	  and	  bone	  for	  actual	  movement.	  	  

To	   maximize	   growth	   and	   development,	   experts	   recommend	   that	   children	   have	   a	   care	   plan	   that	  
consists	  of	  “feeding,	  sleeping,	  physical	  therapy,	  play,	  other	  ways	  to	  foster	  growth	  and	  development,	  
medications,	  psychosocial	  needs,	  family	  needs,	  and	  pain	  assessment/management.”114	  This	  level	  of	  
care	   is	  a	   level	  that	  most	   institutions	  cannot	  provide.	   	  Rather,	   it	   is	  the	   level	  of	  care	  that	  parents	  or	  
other	  consistent	  care-‐givers	  naturally	  provide	  their	  children	  24	  hours	  a	  day.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
xi	  Of	  20	  children	  with	  disabilities	  assessed	  by	  DRI	  expert	  during	  June	  2012	  visit	  	  
xii	  A	  contracture	  is	  a	  permanent	  shortening	  of	  a	  muscle	  or	  joint;	  scoliosis	  is	  condition	  where	  the	  spine	  becomes	  
curved;	  bed	  sores	  are	  injuries	  to	  skin	  and	  underlying	  tissues	  caused	  by	  prolonged	  pressure	  on	  the	  skin	  
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Just	  getting	  out	  of	  bed	  and	  being	  held	  and	  moved	  around	  can	  be	  life-‐saving.	  	  
–	  Karen	  Green	  McGowan,	  RN,	  CDDN,	  DRI	  Expert,	  President-‐Elect	  of	  the	  Development	  
Disabilities	  Nurses	  Association.	  	  

  

It	   is	   generally	   common	   for	   children	   with	   complex	   physical	   disabilities,	   and	   particularly	   cerebral	  
palsy,	  to	  have	  trouble	  eating	  or	  swallowing.	  This	  can	  lead	  to	  “pulmonary	  aspiration,”	  where	  food	  or	  
saliva	   enters	   the	   lungs,	   often	   resulting	   in	   pneumonia	   or	   death	   from	  asphyxiation.115	   In	   the	   Tbilisi	  
Infant	   Home,	   infants	   spend	   the	   majority	   of	   the	   day	   and	   night	   on	   their	   backs	   in	   cribs,	   making	  
swallowing	  an	  even	  more	  challenging	  task.	  In	  an	  18-‐month	  period	  in	  2009-‐2010,	  15	  children	  in	  the	  
orphanage	  died	  from	  pneumonia,	  according	  to	  Children	  of	  Georgia.116	  	  

DRI’s	   medical	   experts	   observed	   that	   the	   Tbilisi	   Infant	   Home	   lacks	   infection	   control	   procedures,	  
including	  appropriate	  hand	  washing	  and	  decontamination	  procedures.	  DRI	  observed	  one	  child	  with	  
a	  highly	  contagious	   infection,	  which	   in	   the	  absence	  of	  appropriate	  precautions,	  presented	  serious	  
risks	  for	  every	  child	  in	  the	  orphanage.117	  In	  the	  same	  18-‐month	  period,	  infection	  played	  a	  role	  in	  at	  
least	  10	  deaths.118	  

The	   orphanage’s	   medical	   staff	   also	   reported	   the	   common	   usage	   of	   Depakote,	   an	   antiepileptic	  
seizure	  medication,	  on	  children	  under	  3	  years	  of	  age.	  Studies	  have	  shown	  that	  this	  medication	  on	  
children	  under	  3	  years	  of	  age	  presents	  a	  high	  risk	  of	  liver	  failure.119	  

Children	  who	  receive	  little	  stimulation	  and	  are	  emotionally	  deprived	  of	  a	  relationship	  can	  develop	  a	  
medical	  condition	  known	  as	  failure	  to	  thrive,	  which	  can	  lead	  to	  permanent	  emotional,	  mental	  and	  
physical	  developmental	  deficits.120	   	  Even	  children	  who	   receive	  adequate	   food	   in	  clean	   institutions	  
may	  become	  disabled;	  some	  children	  become	  so	  emotionally	  neglected	  that	  they	  will	  not	  eat	  –	  and	  
they	  may	  become	  malnourished	  and	  die.121	  The	  staffing	   levels	  at	   the	   infant	  home	  cannot	  provide	  
the	   consistent	   care	   and	   emotional	   support	   that	   a	   mother	   or	   father	   can	   provide.	   The	   director	  
informed	  DRI	  during	  a	  2012	  visit	  that	  the	  staff	  consists	  of	  3	  caregivers	  assigned	  for	  every	  group	  of	  
10-‐13	  children.	  DRI	  observed,	  however,	  that	  in	  practice	  there	  are	  often	  only	  2	  caregivers	  present	  at	  
any	  given	  time.	  Each	  caregiver	  works	  a	  24-‐hour	  shift	  every	  three	  days.122	  

Nine	  of	  the	  children	  assessed	  by	  DRI’s	  pediatric	  expert	  in	  the	  Tbilisi	  Infant	  Home	  showed	  evidence	  
of	  failure	  to	  thrive.123	  	  

	  

Developing	   an	   early	   emotional	   connection	   to	   a	   caregiver	   is	   also	   critical	   for	   an	   infant’s	  
well-‐being.	   Absence	   of	   attachment	   to	   a	   consistent	   caregiver…can	   have	   significant	  
negative	   effects	   on	   brain	   development	   and	   cognitive	   functioning.124	   –	   	   World	   Health	  
Organization	  

	  
The	   children	   that	   I	   saw	   in	   the	   Tbilisi	   Infant	   Home	   were	   simply	   not	   getting	   enough	  
nurturing,	   as	   in	   mothering,	   and	   that	   is	   more	   important	   than	   movement	   in	   terms	   of	  
keeping	   children	   alive.	   …We	   have	   learned	   from	   long,	   hard	   experience	   that	   babies	   and	  
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young	   children	  who	  grow	  up	  without	   nurturing	  often	  die.	  –	  Karen	  Green	  McGowan,	   RN,	  
CDDN,	  DRI	  Expert,	  President-‐Elect	  of	  the	  Development	  Disabilities	  Nurses	  Association.	  

	  

Barriers	  to	  medical	  care	  
	  

The	  local	  organization	  Children	  of	  Georgia	  cites	  additional	  barriers	  to	  receiving	  appropriate	  medical	  
care	   for	   spina	  bifida	  and	  hydrocephalus	   in	  Georgia.	   Insurance	   in	  Georgia	  will	  not	  cover	  diagnostic	  
tests	   such	  as	  an	  MRI,	   according	   to	  Children	  of	  Georgia.	   The	  organization	   reports	   that	  despite	   the	  
presence	  of	  visual	   symptoms	   in	  many	  children,	  Georgia’s	   insurance	  will	  not	  pay	   for	   the	  necessary	  
surgeries	  until	  the	  diagnostic	  tests	  have	  been	  performed.125	  

As	  a	  result,	  parents	  in	  Georgia	  are	  faced	  with	  a	  daunting	  decision.	  They	  can	  delay	  treatment	  to	  save	  
the	  money	  necessary	  for	  diagnostics	  and	  thereby	  risk	   increased	  disability	  and	  chance	  of	  death	  for	  
their	  child;	  or	  they	  can	  give	  the	  child	  up	  to	  the	  Tbilisi	  Infant’s	  Home,	  where	  the	  child	  will	  be	  covered	  
by	  insurance	  for	  all	  procedures,	  including	  diagnostics,	  according	  to	  Children	  of	  Georgia.	  	  

Neither	  scenario	  ends	  well	  for	  the	  child.	  	  When	  a	  child	  is	  relinquished	  to	  the	  infant	  home	  in	  order	  to	  
receive	   coverage,	   there	  are	   considerable	  waiting	   times	   for	   insurance	  companies	   to	  process	  paper	  
work,	  often	  resulting	   in	  a	  delay	  between	  every	  step	  of	   the	  process	   (diagnostics,	  examination,	  and	  
surgery),	  according	  to	  the	  director	  of	  the	  Tbilisi	  Infant’s	  Home.	  The	  director	  reported	  to	  DRI	  that	  by	  
the	  time	  the	  child	  is	  approved	  for	  surgery,	  the	  doctor	  will	  sometimes	  refuse	  treatment	  based	  on	  the	  
child’s	  chances	  for	  a	  perceived	  good	  quality	  of	  life.	  

As	  of	  September	  2012,	  of	  the	  36	  children	  with	  spina	  bifida	  or	  hydrocephalus	  admitted	  to	  the	  infant	  
home	  in	  the	  past	  five	  years,	  21	  had	  died	  and	  14	  were	  still	   in	  the	  orphanage.	  Only	  1	  child	  was	  ever	  
reunited	  with	  his	  family.126	  

Parents	  who	  do	  keep	  their	  child	  need	  time	  to	  save	  money	  for	  diagnostic	  treatments,	  leading	  to	  the	  
child	  experiencing	  deterioration	   in	  health	  and	   increased	  disability.	  This	  deterioration	  can	   similarly	  
result	  in	  denial	  of	  surgery	  and	  abandonment	  of	  the	  child	  to	  the	  orphanage.	  	   	  

	  

	  

v The	  Senaki	  Orphanage	  for	  Children	  with	  Disabilities	  
	  

DRI	   documented	  medical	   neglect	   in	   the	   Senaki	   Orphanage	   for	   children	  with	   disabilities,	   a	   three-‐
story	  building	  in	  the	  northwest	  region	  of	  the	  country	  housing	  50	  children	  age	  7-‐18.	  The	  director	  of	  
the	  Tbilisi	  Infant	  Home,	  as	  well	  as	  the	  Georgia	  Public	  Defender’s	  Office,	  have	  expressed	  concern	  that	  
there	   is	   no	   intensive	   care	   clinic	   near	   Senaki,	   and	   that	   the	   nearest	   hospital	   equipped	   to	   care	   for	  
children	  with	  complex	  medical	  needs	  is	  more	  than	  an	  hour	  away.127	  
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DRI	  has	  documented	   several	  bed-‐ridden	  children	  with	  atrophied	  muscles	   in	   the	  Senaki	   institution	  
for	  older	  children	  with	  disabilities	  age	  7	  to	  18	  who,	  according	  to	  the	  director	  of	  the	  institution,	  have	  
spent	  their	  entire	  lives	  in	  cribs.	  

DRI	   investigators	   found	   a	   young	   girl	   named	  Mariam	  who	   was	   transferred	   from	   the	   Tbilisi	   Infant	  
Home	  to	  the	  Senaki	  Institution	  for	  children	  with	  disabilities	  at	  age	  6.	  One	  year	  after	  her	  transfer,	  in	  
October	  2011,	  DRI	  found	  7-‐year	  old	  Mariam	  in	  a	  dark	  back	  room	  of	  the	  institution	  in	  the	  middle	  of	  
the	   day—alone	   and	   screaming.	   The	   girl	  was	   covered	   in	   bedsores	   and	   had	   atrophied	   limbs—both	  
avoidable	  and	  very	  dangerous	  products	  of	  lack	  of	  care	  in	  the	  institution.	  	  

Upon	  request	  by	  DRI,xiii	  Senaki’s	  pediatrician	  provided	  DRI	  with	  an	  evaluation	  of	  Mariam’s	  condition	  
in	   October	   2011.	   In	   addition	   to	   her	   primary	   diagnosis	   of	   cerebral	   palsy,	   the	   medical	   evaluation	  
revealed	  that	  she	  “has	  not	  had	  food	  for	  a	  number	  of	  days,”	  and	  had	  extensive	  bedsoresxiv	  from	  lying	  
in	  bed	  for	  long	  periods	  of	  time.	  Mariam	  also	  had	  “multiple	  fractures	  of	  lower	  limbs,	  which	  are	  now	  
healed	  with	  deformities	  of	  legs.”128	  DRI	  arranged	  for	  an	  independent	  pediatrician	  to	  travel	  to	  Senaki	  
to	   give	   a	   second-‐opinion	   on	  Mariam’s	   condition	   and	   evaluate	   options	   for	  medical	   interventions.	  
Authorities	  later	  informed	  DRI	  that	  Mariam	  died	  the	  day	  before	  DRI’s	  pediatrician	  was	  scheduled	  to	  
arrive.129	  	  	  

During	   a	   2012	   visit	   to	   Senaki,	   DRI’s	   pediatric	   expert	   observed	   Giorgi,xv	   another	   severely	  
malnourished	  and	  emaciated	  8	  year	  old	  boy	  with	  cerebral	  palsy	  lying	  in	  a	  crib.	  Staff	  reported	  that	  he	  
was	  brought	  to	  the	  orphanage	  4	  months	  earlier	  by	  his	  mother	  because	  she	  was	  no	   longer	  able	  to	  
support	   him	   at	   home.	   According	   to	   staff,	   he	   was	   already	   severely	   underweight	   at	   the	   time	   of	  
admission,	   but	   his	   weight	   had	   dropped	   even	   further	   to	   15	   kgs	   (33	   lbs)	   after	   placement	   in	   the	  
institution.	  	  

Giorgi	  had	  bedsores	  on	  the	  side	  of	  his	  head	  from	  lying	  in	  bed	  for	  too	  long	  without	  being	  moved.	  He	  
spends	  his	  days	  and	  nights	  in	  a	  crib	  that	  DRI	  observed	  was	  infested	  with	  bugs.130	  	  

	  

I	   suspect	   his	   bed	   has	   vomit	   in	   or	   around	   the	   frame	   and	   springs	  which	   is	   attracting	   the	  
bugs–	  	  Lawrence	  Kaplan	  MD,	  ScM,	  FAAP.	  

	  

Staff	  told	  DRI	  that	  being	  separated	  from	  Giorgi	  had	  caused	  the	  mother	  to	  become	  depressed,	  and	  
that	  she	  called	  the	  orphanage	  every	  day.	  	  

On	   the	  same	  visit	   to	   the	  Senaki	   institution,	  DRI	  observed	  a	   staff	  member	  grasping	   the	  hands	  of	  a	  
self-‐abusive	  teenager,	  who	  would	  hit	  himself	  if	  left	  unrestrained.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
xiii	  Medical	  evaluation	  received	  through	  International	  Medical	  Support	  Services	  who	  contacted	  the	  Senaki	  
pediatrician	  at	  DRI’s	  request.	  	  
xiv	  Bedsores	  are	  caused	  by	  prolonged	  pressure	  on	  the	  skin	  and	  can	  be	  avoided	  by	  ensuring	  that	  a	  person	  is	  able	  to	  
leave	  a	  bed/crib	  and	  be	  repositioned	  on	  a	  regular	  basis.	  	  Untreated	  bedsores	  can	  lead	  to	  the	  development	  of	  
sepsis,	  a	  life-‐threatening	  and	  rapidly	  progressing	  condition	  when	  bacteria	  enters	  the	  bloodstream	  through	  an	  open	  
wound	  and	  causes	  organ	  failure.	  	  
xv	  Pseudonym	  
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Self-‐abuse	   is	   created	   and	   exacerbated	   among	   children	   who	   receive	   no	   love	   and	  
attention…Psychological	   experts	   agree	   that	   they	   crave	   some	   form	   of	   stimulus,	   so	   they	  
would	  rather	  feel	  pain	  than	  feel	  nothing.	  –	  Karen	  Green	  McGowan,	  RN,	  CDDN,	  DRI	  Expert,	  
President-‐Elect	  of	  the	  Development	  Disabilities	  Nurses	  Association.	  

	  

Staff	   affirmed	   to	  DRI	   that	   they	  employed	  no	  other	   therapies	   for	   addressing	   the	   child’s	   self-‐abuse	  
except	  for	  holding	  his	  hands.	  The	  staff	  assured	  DRI	  that	  one	  of	  the	  two	  staff	  members	  in	  the	  ward	  
would	   hold	   his	   hands	   at	   all	   times.	   Upon	   later	   returning	   unannounced	   to	   the	   same	   room,	   DRI	  
observed	   another	   teenage	   patient	   holding	   the	   child’s	   hands	   while	   the	   staff	   members	   were	  
elsewhere.	  Another	  resident	  provided	  DRI	  with	  a	  photograph	  that	  shows	  the	  self-‐abusive	  teenager	  
with	  his	  hands	  tied	  together	  with	  what	  appeared	  to	  be	  rope.	  	  

	  

	  

	  

B. Segregation	  and	  Abuse	  of	  Children	  and	  Adults	  with	  Disabilities	  
	  

v 	  Community	  Services	  Discriminate	  Against	  Children	  with	  Disabilities	  in	  Institutions	  
	  

Local	  organizations,	  with	  the	  assistance	  of	  UNICEF	  and	  international	  donors,	  have	  made	  important	  
steps	   forward	   in	   promoting	   foster	   care,	   small	   group	   homes	   and	   day	   care	   centers	   to	   promote	  
deinstitutionalization	  of	  children	  in	  Georgia.	  	  

Children	   with	   disabilities,	   however,	   have	   been	   largely	   excluded	   from	   deinstitutionalization	  
reforms.	  	  

While	  some	  children	  with	  mild	  disabilities	  are	  benefiting	  from	  recently	  created	  foster	  care	  services	  
for	  children	  with	  disabilities,	  UNICEF	  has	  told	  DRI	  that	  the	  foster	  care	  services	  were	  not	  designed	  or	  
equipped	   for	   children	  with	   severe	   disabilities	   and	   that	   the	   chances	   of	   foster	   care	   placement	   for	  
older	  children	  who	  have	  been	  institutionalized	  for	  most	  of	  their	  life	  are	  “slim	  to	  none.”131	  

Children	  with	  disabilities	  who	  are	  not	  included	  in	  foster	  care	  reforms	  are	  also	  denied	  placement	  in	  
community	  group	  homes.	  UNICEF	  reports	   that	   in	   recent	  years	   the	  government	  has	  supported	   the	  
creation	  of	  45	  small	  group	  homes	  across	  the	  country	  for	  8-‐10	  children	  each.	  None	  are	  inclusive	  of	  
children	   with	   disabilities,	   according	   to	   the	   Ministry	   of	   Labor,	   Health	   and	   Social	   Affairs	  
(MoLHSA).132	  	  

Officials	   from	   MoLHSA	   informed	   DRI	   that	   these	   homes	   were	   designed	   for	   children	   without	  
disabilities.133	  Any	  possible	  future	  placements	  of	  children	  with	  disabilities	  in	  these	  group	  homes	  will	  
be	  complicated	  by	  the	  fact	  that	  most	  of	  the	  homes	  are	  physically	  inaccessible.	  
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The	  US	  Agency	  for	  International	  Development	  (USAID)	  funded	  the	  construction	  or	  renovation	  of	  25	  
of	   the	   45	   group	   homes.134	   Despite	   a	   2010	   USAID	   press	   release	   announcing	   that	   the	   small	   group	  
home	   initiative	   would	   “emphasize	   the	   inclusion	   of	   children	   with	   disabilities,”135	   USAID-‐financed	  
small	   group	   homes	   in	   Georgia	   all	   exclude	   persons	   with	   disabilities,136	   and	   most	   are	   physically	  
inaccessible.137	  

	  

We	  need	  a	  certain	  amount	  of	  small	  group	  homes	   for	  children	  with	  disabilities.	  We	  don’t	  
have	  any	  yet.	  And	  honestly,	  we	  can’t	  find	  a	  location	  in	  the	  state	  budget	  right	  now	  for	  this.	  
–Deputy	  Minister	  of	  the	  Ministry	  of	  Health,	  Labor	  and	  Social	  Affairs	  (2012)138	  	  

	  

Small	  group	  homes	  in	  Georgia	  are,	  according	  to	  UNICEF,	  “the	  last	  resort	  for	  children	  who	  cannot	  be	  
with	   their	   families	   or	   for	   whom	   a	   foster	   family	   is	   not	   possible.”139	   For	   Georgia’s	   children	   with	  
disabilities	   in	   orphanages	   who	   are	   prevented	   from	   taking	   advantage	   of	   any	   of	   the	   existing	  
community	  services,	  lifelong	  institutionalization	  remains	  the	  only	  option.	  

As	   of	   September	   2013,	   according	   to	   NGO	   EveryChild	   of	   Georgia,	   there	   are	   approximately	   100	  
children	   with	   disabilities	   in	   specialized	   foster	   care.140	   However,	   a	   2012	   Needs	   Assessment	   of	  
alternative	   community	   services	   conducted	   by	   EveryChild	   and	   Children	   of	   Georgia	   (“Needs	  
Assessment	  report”)	  showed	  that	  the	  structure	  of	  the	  foster	  care	  service	  system	  contributes	  to	  the	  
exclusion	  of	  children	  with	  disabilities	  through	  several	  financial	  disincentives.141	  	  

Families	   fostering	  children	  with	  disabilities	   receive	  a	  25%	   increased	  stipend,xvi	  but	  are	  not	  eligible	  
for	   this	   increased	   stipend	   until	   the	   child	   obtains	   official	   disability	   status.	   Unfortunately,	   a	   child	  
cannot	   get	   such	   a	   determination	   until	   the	   age	   of	   3.	   This	   delay	   leaves	   children	   under	   three	  
continuing	  to	  languish	  in	  orphanages,	  according	  to	  the	  Needs	  Assessment	  report.	  142	  A	  large	  body	  of	  
empirical	  data	  has	  shown	  that	  children	  under	  three	  are	  most	  at	  risk	  of	  long-‐term	  impairment	  from	  
institutionalization.143	  	  

Additionally,	  according	  to	  the	  Needs	  Assessment	  report,	  foster	  parents	  of	  children	  with	  disabilities	  
are	   not	   provided	   with	   adaptable	   equipment	   such	   as	   wheelchairs	   and	   are	   not	   reimbursed	   for	  
medical	  or	  habilitation	  expenses	  related	  to	  the	  child’s	  disability.144	  	  

A	   positive	   practice	   has	   been	   the	   creation	   of	   eighteen	   day	   care	   programsxvii	   serving	   children	  with	  
disabilities	  living	  with	  their	  families.	  These	  day	  care	  services	  are	  critical	  supports	  for	  these	  families,	  
providing	  daytime	  care	  and	  education	  for	  children;	  parental	  support	  and	  empowerment;	  and	  early	  
intervention	   therapies	   for	   children	   with	   disabilities.145	   The	   Needs	   Assessment	   report	   found,	  
however,	  that	  the	  current	  capacity	  of	  Georgia’s	  day	  care	  centers	  can	  neither	  meet	  the	  demand	  for	  
quantity	  of	  services,	  nor	  meet	  the	  demand	  for	  regional	  availability	  of	  services.146	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
xvi	  Foster	  families	  usually	  receive	  450	  Lari	  ($272	  USD)	  per	  month.	  Those	  fostering	  a	  child	  with	  a	  disability	  receive	  
600	  Lari	  ($360	  USD)	  per	  month,	  according	  to	  MoHLSA.	  	  
xvii	  As	  of	  April	  2011,	  according	  to	  the	  Needs	  Assessment	  Report.	  These	  centers	  provide	  services	  to	  children	  with	  
disabilities	  living	  at	  home,	  helping	  prevent	  institutionalization—but	  do	  not	  serve	  children	  who	  are	  already	  in	  
institutions.	  	  
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The	   government	   provides	   vouchers	   to	   families	   of	   children	   with	   disabilities	   to	   pay	   for	   day	   care	  
services.	  However,	  First	  Step	  of	  Georgia,	  an	  organization	  in	  Tbilisi	  which	  runs	  a	  day	  care	  center	  for	  
children	  with	  disabilities,	  informed	  DRI	  that	  current	  funding	  from	  the	  government	  is	  not	  sufficient	  to	  
cover	   the	   actual	   cost	   of	   their	   services	   and	   they	   have	   to	   rely	   on	   ever-‐decreasing	   international	  
donations	   to	   cover	   the	   gap.147	   	   The	  Needs	   Assessment	   report	   found	   that	  many	   day	   care	   centers	  
across	  the	  country	  are	  experiencing	  financial	  difficulty.148	  

While	  these	  services	  are	  valuable	  for	  children	  fortunate	  enough	  to	  be	  residing	  with	  parents,	  day	  
care	  services	  do	  not	  serve	  or	  benefit	  children	  with	  disabilities	  who	  are	  already	  in	  institutions.	  

	  

	  

v Abandonment	  of	  Adults	  with	  Disabilities	  
	  

Any	  good	  progress	  made	  in	  supporting	  the	  development	  of	  children	  up	  to	  the	  age	  of	  18	  
may	  be	  under	  threat	  if	  they	  are	  then	  required	  to	  fend	  for	  themselves	  suddenly	  and	  without	  
support—2009	  independent	  Oxford	  Policy	  Management	  evaluation	  of	  UNICEF	  reform	  
strategy149	  

	  

In	  the	  Republic	  of	  Georgia	  there	  are	  three	  large-‐scale	  state-‐run	  institutions	  for	  adults	  with	  disabilities,	  in	  
addition	  to	  two	  privately-‐run	  institutions	   in	  rural	  villages	  which	  are	  funded	  in	  part	  by	  the	  government.	  	  
There	   are	   also	   two	   10-‐person	   privately-‐run	   group	   homes	   for	   adults	   with	   disabilities	   which	   receive	  
government	   funding.150	   During	   DRI’s	   visits	   to	   several	   of	   these	   institutions,	   investigators	   observed	  
extensive	   neglect,	   an	   absence	   of	   appropriate	   rehabilitative	   therapy,	   and	   a	   complete	   disregard	   for	  
private	  and	  family	  life—including	  parents	  being	  forcefully	  separated	  from	  their	  children.	  	  

In	   December	   2009,	   the	   Georgian	   government	   approved	   the	   2010-‐2012	  National	   Disability	   Action	  
Plan.	  A	  main	  objective	  of	  the	  plan	  included	  deinstitutionalization	  of	  large	  residential	  homes	  and	  the	  
creation	  of	  community-‐based	  alternatives.151	  During	  this	  period,	  however,	  the	  government	  instead	  
increased	   the	   number	   of	   adult	   institutions	   in	   the	   country—using	   approximately	   $1	  million	   from	  
U.S.	  foreign	  assistance	  to	  build/renovate	  two	  new	  long-‐term	  institutions	  for	  adults	  with	  disabilities	  
which	  are	  isolated	  and	  segregated	  from	  the	  community.xviii152	  

Indeed,	  during	  a	  February	  2010	  visit	  to	  Georgia	  by	  the	  European	  Committee	  for	  the	  Prevention	  of	  
Torture,	   investigators	   noted	   that	   there	   were	   no	   existing	   programs	   for	   deinstitutionalization	   of	  
adults	  with	  disabilities.153	   In	  November	  2011,	   the	  director	  of	  Georgia’s	  Coalition	  on	   Independent	  
Living	   reported	   to	  DRI	   that	   the	   situation	   remained	  stagnant,	   stating,	   “We’ve	  been	  waiting	   for	   the	  
[National	  Coordinating]	  Council	  [of	  the	  action	  plan]	  to	  meet	  for	  about	  3	  years	  now…Due	  to	  the	  fact	  
that	  this	  Council	  has	  never	  met,	  the	  disability	  action	  plan	  is	  not	  implemented	  effectively….”154	  As	  of	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
xviii	  The	  state-‐run	  Martkopi	  institution	  for	  adults	  with	  disabilities,	  and	  the	  privately-‐run	  Temi	  Special	  Needs	  Home	  
for	  adults	  with	  disabilities.	  	  



14	  
	  

September	  2013,	  no	  plans	  exist	  for	  the	  community	  integration	  of	  adults	  in	  institutions,	  according	  to	  
the	  MoLSHA.155	  	  

The	   vast	   majority	   of	   deinstitutionalization	   reforms	   are	   only	   accessible	   to	   children	   under	   18,	  
establishing	   an	   arbitrary	   division	   in	   reform	   beneficiaries.xix	   In	   2012,	   DRI	   documented	   dozens	   of	  
young	   adults	   in	   their	   teens	   and	   twenties	   who	   were	   transferred	   away	   from	   orphanages	   to	   adult	  
institutions	  where	  they	  will	  stay	  indefinitely.	  156	  	  	  

Activists	   and	   government	   officials	   agree	   that	   there	   is	   a	   significant	   gap	   in	   services	   to	   assist	   in	   the	  
transition	   from	  adolescence	   to	  adulthood	   for	  children	  with	  disabilities.157	  A	  government	  official	   in	  
charge	   of	   overseeing	   state-‐run	   institutions	   informed	   DRI	   that	   if	   children	   under	   state	   care	   are	  
deemed	   to	   not	   have	   skills	   for	   independent	   living	   when	   they	   turn	   18,	   they	   will	   be	   sent	   to	   adult	  
institutions.158	  	  

	  

…no	  one	   from	  state	  or	  non-‐state	   sector	   is	   talking	  about	  what	  happens	   to	   these	  children	  
when	   they	   turn	   18.	   They	   are	   deprived	   of	   one	   of	   the	  most	   important	   rights:	   freedom	   of	  
choice.	  They	  have	  no	  choice	  but	  move	  to	  the	  adult	  institutions	  after	  18	  because	  they	  have	  
no	  education,	  no	  professional	  or	  social	  skills	  to	  take	  care	  of	  themselves	  and	  be	  competitive	  
in	  the	  modern	  society.	  –Giorgi	  Dzneladze,	  director	  of	  the	  Georgia	  Coalition	  for	  Independent	  
Living	  (2011)159	  	  

	  

I	   don’t	   like	   when	   60	   or	   70	   people	   live	   together	   in	   residential	   care.	   It	   is	   impossible	   to	  
develop	  their	  personal	   skills	  and	  provide	   therapy	   in	  such	  kind	  of	  places.	   If	  we	  developed	  
small	   community	   based	   services,	   that	   would	   be	   a	   better	   solution.	   –Director	   of	   Social	  
Protection	  for	  the	  Ministry	  of	  Labor,	  Health	  and	  Social	  Affairs	  (2013)160	  

	  

The	   service	   of	   psycho-‐social	   rehabilitation	  was	   restricted	   in	   absolutely	   all	   [of	   Georgia’s]	  
institutions.	   In	   fact,	   none	   of	   the	   persons	   with	   disabilities	   is	   given	   the	   opportunity	   to	  
develop	  his/her	   functional	  abilities	  and	  skills	  of	   independent	   living. –2012	  Report	  on	   the	  
State	  of	  Human	  Rights	  in	  Institutions	  for	  Persons	  with	  Disabilities,	  Georgia	  Public	  Defender’s	  
Office161	   
	  

	  

Investigators	   from	   the	  Council	   of	   Europe	  Committee	   to	  Prevent	  Torture	   (CPT)	  noted	  after	   a	  2010	  
visit	  to	  the	  Dzevri	  institution	  for	  adults	  with	  disabilities	  that	  some	  residents	  have	  lived	  for	  there	  for	  
nearly	   50	   years.	   The	   CPT	   requested	   information	   from	   the	   government	   on	   plans	   for	  
deinstitutionalization	  of	  this	  population,	  and	  additionally	  requested	  information	  about	  an	  additional	  
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adult	   institution	   it	   had	   heard	  was	   under	   construction.162	   	   The	   government	   did	   not	   to	   respond	   to	  
either	  of	  these	  requests	  in	  its	  official	  2011	  response.	  163	  	  

In	   September	   2012,	   the	   Government	   of	   Georgia	   opened	   the	   new	  Martkopi	   institution	   for	   adults	  
with	  disabilities.	  Many	  residents,	  DRI	  documented,	  were	  young	  adults	  who	  grew	  up	  in	  orphanages	  
and	  who	  were	  excluded	   from	  deinstitutionalization	  efforts	  when	   they	  were	  minors.	  The	  Martkopi	  
institution	  was	  built	  and	  furnished	  with	  United	  States	  funding	  from	  the	  Department	  of	  Defense	  and	  
US	  Agency	  for	  International	  Development.164	  	  	  

In	   February	   of	   2013,	   Georgia’s	   Public	   Defender’s	  Office	   released	   a	   report	   on	   the	   state	   of	   human	  
rights	  in	  the	  country’s	  institutions	  for	  persons	  with	  disabilities.xx	  The	  report	  documented	  numerous	  
instances	   of	   violence	   reported	   by	   institution	   residents.	   In	   the	   Dzevri	   institution	   for	   instance,	  
according	   to	   the	   report,	   residents	   reported	   being	   hit,	   slapped,	   and	   beat	   with	   broomsticks	   when	  
they	   did	   not	   do	  work	   ordered	   by	   the	   staff,	   such	   as	   cleaning	   toilets	   and	   cleaning	   soiled	   clothing.	  
Other	   residents	   reported	   being	   beaten	   for	   not	   getting	   out	   of	   bed,	   and	   one	   resident	   told	  
investigators	   that	   one	   staff	  member	  would	   hit	   residents	   who	   soiled	   their	   underwear.	   The	   Public	  
Defender	  Office’s	  report	  found	  similar	  instances	  of	  violence	  in	  7	  other	  institutions	  for	  children	  and	  
adults	  with	  disabilities	  throughout	  the	  country.165	  

in	  September	  2013,	  the	  director	  of	  the	  Georgian	  government’s	  Department	  of	  Programs	  for	  Social	  
Protection	  expressed	  to	  DRI	  a	  desire	  to	  downsize	  the	  adult	  institutions,	  noting	  that	  there	  are	  many	  
local	   organizations	  who	  are	  willing	   to	  provide	   community	   services	   for	   adults	  with	  disabilities,	   but	  
reported	  that	  there	  was	  no	  money	  in	  the	  state	  budget	  to	  help	  establish	  these	  services.	   	  

However,	  directors	  of	   these	   institutions	  have	   stated	   to	  DRI	   their	  belief	   that	  most	  of	   the	  adults	   in	  
institutions	  are	  not	  capable	  of	  full	  integration	  in	  the	  community,	  and	  that	  the	  large	  institutions	  will	  
remain	   open	   for	   those	   who	   they	   perceive	   to	   have	   the	   most	   severe	   disabilities.166	   International	  
experience	  has	  shown	  that	  people	  with	  even	  the	  most	  severe	  disabilities	  can	  be	  integrated	  into	  the	  
community.xxi	  

	  

	  

The	  Martkopi	  Institution	  for	  Adults	  with	  Disabilities	  
	  

The	  Martkopi	   Institution	   for	  adults	  with	  disabilities	   is	  a	  newly	   reconstructed	   long-‐term	  residential	  
institution,	  the	  renovation	  of	  which	  was	  financed	  by	  the	  United	  States	  government.	  The	  institution	  
houses	  68	  adults	  with	  intellectual	  and	  physical	  disabilities	  and	  is	  located	  40km	  outside	  of	  Georgia’s	  
capital	  city	  of	  Tbilisi.	  The	  majority	  of	  residents	  are	  young	  adults	  who	  have	  grown	  up	  in	  orphanages	  
and	  transferred	  to	  Martkopi	  as	  adults.	  Because	  they	  are	  no	  longer	  minors,	  they	  will	  not	  benefit	  from	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
xx	  Two	  DRI	  representatives	  participated	  in	  the	  investigative	  team	  for	  this	  report	  in	  2012.	  
xxi	  Successful	  disability	  reforms	  have	  demonstrated	  that	  it	  is	  feasible	  and	  immensely	  beneficial	  to	  bring	  people	  with	  
the	  most	  severe	  disabilities	  into	  inclusive,	  small,	  family-‐like	  settings.	  For	  example,	  such	  as	  has	  been	  accomplished	  
in	  the	  United	  States	  at	  Pennsylvania’s	  Pennhurst	  Institution,	  Oklahoma’s	  Hissom	  Memorial	  Center,	  and	  the	  Robert	  
Wood	  Johnson	  Foundation’s	  national	  self-‐determination	  initiatives.	  



16	  
	  

child	   care	   reforms.	   No	   plans	   for	   community	   integration	   of	   adults	   with	   disabilities	   exists—and	  
according	  to	  the	  director	  of	  Martkopi,	  the	  residents	  will	  stay	  in	  the	  institution	  indefinitely167.	  	  

The	  construction	  and	  furnishing	  of	   the	  Martkopi	   institution	  was	   financed	  with	  US	  foreign	  aid.	  The	  
US	   European	   Command	   under	   the	   Department	   of	   Defense	   funded	   $500,000	   for	   the	   main	  
reconstruction	  project,	  while	  USAID	  donated	  $100,000	  for	  furniture	  and	  equipment.168	  According	  to	  
USAID,	  the	  institution	  was	  designed	  to	  give	  residents	  “as	  many	  independent	  living	  opportunities	  as	  
possible.”169	  Based	  on	  our	  observations,	  DRI	  finds	  that	  the	  facility	  is	  most	  accurately	  described	  as	  a	  
segregated	   large-‐scale	   institution	   that	   was	   renovated	   specifically	   to	   warehouse	   persons	   with	  
disabilities.	  

The	  Martkopi	  facility	  consists	  of	  three	  floors	  that	  sleep	  approximately	  23	  men	  and	  women	  per	  floor,	  
with	  bedrooms	  arranged	  off	  the	  hall	  in	  a	  dormitory	  style.	  During	  DRI’s	  first	  visit	  to	  the	  institution	  in	  
February	  2012	  before	  it	  was	  opened,	  the	  director	  noted	  that	  despite	  the	  presence	  of	  4	  beds	  in	  most	  
rooms,	   that	   there	  would	   actually	   be	   only	   two	   residents	   per	   room.	  On	  DRI’s	   return	   trip	   after	   the	  
institution	   had	   opened,	   DRI	   documented	   an	   average	   of	   4	   residents	   per	   room,	   and	   observed	  
residents	  who	  slept	  on	  two	  extra	  mattresses	  arranged	  at	  the	  end	  of	  one	  hallway.	  All	  bathrooms	  are	  
communal—as	  is	  the	  single	  dining	  room	  and	  day	  room.	  Residents	  do	  not	  have	  access	  to	  a	  kitchen.	  
Two	  floors	  do	  contain	  a	  small	  kitchenette	  with	  a	  fridge	  and	  hotplate,	  but	  DRI	  did	  not	  observe	  any	  
residents	  using	  these	  facilities.	  

Those	  perceived	  to	  have	  the	  most	  severe	  disabilities	  are	  kept	  on	  the	  third	  floor	  of	  the	   institution,	  
including	  most	   of	   the	   residents	   in	  wheelchairs.	   	   During	   a	  November	   2012	   visit	   to	   the	   institution,	  
during	  which	  DRI	  was	  accompanied	  by	   the	  US	  Ambassador	   to	  Georgia,	   the	  director	   informed	  DRI	  
and	   the	  Ambassador	   that	   the	   elevator	  was	  broken—and	  as	   a	   result,	   the	   residents	   in	  wheelchairs	  
living	   on	   the	   third	   floor	   could	   not	   leave	   the	   top	   floor	  without	   assistance—	   severely	   limiting	   their	  
mobility.	   However,	   a	   report	   by	   the	   Georgia	   Public	   Defender’s	   Office	   (PDO)	   report	   released	   in	  
February	   2013,	   revealed	   that	   staff	   at	   Martkopi	   purposefully	   keep	   the	   elevator	   shut	   off	   to	   keep	  
residents	  from	  using	  it	  and	  would	  only	  turn	  the	  elevator	  on	  for	  emergencies.	  	  

The	  lack	  of	  a	  functioning	  elevator	  means	  that	  residents	  with	  mobility	  impairments	  cannot	  reach	  the	  
dining	   room	  on	   the	   first	   floor	   for	  meals	  without	  being	   carried	  down	   the	   stairs,	   or	   reach	   the	  day-‐
room	   located	   on	   the	   second	   floor.	   Nor	   can	   they	   go	   outside	   without	   assistance.	   The	   director	  
reported	  to	  DRI	  that	  those	  kept	  on	  the	  third	  floor,	   including	  those	   in	  wheelchairs,	  are	  fed	   in	  their	  
rooms	  and	  do	  not	  often	  interact	  with	  the	  other	  residents.	  	  

DRI	  observed	  staff	  spoon-‐feeding	  the	  residents	  on	  the	  third	  floor	  with	  chopped-‐up	  meals	  served	  in	  
bowls.	  DRI	  did	  not	  observe	  any	  effort	  to	  teach	  the	  residents	  independent	  eating	  skills.	  

DRI	   observed	  many	   residents	   rocking	   back	   and	   forth—a	   form	  of	   self-‐stimulation	   often	   evident	   in	  
institutionalized	  persons	  who	  are	  not	  receiving	  sufficient	  attention	  and	  rehabilitation.	  One	  of	  these	  
children	  sat	  on	  a	  mattress	  in	  the	  hallway,	  rocking	  back	  and	  forth,	  and	  tearing	  small	  pieces	  of	  cotton	  
off	  the	  mattress	  and	  eating	  them.	  When	  DRI	  brought	  this	  to	  the	  attention	  of	  staff,	  the	  problem	  was	  
acknowledged	  but	  nothing	  was	  done	  to	  either	  stop	  the	  behavior	  or	  address	  the	  underlying	  issue.	  	  
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During	   a	   single	   shift,	   there	   are	   only	   thirteen	   caretakers	   for	   all	   68	   residents.170	   	  According	   to	   the	  
PDO,	  during	  the	  night	  shift,	  there	  are	  only	  three	  caretakers	  for	  the	  entire	  institution	  and	  they	  are	  
often	   unable	   to	   cope	   with	   aggressive	   behavior,	   resulting	   in	   violence	   against	   staff	   and	   other	  
residents	  until	  a	  psychiatrist	  arrives	  to	  intervene	  by,	  in	  at	  least	  some	  cases,	  injecting	  a	  sedative.171	   	  

For	  those	  residents	  who	  are	  not	  assisted	  to	  eat	  in	  the	  dining	  hall	  and	  are	  forced	  to	  eat	  meals	  in	  their	  
rooms,	   the	  PDO	  reports	   that	   care-‐givers	  have	   to	  create	  a	   “safety-‐corridor”	   to	  hand	   food	   to	   these	  
residents	   to	   protect	   them	   from	   aggressive	   residents	   who	   will	   try	   to	   attack	   them	   and	   grab	   their	  
food.172	  A	  disturbance	  on	  one	  floor,	  staff	  reports,	  means	  that	  care-‐takers	  have	  to	  leave	  residents	  on	  
one	  floor	  unattended	  to	  assist	  on	  other	  floors.	  

In	  case	  of	  injury,	  according	  to	  the	  PDO	  report,	  it	  takes	  up	  to	  an	  hour	  for	  an	  ambulance	  to	  arrive	  to	  
the	  relatively	  isolated	  institution.173	  	  

Residents	  reported	  to	  DRI	  that	  the	  only	  activities	  people	  do	  all	  day	  in	  the	  institution	  are	  knit,	  sing	  or	  
listen	  to	  music.174	  The	  director	   informed	  DRI	  that	  six	  persons	  are	   involved	   in	  craft-‐making,	  and	  30	  
residents	  do	  unpaid	  cleaning	  and	  other	  housekeeping	  chores	  as	  a	   form	  of	  “work	  therapy.”	  Thirty-‐
three	  of	   the	   residents	  are	  deprived	  of	   their	   legal	   capacity	  and	  are	  not	  able	   to	  go	  outside	  without	  
supervision,	  according	  to	  the	  director.	  	  

Because	  residents	  can	  become	  aggressive,	  there	  is	  a	  staff	  person	  during	  the	  day	  who	  was	  described	  
to	  DRI	  as	  a	  “strongman”	  to	  restrain	  residents	  when	  they	  become	  upset.	  Staff	  will	  sometimes	  send	  a	  
resident	  to	  the	  psychiatric	  hospital	  for	  up	  to	  21	  days	  when	  he	  or	  she	  is	  aggressive,	  or	  refuses	  to	  take	  
medication.175	  

USAID,	  which	  spent	  $100,000	  refurbishing	  this	  institution,	  described	  in	  a	  letter	  to	  DRI	  the	  goal	  of	  the	  
institution	   as	   providing	   “family-‐type	   apartments”	   for	   persons	  with	   disabilities.	   In	   reality,	   because	  
law	   prohibits	   children	   from	   living	   in	   the	   institution	  with	   their	   parents,	  Martkopi	   is	   only	   home	   to	  
broken	   families.	   DRI	   has	   documented	   three	   couples	   living	   in	   the	   institution	   who	   have	   been	  
forcefully	  separated	  from	  their	  children.	  	  

DRI	  interviewed	  the	  mother	  and	  father	  of	  a	  10-‐month-‐old	  boy	  in	  November	  2012.	  The	  parents	  had	  
grown	  up	  in	  various	  orphanages	  and	  upon	  birth,	  the	  child	  was	  taken	  away	  and	  placed	  in	  the	  Tbilisi	  
Infant	  Home.	   	  Both	  parents	  are	  desperate	   to	   find	  a	  way	   to	  be	  with	   their	   child—but	  because	   they	  
have	  no	  support	  to	   live	   in	  the	  community,	   they	  told	  DRI,	   they	  cannot	   leave	  Martkopi.	  The	  child	   is	  
not	  permitted	  to	  live	  with	  them	  in	  the	  institution.	  	  

	  

I	  was	  brought	  up	  without	  a	  mother,	  and	  without	  a	  mother’s	  love,	  and	  I	  don’t	  want	  my	  child	  to	  
grow	  up	  without	  a	  mother	  –Mother	  in	  Martkopi	  whose	  child	  has	  been	  taken	  away	  (2012)	  

	  

She	   can	   independently	   take	   care	  of	  her	   child…there	   is	   no	   reason	   to	   take	  her	   child	  away	  
from	  her–Director,	  Martkopi	  institution	  (2012)	  
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The	   father	  has	   secured	  a	   cleaning	   job	  outside	   the	   institution	   to	   save	  money,	  and	   the	  mother	  has	  
filed	   legal	   complaints	   to	   protest	   the	   revocation	   of	   her	   parental	   rights.	   The	   PDO	   reports	   that	   the	  
mother	  applied	  for	  legal	  aid	  from	  the	  government	  and	  was	  denied.176	  

The	  Director	  of	  Social	  Protection	  under	  the	  MoLHSA	  told	  DRI	  after	  our	   interview	  with	  the	  parents	  
that	  he	  would	  make	   it	   a	  personal	  mission	   to	   re-‐unite	   the	   family.	   The	  US	  Ambassador	   to	  Georgia,	  
who	  accompanied	  DRI,	  promised	  that	  he	  would	  put	  pressure	  on	  the	  government	  to	  find	  a	  solution.	  	  

In	   late	   2012,	   the	   child	  was	   placed	   in	   foster	   care	  with	   another	   family.	   As	   of	   September	   2013,	   the	  
family	  is	  still	  separated.177	  

The	   director	   of	  Martkopi	   informed	   DRI	   that	   one	   person	   in	   the	   institution	   was	   placed	   there	   only	  
because	   of	   her	   mother’s	   failing	   health.	   According	   to	   the	   director,	   the	   young	   adult	   could	   have	  
remained	  at	  home	  if	  the	  family	  was	  provided	  support.178	  

The	  PDO	  reports	  that	  two	  other	  couples	  have	  children	  who	  are	  being	  kept	  in	  an	  orphanage	  run	  by	  
the	  Georgian	  Orthodox	  Church.	  Both	  couples,	  the	  PDO	  reports,	  are	  rarely	  able	  to	  visit	  their	  children	  
and	  are	  only	  able	  to	  do	  so	  with	  the	  help	  of	  the	  Martkopi	  director.	  Both	  couples	  reported	  to	  the	  PDO	  
that	  it	  had	  been	  several	  months	  since	  they	  had	  last	  seen	  their	  children.179	  	  

Another	  resident	  had	  grown	  up	  in	  various	  orphanages,	  but	  was	  aware	  that	  he	  had	  a	  living	  mother,	  
somewhere.	  He	  told	  DRI	  that	  he	  had	  several	  desires:	  to	  leave	  the	  institution,	  to	  obtain	  a	  job	  and	  an	  
apartment,	  and	  to	  find	  his	  mother.	  

The	  director	   informed	  DRI	   that	  she	  was	  aware	  that	  at	   least	  one	  female	  resident	  was	  subjected	  to	  
sterilization	  before	  arriving	  at	  Martkopi.180	  	  

	   	  

	  

The	  Temi	  Special	  Needs	  Home	  for	  Adults	  with	  Disabilities	  
	  
In	  the	  small	  village	  of	  Gremi,	  120km	  east	  of	  Tbilisi,	  the	  US	  Department	  of	  Defense	  spent	  $300,000	  in	  
2009	  on	  the	  construction	  of	  a	  new	  residential	  institution	  located	  inside	  the	  Temi	  Community.181	  The	  
Temi	  Community	   is	   a	   privately	   run	   self-‐sustaining	   rural	   commune	   for	   socially	   vulnerable	  persons,	  
including	  the	  poor,	  orphans,	  the	  elderly,	  and	  according	  to	  its	  website,	  “anybody	  who	  wishes	  to	  join	  
the	   inclusive	   community.”182	   According	   to	   its	   director,	   the	   community	   previously,	   but	   no	   longer,	  
accepted	  drug	  addicts	  and	  criminals.	  	  

At	   the	   ribbon	  cutting	  of	   the	  new	   institution	   for	  persons	  with	  disabilities	   inside	   the	  commune,	   the	  
Former	  U.S.	   Ambassador	   to	  Georgia	   John	   Bass	   stated,	   “The	   construction	   of	   the	   new	  wing	   of	   the	  
Temi	   Special	  Needs	  Home	  embodies	  our	   continued	   commitment	   to	   improving	   the	   lives	  of	  one	  of	  
the	  most	  vulnerable	  groups	  in	  any	  society,	  children	  and	  those	  with	  special	  needs.”183	  

There	  are	  100	  persons	  living	  in	  the	  Temi	  Community,	  including	  50	  persons	  with	  physical	  or	  mental	  
disabilities.	   The	   30	   young	   adult	   residents	   (18-‐30	   years	   old)	   who	   are	   perceived	   to	   have	   severe	  
disabilities	   live	   separately	   from	  the	   rest	  of	   the	  commune	   in	   the	  new	   institution.	  The	   institution	   is	  
built	  in	  a	  similar	  dormitory	  style	  to	  that	  of	  Martkopi,	  with	  4-‐5	  beds	  per	  room.184	  
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Touring	  the	  institution,	  DRI	  investigators	  noticed	  that	  most	  of	  the	  building	  was	  empty.	  The	  majority	  
of	   residents	   were	   contained	   in	   a	   single	   day	   room.	   DRI	   observed	   that	  most	   residents	   sat	   quietly,	  
doing	  nothing	  or	   rocking	  back	  and	   forth,	  many	   staring	   into	   space.	  A	   few	  were	  extremely	  excited,	  
and	  rushed	  to	  greet	  DRI	  investigators.	  Caretakers	  quickly	  scolded	  and	  hurried	  those	  residents	  away.	  	  

DRI	  investigators	  interviewed	  a	  German	  student	  who	  had	  volunteered	  in	  the	  Temi	  community	  for	  8	  
months.	  According	  to	  the	  student,	  many	  of	  the	  residents	  of	  the	   institution	  not	  permitted	  to	   leave	  
the	   building	   because	   of	   the	   perceived	   severity	   of	   their	   disability.	   A	   caretaker	   in	   the	   institution	  
confirmed	  to	  DRI	  that	  approximately	  15	  residents	  do	  not	  go	  outside,	  but	  are	  occasionally	  taken	  on	  
trips	  to	  a	  church	  or	  to	  the	  nearby	  village.	  

“You	  can	  see	  the	  deprivation	  of	  people,”	   the	  student	  told	  DRI,	   regarding	  the	  residents	   labeled	  as	  
having	   severe	   disabilities.	   “It’s	   challenging	   because	   they	   never	   get	   supported….and	  we	   have	   to	  
work	  with	  the	  caretakers	  who	  have	  no	  professional	  training.”185	  

The	  director	  is	  aware	  of	  the	  shortcoming	  of	  the	  institutional	  staffing,	  reporting	  to	  DRI	  that	  there	  is	  
no	  occupational	  or	  physical	   therapy	  available,	   and	   that	   the	   institution	   can	  only	   care	   for	   the	  basic	  
physical	  needs	  of	  their	  residents	  with	  moderate	  to	  severe	  disabilities.186	  

	  
	  

v Denial	  of	  Legal	  Personhood	  and	  Access	  to	  Justice	  
	  

In	  Georgia’s	  institutions,	  adults	  with	  disabilities	  are	  denied	  the	  ability	  to	  make	  any	  meaningful	  decisions	  
about	   their	   lives	   by	   being	   routinely	   stripped	   of	   their	   legal	   capacity	   and	   placed	   in	   guardianship	   of	   the	  
state.	   Legal	   capacity	   deprivation	   in	   Georgia	   entails	   a	   near	   total	   denial	   of	   rights	   to	   make	   any	   legal	  
decisions	  about	  life,	  including	  the	  right	  to	  manage	  finances;	  to	  marry	  and	  have	  a	  family	  and	  a	  private	  
life;	  to	  own	  and	  inherit	  property;	  and	  to	  decide	  on	  medical	  care.	  For	  persons	  in	  institutions,	  even	  the	  
most	   basic	   decisions	   about	   everyday	   life	   are	   restricted.	   Residents	   of	   institutions	   reported	   to	  DRI	   that	  
they	  are	  not	  allowed	  to	  choose	  when	  to	  get	  up	  and	  out	  of	  bed,	  when	  to	  eat,	  or	  what	  to	  do	  with	  their	  
day.	  	  	  

According	  to	  a	  report	  released	  by	  the	  Mental	  Disability	  Advocacy	  Center	  (MDAC)	  in	  2007,	  there	  are	  
approximately	   23,000	   adults	   under	   full	   guardianship	   in	   Georgia.187	   MDAC	   reports	   that	   full	  
guardianship	   is	   the	  only	  mechanism	  established	  under	  Georgia’s	  1997	  Civil	  Code	   for	  persons	  who	  
require	   assistance	   in	   making	   decisions—there	   are	   no	   mechanisms	   that	   allow	   for	   partial	  
guardianship	  based	  on	  a	  functional	  assessment	  of	  a	  person’s	  abilities.	  Under	  full	  guardianship,	  the	  
guardian	  has	  complete	  autonomy	  to	  control	  all	  aspects	  of	  a	  person’s	   financial,	   legal	  and	  personal	  
life,	  and	  is	  not	  required	  to	  consult	  with	  the	  person	  under	  guardianship,	  according	  to	  MDAC.	  	  

For	   children	   with	   disabilities	   under	   state	   care	   transitioning	   into	   adulthood,	   the	   process	   of	   legal	  
deprivation	  begins	  immediately,	  and	  is	  outside	  of	  their	  control.	  The	  director	  of	  Georgia’s	  State	  Care	  
Agency	   informed	   DRI	   that	  when	   a	   child	   under	   state	   care	   turns	   18,	   he/she	   is	   evaluated	   by	   social	  
workers	  and	  the	  resulting	  assessment	  is	  sent	  to	  a	  “special	  board”	  under	  the	  authority	  of	  Georgia’s	  
Social	  Services	  Agency.	  The	  board	  then	  decides	  if	  the	  young	  adult	  can	  go	  to	  alternative	  community	  
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services,	  such	  as	  a	  small	  group	  home,	  or	   if	  the	  child	  needs	  long-‐term	  institutionalization.	   It	  should	  
be	  noted,	  however,	  that	  the	  director’s	  explanation	  of	  the	  process	  to	  DRI	  was	  largely	  theoretical,	  as	  
no	   community-‐based	   services	   for	   adults	   with	   mental	   disabilities	   currently	   exist	   in	   Georgia	   apart	  
from	  two	  10-‐person	  group	  homes,	  which	  are	  already	  filled	  to	  capacity.	  If	  a	  young	  adult	  is	  deemed	  in	  
need	   of	   long-‐term	   institutionalization,	   then	   the	   person’s	   legal	   capacity	   is	   automatically	   deprived	  
with	  no	  court	  involvement,	  according	  to	  the	  director.188	  	  

In	  the	  Martkopi	  institution	  for	  adults	  with	  disabilities,	  DRI	  documented	  three	  couples	  who	  have	  had	  
their	   children	   separated	   from	   them,	   and	   their	   parental	   rights	   have	   been	   removed	   without	   any	  
judicial	   review,	   according	   to	   the	   director	   of	   the	   institution.189	   The	   director	   informed	   DRI	   that	  
Georgian	  law	  mandates	  that	  if	  a	  parent	  and	  child	  are	  living	  in	  separate	  institutions,	  parental	  status	  
will	  be	  automatically	  revoked.190	  

Most	  residents	  of	  institutions	  cannot	  afford	  to	  hire	  legal	  help	  due	  to	  disability	  pensions	  being	  their	  
sole	  income.	  The	  Georgia	  Public	  Defender’s	  Office	  (PDO)	  has	  reported	  that	  the	  State	  Care	  Agency	  is	  
responsible	  for	  assisting	   institutionalized	  persons	   in	  execution	  of	  their	   legal	  rights	  when	  necessary	  
and	   within	   the	   agency’s	   competence.	   The	   PDO	   has	   reported	   multiple	   instances	   where	   adult	  
residents	   of	   institutions	   for	   persons	   with	   disabilities	   have	   been	   turned	   down	   for	   legal	  
representation	  by	  the	  State	  Care	  Agency,	  including	  a	  mother	  who	  was	  seeking	  to	  retain	  her	  parental	  
rights	  to	  her	  child	  who	  was	  forcefully	  removed	  from	  her	  without	  judicial	  review,	  simply	  because	  she	  
lived	  in	  an	  institution.191	  	  

In	   regard	   to	   adults	  with	  disabilities	  who	   live	   in	   the	   community	  with	   full	   legal	   capacity,	   the	  World	  
Health	   Organization	   reports	   that	   the	   only	   prerequisite	   in	   Georgia	   to	   begin	   the	   process	   of	   legal	  
deprivation	   is	   for	   a	   relative	   of	   that	   person	   or	   the	   hospital	   administration	   (if	   the	   person	   is	  
hospitalized)	  to	  write	  a	  formal	  request	  to	  the	  courts	  to	  declare	  the	  person	  legally	  incapacitated.192	  	  

Advocates	   from	   the	   organization	   Partnership	   for	   Equal	   Rights	   reported	   to	   DRI	   that	   it	   is	   not	  
uncommon	  for	  relatives	  to	  request	  legal	  deprivation	  of	  a	  relative	  with	  a	  mental	  disability	  in	  order	  to	  
obtain	  control	  of	  real	  estate	  or	  other	  financial	  assets.193	  

DRI	   interviewed	   a	   long-‐term,	   or	   “chronic”	   patient,	   Alex,xxii	   at	   the	   Gldani	   Psychiatric	   Hospital,	   a	  
hospital	  with	  residential	  wards	  for	  a	  total	  of	  230	  short-‐term	  and	  long-‐term	  residents.	  Alex	  informed	  
DRI	   that	  his	  uncle	  applied	   for	  guardianship	   shortly	  after	  he	  entered	   the	  hospital	   seven	  years	  ago,	  
and	  then	  immediately	  sold	  Alex’s	  apartment.	  Now,	  he	  told	  DRI,	  he	  would	  like	  to	  leave	  the	  institution	  
but	  is	  not	  allowed	  to	  simply	  because	  he	  has	  nowhere	  to	  stay.	  	  	  

	  

We	  cannot	  help	  it	  if	  the	  guardians	  decide	  to	  keep	  all	  their	  money.	  –	  Partnership	  for	  Equal	  
Rights	  activist194	  

	  
After	  a	  deprivation	  of	  legal	  capacity	  has	  been	  requested	  by	  relatives	  or	  the	  hospital	  administration,	  
according	  to	  MDAC,	  the	  person	  concerned	  will	  be	  examined	  by	  a	  board	  consisting	  of	  at	  least	  three	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
xxii	  pseudonym	  
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doctors	  and	  a	  psychologist	   to	  assess	   their	   capacity	   to	  move,	   communicate,	  have	   self-‐control,	   and	  
look	  after	  himself/herself.	  MDAC	  reports	   that	   it	   is	  not	  mandatory	   for	   the	  person	  to	  be	  present	  at	  
the	  meeting,	  as	  Georgian	   laws	  provide	  exceptions	  for	  vaguely	  defined	  situations	  when	  a	  person	   is	  
considered	  “long	  distance,”	  or	  has	  obstacles	   in	   reaching	   the	  place	  of	  assessment.	  The	  person	  can	  
appeal	   a	   decision	   only	   within	   30	   days.	  MDAC	   reports	   that	   appeal	   process	   can	   be	   complicated	   if	  
authorities	  fail	  to	  inform	  the	  person	  of	  the	  decision.195	  

	  

	  

v Insufficient	  Oversight	  and	  Monitoring	  
	  

	  
…there	  is	  no	  legal	  basis	  for	  being	  able	  to	  demand	  minimum	  standards	  for	  non-‐state	  child	  
care	   facilities,	   or	   to	   monitor	   their	   operation.	   No	   law	   specifies	   fully	   which	   child	   welfare	  
services	  must	  be	  licensed	  and	  regulated…	  The	  need	  for	  licensing	  and	  regulating	  non-‐state	  
entities,	   including	   those	   of	   the	   church,	   must	   be	   emphasized.	   –	   Assessment	   of	   the	   Child	  
Welfare	  Reform	  Process	  in	  Georgia,	  Oxford	  Policy	  Management	  (2011)196	  

	  

The	  Georgia	  Public	  Defender’s	  Office	   (PDO)	   is	   charged	  with	   conducting	  human	   rights	  oversight	  of	  
places	  of	  detention,	  including	  institutions	  for	  persons	  with	  disabilities.	  In	  recent	  years,	  the	  PDO	  has	  
published	   several	   powerful	   and	   comprehensive	   monitoring	   reports	   on	   state-‐run	   institutions	   for	  
persons	   with	   disabilities.	   The	   PDO	   has	   not,	   however,	   ever	   conducted	   monitoring	   of	   church-‐run	  
institutions.	  	  

A	  local	  children’s	  rights	  advocate	  and	  a	  USAID	  representative	  reported	  to	  DRI	  in	  2013	  that	  that	  they	  
estimate	   that	   there	   could	   be	   as	   many	   as	   1,500	   children	   in	   residential	   orphanages	   run	   by	   the	  
Georgian	   Orthodox	   Church.	   It	   is	   impossible	   to	   know	   for	   sure,	   however,	   as	   there	   has	   been	   no	  
independent	  monitoring	  or	  oversight	  of	  church-‐run	  institutions.	  	  

Following	   its	   2010	   visit	   to	   the	   Dzevri	   institutions	   for	   adults	   with	   disabilities,	   the	   European	  
Committee	  for	  the	  Prevention	  of	  Torture	  reported	  that	  residents	  at	  the	  institution	  were	  not	  allowed	  
to	  use	  contraception—a	  decision	  reached	  due	  to	  pressure	  from	  the	  Georgian	  Orthodox	  Church.197	  
As	   a	   result,	   the	  Director	   for	   Social	   Protection	  of	   the	  MoLHSA	   reported	   to	  DRI,	   “12-‐15”	   children	  a	  
year,	   for	   several	   years,	  were	  born	   and	  placed	   in	   a	   nearby	   church-‐run	  orphanage.198	   The	  MoLSHA	  
official	  claims	  that	  this	  practice	  has	  now	  stopped.	  	  

According	   to	   the	   director	   of	   the	  Martkopi	   institution	   for	   adults	   with	   disabilities,	   four	   children	   of	  
residents	  of	  Martkopi	  have	  been	  moved	  to	  these	  church-‐run	  orphanages.199	  

	  

The	   government	   is	   playing	   a	   shell	   game	   with	   these	   children.	  —Representative	   of	   the	  
Georgia	  Public	  Defender’s	  Office	  (2013)200	  
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It’s	  trafficking.	  The	  real	  word	  is	  trafficking.	  According	  to	  law,	  children	  being	  transferred	  to	  
church	  institutions	  are	  supposed	  to	  be	  regulated	  by	  the	  state,	  but	  they’re	  not.	  There’s	  no	  
paperwork.	  Nothing.	  –Georgian	  Child	  Rights	  Advocate	  (2013)201	  

	  

It	   is	   very	   political	   and	   sensitive.	   The	   church	   is	   very	   powerful…	  We	   don’t	   even	   know	   the	  
exact	   number	   of	   institutions	   or	   kids.	   It	   is	   unregulated.	   –UNICEF-‐Georgia	   representative	  
(2013)202	  

	  

Children	   in	   church-‐run	   orphanages	   have	   not	   been	   included	   in	   child-‐care	   reforms203—nor	   have	  
UNICEF	  counted	  them	  in	  their	  tally	  of	  institutionalized	  children	  in	  Georgia,	  which	  generally	  refers	  to	  
children	  in	  state-‐run	  orphanages.	  	  

	  
The	  absence	  of	  information	  on	  the	  number	  of	  children	  in	  residential	  institutions	  run	  by	  the	  
church	   and	   other	   private	   organizations,	   and	   on	   their	   living	   conditions,	   is	   a	   serious	  
constraint	  on	   the	  ability	  of	   the	  government	   to	  understand	  what	  progress	   is	   being	  made	  
nationally	   on	   improving	   the	   welfare	   of	   the	   child…	  Without	   basic	   information	   on	   these	  
other	   service	   providers	   it	   is	   impossible	   to	   say	   whether	   the	   total	   number	   of	   children	   in	  
residential	  care	  in	  the	  country	  is	  going	  up	  or	  down.	  –Assessment	  of	  UNICEF’s	  Child	  Welfare	  
Reform	  Process	  in	  Georgia,	  Oxford	  Policy	  Management.204	  (2011)	  

	  

In	  the	  privately-‐run	  Temi	  institution	  in	  the	  village	  of	  Gremi,	  the	  director	  reports	  that	  the	  privately-‐
run	   institution	   receives	   between	   17,000-‐18,000	   Georgian	   Lari	   per	   month	   ($10,000-‐$11,000	   USD)	  
from	  the	  government	  as	  a	  stipend	  for	  caring	  for	  the	  30	  young	  adults	  in	  its	  institution.	  The	  director	  
reported	  to	  DRI	  that	  due	  to	  a	  lack	  of	  staff,	  there	  is	  no	  financial	  bookkeeping	  at	  the	  institution.205	  	  

EveryChild	   and	   Children	   of	   Georgia’s	   2012	   Needs	   Assessment	   reported	   that	   monitoring	   visits	   to	  
foster	  families	  by	  social	  workers	  are	  inadequate	  for	  children	  with	  disabilities.	  The	  report	  states	  that	  
because	  monitoring	  visits	  are	  required	  to	  be	  announced	  ahead	  of	  time—resulting	   in	  monitors	  not	  
always	   observing	   the	   every-‐day	   scenario	   for	   the	   child.	   	   A	   previous	   experience	   of	   conducting	  
unannounced	  visits	  to	  foster	  families	  by	  EveryChild	  in	  2011	  found	  that	  conditions	  are	  often	  worse	  if	  
a	   social	   worker	   does	   not	   previously	   announce	   the	   visit,	   including	   the	   home’s	   temperature	   and	  
cleanliness,	  and	  the	  child’s	  hygiene	  and	  clothing.206	  	  

The	  organizations	  also	  report	  that	  the	  Individual	  Development	  Plans	  which	  are	  developed	  by	  social	  
workers	   for	   child	   with	   disabilities	   in	   foster	   care	   are	   superficial	   and	   address	   only	   a	   child’s	   basic	  
needs,	  presenting	  a	  challenge	  in	  both	  provision	  of	  proper	  care	  giving	  and	  development,	  as	  well	  as	  
effective	  monitoring	  of	  the	  plan.207	  

The	  children	  who	  have	  been	  most	  invisible	  to	  Georgia’s	  monitoring	  and	  oversight	  bodies,	  have	  also	  
been	  overlooked	  in	  Georgia’s	  reform	  process.	  Children	  in	  church-‐run	  and	  privately-‐run	  institutions	  
have	   not	   been	   included	   in	   deinstitutionalization	   reforms—nor	   has	  UNICEF	   counted	   them	   in	   their	  
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quarterly	   updates	   on	   the	   population	   of	   institutionalized	   children	   in	   Georgia,	   which	   refer	   only	   to	  
children	  in	  state-‐run	  orphanages.	  	  

	  

For	   children	  with	  disabilities	   to	   count,	   they	  must	  be	   counted	  –	  at	  birth,	  at	   school	  and	   in	  
life.	   We	   contribute	   to	   their	   exclusion	   by	   failing	   to	   gather	   enough	   data	   to	   inform	   our	  
decisions.	  When	  we	  fail	  to	  count	  these	  children,	  we	  are	  failing	  to	  help	  them	  count	  for	  all	  
they	  should	  in	  their	  societies.	  —Executive	  Director	  of	  UNICEF208	  

	  

	  

III. Human	  Rights	  Obligations	  and	  Strategic	  
Recommendations	  

	  

The	  following	  is	  a	  summary	  of	  DRI’s	  findings	  and	  analysis	  of	  the	  Republic	  of	  Georgia’s	  obligations	  to	  
reform	  under	   international	  human	  rights	  treaties.	  DRI	  has	  documented	  violations	  of	  human	  rights	  
under	  international	  treaties	  which	  Georgia	  has	  ratified	  or	  acceded	  to,	  including	  the	  UN	  Convention	  
on	   the	   Rights	   of	   the	   Child	   (CRC),	   the	   European	   Convention	   on	  Human	  Rights	   (ECHR)	   and	   the	  UN	  
Convention	   against	   Torture	   and	   Other	   Cruel,	   Inhuman	   or	   Degrading	   Treatment	   or	   Punishment	  
(CAT).	  	  

By	  signing	  the	  UN	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  Persons	  with	  Disabilities	  (CRPD),	  the	  government	  of	  
Georgia	  has	  committed	  itself	  to	  refrain	  from	  acts	  that	  defeat	  the	  object	  and	  purpose	  of	  the	  treaty.	  
The	  protection	  against	  discrimination	  is	  one	  of	  eight	  principles	  underlying	  the	  convention,	  but	  it	  has	  
been	  described	  as	  the	  unifying	  principle	  behind	  the	  CRPD.209	  	  	  The	  broad	  denial	  of	  rights	  on	  the	  basis	  
of	  disability	  is	  core	  to	  the	  definition	  of	  discrimination	  as	  defined	  in	  the	  CRPD:	  

	  

“Discrimination	  on	   the	  basis	  of	  disability”	  means	  any	  distinction,	  exclusion	  or	  
restriction	   on	   the	   basis	   of	   disability	   which	   has	   the	   purpose	   or	   effect	   of	  
impairing	   or	   nullifying	   the	   recognition,	   enjoyment	   or	   exercise,	   on	   an	   equal	  
basis	   with	   others,	   of	   all	   human	   rights	   and	   fundamental	   freedoms	   in	   the	  
political,	  economic,	  social,	  cultural,	  civil	  or	  any	  other	  field.	  It	  includes	  all	  forms	  
of	  discrimination,	  including	  denial	  of	  reasonable	  accommodation.210	  –	  Article	  2,	  
UN	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  Persons	  with	  Disabilities	  

	  

This	   report	  provides	  evidence	  of	   the	   fact	   that	  segregation	  from	  society	  on	  the	  basis	  of	  
disability	  also	  entails	  the	  denial	  of	  a	  broad	  deprivation	  of	  a	  person’s	  ability	  to	  exercise	  all	  
other	  rights	  –	  the	  right	  to	  life	  (art.	  10),	  right	  to	  health	  (art.	  25),	  right	  to	  habilitation	  and	  
rehabilitation	   (art.	   26),	   and	   the	   right	   to	   live	   in	   the	   community	   with	   choices	   equal	   to	  
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others	  (art.	  19).	  Georgia’s	  social	  service	  systems	  consistently	  subject	  adults	  and	  children	  
with	  disabilities	  to	  discrimination	  by	  providing	  them	  with	  care	  in	  a	  manner	  that	  leads	  to	  
their	  segregation	  from	  society.	  	  	  	  

Georgia’s	   segregation	   of	   children	   and	   adults	   with	   disabilities	   in	   long-‐term	   residential	   institutions	  
runs	   counter	   to	   the	   general	   principles	   of	   the	   CRPD,	   including:	   Respect	   for	   inherent	   dignity,	  
individual	   autonomy	   including	   the	   freedom	   to	   make	   one’s	   own	   choices,	   and	   independence	   of	  
persons;	  Non-‐discrimination;	   Full	   and	  effective	  participation	  and	   inclusion	   in	   society;	   and	  Respect	  
for	  difference	  and	  acceptance	  of	  persons	  with	  disabilities	  as	  part	  of	  human	  diversity	  and	  humanity.	  

DRI	   also	   includes	   strategic	   recommendations	   consistent	   with	   the	   CRPD	   and	   international	   best	  
practices	  in	  order	  to	  assist	  the	  Republic	  of	  Georgia	  in	  developing	  appropriate	  policies	  and	  programs	  
to	  bring	  about	  service	  system	  reform	  and	  rights	  enforcement.	  	  

	  

	  

A. Right	  to	  Health	  
	  

DRI	   documented	   dangerous	   medical	   practices	   and	   a	   complete	   lack	   of	   habilitative	   services	   in	  
Georgia’s	   orphanages,	   putting	   the	   lives	   of	   children	   at	   risk,	   in	   violation	   of	   article	   2	   of	   the	   ECHR,	  
protecting	  the	  right	  to	  life.	  At	  the	  Tbilisi	  Infant	  Home,	  children	  with	  disabilities	  routinely	  die	  because	  
of	  the	  denial	  of	  life-‐saving	  surgeries	  which	  are	  available	  and	  affordable	  in	  the	  Republic	  of	  Georgia.	  
Article	  24	  of	  the	  CRC	  states	  that	  nations	  must	  provide	  the	  highest	  attainable	  services	  and	  facilities	  
to	  all	  children	  and	  must	  “strive	   to	  ensure	  that	  no	  child	   is	  deprived	  of	  his	  or	  her	   right	  of	  access	   to	  
such	  health	  care	  services.”211	  

Article	   25	   of	   the	   CRPD	   mandates	   that	   States	   “[p]revent	   discriminatory	   denial	   of	   health	   care	   or	  
health	   services…on	   the	  basis	  of	   disability.”	  And	   further,	   that	   States	  provide	   “services	  designed	   to	  
minimize	  and	  prevent	  further	  disabilities,	  including	  among	  children…”212	  

The	  denial	  of	  pain	  medication	  to	  children	  in	  severe	  chronic	  pain	  in	  the	  Tbilisi	  Infant	  Home	  may	  rise	  
to	  the	  level	  of	  torture	  under	  the	  UN	  Convention	  against	  Torture.	  In	  February	  2013,	  the	  UN	  Special	  
Rapporteur	  on	  Torture,	  Juan	  Méndez,	  released	  a	  report	  on	  abuses	  in	  healthcare	  settings	  that	  could	  
rise	   to	   the	   level	   of	   torture	   or	   ill-‐treatment	   under	   international	   law.	   Méndez	   states	   that	   when	  
authorities	  deny	  pain	   treatment	  which,	  “…condemns	  patients	   to	  unnecessary	  suffering	   from	  pain,	  
States	  not	  only	  fall	   foul	  of	  the	  right	  to	  health	  but	  may	  also	  violate	  an	  affirmative	  obligation	  under	  
the	  prohibition	  of	  torture	  and	  ill-‐treatment.”213	  

Such	   a	   determination	   would	   require	   the	   criminal	   prosecution	   of	   responsible	   authorities,	   in	  
accordance	  with	  article	  7	  of	  the	  Convention	  against	  Torture.	  	  

	  

Strategic	  Recommendations:	  
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1. The	  Government	  of	  Georgia	   should	  create	  a	   system	  of	   community-‐based	  services	  across	  
the	   country	   for	   providing	  healthcare	   and	   support	   for	   children	   and	   adults	  with	   disabilities.	  
These	  services	  should	  provide	  a	  community	  resource	  for	  families	  of	  children	  and	  adults	  with	  
disabilities	   to	   access,	   when	   needed.	   Babies	   and	   children	   should	   be	   supported	   to	   live	   in	  
families.	   The	   Tbilisi	   Infant	   Home	   should	   be	   closed—or	   transformed	   into	   a	   non-‐residential	  
center	  for	  expertise	  and	  training.	  	  
	  

2. Children	   with	   hydrocephalus	   should	   receive	   immediate	   and	   appropriate	   care	   –	   A	  
monitoring	  system	  should	  be	  established	  to	  guarantee	  the	  quality	  of	  prognoses	  of	  children	  
born	   with	   spina	   bifida	   and	   hydrocephalus	   and	   to	   guarantee	   the	   provision	   of	   appropriate	  
medical	  intervention	  within	  the	  medically	  appropriate	  time	  frame—typically	  within	  24	  hours	  
of	  birth.	  Delays	   in	  care	  related	  to	   insurance	  coverage	  should	  be	  eliminated.	  Georgia’s	  pre-‐
natal	  folic	  acid	  program	  to	  prevent	  the	  development	  of	  hydrocephalus	  should	  be	  reviewed	  
and	  strengthened.	  	  
	  

3. Denial	  of	  medical	  care	  on	  the	  basis	  of	  disability	  should	  be	  recognized	  and	  addressed–	  The	  
government	   of	   Georgia	   should	   establish	   a	   system	   of	   oversight	   for	   to	   ensure	   that	   doctors	  
responsible	   for	   turning	   persons	   with	   disabilities	   away	   from	   hospitals	   or	   denying	   them	  
medical	  care	  based	  on	  a	  perceived	  “quality	  of	  life,”	  are	  held	  accountable.	  	  

	  
4. Palliative	  care	  should	  be	  established	  for	  children	  in	  severe	  pain	  –	  As	  recommended	  by	  the	  

Special	   Rapporteur	   on	   Torture,	   the	   government	   should	   assure	   the	   availability	   and	  
accessibility	   of	   essential	  medicines,	   including	   opioid	   analgesics,	   as	   part	   of	   their	  minimum	  
obligations	  under	  the	  right	  to	  health.	  

	  
	  
	  

B. Right	  to	  Community	  Integration	  
	  
International	   human	   rights	   law	   recognizes	   a	   right	   to	   community	   integration	   for	   all	   persons	   with	  
disabilities.	  Article	  19	  of	  the	  CRPD	  recognizes	  “the	  equal	  right	  of	  all	  persons	  with	  disabilities	  to	  live	  
in	   the	   community,	   with	   choices	   equal	   to	   others,”	   and	   that	   persons	   with	   disabilities	   should	   have	  
access	  to	  “a	  range	  of	  in-‐home,	  residential	  and	  other	  community	  support	  services,	  including	  personal	  
assistance	   necessary	   to	   support	   living	   and	   inclusion	   in	   the	   community.”	   The	   CRC	  mandates	   that	  
special	  services	  must	  be	  made	  available	  which	  make	  it	  possible	  for	  children	  with	  disabilities	  to	  live	  
in	  the	  community.	  

The	   government	   of	   Georgia,	   with	   assistance	   from	   local	   and	   international	   organizations,	   has	  
implemented	   several	   important	   programs	   to	   promote	   community	   integration	   of	   children	   and	   to	  
preserve	   biological	   families,	   including:	   the	   development	   of	   foster	   care;	   family-‐like	   small	   group	  
homes	   as	   alternatives	   to	   large-‐scale	   institutions;	   day	   care	   services;	   early	   intervention	   services;	  
mother	   and	   infant	   shelters;	   and	   direct	  material	   and	   financial	   support	   to	   vulnerable	   families.	   DRI	  
notes	   that	   further	   development	   of	   recent	   child	   care	   reforms	   to	   be	   inclusive	   of	   all	   children	   with	  
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disabilities,	   as	   well	   as	   the	   expansion	   of	   these	   services	   to	   adults,	   has	   enormous	   potential	   to	  
completely	  integrate	  persons	  with	  disabilities	  in	  Georgia	  into	  the	  community.	  

At	  present,	  however,	  a	  large	  number	  of	  children	  and	  adults	  with	  disabilities	  remain	  institutionalized	  
because	  of	  a	  lack	  of	  appropriate	  community	  services.	  

DRI’s	   investigation	   has	   documented	   several	   populations	   that	   are	   most	   likely	   to	   be	   denied	  
community	   integration.	   These	   vulnerable	   populations	   include	   infants	   with	   severe	   disabilities	   and	  
complex	   medical	   conditions;	   children	   with	   moderate	   to	   severe	   disabilities	   who	   are	   denied	  
placement	  in	  small	  group	  homes	  and	  for	  whom	  existing	  foster	  care	  services	  are	  not	  sufficient;	  older	  
children	  who	  have	  become	  “institutionalized”	  by	  spending	  the	  majority	  of	  their	  life	  in	  an	  orphanage;	  
and	  adults	  with	  disabilities	  in	  long-‐term	  social	  care	  homes	  and	  psychiatric	  hospitals.	  The	  Council	  of	  
Europe	  Disability	  Action	  Plan	  for	  2006-‐2015	  reiterates	  the	  obligation	  for	  nations	  to	  transition	  away	  
from	   institutional	   care,	   while	   placing	   particular	   stress	   on	   the	   need	   for	   specialized	   services	   for	  
persons	   in	  need	  of	  a	  high	   level	  of	  support,	  “without	  departing	  from	  a	  model	  of	  community-‐based	  
services.”214	  

The	  Georgia	   Public	  Defenders	  office	   reports	   that	   the	  majority	   of	   long-‐term	   residents	   in	  Georgia’s	  
psychiatric	   hospitals	   have	   been	   declared	   by	   doctors	   to	   be	   ready	   for	   discharge,	   but	   are	   forcefully	  
detained	   for	  entire	   lifetimes	  due	   to	   the	   lack	  of	   community	   supports.	  According	   to	   the	  UN	  Special	  
Rapporteur	   on	   Torture,	   Juan	   Mendez,	   “Inappropriate	   or	   unnecessary	   non-‐consensual	  
institutionalization	  of	  individuals	  may	  amount	  to	  torture	  or	  ill-‐treatment	  as	  use	  of	  force	  beyond	  that	  
which	  is	  strictly	  necessary.”215	  

	  

Strategic	  Recommendations:	  

1. The	  Georgian	  government	   should	   integrate	   children	  and	  adults	  with	  disabilities	   into	   the	  
community.	  	  	  Authorities	  should	  create	  a	  community-‐based	  service	  system	  to	  allow	  people	  
with	  disabilities	  to	  live	  in	  the	  community	  with	  choices	  equal	  to	  others.	  	  Georgia	  should	  also	  
deinstitutionalize	  children	  detained	  in	  orphanages	  run	  by	  the	  Georgian	  Orthodox	  Church.	  	  
	  
As	   Georgia	   creates	   new	   community	   services,	   it	   should	   not	   make	   the	   mistake	   of	   simply	  
moving	   from	   larger	   to	   smaller	   institutions,	   or	   new	   homes	   within	   the	   grounds	   of	   existing	  
institutions.	   	   Research	   has	   shown	   that,	   even	   when	   they	   are	   cleaner	   and	   newer,	   smaller	  
institutions	  do	  not	  confer	  the	  benefits	  of	  the	  most	  integrated	  and	  inclusive	  environments.216	  	  
In	   addition	   to	   being	   consistent	   with	   the	   requirements	   of	   CRPD	   articles	   19	   and	   12,	   social	  
services	   in	   a	   more	   inclusive	   environment	   that	   reflect	   choices	   by	   participants	   have	   been	  
shown	  to	  provide	  better	  outcomes	  for	  persons	  with	  disabilities.217	  
	  
	  

2. New	  placements	  of	  children	  in	  institutions	  should	  be	  brought	  to	  an	  end	  	  –	  As	  a	  strategy	  for	  
bringing	   about	   the	   full	   realization	   of	   the	   right	   to	   protect	   all	   people	  with	   disabilities	   from	  
improper	   segregation	   from	   society	   under	   article	   19,	   we	   recommend	   ending	   all	   new	  
placements	  of	  children	  with	  disabilities	  in	  institutions.	  
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The	   dangers	   posed	  by	   institutionalization	   of	   children	   is	  well	   researched	   and	  documented,	  
especially	  for	  children	  0-‐3	  years	  old.	  For	  infants,	  death	  is	  a	  likely	  outcome	  in	  the	  Republic	  of	  
Georgia.	   If	   a	   child	   does	   survive	   an	   institution,	   they	   are	   likely	   to	   have	   a	   variety	   of	   serious	  
medical	  problems,	  speech	  and	  language	  delays	  attachment	  disorder,	  autistic	  like	  symptoms,	  
brain	  and	  physical	  growth	  deficiencies,	  sensory	  difficulties,	  behavioral	  and	  social	  problems.	  
Children	  growing	  up	   in	  orphanages	   face	  a	  higher	   risk	  of	   abuse	  and	   violence	   than	   children	  
who	  reside	  with	  families.	  	  	  	  

Georgia	   should	   adopt	   legislation	   that	   will	   end	   any	   new	   placements	   of	   children	   with	  
disabilities	   by	   a	   specific,	   publicly	   declared	   target	   date,	   by	   which	   time	   safe	   and	   humane,	  
family-‐based	  support	  should	  be	  available	  for	  all	  children	  with	  disabilities.	  	  
	  

3. Alternatives	   services	   in	   the	   community	   should	   be	   enhanced	   and	   expanded	   to	   serve	   all	  
children	   with	   disabilities	   —	   The	   capacity	   of	   specialized	   foster	   care	   programs	   should	   be	  
enhanced	   to	   be	   safe	   and	   appropriate	   for	   children	   with	   moderate	   to	   severe	   disabilities.	  	  
Child-‐related	   variable	   costs	   such	   as	   medical	   care	   not	   covered	   by	   insurance,	   adaptable	  
equipment	   and	   wheelchairs,	   day	   care	   services,	   early	   intervention	   and	   other	   necessary	  
supports	  should	  be	  covered	  by	  the	  state	  budget,	  separate	  from	  foster	  carer	  salary.	  	  
	  
Georgia’s	   45	   small	   group	   home	   in	   the	   community	   should	   be	   inclusive	   of	   children	   with	  
disabilities.	  A	  plan	  should	  be	  developed	  in	  coordination	  with	  civil	  society	  organizations	  and	  
persons	   with	   disabilities	   and	   their	   families,	   to	   plan	   for	   the	   integration	   of	   persons	   with	  
disabilities	  into	  these	  homes.	  Additional,	  fully	  accessible	  homes	  of	  no	  more	  than	  6	  persons	  
should	  be	  created	  as	  necessary	  to	  deinstitutionalize	  all	  children	  with	  disabilities	  as	  soon	  as	  
possible.	  	  
	  	  
Special	  preparatory	  programs	   for	  children	  with	  and	  without	  disabilities	  aging	  out	  of	   foster	  
care	   or	   small	   group	   homes	   should	   be	   developed,	   focusing	   on	   independent	   living	   skills,	  
vocational	   training	   and	   job	   placement	   programs,	   as	   well	   as	   social	   and	   recreational	  
opportunities.	  	  Temporary	  housing	  programs	  should	  be	  established	  for	  children	  aging	  out	  of	  
childcare	  services	  to	  assist	  in	  the	  transition	  to	  adulthood	  and	  independent	  living.	  	  	  
	  
The	   critical	   role	   that	   day	   care	   centers	   play	   in	   supporting	   families	   and	   enabling	  
deinstitutionalization	   should	   be	   recognized	   by	   the	   government.	   The	   government	   should	  
fully	   support	   enough	   of	   the	   operational	   costs	   of	   day	   care	   centers	   to	   ensure	   a	   consistent	  
minimum-‐care	   standard,	   available	   to	  all	   families	  with	   children	  with	  disabilities	   throughout	  
Georgia.	  	  

4. Alternatives	   services	   in	   the	   community	   should	   be	   created	   for	   adults	   with	   disabilities	   –	  
Georgia	   has	   expanded	   its	   segregated	   system	   of	   care	   for	   adults	   with	   disabilities	   in	   recent	  
years,	   building	   two	   new	   large-‐scale	   institutions	   for	   adults	   since	   2009.	   Georgia	   should	  
immediately	   plan	   for	   the	   deinstitutionalization	   of	   all	   adults	   with	   disabilities	   by	   parallel	  
system	  of	  services	  similar	  to	  those	  developed	  for	  children.	  Reforms	  should	  include	  supports	  
to	  allow	  for	   the	  discharge	  of	   long-‐term	  residents	   in	  psychiatric	  hospitals	  —	  doctors	   report	  
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that	   the	   majority	   of	   long-‐term	   patients	   in	   Georgia’s	   psychiatric	   hospitals	   are	   ready	   for	  
discharge,	  but	  have	  no	  place	  else	  to	  live	  and	  no	  means	  for	  securing	  employment.	  	  

Community	  services	  for	  adults	  can	  include:	  	  

a. In-‐Home	  supports,	  such	  as	  habilitation	  training	  specialists,	  adaptive	  equipment	  and	  
medical	  supplies	  and	  services;	  	  

b. Adult	   foster	   care,	   with	   appropriate	   supports	   to	   care	   for	   adults	   with	   a	   range	   of	  
disability	  severity.	  

c. Adult	  Companion	  Programs,	  where	  an	  adult	  with	  disabilities	   shares	  a	  home	  with	  a	  
companion	   who	   is	   not	   a	   service	   recipient.	  	   The	   companion	   provides	   support	   and	  
transportation	   services	   and	   includes	   the	   service	   recipient	   in	   leisure	   and	   social	  
activities.	  	  

d. Small	   group	   homes	   for	   no	   more	   than	   6	   residents	   in	   a	   home-‐like	   setting.	   Group	  
homes	  should	  provide	  services	  tailored	  to	  the	  individuals,	  meeting	  all	  support	  needs	  
but	  allowing	  flexibility	  for	  independent	  choice-‐making.	  	  

	  

	  

C. Right	  to	  Legal	  Personhood	  
	  

Article	  12	  of	  the	  CRPD	  recognizes	  that	  persons	  with	  disabilities	  should	  “enjoy	   legal	  capacity	  on	  an	  
equal	  basis	  with	  others	  in	  all	  aspects	  of	  life,”	  and	  that	  states	  should	  “provide	  access	  by	  persons	  with	  
disabilities	   to	   the	   support	   they	   may	   require	   in	   exercising	   their	   legal	   capacity.”	   In	   Georgia,	   full	  
guardianship	   is	   the	   only	  mechanism	   available	   for	   people	   who	  may	   need	   only	   need	   assistance	   in	  
making	  decisions	  about	  certain	  parts	  of	  their	  lives.	  	  

In	  Georgia,	  persons	  with	  disabilities	  are	  routinely	  stripped	  of	  their	  right	  to	  make	  decisions	  about	  any	  
aspect	  of	   their	   life—including	   the	   right	   to	   choose	  where	   to	   live,	   the	   right	   to	  manage	   finances,	   to	  
marry,	  and	  to	  enter	  into	  legal	  contracts.	  	  	  

It	  is	  not	  enough	  to	  strive	  to	  implement	  legal	  capacity	  reforms	  within	  residential	  institutions.	  It	  must	  
be	  recognized	  that	  a	  key	  component	  of	  article	  12	  includes	  the	  right	  to	  decide	  where	  to	  live	  and	  to	  
have	   the	  agency	   to	  exercise	   that	   right.	   Indeed,	   The	  UN	  High	  Commissioner	  on	  Human	  Rights	  has	  
confirmed	   this	   link	  between	  CRPD	  article	   12	   and	  19,	   stating	   that	   community	   integration	  must	   be	  
legally	   recognized	  and	  enforceable	   through	  meaningful	  choices.218	   	  Further,	   “[t]he	  key	  element	  of	  
any	  intervention	  aimed	  at	  giving	  effect	  to	  the	  right	  to	  independent	  living	  and	  community	  inclusion	  is	  
the	  explicit	   legal	  recognition	  of	  the	  right	  of	  persons	  with	  disabilities	  to	  determine	  where	  and	  with	  
whom	   to	   live.	   This	   recognition	   should	   also	   openly	   reflect	   the	   unlawfulness	   of	   arrangements	   for	  
residential	  care	  made	  against	  the	  wishes	  of	  a	  person	  with	  disabilities.”219	  
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DRI	   additionally	   documented	   several	   instances	   where	   adults	   with	   disabilities	   had	   their	   parental	  
rights	  revoked	  and	  children	  given	  away	  to	  far	  away	  orphanages	  or	  foster	  families,	  without	  any	  court	  
involvement.	  	  	  

Article	  23	  of	  the	  UN	  CRPD	  states	  “States	  Parties	  shall	  ensure	  that	  a	  child	  shall	  not	  be	  separated	  from	  
his	  or	  her	  parents	  against	   their	  will,	  except	  when	  competent	  authorities	  subject	   to	   judicial	   review	  
determine,	  in	  accordance	  with	  applicable	  law	  and	  procedures,	  that	  such	  separation	  is	  necessary	  for	  
the	  best	  interests	  of	  the	  child.	  In	  no	  case	  shall	  a	  child	  be	  separated	  from	  parents	  on	  the	  basis	  of	  a	  
disability	  of	  either	  the	  child	  or	  one	  or	  both	  of	  the	  parents.”	  

DRI	  documented	  one	  case	  of	  a	  woman	  with	  a	  disability	  who	  was	  sterilized.	  Article	  23	  of	  the	  CRPD	  
states:	   “Persons	   with	   disabilities,	   including	   children,	   retain	   their	   fertility	   on	   an	   equal	   basis	   with	  
others.”	  

	  

Strategic	  Recommendations:	  

1. Establish	   alternatives	   to	   full	   guardianship—	   Legal	   capacity	   laws	   should	   be	   reformed	   to	  
reflect	   supported-‐decision	   making	   models	   consistent	   with	   international	   standards.	  
Supported	  decision-‐making	  programs	  should	  be	  established,	  in	  order	  to	  protect	  the	  right	  of	  
people	  with	  disabilities	  to	  exercise	  legal	  capacity	  and	  protect	  against	  arbitrary	  detention	  and	  
to	   maximize	   the	   potential	   for	   individuals	   with	   disabilities	   to	   make	   meaningful	   choices.	  
Supported-‐decision	  making	  models,	   in	   accordance	  with	  CRPD	  principles,	   are	  based	  on	   the	  
principle	   that	   the	   person	   concerned	   retains	   all	   legal	   capacity	   and	   is	   appointed	   a	   support	  
person	  or	  support	  network	  to	  assist	  the	  person	  in	  making	  decisions.	  The	  person	  concerned	  
should	   be	   able	   to	   consent	   to	   the	   person(s)	   who	  make	   up	   his/her	   support	   network.	   	   Full	  
guardianship	  should	  be	  abolished.	  

2. Integrate	  persons	  with	  disabilities	  into	  the	  community—	  Since	  DRI’s	  inception	  in	  1993,	  DRI	  
has	   interviewed	   thousands	   of	   individuals	   detained	   in	   institutions,	   as	   well	   as	   staff	   and	  
government	  authorities	  around	  the	  world.	  	  Our	  findings	  show	  overwhelmingly	  that	  persons	  
with	   disabilities	   in	   residential	   institutions	   are	   almost	   always,	   de	   facto,	   stripped	   of	   legal	  
capacity.	   	   Even	   in	   instances	  where	   they	  have	   limited	   legal	   rights,	   people	   segregated	   from	  
society	  without	  outside	  support	  cannot	  challenge	  the	  authority	  of	   institutions	  and	  are	  not	  
able	  to	  make	  meaningful	  choices	  about	  their	  lives.	  	  The	  fact	  of	  living	  in	  the	  institution	  is	  of	  
far	   greater	   importance	   than	   the	  existence	  of	   laws	   that	  may	  or	  may	  not	   conform	  with	   the	  
letter	  of	  CRPD	  article	  12.	  	  Until	  people	  with	  disabilities	  are	  integrated	  into	  the	  community	  –	  
and	   given	   meaningful	   options	   about	   actual	   choices	   to	   make	   –	   any	   meaningful	  
implementation	  of	  article	  12	  is	  impossible.	  	  

The	  very	  existence	  of	   institutions,	  and	  the	  lack	  of	  community-‐based	  support	  services	  (such	  
as	   housing,	   physical	   and	   mental	   health	   care,	   social	   services,	   income	   support,	   integrated	  
education,	   etc.)	   also	   has	   a	   detrimental	   impact	   on	   the	   larger	   number	   of	   people	   with	  
disabilities	  who	   live	   in	   the	  community.	   	   In	   the	  absence	  of	   such	  community-‐based	  support,	  
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people	   with	   disabilities	   live	   precarious	   lives.	   	   As	   a	   practical	   matter,	   when	   meaningful	   or	  
dignified	   choices	   are	   unavailable,	   it	  matters	   little	  what	   the	   law	   says	   about	   legal	   rights	   to	  
exercise	  such	  choice.	  	  There	  is	  also	  a	  much	  broader,	  less	  visible,	  and	  more	  insidious	  problem	  
faced	   by	   people	   with	   disabilities.	   Every	   individual	   with	   a	   disability	   who	   challenges	  
established	   authorities	   –	   be	   they	   governments,	   health	   care	   providers,	   social	   services	  
agencies,	  or	  members	  of	  their	  own	  families	  –	  is	  faced	  with	  the	  risk	  of	  being	  relegated	  to	  the	  
institution.	   	  This	  creates	  a	  powerful	  chilling	  effect	  on	   the	  exercise	  of	  meaningful	  choice	  or	  
the	   exercise	   of	   legal	   rights.	   	   People	   with	   intellectual	   and	   psychosocial	   disabilities	   are	   at	  
particularly	  high	  risk	  for	  such	  coercion	  and	  abuse.	  Until	  a	  range	  of	  community-‐based	  support	  
systems	  are	  created,	  as	  required	  by	  CRPD	  article	  19,	  a	  country	  cannot	  be	  said	  to	  be	  comply	  
with	  CRPD	  article	  12.	  	  	  	  

3. Abolish	   state	   regulations	   that	   forcibly	   separate	   families	   without	   judicial	   review—	  
Georgia’s	  regulations	  mandating	  the	  loss	  of	  parental	  rights	  if	  both	  the	  child	  and	  the	  parents	  
are	   in	   an	   institution,	   should	   be	   revoked.	   Further,	   temporary	   family	   shelters	   should	   be	  
created	  to	  allow	  for	  reunification	  on	  institutionalized	  parents	  with	  their	  children.	   	  Mother-‐
and-‐baby	  shelters	  are	  not	   sufficient—as	   they	  may	   force	  mothers	   to	  choose	  between	   their	  
child	  and	  their	  spouse.	  	  Consistent	  with	  CRPD	  standards,	  no	  child	  should	  be	  separated	  from	  
his/her	  parents,	  based	  on	  the	  disability	  of	  either.	  	  

	  

	  

D. Human	  Rights	  Oversight	  
	  

Article	   16	   of	   the	   CRPD	   requires	   governments	   to	   create	   independent	   oversight	   mechanisms	   to	  
protect	   against	   exploitation,	   violence	   and	   abuses.	   	   These	  oversight	  mechanisms	   are	   important	   to	  
protect	  children	  and	  adults	   in	  community-‐based	  services	  and	  foster	  care	  as	  well	  as	   in	   institutions.	  	  
Safeguards	  and	  oversight	  mechanisms	   should	  be	  established	   to	  protect	   the	   rights	  of	   children	  and	  
adults	  detained	  in	  institutions	  or	  receiving	  support	  from	  community	  programs.	  

Privately-‐run	   and	   church-‐run	   institutions	   are	   not	   subject	   to	   human	   rights	  monitoring	   in	   Georgia.	  
Local	   advocacy	   group	   Children	   of	   Georgia	   and	   EveryChild	   report	   that	   monitoring	   of	   alternative	  
community	  services	  in	  Georgia	  is	  inadequate.	  

As	   required	   by	   CRPD	   article	   16(2),	   oversight	   mechanisms	   should	   be	   age,	   gender,	   and	   disability	  
sensitive.	  	  	  	  

Strategic	  Recommendations	  

	  
1. A	  registry	  of	  children	  in	  institutions	  and	  in	  alternative	  services	  should	  be	  created—	  

Such	  a	  registry	  should	  include	  children	  in	  church	  or	  privately-‐run	  institutions.	  	  Also,	  a	  
system	   for	   tracking	   admissions,	   discharges,	   and	   transfers	  of	   children	  and	  adults	   at	  
and	   between	   institutions	   or	   from	   institutions	   to	   other	   placements	   should	   be	  
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created,	   so	   that	   they	   cannot	   disappear	   from	   society;	   information	   about	   the	   total	  
number	  and	   characteristics	  of	  persons	   receiving	   services	   should	  be	  published	   (this	  
will	  also	  greatly	  assist	  in	  planning	  for	  improved	  services	  and	  reform).	  
	  

2. Monitoring	   and	   oversight	   systems	   should	   operate	   independently	   of	   the	   social	  
service	  system.	  
	  

3. Grievance	   and	   complaint	   procedures	   should	   be	   established—	   Such	   procedures	  
should	  be	  accessible	  to	  people	  receiving	  services	  or	  to	  their	  personal	  representatives	  
that	   may	   be	   appointed	   by	   such	   individuals.	   	   The	   system	   must	   ensure	   a	   fair	   and	  
impartial	   investigation	   into	   complaints	   in	   a	  manner	   that	  protects	   against	   reprisals.	  	  
One	   model	   is	   to	   create	   an	   independent	   ombudsman	   with	   responsibility	   for	  
managing	   the	  grievance/complaint	   function;	  access	   to	   legal	  or	  non-‐legal	  advocates	  
should	  be	  available	  when	  other	  means	  of	  resolving	  complaints	  prove	  unsuccessful.	  

	  
4. Develop	   a	   process	   for	   independent,	   professional	   and	   thorough	   investigations	   of	  

abuse—	  An	  efficient	  system	  should	  be	  created	  to	  allow	  for	  thorough	  investigations	  
and	  monitoring	  of	  all	  reports	  of	  physical	  and	  sexual	  abuse,	  as	  well	  as	  for	  monitoring	  
and	  following	  up	  on	  serious	  injuries,	  including	  injuries	  of	  unknown	  origin,	  illness,	  and	  
all	  deaths.	  

	  
5. All	   information	  about	  rights,	  grievance	  procedures,	  and	  advocacy	  services	  should	  

be	   accessible	   and	   appropriate	   for	   people	   with	   physical,	   sensory,	   or	   mental	  
disabilities.	  

	  
	  

6. Independent	   oversight	   bodies	   should	   be	   empowered	   to	   conduct	   regular,	  
unannounced	  visits	  to	  facilities	  and	  programs.	  
	  

7. Specialized	   age	   and	   gender	   specific	   programs	   should	   be	   established—	   these	  
programs	  should	  be	  sensitive	  to	  the	  particular	  concerns	  of	  children	  and	  women	  with	  
disabilities;	   services	   should	   be	   “trauma-‐informed”	   and	   sensitive	   to	   the	   needs	   of	  
survivors	  of	  abuse.	  

	  
8. Reports	  of	  findings	  of	  oversight	  bodies	  should	  be	  made	  public.	  

	  
9. People	   with	   disabilities	   and	   their	   representative	   organizations	   should	   receive	  

training	   and	   funding	   to	   participate	   in	   independent	   monitoring	   programs—	   To	  
ensure	   stakeholder	   inclusion,	  programs	  should	  especially	   reach	  out	   to	  people	  with	  
specific	  kinds	  of	  disabilities	  served	  by	  particular	  programs.	  

	  
10. The	  mandate	  of	  Georgia’s	  Public	  Defender’s	  Office	  should	  be	  expanded	  to	  include	  

human	  rights	  monitoring	  of	  privately-‐run	  and	  church-‐run	  institutions.	  	  
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IV. Recommendations	  to	  International	  Donors	  
	  

Article	  32	  of	  the	  CPRD	  requires	  that	  states	  take	  “appropriate	  and	  effective	  measures”	  to	  ensure	  that	  
international	  funding	  supports	  the	  purpose	  and	  objectives	  of	  the	  Convention,	  including	  the	  right	  to	  
“living	  independently	  and	  being	  included	  in	  the	  community”	  (article	  19).	  	  

The	  US	  government	  spent	  nearly	  $1	  million	  to	  construct	  new	  long-‐term	  institutions	  for	  adults	  in	  the	  
Republic	   of	   Georgia,	   including	   the	   Martkopi	   institution,	   a	   facility	   for	   75	   adults	   with	   disabilities	  
located	   in	   a	   remote	   area	   40km	  outside	   Tbilisi;	   and	   the	   Temi	   Community	   Institution	   for	   30	   adults	  
with	  disabilities	  in	  the	  rural	  village	  of	  Gremi.	  	  The	  US	  European	  Command	  donated	  $800,000	  for	  the	  
main	  construction	  projects,	  and	  USAID	  donated	  $100,000	  for	  furniture	  and	  equipment.	  	  
	  
Additionally,	   from	  2010-‐2012,	  The	  US	  Agency	  for	   International	  Development	  (USAID)	   financed	  the	  
construction	   of	   45	   small	   group	   homes	   in	   the	   community	   to	   help	   enable	   deinstitutionalization	   of	  
Georgia’s	   orphanages.	   Despite	   promising	   in	   a	   press	   release	   that	   the	   small	   group	   home	   initiative	  
would	  “emphasize	  the	  inclusion	  of	  children	  with	  disabilities,”	  USAID-‐financed	  small	  group	  homes	  in	  
Georgia	  all	  exclude	  persons	  with	  disabilities,	  and	  most	  are	  physically	  inaccessible.	  

The	  USAID	  disability	   policy	   recognizes:	   “In	  many	   countries,	   individuals	  with	  disabilities	   have	  been	  
‘warehoused’	   in	   abysmal	   conditions	   with	   total	   disrespect	   for	   their	   rights.	   Those	   rights	   must	   be	  
respected.”	   During	   a	   three-‐year	   period,	   in	   which	   USAID	   disbursed	   approximately	   $500	  million	   in	  
assistance,	   the	   United	   States	   government	   played	   a	   role	   in	   refurbishing	   and	   supporting	   Georgia’s	  
orphanages	  and	  adult	  institutions.	  	  

DRI	   documented	   dozens	   of	   young	   adults	  who	   aged	   out	   of	   Georgia’s	   orphanages,	   and	   have	   been	  
sent	   to	   long-‐term	   institutions	   built	   by	   the	   United	   States.	   This	   use	   of	   international	   development	  
funding	  in	  a	  nation	  with	  a	  stated	  interest	  to	  end	  institutionalization,	  represents	  a	  significant	  misuse	  
of	  United	  States	  policy	  and	  funding.	  	  
	  
The	  United	  States	  recognizes	  the	  rights	  for	  its	  own	  citizens	  with	  disabilities	  to	  live	  as	  part	  of	  society,	  
and	  should	  ensure	  that	  US	  assistance	  programs	  deliver	  no	  less	  to	  this	  most	  vulnerable	  population	  in	  
other	   countries.	   For	   a	   smaller	   investment	   than	   the	   United	   States	   made	   in	   funding	   segregated	  
institutions	  in	  the	  Republic	  of	  Georgia,	  this	  situation	  can	  be	  corrected,	  and	  the	  lives	  of	  people	  with	  
disabilities	  can	  be	  spared.	  Most	  important,	  the	  lessons	  learned	  from	  Georgia	  can	  be	  used	  to	  develop	  
models	   and	   establish	   guidelines	   to	   ensure	   that,	   in	   the	   future,	   the	  United	   States	   government	   can	  
respond	  more	  appropriately.	  	  
	  
	  

Strategic	  Recommendations:	  

1. New	   investments	   in	   infrastructure	   or	   building	   of	   institutions	   should	   be	   avoided	   –	   If	  
institutions	   are	   unsafe,	   then	   immediate,	   life-‐saving	  measures	   are	   essential.	   	  Major	   capital	  
investments	   in	   new	   infrastructure,	   however,	   cannot	   be	   justified.	   	   Instead,	   governments	  
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should	  provide	  the	  support	  necessary	  for	  transfer	  of	  individuals	  to	  safe	  environments	  in	  the	  
community.	  	  Major	  new	  building	  programs	  on	  the	  grounds	  of	  institutions	  that	  keep	  people	  
segregated	  from	  society	  are	  not	  consistent	  with	  CRPD	  article	  19.	  
	  
International	   experience	   has	   demonstrated	   the	   dangers	   of	   continuing	   to	   invest	   in	  
institutions.	   	   As	   described	   by	   Save	   the	   Children:	   “[t]he	   very	   existence	   of	   institutions	  
encourages	  families	  to	  place	  their	  children	  into	  care,	  and	  draws	  funding	  away	  from	  services	  
that	  could	  support	  children	  to	  thrive	  within	  families	  and	  communities.”220	  
	  

2. Create	   a	   plan	   and	   build	   capacity	   for	   the	   community	   integration	   of	   Martkopi	   and	   Temi	  
Community	   Institution	   residents	   –	  The	  68	   individuals	  detained	   in	  Martkopi	   and	   the	  30	   in	  
the	  Temi	  Community	   Institution	  were	  most	  directly	  affected	  by	  US	  government	  programs.	  
US	  government	  authorities	  should	  work	  closely	  with	  the	  government	  of	  Georgia	  to	  devise	  a	  
plan	   for	   the	   community	   integration	   of	   this	   population.	   The	   institutions	   should	   be	  
immediately	  declared	  “short	   term	  facilities	   intended	  only	   to	  keep	  people	  safe	  and	  healthy	  
until	   community	   homes	   are	  made	   ready	   for	   them.”	   This	  would	   also	   serve	   as	   a	  model	   for	  
beneficiaries	  who	  age	  out	  of	  the	  services	  established	  by	  the	  childcare	  reforms.	  	  
	  

3. Creation	  of	  human	  rights	  safeguards	  within	  development	  agendas	  –	  As	  a	  general	  rule,	  the	  
United	  States	   should	  not	   fund	  programs	   for	  people	  with	  disabilities	  without	  ensuring	   that	  
basic	   rights	   and	   services	  will	   be	   protected	  within	   them.	   In	   the	  United	   States,	   federal	   law	  
requires	  that	  human	  rights	  oversight	  mechanisms	  exist	  to	  monitor	  and	  protect	  rights	  for	  all	  
people	  detained	   in	   institutions.	  Article	   16	  of	   the	  UN	  Convention	  on	   the	  Rights	   of	   Persons	  
with	   Disabilities	   similarly	   requires	   all	   governments	   to	   create	   oversight	   and	   enforcement	  
mechanisms	  to	  protect	  against	  violence,	  exploitation	  and	  abuse	  (including	  age	  and	  gender	  
specific	  mechanisms)	  for	  people	  with	  disabilities	  in	  institutions	  and	  community	  programs.	  	  

	  
4. Children	   and	   adults	   with	   severe	   disabilities	   must	   be	   included	   in	   model	   programs—	  

Without	  the	  inclusion	  of	  persons	  with	  severe	  disabilities,	  model	  programs	  will	  not	  accurately	  
reflect	  the	  real	  challenges	  and	  full	  range	  of	  services	  needed	  to	  create	  effective	  community	  
integration	   for	   the	  current	  population	   in	  Georgia’s	   institutions.	  Model	  programs	   that	   start	  
with	  non-‐disabled	  children	  may	  be	  misleading,	  because	  they	  may	  result	  in	  an	  underestimate	  
of	  the	  cost	  of	  community	  integration.	  Programs	  demonstrating	  that	  children	  and	  adults	  with	  
severe	   disabilities	   can	   be	   integrated	   into	   the	   community	   are	   most	   useful	   to	   the	  
development	  of	  new	  policies	  and	  a	  new	  political	  consensus	  for	  reform	  because	  they	  prove	  
that	  children	  with	  less	  severe	  or	  no	  disabilities	  can	  be	  similarly	  integrated.	  	  
	  

5. Creation	  of	  policy	  guidance	  for	  international	  donors	  –	  The	  USAID	  Disability	  Policy	  calls	  for	  
community	  integration	  and	  full	  participation	  in	  society	  of	  people	  with	  disabilities,	  but	  it	  does	  
not	   provide	   guidance	   to	   USAID	   missions	   on	   the	   proper	   response	   to	   children	   and	   adults	  
detained	   in	   institutions.	   USAID	   should	   update	   its	   disability	   policy	   to	   reflect	   the	   right	   to	  
deinstitutionalization	  and	  the	  responsibility	  of	  international	  aid	  in	  pursuing	  its	  realization.	  
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The	  Department	  of	  Defense	  and	  US	  State	  Department	  do	  not	  have	  disability	  policies,	   and	  
should	  begin	  the	  process	  of	  establishing	  guidelines	  to	  protect	  the	  human	  rights	  of	  persons	  
with	  disabilities	  in	  their	  international	  programs.	  	  

	  

	  

A. Global	  Implications	  

DRI’s	  findings	  in	  Georgia	  provide	  lessons	  to	  international	  development	  agencies	  and	  reformers	  on	  a	  
global	   level.	   	   	   Implementation	  of	  the	  CRPD	  articles	  19	  and	  23	  require	   international	  donors	  to	  shift	  
away	   from	   supporting	   institutions	   to	   helping	   governments	   create	   the	   community	   based	   support	  
systems	   necessary	   to	   keep	   children	   with	   disabilities	   with	   their	   families.	   	   For	   children	   who	   are	  
segregated	   from	   society	   in	   institutions,	   immediate	   support	   is	   needed	   to	   create	   the	   community-‐
based	   services	  necessary	   to	  allow	   for	   community	   integration.	   	   In	   its	   annual	   “State	  of	   the	  World’s	  
Children	   Report,”	   UNICEF	   took	   a	   strong	   stand	   against	   orphanages	   in	   recommending	   that	  
governments	   around	   the	   world	   “end	   institutionalization.”221	   	   UNICEF	   and	   other	   international	  
development	   agencies	   deserve	   credit	   for	   supporting	   the	   reform	   of	   service	   systems	   necessary	   to	  
close	   down	   institutions.	   	   But	   the	   lessons	   of	   Georgia	   are	   clear:	   it	   is	   both	   discriminatory	   and	  
dangerous	  to	  leave	  out	  children	  with	  disabilities	  from	  these	  reform	  programs.	  	  	  It	  is	  neither	  legal	  or	  
practical	   to	   deinstitutionalized	   the	   non-‐disabled	   first	   and	   come	   back	   for	   children	  with	   disabilities	  
later.	  	  As	  this	  report	  shows,	  later	  may	  never	  come.	  	  Funding	  and	  political	  support	  for	  reforms	  may	  
be	  fleeting,	  and	  children	  with	  disabilities	  can	  easily	  be	   left	  behind	  once	  the	  needs	  of	  non-‐disabled	  
children	  from	  institutions	  are	  met.	  

A	  global	  effort	  that	  addresses	  the	  problem	  of	  segregation	  and	  protects	  the	  right	  to	  community	  living	  
for	  both	  disabled	  and	  non-‐disabled	  children	  is	  urgently	  needed.	  	  	  According	  to	  UNICEF,	  there	  are	  at	  
least	  8	  million	  children	  in	  institutions	  around	  the	  world.222	  	  	  International	  development	  agencies	  and	  
private	   charities	   should	   be	   part	   of	   the	   solution.	   Unfortunately,	   in	   much	   of	   the	   world,	   they	  
perpetuate	  the	  problem	  of	  segregation	  for	  children	  with	  and	  without	  disabilities.	  	  International	  aid	  
agencies,	   churches	   and	   governments	   provide	   hundreds	   of	  millions	   of	   dollars	   across	   the	  world	   in	  
renovating	   buildings	   or	   donating	   supplies	   in	   the	   hope	   that	   they	   can	   help	   vulnerable	   children	   in	  
these	  abusive	  institutions.223	  

In	  reality,	   investments	   in	  the	  physical	   infrastructure	  of	   institutions	  can	  make	  it	  more	  difficult	  for	  a	  
country	   to	   transition	   to	   a	   system	   of	   community-‐based	   services.224	   The	   EU	   Expert	   Group	   on	  
Transition	   from	   Institutional	   to	   Community	   Based	   Care	  warns	   that	   “[c]ostly	   improvements	   in	   the	  
physical	   conditions	  of	  existing	   institutions,	  which	  are	  often	  proposed	  as	  a	   response	   to	   findings	  of	  
substandard	   care,	   are	   also	   problematic	   because	   they	   fail	   to	   change	   the	   institutional	   culture	   and	  
make	  it	  more	  difficult	  to	  close	  these	  institutions	  in	  the	  long	  term.”225	  

It	  is	  important	  to	  recognize	  the	  dangers	  of	  well-‐meaning	  efforts	  to	  fix	  up	  institutions.	  	  International	  
experience	   and	   extensive	   studies	   have	   shown	   that,	   even	   in	   clean	   and	   well-‐staffed	   orphanages,	  
children	  do	  not	  get	  the	  consistent	  care	  that	  a	  parent,	  extended	  family	  member,	  or	  even	  a	  substitute	  
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(foster)	   family	   can	  provide	   in	  a	  home.226	  Custodial	   settings,	   regardless	  of	  how	  well-‐managed	   they	  
are,	   may	   cause	   lasting	   psychological	   and	   physical	   damage—an	   infant	   loses	   one	   month	   of	  
development	  for	  every	  three	  months	  it	  is	  institutionalized.227	  	  

While	  many	  governments	  have	   long	  had	  policies	  against	  raising	  children	   in	  congregate	  care,	  there	  
have	   also	   been	   holdouts	   throughout	   the	   world.	   	   	   Some	   sources	   have	   observed	   that	   the	   world	  
population	   of	   orphanage	   continues	   to	   rise,	   mainly	   in	   developing	   countries.228	   Yet	   international	  
development	   organizations	   are	   beginning	   to	   change.229	   Several	   international	   and	   faith-‐based	  
charitable	   organizations	   are	   shifting	   their	   approach	   from	   investing	   in	   orphanages	   to	   investing	   in	  
families230,	  which	  require	  less	  money	  to	  support	  a	  child	  than	  an	  institution	  does.231	  	  But	  many	  well-‐
intentioned	   but	  misguided	   donors	   continue	   to	   fund	   the	   construction,	   renovation,	   furnishing	   and	  
staffing	  of	  orphanages	  around	  the	  world.232	  The	  evidence	  is	  vast	  and	  overwhelming:	  institutions	  are	  
dangerous.233	  

After	   DRI	   documented	   the	   use	   of	   US	   government	   funding	   to	   build	   and	   renovate	   segregated	  
institutions	   for	   persons	   with	   disabilities	   in	   Georgia,	   the	   US	   Senate	   Committee	   on	   Appropriations	  
expressed	  concern	  that:	  
	  

…[US	  foreign	  aid	  to	  Georgia]	  resulted	  in	  the	   improper	  segregation	  of	  children	  and	  adults	  
with	  disabilities	  during	  a	  period	  in	  which	  the	  Government	  of	  Georgia	  adopted	  a	  policy	  of	  
deinstitutionalization	   for	   children.	  The	   committee	  directs	  USAID	   to	   rigorously	   implement	  
its	  Disability	  Policy,	  which	  calls	  for	  community	  integration	  and	  full	  participation	  in	  society	  
of	  people	  with	  disabilities,	  and	  ensure	  that	  USAID	  staff	  is	  properly	  trained.	  The	  Committee	  
further	   directs	   USAID	   to	   work	   with	   Georgian	   officials,	   service	   providers,	   and	   disabled	  
people's	  organizations	  to	  develop	  and	  implement	  a	  plan	  for	  the	  community	  integration	  of	  
children	   and	   adults	   with	   disabilities	   who	   are	   in	   institutional	   settings.	   –US	   Senate	  
Committee	   on	   Appropriations	   Report	   to	   accompany	   the	   2012	   Foreign	   Appropriations	   Bill	  
(2012)234	  	  

	  
It	  has	  been	  US	  government	  policy	  for	  over	  a	  century	  not	  to	  raise	  children	  in	  congregate	  settings.	  235	  	  
The	  Americans	  with	  Disabilities	  Act	  recognizes	  that	  it	  is	  a	  form	  of	  discrimination	  to	  segregate	  people	  
with	   disabilities	   from	   society	   who	   are	   capable	   of	   living	   in	   the	   community.236	   The	   United	   States	  
should	   ensure	   that	   US	   assistance	   programs	   deliver	   no	   less	   to	   this	  most	   vulnerable	   population	   in	  
other	  countries.	  	  
	  
Article	   32	   of	   the	   UN	   Convention	   on	   the	   Rights	   of	   Persons	   with	   Disabilities	   mandates	   that	  
international	   development	   programs	   are	   inclusive	   of	   persons	   with	   disabilities	   and	   promote	   the	  
objectives	   of	   the	   convention,237	   including	   article	   19	   which	   recognizes	   the	   “…equal	   right	   of	   all	  
persons	  with	  disabilities	  to	  live	  in	  the	  community,	  with	  choices	  equal	  to	  others…”238	  	  
	  
The	  lessons	  learned	  from	  Georgia	  should	  be	  used	  by	  international	  development	  agencies	  worldwide	  
to	  develop	  models	  and	  establish	  guidelines	  to	  ensure	  that	  international	  aid	  does	  not	  perpetuate	  the	  
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segregation	  of	  children	  and	  adults	  with	  disabilities,	  but	  instead	  promotes	  their	  human	  right	  to	  live	  a	  
full	  life	  in	  the	  community.	  	  
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V. Appendix	  A:	  Clinical	  Evaluation	  by	  Dr.	  Lawrence	  Kaplan	  	  
	  

Clinical Evaluation of Children with Complex Special Health Care Needs 
Residing in the Tbilisi Infant House, the Senaki Institution for Children with Disabilities, 

And the Makhinhauri Infant House in the Republic of Georgia 
June 25—29, 2012 

 
 
 

Report submitted to Disability Rights International 
Washington, DC, USA 

 
 

August 24, 2012 
 
 

Lawrence C. Kaplan MD, ScM, FAAP 
Professor of Pediatrics and 

Director of Baystate Developmental-Behavioral Pediatric 
Baystate Children’s Hospital 

Springfield, Massachusetts, USA 
 

Executive Summary 
 
 
During the period of June 25 to June 29, 2012, as a member of a three person team from 
Disability Rights International (DRI), I participated in a series of site visits to four facilities that 
care for children and adults with disabilities in the Republic of Georgia.  This consultation was at 
the request of the Public Defender of Georgia, office of the Ombudsman in an effort to better 
understand the state of health and well being of persons ages birth to late adulthood whose 
collective lifespan is represented by each of these State run institutions.  
 
The facilities included the Tbilisi Infant House (TIH) in Tbilisi, the Dzeri Institutions for adults 
with disabilities in Kutasi, the Senaki Institution for Children with Disabilities, Senaki, and the 
Makhinhauri Infant House in Batumi. This report focuses on findings and recommendations 
concerning the Tbilisi Infant House, Senaki, and Makhinhauri.  
 
Particular focus was directed to 20 children residing in the Tbilisi Infant House, among who 
were seven (7) children with congenital and acquired hydrocephalus whose health and well-
being was of particular concern to staff of both the Office of Ombudsman and leadership from 
Disability Rights International. For these children I personally oversaw the systematic chart 
review and direct clinical examination each child, working closely with physician staff affiliated 
with TIH. 
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Methodology ranged from comprehensive clinical evaluation, to selected consultative assessment 
of children for whom our hosts had special concern or who during the site visits individual, 
appeared to have significant acute and chronic health and developmental needs.  
 
At the Tbilisi Infant House clinical acuity ranged from stable chronic health status to situations 
of advanced morbidity and life-threatening illness. Seven (7) children with a history of or direct 
clinical evidence of hydrocephalus were identified and examined. Two of these children were 
medically unstable, one near death, and the majority of others had advanced untreated 
hydrocephalus for which I found evidence of significant complications directly related to earlier 
decisions to not initially treat their hydrocephalus. 
 
The majority of all 20 children at TIH had cerebral palsy including those with hydrocephalus, 
two had possible recognizable malformation syndromes, and one was medically healthy but 
developmentally delayed and possibly deaf.  
 
Care plans reflected an uncertain combination of decisions that had been made by referring 
institutions or providers prior to children’s entry at TIH, and not changed, or interventions 
typically carried out in similar facilities which unlike TIH are equivalent to skilled nursing 
facilities or specialty care hospitals. Despite evidence of caring and compassionate staff there 
was a striking absence of habilitative resources which would be requisite for the health and well 
being of the range of needs these children have. 
 
At Senaki and Makhinhauri Infant House, medically complex children in residence were older 
than those in TIH but still reflected the range of disabilities seen at TIH with the exception of 
children with hydrocephalus in which no children with hydrocephalus and or spina bifida were 
seen suggesting that this group of children is unique to TIH or do not survive their stay at TIH. 
 
Two children at Sanaki were of special concern, one of whom was a 10 year old child with 
cerebral palsy whom this consultant felt had protein-calorie malnutrition and a body habitus 
more underdeveloped than what would be explained by his neurologic disease. This child raised 
concerns regarding how food is prepared and administered to the more fragile children at Sanaki. 
 
Finally, I conclude that there are three critical topics and themes that require further priority 
attention by the Office of the Public Defender and the Ministry of Health. These include: 
 
1. The defined vs. the perceived role of the Tbilisi Infant House in the continuum of care for 
children and adults with disabilities in the Republic of Georgia needs to be reconciled 
immediately. The question must be asked if this facility is being utilized by some, including 
some medical specialists as a hospice care facility as opposed to a skilled care facility that 
prepares children for foster care or adoption or for further outplacement. Is this in practice, what 
is occurring for children with particular diagnoses, and does the facility management and staff 
realize and understand this? In case, resources, staffing, training, and communication with 
nearby health care facilities is significantly lacking to serve the function of a long term care. 
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2. In order to change or possibly close the Tbilisi Infant House a National system of community 
based and family centered early intervention system and clinical resource centers/clinics must be 
created that provides continuity of care and support to children living in their communities. 
 
3. There must be a renewed commitment to the deinstitutionalization of residential facilities 
throughout the Republic of Georgia and a shift to a model that helps families share in the care of 
their children and young adults with disabilities instead of encouraging them to abandon family 
centered care. This must include a rethinking of the form and function of facilities currently used 
as residences such as TIH to potentially become community based outpatient clinics for persons 
with disabilities. 
 
 
Introduction 
 
As the pediatrician guest/member of the June, 2012 contingent from Disability Rights 
International hosted by the Office of the Ombudsman, to visit the Republic of Georgia, I was 
grateful to be charged with the task of providing DRI and the Ombudsman with a new kind of 
knowledge base concerning children with disabilities who currently live in any one of three 
institutional facilities. Rather than observe groups in their resident surroundings, and base 
conclusions on informed impressions, my task was to review in as much detail possible, the 
individual medical and developmental histories of a targeted group of children, to oversee direct 
clinical examination of these children, and to formulate a clinical database which can serve to 
inform discussions regarding how best to serve persons with disabilities and special needs in the 
Republic of Georgia.  
 
The methodology to do this was piloted in January, 1992 at a State-run facility for children with 
disabilities in Kingston Jamaica under the auspices of Americares and the Pan American Health 
Organization (PAHO). That methodology and lessons learned from the experience has been 
refined for the purpose of this project. Using background and training in Neurology, Genetics, 
and Child Development, and nearly 30 years overseeing academic medical center clinics for the 
evaluation and care of children with special needs, my charge was to learn as much as possible 
about each of the 20 children in residence at the Tbilisi Infant House, in Tbilisi, Georgia 
presently considered the most medically fragile children in this facility, and to prepare a database 
respectful of individual’s confidentiality which can be referred to for further consideration and 
discussion. 
 
In addition, Disability Rights International in collaboration with the Public Defender of Georgia 
and the Office of the Ombudsman has grown especially concerned about the fate of a particular 
group of children living at TIH who appear to have a higher rate of neonatal, infant, and toddler 
deaths than other residents, the reason for which has been unclear. Broadly defined this is a 
group of 11 children 6 of whom have died in the past year, who have congenital or acquired 
hydrocephalus with or without spina bifida.  
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Because there appears to also be an association suggested between their deaths, and an emerging 
theme that few if any were ever treated for their hydrocephalus, rather than review reports or rely 
only on interview data, these clinical assessments were intended to provide a more detailed 
insight into both history and current clinical status, possibly providing valuable information that 
might impact questions of best practice in the care of persons with disabilities, and possibly 
issues of human rights of disabled persons.  
 
The intensive work in this project was devoted over two days to children based in the infant hall 
of Tbilisi Infant House, but modifications of the approach were employed also at the following 
other facilities throughout Georgia: 
 

• Dzeri Institutions for adults with disabilities in Kutasi,  
• Senaki Institution for Children with Disabilities, Senaki, and  
• Makhinhauri Infant House in Batumi.  

 
This report focuses on findings and recommendations concerning principally, the Tbilisi Infant 
House, and secondarily, Senaki, and Makhinhauri, but not Dzeri. It should be noted, however 
that these facilities currently represent an established continuum of care in Georgia for the 
country’s most fragile disabled persons. As such, children typically begin their life journey not 
necessarily at home with a family but in the Tbilisi Infant House, “graduate” at approximately 
six years of age to Senaki or Senaki, and very typically, as they grow into adulthood, spend the 
rest of their lives at Dzeri or other similar institutions for adults throughout Georgia.  
 
Descriptions of each of these facilities, their staffing, and programs will be discussed elsewhere 
in this report. 
 
I wish to thank Ms. Ana Arganashvili and the NPM Monitoring team as well as Eric Mathews, 
and the senior leadership team from Disability Rights International for this opportunity to assist 
DRI and the Government of Georgia in this important effort. I am grateful to have been a part of 
the team and to work on behalf of persons with disabilities in the Republic of Georgia. 
 
 
Methodology employed at TIH 
 
As a guest of the Government of Georgia, but not as a licensed practicing physician in this host 
country, I elected to approach this project through collaboration with physicians who are 
assigned to the regular medical staff of TIH. I wish to express my gratitude to each of them who 
helped turn this consultation into a team effort with elements of informal continuing education 
added to the process.  
 
Ms. Ana Arganashvili, the representative from the Ombudsman hosting the team served for two 
days (June 25-26, 2012) as medical translator.  
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20 children were identified for this review. The TIH records were collected for review prior to 
examining the child. The chart review was in the form of a structured interview based on the 
Disability Assessment Tool (DAT) (©, 2012, Lawrence C. Kaplan) which included key 
demographic information, past medical, surgical, and hospital history, and where possible a 
disability-focused review of systems. (Appendix I). 
 
A unique identifier number was assigned to each child evaluated in the sequence 001-020. For 
purposes of this summary report, the gender of each child was added after the unique identifier 
number. Ms. Arganashvili prepared a separate copy of the demographics page of the Disability 
Assessment Tool containing the full name of each child, to be kept in confidence in the Office of 
the Ombudsman.  
 
The DAT was completed as fully as possible for each child through group review of the TIH 
records. This was conducted in part as a question and answer exercise similar to the format used 
in hospital teaching rounds in order to seek information which may not necessarily be 
immediately evident.  
 
After the history was documented, the child was examined by one of the TIH physicians and 
observed my myself. Components of the physical examination included a general pediatric 
examination, obtaining of weight, height, and head circumference, a cardiovascular screening 
examination, extremity examination, and complete neurologic exam. In some cases, the child’s 
circumstance limited the extent to which components of the physical examination could be 
completed, and in some cases vital signs including head circumference were not obtained.  
 
The physical examination was conducted in the same collaborative fashion used in reviewing the 
history, and often I would request the examining physician to perform a specific physical 
examination activity as we discussed with translation findings in real time. 
 
At the beginning of the examination and after its completion, I photographed each child 
evaluated and applied the same unique identifier to the photo log to enable me to match 
photographs with other documentation. Some photographs are missing in the final data display or 
the photographs were not obtained with flash. This was because some children were at risk or 
had seizures, and photic stimulation by a flash could cause seizures to occur. In other instances, it 
was felt that the child was under too much stress to undergo additional activities such as having a 
photograph performed.  
 
During the examination, I voice recorded the findings of the physical examination into a hand-
held digital voice recorder, and identified dictated entries by the unique identifier number used in 
the DAT.  At the completion of the physical examination, I added some formulation notes to the 
dictation and discussed the child further with the medical staff participants.  
 
 
Data assembly 
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In the text of this report (Results, see Appendix I) individual database pages were assembled 
from the following elements: 
 

• Direct written transcription of the dictation for each child evaluated containing “step by 
step” details of the physical examination performed.  

• Completion of a modified version of the KIDDaat ©, 2012 which was designed to 
determine complexity and severity of a wide range of disabilities. For this purpose, it 
provides a more detailed set of descriptors of the scope and degree of each child’s health 
and development (Appendix II) 

• Completed responses to various “domains” which reflect diagnosis, diagnostic 
formulation, immediate interventions perceived and needed, ongoing chronic care 
recommendations, and other outcome variables. 

• Narrative summary of the child’s salient points from the history and a summary of my 
formulations concerning each child. 

 
A file therefore exists for each of the 20 children evaluated on June 25 and June 26, 2012 
(Appendix III). In addition, individual photographs of each of the children seen (some exceptions 
as noted) are attached as JPEG files (Appendix IV) 
 
Summary data referenced and discussed elsewhere in this report are all derived from these 
twenty child-specific databases. 
 
In many cases, children will have been found to have dual diagnoses (two or more diagnoses 
including a primary diagnosis. For example, a child with advanced hydrocephalus can also have 
cerebral palsy as a direct result of compression and possibly damage to the motor cortex which 
then results in the clinical stigmata of cerebral palsy---spasticity, weakness, and hyper reflexia. 
In this case the increased intracranial pressure secondary to hydrocephalus can cause the child to 
also have cerebral palsy. 
 
 
Methodology employed at Dzeri Institutions for adults with disabilities in Kutasi, Senaki 
Institution for Children with Disabilities, Senaki, and Makhinhauri Infant House in 
Batumi.  
 
 
At these sites, the team toured the facility together and as a group observed each resident 
together. When there was a question raised about a particular child, or if I visually identified a 
sign or symptom of concern needing further evaluation, I photographed the child in question, 
then requested the unit Head Nurse or on duty physician to tell me more about the child.  
 
Using the same unique identifier sequence, I then dictated a summary note and transcribed that 
information into a secure ledger that was given to the Ombudsman.  
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With one exception, this data is not included in this report, but it contributes to some of the 
conclusions made from this visit. 
 
 
 
 
Results of evaluations conducted at the Tbilisi Infant House (TIH) 
 
20 children were evaluated over two consecutive days. 18 resided in the main Tbilisi Infant 
House facility; two lived in the Mother and Infant Shelter (# 016, #017). 
 
 
General Demographics  
 
 
Table 1.  Gender  
 
Male              12 
Female             8 
  Total      20 
 
 
The average age of residents reflects the general policy for placement of children in TIH who are 
between the ages of birth to 6 years old. One child’s range was outside this range, the reason for 
which was not clear.  
 
 
Table 2.   Resident Age 
 
 
Birth to 6 months                  0 
6 months to 1 year                3 
1 to 2 years 7 
2 to 3 years 5 
3-4 years 1 
4-5 years 1 
5-6 years 2 
6-7 years 0 
7-8 years 1 
       Average age 32.5 months (2 years, 9 mo) 
       Age range 7 months to 8 years 
 
Primary Diagnoses 
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Each child evaluated carried a series of identifying diagnoses ranging from one to six in number. 
For the purpose of this report, this primary diagnosis list was modified following our clinical 
evaluations to reflect new findings or revisions of existing diagnosis. Therefore it was possible 
for any one child to have a number of primary diagnoses consisting of various combinations of 
diagnoses with varying frequencies. While not necessarily correlated with complexity, we found 
that children who were clinically more complex or unstable also had combinations of primary 
diagnoses that occurred with higher frequencies in this facility. For example, a child with 
hydrocephalus with spastic quadriplegic cerebral palsy and seizures was typically more 
Medically complex than other children. This was not necessarily a “rule” since it might be the 
case that a child with less frequent hypertension and an infected ventriculoperitoneal shunt would 
be medical unstable and needing acute care.  A summary of the primary diagnoses is presented in 
Table 3. 
 
Table 3. Primary diagnoses in descending order of frequency 
 
Hydrocephalus    7 Electrolyte disorder   1 
Global developmental delay   7 Traumatic endotrach intubation 1  
Spastic quadriplegic cerebral palsy  5 Chronic gagging and vomiting 1 
Seizure disorder/epilepsy   5 Anophthalmia               1 
Microcephaly     3 Cleft lip/cleft palate   1 
Scoliosis     2 Small for gestational age  1 
Hypotonia     2 Craniofacial malformation  1 
Hypoxic-ischemic encephalopathy  2 Congenital heart disease  1 
Porencephaly/porencephalic cysts  2 Hemiplegic cerebral palsy  1 
Spina bifida      1 Malformation syndrome, nos  1 
Paraplegic cerebral palsy   1 Developmental delay   2 
Infected ventriculoperitoneal shunt synd. 1 Intracranial hemorrhage  1 
Intellectual disability     1 Cortical blindness   1 
Hypoplasia of the corpus callosum  1 Sensorineural hearing loss  1 
Birth trauma     1 Hypertension    1 
Loss of consciousness    1 Gastroesophageal reflux  1 
History of sepsis    1 Cutis marmorata   1 
Hypospadius     1 Nystagmus    1 
Hypertonia     1 Facial nerve palsy   1 
Neurologic decompensation   1 Posterior encephalocele  1 
Nutritional insufficiency   1 Pulmonary insufficiency  1 
Prematurity (< 25 weeks)   1 
 
 
The five leading diagnoses listed and highlighted in yellow as final diagnoses (“Center 
Diagnoses’) were: 
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• Hydrocephalus    7  
• Global developmental delay   7   
• Spastic quadriplegic cerebral palsy  5  
• Seizure disorder/epilepsy   5  
• Microcephaly     3 

 
 
 
 
 
 
Etiologies reflected in the “Diagnostic Formulations” 
 
At the completion of each child’s assessment, a determination was made as to the most likely 
general cause of the child’s disability derived from both available history and findings from the 
clinical examination. It should be noted that for the purposes of this evaluation, we assumed that 
multiple outcomes (e.g. cerebral palsy, seizures, and respiratory insufficiency) in any given 
individual can be diverse and seemingly unconnected, and yet may derive from a single causative 
process.  These data from twenty children evaluated are presented in Table 4. 
 
 
Table 4. Diagnostic Formulations 
______________________________________________________________________________ 
         Number of children who met  
Formulation              this formulation. N=20  
 
A congenital alteration of normal morphogenesis including 
possible genetic abnormalities       10 
 
Pre or post natal disruption of otherwise normal health and 
development by illness, trauma, toxins, or by combined effects   12 (a) 
 
Child’s condition represents the effect of harmful environmental 
factors on health and development           0 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Two children were thought to possibly meet criteria in both statements A and B. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Functional Status 
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At the completion of each child’s evaluation, a number of specific observations were 
documented about the child with respect to the following variables: 
 

• Development-Behavior 
• Functional-adaptive 
• The physical examination findings 
• Assessment of comfort and pain (using the Wong-Baker Faces Pain Rating Scale) 

 
This attempts to present a basic picture of what the child is able and unable to do, and whether 
he/she is experiencing pain or discomfort. Not having any abilities/capabilities identified means 
that those particular variables were not felt to be possible for the child at that day and time, and 
thus in the worst case scenario, a score would be zero.  The more variables a child appears to be 
able to do, the higher the score. 
 
Tables 5-6. summarize the Functional Status findings that were made for the group of 20 
children evaluated. Please refer to each child’s individual Summary for more child-specific 
detail. 
 
 
Table 5. Developmental-Behavioral functions 
 
The number of children found to have 0 to 7 Developmental-Behavioral 
skills considered as being requisite to their health and well being.  
0 1 2 3 4 5 6 7 
10 0 2 2 0 0 1 4 
 
These data indicate that 50% of the children examined were unable to do ALL of the following: 
seek joint attention, reciprocate socially, smile socially, and sit unassisted, stand unassisted, 
crawl, or walk.  
 
 
 
Table 6. Functional-Adaptive functions 
 
The number of children found to have 0 to 8 Functional-Adaptive skills 
Considered as being requisite to their health and well being  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
8 2 3 2 2 2 0 0 2 
 
These data indicate that 38% of the children examined were unable to do ALL of the following: 
see, hear, communicate, have communicative intent, eat by mouth, self-feed, urinate in a toilet, 
defecate in a toilet. 
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Interventional Formulations 
 
At the completion of each child’s evaluation, a number of specific recommendations for ongoing 
care were made using a structured set of common best practice interventions. Please see 
Appendix I for the worksheet used to assemble these recommendations. 
 
The interventional recommendations were based on five separate domains. These included  
 

• Immediate necessary health care intervention 
• Surgical intervention 
• Chronic healthcare maintenance 

 
The intent was to list interventions we feel represent minimal considerations to assure improved 
or stable health for each child evaluated. The choices made in formulating these interventional 
recommendations were based on the assumption that optimal quality of life within any care 
facility depends on being able to assure that minimal resources exist to prevent further disability 
eliminate pain and discomfort, assure adequate nutrition can be delivered to each child, and 
corrective medical or surgical interventions are carried out.  
 
Tables 7--10. summarize the structured recommendations that were made for the group of 20 
children evaluated. Please refer to each child’s individual Summary for more child-specific 
detail. 

 
Table 7. Health care interventions needed immediately 
 
The number of children identified as needing a total of 0 to 14 immediate health care 
interventions 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2 2 4 0 1 0 1 3 6 0 1 0 0 0 0 
 
These data indicate a range of interventions that were considered critically important to carry out 
to address the health of the children evaluated. Among these included seizure management (2), 
nutritional intervention (2), and six children required, for example, eight (8) immediate 
interventions. 
 
 
Table 8. Surgical interventions needed 
 
The number of children identified as needing a total of 0 to 13 surgical interventions 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
6 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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These data indicate a range of surgical interventions were considered important for the children 
and that 6 out of 20 children needed no surgical assistance, 7 needed one intervention, and three 
needed two procedures.  
 
 
Table 9. Chronic health care maintenance needed 
 
The number of children identified as needing a total of 0 to 18 chronic health care interventions 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 1 0 0 0 0 5 0 2 3 0 3 3 1 1 0 0 0 0 
 
These data indicate again a range of chronic care maintenance interventions were identified as 
needed for the children; for example only one child was felt to need no new chronic care 
supports, and five children needed six of the fourteen best practice services considered important 
for health and well-being.  
 
 
 
 
 
Table 10. The degree to which the children evaluated experience pain and discomfort. 
 
How many children were found to have pain or discomfort ranging from an intensity level of “0” 
to “10” on the Wong-Baker Pain Scale? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 0 3 3 4 0 4 0 2 0 0 
 
These data present and important observation that the various health and developmental 
challenges the examined children have are not without pain and discomfort and while 5 of the 20 
children appear to be comfortable there is a wide enough distribution across the ten levels of pain 
and discomfort to suggest that attention to the question of pain must be a priority for this group 
of children. For example, 4 of 20 children have a moderate degree of chronic discomfort, and this 
could range from joint and hip pain to headache for increased intracranial pressure, to muscle 
spasm related to spasticity and cerebral palsy. 
 
 
Children with hydrocephalus and neural tube defects  
 
A specific charge to the Disability Rights International Team by the Office of the Ombudsman 
was to gain a better understanding of the status of children living in the Tbilisi Infant House 
between the months of February 2011 and June, 25, 2011. Concern was raised that there was a 
disproportionately higher number of children with congenital or acquired hydrocephalus, 
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(including those with hydrocephalus and other nervous system malformations) in residence at the 
facility.  
 
Furthermore, the Office of the Ombudsman was investigating and continues to investigate 
reports of six (6) deaths of children from TIH with hydrocephalus all of which had occurred 
during that five month period. We were aware of a total of 11 children with hydrocephalus living 
at TIH since February, 2011. Six (6) of these originally identified children are now deceased. All 
five (5) survivors of this group of 11 children were evaluated by our team on June 25, and 26, 
2012. One of these children was identified and evaluated at TIH following his return to the 
facility, and a 7th child whose earliest records reported as having “hydrocephalus,” did not have 
compelling evidence for active hydrocephalus at the time of these evaluations. 
 
Thus, for the purpose of this discussion we identified a total of seven (7) children at TIH in 
residence at the time of our visit who met any of the following clinical criteria as having 
disorders involving hydrocephalus: 
 

• Congenital hydrocephalus---obstruction of cerebral spinal fluid flow between the lateral 
and third ventricles present at birth, and presumably due to a malformation of the central 
nervous system. This can therefore include children with spina bifida, one major 
component of which is congenital hydrocephalus in over 86% of cases. 

 
• Acquired hydrocephalus---obstruction of cerebral spinal fluid anywhere along the brain’s 

route of spinal fluid flow, secondary to an insult or injury to otherwise normal central 
nervous system. Examples can include intracranial hemorrhage with resultant scaring and 
obstruction to cerebrospinal fluid flow, and encephalitis/meningitis resulting in similar 
scaring due to bacterial and/or viral infection of the brain. 

 
• Mixed pattern hydrocephalus---resulting from a combination of congenital influences on 

the developing brain associated with further injury to the brain itself. 
 
Children meeting these criteria therefore comprised 33% of the entire group of children we 
were asked to evaluate. 
 
Identified children included: 
 

1. A 1 year 3 month old female (#001) with congenital hydrocephalus associated with L 4-5 
spina bifida, paraplegia (cerebral palsy), status post placement of a ventriculoperitoneal 
shunt, possible active shunt infection (6/25/12). 
 

2. A 2 year 3 month old male (# 003) with congenital hydrocephalus, intellectual disability 
(aka “mental retardation: and hypoplasia or underdevelopment of the midline corpus 
callosum. 
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3. An 8 month old male (# 012) who was a former 24 week premature infant, status post 
Grade IV intraventricular hemorrhage, multiple acquired porencephalic cysts, cortical 
blindness, sensorineural deafness, hypertension, and global developmental delay 
 

4. A one year old female (#013) with hydrocephalus of unclear etiology, global 
developmental delay who had gall bladder disease as an infant, whose blood pressure is 
now stable.  
 

5. A three year old female (# 014) who has only a history reported of hydrocephalus, 
neonatal asphyxia, and developmental delay of unclear etiology. This child is included in 
this group because her history is consistent with the diagnosis of hydrocephalus, although 
clinical examination and review of the TIH records does not substantiate this. She is 
included among those who have confirmable hydrocephalus. 
 

6. A one year old male (# 019) with end stage or progressive hydrocephalus and neurologic 
decompensation. 
 

7. A 7 month old male (# 020) who has a history of neonatal “hypoxic-
ischemic”encephalopathy who now has multiple porencephalic cysts and hydrocephalus 

 
Only one child of these seven (# 001) had a ventriculo-peritoneal shunt in place, which was 
being investigated for possible shunt infection.  
 
The hydrocephalus in all of the children except (#014), for whom the diagnosis remains 
equivocal, presented as advanced macrocephaly with clinical evidence of advanced untreated 
increased intracranial pressure. This was evidenced by a full and bulging anterior fontanel, 
ophthalmoplegia, including the classic “sunset sign,” motor changes including spasticity and 
cerebral palsy, and depressed nervous system function including lethargy, visual and auditory 
impairment, and gastroesophagal reflux symptoms. 
 
We could not find clear written orders regarding resuscitation, end of life care, or habitation 
plans for this group of children.  
 
One, in my clinical opinion (#020) was in serious and near critical condition with physical 
changes seen only in children with hydrocephalus that had never been treated.  
 
Another, (# 001) who had the single shunt of the group had clear evidence that repair of her 
lumbar level lesion had never been undertaken.  
 
In sum, it appeared to this examiner, that these children’s disposition and care plans were 
undeveloped, disjointed, and in most cases non-existent. Given their state of health as 
documented in the Appendix for each of the six, it appears very likely that the expectation of one 
or more of those who cared for them prior to their admission to TIH was that they were being 
place at TIH to die. 
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Summary of findings, conclusions, and recommendations regarding seven (7) children with 
hydrocephalus at The Tbilisi Infants House—These apply to all residents of this facility 
regardless of diagnosis or problem list. 
 

• All children examined at TIH, with one exception, have significant and advanced 
hydrocephalus representing either complete failure to appropriately manage their care 
neurosurgically, or a deliberate decision to not treat them including palliative intervention 
for their comfort and including surgical insertion of a ventriculo peritoneal shunt. 

 
• If the mission and purpose of the Tbilisi Infants House is to provide good and 

compassionate care for children of Georgia with disabilities including those we evaluated 
with hydrocephalus, minimal standards are not being met for these children including but 
not limited to: 

 
o Formal and accountable communication with the pediatric specialty community of 

Tbilisi to effectively manage their care both acute and chronic 24 hours a day, 
seven days a week. 

 
o Infection control measures including appropriate hand washing, decontamination 

routines and procedures, and policies concerning reverse precautions in particular 
 

o A thorough and complete revision of admission criteria which are based not on 
what is expected or demanded by referring parties but on what the facility expects 
and requires be put in place for a child before they are admitted. 

 
o Minimal habilitative resources on site to provide at a minimum: 

 
§ Adaptive seating 
§ Physiotherapy 
§ Occupational therapy 
§ Communication therapy and consultation 
§ Nutrition and dietary consultation and intervention  
§ Orthotic consultation 
 

• Children with hydrocephalus currently receiving care at TIH are being managed by staff 
in a way that reflects hospice and end-of-life care as opposed to other types of care, and 
in and of itself, that care is substandard for a civilized society such as Georgia’s to 
tolerate. 

 
• All other children we evaluated are also receiving care closer to a respite care model than 

other models, and they are experiencing unacceptable complications and morbidities, but 
those with hydrocephalus are in this reviewer’s opinion being abused and neglected.  
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• We have demonstrated that pain and discomfort comprises a significant part of these 

children’s lives. We do not accept the explanation that children with hydrocephalus do 
not feel pain. This is a disproven perception worldwide. This group of children are sick, 
in pain, and are suffering and the Dept. of Health, the neurosurgeons who remain 
responsible for their care, and the staff of TIH need to take immediate action to address 
this catastrophic state of affairs.  
 

• Some of the children with hydrocephalus may no longer be candidates for surgery at this 
point given the extent of their conditions today.  For one (#020) there are likely no 
palliative neurosurgical options available given the extent and complexity of his central 
nervous system anatomy. But all of these children need to be reviewed by experts in 
chronic and palliative care and revised care plans be put in place to assure that they are as 
comfortable and physiologically stable as they can be. 

 
• It is not an international health care standard to do nothing for a child with severe central 

nervous system malformation or injury. Regardless of politics, economics or clinical 
resources, the standard must be first to do no harm, and second to apply the best 
available resources to help the child live to his/her fullest potential, even if that potential 
is extremely limited and even if others will discourage this approach. 

 
• There appears to be a significant void between the expressed goals of the Dept. of Health 

for the care country-wide of persons with disabilities, and the practitioners who make the 
day to day decisions concerning children’s medical care. 

 
• TIH is one component of a larger universe of direct services and resources to children and 

adults with disability. This examiner believes that a fundamental shift in the paradigm 
needs to take place to reflect the following concepts so that the future of TIH can be 
better conceptualized: 

 
o Transition from newborn care of children with congenital or acquired 

hydrocephalus needs a new system in Georgia of care management (case 
management) and early developmental intervention that is based in the 
communities where families of these children live.  

 
o The natural home with the support of a network of paid and volunteer providers 

should be the focus of attention, and not a system that immediately defaults to 
institutionalization. 

 
o There will be a need inevitably in the near future, for a few highly skilled nursing 

care programs located throughout Georgia, which have both respite and long-term 
residential options for a small specific subset of children with special needs 
(including those with hydrocephalus). These programs must also build a new 
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system of consultative medical care where families can go for medical advice and 
support. The concept of such “special needs” centers linked to an early 
intervention and case management capacity would serve Georgia very well. 

 
o The Tbilisi Infants House needs to be redeployed as one of these special needs 

centers  
 

• A formal curriculum in the medical and nursing schools of Georgia integrated with post 
graduate training programs is needed to teach current and future practitioners how to 
think about and serve children and adults with disabilities and special health care needs 
beyond just the focus of their own interest or career pathways. This should be a required 
and regular component of what doctors and nurses are expected to learn in Georgia. The 
goal of such a curriculum should ultimately be to increase sensitivity of future clinicians 
around issues of disability. 
 

• Based on history and clinical examination, this examiner is concerned that past 
interventions and current care plans do not reflect a complete enough understanding of 
the natural history of children with this group of neuroanatomic abnormalities. In four of 
the seven children evaluated (to assure absolute confidentiality and respect to the parents 
of all of the children evaluated) this examiner believes their quality of life could be 
improved, some significantly so were they to have ventriculoperitoneal shunts in place 
today, or if surgical intervention has been undertaken at an earlier stage in their 
course.   

 
• Finally, this examiner feels that formal dialogue is needed between the pediatric 

neurosurgeon community of greater Tbilisi and those providers who provide more regular 
care as well as those who work in and with facilities for children with disabilities. 

 
Visit to Dzeri Institutions for adults with disabilities in Kutasi 
 

An independently conducted tour and observation of residents at this facility took place on 
June 27. 2012. No direct clinical evaluations were undertaken but residents of interest were 
noted and photographed with permission of the Office of the Ombudsman. Observations and 
conclusions are as follows: 
 

• The majority of residents have significant developmental or neurodevelopmental 
disabilities. Some have clinical stigmata of global developmental delay which 
includes motor, communication, and social-adaptive deficits. 

 
• Two, including a recently admitted teenager had behaviors suggestive of and 

consistent with Autism Spectrum Disorder 
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• A range of behavioral and psychiatric conditions were observed including but not 
limited to anxiety, psychomotor retardation suggestive of depression or bipolar 
disease, speech and language disorders, mild to severe (but not profound) intellectual 
disability with co morbid behavioral disturbance, pica, self-stimulatory behavior, 
aggressiveness, oppositional defiant disorder, obsessive compulsive disorder, and 
mutism.  

 
• Some residents with higher cognitive function and stronger communication skills 

function within this community as leaders, advocates, and in some cases, as bullies 
and/or manipulators of others’ behavior. 

 
• There appeared to be no residents at this facility with conditions akin to those 

observed at the Tbilisi Infant House. This raised the general question as to where 
such children would in fact be when they reach adult age. 

 
• Living conditions, while not ideal, provided a residential base for this group of 

ambulatory adults with developmental disabilities. The extent of recreational, 
rehabilitative and habilitative resources was not fully explored and needs to be. 

 
• Dzeri appears to be an adult psychiatric facility, but in this examiner’s opinion, it is 

actually a residential facility for persons with a variety of needs, the majority of 
which are developmental or neurodevelopmental in nature. 

 
• Health care for this population of children should be based on both pediatric and adult 

medical principles and practice since the age span of the residents includes 
adolescents, young adults, older adults, and the elderly. Clinical questions therefore 
are likely to cross a number of disciplines including internal medicine, general 
surgery, ophthalmology, audiology, and gerontology. 

 
• Were Dzeri to close and discharge its residents to the community, a system of 

support, including developmental habilitation, therapy, care coordination, primary 
care must be in place to accommodate them. 

 
Visit to Senaki Institution for Children with Disabilities, Senaki 
 
On June 28, 2012 I accompanied the DRI and Office of Ombudsman teams on a visit to this rural 
residential facility for children and adolescents (ages 6 to 18 years). I participated in an 
informational interview with senior administrators of Senaki, and met with a physician on duty 
that day to learn about the medical care and monitoring routinely done at Sanaki, and to discuss 
one child in particular.  
 
The methodology used at Tbilisi Infant House was not employed at Senaki. No direct clinical 
evaluations were undertaken per se but residents of interest were noted and photographed with 
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permission of the Office of the Ombudsman.  The following represents observations that were 
noted and correlated with photographs: 
 

• I saw one pre-adolescent male with Down syndrome 
• I saw one possibly two males with clinical features and physical phenotype of the 

Fragile-X syndrome which would need to be ascertained by specific molecular testing 
• I saw one child with possible Angelman syndrome a molecular deletion of the short arm 

of chromosome #15. If this is the case one of his parents may be at risk of passing on this 
genetic mutation to future offspring 

• I saw two males under 10 years of age with what appears to be primary speech and 
language disorders but not necessarily intellectual disability (aka “mental retardation) 

• I saw one teenage boy with an inoperable club foot deformity who, in my opinion was 
developmentally normal but had some features suggestive of a mild spastic diplegia.  

• I met one pre-teenage girl with inoperable club foot deformity noted elsewhere in this 
report who may be at least cognitively normal, possibly above average or gifted. Surgical 
options to improve her ambulation include amputation of her feet with orthosis. 

• I observed one male less than 10 years lying in a crib with cerebral palsy and 
microcephaly who appeared to be deaf and blind with developing joint contractures 
throughout. 

 
There was once child of concern to this examiner. He is designated as (# 021 MALE/SENAKI). 
Please refer to the Appendix for a summary of his medical history and observation by permission 
of the Ombudsman. In addition to information reported in the Appendix, the following 
observations are made concerning this child: 
 

He has body mass, posture, and the joint extremity involvement sometimes seen in 
children with severe spastic quadriplegic cerebral palsy. However, compared to similar 
children, in my opinion, he is severely protein-calorie malnourished. There are a number 
of reasons why this might occur. 

o Inadequate oromotor abilities to take in the food being prepared and offered him 
as part of an appropriate diet and nutrition plan 

 
o Inadequate calorie, protein, fat, and carbohydrate content in the food being fed to 

him 
 

o Chronic hypermetabolic state (“burning up calories”) due to his upper motor 
neuron condition or other medical factors, including infection, gastrointestinal 
loss, malabsorption, and insufficient vitamin intake. 

 
o Chronic vomiting with or without aspiration of food  

 
o Error or other irregularities in the calculation, preparation, and/or delivery of his 

diet 
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o I suggest that a formal investigation into the nutritional status and plan for child  

(# 021 Male/Senaki) be undertaken to understand why he is so small and 
malnourished, and revision of his nutritional plan to reflect best practice for the  
nutritional support of a child his age with spastic quadriplegic cerebral palsy. 
 

Concerning general observations and recommendations based on this visit, I offer the following: 
 

1. Some children are cognitively far more capable than they appear to be on cursory 
observation. At least three boys under 10 years had developmental delays, but possibly 
not intellectual disability, and understanding their level of cognitive function will have a 
tremendous impact on what resources they need, and what their potential will be.  

 
2. Approaches and supports needed to help them may be basic and not need to cost a lot of 

money. Not knowing this information may commit them to a life of unfulfilled potential. 
 

3. One little girl appeared to me to have only one obvious significant abnormality—namely 
severe bilateral equinovarus foot deformity that was never corrected---and accounting for 
language barriers and the limited contact I had with her, my impression is that her 
habilitative potential is enormous, and not being addressed at Senaki.  

 
For example, she is wonderfully verbal, engaged our group in very appropriate and well 
organized conversation, she attends a limited number of school days in a local elementary 
school each year, and “listens” in to the few children being given English lessons, and has 
has independently taught herself English. She asked me if I could help her go to school in 
the village so that she can learn to read.  
 
Sadly there were a number of severely delayed and non-verbal girls in the day room she 
occupied when we met her who had self-stimulating rocking behavior. After we left this 
room for an hour and returned to say “goodbye” to the children, this child was sitting on a 
chair rocking back and forth. This scenario indicates that this child is under stimulated 
and being deprived of an appropriate education. I question whether this facility is 
equipped to serve her developmental and educational needs.  

        
4. The Senaki facility functions largely as an orphanage, and many of the children in it  

might and should not be there if there were a more robust system of community based 
foster and adoptive services in Georgia, and/or if resources could be configured to 
support them in their natural homes (if they have families able and willing to care for 
them).  The issue, therefore, is a National one, and the debate needs to be not only about 
Senaki but about proactive intervention of persons with disabilities throughout the 
lifespan. That dialogue must includes how a commitment to a continuum of care for 
disabled children could be carried out. Without such an approach, the net effect of 
resources such as Senaki will amount to little more than “warehousing” children whose 
parents could not care for them.  
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Visit to Makhinhauri Infant House 
 
On June 29, 2012, I accompanied the DRI and Office of Ombudsman teams on a visit to this 
residential facility for infants, toddlers, and school age children (age’s birth to 6 years).  The 
methodology used at Tbilisi Infant House was not employed at Makhinhauri. No direct clinical 
evaluations were undertaken per se but residents of interest were noted and photographed with 
permission of the Office of the Ombudsman.  
  
I participated in an informational interview with senior administrators of Makhinhauri and met 
with two physicians on duty that day who sought my professional advice concerning two 
children for whom they had concerns. As before, with the approval of the Ombudsman, we 
agreed that I would hear and review their histories, oversee their examining these children, but 
not examine them myself, and offer opinions and advice concerning further assessment and 
management.  
 
One six year old male with chronic cough for two months was observed and evaluated. His 
cough is productive of mucous but he has no fever, and the cough is not seasonal but worse when 
he is asleep. A trial of antihistamines did not improve the symptoms. On examination I was told 
that his throat was inflamed and erythematous with exudate on slightly enlarged tonsils and I 
confirmed this finding watching the examination be performed. He had a bulging left ear drum 
with fluid behind the drum which I also observed.  
 
My suggestion was that this child either had an allergic rhinitis/pharyngitis (less likely because 
of no response to antihistamines), chronic sinusitis, post-nasal “drip,” or recurrent serous otitis 
media with cough. I further agreed with the physicians’ plan to place this child on a 7-10 day 
course of Augmentin antibiotic and re-evaluate. I suggested that if the symptoms did not improve 
after this treatment, referral to a pediatric otorhinolaryngologist would be an appropriate next 
step.  
 
An 18 month old male with a complex history from infancy was discussed next. He had a history 
of sepsis and shock in the first weeks of life, had respiratory distress during that illness, but was 
not intubated or mechanically ventilated. Discharge from the hospital was directly to an 
orphanage (not clear if this was Makhinhouri Infant House). Staff are concerned about his 
development. He has mild to moderate hypotonia, does not talk or walk but is very loving and 
sociable, enjoys being held by staff. He smiles socially, and attempts to engage others in play. 
On examination a significant finding was the inability to turn to or localize a range of sounds. He 
also had generalized hypotonia, and difficulty with visual tracking.  
 
My own impression was that of a child with global developmental delay but some scattered 
strengths and abilities, but also strong evidence for deafness and possibly vision impairment.  
My physician colleagues agreed with this impression and were planning next to arrange for more 
formal hearing testing (they identified correctly the need for brain stem auditory evoked potential 



58	  
	  

hearing testing), and MRI, and an orthopedic consultation with attention to issues of seating, 
possible bracing, and orthopedic monitoring.  
 
On the tour I observed infants in the infant room, some of whom had clear differences in 
behavior. One child was fearful of adults. I suspect he has experienced or witnessed abuse or 
neglect at home or elsewhere. Another had abnormal joint attention suggesting either problem 
with cognition or autism spectrum disorder. A third appeared to be depressed for unclear reasons.  
 
Staff with the infants were women who cared for the children in shifts. Feeding was done with 
child on lap and spoon feeding as a pace too fast for their ages. I saw no gagging or vomiting, but 
this technique would put any child that age for vomiting and possibly aspiration.  
 
I was unable to see what other activities were arranged for this group of infants, including what 
kind of socialization, one on one teaching, language learning, etc. was being conducted. It was 
evident, however, that these children divided most of their time between sleeping, being fed on 
schedule, and sitting in a playpen with others or in highchairs or walkers. I did not witness any 
infant stimulation during the one hour observation. 
 
In the school age children’s room were children with a range of developmental differences. This 
included one child with severe dysregulation disorder, and impulsivity. He spat at visitors and 
got other children agitated and copying him. He was identified as a child with severe emotional-
behavioral differences, with whom a staff psychologist was working. This group reflected the 
kind of social “society” typically seen in preschool and Kindergarten settings where children 
relate to one another through a complex pattern of copying or avoiding one another, of 
aggressiveness, and passivity, and varying degrees of dependency on adults for safety and 
comfort.  
 
Responsively to their needs appeared to be part of the center’s program for this age group, and I 
was impressed that resources and facilities notwithstanding, this facility was doing the best it 
could with the materials it had to work with. 
 
While some might consider it cute and novel to see a group of children “hamming it up” for 
visitors (camera play, attention seeking, mugging for pictures) I got the impression that this 
facility is being showcased to visitors, and the children are experiencing social experiences 
around these visits. My feeling about this is that as animated and engaging as these children 
might appear when in the spotlight, the real measure of the effectiveness of the Makhinhouri 
Infant House will be through a more systematic evaluation of interventions and outcomes for two 
very critical age groups.  
 
I see this facility being able to try to meet best practice standards. I am concerned that the infant 
caregivers are not developmentally focused and need infant development training to provide as 
close to a “family-centered” approach as possible. 
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Again, were there ever action taken to close this facility or relocate the children, it will be critical 
that these children not be lost to follow-up, and be supported in a transition from an institution to 
a family environment. I do not see an acceptable trajectory for these children ever being one of 
graduating up to Senaki and Dzeri.  
 
Conclusion 
 
The Republic of Georgia is at the threshold of an important decision with respect to children and 
adults with disabilities, namely how to shift from a system of institutional care of persons with 
special needs to a community based, family focused, and culturally responsive model of service.  
 
It has become the fashion over the past five to ten years throughout the world to say the best 
vision for persons with disabilities will be impossible to achieve because of limited funding, 
limited resources, and political constraints. As such, it is more likely to witness a striking 
dichotomy between what leaders policy makers know and believe is right to do, and what 
actually gets carried out.  
 
In the case of persons with disabilities, especially children, private and public sector leaders in 
Georgia (as in any country) need to adopt an approach based around the belief that some of the 
most critical interventions are low cost and  channel the education and energies that Georgian 
citizens in the field  have to help this needy population of children. The Government then can 
focus on providing this potential workforce with a core infrastructure to serve persons more 
effectively. This examiner believes that they only way to apply a love and commitment to a 
society’s children and fragile adults is to invest in the resources to support them. Lip service and 
motivational initiatives will not suffice.  
 
I therefore recommend that the following contingencies be considered for future efforts to help 
children and adults from Georgia who have disabilities. That the Government of Georgia: 
 

5. Adopt an official State position, in keeping with UN guidance, that the current system of 
institution-based care in Georgia is untenable, inappropriate, out of line with minimal 
practice standards put forth by the United Nations, and harmful to the people living in 
them 

 
6. Make a commitment to completely eliminate this system and in its place, have ready to 

deploy a country wide system of community based networks of support for the health and 
support of children and adults with disabilities. This system will provide what the current 
health care system in Georgia cannot provide: a community resource for families of 
disabled children and adults to access when needed that identifies needs, and connects to 
and advocates for interventions that will make life better than if this resource did not 
exist. Essential elements of such a system should include: 
 

o An infant-toddler Early Intervention program, similar to what exists in the 
United States and United Kingdom. Children who have or who are at risk for 
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disabilities who are between the ages of birth to five years would be automatically 
referred to such a system. It would have regional coordination sites throughout the 
country, possibly reflecting the current Ministry of Health catchment areas. These 
sites would have space for coordination activities, state agency support staff, 
insurance advisors, developmental specialists, traveler-therapists who can make 
home visits, nurses skilled in disability care who can advise and consult.  

 
An important role for this network would be to support and educate families in 
their natural environments, respecting and employing local cultural values and 
tools to achieve best outcome.  

 
o Clinical care centers for children and adults with disabilities based regionally 

throughout Georgia to provide medical consultation, acute care stabilization and 
chronic care management. These would be equivalent to centers/clinics for 
children with special health care needs in existence in most developed nations. 
They would be staffed by pediatricians and adult physicians, nurse practitioners, 
and nurses with special training in disabilities care. These centers will be where 
one can go to know that diagnosis and treatment will reflect best practice 
standards.  

 
7. There will continue to be children and adults whose health care needs who require skilled 

nursing facility care in skilled nursing care facilities. Places like Tbilisi Infant House or 
Senaki are not examples of these. 

 
To have such facilities is not to admit failure at being able to care for some individuals 
with very complex or life-ending disease. But they must be equipped skilled nursing care 
facilities, not versions of better equipped orphanages, and not confused with hospice 
care centers. Examples of such skilled facilities exist around the world. 

 
8. Educational programs in the universities and medical schools of Georgia must include 

curricula in the assessment and care of children and adults with disabilities, and this 
curriculum should be integrated into the required training of doctors, nurses, advance 
practice nurses, physical therapists (physiotherapists), occupational, and speech 
therapists. This should include required clinical rotations to the early intervention and 
clinical care centers (above). Among those rotating in these sites should be 
neurosurgeons in training. It should also be considered that as part of recertification to 
practice medicine (and other mentioned specialties), a short mini-fellowship or practicum 
course be undertaken at any of these regional sites. This could include clinical care 
consultation rounds in neighboring skilled nursing care facilities as part of the rotation.  

 
9. Legislation should be passed in Georgia that duplicates initiatives in the USA, and 

Europe which support the rights of disabled persons to be recognized as legitimate 
citizens of Georgia, and safeguards their rights for safe, secure, and dignified care 
wherever it is delivered. This should include a legitimate Government and private sector 
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partnership that formally assures ways anyone who sees abuse, neglect, or malpractice in 
the care of persons with disabilities can have those concerns quickly and resolutely 
addressed.  

 
Respectfully submitted, 
 
Lawrence C. Kaplan MD, ScM, FAAP 
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1.1. „გეითქიფინგი” გულისხმობს 24 საათიან ზრუნვაში ბავშვების განთავსების/გამოსვლის კონტროლს. 24 

საათიანი ზრუნვა მოიცავს შემდეგ მომსახურებებს: 

1.1.1. მინდობით აღზრდა; 

1.1.2. მცირე საოჯახო ტიპის სახლი; 

1.1.3. ბავშვთა სახლი; 

1.2.  „გეითქიფინგი”  შეთანხმებული ღონისძიებების ერთობლიობაა, რომელიც უზრუნველყოფს ოჯახის დამხმარე 

მომსახურებებსა და დახმარებებზე ხელმისაწვდომობას და იცავს ბავშვს 24 საათიან ზრუნვის სისტემაში 

განთავსებისაგან.  

1.3. „გეითქიფინგის“ წარმატებული მუშაობისთვის მნიშვნელოვანია შემდეგი 10 სახელმძღვანელო პრინციპის 

დაცვა: 

1.3.1. ბავშვის ოჯახის კულტურული თავისებურებების პატივისცემა. ბავშვის ოჯახის კულტურულ-

ტრადიციული ყოფის კონტექსტში ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების განხილვისას 

მშობლების/ახლობლების მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფა, რადგანაც ბავშვის აღზრდისა 

და განვითარებისთვის საუკეთესო გარემო  არის ოჯახი; 

1.3.2. ბავშვის ოჯახის გაძლიერებისათვის ყველა არსებული რესურსის გამოყენება, იმისათვის, რომ ოჯახმა 

თავად შეძლოს ბავშვზე ზრუნვა. სოციალური დახმარებისა და მომსახურების მიწოდების მიზანია 

ბავშვის ოჯახში  შენარჩუნება; 

1.3.3. 24 საათიან ზრუნვაში ბავშვების განთავსების საფუძვლების მკაცრი დაცვა. 24 საათიან ზრუნვაში ბავშვის 

განთავსების საფუძვლ(ებ)ი შეიძლება იყოს:   

1.3.3.1. ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, ან ძალადობის რისკის წინაშეა; 

1.3.3.2. ბავშვი მიტოვებულია მშობლების/მზრუნველის მიერ; 

1.3.3.3. ბავშვი ორივე მშობლით ობოლია და არ არსებობს ისეთი პირი, რომელიც იზრუნებს მასზე; 

1.3.3.4. ბავშვის მშობელი/მშობლები იმყოფებიან იძულებით მკურნალობაზე ან სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებაში და არ არსებობს ისეთი პირი, რომელიც იზრუნებს ბავშვზე; 

1.3.3.5. 24 საათიან ზრუნვაში ბავშვების განთავსების საფუძველი, შესაძლოა, ასევე გახდეს სიღარიბით 

გამწვავებული ოჯახის დისფუნქცია, უსახლკარობა და განათლების ხელმისაწვდომობის 

ნაკლებობა.  თუმცა, აღნიშნული განხილულია როგორც გამონაკლისი შემთხვევები და არ 

წარმოადგენს ბავშვის 24 საათიან ზრუნვაში განთავსების  ცალსახა საფუძველს.   

1.3.4. თუ 24 საათიან ზრუნვაში განთავსება გარდაუვალია, მაშინ უპირატესობა ენიჭება ნათესაურ მინდობით 

აღზრდას, შემდეგ მინდობით აღზრდასა და ბოლოს რეზიდენტულ ზრუნვას (მცირე საოჯახო ტიპის 

სახლი, ბავშვთა სახლი. ამ ორს შორის უპირატესობა ენიჭება მცირე საოჯახო ტიპის სახლს), როგორც 

უკიდურეს საშუალებას; 

1.3.5. გადაუდებელი მინდობით აღზრდის მომსახურების საშუალებით 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა ჩვილ 

ბავშვთა სახლში ჩარიცხვის შეზღუდვა, გარდა იმ გამონაკლისი შემთხვევებისა, რომელიც 

დაკავშირებულია ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან და მოითხოვს 24 საათიან სამედიცინო 

მეთვალყურეობას; 

1.3.6. ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება ბავშვის, ოჯახისა და გარემოს  შეფასების 

საფუძველზე, ბავშვისა და მასთან დაკავშირებული პირების/პროფესიონალების თანამონაწილეობით;  

1.3.7. ბავშვის აზრის გათვალისწინება, თუ ეს მის ასაკსა და განვითარების დონეს შეესაბამება1; 

1.3.8. 24 საათიან ზრუნვაში განთავსებული ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახთან მუშაობა ხორციელდება მაშინაც კი, 

როდესაც რეინტეგრაციის შესაძლებლობა მოცემულ ეტაპზე არ იკვეთება. აქტივობა გულისხმობს  

ოჯახის გაძლიერებას და მიზანია ბავშვის ოჯახში დაბრუნება; ხოლო თუ ოჯახში დაბრუნება ბავშვის 

ინტერესს ეწინააღმდეგება, მაშინ საჭიროა შვილის მიმართ მშობლის სამართლებრივი სტატუსის 

                                                           
1
 10 წლის ასაკიდან ბავშვის აზრის გათვალისწინება აუცილებელია, ასევე, განსაზღვრულ შემთხვევაში შესაძლებელია 

10 წლამდე ბავშვის მოსაზრებების გათვალისწინებაც.  



 

 
 

განსაზღვრისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება ბავშვის 

ინტერესების გათვალისწინებით (მშობლის (მშობლების) უფლების შეზღუდვის ან ჩამორთმევის მიზნით 

სასამართლოსათვის მიმართვა და სხვა); 

1.3.9. 24 საათიან ზრუნვაში განთავსებული ბავშვების შემთხვევების რეგულარული გადახედვა (მაქსიმუმ ექვს 

თვეში ერთხელ) და მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვა; 

1.3.10. სოციალური მუშაობის  პროფესიული ზედამხედველობის განხორციელება, იმისათვის, რომ  

უზრუნველყოფილ იქნას ბავშვებისა და მათი ოჯახებისათვის ხარისხიანი მომსახურება, რაც ბავშვის 

ჭეშმარიტი ინტერესების დაცვას გულისხმობს. 

1.4. ბავშვი და ოჯახი შესაძლოა საჭიროებდეს მხარდაჭერას, იმ შემთხვევაში, როდესაც: 

1.4.1. საჭიროა ბავშვის დაცვა ძალადობისა და უგულებელყოფისაგან; 

1.4.2. მშობელი ან მზრუნველი პირი არ არსებობს; 

1.4.3. მშობელი ჯანმრთელობის გამო უძლურია განახორციელოს ბავშვზე სათანადო ზრუნვა; 

1.4.4. ბავშვი  შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონეა; 

1.4.5. სახეზეა ოჯახის დისფუნქცია ან/და ოჯახი მწვავე კრიზისშია; 

1.4.6. ბავშვის ქცევა სოციალურად მიუღებელია. 

1.5. ზემოაღნიშნულ შემთხვევებში სოციალური მუშაკის მიერ ხორციელდება ბავშვის და მისი ბიოლოგიური 

ოჯახის შეფასება, იმისათვის, რომ განისაზღვროს ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის 

რისკის დონე. 

1.6. „გეითქიფინგის“ მექანიზმი განსაზღვრავს ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის სამ 

დონეს: 

1.6.1. ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის პირველი დონე -  ბავშვზე სახელმწიფო 

ზრუნვის საჭიროება  ან  ზიანის რისკი არ არსებობს ან არის მცირე. პირველ დონეზე სახელმწიფო 

სოციალური მუშაკის მიმდინარე დახმარება არ არის საჭირო და იგი ძირითადად შემოიფარგლება 

ბავშვისა და მისი ოჯახისათვის არსებული სოციალური მომსახურებებისა და დახმარებების შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდებითა და სხვა უწყებებთან გადამისამართებით მათთვის მხარდაჭერის 

აღმოსაჩენად. 

1.6.2. ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის მეორე დონე -  ბავშვზე სახელმწიფო 

ზრუნვის საჭიროება ან ზიანის რისკი არის მკვეთრად გამოხატული. მეორე დონეზე მნიშვნელოვანია 

სოციალური მუშაკის მიერ ოჯახის მხარდაჭერა ბავშვის ოჯახში შენარჩუნების მიზნით. მეორე დონეზე 

ხორციელდება ოჯახისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარებისა და ოჯახის დამხმარე მომსახურების 

მიწოდება, რომელთა მიზანია ოჯახის მთლიანობის შენარჩუნება. მეორე დონის 

მომსახურებები/დახმარებებია მაგალითად: რეინტეგრაციის შემწეობა, მეურვე-მზრუნველის დანიშვნა, 

დღის ცენტრის მომსახურება, ადრეული დიაგნოსტიკის პროგრამა, ადრეული განვითარების პროგრამა, 

ხელოვნური კვების ვაუჩერი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისათვის დამხმარე საშუალებები, 

რეინტეგრაციის და საგანგებო ფონდი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში 

რეგისტრაცია, სხვა უწყებებთან გადამისამართება მხარდაჭერის აღმოსაჩენად და სხვა. 

1.6.3. ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის მესამე დონე -  ბავშვზე სახელმწიფო 

ზრუნვის საჭიროება  ან  ზიანის რისკი არის მწვავე. მესამე დონეზე ძირითადად განიხილება ბავშვზე 

ძალადობისა და უგულებელყოფის ის შემთხვევები, როდესაც საჭიროა ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა 

მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. მესამე დონეზე ბავშვის განთავსება შეიძლება, 

განხორციელდეს გადაუდებელ მინდობით აღზრდაში, თუ ბავშვის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 

აუცილებელია მყისიერი ქმედება. თუ ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა გარდაუვალია, მაშინ უპირატესობა 

ენიჭება ოჯახს მიახლოებულ ზრუნვას (სოციალური მუშაკი ხელმძღვანელობს პუნქტით 2.3.4). ასევე, 

მესამე დონეზე შეიძლება, ბავშვის განთავსება მოხდეს დედათა და  ბავშვთა თავშესაფარში ან 

ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის თავშესაფარში. აღნიშნულ თავშესაფრებში ბავშვის 

განთავსება ხორციელდება დედასთან ერთად. აქვე აღსანიშნავია, რომ მესამე დონეზე ბავშვზე 

ძალადობის შემთხვევაში შეიძლება, ბავშვის შენარჩუნება მის ოჯახში, თუ მოძალადე დატოვებს ოჯახს 

ან ბავშვის გადაყვანა საცხოვრებლად ნათესავთან/ახლობელთან ინტენსიური მეთვალყურეობის ქვეშ. 

ასეთ შემთხვევებში შესაძლებელია ბავშვისათვის ოჯახის დამხმარე მომსახურებების დანიშნვა. მესამე 

დონის შემთხვევებთან მუშაობა ძირითადად მიმდინარეობს ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 

(რეფერირების) დოკუმენტის შესაბამისად. 
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წინასიტყვაობა

გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში უკვე 20 წელია მჭიდროდ თანამშრომლობს 
საქართველოს მთავრობასთან და სხვა პარტნიორებთან იმისათვის, რომ საქართველოში მოგვარდეს 
ბავშვების წინაშე მდგარი  მნიშვნელოვანი პრობლემები და დაცული იყოს ბავშვთა უფლებები. ბავშვის 
დაცვა ყველანაირი ფორმის ძალადობისაგან ბავშვის ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი უფლებაა. 

ჩვენ პატივი გვაქვს წარმოვადგინოთ გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული სამუშაო - კვლევა 
„ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში“. ეს არის ორი დამოუკიდებელი, მაგრამ შინაარსობრივად 
ურთიერთდაკავშირებული კვლევა, გაერთიანებული ერთ პუბლიკაციად, სადაც ბავშვთა მიმართ 
ძალადობის საკითხები სხვადასხვა კუთხით არის გაანალიზებული. კვლევაში მონაწილეობდა 3345 
ადამიანი. 

პირველ კვლევაში, რომელსაც ეწოდება „ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში – ეროვნული 
კვლევა არსებული ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის შესახებ“, ყურადღება გამახვილებულია 
ამ საკითხის შესახებ საქართველოს ზრდასრულ მოსახლეობაში არსებული ცოდნის დონეზე; იმ 
დამოკიდებულებებზე, რომლებიც საფუძვლად უდევს ბავშვის აღზრდის გავრცელებულ მეთოდებს და 
რომლებიც თავს იჩენს ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების გამოვლენისა და მასზე რეაგირების 
პრაქტიკაში. 

მეორე კვლევაში – „ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში – ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) პროცედურების ანალიზი და მთავრობისთვის შემუშავებული რეკომენდაციები“ – 
გაანალიზებულია ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურა, რომელიც 2010 წელს ჩამოყალიბდა. 

კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობის მხრივ  საგანგაშო 
მდგომარეობაა, რადგან საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი დასაშვებად მიიჩნევს ბავშვთა 
მიმართ ძალადობას. მოსახლეობის 60 პროცენტი ფიქრობს, რომ ბავშვის აღზრდისას ძალადობრივი 
მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია, ვიდრე არაძალადობრივი მეთოდებისა. 

საზოგადოება უმეტესწილად მიიჩნევს, რომ ბავშვის მიმართ განხორციელებული ოჯახური ძალადობა 
ოჯახის შიდა საქმეა და ამ საქმეში ჩარევის წინააღმდეგია. იმ შემთხვევებში კი, როცა მოქალაქე 
ჩარევას გადაწყვეტს, მან ხშირად არც კი იცის, ვის ან როგორ მიმართოს. ბავშვებთან მომუშავე 
პროფესიონალების დიდმა უმრავლესობამ (60%), რომელთაც კანონით ევალებათ ძალადობის 
შემთხვევების გამოვლენა და მასზე რეაგირება, არ იცის ამ პასუხისმგებლობის შესახებ და ღრმად 
არიან დარწმუნებული, რომ ოჯახის საქმე ფაქიზი საკითხია და უმჯობესია ამაში არ ჩაერიონ.

მეცნიერულად დასაბუთებულია, რომ ბავშვის აღზრდის ძალადობრივი მეთოდები გამოუსწორებელ 
უარყოფით კვალს ტოვებს ბავშვზე და მოქმედებს მის შემდგომ განვითარებაზე. ყველა მშობლისთვის 
საოცნებო წარმატებული, ხალისიანი, ჯანმრთელი ბავშვების ნაცვლად ძალადობის შედეგად 
ყალიბდებიან განდგომილი, გულჩათხრობილი და ჯანმრთელობაშელახული ახალგაზრდები, 
რომლებსაც უჭირთ ცხოვრებისეულ სირთულეებთან გამკლავება და წარმატებასაც ძნელად აღწევენ.

მასწავლებლების, აღმზრდელების, ფსიქოლოგების, პოლიციელებისა თუ სოციალური მუშაკების 
მოვალეობაა დროულად ამოიცნონ ბავშვის მიმართ  ძალადობის შემთხვევები და იმოქმედონ კანონით 
გათვალისწინებული წესების შესაბამისად, რათა დაიცვან ბავშვის ინტერესები. მხოლოდ სწორი 
მეთოდებით აღზრდა მისცემს ბავშვს საშუალებას, სრულიად გამოავლინოს თავისი პოტენციალი და 
გახდეს საქართველოს აქტიური მოქალაქე და მონაწილეობა მიიღოს ქვეყნის განვითარებაში. 

კვლევამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ძალადობისგან ბავშვების დაცვის სისტემა გამართვასა და 
სრულყოფას საჭიროებს; კვლევის შედეგად კარგად გამოჩნდა  ამ სისტემის ხარვეზები და დაისახა 
მათი გამოსწორების გზებიც. ჩვენ დიდ იმედს გამოვთქვამთ, რომ მალევე მოხდება ყოველივეს 
გათვალისწინება და ამ საქმეში, რა თქმა უნდა, აქტიური პარტნიორი და მხარდამჭერი იქნება გაეროს 
ბავშვთა ფონდი. 

აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რაოდენ მნიშვნელოვანია ძალადობის მიმართ რიგითი მოქალაქეების 
დამოკიდებულებაც. ადამიანებს უნდა ესმოდეთ, რომ მათი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობაა არ 
შეაქციონ ზურგი ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებს სამეზობლოში, სანათესაოსა თუ ქუჩაში. ბავშვებს 



Violence AgAinst children in GeorGia 

საშა გრაუმანი  
გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი საქართველოში

უჭირთ საკუთარი უფლებების დაცვა და მათ სჭირდებათ გვერდში მდგომი, პასუხისმგებლობით 
განმსჭვალული ზრდასრული პიროვნება, რომელიც თავს მოვალედ ჩათვლის, დაიცვას  ბავშვის 
უფლებები. 

დაბოლოს, დიდი იმედი გვაქვს, რომ კვლევა ბევრისათვის იქნება საინტერესო და საყურადღებო და 
მისი ჯეროვნად გაანალიზება საფუძვლად დაედება კონკრეტული ცვლილებების დაწყებას. 



ტერმინების განმარტება

ბავშვი – 18 წლამდე ასაკის პირი.

ბავშვის მიმართ ძალადობის საფუძვლიანი ეჭვი – ა) ბავშვის სხეულზე არსებული დაზიანებების 
გამო ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად იკვეთება დამატებითი ფაქტორი: ბავშვი აცხადებს, რომ 
მასზე ხორციელდება ან განხორციელდა ძალადობა; ბ) ბავშვის სხეულზე არსებული დაზიანებების 
გამო ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად იკვეთება დამატებითი ფაქტორი: მოწმე აცხადებს, რომ 
იგი შეესწრო ძალადობის ფაქტს; გ) ბავშვია სხეულზე არსებული დაზიანებების გამო ჩატარებული 
გამოკითხვის შედეგად იკვეთება დამატებითი ფაქტორი: მშობელი იქცევა არაადეკვატურად, ანუ 
ბავშვის ტრავმის სიმძიმე არ შეესაბამება ტრავმის მიღების შესახებ მშობლის მონათხრობს; მშობლის 
მონათხრობის დეტალები მუდმივად იცვლება; მშობელი არაადეკვატურად რეაგირებს ბავშვის 
ტრავმაზე – ტრავმას აფასებს უფრო მსუბუქად, ვიდრე არის; არ ხდება ტრავმის მიზეზის ახსნა; დ) 
ბავშვის საეჭვო ქცევის გამო ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად იკვეთება დამატებითი ფაქტორი: 
ბავშვი აცხადებს, რომ მასზე ხორციელდება ან განხორციელდა ძალადობა; ე) ბავშვის საეჭვო ქცევის 
გამო ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად იკვეთება დამატებითი ფაქტორი: მოწმე აცხადებს, რომ იგი 
შეესწრო ძალადობის ფაქტს; ვ) ბავშვის განცხადება, რომ მასზე ხორციელდება ან განხორციელდა 
ძალადობა; ზ) მოწმის განცხადება, რომ იგი შეესწრო ძალადობის ფაქტს (ერთობლივი ბრძანება 
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ). 

ბავშვის მიტოვება – მშობლ(ებ)ის მიერ ბავშვის მიტოვება, ან მიტოვების შესახებ განცხადების 
გაკეთება, ან მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შესრულებისაგან თავის არიდება (საქართველოს 
კანონი შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ).

ბავშვის ოჯახის წევრი – ბავშვის დედა, მამა, ბებია, ბაბუა, მეუღლე, შვილი (გერი), დედინაცვალი/
მამინაცვალი, და, ძმა, მეუღლის მშობლები, სიძე, რძალი, მული, მაზლი, ყოფილი მეუღლე, 
არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირები და მათი ოჯახის წევრები, შვილობილი, მიმღები 
ოჯახი (დედობილი, მამობილი), მშვილებელი, მშვილებლის მეუღლე, ნაშვილები, მეურვე/მზრუნველი 
(ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების 
დამტკიცების შესახებ).

ბავშვთა პორნოგრაფია – ნებისმიერი ვიზუალური და აუდიომასალა, რომელშიც წარმოდგენილია 
არასრულწლოვნის მონაწილეობა ნამდვილ, შექმნილ ან კომპიუტერის მეშვეობით სიმულირებულ 
სექსუალურ სცენებში, როდესაც მომხმარებლის სექსუალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილების 
მიზნით ნაჩვენებია არასრულწლოვნის გენიტალიური ორგანოები (საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსი, მუხლი 255). 

ბავშვის უგულებელყოფა – მშობელთა ან მზრუნველ პირთა მიერ ბავშვის ფიზიკური ან ემოციური 
საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა, შესაბამისი შესაძლებლობების, ცოდნის და მომსახურების 
წვდომის არსებობის მიუხედავად (გაეროს ანგარიში მსოფლიოში ბავშვებზე ძალადობის შესახებ). 

გადაუდებელი შემთხვევა/მდგომარეობა – მდგომარეობა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ბავშვის 
ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ან შეიძლება გამოიწვიოს ბავშვის სიკვდილი ან ინვალიდობა 
(ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების 
დამტკიცების შესახებ).

დამცავი ორდერი – დამცავი ორდერი არის პირველი ინსტანციის მოსამართლის მიერ 
ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესით გამოცემული აქტი, რომლითაც განისაზღვრება 
ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის დროებითი ღონისძიებები, 
გარდა იმ შემთხვევისა, როცა არსებობს სისხლის სამართლებრივი დევნის აღძვრის საფუძველი და 
პირს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული აქვს პატიმრობა  (საქართველოს კანონი ოჯახში 
ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ).

იძულება – ბავშვის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური იძულება, თავისი სურვილის საწინააღმდეგოდ 
შეასრულოს ან არ შეასრულოს გარკვეული ქმედება (ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ).
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მკაცრი აღზრდა – დასჯის გამოყენებით აღზრდის მკაცრი სტილი, როდესაც მშობლები აიძულებენ 
ბავშვს შეასრულოს ბრძანებები მათი შრომისა და ძალისხმევის პატივისცემის ნიშნად.

მოძალადე – ოჯახის წევრი, რომელიც ახორციელებს ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ, ეკონომიკურ, 
სექსუალურ ძალადობას ან იძულებას ოჯახის სხვა წევრის მიმართ (საქართველოს კანონი ოჯახში 
ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ).

მსხვერპლი – პირი, რომელმაც  ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სექსუალური ან ეკონომიკური ძალადობა 
ან ზეწოლა განიცადა.

ოჯახური კონფლიქტი – ნებისმიერი კონფლიქტი, რომელიც ხდება ოჯახში ცოლსა და ქმარს, 
მშობლებსა და შვილებს, დებსა და ძმებს შორის ან გაფართოებული ოჯახის სხვა წევრებთან (ბებიებთან, 
ბაბუებთან, დეიდებთან, ბიძებთან და ა.შ.).

სექსუალური ძალადობა  – ბავშვთან სქესობრივი კავშირი ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან 
მსხვერპლის უმწეობის გამოყენებით; სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედება ან გარყვნილი 
ქმედება ბავშვის მონაწილეობით (ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ).

სიტყვიერი დამცირება – ბავშვის განზრახ დამცირება, უხამსი გამოთქმების გამოყენებით (გინება). 

ფიზიკური სასჯელი – ნებისმიერი სასჯელი, რომელიც ფიზიკური ძალის გამოყენებით ხორციელდება 
და მიზნად ისახავს გარკვეული ტკივილის მიყენებას ან დისკომფორტის შექმნას (ზოგადი კომენტარი 
N 8. ბავშვის უფლება დაცული იყოს ფიზიკური დასჯისაგან ან სხვა სახის სასტიკი ან ღირსების 
შემლახველი სასჯელისაგან).

ფიზიკური ძალადობა – ცემა, წამება, ჯანმრთელობის დაზიანება, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა 
ან სხვა ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს ფიზიკურ ტკივილს ან ტანჯვას; ჯანმრთელობის და 
განვითარების მდგომარეობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობა, რაც 
იწვევს ბავშვის ჯანმრთელობის დაზიანებას ან სიკვდილს (ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ ). 

ფსიქოლოგიური ძალადობა – შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა ან სხვა ისეთი მოქმედება, 
რომელიც იწვევს ბავშვის პატივისა და ღირსების შელახვას და რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას 
ბავშვის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს (ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ).

შემაკავებელი ორდერი –  შემაკავებელი ორდერი არის პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომლის 
მიერ გამოცემული აქტი, რომლითაც განისაზღვრება ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში ძალადობის 
მსხვერპლთა დაცვის დროებითი ღონისძიებები და რომელიც გამოცემიდან 24 საათის განმავლობაში 
დასამტკიცებლად წარედგინება სასამართლოს (საქართველოს კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ).

ცემა – ცემა ან სხვა სახის ძალადობა, რომელმაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია, 
მაგრამ არ გამოუწვევია ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანება (საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსი, მუხლი 125). 

ძალადობა – ბავშვის კონსტიტუციური უფლებების და თავისუფლებების დარღვევა ფიზიკური, 
ფსიქოლოგიური, სექსუალური ან ეკონომიკური ძალადობის ან ზეწოლის გზით (ერთობლივი ბრძანება 
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის პროცედურების დამტკიცების შესახებ).

წამება – პირისათვის, მისი ახლო ნათესავის ან მასზე მატერიალურად ან სხვაგვარად დამოკიდებული 
პირისათვის ისეთი პირობების შექმნა ან ისეთი მოპყრობა, რომელიც თავისი ხასიათით, ინტენსივობით 
ან ხანგრძლივობით იწვევს ძლიერ ფიზიკურ ტკივილს ან ფსიქიკურ, ან მორალურ ტანჯვას და 
რომლის მიზანია ინფორმაციის, მტკიცებულების ან აღიარების მიღება, პირის დაშინება, ან იძულება, 
ანდა პირის დასჯა მის ან მესამე პირის მიერ ჩადენილი ან სავარაუდოდ ჩადენილი ქმედებისათვის 
(საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 1441). 

წყევლა – მოწოდება ან ლოცვა, რომ ვიღაცას ან რაღაცას სიავე ან უბედურება დაატყდეს თავს.
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არსებული ცოდნის, დამოკიდებულებისა  
და პრაქტიკის შესახებ  





ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში

ერ
ო

ვნ
ულ

ი 
კვ

ლ
ევ

ა 
არ

სე
ბუ

ლ
ი 

ც
ო

დ
ნი

ს,
 დ

ამ
ო

კი
დ

ებ
ულ

ებ
ის

ა 
დ

ა 
პრ

აქ
ტ

იკ
ის

 შ
ეს

ახ
ებ

9

სარჩევი

შემაჯამებელი მიმოხილვა ................................................................................................................... 11

 ძირითადი მიგნებების მოკლე მიმოხილვა ................................................................................... 12

შესავალი ................................................................................................................................................. 14

ძალადობის სხვადასხვა ფორმის შესახებ საზოგადოებაში არსებული ცოდნა   ........................... 15

რესპოდენტთა გამოცდილება, დამოკიდებულება და  
აღქმა ბავშვის აღზრდის პროცესში ფიზიკური ძალადობის გამოყენებაზე ................................... 19

 ოჯახში აღზრდის არაძალადობრივი მეთოდები და მშობელთა ავტორიტეტი .......................... 22

 ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობა -  
 ხედავს თუ არა საზოგადოება პრობლემის არსებობას? ............................................................ 24

ფსიქოლოგური და სექსუალური  ძალადობის და ბავშვთა  
უგულებელყოფის მიმართ საზოგადოებაში გავრცელებული დამოკიდებულება და აღქმა ......... 25

 საზოგადოების დამოკიდებულება მოძალადეთა მიმართ ........................................................... 28

ჩარევა - ვინ და როდის უნდა ჩაერიოს ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევაში? .................... 29

14-დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდების შეხედულებები ................................................................... 33

დასკვნები ............................................................................................................................................... 36

რეკომენდაციები .................................................................................................................................... 37

დანართი 1. კვლევის მეთოდოლოგია ................................................................................................... 41

დანართი 2. კითხვარი ............................................................................................................................. 47

დანართი 3. მოზარდებთან სადისკუსიო ჯგუფის მოდერატორის სახელმძღვანელო .................... 69

დანართი 4. პროფესიონალებისადმი მიმართვის ალბათობა  
ბავშვთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის საპასუხოდ ....................................................... 71



ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში 

10

ცხრილები
ცხრილი 1. ბავშვობაში ფიზიკური დასჯის გამოცდილება (სქესის მიხედვით)  .................................. 19

ცხრილი 2. ბავშვობაში განცდილი ფიზიკური დასჯა და  
დამოკიდებულება ბავშვების ფიზიკური დასჯის მიმართ ...................................................................... 20

ცხრილი 3. ფიზიკური დასჯის პრაქტიკის გამოყენება ქალებისა და კაცების მიერ ........................... 21

ცხრილი 4. მიღებული განათლების დონე და დამოკიდებულება ფიზიკური დასჯის მიმართ ............ 21

ცხრილი 5. საზოგადოების აზრი: ვინ უნდა ჩაერიოს ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევაში ...... 26

ცხრილი 6. საზოგადოებრივი აზრი სხვადასხვა ფორმის ძალადობის  
ჩამდენ პირთა წინააღმდეგ საჭირო სანქციების შესახებ ....................................................................... 28

ცხრილი 7. საზოგადოებრივი აზრი იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა  
იმოქმედოს ფიზიკური ძალადობის შემთხვევაში ................................................................................... 30

ცხრილი 9. საზოგადოებრივი აზრი იმის შესახებ,  
თუ ვინ უნდა იმოქმედოს სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში ........................................................ 30

ცხრილი 9. საზოგადოებრივი აზრი იმის შესახებ,  
თუ ვინ უნდა იმოქმედოს ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვევაში ....................................................... 30

ცხრილი 10. პოლიციისადმი მიმართვის ალბათობა ბავშვთა მიმართ  
განხორციელებული ძალადობის შემთხვევების საპასუხოდ ................................................................. 71

ცხრილი 11. სოციალური მუშაკების/სოციალური სამსახურებისადმი მიმართვის  
ალბათობა ბავშვთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევების საპასუხოდ ................... 72

ცხრილი 12. სკოლისადმი მიმართვის ალბათობა ბავშვთა  
მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევების საპასუხოდ .................................................... 73

გრაფიკები
გრაფიკი 1. ძალადობის სხვადასხვა ფორმის შესახებ არსებული ცოდნა ............................................ 15

გრაფიკი 2. ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმების შესახებ არსებული ცოდნა  
(რეგიონების მიხედვით) ........................................................................................................................... 16

გრაფიკი 3. ფიზიკური ძალადობის ფორმების შესახებ არსებული ცოდნა  
(რეგიონების მიხედვით) ........................................................................................................................... 17

გრაფიკი 4. უგულებელყოფის ფორმების შესახებ არსებული ცოდნა (რეგიონების მიხედვით) ......... 18

გრაფიკი 5. ბავშვობაში მიღებული ფიზიკური დასჯის გამოცდილება ................................................ 20

გრაფიკი 6. სხვადასხვა რეგიონებში არსებული დამოკიდებულება  
მშობელთა მიერ ბავშვის აღზრდის მეთოდების მიმართ ........................................................................ 22

გრაფიკი 7. სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებში არსებული დამოკიდებულება  
მშობელთა მიერ ბავშვის აღზრდის არაძალადობრივი მეთოდების მიმართ ......................................... 22

გრაფიკი 8.  მოსახლეობის შეხედულებები, თუ ვინ უნდა მიიღოს  
ბავშვებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები (რეგიონების მიხედვით) ......................................... 23

გრაფიკი 9. საქართველოში საზოგადოების მიერ ფიზიკური ძალადობის,  
როგორც პრობლემის აღქმა .................................................................................................................... 24

გრაფიკი 10. ბავშვთა უგულებელყოფის სხვადასხვა ფორმის შესახებ  
არსებული ცოდნა (ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით) ................................................................... 26

გრაფიკი 11. საზოგადოებრივი აზრი საქართველოში სექსუალური  
ძალადობის მასშტაბების შესახებ (რეგიონების მიხედვით) ................................................................... 27

გრაფიკი 12. საზოგადოებრივი აზრი შესაძლო მოძალადეების შესახებ .............................................. 27

გრაფიკი 13. საზოგადოებრივი აზრი სხვა ოჯახის საქმეებში ჩარევის შესახებ (რეგიონების 
მიხედვით) ................................................................................................................................................. 31



ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში

ერ
ო

ვნ
ულ

ი 
კვ

ლ
ევ

ა 
არ

სე
ბუ

ლ
ი 

ც
ო

დ
ნი

ს,
 დ

ამ
ო

კი
დ

ებ
ულ

ებ
ის

ა 
დ

ა 
პრ

აქ
ტ

იკ
ის

 შ
ეს

ახ
ებ

11

შემაჯამებელი მიმოხილვა

ბავშვთა მიმართ ძალადობა შეიძლება მოხდეს ყველგან – როგორც მდიდარ, ისე ღარიბ ქვეყნებში, 
სოფლებსა და ქალაქებში, დიდ და პატარა ოჯახებში. ძალადობა ციკლურ ხასიათს ატარებს. 
ბავშვის მიმართ ძალადობის ციკლის დარღვევას დიდი მნიშვნელობა აქვს  სხვადასხვა თაობაში 
ამგვარი პრაქტიკის შესამცირებლად და ძალადობის მსხვერპლ მოზარდებში ქცევითი პრობლემების 
დასაძლევად.1

ჩატარებული კვლევის შედეგად შეგროვდა ინფორმაცია ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხზე ფართო 
სოზოგადოებაში არსებული ცოდნის, დამოკიდებულების, ქცევის და პრაქტიკის შესახებ. კვლევა 
რაოდენობრივი ხასიათისაა. გამოიკითხა 3345 ადამიანი 3284 ოჯახიდან, რომლებიც შეირჩა მთელი 
ქვეყნის მასშტაბით, შემთხვევითი შერჩევის მეთოდით. კვლევაში მონაწილეობდა 61 პროფესიონალი 
– სოციალური მუშაკები, მასწავლებლები და სკოლის მანდატურები.2 (ჩვენს ანგარიშში ეს ჯგუფი 
მოიხსენიება „პროფესიონალებად“). ახალგაზრდების შეხედულებების გათვალისწინების მიზნით 
თბილისში, ქუთაისსა (დასავლეთი საქართველო) და თელავში (აღმოსავლეთი საქართველო) ჩატარდა 
ჯგუფური დისკუსიები ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე. მონაწილეები ისე შეირჩა, რომ 
წარმოდგენილი ყოფილიყვნენ საზოგადოების სხვადასხვა სოციალური, ეკონომიკური და ეთნიკური 
ჯგუფები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბიჭები და გოგონები (მეთოდოლოგიის შესახებ 
უფრო დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იხ. დანართი N 1). 

ანგარიშის დასაწყისში წარმოდგენილია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა იცის საზოგადოებამ 
ბავშვთა მიმართ ძალადობის სხვადასხვა ფორმაზე, შემდეგ –  დეტალურად შესწავლილი ამ სფეროში, 
ფართო საზოგადოებაში არსებული გამოცდილება, დამოკიდებულება და აღქმა; ანგარიშის მომდევნო 
ნაწილი ეთმობა იმის მიმოხილვას, თუ როგორ აღიქვამს საზოგადოება სექსუალურ და ფსიქოლოგიურ 
ძალადობასა და უგულებელყოფას; ანგარიშში აგრეთვე შესწავლილია, თუ რამდენად მომთმენია 
საზოგადოება ძალადობის ჩამდენ პირთა მიმართ და როგორია იმის ალბათობა, რომ ადამიანები 
შეატყობინებენ (და რა გარემოებებში შეიძლება შეატყობინონ) შესაბამის ორგანოებს ძალადობის 
აქტების შესახებ, თუ ასეთი ფაქტები მათთვის ცნობილი გახდა. 

წინამდებარე კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში ფართოდაა 
მიღებული. ყოველი მეორე ქართველი მიიჩნევს, რომ დასჯის ძალადობრივი ფორმები უფრო ქმედითია, 
ვიდრე არაძალადობრივი აღმზრდელობითი მეთოდები.  უფრო ხშირად ქალები, ვიდრე კაცები, 
ფიქრობენ, რომ ბავშვის მიმართ ძალადობა  დასაშვები დისციპლინური სასჯელია. ამის გარდა, 
კვლევამ მოგვცა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საქართველოში მცხოვრები ოჯახების 
შესახებ. მოსახლეობის დიდ უმეტესობას, მათ შორის პროფესიონალებს – მასწავლებლებს, სოციალურ 
მუშაკებს და პოლიციელებს – სჯერათ, რომ ოჯახის შიდა საქმეები მხოლოდ ოჯახს ეხება და გარეშე 
პირები ამაში არ უნდა ჩაერიონ.  ეს ერთ-ერთი მთავარი დამაბრკოლებელი ფაქტორია, რომელიც ხელს 
უშლის ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და  რეფერირებას. 

კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ თუ ძალადობა შეუფერხებლად ხორციელდება და კითხვებს არ 
იწვევს, ეს კიდევ უფრო უწყობს ხელს ძალადობის მიმართ ტოლერანტობის დონის ზრდას. ბავშვთა 
მიმართ ძალადობის წილი მაღალია; კიდევ უფრო მაღალია ძალადობის მიმართ ტოლერანტობის 
დონე; ხოლო ის, რომ ადამიანებს ოჯახის შიდა საქმეებში ჩარევა არ სურთ მაშინაც კი, როდესაც 
ხდება ძალადობა, წარმოადგენს არსებული გავრცელებული პრაქტიკისა და შემწყნარებლური 
დამოკიდებულების ერთობლივ, ძლიერად გამჯდარ შედეგს. თუ ეს პრობლემა არ მოგვარდა, ვერ 
მოხერხდება ბავშვთა მთლიანი პოტენციალის განვითარება, რაც სამომავლოდ შეამცირებს ქვეყნის 
ადამიანურ კაპიტალში ამ ბავშვების წვლილს და საბოლოო ჯამში შეაფერხებს ქვეყნის განვითარებას 
და კეთილდღეობას.   

საქართველოს უახლესი ისტორია შეიძლება დაგვეხმაროს არსებული სიტუაციის გაგებაში. ვარდების 
რევოლუციამდელ პერიოდში, ფართოდ გავრცელებული კორუფციის და დანაშაულის მაღალი დონის 
დაძლევის მიზნით, ბოლო ათწლეულში, საქართველოს მთავრობამ დანერგა კონტროლის სისტემები. 
კრიმინალის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის შედეგად მკვეთრად გაიზარდა ციხეებში 

1 Reiss, Albert J.; Roth, Jeffrey A.; Miczek, Klaus A. (1993). Understanding and Preventing Violence: Social influences. Washington, 
D.C.: National Academy Press. Pages 194-195
2  სკოლის მანდატურები ფაქტობრივად არიან სკოლის მეთვალყურეები, რომლებიც პასუხს აგებენ სკოლაში დისციპლინისა 
და უსაფრთხოების საკითხებზე. საჯარო სკოლებში მანდატურების ინსტიტუტი  დაწესდა 2011 წელს, განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს ბრძანებით, სკოლაში ძალადობის მკვეთრი ზრდის ტენდენციის საპასუხოდ.
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ზრდასრული პატიმრების რიცხვი. ერთ სულ მოსახლეზე, პატიმრების რაოდენობის მიხედვით, 
საქართველო მსოფლიოში მეოთხე ადგილზე გავიდა. 2012 წელს გაირკვა, რომ ციხეებში პატიმრების 
შეურაცხყოფა და წამება ფართოდ იყო გავრცელებული. ამის გარდა, სკოლების მოსწავლეებისა 
და მასწავლებლების „კონტროლის“ მიზნით ყველა სკოლაში შეიყვანეს მანდატურები – სკოლაში 
დისციპლინაზე და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ფორმიანი მეთვალყურეები. ეჭვი არ არის, რომ 
ამ ზომების შედეგად საქართველოს ქუჩები უფრო უსაფრთხო გახდა. მაგრამ ამავე დროს ამ გზით 
შეიქმნა სახელმწიფოს მიერ სანქცირებული ძალადობისა და კონტროლის სისტემები. უდავოა, რომ 
რუსეთთან 2008 წლის სამხედრო კონფლიქტითა და გლობალური ფინანსური კრიზისით გამოწვეულ 
სოციალურ–ეკონომიკურ გაჭირვებასთან ერთად, ამ ფაქტორებმა  შეუწყო ხელი საქართველოში დღეს 
არსებული სიტუაციის ჩამოყალიბებას, მათ შორის, ოჯახურ ძალადობასაც.    

ამჟამინდელი ძალისხმევისა და ინვესტიციების გათვალისწინებით შეიძლება იმედი ვიქონიოთ, რომ 
ბავშვთა მიმართ ძალადობისადმი ტოლერანტული დამოკიდებულება შეიცვლება. საქართველოში 
მოსახლეობის 82% აცხადებს, რომ ძალადობა პრობლემაა, რომელიც უნდა აღმოიფხვრას. ეს 
წინააღმდეგობაში მოდის საზოგადოებაში გავრცელებულ მოსაზრებასთან, რომ ბავშვთა მიმართ 
ძალადობა დისციპლინური ზომაა (45%), თუმცა იმასაც ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში ამ პრობლემის 
დაძლევის ნება არსებობს.  

საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობისადმი ტოლერანტული დამოკიდებულების შესაცვლელად 
მთელი რიგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო. იმისთვის, რომ დაძლეულ იქნეს 
მოსაზრება, თითქოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის ზოგიერთი ფორმა დასაშვებია, აუცილებელია 
გატარდეს საკანონმდებლო ცვლილებები და გაიზარდოს საზოგადოების გათვითცნობიერების დონე.  
ბავშვებს და უფროსებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა მიაწოდონ სათანადო ორგანოებს ინფორმაცია 
ბავშვებზე ძალადობის ფაქტების შესახებ.  იმისთვის, რომ ამაღლდეს საზოგადოების ნდობა ბავშვთა 
დაცვის მექანიზმების მიმართ, აუცილებელია გაძლიერდეს ბავშვთა დაცვის (რეფერირების) 
სახელმწიფო სისტემა  და გაუმჯობესდეს პროფესიონალების მომზადების დონე. ოჯახში ბავშვების 
აღზრდის პოზიტიური მეთოდების ნაკლებობა მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელიც უნდა მოგვარდეს 
მშობელთა შორის ცოდნის გავრცელების, გათვითცნობიერების გაზრდის და უნარ–ჩვევების 
განვითარების გზით. 

განათლება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. რაც უფრო მაღალია პიროვნების განათლების დონე, 
მით უფრო ნაკლებადაა მოსალოდნელი, რომ მან ბავშვთა მიმართ ძალადობა  დასაშვებად მიიჩნიოს. 
თუ ძალისხმევა მიმართული იქნება იმაზე, რომ საშუალო სკოლა დაამთავროს ყველა ბავშვმა, 
განსაკუთრებით გოგონებმა, ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს ქვეყანაში ძალადობის დონეს. შეიძლება 
გადაისინჯოს სკოლის სასწავლო გეგმები, რომ ახალგაზრდებმა კარგად გააცნობიერონ ძალადობის 
არსი და შედეგები. ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ზომა იქნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით 
ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიებისა  და განხილვების ორგანიზება.

ძირითადი მიგნებების მოკლე მიმოხილვა 
1. საქართველოში იციან, თუ რა არის ძალადობა, განსაკუთრებით ფიზიკური და სექსუალური 

ძალადობის შემთხვევაში. 
მთლიანობაში, მოსახლეობას უკეთ ესმის, თუ რომელი ქმედება შეიძლება ჩაითვალოს ფიზიკურ 
ან სექსუალურ ძალადობად და შედარებით ნაკლებად შეუძლია ფსიქოლოგიური ძალადობის ან 
ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვევების იდენტიფიკაცია. 

2. ბავშვებზე ძალადობის მიმართ ტოლერანტული დამოკიდებულების წილი  მაღალია 
საქართველოში.
იმ რესპონდენტების წილი, რომლებიც ბავშვებზე ძალადობას დასაშვებად მიიჩნევენ (45%), 
უფრო მაღალია, ვიდრე იმ რესპონდენტებისა, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ბავშვობაში 
ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი იყვნენ (30%). აღმოჩნდა, რომ თუ პირმა ბავშვობაში 
ძალადობა განიცადა, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მან ბავშვის მიმართ ფიზიკური ძალადობა 
დასაშვებად მიიჩნიოს. 

3. განათლება დადებით ზემოქმედებას ახდენს პიროვნების დამოკიდებულებაზე ძალადობის 
მიმართ.
ადამიანის განათლების დონე პირდაპირ არის დაკავშირებული მის შეხედულებასთან ფიზიკური 
ძალადობის, როგორც დასჯის ფორმის მიმართ; რაც უფრო მაღალია პიროვნების განათლების 
დონე, მით უფრო ნაკლებია იმის ალბათობა, რომ მან დასაშვებად მიიჩნიოს დასჯის ფორმად 
ფიზიკური ძალადობის გამოყენება. 
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4. საქართველოში მოსახლეობის უმეტესობა ფიქრობს, რომ ოჯახში აღზრდის  მკაცრი 
დისციპლინური მეთოდების გამოყენება, არაძალადობრივ მეთოდებთან შედარებით, 
უფრო კარგ შედეგს იძლევა.
მოსახლეობის უმეტესობა ფიქრობს, რომ საქართველოში ბავშვთა მიმართ ფიზიკური 
ძალადობა პრობლემას წარმოადგენს. ამის მიუხედავად, მოსახლეობის 60% მიიჩნევს, რომ  
ოჯახში აღზრდის მკაცრი მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია, ვიდრე არაძალადობრივი 
მეთოდები. ახალგაზრდების აზრი განსხვავებულია. უმეტესობა თვლის, რომ აღზრდის 
პოზიტიური მეთოდები ძალადობრივს სჯობია. 

5. საქართველოში მოსახლეობის უმეტესობა თავშეკავებით ეკიდება იდეას, რომ 
„უფლებამოსილ ორგანოებს“ ოჯახის საქმეებში ჩარევა შეუძლიათ, მაშინაც კი, როდესაც  
ოჯახში შესაძლოა ძალადობას ჰქონდეს ადგილი.
საზოგადოების 94%–ს ესმის, რომ ბავშვისთვის საზიანოა, თუ ის ოჯახში ძალადობის მომსწრეა. 
ამის მიუხედავად, უმეტეს შემთხვევაში საზოგადოება ოჯახის „შიდა საქმეებში“ გარეშე პირთა 
ჩარევის წინააღმდეგია.

6. საქართველოში მოსახლეობის 90%–ზე მეტს არ სჯერა, რომ ბავშვებზე სექსუალური 
ძალადობის ჩამდენი პირები შეიძლება იყვნენ მშობლები ან ოჯახის წევრები. უმეტესობა 
ფიქრობს, რომ ასეთი დანაშაული შეიძლება ჩაიდინონ ნაცნობებმა, ოჯახის მეგობრებმა 
და უცხო პირებმა. 
საქართველოში საზოგადოების 42% მიიჩნევს, რომ ყველაზე დიდი ალბათობით ბავშვზე 
შესაძლო სექსუალური ძალადობის „ეჭვმიტანილები“ უცხო პირები არიან, ხოლო მეორე 
ადგილზე არიან ოჯახის მეგობრები და ნაცნობები (35%). მშობლების  მხრიდან ასეთი 
ძალადობის შესაძლებლობა დაუშვა 5%–მა, ხოლო ოჯახის სხვა წევრების მხრიდან – 10%–
მა. ეს შეხედულება ეწინააღმდეგება გლობალურად არსებულ ფაქტობრივ მონაცემებს იმის 
შესახებ, რომ ყველაზე ხშირად ასეთ დანაშაულს სჩადიან ოჯახის წევრები და ნაცნობები.3 
უფროსებისგან განსხვავებით, ბავშვები თვლიან, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობის ჩამდენი 
პირები  ყველაზე დიდი ალბათობით  არიან მშობლები.

7. საქართველოში მოსახლეობას სჯერა, რომ ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის 
ჩამდენი პირების წინააღმდეგ უნდა აღიძრას სასამართლო საქმე, ხოლო რეაბილიტაცია 
რეკომენდებულია იმათ მიმართ, ვინც ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა ჩაიდინა 
ან ბავშვის ინტერესები უგულებელყო. 
მოსახლეობის დამოკიდებულება ძალადობის ჩამდენ პირთა მიმართ განსხვავებულია იმისდა 
მიხედვით, თუ რა სახის იყო ძალადობა. მოსახლეობის  85% მიიჩნევს, რომ სექსუალური 
ძალადობის ჩამდენი პირების მიმართ უნდა აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე. ძალადობის 
სხვა ფორმის შემთხვევაში, როგორიცაა, მაგალითად, ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა 
და უგულებელყოფა, უპირატესობა ენიჭება ძალადობის ჩამდენ პირთა რეაბილიტაციას  (63-
67%).

8. საზოგადოება მიიჩნევს, რომ პოლიცია უნდა ჩაერიოს ფიზიკური და სექსუალური 
ძალადობის შემთხვევაში, ხოლო სოციალური მუშაკები უნდა რეაგირებდნენ 
ფსიქოლოგიური ძალადობის ან ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვევაში. 
ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში პოლიციის ჩარევა უფრო მიზანშეწონილია, 
ვიდრე სკოლებისა და სოციალური სამსახურებისა. სოციალური სამსახურების ჩარევას 
უპირატესობა ენიჭება ფსიქოლოგიური ძალადობის და  ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვე-
ვაში. სკოლების ჩარევა მიჩნეულია ყველაზე ნაკლებად მიზანშეწონილ მოქმედებად – ამ 
უკანასკნელ საკითხზე ასეთივე დამოკიდებულება გამოხატეს ახალგაზრდა რესპონდენტებმაც. 

9. ყოველმა მეხუთე საქართველოს მოქალაქემ არ იცის, თუ რა უნდა გააკეთოს და ვის 
მიმართოს როდესაც ძალადობის მოწმე გახდება. 
მოსახლეობის 38% ფიქრობს, რომ მეტ-ნაკლებად იცის, რა უნდა გააკეთოს საჭიროების 
შემთხვევაში.  

10. როდესაც ადამიანმა იცის, რა უნდა გააკეთოს და ვის მიმართოს ძალადობის შემთხვევაში, 
ის 80%–ზე მეტი ალბათობით განაცხადებს პრობლემის არსებობის შესახებ.

3   World Report on Violence against Children 2006, http://www.unviolencestudy.org/ 
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შესავალი

2007 წელს ჩატარდა ეროვნული კვლევა ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე. ამ კვლევის დროს 
შესწავლილ იქნა, თუ ძალადობის რა ფორმები ჭარბობს ქვეყანაში. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, 
რომ საქართველოში სხვადასხვა ფორმის  ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა განცდილი აქვს 
ბიჭების და გოგოების 80%–ს.4

ამ შედეგებზე რეაგირებისა და საქართველოში ბავშვთა დაცვის სისტემის განვითარების მიზნით 2010 
წელს მთავრობამ გამოსცა ბრძანება  ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის და რეფერირების შესახებ. 
ეს იყო სამი სამინისტროს5 – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს ერთობლივი ბრძანება. იგი მიზნად ისახავდა სათანადო კოორდინირებული 
მექანიზმების შემუშავებას ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკაციის, მსხვერპლთა 
საჭიროებების შეფასება–დაკმაყოფილებისა და სამართლიანობის დამკვიდრების მიზნით. 

ბრძანების გამოცემის შემდეგ ორი წელი გავიდა. რეფერირებული შემთხვევების რაოდენობა გაიზარდა  
40–დან 150–ზე მეტ შემთხვევამდე წელიწადში. მიუხედავად ამისა, მონაწილე მხარეები (მათ შორის 
დარგობრივი სამინისტროები, პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციები და საზოგადოების  
სხვადასხვა ჯგუფი) რეფერირების სისტემის მუშაობის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით წუხილს 
გამოთქვამენ  და სისტემის მუშაობის შესწავლის აუცილებლობაზე საუბრობენ. მათ მიერ აღნიშნულ 
პრობლემებს შორისაა კონკრეტული პროცედურების შესახებ ცოდნის ნაკლებობა, ძალადობის ნიშნების 
ამოცნობის უნარის ნაკლებობა, სუსტი კოორდინაცია მონაწილე მხარეებს შორის, მსხვერპლთა მოცვის 
დაბალი დონე და ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ბიოფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის 
საჭირო მომსახურებების ნაკლებობა. მხარეები ასევე მიიჩნევენ, რომ გარდა რეფერირების სისტემის 
შესწავლისა, საჭიროა ბავშვთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებული ცოდნის, დამოკიდებულების 
და პრაქტიკის შესწავლა, რომ საქართველოში პრობლემის გადაწყვეტისათვის საჭირო სტრატეგიის, 
პოლიტიკის და ინფორმაციის გავრცელების კამპანიები ჩამოყალიბდეს მიღებული ინფორმაციის 
საფუძველზე.

აშშ–ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და გაეროს ბავშვთა ფონდის ერთობლივი 
პროექტის – „საქართველოში ბავშვებზე ზრუნვის მომსახურებისა და სისტემების გაძლიერების“ – 
ფარგლებში, საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით, გაეროს ბავშვთა ფონდმა ორი დამატებითი 
კვლევის ჩატარება იკისრა. ესენია: ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურებთან დაკავშირებული 
თვისობრვი კვლევა და კიდევ ერთი რაოდენობრივი კვლევა  ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე 
საზოგადოებაში გავრცელებული ცოდნის, დამოკიდებულების და პრაქტიკის შესასწავლად. ეს ორივე 
კვლევა 2012 წლის ზაფხულში შესრულდა. 

წინამდებარე ანგარიშში მოცემულია როგორც ინფორმაცია რაოდენობრივი კვლევის შედეგების 
შესახებ, ისე ამ შედეგების ანალიზი. რაოდენობრივი კვლევის მიზნები იყო: 

ა. ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე ფართო საზოგადოებაში გავრცელებული ცოდნის, 
დამოკიდებულების, პრაქტიკის და ქცევების  შეფასება;

ბ. ფართო საზოგადოებისა და ბავშვებზე ზრუნვის სისტემებში მომუშავე პროფესიონალების მიერ 
„ბავშვთა დაცვის (რეფერირების) პროცედურების“ ცოდნის შეფასება. 

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილი არ არის რაოდენობრივი კვლევის შედეგად მიღებული ყველა 
მონაცემი და ანალიზი. მასში შესულია მხოლოდ ის მონაცემები, რომლებიც ავტორებმა ყველაზე 
მნიშვნელოვნად მიიჩნიეს. 

4  საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ, გაროს ბავშვთა ფონდი, 2007-2008.  
http://unicef.ge/uploads/The_National_Study_on_Violence_against_Children_in_Georgia__in_Georgian.pdf 
5  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა 
და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანება (N  152/ნ – N496 – N45/ნ) ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების შესახებ; 31 მაისი, 2010.
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ძალადობის სხვადასხვა ფორმის შესახებ  
საზოგადოებაში არსებული ცოდნა 

ძირითადი მიგნებები

•	 საქართველოში ფართო საზოგადოება სწორად განასხვავებს ბავშვთა მიმართ ძალადობის 
სხვადასხვა ფორმას. 

•	 მთლიანობაში, მოსახლეობას უკეთ ესმის, თუ რომელი ქმედება შეიძლება 
ჩაითვალოს ფიზიკურ ან  სექსუალურ ძალადობად და შედარებით ნაკლებად 
შეუძლია ფსიქოლოგიური ძალადობის ან ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვევების 
იდენტიფიკაცია. 

•	 საქართველოში საზოგადოებას ყველაზე ნაკლებად ესმის ფსიქოლოგიური ძალადობის 
არსი.

•	 ქალები და კაცები ერთნაირად ერკვევიან  ძალადობის სხვადასხვა ფორმებში.

•	  შიდა ქართლში, ქვემო ქართლსა და სამცხე–ჯავახეთში ამ სფეროში ცოდნის დონე უფრო 
დაბალია, ვიდრე ქვეყნის სხვა რეგიონებში. 

•	 მოსახლეობის 72% ფიქრობს, რომ გოგოები ზრდასრული ხდებიან 18 წლის ასაკამდე და  
60% ფიქრობს, რომ ბიჭები  ხდებიან ზრდასრული 18 წლის ასაკამდე.

იმისთვის, რომ ძალადობაზე რეაგირება მოახდინოს, ადამიანს უნდა ესმოდეს, თუ რა სახის ქმედება 
წარმოადგენს ძალადობას. მთლიანობაში საქართველოს მოსახლეობას მეტ–ნაკლებად კარგი ცოდნა 
აქვს ბავშვებზე ძალადობის ყველა ფორმის შესახებ და სწორად შეუძლია მათი განსაზღვრა.  32%–
ს ძალადობის სამი ფორმის ამოცნობა  შეუძლია. 8%–მა მხოლოდ ერთი ფორმის  ამოცნობა შეძლო 
ან საერთოდ ვერც ერთი ვერ ამოიცნო. (წარმოდგენილი იყო ძალადობის ოთხი ფორმა: ფიზიკური, 
ფსიქოლოგიური, სექსუალური ძალადობა და ინტერესების უგულებელყოფა).

გრაფიკი 1. ძალადობის სხვადასხვა ფორმის შესახებ არსებული ცოდნა

 

არ იცის ბავშვზე ძალადობის 
არც ერთი ფორმა
                2%

იცის ბავშვზე ძალადობის 
ერთ-ერთი ფორმა
             6% 

იცის ბავშვზე ძალადობის 
ორი დასახელებული ფორმა

15%

იცის ბავშვზე ძალადობის 
სამი დასახელებული ფორმა 

32%

იცის ბავშვზე ძალადობის 
ყველა დასახელებული ფორმა 

44%

ბავშვთა მიმართ ძალადობის იდენტიფიკაციის და სათანადო ორგანოებისათვის  შეტყობინების 
შესაძლებლობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწორად შეუძლია საზოგადოებას ძალადობის 
ყველა ფორმის ამოცნობა და რამდენად კარგად ესმის მას ვინ ითვლება ბავშვად და ვინ – ზრდასრულ 
პირად. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, 18 წლამდე ასაკის პირი ბავშვია. ამის მიუხედავად, 
მოსახლეობის 72% მიიჩნევს, რომ გოგოები ზრდასრული 18 წლის ასაკამდე  ხდებიან, ხოლო 60% – რომ 
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ბიჭები ხდებიან ზრდასრული 18 წლის ასაკამდე. ბიჭების და გოგონების ბავშვობის ასაკის სწორად 
დასახელება მხოლოდ 18%–მა შეძლო. 

მეტი მუშაობაა საჭირო  ძალადობის შესახებ საქართველოში საზოგადოების გათვითცნობიერების 
დონის ასამაღლებლად, განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება ფსიქოლოგიურ ძალადობას და 
ბავშვობის ასაკის სწორად განსაზღვრას (რომ 18 წლამდე ასაკის პირი ბავშვია).

„ბავშვთა დაცვის (რეფერირების) პროცედურებში ფსიქოლოგიური ძალადობა განსაზღვრულია, 
როგორც „შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა ან სხვა ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს 
ბავშვის პატივისა და ღირსების შელახვას და რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ბავშვის 
ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს“.

მოსახლეობის 64%–ს ფსიქოლოგიური ძალადობის ყველა ფორმის ამოცნობა შეუძლია. ცოდნის დონე 
უფრო დაბალია შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში (51%), აჭარასა (59%) და შიდა ქართლში (60%). 
ძალადობის ოთხი ფორმიდან საზოგადოებისათვის ყველაზე ნაკლებად გასაგებია  ფსიქოლოგიური 
ძალადობა.

გრაფიკი 2. ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმების შესახებ არსებული ცოდნა (რეგიონების მიხედვით)
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„ბავშვთა დაცვის (რეფერირების) პროცედურებში“ ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობა 
განსაზღვრულია, როგორც ცემა, წამება და ჯანმრთელობის დაზიანება“. 6 მოსახლეობის თითქმის 
90%–მა სწორად ამოიცნო ფიზიკური ძალადობის ყველა ფორმა. ძალადობის ოთხი ფორმიდან 
საზოგადოებას ყველაზე უკეთ ესმის ფიზიკური ძალადობა.

6  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა 
და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანება (N  152/ნ – N496 – N45/ნ) ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების შესახებ; 31 მაისი, 2010.

.
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გრაფიკი 3. ფიზიკური ძალადობის ფორმების შესახებ არსებული ცოდნა (რეგიონების მიხედვით) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

არ იციან ფსიქოლოგიური ძალადობის სხვადასხვა ფორმის შესახებ

იცნობენ ფსიქოლოგიური ძალადობის ყველა დასახელებულ ფორმას
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ამ კვლევის მიზნებისათვის ტერმინი ბავშვთა მიმართ „სექსუალური ძალადობა“ განმარტებულია, 
როგორც ზრდასრული პირის მიერ 16 წლამდე ასაკის პირთან სექსუალური ხასიათის შეხება, მისი 
თანხმობის გარეშე, არასრულწლოვნის იძულება გამოაჩინოს საკუთარი გენიტალური ორგანოები და 
მასთან სქესობრივი კავშირის დამყარება ძალადობით.7 მოსახლეობის 78%–მა სწორად დაასახელა 
სექსუალური ძალადობის ყველა აღნიშნული ფორმა. 

წინამდებრე ანგარიშზე მუშაობის პერიოდში „ბავშვის ინტერესების უგულებელყოფა“ საქართველოს 
კანონმდებლობაში განმარტებული არ იყო. ამ კვლევის მიზნებისათვის ჩვენ გამოვიყენეთ „მსოფლიოში 
ბავშვებზე ძალადობის შესახებ“ გაეროს ანგარიშში  (2006) მოცემული განმარტება:  „მშობელთა ან 
მზრუნველ პირთა მიერ ბავშვის ფიზიკური ან ემოციური საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა, 
შესაბამისი შესაძლებლობების, ცოდნის და მომსახურების წვდომის  არსებობის მიუხედავად“.8

საქართველოში მოსახლეობის 79%–მა აღნიშნა, რომ ბავშვის ფიზიკური ან ემოციური საჭიროებების 
დაუკმაყოფილებლობა და ბავშვის უსაფრთხოების რისკების მიმართ უყურადღებობა  წარმოადგენს 
„ბავშვის უგულებელყოფის“ ფორმებს. ამ სფეროში ცოდნის ყველაზე დაბალი დონე გამოვლინდა 
ქვემო ქართლსა (65%) და სამცხე–ჯავახეთში (75%). ცოდნის დონე დაბალი იყო აგრეთვე გურიაში, 
სამეგრელოსა  და ქვეყნის დედაქალაქ თბილისში (77%).

7  ეს განმარტება ეყრდნობა საქართველოს „ბავშვთა დაცვის (რეფერირების) პროცედურების და საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის“ დებულებებს.
8 გაეროს ანგარიში მსოფლიოში ბავშვებზე ძალადობის შესახებ, 2006 http://www.unicef.org/violencestudy/3.%20World%20
Report%20on%20Violence%20against%20Children.pdf
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გრაფიკი 4. უგულებელყოფის ფორმების შესახებ არსებული ცოდნა (რეგიონების მიხედვით)
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რესპოდენტთა გამოცდილება, დამოკიდებულება და  
აღქმა ბავშვის აღზრდის პროცესში ფიზიკური ძალადობის 
გამოყენებაზე 

ძირითადი მიგნებები

•	 საქართველოში საზოგადოების 30% აღნიშნავს, რომ ბავშვობაში მათი მშობლები 
რეგულარულად იყენებდნენ მათ მიმართ ფიზიკურ ძალას.

•	 ამჟამად საქართველოში საზოგადოების 45% ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობის 
გამოყენებას დასაშვებად მიიჩნევს და თვლის, რომ ფიზიკური დასჯის გარეშე ბავშვი 
„გაფუჭდება“. 

•	 კითხვაზე, იყენებენ ან გამოიყენებენ თუ არა ფიზიკურ დასჯას შვილების მიმართ, 
დადებითად უპასუხა ქალების 30%–მა  და კაცების 17%–მა.  

•	 საზოგადოების თითქმის 60% ფიქრობს, რომ აღზრდის მკაცრი მეთოდები 
არაძალადობრივზე უფრო ეფექტიანია.

•	 განათლების დონე პირდაპირ უკავშირდება იმას, თუ რამდენად მისაღებია 
ადამიანისთვის ფიზიკური ძალადობა, როგორც დასჯის ფორმა.

•	 საზოგადოების  82% თვლის, რომ საქართველოში ფიზიკური ძალადობა პრობლემას 
წარმოადგენს, ხოლო თითქმის 40% პრობლემას სერიოზულად მიიჩნევს. ეს 
წინააღმდეგობაში მოდის საზოგადოების ტოლერანტულ დამოკიდებულებასთან ბავშვთა 
ფიზიკური დასჯის მიმართ.

ბავშვობაში მიღებული გამოცდილება განსაზღვრავს, თუ როგორ ადამიანად ჩამოვყალიბდებით. თუ 
ბავშვი ფიზიკურ ძალადობას განიცდის, არსებობს მეტი ალბათობა, რომ ზრდასრულ ასაკში თავადაც 
ჩაიდინოს ძალადობა სხვების მიმართ.9 ამ პრობლემის გადასაწყვეტად მნიშვნელოვანია კარგად იყოს 
გაგებული მისი მასშტაბურობა; ამისთვის აუცილებელია ზრდასრული მოსახლეობის გამოკითხვის 
გზით დადგინდეს, თუ მოსახლეობის რა წილი იყო ბავშვობაში ძალადობის მსხვერპლი; აგრეთვე 
საჭიროა საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა ფიზიკურ ძალადობის შესახებ.

კვლევის შედეგები საგანგაშოა. საქართველოში საზოგადოების 30% აღნიშნავს, რომ მშობლები მათ 
მიმართ ფიზიკურ ძალას იყენებდნენ (რეალური რიცხვი შეიძლება უფრო მაღალი იყოს, ვინაიდან ამ 
კითხვაზე პასუხის გაცემისას ზოგიერთი რესპონდენტი ცდილობს დამალოს, რომ მას ბავშვობაში 
სცემდნენ). მშობლების მხრიდან ბავშვობაში ფიზიკური ძალადობის ფაქტს მეტი მამაკაცი აღნიშნავს 
(34%), ვიდრე ქალი (26%). 

ცხრილი 1. ბავშვობაში ფიზიკური დასჯის გამოცდილება (სქესის მიხედვით)

სქესი ხშირად განუცდია 
ფიზიკური დასჯა

ზოგჯერ განუცდია 
ფიზიკური დასჯა

არასდროს  განუცდია 
ფიზიკური დასჯა

ქალი 0.6% 25.6% 73.8%

კაცი 0.4% 34.5% 65.1%

სულ  0.5% 29.7% 69.8%

როდესაც ალფა დონე უდრის .01, რესპოდენტის სქესი მნიშვნელოვანი ფაქტორი აღმოჩნდა  
F(2.00, 6596.98)=8.3032, P=0.0003

9   გაეროს ანგარიში მსოფლიოში ბავშვებზე ძალადობის შესახებ, 2006 გვ. 66  
http://www.unicef.org/violencestudy/3.%20World%20Report%20on%20Violence%20against%20Children.pdf
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რეგიონების მიხედვით მონაცემები საკმაოდ არაერთგვაროვანია. იმ რესპონდენტების რიცხვი, 
რომლებმაც განაცხადეს, რომ ბავშვობაში მშობლები მათ მიმართ ფიზიკურ ძალადობას იყენებდნენ, 
ყველაზე მაღალი აღმოჩნდა ქვემო ქართლსა (43%) და კახეთში (33%).

გრაფიკი 5. ბავშვობაში მიღებული ფიზიკური დასჯის გამოცდილება 
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ამჟამად საქართველოში საზოგადოების 45 პროცენტს ბავშვების მიმართ ფიზიკური ძალადობა 
დასაშვებად მიაჩნია და თვლის, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ბავშვი „გაფუჭდება“. თუ ადამიანს 
ბავშვობაში ძალადობა განუცდია, არსებობს მეტი ალბათობა, რომ მან ძალადობა დასაშვებად 
მიიჩნიოს. იმ პირებს შორის, ვისაც ბავშვობაში ფიზიკური ძალადობა გადაუტანია, თითქმის 60% 
აცხადებს, რომ ფიზიკური დისციპლინური დასჯა დასაშვებია. საზოგადოების იმ 66 პროცენტიდან, 
ვისაც ბავშვობაში ფიზიკური ძალადობა განუცდია,  40% ფიქრობს, რომ დასაშვებია ბავშვების მიმართ 
ფიზიკური დისციპლინური სასჯელის გამოყენება.  

ცხრილი 2. ბავშვობაში განცდილი ფიზიკური დასჯა და დამოკიდებულება  
ბავშვების ფიზიკური დასჯის მიმართ 

ფიზიკური დასჯა 
დასაშვებია

ფიზიკური დასჯა 
დაუშვებელია

ხშირად განუცდია ფიზიკური დასჯა 67% 33%

ზოგჯერ განუცდია ფიზიკური დასჯა 58% 42%

არასდროს  განუცდია ფიზიკური დასჯა 39% 61%

სულ 45% 55%

როდესაც ალფა დონე უდრის  .01, ადრე განცდილი ფიზიკური ძალადობის ეფექტი სტატისტიკურად 
მნიშვნელოვანი რიცხვი იყო F(1.87, 6190.68)=31.7537, P = 0.0000

ცხრილი N 2 გვიჩვენებს, რომ საქართველოში ფიზიკური ძალადობა ციკლურ ხასიათს ატარებს. თუ 
ბავშვი ძალადობას განიცდის, ალბათობა იმისა, რომ მან ფიზიკური დასჯა დაშვებულ ზომად მიიჩნიოს, 
ორჯერ უფრო მაღალია. 

მთლიანობაში იმ რესპონდენტების რიცხვი, რომლებიც ბავშვთა მიმართ ფიზიკურ ძალადობას 
დასაშვებად მიიჩნევენ, უფრო მაღალია, ვიდრე იმ რესპონდენტებისა, რომლებიც აცხადებენ, 
რომ ბავშვობაში ფიზიკური ძალადობა განიცადეს. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვების მიმართ ძალადობა 
სოციალურად დაშვებული პრაქტიკაა, მიუხედავად იმისა,  განიცდიდა თუ არა ადამიანი ბავშვობაში 
ძალადობას. მოსაზრება, რომ ფიზიკური ძალადობა დასჯის მისაღები ფორმაა, უფრო მეტადაა 
გავრცელებული ქალებს შორის (47%), ვიდრე კაცებში  (42%). კითხვაზე, იყენებენ ან აპირებენ თუ არა 
გამოიყენონ საკუთარი შვილების ფიზიკური დასჯის მეთოდი, დადებითად უპასუხა ქალების  30%–მა 
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და კაცების 17%–მა. იმის გათვალისწინებით, რომ ბავშვების მოვლა ძირითადად ქალების ფუნქციად 
ითვლება, ეს ინფორმაცია ცხადყოფს, რომ საქართველოში ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობის 
ჩამდენი პირებიც უმეტესწილად ქალები არიან. ქალების ასეთი შეხედულებები შეიძლება იმით იყოს 
გამოწვეული, რომ ისინი არ იცნობენ არსებული პრობლემების გადაწყვეტის ალტერნატიულ მეთოდებს. 
უფრო მეტიც, ბავშვთა მიმართ ძალადობა შეიძლება უკავშირდებოდეს იმას, რომ ოჯახში თავად 
დედებიც განიცდიან ძალადობას. 2010 წელს ჩატარებულმა „საქართველოში ქალთა მიმართ ოჯახში 
ძალადობის საკითხების ეროვნულმა კვლევამ“ აჩვენა, რომ თითქმის ყოველი მეათე გათხოვილი ქალი 
ფიზიკურ ძალადობას განიცდის და ამ ქალების 34,7% სისტემატურად იღებს ფიზიკურ დაზიანებებს. 
კვლევის შედეგების საფუძველზე გაკეთდა დასკვნა, რომ ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობა 
უფრო გავრცელებულია, ვიდრე სექსუალური და ეკონომიკური.10 ასეთი მოპყრობა ზემოქმედებას 
ახდენს არა მარტო ქალებზე, არამედ ასეთ ოჯახებში მცხოვრებ ბავშვებზეც.

ცხრილი 3. ფიზიკური დასჯის პრაქტიკის გამოყენება ქალებისა და კაცების მიერ 

სქესი ხშირად იყენებს 
ფიზიკურ დასჯას

ზოგჯერ იყენებს 
ფიზიკურ დასჯას

არასდროს  იყენებს 
ფიზიკურ დასჯას

ქალი 0.2% 30% 70%

კაცი 0.0% 17% 83%

სულ 0.1% 24% 76%

როდესაც ალფა დონე უდრის  .01, რესპოდენტის სქესი ერთერთი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი ფაქტორია 
იყო F (1.77, 5833.51)=22.8704  P=0.0000

პირის განათლების დონე პირდაპირ არის დაკავშირებული მის შეხედულებასთან ფიზიკური 
ძალადობის, როგორც დასჯის ფორმის მიმართ; რაც უფრო მაღალია ადამიანის განათლების დონე, 
მით უფრო ნაკლებია იმის ალბათობა, რომ მან დასჯის ფორმად    დასაშვებად მიიჩნიოს ფიზიკური 
ძალადობის გამოყენება.

ცხრილი 4. მიღებული განათლების დონე და დამოკიდებულება ფიზიკური დასჯის მიმართ 

მიღებული განათლება 

არასრული 
საშუალო 

საშუალო ნაწილობრივი 
უმაღლესი

ბაკალავრიატი ასპირანტურა სულ

პოზიტიური 
დამოკიდებულება 
ფიზიკური დასჯის 
მიმართ 

66% 50% 44% 38% 36% 45%

ნეგატიური 
დამოკიდებულება 
ფიზიკური დასჯის 
მიმართ

34% 50% 56% 62% 64% 55%

სულ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

როდესაც ალფა დონე უდრის  .01, განათლების ეფექტი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია,  
F(3.88, 12801.31)=9.3787P =0.0000

10  „ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა საქართველოში“, თბილისი, 2010.  
http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000757/kalta.pdf 
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ოჯახში აღზრდის არაძალადობრივი მეთოდები და მშობელთა ავტორიტეტი 

იმისთვის, რომ გაგვერკვია, თუ როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება ოჯახში აღზრდის 
არაძალადობრივი მეთოდების მიმართ, რესპონდენტებს მთელი რიგი კითხვები დავუსვით. კითხვებს 
შორის იყო: რამდენად დასაშვებია, რომ ბავშვებს მშობლების ეშინოდეთ, უწყობს თუ არა ხელს მკაცრი 
აღზრდის მეთოდი ბავშვის ხასიათის გაძლიერებას და ცხოვრებისათვის მომზადებას, რა შემთხვევაში 
სწავლობს ბავშვი უკეთ – ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დასჯით თუ დადებითი მაგალითით?

შედეგები გამაოგნებელი და შემაშფოთებელი აღმოჩნდა. საზოგადოების  60% ფიქრობს, რომ ოჯახში 
აღზრდის მკაცრი მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია, ვიდრე არაძალადობრივი მეთოდები. 
სტატისტიკურად ეს მაჩვენებელი განსხვავებული აღმოჩნდა კაცებსა და ქალებში. რეგიონების 
მიხედვით, აჭარასა (70%) და სამცხე–ჯავახეთში (69%) ყველაზე მაღალია მკაცრი აღზრდის მომხრეთა 
რიცხვი.

გრაფიკი 6. სხვადასხვა რეგიონში არსებული დამოკიდებულება მშობელთა მიერ ბავშვის აღზრდის 
მეთოდების მიმართ  
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 გრაფიკი 7. სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებში არსებული დამოკიდებულება მშობელთა მიერ ბავშვის 
აღზრდის არაძალადობრივი მეთოდების მიმართ 
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საქართველოში საკმაოდ ძლიერია  პირადი ცხოვრების პატივისცემა და რწმენა, რომ ოჯახის შიდა 
საქმეებში ჩარევა არ შეიძლება. საზოგადოების 63% აღნიშნავს, რომ ბავშვი თავის მშობლებს 
ეკუთვნის და მხოლოდ მათ შეუძლიათ ბავშვთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება. 
ამ მოსაზრების მხარდამჭერთაგან ნახევარი მიიჩნევს, რომ ბავშვი ოჯახში უნდა დაჩეს მაშინაც 
კი, როდესაც ოჯახში ძალადობას აქვს ადგილი. რეგიონების მიხედვით მაჩვენებლებს შორის 
მნიშვნელოვანი განსხვავებები დაფიქსირდა. დედაქალაქში მოსახლეობის 69% ფიქრობს, რომ ბავშვთან 
დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება მხოლოდ მშობლებს შეუძლიათ. მაჩვენებელი ყველაზე 
დაბალია მცხეთა–მთიანეთსა (44%) და შიდა ქართლში (37%). ზოგადი ტენდენციის მიხედვით, ამ 
მოსაზრების მხარდამჭერთა რიცხვი რეგიონებში უფრო დაბალია, ვიდრე თბილისში. ასეთი ტენდენცია 
ნაწილობრივ იმითაც შეიძლება აიხსნას, რომ საქართველოს რეგიონებში ფართო ოჯახური კავშირები 
და მეზობლებთან ურთიერთობები უფრო ძლიერია, ვიდრე თბილისში.

გრაფიკი 8.  მოსახლეობის შეხედულებები, თუ ვინ უნდა მიიღოს ბავშვებთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილებები (რეგიონების მიხედვით) 
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ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობა - ხედავს თუ არა საზოგადოება 
პრობლემის არსებობას?

მართალია, ბევრ ადამიანს მიაჩნია, რომ დასაშვებია ოჯახში ბავშვის აღზრდის მკაცრი მეთოდების 
გამოყენება და რომ ძალადობის შემთხვევაშიც კი არ არის მიზანშეწონილი ოჯახის შიდა საქმეებში 
ჩარევა, მაგრამ საქართველოში გავრცელებული საზოგადოებრივი აზრის მიხედვით, ფიზიკური 
ძალადობა წარმოადგენს პრობლემას, რომელიც უნდა გადაიჭრას. 

გრაფიკი 9. ფიზიკური ძალადობის, როგორც პრობლემის აღქმა საქართველოში

არ არის პრობლემა; 
13%

მეტ-ნაკლებად პრობლემაა; 
43%

სერიოზული პრობლემაა; 
39%

არ ვიცი; 5%

მოსახლეობის 82% ფიქრობს, რომ საქართველოში ფიზიკური ძალადობა პრობლემას წარმოადგენს და 
თითქმის 40% თვლის, რომ ეს სერიოზული პრობლემაა. ეს ეწინააღმდეგება საზოგადოებაში ფართოდ 
გავრცელებულ ტოლერანტულ დამოკიდებულებას  ფიზიკური სასჯელის, როგორც დისციპლინური 
მეთოდის მიმართ, თუმცა დასტურია იმისა, რომ ასეთი პრაქტიკის შეცვლის ნება არსებობს. 

საქართველოს მოსახლეობის 29% მიიჩნევს, რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე ბავშვთა მიმართ ძალადობა 
მზარდ პრობლემად იქცა.  ეს მონაცემები განსხვავებულია რეგიონების მიხედვით. ამ მოსაზრებას 
ეთანხმება შიდა ქართლის მოსახლეობის 61% , რაც ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 
მომდევნო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მიღებულ იქნა თბილისსა (37%) და რაჭა–ქვემო სვანეთის 
რაიონში  (35%). 
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ფსიქოლოგიური და სექსუალური  ძალადობისა და ბავშვთა 
უგულებელყოფის მიმართ საზოგადოებაში გავრცელებული 
დამოკიდებულება და აღქმა

ძირითადი მიგნებები

•	 მართალია, მოსახლეობის უმეტესობას (94%) ესმის, რომ ბავშვისთვის საზიანოა, თუ ის 
ოჯახში ძალადობის მომსწრეა, მაგრამ 91% ოჯახის „შიდა საქმეებში“ გარეშე პირთა 
ჩარევის წინააღმდეგია.

•	 საქართველოს მოსახლეობის 75% მიიჩნევს, რომ ბავშვთა მიმართ ფსიქოლოგიური 
ძალადობა ქვეყანაში პრობლემას წარმოადგენს. 

•	 საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 80% ფიქრობს, რომ ბავშვთა მიმართ სექსუალური 
ძალადობა ქვეყანაში პრობლემას წარმოადგენს. მათგან ყოველი მესამე ამას სერიოზულ 
პრობლემად მიიჩნევს.

•	 საქართველოს მოსახლეობის 42%–ის აზრით,  ყველაზე დიდი ალბათობით,  ბავშვზე 
შესაძლო სექსუალურ ძალადობაში „ეჭვმიტანილები“ არიან უცხო პირები, ხოლო მეორე 
ადგილზე არიან ოჯახის მეგობრები და ნაცნობები (35%).

•	 რესპონდენტების თითქმის 30%–ს სჯერა, რომ ზოგჯერ ქალები თვალს ხუჭავენ, როდესაც 
მათი პარტნიორები სექსუალურ კონტაქტს ამყარებენ მათ ბავშვებთან.  

მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოება კარგად ერკვევა ფიზიკური ძალადობის საკითხებში, 
სექსუალური ძალადობა და ბავშვის ინტერესების უგულებელყოფა ხშირად ტაბუდადებული ან 
ნაკლებად გაცნობიერებული თემებია. ძალადობის ამ ფორმებთან მიმართებით საზოგადოების 
ინფორმირების და აღქმის გაგება მნიშვნელოვანია, რადგან ხშირად ჯეროვნად არ არის შეფასებული 
მათი გავრცელება და ბავშვებზე ზემოქმედება. 

მოსახლეობის 76% მიიჩნევს, რომ ბავშვთა ინტერესების უგულებელყოფა საქართველოში  
წარმოადგენს პრობლემას. ბავშვთა ინტერესების უგულებელყოფას ქალები მეტი ალბათობით 
აღიქვამენ პრობლემად, ვიდრე კაცები (კითხვარში მოცემული იყო ბავშვთა ინტერესების 
უგულებელყოფის მაგალითები: არ უტარდებათ რეგულარული სამედიცინო შემოწმება, დარღვეულია 
ჰიგიენის წესები, უყურადღებობაა ბავშვის ჩაცმულობის მიმართ,  ბავშვს ხშირად  ოჯახური მიზეზების 
გამო არ უშვებენ სკოლაში). ინტერვიუების დროს მოსახლეობის 79%–მა სწორად ამოიცნო ბავშვის 
ინტერესების უგულებელყოფის ყველა ფორმა. განსხვავებები არ დაფიქსირდა არც ქალებისა და 
კაცების მაჩვენებლებს შორის და არც სოფლისა და ქალაქის მოსახლეობის მაჩვენებლებს შორის; 
თუმცა ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში ცოდნის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად უფრო დაბალი 
აღმოჩნდა დანარჩენ მოსახლეობასთან შედარებით:  აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში – 42%, ხოლო 
სომხურ მოსახლეობაში – 31%.
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გრაფიკი 10. ბავშვთა უგულებელყოფის სხვადასხვა ფორმის შესახებ არსებული ცოდნა  
(ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით) 
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იციან უგულველყოფის ყველა დასახელებული ფორმის შესახებ

საქართველოს მოსახლეობის 75% მიიჩნევს, რომ ბავშვთა მიმართ ფსიქოლოგიური ძალადობა 
საქართველოში წარმოადგენს პრობლემას. ამავე დროს, მოსახლეობის 64%–მა სწორად ვერ ამოიცნო 
ფსიქოლოგიური ძალადობის ყველა ფორმა. მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის უმეტესობას (94%) 
ესმის, რომ ბავშვისთვის საზიანოა, თუ ის ოჯახში ძალადობის მომსწრეა, უმრავლესობა (91%) ფიქრობს, 
რომ  ამ შემთხვევაში უმოქმედობა დასაშვებია. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს იმით, რომ ოჯახის შიდა 
საქმეებში ჩაურევლობა ნორმალურ პრაქტიკად ითვლება. უფრო მეტიც, ხშირად „პროფესიონალებიც“11 
კი უმოქმედობას იჩენენ ბავშვზე ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევებში. კვლევის შედეგებმა 
გვიჩვენა, რომ რესპონდენტების ნახევარზე მეტმა სწორად ამოიცნო ფსიქოლოგიური ძალადობა და მის 
მნიშვნელობას ფართო საზოგადოება სწორად აფასებს. თუმცა ხშირ შემთხვევაში არც საზოგადოება 
და არც „პროფესიონალები“ არ რეაგირებენ ადეკვატურად ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევებზე.

ცხრილი 5. საზოგადოების აზრი: ვინ უნდა ჩაერიოს ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევაში 

 ჩაურევლობა ჩარევა დასაშვებია  მხოლოდ 
ზოგიერთ სიტუაციაში 

ჩარევა დასაშვებია  ყველა 
ტიპის სიტუაციაში 

 საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები

სკოლა 77% 66% 17% 19% 6% 15%

სოციალური 
სამსახური 72% 52% 18% 26% 10% 22%

პოლიცია 90% 79% 9% 16% 1% 5%

საქართველოში მოსახლეობის 84%–მა ვერ შეძლო სექსუალური ძალადობის ყველა ფორმის სწორად 
ამოცნობა. თითქმის 80% მიიჩნევს, რომ ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობა ქვეყანაში პრობლემას 
წარმოადგენს. მათგან ყოველი მესამე ამ პრობლემას სერიოზულად მიიჩნევს. 

11  როგორც ზემოთ აღინიშნა, ჩვენს კვლევაში ტერმინი „პროფესიონალები“ მოიცავს სკოლის მასწავლებლებს, მანდატურებს 
და სოციალურ მუშაკებს.
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გრაფიკი 11. საზოგადოებრივი აზრი საქართველოში სექსუალური ძალადობის მასშტაბების შესახებ 
(რეგიონების მიხედვით)
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საქართველოს მოსახლეობის 42%–ის აზრით, ყველაზე დიდი ალბათობით, ბავშვზე შესაძლო 
სექსუალურ ძალადობაში „ეჭვმიტანილი“ არიან უცხო პირები, ხოლო მეორე ადგილზე დგანან ოჯახის 
მეგობრები და ნაცნობები (35%). მშობლების  მხრიდან ასეთი ძალადობის შესაძლებლობა დაუშვა 5%–
მა, ხოლო ოჯახის სხვა წევრების მხრიდან – 10%–მა. 

ეს შეხედულება მხოლოდ ნაწილობრივ შეესაბამება საერთაშორისო ფაქტობრივ მონაცემებს იმის 
შესახებ, თუ ვინ არიან ყველაზე ხშირად ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის ჩამდენი პირები. 
გლობალურად მოძალადეები, როგორც წესი, ბავშვს იცნობენ: შემთხვევების დაახლოებით 30% ისინი 
ბავშვის ნათესავები არიან – ყველაზე ხშირად ძმები, მამები, ბიძები ან ბიძაშვილ–მამიდაშვილები;  
შემთხვევების დაახლოებით 60% ასეთ დანაშაულს ჩადიან  სხვა ნაცნობი პირები – ოჯახის მეგობრები, 
ბავშვის მომვლელები ან მეზობლები; ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში უცხო პირები 
მხოლოდ დამნაშავეთა დაახლოებით 10%-ია.12 საქართველოში მოსახლეობა შესაძლო დამნაშავეებად 
ასახელებს ოჯახის მეგობრებს და ნაცნობებს, ფაქტობრივად საერთოდ არ აღიარებს, რომ ასეთი რამ 
შეიძლება ჩაიდინოს ოჯახის წევრმა, ხოლო „უცხო პირების“ როლი უკიდურესად გადაჭარბებულია. 

გრაფიკი 12. საზოგადოებრივი აზრი შესაძლო მოძალადეების შესახებ
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ამასთან, რესპონდენტების (როგორც ქალების, ისე კაცების) თითქმის 30%  მიიჩნევს, რომ ზოგჯერ 
ქალები თვალს ხუჭავენ, როცა მათი პარტნიორები სექსუალურად ძალადობენ ბავშვებზე ოჯახში. 
„საქართველოში ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევის“ შედეგების 
მიხედვით აღმოჩნდა, რომ ქალების 78.3% ოჯახს „საიდუმლო ადგილად“ მიიჩნევს, რომლის 

12 Julia Whealin, Ph.D. (2007-05-22). "Child Sexual Abuse". National Center for Post Traumatic Stress Disorder, US Department of 
Veterans Affairs
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შიგნითაც ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ეს არ უნდა გავიდეს ოჯახის გარეთ და არ უნდა 
გახდეს საზოგადოების მსჯელობის საგანი. კვლევამ აჩვენა, რომ ასეთი აღქმა ერთ–ერთი მთავარი 
ხელშემშლელი ფაქტორია ოჯახური ძალადობის აღმოფხვრის გზაზე.13

საზოგადოების დამოკიდებულება მოძალადეთა მიმართ 
ძალადობის ჩამდენ პირთა მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება განსხვავებულია იმის მიხედვით, 
თუ რა სახის ძალადობასთან გვაქვს საქმე. მოსახლეობის  85% მიიჩნევს, რომ სექსუალური ძალადობის 
ჩამდენი პირების მიმართ უნდა აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე. ძალადობის სხვა ფორმის 
შემთხვევაში, როგორიცაა, მაგალითად, ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა და უგულებელყოფა, 
უპირატესობა ენიჭება ძალადობის ჩამდენ პირთა რეაბილიტაციას/სამედიცინო მკურნალობას. ეს 
შედეგები ემთხვევა კვლევის სხვა შედეგებს, რომ, მაგალითად, საზოგადოება ძალადობის ყველა 
ფორმას ერთნაირად სერიოზულ დანაშაულად არ მიიჩნევს. აშკარაა, რომ სექსუალური ძალადობა 
უფრო სერიოზულ კრიმინალურ დანაშაულად ითვლება, ვიდრე ბავშვთა მიმართ ჩადენილი სხვა სახის 
ძალადობა. 

ცხრილი 6. საზოგადოებრივი აზრი სხვადასხვა ფორმის ძალადობის ჩამდენ პირთა წინააღმდეგ საჭირო 
სანქციების შესახებ 

ფიზიკური 
ძალადობა

ფსიქოლოგიური 
ძალადობა

სექსუალური 
ძალადობა

ბავშვის 
უგულებელყოფა

სასამართლო გარჩევა 36% 17% 85% 17%
რეაბილიტაცია 63% 67% 44% 64%
მშობლის უფლების 
ჩამორთმევა 53% 51% 59% 53%

 

13 „ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა საქართველოში“, თბილისი, 2010.  
http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000757/kalta.pdf
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ჩარევა – ვინ და როდის უნდა ჩაერიოს ბავშვის მიმართ 
ძალადობის შემთხვევაში?

ძირითადი მიგნებები

•	 ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში მოსახლეობის 70% და 78% 
(შესაბამისად) საჭიროდ მიიჩნევს პოლიციის ჩარევას.

•	 ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვევაში მოსახლეობის თითქმის 60% საჭიროდ მიიჩნევს 
სოციალური სამსახურების ჩარევას.

•	 კითხვაზე, „როგორ იმოქმედებთ ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტის აღმოჩენისას“, 70%–
მა განაცხადა, რომ უშუალოდ ბავშვის მშობლებს დაელაპარაკებიან. 

•	 რესპონდენტების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, განსაკუთრებით სამცხე–ჯავახეთში (45%), 
შიდა ქართლში (34%), თბილისსა  (33%) და ქვემო ქართლში (30%), განაცხადა, რომ ისინი 
ოჯახის შიდა საქმეებში არ ჩაერევიან.

•	 მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის  თითქმის 97%–ის აზრით ბავშვზე ძალადობის 
ფაქტებზე რეაგირება ვიღაცამ აუცილებლად უნდა მოახდინოს, რესპონდენტების თითქმის 
ნახევარი, პროფესიონალების ჩათვლით, მიიჩნევენ, რომ ეს არ უნდა იყოს სკოლა ან 
სოციალური სამსახურები.

•	 ანალიზი გვიჩვენებს, რომ  შანსი იმისა, რომ ვიღაცა რეაგირებას მოახდენს ბავშვზე 
ძალადობის ფაქტზე, 80 პროცენტამდე იზრდება, თუ მას ეცოდინება, ვის უნდა 
მიმართოს. ბავშვზე ძალადობის გამოვლენის შემთხვევაში სწორი მოქმედებების შესახებ 
საზოგადოების ინფორმირებულობა გადამწყვეტი ფაქტორია, რომელიც ზრდის პოლიციისა 
და სოციალური სამსახურებისთვის შეტყობინების ალბათობას.

•	 პოლიციის, სოციალური სამსახურების და სკოლის როლის ცოდნა და მათ მიმართ ნდობა 
ბავშვზე ძალადობის შესახებ შეტყობინების ალბათობას ზრდის.

•	 ოჯახში აღზრდის სასტიკი მეთოდების მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება  პოლიციისა 
და სოციალური სამსახურებისთვის ბავშვზე ძალადობის ფაქტების შეტყობინების 
ალბათობას ზრდის.

ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკაცია შეიძლება რთული აღმოჩნდეს, ვინაიდან 
„ძალადობის ერთი ნიშნის არსებობა ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ ბავშვი ოჯახში ძალადობას განიცდის, 
თუმცა ამ შემთხვევაში შესაძლოა მიზანშეწონილი იყოს სიტუაციაზე უფრო დეტალური დაკვირვება, 
თუ ასეთი ნიშნები რეგულარულად  ან სხვა ნიშნებთან კომბინაციაში ჩნდება“.14

კითხვაზე, თუ როგორ იმოქმედებენ, თუ დარწმუნებული იქნებიან, რომ ოჯახში ბავშვი ძალადობის/
უგულებელყოფის მსხვერპლია, რესპონდენტების 97%–მა განაცხადა, რომ რაიმე ზომებს მიიღებენ. 
კვლევის დროს შესწავლილ იქნა რესპონდენტთა ცოდნა იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა მოახდინოს 
რეაგირება ბავშვის მიმართ შესაძლო ძალადობის სიმპტომების გამოვლენისას.

ფიზიკური ძალადობის15 შემთხვევაში მოსახლეობის 70%–მა განაცხადა, რომ ზოგჯერ ან ყოველთვის 
რეაგირება უნდა მოახდინოს პოლიციამ, ხოლო რესპონდენტების 65% ფიქრობს, რომ საქმე აგრეთვე 
უნდა გადაეცეს სასამართლოს სამართლებრივი ზომების მისაღებად. იმის მიუხედავად, რომ 
მოსახლეობის თითქმის 97% რეაგირებას აუცილებლად მიიჩნევს, რესპონდენტების თითქმის ნახევარი 
(პროფესიონალებიც კი) ფიქრობს, რომ ეს არ არის სკოლების და  სოციალური სამსახურების საქმე. 

14  http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/signs.cfm
15  ბავშვს ეტყობა ცემის ან დაბმის ნიშნები და/ან  დაჟეჟილობა/სისხლჩაქცევები.
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ცხრილი 7. საზოგადოებრივი აზრი იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა იმოქმედოს  
ფიზიკური ძალადობის შემთხვევაში 

 
ჩაურევლობა ჩარევა მხოლოდ ზოგ 

სიტუაციაში ჩარევა ყველა სიტუაციაში 

 საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები
სკოლა 50% 28% 45% 61% 5% 11%
სოციალური 
სამსახურები

48% 32% 46% 47% 6% 21%

პოლიცია 30% 19% 66% 73% 4% 18%

სექსუალური ძალადობის16 შემთხვევაში მოსახლეობის 78% ფიქრობს, რომ რეაგირება უნდა 
მოახდინოს პოლიციამ და 85% თვლის, რომ მოძალადე უნდა დაისაჯოს კანონით. ამის მიუხედავად, 
მოსახლეობა საჭიროდ არ მიიჩნევს სხვა პროფესიონალების ჩარევას, რომლებიც ხშირად მნიშვნელოვან 
როლს თამაშობენ სექსუალური ძალადობის შემთხვევების გამოვლენის, რეფერირების და შემდგომი 
მოქმედებების დროს. მოსახლეობის 59% ფიქრობს, რომ სოციალური სამსახურების ჩარევა საჭირო 
არ არის, ხოლო თითქმის 80% – რომ სკოლების ჩარევა  არ არის საჭირო.  

ცხრილი 8. საზოგადოებრივი აზრი იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა იმოქმედოს  
სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში

 ჩაურევლობა ჩარევა ყველა სიტუაციაში 
 საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები
სკოლა 76% 63% 24% 37%
სოციალური 
სამსახურები

59% 44% 41% 56%

პოლიცია 22% 20% 78% 80%

ბავშვის უგულებელყოფის17 შემთხვევაში მოსახლეობის თითქმის 60% ფიქრობს, რომ რეაგირება 
ზოგჯერ ან ყოველთვის უნდა მოახდინონ სოციალურმა სამსახურებმა. მოსახლეობის თითქმის 70% 
დარწმუნებულია, რომ პოლიციის ჩარევა საჭირო არ არის და 50%–ზე მეტი მიიჩნევს, რომ სკოლის 
ჩარევა არ არის საჭირო. აღმოჩნდა, რომ ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა ყველაზე მეტად იყო 
პროფესიონალების რაიმე სახით ჩარევის წინააღმდეგი: 63% და 61% დარწმუნებულია, რომ ბავშვის 
ინტერესების უგულებელყოფის დროს სოციალური სამსახურებისა და სკოლის (შესაბამისად) ჩარევა  
არ არის მიზანშეწონილი. ბავშვის ინტერესების უგულებელყოფის შემთხვევაში საზოგადოება 
ყველაზე საჭიროდ მიიჩნევს სოციალური სამსახურების ჩარევას და ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებს 
სხვა სამსახურებს. ამის მიუხედავად აღსანიშნავია, რომ სოციალური სამსახურების ჩარევის 60%–იანი 
მხარდაჭერა მაღალი მაჩვენებელი არ არის და იმის გათვალისწინებით, რომ პოლიციისა და სკოლის 
ჩარევას მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი უჭერს მხარს, ბავშვების ინტერესების უგულებელყოფის 
შემთხვევები შეიძლება ხშირად უყურადღებოდ დარჩეს, განსაკუთრებით – ეთნიკურ უმცირესობებთან.

ცხრილი 9. საზოგადოებრივი აზრი იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა იმოქმედოს  
ბავშვის უგულებელყოფის შემთხვევაში

 ჩაურევლობა ჩარევა მხოლოდ ზოგ 
სიტუაციაში 

ჩარევა ყველა სიტუაციაში 

 საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები საზოგადოება პროფესიონალები
სკოლა 51% 36% 46% 55% 3% 9%
სოციალური 
სამსახურები

41% 23% 55% 64% 4% 13%

პოლიცია 69% 51% 31% 48% 0% 1%

16  ზრდასრული პირის მიერ ბავშვთან სექსუალური ხასიათის შეხება, არასრულწლოვნის იძულება აჩვენოს საკუთრი 
გენიტალური ორგანოები და 16 წლამდე ასაკის პირთან  სქესობრივი კავშირის დამყარება ძალადობით.
17  როცა ბავშვი რეგულარულად არის მშიერი, დაუბანელი, მთელ დღეს ქუჩაში ატარებს, მათხოვრობს და/ან აიძულებენ 
მოუაროს და–ძმას (თვალყური ადევნოს, საჭმელი მოუმზადოს და აჭამოს, ტანსაცმელი გარეცხოს და ა.შ.).



ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში

ერ
ო

ვნ
ულ

ი 
კვ

ლ
ევ

ა 
არ

სე
ბუ

ლ
ი 

ც
ო

დ
ნი

ს,
 დ

ამ
ო

კი
დ

ებ
ულ

ებ
ის

ა 
დ

ა 
პრ

აქ
ტ

იკ
ის

 შ
ეს

ახ
ებ

31

როდესაც საქმე ეხება რეაგირების პირად პასუხისმგებლობას, საზოგადოების  დიდ ნაწილს არ ესმის, 
თუ როგორ უნდა იმოქმედოს ძალადობის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში. მოსახლეობის 20%–მა არ 
იცის, რა უნდა გააკეთოს და ვის მიმართოს, თუ გაიგო, რომ ბავშვის მიმართ ძალადობას აქვს ადგილი. 
მოსახლეობის 38% მეტ–ნაკლებად გარკვეულია, როგორ უნდა იმოქმედოს, ხოლო 3%–მა განაცხადა, 
რომ საერთოდ არაფერს მოიმოქმედებს.  

იმ რესპონდენტებს შორის, რომლებმაც იციან, როგორი უნდა იყოს მათი რეაგირება, 70%–მა განაცხადა, 
რომ  უშუალოდ დაელაპარაკებიან მშობლებს და არა პროფესიონალებს (მასწავლებლებს, სოციალურ 
სამსახურს ან პოლიციას). რაც შეეხება სოფლისა და ქალაქის მოსახლეობის პასუხებს შორის არსებულ 
განსხვავებებს, სოფლებსა და პატარა ქალაქებში მცხოვრები რესპონდენტების გაცილებით უფრო 
დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ ძალადობის შემთხვევაში უშუალოდ მშობლებს დაელაპარაკება (74%), 
ვიდრე ქალაქში მცხოვრები რესპონდენტებისა (55%). მოსახლეობის 20%–ზე ნაკლებმა განაცხადა, 
რომ ისინი შეატყობინებენ  სკოლას და მხოლოდ  30%–მა თქვა, რომ  დაუკავშირდება სოციალურ 
სამსახურებს. ეს ნიშნავს, რომ სოფლებსა და პატარა რაიონულ ქალაქებში მცხოვრები პირები 
დაელაპარაკებიან ძალადობის ჩამდენ მშობლებს და არ მიმართავენ პროფესიონალების დახმარებას. 
დედაქალაქსა და დიდ ქალაქებში კი ძალადობის ფაქტები შეიძლება ყოველგვარი რეაგირების გარეშე 
დარჩეს, რადგანაც მოძალადე მშობლებთან საუბარს ბევრი თავს აარიდებს, პროფესიონალებისათვის 
შეტყობინების დონე კი ძალიან დაბალია.

რესპონდენტების მნიშვნელოვანი ნაწილი აცხადებს, რომ მათთვის ოჯახის შიდა საქმეებში ჩარევა 
უხერხულია მაშინაც კი, როცა ბავშვზე ძალადობას აქვს ადგილი. იმ რესპონდენტების რიცხვი, 
რომლებიც არ ჩაერევიან სხვების საქმეებში,  ყველაზე მაღალი იყო სამცხე–ჯავახეთში  (45%), შემდეგ 
– შიდა ქართლში (34%), თბილისსა (33%) და ქვემო ქართლში (30%). 

გრაფიკი 13. საზოგადოებრივი აზრი სხვა ოჯახის საქმეებში ჩარევის შესახებ (რეგიონების მიხედვით)
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თბილისის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი და შიდა ქართლის მოსახლეობის 64% აღნიშნავს, რომ 
იმისთვის, რომ ძალადობის ფაქტის შესახებ შესაბამის ორგანოებს შეატყობინონ, უნდა ჰქონდეთ 
დამატებითი დაზუსტებული ინფორმაცია ძალადობის  სიხშირისა  და სისასტიკის შესახებ. 

რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობებს, აღმოჩნდა, რომ სომეხი რესპონდენტები ნაკლები ალბათობით 
დაელაპარაკებოდნენ ბავშვის მშობლებს და ორჯერ ნაკლები ალბათობით – სოციალურ სამსახურებს 
და სკოლას, ვიდრე სხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები.

პოლიციისათვის შეტყობინების ალბათობის გასაზრდელად მნიშვნელოვანია  რეაგირების ზომების 
შესახებ საზოგადოებაში არსებული ცოდნა  – ის ალბათობას 2,5–ჯერ ზრდის. ის რესპონდენტები, 
რომლებიც ოჯახში არაძალადობრივი აღზრდის მეთოდების მომხრენი არიან, 47% მეტი ალბათობით 
შეატყობინებენ პოლიციას ძალადობის ფაქტის შესახებ. რწმენა, რომ ბავშვების პრობლემებთან 
დაკავშირებით პოლიციის ნდობა შესაძლებელია, პოლიციის ინფორმირების ალბათობას თითქმის 
40%–ით ზრდის. ამის საპირისპიროდ, რესპონდენტები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ეკლესია/რელიგიურ 
დაწესებულებები უფრო მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, სხვა რესპონდენტებთან შედარებით 30%–
ით ნაკლები ალბათობით მიაწოდებენ ინფორმაციას პოლიციას. სოფლის მოსახლეობა 20%–ით ნაკლები 
ალბათობით ჩარევს პოლიციას ბავშვზე ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში. რეგრესიის ანალიზმა აჩვენა, 
რომ უმაღლესი განათლების და სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირები სხვებთან შედარებით ნაკლები 
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ალბათობით მიმართავენ პოლიციას (შესაბამისად, 20% და 40%–ით ნაკლები). უმაღლესი განათლების 
მქონე პირები 30%–ით ნაკლები ალბათობით მიმართავენ სოციალურ მუშაკებს.  ეს შედეგები მოწმობს, 
რომ ძალადობის მიმართ ტოლერანტობასა და განათლების დონეს შორის ნეგატიური კორელაციის 
მიუხედავად, ძალადობის მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ პირი 
რეაგირებას მოახდენს შესაძლო ძალადობის შემთხვევებზე. აქედან გამომდინარე, ამ სამიზნე 
ჯგუფთან მიმართებით აუცილებელია სხვა საზომი პარამეტრების გამოყენება (უფრო დეტალური 
ინფორმაციისათვის იხ. დანართი 4, ცხრილი 10: ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში პოლიციის 
ჩართვის ალბათობა). 

მსგავსი შედეგები გამოვლინდა სოციალური მუშაკებისათვის მიმართვის ანალიზის დროსაც. ამ 
შემთხვევაშიც გადამწყვეტ როლს თამაშობს საჭირო ზომების ცოდნა. თუ ადამიანი ფიქრობს, რომ 
ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკების ჩართვა აუცილებელია, სოციალური 
მუშაკებისათვის მიმართვის ალბათობა 30%–ით იზრდება. ის პირები, ვინც ფიზიკურ დასჯას დაუშვებელ 
დისციპლინურ ზომად  მიიჩნევენ, 35% მეტი ალბათობით მიმართავენ სოციალურ მუშაკებს.

საინტერესოა, რომ ინფორმაციის მიწოდების ალბათობა 12%–ით უფრო მაღალია, თუ ადამიანები 
მიიჩნევენ, რომ  ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებზე პოლიციამ უნდა იმუშაოს და 32%–ით უფრო 
მაღალია, თუ მათ სჯერათ, რომ ძალადობისა და უგულებელყოფის მსხვერპლი ბავშვების დახმარება 
საავადმყოფოს შეუძლია. ეს შედეგები შეიძლება მიანიშნებდეს, რომ საზოგადოება სათანადოდ 
აკავშირებს ბავშვების მიმართ ძალადობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკების, პოლიციის და 
მედიცინის მუშაკების მიერ შესასრულებელ სამუშაოს; თუმცა ეს ცოდნა და კავშირები კიდევ უფრო 
უნდა გაძლიერდეს.

პოლიციის შემთხვევის მსგავსად, რწმენა, რომ ძალადობისა და უგულებელყოფის მსხვერპლი 
ბავშვების დახმარება ეკლესიას ეკისრება, მნიშვნელოვნად ამცირებს სოციალური მუშაკებისათვის 
ინფორმაციის მიწოდების ალბათობას  (უფრო დეტალური ინფორმაციისათვის იხ. დანართი 4, 
ცხრილი 11: ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკების /სოციალური სამსახურები  
ჩართვის ალბათობა).

სკოლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ალბათობა იზრდება, თუ პირი ფიზიკურ დასჯას არ მიიჩნევს 
დასაშვებ დისციპლინურ ინსტრუმენტად; ეს შედეგები სოციალური სამსახურების და პოლიციისთვის 
ინფორმაციის მიწოდების მოდელში მოცემული შედეგების მსგავსია. როგორც სხვა შედეგებმაც 
აჩვენა, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის საპასუხოდ სკოლის როლის აღიარება ზრდის 
ინფორმაციის მიწოდების ალბათობას. 

აღმოჩნდა, რომ ბავშვთა ინტერესების უგულებელყოფის ნიშნებისა და საჭირო ქმედებების ცოდნა 
ამცირებს სკოლის ჩარევის ალბათობას. ამასთან, თუ პირი მიიჩნევს, რომ ძალადობის მსხვერპლი 
ბავშვი უნდა იღებდეს დახმარებას ეკლესიისგან/რელიგიური ინსტიტუტებისგან ან სასამართლოსგან, 
სკოლისთვის ინფორმაციის მიწოდება მცირდება დაახლოებით 30%–ით. ეს შედეგები შეიძლება 
განპირობებული იყოს საქართველოში სკოლების განვითარებადი და ჯერ კიდევ ბუნდოვანი სოციალური 
ფუნქციებით. შესაძლოა დისკუსია გამოიწვიოს იმ საკითხმა, რომ ძალადობასთან დაკავშირებით 
გაცილებით სანდოდ მიიჩნევა რელიგიური ინსტიტუტები, ვიდრე სკოლა, ხოლო სასამართლოსთვის 
საყურდღებო შემთხვევები ჰგონიათ გაცილებით მწვავედ საიმისოდ, რომ სკოლამ მოაგვაროს. შედეგები 
მიუთითებს, რომ აუცილებელია გაძლიერდეს სკოლის ფუნქცია ძალადობასთან დაკავშირებით, ხოლო 
საზოგადოებამ უფრო მეტი გაიგოს იმ კონკრეტული გზების  შესახებ, რითაც სკოლის პერსონალს 
შეუძლია წვლილის შეტანა ბავშვების მიმართ ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკაციაში  (უფრო 
დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. დანართი 4, ცხრილი 12: სკოლის ჩარევის ალბათობა ბავშვთა 
მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევების საპასუხოდ).
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14-დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდების შეხედულებები 

მოზარდებთან გამართული სამი რეგიონული ჯგუფური დისკუსიის ძირითადი შედეგები 

•	 მოზარდებს გარკვეული წარმოდგენა აქვთ ძალადობის ნიშნების და ფორმების შესახებ. მათ 
სჯერათ, რომ გოგონები შეიძლება უფრო მეტად გახდნენ ძალადობის მსხვერპლი.

•	 ზრდასრული ადამიანებისგან განსხვავებით, მოზარდები მიიჩნევენ, რომ ყველაზე მეტად 
სავარაუდო მოძალადე ბავშვებზე არის მშობელი. მოზარდებმა ზრდასრულების მსგავსი 
დამოკიდებულება გამოხატეს მოძალადის მიმართ: სადამსჯელო ღონისძიებებთან ერთად 
აუცილებლად იქნა მიჩნეული სამედიცინო და ფსიქოლოგიური დახმარება.  

•	 კითხვაზე, თუ როგორ ჩაერეოდნენ ისინი ბავშვებზე ძალადობის იდენტიფიცირებულ ან 
სავარაუდო შემთხვევებში, მოზარდებმა უპასუხეს, რომ ისინი დაეხმარებოდნენ ერთმანეთს 
ან ჩარევდნენ ნათესავებს. არავის უპასუხია – „არაფერს გავაკეთებდი“ ძალადობის  ფაქტების 
ნახვის შემთხვევაში. 

•	 მოზარდებს სჯერათ, რომ  ნდობა სათანადო სახელმწიფო სამსახურების მიმართ წარმოადგენს 
წინაპირობას შესაბამისი ორგანიზაციისთვის მისამართად დახმარების საჭიროების 
შემთხვევაში. 

•	 მოზარდები ისევე, როგორც ზრდასრული ადამიანები, მკაფიოდ ვერ ხედავენ  სკოლის ან 
სოციალური სამსახურის როლს, მაგრამ აღიარებენ პოლიციის როლის მნიშვნელობას.  

ანგარიშის წინა თავებში წარმოდგენილია საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის ცოდნის, 
დამოკიდებულების და პრაქტიკის ანალიზი. კვლევის დასრულების შემდეგ ქართველი მოზარდების 
(14–დან 18 წლამდე) ცოდნის, დამოკიდებულების და პრაქტიკის შესწავლის მიზნით მოზარდებთან 
გაიმართა ჯგუფური დისკუსიები  თბილისში, ქუთაისსა (დასავლეთი საქართველო) და თელავში 
(აღმოსავლეთი საქართველო). ჯგუფების შემადგენლობა ისე შეირჩა, რომ  ყველგან ყოფილიყვნენ 
წარმოდგენილი სხვადასხვა სოციალური და ეკონომიკური ფენების, ეთნიკური წარმოშობისა და 
შეზღუდული შესაძლებლობების (მეთოდოლოგიის დეტალური აღწერა მოცემულია 1–ლ დანართში) 
მქონე ბიჭები და გოგონები.  მიუხედავად იმისა, რომ  აღნიშნული ჯგუფური დისკუსიები არ ასახავს 
მოზარდების შეხედულებებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მაინც იძლევა მნიშვნელოვან წარმოდგენას, 
თუ როგორ აღიქვამენ მოზარდები ბავშვების მიმართ ძალადობის პრობლემას. 

ცოდნა ძალადობის ფორმების შესახებ

კითხვაზე, თუ რა შედის  ბავშვების მიმართ ძალადობში, მოზარდების უმრავლესობამ დაუყოვნებლივ 
დაასახელა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა. ფიზიკური ძალადობის განსხვავებული 
ტიპები დაასახელა ყველა ჯგუფმა –  შედარებით რბილი ფორმებიდან, როგორიცაა „ძალისმიერი 
შეხება“, გაცილებით მძიმე ფორმებამდე, მაგ., „სასტიკი ცემა“. სამივე სადისკუსიო ჯგუფში ბავშვები  
ფსიქოლოგიურ ძალადობას ხსნიდნენ, როგორც მათი უფლებების ჩამორთმევას და მათი თავისუფლების 
და თვითგამოხატვის შეზღუდვას. ზოგიერთმა მოზარდმა  ძალადობის ფორმად დაასახელა იძულებითი 
შრომა: სეზონური სამუშაოები, ექსპლოატაცია, იძულებით მათხოვრობა ქუჩაში. ბავშვების მიმართ 
სექსუალური ძალადობა, როგორც ძალადობის ფორმა, დასახელდა მხოლოდ ერთხელ, თელავში. 

მსხვერპლი და მოძალადე

ყველაზე უფრო სავარაუდო მსხვერპლად სამივე ჯგუფში დაასახელეს 10–დან 16 წლამდე გოგონები, 
რადგან ისინი ბიჭებთან შედარებით სუსტები არიან და არ შეუძლიათ საკუთარი თავის დაცვა. 
მსხვერპლად „სუსტი პიროვნება“ დაასახელეს ბავშვებმა მაშინაც, როცა მათ ჰკითხეს ოჯახური 
ძალადობის შესახებ. ყველა ჯგუფმა ოჯახური ძალადობა განსაზღვრა, როგორც ოჯახის ძლიერი 
წევრის ძალადობა ოჯახის სუსტი წევრის მიმართ. ოჯახის ძლიერი წევრი ასოცირდება ოჯახის 
მამაკაც წევრთან (ხშირად მამა), რომელიც ყველა ჯგუფმა დაასახელა, როგორც ყველაზე სავარაუდო 
მოძალადე. დედები, როგორც სავარაუდო მოძალადეები, დასახელდნენ ფსიქოლოგიური ძალადობის 
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კონტექსტში: „დედები ძალადობენ ფსიქოლოგიურად, ხოლო მამები – ფიზიკურად“ (16 წლის ბიჭი 
თბილისიდან; 15 წლის ბიჭი თელავიდან).  მოძალადეებად დაასახელეს თანატოლებიც: „ბავშვები 
ხშირად დასცინიან კლასელებს, რომლებიც არ არიან კარგად ჩაცმული ან მიეკუთვნებიან დაბალ 
სოციალურ ფენას...“ (15 წლის გოგონა თელავიდან). 

მოზარდებს ასევე ჰკითხეს, თუ რა ზომები უნდა იქნეს მიღებული მოძალადეების მიმართ. პასუხები იყო 
სხვადასხვა და მოიცავდა სამედიცინო მკურნალობიდან/ფსიქოლოგიური დახმარებიდან დაწყებული 
მშობლის უფლების შეზღუდვითა და დაპატიმრებით დამთავრებული. „ჩვენ ვერ შევაჩერებთ 
ძალადობას მოძალადეებზე ძალადობით. ხშირად მოძალადეები თვითონ იყვნენ ბავშვობაში ძალადობის 
მსხვერპლი“ (18 წლის გოგონა ქუთაისიდან).

სად ხდება ძალადობა?

ყველა ბავშვმა მიუთითა სახლზე, როგორც ბავშვების მიმართ გამოვლენილი ძალადობის ყველაზე 
შესაძლო ადგილზე. სამივე ჯგუფმა ასევე დაასახელა ქუჩა, როგორც რიგით მეორე ყველაზე 
უფრო ძალადობრივი ადგილი, განსაკუთრებით – ბიჭებისთვის. მაგრამ, „სახლში ძალადობისგან 
განსხვავებით, ქუჩაში ბავშვს შეუძლია საკუთარი თავის და უფლებების დაცვა. სახლში ბავშვს არ 
შეუძლია მშობლისთვის წინააღმდეგობის გაწევა“ (17 წლის ბიჭი თბილისიდან).  კითხვაზე, აქვს თუ 
არა ძალადობის ფაქტებს ადგილი სკოლაში, მხოლოდ რამდენიმემ გასცა დადებითი პასუხი. ბავშვებმა 
განმარტეს, რომ მანდატურები ახორციელებენ მონიტორინგს სკოლაში და მასწავლებლებისაგან 
ძალზე იშვიათად მოდის ფიზიკური ძალადობა; რომ ძალადობას აქვს მხოლოდ სიტყვიერი დამცირების 
ან წყევლის ფორმა. 

ფიზიკური დასჯა, როგორც ბავშვის აღზრდის ფორმა – მკაცრი და პოზიტიური აღზრდა  

„ძალადობა ისევ ძალადობას წარმოშობს“ – 17 წლის ქუთაისელი ბიჭის ეს განცხადება სრულად აღწერს 
ჯგუფურ დისკუსიაში მონაწილე ყველა ბავშვის პოზიციას. სამივე ქალაქში მოზარდები ლაპარაკობდნენ 
ძალადობის ციკლურ ბუნებაზე. მონაწილეთა უმრავლესობა აღწერს ძალადობას, როგორც ბავშვის 
ფიზიკური და გონებრივი ჯანმრთელობის დამაზიანებელ ფაქტორს, ადამიანისა, რომელიც ზრდასრულ 
ასაკში თავადვე განახორციელებს ძალადობას საკუთარ შვილებზე“. „ძალადობრივ გარემოში 
გაზრდილი ბავშვი გახდება მკვლელი ან ტირანი“; (16 წლის გოგონა თბილისიდან). მოზარდები მკაფიოდ 
განასხვავებენ ერთმანეთისგან მკაცრ აღზრდას და ფიზიკურ დასჯას. დისციპლინის გამომუშავების 
მიზნით აღზრდის მისაღები მეთოდები მოიცავს  ისეთი საგნების გამოყენების დროებით შეზღუდვას, 
რომლებიც ბავშვებისთვის განსაკუთრებით საყვარელია (მაგ.: კომპიუტერი, მობილური ტელეფონი 
და სხვა). ყველა ფიქრობს, რომ ეს მეთოდი არა მარტო მისაღებია, არამედ სასურველიც, გარკვეულ 
„ფარგლებში“, თუ ეს ბავშვს არ აზიანებს.

ზოგიერთი მოზარდი ლაპარაკობდა ფიზიკური დასჯის დადებითი გავლენის შესახებ: „მე ასეთი კარგი 
რომ ვარ, ეს იმიტომ, რომ დედა მცემდა ბავშვობაში. ახლა გავიზარდე და მესმის ყველაფერი და დასჯას 
აღარ ვსაჭიროებ. მე არ ვბრაზდები დედაჩემზე; პირიქით –ვფიქრობ, რომ პატარა ბავშვს შეუძლებელია 
რამე გააგებინო ფიზიკური დასჯის გარეშე“ (17 წლის ბიჭი ქუთაისიდან). „მკაცრი აღზრდა ბავშვს 
ეხმარება სწორი პრიორიტეტების განსაზღვრაში“ (16 წლის გოგონა თბილისიდან). თელავში პირდაპირ 
დასმულ კითხვაზე, „გამოიყენებთ თუ არა ფიზიკურ დასჯას თქვენი შვილების მიმართ მომავალში“, 
4-მა გოგონამ 11–დან დადებითი პასუხი გასცა.

მოზარდებმა აღწერეს, თუ რა მიაჩნდათ აღზრდის დადებით მეთოდებად: 

•	 ბავშვებისთვის უფლების მიცემა მიიღონ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც გავლენას 
იქონიებს მათ ცხოვრებაზე;

•	 ბავშვებისთვის ჯიბის ფულის მიცემა ისეთი საგნების შესაძენად, რომლებიც მათ მოსწონთ;

•	 ბავშვებისთვის თავისუფლების მიცემა ისე, რომ ამან არ დააზიანოს მათი და სხვების 
უსაფრთხოება.

•	 ბავშვის მიღწევების აღიარება.

•	 ბავშვებთან დროის გატარება.
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ძალადობის შემთხვევების შესახებ შეტყობინება

კითხვაზე, ვის უნდა მიმართოს ბავშვმა, რომელიც გახდა ძალადობის მსხვერპლი, ახალგაზრდების 
უმრავლესობამ განაცხადა, რომ ბავშვი არავის ეტყვის ამის შესახებ. მხოლოდ რამდენიმემ აღნიშნა, 
რომ მიმართავენ „უახლოეს ადამიანს“. არც ერთ მოზარდს არ უხსენებია სკოლა. თბილისის 
სადისკუსიო ჯგუფში მოზარდებს დაუსვეს კონკრეტული კითხვა: „რატომ არ განიხილავთ სკოლისთვის 
შეტყობინების  შესაძლებლობას“, რაზეც ბავშვებმა განაცხადეს, რომ დახმარებას მხოლოდ იმას 
სთხოვენ, ვისაც მთლიანად ენდობიან.

კითხვაზე,  „როგორ მოიქცეოდით, თუკი შეესწრებოდით ძალადობას ბავშვის მიმართ ან გექნებოდათ 
ეჭვი ბავშვის მიმართ განხორციელებული ძალადობის შესახებ“, ფოკუს–ჯგუფის მონაწილე ბავშვების 
უმრავლესობამ ახსენა ერთმანეთის დახმარება. მხოლოდ რამდენიმემ აღნიშნა ნათესავებისთვის 
შეტყობინება, სპეციალური არასამათავრობო ორგანიზაციებისთვის მიმართვა ან კრიტიკულ 
შემთხვევებში პოლიციის გამოძახება.

კითხვაზე, რას მიიჩნევენ ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის გამართულ სისტემად, მოზარდებმა აღნიშნეს, 
რომ საჭიროა ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩამოყალიბება, 
ხოლო მოძალადეების დასასჯელად –გაცილებით უფრო მკაცრი სისტემის შემოღება. ასევე ითქვა 
ბავშვების მიმართ ძალადობის ფორმებისა და შედეგების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებისა და 
განათლების საჭიროებაზე. 
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დასკვნები
საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობა გარკვეულწილად ინფორმირებულია ბავშვების მიმართ 
ძალადობის სხვადასხვა ფორმისა  და ხასიათის შესახებ.  მოსახლეობის 44%–მა შეძლო სწორად 
განესაზღვრა ბავშვების მიმართ ძალადობის ყველა ფორმა. საზოგადოებას შეუძლია ფიზიკური 
ძალადობის  (90%), ბავშვების ინტერესების უგულებელყოფისა (79%) და სექსუალური ძალადობის 
(78%) იდენტიფიკაცია, მაგრამ ნაკლებად არის ინფორმირებული ფსიქოლოგიური ძალადობის შესახებ 
(64%). შიდა ქართლის, ქვემო ქართლისა და სამცხე–ჯავახეთის რეგიონებში გამოვლინდა ცოდნის 
შედარებით უფრო დაბალი დონე, ვიდრე სხვაგან.

მართალია, საქართველოს საზოგადოების 82%–ს სჯერა, რომ ფიზიკური ძალადობა წარმოადგენს 
პრობლემას საქართველოში, მაგრამ 60% მაინც მიიჩნევს, რომ მკაცრი აღზრდა გაცილებით ეფექტიანია, 
ვიდრე აღზრდის არაძალადობრივი მეთოდები. ქალების 30% და მამაკაცების 17% აღიარებს ბავშვების 
მიმართ ძალადობის გამოყენებას ოჯახში. ეს მაჩვენებელი თავისთავად მაღალია და მიუთითებს, რომ   
მთავარი მოძალადეები არიან ქალები. განსაკუთრებით საგანგაშოა, რომ თითქმის ყოველი მეორე ქართველი 
მიჩნევს, რომ ფიზიკური დასჯის გარეშე ბავშვი გაფუჭდება. ასეთი მაღალი მაჩვენებლები მიუთითებს, 
რომ ძალადობა ბავშვების მიმართ შესაძლოა ჩვეულებრივი პრაქტიკა იყოს მოსახლეობის გაცილებით 
დიდი რაოდენობისთვის, ვიდრე ის რიცხვია, რომელიც აღიარებს ძალის გამოყენებას ოჯახში. გათხოვილი 
ქალები,  სავარაუდოდ, უფრო ხშირად მიმართავენ ძალადობას ბავშვების მიმართ, ვიდრე სხვები.

კვლევამ საქართველოში ოჯახური ძალადობის შესახებ (2010) გამოავლინა, რომ  ქართველი ქალების 
36% ოჯახური ძალადობის მსხვერპლია. აღზრდის მკაცრი  მეთოდების მაღალი მხარდაჭერა და დიდი 
რაოდენობა იმ ქალებისა, ვინც საკუთარი შვილების მიმართ ძალადობის გამოყენებას აღიარებს, 
ცხადყოფს, რომ  საქართველოში არსებობს ძალადობის ჯაჭვი, რომელიც ძლიერდება და მისაღებია 
ყველა თაობისათვის. 

ბავშვების მიმართ სექსუალურ ძალადობას სერიოზულ პრობლემად მიიჩნევს ყოველი მესამე მოქალაქე. 
ასევე ლამის ყოველი მესამე ამბობ, რომ  ქალები შესაძლოა უყრუებდნენ საკუთარი პარტნიორების 
სექსუალური ძალადობის ფაქტს მათ შვილებთან, მათსავე ოჯახებში. 

მართალია, ფართო საზოგადოების დიდ ნაწილს (94%) ესმის, რომ ოჯახში ძალადობა უარყოფით 
გავლენას ახდენს ბავშვებზე მაშინაც კი, როდესაც ეს ძალადობა უშუალოდ ბავშვ არ ეხება, მაგრამ 
უმეტეს შემთხვევებში არ მიიჩნევენ საჭიროდ სხვების ჩარევას. 75%–ზე მეტი ფიქრობს, რომ  პოლიცია 
უნდა ჩაერიოს სექსუალური და ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებში; შედარებით ნაკლები რაოდენობა 
მიიჩნევს სოციალური მუშაკების ჩარევის საჭიროებას და ისიც, თუ ეს არ არის ფსიქოლოგიური 
ძალადობის ან ბავშვების ინტერესების უგულებელყოფის შემთხვევა. 

კითხვაზე „რას მოიმოქმედებთ, თუ გახდებით ბავშვის მიმართ ძალადობის მოწმე“, 70%–მა აღნიშნა, 
რომ ამჯობინებს უშუალოდ მიმართოს ბავშვის მშობლებს, ვიდრე მოითხოვოს  პროფესიონალების 
ჩარევა. ეს სამწუხაროა, რადგან ძალადობის ნებისმერი შემთხევის შესახებ უნდა ეცნობოს შესაბამის 
ორგანოებს. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების 80% აღნიშნავს, რომ იცის, ვის უნდა მიმართოს 
ძალადობის შემთხვევაში (პოლიცია, სკოლა, სოციალური სამსახური), მაინც ამჯობინებს ან თავად 
გაესაუბროს მშობლებს, ან არაფერი მოიმოქმედოს. საქართველოში ბევრი ადამიანისთვისაა 
გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ოჯახის პირადი ცხოვრება, ვიდრე ბავშვების უსაფრთხოება. 
რესპონდენტების მნიშვნელოვანმა რაოდენობამ აღნიშნა, რომ ისინი ვერ ჩაერეოდნენ სხვა ოჯახის 
საქმეში. ყოველი მეორე ადამიანი თბილისსა და სამცხე ჯავახეთში და 50%–ზე მეტი ადამიანი შიდა 
ქართლში ამბობს, რომ შესაბამისი ორგანოებისათვის შესატყობინებლად მათ დასჭირდებოდათ 
დამატებითი კონკრეტული ინფორმაცია ძალადობის რეგულარული ხასიათისა და სიმძიმის შესახებ.

ბავშვების მიმართ ძალადობის მაჩვენებელი მაღალია, ძალადობის დაშვების მაჩვენებელი კი 
კიდევ უფრო მაღალი. ოჯახის შიდა საქმეებში ჩარევისგან თავის არიდება მაშინაც კი, როცა  
ოჯახში ძალადობას აქვს ადგილი, არის პრაქტიკის და ტოლერანტობის ძლიერი ნაზავი, რომელიც 
უყურადღებობის შემთხვევაში შეაფერხებს ბავშვების განვითარებას და მათი პოტენციალის სრულად 
რეალიზაციას, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუშლის ეკონომიკისა და ქვეყნის განვითარებას. 

არსებობს იმედი, რომ ერთობლივი ძალისხმევითა და ინვესტიციებით შეიცვლება ბავშვების მიმართ 
ძალადობისადმი ტოლერანტული დამოკიდებულება. საქართველოს ფართო საზოგადოების 82% 
მიიჩნევს, რომ ძალადობა არის პრობლემა, რომელიც უნდა მოგვარდეს. აღზრდის უკეთესი მეთოდების 
შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე 
საზოგადოების ინფორმირება და რეაგირებაზე პასუხისმგებელი შესაბამისი სამსახურების 
კვალიფიკაციის ამაღლება აუცილებლად გამოიღებს სასურველ შედეგს. 
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რეკომენდაციები
მიღებული შედეგების საფუძველზე განისაზღვრა რეკომენდაციების რამდენიმე ურთიერთ-
დაკავშირებული ჯგუფი. ეს რეკომენდაციები ეხება როგორც ბავშვების მიმართ ძალადობის პრევენციის 
საკითხებს, ისე ძალადობის იდენტიფიკაციისა და რეაგირების მექანიზმების გაძლიერებას. 

ბავშვების მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით სამართლებრივ და ნორმატიულ 
ბაზებში შესატანი ცვლილებები

ქვეყანაში ბავშვების მიმართ ძალადობის პრობლემა რომ მოგვარდეს, აუცილებელია  სახელმწიფომ 
და დაინტერესებულმა მხარეებმა ყველა ღონე იხმარონ და შეცვალონ  დამოკიდებულება, რომელიც 
ბავშვების მიმართ გარკვეული ხარისხით ძალადობას კანონიერად და სოციალურად მისაღებად 
მიიჩნევს. ძალადობის ნებისმიერი ფორმისგან ყველა  ბავშვის დასაცავი ეფექტიანი მექანიზმების 
შესამუშავებლად სახელმწიფომ უნდა შეძლოს არსებული საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზების 
შესწორება. კანონმდებლობით გარკვევით უნდა აიკრძალოს  ბავშვების მიმართ ძალადობის ყველა 
ფორმა. ასევე უნდა აიკრძალოს ძალადობის გამოყენება და ფიზიკური დასჯა, როგორც დისციპლინური 
მეთოდები, ყველანაირ გარემოში, ოჯახების ჩათვლით. როგორც წარმოდგენილმა კვლევამ აჩვენა, ეს 
უკანასკნელი საქართველოში მნიშვნელოვანი პრობლემაა. 

კონკრეტული რეკომენდაციები: 

•	 კანონმდებლობაში უნდა განისაზღვროს ბავშვების მიმართ ძალადობის ყველა ფორმა, 
რათა არსებობდეს საკანონმდებლო ბაზა იმ მოსაზრების გასამყარებლად, რომ თანაბრად 
მიუღებელია ბავშვის მიმართ ძალადობის ნებისმიერი ფორმა. კერძოდ, ყველა შესაბამის 
კანონსა და ნორმატიულ აქტში უნდა იყოს განსაზღვრული, რა არის ბავშვის უგულებელყოფა.

•	 საკანონმდებლო ცვლილებები უნდა შევიდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში, რათა 
აიკრძალოს ფიზიკური ძალადობის (ფიზიკური დასჯა) გამოყენება ოჯახში. 

•	 უნდა შეიცვალოს კანონმდებლობა, რათა გაირკვეს ბავშვებთან მომუშავე ყველა 
პროფესიონალის (განსაკუთრებით, ვინც არიან ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემის 
მთავარი მონაწილეები) ვალდებულება ინფორმაციის მიწოდებასთან/მიმართვიანობასთან 
დაკავშირებით; ასევე საჭიროა იძულების მექანიზმებისა და ჯარიმების შემოღება ძალადობის 
შემთხვევების შესახებ არშეტყობინების დროს. 

•	 ყველა შესაბამისმა სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს, რომ ბავშვთა დაცვის რეფერირების 
მექანიზმის ყველა მონაწილე კარგად იყოს გარკვეული საკუთარ სამუშაო აღწერილობაში, 
სამუშაოსთან დაკავშირებულ პროცედურებსა და ყველა პროფესიონალისთვის განკუთვნილ 
მითითებებში. 

საზოგადოების ინფორმირება

კვლევამ აჩვენა, რომ ფართო საზოგადოებას კარგად არ ესმის, რას წარმოადგენს ძალადობა ბავშვების 
მიმართ. ყველაზე ნაკლებად გასაგებია ფსიქოლოგიური ძალადობა. არსებობს გავრცელებული 
წარმოდგენა, რომ ინფორმაციის მიწოდება ბავშვის მიმართ ძალადობის შესახებ არის საოჯახო 
საქმეში ჩარევა. კვლევის შედეგები  მიუთითებს, რომ საზოგადოება საკმაოდ დაბალ დონეზეა 
გათვითცნობიერებული ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების  მექანიზმებში. ანალიზმა 
აჩვენა, რომ ცოდნა იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტის იდენტიფიკაციის 
შემთხვევაში, ზრდის შემთხვევის შესახებ ბავშვთა დაცვის შესაბამისი სახელმწიფო სამსახურებისთვის 
ინფორმაციის მიწოდების ალბათობას. აღნიშნული შედეგების საფუძველზე მთავრობამ და სხვა 
სახელმწიფო პარტნიორებმა კოორდინირებულად უნდა განახორციელონ ინვესტირება საზოგადოების 
ინფორმირების მიმართულებით, რაც გააძლიერებს ძალისხმევას ბავშვთა მიმართ ძალადობის 
პრევენციის თვალსაზრისით და გაზრდის ბავშვთა მიმართ ძალადობის ან ძალადობის ეჭვის მიწოდების 
შემთხვევებს ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების შესაბამისად. 

ინფორმირების გასაზრდელად სახელმწიფო კამპანია გამიზნული უნდა იყოს საქართველოს მთელ 
მოსახლეობაზე. ასეთი კამპანია უნდა აერთიანებდეს ეროვნულ და რეგიონულ მედია–საშუალებებს 
და შეიცავდეს გზავნილებს შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: 
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•	 ბავშვების მიმართ ძალადობას აქვს  მოკლე- და გრძელვადიანი უარყოფითი შედეგები როგორც 
თვითონ ბავშვებისათვის, ისე მათი უშუალო გარემოსა  (ოჯახი, თემი) და საზოგადოებისთვის.

•	 განმარტებული უნდა იყოს ძალადობის ყველა ფორმა და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
მიექცეს ფსიქოლოგიურ ძალადობას და ბავშვების უგულებელყოფას.

•	 მიუღებელია ბავშვების მიმართ ძალადობის ნებისმიერი ფორმა.

•	 ფიზიკური დასჯა არის ძალადობის ფორმა, რომელსაც აქვს უარყოფითი გავლენა.

•	 იმ მოსაზრების დამკვიდრება, რომ  ბავშვი არის 18 წლამდე ასაკის პირი და  ამ ასაკის  
ნებისმიერი პირის მიმართ ძალადობის შესახებ ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს შესაბამის 
ორგანოებს, რასაც  უნდა მოჰყვეს შესაბამისი რეაგირება. 

მთელ მოსახლეობაზე გათვლილი კამპანია უნდა შეეხოს დამატებით საკითხებსაც, რათა  აღმოიფხვრას 
ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებული  ბარიერები და შეიცვალოს საზოგადოების ქცევა: 

•	 საზოგადოების ინფორმირება ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემის არსებობის, 
მისი რესურსების და მახასიათებლების, რეფერირების სისტემის თითოეული მონაწილის 
კონკრეტული როლის შესახებ (პოლიცია, სოციალური მუშაკები, სკოლა, ბავშვებზე ზრუნვის 
სამსახურები, სამედიცინო პერსონალი და ა.შ.).

•	 საზოგადოების ინფორმირება მოქალაქეების პასუხისმგებლობის შესახებ, რომ ბავშვების 
მიმართ გამოვლენილი ძალადობის შესახებ შეატყობინონ შესაბამის ორგანოებს, ასევე 
გააცნონ საზოგადოებას, თუ როგორ ხდება ამ ტიპის ინფორმაციის მიწოდება.

•	 საზოგადოების ინფორმირება, თუ როგორ შეუძლია ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემას 
რეაგირება მიწოდებულ ინფორმაციაზე. ყურადღება განსაკუთრებით უნდა გამახვილდეს 
იმაზე, რომ  აუცილებელი არ არის ინფორმაციის წარდგენას მოჰყვეს ოჯახის გაყოფა და 
ბავშვის წამოყვანა ოჯახიდან.

•	 ფართო საზოგადოების ინფორმირება სკოლების, ბავშვებზე ზრუნვის სამსახურებისა 
და სოციალური მომსახურების სააგენტოს როლის შესახებ ბავშვების წინაამდეგ 
განხორციელებული ძალადობის ფაქტების იდენტიფიკაციასა და შემდგომი ღონისძიებების 
განხორციელებაში.

რამდენადაც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ამჟამად არის წამყვანი 
სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ბავშვების მიმართ ძალადობის საკითხებზე, 
რეკომენდებულია, რომ სამინისტრომ უხელმძღვანელოს სახელმწიფო და არასახელმწიფო რესურსების 
მობილიზაციას (ფინანსური, ორგანიზაციული, ადამიანური) საზოგადოების ინფორმირების 
სრულყოფილი კამპანიის განხორციელების მიზნით. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს და სხვა შესაბამისი მხარეების მონაწილეობა გადამწყვეტია ამ ინიციატივის 
წარმატებისთვის.

აღზრდის მიზნობრივი, პოზიტიური პროგრამები
კვლევის თანახმად, საქართველოს საზოგადოების 45% ფიქრობს, რომ ფიზიკური ძალადობის 
გამოყენება ბავშვების მიმართ მისაღებია, ხოლო რესპონდენტთა 60% (როგორც ქალი, ისე მამაკაცი) 
მიიჩნევს, რომ მკაცრი აღზრდა გაცილებით უფრო ეფექტურია, ვიდრე აღზრდის არაძალადობრივი 
მეთოდები. 

კონკრეტული რეკომენდაციები მთავრობისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და 
დონორებისთვის: 

•	 მშობლებმა უნდა მიიღონ ინფორმაცია ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრობლემისა და  გავლენის 
შესახებ, ასევე, ოჯახსა და საზოგადოებაში ბავშვების ძალადობისგან დაცვის გზებისა და 
პოტენციური ძალადობისა თუ უკვე განხორციელებული ძალადობის ნიშნების გამოცნობის 
შესახებ.

•	 კონკრეტული პროგრამების და კამპანიების განხორციელება, რომ მშობლებმა გამოიყენონ 
არაძალადობრივი დისციპლინური მეთოდები; ხელი შეეწყოს პოზიტიური აღზრდისა და 
ფიზიკური დისციპლინის ალტერნატიული მეთოდების დანერგვას.
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•	 აღზრდის მეთოდების შესახებ საინფორმაციო კამპანიის მაქსიმალურად გავრცელებისათვის 
ერთ-ერთი სამიზნე უნდა იყოს სამშობიაროები, რათა ახალბედა დედებმა მიიღონ ინფორმაცია 
ბავშვის აღზრდის პოზიტიური მეთოდების შესახებ და იმის თაობაზე, თუ რა ზიანის მოტანა 
შეუძლია  ბავშვისთვის ძალადობას. ამასთან, მშობელთა ინფორმირების გასაზრდელი 
რეგულარული კამპანიები შეიძლება დაუკავშირდეს ვაქცინაციის გრაფიკს ან სხვა რეგულარულ 
სამედიცინო შემოწმებას.

•	 უნდა გადაიხედოს სასკოლო–სასწავლო პროგრამა, რათა ძალადობის შესახებ ინფორმაციის 
(მოზარდებზე ძალადობის გავლენის, არაძალადობრივი აღზრდის საჭიროების და ბავშვთა 
დაცვის რეფერირების მექანიზმების შესახებ) გადმოცემა მოხდეს ბავშვებისთვის გასაგები 
ენითა და ფორმით. ამასთან, სკოლები უნდა იქნეს გამოყენებული, როგორც სათავე, საიდანაც 
გავრცელდება ინფორმაცია აღზრდის დადებითი მეთოდების შესახებ.

•	 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ წამყვანი როლი უნდა შეასრულოს  ბავშვებისა და 
სკოლის პერსონალისთვის პროგრამების შემუშავებასა და ინსტიტუციონალიზაციაში, ასევე 
მშობლებისთვის განკუთვნილი საინფორმაციო ბროშურების შემუშავებაში, სადაც მოცემული 
იქნება ინფორმაცია ძალადობის ფორმების, განსაკუთრებით – ფიზიკური დასჯის, შესახებ; მისი 
უარყოფითი ზემოქმედება ბავშვებზე და მთლიანად საზოგადოებაზე; პოზიტიური აღზრდის 
მეთოდები;  ბავშვების მიმართ ძალადობის, ამგვარი ძალადობის შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდების და რეაგირების სამართლებრივი ასპექტები.

•	 განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ეთნიკური უმცირესობების ოჯახებს, რათა 
მათაც მიუწვდებოდეთ ხელი სათანადო ინფორმაციაზე აღზრდის დადებითი მეთოდების 
შესახებ, ამასთან ინფორმაცია შესაბამისი უნდა იყოს კულტურული თვალსაზრისითაც. 
განსაკუთრებული ძალისხმევაა საჭირო, რომ ეთნიკური უმცირესობებისთვის ინფორმაციის 
მისაწოდებლად გათვალისწინებული იყოს ენობრივი ბარიერები და კულტურული ფაქტორები, 
რაც ხელს შეუწყობს საჭირო გზავნილების გავრცელებას.

ბავშვების შესაძლებლობების განვითარება

ბევრ შემთხვევაში ბავშვების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა დამოკიდებულია ზრდასრული 
ადამიანების მიერ  ბავშვების მიმართ განხორცილებული ძალადობის ფაქტების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდებაზე. მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმაციის მიმწოდებელი იყოს მშობელი ან სხვა ზრდასრული 
ადამიანი; თუმცა, საჭიროა ბავშვების შესაძლებლობების განვითარება, რომ მათ შეძლონ საკუთარი 
უფლებების დარღვევის გამოცნობა. მოზარდებს ასევე უნდა შეეძლოთ სავარაუდო ან რეალური 
ძალადობის ფაქტების შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალურად მიწოდება.

ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით ბავშვების მზარდ როლთან დაკავშირებული რეკომენდაციები 
მოიცავს შემდეგს:

•	 ბავშვებისთვის განკუთვნილი საინფორმაციო კამპანია უნდა მოიცავდეს ბავშვების 
გაძლიერებას ინფორმაციის მიწოდების საქმეში.

•	 საჭიროა კონსულტაცია ბავშვებთან კამპანიის დაგეგმვის პროცესში, რომელიც განკუთვნილია 
მშობლებისა და ფართო საზოგადოებისთვის. უფროსი ასაკის ბავშვები და მოზარდები 
ჩართული უნდა იყვნენ  ინფორმაციის მიწოდებისას წარმოქმნილი ბარიერების შესახებ 
დისკუსიებში და იმ სტრატეგიების იდენტიფიკაციის პროცესში, რომლებიც ხელს უწყობს 
ბავშვებს და მოზარდებს ინფორმაციის და დახმარების მიღებაში.

•	 სკოლების ფართომასშტაბიანი ძალისხმევა უნდა იყოს დასაბამი ზემოთ აღნიშნული 
რეკომენდაციების შესასრულებლად. სამოქალაქო განათლების პროგრამები საშუალო სკოლის 
დონეზე უნდა აერთიანებდეს ბავშვებზე ძალადობის და მათი ინტერესების უგულებელყოფის 
საკითხებს, მათ შორის ძალადობის განმარტებას, ძალადობის ნიშნების იდენტიფიკაციას, 
ასეთი შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და პრობლემების მოგვარებას. 

ამ მიმართულებით მუშაობის წარმართვისათვის საუკეთესო პირობები აქვს განათლებისა  და 
მეცნიერების სამინისტროს. ბავშვების შესაძლებლობების განვითარების კამპანია დაკავშირებული 
უნდა იყოს მოსახლეობის გათვითცნობიერების გასაზრდელ ღონისძიებებთან, რომელსაც 
ახორციელებს შრომის, ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტრო და რომელიც მორგებული 
უნდა იყოს  ბავშვის ცოდნის დონეზე და მის, როგორც ინფორმაციის მიმწოდებლის, როლზე.
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პროფესიონალების შესაძლებლობების განვითარება

ბავშვთა დაცვის არსებული რეფერირების სისტემა საჭიროებს გაძლიერებას, რათა საზოგადოება 
ენდობოდეს ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემის პროფესიონალებს, თავად ამ პროფესიონალებს 
კი შეეძლოთ ბავშვთა მიმართ სავარაუდო ან იდენტიფიცირებული ძალადობის ფაქტებზე რეაგირება. 
კვლევის შედეგები უჩვენებს, რომ ინფორმაციის მიწოდების ალბათობა გაიზრდება, თუ საზოგადოებას 
ექნება მეტი ნდობა ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემის პროფესიონალების  რეაგირების 
მიმართ. შესაძლებელია ინვესტიციების ჩადება, რომ შესაბამისმა პროფესიონალებმა ბავშვთა მიმართ 
ძალადობასთან დაკავშირებით მიიღონ ხარისხიანი განათლება.

კონკრეტული რეკომენდაციები:

•	 მონაწილე პროფესიონალებისა და საზოგადოებისთვის მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული 
ბავშვთა დაცვის სახელმწიფო რეფერირების სისტემის ყველა კომპონენტის როლი.

•	 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უნდა გამოჰყოს ერთი პროფესიონალი მაინც, 
რომელიც გაივლის ტრენინგს და შეძლებს რისკის წინაშე მყოფი ბავშვების იდენტიფიკაციას. 
უნდა დაიხვეწოს სკოლების სოციალური ფუნქცია და  სამინისტრომ მათ უნდა მიანიჭოს  
შესაბამისი უფლებამოსილება, რის შესახებაც ინფორმირებული უნდა იყოს საზოგადოება.

•	 ზოგიერთმა პროფესიონალმა უკვე გაიარა ტრენინგი ბავშვების მიმართ ძალადობის 
ბიოფსიქოსოციალურ და სამართლებრივ საკითხებში, მაგრამ ცხადია ეს საკმარისი არ არის. 
აუცილებელია გაცილებით უფრო ინტენსიური და რეგულარული ტრენინგი (მოვალეობის 
შესრულებამდე და მოვალეობის შესრულებისას) როგორც სოციალური მუშაკებისთვის, ისე 
განათლების სფეროს და სამართალდამცავი ორგანოების პროფესიონალებისთვის. ყველა 
შესაბამისმა ორგანიზაციამ (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო) უნდა ჩაატაროს შესაბამისი ტრენინგები თავისი შესაბამისი 
სტრუქტურების მეშვეობით. 

•	 ბოლოდროინდელ ღონისძიებას, სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონულ ოფისებში 
ფსიქოლოგის სრული შტატის შემოღებას, თან უნდა ახლდეს დამატებითი ძალისხმევა, რაც 
უზრუნველყოფს, რომ ფსიქოლოგებს ჰქონდეთ შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება ბავშვების 
მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებული საკითხების გადასაწყვეტად. შესაძლებლობების 
განვითარება  უნდა იყოს არა ერთჯერადი ღონისძიება, არამედ უწყვეტი პროცესი. ამ 
პროცესში სოციალური მომსახურების სააგენტოს აკისრია წამყვანი როლი.  

•	 მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს მუშაობას პოლიციის აკადემიასთან და მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან ამ სფეროში  მათი შესაძლებლობების 
განვითარებისთვის რეგულარული ტრენინგების ჩატარების გზით. მასწავლებლები და 
პოლიცია უნდა ასრულებდნენ მნიშვნელოვან როლს, თუმცა ამისათვის მთავრობას უნდა 
ჰქონდეს მკაფიო ხედვა და სტრატეგია. 

•	 უნდა გადაიხედოს და განახლდეს იმ უმაღლესი სასწავლებლების პროგრამა, რომლებიც 
ამზადებენ პროფესიონალებს სოციალურ მუშაობაში, განათლების და სამართლის სფეროებში, 
რათა შედიოდეს ინფორმაცია ბავშვების მიმართ ძალადობის, სამართლებრივი ბაზის და 
ინფორმაციის მიწოდების, მიმართვის და რეაგირების მექანიზმების შესახებ. გარდა ამისა, 
ბავშვთა დაცვის მექანიზმები უნდა იყოს ჩართული მასწავლებლებისთვის, მანდატურების, 
სოციალური მუშაკების და პატრულის/უბნის ინსპექტორებისთვის განკუთვნილ სავალდებულო 
ტრენინგის მასალებში. ყურადღება უნდა გამახვილდეს მრავალმხრივ განათლებაზე ბავშვების 
მიმართ ძალადობის ასპექტების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ ეს არის როგორც საზოგადოებრივ 
ჯანდაცვასთან, ისე ადამიანების უფლებებთან დაკავშირებული საკითხი. დამკვიდრებული 
სოციალური ნორმების საპირისპიროდ საჭიროა პრევენციის და ბავშვების მიმართ ძალადობის 
იდენტიფიცირებული შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების და მიმართვიანობის 
ხელშეწყობა და ამ გზაზე არსებული ბარიერების აღმოფხვრა.
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დანართი 1: კვლევის მეთოდოლოგია

ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხების შესახებ ფართო საზოგადოების ცოდნის, დამოკიდებულებისა 
და პრაქტიკის შემსწავლელი რაოდენობრივი კვლევა ჩატარდა 2012 წლის ზაფხულში. პარტნიორად 
შეირჩა კვლევითი ორგანიზაცია „ACT Research“, რომელმაც განახორციელა მოსამზადებელი და 
საველე სამუშაოები და წარმოადგინა სანდო და შეწონილი მონაცემები.

კითხვარი შეადგინა UNICEF–საქართველომ ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ სხვადასხვა 
კვლევაში გამოყენებული საშუალებების საფუძველზე (იხ. კითხვარი, დანართი 2.).  ინსტრუმენტის 
პილოტირება–გამოყენება  კომპანია „ACT Research“-მა რამდენიმე გარემოში მოახდინა, მთლიანად  
მოიცვა თბილისი და 10 რეგიონი (საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი). კვლევის 
სამიზნე სეგმენტი იყო საქართველოს 18 წელზე უფროსი ასაკის მოსახლეობა. 

კვლევისთვის შერჩევა მოხდა ორეტაპიანი კლასტერული შერჩევით, წინასწარი სტრატიფიკაციით, 
რეგიონის, ეთნიკურობისა და დასახლების ტიპის მიხედვით. შერჩევაში გამოყენებული იყო ორეტაპიანი 
კლასტერიზაცია. პირველადი შერჩევის ერთეული (PSU) იყო საყოველთაო აღწერის ერთეული, ხოლო 
მეორადი შერჩევის ერთეული (SSU)  – ოჯახი.  პირველადი შერჩევის ყოველ ერთეულში გამოიკითხა 
ათი რესპონდენტი, მეორადი შერჩევის ყოველ ერთეულში კი – ერთი რესპონდენტი. ოჯახების შერჩევა 
მოხდა შემთხვევითობის პრინციპით.  ოჯახიდან რესპონდენტი შეირჩა იმის მიხედვით, ვისაც ბოლოს 
ჰქონდა დაბადების დღე. 

შერჩევაც და საველე სამუშაოებიც ორ ეტაპად განხორციელდა. პირველ ეტაპზე ქვეყნის მოსახლეობა 
წარმოდგენილი იყო 2950 რესპონდენტით, რომელიც სტრატიფიცირებულ იქნა რეგიონების და ქალაქის/
სოფლის/დედაქალაქის მიხედვით. შეირჩა 295 კლასტერი და თითოეულში ჩატარდა საშუალოდ 10–10 
ინტერვიუ. საწყისი შერჩევია მოიცავდა შემდეგ ეთნიკურ კვოტას. 

ეთნიკური კუთვნილება რაოდენობა

ქართველი 2500

სომეხი 280

აზერბაიჯანელი 280

სხვა 140

პირველი ეტაპის შემდეგ რესპონდენტთა რაოდენობის დათვლა მოხდა ეთნიკური წარმომავლობის 
შესაბამისად: ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და სხვა. მეორე ეტაპზე მოხდა დამატებითი 
შერჩევა, თითოეულ ეთნიკურ ჯგუფში რესპონდენტთა ნაკლებობის გათვალისწინებით. მეორე ეტაპზე 
ინტერვიუების ნაწილი ჩატარდა ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში, სადაც 
კლასტერები შემთხვევითობის პრინციპით შეირჩა და რესპონდენტები კლასტერებიდან შერჩეული 
იყვნენ ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით. რეგიონებში, სადაც ეთნიკური უმცირესობები  არ არიან 
მჭიდროდ დასახლებული, ინტერვიუები ჩატარდა ე.წ. „თოვლის გუნდის“ მეთოდის გამოყენებით. 

აღნიშნულ ორი ეტაპის გარდა, მონაცემთა ნაკრები მოიცავს ინტერვიუებს ფოკუს–ჯგუფების 
მონაწილეებთან. ამ ჯგუფისთვის გამოყენებული კითხვარი საველე კითხვარის იდენტურია. ეს ჯგუფი 
სტრატიფიცირებულია და შეწონილია, ისევე როგორც ზოგადი შერჩევა, თუმცა გამოტოვებულია 
კლასტერის ცვლადი. ნიმუშის წონის გამოთვლა მოხდა რეგიონის, სქესის და ეთნიკური წარმომავლობის 
მიხედვით. მთლიანად შეივსო 3345 კითხვარი: 3284 შეავსეს ფართო საზოგადოების წარმომადგენლებმა 
და 61 – ფოკუს–ჯგუფების მონაწილეებმა (სოციალური მუშაკები, მასწავლებლები და მანდატურები - 
ვინც კვლევაში  პროფესიონალებად მოიხსენიება).
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თითოეული რეგიონის შერჩევის ზომა და შერჩევის ცდომილება (SE) წარმოდგენილია ქვემოთ 
მოცემულ ცხრილში: 

რეგიონი N (შერჩევის ზომა) შერჩევის ცდომილება
კახეთი 319 5,5% - 6,5%
თბილისი 418 5,0% - 6,0%
შიდა ქართლი 259 6,0% - 7,0%
ქვემო ქართლი 382 5,0% - 6,0%
სამცხე-ჯავახეთი 274 6,0% - 7,0%
აჭარა 314 5,5% - 6,5%
გურია 260 6,0% - 7,0%
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 300 5,5% - 6,5%
იმერეთი 300 5,5% - 6,5%
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 260 6,0% - 7,0%
მცხეთა-მთიანეთი 259 6,0% - 7,0%

სანდოობა  განისაზღვრა 95%–ით.

შერჩევის ზომა იძლეოდა მონაცემების ანალიზის შესაძლებლობას დასახლებული პუნქტის ტიპის 
მიხედვით: 

ქალაქი/სოფელი N (შერჩევის ზომა) შერჩევის ცდომილება
დედაქალაქი 418 5,0% - 6,0%
ქალაქი 1025 3,0% - 3,5%
სოფელი 1902 2,5% - 3,0%

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში რესპონდენტთა შერჩევის 
კვოტები განაწილდა პროპორციულად, რათა ეთნიკური უმცირესობები საკმარისად ყოფილიყვნენ 
წარმოდგენილი შერჩევაში.   

შერჩევის ზომა იძლეოდა მონაცემების ანალიზის შესაძლებლობას ეთნიკური კუთვნილების მიხედვით: 

ეთნიკური წარმომავლობა N (შერჩევის ზომა) შერჩევის ცდომილება
ქართველი 2634 2,0% - 2,5%
სომეხი 284 6,0% - 7,0%
აზერბაიჯანელი 283 6,0% - 7,0%
სხვა 144 8,5% - 10,0%

კვლევის დოკუმენტები  და მომზადება საველე სამუშაოებისთვის  

კვლევის მოსამზადებელ ეტაპზე შემუშავდა შემდეგი დოკუმენტები: ტრენინგის სახელმძღვანელო, 
ინსტრუქციები საველე პერსონალისთვის, ინსტრუქციები კითხვარის შესავსებად, კითხვარები 
(ქართულ, რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე) და საჩვენებელი ბარათები ოთხ ენაზე. 
თითოეული ეს დოკუმენტი წინასწარ იყო შეთანხმებული UNICEF–საქართველოსთან. 

საველე პერსონალის შერჩევა და ტრენინგი

თითოეული ინტერვიუერი მონაწილეობდა ორი ტიპის ტრენინგში. მკვლევარებმა, საველე სამუშაოების 
დეპარტამენტმა და ტრენერებმა შეიმუშავეს ACT–ის საერთო ტრენინგის მოდული, რომელიც  მოიცავს 
შემდეგ საკითხებს:
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•	 ზოგადი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებს;

•	 ინტერვიუს ტექნიკას;

•	 სხვადასხვა მოწყვლად სეგმენტთან და  სენსიტიურ საკითხებზე მუშაობის მეთოდებს ;

•	 კვლევის ძირითად ტექნიკას და მეთოდებს.

საერთო ტრენინგის დასრულების შემდეგ საველე სამუშაო პროცესში მონაწილე ყველა ინტერვიუერს 
გადაეცა საველე სამუშაოებისთვის საგანგებოდ შემუშავებული ტრენინგის სახელმძღვანელო.

ინტერვიუერებისათვის განკუთვნილი ტრენინგი ჩაატარეს პროექტისა და საველე მენეჯერებმა, ამ 
კვლევის საველე სამუშაოებისთვის შექმნილი ტრენინგის სახელმძღვანელოს გამოყენებით. ტრენინგის 
პროცესი ძირითადად ფოკუსირებული იყო შემდეგ საკითხებზე: 

•	 კვლევის საგანი;

•	 კვლევის ინსტრუმენტები;

•	 შერჩევა;

•	 კითხვარები და საჩვენებელი ბარათები;

•	 დეტალური ინსტრუქციები, რომელთა მიხედვითაც რესპონდენტები გაერკვევიან, რა მნიშვნელობა 
აქვს კვლევაში მათ მონაწილეობას და როგორ არის დაცული კონფიდენციალურობა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ინტერვიუერების გუნდი შედგებოდა ქართველი, რუსი, აზერბაიჯანელი და 
სომეხი ინტერვიუერებისგან. ტრენინგებს ასევე ესწრებოდნენ კითხვარის კოდირების და რევიზიის 
სპეციალისტები და კონტროლის ჯგუფის წევრები.

ინტერვიუერების ტრენინგი მიმდინარეობდა 2 დღე – 2012 წლის 6 და 9 ივლისს. ტრენინგის პირველი 
დღე დაეთმო რეგიონულ ხელმძღვანელებს, ხოლო მეორე – თბილისელ ინტერვიუერებს; რეგიონულმა 
ზედამხედველებმა ტრენინგი ჩაატარეს საკუთარ რეგიონებში ACT -ის სათაო ოფისში ჩატარებული 
საერთო ტრენინგის მომდევნო დღეს. ტრენინგის დასრულების შემდეგ ინტერვიუერს ჰქონდა საველე 
სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო დოკუმენტები: 

•	 ტრენინგის სახელმძღვანელო

•	 კითხვარი

•	 საჩვენებელი ბარათები

•	 შერჩევის წერტილების ჩამონათვალი 

საველე სამუშაოები რეგიონებში დაიწყო 7 ივლისს და გაგრძელდა 23 ივლისამდე, ხოლო თბილისში 
საველე სამუშაოები დაიწყო 10 ივლისს და გაგრძელდა 25 ივლისამდე. 

კითხვარების პირველადი კონტროლი

კითხვარების თბილისის სათაო ოფისში გაგზავნამდე პირველადი კონტროლის სპეციალისტები 
თითოეულ რეგიონში პასუხისმგებელი იყვნენ თითოეული შევსებული კითხვარის ხარისხის 
შემოწმებაზე და თუ გამოავლენდნენ შეუსაბამობას, კითხვარი შესასწორებლად უკან უნდა გადაეცათ 
ინტერვიუერისთვის. მათი ფუნქცია იყო კითხვარების შემოწმება სპეციალურად განსაზღვრული 
პროცედურის შესაბამისად. კერძოდ: 

a. გამოტოვებული ან არასრული ნაწილების იდენტიფიკაცია.

b. შევსებული კითხვარების სიზუსტის შემოწმება და შეცდომების იდენტიფიკაცია.

აღნიშნული პროცედურის შესაბამისად, საველე სამუშაოების მიმდინარეობისას პირველადი 
კონტროლის სპეციალისტებს უნდა შეემოწმებინათ, ასრულებდნენ თუ არა ინტერვიუერები კითხვარის 
შევსების წესებს მითითებების შესაბამისად.
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ხარისხის კონტროლი

საველე სამუშაოების ხარისხის კონტროლი თითოეულ სამიზნე რეგიონში განახორციელეს ხარისხის 
კონტროლის გუნდის წევრებმა კომპანია ACT–ის ხარისხის უზრუნველყოფის პროცედურების 
შესაბამისად. ხარისხის კონტროლის პერსონალი საქმიანობდა მკაცრად განსაზღვრული სამუშაო 
პროცედურების მიხედვით. ხარისხის კონტროლის პროცესი მოპოვებული მონაცემების მაღალი 
ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით  საველე სამუშაოებთან ერთად მიმდინარეობდა. ხარისხის 
კონტროლი გაგრძელდა 2012 წლის 15 ივლისიდან 30 ივლისამდე.

საველე სამუშაოების კონტროლის პროცედურები და ტექნიკა: საველე სამუშაოების ხარისხის 
კონტროლი განხორციელდა შემდეგნაირად: 

	 ინტერვიუზე დასწრება - შერჩევის 3-4%;

	 სატელეფონო კონტროლი -  ჩატარებული ინტერვიუების 15%  შემოწმდა სპეციალური 
მინიკითხვარის მეშვეობით,  რესპონდენტის ხელახალი ინტერვიუირებით ტელეფონით; 

	 რესპონდენტთან ვიზიტი - ჩაბარებული კითხვარების 10% გადამოწმდა რესპონდენტთან ვიზიტით.  

კითხვარების 100% შეასწორეს და რედაქტირება გაუკეთეს საველე სამუშაოების კოორდინატორებმა 
და შემმოწმებლებმა, რის შემდეგაც ყველა კითხვარი გაეგზავნა aCT–ის სათაო ოფისს, კოდირებისა და 
მონაცემთა შეყვანისთვის.. 

საველე სამუშაოების ხარისხის კონტროლის შედეგები და ანგარიშგება: საველე სამუშაოების 
დასრულებისთანავე ხარისხის კონტროლის შედეგები შეჯამდა და წარედგინა საველე სამუშაოების 
დეპარტამენტის უფროსს.

კითხვარების ხარისხის კონტროლის პროცესში არც ერთი მნიშვნელოვანი უზუსტობა არ 
დაფიქსირებულა. თუ კითხვარში გამოტოვებული იყო ინფორმაცია და ინტერვიუერს არ შეეძლო 
მისი აღდგენა, მთავარი ოფისი ტელეფონით უკავშირდებოდა რესპონდენტებს გამოტოვებული 
ინფორმაციის შესავსებად.  

ლოგიკური კონტროლი

საველე სამუშაოების და ხარისხის კონტროლის ღონისძიებების შესაბამისად კითხვარის ლოგიკური 
კონტროლის (რედაქტირების) პროცესი ორგანიზებული იყო საველე სამუშაოების მენეჯერის მიერ. 
კითხვარების 100%–ს, ნებისმიერი გამოტოვებული ინფორმაციის ან უზუსტობის გამოვლენის მიზნით, 
აკონტროლებდა შემმოწმებლი. 

კოდირება

ღია კითხვების კოდირება განახორციელეს კოდირების სპეციალისტებმა და კოდირების ჯგუფის 
კოორდინატორებმა მას შემდეგ, რაც კითხვარებმა გაიარა ხარისხის უზრუნველყოფის ყველა 
პროცედურა – პირველადი კონტროლი, ხარისხის კონტროლი და ლოგიკური კონტროლი.

მონაცემთა შეყვანა

მონაცემთა შესაყვანად და შესაბამისი დოკუმენტაციის დაარქივებისათვის შემდეგი პროცედურები 
შესრულდა: 

	 შემოწმებული და კოდირებული (ღია კითხვები) კითხვარების მიღება საველე სამუშაოების 
დეპარტამენტისგან;

	 კითხვარების მიწოდება მონაცემთა შემყვანი ოპერატორებისთვის;

	 შეყვანილი კითხვარების შეგროვება;

	 მონაცემთა ბაზების შეერთება.
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მონაცემები SPSS 16.0 –ში ოთხმა ოპერატორმა შეიყვანა. 

მონაცემთა „გასუფთავება“

ACT-ის მონაცემთა ბაზის მენეჯერი და მონაცემთა ბაზის სპეციალისტი იყენებენ შემდეგ 
მაკროებს მონაცემებიდან შეუსაბამობების გამორიცხვის მიზნით:

• მონაცემები (შემთხვევების დახარისხება, გადაჯგუფება, რესტრუქტურიზაცია, აგრეგირება, 
ფაილის გაყოფა, შემთხვევების შერჩევა); 

• ტრანსფორმაცია (ცვლადის გამოთვლა, შემთხვევების მიხედვით მნიშვნელობების გამოთვლა, 
იმავე ცვლადებად ხელახალი კოდირება, სხვადასხვა ცვლადებადკოდირება); 

• ანალიზი (აღწერილობითი სტატისტიკა, სიხშირე, აღწერა, კვლევა, ჯვარედინი ცხრილის 
მონაცემები); 

• ანგარიშები (შემთხვევის რეზიუმე);

• ცხრილები (ზოგადი ცხრილები, სიხშირეების ცხრილი);

• საშუალოების შედარება (საშუალო მნიშვნელობები).

ACT-ის მიერ შემუშავებული მაკროები:

• ფილტრი – ეს მაკროები არის ძირითადი „გამწმენდი“ მაკროები. კორექტირებისთვის გამოსახულების 
ნებისმიერი ტიპი შეგვიძლია მივუთითოთ. მოქმედების შემთხვევაში მაკროიძლევა შესაბამისი 
კითხვარების ვიზუალური შერჩევის შესაძლებლობას. 

• ტოლობები – ეს მაკროები იძლევა ცვლადების ნაკრებში ტოლი სიდიდეების იდენტიფიკაციის და 
ვიზუალური შერჩევის შესაძლებლობას.

•  Delsys – ეს მაკრო იძლევა გამოტოვებული სიდიდეების იდენტიფიკაციის და მათი მარჯვენა 
მხარეს ჩასმის შესაძლებლობას.

• ჩართვა – ეს მაკრო ერთმანეთთან აკავშირებს ცვლადების ორ ნაკრებს და განსაზღვრავს 
შემთხვევებს, სადაც ერთი სიმრავლის მნიშვნელობები მეორდება მეორე სიმრავლის 
მნიშვნელობებში.

• ახალი – ეს მაკროელემენტები ითვალისწინებს მარჯვენა მხარის ცვლადების შეცვლას დადებითი 
ცვლადებით. 

შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში შესაბამისი მონაცემები გადამოწმდა კითხვარით. 

მონაცემთა შეწონვა

მონაცემების მთლიან მოსახლეობაზე განზოგადებისთვის და სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი 
დასკვნების გასაკეთებლად ჩატარდა მონაცემების სტატისტიკური შეწონვა. რეგიონი, სქესი და 
ეთნიკური წარმომავლობა გათვალისწინებულ იქნა მონაცემთა შეწონვისას. საბოლოო შეწონილმა 
მონაცემებმა უზრუნველყო მონაცემთა სწორი ინტერპრეტაცია.

მონაცემთა ანალიზი

სტატისტიკური პროგრამული უზრუნველყოფა “StataSE 12” გამოყენებულ იქნა მონაცემთა 
ანალიზისთვის. ანალიზში გამოყენებული “SVY” პროცედურა  ითვალისწინებს შეწონვის გავლენას 
სტანდარტულ ცდომილებაზე და ასევე  სტატისტიკაზე. “SVY” ითვლის სტატისტიკის სტანდარტულ 
ცდომილებებს კვლევის დიზაინის გათვალისწინებით; გამოიყენება დისპერსიის გამოსათვლელად 
პირველი რიგის ტეილორის სერიების მიახლოების საფუძველზე, რომელსაც ასევე ლინეარიზაციას 
უწოდებენ. ის ასევე შეიცავს სტრატის იდენტიფიკატორის ცვლადს კვლევის მრავალეტაპიანი 
სტრუქტურის გასათვალისწინებლად. 
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“svy: tabulate” პროცედურა გამოყენებული იყო ერთი და ორმხრივი ტაბულაციებისთვის, კვლევის 
კომპლექსური მონაცემებისთვის სანდოობის 95%–იანი დონით.

იმის გასაანალიზებლად, თუ რა ახდენს გავლენას პოლიციის, სკოლის ან სოციალური მუშაკების/
სოციალური სამსახურების ჩარევის ალბათობაზე ბავშვთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის 
შემთხვევებში, “stepwise, pr(.05)” პროცედურა იქნა გამოყენებული. პროცედურა იძლევა 
დამოუკიდებელი ცვლადების  სიმრავლიდან იმ ცვლადების შერჩევის შესაძლებლობას, რომლებსაც 
ნულისგან მნიშვნელოვნად განსხვავებული კოეფიციენტები აქვთ არსებულ მოდელში. 

რაოდენობრივი კვლევის  მონაცემთა გაანალიზების შემდეგ სადისკუსიო შეხვედრები გაიმართა 14–18 
წლის მოზარდებთან ბავშვების მიმართ ძალადობის და ბავშვთა ინტერესების უგულებელყოფასთან 
დაკავშირებით მათი ცოდნისა და დამოკიდებულების გასარკვევად და კვლევის შედეგების 
გასაზიარებლად. 3 შეხვედრა ჩატარდა 2013 წლის აპრილში თბილისში, ქუთაისსა და თელავში – 
სამ ძირითად ქალაქში, რომლებიც წარმოადგენდნენ დედაქალაქს და დასავლეთ და აღმოსავლეთ 
საქართველოს. მთლიანად მონაწილეობდა 76 ბავშვი, რომელთა საშუალო  ასაკი იყო 15,6. აქედან 60 
% იყო გოგონა, ხოლო 40% – ბიჭი. ბავშვები შეიკრიბნენ  როგორც საჯარო, ისე კერძო სკოლებიდან, 
მოწყვლადი ჯგუფებიდან და ეთნიკური უმცირესობებიდან; ასევე წარმოდგენილი იყვნენ შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე ბავშვები და ბავშვები იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებიდან. 
განათლების და მეცნიერების სამინისტროს რეგიონული რესურს–ცენტრები ეხმარებოდნენ 
არასამთავრობო ორგანიზაცია „ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელს“1 ამ სადისკუსიო შეხვედრების 
ორგანიზებაში. 

შეხვედრების მიზანი იყო ქართველი მოზარდების ცოდნის, დამოკიდებულების და პრაქტიკის 
სიღრმისეული შესწავლა იმავე საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც დაუსვეს ზრდასრულ 
მოსახლეობას. ბავშვებს სთხოვეს გამოეხატათ  საკუთარი პოზიცია და განეხილათ შემდეგი საკითხები: 

• ინფორმირებულობა ოჯახური ძალადობის სხვადასხვა ფორმისა და  ბავშვების მიმართ ძალადობის 
შესახებ.

• მსხვერპლთა და მოძალადეთა სახეები

• სად ხდება ძალადობა?

• ფიზიკური დასჯა, როგორც ბავშვის აღზრდის მეთოდი; მკაცრი აღზრდა პოზიტიური აღზრდის 
წინააღმდეგ.

• ძალადობის შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. 

თითოეულ ფოკუს–ჯგუფში შემავალი ბავშვები შემთხვევითობის პრინციპით 4 ქვეჯგუფად 
დაჯგუფდნენ. ქვეჯგუფებს მიეცათ სხვადასხვა კითხვები თავდაპირველად მცირე ჯგუფებში 
განსახილველად და შემდეგ მთელი ჯგუფის წინაშე წარსადგენად. აღნიშნულ 4 პრეზენტაციას მოჰყვა 
დისკუსია, რომელსაც წარმართავდა პროფესიონალი მოდერატორი (წამყვანი).

დეტალური სახელმძღვანელო იხ. მე–3 დანართში.

მართალია, შეუძლებელი იყო ზრდასრული მოსახლეობის რაოდენობრივი კვლევის შედეგების 
პირდაპირი შედარება მსგავს თემებზე მოზარდთა ჯგუფურ დისკუსიასთან, მაგრამ მიღებული 
შედეგები იძლევა გამოთქმულ მოსაზრებებს შორის არსებულ ზოგად ტენდენციებზე, მსგავსებებსა 
და განსხვავებებზე  დაკვირვების საშუალებას. სადისკუსიო ჯგუფების განხილვის შედეგები 
წარმოდგენილია თავში „ცოდნა, დამოკიდებულება და მოზარდთა პრაქტიკა (14–დან 18 წლამდე)“.

1  „ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი“ არის საქართველოს წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც 
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთან მუშაობს. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ: http://avng.ge/index.php?lang_id=2
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ivlisi, 2012 ei si Ti kvleva  1 

 

bavSvTa mimarT ojaxuri Zaladobis kvleva 

ivnisi,  2012 

qvemoT mocemuli teqsti waukiTxeT yvela respondents! 
 
gamarjoba, me mqvia -------------- da warmovadgen kompania “eisiTi kvlevas”. Cven vatarebT kvlevas, romlis 
mizania SeviswavloT sazogadoebis codna, damokidebulebebi, praqtika da qcevebi bavSvebis mimarT 

ojaxuri Zaladobis mimarT.  kvleva tardeba UNICEF -is mxardaWeriT.  kvlevis monawileebis SerCeva 
xdeba SemTxveviTad, dRes Cven movxvdiT TqvenTan. minda dagarwmunoT, rom Tqveni pasuxebis 
konfidencialoba srulad iqneba daculi. gamokiTxulTa pasuxebi gaanalizdeba jamurad da Tqveni 
individualuri azri arsad ar gaJRerdeba. Tqveni gulwrfeli pasuxebi dagvexmareba sakvlev 
sakiTxebze realuri warmodgenis SeqmnaSi.  

kvlevaSi Tqveni monawileoba nebayoflobiTia. interviuze Tanxmobis SemTxvevaSic ki Tqven SegiZliaT 
ar upasuxoT TqvenTvis arasasurvel nebismier SekiTxvas. interviu gagrZeldeba mxolod 30 wuTi. 

SeiZleba daviwyo interviu? (Tanxmobis SemTxvevaSi gadauxadeT madloba) didi madloba, rom 
dagvTanxmdiT interviuze. 
interviuers: SeavseT qvemoT mocemuli cxrili intervius dasrulebis Semdeg. cxrilis Sevsebamde auxseniT 
respondents, risTvis gWirdebaT misi piradi monacemebi: uaxloes dReebSi SesaZloa dagikavSirdeT Cveni 
kompaniis warmomadgeneli, raTa darwmundes, rom gamokiTxvam kargad Caiara. am mizniT, Tu SeiZleba 
CaviniSnav Tqvens sakontaqto informacias. 

respondentis saxeli da gvari  

telefoni  

misamarTi  

interviueris saxeli da gvari: ________________________________kodi:  

SerCevis wertilis misamarTi: ________________________________kodi: 

intervius Catarebis TariRi: _______ / ________________
          ricxvi     Tve

intervius dawyebis dro: _______ / _______
    saaTi      wuTi

intervius dasrulebis dro: _______ / _______
        saaTi     wuTi

       

interviuers: kiTxvarSi gamoiyeneT Semdegi kodebi:   

pasuxze uari ganacxada 77 

ar exeba 88 

ar vici/miWirs pasuxi 99 

  

qarTveli 1 

somexi 2 

azerbaijaneli 3 

sxva  4 

#   kiTxvaris nomeri 

 
  

kiTxvari 
kodirebulia: 

  
   

kiTxvari Seyvanilia:   

დანართი 2: კითხვარი
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modiT, visaubroT ojaxSi bavSvebze Zaladobis sxvadasxva formebis 
Sesaxeb. me dagisvamT ramdenime SekiTxvas Zaladobis sxvadasxva 
formebis Sesaxeb, Tqven ki Tu SeiZleba Tavisuflad gamoTqviT Tqveni 
azri mocemul SekiTxvebsa Tu debulebebTan dakavSirebiT.  

gadaeciT respondents baraTi X da dautoveT mas mTeli intervius 
ganmavlobaSi  

seqcia A: fsiqologiuri Zaladoba 
 

gTxovT miTxraT, ramdenad eTanxmebiT, an ar eTanxmebiT Semdeg debulebebs: 
 

A1. bavSvis mimarT muqara warmoadgens fsiqologiuri Zaladobis formas (mxolod 
erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

A2. bavSvis sityvieri Seuracxyofa warmoadgens fsiqologiuri Zaladobis formas  
(mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

A3. bavSvis wyevla warmoadgens fsiqologiuri Zaladobis formas (mxolod erTi 

pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

A4. Tqveni azriT ramdenad mwvaved dgas saqarTveloSi bavSvebze fsiqologiuri 
Zaladobis problema? (mxolod erTi pasuxi) 
 

ar warmoadgens problemas 1 
umniSvnelo problemaa 2 
met-naklebad mwvave problemaa 3 
seriozuli problemaa 4 
ar vici 99 
 

seqcia B: fizikuri Zaladoba 
 

gTxovT miTxraT, ramdenad eTanxmebiT, an ar eTanxmebiT Semdeg debulebebs: 
 

B1. bavSvis cema, Tundac raime sagnis gareSe, rogorebicaa magaliTad qamari, joxi 
da a.S., warmoadgens fizikuri Zaladobis formas. (mxolod erTi pasuxi)  
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

B2. bavSvis wameba warmoadgens fizikuri Zaladobis formas (mxolod erTi pasuxi)  
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

B3. bavSvisaTvis fizikuri zianis miyeneba warmoadgens fizikuri Zaladobis formas 
(mxolod erTi pasuxi)  

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
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B4. Tqveni azriT ramdenad mwvaved dgas saqarTveloSi bavSvebze fizikuri 
Zaladobis sakiTxi? (mxolod erTi pasuxi)  
 

ar warmoadgens problemas 1 
umniSvnelo problemaa 2 
met-naklebad mwvave problemaa 3 
seriozuli problemaa 4 
ar vici 99 

 

seqcia C: ugulebelyofa 
 

gTxovT miTxraT, ramdenad eTanxmebiT, an ar eTanxmebiT Semdeg debulebebs: 
 

C1. bavSvis emociuri da sulieri moTxovnilebebis mimarT uyuradReboba aris  
ugulebelyofa (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

C2. bavSvis ugulebelyofas warmoadgens SemTxveva, rodesac bavSvi aris 
uyuradRebod mitovebuli, an saTanadod ar xorcieldeba masze mzrunveloba 
(mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

C3. Tqveni azriT ramdenad mwvaved dgas saqarTveloSi bavSvis ugulebelyofis 
sakiTxi? (mxolod erTi pasuxi) 
 

ar warmoadgens problemas 1 
umniSvnelo problemaa 2 
met-naklebad mwvave problemaa 3 
seriozuli problemaa 4 
ar vici 99 
 

seqcia D: seqsualuri Zaladoba 

gTxovT miTxraT, ramdenad eTanxmebiT, an ar eTanxmebiT Semdeg debulebebs: 
 

D1. bavSvTan seqsualuri Sexeba warmoadgens seqsualuri Zaladobis formas 
(mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

D2. aiZulo bavSvi, gamoaCinos sakuTari sasqeso organoebi, aris seqsualuri 
Zaladobis forma (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

D3. srulwlovanis 16 wlamde arasrulwlovanTan seqsualuri kontaqti, Tanxmobis 
miuxedavad, warmoadgens seqsualuri Zaladobis formas (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
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D4. Tqveni azriT ramdenad mwvaved dgas saqarTveloSi bavSvebze seqsualuri 
Zaladobis sakiTxi? (mxolod erTi pasuxi) 
 

ar warmoadgens problemas 1 
umniSvnelo problemaa 2 
met-naklebad mwvave problemaa 3 
seriozuli problemaa 4 
ar vici 99 
 

D5. Tqveni azriT, ZiriTadad vin arian is pirovnebebi, vinc axorcieleben 
seqsualur Zaladobas bavSvebze? (ramdenime pasuxi) 

 

mSoblebi 1 
ojaxis sxva wevrebi 2 
ojaxis nacnobebi an/ da megobrebi  3 
ucnobebi 4 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  

 

seqcia E: damokidebulebebi bavSvis aRzrdisa da disciplinis sakiTxebis mimarT 

 

E1. Tqveni azriT, ra asakაmde iTvleba gogona bavSvad? 
 
____________________________________(gTxovT miuTiToT konkretuli asaki) 

 

E2. Tqveni azriT, ra asakაmde iTvleba biWi bavSvad? 
 
____________________________________(gTxovT miuTiToT konkretuli asaki) 
 

E3. Tqveni azriT, sul mcire ra asakis unda iyos gogona, raTa is daojaxdes? 
 
____________________________________(gTxovT miuTiToT konkretuli asaki) 
 

E4. Tqveni azriT, sul mcire ra asakis unda iyos biWi, raTa is daojaxdes? 
 
____________________________________(gTxovT miuTiToT konkretuli asaki) 
 

E5. ojaxuri garemocva, sadac Tqven izrdebodiT, iyo Tu ara Zaladobisgan daculi 
garemo? (mxolod erTi pasuxi) 
 

diax 1 
ara 2 
 

E6. Tqveni aRzrdis dros mSoblebi iyenebdnen Tu ara fizikur dasjis meTodebs 
(mxolod erTi pasuxi) 
 

diax, mudmivad 1 
diax, xandaxan  2 
diax, maxsendeba erTo ori SemTxveva  3 
ara, arasdros 4 

 

E7. Tqven ramdenad iyenebT amJamad, iyenebdiT an gamoyenebT momavalSi fizikur 
dasjis meTodebs Svilis aRzrdis dros (mxolod erTi pasuxi) 
 

diax, gamoviyeneb/viyeneb/viyenebdi mudmivad  1 
diax, gamoviyeneb/viyeneb/viyenebdi xandaxan 2 
diax, gamoviyeneb/viyeneb/viyenebdi erTi orjer 3 
ara, ar gamoviyeneb/viyeneb/viyenebdi arasdros 4 
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gTxovT miTxraT, ramdenad eTanxmebiT, an ar eTanxmebiT Semdeg debulebebs: 
 

E8. normaluria, roca bavSv(eb)s eSiniaT mSoblebis, radgan am SemTxvevaSi isini 
damjerebi xdebian da pativs scemen ufrosebs. (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E9. mkacri aRzrda aZlierebs bavSvs da amzadebs mas cxovrebiseuli sirTuleebis 
ufro efeqtiani gadalaxvisaTvis; (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E10. bavSvebi ganicdian, rodesac maTi mSoblebi yvirian da kamaToben maTi 
TandaswrebiT. (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E11. fizikuri dasjis gamoyeneba SesaZlebelia yovelTvis, rodesac mSobeli 
Tvlis, rom es Sedegs gamoiRebs. (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E12. Tqveni azriT, ra asakamde aris mizanSewonili gogonebis fizikurad dasja? 
 
____________________________________ (gTxovT miuTiToT) 
(im SemTxvevaSi, Tu respondenti Tvlis, rom fizikuri dasja ar aris 
mizanSewonili, dawereT 0) 

E13. Tqveni azriT, ra asakamde aris mizanSewonili biWebis fizikurad dasja? 
 
____________________________________(gTxovT miuTiToT) 
(im SemTxvevaSi, Tu respondenti Tvlis, rom fizikuri dasja ar aris 
mizanSewonili, dawereT 0) 

 

E14. fizikuri dasja biWebis mimarT ufro misaRebia vidre gogonebisadmi.  
(mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E15. mSoblebi, romlebic ar iyeneben fizikur dasjas, afuWeben bavSvebs. (mxolod 
erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E16. TiToeuli bavSvi ekuTvnis Tavis mSobels da mxolod maT SeuZliaT bavSvis 
Sesaxeb raime gadawyvetilebis miReba. (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
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E17. bavSvebi ukeTesad swavloben magaliTebis meSveobiT, vidre dasjis meTodiT. 
(mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E18. bavSvebi saWiroeben regularul samedicino zedamxedvelobas. (mxolod erTi 

pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E19. bavSvebis higienis sakiTxebi mudmivad unda iyos zedamxedvelobis qveS. 
(mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E20. bavSvis tansacmeli mudmivad unda iyos sezonis Sesabamisi. (mxolod erTi 

pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E21. gogonebi regularulad unda dadiodnen da ar acdendnen skolas ojaxuri 
mizezebis gamo.  (mxolod erTi pasuxi) 

 
sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E22. biWebi regularulad unda dadiodnen da ar acdendnen skolas ojaxuri 
mizezebis gamo.  (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E23. bavSvebi unda dadiodnen sabavSvo baRSi.  (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E24. sabavSvo baRSi miRebulma ganaTlebam SesaZloa dadebiTi gavlena iqonios 
bavSvis momaval warmatebaze skolaSi.  (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E25. xarisxiani ganaTleba, romelsac bavSvi Rebulobs sabavSvo baRSi,  
xelmisawvdomi unda iyos yvela 3-dan 5-wlamde bavSvisaTvis.  (mxolod erTi 

pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
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E26. SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi saWiroeben met mxardaWeras 
sazogadoebisgan.  (mxolod erTi pasuxi) 
 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E27. SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi unda izrdebodnen maTi 
ojaxebisgan moSorebiT, raTa maTi ojaxebi daculni iyvnen sazogadoebis 
negatiuri damokidebulebisgan. (mxolod erTi pasuxi) 
 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E28. sqesobrivi kavSiri zrdasrul adamiansa da bavSvs Soris yvela SemTxvevaSi 
miuRebelia. (mxolod erTi pasuxi) 
 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E29. 16 wlis asakSi arasrulwlovnebs unda hqondeT reproduqciuli/qalis 
janmrTelobis Sesaxeb informacia. (mxolod erTi pasuxi) 
 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

E30. qalbatonebi zogjer “Tvals xuWaven”, rodesac maT partniorebs aqvT 
sqesobrivi kavSiri maT ojaxSi myof bavSvebTan. (mxolod erTi pasuxi) 
 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 
 

seqcia F: mxardamWeri organizaciebi/institutebi 

 
F1. Tqveni azriT, ukanaskneli 10 wlis ganmavlobaSi bavSvebis mimarT Zaladobis da 

ugulebelyofis faqtebi: (waukiTxeT pasuxebi, mxolod erTi pasuxi) 
 

mniSvnelovnad 
Semcirda 

Semcirda ar 
ASecvlila 

gaizarda 
mniSvnelovnad 

gaizarda 

1 2 3 4 5 
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F2. bavSvebi, romlebic ganicdian ojaxis mxridan ugulebelyofas/Zaladobas unda 
hqondeT mxardaWeris imedi... (saTiTaod waukiTxeT pasuxebi, sTxoveT gamoTqvas 

sakuTari mosazreba TiToeul sakiTxTan dakavSirebiT 5 quliani skalis 
gamoyenebiT, sTxoveT gamoiyenos baraTi X; mxolod erTi pasuxi) 
 

  

s
r
u
l
i
ad

 
ar

 
ve
T
an
x
me
b
i
 

ar
 

ve
T
an
x
me
b
i
 

ar
c
 

ve
T
an
x
me
b
i 

 
d
a 
ar

c
 
ar

 
ve
T
an
x
me
b
i
 

ve
T
an
x
me
b
i
 

s
r
u
l
i
ad

 
ve
T
an
x
me
b
i
 

F2.1 skolisgan 1 2 3 4 5 

F2.2 sabavSvo baRisgan 1 2 3 4 5 

F2.3 mezoblebisgan 1 2 3 4 5 

F2.4 socialuri samsaxurebisgan, socialuri 
muSakebisgan  

1 2 3 4 5 

F2.5 policiisgan 1 2 3 4 5 

F2.6 sasamarTlosgan 1 2 3 4 5 

F2.7 savaadmyofoebis, sxva jandacvis uwyebebis 
an/ da profesionalebisgan 

1 2 3 4 5 

F2.8 eklesiis/ sxva religiuri 
organizaciebisgan 

1 2 3 4 5 

F2.9 saxalxo damcvelis ofisis/ 
ombudsmenisgan 

1 2 3 4 5 

F2.10 organizaciebis mxridan, romlebic 
uSualod muSaoben bavSvebTan 

1 2 3 4 5 

 

F3. SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebs unda hqodeT sazogadoebis mxridan 
mxardaWeris imedi. (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

F4. axla me wagikiTxavT dawesebulebebis/institutebis CamonaTvals, Tqven ki Tu 
SeiZleba, SeafaseT isini imis mixedviT Tu ramdenad SeuZliaT an aqvT survili 
daexmaron bavSvebs, romlebic ganicdian mSoblebis mxridan ugulebelyofas / 
Zaladobas (gadaeciT baraTi F4, sTxoveT,  dagisaxeloT is dawesebuleba, romlis 

imedic srulad SeiZleba hqondes bavSvs. romelia rigiT meore dawesebuleba? 
mesame? SeafasebineT dawesebulebebi 7 quliani skalis gamoyenebiT, sadac 
dawesebulebebi dalagebuli iqneba rigis mixedviT)  

 

skola, sabavSvo baRi  
socialuri samsaxuri, socialuri muSaki  
policia/ patruli  
saavadmyofoebi, sxva jandacvis uwyebebi an/ da profesionalebi  
eklesia/ religiuri organizaciebi  
sazogadoeba  
saxalxo damcveli  
 

F5. Tqveni azriT, ra asakis gogonebi xdebian zemoT xsenebuli ojaxuri Zaladobis 
msxverplebi? (araumetes sami pasuxisa, pasuxebi gamoyaviT mZimeebiT, sTxoveT 

daasaxelos konkretuli, misTvis yvelaze kritikuli asaki) 
 

____________________________________(gTxovT miuTiToT) 
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F6. Tqveni azriT ra asakis biWebi xdebian zemoT xsenebuli ojaxuri Zaladobis 
msxverplebi? (araumetes sami pasuxisa, pasuxebi gamoyaviT mZimeebiT, sTxoveT 

daasaxelos konkretuli, misTvis yvelaze kritikuli asaki) 
 

____________________________________(gTxovT miuTiToT) 
 

F7. SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi ufro xSirad xdebian zemoT 
xsenebuli ojaxuri Zaladobis msxverplebi (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

seqcia G: intervencia/Careva 
 

axla me dagisvamT kiTxvebs bavSvis mimarT ojaxuri Zaladobis faqtebSi sxvadasxva 
pirebis da organizaciebis Carevis Sesaxeb, baraTze datanilia yvela is piri an 
organizacia, visac savaraudod SeuZlia daexmaros Zaladobis msxverpl bavSvebs.  
gadaeciT baraTi G 1-16 
 

G1.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac xdeba ojaxSi mSoblis 
mier bavSvis xeliT cema. (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G2.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac xdeba ojaxSi mSoblis 
mier bavSvis qamriT, an sxva sagniT cema. (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 

 

G3.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac bavSvi, rogorc wesi aris 
mSieri.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 



ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში 

56

ivlisi, 2012 ei si Ti kvleva  10 

G4.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvi, rogorc wesi, aris 
WuWyiani.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G5.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvi, rogorc wesi 
mTel dRes atarebs saxls gareT.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G6.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac bavSvi maTxovrobs.  
(ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G7.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba rodesac, mSobeli bavSvs ayenebs 
sityvier Seuracxyofas. (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
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G8.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac bavSvebs aiZuleben 
mudmivad mouaron TavianT da-Zmas (Tvalyuri adevnon, gaumzadon da aWamon 
sakvebi, gaurecxon da a.S) (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G9.Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba rodesac, bavSvi aris seqsualuri 
Zaladobis msxverpli ojaxis wevris mxridan.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G10. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac bavSvi aris dabmuli.  
(ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G11. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac rom bavSvi, rogorc 
wesi, aris daTrgunuli.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
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G12. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvi, rogorc wesi 
aris ganerviulebuli.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G13. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvi cudad iqceva 
skolaSi.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 

 

G14. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvs aqvs sxeulze 
dalurjebuli, Sesiebuli adgilebi/ nakawrebi/ motexilobebi.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 

G15. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac, bavSvs ar surs 
saxlSi dabruneba.  (ramdenime pasuxi) 
 

aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 
 
 
G16. Tqveni azriT vin unda moaxdinos reagireba, rodesac gauaresda bavSvis 

akademiuri moswreba/niSnebi.  (ramdenime pasuxi) 
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aravin 0 
mezoblebma/sazogadoebis wevrebma 1 
mSobelma an ojaxis sxva wevrma/ojaxis axlobelma 2 
skolis, sabavSvo baRis TanamSromlebma 3 
socialuri samsaxurebma, socialurma muSakebma 4 
policiam/patrulma 5 
janmrTelobis specialistebma 6 
eklesiam/religiurma organizaciebma 7 
saxalxo damcvelma/ombudsmenma 8 

 

G17. bavSvi yovelTvis unda cxovrobdes saxlSi, miuxedavad misi mSoblebis 
ojaxSi ganxorcielebuli Zaladobrivi qmedebebisa.  (mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G18. Tqveni azriT, bavSvze seqsualuri moZalade unda: (ramdenime pasuxi) 
 

iyos gasamarTlebuli 1 
man unda gaiaros mkurnalobis kursi 2 
mas unda CamoerTvas an SeezRudos mSoblis uflebebi 3 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  
 

G19. Tqveni azriT, mSobeli, romelic scemda, an scems Svils ise, rom iwvevs 
sxeulis dazianebas unda: (ramdenime pasuxi) 
 

iyos gasamarTlebuli 1 
man unda gaiaros mkurnalobis kursi 2 
mas unda CamoerTvas an SeezRudos mSoblis uflebebi 3 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  

 

G20. Tqveni azriT, mSobeli, romelic bavSvis TandaswrebiTYsistematurad ayenebs 
fizikur Seuracxyofas ojaxis sxva wevrs an sxva pirs unda: (ramdenime pasuxi) 
 

iyos gasamarTlebuli 1 
man unda gaiaros mkurnalobis kursi 2 
mas unda CamoerTvas an SeezRudos mSoblis uflebebi 3 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  

 

G21. Tqveni azriT, mSobeli, romelic Tavisi Svilis ugulebelyofas axdens im 
doziT, rom safrTxes uqmnis bavSvis ganviTarebasa da zrdas, unda: (ramdenime 
pasuxi) 

iyos gasamarTlebuli 1 
man unda gaiaros mkurnalobis kursi 2 
mas unda CamoerTvas an SeezRudos mSoblis uflebebi 3 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  
 

G22. Tqveni azriT, mSobeli, romelic axdens fsiqologiur Zaladobas Tavis 
Svilze, ise rom safrTxes uqmnis bavSvis ganviTarebasa da zrdas, unda: 
(ramdenime pasuxi) 

iyos gasamarTlebuli 1 
man unda gaiaros mkurnalobis kursi 2 
mas unda CamoerTvas an SeezRudos mSoblis uflebebi 3 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  
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G23. Tu gsmeniaT erTi SemTxveva mainc, rodesac bavSvi warsulSi an axla 
gamxdara zemoTxsenebuli ojaxuri Zaladobis formebidan erTerTis msxveprli 
mainc? (ramdenime pasuxi) 
 

diax 1 gaagrZeleT 
ara 2 gadadiT kiTxvaze G25
 

G24. SegiZliaT miTxraT, romeli Zaladobis msxvepli iyo bavSvi im SemTxvevaSi, 
romelic Tqven gsmeniaT: (ramdenime pasuxi) 
 

ugulebelyofa ojaxis mxridan  1 
fsiqologiuri Zaladoba ojaxis mxridan 2 
fizikuri Zaladoba ojaxis mxridan 3 
seqsualuri Zaladoba ojaxis mxridan 4 
 

G25. iciT Tu ara, ra unda gaakeToT an vis unda mimarToT im SemTxvevaSi, Tu 
SeityveT bavSvze Zaladobis an misi ugulebelyofis faqtis Sesaxeb? (mxolod 

erTi pasuxi) 
 

diax, vici   1 
diax, met-naklebad vici 2 
ara, ar vici 3 
 

G26. Tu Tqven darwmunebuli xarT, rom bavSvze ojaxSi ganxorcielda Zaladoba 
an xdeba misi ugulebelyofa, rogor moiqceviT aseT SemTxvevaSi? (ramdenime 

pasuxi) 
 

arafers gavakeTeb 1 
gavesaubrebi bavSvis mSoblebs 2 
Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb maswavlebels/ skolis 
administracias 3 

Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb saeklesio sazogadoebas 4 
Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb socialur samsaxurebs/ 
socialur muSakebs 5 

Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb eqims 6 
Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb policias/ patruls 7 
Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb saxalxo damcvels/ 
ombudsmenis ofiss 8 

Sevatyobineb konkretuli faqtis Sesaxeb sasamarTlos 9 
sxva (gTxovT daakonkretoT)  
 

im SemTxvevaSi Tu Tqveni megobari/mezobeli/axlobeli Seeswro bavSvze 
Zaladobis an misi ugulebelyofis faqts an aqvs aRniSnuli faqtis Sesaxeb 
informacia da is faqtis Setyobinebisagan Tavs ikavebs, rogor fiqrobT 
qvemoT CamoTvlili debulelebidan iqneboda Tu ara romelime misi yoymanis 
mizezi? 
me wagikiTxvaT debulebebs, Tqven ki Tu SeiZleba miTxariT, ramdenad 
eTanxmebiT an ar eTanmxebiT maT 
 

G27. savaraudod, Tavs arakomfortulad igrZnobda am saqmeSi CarTvis gamo 
(mxolod erTi pasuxi) 
 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
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G28. savaraudod, ar iqneboda darwmunebuli imaSi, rom konkretuli faqti 
mravaljerad xasiaTs atarebda (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G29. savaraudod, Zaladobis faqti ar iyo sakmarisad seriozuli, imisaTvis rom 
moexdina reagireba (mxolod erTi pasuxi) 

 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G30. savaraudod, ar CaTvala, rom sakmarisi informacia aqvs situaciis Sesaxeb, 
raTa  Seatyobinos Sesabamis institutebs (mxolod erTi pasuxi) 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G31. savaraudod, is Tvlis, rom sxvisi ojaxis saqmeSi ar unda Caerios. (mxolod 

erTi pasuxi) 
sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G32. savaraudod, is Relavs, radgan faqtis Setyobinebis Semdeg bavSvze 
mimarTuli agresia/cema/muqara an SantaJi gadmova masze an misi ojaxis 
wevrebze. (mxolod erTi pasuxi) 

sruliad ar 
veTanxmebi 

ar veTanxmebi arc veTanxmebi  da 
arc ar veTanxmebi 

veTanxmebi 
sruliad 
veTanxmebi 

1 2 3 4 5 
 

G33. ra saSualebiT girCevniaT miiRoT informacia imis Sesaxeb, Tu ra unda 
gaakeToT, im SemTxvevaSi Tu SeityobT bavSvis mimarT Zaladobis faqtis 
Sesaxeb? gTxovT, damisaxeloT yvelaze sasurveli wyaroebi. (gadaeciT baraTi 

G33, ramdenime pasuxi, araumetes 3 pasuxisa) 

televizia 1 
radio 2 
gazeTebi/ Jurnalebi 3 
telefoni (cxeli xazi) 4 
mokle teqsturi Setyobineba 5 
sainformacio bukletebi (mitanili saxlSi) 6 
sainformacio posterebi samedicino dawesebulebbsa da skolebSi 7 
saxalxo damcvelis/ ombudsmenis ofisis meSveobiT 8 
sainformacio posterebi sajaro transportSi 9 
ojaxis eqimi/ poliklinikis eqimi 10 
policia/ ubnis inspeqtori 11 
maswavleblebi 12 
mandaturebi, skolis sxva muSakebi 13 
socialuri samsaxuris TanamSromlebi 14 
adgilobrivi municipalitetebis warmomadgenlebi 15 
eklesia, romelSic xSirad davdivar 16 
Cvens samuSao an sacxovrebel adgilas kvalificirebuli pirebis mier 
organizebuli specialuri Sexvedrebi 17 

sxva (gTxovT daakonkretoT)  
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seqcia H: SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi  

axla modiT visaubroT SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebis Sesaxeb, 
romelTac SesaZloa hqondeT garkveuli tipis problemebi, rogorebicaa 
magaliTad siarulTan, CacmasTan, kvebasTan, saubarTan, smenasTan, 
mxedvelobasTan, swavlasTan dakavSirebuli an sxva adamianebTan urTierTobis 
problemebi da a. S. 
 

H1. aris Tu ara SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi Tqvens wreSi: 
 

diax 1 
ara 2 
 

H2. gyavT Tu ara SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi ojaxSi:  
diax 1 gaagrZeleT 

ara 2 gadadiT 
kiTxvaze H4 

 

H3. Tu SeiZleba miTxariT SezRuduli SesaZleblobebis mqone ojaxis wevris 
sqesi da asaki: (magaliTad, im SemTxvevaSi Tu SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone ojaxis wevri mdedrobiTia, mdedrobiTis grafis gaswvriv CawereT 
ojaxis wevris asaki, Tu aseTi wevri erTze metia, momdevno svetebSi CawereT 
maTi asakebi Sesabamisi sqesis gaswvriv) 
 

sqesi 
I wevris 
asaki 

II wevris 
asaki 

IIIwevris 
asaki 

mdedrobiTi    
mamrobiTi     
 

H4. rogor fiqrobT,  SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianisTvis Znelia 
Tu ara samsaxuris povna?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H5. rogor fiqrobT, rTulia Tu ara SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
adamianisTvis daojaxeba? (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H6. Tu Tqven gyavT an im SemTxvevaSi, rom gyavdeT SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone bavSvi, eqnebodaT Tu ara uaryofiTi damokidebuleba Tqveni ojaxis wevrebs 
Tqvens mimarT am bavSvis gamo? (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H7. რogოr fiqrobT, ojaxis sxva wevrebi SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
bavSvze cudad xom ar fiqroben?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
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H8. rogor fiqrobT, SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi uqmnis TuU ara 
ojaxs problemebs, ara mxolod materialuri TvalsazrisiT? (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H9. rogor fiqrobT, ojaxisaTvis aris Tu ara problema im faqtis gamJRavneba, 
rom ojaxSi aris SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi? (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H10. rogor fiqrobT, adamianebs, romelTac hyavT SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone ojaxis wevri, SeeqmnebaT Tu ara problema daojaxebisas? (mxolod erTi 

pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H11. rogor fiqrobT,rom iyos SesaZlebeli mSobeli ecdeba Tu ara daumalos 
sxvebs, rom mas hyavs SezRuduli SesaZleblobis mqone Svili?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H12. rogor fiqrobT,sazogadoebas eqneboda Tu ara an aqvs Tu ara uaryofiTi 
damokidebuleba im ojaxis mimarT,  romelsac hyavs SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone bavSvi?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H13. Mrogor fiqrobT, sazogadoeba Tvlis Tu ara, rom ojaxma, romelsac SeeZina 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi, unda datovos/Caabaros igi Sesabamis 
institutSi/dawesebulebaSi (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H14. Tqvens sazogadoebaSi iwvevs Tu ara sircxvils an uxerxulobas SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone bavSvis yola?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
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H15. TvliT TuU ara, rom xalxs ar uyvars sakvebis yidva SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone pirisgan?(mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H16. TvliT TuU ara, rom xalxi Tqvens garSemo, erideba SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone bavSvTan urTierTobas? (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 
 

H17. TvliT TuU ara, rom adamianebi ar stumroben ojaxs, romelsac hyavs 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi (mxolod erTi pasuxi) 
diax 1 
SesaZloa 2 
ara 3 
ar vici 99 

seqcia I: respondentis socio demografiuli profili  
 

I1. respondentis sqesi: 
 

mdedrobiTi 1 
mamrobiTi 2 
 

I2. respondentis asaki  
--------------------------------------- (miuTiTeT zusti asaki da qvemoT SemoxazeT 
Sesabamisi Sualedi)  

18-24 1 
25-34 2 
35-44 3 
45-54 4 
55-64 5 
65 wlis da meti 6 
 

I3. respondentis ojaxuri mdgomareoba: 
 

daqorwinebeli 1 
cxovrobs meuRlesTan erTad, Tumca ar imyofeba oficialur qorwinebaSi 2 
dauqorwinebeli 3 
ganqorwinebuli 4 
daSorebuli, Tumca kvlav imyofeba oficialur qorwinebaSi 5 
qvrivi 6 
 

I4. gTxovT miTxraT, ramdeni adamiani cxovrobs Tqvens ojaxSi  
 
______________ (miuTiTeT zusti raodenoba)  

 
(ojaxi, igive Sinameurneoba –adamianTa erToblioba, romlebic eqvemdebarebian erT 
sacxovrebel erTeulze erToblivi cxovrebis saerTo wesebs da erTmaneTTan 
dakavSirebuli arian saerTo biujetiT (misi nawiliT), naTesauri an/da aranaTesauri 
urTierTobebiT (Sinameurneoba SeiZleba Sedgebodes erTi adamianisganac).  
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I5. gTxovT miTxraT, ramdeni bavSvi cxovrobs Tqvens ojaxSi (adamianebi 18 wels 
qvemoT)  

_________________ (miuTiTeT zusti raodenoba)  
 

im SemTxvevaSi Tu ojaxSi ar cxovrobs arc erTi adamiani 18 wels qvemoT, 
gadadiT kiTxvaze I13 
 

I6. gTxovTY miTxraT Tqven ojaxSi mcxovrebi bavSvebis sqesi 
 

I7. gTxovTY miTxraT Tqven ojaxSi mcxovrebi bavSvebis dabadebis weli da Tve 
 

I8 –dan I11 –mde kiTxvebi exeba mxolod 2005 wlis agvistodan 2009 agvistomde 
wlamde dabadebul bavSvebs 
 

I8. gTxovTY miTxraT Tqven ojaxSi mcxovreb bavSvebs uvliaT Tu ara sabavSvo 
baRSi? 
 

I9. gTxovTY miTxraT, konkretulad 2011-2012 saswavlo wlis (seqtemberi – ivnisi)  
uvliaT Tu ara Tqvens ojaxSi mcxovreb bavSvebs kerZo an sajaro baRSi, skolaSi, 
raime saganmanaTleblo wreze da a.S.?  
 

I10. ra iyo/aris imis mizezi, rom Tqvens ojaxSi mcxovrebi bavSvi dadis/dadioda 
sabavSvo baRSi? (gadaeciT baraTi I10, sTxoveT aarCios mocemuli pasuxebidan 
romelime erTi, im SemTxvevaSi Tu respondenti ver irCevs erc erT pasuxs 
sTxoveT daasaxelos misTvis sasurveli pasuxi da CaiwereT qvemoT)  
 

I11. ra iyo/aris imis mizezi, rom Tqvens ojaxSi mcxovrebi bavSvi ar 
dadis/dadioda sabavSvo baRSi? (gadaeciT baraTi I11, sTxoveT aarCios 
mocemuli pasuxebidan romelime erTi, im SemTxvevaSi Tu respondenti ver 
irCevs erc erT pasuxs sTxoveT daasaxelos misTvis sasurveli pasuxi da 
CaiwereT qvemoT)  
 

 
  

mxolod 2005 wlis agvistodan 2009 wlis agvistomde dabadebuli 
bavSvebisaTvis 

 
I6. 

sqesi 
I7.dabadebi
s TariRi 

I8. uvliaT Tu ara 
baRSi zogadad 

I9. uvliaT Tu ara 
baRSi/dawyebiT skolaSi 
ukanaskneli saswavlo 
wlis ganmavlobaSi 

I10.
daswreb

is 
mizezi 

I11.
dauswrebl

obis 
mizezi 

 

md
ed

r
o
b
iT

i 

ma
mr

o
b
iT

i 

w
el

i
 

T
ve
 diax 

__> 
I10

ara 
__> 
I11 ar

 v
ic

i 

d
ia
x
, 

s
ab

av
S
vo

 
b
aR

S
i
 

d
ia
x
, 

d
aw

ye
b
iT

 
s
ko

l
aS

i
 

ar
a 

ar
 v
ic

i 

mi
u
T
iT

eT
 

ko
d
i 

b
ar

aT
id

an
 

mi
u
T
iT

eT
 

ko
d
i 

b
ar

aT
id

an
 

1 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

2 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

3 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

4 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

5 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

6 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

7 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

8 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

9 1 2   1 2 99 1 2 3 99   

I10. __________________________________________________________________________ (miuTiTeT)   

I11. ___________________________________________________________________________ (miuTiTeT)   
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I12. xarT Tu ara ojaxSi romelime bavSvis uSualo mzrunveli? 
diax 1 
ara 2 

 

I13. gyavT Tu ara sakuTari Svili, romelic aris 18 wels qvemoT? (mxolod erTi 
pasuxi) 
diax 1 
ara 2 

  

I14. romeli kategoria aRwers ukeTesad Tqveni ganaTlebis dones? (gadaeciT 

baraTi I14, mxolod erTi pasuxi) 
 

ar mimiRia aranairi ganaTleba 1 
arasruli saSualo (1-5) 2 
arasruli saSualo (6-9) 3 
saSualo skola 4 
arasruli umaRlesi 5 
garkveuli profesiuli/ teqnikuri treningi  6 
profesiuli/ teqnikuri xarisxi 7 
bakalavris xarisxi 8 
magistris xarisxi 9 
samecniero xarisxi 10 
 

 
I15. respondetis dasaqmebis statusi (SesaZlebelia ramdenime pasuxi)  
 

daqiravebuli muSaki 1 

gaagrZeleT 
TviTdasaqmebuli (samuSaos mimcemi) 2 
TviTdasaqmebuli (mewarme, daqiravebuli pirebis gareSe an profesiuli 
saqmianobiT dakavebuli piri) 3 

pensioneri 4 
gadadiT 
kiTxvaze 

I18 

diasaxlisi  6 
studenti 7 
umuSevari 8 

 

 
I16. respondentis profesia/ dakavebuloba (SesaZlebelia ramdenime pasuxi)  
samuSao kerZo, an sajaro (sabiujeto), an aramomgebian institutSi/ 
dawesebulebaSi xelfasze, an gamomuSavebiT  1 

sasoflo da satyeo meurneobaSi muSaoba 2 
mSeneblobaSi, kavSirgabmulobaSi, satransporto sistemaSi muSaoba 3 
kulturis, mecnierebis, sportis sferoSi muSaoba  4 
mrewvelobis sferoSi muSaoba 5 
vaWrobis da momsaxurebis sferoSi muSaoba 6 
sxva saqmianoba, gTxovT daakonkretoT: _______________________________  
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I17. gTxovT daakonkretoT Tqveni saqmianobis sfero: (SesaZlebelia ramdenime 

pasuxi)  
 

socialuri muSaki 1 
socialuri agenti 2 
policieli, ubnis inspeqtori 3 
jandacvis sfero (eqimi, medda da a. S.) 4 
skolaSi maswavleblad 5 
mandaturad 6 
sabavSvo baRSi aRmzrdelad 7 
skolis sxva TanamSromlad, gTxovT 
daakonkretoT:__________________________________  

sabavSvo baRSi sxva TanamSromlad, gTxovT 
daakonkretoT:__________________________________  

sxva, gTxovT daakonkretoT: 
____________________________________________________  
 

I18. romel erovnebas miakuTvnebT Tavs? 
 

qarTveli 1 
rusi  2 
azerbaijaneli  3 
somexi   4 
osi 5 
sxva (miuTiTeT)  ______________________  
 

I19. romeli religias/aRmsareblobas miakuTvnebT Tavs?  
 

arc erTs 0 
marTlmadideblobas 1 
grigorianelobas 2 
islams 3 
iudaizms 4 
ieRovas 5 
sxva (miuTiTeT)  ______________________  
 

I20. ramdenad xSirad eswrebiT religiur Sekrebebs/RvTismsaxurebas? (mxolod 

erTi pasuxi) 
sul mcire kviraSi erTxel 1 
sul mcire TveSi erTxel, magram ufro iSviaTad vidre kviraSi erTxel  2 
ufro iSviaTad vidre kviraSi erTxel 3 
mxolod dResaswaulebze  4 
arasdros   5 
 

I21. ramdenad mniSvnelovan rols TamaSobs Tqvens cxovrebaSi religia? (mxolod 
erTi pasuxi) 
Zalian mniSvnelovans 1 
mniSvnelovans 2 
metnaklebad mniSvnelovans 3 
arc Tu ise mniSvnelovans 4 
sruliad umniSvnelos 5 
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I22. ramdeni Seadgens Tqveni ojaxis Tviuri Semosavali nebismieri fuladi 
Semosavlis CaTvliT, maT Soris pensiisa da sxva socialuri sargeblis? (mxolod 

erTi pasuxi) 
 

140 larze naklebi 1 
141-250 lari 2 
251-500 lari 3 
501-1000 lari 4 
1001 larze meti  5 
 

I23. Tqveni ojaxis romelime wevri Tu Rebulobs raime saxis socialur 
daxmarebas? (gadaeciT baraTi I23, SesaZlebelia ramdenime pasuxi) 
 

ara 1 
asakobrivi pensia 2 
invalidis pensia 3 
marCenal dakargulis pensia   4 
omis veteranTa pensia 5 
iZulebiT gadadgilebul pirTa daxmareba 6 
saxelmwifo samedicino dazRveva (<70 000 qula) 7 
socialuri daxmareba mravalSviliani ojaxebisTvis 8 
socialuri daxmareba oblebisTvis, romelTac orive mSobeli yavT dakarguli 9 
socialuri daxmareba SezRuduli SesaZleblobebis bavSvebisTvis 10 
socialuri daxmareba martoxela pensionerebisTvis 11 
socialuri daxmareba dazaralebuli ojaxebisTvis (AKA-s subsidirebuli 
daxmareba) (<57 000 qula) 

12 

vauCerebi socialuri momsaxurebisTvis (mag.: samedicino daxmarebis centris 
vauCeri, adreuli Carevis vauCeri, kvebis vauCeri da a. S.) 13 

komunaluri subsidiebi 14 
municipalkuri socialuri sargebeli 15 
prevenciis/ reintegraciis sargebeli 16 
sxva, gTxovT daakonkretoT: _____________________________________  
 

I24. gaqvT Tu ara mobiluri telefoni? 
 

diax 1 
ara 2 

I25. romeli aRwers ukeTesad Tqveni ojaxis materialur statuss? (gadaeciT 

baraTi I25, mxolod erTi pasuxi) 
 

sakvebze fuli Zlivs gvyofnis 1 
Cven sakmarisi fuli gvaqvs sakvebisTvis, magram tansacmlis da fexsacmlis 
sayidlad fulis dazogva, an sesxeba gviwevs 

2 

Cven sakmarisi fuli gvaqvs sakvebisTvis, yoveldRiuri tansacmlisTvis da 
fexsacmelisTvis, magram imisTvis rom SeviZinoT kargi tansacmeli, mobiluri 
telefoni, mtversasruti da sxva sayofacxovrebo teqnika fulis dazogva, an 
sesxeba gviwevs 

3 

Cven sakmarisi fuli gvaqvs sakvebisTvis, yoveldRiuri tansacmlisa da 
fexsacmlisTvis, magram imisTvis rom SeviZinoT manqana, an bina fulis dazogva, an 
sesxeba gviwevs 

4 

Cven SegviZlia nebismier dros SeviZinoT yvelaferi, rac gvsurs 5 

 

didi madloba TanamSromlobisaTvis!!! 
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დანართი 3:  
მოზარდებთან სადისკუსიო ჯგუფის მოდერატორის 
სახელმძღვანელო

14-18 წლის ასაკის ბავშვების  ფოკუს-ჯგუფები ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე 

ადგილი: თბილისი, ბათუმი, თელავი 

ვინ: სხვადასხვა სქესის, სოციალური და ეთნიკური კუთვნილებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე 14–დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.  

რამდენი: 20-25 ბავშვი ჯგუფში

შეხვედრის მიზანი: ბავშვების ცოდნის და დამოკიდებულების კვლევა ბავშვთა მიმართ 
განხორციელებული ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით. 

პროცესი: თითოეული ჯგუფი დაიყოფა 4 ქვეჯგუფად. ჯგუფის გასაყოფად შეიძლება სხვადასხვა 
მცირე ნივთების გამოყენება, მაგალითად, ოთხნაირი კანფეტების, რომლებიც ჩაიყრება მაგარ, 
გაუმჭვირვალე ჩანთაში და ბავშვებს დაევალებათ თითო–თითოს ამოღება. ერთნაირი ნივთის მქონე 
ბავშვები ერთ ჯგუფს შექმნიან. 

კითხვები:  ბავშვები იმუშავებენ ქვეჯგუფებში პასუხების და პრეზენტაციების მოსამზადებლად. 
ქვეჯგუფები გადაწყვეტენ, თუ ვინ წარადგენს (ერთი ან მეტი ადამიანი) ჯგუფს. კითხვების ნაწილი 
მსგავსია ოთხივე ჯგუფისთვის, ნაწილი კი  განსხვავდება.

ბავშვებს ქვეჯგუფებში სამუშაოდ ექნებათ 30 წუთი. 

I ჯგუფის დავალება:

ჩვეულებრივი/ძირითადი კითხვები ყველა ჯგუფისთვის: 

როგორ გესმით ტერმინი „ძალადობა ოჯახში“?  

რას ფიქრობთ ბავშვების მიმართ ძალადობის შესახებ?

ვინ არის ყველაზე ხშირად ძალადობის მსხვერპლი?

• ბიჭი თუ გოგონა?

• რა ასაკის?

• უფრო ხშირად ვინ არიან ესენი – ჩვეულებრივი მოთხოვნების თუ შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე ბავშვები?

ვინ არის ყველაზე ხშირად მოძალადე?

სად ხდება ყველაზე ხშირად ძალადობა ბავშვების მიმართ: სახლში, სკოლაში, ქუჩაში, სხვა. 

დამატებითი დავალება I ჯგუფისთვის: 

•	 რამდენად ხშირად ხდება ძალადობა ბავშვების მიმართ? (ფიქრობთ თუ არა, რომ ახლა უფრო მეტი 
ძალადობაა ბავშვების მიმართ, ვიდრე უწინ, თქვენი მშობლების თაობაში?)

•	 ფიზიკური დასჯა, როგორც ბავშვის განათლების/აღზრდის ფორმა.
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•	 ადრეული ქორწინება და მისი შედეგები

დამატებითი დავალება II ჯგუფისთვის: 

•	 მკაცრი აღზრდის აუცილებლობა.

•	 რა შემთხვევებში უნდა მოხდეს ბავშვის წახალისება და როგორ?

•	 რა შემთხვევაში უნდა დაისაჯონ ბავშვები და როგორ?

დამატებითი დავალება III ჯგუფისთვის: 

•	 თუ ბავშვი გახდა ძალადობის მსხვერპლი, თქვენი აზრით, ვის მიმართავს ის დასახმარებლად?

•	 როგორ მოიქცევით, თუ თქვენ ხართ მოწმე ან ეჭვი გაქვთ, რომ ბავშვის მიმართ ხდება ძალადობა?

•	 თქვენი აზრით, როგორ უნდა მუშაობდეს ბავშვის ძალადობისგან დაცვის სისტემა?

დამატებითი დავალება IV ჯგუფისთვის: 

•	 ბავშვის მიმართ ძალადობის გავლენა: 

• ბავშვზე

• მოძალადეზე

• ოჯახსა და საზოგადოებაზე

•	 როგორ უნდა მოვექცეთ მოძალადეს?

ქვეჯგუფებში სამუშაოს დასრულებას მოჰყვება 20–წუთიანი შესვენება. შესვენების შემდეგ ჩატარდება 
ჯგუფური პრეზენტაციები, თითოეულის ხანგრძლივობა იქნება 7–10 წთ. შემდეგ გაიმართება 
10–წუთიანი ჯგუფური დისკუსია მთელ ჯგუფთან წარმოდგენილ საკითხებზე.  მაქსიმალური 
ხანგრძლივობაა 80 წუთი (ორი ქვეჯგუფის პრეზენტაციას მოჰყვება მოკლე, 5–წუთიანი შესვენება). 
ბოლოს მოდერატორი შეაჯამებს დისკუსიის და თითოეული ქვეჯგუფის პრეზენტაციის შედეგებს და 
სთხოვს ჯგუფს, დასკვნის სახით კიდევ ერთხელ გამოხატონ საკუთარი აზრი. ძირითად თემებთან 
დაკავშირებული დასკვნები შესწორებული იქნება ბავშვთა კომენტარების შესაბამისად.
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დანართი 4 : პროფესიონალებისადმი მიმართვის 
ალბათობა ბავშვთა მიმართ განხორციელებული 
ძალადობის საპასუხოდ

ცხრილი 10. პოლიციისადმი მიმართვის ალბათობა ბავშვთა  
მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევების საპასუხოდ 

ალბათობის 
კოეფიციენტი

მყარი სტ. 
ცდომ. z P>|z| [95% ნდობის 

ინტერვალი]

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან ძალადობას  
ოჯახებში, შეიძლება ჰქონდეთ 
სოციალური სამსახურების 
დახმარების იმედი.  

.580081 .0869924 -3.63 0.000 .4323519 .7782872

ცხოვრობს სოფელში .7848874 .0824906 -2.30 0.021 .638774 .964423

დაამთვრ ასპირანტურა .6029373 .1078914 -2.83 0.005 .4245761 .8562265

მიიღო უმაღლესი განათლება .7287957 .1076685 -2.14 0.032 .545574 .9735492

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან ძალადობას  
ოჯახებში, შეიძლება ჰქონდეთ 
პოლიციის დახმარების იმედი.

1.319157 .1628924 2.24 0.025 1.035591 1.680369

სჯერა, რომ ძალადობის ზოგადი 
ნიშნების საპასუხოდ პოლიციამ 
უნდა მოახდინოს რეაგირება. 

1.489902 .1318651 4.50 0.000 1.252626 1.772124

სჯერა, რომ სექსუალური 
ძალადობის ნიშნების 
საპასუხოდ პოლიციამ უნდა 
მოახდინოს რეაგირება. 

1.471526 .2120685 2.68 0.007 1.109423 1.951815

სჯერა, რომ ფიზიკური 
ძალადობის შემთხვევაში 
პოლიციამ უნდა მოახდინოს 
რეაგირება. 

1.281986 .0623399 5.11 0.000 1.165444 1.410182

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან 
ძალადობას  ოჯახებში, 
შეიძლება ჰქონდეთ ეკლესიის/
რელიგიური ინსტიტუტების 
დახმარების იმედი. 

.7039561 .0791893 3.12 0.002 .5646669 .8776045

იცის რა გააკეთოს /
ვის მიმართოს ბავშვთა 
მიმართ განხორციელებული 
ძალადობის /ბავშვთა 
ინტერესების  უგულებელყოფის 
შემთხვევებში.

2.529629 .2789863 8.42 0.000 2.037886 3.140029

მკაცრი აღზრდის მეთოდების 
წინააღმდეგია. 1.475044 .1936249 2.96 0.003 1.140434 1.907831

რაოდენობა= 3283;  ვალდის chi2(11) = 376.76; ლოგ ფსევდოალბათობა = -1827659.5;  ალბათ. > chi2  = 0.0000.
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ცხრილი 11. სოციალური მუშაკების/სოციალური სამსახურებისადმი მიმართვის ალბათობა ბავშვთა 
მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევების საპასუხოდ 

      ალბათობის 
კოეფიციენტი

მყარი სტ. 
ცდომ. z P>|z| [95% ნდობის 

ინტერვალი]

არ მიიჩნევს ფიზიკურ დასჯას 
მისაღებ დისციპლინურ 
ინსტრუმენტად.

1.251248 .1393387     2.01   0.044     1.005898    1.556442

უმაღლესი განათლება .7028032   .1018068    -2.43   0.015     .5290909    .9335491

სჯერა, რომ ბავშვთა ინტერესების  
უგულებელყოფის საპასუხოდ 
არავინ არ უნდა მოახდინოს 
რეაგირება. 

.3717419   .0952925    -3.86   0.000     .2249283    .6143827

სჯერა, რომ სექსუალური 
ძალადობის ნიშნების საპასუხოდ 
რეაგირება უნდა მოახდინოს 
სოციალურმა მუშაკმა. 

1.73827   .2238477     4.29   0.000     1.350525    2.237338

სჯერა, რომ ფიზიკური ძალადობის 
შემთხვევაში რეაგირება უნდა 
მოახდინოს პოლიციამ.

1.123427   .0544167     2.40   0.016     1.021679    1.235309

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–ყოფილია/
განიცდიან ძალადობას  ოჯახებში, 
შეიძლება ჰქონდეთ  სკოლის 
მხრიდან დახმარების იმედი. 

.5765994 .0636588    -4.99   0.000     .4644065    .7158963

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–ყოფილია/
განიცდიან ძალადობას  ოჯახებში, 
შეიძლება ჰქონდეთ ეკლესიის/
რელიგიური ინსტიტუტების 
დახმარების იმედი.

.6535173    .071248    -3.90   0.000      .527785    .8092023

სჯერა, რომ ძალადობის ზოგადი 
ნიშნების არსებობის შემთხვევაში 
რეაგირება უნდა მოახდინოს 
სოციალურმა მუშაკმა.  

1.20965   .0647547     3.56   0.000     1.089164    1.343464

სჯერა, რომ ფიზიკური ძალადობის 
შემთხვევაში რეაგირება უნდა 
მოახდინოს სოციალურმა მუშაკმა.  

1.313078   .0773064     4.63   0.000     1.169975    1.473684

იცის რა გააკეთოს/ვის მიმართოს 
ბავშვთა მიმართ განხორციელებული 
ძალადობის/ბავშვთა ინტერესების  
უგულებელყოფის შემთხვევებში.

2.056951   .2310182     6.42   0.000     1.650535    2.563441

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან ძალადობას  
ოჯახებში, შეიძლება ჰქონდეთ  
საავადმყოფოების დახმარების 
იმედი.

1.321453   .1440796     2.56   0.011     1.067196    1.636286

რაოდენობა = 3281;  ვალდის chi2(11) = 436.61; ლოგ ფსევდოალბათობა = -1737453.5;  ალბათ. > chi2 = 0.0000. 
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ცხრილი 12. სკოლისადმი მიმართვის ალბათობა ბავშვთა მიმართ განხორციელებული  
ძალადობის შემთხვევების საპასუხოდ 

ალბათობის 
კოეფიციენტი   

მყარი სტ. 
ცდომ. z P>|z|     [95% ნდობის 

ინტერვალი]

არ მიიჩნევს ფიზიკურ დასჯას 
მისაღებ დისციპლინურ 
ინსტრუმენტად..

1.381564   .1781823     2.51   0.012     1.072977    1.778901

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან ძალადობას  
ოჯახებში შეიძლება ჰქონდეთ 
ეკლესიის  დახმარების იმედი.

.676809   .0668245    -3.95   0.000     .5577287    .8213141

სჯერა, რომ სექსუალური 
ძალადობის ნიშნების საპასუხოდ 
რეაგირება უნდა მოახდინოს 
სკოლამ .

1.670087   .2707573     3.16   0.002     1.215461     2.29476

სჯერა, რომ ბავშვებს, რომელთა 
ინტერესები უგულებელ–
ყოფილია/განიცდიან ძალადობას  
ოჯახებში, შეიძლება ჰქონდეთ 
სასამართლოს დახმარების 
იმედი.

.7387297    .067379    -3.32   0.001     .6178003      .88333

55 წელზე ხნიერი 1.358351   .1790407     2.32   0.020     1.049101     1.75876

იცნობს ბავშვთა ინტერესების 
უგულებელყოფის ნიშნებს. .582483   .0859022    3.66   0.000     .4362662    .7777051

სჯერა, რომ ფსიქოლოგიური 
ძალადობის შემთხვევაში 
რეაგირება უნდა მოახდინოს 
სკოლამ. 

1.703555   .1838911     4.94   0.000     1.378709    2.104939

სჯერა, რომ ფიზიკური 
ძალადობის შემთხვევაში 
რეაგირება უნდა მოახდინოს 
სკოლამ.

1.330152   .0833055     4.56   0.000     1.176499    1.503872

იცის რა გააკეთოს /ვის 
მიმართოს ბავშვთა მიმართ 
განხორციელებული ძალადობის 
/ბავშვთა ინტერესების  
უგულებელყოფის შემთხვევებში.

.698319   .0923997    -2.71   0.007     .5387969    .9050709

რაოდენობა = 330;  ვალდის chi2(9) = 681.26; ლოგ ფსევდოალბათობა = -1349321.1 ;  ალბათ. > chi2 =  0.0000
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(რეფერირების) პროცედურების 
ანალიზი და მთავრობისთვის 
შემუშავებული რეკომენდაციები 
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შედეგების მიმოხილვა

საქართველო ამჟამად მუშაობს ბავშვთა დაცვის სისტემის ჩამოყალიბებაზე. ბოლო 5 წლის მანძილზე 
ამ მიმართულებით მრავალი მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა, მათ შორის აღსანიშნავია ძალადობის 
იდენტიფიკაციის, სათანადო რეფერირების, რეაგირების და კოორდინაციის საკითხებზე საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა 
მინისტრისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წელს გამოცემული 
ერთობლივი ბრძანება (N 152/ნ – N496 – N45/ნ) ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) 
პროცედურების დამტკიცების შესახებ. 

წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს თავი მოუყაროს მიმართვიანობის სისტემის ფუნქციონირებისა 
და მისი ძლიერი და სუსტი მხარეების  შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას და კონკრეტული 
რეკომენდაციები გაუწიოს ამ სფეროში ჩართულ სამივე სამინისტროს. 

კვლევის ძირითადი მიგნებები:

•	 გასული 2 წლის მანძილზე სოციალური მომსახურების სააგენტოში (რომელიც ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის/რეფერირების პროცედურების  ძირითად საკოორდინაციო უწყებას წარმოადგენს) 
სოციალურ მუშაკებთან ოფიციალური მიმართვიანობის 368 შემთხვევა დაფიქსირდა (სექტემბერი, 
2012) და ეს რიცხვი სულ უფრო იზრდება, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ სისტემას მეტი და მეტი 
ადამიანი იყენებს.

•	 შემთხვევათა 44%-ში დადასტურდა ბავშვების მიმართ ძალადობის ფაქტები.

•	 ძალადობის არსი ყველაზე კარგად ესმით პოლიციელებსა და სოციალურ მუშაკებს.

•	 სოციალური მუშაკების 22% მიიჩნევს, რომ მის პასუხისმგებლობაში არ შედის   ფიზიკურ 
ძალადობაზე რეაგირება, ხოლო 26% თავის საქმედ  არ მიიჩნევს ბავშვების უგულებელყოფის 
შემთხვევებს.  

•	 სკოლის მანდატურებს გააზრებული აქვთ, რა ქმედება უნდა ჩაითვალოს ძალადობად, ეს 
განსაკუთრებით კარგად გამოვლინდა  თბილისში,  სადაც მანდატურებმა შედარებით  მეტი 
ტრენინგი გაიარეს.

•	 სკოლაში მომუშავე პროფესიონალების (მასწავლებლებისა და მანდატურების) 46%–მა განაცხადა, 
რომ ძალადობის ფაქტის შესახებ მოხსენება საჭიროა მაშინ, როდესაც ეს ძალადობა  მძიმე 
ფორმისაა და  რამდენჯერმე განმეორდა.

•	 პოლიციის წარმომადგენლებმა იციან ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში რა როლი ეკისრებათ მათ 
და და რა სამუშაო პროცედურები უნდა ჩატარდეს, ასევე - რომ საჭიროა სოციალური მუშაკების 
ჩართვაც. მიუხედავად ამისა, პოლიცია უმეტესწილად არ მონაწილეობს ინტერვენციის შემდგომი 
მონიტორინგის პროცესში.

•	 ზოგადად, პოლიცია თანამშრომლობს სოციალურ მუშაკებთან და  ხშირად რთავს მათ ისეთ 
პროცესებში, როდესაც  შემაკავებელი ორდერები შეეხება როგორც დედებს, ისე ბავშვებს. მთავარი 
ფაქტორი, რომელიც სოციალური მუშაკებისა და პოლიციელების თანამშრომლობის წარმატებას 
განაპირობებს, არის მათ შორის ჩამოყალიბებული პირადი ურთიერთობები.

•	 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ძალადობის გამოვლენისა და რეფერირების 
საკითხების  შესახებ არც რაიმე სახის ინსტრუქციები შეუმუშავებია და არც სისტემატურ 
სწავლებას (ტრენინგს) ატარებს. 

•	 შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
საპატრულო პოლიციისა და სოციალური მუშაკებისთვის შემუშავებული და დამტკიცებული აქვთ 
შიდა ინსტრუქციები, ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების შესაბამისად. 

•	 გასაუმჯობესებელია რეფერირებული საქმეების მონიტორინგი, განსაკუთრებით სკოლაში 
მომუშავე პროფესიონალებისა და პოლიციის მხრიდან.
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•	 ყველა პროფესიონალი ღრმადაა დარწმუნებული, რომ ოჯახის საქმეებში ჩარევა ფაქიზი საკითხია 
და ბევრის აზრით, უმჯობესია ამისთვის თავის არიდება.

•	 ყველა პროფესიონალი ფიქრობს, რომ  აუცილებელია საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, 
რათა შეიცვალოს დამოკიდებულება, რომლის გამოც საზოგადოება ხშირად თავს იკავებს 
ძალადობის ფაქტების შეტყობინებისაგან.

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის  
განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები 

1. უნდა შემუშავდეს და დაინერგოს დეტალური სახელმძღვანელო მითითებები (გაიდლაინები) 
და  შიდასისტემური სავალდებულო ტრენინგები ძალადობის იდენტიფიკაციის და რეფერალის 
საკითხებზე, რეფერირების პროცედურების შესაბამისად. 

2. მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს მასწავლებლებისა და მანდატურების როლი ბავშვზე ძალადობის 
შემთხვევების გამოვლენა-რეფერირების პროცესში. იმისათვის, რომ გაიზარდოს სკოლიდან 
სოციალური მომსახურების სააგენტოში რეფერირების ეფექტიანობა, სასურველია სკოლაში 
გამოიყოს ერთი თანამშრომელი, რომლის ძირითადი ვალდებულება იქნება ძალადობის 
იდენტიფიცირება სკოლაში, ოჯახებთან დაკავშირებისას დახმარება, ოჯახური ვითარების 
შეფასება და გარე უწყებებთან ურთიერთობების ხელშეწყობა.

3. მასწავლებლების და მანდატურების სამუშაოს აღწერილობებში მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს, 
თუ როგორი უნდა იყოს  ბავშვეზე ძალადობის შემთხვევებზე მათი რეაგირება. გარდა ამისა, 
სასურველია, რომ ბავშვის მიმართ ძალადობის საკითხები ჩართული იყოს მასწავლებელთა 
სასერტიფიკატო გამოცდებსა და მანდატურების სავალდებულო ტრენინგების კურიკულუმებში. 
პროფესიონალების პასუხისმგებლობები მკაფიოდ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული განათლების 
სამინისტროსა და/ან სკოლის შესაბამის დოკუმენტებში.

4. საჭიროა გადაიხედოს უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია, რათა ოჯახში ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე 
რეაგირების პროცესში სკოლაც ჩაერთოს. სკოლის თანამშრომლებისათვის უნდა შემუშავდეს 
ახალი მექანიზმები, რაც გააუმჯობესებს  ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე მათ 
რეაგირებასა და შესაბამის მიმართვიანობას.  

შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები

1. პოლიციის თანამშრომლებისათვის  გაგრძელდეს რეგულარული ტრენინგები და საინფორმაციო 
შეხვედრები ბავშვთა დაცვის რეფერალური პროცედურების შესახებ. 

2.  გაძლიერდეს სოციალურ მუშაკებთან კოორდინაცია  ერთობლივი ტრენინგების ორგანიზებით და 
პროცედურების აუცილებელი შემოწმებით.  შემთხვევებისა და სამოქმედო გეგმის გადასახედად 
რეგულარული შეხვედრების ორგანიზება სოციალურ მუშაკებთან ადგილობრივ დონეზე.

3. შეიქმნას/განახლდეს ინსტრუქციები პროფესიონალებისათვის, რომელიც დაწვრილებით გააცნობს 
მათ, თუ როგორ უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება და რეაგირება, როდესაც ჩნდება ეჭვი, რომ ბავშვი 
შესაძლოა იყოს ძალადობის მსხვერპლი.

4. თუ ოჯახური ძალადობის საქმეში ბავშვები ფიგურირებენ, შემაკავებელ ორდერებში მსხვერპლად 
იდენტიფიცირებული უნდა იყოს როგორც სრულწლოვანი, ისე ბავშვი.

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და სოციალური 
მომსახურების სააგენტოსათვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები

1. საჭიროა შემუშავდეს და დაინერგოს მარეგულირებელი წესები, რომლებიც უზრუნველყოფენ  
ჯანდაცვისა და ბავშვზე ზრუნვის ყველა დაწესებულების, მათ შორის კერძო/კომერციული 
სამსახურების, არასამთავრობო და რელიგიური ორგანიზაციების მიერ მართული მომსახურებების 
მონაწილეობას რეფერალში. იმ შემთხვევაში, როდესაც მომსახურება არ ფინანსდება 
სახელმწიფოსგან, რეფერალში მონაწილეობის ვალდებულება შეიძლება მიებას მომსახურებებისა 
და მედიცინის მუშაკების  ლიცენზირებას.
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2. სპეციფიკური გაიდლაინების შემუშავება, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგან ჯანდაცვის და ბავშვზე 
ზრუნვის დაწესებულებებმა,  თუ არსებობს ეჭვი, რომ ბავშვი განიცდის ძალადობას. 

3. ჯანდაცვის მუშაკების და ბავშვზე ზრუნვის მომსახურების შესაბამისი თანამშრომლების სამუშაოს 
აღწერილობებში უნდა იყოს ასახული, თუ რა ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები ეკისრებათ 
მათ ბავშვზე შესაძლო ძალადობის გამოვლენისა და რეაგირების  პროცესში, არარეფერირების 
შემთხვევაში. 

4. რეგულარული ტრენინგების ჩატარება და რეფერირების ინსტრუქციების მიწოდება ბავშვზე 
ზრუნვის მომსახურების ყველა პროვაიდერისათვის, კერძო  და საეკლესიო სუბიექტების ჩათვლით, 
და მათი მონიტორინგის უნარ-ჩვევების გაძლიერება. 

5.  ბავშვთა მიმართ ძალადობის გამოვლენის საქმეში სახელმწიფოს შესაძლებლობების 
გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა: ა)სოციალური მომსახურების სააგენტოს გაიდლაინები ასევე 
მოიცავდეს  სოციალური მუშაკების არა მარტო როგორც შემფასებლის, არამედ როგორც ბავშვთა 
მიმართ ძალადობის შემთხვევების გამოვლენაზე პასუხისმგებლის როლსაც. ბ)ჯანდაცვის 
სამინისტროს/სოციალური მომსახურების სააგენტოს შინაგანაწესი უნდა ითვალისწინებდეს 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვალდებულებას, გაავრცელოს ეს პასუხისმგებლობა 
თითოეულ სოციალურ აგენტზე, ჩაუტაროს მათ შესაბამისი ტრენინგები და უზრუნველყოს ისინი 
საჭირო ინსტრუმენტებით, რაც დაეხმარება მათ ოჯახის სიღარიბის დონის შეფასების დროს 
ძალადობის შემთხვევების გამოვლენაში.

6. ძალადობის მსხვერპლთათვის და ძალადობის ჩამდენი პირებისთვის სპეციფიკური მომსახურებების 
შემოღება.

სამივე სამინისტროსთვის საერთო რეკომენდაციები

1. საკანონმდებლო ბაზისა და ბავშვთა დაცვის რეფერალის პროცედურების დოკუმენტების 
გადახედვა, რათა მკაფიოდ განისაზღვროს ძალადობის სხვადასხვა ფორმა და მისაღები 
დისციპლინური ზომები.

2. დაიხვეწოს ძალადობაზე რეაგირების პროცედურები (მაგ.: როდის უნდა მოხდეს შემაკავებელი 
ორდერის გამოწერა, როდის არის აუცილებელი მსხვერპლის ან მოძალადის ოჯახიდან გაყვანა) 
და ჰარმონიზაციაში მოვიდეს სხვადასხვა თანამშრომლისთვის (პოლიციელებისთვის, სოციალური 
მუშაკებისთვის) გაწერილი სამუშაო დუკემენტები, განისაზღვროს პოლიციასა და სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს შორის სავალდებულო ანგარიშგების მიმართულებები: სოციალური 
მუშაკები ჩართული უნდა იყვნენ ყველა იმ შემთხვევაში, სადაც ბავშვი ფიგურირებს, იმისათვის, 
რომ დროულად შეფასდეს ყველა შესაძლო რისკი, რომელიც შეიძლება ბავშვს დაემუქროს, მაშინაც 
კი, თუ ბავშვი არ არის იდენტიფიცირებული, როგორც ძალადობის პირველადი მსხვერპლი. 

3. თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება ბავშვთა დაცვის რეფერალის პროცედურებში 
სხვადასხვა მუშაკის როლისა და მოვალეობების შესახებ.

4. თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება და მათი გათვითცნობიერება, თუ როგორ უნდა 
მოხდეს ოჯახებთან და ბავშვებთან ეფექტური მუშაობა და სახელმძღვანელო გაიდლაინების 
მეშვეობით ბავშვთა დაცვის რეფერალის არსებული  პროცედურების განმტკიცება. მასალებისა 
თუ ტრენინგების მომზადებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სხვადასხვა 
უწყებას შორის  თანამშრომლობის განმტკიცებას. ხელახლა გადასახედია პროფესიონალების 
მიერ ფორმების გამოყენება/არგამოყენების საკითხი, თუკი შესაძლებელია და აუცილებლობა 
მოითხოვს, გამარტივდეს  ფორმები, ხოლო  ძალადობის გამოვლენილ ფაქტებზე დოკუმენტების 
წარმოება უნდა იყოს შესაბამისი პროფესიონალების ვალდებულება.

5. სხვადასხვა პროფესიონალისთვის  შემთხვევაზე რეაგირების  ერთობლივი გაიდლაინების 
შემუშავება, სადაც მკვეთრად იქნება განსაზღვრული მათი უფლება-მოვალეობები. 

6. რესურსების გაძლიერება რეგულარული და ხარისხიანი ქმედებების უზრუნველსაყოფად. 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საჭირო რაოდენობის მობილური, მცოდნე და კვალიფიციური 
სოციალური მუშაკები.
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დონორებისათვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები

1. საქართველოს მთავრობისათვის დახმარების გაწევა რეფერირების სისტემის გაძლიერების 
მიზნით, წინამდებარე დოკუმენტში მოცემული რეკომენდაციების გამოყენებით.

2. ძალადობასთან დაკავშირებული მომსახურებების განვითარების ხელშეწყობა, მათ შორის, 
სოციალური მუშაობის განვითარება თემის დონეზე, რაც ძალადობის შემთხვევების გამოვლენისა 
და რეფერირების დროს დაეხმარება როგორც ძალადობის მსხვერპლს, ისე ძალადობის ჩამდენ 
პირებს.

3. ბავშვზე ძალადობის, მისი შედეგების, კოლექტიური პასუხისმგებლობისა და შესაბამისი 
მოქმედების საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მხარდაჭერა.
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ზოგადი ინფორმაცია

ბავშვზე ზრუნვის სისტემის  რეფორმა საქართველოში 2005 წლიდან მიმდინარეობს. რეფორმა 
ფოკუსირებულია დეინსტიტუციონალიზაციასა და მზრუნველობის ალტერნატიული მომსახურებების 
შექმნაზე იმ ბავშვებისათვის, რომლებიც  ბავშვთა დიდ სახლებში ცხოვრობენ. თუმცა აღსანიშნავია, 
რომ თანდათანობით რეფორმის არეალი გაფართოვდა და პრიორიტეტად იქცა  ისეთი ამოცანები, 
როგორიცაა ოჯახის წევრების დაშორების პრევენცია, ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე რეაგირება, 
ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების საჭიროებების მოგვარება და იმ ახალგაზრდების 
კეთილდღეობაზე ზრუნვა, რომლებიც სახელმწიფო მზრუნვის სისტემას ტოვებენ. 

ძალადობისა და უგულებელყოფის მსხვერპლი ბავშვების დაცვის მექანიზმების შემუშავების მიზნით 
სამმა სამინისტრომ1  (შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტრომ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ) 2010 წლის მაისში ერთობლივი 
ბრძანება გამოსცა, რომელიც მიზნად ისახავს ბავშვზე ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკაციის, 
შესაძლო მსხვერპლთა შეფასებისა და მათი საჭიროებების უზრუნველყოფის სახელმწიფო სისტემის 
განვითარებას. ერთობლივი ბრძანება გულისხმობს, რომ თითოეულმა სამინისტრომ უნდა შეიმუშაოს 
დეტალური პროცედურები შესაბამისი თანამშრომლებისთვის, რეფერალის პროცედურების 
თანახმად (მუხლი 6.7). დღეისათვის შესაბამისი გაიდლაინები  მხოლოდ სოციალური მუშაკებისა და 
პოლიციელთათვისაა შემუშავებული, სკოლის თანამშრომლებისა და სამედიცინო პერსონალისთვის კი 
ასეთი სახელმძღვანელოები ჯერაც არ არსებობს. 

ზემოხსენებული ბრძანების მიღების შემდეგ ორი წელი გავიდა. მიმართვიანობის რიცხვი წელიწადში 
40-დან 150-მდე გაიზარდა. მიუხედავად ამისა, დაინტერესებული მხარეები მაინც გამოთქვამენ წუხილს 
მიმართვიანობის სისტემის მუშაობის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. ბავშვებზე ძალადობის 
შემთხვევების გამოვლენა ფერხდება ცოდნის ნაკლებობის, ძალადობის ნიშნების გაუცნობიერების, 
მხარეებს შორის სუსტი კოორდინაციის, მსხვერპლთა სრულად მოცვასთან დაკავშირებული 
პრობლემების და ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ბიოფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაციის 
სათანადო მომსახურებების ნაკლებობის გამო. აუცილებელია მიმართვიანობის სისტემის შემდგომი 
გაძლიერება. ყოველივე ამის გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ 
გაეროს ბავშვთა ფონდს „ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების“ (შემდგომში მოიხსენიება, 
როგორც „დოკუმენტი რეფერირების შესახებ“ ან „რეფერირების პროცედურები“) ანალიზისა და 
სათანადო რეკომენდაციების შემუშავების თხოვნით მიმართა. 

UNICEF-საქართველომ კონსულტანტების, ტექნიკური ექსპერტების და კონტრაქტორი კვლევითი 
ორგანიზაციის (ეისითი - ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი2) მეშვეობით რეფერირების სისტემის 
თვისებრივი კვლევა ჩაატარა. იმავდროულდ ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა  „ბავშვთა მიმართ 
ოჯახური ძალადობის“ კვლევა, რომლის მიზანიც იყო ამ აკითხებთან დაკავშირებით მოსახლეობაში 
არსებული ცოდნის დონის, დამოკიდებულებისა და გავრცელებული პრაქტიკის შესწავლა ზოგადად. 
ეროვნული გამოკითხვის დროს გამოყენებული კითხვარი სამიზნე ჯგუფების (ფოკუს-ჯგუფების) 
მონაწილეებმაც შეავსეს. კვლევის მეთოდოლოგიის დეტალური აღწერა შეგიძლიათ იხილოთ N 1 
დანართში. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები 

წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს საქართველოში ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) 
არსებული სისტემის   სხვადასხვა კუთხით გაცნობას. კვლევის ამოცანებია შეისწავლოს: 

A. საქართველოში ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემის ნორმატიული აქტების 
და ინსტიტუციური მექანიზმების ძლიერი და სუსტი მხარეები;

B. ძირითადი მონაწილე მხარეების (მათ შორის მთავრობის  წარმომადგენლების, პრაქტიკოსი 
სოციალური მუშაკების, მასწავლებლების და პოლიციის) ცოდნა,  დამოკიდებულება და 
პრაქტიკული გამოცდილება რეფერირების პროცედურებთან მიმართებით; 

1   საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 
და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანება N15/n-N496 – N45/n ბავშვთა დაცვის 
მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ, 31 მაისი, 2010.
2  www.ACT.ge
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G. მონაწილე მხარეების (სოციალური მუშაკების, მასწავლებლების, მანდატურების, პოლიციელების 
და ა.შ.) უნარი გამოავლინონ ბავშვზე ძალადობის შემთხვევები, შეადგინონ ანგარიშები, მოახდინონ 
ასეთი შემთხვევების რეფერირება და მართვა. 

კვლევა ასევე   მიზნად ისახავდა არსებული ნორმატიული ბაზის გაუმჯობესებისათვის საჭირო 
რეკომენდაციების შემუშავებას, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) 
სისტემის დახვეწას. 

ამ კვლევის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაკლოვანება ისაა, რომ არ იყო მოძიებული ინფორმაცია  
რეფერირების შემდგომი ღონისძიებების შესახებ, ანუ რეფერირებული საქმეების შედეგების და 
ბავშვებისათვის გაწეული მომსახურების შესახებ. აუცილებელია შემდგომი მუშაობა, რომ სისტემის 
ეფექტიანობა მიმართვიანობის (რეფერირების) შედეგების საფუძველზე შეფასდეს.

რეფერირების დოკუმენტში განსაზღვრული ეტაპების შესაბამისად, „ბავშვთა დაცვის რეფერირების 
პროცედურების“ ანალიზი შემდეგ ნაწილებად იყოფა:

•	 შემთხვევის იდენტიფიკაცია; 

•	 ბავშვის შეფასება და საქმის მენეჯმენტი;

•	 ბავშვის მონიტორინგი.

შემთხვევების იდენტიფიკაცია

სკოლები – ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა

ძირითადი მონაცემები/ფაქტები  

•	 სკოლებში მომუშავე პროფესიონალებს კარგად არ ესმით რეფერირების პროცედურების 
მიხედვით მათთვის დაკისრებული პასუხისმგებლობები; 

•	 სასკოლო სისტემაში არ არის მკაფიო ინსტრუქციები და არ ტარდება სისტემატური 
ტრენინგები ბავშვებზე ძალადობის გამოვლენის და რეფერირების საკითხებზე;

•	 მანდატურების და მასწავლებლების უმეტესობა ხედავს სექსუალურ ძალადობაზე 
რეაგირების საჭიროებას (სოციალური მუშაკებისა და პოლიციის ჩართვის აუცილებლობის 
ჩათვლით), მაგრამ კარგად არ აცნობიერებს, რომ ასევე აუცილებელია ძალადობის სხვა 
ფორმების შემთხვევაში ჩართვაც; 

•	 სკოლის წარმომადგენელთა 46% მიიჩნევს, რომ ანგარიშის წარდგენა საჭიროა მხოლოდ 
მაშინ, როდესაც გამოვლენილი ფაქტი ძალიან მძიმეა  და/ან განმეორდა რამდენჯერმე;

•	 არსებობს ღრმად გამჯდარი რწმენა, რომ სხვისი ოჯახის საქმეებში ჩარევა არ არის 
მიზანშეწონილი;

•	 მხოლოდ თბილისის სკოლების მანდატურებმა გაიარეს სპეციალური ტრენინგი ბავშვებზე 
ძალადობის გამოვლენის და რეაგირების საკითხებში და  ნაწილობრივ ამით აიხსნება, რომ  
მათ ეს საკითხები უკეთესად ესმით.  

ძირითადი რეკომენდაციები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის 

1. შემუშავდეს დეტალური გაიდლაინები და/ან  ჩატარდეს შიდასისტემური სავალდებულო 
ტრენინგები ბავშვთა მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირებისა და რეფერირების საკითხებზე, 
ბავშვთა დაცვის პროცედურების შესაბამისად.
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2. მკაფიოდ განისაზღვროს მასწავლებელბისა და მანდატურების როლი ბავშვთა მიმართ 
ძალადობის იდენტიფიცირებისა და რეფერირების პროცესში შიდა პროცედურებისა 
და გაიდლაინების საშუალებით. იმისათვის, რომ გაიზარდოს სკოლიდან სოციალური 
მომსახურების სააგენტოში რეფერირების ეფექტურობა, სასურველია სკოლაში 
გამოიყოს ერთი თანამშრომელი, რომლის ძირითადი ვალდებულება იქნება ძალადობის 
იდენტიფიცირება სკოლაში, ოჯახებთან დაკავშირებისას დახმარება, ოჯახური ვითრების 
შეფასება და გარე უწყებებთან ურთიერთობების ხელშეწყობა.

3. მასწავლებლების და მანდატურების სამუშაოს აღწერილობაში მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს, 
თუ როგორი უნდა იყოს  ბავშვეზე ძალადობის შემთხვევებზე მათი რეაგირება. გარდა ამისა, 
სასურველია, რომ ბავშვის მიმართ ძალადობის საკითხები ჩართული იყოს მასწავლებელთა 
სასერტიფიკატო გამოცდებსა და მანდატურების სავალდებულო ტრენინგების კურიკულუმში. 
პროფესიონალების პასუხისმგებლობები მკაფიოდ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული განათლების 
სამინისტროსა და/ან სკოლის შესაბამის დოკუმენტებში. 

4. საჭიროა გადაიხედოს უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია, რათა ოჯახში ბავშვთა მიმართ 
ძალადობაზე რეაგირების პროცესში სკოლაც ჩაერთოს. სკოლის თანამშრომლებისათვის 
უნდა შემუშავდეს ახალი მექანიზმები, რაც გააუმჯობესებს  ბავშვთა მიმართ ძალადობის 
შემთხვევებზე მათ რეაგირებასა და შესაბამის მიმართვიანობას.  

„ბავშვთა დაცვის რეფერირების დოკუმენტის“ თანახმად (მუხლი 6.1;4.1), ძალადობის შემთხვევების 
გამოვლენა ევალება ყველა სამსახურს, რომელსაც შეხება აქვს ბავშვთან, იგულისხმება: სკოლა, 
სამედიცინო დაწესებულება, სოფლის ექიმი, ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულება (უდედმამოთა 
თავშესაფარი, დღის ცენტრები, ბავშვთა საოჯახო ტიპის მცირე სახლები), სააგენტო, უბნის 
განყოფილება თუ საპატრულო პოლიცია“.

ამავე დოკუმენტში განმარტებულია, რომ „სკოლების, სამედიცინო და ბავშვთა სპეციალიზებული  
დაწესებულებების ადმინისტრაცია და სოფლის ექიმები ვალდებული არიან ბავშვზე ძალადობის 
ეჭვის შემთხვევაში გადაუდებლად, ადგილზევე მოახდინონ ძალადობასთან დაკავშირებული ბავშვის 
მდგომარეობის შეფასება და ბავშვზე განხორციელებული ძალადობის  ეჭვის იდენტიფიკაცია, 
ითავონ შემთხვევის მართვა ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებით 
განსაზღვრული კომპეტენციების ფარგლებში“ (მუხლი 6.2).  

რეფერირების პროცედურების მიხედვით, „...სკოლების და ბავშვთა სპეციალიზებული 
დაწესებულებების ვალდებულებაა შემთხვევის გაანალიზება და ბავშვზე ძალადობის რაიმე ეჭვის 
გაჩენისას ინფორმაციის მიწოდება პოლიციის ან სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის“ (მუხლი 
4.4).3

სკოლის სისტემის შიგნით ბავშვის მიმართ ძალადობის გამოვლენისა და შემდგომი რეფერირების 
პასუხისმგებლობა აქვს სკოლის ადმინისტრაციას. რეფერალური პროცედურების შემუშავების დროს 
ჯერ არ იყო შემოღებული მანდატურის სამსახური და ამდენად, ნორმატიული ჩარჩო არ იცნობს 
ამ მუშაკებს (თითოეულ სკოლაში 3-3 მანდატური), რომელთა ძირითადი მოვალეობაა სკოლაში 
ბავშვების ქცევის მონიტორინგი, რაც ემსახურება ბავშვებს შორის ძალადობის აღკვეთას და სკოლის 
უსაფრთხოების დაცვას. ისინი არ არიან უფლებამოსილი იმუშაონ ბავშვებთან და მათ ოჯახებთან 
სკოლის გარეთ. უფრო მეტიც, ვინაიდან არ არსებობს რაიმე სახელმძღვანელო მითითებები 
სკოლის თანამშრომლებისთვის, არც ერთი მათგანის მოვალეობა ბავშვთა დაცვის რეფერირების 
პროცედურებში მონაწილეობისას არ არის ნათლად გაწერილი.

ამ საკითხების მიზნობრივ ჯგუფებში განხილვისას გამოვლინდა, რომ რეფერირების პროცესში 
სკოლების მონაწილეობის მნიშვნელობა კარგად აქვს გაცნობიერებული სკოლაში მომუშავე ყველა 
პროფესიონალს, მასწავლებლებისა და მანდატურების ჩათვლით, რომლებიც დიდ მნიშვნელობას 
ანიჭებენ თავიანთ როლს ძალადობის ნიშნების გამოვლენის  საქმეში:

3  პროცედურებში ასევე დაზუსტებულია, რომ „ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული სუბიექტები გადაუდებელი 
მდგომარეობის შემთხვევაში ვალდებულნი არიან ინფორმაცია ბავშვზე ძალადობის ეჭვის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობონ 
პოლიციას და საჭიროების შემთხვევაში გამოიძახონ სასწრაფო დახმარება, ხოლო ბავშვზე ძალადობის საფუძვლიანი ეჭვის 
არსებობისას ვალდებულნი არიან შეავსონ სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის მიმართვის ბარათი, რომელიც 
ეგზავნება სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულს ფოსტით ან ფაქსით(მუხლი 6.6). 
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 „...ძალადობის ნიშნებს, უპირველეს ყოვლისა, მასწავლებელი ამჩნევს. 
შეუძლებელია, რომ მასწავლებელს ძალადობის ნიშნები გამორჩეს. ის ხედავს 
ცვლილებებს: ნაღვლიან გამოხედვას, მღელვარებას, სხეულის დაზიანებებს. 
ვფიქრობ, მშობლების მერე მასწავლებელი პირველი ხედავს ძალადობის ნიშნებს...“ 
(მასწავლებელი, ქვემო ქართლი).

„.... სკოლა ინფორმაციის ძირითადი წყაროა...“ (მანდატური, თბილისი)

ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ სკოლებში მომუშავე რესპონდენტების უმრავლესობა იცნობს 
სხვადასხვა ფორმის ძალადობის ნიშნებს: 

„... გაკვეთილების გაცდენა, დეპრესია, მოუმზადებელი გაკვეთილები, არასათანადო 
ჩაცმულობა, შიმშილი, ნაღვლიანი გამომეტყველება... აგრეთვე ცუდი  ჰიგიენა, 
მღელვარება, ქცევის ნორმების დარღვევა, აგრესია ან, პირიქით, გადამეტებული 
მორჩილება; სისხლჩაქცევები და ჭრილობები - სერიოზული პრობლემის ნიშნებია 
(მასწავლებლები, ქვემო ქართლი).

„… შიში, აგრესია, ქცევის ნორმების დარღვევა, სისხლჩაქცევები და ჭრილობები, 
ნაღვლიანი გამომეტყველება, შიმშილი, არასათანადო ჩაცმულობა, გაკვეთილების 
გაცდენა…“ (მანდატური, თბილისი) 

გრაფიკი 1. მანდატურების და მასწავლებლების ცოდნა ძალადობის სხვადასხვა ფორმების შესახებ 
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მანდატურები მასწავლებლები

აღსანიშნავია, რომ ყველა შემთხვევაში, მანდატურებმა ძალადობის სხვადასხვა სახის ნიშნების 
იდენტიფიცირების უკეთესი უნარი გამოავლინეს, ვიდრე მასწავლებლებმა. მიუხედავად იმისა, რომ 
სკოლების წარმომადგენელთა უმეტესობისათვის აშკარად ცნობილია, თუ რა ქმედება უნდა ჩაითვალოს 
ძალადობად, რეფერირების პროცედურებით გათვალისწინებული პოტენციური შემთხვევების დროს 
უმეტესობას ან  არ სურს ჩარევა, ან არ იცის, რა მოიმოქმედოს. საზოგადოების თვალში სკოლის 
რეპუტაციისათვის ზიანის მიყენების შიში, თანამშრომელთა პირადი პროფესიული დაუცველობის 
გრძნობა, სამუშაო ადგილებზე ტრენინგების ნაკლებობა და ბავშვთა დაცვის რეფერირების 
ინსტრუქციების არარსებობა ხელს უშლის სასკოლო სისტემას ქმედითი როლი ითამაშოს რეფერირების 
პროცესში. 

„….სკოლების წარმომადგენლებმა არ იციან, თუ რა როლს ასრულებს სკოლა 
ძალადობის შემთხვევების გამოვლენის საქმეში.… სხვადასხვა პროფესიონალის 
(ადმინისტრაციის, მასწავლებლების და მანდატურების) ფუნქციები სამოქმედო 
ინსტრუქციების სახით არ არის განსაზღვრული  …“ (GASW). 

„…როგორც ჩანს, სკოლაში მომუშავე პროფესიონალები ფიქრობენ,, რომ ოჯახური 
ძალადობის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში,  მათი სკოლის რეიტინგს შეიძლება 
ჩრდილი მიადგეს, რადგან ამან შეიძლება მშობლები გააღიზიანოს და ბავშვის 
სკოლიდან გაყვანისაკენ უბიძგოს…“ (სახლხო დამცველის ოფისი)
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„…მასწავლებლები არ მიიჩნევენ, რომ ვალდებული არიან შეგვატყობინონ 
ძალადობის ფაქტების შესახებ. ისინი მხოლოდ მძიმე პრობლემების შემთხვევაში 
გვიკავშირდებიან; სხვა დროს ისინი ამჯობინებენ ანონიმურად დაგვიკავშირდნენ, 
როგორც კერძო პირები, თავი აარიდონ გაუგებრობას და დაიცვან საკუთარი 
უსაფრთხოება…“ (PHF).

ბავშვთა დაცვის რეფერალის შესაბამისად დღემდე არ არის შემუშავებული პროცედურები და 
გაიდლაინები სკოლის მასწავლებლებისა და მანდატურებისათვის. მხოლოდ მანდატურებმა, და 
ისიც ძირითადად თბილისში, გაიარეს რელევანტური ტრენინგები, მასწავლებლებს კი არანაირ ასეთ 
ტრენინგში არ მიუღიათ მონაწილეობა. უფრო მეტიც, ბავშვის მიმართ ძალადობაზე რეაგირების 
ვალდებულება არ არის ჩადებული მასწავლებელთა სამუშაოს აღწერილობაში. შესაბამისად, სკოლის 
თანამშრომელთა რეაგირება ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესაძლო შემთხვევებზე დაფუძნებულია 
რეფერალის დოკუმენტის, პროცედურების და კონცეფციების პირად აღქმასა და ინტერპრეტაციებზე.  

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ხშირად სკოლაში მომუშავე პროფესიონალებს მიაჩნიათ, რომ 
ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება საჭიროა მხოლოდ მაშინ, როცა ძალადობა 
გარკვეულ ინტენსიურობას აღწევს.  გადამწყვეტ ფაქტორებად მათ შემთხვევის სიმძიმე და სიხშირე 
დაასახელეს. მანდატურების 40% და მასწავლებლების 69% ფიქრობს, რომ ზოგჯერ ძალადობა 
იმდენად სერიოზული არ არის, რომ მასზე რეაგირება იყოს საჭირო. უფრო მეტიც,  სკოლაში მომუშავე 
პროფესიონალების 46% მიიჩნევს, რომ ძალადობის ფაქტის შესახებ მოხსენება საჭიროა მხოლოდ 
მაშინ, როცა ეს ძალადობა რეგულარულად მეორდება. ზოგიერთი პროფესიონალი დარწმუნებულია, 
რომ  მხოლოდ ძალადობის მძიმე შემთხვევებია (სიცოცხლისათვის სახიფათო შედეგების მქონე) 
დაუშვებელი, ხოლო წამორტყმა და დატუქსვა დისციპლინური სასჯელებია: 

„… როდესაც ბავშვს ვუბრაზდებით, ეს ნორმალურია; ეს ძალადობა არ არის… 
ზოგჯერ ასევე აუცილებელია ბავშვს მსუბუქად წამოვარტყათ … ჩვენ გვქონდა 
შემთხვევა ბათუმში, როდესაც მშობელმა ცემით მოკლა ბავშვი. ეს სასტიკი ცემა 
იყო; ძალადობად მხოლოდ სასტიკი ცემა ითვლება, ხოლო მსუბუქი დარტყმა 
ზოგჯერ აუცილებელია…“ (მასწავლებელი, აჭარა).

„…ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლების ინფორმირება მათ შვილებთან 
დაკავშირებული პრობლემების შესახებ, მათი განმარტებებისა და დამოკიდებულების 
გასაგებად… ჩემი გამოცდილებით, ქცევითი დარღვევები უმეტეს შემთხვევაში 
ოჯახურ პრობლემებს უკავშირდება. ამრიგად, აუცილებელია სახლში არსებული 
მდგომარეობის გაგება…“  (მანდატური, თბილისი) 

სკოლის თანამშრომლებმა სხვადასხვა ფორმის ძალადობაზე რეაგირების აუცილებლობასთან 
დაკავშირებით განსხვავებული პასუხები გასცეს. უმეტეს შემთხვევაში რეაგირების სურვილს უფრო 
მანდატურები ავლენდნენ, ვიდრე მასწავლებლები. 

გრაფიკი 2. რას ფიქრობენ მანდატურები და მასწავლებლები საკუთარ როლზე  
ბავშვზე ძალადობაზე რეაგირების პროცესში  

20%

40%

25%

55% 55%

23%

31%

15%

31%

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ფსიქოლოგიური 
ძალადობა

ფიზიკური 
ძალადობა

ბავშვის 
უგულველყოფა

სექსუალური 
ძალადობა

შესაძლო 
პრობლემების 

ნიშნები

მანდატურები მასწავლებლები



ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში 

88

როგორც მასწავლებლების, ისე  მანდატურების უმეტესობა ცდილობს ბავშვის მიმართ ძალადობაზე ან 
მისი საჭიროებების უგულებელყოფაზე რეაგირება ბავშვის ოჯახის წევრებთან დალაპარაკების გზით 
მოახდინოს. კითხვაზე, თუ რას მოიმოქმედებენ, თუკი დარწმუნებული იქნებიან, რომ ბავშვი ოჯახის 
მხრიდან ძალადობას ან უგულებელყოფას განიცდის, მასწავლებლების 69%–მა და მანდატურების 
65%–მა უპასუხა, რომ პირველ რიგში მშობლებს დაელაპარაკება და შექმნილ  მდგომარეობაზე 
იმსჯელებს. პროცედურების მიხედვით, მშობლებთან ასეთი გასაუბრება  წარმოადგენს ერთ-ერთ 
აუცილებელ ნაბიჯს შემთხვევის შესასწავლად და იმის გასარკვევად, თუ რამდენად საჭიროებს ესა თუ 
ის შემთხვევა რეფერირებას სხვა პროფესიონალებთან. რადგან სკოლის მუშაკების მხოლოდ 48%–მა 
მიიჩნია დასაშვებად სოციალურ სამსახურთან რეფერირების შესაძლებლობა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ 
ოჯახის წევრებთან გასაუბრება ყოველთვის არ არის შემთხვევის შემდგომი შესაწვლისა და ძალადობის 
ეჭვის „საფუძვლიან ეჭვად“ გადაქცევის მექანიზმი, რის საფუძველზეც შემდგომ რეფერირების 
აუცილებლობა უნდა განისაზღვროს.

სკოლის პერსონალი იშვიათად მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკები საკვანძო/მნიშვნელოვან  როლს 
ასრულებენ და რომ მათი ჩართვა აუცილებელია. აღსანიშნავია, რომ სოციალური სამსახურების 
გამოყენების და სოციალური მუშაკების ჩართვის უფრო მეტ სურვილს ავლენენ მანდატურები, ვიდრე 
მასწავლებლები. 

სკოლის პერსონალის შეხედულებები სოციალური მუშაკების როლზე:

•	 მანდატურების 15% და მასწავლებლების 0% მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკის ჩართვა საჭიროა, 
როდესაც ბავშვს „შესაძლოა“ ჰქონდეს პრობლემები;

•	 მანდატურების 65% და მასწავლებლების 0% მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკის ჩართვა საჭიროა, 
როდესაც ადგილი აქვს ფიზიკურ ძალადობას;

•	 მანდატურების 45% და მასწავლებლების 15% მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკის ჩართვა 
საჭიროა, როდესაც ადგილი აქვს ფსიქოლოგიურ ძალადობას; 

•	 მანდატურების 35% და მასწავლებლების 0% მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკის ჩართვა საჭიროა, 
როდესაც ადგილი აქვს ბავშვის უგულებელყოფას;

•	 მანდატურების 90% და მასწავლებლების 31% მიიჩნევს, რომ სოციალური მუშაკის ჩართვა 
საჭიროა, როდესაც ადგილი აქვს ბავშვზე სექსუალურ ძალადობას.

მანდატურების 35% და მასწავლებლების 15% მიიჩნევს, რომ ფიზიკური ძალადობის ნიშების 
გამოვლენისას პოლიციის ჩარევა აუცილებელია. მანდატურების 80% და მასწავლებლების 77% 
აღიარებს, რომ პოლიციას განსაკუთრებული როლი აკისრია სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში.

სკოლაში მომუშავე ყველა პროფესიონალის 30% ფიქრობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვმა 
ძალადობა ოჯახის წევრებისაგან განიცადა, ბავშვი მაინც თავის სახლში უნდა ცხოვრობდეს.

კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ მასწავლებლები და მანდატურები სხვადასხვანაირად აღიქვამენ 
როგორც საკუთარ, ისე სხვა პროფესიონალების როლს ბავშვთა მიმართ ძალადობის იდენტფიცირების 
პროცესში.  
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პოლიცია – ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა

მთავარი მიგნებები 

•	 პოლიციისათვის ცნობილია ძალადობის სხვადასხვა ფორმა და, როგორც წესი, შეუძლია 
ბავშვზე ძალადობის ვიზუალური ნიშნების/ფიზიკური დაზიანებების შეფასება.

•	 პოლიციას ესმის, რომ ოჯახში  უფროსებს  შორის ოჯახური ძალადობა ზემოქმედებას ახდენს 
ბავშვზე და განიხილება ბავშვის მიმართ ჩადენილ ძალადობად.

•	 პოლიციის აზრით, ძალადობის უფრო მეტი შემთხვევის გამოვლენას ხელს უშლის ის 
გარემოება, რომ საზოგადოებას ძალადობის ცნება არასწორად ესმის და ეჭვის არსებობის 
შემთხვევაში არ უნდა პოლიციის ინფორმირება.

•	 პოლიციის წარმომადგენლებმა იციან ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევებში საკუთარი 
ფუნქცია და სამუშაო პროცედურები, სოციალური მუშაკების ჩართვის საჭიროების ჩათვლით 
(რეფერირების პროცედურების შესაბამისად პოლიციელთათვის სამოქმედოდ შემუშავებული 
და დამტკიცებულია ბავშვთა დაცვის შიდა ინსტრუქციები. თუმცა მიიჩნევა, რომ 
ინსტრუქციები  ზოგადი ხასიათისაა და კიდევ უფრო ეფექტური მუშაობისთვის საჭიროებს 
უფრო კონკრეტულ მითითებებს).  

რეკომენდაციები შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

1. პოლიციის მთელი სისტემისათვის ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების 
საკითხებზე რეგულარული ტრენინგების  და საინფორმაციო სესიების პრაქტიკის 
გაგრძელება.

2. მუშაობისას სოციალურ მუშაკებთან რეგულარული კოორდინაციის გაძლიერება ერთობლივი 
ტრენინგების ჩატარებითა და პროცედურების გადახედვით.

3. თუ ოჯახური ძალადობის შემთხვევებში ბავშვებიც ფიგურირებენ, შემაკავებელ ორდერებში 
მსხვერპლად იდენტიფიცირებული უნდა იყოს როგორც სრულწლოვანი, ისე ბავშვი. უნდა 
მოხდეს თემის გათვითცნობიერება ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებში, რაც ხელს 
შეუწყობს ძალადობის პრევენციის საქმეს და გაზრდის შეგნებას, რომ ძალადობის ყველა 
ფორმის შესახებ უნდა ეუწყოს პოლიციას.

ხშირად  პირველი პოლიცია იწყებს ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევებზე მუშაობას, ძირითადად – 
კერძო პირების  (ხშირად ძალადობის შემსწრე მეზობლების ან ოჯახის წევრების) სატელეფონო ზარების 
საფუძველზე. გადაუდებელ შემთხვევებში, რეფერირების პროცედურების შესაბამისად, პოლიციას 
ატყობინებენ სკოლები (განსაკუთრებით სკოლის მანდატურები) და ჯანდაცვის დაწესებულებები.

პოლიციის როლი ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკაციისას მკაფიოდაა განსაზღვრული 
რეფერირების პროცედურებში (მუხლი 8).

ინფორმაციის მიღებისთანავე საპატრულო პოლიცია ვალდებულია დაუყოვნებლივ 
გამოცხადდეს შემთხვევის ადგილზე. ადგილზე მისვლისას საპატრულო პოლიციას/
საუბნო სამსახურს  მოეთხოვება შემდეგი ქმედებები:
ა)  შეისწავლოს და შეაფასოს მდგომარეობა; გაესაუბროს სავარაუდო მსხვერპლს, 
მოძალადეს, ოჯახის წევრებს, მოწმეებს და, საჭიროების შემთხვევაში, მეზობლებს; 
ბ)   მიიღოს გადაწყვეტილება ბავშვთან დაკავშირებით... საპატრულო პოლიციის 
ქმედებები, პირველ რიგში, ბავშვის უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობის დაცვას 
უნდა უკავშირდებოდეს და ასახავდეს მის ინტერესებს;4 

4  პოლიციამ შეიძლება მიიღოს შემდეგი ზომები: (მუხლი 8.1.b.)
• გამოიძახოს სასწრაფო დახმარება ან, საჭიროების შემთხვევაში, თავად გადაიყვანოს ბავშვი სამედიცინო 

დაწესებულებაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფის მიზნით (თუ ბავშვის სიცოცხლეს და 
ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება);

• ბავშვი გადაიყვანოს უსაფრთხო გარემოში მშობელთან, ან ოჯახის წევრთან ერთად, ან მარტო და  კანონით 
გათვალისწინებულ შემთხვევაში გამოწეროს შემაკავებელი ორდერი.
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გ) მოცემული შემთხვევის თაობაზე დაუყოვნებლივ აცნობოს ტელეფონით 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს;

დ)  შეადგინოს ოქმი ბავშვზე ძალადობის ფაქტისა და მიღებული ზომების შესახებ.  

ჩვენ მიერ წარმოდგენილი ანალიზი ეყრდნობა ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წყაროს - პოლიციელებთან 
დისკუსიას ფოკუს-ჯგუფში. პოლიციელების  სტრუქტურირებული გამოკითხვა ცალკე არ ჩატარებულა. 
უმეტეს შემთხვევაში დისკუსიებზე პოლიციელებს თან ახლდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან 
მისი ადგილობრივი განყოფილების უფრო მაღალი რანგის თანამშრომლები. 

ჯგუფებში დისკუსიების შედეგად გაირკვა, რომ პოლიციელები ძირითადად ცნობენ ძალადობის 
ნიშნებს, განსაკუთრებით, როდესაც ეს ვიზუალურადაც ჩანს:

„…უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ვამოწმებთ ძალადობის ფიზიკურ ნიშნებს: სხეულის 
დაზიანებებს, ტრავმებს, სისხლჩაქცევებს, რაც შეიძლება ჩაგვრის მანიშნებელი 
იყოს … შეიძლება ბავშვს აიძულებდნენ იმუშაოს ან იმათხოვროს…“ (პოლიცია, 
თბილისი);

„…იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც ბებია–ბაბუა სათანადოდ არ უვლიდნენ ბავშვებს: 
სკოლაში არ უშვებდნენ, წესიერად არ აჭმევდნენ და 8-9 წლის გოგონა ნახევრად 
შიშველი დადიოდა…“ (პოლიცია, კახეთი).

ამის მიუხედავად, პოლიციელები კითხვის ქვეშ აყენებენ ძალადობის ზოგიერთ ფორმას, რასაც 
საზოგადოება დისციპლინურ ქმედებად მიიჩნევს. 

„… მათ შეუძლიათ უყვირონ ბავშვს და თქვან, რომ ბავშვი მათია და რასაც უნდათ, 
იმას უზამენ. ჩვენ  შეგვიძლია ჩარევა, თუ დახმარების თხოვნით მოგვმართავენ. 
მიუხედავად იმისა, რომ კანონი გარკვეულ უფლებას გვაძლევს, სინამდვილეში  
ძნელია აუხსნა მშობლებს, თუ რატომ არ შეიძლება საკუთარი ბავშვის ცემა“  
(პოლიცია, ქვემო ქართლი).

ზოგიერთი პოლიციელი ფიქრობს, რომ გაურკვევლობის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა ბავშვებზე 
ძალადობის ცნების უფრო მკაფიო განმარტება კანონმდებლობაში:

„… ზოგადად, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მშობლების მხრიდან ბავშვთან ცუდი მოპყრობა, 
ცემაც კი, ჩვენი საქმე არ არის; საზოგადოება და ოჯახი ფიქრობს, რომ დასჯა 
ბავშვის აღზრდის განუყოფელი ნაწილია …“ (პოლიცია, ბათუმი);

ძალადობის გამოვლენის სირთულეებზე საუბრისას პოლიციელებმა აღნიშნეს, რომ ზოგადად 
მოქალაქეებმა ან არ იციან მეზობელ ოჯახებში ძალადობასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ, 
ან ეშინიათ ამაზე ლაპარაკი. აგრეთვე ითქვა, რომ საზოგადოება არ არის გარკვეული ძალადობის 
სხვადასხვა ფორმასა და ასპექტებში, რის გამოც არ ხდება ინფორმაციის მიწოდება შესაბამისი 
სამსახურებისთვის. ეს ურთულებს პოლიციას ბავშვებზე ძალადობის ფაქტების გამოვლენას და 
ანალიზს.  

„… ძალადობის რეფერირება ყველას მოვალეობაა; მიუხედავად ამისა, ასე არ 
ხდება, რადგანაც მეზობლებთან კონფლიქტს ყველა ერიდება. მთავარი პრობლემა 
საზოგადოების მენტალიტეტია. აუცილებელია მოსახლეობის ცნობიერების 
ამაღლება, რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეს ყველა ჩვენგანის და არა მხოლოდ 
კონკრეტული სკოლის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ან საავადმყოფოს 
საქმე და პასუხისმგებლობაა …“ (პოლიცია, აჭარა).  

 „… მთავარი მიზეზი, რის გამოც მოსახლეობა ინფორმაციას არ გვაწვდის, ჩვენი 
მენტალიტეტია: ოჯახის პრობლემების გარეთ გატანა სირცხვილად ითვლება…“ 
(პოლიცია, თბილისი);

პოლიციელებს ესმით, რომ თუ ოჯახურ ძალადობას ადგილი აქვს ოჯახის ზრდასრულ წევრებს შორის, 
ბავშვიც ძალადობის მსხვერპლი ხდება:

„…თუ ბავშვი ისეთ ოჯახში ცხოვრობს, სადაც კონფლიქტები მიღებული პრაქტიკაა, 
ბავშვიც ძალადობის მსხვერპლი ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობა 
უშუალოდ მის წინააღმდეგ მიმართული არ არის...“ (პოლიცია, აჭარა)
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შემაკავებელი ორდერების გამოწერასთან დაკავშირებით კი უნდა ითქვას, რომ, როგორც აღმოჩნდა, 
შემაკავებელ ორდერებში უმეტესწილად მსხვერპლად მხოლოდ ოჯახის ზრდასრულ წევრებს 
ასახელებენ და ოჯახში მცხოვრები ბავშვები არ არიან მოხსენიებული.  შესაძლოა ამ დროს არც არის 
გაცნობიერებული ამ ქმედების მნიშვნელობა ბავშვთა დაცვის რეფერალის ინიცირებისა და ბავშვის 
შემდგომი დახმარების უზრუნველსაყოფად.  

ჯანდაცვის სექტორი და ბავშვზე ზრუნვის სამსახურები – 
ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა 

მთავარი მიგნებები 

•	 მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის დაწესებულებები და სოფლის ექიმები იმ 
ორგანიზაციებისა და პირების ჩამონათვალში არიან, ვისაც ძალადობის შეთხვევების 
გამოვლენა და რეფერირება ევალება, ჯერჯერობით მათ არც ერთხელ არ მიუმართავთ 
სოციალური მუშაკებისათვის.  ჯანდაცვის სფეროს პროფესიონალები პოლიციას  მხოლოდ 
იშვიათ შემთხვევებში,  სისხლის სამართლის დანაშაულის ეჭვის არსებობისას, მიმართავენ.

•	 ჯანდაცვის სფეროში არ არსებობს ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების გამოვლენის 
და რეფერირების რაიმე მარეგულირებელი წესები ან ინსტრუქციები.

•	 სოციალური დაცვის სააგენტოს სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ ბავშვზე ზრუნვის 
სამსახურებიდან (დღის ცენტრების ჩათვლით) რეფერირების რიცხვი იზრდება.

•	 ჯერჯერობით არ არის დანერგილი ბავშვზე ზრუნვის ყველა სამსახურის  პერსონალის 
სისტემატური ტრენინგების პრაქტიკა, რომლის მეშვეობითაც პროფესიონალები მიიღებდნენ 
ინფორმაციას ძალადობის ფაქტების გამოვლენის და რეფერირების პროცედურების შესახებ. 

•	 ბავშვთა დაცვის რეფერირების  შესახებ ინსტრუქციები ჯერჯერობით არ აქვს ბავშვზე 
ზრუნვის ყველა სამსახურს.

•	 ძალადობის შემთხვევების  გამოვლენაზე პასუხისმგებლობა არ არის მოცემული სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს შინაგანაწესში. სოციალური მუშაკებისთვის მომზადებული 
გაიდლაინები მიუთითებს მხოლოდ სოციალური მუშაკების პასუხსმგებლობაზე სხვა 
წყაროებიდან მიღებული რეფერალზე რეაგირებისას. 

ჯანდაცვის, შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და სოციალური 
მომსახურების სააგენტოსათვის განკუთვნილი რეკომენდაციები

1. ჯანდაცვის სფეროში მარეგულირებელი მექანიზმების შემუშავება, რომლის საფუძველზეც  
ჯანდაცვისა და ბავშვზე ზრუნვის ყველა სამსახური, მათ შორის კერძო/სახელმწიფო, 
არასამთავრობო და რელიგიური ორგანიზაციები, სავალდებულო წესით იქნებიან ჩართული 
ბავშვთა დაცვის რეფერალის პროცესში. იმ მომსახურებების რეფერალის ვალდებულება, 
რომელთაც არ აფინანსებს სახელმწიფო, შეიძლება მიებას პროფესიონალებისა და 
მომსახურებების სალიცენზიო მოთხოვნებს. 

2. კონკრეტული ინსტრუქციების შემუშავება, თუ რა ზომები უნდა მიიღოს ჯანდაცვის 
სექტორმა ძალადობის შესახებ ეჭვის არსებობის დროს.

3. ბავშვის მიმართ ძალადობის რეაგირებაზე ვალდებულება უნდა შედიოდეს ჯანდაცვისა 
და ბავშვზე ზრუნვის სამსახურების შესაბამის თანმაშრომელთა სამუშაო აღწერილობაში. 
ამასთანავე, მკაფიოდ უნდა იყოს გაწერილი პასუხისმგებლობა არშეტყობინების 
შემთხვევაში.
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4. რეგულარული ტრენინგების ჩატარება და  რეფერირების ინსტრუქციების მიწოდება ბავშვზე 
ზრუნვის სამსახურების ყველა პროვაიდერისათვის, კერძო  და საეკლესიო სუბიექტების 
ჩათვლით.

5. სოციალური მომსახურების სააგენტოს შინაგანაწესში ასევე უნდა იყოს შეტანილი, რომ 
სოციალურ მუშაკებს, მიღებულ რეფერალზე პასუხისმგებლობასთან ერთად, ეკისრებათ  
ძალადობის გამოვლენის პასუხისმგებლობაც; გარდა ამისა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრომ უნდა გაუფართოვოს პასუხისმგებლობა სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკებს და ოჯახების სიღარიბის დონის შეფასებისას 
დააკისროს ბავშვთა მიმართ ძალადობის გამოვლენისა და რეფერალის ვალდებულებებიც. 
ამისათვის მათ უნდა მიეცეთ ინსტრუქციები და ჩაუტარდეთ საჭირო სწავლება.

სამედიცინო დაწესებულებები და სოფლის ექიმები 

რეფერირების დოკუმენტში მკაფიოდაა მითითებული, რომ ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევების 
რეფერირება არის ჯანდაცვის დაწესებულებებისა და სოფლის ექიმების პასუხისმგებლობა. 
რეფერირების პროცედურების მიხედვით, ბავშვზე ძალადობის ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, 
„სამედიცინო დაწესებულებები და სოფლის ექიმები ვალდებული არიან, მათი კომპეტენციის 
ფარგლებში, ადგილზე გააანალიზონ სიტუაცია და, საჭიროების შემთხვევაში, ინფორმაცია მიაწოდონ 
პოლიციასა თუ სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ (მუხლი 4.5.). 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯერ კიდევ არ აქვს 
შემუშავებული რეფერალის შესაბამისი დეტალური პროცედურები სამედიცინო პერსონალისთვის და, 
ამდენად, არც ტრენინგები ჩატარებულა მათთვის.

ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკური მონაცემების 
თანახმად,  ჯერჯერობით ჯანდაცვის პროფესიონალებისგან რეფერირების არც ერთი შემთხვევა არ 
ყოფილა (სექტემბერი, 2012). 

ჯანდაცვის სექტორის პასიურობა აიხსნება ბავშვებზე ძალადობის გამოვლენისა და რეფერირების 
პროცესში სახვადასხვა პროფესიონალის მოქმედების მარეგულირებელი წესებისა და კონკრეტული 
ინსტრუქციების არარსებობით. მედიცინის მუშაკები უმეტეს შემთხვევაში თავს ვალდებულად არ 
თვლიან, რომ ბავშვზე ძალადობის/ბავშვის საჭიროებების უგულებელყოფის შესახებ ინფორმაცია 
მიაწოდონ სათანადო ორგანიზაციებს, თუ საქმე დარღვევების მკაფიოდ გამოხატულ ნიშნებთან 
არ აქვთ. ჯანდაცვის მუშაკები პოლიციას მხოლოდ ძალადობის აშკარა ნიშნების გამოვლენისას 
მიმართავენ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს კი ბავშვის მდგომარეობის შესახებ მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში ატყობინებენ, როდესაც 24-საათიანი სახელმწიფო ზრუნვაა საჭირო. რადგანაც 
ძალადობის მსხვერპლმა და/ან ძალადობის ჩამდენმა შეიძლება დახმარებისათვის მედიცინის მუშაკებს 
მიმართოს, ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათ ჰქონდეთ ინფორმაცია, თუ რა ევალებათ 
ძალადობის შემთხვევების გამოვლნისა და რეფერირების საქმეში. საჭიროა მკაფიოდ განსაზღვრული 
გაიდლაინების მომზადება და დანერგვა მედიცინის მუშაკებისათვის, რომ მათ შეძლონ ბავშვთა 
მიმართ ძალადობის უკეთესად ამოცნობა  და  საეჭვო შემთხვევებში რეაგირება.

ბავშვზე ზრუნვის სამსახურები 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ ბავშვებთან მომუშავე 
არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახელმწიფო დაწესებულებების მხრიდან რეფერირების 
რიცხვი იზრდება. მიუხედავად ამისა, სხვადასხვა ორგანიზაციის ამ მიმართულების მაჩვენებლები 
განსხვავებულია. ტრენინგები, რომლებიც 2011 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდის პარტნიორმა 
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა – „პირველმა ნაბიჯმა“ და „საქართველოს ბავშვებმა“  
უნარშეზღუდული ბავშვების ყველა დღის ცენტრის პერსონალისათვის ჩაატარეს (ტრენინგის 
მასალებში ძალადობის და რეფერირების კურსიც შედიოდა), იმედს იძლევა, რომ ამ ორგანიზაციების 
მხრიდან ანგარიშგება გაუმჯობესდება და რეგულარულ ხასიათს მიიღებს. თუმცა ისიც უნდა 
აღინიშნოს, რომ ჯერ კიდევ არ არის დანერგილი მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
რეგულარულ ტრენინგებს მომსახურების მომწოდებელი ყველა თანამშრომლისათვის, სახელმწოფო, 
კერძო და რელიგიური  პროვაიდერების ჩათვლით.
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რეფერირების სისტემის შემდგომი გაუმჯობესების საჭიროებაზე მიგვანიშნებს ექსპერტებთან 
ჩაღრმავებული ინტერვიუს შედეგებიც. საჭიროა ფორმალური ზრუნვის შემთხვევებში (ბავშვთა დიდ 
სახლებში, რაც დარჩა, ოჯახური ტიპის პატარა სახლებში და მინდობით აღზრდის შემთხვევებში) 
სოციალურმა მუშაკებმა რეგულარული მონიტორინგის ფარგლებში სათანადოდ შეძლონ ბავშვებზე 
ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება, ანგარიშგება და რეაგირება. 

„… ძალადობა ბავშვთა საცხოვრებელ დაწესებულებებში (ბავშვთა სახლებსა 
და ოჯახური ტიპის სახლებში) უდიდესი პრობლემაა. ამ საკითხს ჩვენ ერთი 
მთლიანი ანგარიში მივუძღვენით… იქ რეფერირება არ მუშაობს და სოციალურმა 
მუშაკებმა მეტი აქტიურობა უნდა გამოიჩინონ ბავშვებზე ძალადობის ფაქტების 
გამოსავლენად…“ (სახალხო დამცველის ოფისი)

ბავშვთა დაცვის რეფერალის დოკუმენტის მიხედვით, „ბავშვზე ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა 
ევალება ყველას, ვისაც შეხება აქვს ბავშვთან, იგულისხმება სკოლა, სამედიცინო დაწესებულება, 
სოფლის ექიმი, ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულება, სააგენტო, უბნის განყოფილება თუ 
საპატრულო პოლიცია“. (მუხლი 6.1). აღსანიშნავია ამავე დოკუმენტის 4.1. მუხლისა და სოციალური 
მომსახურების სააგენტოსთვის შემოღებული გაიდლაინების მიხედვით, სოციალურ მუშაკებს 
ევალებათ რეაგირება მოახდინონ სხვა პროფესიონალებისაგან (პოლიცია, სკოლის თანამშრომლები, 
ჯანდაცვის დაწესებულებების თანამშრომლები) მითითებულ ძალადობის შემთხვევებზე. მიუხედავად 
იმისა, რომ მათ უშუალო ფუნქციებში არ შედის ბავშვის მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირება და 
რეაგირება ოჯახებში, ბავშვთა ზრუნვის დაწესებულებებსა და მიმღებ ოჯახებში რეგულარული 
ვიზიტების დროს.

ბავშვების შეფასება და რეაგირება

მთავარი მიგნებები

•	 პროფესიონალები  ზოგიერთ ქცევას, მათ შორის ბავშვის ფიზიკურად დასჯას,  ხშირად 
აფასებენ არა როგორც ბავშვის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას, არამედ  როგორც 
ბავშვის აღსაზრდელ დისციპლინურ ზომას. ზოგიერთი პროფესიონალი მიიჩნევს, რომ 
მხოლოდ ძალიან მძიმე შემთხვევებს უნდა მიეცეს მსვლელობა. 

•	 ხანდახან სოციალურ მუშაკსა და პოლიციელს შორის წარმოიშობა უთანხმოება შემთხვევის 
სიმძიმის და/ან შემაკავებელი ორდერის გამოწერის აუცილებლობის ან მსხვერპლის/
მოძლადის შესაძლო ძალადობის გარემოდან გაყვანა-არგაყვანის გამო. 

•	 გარკვეულ შემთხვევებში სოციალურ მუშაკებსა და პოლიციელებს შორის თანამშრომლობა 
დაფუძნებულია უფრო მეტად პირად ურთიერთობებზე, ვიდრე სამუშო გაიდლაინებზე.  

•	 გარკვეულ შემთხვევებში არსებობს საშიშროება, რომ მსხვერპლი ბავშვი ვერ მიიღებს 
აუცილებელ დახმარებას სოციალური სამსახურებისგან. ეს საშიშროება განასაკუთრებით 
იკვეთება მაშინ, როცა შემაკავებელ ორდერში ბავშვ(ებ)ი არ არიან იდენტიფიცირებული, 
როგორც ძალადობის შესაძლო მსხვერპლი და/ან იმ შემთხვევაში, როცა ბავშვები 
გადაყვანილი არიან ადგილობრივ თემში (ნათესავებთან, მეზობლებთან). 

•	 სოციალური მუშაკების ინფორმაციით, უმეტეს შემთხვევაში ოფიციალური მომართვის 
ფორმები არ ივსება. უფრო ხშირად მიმართვა ხდება სატელეფონო ზარის საშუალებით, 
ყოველგვარი ფორმის შევსების გარეშე. 

სამივე სამინისტროსთვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები

1. საკანონმდებლო ბაზის და ბავშვთა დაცვის რეფერალის პროცედურების დოკუმენტების 
გადახედვა იმისათვის,  რომ მოხდეს ძალადობის სხვადასხვა ფორმის განმარტებების და 
დისციპლინური ზომების განსაზღვრა.
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2. დაიხვეწოს ძალადობაზე რეაგირების პროცედურები (მაგ.: როდის უნდა მოხდეს 
შემაკავებელი ორდერის გამოწერა, როდის არის აუცილებელი მსხვერპლის ან მოძალადის 
ოჯახიდან გაყვანა) და ჰარმონიზაციაში მოვიდეს სხვადასხვა პროფესიონალისთვის 
(პოლიციელებისთვის, სოციალური მუშაკები) გაწერილი სამუშაო დუკემენტები, 
განისაზღვროს პოლიციასა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს შორის სავალდებულო 
რეპორტინგის კავშირები: სოციალური მუშაკები ჩართული უნდა იყვნენ ყველა იმ 
შემთხვევაში, სადაც ბავშვი ფიგურირებს და იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს 
ბავშვისთვის ყველა შესაძლო რისკის შეფასება დროულად, მაშინაც კი, როდესაც ბავშვი არ 
არის იდენტიფიცირებული, როგორც ძალადობის პირველადი მსხვერპლი. 

3. პროფესიონალების გათვითცნობიერება ბავშვთა დაცვის რეფერალის პროცედურებში 
სხვადასხვა პროფესიონალის როლებსა და მოვალეობებში.

4. პროფესიონალების  კვალიფიკაციის ამაღლება, რომ იცოდნენ, თუ როგორ უნდა მოხდეს 
ოჯახებთან და ბავშვებთან ეფექტური მუშაობა და სახელმძღვანელო გაიდლაინების 
მეშვეობით  ბავშვთა დაცვის რეფერალის არსებული პროცედურების განმტკიცება. 
მასალების მომზადების პროცესში ხაზი უნდა გაესვას სხვადასხვა უწყების და სააგენტოს 
თანამშრომლობას, პროფესიონალების მიერ ფორმების გამოყენება/არგამოყენების 
საკითხის შესწავლას და საჭიროების შემთხვევაში ფორმების შეცვლაზე მუშაობას, ასევე 
პროფესიონალების მიერ გამოვლენილ ძალადობის ფაქტებზე დოკუმენტების წარმოების 
სავალდებულო ხასიათს.

5. შემთხვევაზე რეაგირებისათვის აუცილებელი ერთობლივი გაიდლაინების შემუშავება 
სხვადასხვა პროფესიონალისათვის, მათი მკვეთრად განსაზღვრული  უფლება-მოვალეობების 
მითითებით. 

6. რესურსების გაძლიერება რეგულარული და ხარისხიანი ქმედებების უზრუნველსაყოფად. 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საჭირო რაოდენობის მობილური, მცოდნე და 
კვალიფიციური სოციალური მუშაკები.

ძალადობის შემთხვევის რეფერირების შემდეგ ბავშვის შეფასება სოციალური მუშაკების 
პასუხისმგებლობაა.5 რეფერირების პროცედურებში ნათქვამია, რომ „…სააგენტოს უფლებამოსილება 
ამ პროცედურების ფარგლებში არის ძალადობის მსხვერპლი ან სავარაუდო მსხვერპლი ბავშვის 
შეფასება, შემთხვევის მართვა, კონსულტირება,  ბავშვისათვის საჭირო მომსახურების გაწევა და 
ბავშვის მდგომარეობის ზედამხედველობა“ (მუხლი 4.3).

რეფერალის პროცედურების მიხედვით, პოლიცია (საპატრულო/უბნის) შეიძლება ჩაერთოს 
პროცესში საჭიროების შემთხვევაში შემაკავებელი ორდერის გამოწერით და შემდგომ მონიტორინგში 
მონაწილეობით სკოლის თანამშრომლებთან ერთად. მოსამართლეები იღებენ გადაწყვეტილებებს 
შემაკავებელი ორდერის დამტკიცების და დამცავი ორდერების გამოწერის შესახებ, ხოლო 
ადგილობრივი საბჭოები ერთვებიან, თუ საჭიროა ბავშვის 24–საათიანი ალტერნატიული 
მზრუნველობის დაწესებულებაში გადაყვანა.

სოციალური მუშაკებისათვის რეფერირების წყაროები 

ფოკუს–ჯგუფებში საკითხის განხილვის დროს სოციალური მუშაკებს დაუსვეს კითხვა, თუ  ვინ ახდენდა 
ძირითადად ძალადობის შემთხვევების რეფერირებას.  მათი პასუხები სხვადასხვა იყო: მეზობლები, 
სკოლის წარმომადგენლები, პოლიცია და, ზოგ შემთხვევაში – სამედიცინო პერსონალი.6 აგრეთვე 
ნახსენები იყვნენ ოჯახის წევრები და მედია. თბილისში ინფორმაციის ძირითადი წყაროა მეზობლები, 

5  შიდა ინსტრუქციების მიხედვით, სოციალური მუშაკები საქმეზე მუშაობას იწყებენ მხოლოდ სოციალური მომსახურების 
სააგენტოსთან საქმის რეფერირების შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) 
პროცედურების მიხედვით, სამედიცინო დაწესებულებების, სკოლების და ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულებების 
წარმომადგენლებს, ჯანდაცვის პროფესიონალებს და პოლიციას უნდა შეეძლოთ საწყისი შეფასების გაკეთება  და დადგენა 
იმისა, არის თუ არა ბავშვი ძალადობის მსხვერპლი.
6  სოციალური დაცვის სააგენტოს სტატისტიკურ მონაცემებში არ არის დაფიქსირებული ჯანდაცვის დაწესებულებების ან 
სამედიცინო პერსონალის მიერ რეფერირების თუნდაც ერთი შემთხვევა.
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სკოლის წარმომადგენლები (დირექტორები, მანდატურები) და პოლიცია. ისინი სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს პირდაპირ ან ცხელი ხაზის მეშვეობით უკავშირდებიან. ქვემო ქართლში 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციას აწვდიან  მეზობლები, ოჯახის წევრები,  სკოლის 
წარმომადგენლები და ზოგჯერ – სამედიცინო პერსონალი. კახეთსა და თბილისში ინფორმაციის 
წყაროდ აგრეთვე ნახსენები იყო სახალხო დამცველის ოფისი და სატელევიზიო ახალი ამბები. 

ამასთან, ყველა სოციალურმა მუშაკმა აღნიშნა, რომ სატელეფონო შეტყობინებები ძირითადად 
ანონიმურია და/ან ინფორმაციის მიმწოდებლები ითხოვენ, რომ მათი სახელები არ გამჟღავნდეს და 
კონფიდენციალურობა მკაცრად იყოს დაცული. 

„…ჩვენ ვიღებთ შეტყობინებებს, მაგრამ ყველა მათგანი ანონიმურია. ვინაობის 
გასამჟღავნებლად დიდი გამბედაობაა საჭირო… მათ ეშინიათ, რომ საზოგადოება 
გარიყავს, განსაკუთრებით სამეზობლოში მომხდარი ინციდენტების შემთხვევაში…
“(სოციალური მუშაკი, ქვემო ქართლი).

„ … მეზობლებს, როგორც წესი, ჩარევის ეშინიათ, რადგანაც თვლიან, რომ ეს მათი 
საქმე არ არის… ხშირად ისინი სხვა სახელით გვეცნობიან და არასწორ საკონტაქტო 
ინფორმაციას გვაძლევენ …“ (სოციალური მუშაკი, თბილისი).

„…ზოგჯერ მოქალაქეებმა იციან ძალადობის შესახებ, მაგრამ თვლიან, რომ არ 
უნდა ჩაერიონ …. “ (სოციალური მუშაკი, თბილისი)

კვლევის შედეგების მიხედვით, ძალადობის შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისას 
ანონიმურობას მხოლოდ ჩვეულებრივი მოქალაქეები როდი ითხოვენ. საკუთარი ვინაობის გამჟღავნება 
ხშირად ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალებსაც არ სურთ. აღმოჩნდა, რომ პროფესიონალებს არც 
ერთი შემთხვევის დროს არ შეუვსიათ პროცედურებით გაწერილი ფორმები. კვლევაში მონაწილე 
სოციალურმა მუშაკებმა გარკვეულწილად ახსნეს ის მიზეზები, რომელთა გამოც პროფესიონალები 
თავისი ვინაობის გამჟღავნებისაგან  იკავებენ თავს: 

 „… მათ [სკოლის მასწავლებლებს] სტიგმის ეშინიათ. მათ არა მხოლოდ შურისძიების 
ეშინიათ, არამედ ოჯახის წევრების/ქმრებისაც რცხვენიათ, რადგანაც ასეთი 
ქმედება სხვისი ოჯახის საქმეებში ჩარევად აღიქმება…“    (სოციალური მუშაკი, 
ქვემო ქართლი).

 „… მასწავლებლები რეფერირებას ახდენენ, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში  ცდილობენ 
შემდგომ მონაწილეობას თავი აარიდონ, რომ მშობლებმა მათზე შური არ იძიონ…“  
(სოციალური მუშაკი, აჭარა).

სოციალური მუშაკების უნარი, შეაფასონ ძალადობის შემთხვევები  

სოციალური მუშაკების მიერ მოქმედების სწორი გზის არჩევის უნარი დიდწილად დამოკიდებულია 
იმაზე, რამდენად კარგად ესმით მათ, თუ რა უნდა ჩაითვალოს ბავშვებზე ძალადობად და, ასევე, თუ 
ვინ მიიჩნევა ბავშვად. საქართველოს კანონმდებლობით, ბავშვი არის 18 წლამდე ასაკის ყველა პირი. 
კითხვაზე, თუ რა ასაკამდე ითვლებიან ბიჭები და გოგონები ბავშვებად, სოციალურმა მუშაკებმა 
საგანგაშო პასუხები გასცეს: სოციალური მუშაკების მხოლოდ 39 პროცენტმა დაასახელა  სწორი ასაკი  
(18) გოგონებისთვის და მხოლოდ 46 პროცენტმა - ბიჭებისათვის.

ინტერვენციების სწორი დაგეგმვა დიდწილად არის განპირობებული, თუ რამდენად კარგად ესმით 
პროფესიონალებს, რა არის  ბავშვების მიმართ ძალადობა. 

გამოკითხვამ აჩვენა, რომ რესპონდენტი სოციალური მუშაკების  88% სწორად განმარტავს და ცნობს 
ძალადობის ყველა ფორმას. სოციალური მუშაკების მხოლოდ 78 პროცენტს ესმის ფსიქოლოგიური 
ძალადობის ყველა მაჩვენებელი.
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გრაფიკი 3: სოციალური მუშაკების პროცენტული მაჩვენებელი,  
ვინც იცის ძალადობის სხვადასხვა ფორმის ნიშნები 
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ფსიქოლოგიური ძალადობა

ფიზიკური ძალადობა

უგულველყოფა

სექსუალური ძალადობა

ბავშვზე ძალადობის ყველა ფორმა

% სოციალური მუშაკები

როგორც ჩანს, სოციალური მუშაკების 60%-ზე მეტი  სწორად ახდენს ძალადობის ყველა ფორმის 
იდენტიფიცირებას. თუმცა აღსანიშნავია კვლევის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლების აზრი, რომ სოციალურ მუშაკებს და სხვა პროფესიონალებს აკლიათ უნარ-ჩვევები 
და კვალიფიკაცია  ძალადობის ცნების სწორად გაგებისა და ფიზიკური ძალადობის გარდა სხვა 
ძალადობის ფორმების ნიშნების ამოცნობისა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების 
აზრით, აუცილებელია პროფესიონალების უნარების ამ მიმართულებით განვითარება: 

 „…უმეტეს შემთხვევაში, ძალადობის ნიშნები არ არის მკაფიოდ გამოხატული 
და შეიძლება სხვა სომატურ სიმპტომებში აგვერიოს… პროფესიონალებმა უნდა 
იცოდნენ როგორ ჩაუტარონ ინტერვიუ ბავშვებს…“ (PHF). 

„… შეზღუდული უნარების მქონე ბავშვების შემთხვევაში ხდება მხოლოდ ფიზიკური 
ძალადობის ნიშნების ამოცნობა, რადგან პროფესიონალებს არ აქვთ სათანადო 
კომპეტენცია და ცოდნა, რომ ამოიცნონ  ძალადობის სხვა ფორმების ნიშნები, 
განსაკუთრებით, თუ საქმე ეხება ბავშვის საჭიროებების უგულებელყოფას… 
მათ აკლიათ გარკვეული უნარ–ჩვევები და არ იციან, თუ როგორ უნდა გააკეთონ 
შეფასება და ამოიღონ კონკრეტული ინფორმაცია ძალადობის შესახებ“ (CoG).

„…ძალადობის შესაფასებლად მათ [სოციალურ მუშაკებს] სჭირდებათ სათანადო 
უნარ–ჩვევები და ცოდნა, რომელიც მათ არ გააჩნიათ… ამრიგად, მათ ესაჭიროებათ 
ფსიქოლოგები, მაგრამ სოციალური მომსახურების სააგენტოს უშუალოდ ბავშვების 
შეფასებაზე მომუშავე ფსიქოლოგები არ ჰყავს; ისინი ამ მხრივ არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მომსაურებას იყენებენ, რაც ყოველთვის არც არის შესაძლებელი, 
რადგან მათი საქმიანობა, თავის მხრივ, ხშირად დონორებზეცაა დამოკიდებული …“ 
(სახალხო დამცველის ოფისი).

მოსამართლეებმა აღნიშნეს, რომ უმეტეს შემთხვევაში ისინი კმაყოფილი არიან   სოციალური მუშაკების 
მუშაობის შედეგებით; თუმცა, ზოგ შემთხვევებში, სოციალური მუშაკების მიერ გაკეთებული 
შეფასებები მათთვის არადამაკმაყოფილებელი და არასაკმარისია. ამავე დროს მათ ჰქონდათ 
შემთხვევები, როდესაც საჭირო იყო დამატებითი მუშაობის ჩატარება – საჭირო იყო ინფორმაცია 
სკოლიდან, მეზობლებისაგან და ოჯახური მდგომარეობის უფრო ვრცელი შეფასება, რაც საქმეში არ 
იყო. 

„… ზოგიერთი ნამუშევარი მართლაც კარგია, ზოგი კი - არც ისე და ჩვენ, 
საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, ახალი ფაქტების მოძიებას ვითხოვთ…“ 
(მოსამართლე, თბილისი)

 „… ვფიქრობ, ოჯახში ერთი ან ორი ვიზიტი საკმარისი არ არის; საქმის 
სასამართლოში გადაცემამდე სიტუაციის შესაფასებლად ერთი–ორი თვე მაინცაა 
საჭირო…“ (მოსამართლე, კახეთი)

„…მქონდა შემთხვევები, როდესაც სოციალურმა მუშაკებმა ძალიან ზერელე 
შეფასება მომაწოდეს, რადგანაც ძირითადად მშობლებთან მუშაობდნენ და 
არა ბავშვებთან… ვფიქრობ, მათ ბავშვებთან უფრო მეტად უნდა იმუშაონ…“ 
(მოსამართლე, რუსთავი).
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პოლიციის წარმომადგენლებმაც აღნიშნეს, რომ აუცილებელია სოციალურმა მუშაკებმა უფრო 
ინტენსიურად იმუშაონ ბავშვებთან:  

„… ჩემი აზრით, უმეტესობამ ბავშვებთან მუშაობა არ იცის. მათ იციან, როგორ 
იმუშაონ უფროსებთან, მაგრამ ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება არ აქვთ … 
მათ მეტი სპეციალიზაცია სჭირდებათ…“ (პოლიცია, თბილისი). 

სოციალური მუშაკებისეული ბავშვების შეფასება შესაძლოა სხვადასხვა მიზეზით იმსახურებდეს 
შენიშვნებს: ა) მოსამართლეები, პოლიცია და სხვები არ არიან ინფორმირებული, პროცედურების 
მიხედვით რა ევალებათ სოციალურ მუშაკებს; ბ) სოციალური მუშაკები სრულფასოვნად არ ასრულებენ 
მათზე რეფერალით დაკისრებულ მოვალეობებს და/ან გ) პროცედურები/გაიდლაინები მკაფიოდ არ 
განსაზღვრავს, როგორ უნდა იმუშაონ სოციალურმა მუშაკებმა ბავშვებთან და ოჯახებთან.  

შესაბამისად, საჭიროა პროფესიონალებმა კარგად გაიგონ რა ევალებათ (ფუნქციები და მოვალეობები) 
პროცედურებში მონაწილე სხვა პროფესიონალებს. ამასთანავე საჭიროა პროფესიონალების 
კვალიფიკაციის ამაღლება და  რეფერალის არსებული პროცედურებისა და შესაბამისი გაიდლაინების 
შევსება მეთოდოლოგირი მასალებით. პროფესიონალების ტრენინგები უნდა გულისხმობდეს 
პრაქტიკასთან ინტეგრირებულ ტრენინგებს.   

პროფესიონალების როლი ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების საქმეში 

მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური მუშაკების უმეტესობა სწორად განსაზღვრავს ბავშვზე 
ძალადობის სხვადასხვა ფორმას, მათ ყოველთვის  არ აქვთ კარგად გაცნობიერებული საკუთარი როლი 
შემთხვევაზე რეაგირების ღონისძიებებში. მაგალითად, სოციალური მუშაკების 100% დარწმუნებულია, 
რომ ბავშვის ინტერესების უგულებელყოფა საქართველოში სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ მხოლოდ 
64% მიიჩნევს, რომ ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ჩარევა. 
თუკი ამ მონაცემებს შევაჯერებთ მონაცემებთან (სკოლის თანამშრომელთა ფოკუს–ჯგუფების 
განხილვებიდან), რომლებიც აჩვენებენ, რომ სოციალური მუშაკების ჩართვა ხშირად არასაჭიროდ იყო 
მიჩნეული, გამოვლინდება  ის პრობლემები, რაც ხელს უშლის სისტემას, რომ გაუმკლავდეს ბავშვის 
უგულებელყოფის შემთხვევებს. 

სექსუალური და ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით უფრო მკაფიოდ ჩანს 
სოციალური მუშაკების ჩარევის აუცილებლობა. კვლევამ აჩვენა, რომ:

გრაფიკი 4: იმ სოციალური მუშაკების პროცენტული წილი, რომლებსაც  საკითხის სერიოზულობა ესმით და 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ჩარევას საჭიროდ მიიჩნევენ
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რესპონდენტების იმ ნაწილმა, რომლებმაც თქვეს, რომ ძალადობაზე რეაგირების პროცესში 
პროფესიონალების ჩართვა საჭირო არ არის, აღნიშნეს, რომ  რეაგირებისას ძირითადი გადამწყვეტი 
ფაქტორებია ძალადობის სისასტიკე და განმეორებადობა: სოციალური მუშაკების 36%, მანდატურების 
40% და მასწავლებლების 69% მიიჩნევს, რომ ძალადობის შემთხვევის რეფერირება და მასზე 
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რეაგირება საჭიროა მაშინ, როდესაც ის მძიმეა და მეორდება. უფრო მეტიც, ყველა პროფესიონალის 
46% (სოციალური მუშაკები, სკოლების წარმომადგენლები და პოლიცია) აღნიშნავს, რომ ძალადობის 
რეგულარული ხასიათი  გადამწყვეტი ფაქტორია  მასზე რეაგირებისათვის. 

პროფესიონალების ნაწილი ქცევის გარკვეულ ტიპს, როგორიცაა, მაგალითად, ბავშვის ფიზიკური 
დასჯა, დისციპლინურ ზომად მიიჩნევს და არა ბავშვის მიმართ ძალადობად. ზოგს კი სჯერა, რომ  
ბავშვის მიმართ გამოვლენილი ძალადობის მხოლოდ მძიმე ფორმებია მიუღებელი, რაც საჭიროებს 
სხვა უწყებებისთვის შეტყობინებას, ხოლო  მირტყმა და დატუქსვა მხოლოდ აღზრდის მეთოდებია. 

ზოგი პროფესიონალი, უმეტესად პოლიციელები, მიიჩნევენ,  რომ გაურკვევლობის თავიდან 
ასაცილებლად კანონმდებლობაში უფრო მკაფიოდ უნდა იყოს  განმარტებული, თუ რა ითვლება 
ბავშვებზე ძალადობად.

„... ინსტრუქციები მკაფიოა, მაგრამ პრაქტიკაში მათი განხორციელება ძნელია: 
ძნელია გაავლო ხაზი ძალადობასა და დისციპლინურ ზომას შორის. კარგი იქნებოდა, 
რომ ეს უფრო მკაფიოდ განისაზღვროს კანონმდებლობაში…“ (პოლიცია, კახეთი).

ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიებით გაირკვა, რომ პოლიციელები უფრო კომფორტულად გრძნობენ 
თავს იმ სიტუაციებში, რომლებზე რეაგირების პასუხისმგებლობაც (სისხლის სამართლის საქმეზე 
რეაგირება)  მათ რეფერალის მიღებამდეც ჰქონდათ და/ან  როცა სხვა მუშაკების ჩართვა ნაკლებად 
არის საჭირო. იმ შემთხვევებში, როცა რეფერალი მოითხოვს სხვა პროფესიონალების ჩართვასაც, 
პრობლემებიც იჩენს თავს.

ხშირად პოლიციელები, შემთხვევაზე გასვლის დროს, აფასებენ რა ოჯახში მდგომარეობას,  პირადი 
შეხედულებებისამებრ მოქმედებენ. 

„…თუ  მაქვს ეჭვი და შინაგანად დარწმუნებულიც ვარ, დაკითხვას ვატარებ კანონის 
შესაბამისად…“ (თბილისი).

„…შემაკავებელ ორდერებს მხოლოდ ექსტრემალურ შემთხვევებში ვადგენთ… 
მანამდე საჭიროა გასაუბრება და სიტუაციის შესწავლა...“ (აჭარა); 

პოლიციის წარმომადგენლებმა უფრო კონკრეტულად აღწერეს, თუ რა პრაქტიკას იყენებენ ამკრძალავი 
ორდერების გამოწერის დროს: 

„… საგანგებო შემთხვევებში ჩვენ გადაწყვეტილებას ვიღებთ და შემაკავებელ 
ორდერს ვადგენთ, თუმცა ზოგჯერ მონიტორინგისა და საბოლოო გადაწყვეტილების 
მიღებისათვის 6 თვეა საჭირო…“(პოლიცია, ქვემო ქართლი);

„…შემაკავებელ ორდერს ვწერ იმ შემთხვევაში, როდესაც ძალადობა რეგულარულ 
ხასიათს ატარებს და უკვე რამდენიმე გაფრთხილება მაქვს მიცემული…“ (პოლიცია, 
კახეთი)

ზოგჯერ ჩნდება უთანხმოება სოციალურ მუშაკებსა და პოლიციის წარმომადგენლებს შორის 
ძალადობის სისასტიკესთან დაკავშირებით და/ან იმის გამო, თუ როდის უნდა გამოიწეროს 
შემაკავებელი ორდერი და/ან როდის უნდა გადავიყვანოთ მსხვერპლი და დამრღვევი სახლიდან, 
სადაც ძალადობა მოხდა. როგორც აღმოჩნდა, სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და  პოლიციის 
წარმომადგენლებს შორის კომუნიკაცია ყოველთვის სათანადოდ ვერ ხორციელდება. სხვადასხვა 
შემთხვევაში სხვადასხვა პრაქტიკა გამოიყენება, რაც უმეტესად სხვადასხვა პროფესიონალის პირადი 
ურთიერთობებით და შეხედულებებითაა განპირობებული. 

„… მსმენია, რომ ზოგიერთ ჩემს კოლეგას პრობლემები აქვს, თუმცა ჩვენს 
რეგიონულ ოფისში ჩვენ მოვახერხეთ პოლიციასთან ძალიან კარგი პროფესიული 
ურთიერთობების დამყარება… ჩვენ ინტენსიურად ვთანამშრომლობთ: ჩვენ მათ 
დახმარებას ვუწევთ და ისინიც ძალიან გვიწყობენ ხელს…“ (სოციალური მუშაკი, 
თბილისი).

როგორც ჩანს, იმ შემთხვევებში, როდესაც პოლიცია შემაკავებელ ორდერს არ წერს, მაგრამ 
სოციალური მუშაკი მიიჩნევს, რომ ბავშვისთვის  რისკი სერიოზულია, სოციალური მუშაკი უფრო 
აქტიურად მოქმედებს და ბავშვი სახლიდან უსაფრთხო ადგილას პოლიციის ოქმის საფუძველზე 
გადაჰყავს.
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„საგანგებო შემთხვევებში ჩვენ ზომებს ვიღებთ და ზოგჯერ ბავშვი სახლიდან სხვაგან 
გადაგვყავს, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციამ შემაკავებელი ორდერი არ გასცა…. 
განსაკუთრებით, თუ საქმე გვაქვს ბავშვის საჭიროებების უგულებელყოფასთან … 
ბავშვის საგანგებო მზრუნველობის ქვეშ გადასაცემად გვჭირდება პოლიციის ოქმი, 
ხოლო შემაკავებელი ორდერი აუცილებელი არ არის… “ (სოციალური მომსახურების 
სააგენტო).

რეფერირების პროცედურების მიხედვით, მსხვერპლი ბავშვის აღმოჩენისას პოლიცია ვალდებულია 
შეატყობინოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს შემაკავებელი ორდერის  შედგენის შესახებ. 

თუ ბავშვი ოჯახში რჩება, სოციალური მუშაკები ოჯახზე დაკვირვებას იწყებენ ოჯახში ვიზიტების, 
ექიმებთან სატელეფონო საუბრების, მასწავლებლებთან და ადგილობრივ პოლიციასთან  
თანამშრომლობის გზით. ამასთან, სოციალური მუშაკები მუშაობენ ძალადობის ჩამდენ პირებთან, 
რომ მათი აღმზრდელობითი უნარები გამოაკეთონ. გაირკვა, რომ ზოგჯერ პროცესში ფსიქოლოგებიც 
მონაწილეობენ:

„… ჩვენ ვასწავლით, თუ როგორ უნდა აჭამონ და  მოუარონ ბავშვს სწორად… 
ზოგ შემთხვევაში დედამ შეიძლება არასწორი ჩვენება მოგვცეს, ამიტომ ის უნდა 
გადავამოწმოთ. თუ დედამ სამედიცინო დაწესებულებას მიაკითხა, შეიძლება  
დავურეკო ექიმს; აგრეთვე მივალ სკოლაში და დამრიგებელს დაველაპარაკები; 
შევამოწმებ, რა შედეგებს მიაღწია ფსიქოლოგმა და ა.შ.…“ (სოციალური მუშაკი, 
თბილისი). 

როდესაც შემაკავებელი ორდერი ფორმდება და ბავშვი ოჯახიდან გადაჰყავთ, სოციალური მუშაკი 
ამზადებს საქმეს მეურვეობისა და მზრუნველობის რეგიონული საბჭოსათვის“,7 რომ ბავშვი საოჯახო 
ტიპის 24-საათიან  ალტერნატიულ მზრუნველობას გადასცენ. უმეტეს შემთხვევაში საბჭოს წევრები 
(მაგ.: ფსიქოლოგები) მონაწილეობენ შეფასების და ინტერვენციის პროცესშიც, განსაკუთრებით – 
რეგიონებში.

„… ჩვენ ვამზადებთ მასალებს, ვაანალიზებთ და ვადგენთ განვითარების გეგმებს 
საბჭოსათვის დასამტკიცებლად…. ისინი [წევრები] ინფორმირებული არიან 
წინასწარ…“ (სოციალური მუშაკი, აჭარა); 

„…  ჩვენს ოფისში ფსიქოლოგი არ გვყავს და ამიტომ რეგიონული კომისიის წევრი 
ფსიქოლოგი კვირაში ერთხელ მოდის ჩვენთან ჩვენს საქმეებზე სამუშაოდ….“ 
(სოციალური მუშაკები, კახეთი);

„... საბჭოს წევრები სხვადასხვა პროფესიის პროფესიონალები არიან…. ჩვენ ერთად 
ვმუშაობთ…“ (სოციალური მუშაკი, თბილისი).

უმეტეს შემთხვევაში, რესპონდენტების აზრით, „მინდობით აღზრდისა და ზრუნვის რეგიონული საბჭო“ 
ძალიან კარგად თანამშრომლობს და მოქნილობას იჩენს ბავშვის საჭიროებებიდან გამომდინარე. 
ზოგჯერ მას გადაწყვეტილებების მიღება უხდება განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როდესაც ბავშვი 
სასწრაფოდ უნდა განათავსონ 24-საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებაში.   

„… ხდება ხოლმე, რომ საბჭოს ხელმძღვანელი გადაწყვეტილებას იღებს საგანგებო 
სიტუაციებში, როდესაც ბავშვი სასწრაფოდ უნდა იქნეს გადაყვანილი სახელმწიფო 
ზრუნვის ქვეშ. ჩვეულებრივ თითო საქმეზე სამუშაოდ ჩვენ 3 თვეს ვიღებთ…“ 
(სოციალური მუშაკი, ქვემო ქართლი).

თუ ბავშვი და დედა თავშესაფარში ერთად გადაჰყავთ, ან თუ ისინი რჩებიან ოჯახში, სადაც რისკი 
გამოვლინდა, ან თუ ითვლება, რომ ბავშვის რისკი განსაკუთრებულად მაღალია და ის ალტერნატიულ 
ზრუნვას უნდა მიანდონ, სისტემა ადეკვატურად რეაგირებს. მაგრამ ასევე არსებობს მდგომარეობები, 
როცა დედები და ბავშვები ვერ იღებენ სათანადო ყურადღებას სოციალური მუშაკებისგან, მიუხედავად 
დიდი ალბათობისა, რომ ძალადობა გაგრძელდება.

7 მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოები ყველა რეგიონში არსებობს და მინიმუმ თვეში ერთხელ ან 
საჭიროებისამებრ იკრიბებიან სოციალური მუშაკების მიერ წარმოდგენილი საქმეების განხილვისა და დამტკიცების მიზნით. 
საბჭოების შემადგენლობაში შედიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონული საკოორდინაციო ცენტრის  უფროსის 
მოადგილე, რომელიც იმავდროულად ასრულებს საბჭოს ხელმძღვანელის როლს, იურისტი, ფსიქოლოგი, ექიმი, ასევე, 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის, ადგილობრივი თვითმართველობის და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების  წარმომადგენლები.
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რეფერალის პოტენციური სისუსტე მჟღავნდება, როცა შემაკავებელ ორდერში მხოლოდ დედები 
(ბავშვების გარეშე) არიან ძალადობის მსხვერპლად იდენტიფიცირებული. ამ შემთხვევაში პოლიციას 
არ აქვს პასუხისმგებლობა შეატყობინოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკებს 
მაშინაც კი, როდესაც ოჯახში არის ბავშვი.

როდესაც ინტერვენციის შედეგად დედა და ბავშვი გადადის თავშესაფარში, უკვე თავშესაფრის 
ადმინისტრაცია ატყობინებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს და რთავს მუშაობის პროცესში. 
მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ  დედა და ბავშვი სახლს ტოვებენ და საცხოვრებლად ადგილობრივი თემის 
სხვა წევრებთან (მეზობლებთან, ნათესავებთან და ა.შ.) გადადიან,  სოციალური მომსახურეობის 
სააგენტოს ინფორმირება არ ხდება. ბავშვი სისტემისა და სოციალური მუშაკების ყურადღების არეალში 
ვერ ხვდება, რის გამოც არ ხდება მისი საჭიროებების სათანადოდ შეფასება და უზრუნველყოფა. 

რეფერირება - რეაგირების შემდეგ ბავშვის მდგომარეობაზე 
დაკვირვება
სამივე ზემოხსენებული სუბიექტი - სოციალური მომსახურების სააგენტო, სკოლები/ბავშვთა 
აღზრდის დაწესებულებები და პოლიცია - „თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ჩართული არიან 
ძალადობის მსხვერპლ ბავშვზე ზედამხედველობის პროცესში“ [მუხლები 4.2, 4.3, 4.4, ბავშვთა 
დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურები].  თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ 
სოციალური მუშაკი საქმის მენეჯერად ითვლება (მუხლი 4.3), სოციალური მომსახურების სააგენტო 
პასუხისმგებელია შეაგროვოს ინფორმაცია სხვა მონაწილე მხარეებისაგან და უხელმძღვანელოს 
დაკვირვების/ზედამხედველობის პროცესს.

მონიტორინგი

მთავარი მიგნებები 

•	 სოციალურ მუშაკებს გაცნობიერებული აქვთ თავიანთი პასუხისმგებლობები 
მონიტორინგთან დაკავშირებით, ვიზიტების სიხშირისა და სკოლა/პოლიციასთან კონტაქტის 
ჩათვლით; ამავე დროს სხვა პროფესიონალები მიიჩნევენ, რომ სოციალური მუშაკები უფრო 
პროაქტიური უნდა იყვნენ.

•	 უმეტეს შემთხვევაში, სკოლები  მონაწილეობას იღებენ მონიტორინგში, თუმცა გარკვეული 
ტენდენციით ეს მხოლოდ სოციალური მუშაკების მოვალეობად მიიჩნევა.

•	 რაიონის პოლიცია საქმეში ერთვება საპატრულო პოლიციისაგან შემაკავებელი ორდერების 
მიღების შემდეგ, უზრუნველყოფს ამ ორდერების შესრულებას და ზოგჯერ შეიძლება  
ბავშვისა და ოჯახის მონიტორინგის საჭიროებისასაც ჩაერთოს.

•	 სხვადასხვა სააგენტოს შორის კოორდინაციის პროცესი ყოველთვის ისე არ მიმდინარეობს,  
როგორც საჭიროა, რაც გამოწვეულია იმით, რომ სხვადასხვა პროფესიონალის როლი და 
პასუხისმგებლობები მკაფიოდ არ არის გაწერილი.

•	 პროფესიონალებმა აღნიშნეს, რომ არ არიან კმაყოფილი მონიტორინგის პროცესში სხვა 
ჩართული მხარის მიერ ჩატარებული სამუშაოთი. 

სამივე სამინისტროსთვის განკუთვნილი ძირითადი რეკომენდაციები

1. მონიტორინგისას თითოეული მონაწილე მხარის როლისა და პასუხისმგებლობების მკაფიოდ 
განსაზღვრის მიზნით ერთობლივი ინსტრუქციების შემუშავება.

2. რესურსების გაზრდა რეგულარული და ხარისხიანი მონიტორინგის უზრუნველყოფის მიზნით. 
ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სოციალური მუშაკების მხრივ, რომელთა კვალიფიკაცია, 
რაოდენობა და მობილურობა მოთხოვნების შესაბამისი უნდა იყოს. 
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3. მკაფიო მეთოდოლოგიური გაიდლაინების შემუშავება ოჯახებთან და ბავშვებთან 
მუშაობისათვის. სატრენინგო მასალების მომზადებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
მიექცეს სხვადასხვა სააგენტოს შორის თანამშრომლობის გაძლიერებას.

როგორც ითქვა, სოციალური მუშაკები რეგულარულად აკითხავენ ბავშვებს, განსაკუთრებით, თუ 
ისინი ძალადობის გამო ახლადგადაყვანილი არიან ოჯახებიდან - ასეთ შემთხვევაში სოციალური 
მუშაკები კვირაში ერთხელ მაინც სტუმრობენ ბავშვის ახალ გარემოს. 

„…ჩვენ რეგულარულ ვიზიტებს ვატარებთ… თუ ბავშვი ოჯახიდან მინდობით 
აღსაზრდელად გადაგვყავს; თვეში ოთხჯერ ვაკითხავთ…. შემდეგ თვეში ერთხელ… 
თუმცა, საჭიროების შემთხვევაში, შეიძლება ყოველდღე მოვინახულოთ. ზოგჯერ 
ვაკითხავთ სკოლებში, საბავშვო ბაღებსა და სამედიცინო დაწესებულებებშიც …“ 
(სოციალური მუშაკი, თბილისი);

„… ვამოწმებთ, რა ხდება მათ ცხოვრებაში: დადიან თუ არა სკოლაში, ფსიქოლოგთან 
და ა.შ. მათი ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შესაბამისად…. მეორე მხრივ, 
ვცდილობთ საკუთარ სახლებში გავუუმჯობესოთ მდგომარეობა … ინტენსიურად 
ვმუშაობთ ძალადობის ჩამდენ პირებთან და ამ საქმეში ფსიქოლოგების მონაწილეობა 
ძალიან გვეხმარება…“ (სოციალური მუშაკი, აჭარა).

უმეტეს შემთხვევაში მონიტორინგის პროცესში სკოლის წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ - ისინი 
ინფორმაციას აწვდიან სოციალურ მუშაკებს ბავშვის აკადემიური მოსწრებისა და დასწრების შესახებ. 

„…მას შემდეგ, რაც ჩვენ სკოლაში მივდივართ და მათ შემთხვევის შესახებ 
ვატყობინებთ, უფლება გვაქვს მივიღოთ მათ ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია: 
ბავშვის ნიშნები, მასზე დაკვირვების ჩანაწერები, ყოველთვიური შედეგები და 
ა.შ.  ჩვენ რეგულარული კომუნიკაცია გვაქვს მათთან, რადგანაც მათ ბავშვზე 
ყოველდღიური დაკვირვების საშუალება აქვთ… ჩვენ ვმუშაობთ, როგორც ერთი 
გუნდი…“ (სოციალური მუშაკი, აჭარა).

კვლევის შედეგად აგრეთვე გაირკვა, რომ ზოგ შემთხვევაში, ბავშვზე მონიტორინგის პროცესში, 
უბნის პოლიციის მუშაკებიც თანამშრომლობენ სხვა პროფესიონალებთან. უბნის პოლიცია ერთვება 
მას შემდეგ, რაც საპატრულო პოლიციისაგან შემაკავებელ ორდერს იღებს, რადგანაც მან ამკრძალავი 
ორდერების შესრულება უნდა უზრუნველყოს; პოლიცია  იმ შემთხვევაშიც მონაწილეობს, როდესაც 
ბავშვზე და ოჯახურ მდგომარეობაზე დაკვირვებაა საჭირო:

„…როდესაც ჩვენ შემაკავებელ ორდერს გამოვცემთ, ინფორმაციას  პოლიციის 
ადგილობრივი განყოფილება იღებს და პოლიციის (საუბნო) თანამშრომლები 
ვალდებული არიან რეგისტრაციაში გაატარონ ასეთი ოჯახები, შეიმუშაონ მათი 
მონიტორინგისათვის კონკრეტული მიდგომა და უფრო ახლოდან დააკვირდნენ 
მათ…“ (პოლიცია, თბილისი);

„…უბნის პოლიციის ყველა თანამშრომელი იღებს თავისუბანში გაცემულ დაცვის 
ორდერებს… თანამშრომლები რეგულარულ დაკვირვებას აწარმოებენ ოჯახური 
სიტუაციის შემოწმების მიზნით…“ (პოლიცია, კახეთი);

„…ჩვენ ვიწვევთ პოლიციას მონაწილეობისათვის… ამის შემდეგ ისინი მიდიან 
ოჯახებში და ესაუბრებიან ბავშვსა და მოძალადე მშობლებს… ისინი აგრეთვე 
ცდილობენ ოჯახებში ძალადობის პრევენციას… დამრიგებლები აგრეთვე 
ვალდებული არიან რეგულარულად მოინახულონ და იმუშაონ ასეთ ოჯახებთან“ 
(სოციალური მუშაკი, ქვემო ქართლი);

„….პროცესში მონაწილეობენ უბნის პოლიციის თანამშრომლებიც, რადგანაც ისინი 
ვალდებული არიან დააკვირდნენ სიტუაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც 
ბავშვი სახლშია და ძალადობის ფაქტი დადასტურებულია…“ (სოციალური მუშაკი, 
კახეთი).
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მიუხედავად ამისა, ჩანს, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციას შორის კოორდინაცია ყოველთვის სათანადოდ 
არ წარიმართება, რადგანაც სხვადასხვა პროფესიონალის როლი და პასუხისმგებლობები არ არის 
მკაფიოდ განსაზღვრული. უფრო მეტიც, პარტნიორი ორგანიზაციები   ყოველთვის კმაყოფილი არ 
არიან თანამშრომლობით.

„… როგორც კი პროცესში სოციალური მუშაკი ერთვება, ჩვენი მონაწილეობა ამით 
მთავრდება… ვეხმარებით მაშინ, როცა მათ ჩვენი დახმარება სჭირდებათ; თუ რაიმე 
ახალ ინფორმაციას ვიღებთ, ვაწვდით სოციალურ მუშაკებს, რადგანაც ვალდებული 
ვართ ვითანამშრომლოთ რეფერირების წესების შესაბამისად…“ (მანდატური, 
თბილისი);

„…მათ უნდა გააძლიერონ მონიტორინგის სისტემა… ისინი უნდა დაინტერესდნენ, 
როდესაც ბავშვი ძალიან ხშირად აცდენს გაკვეთილებს... თუ მშობლებს ბავშვი 
სკოლიდან გაჰყავთ, მათ უნდა შეამოწმონ, შეიყვანეს თუ არა ბავშვი სხვა სკოლაში… 
“ (პოლიცია, ქვემო ქართლი);

სოციალურმა მუშაკებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ უბნის პოლიცია უფრო მეტად, რეგულარულად და 
სისტემატიურად მონაწილეობდეს მონიტორინგის პროცესში:

„… ისინი [პოლიციელები] შეიძლება თან გვახლდნენ, მაგრამ მათ არ იციან საკუთარი 
პასუხისმგებლობები და არ ესმით მონიტორინგის პროცესის მნიშვნელობა“ 
(სოციალური მუშაკი, აჭარა);

„... გვქონდა ერთი შემთხვევა, როდესაც პოლიციამ არა მხოლოდ უარი თქვა 
მონიტორინგის ჩატარებაზე, არამედ აგრეთვე უგულებელყო ჩვენი ოფიციალური 
წერილობითი თხოვნა მოეწოდებინა ინფორმაცია ოჯახის შესახებ…“ (სოციალური 
მუშაკი, ქვემო ქართლი);

„....გვქონდა შემთხვევა, როდესაც პოლიციის თანამშრომელი უფლებამოსილი 
იყო  დაკვირვება ეწარმოებინა ოჯახზე 2 წლის განმავლობაში, მანამდე, სანამ ჩვენ 
ინფორმაციას მივიღებდით სკოლიდან, რაც მას შემდეგ მოხდა, რაც მდგომარეობა 
კიდევ უფრო დამძიმდა და საშინელებები დატრიალდა…“ (სოციალური მუშაკი, 
თბილისი).

აღსანიშნავია, რომ მოქმედების ეფექტიანობასთან დაკავშირებით თავად სოციალური მუშაკებიც 
ხშირად იმსახურებენ კრიტიკას:

„... სოციალური მუშაკები პროცესს უნდა უძღვებოდნენ, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, 
რომ მათი მოქმედებები  არ არის ხოლმე დროული… ისინი უფრო პროაქტიული და 
ნაკლებად ბიუროკრატიული უნდა იყვნენ … ისინი მიიჩნევენ, რომ მათი მხრიდან 
საკმარისია მხოლოდ ფორმების შევსება, გარკვეული პუნქტების შემოწმება და 
გაგზავნა …“ (პოლიცია, თბილისი);

„… ისინი უნდა დადიოდნენ ოჯახებში და ამ ოჯახების მეზობლებთან კვირაში 
ერთხელ/თვეში ორჯერ, სიტუაციის მიხედვით, და საქმის დახურვამდე სიტუაციას 
ორჯერ მაინც უნდა ამოწმებდნენ…“ (პოლიცია, თბილისი). 

კვლევის შედეგებით გამოჩნდა, რომ პროფესიონალებმა იციან, როგორ უნდა იქცეოდნენ შემთხვევაზე 
მუშაობისას, თუმცა აღმოჩნდა პროცედურებში გაურკვევლობაც. ამასთან უნდა ითქვას, რომ 
გამოვლენილი პრობლემები ძირითადად უკავშირდება ოჯახებთან და ბავშვებთან  მუშაობის 
ხარისხს.  კრიტიკას უმთავრესად იმსახურებენ სოციალური მუშაკები, რომლებიც არიან საქმის 
კოორდინატორები, თუმცა უნდა ითქვას, რომ სხვა პროფესიონალებსაც ესაჭიროებათ ბავშვებთან 
და ოჯახებთან მუშაობის გაუმჯობესებული მეთოდოლოგია. აუცილებელია, რომ შესაბამისმა 
სამინისტროებმა შეიმუშაონ მეთოდოლოგიური გაიდლაინები ბავშვებთან და ოჯახებთან სამუშაოდ. 
ტრენინგის მასალების მომზადებისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს სხვადასხვა 
სააგენტოს შორის თანამშრომლობის გაძლიერებას.
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რეკომენდაციები

საქართველოში ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემას აქვს მნიშვნელოვანი, 
ძლიერი მხარეები. სამივე სამინისტროს პროფესიონალებმა უკვე დაიწყეს თანამშრომლობა ბავშვთა 
მიმართ ძალადობასთან ეფექტურად გასამკლავებლად და მათ კარგად ესმით სისტემა და საკუთარი 
როლი. გაიზარდა როგორც ძალადობის გამოვლენილი შეთხვევების, ისე მათი სისტემაში რეფერირების 
რაოდენობა.  პროფესიონალებს მიღებული 2-წლიანი გამოცდილების საფუძველზე უკვე შეუძლიათ 
კრიტიკულად შეაფასონ როგორც საკუთარი, ისე პარტნიორების მიერ ჩატარებული სამუშაო და 
გამოავლინონ გამოსასწორებელი სფეროები. გამოვლენილი წინააღმდეგობების გადასაჭრელად 
საჭიროა კომპლექსური ინტერვენციები:

ბავშვთა დაცვის რეფერალის ნორმატიული ბაზის დახვეწა - საკანონმდებლო 
და კანონქვემდებარე  ნორმატიული აქტების შექმნა/დახვეწვა და 
პროფესიონალებისთვის დეტალური პროცედურების/გაიდლაინების შემუშავება.

სამი მინისტრის 2010 წლის ბრაძანებამ საქართველოში შექმნა ბავშვთა დაცვის რეფერალის 
ზოგადი ჩარჩო. ზოგიერთმა სამინისტრომ, რეფერალის დოკუმენტის შესაბამისად, უკვე შეიმუშავა 
შიდა პორცედურები თავისი თანამშრომლებისთვის. ამასთანავე, ზოგადი საკანონმდებლო ბაზა 
დაიხვეწა და გაჩნდა მეტი გარანტიები ბავშვებთა უფლებების უკეთესად დასაცავად. თუმცა საჭიროა 
საკანონმდებლო ბაზის კიდევ უფრო დახვეწა რეფერალის ეფექტიანი შესრულებისათვის. 

ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირებისას გაურკვევლობა ხშირად იმით აიხსნება, 
რომ კანონმდებლობასა და კანონქვემდებარე აქტებში ძალადობის სხვადასხვა ფორმა  მკაფიოდ არ 
არის განსაზღვრული. ხშირად პრობლემებს იწვევს გამიჯვნა, რა არის აღმზრდელობითი მეთოდი და 
რა - ბავშვთა მიმართ ძალადობა.  იმისათვის, რომ პრაქტიკოსებს მიეწოდოთ დეტალური ნორმატიული 
ჩარჩო, აუცილებელია შესაბამისი კანონები, კანონქვემდებარე აქტები, რეფერალის პროცედურები და 
გაიდლაინები შეიცავდეს ძალადობის ყველა ფორმისა და ფიზიკური დასჯის განსაზღვრებებს.

უფრო უნდა გაძლიერდეს სოციალური მუშაკების როლი, რომ მათ შეძლონ რეფერალის პროცედურებში 
ჩართულ სხვადასხვა პროფესიონალთან თანამშრომლობით გააუმჯობესონ შემთხვევების მართვისა 
და კოორდინაციის პროცესი.

კვლევის შედეგებით წარმოჩინდა, რომ საჭიროა პროფესიონალებისათვის განკუთვნილი გაიდლაინებისა 
და რეფერალის პროცედურების დახვეწა. გარდა ამისა, საჭიროა სხვა პროფესიონალებისათვის 
განკუთვნილი გაიდლაინების შემუშავება: განათლების სამინისტროში - სკოლისა და სხვა 
საგანმანათლებლო ინსტიტუტების თანამშრომლებისათვის, ჯანდაცვის სამინისტროში - სამედიცინო 
პერსონალისთვის, დღის ცენტრების, მიმღები მშობლების და ბავშვზე ზრუნვის სხვა შესაძლო  
სამსახურების თანამშრომლებისთვის. რეფერალის პროცედურებისა და გაიდლაინების დახვეწისა  
და ახალი დოკუმენტების შექმნის პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს სხვადასხვა პროფესიონალის/
უწყების/სააგენტოს კოორდინაციით, რათა ჩამოყალიბდეს  ძალადობის თემატიკისა და ჩარევის 
უნიფიცირებული ფორმების ერთიანი ხედვა.

ამასთან, პროფესიონალებისათვის მომზადებული ყველა გაიდლინი უნდა შეიცავდეს დეტალურ 
სახელმძღვანელო ინფორმაციას ბავშვთა მიმართ ძალადობის იდენტიფიკაციის, სამუშაო 
პროცედურებისა და ტექნიკის, ასევე პროფესიონალების როლის შესახებ რეფერალის სხვადასხვა 
დონეზე (იდენტიფიკაცია, შეფასება, ჩარევა, მონიტორინგი) და მათი პროფესიული საქმიანობის 
მოწესრიგების რეგულაციებს.  

პროფესიონალებს რომ გაეზარდოთ მოხსენების, რეფერალისა და შემდგომი რეაგირების 
პასუხისმგებლობა, საჭიროა შესაბამისი ფუნქციები ჩაიდოს საკანონმდებლო ბაზასა და სამუშაოს 
აღწერილობებში. შესაბამისი უწყებისა თუ სამინისტროს რეგულაციებში ასევე მკაფიოდ უნდა იყოს 
მოცემული, რა პასუხისმგებლობა ეკისრება ამა თუ იმ მუშაკს, თუკი საჭიროებისამებრ არ მოახსენებს 
შემთხვევის შესახებ ან არ მისდევს რეფერალს. რეფერალის გაიდლაინებთან შესაბამისობა შესაძლოა 
მიებას არსებული მომსახურებების სტანდარტებსა და ბავშვზე ზრუნვის სამსახურების სალიცენზიო 
სქემებს.
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რეფერალში ჩართული პროფესიონალების კვალიფიკაციის ამაღლება

შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინსიტროს უკვე აქვთ შემუშავებული სამუშაო 
გაიდლაინები პოლიციელებისა და სოციალური მუშაკებისთვის. 

მიუხედავად ამისა, შიდა გაიდლაინების შემუშავებას/დახვეწას უნდა მოჰყვეს  პროცედურებში ჩართულ 
თანამშრომელთა ტრენინგები. კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ ტრენინგები უნდა მოიცავდეს 
როგორც ძალადობის ნიშნების იდენტფიცირების, ძალადობის სხვადასხვა ფორმისა და ბავშვის 
აღზრდის მისაღები მეთოდების თემებს, ისე ინფორმაციას იმ სპეციფიკურ როლზე, რაც ამა თუ იმ 
პროფესიონალს სხვა პროფესიონალებისაგან განსხვავებით ეკისრება რეფერალის სხვადასხვა ეტაპზე. 

უფრო მეტიც, როგორც აღმოჩნდა, თითოეული მუშაკისათვის საჭიროა დამატებითი ტრენინგების 
ჩატარება ბავშვებთან და ოჯახებთან მუშაობის ტექნიკის შესახებ, რეფერალის სხვადასხვა ეტაპზე, 
მათი როლის შესაბამისად.  

გაიდლაინების გარდა, სხვადასხვა პროფესიონალს შორის თანამშრომლობის გაზრდის მიზნით, 
საჭიროა საერთო ტრენინგების ჩატარება პოლიციელების, სოციალური მუშაკების, სამედიცინო 
პერსონალის, სკოლის თანამშრომლებისა და სხვა პროფესიის ადამიანების მონაწილეობით. 

კვალიფიკაციის ამაღლების უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად საჭიროა ძალადობის იდენტიფიკაციის, 
რეფერალის პროცედურებისა და ბავშვებთან და ოჯახებთან მუშაობის თავისებურებების შემსწავლელი 
ტრენინგები ჩართული იყოს სავალდებულო ტრენინგების კურიკულუმში.  შესაბამის სამინისტროებს 
უნდა ჰქონდეთ სტრატეგია და რესურსები, რომ საჭიროების შემთხვევაში ასეთი სახის ტრენინგების 
მომსახურება შეისყიდონ. 

სისტემის ეფექტურობისა და სენსიტიურობის გასაზრდელად რეფერალში ახალი 
მხარეების ჩართვა 

კვლევაში მონაწილე პროფესიონალებმა აღნიშნეს, რომ რეფერალში ჩართული იმ მომსახურებების/
პროფესიონალების სია, ვისაც ევალება შემთხვევებზე რეაგირება, უნდა გაიზარდოს და უნდა 
მოიცავდეს ყველა სამსახურსა და უწყებას, ვინც ბავშვებთან მუშაობს. იგულისხმება საბავშო ბაღები, 
სპეციალიზებული სპორტული და ხელოვნების სკოლები, დღის ცენტრები და ყველა ის სამსახური, ვინც 
ფსიქოსოციალურ დახმარებას უწევს ბავშვებსა და მათ ოჯახებს, მიუხედავათ მათი დაფინანსების 
წყაროებისა (იქნება ეს სახელმწიფო, მუნიციპალური, კერძო, რელიგიური ორგანიზაციისა თუ სხვა). 

ბავშვთა მიმართ ძლადობის იდენტიფიცირების და რეაგირების პროცესში სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს ეფექტურობის გასაზრდელად და რეფერალის პროცედურებში მათ გასააქტიურებლად 
საჭიროა ამ სამსახურის თანამშრომლების სამუშაოს აღწერილობაში განსაზღვრული იყოს მათი, 
როგორც ძალადობის გამომვლენის როლი, მონიტორინგის ვიზიტებისას მიმღებ ოჯახებსა და ბავშვთა 
ზრუნვის დაწესებულებებში. ამასთან, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური აგენტები 
უნდა განიხილებოდნენ, როგორც მნიშვნელოვანი რესურსი ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების 
გამოსავლენად, ვინაიდან ისინი, თავიანთი საქმიანობიდან გამომდინარე, მოიცავენ ოჯახებს მთელი 
საქართევლოს მასშტაბით. 

სკოლაში ძალადობის გამოვლენისა და რეგირების/რეფერალის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით 
მოხსენების ანგარიშვალდებულება უნდა დაეკისრო სკოლის ერთ-ერთ თანამშრომელს, რომელიც  
იქნება მომზადებული და რომლის ძირითადი მოვალეობა ექნება ძალადობის იდენტიფიცირება, 
ბავშვთან და ოჯახთან ურთიერთობის დამყარებისას დახმარება და გარე უწყებებთან/სააგენტოებთან/
სერვისებთან ურთიერთობა.  

მოსახლეობისა და პროფესიონალების ცნობიერების ამაღლება ბავშვის მიმართ 
ძალადობის (ოჯახში) საკითხებზე 

კვლევამ აჩვენა, რომ ხშირად ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე რეაგირებას  მოსახლეობა აღიქვამს 
ოჯახის საქმეებში ჩარევად. ეს სოციალური ნორმა გავლენას ახდენს იმ პროფესიულ წრეებზეც, 
რომლებიც ჩართულია რეფერალის პროცესში.  შესაბამისად, ცნობიერების ამაღლება ესაჭიროება 
არა მარტო ზოგადად მოსახლეობას, არამედ, ასევე, პროფესიონალებს. უფრო მეტიც, შესაბამისმა 
სამინისტროებმა უნდა ჩართონ ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება თავის 
ძირითად მოვალეობებში და მნიშვნელობა მიანიჭონ ინფორმაციის მიწოდებას როგორც საკუთარი 
თანამშრომლებისთვის, ისე ზოგადად მოსახლეობისთვის.  
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ბავშვთა დაცვის რეფერალის მექანიზმების გაძლიერება მოითხოვს პოლიტიკურ ნებას და რესურსებს. 
პოლიტიკური ნება, უპირველეს ყოვლისა, უნდა მოდიოდეს ჩართული სამი სამინისტროსგან და უნდა 
გამოხატავდეს მათ სურვილს, გააძლიერონ სისტემა კვლევის შედეგად მიღებული რეკომენდაციების 
გათვალისწინებით. პროცესში, საკანონმდებლო ბაზის დასახვეწად, აუცილებელია მთავრობის 
საკანონმდებლო ნაწილის ჩართვაც. ასევე  ხელმისაწვდომი უნდა იყოს რესურსები ტრენინგების 
(განსაკუთრებით, განათლების სამინისტროში), კოორდინაციისა და გაიდლაინების დასახვეწად. 
რეფერალის რაოდენობის ზრდასთან ერთად უნდა განვითარდეს სამუშო მეთეოდები და ტექნიკა, რათა 
რეაგირებაზე მზარდ მოთხოვნას ქმედითი და შედეგიანი რეაგირება მოჰყვეს.  ამაზეა დამოკიდებული 
ძალადობით დაზარალებული ბავშვების ბედი საქართველოში.
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დანართი 1. კვლევის მეთოდოლოგია

კვლევის დროს შესწავლილი ჯგუფები 

კვლევის თვისებრივმა კომპონენტმა მოიცვა როგორც ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) პოლიტიკის შემსრულებელი ინსტიტუტები, ისე ამ სფეროში მომუშავე არასამთავრობო 
ორგანიზაციები. 

რესპონდენტების შერჩევა 

ამ კომპონენტისათვის რესპონდენტების შესარჩევად გამოყენებული იყო საგანგებო შერჩევის მეთოდი, 
რომელსაც ხშირად მიმართავენ თვისებრივი კვლევების დროს. 

შერჩევა მოხდა იმ სამი სამინისტროს წარმომადგენლებისაგან, რომელთა პასუხისმგებლობაშიც 
შედის  ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა, ანგარიშგება, რეფერირება და მართვა. 
ესენია: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, როგორც ეს რეფერირების 
პროცედურებითაა დადგენილი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  წარმოადგენდნენ  როგორც 
მანდატურები, რომელთა მოვალეობაში შედის ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა და რეფერირება  
პოლიციისათვის და/ან  სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის, ისე  სკოლის მასწავლებლები. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოადგენდნენ  საპატრულო პოლიცია და უბნის 
ინსპექტორები, რომელთა მოვალეობაში შედის ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა, გამოძიება და 
რეფერირება სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკებისათვის.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმოადგენდნენ 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს (საჯარო სამართლის იურიდიული პორის) საშუალო დონის 
მენეჯერები და სოციალური მუშაკები, რომელთა მოვალეობაში შედის ბავშვებზე ძალადობის 
რეფერირებული შემთხვევების შეფასება, მართვა და მონიტორინგი, აგრეთვე საკონსულტაციო 
მომსახურების გაწევა და საჭიროების შესაბამისად ბავშვების უსაფრთხო ადგილას განთავსება. 

გარდა ამისა, კვლევაში წარმოდგენილი იყო კიდევ ერთი უწყება - იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შედგება მოსამართლეებისაგან, რომელთა პასუხისმგებლობაშიც შედის 
ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევაში დამცავი ორდერების გაცემა და შემაკავებელი ორდერების 
დამტკიცება.  

რესპონდენტები შერჩეული იყვნენ ოთხი რეგიონიდან:

•	 თბილისი - საქართველოს დედაქალაქი და ქვეყანაში ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ ადგილი;

•	 ქვემო ქართლი - ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებული რაიონი;

•	 აჭარა - წარმოადგენდა დასავლეთ საქართველოს (შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, ამ 
რეგიონში ოჯახური კონფლიქტების რაოდენობა ყველაზე მაღალია)

•	 კახეთი - წარმოადგენდა აღმოსავლეთ საქართველოს (ყველაზე დიდი რეგიონი აღმოსავლეთ 
საქართველოში)

ფოკუს-ჯგუფებისა და გამოკითხვებისათვის (დეტალურად აღწერილია შემდეგ თავში) რესპონდენტების 
შესარჩევად  გაეროს ბავშვთა ფონდმა წერილები დაუგზავნა შესაბამის უწყებებს (საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს) და სთხოვა გაეროს კონტრაქტორი კვლევითი 
კომპანიისათვის (ACT Research) მიეწოდებინა ოთხი რეგიონის პოტენციური რესპონდენტების სია. 
ACT დაუკავშირდა შესაბამისი უწყებების მიერ დასახელებულ პოტენციურ რესპონდენტებს. ფოკუს-
ჯგუფებსა და გამოკითხვებში მონაწილეობა მიიღეს იმ რესპონდენტებმა, რომლებიც კვლევაში 
მონაწილეობას დათანხმდნენ. 
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დროის მონაკვეთი:  ACT-ის ინტერვიუერებმა და ფასილიტატორებმა ფოკუს-ჯგუფები და 
გამოკითხვები ჩაატარეს 2012 წლის ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით. 

მონაცემთა შეგროვების ინსტრუმენტები

მონაცემთა შესაგროვებლად გამოყენებული იყო როგორც თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი კვლევის 
ინსტრუმენტები. 

დოკუმენტაციის კვლევა: რეფერირების პროცედურებთან დაკავშირებული არსებული ნორმატიული 
დოკუმენტების ანალიზი ნაკლოვანებების გამოვლენის მიზნით; დამატებით, სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული სტატისტიკური მონაცემების შესწავლა და ანალიზი 
ყველა ფორმის ძალადობის შემთხვევების რეფერირების შესახებ, რეგიონების მიხედვით (პერიოდი: 
2010 წლიდან 2012 წლის სექტემბრამდე). 

ფოკუს-ჯგუფები: ფოკუს-ჯგუფები დაიყო სამ თემატურ ჯგუფად: 1. სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს სოციალური მუშაკები, 2. სკოლების წარმომადგენლები (მასწავლებლები და მანდატურები) 
და 3. პოლიცია (საპატრულო პოლიცია/უბნის ინსპექტორები). მიზეზები, რის გამოც უპირატესობა 
მიენიჭა თემატურ და არა შერეულ ჯგუფებს, იყო შემდეგი: ა) რეფერირების სისტემის თითოეული 
მონაწილე მხარისაგან მაქსიმალური მოცულობის ინფორმაციის მიღება მათი პრაქტიკის შესახებ, 
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების ყველა ეტაპთან დაკავშირებით, ბ) 
ყოველდღიური მუშაობის პროცესში მათ წინაშე არსებული გამოწვევების იდენტიფიკაცია, როგორც 
ორგანიზაციების შიგნით, ისე სხვა ორგანიზაციებთან კოორდინაციის თვალსაზრისით. 

ჯგუფური დისკუსიები ჩატარდა თბილისში, ბათუმში, თელავსა და მარნეულში. ფოკუს-ჯგუფების 
ფასილიტატორები იყვნენ ACT-ის სპეციალისტები, რომლებმაც თითოეულ თემატურ ჯგუფში 
გამოიყენეს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ მომზადებული და გუნდთან შეთანხმებული  სხვადასხვა  
სახელმძღვანელო ინსტრუქციები.  

ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიებში მონაწილეობა მიიღო 90-მა ადამიანმა. თითოეულ ჯგუფში იყო 
დაახლოებით 4-10 რესპონდენტი. მთლიანობაში  ჩატარდა  ფოკუს-ჯგუფის 12 დისკუსია, თითოეულ 
რეგიონში სამ-სამი: 

ფოკუს-ჯგუფის 4 დისკუსია ჩატარდა სკოლების წარმომადგენლებთან (მასწავლებლების 2 ჯგუფთან 
და მანდატურების 2 ჯგუფთან); 

ფოკუს-ჯგუფის 4 დისკუსია ჩატარდა სოციალურ მუშაკებთან (სოციალური მომსახურების სააგენტო): 
1 – თბილისში და 3 – რეგიონებში; 

4 ფოკუს-ჯგუფის დისკუსია ჩატარდა პოლიციელებთან: 1 – თბილისში და 3 – რეგიონებში. 

თბილისი

- სოციალური მუშაკები (რაიონების მიხედვით): დიდუბე–ჩუღურეთი (2), ძველი თბილისი (2), ვაკე–
საბურთალო (1), ისანი–სამგორი (2), გლდანი–ნაძალადევი (1)

- მანდატურები (სკოლების მიხედვით):  საჯარო სკოლა (7), კერძო სკოლა (3)

- პოლიცია: 7

აჭარა

- სოციალური მუშაკები (ქალაქების მიხედვით): ბათუმი (4), ქობულეთი (2), შუახევი (1)

- მასწავლებლები: ბათუმის  საჯარო სკოლები (5) 

- პოლიცია (ქალაქების მიხედვით): ბათუმი (4), შუახევი (1), ქობულეთი (2), ქედა (1)
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კახეთი

- სოციალური მუშაკები (ქალაქების მიხედვით): თელავი (6), ახმეტა (1), გურჯაანი (1)

- მანდატურები: თელავის  საჯარო სკოლა (8), კოლეჯი (1) 

- პოლიცია (ქალაქების მიხედვით): ახმეტა (2), თელავი (3), გურჯაანი (1), დედოფლისწყარო (1), 
ყვარელი (1)

ქვემო ქართლი

- სოციალური მუშაკები (ქალაქების მიხედვით): მარნეული (2), ბოლნისი (1), რუსთავი (1)

- მასწავლებლები: მარნეულის საჯარო სკოლები (4), სოფლები (4)

- პოლიცია (ქალაქების მიხედვით): რუსთავი (5), გარდაბანი (1)

თბილისში ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიები ჩატარდა ACT-ის ოფისის საგანგებოდ აღჭურვილ ოთახებში, 
ხოლო რეგიონებში - მუნიციპალურ/ადმინისტრატიულ ცენტრებში. ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიები 
ჩაწერილი იყო ვიდეოზე და შემდეგ ტექსტის ჩანაწერი გააკეთა ACT-მა. მონაცემთა ანალიზი ჩაატარა 
გაეროს ბავშვთა ფონდის კონსულტანტმა. 

სტრუქტურირებული ინტერვიუ: ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიების დაწყებამდე ყველა მონაწილემ 
(პოლიციელების გარდა1) შეავსო ერთი და იგივე კითხვარი, რომელიც გამოყენებული იყო ქვეყნის 
მასშტაბით საზოგადოებრივი  აზრის გამოკითხვის2 კომპონენტში. ამ კითხვარის მიზანი იყო 
ძალადობის შესახებ ინდივიდუალური ცოდნის დონის  და დამოკიდებულების გარკვევა. მთლიანობაში 
პროფესიონალებმა შეავსეს 61 კითხვარი: აქედან 28 შეავსეს სოციალურმა მუშაკებმა, 20 - სკოლის 
მანდატურებმა, 13 - მასწავლებლებმა. შეგროვებული მონაცემები ACT-ის თანამშრომლებმა შეიყვანეს  
SPSS-ის და STATA-ს კომპიუტერულ პროგრამებში და გააანალიზა გაეროს ბავშვთა ფონდმა.

ჩაღრმავებული, ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები: ოთხივე რეგიონში ექვსი ჩაღრმავებული 
ინტერვიუ ჩატარდა სასამართლოს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დეპარტამენტების 
მოსამართლეებთან: თბილისში (3), რუსთავში (1), ბათუმსა (1) და სიღნაღში (1). ორი ინტერვიუ ჩატარდა 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს3 (SSA) იურისტებთან. ACT-ის ინტერვიუერებმა გამოკითხვები 
ჩაატარეს და გააკეთეს აუდიოჩანაწერები. ინტერვიუებში გამოყენებულ იქნა გაეროს ბავშვთა ფონდის 
მიერ შედგენილი სახელმძღვანელო ინსტრუქციები. ინტერვიუების ტექსტები მოამზადა კვლევითმა 
ორგანიზაციამ და გააანალიზა გაეროს ბავშვთა ფონდმა.

გაეროს ბავშვთა ფონდმა 7 ინტერვიუ ჩაუტარა სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშუალო 
დონის მენეჯერებს, სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებსა და ბავშვთა კეთილდღეობის 
საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლებს (მონაწილე არასამთავრობო 
ორგანიზაციებოს სია მოცემულია N2 დანართში). 

1  შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებაზე უარი განაცხადეს. 
2  „ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში – ეროვნული კვლევა არსებული ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის 
შესახებ“ - გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ იმავე პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული გამოკითხვა. კითხვარი 
ხელმისაწვდომია გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობაში. კითხვარი აგრეთვე თან ერთვის 
ზემოთაღნიშნულ კვლევას (დანართი 2).
3  www.SSA.gov.ge
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დანართი 2. გამოკითხვაში მონაწილე ექსპერტების სია 
(ორგანიზაციების მიხედვით):

•	 ჯაბა ნაჭყებია - საქართველოს ბავშვები (CoG)

•	 სალომე ნამიჭეიშვილი - საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია (GASW)

•	 ანა არღანაშვილი - სახალხო დამცველის ოფისი

•	 ლია სალარიძე, ქეთევან მარგალიტაძე - საქართველოს საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვისა ფონდი (PHF)

•	 ეკა სანებლიძე, ნინო ტვილდიანი – სოციალური მომსახურების სააგენტო 
(ცენტრალური ოფისი)

•	 მანანა კობახიძე - სოციალური მომსახურების სააგენტო, ისანი-სამგორის რაიონული 
განყოფილება
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დანართი 3. სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
სტატისტიკური მონაცემები საქართველოში ბავშვებზე 
ძალადობის შემთხვევების რეფერირების შესახებ 

კატეგორია ძალადობის მსხვერპლი 
ბავშვების რეფერირება 2009 2010 2011 2012

 იანვ.-
მარტი

აპრ.-
მაისი

ივნ.-
სექტ. სულ

N 
შემთხვევები

რეფერირების 
შემთხვევების მთლიანი 
რაოდენობა

40 90 141 57 44 36 137

ძალადობის 
დადასტურებული 
შემთხვევები 

92 31 24 18 73

სქესი 
მამრობითი  42 49 26 21 19 66

მდედრობოთი 48 60 31 23 17 71

ინფორმაციის 
მიმწოდებელი

პოლიცია  11  5 12 13 30

სკოლა/რესურს-ცენტრი 13 8 3 11

საზოგადოებრივი 
დამცველის ოფისი 4 3 1 4

მოქალაქეები 25 9 3 12 24

სახელმწიფო ზრუნვის 
სააგენტო 16 16

სოციალური 
მომსახურების ცენტრი 3 3

ანონიმური 3 3

მშობლები 3 3

სასკოლო ქსელიდან 
მიღებული ინფორმაცია 2 2

მსხვერპლი 1 1

არასამთავრობო 
ორგანიზაციები /
სხვა სამთავრობო 
ორგანიზაციები

37 19 3 5 27

ძალადობის 
ტიპი

ფიზიკური ძალადობა  33 61 9 14 8 31

ფსიქოლოგიური 
ძალადობა 53 40 5 12 11 28

უგულებელყოფა 29 23 14 11 4 29

სექსუალური ძალადობა 3 3 2 1 9 12

იძულება 6

მიტოვება 2

ოჯახური კონფლიქტი 3 3 6
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კატეგორია ძალადობის მსხვერპლი 
ბავშვების რეფერირება 2009 2010 2011 2012

 იანვ.-
მარტი

აპრ.-
მაისი

ივნ.-
სექტ. სულ

ძალადობის 
ჩამდენი

მშობელი /ოჯახის წევრი  83 106 29 35 28 92

მეზობელი 1 1 3 5

მასწავლებელი 1 1

კლასელი/თანატოლო 2 1 1

უცნობი 1 1 2

იმავე სოფლის 
მცხოვრები 5 5

ბავშვთა სახლის 
პერსონალი 5 5

რეგიონი

ქვემო ქართლი    11 1 5 17

შიდა ქართლი 3 1 4

სამცხე-ჯავახეთი 1 4 5

სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი 1 1

აჭარა 1 2 1 4

იმერეთი 4 3 2 9

რაჭა ლეჩხუმი-ქვემო 
სვანეთი 0

გურია 0

კახეთი 13 3 3 19

მცხეთა-მთიანეთი 3 7 4 14

თბილისი 19 25 16 60

ღონისძიება

ოჯახებიდან ბავშვის 
წამოყვანა   54     

მშობლის უფლებების 
შეზღუდვა 15

მშობლის უფლებების 
ჩამორთმევა 5

პოლიციის ჩართვა 
საქმეში 71
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winasityvaoba

evrokavSiris bavSvTa keTildReobis reformis xelSewyobis proeqti 

2006-2010 wlebis ganmavlobaSi xorcieldeboda da mxars uWerda saqarTvelos 

mTavrobas bavSvze zrunvis sistemis reformis ganxorcielebaSi. proeqti iT-

valiswinebda gasul wlebSi bavSvTa keTildReobis sferoSi evrokomisiisa da 

sxvaTa mxardaWeriT ganxorcielebuli iniciativebis erTian sistemaSi moyvanasa 

da am sistemis ganviTarebis uzrunvelyofas.  proeqti ZiriTadad xorcieldebo-

da saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministrosTan 

partniorobiT, romelsac samTavrobo gegmis Sesabamisad 2009 wlis ianvridan 

gadaeca bavSvze zrunvis valdebulebebi. proeqti, aseve, mWidrod TanamSrom-

lobda saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministrosTan, romelic 2009 

wlamde warmoadgenda bavSvze saxelmwifo zrunvis pasuxismgebel uwyebas.

proeqtis erT-erTi ZiriTadi amocana ukavSirdeboda bavSvze zrunvis sf-

eros profesiuli kadrebis momzadebas, maTi profesiuli unar-Cvevebis ganvi-

Tarebasa da kvalifikaciis amaRlebas. proeqtis daxmarebiT momzadda saxelm-

wifo socialur muSakTa axali kadrebi. 

winamdebare saxelmZRvanelo momzadda proeqtis mier SemuSavebuli sa-

treningo programis “socialuri samuSaos praqtikis safuZvlebi” farglebSi.  

saxelmZRvanelo gankuTvnilia bavSvebTan momuSave socialuri muSakebisaTvis. 

saxelmZRvanelos mizania,  gaacnos socialur muSakebs bavSvis ganviTarebis Zir-

iTadi Teoriebi da  Taviseburebebi. saxelmZRvanelo, aseve, gvTavazobs bavSvis 

fsiqikuri ganviTarebis testebs, romlebic daexmarebaT socialur muSakebs 

bavSvis Sefasebis procesSi. saxelmZRvanelos momzadebisaTvis did madlobas 

vuxdiT  fsiqolog qalbaton qeTevan TavarTqilaZes.  imedia, saxelmZRvanelo 

daexmareba socialur muSakebs  bavSvebTan muSaobis procesSi. 

evrokavSiris bavSvTa keTildReobis reformis xelSewyobis proeqti
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Sesavali

bavSvis ganviTareba saocari procesia. uceb iCens Tavs axali Tviseba an un-

ari, rasac adre ver vamCnevdiT. gasakviria, Tu rogor axerxebs bavSvi TviTon, 

specialuri swavlebis gareSe am mravalmxrivi codnis SeZenas. faqtiurad bavSvi 

swavlas uneblieT, garemosTan aqtiuri urTierTqmedebis Sedegad, sicocxlis 

pirvelive Tveebidan iwyebs. Tavidan am swavlis safuZvels moZraobebi da Seg-

rZnebebi warmoadgens. Semdeg bavSvi sityvis gamoyenebas iwyebs da sagnebsa da 

movlenebs saxelebs arqmevs. amis Sedegad upiratesi xdeba sityva da bavSvic siam-

ovnebiT atarebs eqsperimentebs - axal sityvebs igonebs, ambis moyolas cdilobs 

da mraval SekiTxvas svams. amis paralelurad bavSvis motoruli unaric icvleba 

- misi moZraobebi  ufro daxvewili da moqnili xdeba.

miuxedavad imisa, rom fsiqikuri ganviTarebis process saerTo kanonzo-

miereba aqvs, TiToeuli bavSvi mainc unikaluria da ganviTarebis individua-

luri tempi axasiaTebs. zogierTi bavSvis ganviTareba saerTo kanonzomierebas 

ar emorCileba, rac xSirad bavSvsac da mis ojaxsac problemebs uqmnis.  amitom 

mniSvnelovania imis codna, Tu ras unda velodoT bavSvisagan ama Tu im asakSi; 

rogor SevuwyoT xeli mis ganviTarebas da SevuqmnaT amisaTvis xelsayreli ga-

remo; rogor unda mivxvdeT, rom bavSvi ganviTarebiT CamorCeba, raTa droulad 

mivaqcioT yuradReba.
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ganviTarebis cneba – zogadi
sakiTxebi

ganviTarebis stadiuroba da mTlianoba

termini `ganviTareba” adamianis sxeulisa da qcevis im cvlilebebs exeba, 

romlebic droTa ganmavlobaSi xorcieldeba organizmis biologiuri monaceme-

bis da garemosTan misi urTierTobis wyalobiT. 

dRes gavrcelebulia azri, rom ganviTareba mTliani, uwyveti  procesia, 

romlis stadiebad dayofa xelovnuria. Tumca zogierTi Teoretikosi ganvi-

Tarebis stadiebis realur arsebobaze amaxvilebs yuradRebas. Cveulebriv, WeS-

mariteba ukidures SexedulebaTa Sorisaa. ar arsebobs sakmarisi monacemebi im-

isa, rom vifiqroT, adamianebi erTi stadiidan meoreze swrafad, erTbaSad gada-

dian. erTi stadiidan meoreze gadasvla TandaTanobiTi, SeumCneveli, uwyvetia 

da   meryeobiT xasiaTdeba.

miuxedavad amisa, Seswavlisa da ganxilvis TvalsazrisiT, bavSvis ganviTare-

ba Semdeg stadiebad SeiZleba daiyos:

prenataluri periodi _ Casaxvidan bavSvis dabadebamde;

Cviloba (axalSobiloba, Cviloba) _ dabadebidan  18-24 Tvemde;

adreuli bavSvoba _ 2-3 wlidan 5-6 wlamde;

Sua bavSvoba _ 6-dan 11-12 wlamde;

mozardoba da siymawvile _ daaxloebiT 11-12 wlidan 18-21 wlamde.

ganviTareba Casaxvidan iwyeba da mTeli Cveni cxovrebis manZilze grZel-

deba, Tumca masTan dakavSirebuli cvlilebebi axalgazrda asakSi, Cveulebriv, 

ufro aSkara da swrafia. swored amis gamoa, rom asakobrivi  CarCoebi adreul 

wlebSi SedarebiT pataraa da adamianis ganviTarebasTan erTad izrdeba. garda 

amisa, mocemuli periodizacia industriuli sazogadoebis wevrebs ufro Seesa-

bameba. magaliTad, Tu aq mozardobisa da siymawvilis asaki sakmaod xangrZlivi 

periodia da TiTqmis 20-21 wlamde grZeldeba, sxva sazogadoebebSi, sadac mZime 

ekonomikuri pirobebia da  swavlis periodi xangrZlivi ar aris, mozardobis asa-

ki SeiZleba SedarebiT xanmokle iyos da 2-4 weliwadSi dasruldes. 

adamianis ganviTarebis istoriuli
da Tanamedrove xedva

bavSvisadmi damokidebulebas istoriuli  da kulturuli aspeqtebi ganapi- 
robebs. dResac aris kulturebi, sadac bavSvebs aRiqvamen rogorc muSaxels, 

rogorc sakuTrebas, rogorc uuflebo arsebebs, romlis gayidva an gacvla 

SeiZleba, magram Tanamedrove kulturaTa umravlesobaSi bavSvebs mkafiod 
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gamoxatuli uflebebi aqvT; maT mimarT sastiki mopyroba an eqspluatacia 

akrZalulia; 

arsebobda azri, rom Sua saukuneebis evropaSi bavSvebs miniaturul moz- 
rdilebad Tvlidnen; axla iTvleba, rom es idea, msubuqad rom vTqvaT, Zalze 

gadaWarbebulia;

industrializaciisa da swavlaze moTxovnilebis zrdis Sedegad mozardo- 
bis, anu damokideblad cxovrebis, asaki gaxangrZlivebulia. ramdenad xan-

grZlivia mozardobis asaki es kulturul, socialur da istoriul kon-

teqstebzea damokidebuli.

aqtiuri da pasiuri ganviTareba

aqtiuri da pasiuri ganviTarebis sawyisebi filosofiaSi unda veZeboT. 

amave dros  is yoveldRiuri cxovrebiseuli problemebis, kerZod ki, ganaTlebis 

problemebis  gadaWris drosac aqtualuri gaxda. es sakiTxi gansakuTrebiT mniS-

vnelovania adamianis sicocxlis pirveli wlebis Seswavlisas. bavSvebis roli 

codnis SeZenisas aqtiuria, isini TavisTavad iqmnian warmodgenas moralsa da Ri-

rebulebebze, Tu pasiurad reagireben imaze, rasac aRiqvamen, rasac maT aswav-

lian? isini Tavad qmnian sakuTar pirovnebas Tu maTi formireba sxva adamianebis, 

fizikuri garemocvis zemoqmedebis Sedegia?

yvelaze marTebuli iqneba, orive am kiTxvas dadebiTad rom vupasuxoT. 

drois umetes nawils Cven aqtiurad SevimecnebT samyaros da sakuTar xedvas vay-

alibebT, magram xSirad Cven mxolod vreagirebT imaze, rasac fizikuri da so-

cialuri garemo gvTavazobs. 

ganviTarebis zogadi sqema

ganviTarebis zogadi sqemis mixedviT (C. veneri) ganviTarebis Semdeg done-

ebs gamoyofen, romlebic mudmiv urTierTqmedebaSia erTmaneTTan:

1. organuli done

adamianis organizmis sxvadasxva maxasiaTebeli: genetika, organizmis fun-

qcionirebaSi monawile meqanizmebi, pirvel rigSi, Tavis tvini; agreTve faqto-

rebi, romlebic im Tandayolil individualur Tvisebebs gansazRvraven, rasac 

temperaments vuwodebT.

2. pirovnuli done

adamianis fsiqikuri maxasiaTeblebi _ pirovnuli maxasiaTeblebi, kogni-

turi  Taviseburebebi, emociebi da a.S. 

3. pirovnebaTSorisi done

individebs Soris damokidebuleba: ojaxi da TanatolTa jgufi.
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4. sazogadoebrivi done

individTa erToblioba, romelic ganixileba, rogorc erTi mTliani. maga-

liTad, rogorc jgufi, socialuri klasi da kultura. am jgufis socialuri md-

gomareoba, kulturul RirebulebaTa roli.

ganviTarebis zogadi sqema C. veneris mixedviT. ganviTarebis doneebi (organuli, 

pirovnuli, pirovnebaTSorisi, sazogadoebrivi)

konteqsti riskfaqtorebi susti adgilebi damcavi faqtorebi

organuli memkvidreobiTi 

daavadebebi.

pre da 

prenataluri 

zemoqmedebebi.

nevrologiuri 

darRvevebi.

araswori kveba.

„Zneli “

temperamenti

„advili”

temperamenti

pirovnuli dabali 

inteleqti.

dabali 

TviTSefaseba.

dabali 

TviTkontroli. 

mijaWvulobis 

ukmarisoba.

sqesi.

dagegmvis susti 

unari

inteleqti

kompetenturoba.

socialuroba

pirovnebaTSorisi ojaxuri 

disharmonia.

sastiki 

mopyroba an 

ugulebelyofa 

orive 

mSobelTan cudi 

damokidebuleba.

mzrunvelobis 

ararseboba

pozitiuri, 

stabiluri 

mzrunveloba.

Sesaferisi 

ufrosi adamianebi 

samagaliTod.

mSoblebis 

meTvalyureoba

sazogadoebrivi siRaribe pirovnuli 

Tvisebebi, 

romelebic 

ewinaaRmdegeba 

sazogadoebriv 

idealebs an

moTxovnebs 

sxva ufrosebTan 

kargi 

damokidebuleba.

sazogadoeba, 

romelic mzadaa 
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mniSvnelovania Semdegi cnebebis ganmarteba: 

riski _ nebismieri garemoeba an piroba, romelic fsiqopaTologiis ganvi-

Tarebis albaTobas zrdis.

susti adgili _ riskze reaqcias aZlierebs.

damcavi faqtori _ riskis pirobebSi jansaR ganviTarebas uwyobs xels. ase-

Ti bavSvebi sicocxlisunarianebi arian.

damcavi meqanizmebi – 

riskis zegavlenis Semcireba•  (mSoblis aqtiuroba bavSvis TanatolebTan ur-

TierTobaSi araxelsayreli aspeqtis uaryofiT gavlenas amcirebs);

uaryofiTi jaWvuri reaqciebis Sesusteba. • „ioli” temperamentis bavSvs mSo-

blebi  iSviaTad ubrazdebian;

faqtorebi, romlebic TviTSefasebas da TviTefeqturobas zrdian;• 
SesaZleblobaTa gamoyeneba.• 

bavSvis ganviTarebis damcavi faqtorebi da 
riskfaqtorebi

bavSvis ganviTarebaze erTdroulad zemoqmedebs rogorc damcavi faqtore-

bi, ise riskfaqtorebi (araRirseuli mopyroba ojaxSi, dacinva, uxeSoba skolaSi, 

emociuri travmebi). damcavi faqtorebi ganviTarebis darRvevis risks amcire-

ben, negatiur jaWvur reaqcias amuxruWeben, TviTSefasebas da sakuTari Tavis 

pativiscemas ayalibeben.

damcavi faqtorebia:

 

ojaxi

Zlieri pozitiuri kavSiri Tundac erT mSobelTan, naTesavTan an Tundac  
erT ZmasTan/dasTan;

ndobaze damyarebuli urTierToba ojaxSi. 

skola/samsaxuri

gamorCeuli unari Tundac erT saskolo saganSi; 
wera uyvars (wers dRiurs); 
kiTxva uyvars; 
kargad swavlobda Tundac pirvel saswavlo wels; 
SromiTi Cvevebi aqvs; 
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oratoruli niWi gaaCnia; 
romelime profesiaze ocnebobs. 

fsiqologiuri Taviseburebebi

iumoris grZnoba aqvs; 
stresul situaciebTan Segueba SeuZlia; 
pozitiuri cxovrebiseuli movlenebiT gaxareba SeuZlia; 
sakuTari grZnobebis gamoxatva da sxvisi grZnobebis amocnoba SeuZlia; 
ndoba SeuZlia. 

megobrebi

Tundac erTi megobari hyavs; 
megobrebTan kamaTi SeuZlia; 
Tanatolebs moswonT; 
sapirispiro sqesis bavSvebTan urTierToba SeuZlia. 

morali/eTika

eTikuri Rirebulebebi gaaCnia; 
religiuria. 

sxva

SemoqmedebiTi/artistuli niWi aqvs; 
Tundac erTi hobi (gataceba) aqvs; 
klasgareSe wreebSi, axalgazrdul jgufebSia gaerTianebuli; 
sports misdevs. 

riskfaqtorebia:

ojaxisaTvis damaxasiaTebeli riskfaqtorebi

fsiqiatriuli diagnozi; 
gonebrivi ganviTarebis Seferxeba; 
mSoblebi s antisocialuri, kriminaluri qceva;

Zaladoba ojaxSi (konfliqtebi ojaxSi). 
mwvave krizisi ojaxSi; 
mZime avadmyofoba, hospitalizacia; 
umuSevroba; 
ganqorwineba; 
patimroba; 
emigracia; 
yofiTi problemebi ojaxSi: 
mravalricxovani ojaxi; 
fizikuri  safrTxe ojaxSi;

usaxlkaroba. 
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socialuri riskfaqtorebi

axlo garemocva: kriminali, alkoholi, narkotikebi; 
prostitucia; 
megobrebis  uaryofiTi gavlena;

usaqmuroba; 
dabali ganaTleba da kultura; 
interesebis siRaribe. 
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ganviTarebis Teoriebi

fsiqodinamikuri Teoriebi

fsiqodinamikur TeoriaTa fuZemdebelia avstrieli eqimi zigmund froidi 

(1856-1939). SeiZleba iTqvas, rom froidi pirveli mecnieri iyo, romelic ganvi-

Tarebis Teoriaze muSaobda. 

 
amosavali principi: aqtiuri ganviTareba Cveulebrivi wesia; pasiuri 

ganviTareba gamonaklisia.

 
gansjisaTvis: rogor gansazRvravs bavSvis garemomcvel samyarosTan urT-

ierTzemoqmedeba mis ganviTarebasa da qcevas?

froidi _ fsiqoanalizis Teoria

fsiqoanalizis Teoriis Seqmnisa da ganviTarebisas froidma, ZiriTadad, 

misi pacientebis klinikur SemTxvevaTa analizi da sakuTari bavSvobis mogonebe-

bi gamoiyena. “fsiqoanalizi” aris Teoria, romelic pacientis “suls” (berZn. 

“fsiqe”) aanalizebs.

pirovnebis komponentebi. bavSvs dabadebisTanave marTavs idi _ pirovne-

bis primitiuli, egoisturi komponenti. idi aris `cxoveli” Cvens SigniT. is ada-

mianis biologiuri impulsebis wyaroa. esaa instinqturi survilebi, romelTa 

raime gziT dakmayofileba aucilebelia. es impulsebi sakvebis, wylis da sxva 

sasicocxlod aucilebeli resursebis miRebasa da seqsualuri moTxovnilebis 

dakmayofilebiskenaa mimarTuli; yvela erTad isini sasicocxlo instinqtebs 

Seadgenen, romlebsac froidma erosi uwoda. isini idis mamoZravebeli Zalebia. 

sasicocxlo instinqtebi siamovnebis principiT moqmedeben: isini saswrafod 

dakmayofilebasa da tkivilis aridebas moiTxoven. 

idis mamoZravebel Zalad SemdgomSi froidma sikvdilis instinqtis, Tana-

tosis, cneba Semoitana. sikvdilis instinqtebi  gansazRvraven yoveli adamianis  

sikvdilTan dakavSirebul sakiTxebs, agreTve agresiasa da destruqciulobas, 

romlebic froidis azriT Tandayolilia. 

Cveni cxovrebis didi nawili agresiul da seqsualur impulsebs emorCile-

ba, Cven ki mudmivad unda veZeboT maTi gamoxatvis socialurad misaRebi xerx-

ebi. idi adamianis Sinagani samyaros gacilebiT didi struqturis, aracnobieris 

nawilia, romelic, froidis azriT, praqtikulad mTel Cvens qcevas marTavs, Cve-

ni cnobierebis  uSualo monawileobis gareSe. 

idis safuZvelze TandaTanobiT viTardeba ego, romelic impulsebTan 

muSaobis `sruluflebian warmomadgenlad” iqceva. ego  gacnobierebuli fsiq-

ikuri moqmedebaa. es aris is, rasac Cven vacnobierebT, razec drois nebismier 

momentSi vfiqrobT. ego aseve gansazRvravs  idis impulsebsa da gare samyaros  
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moTxovnebis  urTierTSeTanxmebas. magaliTad, Tu idi sqesobrivi ltolvis im-

pulss uSvebs, egom is rogorRac unda daamuSavos. amdenad, ego realobis  Sesa-

tyvisad moqmedebs da mudmivad cdilobs, impulsebi da sxva aracnobieri Zalebi 

gare samyaros moTxovnilebebTan da SezRudvebTan Searigos. ego gansazRvravs 

dacvis meqanizmebsac. 

dacvis meqanizmi _ SfoTvis Semcirebis an, ukidures SemTxvevaSi,  SeniRbvis 

saSualebaa. maTgan yvelaze mniSvnelovani meqanizmia gamodevna. es aris proce-

si, romlis meSveobiT ego miuRebel da daukmayofilebel impulsebs, adre Cade-

nili saqcielisaTvis danaSaulis grZnobas, agreTve pirovnebisTvis usiamovno 

azrebsa da mogonebebs aracnobierSi `fuTavs”. es azrebi gaucnobiereblad ar-

sebobs da  individis SfoTvis mizezad rCeba. 2 wlis asakidan Cven aracnobierSi 

vagrovebT `gamodevnil masalas”, romelic Semdeg mTeli cxovrebis manZilze 

CvenSi garkveul gancdebs iwvevs. 

adreul bavSvobaSi  egodan superegos gamoyofis procesi iwyeba. superego 

ori nawilisagan Sedgeba. pirveli nawili aris is, rasac Cven sindiss vuwodebT. 

esaa Sinagani xma, romelic gvafrTxilebs, Tu ra ar unda gavakeToT. meore nawil-

ia idealuri ego. aq Sedis Cveni warmodgena sakuTar Tavze da is, Tu ra da vin 

gvinda, viyoT. SeiZleba iTqvas, rom superego moralurobis principis CarCoeb-

Si moqmedebs. is dinamikurad urTierTzemoqmedebs idTan da egosTan. magaliTad, 

Tu idi sqesobrivi ltolvis impulss uSvebs da ego misi dakmayofilebis raime 

xerxs igonebs, superego SeiZleba Caerios, Tuki ar iwonebs imas, ris gakeTebasac 

ego apirebs. 

rogor SeiZleba Caerios superego? muqaris da SesaZloa, SfoTvis, sircx-

vilisa da danaSaulis Zlieri grZnobebis gaCeniT. mTliani pirovnebis konteqst-

Si froidis mier gamoyofili sami komponenti sxvadasxvagvarad SeiZleba ganvi-

Tardes. magaliTad, adamians, romelsac `Zlieri” idi da `susti” superego aqvs, 

Tavisi qcevis moralurobisa da eTikurobis mudmivi gakontroleba ar SeuZlia. 

adamiani, romelsac superego zedmetad aqvs ganviTarebiuli, mudmivad itanjeba 

danaSaulis grZnobiT. is yvelafers SfoTviTa da sifrTxiliT ekideba. 

pirovnebis ganviTarebis stadiebi. froidma gamoyo ganviTarebis fsiqose-

qsualuri stadiebi. aq ZiriTadi yuradReba erogenul zonebzea mimarTuli, 

romlebic ganviTarebis pirveli ramdenime wlis ganmavlobaSi gadanacvldeba. 

erogenuli zona aris sxeulis garkveuli ubani, romlis stimulacia siamovnebis 

intensiur gancdas iwvevs. 

froidi Tvlida, rom pirovnebis safuZvlebi sabolood adreul bavSvobaSi, 

pirveli 3 stadiis ganmavlobaSi  formirdeba. 

fsiqoseqsualuri stadiebis gavlisas SesaZlebelia fiqsaciebi, romlebic 

pirovnebaze mTeli Semdgomi cxovrebis ganmavlobaSi zemoqmedebs. fiqsaciebi 

esaa ganviTarebaSi `Seferxebebi”, romlebic mozrdil adamianebs ubiZgeben, kv-

lav bavSvobisdroindeli xerxebiT eZebon siamovneba. magaliTad, Tu romelime 

Cvils Zalian bevrs an Zalian cotas aWmevdnen, mozrdilobaSi is SeiZleba, xSir-

ad ReWavdes kevs, svamdes, eweodes an bevrs laparakobdes. 
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fsiqoseqsualuri ganviTarebis stadiebi

oraluri stadia _ (dabadebidan 1-1,5 wlamde);

Cvili siamovnebas da kmayofilebas, ZiriTadad pirisa da tuCebis stimula-

ciiT iRebs. 

fiqsaciis magaliTi: oralur-inkorporaciuli (Semwovi) _ aseTi individi 

ZiriTad siamovnebas iseTi moqmedebebisagan iRebs, rogoricaa Wama, sma da mowe-

va. 

analuri stadia _ (1-1,5 wlidan 3 wlamde);

bavSvi siamovnebasa da dakmayofilebas, ZiriTadad, gamoyofis funqciis re-

alizaciiT iRebs. 

fiqsaciis magaliTi: analur-retentiuli (Semakavebeli) _ amgvar  pirov-

nebas iseTi Tvisebebi axasiaTebs, rogorebicaa siZunwe, sijiute, agreTve, `emo-

ciuri Sekruloba” da grZnobebis gamoxatvis sirTuleebi. analur-eliminaciuri 

(gamomdevni) _ adamians ,,emociuri faRaraTi” axasiTebs, mas sakuTari azrebisa 

da grZnobebis Sekaveba-Sefarva ar SeuZlia.

faliuri stadia (3-dan 5-6 wlamde): erogenuli zona genitaliebis ubanSi ga-

dainacvlebs, seqsualuri xdeba. 

mTavari sakiTxi, romlis gadaWra aucilebelia mdgomareobs oidiposis kom-

pleqsSi an eleqtras kompleqsSi. kompleqss Tebes legendaruli mefis saxeli 

ewoda, romelmac uneblieT mokla mama da colad sakuTari deda SeirTo. froidi 

Tvlida, rom am stadiaze biWebs dedisadmi uCndebaT seqsualuri ltolva, xolo 

Semdgom ki SiSi, rom mama mas am ltolvisaTvis daasaWurisebs. TandaTanobiT biWi 

Tavs mamasTan aigivebs, cdilobs hgavdes mas, gansakuTrebiT moralur principe-

bSi. amgvar qcevas safuZvlad udevs biWis idea, rom mama ar daasaWurisebs, Tuki 

is zustad mamis msgavsi iqneba. amdenad, biWis superego oidiposis kompleqsis Se-

degad viTardeba. gogonebis SemTxvevaSi esaa  eleqtras kompleqsi _ gogonas ma-

misadmi sqesobrivi ltolva da penisisadmi Suri uCndeba, rac mamis penisis dau-

flebis survils iwvevs. TandaTanobiT is am konfliqts simbolurad wyvets, an 

dedasTan Tavis gaigivebiT, an _ imediT, rom biWs dabadebs. amasTan, kastraciis 

SiSs gacilebiT safuZvliani motivacia aqvs, vidre penisisadmi Surs. amitom misi 

meSveobiT gogonebi gacilebiT nakleb moralur da pirovnul eTikur principe-

bs iZenen.  eleqtras kompleqsis Sedegad, qalebs susti superego aqvT. 

latenturi stadia (5-6-dan 12 wlamde)

seqsualuri impulsebi Tvlemen.

genitaluri stadia (12wlidan zemoT)

mozardobis asakSi SesvlasTan erTad seqsualuri impulsebi  upiratesi 

xdeba. 
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eriqsoni _ fsiqosocialuri ganviTarebis Teoria

erik eriqsoni (1902-1994) neofroidistad iTvleba. eriqsoni, umTavresad, 

pirovnebis formirebaSi socialuri urTierTzemoqmedebis rols gamohyofda. 

eriqsonis Teoriis amosavali cneba egoidenturoba  imis gagebas emsaxure-

ba, Tu rogor xedavs adamiani sakuTar Tavs  da rogoria obieqturad.  yoveli 

Cvenganis raRac  garkveuli nawili im garemozea dafuZnebuli, romelSic vizr-

debiT. Tavidan Cvens pirovnul Camoyalibebas maTTan urTierTdamokidebule-

ba gansazRvravs, vinc CvilobaSi Cvenze zrunavs, xolo Semdgom, Cveni zrdisa da 

momwifebis Sesabamisad,  ojaxs gareT sxva adamianebTan urTierToba. 

eriqsonis Teoria gviCvenebs, Tu risi gakeTeba SeuZliaT mSoblebsa da sxva 

adamianebs bavSvis jansaRi ganviTarebisaTvis, agreTve, imas, Tu ra SeuZlia  Tvi-

Ton bavSvs. 

fsiqosocialuri ganviTarebis stadiebi eriqsonis mixedviT

ndoba an undobloba (dabadebidan 1 wlamde)

imis mixedviT, Tu rogor uvlian bavSvs CvilobaSi, garemomcveli samyaro 

imsaxurebs an ar imsaxurebs mis ndobas. Tu misi saWiroebebi kmayofildeba, mas 

zrunviTa da yuradRebiT ekidebian, mis mimarT sakmaod  principulebi arian, ba-

vSvi garemomcvel samyaros usafrTxod miiCnevs da endoba mas. meore mxriv, Tu 

garemomcveli samyaro tkivils ayenebs mas, stress iwvevs da mis usafrTxoebas 

emuqreba, bavSvi cxovrebisagan amis miRebas swavlobs da Tvlis, rom es samyaro 

ndobas ar imsaxurebs. 

damoukidebloba an sircxvili da eWvi (1-dan 3 wlamde)

siarulis dawyebasTan erTad bavSvebi TavianTi sxeulis SesaZleblobebsa 

da misi marTvis saSualebebs aRmoaCenen. isini damoukideblad Wamasa da Cacmas, 

tualetiT sargeblobas swavloben da gadaadgilebis axal xerxebs iTviseben. 

roca bavSvi raimes damoukideblad gakeTebas axerxebs, is Tavdajerebulia da 

grZnobs, rom skuTari Tavis kontroli SeuZlia; magram Tu bavSvs mudmivad wa-

rumateblobebi aqvs da amisTvis mas sjian an usufTaos, binZurs, mouxerxebels, 

cuds uwodeben, is sircxvilsa da sakuTar ZalebSi daeWvebas eCveva.

iniciativa an danaSaulis grZnoba (3-dan 6 wlamde)

bavSvebs kvleviTi aqtivoba sakuTari sxeulis gareT gadaaqvT. isini igeben, 

rogor aris mowyobili samyaro da rogor SeiZleba masze zemoqmedeba. samyaro 

maTTvis rogorc realuri, ise warmosaxuli adamianebisa da nivTebisagan Sedge-

ba. Tu maTi kvleviTi saqmianoba mTlianobaSi Sedegiania, bavSvebi adamianebTan  

da nivTebTan urTierTmoqmedebis konstruqciul saSualebebs iTviseben, ini-
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ciativianebi xdebian. xolo Tu maT mkacrad akritikeben an sjian, isini sakuTari 

saqcielis gamo xSirad Tavs damnaSaved grZnoben.

Sromismoyvareoba an arasrulfasovnebis grZnoba (6-dan 12 wlamde)

skolaSi, saxlSi da TanatolTa Soris bavSvebi mravalricxovan unar-Cveve-

bs iZenen. sxvadasxva sferoSi bavSvis kompetenturobis realur zrdasTan erTad 

`me”-s SegrZneba mniSvnelovnad mdidrdeba. sul ufro met mniSvnelobas iZens 

sakuTari Tavis Sedareba TanatolebTan. gansakuTrebiT didi ziani moaqvs saku-

Tari Tavis negatiur Sefasebas sxvebTan Sedarebisas.

TviTSegneba an dabneuloba (rolebis aRreva) (12-dan 18 wlamde)

siymawvilis dadgomamde bavSvebi sxvadasxva rols aRmoaCenen xolme _ 

moswavlis an megobris, ufrosi Zmis an dis, sportsmenis an musikosis da a.S. mo-

zardobisa da siymawvilis periodSi mniSvnelovania am sxvadasxva rolSi garkveva 

da erT mTlian identurobaSi, TviTSegnebaSi maTi integrireba. mozardebi Ziri-

Tad Rirebulebebs eZeben, romelebic  yvela am rols moicavs. zogjer isini or 

mniSvnelovan rols an sapirispiro RirebulebaTa sistemebs Soris seriozuli 

konfliqtis gadaWras ver axerxeben, Sedegi   ki pirovnebis difuziaa (gafantu-

loba).

intimuroba (siaxlove) an izolacia (18-dan 40 wlamde)

ganviTarebis  mTavari winaaRmdegobaa konfliqti siaxlovesa da izolacias 

Soris. siaxlove gacilebiT mets Seicavs, vidre ubralod seqsualuri siaxlove. 

es aris unari, nebismieri sqesis meore adamians Cveni `sulis” nawili mivceT, da 

am dros sakuTari  `me”-s dakargvis ar gveSinodes. amgvari axlo urTierTobebis 

damyarebisas warmateba imazea damokidebuli, Tu rogor iyo gadaWrili zemoaR-

niSnuli 5 konfliqti. 

produqtuloba an stagnacia (40-dan 65 wlamde)

mas Semdeg, rac wina konfliqtebi nawilobriv gadaWrilia, SeiZleba meti 

yuradReba davuTmoT da davexmaroT sxva adamianebs. mSoblebi am dros xSirad 

arsebobis sazriss imaSi pouloben, rom TavianT Svilebs exmarebian. zogma ada-

mianma SeiZleba Tavisi energia socialuri problemebis gadaWrisken  mimarTos. 

xolo Tu wina konfliqtebi ar aris gadaWrili, es sakuTar Tavze zedmet  mzrun-

velobas iwvevs: sakuTari  janmrTelobis gamo metismeti wuxili, sakuTari sur-

vilebis dauyovnebliv dakmayofilebisken swrafva, sakuTari simSvidis dacva da 

a.S.
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integrirebuloba (egos mTlianoba) an sasowarkveTa (65 wlidan zemoT) 

sicocxlis bolo etapebze adamianebi, Cveulebriv, ganvlil cxovrebas ga-

daxedaven da axleburad afaseben xolme. Tu adamiani kmayofilebas ganicdis imis 

gamo, rom ganvlili cxovreba azriTa da movlenebSi misi aqtiuri monawileobiT 

iyo savse, Sedegad mas egos mTlianobis gancda eufleba. xolo Tu adamiani Tvlis, 

rom cxovrebam uazrod, fuWad Caiara da man bevri SesaZlebloba gauSva xelidan, 

mas  sasowarkveTa Seipyrobs.

eriqsoni Tvlida, rom yoveli stadia imis safuZvelze igeba, Tu ra iyo Seqm-

nili manamde. miuxedavad imisa, rom adamianma erT romelime etapze gakeTebuli 

arCevani SeiZleba SemdgomSi gadaafasos da Secvalos, jansaRi ganviTarebis au-

cilebeli pirobaa yoveli etapis krizisis `pozitiuri” daZleva. magaliTad, ba-

vSvebs, romlebmac Cvilobis asakSi sakmarisi yuradReba da siyvaruli ver miiRes, 

amis kompensireba SeuZliaT, Tuki momdevno stadiebze  mometebuli yuradReba 

eqnebaT. normaluri ganviTarebisaTvis umjobesia, rom bavSvma Cvilobis period-

Si yvelaferi miiRos, rac mas sWirdeba da es stadia garemomcvelTa mimarT ndo-

bis gancdiT daasrulos. miuxedavad imisa, rom yoveli konfliqti `kritikulia” 

mxolod erT-erT stadiaze, is mTeli sicocxlis manZilze arsebobs. magaliTad, 

damoukideblobis moTxovnileba gansakuTrebiT mniSvnelovania 1- dan-3 wlamde, 

magram mTeli cxovrebis manZilze adamianebma mudmivad unda amowmon TavianTi 

damoukideblobis xarisxi, romlis gamovlena yovelTvis SeuZliaT sxva adamia-

nebTan urTierTobisas. 

individualuri fsiqologia _
alfred adleri (1870-1937)

avstrielma fsiqologma da fsiqiatrma alfred adlerma fsiqikuri 

daavadebebis Sesaxeb sakuTari koncefcia SeimuSava. am koncefciis Tanaxmad, 

fsiqikuri daavadeba aris arasrulfasovnebis grZnobiT gamowveuli   

gaucnobierebeli swrafva upiratesobisaken. arasrulfasovnebis grZnobas ki 

romelime fizikuri sisuste an nakli iwvevs.

adlerma adamianis qcevaSi seqsualurobis rolis gadametebulad 

SefasebisaTvis froidis Teoria gaakritika. amis sapirispirod, man win wamoswia 

socialuri faqtorebis roli da ganacxada, rom  adamianis xasiaTs misi cxovrebis 

stili gansazRvravs. 

fsiqologiuri problemebis mqone bavSvebTan muSaobisas adleri cxovrebis 

stils  ikvlevda. is Tvlida, rom ojaxur ierarqiaSi  bavSvis mdgomareobas 

udidesi mniSvneloba aqvs misi pirovnuli CamoyalibebisTvis. 

pirveli Svili: Tavdapirvelad erTaderTi bavSvia ojaxSi, Semdeg am 

mdgomareobis yvela upiratesobas da did Zalauflebas kargavs. meore mxriv, 

umcrosi bavSvebis fsiqologia gansazRvrulia maT cxovrebaSi pirvelis 
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arsebobiT. ufros Svilebs xSirad axasiaTebT konservatiuloba (isini Tvlian, 

rom Zalaufleba imas unda darCes, visac hqonda). pirvel Svilebsa da dediserTebs 

inteleqtis ramdenadme maRali koeficienti aqvT; 

 meore Svili: misi `cxovrebis stili” Zireulad gansxvavebulia. mas 

Tavidanve hyavs lideri, romelsac ejibreba. is ar aRiarebs Zalauflebas da 

misi Secvla uyvars; misTvis damaxasiaTebelia dinamikis gancda da rbolaSi 

win `gavardna”; is cdilobs bunebisa da mecnierebis kanonebis Secvlas, Tavisi 

arsiT revolucioneria, amasTan ara imdenad politikaSi, ramdenadac socialur 

cxovrebaSi da garSemomyofebisadmi damokidebulebaSi. 

 umcrosi Svili, nabolara: misi upiratesoba isaa, rom meore Svilisagan 

gansxvavebiT, is arasodes iqneba ̀ Camogdebuli”.  is meores imiT hgavs, rom Zalian 

energiulia, cdilobs sxvebs ajobos. misi cxovrebis distanciur rbolaSic arian 

liderebi, magram is maT ar baZavs da misi cxovrebis stili ojaxis sxva wevrebis 

stilisagan gansxvavdeba (mewarmeebis ojaxSi _ poeti, maTematikosebis ojaxSi 

_ musikosi).  is yovelTvis unda gansxvavdebodes sxvaTagan. es swrafva SeiZleba 

ganxilul iqnas rogorc arasakmarisi gambedaoba. 

dediserTebis tragedia imaSia, rom bavSvobis wlebSi isini  yovelTvis 

ojaxis yuradRebis centrSi iyvnen da axla yuradRebis centrSi yofna  maTi 

cxovrebis mizania.  miznisaken swrafvaSi isini  logikas ki ar misdeven, aramed 

TavianTi `cxovrebis stils”.

 aRsaniSnavia, rom ojaxur ierarqiaSi bavSvis poziciis mixedviT misi xasiaTis 

prognozireba garkveuli tendenciebis aRweraa. es araa kanonzomierebebi, 

romlebic yovel konkretul SemTxvevaSi aucileblad unda Sesruldes.

gansaxilveli magaliTebi: 

ufrosi Zma, umcrosi da;

erTi Zma da ramdenime da;

ramdenime Zma da erTi da.

humanisturi Teoriebi

abraham maslou _ motivaciis Teoria

 amerikeli fsiqologi abraham maslou (1908-1970) humanisturi fsiqolo-

giis fuZemdeblad iTvleba. man adamianis, rogorc mTliani sistemis, ganviTare-

bis koncefcia Camoayaliba da misi umaRlesi gamovlinebebi (siyvaruli, Semoqme-

deba, sulieri faseulobebi da sxva) gaaanaliza. 

masloum adamianis motivaciis ierarqiuli modeli Seqmna. motivaciis cne-

basTan axlos dgas iseTi terminebi, rogorebicaa moTxovnileba, mizani, survi-

li, ltolva, swrafva. 

motivaciis ierarqiul modelSi masloum moTxovnilebaTa 5 ZiriTadi done 

gamoyo:

pirvel adgilzea fiziologiuri moTxovnilebebi. aq Sedis sakvebi, wyali, 
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Zili, sxeulis temperaturis SenarCuneba, seqsualuri impulsebi.

meore adgilzea usafrTxoebisa da imediani momavlis rwmenis  moTxovni-

leba. maT Sorisaa: garemomcveli samyaros mxridan fizikuri da fsiqologiuri 

safrTxisagan dacvis  moTxovnileba da momavalSi fiziologiuri moTxovnile-

bis dakmayofilebis rwmena.

mesame adgils socialuri  moTxovnilebebi ikavebs, romelsac Tanxmobis 

moTxovnilebasac uwodeben. es cneba iseT mdgomareobas gansazRvravs, roca 

adamiani vinmes an rames SeeTviseba da masTan TanxmobiT cxovrobs. 

meoTxe adgilzea pativiscemis, aRiarebis moTxovnileba, romelSic Sedis 

TviTpativiscemis, kompetenturobis, garemomcvelTa mxridan pativiscemis, aRi-

arebis moTxovnileba.

mexuTe adgilzea TviTgamoxatvis moTxovnileba, anu sakuTari potenciu-

ri SesaZleblobebis realizaciisa da pirovnuli zrdis moTxovnileba. 

maslous Teoriis Sesabamisad, yvela  moTxovnileba SeiZleba mkacri ierar-

qiuli TanmimdevrobiT dajgufdes, anu fiziologiuri moTxovnilebebi, dacu-

lobisa da usafrTxoebis moTxovnilebebi pirveladi moTxovnilebebia, xolo 

yvela danarCeni _ meoradi. amiT xazgasmulia, rom jer unda dakmayofildes qve-

da donis moTxovnilebebi, romlebic adamianis qcevaze axdenen gavlenas da mxo-

lod amis Semdeg _ motivaciaze zemoqmedebs zeda donis saWiroebebi.    

drois gansazRvrul periodSi adamiani im moTxovnilebis dakmayofilebas 

Seecdeba, romelic misTvis yvelaze ufro mniSvnelovania. sanam zeda donis mo-

TxovnilebaTa dakmayofilebas Seudgeba, adamiani qveda donis moTxovnilebebs 

ikmayofilebs. adamiani, romelsac Sia, jer sakvebis moZiebas Seecdeba da mxo-

lod amis Semdeg _ TavSesafris agebas. Semdeg ki is socialuri kontaqtebisa da 

moqmedebebisaken swrafvas daiwyebs; Semdeg _ sxvaTa pativiscemis mopovebisken 

swrafvas. da mxolod mas Semdeg, rac adamiani Sinagan kmayofilebasa da gare-

momcvelTa pativiscemas igrZnobs, misi moTxovnilebebi potenciur SesaZle-

blobebTan erTad gaizrdeba. 

mokled rom vTqvaT, saWiroebaTa yovel momdevno doneze gadasvla mxolod 

wina donis moTxovnilebaTa dakmayofilebis SemTxvevaSi xdeba. amitom bolo, 

TviTrealizaciis dones adamianTa mxolod mcire nawili, daaxloebiT 1% aRwevs, 

Tumca amis unari yvelas aqvs. 

masloum realizebuli adamianebis pirovnuli Taviseburebebis aRwera mogv-

ca, romelTa Soris gansakuTrebiT gamoyo damoukidebloba, SemoqmedebiTi niWi, 

samyaros filosofiuri aRqma, demokratiuloba urTierTobaSi, produqtiuloba. 
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TviTrealizacia

aRiareba-dafaseba

siyvaruli-Tanxmoba

usafrTxoeba

fiziologiuri moTxovnilebebi

ra unda gavakeToT, rom bavSvi aRvzardoT da ganvaviTaroT, misi  moTx-

ovnilebebi davakmayofiloT?

Cveni saqmianobis piramida

vaZlevT gasaqans

movlenebze, romlebic mas exeba, SeuZlia 

sakuTari azris gamoTqma

vaqebT

vepyrobiT Rirseulad da vaqebT 

damsaxurebulad

vzrunavT

aris im adamianebTan, vinc uyvars da visac 

uyvars

vifaravT

misi usafrTxoeba yvela garemoSi 

uzrunvelyofilia

vuvliT

aqvs Sesaferisi sakvebi, sacxovrebeli adgili, 

ganaTleba da samedicino momsaxureba

ganviTarebis Tanamedrove Teoriebi

uaxlesi tendenciebi ganviTarebis Tanamedrove TeoriebSi

adamianis Tavis tvinis Seswavlisas uaxlesi teqnologiebis gamoyenebam • 
gviCvena, rom tvini biofsiqosocialuri organoa, romelic mxolod meore 

adamianTan pirdapiri dialogisas formirdeba. genetikurad  gansazRvruli 

Tvisebebi mxolod garkveul socialur garemoSi realizdeba. jer kidev aq-

tualuria sakiTxi: romelia mTavari _ buneba Tu aRzrda?
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adreuli asakis gancdebi Tavis tvinis agebulebaze, mozrdilis unar-Sesa-• 
Zleblobebsa da xasiaTze gadamwyvet zegavlenas axdens;

mijaWvulobis Teoria uaxlesi nevrologiuri aRmoCenebis axsnis sistemas • 
warmoadgens;

sicocxlisunarianobis Teoria negatiur garemo-pirobebSi warmatebuli • 
adamianis ganviTarebis saidumlos xsnis. 

emociebis regulacia da mSoblebTan damokidebuleba adamianis ganviTare-• 
bisaTvis mniSvnelovani maxasiaTeblebia.

mijaWvulobis Teoria

gasuli saukunis 80-ian wlebSi aSS-sa da kanadaSi im pirTa Soris, romlebic 

daoblebul bavSvTa ojaxebSi gaSvilebis problemebiT iyvnen dainteresebulni, 

sakmaod popularuli gaxda termini ̀ mijaWvulobis grZnobis darRveva (mijaWvu-

lobis darRveva)”. es termini modis e. w. mijaWvulobis fsiqologiidan _ esaa mi-

marTuleba, romelic gasuli saukunis Sua periodSi SeimuSaves meri eisvortma 

da jon boulbim.

ra aris mijaWvuloba? amis gasagebad mogvyavs yvelaze tipuri magaliTi: 

bavSvTa saxlidan ayvanili gogonas mSoblebma Tavdapirvelad CaTvales, rom 8 

wlis gogona sakmaod iolad egueboda axal cxovrebas. is axali ojaxis yvela 

wevris mimarT alersiani iyo, Sexvedrisas naTesavebs alersianad kocnida da 

gamomSvidobebisas Tbilad exveoda. Tumca male mSoblebma SeniSnes, rom is uc-

nob adamianebTanac zustad ase iqceva. am aRmoCeniT isini Zalian Sewuxdnen da 

ganawyendnen imis gamo, rom gogona  erTnair yuradRebas iCens rogorc Tavisi ax-

ali mSoblebis mimarT, ise sruliad ucxo adamianebis mimarT. maTTvis kidev erTi 

usiamovno momenti iyo is, rom gogona saerTod ar ganicdida, roca mSoblebi 

sadme midiodnen da uproblemod rCeboda misTvis naklebad nacnob adamianebTan. 

fsiqologTan konsultaciisas maT gaiges, rom gogonas ara aqvs Camoyalibebuli 

mijaWvulobis grZnoba.

ratom aSinebT ufrosebs is, rom bavSvi Tavisianebs da ucxoebs ver asxvavebs, 

yvela qals sixaruliT eZaxis dedas? quCaSi nebismier zrdasrul adamians xal-

isiT arTmevs xels da mzadaa mas gahyves? ras niSnavs bavSvisaTvis  mijaWvulobis 

grZnoba?

mijaWvuloba _ es aris Zlieri emociuri urTierTkavSiri adamianebs So-

ris, romelic ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es adamianebi 

erTmaneTs scildebian. 

mozrdilebs moswonT, roca vinmes mimarT mijaWvulobas grZnoben, magram 

maT am grZnobis gareSec SeuZliaT cxovreba. xolo bavSvebisaTvis mijaWvulobis 

gancda aucilebelia. mozrdilis mimarT mijaWvulobis grZnobis gareSe bavSvi 

srulfasovnad ver viTardeba, radgan amazea damokidebuli misi  usafrTxoebis 

gancda, samyaros aRqma, ganviTareba. jansaRi mijaWvuloba bavSvis logikuri az-



23

rovnebis ganviTarebas, sindisis Camoyalibebas, emociuri impulsebis kontro-

lis unaris formirebas, sakuTari Tavis mimarT pativiscemis gaCenas, sakuTari 

da sxva adamianebis grZnobebis gagebas, sxva adamianebTan saerTo enis gamonaxvis 

SesaZleblobas uwyobs xels. pozitiuri mijaWvuloba ganviTarebis Seferxebis 

risksac  amcirebs.

mijaWvulobis darRvevam SeiZleba zegavlena moaxdinos ara marto social-

ur kontaqtebze _ sindisis, piradi Rirsebis grZnobis  Camoyalibebaze, empaTiis 

(anu sxva adamianTa grZnobebSi wvdomis da TanagrZnobis) unarze, aramed is bavSvis  

emociuri, socialuri, fizikuri da gonebrivi ganviTarebis Seferxebas iwvevs.

bavSvebs, romlebsac mijaWvulobis grZnoba ar aqvT, samyaros Secnobisa da 

adamianTa Soris damokidebulebis araadekvaturi aRqma gamoumuSavdebaT, rac 

didobis asakSic grZeldeba. aseTi pirovnebebi, ukve zrdasrul cxovrebaSi, xan-

grZliv Terapiul daxmarebas saWiroeben. 

rogor vlindeba bavSvis mijaWvuloba:

TvalebiT kontaqti;• 
Rimili;• 
protesti ganSorebisas;• 
xelSi ayvanis survili;• 
gadevneba;• 
Zebna;• 
Zaxili;• 
CaWideba, mikvra.• 

mijaWvulobis formireba bavSvebSi

mijaWvulobis grZnoba Tandayolili ar gaxlavT. is SeZenili Tvisebaa da 

mxolod adamianebisTvis rodia damaxasiaTebeli. cxovelebTan mimarTebaSi am 

Tvisebas ,,imprintings”, anu STabeWdilebis dafiqsirebas, uwodeben. cnobilia 

eqsperimenti, romelSic wiwilebma TavianT dedad miiCnies saTamaSo, borblebiani 

ixvi da gahyvnen mas, anu pirvel moZrav obieqts, romelic gamoCekvisTanave 

dainaxes; aseve lekvebi TavianT dedad katas Tvlian, romelmac isini sakuTari 

rZiT gamokveba. 

vinaidan Cvilis tvinSi ar aris asaxuli mSobeli deda,  romelmac masze 

dabadebisTanave Tqva uari, xolo adamianebi mas ise kvebavdnen, rom xelSic ar 

ahyavdaT, bavSvs konkretul adamianTan mudmivi kavSiri ar uyalibdeba. amitomac 

amboben, rom aseT bavSvebs darRveuli aqvT mijaWvulobis grZnoba. 

zomieri mijaWvulobis formireba gamartivebulad SeiZleba Semdegi 

meqanizmis meSveobiT aRvweroT: roca Cvili SimSils grZnobs, is tirils 
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iwyebs. mSoblebi xvdebian, rom bavSvs Sia da mas aWmeven. aseve xdeba bavSvis sxva 

moTxovnilebebis dakmayofileba: mSrali tansacmeli, siTbo, urTierToba. 

moTxovnilebebis dakmayofilebasTan erTad bavSvs im adamianis mimarT ndoba 

uCndeba, romelic masze zrunavs. amgvarad  yalibdeba mijaWvuloba.

im SemTxvevaSi, rodesac deda an mama Cvilis moTxovnebs ver pasuxobs, 

bavSvi amaze reagirebs da ufro xangrZlivad da xmamaRla aprotestebs. Tu 

bavSvma garkveuli drois Semdeg sapasuxo reaqcia ver miiRo, is urTierTobis 

mcdelobas wyvets da maSinac ki aRar reagirebs, roca mSoblebi uRimian an 

TvalebSi uyureben. iwyeba seriozuli siZneleebi mSoblebTan urTierTobaSi. 

roca amgvari mdgomareoba bavSvis sicocxlis pirvel wels  xSirad meordeba, 

is daukmayofileblobis grZnobas ganicdis, rasac arafrismTqmel, grZnobebs 

moklebul urTierTobamde mivyavarT. sabolood yovelive es bavSvSi 

fsiqologiuri da fizikuri xasiaTis seriozul da xangrZliv cvlilebebs 

iwvevs. 

3 Tvis asakisaTvis bavSvs `gamococxlebis~ kompleqsuri reaqcia uCndeba 

(ufrosis danaxvaze iRimeba, xel-fexs aqtiurad iqnevs, sixarulis gamomxatvel 

bgerebs gamoscems, RuRunebs, ufrosisaken miiwevs). daaxloebiT 6-8 Tvis asakSi 

bavSvi Tavisi ojaxis wevrebs ucxoebisagan asxvavebs. am asakSi is Zlieradaa 

mijaWvuli dedaze. 10-12 Tvis asakSi metyveleba yalibdeba. bavSvi ambobs `deda”, 

`mama”. daaxloebiT 1,5 wlis asakSi ucxoebis mimarT SiSi Cndeba. 

bavSvsa da mSobels Soris mijaWvulobis ganviTarebis stadiebi

aradiferencirebuli mijaWvulobis stadia•  (1,5-dan 6 Tvemde). bavSvi ga-

moyofs dedas, magram wynardeba, roca sxva mozrdils xelSi ahyavs. bavSvi 

Tvals ayolebs da uRimis nebismier adamians;

specifiuri mijaWvulobis stadia•  (7-dan 9 Tvemde). am stadiisaTvis dama-

xasiaTebelia mijaWvulobis ganmtkiceba, rac dedis mimarT adre Camouya-

libda (bavSvi aprotestebs, roca dedas aSoreben, ucxo adamianebis garemo-

cvaSi mousvenrad iqceva).

mravlobiTi mijaWvulobis stadia•  (10-dan 18Tvemde). dedis mimarT  mija-

Wvulobis safuZvelze bavSvi sxva axlobeli adamianebis mimarTac avlens mi-

jaWvulobas, Tumca deda mainc `yvelaze saimedo obieqtia”. es gansakuTre-

biT kargad Cans, roca bavSvi xoxvas an siaruls iwyebs. miuxedavad imisa, rom 

am dros bavSvis moZraobis traeqtoria sakmaod CaxlarTulia, is yovelTvis 

dedas ubrundeba da Tu vinme dedas Camoefareba, bavSvi gadaadgilebasa da 

mis danaxvas cdilobs.

2 wlisaTvis bavSvi, rogorc wesi, Tavisianebsa da ucxo adamianebs cxadad 

asxvavebs. fotoze cnobs naTesavebs, Tundac didi xnis unaxavT. adekvaturi 

ganviTarebisa da normaluri ojaxuri garemos SemTxvevaSi bavSvi mzadaa gare-

momcvel samyarosTan urTierobisaTvis, axali nacnobobisaTvis. is siamovnebiT 

ecnoba sxva bavSvebs da maTTan TamaSs cdilobs. 
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raSi dagvexmareba am asakobrivi normebisa da Taviseburebebis codna? ma-

galiTad, Tu bavSvi daaxloebiT 9 Tvisaa, aqamde met-naklebad xelsayrel piro-

bebSi cxovrobda da mzrunveli da mosiyvarule deda hyavda, dedasTan daSoreba 

misTvis udidesi travma iqneba da axali mijaWvulobis formireba gaZneldeba. 

meore mxriv, Tu bavSvi dedas 1,5-2 Tvis asakSi daSordeba da masTan urTierTo-

ba erTsa da imave mudmiv ZiZas an aRmzrdels eqneba, romlebic bavSvis emociuri 

kontaqtis ZiriTad moTxovnilebebs akmayofileben, 5-6 Tvis asakSi misi Svilad 

ayvanis SemTxvevaSi mimReb ojaxTan misi SeCveva sakmaod advili iqneba da sava-

raudod, ar garTuldeba.

mijaWvulobis darRvevis fsiqologiuri niSnebi

bavSvs garemomcvel mozrdilebTan kontaqtSi Sesvla ar surs. moferebi-

sas xelebiT iSorebs, TvalebSi ar uyurebs, mzeras aridebs, SeTavazebul TamaS-

Si CarTvaze uars ambobs. amasTan bavSvi TiTqos `SeumCnevlad” uTvalTvalebs, 

akvirdeba ufross;

guneba-ganwyobilebis apaTiuri an  daqveiTebuli foni, amave dros gul-

Cviloba, sifrTxile an SiSi;

avtoagresia _ sakuTari Tavis mimarT agresia. bavSvi SeiZleba kedels an 

iataks Tavs urtyamdes, saxes, kidurebs ifxoWnides, da sxva;

`difuzuri komunikabeloba”. bavSvs ufrosebTan distanciis grZnoba ara 

aqvs, ufrosis yuradRebis miqcevas nebismieri gziT cdilobs. amgvar qcevas 

`miwebebis” reaqciac SeiZleba vuwodoT, roca skolamdeli da umcrosi saskolo 

asakis bavSvTa dawesebulebis aRsazrdeli nebismier axal  ufros adamians `ewe-

beba”, exveva, xelSi ayvanas sTxovs, dedas (an mamas) uwodebs.

mijaWvulobis darRvevis mizezebi

deprivacia adreul asakSi. deprivacia aris fsiqikuri mdgomareoba, rome-

lic xangrZlivi drois ganmavlobaSi adamianis ZiriTadi fsiqikuri moTxovnile-

bebis ukiduresi SezRudvis Sedegad Cndeba. es SezRudva SeiZleba sensorul (Se-

grZnebebi), kognitur (inteleqti), emociur, socialur sferoebs exebodes. sen-

soruli deprivacia _ bavSvi ganviTarebisaTvis arasakmaris mxedvelobiT, sme-

niT an kinesTetikur informacias iRebs (mas saTamaSoebi ar aqvs, xelSi ar ahyavT, 

ar elaparakebian, saseirnod quCaSi ar gahyavT). kognituri (inteleqtualuri) 

deprivacia _ bavSvze absoluturad araferia damokidebuli da mas arCevanis 

gakeTeba ar SeuZlia, _ magaliTad, daTqmul dros unda Wamos da aravin ekiTxeba, 

Sia Tu ara. aseT bavSvebs ar SeuZliaT pasuxi gascen martiv kiTxvebze: `gSia Tu 

ara?” `vin ginda gaxde?”  `ris gakeTebas isurvebdi?” maT arCevanis gakeTeba ar 

SeuZliaT.  emociuri  deprivacia _ bavSvi Tavis  qcevaze ufrosisagan emociur 

pasuxs (sixaruls, mowonebas, ukmayofilebas da sxva) ar iRebs. is sakuTari qcevis 
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regulirebas, TanagrZnobas ver swavlobs,  TvalebiT kontaqts erideba. socia-

luri deprivacia _  bavSvebs saSualeba ar aqvT TamaSebSi dedis, mamis, bebiis, 

maswavleblis rolebi Seasrulon da maT socialuri rolebis praqtikuli mniSv-

neloba ar esmiT.

ojaxur urTierTobaTa darRveva. didi mniSvneloba aqvs imas, Tu rogori 

emociuri urTierToba aqvs bavSvs mSoblebTan, sasurveli Svilia Tu ara, emo-

ciurad mijaWvulia Tu ara ojaxis romelime wevrTan. erTi SexedviT, parado-

qsulia is faqti, rom axali mijaWvulobis Camosayalibeblad gacilebiT ufro 

xelsayrelia situacia, roca bavSvs ukve aqvs gancdili mijaWvulobis grZnoba 

mSoblis mimarT.  Tu bavSvs mozrdil adamianTan dadebiTi urTierToba  gamo-

cdili aqvs, is ganSorebis moments rTulad gadaitans, Tumca SemdgomSi sxva mo-

zrdil adamianTan normaluri urTierTobis damyareba misTvis gacilebiT advi-

li iqneba.

Zaladoba (fizikuri, fsiqologiuri, seqsualuri) da ugulebelyofa. 

aRsaniSnavia, rom im bavSvebs, romelTac ojaxSi Zaladoba aqvT gadatanili, SeiZ-

leba Zlieri mijaWvulobis grZnoba hqondeT TavianTi sastiki mSoblebis mimarT. 

saqme imaSia, rom aseTi bavSvebi, erTi mxriv, sakuTar TavSi imdenad iketebian, rom 

stumrad naklebad dadian da ojaxur urTierTobaTa sxva magaliTs ver xedaven. 

meore mxriv, isini iZulebulni arian, amgvar ojaxur urTierTobaTa normalu-

robis iluzia SeinarCunon sakuTari fsiqikis gadarCenisaTvis. bevri maTganisa-

Tvis damaxasiaTebelia mSoblebis Tundac negatiuri yuradRebis miqceva tyui-

lebiT, agresiiT (maT Soris avtoagresiiT), qurdobiT, ojaxSi miRebuli wesebis 

darRveviT.

mSobelTan moulodneli an mtkivneuli ganSoreba (misi sikvdilis, avad-

myofobis an hospitalizaciis gamo). amgvari ganSoreba nebismier asakSi mtkiv-

neulia. gansakuTrebiT mZimea bavSvisaTvis mSoblis an masze mzrunveli adamia-

nis sikvdili, gansakuTrebiT _ Zaladobrivi sikvdili. axloblis sikvdili ba-

vSvisaTvis ormxriv aris travmis mizezi: jer erTi, is sikvdilis mowme xdeba, da 

meore, acnobierebs, rom TviTonac mokvdavia.

sacxovrebeli adgilis  xSiri Secvla. gansakuTrebiT rTulia es periodi 

5-6 wlis asakSi. bavSvma ar icis, sad miemgzavreba, kargi iqneba iq Tu cudi, gansxva-

vebuli iqneba Zveli sacxovrebeli adgilisagan Tu ara, iq megobrebs SeiZens Tu 

ara da sxva.

mijaWvulobis darRvevis riski maSin izrdeba, roca CamoTvlil faqtorebs 

1-2 wlis asakSi vxvdebiT, agreTve maSin, roca ramdenime faqtori erTad iyris 

Tavs.

mijaWvulobis grZnobis darRvevis samomavlo Sedegebi:

sadizmi/Zaladoba:• 
cxovelebisa da adamianebis mimarT sisastike, vandalizmi, destruqciuloba, 

TviTdazianeba, xanZris gamowveva, Semtevi qceva.



27

kvebiTi problemebi:• 
sakvebis qurdoba da dagroveba, Wamis dros sixarbe, SimSiloba.

gaTamaSebuli emociuroba• 
Teatraluri gamosvlebi, zedapiruli momxibvleloba, ganurCeveli mija-

Wvuloba.

kleptomania/kompulsiuri tyuili• 
qronikuli qurdobebi, paTologiuri tyuilebi.

seqsualuri aqcentirebebi• 
gamomwvevi qceva an tansacmeli, seqsualuri aqtivoba sxva bavSvebTan mimar-

TebaSi.

pasiuroba/agresiuloba• 
bavSvi advilad, ubrZolvelad Tmobs yvelafers, SekiTxvebs ar pasuxobs, 

garSemomyofTa sibrazes iwvevs, usufTaoa, enurezi.

sindisis ararseboba• 
danaSaulis grZnobis arqona, danaSaulis uaryofa da sxvebze gadabraleba.

bavSvi, romelsac mijaWvulobis grZnoba ar aqvs, garemomcveli samyarosa da 

sxva adamianebis ndobas Zalian Znelad iswavlis. Tumca xangrZlivad mzrun-

vel da mosiyvarule garemoSi yofna  mas sakuTari Tavis da mTeli samyaro-

sadmi rwmenis aRdgenaSi daexmareba. 

 

mijaWvulobis darRvevaTa daZlevis gzebi

fizikuri  kontaqti bavSvsa da mozrdils Soris. bevri bavSvi, romlebic 

bavSvTa saxlebidan ojaxebSi xvdebian, TviTonve miiswrafvian mozrdil adamian-

Tan intensiuri fizikuri kontaqtisaken: muxlebze jdoma uyvarT, xelSi ayvanas, 

rwevas iTxoven. es Zalian kargia, Tumca bevr mSobels metismeti sxeulebrivi 

kontaqti afrTxobs, gansakuTrebiT maSin, roca Tavad mSobeli amisaken maincda-

mainc ar miiswrafvis. TandaTanobiT amgvari kontaqtebis intensivoba mcirdeba, 

bavSvi TiTqos `ZReba”, inazRaurebs imas, rac adreul asakSi aklda. 

Tumca, arsebobs bavSvebis sakmaod didi kategoria, romlebic amgvari kon-

taqtisaken ar miiswrafvian, zogierTi maTgani ki gaurbis kidec, moferebas iri-

debs da Sexebisas krTeba. savaraudod, am bavSvebs ufrosebTan urTierTobis 

negatiuri gamocdileba aqvT _ xSirad es gadatanili fizikuri an seqsualuri 

Zaladobis Sedegia.

araviTar SemTxvevaSi araa saWiro bavSvisaTvis fizikuri kontaqtis Tavs-

moxveva. mijaWvuloba ara marto Sexebis, aramed TvalebSi yurebis, erToblivi 

moqmedebebis, saubris, erToblivi TamaSis, erTad kvebis, erTad gancdis gziT 

viTardeba.SesaZlebelia, mSobels zogierTi gavrcelebuli da martivi TamaSi 

SevTavazoT, romlebic am kontaqtis ganviTarebisakenaa mimarTuli: cxvirze Ti-

Tis miWera da manqanis signalis xmis gamocema, loyebis gabuStva da bavSvis xe-

lebis mirtymiT `buStis gaxeTqva”, banaobis dros qafisagan wverebis, gvirgvi-

nis, samxreebis gakeTeba da sxva. roca bavSvs sawovariani boTliT aWmeven, kargia 
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bavSvis kalTaSi Casma, TvalebSi yureba, gaRimeba, raime saalersos Tqma; wignis 

kiTxvis an televizoris yurebis dros _ xelis gadaxveva, Tavis Tavze mideba da 

sxva.

ojaxis adekvaturi suraTis formireba. bavSvisaTvis aucilebelia imis 

gancda, rom misi grZnobebi da interesebi mniSvnelovania ufrosebisaTvis, rom 

gadawyvetilebebis miRebisas mis azrs gaiTvaliswineben, rom misi moTxovnilebe-

bi SesaZleblobis mixedviT dakmayofilebuli iqneba. Zalian mniSvnelovania, rom 

mSoblebi bavSvTan mimarTebaSi principulni iyvnen da bavSvis aRzrdisas, misi Se-

qebis Tu dasjis dros es  principebi daicvan.

dasasruls, unda aRiniSnos, rom bavSvis normaluri ganviTareba 

mniSvnelovanwiladaa damokidebuli imaze, Tu ramdenad aqvs mas Camoyalibebuli 

adreul asakSi mijaWvulobis grZnoba. mijaWvulobis deficitis daZleva da 

bavSvis Semdgomi normaluri ganviTareba  mSoblis, bavSvze mzrunveli ufrosi 

adamianis,  specialistebis udides Zalisxmevas saWiroebs. Tumca mwvave 

SemTxvevebSi am deficitis sruli daZleva SeuZlebelia. 

sicocxlisunarianobis Teoria

bavSvis fsiqikuri da fizikuri janmrTelobis ganmsazRvrel faqtorTa 

Soris gansakuTrebiT mniSvnelovania cxovrebiseuli sirTuleebiis daZlevis, 

problemaTa mogvarebis,  gansacdelSi safrTxis acilebis unari. 

bavSvebs sxvadasxva, met-naklebi simZimis stresTan Sexvedra uxdebaT. es 

SeiZleba iyos saxlSi marto darCena, TanatolebTan urTierTobis siZnele, 

mSobelTa gayra, avadmyofoba, siRaribe, SimSiloba, stiqiuri ubedureba da sxva. 

swored sicocxlisunarianobazea damokidebuli, aseTi gamocdilebebi bavSvs 

daTrgunavs Tu gaaZlierebs. 

problemur, rTul situaciebSi bavSvebi xSirad martoobas, SiSsa da umweobas 

ganicdian. es gancdebi naklebad damTrgunvelia im bavSvebisTvis, romlebsac 

sicocxlisunarianobis resursebi gaaCniaT. 

sicocxlisunarianoba _ es aris unari, romliTac pirovneba, jgufi 

an sazogadoeba Tavidan icilebs, amcirebs an gadalaxavs cxovrebiseul 

siZneleebsa da dabrkolebebs. siZneleebsa da dabrkolebebSi igulisxmeba ara 

mxolod gansakuTrebuli sirTuleebi, aramed yoveldRiuri cxovrebiseuli 

situaciebi. 

sicocxlisunarianoba Tandayolilia yvela bavSvisaTvis. imis mixedviT, 

Tu rogor upasuxebs mSobeli an momvleli bavSvTan dakavSirebul ama Tu im 

situacias da ramdenad exmareba bavSvs situaciis Sesabamisad  reagirebaSi, mas 

SeuZlia an xeli Seuwyos bavSvSi sicocxlisunarianobis ganviTarebas an, piriqiT, 

xeli SeuSalos, daangrios bavSvis Tandayolili sicocxlisunarianoba. 

amerikel fsiqologs edit grotbergs ekuTvnis kvleva (1993-

1994)  sicocxlisunarianobis enis Sesaxeb, adamianis ganviTarebisaTvis 
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sicocxlisunarianobis mniSvnelobis, misi formirebis asakobrivi 

Taviseburebebis, mis CamoyalibebaSi  mSoblebisa da aRmzrdelebis rolis, 

sicocxlisunarianobis ganviTarebis Sedegebis Sesaxeb.

sicocxlisunarianobis ena

bavSvSi sicocxlisunarianobis ganviTarebisaTvis saWiroa, gaviazroT is 

ena, romliTac aRvwerT da avxsniT mas. amiT ufro gagviadvildeba Cveni da Cveni 

bavSvebis qcevis warmarTva sicocxlisunarianobis gasaviTareblad. 

sicocxlisunarianobis ganviTarebis faqtorebi SeiZleba gamoixatos 

Semdegi sityvebiT:

_ me myavs/maqvs;

_ me var; 

_ me SemiZlia. 

sicocxlisunariani bavSvi ambobs:

me myavs

_ adamianebi, romlebsac vendobi da visac vuyvarvar iseTi, rogoric var;

_ adamianebi, romlebic miweseben SezRudvebs safrTxis Tavidan asacile-

blad;

_ adamianebi, romlebic sakuTari qceviT miCveneben, Tu ra aris kargi;

_ adamianebi, romlebic raRaceebis damoukideblad keTebas maswavlian; 

_ adamianebi, romlebic mexmarebian, roca var avad an safrTxeSi an mesaWi-

roeba rCeva. 

 

me var

_ adamiani, romelic SeiZleba moswondeT da uyvardeT;

_ moxaruli, vasiamovno sxvebs da gamovxato Cemi Tanadgoma;

_ sakuTari Tavisa da sxvebis pativismcemeli;

_ sakuTar saqcielze pasuxismgebeli; 

_ darwmunebeli, rom yvelaferi mogvardeba.

me SemiZlia,

_ velaparako sxvebs imaze, rac maSinebs da mawuxebs;

_ gamovZebno problemis gadaWris gzebi;

_ vakontrolo Tavi, roca vatyob, rom msurs raime arasworis an saSiSis 

gakeTeba;

_ SevarCio xelsayreli dro raRacis gasakeTeblad an vinmesTan sasau-

brod;
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_ movZebno damxmare, roca es damWirdeba.

imisTvis, rom bavSvi  sicocxlisunariani iyos, sulac ar aris aucilebeli 

yvela CamoTvlili niSnis arseboba. Tumca sicocxlisunarianobis samive wyaro-

dan ramdenime niSani bavSvs aucileblad unda gaaCndes. magaliTad:

_ bavSvi SeiZleba uyvardeT (me myavs), magram Tu is ar grZnobs Sinagan si-

Zlieres (me var) an ar aqvs socialuri, urTierTobis unari (me SemiZlia),  sico-

cxlisunarianobaze laparaki zedmetia. 

_ bavSvi SeiZleba iyos sakmarisad Tavdajerebuli (me var), magram Tu man 

ar icis urTierToba an problemebis gadaWra (me SemiZlia), da ar eguleba vinme, 

vinc daexmareba (me myavs),  bavSvi ver iqneba sicocxlisunariani. 

_ bavSvi SeiZleba kargad metyvelebdes (me SemiZlia), magram Tu ar gaaCnia 

empaTiuroba (me var) da ver iRebs dadebiT magaliTs ufrosisagan (me myavs),  ver 

visaubrebT sicocxlisunarianobaze. sicocxlisunarianoba yalibdeba mxolod 

am TvisebaTa kombinirebiT. 

 

sicocxlisunarianobis magaliTebi

arseboben adamianebi, romlebic problemebisa da siZneleebis daZlevas ma-

Sinac axerxeben, roca es Zalian rTuli Cans. 

xuTi wlis biWi saxlSi modis da dedas eubneba: 

erTi didi biWi mirtyams da zogjer  panRurebs mkravs. me  vuTxari, gaCer-

des, magram is Tavs ar manebebs. me misi meSinia.

me myavs niSnebidan dedas SeuZlia aiRos:

_ `adamianebi, romlebsac vendobi da visac vuyvarvar iseTi, rogoric var”;

_ `adamianebi, romlebic mexmarebian, roca safrTxeSi var”.

me var niSnebi SeiZleba gaZlierdes imis CvenebiT, rom bavSvi aris:

_ `mosawoni da sayvareli”;

_ `darwmunebuli, rom yvelaferi mogvardeba”.

me SemiZlia niSnebi gulisxmobs: 

_ `vesaubro sxvebs imaze, rac maSinebs da mawuxebs”;

_ `vipovo is, vinc damexmareba, roca es damWirdeba”.

deda-Svils Soris urTierToba SeiZleba ase warimarTos: deda bavSvs usmens 

da eubneba, rom Sewuxebulia momxdaris gamo da amSvidebs mas. Semdeg eubneba, rom 

kargia, roca bavSvebi amgvari ramis Sesaxeb   maswavlebels atyobineben da rom es 

ar aris dasmena. deda sTavazobs bavSvs, rom daelaparakeba maswavlebels an biWis 

mSoblebs. Tumca Svilis damoukideblobis ganmtkicebis mizniT, ar cdilobs amis 

daZalebas. Tavisi grZnobebis gaziarebiT da problemis gadaWris gzebis gagebiT 

bavSvi Svebas grZnobs. igi Tavs problemis mogvarebis monawiled gaiazrebs da 

survili uCndeba gaarkvios, Tu risi gakeTeba SeiZleba kidev.
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sicocxlisunarianobis ganviTarebis asakobrivi Taviseburebebi

sxvadasxva asakSi bavSvebi metad an naklebad  eyrdnobian TavianT `me mya-

vs, me var da me SemiZlia” resursebs. zrdasTan erTad maT TavianTi  rwmena gar-

SemomyofTa mxardaWeridan (me myavs) sakuTar unar-SesaZleblobebze (me Semi-

Zlia) gadaaqvT. amave dros grZeldeba sakuTari Sexedulebebisa da grZnobebis 

gaZliereba (me var).

asakis matebasTan erTad mSoblebma da momvlelebma sakuTari qceva ise unda 

cvalon, rom bavSvis sicocxlisunarianoba gaizardos. 

bavSvi dabadebidan 3 wlamde

asakobrivi amocanebi

sicocxlis pirveli sami wlis ganmavlobaSi bavSvi ndobasa da damoukide-

blobas swavlobs. Tu bavSvi uyvarT da masze zrunaven, mas uyalibdeba ndoba ro-

gorc momvlelis, ise sakuTari Tavis mimarT. bavSvi gamoimuSavebs kvebis, Zilis, 

banaobis ritms, swavlobs Tavis damSvidebas, sakuTari sxeulis marTvas da ukeT 

kontrolirebas. 

cxadia, bavSvi bevr Secdomas uSvebs. Secdomebi misTvis SeiZleba an sasarge-

blo gamocdilebis momtani an uxerxulobis, sircxvilis mizezi gaxdes. Tu bavSvi 

raimes ver iTvisebs da momvleli mas ar exmareba, is  sakuTari Tavis, momvlelisa 

da mTeli samyaros mimarT undoblobas iswavlis. Tu bavSvs saWiro damoukide-

blobas da Secdomebis daSvebis uflebas ar aZleven, igi Tavis SesaZleblobaSi 

daeWvdeba da ar ganuviTardeba sakuTari Zalebis rwmena.  

risi gakeTeba SeuZliaT mSoblebsa da momvlelebs?

                              

bavSvi upirobod unda uyvardeT da es siyvaruli fizikuradac da sityvie-• 
radac  gamoxaton: xelSi aiyvanon, daarwion, miixuton, moeferon, mis dasa-

mSvideblad saalerso sityvebi gamoiyenon;

ojaxSi SemoRebuli wesebis raodenoba oridan sam wlamde bavSvTan  unda ga-• 
zardon, ufleba-movaleobebi gaagebinon, misi usafrTxoebisaTvis aucile-

beli SezRudvebi da disciplinis sxva formebi dauweson, romlebic bavSvi-

saTvis damamcirebeli da saziano ar iqneba; 

Seaqon  bavSvi tualetis damoukideblad gamoyenebisaTvis, metyvelebisa-• 
Tvis an  raimes damoukideblad gakeTebisaTvis;

waaxalison bavSvi minimaluri daxmarebiT martivi davalebebis Sesasrule-• 
blad; 

roca metyveleba ganviTarebulia, sityvebiT aRweron, daasaxelon  bavSvis • 
grZnobebi. amiT  bavSvs gauadvildeba rogorc Tavisi  grZnobebis (mowye-

niloba,  sixaruli, sibraze, bedniereba da a.S.) amocnoba da gamoxatva, ise 

sxvaTa grZnobebis gagebac;

sirTuleebis daZlevisas mimarTon bavSvs sityvebiT: `me vici, Sen es SegiZlia”.• 
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gaacnobieron sakuTari da bavSvis xasiaTi, raTa gansazRvron,  ramdenad swra-• 
fad an nela Semoitanon cvlilebebi, rogor dasajon, waaxalison bavSvi da a. S.;

daamSvidon da gaamxnevon bavSvi stresul situaciebSi;• 
Cvili bavSvisaTvis stabiluri garemo Seqmnan, xolo 2-3 wlis bavSvisaTvis • 
siaxleebi Semoitanon; 

erTmaneTTan SeaTavson bavSvis Tavisuflebisa  da usafrTxoebis uzrunve-• 
lyofa.                                                                     

sicocxlisunarianobis ganviTarebis magaliTi: 

situacia _ ori wlis bavSvi TqvenTan erTad maRaziis daxlTan dgas. is xe-

davs kanfets, itacebs  da pirisken miaqvs. roca cdilobT gamorTmevas, is yviris: 

`Cemia, Cemia”. 

marTebuli qceva: Tqven mSvidad gagyavT bavSvi im adgilidan da uxsniT, rom  

nebarTvis gareSe nivTebis aReba ar SeiZleba; sTavazobT sxva nivTs an yuradRe-

bas rameze gadaataninebT. amiT Tqven ar SeawuxebT sxvebs. amasTan daexmarebiT 

bavSvs, Tavisi qcevis limiti (me myavs) gansazRvros, sakuTar saqcielze pasuxi-

smgebloba igrZnos (me var) da mosmena iswavlos (me SemiZlia).

aramarTebuli qceva: Tqven acliT bavSvs SeWamos kanfeti, an urtyamT, an 

ZaliT aSlevinebT xels kanfetis gamosarTmevad. bavSvs  gauCndeba SiSi im ada-

mianis mimarT, vinc siyvaruli da ndoba unda uzrunvelyos. is CaTvlis, rom ar 

uyvarT da misi ar esmiT.  

  

sicocxlisunarianobis ganviTarebis Sedegebi

me maqvs: 

ndobiTi urTierTobebi 

Cemi mSoblebi da sxva momvlelebi magrZnobineben siyvaruls xelSi ayvaniT, 

kocniT, moxveviT, imis TqmiT, rogor Zlier vuyvarvar. isini bednierebi arian, 

roca me var bednieri da mamSvideben, roca moviwyen. SemiZlia, maT vendo, radgan 

isini CemTan arian, roca mWirdeba da Cems wyeninebas aravis daanebeben. 

wesebi da rolebi saxlSi

Cemi mSoblebi da sxva momvlelebi adgenen  Cemi Wamis, banaobis, daZinebis 

ganrigs.  yoveldRiuri ganrigi mravalferovnebis mizniT icvleba, an _ maSin, 

roca es saWiroa. me vici, ras ar unda Sevexo; vici, rom aravis unda davartya da  

vukbino, wesebs unda davemorCilo da ganrigs mivyve.  me vici, ra SeiZleba mohyves 

gaugonrobas, Tumca isic vici, rom ar matkenen da ar damamcireben. amis nacvlad, 

raime iseTs amikrZalaven, rac momwons an miyvars. momiwevs mokle droiT skamze  

an Cems oTaxSi jdoma;  ase rom, me SemeZleba davmSvidde an vifiqro kidec imaze, 
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Tu ra gavakeTe. Cemi mSoblebi mexmarebian, gavigo, Tu ra SemeSala, mirigdebian 

da Cven kvlav bednierebi varT.

sanimuSo rolebi    

mSoblebi da sxva momvlelebi maCveneben, ras da rogor akeTeben saxlSi. me 

SemiZlia saWmlis momzadebasa da sufris gawyobaSi daxmareba. isini maCveneben, 

Tu rogor moviqce stumrebTan,  risi gakeTeba SemiZlia sxvebis winaSe, ojaxis 

wevrebTan da roca marto var. isini maswavlian, Tu rogor SeiZleba sakuTari gr-

Znobebis gageba da gamoxatva.

damoukideblobis waxaliseba    

Cemi mSoblebi maCveneben, rogor vWamo, davibano xelebi, Cavicva tansacme-

li. isini maqeben, roca amas TviTon vakeTeb.  ufrosebi moelian, rom nebarTvas 

viTxov im nivTebis asaRebad, rac damWirdeba da movuvli imas, rac maqvs. isini 

magulianeben gamovikvlio axali sagnebi da adgilebi Cems irgvliv  da  mamxneve-

ben, roca cota meSinia an vyoymanob. Cemi mSoblebi maswavlian, rogor davimSvi-

do Tavi, roca aRelvebuli var.

janmrTelobis,  ganaTlebis, socialuri uzrunvelyofisa da dacvis mom-

saxureba

mSoblebs mivyavar eqimTan, roca avad var. maT SeuZliaT mataron sabavSvo 

bagaSi. aseve, Tu dagvWirda, SeuZliaT daxmarebis miReba socialuri samsaxure-

bis da kompetenturi pirebisgan. maT ician, rom me usafrTxod var, radgan poli-

cia icavs Cvens ojaxs.

  

me var

         

sayvareli da mimzidveli xasiaTis

mSoblebi da sxvebic meubnebian, rom vuyvarvar; miRimian, roca oTaxSi Se-

vdivar. me umetesad bednierad vgrZnob Tavs da vxtunav,  vcekvav da vicini. me 

momwons TamaSi da garToba. zogjer momwons, roca mexutebian, xelSi miyvanen da 

mkocnian. me didxans ar var xolme  aRelvebuli an mowyenili. 

mosiyvarule da empaTiuri 

me vaZlev saTamaSos dedaCems an megobars, roca isini mowyenilebi arian an 

tirian. vtiri, roca Cemi da/Zma tiris da mis damSvidebas vcdilob, rames vuna-

wileb. me veubnebi Cems mSoblebs, rom miyvars isini da maTTvis nivTebi mimaqvs, 

roca mTxoven. me momwons sxvebis daxmareba da maTac ician, rom maTze vzrunav.  

sakuTari TaviT amayi

me vici, rom  Wama da  Cacma Tavad SemiZlia. saTamaSo saxlebsa da xidebs vaSe-

neb. me bavSvebTan vmegobrob. me Cemi Tavi momwons. 
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damoukidebeli  da pasuxismgebeli 

me TviTon SemiZlia vakeTo raRacebi. me vcdilob ise gavakeTo, rogorc 

maswavles. me msiamovnebs, roca TviTon vakeTeb raimes da Tanac sworad; mwyins an 

vWirveulob, roca meSleba. me vici, ra mohyveba Cems qcevas.

imediT, rwmeniT da ndobiT  savse

me mjera, rom yvelaferi mogvardeba. yovel axal dRes xalisiT veli. me 

vswavlob, ra aris kargi da cudi da ra unda vakeTo da ra ara. me vendobi irgvliv 

myofebs.

me SemiZlia

urTierToba

me SemiZlia, gamovxato da sityvebiT gamovTqva, rac minda. xSirad vambob, 

ras vgrZnob. me vswavlob sxvebis mosmenas, maTi grZnobebis gagebas da TanagrZ-

nobas. ase rom, Cven erTmaneTis gvesmis da erTmaneTs guls ar vtkenT.  

problemis mogvareba 

me SemiZlia problemaze yuradRebis gamaxvileba, sanam  problemas ar gada-

vWri. isic vici, rodis mWireba sxvisi daxmareba da viTxov kidec mas. 

vmarTo sakuTari grZnobebi da impulsebi 

me viwyeb sityvebis morgebas Cems grZnobebTan da imis garCevas, ganvicdi Tu 

ara rames namdvilad. me viwyeb sakuTari  Tavis damSvidebis swavlas. vcdilob, 

aravis vavno.  

sakuTari da sxvisi xasiaTi Sevafaso

me ukve viwyeb imis mixvedras, vin imoqmedebs swrafad da vin _ ufro nela. me 

viwyeb imis gagebas, Tu vin aris ufro gabeduli, vin _ frTxili da windaxeduli. 

me vswavlob sakuTari da sxvisi xasiaTis gagebas. me amaSi daxmareba mWirdeba.  

sando urTierTobebis moZebna 

Cems momvlelebs vendobi. vswavlob, rom sxvebsac SemiZlia vendo. arseboben 

adamianebi, romelTac SemiZlia mivmarTo, roca  mowyenili var an saubari mWirdeba.

bavSvi 4-dan 7 wlamde

asakobrivi amocanebi

bavSvi swavlobs iniciativis gamoCenas da saqmiani xdeba,  Tojinas kvebavs, xeebze 

daZvreba, kubebiT saxlebs aSenebs da a.S. xSirad misTvis Zneli xdeba ganasxvavos fan-

tazia sinamdvilisgan. bavSvi mondomebulia, Tavad gaakeTos is, rasac ufrosebi akTe-

ben, surs sxvebs daexmaros da aCvenos, rom `didebis” saqmeebis daZlevac SeuZlia. 
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bavSvi samyaros simboloebiT aRiqvams da kiTxvebs usasrulod svams. Tu ba-

vSvis kiTxvebs upasuxod toveben, Tu uSlian, iyos iniciativiani, an uars eubne-

bian misgan SeTavazebul daxmarebaze, bavSvma SeiZleba Tavi damnaSaved, uRirs da 

umniSvnelo arsebad igrZnos.

risi gakeTeba SeuZliaT mSoblebsa da momvlelebs?

upirobod uyvardeT bavSvi; • 
sityvebiT gamoxaton siyvaruli; xelSi aiyvanon, miixuton, alersianad mimar-• 
Ton; 

aswavlon bavSvs, dasamSvideblad Rrmad CaisunTqos an aTamde daiTvalos; • 
problemur situaciebSi sakuTari sicocxlisunariani qcevis CvenebiT bavSvs • 
ganuviTaron gambedaoba, optimizmi da Tavdajerebuloba;

gaaZlieron  disciplina, rac daadgens qcevis wesebs da sasjelis formebs, • 
oRond bavSvis piradi Rirsebis Seuracxyofis gareSe; 

Seaqon bavSvi konstruqtoris awyobis an wignis wakiTxvisTvis, saTamaSoebis da-• 
lagebisTvis, an Tavisi grZnobebis zedmeti mRelvarebis gareSe gamoxatvis gamo. 

gaamxnevon bavSvi, imoqmedos ufrosis minimaluri daxmarebiT; 

daexmaron bavSvs, rom ukeT SeeZlos sakuTari da sxvisi grZnobebis gageba;• 
daexmaron sakuTari da sxvisi xasiaTis garkvevaSi, ramdenad morcxvi an Tamami, • 
frTxili an riskiania;

moamzadon usiamovno cxovrebiseuli movlenebisTvis saubrebiT, wignebis waki-• 
TxviT;  

waaxalison bavSvi, gaigos sxvaTa grZnobebi, iyos mzrunveli, asiamovnos sxvebs; • 
waaxalison bavSvi, gamoiyenos urTierTobisa da problemis gadaWris unari imis-• 
Tvis, rom moagvaros adamianebs Soris  problemebi an SeZlos daxmarebis moZebna;

erTad gaaanalizon dRis movlenebi da STabeWdilebebi; • 
daexmaron bavSvs, TandaTan pasuxi agos sakuTar qcevaze da qcevis Sedegebi • 
gaiazros; 

erTmaneTTan SeaTavson daxmarebis uzrunvelyofa da damoukideblobis waxa-• 
liseba;

SesTavazon wesebisa da sasjelis formebis axsna da gansja; • 
mSvidad miiRon bavSvis Secdomebi da warumateblobebi; • 
daamSvidon da gaamxnevon bavSvi stresul situaciebSi; • 
aswavlon rTul situaciebSi Sesabamisi sicocxlisunariani qcevis SerCeva: Za-• 
lian rTul situaciaSi  daxmareba eZebos;  grZnobebi megobars gauziaros.

sicocxlisunarianobis ganviTarebis magaliTebi

situacia _ oTxi wlis gogona ufros Zmasan erTad ̀ maRaziobanas” TamaSobs. 

maT sakvebisa da wvenis gayidva undaT.  daalages yuTebze saWmeli da wvenisTvis 

boTlebis Zebna daiwyes. mamam dainaxa, rom bavSvebi ojaxisaTvis saWiro sakvebi-

Ta da wveniT apirebdnen TamaSs.
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marTebuli pasuxebi:

a) mSobeli cdilobs bavSvebs auxsnas, rom sakvebi ojaxs sWirdeba. is bavSve-

bs sTavazobs, sakvebis gareSe iTamaSon. bavSvebi uxalisod, magram mainc asrule-

ben mSoblis Txovnas, Tumca akrZalulis gakeTebis survili isev rCebaT. 

b) mamam bavSvebs sTxova, warmodgenili sakvebiT eTamaSaT. bavSvebma fanta-

zia aamuSaves, wvenis magivrad wyali aiRes da sakvebis nacvlad _ saTamaSoebi. 

maT mcire diskomforti igrZnes, magram SemdgomSi isini fantaziis daxmarebiT 

situaciasTan morgebas moaxerxeben. 

aramarTebuli pasuxebi: 

a) mSobelma bavSvebs saWmeli gamoarTva da kanfetebi misca. ase imitom moiq-

ca, rom zedmeti mRelvareba ar undoda. bavSvebma mSobels sTxoves, rom  saWmliT 

eTamaSaT, Semdeg ki isev ukan dabrunebas SeSehpirdnen. mSobeli daTanxmda. bavS-

vebma mSoblisgan mxolod gulgriloba igrZnes. 

     b) mSobelma saWmeli gamoarTva da bavSvebs uxeSad moepyro. bavSvebi atird-

nen. isini gulnatkeni darCnen. albaT sxva dros winaswar iTxoven nebarTvas. 

situacia _  biWuna aris 6 wlis. is daSavda, roca sami wlis iyo da mas Semdeg 

fexze veRar dgeba. mklavebsa da xelebs ki normalurad amoZravebs da iyenebs. is 

patara joxebiT Robes aSenebs muyaos yuTis (misi warmodgeniT saxlis) irgvliv. 

mas gauWirda joxebis akrefa da umoZrao fexebiT Robis nawili waaqcia.  is ise 

Zlier ganawyenda, rom oTaxSi  patara joxebis srola daiwyo da mwared atirda. 

marTebuli pasuxi:  

mSobeli bavSvs amSvidebs da mSeneblobisaTvis mosaxerxebeli adgilis po-

vnaSi exmareba. mSobeli simpaTias da TanagrZnobas gamoxatavs. bavSvi mSviddeba 

da mSobelTan erTad TamaSs iwyebs.  is cotaTi sevdiania, magram Semdeg mSobel-

Tan erTad muSaoba moewoneba, gaxalisdeba da Tavad warmarTavs `mSeneblobas” 

minimaluri daxmarebiT. 

aramarTebuli pasuxi:

mSobeli bavSvs tirilsa da mRelvarebas aclis. mSobeli wuxs, magram fiqro-

bs, rom bavSvisTvis ukeTesia, daupirispirdes problemas da Tavad iswavlos misi 

mogvareba. bavSvma SeiZleba Tavi ubedurad igrZnos an gabrazdes, magram Tavad 

unda iswavlos, rogor icxovros.  

sicocxlisunarianobis ganviTarebis Sedegebi:

me myavs/maqvs : 

sando urTierTobebi

mSoblebi da sxva momvlelebi magrZnobineben siyvaruls yovelgvari piro-

bebis gareSe. isini meferebian, mexvevian da meubnebian, Tu rogor vuyvarvar. me 
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darwmunebuli var, rom maT maSinac vuyvarvar, roca ar vujereb da vWirveulob. 

isini guls ar matkenen da da arc sxvas daanebeben, rame damiSavos. roca raime 

mWirdeba, mSoblebi CemTan arian.

wesebi saxlSi

wesebi naTelia da me vici, ras moelian Cemgan. roca wesebi icvleba, amas meu-

bebian. ase rom, dabneva ar mixdeba. sasiamovnoa, icode, ra aris mosalodneli. 

me vici, rom sisufTave unda davicva,  sxvebi ar Sevawuxo da araferi gavafuWo. 

roca wesebs varRvev, vici, amas ra Sedegebi mohyveba. Cemi mSoblebi mixsnian, Tu 

ra davaSave. amasTan isini mec mismenen da, Cveulebriv, Cven gamosavalis moZebnas 

vaxerxebT. 

samagaliTo rolebi 

me vakvirdebi Cems mSoblebs da vxedav, rogor epyrobian isini sxvebs,  ro-

gor iqcevian konfliqtur situaciebSi.  CemTvis mniSvnelovania, mSoblebis qce-

vis magaliTze davinaxo, Tu ra aris  kargi da cudi,  ra aris sikeTe.  isini mixsnian, 

sad da rodis aris garkveuli qcevebi misaRebi da sad da rodis _ ara. 

damoukideblobis waxaliseba

Cems ded-mamas surs Cems qmedebebze metad viyo pasuxismgebeli da mamxneve-

ben amisTvis. Tumca me imdenad vindomeb, rom zogjer  SeCereba mWirdeba. me vswa-

vlob fiqrs, sanam rames gavakeTeb da bevr Secdomas aRar vuSveb. aseve vswavlob, 

rodis viTxovo daxmareba. me mWirdeba, rom mamxnevebdnen da magulianebdnen, 

roca Tavdajerebuli ar var. 

janmrTelobis, ganaTlebis, soc. uzrunvelyofisa da dacvis momsaxureba 

mSoblebs mivyavar eqimTan, roca avad var. maT SeuZliaT Cemi tareba sabavSvo 

baRSi, socialuri samsaxurebisa da kompetenturi pirebisgan daxmarebis miReba, 

roca Cven es gvWirdeba. me Tavs daculad vgrZnob, radgan mSoblebma maCvenes is 

adamianebi, romlebic Cven gvicaven.

me var:

sayvareli da momxibvleli xasiaTis

me vuRimi adamianebs, veTamaSebi maT, SemiZlia maTTvis vimRero da vicekvo. 

me momwons, vasiamovno sxvebs,  radgan isini bednierebi xdebian da, Sesabamisad, 

mec. siyvaruls gamovxatav CaxutebiT, Cems sayvarel adamianebs veubnebi, rom 

isini miyvars. me ar viqcevi zedmetad aqtiurad an impulsurad. oRond arc ise 

Cumi var, rom veravin SemamCnion. Cemi qceva gawonasworebulia da SemiZlia, Tvi-

Ton davmSvidde an gamovcocxlde, roca es saWiroa.
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mosiyvarule  da empaTiuri 

me sul ufro da ufro vacnobiereb, Tu ras grZnoben sxvebi da SemiZlia sa-

xelic ki davarqva maT grZnobebs. vwuxvar imaze, rac maT awuxebT da msurs, da-

vexmaro. me siyvarulsa da zrunvas imiT gamovxatav, rasac vambob da vakeTeb.  me 

SemiZlia, gaviziaro da vigrZno is tkivili, rasac sxvebi ganicdian.

sakuTari TaviT amayi

umetesad me momwons sakuTari Tavi da vamayob imiT, rasac vakeTeb da vaRwev. 

me bevri ramis keTeba SemiZlia da bevr rames vswavlob. darwmunebuli var, rom 

mozrdilebsa da bavSvebs movwonvar, radgan me kargi adamiani var, iseve vzrunav 

sxvebze, rogorc sakuTar Tavze. me aravis mivcem uflebas, rom damcinos an da-

mamciros. me sakuTar Tavs pativs vcem da sxvebisganac pativiscemas moveli. 

damoukidebeli da pasuxismgebeli

me sul ufro da ufro bevr rames vakeTeb TviTon, magram vici, rodis unda 

viTxovo nebarTva. me vacnobiereb,  ra mohyveba Cems qmedebebs da vici, rom Se-

degebze pasuxi unda vago. me yovelTvis ar SemiZlia Cemi Secdomebis aRiareba, 

magram me vswavlob, rom ar davabralo isini sxvas. 

imediT, rwmeniT da ndobiT savse

me mjera, rom SemiZlia usafrTxod viyo, rom sxvebs veyvarebi, rom momavali be-

vris momcemia. mjera, rom kargi adamiani var da bevri sxva kargi adamiani arsebobs, 

visi ndobac SemiZlia. me vimedovneb, rom is, rac cudia, momavalSi gamoswordeba. 

me SemiZlia:

urTierToba

me SemiZlia mSoblebTan da sxvebTan laparaki, azrebisa da grZnobebis gazia-

reba. Cven erTad vcdilobT problemebis gadaWras da SegviZlia, naTlad davina-

xoT, ra gvWirdeba da ras unda movelodeT erTmaneTisgan. 

problemis mogvareba

me SemiZlia problemis Sefaseba da problebis gadaWris gzis dagegmva.  Sesa-

Zloa, daxmareba damWirdes da vici kidec, rogor viTxovo is. me SemiZlia mego-

brebTan problemis gadaWra, Cven momxdars ganvixilavT, SeTanxmebul gadawyve-

tilebebs viRebT da, amgvarad, orive mxare kmayofili vrCebiT.

sakuTari grZnobebisa da impulsebis marTva

me ukve ukeT vici imis Sesaxeb, Tu ra maRelvebs da ra mabrazebs, ra maSinebs 

da ra manaRvlianebs. me ufro mets vswavlob imis Sesaxeb, Tu rogor vmarTo saku-

Tari reaqciebi da vcado Tavis damSvideba. uTanxmoebis mosagvareblad mexmare-

ba pirispir laparaki. 
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Sevafaso sakuTari da sxvisi xasiaTi

me vici, rom zogjer jer vmoqmedeb da mere vfiqrob; vswavlob, rogorSe-

vcvalo es Tanmimdevroba.  me vakvirdebi, ramdenad swrafad an frTxilad daiwye-

ben moqmedebas sxvebi. es CemTvis sasargeblo informaciaa garSemomyofTa Sesac-

nobad.

sando urTierTobebis moZebna

me SemiZlia, Cemi grZnobebi, azrebi da problemebi gavuziaro maswavlebels, 

an mezobels, an naTesavs an sxva bavSvs, me SemiZlia, maT mivmarTo, roca damSvi-

deba mWirdeba da vici, rom isini damexmarebian. Tumca upiratesobas mainc Cems 

mSoblebs vaniWeb. 

bavSvebi 8-dan 11 wlamde

asakobrivi amocanebi

am asakSi bavSvi intensiurad iTvisebs sasicocxlo unars, gansakuTrebiT 

saskolos. bavSvs surs, hqondes miRwevebi,  warmatebuli iyos da karg STabeWdi-

lebas tovebdes. mas aseve surs, hyavdes axlo megobrebi, TanatolTa mxridan 

aRiareba da mxardaWera moipovos. Tu bavSvi ver iqneba warmatebuli yvela am 

sferoSi, is Tavs arasrulyofilad igrZnobs da sakuTari SezRudulobis mimarT 

metad mgrZnobiare iqneba. Tu mSoblebi, maswavleblebi an megobrebi dascineben 

imis gamo, rom raRaca ar gamosdis, bavSvs sakuTar srulfasovnebaSi eWvi Seepa-

reba da CaTvlis, rom cxovrebaSi warmatebebis miRwevas ver SeZlebs. 

risi gakeTeba SeuZliaT mSoblebsa da momvlelebs?

upirobod uyvardeT bavSvi; • 
asakis Sesabamisad, sityvebiT da fizikurad gamoxaton siyvaruli;• 
SezRudvebiT, damamSvidebeli qceviTa da sityvieri SexsenebebiT daexmaron • 
bavSvs grZnobebis, gansakuTrebiT uaryofiTi emociebisa da impulsebis 

marTvaSi;

auxsnan bavSvs wesebisa da SezRudvebis safuZvlianoba;• 
Seaqon miRwevebisa da mosawoni qcevebisaTvis; • 
warmosaxuli situaciebiT avarjiSon bavSvi sxvadasxva problemis daZlevaSi;• 
bavSvTan erTad ganixilon sxvadasxva sakiTxi (grZnobebi, siZneleebi); • 
SeuTavson  bavSvis damoukidebloba  mis SesaZleblobebs; • 
bavSvis Secdomebisa  da warumateblobis SemTxvevaSi ar moaklon mas siyva-• 
ruli da TanagrZnoba;

SeuTanxmdnen bavSvs, rom mas TandaTan meti damoukidebloba eqneba; gaage-• 
binon, Tu ras moelian misgan;   
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waaxalison bavSvi, pasuxi  agos Tavisi qcevis Sedegebze, amasTanave, ganuvi-• 
Taron rwmena da sasurveli Sedegebis miRwevis optimizmi;  

aswavlon rTul situaciebSi Sesabamisi sicocxlisunariani qcevis SerCeva.• 

sicocxlisunarianobis ganviTarebis magaliTebi

situacia _ 11 wlis gogonas mosavlelad sami wlis Zma hyavda datovebuli, 
roca saxls xanZari gauCnda. gogona Seecada SeeRwia Tavis ZmasTan, magram ver 
SeZlo. bolos is gamoiqca saxlidan, Zmam ki sasikvdilo damwvroba miiRo. 

mSoblebi ganaviTareben sicocxlisunarianobas, Tu mTels ojaxTan erTad 

gaiziareben mwuxarebas da gogonas TavianT siyvarulSi daarwmuneben (me myavs); 

Tu gogonas saSualebas miscemen, maT uTxras, rogor cdilobda Zmis gadarCenas 

(me SemiZlia); Tu daexmarebian  gogonas pasuxismgeblobis grZnoba gamoacalke-

vos Zmis gadarCenis survilisagan (me var); Tu gogonas tragediis gadatanaSi da-

exmarebian. 

mSoblebi ver ganaviTareben sicocxlisunarianobas, Tu gogonas daadana-

Sauleben imisTvis, rom Zma  cecxlidan ar gamoiyvana. isini bavSvSi danaSaulisa 

da sircxvilis grZnobebs gaamZafreben, rac samomavlod siZneleebTan gamklave-

bis  unars daasustebs. 

situacia _ cxra wlis gogonas skolisaken mimaval gzaze yoveldRiurad  

im adgilis gavla uxdeba, sadac ufrosi biWebi jgufurad  dganan. isini eZaxian, 

dascinian da zogjer xelsac kraven. gogona ise daSinda, rom saerTod uari Tqva 

skolaSi siarulze da dedasTan avadmyofoba moimizeza. dedam ki icis, rom bavSvi 

janmrTelia.

marTebuli pasuxi:

 deda bavSvs eqimTan waiyvans, magram roca aRmoCndeba, rom araferi awuxebs, 

mas skolaSi gaacilebs. maSin bavSvi dedas namdvil mizezs gaandobs. deda ecdeba, 

bavSvs SiSi daaZlevinos da urCevs: `jerjerobiT Sens megobrebTan erTad iare”. 

bavSvi dedas eTanxmeba da Semdeg sTxovs, nuRar miacilebs skolamde.

aramarTebuli pasuxi:

a)deda uSvebs bavSvs skolaSi da eubneba, rom saSiSi araferia. bavSvs isev 

eSinia, magram mainc midis.

b)deda yoveldRe acilebs bavSvs skolamde da Zalian Sewuxebulia am pro-

blemis gamo. bavSvi uxalisod dadis skolaSi. 

sicocxlisunarianobis  ganviTarebis Sedegebi

me maqvs:

sando urTierTobebi

mSoblebs upirobod vuyvarvar da maTi imedi maqvs. isini xSirad meubnebian, 

rogor Zlier vuyvarvar da da ramdenad eamayebaT, rom me maTi Svili var. vici, 
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rom maT maSinac vuyvarvar, roca rame cuds vakeTeb an cud xasiaTze var. isini 

Cems damSvidebas cdiloben, raTa  Tavi ukeT vigrZno. Cven SegviZlia imaze lapa-

raki, rac mawuxebs. me sxva adamianebTanac sando urTierTobebi maqvs:  maswavle-

belTan, sxva ufros adamianebTan. es iseTi sasiamovnoa, roca amdeni saimedo da 

sayvareli adamiani gyavs. 

ganrigi da wesebi saxlSi 

me ukve aRar mWirdeba imdenad mkacri reJimi  saxlSi, rogorc aqamde. Cemi 

mSoblebi nebas mrTaven, cota ufro gvian davbrunde saxlSi, Tumca saxlSi yof-

nis dro mainc gansazRvrulia. me pativs vcem Cveni ojaxis reJims. me momeTxoveba, 

vizruno saxlSi sisufTavis SenarCunebaze, SemiZlia, movuaro Cems das an Zmas,  

vakeTo saojaxo saqme da daxmareba viTxovo, roca damWirdeba.  vici, ra mohyveba 

Cems mier wesebis darRvevas, me msjian, magram fizikurad _ ara. Cven SegviZlia, 

vilaparakoT imaze, Tu ra SemeSala,  da me SemiZlia, avxsna, ratom momivida es. 

xandaxan Cven sasjelis formaze vTanxmdebiT. mSoblebi da ojaxis sxva wevrebi 

vikribebiT da momxdars xelaxla vaanalizebT. 

samagaliTo rolebi

mSoblebis saqcielis magaliTze vswavlob, rogor unda moviqce sxvadasxva 

situaciaSi. Tumca zogjer vfiqrob, rom isini arc ise kargad moiqcnen. me Semi-

Zlia, maT vkiTxo, ratom moiqcnen amgvarad, magram amasTan vfrTxilob, rom ar 

viyo kritikuli. es jer mxolod maTi uflebaa da ara _ Cemi. me aseve myavs sxva 

adamianebi (maswavleblebi, wignis an filmis gmirebi), romlebsac me vbaZav. me 

vakvirdebi, rogor iqcevian da ras amboben isini. zogjer vfiqrob, rom isini swo-

rad ar iqcevian da  vcdilob, rom igive  ar gavimeoro.

avtonomiurobis waxaliseba

mSoblebi Cemgan ufro met pasuxismgeblobas moelian. saSualebas maZleven, 

problema TviTon davZlio, magram Tu damWirda, SemiZlia, rCeva vkiTxo, isinic 

mzad arian dasaxmareblad. 

janmrTelobis, ganaTlebis, soc. uzrunvelyofisa da dacvis momsaxureba

me da Cemi ojaxis wevrebs SegviZlia, saWiroebis dros eqims mivmarToT. me 

skolaSi davdivar, sadac bevr rames vswavlob da sadac Tavs kargad vgrZnob. me 

momwons adamianebi, romlebic maswavlian da uamravi amxanagi myavs. Cvens ojaxs 

daxmarebis miReba SeuZlia socialuri uzrunvelyofis samsaxurebidan an maT-

gan, vinc icis, Tu ra gaakeTos, gansakuTrebuli problemebis dros. Cvens sazoga-

doebas hyavs policielebi, romlebic Cvens usafrTxoebas icaven. 

me var :

sayvareli da mimzidveli xasiaTis

vici, rom adamianebs movwonvar. vcdilob, sxvebs vasiamovno – gavunawilo 
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sakvebi, vaCuqo saCuqari, gavagebino, rom maTi naxva da daxmareba maxarebs. me ase-

ve vcdilob sakuTari qcevis marTvas _ arc Zalian swrafad vmoqmedeb da arc 

Zalian nela, adamianebs Tavs ar vabezreb. 

sakuTari TaviT amayi

sakuTar Tavs pativs vcem da sxvebisganac igives moveli. sakuTari TaviT 

da miRweuli  warmatebebiT vamayob.  me ar Caviden iseT rames, rac Semarcxvens. 

Tu rame mainc meSleba, vcdilob, gamovasworo da isev kargad vigrZno Tavi. vici, 

rom sxvebisTvis mosawoni var, radgan me vzrunav maTze iseve rogorc Cems saku-

Tar Tavze.

damoukidebeli da pasuxismgebeli

vici, rom sul ufro da ufro meti ramis keTeba SemiZlia da, amasTanave, Cemi 

pasuxismgeblobac izrdeba. Cemi qceva gavlenas axdens sxvebis qcevaze da mov-

lenaTa ganviTarebaze. ar SemiZlia sxvebis dadanaSauleba, roca TviTon meSleba 

rame. aseve vswavlob, rogor ganvasxvavo erTmaneTisgan Cemi da sxvisi moqmedebis 

Sedegebi. es mexmareba, Cemi pasuxismgeblobis sazRvrebi Sevafaso. vcdilob Cemi 

Secdomis gamosworebas, an bodiSs vixdi. 

imediT, rwmeniT da ndobiT savse

mjera, rom yvelaferi kargad mogvardeba da momavali kargi iqneba. aseTi 

momavlis SeqmnaSi Cems pasuxismgeblobasac vgrZnob. maSinac, roca Secdomebs 

vuSveb, mjera, rom maTi gamosworeba SeiZleba da yvelaferi kargad iqneba. sul 

ufro metad vswavlob kargisa da  cudis garCevas, magram isic vici, rom adamiane-

bi yovelTvis ver Tanxmdebian imaze, Tu ra aris kargi da ra _  cudi. 

 

me SemiZlia:

urTierToba

mSoblebTan laparaki SemiZlia  Cems mzard damoukideblobaze, momavalze, 

Cems moTxovnilebebze, imaze, Cemgan ras moelian da ra surT. Cven SegviZlia, gan-

vixiloT Cveni gansxvavebuli mosazrebebi da Sexedulebebi, SevTanxmdeT pro-

blemebis gadaWraze. me SemiZlia urTierToba Cems megobrebTan, maTTvis Cemi fi-

qrebis da grZnobebis gaziareba. 

problemis mogvareba

me xSirad vaxerxeb problemis yvela mxridan danaxvas da gagebas. me SemiZlia, 

maswavlebels daxmareba vTxovo, roca rames ver vgebulob, SemiZlia, velaparako 

megobars an vinmes, roca urTierTobaSi probleba maqvs.  sanam vimoqmedeb, Semi-

Zlia, Cemi gadawyvetilebebi gaviazro. 
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sakuTari grZnobebisa da impulsebis marTva

SemiZlia, amovicno sakuTari grZnobebi da davarqva maT saxeli. SemiZlia 

amovicno da davasaxelo sxvisi grZnobebic. aseve, vcdilob, gavarkvio, ram ga-

moiwvia es grZnoba CemSi an sxvaSi. es maSin mexmareba, roca sakuTari azrebisa da 

grZnobebis gamoxatva minda da maSin, roca sxvas vusmen. vcdilob, Tavi davimSvi-

do da vifiqro, sanam impulsurad vimoqmedeb. 

sakuTari da sxvisi xasiaTis Sefaseba

mSvenivrad vicnob sakuTar Tavs. vici, rogori reaqcia maqvs  sagnebsa da mo-

vlenebze. zogjer advilad vyvebi sxvebs, zogjer ki daZaleba mWirdeba ramis ga-

sakeTeblad. zogi Cemi megobaric asea. roca Cven erTad varT, me vfrTxilob, rom  

rame suleluri ar CavidinoT. Cemi megobrebidan zogi Cemnairi SeiZleba iyos, 

zogi _ gansxvavebuli. es mexmareba, vicode, Tu visgan ras SeiZleba, velodo. 

sando urTierTobebis moZebna

SemiZlia, movZebno vinme, visi daxmarebis imedic maqvs garkveul SemTxveveb-

Si. es SeiZleba iyos mSobeli, megobari an sxva adamiani. isini  iziareben Cems ganc-

debs, interesebs, imedebsa da ocnebebs, gverdSi midganan, roca miWirs.  

amrigad, pirovnebis sicocxlisunarianobis ganviTareba adreuli asakidan-

ve iwyeba da uSualod damokidebulia im adamianebze, romlebic bavSvis garemos 

qmnian _ mSoblebze, aRmzrdelebze, maswavleblebze. bavSvis mimarT maTi qceva 

da damokidebuleba gansazRvravs, Tu ramdenad eqneba bavSvs, da SemdgomSi mozr-

dils, sxva adamianebTan konstruqculi da kargi urTierTobebis unari, sakuTa-

ri SesaZleblobebis rwmena, Tavdajerebuloba, sirTuleebis daZlevisa da pro-

blemebis mogvarebis, gansacdelSi safrTxis Tavidan acilebis unari. sicocxli-

sunarianobis ena exmareba mozrdilebsac da bavSvebsac, efeqturad warmarTon 

qceva sicocxlisunarianobis ganviTarebisken.
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situaciebi

situacia 1.

ori wlis bavSvi TqvenTan erTad maRaziis daxlTan dgas. is xedavs 

kanfets, itacebs  da pirisken miaqvs. roca cdilobT gamorTmevas, is 

yviris: `Cemia, Cemia”.  

rogor  moiqceva mSobeli am situaciaSi?

rogor ar unda moiqces mSobeli am situaciaSi?

situacia 2.  

10 Tvis gogona daxoxavs da poulobs WuWyian Cvars, romelsac pirSi 

idebs. momvlelma dainaxa da icis, rom Cvari Zalian WuWyiania da bavSvi 

SeiZleba dainficirdes. 

rogor  moiqceva momvleli am situaciaSi?

rogor ar unda moiqces momvleli am situaciaSi?

situacia 3

Svidi wlis biWuna ezoSi mamas axlda. mama da mezobeli SekamaTdnen, rac 

Semdeg CxubSi gadaizarda. biWunam dainaxa, rogor daartya mezobelma 

mamas dana. 

rogor moiqceva sicocxlisunariani bavSvi am situaciaSi?

rogor moiqcevian damxmare adamianebi? 

rogor ar unda moiqcnen damxmare adamianebi am situaciaSi?

situacia 4

oTxi wlis gogona ufros Zmasan erTad `maRaziobanas” TamaSobs. maT 

sakvebis da wvenis gayidva undaT.  daalages yuTebze saWmeli da wvenisTvis 

boTlebis Zebna daiwyes. mamam dainaxa, rom bavSvebi ojaxisaTvis saWiro 

sakvebiTa da wveniT apirebdnen TamaSs. 

rogor moiqceva mama am situaciaSi?

rogor ar unda moiqces mama am situaciaSi?
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situacia 5

biWuna aris 6 wlis. is daSavda, roca sami wlis iyo da mas Semdeg fexze 

veRar dgeba. mklavebsa da xelebs ki normalurad amoZravebs da iyenebs. 

is patara joxebiT Robes aSenebs muyaos yuTis (misi warmodgeniT 

saxlis) irgvliv. mas gauWirda joxebis akrefa da umoZrao fexebiT 

Robis nawili waaqcia.  is ise Zlier ganawyenda, rom oTaxSi  patara 

joxebis srola daiwyo da mwared atirda. 

rogor moiqceva mSobeli am situaciaSi?

rogor ar unda moiqces mSobeli am situaciaSi?

situacia 6

11 wlis gogonas mosavlelad sami wlis Zma hyavda datovebuli, roca saxls 

xanZari gauCnda. gogona Seecada, SeeRwia Tavis ZmasTan, magram ver SeZlo. 

bolos is gamoiqca saxlidan, Zmam ki sasikvdilo damwvroba miiRo. 

rogor moiqcevian mSoblebi am situaciaSi?

rogor ar unda moiqcnen mSoblebi am situaciaSi?

situacia 7

cxra wlis biWuna, mamis akrZalvis miuxedavad, saxlidan gavida. 

mamam es mxolod maSin gaigo, roca aRmoaCina, rom bavSvi saxlSi ar 

imyofeboda. 

rogor moiqceva mama am situaciaSi?

rogor ar unda moiqces mama am situaciaSi?

 

situacia 8

cxra wlis gogonas skolisaken mimaval gzaze yoveldRiurad  im adgilis 

gavla uxdeba, sadac ufrosi biWebi jgufurad  dganan. isini eZaxian, 

dascinian da zogjer xelsac kraven. gogona ise daSinda, rom saerTod 

uari Tqva skolaSi siarulze da dedasTan avadmyofoba moimizeza. dedam 

ki icis, rom bavSvi janmrTelia. 

rogor moiqceva deda am situaciaSi?

rogor ar unda moiqces deda am situaciaSi?



46

bavSvis ganviTarebis asakobrivi
Taviseburebebi

Cviloba

(axalSobilebi, Cvilebi) _ dabadebidan 18-24 Tvemde

 fizikuri da motoruli ganviTareba

saSualod axalSobili daaxloebiT 3-4kg-s iwonis, sigrZe daaxloebiT 50sm-• 
ia. sicocxlis pirveli weli sxeulisa da tvinis struqturebis intensiuri 

ganviTarebiT xasiaTdeba;

Cveulebriv axalSobilis wona 4 TvisaTvis ormagdeba, 12 TvisaTvis sammag-• 
deba, 18 TvisaTvis oTxmagdeba. SemdgomSi zrdis tempi klebulobs.

refleqsebis umravlesoba 2-3 TvisaTvis qreba, radgan organizmis marTvas • 
da kontrols tvinis centrebi iwyeben.

sagnis misawvdenad xelis moZraobas ukve mxedveloba gansazRvravs. es mniS-• 
vnelovani monapovaria, romelsac Cvili daaxloebiT 5-6 TvisaTvis aRwevs;

ZiriTadi da zusti motorika sicocxlis pirveli ori wlis ganmavlobaSi da • 
Semdgom rTuldeba da viTardeba; siarulis swavlis asaki Zalian gansxvave-

bulia, magram Cvilebis umravlesoba 18 TvisaTvis ukve dadis;

daaxloebiT 12 TvisaTvis Cvilebis umravlesobas `pinceturi aRebis” kar-• 
gad ganviTarebuli unari aqvs;

Cvilebis arasrulfasovani kveba farTod gavrcelebulia rogorc ganvi-• 
Tarebul, ise ganviTarebad qveynebSi; arasrulfasovani kveba gamofitvas, 

zrdis Seferxebas iwvevs;

dedebs, romlebsac ZuZuTi kvebasTan dakavSirebiT biologiuri an sxva uku-• 
Cvenebebi ar aqvT, eqspertebi erTxmad urCeven mimarTon bunebriv da ara xe-

lovnur kvebas, ukidures SemTxvevaSi _ mSobiarobis Semdgom pirvel Tveeb-

Si; zogierTi deda Svils 2-3 wlamde ZuZuTi kvebavs.

sensoruli ganviTareba

ukve dabadebisas grZnobaTa organoebi kargad ganviTarebulia; perceptu-• 
li SesaZleblobebi SezRudulia;

axalSobilebi adamianis saxis nakvTebis mimarT maRali mgrZnobelobiT gam-• 
oirCevian da dedis saxis cnobas ukve 2 kviris asakSi swavloben; zogierTi 

mkvlevari Tvlis, rom Cvilebs am asakSi aseve SeuZliaT saxis gamometyveleb-

is imitireba;

Cvilebis unari, ganasxvavos saxeebi da saxis gamometyvelebebi, pirveli 6-7 • 
Tvis ganmavlobaSi swrafad viTardeba, iseve rogorc bevri sxva binokular-

uli unari, maT Soris siRrmis binokularuli aRqma;

ukve ramdenime dRis asakSi axalSobilebs uamrav sxvadasxva bgeraze reagire-• 
ba da maTi wyaros migneba SeuZliaT; kidev ufro adre isini sxva bgerebTan 

SedarebiT upiratesobas adamianis xmas aniWeben;

dabadebisas gemos, ynosvisa da Sexebis sistemebi kargadaa ganviTarebuli;• 
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kognituri ganviTareba

Cvilobis asakSi kognituri ganviTarebisaTvis mniSvnelovania nivTebiT • 
TamaSi;

Cvilobis periodSi mibaZva sul ufro rTuldeba; dadgenilia, rom ukve eqv-• 
si TvisaTvis Cvilebs  imitacia SeuZliaT;

daxsomebis unari sakmaod adre vlindeba; Cvilebs gansakuTrebiT kargi • 
mxedvelobiTi mexsiereba aqvT;

simbolur TamaSs Cvilebi 6-12 Tvis asakSi iwyeben; • 
obieqtebis potenciuri SesaZleblobebis aRqma Cvilobis adreul etapze • 
iwyeba.

metyvelebis ganviTareba

metyveleba 3 ZiriTadi elementisagan Sedgeba: esaa Sinaarsi, forma da gamoy-• 
eneba; 

sanam laparaks daiwyeben, Cvilebs metyvelebis aRqmis unari uviTardebaT; • 
maT zogjer dabadebamde SeuZliaT ganasxvaon metyveleba sxva xmisagan;

pasiuri leqsika aqtiur leqsikas sWarbobs Cvilobis periodSic da adami-• 
anis mTeli sicocxlis ganmavlobaSic;

adreuli komunikacia da metyvelebis ganviTareba yvelgan da yovelTvis • 
yviriliT iwyeba, rasac mosdevs RuRuni, tiktiki da pirveli sityvebi;

Tavdapirvelad Cvilis RuRunSi adamianuri metyvelebis yvela SesaZlo • 
bgeraa; 6-dan 12 Tvemde asakSi RuRunSi bgerebis raodenoba mcirdeba da mx-

olod im bgerebiT Semoifargleba, romlebic bavSvis mSobliuri enisTvis 

aris damaxasiaTebeli;

RuRunis SemcirebasTan erTad eqspresiuli Jargoni Cndeba, romlis Semdeg • 
pirveli sityvebi iwyeba;

Tavdapirvelad metyvelebisas bavSvi `sakuTar gramatikas” iyenebs;• 
metyvelebis ganviTarebis 4 procesia: mibaZva, ganmtkiceba, Tandayolili • 
enobrivi struqturebi, Semecneba.

 pirovneba da sociokulturuli ganviTareba

_ temperamenti _ `rTuli”, `ioli”;

_ ignorireba da sastiki mopyroba _ `me”-s grZnobis, TviTkontrolisa da 

socialuri unaris ganviTarebas uSlis xels;

_ Zmebi da debi _ SeiZleba  mijaWvulobis obieqtebad, sanimuSo adamiane-

bad iqcnen;

_ socialuri etalonebi _ emociuri da sxva signalebia, romlebsac sxva-

dasxva socialur situaciSi myofi mSoblebi bavSvs gadascemen. socialuri eta-

lonebiT kulturuli Rirebulebebic gadaecema;

_ disciplina ojaxSi _ mniSvnelovania Tavisuflebasa da akrZalvebs So-

ris balansis SenarCuneba;
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_ aRzrdis socialuri ekologia _ garemo, romelSic bavSvi izrdeba. aq Se-

dis samTavrobo politika da mxardaWerac, adgilobrivi tradiciebi da finansu-

ri akrZalvebi;

_ mijaWvuloba.

adreul urTierTobaTa nimuSebi 

is dedebi da  aRmzrdelebi, visac bavSvebTan  meti verbaluri urTierToba • 
aqvT da maT mimarT yuradRebiT gamoirCevian, Cveulebriv komunikabelur 

da, Sedegad, ufro avtonomiur, damoukidebel bavSvebs zrdian;

Cvilis reaqciebze dakvirvebiT, mozrdili gebulobs, rodis aris bavSvi • 
maTi signalebis mimarT ufro mgrZnobiare; rac metad mzrunvelebi iqnebian 

ufrosebi bavSvis mimarT, miT ufro yuradRebiani iqneba bavSvi;

bavSvis mimarT siyvarulis da yuradRebis ukmarisobam SeiZleba, zrdis • 
arasrulfasovnebis sindromi gamoiwvios;

bavSvis mimarT sastikma mopyrobam SeiZleba, ganviTarebis Seferxeba gamoi-• 
wvios;

mamebi, Zmebi, debi da ojaxi

mamebi SeiZleba iseve mgrZnobiareni iyvnen Cvilebis mimarT, rogorc dede-• 
bi; Cvilebs SeiZleba iseTive mijaWvuloba CamouyalibdeT mamebis mimarT, 

rogorc dedebis mimarT;

mamebi, romlebic mniSvnelovanni arian TavianTi SvilebisaTvis, mniSvnelo-• 
van sanimuSo adamianebad iqcevian;

pirmSos dabadeba SeiZleba col-qmrul urTierTobebSi daZabulobis mo-• 
matebis wyaro gaxdes;

Cvilobidan dawyebuli da-Zmebs erTmaneTis mimarT mniSvnelovani da xangr-• 
Zlivi mijaWvuloba uyalibdebaT;

da-Zmis urTierTobis ori negatiuri aspeqtia konkurencia  (Sejibri) da de-• 
tronizacia (ufrosi bavSvis rolis Semcireba);

bebiebi da babuebi, mSoblebTan SedarebiT, xSirad ufro metad aqeben, mxars • 
uWeren bavSvebs, maT mimarT simpaTiasa da TanagrZnobas gamoxataven da nak-

lebad sjian.

pirovnebis ganviTareba:

2 wels miRweul bavSvTa emociur samyaroSi erTmaneTs upirispirdeba av-• 
tonomiis mzardi moTxovnileba da mSoblebze damokidebuleba; 

mSoblebis mcdeloba, bavSvi disciplinas miaCvion, saR azrs unda Seesabame-• 
bodes da bavSvis usafrTxoebas, damoukideblobasa da SemoqmedebiTi TviT-

gamoxatvis saWiroebas iTvaliswinebdes;

Tavdapirvelad Cvils garemomcveli samyarosagan sakuTari Tavis diferen-• 
cireba ar SeuZlia, magram TandaTanobiT is acnobierebs, rom  erTaderTi da 

ganumeorebeli arsebaa.
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yvelaze mTavari: 

bavSvs normaluri ganviTarebisaTvis am periodSi gansakuTrebiT sWird-

eba dedisa da axlobeli mozrdilebisagan siyvaruli, siTbo, alersi, zrun-

va.

bavSvis ganviTarebis donis dadgena (testebi)

Cviloba _ axalSobilebi, Cvilebi (dabadebidan or wlamde)

gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces  Semdeg simptomebs, romlebic ba-

vSvis ganviTarebis seriozul problemebze miuTiTeben:

dabadebidan eqvs Tvemde asakSi:

_ sakvebis miRebisadmi, adamianis xmisadmi da TamaSisadmi  gulgriloba;

_ saxis da xelebis uneblie (`tikebis” msgavsi) moZraobebi; 

_ Zilis mudmivi darRveva.

6 Tvidan erT wlamde asakSi:  

_ mudmivad sakuTari Tavis saziano qceva;

_ bgerebisa da Jestebis imitaciis uunaroba;

_ zogadi apaTia;

_ bavSvi ucxo adamianebTan yofnisas  ukmayofilebas srulebiT ar gamoxa-

tavs.Tu bavSvs aReniSneba CamoTvlilTagan  Tundac erTi simptomi, aucilebe-

lia specialistis Careva. 

1-dan or wlamde asakSi:

_ ganmartoebisken midrekileba;

_ sxeulis xSiri rweviTi moZraobebi (qanaoba):

_ bavSvi mSoblebTan ganSorebisas srulebiT ar SfoTavs;

_ bavSvi aSkarad mousvenaria, metismetad advilad gadaaqvs yuradReba;

_ bavSvi xSirad Riziandeba, damSvideba  ki TiTqmis SeuZlebelia.

Tu bavSvs CamoTvlilTagan  Tundac erTi simptomi aReniSneba, aucilebelia 

specialistis Careva imis miuxedavad, testebs sworad asrulebs Tu ara. 

adreuli bavSvoba

(2-3 wlidan 5-6 wlamde)

fizikuri ganviTareba

fizikuri ganviTarebis xarisxiT bavSvebi arsebiTad gansxvavdebian; saSu-• 
alo normebisgan mxolod ukiduresi gadaxrebi  gvaZlevs saSualebas, Se-

mdgomi darRvevebis SesaZlebloba vivaraudoT;
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adreul bavSvobaSi  arasrulfasovan kvebas SeuZlia uSualod da Sualedur • 
etapTa gavliT gaauaresos kognituri ganviTareba;

adreul bavSvobaSi fizikuri zrdis tempi neldeba (Tumca SeiZleba, SeiniS-• 
nebodes zrdis naxtomebi); sxeulis proporciebi mozrdili adamianis sxeu-

lis proporciebs uaxlovdeba;

5 wlisaTvis bavSvis tvini mozrdili adamianis tvinis zomas uaxlovdeba;• 
Tavis tvinis swrafi ganviTareba CvilobaSi iwyeba da adreul bavSvobaSic • 
grZeldeba da advilad icvlis struqturas;

kognituri da motoruli ganviTarebis paralelurad centraluri nervuli • 
sistema myardeba;

sinafsebis (nervul ujredTa makavSireblebis)  saSualo raodenoba dabade-• 
bidan 2-3 wlamde izrdeba, ris Semdegac TandaTanobiT mcirdeba; Zveli si-

nafsebis gaqroba iseve mniSvnelovania, rogorc axlebis damateba;

adamianis Tavis tvini sicocxlis pirveli sami wlis ganmavlobaSi gamoRe-• 
bul fanjaras mogvagonebs, roca igi mzadaa mravali siaxlis misaRebad.

motoruli unaris ganviTareba

mTlianobaSi zogadi mamoZravebeli sistema (zogadi motorika) ufro swra-• 
fad viTardeba, vidre zusti moZraobis unari (zusti motorika);

zogadi motorikis avtomatizacia TvalsaCino xdeba 3 wlisaTvis; zusti mo-• 
torikis avtomatizacia _ 4 wlisaTvis;

motoruli ganviTarebisaTvis mniSvnelovania  mzaoba, aqtiuroba, yuradRe-• 
ba, ufrosebisagan waxaliseba;

 sakuTar moZraobebze da unar-SesaZleblobebze  sruli kontrolis miRwe-• 
vas xSirad Sinagani motivacia gansazRvravs.

kognituri ganviTareba

sawyisi azrovneba SeiZleba gardamaval stadiebad daiyos: cnebamdeli  da • 
intuituri azrovneba;

am asakis bavSvebis  sawyisi azrovneba sxva asakis bavSvebisa da mozrdilebis • 
azrovnebisagan gansxvavdeba. misTvis damaxasiaTebelia animizmi, 

materializacia da egocentrizmi;

sawyisi azrovnebis xarvezebs Soris SeiZleba davasaxeloT konkretuloba, • 
drois, sivrcisa da mizez-Sedegobrivi kavSirebis  Sesaxeb warmodgenebis 

moumwifebloba;

zogierT bavSvs,  romlebic azrovnebis sawyis stadiaze imyofebian, • 
moculobis, masis, raodenobis cvlilebis Sefaseba ar SeuZliaT;

kognituri ganviTarebisaTvis Zalze mniSvnelovania, rom ufrosma bavSvebma • 
da mozrdilebma bavSvi TamaSebsa da sxva saqmianobebSi CarTon.
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mexsiereba 

`kompiuteris analogia”: informacia jer sensorul registrSi Semodis, • 
Semdeg xanmokle mexsierebas gadaecema da bolos xangrZlivi mexsierebis 

blokSi gadadis;

gameoreba informaciis xanmokle mexsierebaSi dafiqsirebisa da xangrZliv • 
mexsierebaSi gadacemis saSualebas iZleva;

rogorc bavSvebSi, ise didebSi cnoba ukeTaa ganviTarebuli, vidre aRdgena; • 
mexsierebis orive forma adreul bavSvobaSi ixveweba;

patara bavSvebsac ki SeuZliaT informaciis Tanmimdevrobisa da • 
martivi movlenebis scenarTa damaxsovreba; es unari adreul bavSvobaSi 

TandaTanobiT srulyofili xdeba;

metyvelebis ganviTareba

frazaTa saSualo sigrZe  bavSvis metyvelebis ganviTarebaSi progresis • 
Sefasebis erT-erTi saimedo saSualebaa; adreul bavSvobaSi da Semdgom 

frazaTa saSualo sigrZe izrdeba;

bavSvze mzrunvelni Tu sxva mozrdilebi misi metyvelebis adreuli • 
ganviTarebis tempsa da xarisxze mniSvnelovan zegavlenas axdenen, Tumca 

aranakleb mniSvnelovani SeiZleba iyos genetikuri safuZveli;

bavSvTa saubrebi mcire SetyobinebaTa gacvliT iwyeba, Tumca bavSvebSi • 
urTierTobis damyarebis yvelaze adreuli mcdelobebi xSirad koleqtiurad 

warmoTqmuli monologebia.

TamaSi 

TamaSi bavSvis ganviTarebas da mis bunebriv moTxovnilebaTa dakmayofilebis • 
SesaZleblobas aumjobesebs; umravles SemTxvevebSi TamaSi Sinagani 

aucileblobiTaa nakarnaxevi;

TamaSebis ZiriTad saxeebs Soris SeiZleba davasaxeloT sensoruli, • 
motoruli, metyvelebiTi, siuJetur-roluri, wesebis mixedviT TamaSebi,  

TamaSi-Sejibrebi;

socialuri da kognituri unaris ganviTarebisaTvis gansakuTrebiT • 
mniSvnelovania siuJetur-roluri TamaSi.

fsiqosocialuri ganviTareba agresia da prosocialuri qceva

adreul bavSvobaSi agresiis fizikuri gamovlineba klebulobs da mas sit-• 
yvieri agresia cvlis;

marcxma zogjer SeiZleba agresia gamoiwvios, xolo marcxi zogjer agresi-• 
is Sedegad Cndeba;

fizikurma dasjam SeiZleba bavSvi ufro agresiuli gaxados; bavSvis agre-• 
siulobis gazrdas aseve xels uwyobs agresiul adamianebze dakvirveba da 

Zaladobis cqera uSualod cxovrebaSi an teleekranze; 

altruizmi, empaTia da prosocialuri qcevis sxva aspeqtebi sxvaTa magali-• 
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Tis mibaZviT viTardeba;

iseTi socialuri qceva, rogoricaa TanamSromloba, sxvadasxva kultureb-• 
Si mniSvnelovnad icvleba;

Tanatolebi, TamaSi da socialuri unaris ganviTareba

TamaSi, Cveulebriv, ganviTarebis 5 stadias gaivlis: marto (TavisTvis) Ta-• 
maSi, dakvirveba, paraleluri, asociaciuri, erToblivi;

socialuri siuJetur-roluri TamaSi adreuli bavSvobis Sua periodSi • 
vlindeba. misi formebi kulturebis mixedviT gansxvavebulia;

Tu adreul bavSvobaSi bavSvi siyvarulsa da mzrunvelobas ver grZnobs, • 
am garemoebam SeiZleba SemdgomSic imoqmedos masze; aseTi bavSvebi xSirad 

agresiulebi da izolirebulebi arian;

im bavSvebisaTvis, romlebic grZnoben siyvarulsa da mxardaWeras,  Cveule-• 
briv damaxasiaTebelia TanamSromlobisaken midrekileba; isini socialuri 

qcevis uamrav sxva formas avlenen;

adreul bavSvobaSi farTod gavrcelebuli movlenaa warmosaxuli megobre-• 
bi; patara bavSvebi, romlebsac aseTi megobrebi hyavT, Cveulebriv ufro ko-

munikabelurebi da SemoqmedebiTi unariT dajildoebulni arian.

sakuTari Tavisa da sxvebis gageba

bavSvi sakuTar `me”-s  adreuli bavSvobis dasawyisSi aRiqvams (3 wlis krizi-• 
si);

`me”-s aRqma nawilobriv sakuTari Tavis sxvebTan Sedarebis gziT yalibde-• 
ba; patara bavSvebi sakuTar Tavs fizikuri TvisebebiT gansazRvraven: didi, 

Ronieri var; xolo ufro didebi _ TavianTi saqmianobiT: moswavle, mxatva-

ri, CogburTeli var;

genderuli gansxvavebebi genetikuri safuZvlisa da garemos zemoqmedebis • 
Sedegad vlindeba; adreuli sqesobrivi gansxvavebebi, Cveulebriv, umniSv-

neloa, qaluri da mamakacuri niSnebi Tanabrad Cans;

Tavdapirvelad sqesobrivi TviTSegneba viTardeba; Semdeg, adreuli bav-• 
Svobis dasasruls, mudmivi sqesi yalibdeba;

socialuri cnebebisa da wesebis aTviseba da gamoyeneba  miRebisa da mibaZvis • 
Sedegia, agreTve mniSvnelovania bavSvis aqtiuri mcdeloba, gaigos da aiT-

visos es wesebi;

megobrobis gageba adreul bavSvobaSi iwyeba, magram Sua  bavSvobamde an ki-• 
dev ufro gviandel periodamde ar sruldeba.

ojaxuri dinamika

imis mixedviT, Tu rogor uzavebs erTmaneTs mSobeli bavSvis kontrolsa da • 
mis mimarT siTbos mSoblis qcevis 4 stili gamoiyofa: avtoritetuli, avto-

ritaruli, liberaluri da indiferentuli; yoveli maTgani bavSvze gansxva-

vebul zegavlenas axdens, magram sxvadasxva kulturebSi isini mniSvnelov-
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nad meryeobs da Znelia vamtkicoT, rom erT-erTi maTgani optimaluria;

rogorc fizikuri, ise fsiqologiuri Zaladoba damangrevlad moqmedebs • 
bavSvze;

arsebobs fsiqiatriuli, sociologiuri da situaciuri faqtorebi, romle-• 
bic bavSvTa mimarT Zaladobis risks zrdian; bavSvis mimarT Zaladobas sa-

zogadoebis yvela fenaSi vxvdebiT;

sxvadasxva epoqaSi aRzrda sxvadasxvagvarad esmodaT; amJamad rekomen-• 
debulia _ siTbo, sasurveli qcevis waxaliseba arasasurvelTan brZolis 

nacvlad, moTxovnaTa principuloba; axla cdiloben, bavSvs ZaldatanebiT 

araferi gaakeTebinon, aswavlon sakuTari Tavis marTva, kerZo faqtebidan 

zogadi daskvnis gamotana; 

da-ZmaTa konkurencia naklebad savaraudoa, vidre megobroba; maT SeiZleba • 
ikamaTon, magram, zogadad, erTmaneTis mimarT Zlieri mijaWvuloba eqnebaT;

yvelaze mTavari: 

am periodSi bavSvTan urTierTobisas mozrdili gansakuTrebulad 

dakvirvebuli, brZeni da momTmeni unda iyos.

bavSvis ganviTarebis donis dadgena (testebi)

adreuli bavSvoba (2-3 wlidan 5-6 wlamde)

gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces  Semdeg simptomebs, romlebic ba-

vSvis ganviTarebis seriozul problemebze miuTiTeben:

oridan sam  wlamde asakSi:

_ mudmivi SiSi;

_ metyvelebis dawyebis warumatebeli mcdelobebi;

_ bavSvs ar SeuZlia 10 wuTis ganmavlobaSi raime erT TamaSze koncentra-

cia;

_ zedmeti aqtivoba;

_ mudmivi da momatebuli agresiuloba.

samidan xuT wlamde asakSi:

 _ bavSvs ar SeuZlia ramdenime Tanmimdevruli miTiTebis Sesruleba;

_ bavSvs ar SeuZlia sxvaTa interesebis gageba;

_ risxvis, siSmagis Setevebi;

_ negativizmi, Wirveuloba, braziani sijiute;

_ pasiuroba, umweobis gancda.

xuTidan eqvs wlamde asakSi:

_ gulCviloba, xSiri tirili;

_ sxva bavSvebisagan mudmivad ganmartoeba;
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_ Seqebisadmi gulgrili damokidebuleba;

_ TviTdasjisa da TviTdazianebis SemTxvevebi;

_ marcxis SemTxvevaSi bavSvi farxmals yris da dawyebul saqmes miatovebs 

xolme an agresiulad reagirebs, uxeSad iqceva.

im SemTxvevaSic ki, roca bavSvi yvela tests sworad asrulebs, magram Ca-

moTvlilTagan  Tundac erTi simptomi aReniSneba, aucileblad unda mimarToT 

fsiqologs.

Sua bavSvoba

(6-dan 11-12 wlamde)

fizikuri da motoruli ganviTareba

daaxloebiT 6-8 wlis asakSi Tavis tvinis wina nawili perioduli `naxtome-• 
biT” izrdeba;

gogonebisa da biWebis motorul ganviTarebaSi praqtikas didi mniSvneloba • 
aqvs;

fizikuri motoruli unaris srulyofa Tavdajerebis fsoqologiuri • 
gancdis gaCenas uwyobs xels;

Cveulebriv, Sua bavSvoba Zalian janmrTeli periodia; avadmyofoba am peri-• 
odSi bavSvs exmareba, stresTan gamklavebis unari gamoimuSavos;

 Sua bavSvobaSi xSirad saerTo problemaa Warbi wona; mizezebi SeiZleba • 
memkvidreobasTan an garemos zegavlenasTan iyos  dakavSirebuli; special-

istebi mkacri dietis dacvas ar gvirCeven;

 mTel msoflioSi, zogadad, gaizarda iseT saqmiaobaTa raodenoba, nakleb • 
moZraobas rom moiTxovs, xolo jansaRi ier-saxis adamianTa ricxvi Semcir-

da;

aucilebelia fizikuri momzadebis gaZliereba, radgan Sua bavSvobaSi SeZe-• 
nili unar-Cvevebi mozrdilobaSi SeiZleba ganmtkicdes da SenarCundes;

kognituri ganviTareba

Sua bavSvoba konkretul operaciebze gadasvliT xasiaTdeba (TvalsaCino-• 
praqtikuli azrovneba);

im bavSvebTan SedarebiT, romlebic  azrovnebis sawyis stadiaze imyofebian, • 
TvalsaCino-moqmedebiTi azrovnebis mqone bavSvi naklebi intuiciiTa da 

egocentrulobiT da mizez-Sedegobrivi kavSirebis gagebis ukeTesi unariT 

gamoirCeva;

bavSvebs konkretuli situaciebis gamosavlisa da Sedegebis ganWvreta Seu-• 
ZliaT;

bavSvobis periodSi mniSvnelovnad umjobesdeba mexsiereba, maT Soris game-• 
oreba, organizacia, gadamuSaveba, aRdgena;
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gramatikulad sworad metyvelebisa da weris unari yalibdeba, rac Tavisi • 
arsiT sociokulturul konteqstTan aris dakavSirebuli.

Seswavla da azrovneba skolaSi swavlisas

skolasTan bavSvis Segueba SesaZloa, sxvadasxva mizezis gamo garTuldes, • 
romelic ZiriTadad axal moTxovnebTan da molodinTan aris dakavSirebu-

li;

Tanamedrove pedagogebi swavlebisas konkretuli bavSvis Taviseburebebisa • 
da moTxovnilebebis gaTvaliswinebas gvirCeven;

skolaSi warmateba xSirad winsvlis motivaciasTanaa dakavSirebuli;• 
skolaSi bavSvis warmatebaze mSoblis damokidebulebac axdens gavlenas, • 
kerZod, realuri Sefasebebi saukeTeso Sedegebis imedTan erTad, disci-

plinis dacvis avtoritetuli xerxebis gamoyeneba, agreTve, bavSvTan sau-

brebi da masze dakvirveba, saSinao davalebebis Sesrulebis moTxovna.

ganviTarebis darRvevebi

gonebrivi CamorCenilobis mizezebi mniSvnelovani mravalferovnebiT gam-• 
oirCeva;

diagnostikur da statistikur saxelmZRvaneloSi (• DSM-IV) CamoTvlilia 

gonebrivi CamorCenilobis 3 kriteriumi: 1) IQ-testebiT gamovlenili maCve-

neblebi saSualo maCveneblebs mniSvnelovnad CamorCeba; 2) adaptirebuli 

qceva iseT sferoebSi, rogorebicaa TviTmomsaxureba, zogadi funqcioni-

reba saxlSi da sazogadoebaSi xSirad darRveulia; 3) aRniSnuli niSnebi 

Tavs iCens 18 wlamde asakSi;

arsebobs gonebrivi CamorCenilobis 4 done: • msubuqi (IQ daaxloebiT 55-70 

qula), saSualo (IQ daaaxloebiT 40-55 qula), seriozuli (IQ daaaxloebiT 

25-40 qula), Rrma (IQ _ 25 qulaze naklebi);

gonebrivi CamorCenilobis diagnozis dasasmelad aucilebelia, rom bavSvi • 
samive kriteriums Seesabamebodes;

naklebi simZimis gonebrivi CamorCenilobis pirebi SeiZleba sazogadoebis • 
sasargeblo wevrebi gaxdnen; imaTac ki, visac seriozuli da Rrma darRveve-

bi aqvT, SeuZliaT, iswavlon da specialuri momzadeba gaiaron;

normaluri da zogjer saSualoze maRali inteleqtis bavSvebsac SeiZleba • 
SezRuduli hqondeT swavlis unari; problemebi swavlis konkretul speci-

fiur sferosTan aris dakavSirebuli;

kiTxvis unaris darRveva (disleqsia), weris unaris darRveva (disgrafia) da • 
maTematikuri unaris darRveva (diskalkulia) DSM-IV-is Tanaxmad, daswav-

lis unaris darRvevis mTavari maCvenebelia; 

hiperaqtiurobis/yuradRebis deficitis sindromi kognitur-qceviTi dar-• 
Rvevaa; is xSirad medikamentozuri mkurnalobiT an qceviTi Terapiis meS-

veobiT gamoswordeba xolme;

hiperaqtiurobis 3 ZiriTadi simptomia: 1) yuradRebis darRveva; 2) maRali • 
aqtivoba; 3) impulsuroba.
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fsiqosocialuri ganviTareba

Sua bavSvobaSi bavSvis socialuri samyaro mniSvnelovnad farTovdeba.• 

pirovnebis ganviTareba

bavSvis warmodgena sakuTar Tavze ufro realisturi, rTuli da organize-• 
buli xdeba; am warmodgenis didi nawili sakuTari Tavis sxvebTan Sedarebi-

dan momdinareobs;

bavSvebi sxvadasxva xerxiT SeimuSaveben da inarCuneben dadebiT TviTSe-• 
fasebas; bevri maTganisTvis didi mniSvneloba aqvs skolaSi warmatebas;

namdvili warmatebisas adekvaturi Seqeba bavSvis  TviTSefasebas aum-• 
jobesebs.

ojaxis gavlena

mSoblis meTvalyureoba kvlav mniSvnelovania;• 
yvelaze ufro Sesaferisi qcevaa, roca mSobeli bavSvs exmareba,  TviTreg-• 
ulaciuri qcevis gamomuSavebasa da swavlaSi. amas ki xels uwyobs mSoblis 

qcevis avtoritetuli stili;

arasrul ojaxSi bavSvis aRzrda uamrav stresTanaa dakavSirebuli; bevri • 
aseTi ojaxi siRaribeSi cxovrobs da samomavlod bavSvebs mdgomareobis 

gaumjobesebis cota SesaZlebloba aqvT;

ganqorwinebisas  xSirad iCagrebian bavSvebi; maTTvis miuRebelia mSoblebis urT-• 
ierTobis saboloo gawyvetis faqti da qcevis negatiur formebs mimarTaven; 

arsebobs 3 faqtori, romlebic mSobelTa ganqorwinebaze bavSvis reaqcias • 
gansazRvraven: ganqorwinebisas mSobelTa uTanxmoebis done, bavSvis yovel-

dRiur cxovrebaSi aqtualur cvlilebaTa raodenoba da bavSvi-mSoblis 

damokidebulebis buneba;

mSoblis xelaxali qorwinebisas bavSvi dedinacvlis an maminacvlis gaCenaze • 
SeiZleba dadebiTadac reagirebdes  da uaryofiTadac. 

TanatolebTan urTierToba, socialuri kontaqtis unari 

bavSvebis megobrul urTierTobebs uamravi pozitiuri efeqti aqvT; mego-• 
bruli urTierTobebi am asakSi, rogorc wesi, `saukeTeso megobris” SeZenis 

formas iZens; mogvianebiT Cndeba jgufuri megobruli urTierTobebi;

TiTqmis yvela bavSvs calmxrivi megobruli urTierTobebi aqvs; ormxrivo-• 
ba SedarebiT naklebadaa gamoxatuli;

TanatolTa gundi jgufur wesebs emorCileba; TanatolTa jgufSi zogi • 
bavSvi lideria, zogi _ daqvemdebarebuli;

TanatolTa jgufebSi arian popularuli da arapopularuli bavSvebi; pop-• 
ularoba da statusi TanatolTa jgufSi  bavSvis mravali TaviseburebiTa 

da misi qceviT ganisazRvreba;

TanatolTa jgufi bavSvze zemoqmedebs da jgufuri normebis dacvas aiZu-• 
lebs;  diskriminaciis safuZvelia is, rom jgufSi arseboben ̀ Tavisianebi~ da 

`sxvebi~, Sesabamisad, zogi sasurveli xdeba, zogic _ moZulebuli.
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yvelaze mTavari: 

am periodSi bavSvis ganviTarebaze pasuxismgebloba mSoblebTan erTad 

skolasac ekisreba.  skolaSi SesvliT mxolod Semecnebisa da aRiarebis 

moTxovnilebani ki ar yalibdeba, aramed pirovnulobis grZnobac viTardeba.

bavSvis ganviTarebis donis dadgena (testebi)

adreuli bavSvoba (6 wlidan 11-12 wlamde)

gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces  Semdeg simptomebs, romlebic ba-

vSvis ganviTarebis seriozul problemebze miuTiTeben:

_ ufro patara asakis bavSvisTvis damaxasiaTebeli qceva (magaliTad, Sar-

dis Seukavebloba saskolo asakSi);

_ gulCviloba an cudi guneba-ganwyobileba;

_ xSiri somaturi Civilebi (Tavis, muclis, kunTebis tkivili, daRliloba);

_ swavlasTan, megobrebTan, sportTan dakavSirebiT mudmivi SiSi an wuxi-

li;

_ adamianebisa da cxovelebis mimarT agresiuli qceva, nivTebis gafuWeba.

im SemTxvevaSic ki, roca mozardi yvela tests sworad asrulebs, magram Ca-

moTvlilTagan  Tundac erTi simptomi aReniSneba, aucileblad unda mimarToT 

fsiqologs. 

mozardoba da siymawvile 

(daaxloebiT 11-12 wlidan 18-21 wlamde)

mozardobis asaki dRes

sazogadoebaSi, sadac mozardobis asaki SedarebiT xanmoklea, Cveulebriv, • 
simwifis asakSi gadasvlis ritualebi arsebobs;

mozardebze mniSvnelovan gavlenas axdens istoriuli situacia, romelSic • 
isini cxovroben, agreTve masobrivi informaciis saSualebebi.

fizikuri ganviTareba da adaptacia

endokrinuli jirkvlebis inicirebiT mkveTrad izrdeba hormonTa raode-• 
noba; es ki mozardis intensiur ganviTarebas, SemdgomSi ki pubertetis daw-

yebasTan dakavSirebul cvlilebebs iwvevs; 

mozardebisaTvis damaxasiaTebeli garkveuli mouxeSaoba zrdis asimetriu-• 
lobasTanaa dakavSirebuli;
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kanqveSa cximis dagroveba uSualod intensiuri ganviTarebis win SeiniSneba • 
rogorc qalebSi, ise mamakacebSi; mas umetesad mxolod qalebi inarCuneben;

mamakacebSi sqesobrivi momwifeba testosteroniT stimulirdeba; qalebSi • 
aseTi hormonia estrogeni da progesteroni;

hipofizi zrdis hormonebis gamomuSavebas aregulirebs;• 
pubertetis dadgomis dro arsebiTad gansxvavebulia; dReisaTvis misi da-• 
wyebis saSualo asaki mcirdeba;

pirveli menstrualuri cikli xSirad araregularulia da fizikuri da emo-• 
ciuri problemebi axlavs;

mozardebi yuradRebiT adevneben Tvals TavianT sxeuls; biWebi, ZiriTadad, • 
sakuTar Zalas akvirdebian, gogonebi _ wonas;

nervuli anoreqsia da bulimia mozard gogonebSi ufroa gavrcelebuli, vi-• 
dre biWebSi;

sakuTari sxeuliT ukmayofiloni arian vaJebic da gogonebic da xSirad ra-• 
Racis Secvlis survili aqvT;

adre momwifebul biWebs TanatolTa Soris xSirad garkveuli upiratesoba • 
aqvT; gogonebSi naadrev momwifebas dadebiTi mxareebic aqvs da uaryofiT-

ic.

seqsualuri ganwyoba da qceva

seqsualurma revoluciam qalebisaTvisac da mamakacebisaTvis seqsisadmi • 
liberaluri damokidebuleba da seqsualuri qcevis variaciebi moitana, 

rasac Tan axlavs orsulobis SemTxvevaTa da veneriul daavadebaTa ricxvis 

zrda;

masturbaciisadmi damokidebuleba ufro liberaluri xdeba; istoriulad, • 
biWebi gogonebze ufro xSirad aRiareben masturbaciis SemTxvevebs;

pirveli sqesobrivi kavSiris asaki damokidebulia sqesze da imazec, ram-• 
denadaa orientirebuli mozardi swavlaze;

seqsualur aqtivobasa da TviTpativiscemas Soris urTierTkavSiri sqesis • 
mixedviT gansxvavdeba;

mSoblebisa da Svilebis urTierTobebma, sxva ojaxurma faqtorebma Sesa-• 
Zloa mozardTa seqsualur aqtivobaze imoqmedos;

imaT, vinc adre mwifdeba, adreuli seqsualuri aqtivobisken aqvT tenden-• 
cia; zogadad biWebSi SedarebiT adreuli seqsualuri aqtivoba SeiniSneba, 

vidre gogonebSi;

seqsualuri Zaladoba Zlieri travmaa gogonebisTvisac da biWebisTvisac;• 
mSoblis funqciebis Sesruleba, Cveulebriv, ukiduresad Znelia mozard-• 
ebisaTvis da maT cxovrebaze mniSvnelovan gavlenas axdens.

kognituri cvlilebebi mozardobis asakSi

operaciuli azrovneba abstraqciis unariT, hipoTezaTa Tanmimdevruli da • 
sistematuri SemowmebiT da winaswari dagegmvis gazrdili SesaZleblobiT 

xasiaTdeba;
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kognituri sferos gaumjobeseba gavlenas axdens imaze, Tu rogor xedaven • 
mozardebi socialur samyaros da sakuTar Tavs; saerTod, maTi Sexedule-

bebi kulturul Rirebulebebsa da sazogadoebaze ufro rTuli da gaazre-

buli xdeba;

adreuli bavSvobis egocentrizmi mozardobis asakSi isev brundeba, Tumca • 
sxva formiT.

ojaxis dinamika

mozardebsa da maT mSoblebs Soris konfliqtebi Cveulebriv umniSvneloa; • 
Taobebs Soris xSiri urTerToba ojaxuri konfliqtebis gadaWras uwyobs 

xels;

dedebi da mamebi sxvadasxvagvarad zemoqmedeben mozardebze, maTi qcevis • 
Taviseburebebidan da miznebidan gamomdinare;

bavSvs mozardobis periodis gavlaSi aRzrdis avtoritetuli stili Cveu-• 
lebriv yvelaze ukeT exmareba;

ojaxuri movaleobebi da pasuxismgebloba gansxvavebulia ojaxebSi, sadac • 
orive mSobeli muSaobs da sadac erTi mSobeli muSaobs; es aseve damokide-

bulia bavSvis sqesze.

urTierTobebi

mozardebi TanatolebTan met dros atareben, vidre ojaxTan;• 
TanatolTa jgufi aucilebelia socialuri unaris ganviTarebisaTvis;• 
sxvadasxva socialuri mdgomareobis Sedareba Zlierdeba; pirovnebis gan-• 
viTarebaze gavlenis garda, es samegobro urTierTobebis Camoyalibebzec 

moqmedebs;

mozardebis didi nawili `martoxelaa”, TanatolTa jgufs ar miekuTvneba; • 
amas SeiZleba sxvadasxva mizezi hqondes;

mozardebi xSirad erTmaneTs ver uTavseben Tanatolebisa mSoblebis mo-• 
Txovnebs; 

mozardobis asakis siZneleebi

avanturistulad da sakuTari momavlis sazianod mozardTa mcire nawili • 
iqceva. maTi umetesoba mizandasaxulad xarjavs dros;

sarisko qcevis mizezebi mravalgvaria; xSirad did rols asrulebs person-• 
aluri miTi, biologia/genetika, socialuri garemocva;

SeiZleba gaCndes nikotinisa da alkoholis moxmarebis saSiSroeba; • 
alkoholi mozardTa Soris yvelaze popularuli fsiqoaqtiuri nivTiere-• 
baa. amasTan misi moxmareba mravalricxovan pirovnul da sociokulturul 

faqtorebzea damokidebuli;

mozardebi xSirad moixmaren marixuanasac; sxva preparatebis gamoyeneba • 
maTi maRali fasis gamo minimaluria; 

sociologiuri da fsiqologiuri faqtorebis gavleniT mozardebma SeiZ-• 
leba seriozuli danaSauli Caidinon.
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stresi, depresia da maTTan gamklaveba

depresia xSirad ukavSirdeba TviTmkvlelobaze fiqrs da mis mcdelobas, • 
agreTve sxva darRvevebs - anoreqsias da bulimias; xSirad, Znelia depresiis 

mizezisa da sxva darRvevebTan misi kavSiris gansazRvra;

ojaxuri, socialuri da pirovnuli faqtorebi mozardSi depresiis risks • 
zrdis; mniSvnelovani pirovnuli faqtorebia TviTpativiscemis dakargva, 

agreTve mozardis sqesTan dakavSirebuli problema;

kargi ojaxuri urTierTobebi, raimeSi Tavdajerebuloba da sxvaTa mimarT • 
pasuxismgeblobis grZnoba stresisa da depresiisagan icavs mozards.

yvelaze mTavari: 

am periodSi gansakuTrebiT mniSvnelovania, mSoblebma marTebulad gaa-

wonasworon mozardis gakontroleba da misTvis damoukideblobis miniWeba. 

bavSvis ganviTarebis donis dadgena (testebi)

mozardoba da siymawvile (11-12 wlidan 18-21 wlamde)

gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces  Semdeg simptomebs, romlebic ba-

vSvis ganviTarebis seriozul problemebze miuTiTeben:

_ Cveuli saqmianobebisadmi interesis dakargva;

_ akviatebuli azrebi kvebis, dietis da wonis Sesaxeb;

_ TviTdazianebebi an xSiri saubrebi sikvdilze, TviTmkvlelobaze;

_ tyuilebi da saxlidan nivTis moparvis SemTxvevebi;

_ myari afeqturi mdgomareoba, xangrZlivi emociuri reaqciebi.

im SemTxvevaSic ki, roca mozardi yvela tests sworad asrulebs, magram Ca-

moTvlilTagan  Tundac erTi simptomi aReniSneba, aucileblad unda mimarToT 

fsiqologs. 
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bavSvis fsiqikuri ganviTarebis
testebi

dabadebidan erT wlamde

bavSvis ganviTarebis Taviseburebebi

dabadebisTanave bavSvi gare samyaros aqtiurad ukavSirdeba, ZiriTadad, 

refleqsebis sistemis (kvebiTi, dacviTi da saorientacio) xarjze. Tumca mozr-

dilis daxmarebis gareSe mas  Tavisi moTxovnilebis dakmayofileba ar SeuZlia. 

sxva adamianebTan mudmivi kontaqti Cvilis ganviTarebis safuZvelia. sicocxlis 

pirvel wels Tavis tvini gansakuTrebiT intensiurad viTardeba. Tavidan  umweo 

bavSvi erTi wlis asakisaTvis dgomas, siaruls, aqtiur gaazrebul moqmedebas, 

misdami mimarTuli metyvelebis gagebas axerxebs. 

sicocxlis pirvel wels bavSvis gonebrivi ganviTareba, ZiriTadad, Semdegi 

sferoebiT ganisazRvreba:

motorika;

aRqma;

emociebi;

metyveleba;

xelis zusti moZraobebi.

sicocxlis pirvel wels janmrTeli bavSvis simaRle daaxloebiT 1,5-jer 

matulobs, xolo wona – TiTqmis 2-jer. mTavari is aris, rom bavSvi sul ufro 

aqtiur moZraobas iwyebs da amdenad, mas garemomcveli samyaros Semecnebis sul 

ufro meti SesaZlebloba aqvs.

pediatrebi mSoblebs urCeven, rom dabadebidanve, maqsimum erTi Tvis asaki-

dan, bavSvi Tavisuflad Cacmuli iyos, raTa mas xel-fexis aqtiuri moZraoba Se-

eZlos. mWidrod Sexveva daumsaxurebeli sasjelia bavSvisaTvis da mas friad 

usiamovno Sedegebi mohyveba: moZraobis da fsiqikuri ganviTarebis Seferxeba. 

pediatrebi aseve ar gvirCeven saxeloebis amokervas. saWiroa mxolod frC-

xilebis moWra. winaaRmdeg SemTxvevaSi Cvili ver SeZlebs sakuTari xelebis da-

Tvalierebas, TiTebis amoZravebas, ver iswavlis saTamaSoebze xelis Cavlebas.

erTi Tvis bavSvi nikaps swevs; 2 Tvisas ukve SeuZlia Tavis daWera da mkerdis 

wamoweva; 4-5 Tvisas naxevrad mjdomare mdgomareobaSi yofna SeuZlia, xolo 6-7 

Tvisa _ damoukideblad zis; 8-9Tvis asakSi bavSvi sayrdenis moSveliebiT fexze 

dgeba da SesaniSnavad xoxavs mucelze; 11-12 Tvisa ki sayrdenis gareSe dgas da 

damoukideblad dadis.

bavSvis qcevis pirveli elementebia: mzeriT sagnis dafiqsireba, bgeris mxa-

res Tavis mitrialeba, rac bavSvis aRqmis ganviTarebas mowmobs.  

2-3 Tvis Semdeg mxedvelobiTi da smeniTi aRqma sakmaod myari xdeba. bavSvs 

SeuZlia Tvalyuri  adevnos moZrav sagans.

4 Tvidan bavSvi ukve uyurebs da usmens, anu aqtiurad reagirebs, sagnebis 

sxvadasxva parametrs aRiqvams. Cvilebs izidavT naTeli, mkafio ferebi, moZra-

vi sagnebi, axali saTamaSoebi. amitom aucilebelia davukmayofiloT maT axali 

STabeWdilebebis miRebis moTxovnileba. dadgenilia, rom erTferovan garemoSi 

mcxovrebi Cvilebis emociuri da SemecnebiTi ganviTareba mniSvnelovnad Sene-
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lebulia mravalferovan garemoSi mcxovreb TanatolebTan SedarebiT.

bavSvis pirveli emociuri reaqciebia: yvirili, gawiTleba, arakoordinire-

buli moZraobebi. 1 Tvis bolos ukve Cndeba Rimili da  reaqciaTa kompleqsi im 

adamianis mimarT, romelic bavSvze zrunavs. roca es adamiani mis sawolTan dai-

xreba,  bavSvi saxeze uyurebs, xelebs da fexebs energiulad iqnevs, RuRunebs. am 

reaqcias `gamococxlebis~ kompleqsuri  reaqcia ewodeba.

ori Tvidan mozrdilTan urTierTobis moTxovnileba izrdeba. pirveli 6 

Tvis ganmavlobaSi bavSvi emociebis gamoxatvas swavlobs; Cndeba Rimili da mka-

fiod gamoxatuli, cocxali mimika da Jestebi. 6 Tvis Semdeg bavSvs garemomcveli 

samyarosadmi interesi, anu Semecnebis moTxovnileba  uCndeba.

urTierTobis procesSi bavSvi swavlobs metyvelebis gagebas, nacnobi da 

ucnobi xmebis garCevas, metyvelebis emociur elfers. sami Tvis bavSvi bgerebis 

mTel gamas gamoscems, roca mozrdilis dadebiT reaqcias xedavs. bavSvi xSirad 

yuradRebiT uyurebs saxeSi mozrdils, kmayofilia bgerebisa da piris moZraobis 

imitaciis pirveli mcdelobis gamo. Cvili xSirad TavisTvis `mReris”, an irCevs 

Tojinas, romelsac `elaparakeba”. mxardaWeris SemTxvevaSi bavSvi sul ufro 

mravalferovan da metyvel bgerebs gamoscems.

daaxloebiT 9 TvisaTvis bavSvebi rwmundebian, rom maTi bgerebi garemomcve-

lebSi garkveul reaqciebs iwvevs. bavSvma SeiZleba specialurad Sewyvitos ti-

tini, raTa darwmundes, miiRo Tu ara sasurveli yuradReba (sagani an pasuxi).

 daaxloebiTerTi wlisaTvis bavSvebs SeuZliaT konteqstSi ramdenime si-

tyvis cnoba, mozrdilTa Zalze martivi, JestebiTac gamoxatuli Txovnis Sesru-

leba.

sicocxlis pirvel wels bavSvis SemecnebiT ganviTarebaSi udidesi mniSvne-

loba aqvs xelis zusti motorikis ganviTarebis xarisxs. daaxloebiT 4-5  Tvisa-

Tvis sagnisaken mimarTuli xelis moZraoba (sagnis `mosinjva”) Cndeba. 5-6 Tvis 

bavSvs ukve SeuZlia xeli Caavlos sagans, rac rTul mxedvelobiT-mamoZravebel 

koordinacias saWiroebs. am moments didi mniSvneloba aqvs Semdgomi inteleqtu-

aluri ganviTarebisaTvis _ es bavSvis pirveli mizandasaxuli moqmedebaa, rac 

sagnobrivi azrovnebis ganviTarebis aucilebeli pirobaa.

6 Tvidan xelis moZraobebi sul ufro intensiurad viTardeba. bavSvi aqeT-

iqiT iqnevs sagnebs, xelidan agdebs da isev iRebs, kbens, erTi xelidan meoreSi 

gadaaqvs da ase Semdeg. 7-8 Tvidan bavSvi patara sagnebs did sagnebSi aTavsebs, 

SeuZlia raimes Tavsaxuris daxurva da axda. 9-10 Tvidan is sworad _ daniSnu-

lebis mixedviT iyenebs sagnebs: Wiqidan svams, saTamaSo manqanas agorebs, Toji-

nas arwevs. yvela am moqmedebas bavSvi mozrdilis mibaZviT asrulebs. mas uCndeba 

imis gagebis survili, Tu `ris gakeTeba  SeiZleba am sagniT”. es ki TvalsaCino-

praqtikuli azrovnebis dasawyisia.  

mTavaria, rom am periodSi bavSvs normaluri ganviTarebisaTvis gan-

sakuTrebiT sWirdeba dedis, axlobeli mozrdilebisagan siyvaruli, siTbo, 

alersi, zrunva.
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fsiqikuri ganviTarebis testebi

(dabadebidan erT wlamde)

1 Tvis bavSvi

1. saCvenebeli TiTiT SeexeT bavSvis loyas. Tu es Sexeba aranair reaqcias 

ar iwvevs, ramdenjerme gaimeoreT. sapasuxod bavSvi Tavs abrunebs, pirs aRebs an 

woviT moZraobebs asrulebs.

2. bavSvs xelisgulze TiTi daadeT. bavSvi maSinve `itacebs” Tqvens TiTs da 

TiTebs uWers.

3. Tu bavSvi yviris da mousvenrad moZraobs, sawolTan ̀ Cxriala” auxmaureT. 

bavSvi unda damSviddes. is TiTqos saTamaSos xmas ugdebs yurs.

4. jibis anTebuli farani bavSvis TvalTaxedvis areSi moaTavseT, bavSvis-

gan daaxloebiT 1 metris moSorebiT. TviTon bavSvi odnav Sebnelebul sivrceSi 

unda imyofebodes. sibnelis saWiro xarisxis miRweva sawolis Tavze pirsaxocis 

CamofarebiT SeiZleba. ramdenime wamis ganmavlobaSi bavSvi farnis Suqze mzeras 

aCerebs.

5. sawolTan ise daixareT, rom Tqveni Crdili bavSvis TvalTaxedvis ares 

faravdes. Semdeg nela gaiwieT gverdze. bavSvis Tvalebi erTi wamis ganmavlobaSi  

moZrav Crdilze unda SeCerdes. 

6. bamba bavSvis cxvirTan ise amoZraveT, TiTqos  cxviris nestoebs uw-

mendT (cxviris lorwovans ar SeexoT). bavSvi Tavs aridebs Sexebas, Tavs gverdze 

abrunebs an aqeT-iqiT amoZravebs.

7. muyaos SuaSi gazneqili furceli bavSvs saxeze ise daadeT, rom gazneqili 

adgili cxvirTan moxvdes. sapasuxod bavSvi aqtiurad amoZravebs Tavs.

8. bavSvi mucelze wevs, xelebi _ moxril mdgomareobaSi Tavis orive mxares. 

bavSvs SeuZlia Tundac erTi wamiT Tavis wamoweva.

9. sawovaraTi an ZuZuTi cota xniT Wamis Semdeg sawovara an ZuZu bavSvis pirs 

odnav daaSoreT. bavSvi Tavs uaxlovebs da cdilobs piri stacos.

10. roca mozrdili bavSvs elaparakeba, bavSvi iRimeba. mozrdilTan urT-

ierTobisas igi sust, xorxismier bgerebs gamoscems.

2 Tvis bavSvi

1. gadiT bavSvis TvalTaxedvis aredan da gaaCxakuneT saTamaSo. bavSvma av-

tomaturad unda miabrunos Tavi bgeris mimarTulebiT.

2. sxvadasxva gamRizianebelze reaqciebi mkafiod gansxvavdeba erTmaneTisa-

gan. `Cxrialas” xmaurze bavSvi aqtiurad iqnevs xel-fexs, sastvenis uwyvet xmaze 

ki wynardeba da farTod gaxelili TvalebiT wevs. sastvenis wyvetili xma masSi 

ukmayofilebas iwvevs, xolo xelze xelis dartyma _ Sublis SeWmuxvnas.

bgeriTi gamRizianeblis xangrZlivoba 30 wams ar unda aRematebodes.  

3. Tu bavSvs saxeze sufTa naWers (xelsawmendi, cxvirsaxoci, safeni) da-

vadebT, is mTeli sxeuliT Seasrulebs araspecifiur moZraobebs, magram naWris-

gan gaTavisuflebas ver SeZlebs. 
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4. bavSvi horizontalur mdgomareobaSi xelSi aiyvaneT. Tavi dauWireT, Sem-

deg Tavs cotaTi xeli gauSviT. bavSvi ramdenime wamis ganmavlobaSi Tavis daW-

eras SeZlebs. xolo mucelze wolisas mas Tavi ukve kargad uWiravs.

5. mousvenar mdgomareobaSi myofi bavSvi wynardeba, Tu masTan laparaks dai-

wyebT. laparaki 30 wamze met xans ar unda gagrZeldes.

6. Tqven yvelafers ise akeTebT, TiTqos bavSvis gamokvebas apirebdeT, ma-

gram ZuZus an sawovaras ar aZlevT. bavSvi pirs aRebs, Tavs gverdze abrunebs, wo-

viT moZraobebs asrulebs, mouTmenlobas gamoxatavs.

7. wiTel rgols Zafi SeabiT. daaxloebiT 25 sm-iT daaSoreT bavSvis saxidan 

da zeviT-qveviT nela amoZraveT. pasuxad SeiniSneba bavSvis Tvalebis Sesabamisi 

moZraoba zeviT-qveviT.

8. axla Tqven wiTeli rgoliT wriul moZraobebs asrulebT. bavSvi rgols 

Tvals ayolebs moZraobebis Sesatyvisad.

9. Tu bavSvs saxesTan wiTel wres swrafad miuaxlovebT, is sapasuxod Tva-

lebs axamxamebs, Tu nela _ emociuri gamococxleba SeiniSneba.

10. mozrdilTan urTierTobisas bavSvi sapasuxod iRimeba, emociurad gamo-

cocxldeba, pirvel gaurkvevel bgerebs gamoscems. 

3 Tvis bavSvi

1. Tu bavSvis win, 2 metris daSorebiT, mkveTri feris saTamaSos avamoZ-

ravebT, bavSvi Tvals gaayolebs mas.

2. bavSvs oTaxSi daatareben (misi mzera mimarTulia ara Tqvenken, aramed 

oTaxisaken). bavSvi sagnebs amCnevs da yuradRebiT uyurebs. am testis Catarebis 

xangrZlivobaa  2 wuTi.

3. bavSvi mucelze wevs. gverdidan (bavSvisagan 25 sm daSorebiT) saTamaSos 

axmaureben. bavSvi Tavs saTamaSos mxares atrialebs.

4. mucelze dawolili bavSvi Tavs unda akavebdes daaxloebiT 30 wamis ganma-

vlobaSi.

5. roca bavSvs elaparakebiT, is yuradRebiT giyurebT, RimiliT reagirebs, 

RuRunebs, Cndeba gamococxlebis emocia. 

6. bavSvi zurgze wevs. Tqven 25 sm manZilidan gadaaadgilebT mkveTri feris 

saTamaSos, romelic bavSvis TvalTaxedvis aridan qreba. ramdenime wamis ganmav-

lobaSi bavSvi `gamqrali” saTamaSos mxares iyureba.

7. mucelze wolisas bavSvs SeuZlia winamxrebze dayrdnoba, xolo naxevrad-

moxrili fexebiT myar sayrdenze mibjena.

8. Tu bavSvisaTvis misawvdom diapazonSi saTamaSos CamokidebT, masTan un-

eblie Sexebisas bavSvi ramdenime wamiT `SeSdeba”.

9. daixareT bavSvTan da icvaleT saxis mimika. bavSvi Tqveni mimikis imitire-

bas axdens.

10. roca karg gunebazea, bavSvi sakuTari xelis TiTebiT TamaSobs, akvird-

eba, swavlobs maT. 
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4 Tvis bavSvi

1. bavSvi zurgze wevs. Tqven sawolTan axlos saTamaSos axmaurebT, magram 

ramdenadme dabla, ise, rom bavSvs misi danaxva ar SeuZlia. amave dros, meore 

mxridan bavSvs saTamaSos aCvenebT. bavSvi jer xan iqeT, xan aqeT brundeba, sabo-

lood ki saTamaSos mxares trialdeba.

2. burTi bavSvis xelTan axlos daikaveT. bavSvi burTs xels usvams. misi moZ-

raobebi nelia da is am moZraobebis mimarT did yuradRebas amJRavnebs.

3. bavSvi mucelze wevs. Tavi da mxrebi aweulia, xelisgulebs eyrdnoba. bavS-

vs SeuZlia, Tvali gaayolos saTamaSos moZraobas erTi mxaridan meorisaken.

4. Tu mucelze dawolil bavSvs xelebTan da fexebTan raime uZrav sabjens 

miadebT, bavSvi xel-fexiT biZgebs akeTebs. 

5. Tu Tqven bavSvs elaparakebiT, Semdeg ki kontaqts wyvetT, bavSvi uaryofiT-

ad reagirebs. is tirils iwyebs, mzeras gayolebT da a. S.

6. 30 wamis ganmavlobaSi, naxevari metris manZilidan uyurebT bavSvs. Semdeg 

trialdebiT da niRabs (kurdRlis, meliis) ikeTebT. bavSvis qceva maSinve icvle-

ba. is Subls Wmuxnis, pirs satirlad amzadebs, tiris, ukvirs, Cndeba moZraobiTi 

gamococxleba da sxva reaqciebi.

7. 4 Tvis bavSvs `Cxriala” myarad uWiravs xelSi, xels hkidebs, aTvalierebs. 

8. bavSvi gamoxatulad cnobs dedas, misi danaxva uxaria. mozrdilebTan urT-

ierTobisas xmamaRla RuRunebs da icinis.

9. Tu bavSvs Cais kovziT wyals an Cais miuaxlovebT, bavSvi  pirs gaaRebs da  

kovzidan dalevas SeZlebs.

10. roca Tqven bavSvis xelSi ayvanas apirebT, is mTel sxeuls Zabavs, Cndeba 

moZraobiTi gamococxleba.

5 Tvis bavSvi

1. Tu bavSvs xelSi `Cxrialas” mivcemT, bavSvi yuradRebiT daaTvalierebs 

mas. xolo ferad sagans ufro didxans ucqers, vidre uferos.

2. bavSvs xelSi momcro burTi mieciT. bavSvi burTis orive xeliT dakavebas 

SeZlebs, amasTan TiTebi gaCaCxulia an muStad Sekruli.

3. Tu zurgze dawolil bavSvs saxeze gadasafarebels daafarebT, bavSvi mis 

moSorebas SeZlebs.

4. Tu zurgze dawolil bavSvs beWebze odnav wamowevT, is wamodgomas Seecde-

ba. amasTanave is ara mxolod Tavs akavebs, aramed Tavis kidev ufro zemoT awevas 

cdilobs. 

5. Tqven bavSvs oTaxSi daatarebT. is aqeT-iqiT iyureba, moZrav adamians 

Tvals ayolebs. `Cxriala” ise myarad uWiravs, rom gamorTmeva Zneldeba.

6. bavSvi ukve kargad asxvavebs axloblebs da ucxoebs, mkacr da alersian 

tons.

7. mucelze dawolili bavSvi gamarTul xelebs eyrdnoba.

8. Tu bavSvs fexze daayenebT, Tqvens xelebze dayrdnobili is sworad dgas; 

xolo zurgze dawolils mucelze gadmobruneba SeuZlia.

9. bavSvs ukve SeuZlia didxans miyrdnobiT jdoma, cdilobs, TavisiT da-
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jdes, odnavi daxmarebiT jdeba, xolo Tu mjdomare mdgomareobaSi gverdze gad-

aixreba, Tavi sworad uWiravs.

10. bavSvs SeuZlia xangrZlivad warmoTqvas xmovnebi (,,a”, ,,e”, ,,u”, ,,ia”, ,,iu”), 

SeuZlia bgerebis gameoreba, mozrdilis mibaZva.

6 Tvis bavSvi

1. mzeris gadanacvlebiT bavSvi sagans garemomcveli samyarodan gamohyofs. 

daikaveT ̀ Cxriala” bavSvisagan 25sm-is daSorebiT. bavSvi jer saTamaSos uyurebs, 

Semdeg _ garemos,  mzeriT mkafiod gamohyofs saTamaSos danarCeni garemosa-

gan.

2. Tu bavSvs sawovaras da saTamaSos SevTavazebT, misi reaqciebi gansxvave-

buli iqneba: sawovaras danaxvisas bavSvi pirs aRebs, woviT moZraobebs asrulebs, 

xolo saTamaSos danaxvisas sixarulis gamomxatvel gamococxlebis reaqciebs 

SevniSnavT.

3. bavSvi zurgze wevs. Tqven uaxlovebT mas eJvans an patara zars, Semdeg ki 

aSorebT. bavSvi wamodgomas Seecdeba da mozrdilis daxmarebiT, romlis TiTe-

bzec aqvs xeli CaWidebuli, dajdomas SeZlebs.

4. SeecadeT bavSvTan laparakisas saxis gamometyveleba SeicvaloT _ al-

ersianidan gabrazebulamde. bavSvi am cvlilebebze gansxvavebulad reagirebs: 

Subls iWmuxnis, iRimeba, RuRunebs da a. S.

5. bavSvi winaaRmdegobas gagiwevT, Tu SeecdebiT xelidan waarTvaT saTa-

maSo, romelic mas ramdenime wuTis ganmavlobaSi uWiravs. garegnulad es SeiZle-

ba ukmayofilebis reaqciebiT gamoixatos. 

6. bavSvs gansxvavebuli reaqciebi aqvs sakuTar da sxvis saxelebze. sakuTar 

saxelze bavSvi emociuri gamococxlebiT reagirebs.

7. bavSvs SeuZlia, odnav micocdes da xelebi Caavlos saTamaSos. SeuZlia mu-

clidan zurgze gadabruneba.

8. titinis pirveli niSnebi Cndeba _ pataras ukve SeuZlia calkeuli marcv-

lebis warmoTqma. 

9. bavSvs ukve SeuZlia kovziT Wama. iwyebs Wiqidan dalevas. 

10. xmamaRla icinis, roca emociurad elaparakebian. miiwevs sarkeSi danaxu-

li gamosaxulebisaken.

 eqvs Tvemde  asakSi gansakuTrebuli yuradReba miaqcieT Semdeg simpto-

mebs, romlebic bavSvis ganviTarebis seriozul problemebze miuTiTeben:

_ sakvebis miRebisadmi, adamianis xmisadmi da TamaSisadmi  gulgrilo-

ba;

_ saxis da xelebis uneblie (`tikebis” msgavsi) moZraobebi; 

_ Zilis mudmivi darRveva.

Tu bavSvs aReniSneba CamoTvlilTagan  Tundac erTi simptomi, aucile-

blad unda mimarToT specialists. 
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7 Tvis bavSvi

1. Svidi TvisaTvis bavSvs sworad jdoma SeuZlia. igi zurgidan gverdze 

brundeba, Tuki gverdze saTamaSos gaaCxakunebT, romelsac SeuZlia miswvdes.

2. magidasTan dajdomisas bavSvi muxlebze daisviT. bavSvi magidis kides 

xels stacebs da magrad uWiravs. mas SeuZlia, mibaZviT xelebi magidaze abraxu-

nos, magidaze nivTebi gadaaadgilos, daagdos isini iatakze. 

3. Tqven bavSvis sawolTan dgaxarT da mis mimarT aranair yuradRebas ar 

amJRavnebT, mzeras aridebT. bavSvi kontaqtis damyarebas cdilobs: titinebs, 

Tqveni mzeris daWeras cdilobs da a. S. 

4. bavSvi yuradRebiT aTvalierebs mozrdils, sanam masTan kontaqtSi Seva. 

SiSis reaqcia SemecnebiTi interesiT icvleba.

5. bavSvi xelSi aiyvaneT da masTan erTad romelime mkafio feris saTamaSos 

irgvliv datrialdiT. bavSvi mzeriT akvirdeba, saTamaSosaken trialdeba.

6. bavSvi mucelze wevs. Tqven Tavze  safens afarebT. bavSvi am mdgomareobaSi 

rCeba da safens xelebiT iSorebs Tavidan.

7. hkiTxeT bavSvs, sad aris esa Tu is sagani (sagani mudmivad erTsa da ima-

ve adgilze unda mdebareobdes da mozrdils araerTxel unda hqondes naTqvami  

bavSvisTvis am sagnis saxelwodeba). Tqvens SekiTxvaze bavSvi mzeriT moZebnis da 

ipovis am sagans.

8. bavSvs SeuZlia Tqveni Txovnis mixedviT gaCvenoT sxva adamianis cxviri, 

Tvalebi da ase Semdeg. titinisas Cndeba marcvlebi: “da-da-da”, “ga-ga-ga” da 

sxva.

9. kargad daxoxavs (bevrs da swrafad, sxvadasxva mimarTulebiT). muxlebze 

dgeba.

10. misTvis saintereso sagnisaken daJinebiT miiwevs. xolo am sagnamde miR-

wevis SemTxvevaSi sixaruls gamoxatavs.

8 Tvis bavSvi

1. rva TvisaTvis bavSvi mozrdilis daxmarebis gareSe sworad jdeba sawolSi, 

SeuZlia adgilidan gadaadgileba (gadagoreba, gaweva da a. S.),  TavisiT dajdoma, 

dawola, dadgoma.

2. bavSvi cdilobs, Zalis gamoyenebiT waarTvas mozrdils saTamaSo. Tu Tqven 

SeecdebiT cxviri mouwmindoT, bavSvi Tqveni xelis moSorebas daiwyebs.

3. Tu saTamaSos sawolis gareT, iqve skamze debT, bavSvi xels iwvdis, saTama-

Sos exeba da iRebs.

4. bavSvs SeuZlia damjdar mdgomareobaSi gaTavisufldes safenisagan, ro-

melsac Tqven Tavze afarebT. amasTan is ar vardeba, damjdari rCeba.

5. damalobanas TamaSisas bavSvi interesiT ixedeba im mimarTulebiT, sadac 

mozrdilis saxe Cndeba da mis gamoCenas siciliT esalmeba.

6. Tqven arTmevT bavSvs saTamaSos da mis Tvalwin jibeSi idebT. (saTamaSos 

nawili unda Candes). bavSvi am saTamaSos jibidan giRebT.

7. bavSvs SeuZlia saTamaSo erT xelSi ise daiWiros, rom meore xelSi daWe-

rili saTamaSo ar gauvardes. is moZraobebs orive xeliT asrulebs.
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8.  xmamaRla da mkafiod warmoTqvams sxvadasxva marcvals. kmayofilebisagan 

Wylopinebs. fotoze axlobel adamianebs cnobs da asxvavebs.

9. saTamaSoebiT xangrZlivad da mravalgvarad erToba. saTamaSoebis Tvise-

bebidan gamomdinare moqmedebs (agorebs, iRebs, xsnis, aWers da sxva).

10. mozrdilis TxovniT, damSvidobebisas xels uqnevs,  taSs ukravs. te-

leekranze adamianebis, cxovelebis moZrav gamosaxulebebs mzeras ayolebs.

9-10 Tvis bavSvi

1. 9-10 Tvis bavSvi sayrdenis gareSe kargad zis, win xoxavs saTamaSos asaRe-

bad, sayrdeniT dadis. mcire zomis sagnebs ori xeliT iRebs.

2.  sxva bavSvs moqmedebebSi baZavs, Jestebis daxmarebiT urTierTobs.

3. Tu bavSvs or joxs miscemT da aCvenebT, rogor SeiZleba am joxebiT dol-

ze an magidaze `dakvra”, bavSvi Tqvens moZraobebs mibaZavs. aseve SeZlebs kovze-

bis erTmaneTze dartymas.

4. SekiTxvaze `sad aris?” da Txovnaze `momeci” saWiro sagans yvelgan eZebs. 

5. kargad icis Tavisi saxeli, misTvis axlobeli adamianebis saxelebi, 

garemomcveli sagnebis saxelebi da suraTebze cxovelTa gamosaxulebebis Cvene-

ba SeuZlia.

6. Txovnis mixedviT (Cvenebis gareSe) SeuZlia ukve Seswavlili moqmedebebis 

Sesruleba. esmis sityvebi ,,modi”, ,,Wame”, ,,dajeqi”, ,,momeci” da sxva.

7. SeuZlia sayrdenis meSveobiT adgoma da dabal kibeze Casvla. 

8. bavSvs ukve SeuZlia sxva bavSvebTan  TamaSi, Tuki mozrdilebi daexmare-

bian.

9. mozrdilTan erTad imeorebs axal marcvlebs, fsevdosityvebs iyenebs, 

romlebic momxdarisadmi bavSvis damokidebulebas gamoxataven. 

10. Ramis qoTanze dajdomas mSvidad xvdeba. biologiuri moTxovnilebebis 

Sesaxeb signals xmiT, bgerebiT iZleva.

11-12 Tvis bavSvi

1. erTi wlisaTvis bavSvs SeuZlia sayrdenis meSveobiT adgoma, dajdoma,  

sayrdenis meSveobiT an  damoukideblad siaruli, dabal kibeze asvla-Casvla.

2. bavSvs mieciT Tavsaxuriani yuTi, romelSic patara burTi devs. Semdeg 

yuTi ramdenjerme gaxseniT da daxureT, bavSvs burTi daanaxeT. Semdeg burTi 

amoiReT da bavSvs carieli yuTi mieciT. bavSvi burTis ̀ gaqrobas” amCnevs da gao-

cebuli giyurebT.

3. bavSvs SeuZlia mizandasaxulad aJRarunos eJvani, daniSnulebisamebr ga-

moiyenos savarcxeli, Wiqidan dalios, kovziT damoukideblad Wamos.

4. bavSvs kubebi mieciT da aCveneT, rom am kubebiT koSkis ageba SeiZleba. 

Semdeg koSki daangrieT. bavSvi TviTon awyobs kubebisagan koSks, Slis da awyobs 

farTonaxvretiani rgolebisagan piramidas.

5. bavSvs saganTa ganzogadeba SeuZlia: gvaCvenebs Tojinebs, manqanebs, bur-

Tebs, kubebs, sakuTari sxeulis nawilebs. 

6.  bavSvs uyvars sxva bavSvebTan TamaSi, magram sxvadasxva bavSvTan arCeviTi 
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damokidebuleba aqvs.

7.  ansxvavebs sagnebs formis mixedviT (kubebi, burTulebi, joxebi).

8.  Cndeba siuJeturi TamaSis pirveli mcdelobebi: Tojinas aWmevs, aZinebs, 

manqana dahyavs. wigns furclavs da mkafio, ferad  suraTebs aTvalierebs.

9.  pirvel martiv davalebebs asrulebs (`momitane”, `gadaagde”, `wauRe” da 

sxva), esmis mniSvneloba sityvisa `ar SeiZleba”.

10. wlis bolosaTvis gansakuTrebul `sityvebs” warmoTqvams, romelTa 

mniSvneloba mxolod bavSvs da dedas esmiT. magaliTad, `bax” _ davardna, `bu” 

_ burTi, `uke” _ qudi da ase Semdeg. SeuZlia calkeuli martivi sityvebis war-

moTqma: `fiso-fiso”, `am-am”, `mome” da sxva.

Sefaseba:

0-1 ,,minusi”: bavSvis fsiqikuri ganviTarebis done asakobriv normas Seesa-

bameba.   1 ,,minusis” SemTxvevaSi SesaZloa ganmeorebiTi gamokvleva.

2-4 ,,minusi”: mcire siZneleebia ganviTarebaSi. bavSvi Taviseburad viTarde-

ba da gansxvavdeba Tanatolebisagan. amitom rekomendebulia fsiqologTan kon-

sultacia;

5-10 ,,minusi”: mniSvnelovani problemebia ganviTarebaSi. aucilebelia Se-

sabamisi specilistebis (pediatri, nervopaTologi,  fsiqologi, logopedi) aq-

tiuri Careva.

6 Tvidan erT wlamde asakSi gansakuTrebuli yuradReba miaqcieT Semdeg 

simptomebs, romlebic bavSvis ganviTarebis seriozul problemebze miuTi-

Teben: 

_ mudmivad sakuTari Tavis saziano qceva;

_ bgerebisa da Jestebis mibaZvis uunaroba;

_ zogadi apaTia;

_ bavSvi ucxo adamianebTan yofnisas  ukmayofilebas srulebiT ar gamox-

atavs. 

Tu bavSvs aReniSneba CamoTvlilTagan  Tundac erTi simptomi, aucile-

blad unda mimarToT fsiqologs.
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erTidan or wlamde

ganviTarebis Taviseburebebi

sicocxlis meore wels fsiqikuri sfero intensiurad, magram ramdenadme 

ufro nela viTardeba vidre sicocxlis pirvel wels. sifxizlis xangrZlivoba 

4-5 saaTiT izrdeba. 

bavSvebi, romlebic normalurad viTardebian, Zalian moZravebi arian, upi-

ratesad kargi ganwyoba aqvT, bevrs titineben, xSirad iRimebian, icinian, mozr-

dilTan urTierTobiT xaroben.

am periodSi ixveweba siarulisa da sxva motoruli unari. sagnebiT moqmede-

bebi, romlebic bavSvma sicocxlis pirvel wels aiTvisa, ufro moqnili da koor-

dinirebulia: bavSvs ukeT gamosdis kubebiT, burTiT TamaSi. is mozrdilebs aq-

tiurad baZavs.

bavSvis moqmedebebis ZiriTadi saxea sagnebis gamoyenebiT moqmedeba, romlis 

procesSi bavSvi saganTa sxvadasxva Tvisebas ecnoba; grZeldeba bavSvis sensoru-

li ganviTareba.

          

bavSvis saTamaSo kompleqsSi unda Sediodes kubebi, burTebi, piramidebi, 

sxvadasxva zomis samSeneblo masala, sxvadasxva geometriuli formebis Casawyobi 

dafebi. 

bavSvi swavlobs saganTa Sedarebas, feris, formis, sididis mixedviT 

msgavsebis dadgenas.  jer nimuSis mixedviT, Semdeg ki sityvieradac bavSvs SeuZlia 

ori-sami feradi kubidan saWiro feris kubis amorCeva an piramidis sxvadasxva 

zomis ori-sami rgolidan patara rgolis arCeva.

imavdrolad, viTardeba bavSvis mexsiereba. bavSvi ukve ara marto cnobs, 

aramed Zvel sagnebsa da movlenebs ixsenebs. 

sicocxlis meore weli mniSvnelovani etapia sxvadasxva yofiTi unaris 

formirebisaTvis. 
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xel-piris dabanisas bavSvi xelebs uSvers wylis nakads, gaxdisas TavisiT 

ixdis Sarvals, ixdis da ixuravs quds da a. S.

Wamis dros bavSvi TavisiT jdeba skamze, akuratulad Wams, iyenebs kovzs, 

Wiqas da a. S.

sicocxlis meore weli metyvelebis funqciebis Camoyalibebis da swrafi 

srulyofis periodia, anu es aris metyvelebis ganviTarebisaTvis Sesaferisi 

periodi. 

wlinaxevris asakamde metyvelebis gagebis funqcia viTardeba, xolo Semdgom, 

or wlamde, izrdeba leqsikuri maragi da viTardeba aqtiuri metyveleba. am 

periodSi mniSvnelovnad mdidrdeba mimika, Jestikulaciuri metyveleba. bavSvis 

erTi sityva xSirad mTel frazas gamoxatavs. magaliTad, marcvali ̀ Zis” SeiZleba 

niSnavdes an `foToli Zirs Camovarda” (am dros TiTiT aCvenebs Camovardnil 

foTols), an `ar minda xelSi yofna, Camsvi  Zirs” (am dros miiwevs qvemoT).

uCveulo garemoSi an ucnob adamianebTan am asakis bavSvi, Cveulebriv, dums, 

sifrTxiles avlens. TiTqos grZnobs, rom misi gageba mxolod dedas SeuZlia. 

dedam icis, rom `dede” _ es burTia, `nene” _ naxatebiani wigni, `giko” _ Wiqa da 

sxva.

normaluri ganviTarebisas ori wlis asakisaTvis bavSvis leqsikuri 

maragi 300 sityvamde izrdeba. amasTan am sityvebs Soris ara mxolod saganTa 

saxelwodebebia, aramed maTi Tvisebebic. SemdgomSi ki frazebiT metyveleba 

Cndeba.

mxedvelobaSi unda viqonioT, rom biWebi laparaks gogonebze gvian iwyeben. 

gogonebSi frazebiT metyveleba SeiZleba wlinaxevris asakSi gaCndes, biWebSi ki 

_ mxolod ori wlisaTvis.

garda amisa, yvela fsiqikuri funqciis, maT Soris metyvelebis ganviTarebisas,  

individualuri Taviseburebebi SeiniSneba. bavSvebi, romlebic laparaks sxvebze 

gvian iwyeben, xSirad ufro gasagebad da gamarTulad  metyveleben. es maSin xdeba, 

roca bavSvs kargad aqvs ganviTarebuli SemecnebiTi unari, motorika, roca esmis 

da igebs laparaks.

amitom Tu 2 wlis bavSvi ar laparakobs, aucilebelia fsiqologisa da lo-

gopedis konsultaciebi. 

Tu raime mizezebis gamo (avadmyofoba, urTierTobis nakleboba) bavSvis sa-

metyvelo SesaZleblobebi naklebad gamoiyeneba, maSin misi Semdgomi inteleqtu-

aluri ganviTarebac Seferxdeba, radgan metyvelebis ganviTareba azrovnebis 

funqciebis ganviTarebasTan Zalian mWidrodaa dakavSirebuli.

am asakSi azrovneba  sagnebis gamoyenebiT moqmedebisas viTardeba da is 

TvalsaCino-praqtikuli xasiaTisaa. bavSvi sivrceSi sagnebis gadaadgilebas, ra-

mdenime sagniT erTdroulad moqmedebas, sagnebs Soris mimarTebis damyarebas 

swavlobs. 

amgvari moqmedebebi cnebiTi, metyvelebiTi azrovnebis etapze gadasasvle-

lad saWiro pirobebs qmnian. sagnebiT moqmedebebis Sesrulebisas da moqmedebe-

bis sityvierad aRniSvnisas formirdeba azrovneba: bavSvi swavlobs, daukavSiros 

iaraRi (instrumenti) im sagans, romelzec mimarTulia moqmedeba (niCbiT iRebs 
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qviSas, Tovls, saTliT _ wyals). am gziT bavSvi sagnis Tvisebebs ecnoba.

 am asakis bavSvis azrovnebis procesTa Soris yvelaze didi mniSvneloba aqvs 

ganzogadebas. bavSvs jer kidev mwiri gamocdileba aqvs da mas saganTa jgufSi ar-

sebiTi niSnis gamoyofa jer ar SeuZlia. amitom bavSvis ganzogadebebic araswo-

ria. magaliTad, sityva `burTi” bavSvisaTvis yvela mrgval sagans niSnavs. 

sicocxlis meore wels  mravalferovani xdeba TamaSi. magaliTad, bavSvi jer 

mxolod Tojinas aWmevs, arwevs. Semdeg ki es moqmedebebi sxva sagnebzec gadaaqvs: 

marto Tojinas ki ar `aWmevs”, aramed daTuniasac, fisosac.

viTardeba mibaZviTi TamaSi. bavSvi iwyebs gazeTis `kiTxvas”, `gamopranWvas” 

da sxva. amgvar TamaSebSi ukve siuJetic Cndeba, romelic erTmaneTTan dakavSi-

rebuli ramdenime moqmedebisagan Sedgeba. mozrdilTa xelmZRvanelobiT, bavSvi 

sxva bavSvebis moqmedebebiT interesdeba,  cdilobs, urTierToba daamyaros maT-

Tan.

bavSvis mozrdilTan urTierTobis moTxovnileba kvlavindeburad Zlie-

ria. bavSvis emociuri mdgomareoba, misi aqtivoba, misi ganviTareba pirdapir 

ukavSirdeba imas, Tu ramdenad xSirad eTamaSebian da elaparakebian mas mo-

zrdilebi.

fsiqikuri ganviTarebis testebi

(erTidan or wlamde)

erTi wlidan 15 Tvemde

1. testi kubebiT

SesTavazeT bavSvs 8 sm3 zomis 2 kubi. aCveneT, koSkis asaSeneblad rogor 

unda dados erTi kubi meoreze. saSualeba mieciT, damoukideblad aaSenos koSki. 

15 Tvis bavSvi kubebs pirSi ar idebs da iatakze ar agdebs. is zustad asrulebs 

davalebas.

2. testi geometriuli figurebiT

am testis Sesasruleblad saWiroa sami geometriuli figuris (wre, samku-

Txedi, kvadrati) Casawyobi dafa. dafaze yoveli figurisaTvis Sesabamisi Wrilia 

gakeTebuli. 

daiwyeT yvelaze ioli davalebiT. bavSvis Tvalwin dafis Wrilebidan sami 

figura amoiReT.  wris figura bavSvs mieciT da daavaleT: `dade es  dafaze ise, 

rom dafa zevidan gasworebuli, priala  iyos”. Tu bavSvma es davaleba arasworad 

Seasrula da wris sxva WrilSi Cadebas cdilobs, xeli mohkideT da dafis zeda-

pirze gadaatarebineT sityvebiT: ̀ xedav, zevidan gasworebuli araa, ar prialebs. 

ise unda iyos, rom gasworebuli iyos da prialebdes”. Tu bavSvi figuras sworad 

moaTavsebs, dafa nela moatrialeT da uTxariT: `kidev erTxel dade es dafaze 

ise, rom dafa zevidan priala iyos”. bavSvi SeaqeT. 15 Tvis bavSvi wris Cadebis da-

valebas umklavdeba.
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3. testi piramidiT

bavSvs aCveneT sworad awyobili piramida, romelic ori rgolisagan Sedge-

ba. Semdeg piramida daSaleT da sTxoveT bavSvs, iseTive gaakeTos. ramdenime wu-

Tis ganmavlobaSi karnaxisagan Tavi SeikaveT da bavSvis damoukidebel muSaobas 

daakvirdiT.

xSirad bavSvi piramidis rgolebis zomebs ver iTvaliswinebs da maT Tanmim-

devrulad ver awyobs. Zalian kargia, Tu bavSvi  daSvebul Secdomas amCnevs, aswo-

rebs mas da mTel piramidas ar angrevs.

Tu bavSvs araferi gamouvida, daexmareT: `ai, xedav, ar gamovida. ar daga-

viwydes, rom jer ufro didi rgoli unda dado, mere ufro patara...”

15 Tvis bavSvi cdilobs piramidis awyobas, magram rgolebis zomebs ar iTva-

liswinebs.

4. testi sayofacxovrebo nivTebiT

15 Tvis bavSvi sxvadasxva sayofacxovrebo sagniT ukve mraval moqmedebas as-

rulebs. mas SeuZlia kovzis gamoyeneba, pirTan mitana, Wiqidan TavisiT svams.

5. testi mamoZravebeli sistemis (ZiriTadi motorikis) ganviTarebaze

erTi wlis Semdeg bavSvi damoukideblad da didxans dadis. mas SeuZlia Ca-

jdoma, daxra, kibeze acoceba, divanze acoceba da Camococeba, muxlebidan adgo-

ma.

Sefaseba:

0-1 ,,minusi”:  bavSvis fsiqikuri ganviTarebis done asakobriv normas Seesa-

bameba. 1 ,,minusis” SemTxvevaSi SesaZloa ganmeorebiTi gamokvleva.

2 ,,minusi”: mcire siZneleebia ganviTarebaSi. bavSvi Taviseburad viTarde-

ba da gansxvavdeba Tanatolebisagan. amitom rekomendebulia fsiqologTan kon-

sultacia;

3-5 ,,minusi”:  mniSvnelovani problemebia ganviTarebaSi. aucilebelia Sesa-

bamisi specilistebis (pediatri, nervopaTologi,  fsiqologi, logopedi) aqtiu-

ri Careva.

15 Tvidan 18 Tvemde

1. testi kubebiT

SesTavazeT bavSvs 8 sm3 zomis 4 kubi da sTxoveT, koSki aagos. Tu bavSvs amis 

gakeTeba damoukideblad ar SeuZlia, aCveneT, koSkis asagebad rogor dados erTi 

kubi meoreze.

Semdeg sTxoveT aagos matarebeli (oTxi kubi mwkrivSi), xidi (3 kubiT; erTi 

kubi dgas or danarCenze).

yovel jerze bavSvis moqmedebebs daakvirdiT, nu iCqarebT, SeusworoT. mniS-

vnelovania is, Tu rogor esmis bavSvs Tqveni, Secdomebs rogor asworebs, rogor 

swavlobs.

18 Tvis bavSvisaTvis kargi Sedegi iqneba, 3-4 kubisagan koSkis agebis unari.
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2. testi geometriuli figurebiT

gamoiyeneT sami geometriuli figuris (wre, samkuTxedi, kvadrati) Casa-

wyobi dafa. dafaze yoveli figurisaTvis Sesabamisi Wrilia gakeTebuli. bavSvis 

Tvalwin figurebi Wrilebidan amoiReT da SesTavazeT isini ise Caalagos, rom 

dafa zevidan gasworebuli, priala  iyos.  

18 Tvis bavSvi Cveulebriv sworad debs wres, zemodan ki or danarCen figu-

ras alagebs.

3. testi piramidiT

piramida bavSvis Tvalwin daSaleT da sTxoveT, Tavidan aawyos (piramida ori 

rgolisagan Sedgeba). 

daakvirdiT bavSvis damoukidebel moqmedebebs. SeuZlia Tu ara mas mizanda-

saxuli moqmedeba, Secdomebis SemCneva da gasworeba. amasTan mxedvelobaSi unda 

iqonioT, rom saSualod, 18 Tvis bavSvi piramidas awyobs, magram swori Tanmimde-

vrobis gaTvaliswineba jer ar SeuZlia, anu piramidis agebisas rgolebis zomebs 

ver iTvaliswinebs.

4. testi sayofacxovrebo nivTebiT

wlinaxevris bavSvs ukve SeuZlia xelTaTmanebis, windebis gaxda, qudis mo-

xda; sqel fafas, piures damoukideblad, kovziT Wams.

 

5. testi mamoZravebeli  sistemis (ZiriTadi motorikis) ganviTarebaze

wlinaxevris bavSvs Cveulebriv SeuZlia kibeze TavisiT asvla da Casvla, sa-

TamaSoebis Tan tareba, iatakze dadebul joxze gadabijeba.

6. testi xelis TiTebis moZraobis (zusti motorikis)  ganviTarebaze

bavSvs qaRaldis furceli da rbili fanqari mieciT. aCveneT, rogor SeiZle-

ba horizontaluri da vertikaluri swori xazebis gavleba. 

wlinaxevris bavSvi moZraobis gameorebas cdilobs, magram mis mier gavle-

buli xazi swor xazs naklebad hgavs.

7. testi mexsierebis Sefasebaze

sTxoveT bavSvs, zedized ramdenime moqmedeba Seasrulos: skamidan adges, 

magidas Semouaros, wigni aiRos, wigni dedas miutanos.

wlinaxevris bavSvs ukve SeuZlia daixsomos da mexsierebaSi aRadginos 3-4 

moqmedeba.

8. testi metyvelebis unaris Sefasebaze

bavSvs ramdenime sagani aCveneT: boTli, Tojina, manqana, burTi, Wiqa. hki-

TxeT: `ra aris es?” wlinaxevris bavSvs minimum erTi sagnis dasaxeleba unda Se-

eZlos. 
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Sefaseba:

0-1 ,,minusi”: bavSvis fsiqikuri ganviTarebis done asakobriv normas Seesa-

bameba.  1 ,,minusis” SemTxvevaSi SesaZloa ganmeorebiTi gamokvleva.

2-3  ,,minusi”: mcire siZneleebia ganviTarebaSi. bavSvi Taviseburad viTar-

deba da gansxvavdeba Tanatolebisagan. amitom rekomendebulia fsiqologTan 

konsultacia;

4-8 ,,minusi”: mniSvnelovani problemebia ganviTarebaSi. aucilebelia Sesa-

bamisi specilistebis (pediatri, nervopaTologi,  fsiqologi, logopedi) aqtiu-

ri Careva.

18 Tvidan 2wlamde

1. testi kubebiT

gamoiyeneT igive (8 sm3) kubebi _ 10 cali. 2 wlis bavSvs SeuZlia koSkis da-

moukideblad ageba 8 kubisagan, xolo Tqveni moqmedebis mibaZviT _ matareblis 

ageba sakvamuris gareSe.

2. testi geometriuli figurebiT

gamoiyeneT nacnobi dafa. 2 wlis bavSvi ukve mTlian davalebas umklavdeba, 

dafaze samive geometriul figuras (wre, samkuTxedi, kvadrati) sworad aTavsebs. 

Tumca man SesaZloa, oTxjer marcxi ganicados, sanam Sedegs miaRwevs.  

 3. testi piramidiT

mcireodeni karnaxiT bavSvi davalebas umklavdeba, or rgols piramidaze 

zomis gaTvaliswinebiT sworad awyobs, Tumca davalebis Sesruleba uZneldeba, 

roca mis win or rgolze mets xedavs.

4. testi sayofacxovrebo nivTebiT

2 wlis bavSvs SeuZlia saketSi gasaRebis Sedeba, karis saxeluris gadatria-

leba, zaris Rilakze TiTis daWera, windebis, fexsacmlis, Sarvlis Cacma; is Toji-

nas `aWmevs” da `aZinebs”, manqanas `atarebs”.

5. testi mamoZravebeli sistemis (ZiriTadi motorikis) ganviTarebaze

2 wlis bavSvi sakuTar sxeuls ukve sakmaod kargad flobs. mas SeuZlia, dai-

xaros da iatakidan Tojina aiRos, dabrkolebas nabijebis monacvleobiT gadaa-

bijos, burTs fexi daartyas, 15-20sm siganis zedapirze gaiaros, saTamaSos Camo-

saRebad skamze acocdes.

 6. testi xelis TiTebis moZraobis  (zusti motorikis) ganviTarebaze

2 wlis bavSvs ukve SeuZlia mibaZviT (Tu mozrdilis moqmedebas naxavs) ver-

tikaluri da mrgvali xazebis daxatva.

7. testi mexsierebis Sefasebaze

ori wlis bavSvs daaxloebiT oTxi moqmedebis daxsomeba SeuZlia. sTxoveT 
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mas, zedized ramdenime moqmedeba Seasrulos: skamidan adges, magidasTan mivi-

des, magididan fanqari aiRos, fanqari moitanos da skamze dados. 

8. testi leqsikur maragze 

bavSvs ramdenime sagani aCveneT: boTli, Tojina, fexsacmeli, manqana, burTi, 

Wiqa. hkiTxeT: `ra aris es?” 

2 wlis bavSvi sworad asaxelebs 2-dan 5 sagnamde.

9. testi gamosaxulebaTa cnobaze da dasaxelebaze

bavSvs aCveneT naxatebi, romlebzec gamosaxulia kata, ZaRli, Caidani, mama-

li, kaba, kovzi, vaSli, matarebeli, TviTmfrinavi, avtobusi, cxeni, biWi. jer hki-

TxeT: `sad aris kata?” an `maCvene kata, vaSli~ da ase Semdeg. araferi  SeusworoT.  

Semdeg Tavidan aCveneT da hkiTxeT: `ra aris es?” ,,ra aris aq daxatuli?” 

2 wlis bavSvma 3-6 gamosaxuleba unda icnos. xolo 3-4 gamosaxuleba sworad 

unda daasaxelos.

10. testi instruqciis gagebaze

2 wlis bavSvi 3-4 martiv instruqcias asrulebs. sTxoveT bavSvs: ̀ dedas bur-

Ti mieci”, `burTi skamze dade”, `burTi me momeci”, `dagdebuli kubi aiRe” da ase 

Semdeg.

Sefaseba:

0-1 ,,minusi”:  bavSvis fsiqikuri ganviTarebis done asakobriv normas Seesa-

bameba. 1 ,,minusis” SemTxvevaSi SesaZloa ganmeorebiTi gamokvleva.

2-4 ,,minusi”: mcire siZneleebia ganviTarebaSi. bavSvi Taviseburad viTarde-

ba da gansxvavdeba Tanatolebisagan. amitom rekomendebulia fsiqologTan kon-

sultacia;

5-10 ,,minusi”: mniSvnelovani problemebia ganviTarebaSi. aucilebelia Sesa-

bamisi specilistebis (pediatri, nervopaTologi,  fsiqologi, logopedi) aqtiu-

ri Careva.

erTidan or wlamde asakSi gansakuTrebuli yuradReba miaqcieT Semdeg 

simptomebs, romlebic bavSvis ganviTarebis seriozul problemebze miuTi-

Teben: 

_ ganmartoebisken midrekileba;

_ sxeulis xSiri rweviTi moZraobebi (qanaoba);

_ mSoblebTan ganSorebisas bavSvi srulebiT ar SfoTavs;

_ bavSvi aSkarad mousvenaria, metismetad iolad gadaaqvs yuradReba;

_ bavSvi xSirad Riziandeba, damSvideba ki TiTqmis SeuZlebelia. 

im SemTxvevaSic ki, roca bavSvi yvela tests sworad asrulebs, magram 

aReniSneba CamoTvlilTagan  Tundac erTi simptomi, aucileblad unda mi-

marToT fsiqologs. 
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oridan sam wlamde

ganviTarebis Taviseburebebi

sicocxlis mesame wels bavSvis yvela organosa da fsiqologiuri funqcie-

bis srulyofa grZeldeba.

nervuli sistema ufro amtani xdeba da misi muSaoba umjobesdeba. aqtiuri 

sifxizlis periodi dRe-RameSi 6-7 saaTamde izrdeba. bavSvs ukve SeuZlia emo-

ciebis Sekaveba. magaliTad, SeuZlia, ar itiros maSinac ki, roca raime tkiva. is 

ufro momTmeni xdeba da SeuZlia, erTi romelime saqmianobiT ufro didxans da-

kavdes. axla bavSvs erTi saxis moqmedebidan meoreze swrafi gadarTva uZneldeba 

(magaliTad, maSinve Sewyvitos TamaSi imisaTvis, rom saWmelad wavides, an swra-

fad upasuxos Tundac kargad nacnob SekiTxvas). bavSvis dasamSvideblad misi yu-

radRebis sxva raimeze gadatana ufro Zneli xdeba.

ukve saWiroa, bavSvisaTvis qcevis wesebis axsna. amasTan mozrdilma adamia-

nebma yuradReba unda miaqcion imas, rom bavSvTan urTierTobisas maTi sityva da 

saqme erTmaneTs ar daSordes. bavSvi yvelafers xedavs, yvelaferi esmis, yvela-

fers imaxsovrebs da mozrdils yvela wvrilmanSi baZavs. 

bavSvis motoruli ganviTareba ufro srulyofili xdeba. is Tvisobrivad 

umjobesdeba. siarulisas nabijebi Tanabaria, zedmeti moZraobebi qreba. bavSvs 

SeuZlia siarulis tempis Secvla, viwro ficarnagze gavla, gaCereba, motriale-

ba, gaqceva. is kargad iTvisebs velosipediT siaruls.

sicocxlis mesame wels zusti motorika  ixveweba, rac saSualebas aZlevs ba-

vSvs damoukideblad Caicvas, gaixados, xel-piri daibanos, fanqriT xatos, Rile-

bi Seikras, akuratulad Wamos. 

bavSvis sicocxlis mesame wels fsiqologebi krizisuls uwodeben (sami wlis 

krizisi), radgan is gardamtexia bavSvis mier sakuTari Tavis, rogorc pirovnebis 

gacnobierebis TvalsazrisiT. bavSvi gacnobierebulad ambobs `me”-s: `me ar min-

da, me ar vizam!” is sakuTar Tavs sarkeSi da fotoze cnobs. xSirad am periodSi 

bavSvi sijiutes avlens.  Cveulebriv, es maSin xdeba, roca bavSvs nebiT Tu une-

blieT amcireben, Seuracxyofas ayeneben, ver ugeben. am asakSi bavSvs yvelaferi 

unda avuxsnaT, ganvumartoT. 

bavSvs kidev ufro ukeT esmis mozrdilis metyveleba, TviTonac ukeT la-

parakobs.  3 wlisaTvis misi leqsikuri maragi 1.200 – 1.300 sityvas aRwevs. bavSvi 

metyvelebis TiTqmis yvela nawils iyenebs, Tumca ara yovelTvis sworad. bgera-

TwarmoTqma sul ufro srulyofili xdeba, Tumca mcire defeqtebi mainc Seini-

Sneba. 

am asakSi bavSvis metyveleba ara marto mozrdilebTan, aramed sxva bavSveb-

Tan urTierTobis saSualebacaa. 2-3 wlis bavSvis metyvelebis damaxasiaTebeli 

Tavisebureba isaa, rom bavSvi metyvelebiT `axmovanebs” yvelafers, rasac ake-

Tebs, rasac TamaSobs. iseTi STabeWdileba rCeba, rom bavSvi erTi wamiTac ar Cum-

deba. am dros mozrdilma bavSvi ar unda gaaCumos, radgan am gziT bavSvi gaucno-
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biereblad avarjiSebs metyvelebiT funqcias, imdidrebs leqsikur marags.

bavSvi bevr SekiTxvas svams: rogor, ratom, rodis, saidan, sad? es bavSvuri 

SekiTxvebi inteleqtualur ganviTarebaze miuTiTebs: bavSvi adarebs, ukavSi-

rebs, anzogadebs, imaxsovrebs.

2-3 wlis bavSvis moqmedebis ZiriTadi formaa TamaSi. Tu wina asakobriv pe-

riodSi bavSvi mxolod misi TvalTaxedvis areSi moxvedrili sagnebiT TamaSobda, 

axla ukve winaswari CanafiqriT TamaSobs, saTamaSoebs an raime sagnebs Canafiqris 

Sesatyvisad arCevs. magaliTad, is kubebisagan avtofarexs aSenebs, sadac manqa-

nas ayenebs. xolo farexidan gamosvlisas muSebi manqanas tvirTaven da manqanas 

es tvirTi gadaaqvs. 

TamaSs ukve siuJeti aqvs. es warmosaxvis, fantaziis da abstraqtuli azrov-

nebis ganviTarebis wyalobiT xdeba SesaZlebeli.

3 wlisaTvis bavSvebs Zalian uyvarT roluri TamaSebi. bavSvi sakuTar Tavze 

garkveul rols iRebs, dedas, mamas, sabavSvo baRis aRmzrdels, eqims asaxierebs 

da zustad imeorebs pozas, Jestebs, mimikas, metyvelebas da a. S. 

Tumca bavSvs mozrdilis mxolod kopireba rodi SeuZlia (rogorc es wina 

stadiaze iyo), aramed garkveuli rolis Sesruleba, anu mZRolad, gamyidvelad, 

policielad gardasaxva. roluri TamaSis arseboba bavSvis azrovnebis ganviTa-

rebaSi axali safexuris maCvenebelia. 

miuxedavad imisa, rom rolur TamaSs didi mniSvneloba aqvs bavSvis inte-

leqtualuri ganviTarebisaTvis, am situaciis daCqareba an daZaleba ar SeiZle-

ba. bavSvi mzad unda iyos Tavisi ganviTarebis axal safexurze gadasasvlelad: 

amisaTvis misi metyveleba da azrovneba unda iyos momzadebuli.

azrovnebis operaciaTa Soris mniSvnelovania:

1. feris, sididis, formis, sivrceSi sagnis ganlagebis (axlos, Sors)  dasax-

eleba;

2.  erTi feris, sididis, formis sagnebis dajgufeba;

3. feris, formis, sididis, wonis mixedviT Sedareba; movlenaTa drois mixed-

viT ganlageba (dRes, xval, guSin, gvian, mere, axla); 

4.  saganTa ZiriTadi niSnebis gamoyofa (forma, sidide, feri);

5.  xelis moZraobebisa da mxedvelobis koordinacia;

6.  ricxviTi warmodgenebis formireba (bevri, cota, erTi, ori, naklebi, 

meti).

mozrdilTan urTierTobiT (TamaSi, kiTxva, xatva, saubari) bavSvi iRebs 

codnas:

1.  bunebis movlenebis Sesaxeb _ mze anaTebs, wvims, Tovs, Weqa-quxilia, caze 

Rrublebia; dRes civa, Tbila, cxela da sxva;

2.  cxovelTa samyaros Sesaxeb _ ara marto asxvavebs da asaxelebs Sinaur 

cxovelebs, aramed cota ram icis kidec maT Sesaxeb;

3.  mcenareuli samyaros Sesaxeb _ asxvavebs da asaxelebs yvavils, xes, bala-

xs, foTols da sxva;

4.  zogierTi SromiTi saqmianobebis Sesaxeb _ WurWlis recxva, miwis amo-

Txra, saxlis aSeneba da sxva.
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am periodSi bavSvTan urTierTobisas mozrdili unda iyos gansakuTre-

bulad dakvirvebuli, brZeni da momTmeni.

fsiqikuri ganviTarebis testebi

(oridan sam wlamde)

ori wlidan ornaxevar wlamde

1. testi kubebiT

SesTavazeT bavSvs  kubebi (8 sm3) _ 10 cali. sTxoveT  kubebi erTmaneTze da-

awyos da koSki aagos. bavSvma es Cvenebis gareSe unda gaakeTos. Semdeg aCveneT, 

rogor SeiZleba kubebisagan sakvamuriani matareblis gakeTeba. Cvenebis Semdeg 

bavSvi matarebels awyobs (sakvamurs amatebs).

2. testi geometriuli figurebiT

gamoiyeneba dafa geometriuli figurebiT (wre, samkuTxedi, kvadrati). 

samive geometriuli figura Sesabamisi Wrilebidan amoiReT da bavSvs SesTa-

vazeT, dafaze yoveli figurisTvis Sesabamisi adgili ipovos. Tu bavSvs raime ar 

gamosdis, daexmareT. 

yvela figuris sworad Cawyobis Semdeg isev amoiReT figurebi Wrilebidan 

da bavSvs SesTavazeT damoukideblad Seasrulos davaleba. 

am testiT vafasebT, aqvs Tu ara bavSvs mxedvelobiTi aRqmis, formis msgav-

sebisa da gansxvavebis danaxvis unari. 

3. testi piramidiT

piramida bavSvis Tvalwin daSaleT da sTxoveT xelaxla aawyos.  2-2,5 wlis 

bavSvi am davalebas kargad umklavdeba; rogorc wesi, is cdisa da Secdomis meTo-

diT muSaobs. bavSvs jer kidev SeiZleba, aerios zeda da qveda rgolebi. 

testi adgens, SeuZlia Tu ara bavSvs mizanSewonilad moqmedeba, Secdomebis 

SemCneva da maTi gasworeba. 

 4. testi sayofacxovrebo nivTebiT

2-2,5 wlis bavSvi mozrdilis moqmedebebs  baZavs, TamaSis dros gaazrebulad 

da Tanmimdevrulad iqceva (Tojinas aRviZebs, acmevs, aWmevs, saseirnod mihyavs 

da a. S.); damoukideblad icvams, magram Tasmebis, Rilebis Sekvras jer kidev ver 

axerxebs. 

am moqmedebebis Sesruleba imas niSnavs, rom bavSvs miznis misaRwevad koor-

dinirebulad moqmedeba,  ganzogadeba SeuZlia. 

5. testi mexsierebis Sefasebaze

bavSvs sTxoveT zedized ramdenime moqmedeba Seasrulos: skamidan adges, ma-



80

gidasTan mivides, magididan fanqari aiRos, fanqari moitanos da skamze dados. 

2-2,5 wlis bavSvs 4-5 moqmedebis daxsomeba da sworad Sesruleba SeuZlia. 

man aseve sworad unda daasaxelos Tavisi saxeli da gvari.

6. testi leqsikuri maragis Sefasebaze

magidaze bavSvisTvis nacnobi ramdenime sagani dadeT: boTli, Tojina, bur-

Ti, manqana, Wiqa, kovzi.

bavSvma sworad unda daasaxelos yvela sagani. 

7. testi gamosaxulebebis dasaxelebaze (leqsikuri maragis Sefaseba)

bavSvs aCveneT naxatebi, romlebzec gamosaxulia: kata, ZaRli, Caidani, mama-

li, burTi, bayayi, fanqari, kovzi, TviTmfrinavi, daTvi, vaSli, matarebeli, cxe-

ni, biWi, Cangali, magida, gogona, skami, tafa, yurZeni, bebia, wiwila, qudi, babua, 

avtobusi, sawoli, wigni, Wiqa, kaba, manqana, velosipedi, baWia.

TiToeuli naxati cal-calke aCveneT da hkiTxeT: `ra aris es?” an `ra aris aq 

daxatuli?”

bavSvma 20 gamosaxuleba mainc sworad unda daasaxelos. 

8. testi instruqciis gagebaze

bavSvs ramdenime martivi instruqciis Sesruleba SesTavazeT: `dedikos 

burTi mieci”, `burTi skamze dade”, `burTi momitane”, `davardnili kubi aiRe”, 

`Tojina xelSi aiyvane” da a. S.

bavSvi 10 instruqciaze mets asrulebs, rac niSnavs, rom mozrdilis metyve-

lebis gageba SeuZlia.

9. testi mamoZravebeli sistemis (ZiriTadi motorikis) ganviTarebaze

2-2,5 wlis bavSvs SeuZlia iatakze erTmaneTisagan 20sm daSorebiT ganlage-

bul dabrkolebebze nabij-nabij (midgmuli nabijebiT) gadabijeba.

10. testi zusti motorikis Sefasebaze

bavSvs fanqari da furceli mieciT.  aCveneT, Semdeg ki  SesTavazeT, gaimeoros 

da daxatos vertikaluri, horizontaluri xazebi, wre, jvari, kvadrati, samkuT-

xedi. Tu bavSvi karg unars amJRavnebs, sTxoveT mas, gadmoixatos gamosaxuleba 

nimuSidan (am SemTxvevaSi man ar unda dainaxos, rogor ixateboda nimuSi).

bavSvi sworad xatavs  vertikalur, horizontalur, mrgval  xazebs da 

jvars. 

Sefaseba:

0-1 ,,minusi”:  bavSvis fsiqikuri ganviTarebis done asakobriv normas Seesa-

bameba. 1 ,,minusis” SemTxvevaSi SesaZloa ganmeorebiTi gamokvleva.

2-4 ,,minusi”: mcire siZneleebia ganviTarebaSi. bavSvi  Taviseburad viTar-

deba da gansxvavdeba Tanatolebisagan. amitom rekomendebulia fsiqologTan 

konsultacia.
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5-10 ,,minusi”: mniSvnelovani problemebia ganviTarebaSi. aucilebelia, 

Sesabamisi specilistebis (pediatri, nervopaTologi,  fsiqologi, logopedi)  

aqtiuri Careva.

ornaxevridan sam wlamde

1. testi kubebiT

gansazRvravs, Tu ramdenad ganviTarebulia aRqma, ramdenad SeuZlia bavSvs 

damoukideblad Seasrulos davaleba. bavSvs SesTavazeT 9 kubisagan (zomiT 8 sm3) 

koSki aagos. bavSvi am davalebas winaswari Cvenebis gareSe asrulebs. xolo Tu 

sakvamuriani matareblis agebas aCvenebT, Tqveni mibaZviT isic gaakeTebs matare-

bels, Semdeg ki, isev mibaZviT _ xids. 

2. testi geometriuli figurebiT

am testisaTvis gamoiyeneba dafa geometriuli figurebiT (wre, samkuTxedi, 

kvadrati), magram axla yoveli figura ori nawilisagan Sedgeba.

bavSvi damoukideblad axerxebs ori naxevarwrisagan  wris Sedgenas da Sesa-

bamis WrilSi mis Casmas. 

amiT afasebT mTelisa da nawilis aRqmis unars. 

3. testi piramidiT

ramdenime rgolisgan Sedgenil piramidas bavSvi damoukideblad awyobs, 

iTvaliswinebs rgolebis zomas. 

fasdeba mxedvelobiTi Sedarebis da obieqtis zomebis diferencirebis unari.

4. testi sayofacxovrebo nivTebiT

2,5-3 wlis bavSvi TamaSis procesSi mozrdils baZavs da sayofacxovrebo ni-

vTebs daniSnulebisamebr iyenebs; damoukideblad icvams, Rilebs, Tasmebs mozr-

dilis daxmarebiT ikravs.

5. testi mexsierebis Sefasebaze

bavSvs hkiTxeT, saxlSi visTan erTad cxovrobs, sauzmeze ra Wama, ris TamaSi 

uyvars; agreTve sTxoveT, gaimeoros fraza: `gazafxulze tyeSi bevri soko da 

marwyvi iyo”; Semdeg Tanmimdevrulad gaimeoros cifrebi: 2,5,8.

bavSvi SekiTxvebze kargad pasuxobs, imeorebs 6-7 sityvisagan Sedgenil fra-

zas, agreTve sworad imeorebs 3 cifrs.

1. testi sivrciTi orientaciis ganviTarebaze

bavSvTan erTad magidasTan erTmaneTis pirispir dasxediT. Tqvens win da ba-

vSvis win or-ori erTnairi saTamaSo daalageT: Tojina Tqvengan marjvniv, daTu-

nia _ Tqvengan marcxniv. Semdeg TqviT: ,,daTunia da Tojina saseirnod wavidnen”. 

Tqveni saTamaSoebic da bavSvis saTamaSoebic magididan aiReT. Semdeg Tojina 

Tqvengan marcxniv dasviT, daTunia marjvniv da sTxoveT bavSvs, aseve gaakeTos.

axla bavSvs uTxariT,  Tojina magidis qveS damalos, daTunia skamis gverdiT 
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dasvas. Semdeg hkiTxeT, sad aris zeviT, sad _ qveviT, ras niSnavs win wasvla, ras 

niSnavs ukan wasvla, ra devs kolofSi, kolofze da kolofis qveS.

2,5-3 wlis bavSvi mozrdilis mcireodeni daxmarebiT am davalebebs asrule-

bs, SeiZleba 1-2 Secdoma dauSvas. 

testiT fasdeba nimuSisa da sityvis mixedviT bavSvis sivrceSi orientire-

bis unari. 

2. testi `dawyvilebuli suraTebi” 

moamzadeT sagnobrivi naxatebis 4 wyvili (ZaRli da avtobusi, mamali da ska-

mi, matarebeli da burTi, cxeni da vaSli da a. S.)

bavSvis win ori naxati (matarebeli da burTi) dadeT. zustad iseTive wyvili 

Tqvenc daideT. bavSvs aCveneT, rom mas da Tqven erTnairi naxatebi gaqvT. Semdeg 

Tqveni naxatebi aalageT, erT-erTi maTgani amoiReT, bavSvs aCveneT da sTxoveT,  

iseTive naxati gaCvenoT. 

bavSvi yvela davalebas umklavdeba, instruqcias maSinve igebs.

testiT fasdeba yuradReba da mxedvelobiTi aRqma.

3. testi leqsikuri maragis Sefasebaze

bavSvs naxatebi aCveneT, romlebzec gamosaxulia: kata, ZaRli, Caidani, mama-

li, burTi, bayayi, fanqari, kovzi, TviTmfrinavi, daTvi, vaSli, matarebeli, cxe-

ni, biWi, Cangali, magida, gogona, skami, tafa, yurZeni, bebia, wiwila, qudi, babua, 

avtobusi, sawoli, wigni, Wiqa, kaba, manqana, velosipedi, baWia.

sami wlisaTvis bavSvi yvela CamoTvlil gamosaxulebas asaxelebs. 

4. testi mamoZravebeli sistemis (ZiriTadi motorikis) ganviTarebaze

sami wlisaTvis bavSvs Semdegi moqmedebebis Sesruleba SeuZlia: ramdenime 

wamis ganmavlobaSi cal fexze dgoma; kibeze asvlisas yovel safexurze cali fe-

xis dadgma; kibidan Camosvlisas yovel safexurze orive fexis dadgma; or fexze 

xtunva; samborbliani velosipedis tareba. 

5. testi zusti motorikis Sefasebaze

Tu aCvenebT, rogor moxazos, bavSvi ukve  daxatavss wres, jvars, kacunas ta-

nis gareSe. 

gasaTvaliswinebelia, rom xatvaSi warmatebebi mniSvnelovnadaa damokide-

buli swavlebaze: Tu bavSvs adre arasodes unaxavs, rogor unda daiWiros fanqa-

ri, is am davalebas ver Seasrulebs.

Sefaseba:

0-1 ,,minusi”:  bavSvis fsiqikuri ganviTarebis done asakobriv normas Seesa-

bameba. 1 ,,minusis” SemTxvevaSi SesaZloa ganmeorebiTi gamokvleva.

2-4 ,,minusi”: mcire siZneleebia ganviTarebaSi. bavSvi Taviseburad viTarde-

ba da gansxvavdeba Tanatolebisagan. amitom rekomendebulia fsiqologTan kon-

sultacia.
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5-10 ,,minusi”. mniSvnelovani problemebia ganviTarebaSi. aucilebelia Sesa-

bamisi specilistebis (pediatri, nervopaTologi,  fsiqologi, logopedi) aqtiu-

ri Careva.

oridan sam  wlamde asakSi gansakuTrebuli yuradReba miaqcieT Semdeg 

simptomebs, romlebic bavSvis ganviTarebis seriozul problemebze miuTi-

Tebs: 

_ mudmivi SiSi;

_ metyvelebis dawyebis warumatebeli mcdelobebi;

_ bavSvi ver axerxebs 10 wuTis ganmavlobaSi raime erT TamaSze SeaCeros 

yuradReba;

_ zedmeti aqtivoba;

_ mudmivi da momatebuli agresiuloba.

im SemTxvevaSic ki, roca bavSvi yvela tests sworad asrulebs, magram 

aReniSneba CamoTvlilTagan  Tundac erTi simptomi, aucileblad unda mi-

marToT fsiqologs. 

samidan xuT wlamde

ganviTarebis Taviseburebebi

samidan xuT wlamde asakis bavSvi kargi fsiqomotoruli ganviTarebiT ga-

moirCeva. is sakmaod amtania da SeuZlia xangrZlivi drois ganmavlobaSi imyo-

febodes gareT, saseirnod da bevri axali, saintereso STabeWdileba miiRos. 

amgvarad, bavSvis codna garemomcveli samyaros Sesaxeb mniSvnelovnad farTo-

vdeba.

bavSvis xelis moqniloba sul ufro srulyofili xdeba. bavSvi gasaocar si-

zustes amJRavnebs sxvadasxva moqmedebis Sesrulebisas. TandaTanobiT is xelis 

natifi moZraobisa da mxedvelobis koordinaciis unars iZens. es ki bavSvs gamom-

saxvelobiTi  unaris daxvewis saSualebas aZlevs. bavSvebis umravlesoba didi en-

TuziazmiT xatavs. 4-5 wlis bavSvis ganviTarebaSi mniSvnelovani miRwevaa mxedve-

lobiT da motorul ganviTarebas Soris koordinaciis damyareba.

am asakSi bavSvis gamomsaxvelobiTi saqmianoba (xatva, Zerwva, aplikacia) imiT 

gamoirCeva, rom misTvis Sedegi saerTod arafers niSnavs. TviTon naxatis Seqmnis 

procesia mniSvnelovani. amitom, rogorc ki naxati dasruldeba, bavSvebi xSirad 

agdeben mas. TviTon naxatze yuradRebis miqcevas bavSvi mxolod skolamdeli 

asakis bolosaTvis iwyebs,  am droidan is ukve Tavisi Sromis Sedegs afasebs.

fsiqologiuri TvalsazrisiT, naxati  Taviseburi bavSvuri metyvelebaa, 

mosamzadebeli stadiaa weriTi metyvelebisaTvis. naxatSi bavSvi sinamdvilisad-

mi Tavis damokidebulebas gamoxatavs. naxatSi maSinve SeiZleba imis danaxva, Tu 

ra aris bavSvisTvis mTavari da ra _ meorexarisxovani. 

kidev ufro srulyofili xdeba TamaSi. is ukve siuJetur-roluri da jgu-
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furia. bavSvebi ukve axerxeben damoukideblad TamaSs. isini siuJets winaswar 

igoneben, rolebs anawileben, garkveul wesebs emorCilebian da am wesebis dacvas 

mkacrad akontroleben. 

amgvarad, TamaSSi bavSvi TanatolebTan urTierTobas, sakuTari qcevis kon-

trolirebas swavlobs. bavSvis SemoqmedebiTi warmosaxva, sazrianoba, nebisyofa 

kidev ufro  viTardeba. am asakSi bavSvebi  mozrdilTa cxovrebis nirs swored 

TamaSiT baZaven da am gziT moipoveben damoukideblobas. 

amgvari `naxtomi~ bavSvis fsiqikur ganviTarebaSi mxolod metyvelebis gan-

viTarebis wyalobiT aris  SesaZlebeli. 3-dan 5 wlamde asakSi bavSvi metyvelebas 

ubralod ki ar eufleba, aramed is enas SemoqmedebiTad iTvisebs. bavSvi, faqto-

brivad, `sityvaTSemoqmedebiTaa” dakavebuli da axal sityvebs qmnis.

magaliTebi oTxi wlis bavSvis metyvelebidan:

1. `rogora xar~? _ ekiTxebian lukas.  ,,vkargob da vWkvianob~.

2. lukam RamiT cas axeda: ,,ui, ramdeni mTvarskvlavia!”

3. `dediko, moxucebi marTla pataravdebian? Sen rom moxucdebi, damcirde-

bi da maRali aRar iqnebi?”

4. sadRac axlos avi ZaRlia. lukas afrTxileben, rom iqeT ar gavides, SeiZle-

ba ZaRlma ukbinos.

`ar gavdivar,  vlaparakob da xmaze mikbens~?

5. “win vinc aris, mowinavea da vinc ukan _ moukanave?”

sityvebi, romlebsac 3-5 wlis bavSvi qmnis, mozrdilisaTvis yovelTvis 

gasagebia, maT yovelTvis azrobrivi datvirTva aqvT.

amgvar SemoqmedebiTobas bavSvi metyvelebis ganviTarebis  axal safexurze 

gadahyavs;  saSualebas aZlevs, mozrdilis mier misTvis wakiTxuli zRapari, mo-

Txroba gviambos, Tavisi STabeWdilebebi, gancdebi gagviziaros.

5 wlisaTvis bavSvi metyvelebis TiTqmis yvela nawils iyenebs. misi leqsiku-

ri maragi mniSvnelovnad izrdeba.

am asakSi bavSvis metyvelebis damaxasiaTebeli Taviseburebaa metyvele-

bis gamoyeneba TanatolebTan urTierTobisaTvis. urTierToba ki, Tavis mxriv, 

metyvelebas aviTarebs. bavSvi SekiTxvebs svams, zRaprebs yveba, msjelobs, fan-

tazias iSveliebs, STabeWdilebebs gviziarebs da a. S.

bavSvs axla ukve saganTa Tvisebebis, niSnebis, saganTa erTmaneTis mimarT 

mdebareobis dasaxeleba SeuZlia. misi aRqma ukve gaazrebuli da mizanmimarTu-

lia, ris wyalobiTac bavSvi TvalsaCino-praqtikuli azrovnebidan TvalsaCino-

xatovan azrovnebaze gadadis. 

bavSvi sakmaod rTuli amocanebis daZlevas axerxebs. mas ukve SeuZlia gan-

zogadeba, kavSirebis damyareba, garkveuli niSnis mixedviT saganTa klasifika-

cia. Tumca bavSvis azrovnebis logika sakmaod Taviseburia.

ai, rogor msjeloben bavSvebi: `zangebi pirs Savi wyliT da Savi sapniT iba-

nen?” `babuawvera TeTri wverebi yofila da bebiawvera TeTri Tmebia?” `qari imi-

tomaa, rom xeebi foTlebs afrialeben?” 

4-5 wlis bavSvs mizanmimarTuli daxsomebis unari aqvs. arc am asakamde, arc 

am asakis Semdeg bavSvi mravalferovan masalas ase iolad ver ixsomebs. Tumca 
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bavSvis mexsiereba am asakSi, ZiriTadad, uneblie daxsomebiT vlindeba. bavSvs 

TavisTavad amaxsovrdeba yvelaferi, rac ainteresebs. mas Znelad amaxsovrdeba 

abstraqtuli saxelebi: kviris dReebi, Tveebi, weliwadis droebi da a. S. 

 xuTi wlisaTvis TandaTanobiT formirebas iwyebs gacnobierebuli daxso-

meba da gaxseneba. mozrdilis TxovniT bavSvs SeuZlia leqsis, simReris, sabavS-

vo zeimisaTvis romelime teqstis, rolis Seswavla da a. S.  amasTan aucileblad 

saWiroa, rom bavSvma gaiazros is masala, romelsac swavlobs. 

metyvelebis, azrovnebis, aRqmis da, rac mTavaria, warmosaxvis ganviTarebis 

wyalobiT 4-5 wlis bavSvi aRiqvams zRapars da masSi cxovrebiseuli problemebis 

gadaWris sakuTar gzebs agnebs. bavSvs ar uyvars `Wkuis swavleba” da zRapari mas 

pirdapiri formiT ar aswavlis. zRapari bavSvs sTavazobs personaJebs, romlebic 

mas moswons da romlebic moraluri problemebis gadaWraSi exmarebian. zRaparSi 

yvela gmiri an kargia, an _ cudi. es bavSvs exmareba, sikeTe ganasxvaos borote-

bisgan, sakuTari rTuli grZnobebi garkveulwilad moawesrigos. bavSvs surs, da-

debiT gmirs hgavdes. amdenad, zRapari masSi sikeTes, samarTlianobis grZnobas, 

TanagrZnobis unars nergavs. 

es bavSvs araimpulsuri, mizanmimarTuli qcevis formirebaSi exmareba.  5 

wlisaTvis bavSvs uCndeba midrekileba, marTos sakuTari Tavi, emociebi da qce-

va.

fsiqikuri ganviTarebis testebi

(samidan xuT wlamde)

testi kubebiT1. 

gamoiyeneba 8 sm3 zomis kubebi.

kubebisagan xidi aageT (bavSvi ver xedavs, amas rogor akeTebT). bavS-a) 

vs sTxoveT, aseTive xidi aagos. 3,5-4 wlis bavSvs nimuSidan xidis kopireba SeuZ-

lia.

               

b)  4 feradi (lurji da wiTeli) kubisagan figura (2 wiTeli kubi qvemoT, 

2 lurji kubi zemoT) aawyveT.  bavSvs ori wiTeli da ori lurji kubi mieciT. 
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sTxoveT, aseTive aawyos (bavSvma Tan Tqvens mier awyobil figuras unda 

uyuros).

                    

g) igive kubebisagan suraTze gamosaxuli figura aawyveT. 

               

3,5-4 wlis bavSvi nimuSs uyurebs da mis msgavs figuras agebs.

4,5-5 wlis bavSvisTvis furcelze (b da g) figuraTa gamosaxulebebi daxateT. 

bavSvs sTxoveT, naxats uyuros da kubebisgan iseTive figura aagos, rogorsac 

naxatze xedavs.  4,5-5 wlis bavSvs am davalebis Sesruleba SeuZlia. testi avlens 

ramdenad ganviTarebulia sivrceSi orientaciisa da nimuSis mixedviT moqmede-

bis unari.

2. testi piramidiT

bavSvs xuTi rgolisagan awyobili piramida SesTavazeT. piramida mis Tvalwin 

daSaleT.  Semdeg bavSvs sTxoveT, piramida damoukideblad ise aawyos, rom rgo-

lebis zomebi gaiTvaliswinos. 

4,5-5 wlis bavSvi davalebas damoukideblad asrulebs. 3-4 wlis bavSvs daxma-

reba da zomebis miTiTeba esaWiroeba. 

testi saganTa zomebis gaTvaliswinebisa da maTi Sedarebis unaris gamosav-

lenad aris gamiznuli.

3. testi formisa da feris mixedviT saganTa dajgufebaze

moamzadeT sxvadasxva feris (wiTeli, lurji, yviTeli) geometriuli figu-

rebi (wreebi, kvadratebi, samkuTxedebi). es figurebi SegiZliaT, baraTebze daxa-

toT da Sesabamisi feriT gaaferadoT.
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bavSvs aCveneT baraTebi geometriuli figurebis gamosaxulebebiT. win dau-

deT wre, samkuTxedi, kvadrati da Sesabamis figuraze miTiTebiT sTxoveT: `yve-

la wre aq daalage, iseTebi, rogoric esaa, aq _ yvela samkuTxedi, aq ki _ yvela 

kvadrati”.

Semdeg baraTebi arieT da win wiTeli, lurji da yviTeli wreebi daudeT. ana-

logiurad sTxoveT  axali jgufebi Seadginos _ feris mixedviT. bavSvi rigri-

gobiT akeTebs imaves danarCeni figurebiT. 

am asakis bavSvi davalebas umklavdeba.

4. testi sagnis funqciuri mniSvnelobis aTvisebaze

moamzadeT baraTebi, romlebzec sxvadasxva sagania gamosaxuli: savarcxe-

li, kovzi, sawoli, skami, saxli, magida, televizori, avtobusi, wigni.

yvela baraTi magidaze daalageT. bavSvs sTxoveT, is sagnebi gaCvenoT, rom-

lebsac Tqven funqciis mixedviT aRwerT (magaliTad: `maCvene, deda Tmebs riT 

givarcxnis?”)

sami-oTxi wlis bavSvi funqciis mixedviT cxrave sagans sworad gansazRvra-

vs. 

5. testi saganTa dajgufebaze

saWiroa baraTebi cxovelebis, adamianebis, tansacmlis, transportis, sakve-

bis, WurWlis, avejis gamosaxulebebiT (TiToeuli am kategoriidan sami baraTi 

gvaqvs).

bavSvs sTxoveT: `romel suraTzea daxatuli is, rasac Cven tanze vicvamT”.

bavSvs ukarnaxeT, Tu mas davalebis sworad Sesruleba ar SeuZlia (samwlina-

xevris bavSvs 2-3 erToblivi cda sWirdeba). 

oTxi wlis bavSvma erTi kategoriis baraTebi damoukideblad unda ipovos, 

Tu TxovT: `maCvene, ris Wama SeiZleba, is, rasac samzareuloSi magidaze deben, 

riT SeiZleba mgzavroba, adamianebi, cxovelebi, ra aris oTaxSi”? da a. S.

testi gviCvenebs bavSvis  SesaZleblobas, funqciuri niSnis mixedviT ga-

nasxvaos sagnebi da mis ganzogadebis unars.

6. testi zogad ganviTarebaze

bavSvs hkiTxeT, ra unda vqnaT, roca gveZineba, roca gvciva, roca gvSia.

bavSvma yvela moqmedeba Tanmimdevrulad unda gadmosces. Tu gauZneldeba, 

sityvierad auxseniT, sTxoveT gaCvenoT is, rac unda gavakeToT (bavSvma amisa-

Tvis SeiZleba saTamaSoebi gamoiyenos).

4 wlis bavSvs ukve SeuZlia yvela aucilebeli moqmedeba sakmaod srulad da 

Tanmimdevrulad ganmartos.

7. testi yuradRebaze

aiReT 24 baraTi, romlebzec sxvadasxva sagania gamosaxuli. bavSvs SesTava-

zeT, baraTebi yuradRebiT daaTvalieros. Tqven xelSi zustad iseTive baraTebi 

giWiravT. bavSvs erT baraTs aCvenebT da ekiTxebiT, ra aris daxatuli am baraT-
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ze. Semdeg sTxovT, Tavis baraTebSi aseTive baraTi moZebnos.  

3,5 wlis bavSvi 10-dan 8-10 gamosaxulebas poulobs. amasTanave, gamosaxule-

bis aRmniSvnel sityvas is xSirad xmamaRla imeorebs, sagnis saxelwodebis mixed-

viT eZebs. amitom SeiZleba, SeeSalos kidec.

4-5 wlis bavSvi am davalebas iolad asrulebs.

8. testi mexsierebaze

a) bavSvs sTxoveT, daixsomos da gaimeoros Semdegi winadadebebi: 

_ es biWi ditoa. is skolaSi dadis. 

_ dRes wvims da quCaSi bevri gubea. 

_ qeTim yefa gaigona da ZaRli dainaxa. 

_ zafxulSi tyeSi bevri sokoa.

Semdeg waukiTxeT cifrebi: 

4-7-1;  3-8-6;  2-5-9;  3-4-1-7;  6-1-5-8;  7-2-1-9-6.

sami-oTxi wlis bavSvi 2-3 frazas da 2-3 cifrs imeorebs. 

oTxi-xuTi wlis bavSvi TiTqmis yvela frazas da 3-4 cifrs sworad imeore-

bs.

b) bavSvs saTiTaod aCveneT misTvis nacnobi 10 sagnis gamosaxuleba. sTxo-

veT, daasaxelos isini. Semdeg yvela baraTs qaRaldis furceli daafareT da ba-

vSvs sTxoveT, is naxatebi daasaxelos, romlebic daamaxsovrda.

3,5-4 wlis bavSvi gameorebis Semdeg sworad asaxelebs 4-6 naxats.

4-5 wlis bavSvi sworad asaxelebs 7-8 naxats.

9. testi ZiriTad motorikaze

oTxi wlis bavSvi kibeze Casvlisas yovel safexurze erT fexs dgams.

10. testi zust motorikaze

 4-5 wlis bavSvs SeuZlia, daxatos adamiani: tani, Tavi, xelebi, fexebi, tan-

sacmlis elementebi; gadaixatos saxli sakvamuriT da saxlTan axlos RobiT.

Sefaseba:

0-1   ,,minusi”: bavSvis fsiqikuri ganviTarebis done asakobriv normas Seesa-

bameba.   1 ,,minusis” SemTxvevaSi SesaZloa ganmeorebiTi gamokvleva.

2-4   ,,minusi”: mcire siZneleebia ganviTarebaSi. bavSvi Taviseburad viTar-

deba da gansxvavdeba Tanatolebisagan. amitom rekomendebulia fsiqologTan 

konsultacia.

5-10 ,,minusi”. mniSvnelovani problemebia ganviTarebaSi. aucilebelia fsi-

qologis aqtiuri Careva.

samidan xuT wlamde asakSi gansakuTrebuli yuradReba miaqcieT Semdeg 

simptomebs, romlebic bavSvis ganviTarebis seriozul problemebze miuTi-

Teben: 

_ bavSvs ar SeuZlia ramdenime Tanmimdevruli miTiTebis Sesruleba;
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_ bavSvs ar SeuZlia sxvaTa interesebis gageba;

_ risxvis, siSmagis Setevebi;

_ negativizmi, Wirveuloba, braziani sijiute;

_ pasiuroba, umweobis gancda.

im SemTxvevaSic ki, roca bavSvi yvela tests sworad asrulebs, magram 

aReniSneba CamoTvlilTagan  Tundac erTi simptomi, aucileblad unda mi-

marToT fsiqologs. 

xuTidan eqvs wlamde

ganviTarebis Taviseburebebi

es skolamdeli asakis periodia. xuTidan eqvs wlamde asakis bavSvi  TamaSis, 

xatvis, mozrdilebTan da TanatolebTan urTierTobis meSveobiT viTardeba, ma-

gram TandaTan misi ganviTarebisaTvis  umniSvnelovanesi xdeba  swavla.

xuTi wlidan ukve saWiroa momavali saskolo swavlisaTvis bavSvis momzade-

ba. cxadia, bavSvi adrec swavlobda _ xatvas, Zerwvas, agebas, aplikacias da sxva. 

axla TandaTanobiT imgvar swavlebaze gadasvlis dro dadga, roca bavSvs Seu-

Zlia da surs imis gakeTeba, rasac misgan mozrdili moiTxovs. 

5-6 wlis bavSvis inteleqtualuri ganviTareba ganisazRvreba SemecnebiTi 

procesebis kompleqsiT: yuradReba, aRqma, azrovneba, mexsiereba, warmosaxva. 

am asakSi bavSvis yuradReba uneblie xasiaTisaa. bavSvs sakuTari yuradRe-

bis marTva jer kidev ar SeuZlia da xSirad gare STabeWdilebebis tyveobaSia. igi 

gafantulia, xSirad icvlis saqmianobas, uWirs erT rameze koncentrireba. 

yuradRebis ganviTarebaze gamoxatul gavlenas axdens emociuri faqtore-

bi (interesi), azrovnebisa da nebelobiTi procesebi. yuradRebis yvela Tviseba 

(mdgradoba, gadanacvleba, ganawileba) varjiSis Sedegad kargad viTardeba.

 aRqma sicocxlis pirvelive Tveebidan viTardeba. 5-6 wlisaTvis bavSvi sa-

ganTa fersa da formas Cveulebriv kargad asxvavebs (mas SeuZlia  sxvadasxva ge-

ometriuli figuris dasaxeleba).

bavSvi sivrceSi kargad orientirebs da sivrciT mimarTulebaTa aRmniSvnel 

sityvebs sworad iyenebs: `qvemoT unda wavideT, marjvniv movuxvioT, kuTxemde 

mivideT, marcxniv movuxvioT, meore mxares gadavideT”.

ufro rTulia bavSvisaTvis drois aRqma _ dReRamur droSi, drois  Suale-

debSi (kvira, Tve, weliwadis dro, saaTi, wuTebi) orientacia. bavSvisTvis Znelia 

romelime saqmianobis xangrZlivobis warmodgena.

TvalsaCino-praqtikuli azrovnebis safuZvelze, romelic bavSvs gansaku-

TrebiT intensiurad 3-4 wlis asakidan uviTardeba, TvalsaCino-xatovani da si-

tyvier-logikuri azrovnebis formireba xdeba.

sxvadasxva TamaSi _ konstruireba, Zerwva, xatva, kiTxva bavSvs  saazrovno 

operaciebs uviTarebs; ganzogadeba, Sedareba, abstraqcia, mizez-Sedegobrivi 
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kavSirebis damyareba. bavSvs ukve SeuZlia zRapris, naxatis mTavari azris gageba, 

ramdenime naxatis gaerTianeba saerTo niSnis safuZvelze, arsebiTi niSnis mixed-

viT naxatebis dajgufeba da a. S.

mozrdilis daxmarebiT bavSvis saazrovno SesaZlebloba zogjer 3-4-jer 

izrdeba.

5-6 wlis bavSvis mexsiereba emociebze, intereszea dafuZnebuli da jer ki-

dev uneblie xasiaTisaa. es niSnavs, rom bavSvi advilad imaxsovrebs imas, rac ain-

teresebs, Tumca swrafadve iviwyebs.

ukve am asakSi individualuri gansxvavebebi vlindeba. zogierT bvSvs mxed-

velobiTi mexsiereba aqvs ukeT ganviTarebuli, zogs _ smeniTi, zogs _ emociu-

ri, zogs ki _ meqanikuri.

bavSvis warmosaxva siuJetur-roluri TamaSis procesSi viTardeba. swored 

warmosaxvis meSveobiT, TamaSis dros bavSvi Tavs warmoidgens dedad, monadired, 

eqimad, raindad da a. S.

5-6 wlis bavSvi xSirad sxvadasxva istorias igonebs, fantazias iSveliebs. es 

bunebrivia. fantaziis unari aucilebelia, raTa bavSvs sinamdvilisadmi Semoqme-

debiTi damokidebuleba Camouyalibdes. adamiani samyaros warmosaxvis  meSveo-

biT imecnebs da iTvisebs.

 am asakis bavSvebis metyveleba sagrZnoblad gaumjobesebulia. bavSvebs 

sakuTari azrebis gamoTqma Zalian uyvarT, isini rTuli winadadebebiT metyve-

leben, daSvebul gramatikul Secdomebs TviTonve asworeben. 

ZiriTadi da zusti motorikac gacilebiT ixveweba. am asakSi xelis zusti 

moZraobis ganviTareba gansakuTrebiT sayuradReboa, radgan es weris, kiTxvis, 

sworad metyvelebisa da, saerTod, inteleqtis ganviTarebis ZiriTadi maCvene-

belia. 

eqvsi wlis bavSvs, romelic normalurad viTardeba, unda SeeZlos da uyvar-

des xatva, Zerwva, makratliT gamoWra, sxvadasxva bunebrivi masalis gamoyeneba 

da ase Semdeg.
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fsiqikuri ganviTarebis testebi

(xuTidan eqvs wlamde)

1. testi yuradRebis mdgradobaze

naxatze Svidi daklaknili gzaa gamosaxuli. am gzebiT cxovelebs sayvarel 

sakvebamde misvla SeuZliaT.

bavSvma TiToeul gzas Tavidan (marcxnidan) bolomde (marjvniv) Tvali unda 

gaayolos. fanqris an TiTis gamoyeneba ar SeiZleba. bavSvi jer daxatul cxovels 

asaxelebs, Semdeg mzeriT gzas mihyveba da im sagans asaxelebs, rasTanac mivida. 

araswori pasuxis SemTxvevaSi Sedegi bavSvTan erTad ganixileT, Secdomebi da 

TamaSi xelaxla gaimeoreT.

bavSvi am davalebas TiTqmis uSecdomod asrulebs.

2. testi aRqmis mTlianobaze

naxatze sxvadasxva sagania gamosaxuli, magram yovel sagans raRac aklia 

(bolomde araa daxatuli). 
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bavSvs sTxoveT, yovel naxats yuradRebiT daakvirdes da is detali daasaxe-

los, romelic aklia.

       

        

wlis bavSvi am davalebas warmatebiT asrulebs. 1-6 
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2. testi diferencirebul aRqmasa da yuradRebaze

bavSvs aCveneT naxati, romelzec 12 oTxkuTxedia gamosaxuli. 

   

am oTxkuTxedebs Soris 5 zustad erTnairi kvadratia. danarCeni 7 

oTxkuTxedi kvadratebisagan cotaTi gansxvavdeba: vertikaluri gverdebi 

horizontalurTan SedarebiT odnav grZeli da odnav moklea, an oTxkuTxedis 

romelime kuTxe marT kuTxeze naklebi an metia. 

bavSvs sTxoveT, yvela erTnairi figura (kvadratebi) gaCvenoT.

5-6 wlis bavSvebi am davalebas ZiriTadad sworad asruleben (SeiZleba 

dauSvan erTi Secdoma).

3. testi feris aRqmaze

bavSvs aCveneT naxatebi sxvadasxva xilis gamosaxulebiT da feradi fanqrebi 

mieciT. jer sTxoveT, yvela gamosaxuli xili daasaxelos. Secdomis SemTxvevaSi 

ukarnaxeT, romeli xilia daxatuli. Semdeg  davaleba mieciT: `yvela xili 

Sesabamisi feriT gaaferade”. xilis nacvlad SeiZleba cxovelebis, bostneulis, 

yvavilebis da sxva saganTa gamosaxulebebi gamoiyenoT.

  

5-6 wlis bavSvebi am davalebas sworad asruleben. 
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4. testi TvalsaCino-xatovan azrovnebaze

davaleba: daumTavrebeli naxatis dasruleba. 

bavSvs jer hkiTxeT, ra aris gamosaxuli am naxatebze. Secdomis SemTxvevaSi, 

ukarnaxeT. Semdeg sTxoveT, naxati daasrulos. 

5. testi sityvier-logikur azrovnebasa da zogad ganviTarebaze

bavSvs sTxoveT SekiTxvebze gipasuxoT:

_ miTxari Seni saxeli, gvari, misamarTi.

_ romel qalaqSi cxovrob? romel qveyanaSi? daasaxele Seni samSoblos 

dedaqalaqi.

_ romel muzeumebSi xar namyofi? momiyevi, iq ra naxe.

_ cirkSi namyofi xar? zooparkSi? amixseni, ra aris cirki? ra aris zo-

oparki?

_ diliT Sen iRviZeb; RamiT?

_ dRisiT gareT sinaTlea; RamiT?

_ ca lurjia; balaxi?

_ magida, skami, karada, ... eseni ra aris?

_ katis Svili knutia; ZaRlis Svili?

_ riT gansxvavdeba velosipedi manqanisagan?

Cveulebriv, 5-6 wlis bavSvebi 7-8 SekiTxvaze sakmaod gonivrulad pasuxo-

ben.

6. testi mxedvelobiTi mexsierebis Sefasebaze

bavSvs rigrigobiT aCveneT misTvis nacnobi 10 sagnis gamosaxuleba TiTo-

euli _ 1-2 wamis ganmavlobaSi. amis Semdeg sTxoveT, is sagnebi daasaxelos, rom-

lebic daamaxsovrda. Tanmimdevrobas mniSvneloba ara aqvs. 

5-6 wlis bavSvi, Cveulebriv, 10-dan 5-6 sagans imaxsovrebs.
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7. testi smeniTi mexsierebis Sefasebaze

bavSvs Semdegi 10 sityva waukiTxeT:

magida, rveuli, saaTi, cxeni, vaSli, ZaRli, fanjara, divani, fanqari, kovzi.

Semdeg sTxoveT, is sityvebi gaimeoros, romlebic daamaxsovrda, Tanmimdev-

robas mniSvneloba ara aqvs.

 5-6 wlis bavSvi 4-5 sityvas imeorebs. es kargi smeniTi mexsierebis maCvenebe-

lia.

8. testi azrobriv mexsierebaze

bavSvs Semdegi frazebi waukiTxeT:

_ zamTarSi Tovli modis.

_ bavSvebs TamaSi uyvarT.

_ tyeSi mglebi da daTvebi cxovroben.

_ biWi Tavis bebos exmareba.

bavSvs sTxoveT, is frazebi gaimeoros, romlebic daamaxsovrda. amave dros, 

yoveli frazis azris gadmocema, sityvasityviT gameoreba araa aucilebeli. Tu 

bavSvma pirvel jerze yvela frazis gameoreba ver SeZlo, kidev erTxel waukiT-

xeT.

5-6 wlis bavSvma meored gameorebisas 3-4 fraza unda aRadginos.

testi nimuSis mixedviT moqmedebis unaris Sefasebaze

bavSvs feradi fanqrebi da sufTa furceli mieciT. Semdeg sTxoveT, nimuSs 

yuradRebiT daakvirdes da Seecados, Tavis furcelze aseTive saxli rac SeiZle-

ba zustad daxatos.

        



96

roca bavSvi muSaobas daasrulebs, SesTavazeT, Seamowmos, yvelaferi swo-

rad aqvs Tu ara. Tu bavSvi Tavis naxatSi uzustobebs ipovis,  SeuZlia Seaswo-

ros.

Cveulebriv, 5-6 wlis bavSvebs zustad SeuZliaT gadaxatva.  zog SemTxvevaSi 

Secdoma mTlianad naxatis an misi calkeuli detalebis zomas ukavSirdeba.

Sefaseba:

0-1  ,,minusi”:  bavSvis fsiqikuri ganviTarebis done asakobriv normas Seesa-

bameba.  2  ,,minusis” SemTxvevaSi SesaZloa ganmeorebiTi gamokvleva.

2-4   ,,minusi”: mcire siZneleebia ganviTarebaSi. bavSvi Taviseburad viTar-

deba da gansxvavdeba Tanatolebisagan. amitom rekomendebulia fsiqologTan 

konsultacia.

5-10 ,,minusi”: mniSvnelovani problemebia ganviTarebaSi. aucilebelia fsi-

qologis aqtiuri Careva.

xuTidan eqvs wlamde asakSi gansakuTrebuli yuradReba miaqcieT Semdeg 

simptomebs, romlebic bavSvis ganviTarebis seriozul problemebze miuTi-

Teben: 

_ gulCviloba, xSiri tirili;

_ sxva bavSvebisagan mudmivad ganmartoeba;

_ Seqebisadmi gulgrili damokidebuleba;

_ TviTdasjisa da TviTdazianebis SemTxvevebi;

_ warumateblobis SemTxvevaSi davalebis Sesrulebisagan pasiuri ga-

rideba an agresiuli reaqciebi, uxeSi qceva.

im SemTxvevaSic ki, roca bavSvi yvela tests sworad asrulebs, magram 

aReniSneba CamoTvlilTagan  Tundac erTi simptomi, aucileblad unda mi-

marToT fsiqologs. 
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eqvsidan aT wlamde

ganviTarebis Taviseburebebi

es umcrosi saskolo asakis periodia. bavSvis organizmis biologiuri 

ganviTarebis procesi (centraluri da vegetatiuri nervuli sistema, Zval-

kunTovani sistema, Sinagan organoTa  funqciebi) intensiurad mimdinareobs. 

SeiZleba iTqvas, rom bavSvis fiziologia seriozulad icvleba, rac misi 

organizmis did daZabvas da yvela rezervis mobilizacias moiTxovs.

bavSvis nervul sistemaSi agznebis procesebi sWarbobs damSvidebis 

procesebs. es umcrosi saskolo asakis bavSvis xasiaTis Taviseburebebs 

gansazRvravs: momatebul emociur agznebadobas da mousvenrobas. 

daaxloebiT 7-8 wlisaTvis agzneba-damSvidebis procesebi SedarebiT 

wonasworobaSia, rac mizandasaxul, gacnobierebul qcevas gansazRvravs.  

am asakis bavSvis moZraobebi garkveuli TaviseburebebiT xasiaTdeba. 

msxvili kunTebis ganviTareba win uswrebs wvrili kunTebis ganviTarebas. amasTan 

dakavSirebiT bavSvebi Zlier da did moZraobebs ukeT asruleben, vidre iseTs, 

romelic sizustes moiTxovs (magaliTad, weris dros).

SeiZleba iTqvas, rom mzard fizikur amtanobas, Sromisunarianobis amaRlebas 

mainc SefardebiTi xasiaTi aqvs. zogadad, bavSvebisaTvis damaxasiaTebeli 

rCeba advilad gadaRla da maRali nervul-fsiqikuri mgrZnobeloba. es imaSi 

vlindeba, rom maTi Sromisunarianoba gakveTilis dawyebidan  25-30 wuTis Semdeg  

da aseve meore gakveTilis Semdeg mkveTrad ecema. bavSvebi maSinac iRlebian, Tu 

gakveTilebi da RonisZiebebi emociurad datvirTulia.

am asakis bavSvis fsiqikur ganviTarebaSi wamyvani xdeba nebelobis (dagegmva, 

samoqmedo programis Sesruleba da kontroli) ganviTareba. SemecnebiTi 

procesebis (aRqma, mexsiereba, yuradReba) srulyofa, umaRlesi fsiqikuri 

funqciebis (metyveleba, wera, kiTxva, angariSi) formireba umcrosi saSualo 

asakis bavSvs, skolamdelTan SedarebiT, ufro rTuli saazrovno operaciebis  

saSualebas aZlevs.   Tu amas swavlis xelsayreli pirobebi da sakmarisi gonebrivi 

ganviTarebac emateba, mwifdeba Teoriuli azrovneba da ixveweba cnobiereba. Tu 

skolamdeli asakis bavSvi umetesad mxedvelobiT warmodgenebze dafuZnebuli 

TvalsaCino-xatovani azrovnebiT xasiaTdeba, skolaSi swavlis dawyebasTan 

erTad mas azrovnebis axali tipi _ sityvier-logikuri azrovneba uyalibdeba. 

skolaSi swavlebis procesi swored azrovnebis mocemuli tipis ganviTarebiskenaa 

mimarTuli. simboloebTan (asoebi, cifrebi) dakavSirebuli yvela operacia 

sityvier-logikuri, abstraqtuli azrovnebiT xorcieldeba.

maswavleblis xelmZRvanelobiT bavSvebi kacobriobis kulturasa da 

civilizacias ecnobian (mecniereba, xelovneba, morali); swavloben, icxovron 

tradiciebisa da sazogadoebis axali moTxovnebis Sesabamisad. swored am asakSi 

bavSvi ukve acnobierebs garemomcvel sazogadoebasTan mis damokidebulebas, 

qcevis sazogadoebriv motivebSi, zneobriv SefasebebSi erkveva,  anu TandaTanobiT 
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pirovnebis formirebis cnobier fazaze gadadis.

skolaSi misvlasTan erTad bavSvis emociuri sferoc icvleba. erTi 

mxriv, bavSvi, gansakuTrebiT pirvelklaseli, calkeul, misTvis mgrZnobiare 

movlenebsa da situaciebze uwindeburad mZafrad reagirebs.  cxovreba bavSvebze 

Rrma emociur kvals da Zlier STabeWdilebas tovebs. isini, upirvelesad, im 

obieqtebs an saganTa Tvisebebs aRiqvamen, romlebmac uSualo emociuri reaqcia 

gamoiwvies. TvalsaCino, mkafio, naTeli yvelaze kargad aRiqmeba.

meore mxriv, skolaSi Sesvla axal, specifiur gancdebs badebs. skolamdelis 

Tavisufleba cxovrebis axali wesebisadmi damokidebulebiTa da morCilebiT 

icvleba. saskolo cxovrebas bavSvi mkacrad normirebul urTierTobaTa 

samyaroSi Sehyavs. axali garemo misgan organizebulobas, pasuxismgeblobas, 

disciplinirebulobas, kargad swavlas moiTxovs. SeiZleba iTqvas, rom bavSvis 

cxovrebis pirobebi mkacrdeba da axali socialuri situacia bavSvSi fsiqikur 

daZabulobas zrdis. es umcrosi saskolo asakis bavSvebis janmrTelobaze da maT 

qcevaze aisaxeba. 

skolaSi Sesvla bavSvis cxovrebaSi iseTi movlenaa, roca erTmaneTs 

upirispirdeba bavSvis qcevis ganmsazRvreli  ori motivi: survilis motivi 

(`minda”) da valdebulebis motivi (`saWiroa”). Tu survilis motivi yovelTvis 

TviTon bavSvisgan momdinareobs, valdebulebis motivs, umeteswilad, mas 

mozrdili awvdis. 

rogor axerxeben bavSvebi `mindasa” da `saWiroas” Soris  konfliqti 

gadaWran? situaciidan gamosaval ra gzebs irCeven? logikis mixedviT, romelic 

araerT zRaparSia gamoyenebuli, am gzebis raodenoba SeiZleba iyos maqsimum  

oTxi: win, ukan, marcxniv da marjvniv.

pirveli gza: `win”. esa `saWiroas” gza. `win” _ mozrdilTa cxovrebisaken, 

misi normebiT, moTxovnebiTa da movaleobebiT.

meore gza: `ukan”. esaa `mindas” gza. ,,ukan” _ adreul bavSvobaSi 

dabrunebiT, regresiTa, roca bavSvi erTgvarad Tavs afarebs ufro patarasaTvis  

damaxasiaTebel qcevas.

mesame gza: `marcxniv”. am gzas e.w. pragmatuli bavSvebi adgebian, romlebic 

mTeli ZalisxmeviT cdiloben, ise gardaqmnan saskolo situacia, rom masSi 

mozrdilTa `saWiroa”  bavSvebis `mindas” emorCilebodes. amgvari bavSvebi 

mozrdilTa normebisa da moTxovnebis  mimarT undoblobas xmamaRla gamoxataven, 

mudmivad raRacas gvTavazoben, wesebs cvlian, aprotesteben da saswrafod 

`gamodian TamaSidan”, Tu  maT Wkuaze ar dadian da maT ar ujereben. aseT bavSvebs 

yovelTvis yvelaferze sakuTari azri aqvT. amitom mozrdilebsa da maT Soris 

xSiria dapirispireba, konfliqtebi.

meoTxe gza: `marjvniv”. es yvelaze saintereso gzaa. bavSvi, romelic am 

gzas irCevs, yvelanairad cdilobs, konkretuli situaciis yvela `saWiroas” 

Seesabamebodes. amasTan, miRweuli Sedegi mas yovelTvis rodi  akmayofilebs. 

Sedegad,  bavSvi sakuTar TavSi iketeba da yvelafers Zalian Rrmad ganicdis. is 

xSirad daZabul mdgomareobaSia. mas sakuTar sruliad gansxvavebul miswrafebebsa 

da survilebs Soris gaCenili winaaRmdegobebi tanjavs. bavSvi grZnobs, rom 
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mocemul situacias `ver moergo” da met-naklebad gacnobierebulad gamosavals 

eZebs. 

gamosavlis ZiebaSi bavSvi gare samyaros gardaqmnisaken ki ar miiswrafvis, 

aramed sakuTari Sinagani samyaros Secvlisaken. mas surs, rom  rogorme Sinagani 

daZabuloba da diskomforti moixsnas, anu sakuTari Tavi fsiqologiuri 

meqanizmebiT daicvas. xSirad bavSvi sakuTar gancdebs ver acnobierebs. 

gaucnobierebeli an cudad gacnobierebuli gancdebi ki fsiqologiur 

kompleqsebad yalibdeba. 

romeli strategiac ar unda airCios bavSvma, axal normebTan da mozrdilTa 

moTxovnebTan sruli SeTanxmeba SeuZlebelia; es ki masSi yovelTvis mZafr 

negatiur gancdebs iwvevs. skolaSi bavSvi sxva adamianTa Sexedulebebis, 

Sefasebebis  Zlier gavlenas ganicdis. bavSvis misamarTiT gamoTqmuli kritikuli 

SeniSvnebi bavSvis emociur mdgomareobaze mZafrad zemoqmedeben, rac bavSvis  

TviTSefasebas cvlis. 

 Tu skolamdeli asakis  bavSvis zogierTi individualuri Tavisebureba mis 

bunebriv ganviTarebas xels ar uSlida, am Taviseburebebs mozrdili adamianebi 

angariSs uwevdnen, skolaSi yvelaferi sxvagvaradaa. aq bavSvis cxovrebis niri 

standartulia da pirovnuli Taviseburebebi,  emociuri da qceviTi gadaxrebi 

gansakuTrebiT SesamCnevi xdeba. pirvel rigSi, TvalSisacemia, Tu bavSvi zedmetad 

agznebuli da mgrZnobiarea, uWirs TviTkontroli, mozrdilTa normebisa da 

wesebis gageba.

bavSvi ara marto mozrdilebis (mSoblebi da maswavleblebi), aramed 

TanatolTa Sexedulebebis da Sefasebebis Zlier gavlenas ganicdis.  amis gamo 

bavSvs eSinia, rom SeiZleba Tanatolebma is sasacilod, laCrad an matyuarad 

CaTvalon. 

umeteswilad bavSvi axal cxovrebiseul situacias ergeba, egueba. amaSi mas  

dacviTi qceva exmareba, romlis wyalobiT uaryofiT gancdebsa da damokidebulebas 

TandaTanobiT sasiamovno emociebi da jansaRi urTierToba cvlis.

skolaSi SesvliT bavSvi ara mxolod samyaros Semecnebas da masTan SeTvisebas 

swavlobs, aramed viTardeba pirovnulobis grZnobac. bavSvi sazogadoebrivi 

qcevis normebs jer iTvisebs, Semdeg ki TandaTanobiT Sinagan moTxovnad da 

normad aqcevs mas. 

fsiqikuri ganviTarebis testebi

(eqvsidan aT wlamde)

1. testi yuradRebis  gadatanaze

cxrilSi mocemulia wiTeli da Savi ricxvebi 1-dan 12-mde SemTxveviTi Tan-

mimdevrobiT. 

bavSvs sTxoveT, ipovos cxrilSi Savi ricxvebi 1-dan 12-mde mzardi Tanmim-
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devrobiT (Sesrulebis dro T (1)  fiqsirdeba). 

Semdeg sTxoveT, ipovos cxrilSi wiTeli ricxvebi klebadi TanmimdevrobiT 

12-dan 1-mde. (Sesrulebis dro T (2) fiqsirdeba).  

amis Semdeg bavSvma unda ipovos rigrigobiT Savi da wiTeli ricxvebi (Savi 

ricxvebi zrdadi TanmimdevrobiT, wiTeli ricxvebi _ klebadi TanmimdevrobiT 

(Sesrulebis dro T (3)  fiqsirdeba).   

yuradRebis gadatanis maCvenebelia sxvaoba mesame davalebis drosa da pir-

veli-meore davalebebis droTa jamisa. Т(3) - (Т(1)+Т(2)). 

  1  5 11 8 2

10  7  9 4 1

12 8 2 4

3  11  6  9 5

6 7 3 12 10

davaleba 1. saSualod 15 wm

davaleba 2. saSualod 20 wm

davaleba 3. saSualod 60 wm

saSualo maCvenebeli _ 25 wm
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2. testi orientaciisa da Zebnis siswrafesa da yuradRebis moculobaze

Sultes cxrili

instruqcia: `rac SeiZleba swrafad da uSecdomod maCvene da daasaxele yve-

la ricxvi 1-dan 25-mde”. 

Catarebis procedura: bavSvs cxrils vTavazobT da signalze _ `daiwye” _  

wamzoms vrTavT. fiqsirdeba yovel cxrilze muSaobis dro. 

Sedegebis analizi: erTmaneTs vadarebT TiToeul cxrilze muSaobis dros. 

norma _ 30-50 wm erT cxrilze. saSualo norma _ 40-42wm. normis SemTxvevaSi yo-

vel cxrilze daaxloebiT erTnairi dro unda daixarjos.

 9  5 11 23 20

14 25 17 19 13

16 21  7  3  1

18 12  6 24  4

22 15 10  2  8
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14 18  7 24 21

22  1 10 9 6

16  5 8 20 11

23 2 25 3 15

19 13 17 12 4

21 12 7 1 20

6 15 17 3 18

19 4 8 25 13

24 2 22 16 5

9 14 11 23 10
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 6 1 18 22 14

12 10 15 3 25

2 20 5 23 13

16 21 8 11 24

9 4 17 19 7

3. testi xanmokle mexsierebis Sefasebaze

bavSvs vaZlevT sufTa furcels, fanqars da cxrils: 

15 9 7 23

4 36 28 5

8 19 3 12

instruqcia: `Sen oci wamis ganmavlobaSi unda uyuro am cxrils da Seecado 

ricxvebi daimaxsovro. Semdeg furcelze unda dawero rac SeiZleba meti ricxvi. 

yuradReba, daviwyeT!”

maqsimaluri raodenoba: _ 10 erTeuli.

saSualo maCvenebeli: 6-7 erTeuli. 
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4. testi operatiuli mexsierebis Sefasebaze

 bavSvs eZleva sufTa furceli da fanqari. 

instruqcia: `me wagikiTxav 5 cifrs. Seni amocanaa _ Seecado, isini im Tan-

mimdevrobiT daimaxsovro, ra TanmimdevrobiTac wagikiTxav; Semdeg, gonebaSi 

pirveli da meore cifrebi Sekribe, pasuxi furcelze Cawere; meore da mesame ci-

frebic Sekribe da pasuxi Cawere; mere mesame-meoTxe cifrebis jamic Cawere da 

bolos, meoTxe-mexuTe cifrebis jamic. amgvarad, Sen Cawerili gamogiva 4 cifri. 

magaliTad, cifrebia: 6, 2, 1, 4, 2 (dauwereT calke furcelze an dafaze). Sevkri-

boT 6 da 2 _ miviReT 8, CavweroT; 2 da 1 aris 3, CavweroT; 1 da 4 aris 5, CavweroT; 

4 da 2 aris 6, CavweroT.

gamosaTvlelad dro _ 15 wm (6-7 wlis bavSvebisaTvis dro SeiZleba 25 wm-

mde gaizardos).

mas Semdeg, rac Sen Sekreb, me kidev wagikiTxav Semdgom 5 cifrs. SekiTxve-

bi gaqvs? yuradRebiT iyavi, cifrebs mxolod erTxel vkiTxulob. Sen isini unda 

daimaxsovro”.

sul aris cifrebis 10 rigi. TiToeuli rigi 5 cifrisagan Sedgeba (asakis ga-

TvaliswinebiT, SeiZleba iyos 5 rigi, TiToSi _ 4 cifri). rigebis wakiTxvis in-

tervali 25-15 wamia, asakis Sesabamisad.  

cifrebi:                    gasaRebi:

5, 2, 7, 1, 4.                    7985

3, 5, 4, 2, 5.                    8967

7, 1, 4, 3, 2.                    8575

2, 6, 2, 5, 3.                    8878

4, 4, 5, 1, 7.                    8968

4, 2, 3, 1, 5.                    6546

3, 1, 5, 2, 6.                    4678

2, 3, 6, 1, 4.                    5975

5, 2, 6, 3, 2.                    7895

3, 1 ,5, 2, 7.                    4679

warmatebulad iTvleba sworad Sekrebili pasuxebi. 

asakobrivi Taviseburebebis gaTvaliswinebiT, normebi aseTia:

6-7 weli  _  10 swori pasuxi

8-10 weli _ 15 swori pasuxi 

5. testi ganzogadebis unaris Sefasebaze

instruqcia: `ra saerTo saxeli SeiZleba vuwodoT?”

swori pasuxebi aRniSnulia wiTeli SriftiT da kursoriT.

1. cocxi, niCabi _ instrumentebi.

2. zafxuli, zamTari _ weliwadis droebi.

3. zuTxi, oraguli _ Tevzebi.
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4. kitri, pomidori _ bostneuli.

5. askili, mayvali _ buCqebi.

6. karada, divani _ aveji

7. ivnisi, ivlisi _ Tveebi

8. dRe, Rame _ dReRamis droebi.

9. spilo, WianWvela _ cxovelebi

10. xe, yvavili _ mcenareebi

Sedegebi swori pasuxebis raodenobis mixedviT: 

10-8 _ ganzogadebis unaris maRali done;

7-4 _ ganzogadebis unaris saSualo done; 

3 da naklebi _ ganzogadebis unaris dabali done. 

6. testi metyvelebis ganviTarebaze

mimarTeT bavSvs: ̀ yuradRebiT iyavi. me ramdenime sityvas davasaxeleb. Sen am 

sityvebisagan erTi (an ramdenime) winadadeba unda Seadgino.  Tu saWiro iqneba, es 

sityvebi odnav Secvale. aseve SegiZlia am sityvebs erTi an ramdenime sxva sityva 

daumato”. 

sityvebi:

_ gogona,  albomi,  naxati.

_ bavSvi,  finjani,  rZe.

_ ZaRli,   saxli,  lamazi.

_ luka,  Txilamurebi, sriali.

Sedegebi: 7-10 wlis bavSvi davalebas advilad asrulebs. pirvelklaselma 2 

winadadeba mainc unda Seadginos.

7. testi wakiTxulis (mosmenilis) gagebaze

instruqciebi:

1. `me teqsts wagikiTxav. Sen yuradRebiT unda momismino da Semdeg moyve”;

2. `waikiTxe da mere moyevi”.

teqsti:

 1. yvelaze  lamazebi (pirvelklaselebisaTvis)

erTi bu mifrinavda.  sxva Citebi dainaxa. bum hkiTxa: 

_Cemi bartyebi ar ginaxavT?

_ rogorebi arian Seni bartyebi?_hkiTxes Citebma.

_ yvelaze lamazebi!

2. iyo erTi kaci, romelsac walkoti arasodes enaxa. erTxelac moxvda 

walkotSi, sadac naxa xexili, simwvane. Zalian moewona da RmerTs madloba ga-

dauxada, magram dasZina: yvelaferi kargad gagikeTebia, oRond erTi ram ar 
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momewona:  patara balaxisTvis nesvi mogibams da didi xisTvis _ nigozio. 

iara, iara da erTi kaklis xis Ziras daeZina. mofrinda yvavi, Camojda 

kaklis xeze da kakali Camoagdo. kakali kacs SublSi moxvda. gaiRviZa kacma 

da Tqva: RmerTo, Sen yvelaferi kargad gagikeTebia. kaklis xes rom nesvisto-

la nigozi hqonoda gamobmuli, axla cocxali ar viqnebodio!

analizisas gaTvaliswinebuli unda iyos movlenaTa Tanmimdevrobis, zoga-

di da faruli azris gageba.

8. testi sivrciT mimarTulebebze da metyvelebis gagebaze:

instruqcia: yuradRebiT iyavi, Seecade ar gamameorebino da SekiTxvebi ar 

damisva. maCvene, sad aris naxatze  wre kvadratis qvemoT, kvadrati wris zemoT,  

wre kvadratze,  wre kvadratis zemoT.

am davalebas bavSvi gameorebisa da dazustebis gareSe advilad asrulebs.

9. testi nimuSze orientirebasa da yuradRebaze

meTodika `saxli”

bavSvs eZleva sufTa furceli, ubralo fanqari da saSleli. SesTavazeT, 

rac SeiZleba zustad gadaixatos saxli. xatvis damTavrebis Semdeg  sTxoveT, Se-

amowmos, yvelaferi sworad gadaxata Tu ara. uzustobis SemCnevis SemTxvevaSi 

SeuZlia Seasworos.
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6-10 wlis bavSvi, Cveulebriv,  zustad gadaxatvas axerxebs. zog  SemTxvevaSi 

Secdoma mTliani naxatis an misi calkeuli detalebis zomebs ukavSirdeba.

Secdomad iTvleba:

a) arasworad gamosaxuli detali; Robis marcxena da marjvena nawilebi cal-

calke fasdeba;

b) erTi detalis meoriT Secvla;

g) detalis mokleba;

d) xazebs Soris daSorebebi im adgilebSi, sadac xazebi SeerTebulia;

e) naxatis Zlieri gadaxra gverdze.

10. testi nebelobiTi sferos Sefasebaze, zusti motorikisa da mxedve-

lobis SeTanxmebul moqmedebaze

meTodika: `grafikuli karnaxi”

bavSvs eZleva ubralo fanqari da ujrebiani rveulis 4 furceli, romelzec 

ujrebis kuTxeebSi dasmulia wertilebi.

instruqcia: `yuradRebiT iyavi da xazebi ise gaavle, rogorc me gikarna-

xeb”.

1. ,,fanqris wveri pirvel gamuqebul wertils daade. yuradReba! erTi ujra 

qvemoT. fanqari furcels ar moaSoro. axla erTi ujra marjvniv. erTi ujra ze-

moT.  erTi ujra marjvniv. erTi ujra qvemoT. erTi ujra marjvniv. erTi ujra ze-

moT. erTi ujra marjvniv. erTi ujra qvemoT. Semdeg SeniT ganagrZe igivenairad 

xatva”.

          

2. `axla Semdegi furceli aiRe da fanqris wveri gamuqebul wertils daade. 

moemzade!  yuradReba! erTi ujra zemoT.  erTi ujra marjvniv. erTi ujra zemoT.  

erTi ujra marjvniv. erTi ujra qvemoT.  erTi ujra marjvniv. erTi ujra qve-

moT.  erTi ujra marjvniv. erTi ujra zemoT.  erTi ujra marjvniv. Semdeg SeniT 

ganagrZe igivenairad xatva”.
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3. ̀ yuradReba! sami ujra zemoT. erTi ujra marjvniv. ori ujra qvemoT. erTi 

ujra marjvniv. ori ujra zemoT. erTi ujra marjvniv. sami ujra qvemoT. erTi 

ujra marjvniv. ori ujra zemoT. erTi ujra marjvniv. ori ujra qvemoT. erTi 

ujra marjvniv. sami ujra zemoT. Semdeg SeniT ganagrZe igivenairad xatva”.

   

4. `yuradReba! sami ujra marjvniv. erTi ujra zemoT. erTi ujra marcxniv 

(`marcxniv” yovelTvis xazgasmuli intonaciiT uTxariT). ori ujra zemoT. sami 

ujra marjvniv. ori ujra qvemoT. erTi ujra marcxniv. erTi ujra qvemoT. sami 

ujra marjvniv. erTi ujra zemoT. erTi ujra marcxniv. ori ujra zemoT. Semdeg 

SeniT ganagrZe igivenairad xatva”.

        

TiToeuli texilis damoukideblad dasrulebisaTvis eZleva 1,5-2 wuTi.

bavSvi ZiriTadad axerxebs karnaxiT sworad daxatvas. SeiZleba saSualod 

2-3 Secdoma dauSvas. 

Sefaseba:

0-1   ,,minusi”:  bavSvis fsiqikuri ganviTarebis done asakobriv normas Seesa-

bameba.  1 ,,minusis” SemTxvevaSi SesaZloa ganmeorebiTi gamokvleva.

2-4    ,,minusi”: mcire siZneleebia ganviTarebaSi. bavSvi Taviseburad vi-

Tardeba da gansxvavdeba Tanatolebisagan. amitom rekomendebulia fsiqolog-

Tan konsultacia.

5-10 “minusi”: mniSvnelovani problemebia ganviTarebaSi. aucilebelia 

fsiqologis aqtiuri Careva.

eqvsidan aT wlamde asakSi gansakuTrebuli yuradReba miaqcieT Semdeg 

simptomebs, romlebic bavSvis ganviTarebis seriozul problemebze miu-

TiTeben: 
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_ ufro patara asakis bavSvisTvis damaxasiaTebeli qceva (magaliTad, 

Sardis Seukavebloba saskolo asakSi);

_ gulCviloba an cudi guneba-ganwyobileba;

_ xSiri somaturi Civilebi (Tavis, muclis, kunTebis tkivili, daRli-

loba);

_ swavlasTan, megobrebTan, sportTan dakavSirebiT mudmivi SiSi an wu-

xili;

_ adamianebisa da cxovelebis mimarT agresiuli qceva, nivTebis gafuWe-

ba.

im SemTxvevaSic ki, roca bavSvi yvela tests sworad asrulebs, magram 

aReniSneba CamoTvlilTagan  Tundac erTi simptomi, aucileblad unda mi-

marToT fsiqologs. 

aTidan cxramet  wlamde

ganviTarebis Taviseburebebi

mozardobis periodi _ es aris cxovrebis gansazRvruli monakveTi bavSvo-

basa da mowifulobas Soris. es periodi yoveli individisTvis gansxvavebulad 

mimdinareobs da sxvadasxva dros iwyeba. igi SeiZleba SevadaroT bavSvobasa da 

mowifulobas Soris gadebul xids, romelzec yvelam unda gaiaros, vidre pasu-

xismgebeli da saqmiani mozrdili adamiani gaxdeba.

mozardobis periodis cvlilebebi oTx sferos moicavs: sxeuli, azrovneba, 

socialuri cxovreba da `me-~s gancda. 

mozardebis ganviTarebaze mniSvnelovan gavlenas axdens sazogadoeba, so-

cialuri garemo, romelSic isini izrdebian. sazogadoebaSi mozardebi garSe-

momyofebTan urTierTobas, sxvadasxva situaciebTan Seguebasa da  sirTuleebis 

daZlevas swavloben. socialur garemos SeuZlia, xeli Seuwyos mozards sirTu-

leebis daZlevaSi, magram aseve SeuZlia, axali problemebis Seqmnac, rac mozar-

dis fizikur da fsiqikur ganviTarebaze uaryofiTad aisaxeba.

imisaTvis, rom socialurma garemom, sazogadoebam mozardTa ganviTareba-

Si sasurveli roli Seasrulos, aucilebelia mozardobis asakis fsiqologiuri 

Taviseburebebis codna da mozardTan urTierTobisas maTi gaTvaliswineba.

iTvleba, rom aTi wlis asakSi bavSvi gawonasworebuli da mimndobia, Tavis 

garegnobaze jer kidev naklebad zrunavs. mxedvelobaSi unda viqonioT, rom am 

asakSi gansakuTrebiT didia magaliTis Zala. pirovnebis Camoyalibebisas gaci-

lebiT mniSvnelovania magaliTis Zala, romelic uSualod qvecnobierze moqme-

debs, vidre inteleqtualuri safuZveli  an aRmzrdelobiTi saubrebi. 

aTi wlis asakSi biWebi xSirad Cxuboben. ra aris amis mizezi? ratom Cxubobs 

bavSvi da ratom ar usmens mozrdilTa SeniSvnebs? Cveulebriv, es imitom xdeba, 

rom is (misi Tanatoli) da mozrdili adamiani mis saqciels sxvadasxva poziciebi-
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dan afaseben. mozardebi Tvlian, rom vinc ar Cxubobs, is laCaria da amitom ufro-

sebis moTxovnebs arafrad agdeben, gansakuTrebiT maSin, roca es moTxovnebi 

xSiria da uxeSi. aTi wlis bavSvebisa da maT mSobelTa Rirebulebebi erTmaneTs 

TandaTan scildeba. mozardi ar unda davsajoT sxvebis, miT ufro, Tanatolebis 

TandaswrebiT. es man SeiZleba aRiqvas, rogorc damcireba da gulCaxveulobiT, 

sijiutiT gvipasuxos. sxvaTa Txovnis Seusrulebloba, SeniSvnebis ignorire-

ba, sensoruli siyrue da sibrmave bavSvis fsiqologiuri Tavdacvis sxvadasxva 

formaa.

 roca bavSvi raRacas igonebs da trabaxobs,  es, rogorc wesi, reaqciaa sasur-

veli yuradRebis, siyvarulis, aRiarebis naklebobaze. Tu aseT dros `tyuilSi 

daviWerT”, es dadebiT Sedegamde ar migviyvans. saWiroa, amgvari qcevis mizezebis 

Zieba. bavSvebi tyuian, roca maT raimeze Tqveni nebarTva sWirdebaT; roca raime 

maT pirad cxovrebas exeba; roca fiqroben, rom Tqven raRacaze uars etyviT  an 

roca Tqven uadgilo kiTxvas usvamT.

 am asakSi bavSvs ukve unda hqondes Tavisi adgili saxlSi: oTaxi, oTaxis na-

wili, magida. winaaRmdeg SemTxvevaSi mSoblebTan xSiria konfliqtebi. mSobleb-

Tan dapirispirebiT bavSvebi damoukideblobas imkvidreben. im garemos realuri 

kontrolis SesaZlebloba, sadac adamiani damoukidebeli pirovnebaa, mas pasu-

xismgeblobas, aqtivobas uyalibebs. roca aseTi garemo araa, bavSvi ufro gaube-

davi da pasiuria.

 TerTmeti wlis asakSi qceva icvleba. 11-12 wlis bavSvis ConCxi mZimdeba, 

moZraobebi mouxeSavia. mozardi ufro impulsuri xdeba, guneba-ganwyobileba 

advilad ecvleba, TanatolebTan konfliqtebi xSirdeba. am asakSi viTardeba ne-

belobiTi sfero. amitom mSoblis an pedagogis mxridan aqtivobis, iniciativis 

nebismier CaxSobas mozardi Zalian mtkivneulad ganicdis, zogjer gulCaxveul, 

pasiur, gaubedav adamianad yalibdeba.

 mkacri kontrolis  da mudmivi mzrunvelobis atmosferoSi gazrdili ba-

vSvi sabolood umweo da sxvebze damokidebul pirovnebad yalibdeba. xolo ze-

dmeti Tavisufleba masSi asocialur, egoistur tendenciebs badebs. ndobaze 

damyarebuli urTierToba bavSvSi TviTpativiscemas, piradi Rirsebis grZnobas 

aviTarebs, usafrTxoebisa da emocionaluri komfortis gancdas aZlierebs.

 am asakSi bavSvisTvis Zneli gasagebia, Tu ratom moaqvs `didebis samyaroSi” 

gadasvlas didi xnis nanatri Tavisuflebis nacvlad zRva valdebulebani. ami-

tom bevr maTgans bavSvad darCena surs. isini pasuxismgeblobas Tavs arideben, 

SfoTianoba, agresiuloba nevrozuli simptomebi matulobs.

 bavSvi opoziciuradaa ganwyobili yvelafrisadmi, rac garedan aris Tavs 

moxveuli, amas ki xSirad RirebulebaTa da avtoritetebis srul uaryofamde mi-

vyavarT. amitomac misgan Cveni gankargulebebis saswrafo Sesruleba ar unda mo-

viTxovoT. yovelTvis unda mivceT dro. ufrosis mxridan yuradRebis gamovle-

na mozardis TviTpativiscemas amaRlebs, is dawyebuli saqmis bolomde miyvanas 

eCveva.

 Tormeti wlis asakSi bavSvis impulsuroba mcirdeba, samyarosadmi da-

mokidebuleba ufro dadebiTi xdeba. ojaxSi misi damoukidebloba izrdeba da 



111

imavdroulad masze Tanatolebis zegavlena Zlierdeba. is xalisiT iCens inicia-

tivas, sakuTar garegnobaze zrunvas iwyebs da sapirispiro sqesis warmomadgen-

lebiT interesdeba. intensiurad viTardeba logikuri mexsiereba da azrovneba, 

rac am asakis mTavar Strixebs gansazRvravs: gonivrulobas, moTmenis unars da 

iumors. 

 erT-erTi urTulesi problemaa bavSvTa narkomania. Tu mSoblebi amCneven, 

rom bavSvi narkotikebs iyenebs, Cveulebriv, isini  daSinebis gzas irCeven. es 

araswori gzaa da sapirispiro Sedegebi moaqvs. Zlieri SiSi yovelTvis xanmoklea, 

damcvelobiT reaqcias iwvevs da xSirad mozardebSi narkotikebisadmi interess 

aZlierebs. am SemTxvevaSi ufro efeqturia sxva gza _ nebisyofisa da damouki-

deblobis ganviTareba, kritikuli azrovnebis, gadawyvetilebis miRebis unaris 

Camoyalibeba, konfliqtebTan, stresebTan gamklaveba, adekvaturi TviTSefase-

bis Camoyalibeba.

 cameti wlis mozardis arsebiTi maxasiaTebelia sakuTari TaviTa da Sina-

gani samyaroTi daintereseba. cnobierebisa da `me~-s gancdis  ganviTareba saku-

Tari TaviT dainteresebas ganapirobebs. amitom mozardi sakuTar TavSi iketeba, 

TviTkritikuli da kritikisadmi mgrZnobiare xdeba. is fsiqologiiT interes-

deba, mSoblebis mimarT skeptikuradaa ganwyobili. qurdoba, aragulwrfeloba 

am asakis biWebSi xSirad TanatolebTan kontaqtis moTxovnilebiT aris ganpiro-

bebuli. aq fuli da nivTebi yuradRebis miqcevis iaraRia. amitom mSobeli unda 

ecados, rom mozards jibis fuli misces. 

 es asaki pirovnebis formirebis TvalsazrisiT kritikuli asakia. yalibde-

ba individualuri msoflmxedveloba, pirovnul RirebulebaTa sistema. es asaki 

mniSvnelovanwilad gansazRvravs, Tu ra gziT wava pirovnebis Semdgomi ganviTa-

reba.

 am asakSi izrdeba ukvdavebisadmi interesi. am problemaze koncentrireba 

miuTiTebs, rom seriozuli Sinagani brZola mimdinareobs _ mozardi SfoTavs 

imis gamo, rom mis arsebobas safrTxe emuqreba. swored am periodSi bavSvi am Sfo-

Tis daZlevis gzas irCevs _ an cxovrebaSi realuri miRwevebis gza, an fantaziis 

samyaroSi gadaWris gza; anu an dideba da ukvdaveba miwieri gagebiT, an sulieri 

cxovreba.

 mozardebi am asakSi sapirispiro sqesis warmomadgenlebze zrunvas iwyeben. 

amasTan es ganisazRvreba ara imdenad sqesobrivi momwifebis doniT, ramdenadac 

garkveuli normebiT, warmodgenebiT imis Sesaxeb, Tu rodisaa miRebuli Tanato-

lebSi amis gakeTeba. Cndeba pornografiisadmi interesi. guneba-ganwyobilebis 

cvalebadoba da SfoTianoba am asakSi specifiuria  da TanatolebTan urTier-

Tobis daZabviT gamoixateba da ara, vTqvaT, gaubedaobiT an sikvdilis SiSiT.

motivTa sistema icvleba, axali miznebi Cndeba, maTi ierarqia icvleba. oja-

xur wreSi miRebuli Rirebulebani uferuldeba; yvelaze did avtoritetad Ta-

natolebi iqcevian, da ara mSoblebi. mSobelTa mxridan wamoyenebuli moTxovne-

bi mozardisaTvis mxolod maSin aris  mniSvnelovani, Tu is ojaxs gareTac, Tana-

tolTa wreSic  mniSvnelovnad iTvleba. winaaRmdeg SemTxvevaSi, es moTxovnebi 

miuRebelia.



112

 ToTxmeti wlis asakSi mozardis yuradReba isev garemomcvel samyaroze 

gadadis _ intraversia eqstraversiiT icvleba. am periodSi mozardi eqspansiu-

ria, energiuli, sakuTar TavSi darwmunebuli. imavdroulad, izrdeba misi inte-

resi sxva adamianebisa da maTi Sinagani samyarosadmi. mozardi sakuTar Tavs sxva 

adamianebs adarebs. gansakuTrebiT swrafad saazrovno operaciebi viTardeba, 

amitom mozardi sakuTar azrovnebas usazRvro SesaZleblobebs miawers. is da-

rwmunebulia, rom garemomcveli samyaros radikalurad Secvla SeuZlia. 

 gansakuTrebiT izrdeba sakuTari garegnuli monacemebisadmi interesi. 

zogjer mozardi Tavs maxinjad Tvlis, romelime fizikur Taviseburebas amoiCe-

mebs, sarkeSi xSirad ixedeba, Tavis garegnobasTan dakavSirebul SeniSvnebs mtki-

vneulad iRebs. am dros ajobebs, Tu mis garegnobaze yuradRebas ar gavamaxvile-

bT da ufro maRal faseulobebze gadavrTavT.

 TxuTmeti wlis asakis mTavari Taviseburebaa damoukideblobis maqsima-

lizmi. mozardi sakuTar poziciebs, Sexedulebebs icavs. sxvebSi yvelaze metad 

erTgulebas, patiosnebasa da sikeTes afasebs. isini ufro metad Tanatolebs en-

dobian, vidre ufrosebs. TanatolTa SesaZleblobebi gadaWarbebulad fasdeba 

xolme. mozards xSirad hgonia, rom garemomcvelebs misi ar esmiT da mis mimarT 

cudad arian ganwyobilni.

am periodSi mozards daZabuli situaciebi, riski izidavs. is yuradRebas 

iseT Tvisebebs aqcevs, rogoricaa amtanoba, mizandasaxuloba, gambedaoba. mo-

zardi  xSirad gangeb eZebs stresul situaciebs, konfliqtebs. amas igi sxvisi da 

sakuTari SesaZleblobebis Sesafaseblad da dasadgenad akeTebs. 

am asakSi upirvelesi motivia TanatolTa wreSi damkvidrebisa da avtorite-

tis mopovebis survili. dabali TviTSefasebis mqone mozardebSi didia saxifaTo 

jgufSi moxvedris saSiSroeba, sadac misi naklovanebebi miiReba, rogorc Rirse-

bebi.

Teqvsmeti wlis asakSi emociuri wonasworoba SedarebiT aRdgeba. Tumca 

mozardi SefasebebSi isev calmxrivi da kategoriulia. amitom misi socialuri 

aqtivoba negativizmisa da radikaluri kritikis formiT vlindeba. is yvela-

fers aprotestebs, rac mis ideals ar Seesabameba. am asakSi sakuTari individua-

lurobis, ganumeoreblobis da erTaderTobis gacnobiereba xdeba. aman SeiZle-

ba mozardSi Sinagani daZabuloba da martoobis gancda gamoiwvios. es grZnoba 

urTierTobis moTxovnilebas daam urTierTobis SerCevis survils aZlierebs. 

amitom am periodSi udides rols asrulebs megobroba. fizikuri komunikacia 

(moxveva, Cqmeta, mujlugunebi) TandaTanobiT sityvieri komunikaciiT icvleba: 

komplimentebiT, xumrobiT, ironiiT, xangrZlivi satelefono saubrebiT.

  mozardebi cdiloben sakuTar Tavsac da sxvebsac daumtkicon, rom isini 

ukve didebi arian da damoukidebeli gadawyvetilebis miReba SeuZliaT. mudmivi 

mzrunveloba da meurveoba mozards saSualebas ar aZlevs,  gamocdileba daagro-

vos. am SemTxvevaSi igi  gaubedavi, meryevi xdeba, sxvisi zegavlenis qveS advilad 

eqceva, ganagrZobs cxovrebas upasuxismgeblod, infantilurad.

Cvidmeti-Tvrameti wlis asakSi biologiuri cvlilebebis gamo garemomcve-

lebTan damokidebuleba mZafrdeba. hormonaluri cvlilebebi mozardsa da 
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axalgazrda adamianSi agznebadobisa da gaRizianebis momatebas iwvevs. Sinagani 

diskomforti garemomcvel samyaroze aisaxeba, romelic aRiqmeba, rogorc gan-

sakuTrebulad daZabuli da konfliqturi.  sqesobrivi momwifeba sakuTari ga-

regnobisadmi, simaRlisadmi, aRnagobisadmi, varcxnilobisadmi, Cacmulobisad-

mi gamZafrebul interess aRZravs. 

am asakisaTvis damaxasiaTebelia axalgazrduli maqsimalizmi da, ase vTqvaT, 

Sav-TeTri logika. es yovelive ki sakuTari SesaZleblobebis gadaWarbebulad 

Sefasebasa da sakuTari gamocdilebis originalobis gazviadebas iwvevs. axalga-

zrdas hgonia, rom aravis ise ar hyvarebia, aravin ise ar datanjula, aravis ise ar 

ubrZolia, rogorc TviTon. 

axalgazrda adamiani momavliT cxovrobs. awmyo misTvis mxolod mozrdilTa 

cxovrebis mosamzadebeli periodia. es mozards  usiamovnebebis gadatanas uad-

vilebs, magram, imavdroulad, pasuxismgeblobis grZnobis naklebobasac iwvevs.

fsiqikuri ganviTarebis testebi

(aTidan cxramet wlamde)

1. testi yuradRebis gadatanaze

cxrilSi mocemulia wiTeli da Savi ricxvebi 1-dan 25-mde SemTxveviTi Tan-

mimdevrobiT. 

mozards sTxoveT, ipovos cxrilSi Savi ricxvebi 1-dan 25-mde mzardi Tanmi-

mdevrobiT (Sesrulebis dro T(1)  fiqsirdeba). 

Semdeg sTxoveT, ipovos cxrilSi wiTeli ricxvebi klebadi TanmimdevrobiT 

24-dan 1-mde. (Sesrulebis dro T(2) fiqsirdeba).  

amis Semdeg mozardma unda ipovos rigrigobiT Savi da wiTeli ricxvebi (Savi 

ricxvebi zrdadi TanmimdevrobiT, wiTeli ricxvebi _ klebadi TanmimdevrobiT 

(Sesrulebis dro T(3)  fiqsirdeba). 

yuradRebis gadatanis maCvenebelia sxvaoba mesame davalebis drosa da pir-

veli-meore davalebebis droebis jamisa. Т(3) - (Т(1)+Т(2)).  
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 8 9 24  20 15 6 19

4 5 12 1  24  13  23

 14  18 17  22 2  11 6

 22  11  7  21 8 3 9

2 7 16  23  19  16 3

 13 1 21 5 10  25  17

 15 10 18  20  4  14  12

 davaleba 1. saSualod 40 wT.

davaleba 2. saSualod 50 wT

davaleba 3. saSualod 150 wm

saSualo maCvenebeli _  60 wm
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2. testi xanmokle mexsierebis Sefasebaze

bavSvs vaZlevT sufTa furcels, fanqars da cxrils: 

15 39 87 23

94 65 79 46

83 19 94 52

instruqcia: `Sen oci wamis ganmavlobaSi unda uyuro am cxrils da Seecado, 

ricxvebi daimaxsovro. Semdeg  furcelze rac SeiZleba meti ricxvi unda 

dawero. yuradReba, daviwyeT!”

maqsimaluri raodenoba:  10 erTeuli.

saSualo maCvenebeli: 6-7 erTeuli. 

3. testi wakiTxulis gagebaze

instruqcia:

1.  `me teqsts wagikiTxav. Sen yuradRebiT unda momismino da Semdeg moyve”;

2. `waikiTxe da mere moyevi”.

teqsti:

1. ori megobari

ori megobari tyeSi midioda. maT Tavs daesxa daTvi. erTi biWi gaiqca, 

xeze aZvra da daimala. meore ki gzaze darCa. raRa unda eqna _ miwaze davarda 

da Tavi moimkvdaruna.

daTvi miuaxlovda mas da ynosva dauwyo: biWma sunTqvac Sewyvita. daTvma 

saxeze daynosa, ifiqra, rom mkvdariao da moSorda. 

roca daTvi wavida, meore biWi siciliT Camovida xidan:

_ erTi miTxari, _ uTxra man megobars, _ daTvi yurSi ras geubneboda?

_ ras da imas, rom vinc safrTxeSi megobars miatovebs, is cudi 

adamianiao. 

2. logika

erTi studenti ardadegebze sofelSi, babuasTan Cavida. babua samzareu-

loSi sami kvercxisagan tafamwvaris momzadebas apirebda. 

babuam hkiTxa: `momiyevi, ras gaswavlian qalaqSi”.
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 biWma upasuxa, rom man logika Seiswavla. 

babuam ar icoda, ra iyo `logika” da SviliSvils sTxova, aexsna, ras 

niSnavda es mecniereba.

SviliSvilma uTxra: `axlave agixsni, ras niSnavs es da logikurad da-

gimtkiceb, rom Sen axla jamSi sami ki ara, xuTi kvercxi gidevs. oRond yur-

adRebiT mismine. ai, Sen jamSi sami kvercxi gaqvs. Sen xom ici, rom cifri ̀ sami” 

Tavis TavSi Seicavs cifr `orsac” sami da ori aris xuTi kvercxi”.

`Svilo, _ upasuxa babuam, _ axla davrwmundi, rom yvelaferi kargad gaswav-

les. me axla CemTvis sami kvercxisagan tafamwvars gavikeTeb, Sen ki im ori kver-

cxisgan, romlebic Seni logikiT Cems jamSi aRmoaCine,  SenTvis moimzadeo.”

 analizisas: gaTvaliswinebuli unda iyos movlenaTa Tanmimdevrobis gadmo-

cema, zogadi da faruli azris gageba.

4. testi yuradRebisa da TviTkontrolis Sefasebaze

bavSvs eZleva fanqari da teqsti. 

instruqcia: `es teqsti waikiTxe da Seamowme. Tu masSi Secdomebs aRmoaCen,  

isini fanqriT gaaswore”.

teqsti Seicavs 10 Secdomas.

teqsti:

“brZola daiwyo, arenaze usptakesi TeTri xari Semovarda. brbos kmayi-

filebisagan bRavili aRmoxda. xari jer cibrutviT datrialda, mere TiTqos 

raRac ganscvifrebuli daenaxos, gaCerda da Tvali gauSterda. uceb xari ad-

gils mowyda. isev daiwyo gauTavebuli kaskadi ieriSebisa, demonsrtireba 

Tvalis siswrafisa, muxlis siZliersa, simamacisa, platsikisa da silamzisa”.

Sedegebi:

gamotovebuli Secdomebis raodenoba:

0-2 _ yuradRebisa da TviTkontrolis maRali done;

3-4 _ yuradRebisa da TviTkontrolis saSualo done;

5 da meti _ yuradRebisa da TviTkontrolis dabali done.

5. testi gadataniTi azris gagebaze

bavSvs vTavazobT andazebi waikiTxos da ganmartos, ras niSnavs TiToeuli 

maTgani:

_ asjer gazome, erTxel gaWeri.

_ tyuils mokle fexebi aqvso.

_ erTi Txilis guli cxra Zmam gaiyoo. 

_ rasac daTesav, imas moimkio.

_ wiwilebs Semodgomaze iTvlian.

_ uremi rom gadabrundeba, gza mere gamoCndebao.

mozards 4 da meti andazis gadataniTi mniSvnelobis sworad ganmarteba unda 

SeeZlos.
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6. testi qcevis dagegmvisa da gakontrolebis Sefasebaze

meTodika: wertilebis mixedviT xatva.

meTodika 6 davalebas moicavs. bavSvs eZleva ubralo fanqari da 6 furceli, 

TiToeul furcelze TiTo davalebiT. 

davalebebi1 da 5 _ arawesieri samkuTxedebi;

davaleba 2 _ arawesieri trapecia;

davaleba 3 _ rombi;

davaleba 4 _ kvadrati;

davaleba 6 oTxsxiviani varskvlavi.
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viwyebT davaleba 1 –iT. bavSvs samkuTxedis wveroebze vuTiTebT da veub-

nebiT: 

`aq iyo wertilebi, romlebic ise SeaerTes, rom es naxati gamovida (vuTiTebT 

samkuTxedis gverdebze; sityvebs `gverdi”, `wvero”, `samkuTxedi” ar warmovTq-

vamT). gverdiT sxva wertilebia daxatuli (vuTiTebT nimuSis gverdiT arsebul 

wertilebze). es wertilebi ise SeaerTe, rom zustad aseTive naxati gamogivides. 

aq aris zedmeti wertilebi. Sen maT ar Seexebi, ar SeaerTeb.

axla daakvirdi: es wertilebi erTnairebia? ara, isini sxvadasxvanairia. aq 

aris wiTeli, lurji da mwvane wertilebi. Sen aseTi wesi unda daimaxsovro: erTn-

airi wertilebis SeerTeba ar SeiZleba. magaliTad, wiTlidan wiTel wertilam-

de, lurjidan lurjamde da mwvanidan mwvanemde xazis gavleba ar SeiZleba. xa-

zis gavleba mxolod sxvadasxva feris wertilebs Soris SeiZleba. daimaxsovre, 

rac unda gaakeTo? wertilebi ise unda SeaerTo, rom iseTive naxati gamovides, 

rogoric aqaa (miuTiTeT nimuSze). erTnairi wertilebis SeerTeba ar SeiZleba. 

Tu xazs arasworad gaavleb, SegiZlia is xazi waSalo.es Secdomad ar CaiTvleba.  

roca am naxats daamTavreb, momdevno davalebaze gadadi. danarCen davalebebSic 

igive wesebi unda daicva”.

Sedegebi:

sworad Sesrulebuli davalebebis raodenoba:

5-6 _ qcevis dagegmvisa da kontrolirebis maRali done;

3-4 _ qcevis dagegmvis, kontrolirebis arasakmarisi done;

2 da naklebi _ qcevis dagegmvis, kontrolirebis dabali done.

7. testi mTavari da meorexarisxovani niSnebis gamoyofaze

instruqcia: `CamoTvlili sityvebidan yvelaze metad romeli erTi sityva Seesaba-

meba winadadebas?” 

swori pasuxebi wiTeli SriftiT da kursoriT aris gamoyofili.

1. fexsacmels yovelTvis aqvs ... Tasma, balTa, Ziri, Rilebi, qusli.

2. Tbil qveynebSi cxovrobs ... daTvi, iremi, mgeli, aqlemi, pingvini.

3. weliwadSi aris ... 24 Tve, 3 Tve, 12 Tve,  4 Tve, 7 Tve.

4. zamTris Tvea ... seqtemberi, oqtomberi, Tebervali, noemberi, marti.

5. xes yovelTvis aqvs ... foTlebi, yvavilebi, nayofi, fesvi, Crdili.

6. wyali yovelTvis aris ... gamWvirvale, civi, Txevadi, TeTri, gemrieli.

7. dRis droa ... weliwadi, Tve, kvira, saRamo, orSabaTi.

8. saqarTveloSi ar cxovrobs ... beRura, SaSvi, torola, siraqlema, kaWkaWi.

9. mama ufrosia Tavis Svilze ... xSirad, yovelTvis, arasodes, iSviaTad, 

zogjer.

10. sazogadoebrivi transportia ... Tbomavali, tvirTmzidi, avtobusi, 

kombaini, eqskavatori.

Sedegebi: mozardma 5-6 davalebis sworad Sesruleba mainc unda SeZlos.
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8. testi Sedarebis, analizisa da sinTezis unarze

instruqcia: mocemulia sityvebis 10 wyvili. yovel wyvilTan dakavSirebiT 

Sen unda upasuxo SekiTxvas: ra msgavsebaa maT Soris? amis Semdeg ki _ ra gansxva-

vebaa maT Soris?” 

sityvaTa wyvilebi:

dila _ saRamo

Zroxa _ cxeni

fexsacmeli _ fanqari

mdinare _ tba

yvavi _ Tevzi

lomi _ vefxvi

tyuili _ Secdoma

rZe _ wyali

SimSili _ wyurvili

cxeni _ mxedari

Sedegebi:

sworad Sesrulebuli Sedarebebis raodenoba:

0-2 _ analizisa da sinTezis unaris dabali done;

3-4 _ analizisa da sinTezis unaris saSualo done;

5 da meti _ analizisa da sinTezis unaris maRali done.

9. testi sityvier-logikuri da abstraqtuli azrovnebis Sefasebaze

meTodika _ `mexuTe zedmetia”

mozards oTx sityvas vukiTxavT, romelTa Soris sami erTmaneTTan azro-

brivad aris dakavSirebuli, erTmaneTs hgavs, xolo erTi sityva danarCenebs ar 

Seesabameba, zedmetia. 

mozards sTxoveT, `zedmeti” sityva ipovos da ganmartos, ratom aris is 

zedmeti.

swori pasuxebi wiTeli SriftiT aris gamoyofili.

1. yayaCo, tita, stafilo, gvirila, ia.

2. mdinare, tba, zRva, xidi, Waobi.

3. luka, andro, niko, gordaZe, rati.

4. magida, skami, kari, sawoli, karada

5. qaTami, mamali, gedi, bati, indauri.

6. mxiaruli, swrafi, mowyenili, gemrieli, frTxili.

7. ricxvi, gayofa, Sekreba, gamokleba, gamravleba.

8. wre, samkuTxedi, oTxkuTxedi, saxazavi, kvadrati.

9. keTili, alersiani, mxiaruli, boroti, saTno.

10. safrangeTi,  poloneTi, londoni, italia, kanada.

Sedegebi: mozardma sworad 5 davaleba mainc unda Seasrulos. 
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10. testi logikuri da Teoriuli  azrovnebis Sefasebaze

bavSvs furcels da fanqars vaZlevT. 

instruqcia: `geZleva 10 davaleba. yuradRebiT waikiTxe kiTxvebi, gaiazre 

da furcelze pasuxi mxolod erTi an ori sityviT dawere. zogierT davalebaSi 

`xelovnuri” sityvebia gamoyenebuli, magaliTad, `naee”. isini Cvens Cveulebriv 

sityvebs cvlian da iseT sityvebs gamoxataven, rogoricaa ufro mxiaruli, swra-

fi, Zlieri da ase Semdeg.  zogan ki isini adamianebis saxelebs cvlian. roca am 

davalebebs Seasruleb, uazro sityvebis nacvlad Sens gonebaSi Sesabamisi azria-

ni, Cveulebrivi sityvebi unda Casva. zogan pasuxSic `xelovnuri” sityvis Cawera 

mogiwevs. 

davalebebi:

1. Tedo ufro mxiarulia, vidre qeTi. qeTi ki ufro mxiarulia, vidre an-

dro. romelia yvelaze ufro mxiaruli? 

2. saba ufro Zlieria, vidre vako. vako ufro Zlieria, vidre lizi. vinaa 

yvelaze susti? 

3. qeTi aris ufro naee, vidre lizi. lizi aris ufro naee, vidre elene. 

romelia yvelaze ufro naee?

4. prsn aris ufro mxiaruli, vidre ldkv. prsn aris ufro sevdiani, vidre 

kvSr. romelia yvelaze sevdiani?

5. cxeni ufro dabalia, vidre buzi. cxeni ufro maRalia, vidre Jirafi. 

romelia yvelaze maRali?

6. saba ufro maRalia, vidre miSiko. dito ufro dabalia, vidre saba. ro-

melia yvelaze dabali?

pasuxebi:

1. Tedo. 

2. lizi.

3. qeTi. 

4. ldkv

5. buzi.

6. dito da miSiko.

Sedegebi:

sworad Sesrulebuli davalebebis raodenoba:

5-6 _ logikuri da Teoriuli azrovnebis unaris maRali done;

2-4 _ logikuri da Teoriuli azrovnebis unaris saSualo done;

0-1 _ logikuri da Teoriuli azrovnebis unaris dabali done 

Sefaseba:

0-1  ,,minusi”:  mozardis fsiqikuri ganviTarebis done asakobriv normas See-

sabameba. 1 ,,minusis” SemTxvevaSi SesaZloa ganmeorebiTi gamokvleva.

2-4  ,,minusi”: mcire siZneleebia ganviTarebaSi. mozardi Taviseburad vi-

Tardeba da gansxvavdeba Tanatolebisagan. amitom rekomendebulia fsiqolog-
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Tan konsultacia;

5-10 ,,minusi”. mniSvnelovani problemebia ganviTarebaSi. aucilebelia fsi-

qologis  aqtiuri Careva.

aTidan Tvramet wlamde periodSi gansakuTrebuli yuradReba miaqcieT 

Semdeg simptomebs, romlebic bavSvis ganviTarebis seriozul problemebze 

miuTiTeben: 

_ Cveuli saqmianobebisadmi interesis dakargva;

_ akviatebuli azrebi kvebis, dietis da wonis Sesaxeb;

_ TviTdazianebebi an xSiri saubrebi sikvdilze, TviTmkvlelobaze;

_ tyuilebi da saxlidan nivTebis moparvis SemTxvevebi;

_ afeqtis mdgradoba, xangrZlivi emociuri reaqciebi.

im SemTxvevaSic ki, roca mozardi yvela tests sworad asrulebs, magram 

aReniSneba CamoTvlilTagan  Tundac erTi simptomi, aucileblad unda mi-

marToT fsiqologs. 
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bavSvis fsiqikuri ganviTarebis
eqspres-gamokvleva

3 wlis asakidan  gamokvlevis Catarebisas gaTvaliswinebuli unda iyos, ram-

deni wlisaa bavSvi. Tveebi mxedvelobaSi ar miiReba.  magaliTad, Tu bavSvi 4 wli-

sa da 11 Tvisaa, mas 4 wlisaTvis gankuTvnili testi unda Cautardes da ara _ 5 

wlisaTvis gankuTvnili. 

dabadebidan erT wlamde

1 Tvis bavSvi

 refleqsi: saCvenebeli TiTiT bavSvis loyas SeexeT. Tu es Sexeba aranair 

reaqcias ar iwvevs, ramdenjerme gaimeoreT. sapasuxod bavSvi Tavs abrunebs, pirs 

aRebs an woviT moZraobebs asrulebs.

 motorika: bavSvi mucelze daawvineT, xelebi _ moxril mdgomareobaSi, Ta-

vis orive mxares. bavSvs Tundac erTi wamiT Tavis wamoweva unda SeeZlos.

 mxedvelobiTi aRqma: sawolTan ise daixareT, rom Tqveni Crdili bavSvis 

TvalTaxedvis ares faravdes. Semdeg nela gaiwieT gverdze. erTi wamis ganmavlo-

baSi  bavSvis Tvalebi moZrav Crdilze unda SeCerdes. 

 smeniTi aRqma: Tu bavSvi yviris da mousvenrad moZraobs, sawolTan `Cxria-

la” auxmaureT. bavSvi cota xniT mainc unda gaCerdes. is TiTqos saTamaSos xmas 

ugdebs yurs.

 emociuri reaqcia: bavSvs emociurad daelaparakeT. bavSvi gagiRimebT. 

mozrdilTan urTierTobisas igi sust, xorxismier bgerebs gamoscems.

2 Tvis bavSvi

 motorika: bavSvi horizontalur mdgomareobaSi xelSi aiyvaneT. Tavi dau-

WireT, Semdeg Tavs cotaTi xeli gauSviT. bavSvi ramdenime wamis ganmavlobaSi 

Tavs daiWers. xolo mucelze wolisas mas Tavi ukve kargad uWiravs.

 mxedvelobiTi aRqma: wiTel rgols Zafi SeabiT. bavSvis saxidan daaxloe-

biT 25 sm-iT daaSoreT da zeviT-qveviT nela amoZraveT. pasuxad bavSvis Tvale-

bis SeTanxmebuli moZraoba SeiniSneba: zeviT-qveviT.

smeniTi aRqma: bavSvis TvalTaxedvis aridan gadiT da saTamaSo gaaCxakuneT. 

bavSvma bgeris mimarTulebiT Tavi avtomaturad unda miabrunos.

emociuri reaqcia: bavSvs emociurad daelaparakeT. vlindeba sapasuxo Ri-

mili, `gamococxlebis” reaqcia; bavSvi pirvel gaurkvevel bgerebs gamoscems.

3 Tvis bavSvi

motorika: bavSvi mucelze daawvineT. bavSvi daaxloebiT 30 wamis ganmavlo-

baSi unda akavebdes Tavs.

mxedvelobiTi aRqma:  bavSvis win, 2 metris moSorebiT mkveTri feris saTa-

maSo aamoZraveT. bavSvi saTamaSos Tvals gaayolebs.
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smeniTi aRqma: bavSvi mucelze daawvineT. gverdidan (bavSvisagan 25 sm daSo-

rebiT) saTamaSo aaxmaureT. bavSvi Tavs saTamaSos mxares miabrunebs.

emociuri reaqcia: bavSvs emociurad daelaparakeT. is yuradRebiT giyu-

rebT, RimiliT reagirebs, RuRunebs, Cndeba `gamococxlebis” kompleqsuri re-

aqcia. 

4 Tvis bavSvi

 motorika: bavSvi mucelze daawvineT. Tavi da mxrebi zedapiridan aweulia, 

eyrdnoba xelisgulebs. bavSvs SeuZlia, Tvali gaayolos saTamaSos moZraobas 

erTi mxridan meorisaken.

 mxedvelobiTi da smeniTi aRqma: bavSvi zurgze daawvineT.  sawolTan axlos 

saTamaSo aaxmaureT, magram ramdenadme dabla, ise, rom bavSvs misi danaxva ar Se-

eZlos. amave dros meore mxridan bavSvs saTamaSo aCveneT (romel mxaresac bavSvi 

ar icqireba). bavSvi jer xan iqeT, xan aqeT brundeba, sabolood ki saTamaSos mxa-

res trialdeba.

 emociuri reaqcia: dawolili bavSvisaken ise daixareT, TiTqos mis xelSi 

ayvanas apirebT. bavSvi mTel sxeuls Zabavs, Cndeba moZraobiTi gamococxleba.

5 Tvis bavSvi

 motorika: bavSvi zurgze daawvineT da  beWebiT odnav wamoswieT. is wamod-

gomas Seecdeba. amasTan is ara mxolod Tavs akavebs, aramed Tavis kidev ufro ze-

moT awevas cdilobs. 

 mxedvelobiTi aRqma: bavSvs xelSi ̀ Cxriala” mieciT. bavSvi yuradRebiT da-

aTvalierebs mas. xolo ferad sagans ufro didxans daaTvalierebs, vidre ufe-

ros.

 xelis zusti moZraobebi: bavSvs xelSi momcro burTi mieciT. bavSvi bur-

Tis orive xeliT dakavebas SeZlebs, amasTan TiTebi gaCaCxulia an muStad Sekru-

li.

metyveleba: bavSvs SeuZlia xangrZlivad warmoTqvas xmovnebi (`a”, `e”, `u”, 

`ia”, `iu”), SeuZlia bgerebis gameoreba, mozrdilis mibaZva.

6 Tvis bavSvi

motorika da smeniTi aRqma: bavSvi zurgze daawvineT. mas eJvani an patara 

zari miuaxloveT, Semdeg ki daaSoreT. bavSvi wamodgomas Seecdeba da mozrdi-

lis daxmarebiT, romlis TiTebze aqvs xeli CaWidebuli, dajdomas SeZlebs.

 mxedvelobiTi aRqma da emociuri reaqcia: SeecadeT bavSvTan laparaki-

sas saxis gamometyveleba SeicvaloT _ alersianidan gabrazebulamde. bavSvi am 

cvlilebebze gansxvavebulad reagirebs: Subls iWmuxnis, iRimeba, RuRunebs da 

a. S.

 motorika: bavSvi mucelze daawvineT. saTamaSo bavSvis win,  cotaTi moSo-
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rebiT dadeT. bavSvs SeuZlia odnav micocdes da xelebi saTamaSos Caavlos. mas 

SeuZlia muclidan zurgze gadabruneba.

metyveleba: Cndeba titinis pirveli niSnebi _ pataras ukve calkeuli mar-

cvlebis warmoTqma SeuZlia. 

7 Tvis bavSvi

motorika da aRqma:  Svidi TvisaTvis bavSvs SeuZlia sworad jdoma. igi zur-

gidan gverdze brundeba, Tuki gverdze saTamaSos gaaCxakunebT, romelsac Seu-

Zlia miwvdes.

 emociuri reaqcia: bavSvis sawolTan dadeqiT da mis mimarT aranairi yura-

dReba ar gamoamJRavnoT, mzera aarideT. bavSvi kontaqtis damyarebas Seecdeba: 

titiniT, Tqveni mzeris daWeriT da a. S.

mxedvelobiTi aRqma: bavSvi xelSi aiyvaneT da masTan erTad romelime mka-

fio feris saTamaSos irgvliv datrialdiT. bavSvi saTamaSos mzeras ayolebs, 

akvirdeba, misken trialdeba.

 metyveleba: bavSvs hkiTxeT, sad aris esa Tu is sagani (sagani mudmivad erTsa 

da imave adgilze unda mdebareobdes da mozrdils  bavSvisTvis am sagnis saxe-

lwodeba araerTxel unda hqondes naTqvami). Tqvens SekiTxvaze bavSvi am sagans 

mzeriT moZebnis da ipovis.

8 Tvis bavSvi

 motorika: rva TvisaTvis bavSvi sawolSi mozrdilis daxmarebis gareSe swo-

rad zis. mas adgilidan gadaadgileba (gadagoreba, gaweva da a. S.), dajdoma, dawo-

la, dadgoma SeuZlia. 

xelis zusti motorika: bavSvs saTamaSo jer erT xelSi mieciT da Semdeg 

meoreSi. bavSvs SeuZlia erT xelSi saTamaSo ise daiWiros, rom meore xelSi daWe-

rili saTamaSo ar gauvardes. is moZraobebs orive xeliT asrulebs.

emociuri reaqcia: saxeze xelebi miifareT da bavSvs `damalobana” eTama-

SeT.  TamaSisas bavSvi Tqvenken interesiT ixedeba da Tqveni saxis gamoCenas sici-

liT esalmeba.

 metyveleba: bavSvi sxvadasxva marcvlebs xmamaRla da mkafiod warmoTqvams. 

kmayofilebisagan Wylopinebs. fotoze axlobel adamianebs cnobs da asxvavebs.

9-10 Tvis bavSvi

 motorika: bavSvi sayrdenis gareSe kargad zis, gadaadgildeba, xoxavs win 

saTamaSos asaRebad, sayrdeniT dadis, mcire zomis sagnebs ori xeliT iRebs.

gagebis unari: SeuZlia Txovnis mixedviT (Cvenebis gareSe) ukve Seswavlili 

moqmedebebis Sesruleba. esmis sityvebi `modi”, `Wame”, `dajeqi”, `momeci” da sxva. 

SekiTxvaze `sad aris?” da Txovnaze `momeci” saWiro sagans yvelgan eZebs. 

aRqmis gamocdileba: kargad icis Tavisi saxeli, misTvis axlobeli adamia-
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nebis saxelebi, garemomcveli sagnebis saxelebi da suraTebze SeuZlia cxovel-

Ta gamosaxulebebis Cveneba.

 metyveleba: mozrdilTan erTad axal marcvlebs imeorebs, fsevdosityvebs 

iyenebs, romlebic sagnebisa da movlenebisadmi  bavSvis damokidebulebas gamo-

xataven. 

11-12 Tvis bavSvi

motorika: erTi wlisaTvis bavSvs sayrdenis meSveobiT adgoma, dajdoma, 

sayrdenis meSveobiT an  damoukideblad siaruli, dabal kibeze asvla-Casvla 

SeuZlia.

daswavlis unari: bavSvs Tavsaxuriani yuTi mieciT, romelSic patara bur-

Ti devs. Semdeg yuTi ramdenjerme gaxseniT da daxureT, bavSvs burTi daanaxeT. 

Semdeg burTi amoiReT da bavSvs carieli yuTi mieciT. bavSvi burTis `gaqrobas” 

amCnevs da gaocebuli giyurebT.

ganzogadebis unari: bavSvs hkiTxeT: `sad aris Tojina? meore Tojina? man-

qana? sxva manqana?, da a. S. bavSvi ganzogadebebs akeTebs: Tojinebs, manqanebs, 

burTebs, kubebs, sakuTari sxeulis nawilebs gvaCvenebs. 

metyveleba: wlis bolosaTvis bavSvi gansakuTrebul `sityvebs” warmo-

Tqvams, romelTa mniSvneloba mxolod bavSvs da dedas esmiT.

erTidan or wlamde

erTi wlidan 15 Tvemde

motorika: erTi wlis Semdeg bavSvi damoukideblad da didxans dadis. mas 

SeuZlia Cajdoma, daxra, kibeze acoceba, divanze acoceba da Camococeba, muxle-

bidan adgoma.

zogadi ganviTareba: 15 Tvis bavSvi sxvadasxva sayofacxovrebo sagniT ukve 

mraval moqmedebas asrulebs. mas SeuZlia kovzis gamoyeneba, pirTan mitana, Ta-

visiT svams Wiqidan.

 mexsiereba: bavSvs sTxoveT, zedized ramdenime moqmedeba Seasrulos: ska-

midan adges, magidas Semouaros, wigni aiRos, wigni dedas miutanos. wlinaxevris 

bavSvs ukve SeuZlia daixsomos da mexsierebaSi aRadginos 3-4 moqmedeba.

metyveleba: bavSvi realurTan mimsgavsebul sityvebs warmoTqvams. SeuZlia  

mozrdilis metyvelebis gageba.

15 Tvidan 18 Tvemde

zogadi ganviTareba: wlinaxevris bavSvs ukve SeuZlia: xelTaTmanebis, win-

debis gaxda, qudis moxda; sqeli fafis, piures damoukideblad, kovziT Wama.
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motorika: wlinaxevris bavSvs kibeze TavisiT asvla da Casvla, saTamaSoebis 

Tan tareba, iatakze dadebul joxze gadabijeba SeuZlia.

xelis zusti motorika: bavSvs qaRaldis furceli da rbili fanqari mie-

ciT. aCveneT, rogor SeiZleba horizontaluri da vertikaluri swori xazebis 

gavleba. wlinaxevris bavSvi Strixis gameorebas cdilobs, magram mis mier gavle-

buli xazi swor xazs naklebad hgavs.

metyveleba: bavSvs ramdenime sagani aCveneT: boTli, Tojina, manqana, burTi, 

Wiqa. hkiTxeT: `es ra aris?” wlinaxevris bavSvs minimum erTi sagnis dasaxeleba 

unda SeeZlos. 

18 Tvidan 2 wlamde

zogadi ganviTareba:  2 wlis bavSvs SeuZlia saketSi gasaRebis Sedeba, karis 

saxeluris gadatrialeba, zaris Rilakze TiTis daWera, windebis, fexsacmlis, 

Sarvlis Cacma; is Tojinas `aWmevs” da `aZinebs”, manqanas `atarebs”.

 motorika:  2 wlis bavSvi sakuTar sxeuls ukve sakmaod kargad flobs. mas 

SeuZlia daixaros da iatakidan Tojina aiRos, dabrkolebas nabijebis monacvle-

obiT gadaabijos, burTs fexi daartyas, 15-20sm siganis zedapirze gaiaros, saTa-

maSos CamosaRebad skamze acocdes.

xelis zusti motorika: bavSvs aCveneT, rogor xatavT vertikalur  xazebs 

da wres. Cvenebis Semdeg 2 wlis bavSvs mibaZviT ukve SeuZlia vertikaluri xaze-

bis da wris daxatva.

 mexsiereba: bavSvs sTxoveT, zedized ramdenime moqmedeba Seasrulos: ska-

midan adges, magidasTan mivides, magididan fanqari aiRos, fanqari moitanos da 

skamze dados. ori wlis bavSvs daxloebiT oTxi moqmedebis daxsomeba SeuZlia.

metyveleba: bavSvs ramdenime sagani aCveneT: boTli, Tojina, fexsacmeli, 

manqana, burTi, Wiqa. hkiTxeT: `es ra aris?” 2 wlis bavSvi sworad asaxelebs 2-5 

sagans.

gagebis unari: bavSvs sTxoveT: `dedas burTi mieci”, `burTi skamze dade”, 

`me momeci burTi”, ,,dagdebuli kubi aiRe” da a. S. 2 wlis bavSvi 3-4 martiv in-

struqcias asrulebs.

oridan sam wlamde

ori wlidan ornaxevar wlamde

motorika: 2-2,5 wlis bavSvs SeuZlia iatakze erTmaneTisagan 20sm daSore-

biT ganlagebul dabrkolebebze nabij-nabij (midgmuli nabijebiT) gadabijeba.

 zusti motorika: bavSvs fanqari da furceli mieciT. aCveneT moqmedeba, 

Semdeg SesTavazeT gaimeoros da daxatos vertikaluri, horizontaluri xazebi, 

wre, jvari, kvadrati, samkuTxedi. Tu bavSvi garkveul unars amJRavnebs, sTxoveT 
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mas gadmoixatos gamosaxuleba nimuSidan (am SemTxvevaSi man ar unda dainaxos, 

rogor ixateboda nimuSi). bavSvi sworad xatavs  vertikalur, horizontalur xa-

zebs, wres da jvars. 

mexsiereba: bavSvs sTxoveT zedized ramdenime moqmedeba Seasrulos: ska-

midan adges, magidasTan mivides, magididan fanqari aiRos, fanqari moitanos da 

skamze dados. 2-2,5 wlis bavSvs 4-5 moqmedebis daxsomeba da sworad Sesruleba 

SeuZlia. man aseve sworad unda daasaxelos Tavisi saxeli da gvari.

metyveleba: magidaze bavSvisTvis nacnobi ramdenime sagani dadeT: boTli, 

Tojina, burTi, manqana, Wiqa, kovzi. bavSvma sworad unda daasaxelos yvela sa-

gani. man aseve sworad unda daasaxelos Tavisi saxeli da gvari.

 gagebis unari: bavSvs ramdenime martivi instruqciis Sesruleba SesTava-

zeT: ̀ dedikos burTi mieci”, ̀ burTi skamze dade”, ̀ burTi momitane”, ̀ davardnili 

kubi aiRe”, `Tojina xelSi aiyvane” da a. S. bavSvi 10 instruqciaze mets asrulebs, 

riTac gvaCvenebs, rom mozrdilis metyveleba esmis.

ornaxevridan sam wlamde

motorika: sami wlisaTvis bavSvs Semdegi moqmedebebis Sesruleba SeuZlia: 

ramdenime wamis ganmavlobaSi erT fexze dgoma; kibeze asvlisas yovel safexur-

ze erTi fexis dadgma; kibidan Camosvlisas yovel safexurze orive fexis dadgma; 

or fexze xtunva; samborbliani velosipedis tareba. 

 zusti motorika: aCveneT bavSvs, rogor ixateba: wre, jvari, kacuna tanis 

gareSe. Cvenebis Semdeg bavSvs ukve SeuZlia maTi daxatva.

gasaTvaliswinebelia, rom xatvaSi warmatebebi mniSvnelovnadaa damokide-

buli swavlebaze: Tu bavSvs adre arasodes unaxavs, rogor unda daiWiros fan-

qari, is am davalebas ver Seasrulebs.

 mexsiereba:  bavSvs hkiTxeT, saxlSi visTan erTad cxovrobs, sauzmeze ra 

Wama, ris TamaSi uyvars; agreTve sTxoveT, gaimeoros fraza: `gazafxulze tyeSi 

bevri soko da marwyvi iyo”; Semdeg Tanmimdevrulad gaimeoros cifrebi: 2,5,8.

bavSvi SekiTxvebze kargad pasuxobs, imeorebs 6-7 sityvisagan Sedgenil fra-

zas, agreTve sworad imeorebs 3 cifrs.

metyveleba: bavSvs naxatebi aCveneT, romlebzec gamosaxulia: kata, ZaRli, 

Caidani, mamali, burTi, bayayi, fanqari, kovzi, TviTmfrinavi, daTvi, vaSli, mata-

rebeli, cxeni, biWi, Cangali, magida, gogona, skami, tafa, yurZeni, bebia, wiwila, 

qudi, babua, avtobusi, sawoli, wigni, Wiqa, kaba, manqana, velosipedi, baWia. sami 

wlisaTvis bavSvi yvela CamoTvlil gamosaxulebas asaxelebs. 



128

samidan xuT wlamde

 zogadi ganviTareba: bavSvs hkiTxeT, ra unda vqnaT, roca gveZineba, roca 

gvciva, roca gvSia. bavSvma yvela moqmedeba Tanmimdevrulad unda gadmosces. Tu 

gauZneldeba, sityvierad auxseniT, sTxoveT gaCvenoT is, rac unda gavakeToT 

(bavSvma amisaTvis SeiZleba saTamaSoebi gamoiyenos). 4 wlis bavSvs ukve SeuZlia 

yvela aucilebeli moqmedeba sakmaod srulad da Tanmimdevrulad ganmartos.

 ganzogadebis unari: bavSvs hkiTxeT: ras vicvamT tanze? ras deben samza-

reuloSi magidaze? ra cxovelebi ici? riT SeiZleba mgzavroba? 

mexsiereba: bavSvs sTxoveT daixsomos da gaimeoros Semdegi winadadebebi: 

_ es biWi ditoa. is skolaSi dadis.

_ dRes wvims da quCaSi bevri gubea.

_ qeTim yefa gaigona da ZaRli dainaxa.

_ zafxulSi tyeSi bevri sokoa.

 Semdeg waukiTxeT cifrebi: 

4-7-1;  3-8-6;  2-5-9;  3-4-1-7;  6-1-5-8;  7-2-1-9-6. 

sami-oTxi wlis bavSvi 2-3 frazas da 2-3 cifrs imeorebs. oTxi-xuTi wlis ba-

vSvi TiTqmis yvela frazas da 3-4 cifrs sworad imeorebs.

 motorika: oTxi wlis bavSvi kibeze Casvlisas yovel safexurze erT fexs 

dgams.

zusti motorika: 4-5 wlis bavSvs SeuZlia daxatos adamiani: tani, Tavi, xe-

lebi, fexebi, tansacmlis elementebi; gadaixatos saxli sakvamuriT da saxlTan 

axlos RobiT.

xuTidan eqvs wlamde

zogadi ganviTareba: 

bavSvs sTxoveT, gipasuxoT SekiTxvebze: 

_ miTxari Seni saxeli, gvari, misamarTi.

_ ca lurjia; balaxi? 

sityvier-logikuri azrovneba: 

bavSvs sTxoveT gipasuxoT SekiTxvebze: 

_ dRisiT gareT sinaTlea; RamiT?

_ magida, skami, karada, ... eseni ra aris?

mexsiereba: 

bavSvs waukiTxeT Semdegi 5 sityva:

magida, saaTi, cxeni, vaSli, kata. 

Semdeg sTxoveT, gaimeoros is sityvebi, romlebic daamaxsovrda, nebismieri 

TanmimdevrobiT. 5-6 wlis bavSvi imeorebs 4-5 sityvas. 
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TvalsaCino-xatovani azrovneba: 

bavSvs misTvis nacnobi sagnis daumTavrebeli  naxati aCveneT. jer hkiTxeT, 

ra aris gamosaxuli am naxatze. Secdomis SemTxvevaSi, ukarnaxeT. Semdeg sTxo-

veT, naxati daasrulos. 

eqvsidan aT wlamde

metyveleba: 

bavSvs sTxoveT Seadginos winadadeba sityvebiT: 

xma,  saxli,  ZaRli.

zogadi ganviTareba: 

_ vin iyo iakob gogebaSvili? (pirvelklaselebisaTvis) 

_ vin iyo ilia WavWavaZe?

yuradRebis koncentracia: 

_  Tvla 10-dan 1-mde (pirvelklaselebisaTvis); 

_ 20-dan 1-mde, yoveli luwi ricxvis gamotovebiT. dadebiTi Sefaseba _ 

uSecdomod.

induqciuri azrovneba: 

msgavseba-gansxvavebis dadgena. 

_ ra msgavsebaa manqanas da velosipeds Soris? ra gansxvavebaa? (pirvelkla-

selebisaTvis).

_  romeli iqneba `Segrovebis” sapirispiro mniSvnelobis sityva: `Sekreba”, 

`gafantva” Tu `Tavmoyra?”

gagebis unari: 

mizez-Sedegobrivi kavSirebis gageba. 

_ ratom aris sofelSi haeri ufro sufTa, vidre qalaqSi? (pirvelklasele-

bisaTvis)

_    ratom ver Zlebs Tevzi wylis gareSe?

aRqmis gamocdileba: 

_ ra gansxvavebaa Cits da TviTmfrinavs Soris? 

_ ra gansxvavebaa tbasa da mdinares Soris? 

vusvamT erT SekiTxvas.

ganzogadebis unari: 

ra saerTo saxeli hqviaT:

_ kitrsa da pomidors (pirvelklaselebisaTvis). 

_ xes da yvavils.
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praqtikuli maTematikuri azrovneba: 

zepiri angariSi 10-is farglebSi (pirvelklaselebisaTvis): lukas hqonda 9 

fanqari. 3 fanqari ratis misca. ramdeni darCa?); an 20-is farglebSi (dedas hqon-

da 18 lari, 7 lari da 50 TeTri daxarja. ramdeni darCa?).

 

10 wlidan

zogadi ganviTareba: 

_ vin iyo daviT aRmaSenebeli?

_ vin iyo daviT guramiSvili?

gagebis unari: 

ganmarte, ras niSnavs sityvebi:

zamTari, remonti, sauzme.

siCqare, veeba, Sinauri.

detali, gabeduli, damalva.

sityvebi rigrigobiT unda uTxraT. dadebiTi Sefaseba – 1-2 sityvis sworad 

ganmarteba.

yuradReba da moklevadiani mexsiereba:

zepirad Seadgine winadadebebi Semdegi sityvebisagan:

izrdeba, bevri, tye, soko, Cvens.   

_ kviras, kino, momaval, wavalT, Cven, 

_ babua, gazeTebs, Cemi, kiTxulobs. regularulad.

eZleva erT-erTi davaleba. arc erTi sityva ar unda gamotovos. sityvebis 

damateba SeiZleba. 

praqtikuli maTematikuri azrovneba:.

 erTmoqmedebiani ariTmetikuli amocanis gadaWra (ra dro dasWirdeba ada-

mians 24 km-is gasavlelad, Tu is 3km/sT siCqariT moZraobs?

aRqmis gamocdileba: 

sxvadasxva sigrZis joxebis Sedarebisas vekiTxebiT: “romeli joxia ufro 

grZeli? yuradRebiT daakvirdi, iqneb cdebi?” samjer vawvdiT sxvadasxva sigr-

Zis joxebis wyvils da vcdilobT, STavagonoT, rom cdeba. SeuZlia Tu ara, am Se-

mTxvevaSi winaaRmdegoba gagviwios. 

abstraqtuli saazrovno operaciebi: 

romeli sityvaa zedmeti da ratom?” 

_ mdinare, tba, zRva, xidi, Waobi. 

_ gayofa, ricxvi, Sekreba, gamokleba, gamravleba.
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logikuri kavSirebis damyareba:

sityvas `maswavlebeli” Seesabameba sityva `moswavle”. miTxari, romeli si-

tyva Seesabameba sityvas `eqimi” iseve, rogorc sityvas `maswavlebeli” Seesaba-

meba `moswavle” _ saTvale, saavadmyofo, palata, avadmyofi Tu Termometri? 

ratom? 

eqspres-Sefaseba: 

0 ,,minusi” _ bavSvis fsiqikuri ganviTareba normas Seesabameba. 

1 ,,minusi”  _ bavSvis ganviTareba Taviseburad mimdinareobs. sasurvelia 

fsiqologis konsultacia.

2 da meti ,,minusi” _ problemebia ganviTarebaSi. aucilebelia Sesabamisi 

specialistis (pediatri, nervopaTologi, fsiqologi) aqtiuri Careva. 
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kodeqsi miRebulia 2005 wlis 25 oqtombers 

saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis mier  

 

 

 

asociaciis samuSao jgufi: 

 

maia mgeliaSvili, socialuri samuSaos magistri 
 
salome namiWeiSvili, socialuri samuSaos magistri 
 
Sorena saZagliSvili, socialuri samuSaos magistri, fsiqologiis 
mecnierebaTa kandidati 
 
marina uSveriZe, samuSao jgufis xelmZRvaneli, socialuri samuSaos 
magistri, saxelmwifo marTvis magistri 
 
naTia farcxalaZe, socialuri samuSaos magistri, eqimi, garemosa da 
sazogadoebrivi janmrTelobis dacvis magistri 
 
nino SatberaSvili, socialuri samuSaos magistri 
 
ia SeyrilaZe, socialuri samuSaos magistri  
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preambula 

 

socialuri samuSaos ZiriTad misias warmoadgens adamianTa 

keTildReobis amaRleba da mosaxleobis Zireuli moTxovnilebebis  

dakmayofileba, amasTan gansakuTrebiT mniSvnelovania socialurad 

daucveli fenebis keTildReobaze zrunva. socialuri samuSao did 

yuradRebas uTmobs rogorc yovel calkeul individze zrunvas, aseve 

mTeli sazogadoebis keTildReobis uzrunvelyofas.  

socialuri muSakebi xels uwyoben socialuri samarTlianobis 

damkvidrebas TavianTi klientebis saxeliT da maTTan erTad. socialuri 

samuSaos konteqstSi sityva “klienti” gulisxmobs calkeul individebs, 

ojaxebs, adamianTa jgufebs, organizaciebsa da sazogadoebas. socialuri 

muSakebi gansakuTrebuli yuradRebiT ekidebian kulturul da eTnikur 

mravalferovnebas da ebrZvian diskriminacias, Cagvras, siRaribesa da 

socialur usamarTlobas. socialuri samuSao xorcieldeba uSualo 

praqtikiT, sazogadoebis organizebiT, sazogadoebis daucvel fenaTa 

interesebis dacviT, socialuri da politikuri qmedebebiT, socialuri 

politikis SeqmniTa da ganxorcielebiT, saganmanaTleblo iniciativebiT, 

kvleviTa da SefasebiT. socialuri muSakebi cdiloben TiToeul 

individSi gaaZlieron unar-Cvevebi imisaTvis, raTa man SeZlos sakuTari 

moTxovnilebebis dakmayofileba. socialuri muSakebi aseve cdiloben 

organizaciebisa da sazogadoebrivi institutebis pasuxismgeblobis 

gaZlierebas socialurad daucveli fenebis mimarT. socialuri samuSaos 

profesiis misia eyrdnoba sazogadoebis ZiriTad faseulobaTa 

erTobliobas. socialuri muSakebi sazogadoebis daucveli fenebis 

dasaxmareblad:  

 axdenen servisis miwodebas 

 xels uwyoben socialuri samarTlianobis damkvidrebas 
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 icaven TiToeuli individis Rirsebas 

 amkvidreben sazogadoebis erTianobas 

 axdenen adamianTa Soris arsebuli urTierTobebis mniSvnelobis 

aqcentirebas 

 

socialuri samuSaos eTikis kodeqsis mizani 

profesiuli eTika aris socialuri samuSaos safuZveli. socialur 

muSakTa valdebulebas warmoadgens profesiis ZiriTadi faseulobebis, 

eTikuri principebisa da standartebis dacva. am standartebiT unda 

xelmZRvanelobdes TiToeuli socialuri muSaki Tavis profesiul 

saqmianobaSi. eTikis kodeqsis Sesabamisad unda iqceodnen ara mxolod 

profesionali socialuri muSakebi, aramed yoveli studenti Tu 

praqtikanti, romlis saqmianobac socialuri samuSaos sferoSi 

xorcieldeba.  

saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis eTikis kodeqsi  

emsaxureba eqvs mizans:   

1. kodeqsi xazs usvams im ZiriTad faseulobebs, romlebzec aris 

damyarebuli socialuri samuSaos misia. 

2. kodeqsi amkvidrebs im eTikuri standartebis erTobliobas, 

romlebiTac unda ixelmZRvanelos TiToeulma socialurma 

muSakma Tavis profesiul saqmianobaSi.   

3. kodeqsi exmareba socialur muSakebs profesiul valdebulebaTa 

konfliqtis an eTikuri gaugebrobebis sworad gadaWraSi.   

4. kodeqsi gansazRvravs socialuri samuSaos eTikur standartebs, 

romelTa Sesrulebzec pasuxismgebelia socialuri muSaki 

mosaxleobis mimarT.  
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5. kodeqsi axalbeda socialur muSakebs gaacnobs socialuri 

samuSaos misias, faseulobebs, eTikur principebsa da eTikuri 

standartebs. 

6. kodeqsi aerTianebs socialuri muSakis qcevis Sesafasebel 

standartebs.   

kodeqsi gvTavazobs faseulobebis, principebisa da standartebis 

erTobliobas, romlebic gamoiyeneba eTikuri problemebis wamoWris 

SemTxvevaSi gadawyvetilebis miRebisa da qcevis warmarTvisaTvis. igi ar 

iZleva mza recepts imisaTvis, Tu rogor unda moiqcnen socialuri 

muSakebi nebismier konkretul situaciaSi. eTikur pasuxismgeblobas 

adgili aqvs adamianTa Soris arsebuli nebismieri urTierTqmedebisas, 

rogorc piradi da saojaxo, aseve sazogadoebrivi da profesiuli 

urTierTobebisas. eTikis kodeqsi ar akonkretebs, Tu romeli 

faseulobani, principebi da standartebi aris yvelaze mniSvnelovani da 

ras unda mieniWos upiratesoba konfliqtur situaciaSi. TiToeul 

socialur muSaks sxvadasxvagvari warmodgena aqvs imis Sesaxeb, Tu 

rogor unda moxdes faseulobebis, eTikuri pincipebisa da standartebis 

ranJireba im SemTxvevebSi, rodesac adgili aqvs am faseulobaTa da 

principebs Soris konfliqtebs. aseT situaciaSi socialurma muSakma 

gadawyvetileba unda miiRos obieqtur gansjaze dayrdnobiT da 

amasTanave unda  gaiTvaliswinos is faqtic, Tu rogor Sefasebas 

miscemen aRniSnul situacias misi kolegebi. eTikuri gadawyvetilebis 

miReba warmoadgens process. socialur samuSaoSi Cveulebriv ar 

arsebobs martivi receptebi rTuli eTikuri problemebis gadasaWrelad. 

socialurma muSakma mxedvelobaSi unda miiRon kodeqsis yvela 

faseuloba, principi da standarti, romelic mis konkretul situacias 

Seesabameba.  

am kodeqsTan erTad arsebobs informaciis bevri sxva wyaro eTikur 

azrovnebasTan dakavSirebiT. Tumca nebismieri eTikuri dilemis 

wamoWrisas socialurma muSakma pirvel rigSi unda ixelmZRvanelos 
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socialuri samuSaos eTikis kodeqsiT da mxolod Semdeg sxva damatebiTi 

wyaroebiT. socialuri muSakebi unda acnobierebdnen konfliqts 

personalur da profesiul faseulobebs Soris da mTeli 

pasuxismgeblobiT unda moekidon aseT situaciebs. damatebiTi 

rCevebisaTvis socialurma muSakebma konsultaciisaTvis unda mimarTon 

Sesabamis profesiul organos da/an profesiul literaturas.   

SeiZleba adgili hqondes iseT SemTxvevebs, rodesac socialuri 

muSakebis eTikuri valdebulebani upirispirdeba socialuri samuSaos 

saagentos politikas an mis kanonebs. amgvari konfliqtebis SemTxvevaSi 

socialuri muSakebi unda Seecadon konfliqtis mogvarebas kodeqsiT 

gansazRvruli faseulobebis, principebisa da standartebis Sesabamisad. 

im SemTxvevaSi, Tu SeuZlebelia konfliqtis am gziT gadaWra, 

socialurma muSakma gadawyvetilebis miRebamde daxmarebisTvis unda 

mimarTos sakonsultacio organos.   

socialuri samuSaos eTikis kodeqsiT unda sargeblobdnen 

profesiuli asociacia, calkeuli pirebi, profesionalTa jgufebi, 

saagentoebi, organizaciebi da profesiuli sabWoebi. am kodeqsis 

standartebis darRveva avtomaturad ar niSnavs kanonis darRvevas. 

daskvna kanonis darRvevis Sesaxeb SeiZleba gakeTdes mxolod iuridiul 

konteqstis Tanaxmad sasamarTlo organoSi. kodeqsis darRvevebi 

eqvemdebareba kolegaTa mier saqmis ganxilvas. es procesi Cveulebriv 

gansxvavdeba sasamarTlo da administraciuli procedurebisgan da 

gamoyofilia sasamarTlo ganxilvidan, raTa profesias mieces 

wevrebisaTvis daxmarebis gawevisa da saWiroebisamebr maTi 

disciplinirebis saSualeba. 

eTikis kodeqsis arseboba TavisTavad ar iZleva eTikuri qcevis 

garantias. ufro metic, eTikis kodeqss ar SeuZlia gadaWras yvela 

eTikuri sakiTxi an uTanxmoeba da yvela is sirTule, romelic 

warmoiSoba sapasuxismgeblo arCevanis gakeTebisas. eTikis kodeqsi 

amtkicebs iseT  faseulobebs, eTikur principebsa da standartebs, 
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romlebic unda daicvan profesionalebma da romelTa mixedviTac 

Sefasdeba maTi qmedebebi. socialur muSakTa eTikuri qceva pirvel rigSi 

unda gamomdinareobdes maTi survilidan, moiqcnen eTikurad. socialuri 

samuSaos eTikis kodeqsi asaxavs TiToeuli socialuri muSakis  

valdebulebas, daicvas profesiis faseulobani da imoqmedos eTikis 

normebis Sesabamisad.  

 

eTikuri principebi 

qvemoT mocemuli zogadi eTikuri principebi dafuZnebulia 

socialuri samuSaos iseT ZiriTad faseulobebze, rogoric aris 

socialuri samarTlianoba, pirovnebis Rirseba, adamianTa Soris 

arsebuli urTierTobebi, sazogadoebis erTianoba da socialuri 

samuSaos profesionalTa kompetenturoba.  es faseulobani asaxaven im 

idealebs, romlebiskenac unda iswrafvodes yvela socialuri muSaki. 

faseuloba: momsaxureba 

eTikuri principi: socialuri muSakis ZiriTad mizans warmoadgens 

socialurad daucveli fenebisTvis daxmarebis gaweva.  

socialuri muSakebi iyeneben TavianT codnas, profesiul 

faseulobebsa da unar-Cvevebs imisaTvis, raTa daxmareba gauwion 

gaWirvebaSi myof mosaxleobas da daexmaron maT socialuri problemebis 

mogvarebaSi. xSir SemTxvevaSi socialuri muSakebi yovelgvari 

mniSvnelovani finansuri gasamrjelos gareSe daxmarebas uweven 

sazogadoebis daucveli fenebis warmomadgenlebs. 

faseuloba: socialuri samarTlianoba 

eTikuri principi: socialuri muSakebi ebrZvian socialur usamarTlobas.  

socialuri muSakebi axorcieleben socialur cvlilebebs 

sazogadoebis daucveli fenebis warmomadgeneli individebisa da 
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individTa jgufebis saxeliT. socialur samuSaoSi aqcenti keTdeba iseT 

sakiTxebze, rogoric aris siRaribe, umuSevroba, diskriminacia da 

socialuri usamarTlobis sxva gamovlinebebi. socialuri muSakebi 

TavianTi saqmianobiT cdiloben gamoiwvion sazogadoebis reagireba 

adamianTa garkveuli nawilis Cagvraze da aseve moaxdinon sazogadoebis 

informireba kulturuli da eTnikuri mravalferovnebis arsebobisa da 

mniSvnelobis Sesaxeb. socialuri muSakebi uzrunvelyofen 

mosaxleobisaTvis informaciis, momsaxurebisa da resursebis 

xelmisawvdomobas; sazogadoebis nebismieri wevrisaTvis Tanabar 

SesaZleblobebs; yvela individis monawileobas sazogadoebisTvis 

mniSvnelovani sakiTxebis gadawyvetis procesSi.    

faseuloba: pirovnebis Rirseba  

eTikuri principi: socialuri muSakebi pativs scemen pirovnebis 

Tandayolil Rirsebas da mniSvnelobas 

socialuri muSakebi aRiareben TiToeuli pirovnebis Rirsebas. 

socialuri muSakebi TiToeul individs mzrunvelobiTa da pativiscemiT 

epyrobian, isini acnobiereben adamianTa Soris arsebul gansxvavebebs da 

aRiareben kulturul da eTnikur mravalferovnebas, rogorc 

sazogadoebisTvis mniSvnelovan upiratesobas.  socialuri muSakebi 

klientebs exmarebian sakuTari unar-Cvevebisa da SesaZleblobebis 

gaZlierebaSi imisaTvis, raTa klientebma SeZlon sakuTari saWiroebebis 

dakmayofileba. socialuri muSakebi acnobiereben, rom maT gaaCniaT 

pasuxismgebloba calkeuli individebisa (klientebis) da farTo 

sazogadoebis mimarT. isini cdiloben klientebs daexmaron iseT 

situaciebSi, rodesac adgili aqvs interesTa konfliqts klientsa da 

farTo sazogadoebas Soris. aseT dros socialuri muSakebi moqmedeben 

socialuri samuSaos profesiis faseulobebis, eTikuri principebisa da 

standartebis Tanaxmad.   
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faseuloba: adamianTa Soris arsebuli urTierTobebis mniSvneloba. 

eTikuri principi: socialuri muSakebi aRiareben adamianTa Soris 

arsebuli urTierTobebis did mniSvnelobas.  

socialuri muSakebi acnobiereben, rom adamianTa Soris arsebuli 

urTierTobebi mZlavri meqanizmia socialuri cvlilebebis gamosawvevad. 

socialuri muSakebi cdiloben individebi Caaban urTierTdaxmarebis 

procesebSi da gaaZlieron adamianTa Soris arsebuli urTierTobebi, 

raTa xeli Seuwyon individebis, ojaxebis, socialuri jgufebis, 

organizaciebisa da sazogadoebis keTildReobas.   

faseuloba: erTianoba 

eTikuri principi: socialuri muSakebi moqmedeben keTilsindisierad 

socialuri muSakebi acnobiereben profesiis misias, faseulobebs, 

eTikur principebsa da eTikur standartebs. profesiul saqmianobaSi 

socialuri muSakebi moqmedeben keTilsindisierad da maRali 

pasuxismgeblobis grZnobiT. amiT isini uzrunvelyofen eTikur praqtikas 

TavianT organiziebSi.   

faseuloba: kompetenturoba. 

eTikuri principi: socialuri muSakebi moRvaweoben TavianTi kompetenciis 

farglebSi da miiswrafian profesiuli kvalifikaciis amaRlebisken.   

socialuri muSakebi gamudmebiT cdiloben profesiuli codnisa da 

unar-Cvevebis gaRrmavebas da maT gamoyenebas yoveldRiur samuSao 

praqtikaSi. yvela socialuri muSaki unda cdilobdes Tavisi wvlili 

Seitanos profesiis samecniero bazis ganviTarebaSi. 
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eTikuri standartebi 

yvela socialuri muSakis profesiul saqmianobaSi mizanSewonilia 

eTikuri standartebis dacva. es standartebi moicavs: (1) socialuri 

muSakebis eTikur pasuxismgeblobas klientTa mimarT, (2) socialuri 

muSakebis eTikur pasuxismgeblobas kolegebis mimarT, (3) socialuri 

muSakebis eTikur pasuxismgeblobas samuSao adgilze, (4) socialuri 

muSakebis, rogorc profesionalebis, eTikur pasuxismgeblobas, (5) 

socialuri muSakebis eTikuri pasuxismgeblobas socialuri samuSaos 

profesiisadmi da (6) socialuri muSakebis eTikur pasuxismgeblobas 

farTo sazogadoebis mimarT.  

 

1. socialuri muSakis eTikuri pasuxismgebloba klientTa 

mimarT 

1.01 valdebuleba klientTa mimarT  

socialuri muSakebis mTavari movaleobaa klientTa keTildReobaze 

zrunva. socialur samuSaoSi zogadad klientis interesebi aris mTavari, 

Tumca zogierT SemTxvevaSi socialur muSakTa pasuxismgebloba farTo 

sazogadoebis mimarT an maTi kanonieri movaleobebi SeiZleba 

daupirispirdes klientis interesebs. aseT SemTxvevaSi unda moxdes 

klientis informireba aRniSnulTan dakavSirebiT. (mag: socialur muSaks 

kanoniT moeTxoveba, rom acnobos Sesabamis organoebs imis Sesaxeb, rom 

misma klientma ziani miayena bavSvs an gamoxata muqara sakuTari Tavis 

dazianebis Sesaxeb an sxvaTa mimarT).   

1.02 damoukidebeli moqmedebis unaris gamomuSaveba 

socialur muSakebs mniSvnelovnad miaCniaT klientisaTvis 

damoukidebeli moqmedebis unaris gamomuSaveba da exmarebian maT 

samomavlo miznebis gansazRvraSi. Tumca zogierT SemTxvevaSi 

socialurma muSakma SeiZleba SezRudos klientis damoukidebeli 



                                                                                                                                                                                         

9 

moqmedebis unari, Tu mas miaCnia, rom klientis amJamindeli an samomavlo 

moqmedeba seriozul safrTxes uqmnis TviT klients an sxva individebs.  

1.03 informirebuli Tanxmoba 

(a) socialurma muSakebma klientebs profesiuli daxmareba unda 

aRmouCinon maTgan miRebuli informirebuli Tanxmobis safuZvelze. 

socialurma muSakma advilad gasagebi eniT unda auxsnas klients 

momsaxurebis mizani, is riski, rac am momsaxurebas ukavSirdeba, 

mosalodneli xarjebi, SesaZlo alternativebi, klientis ufleba - uari 

Tqvas Tanxmobis micemaze an mogvianebiT gaauqmos Tanxmoba.   

(b) im SemTxvevaSi, rodesac klientebi arian wera-kiTxvis 

ucodinarni an ar esmiT socialuri muSakis mier gamoyenebuli 

profesiuli terminologia, socialurma muSakma alternatiuli 

saSualebebiT unda uzrunvelyos klientisaTvis informaciis miwodeba. 

aseT SemTxvevaSi SeiZleba saWiro gaxdes detaluri sityvieri 

ganmartebis micema an enobrivi barieris arsebobis SemTxvevaSi 

kvalificiuri Tarjimnis mowveva.  

(g)  im SemTxvevaSi, rodesac klienti aranebayoflobiT iRebs 

socialuri muSakis momsaxurebas, socialuri muSaki valdebulia 

klients miawodos informacia momsaxurebis Sesaxeb, agreTve acnobos mas 

sakuTari uflebis Sesaxeb, uari Tqvas momsaxurebis miRebaze 

(konkretuli situaciidan gamomdinare).  

(e) im SemTxvevaSi, Tu socialuri muSaki klients/klientebs 

momsaxurebas uwevs internetis, telefonis, radios an televiziis 

meSveobiT, man unda acnobos klients im SesaZlo riskis Sesaxeb, 

romelic Tan axlavs aseT momsaxurebas.  

(v) socialurma muSakma unda miiRos klientis informirebuli 

Tanxmoba  Sexvedris audio an video Canaweris gakeTebis Sesaxeb, aseve 

unda miiRos klientis Tanxmoba Sexvedraze mesame piris daswrebasTan 

dakavSirebiT.  
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1.04 kompetenturoba  

(a) socialurma muSakma klients momsaxureba unda gauwios 

sakuTari ganaTlebis, licenzirebis, sertificirebis donisa da samuSao 

gamocdilebis farglebSi.   

(b) axali momsaxurebisa da profesiuli meTodis gamoyeneba 

socialurma muSakma unda daiwyos mxolod mas Semdeg, rac kargad 

Seiswavlis aRniSnul meTods da miiRebs rCevas kompetenturi 

profesionalebisagan.  

(g) im SemTxvevaSi, rodesac socialuri samuSaos esa Tu is sfero 

jer kidev ar aris Camoyalibebuli da ar arsebobs Sesabamisi 

profesiuli standartebi, socialuri muSaki didi yuradRebiT unda 

moekidos axali tipis momsaxurebis gawevas klientisaTvis da unda 

gaiTvaliswinos sakuTari ganaTlebisa da samuSao gamocdilebis done.   

 

1.05 kompetenturoba eTnikuri kulturis sferoSi da socialuri 

mravalferovneba 

(a) socialur muSakebs kargad unda esmodeT eTnikuri kultura da 

misi roli individisa da sazogadoebis cxovrebaSi. socialuri muSakebi 

unda acnobierebdnen im dadebiT mxareebs, rac gaaCnia TiToeul 

kulturasa da kulturul mravalferovnebas.   

(b) socialur muSaks unda hqondes informacia im kulturis Sesaxeb, 

romelsac misi klienti miekuTvneba. mas unda SeeZlos klientis  

kulturis Taviseburebebis gaTvaliswinebiT misTvis Sesabamisi 

momsaxurebis gaweva. 

(g) socialurma muSakma gamudmebiT unda gaimdidros codna 

socialuri mravalferovnebis Sesaxeb, mas unda esmodes socialuri 

mravalferovneba gansxvavebuli eTnikuri da erovnuli warmomavlobis, 

sqesis, sqesobrivi orientaciis, asakis, qorwinebis statusis, politikuri 
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mrwamsis, religiisa da SezRuduli fizikuri Tu gonebrivi 

SesaZleblobebis konteqstSi.   

 

1.06 interesTa konfliqtebi 

(a) socialuri muSaki valdebulia gaacnobieros interesTa 

konfliqtebi da maTi arsebobis SemTxvevaSi Seecados maT Tavidan 

acilebas. socialurma muSakma unda Seatyobinos klients SesaZlo 

interesTa konfliqtis Sesaxeb. socialuri muSaki valdebulia gadaWras 

interesTa konfliqti iseTi saSualebiT, rom maqsimalurad iyos daculi 

klientis interesebi. zogierT aseT SemTxvevaSi klientis interesebis 

dasacavad SesaZloa saWiro gaxdes profesiuli urTierTobis Sewyveta 

da klientis dakavSireba momsaxurebis misaRebad sxva socialur 

muSakTan.  

(b) socialurma muSakebma borotad ar unda gamoiyenon profesiuli 

urTierToba an pozicia Tavisi piradi, religiuri, politikuri Tu 

biznes interesebisaTvis.  

(g) socialurma muSakma klientTan an yofil klientTan ar unda 

daamyaros ormagi an mravalmxrivi urTierToba, Tu arsebobs klientis 

eqspluataciis an klientisTvis SesaZlo zianis miyenebis riski. iseT 

SemTxvevebSi, rodesac arsebobs klientTan ormagi an mravalmxrivi 

urTerTobis damyarebis aucilebloba, socialuri muSaki valdebulia 

daicvas profesiuli urTierTobis sazRvrebi (ormagi an mravalmxrivi 

urTierTobis SemTxvevaSi socialur muSaks klientTan SeiZleba 

erTdroulad hqondes profesiuli, socialuri da/an biznes 

urTierTobebi).    

(d) zogierT SemTxvevaSi socialuri muSaki momsaxurebas uwevs or 

an met klients, romelTac erTmaneTTan garkveuli urTierToba 

akavSirebT (mag, wyvili, ojaxis wevrebi). aseT dros SeiZleba arsebobdes 

interesTa konfliqti. am SemTxvevaSi socialuri muSakis movaleobaa 
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garkveviT auxsnas klientebs sakuTari valdebulebebi da yvela SesaZlo 

zoma miiRos interesTa konfliqtis aRmosafxvrelad.   

 

1.07 konfidencialoba 

(a) socialuri muSaki valdebulia daicvas klientis 

konfidencialuri informacia. socialur muSaks ara aqvs 

konfidencialuri informaciis gacemis ufleba im gamonaklisis garda, 

rodesac es aucilebelia saTanado momsaxurebis gawevis an socialuri 

samuSaos Sedegebis SefasebisaTvis.   

(b) socialur muSaks klientis konfidencialuri informaciis 

gacema SeuZlia im SemTxvevaSi, Tu igi miiRebs Tanxmobas informaciis 

gacemaze klientisgan an misi kanonieri warmomadgenlisgan.   

 (g) socialurma muSakma unda daicvas nebismieri informaciis 

konfidencialoba, romelic man miiRo profesiuli movaleobis 

Sesrulebisas. am wesis darRveva SeiZleba im SemTxvevaSi, Tu 

konfidencialuri informaciis gamJRavneba aucilebelia mosalodneli 

seriozuli zianis prevenciisaTvis. nebismier aseT SemTxvevaSi 

socialurma muSakma unda gasces konfidencialuri informaciis mxolod 

aucilebeli nawili da mxolod iseTi informacia, romelic pirdapir 

ukavSirdeba mosalodnel safrTxes.    

 (d) SesaZleblobis farglebSi socialurma muSakma unda 

Seatyobinos klients konfidencialuri informaciis mosalodneli 

gacemisa da SesaZlo Sedegebis Sesaxeb. xSir SemTxvevaSi es 

damokidebulis iseT garemoebebze, rogoricaa, gaicema Tu ara 

konfidencialuri informacia kanonis moTxovnis gareSe, Tu ubralod 

klientis Tanxmobis Semdeg.   
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(e) socialurma muSakma klients unda acnobos momsaxurebis 

gawevisas miRebuli informaciis konfidencialobis Sesaxeb da aseve im 

SesaZlo SemTxvevebis Sesaxeb, rodesac konfidencialoba SeiZleba 

dairRves.    

(v) im SemTxvevaSi, rodesac socialuri muSaki muSaobs ojaxTan, 

wyvilTan an individTa jgufTan, man klientebs unda acnobos TavianTi 

informaciis konfidencialobis dacvis Sesaxeb. klientebi (jgufuri 

praqtikisas) informirebulni unda iyvnen imis Sesaxeb, rom socialur 

muSaks ar SeuZlia imis garantireba, rom maTi piradi konfidencialuri 

informacia ar gamJRavndeba jgufis sxva wevrebis mier.    

(z) socialurma muSakma saojaxo Tu jgufur konsultaciaSi 

Cabmul klientebs unda gaacnos saagentos politika, romelic exeba 

socialuri muSakis mier konfidencialuri informaciis gamJRavnebas 

monawileTa Soris. 

(T) socialurma muSaks ara aqvs ufleba klientis konfidencialuri 

informacia gaamJRavnos damfinansebel organosTan (pirTan) klientis 

Tanxmobis gareSe.  

(i) socialurma muSakma ar unda ganixilos konfidencialuri 

informacia iseT garemoSi, sadac ar aris ganmartoebis SesaZlebloba da 

arsebobs informaciis gaxmaurebis riski. aseTi safrTxe arsebobs 

sazogadoebrivi TavSeyrisa da xalxmraval adgilebSi.  

(k) socialurma muSakma unda daicvas klientis konfidencialoba 

manam, sanam kanoni mas aZlevs amis saSualebas. im SemTxvevaSi Tu 

sasamarTlo an sxva kanoniT uflebamosili organo socialuri 

muSakisgan moiTxovs konfidencialuri informaciis gamJRavnebas 

klientis Tanxmobis gareSe, da Tu informaciis gacemam SesaZloa ziani 

miayenos klients, socialur muSaks SeuZlia moiTxovos, rom 

sasamarTlom gaauqmos es moTxovna, an maqsimalurad Seamciros igi, 
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xolo miRebuli informacia Seinaxos daculad da sazogadoebisTvis 

araxelmisawvdomi formiT.  

(l) socialurma muSakma unda daicvas klientebis konfidencialoba 

masmediasTan urTierTobisas. 

(m) socialurma muSakma unda daicvas klientis konfidencialoba 

maSinac, rodesac igi iRebs moTxovnas aseTi informaciis gacemaze 

masmediis warmomadgenlebisgan.   

(n) socialurma muSakma unda uzrunvelyos klientTan 

dakavSirebuli samuSao Canawerebis konfidencialoba da dacul adgilas 

Senaxva, sadac maTze xeli ar miuwvdebaT gareSe pirebs.   

(o) socialurma muSakma unda gamoiCinos gansakuTrebuli 

sifrTxile informaciis kompiuteriT, eleqtronuli fostiT, faqsiT, 

telefoniT, avtomopasuxiT an sxva eleqtronuli saSualebiT 

gadacemisas.  

(p) socialurma muSakma ar unda gaacxados klientis 

saidentifikacio informacia, rodesac igi axdens klientis SerCevas 

saswavlo an treningis miznebisaTvis, Tu ar iqna miRebuli klientis 

Tanxmoba konfidencialuri informaciis gaxsnaze. 

(J) klientis konfidencialuri informacia daculi unda iyos 

maSinac ki, rodesac adgili aqvs socialuri muSakis mier samuSao 

praqtikis Sewyvetas, mis diskvalifikacias Tu sikvdils.   

(r) socialurma muSakma unda daicvas klientis informaciis 

konfidencialoba klientis gardacvalebis SemTxvevaSi.   

 

1.08 Canawerebis xelmisawvdomoba 

(a) klientis moTxovnisamebr socialurma muSakma unda gaacnos 

klients mis Sesaxeb gakeTebuli profesiuli Canawerebi da informacia. 

Tu socialuri muSaki varaudobs, rom klientis mier am Canawerebis 
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gacnobam SeiZleba gamoiwvios garkveuli gaugebroba an daazianos 

klienti, maSin man klients damatebiTi ganmarteba unda misces 

Canawerebis Sesaxeb. socialur muSaks ufleba aqvs ar aCvenos klients 

Canawerebi an aCvenos maTi nawili mxolod im SemTxvevaSi, Tu igi 

darwmunebulia, rom aRniSnuli Canawerebis gacnoba seriozulad 

daazianebs klients. aseT SemTxvevebSi Sesabamis dokumentaciaSi unda 

iqnes Setanili informacia klientis mier gakeTebuli moTxovnis Sesaxeb 

gaecnos Canawerebs. iqve miTiTebuli unda iyos, Tu ratom uTxra 

socialurma muSakma klients uari moTxovnaze, gacnoboda Canawerebs an 

misca mxolod Canawerebis garkveuli nawilis gacnobis ufleba.  

(b) klientisaTvis Canawerebis miwodebis SemTxvevaSi socialurma 

muSakma unda uzrunvelyos yvela im individis informaciis 

konfidencialoba, romlebic moxseniebulni arian CanawerebSi.  

 

1.09 sqesobrivi urTierTobebi 

(a) socialurma muSakma araviTar SemTxvevaSi ar unda daamyaros 

sqesobrivi urTierToba klientTan. 

(b) socialurma muSakma sqesobrivi urTierToba ar unda daamyaros 

klientis naTesavebTan an im pirebTan, romlebTanac klients axlo piradi 

urTierToba aqvs. am SemTxvevaSi arsebobs klientis eqspluataciis an 

misTvis potenciuri zianis miyenebis safrTxe. klientis naTesavebsa da 

axlobel adamianebTan sqesobrivi urTierTobis damyarebis Semdeg 

rTuldeba profesiuli sazRvrebis SenarCuneba socialur muSaksa da 

klients Soris arsebul urTierTobaSi. mtkice profesiuli sazRvrebis 

SenarCunebis valdebuleba ekisrebaT socialur muSakebs da ara maT 

klientebs, klientebis naTesavebsa Tu axloblebs.    

(g) socialurma muSakma ar unda daamyaros sqesobrivi urTierToba  

yofil klientebTan, radgan arsebobs klientisaTvis SesaZlo zianis 

miyenebis safrTxe. Tu am akrZalvis miuxedavad socialuri muSaki mainc 
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daamyarebs sqesobriv urTierTobas yofil klientTan, misi movaleobaa 

(da ara klientis) daamtkicos, rom am gziT ar moxdeba yofili klientis 

eqspluatireba, masze Zaladoba an misiT manipulireba.   

(d) socialurma muSakma klinikuri momsaxureba ar unda gauwios 

iseT individs, romelTanac mas warsulSi sqesobrivi urTierToba hqonda. 

yofili sqesobrivi partniorisTvis klinikuri momsaxurebis gawevam 

SeiZleba ziani miayenos klients. am SemTxvevaSi Zneli xdeba profesiuli 

sazRvrebis SenarCuneba socialur muSaksa da klients Soris.  

 

1.10 fizikuri kontaqti 

socialurma muSakma ar unda iqonios fizikuri kavSiri 

klientebTan, rodesac kontaqtis Sedegad (rogoricaa magaliTad, 

klientebis mimarT fizikuri alersi)  arsebobs klientisadmi 

fsiqologiuri zianis miyenebis albaToba.  

 

1.11 sqesobrivi Zaladoba 

socialurma muSakma ar unda ganaxorcielos sqesobrivi Zaladoba 

klientze. sqesobrivi Zaladoba ewodeba nebismieri saxis sqesobriv 

qmedebas, klientisgan sqesobrivi momsaxurebis moTxovnas da sxva 

sityvier Tu fizikur saqciels, romelic sqesobriv urTierTobas 

ukavSirdeba. 

 

1.12 Seuracxmyofeli leqsika 

socialuri muSaki ar unda xmarobdes Seuracxmyofel leqsikas 

klientebTan  werilobiTi an sityvieri urTierTobisas. socialurma 

muSakma unda gamoiyenos delikaturi leqsika yvela profesiul 

urTierTobaSi. 
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1.13 gadasaxadi momsaxurebisaTvis 

(a) momsaxurebis gadasaxadis dawesebisas socialurma muSakma unda 

gaiTvaliswinos, rom gadasaxadi iyos misaRebi da Seesabamebodes gaweul 

momsaxurebas. aseve yuradReba unda mieqces klientis 

gadamxdelunarianobas. 

  (b) socialurma muSakma ar unda miiRos raime nivTi an momsaxureba 

klientisagan mis mier gaweuli profesiuli momsaxurebis safasurad. 

barteruli SeTanxmebebi, gansakuTrebiT iseTebi, romlebic momsaxurebis 

gacvlazea orientirebuli, qmnian intereseTa konfliqtisa da 

eqspluataciis gaCenis safrTxes da arRveven socialur muSaksa da 

klients Soris arsebul profesiuli urTierTobis sazRvrebs. 

socialuri muSaki SeiZleba daTanxmdes barterul momsaxurebaze 

mxolod im calkeul SemTxvevebSi, rodesac amgvari momsaxureba 

miRebuli praqtikaa adgilobrivi kulturis farglebSi, rodesac 

molaparakeba aseT momsaxurebaze xdeba yovelgvari Zaldatanebis gareSe, 

xolo iniciativa ki momdinareobs klientisagan. Tu socialuri muSaki 

klientisagan momsaxurebis sanacvlod iRebs nivTs an garkveul 

momsaxurebas, igi pasuxismgebelia imaze, rom aseTi SeTanxmeba ar 

daazianebs klients da profesiul urTierTobas.     

(g) socialurma muSakma ar unda moiTxovos kerZo gasamrjelo im 

klientisTvis gaweuli momsaxurebisTvis, romelic sargeblobs 

momsaxurebis ufasod miRebis uflebiT socialuri muSakis 

organizaciisgan.  
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1.14 gadawyvetilebis miRebis unars moklebuli klientebi 

rodesac socialuri muSaki moqmedebs iseTi klientis saxeliT, 

romelsac ar gaaCnia gacnobierebuli gadawyvetilebis miRebis unari, 

socialuri muSaki valdebulia miiRos zomebi aseTi klientis 

interesebisa da uflebebis dasacavad.   

 

1.15 momsaxurebis Sewyveta 

socialurma muSakma unda miiRos zomebi imisaTvis, rom moxdes 

klientisaTvis momsaxurebis miwodebis gagrZeleba iseT SemTxvevebSi, 

rodesac momsaxurebis Sewyvetas ganapirobebs Semdegi faqtorebi: 

klientis an socialuri muSakis gadaadgileba, avadmyofoba, fizikuri an 

gonebrivi unaris SezRudva da a.S. 

 

1.16 momsaxurebis damTavreba 

(a) socialurma muSakma unda daamTavros klientisaTvis 

momsaxurebis gaweva maSin, rodesac es momsaxureba aRar pasuxobs 

klientis saWiroebebs.  

(b) socialurma muSakma yvela zoma unda miiRos imisaTvis, rom ar 

miatovos klienti, romelsac  jer kidev sWirdeba momsaxureba. socialur 

muSaks SeuZlia moaxdinos uecrad momsaxurebis Sewyveta mxolod iseT 

uCveulo garemoebaTa gamo, rodesac arsebobs seriozuli uaryofiTi 

faqtorebis safrTxe. saWiroebis SemTxvevaSi socialurma muSakma xeli 

unda Seuwyos saTanado RonisZiebebis gatarebas momsaxurebis 

gasagrZeleblad. 

(g) fasiani momsaxurebis SemTxvevaSi socialur muSaks SeuZlia 

momsaxurebis Sewyveta im klientisaTvis, romelic ar ixdis gasamrjelos 

da romlisTvisac momsaxurebis dawyebamde naTeli iyo anazRaurebis 

pirobebi. aseT SemTxvevaSi momsaxurebis Sewyveta SesaZlebelia, Tu 
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klienti ar warmoadgens safrTxes sakuTari Tavis an sxvebis mimarT da 

Tu klientTan ganxiluli iqna gadauxdelobis Sedegebi.  

 (d) socialurma muSakma ar unda Sewyvitos klientisaTvis 

momsaxurebis gaweva klientTan socialuri, finansuri an sqesobrivi 

urTierTobis damyarebis mizniT. 

(e) socialuri muSaki, romelic winaswar flobs informacias 

klientis mimarT momsaxurebis gawevis dasrulebis an Sewyvetis Sesaxeb, 

valdebulia droulad Seatyobinos klients amis Sesaxeb da izrunos 

klientis momsaxurebis alternatiul uzrunvelyofaze klientis 

saWiroebebisa da arCevanis Sesabamisad.  

(v) socialuri muSaki, romelic apirebs datovos samuSao adgili, 

valdebulia Seatyobinos klients momsaxurebis gagrZelebis SesaZlo 

alternativebis Sesaxeb da aseve acnobos mas mosalodneli momsaxurebis 

potenciuri upiratesobebi da riskebi. 
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2. socialuri muSakis eTikuri pasuxismgebloba kolegebis 

mimarT 

2.01 pativiscema 

(a) socialuri muSaki pativiscemiT unda epyrobodes kolegebs, unda 

afasebdes da aRiarebdes maT kvalifikacias da acnobierebdes maT mimarT 

valdebulebebs. 

(b) socialurma muSakma klientebTan da sxva profesionalebTan 

urTierTobisas Tavi unda Seikavos kolegaTa misamarTiT dausabuTebeli 

kritikisgan. dausabuTebeli kritika moicavs Semdegs: kolegis 

kompetenturobis Sesaxeb uaryofiTi komentarebis gakeTebas an uaryofiTi 

konteqstis matarebel komentarebs kolegis iseTi niSan-Tvisebebis mimarT 

rogoricaa, eTnikuri da erovnuli warmomavloba, sqesi, asaki, qorwinebis 

statusi, politikuri Sexedulebebi, religia, fizikuri Tu gonebrivi 

SesaZleblobebi.   

(g) socialurma muSakma unda iTanamSromlos socialuri samuSaos 

specialistebTan da sxva profesiebis warmomadgenlebTan, raTa 

uzrunvelyos klientis keTildReoba.  

 

2.02 konfidencialoba 

socialuri muSaki pativs unda scemdes profesiuli urTierTobis 

dros kolegebisgan miRebul konfidencialur informacias. socialuri 

muSakma unda icodes, rom kolegebi acnobiereben mis movaleobas, daicvas 

konfidencialuri informacia da aseve esmiT isic, rom arsebobs 

zogierTi gamonaklisi, rodesac saWiroa konfidencialuri informaciis 

gamJRavneba.   
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2.03 interdisciplinaruli TanamSromloba  

(a) interdisciplinaruli jgufis wevrma socialurma muSakma 

monawileoba unda miiRos jgufis muSaobaSi da Tavisi wvlili Seitanos 

im gadawyvetilebebis miRebaSi, romlebic zegavlenas axdens klientis 

keTildReobaze. aseT SemTxvevebSi naTlad unda iyos gansazRvruli 

interdisciplinaruli jgufis wevrTa profesiuli da eTikuri 

valdebulebani.  

(b) socialuri muSaki, romlisTvisac jgufis mier miRebuli 

gadawyvetileba eTikurad miuRebelia, valdebulia Seecados uTanxmoebis 

aRmofxvras saTanado saSualebebiT. im SemTxvevaSi, Tu es ver xerxdeba, 

socialurma muSakma  unda moiZios sxva saSualebebi klientis 

keTildReobasTan dakavSirebuli sakiTxis gadasaWrelad.   

 

2.04 uTanxmoebani kolegebis monawileobiT  

(a) socialurma muSakma Tanamdebobis miRebis mizniT ar unda 

isargeblos kolegasa da xelmZRvanel pirs Soris arsebuli uTanxmoebiT 

da am saSualebiT ar unda moaxdinos Tavisi piradi interesebis 

dakmayofileba.   

(b) socialurma muSakma eqspluatacia ar unda gauwios klients da 

ar unda Caabas igi im uTanxmoebaSi, romelic mas SeiZleba sakuTar 

kolegasTan hqondes, aseve klientTan ar unda ganixilos kolegasTan 

arsebuli uTanxmoeba. 

   

2.05 konsultacia 

(a) socialurma muSakma unda mimarTos kolegebs rCevisa da 

konsultaciisaTvis im SemTxvevaSi, rodesac es konsultacia klientis 

interesebSi Sedis.  

 



                                                                                                                                                                                         

22 

(b) socialuri muSaki informirebuli unda iyos kolegebis 

specializaciis sferosTan dakavSirebiT. socialurma muSakma rCeva unda 

hkiTxos mxolod iseT kolegebs, romlebic mocemul sferoSi 

kompetenturni da gamocdilni arian.   

(g) kolegebisgan konsultaciis miRebisas socialurma muSakma unda 

gaacxados klientis informacis mxolod minimaluri nawili.   

 

2.06 mimarTvis gacema momsaxurebis misaRebad   

(a) socialurma muSakma klienti unda gaagzavnos sxva 

profesionalTan im SemTxvevaSi, Tu socialuri muSaki Tavisi 

momsaxurebiT efeqturad ver akmayofilebs klientis saWiroebebs an 

rodesac saWiroa damatebiTi momsaxurebis gaweva.   

(b) socialurma muSakma, romelic klients sxva profesionalTan 

agzavnis, zomebi unda miiRos imisaTvis, raTa moaxdinos 

pasuxismgeblobis drouli da efeqturi gadacema. aseT dros socialurma 

muSakma Sesabamis specialists klientis informacia unda gadasces 

klientis nebarTvis safuZvelze. 

  (g) socialur muSaks ekrZaleba anazRaurebis gacema an miReba 

momsaxurebaze mimarTvis gacemisas maSin, rodesac igi klients ar uwevs  

profesiul momsaxurebas.  

 

2.07 sqesobrivi urTierTobebi 

(a) socialurma muSakma, romelic aris xelmZRvaneli an pedagogi, 

ar unda daamyaros sqesobrivi urTierToba profesiulad masze 

daqvemdebarebul pirebTan an studentebTan. 

(b) socialurma muSakma Tavi unda Seikavos kolegebTan sqesobrivi 

urTierTobebis damyarebisgan maSin, rodesac arsebobs interesTa 

konfliqtis safrTxe. socialuri muSaki, romelic apirebs sqesobrivi 
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urTierTobis damyarebas kolegasTan (an ukve aqvs aseTi urTierToba), 

valdebulia Tavisi profesiuli pasuxismgebloba gadasces sxva pirs 

interesis konfliqtis Tavidan asacileblad.  

 

2.08 sqesobrivi Zaladoba 

socialurma muSakma ar unda ganaxorcielos sqesobrivi Zaladoba  

Tavisi profesiuli zedamxedvelobis qveS myof pirebze, studentebze an 

kolegebze. sqesobrivi Zaladoba moicavs: sqesobriv Tavdasxmas, sqesobriv 

Seviwroebas, sqesobrivi momsaxurebis moTxovnas da sqesobrivi xasiaTis 

sxva sityvier an fizikur gamovlenas. 

 

2.09 kolegebis samuSao unaris daqveiTeba 

(a) zogierT SemTxvevaSi socialurma muSakma SeiZleba Seityos 

kolegis samuSao unaris daqveiTebis Sesaxeb, rac ukavSirdeba pirad 

problemebs, fsiqologiur stress, narkotikebis moxmarebasa Tu 

fsiqikuri janmrTelobis gauaresebas. Tu aseTi mdgomareoba xels uSlis 

kolegis efeqturad muSaobas, socialurma muSakma masTan unda ganixilos 

Seqmnili mdgomareoba da daexmaros mas mdgomareobis gaumjobesebaSi.  

(b) Tu socialuri muSaki flobs informacias kolegis samuSao 

unaris daqveiTebis Sesaxeb da Tu amasTanave kolega ar cdilobs 

Seqmnili situaciis gamosworebas, socialuri muSaki valdebulia 

aRniSnuli sakiTxi amcnos xelmZRvanel pirs an profesiul asociacias.  

 

2.10 kolegebis arakompetenturoba 

(a) socialurma muSakma, romlisTvisac cnobilia kolegis 

arakompetenturobis Sesaxeb, SeZlebisdagvarad unda ecados, 

konsultireba gauwios kolegas da daexmaros mas mdgomareobis 

gamosworebaSi. 
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(b) socialurma muSakma, romisTvisac cnobilia, rom kolega 

arakompetenturia da amasTanave ar miuRia saTanado zomebi sakuTari 

arakompetenturobis gamosasworeblad, unda imoqmedos misi saagentos, 

socialur muSakTa profesiuli asociaciisa Tu maregulirebeli organos 

mier dadgenili wesiT.  

 

2.11 kolegebis araeTikuri qceva 

(a) socialuri muSaki valdebulia gamoavlinos kolegis araeTikuri 

saqcieli da ecados moaxdinos aseTi saqcielis prevencia an 

saWiroebisamebr gamosworeba.  

(b) socialuri muSaki unda icnobdes im wesebsa da procedurebs, 

romelTa dacvac mizanSewonilia kolegebis araeTikuri qcevis gamo 

warmoSobili problemebis aRmosafxvrelad. socialuri muSakisaTvis 

cnobili unda iyos saxelmwifo procedurebi eTikis garSemo arsebuli 

saCivrebis mogvarebasTan dakavSirebiT.  

(g) Tu socialur muSaks miaCnia, rom misi kolega araeTikurad 

moiqca, igi unda Seecados aRniSnuli sakiTxis ganxilvas kolegasTan Tu 

es SesaZlebelia da Tu arsebobs imis albaToba, rom ganxilva 

produqtiuli iqneba.  

(d) Tu saWiroeba moiTxovs, socialurma muSakma, romlisTvisac 

cnobilia kolegis araeTikuri saqcielis Sesaxeb, unda mimarTos 

Sesabamis organos (mag, profesiuli asociaciis Sesabamisi komiteti an 

sxva sabWo).  

(e) socialurma muSakma daxmareba unda gauwios da daicvas kolega 

im SemTxvevaSi, rodesac mas usamarTlod edeba brali araeTikur 

saqcielSi.   
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3. socialuri muSakis eTikuri pasuxismgebloba  samuSao 

adgilze 

 

3.01 zedamxedveloba da konsultacia 

(a) socialur muSaks, romelic uzrunvelyofs zedamxedvelobasa da 

konsultacias, unda hqondes Sesabamisi codna da kvalifikacia, raTa 

saTanadod ganaxorcielos Tavisi profesiuli miznebi. socialuri muSaki 

unda moqmedebdes mxolod sakuTari codnisa da kompetenturobis 

farglebSi. 

(b) socialuri muSaki, romelic uzrunvelyofs zedamxedvelobasa 

da konsultacias, pasuxismgebelia mkafio, saTanado da klientis 

eTnikuri kulturis Sesabamisi profesiuli sazRvrebis dadgenaze. 

 (g) socialuri muSaki ar unda Caebas ormag an mravalmxriv 

urTierTobaSi  misi zedamxedvelobis qveS myof pirebTan im SemTxvevaSi, 

Tu arsebobs am pirebis eqspluataciis an maTTvis zianis miyenebis 

safrTxe. 

(d) socialurma muSakma, romelic uzrunvelyofs zedamxedvelobas, 

obieqturad unda Seafasos zedamxedvelobis qveS myofi pirebis muSaoba. 

 

3.02 ganaTleba da profesiuli treningi 

(a) socialuri muSaki, romelic aris pedagogi, praqtikis 

instruqtori studentebisTvis, an treneri, unda moqmedebdes mxolod 

sakuTari codnisa da kompetenciis farglebSi da unda uzrunvelyofdes 

studentebisTvis uaxlesi profesiuli  informaciis miwodebas.   
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(b) socialurma muSakma, romelic aris pedagogi da/an praqtikis  

instruqtori studentebisTvis an treneri, samarTlianad unda Seafasos 

studentebis muSaoba. 

(g) socialurma muSakma, romelic aris pedagogi da/an praqtikis 

instruqtori, unda uzrunvelyos klientebis informireba im SemTxvevebSi, 

rodesac momsaxurebas studentebi awarmoeben.    

(d) socialuri muSaki, romelic aris pedagogi an praqtikis 

instruqtori, ar unda Caebas studentebTan ormag an mravalmxriv 

urTierTobaSi im SemTxvevaSi, Tu arsebobs studentis eqspluataciis an 

misTvis potenciuri zianis miyenebis safrTxe. socialuri samuSaos 

pedagogebi da praqtikis instruqtorebi pasuxismgebelni arian mkafio, 

saTanado da eTnikuri kulturis Sesabamisi profesiuli sazRvrebis 

dadgenaze. 

 

3.03 muSaobis Sefaseba  

socialuri muSaki, romelic pasuxismgebelia sxvebis muSaobis 

Sefasebaze, am amocanas axorcielebdes obieqturad, mkafiod dadgenili 

kriteriumebis safuZvelze.   

 

3.04 socialuri muSakis Canawerebi klientisa da momsaxurebis Sesaxeb 

(a) socialurma muSakma unda uzrunvelyos profesiuli Canawerebis 

sizuste.   

(b) socialurma muSakma droulad unda ganaaxlos profesiuli 

Canawerebi, raTa uzrunvelyos momsaxurebis uwyveti miwodeba da 

momavalSi efeqturad gagrZeleba.  
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(g) socialuri muSakis dokumentacia maqsimalurad unda icavdes 

klientis konfidencialobas da unda moicavdes informacias mxolod 

miwodebul momsaxurebasTan dakavSirebiT.  

(d) socialurma muSakma unda Seinaxos Canawerebi momsaxurebis 

dasrulebis Semdegac, raTa uzrunvelyos maTi saWiroebisamebr 

xelmisawvdomoba momavalSi. profesiuli Canawerebi unda inaxebodes 

wlebis manZilze saxelmwifo kanonebisa an Sesabamisi kontraqtis 

safuZvelze. 

 

3.05 finansuri angariSis gamowera 

socialuri muSakis mier gacemuli momsaxurebis finansuri angariSi 

zustad unda asaxavdes miwodebuli momsaxurebis xasiaTs da aseve unda 

axdendes im pirebis dasaxelebas, romlebmac uzrunvelyves momsaxureba.   

 

3.06 klientis gadayvana 

(a) aris SemTxvevebi, rodesac individi, romelic iRebs 

momsaxurebas sxva saagentodan an sxva socialuri muSakisgan, 

ukavSirdeba axal socialur muSaks servisebisTvis. aseT SemTxvevaSi 

socialurma muSakma guldasmiT unda ganixilos klientis saWiroebani 

manam, sanam daTanxmebodes momsaxurebis gawevaze. SesaZlo gaugebrobisa 

da konfliqtis minimizaciis mizniT socialurma muSakma potenciur 

klientTan erTad unda imsjelos momsaxurebis amJamindel 

mimwodeblebTan mis urTierTobaze da aseve ganixilos is SesaZlo 

sargebeli da safrTxe, romelsac SeiZleba adgili hqondes momsaxurebis 

mimwodeblis Secvlis SemTxvevaSi.   
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(b) Tu axal klients gaweuli aqvs momsaxureba sxva saagentos an 

kolegis mier, socialurma muSakma klientTan erTad unda ganixilos, 

akmayofilebda Tu ara mis interesebs aRniSnuli momsaxureba.  

 

3.07 administracia 

(a) socialuri samuSaos administratorebis movaleobaa moiZion 

profesiuli resursebi rogorc TavianT saagentoebSi, aseve maT 

farglebs gareT klientis interesebis dasakmayofileblad. 

(b) socialurma muSakebma unda daicvan resursebis ganawilebis Ria 

da obieqturi procedurebi. rodesac SeuZlebelia yvela klientis 

interesis dakmayofileba, klientTaTvis resursebis ganawileba unda 

moxdes samarTlianad da saTanado principebis Sesabamisad. 

      (g) socialuri samuSaos administratorebma unda miiRon saTanado 

zomebi, raTa uzrunvelyon personalisTvis saTanado profesiuli 

zedamxedvelobis gaweva.   

(d) socialuri samuSaos administratorebma yvela zoma unda 

miiRon imisaTvis, rom maT saagentoSi Seqmnili samuSao garemo 

Seesabamebodes socialuri samuSaos eTikis kodeqss. maT aseve unda 

miiRon zomebi imisaTvis, raTa maT saagentoebSi aRmoifxvras yvela is 

faqtori, romelic arRvevs an ar Seesabameba socialuri samuSaos eTikis 

kodeqss.  

 

3.08 profesiuli ganaTlebis gagrZeleba da personalis ganviTareba 

socialuri samuSaos administratorebma unda gaataron Sesabamisi 

RonisZiebani TavianTi saagentoebis personalis ganaTlebisa da 

profesiuli treningebis uzrunvelsayofad. treningebi da ganaTlebis 

iniciativebi unda pasuxobdes socialuri samuSaos Tanamedrove 

tendenciebsa  da eTikis normebs. 
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3.09 socialur muSakebis valdebulebani saagentos/damqiraveblis mimarT 

(a) socialuri muSaki unda asrulebdes im valdebulebebs, 

romlebic mas ekisreba damqiravebeli saagentos mier.   

(b) socialuri muSaki mudam unda cdilobdes Tavisi saagentos 

efeqturobis gaZlierebas/servisebis gaumjobesebas. 

(g) socialurma muSakma unda uzrunvelyos 

damqiraveblis/xelmZRvanelis informirebuloba socialuri samuSaos 

eTikis kodeqsTan da kodeqsis Sesabamis profesiul qcevasTan 

dakavSirebiT.   

(d) socialurma muSakma ar unda dauSvas, rom  damqiravebeli orga-

nizaciis politikam, procedurebma an administraciulma brZanebebma xeli 

SeuSalos socialuri samuSaos eTikuri praqtika. socialurma muSakma 

unda uzrunvelyos misi damqiravebeli organizaciis praqtikis 

Sesabamisoba socialuri samuSaos eTikis kodeqsTan.   

(e) socialurma muSakma unda moaxdinos diskriminaciis prevencia da 

aRmofxvra damqiravebeli organizaciis Sida politikasa da praqtikaSi.  

(v) socialuri muSakebi unda dasaqmdnen (an studenti unda 

miavlinon praqtikisTvis) mxolod im organizaciebSi, romlebsac gaaCniaT 

Sida ganawesi da procedurebi. 

  (z) socialuri muSaki unda ufrTxildebodes damqiravebeli 
organizaciis resursebs, dauSvebelia organizaciis resursebis 
gaflangva an maTi aradaniSnulebisamebr gamoyeneba.; 

 

3.10 SromasTan dakavSirebuli sadavo sakiTxebi 

(a) klientebis momsaxurebisa da sakuTari samuSao pirobebis 

gaumjobesebis mizniT socialur muSakebs SeuZliaT ganaxorcielon 

koleqtiuri qmedeba, Seqmnan an gawevriandnen profkavSirebSi.  
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(b) socialuri muSakebi, romlebic monawileoben sxvadasxva saxis 

aqciebsa Tu gaficvebSi, unda xelmZRvanelobdnen profesiuli 

RirebulebebiT, eTikuri principebiTa da standartebiT. aqciis/gaficvis 

mowyobasTan dakavSirebiT gadawyvetilebis miRebamde socialurma 

muSakebma kargad unda gaaanalizon maTi mosalodneli qmedebis SesaZlo 

zemoqmedeba klientebze. 

 

4. socialuri muSakis, rogorc profesionalis, eTikuri 

pasuxismgebloba 

4.01 kompetenturoba 

(a) socialurma muSakma unda miiRos SemoTavazeba samuSao 

adgilTan dakavSirebiT mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas gaaCnia Sesabamisi 

kompetencia an gegmavs sakuTari kompetenciis srulyofas.   

(b) socialuri muSaki unda iswrafodes profesiuli donis 

asamaRleblad. igi kritikulad unda afasebdes profesiaSi Semosul 

axal tendenciebs da saWiroebis SemTxvevaSi unda euflebodes axal 

codnas. socialuri muSaki mudmivad unda ecnobodes profesiul 

literaturas da unda monawileobdes treningebsa Tu sxva 

saganmanaTleblo iniciativebSi, romlebic xorcieldeba socialuri 

samuSaos eTikis Sesabamisad. 

(g) socialuri muSakis samuSao praqtika unda eyrdnobodes 

aRiarebul codnas, maT Soris empiriuls, socialuri samuSaos eTikis 

principebis Sesabamisad. 
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4.02 diskriminacia 

socialurma muSakma xeli ar unda Seuwyos diskriminaciis aranair 

gamovlenas rasis, eTnikurobis, erovnuli warmoSobis, kanis feris, 

sqesis, seqsualuri orientaciis, asakis, ojaxuri mdgomareobis, 

politikuri mrwamsis, religiuri rwmenis an gonebrivi/fizikuri 

SesaZleblobebis niSnidan gamomdinare.  

 

4.03 piradi saqmianoba 

socialurma muSakma ar unda dauSvas, rom  misma piradma 

saqmianobam Seaferxos misi profesiuli movaleobis ganxorcieleba. 

 

4.04 upatiosnoba, TaRliToba da tyuili 

socialuri muSakma ar unda miiRos monawileoba upatiosno 

saqcielSi, TaRliTobasa Tu tyuilSi.   

 

4.05 mdgomareobis gauareseba 

(a) socialurma muSakma ar unda dauSvas, rom misma piradma Tu 

samarTlebrivma problemebma, fsiqo-socialurma stresma Tu fsiqikuri 

janmrTelobis mdgomareobam Seaferxos misi profesionaluri gansja da 

muSaobis unari da amiT safrTxe Seuqmnas klientis interesebs.  

(b) socialurma muSakma, romlis piradi Tu samarTlebrivi 

problemebi, fsiqo-socialuri stresi Tu fsiqiuri janmrTelobis 

mdgomareoba aferxebs mis profesiul gansjasa da muSaobas, 

dauyovnebliv unda moiZios profesiuli daxmareba, Secvalos sakuTari 

samuSao datvirTva, Sewyvitos muSaoba, an miiRos sxva zomebi sakuTar 

klientTa interesebis dasacavad.   
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4.06 araswori reprezentacia  

(a) socialurma muSakma mkafiod unda ganasxvaos is qmedebani da 

gancxadebebi, romlebSic igi Cabmulia rogorc kerZo piri da rogorc 

profesionali.    

(b) Tu socialuri muSaki Tavisi organizaciis saxeliT akeTebs 

raime gancxadebas, man zustad, zedmeti interpretaciis gareSe unda 

gadmosces organizaciis oficialuri pozicia.   

(g) socialurma muSakma unda uzrunvelyos sakuTari profesiuli 

kvalifikaciis, ganaTlebis, kompetenturobisa Tu miwodebuli 

momsaxurebis klientisaTvis zusti da gadauWarbebeli wardgena. 

socialuri muSaki unda saubrobdes sakuTari profesiuli 

kvalifikaciis/xarisxis Sesaxeb mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas aseTi 

kvalifikacia/xarisxi gaaCnia.  socialuri muSaki valdebulia aRkveTos 

yovelgvari uzustoba da mcdari warmodgena mis kvalifikaciasa da 

profesiul xarisxTan dakavSirebiT.   

 

4.07 klientTa mozidva 

(a) socialuri muSaki sakuTari iniciativiT ar unda ecados 

moizidos iseTi potenciuri klientebi, romlebic arian daucvelni da 

advilad eqvemdebarebian sxvaTa zegavlenis, manipulacias an Zaladobas.  

(b) socialurma muSakma ar unda moipovos alibi/mowmis 

mtkicebuleba  sasamarTlosTvis misi amJamindeli klientebisgan, an sxva 

iseTi individebisgan, romlebic garkveul garemoebaTa gamo advilad 

manipulirebadni arian.   
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4.08 sakuTari damsaxurebis xazgasma   

(a) socialurma muSakma unda aRniSnos sakuTari damsaxureba 

mxolod mis mier realurad Sesrulebuli samuSaodan gamomdinare.  

(b) socialurma muSakma unda aRiaros sxvebis mier Sesrulebuli 

samuSao da maT mier saqmeSi Setanili wvlili. 

 

5. socialuri muSakis eTikuri pasuxismgebloba socialuri 

samuSaos profesiisadmi  

 

5.01 profesiis mTlianoba 

(a) socialurma muSakma unda uzrunvelyos socialuri samuSaos 

praqtikis maRali standartebiT ganxorcieleba.  

(b) socialurma muSakma unda daicvas profesiis Rirebulebebi, 

eTika, codna da misia. socialuri muSaki unda iRwvodes profesiis 

popularizaciisaTvis, unda monawileobdes saganmanaTleblo 

iniciativebSi, kvlevaSi, konsultaciebSi da unda axdendes 

prezentaciebis organizebas. 

(g) socialuri muSaki unda ecados socialur samuSaosTan 

dakavSirebuli codnis kolegebisTvis gaziarebas praqtikis, kvlevisa da 

eTikis sferoebSi. socialuri muSaki unda cdilobdes sakuTari wvlili 

Seitanos profesiuli literaturis gamdidrebaSi da sakuTari codna 

gauziaros farTo auditorias profesiul Sexvedrebsa da 

konferenciebze.     

(d) socialuri muSaki unda ebrZodes socialuri samuSaos 

aralegalur da arakvalificiur praqtikas.   
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5.02 Sefaseba da kvleva 

(a) socialurma muSakma unda awarmoos socialuri samuSaos 

politikis, programebisa da praqtikiuli saqmianobis monitoringi da 

Sefaseba.  

(b) profesiuli codnis wyaroebis gamdidrebis mizniT, socialurma 

muSakma popularizacia unda gauwios kvlevas  socialur samuSaoSi.  

(g) socialurma muSaki kritikulad unda miudges socialuri 

samuSaos sferoSi aRmocenebul siaxleebs da unda Seiswavlos isini. 

socialuri muSaki valdebulia gamoiyenos Sefasebis meTodebi da 

kvlevis Sedegebi profesiul praqtikaSi.   

(d) Sefasebis/kvlevis ganmaxorcielebelma socialurma muSakma unda 

gaiTvaliswinos misi saqmianobis SesaZlo Sedegebi da unda daicvas is 

wesebi, romlebic gaTvaliswinebulia kvlevisa da Sefasebis monawile 

individebis dasacavad. aseT SemTxvevebSi socialurma muSakma aseve unda 

miiRos konsultaciebi Sesabamisi organizaciidan.  

(e) Sefasebis/kvlevis ganmaxorcielebelma  socialurma muSakma 

kvlevis yvela monawilisgan unda miiRos kvlevaSi nebayoflobiT 

monawileobaze werilobiTi Tanxmoba. TanxmobaSi saWiroebisamebr 

aRniSnuli unda iyos, rom individs monawileobaze uaris Tqma SeuZlia 

da es mas ar miayenebs zians da ar daakisrebs aranair jarimas.    

Tanxmoba unda iTvaliswinebdes monawileTa interesebs, unda icavdes maT 

konfidencialobasa da Rirsebas. Tanxmobis baraTSi unda iyos axsnili, 

Tu ra moeTxoveba kvlevaSi/SefasebaSi monawile individs, ra saxisa da  

xangrZlivobisaa misi monawileoba, aseve kvlevaSi monawileobis riskebi 

da sargebeli potenciuri monawilisaTvis. 

(v) Tu kvlevis/Sefasebis monawileebs ar SeuZliaT kvlevaSi 

CarTvis Sesaxeb informirebuli Tanxmobis micema, socialurma muSakma 

potenciur monawileebs dawvrilebiT unda auxsnas kvlevaSi 

monawileobis detalebi da unda moipovis maTgan Tanxmoba ramdenadac es 
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SesaZlebelia, xolo werilobiTi Tanxmoba ki mopovebuli unda iqnes 

aseTi piris Sesabamisi rwmunebulisgan.   

(z) socialurma muSakma araviTar SemTxvevaSi ar unda dagegmos an 

awarmoos kvleva/Sefaseba Tanxmobis procedurebis Sesrulebis gareSe an 

iseTi kvleva, rogoricaa magaliTad, naturalisturi dakvirvebisa da 

saarqivo kvlevis garkveuli formebi. aseTi ram mxolod im SemTxvevaSi 

SeiZleba moxdes, Tu arsebobs Zlieri mtkicebuleba imisa, rom aseTi 

kvleva gamarTlebulia SesaZlo samecniero, saganmanaTleblo da an sxva 

mniSvnelovani Rirebulebebis gamo da rom ar arsebobs sxva aseTi 

efeqturi alternatiuli procedura werilobiTi Tanxmobis mopovebis 

pirobebSi. 

(T) socialurma muSakma kvlevis/Sefasebis monawileebs unda 

Seatyobinos, rom maT nebismier dros SeuZliaT Sewyviton monawileoba 

kvlevaSi CarTva yovelgvari jarimis gareSe.  

(i) socialurma muSakma unda uzrunvelyos kvlevis/Sefasebis 

monawileebi Sesabamisi resursebiT/momsaxurebiT.  

(k) kvlevis/Sefasebis gamaxorcielebelma socialurma muSakma 

monawileebi unda daicvas fizikuri Tu gonebrivi stresis, kvlevasTan 

asocirebuli sxvadasxva saxis zianisa da safrTxisgan.   

(l) socialurma muSakma, romelic axorcielebs profesiuli 

momsaxurebis (servisebis) Sefasebas, mopovebuli informacia unda 

gamoiyenos mxolod profesiuli miznebiT da unda gaacxados igi 

mxolod im individebTan, romlebsac profesiuli kavSiri aqvT aRniSnul 

informaciasTan.   

(m) kvlevis/Sefasebis ganmaxorcielebelma socialurma muSakma unda 

uzrunvelyos monawileTa konfidencialoba, iseve, rogorc maTgan 

mopovebuli informaciis konfidencialoba. socialuri muSaki 

valdebulia kvlevis monawileebs Seatyobinos im SezRudvebis Sesaxeb,    
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rac maT konfidencialobasTan dakavSirebiT arsebobs. man aseve unda 

Seatyobinos monawileebs, Tu ra zomebi iqneba miRebuli maTi 

konfidencialobis dasacavad da rodis moxdeba kvlevis Canawerebis 

likvidacia.  

(n) kvlevis/Sefasebis angariSis momzadebisas socialuri muSaki 

valdebulia ar gamoaaSkaraos monawileTa konfidencialuri informacia 

im SemTxvevaSi, Tu mas ar aqvs mopovebuli Tanxmoba monawilisgan 

informaciis sajaroobaze.   

(o) socialuri muSaki valdebulia zustad gadmosces 

kvlevis/Sefasebis Sedegebi. socialurma muSakma ar unda gaayalbos 

kvlevis/Sefasebis Sedegebi. 

(p) Sefasebis/kvlevis ganmaxorcielebeli socialuri muSaki 

sifrTxiliT unda moekidos iseT SemTxvevebs, rodesac arsebobs kvlevis 

monawileebTan interesTa konfliqtis an ormagi urTierTobis safrTxe. 

socialuri muSaki valdebulia kvlevis monawileebs Seatyobinos 

SesaZlo an arsebuli interesTa konfliqtis Sesaxeb da ecados aseTi 

sakiTxebis gadaWras ise, rom monawileTa interesebi iyos maqsimalurad 

daculi.    

(J) socialurma muSakma unda gaiRrmavos codna kvlevis praqtikis 

eTikasTan dakavSirebiT da unda gauziaros igi studentebsa da kolegebs.  
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6. socialuri muSakis eTikuri pasuximgebloba farTo 

sazogadoebis mimarT 

 

6.01 socialuri keTildReoba 

socialuri muSaki xels unda uwyobdes sazogadoebis saerTo 

keTildReobis amaRlebas, rogorc adgilobriv, aseve globalur doneze. 

igi unda iRwvodes individebisa da individTa jgufebis, Temebisa da 

zogadi socialuri pirobebis gasaumjobeseblad. socialurma muSakma 

xeli unda Seuwyos iseTi socialuri garemos Seqmnas, romelSic 

daculia adamianis ZiriTadi uflebebi. misi movaleobaa sazogadoebis 

socialuri, ekonomikuri da politikuri pirobebis gaumjobeseba, im 

kulturuli Rirebulebebisa da institutebis win wamoweva, romlebic 

xels uwyoben socialuri samarTlianobis damkvidrebas.   

 

6.02 mosaxleobis monawileoba 

socialuri muSaki xels unda uwyobdes mosaxleobis informirebul 

monawileobas socialuri politikisa da institutebis formirebaSi. 

  

6.03 mosaxleobaSi Seqmnili krizisuli mdgomareoba  

socialurma muSakma maqsimalurad unda uzrunvelyos saTanado 

profesiuli momsaxureba krizisul mdgomarebaSi myofi 

mosaxleobisaTvis.…  

 

6.04 socialuri da politikuri qmedeba 

(a) socialuri muSaki unda Caebas socialur da politikur 

qmedebaSi im mizniT, rom yovelma moqalaqem miiRos Tanabari ufleba 

sxvadasxva resursze, dasaqmebasa Tu momsaxurebaze. socialuma muSakma 



                                                                                                                                                                                         

38 

unda gaacnobieros politikis zemoqmedeba mis samuSao praqtikaze da 

unda ecados politikasa da kanonmdeblobaSi cvlilebebis stimulirebas 

socialuri pirobebisa da socialuri samarTlianobis gasaZliereblad.   

(b) socialuri muSaki unda cdilobdes sazogadoebis wevrTa 

SesaZleblobebisa da arCevanis uflebis gaZlierebas, gansakuTrebiT ki 

im individTaTvis, romlebic miekuTvnebian sazogadoebis socialurad 

daucvel fenebs. 

(g) socialurma muSakema unda ibrZolos iseTi Rirebulebebis 

dasamyareblad, romlebic aamaRlebs pativiscemas sazogadoebis eTnikuri 

da socialuri mravalferovnebis mimarT. sakuTar saqmianobaSi 

socialurma muSakma unda  uzrunvelyos kulturuli mravalferovnebis 

Sesaxeb codnis gamdidreba da xeli unda Seuwyos iseT programebs, 

romlebic mxars uWers eTnikuri da kulturuli mravalferovnebis 

Sesaxeb sazogadoebis informirebas. socialurma muSakma unda daicvas 

adamianTa Tanasworoba da socialuri samarTlianoba.   

(d) socialuri muSaki unda ebrZolos eqspluataciasa da 

diskriminacias sazogadoebis nebismieri warmomadgenlis, individTa 

jgufis Tu garkveuli fenis mimarT rasis, eTnikurobis, erovnuli 

warmoSobis, sqesis, seqsualuri orientaciis, asakis, ojaxuri 

mdgomareobis, politikuri mrwamsis, religiis, rwmenis an 

gonebrivi/fizikuri SesaZleblobebis niSnidan gamomdinare.  
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ბავშვთა ერთიანი ბაზის ფორმირება. 

2
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მუხლი
4
დადგენილება, გარდა   დადგენილებით დამტკიცებული პროცედურების მე-17 მუხლის მე-2-მე-6 პუნქტებისა,

ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
მუხლი
5
დადგენილებით დამტკიცებული პროცედურების მე-17 მუხლის მე-2-მე-6 პუნქტები ამოქმედდეს 2019 წლის 1

იანვრიდან.
მუხლი
6
დადგენილებით დამტკიცებული პროცედურების მე-17 მუხლის მე-7 პუნქტი ძალადაკარგულად ჩაითვალოს

2019 წლის 1 იანვრიდან.
 

პრემიერ-მინისტრი გიორგი
კვირიკაშვილი
 
 
 

ბავშვთა
დაცვის
მიმართვიანობის
(რეფერირების)
პროცედურები
 
მუხლი
1.
მიზნები და რეგულირების სფერო
1. ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების (შემდგომში - რეფერირების პროცედურები)
მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვის ძალადობის ყველა ფორმისგან დაცვის ხელშეწყობა, რეფერირების
პროცედურების კოორდინირებული და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბების გზით.

2. რეფერირების   პროცედურები განსაზღვრავს, ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვის მიზნით, საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, საქართველოს შინაგან
საქმეთა, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის, საქართველოს იუსტიციის, საქართველოს სპორტისა
და ახალგაზრდობის საქმეთა, საქართველოს   კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროების შესაბამის
დაწესებულებებსა და ამ სამინისტროთა სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ/მმართველობის სფეროში
მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, საქართველოს პროკურატურას, მუნიციპალიტეტის შესაბამის
ორგანოებს/დაწესებულებებს შორის კოორდინირებულად მუშაობის წესს, ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში,
ეფექტიანი და სწრაფი რეაგირების მექანიზმებს, უფლებამოსილი ორგანოების უფლება-მოვალეობებს,
ურთიერთობებს, რომლებიც დაკავშირებულია ბავშვთა უფლებებისა და საუკეთესო ინტერესების დაცვასთან.

 

მუხლი
2.
რეფერირების პროცედურების სამართლებრივი საფუძვლები
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რეფერირების პროცედურების განხორციელების სამართლებრივი საფუძვლებია: საქართველოს კონსტიტუცია,
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები, მათ შორის, „ბავშვის უფლებათა დაცვის
შესახებ“ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია და მისი დამატებითი ოქმები, საქართველოს
ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონი, საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსი, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
კოდექსი, „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონი, „საქართველოს მოქალაქეთა და
საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს
მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ (https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31504#%21)“ საქართველოს
კანონი, „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონი, „ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონი, წინამდებარე რეფერირების პროცედურები
და სხვა სამართლებრივი აქტები.

 

მუხლი
3.
ტერმინთა განმარტება
რეფერირების პროცედურების მიზნებისათვის მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) ბავშვი - 18 წლამდე ასაკის პირი (არასრულწლოვანი);

ბ) მიტოვებული ბავშვი -
 არასრულწლოვანი, რომელიც „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად სასამართლოს მიერ აღიარებულია მიტოვებულად და რომლის მშობელს
(მშობლებს) ამ ბავშვის მიმართ ჩამორთმეული აქვს (აქვთ) მშობლის უფლება-მოვალეობები;

გ)  ნაპოვნი
ბავშვი - 18 წლამდე ასაკის უცნობი პირი მისი აღმოჩენის მომენტიდან ვინაობის დადგენამდე;

დ) მიუსაფარი ბავშვი - ქუჩაში მცხოვრები და/ან მომუშავე არასრულწლოვანი, რომელიც იდენტიფიცირებულია
ასეთად,  „სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და
პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010
წლის 26 თებერვლის №52/ნ ბრძანებით განსაზღვრული შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე სოციალური მუშაკის
მიერ  რეფერირების პროცედურების შესაბამისად;

ე) ბავშვის ოჯახის წევრი -  დედა, მამა, პაპა, ბებია, შვილი (გერი), მშვილებელი, მშვილებლის მეუღლე, მინდობით
აღზრდას დაქვემდებარებული პირი, მიმღები მშობელი (დედობილი, მამობილი), მეურვე, მზრუნველი, და, ძმა,
მეუღლე, ყოფილი მეუღლე, მეუღლის მშობლები, სიძე, რძალი, აგრეთვე პირები, რომლებიც ერთობლივად
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ეწევიან ან ეწეოდნენ ერთიან საოჯახო მეურნეობას და მათი ოჯახის წევრები;

ვ) სხვა
 პასუხისმგებელი
 პირი - პირი (გარდა ამ მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირისა),
რომელთანაც სამართლებრივი აქტის ან სამოქალაქოსამართლებრივი გარიგების საფუძველზე ფაქტობრივად
იმყოფება/ცხოვრობს არასრულწლოვანი, რომლის ზრუნვისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის ვალდებულებაც
დაკისრებული აქვს მას ამავე სამართლებრივი აქტის ან სამოქალაქოსამართლებრივი გარიგების საფუძველზე;

ზ) ძალადობის
მსხვერპლი
ბავშვი - არასრულწლოვანი, რომლის კონსტიტუციური უფლებები და თავისუფლებები
დაირღვა უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობით ან
იძულებით და რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის
განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა). მსხვერპლად ჩაითვლება აგრეთვე ბავშვი,
რომელიც სამართლებრივი აქტის ან სამოქალაქოსამართლებრივი გარიგების საფუძველზე ან მათ გარეშე
ფაქტობრივად იმყოფება/ცხოვრობს სხვა პასუხისმგებელ ან ნებისმიერ სხვა პირთან, რომელმაც განახორციელა მისი
კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევა უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური,
ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობით ან იძულებით და რომელიც მოძალადისგან
განცალკევებულ იქნა სოციალური მუშაკის მიერ (დანართი №1);

თ) ძალადობა - პირის მიერ ბავშვის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევა
უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობით ან იძულებით,
მიუხედავად იმისა, ეს ქმედება განხორციელდა/ხორციელდება განზრახვით ან/და განზრახვის გარეშე. ძალადობად
მიიჩნევა:

თ.ა) ფიზიკური ძალადობა - ცემა, წამება, ჯანმრთელობის დაზიანება, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა ან სხვა
ისეთი მოქმედება, მათ შორის, ბავშვის ფიზიკური დასჯისკენ მიმართული მოქმედება, რომელიც იწვევს ფიზიკურ
ტკივილს ან ტანჯვას. ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობა,
რაც იწვევს ბავშვის ჯანმრთელობის დაზიანებას ან სიკვდილს;

თ.ბ) სექსუალური ძალადობა - ბავშვთან სქესობრივი კავშირი ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან მსხვერპლის
უმწეობის გამოყენებით,  ასევე სრულწლოვანის მიერ წინასწარი შეცნობით 16 წლამდე ბავშვთან ძალადობის გარეშე
სქესობრივი კავშირი, სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედება ან გარყვნილი ქმედება ბავშვის მიმართ;

თ.გ) ფსიქოლოგიური ძალადობა - შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა ან სხვა ისეთი მოქმედება, მათ შორის,
ოჯახის წევრის მიერ/მიმართ სისხლის სამართლის კოდექსის 11 მუხლში მითითებული ან/და 126  მუხლით
გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენისას ბავშვის მიერ განცდილი ძლიერი ემოციური სტრესი, რომელიც
იწვევს ბავშვის პატივისა და ღირსების შელახვას ან დაშინებას;

1 1
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თ.დ) ეკონომიკური ძალადობა - ქმედება, რომელიც იწვევს საკვებით, საცხოვრებელი და ნორმალური
განვითარების სხვა პირობებით უზრუნველყოფის, საკუთრებისა და შრომის უფლებების განხორციელების,
აგრეთვე თანასაკუთრებაში არსებული ქონებით სარგებლობისა და კუთვნილი წილის განკარგვის უფლების
შეზღუდვას;

თ.ე) იძულება - ბავშვის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური იძულება, შეასრულოს ან არ შეასრულოს ქმედება, რომლის
განხორციელება ან   რომლისგან თავის შეკავება მისი უფლებაა ან/და საკუთარ თავზე განიცადოს თავისი ნება-
სურვილის საწინააღმდეგო ზემოქმედება, მათ შორის, იძულებითი ქორწინება, ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში
ჩაბმა ან/და თანამონაწილეობა, ნივთიერებათა ავად მოხმარების, მოწყალების თხოვნის, აგრეთვე ბავშვის ჩართვას
შრომით საქმიანობაში, მათ შორის, წვრილმან ვაჭრობაში, რომელიც იწვევს მისი საბაზისო უფლებების
(განათლების, ჯანსაღ ფიზიკურ და მენტალურ განვითარებას) შეზღუდვას. იძულებად ჩაითვლება ბავშვის შრომის
შედეგად მოპოვებული თანხის მთლიანი ან/და ნაწილობრივი მითვისება;

თ.ვ) უგულებელყოფა - მშობლის/მშობლების, სხვა კანონიერი წარმომადგენლის ან/და სხვა პასუხისმგებელი პირის
მიერ ბავშვის ფიზიკური (მათ შორის, კვება, ჰიგიენა, საცხოვრისი),   ფსიქოლოგიური საჭიროებების
დაუკმაყოფილებლობა, საბაზისო განათლების უფლების შეზღუდვა, საფრთხისაგან დაუცველობა, დაბადების
რეგისტრაციის ან/და ბავშვისათვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მოწესრიგებისათვის, აგრეთვე
სამედიცინო და სხვა მომსახურებით სარგებლობისათვის აუცილებელი მოქმედებების განუხორციელებლობა,
თუკი მშობელს (მშობლებს), სხვა კანონიერ წარმომადგენელს ან/და სხვა პასუხისმგებელ პირს აქვს (აქვთ) სათანადო
ინფორმაცია, შესაძლებლობა და ხელი მიუწვდება (მიუწვდებათ) შესაბამის მომსახურებაზე;

ი) მოძალადე - ოჯახის წევრი, რომელიც ახორციელებს ოჯახის სხვა წევრის კონსტიტუციური უფლებებისა და
თავისუფლებების დარღვევას უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური
ძალადობით ან იძულებით. მოძალადედ ჩაითვლება აგრეთვე სხვა პასუხისმგებელი ან ნებისმიერი სხვა პირი,
რომელიც ახორციელებს მასთან სამართლებრივი აქტის ან სამოქალაქოსამართლებრივი გარიგების საფუძველზე ან
მათ გარეშე ფაქტობრივად მყოფი/მცხოვრები არასრულწლოვნის კონსტიტუციური უფლებებისა და
თავისუფლებების დარღვევას უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური
ძალადობით ან იძულებით;

კ) სააგენტო - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო
კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

ლ) მეურვეობისა
და
მზრუნველობის
ორგანო
-
სააგენტო და მისი ტერიტორიული ორგანოები;

მ) რეგიონული
 საბჭო - სააგენტოს, როგორც მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს სათათბირო ორგანო,
რომლის უფლებამოსილება და ფუნქციები განისაზღვრება კანონმდებლობით;
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ნ) ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულება - სააღმზრდელო დაწესებულება (მათ შორის, მიუსაფარ ბავშვთა
თავშესაფარი), კრიზისული ცენტრი, დღის ცენტრი, ტრანზიტული ცენტრი, კრიზისული ინტერვენციის
თავშესაფარი და დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი, აგრეთვე  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის ფილიალი -
ბავშვთა სახლი;

ო) თავშესაფარი - სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო ფონდის მომსახურების დაწესებულება, რომელიც სთავაზობს შესაბამის მომსახურებებს
ტრეფიკინგისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს, დაზარალებულებსა და მათზე დამოკიდებულ პირებს;

პ) სააგენტოს
უფლებამოსილი
პირი
-
სააგენტოს სპეციალური უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირი, რომელიც
დადგენილი მეთოდოლოგიის შესაბამისად ახორციელებს ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
შესწავლა-შეფასებას;

ჟ) სოციალური
მუშაკი - მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს სპეციალური უფლებამოსილების მქონე პირი;

რ) მინდობით
 აღზრდა
 -
 სახელმწიფოსა და მიმღებ ოჯახს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე
მიმღები ოჯახის მიერ ბავშვის ან 18 წლამდე ასაკის განრიდებას დაქვემდებარებული პირის მოვლა და აღზრდა;

ს) საბავშვო ბაღი - საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმით დაფუძნებული ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება;

ტ) საგანმანათლებლო დაწესებულება
 - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ
განსაზღვრული წესით ავტორიზებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ან კერძო სამართლის სამეწარმეო
ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნებული ზოგადსაგანმანათლებლო ან/
და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება;

უ) სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საჯარო ან კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნებული სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/და სასპორტო
საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს მხოლოდ სახელოვნებო ან/და სასპორტო
საგანმანათლებლო პროგრამებს ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამის გარეშე;

ფ) გადაუდებელი შემთხვევა – მდგომარეობა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ბავშვის სიცოცხლეს ან/და
ჯანმრთელობას ან შეიძლება გამოიწვიოს მისი სიკვდილი ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესება
მომდევნო 24 საათის განმავლობაში.
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მუხლი
4.
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის
(რეფერირების)
სისტემა
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემა მოიცავს:

ა) ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის გამოვლენას;

ბ) ბავშვის მდგომარეობის შეფასებას;

გ) ბავშვზე ძალადობის შემთხვევის შესახებ შესაბამისი ორგანოების ინფორმირებას;

დ) საჭიროების შემთხვევაში, ბავშვის განცალკევებასა და განთავსებას ბავშვთა სათანადო სპეციალიზებულ
დაწესებულებაში/თავშესაფარში/ მინდობით აღზრდაში, რომელიც ხელს შეუწყობს მის უსაფრთხოებასა და
რეაბილიტაციას;

ე) ძალადობის შემთხვევაზე ზედამხედველობას.

 

მუხლი 5.
რეფერირების პროცედურებში ჩართული სუბიექტები და მათი უფლებამოსილებანი
1. რეფერირების პროცედურებში ჩართული სუბიექტები არიან:

ა) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი დანაყოფები (შემდგომში - პოლიცია);

ბ) საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს შესაბამისი
დაწესებულებები და ამ სამინისტროთა სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული/მმართველობის სფეროში
მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები;

გ) საქართველოს პროკურატურა;

დ) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი;

ე) საბავშვო ბაღები;

ვ) სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური (შემდგომში - მანდატურის სამსახური);

ზ) საგანმანათლებლო და სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებები;

თ) ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულებები და თავშესაფრები;
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ი) სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლები (მათ შორის, სოფლის ექიმები);

კ) მუნიციპალიტეტების გამგეობა/მერია (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში - მუნიციპალიტეტის რაიონის
გამგეობა)/მისი უფლებამოსილი დაწესებულება (არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი),
საქართველოს ორგანული კანონის   „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-3 და მე-4
პუნქტების ფარგლებში.

2. პოლიცია რეფერირების პროცედურების ფარგლებში:

ა) ოპერატიულად რეაგირებს ბავშვზე ძალადობის ფაქტების გამოვლენაზე;

ბ) აღკვეთს ბავშვზე ძალადობის ფაქტებს;

გ) სოციალურ მუშაკთან ერთად აღასრულებს, ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკის მიერ
მშობლ(ებ)ისაგან, სხვა კანონიერი წარმომადგენლ(ებ)ისაგან ან სხვა პირ(ებ)ისგან ბავშვ(ებ)ის განცალკევების შესახებ
აქტის (დანართი №1) საფუძველზე, ბავშვის განცალკევების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას;

დ) გადაუდებელ შემთხვევაში უზრუნველყოფს მის გადაყვანას  სამედიცინო დაწესებულებაში;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში,  გამოსცემს შემაკავებელ ორდერს და იღებს
გადაწყვეტილებას ბავშვის განცალკევების შესახებ;

ვ) სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვის განცალკევებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებისადმი
დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში,  გამოსცემს იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის ორდერს;

ზ) მეთვალყურეობს დამცავი, შემაკავებელი და იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის ორდერებით
განსაზღვრული მოთხოვნებისა და პირობების შესრულებას;

თ) უზრუნველყოფს ბავშვზე ძალადობის ფაქტების თაობაზე სააგენტოს ინფორმირებას;

ი) ახორციელებს შესაბამის ადმინისტრაციულ წარმოებას.

3. სააგენტო რეფერირების პროცედურების ფარგლებში:

ა) უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკის მიერ ძალადობის ფაქტების გამოვლენას ბავშვთა სპეციალიზირებულ
დაწესებულებებში, მინდობით  აღზრდის შემთხვევის შეფასებისა და მართვისას;

ბ) უზრუნველყოფს სხვადასხვა სუბიექტებიდან ბავშვზე ძალადობის ფაქტების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას და
დამუშავებას, გამოვლენილი ძალადობის მსხვერპლი ან სავარაუდო მსხვერპლი ბავშვის შეფასებას;
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გ) უზრუნველყოფს ბავშვზე ძალადობის შემთხვევის, მათ შორის, სხვა სუბიექტებისგან მიღებული ინფორმაციის
საფუძველზე გამოვლენილი შემთხვევების, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მართვას;

დ) ახორციელებს მშობლის/მშობლების, სხვა კანონიერი წარმომადგენლის ან/და სხვა პასუხისმგებელი პირის
კონსულტირებას;

ე) საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფს ბავშვისთვის დაბადების რეგისტრაციის ან/და პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტების, მათ შორის, დროებითი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების მოპოვების/მიღების
მიზნით შესაბამისი პროცედურის განხორციელებას;

ვ) გადაუდებელ შემთხვევაში უზრუნველყოფს მის გადაყვანას  სამედიცინო დაწესებულებაში;

ზ) გადაუდებელ შემთხვევაში, უკიდურესი ზომის სახით, უზრუნველყოფს ოჯახიდან ბავშვის გამოყვანის ან
მოძალადისაგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას ან/და ბავშვთა სათანადო სპეციალიზებულ
დაწესებულებაში ან თავშესაფარში ბავშვის განთავსებასა და ბავშვის მდგომარეობაზე ზედამხედველობას;

თ) უზრუნველყოფს სააგენტოს უფლებამოსილი პირის მიერ ოჯახის შეფასების პროცესში ბავშვზე ძალადობის
ფაქტების გამოვლენასა და სააგენტოს შესაბამისი ტერიტორიული ერთეულის ინფორმირებას.

4. იმ შემთხვევაში, თუ   ბავშვს არ გააჩნია პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან სხვა დოკუმენტი,
რომელიც უზრუნველყოფს პირის იდენტიფიკაციას და მისი მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი (თუ დგინდება
მისი ვინაობა) არ/ვერ ახორციელებს ბავშვის საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების გაცემისთვის აუცილებელ
ქმედებებს, სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო უფლებამოსილია,  მიმართოს სსიპ - სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტოს ასეთი ბავშვის მისამართზე რეგისტრაციის ან/და მისთვის კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შესაბამისი პირადობის დამადასტურებელი ან სხვა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის გაცემის
მოთხოვნით. 

5. პროკურორი, თავისი ფუნქციების განხორციელებისას ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში,
რეფერირების პროცედურების ფარგლებში უფლებამოსილია, ადგილზე გააანალიზოს შემთხვევა, საფუძვლიანი
ეჭვის არსებობისას დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს სააგენტოს ინფორმირება და თავის კომპეტენციის ფარგლებში,
მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება, მათ შორის, პოლიციის ინფორმირება ბავშვზე განხორციელებული სავარაუდო
ძალადობის თაობაზე.

6. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირები, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, უფლებამოსილნი არიან, რეფერირების
პროცედურების ფარგლებში პენიტენციური დაწესებულებებისა და თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებებში
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ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, ადგილზე გააანალიზონ შემთხვევა და საფუძვლიანი ეჭვის
შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ უზრუნველყონ სააგენტოსა და პოლიციის ინფორმირება.

7. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული
საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, უფლებამოსილნი არიან,
რეფერირების პროცედურების ფარგლებში,   სამინისტროს სისტემაში არსებულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, ადგილზე გააანალიზონ შემთხვევა და
საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უზრუნველყონ სააგენტოსა და პოლიციის ინფორმირება.

8. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს
დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში,
უფლებამოსილნი არიან, რეფერირების პროცედურების ფარგლებში,   სამინისტროს სისტემაში არსებულ 
დაწესებულებებში ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, ადგილზე გააანალიზონ შემთხვევა და
საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უზრუნველყონ სააგენტოსა და პოლიციის ინფორმირება.

9. სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რეფერირების პროცედურის ფარგლებში, თავისი კომპეტენციის
ფარგლებში, ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენისას აანალიზებს შემთხვევას და საფუძვლიანი ეჭვის არსებობის
შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფს სააგენტოსა და პოლიციის ინფორმირებას ამ დადგენილებით
გათვალისწინებული ფორმით.

10. საბავშვო ბაღები, საგანმანათლებლო და სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო
დაწესებულებები, მანდატურის სამსახური, ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულებები, თავშესაფრები, მათი
კომპეტენციის ფარგლებში, უფლებამოსილნი არიან, რეფერირების პროცედურების ფარგლებში ბავშვზე
ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, ადგილზე გააანალიზონ შემთხვევა და საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში
უზრუნველყონ სააგენტოსა და პოლიციის ინფორმირება. ამ პუნქტით გათვალისწინებული სუბიექტები
ვალდებულნი არიან, სააგენტოსთან თანამშრომლობით აწარმოონ ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის
მდგომარეობაზე ზედამხედველობა, მათი კომპეტენციის ფარგლებში.

11. სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლები (მათ შორის, სოფლის ექიმები) რეფერირების პროცედურების
ფარგლებში:

ა) ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენისას აანალიზებენ შემთხვევას და საფუძვლიანი ეჭვის გაჩენისას დაუყოვნებლივ
უზრუნველყოფენ სააგენტოსა და პოლიციის ინფორმირებას;

ბ) უზრუნველყოფენ, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, ბავშვზე ძალადობის შემთხვევის სწორ მართვას, რაც
გულისხმობს:
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ბ.ა) შეფასების შედეგების ზუსტ დოკუმენტირებასა და კონფიდენციალურობის დაცვას;

ბ.ბ) შესაბამისი სამედიცინო ტესტების დროულად ჩატარებას;

ბ.გ) ბავშვზე ძალადობის შედეგების, აგრეთვე სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის რისკების შეფასებას;

ბ.დ) პრევენციული ზომების გატარებას, მათ შორის, მშობელთა/კანონიერ წარმომადგენელთა/სხვა პასუხისმგებელ
პირთა განათლებას/ინფორმირებას ბავშვის განვითარებასა და ბავშვზე ზრუნვის საკითხებზე;

ბ.ე) სააგენტოსთან თანამშრომლობით ზედამხედველობის განხორციელებას ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის
მდგომარეობაზე.

12. მუნიციპალიტეტების გამგეობა/მერია (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში - მუნიციპალიტეტის რაიონის
გამგეობა) უშუალოდ ან/და უფლებამოსილი დაწესებულების მეშვეობით ახორციელებს მუნიციპალიტეტის
მართვაში არსებული სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების მონიტორინგს და ბავშვზე
ძალადობის  ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, რეფერირების პროცედურების ფარგლებში უფლებამოსილია (ხოლო, თუ
მუნიციპალიტეტის გამგეობის/მერიის ან/და მისი სტრუქტურული ერთეულის/დაწესებულების მათი დებულებით/
წესდებით ეს ფუნქცია მის/მათ ვალდებულებად არის განსაზღვრული - ვალდებულია), ადგილზე გააანალიზოს
შემთხვევა და საფუძვლიანი ეჭვის არსებობისას დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს სააგენტოსა და პოლიციის
ინფორმირება.

13. რეფერირების პროცედურების მიზნებისათვის საფუძვლიანი ეჭვი შესაძლებელია წარმოიშვას, თუ არსებობს
შემდეგი გარემოებები:

ა) ბავშვის განცხადება, რომ მასზე ხორციელდება ან განხორციელდა ძალადობა;

ბ) ბავშვის მიერ ტრავმის მიზეზების ახსნის შეუძლებლობა;

გ) მოწმის განცხადება, რომ იგი შეესწრო ძალადობის ფაქტს;

დ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/სხვა პასუხისმგებელი პირის არაადეკვატური ქცევა, როგორიცაა:

დ.ა) ბავშვის ტრავმის სიმძიმის შეუსაბამობა ტრავმის მიღების შესახებ მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/სხვა
პასუხისმგებელი პირის მონათხრობთან;

დ.ბ) ბავშვის ტრავმის სიმძიმის შეუსაბამობა ტრავმის მიღების შესახებ სხვადასხვა პირთა მონათხრობებს შორის;

დ.გ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/სხვა პასუხისმგებელი პირის მონათხრობის დეტალების მუდმივი
ცვლილება;
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დ.დ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/სხვა პასუხისმგებელი პირის არაადეკვატური რეაგირება ბავშვის
ტრავმაზე;

დ.ე) ბავშვის მიერ ტრავმის მიზეზის აუხსნელობა;

ე)  სხვა გარემოებები, რომლებიც მაღალი ალბათობით ქმნის საფუძველს ვარაუდისათვის, რომ ბავშვზე
განხორციელდა ძალადობა.

 

მუხლი
6.
ბავშვზე ძალადობის შემთხვევის გამოვლენა
1. ბავშვზე ძალადობის შემთხვევის გამოვლენა ევალება ამ რეფერირების პროცედურების მე-5 მუხლით
განსაზღვრულ ყველა დაწესებულებასა და ორგანოს, რომელსაც შეხება აქვს ბავშვებთან ან/და მათ ოჯახებთან ან იმ
გარემოსთან, სადაც ბავშვი  იმყოფება.

2. საქართველოს პროკურატურის, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის, საქართველოს სპორტისა
და ახალგაზრდობის საქმეთა, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროთა სახელმწიფო
კონტროლს დაქვემდებარებული/მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების,
პოლიციის, სააგენტოს, საბავშვო ბაღების, მანდატურის სამსახურის, საგანმანათლებლო და სკოლისგარეშე
სახელოვნებო ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ბავშვთა სპეციალიზებული
დაწესებულებების, თავშესაფრების, სამედიცინო სერვისის მიმწოდებლები (მათ შორის, სოფლის ექიმები)   და
მუნიციპალიტეტის გამგეობის/მერიის (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში - მუნიციპალიტეტის რაიონის
გამგეობის)/მათი უფლებამოსილი დაწესებულების, სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის წარმომადგენლები 
ვალდებულნი არიან, ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში,   ადგილზე გადაამოწმონ ბავშვზე
ძალადობასთან დაკავშირებული გადაუდებელი შემთხვევა, ბავშვზე განხორციელებული ძალადობის
საფუძვლიანი ეჭვის იდენტიფიკაცია და აწარმოონ შემთხვევის მართვა,   რეფერირების პროცედურებით
განსაზღვრული კომპეტენციების ფარგლებსა და შესაბამისი შიდა ინსტრუქციების მიხედვით.

3. მუნიციპალიტეტის გამგეობის/მერიის (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში - მუნიციპალიტეტის რაიონის
გამგეობის) უფლებამოსილი თანამშრომელი ან მათი უფლებამოსილი დაწესებულების თანამშრომელი,
მუნიციპალიტეტის შესაბამის დასახლებაში მცხოვრები პირების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების
პროცესში,   შეისწავლის ბავშვების მდგომარეობას და ახდენს ბავშვზე ძალადობის ნიშნების იდენტიფიკაციას,
შეფასების შედეგების ზუსტ დოკუმენტირებას და სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფას, ხოლო საფუძვლიანი
ეჭვის არსებობისას, სავალდებულო წესით აგზავნის შეტყობინებას  სააგენტოსა და პოლიციაში.
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4. ბავშვზე სავარაუდოდ განხორციელებულ ძალადობაზე შესაძლოა მიუთითებდეს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან
ერთი ან რამდენიმე ფაქტორი:

ა) ბავშვზე სხეულის დაზიანების ნიშნების არსებობა (სხვადასხვა ფერის სილურჯეები, სხვადასხვა ხარისხის
ჭრილობები და ნაკაწრები, იარები, გაძნელებული სიარული, სხეულის შეშუპებული ნაწილები, მოტეხილობები,
დამწვრობის კვალი, კოპები და სხვა სახის დაზიანებები);

ბ) ბავშვი იქცევა საეჭვოდ (ბავშვი აღგზნებულია, დათრგუნულია, აქვს შიშები, არ უნდა სახლში დაბრუნება,
რადიკალურად შეეცვალა ხასიათი და სხვ.);

გ) ბავშვი არ დადის ან/და არარეგულარულად დადის საგანმანათლებლო ან/და სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/
და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;

დ) ბავშვი არ არის რეგისტრირებული ან ბავშვს არ აქვს დაბადების მოწმობა, აგრეთვე არ არის პედიატრის/ექიმის
მეთვალყურეობის ქვეშ;

ე) ბავშვი მოუვლელია, მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ფიზიკურ განვითარებაში, ბავშვს აქვს მოუწესრიგებელი
გარეგნული იერ-სახე – უსუფთაო სახე და სხეული, აცვია ჭუჭყიანი ან/და სეზონისთვის შეუფერებელი ტანსაცმელი,
იკვებება საჭმლის ნარჩენებით;

ვ) ასაკის შეუფერებლად დროს ატარებს უმეთვალყურეოდ, საცხოვრებელი გარემო შეიცავს საფრთხეებს ბავშვის
ჯანმრთელობისა და განვითარებისთვის, ცხოვრობს ბავშვთა ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად;

ზ) ჩართულია ისეთ შრომით საქმიანობაში, მათ შორის, წვრილმან ვაჭრობაში, რომელიც იწვევს მისი საბაზისო
უფლებების (განათლების, ჯანსაღი ფიზიკური და მენტალური განვითარების) შეზღუდვას;

თ) ბავშვი გამოყენებულია და ჩაბმულია მისი ასაკისათვის შეუფერებელ სამუშაოში ან/და ანტისაზოგადოებრივ
საქმიანობაში (ითხოვს მოწყალებას/მათხოვრობს, არაგონივრულად დიდ დროს ატარებს ქუჩაში);

ი) ბავშვი ხშირად გადაადგილდება უცხო პირთან/პირებთან ერთად ნათესავის ან ახლობლის გარეშე ან იმყოფება
უცხო პირების მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ ან/და უწევს მათ მომსახურებას;

კ) ბავშვის სათამაშოები, საწოლი, ტანისამოსი ან სხვა ნივთები აღმოჩენილია შეუფერებელ ადგილებში (მათ შორის,
ქარხანა ან/და სხვ.), ადამიანით ვაჭრობისათვის (ტრეფიკინგისათვის) რისკის შემცველ დაწესებულებებში;

ლ) ნებისმიერი სხვა ფაქტორი, რომელიც შესაძლოა მიუთითებდეს ბავშვზე ძალადობაზე.

GASW-User
Highlight



2/21/2020 ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე | სსიპ ”საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3394478?publication=0 14/24

5. ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში, ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული დაწესებულებების
უფლებამოსილი პირები აწარმოებენ ფაქტის შესწავლას, რათა დადგინდეს, საფუძვლიანია თუ არა წარმოქმნილი
ეჭვი.

6. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული უფლებამოსილი პირები (გარდა პოლიციისა), ბავშვზე
ძალადობის საფუძვლიანი ეჭვის არსებობისას, ვალდებულნი არიან, შეავსონ ბავშვთა დაცვის მიმართვის ბარათი
(დანართი № 2), რომელიც ეგზავნება სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულს ფოსტით, ფაქსით ან,
არსებობის შემთხვევაში, შესაბამისი ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემით, ხოლო გადაუდებელ 
შემთხვევაში, ვალდებულნი არიან ინფორმაცია ბავშვზე ძალადობის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობონ პოლიციას,
გამოიძახონ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა და სააგენტოს შეატყობინონ „ცხელი ხაზის“  მეშვეობით ან/
და წერილობით.

7. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული დაწესებულებები ვალდებულნი არიან დაამტკიცონ ბავშვის
მიმართ განხორციელებულ ძალადობასთან დაკავშირებული შიდა ინსტრუქციები.

 

მუხლი 7. ბავშვზე ძალადობის შემთხვევის/გამოძახების ადგილზე შეფასება
1. ბავშვზე ძალადობის შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე, პოლიცია ვალდებულია, დაუყოვნებლივ
გამოცხადდეს შემთხვევის/გამოძახების ადგილზე.

2. ადგილზე მისვლისას პოლიციამ უნდა განახორციელოს შემდეგი ქმედებები:

ა) გამოცხადდეს ადგილზე, წარადგინოს ვინაობა, შეისწავლოს და შეაფასოს მდგომარეობა,  გაესაუბროს სავარაუდო
მსხვერპლს, მოძალადეს, ოჯახის წევრებს, მოწმეებს (მეზობლებს, ნათესავებს, სხვ.), მოიპოვოს მტკიცებულებები და
ძალადობის ნიშნების ან ამ რეფერირების პროცედურებით განსაზღვრული გარემოებების არსებობის შემთხვევაში
დადგენილი წესით დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ინფორმაცია სააგენტოს;

ბ) პოლიციის მიერ სააგენტოსთვის გადაცემული ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს:

ბ.ა) პოლიციელის სახელს, გვარს, თანამდებობას;

ბ.ბ) ბავშვის სახელსა და გვარს, ასაკს, სქესს, მისამართს, შემთხვევის/გამოძახების ადგილს, თუ იგი განსხვავდება
ბავშვის საცხოვრებელი მისამართისაგან. ხოლო თუ ბავშვი მიუსაფარია, მიეთითება მისი სახელი და გვარი (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში), სქესი ან მისი მაიდენტიფიცირებელი რაიმე ნიშანი, შემთხვევის/გამოძახების ადგილი;

ბ.გ) ძალადობის თაობაზე საფუძვლიანი ეჭვის ან ძალადობის ფაქტის მოკლე აღწერას;
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ბ.დ) პოლიციის მიერ ჩატარებული ქმედებების ჩამონათვალს;

გ) აღკვეთოს ბავშვზე ძალადობის ფაქტი;

დ) საჭიროების შემთხვევაში, გამოიძახოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა;

ე) კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში გამოწეროს შემაკავებელი ან იარაღთან დაკავშირებული უფლებების
შეზღუდვის ორდერი და აუცილებლობის შემთხვევაში უზრუნველყოს ბავშვის უსაფრთხო გარემოში გადაყვანა
მარტო ან მშობელთან/კანონიერ წარმომადგენელთან/სხვა პასუხისმგებელ პირთან ერთად;

ვ) თუ გამოძახება მოხდა სამუშაო დღის განმავლობაში და არ არის საჭირო ამ პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარება, მაგრამ სახეზეა ბავშვზე ძალადობის საფუძვლიანი ეჭვი,
დაელოდოს სოციალური მუშაკის გამოცხადებას შემთხვევის/გამოძახების ადგილზე და დაეხმაროს მას ბავშვთან
დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებაში, ხოლო თუ გამოძახება მოხდა არასამუშაო საათებში
(18 საათიდან დილის 9 საათამდე), დასვენების ან უქმე დღეებში, საჭიროების შემთხვევაში, განახორციელოს ამ
პუნქტის ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მოქმედებები;

ზ) თუ ადგილზე გამოცხადებისას, სოციალური მუშაკი სიტუაციას აფასებს, როგორც გადაუდებელ შემთხვევას,
რომლის დროსაც ბავშვის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას მომდევნო 24 საათის განმავლობაში ემუქრება საფრთხე,
მაგრამ არ ხდება ამ პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ღონისძიებების გატარება და სოციალური მუშაკი
იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვთან დაკავშირებით, პოლიცია ეხმარება მას ამ გადაწყვეტილების აღსრულებაში.

3. პოლიციის ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედებები ხორციელდება კანონმდებლობით
დადგენილი წესით, მათ შორის, შიდა ინსტრუქციებით. ეს ქმედებები, უპირველესად, ბავშვის უსაფრთხოების,
სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და მისი საუკეთესო ინტერესების დაცვას უნდა ემსახურებოდეს.

4. სააგენტოში ინფორმაციის შესვლისთანავე დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაზე
რეაგირება შიდა ინსტრუქციის შესაბამისად. სოციალური მუშაკი შემთხვევის/გამოძახების ადგილზე გასვლისას
აფასებს ბავშვზე ძალადობის შემთხვევას: ახდენს   ბავშვზე ძალადობის ნიშნების იდენტიფიკაციას, ძალადობის
შედეგებისა და ბავშვის უსაფრთხოების რისკების გათვალისწინებით იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვთან
დაკავშირებით.

5. საგანმანათლებლო დაწესებულების, სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო
დაწესებულებების/საბავშვო ბაღის/ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულების უფლებამოსილი თანამშრომლები,
დაწესებულების შიდა ინსტრუქციის შესაბამისად, ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, ადგილზე
გაესაუბრებიან სავარაუდო მსხვერპლ ბავშვსა და მოწმეებს და მოახდენენ შემთხვევის გაანალიზებას, ხოლო
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საფუძვლიანი ეჭვის არსებობისას უზრუნველყოფენ პოლიციისა და სააგენტოს ინფორმირებას. სააგენტოს
ინფორმირება ხდება ბავშვთა დაცვის მიმართვის ბარათის (დანართი № 2)   ან/და სამინისტროს „ცხელი ხაზის“
მეშვეობით.

6. სააგენტოს უფლებამოსილი პირის მიერ ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების პროცესში
ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, სააგენტოს უფლებამოსილი პირი სააგენტოს ინფორმაციას აწვდის
შიდა ინსტრუქციით დადგენილი წესით.

7. სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლები (მათ შორის, სოფლის ექიმები) სამედიცინო მომსახურების გაწევასთან
ერთად, ბავშვზე ძალადობის თაობაზე ეჭვის არსებობისას  ახდენენ ბავშვზე ძალადობის ნიშნების იდენტიფიკაციას,
ძალადობის შედეგების და უსაფრთხოების რისკების შეფასებას, შეფასების შედეგების ზუსტ დოკუმენტირებას და
კონფიდენციალურობის დაცვას. ძალადობის საფუძვლიანი ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში სავალდებულოა
შეტყობინების გაგზავნა სააგენტოსა და პოლიციაში.

 

მუხლი 8.
ბავშვის უსაფრთხო გარემოში გადაყვანა
1. ბავშვზე ძალადობის დროს, პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ გამოწერილი შემაკავებელი
ორდერის, აგრეთვე რეფერირების პროცედურებით განსაზღვრულ შემთხვევებში სოციალური მუშაკის მიერ
მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, ბავშვი განცალკევდება მოძალადისგან.

2. მშობლისგან, სხვა კანონიერი წარმომადგენლისგან ან ბავშვთან ფაქტობრივად მყოფი/მცხოვრები ნებისმიერი სხვა
პირისგან ბავშვის განცალკევება წარმოადგენს უკიდურეს ზომას, რომელიც გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში,
როდესაც გამოყენებულ იქნა ყველა სხვა, ნაკლებად მკაცრი ზომა, მათ შორის, გასაუბრება და გაფრთხილება და ამ
ნაკლებად მკაცრმა ზომებმა სასურველი შედეგი ვერ გამოიღო ან როდესაც შექმნილ ვითარებაში აშკარაა, რომ
მომდევნო 24 საათის განმავლობაში ნაკლებად მკაცრი ზომის გამოყენება ვერ უზრუნველყოფს ბავშვის სიცოცხლისა
და ჯანმრთელობის დაცვას, რაც გამოიწვევს ბავშვის გარდაუვალ დაღუპვას ან ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან
მძიმე დაზიანებას.

3. ბავშვის აზრი იმის შესახებ, თუ სად განთავსდება იგი, უნდა იყოს გათვალისწინებული მისი ასაკის და
განვითარების დონის მიხედვით და ნებისმიერ შემთხვევაში გადაწყვეტილება მიღებულ უნდა იქნეს ბავშვის
საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.

4. გადაწყვეტილების მიღებისას პოლიციის თანამშრომელი/სოციალური მუშაკი ახდენს ძალადობის ნიშნების
იდენტიფიკაციას, მსხვერპლისა და სხვა ისეთი პირების გამოკითხვას, რომლებსაც შეუძლიათ სასარგებლო
ინფორმაცია მისცენ პოლიციის თანამშრომელს/სოციალურ მუშაკს, საჭიროების შემთხვევაში პოლიციის
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თანამშრომელი/სოციალური მუშაკი იძახებს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას და გადაწყვეტილების
მიღებამდე კონსულტაციას გადის ადგილზე მისული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის ექიმთან. ამის
საფუძველზე პოლიციის თანამშრომელი/სოციალური მუშაკი ახდენს შემთხვევის შეფასებას და ბავშვის
უსაფრთხოების რისკების გათვალისწინებით, შიდა ინსტრუქციის შესაბამისად, იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვის
განცალკევების შესახებ. სოციალური მუშაკი ამ პროცედურებით დაადგენილი წესით განცალკევების შესახებ
მიღებული გადაწყვეტილების მიღებისთანავე მიმართავს პოლიციას, რომელიც უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების
დაუყოვნებლივ აღსრულებას.

5. ბავშვის უსაფრთხო გარემოში გადაყვანისას შესაძლებელია მიღებულ იქნეს ერთ-ერთი შემდეგი
გადაწყვეტილება:

ა) ბავშვი განთავსდეს ბავშვის ოჯახის წევრთან, რომელიც სხვა მისამართზე ცხოვრობს;

ბ) ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე, ბავშვი განთავსდეს მესამე პირთან (ნათესავი, მეზობელი და სხვ.);

გ) ბავშვი განთავსდეს მინდობით აღზრდაში ან/და ბავშვთა სპეციალიზებულ ერთ-ერთ დაწესებულებაში,
რომელთა ჩამონათვალს პოლიციას აწვდის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;

დ) ბავშვი განთავსდეს თავშესაფარში მხოლოდ იმ შემთხვევებში, თუ საქმე ეხება ოჯახში ძალადობას ან/და
არასრულწლოვნით ვაჭრობას (ტრეფიკინგს) და ბავშვი ცნობილია ოჯახში ძალადობის ან ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლად ან/და დაზარალებულად და ვერ ხერხდება მისი ამ პუნქტის „ა“-„გ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული მომსახურებებით უზრუნველყოფა;

ე) თუ ძალადობა მოხდა ოჯახის გარეთ - ოჯახის არაწევრის მიერ, ბავშვი უნდა დაბრუნდეს სახლში პოლიციის
თანხლებით და, ამასთანავე, მომხდარი ფაქტის შესახებ ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს სააგენტოს;

ვ) გადაუდებელ შემთხვევაში, ბავშვი, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, განთავსდეს სამედიცინო
დაწესებულებაში.

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტში აღნიშნულ ბავშვთა სპეციალიზებულ დაწესებულებებსა და თავშესაფრებში უნდა
არსებობდეს ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ცხოვრების, მოვლისა და რეაბილიტაციისთვის ყველა საჭირო
პირობა.
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მუხლი 9.
 რეფერირების პროცედურების ფარგლებში ბავშვთა სპეციალიზებულ დაწესებულებებში,
 სამედიცინო
დაწესებულებებსა და თავშესაფრებში განთავსებული ბავშვების რეგისტრაცია და ინფორმაციის სააგენტოსათვის
მიწოდება
1. რეფერირების პროცედურების ფარგლებში ბავშვის სპეციალიზებულ ან სამედიცინო დაწესებულებაში ან
თავშესაფარში განთავსებისთანავე, დაწესებულება ვალდებულია, აღრიცხოს ბავშვის შესახებ მონაცემები
დადგენილი წესის შესაბამისად.

2. დაწესებულება, სადაც მოხდება ბავშვის განთავსება, ვალდებულია,   ინფორმაცია ახლად შესულ ბავშვზე
სატელეფონო საშუალებით აცნობოს სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს იმავე სამუშაო დღეს, ხოლო თუ
განთავსება მოხდა არასამუშაო საათებში - მომდევნო სამუშაო დღეს.

 

მუხლი 10.
სააგენტოს მიერ ბავშვის მდგომარეობის შეფასება და შემთხვევის მართვა
1. სააგენტო, ბავშვზე განხორციელებული ძალადობის ან ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში, საქმის განხილვას იწყებს
სააგენტოში შესული წერილობითი, სატელეფონო ან/და სხვა საკომუნიკაციო შეტყობინების საფუძველზე, ასევე
სააგენტოს მიერ მოძიებულ შემთხვევებში. ასეთი შემთხვევების მართვის დროს იგი მოქმედებს თავისი
კომპეტენციის ფარგლებში, შიდა ინსტრუქციის შესაბამისად.

2. სააგენტო მიმართვიანობის სისტემაში ერთვება იმ შემთხვევებში, თუ:

ა) ძალადობის ფაქტი დადასტურებულია და ბავშვი მოთავსებულია დროებით საცხოვრებელში ოჯახის   ან/და
მუდმივი ადგილსამყოფლის გარეთ;

ბ) მიღებული ინფორმაცია იძლევა საფუძვლიან ეჭვს, რომ ბავშვზე განხორციელდა ან ხორციელდება ძალადობა.

3. თუ სააგენტოში შესული სატელეფონო ზარის მიხედვით აღწერილი მდგომარეობა შეესაბამება გადაუდებელ
შემთხვევას, სააგენტო პოლიციას ატყობინებს და ახორციელებს ამ პროცედურებით დადგენილ ღონისძიებებს.  

 

მუხლი 11.
 სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი ქმედებები იმ შემთხვევაში,
 თუ ძალადობის შესახებ
 ფაქტი
დადასტურებულია და ბავშვი განთავსებულია უსაფრთხო გარემოში
1. სააგენტოს სოციალური მუშაკი მიდის ბავშვის დროებით განთავსების ადგილზე და ახდენს ბავშვის
მდგომარეობის შეფასებას კანონმდებლობითა და შიდა ინსტრუქციით დადგენილი წესით.
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2. ბავშვის შეფასების საფუძველზე სააგენტოს სოციალური მუშაკი შეიმუშავებს ბავშვის ინდივიდუალური
განვითარების გეგმას.

3. ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, რეგიონული საბჭო იღებს
გადაწყვეტილებას ბავშვის დროებით განთავსების ადგილის შესახებ, ხოლო გადაუდებელ შემთხვევაში
მოძალადისგან განცალკევებული ბავშვის დროებით განთავსების ადგილის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება
რეგიონული საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით, გადაუდებელი რეაგირების ოქმის
საფუძველზე.

4. თუ ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გამოვლინდა საჭიროება, სააგენტოს შეუძლია მიმართოს
სასამართლოს, ბავშვის მშობლისთვის/მშობლებისთვის მშობლის უფლების შეზღუდვის ან ჩამორთმევის შესახებ.

5. იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე, ბავშვის გადაყვანა მოხდა მესამე პირთან (ნათესავი,
მეზობელი და სხვ.), სოციალური მუშაკი აფორმებს „პოლიციის  მიერ შემაკავებელი ან სასამართლოს მიერ დამცავი
ორდერის გამოწერისა და ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე მის   მესამე პირთან (ნათესავი, მეზობელი და სხვ.)
გადაყვანის შესახებ“ აქტს (დანართი №3).

6. სააგენტოს მიერ ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახიდან გამოყვანის ყველა შემთხვევაში   შეჩერებულად ითვლება
მშობლის/მშობლების უფლებები, განსაზღვროს, თუ ვისთან და სად უნდა იცხოვროს ბავშვმა.

7. რეგიონული საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ სოციალური მუშაკი უზრუნველყოფს ინდივიდუალური გეგმის
შემუშავებას და ზედამხედველობას უწევს გეგმის განხორციელებას. გარდა ამისა, ბავშვის ადგილმდებარეობის
შეცვლის შემთხვევაში, სოციალური მუშაკი უზრუნველყოფს მის ჩართვას საგანმანათლებლო პროცესში და
რეგისტრაციას პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისის მიმწოდებელთან.

 

მუხლი 12.
 სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი ქმედებები იმ შემთხვევაში,
 თუ ინფორმაცია,
 რომელიც
მიღებულია სხვადასხვა წყაროდან,
 იძლევა საფუძვლიან ეჭვს,
 რომ ბავშვზე განხორციელდა ან ხორციელდება
ძალადობა
1. სააგენტოში ბავშვზე ძალადობის საფუძვლიანი ეჭვის შესახებ შეტყობინების შესვლისთანავე სოციალური მუშაკი
ახორციელებს ვიზიტს ბავშვთან.

2. სოციალური მუშაკი, საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს ფსიქოლოგთან ერთად აფასებს ბავშვს და მისი
უსაფრთხოების რისკებს, ადგენს ინდივიდუალური განვითარების გეგმას, უწევს ოჯახის წევრ(ებ)ს/კანონიერ
წარმომადგენელს/სხვა პასუხისმგებელ პირს კონსულტირებას ან/და რეფერირებას საჭირო მომსახურებაში
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(მინდობით აღზრდა, ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულება ან თავშესაფარი).

3. თუ ბავშვთან ვიზიტის დროს სოციალური მუშაკის შეფასების შედეგად დადგინდა, რომ საქმე ეხება გადაუდებელ
შემთხვევას, იგი დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას და იძახებს  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას.

4. თუ ბავშვთან ვიზიტის დროს სოციალური მუშაკის მიერ ჩაითვალა საჭიროდ ბავშვის ერთ მშობელთან/კანონიერ
წარმომადგენელთან/სხვა პასუხისმგებელ პირთან ერთად ან მარტო უსაფრთხო გარემოში გადაყვანა, იგი
დაუყოვნებლივ მიმართავს პოლიციას.

5. იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას არ ემუქრება საფრთხე, მაგრამ ოჯახის წევრ(ებ)ი/
კანონიერი წარმომადგენელი/სხვა პასუხისმგებელი პირი უარს აცხადებს სააგენტოსთან თანამშრომლობაზე,
სააგენტოს უფლება აქვს, მიმართოს სასამართლოს დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნით.

 

მუხლი 13.
ბავშვის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა
1. ბავშვის ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შესრულებაზე მონიტორინგს და ბავშვის მდგომარეობაზე
ზედამხედველობას ახორციელებს სააგენტო. ბავშვის მდგომარეობაზე ზედამხედველობის ფუნქცია ასევე აკისრია
პოლიციას, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. ზედამხედველობის პროცესში ერთვებიან მე-5 მუხლის პირველი
პუნქტით განსაზღვრული შესაბამისი სუბიექტები.

2. სააგენტო რეგულარულად (შიდა ინსტრუქციით განსაზღვრული ვადისა და პირობების დაცვით) აწარმოებს
ზედამხედველობას ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის რეაბილიტაციის პროცესზე. თუ ზედამხედველობის პროცესში
აღმოჩნდა, რომ ბავშვი საჭიროებს ინდივიდუალური განვითარების გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების
(მომსახურების) ცვლილებას, სოციალური მუშაკი გადასინჯავს გეგმას და შეიმუშავებს ბავშვის ინდივიდუალური
განვითარების ახალ გეგმას, რომელიც წარედგინება რეგიონულ საბჭოს.

3. ამ რეფერირების პროცედურების მე-5 მუხლით განსაზღვრული სუბიექტები, მათ შორის, სამედიცინო სერვისის
მიმწოდებელი დაწესებულებები, სადაც ბავშვი რეგისტრირებულია ამბულატორიული სერვისის მისაღებად,
  გარდა პოლიციისა და საქართველოს პროკურატურისა, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ვალდებულნი
არიან:

ა) სააგენტოსთან შეთანხმებით, თვალყური ადევნონ ბავშვის მდგომარეობას და რეგულარულად მიაწოდონ
სააგენტოს სოციალურ მუშაკს წერილობითი ანგარიში ბავშვის მიმდინარე მდგომარეობის შესახებ. ანგარიში უნდა
მოიცავდეს:

ა.ა) ბავშვის საგაკვეთილო პროცესზე დასწრებას;
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ა.ბ) ბავშვის აკადემიურ მოსწრებას;

ა.გ) ბავშვის ქცევებზე ჩანაწერებს;

ა.დ) ბავშვის ჯანმრთელობის, საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქიკური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას;

ა.ე) მონაცემებს სხვა აქტივობებში ჩართვის შესახებ;

ბ) მიაწოდოს ინფორმაცია პოლიციას მოძალადის მიერ ბავშვთან კავშირის დამყარების მცდელობის შესახებ, თუ
გამოწერილია შემაკავებელი ან დამცავი ორდერები და საგანმანათლებლო და სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/და
სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებები, საბავშვო ბაღი ან ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულება
გახდა მოძალადის მიერ ბავშვთან კავშირის დამყარების მცდელობის მოწმე.

4. ძალადობის შესახებ პოლიციაში შესული ინფორმაციის შესაბამისად, პოლიციელი, თავისი კომპეტენციის
ფარგლებში, თვალყურს ადევნებს ძალადობის მსხვერპლ ბავშვს და მდგომარეობას მის ოჯახში, თუ ძალადობა
ოჯახში განხორციელდა.

 

მუხლი 14. 
ნაპოვნი/მიტოვებული ბავშვი
ბავშვის პოვნის ან მიტოვებისას, შესაბამისი დაწესებულების ადმინისტრაციამ, სადაც მოხდა ბავშვის პოვნა/მიტოვება,
დაუყოვნებლივ უნდა მოახდინოს აღნიშნული ფაქტის შესახებ სააგენტოსა და სამართალდარღვევათა პრევენციის
და ვინაობის დადგენის მიზნით, პოლიციის ინფორმირება სატელეფონო ან/და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებით,
ხოლო შემდეგ კი უნდა შეივსოს შეტყობინების ფორმა „ბავშვის პოვნის ან ბავშვის მიტოვების შესახებ“ (დანართი №4)
 და გადაეცეს სააგენტოს სოციალურ მუშაკს.

 

მუხლი 15.
სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი ქმედებები ნაპოვნი
ან
მიტოვებული ბავშვის შესახებ მიღებული
შეტყობინების შემთხვევაში
1. ნაპოვნი ბავშვის აღმოჩენიდან ან მშობლის (მშობლების) მიერ საკუთარი მოქმედებით ან უმოქმედობით
გამოხატული ბავშვის მიტოვებიდან ბავშვის მიტოვებულად აღიარების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილების
კანონიერ ძალაში შესვლამდე, მშობლის (მშობლების) უფლება-მოვალეობები შეჩერებულად ჩაითვლება და ამ
უფლებებს განახორციელებს და მოვალეობებს შეასრულებს სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო.
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2. სამედიცინო დაწესებულების ადმინისტრაცია ვალდებულია,   სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის
შესაბამის ორგანოსა და პოლიციას, სამართალდარღვევათა პრევენციისა და სამართალდამრღვევთა ვინაობის
დადგენის მიზნით, დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ინფორმაცია,   მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/სხვა
პასუხისმგებელი პირის მიერ ბავშვის მიტოვების თაობაზე.

3. ნაპოვნი ან მიტოვებული ბავშვის შესახებ შეტყობინების მიღების შემთხვევაში, სააგენტო ახორციელებს
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს.

 

მუხლი
16.
სააგენტოს
მიერ
განსახორციელებელი
ქმედებები,
მიუსაფარი
ბავშვების
იდენტიფიცირების
მიზნით
1. სააგენტოს მობილური ჯგუფის (სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული უფროსი სოციალური
მუშაკი, ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი) მიერ მიუსაფარი ბავშვის აღმოჩენის შემთხვევაში,
შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე სოციალური მუშაკი, არასრულწლოვნის მიუსაფარ ბავშვად
იდენტიფიცირების მიზნით, ავსებს სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტით დამტკიცებულ მაძიებლის ანკეტას.

2. არასრუწლოვნის მიუსაფარ ბავშვად იდენტიფიცირების შემთხვევაში სააგენტო   ახორციელებს მოქმედი
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს.

 

მუხლი 17.
ინფორმაციის გაცვლა ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის
(რეფერირების)
სისტემაში
1. რეფერირების პროცედურების ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის რეფერირების პროცედურებში ჩართულ
სუბიექტებს შორის ბავშვის შესახებ ინფორმაციის გაცვლა ხდება წერილობითი ფორმით, ხოლო გადაუდებელ
შემთხვევაში სატელეფონო ან/და სხვა საკომუნიკაციო საშუალების მეშვეობით.

2. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრო და საქართველოს პროკურატურა, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, აწარმოებენ ბავშვზე
ძალადობის შემთხვევების ერთიან ბაზას, რომელიც ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, საჭიროების
შემთხვევაში, ხელმისაწვდომია რეფერირების პროცედურებში ჩართული სუბიექტებისათვის. ბაზაში ხდება ბავშვზე
ძალადობის ყველა შემთხვევის შესახებ ინფორმაციის თავმოყრა.

3. ბავშვზე ძალადობის ერთიანი ბაზის ტექნიკურ ადმინისტრირებას ახორციელებს პოლიცია.

GASW-User
Highlight
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4. თუ სააგენტოს ინიციატივით, ბავშვის დაცვის მიზნით, სასამართლოს მიერ გამოწერილია დამცავი ორდერი,
სააგენტო აცნობებს საგანმანათლებლო ან/და სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო
დაწესებულებებს, საბავშვო ბაღებს და ბავშვთა სპეციალიზებულ დაწესებულებას ბავშვის დაცვასთან
დაკავშირებით გამოცემული ორდერის თაობაზე.

5. თუ ბავშვი განრიდების პროგრამაშია ჩართული ან პრობაციონერია, სააგენტო შეტყობინებას უგზავნის სსიპ -
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსა და სსიპ - დანაშაულის პრევენციის
ცენტრს.

6. ბავშვზე განხორციელებული ძალადობის შემთხვევაში, სააგენტოს მიერ ბავშვის განცალკევებასა და
მოძალადესთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე ინფორმაცია მიეწოდება სსიპ - სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტოს.

7. მიუსაფარ ან/და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვზე სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ
საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის გაცემის თაობაზე სააგენტო ახორციელებს პოლიციის ინფორმირებას, მშობლის
მიერ ბავშვის სახელმწიფო საზღვარზე არამართლზომიერად გადაყვანის თავიდან აცილების მიზნით.

 

მუხლი 18.
„ცხელი ხაზი“
1. ბავშვზე ძალადობის თაობაზე ინფორმაციის შეტყობინების მიზნით მოქმედებს შემდეგი სატელეფონო „ცხელი
ხაზი“:

ა) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს „ცხელი ხაზი“ - 15-05;

ბ) სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდის „ცხელი ხაზი“:

ბ.ა) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა საკონსულტაციო „ცხელი ხაზი“ - 116-006;

ბ.ბ) ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა საკონსულტაციო „ცხელი ხაზი“ - 2 100 229;

გ) საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ნომერი - 112.

2. დაინტერესებულ პირს/ორგანიზაციას/დაწესებულებას „ცხელ ხაზზე“ შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია, ბავშვზე
ძალადობის საკითხებზე. ასევე   „ცხელი ხაზ(ებ)ის“ მეშვეობით შესაძლებელია, სააგენტოს მიაწოდონ ინფორმაცია
ბავშვზე ძალადობის ან შესაძლო ძალადობის შესახებ.
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მუხლი 19.
ინფორმაციის კონფიდენციალურობა
ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის ვინაობის, მისი ჯანმრთელობისა და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შესახებ
მიღებული ინფორმაცია კონფიდენციალურია და მისი გამჟღავნება შესაძლებელია მხოლოდ რეფერირების
პროცედურებში ჩართული სუბიექტების შესაბამის უფლებამოსილ თანამშრომლებს შორის სამსახურებრივი
საქმიანობის შესრულების მიზნით. ინფორმაცია ასევე ხელმისაწვდომია ბავშვის მშობლისათვის/მშობლებისათვის
და კანონიერი წარმომადგენლისათვის, თუ არ არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი და ბავშვის მშობლებს ან
შესაბამის მშობელს არ აქვთ/აქვს შეზღუდული ან ჩამორთმეული მშობლის უფლება.

 

მუხლი
 20. ბავშვზე
 ძალადობის
 გამოვლენისა
 და
 შესაბამისი
 ინფორმაციის
 უფლებამოსილი
 ორგანოსთვის
მიწოდების
ვალდებულების შეუსრულებლობა
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებში ჩართული სუბიექტის (დაწესებულების ან/და
მისი უფლებამოსილი თანამშრომლის) მიერ ბავშვზე ძალადობის გამოვლენისა და ბავშვზე ძალადობის შესახებ
ინფორმაციის შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოსათვის მიწოდების ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.
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o  შ ე ს ა ვ ა ლ ი  -  პ რ ო ე ქ ტ ი ს  მ ი მ ო ხ ი ლ ვ ა  

 
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ უ რ ი  ე თ ი კ ი ს  ქ ა რ ტ ი ა  გ ა ე რ ო ს  
ბ ა ვ შ ვ თ ა  ფ ო ნ დ ი ს  მ ხ ა რ დ ა ჭ ე რ ი თ  ა ხ ო რ ც ი ე ლ ე ბ დ ა  პ რ ო ე ქ ტ ს  
“ ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი ს  ე თ ი კ უ რ ი  გ ა შ უ ქ ე ბ ა  მ ე დ ი ა შ ი  -  I I  ე ტ ა პ ი ” .  
პ რ ო ე ქ ტ ი  რ ა მ დ ე ნ ი მ ე  მ ი მ ა რ თ უ ლ ე ბ ა ს  მ ო ი ც ა ვ დ ა :  მ ე დ ი ი ს  
მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ,  ვ ო რ კ შ ო ფ ი  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ე ბ ი ს თ ვ ი ს ,  დ ი ს კ უ ს ი ა  
მ ე დ ი ი ს  წ ა რ მ ო მ ა დ გ ე ნ ლ ე ბ თ ა ნ  დ ა  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ზ ე  
მ ო მ ზ ა დ ე ბ უ ლ ი  ს ი ღ რ მ ი ს ე უ ლ ი  ნ ა მ უ შ ე ვ რ ე ბ ი ს  გ ა მ ო ვ ლ ე ნ ა .   
 
პ რ ო ე ქ ტ ი ს  პ ი რ ვ ე ლ ი  ე ტ ა პ ი  ქ ა რ ტ ი ა მ  დ ა  ი უ ნ ი ს ე ფ მ ა  
გ ა ნ ა ხ ო რ ც ი ე ლ ე ს  ჯ ე რ  კ ი დ ე ვ  2 0 1 3  წ ლ ი ს  ზ ა ფ ხ უ ლ შ ი .  მ ე დ ი ი ს  
მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  გ ა რ დ ა ,  პ რ ო ე ქ ტ ი  მ ი ს ი  შ ე დ ე გ ე ბ ი ს  
ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ რ ი ვ  გ ა ნ ხ ი ლ ვ ა ს ა ც  გ უ ლ ი ს ხ მ ო ბ დ ა .   
 
მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  მ ი ზ ა ნ ი ,  ო რ ი ვ ე  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი ,  ე ლ ე ქ ტ რ ო ნ უ ლ ,   
ო ნ ლ ა ი ნ  დ ა  ბ ე ჭ დ უ რ  მ ე დ ი ა შ ი  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ზ ე  
გ ა მ ო ქ ვ ე ყ ნ ე ბ უ ლ ი  მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს  შ ე ს წ ა ვ ლ ა  დ ა  ბ ა ვ შ ვ თ ა  
ა ღ ი ა რ ე ბ უ ლ  უ ფ ლ ე ბ ე ბ თ ა ნ ,  ე თ ი კ უ რ  ნ ო რ მ ე ბ ს ა  დ ა  პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ  
ს ტ ა ნ დ ა რ ტ ე ბ თ ა ნ  შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ო ბ ი ს  ა ნ ა ლ ი ზ ი  ი ყ ო  1.  მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი  
ა რ  ყ ო ფ ი ლ ა  შ ე ზ ღ უ დ უ ლ ი  ო ბ ი ე ქ ტ ე ბ ი ს  გ ა რ კ ვ ე უ ლ ი  
რ ა ო დ ე ნ ო ბ ი თ ,  მ ო ნ ი ტ ო რ ე ბ ი  ა კ ვ ი რ დ ე ბ ო დ ნ ე ნ  მ ე დ ი ა შ ი  გ ა ს უ ლ  
ყ ვ ე ლ ა  ი მ  მ ა ს ა ლ ა ს ,  რ ო მ ე ლ ი ც  პ ი რ დ ა პ ი რ  ა ნ  ი რ ი ბ ა დ  
უ კ ა ვ შ ი რ დ ე ბ ო დ ა  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ს .   
 
წ ი ნ ა მ დ ე ბ ა რ ე  ა ნ გ ა რ ი შ ი   წ ა რ მ ო ა დ გ ე ნ ს  2 0 1 4  წ ლ ი ს  1 5  
ი ა ნ ვ რ ი დ ა ნ  1  ი ვ ნ ი ს ა მ დ ე  პ ე რ ი ო დ შ ი  ჩ ა ტ ა რ ე ბ უ ლ ი  
მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  შ ე ჯ ა მ ე ბ ა ს  დ ა  მ ა ს შ ი  შ ე ფ ა ს ე ბ უ ლ ი ა  ს ხ ვ ა დ ა ს ხ ვ ა  
ტ ი პ ი ს  მ ე დ ი ი ს  თ ა ვ ი ს ე ბ უ რ ე ბ ე ბ ი ,  ა ს ე ვ ე  წ ა რ მ ო დ გ ე ნ ი ლ ი ა  
ძ ი რ ი თ ა დ ი  მ ი გ ნ ე ბ ე ბ ი  დ ა  შ ე ს წ ა ვ ლ ი ლ ი  მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს  დ ე ტ ა ლ უ რ ი  
ა ნ ა ლ ი ზ ი ,  გ ა მ ო კ ვ ე თ ი ლ ი  დ ა რ ღ ვ ე ვ ე ბ ი  დ ა  რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ე ბ ი .   
 
ა ნ გ ა რ ი შ შ ი  ც ა ლ კ ე  ქ ვ ე თ ა ვ ი  ე თ მ ო ბ ა  ბ ა ვ შ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი ს  
გ ა შ უ ქ ე ბ ი ს  შ ე ფ ა ს ე ბ ა ს ,  1  ი ვ ნ ი ს ს ,  ბ ა ვ შ ვ თ ა  დ ა ც ვ ი ს  
ს ა ე რ თ ა შ ო რ ი ს ო  დ ღ ე ს .   

                                                             
1  “ ბ ა ვ შ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი ს  გ ა შ უ ქ ე ბ ი ს  ს ა ე რ თ ა შ ო რ ი ს ო  დ ა  ე რ ო ვ ნ უ ლ ი  
ს ტ ა ნ დ ა რ ტ ე ბ ი ”  h t t p : / / u n i c e f . g e / u p l o a d s / _ _ _ _ _ _ _ . p d f   
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o  მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ  

2 . 1 . ა ვ ტ ო რ ე ბ ი   
 
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ უ რ ი  ე თ ი კ ი ს  ქ ა რ ტ ი ა  ა რ ი ს  
დ ა მ ო უ კ ი დ ე ბ ე ლ ი ,  ა რ ა ს ა მ თ ა ვ რ ო ბ ო  ო რ გ ა ნ ი ზ ა ც ი ა ,  რ ო მ ე ლ ი ც  
ა ე რ თ ი ა ნ ე ბ ს  ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს  მ ა ს შ ტ ა ბ ი თ  ა ს ო ბ ი თ  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ს  
ს ა ე რ თ ო  ე თ ი კ უ რ ი  პ რ ი ნ ც ი პ ე ბ ი ს  გ ა რ შ ე მ ო .  ო რ გ ა ნ ი ზ ა ც ი ი ს  
მ ი ზ ნ ე ბ ი ა :  მ ე დ ი ა შ ი  პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ ი  დ ა  ე თ ი კ უ რ ი  ს ტ ა ნ დ ა რ ტ ე ბ ი ს  
დ ა ნ ე რ გ ვ ა  დ ა  ხ ე ლ შ ე წ ყ ო ბ ა ,  მ ე დ ი ა წ ი გ ნ ი ე რ ე ბ ი ს  ა მ ა ღ ლ ე ბ ა ,  
ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ ი ს  ნ დ ო ბ ი ს  გ ა ზ რ დ ა  მ ე დ ი ი ს  მ ი მ ა რ თ .  ა მ  მ ი ზ ნ ე ბ ი ს  
მ ი ს ა ღ წ ე ვ ა დ  ქ ა რ ტ ი ა  ე წ ე ვ ა  ს ა ქ მ ი ა ნ ო ბ ა ს  რ ა მ დ ე ნ ი მ ე  
მ ი მ ა რ თ უ ლ ე ბ ი თ ,  რ ო მ ე ლ თ ა  შ ო რ ი ს ა ც  ე რ თ - ე რ თ ი ა  მ ე დ ი ი ს  
მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი .   
 
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ უ რ ი  ე თ ი კ ი ს  ქ ა რ ტ ი ა  დ ა ა რ ს დ ა  2 0 0 9  
წ ე ლ ს  დ ა  დ ღ ე ი ს თ ვ ი ს  მ ი ს ი  წ ე ვ რ ე ბ ი ს  რ ა ო დ ე ნ ო ბ ა  2 5 0 - ზ ე  მ ე ტ ი ა .   
 
 
გ ა ე რ ო ს  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ფ ო ნ დ ი  ( ი უ ნ ი ს ე ფ ი )  შ ე ი ქ მ ნ ა  
გ ა ე რ თ ი ა ნ ე ბ უ ლ ი  ე რ ე ბ ი ს  ო რ გ ა ნ ი ზ ა ც ი ი ს  ( გ ა ე რ ო ს )  
გ ე ნ ე რ ა ლ უ რ ი  ა ს ა მ ბ ლ ე ი ს  მ ი ე რ  1 9 4 6  წ ე ლ ს  დ ა  
მ ი ი ღ ო  მ ა ნ დ ა ტ ი ,  დ ა ი ც ვ ა ს  ბ ა ვ შ ვ თ ა  უ ფ ლ ე ბ ე ბ ი ,  დ ა ე ხ მ ა რ ო ს  
ბ ა ვ შ ვ ე ბ ს  ძ ი რ ი თ ა დ ი  ს ა ჭ ი რ ო ე ბ ე ბ ი ს  დ ა კ მ ა ყ ო ფ ი ლ ე ბ ა ს ა  დ ა  
მ ა თ ი  შ ე ს ა ძ ლ ე ბ ლ ო ბ ე ბ ი ს  ს რ უ ლ ა დ  რ ე ა ლ ი ზ ა ც ი ა შ ი .   
 
ი უ ნ ი ს ე ფ ი  ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლ ო ბ ს  ბ ა ვ შ ვ ი ს  უ ფ ლ ე ბ ა თ ა  კ ო ნ ვ ე ნ ც ი ი თ  
დ ა  ი ღ წ ვ ი ს ,  რ ა თ ა  ბ ა ვ შ ვ თ ა  უ ფ ლ ე ბ ე ბ ი  დ ა მ კ ვ ი დ რ დ ე ს ,  რ ო გ ო რ ც  
მ ყ ა რ ი  ე თ ი კ უ რ ი  პ რ ი ნ ც ი პ ე ბ ი  დ ა  ს ა ე რ თ ა შ ო რ ი ს ო  ს ტ ა ნ დ ა რ ტ ე ბ ი  
ბ ა ვ შ ვ ე ბ თ ა ნ  მ ი მ ა რ თ ე ბ ა შ ი .   
 
გ ა ე რ ო ს  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ფ ო ნ დ ი  მ ი უ კ ე რ ძ ო ე ბ ე ლ ი  ო რ გ ა ნ ი ზ ა ც ი ა ა  დ ა  
მ ი ს ი  მ ო ღ ვ ა წ ე ო ბ ა  თ ა ვ ი ს უ ფ ა ლ ი ა  ყ ო ვ ე ლ გ ვ ა რ ი  

დ ი ს კ რ ი მ ი ნ ა ც ი ი ს გ ა ნ .   
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2 . 2 . პ რ ო ე ქ ტ ი ს  ა მ ო ც ა ნ ე ბ ი  
 

•  ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ ი ს  ი ნ ფ ო რ მ ი რ ე ბ ა ,  თ უ  რ ა მ დ ე ნ ა დ  ი ც ა ვ ს  
მ ე დ ი ა  ბ ა ვ შ ვ თ ა  უ ფ ლ ე ბ ე ბ ს ,  პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ  დ ა  ე თ ი კ უ რ  
ს ტ ა ნ დ ა რ ტ ე ბ ს ,  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ზ ე  
რ ე პ ო რ ტ ა ჟ ი ს / ს ტ ა ტ ი ი ს / ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ი ს  მ ო მ ზ ა დ ე ბ ი ს ა ს .   

•  ა მ  მ ი მ ა რ თ უ ლ ე ბ ი თ  მ ე დ ი ა შ ი  ა რ ს ე ბ უ ლ ი  ხ ა რ ვ ე ზ ე ბ ი ს  
გ ა მ ო ვ ლ ე ნ ა .  

•  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი  პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ ი  დ ა  ე თ ი კ უ რ ი  ნ ო რ მ ე ბ ი ს  
დ ა ც ვ ი თ  გ ა შ უ ქ ე ბ ი ს  ხ ე ლ შ ე წ ყ ო ბ ა .   

 
2 . 3 .  მ ე თ ო დ ო ლ ო გ ი ა  

 
პ რ ო ე ქ ტ ი ს  ს ა წ ყ ი ს  ე ტ ა პ ზ ე  შ ე რ ჩ ე უ ლ ი  მ ო ნ ი ტ ო რ ე ბ ი  
ა კ ვ ი რ დ ე ბ ო დ ნ ე ნ  მ ე დ ი ა შ ი  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ზ ე  მ ო მ ზ ა დ ე ბ უ ლ  
მ ა ს ა ლ ე ბ ს .  მ ა თ ი  ა მ ო ც ა ნ ა  მ ო ი ც ა ვ დ ა ,  რ ო გ ო რ ც  ა მ  მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს  
ს ა ე რ თ ო  მ ო ც უ ლ ო ბ ი ს ა  დ ა  თ ე მ ა ტ უ რ ი  გ ა დ ა ნ ა წ ი ლ ე ბ ი ს  ა ნ ა ლ ი ზ ს ,  
ი ს ე  მ ა თ ი  შ ე ა ბ ა მ ი ს ო ბ ი ს  გ ა რ კ ვ ე ვ ა ს  პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ  დ ა  ე თ ი კ უ რ  
ს ტ ა ნ დ ა რ ტ ე ბ თ ა ნ .  მ ო ნ ი ტ ო რ ე ბ ი ს თ ვ ი ს  ს ა ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლ ო  
პ რ ი ნ ც ი პ ე ბ ა დ  შ ე ი რ ჩ ა :   
 
 

!  ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ უ რ ი  ე თ ი კ ი ს  ქ ა რ ტ ი ა   
!  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ თ ა  ს ა ე რ თ ა შ ო რ ი ს ო  ფ ე დ ე რ ა ც ი ი ს  მ ი ე რ  

ა ღ ი ა რ ე ბ უ ლ ი  მ ი თ ი თ ე ბ ე ბ ი  დ ა  პ რ ი ნ ც ი პ ე ბ ი ,  რ ო მ ე ლ ი ც  
ე ხ ე ბ ა  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ თ ა ნ  დ ა კ ა ვ შ ი რ ე ბ უ ლ  
პ უ ბ ლ ი კ ა ც ი ე ბ ს   

!  გ ა ე რ ო ს  ბ ა ვ შ ვ ი ს  უ ფ ლ ე ბ ა თ ა  კ ო ნ ვ ე ნ ც ი ა  
!  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი ს  მ ე დ ი ა შ ი  გ ა შ უ ქ ე ბ ი ს  

ს ა ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლ ო  პ რ ი ნ ც ი პ ე ბ ი   
!  მ ა უ წ ყ ე ბ ე ლ თ ა  ქ ც ე ვ ი ს  კ ო დ ე ქ ს ი  2 

 

 

                                                             
2 “ ბ ა ვ შ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი ს  გ ა შ უ ქ ე ბ ი ს  ს ა ე რ თ ა შ ო რ ი ს ო  დ ა  ე რ ო ვ ნ უ ლ ი  
ს ტ ა ნ დ ა რ ტ ე ბ ი ”  h t t p : / / u n i c e f . g e / u p l o a d s / _ _ _ _ _ _ _ . p d f   
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2 . 4 .  მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  ო ბ ი ე ქ ტ ე ბ ი   
 

პ რ ო ე ქ ტ ი ს  ა ვ ტ ო რ ე ბ ი ს  გ ა ნ ზ რ ა ხ ვ ი თ ,  ა რ  ყ ო ფ ი ლ ა  წ ი ნ ა ს წ ა რ  
შ ე რ ჩ ე უ ლ ი  რ ა მ დ ე ნ ი მ ე  მ ე დ ი ა ს ა შ უ ა ლ ე ბ ა ,  ა რ ა მ ე დ  მ ო ნ ი ტ ო რ ე ბ ი  
ს ა ა ნ გ ა რ ი შ ო  პ ე რ ი ო დ ი ს  გ ა ნ მ ა ვ ლ ო ბ ა შ ი  ა კ ვ ი რ დ ე ბ ო დ ნ ე ნ  ყ ვ ე ლ ა  
ი მ  პ უ ბ ლ ი კ ა ც ი ა ს ,  რ ო მ ე ლ ი ც  პ ი რ დ ა პ ი რ  ა ნ  ი რ ი ბ ა დ  შ ე ე ხ ე ბ ო დ ა  
ბ ა ვ შ ვ ე ბ ს .   

 
"  ტ ე ლ ე კ ო მ პ ა ნ ი ე ბ ი   
"  ო ნ ლ ა ი ნ  მ ე დ ი ა  
"  პ რ ე ს ა  

 
 

o  შ ე დ ე გ ე ბ ი ს  ა ნ ა ლ ი ზ ი  
 

3 . 2 .  რ ა ო დ ე ნ ო ბ რ ი ვ ი  მ ო ნ ა ც ე მ ე ბ ი  
 

ს ა მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ო  პ ე რ ი ო დ ი ს  გ ა ნ მ ა ვ ლ ო ბ ა შ ი  ქ ა რ ტ ი ი ს  
მ ო ნ ი ტ ო რ ე ბ მ ა  შ ე ი ს წ ა ვ ლ ე ს  ს უ ლ  4  4 7 0  ნ ა მ უ შ ე ვ ა რ ი ,  რ ო გ ო რ ც  
ს ი უ ჟ ე ტ ე ბ ი  დ ა  ს ტ ა ტ ი ე ბ ი ,  ი ს ე  მ ო კ ლ ე  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა ,  რ ო მ ე ლ ი ც  
პ ი რ დ ა პ ი რ  ა ნ  ი რ ი ბ ა დ  ე ხ ე ბ ო დ ა  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ს .     
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ს ა მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ო  პ ე რ ი ო დ ი ს  გ ა ნ მ ა ვ ლ ო ბ ა შ ი  თ ე მ ა ტ უ რ ა დ  
ყ ვ ე ლ ა ზ ე  მ ე ტ ა დ  გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ა ს თ ა ნ ,  ქ ვ ე ლ მ ო ქ მ ე დ ე ბ ა ს თ ა ნ 3 დ ა  
ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს  დ ა ც ვ ა ს თ ა ნ  დ ა კ ა ვ შ ი რ ე ბ უ ლ ი  თ ე მ ე ბ ი  გ ა შ უ ქ დ ა .  
მ ა თ  მ ო ჰ ყ ვ ე ბ ა  კ რ ი მ ი ნ ა ლ ი  დ ა  ს ო ც ი ა ლ უ რ ი  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი .  ს ა კ მ ა ო დ  
დ ი დ ი  მ ო ც უ ლ ო ბ ა  უ ჭ ი რ ა ვ ს  კ უ ლ ტ უ რ ა ს .  კ ვ ლ ა ვ ა ც  მ ს ხ ვ ი ლ  
თ ე მ ა ტ უ რ  ჯ გ უ ფ ა დ  რ ჩ ე ბ ა  კ ა ტ ე გ ო რ ი ა  “ ს ხ ვ ა ” ,  რ ო მ ე ლ ი ც  ყ ვ ე ლ ა  
ტ ი პ ი ს  მ ე დ ი ა შ ი  გ ა მ ო ქ ვ ე ყ ნ ე ბ უ ლ  ი ს ე თ  მ ო კ ლ ე  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი უ ლ  
შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ს  ა ე რ თ ი ა ნ ე ბ ს ,  რ ო მ ე ლ ი ც  კ ო ნ კ რ ე ტ უ ლ  თ ე მ ა ტ უ რ  
ჯ გ უ ფ ს  ა რ  მ ი ე კ უ თ ვ ნ ე ბ ა  4 5 

 
თ ე მ ა ტ უ რ ი  გ ა დ ა ნ ა წ ი ლ ე ბ ი ს  ს ა ე რ თ ო  მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლ ი 6:  
 

 

                                                             
3 კ ა ტ ე გ ო რ ი ა  “ ქ ვ ე ლ მ ო ქ მ ე დ ე ბ ა ”  მ ო ი ც ა ვ ს  ყ ვ ე ლ ა  ი მ  მ ა ს ა ლ ა ს ,  რ ო მ ე ლ ი ც  
ს ხ ვ ა დ ა ს ხ ვ ა  ფ ო რ მ ი თ  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  დ ა ხ მ ა რ ე ბ ა ს  შ ე ე ხ ე ბ ა  
 
4 მ რ გ ვ ა ლ ი ,  ე . წ .  ს ე ქ ტ ო რ უ ლ ი  დ ი ა გ რ ა მ ა  ა ს ა ხ ა ვ ს  თ ე მ ა ტ უ რ ი  
გ ა დ ა ნ ა წ ი ლ ე ბ ი ს  პ რ ო ც ე ნ ტ უ ლ  მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლ ს .   
 
5 თ ი თ ო ე უ ლ ი  თ ე მ ა ტ უ რ ი  მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლ ი  ყ ვ ე ლ ა  დ ი ა გ რ ა მ ა ზ ე  ა ღ ნ ი შ ნ უ ლ ი ა  
ე რ თ ი  დ ა  ი გ ი ვ ე  ფ ე რ ი თ  
 
6 ს ა ე რ თ ო  დ ა  მ ე დ ი ი ს  ტ ი პ ე ბ ი ს  მ ი ხ ე დ ვ ი თ  შ ე ქ მ ნ ი ლ  თ ე მ ა ტ უ რ  ს უ რ ა თ შ ი  ა რ  
ა რ ი ს  შ ე ს უ ლ ი  1  ი ვ ნ ი ს ი ს  მ ო ნ ა ც ე მ ე ბ ი 



მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  ა ნ გ ა რ ი შ ი  -  “ ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი ს  ე თ ი კ უ რ ი  გ ა შ უ ქ ე ბ ა ”  8  

 

ა ღ ს ა ნ ი შ ნ ა ვ ი ა ,  რ ო მ  მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  პ ე რ ი ო დ შ ი  თ ე მ ა ტ უ რ  
გ ა დ ა ნ ა წ ი ლ ე ბ ა შ ი ,  2 0 1 3  წ ლ ი ს  მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს გ ა ნ  გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ ე ბ ი თ  
ა ღ ა რ  დ ო მ ი ნ ი რ ე ბ ს  კ რ ი მ ი ნ ა ლ ი / ს ა მ ა რ თ ლ ი ს  თ ე მ ე ბ ი ს  გ ა შ უ ქ ე ბ ა ,   

თ უ მ ც ა  კ ვ ლ ა ვ ა ც   პ ი რ ვ ე ლ  ს ა მ ე უ ლ შ ი ა  “ ქ ვ ე ლ მ ო ქ მ ე დ ე ბ ა ” ,  
რ ო მ ლ ი ს  დ ი დ ი  ნ ა წ ი ლ ი  პ ი ა რ ი ს ა  დ ა  რ ე კ ლ ა მ ი ს  ე ლ ე მ ე ნ ტ ე ბ ი ს  
შ ე მ ც ვ ე ლ  მ ა ს ა ლ ე ბ ს  მ ო ი ც ა ვ ს .   
 
ა ქ ვ ე  გ ა ჩ ნ დ ა  გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ ე ბ უ ლ ი  კ ა ტ ე გ ო რ ი ე ბ ი :  “ ბ ა ვ შ ვ თ ა  
უ ფ ლ ე ბ ე ბ ი ” ( ბ ა ვ შ ვ თ ა  მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს  მ ი მ ო ხ ი ლ ვ ა ,  გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ი ს ,  
ჯ ა ნ დ ა ც ვ ი ს  ხ ე ლ მ ი ს ა წ ვ დ ო მ ო ბ ა ,  ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო  პ ო ლ ი ტ ი კ ა  დ ა  
ს ხ ვ ) ,  “ ძ ა ლ ა დ ო ბ ა  ო ჯ ა ხ შ ი ” ,  ა მ  უ კ ა ნ ა ს კ ნ ე ლ ი ს  გ ა ა ქ ტ ი უ რ ე ბ ა  
მ ა ი ს ი ს  თ ვ ე შ ი  ძ ა ლ ა დ ო ბ ი ს  გ ა ხ შ ი რ ე ბ უ ლ  ფ ა ქ ტ ე ბ ს  
უ კ ა ვ შ ი რ დ ე ბ ო დ ა .   
 
თ ე მ ა ტ უ რ ი  გ ა დ ა ნ ა წ ი ლ ე ბ ა  მ ე დ ი ი ს  ტ ი პ ე ბ ი ს  მ ი ხ ე დ ვ ი თ :  

 
 

 
ე ლ ე ქ ტ რ ო ნ უ ლ ი  მ ე დ ი ი ს თ ვ ი ს  ს ა ა ნ გ ა რ ი შ ო  პ ე რ ი ო დ შ ი  ყ ვ ე ლ ა ზ ე  
ა ქ ტ უ ა ლ უ რ ი  გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ი ს  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი  ა ღ მ ო ჩ ნ დ ა ,  თ ე მ ი ს  
გ ა ა ქ ტ ი უ რ ე ბ ა  რ ა მ დ ე ნ ი მ ე  ფ ა ქ ტ ო რ ს  უ კ ა ვ შ ი რ დ ე ბ ო დ ა .  ე ს ე ნ ი  
ი ყ ო  -  გ ა ე რ ო ს  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ფ ო ნ დ ი ს  მ ო ნ ა ც ე მ ე ბ ი  ბ ა ვ შ ვ თ ა  
მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ  ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ ი  დ ა  კ ო ნ კ რ ე ტ უ ლ ი  
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ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი ს  გ ა ა ქ ტ ი უ რ ე ბ ა ,  რ ო მ ე ლ ი ც  გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ი ს  ს ი ს ტ ე მ ი ს  
პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ს ა ც  მ ო ი ც ა ვ დ ა  -  ე რ ო ვ ნ უ ლ ი  გ ა მ ო ც დ ე ბ ი ,  თ ბ ი ლ ი ს ი ს  
5 3 - ე  ს ა შ უ ა ლ ო  ს კ ო ლ ა შ ი  მ ი მ დ ი ნ ა რ ე  მ ო ვ ლ ე ნ ე ბ ი .  
“ გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ი ს ”  კ ა ტ ე გ ო რ ი ა შ ი  მ ო ხ ვ ე დ რ ი ლ ი  მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს  დ ი დ ი  
წ ი ლ ი  ს წ ო რ ე დ  მ ი მ დ ი ნ ა რ ე  ა ხ ა ლ  ა მ ბ ე ბ ზ ე  მ ო დ ი ს .  გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ი ს  
თ ე მ ე ბ ზ ე  კ ვ ლ ა ვ ა ც  ი გ რ ძ ნ ო ბ ა  ს ი ღ რ მ ი ს ე უ ლ ი  მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს  
გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ უ ლ ი  ნ ა კ ლ ე ბ ო ბ ა ,  ს ა დ ა ც  ა ს ა ხ უ ლ ი  ი ქ ნ ე ბ ო დ ა  
ს ი ს ტ ე მ უ რ ი  პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ი  დ ა  მ ა თ ი  მ ო გ ვ ა რ ე ბ ი ს  გ ზ ე ბ ი .   
 
კ ვ ლ ა ვ ა ც  ს ო ლ ი დ უ რ ა დ ა ა  წ ა რ მ ო დ გ ე ნ ი ლ ი  კ ა ტ ე გ ო რ ი ა  
“ ქ ვ ე ლ მ ო ქ მ ე დ ე ბ ა ” ,  რ ო მ ე ლ ი ც  ჩ ვ ე უ ლ ე ბ რ ი ვ  ი ზ რ დ ე ბ ა  ი ს ე თ ი  
თ ა რ ი ღ ე ბ ი ს ა  დ ა  დ ღ ე ე ბ ი ს  ხ ა რ ჯ ზ ე ,  რ ო გ ო რ ი ც ა ა  მ ა გ ა ლ ი თ ა დ  
ა ღ დ გ ო მ ი ს  დ ღ ე ს ა ს წ ა უ ლ ი .  
 
მ ო მ დ ე ვ ნ ო  ა დ გ ი ლ ე ბ ს  ე ლ ე ქ ტ რ ო ნ უ ლ  მ ე დ ი ა შ ი  ი კ ა ვ ე ბ ს  
თ ე მ ა ტ უ რ ი  ჯ გ უ ფ ე ბ ი  “ ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა ” ,  “ კ რ ი მ ი ნ ა ლ ი ” ,  რ ო მ ე ლ ი ც  ა ს ე ვ ე  
ა ე რ თ ი ა ნ ე ბ ს  უ ბ ე დ უ რ  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ე ბ ს  დ ა  “ ს ხ ვ ა ” ,  რ ო მ ე ლ ი ც  
შ ე დ გ ე ბ ა  მ ო კ ლ ე  დ ა  ნ ა კ ლ ე ბ ა დ  გ ა მ ო კ ვ ე თ ი ლ ი  თ ე მ ა ტ უ რ ი  
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ე ბ ი ს გ ა ნ .   
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ტ ე ლ ე კ ო მ პ ა ნ ი ე ბ ი ს  მ ს გ ა ვ ს ი  ს უ რ ა თ ი  მ ი ვ ი ღ ე თ  მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  
რ ა ო დ ე ნ ო ბ რ ი ვ ი  შ ე დ ე გ ე ბ ი ს  თ ე მ ა ტ უ რ ი  მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ლ ე ბ ი ს  
შ ე ჯ ა მ ე ბ ი ს ა ს .  ს ა ა ნ გ ა რ ი შ ო  პ ე რ ი ო დ შ ი  გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ა  ა ღ მ ო ჩ ნ დ ა  
პ რ ე ს ი ს  მ თ ა ვ ა რ ი  თ ე მ ა ც  ბ ა ვ შ ვ ე ბ თ ა ნ  დ ა კ ა ვ შ ი რ ე ბ ი თ ,  ა ს ე ვ ე  ა ქ ა ც  
ი გ ი ვ ე ა  თ ე მ ი ს  გ ა ა ქ ტ ი უ რ ე ბ ი ს  მ ი ზ ე ზ ე ბ ი .  ტ ე ლ ე კ ო მ პ ა ნ ი ე ბ ი ს  
მ ს გ ა ვ ს ა დ ,  პ რ ე ს ა შ ი ც  ს ო ლ ი დ უ რ ი  ა დ გ ი ლ ი  უ ჭ ი რ ა ვ ს  
“ ქ ვ ე ლ მ ო ქ მ ე დ ე ბ ა ს ” ,  ი მ  მ ც ი რ ე დ ი  გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ ე ბ ი თ ,  რ ო მ  პ რ ე ს ა შ ი  
ა მ  კ ა ტ ე გ ო რ ი ა ს  მ ი კ უ თ ვ ნ ე ბ უ ლ ი  მ ა ს ა ლ ე ბ ი  ძ ი რ ი თ ა დ ა დ  
ი დ ე ნ ტ უ რ ი ა  დ ა  ს ხ ვ ა დ ა ს ხ ვ ა  გ ა მ ო ც ე მ ე ბ შ ი  ე რ თ მ ა ნ ე თ ი ს გ ა ნ  ა რ  
გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა .   

 
თ ა ნ ა ბ ა რ  პ რ ო ც ე ნ ტ ს  ი კ ა ვ ე ბ ს  კ ა ტ ე გ ო რ ი ა  “ ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა ” ,  რ ა ც  
შ ე ე ხ ე ბ ა  ს ო ც ი ა ლ უ რ  თ ე მ ა ტ ი კ ა ს ,  პ რ ე ს ა შ ი  ი ს  ე ლ ე ქ ტ რ ო ნ უ ლ  
მ ე დ ი ა ზ ე  მ ე ტ ი ა ,  ი ს ე ვ ე  რ ო გ ო რ ც  ს ი ს ხ ლ ი ს  ს ა მ ა რ თ ლ ი ს  
დ ა ნ ა შ ა უ ლ ე ბ თ ა ნ  დ ა კ ა ვ შ ი რ ე ბ უ ლ ი  თ ე მ ე ბ ი ს  გ ა შ უ ქ ე ბ ა .   
 
დ ი ა გ რ ა მ ა  ა ს ე ვ ე  ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ს ,  რ ო მ  პ რ ე ს ა  უ ფ რ ო  მ ე ტ  ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა ს  
უ თ მ ო ბ ს  ბ ა ვ შ ვ თ ა  უ ფ ლ ე ბ ე ბ ს ,  ვ ი დ რ ე  ე ლ ე ქ ტ რ ო ნ უ ლ ი  მ ე დ ი ა .   
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ო ნ ლ ა ი ნ  პ ო რ ტ ა ლ ე ბ ს  პ რ ე ს ი ს ა  დ ა  ტ ე ლ ე კ ო მ პ ა ნ ი ე ბ ი ს გ ა ნ  ა მ  
დ ი ა გ რ ა მ ი ს  მ ი ხ ე დ ვ ი თ  ს ო ც ი ა ლ უ რ ი  თ ე მ ა ტ ი კ ი ს  უ ფ რ ო  მ ა ღ ა ლ ი  
მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლ ი  გ ა მ ო ა რ ჩ ე ვ ს .  მ ი უ ხ ე დ ა ვ ა დ  ი მ ი ს ა ,  რ ო მ  
ს ო ც ი ა ლ უ რ ი  თ ე მ ა ტ ი კ ა  მ ე დ ი ი ს  ყ ვ ე ლ ა  ტ ი პ ი ს თ ვ ი ს  თ ა ნ ა ბ რ ა დ  
მ ზ ა რ დ ი  ა ღ მ ო ჩ ნ დ ა  ს ა ა ნ გ ა რ ი შ ო  პ ე რ ი ო დ შ ი ,  ა მ  თ ე მ ე ბ ი ს  
გ ა შ უ ქ ე ბ ი ს  ყ ვ ე ლ ა ზ ე  მ ა ღ ა ლ ი  მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლ ი  ს წ ო რ ე დ  ო ნ ლ ა ი ნ  
მ ე დ ი ა შ ი  დ ა ფ ი ქ ს ი რ დ ა .  ო ნ ლ ა ი ნ  მ ე დ ი ა ს  ა ს ე ვ ე  ყ ვ ე ლ ა ზ ე  
მ ა ღ ა ლ ი  მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლ ი  ა ქ ვ ს  ს ი ს ხ ლ ი ს  ს ა მ ა რ თ ლ ი ს  დ ა ნ ა შ ა უ ლ ი ს  
გ ა შ უ ქ ე ბ ი ს .  ი ნ ტ ე რ ნ ე ტ  პ ო რ ტ ა ლ ე ბ ი ს  მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი  ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ს ,  
რ ო მ  “ ქ ვ ე ლ მ ო ქ მ ე დ ე ბ ა “ კ ვ ლ ა ვ ა ც  ს ტ ა ბ ი ლ უ რ ა დ  ი ნ ა რ ჩ უ ნ ე ბ ს  
ა დ გ ი ლ ს  პ ი რ ვ ე ლ  ს ა მ ე უ ლ შ ი .   
 
 

#  1  ი ვ ნ ი ს ი  -  ბ ა ვ შ ვ თ ა  დ ა ც ვ ი ს  ს ა ე რ თ ა შ ო რ ი ს ო  დ ღ ე  
 
ს ა ე რ თ ო  თ ე მ ა ტ უ რ ი  ს უ რ ა თ ი დ ა ნ  ც ა ლ კ ე  გ ვ ი ნ დ ა  გ ა მ ო ვ ყ ო თ  
ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი ს  გ ა შ უ ქ ე ბ ა  1  ი ვ ნ ი ს ს 7.  ე რ თ დ ღ ი ა ნ ი  
მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  გ ა მ ო ყ ო ფ ა  ა ნ გ ა რ ი შ ი ს  ა ვ ტ ო რ ე ბ მ ა  წ ა რ ს უ ლ ი  
მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  გ ა მ ო ც დ ი ლ ე ბ ი ს  გ ა თ ვ ა ლ ი ს წ ი ნ ე ბ ი თ  
გ ა დ ა ვ წ ყ ვ ი ტ ე თ .   
 
1  ი ვ ნ ი ს ი  მ ე დ ი ა შ ი  ჯ ა მ შ ი  2 5 0  მ ა ს ა ლ ი თ  ა ღ ი ნ ი შ ნ ა .  ე ს  
რ ა ო დ ე ნ ო ბ ა  დ ა ა ხ ლ ო ე ბ ი თ  7 , 5  ჯ ე რ  ა ღ ე მ ა ტ ე ბ ა  ს ა ა ნ გ ა რ ი შ ო  
პ ე რ ი ო დ ი ს  თ ი თ ო ე უ ლ ი  დ ღ ი ს  ს ა შ უ ა ლ ო  მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლ ს .   
 
ქ ვ ე მ ო თ  მ ო ც ე მ უ ლ ი  დ ი ა გ რ ა მ ა  ნ ა თ ლ ა დ  ა ს ა ხ ა ვ ს  ა მ  
თ ა რ ი ღ ი ს თ ვ ი ს  დ ა მ ა ხ ა ს ი ა თ ე ბ ე ლ  თ ვ ი ს ე ბ ა ს  -  ს ა პ ი რ ვ ე ლ ი ვ ნ ი ს ო  
ქ ვ ე ლ მ ო ქ მ ე დ ე ბ ა  ს ა ე რ თ ო  მ ო ც უ ლ ო ბ ი ს  თ ი თ ქ მ ი ს  ნ ა ხ ე ვ ა რ ს ,  4 5  
პ რ ო ც ე ნ ტ ს  შ ე ა დ გ ე ნ ს .   
 
1  ი ვ ნ ი ს ი ს  თ ე მ ა ტ უ რ ი  დ ი ა გ რ ა მ ა  წ ი ნ ა ს ა ა რ ჩ ე ვ ნ ო  პ ე რ ი ო დ ი ს  
გ ა თ ვ ა ლ ი ს წ ი ნ ე ბ ი თ  ა ხ ა ლ  თ ე მ ა ტ უ რ  ჯ გ უ ფ ს ა ც  ქ მ ნ ი ს  -  
“ პ ო ლ ი ტ ი კ ა ს ” .  მ ა ს  ა მ  დ ღ ე ს  ბ ა ვ შ ვ ე ბ თ ა ნ  დ ა კ ა ვ შ ი რ ე ბ უ ლ ი  
თ ე მ ე ბ ი ს  გ ა შ უ ქ ე ბ ი ს ა ს  მ ე ო რ ე  ა დ გ ი ლ ი  უ ჭ ი რ ა ვ ს  დ ა  მ ო ი ც ა ვ ს  
2 0 1 4  წ ლ ი ს  თ ვ ი თ მ მ ა რ თ ვ ე ლ ო ბ ი ს  ა რ ჩ ე ვ ნ ე ბ შ ი  მ ო ნ ა წ ი ლ ე  
ს უ ბ ი ე ქ ტ ე ბ ი ს  ა ქ ტ ი ვ ო ბ ე ბ ს .   
                                                             
7 1  ი ვ ნ ი ს ი ს  თ ე მ ა ტ ი კ ა  პ რ ე ს ა შ ი  დ ა თ ვ ლ ი ლ ი ა  2  ი ვ ნ ი ს ს ,  ო რ შ ა ბ ა თ ს  
გ ა მ ო ს უ ლ ი  გ ა მ ო ც ე მ ე ბ ი ს  მ ი ხ ე დ ვ ი თ   
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1  ი ვ ნ ი ს ი ს  დ ი ა გ რ ა მ ა  რ ა დ ი კ ა ლ უ რ ა დ  გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ ე ბ უ ლ  ს უ რ ა თ ს  
გ ვ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ს .  კ ა ტ ე გ ო რ ი ა  “ ჯ ა ნ დ ა ც ვ ა ” ,  რ ო მ ე ლ ს ა ც  ზ ე დ ა  
დ ი ა გ რ ა მ ე ბ შ ი  ს ა კ მ ა ო დ  ს ო ლ ი დ უ რ ი  ა დ გ ი ლ ი  უ ჭ ი რ ა ვ ს ,  
მ თ ლ ი ა ნ ა დ  გ ა მ ქ რ ა ლ ი ა .  გ ა მ ქ რ ა ლ ი ა  კ ა ტ ე გ ო რ ი ა  “ ძ ა ლ ა დ ო ბ ა  
ო ჯ ა ხ შ ი ” .  ა მ  თ ე მ ე ბ ს  1  ი ვ ნ ი ს ი ს  გ ა შ უ ქ ე ბ ი ს ა ს  მ ე დ ი ა  ა ღ ა რ  
შ ე ხ ე ბ ი ა .   
 
მ ნ ი შ ვ ნ ე ლ ო ვ ნ ა დ ა ა  შ ე მ ც ი რ ე ბ უ ლ ი  “ გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ი ს ”  
მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლ ი ც ,  რ ო მ ე ლ ი ც  ყ ვ ე ლ ა  ზ ე დ ა  დ ი ა გ რ ა მ ა შ ი  პ ი რ ვ ე ლ  
ა დ გ ი ლ ს  ი კ ა ვ ე ბ დ ა .  ა რ ს ე ბ უ ლ ი  თ ე მ ა ტ უ რ ი  კ ა ტ ე გ ო რ ი ე ბ ი დ ა ნ  
ყ ვ ე ლ ა ზ ე  უ კ ე თ  1  ი ვ ნ ი ს ს  ა დ გ ი ლ ი  “ ს ო ც ი ა ლ უ რ მ ა  თ ე მ ა ტ ი კ ა მ ”  
შ ე ი ნ ა რ ჩ უ ნ ა .   
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o  ზ ო გ ა დ ი  შ ი ნ ა ა რ ს ო ბ რ ი ვ ი  ა ნ ა ლ ი ზ ი  
 
 

3 . 1 . ძ ი რ ი თ ა დ ი  ტ ე ნ დ ე ნ ც ი ე ბ ი  
 

 
ქ ა რ ტ ი ი ს  მ ო ნ ი ტ ო რ ე ბ მ ა  მ ე დ ი ი ს  ა ნ ა ლ ი ზ ი  დ ა ი წ ყ ე ს  2 0 1 4  წ ლ ი ს  
1 5  ი ა ნ ვ რ ი დ ა ნ  დ ა  დ ა ა ს რ უ ლ ე ს  1  ი ვ ნ ი ს ს .  პ რ ო ე ქ ტ ი ს  მ ე ო რ ე  
ე ტ ა პ მ ა  ა ჩ ვ ე ნ ა ,  რ ო მ  2 0 1 3  წ ლ ი ს  მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  ძ ი რ ი თ ა დ ი  
მ ი გ ნ ე ბ ე ბ ი  შ ე ნ ა რ ჩ უ ნ ე ბ უ ლ ი ა  მ ც ი რ ე დ ი  გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ ე ბ ე ბ ი თ .   
 
მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  გ ა ნ მ ა ვ ლ ო ბ ა შ ი  ტ ე ნ დ ე ნ ც ი ა  გ ა მ ო ი კ ვ ე თ ა  ო რ ი  
მ ი მ ა რ თ უ ლ ე ბ ი თ :  ტ ე ნ დ ე ნ ც ი ა ,  რ ო მ ე ლ ი ც  ა რ  შ ე ი ც ა ვ ს  ე თ ი კ უ რ  
გ ა დ ა ც დ ო მ ე ბ ს ,  თ უ მ ც ა  ჩ ა მ ო ყ ა ლ ი ბ დ ა  ჩ ვ ე ვ ა დ  დ ა  პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ი ,  
რ ო მ ე ლ ს ა ც  თ ა ნ  ა ხ ლ ა ვ ს  პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ ი  დ ა  ე თ ი კ უ რ ი  ნ ო რ მ ე ბ ი ს  
დ ა რ ღ ვ ე ვ ა .  მ ა თ ი  უ მ ე ტ ე ს ო ბ ა  ს ა ე რ თ ო ა  მ ე დ ი ი ს  ყ ვ ე ლ ა  
ტ ი პ ი ს თ ვ ი ს :   
 
 
I  მ ი მ ა რ თ უ ლ ე ბ ა :  
 

!  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი ს  მ შ რ ა ლ ი  დ ა  ზ ე დ ა პ ი რ უ ლ ი  
გ ა შ უ ქ ე ბ ა  

 
!  ფ რ ა გ მ ე ნ ტ უ ლ ი  დ ა ი ნ ტ ე რ ე ს ე ბ ა  ბ ა ვ შ ვ თ ა  

პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ი თ   
 

!  ა ხ ა ლ ი  ა მ ბ ე ბ ი ს  ე რ თ ფ ე რ ო ვ ნ ე ბ ა  დ ა  მ ს გ ა ვ ს ე ბ ა  
 

!  ს ა უ ბ ა რ ი  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ზ ე  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  გ ა რ ე შ ე  
 

!  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  ქ ვ ე ლ მ ო ქ მ ე დ ე ბ ი ს ,  ს ა რ ე კ ლ ა მ ო  
მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს ა  დ ა  პ ო ლ ი ტ ი კ უ რ ი  პ ი ა რ ი ს  ო ბ ი ე ქ ტ ე ბ ა დ  
გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა  

 
!  პ რ ე ს რ ე ლ ი ზ ე ბ ი ს ა  დ ა  მ ა რ კ ე ტ ი ნ გ უ ლ ი  მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს  

უ ც ვ ლ ე ლ ი  ს ა ხ ი თ  გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა  
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!  მ ე დ ი ა ,  რ ო გ ო რ ც  ც ა ლ კ ე უ ლ ი  ს ო ც ი ა ლ უ რ ი ,  
ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს  ა ნ  ფ ი ნ ა ნ ს უ რ ი  პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ი ს  
მ ო გ ვ ა რ ე ბ ი ს  გ ზ ა  

 
!  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი ს  ს ე ნ ს ა ც ი უ რ ი  დ ა  

დ რ ა მ ა ტ ი ზ ე ბ უ ლ ი  გ ა შ უ ქ ე ბ ა  ( გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ ი თ  
ს ო ც ი ა ლ უ რ ი  დ ა  კ რ ი მ ი ნ ა ლ უ რ ი  თ ე მ ე ბ ი ს  დ რ ო ს )  

 
!  მ თ ა ვ ა რ  ს ა ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ო  თ უ  ს ო ც ი ა ლ უ რ - პ ო ლ ი ტ ი კ უ რ  

თ ო ქ  შ ო უ ე ბ ი ს  ნ ა კ ლ ე ბ ი  ი ნ ტ ე რ ე ს ი  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  
მ ი მ ა რ თ ,  შ უ ა დ ღ ი ს ა  დ ა  დ ი ლ ი ს  გ ა დ ა ც ე მ ე ბ თ ა ნ  
შ ე დ ა რ ე ბ ი თ .  

 
!  პ ი რ ა დ ი  ო ჯ ა ხ უ რ ი  ტ რ ა გ ე დ ი ე ბ ი თ  დ ა ი ნ ტ ე რ ე ს ე ბ ა  

 
 
გ ა მ ო კ ვ ე თ ი ლ ი  ტ ე ნ დ ე ნ ც ი ე ბ ი ს  ნ ა წ ი ლ ი  ა ღ ნ ი შ ნ უ ლ ი  ი ყ ო  
ქ ა რ ტ ი ი ს  წ ი ნ ა  მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ შ ი ც ,  მ ა თ  შ ო რ ი ს  ა ხ ა ლ ი  
ა მ ბ ე ბ ი ს  ე რ თ ფ ე რ ო ვ ნ ე ბ ა  დ ა  მ ს გ ა ვ ს ე ბ ა ,  ბ ა ვ შ ვ თ ა  
ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი ს  ზ ე დ ა პ ი რ უ ლ ი ,  მ შ რ ა ლ ი  დ ა  ფ რ ა გ მ ე ნ ტ უ ლ ი  
გ ა შ უ ქ ე ბ ა .  ი შ ვ ი ა თ ი  გ ა მ ო ნ ა კ ლ ი ს ე ბ ი ს  გ ა რ დ ა ,  ა მ  მ ხ რ ი ვ ,  
მ ე დ ი ა ს  ბ ა ვ შ ვ თ ა  პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ი ს ა დ მ ი  დ ა მ ო კ ი დ ე ბ უ ლ ე ბ ა  
ა რ  შ ე უ ც ვ ლ ი ა .   
 
პ რ ე ს ა ს თ ა ნ  შ ე დ ა რ ე ბ ი თ  ი ნ ტ ე რ ნ ე ტ  ს ი ვ რ ც ე შ ი  
რ ა ო დ ე ნ ო ბ რ ი ვ ა დ  მ ე ტ ი  ი წ ე რ ე ბ ა  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ზ ე  დ ა  
ა მ ა ზ ე  მ ე ტ ყ ვ ე ლ ე ბ ს  მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს  ს ი ჭ ა რ ბ ე ც ,  თ უ მ ც ა  ა ს ე თ ი  
რ ა ო დ ე ნ ო ბ ა  გ ა ნ პ ი რ ო ბ ე ბ უ ლ ი ა  ა რ ა  მ ე დ ი ი ს  მ ი ე რ  
ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი თ  გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ უ ლ ი  
დ ა ი ნ ტ ე რ ე ს ე ბ ი თ ,  ა რ ა მ ე დ  უ ფ რ ო  ე რ თ ი  დ ა  ი მ ა ვ ე  
მ ა ს ა ლ ი ს  მ რ ა ვ ა ლ  ვ ე ბ გ ვ ე რ დ ზ ე  მ ო ხ ვ ე დ რ ი თ .   
 
კ ვ ლ ა ვ ა ც  შ ე ნ ა რ ჩ უ ნ ე ბ უ ლ ი ა  ტ ე ნ დ ე ნ ც ი ა ,  რ ო მ  მ ე დ ი ა  
ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ თ ა ნ  დ ა კ ა ვ შ ი რ ე ბ უ ლ  თ ე მ ე ბ ს  უ კ ვ ე  
მ ო მ ხ დ ა რ  ფ ა ქ ტ ე ბ თ ა ნ ,  ა ნ  თ ა რ ი ღ ე ბ თ ა ნ  მ ი ბ მ ი თ  ა შ უ ქ ე ბ ს  
დ ა  თ ა ვ ა დ  ა რ  ა რ ი ს  ს ა კ ი თ ხ ი ს  მ ო ძ ე ბ ნ ი ს ა  დ ა  წ ა მ ო წ ე ვ ი ს  
ი ნ ი ც ი ა ტ ო რ ი .   
 



მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  ა ნ გ ა რ ი შ ი  -  “ ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი ს  ე თ ი კ უ რ ი  გ ა შ უ ქ ე ბ ა ”  1 5  

 

!  ი ს ე ვ ე  რ ო გ ო რ ც  ი ნ ტ ე რ ნ ე ტ გ ა მ ო ც ე მ ე ბ ი ს ა  დ ა  ჟ უ რ ნ ა ლ -
გ ა ზ ე თ ე ბ ი ს  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი ,  ბ ა ვ შ ვ ე ბ თ ა ნ  დ ა კ ა ვ შ ი რ ე ბ უ ლ ი  
ს ა ტ ე ლ ე ვ ი ზ ი ო  მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს  უ მ რ ა ვ ლ ე ს ო ბ ა  მ შ რ ა ლ  დ ა  
ფ რ ა გ მ ე ნ ტ უ ლ  ნ ი უ ს ე ბ ზ ე  მ ო დ ი ს ,  რ ო მ ე ლ თ ა  დ ი დ ი  
ნ ა წ ი ლ ი თ ა ც  მ ე დ ი ა  მ ხ ო ლ ო დ  მ ა ს  შ ე მ დ ე გ  ი ნ ტ ე რ ე ს დ ე ბ ა ,  
რ ა ც  ფ ა ქ ტ ი  უ კ ვ ე  მ ო მ ხ დ ა რ ი ა .  ა რ  ხ დ ე ბ ა  ს ხ ვ ა დ ა ს ხ ვ ა  
პ რ ო ბ ლ ე მ ა ტ ი კ ი ს  თ უ  ს ა კ ი თ ხ ი ს  ა ნ ა ლ ი ზ ი ,  ა ქ ტ უ ა ლ ი ზ ე ბ ა  დ ა  
პ რ ო ბ ლ ე მ ი ს  კ უ თ ხ ი თ  გ ა ნ ხ ი ლ ვ ა .  

 
მ ე დ ი ა  ძ ი რ ი თ ა დ  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი  რ ე ა გ ი რ ე ბ ს  დ ა  მ ი ნ ი მ ა ლ უ რ  
ძ ა ლ ი ს ხ მ ე ვ ა ს  ს წ ე ვ ს  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ი ს  მ ო პ ო ვ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს ,  
მ ი თ უ მ ე ტ ე ს  ა ნ ა ლ ი ზ ი ს ა  დ ა  გ ა ნ ს ჯ ი ს ა თ ვ ი ს .  თ ა ვ ი ს თ ა ვ ა დ ,  
რ ე ა გ ი რ ე ბ ა  მ ნ ი შ ვ ნ ე ლ ო ვ ა ნ ი ა ,  თ უ მ ც ა  ს ა ს უ რ ვ ე ლ ი ა  მ ე დ ი ა  
მ ხ ო ლ ო დ  ფ ა ქ ტ ე ბ ი ს  ტ ი რ ა ჟ ი რ ე ბ ი თ  ა რ  ი ფ ა რ გ ლ ე ბ ო დ ე ს  დ ა  
მ ე ტ ა დ  ი ნ ტ ე რ ე ს დ ე ბ ო დ ე ს  თ უ ნ დ ა ც  ა მ  ფ ა ქ ტ ე ბ ი ს  გ ა მ ო მ წ ვ ე ვ ი  
მ ი ზ ე ზ ე ბ ი თ .   
 
დ ა კ ვ ი რ ვ ე ბ ა  ც ხ ა დ ყ ო ფ ს ,  რ ო მ  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი  
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ ი  ძ ი რ ი თ ა დ ა დ  ნ ე გ ა ტ ი უ რ ,  პ რ ო ბ ლ ე მ ა ტ უ რ  
ა ნ დ ა  ს ი ბ რ ა ლ უ ლ ი ს  კ ო ნ ტ ე ქ ს ტ შ ი  შ უ ქ დ ე ბ ა .  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი  
მ ა ს მ ე დ ი ა შ ი  ძ ი რ ი თ ა დ ა დ  ხ ვ დ ე ბ ი ა ნ  რ ო გ ო რ ც  ძ ა ლ ა დ ო ბ ი ს  
მ ს ხ ვ ე რ პ ლ ე ბ ი ,  ქ ვ ე ლ მ ო ქ მ ე დ ე ბ ი ს  ო ბ ი ე ქ ტ ე ბ ი  ა ნ  ს ო ც ი ა ლ უ რ ი  
პ რ ო ბ ლ ე მ ა ტ ი კ ი ს  ლ უ ს ტ რ ა ც ი ი ს  ს ა შ უ ა ლ ე ბ ე ბ ი .  
 
ს ა ა ნ გ ა რ ი შ ო  პ ე რ ი ო დ ი  გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ ი თ  გ ა მ ო ი რ ჩ ე ო დ ა  ს წ ო რ ე დ  
ა მ  უ კ ა ნ ა ს კ ნ ე ლ ი  ფ ა ქ ტ ო რ ი თ .  მ ე დ ი ა შ ი  ი მ ა ტ ა  ს ო ც ი ა ლ უ რ ი  
პ რ ო ბ ლ ე მ ა ტ ი კ ი ს  გ ა შ უ ქ ე ბ ა მ ,  ს ო ც ი ა ლ უ რ ი  პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ი ს  
თ ვ ა ლ ს ა ჩ ი ნ ო დ  ჩ ვ ე ნ ე ბ ი ს  ე რ თ - ე რ თ  ს ა შ უ ა ლ ე ბ ა დ  კ ი  
ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ე ბ ი  ს წ ო რ ე დ  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ს  ი რ ჩ ე ვ ე ნ .  ს ო ც ი ა ლ უ რ ი  
თ ე მ ა ტ ი კ ი ს  გ ა ა ქ ტ ი უ რ ე ბ ა  ს ა ა ნ გ ა რ ი შ ო  პ ე რ ი ო დ შ ი  გ ა მ ო ი წ ვ ი ა  
გ ა ე რ ო ს  კ ვ ლ ე ვ ი ს  გ ა მ ო ქ ვ ე ყ ნ ე ბ ა მ ა ც  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ი ღ ა რ ი ბ ი ს  
შ ე ს ა ხ ე ბ .  თ ე მ ა ტ ი კ ი ს  მ ო მ ა ტ ე ბ ა მ  მ ე დ ი ა შ ი  მ ი ს ი  თ ა ნ მ დ ე ვ ი  
პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ი ც  გ ა მ ო კ ვ ე თ ა :   
 

!  ს ო ც ი ა ლ უ რ ი  პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ი ს  ს ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ლ ა დ  დ ა  
მ ა ყ უ რ ე ბ ე ლ ს ა  თ უ  მ კ ი თ ხ ვ ე ლ შ ი  მ ა ქ ს ი მ ა ლ უ რ ი  ე მ ო ც ი ი ს  
გ ა მ ო ს ა წ ვ ე ვ ა დ ,  მ ე დ ი ა  კ ვ ლ ა ვ ა ც  მ ი მ ა რ თ ა ვ ს  ა მ ბ ი ს  
დ რ ა მ ა ტ ი ზ ე ბ ი ს  ს ხ ვ ა დ ა ს ხ ვ ა  ს ა შ უ ა ლ ე ბ ა ს :  მ უ ს ი კ ა  
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ვ ი დ ე ო რ ე პ ო რ ტ ა ჟ ე ბ შ ი ,  ე მ ო ც ი უ რ ი ,  ზ ო გ ჯ ე რ  ხ ა ტ ო ვ ა ნ ი  
ტ ე ქ ს ტ ი  პ რ ე ს ა ს ა  ა ნ  ო ნ ლ ა ი ნ  მ ე დ ი ა შ ი .   

 
ჩ ვ ე უ ლ ე ბ რ ი ვ ,  მ ს გ ა ვ ს ი  მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს  მ ო მ ზ ა დ ე ბ ა  კ ე თ ი ლ ი  
გ ა ნ წ ყ ო ბ ე ბ ი თ ა  დ ა  კ ო ნ კ რ ე ტ უ ლ ი  ა დ ა მ ი ა ნ ე ბ ი ს  დ ა ხ მ ა რ ე ბ ი ს  
ს უ რ ვ ი ლ ი თ ა ა  გ ა ნ პ ი რ ო ბ ე ბ უ ლ ი ,  თ უ მ ც ა  ა რ ი ს  კ ი  მ ე დ ი ა  
ც ა ლ კ ე უ ლ ი  ს ო ც ი ა ლ უ რ ი ,  ფ ი ნ ა ნ ს უ რ ი  დ ა  ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს  
პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ი ს  მ ო გ ვ ა რ ე ბ ი ს  გ ზ ა ,  მ ა გ ა ლ ი თ ა დ  თ ა ნ ხ ი ს  
შ ე გ რ ო ვ ე ბ ი ს  მ ი ზ ნ ი თ .  თ უ  მ ე დ ი ა მ  უ ნ დ ა  მ ო ა ხ ე რ ხ ო ს  დ ა  მ ს გ ა ვ ს ი  
პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ი ს  კ ო მ პ ლ ე ქ ს უ რ  გ ა შ უ ქ ე ბ ა ზ ე  დ ა  შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ა დ  
მ ო გ ვ ა რ ე ბ ა ზ ე  გ ა ა კ ე თ ო ს  ა ქ ც ე ნ ტ ი .  თ ი თ ო ე უ ლ ი  მ ს გ ა ვ ს ი  
მ ა გ ა ლ ი თ ი  გ ა მ ო ი ყ ე ნ ო ს  ს ა კ უ თ ა რ ი  მ თ ა ვ ა რ ი  ფ უ ნ ქ ც ი ი ს ,  
ხ ე ლ ი ს უ ფ ლ ე ბ ი ს  მ ა კ ო ნ ტ რ ო ლ ე ბ ლ ი ს  გ ა ნ ს ა ხ ო რ ც ი ე ლ ე ბ ლ ა დ .   
 
ზ ე მ ო თ  ა ღ ნ ი შ ნ უ ლ ი  ტ ე ნ დ ე ნ ც ი ი ს  მ ა გ ა ლ ი თ ა დ  მ ო ვ ი ყ ვ ა ნ თ  
ტ ე ლ ე კ ო მ პ ა ნ ი ა  ტ ვ - 3  ი ს  რ ე პ ო რ ტ ა ჟ ს  მ ო ზ ა რ დ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ ,  
რ ო მ ე ლ ი ც  უ ბ ე დ უ რ ი  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ი ს  შ ე დ ე გ ა დ  მ ძ ი მ ე დ  დ ა შ ა ვ დ ა  დ ა  
დ ღ ე ს  დ ა ხ მ ა რ ე ბ ა  ე ს ა ჭ ი რ ო ე ბ ა .   
 
ს ი უ ჟ ე ტ შ ი  ჩ ა ნ ს  შ ე ზ ღ უ დ უ ლ ი  შ ე ს ა ძ ლ ე ბ ლ ო ბ ი ს  მ ქ ო ნ ე  მ ო ზ ა რ დ ი ს  
ს ხ ე უ ლ ზ ე  ა რ ს ე ბ უ ლ ი  დ ა ზ ი ა ნ ე ბ ე ბ ი ს  კ ა დ რ ე ბ ი ,  ძ ა ლ ი ა ნ  ა ხ ლ ო  
ხ ე დ ი თ  გ ა დ ა ღ ე ბ უ ლ ი ;  ს ი უ ჟ ე ტ შ ი  ჩ ა ს მ უ ლ ი ა  ი ნ ტ ე რ ვ ი უ ს  
ფ რ ა გ მ ე ნ ტ ი  თ ა ვ ა დ  მ ო ზ ა რ დ თ ა ნ ,  რ ო მ ე ლ ს ა ც  მ ი ღ ე ბ უ ლ ი  
დ ა ზ ი ა ნ ე ბ ე ბ ი ს  გ ა მ ო  ს ა უ ბ ა რ ი  უ ჭ ი რ ს .  ს ი უ ჟ ე ტ ი  მ ხ ო ლ ო დ  1 5  
წ ლ ი ს  მ ო ზ ა რ დ ი ს  ო ჯ ა ხ შ ი  დ ა  თ ა ნ ა ტ ო ლ ე ბ თ ა ნ ა ა  გ ა დ ა ღ ე ბ უ ლ ი  
დ ა  ა რ  მ ო ი ც ა ვ ს  ა რ ც  ს პ ე ც ი ა ლ ი ს ტ ე ბ ი ს ,  ა რ ც  ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს  
დ ა ც ვ ი ს  ს ა მ ი ნ ი ს ტ რ ო ს ,  ა რ ც  რ ო მ ე ლ ი მ ე  პ რ ო ფ ი ლ უ რ ი  
ო რ გ ა ნ ი ზ ა ც ი ი ს   კ ო მ ე ნ ტ ა რ ს ,  რ ო მ ე ლ ი ც  მ ა ყ უ რ ე ბ ე ლ ს  მ ი ა წ ვ დ ი დ ა  
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა ს  ი მ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ ,  თ უ  რ ა  ვ ა ლ დ ე ბ უ ლ ე ბ ე ბ ი  ა კ ი ს რ ი ა  
ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო ს  ა მ  კ ო ნ კ რ ე ტ უ ლ ი  მ ო ზ ა რ დ ი ს ა  დ ა  მ ი ს  
მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ა შ ი  მ ყ ო ფ ი  ს ხ ვ ა  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  დ ა ს ა ხ მ ა რ ე ბ ლ ა დ .   
 
ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ უ რ ი  ე თ ი კ ი ს  ქ ა რ ტ ი ი ს  რ ე ა ქ ც ი ა  მ ო ჰ ყ ვ ა  
მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  პ ე რ ი ო დ შ ი  ტ ე ლ ე კ ო მ პ ა ნ ი ა  “ ი მ ე დ ი ს ”  ე თ ე რ შ ი  
გ ა ს უ ლ  თ ო ქ - შ ო უ  “ რ ე ა ქ ც ი ა ს ” ,  რ ო მ ე ლ შ ი ც  წ ა მ ყ ვ ა ნ მ ა  
ა უ დ ი ტ ო რ ი ა ს  წ ა რ უ დ გ ი ნ ა  მ ო ზ ა რ დ ი ,  რ ო მ ლ ი ს  ო ჯ ა ხ ი ც  
ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ნ ი ს  ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს  პ რ ო ბ ლ ე მ ი ს  გ ა მ ო  
დ ა ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ა ს  ე ძ ე ბ ს .   
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ქ ა რ ტ ი ი ს  ს ა ბ ჭ ო ს  მ ო ს ა ზ რ ე ბ ი თ ,  ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ა ნ ი  დ ა  მ ი ს ი  
ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს  რ თ უ ლ ი  მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ა  გ ა დ ა ც ე მ ა შ ი  
გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ უ ლ ი  ი ყ ო  ა რ ა კ ე თ ი ლ ს ი ნ დ ი ს ი ე რ ა დ .  “ მ ი უ ხ ე დ ა ვ ა დ  
ი მ ი ს ა ,  რ ო მ  თ ა ვ ა დ  მ ო ზ ა რ დ ი  გ ა დ ა ც ე მ ა შ ი  ძ ა ლ დ ა ტ ა ნ ე ბ ი ს  
გ ა რ ე შ ე  ს ა უ ბ რ ო ბ დ ა  დ ა  ს ტ უ დ ი ა შ ი  ი მ ყ ო ფ ე ბ ო დ ა  მ ი ს ი  
მ შ ო ბ ე ლ ი ც ,  გ ა დ ა ც ე მ ი ს  ე ს  კ ო ნ კ რ ე ტ უ ლ ი  ე პ ი ზ ო დ ი  ტ ო ვ ე ბ დ ა  
შ თ ა ბ ე ჭ დ ი რ ლ ე ბ ა ს ,  რ ო მ  წ ა მ ყ ვ ა ნ მ ა  ხ ე ლ ი  შ ე უ წ ყ ო  მ ო ზ ა რ დ ი ს  
პ ო ლ ი ტ ი კ უ რ ი  დ ე ბ ა ტ ე ბ ი ს  წ ა ს ა ქ ე ზ ე ბ ე ლ  ი ნ ს ტ რ უ მ ე ნ ტ ა დ  
გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა ს ”   -  ნ ა თ ქ ვ ა მ ი  ი ყ ო  ქ ა რ ტ ი ი ს  ს ა ბ ჭ ო ს  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა შ ი .  
 
 

!  მ ე დ ი ა მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  პ ე რ ი ო დ შ ი  გ ა მ ო ი კ ვ ე თ ა ,  რ ო მ  
ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი  კ ვ ლ ა ვ ა ც  ს ა კ მ ა ო დ  ხ შ ი რ ა დ  ა რ ი ა ნ  
ქ ვ ე ლ მ ო ქ მ ე დ ე ბ ი ს  ო ბ ი ე ქ ტ ე ბ ა დ  წ ა რ მ ო ჩ ე ნ ი ლ ნ ი .  
მ ე დ ი ა ს ა შ უ ა ლ ე ბ ე ბ შ ი ,  ქ ვ ე ლ მ ო ქ მ ე დ ე ბ ი ს  ა ვ ტ ო რ ე ბ ა დ  
ძ ი რ ი თ ა დ ა დ  გ ვ ე ვ ლ ი ნ ე ბ ი ა ნ  კ ე რ ძ ო  კ ო მ პ ა ნ ი ე ბ ი  ა ნ  
ა დ გ ი ლ ო ბ რ ი ვ ი  თ ვ ი თ თ მ მ ა რ თ ვ ე ლ ო ბ ი ს ,  გ ა მ გ ე ო ბ ი ს ,  
ს ა კ რ ე ბ უ ლ ო ს  წ ა რ მ ო მ ა დ გ ე ნ ლ ე ბ ი ,  პ ო ლ ი ტ ი კ ო ს ე ბ ი .   

 
ა ს ე თ ი  მ ა ს ა ლ ე ბ ი ,  რ ო გ ო რ ც  წ ე ს ი ,  ე მ ს ა ხ უ რ ე ბ ა  ქ ვ ე ლ მ ო ქ მ ე დ ე ბ ი ს  
ა ვ ტ ო რ თ ა  პ ი ა რ ს ,  მ ა თ  პ ო ზ ი ტ ი უ რ ა დ  წ ა რ მ ო ჩ ე ნ ა ს  დ ა  ა რ ა  
ბ ა ვ შ ვ თ ა  პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ი ს  წ ი ნ  წ ა მ ო წ ე ვ ა ს  დ ა  გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ უ ლ ი  
ნ ი შ ნ ი თ  ხ ა ს ი ა თ დ ე ბ ა  პ რ ე ს ა შ ი ,  ს ა დ ა ც  ს ტ ა ტ ი ი ს  ს ა თ ა უ რ ი ც ,  
ფ ო ტ ო ც  დ ა  ტ ე ქ ს ტ ი ც  ი დ ე ნ ტ უ რ ი ა .    
 
ს ა ო ჯ ა ხ ო  ტ ი პ ი ს  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა ხ ლ ი ს  მ ც ხ ო ვ რ ე ბ ი  
ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ნ ე ბ ი  ა რ ი ა ნ  “ ნ ა ნ უ კ ა ს  შ ო უ ს ”  მ ა ი ს ი ს  ე რ თ - ე რ თ  
გ ა დ ა ც ე მ ი ს  გ მ ი რ ე ბ ი ,  რ ო მ ე ლ შ ი ც  წ ა მ ყ ვ ა ნ ი  ე რ თ - ე რ თ ი  ბ ა ვ შ ვ ი ს  
ი ს ტ ო რ ი ა ს ა ც  გ ვ ი ყ ვ ე ბ ა .  “ გ ა მ ი ჭ ი რ დ ა  დ ა ძ ი ნ ე ბ ა ,  ყ ვ ე ლ ა ფ ე რ ზ ე  
ე რ თ ა დ  მ ე ფ ი ქ რ ე ბ ო დ ა ,  ყ ვ ე ლ ა ზ ე  მ ე ტ ა დ  კ ი  ე რ თ  ბ ა ვ შ ვ ზ ე ,  
რ ო მ ლ ი ც  ს ა ხ ე ლ ს ა ც  ა რ  გ ა გ ი მ ხ ე ლ თ .  მ ა გ რ ა მ  გ ე ტ ყ ვ ი თ  ე რ თ ს .  
მ ი ს მ ა  დ ე დ ა მ  ხ უ თ ი  შ ვ ი ლ ი დ ა ნ  ე რ თ ი  გ ა მ ო ა რ ჩ ი ა  დ ა  ა ქ  
მ ო ი ყ ვ ა ნ ა .  4  კ ი  თ ა ვ ი ს თ ა ნ  დ ა ი ტ ო ვ ა ” ,  -  მ ა რ თ ა ლ ი ა ,  წ ა მ ყ ვ ა ნ ი  ა მ  
ბ ა ვ შ ვ ი ს  ს ა ხ ე ს  ა რ  ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ს ,  მ ა გ რ ა მ  ს ა მ ა გ ი ე რ ო დ  ჩ ა წ ე რ ი ლ ი  
ჰ ყ ა ვ ს  დ ე დ ა ,  რ ო მ ე ლ ი ც  ღ ი ა დ  ს ა უ ბ რ ო ბ ს  ბ ა ვ შ ვ ი ს  
ა ვ ა დ მ ყ ო ფ ო ბ ა ს ა  დ ა  მ ძ ი მ ე  ს ო ც ი ა ლ უ რ  მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ა ზ ე :  
“ გ უ ლ ი ს  მ ა ნ კ ი  ა ქ ვ ს ,  პ ო ლ ზ ე  ა ღ ა რ  მ ი ნ დ ა  ა ვ ა დ მ ყ ო ფ ი  ბ ა ვ შ ვ ი  
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დ ა ვ ა წ ვ ი ნ ო ” .  დ ე დ ი ს  ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ა  ბ ა ვ შ ვ ი ს  ვ ი ნ ა ო ბ ი ს  
დ ა ფ ა რ ვ ა ს  ა ზ რ ს  უ კ ა რ გ ა ვ ს .   
 

ი ქ ვ ე ,  გ ა დ ა ც ე მ ი ს  შ უ ა  ნ ა წ ი ლ შ ი  ი რ კ ვ ე ვ ა ,  რ ო მ  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა ხ ლ ი ს  
ი ს ტ ო რ ი ი ს  ნ ა წ ი ლ ი  უ კ რ ა ი ნ ი ს  ყ ო ფ ი ლ ი  მ ე რ ი ს ,  ო ლ ი გ ა რ ქ  
ლ ე ო ნ ი დ  ჩ ე რ ნ ო ვ ე ც კ ი ს  ქ ვ ე ლ მ ო ქ მ ე დ ე ბ ი ს  ა მ ბ ა ვ ი ა .  ი ს  
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ ი  ც ხ ო ვ რ ო ბ ს  დ ა  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა ხ ლ ი  მ ი ს ი  
ს ა ქ ვ ე ლ მ ო ქ მ ე დ ო  პ რ ო ე ქ ტ ე ბ ი დ ა ნ  ე რ თ - ე რ თ ი ა .  
 

!  ს ა ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ო  ს ა ა გ ე ნ ტ ო ე ბ ი  დ ა  პ ო რ ტ ა ლ ე ბ ი  უ ფ რ ო  
ხ შ ი რ ა დ  ი ყ ე ნ ე ბ ე ნ  ს ხ ვ ა დ ა ს ხ ვ ა  ს ა ხ ი ს  პ რ ე ს რ ე ლ ი ზ ე ბ ს  
თ ი თ ქ მ ი ს  უ ც ვ ლ ე ლ ი  ს ა ხ ი თ ,  ვ ი დ რ ე  ე ლ ე ქ ტ რ ო ნ უ ლ ი  მ ე დ ი ა .   

 
ზ ო გ  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი  უ წ ყ ე ბ ი ს  ა ნ  კ ო მ პ ა ნ ი ი ს  პ რ ე ს რ ე ლ ი ზ შ ი  
“ გ ა პ ა რ უ ლ ი ”  შ ე მ ც დ ო მ ა  მ ე დ ი ა მ  შ ე ს ა ძ ლ ო ა  უ ც ვ ლ ე ლ ა დ  
გ ა დ ა ი ტ ა ნ ო ს .  
 

!  დ ა  ბ ო ლ ო ს ,  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  გ ა რ ე შ ე  -  
ბ ა ვ შ ვ ი ს  ა ზ რ ი ს ,  ს ი ტ ყ ვ ი ს ა  დ ა  გ ა მ ო ხ ა ტ ვ ი ს  თ ა ვ ი ს უ ფ ლ ე ბ ა  
დ ა ც უ ლ ი ა  ბ ა ვ შ ვ თ ა  უ ფ ლ ე ბ ე ბ ი ს  კ ო ნ ვ ე ნ ც ი ი ი ს  მ ე - 1 2  დ ა  მ ე -
1 3  მ უ ხ ლ ე ბ ი თ .  „ ბ ა ვ შ ვ ს  შ ე უ ძ ლ ი ა  გ ა მ ო თ ქ ვ ა ს  თ ა ვ ი ს ი  ა ზ რ ი  
ი ს ე თ  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ზ ე ,  რ ო მ ე ლ ი ც  მ ა ს  ე ხ ე ბ ა “  ( მ ე - 1 2  მ ხ უ ლ ი ) ,  
„ ბ ა ვ შ ვ ს  ა ქ ვ ს  ა ზ რ ი ს  გ ა მ ო ხ ა ტ ვ ი ს ა  დ ა   გ ა ზ ი ა რ ე ბ ი ს  
უ ფ ლ ე ბ ა ,  თ უ  ე ს  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა   ა რ  ა რ ი ს  მ ი ს თ ვ ი ს  ა ნ  
ს ხ ვ ი ს თ ვ ი ს  ს ა ზ ი ა ნ ო “ .  ( მ ე - 1 3  მ უ ხ ლ ი . )  
 

ზ ო გ ჯ ე რ ,  ქ ა რ თ უ ლ ი  მ ე დ ი ა ს ა შ უ ა ლ ე ბ ე ბ ი  ხ შ ი რ ა დ  ა რ ღ ვ ე ვ ე ნ  
კ ო ნ ვ ე ნ ც ი ი ს  ა მ  მ უ ხ ლ ე ბ ს .  ხ შ ი რ ა დ ,  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ზ ე  
მ ო მ ზ ა დ ე ბ უ ლ  მ ა ს ა ლ ე ბ შ ი   ს ა უ ბ რ ო ბ ე ნ  ა რ ა  თ ა ვ ა დ  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ,  
ა რ ა მ ე დ  უ ფ რ ო ს ე ბ ი .  მ ე დ ი ა მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  დ რ ო ს  შ ე გ ვ ხ ვ დ ა  
მ ა ს ა ლ ე ბ ი ც ,  ს ა დ ა ც  ბ ა ვ შ ვ ი  ი ნ ტ ე რ ვ ი უ შ ი  გ ა მ ო ხ ა ტ ა ვ ს  ა რ ა  
ს ა კ უ თ ა რ  ა ზ რ ს ,  ა რ ა მ ე დ  წ ა რ მ ო თ ქ ვ ა მ ს  უ ფ რ ო ს ე ბ ი ს  მ ი ე რ  
„ დ ა ვ ა ლ ე ბ უ ლ “ ,  გ ა ზ ე პ ი რ ე ბ უ ლ  ფ რ ა ზ ე ბ ს ,  რ ა ც  ე რ თ ი  მ ხ რ ი ვ  
ე წ ი ნ ა ა ღ მ დ ე გ ე ბ ა  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ზ ე მ ო თ  ჩ ა მ ო თ ვ ლ ი ლ  ა ღ ა რ ე ბ უ ლ  
უ ფ ლ ე ბ ე ბ ს ,  მ ე ო რ ე  მ ხ რ ი ვ  კ ი  მ ს გ ა ვ ს ი  მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს  ტ ი რ ა ჟ ი რ ე ბ ი თ  
ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი  ხ შ ი რ ა დ  ხ დ ე ბ ი ა ნ  ს ო ც ი ა ლ უ რ  ქ ს ე ლ ე ბ შ ი  
ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ ი ს  დ ა ც ი ნ ვ ი ს  ო ბ ი ე ქ ტ ე ბ ი .  
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3 . 2 .  დ ა რ ღ ვ ე ვ ე ბ ი ს  კ ლ ა ს ი ფ ი კ ა ც ი ა  
 
 
მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  პ ე რ ი ო დ შ ი  გ ა მ ო კ ვ ე თ ი ლ ი  ტ ე ნ დ ე ნ ც ი ე ბ ი ს  მ ე ო რ ე  
მ ი მ ა რ თ უ ლ ე ბ ა  ს წ ო რ ე დ  პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ ი  დ ა  ე თ ი კ უ რ ი  
ნ ო რ მ ე ბ ი დ ა ნ  გ ა დ ა ც დ ო მ ა ს  უ კ ა ვ შ ი რ დ ე ბ ა .  მ ა თ ი  უ მ ე ტ ე ს ო ბ ა  
ა ს ე ვ ე  ს ა ე რ თ ო ა  მ ე დ ი ი ს  ყ ვ ე ლ ა  ტ ი პ ი ს თ ვ ი ს  დ ა  ა მ ა ვ ე  დ რ ო ს  ა რ  
ა ტ ა რ ე ბ ს  გ ა მ ო ნ ა კ ლ ი ს ი ს  ხ ა ს ი ა თ ს .  
 
I I  მ ი მ ა რ თ უ ლ ე ბ ა :  
 
 

!  ძ ა ლ ა დ ო ბ ი ს  მ ს ხ ვ ე რ პ ლ ი  ბ ა ვ შ ვ ი ს / მ ო ზ ა რ დ ი ს  ი რ ი ბ ი  
ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ა  
 

!  ო ჯ ა ხ უ რ ი  ტ რ ა გ ე დ ი ი ს  მ ო ნ ა წ ი ლ ე  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  ი რ ი ბ ი  
ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ა   

 
!  უ დ ა ნ ა შ ა უ ლ ო ბ ი ს  პ რ ე ზ უ მ ფ ც ი ი ს  დ ა რ ღ ვ ე ვ ა ,  

რ ო დ ე ს ა ც  ს ა ქ მ ე  ე ხ ე ბ ა  ბ ა ვ შ ვ ი ს  მ ი მ ა რ თ  ჩ ა დ ე ნ ი ლ  
ძ ა ლ ა დ ო ბ ა შ ი  ბ რ ა ლ დ ე ბ უ ლ ს  

 
!  პ ი რ ა დ ი  დ ა  ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ი ს  

გ ა მ ჟ ღ ა ვ ნ ე ბ ა  
 

!  ბ ა ვ შ ვ ი ს  რ ე ტ რ ა ვ მ ა ტ ი ზ ე ბ ი ს ა  დ ა  ს ტ ი გ მ ა ტ ი ზ ე ბ ი ს  
ს ა ფ რ თ ხ ე  

 
!  ბ ა ვ შ ვ თ ა  გ ა რ კ ვ ე უ ლ ი  ჯ გ უ ფ ე ბ ი ს  ს ტ ე რ ე ო ტ ი პ უ ლ ი  

გ ა შ უ ქ ე ბ ა  
 

!  ა რ ა ს წ ო რ ი  დ ა  ა მ ა ვ ე  დ რ ო ს  დ ი ს კ რ ი მ ი ნ ა ც ი უ ლ ი  
ტ ე რ მ ი ნ ო ლ ო გ ი ი ს  გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა  

 
!  ს ა რ ე დ ა ქ ც ი ო  დ ა  ს ა რ ე კ ლ ა მ ო  მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს  ა ღ რ ე ვ ა  
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დ ა რ ღ ვ ე ვ ა თ ა  შ ე ფ ა რ დ ე ბ ი თ ი  გ რ ა ფ ი კ უ ლ ი  ს უ რ ა თ ი  ა ს ე  
გ ა მ ო ი ყ უ რ ე ბ ა :  
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!  უ ნ დ ა  ა ღ ი ნ ი შ ნ ო ს ,  რ ო მ  კ ა ნ ო ნ თ ა ნ  კ ო ნ ფ ლ ი ქ ტ შ ი  მ ყ ო ფ ი  
ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს ა  დ ა  მ ო ზ ა რ დ ე ბ ი ს  ს რ უ ლ ი  ( პ ი რ დ ა პ ი რ ი )  
ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ა  მ ე დ ი ა შ ი  თ ი თ ქ მ ი ს  ა ღ ა რ  გ ვ ხ დ ე ბ ა .  
ა მ ჯ ე რ ა დ ,  ს ი ს ხ ლ ი ს  ს ა მ ა რ თ ლ ი ს  დ ა ნ ა შ ა უ ლ თ ა ნ  
დ ა კ ა ვ შ ი რ ე ბ უ ლ ი  თ ე მ ე ბ ი ს  გ ა შ უ ქ ე ბ ი ს ა ს  ძ ი რ ი თ ა დ ა დ  
გ ვ ხ დ ე ბ ა  ძ ა ლ ა დ ო ბ ი ს  მ ს ხ ვ ე რ პ ლ ი ს  ა ნ  ძ ა ლ ა დ ო ბ ა შ ი  
ბ რ ა ლ დ ე ბ უ ლ ი ს  ი რ ი ბ ი  ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ა .   

 
ზ ო გ  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი  ა შ კ ა რ ა ა ,  რ ო მ  მ ე დ ი ა ს ა შ უ ლ ე ბ ა  ც დ ი ლ ო ბ ს  ა რ  
მ ო ა ხ დ ი ნ ო ს  მ ს ხ ვ ე რ პ ლ ი  ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ნ ი ს  თ უ ნ დ ა ც  ი რ ი ბ ი  
ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ა ,  თ უ მ ც ა  ა მ ი ს  მ ი ზ ე ზ ი  ს ა ხ ი ს  ა რ ა ს ა თ ა ნ ა დ ო დ  
დ ა ფ რ ა ვ ა  ა ნ  ტ ი ტ რ ი  ხ დ ე ბ ა .  
 
ს ა ა ნ გ ა რ ი შ ო  პ ე რ ი ო დ შ ი ,  კ ე რ ძ ო დ  მ ა ი ს შ ი ,  რ ა მ დ ე ნ ი მ ე  ს ი უ ჟ ე ტ ი  
მ ი ე ძ ღ ვ ნ ა  ს ა პ ა ტ რ ი ა რ ქ ო ს  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა ხ ლ ს .  ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ნ ი ს  
დ ე დ ა  ა ღ მ ზ რ დ ე ლ ე ბ ს  შ ვ ი ლ ზ ე  ძ ა ლ ა დ ო ბ ა შ ი  ა დ ა ნ ა შ ა უ ლ ე ბ დ ა .   
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ტ ე ლ ე კ ო მ პ ა ნ ი ე ბ ი ს  ნ ა წ ი ლ ი  ე ც ა დ ა  ბ ა ვ შ ვ ი  ა რ  გ ა მ ო ე ჩ ი ნ ა ,  თ უ მ ც ა  
“ ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ რ ი ვ ი  მ ა უ წ ყ ე ბ ლ ი ს ა ”  დ ა  “ ტ ვ - 3 - ი ს ”  რ ე პ ო რ ტ ა ჟ ე ბ შ ი  
ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ უ ლ ი  ი ყ ო  დ ე დ ა ,  რ ა ც  ძ ა ლ ა დ ო ბ ი ს  მ ს ხ ვ ე რ პ ლ ი  
ბ ა ვ შ ვ ი ს  ი რ ი ბ  ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ა ს  ნ ი შ ნ ა ვ ს .  მ ა თ გ ა ნ  
გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ ე ბ ი თ ,  ტ ე ლ ე კ ო მ პ ა ნ ი ა  “ კ ა ვ კ ა ს ი ა ”  ე ც ა დ ა  დ ა ე ფ ა რ ა  
ბ ა ვ შ ვ ი ც  დ ა  მ შ ო ბ ე ლ ი ც ,  თ უ მ ც ა  ი მ გ ვ ა რ ა დ ,  რ ო მ  ს ი უ ჟ ე ტ ი ს  
გ მ ი რ ე ბ ი ს  ა მ ო ც ნ ო ბ ა  მ ა ი ნ ც  შ ე ს ა ძ ლ ე ბ ე ლ ი  ი ყ ო .  ა მ ა ვ ე  დ რ ო ს ,  
ს ი უ ჟ ე ტ შ ი  9  წ ლ ი ს  ბ ი ჭ ი  დ ე ტ ა ლ უ რ ა დ  ი ხ ს ე ნ ე ბ დ ა  მ ა ს ზ ე  
გ ა ნ ხ ო რ ც ი ე ლ ე ბ უ ლ  ძ ა ლ ა დ ო ბ ა ს ,  თ უ  რ ო გ ო რ  კ ე ტ ა ვ დ ნ ე ნ  მ ა ს  
ღ ა მ ი თ  ტ უ ა ლ ე ტ შ ი ,  ს ი ბ ნ ე ლ ე ს ა  დ ა  ს ი ც ი ვ ე შ ი ,  რ ო გ ო რ  ა წ ვ ე ნ დ ნ ე ნ  
ც ი ვ  მ ე ტ ლ ა ხ ზ ე  შ ი შ ვ ე ლ ს ა  დ ა  მ შ ი ე რ ს .  წ ა მ ყ ვ ა ნ ი  ს ი უ ჟ ე ტ ი ს  
დ ა ს ა წ ყ ი ს შ ი  გ ა ნ მ ა რ ტ ა ვ ს ,  რ ო მ  ბ ა ვ შ ვ ი ს გ ა ნ  ი ნ ტ ე რ ვ ი უ ს  ჩ ა წ ე რ ი ს  
თ ა ნ ხ მ ო ბ ა  დ ე დ ი ს გ ა ნ  ა ი ღ ე ს ,  მ ი უ ხ ე დ ა ვ ა დ  ა მ ი ს ა ,  ს ი უ ჟ ე ტ ი ს  
ა ვ ტ ო რ ს  უ ნ დ ა  გ ა ე თ ვ ა ლ ი ს წ ი ნ ე ბ ი ნ ა ,  რ ო მ  ა მ  ი ს ტ ო რ ი ი ს  
გ ა ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ,  ა რ ს ე ბ ო ბ ს  შ ე ს ა ძ ლ ე ბ ლ ო ბ ა ,  რ ო მ  ძ ა ლ ა დ ო ბ ი ს  
მ ს ხ ვ ე რ პ ლ მ ა  ხ ე ლ ა ხ ა ლ ი  ტ რ ა ვ მ ა  მ ი ი ღ ო ს .   
 
ს ა ტ ე ლ ე ვ ი ზ ი ო  ე თ ე რ ი თ  გ ა დ ა ც ე მ უ ლ  მ ა ს ა ლ ე ბ ი თ  შ ე ს ა ძ ლ ე ბ ე ლ ი  
ი ყ ო  კ ი დ ე ვ  ე რ თ ი  ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ა ნ ი  მ ს ხ ვ ე რ პ ლ ი ს  
ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ა .  ს ა ქ მ ე  ე ხ ე ბ ა  9  წ ლ ი ს  გ ო გ ო ნ ა ს  
გ ა უ პ ა ტ ი უ რ ე ბ ი ს  მ ც დ ე ლ ო ბ ა ს  ს ა მ ე გ რ ე ლ ო შ ი .   
 
 “ ტ ვ  3 - ი ს ”  ს ი უ ჟ ე ტ შ ი  ნ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ი ა  ს ო ფ ე ლ ი ,  ს ა ხ ლ - კ ა რ ი ,  
გ ო გ ო ნ ა ს  ნ ა თ ე ს ა ვ ე ბ ი  დ ა  ა ხ ლ ო ბ ლ ე ბ ი  ( ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ნ ი ს  
მ ა მ ი დ ა ,  ბ ა ბ უ ა ,  მ ე ზ ო ბ ლ ე ბ ი )  რ ო მ ლ ე ბ ი ც  ძ ა ლ ა დ ო ბ ა შ ი  
ბ რ ა ლ დ ე ბ უ ლ ი ს  ო ჯ ა ხ შ ი  შ ე ი ჭ რ ნ ე ნ .   
 
ა მ ა ვ ე  თ ე მ ა ზ ე  გ ა ს უ ლ  ს ი უ ჟ ე ტ შ ი  “ ი მ ე დ მ ა ”  ს ც ა დ ა  კ ა დ რ ზ ე  
შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ი  ე ფ ე ქ ტ ი ს  დ ა დ ე ბ ი თ  მ ს ხ ვ ე რ პ ლ ი ს ა  დ ა  ძ ა ლ ა დ ო ბ ა შ ი  
ბ რ ა ლ დ ე ბ უ ლ ი ს  ო ჯ ა ხ ი ს  წ ე ვ რ ე ბ ი  ა რ  გ ა მ ო ე ჩ ი ნ ა ,  თ უ მ ც ა  
ი ნ ტ ე რ ვ ი უ ე ბ ი ს  დ რ ო ს  ყ ვ ე ლ ა  მ ა თ გ ა ნ ი ს  ც ნ ო ბ ა  თ ა ვ ი ს უ ფ ლ ა დ  
ი ყ ო  შ ე ს ა ძ ლ ე ბ ე ლ ი .   
 
შ ე მ დ ე გ ი  ს ი უ ჟ ე ტ ი  ძ ა ლ ა დ ო ბ ი ს  მ ს ხ ვ ე რ პ ლ თ ა  ი რ ი ბ ი  
ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ი ს  მ ა გ ა ლ ი თ ე ბ შ ი  ვ ე რ  მ ო ხ ვ დ ე ბ ო დ ა ,  რ ო მ  ა რ ა  
ე რ თ ი  დ ე ტ ა ლ ი .  ა პ რ ი ლ ი ს  თ ვ ე შ ი ,  “ რ უ ს თ ა ვ ი  2 ი ს ”  მ თ ა ვ ა რ  
გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა შ ი  გ ა ს უ ლ ი  ს ი უ ჟ ე ტ ი  ე ხ ე ბ ო დ ა  ქ უ ჩ ა შ ი  მ ც ხ ო ვ რ ე ბ  
ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ა ნ ს ,  რ ო მ ე ლ ი ც  ო ჯ ა ხ შ ი  ძ ა ლ ა დ ო ბ ი ს  მ ს ხ ვ ე რ პ ლ ი  
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ი ყ ო ,  ს ი უ ჟ ე ტ ი ს  ე თ ე რ შ ი  გ ა ს ვ ლ ი ს  მ ო მ ე ნ ტ ი ს თ ვ ი ს  მ ა ს  ა რ ც  
ვ ი ნ ა ო ბ ი ს  დ ა მ ა დ ა ს ტ უ რ ე ბ ე ლ ი  მ ო წ მ ო ბ ა  ა ქ ვ ს  დ ა  ა რ ც  ს ა კ უ თ ა რ ი  
ა ს ა კ ი  ი ც ი ს .  ა რ ც  გ ო გ ო ნ ა ,  ა რ ც  მ ი ს ი  ს ა ც ხ ო ვ რ ე ბ ე ლ ი  ა დ გ ი ლ ი  
ს ი უ ჟ ე ტ შ ი  ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი ე ბ უ ლ ი  ა რ  ა რ ი ს ,  თ უ მ ც ა  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ი  
უ თ ი თ ე ბ ს  ი მ  ა ვ ტ ო პ ა რ კ ი ნ გ ს  დ ე დ ა ქ ა ლ ა ქ ი ს  ც ე ნ ტ რ შ ი ,  ს ა დ ა ც  
მ ი უ ს ა ფ ა რ ი  ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ა ნ ი  მ უ შ ა ო ბ ს .  ე ს  კ ო ნ კ რ ე ტ უ ლ ი  
დ ე ტ ა ლ ი  ძ ა ლ ი ა ნ  ი ო ლ ს  ხ დ ი ს  მ ო ზ ა რ დ ი ს  ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ა ს .   
 
მ ა რ ტ შ ი ,  ტ ე ლ ე კ ო მ ო პ ა ნ ი ა  „ ი მ ე დ ი ს “   დ ღ ი ს  ს ა ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ო  
გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა შ ი  გ ა ვ ი დ ა  მ ა ს ა ლ ა  ქ უ თ ა ი ს შ ი  მ ო მ ხ დ ა რ ი  ი ნ ც ი დ ე ნ ტ ი ს  
შ ე ს ა ხ ე ბ .  რ ო გ ო რ ც  მ ა ს ა ლ ი დ ა ნ  ი რ კ ვ ე ვ ა ,  1 2  წ ლ ი ს  
გ ა უ ჩ ი ნ ა რ ე ბ უ ლ ი  გ ო გ ო ნ ა  პ ო ლ ი ც ი ა მ  ს ა ხ ლ შ ი  დ ა ა ბ რ უ ნ ა ,  
ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ი ს  თ ქ მ ი თ ,  მ ი ს ი  გ ა უ ჩ ი ნ ა რ ე ბ ი ს  ე რ თ - ე რ თ  ვ ე რ ს ი ა დ  
გ ა თ ხ ო ვ ე ბ ა  ს ა ხ ე ლ დ ე ბ ო დ ა .   მ ა ს ა ლ ა შ ი  გ ო გ ო ნ ა  ს რ უ ლ ა დ ა ა  
ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ უ ლ ი  -  ნ ა თ ქ ვ ა მ ი ა  მ ი ს ი  ს ა ხ ე ლ ი  დ ა  გ ვ ა რ ი ,  
ა ს ე ვ ე  ნ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ი ა  მ ი ს ი  ს ა ც ხ ო ვ რ ე ბ ე ლ ი  ს ა ხ ლ ი ,  ჩ ა წ ე რ ი ლ ი ა  
ი ნ ტ ე რ ვ ი უ ე ბ ი  მ ა ს წ ა ვ ლ ე ბ ე ლ თ ა ნ  დ ა  კ ი დ ე ვ  ე რ თ  ქ ა ლ ბ ა ტ ო ნ თ ა ნ ,  
რ ო მ ე ლ ს ა ც  ტ ი ტ რ ი  ა რ  ა დ ე ვ ს ,  თ უ მ ც ა  მ ი ს ი  ს ა უ ბ რ ი დ ა ნ  ი რ კ ვ ე ვ ა ,  
რ ო მ  ი ს  გ ო გ ო ნ ა ს  ო ჯ ა ხ ი ს  წ ე ვ რ ი ა .  „ გ ე ხ ვ ე წ ე ბ ი თ  რ ა ,  ბ ა ვ შ ვ ი  ა რ  
გ ა დ ა მ ი რ ი ო თ “  -  ე უ ბ ნ ე ბ ა  რ ე ს პ ო ნ დ ე ნ ტ ი  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ს .  
 

ა მ ა ვ ე  თ ე მ ა ზ ე  მ ა ს ა ლ ა ,  ტ ვ - 3 - ი ს  ს ა ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ო  გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა შ ი ც  
გ ა ვ ი დ ა .   მ ა რ თ ა ლ ი ა  მ ა ს ა ლ ა შ ი  გ ო გ ო ნ ა ს  ს ა ხ ე ლ ი  დ ა  გ ვ ა რ ი  ა რ  
ა რ ი ს  ნ ა ხ ს ე ნ ე ბ ი ,  თ უ მ ც ა  წ ი ნ ა  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ი ს  მ ს გ ა ვ ს ა დ ,   
ნ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ი ა  ს ა ც ხ ო ვ რ ე ბ ე ლ ი  კ ო რ პ უ ს ი ,  ა ს ე ვ ე  ს ი ნ ქ რ ო ნ ე ბ ი ს  
ს ა ხ ი თ ,  გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ უ ლ ი ა  გ ო გ ო ნ ა ს  ს კ ო ლ ი ს  დ ი რ ე ქ ტ ო რ ი ს ა  დ ა  
კ ი დ ე ვ  ო რ ი  ა დ ა მ ი ა ნ ი ს  ი ნ ტ ე რ ვ ი უ ე ბ ი ,  რ ო მ ლ ე ბ ს ა ც  ტ ი ტ რ ი  ა რ  
ა დ ე ვ ს ,  თ უ მ ც ა  მ ა თ ი  ს ა უ ბ რ ი დ ა ნ  ჩ ა ნ ს  რ ო მ  ი ს ი ნ ი  ს ა ვ ა რ ა უ დ ო დ ,  
გ ო გ ო ნ ა ს  ო ჯ ა ხ ი ს  წ ე ვ რ ე ბ ი  ა რ ი ა ნ .  ი ს ი ნ ი  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ს  თ ხ ო ვ ე ნ  
ა რ  გ ა დ ა ი ღ ო ნ .  „ ბ ა ვ შ ვ ი  ა რ  მ ყ ა ვ ს  კ ა რ გ ა დ  ფ ი ზ ი კ უ რ ა დ ,  ნ უ  
გ ა დ ა მ ი რ ე ვ თ ,  რ ა  ი ქ ნ ე ბ ა ,  გ ე ხ ვ ე წ ე ბ ი თ  რ ა ,  ბ ა ვ შ ვ ი  ა რ  
გ ა დ ა მ ი რ ი ო თ “  -  ს თ ხ ო ვ ს  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ს  რ ე ს პ ო ნ დ ე ნ ტ ი .   
 
ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ უ რ ი  ე თ ი კ ი ს  ქ ა რ ტ ი ი ს  მ ე დ ი ა მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  ჯ გ უ ფ ს  
მ ი ა ჩ ნ ი ა ,  რ ო მ  ა ღ ნ ი შ ნ უ ლ ი  მ ა ს ა ლ ე ბ ი  ა რ ღ ვ ე ვ ს  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ უ რ ი  
ე თ ი კ ი ს  პ რ ი ნ ც ი პ ე ბ ს ,  რ ა დ გ ა ნ ა ც  მ ა ს ა ლ ე ბ შ ი  ს ა ქ მ ე შ ი  
დ ა ზ ა რ ა ლ ე ბ უ ლ ა დ  ც ნ ო ბ ი ლ ი  ბ ა ვ შ ვ ი ა  ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ უ ლ ი .   
( ე რ თ  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი  ს რ უ ლ ა დ ,  მ ე ო რ ე შ ი  კ ი  ნ ა წ ი ლ ო ბ რ ი ვ )  
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გ ა რ დ ა  ა მ ი ს ა ,  მ ა ს ა ლ ი თ  ი რ ღ ვ ე ვ ა  ბ ა ვ შ ვ ი ს  პ ი რ ა დ ი  ც ხ ო ვ რ ე ბ ი ს  
ხ ე ლ შ ე უ ხ ე ბ ლ ო ბ ი ს  უ ფ ლ ე ბ ა ,  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა  გ ა დ ა ი ც ე მ ა  ვ ა რ ა უ დ ზ ე  
დ ა ყ რ დ ნ ო ბ ი თ ,  რ ო მ  1 2  წ ლ ი ს  მ ო ზ ა რ დ ი ს  გ ა უ ჩ ი ნ ა რ ე ბ ი ს  ე რ თ -
ე რ თ ი  ვ ე რ ს ი ა  მ ი ს ი  გ ა თ ხ ო ვ ე ბ ა ა ,  თ უ მ ც ა  ა მ  ვ ე რ ს ი ა ს  
ო ფ ი ც ი ა ლ უ რ ა დ  ა რ ა ვ ი ნ  ა დ ა ს ტ უ რ ე ბ ს .   
 
ყ ვ ე ლ ა  ტ ი პ ი ს  მ ე დ ი ა შ ი  ფ ა რ თ ო დ  გ ა შ უ ქ დ ა  1 5  წ ლ ი ს  ბ ი ჭ ი ს  
გ ა უ პ ა ტ ი უ რ ე ბ ი ს  მ ც დ ე ლ ო ბ ი ს  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა .  მ ე დ ი ა ს ა შ უ ა ლ ე ბ ე ბ ს  ა რ  
მ ო უ ხ დ ე ნ ი ა თ  ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ნ ი ს  ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ა ,  თ უ მ ც ა  
ბ ე ვ რ გ ა ნ  ა ღ ი ნ ი შ ნ ა ,  ს ა დ  ც ხ ო ვ რ ო ბ ს  მ ო ზ ა რ დ ი .  ა მ  თ ე მ ა ზ ე  
მ ო მ ზ ა დ ე ბ უ ლ  მ ა ს ა ლ ე ბ შ ი  გ ა მ ო ი კ ვ ე თ ა  დ ი ს კ რ ი მ ი ნ ა ც ი ი ს  
ნ ი შ ნ ე ბ ი ც ,  მ ე დ ი ა მ  ხ ა ზ გ ა ს მ ი თ  დ ა  ა რ ა ე რ თ ხ ე ლ  ა ღ ნ ი შ ნ ა ვ დ ა  
ს ა ვ ა რ ა უ დ ო  ბ რ ა ლ დ ე ბ უ ლ თ ა  ე თ ნ ი კ უ რ  კ უ თ ვ ნ ი ლ ე ბ ა ს .   
 
მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  გ ა ნ მ ა ვ ლ ო ბ ა შ ი  ტ ე ლ ე მ ე დ ი ა შ ი  რ ა მ დ ე ნ ი მ ე  
უ ც ნ ა უ რ  ფ ა ქ ტ ს ა ც  წ ა ვ ა წ ყ დ ი თ ,  მ ა გ ა ლ ი თ ა დ  “ ი მ ე დ ი ს ”  დ ღ ი ს  
ე თ ე რ შ ი  გ ა ს უ ლ ი  მ ა ს ა ლ ა ,  პ რ ო ბ ა ც ი ი ს  ე რ ო ვ ნ უ ლ ი  ს ა ა გ ე ნ ტ ო ს  
წ ა რ მ ო მ ა დ გ ე ნ ლ ე ბ ი  8  მ ა რ ტ ი ს  მ ი ს ა ლ ო ც ა დ  პ რ ო ბ ა ც ი ო ნ ე რ  
დ ე დ ა ს  ე ს ტ უ მ რ ნ ე ნ  დ ა  ს ა ჩ უ ქ რ ე ბ ი  გ ა დ ა ს ც ე ს .  მ ა ს ა ლ ა შ ი  
დ ა ფ ა რ უ ლ ი ა  დ ე დ ი ს  ს ა ხ ე ,  თ უ მ ც ა  ა რ  ა რ ი ს  დ ა ფ ა რ უ ლ ი  ბ ა ვ შ ვ ი .  
 
მ ა ს  შ ე მ დ ე გ ,  რ ა ც  პ ა ტ რ ი ა რ ქ ი ს  ს ა შ ო ბ ა ო  ე პ ი ს ტ ო ლ ე მ  ქ ა რ თ უ ლ  
მ ე დ ი ა შ ი  ს უ რ ო გ ა ც ი ი ს  თ ე მ ა  ძ ა ლ ი ა ნ  ა ქ ტ უ ა ლ უ რ ი  გ ა ხ ა დ ა .  ა მ  
ს ა კ ი თ ხ ზ ე  რ უ ს თ ა ვ ი  2 - ი ს  გ ა დ ა ც ე მ ა  „ პ ო ს ტ კ რ ი პ ტ უ მ შ ი “  გ ა ვ ი დ ა  
ვ რ ც ე ლ ი  ს ი უ ჟ ე ტ ი ,  რ ო მ ე ლ შ ი ც  მ ა უ წ ყ ე ბ ე ლ ი  ც დ ი ლ ო ბ დ ა  ს ა კ ი თ ხ ი  
ფ ა რ თ ო დ  დ ა  კ ო მ პ ლ ე ქ ს უ რ ა დ  წ ა რ მ ო ე ჩ ი ნ ა .  ს ი უ ჟ ე ტ შ ი  
ნ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ი ა  ს უ რ ო გ ა ც ი ი ს  შ ე დ ე გ ა დ  დ ა ბ ა დ ე ბ უ ლ ი  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი  დ ა  
მ ა თ ი  მ შ ო ბ ლ ე ბ ი .  წ ა მ ყ ვ ა ნ ი  გ ა ნ მ ა რ ტ ა ვ ს ,  რ ო მ  რ ე დ ა ქ ც ი ა ს  
ს უ რ დ ა  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  დ ა ფ ა რ ვ ა ,  თ უ მ ც ა  მ შ ო ბ ლ ე ბ მ ა  
კ ა ტ ე გ ო რ ი უ ლ ა დ  მ ო ი თ ხ ო ვ ე ს  ს ი უ ჟ ე ტ შ ი  შ ვ ი ლ ე ბ თ ა ნ  ე რ თ ა დ  
ღ ი ა დ  მ ო ნ ა წ ი ლ ე ო ბ ა .  ს ი უ ჟ ე ტ შ ი  მ ა რ თ ლ ა ც  ყ ვ ე ლ ა  ბ ა ვ შ ვ ი  ჩ ა ნ ს ,  
გ ა რ დ ა  ო რ ი  ტ ყ უ პ ი  გ ო გ ო ნ ა ს ი .  მ ა თ ი  ს ა ხ ე ე ბ ი  „ დ ა ფ ა რ უ ლ ი ა “ ,  
თ უ მ ც ა  მ ა თ ი  ვ ი ნ ა ო ბ ა  ი კ ი თ ხ ე ბ ა  ტ ი ტ რ ე ბ შ ი ,  რ ა მ ა ც  კ ო ნ კ რ ე ტ უ ლ  
კ ო ნ ტ ე ქ ს ტ შ ი  შ ე ს ა ძ ლ ო ა  ა მ  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  ს ტ ი გ მ ა ტ ი ზ ე ბ ა ს  შ ე უ წ ყ ო ს  
ხ ე ლ ი .  
 
ა ნ ა ლ ო გ ი უ რ ი  მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ა ა  პ რ ე ს ა ს ა  დ ა  ო ნ ლ ა ი ნ  მ ე დ ი ა შ ი ც .  
ა ვ ტ ო რ ი  ე რ თ ი  შ ე ხ ე დ ვ ი თ  თ ი თ ქ ო ს  ც დ ი ლ ო ბ ს  ა რ  მ ო ა ხ დ ი ნ ო ს  
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კ ა ნ ო ნ თ ა ნ  კ ო ნ ფ ლ ი ქ ტ შ ი  მ ყ ო ფ ი  მ ო ზ ა რ დ ი ს  ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ა ,  
თ უ მ ც ა  ე ს  ს ხ ვ ა დ ა ს ხ ვ ა  ფ ო რ მ ი თ  მ ა ი ნ ც  ხ დ ე ბ ა .   
 
მ ა გ ა ლ ი თ ა დ ,  გ უ რ ი ა ნ ი უ ს ი ს  მ ი ე რ  გ ა ვ რ ც ე ლ ე ბ უ ლ  ე რ თ - ე რ თ  
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა შ ი  ა რ  ა რ ი ს  დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ უ ლ ი  დ ა კ ა ვ ე ბ უ ლ ი  
ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ა ნ ი ,  თ უ მ ც ა  ვ ე ბ ზ ე  გ ა მ ო ქ ვ ე ყ ნ ე ბ უ ლ ი  
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ი ს  დ ა მ ა მ თ ა ვ რ ე ბ ე ლ  ტ ე ქ ს ტ შ ი  მ ი თ ი თ ე ბ უ ლ ი ა  
დ ა კ ა ვ ე ბ უ ლ ი ს  ა ს ა კ ი ,  ს ა ც ხ ო ვ რ ე ბ ე ლ ი  რ ა ი ო ნ ი ,  ს ო ფ ე ლ ი ,  
ს კ ო ლ ა  დ ა  კ ლ ა ს ი .   
 
პ რ ე ს ა . გ ე - ს  მ ა ს ა ლ ა  ე რ თ - ე რ თ ი  რ ა ი ო ნ ი ს  ს კ ო ლ ა შ ი  ბ ა ვ შ ვ ი ს  
მ ი მ ა რ თ  ძ ა ლ ა დ ო ბ ა ზ ე ,  ი ყ ო  ე რ თ - ე რ თ ი  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა ,  რ ო დ ე ს ა ც  
მ ო ზ ა რ დ ი  ს რ უ ლ ა დ ა ა  ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ უ ლ ი .  ი ს  ა რ ა  მ ხ ო ლ ო დ  
ს რ უ ლ ა დ ა ა  ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ უ ლ ი ,  ა რ ა მ ე დ  მ ა ს ა ლ ა  შ ე ი ც ა ვ ს  
პ ი რ ა დ  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა ს  მ ო ზ ა რ დ ი ს  ო ჯ ა ხ ი ს  წ ე ვ რ ე ბ ი ს ა  დ ა  თ ა ვ ა დ  
მ ო ზ ა რ დ ი ს  ც ხ ო ვ რ ე ბ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ ,  რ ა ც  მ ი ს ი  პ ი რ ა დ ი  ც ხ ო ვ რ ე ბ ი ს  
უ ფ ლ ე ბ ა ს  ა რ ღ ვ ე ვ ს .   
 
ს ა ა ნ გ ა რ ი შ ო  პ ე რ ი ო დ ი  გ ა მ ო ი რ ჩ ე ო დ ა  უ ბ ე დ უ რ ი  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ე ბ ი ს ა  
დ ა  ს ი ს ხ ლ ი ს  ს ა მ ა რ თ ლ ი ს  დ ა ნ ა შ ა უ ლ ი ს  ს ი მ რ ა ვ ლ ი თ ა ც ,  მ ა თ  
შ ო რ ი ს  ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ა ნ თ ა  შ ო რ ი ს  თ ვ ი თ მ კ ვ ლ ე ლ ო ბ ი ს  
შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ე ბ ი თ .  უ ნ დ ა  ი თ ქ ვ ა ს ,  რ ო მ  მ ე დ ი ა ,  რ ო გ ო რ ც  წ ე ს ი ,  ა რ  
ა ხ დ ე ნ დ ა  გ ა რ დ ა ც ვ ლ ი ლ  ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ა ნ თ ა  
ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ა ს  დ ა  მ ა თ  პ ი რ ა დ ი  ც ხ ო ვ რ ე ბ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ  
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ი ს  გ ა მ ჟ ღ ა ვ ნ ე ბ ა ს ,  თ უ მ ც ა  ე რ თ  კ ო ნ კ რ ე ტ უ ლ  
ფ ა ქ ტ თ ა ნ  დ ა კ ა ვ შ ი რ ე ბ ი თ  გ ა მ ო ი კ ვ ე თ ა  ა მ  პ რ ი ნ ც ი პ ი დ ა ნ  
გ ა დ ა ხ ვ ე ვ ი ს  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ე ბ ი .   
 
თ ე ბ ე რ ვ ა ლ შ ი  ს ა ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ო  ს ა ა გ ე ნ ტ ო ე ბ ი ს  დ ი დ მ ა  ნ ა წ ი ლ მ ა  
გ ა მ ო ა ქ ვ ე ყ ნ ა  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა  1 7  წ ლ ი ს  გ ო გ ო ნ ა ს  დ ა ღ უ პ ვ ა ს თ ა ნ  
დ ა კ ა ვ შ ი რ ე ბ ი თ .  ს წ ო რ ე დ  ს ა ა გ ე ნ ტ ო ე ბ შ ი  გ ა ჩ ნ დ ა  პ ი რ ვ ე ლ ი ,  
თ უ მ ც ა  გ ა დ ა უ მ ო წ მ ე ბ ე ლ ი  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა  მ ს ხ ვ ე რ პ ლ ზ ე  
ს ე ქ ს უ ა ლ უ რ ი  ძ ა ლ ა დ ო ბ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ .  მ ი უ ხ ე დ ა ვ ა დ  ი მ ი ს ა  რ ო მ  
გ ა უ პ ა ტ ი უ რ ე ბ ი ს  მ ც დ ე ლ ო ბ ა  ა რ  დ ა დ ა ს ტ უ რ ე ბ უ ლ ა ,  შ ს ს  კ ი  
ე რ თ მ ნ ი შ ვ ნ ე ლ ო ვ ნ ა დ  ა ღ ნ ი შ ნ ა ვ დ ა ,  რ ო მ  გ ა რ დ ა ც ვ ლ ი ლ ი ს  
ს ხ ე უ ლ ზ ე  ა რ  ა ღ ი ნ ი შ ნ ე ბ ო დ ა  ძ ა ლ ა დ ო ბ ი ს  კ ვ ა ლ ი ,  
ს ა ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ო  ს ა ა გ ე ნ ტ ო ე ბ ი  მ ა ი ნ ც  ა ვ რ ც ე ლ ე ბ დ ნ ე ნ  
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ა რ ა ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ა დ  წ ყ ა რ ო ე ბ ზ ე  დ ა ყ რ დ ნ ო ბ ი თ  
გ ა უ პ ა ტ ი უ რ ე ბ ი ს  ვ ე რ ს ი ა ს .  
 
ა ს ე თ  ვ ი თ ა რ ე ბ ა შ ი ,  რ ო დ ე ს ა ც  ს ე ქ ს უ ა ლ უ რ ი  ძ ა ლ ა დ ო ბ ი ს  ფ ა ქ ტ ი  
მ ხ ო ლ ო დ  დ ა უ დ ა ს ტ უ რ ე ბ ე ლ ი  ვ ა რ ა უ დ ი ს  ს ა ხ ი თ  ვ რ ც ე ლ დ ე ბ ა ,  
პ რ ო ბ ლ ე მ ა ტ უ რ ი  ხ დ ე ბ ა  ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ნ ი ს  ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ა ც ,  
მ ი თ უ მ ე ტ ე ს ,  რ ო მ  გ ა რ დ ა ც ვ ლ ი ლ ი ს  ვ ი ნ ა ო ბ ი ს  გ ა მ ჟ ღ ა ვ ნ ე ბ ი თ  
გ ა მ ო წ ვ ე უ ლ  შ ე ს ა ძ ლ ო  ზ ი ა ნ ს  ა რ  ა ღ ე მ ა ტ ე ბ ა  ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ ი ს  
ი ნ ფ ო რ მ ი რ ე ბ ი თ  მ ი ღ ე ბ უ ლ ი  ს ი კ ე თ ე .   
 
გ ა უ პ ა ტ ი უ რ ე ბ ი ს  ვ ე რ ს ი ა  გ ა ვ რ ც ე ლ დ ა  შ ე მ დ ე გ  პ ო რ ტ ა ლ ე ბ ზ ე :   
m e d i a m a l l . g e ,  f m a b k h a z i a . c o m ,  n e w p o s t s . g e ,  f r o n t n e w s . g e ,  
n e w s . g e ,  r e p o r t i o r i . g e ,  G e o n e w s .  ა მ  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ი ს  
პ ა რ ა ლ ე ლ უ რ ა დ ,  ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ა ნ ი  ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ უ ლ ი  ი ყ ო  
ყ ვ ე ლ ა  ი მ  ვ ე ბ გ ვ ე რ დ ზ ე ,  რ ო მ ე ლ მ ა ც  1 7  წ ლ ი ს  გ ო გ ო ნ ა ს  
დ ა ღ უ პ ვ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ  დ ა წ ე რ ა .   
 
ა ქ ვ ე  უ ნ დ ა  ი თ ქ ვ ა ს ,  რ ო მ  გ ა რ დ ა ც ვ ლ ი ლ ი  ბ ა ვ შ ვ ი ს  ა ნ  
მ ო ზ ა რ დ ი ს  ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ა ,  ო ჯ ა ხ ი ს  თ ა ნ ხ მ ო ბ ი თ ,  
შ ე ს ა ძ ლ ო ა  ა რ  წ ა რ მ ო ა დ გ ე ნ დ ე ს  პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ ი  
ს ტ ა ნ დ ა რ ტ ი ს  დ ა რ ღ ვ ე ვ ა ს ,  თ უ კ ი  ა მ ბ ი ს  შ ე მ ა დ გ ე ნ ე ლ ი  
რ ა ი მ ე  დ ა მ ა ტ ე ბ ი თ ი  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა  ა რ  შ ე ი ც ა ვ ს  
გ ა რ დ ა ც ვ ლ ი ლ ი ს  ა ნ  მ ი ს ი  ო ჯ ა ხ ი ს  წ ე ვ რ ე ბ ი ს  ღ ი რ ს ე ბ ი ს ა  
დ ა  პ ა ტ ი ვ ი ს  შ ე მ ლ ა ხ ა ვ  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა ს ,  ა ნ  ა რ  შ ე ი ც ა ვ ს  
მ ი ს ი  ო ჯ ა ხ ი ს  წ ე ვ რ ე ბ ი ს  ს ტ ი გ მ ა ტ ი ზ ე ბ ი ს  ს ა ფ რ თ ხ ე ს .  
 

!  მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  პ ე რ ი ო დ შ ი  გ ა მ ო ი კ ვ ე თ ა  რ ა მ დ ე ნ ი მ ე  
შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა ,  რ ო დ ე ს ა ც  მ ე დ ი ა მ  გ ა ა მ ჟ ღ ა ვ ნ ა  
ბ ა ვ შ ვ ი ს / მ ო ზ ა რ დ ი ს  პ ი რ ა დ ი  ა ნ  ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ  
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა ,  რ ო დ ე ს ა ც  ა მ  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა ს  ა რ  ჰ ქ ო ნ დ ა  
პ ი რ დ ა პ ი რ ი  კ ა ვ შ ი რ ი  ა მ ბ ა ვ თ ა ნ  დ ა  ა რ  წ ა რ მ ო ა დ გ ე ნ დ ა  
მ ა ღ ა ლ ი  ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ რ ი ვ ი  ი ნ ტ ე რ ე ს ი ს  ს ა გ ა ნ ს .    

 

მ ა გ ა ლ ი თ ა დ ,  მ ე დ ი ი ს  ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ი ს  ც ე ნ ტ რ შ ი  მ ო ხ ვ დ ა  თ ბ ი ლ ი ს ი ს  
ე რ თ - ე რ თ  უ ბ ა ნ შ ი  ბ უ ნ ე ბ რ ი ვ ი  ა ი რ ი ს  გ ა ჟ ო ნ ვ ი ს  გ ა მ ო  მ ო მ ხ დ ა რ ი  
ა ფ ე თ ქ ე ბ ა ,  რ ი ს  შ ე დ ე გ ა დ ა ც  დ ე დ ა  დ ა  7  წ ლ ი ს  ბ ა ვ შ ვ ი  
დ ა შ ა ვ დ ნ ე ნ .  ტ ვ 3 - ი ს  რ ე პ ო რ ტ ა ჟ ი დ ა ნ  ი რ კ ვ ე ვ ა ,  რ ო მ  ბ ა ვ შ ვ ი  
ა უ ტ ი ზ მ ი ს  მ ქ ო ნ ე ა  ( მ ე ზ ო ბ ლ ე ბ ი  ყ ვ ე ბ ი ა ნ ) .  ბ ა ვ შ ვ ი ს  
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ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ  პ ი რ ა დ ი  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა ,  რ ო მ ე ლ ი ც  
დ ა ც უ ლ ი ა  გ ა ე რ ო ს  ბ ა ვ შ ვ თ ა  კ ო ნ ვ ე ნ ც ი ი თ  დ ა  პ ა ც ი ე ნ ტ ი ს  
უ ფ ლ ე ბ ე ბ ი თ  ა რ  წ ა რ მ ო ა დ გ ე ნ დ ა  ა რ ს ე ბ ი თ  ც ნ ო ბ ა ს  კ ო ნ კ რ ე ტ უ ლ ი  
ს ი უ ჟ ე ტ ი ს თ ვ ი ს .   
 

 
!  ბ რ ა ლ დ ე ბ უ ლ ი ს  დ ა მ ნ ა შ ა ვ ე დ  გ ა მ ო ც ხ ა დ ე ბ ა ,  ტ ე რ მ ი ნ ი ს  

“ მ კ ვ ლ ე ლ ი ”  გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა ,  მ ტ კ ი ც ე ბ ი თ ი  ფ ო რ მ ი თ  მ ი წ ო დ ე ბ ა  
მ კ ი თ ხ ვ ე ლ ი ს თ ვ ი ს  ი ს ე თ ი  დ ე ტ ა ლ ე ბ ი ს ,  რ ო გ ო რ ი ც ა ა  
დ ა ნ ა შ ა უ ლ ი ს  ჩ ა დ ე ნ ი ს  პ რ ო ც ე ს შ ი  დ ა მ ნ ა შ ა ვ ი ს  ქ მ ე დ ე ბ ე ბ ი .  
ა მ გ ვ ა რ ი  დ ა რ ღ ვ ე ვ ე ბ ი  ს ა ა ნ გ ა რ ი შ ო  პ ე რ ი ო დ შ ი  
გ ა მ ო ი კ ვ ე თ ა  გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ ი თ  ი ს ე თ  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ე ბ შ ი ,  
რ ო დ ე ს ა ც  ს ა ქ მ ე  ე ხ ე ბ ა  ბ ა ვ შ ვ ი ს  ა ნ  მ ო ზ ა რ დ ი ს  მ ი მ ა რ თ  
გ ა ნ ხ ო რ ც ი ე ლ ე ბ უ ლ  ძ ა ლ ა დ ო ბ ა შ ი  ა ნ  დ ა ნ ა შ ა უ ლ შ ი  
ბ რ ა ლ დ ე ბ უ ლ ს .   

 
მ ე დ ი ა  გ ა მ ო ხ ა ტ ა ვ ს  ს ი მ პ ა ტ ი ა ს ა  დ ა  თ ა ნ გ რ ძ ნ ო ბ ა ს  მ ს ხ ვ ე რ პ ლ ი ს ა  
დ ა  მ ი ს ი  ო ჯ ა ხ ი ს  მ ი მ ა რ თ  დ ა  ა მ ა ვ ე  დ რ ო ს ,  უ ჭ ი რ ს  დ ა ი ც ვ ა ს  
პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ ი  ს ტ ა ნ დ ა რ ტ ი  ბ რ ა ლ დ ე ბ უ ლ ი ს  უ ფ ლ ე ბ ე ბ თ ა ნ  
მ ი მ ა რ თ ე ბ ა შ ი .   
 
“ უ დ ა ნ ა შ ა უ ლ ო ბ ი ს  პ რ ე ზ უ მ ფ ც ი ი ს ”  დ ა  მ ა ს თ ა ნ  ე რ თ ა დ  ს ი ზ უ ს ტ ი ს  
დ ა რ ღ ვ ე ვ ი ს  მ ა გ ა ლ ი თ ი ა  მ ა რ ნ ე უ ლ შ ი  მ ო მ ხ დ ა რ ი  მ კ ვ ლ ე ლ ო ბ ი ს  
გ ა შ უ ქ ე ბ ა .  “ გ ო გ ო ნ ა ს  გ ა უ პ ა ტ ი უ რ ე ბ ა ს ა  დ ა  მ ო კ ვ ლ ა ს  ნ ა თ ე ს ა ვ ი  
კ ა ც ი  3  წ ე ლ ი  გ ე გ მ ა ვ დ ა ”  -  ა ს ე ა  დ ა ს ა თ ა უ რ ე ბ უ ლ ი  ჟ უ რ ნ ა ლ  
“ ს ა რ კ ი ს ”  ს ტ ა ტ ი ა ,  რ ო მ ე ლ შ ი ც  1 7  წ ლ ი ს  გ ო გ ო ნ ა ს  ს ა ს ტ ი კ ი  
მ კ ვ ლ ე ლ ო ბ ი ს  დ ე ტ ა ლ ე ბ ი ა  მ ო თ ხ რ ო ბ ი ლ ი .  ა ვ ტ ო რ ი  დ ა ნ ა შ ა უ ლ შ ი  
ბ რ ა ლ დ ე ბ უ ლ ი ს  მ ი ს ა მ ა რ თ ი თ  ი ყ ე ნ ე ბ ს  ს ი ტ ყ ვ ა ს  “ მ კ ვ ლ ე ლ ი ” ,  
ა მ ა ვ ე  დ რ ო ს  ს ტ ა ტ ი ა შ ი  ა რ  ა რ ი ს  მ ი თ ი თ ე ბ უ ლ ი ,  რ ო მ  
მ კ ვ ლ ე ლ ო ბ ი ს  დ ე ტ ა ლ ე ბ ი  ო ჯ ა ხ ი ს  ვ ე რ ს ი ა ა  თ უ  გ ა მ ო ძ ი ე ბ ი ს .  
დ ა ნ ა შ უ ა ლ ი ს  ჩ ა დ ე ნ ი ს  პ რ ო ც ე ს ი  დ ე ტ ა ლ ე ბ შ ი ა  მ ო თ ხ რ ო ბ ი ლ ი ,  
რ ო გ ო რ ც  შ ე მ დ გ ა რ ი  დ ა  დ ა მ ტ კ ი ც ე ბ უ ლ ი  ფ ა ქ ტ ი .   
 
ა ნ ა ლ ო გ ი უ რ ი ა  ჟ უ რ ნ ა ლ  “ გ ზ ა შ ი ”  ა მ ა ვ ე  თ ე მ ა ზ ე  
გ ა მ ო ქ ვ ე ყ ნ ე ბ უ ლ ი  ს ტ ა ტ ი ა  “ გ ა უ გ ო ნ ა რ ი  ს ი ს ა ს ტ ი კ ი თ  ჩ ა დ ე ნ ი ლ ი  
მ კ ვ ლ ე ლ ო ბ ი ს  გ ა უ ხ მ ა უ რ ე ბ ე ლ ი  დ ე ტ ა ლ ე ბ ი ” .  ა ვ ტ ო რ ი  ა ქ ა ც  ა რ  
გ ა ნ ა ს ხ ვ ა ვ ე ბ ს  ფ ა ქ ტ ე ბ ს ა  დ ა  მ ო ს ა ზ რ ე ბ ე ბ ს  დ ა  დ ა ნ ა შ ა უ ლ ი ს  
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პ რ ო ც ე ს ს  დ ე ტ ა ლ ე ბ შ ი  ა წ ვ დ ი ს  მ კ ი თ ხ ვ ე ლ ს ,  ი ს ე  რ ო გ ო რ ც  
დ ა დ ა ს ტ უ რ ე ბ უ ლ ,  ე რ თ ა დ ე რ თ  ს ი მ ა რ თ ლ ე ს .   
 

!  მ ე დ ი ა  კ ვ ლ ა ვ ა ც  ხ შ ი რ ა დ  უ თ მ ო ბ ს  გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ უ ლ  
ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა ს  ო ჯ ა ხ უ რ  ტ რ ა გ ე დ ი ე ბ ს ,  თ უ მ ც ა  მ ა შ ი ნ ა ც  კ ი ,  
რ ო დ ე ს ა ც  კ ო ნ კ რ ე ტ უ ლ ი  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა  ი ძ ლ ე ვ ა  ს ა შ უ ა ლ ე ბ ა ს  
ი ს  უ ფ რ ო  კ ო მ პ ლ ე ქ ს უ რ ი  პ რ ო ბ ლ ე მ ი ს  ჭ რ ი ლ შ ი  
გ ა ნ ი ხ ი ლ ო ს ,  მ ე დ ი ა  უ ფ რ ო  მ ე ტ  დ რ ო ს  უ თ მ ო ბ ს  ო ჯ ა ხ ი ს  
წ ე ვ რ ე ბ ი ს  მ ძ ი მ ე ,  ე მ ო ც ი უ რ ი  მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს  გ ა დ მ ო ც ე მ ა ს  
დ ა  ხ შ ი რ ა დ  ა რ  ე რ ი დ ე ბ ა  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  ჩ ა რ თ ვ ა ს  უ ბ ე დ უ რ ი  
შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ი ს  ა ნ  დ ა ნ ა შ ა უ ლ ი ს  ა ღ წ ე რ ა შ ი .   

 
ზ ო გ ჯ ე რ ,  მ ე დ ი ა  ა რ  ი თ ვ ა ლ ი ს წ ი ნ ე ბ ს  ი მ  შ ე ს ა ძ ლ ო ა  ზ ი ა ნ ს ,  რ ა ც  
შ ე ი ძ ლ ე ბ ა  ო ჯ ა ხ უ რ ი  ც ხ ო ვ რ ე ბ ი ს  დ ე ტ ა ლ ე ბ ი ს  გ ა მ ჟ ღ ა ვ ნ ე ბ ი თ  
მ ი ა დ გ ე თ  ო ჯ ა ხ შ ი  მ ყ ო ფ  ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ნ ე ბ ს ,  ზ ო გ ჯ ე რ  კ ი  მ ს გ ა ვ ს  
მ ა ს ა ლ ე ბ შ ი  ჩ ა რ თ უ ლ ი ა  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  მ ო ნ ა ყ ო ლ ი ც  ტ რ ა გ ე დ ი ი ს  
შ ე ს ა ხ ე ბ ,  რ ა ც  შ ე ს ა ძ ლ ო ა  გ ა ხ დ ე ს  მ ი ს ი  ხ ე ლ ა ხ ა ლ ი  ტ რ ა ვ მ ი რ ე ბ ი ს  
მ ი ზ ე ზ ი .   
 
ს ა ა ნ გ ა რ ი შ ო  პ ე რ ი ო დ შ ი  გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ უ ლ ი  ი ნ ტ ე რ ე ს ი  გ ა მ ო ი წ ვ ი ა  
ი მ ე რ ე თ შ ი  მ ო მ ხ დ ა რ მ ა  ტ რ ა გ ე დ ი ა მ .  მ ე დ ი ა შ ი  გ ა ვ რ ც ე ლ ე ბ უ ლ ი  
მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს  მ ი ხ ე დ ვ ი თ  მ ა მ ა მ  ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ა ნ ი  შ ვ ი ლ ი ს თ ვ ი ს  
ო პ ე რ ა ც ი ი ს  თ ა ნ ხ ი ს  შ ე ს ა გ რ ო ვ ე ბ ლ ა დ  თ ა ვ ი  მ ო ი კ ლ ა .   
 
ტ რ ა გ ე დ ი ა  ა რ ა ე რ თ მ ა  მ ე დ ი ა ს ა შ უ ა ლ ე ბ ა მ  გ ა ა შ უ ქ ა ,  თ უ მ ც ა  
ზ ო გ ი ე რ თ  მ ა თ გ ა ნ შ ი ,  კ ე რ ძ ო დ  “ კ ვ ი რ ი ს  პ ა ლ ი ტ რ ა ს ” ,  
“ დ რ ო ნ ი . გ ე ს ”  ( ე ს  უ კ ა ნ ა ს კ ნ ე ლ ი  “ პ ა ლ ი ტ რ ი ს ”  მ ა ს ა ლ ა ს  
ა ქ ვ ე ყ ნ ე ბ ს )  მ ა ს ა ლ ე ბ შ ი ,  მ ო მ ხ დ ა რ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ  თ ა ვ ა დ  1 3  წ ლ ი ს  
მ ო ზ ა რ დ ი  ყ ვ ე ბ ა .  ც ი ტ ა ტ ა  :  “ ა ხ ლ ა  ო პ ე რ ა ც ი ა ც  გ ა მ ი კ ე თ ე ს ,  
ხ ე ლ ი ც  ა ღ ა რ  მ ტ კ ი ვ ა ,  მ ა გ რ ა მ  ჩ ე მ ი  მ ა მ ი კ ო  ა ღ ა რ  მ ყ ა ვ ს .  მ ა მ ი კ ო  
ძ ა ლ ი ა ნ ,  ძ ა ლ ი ა ნ  მ ი ყ ვ ა რ დ ა ” .   
 
მ ა ი ს შ ი  ს ა ყ ო ვ ე ლ თ ა ო  ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ი ს  ც ე ნ ტ რ შ ი  მ ო ე ქ ც ა  ა ჭ ა რ ა შ ი  
მ ო მ ხ დ ა რ ი  ტ რ ა გ ე დ ი ა ,  მ ე დ ი ა  წ ე რ დ ა ,  რ ო მ  8  შ ვ ი ლ ი ს  მ ა მ ა მ  
ო რ ს უ ლ ი  ც ო ლ ი  მ ო კ ლ ა  დ ა  მ ო გ ვ ი ა ნ ე ბ ი თ  თ ა ვ ი  მ ო ი კ ლ ა .  
მ ე დ ი ა ს ა შ ა უ ა ლ ე ბ ა თ  ნ ა წ ი ლ მ ა ,  კ ე რ ძ ო დ  კ ი  მ ა უ წ ყ ე ბ ლ ე ბ მ ა ,  
ს ც ა დ ე ს  მ ო მ ხ დ ა რ ი  ა რ ა  ც ა ლ კ ე უ ლ ი  ტ რ ა დ გ ე დ ი ი ს ,  ა რ ა მ ე დ  
ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ რ ი ვ ი  პ რ ო ბ ლ ე მ ი ს  ჭ რ ი ლ შ ი  გ ა ე შ უ ქ ე ბ ი ნ ა თ .   
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ა მ  თ ე მ ა ზ ე  მ ო მ ზ ა დ ე ბ უ ლ  მ ა ს ა ლ ე ბ ს  შ ო რ ი ს ,  ქ ა რ ტ ი ი ს  
მ ო ნ ი ტ ო რ თ ა  გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ უ ლ ი  ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა  “ კ ვ ი რ ი ს  
პ ა ლ ი ტ რ ა შ ი ”  გ ა მ ო ქ ვ ე ყ ნ ე ბ უ ლ მ ა  მ ა ს ა ლ ა მ  მ ი ი ქ ც ი ა .  ს ტ ა ტ ი ა შ ი  
ა რ  ა რ ი ს  მ ი თ ი თ ე ბ უ ლ ი  ო ჯ ა ხ ი ს  გ ვ ა რ ი ,  მ ს ხ ვ ე რ პ ლ ი ს ა  დ ა  
ბ რ ა ლ დ ე ბ უ ლ ი ს  ვ ი ნ ა ო ბ ა ,  თ უ მ ც ა  დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ უ ლ ი ა  მ ა თ ი  
ს ა ც ხ ო ვ რ ე ბ ე ლ ი  რ ა ი ო ნ ი  დ ა  ს ო ფ ე ლ ი ,  ხ ო ლ ო  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა  
მ თ ლ ი ა ნ ა დ  მ ე ზ ო ბ ლ ე ბ ი ს  მ ო ნ ა ყ ო ლ ზ ე ა  ა გ ე ბ უ ლ ი  დ ა  შ ე ი ც ა ვ ს  
ა რ ა ე რ თ  ფ რ ა გ მ ე ნ ტ ს ,  რ ო მ ე ლ ი ც  ც ო ლ - ქ მ რ ი ს  უ რ თ ი ე რ თ ო ბ ი ს  
პ ი რ ა დ უ ლ  დ ე ტ ა ლ ე ბ ს  ე ხ ე ბ ა  დ ა  ო ჯ ა ხ ი ს  წ ე ვ რ ი  
ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ნ ე ბ ი ს თ ვ ი ს  ნ ე ბ ი ს მ ი ე რ  დ რ ო ს  შ ე ს ა ძ ლ ო ა  გ ა ხ დ ე ს  
ტ რ ა ვ მ ი ს  გ ა ნ ა ხ ლ ე ბ ი ს  მ ი ზ ე ზ ი .  მ ი თ უ მ ე ტ ე ს ,  რ ო მ  ი ნ ტ ე რ ნ ე ტ შ ი  
მ ი ს ი  მ ო ძ ე ბ ნ ა  დ ღ ე ს ა ც  შ ე ს ა ძ ლ ე ბ ე ლ ი ა .  
 
რ ა მ დ ე ნ ი მ ე  ფ რ ა გ მ ე ნ ტ ი  მ ა ს ა ლ ი  შ ე ს ა ვ ლ ი დ ა ნ  დ ა  მ ე ზ ო ბ ე ლ ი ს  
ი ნ ტ ე რ ვ ი უ დ ა ნ :   
 
“ . . . .  მ რ ა ვ ა ლ შ ვ ი ლ ი ა ნ ი  ო ჯ ა ხ ი ს  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ს  თ ი თ ქ ო ს  
ე ნ ი თ ა უ წ ე რ ე ლ ი  ს ი ღ ა ტ ა კ ე  ა რ  ე ყ ო ფ ო დ ა თ ,  რ ო მ  დ ი ლ ი ს  6  
ს ა ა თ ზ ე  ს ა წ ო ლ შ ი  ყ ე ლ გ ა მ ო ჭ რ ი ლ ი  დ ე დ ა ც  ა რ  დ ა ხ ვ ე დ რ ო დ ა თ .  
ა კ ი ვ ლ ე ბ უ ლ მ ა  ბ ა ვ შ ვ ე ბ მ ა  მ ა მ ა ს  დ ა უ წ ყ ე ს  ძ ე ბ ნ ა ,  თ უ მ ც ა  ა მ ა ო დ !  
პ ა ტ ა რ ე ბ ი  მ ე ზ ო ბ ლ ე ბ თ ა ნ  გ ა ვ ა რ დ ნ ე ნ  წ ი ვ ი ლ - კ ი ვ ი ლ ი თ ,  -  დ ე დ ა ს  
უ შ ვ ე ლ ე თ ,  ვ ე ნ ე ბ ი  გ ა დ ა ი ჭ რ ა ო .  ე გ ო ნ ა თ ,  რ ო მ  დ ე დ ა  ც ო ც ხ ა ლ ი  
ე ყ ო ლ ე ბ ო დ ა თ ,  მ ა გ რ ა მ  მ ა თ  დ ე დ ა ს ,  რ ო მ ე ლ ი ც  მ ე ც ხ რ ე  შ ვ ი ლ ზ ე  
ფ ე ხ მ ძ ი მ ე დ  ი ყ ო ,  ყ ე ლ ი  ც უ ლ ი თ  ჰ ქ ო ნ დ ა  გ ა მ ო ჭ რ ი ლ ი  დ ა  
ა ღ ა რ ა ფ ე რ ი  ე შ ვ ე ლ ე ბ ო დ ა ”  -  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ი ს  ა მ  ტ ე ქ ს ტ ი თ  ი წ ყ ე ბ ა  
მ ა ს ა ლ ა .   
 
“ ა რ  მ ი ნ დ ა  გ ა რ დ ა ც ვ ლ ი ლ ზ ე  ც უ დ ი ს  თ ქ მ ა ,  მ ა გ რ ა მ  მ ა ი ნ ც  ე ს  
ა მ ბ ა ვ ი  ა რ  დ ა ი მ ა ლ ე ბ ა . . .  თ ა ნ ა ც ,  ი ქ ნ ე ბ  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს თ ვ ი ს ა ც  
ს ჯ ო ბ დ ე ს ,  ი ფ ი ქ რ ო ნ ,  რ ო მ  დ ე დ ა  მ ა მ ა მ  ი მ ი ტ ო მ  კ ი  ა რ  მ ო უ კ ლ ა ,  
რ ო მ  მ ა თ ი  მ ა მ ა  გ ი ჟ ი ა ,  ა რ ა მ ე დ  ი მ ი ტ ო მ ,  რ ო მ  მ ი ზ ე ზ ი  ჰ ქ ო ნ დ ა . . “  
 
ა მ  უ კ ა ნ ა ს კ ნ ე ლ ი  ც ი ტ ა ტ ი თ ,  რ ე პ ო ნ დ ე ნ ტ ი  ფ ა ქ ტ ო ბ რ ი ვ ა დ  
ა მ ა რ თ ლ ე ბ ს  მ კ ვ ლ ე ლ ო ბ ა ს ,  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ი  კ ი  უ ა პ ე ლ ა ც ი ო დ  
ა ხ დ ე ნ ს  მ ი ს ი  ნ ა თ ქ ვ ა მ ი ს  ტ ი რ ა ჟ ი რ ე ბ ა ს .   
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!  მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  პ ე რ ი ო დ შ ი  გ ა მ ო ი კ ვ ე თ ა ,  რ ო მ  მ ე დ ი ა  
ე რ ი დ ე ბ ა  ს ი ძ უ ლ ვ ი ლ ი ს  ე ნ ი ს ა  დ ა  დ ი ს კ რ ი მ ი ნ ა ც ი უ ლ ი  
ტ ე რ მ ი ნ ო ლ ო გ ი ი ს  გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა ს ,  თ უ მ ც ა  ა რ ა ს წ ო რ ი  დ ა  
შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ა დ  დ ი ს კ რ ი მ ი ნ ა ც ი ი ს  ნ ი შ ნ ე ბ ი ს  შ ე მ ც ვ ე ლ ი  
ტ ე რ მ ი ნ ო ლ ო გ ი ა  მ ე დ ი ა შ ი  კ ვ ლ ა ვ ა ც  შ ე ი ნ ი შ ნ ე ბ ა .  ზ ო გ ი ე რ თ  
შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი  მ ა ს  ი ყ ე ნ ე ბ ს  რ ე პ ო ნ დ ე ნ ტ ი ,  ზ ო გ  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი  
კ ი  თ ა ვ ა დ  ს ი უ ჟ ე ტ ი ს  ა ნ  ს ტ ა ტ ი ი ს  ა ვ ტ ო რ ი .   

 
ა მ გ ვ ა რ ა დ ,  მ ე დ ი ა შ ი  შ ე ზ ღ უ დ უ ლ ი  შ ე ს ა ძ ლ ე ბ ლ ო ბ ი ს  მ ქ ო ნ ე  
ბ ა ვ შ ვ თ ა  შ ე ს ა ხ ე ბ  მ ა ს ა ლ ე ბ შ ი ,  გ ა ს უ ლ  წ ლ ე ბ თ ა ნ  შ ე დ ა რ ე ბ ი თ  
ი შ ვ ი ა თ ა დ ,  თ უ მ ც ა  მ ა ი ნ ც  გ ვ ხ დ ე ბ ა  ტ ე რ მ ი ნ ე ბ ი  
“ ი ნ ვ ა ლ ი დ ი ” , ” უ ნ ა რ შ ე ზ ღ უ დ უ ლ ი ” ,  ა უ ტ ი ზ მ ი ს  მ ქ ო ნ ე  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ზ ე  
ს ა უ ბ რ ი ს ა ს  გ ვ ხ დ ე ბ ა  ტ ე რ მ ი ნ ი  “ ა უ ტ ი ს ტ ი ” ,  მ ი უ ს ა ფ ა რ  დ ა  ქ უ ჩ ა შ ი  
მ ც ხ ო ვ რ ე ბ  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ზ ე  ს ა უ ბ რ ი ს ა ს  “ უ პ ა ტ რ ო ნ ო  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ” ,  
“ მ ა წ ა ნ წ ა ლ ა  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ”  
 

!  ბ ა ვ შ ვ თ ა  გ ა რ კ ვ ე უ ლ ი  ჯ გ უ ფ ე ბ ი ს  მ ი მ ა რ თ  ს ტ რ ე ო ტ ო პ ე ბ ი ს  
ჩ ა მ ო ყ ა ლ ი ბ ე ბ ი ს  ა ნ  ა რ ს ე ბ უ ლ ი  ს ტ ე რ ე ო ტ ი პ ე ბ ი ს  
გ ა ძ ლ ი ე რ ე ბ ი ს  მ ი მ ა რ თ უ ლ ე ბ ი თ  გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ უ ლ ი  რ ო ლ ი ს  
თ ა მ ა შ ი  შ ე უ ძ ლ ი ა  მ ე დ ი ა ს .  ა მ  მ ხ რ ი ვ ,  ს ტ ე რ ე ო ტ ი პ ე ბ ი  
ყ ვ ე ლ ა ზ ე  ი ო ლ ა დ  მ კ ვ ი დ რ დ ე ბ ა  უ მ ც ი რ ე ს ო ბ ა შ ი  მ ყ ო ფ ი  
მ ო წ ყ ვ ლ ა დ ი  ჯ გ უ ფ ე ბ ი ს  მ ი მ ა რ თ .   

 

ა ს ე თ ი  ჯ გ უ ფ ი ა  ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ ი  მ ც ხ ო ვ რ ე ბ ი  ბ ო შ ე ბ ი ,  რ ო მ ე ლ თ ა  
შ ე ს ა ხ ე ბ ა ც  ვ რ ც ე ლ ი  ს ი უ ჟ ე ტ ი  “ ი მ ე დ ი ს ”  გ ა დ ა ც ე მ ა  “ პ ა ნ ო რ ა მ ა მ ”  
მ ო ა მ ზ ა დ ა .  წ ა მ ყ ვ ა ნ ი ს  ტ ე ქ ს ტ ი დ ა ნ  ი რ კ ვ ე ვ ა ,  რ ო მ  რ ე დ ა ქ ც ი ა ს  
ს უ რ დ ა  ქ ვ ე ყ ა ნ ა შ ი  მ ც ხ ო ვ რ ე ბ ი  ბ ო შ ე ბ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ  ა რ ს ე ბ უ ლ ი ,  
დ ა მ კ ვ ი დ რ ე ბ უ ლ ი  ს ტ ე რ ე ო ტ ი პ ე ბ ი  გ ა ე ქ ა რ წ ყ ლ ე ბ ი ნ ა ,  
მ ი უ ხ ე დ ა ვ ა დ  ა მ ი ს ა ,  ს ი უ ჟ ე ტ ი  თ ა ვ ა დ  უ წ ყ ო ბ ს  ხ ე ლ ს  ბ ო შ თ ა  
შ ე ს ა ხ ე ბ  გ ა ვ რ ც ე ლ ე ბ უ ლ ი  დ ა  დ ა მ კ ვ ი დ რ ე ბ უ ლ ი  მ ო ს ა ზ რ ე ბ ე ბ ი ს  
გ ა ძ ლ ი ე რ ე ბ ა ს .   
 
ა ქ ვ ე  უ ნ დ ა  ა ღ ი ნ ი შ ნ ო ს ,  რ ო მ  ს ი უ ჟ ე ტ შ ი  ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ უ ლ ი ა  
ქ უ ჩ ა შ ი  მ ც ხ ო ვ რ ე ბ ი  ა ნ  დ ა ხ მ ა რ ე ბ ი ს  მ თ ხ ო ვ ნ ე ლ ი  ყ ვ ე ლ ა  ბ ა ვ შ ვ ი .  
მ ა თ ი  ა მ გ ვ ა რ ა დ  წ ა რ მ ო ჩ ე ნ ა  შ ე ი ც ა ვ ს  ს ტ ი გ მ ა ტ ი ზ ე ბ ი ს  ს ა ფ რ თ ხ ე ს  
დ ა  უ ქ მ ნ ი ს  ა მ  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ს  რ ო გ ო რ ც  ს ი ტ ყ ვ ი ე რ ი ,  ი ს ე  ფ ი ზ ი კ უ რ ი  
შ ე უ რ ა ც ხ ყ ო ფ ი ს  ს ა შ ი შ რ ო ე ბ ა ს ,  ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ ი ს  ს ხ ვ ა დ ა ს ხ ვ ა  
ნ ა წ ი ლ ი ს გ ა ნ .  
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!  ს ა რ ე დ ა ქ ც ი ო  მ ა ს ა ლ ე ბ ი  მ კ ვ ე თ რ ა დ  უ ნ დ ა  გ ა ი მ ი ჯ ნ ო ს  
მ ა რ კ ე ტ ი ნ გ უ ლ ი ,  ს ა რ ე კ ლ ა მ ო  დ ა  ს პ ო ნ ს ო რ ი ს  მ ი ე რ  
დ ა ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ უ ლ ი  მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს გ ა ნ  -   ა ს ე თ ი ა  ა რ ა  
მ ხ ო ლ ო დ  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ უ რ ი  ე თ ი კ ი ს  ქ ა რ ტ ი ი ს  მ ო თ ხ ო ვ ნ ა ,  
ა რ ა მ ე დ  ს ა ე რ თ ა შ ო რ ი ს ო დ  ა ღ ი ა რ ე ბ უ ლ ი  პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ ი  
ს ტ ა ნ დ ა რ ტ ი .  ე ს  მ ო თ ხ ო ვ ნ ა  თ ი თ ქ მ ი ს  ყ ო ვ ე ლ დ ღ ი უ რ ა დ  
ი რ ღ ვ ე ვ ა  ქ ა რ თ უ ლ  მ ე დ ი ა შ ი .  მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  ფ ა რ გ ლ ე ბ შ ი  
გ ა დ ა ც დ ო მ ა  გ ა მ ო ი კ ვ ე თ ა  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ თ ა ნ  
დ ა კ ა ვ შ ი რ ე ბ უ ლ  მ ა ს ა ლ ე ბ შ ი ც  დ ა  ი ს  პ რ ა ქ ტ ი კ უ ლ ა დ  
ყ ვ ე ლ ა ზ ე  გ ა ვ რ ც ე ლ ე ბ უ ლ ი  დ ა რ ღ ვ ე ვ ა ა .   

 
ს ა რ ე დ ა ქ ც ი ო  დ ა  მ ა რ კ ე ტ ი ნ გ უ ლ ი  მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს  ა ღ რ ე ვ ა ,  რ ა  თ ქ მ ა  
უ ნ დ ა ,  ა ვ ტ ო მ ა ტ უ რ ა დ  ა რ  გ უ ლ ი ს ხ მ ო ბ ს ,  რ ო მ  თ უ კ ი  მ ს გ ა ვ ს ი  
მ ა რ კ ე ტ ი ნ გ უ ლ ი  მ ა ს ა ლ ა  ე ხ ე ბ ა  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ს  დ ა  მ ა ს  მ ი თ ი თ ე ბ უ ლ ი  
ა რ  ა ქ ვ ს ,  რ ო მ  ი ს  დ ა ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ უ ლ ი ა ,  ი წ ვ ე ვ ს  ბ ა ვ შ ვ თ ა  უ ფ ლ ე ბ ი ს  
დ ა რ ღ ვ ე ვ ა ს ა ც .   
 
ს ა ა ნ გ ა რ ი შ ო  პ ე რ ი ო დ შ ი  ა ღ მ ო ჩ ე ნ ი ლ ი  მ ს გ ა ვ ს ი  მ ა ს ა ლ ე ბ ი  
ტ ო ვ ე ბ ს  შ თ ა ბ ე ჭ დ ი ლ ე ბ ა ს ,  რ ო მ  ა რ ი ს  რ ე დ ა ქ ც ი ი ს  ( მ ა უ წ ყ ე ბ ლ ი ს )  
დ ა  ს ა რ ე კ ლ ა მ ო  შ ე მ კ ვ ე თ ი ს  შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ი ს  ნ ა წ ი ლ ი .  შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ა დ  
ს ა ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ო  გ ა მ ო შ ვ ე ბ ე ბ შ ი  ხ შ ი რ ა დ  ხ ვ დ ე ბ ა  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა ,  
რ ო მ ე ლ ი ც  უ ფ რ ო  მ ე ტ ა დ  ს ა რ ე კ ლ ა მ ო  ს ა ხ ი ს ა ა  დ ა  ა რ  
ა კ მ ა ყ ო ფ ი ლ ე ბ ს  ა ხ ა ლ ი  ა მ ბ ი ს  კ რ ი ტ ე რ ი უ მ ე ბ ს .   
 
რ ო გ ო რ ც  ზ ე მ ო თ  ა ღ ვ ნ ი შ ნ ე თ ,  ა მ გ ვ ა რ ი  მ ა ს ა ლ ე ბ ი  პ რ ე ს ა ს ა  დ ა  
ზ ო გ ჯ ე რ  ო ნ ლ ა ი ნ  მ ე დ ი ა შ ი ც  გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ უ ლ ი  ნ ი შ ნ ი თ  
გ ა მ ო ი რ ჩ ე ვ ა .  ე ს  ა რ ი ს  ი დ ე ნ ტ უ რ ი  ს ა თ ა უ რ ი ,  ფ ო ტ ო  დ ა  ტ ე ქ ს ტ ი .  
 

 
3 . 5 . ბ ა ვ შ ვ თ ა  დ ღ ე  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  გ ა რ ე შ ე   

 
 
რ ო გ ო რ ც  რ ა ო დ ე ნ ო ბ რ ი ვ მ ა  ა ნ ა ლ ი ზ მ ა  ა ჩ ვ ე ნ ა ,  მ ი უ ხ ე დ ა ვ ა დ  
ი მ ი ს ა ,  რ ო მ  2 0 1 4  წ ლ ი ს  1  ი ვ ნ ი ს ი  კ ვ ი რ ა დ ღ ე  ი ყ ო ,  მ ე დ ი ა შ ი  
ბ ა ვ შ ვ ე ბ თ ა ნ  დ ა კ ა ვ შ ი რ ე ბ უ ლ ი  მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს  რ ა ო დ ე ნ ო ბ ა  მ ა ი ნ ც  
დ ა ა ხ ლ ო ე ბ ი თ  7 , 5  ჯ ე რ  ა ღ ე მ ა ტ ე ბ ო დ ა  ს ა ა ნ გ ა რ ი შ ო  პ ე რ ი ო დ ი ს  
ს ხ ვ ა  დ ღ ე ე ბ შ ი  თ ი თ ო ე უ ლ ი  დ ღ ი ს  ს ა შ უ ა ლ ო  მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლ ს .   
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მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს  ს ი ჭ ა რ ბ ი ს  მ ი უ ხ ე დ ა ვ ა დ ,  რ თ უ ლ ი  ა ღ მ ო ჩ ნ დ ა  1  
ი ვ ნ ი ს ი ს თ ვ ი ს  მ ო მ ზ ა დ ე ბ უ ლ ი  ი ს ე თ ი  ნ ა მ უ შ ე ვ რ ე ბ ი ს  მ ო ძ ე ბ ნ ა ,  
რ ო მ ე ლ ი ც  ბ ა ვ შ ვ თ ა  პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ს  შ ე ე ხ ე ბ ო დ ა  დ ა  ა რ ა  
პ ო ლ ი ტ ი კ უ რ ი  ა ნ  კ ე რ ძ ო  პ ი რ ე ბ ი ს  ს ა პ ი რ ვ ე ლ ი ვ ნ ი ს ო  
ღ ო ნ ი ს ძ ი ე ბ ე ბ ს .   
 
ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა ე რ თ ა შ ო რ ი ს ო  დ ღ ე ს  გ ა ს უ ლ ი  მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს  6 0  
პ რ ო ც ე ნ ტ ზ ე  მ ე ტ ი  ს წ ო რ ე დ  პ ი ა რ ი ს ა  დ ა  რ ე კ ლ ა მ ი ს  შ ე მ ც ვ ე ლ  
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა ზ ე  მ ო დ ი ს .   
 
1  ი ვ ნ ი ს ი ს  გ ა შ უ ქ ე ბ ი ს  ა ნ ა ლ ი ზ ი  მ ი უ თ ი თ ე ბ ს ,  რ ო მ  მ ე დ ი ა  ა მ  
დ ღ ი ს თ ვ ი ს  ა რ  ე მ ზ ა დ ე ბ ა  წ ი ნ ა ს წ ა რ ,  მ ხ ო ლ ო დ  ი მ  დ ღ ი ს  
მ ი მ დ ი ნ ა რ ე  ა ნ ო ნ ს ს  მ ი ს დ ე ვ ს ,  ა ხ დ ე ნ ს  ს ხ ვ ა დ ა ს ხ ვ ა  
ო რ გ ა ნ ი ზ ა ც ი ე ბ ი ს  მ ი ე რ  გ ა მ ო ქ ვ ე ყ ნ ე ბ უ ლ ი  კ ვ ლ ე ვ ი ს ა  თ უ  
გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ე ბ ი ს  ტ ი რ ა ჟ ი რ ე ბ ა ს  დ ა  თ ა ვ ა დ  ა რ  ქ მ ნ ი ს  ა მ ბ ე ბ ს  
ბ ა ვ შ ვ თ ა  პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ზ ე ,  რ ო მ ე ლ თ ა  წ ა მ ო წ ე ვ ი ს ა  დ ა  
ა ქ ტ უ ა ლ ი ზ ე ბ ი ს თ ვ ი ს  ს წ ო რ ე დ  ს ა უ კ ე თ ე ს ო  დ ღ ე ა  1  ი ვ ნ ი ს ი .   
 
კ ი დ ე ვ  ე რ თ ი  ს ა ი ნ ტ ე რ ე ს ო  ტ ე ნ დ ე ნ ც ი ა ,  რ ა ც  
მ ე დ ი ა მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  პ ე რ ი ო დ შ ი  დ ა  გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ ი თ  კ ი  1  
ი ვ ნ ი ს ს  გ ა მ ო ი კ ვ ე თ ა  -  ქ ა რ თ უ ლ ი  მ ე დ ი ა  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ს  
ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  მ ო ნ ა წ ი ლ ე ო ბ ი ს  გ ა რ ე შ ე  ა შ უ ქ ე ბ ს .  რ ა ც  ი მ ა ს  ნ ი შ ნ ა ვ ს ,  
რ ო მ  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  პ ი რ დ ა პ ი რ ი  გ ა შ უ ქ ე ბ ა  ი შ ვ ი ა თ ა დ  ხ დ ე ბ ა ,  ა ნ უ  მ ა თ  
რ ო გ ო რ ც  წ ე ს ი ,  ა რ  ე ძ ლ ე ვ ა თ  ს ა შ უ ა ლ ე ბ ა ,  თ ა ვ ა დ ,  პ ი რ დ ა პ ი რ  
გ ა მ ო ხ ა ტ ო ნ  ა ზ რ ი ,  ი ს ა უ ბ რ ო ნ  მ ა თ თ ა ნ  დ ა კ ა ვ შ ი რ ე ბ უ ლ  
ს ა კ ი თ ხ ე ბ ზ ე .  მ ე დ ი ა შ ი  ბ ა ვ შ ე ბ ზ ე  მ ს ჯ ე ლ ო ბ ე ნ  ფ ს ი ქ ო ლ ო გ ე ბ ი ,  
მ ა ს წ ა ვ ლ ე ბ ლ ე ბ ი ,  მ ი ნ ი ს ტ რ ე ბ ი ,  მ შ ო ბ ლ ე ბ ი ,  ა რ ა ს ა მ თ ა ვ რ ო ბ ო  
ს ე ქ ტ ო რ ი ს  წ ა რ მ ო მ ა დ გ ე ნ ლ ე ბ ი ,  ე რ თ ი  ს ი ტ ყ ვ ი თ ,  ს ა უ ბ რ ო ბ ს  
ყ ვ ე ლ ა ,  თ ა ვ ა დ  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  გ ა რ დ ა .  
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3 . 6 . გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ ე ბ უ ლ ი  მ ა გ ა ლ ი თ ე ბ ი  
 
 
მ ე დ ი ა მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  მ ი ზ ა ნ ი  ტ ე ნ დ ე ნ ც ი ე ბ ი ს ა  დ ა  დ ა რ ღ ვ ე ვ ე ბ ი ს  
გ ა მ ო ვ ლ ე ნ ა ს თ ა ნ  ე რ თ ა დ ,  ი მ ა ზ ე  დ ა კ ვ ი რ ვ ე ბ ა ც  ი ყ ო ,  რ ა  წ ი ლ ი  
უ ჭ ი რ ა ვ ს  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი ს  გ ა შ უ ქ ე ბ ი ს  ს ა ე რ თ ო  მ ო ც უ ლ ო ბ ა შ ი  
ი ს ე თ  მ ა ს ა ლ ე ბ ს ,  რ ო მ ე ლ ი ც  მ ა რ თ ლ ა ც  ს ი ღ რ მ ი ს ე უ ლ ა დ  დ ა  ა მ ა ვ ე  
დ რ ო ს  ს ა ი ნ ტ ე რ ე ს ო დ  მ ო უ თ ხ რ ო ბ ს  ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ ა ს  ბ ა ვ შ ვ თ ა  
პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ს ა  დ ა  ს ა ჭ ი რ ო ე ბ ე ბ ზ ე .  მ ო ნ ი ტ ო რ ე ბ ი  ს ა ა ნ გ ა რ ი შ ო  
პ ე რ ი ო დ ი ს  გ ა ნ მ ა ვ ლ ო ბ ა შ ი  ა ღ ნ ი შ ნ ა ვ დ ნ ე ნ  გ ა მ ო რ ჩ ე უ ლ  
ნ ა მ უ შ ე ვ რ ე ბ ს ა ც .  უ ნ დ ა  ი თ ქ ვ ა ს ,  რ ო მ  ა ს ე თ ე ბ ი  ქ ა რ თ უ ლ  მ ე დ ი ა შ ი  
გ ა მ ო ნ ა კ ლ ი ს ი ა ,  თ უ მ ც ა ,  ვ ფ ი ქ რ ო ბ თ ,  ა ღ ს ა ნ ი შ ნ ა ვ ი  დ ა  
დ ა ს ა ფ ა ს ე ბ ე ლ ი  გ ა მ ო ნ ა კ ლ ი ს ი .   
 
გ ა მ ო რ ჩ ე უ ლ  ნ ა მ უ შ ე ვ რ ე ბ ს  შ ო რ ი ს  ქ ა რ ტ ი ი ს  მ ო ნ ი ტ ო რ თ ა  ჯ გ უ ფ მ ა  
გ ა მ ო ყ ო  ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ რ ი ვ ი  მ ა უ წ ყ ე ბ ლ ი ს  პ ი რ ვ ე ლ ი  ა რ ხ ი ს  
გ ა დ ა ც ე მ ა  “ რ ე ა ლ უ რ ი  ს ი ვ რ ც ი ს ”  მ ი ე რ  მ ო მ ზ ა დ ე ბ უ ლ ი  
გ ა დ ა ც ე მ ე ბ ი  ქ უ ჩ ა შ ი  მ ც ხ ო ვ რ ე ბ ი  დ ა  დ ა უ ნ ი ს  ს ი ნ დ რ ო მ ი ს  მ ქ ო ნ ე  
ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ზ ე ,  ტ ე ლ ე კ ო მ პ ა ნ ი ა  “ ი მ ე დ ი ს ”  გ ა დ ა ც ე მ ა  
“ ე კ ო ვ ი ზ ი ა ” ,  ა ს ე ვ ე  ა მ ა ვ ე  ტ ე ლ ე ვ ი ზ ი ი ს  ს ა კ ვ ი რ ა ო  პ რ ო გ რ ა მ ა  
“ პ ა ნ ო რ ა მ ა ს ” ,  “ რ უ ს თ ა ვ ი  2 - ი ს ”  “ კ უ რ ი ე რ  p . s - ი ს ”  დ ა  ტ ვ - 3 - ი ს  
რ ე პ ო რ ტ ა ჟ ე ბ ი  ტ რ ე ფ ი კ ი ნ გ ზ ე ,  ო ჯ ა ხ შ ი  ძ ა ლ ა დ ო ბ ა ს ა  დ ა  
ს ა ბ ა ვ შ ვ ო  ს ა თ ა მ ა შ ო ე ბ ზ ე .   
 
ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ზ ე  ს ა ი ნ ტ ე რ ე ს ო  დ ა  ა ქ ტ უ ა ლ უ რ ი  თ ე მ ე ბ ი თ  
გ ა მ ო ი რ ჩ ე ო დ ა  რ ა მ დ ე ნ ი მ ე  მ ე დ ი ა ს ა შ უ ა ლ ე ბ ა  პ რ ე ს ა ს ა  დ ა  
ო ნ ლ ა ი ნ  მ ე დ ი ა შ ი :  ჟ უ რ ნ ა ლ  “ ლ ი ბ ე რ ა ლ ი ს ”  ს ტ ა ტ ი ე ბ ი :  
“ შ ვ ი ლ ე ბ ი ს  მ ო ლ ო დ ი ნ შ ი ” ,  “ ქ ა ლ ე ბ ი  ძ ა ლ ა დ ო ბ ი ს  უ წ ყ ვ ე ტ  
ც ი კ ლ შ ი ” ;  “ ნ ე ტ გ ა ზ ე თ ი ს ”  რ ა მ დ ე ნ ი მ ე  მ ა ს ა ლ ა ,  მ ა თ  შ ო რ ი ს  
“ თ ბ ი ლ ი ს ი ს  ჩ ვ ი ლ  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა ხ ლ ი  -  რ ო გ ო რ  ი რ ღ ვ ე ვ ა  
ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  უ ფ ლ ე ბ ე ბ ი ” ;  გ ა ზ ე თ  “ ბ ა თ უ მ ე ლ ე ბ ი ს ”  “ ს ა დ ი ლ ო ბ ა  
ტ კ ბ ი ლ ე უ ლ ი თ ” ,  “ დ ი ს კ რ ი მ ი ნ ი რ ე ბ უ ლ ი  ს ქ ე ს ი ” ;  “ ტ ა ბ უ ლ ა ს ”  “ გ ზ ა  
პ რ ო ბ ლ ე მ ა ტ უ რ ი დ ა ნ  მ ო დ ე ლ ი რ ე ბ უ ლ  ბ ა ვ შ ვ ა მ დ ე ” ;  
“ გ უ რ ი ა ნ ი უ ს ი ს ”  რ ე პ ო რ ტ ა ჟ ი  ს ო ფ ე ლ  ე რ ი ს ი მ ე დ ი დ ა ნ ;  გ ა ზ ე თ  “ 2 4  
ს ა ა თ ი ს ”  “ შ ო პ ე ნ ი ს ტ ი ”  -  ი ნ ტ ე რ ვ ი უ  1 2  წ ლ ი ს  პ ი ა ნ ი ს ტ თ ა ნ .   
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o  დ ა ს კ ვ ნ ა  
 
ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ უ რ ი  ე თ ი კ ი ს  ქ ა რ ტ ი ი ს  მ ი ე რ  გ ა ე რ ო ს  ბ ა ვ შ ვ თ ა  
ფ ო ნ დ ი ს  მ ხ ა რ დ ა ჭ ე რ ი თ  ჩ ა ტ ა რ ე ბ უ ლ ი  მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  შ ე დ ე გ ე ბ ი  
მ ი უ თ ი თ ე ბ ს ,  რ ო მ  ბ ა ვ შ ვ თ ა  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი ს  გ ა შ უ ქ ე ბ ი ს ა ს ,  მ ე დ ი ა  
ძ ი რ ი თ ა დ  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ე ბ შ ი  ც დ ი ლ ო ბ ს  დ ა ი ც ვ ა ს  ბ ა ვ შ ვ თ ა  უ ფ ლ ე ბ ე ბ ი  
დ ა  ე თ ი კ უ რ ი  ნ ო რ მ ე ბ ი .  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ე ბ ი  დ ა  რ ე დ ა ქ ტ ო რ ე ბ ი  მ ე ტ ი  
ს ი ფ რ თ ხ ი ლ ი თ  ე კ ი დ ე ბ ი ა ნ  ბ ა ვ შ ვ ე ბ თ ა ნ  დ ა კ ა ვ შ ი რ ე ბ უ ლ  თ ე მ ე ბ ს ,  
ვ ი დ რ ე  რ ო დ ი ს მ ე ,  თ უ მ ც ა   მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  შ ე დ ე გ ე ბ მ ა  ა ს ე ვ ე  
გ ა მ ო ა ვ ლ ი ნ ა ,  რ ო მ  ბ ა ვ შ ვ ი ს  უ ფ ლ ე ბ ე ბ ი ს ა  დ ა  ე თ ი კ უ რ ი  
ნ ო რ მ ე ბ ი ს  დ ა რ ღ ვ ე ვ ი ს  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ე ბ ი  კ ვ ლ ა ვ ა ც  გ ვ ხ დ ე ბ ა .   
 
რ ჩ ე ბ ა  შ თ ა ბ ე ჭ დ ი ლ ე ბ ა ,  რ ო მ  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  მ ი მ ა რ თ  ს ი ფ რ თ ხ ი ლ ი ს ა  
დ ა  ს ი ფ ხ ი ზ ლ ი ს  გ ა მ ძ ა ფ რ ე ბ ა  მ ე დ ი ა შ ი  ზ ო გ  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი  
უ კ უ შ ე დ ე გ ს ა ც  ი წ ვ ე ვ ს ,  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ე ბ ი  დ ა  რ ე დ ა ქ ტ ო რ ე ბ ი  
ე რ ი დ ე ბ ი ა ნ  მ ტ კ ი ვ ნ ე უ ლ ი  დ ა  მ გ რ ძ ნ ო ბ ი ა რ ე  თ ე მ ე ბ ი ს  
ა ქ ტ უ ა ლ ი ზ ე ბ ა ს  ი მ ი ს  გ ა მ ო ,  რ ო მ  რ თ უ ლ ი ა  მ ა თ ი  გ ა შ უ ქ ე ბ ი ს ა ს  
ს ა უ კ ე თ ე ს ო  ფ ო რ მ ე ბ ი ს  მ ო ძ ე ბ ნ ა ,  ი ს ე თ ი  ფ ო რ მ ე ბ ი ს ,  რ ო მ ე ლ ი ც  
ე რ თ ი  მ ხ რ ი ვ  ნ ა თ ლ ა დ  წ ა რ მ ო ა ჩ ე ნ ს  პ რ ო ბ ლ ე მ ა ს ,  ხ ო ლ ო  მ ე ო რ ე  
მ ხ რ ი ვ  ა რ  დ ა ა რ ღ ვ ე ვ ს  ბ ა ვ შ ვ ი ს  უ ფ ლ ე ბ ა ს  ა ნ  პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ  დ ა  
ე თ ი კ უ რ  ს ტ ა ნ დ ა რ ტ ს .   
 
კ ვ ლ ა ვ ა ც  პ რ ო ბ ლ ე მ ა დ  რ ჩ ე ბ ა  ა რ ა  მ ი მ დ ი ნ ა რ ე  ა ხ ა ლ ი  ა მ ბ ე ბ ი ს ,  
ა რ ა მ ე დ  ი ს ე თ ი  თ ე მ ე ბ ი ს  ფ ა რ თ ო დ  დ ა  ს ი ღ რ მ ი ს ე უ ლ ა დ  
გ ა შ უ ქ ე ბ ა ,  რ ო მ ე ლ ი ც  გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ უ ლ ა დ  მ ნ ი შ ვ ნ ე ლ ო ვ ა ნ ი ა  
ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  კ ე თ ი ლ დ ღ ე ო ბ ი ს თ ვ ი ს  დ ა  რ ო მ ე ლ ი ც  გ ა ვ ლ ე ნ ა ს  
ა ხ დ ე ნ ს  მ ა თ  მ ო მ ა ვ ა ლ  ც ხ ო ვ რ ე ბ ა ზ ე .   
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o  რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ე ბ ი  

 
მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი ს  შ ე დ ე გ ე ბ ი ს  ა ნ ა ლ ი ზ ი ს  მ ი ხ ე დ ვ ი თ ,  ა ნ გ ა რ ი შ ი ს  
დ ა ს ა ს რ უ ლ ს ,  მ ე დ ი ი ს თ ვ ი ს  წ ა რ მ ო დ გ ე ნ ე ლ ი ა  შ ე მ დ ე გ ი  
რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ე ბ ი :   
 

!  მ ე დ ი ა  უ ნ დ ა  ე ც ა დ ო ს ,  გ ა ხ დ ე ს  პ რ ო ა ქ ტ ი უ რ ი ,  თ ა ვ ა დ  
შ ე ძ ლ ო ს  ბ ა ვ შ ვ თ ა  პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ი ს  ა ქ ტ უ ა ლ ი ზ ე ბ ა  დ ა  ა რ  
შ ე მ ო ი ფ ა რ გ ლ ო ს  მ ხ ო ლ ო დ  მ ი მ დ ი ნ ა რ ე  ა ხ ა ლ ი  ა მ ბ ე ბ ი ს  
გ ა შ უ ქ ე ბ ი თ  დ ა  ფ ა ქ ტ ე ბ ი ს  ტ ი რ ა ჟ ი რ ე ბ ი თ .   

 
!  ე ც ა დ ო ს ,  ა რ  გ ა ა მ ჟ ღ ა ვ ნ ო ს  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა  ბ ა ვ შ ვ ი ს  პ ი რ ა დ ი  

ც ხ ო ვ რ ე ბ ი ს  ა ნ  ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ ,  თ უ კ ი  ე ს  ც ნ ო ბ ე ბ ი  
ა რ  ა რ ი ს  პ ი რ დ ა პ ი რ  კ ა ვ შ ი რ შ ი  ა მ ბ ა ვ თ ა ნ ,  ა რ ც  ც ვ ლ ი ს  მ ი ს  
ა რ ს ს  დ ა  ა რ  ა რ ს ე ბ ო ბ ს  ა მ  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ი ს ა დ მ ი  
გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ უ ლ ა დ  მ ა ღ ა ლ ი  ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ რ ი ვ ი  ი ნ ტ ე რ ე ს ი .  
( ა ს ე თ ი ს  ა რ ს ე ბ ო ბ ი ს  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი ც ,  ე ს  ი ნ ტ ე რ ე ს ი  ბ ე ვ რ ა დ  
უ ნ დ ა  ა ღ ე მ ა ტ ე ბ ო დ ე ს  ბ ა ვ შ ვ ი ს  ი ნ ტ ე რ ე ს ს ,  რ ო მ  
ა რ ა ს რ უ ლ წ ლ ო ვ ნ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა  გ ა ხ დ ე ს  ს ა ჯ ა რ ო )  

 
!  მ ე დ ი ა  გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ უ ლ ი  ს ი ფ რ თ ხ ი ლ ი თ  უ ნ დ ა  მ ო ე კ ი დ ო ს  

კ ა ნ ო ნ თ ა ნ  კ ო ნ ფ ლ ი ქ ტ შ ი  მ ყ ო ფ ი  დ ა  ძ ა ლ ა დ ო ბ ი ს  
მ ს ხ ვ ე რ პ ლ ი ,  1 8  წ ლ ა მ დ ე  ა ს ა კ ი ს  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს ა  დ ა  
მ ო ზ ა რ დ ე ბ ი ს  ა რ ა  მ ხ ო ლ ო დ  პ ი რ დ ა პ ი რ ,  ა რ ა მ ე დ  ი რ ი ბ  
ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ა ს ა ც .   

 
!  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ე ბ მ ა  დ ა  რ ე დ ა ქ ტ ო რ ე ბ მ ა  უ ნ დ ა  გ ა მ ი ჯ ნ ო ნ  

ს ა კ უ თ ა რ ი  პ ა ს უ ხ ი ს მ გ ე ბ ლ ო ბ ა  მ შ ო ბ ლ ი ს  ა ნ  მ ე უ რ ვ ი ს  
პ ა ს უ ხ ი ს მ გ ე ბ ლ ო ბ ი ს გ ა ნ .  ზ ო გ ი ე რ თ  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი ,  მ შ ო ბ ლ ი ს  
ა ნ  მ ე უ რ ვ ი ს  ნ ე ბ ა რ თ ვ ა  ა რ  უ ნ დ ა  გ ა ხ დ ე ს  გ ა დ ა მ წ ყ ვ ე ტ ი  
ბ ა ვ შ ვ ი ს / მ ო ზ ა რ დ ი ს  ი დ ე ნ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ი ს  ა ნ  ა მ ა  თ უ  ი მ  
ფ ო რ მ ი თ  ს ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ლ ა დ .   

 
!  მ ე დ ი ა მ  გ ა ვ რ ც ე ლ ე ბ ა მ დ ე  გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ უ ლ ი  ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ი თ  

უ ნ დ ა  შ ე ი ს წ ა ვ ლ ო ს  ი ს  ო ფ ი ც ი ა ლ უ რ  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა  დ ა  
პ რ ე ს რ ე ლ ი ზ ე ბ ი ,  რ ო მ ე ლ ი ც  ე ხ ე ბ ა  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ს  ა ნ  რ ო მ ე ლ შ ი ც  
ნ ა ხ ს ე ნ ე ბ ი ა  ბ ა ვ შ ვ ი .  
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!  ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ე ბ მ ა  დ ა  რ ე დ ა ქ ტ ო რ ე ბ მ ა  ს ი ფ რ თ ხ ი ლ ე  უ ნ დ ა  
გ ა მ ო ჩ ი ნ ო ნ  ი ს ე თ ი  ა მ ბ ე ბ ი ს  გ ა შ უ ქ ე ბ ი ს ა ს ,  რ ო მ ე ლ ი ც  ა რ ა  
ბ ა ვ შ ვ თ ა  პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ი ს  წ ა მ ო წ ე ვ ა ს ,  ა რ ა მ ე დ  გ ა რ კ ვ ე უ ლ ი  
ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო  ს ტ რ უ ქ ტ უ რ ე ბ ი ს  ა ნ  კ ე რ ძ ო  პ ი რ ე ბ ი ს ა  დ ა  
კ ო მ პ ა ნ ი ე ბ ი ს  რ ე კ ლ ა მ ი რ ე ბ ა ს  ე მ ს ა ხ უ რ ე ბ ა .   

 
!  მ ე დ ი ა  უ ნ დ ა  მ ო ე რ ი დ ო ს  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს  ს ტ ე რ ე ო ტ ი პ უ ლ  

გ ა შ უ ქ ე ბ ა ს  დ ა  ე ც ა დ ო ს  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი  წ ა რ მ ო ა ჩ ი ნ ო ს  ა რ ა  
მ ხ ო ლ ო დ  პ რ ო ბ ლ ე მ უ რ ,  ა რ ა მ ე დ  პ ო ზ ი ტ ი უ რ  კ ო ნ ტ ე ქ ს ტ შ ი ც .  
ა ს ე ვ ე  მ ი ს ც ე ს  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ს  ს ა შ უ ა ლ ე ბ ა  გ ა მ ო ხ ა ტ ო ნ  თ ა ვ ი ა ნ თ ი  
ა ზ რ ი  ი მ  ს ა კ ი თ ხ ე ბ ზ ე ,  რ ო მ ე ლ ი ც  მ ა თ  ე ხ ე ბ ა თ ,   

 
!  მ ე დ ი ა მ  ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა  უ ნ დ ა  მ ი ა ქ ც ი ო ს ,  ხ ო მ  ა რ  ა რ ი ს  

ბ ა ვ შ ვ ი ს თ ვ ი ს  ღ ი რ ს ე ბ ი ს  შ ე მ ლ ა ხ ვ ე ლ ი  ა ნ  
შ ე უ რ ა ც ხ მ ყ ო ფ ე ლ ი  ფ ო რ მ ი თ  გ ა დ მ ო ც ე მ უ ლ ი  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა  
მ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ ,  მ ა შ ი ნ ა ც  კ ი ,  თ უ კ ი  მ ს გ ა ვ ს ი  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ი ს  ა მ ა  
თ უ  ი მ  ფ ო რ მ ი თ  გ ა ვ რ ც ე ლ ე ბ ა  ნ ა კ ა რ ნ ა ხ ე ვ ი ა  კ ე თ ი ლ ი  
მ ი ზ ნ ე ბ ი თ ა  დ ა  დ ა ხ მ ა რ ე ბ ი ს  ს უ რ ვ ი ლ ი თ .  

 
!  მ ე დ ი ა მ  ს ა კ უ თ ა რ ი  ბ ე რ კ ე ტ ი  უ ნ დ ა  გ ა მ ო ი ყ ე ნ ო ს  ა რ ა  

მ ხ ო ლ ო დ  ც ა ლ კ ე უ ლ ი  ბ ა ვ შ ვ ი ს / მ ო ზ ა რ დ ი ს  ს ო ც ი ა ლ უ რ ი  ა ნ  
ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს  პ რ ო ბ ლ ე მ ი ს  მ ო ს ა გ ვ ა რ ე ბ ლ ა დ ,  ა რ ა მ ე დ  
ც ა ლ კ ე უ ლ ი  მ ა გ ა ლ ი თ ი ს  დ ა ხ მ ა რ ე ბ ი თ  ს ა კ უ თ ა რ ი  ფ უ ნ ქ ც ი ი ს  
შ ე ს ა ს რ უ ლ ე ბ ლ ა დ ,  ი ყ ო ს  ხ ე ლ ი ს უ ფ ლ ე ბ ი ს  მ თ ა ვ ა რ ი  
მ ა კ ო ნ ტ რ ო ლ ე ბ ე ლ ი .  
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ბავშვებისა და

ახალგაზრდებისთვის

ბავშვთა უფლებები საქართველოშიბავშვთა უფლებები საქართველოში

საანგარიშო ბარათი 2019საანგარიშო ბარათი 2019



წი    ნამ       დე    ბა    რე ან       გა    რი    ში მომ       ზა    დე    ბუ    ლია პრო   ექ       ტის ,,გავაძლიეროთ ბავ       შ       ვე   
ბის ხმა“ ფარ       გ       ლებ       ში. პრო   ექ       ტი გან       ხორ       ცი   ელ       და კო   ა    ლი    ცია ბავ       შ       ვე    ბი    სა და 
ახალ       გაზ       რ       დე    ბი    სათ       ვის მი   ერ. 

პრო   ექ       ტი ,,გავაძლიეროთ ბავ       შ       ვე    ბის ხმა” და    ფი    ნან       სე    ბუ    ლია ბულ       გა    რე    თის პრო   ექ       ტი ,,გავაძლიეროთ ბავ       შ       ვე    ბის ხმა” და    ფი    ნან       სე    ბუ    ლია ბულ       გა    რე    თის 
გან       ვი    თა    რე    ბის სა   ა    გენ       ტოს მი   ერ. გან       ვი    თა    რე    ბის სა   ა    გენ       ტოს მი   ერ. 

ან გა რი ში მომ ზად და პრო ექ ტის ,,შეუძლებელია ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის რე ა
ლი ზე ბა მა თი მო ნა წი ლე ო ბის გა რე შე“ ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით. პრო ექ ტი 
ხორ ცი ელ დე ბა სომ ხე თის ბავ შ ვ თა დაც ვის ქსე ლის მი ერ. 

პრო ექ ტი ,,შეუძლებელია ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზე ბა მა თი მო ნა წი ლეპრო ექ ტი ,,შეუძლებელია ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზე ბა მა თი მო ნა წი ლე
ო ბის გა რე შე“ და ფი ნან სე ბუ ლია ბულ გა რე თის რეს პუბ ლი კის სა გა რეო საქ მეო ბის გა რე შე“ და ფი ნან სე ბუ ლია ბულ გა რე თის რეს პუბ ლი კის სა გა რეო საქ მე
თა სა მი ნის ტ როს მი ერ.თა სა მი ნის ტ როს მი ერ.

აღ ნიშ ნუ ლი პუბ ლი კა ცია მომ ზა დე ბუ ლია ბულ გა რე თის გან ვი თა რე ბის სა
ა გენ ტოს მხარ და ჭე რით. პუბ ლი კა ცი ის ში ნა არ ს ზე სრუ ლად პა სუ ხის მ გე
ბე ლია კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბი სათ ვის და შე საძ ლო ა, არ 
ასა ხავ დეს ბულ გა რე თის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო სა და ბულ გა რე თის რეს
პუბ ლი კის შე ხე დუ ლე ბებს. 

აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტი მომ ზა დე ბუ ლია ბულ გა რე თის რეს პუბ ლი კის სა
გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ როს ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით. დო კუ მენ ტის ში
ნა არ ს ზე სრუ ლად პა სუ ხის მ გე ბე ლია კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ
რ დე ბი სათ ვის და შე საძ ლო ა, არ ასა ხავ დეს ბულ გა რე თის რეს პუბ ლი კის 
სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ რო სა და სომ ხე თის ბავ შ ვ თა დაც ვის ქსე ლის შე
ხე დუ ლე ბებს. 

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბი სათ ვის (CCY), 2020კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბი სათ ვის (CCY), 2020
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ან გა რი შის მომ ზა დე ბა ზე მუ შა ობ დ ნენან გა რი შის მომ ზა დე ბა ზე მუ შა ობ დ ნენ

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სის ტე მა შისო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სის ტე მა ში

 ქე თე ვან გი გი ნე იშ ვი ლი, დი რექ ტო რი, სა ქარ თ ვე ლოს სო ცი ა ლურ მუ შაკ თა ასო ცი ა ცია (GASW)

 გუ რან და თეთ რა ძე, პრო ექ ტის მე ნე ჯე რი, სა ქარ თ ვე ლოს სო ცი ა ლურ მუ შაკ თა ასო ცი ა ცია (GASW)

პრე ვენ ცი უ ლი და ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბიპრე ვენ ცი უ ლი და ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბი

 თა მარ ივა ნი ა ძე, თავ მ ჯ დო მა რე, ინი ცი ა ტი ვა სო ცი ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის თ ვის (ISC)

რე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბარე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბა

 სა ლო მე ჭი ჭი ნა ძე, სო ცი ა ლუ რი მი მარ თუ ლე ბის მე ნე ჯე რი, ახალ გაზ რ და პე და გოგ თა კავ ში რი

ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კახა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კა

 ცი რა ბარ ქა ი ა, ად რე ულ ასაკ ში ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბის ტექ ნი კუ რი პროგ რა მის კო ორ დი ნა ტო რი, World 
Vision სა ქარ თ ვე ლო

 ნი ნო ფრუ ი ძე, პრო ექ ტის კო ორ დი ნა ტო რი, Save the Children International 

ბავ შ ვ თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბი ბავ შ ვ თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბი 

 ნი ნო ნუ ცუ ბი ძე, ბავ შ ვ თა დაც ვის და მო უ კი დე ბე ლი ექ ს პერ ტი

ბავ შ ვ თა სი ღა რი ბე და დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ციაბავ შ ვ თა სი ღა რი ბე და დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია

 ნა ნა გო ჩი აშ ვი ლი, პრო ექ ტე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, პარ ტ ნი ო რო ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თ ვის (PHR)

ბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბაბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბა

 ანა აბა ში ძე, ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, პარ ტ ნი ო რო ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თ ვის (PHR)

მკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მა მკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მა 

 ნი ნო წუ ლე ის კი რი, დი რექ ტო რი, ასო ცი ა ცია ჰე რა ოც და ერ თი

 გულ ნა რა შე ლი ა, საბ ჭოს წევ რი, მე დი ცი ნის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი, ასო ცი ა ცია ჰე რა ოც და ერ თი

არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბაარას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა

 ან ტონ ქელ ბა ქი ა ნი, ორ გა ნი ზა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რე, ინი ცი ა ტი ვა მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის რე ა ბი ლი ტა
ცი ი სათ ვის

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე  ბავ შ ვე ბის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბაშეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე  ბავ შ ვე ბის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა

 დი ა ნა ჯა ნა ში ა, ოჯა ხი სა და თე მის სერ ვი სე ბის კო ორ დი ნა ტო რი, მაკ ჯორ ჯია

გა რე ექ ს პერ ტე ბიგა რე ექ ს პერ ტე ბი

თა მარ გო ლუ ბი ა ნი, ორ გა ნი ზა ცია გა და ვარ ჩი ნოთ ბავ შ ვე ბი სა ქარ თ ვე ლოს ოფი სის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი

რუ სუ დან ბო ჭო რიშ ვი ლი, გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე, სა ქარ თ ვე ლოს ბავ შ ვ თა ად რე უ ლი ინ ტერ ვენ ცი ის კო
ა ლი ცია

ანა ლა ღი ძე, ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის ექ ს პერ ტი, გა და ვარ ჩი ნოთ ბავ შ ვე ბი სა ქარ თ ვე ლო

ნი ნო ჭი თა ნა ვა, ფსი ქო ლო გი, სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი, PhD
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ბავ შ ვ თა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა:ბავ შ ვ თა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა:

რა არის მთავ რო ბის სა შუ ა ლო ქუ ლარა არის მთავ რო ბის სა შუ ა ლო ქუ ლა

ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის მი მარ თუ ლე ბით 2019 წელსბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის მი მარ თუ ლე ბით 2019 წელს

სო ცსო ცი ა ლუ რი ი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სის ტე მა შიმუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სის ტე მა ში

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის სფე რო სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგას. პრობ ლე მუ რია სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის 

შრო მი თი პი რო ბე ბის ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, სა ხელ მ წი ფომ ადეკ ვა ტუ რად შე ა ფა სოს სო ცი ა

ლუ რი მუ შა ო ბის სა ჭი რო ე ბა, სა ჭი რო ე ბის შე სა ბა მი სად და გეგ მოს პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბის პრო ცე სი და ამა ში 

ჩარ თოს სფე როს ექ ს პერ ტე ბი და გა ით ვა ლის წი ნონ მა თი მო საზ რე ბე ბი.

პრე ვენ ცი უ ლი და ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბიპრე ვენ ცი უ ლი და ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბი

კვლე ვე ბი მი უ თი თებს ბავ შ ვი ა ნი ოჯა ხე ბის წი ნა შე არ სე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვებ ზე. ამის სა პა სუ ხოდ, მწი

რია სა ხელ მ წი ფოს მი ერ ად მი ნის ტ რი რე ბუ ლი ან და მი სი მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრე ვენ ცი უ ლი ში

ნა არ სის პროგ რა მე ბი. ამას თან, ამ მი მარ თუ ლე ბით არ არ სე ბობს სა მოქ მე დო გეგ მა, რო მელ შიც პრე ვენ ცი ი სა და 

ოჯა ხე ბის მხარ და ჭე რა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი კონ კ რე ტუ ლი პროგ რა მე ბი/ მო დე ლე ბი იქ ნე ბო და წარ მოდ გე ნი ლი.   

მარ თა ლი ა, 2019 წელს მი ღე ბუ ლი ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კო დექ სი მო ი ცავს ჩა ნა წერს ოჯა ხე ბის მხარ და ჭე რის მი მარ

თუ ლე ბით, თუმ ცა, კვლა ვაც ბუნ დო ვა ნია თუ რო გორ მოხ დე ბა კა ნონ მ დებ ლო ბის აღ ს რუ ლე ბა და რე ა ლუ რად რა 

ში ნა არ სის პროგ რა მე ბი გან ვი თარ დე ბა, რო გორ გან ხორ ცი ელ დე ბა ისი ნი, რა რე სურ სე ბი (როგორც ადა მი ა ნუ რი, 

ასე ვე ფი ნა სუ რი) იქ ნე ბა მო ბი ლი ზე ბუ ლი მა თი შე სა ბა მი სი ხა რის ხით გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის. 

რე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბარე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბა

რე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მა, რო მე ლიც არ სე ბო ბის 20 წელს ით ვ ლის, კვლავ არ წ მუ ნებს სა ხელ მ წი ფოს, რომ მე

ტად ხარ ჯე ფექ ტუ რია ბავ შ ვე ბის ბი ო ლო გი ურ გა რე მო ში მხარ და ჭე რა, ვიდ რე სა ხელ მ წი ფო ზრუნ ვის სის ტე მა ში. 

ამას თან, ოჯა ხე ბის თ ვის მხარ დამ ჭე რი სის ტე მე ბის გან ვი თა რე ბა უზ რუნ ველ ყოფს სის ტე მა ში მყო ფი ბავ შ ვე ბის 

რე ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის სტი მუ ლი რე ბას და უკე თეს გა რე მო ში აღ ზ რ დის ხელ შეწყო ბას. ამის მი უ ხე და ვად, ქვე

ყა ნა ში პროგ რა მა სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე ა.

ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კა ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კა 

ად რე უ ლი ასა კის ბავ შ ვე ბი სათ ვის მი წო დე ბუ ლი სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბა სე რი ო ზუ ლი გა მოწ

ვე ვე ბის წი ნა შე დგას. 2016 წელს ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ ეროვ ნუ ლი 

კა ნო ნის დამ ტ კი ცე ბის შემ დ გომ ძი რე უ ლი რე ფორ მე ბი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, რიგ 

სა კითხებ ში, ძა ლი ან ნე ლა მომ დი ნა რე ობს ან შე ყოვ ნე ბუ ლია გა ურ კ ვე ვე ლი მი ზე ზით და ვა დით.

მარ თა ლი ა, სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან რამ დენ ჯერ მე და ფიქ სირ და, რომ სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა 

ერ თ ერ თი პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ხელ შეწყო ბა და ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა

ლი ტე ტე ბის დო ნე ზე ამ მხრივ სა თა ნა დო სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის მო ბი ლი ზე ბა  სე რი ო ზუ ლად პრობ ლე მად რჩე

ბა.

ბავ შ ვ თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბი ბავ შ ვ თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბი 

სა ხელ მ წი ფოს მი ერ დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის მი უ ხე და ვად,   სა ქარ თ ვე ლო ში დღეს 

მკვეთ რად იკ ვე თე ბა და უც ვე ლი ბავ შ ვე ბის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი (ოჯახის ალ ტერ ნა ტი უ ლი) ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბი, 

ნაც ვ ლად მა თი ბი ო ლო გი ურ ოჯახ ში აღ ზ რ დის შე საძ ლებ ლო ბე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი სა.  სა ხელ მ წი ფო ზრუნ ვის 

პროგ რა მებ ში დე ფი ცი ტუ რია სო ცი ა ლუ რი  მუ შა კის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, მათ მი ერ პრო ფე სი უ ლი კომ პე ტენ ცი

ის შე სა ბა მი სი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა და ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი პრაქ ტი კა. შე სა ბა მი სად, სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა 
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უფ რო მე ტად ორი ენ ტი რე ბუ ლია კრი ზი სის ინ ტერ ვენ ცი ა ზე (ბავშვის უსაფ რ თხო გა რე მო ში გა დაყ ვა ნა), ვიდ რე 

ოჯა ხის კრი ზი სუ ლი მდგო მა რე ო ბი დან გა მოყ ვა ნა ზე (მისი ოჯახ ში შე ნარ ჩუ ნე ბა ან დრო უ ლი დაბ რუ ნე ბა). 

ბავ შ ვ თა სი ღა რი ბე და დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია ბავ შ ვ თა სი ღა რი ბე და დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია 

ბავ შ ვ თა სი ღა რი ბე და მი სი უმ ძი მე სი შე დე გე ბი ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის სის ტე მის ერ თ ერთ უმ თავ რეს გა მოწ ვე ვას 

წარ მო ად გენს. ხში რად სწო რედ ოჯა ხე ბის მძი მე სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა ხდე ბა იმის მი ზე ზი, 

რომ ბავ შ ვე ბი დი დი ზო მის რე ზი დენ ტულ და წე სე ბუ ლე ბებ ში ხვდე ბი ან. ამ ვი თა რე ბა ში სა ხელ მ წი ფოს ქმე დე

ბე ბი ვერ ჩა ით ვ ლე ბა ეფექ ტუ რად და პრაქ ტი კა ში ვერ ქმნის მძი მე მდგო მა რე ო ბის რე ა ლუ რი გა მოს წო რე ბის შე

საძ ლებ ლო ბას. ამ პრობ ლე მის ერ თ ერ თი მძი მე შე დე გია ის, რომ ბავ შ ვე ბი დღემ დე ცხოვ რო ბენ დი დი ზო მის 

რე ზი დენ ტულ და წე სე ბუ ლე ბებ ში. 

ბავ შ ვის მი მართ ძა ლა დო ბაბავ შ ვის მი მართ ძა ლა დო ბა

ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის მი მარ თუ ლე ბით, 2019 წელს, ქვე ყა ნა ში სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბა გან ხორ ცი ელ და. სა

ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა მი ი ღო „ბავშვის უფ ლე ბა თა კო დექ სი“, რო მე ლიც პირ ვე ლი ერ თი ა ნი სა მარ თ ლებ რი ვი 

დო კუ მენ ტია ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის სფე რო ში. მი უ ხე და ვად ამი სა, ბავ შ ვ თა მდგო მა რე ო ბა არ სე ბი თად არ იც ვ ლე ბა. 

რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზე ბა კვლავ რჩე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად. მა ღა ლია ძა ლა დო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი და სუს

ტია ბავ შ ვ თა დაც ვის სა ხელ მ წი ფო მე ქა ნიზ მე ბი. 

მკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მა მკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მა 

მიუხედავად ჩვილ ბავშვთა მოკვდაობისა და მკვდრადშობადობის მაჩვენებლების კლებისა, ის ევროპის რეგიონის 

საშუალო მაჩვენებლებს მაინც აღემატება. კვლავ მაღალი რჩება ნეონატალური სიკვდილიანობის წილი, როგორც 

5 წლამდე ასაკის, ასევე ჩვილ ბავშვთა სიკვდილობაში და შესაბამისად შეადგენს 5860% და 70 %ს.

არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბაარას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა

ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მი რე ბის ფარ გ ლებ ში 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გა. თუმ ცა, მი უ ხე და ვად გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯე ბი სა, არის ხარ ვე ზე ბი, რო გორც 

სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე, ასე ვე პრაქ ტი კის კუთხი თაც. ამ ეტაპ ზე არ არის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი არას რულ წ ლო ვან

თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი ყვე ლა სუ ბი ექ ტის გა დამ ზა დე ბის სის ტე მა (ფსიქოლოგების, სო ცი

ა ლუ რი მუ შა კე ბის). სა დაც მსგავ სი სის ტე მა სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე მო წეს რი გე ბუ ლი ა, არ არის ჩა მო ყა ლი ბე

ბუ ლი მა თი საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხის კონ ტ რო ლის ეფექ ტუ რი სის ტე მა. სის ტე მუ რი ხარ ვე ზე ბი არ სე ბობს ბავ შ ვე ბის 

პირ ვე ლი კონ ტაქ ტი სას მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მას თან, ძი რი თა დად პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბებ ში. სა ხელ მ წი

ფოს ამ ეტაპ ზე არ აქვს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის რე ფორ მის შე ფა სე ბის ისე თი 

სა ხის სის ტე მა, რო მელ ზე დაყ რ დ ნო ბი თაც მო ა ხერ ხებ და რე ფორ მის შე ფა სე ბას და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე

ბუ ლი მიდ გო მე ბის შე მუ შა ვე ბას.

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბიშეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბი

სა მი ნის ტ როს არა აქვს შე მუ შა ვე ბუ ლი სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა სა ქარ თ ვე ლოს სა გან მა ნათ ლებ ლო სის

ტე მა ში ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის გაძ ლი ე რე ბის და ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით. მი უ ხე და ვად იმი სა, 

ბავ შ ვ თა ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი შე მუ შა ვე ბუ ლია და მო ცე მულ ეტაპ ზე მიმ დი ნა რე ობს აღ

ნიშ ნუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტის პი ლო ტი რე ბა, უც ნო ბია დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც

ვის სა მი ნის ტ როს სტრა ტე გი უ ლი გეგ მა და ხედ ვა, თუ რო გორ და რა დრო ში მოხ დე ბა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ

ლო ბის სა მე დი ცი ნო მო დე ლი დან სო ცი ა ლურ მო დელ ზე სრუ ლად გა დას ვ ლა. მათ შო რის ისე თი ღო ნის ძი ე ბე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბა, რო გო რი ცა ა, ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე ფა სე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბის მომ ზა დე ბა ქვეყ ნის მას შ ტა ბით, 

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის სტა ტუ სის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი მულ ტი დი ციპ ლი ნუ რი გუნ დე

ბის ფორ მი რე ბა და მომ ზა დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით, სა ჭი რო ე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მხარ და ჭე რის სის
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ტე მე ბის (მათ შო რის სო ცი ა ლუ რი პა კე ტი) და მომ სა ხუ რე ბე ბის და ნერ გ ვა და ა.შ. მარ თა ლი ა, უკა ნას კ ნელ წლებ ში 

გა ი ზარ და სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბი სა და მას ში ჩარ თუ ლი ბავ შ ვე ბის რა ო დე ნო ბა,  მო ცე მულ ეტაპ ზე მა ინც გა მოწ

ვე ვად რჩე ბა სო ცი ა ლურ მომ სა ხუ რე ბა ზე (დღის ცენ ტ რი, ბავ შ ვ თა ად რე უ ლი  გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა, ბავ შ ვ თა 

რე ა ბი ლი ტა ცი ა ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მა) ხელ მი საწ ვ დო მო ბა. და ბა ლია მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის ხა რის ხი და 

სუს ტია მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მი. 
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შე სა ვა ლიშე სა ვა ლი

,,ბავშვთა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა: რა არის მთავ რო ბის სა შუ ა ლო ქუ ლა ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის მი მარ თუ ლე ბით 
2019 წელს“ კო ა ლი ცი ის ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბი სათ ვის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი პირ ვე ლი ან გა რი ში ა. 

კო ა ლი ცია შე იქ მ ნა 2012 წელს და თავ და პირ ვე ლად აერ თი ა ნებ და 22 არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას. 2016 წელს 
კო ა ლი ცია ახა ლი წეს დე ბის სა ფუძ ველ ზე ოფი ცი ა ლუ რად და რე გის ტ რირ და არა სა მე წარ მე ო ა რა კო მერ ცი ულ 
იური დი ულ პი რად. ის თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის პრინ ციპ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის 
სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა ერ თი ა ნე ბა ა, რომ ლის მი ზა ნია ქვე ყა ნა ში ბავ შ ვე ბი სა 
და ახალ გაზ რ დე ბის კე თილ დღე ო ბის არ სე ბუ ლი სის ტე მის გა მარ თ ვა. დღე ი სათ ვის ორ გა ნი ზა ცია აერ თი ა ნებს 49 
სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ას. კო ა ლი ცი ის ძი რი თად საქ მი ა ნო ბას წარ მო ად გენს ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე
ბის უფ ლე ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბა ეროვ ნულ და სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე. 

ან გა რი ში აფა სებს ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბულ სა ხელ მ წი ფო სა მოქ მე დო გეგ მებს, კა
ნონ მ დებ ლო ბას, პო ლი ტი კა სა და მომ სა ხუ რე ბებს. მი სი შექ მ ნის მი ზა ნია ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის სის ტე მის გა უმ ჯო
ბე სე ბის მიზ ნით სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბე ბის ყო ველ წ ლი უ რი და მტკი ცე ბუ ლე ბებ
ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა. ის ასე ვე მო ი ცავს რე კო მენ და ცი ებს, რო მე ლიც და ეხ მა რე ბა 
მთავ რო ბას ბავ შ ვ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კი სა და პრაქ ტი კის და ნერ გ ვა ში. 

2019 წლის ან გა რი ში მო ი ცავს 10 ძი რი თად თე მას, რო მე ლიც კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის მი ერ გა
მო ი ყო, რო გორც ყვე ლა ზე მწვა ვე ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით: შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნე ბავ შ ვე ბი, ბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბა, პრე ვენ ცი უ ლი და ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბი, ბავ შ ვ თა 
სი ღა რი ბე და დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ა, ბავ შ ვ თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბი, რე ინ ტეგ რა ცი ის 
პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი, მკვდრად შო ბა დო ბი სა და ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და
ო ბის პრობ ლე მა, არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა, სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სის
ტე მა ში და ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კა. 

კრი ტე რი უ მე ბი, რომ ლე ბიც თე მე ბის შერ ჩე ვის პრო ცეს ში გა ვით ვა ლის წი ნეთ, იყო შემ დე გი: თე მის აქ ტუ ა ლო ბა, 
შერ ჩე ულ თე მებ თან არ სე ბუ ლი მე ო რა დი წყა რო ე ბის არ სე ბო ბა და კო ა ლი ცი ა ში შე მა ვა ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ექ ს
პერ ტი ზა. 

ან გა რი შის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბი სა და ანა ლი ზის თ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო შემ დე გი 
მიდ გო მე ბი და წყა რო ე ბი: ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სამ თავ რო ბო სა მოქ მე დო გეგ მის ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა თა ვით გან
საზღ ვ რუ ლი ამო ცა ნე ბი სა და შე სა ბა მი სი საქ მი ა ნო ბე ბის შე ფა სე ბა, შერ ჩე ულ თე მებ თან მი მარ თე ბით არ სე ბუ ლი 
შე სა ბა მი სი კვლე ვე ბი, ან გა რი შე ბი და პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბი, სა ჯა რო უწყე ბე ბი დან გა მოთხო ვი ლი სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ა.  

ან გა რი შის დახ ვე წი სა და ფაქ ტე ბის სი ზუს ტის გა და მოწ მე ბის მიზ ნით, მომ ზა დე ბუ ლი ან გა რი ში გა იგ ზავ ნა ყვე ლა 
შე სა ბა მის სა ხელ მ წი ფო უწყე ბა სა და წი ნას წარ გან საზღ ვ რულ ბავ შ ვ თა უფ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე გა რე ექ ს პერ ტებს.
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სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თასო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა

კე თილ დღე ო ბის სის ტე მა შიკე თილ დღე ო ბის სის ტე მა ში
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ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში დასაქმებული სოციალური მუშაკების საქმიანობაში არსებული სისტემური 
პრობლემები ბოლო დროს სოციალური მუშაკების გაფიცვისა და პროტესტის ფონზე განსაკუთრებით აქტუალური 
გახდა. ამ პრობლემებზე ყურადღება გამახვილებულია სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშშიც1 და ისინი 
პირდაპირ კავშირშია ეფექტური სოციალური მუშაობის განხორციელებასთან, ვინაიდან გადატვირთული, 
არაკვალიფიციური, რესურსების გარეშე დარჩენილი სოციალური მუშაკი გაუმართავი ინფრასტრუქტურის 
პირობებში ვერც სათანადო მომსახურებას გაუწევს ზრუნვის სისტემაში მყოფ ბავშვებს და ვერც პრევენციულ 
ღონისძიებებს გაატარებს ეფექტიანად, რაც, საბოლოოდ,  უარყოფითად აისახება ბავშვთა კეთილდღეობაზე. 

მიუხედავად ამისა, პრობლემები უცვლელია 2019 წლის მდგომარეობითაც. კერძოდ, სოციალური მუშაკების 
სამუშაო აღწერილობაში მათი უფლებამოვალეობების ჩამონათვალი 24 პუნქტისგან შედგება, რაც მოიცავს 
საქმიანობას სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფთან. თავად სოციალური მუშაკების რაოდენობა (უფროსი სოციალური 
მუშაკებისა და მიუსაფარ ბავშვებთან მომუშავე უფროსი სოციალური მუშაკების ჩათვლით) მხოლოდ 17 
ადამიანით გაიზარდა _ 222დან (2018 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით) 239მდე (2019 წლის 31 დეკემბრის 
მონაცემებით). 

რაც შეეხება მათ სამუშაო დატვირთვას, ანგარიშის მომზადების პერიოდისთვის სააგენტომ ვერ შეძლო 2019 წლის 
სტატისტიკის წარმოდგენა. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის ბოლოს აღრიცხული სტატისტიკაც არ არის 
გამართულად წარმოებული და არ გვაძლევს რეალურ სურათს, ვინაიდან ხდება წლის განმავლობაში წარმოებული 
შემთხვევების გადაფარვა, ასევე, არასრულად არის წარმოჩენილი თბილისში მომუშავე სოციალური მუშაკების 
ინდივიდუალური დატვირთვა. კადრების ხშირი ცვლაც ხელს უშლის ზუსტი მონაცემების დათვლას, ვინაიდან 
სააგენტოში სტატისტიკის აღრიცხვის ერთიანი სისტემა არ არსებობს და სოციალური მუშაკები მოთხოვნისამებრ 
გზავნიან სააგენტოში მათი მიმდინარე საქმეების შესახებ რაოდენობრივ ინფორმაციას. აღნიშნული ბადებს 
ეჭვს, რომ სააგენტოს მიერ მოწოდებული სტატისტიკა არასრულია და თავად სააგენტოც ნათლად ვერ ხედავს 
საკუთარი დასაქმებულების დატვირთვას. 

აქვე აღსანიშნავია, რომ სოციალური მუშაკი ძირითადად მუშაობს ისეთ შემთხვევებზე, რომლებიც ხანგრძლივად 
ითხოვს მის ჩართულობას (პრევენცია, მინდობით აღზრდა, რეინტეგრაცია, მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, 
ბავშვზე/ოჯახში ძალადობა, მეურვეობა/მზრუნველობა/მხარდაჭერა და ა.შ.), შესაბამისად, ერთ შემთხვევაზე 
შესაძლოა, მთელი წლის ან წლების განმავლობაში მუშაობდეს, საჭიროებისამებრ. 

სააგენტოში ამ ეტაპზე არ არსებობს კანონით გათვალისწინებული რეგულაცია სოციალური მუშაკის დატვირთვის 
განსაზღვრასთან დაკავშირებით, თუმცა, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის (2018) 47ე 
მუხლის მე2  პუნქტი, სოციალური მუშაკის სამუშაოს სირთულიდან გამომდინარე, ავალდებულებს უწყებებს 
2025 წლის 1 იანვრიდან განსაზღვრონ მიმდინარე საქმეთა მინიმალური ოდენობა 50 შემთხვევამდე.

პრობლემურია სოციალური მუშაკების კვალიფიკაციის საკითხიც. სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად2, 2019 წელს დასაქმებული 239 სოციალური მუშაკიდან მხოლოდ 
47 ფლობდა აკადემიურ განათლებას სოციალური მუშაობის მიმართულებით, 106 კი სერტიფიცირებული 
სოციალური მუშაკია. მონაცემები ცხადყოფს, რომ ბავშვებთან მომუშავე 86 სოციალურ მუშაკს არ აქვს 
პროფესიული ცოდნა, რაც საფრთხის წინაშე აყენებს ისედაც ყველაზე მოწყვლად და დაუცველ ჯგუფებს. აქვე 
აღსანიშნავია, რომ პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკების შრომითი ანაზღაურება 850 ლარიდან 1200 ლარამდე 
გაიზარდა, განურჩევლად განათლებისა და სამუშაო სტაჟისა. 

1  საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართვლოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ, 2018.

2  სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილის წერილი №04/62297, 2019 წლის 29 ნოემბერი

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სის ტე მა შისო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სის ტე მა ში

სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის  წლი უ რი დატ ვირ თ ვა სა ქარ თ ვე ლოს დიდ  ქა ლა ქებ შისო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის  წლი უ რი დატ ვირ თ ვა სა ქარ თ ვე ლოს დიდ  ქა ლა ქებ ში



12

სოციალური მუშაობის განხორციელება შეუძლებელია ქვეყანაში აუცილებელი მომსახურებების გარეშე, 

რომელიც კვლავაც მწირია და ვერ უზრუნველყოფს ბენეფიციართა უწყვეტ და მყისიერ ჩართვას. ამ ფონზე 

გაუგებარია მთავრობის გადაწყვეტილება მომდევნო წლისთვის ზოგიერთი პრევენციული მომსახურების 

დაფინანსების შემცირებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების საკვებით 

უზრუნველყოფის პროგრამა 1 800 000 ლარიდან (2019 წელი)3 შემცირდა 1 300 000 ლარამდე (2020 წელი)4. ასევე, 

შემცირდა 6დან 18 წლამდე ასაკის მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი იმ ბავშვების კვოტა (ერთდროულად 661დან 

619 ბენეფიციარამდე), რომლებიც არ განეკუთვნებიან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის 

კატეგორიას და რომელთა ოჯახიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 

ბაზაში. ეს მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს გეგმა ყურადღებას ამახვილებს პრევენციული და ოჯახის მხარდამჭერი 

სახელმწიფო მექანიზმების გაძლიერებაზე, რომელიც მოიცავს სოციალურად დაუცველი/სახელმწიფო ზრუნვაში 

განთავსების რისკის წინაშე მყოფი ბავშვების დღის ცენტრების მომსახურებათა გაძლიერებას)5. 

2018 წელს მიღებული კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ არა მხოლოდ აკონკრეტებს, რომ სოციალურ 

მუშაკს უნდა ჰქონდეს უმაღლესი განათლება ან სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი სოციალური 

მუშაობაში, არამედ უწყებებს ავალებს, უზრუნველყონ სოციალური მუშაკის პროფესიული სუპერვიზია6. 

დღესდღეობით ეს ნაწილი კვლავ გამოწვევად რჩება, რადგან სოციალური მუშაკებისთვის ამ ეტაპისთვის არ 

არის უზრუნველყოფილი პროფესიული ზედამხედველობა დასაქმების ადგილზე (სოციალური მომსახურების 

სააგენტოში), კვლავ ხდება ისეთი კადრების შემოდინება პროფესიაში, რომლებიც ზემოხსენებულ კრიტერიუმებს 

ვერ აკმაყოფილებენ, ეს ყოველივე კი მნიშვნელოვნად ზემოქმედებს მათი მუშაობის ხარისხზე. 

2019 წლის თებერვალში სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურმა მუშაკები გაიფიცნენ კანონის 

რამდენიმე პუნქტის აღსრულების დაჩქარების მოთხოვნით, კერძოდ, ეს ეხებოდა სამუშაო პირობებს, სოციალური 

მუშაკების რაოდენობის ზრდას და მომსახურებების განვითარებას. სოციალური მუშაკების გაფიცვა 8 დღეს 

გაგრძელდა და დასრულდა სამინისტროში CCM საბჭო შექმნისთანავე, რომლის მიზანიცაა ბავშვზე ზრუნვის 

სისტემის პოლიტიკის გამართვაში სახელმწიფოს მხარდაჭერა სხვადასხვა უწყების  და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების ჩართულობით. გაფიცვების შემდეგ საბჭო 2020 წლის 12 თებერვლის მონაცემებით მხოლოდ 

ერთხელ შეიკრიბა, თუმცა მის დაქვემდებარებაში მოქმედი 4 თემატური კომიტეტი (მათ შორის, ერთი 

სოციალური მუშაობის მიმართულებით) აგრძელებს მუშაობას თავისი სამოქმედო გეგმებით და უმზადებს 

რეკომენდაციებს საბჭოს ბავშვზე ზრუნვის სისტემის გაუმჯობესებისთვის.

თუმცა, 2019 წლის თებერვალში დაწყებული სისტემის რეორგანიზაცია ერთი წლის შემდეგ დასრულდა ბავშვზე 

ზრუნვის სამსახურის გადასვლით სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 

დახმარების სააგენტოში და 33 სოციალური მუშაკის გათავისუფლებით, რის შედეგადაც სტრუქტურა ბევრად 

უფრო მწვავე გამოწვევის წინაშე დადგა, ვინაიდან საქმიანობების არეალი არ შემცირებულა, სოციალური 

მუშაკების რაოდენობა კი შემცირდა, ზოგ მუნიციპალიტეტში კი საერთოდ აღარ დარჩა. შედეგად, შესაცვლელია 

კომიტეტების ამჟამინდელი სამუშაო გეგმებიც. 

უნდა აღინიშნოს 2019 წლის შემოდგომაზე ბავშვთა უფლებების კოდექსის დამტკიცებაც, რომლის ერთერთი 

მიმართულება ბავშვზე ზრუნვის სისტემის გაუმჯობესებაა. კოდექსის მნიშვნელოვანი ნაწილი პრევენციულ 

მუშაობაზე აკეთებს აქცენტს და ითვალისწინებს მუნიციპალური სოციალური მუშაობის განვითარებას7. 

3 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №684 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2019 წლის 
სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, 2018 წლის 31 დეკემბერი.

4 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №670 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2020 წლის 
სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, 2019 წლის 31 დეკემბერი.

5  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №182 ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის 
(20182020 წლებისთვის) დამტკიცების შესახებ, 2018 წლის 17 აპრილი (მიზანი 16.1,ამოცანა 16.1.5).

6  საქართველოს კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ, 2018 წლის 13 ივნისი.
7  ბავშვის უფლებათა კოდექსი, 2019.

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის
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ამ მიზნით, მერიამ უკვე დაიწყო სამზადისი, თუმცა დააანონსა 150 არაკვალიფიციური კადრის აყვანა ღია 

კონკურსის გარეშე და მათი სერტიფიცირება. ვინაიდან მათ დაევალებათ პრევენციული თუ სხვა სახის 

მუშაობა, ეს პროცესი საგანგაშოა, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ მუნიციპალიტეტებში მსგავსი 

საქმიანობის ინსტიტუციური გამოცდილება არ არსებობს. 

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სის ტე მა შისო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სის ტე მა ში
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რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდა დატ ვირ თ ვი სა და სა ჭი რო ე ბის მი ხედ ვით;

 სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის საქ მი ა ნო ბის დი ფე რენ ცი რე ბა;

 სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის დატ ვირ თ ვის სრულ ყო ფი ლი და სან დო სტა ტის ტი კის წარ მო ე ბა;

 სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა და უ ყოვ ნებ ლივ და უწყ ვე ტი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის უზ
რუნ ველ ყო ფა;

 სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ხელ შე საწყო ბად სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა და მომ სა ხუ რე ბე
ბის შე სა ბა მი სად და გეგ მ ვა გაძ ლი ე რე ბა;

 ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის სის ტე მის გა მარ თ ვა _ რე ორ გა ნი ზა ცი ის ფარ გ ლებ ში ტრან ზი ცი ის გეგ მის შე მუ შა ვე ბა;

 სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის კა ნო ნი სა და ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კო დექ სის შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა;

 ნი ა და გის მომ ზა დე ბა კო დექ სის იმ მუხ ლე ბის აღ ს რუ ლე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც პირ და პირ უკავ შირ დე ბა ბავ შ ვ
თან მუ შა ო ბის დაწყე ბას ახ ლე ბუ რი სის ტე მით.

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის
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პრე ვენ ცი უ ლი და ოჯა ხისპრე ვენ ცი უ ლი და ოჯა ხის

მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბიმხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბი
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კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის

	 მი	ტო	ვე	ბის	რის	კის	წი	ნა	შე/	სო	ცი	ა	ლუ	რად	და	უც	ვე	ლი	ბავ	შ	ვე	ბის	თ	ვის	ხელ	მი	საწ	ვ	დო	მია	მხო	ლოდ	14	მუ

ნი	ცი	პა	ლი	ტეტ	ში	სა	ქარ	თ	ვე	ლოს	69	მუ	ნი	ცი	პა	ლი	ტე	ტი	დან,	სულ	661	ბავ	შ	ვის	თ	ვის.

ამას	თან	ხაზ	გას	მით	აღ	სა	ნიშ	ნა	ვი	ა,	რომ	არც	ერ	თი	ეს	პროგ	რა	მა/	ქ	ვეპ	როგ	რა	მა	არ	ით	ვა	ლის	წი	ნებს	მშო	ბელ	თა	გა

ნათ	ლე	ბის,	პო	ზი	ტი	უ	რი	მშობ	ლო	ბის	უნა	რე	ბის	გა	უმ	ჯო	ბე	სე	ბი	სა	და	ეკო	ნო	მი	კუ	რი	გაძ	ლი	ე	რე	ბის	კომ	პო	ნენტს,	

რაც	 ოჯა	ხის	 მხარ	დამ	ჭე	რის	 მომ	სა	ხუ	რე	ბე	ბის	 საკ	ვან	ძო	 ას	პექ	ტი	ა.	 შე	სა	ბა	მი	სად,	 კითხ	ვის	 ნიშ	ნის	 ქვეშ	 დგას	 ამ	

პროგ	რა	მა	თა	ეფექ	ტი	ა	ნო	ბა	და	ის,	თუ	რო	გორ	მი	იღ	წე	ვა	პროგ	რა	მით	და	სა	ხუ	ლი	მიზ	ნე	ბი.	

რაც	შე	ე	ხე	ბა	მუ	ნი	ცი	პა	ლურ	დო	ნე	ზე	ოჯა	ხის	მხარ	დამ	ჭე	რი	მომ	სა	ხუ	რე	ბე	ბის	გან	ვი	თა	რე	ბას,	511		მუ	ნი	ცი	პა	ლი	ტე

ტის	სო	ცი	ა	ლუ	რი	პროგ	რა	მის	(2019)	შეს	წავ	ლით	დგინ	დე	ბა,	რომ	ად	გი	ლობ	რივ	ხე	ლი	სუფ	ლე	ბას	მუ	ნი	ცი	პა	ლი	ტე

ტის	ბი	უ	ჯეტ	ში	გათ	ვა	ლის	წი	ნე	ბუ	ლი	აქვს	ბავ	შ	ვებ	სა	და	მათ	ოჯა	ხებ	ზე	მი	მარ	თუ	ლი	სა	შუ	ა	ლოდ	5	სო	ცი	ა	ლუ	რი	

პროგ	რა	მა.	თუმ	ცა,	ამ	პროგ	რა	მე	ბის	ში	ნა	არ	სი	რე	ა	ლუ	რად	არ	პა	სუ	ხობს	ბავ	შ	ვის	ოჯახ	თან	და	შო	რე	ბის	პრე	ვენ	ცი	ას	

და	ვერ	ამ	ცი	რებს	რის	კებს	ბავ	შ	ვ	თა	მი	მართ	ძა	ლა	დო	ბის	კუთხით,	რად	გან	პროგ	რა	მე	ბის	უმე	ტე	სო	ბა	ერ	თ	ჯე	რა	დი	

ან	ყო	ველ	თ	ვი	უ	რი	ფუ	ლა	დი	სო	ცი	ა	ლურ	გა	სა	ცემ	ლის	სა	ხი	სა	ა,	ისიც	მი	ნი	მა	ლუ	რი	ოდე	ნო	ბით.	5	ქა	ლა	ქის	მუ	ნი	ცი

პა	ლი	ტე	ტის	შეს	წავ	ლი	ლი	26	პროგ	რა	მი	დან	მხო	ლოდ	4	პროგ	რა	მა	შე	იძ	ლე	ბა	მი	ვიჩ	ნი	ოთ	ოჯა	ხის	მხარ	დამ	ჭე	რი	

მომ	სა	ხუ	რე	ბის	 გარ	კ	ვე	ულ	ფორ	მად,	რო	მე	ლე	ბიც	 ძი	რი	თა	დად	ფი	ნან	სუ	რი	 სუბ	სი	დი	ა/	თა	ნა	და	ფი	ნან	სე	ბაა	 პროგ

რა	მის	გან	მა	ხორ	ცი	ე	ლე	ბე	ლი	არა	სამ	თავ	რო	ბო	ორ	გა	ნი	ზა	ცი	ის	თ	ვის.	თა	ვის	თა	ვად,	მხო	ლოდ	ფუ	ლა	დი	სა	ხის	გა	სა

ცე	მე	ლი	ვერ	უზ	რუნ	ველ	ყოფს	მოწყ	ვ	ლა	დი	ბავ	შ	ვი	ა	ნი	ოჯა	ხე	ბის	სა	ჭი	რო	ე	ბე	ბის	დაკ	მა	ყო	ფი	ლე	ბას	და	მათ		წი	ნა	შე	

არ	სე	ბუ	ლი	კომ	პ	ლექ	სუ	რი	გა	მოწ	ვე	ვე	ბის	დაძ	ლე	ვას.

სამ	თავ	რო	ბო	 სა	მოქ	მე	დო	 გეგ	მით	 ნა	კის	რი	 ვალ	დე	ბუ	ლე	ბე	ბის	 შეს	რუ	ლე	ბა	სამ	თავ	რო	ბო	 სა	მოქ	მე	დო	 გეგ	მით	 ნა	კის	რი	 ვალ	დე	ბუ	ლე	ბე	ბის	 შეს	რუ	ლე	ბა	 	 ადა	მი	ა	ნის	 უფ	ლე	ბა	თა	 სა	მოქ	მე	დო	

გეგ	მის	(20182020)	ბავ	შ	ვის	უფ	ლე	ბა	თა	თა	ვის	მი	ხედ	ვით,	16.1.	მიზ	ნად	გან	საზღ	ვ	რუ	ლი	იყო		პრე	ვენ	ცი	უ	ლი	და	

ოჯა	ხის	მხარ	დამ	ჭე	რი	მე	ქა	ნიზ	მე	ბის	გაძ	ლი	ე	რე	ბა.	შე	სას	რუ	ლე	ბელ	ვალ	დე	ბუ	ლე	ბა	თა	შო	რის	იყო:	16.1.1.	მოწყ	ვ

ლა	დო	ბის	კონ	ცეფ	ცი	ის	შე	მუ	შა	ვე	ბა;	16.1.2.	თე	მის	მუ	შა	კის	ინ	ს	ტი	ტუ	ტის	ჩა	მო	ყა	ლი	ბე	ბა;	16.1.3.	მოწყ	ვ	ლა	დი	ბავ	შ

ვე	ბი	სა	და	ბავ	შ	ვი	ა	ნი	ოჯა	ხე	ბის	თ	ვის	შე	სა	ბა	მის	(ფულად	და	არა	ფუ	ლად)	მომ	სა	ხუ	რე	ბებ	ზე	ხელ	მი	საწ	ვ	დო	მო	ბის	

გა	უმ	ჯო	ბე	სე	ბის	უზ	რუნ	ველ	ყო	ფა.

სა	მოქ	მე	დო	გეგ	მის	შეს	რუ	ლე	ბის	ან	გა	რიშ	ში	(2018)	მო	ცე	მუ	ლია	მხო	ლოდ		აქ	ტი	ვო	ბა	16.1.1.1.	მოწყ	ვ	ლა	დო	ბის	კონ

ცეფ	ცი	ის	შე	მუ	შა	ვე	ბა	და	იგი	შე	ფა	სე	ბუ	ლი	ა,	რო	გორც	უმე	ტეს	წი	ლად	შეს	რუ	ლე	ბუ	ლი.	ამას	თან,	აღ	სა	ნიშ	ნა	ვი	ა,	რომ	

თა	ვად	აღ	ნიშ	ნუ	ლი	პუნ	ქ	ტი		შეს	რუ	ლე	ბის	სტა	ტუ	სის	თვალ	საზ	რი	სით	სა	და	ო	ა,	რად	გან	გან	მარ	ტე	ბა	ში	მი	თი	თე

ბუ	ლი	ა,	რომ	მომ	ზა	დე	ბუ	ლია	„განათლების	მიღ	მა	დარ	ჩე	ნი	ლი	ბავ	შ	ვე	ბის	მო	ნი	ტო	რინ	გის	და	მა	თი	ფორ	მა	ლურ	

გა	ნათ	ლე	ბა	ში	ჩარ	თ	ვის	სა	ხელ	მ	წი	ფო	პროგ	რა	მის	შე	სა	ხებ“	სა	ხელ	მ	წი	ფო	პროგ	რა	მის	პრო	ექ	ტი,	რაც	თა	ვის	მხრივ	

არ	წარ	მო	ად	გენს	მოწყ	ვ	ლა	დო	ბის	კონ	ცეფ	ცი	ას	და	შე	იძ	ლე	ბა	მი	ნი	მა	ლუ	რად	ფა	რავ	დეს	მსგავ	სი	დო	კუ	მენ	ტის	რო

მე	ლი	მე	კომ	პო	ნენტს.	ამას	თან,	აღ	სა	ნიშ	ნა	ვი	ა,	რომ	შეს	რუ	ლე	ბის	ან	გა	რიშ	ში	ვერ	მოხ	ვ	და	ქვე	თა	ვით	გათ	ვა	ლის	წი

ნე	ბუ	ლი	ისე	თი	ამო	ცა	ნე	ბი,	რო	გო	რი	ცაა	თე	მის	სო	ცი	ა	ლუ	რი	მუ	შა	კის	ინ	ს	ტი	ტუ	ტის	ჩა	მო	ყა	ლი	ბე	ბა	და	მოწყ	ვ	ლა	დი	

ბავ	შ	ვი	ა	ნი	ოჯა	ხე	ბი	სათ	ვის	შე	სა	ბა	მი	(ფულად	და	არა	ფუ	ლად)	მომ	სა	ხუ	რე	ბებ	ზე	ხელ	მი	საწ	ვ	დო	მო	ბის	გა	უმ	ჯო	ბე

სე	ბის	უზ	რუნ	ველ	ყო	ფა.

კვლე	ვე	ბის	 შე	დე	გე	ბი	სა	და	 არ	სე	ბუ	ლი	 მომ	სა	ხუ	რე	ბე	ბის	 ანა	ლი	ზით	შეგ	ვიძ	ლია	და	ვას	კ	ვ	ნათ,	რომ	ისეთ	გა	მოწ

ვე	ვებს,	რო	გო	რი	ცაა	ბავ	შ	ვ	თა	სი	ღა	რი	ბე,	აღ	ზ	რ	დის	ძა	ლა	დობ	რი	ვი	მე	თო	დე	ბის	გა	მო	ყე	ნე	ბა	და	მშო	ბელ	თა	ნაკ	ლე

ბი	ჩარ	თუ	ლო	ბა	ბავ	შ	ვის	აღ	ზ	რ	დის	სა	კითხებ	ში,	არ	სე	ბუ	ლი	სა	ხელ	მ	წი	ფო	პროგ	რა	მე	ბი	ვერ	პა	სუ	ხობს	სა	თა	ნა	დოდ	

რო	გორც	ცენ	ტ	რა	ლურ,	ასე	ვე	ად	გი	ლობ	რივ	დო	ნე	ზე.	ქვე	ყა	ნა	ში	არ	მო	ი	პო	ვე	ბა	ოჯა	ხე	ბის	მხარ	დამ	ჭე	რი	პროგ	რა	მა,	

რო	მელ	საც	სა	ხელ	მ	წი	ფო	ახორ	ცი	ე	ლებს	ან	და	სრუ	ლად	აფი	ნან	სებს	და	რო	მე	ლიც	მოწყ	ვ	ლა	დი	ოჯა	ხე	ბის	გაძ	ლი	ე

რე	ბი	სათ	ვის	სა	ჭი	რო	ყვე	ლა	საკ	ვან	ძო	ას	პექტს	მო	ი	ცავს.

აქ	ვე	აღ	სა	ნიშ	ნა	ვი	ა,	რომ	ბავ	შ	ვის	უფ	ლე	ბა	თა	კო	დექ	სით,	რო	მე	ლიც	მი	ღე	ბულ	იქ	ნა	2019	წლის	20	სექ	ტემ	ბერს,	ცალ

კე	მუხ	ლი	ეთ	მო	ბა	(მუხლი	28)	ოჯა	ხის	მხარ	დამ	ჭერ	მომ	სა	ხუ	რე	ბებს,	რო	მე	ლიც	გან	საზღ	ვ	რავს	ზო	გად	ჩარ	ჩოს	ამ	

მი	მარ	თუ	ლე	ბით.	თა	ვის	მხრივ,	ეს	ჩარ	ჩო	მო	ი	ცავს	პო	ზი	ტი	უ	რი	მშობ	ლო	ბის,	მშო	ბელ	თა	მხარ	და	ჭე	რი	სა	და	დამ

ხ	მა	რე	 სო	ცი	ა	ლუ	რი	 სერ	ვი	სე	ბის	 შე	სა	ხებ	 ჩა	ნა	წერს.	 ამა	ვე	 მუხ	ლის	 მე6	 პუნ	ქ	ტით	სა	ქარ	თ	ვე	ლოს	ოკუ	პი	რე	ბუ	ლი	

ტე	რი	ტო	რი	ე	ბი	დან	დევ	ნილ	თა,	შრო	მის,	ჯან	მ	რ	თე	ლო	ბი	სა	და	სო	ცი	ა	ლუ	რი	დაც	ვის	სა	მი	ნის	ტ	რო	ბავ	შ	ვის	ოჯახ	ში	

მხარ	და	ჭე	რის	 პროგ	რა	მებს	 შე	ი	მუ	შა	ვებს	და	 ახორ	ცი	ე	ლებს	უწყე	ბა	თა	შო	რი	სი	თა	ნამ	შ	რომ	ლო	ბით,	 მე7	 პუნ	ქ	ტის	

11	 		თბილისი,	ქუთაისი,	ბათუმი,	თელავი	და	ახალციხე. 
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პრე ვენ ცი უ ლი და ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბიპრე ვენ ცი უ ლი და ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბი

თა	ნახ	მად	კი,	დე	ლე	გი	რე	ბუ	ლი	უფ	ლე	ბა	მო	სი	ლე	ბის	ფარ	გ	ლებ	ში,	მუ	ნი	ცი	პა	ლი	ტეტს	ეკის	რე	ბა	პა	სუ	ხის	მ	გებ	ლო	ბა	

პროგ	რა	მე	ბის	შე	მუ	შა	ვე	ბა	სა	და	გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბა	ზე,	შე	სა	ბამი	სად,	ოჯა	ხის	მხარ	დამ	ჭე	რი	მომ	სა	ხუ	რე	ბე	ბის	გან	ვი

თა	რე	ბის	კუთხით	მნიშ	ვ	ნე	ლო	ვა	ნი	ა,	თუ	რო	გორ	მოხ	დე	ბა	კა	ნონ	მ	დებ	ლო	ბის	აღ	ს	რუ	ლე	ბა	და	რა	ში	ნა	არ	სის	პროგ

რა	მე	ბი	გან	ვი	თარ	დე	ბა	ცენ	ტ	რა	ლურ	თუ	ად	გი	ლობ	რივ	დო	ნე	ზე.

დას	კ	ვ	ნის	სა	ხით	შე	იძ	ლე	ბა	ით	ქ	ვას,	რომ	პრე	ვენ	ცი	უ	ლი	და	ოჯა	ხის	მხარ	დამ	ჭე	რი	მომ	სა	ხუ	რე	ბე	ბის	სიმ	წი	რე	ხელს	

უშ	ლის	„ჭიშკრის	და	რა	ჯო	ბის“	პრინ	ცი	პე	ბის	დაც	ვა	სა	და	რე	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	პროგ	რა	მე	ბის	ეფექ	ტუ	რო	ბას,	რომ	ლე

ბიც	ბავ	შ	ვ	თა	კე	თილ	დღე	ო	ბი	სა	და	დაც	ვის	სის	ტე	მის	სა	სი	ცოცხ	ლოდ	მნიშ	ვ	ნე	ლო	ვა	ნი	ას	პექ	ტე	ბი	ა.		
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რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და ოჯა ხე ბის მხარ და ჭე რის 
სტრა ტე გი ი სა და სა მოქ მე დო გეგ მის გან ვი თა რე ბა, რო გორც ცენ ტ რა ლურ, ასე ვე მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე;

 ოჯა ხე ბის მოწყ ვ ლა დო ბის შე ფა სე ბის კონ ცეფ ცი ი სა და ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის გან ვი თა რე ბა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ
ყოფს რო გორც სა ხელ მ წი ფო მზრუნ ვე ლო ბა ში მოხ ვედ რის, ასე ვე ზი ა ნის რის კის ქვეშ მყო ფი ბავ შ ვე ბი სა და 
მა თი ოჯა ხე ბის დრო ულ გა მოვ ლე ნას;

 თემ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბის კონ ცეფ ცი ის გან ვი თა რე ბა და პროგ რა მის მო დე
ლის პი ლო ტი რე ბა მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე; ოჯა ხის მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მო ი ცავ დეს 
შემ დეგ ძი რი თად კომ პო ნენ ტებს: მშო ბელ თა/ მ ზ რუნ ველ თა გა ნათ ლე ბა, ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბა, ოჯა ხე ბის 
ინ დი ვი დუ ა ლურ სა ჭი რო ე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი თუ სხვა სა ხის მხარ და ჭე რა.

 ბავ შ ვ თა მე გობ რუ ლი ცენ ტ რე ბის / დღის ცენ ტ რე ბის მომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბა მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე, რო
მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს რო გორც დღის გან მავ ლო ბა ში ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვა ში მშობ ლე ბის მხარ და ჭე რას, ასე ვე ბავ
შ ვებ ში სო ცი ა ლუ რი და კოგ ნი ტუ რი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას.

 მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბა და შემ თხ ვე ვის მარ თ ვის პრაქ
ტი კის გაძ ლი ე რე ბა, რაც გუ ლის ხ მობს კარ გი პრაქ ტი კის ხელ შემ წყობ ორ გა ნი ზა ცი ულ ჩარ ჩოს და პო ლი ტი კას, 
ადეკ ვა ტურ სა მუ შაო დატ ვირ თ ვა სა და პი რო ბებს, ეფექ ტი ა ნი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მა სა და უწყ ვეტ პრო
ფე სი ულ გან ვი თა რე ბას;

 მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე სექ ტორ თა და უწყე ბა თა შო რი სი კო ორ დი ნა ცი ი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა პრე ვენ ცი ის, ად რე უ ლი ინ ტერ ვენ ცი ი სა და ოჯა ხის მხარ და ჭე რის გაძ ლი ე რე ბის მი მარ თუ ლე

ბით. 

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის
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რე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბარე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბა
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საქართველომ 2000 წლიდან დაიწყო ბავშვზე ზრუნვის სისტემის ტრანსფორმაცია, რომელიც ეფუძნებოდა 

დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესს და რომლის უმთავრეს მიმართულებას წარმოადგენდა სახელმწიფო 

ზრუნვის სისტემიდან ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობას. ნიშანდობლივი 

იყო ის გარემოებაც, რომ მოცემული კონტინგენტის აბსოლუტური უმრავლესობა იყო ე.წ. ,,სოციალური ობოლი“, 

ანუ მათ ჰყავდათ მშობელი/მშობლები, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის, სიღარიბის გამო დროებით 

სახელმწიფოს ანდობდნენ შვილების აღზრდას. ამიტომ, რეინტეგრაციის პროგრამას საუკეთესო ალტერნატივა 

უნდა შეექმნა რეზიდენტულ ზრუნვაში მყოფი აღსაზრდელებისათვის. 2004 წელს, ამ პროცესმა მიიღო 

რეფორმის სახე, რომლის მთავარი მიზანი გახდა ბავშვთა სახლების ოპტიმიზაცია და ადგილობრივ თემებში 

არსებული რესურსების გაძლიერებით ბავშვების დეინსტიტუციონალიზაცია, უპირატესად, ბიოლოგიურ 

ოჯახში დაბრუნების პროცესის სტიმულირების გზით.  2011 წელს, როდესაც ქვეყნის მასშტაბით თითქმის 

ყველა ბავშვთა სახლი გაუქმდა, მითითებულ დაწესებულებათა კონტინგენტის ნაწილი (ბავშვების 23%12), 

რეინტეგრაციის პროგრამის ხაზით დაუბრუნდა ბიოლოგიურ ოჯახებს. ამ პროცესის სტიმულირებას ხელი 

შეუწყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულმა პროგრამებმა, რომელთა დახმარებითაც 

ოჯახებმა შეიძინეს საყოფაცხოვრებო ნივთები13 და გაუმჯობესდა მათი საცხოვრებელი პირობები. მას შემდეგ, 

ქვეყანამ თავად ვერ შექმნა ამგვარი მხარდამჭერი სისტემა, რის გამოც, რეინტეგრაციის შემთხვევათა სტატისტიკა 

ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებების შემთხვევათა სტატისტიკასთან შედარებით14 მკვეთრად დაბალია. 

ცხრილში წარმოდგენილ მაჩვენებლებში, არ არის გამოკვეთილი წლების მიხედვით, რეინტეგრაციის ახალი 

შემთხვევების წილი. სავარაუდოა, რომ სტატისტიკაში, ბევრი ის შემთხვევაა, რომელიც განხორციელდა 2011

2013 წლებში15.

ოჯახის მხარდამჭერი სისტემის აუცილებლობაზე მიუთითებს გაეროს გენერალური ასამბლეის N64/142 (2010წ.) 

რეზოლუცია, რომელიც ადგენს, რომ სახელმწიფოებმა უნდა განავითარონ და გააძლიერონ ბიოლოგიური 

ოჯახების სააღმზრდელო უნარები16 და სოციალური სერვისები მშობლებისთვის.17 ასევე, გაეროს ბავშვთა 

ფონდისა და ბავშვის უფლებათა კომიტეტის (CRC) ,,ბავშვზე ზრუნვის ალტერნატიული სერვისების 

მინიმალური რეგიონული სტანდარტების“ თანახმად, ბავშვებისთვის მზრუნველობის პრიორიტეტულ ფორმას 

მათი ბიოლოგიურ ოჯახში აღზრდა წარმოადგენს“.18  ქვეყნის შიდა სამართლებრივი აქტებიც მიუთითებს, რომ 

,,ბავშვ ის რეინტეგრაციაზე მუშაობა იწყება მისი სპეციალიზებულ დაწესებულებაში განთავსების დღიდან“ 

(საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 20 მარტის №0120/ნ 

ბრძანება). 

რე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბარე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბა

წე ლიწე ლი რე ინ ტეგ რა ციარე ინ ტეგ რა ცია მინ დო ბით აღ ზ რ დამინ დო ბით აღ ზ რ და მცი რე სა ო ჯა ხო სახ ლიმცი რე სა ო ჯა ხო სახ ლი

2019 470 1452 325

2018 448 1463 457

2017 446 1356 318

12   UNICEF/USAID ფინანსური მხარდაჭერით Save the Children Internationalის პროექტის ,,Strengthening Child Care 
Services and Systems” მონაცემებით: 23% დაბრუნდა საკუთარ ოჯახში, 45% განთავსდა მინდობით აღზრდის 
პროგრამაში, ხოლო 30% მცირე საოჯახო სახლებში. 2%  რჩებოდა ინსტიტუციაში.

13   UNICEF/USAID ფინანსური მხარდაჭერით პროექტის ,,Strengthening Child Care Services and Systems” ფარგლებში.
14   სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს კორესპონდენცია № 04/43272 (14 /08/2019).
15  მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც ეხებოდა რეინტეგრაციის პროგრამის განხორციელების კომპონენტებს, 

გამოთხოვილი იქნა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, თუმცა მითითებული უწყებიდან არ მიგვიღია 
პასუხი, შესაბამისად, არ არის ასახული მოცემულ ქვეთავში. 

16    General Assembly Resolution, Guidelines for the Alternative Care of Children, Doc. A/RES/64/142 (24 February 2010).   
17   General Assembly Resolution, Guidelines for the Alternative Care of Children, Doc. A/RES/64/142 (24 February 2010).   
18  UNICEF, „Regional Minimum Standards for Alternative Care Services for Children’’, Guiding Principles (2012):para.2. http://

www.unicef.org/easterncaribbean/ECAO_Regional_Minimum_Standards_for_Alternative__ Care_Services_for_Children.
pdf. გვ.15
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კვლევის თანახმად, სოციალური მუშაკები არ ამზადებენ ბიოლოგიურ ოჯახებს რეინტეგრაციის პრო
ცესისთვის. სოციალური მუშაკები თავად აღნიშნავენ, რომ ,,ბავშვების რეინტეგრაცია, ძირითადად, 
მშობლის ინიციატივით ხდება. იშვიათია შემთხვევები, როდესაც სოციალური მუშაკის მიერ ხდება ოჯახის 
გაძლიერებისკენ მიმართული ინტერვენციის გეგმის შემუშავება ბავშვის რეინტეგრაციისათვის“.19 ეს გარემოება 
ცალსახად მიუთითებს, რომ რეინტეგრაციის გადაწყვეტილება არ არის მყარი და ობიექტური გარემოებებით 
განპირობებული, რამდენადაც, საფუძვლიანად არ არის შეფასებული ის გარემოპირობები, რომელშიც ბავშვს 
უწევს დაბრუნება. ასევე, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს საბჭოებზე, რეინტეგრაციის პერსპექტივის 
განსაზღვრისას, სოციალური მუშაკები არ აფასებენ ისეთ რისკებს, რომელთაც გრძელვადიან პერსპექტივაში 
შეიძლება გამოიწვიონ ოჯახში ახალი კრიზისების გაჩენა, რაც საფრთხეს შეუქმნის ბავშვის ცხოვრებას და მისი 
განვითარების წინაპირობებს. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ მოცემულ ეტაპზე, ოჯახები, ძირითადად, 
ბავშვის ოჯახში დაბრუნების მოტივაციის ხარისხითა და საკუთარი რესურსების მობილიზებით ცდილობენ იმ 
მიზეზების აღმოფხვრას (საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგება, თავშესაფრის მოძიება, დასაქმება და სხვა), 
რომლის გამოც ბავშვი სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში განთავსდა. შემდეგ კი მიმართავენ უფლებამოსილ 
ორგანოს რეინტეგრაციის პროცესის ინიცირებისათვის. ფაქტიურად, პროცესი სრულად არის დამოკიდებული 
,,დაინტერესებული მხარის“ და ბავშვის თანმხვედრ სურვილზე განხორციელდეს რეინტეგრაცია. ამ 
მიმართულებით არ არის ჩამოყალიბებული სისტემური მიდგომა, რაც განაპირობებს ოჯახების გაძლიერებაზე 
ორიენტირებული პრაქტიკების ნაკლებობას და ასევე, ბავშვების სრულწლოვან ასაკამდე სახელმწიფო ზრუნვის 
სისტემაში დარჩენას.

ყველა ეს გარემოება მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ დღეისათვის, რეინტეგრაციის პროგრამა, უმეტეს შემთხვევებში 
იფარგლება ბავშვისთვის/ოჯახისთვის რეინტეგრაციისა და სხვა, კანონმდებლობით განსაზღვრული 
მონეტარული დახმარების გაცემით. ამ პროცესში არ იკვეთება სოციალური მუშაობის მრავალკომპონენტიანი 
ინტერვენციები, რაც მიმართული იქნება რეინტეგრირებული ბავშვის და მისი ოჯახის უფლებების დაცვისა 
და სოციალური ფუნქციონირების ამაღლებისკენ. დღეისათვის, სახელმწიფო სოციალური პროგრამით 
გათვალისწინებული მომსახურებები უმეტესად ვერ პასუხობს ოჯახების სპეციფიკურ საჭიროებებს ან გვიანდება/
არ ხდება მათი პროგრამით გათვალისწინებულ ცალკეულ მომსახურებებში ჩართვა.20

სახელმწიფოს უპირველეს მოვალეობას წარმოადგენს ხელი შეუწყოს და დაეხმაროს მშობელს დაკისრებული 
მოვალეობების შესრულებაში. მიუხედავად  მოცემული ჩანაწერისა, კვლევამ გამოავლინა, რომ რეინტეგრაციაში 
მყოფი ოჯახების უმრავლესობა თავს ძლივს ართმევს სიღარიბეს, ანუ მათი თვიური შემოსავლები საარსებო 
მინიმუმს (დაახლოებით 300 ლარი თვეში საშუალო ზომის, ანუ ოთხსულიანი ოჯახისთვის) ბევრად არ აღემატება. 
შემოსავალს, ძირითადად შეადგენს რეინტეგრაციის შემწეობის და მიზნობრივი სოციალური დახმარებით 
განსაზღვრული თანხები. ამ დახმარებების ჯამური ოდენობა ძლივს ჰყოფნის ქირას, გადასახადებს და კვებას“.21 
აღნიშნულის გათვალისწინებით, შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ ოჯახებს უჭირთ რეინტეგრირებული 
ბავშვების ისეთი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, როგორიცაა: კვება, ჯანმრთელობა, უსაფრთხო 
საცხოვრებელი გარემო. 

როგორც ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე19 მუხლი მიუთითებს, ,,სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას ბავშვი 
ყველა ტიპის ძალადობისა და უგულებელყოფისაგან“.  ,,რეინტეგრაციაში ჩართული ბავშვებისა და ოჯახების 
საჭიროებების“ კვლევაში მითითებულია, რომ ბავშვების სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მოხვედრის ერთ

ერთ მიზეზად სახელდება ოჯახში ძალადობა,22 შესაბამისად, თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ 

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის

19  ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი; ,,რეინტეგრაციაში ჩართული ბავშვებისა და ოჯახების საჭიროებები“ 
(ანალიტიკური ანგარიში). გვ. 35.

20  ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი; ,,რეინტეგრაციაში ჩართული ბავშვებისა და ოჯახების საჭიროებები“ 
(ანალიტიკური ანგარიში). გვ. 19.

21  ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი; ,,რეინტეგრაციაში ჩართული ბავშვებისა და ოჯახების საჭიროებები“ 
(ანალიტიკური ანგარიში). გვ.39.

22 ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი. ,,რეინტეგრაციაში ჩართული ბავშვებისა და ოჯახების საჭიროებები“ 
(ანალიტიკური ანგარიში).
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სახელმწიფო არ უზრუნველყოფს მშობლებისთვის საგანმანათლებლო ტრენინგებს, რომელიც დაეხმარება მათ 

მშობლობის უნარების განვითარებაში, და ასევე არ ხდება პოზიტიური აღზრდის მეთოდებისა და კრიზისების 

დაძლევის სტრატეგიების სწავლება, სავარაუდოა, რომ რეინტეგრირებული ბავშვები კვლავ გახდნენ 

ძალადობრივი მოპყრობის მსხვერპლნი. 

რე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბარე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის შე ფა სე ბა
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რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 სა ხელ მ წი ფომ უზ რუნ ველ ყოს რე ინ ტეგ რა ცი ის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლიც ასა ხავს რე ინ ტეგ რა ცი ის 
პროგ რა მის გან ვი თა რე ბის ხედ ვებს;

 სა ხელ მ წი ფომ, მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პრაქ ტი კით მო ახ დი ნოს რე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მა ში ჩარ
თუ ლი ოჯა ხე ბის თ ვის მხარ დამ ჭე რი სის ტე მე ბის (ფულადი/არაფულადი) გან ვი თა რე ბა და არ სე ბუ ლი სის ტე
მე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბა;

 ად გი ლობ რივ მა თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ მა მათ მი ერ ად მი ნის ტ რი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი/ ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის 
პროგ რა მე ბის უპი რა ტეს სა მიზ ნე ჯგუ ფად გან საზღ ვ რონ რე ინ ტეგ რა ცი ის შემ წე ო ბის მიმ ღე ბი ოჯა ხე ბი/ ბავ შ ვე
ბი;

 მშობ ლის / სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი რე ინ ტეგ რა ცი ის შემ თხ ვე ვის მზა დე ბა, მო ი ცავ დეს ინ ტენ
სი ურ მუ შა ო ბას ბავ შ ვ თან, ოჯახ თან, ოჯა ხის დამ ხ მა რე ქსელ თან, რაც დე ტა ლუ რად იქ ნე ბა გა წე რი ლი, რო
გორც ბავ შ ვის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გან ვი თა რე ბის გეგ მა ში, ასე ვე, ე.წ. ,,ოჯახის რე ინ ტეგ რა ცი ის თ ვის მზა დე ბის 
ინ ტერ ვენ ცი ის გეგ მა ში“.

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის
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ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლიხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი

გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კაგა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კა
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სკოლამდელ დაწესებულებებში 35 წლის ბავშვთა ჩართულობა ბოლო წლების მანძილზე გაიზარდა და თუ 
20112012 წლებში 46%ს23 შეადგენდა, ბოლო მონაცემებით იმ 3659 თვის ასაკის ბავშვების პროცენტული 
წილი, რომლებიც სკოლამდელ დაწესებულებაში დადიან, 78%ია24. თუმცა, ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად 
განსხვავდება ბავშვების სხვადასხვა მახასიათებლების (დასახლების ტიპი, რეგიონები, სიღარიბის დონე, 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება) მიხედვით. გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ 2017 წელს ჩატარებული 
კვლევის მონაცემების მიხედვით 35 წლის ბავშვების მთლიანი რაოდენობის 8.9% სკოლამდელი განათლების 
მომსახურებით იმიტომ არ სარგებლობდა, რომ მათ საცხოვრებლის სიახლოვეს (სოფელში ან რაიონში) 
სკოლამდელი დაწესებულებები არ იყო25. 

2016 წელს დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების (ასაგ) შესახებ საქართველოს 
კანონის შესაბამისად, დამტკიცებულია ეროვნული სტანდარტები26, ტექნიკური რეგლამენტები27 და სხვა28 
რამდენიმე ქვენორმატიული დოკუმენტი. საგულისხმოა, რომ აღნიშნული მიღწევები (კანონისა და სტანდარტების 
დამტკიცება) მნიშვნელოვანია, ადრეული და სკოლამდელი განათლების პოლიტიკის განსაზღვრისათვის, 
თუმცა ამ სტანდარტების და სხვა ნორმატიული აქტების შესაბამისად ვალდებულებების პრაქტიკაში დანერგვის 
მიზნით და შესაბამისი მიღწევების მისაღებად ჯეროვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა. 

აქვე აღსანიშნავია, რომ გაეროს ბავშვთა ფონდის 2018 წელს ჩატარებული კვლევის შესაბამისად, სკოლამდელ 
დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის დიდ ნაწილს არ აქვს კვალიფიკაცია, ან აქვს ისეთი კვალიფიკაცია, 
რომელიც ბავშვთა ადრეულ აღზრდასა და განათლებას არ უკავშირდება. 57 მუნიციპალიტეტიდან მოპოვებული 
მონაცემების თანახმად, აღმზრდელთა 44% არაკვალიფიციურია. ამასთან, დირექტორთა 50% არ ფლობს ბავშვთა 
ადრეულ აღზრდასა და განათლებასთან დაკავშირებულ განათლებას.  პერსონალის დაბალი კომპეტენცია და 
კვალიფიკაცია, აგრეთვე შესაბამისი სპეციალიზებული დახმარე პერსონალის დეფიციტი დიდ გამოწვევას ქმნის 
და ვერ უზრუნველყოფს სკოლამდელ დაწესებულებებში ინკლუზიური განათლების დანერგვას29. 

სკოლამდელი განათლების სფეროში დასაქმებული პერსონალისათვის შეიქმნა პროფესიული განვითარების 
მომზადებისა (preservice) და გადამზადების (inservice) პროგრამები. ამ მხრივ, დიდი ხანია შექმნილი და 
დამტკიცებულია ადრეული განათლების დარგობრივი მახასიათებლების დოკუმენტი, რომელიც წარმოდგენს 
საფუძველს უმაღლესი პროგრამების შექმნისათვის. მოცემულ ეტაპზე შექმნილია უმაღლესი საგანმანათლებლო 
პროგრამების პროექტები საქართველოს რამდენიმე უნივერსიტეტის მიერ, რომელიც გადის აკრედიტაცია/
ავტორიზაციის პროცესს. აღსანიშნავია, რომ აღმზრდელპედაგოგის პროფესიული განვითარების ტრენინგ
მოდული ახლახან დამტკიცდა30. 2016 წლიდან დღემდე არ მომხდარა აღნიშნული ტრენინგმოდულის 
შესაბამისად მუნიციპალიტეტების ხელშეწყობა მათ მიერ სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალის  

ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კახა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კა

23   საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2011, შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევა;
24   გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2019, 2018 წელს ჩატარებული მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის (MICS) 

შედეგები,   
 https://www.unicef.org/georgia/sites/unicef.org.georgia/files/202001/Georgia%20MICS%202018SFR_English.pdf
25 გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2017, მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა, მოკლე მიმოხილვა: https://www.unicef.org/

georgia/media/1221/file/WMS%20GEO%202017.pdf
26   აღმზრდელპედაგოგის პროფესიული სტანდარტი:
 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3837404
 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები:
 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3838798 
27 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების 

ტექნიკური რეგლამენტი
 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3837694?publication=0
 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის 

კვებითი ღირებულების ნორმების ტექნიკური რეგლამენტი
 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3838370?publication=0
28   აღმზრდელპედაგოგთა პროფესიული განვითარების ტრენინგმოდული
 https://www.matsne.gov.ge/document/view/4873654?publication=0&fbclid=IwAR1HnGKnoen5hvyHbIKRAs0gL23P5LZN

QtJGtPJccp6GTtBa0ppurdPpsg
29 საქართველოში სკოლამდელი განათლების ხარისხის კვლევა, 2018: https://www.unicef.org/georgia/sites/unicef.org.

georgia/files/201901/Preschool_quality_studyge2.pdf
30 01.07.2020.
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პროფესიული განვითარების მიზნით. ამან კი, თავის მხრივ, შეაფერხა მუნიციპალიტეტების ვალდებულების 
შესრულება, კერძოდ, აღმზრდელპედაგოგთა31 და საჯარო სკოლამდელი დაწესებულებების დირექტორთა 
გადამზადება32.

ასაგ კანონის33 შესაბამისად, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2017 წლის 1 ოქტომბრამდე 
მოახდინა ,,აე’’ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ხუთივე ნორმატიული აქტის დამტკიცება, თუმცა ამ დრომდე 
არ ხდება აღნიშნული ნორმატიული აქტების პრაქტიკაში დანერგვა. საგულისხმოა, რომ დედაქალაქს 
დამტკიცებული აქვს მხოლოდ დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა 
და ეთიკის ნორმები.

კანონის დამტკიცებიდან დღემდე სხვადასხვა ცენტრალური და ადგილობრივი უწყებებისათვის განსაზღვრული 
რიგი ვალდებულებები ჯერ ისევ შეუსრულებელია, კერძოდ:

1.  საქართველოს მთავრობის მიერ არ არის დადგენილი სკოლამდელი დაწესებულებების ავტორიზაციის წესი. 
აქედან გამომდინარე, გაურკვეველი ვადითაა შეყოვნებული დაწესებულებების, როგორც დამოუკიდებელ 
ავტორიზებულ ააიპებად ფუნქციონირების დაწყება, რასაც კანონი განსაზღვრავს (კანონის მიხედვით 
ავტორიზაცია ეხება, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლამდელ დაწესებულებებს). აუცილებელია 
უზრუნველყოფილ იქნას სკოლამდელი დაწესებულებების მართვის სხვადასხვა ასპექტებში (პერსონალის 
შერჩევა, დაქირავება და სამსახურიდან გაშვება, შესყიდვები, საგანანმანათლებლო პროგრამების შერჩევა) 
უშუალო მონაწილეობა. მოცემულ ეტაპზე არ ხორციელდება არანაირი პროცესი, რომელიც აღნიშნულს 
შეუწყობდა ხელს; 

2. საქართველოს მთავრობას შესაბამისი ნორმატიული აქტით არ განუსაზღვრავს აღმზრდელპედაგოგის 
შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობა;

3. საქართველოს მთავრობას არ აქვს დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი დაწესებულების შენობა
ნაგებობის, ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურტექნიკური ბაზის და შენობანაგებობის მოწყობის 
შესახებ;

4. საქართველოს მთავრობას არ აქვს დამტკიცებული მუნიციპალიტეტის მიერ დაწესებულებათა რეესტრის 
წარმოების წესი და ამ რეესტრში შესატანი მონაცემებისა და ინდიკატორების ჩამონათვალი.

5. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ არ მომზადებულა 
ინკლუზიური განათლების პრინციპების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო რესურსების სია 
და მეთოდოლოგიურ რესურსები და არ მომხდარა ამ რესურსების მუნიციპალიტეტებისათვის 
ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფა.

6. სკოლამდელ დაწესებულებებში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ჯგუფების დაკომპლექტებისას 
ჯერჯერობით ასაგ კანონის შესაბამისად არ იცავენ ბავშვთა მაქსიმალურ ოდენობებს34. დიდ ქალაქებში 
ჯგუფებში ბავშვების რაოდენობა ძალიან დიდია. მაგალითად, თბილისის სკოლამდელი დაწესებულებების 
ჯგუფებში ბავშვთა საშუალო რაოდენობა 39ია, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია35. ეს კი თავის მხრივ 
უარყოფით გავლენას ახდენს საგანმანათლებლო და განმავითარებელ პროცესებზე. 

პრობლემურია სკოლამდელ დაწესებულებებში საგანანმანათლებლო პროცესის წარმართვა. ბენჩმარკინგში36 
ჩართული 700 სკოლამდელი დაწესებულებიდან თითქმის ყველა იყენებს პროგრამას (სასწავლოსააღმზრდელო 
პროგრამა თბილისის ბაღებისთვის), რომელიც შეიძლება ზუსტად ვერ ასახავდეს ადგილობრივ კონტექსტს და 
რესურსებს. შესწავლილი დაწესებულებების 23%ში აღმზრდელები ზედმიწევნით მიყვებიან პროგრამას და 
მასში მოცემულ აქტივობებს ბავშვების თავისებურებებზე მორგების გარეშე37. 

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის

31  ასაგ კანონის მუხლი 10, პუნქტი 3ბ. 
32 ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი 
დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად. 

33   ასაგ კანონი   მუხლი 28, პუნქტი 4, 2016.
34  ასაგ  კანონი მუხლი 22.3
35   გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2018, საქართველოში სკოლამდელი განათლების ხარისხის კვლევა:  https://uni.cf/2RsNs6D
36   გადავარჩნოთ ბავშვების პროექტის ,,საქართველოში სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა სოციალური 

ანგარიშვალდებულების გზით“ ფარგლებში ჩატარებული ბენჩმარკინგის შედეგები, ,,გადავარჩინოთ ბავშვები’’, 
,,კივიტას გეორგიკა’’, 2020.

37   გადავარჩნოთ ბავშვების პროექტის ,,საქართველოში სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა სოციალური 
ანგარიშვალდებულების გზით“ ფარგლებში ჩატარებული ბენჩმარკინგის შედეგები, ,,გადავარჩინოთ ბავშვები’’, 
,,კივიტას გეორგიკა’’, 2020.
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ზოგიერთ დაწესებულებაში გვხვდება გენდერული სტერეოტიპების გაძლიერების შემთხვევებიც. და წესე
ბულებების 20% ზოგჯერ ღონისძიებებს მხოლოდ გოგოებისთვის ატარებენ,  ან მხოლოდ ბიჭებისთვის. თუმცა 
გენდერული დაყოფის  რეგულარული ხასიათი აქვს სკოლამდელი დაწესებულებების მხოლოდ 3%ს, სადაც 
ბავშვებს შორის აქტივობების გადანაწილება  სქესის მიხედვით ხდება. 

სკოლამდელი დაწესებულება უფლებამოსილია ენობრივი უმცირესობების წარმომადგენელ ბავშვებს ენობრივი 
საჭიროებების გათვალისწინებით შესთავაზოს კანონით განსაზღვრული სახელმწიფო საგანმანათლებლო 
სტანდარტის შესაბამისი პროგრამები და რესურსები, როგორც სახელმწიფო, ისე მათ მშობლიურ ენაზე, რაც 
ან არ ხორციელდება ან ხორციელდება ძალიან დაბალი ხარისხით და არ გააჩნია სისტემური მხარდაჭერა38. 
შესაბამისად. გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ენობრივ უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სკოლამდელ 
დაწესებულებებში სახელმწიფო ენის სწავლების, ბილინგვური/მულტილინგვური პედაგოგების მომზადებისა 
და ამ დაწესებულებების შესაბამისი სასწავლომეთოდოლოგიური პროგრამებით სისტემური უზრუნველყოფის 
საკითხი.

სკოლამდელი დაწესებულება39 ვალდებულია დაწესებულებაში გამოყოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის თავიდან 
აცილებისათვის და ბავშვთა ძალადობისგან დაცვისათვის პასუხისმგებელი პირი, რომელთა არსებობა მოცემულ 
ეტაპზე დადასტურებულია მხოლოდ 27 მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების 50%ში40.

სახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების დასანერგად 
მუნიციპალიტეტებს შესწავლილი უნდა ჰქონდეთ მუნიციპალური საჭიროებები, რომ შესაბამისად დაგეგმონ 
ადგილობრივი რესურსები და გაანაწილონ საბიუჯეტო სახსრები41. მოცემულ ეტაპზე, მუნიციპალური 
საჭიროებების და ბაღებში არსებული მდგომარეობის იდენტიფიცირება არ არის სისტემური ხასიათის, ხდება 
ფრაგმენტულად, ძირითადად სხვადასხვა პროექტის ან გარე ინიციატივის ფარგლებში. 

ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კახა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვის პო ლი ტი კა და პრაქ ტი კა

38   ასაგ კანონი მუხლი 5, პუნქტი 2.
39   ასაგ კანონი მუხლი 6, პუნქტი 6.
40   გადავარჩნოთ ბავშვების პროექტის ,,საქართველოში სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა სოციალური 

ანგარიშვალდებულების გზით“ ფარგლებში ჩატარებული ბენჩმარკინგის შედეგები, ,,გადავარჩინოთ ბავშვები’’, 
,,კივიტას გეორგიკა’’, 2020.

41 ასაგ კანონი მუხლი 10, პუნქტი 3ა).
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რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბის ჩარ თუ ლო ბით და ად გი ლობ
რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით შე ი მუ შა ოს და გა ნა ხორ ცი ე ლოს მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის 
(სოფლად მცხოვ რე ბი, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნე ლი, სსსმ და სხვა) წარ მო მად გე ნე ლი ბავ შ
ვე ბის სკო ლამ დელ გა ნათ ლე ბა ში ჩარ თ ვის უზ რუნ ველ სა ყო ფი სტრა ტე გი ა. სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხებ თან 
ერ თად, სტრა ტე გია უნ და მო ი ცავ დეს სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის მომ ზა დე ბას, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას 
მის ცემს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ სა და კერ ძო მომ წო დებ ლებს და ა ფუძ ნონ სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის ალ ტერ ნა
ტი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის  ფორ მე ბი. ვა უ ჩე რუ ლი და ფი ნან სე ბა, რო მე ლიც გავ რ ცელ დე ბა რო გორც სა ჯა რო, ასე
ვე კერ ძო და წე სე ბუ ლე ბებ ზე სა შუ ა ლე ბას მის ცემს ბავ შ ვე ბის მშობ ლებს, ან მათ კა ნო ნი ერ წარ მო მად გენ ლებს 
ისარ გებ ლონ სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის  უფ რო ხელ მი საწ ვ დო მი კერ ძო მომ სა ხუ რე ბი თაც, რაც თა ვის მხრივ 
გან ტ ვირ თავს სა ჯა რო ბა ღებს და შე სა ბა მი სად და ეხ მა რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის 
მომ სა ხუ რე ბის მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ და ში.

 2016 წელს მი ღე ბუ ლი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი 
ავალ დე ბუ ლებს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის, მათ შო რის, სას კო ლო 
მზა ო ბის პროგ რა მის, სა ყო ველ თაო  ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას 42, ხო ლო ამა ვე კა ნო ნით ად გი ლობ
რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ვალ დე ბუ ლია უზ რუნ ველ ყოს თა ნაბ რად ხელ მი საწ ვ დო მი და ინ კ ლუ ზი უ რი სკო ლამ
დე ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის მი წო დე ბა 43. ამ მხრივ, რე კო მენ დე ბუ ლი ა, რომ სა ხელ მ წი ფომ და ამ ტ კი ცოს 
და და ნერ გოს სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტ როს მო მარ თ ვის 
სა ფუძ ველ ზე, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ (გაეროს ბავ შ ვ თა ფონ დი,  World Vision სა ქარ თ ვე ლო) 
შე მუ შა ვე ბუ ლი  ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის, ასე ვე სას კო ლო მზა ო ბის პროგ რა
მის გა ფარ თო ე ბუ ლი მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბე ბის და ნერ გ ვის ხელ შემ წყო ბის დო კუ მენ ტე ბი 44, რო მელ თა 
და ნერ გ ვა და გან ხორ ცი ე ლე ბა რე კო მენ დე ბუ ლია თა ნაბ რად ხელ მი საწ ვ დო მი და ინ კ ლუ ზი უ რი სკო ლამ დე ლი 
აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის, მათ შო რის სას კო ლო მზა ო ბის პროგ რა მის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა,  ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ,,გადავარჩინოთ ბავ შ ვე ბი’’ და ,,კივიტას გე ორ გი კა’’ მი ერ ად გი ლობ რი ვი 
მთავ რო ბე ბის თ ვის შე თა ვა ზე ბუ ლი ,,ბენჩმარკინგის’’, რო გორც მუ ნი ცი პა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი
რე ბის მე ქა ნიზ მის და ნერ გ ვა ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბის და სა გეგ მად და სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის გა სა ნა წი
ლებ ლად;

  ად გი ლობ რი ვი მთავ რო ბე ბის მი ერ მოხ დეს მე ქა ნიზ მის,  ,,ბენჩმარკინგის’’ სის ტე მურ დო ნე ზე და ნერ გ ვა;
 რე კო მენ დე ბუ ლი ა, რომ უკ ვე მო მა ვა ლი წლი სათ ვის უნი ვერ სი ტე ტებ მა შეძ ლონ პროგ რა მებ ზე აპ ლი კან ტე ბის 

მი ღე ბა, რაც ნიშ ნავს, რომ უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის პრო ექ ტებს აკ რე დი ტა ცი ა /ავ ტო რი ზა ცია 
უნ და მი ე ნი ჭოს უახ ლო ეს პე რი ოდ ში.

 დად გინ დეს სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის ავ ტო რი ზა ცი ის წე სი; 
 გა ნი საზღ ვ როს აღ მ ზ რ დელ  პე და გო გის შრო მის ანაზღა უ რე ბის მი ნი მა ლუ რი ოდე ნო ბა;
 დამ ტ კიც დეს ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტი და წე სე ბუ ლე ბის შე ნო ბა ნა გე ბო ბის, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და მა ტე რი ა

ლურ  ტექ ნი კუ რი ბა ზის და შე ნო ბა ნა გე ბო ბის მოწყო ბის შე სა ხებ;
 დამ ტ კიც დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ და წე სე ბუ ლე ბა თა რე ეს ტ რის წარ მო ე ბის წე სი და ამ რე ეს ტ რ ში შე სა ტა ნი 

მო ნა ცე მე ბი სა და ინ დი კა ტო რე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი;
 სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტ როს მი ერ მომ ზად დეს ინ კ ლუ

ზი უ რი გა ნათ ლე ბის პრინ ცი პე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ სე ბის სია და მე თო დო ლო გი
ურ რე სურ სე ბი და მოხ დეს ამ რე სურ სე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის  უზ რუნ ველ ყო ფა;

 მოხ დეს ასაგ კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის ჯგუ ფე ბის და კომ პ ლექ ტე ბი სას 
ბავ შ ვ თა მაქ სი მა ლუ რი ოდე ნო ბე ბის დაც ვა. 

 ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის  მუხ ლი 28, პუნ ქ ტი 4ის შე სა ბა მი სად 
თბი ლი სის მე რი ის მი ერ დამ ტ კიც დეს ყვე ლა ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი; და იწყოს ხუ თი ვე ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის შე სა
ბა მი სი პრო ცე სე ბის და ნერ გ ვა ად გი ლობ რი ვი მთავ რო ბის მი ერ და /ან გან მ ხორ ცი ე ლე ბე ლის ხელ შეწყო ბა.

 ყვე ლა სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში  გა მო ი ყოს ბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბის თა ვი დან აცი ლე ბი სათ ვის და 
ბავ შ ვ თა ძა ლა დო ბის გან დაც ვი სათ ვის პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რი.

 დამ ტ კიც დეს და და ი ნერ გოს სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მი დან ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში  ინ კ
ლუ ზი უ რი ტრან ცი ზი ის პრო ცე დუ რე ბი და შე სა ბა მი სი მე ქა ნიზ მე ბი, რო მე ლიც შე მუ შა ვე ბუ ლია ორ გა ნი ზა ცი
ის ,,ინოვაციები ინ კ ლუ ზი უ რი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის’’.

42    საქართველოს კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ, 2016, მე7 მუხლი, პუნქტი 
,,ა’:’ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3310237

43   საქართველოს კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ, 2016, მე10 მუხლი, პუნქტი 
1ა: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3310237

44  ა) ,,ინკლუზიური ადრეული და სკოლამდელი განათლების ჩარჩო დოკუმენტი’’ (პროექტი), UNICEF საქართველო, 
2019,  ბ) ,,მხედველობის დარღვევის მქონე ბავშვების სასკოლო მზაობის პროგრამის გაფართოებული მხარდაჭერა 
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში’’; ,,სმენის დარღვევის მქონე ბავშვების სასკოლო 
მზაობის პროგრამის გაფართოებული მხარდაჭერა სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში’’ 
(პროექტები), World Vision საქართველო, 2019.
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მიჯაჭვულობის თეორიის თანახმად ბავშვის თანდაყოლილი თვისებაა ძლიერი ემოციური კავშირებით 
მიეჯაჭვოს ძირითად მზრუნველს, რაც თავის მხრივ წარმოადგენს ფუნდამენტურ და კრიტიკულ ფაქტორს 
მისი სრულფასოვანი განვითარებისთვის. აქედან გამომდინარე, მშობლის მზრუნველობითი კომპეტენციები 
პირდაპირ გავლენას ახდენს ბავშვის კეთილდღეობასა და მისი პიროვნების ჩამოყალიბებაზე. ამიტომაც, 
გაერთიანებული ერების ასამბლეის მიერ მიღებული ბავშვთა უფლებათა კონვენცია ეფუძნება ბავშვის 
განვითარების საჭიროებებს, აღიარებს მის საუკეთესო ინტერესებს და მოუწოდებს ხელმომწერ სახელმწიფოებს, 
ქვეყანაში შექმნან ბავშვის განვითარებისთვის ისეთი გარემო პირობები, რომელიც შეესაბამება კონვენციით 
დეკლარირებულ უფლებებს.

საქართველოში ბავშვთა უფლებათა კონვენციის ხელმოწერის შემდეგ  ქვეყანაში ბავშვთა კეთილდღეობის 
ახალი ერა დაიწყო. 2005 წელს მთავრობის მიერ შემუშავებული დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა, 
რომელსაც წინ უძღოდა 20002002 წლებში მანამდე არარსებული სოციალური მუშაობის დანერგვა და პირველი 
საპილოტო დეინსტიტუციონალიზაციის პროექტის წარმატებით განხორციელება, მიზნად ისახავდა ა) ქვეყანაში 
შემცირებულიყო ბავშვების ინსტიტუციური ზრუნვის პრაქტიკა; ბ) განვითარებულიყო ეფექტური ,,ჭიშკრის 
დარაჯობის“ პოლიტიკა, რომელიც შეამცირებდა მშობლის მიერ ბავშვის მიტოვებისა თუ ოჯახიდან ბავშვის 
გამოყვანის შემთხვევებს; გ) დანერგილიყო ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული ალტერნატიული ზრუნვის 
ფორმები, როგორც უკიდურესი გამოსავალი. 

პირველად ზუსტად დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმის შედეგად ქვეყანაში გაჩნდა სოციალური მუშაკის 
პროფესია, რომელიც მიზნად ისახავს ,,საზოგადოებაში ინდივიდის თავისუფალ განვითარებას, მის ინტეგრაციის 
ხელშეწყობას და ინდივიდის გაძლიერებით ემსახურება საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლებას“45. რეფორმის 
პერიოდში დიდი ყურადღება ექცეოდა სოციალური მუშაკების პროფესიული კომპეტენციისა და სუპერვიზიის 
მექანიზმის, ამასთანავე, ოჯახის საჭიროებებზე მორგებული მხარდამჭერი პროგრამების განვითარებას, რამაც 
უზრუნველყო მათი მუშაობის მეტი ეფექტურობა და რეფორმის წარმატება. 

დღეს, 20 წლის შემდეგ, ერთი შეხედვით საქართველოში ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემა ა) რეგულირდება 
სახელმწიფოში ახალი და მანამდე არსებული ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზე მეტად მორგებული 
კანონმდებლობით; ბ) ყოველწლიურად განახლებული და გაზრდილი ბიუჯეტით მტკიცდება სოციალური 
რეაბილიტაციისა და ზრუნვის პროგრამები; გ) იზრდება სახელმწიფოში მიმდინარე დეცენტრალიზაციის 
რეფორმის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტების როლი და პასუხისმგებლობა. მიუხედავად ამისა, თუ 
გავაანალიზებთ სოციალური რეაბილიტაციისა და ზრუნვის პროგრამებში ჩართული ბავშვებისა და მათი 
ოჯახების არსებულ მდგომარეობას,  ბევრ შემაშფოთებელ ტენდენციას დავინახავთ. 

აღსანიშნავია, რომ დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმამ, მართალია, შეამცირა მშობლის ინიციატივით 
ბავშვების ინსტიტუციაში მოხვედრის შემთხვევები, მაგრამ ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვის მექანიზმების 
ამოქმედებამ, პირიქით გაზარდა სახელმწიფო სოციალური მუშაკის გადაწყვეტილებით ბავშვების სახელმწიფო 
ზრუნვაში მოხვედრის შემთხვევები. რაც ერთი მხრივ ბავშვის ძალადობისაგან დაცვის პოზიტიურ შედეგად 
შეიძლება ჩაითვალოს, თუმცა, თუ ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანის და მათი რეინტეგრაციის მაჩვენებელს 
გავაანალიზებთ, პირიქით, ბავშვისთვის დამაზიანებელ ტენდენციებს დავინახავთ46. ეს კი პირდაპირ მიუთითებს, 
როგორც ,,ჭიშკართან დარაჯობისა“ და ოჯახის მხარდამჭერი პოლიტიკის არაეფექტურობაზე, ისე სოციალური 
მუშაობის მომსახურების დეფიციტზე.

მშობლის მიერ ბავშვის მიტოვებისა თუ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადაწყვეტილებით ბავშვის 
ოჯახიდან გამოყვანის მიზეზების მაჩვენებლებით, ორივე შემთხვევაში მშობლის მიერ ბავშვის მიმართ 
უგულებელყოფა დომინირებს. ძალადობის ეს ფორმა ზიანის მომტანია, რადგან ბავშვის განვითარებაზე 
მავნე ზეგავლენას ახდენს; ხანგრძლივი უგულებელყოფის შემთხვევაში კი ბავშვის სიკვდილის გამომწვევიც 
შეიძლება იყოს. თუმცა ხაზგასასმელია ისიც, რომ სოციალური მუშაკის მიერ მოწყვლადი ოჯახის დროული 
აღმოჩენის, ჩარევისა და  მხარდამჭერ პროგრამებში ჩართვის შემთხვევაში,  უმეტესწილად ბავშვისთვის ოჯახი 
აღარ წარმოადგენს მისი სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ გარემოს. ამიტომ, ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა 
აუცილებლობას არ უნდა წარმოადგენდეს, თუ იმ მომენტისთვის ბავშვის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება 
და სოციალური მუშაკი ასრულებს თავის პროფესიულ ვალდებულებას. მით უმეტეს, მიმდინარე სამეცნიერო 
კვლევები ადასტურებს, რომ ოჯახის მხარდამჭერ პროგრამებში მშობლების ჩართვა ზრდის პოზიტიური 
მშობლობის ხარისხს და ამცირებს არასათანადო მოპყრობის რისკებს.47

ბავ შ ვ თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბიბავ შ ვ თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბი

45   კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ.
46   საქართველოს სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებათა დეპარტამენტის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში 

,,ბავშვზე ზრუნვის სისტემის მონიტორინგი  ალტერნატიული ზრუნვის ეფექტიანობა“
47   Dozier, M., Zeanah, C.H, Bernard, K. (2013) Infants and Toddlers in Foster Care, Child Development Perspectives, The Soci

ety for Research in Child Development.
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20172018 წლებში, საქართველოში სასამართლოს გადაწყვეტილებით მშობლის მიერ მიტოვებულად 
იქნა აღიარებული  სულ 28 ჩვილი48. მშობლის მიერ ჩვილების მიტოვების მთავარ მიზეზს წარმოადგენს 
უგულებელყოფა (56%), ხოლო ეკონომიკური სიდუხჭირის (8%) და ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
(3%) გამო მიტოვების შემთხვევები შედარებით მნიშვნელოვნად დაბალია49.  მშობლის მიერ ბავშვის მიტოვების 
შემთხვევებისგან განსხვავებით, ბავშვის ოჯახებიდან გამოყვანის მაჩვენებელი ბევრად დიდია. 20182019 წლის 
აგვისტოს მონაცემებით50 121 ჩვილი ბავშვი გამოიყვანეს ოჯახებიდან, რის ძირითად მიზეზად სახელდება 
,,ძალადობის სხვადასხვა ფორმა“. სამწუხაროდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მიღებული 
ინფორმაცია ართულებს უფრო დიფერენცირებული ანალიზის შესაძლებლობას, თუმცა, ის ფაქტი, რომ ასეთ 
ადრეულ ასაკში ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახიდან  გამოყვანა ხდება, უკვე შემაშფოთებელი ტენდენციაა. მით 
უფრო, როდესაც მათი ოჯახში რეინტეგრაციის შემთხვევები უფრო დაბალია. 
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TTaabbllee  ##11::  NNuummbbeerr  ooff  cchhiillddrreenn  eennrroolllleedd  iinn  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ssttaattee  ccaarree  
pprrooggrraammss

2017 2018 2019

თუ მონაცემებს საერთო ასაკობრივ ჯგუფში განვიხილავთ, 2018 წელს მინდობით აღზრდაში სულ 1440 ბავშვი 
იმყოფებოდა, რომელთა შორის ბავშვების 26% (N 382)  04 წლამდე ასაკის გახლდათ. მინდობით აღზრდის ახალ 
შემთხვევებში, რომელიც საერთო მაჩვენებლის 18 %ს (N259)51 წარმოადგენდა, ჩვილების წილმა  47% (N121) 
შეადგინა. იმავე პერიოდში, 04 წლამდე ბავშვების მხოლოდ 13%ის (N50)52 რეინტეგრაცია მოხდა ბიოლოგიურ 
ოჯახში. 

20172019 წლების იანვრის მონაცემებით, ბავშვების სახელმწიფო ზრუნვაში გადანაწილება (დიაგრამა #1) ნათლად 
აჩვენებს ოჯახის ალტერნატიულ ზრუნვაში მყოფ ბავშვებსა და რეინტეგრაციის პროგრამაში მყოფ ბავშვებს 
შორის უკიდურესად განსხვავებულ თანაფარდობას. იმ დროს, როდესაც სახელმწიფო ნაკისრი ვალდებულებით, 
ორიენტირებული უნდა იყოს ოჯახის გაძლიერების პროგრამირებით, რესურსების 81% მიმართულია ოჯახის 
ალტერნატიულ ზრუნვაზე. 

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ 2019 წლის იანვრის მონაცემებით სახელმწიფო სოციალური რეაბილიტაციისა და 
ზრუნვის პროგრამებში 6836 პირია ჩართული53 (87 % არასრულწლოვანია), ხოლო სოციალური მომსახურების 
სააგენტოში დასაქმებული სოციალური მუშაკების რაოდენობა არ აღემატებოდა 271ს. იმ დროს, როდესაც 

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის

48   ჩვილობის ასაკი განსაზღვრება 2 თვიდან 12 თვემდე.
49 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს კორესპონდენცია N 04/65654 (26/12/2019).
50 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს კორესპონდენცია № 04/43272 (14 /08/2019).
51   საქართველოს სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებათა დეპარტამენტის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში 

,,ბავშვზე ზრუნვის სისტემის მონიტორინგი  ალტერნატიული ზრუნვის ეფექტიანობა“, გვ. 5.
52 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს კორესპონდენცია N 04/65654 (26/12/2019).
53 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდი: http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1453
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2013 წელს მათი რიცხვი იყო 240 და მათი სამუშაო მიმართულება და ბენეფიციარების რაოდენობა _ მკვეთრად 
ნაკლები. 

იმდენად დეფიციტურია სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამებში სოციალური  მუშაკის ხელმისაწვდომობა და 
ხარისხიანი მომსახურება, რომ უკვე არსებული ძლიერი ფაქტორების გამოყენების შესაძლებლობა იკარგება. 
მაგალითად, მინდობით აღზრდაში მყოფი არასრულწლოვნების 93.9%54 აღნიშნავს, რომ მიმღები ოჯახი ხელს 
უწყობს მათ ბიოლოგიურ ოჯახთან ურთიერთობას, რაც დადებითი ტენდენციაა და მიუთითებს მინდობით 
აღზრდის პრაქტიკის ეფექტურობაზე. თუმცა, თუ რეინტეგრაციის შემთხვევების დინამიკას შევხედავთ, 
სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული პროგრამები არ ეყრდნობა ძლიერ მხარეებზე დაფუძნებულ მიდგომებს 
(არ იყენებს ამ ფაქტორებს რეინტეგრაციის დროულად განსახორციელებლად) და მხოლოდ კრიზისის 
ინტერვენციაზეა ორიენტირებული (გამოყავს ბავშვი ოჯახიდან). 

სოციალური მუშაობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ბავშვთა კეთილდღეობის პოლიტიკისა და ოჯახის 
მხარდამჭერი პროგრამების განხორციელებისას. სოციალური მუშაკის ეფექტური მუშაობა ამცირებს სახელმწიფო 
ზრუნვაში ბავშვების მოხვედრის რისკებს, მეტ შესაძლებლობას აძლევს ოჯახებს დაძლიონ სირთულეები და 
მათი შვილების დროული დაბრუნებით, ხელს უწყობს ბავშვებში ალტერნატიული ზრუნვით გამოწვეული 
მავნე გავლენის შემცირებას. რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის 
ეფექტურობა დამოკიდებულია სოციალური მუშაობის ხარისხზე და გადაუდებლად მნიშვნელოვანია ბავშვზე 
ზრუნვის სისტემის მორგება ბავშვის და მისი ოჯახის საუკეთესო ინტერესებზე.

ბავ შ ვ თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბიბავ შ ვ თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრუნ ვის ტენ დენ ცი ე ბი

54   საქართველოს სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებათა დეპარტამენტის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში 
,,ბავშვზე ზრუნვის სისტემის მონიტორინგი  ალტერნატიული ზრუნვის ეფექტიანობა“, გვ. 13.
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კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის

რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 სა ხელ მ წი ფო ზრუნ ვი სა და ტრე ფი კინ გის მსხვერ პ ლ თა, და ზა რა ლე ბულ თა დახ მა რე ბის სა ა გენ ტოს ფარ გ ლებ
ში სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის: ა) პრო ფე სი უ ლი სუ პერ ვი ზი ის მე ქა ნიზ მის და ნერ გ ვა და გან ვი თა რე ბა; ბ) კლი ნი კუ
რი მიდ გო მე ბის გან ვი თა რე ბა (მაგალითად, მო ტი ვა ცი უ რი ინ ტერ ვი უ ი რე ბის მე თო დე ბის სწავ ლე ბა); გ) სო ცი
ა ლუ რი მუ შა კე ბის სა მუ შაო აღ წე რი ლო ბის გა და ხედ ვა და მი სი პრო ფე სი ულ კომ პე ტენ ცი ებ თან შე სა ბა მი სო ბა; 
დ) ბავ შ ვის ალ ტერ ნა ტი ულ ზრუნ ვა ში მოხ ვედ რის პრე ვენ ცი ი სა და ბავ შ ვის ბი ო ლო გი ურ ოჯახ ში რე ინ ტეგ რა
ცი ის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო გა იდ ლა ი ნის შე მუ შა ვე ბა.

 ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ფარ გ ლებ ში ა) სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა ბავ შ ვის ალ ტერ
ნა ტი ულ ზრუნ ვა ში მოხ ვედ რის პრე ვენ ცი ი სა და ბავ შ ვის ბი ო ლო გი ურ ოჯახ ში რე ინ ტეგ რა ცი ის მხარ და ჭე რის 
მიზ ნით, ბ) სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის მომ სა ხუ რე ბის სტან დარ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა და ეკო სის ტე მუ რი მიდ გო მე ბის 
და ნერ გ ვა.

 ოჯა ხის მხარ დამ ჭერ პროგ რა მებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნეს ბავ შ ვის (განვითარება), მშობ ლი სა (მშობლობა) 
და ოჯა ხის (ფუნქციონირება) სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი რე სურ სე ბი მულ ტი სექ ტო რულ და მულ ტი დის ციპ
ლი ნურ პრინ ცი პებ ზე დაყ რ დ ნო ბით.
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საქართველოში ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა რამდენიმე ეტაპად წარიმართა. პირველი ეტაპი დაიწყო 1999 
წლიდან, როდესაც გაეროს ბავშვთა ფონდისა და საქართველოს მთავრობის თანამშრომლობით განხორციელდა 
დეინსტიტუციონალიზაციის საპილოტე პროექტი. ამ დროისთვის 5000მდე ბავშვი ცხოვრობდა 46 დიდი 
ზომის რეზიდენტულ დაწესებულებაში. 2004 წლიდან დიდი ზომის ბავშვთა სახლების დახურვა ბავშვთა 
კეთილდღეობის სისტემის მთავარი მიმართულება გახდა. ამის შემდეგ საქართველოში დიდი ზომის ბავშვთა 
სამზრუნველო დაწესებულებები დაიხურა და მათ ნაცვლად გაჩნდა ზრუნვის ალტერნატიული ფორმები 
მინდობით აღზრდისა და მცირე საოჯახო ტიპის სახლების სახით. 

სოციალური დაცვის სისტემის გაუმართაობისა და ბავშვზე ზრუნვის სისტემის კრიზისის პირობებში, როდესაც 
ყოველი მეხუთე ბავშვი ცხოვრობს ისეთ შინამეურნეობაში, სადაც დაკმაყოფილებული არ არის მათი საბაზისო 
საჭიროებები55, კვლავ გაგრძელდა ბავშვების ინსტიტუციონალიზაცია. სახელმწიფო კვლავ ვერ უზრუნველყოფს 
ბავშვების მიტოვებისა და მათი დიდი ზომის, ხშირად არალიცენზირებულ დაწესებულებებში მოხვედრის 
პრევენციას. 

ეროვნულ დონეზე, შინამეურნეობების მთლიანი რაოდენობის 4.3%, მოსახლეობის 5.0% და ბავშვების 6.8% 
უკიდურესი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს. 2015 წლიდან 2017 წლამდე პერიოდში, უკიდურესი 
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი შინამეურნეობების, მოსახლეობისა და ბავშვების რაოდენობა შესაბამისად 
2.6, 2.9 და 4.3 პროცენტული ერთეულით გაიზარდა, ღარიბ შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების 
რაოდენობა კი _ 26.8%დან 31.6%მდე. საქართველოში ზოგადი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს 
შინამეურნეობების 19.6%, მოსახლეობის 21.7% და ბავშვების 27.6%56. საქართველოს მთავრობის მიერ ღარიბი 
შინამეურნეობებისთვის დახმარების გაწევის მთავარ მექანიზმს წარმოადგენს ,,მიზნობრივი სოციალური 
დახმარების პროგრამა“, რომელიც როგორც ფულად, ისე გარკვეულ არაფულად დახმარებების ითვალისწინებს. 
,,მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის“ მონაცემები აჩვენებს, რომ მიზნობრივი სოციალური დახმარების 
პროგრამის მიერ მოწყვლადი მოსახლეობის დაფარვის არეალი საკმაოდ შეზღუდულია, რადგან ის ზოგადი 
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები ბავშვების მხოლოდ 37%ს ფარავს57. ამ ფონზე, 2019 წელს ბავშვთა 
სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით პოზიტიური ცვლილება, რომლითაც მიმღები 
ოჯახების შემთხვევაში, რომელთა რეგისტრირებული ქულა 100 001ზე ნაკლებია, ბავშვებზე გამოყოფილი 
დახმარება 10 ლარიდან 50 ლარამდე გაიზარდა ბავშვების კვების ბარათის სახით, არსებითად ვერ აუმჯობესებს 
ბავშვთა სიღარიბესთან დაკავშირებულ მდგომარეობას. 

ბავშვებთა სიღარიბე და ცხოვრების არასათანადო დონე ხელს უშლის ბავშვების დიდ ნაწილს მიიღონ მათი 
ასაკის შესაბამისი განვითარებისათვის საჭირო საკვები. 2019 წელს გამოქვეყნებული მრავალინდიკატორული 
კლასტერული კვლევის შედეგების მიხედვით, 623 თვის ასაკის ბავშვების ნახევარი საკვები პროდუქტების 
რეკომენდებული 8 ჯგუფიდან ღებულობს მხოლოდ 5 ჯგუფს. ამავე ასაკის მხოლოდ 66% ღებულობს მყარ/
თხევად საკვებს, მათი ასაკის შესაბამისად, რეკომენდირებული მინიმალური სიხშირით და ხოლო 27% 
ღებულობს მინიმალური კვების რაციონს და მრავალფეროვან საკვებს მინიმალური სიხშირით58. 

დეინსტიტუციონალიზაციის მიმართულებით ქვეყანაში არსებული გამოწვევების აღმოსაფხვრელად საქარ
თველომ რეკომენდაციები მიიღო უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის (UPR) მეორე ციკლისა და 
გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტისგან მეოთხე პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში. მნიშვნელოვანია, 
რომ კომიტეტი დეინსტიტუციონალიზაციის თემასთან დაკავშირებულ პრობლემებს პირდაპირ უკავშირებს 
არასაკმარის ფინანსურ რესურსებს ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურებების მიმართულებით, სოციალური 
დაცვის სისტემასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს, ბავშვების საჭიროებების ადრეულ იდენტიფიცირების და 
მართვასთან დაკავშირებულ სირთულეებს. მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის 20182020 
წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში გაჩნდა ცალკე ქვეთავი, რომელიც შეეხო დეინსტიტუციონალიზაციის 
საკითხს. თუმცა, 20182019 წლებში განხორციელებული ღონისძიებები კვლავ ფრაგმენტულია, არ ცვლის 
არსებით სურათს და უმეტეს შემთხვევაში არ პასუხობს სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ ინდიკატორებს59. 

ბავ შ ვ თა სი ღა რი ბე და დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ციაბავ შ ვ თა სი ღა რი ბე და დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია

55   საქართველოში ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობის კვლევა, UNICEF საქართველო, 2018.
56   საქართველოში ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობის კვლევა, UNICEF საქართველო, 2018.
57   მიზნობრივი სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა სიღარიბის სიღრმისეული ანალიზი და სოციალური 

ტრანსფერებით სიღარიბის შემცირების სიმულაცია, გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2019.
58  20182019 წლებში ჩატარებული მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის (MICS) შედეგები, საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში, დაავადებათა კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, ჩვილთა და ბავშვთა კვება, 2019. 

 https://www.unicef.org/georgia/sites/unicef.org.georgia/files/201911/iycf_ge.pdf
59  საქართველოს სახალხო დამცველი, სპეციალური ანგარიში ბავშვზე ზრუნვის სისტემის მონიტორინგი  

ალტერნატიული ზრუნვის ეფექტურობა, 2019; ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის 
შესრულების შუალედური ანგარიში, 2018; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, წერილი 01/20845, 16 დეკემბერი, 2019.
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2019 წელს ძალაში შევიდა ახალი რეგულაცია ბავშვთა დიდი ზომის დაწესებულებების ლიცენზირების 
პირობებთან დაკავშირებით, მაგრამ მას რაიმე არსებითი ცვლილება არ მოყოლია. 

დეინსტიტუციონალიზაციის თემასთან დაკავშირებით რამდენიმე პრობლემური მიმართულება უნდა გამოიყოს:

•	 2004 წელს დაწყებული ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემის რეფორმა, რომლის მთავარი მიზანი 
დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის დასრულება იყო, დისკრიმინაციულად არ შეეხო შშმ ბავშვთა 
სახლებს. დღემდე 80მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი განაგრძობს ცხოვრებას 
თბილისის ჩვილ ბავშვთა და კოჯრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სახლებში. 

•	 დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის დასრულების კუთხით, უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს 
მართლმადიდებლური ეკლესიის საპატრიარქოსთან, მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში 
მყოფ არასრულწლოვანთა სადღეღამისო პანსიონატებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობების 
ორგანოებისადმი დაქვემდებარებული ბავშვთა სახლები. აღნიშნული დაწესებულებების უმეტესობა 
არის არალიცენზირებული (38მდე დაწესებულება)60, რაც ზრდის იქ მცხოვრები 900მდე ბავშვის 
უფლებების სისტემური დარღვევის რისკს. 
რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში მყოფი სკოლაპანსიონების ფუნქციონირება ქვეყანაში 
ერთერთ პრობლემურ საკითხად რჩება და ის პანსიონების ლიცენზირებისა და სახელმწიფო 
კონტროლის უმოქმედობას უკავშირდება. სახელმწიფოს ამ დრომდე არა აქვს ინფორმაცია ქვეყანაში 
არსებული ყველა რელიგიური სკოლაპანსიონის შესახებ, მათგან ლიცენზირებულია მხოლოდ სამი 
დაწესებულება61. 

•	 ბავშვები ცხოვრობენ ასევე სკოლაპანსიონატებში, რომლებიც ექვემდებარება საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს. სულ საქართველოში 16 სკოლაა, 
რომელიც მოსწავლეებს პანსიონურ მომსახურებას სთავაზობს, მათ შორის ფუნქციონირებს სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა 7 რესურსსკოლა. აღნიშნულ დაწესებულებებში 
ხშირად მოსწავლეების ჩარიცხვის მიზეზი ოჯახების სიღარიბე და ცხოვრების არასათანადო დონეა. 
ფიქსირდება შემთხვევები, როდესაც მოსწავლეების ჩარიცხვა ხდება არამიზნობრივად. ამასთან, დღემდე 
არ დამტკიცებულა აღნიშნული სკოლაპანსიონატების მომსახურების სტანდარტი და ეფექტური 
მონიტორინგის მექანიზმი62. 

რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 შე მუ შავ დეს და და ი ნერ გოს ბავ შ ვე ბი სა და მა თი ოჯა ხე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის მე ქა ნიზ მი, რო
მე ლიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა ოჯა ხე ბის გაძ ლი ე რე ბის კენ, მა თი სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და 
ბავ შ ვის მი ტო ვე ბის პრე ვენ ცი ის კენ;

 და უ ყოვ ნებ ლივ გან ხორ ცი ელ დეს ყვე ლა დი დი ზო მის და წე სე ბუ ლე ბის ლი ცენ ზი რე ბა, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი
ლებს სა ლი ცენ ზიო პი რო ბებს 2020 წლის ბო ლომ დე;

 ყვე ლა ლი ცენ ზი რე ბულ და წე სე ბუ ლე ბა ში შე ფას დეს ბავ შ ვე ბი სა და მა თი ოჯა ხე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი და შე იქ მ
ნას ოჯა ხე ბის მხარ დამ ჭე რი ისე თი მომ სა ხუ რე ბე ბი, რომ ლე ბიც შე საძ ლე ბელს გახ დის ბავ შ ვე ბის ბი ო ლო გი ურ 
მშობ ლებ თან დაბ რუ ნე ბას;

 ყვე ლა ლი ცენ ზი რე ბულ და წე სე ბუ ლე ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბის შემ დეგ, სა დაც გა მო
იკ ვე თე ბა, რომ შე უძ ლე ბე ლია ბავ შ ვე ბის ბი ო ლო გი ურ ოჯახ თან დაბ რუ ნე ბა ბავ შ ვის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სე ბი
დან გა მომ დი ნა რე, მოხ დეს აღ ნიშ ნუ ლი ბავ შ ვე ბის ოჯა ხურ გა რე მოს თან მი ახ ლო ე ბულ მომ სა ხუ რე ბებ ში გან
თავ სე ბა;

 და წე სე ბუ ლე ბე ბი დან, რომ ლე ბიც ვერ და აკ მა ყო ფი ლებს ლი ცენ ზი რე ბის მოთხოვ ნებს, და უ ყოვ ნებ ლივ მოხ
დეს ბავ შ ვე ბის ზრუნ ვის ალ ტერ ნა ტი ულ ფორ მებ ში გა დაყ ვა ნა.

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის

60   Joint staff working document, Association Implementation Report on Georgia, 2020, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_
en_document_travail_service_conjoint_part1_v4.pdf 

61  საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს ა(ა)იპ ჯავახეთის ნინოწმინდის წმინდა ნინოს ობოლ, 
უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი (73 ბავშვი); საქართველოს მართლმადიდებელი 
ეკლესიის საპატრიარქოს ა(ა)იპ სოფელ ფერიის წმ. მატათა მოციქულის სახელობის ფონდის პანსიონი (101 ბავშვი); 
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს ბედიანის ბავშვთა და მოზარდთა სარეაბილიტაციო 
ცენტრი (6 ბავშვი).  

62   საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში ქვეყანაში ადამიანის უფლებებისა და 
თავისუფლებების დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2019.
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ბავ შ ვ თა დაც ვბავ შ ვ თა დაც ვის სის ტე მის ხარ ვე ზე ბიის სის ტე მის ხარ ვე ზე ბი

2019 წელს კვლავ საგანგაშო იყო ძალადობის შემთხვევათა რაოდენობა და იდენტიფიცირების სირთულე. 
უკიდურესად მწირია ძალადობის მსხვერპლთა რეაბილიტაციის და სფეროში მომუშავე პროფესიონალთა 
რაოდენობა. უწყებებს შორის ფრაგმენტულია თანამშრომლობა. მიუხედავად იმისა, რომ საანგარიშო პერიოდში 
გამომძიებლებისათვის მომზადდა რეკომენდაცია ბავშვობის ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებული 
დანაშაულების გამოძიების სტანდარტებზე, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საზოგადოებაში ცნობიერების 
ამაღლების მიზნით დაგეგმა საინფორმაციო კამპანია, კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება დანაშაულის 
პრევენცია. 2018 წელს, სოციალური მომსახურების სააგენტომ 115 შემთხვევა შეისწავლა, 2019 წელს _ 261 
შემთხვევა.63 კვლავ მაღალია ბავშვთა გადინება საგანმანათლებლო სივრცეებიდან ქორწინების მიზეზით, რაც 
გოგონების წინაშე არსებული გამოწვევაა. 

სისტემური პრობლემები აისახა ოჯახში და საგანმანათლებლო გარემოში ძალადობის შემთხვევათა ზრდაზე, 
არაეფექტურ რეაგირებაზე და პრევენციული პოლიტიკის ნაკლებობაზე. ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების 
რეაბილიტაციის სერვისები მცირედი გაუმჯობესების მიუხედავად არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს.64 

ძა ლა დო ბა სკო ლებ შიძა ლა დო ბა სკო ლებ ში

განათლების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით, 2019 წელს სკოლებში მოსწავლეთა შორის სავარაუდო 
ბულინგის 1134 შემთხვევა აღირიცხა. 259 შემთხვევაში სკოლის თანამშრომლის მხრიდან მოსწავლის მიმართ 
ჩადენილ შესაძლო ძალადობის ფაქტზე დაიწყო დისციპლინური წარმოება. სკოლების მიერ შინაგან საქმეთა 
სამინისტროში გადაგზავნილია 198 შემთხვევა. რაც შეეხება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მათთან 
სკოლებიდან გადაიგზავნა 461 შემთხვევა. სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 
ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრში, 2019 წელს, სკოლებიდან გადამისამართდა 3 434 შემთხვევა.65 

სკოლა უძლურია პრევენციის თვალსაზრისით და ვერ უმკლავდება უფლების დარღევევის მსუბუქ შემთხვევებსაც 
კი. სკოლებში არ არსებობს ბულინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთიანი პოლიტიკა და სამოქმედო გეგმა, 
კრიზისულ სიტუაციებზე რეაგირების წესები. პრობლემად რჩება კიბერბულინგის შემთხვევების აღმოჩენა 
და მათზე ადეკვატური რეაგირება. უკიდურესად მწირია ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა რეაბილიტაციის 
სახელმწიფო სერვისები. გამოწვევად რჩება კერძო სკოლებში არასრულწლოვანთა ძალადობისგან დაცვის 
საკითხი.

ძა ლა დო ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბა ოჯახ ში 

2019 წელს ოჯახში ძალადობის 87 ახალი შეტყობინება დაფიქსირდა ჯანდაცვის სისტემაში. შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2019 წელს, ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე, სადაც მსხვერპლი 
არასრულწლოვანია, 740 შემაკავებელი ორდერი გამოიცა66. გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, 380 
ადამიანი მიეცა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში ოჯახში ძალადობის/დანაშაულის საფუძველზე 
გამოცემული ორდერების დარღევევის გამო.67 დარღვეული ორდერების მაღალი მაჩვენებელი მიუთითებს 
ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვის არსებული მექანიზმის ნაკლოვანებებზე. სისტემური პრობლემის მაგალითია 4 
წლის ბავშვის გარდაცვალება, რომელიც ოჯახში ჩადენილ ძალადობრივ დანაშაულს ემსხვერპლა. მიუხედავად 
იმისა, რომ ბავშვთა დაცვის სახელმწიფო სისტემა სრულად იყო ინფორმირებული წინასწარ არსებული რისკების 
შესახებ, სისტემამ არასრულწლოვანის დაცვა ვერ შეძლო.68

ბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბაბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბა

63   სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 203.
64  სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში საქართველოს მასშტაბით წინა წელთან შედარებით 2 შტატით 

გაიზარდა ფსიქოლოგთა რაოდენობა (13) რაც ცალსახად ვერ აკმაყოფილებს არსებულ საჭიროებებს. წლის მანძლზე 
მომსახურება გაუწიეს 1263 ბავშვს (სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 
დახმარების სააგენტოს წერილი #07/1483).

65   სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 336.
66   იქვე. გვ. 337.
67  გენერალური პროკურატურის კორესპონდენცია #13/19154. პროკურატურა არ აზუსტებს დარღვეულ ორდერთაგან 

რამდენია ბავშვის დასაცავად გამოცემული ორდერები. 
68 http://liberali.ge/news/view/42673/sistematavisiumoqmedobitkhdebadzaladobiskhelshemtsyobikoalitsia4ts
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სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბასექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბა

უმწვავესი პრობლემაა ბავშვთა მიმართ ჩადენილი სექსუალური ხასიათის დანაშაულები. საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2019 წელს არასრულწლოვანის მიმართ სექსუალური ძალადობის 262 
შემთხვევაზე დაიწყო გამოძიება, მათ შორის 24 _ გაუპატიურების დანაშაული, სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი 
მოქმედება _ 9 საქმე, სხეულში სექსუალური ხასიათის შეღწევის ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების 
იძულება _ 1 საქმე, გარყვნილი ქმედება _ 79 საქმე და თექვსმეტი წლის ასაკს მიუღწევლის სხეულში სექსუალური 
ხასიათის შეღწევის 149 საქმე.69 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით შემუშავდა საკანონმდებლო 
ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც სასჯელის გამკაცრებას, დამნაშავეთათვის უფლებების ჩამორთმევასა და 
სექსუალური ძალადობისთვის მსჯავრდებულ პირთა ბაზის შექმნას ითვალისწინებს. 2019 წელს, წინა 
წლებთან შედარებით, სტატისტიკა მზარდია, ამავდროულად, უნდა აღინიშნოს, რომ გამოძიების სისუსტის და 
საზოგადოებაში არსებული ტაბუირებული თემის პირობებშიც კი მიმართვიანობის მაჩვენებელი სავარაუდოდ 
არ ასახავს პრობლემის რეალურ მასშტაბს. 

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების და გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის რეკომენდაციების 
მიუხედავად, საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა 
ბავშვთა უფლებების კოდექსის მიღების დროს კოდექსის პროექტიდან ამოიღო მნიშვნელოვანი პრევენციული 
ინიციატივა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის  სწავლების შესახებ. 

რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 რა ო დე ნობ რი ვად და ხა რის ხობ რი ვად გა ი ზარ დოს ძა ლა დო ბა გა მოვ ლილ და და ნა შა უ ლის მსხვერპლ ბავ შ ვ თა 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბი ტე რი ტო რი უ ლი პრინ ცი პის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

 გა უმ ჯო ბეს დეს უწყე ბებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ის და კო მუ ნი კა ცი ის მე ქა ნიზ მი ბავ შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბის 
პრე ვენ ცი ის და რე ა გი რე ბის ეფექ ტუ რო ბის მიზ ნით;

 გა და ი ხე დოს ბავ შ ვ თა ქორ წი ნე ბის და მა ზი ა ნე ბე ლი პრაქ ტი კის პრე ვენ ცი ის და და ნა შა ულ თა სწრა ფი გა მო ძი ე
ბის მე ქა ნიზ მე ბი. გაძ ლი ერ დეს პრო ფე სი ო ნალ თა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მი;

 შე იც ვა ლოს სა გან მა ნათ ლებ ლო გა რე მო უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, რაც მო ი ცავს აუცი ლე ბელ 
პრო ფე სი ო ნალ თა და ქი რა ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბის შემ ქ ნას სკო ლე ბის თ ვის, პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბას ბუ ლინ
გი სა და ძა ლა დო ბის შემ თხ ვე ვა თა პრე ვენ ცი ის და იდენ ტი ფი ცი რე ბის მიზ ნით; აუცი ლე ბე ლია სკო ლებს ჰქონ
დეთ კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის მარ თ ვის ერ თი ა ნი პო ლი ტი კა და მი სი აღ ს რუ ლე ბის შე სა ბა მი სი რე სურ სე ბი; 

 ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის ავ ტო რი ზა ცი ის სტან დარ ტებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს 
ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის და რე ა გი რე ბის მე ქა ნიზ მის და ნერ გ ვის აუცი ლებ ლო ბა, რო მე ლიც თა ნაბ რად შე ე ხე ბა 
სა ჯა რო და კერ ძო სკო ლებს;

 არ სე ბი თად გა და ი ხე დოს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის / და ნა შა უ ლის შემ თხ ვე ვებ ზე სა მარ თ ლებ რი ვი რე ა გი რე ბის მე ქა
ნიზ მე ბის ეფექ ტუ რო ბა; 

 რე ფორ მირ დეს ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის სის ტე მა. აუცი ლე ბე ლია სა თა ნა დო პრო ფე სი ო ნა ლე ბის და პროგ რა მე ბის მო
ბი ლი ზე ბა; 

 შე იც ვა ლოს სქე სობ რივ და ნა შა ულ თა შეს წავ ლის და პრე ვენ ცი ის არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მი, მათ შო რის შე მუ შავ დეს 
კი ბერ და ნა შა უ ლე ბის ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბა და მსხვერ პ ლ თა სა თა ნა დო რე ა ბი ლი ტა ცი ა; 

 ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის სის ტე მას და ე მა ტოს რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით სწავ ლე
ბის ვალ დე ბუ ლე ბა.

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის

69   სახალხო დამცველის 2019 წლის ანგარიში, გვ. 335.
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მკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილმკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილ

ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მაბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მა





49

სა ქართ ვე ლოს დე და თა და ახალ შო ბილ თა ჯან მ რ თე ლო ბის ხელ შეწყო ბის 20172030 წლე ბის ეროვ ნუ ლი სტრა

ტე გი ა სა და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის 20172019 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში აისა ხა დე და თა და ახალ შო ბილ თა 

ჯან მ რ თე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი. სა მიზ ნე ამო

ცა ნებს შო რის უნ და აღი ნიშ ნოს დე და თა მოკ ვ და ო ბის და ნე ო ნა ტა ლუ რი სიკ ვ დი ლო ბის შემ ცი რე ბა, რაც თა ვის 

მხრივ უკავ შირ დე ბა ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბი სა და მკვდრად შო ბა დო ბის პრობ ლე მას. ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის 

შე ფა სე ბის გა ე როს სა ა გენ ტო თა შო რი სო ჯგუ ფის (IGME) მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბა 

(1000 ცოცხლ ადშო ბილ ზე) შემ ცირ და 41დან (1990წ) 11მდე (2015), ასე ვე შემ ცირ და მკვდრად შო ბა დო ბა 16,8დან 

(2006წ), 9,7მდე (2015წ) , 2018 წლი სათ ვის ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი შე ად გენ და შე სა ბა მი სად 8,1 და 8,5ს ყო ველ 1000 და

ბა დე ბა ზე (წყარო: ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სტა ტის ტი კუ რი ცნო ბა რი, 2018). უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მი უ ხე და ვად 

კლე ბის ტრენ დი სა, და სა ხე ლე ბუ ლი კო ე ფი ცი ენ ტე ბი აღე მა ტე ბა ევ რო პის რე გი ო ნის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნებ ლებს. 

კვლავ მა ღა ლი რჩე ბა ნე ო ნა ტა ლუ რი სიკ ვ დი ლო ბის წი ლი რო გორც 5 წლამ დე ასა კის, ასე ვე ჩვილ ბავ შ ვ თა სიკ ვ

დი ლო ბა ში და შე სა ბა მი სად შე ად გენს 5860 % და 70%ს. 

მკვდრად შო ბა დო ბა მკვდრად შო ბა დო ბა 

ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით სა ქარ თ ვე ლო ში ბო ლო ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში მკვდრად შო ბა

დო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ და: 10,7დან (2009 წ) 8,5მდე (2018 წელს); თუმ ცა, გან ვი თა რე ბულ 

ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით კვლავ მა ღა ლი რჩე ბა (ბოლო ხელ მი საწ ვ დო მი წლის მო ნა ცე მე ბით: დსთ _ 9.3, ევ რო კავ

ში რი _ 5.3) მკვდრად შო ბა დო ბის 79.8%ს ად გი ლი ჰქონ და ან ტე ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში, 12.6%ს კი ინ ტ რა ნა ტა ლურ 

პე რი ოდ ში (7.7%ში ნა ყო ფის გარ დაც ვა ლე ბის დრო ის დად გე ნა სა მე დი ცი ნო დო კუ მენ ტა ცი ის მი ხედ ვით ვერ მო

ხერ ხ და). გეს ტა ცი ის ად რე ულ ვა და ზე (2227 კვი რა) მკვდრად შო ბა დო ბა და ფიქ სირ და ან ტე ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში 

36,5%ში, ხო ლო ინ ტ რა ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში _ 70,9%ში (2018 წ). მკვდრად შო ბილ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბი დან 

ნა ხე ვარ ზე მე ტი (59,1%) იყო 999 გრა მამ დე მა სის მქო ნე. 2018 წლის მო ნა ცე მე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ხ ვა ვე ბე

ბია რე გი ო ნა ლურ ჭრილ ში მკვდრად შო ბა დო ბის მაჩ ვე ნებ ლებს შო რის. გა მოწ ვე ვად რჩე ბა მკვდრად შო ბა დო ბის 

მი ზე ზე ბის შეს წავ ლა, რად გან ერ თი მხრივ, იშ ვი ა თად (მხოლოდ კვლე ვის შემ თხ ვე ვა ში) ხდე ბა ვერ ბა ლუ რი და 

პა თო ლო გა ნა ტო მი უ რი აუტოფ სი ის შე დე გე ბის ანა ლი ზი, მე ო რე მხრივ, სა მე დი ცი ნო ჩა ნა წე რებ ში არ არის წარ

მოდ გე ნი ლი სრულ ფა სო ვა ნი ინ ფორ მა ცია დე დის ჯან მ რ თე ლო ბის ისე თი დე ტერ მი ნან ტე ბის შე სა ხებ, რო გო რი

ცაა გა რე მოს და ქცე ვის დე ტერ მი ნან ტე ბი, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვან ბა რი ერს წარ მო ად გენს მკვდრად შო ბა დო ბის მი ზე

ზე ბის კვლე ვი სას. 

სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს მი ერ 2013 წელს შე მუ შა ვე ბუ

ლი იქ ნა მკვდრად შო ბა დო ბის, დე და თა და 5 წლამ დე ასა კის ბავ შ ვ თა გარ დაც ვა ლე ბის სას წ რა ფო შეტყო ბი ნე ბის 

სის ტე მა, რომ ლის სა ფუძ ველ ზე მკვდრად შო ბა დო ბის თი თო ე უ ლი შემ თხ ვე ვა ექ ვემ დე ბა რე ბა შეტყო ბი ნე ბას 24 

სა ა თის ვა და ში, ხო ლო სა მე დი ცი ნო დო კუ მენ ტა ცია სა მი ნის ტ რო ში წარ დ გე ნი ლი უნ და იყოს 5 სა მუ შაო დღის 

ვა და ში. მკვდრად შო ბა დო ბის შე სა ხებ წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცია და ფუძ ნე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან

მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ რო სა და და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლი სა და სა ზო გა დო ებ რივ ჯან მ

რ თე ლო ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის მო ნა ცე მებ ზე. 

სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ რომ და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლი სა და 

სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის ეროვ ნულ ცენ ტ რ თან ერ თად გა ე როს ბავ შ ვ თა ფონ დის ტექ ნი კუ რი დახ მა რე

ბით, 2016 წლის 1 იან ვ რი დან ქვე ყა ნა ში და ნერ გა ორ სულ თა და ახალ შო ბილ თა მეთ ვალ ყუ რე ო ბის მო დუ ლი, ე.წ. 

ქარ თუ ლი „დაბადების რე გის ტ რი“. მო დუ ლი ორ სუ ლო ბის მიმ დი ნა რე ო ბი სა და მშო ბი ა რო ბის შე სა ხებ სრულ ყო

ფი ლი ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბის, მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის მარ თ ვის და გა უმ ჯო ბე სე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე

ვა. 

ჩვე უ ლებ რივ, გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ინ ტ რა ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში და ფიქ სი რე ბულ მკვდრად შო ბა დო ბა თა 

გავ რ ცე ლე ბა 410%მდე მერ ყე ობს. სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით სა ქარ თ ვე ლო გა მო ირ ჩე ვა 

ინ ტ რა ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში და ფიქ სი რე ბულ მკვდრად შო ბა დო ბის და ბა ლი პრო ცენ ტით (14%), შე სა ბა მი სად, აღ

მკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მამკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მა
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ნიშ ნუ ლი სა კითხი სა ჭი რო ებს და მა ტე ბით შეს წავ ლას. იმის გა მო, რომ ქვე ყა ნა ში ფარ თოდ არ გა მო ი ყე ნე ბა პა თო

ლო გა ნა ტო მი უ რი აუტოფ სი ა, ვერ ხერ ხ დე ბა მკვდრად შო ბა დო ბის ჭეშ მა რი ტი დრო ი სა და მი ზე ზე ბის დად გე ნა. 

ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბაჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბა

სა ქარ თ ვე ლო ში ჩვილ ბავ შ ვ თა სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლის თან და თან შემ ცი რე ბა და იწყო 2005 წლი დან. 2010 

წლი დან მოხ და მი სი სტა ბი ლი ზა ცი ა, ხო ლო 2016 წლი დან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა. მი უ ხე და ვად ჩვილ ბავ შ

ვ თა მოკ ვ და ო ბის შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცი ი სა, საკ მა ოდ ნე ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობს მოკ ვ და ო ბის სტრუქ ტუ რა ში 

პე რი ნა ტა ლუ რი პე რი ო დის პა თო ლო გი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ფე ტო ინ ფან ტი ლუ რი და ნა კარ გე ბის შემ ცი რე ბა 

(2018 წელს 01 წლამ დე ბავ შ ვ თა სიკ ვ დი ლო ბის სტრუქ ტუ რა ში 68.5%ს პე რი ნა ტა ლუ რი პე რი ო დის ავად მ ყო

ფო ბე ბი შე ად გენ და). ამა ვე დროს ნე ო ნა ტა ლუ რი სიკ ვ დი ლო ბის ერ თი მე სა მე დი და ფიქ სირ და იმ ახალ შო ბილ თა 

შო რის, რო მელ თა გეს ტა ცი უ რი ასა კი იყო ≥34 კვი რა (ნაადრევი მშო ბი ა რო ბა). კვლავ მა ღა ლი რჩე ბა 05 წლამ დე 

ასა კის ბავ შ ვ თა გარ დაც ვა ლე ბა ში ჩვილ ბავ შ ვ თა წი ლი, რო მე ლიც და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ

რის და საქ ს ტა ტის მო ნა ცე მე ბით (83.9%) თით ქ მის ორ ჯერ აღე მა ტე ბა გლო ბა ლურ მაჩ ვე ნე ბელს (40 % _ ჯან მო). 

2015 წლის შემ დეგ ჩვილ თა გარ დაც ვა ლე ბის მი ზე ზე ბის ანა ლი ზი სათ ვის დოლ ფუ სის კლა სი ფი კა ცი ის გა მო ყე

ნე ბა და იწყო. უკა ნას კ ნე ლი მო ნა ცე მე ბით, ნე ო ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში სიკ ვ დი ლობის მი ზეზ თა შო რის დღე ნაკ ლუ

ლო ბა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბე ბი (51,8%) და თან და ყო ლი ლი ანო მა ლი ე ბი (20,3%), ას ფიქ სია და 

ინ ფექ ცი ე ბი (შესაბამისად, 5,8% და 5,8%) ინა წი ლე ბენ პირ ველ  მე ოთხე ად გილს, რაც შე ე ხე ბა პოს ტ ნე ო ნა ტა ლუ

რი გარ დაც ვა ლე ბის მი ზე ზებს, წამ ყ ვან პო ზი ცი ა ზე ა: დღე ნაკ ლუ ლო ბა და მას თან ასო ცი რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი 

(44,2%) და თან და ყო ლი ლი ანო მა ლი ე ბი (27,9%), ინ ფექ ცი ე ბი (13,6%) და პე რი ნა ტა ლუ რი ინ ფექ ცი ე ბი (3,2%). გარ

დაც ვ ლილ ჩვილ თა სიკ ვ დი ლის შემ თხ ვე ვა თა 85% გა მოწ ვე უ ლი იყო პრე ვენ ტა ბე ლუ რი მი ზე ზე ბით, რო გო რი ცაა 

მა გა ლი თად, უბე დუ რი შემ თხ ვე ვა და ინ ფექ ცი ე ბი (წყარო: ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სტა ტის ტი კუ რი ცნო ბა რი, 

2018). მტკი ცე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ სიკ ვ დი ლო ბის და ახ ლო ე ბით 35,3% შე იძ ლე ბა თა

ვი დან იქ ნას აცი ლე ბუ ლი და ა ვა დე ბის ად რე უ ლი დი აგ ნოს ტი კის და მკურ ნა ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში ორ სუ ლო ბის 

პე რი ოდ ში და მათ გან 26,8% არის პრე ვენ ცი რე ბა დი ორ სუ ლის მოვ ლის და მას ზე ზრუნ ვის პი რო ბე ბის გა უმ ჯო

ბე სე ბით (წყარო: WHOEvery Newborn: an action plan to end preventable deaths, 2014). 

ჩვილ ბავ შ ვ თა სიკ ვ დი ლო ბის შე სა ხებ მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბა ხდე ბა რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ

ნუ ლი სამ სა ხუ რის მი ერ, ისე სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბი დან და და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლი სა და სა ზო გა დო

ებ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის მი ერ, რო მე ლიც ჩვილ თა გარ დაც ვა ლე ბის შემ თხ ვე ვე ბის შე სა ხებ 

ინ ფორ მა ცი ას აგ რო ვებს და ვა დე ბა თა ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ელექ ტ რო ნუ ლი ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სის ტე მის (EIDSS) 

სა შუ ა ლე ბით. 

სტა ტის ტი კურ მო ნა ცემ თა უფ რო დე ტა ლუ რი ანა ლი ზით ცხა დი ხდე ბა, რომ ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის მაჩ ვე

ნებ ლე ბის შე და რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა მოხ და უკა ნას კ ნელ წლებ ში ათას წ ლე უ ლის გა მოწ ვე ვის მიზ

ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს მი ერ გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შემ დეგ, რაც და ე ფუძ ნა 

დე და თა და პე რი ნა ტა ლუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის მო ნა ცემ თა ჩაღ რ მა ვე ბულ ანა ლიზს. შე სა ბა მი სად, და ი გეგ მა მტკი

ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ე ბი, მათ რიცხ ვ ში უნ და აღი ნიშ ნოს პე რი ნა ტა ლუ რი რე გი ო ნა ლი ზა

ცი ა, რო გორც ჯან დაც ვის სის ტე მის ეფექ ტუ რო ბის ამაღ ლე ბი სა და სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის გა უმ

ჯო ბე სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი. 2017 წლი დან გან ხორ ცი ელ და არ სე ბუ ლი პე რი ნა ტა ლუ რი სერ ვი სე ბის მიმ წო დე ბე ლი 

და წე სე ბუ ლე ბე ბის კა ტე გო რი ზა ცია მთე ლი ქვე ყა ნის მას შ ტა ბით. ამას თა ნა ვე, შე იქ მ ნა პრო ტო კო ლე ბი პირ ვე ლა

დი ჯან დაც ვი სა და მე ო რე დო ნის და წე სე ბუ ლე ბე ბის თ ვის, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნა 

პა ცი ენ ტის რე ფე რა ლი მე სა მე დო ნე ზე. და ი ნერ გა ან ტე ნა ტა ლუ რი და სა მე ა ნო მომ სა ხუ რე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 

აღ რიცხ ვი ა ნო ბის ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მა ე.წ. “დაბადების რე გის ტ რი“ (ელექტრონული მო დუ ლის მეშ ვე ო ბით 

ხორ ცი ელ დე ბა თი თო ე უ ლი ორ სუ ლის უწყ ვე ტი მო ნი ტო რინ გი პირ ვე ლი ან ტე ნა ტა ლუ რი ვი ზი ტი დან მშო ბი

ა რო ბის ჩათ ვ ლით). რვამ დე გა ი ზარ და სა ხელ მ წი ფოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი ან ტე ნა ტა ლუ რი ვი ზი ტე ბის რა ო

დე ნო ბა, ასე ვე ორ სუ ლო ბის პირ ველ ტრი მეს ტ რ ში ან ტე ნა ტა ლურ მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე აყ ვა ნილ ორ სულ თა პრო

ცენ ტუ ლი რა ო დე ნო ბა, 2017 წლი დან ყვე ლა ორ სულს უტარ დე ბა ტეს ტი რე ბა აივ  ზე და სი ფი ლის ზე, და დე ბი თი 

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის
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პა სუ ხის შემ თხ ვე ვა ში ხდე ბა შე სა ბა მი სი მკურ ნა ლო ბით უზ რუნ ველ ყო ფა. 13 კვი რამ დე ვა დის ყვე ლა ორ სულს 

ეძ ლე ვა ფო ლი უ მის მჟა ვის პრე პა რა ტე ბი, ხო ლო რკი ნა დე ფი ცი ტუ რი ანე მი ის დი აგ ნოს ტი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში _ 

რკი ნის შემ ც ვე ლი მე დი კა მენ ტე ბი. B ჰე პა ტიტ ზე ტეს ტ  და დე ბი თი დე დე ბის ახალ შო ბი ლებს უტარ დე ბა B ჰე პა

ტი ტის სა წი ნა აღ მ დე გო ვაქ ცი ნა ცი ა. თით ქ მის 99,9 %ს აღ წევს კვა ლი ფი ცი უ რი სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის მი ერ 

მი ღე ბუ ლი მშო ბი ა რო ბე ბის წი ლი და სხვ. 

მკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მამკვდრად შო ბა დო ბის და ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის პრობ ლე მა
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რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის შემ ცი რე ბის რე ზერ ვის გა მოვ ლე ნი სა და ტრენ დის შე ნარ ჩუ ნე ბი
სათ ვის სა ჭი როა სიკ ვ დი ლო ბის თი თო ე უ ლი შემ თხ ვე ვის დე ტა ლუ რი ანა ლი ზი _ სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი ჩვი
ლი ბავ შ ვის სიკ ვ დი ლის პრე ვენ ცი რე ბა დი მი ზე ზე ბის დად გე ნის თვალ საზ რი სით, ასე ვე კვლე ვის ჩა ტა რე ბა 
მე დი კო ბი ო ლო გი უ რი, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი, მე დი კო სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბის კომ პ ლექ სის ღრმად შეს წავ ლის 
(მათ შო რის, რე გი ო ნულ ჭრილ ში), რის კ  ფაქ ტო რე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის და შემ დ გომ ში, კვლე ვით მი ღე ბუ ლი 
შე დე გე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მ ვა/ რე ა ლი ზა ცი ის მიზ ნით; 

 ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით სა ქარ თ ვე ლო ში ჩვილ ბავ შ ვ თა სიკ ვ დი ლო ბის წამ ყ ვა ნი მი ზე ზია პე
რი ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში გან ვი თა რე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბე ბი, მათ შო რის _ დე დის ჯან მ რ თე ლო ბა, რა საც სა
ფუძ ვე ლი ეყ რე ბა ბავ შ ვო ბი დან და ახალ გაზ რ დო ბი დან. შე სა ბა მი სად, აუცი ლე ბე ლია ახალ გაზ რ დე ბის და 
ფერ ტი ლუ რი ასა კის ქა ლე ბის რეპ რო დუქ ცი უ ლი პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბა (პრენატალური დი აგ ნოს ტი კა), 
ჯან მ რ თე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიდ გო მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და პრი ო რი ტე ტუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ე ბის გან ხორ
ცი ე ლე ბა ჯან მოს „ქალთა, ბავ შ ვ თა და მო ზარ დ თა ჯან მ რ თე ლო ბის ხელ შეწყო ბის გლო ბა ლუ რი სტრა ტე გი ის 
(2016–2030): გა დარ ჩე ნა, გან ვი თა რე ბა, გარ დაქ მ ნა“  გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

 რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა ფუძ ვე ლი სა მე ა ნო და პე რი ნა ტა ლუ რი დახ მა რე ბის ხა
რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბაა პირ ვე ლი მე ო რე დო ნის სა მე ა ნო დახ მა რე ბის და წე სე ბუ ლე ბა თა ფარ თო ქსელ ში, სა დაც 
ხდე ბა ორ სუ ლო ბის მიმ დი ნა რე ო ბა ზე მეთ ვალ ყუ რე ო ბა და დრო უ ლი მშო ბი ა რო ბის უმე ტე სო ბა.  მტკი ცე ბუ
ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ ჩა სახ ვამ დელ, ან ტე ნა ტა ლურ და მშო ბი ა რო ბის შემ დ გომ სერ ვი სებ ზე უნი ვერ სა ლუ რი 
წვდო მი სათ ვის სა ჭი როა ამ ბუ ლა ტო რი ულ რგოლ ში სის ტე მუ რი ხა სი ა თის ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა; 

 სა ჭი როა ნა ად რევ მშო ბი ა რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სტრა ტე გი ის და ნერ გ ვა, რო მე ლიც ეყ რ დ ნო ბა ჯან მოს მი
ერ მო წო დე ბუ ლი და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ ინ ტერ ვენ ცი ებს, ასე ვე დღე ნაკ ლულ ახალ შო ბილ თა 
ჯან მ რ თე ლო ბის მარ თ ვის გა უმ ჯო ბე სე ბა და თან და ყო ლი ლი ანო მა ლი ე ბის პრე ვენ ცი უ ლი, ნა ად რე ვი გა მოვ
ლე ნი სა და მე ნეჯ მენ ტის პროგ რა მე ბის გაძ ლი ე რე ბა, რაც სა ბო ლო ოდ, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე ამ ცი რებს ჩვილ ბავ შ
ვ თა მოკ ვ და ო ბას;

 პე რი ნა ტა ლუ რი რე გი ო ნა ლი ზა ცი ის პროგ რა მის და ნერ გ ვის მო ცე მულ ეტაპ ზე აუცი ლე ბე ლია მე დი კო სო ცი
ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტუ რო ბის შე ფა სე ბა რეპ რო დუქ ცი უ ლი და ნა კარ გე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლე ბის თვალ
საზ რი სით, ასე ვე დე და თა და ბავ შ ვ თა დაც ვის სფე რო ში მომ სა ხუ რე ბის მდგო მა რე ო ბის თვალ საზ რი სით, მათ 
შო რის სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის მო ნი ტო რინ გი სა მი ვე დო ნე ზე დახ მა რე ბის ხა რის ხის და ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 
კონ ტ რო ლის მიზ ნით, რაც ხელს შე უწყობს მუდ მი ვი უკუ კავ ში რის გან ხორ ცი ე ლე ბას და მომ ხ მა რე ბელ თა კმა
ყო ფი ლე ბის ხა რის ხის გა ზომ ვას;

 სა ჭი როა სა მე ა ნო პრო ფი ლის მე სა მე დო ნის და წე სე ბუ ლე ბა ში კა ტამ ნე ზის კა ბი ნე ტის ან გან ყო ფი ლე ბის ორ
გა ნი ზე ბის სა კითხის გან ხილ ვა მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნის მიზ ნით 
ღრმად დღე ნაკ ლუ ლი ახალ შო ბი ლე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც და ი ბად ნენ ძა ლი ან მცი რე და ექ ს ტ რე მა ლუ რად 
მცი რე მა სით, ასე ვე მათ თ ვის, ვინც ად რე ულ ნე ო ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში გა და ი ტა ნა კრი ტი კუ ლი მდგო მა რე ო ბა. 
მსგავ სი კა ბი ნე ტის ძი რი თა დი მი ზა ნი იქ ნე ბა თან და ყო ლილ და პე რი ნა ტა ლურ პა თო ლო გი ას თან და კავ ში რე
ბუ ლი ზო გი ერ თი ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბის პრო ფი ლაქ ტი კა, ად რე უ ლი დი აგ ნოს ტი კა და მკურ ნა ლო ბა.

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის
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არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბაარას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა
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სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში ბავშვთა მიმართ  განსაკუთრებული მიდგომა და  მათი 
საუკეთესო ინტერესების დაცვა პირდაპირ აისახება მათ მომავალ  განვითარებასა და მათ მიერ საზოგადოებაში 
შესაბამისი ადგილის დაკავებაზე. ამ კუთხით განსაკუთრებით მოწყვლადები არიან მართლმსაჯულების 
სისტემაში მოხვედრილი ბავშვები, მიუხედავად მათი სტატუსისა. შესაბამისად, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 
იმ პროფესიონალთა კვალიფიკაციას, ვისაც მათთან აქვს შეხება და გარემოს, სადაც ამ ბავშვებთან კომუნიკაცია 
ხორციელდება. აღნიშნული საკითხების შესწავლის მიზნით, განხორციელდა კვლევა70, რომელმაც გამოკვეთა 
მნიშვნელოვანი ხარვეზები. კვლევის ფარგლებში ჩატარდა როგორ სამაგიდე, ასევე თვისებრივი კვლევა, რა 
დროსაც გამოიკითხა 31 რესპოდენტი სხვადასხვა უწყებიდან (გამომძიებლები, პროკურორები, ფსიქოლოგები, 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მოწმე/დაზარალებული ბავშვები და მათი კანონიერი 
წარმომადგენლები).

ბავშვზე მორგებული გარემო (ინფრასტრუქტურა) _ არქიტექტურულმა გარემომ ბავშვს შესაძლოა დისკომფორტი 
შეუქმნას, ან სულაც რისკის შემცველი აღმოჩნდეს მისთვის. საერთაშორისო სტანდარტები განსაზღვრავს ბავშვის 
უფლებას, მოუსმინონ მას, რაც მჭიდროდ არის დაკავშირებული გარემოსთან. ევროპული სახელმძღვანელო 
პრინციპები ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების შესახებ განმარტავს, რომ საქმე, რომელშიც ბავშვი 
მონაწილეობს, უნდა  განიხილონ არა შემაშინებელ, ბავშვის მიმართ მგრძნობიარე გარემოში, არამედ ისეთ 
გარემოში, სადაც ის თავს იგრძნობს უსაფრთხოდ და შესაბამისად უფრო თავისუფლად ილაპარაკებს.71 

პროფესიონალთა კვალიფიკაცია  საერთაშორისო სტანდარტები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს 
მართლმსაჯულების სფეროში ბავშვებთან მომუშავე პირების სპეციალიზაციას. „პეკინური წესები“ განმარტავს, 
რომ _ „პერსონალს უნდა ჩაუტარდეს ისეთი ტრენინგი, რომელიც მას შესაძლებლობას მისცემს, რომ ეფექტიანად 
განახორციელოს დაკისრებული პასუხისმგებლობები, კერძოდ, ტრენინგები ბავშვის ფსიქოლოგიაში, ბავშვის 
კეთილდღეობასა და ადამიანის უფლებათა და ბავშვის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებსა და ნორმებში“72. 
ბავშვების დაკითხვა უნდა განახორციელონ სპეციალურად გადამზადებულმა პროფესიონალებმა.73 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ფსიქოლოგის როლს და ჩართულობას მართლმსაჯულების პროცესში 
მოხვედრილი ბავშვების გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესში. ზემოთ აღნიშნული კვლევის მეორადი ანალიზი 
გვიჩვენებს, რომ არ არის განსაზღვრული ის უწყება, ვინც უნდა გადაამზადოს ფსიქოლოგები და პრაქტიკა აჩვენებს, 
რომ მათი კვალიფიკაცია, უმეტეს შემთხვევაში, არ შეესაბამება შესაბამის სტანდარტებს. ამ კვლევის შედეგად კი 
გამოიკვეთა, რომ ბავშვების გამოკითხვა/დაკითხვების უმეტესობა მიმდინარეობს პოლიციის განყოფილებაში 
საერთო სივრცეში, სადაც ერთდროულად მუშაობს რამდენიმე გამომძიებელი. ამ სივრცეში ხდება ზრდასრული 
პირების დაკითხვაც. შესაძლოა რამდენიმე დაკითხვა მიმდინარეობდეს ერთდროულად, რის გამოც ისმის 
არამარტო სხვა პირების გამოკითხვის შინაარსი, არამედ თანამშრომლებს შორის არაფორმალური საუბარი, 
მომლოდინე პირების ყვირილი და უცენზურო სიტყვები და სხვა. ამ პროცესში არ არის უზრუნველყოფილი 
ბავშვების კონფიდენციალობა. 

ადამიანის უფლებათა დაცვის 20182020 წლების სამთავრობო გეგმის ერთერთ მიზანს წარმოადგენს ბავშვზე 
მორგებული მართლმსაჯულების სისტემის შექმნა და თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (მიზანი 
16.3). მისი შესრულების მიზნით, განსაზღვრულია შესაბამისი ამოცანები და საქმიანობები, რომლებიც ეხება 
კანონმდებლობის გაუმჯობესებას (ამოცანა 16.3.1), ბავშვზე მორგებული გარემოს შექმნას (ამოცანა 16.3.3) და 
მართლმსაჯულების სისტემის ინსტიტუციურ სპეციალიზაციას. 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ, შემუშავებული იქნა აღნიშნული გეგმის შესრულების 
შუალედური ანგარიში, რომელიც მოიცავს 2018 წელს განხორციელებულ აქტივობებს. ანგარიშში აღნიშნულია, 
რომ დაკონკრეტდა არასრულწლოვნის უფლება, რომ საჭიროების შემთხვევაში მიიღოს ფსიქოლოგის დახმარება; 
დაზუსტდა პროცესში ფსიქოლოგის ჩართვის წესი და მისი ფუნქციები. თუმცა, ფსიქოლოგების ჩართვის წესი და 
ფუნქციები არ არის განსაზღვრული და აღნიშნული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს. გარდა ამისა, ქ. 
რუსთავში, UNICEFის მხარდაჭერით, პოლიციის დეპარტამენტში, რაიონულ პროკურატურაში და იურიდიული 
დახმარების სამსახურში შეიქმნა ბავშვზე ადაპტირებული სივრცე, სადაც უნდა განხორციელდეს ბავშვების, 
განსაკუთრებით მოწმე/დაზარალებული ბავშვების გამოკითხვა/დაკითხვა. ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, 
რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მიმართულებით 50მდე გამომძიებელმა გაიარა დამატებითი 
გადამზადება და ბავშვების გამოკითხვა/დაკითხვას ახორციელებენ NICHD პროტოკოლის შესაბამისად, რაც 

არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბაარას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა

70 ფსიქოლოგთა როლი გამოძიების ეტაპზე დაზარალებული და მოწმე ბავშვების გამოკითხვისას/დაკითხვისას  
https://www.rivg.ge/media/1001537/2020/01/20/4811c6652cd87c83c6ac059fca3697b5.pdf

71 (ურსინა ვაიდკუნი, დეკემბერი 2016, საქართველო, ბავშვზე მორგებული გარემო: კონცეფცია), იხილეთ პუნქტი IV 
54ff და განმარტებითი მემორანდუმი.

72  „პეკინური წესები“, წესი 85.
73   ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები ბავშვზე  მორგებული მართლმსაჯულების თაობაზე მუხლი 64.
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ასევე ნაწილობრივ შეესაბამება სიმართლეს. ზემოთ აღნიშნული კვლევა74 ადასტურებს, რომ ამ პროტოკოლს 
ყველა არ ან ვერ იყენებს შესაბამისი უნარების არარსებობის გამო.

ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ შემუშავებულია სპეციალიზაციის მარეგულირებელი მთავრობის და
დგენილების ახალი პროექტი, რომლის დამტკიცების შემდეგაც ყველა უწყებაში დეტალურად იქნება გაწერილი 
შიდა ინსტრუქციები.

კანონმდებლობაში არსებული ჩანაწერი კონკრეტულად არ ადგენს თუ რა შეიძლება წარმოადგენდეს ფსიქოლოგის 
არასრულწლოვანთა გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესში ჩართვის საფუძველს. ასევე არ არის განსაზღვრული 
დისკრეციული უფლებამოსილების ჩარჩო, რა შემთხვევაში უნდა მიიღებოდეს გადაწყვეტილება გამოკითხვა/
დაკითხვის პროცესში ფსიქოლოგის ჩართვის თაობაზე. უნდა ჩამოყალიბდეს სახელმძღვანელო პრინციპები/
გაიდლაინები, თუ რა შემთხვევაში უნდა მოახდინონ ფსიქოლოგის არასრულწლოვანთა გამოკითხვა/დაკითხვის 
პროცესში ჩართვა და რა უნდა იყოს მათი როლი და ფუნქცია ამ პროცესში.

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ბავშვების გამოკითხვა/დაკითხვების უმეტესობა (რუსთავში გაეროს ბავშვთა 
ფონდის ადაპტირებული სივრცის გარდა) მიმდინარეობს პოლიციის განყოფილებაში საერთო სივრცეში, სადაც 
ერთდროულად მუშაობს რამდენიმე გამომძიებელი. მართლმსაჯულების სისტემაში ჩართული ბავშვებისთვის 
უნდა არსებობდეს უსაფრთხო ადგილი, სივრცე, რომელიც საშუალებას მისცემდა ბავშვებს, მიაწოდონ 
შესაბამის უწყებებს რელევანტური და სანდო ინფორმაცია, ზეწოლის და ტრავმის მიყენების გარეშე. საუკეთესო 
გამოცდილება აჩვენებს, რომ ასეთი სახის სივრცეების შექმნა, უნდა მოხდეს იმ ქალაქებში/რეგიონებში, სადაც 
ამის საჭიროება ყველაზე მეტად იკვეთება და ბავშვს არ უნდა უწევდეს კომუნიკაცია სამართალდამცავებთან 
პოლიციის ყველა განყოფილებაში, სადაც არ არის შექმნილი შესაბამისი გარემო.

კვლევამ ასევე ცხადყო, რომ ამ პროცესში ჩართულ ფსიქოლოგებს არ გააჩნიათ შესაბამისი სპეციალიზაცია და 
ცოდნა, რაც სავალდებულოა, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ასევე 
არ არის განსაზღვრული შესაბამისი უწყება, ვინც ამაზე იქნებოდა პასუხისმგებელი. აქედან გამომდინარე, 
აუცილებელია საკანონმდებლო დონეზე განისაზღვროს ფსიქოლოგების სპეციალიზაციაზე პასუხისმგებელი 
უწყება, რომელსაც ასევე დაევალება მათი საქმიანობის ხარისხის კონტროლი.

გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ სამთავრობო გეგმაში აღნიშნული იყო, რომ უნდა დამტკიცებულიყო 
სპეციალიზაციის მარეგულირებელი მთავრობის დადგენილების ახალი პროექტი, ასეთი სახის დადგენილება 
არ შემუშავებულა 20182019 წლების განმავლობაში.

რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 გა ნი საზღ ვ როს კონ კ რე ტუ ლი კრი ტე რი უ მე ბი, რის სა ფუძ ველ ზეც მოხ დე ბა ფსი ქო ლო გის ჩარ თ ვა მოწ მე/ და ზა
რა ლე ბულ არას რულ წ ლოვ ნებ თან მუ შა ო ბის პრო ცეს ში;

 გა ნი საზღ ვ როს გა მო კითხ ვა/ და კითხ ვის პრო ცეს ში ფსი ქო ლო გის  და გა მომ ძი ებ ლე ბის რო ლი და მან და ტი; 

 სა კა ნონ მ დებ ლო დო ზე გა ნი საზღ ვ როს ფსი ქო ლო გე ბის გა დამ ზა დე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი უწყე ბა;

 გა მო კითხ ვის / და კითხ ვის ეწ. NICHD პრო ტო კო ლით ჩა ტა რე ბას ჰქონ დეს სა ვალ დე ბუ ლო ხა სი ა თი.

 შე იქ მ ნას შე სა ბა მი სი ტრე ნინ გ  მო დუ ლი ფსი ქო ლო გე ბის თ ვის, რომ ლის მი ხედ ვი თაც მოხ დე ბა შემ დ გომ ში მა
თი გა დამ ზა დე ბა;

 გა და იდ გას ნა ბი ჯე ბი, ბავ შ ვ ზე მორ გე ბუ ლი გა რე მოს (ინფრასტრუქტურის) შექ მ ნის კუთხით, გან სა კუთ რე ბით 
დი დი ზო მის ქა ლა ქებ ში და იმ რე გი ო ნებ ში, სა დაც ამის სა ჭი რო ე ბა ყვე ლა ზე მე ტად გა მო იკ ვე თე ბა.

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის

74  ფსიქოლოგთა როლი გამოძიების ეტაპზე დაზარალებული და მოწმე ბავშვების გამოკითხვისას/დაკითხვისას  
https://www.rivg.ge/media/1001537/2020/01/20/4811c6652cd87c83c6ac059fca3697b5.pdf
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შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 

ბავ შ ვე ბის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბაბავ შ ვე ბის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა
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შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რის სტა ტუ სის გან საზღ ვ რის ახა ლი მო დე ლიშეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რის სტა ტუ სის გან საზღ ვ რის ახა ლი მო დე ლი

გა ე როს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე  (შშმ) პირ თა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბით სა ქარ თ
ვე ლომ ად გი ლობ რი ვი კა ნონ მ დებ ლო ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან ჰარ მო ნი ზა ცი ის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
აიღო. კონ ვენ ცი ა ში გა წე რი ლი მთე ლი რი გი უფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზე ბა, მათ შო რის შე სა ბა მი სი მიზ ნობ რი ვი სერ
ვი სე ბის გა ჩე ნა შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი შე ფა სე ბის სის ტე მის _ სა მე დი ცი ნო  სო ცი ა ლუ რი 
ექ ს პერ ტი ზის პი რო ბებ ში. ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბის მი ღე ბის წი ნა პი რო ბაა შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რის სტა ტუ სის არ სე ბო ბა, რომ ლის დად გე ნა/ მი ნი ჭე ბა ხდე ბა შე ფა სე ბის სა მე დი ცი
ნო მო დელ ზე დაყ რ დ ნო ბით, სა მე დი ცი ნო ექ ს პერ ტი ზის გზით და სრუ ლად ეფუძ ნე ბა სა მე დი ცი ნო დი აგ ნოზს 
(გამონაკლის წარ მო ად გენს ბავ შ ვ თა ად რე უ ლი გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა 0 – 7 წლამ დე და რე ა ბი ლი ტა ცი ა ა ბი
ლი ტა ცი ის პროგ რა მა 03 წლამ დე ბავ შ ვე ბის თ ვის). ამავ დ რო უ ლად, ხში რია 3 წლამ დე ბავ შ ვე ბის თ ვის შეზღუ
დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რის სტა ტუ სის არ / ვერ მი ნი ჭე ბის შემ თხ ვე ვე ბი, რაც ხში რად ბავშვს არ აძ ლევს 
სა შუ ა ლე ბას ისარ გებ ლოს მუ ნი ცი პა ლუ რი თუ სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის სერ ვი სე ბით. შე ფა სე ბის 
სა მე დი ცი ნო მო დე ლი არ ავ ლენს ინ დი ვი დის ფუნ ქ ცი ურ შე საძ ლებ ლო ბებს, სა ჭი რო ე ბებს, გა რე მო ში არ სე ბულ 
ბა რი ე რებს, რის გა მოც შშმ პი რის სტა ტუს თან და კავ ში რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პა კე ტი (პენსია)  ფიქ სი რე ბუ ლი ა, 
მი სი მიზ ნობ რი ო ბა არ არის გან საზღ ვ რუ ლი და ერ თ ნა ი რია ბავ შ ვის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბის მი უ ხე და ვად.  
მო ცე მუ ლი ეტა პის თ ვის შე მუ შავ და ბავ შ ვის ფუნ ქ ცი ის შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტის სა მუ შაო ვერ სი ა, რო მე ლიც 
შე იქ მ ნა ჯან მ რ თე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის კითხ ვა რის  Model Disability Survey(MDS)ის სა ფუძ ველ ზე, 
თუმ ცა, ბავ შ ვის ფუნ ქ ცი უ რი შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტის შე მუ შა ვე ბის პა რა ლე ლუ რად არ დაწყე ბუ ლა სა მე დი ცი ნო 
მო დე ლი დან სო ცი ა ლურ ზე გა და სას ვ ლე ლად  სა ჭი რო სხვა ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა _ მაგ. სა კა ნონ მ დებ
ლო ცვლი ლე ბე ბი, ახა ლი სერ ვი სე ბის და ნერ გ ვა და ა.შ. ასე ვე გან სა კუთ რე ბულ გან ხილ ვას სა ჭი რო ებს  სტა ტუ სის 
მა ძი ე ბე ლი ბავ შ ვის პი რის პირ შე ფა სე ბის სა კითხი. მო ცე მულ ეტაპ ზე, ბავ შ ვის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე სა ხებ მულ ტი
დის ციპ ლი ნუ რი გუნ დის წევ რე ბი წარ მოდ გე ნას იქ მ ნი ან მშობ ლის მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ
ზე და ის არ ეფუძ ნე ბა ექი მი კო ორ დი ნა ტო რი სა და ფუნ ქ ცი უ რი შე ფა სე ბის სპე ცი ა ლის ტის მი ერ ბავ შ ვის უშუ ა ლო 
შე ფა სე ბას. 

გა ნათ ლე ბაგა ნათ ლე ბა

ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვი დან 10 წლის თავ ზე სა ჯა რო სკო ლე ბის მხო ლოდ 65% აცხა დებს, რომ სას
წავ ლო პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი ყავს სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე (სსსმ) მოს წავ ლე. აღ ნიშ ნუ
ლი მო ნა ცე მე ბი იძ ლე ვა სა ფუძ ველს ვი ვა რა უ დოთ, რომ სკო ლე ბის დიდ ნა წილ ში არ ხდე ბა სსსმ მოს წავ ლე ე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა და /ან სსსმ მოს წავ ლე თა მარ თ ლაც დი დი უმ რავ ლე სო ბაა  გა ნათ ლე ბის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი. 2019 
წლის სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის სა ჯა რო სკო ლე ბის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი შის მი ხედ ვით, ხა რის ხი ა ნი ინ კ ლუ ზი უ რი 
გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას აფერ ხებს სკო ლის ფი ზი კუ რი გა რე მო, რე სურ სე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის სიმ წი რე, 
სპე ცი ა ლის ტე ბის და მა თი კვა ლი ფი კა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა, ში და და გა რე მო ნი ტო რინ გის სის ტე მე ბის შეზღუდ ვე ბი. 
ბო ლო წლებ ში შემ ცირ და მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი გუნ დის წევ რე ბის რა ო დე ნო ბაც _ 2019 წლის მო ნა ცე მე ბის მი
ხედ ვით მულ ტი გუნ დის წევ რე ბის და სსსმ მოს წავ ლე ე ბის  რა ო დე ნო ბის სა შუ ა ლო თა ნა ფარ დო ბა მთე ლი ქვეყ ნის 
მას შ ტა ბით არის 1:177, ზო გი ერთ რე გი ონ ში კი _ 1:300თან (საქართველოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, კულ ტუ
რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტ რო, 2019). ამავ დ რო უ ლად, მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი გუნ დის წევ რებს შო რის ნაკ ლე
ბად არი ან წარ მოდ გე ნი ლი ვიწ რო პრო ფი ლის სპე ცი ა ლის ტე ბი. ზო გა დად, სფე რო ში მო მუ შა ვე სპე ცი ა ლის ტე ბის 
რა ო დე ნო ბა, მრა ვალ ფე როვ ნე ბა  და რე გი ო ნუ ლი და ფარ ვა არაპ რო პორ ცი უ ლია სსსმ და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ
ლო ბის მქო ნე (შშმ) ბავ შ ვე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი სა. ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის სა კითხებ ში სპე ცი ა ლის ტე ბი სა და მას
წავ ლებ ლე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის მიზ ნით შექ მ ნი ლი  პროგ რა მე ბი  თე ო რი უ ლი ტი პი სა ა, პრაქ ტი კუ ლი 
სუ პერ ვი ზი ის გა რე შე და ხში რად არ არის საკ მა რი სი ბა ზი სუ რი კომ პე ტენ ცი ის გა მო მუ შა ვე ბის თ ვის. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ 2018  2019 წლებ ში სპე ცი ა ლუ რი მას წავ ლებ ლე ბის რა ო დე ნო ბა 4ჯერ, ხო ლო მა თი გა დამ ზა დე ბის 
რიცხ ვი 1,5ჯერ გა ი ზარ და, ჯე რაც დი დია იმ სა ჯა რო სკო ლე ბის რა ო დე ნო ბა, სა დაც არ ჰყავთ სპეც მას წავ ლებ ლე
ბი, ან არ მომ ხ და რა მა თი და საგ ნის მას წავ ლებ ლე ბის გა დამ ზა დე ბა. 2019 წლი დან სა ჯა რო სკო ლებ ში მოს წავ ლის 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ასის ტენ ტის პო ზი ცი ის გა ჩე ნას არ მოჰ ყო ლია კად რე ბის გა დამ ზა დე ბა. მი ნის ტ რის 2018 წლის 
21 თე ბერ ვ ლის N16/ნ ბრძა ნე ბის  მი ხედ ვით  გა ნი საზღ ვ რა შე საძ ლო სერ ვი სე ბი სა ჯა რო სკო ლებ ში სსსმ მოს წავ
ლე თა მხარ და სა ჭე რად, თუმ ცა ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბის წე სი არ აძ ლევს სკო ლებს ფი ნან სურ 
შე საძ ლებ ლო ბას, მი ა წო დონ მოს წავ ლეს ყვე ლა სა ჭი რო სერ ვი სი. სა ჯა რო სკო ლებ ში შე სა ბა მი სი სერ ვი სე ბის და
ნერ გ ვას აფერ ხებს ხის ტი ბი უ როკ რა ტი უ ლი პრო ცე დუ რე ბი და შე სა ბა მი სი კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბა. 

2017 წლი დან გა ი ზარ და იმ სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პრო ფე სი ულ სტუ დენ ტ თა რა ო
დე ნო ბა, რომ ლებ საც შე უ ჩერ დათ პრო ფე სი უ ლი სტუ დენ ტის სტა ტუ სი. 2017 წელს აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი იყო 
 9%, 2018 წელს – 22%; 2019ში კი ის 29%ს აღ წევს. 2019 წელს 2018 წელ თან შე და რე ბით 34%ით შემ ცი რე ბუ ლია 
პრო ფე სი უ ლი სას წავ ლებ ლის კურ ს დამ თავ რე ბულ თა რიცხ ვი. 20182019 წლებ ში 27 სსსმ და შშმ პირს არ / ვერ გა
ე წია პრო ფე სი ულ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ზე ჩა რიცხ ვის რე კო მენ და ცია პრო ფე სი ულ სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში შექ მ ნი ლი პრო ფე სი უ ლი ტეს ტი რე ბის კო მი სი ის მი ერ, 50%ზე მეტ შემ თხ ვე ვა ში უარის თქმის 
მი ზე ზი პროგ რა მა ზე და წე სე ბუ ლი სსსმ პი რე ბის თ ვის გან საზღ ვ რუ ლი ად გი ლე ბის რა ო დე ნო ბის ლი მი ტი იყო.

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე  ბავ შ ვე ბის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბაშეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე  ბავ შ ვე ბის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა
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სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბი სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბი 

ბო ლო წლებ ში ,,სოციალური რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მის“ და ფი ნან სე ბის 
და დე ბი თი დი ნა მი კის მი უ ხე და ვად, კვლე ვაც პრობ ლე მად რჩე ბა სხვა დას ხ ვა პროგ რა მის მომ ლო დი ნე თა სი ე ბი, 
რე გი ო ნა ლუ რი და ფარ ვა, მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სის ხა რის ხი, ად გი ლობ რი ვი და ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბის არა მიზ ნობ რი ვი გა და ფარ ვა რი გი სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბის ფარ გ ლებ ში. 
მი უ ხე და ვად სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდი სა, სა მი ნის ტ რო არ აწარ მო ებს შშმ 
ბავ შ ვე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვას და არ აქვს შე მუ შა ვე ბუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა, თუ რო გორ უპა სუ ხებს ამ სა ჭი
რო ე ბებს, რა ტი პის სერ ვი სე ბი უნ და გან ვი თარ დეს ქვე ყა ნა ში და რა ტემ პე ბით, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ იქ მ ნე ბა  
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა ბა ზე ბი და არ ხდე ბა მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის გან საზღ ვ რა. სამ წუ ხა როდ, 
აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს მი ერ რე გის ტ რი
რე ბუ ლი ად რე უ ლი გან ვი თა რე ბის სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი არ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბენ სა ქარ თ ვე
ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან  დევ ნილ თა, შრო მის ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის
ტ როს მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სტან დარ ტე ბით და სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
ად რე უ ლი გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ით. შე სა ბა მი სად, ვერ ხერ ხ დე ბა სერ ვი სის მი წო დე ბის ერ თი ა ნი სტან დარ ტის 
და ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფა. დღის ცენ ტ რე ბი, რომ ლე ბიც ვერ აკ მა ყო ფი ლებს სა მი ნის ტ როს მი ერ გან საზღ ვ რუ
ლი რე გის ტ რა ცი ი სა და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის მი ნი მა ლურ სტან დარ ტებს, იოლად რე გის ტ რირ დე ბა სერ ვი სის მიმ წო
დებ ლე ბად მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში, რად გან აღ ნიშ ნულ პროგ რა მებს არ აქვთ სერ ვი სის მიმ წო
დებ ლად რე გის ტ რა ცი ის სპე ცი ფი კუ რი მოთხოვ ნე ბი და მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მე ბი. შე დე გად, მომ სა ხუ რე ბის 
უნი ფი ცი რე ბუ ლი სტან დარ ტი სა და მო ნი ტო რინ გის ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მის გა რე შე ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ის დღის 
ცენ ტ რე ბი, რომ ლე ბიც  ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ ფი ნან ს დე ბა, ასე ვე, რიგ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ
ში ხდე ბა სა ხელ მ წი ფოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბა, რაც ბუ ნებ რი ვი ა, 
მი სა სალ მე ბე ლია თუ თა ნა და ფი ნან სე ბის პრინ ცი პე ბი და პი რო ბე ბი არ ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ სტან დარ ტებ სა და პრინ ცი პებს. 

რე კო მენ და ცი ე ბირე კო მენ და ცი ე ბი

 შე მუ შავ დეს ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის და გეგ მ ვის, გან ხორ ცი ე ლე ბი სა და შე ფა სე ბა/ მო ნი ტო რინ გის გეგ მა მკა
ფი ოდ გან საზღ ვ რუ ლი ინ დი კა ტო რე ბით;

 ხე ლი შე ეწყოს პრო ფე სი უ ლი, სა ბა კა ლავ რო თუ სა მა გის ტ რო პროგ რა მე ბის გან ვი თა რე ბას ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ
ლე ბის თ ვის სა ჭი რო სპე ცი ა ლის ტ თა (მაგ. სურ დო პე და გო გე ბი, ჟეს ტუ რი ენის თარ ჯიმ ნე ბი, ენი სა და მეტყ ვე
ლე ბის თე რა პევ  ტე ბი, ორი ენ ტა ცი ა მო ბი ლო ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი, ოკუ პა ცი უ რი თე რა პევ ტე ბი, ფსი ქო ლო გე ბი, 
მოს წავ ლის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ასის ტენ ტე ბი) რა ო დე ნო ბის ზრდის და მა თი კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის მიზ
ნით. მაგ. უზ რუნ ველ ყოს რე გი ო ნულ სას წავ ლებ ლებ ში ახა ლი პროგ რა მე ბის და ნერ გ ვა, სწავ ლის სუბ სი დი რე
ბა და ა.შ.; 

 გა ი ზარ დოს სკო ლებ ში ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის მიზ ნობ რი ვი და ფი ნან სე ბა, სას წავ ლო პრო ცეს ში მოს წავ
ლე თა სა ჭი რო ე ბე ბის სრუ ლად დაკ მა ყო ფი ლე ბის მიზ ნით; 

 და ნერ გოს პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცი ის სის ტე მა, რა თა სსსმ აპ ლი კან ტებ მა გა ა კე თონ უფ რო ინ ფორ მი რე ბუ ლი 
არ ჩე ვა ნი;

 გა და ხე დოს და შეც ვა ლოს მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბა N152/ნ (27.09.2013) „პროფესიული ტეს ტი რე ბის ჩა ტა რე ბის დე
ბუ ლე ბის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“, რო მე ლიც აწე სებს 10%იან კვო ტას სსსმ პი რე ბის თ ვის. 

 ბავ შ ვის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე სა ხებ სრულ ყო ფი ლი მო ნა ცე მე ბის მი ღე ბის მიზ ნით შე მუ შავ დეს ბავ შ ვ თა ფუნ ქ
ცი უ რი შე ფა სე ბის ოპ ტი მა ლუ რი მო დე ლი; 

 ბავ შ ვ თა ფუნ ქ ცი უ რი შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი გა ეც ნოს 
(მიღწევები/გამოწვევები/პრაქტიკა) სა ზო გა დო ე ბას და შე ი მუ შა ოს სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის სტრა ტე გი ა;

 შე მუ შავ დეს ად რე უ ლი იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და მი მარ თ ვი ა ნო ბის სტრა ტე გი ა, თან დარ თუ ლი სა მოქ მე დო გეგ
მით;

 და იხ ვე წოს ცენ ტ რა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ და ფი ნან სე ბულ სერ ვი სის მიმ წო დე ბელ 
ორ გა ნი ზა ცი ა თა მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მი.

 შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბი სა და მა თი ოჯა ხე ბის მხარ და ჭე რა ზე და ხარ ჯუ ლი სა ხელ მ წი
ფო ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მიზ ნობ რი ვი და ეფექ ტუ რი მარ თ ვის მიზ ნით მოხ დეს პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბის დე
ლე გი რე ბა ად გი ლობ რივ და ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის;

 შე იქ მ ნას შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვ თა ერ თი ა ნი ბა ზა და და იშ ვას ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა  ბავ შ ვე ბის ინ ტე რე სე ბის  დაც ვი თა და გათ ვა ლის წი ნე ბით; 

 შე მუ შავ დეს სერ ვი სის მი წო დე ბის სა ყო ველ თაო სტან დარ ტი, რომ ლის დაკ მა ყო ფი ლე ბა სა ვალ დე ბუ ლო იქ ნე ბა 
რო გორც ცენ ტ რა ლუ რი, ისე ად   გი  ლობ   რი  ვი ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის მი  ერ და  ფი  ნან   სე  ბუ  ლი სერ   ვი  სის მიმ   წო  დებ   ლე 
ბის მხრი  დან; 

 ად   გი  ლობ   რივ   მა ხე  ლი  სუფ   ლე  ბამ მხა  რი და  უ  ჭი  როს სერ   ვი  სის მიმ   წო  დებ   ლებს, რა  თა მათ და  აკ   მა  ყო  ფი  ლონ სერ  
ვი  სის მი  წო  დე  ბის სტან   დარ   ტუ  ლი მოთხოვ   ნე  ბი; 

 ად   გი  ლობ   რივ   მა ხე  ლი  სუფ   ლე  ბამ შე  ი  მუ  შა  ოს და და  ი  ნერ   გოს სერ   ვი  სის მი  წო  დე  ბის მო  ნი  ტო  რინ   გის მე  ქა  ნიზ   მი. 

კო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვისკო ა ლი ცია ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის



1. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა 
ასოციაცია 

2. საქართველოს ესოეს ბავშვთა სოფელი

3. გადავარჩინოთ ბავშვები საქართველოს 
ოფისი

4. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის

5. World Vision საქართველო 

6. ააიპ მაკ

7. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი

8. საქართველოს ბავშვები 

9. პარტნიორობა ბავშვებისათვის 

10. პირველი ნაბიჯი საქართველო

11.  საქართველოს საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის ფონდი

12. ასოციაცია ანიკა

13. გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში 

14. თანადგომა  საინფორმაციო სამედიცინო 
ფსიქოლოგიური ცენტრი

15. საერთაშორისო ასოციაცია “კივიტას 
გეორგიკა”

16. ლეიკოზიით დაავადებულ ბავშვთა 
დახმარების საერთაშორისო ასოციაცია

17. საქართველოს კარიტასი

18. სტუდია ეიდისი

19. ასოციაცია უფლება ჯანმრთელობაზე

20. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი

21. ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული 
ქსელი

22. მცირე საოჯახო სახლების ასოციაცია

23. ჩვენი სახლი საქართველო

24. წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური 
და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი 

25. ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების 
რეაბილიტაციისათვის 

26. საზოგადოება ბილიკი

27. არაძალადობრივი კომუნიკაციის 
ინსტიტუტი 

28. კავშირი “იმედი პლიუსი“

29. ასოციაცია ბავშვი და ოჯახი

30. სმენისა   და   მტყველების დარღვევის    
მქონე     ბავშვთა     დახმარების    
ასოციაცია (მშობელთა კავშირი)

31. კეთილდღეობისა და განვითარების 
ცენტრი

32. კავშირი “ორიონი”

33. ინიციატივა სოციალური 
ცვლილებებისათვის

34. რუსთავის საერთაშორისო სკაუტური 
ცენტრი

35. დივაინ ჩაილდ ფაუნდეიშენ ოფ ჯორჯია

36. პარტნიორობა სოციალური 
კეთილდღეობისათვისპსკ

37. ბავშვთა კეთილდღეობის ლიგა

38. ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება 

39. ლეიკოზით დაავადებულ ბავშვთა 
დახმარების საერთაშორისო 
საქველმოქმედო ფონდი

40. ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული 
ქსელის მცხეთამთიანეთის კომიტეტი

41. თანაბარი შესაძლებლობების პოლიტიკის 
და ადვოკატირების ინსტიტუტი

42. ახალგაზრდული აზროვნება

43. ბავშვი და გარემო

44. ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ 
შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია

45. მშობელთა საინფორმაციო ცენტრი 

46. მშობლების თანადგომა 

47. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების 
ცენტრი (CSDC)

48. საფარი

49. ყვარლის ახალგაზრდული ასოციაცია

კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვისკოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის
წევრი ორგანიზაციებიწევრი ორგანიზაციები



კოალიცია

ბავშვებისა და
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პრეამბულა

სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი უფლებაა. 
ჟურნალისტის ნებისმიერი პროფესიული უფლება–მოვალეობა გამომდინარეობს 

საზოგადოების უფლებიდან, იყოს ინფორმირებული მოვლენებისა და 
თვალსაზრისების შესახებ.

ქარტია ეფუძნება ევროპის საბჭოს „ადამიანის ძირითად უფლებათა და 
თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის” მე–10 მუხლსა და „ჟურნალისტების 

საერთაშორისო ფედერაციის“ მიერ აღიარებულ „ჟურნალისტების ქცევის 
პრინციპების დეკლარაციას“. ეს პრინციპები პროფესიული ქცევის სტანდარტად 
დამკვიდრდა იმ ჟურნალიტებისთვის, რომლებიც მოიპოვებენ, გადასცემენ და 

ავრცელებენ ინფორმაციასა და კომენტარებს მიმდინარე მოვლენებზე.

საქართველოს მედიის წარმომადგენლები ვცნობთ და ვაღიარებთ ქვემოთ 
ჩამოთვლილი პრინციპების დაცვის ვალდებულებას და ამ ვალდებულებასთან 

დაკავშირებულ პასუხისმგებლობას. საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში, 
პროფესიულ საკითხებს მხოლოდ ჩვენივე კოლეგების უფლებამოსილებად 

განვიხილავთ და გამოვრიცხავთ ხელისუფლების ან სხვა ძალის ნებისმიერი სახით 
ჩარევას ამ უფლებამოსილებების განხორციელებაში.

ქარტია

1. ჟურნალისტმა პატივი უნდა სცეს სიმართლეს და 
საზოგადების უფლებას – მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია.

2. დაუშვებელია ჟურნალისტის იძულება, პროფესიული 
საქმიანობისას მოიქცეს ან აზრი გამოხატოს საკუთარი 
სინდისის წინააღმდეგ.

3. ჟურნალისტმა უნდა გადასცეს ინფორმაცია მხოლოდ იმ 
ფაქტებზე დაყრდნობით, რომელთა წყარო დადასტურებულია. 



ჟურნალისტმა არ უნდა მიჩქმალოს მნიშვნელოვანი ფაქტები, არ 
უნდა გააყალბოს დოკუმენტები და ინფორმაცია.

4. ინფორმაციის, ფოტოების ან დოკუმენტების მოპოვებისას 
ჟურნალისტმა მხოლოდ კეთილსინდისიერი და სამართლიანი 
მეთოდები უნდა გამოიყენოს.

5. მედია ვალდებულია, შეასწოროს გამოქვეყნებული 
არსებითად არაზუსტი ინფორმაცია, რომელსაც შეცდომაში 
შეჰყავს საზოგადოება.

6. ჟურნალისტის მორალური პასუხისმგებლობაა, არ 
გაამჟღავნოს კონფიდენციურად მოპოვებული ინფორმაციის 
წყარო.

7. ჟურნალისტს უნდა ესმოდეს მედიის მიერ დისკრიმინაციის 
წახალისების საფრთხე; ამიტომ ყველაფერი უნდა იღონოს 
ნებისმიერი პირის დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად 
რასის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, ენის, რელიგიის, 
პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, ეროვნული ან 
სოციალური წარმოშობის საფუძველზე ან რაიმე სხვა ნიშნით.

8. ჟურნალისტი ვალდებულია, დაიცვას ბავშვის უფლებები; 
პროფესიული საქმიანობისას უპირატესი მნიშვნელობა 
მიანიჭოს ბავშვის ინტერესებს, არ მოამზადოს და არ 
გამოაქვეყნოს ბავშვების შესახებ ისეთი სტატიები ან 
რეპორტაჟები, რომლებიც საზიანო იქნება მათთვის. 
ჟურნალისტმა არ უნდა ჩამოართვას ინტერვიუ და არ უნდა 
გადაუღოს ფოტო 16 წელზე ნაკლები ასაკის მოზარდს მშობლის 
ან მეურვის თანხმობის გარეშე იმ საკითხებზე, რომლებიც მისი 
ან სხვა რომელიმე მოზარდის კეთილდღეობას ეხება.

9. სარედაქციო მასალები მკვეთრად უნდა გაიმიჯნოს 
მარკეტინგული, სარეკლამო და სპონსორის მიერ 
დაფინანსებული მასალებისაგან.



10. ჟურნალისტმა პატივი უნდა სცეს ადამიანის პირად 
ცხოვრებას და არ შეიჭრას პირად ცხოვრებაში, თუ არ არსებობს 
განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესი.

11. ჟურნალისტმა უმძიმეს პროფესიულ დანაშაულად უნდა 
მიიჩნიოს შემდეგი ქმედებები:

• ფაქტის განზრახ დამახინჯება;
• ნებისმიერი სახის ქრთამის, საჩუქრის ან სხვა სარგებლის 

მიღება პროფესიულ საქმიანობაზე გავლენის მოხდენის 
სანაცვლოდ;

• პლაგიატი.



შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

უსაფრთხო გარემო

მშობლებისა და მზრუნველების მხარდაჭერა

შემოსავალი და ეკონომიკური გაძლიერება

რეაგირება და მხარდამჭერი მომსახურებები

განათლება და სასიცოცხლო უნარები

კანონმდებლობა და აღსრულება

Implementation and enforcement of laws

ნორმები და ღირებულებები

Norms and values

Safe environments

Parent and caregiver support

Income and economic strengthening

Response and support services

Education and life skills
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მადლობა

INSPIRE: შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად ასახავს ყველა 
ძირითადი სააგენტოს ტექნიკური ექსპერტებისა და მრავალი სხვა პარტნიორის წვლილს. 

ალექსანდერ ბუჩარტმა  (WHO) და სიუზან ჰილისმა (CDC) ერთობლივად შექმნეს 
დოკუმენტი, რომლის შედგენაშიც მათ დაეხმარა ანჯელა ბარტონი, რომელიც გახლავთ 
დოკუმენტის რედაქტორი და კორექტორიც. ეტიენ კრუგმა (WHO) განსაზღვრა ზოგადი 
სტრატეგიული მიმართულება. გარდა ამისა, წვლილი შეიტანეს:

· ჯეიმს მერსიმ და ლინდა დალბერგმა, ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა 

კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები (CDC);

· ბარბარა ამირატიმ, სიუზან ბისელმა და დევიდ სტივენმა, “End Violence Against Children: 

გლობალური პარტნიორობა“;

· ჯანეტ სოლმა,  პრეზიდენტის საგანგებო გეგმა შიდსის შესამსუბუქებლად (PEPFAR); 

· მიშელ მოლონი-კიტსმა და რებეკა გორდონმა, მოძრაობა „ერთად გოგონებისთვის“;

· უფროსმა მრჩეველმა ტერეზა კილბეინმა და ჯენეტ ტრენგმა, გაეროს ბავშვთა 

ფონდიდან (UNICEF). ამას დაემატა სექტორული  კომენტარები ტექნიკური გუნდის 
შემდეგი მიმართულებებიდან: ბავშვთა დაცვა, კომუნიკაცია განვითარებისთვის, 
შეზღუდული შესაძლებლობა, ბავშვთა ადრეული განვითარება, განათლება, გენდერი, 
ჯანმრთელობა, სოციალური ინკლუზია, მონაცემები და ანალიტიკა. 

· ანა ჯიუდის საჯეტმა, ჯიულია მელოტიმ, კობი მალიგანმა და სვენ პფაიფერმა, გაეროს 

ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო (UNODC);

· გრეტჰენ ბაჩმანმა და ჯონ ვილიამსონმა, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთა-

შორისო განვითარების სააგენტო (USAID);

· ბეტზაბე ბარტონმა, ალესანდრა გედესმა, ელისონ ჰარვიმ, კონსტანზა ჰეგიმ, ბერიტ 

კისელბახმა, მარსელო კორკმა და კრისტოფერ მიკტომ. ადმინისტრაციული 
მხარდაჭერა გასწია კლერ შერერმა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია / პანამერი-
კული ჯანდაცვის ორგანიზაცია (WHO/PAHO);

· დიანა არანგომ და ანდრეს ვილავესესმა, მსოფლიო ბანკი (World Bank). 

ასევე დიდი მადლობა კეტლინ კრავეროს, ფლორენს ბრიუსს და ბრიჯიტ დილეის OAK 
Foundation-იდან, ორგანიზაციების მიერ დოკუმენტის განხილვის პროცესის მართვისა და 
განხორციელებაში მონაწილეობისათვის; ასევე, შემდეგ ორგანიზაციებს განხილვის 
დროს   წარმოდგენილი კომენტარებისთვის: African Child Policy Forum; Children and Violence 
Evaluation Challenge Fund; Child Rights Forum; Child Protection in Crisis Network; End Child 
Prostitution in Asian Tourism International; End FGM EU Network; Eurochild Network; Girls Not 
Brides; Global Initiative to End all Corporal Punishment against Children; Promundo; Save the 
Children; SOS Villages; World Vision.

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, ყველა მონაწილე სააგენტოს სახელით, მადლობას 
უხდის ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის 
ცენტრებს ამ დოკუმენტის შემუშავებისა და გამოცემის ფინანსური მხარდაჭერისთვის. 



აკრონიმები

ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის  

ბავშვის უფლებათა კონვენცია

გლობალური პარტნიორობა

პანამერიკული ჯანმრთელობის ორგანიზაცია

პრეზიდენტის საგანგებო გეგმა შიდსის შესამსუბუქებლად

ერთად გოგონებისთვის

გაეროს ბავშვთა ფონდი

გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო 

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია

ცენტრები



შინაარსი



შინაარსი





წინასიტყვაობა
ბავშვთა მიმართ ძალადობის დაძლევა: მოწოდება გადაუდებელი მოქმედებისკენ

შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

წარმოიდგინე, გაგეღვიძა და ახალ ამბებში მოისმინე, რომ მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ახალი დაავადება, 

რომლითაც ყოველ წელს მსოფლიოში 1 მილიარდამდე ბავშვი ინფიცირდება. შედეგად, ეს ბავშვები მთელი 

თავიანთი სიცოცხლის განმავლობაში  განსაკუთრებით მოწყვლადნი ხდებიან ისეთი რისკების მიმართ, 

როგორებიცაა ფსიქიკური დაავადებები და შფოთვითი აშლილობები, ქრონიკული (მაგალითად, გულ-

სისხლძარღვთა დაავადებები, დიაბეტი და სიმსივნე) და ინფექციური დაავადებები (მაგალითად, აივ ინფექცია), 

ასევე, სოციალური პრობლემები (მაგალითად, დანაშაული და ნივთიერებათა ავადმოხმარება). რას ვიზამდით, 

ასეთი დაავადება რომ არსებობდეს? 

სინამდვილეში კი ასეთი „დაავადება“ არსებობს. ეს არის ბავშვთა მიმართ ძალადობა. ძალადობის 

პრევენციისთვის ერთ-ერთი პირველი მოქმედება იქნებოდა არსებული მტკიცებულებების შეგროვება და, მათზე 

დაყრდნობით, გადაუდებელი, ეფექტიანი და მდგრადი ზომების მიღება.

ცოდნა ბავშვთა მიმართ ძალადობის გაგებისა და მისი პრევენციის შესახებ პროგრესულად იზრდება. მიუხედავად 

იმისა, რომ საჭიროა უფრო მეტი ძალისხმევა იმის გასაგებად, თუ რა მუშაობს კარგად ბავშვთა მიმართ ძალადობის 

წინააღმდეგ, ჩვენ უკვე გვაქვს საკმარისი მტკიცებულება, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, შევაჩეროთ ძალადობა 

და ჩავანაცვლოთ იგი უსაფრთხო, სტაბილური და მზრუნველო გარემოთი. 

წინამდებარე შვიდი სტრატეგიის ტექნიკური პაკეტი იქმნება მზარდ მტკიცებულებასა და საზოგადოებრივ 

კონსენსუსზე დაყრდნობით, რომ ძალადობის პრევენცია შესაძლებელია და ძალადობა დაუშვებელია. იგი 

დაეხმარება მრავალ სექტორს ცნობიერების ამაღლებაში, იმის გათვალისწინებით რომ ძალადობის დონეები 

სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვაგვარია და არცერთი საზოგადოება არ არის ძალადობის მიმართ იმუნური. ამ 

მხრივ ცოდნის ამაღლება ხელს შეუწყობს ჩართულობის გაზრდას მის პრევენციასა და ზიანის მომტანი გავლენის 

შემცირებაში.

ტექნიკური პაკეტი INSPIRE გამყარებულია ბავშვის უფლებათა კონვენციით -  ყველა ბავშვს აქვს უფლება, დაცული 

იყოს ძალადობის ყველა ფორმისგან. ასევე, იგი პასუხობს ბავშვთა მიმართ ძალადობის მასშტაბურ და 

დანახარჯიან შედეგებს, რომელიც მას მოაქვს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და განვითარებისთვის. ეს არის 

მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი მდგრადი განვითარების მე-16.2 მიზნის მისაღწევად, რაც გულისხმობს ბავშვთა 

მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის დაძლევას; ასევე, ხელს შეუწყობს 1-ლი, მე-3, მე-4, მე-5, მე-10, მე-11 და მე-

16 მიზნების მიღწევას, რომელთა  თემებიცაა სიღარიბე, ჯანმრთელობა, განათლება, გენდერი, თანასწორობა, 

უსაფრთხო გარემო და მართლმსაჯულება. 

ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა და გვაკისრია პასუხისმგებლობა, დავიცვათ ბავშვები ძალადობისგან და დადებითი 

გავლენა მოვახდინოთ ჯანდაცვის, სოციალური და ეკონომიკური სფეროს გამოწვევებზე, რომელთა წინაშეც 

დგანან დაბალი, საშუალო და მაღალშემოსავლიანი ქვეყნები. ბავშვთა მიმართ ძალადობის  პრევენცია 

შესაძლებელია, თუკი მსოფლიო საზოგადოება ახლავე დაიწყებს მოქმედებას, გადადგამს გონივრულ ნაბიჯებს და   

მარგარეტ ჩანი,
გენერალური დირექტორი, WHO

ტომას ფრიდენი,
დირექტორი, CDC

სუსან ბისელი,
დირექტორი, End Violence 
Agianst Children 

გარსია ეტინე,
დირექტორი, PAHO

დებორა ბირქსი,
კოორდინატორი, PEPFAR

მიშელ მოლონი-ქითსი,
დირექტორი, Together for Girls

ანტონი ლეიქი,
აღმასრულებელი 
დირექტორი, 
UNICEF

იური ფედეტოვი,
აღმასრულებელი დირექტორი, 
UNODC

გეილე სმიტი,
ადმინისტრატორი, USAID

ლაურა ტაკი,
მდგრადი განვითარების ვიცე 
პრეზიდენტი, World Bank
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მიმოხილვა

INSPIRE არის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული რესურსი ყველასთვის, ვინც მუშაობს ბავშვთა 

და მოზარდთა მიმართ ძალადობის პრევენციასა და რეაგირებაზე, იქნება ეს მთავრობა, 

სამოქალაქო საზოგადოება თუ კერძო სექტორი. ის წარმოადგენს  საუკეთესო ხელმისაწვდომ 

მტკიცებულებებზე დაყრდნობით შერჩეული სტრატეგიების ერთობას, რათა დაეხმაროს  

ქვეყნებსა და თემებს, გააძლიერონ თავიანთი ყურადღება  იმ პრევენციულ პროგრამებსა და 

მომსახურებებზე, რომლებსაც ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემცირების მეტი პოტენციალი 

აქვთ. შვიდი სტრატეგიაა: კანონმდებლობა და აღსრულება; ნორმები და ღირებულებები; 

უსაფრთხო გარემო; მშობლებისა და მზრუნველების მხარდაჭერა; შემოსავალი და 

ეკონომიკური გაძლიერება; რეაგირება და მხარდამჭერი მომსახურებები; განათლება და 

სასიცოცხლო უნარები. გარდა ამისა, INSPIRE მოიცავს ორ ურთიერთმკვეთ აქტივობას, 

რომლებიც საშუალებას იძლევა, ერთმანეთთან დააკავშიროს და გააძლიეროს შვიდი 

სტრატეგია და შეაფასოს მასზე მუშაობის პროგრესი.  
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INSPIRE-ის შვიდი სტრატეგია ყველაზე ეფექტიანია მაშინ, როდესაც ისინი ხორციელდება ყოვლისმომცველი და 

მრავალსექტორული გეგმის ფარგლებში, ერთობლივი ძალისხმევით, რადგან ეს სტრატეგიები განკუთვნილია 

კომბინირებულად მუშაობისთვის და აძლიერებს ერთმანეთს. იმის მიუხედავად, რომ ბევრ ქვეყანაში 

დაინტერესებული მხარეები მუშაობენ ბავშვთა მიმართ ძალადობის  აღმოფხვრაზე, მათი ძალისხმევა ყოველთვის 

კარგად კოორდინირებული და მხარდაჭერილი არ არის. ამასთან, მათი მხოლოდ მცირე ნაწილი ხორციელდება 

ფართო მასშტაბით. შესაბამისად, საკოორდინაციო მექანიზმების არსებობა აუცილებელია, რადგან არც ერთ 

ცალკეულ სექტორს არ შეუძლია ინტერვენციების სრული პაკეტის განხორციელება და ვერც ერთი მთავრობა ვერ 

შეძლებს, ინდივიდუალურად დაძლიოს ბავშვების წინაშე არსებული მზარდი საფრთხეები, რომლებიც უკვე სცდება 

ეროვნულ საზღვრებს. ამიტომ ტექნიკური პაკეტის INSPIRE-ის განხორციელებაზე გაწეული ძალისხმევა უნდა 

წაახალისებდეს თანამშრომლობასა და სწავლებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნებს შორისაც. 

INSPIRE-ის ხედვა არის მსოფლიო, სადაც მთავრობები, სამოქალაქო საზოგადოებისა და თემების ძლიერი 

მონაწილეობით, მუდმივად ახორციელებენ და აფასებენ ინტერვენციებს, იმისათვის, რომ მოახდინონ ბავშვთა და 

მოზარდთა მიმართ ძალადობის პრევენცია, მასზე რეაგირება და  დაეხმარონ მათ პოტენციალის სრულად  

გამოვლენაში.

ის აძლიერებს ბავშვის უფლებათა კონვენციით (CRC) გარანტირებულ დაცვის მექანიზმებს, რომელიც 

ავალდებულებს ხელმომწერ სახელმწიფოებს, მიიღონ ყველა შესაბამისი საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული, 

სოციალური და საგანმანათლებლო ზომა, იმისათვის, რომ დაიცვან ბავშვები ყველა ფორმის ძალადობისგან 

მშობლების, კანონიერი წარმომადგენლებისა ან სხვა პირის მზრუნველობისას. იგი ასახავს ბავშვთა მიმართ 

ძალადობით გამოწვეულ საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური ტვირთის  საკითხებზე გადაუდებელი 

მუშაობის აუცილებლობას. 

INSPIRE-ის მიზანია, დაეხმაროს ქვეყნებსა და თემებს 2030 წლის მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs), 

საკვანძო პრიორიტეტების მიღწევაში. ეს არის  მიზნების ახალი კრებული, რომელსაც გაეროს წევრი ქვეყნები 

გამოიყენებენ პრიორიტეტების სამართავად 2016-დან 2030 წლამდე. SDG მიზნები, რომლებიც ეხება ბავშვებზე 

ძალადობას, მოიცავს: მიზანი 16.2, „დასრულდეს არასათანადო მოპყრობის, ექსპლუატაციის, ტრეფიკინგის, 

ბავშვების წამებისა და მათზე ძალადობის ყველა ფორმა“; SDG მიზანი 5.2, „აღმოიფხვრას ქალთა და გოგონების 

მიმართ ყველა ფორმის ძალადობა, მათ შორის ტრეფიკინგი, სექსუალური და სხვა სახის ექსპლუატაცია, საჯარო 

და კერძო სფეროებში“, და SDG მიზანი 16.1, „მნიშვნელოვნად შემცირდეს ყველა ფორმის ძალადობა და მასთან 

დაკავშირებული სიკვდილიანობა“.

გარდა ამისა, INSPIRE-ის შვიდი სტრატეგია მხარდაჭერილია და, ამავდროულად, თავადაც შეაქვს წვლილი ისეთ 

აქტივობებში, რომლებიც მიმართულია სხვა რამდენიმე SDG მიზნის მიღწევისაკენ, რომელიც, თავის მხრივ, 

მუშაობს ბავშვთა მიმართ ძალადობის  რისკფაქტორებზე; მათ შორის ისეთებზე, როგორებიცაა სიღარიბე, 

ჯანმრთელობა, გენდერული თანასწორობა, განათლება, უსაფრთხო გარემო და მარლთმსაჯულება. შესაბამისად, 

ბავშვთა მიმართ ძალადობის  პრევენციის პროგრამირებაში მათ ჩართვას დიდი მნიშვნელობა აქვს. 

თანამშრომლობა
INSPIRE-ის ტექნიკური პაკეტი მომზადდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) ინიციატივით, ისეთ 

ორგანიზაციებთან და პროგრამებთან თანამშრომლობით, როგორებიცაა: ამერიკის შეერთებული შტატების 

დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები (CDC), End Violence Aginast Children: გლობალური 

პარტნიორობა, პანამერიკული ჯანმრთელობის ორგანიზაცია (PAHO), პრეზიდენტის საგანგებო გეგმა შიდსის 

შესამსუბუქებლად (PEPFAR), ერთად გოგონებისთვის, გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), გაეროს ნარკოტიკებისა 

და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო (UNODC), ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტო (USAID) და მსოფლიო ბანკი (World Bank) (სააგენტოები, რომლებსაც აქვთ ბავშვთა მიმართ 

ძალადობის  პრევენციის თანმიმდევრული და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მიდგომის განხორციელების დიდი 

ისტორია). 
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ბავშვთა მიმართ 

ძალადობის დაძლევა 

პრიორიტეტია

ჩვენი საზოგადოების ყველაზე მოწყვლადი წევრების - ბავშვების და მოზარდების მიმართ 

ძალადობას დამანგრეველი გავლენა აქვს მათზე და იწვევს ჯანმრთელობის დაზიანებისა 

და სოციალური პრობლემების ფართო სპექტრს . თუმცა მათი დიდი ნაწილის (დიაგრამა 1)

პროგნოზირება და პრევენცია შესაძლებელია ისეთი პროგრამების მეშვეობით, რომლებიც 

მუშაობს მათ გამომწვევ მიზეზებსა და რისკფაქტორებზე. 



დიაგრამა 1: ბავშვებზე ძალადობით გამოწვეული, პოტენციური ჯანმრთელობის პრობლემები

პირდაპირი ეფექტი 

არაპირდაპირი ეფექტი - მაღალი რისკის შემცველი ქცევით გამოწვეული
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ბავშვთა მიმართ ძალადობის  
მასშტაბი

მსოფლიოში, 15-19 წლის, 

დაახლოებით სამი მოზარდი 

გოგონადან ერთი (84 მილიონი), 

ქმრის ან პარტნიორის მხრიდან, 

გამხდარა ემოციური, ფიზიკური 

და/ან სექსუალური ძალადობის 

მსხვერპლი (6).

96 ქვეყანაში ჩატარდა წარმომადგენლობითი კვლევა ეროვნული მასშტაბით, 

რომელიც სწავლობდა ბავშვთა მიმართ ძალადობის  გავრცელების დონეს. 

კვლევის მონაცემების ანალიზის მიხედვით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, 

დაახლოებით 1 მილიარდი ბავშვი მთელ მსოფლიოში, ანუ 2-დან 17 წლამდე 

ბავშვების ნახევარზე მეტი, გამხდარა ემოციური, ფიზიკური ან სექსუალური 

ძალადობის მსხვერპლი (2).

იმის მიუხედავად, რომ ასეთი შემთხვევა მრავალია, ბავშვებზე ძალადობა 

ხშირად დაფარული, შეუმჩნეველი და გაუხმაურებელია. მისი დაფარული 

ხასიათი კარგად არის დოკუმენტირებული (3). მაგალითად, გლობალური 

მონაცემების მეტაანალიზის მიხედვით, ბავშვის მიერ განცხადებული 

სექსუალური ძალადობის შემთხვევები 30-ჯერ, ხოლო ფიზიკური ძალადობის 

შემთხვევები 75-ჯერ აღემატება ოფიციალურ ანგარიშებში მოცემულ 

მონაცემებს (4, 5).

გოგონები განსაკუთრებით მოწყვლადები არიან სექსუალური ძალადობის 

მიმართ. მაგალითად, ბავშვობაში მომხდარი სექსუალური ძალადობის 

გავრცელების მაჩვენებელი გოგონებში არის 18%, ხოლო ბიჭებში - 8% (4). 

გოგონებზე სექსუალურად მოძალადე პირები ძირითადად კაცები არიან. ასევე 

მეტი შანსია, რომ გოგონა გახდეს: ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის 

(სექსუალური და/ან ფიზიკური), ნაცნობის ან უცნობის მიერ გაუპატიურების, 

ბავშვთა ან ადრეული/იძულებითი ქორწინების, ტრეფიკინგის (სექსუალური ან 

შრომითი ექსპლუატაციის მიზნით) ანდა გენიტალიების მუტილაციის პრაქტიკის 

მსხვერპლი. ასეთი ძალადობა ხდება სხვადასხვა გარემოში, ისეთშიც კი, სადაც 

გოგონა თავს უსაფრთხოდ უნდა გრძნობდეს და მასზე ზრუნავდნენ - სახლში, 

სკოლის გზაზე ან სკოლაში, საკუთარ თემში; ასევე ჰუმანიტარული საგანგებო 

მდგომარეობის დროს, იძულებით გადაადგილებისას ან პოსტკონფლიქტურ 

გარემოში. 

ბიჭები უფრო მეტად სავარაუდოა რომ გახდნენ როგორც მკვლელობის 

მსხვერპლნი, ასევე მისი ჩამდენნი, რაც ძირითადად ხდება ცეცხლსასროლი ან 

ცივი იარაღის გამოყენებით (7).
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მკვლელობა არის მოზარდების სიკვდილის ყველაზე გავრცელებული 5 

მიზეზიდან ერთ-ერთი. აქედან მსხვერპლისა და განმახორციელებლის 80% 

ბიჭია. გარდა ამისა, ყველა მკვლელობას თან ახლავს მოზარდების მიერ 

გამოვლენილი ძალადობის ასობით, ძირითადად, მამრობითი სქესის მსხვერპლი, 

რომლებიც სხვადასხვა სახის დაზიანებას იღებენ. ბიჭები ასევე უფრო ხშირად 

ხდებიან ჩხუბისა და თავდასხმის მსხვერპლი ანდა მოძალადეები, ვიდრე 

გოგონები (7). 

გოგონების და ბიჭების მიერ განცდილი ძალადობის მაღალი სიხშირიდან 

გამომდინარე, იკვეთება საგანგაშო სურათი, რომლის მიხედვითაც, ბავშვები 

ცხოვრობენ ძალადობის ქვეშ, ყოველგვარი მხარდაჭერისა და მომსახურებების 

გარეშე. ბევრ ქვეყანაში, პრობლემის რეალური მასშტაბი სათანადოდ არ არის 

შეფასებული. ეს, ერთი მხრივ, იმის ბრალია, რომ ძალადობის მსხვერპლთა 

დაახლოებითი რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის წყარო, როგორც წესი, არის 

ჯანდაცვის ან მართლმსაჯულების სისტემის ხელთარსებული მონაცემები და არა 

ეროვნული კვლევის შედეგად მიღებული სტატისტიკა;  მეორე მხრივ კი - 

საზოგადოებაში, მათ შორის ბავშვებში, გავრცელებული რწმენა, რომლის 

მიხედვითაც ძალადობა ნორმაა და არა პრობლემა, რომელიც ყურადღებას 

მოითხოვს. უფრო მეტიც, გოგონები და ბიჭები, რომლებიც აცხადებენ ძალადობის 

შესახებ, შემდგომ ხშირად სტიგმატიზირებულნი არიან, ან მათ არ უჯერებენ და 

არანაირი საპასუხო ზომა არ არის მიღებული. მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობა 

შეიძლება დაფარული იყოს, მისი შედეგები საბოლოოდ მაინც აშკარავდება (8) და 

ქმნის ხანგრძლივ პრობლემებს, როგორც ბავშვებისა და ზრდასრულების, ასევე 

თემებისა და სახელმწიფოებისთვის, საზოგადოებრივი ტვირთის სახით.

2012 წელს, მკვლელობას 

დაახლოებით 95000 ბავშვისა და 

მოზარდის სიცოცხლე შეეწირა, 

რომელთა ასაკიც 20 წელს 

ქვემოთ იყო (6). 



ბავშვები ასევე შეიძლება გახდნენ ორი სხვა ტიპის ძალადობის მსხვერპლი, რომელიც ამ პაკეტის ფარგლებს სცდება: თვითმიმართული ძალადობა, მათ შორის სუიციდური ქცევა და 

თვითდაზიანება; და კოლექტიური ძალადობა, როგორიცაა ომი და ტერორიზმი, რომელიც განხორციელებულია დიდი ზომის დაჯგუფებების მიერ. გარდა ამისა, INSPIRE ცალკე არ განიხილავს 

ტრეფიკინგს, რისკ-ფაქტორს, რომელმაც გარკვეული გარემოებების გათვალისწინებით, შესაძლოა, გაზარდოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის  ალბათობა. დაბოლოს, პაკეტი არ ფარავს ქალთა 

გენიტალიების მუტილაციის პრაქტიკას, რომლისთვისაც უკვე არსებობს კონსოლიდირებული სახელმძღვანელო. (მაგ. h�p://www.who.int/reproduc�vehealth/topics/fgm/management -health-

complica�ons-fgm/en/ and h�p://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ who_rhr_10-9_en.pdf).
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ბავშვთა მიმართ ძალადობის  განმარტება

ბავშვი არის 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი პირი, შესაბამისად, ბავშვებთა მიმართ ძალადობაში იგულისხმება 

ძალადობა ყველა იმ პირის მიმართ, რომელიც 18 წელს ქვემოთაა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO) 

ძალადობას შემდეგნაირად განმარტავს: “ძალადობა არის ფიზიკური ძალის ან ძალაუფლების განზრახ 

გამოყენება, რომელიც რეალურია ან მუქარის სახე აქვს და მიმართულია საკუთარი თავის, სხვა პირის, პირთა 

ჯგუფის ან თემის წინააღმდეგ, რომლის შედეგიცაა (ან ამ შედეგის მაღალი ალბათობა არსებობს) სხეულის 

დაზიანებები, სიკვდილი, ფსიქოლოგიური ტრავმა, განვითარების ჩამორჩენა ან დეპრივაცია” (9). შესაბამისად, 

ძალადობა, ფიზიკური ზიანის გამომწვევი მოქმედების გარდა მოიცავს სხვა სახის ზიანსაც. მისი შედეგები, 

სიკვდილსა და ფიზიკურ ზიანზე გაცილებით ფართოა და შეიძლება მოიცავდეს გადამდებ ან არაგადამდებ 

დაავადებებს, ფსიქოლოგიურ ზიანს, სარისკო ქცევას, საგანმანათლებლო ჩამორჩენასა და დანაშაულში 

ბავშვთა მიმართ ძალადობის  ტიპები

დიაგრამა 2: ძალადობის ტიპები და შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფები

 არასათანადო მოპყრობა 

 ბულინგი 

 ახალგაზრდებს შორის 
ძალადობა

 ძალადობა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან  

 სექსუალური ძალადობა 

 ემოციური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა და ძალადობის შესწრება/თვითხილვა

ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევათა უმეტესობა მოიცავს ინტერპერსონალური ძალადობის 6 ძირითადი ტიპიდან, სულ 

მცირე, ერთს. ძალადობის  ასეთ ფორმებს ვხვდებით ბავშვის განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე (დიაგრამა 2) (9):

·   არასათანადო მოპყრობა (მათ შორის ძალადობრივი დასჯა) მოიცავს ფიზიკურ, სექსუალურ და ფსიქოლოგიურ/ემოციურ 

ძალადობას; მშობლების, მზრუნველების და სხვა ავტორიტეტული პირების მიერ ჩვილების, ბავშვებისა და მოზარდების 

უგულებელყოფას, რაც ყველაზე ხშირად ხდება სახლში, თუმცა, მას ასევე ადგილი აქვს ისეთ გარემოშიც, როგორიცაა სკოლები 

და თავშესაფრები. 

·   ბულინგი (მათ შორის კიბერბულინგი) არის აგრესიული ქცევა, რომელიც ხორციელდება ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის მიერ, 

რომელიც არ არის მსხვერპლის და-ძმა ან რომანტიკული პარტნიორი. იგი მოიცავს განმეორებითი სახის ფიზიკურ, 

ფსიქოლოგიურ ან სოციალურ ზიანს. ბულინგს ხშირად ვხვდებით სკოლებსა და ბავშვთა შეკრების სხვა ადგილებში, ასევე 

ონლაინ სივრცეში.

·   ახალგაზრდებს შორის ძალადობა ძირითადად ხდება 10-დან 29-წლამდე პირებს შორის. ყველაზე ხშირად ასეთ ძალადობას 

ადგილი აქვს თემში, ნაცნობებსა და უცნობებს შორის, მოიცავს ფიზიკურ თავდასხმას იარაღით (ცეცხლ-სასროლი ან ცივი) ან 

იარაღის გარეშე. იგი შეიძლება ასევე მოიცავდეს დაჯგუფების მიერ განხორციელებულ ძალადობას (gang violence). 

·   ძალადობა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან  (ან ძალადობა ოჯახში) მოიცავს ინტიმური პარტნიორის ან ყოფილი პარტნიორის 

მხრიდან განხორციელებულ ძალადობას. იმის მიუხედავად, რომ კაცებიც შეიძლება იყვნენ ძალადობრივი ურთიერთობის 

მსხვერპლნი, ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ჩადენილი ძალადობა არაპროპორციულად მეტია ქალების შემთხვევაში. როგორც 

წესი, ეს ხდება ბავშვთა და ადრეული/იძულებითი ქორწინების დროს. დაუქორწინებული, მაგრამ რომანტიკულ ურთიერთობაში 

მყოფი მოზარდების შემთხვევაში, ზოგჯერ იყენებენ ტერმინს „ძალადობა შეყვარებულის მხრიდან“ (dating violence).

·   სექსუალური ძალადობა მოიცავს თანხმობის გარეშე სექსუალური კონტაქტის დამყარებას ან მცდელობას; თანხმობის გარეშე 

სექსუალური ხასიათის ქმედებას, რომელიც არ მოიცავს კონტაქტს (მაგალითად, ფარულად თვალთვალი ან სექსუალური 

შევიწროება); ისეთი პირის ჩართვას სექსუალურ ტრეფიკინგში, რომელსაც არ შეუძლია თანხმობის ან უარის გამოხატვა და 

ონლაინ ექსპლუატაციას. 

·   ემოციური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა და ძალადობის შესწრება/თვითხილვა (witnessing violence) მოიცავს ბავშვისთვის 

გადაადგილების შეზღუდვას, დაცინვას, მუქარას ან დაშინებას, დისკრიმინაციას, უარყოფას და მტრული მოპყრობის სხვა 

არაფიზიკურ ფორმებს. ძალადობის ფაქტის შესწრება შეიძლება იყოს ბავშვის იძულება, უყუროს ძალადობრივ აქტს, ან 

შემთხვევით გახდეს ორ ან მეტ პირს შორის ძალადობის შემსწრე/თვითმხილველი. 

იმ შემთხვევაში, თუ გოგონას ან ბიჭის მიმართ ძალადობა მიმართულია მათი ბიოლოგიური სქესის ან გენდერული იდენტობის 

საფუძველზე, ეს წარმოადგენს გენდერული ნიშნით ძალადობას.  
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შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

ბავშვთა მიმართ ძალადობის 

შედეგები და დანახარჯები

ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შედეგად მიღებული უშუალო და გრძელვადიანი 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შედეგები და ეკონომიკური დანახარჯები 

საფრთხეს უქმნის განათლებაში, ჯანმრთელობასა და ბავშვთა კეთილდღეობაში 

ჩადებულ ინვესტიციას და აქვეითებს მომავალი თაობების პროდუქტიულობას. 

ადრეულ ასაკში ძალადობის გამოცდილებამ  შეიძლება ზიანი მიაყენოს ტვინის 

განვითარებას და ნერვული სისტემის სხვა ნაწილებს, ასევე, ენდოკრინულ, 

სისხლის მიმოქცევის, ძვალ-კუნთოვან და რეპროდუქციულ, რესპირატორულ და 

იმუნური სისტემებს. ჯანმრთელობის ეს პრობლემები, შესაძლოა, მთელი 

ცხოვრების მანძილზე გაგრძელდეს (8). მყარი მტკიცებულებების მიხედვით, 

ბავშვებზე ძალადობა ზრდის შემდეგი სახის ზიანის დადგომის რისკს: სხეულის 

დაზიანება, აივ-ინფექცია და სექსუალური გზით გადამდები სხვა ინფექციები, 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, კოგნიტური განვითარების შეფერხება, 

დაბალი აკადემიური მოსწრება, სკოლიდან გარიცხვა, ადრეული ორსულობა, 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პრობლემები, გადამდები და არაგადამდები 

დაავადებები (10-30). 

ბავშვებზე ძალადობა ასევე დიდ გავლენას ახდენს ეკონომიკაზე. ამას ამტკიცებს 

იმ ქვეყნების და რეგიონების მონაცემები, სადაც ძალადობის ფინანსური შედეგები 

შეაფასეს. მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ერთი წლის მონაცემებით, 

ბავშვთა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ახალ შემთხვევებთან ასოცირებული 

სრული ეკონომიკური ხარჯი 2008 წელს შეადგენდა 124 მილიარდ აშშ დოლარს. 

ეს ხარჯი იზრდება იმ შემთხვევაში, თუ არასათანადო მოპყრობასთან ერთად 

მოვიაზრებთ სხვა ტიპის ძალადობასაც, მაგალითად, ახალგაზრდებს შორის 

ძალადობას (31, 32). აღმოსავლეთ აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონში 

არსებული მიახლოებითი მონაცემების მიხედვით, ბავშვთა მიმართ არასათანადო 

მოპყრობის შედეგად გამოწვეული მხოლოდ ჯანმრთელობის რამდენიმე 

პრობლემის ეკონომიკური დანახარჯი შეადგენდა რეგიონის წლიური მშპ-ის 1.4%-

დან 2.5%-მდე (33). 



ბავშვთა მიმართ ძალადობის  
ძირითადი გამომწვევი მიზეზები

შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

ძირითადი ფაქტორი, რაც ბავშვებს და მოზარდებს, განსაკუთრებით კი გოგონებს, 

მოწყვლადს ხდის ძალადობის მიმართ (და ზრდის ბიჭებისა და კაცების მიერ 

ძალადობის განხორციელების ალბათობას), არის გოგონების ვიქტიმიზაციის 

(მსხვერპლად ყოფნის) და ბიჭებისა და კაცების მიერ ძალადობრივი ქცევის 

განხორციელების მიმართ საზოგადოების მიმღებლობა. ხშირად არასათანადო 

მოპყრობა ან ექსპლუატაცია აღიქმება ნორმად, რომელიც თემის კონტროლს 

მიღმაა. ამასთანავე, სირცხვილის გრძნობა, შიში და რწმენა იმისა, რომ 

დახმარება არავის შეუძლია, შესაბამისი უწყებებისადმი დაბალ მიმართვიანობას 

განაპირობს. გარდა ამისა, მსხვერპლი ხშირად არის დადანაშაულებული 

ძალადობაში, რომლიც მან განიცადა. ზოგადად ძალადობის, განსაკუთრებით კი 

ინტიმური პარტნიორის მხრიდან  ძალადობისა და სექსუალური ძალადობის 

მიმართ არსებული საზოგადოებრივი მიმღებლობა  საზოგადოებაში ქალებისა და 

ბავშვების დაბალი სოციალური სტატუსიდან და ისეთი კულტურული ნორმებიდან 

გამომდინარეობს, რომელიც ეხება გენდერს და მასკულინობას. შესაბამისად, 

ისეთი გენდერული ნორმების შეცვლა, რომელიც კაცს აძლევს გოგონების და 

ქალების სხეულსა და ქცევაზე კონტროლის შესაძლებლობას, არის აუცილებელი 

სტრატეგია. იგი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რათა მიიღწეს გენდერული 

თანასწორობა, შემცირდეს გოგონების მიმართ ძალადობა, განვითარდეს 

პრევენციული აქტივობები და  მუშაობა დაიწყოს ზრუნვისა და მხარდაჭერის 

სპეციფიურ საჭიროებებზე საპასუხოდ.

ძალადობა ასევე მომდინარეობს სხვა მრავალი სოციალური, ეკონომიკური და 

კულტურული ფაქტორიდან, რომლებიც გავლენას ახდენს თემზე, ოჯახებზე, 

ურთიერთობებსა და იმაზე, თუ როგორ ატარებენ ბავშვები ყოველდღიურ 

ცხოვრებას. სოციალურ-ეკოლოგიური მოდელი აღწერს გარკვეული ფაქტორების 

ურთიერთქმედებას. ესენია: ინდივიდუალური, ურთიერთობებზე დაფუძნებული, 

თემის და საზოგადოებრივი ფაქტორები (დიაგრამა 3) (9). 

· ინდივიდუალურ დონეზე  რისკ-ფაქტორები მოიცავს ისეთ ბიოლოგიურ მახასიათებლებსა და პერსონალურ 

ასპექტებს, როგორიცაა სქესი, ასაკი, განათლება, შემოსავალი, შეზღუდული შესაძლებლობა, კოგნიტური 

განვითარების შეფერხება, ემოციურ/ფსიქოლოგიური დარღვევები, ალკოჰოლის მიღება ზიანის მომტანი 

დოზებით, ნარკოტიკების მოხმარება და არასათანადო მოპყრობის ისტორია. 

· ახლო ურთიერთობების დონეზე  რისკ-ფაქტორები მოიცავს ემოციური მიჯაჭვულობის ნაკლებობას, მშობლობის 

არასათანადო პრაქტიკას, ოჯახურ დისფუნქციას, დელიკვენტური ქცევის თანატოლებთან დაახლოებას, ბავშვის 

მიერ დედის ან დედობილის მიმართ ძალადობის შესწრებას/თვითხილვას, ადრეულ ან იძულებით ქორწინებას. 

· თემის დონეზე  რისკ-ფაქტორები მოიცავს იმას, თუ როგორ ზრდის ძალადობის რისკს ისეთი სივრცეები, 

როგორიცაა სკოლა, სამუშაო ადგილი ან სამეზობლო. თავის მხრივ, ეს მოიცავს სიღარიბეს, მოსახლეობის 

სიმჭიდროვის მაღალ დონეს, დროებით საცხოვრებელს, სოციალური ინტეგრაციის დაბალ დონეს, საფრთხის 

შემცველ ფიზიკურ გარემოს, დანაშაულის მაღალ მაჩვენებელსა და ადგილობრივად ნარკოტიკებით ვაჭრობას. 

· საზოგადოების დონეზე  რისკ-ფაქტორები მოიცავს სამართლებრივ და სოციალურ ნორმებს, რომლებიც ქმნის 

კლიმატს, სადაც ძალადობა წახალისებული და ნორმალიზებულია. ეს ასევე მოიცავს ჯანდაცვის, ეკონომიკურ, 

საგანმანათლებლო და სოციალურ პოლიტიკას, რომელიც ინარჩუნებს ეკონომიკურ, გენდერულ და სოციალურ 

უთანასწორობას, არაადეკვატურ სოციალური დაცვის სისტემებს, კონფლიქტის, კონფლიქტის შემდგომი ან  

სტიქიური მოვლენებით გამოწვეულ სოციალური მოწყვლადობას, სუსტ მმართველობასა და არასათანადო 

სამართლებრივ სისტემას. 



სხვადასხვა დონეზე ფაქტორების ურთიერთქმედება ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ფაქტორების გავლენა 

ერთსა და იმავე დონეზე (9). მაგალითად, განმეორებითი კვლევები აჩვენებს, რომ ორსულობასა და 

მშობიარობასთან დაკავშირებული გართულებების გათვალისწინებით - ორსულობამ და მშობიარობამ შეიძლება 

გამოიწვიოს ნევროლოგიური დაზიანება და ფსიქოლოგიური პრობლემები (ინდივიდუალური რისკ-ფაქტორები) - 

შესაძლებელია, წინასწარ ვივარაუდოთ ბავშვის მიმართ არასათანადო მოპყრობა და ახალგაზრდებს შორის 

ძალადობა. ძირითადად ეს ხდება იმ შემთხვევაში, თუ სხვა ისეთ ოჯახურ პრობლემებთან ერთადაა კომბინაციაში, 

როგორიცაა მაგალითად, მშობლობის არასათანადო პრაქტიკა (34). სხვა რამდენიმე გავრცელებული რისკ-

ფაქტორი - როგორებიცაა ოჯახური დისფუნქცია და თემში სოციალური ინტეგრაციის დაბალი დონე - ბავშვებს, სხვა 

ფაქტორებთან შედარებით, გაცილებით დიდი რისკის ქვეშ აყენებს. და მაშინ, როცა ჰუმანიტარული კრიზისების, 

მათ შორის ომის, ლტოლვილთა მასობრივი გადაადგილების, ეკონომიკური მიგრაციის, ბუნებრივი 

კატასტროფების, დაავადებების გავრცელების რიცხვი ასე სწრაფად იზრდება, უფრო მეტი ბავშვი ხდება 

ძალადობის მიმართ მოწყვლადი, ვიდრე ეს ოდესმე ყოფილა. 

დიაგრამა 3: სოციალურ-ეკოლოგიური მოდელი ბავშვთა მიმართ ძალადობის გაგებისა და პრევენციისთვის

საზოგადოება: თემი: ურთიერთობები: ინდივიდუალური:

·ს წრაფი სოციალური ცვლილება

·ე კონომიკური უთანასწორობა

·გ ენდერული უთანასწორობა

·პ ოლიტიკა, რომელიც ზრდის 

  უთანასწორობას

·ს იღარიბე

·ს უსტი ეკონომიკური 

  უსაფრთხოების ბადეები

·ს ამართლებრივი და კულტურული 

  ნორმები, რომლებიც 

  წაახალისებს ძალადობას

·ხ ელმისაწვდომობა იარაღზე

·კ ონფლიქტის, კონფლიქტის 

  შემდგომი ან სტიქიური 

  მოვლენებით გამოწვეული 

  სოციალური მოწყვლადობა

· სიღარიბე თემში / 

 კონცენტრირებული სიღარიბე

·დ ანაშაულის მაღალი დონე

·მ ცხოვრებთა მობილობის 

  მაღალი დონე

·უ მუშევრობის მაღალი დონე

·ა დგილობრივად ნარკოტიკებით 

 უკანონო ვაჭრობა

·ს უსტი ინსტიტუციური პოლიტიკა

·მ სხვერპლზე ზრუნვის 

 არაადეკვატური მომსახურებები

·ფ იზიკური გარემოთი 

 განპირობებული ფაქტორები

· მშობლობის არასათანადო 

 პრაქტიკა

·უ თანხმოება ოჯახში

·მ შობლებს შორის ძალადობრივი 

 კონფლიქტი

·ა დრეული და იძულებითი 

 ქორწინება

·ო ჯახის დაბალი სოციალურ-

 ეკონომიკური სტატუსი

·ძ ალადობაში ჩართული 

 მეგობრები

· სქესი

·ა საკი

·შ ემოსავალი

·გ ანათლება

·შ ეზღუდული შესაძლებლობა

·ძ ალადობის მსხვერპლობა

·ძ ალადობრივი ქცევის ისტორია

·ა ლკოჰოლის/არალეგალური 

 ნივთიერებების ავადმოხმარება

·ე მოციური/პიროვნული 

  დარღვევები

წყარო (9)

შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკა თუ პროგრამა ხშირად  ძალადობის სხვადასხვა ფორმაზე განყენებულად 

მუშაობს, უნდა ვაღიაროთ, რომ ძალადობის ყველა ფორმა ერთმანეთთანაა დაკავშირებული, რადგან მათ 

ძირეული გამომწვევი მიზეზები აერთიანებს. ამის გამო ისინი ზოგჯერ ერთდროულად იჩენენ თავს და შეიძლება 

ერთი განაპირობებდეს მეორეს. მაგალითად,  არასათანადო მოპყრობამ ბავშვებთან, შესაძლოა, გაზარდოს იმის 

რისკი, რომ მსხვერპლი მომავალში გახდება სექსუალური ძალადობის, ახალგაზრდებს შორის ძალადობის, 

თვითმიმართული ძალადობის და ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი ან განმა-

ხორციელებელი. ასევე მეტია იმის ალბათობაც, რომ ბავშვმა, რომელიც შეესწრო დედასა ან დედობილზე 

ძალადობას ინტიმური პარტნიორის მხრიდან, ისევ გამოცადოს მსგავსი ძალადობა მომავალში, როგორც 

მსხვერპლის, ასევე განმახორციელებლის როლში (35-36). შესაბამისად, იმ პროგრამებს, რომლებიც ეფექტიანად 

მუშაობენ ძირეულ გამომწვევ მიზეზებზე, აქვთ იმის დიდი პოტენციალი, რომ შეამცირონ ბავშვთა მიმართ 

ძალადობის  რამდენიმე ფორმა. 



შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

ბავშვთა მიმართ ძალადობის  

პრევენცია შესაძლებელია

ბავშვებზე ძალადობა მრავალმხრივი პრობლემაა, რომლის გამომწვევი მიზეზები 

გვხვდება ინდივიდუალურ, ახლო ურთიერთობების, თემისა და საზოგადოებრივ 

დონეზე, შესაბამისად, მასზე მუშაობა საჭიროა პარალელურად რამდენიმე 

სხვადასხვა დონეზე. სოციალურ-ეკოლოგიური მოდელი ამ მხრივ ორმაგ მიზანს 

ემსახურება, რადგან მოდელის თითოეული დონე წარმოადგენს განზომილებას, 

სადაც თანაარსებობს, როგორც რისკები, ასევე პრევენციის შესაძლებლობები. 

შესაბამისად, ბავშვთა მიმართ ძალადობასთან გამკლავება მოიცავს სათანადო 

ზომების მიღებას, იმისათვის რომ:

· შეიქმნას უსაფრთხო, მდგრადი და მზრუნველი ოჯახური გარემო, ძალადობის 

რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილი იყვნენ სპეციალიზებული 

დახმარებითა და მხარდაჭერით; 

· ფიზიკურად შეიცვალოს საფრთხის შემცველი გარემო; 

· შემცირდეს რისკ-ფაქტორები საჯარო სივრცეებში (მაგ. სკოლებში, მოზარდების 

თავშეყრის სხვა ადგილებში), იმისათვის, რომ დაიკლოს ძალადობის საფრთხემ;

· აღმოიფხვრას გენდერული უთანასწორობა ურთიერთობებში, სახლში, 

სკოლაში, სამსახურში და ა.შ.;

· შეიცვალოს კულტურული დამოკიდებულებები და პრაქტიკა, რომელიც 

წაახალისებს ძალადობას;

· სამართლებრივად აიკრძალოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის  ყველა ფორმა და 

შეიზღუდოს მოზარდებისთვის ხელმისაწვდომობა ისეთ მავნე პროდუქტებზე, 

როგორიცაა ალკოჰოლი და ცეცხლსასროლი იარაღი; 

· ხელმისაწვდომი გახდეს ხარისხიანი რეაგირების მომსახურებები ძალადობის 

მსხვერპლი ბავშვებისთვის; 

· აღმოიფხვრას კულტურული, სოციალური და ეკონომიკური უთანასწორობა, 

რომელიც ხელს უწყობს ძალადობას, უზრუნველყოფილ იქნეს თანაბარი 

ხელმისაწვდომობა რესურსებზე, მომსახურებებსა და შესაძლებლობებზე; 

· გაუმჯობესდეს კოორდინაცია იმ რამდენიმე სექტორის შორის, რომლებიც 

მუშაობს ბავშვთა მიმართ ძალადობის  პრევენციასა და მასზე რეაგირებაზე. 

INSPIRE-ის შვიდი სტრატეგია მოიცავს ყველა ამ საკვანძო პუნქტს, რომელიც 

საჭიროა ბავშვთა და მოზარდთა მიმართ ძალადობის პრევენციისა და მასზე 

რეაგირებისთვის. ეს აღწერილია შემდეგ თავებში. 





შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

-ის 

კომპონენტები

INSPIRE მოიცავს , რომლებიც ერთად ქმნიან ურთიერთმკვეთ სამუშაო შვიდ სტრატეგიას

ჩარჩოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის  დაძლევისთვის. თითოეული სტრატეგია შედგება 

ძირითადი , სტრატეგიის   მიზნის დასაბუთების,  მდგრადი განვითარების  მიზნების (SDGs)

(16.2-ის გამოკლებით, რადგან ამ მიზნის განვითარებაში მას თავად შეაქვს წვლილი და 

ამავდროულად, მხარდაჭერილია მისგან), ბავშვთა მიმართ ძალადობის  პრევენციაზე 

შესაძლო  კონკრეტული  (მათ შორის პროგრამები, პრაქტიკა და გავლენის, მიდგომებისა

პოლიტიკა, რომლებიც ხელს უწყობს სტრატეგიის წინსვლას) და ამ მიდგომათა 

მხარდამჭერი მტკიცებულებებისგან. 



შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

მტკიცებულების მიხედვით, დედების ან დედობილების მიმართ ძალადობის შესწრების/თვითხილვის შედეგად, მომავალში შესაძლოა გაიზარდოს ბავშვის ძალადობაში 

ჩართვის რისკი (მაგ. 35-36). შესაბამისად, ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემცირება მნიშვნელოვანი მიზანია, რომელიც ხელს შეუწყობს ბავშვთა მიმართ 

ძალადობის  შემცირებას. 
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INSPIRE-ის სტრატეგიები  ისეა შერჩეული, რომ დაბალი რესურსების მქონე გარემოში განხორციელებული და 

შეფასებული ინტერვენციები წარმოადგინოს.  მაღალშემოსავლიან გარემოში განხორციელებული ინტერვენციებიდან 

შერჩეულ იქნა ისეთები, რომლებიც განსაკუთრებით ეფექტიანია ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შემცირებისთვის და, 

ასევე, დიდია იმის ალბათობა, რომ ეს ინტერვენციები წარმატებით იმუშავებს სხვადასხვა კულტურულ გარემოში.  

INSPIRE იძლევა შესაძლებლობას, გაიზარდოს შვიდი სტრატეგიის ეფექტიანობის კვლევათა რიცხვი ისეთ 

გარემოებში, სადაც ამჟამად ასეთი კვლევები შედარებით ნაკლებია. შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ INSPIRE 

რეგულარულად განახლდება ახალი მტკიცებულებების მოპოვების შემდეგ. 

შვიდი სტრატეგია შეარჩიეს INSPIRE-ის შექმნაში მონაწილე სააგენტოებმა მანამდე გამოქვეყნებული, კვლევაზე 

დაფუძნებული სახელმძღვანელოების გაერთიანების შედეგად. მათი მუშაობა მიმართული იყო ბავშვთა მიმართ 

ძალადობის  რისკ-ფაქტორებსა და მისგან დამცავ ფაქტორებზე, რისკის  ოთხივე ურთიერთდაკავშირებულ დონეზე 

(ინდივიდუალური, ურთიერთობებზე დაფუძნებული, სათემო, საზოგადოებრივი). მათი უმეტესობა პრევენციულ 

ეფექტს ახდენს ბავშვთა მიმართ ძალადობის რამდენიმე ტიპზე, ასევე დადებითად აისახება ისეთ სფეროებზე, 

როგორებიცაა ფსიქიკური ჯანმრთელობა, განათლება და დანაშაულის შემცირება. გარდა ამისა, INSPIRE მოიცავს ორ 

ურთიერთმკვეთ აქტივობას, რომელიც საშუალებას იძლევა, ერთმანეთთან დააკავშიროს და გააძლიეროს შვიდი 

სტრატეგია და შეაფასოს, რა პროგრესი იქნა მიღწეული მასზე მუშაობის შედეგად.  

კრიტერიუმები ინკლუზიისთვის
INSPIRE-ის თითოეული სტრატეგია მოიცავს ერთ ან მეტ, მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ მიდგომას . (ცხრილი 1)

მიდგომების მაგალითები არ წარმოადგენს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკის, პროგრამების და პრაქტიკის 

სრულ სიას თითოეული სტრატეგიისთვის, არამედ აღწერს იმ მოდელებს, რომლებიც ამცირებს ალბათობას, რომ 

ბავშვი გახდება ძალადობის მსხვერპლი ან მოძალადე, ძალადობის რისკ-ფაქტორებს ან მის უშუალო და 

გრძელვადიან შედეგებს. პრაქტიკაში, INSPIRE-ში მოცემული სტრატეგიების და მიდგომების ეფექტიანობა 

დამოკიდებული იქნება მათი განხორციელების ხარისხსა და მახასიათებლებზე. მოდელის ინტერვენციები 

წარმოადგენენ  ან  პრაქტიკას.  ეფექტიან, პერსპექტიულ გონივრულ
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კრიტერიუმები ინტერვენციებისთვის

ეფექტიანი ინტერვენციები შემდეგი კრიტერიუმებიდან, სულ მცირე, ერთს მაინც აკმაყოფილებენ. ესენია:

· კვლევით დადასტურებული დადებითი და სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი გავლენა ბავშვთა მიმართ 

ძალადობის  ერთ ან მეტ ტიპზე (არასათანადო მოპყრობა, ბულინგი, ძალადობა ახალგაზრდებს შორის, 

ძალადობა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან და სექსუალური ძალადობა). მოცემული გავლენა უნდა 

დადგინდეს, სულ მცირე, ორი, მაღალი ან საშუალო - ხარისხის კვლევის შედეგად, რომელიც იყენებს 

შემთხვევითად კონტროლირებულ ექსპერიმენტს და/ან მაღალი ხარისხის კვაზი-ექსპერიმენტულ დიზაინს. 

· მაღალხარისხოვანი მეტაანალიზისა და სისტემური მიმოხილვის ძირითად მიგნებებზე დაყრდნობით, 

ინტერვენციები რეკომენდებულად ითვლება. 

ინტერვენციები , თუ:პერსპექტიულია

· კვლევით დადასტურებულია დადებითი და სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი გავლენა ბავშვთა მიმართ 

ძალადობის  ერთ ან მეტ ტიპზე (არასათანადო მოპყრობა, ბულინგი, ახალგაზრდებს შორის ძალადობა, 

ძალადობა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან  და სექსუალური ძალადობა). ეს გავლენა დადგენილი უნდა იყოს, 

სულ მცირე, ერთი, მაღალი ან საშუალო ხარისხის კვლევის შედეგად, რომელიც იყენებს შემთხვევითად 

კონტროლირებულ ექსპერიმენტს და/ან მაღალი ხარისხის კვაზი-ექსპერიმენტულ დიზაინს. 

· კვლევით დადასტურებულია დადებითი და სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი გავლენა ბავშვთა მიმართ 

ძალადობის  ერთ ან მეტ რისკის შემცველ ან მისგან დამცავ ფაქტორზე (როგორებიცაა: საგანმანათლებლო 

მიღწევები, პოზიტიური მშობლობის უნარები, მშობლებსა და შვილებს  შორის კომუნიკაცია ძალადობის ან 

ძალადობის შესწრების/თვითხილვის თავიდან არიდების ეფექტიანი სტრატეგიების შესახებ, გაზრდილი 

მეთვალყურეობა მშობლების მხრიდან). ეს გავლენა დადგენილი უნდა იყოს, სულ მცირე, ერთი მაღალი ან 

საშუალო ხარისხის კვლევის შედეგად, რომელიც იყენებს შემთხვევითად კონტროლირებულ ექსპერიმენტს 

და/ან მაღალი ხარისხის კვაზი-ექსპერიმენტულ დიზაინს. 

გონივრული პრაქტიკის კომპონენტები შემდეგი კრიტერიუმებიდან, სულ მცირე, ერთს აკმაყოფილებენ:

·  განსაზღვრულია ინტერვენციის აუცილებლობა საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და რეზოლუციებით

ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შემცირებისათვის;

·  შედეგად დადგინდა, რომ ინტერვენციას შეუძლია, თვისებრივი კვლევის ან დაკვირვების ჩატარების

ეფექტიანად შეამციროს ბავშვებზე ძალადობა.

ორი ურთიერთმკვეთი კომპონენტი - მრავალსექტორული ქმედებები და კოორდინაცია, და მონიტორინგი და 

შეფასება - აუცილებელი მოთხოვნაა ნებისმიერი მტკიცებულებაზე დაფუძნებული, მრავალსექტორული 

ინტერვენციისთვის (37).
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შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

ცხრილი 1: INSPIRE-ის სტრატეგიები, მიდგომები და სექტორები, ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრევენციისა და 

                  მასზე რეაგირებისთვის

სტრატეგია მიდგომა სექტორები ურთიერთ-
მკვეთი
აქტივობები

კანონმდებლობა 

და აღსრულება

ნორმები და 

ღირებულებები

უსაფრთხო 

გარემო

მშობლებისა და 

მზრუნველების 

მხარდაჭერა

შემოსავლი და 

ეკონომიკური 

გაძლიერება

რეაგირება და 

მხარდაჭერი 

მომსახურებები

განათლება და 

სასიცოცხლო 

უნარები

კანონები, რომლებიც კრძალავს მშობლების, 

მასწავლებლების და სხვა მზრუნველების მიერ 

ბავშვის ძალადობრივ დასჯას;

ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის და 

ექსპლუატაციის კრიმინალიზაცია კანონით;

ალკოჰოლის საზიანოდ გამოყენებასთან 

დაკავშირებული კანონები;

კანონები, რომლებიც ზღუდავს 

ახალგაზრდებისთვის ცეცხლსასროლ და სხვა 

სახის იარაღებზე ხელმისაწვდომობას.

დამოკიდებულების შეცვლა საზიანო გენდერული 

და სოციალური ნორმების მიმართ;

თემის მობილიზაციის პროგრამები;

მაყურებლის ჩართულობაზე მიმართული 

ინტერვენციები.

ძალადობის შემცირება „ცხელ წერტილებზე“ 

მუშაობით;

ძალადობის გავრცელების შეჩერება;

ნაშენი გარემოს გაუმჯობესება.

მხარდაჭერა ოჯახში ვიზიტებით;

მხარდაჭერა თემში ჯგუფური შეხვედრების 

ორგანიზებით;

მხარდაჭერა ყოვლისმომცველი პროგრამების 

საშუალებით.

ფულადი გადარიცხვები;

ჯგუფური დანაზოგები და სესხები, გენდერული 

თანასწორობის ტრენინგთან ერთად;

მიკროფინანსები, გენდერული ნორმების 

ტრენინგთან ერთად.

კონსულტირება და თერაპიული მიდგომები;

ინტერვენციებთან შერწყმული სკრინინგი;

კანონთან კონფლიქტში მყოფი 

არასრულწლოვანთა რეაბილიტაციის 

პროგრამები მართლმსაჯულების სისტემაში;

მინდობით აღზრდა, სოციალური 

კეთილდღეობის მომსახურებებთან ერთად.

ბაღში, დაწყებითსა და საშუალო სკოლაში 

ჩარიცხულ ბავშვთა რაოდენობის გაზრდა;

უსაფრთხო და ხელშემწყობი გარემოს შექმნა 

სკოლებში;

ბავშვის ცოდნის ამაღლება სექსუალური 

ძალადობისა და მისგან თავის დაცვის 

საშუალებების შესახებ;

სასიცოცხლო და სოციალურ უნარების ტრენინგი;

ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის 

პრევენციის პროგრამები მოზარდებისათვის.

მართლმსაჯულება

ჯანმრთელობა, 

განათლება და 

სოციალური 

კეთილდღეობა

შინაგან საქმეთა, 

დაგეგმარება

სოციალური 

კეთილდღეობა, 

ჯანმრთელობა

ფინანსები, 

შრომა

ჯანმრთელობა, 

მართლმსაჯულება, 

სოციალური 

კეთილდღეობა

განათლება

მრავალსექტორული 

მოქმედებები და 

კოორდინაცია

მონიტორინგი და

შეფასება
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-ის 

განხორციელება 

 INSPIRE-ის ეს დამხმარე მასალები დამუშავებულია და გამოცემულია INSPIRE განხორციელების სახელმძღვანელოსა (2018) და INSPIRE ინდიკატორების 

სახელმძღვანელოს სახით. სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე. 

3

INSPIRE-ის სტრატეგიების გამოყენება კონფლიქტურ, პოსტკონფლიქტურ 

და სხვა ჰუმანიტარულ სიტუაციებში

INSPIRE-ის შვიდივე სტრატეგია შეიძლება მოერგოს ისეთ გარემოს, რომელსაც გადატანილი აქვს კონფლიქტი ან 

ბუნებრივი კატასტროფა. იგი მოიცავს რამდენიმე ინტერვენციას, რომელთა ეფექტიანობა ასეთ სიტუაციებში 

დადასტურებულია. თუმცა იმ სტრატეგიების, რომლებიც შეეხება სხვა სახის ისეთ საზოგადოებრივ პრობლემებს,  

როგორიცაა, მაგალითად, თამბაქოს, ნარკოტიკების და ალკოჰოლის მოხმარება, ფსიქიკური ჯანმრთელობა, 

დანაშაულის დონე, ავტოსაგზაო შემთხვევებისგან მიღებული დაზიანებები, განხორციელების წარმატება 

დამოკიდებული იქნება სტრატეგიასა და მოცემულ კონტექსტზე. ძირითადად იმის გამო, რომ ზოგიერთი პროგრამა 

არ არის სოციალურ სისტემებზე ან ფუნქციურ სამთავრობო სტრუქტურებზე დამოკიდებული, მათი ინტერვენცია 

შესაძლებელია განხორციელდეს ნებისმიერ გარემოში. ასეთი ინტერვენციები მოიცავს მაგალითად, მშობლობის 

პროგრამებს, სასიცოცხლო უნარების ტრენინგ-პროგრამებს და მომსახურებებს ძალადობის მსხვერპლთათვის. 

მათგან განსხვავებით, ისეთი ინტერვენციების განხორციელება, რომლებიც საჭიროებს კანონის აღსრულებას 

სამართალდამცავი ორგანოებისა და მართლმსაჯულების სისტემების მიერ, რთული იქნება ისეთ გარემოში, სადაც 

კონფლიქტის ან ბუნებრივი კატასტროფის შედეგად განადგურებული და მოშლილია ასეთი სტრუქტურები. 

შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად 23

INSPIRE ფოკუსირებულია იმაზე, თუ რის გაკეთება შეუძლიათ ქვეყნებს ბავშვთა მიმართ 

ძალადობის  პრევენციისა და მასზე რეაგირებისათვის. INSPIRE-ის მომდევნო მასალაში 

დეტალურადაა განხილული მისი განხორციელება, მათ შორის მონიტორინგის ინდიკატორები 

შესრულებისა და შედეგების შეფასებისთვის. (გ) ამავდროულად, INSPIRE: შვიდი სტრატეგია 

ბავშვთა მიმართ ძალადობის  დაძლევისთვის გამოყოფს ზოგად მითითებებს, რომელთა 

გათვალისწინებაც განხორციელების პერიოდში ხელს შეუწყობს ბავშვთა მიმართ ძალადობის  

დაძლევისკენ მიმართული პროგრესის ზრდას. 
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სტრატეგიები და 

მიდგომები

შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად24



კანონმდებლობა და აღსრულება

ნორმები და ღირებულებები

უსაფრთხო გარემო
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კანონმდებლობა 
და აღსრულება 

მიზანი: კანონმდებლობის აღსრულების უზრუნველყოფა იმისათვის, 
რომ  თავიდან იქნეს აცილებული ძალადობრივი ქცევა, შემცირდეს 
ალკოჰოლის ზიანის მომტანი დოზებით მიღება და შეიზღუდოს 
ახალგაზრდებისთვის ცეცხლსასროლ და სხვა სახის იარაღებზე 
ხელმისაწვდომობა



შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

კანონმდებლობა და აღსრულება 

სამართლებრივი დაცვისა და პოლიტიკის განვითარება და გაძლიერება მათი აღსრულების საშუალებებთან 

ერთად ბავშვთა მიმართ ძალადობის  პრევენციისკენ გადაგმული გონივრული ნაბიჯია. კანონები, რომლებიც 

კრძალავს ძალადობრივ დასჯასა და სექსუალურ ძალადობას, მნიშვნელოვანია რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველ 

რიგში, ეს საზოგადოებას ატყობინებს, რომ ძალადობრივი ქცევა არასწორია, რაც ხელს უწყობს იმ გავრცელებული 

ნორმების აღმოფხვრას, რომლებიც ამყარებს ასეთ ქცევას. მეორე მხრივ, ასეთი კანონები უზრუნველყოფს 

დამნაშავეთა პასუხისმგებლობას საკუთარ ქმედებებზე. კანონები და პოლიტიკა ასევე შესაძლოა გამოყენებულ 

იქნას ბავშვთა მიმართ ძალადობის მთავარი რისკ-ფაქტორების შესამცირებლად (მაგალითად, ალკოჰოლის 

ზიანის მომტანი დოზებით მიღების შემცირება და მოზარდების ცეცხლსასროლ და სხვა სახის იარაღებზე 

ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა).

ეს სტრატეგია ხელს უწყობს და, თავის მხრივ, მხარდაჭერილია აქტივობებით, იმისათვის, რომ  მიღწეულ იქნეს 

მდგრადი განვითარების მიზნები (SDGs) 3.5, 5.c და 16.3:

· 3.5 მავნე ნივთიერებების, მათ შორის ნარკოტიკულ ნივთიერებათა და ალკოჰოლის ავადმოხმარების 

პრევენციის გაძლიერება და მათი მკურნალობა. 

· 5.c გენდერული თანასწორობის და ქალებისა და გოგონების ყველა დონეზე გაძლიერებისთვის მყარი 

პოლიტიკისა და აღსრულებადი კანონმდებლობის მიღება / გაძლიერება.

· 16.3 კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე და მართლმსაჯულებაზე 

თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველასთვის.

დასაბუთება: 

კანონმდებლობის აღსრულების შესაძლო გავლენა ბავშვთა მიმართ ძალადობის  
შემცირებაზე: 

· მშობლების, მზრუნველებისა და სხვა ავტორიტეტული პირების მიერ ბავშვებზე ფიზიკური ძალადობის 

შემცირება;

· ბავშვთა მიმართ  სექსუალური ძალადობის შემცირება, იძულებითი ან ზეწოლის შედეგად 

განხორციელებული სექსუალურიი აქტის, არასასურველი სექსუალურიი აქტის მცდელობის  ან 

არასასურველი სექსუალური ხასიათის შეხების ჩათვლით;

· ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციის, მათ შორის ტრეფიკინგის, პორნოგრაფიის და პროსტიტუციის 

შემცირება;

· ალკოჰოლის გადაჭარბებული ოდენობით მიღების შემცირება;

· ცეცხლსასროლი იარაღით გამოწვეული სასიკვდილო და არასასიკვდილო დაზიანებების შემცირება;

· იმ სოციალური ნორმებისა და დამოკიდებულებების ზრდა, რომლებიც იცავს ბავშვებს ძალადობრივი 

დასჯისგან;

· იმ სოციალური ნორმებისა და დამოკიდებულებების ზრდა, რომლებიც იცავს ბავშვებს სექსუალური 

ძალადობისა და ექსპლუატაციისაგან;

· იმ სოციალური ნორმების და დამოკიდებულებების ზრდა, რომლებიც ხელს უწყობს გენდერულ 

თანასწორობას.
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შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

მტკიცებულება: დაკვირვების მეთოდით ჩატარებული კვლევების შედეგად, 

ასეთ კანონებს შეუძლია ბავშვების ძალადობრივი დასჯის შემცირება, ბავშვის 

მიმართ ძალადობრივი დასჯის უარყოფითი გავლენის გაცნობიერება და 

დამოკიდებულების შეცვლა ამგვარი მეთოდების გამოყენების მიმართ (39-41). 

კვლევის შედეგების მიხედვით, სადაც შედარებული იყო ხუთი ევროპული ქვეყანა 

(სამში აკრძალულია ფიზიკური დასჯა, ორში კი არა) აღმოჩნდა, რომ თითქმის 

ყველა სახის ფიზიკური დასჯა უფრო იშვიათად არის გამოყენებული იმ ქვეყნებში, 

სადაც ეს კანონმდებლობითაა აკრძალული, ვიდრე იქ, სადაც ასეთი ამკრძალავი 

კანონი არ არსებობს (42). უფრო მეტიც, ფიზიკური დასჯისადმი მიმღებლობა უფრო 

დაბალი იყო იმ ქვეყნებში, სადაც ეს კანონით აკრძალულია (43). სისტემურმა 

მიმოხილვამ აჩვენა, რომ ოცდაოთხ ქვეყანაში ფიზიკური დასჯის კანონით 

აკრძალვა ახლო კავშირში იყო ფიზიკური დასჯის, როგორც ბავშვის აღზრდის 

მეთოდის, მხარდაჭერისა და გამოყენების შემცირებასთან (43). 2016 წლისთვის 

თითქმის ორმოცდაათ ქვეყანას ჰქონდა აკრძალული ბავშვთა ფიზიკური დასჯის 

ყველა ფორმა, 52-მა კი აიღო მისი აკრძალვის ვალდებულება (44).  

მიდგომები
ეს სტრატეგია მოიცავს კანონების ორ ნაკრებს. პირველი შედგება იმ კანონებისა და ზომებისაგან, რომელთა 

შესრულებაც აკისრიათ გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციის (CRC) ხელმომწერ სახელმწიფოებს. ეს კანონები 

სახელმწიფოებს ავალდებულებს, მიიღონ ყველა საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული, სოციალური და 

საგანმანათლებლო ზომა ბავშვების  ძალადობისგან დასაცავად, მაშინ, როდესაც ისინი იმყოფებიან მშობლების, 

კანონიერი წარმომადგენლების ან სხვა ადამიანების მზრუნველობის ქვეშ (38). CRC ასევე მოიცავს კონკრეტულ 

ვალდებულებებსაც, რომლებიც ეხება, ბავშვთა დაცვას სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობისგან 

ან დასჯისა და სიკვდილით დასჯისგან, ისევე, როგორც სექსუალური ძალადობისა და ექსპლუატაციისგან. კანონთა 

მეორე ნაკრები ზღუდავს ხელმისაწვდომობას ალკოჰოლსა და ცეცხლსასროლ იარაღებზე ახალგაზრდებისათვის და 

მათ გამოყენებას. შედეგად, ის ამცირებს რისკებს, რომლებიც ზრდის ალბათობას, რომ ბავშვი გახდება ძალადობის 

მსხვერპლი ან მისი განმახორციელებელი. გარდა ამისა, ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შემცირებაში წვლილის შეტანა 

შეუძლია ისეთ კანონებს, როგორიცაა: კანონი ლტოლვილთა შესახებ, კანონები, რომელთა მიხედვითაც 

კრიმინალიზებულია ბავშვთა ქორწინება, იძულებითი შრომა, ტრეფიკინგი, ბავშვთა პორნოგრაფია და  საზიანო 

პრაქტიკები. 

მშობლების, მასწავლებლების ან სხვა მზრუნველების მიერ

ბავშვთა ძალადობრივი დასჯის ამკრძალავი კანონები
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შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

1979 წელს შვედეთის პარლამენტმა ცვლილებები შეიტანა ბავშვთა და მშობელთა კოდექსში, რომლის 

შედეგადაც აიკრძალა ბავშვების მიმართ ფიზიკური დასჯის ნებისმიერი ფორმა  ან სხვა ემოციურად 

შეურაცხმყოფელი მოპყრობა. შვედეთი გახდა მსოფლიოში პირველი ქვეყანა, რომელიც უკრძალავს მშობლებს 

ბავშვის აღზრდის მეთოდად ფიზიკური დასჯის ან სხვა დამამცირებელი მოპყრობის გამოყენებას. 

მიუხედავად იმისა, რომ  არ მოიცავს ჯარიმას, ისეთი ქმედება, რომელიც ჯდება ბავშვთა და მშობელთა კოდექსი

თავდასხმის სამართლებრივ კრიტერიუმებში, დასჯადია სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად. ადამიანი, 

რომელიც მიაყენებს ფიზიკურ ზიანს, ტკივილს ან დააავადებს სხვას, ანდა ჩააყენებს მას უძლურ ან უმწეო 

მდგომარეობაში, გასამართლებული იქნება თავდასხმისთვის და მიესჯება პატიმრობა მაქსიმუმ ორ წლამდე. თუ 

დანაშაული ნაკლებად სერიოზულია, დანაშაულის ჩამდენი დაჯარიმდება ან მიესჯება პატიმრობა 6 თვემდე. თუ 

დადგინდა, რომ დანაშაული განსაკუთრებით სერიოზულია, შესაძლოა, დამნაშავეს შეეფარდოს პატიმრობა ათ 

წლამდე ვადით (45).

ბავშვებს ენიჭებათ იგივე უფლებები, რაც ზრდასრულებს, იმისათვის, რომ დაცულები იყვნენ ძალადობრივი და 

სხვა დამამცირებელი მოპყრობისგან. საკანონმდებლო ცვლილება, ეროვნულ საგანმანათლებლო 

კამპანიასთან ერთად, იყო ათლწლეულების მანძილზე მიმდინარე პროცესის შედეგი, რომელიც მოიცავდა 

სკოლებში ფიზიკური დასჯის აკრძალვას. შვედების ძალისხმევამ მნიშვნელოვანი და გაზომვადი გავლენა 

მოახდინა  ბავშვების ცხოვრებაზე: 35 წლის განმავლობაში იმ ბავშვთა რაოდენობა, რომელთათვისაც ხელი 

დაურტყამთ, 90%-დან 10%-მდე შემცირდა (45). ასევე, მშობლების მიერ ბავშვის ფიზიკური დასჯის მიმღებლობა 

საზოგადოების მხრიდან 50%-იანი მაჩვენებლიდან შემცირდა და 10%-ზე ნაკლებია (45). 

ფიზიკური დასჯის წინააღმდეგ 

მიმართული კანონი და 

კამპანია (შვედეთი)
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კანონმდებლობა და აღსრულება 

შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

მტკიცებულება: CRC ადგენს პრინციპებს სექსუალური ძალადობისა და ექსპლუატაციის შესახებ, რაც, 

შესაძლოა, ასახული იყოს შიდა კანონმდებლობაში. ბევრ ქვეყანას ასეთი კანონი უკვე აქვს, თუმცა მათი 

ძალა დამოკიდებულია კანონის აღსრულების ხარისხზე, ტერმინ „ბავშვის“ სამართლებრივ 

განმარტებაზე და, ასევე, იმაზეც, თუ რა მიიჩნევა სექსუალურ ძალადობად და ექსპლუატაციად. 

მაგალითად, იმის მიუხედავად, რომ პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში აკრძალულია გაუპატიურება, 

ასეთი კანონები, სრულად აღსრულებულია ქვეყნების ორ მესამედზე ნაკლებში. ისეთი კანონების 

აღსრულების დონე, რომლებიც კრძალავს კონტაქტურ სექსუალურ ძალადობას (გაუპატიურების 

გარეშე) და არაკონტაქტურ სექსუალურ ძალადობას, კიდევ უფრო დაბალია (1). 

ბავშვზე სექსუალური ძალადობისა და ბავშვთა ექსპლუატაციის

ამკრძალავი კანონები

მტკიცებულება: ალკოჰოლის ჭარბი დოზით მოხმარება, ბავშვებზე და ბავშვთა შორის ძალადობის 

ყველა ფორმის დადასტურებული გამომწვევი რისკ-ფაქტორია. ძალადობის ამ ფორმებს შორისაა:  

არასათანადო მოპყრობა ბავშვებთან, ფიზიკური და სექსუალური ძალადობა მოზარდი ბიჭებისა და 

გოგონების მიმართ და მიერ. ასევე, ძალადობა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან  (34). გლობალურად 

მოზარდი ბიჭების დაახლოებით 17% და მოზარდი გოგონების 6% ჭარბი დოზით მოიხმარს ალკოჰოლს 

(იგულისხმება, რომ გასული თვის მანძილზე ერთხელ მაინც მიიღო სუფთა ალკოჰოლი 60 ან მეტი 

გრამის ოდენობით) (46). შესაბამისად, კანონებს და პოლიტიკას, რომელიც ზღუდავს ბავშვებისთვის 

ალკოჰოლზე ხელმისაწვდომობას და ზრდასრულთა და ბავშვთა მიერ ალკოჰოლის ჭარბი დოზით 

მოხმარებას, შეუძლია, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის  პრევენციაში. 

1950-დან 2015 წლამდე გამოქვეყნებული სამეცნიერო კვლევების მიმოხილვის შედეგად დადგინდა, 

რომ ალკოჰოლის ფასის ზრდა, გაყიდვის დღეების შეზღუდვა და ალკოჰოლის სარეალიზაციო 

პუნქტების შემცირება კავშირშია ინტერპერსონალური ძალადობის მნიშვნელოვნად შემცირებასთან 

(47). გარდა ამისა, მიმოხილვის მიხედვით პოლიტიკის ისეთი მცირე ცვლილებებიც კი, როგორიცაა 

ალკოჰოლის ფასის 1%-ით გაზრდა, მაღაზიის დახურვის დროის შეცვლა 1 საათით და ალკოჰოლის 

სარეალიზაციო პუნქტების რაოდენობის შემცირება, მნიშვნელოვნად ამცირებს ძალადობას. უფრო 

მეტიც, ალკოჰოლის გაყიდვაზე ასაკობრივი შეზღუდვის დაწესება ეფექტიანად ამცირებს ალკოჰოლის 

მოხმარებას ახალგაზრდებში (48). რაც უფრო მაღალ ასაკზეა დაწესებული ასაკობრივი შეზღუდვა მით 

უფრო სავარაუდოა, რომ მოზარდების მიერ ალკოჰოლის მიღება შემცირდება, ვიდრე დაბალ ასაკზე 

შეზღუდვის შემთხვევაში (49). ქვეყნების უმეტესობაში ალკოჰოლის შესყიდვის კანონით განსაზღვრული 

ასაკობრივი ზღვარი არის 18 წელი, თუმცა ამ კანონის აღსრულების დონე სხვადასხვა ქვეყანაში (46) 

მნიშვნელოვნად განსხვავდება.

კანონები ალკოჰოლის საზიანოდ გამოყენების პრევენციისთვის
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კანონმდებლობა და აღსრულება 

შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

მტკიცებულება: ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების, ფლობის და ყიდვის ასაკობრივი ზღვარი 

სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია, თუმცა ძირითადად ქვედა ზღვარი არის 18 წელი. იმ 

ინტერვენციების სისტემური მიმოხილვის (50) შედეგად, რომელიც შექმნილია იმისათვის, რომ შეამციროს 

იარაღის უკანონო ფლობის და ტარების შემთხვევები, აღმოჩნდა, რომ პოლიციის მიზანმიმართულ 

პატრულირებას, რომელიც ფოკუსირებულია იარაღის არაკანონიერ ტარებაზე, შეუძლია შეამციროს 

იარაღით ჩადენილი დანაშაულები (მათ შორის მკვლელობა, სროლა, იარაღით განხორციელებული 

ძარცვა და თავდასხმა). 

სხვა სახის ინტერვენციები, როგორიცაა მაგალითად, იარაღზე ბავშვთა ხელმისაწვდომობის პრევენციის 

კანონი (CAP) (რომლის მიხედვითაც, იარაღის მფლობელი პირია პასუხისმგებლი ბავშვის მიერ ისეთი 

იარაღის მოპოვებაზე, რომელიც არ იყო უსაფრთხოდ შენახული) ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

დაკავშირებულია ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული დაზიანებების შემცირებასთან. მაგალითად, 

აშშ-ს 11 შტატის (საიდანაც შვიდს მიღებული ჰქონდა CAP კანონი 1988-დან 2003 წლამდე შუალედში) 

მონაცემებზე დაყრდნობით განხორციელებული ხანგრძლივი კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ CAP 

კანონები დაკავშირებული იყო 18 წლამდე ბავშვებში ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული 

არასასიკვდილო დაზიანებების რიცხვის შემცირებასთან. თუმცა მათი უმეტესობა იყო შემთხვევითი 

დაზიანება, და მიგნებები, რომელიც დაკავშირებული იყო მკვლელობასა და სხვა ძალადობრივ 

ქმედებებთან, იყო არათანმიმდევრული და სუსტი (51). 

სხვა კანონებისა და პოლიტიკის (მაგალითად, ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა სკოლებში; 

ლიცენზირების ვალდებულება; თემის ფარგლებში და თემებს შორის იარაღის არაკანონიერი 

გავრცელების ამკრძალავი კანონები) შედეგების მტკიცებულება მთელ მსოფლიოში სხვადასხვანაირია 

(52). თუმცა, ახალი სამხრეთაფრიკული კვლევის თანახმად, ლიცენზიის გამკაცრებულმა გაცემამ და 

იარაღის არაკანონიერი გავრცელების შემცირებამ 2001-2005 წლებში სიკვდილისგან იხსნა 

დაახლოებით 4585 ადამიანი, ხუთ დიდ ქალაქში (იარაღით გამოწვეული სიკვდილის შემცირება 

განსაკუთრებით შესამჩნევი იყო 15-დან 29 წლამდე ასაკის კაცებში) (53). შესაბამისად, მოზარდების 

ცეცხლსასროლ იარაღზე წვდომის საკითხზე მუშაობა პერსპექტიულია, თუმცა საჭიროა ამ მხრივ მეტი 

კვლევის ჩატარება, იმისათვის, რომ მოიძებნოს ყველაზე ეფექტიანი გზები იარაღის არაკანონიერი 

ფლობის, ტარებისა და გამოყენების პრევენციისათვის.

კანონები, რომელიც ზღუდავს ახალგაზრდების ხელმისაწვდომობას

ცეცხლსასროლ და სხვა იარაღებზე 
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მიზანი: ისეთი ნორმებისა და ღირებულებების გაძლიერება, 
რომლებიც ხელს შეუწყობს არაძალადობრივ, პატივისცემით, 
მზრუნველ, პოზიტიურ და გენდერულად თანასწორ ურთიერთობებს 
ბავშვებისა და მოზარდებისთვის

ნორმები და 
ღირებულებები



ნორმები და ღირებულებები

შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

დასაბუთება: 

საზოგადოებაში გავრცელებული დამოკიდებულებებისა და ნორმების შეცვლა ბავშვთა მიმართ ძალადობის  

პრევენციის მნიშვნელოვანი ნაწილია (6), რომელიც ხშირად საჭიროებს მყარად ფესვგადგმული სოციალური და 

კულტურული ნორმებისა და ქცევების შეცვლას. განსაკუთრებით კი ისეთებისა, რომელთა მიხედვითაც ძალადობის 

ზოგიერთი ფორმა არა მხოლოდ ნორმალურია, არამედ ხანდახან მათი გამართლებაც შეიძლება (54). 

მაგალითად, მასწავლებელი სცემს ბავშვს, იმიტომ რომ ძალადობრივი დასჯა ლეგიტიმურად აღიქმება; გოგონები 

იძულებული არიან, დაამყარონ სექსუალურ კონტაქტი, რადგან ბიჭებისა და კაცებისგან გრძნობენ სექსუალურ 

უპირატესობას; ბავშვთა ქორწინება ან ცოლის ცემა აღქმულია  ნორმად; თანატოლი ბიჭების მიერ მათზე 

უმცროსების იძულება, ჩაერთონ ჯგუფურ ძალადობაში, რომელიც ერთგვარი რიტუალია მათ ჯგუფში 

გაერთიანებისთვის;  გოგონები და ბიჭები სტიგმისა და სირცხვილის შიშით არ აცხადებენ ძალადობის შესახებ. 

შესაბამისად, დამოკიდებულებების და სოციალური ნორმების შეცვლის სტრატეგია INSPIRE-ის საკვანძო ნაწილია. 

მიუხედავად იმისა, რომ მისი შეფასება ძნელია, ნორმების შესაცვლელად განსაკუთრებით ეფექტიანია  თემის ან 

პატარა ჯგუფების დონეზე აქტივობები, მაშინ როდესაც ისინი კომბინაციაში არიან სხვა ისეთ ელემენტებთან 

როგორიცაა კანონმდებლობა ან სასიცოცხლო უნარების ტრენინგი.

ეს სტრატეგია ხელს უწყობს და, თავის მხრივ, მხარდაჭერილია აქტივობებით, იმისათვის, რომ  მიღწეულ იქნეს 

მდგრადი განვითარების მიზნები (SDGs) 4.7 და 5.1:

 4.7 2030 წლისთვის ყველა მონაწილეს ჰქონდეს ის ცოდნა და უნარები, რაც  სჭირდება მდგრადი 

განვითარების ხელშეწყობისათვის. მათ ეს ცოდნა უნდა მიიღონ ისეთი საგანმანათლებლო აქტივობებიდან, 

რომლებიც ეხება მდგრად განვითარებას, ადამიანის უფლებებს, გენდერულ თანასწორობას, მშვიდობიანი და 

არაძალადობრივი კულტურის ხელშეწყობას, გლობალურ მოქალაქეობას, კულტურული მრავალფეროვნების და 

მდგრად განვითარებაში კულტურის წვლილის დაფასებას.

 5.1 ქალებისა და გოგონების მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრა ყველგან. 

ნორმებისა და ღირებულებების შეცვლის შესაძლო გავლენა ბავშვთა მიმართ 
ძალადობის  შემცირებაზე: 

ქალთა და ბავშვთა მიმართ ძალადობის  მიმღებლობის შემცირება;

ადრეული და იძულებითი ქორწინების შემცირება;

უფრო კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება გენდერული თანასწორობის და შრომის დანაწილების 

გენდერული ბალანსის დაცვის მიმართ;

უფრო კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება აღზრდის არაძალადობრივი მეთოდების მიმართ;

ცნობიერების გაზრდა, თუ რა ითვლება ძალადობრივ ქცევად ინტიმური პარტნიორის და ბავშვების მიმართ;

მაყურებლის ჩართულობის გაზრდა ბავშვთა მიმართ და ინტიმურ პარტნიორთა მხრიდან ძალადობის 

პრევენციაში;

მშობლის ან ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობის შემთხვევების შემცირება.
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მტკიცებულება: მცირე ჯგუფური პროგრამები, რომელთა სამიზნეც არიან, როგორც 

ზრდასრული ქალები და კაცები, ასევე მოზარდი გოგონები და ბიჭები, აჩვენებს 

ძალადობის პრევენციის მნიშვნელოვან შედეგებს (55-59). ინდოეთში, იმ კაცების მიერ, 

რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ პროგრამაში , 20-30%-ით შემცირდა Yaari-Dosti

ძალადობა ინტიმური პარტნიორზე (59). აშშ-ში, იმ კაცებმა, რომლებმაც მონაწილეობა 

მიიღეს პროგრამაში , ინტერვენციიდან 24 თვის შემდეგ, Coaching Boys Into Men

ინტიმური პარტნიორის მიმართ ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობის 38%-ით ნაკლები 

შემთხვევა დააფიქსირეს (59, 60). პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს სკოლის სპორტის 

მასწავლებლებს იმ რესურსებით, რომლებიც საჭიროა მოთამაშეებს შორის ღირსეული 

ქცევის ხელშეწყობისა და ძალადობრივი ურთიერთობის, შევიწროებისა და 

სექსუალური ძალადობის პრევენციისთვის. შედეგად, პროგრამის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო მაყურებლის მიერ სიტუაციაში ჩართვის ნების გაზრდა. 

პროგრამა განხორციელდა აშშ-ს, ინდოეთის და სამხრეთ აფრიკის სხვადასხვა თემში. 

ნეპალში განხორციელებული პროგრამის  მიზანია, ხელი შეუწყოს 10-14 წლის Choices

ბიჭებსა და გოგონებში ისეთი თემების განხილვას, რომლებიც დაკავშირებულია 

ძალაუფლებასა და გენდერთან. ჩატარდა კვლევა პროგრამის მონაწილე და 

არამონაწილე ბავშვებში, რომლის შედეგადაც შეიძლება დასკვნათ, რომ -ში Choices

მონაწილეობამ გააფართოვა გენდერული როლების აღქმა; მაგალითად, აღიქვეს 

ქალები, როგორც საარსებო წყაროს მომპოვებლები და კაცები, როგორც მზრუნველები. 

ასევე, პროგრამა შესაძლოა, დახმარებოდა მონაწილეებს იმის გაცნობიერებაში, რომ 

სექსუალური შევიწროება ანდა იმ ბიჭების დაცინვა, რომლებიც გამოდიან არსებული 

„გენდერული ჩარჩოებიდან“, შეუსაბამო ქცევაა (61). 

მიდგომები

საზიანო გენდერული და სოციალური ნორმებისადმი 

დამოკიდებულების შეცვლა

იმ პროგრამების და პოლიტიკის შეფასების შედეგად, რომელიც ცვლის პოტენციურად დამაზიანებელი მშობლობის 

პრაქტიკებსა და გენდერულ ნორმებს, დადგინდა, რომ პერსპექტიულ მიდგომებს შორისაა  ზიანის მომტანი 

გენდერული და სოციალური ნორმების ცვლილება, თემის მობილიზების პროგრამები და მაყურებლის ჩართულობაზე 

მიმართული ინტერვენცია. ეს მიდგომები მედიასთან, სოციალური მობილიზაციის კამპანიებთან და მხარდამჭერ 

მომსახურებებთან ერთად წარმატებით უწყობს ხელს ძალადობის შემთხვევებზე შეტყობინების გაუმჯობესებას და 

ისეთი კანონებისა ამოქმედებას, რომელიც ძალადობის გარკვეულ ფორმებს დასჯად დანაშაულად აქცევს (54). 

ნორმები და ღირებულებები
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ბავშვთა ქორწინებამ, შესაძლოა, გამოიწვიოს გოგონებისა და ქალების მიმართ ძალადობა ინტიმური 

პარტნიორის მხრიდან, სიკვდილი მშობიარობისას, ორსულობასთან დაკავშირებული გართულებები (62), 

ახალშობილთა სიკვდილიანობა (63) და ახალშობილის დაბადება ნორმაზე ნაკლები წონით (64). ბავშვთა 

ქორწინება ძირითადად გავრცელებულია მოზარდ გოგონებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოზარდი გოგონები უფრო 

ხშირად ქორწინდებიან ბავშვობაში, ვიდრე მოზარდი ბიჭები (65, 66). მსოფლიო მონაცემებით დაახლოებით 60 

მილიონზე მეტი, 20-24 წლის ქალი, იქამდე დაქორწინდა, ვიდრე 18 წლის გახდებოდა (67). ბავშვთა ქორწინების 

გავრცელება სხვადასხვა რეგიონში განსხვავებულია. ყველაზე ხშირია დასავლეთ აფრიკაში, შემდეგ სამხრეთ 

აზიაში, ჩრდილოეთ აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთსა და ლათინურ ამერიკაში (68). 

ქალთა კვლევების საერთაშორისო ცენტრის მიერ 2011 წელს ჩატარებულ მიმოხილვაში (69) აღნიშნულია ბოლო 

ათწლეულის განმავლობაში ისეთი ინტერვენციების რიცხვის მატება, რომლებიც უშუალოდ ეხება ბავშვთა 

ქორწინებას. თუმცა იქვე ისიცაა აღნიშნული, რომ მათგან ძალიან ცოტა შეფასდა სისტემურად. 23 შეფასებული 

პროგრამის ანალიზის საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ გარკვეული პროგრამები მუშაობდნენ 

ექსკლუზიურად ბავშვთა ქორწინებაზე. პროგრამათა უმეტესობაში ბავშვთა ქორწინება შეტანილი იყო სხვა 

საკითხებთან ერთად, რომელთა მიზანიც იყო, მიეღწიათ მოზარდების ჯანმრთელობის, კეთილდღეობის ან 

გაძლიერებისთვის. ბავშვთა ქორწინების შეფასებული პროგრამები მჭიდროდ კონცენტრირებული აღმოჩნდა 

სამხრეთ აზიაში, განსაკუთრებით კი ბანგლადეშსა და ინდოეთში. მტკიცებულებების ბაზის შექმნაში წვლილი 

შეიტანეს აფრიკისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებმა, ეთიოპიამ და ეგვიპტემაც (70). 

ბავშვთა ქორწინების პრევენციისთვის პროგრამები ძირითადად ახორციელებდნენ ხუთი ძირითადი 

სტრატეგიიდან ერთს ან მეტს: გოგონების გაძლიერება ინფორმაციით, უნარები და თანადგომის ქსელი, 

მშობლებისა და თემის წევრების განათლება და მობილიზება, გოგონებისთვის ფორმალური განათლების 

ხელმისაწვდომობის და ხარისხის უზრუნველყოფა,  გოგონებისა და მათი ოჯახების ეკონომიკური მხარდაჭერა,  

ხელშემწყობი სამართლებრივი და პოლიტიკის ჩარჩოს წახალისება. მიმოხილვამ დაადგინა, რომ შეფასების 

დიზაინების უმეტესობა სუსტი იყო, თუმცა ბავშვთა ქორწინების შემცირებისთვის ყველაზე ძლიერი და 

თანმიმდევრული შედეგები შეიმჩნეოდა ისეთი პროგრამებში, რომლებიც მუშაობდა ინფორმაციის მიწოდებაზე, 

უნარების გაძლიერებასა და სოციალური მხარდაჭერის ჩამოყალიბებაზე, თემის მობილიზაციის პროგრამებთან 

კომბინაციაში (69). 

ბავშვთა ქორწინების აღმოფხვრა: 

23 პროგრამის კვლევა

ნორმები და ღირებულებები
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მტკიცებულება: უგანდაში პროგრამა  („ახლა!“) ძლიერი მაგალითია იმისა, თუ როგორ SASA!

შეიძლება შეიცვალოს ნორმები თემზე დაფუძნებული მიდგომების მეშვეობით, ქალებზე 

ძალადობის პრევენციისთვის (71). იმ თემებში, სადაც პროგრამაში მონაწილეობდნენ ქალები 

და კაცები, ქალთა მიმართ ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ფიზიკური ძალადობა 52%-ით 

შემცირდა, ასევე დაიკლო ძალადობის მიმართ საზოგადოებრივმა მიმღებლობამ. ინტიმური 

პარტნიორის მხრიდან ქალებზე ძალადობის შემთხვევებში კი, თემის მხრიდან შესაბამისი 

ზომების მიღების რაოდენობა გაორმაგდა. ასევე, პროგრამის შემდგომ განხორციელებული 

კვლევის მიხედვით ბავშვებს პროგრამამ სამმაგი სარგებელი  მოუტანა (მაგალითი 1).

სამხრეთ აფრიკაში, ოჯახში ძალადობის შესახებ თემის ცოდნის ამაღლების მიზნით, გასართობ-

შემეცნებითი გზით განხორციელდა -ის ინტერვენცია. ინტერვენციამ მოიცვა Soul City

მოსახლეობის 86%, 25% და 65% ტელევიზიის, საინფორმაციო ბროშურებისა და რადიოს 

საშუალებით. შეფასების შედეგად ნათელი გახდა ოჯახში ძალადობის თემაზე გადაღებულ Soul 

City-ს მეოთხე სეზონსა და მხარდამჭერ მომსახურებებზე გაზრდილ ცოდნას შორის კავშირი; 

გამოკითხულთა 41%-მა იცოდა -ის დახმარების ხაზის შესახებ (74). შეიცვალა Soul City

დამოკიდებულებებიც: 10%-ით გაიზარდა რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც არ 

ეთანხმებოდნენ მოსაზრებას, რომ ძალადობა ოჯახში პირადი საკითხია. ინტერვენციამ ასევე 

შექმნა მულტიმედიური პროექტი სახელად , 8-დან 12 წლამდე ბავშვებისთვის. Soul Buddyz

პროექტი აერთიანებდა სატელევიზიო, რადიო და ინტერაქტიული შინაარსის მასალას, 

რომელიც შეიცავდა ბავშვებისთვის პოტენციურად სიცოცხლის მხსნელ მესიჯებს, იქამდე, ვიდრე 

ისინი დაიწყებდნენ აქტიურ სექსუალურ ცხოვრებას. პროექტი მოიცავდა  ბულინგთან, 

რასიზმთან, ძალადობასთან გამკლავების სტრატეგიებს, ასევე ეხებოდა სექსუალურ 

ცხოვრებასა და აივ ინფექცია/შიდსს (75).

მტკიცებულება: ექსპერიმენტულმა შეფასებამ აჩვენა, რომ პროგრამებმა, როგორებიცაა Bringing in the 

Bystander Green Dot და კენტუკის უნივერსიტეტის (აშშ) ძალადობის პრევენციის პროგრამა , გააძლიერა 

მოზარდები ძალადობის შემთხვევების პრევენციასა და მასზე რეაგირების მხრივ (76, 77). ინტერპერსონალური 

ძალადობის ვიქტიმიზაციის დონე (რომელიც წინა სასწავლო წელს გაიზომა), 17%-ით ნაკლები იყო იმ 

სტუდენტებში, რომლებმაც გაიარეს ეს პროგრამები (46%), ვიდრე სხვა სტუდენტებში (56%).  სექსუალური 

შევიწროების, ადევნების და ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ფსიქოლოგიური ძალადობის მაჩვენებელი უფრო 

დაბალი იყო იმ უნივერსიტეტებში, სადაც ინტერვენცია განხორციელდა (78). ასევე  სტუდენტები (როგორც 

გოგონები, ასევე ბიჭები) იმ კოლეჯებისა, რომლებიც ახორციელებდნენ პროგრამა -ს  აღნიშნავდნენ Green Dot

ძალადობის მსხვერპლობის შემცირებულ შემთხვევებს. ბიჭები მიუთითებდნენ ძალადობის ჩადენის სიხშირის 

შემცირებას იმ კოლეჯებთან შედარებით, სადაც პროგრამა არ მოქმედებდა. 

თემის მობილიზაციის პროგრამები

მაყურებლის ჩართულობაზე მიმართული ინტერვენციები

შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად36
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შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

Raising Voices-ის მიერ შედგენილი და უგანდაში, კამპალაში ოჯახში ძალადობის პრევენციის ცენტრის მიერ 

განხორციელებული მიდგომის, -ს მიზანია, შეცვალოს თითოეული ადამიანის დამოკიდებულება, თემის  SASA!
ნორმები და სტრუქტურები, მთლიანი თემის მხარდაჭერით, ცვლილების ეტაპობრივი პროცესით. 

დასაწყისისთვის შეირჩნენ და ტრენინგი ჩაუტარდათ თემის აქტივისტებს (CAs) - ჩვეულებრივ კაცებსა და ქალებს, 

რომლებსაც სურდათ ძალადობის პრევენციაზე მუშაობა, ასევე პოლიციელებს, ჯანდაცვის მუშაკებს, 

ინსტიტუციურ, ადგილობრივ სამთავრობო და კულტურულ ლიდერებს. ტრენინგზე იმართებოდა  დისკუსია ცნების 

„ძალაუფლება“ შესახებ. მას შემდეგ, რაც თემის აქტივისტები გაეცნობიან ძალაუფლების აღქმის ახალ გზებს და 

დაფიქრდებიან გენდერზე დაფუძნებულ ძალაუფლების დისბალანსზე საკუთარ ცხოვრებასა და თემში, მათ აქვთ 

მხარდაჭერა იმისათვის, რომ განახორციელონ იგივე კრიტიკული რეფლექსია საკუთარ თემში, რომელიც 

შეეხება არა მხოლოდ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას კაცებისა და ქალების მიერ (რასაც ცუდი შედეგები 

მოჰყვება, როგორც მათი ურთიერთობების დონეზე, ასევე თემისთვის), არამედ იმასაც, თუ როგორ გამოიყენონ 

ძალაუფლება პოზიტიურად, რათა  ხელი შეუწყონ ცვლილებებს ინდივიდუალურ და თემის დონეზე. 

თემებში, სადაც 18-დან 49 წლამდე კაცებმა და ქალებმა მონაწილეობა მიიღეს SASA!-ს თემზე დაფუძნებულ 

შემთხვევითი საკონტროლო ჯგუფის ექსპერიმენტში, ქალები განიცდიდნენ 52%-ით ნაკლებ ფიზიკურ 

ძალადობას ინტიმური პარტნიორის მხრიდან; კაცები და ქალები ასევე აფიქსირებდნენ საზოგადოების მხრიდან 

ძალადობის მიმღებლობის შემცირებას (71-72). პროგრამის შემდეგმა კვლევამ შეისწავლა, ჰქონდა თუ არა 

პროგრამას გავლენა ბავშვებზე ძალადობაზეც. დადგინდა, რომ მან გავლენა მოახდინა სამი ძირითადი 

მიმართულებით. პირველი, რაოდენობრივი მონაცემების მიხედვით, ინტიმური პარტნიორის მხრიდან 

ძალადობის შემცირების შედეგად, 64%-ით შემცირდა ბავშვთა მიერ ასეთი ძალადობის შესწრება/თვითხილვა 

საკუთარ სახლში. მეორე, თვისებრივი მონაცემების მიხედვით ქალები, რომლებიც უფრო იშვიათად იყვნენ 

ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი, ზოგჯერ ცვლიდნენ მშობლობისა და აღზრდის 

მიდგომებს, რაც, თავის მხრივ, აუმჯობესებდა ურთიერთობებს მშობელსა და შვილს  შორის (ზოგიერთმა 

მშობელმა საერთოდ უარი თქვა აღზრდის მეთოდად ძალადობრივი დასჯის გამოყენებაზე). მესამე, ზოგიერთმა 

მონაწილემ დააფიქსირა, რომ ჩაერია ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შემთხვევაში და მოახდინა მისი პრევენცია 

(73). 

(უგანდა)
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მიზანი: ისეთი ნორმებისა და ღირებულებების გაძლიერება, 
რომლებიც ხელს შეუწყობს არაძალადობრივ, პატივისცემით, 
მზრუნველ, პოზიტიურ და გენდერულად თანასწორ ურთიერთობებს 
ბავშვებისა და მოზარდებისთვის

უსაფრთხო
გარემო



უსაფრთხო გარემო

თემში უსაფრთხო გარემოს შექმნა და შენარჩუნება მნიშვნელოვანი სტრატეგიაა ბავშვთა მიმართ ძალადობის  

შემცირებისთვის. ის კონცენტრირებულია თემის გარემოს ამაღლებაზე, ოჯახისა და სასკოლო გარემოს 

გამოკლებით, რადგან სახლების და სკოლების თემა შესულია შემდეგ სტრატეგიებში: „მშობლებისა და 

მზრუნველების მხარდაჭერა“ და „განათლება და სასიცოცხლო უნარები“. უსაფრთხო გარემოს სტრატეგია 

ფოკუსირებულია თემის სოციალური და ფიზიკური გარემოს შეცვლაზე (და არა მასში მცხოვრები ინდივიდების 

შეცვლაზე), იმისათვის, რომ  ხელი შეუწყოს პოზიტიურ ქცევას და შეაჩეროს ზიანის მომტანი ქცევები. ის 

მტკიცებულებები, რომელიც მხარს უჭერს ძალადობის პრევენციისათვის თემის დონეზე ინტერვენციებს, მიღწეულ 

შედეგებს არ ყოფს ასაკის მიხედვით. შესაბამისად, სტრატეგიის მიზნებიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, 

რომ ეფექტიან, თემზე დაფუძნებულ ინტერვენციებს თანაბარად დადებითი გავლენა აქვს ბავშვებზე, 

ახალგაზრდებსა და ზრდასრულებზე. 

ეს სტრატეგია ხელს უწყობს და, თავის მხრივ, მხარდაჭერილია აქტივობებით, იმისათვის, რომ  მიღწეულ იქნეს 

მდგრადი განვითარების მიზნები (SDGs) 11.1 და 11.7:

· 11.1 2030 წლისთვის, უზრუნველყოფილია ყველასთვის ადეკვატური, უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი 

საცხოვრებლი და ძირითადი მომსახურებები;

· 11.7 2030 წლისთვის უზრუნველყოფილია უსაფრთხო, ინკლუზიური და გამწვანებული საჯარო სივრცეები 

და მათზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობა, განსაკუთრებით კი ქალების, ბავშვების, მოხუცებისა და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. 

უსაფრთხო გარემოს შესაძლო გავლენა ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შემცირებაზე:

თავდასხმასთან დაკავშირებული დაზიანებების შემცირება;

გაზრდილი უსაფრთხოება თემში გადაადგილებისას.

დასაბუთება: 
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მიდგომები
მტკიცებულების თანახმად, უსაფრთხო გარემოს შექმნას და შენარჩუნებას ხელს უწყობს შემდეგი მიდგომები: 

მიზნობრივი ინტერვენციები, რომლებიც ფოკუსირებულია თემში არსებულ ძალადობის „ცხელ წერტილებზე“, 

ძალადობის გავრცელების შეჩერება და ნაშენი გარემოს გაუმჯობესება. გარდა ამისა, ისეთი დაწესებულებები, 

როგორიცაა ალტერნატიული ზრუნვის დაწესებულებები, ბავშვთა სახლები, პოლიციის განყოფილებები და 

დაკავების ცენტრები,  ბავშვებისთვის უსაფრთხო უნდა გახდეს. კანონთან კონფლიქტში მყოფი  მოზარდების 

დაცვა აუცილებელია, და იმის მიუხედავად, რომ ეს საკითხი სცდება ამ პაკეტის ფარგლებს, აუცილებელია, რომ 

კანონმდებლობამ, პოლიტიკამ და პროგრამებმა უზრუნველყოს ბავშვებს ხელი მიუწვდებოდეთ სამართლიან, 

ეფექტიან და ბავშვთა მიმართ მგრძნობიარე მართლმსაჯულების სისტემაზე, რომელიც ხელს უწყობს 

არასაპატიმრო ღონისძიებებს კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების მიმართ (79). 

მტკიცებულება: ბრაზილიაში (80), კანადაში (81), სამხრეთ აფრიკასა (82) და აშშ-ში (83) ჩატარებული კვლევების 

თანახმად, მოზარდთა ძალადობის მრავალი შემთხვევა ხდება კონკრეტულ ადგილებში (მაგალითად, კონკრეტულ 

ქუჩებში, კლუბებსა და ბარებში). შედეგად, ძალადობა შესაძლებელია შემცირდეს, თუ პრევენციის ზომები 

სისტემურადაა ფოკუსირებული ამ „ცხელი წერტილების“ აღმოფხვრაზე  . სისტემურად მიმოხილულ (მაგალითი 2)

იქნა ათი შემთხვევითად კონტროლირებული ექსპერიმენტი, რომლებიც ეხებოდა ცხელ წერტილებში საკუთრების 

წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის, ძალადობრივი დანაშაულის და არეულობის აღმოფხვრის მიზნით 

პატრულირების გავლენას. შედეგად, გამოიკვეთა, რომ ამგვარი დანაშაულის დონე პატრულირების შედეგად 

შემცირდა. უნდა აღინიშნოს, რომ მიმოხილვაში გათვალისწინებულ იქნა დანაშაულისა და ძალადობის შესაძლო 

გადანაცვლებაც ახლომდებარე ადგილებში. მან ასევე შეაფასა ცხელ წერტილებში პატრულირების სტრატეგიის 

მუშაობა პრობლემაზე ორიენტირებულ პატრულირების სტრატეგიასთან ერთად და დაასკვნა, რომ ამ ორი 

მიდგომის შერწყმა ერთად უფრო განაპირობებდა დანაშაულისა და ძალადობის შემცირებას, ვიდრე ცალ-ცალკე 

(84). 

ძალადობის შემცირება „ცხელ წერტილებზე“ მუშაობით

(უელსი)

მაგალითი 2

კარდიფის მოდელი ძალადობის პრევენციისთვის (85, 86) მოიცავს უელსის ქალაქ კარდიფში, საავადმყოფოს 

გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტში, ძალადობასთან დაკავშირებული დაზიანებების მკურნალობის  

ანონიმური მონაცემების შეგროვებას („ვინ, რა, როდის, სად და როგორ“); და მის კომბინირებას პოლიციის მიერ 

აღრიცხულ ძალადობასთან დაკავშირებული შემთხვევების მონაცემებთან. ჯანდაცვისა და პოლიციის მონაცემების 

კომბინირება ძალადობის მომავალი შემთხვევების უფრო ზუსტი პროგნოზირებისა და ძალადობის ცხელი 

წერტილების იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა. მონაცემები ასევე გამოიყენება პატრულირების და სხვა 

ინტერვენციების შექმნისა და საჭიროებისამებრ მიმართვისთვისაც. მოდელი მოიცავს: 

კარდიფის მოდელი
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მიზანმიმართულ პატრულირებას, სადაც პოლიციის 

დანაყოფის მიმაგრება შეესაბამება ძალადობის 

დროსა და ადგილს კონკრეტულ ცხელ 

წერტილებში;

ისეთი ადგილების გაკონტროლებას, სადაც აქვთ 

ალკოჰოლის გაყიდვის ლიცენზია და ისინი 

დაკავშირებულია ძალადობის შემთხვევებთან;

ალკოჰოლის გაყდივის ლიცენზირებისთვის 

განაცხადის შეტანის ან საჩივრის შესახებ 

ინფორმირებას;

სტრატეგიების შექმნას სპეციფიკური იარაღის 

ტიპებთან დაკავშირებული რისკების 

შესამცირებლად (მაგალითად, პლასტმასის ჭიქების 

გამოყენების წახალისება და ბოთლების 

შემცირება); 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური 

სტრატეგიების შესახებ ინფორმირებას, 

მაგალითად,  ნარკოტიკებთან და ალკოჰოლთან 

დაკავშირებული მომსახურებების შესახებ. 

კარდიფის მოდელის შეფასებამ გაზომა მისი გავლენა გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტის მიერ მიღებულ 

ძალადობასთან დაკავშირებულ დაზიანებებსა და პოლიციის მიერ აღრიცხულ ძალადობაზე გარკვეული დროის 

შემდეგ.  ეს რიცხვები შედარებულ იქნა დიდი ბრიტანეთის იმ ქალაქებს, სადაც ასეთი ინფორმაციის გაცვლა არ 

განხორციელებულა. შეფასების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ამ სტრატეგიამ გამოიწვია ჰოსპიტალიზების შემთხვევების 

42%-ით კლება და პოლიციის მიერ აღრიცხული ჭრილობის მიყენების შემთხვევების 32%-ით შემცირება სხვა 

ქალაქებთან შედარებით (დიაგრამა 5). კარდიფში მოდელის განხორციელებამდე არსებული ძალადობით მიღებული 

დაზიანებების მაღალი დონე მოზარდებში იმის ვარაუდის საშუალებას იძლევა, რომ მიდგომის შედეგად მოზარდებს 

შორის ძალადობამ იკლო. კარდიფის მოდელის დანახარჯ-ეფექტიანობის ანალიზის მიხედვით, 2007 წელს, 

დაახლოებით 6.9 მილიონი ფუნტით შემცირდა ძალადობასთან დაკავშირებული ეკონომიკური და სოციალური 

დანახარჯები (86). 

წყარო: (85)

დიაგრამა 5: კარდიფის მოდელის განხორციელების შემდეგ 

ძალადობასთან დაკავშირებული დაზიანებების შემცირება
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ჭრილობების შემთხვევები 

41



შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად

უსაფრთხო გარემო

ძალადობის გავრცელების შეჩერება

ნაშენი გარემოს გაუმჯობესება

მტკიცებულება: ჩიკაგოში, ბალტიმორში, ბრუკლინსა და ნიუ-იორკში ჩატარებული რამდენიმე კვაზი-

ექსპერიმენტული შეფასების მიხედვით (87-90), თემებში, სადაც პროგრამა Cure Violence სრულად განხორციელდა 

შედეგად შემცირებულია სროლის, მკვლელობების და წინააღმდეგობის გაწევის დროს სიკვდილიანობის 

მაჩვენებელი. ასევე აღსანიშნავია ძალადობის შემცირება 20-70% პროცენტით. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მიდგომის გამოყენებით, რომელიც ხშირად დაავადებების გავრცელების შესაჩერებლად გამოიყენება, მოდელი 

Cure Violence ახდენს ძალადობის, როგორც გადამდები დაავადების კონცეპტუალიზაციას, და მის შესაჩერებლად 

სამ ძირითად კომპონენტს იყენებს: 1) თემში მისი გავრცელების შეჩერებას; 2) თემში მისი გავრცელების 

პრევენციას; და 3) თემის იმ ნორმებისა და პირობების შეცვლას, რომელიც ხელს უწყობს გავრცელებას. Cure 

Violence-ის მიზანია ცეცხლსასროლი იარაღით განხორციელებული ძალადობის მაღალი რისკის შემცველი უბნების 

უსაფრთხოების გაზრდა. მან განსაკუთრებით ეფექტიანად იმოქმედა ცეცხლსასროლი იარაღით 

განხორციელებული ძალადობის შემცირებაზე თემის ცხელ წერტილებში. უფრო კონკრეტულად, ეს მოდელი 

ასაქმებს სპეციალურად გადამზადებულ, მაღალი რისკის ქვეშ მყოფ ინდივიდებს. ისინი ამყარებენ კონტაქტს 

მაღალი რისკის ქვეშ მყოფ ახალგაზრდებთან, რათა ამოიცნონ და შეაჩერონ კონფლიქტები, გადაამისამართონ 

შესაბამისი მომსახურებებში და  შეცვალონ საზოგადოებაში  ძალადობის მიმღებლობასთან დაკავშირებული 

გავრცელებული რწმენა. ერთ-ერთი შეფასების მიხედვით, მოდელმა მოკლე დროში შესამჩნევად შეამცირა 

ძალადობის გამოყენების მიმღებლობის დონე (დამოკიდებულებების და ნორმების შეცვლა), როგორც პროგრამის 

მონაწილეებს, ასევე თემში მცხოვრებ მოზარდებს შორის. სხვა თემებთან შედარებით, თემებში, სადაც 

განხორციელდა პროგრამა, მოზარდები ნაკლებად მიმართავდნენ ძალადობას კონფლიქტების მოსაგვარებლად 

პროგრამის დასრულებიდან 6 თვის და 17 თვის შემდეგაც (88). Cure Violence მოდელი, 2016 წელს 

ხორციელდებოდა რვა ქვეყნის 22 ქალაქში (იხილეთ ).http://cureviolence.org/resources/cure-violence-resources/

მტკიცებულება: დანაშაულის პრევენცია გარემოს დიზაინით (CPTED) მზარდი სფეროა, რომელიც ქმნის 

პერსპექტიული ინტერვენციების მტკიცებულებას (მაღალი და ზოგიერთი დაბალი და საშუალოშემოსავლიანი 

ქვეყნიდან), ძალადობრივი დანაშაულის პრევენციისთვის ფიზიკური გარემოს შეცვლის შედეგად. CPTED-ის 

გავრცელებული მახასიათებლებია: ისეთი ნაშენი გარემო, სადაც ადამიანები ხედავენ გარშემო მყოფებს და 

შეუძლიათ მიიღონ ზომები შესაძლო საფრთხის თავიდან ასაცილებლად; მიკუთვნებულობის განცდის გაძლიერება 

და პროსოციალური ქცევის წახალისება. ასეთი გარემოს მაგალითებია: ლანდშაფტის დიზაინი, მწვანე სივრცეების 

არსებობა და მათი  შენარჩუნება, ცარიელი სივრცეების გამწვანება, გარე განათება, მიტოვებული შენობების 

განახლება, უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი ტრანსპორტი, სკოლის გზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (91). 

ასეთი პროგრამის ერთი მაგალითი შეაფასეს კოლუმბიაში. 2004 წელს მედელინის მუნიციპალიტეტმა შექმნა 

უფასო საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სისტემა, რომელმაც დააკავშრა იზოლირებული, დაბალშემოსავლიანი, 

ბარაკის ტიპის დასახლებები ქალაქის ცენტრში მდებარე ახლად აშენებულ პარკებთან, ბიბლიოთეკებთან და 

საზოგადოებრივ ცენტრებთან. მუნიციპალიტეტმა, ტრანსპორტის განვითარებასთან ერთად, ინვესტიცია ჩადო 

უბნის ინფრასტრუქტურაშიც. ინტერვენცია არ შეეხო ყველა უბანს, რის შედეგადაც, არაშემთხვევითი, „ბუნებრივი 

ექსპერიმენტის“ მეშვეობით, შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, თუ რა გავლენა მოახდინა  ამ ცვლილებებმა 

ძალადობაზე. ძალადობის დონე შეფასდა უბნებში, სადაც განხორციელდა ინტერვენცია და, ასევე, შესადარებელ 

საკონტროლო უბნებშიც, პროექტის განხორციელებამდე და განხორციელების შემდეგ. კვლევაში მონაწილეობდა 

225 რესპონდენტი პროექტში ჩართული უბნებიდან და 241 - საკონტროლო უბნებიდან (92). ინტერვენციის შედეგად 

უბნებში ძალადობის დონე მნიშვნელოვნად შემცირდა. 2003-დან 2008 წლამდე მკვლელობების დონე 66%-ით, 

ხოლო ძალადობრივი შემთხვევების დონე კი 74%-ით შემცირდა საკონტროლო უბნებთან მიმართებით (92). ასეთი 

უბნის მცხოვრებლებში გაიზარდა პოლიციისადმი ნდობა. იმის მიუხედავად, რომ ძალადობის დონეზე გავლენა არ 

შეფასებულა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, ის ფაქტი, რომ ამ უბნებში მაცხოვრებელთა 40%-ს 12-დან 20 

წლამდე ახალგაზრდები შეადგენენ და რომ მოზარდ ბიჭებში განსაკუთრებით მაღალია მკვლელობების რისკი, 

ზრდის იმის ალბათობას, რომ ინტერვენციამ დადებითი გავლენა მოახდინა  ახალგაზრდებზე. 
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მიზანი: მშობლობის არასათანდო პრაქტიკის 

შემცირება და მშობელსა და შვილს შორის 

პოზიტიური ურთიერთობის ჩამოყალიბება



დასაბუთება:

· ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობის დადასტურებული შემთხვევებისა და ბავშვთა დაცვის 

მომსახურებებთან გადამისამართების შემცირება;

· ძალადობრივი, ნეგატიური და მკაცრი მშობლობის პრაქტიკის შემცირება, განსაკუთრებით მაშინ, 

როდესაც საქმე ეხება დისციპლინას;

· ბულინგისა და მსხვერპლობის შემცირება;

· პარტნიორების ან თანატოლების მიერ ფიზიკური, ემოციური ან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლად 

გახდომის შემცირება;

· მოზარდობისას აგრესიის და კანონდარღვევის შემთხვევების შემცირება;

· მშობლებსა და ბავშვს შორის პოზიტიური ურთიერთობის გაზრდა;

· მშობლების მხრიდან ბავშვების და მოზარდების უსაფრთხოების კონტროლის გაზრდა.

მშობლებისა და მზრუნველების მხარდაჭერის შესაძლო გავლენა 

ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შემცირებაზე: 

      მაგალითად, ქვეყნის ძირითადი სოციალური უსაფრთხოების გარანტიები, რომლებიც უზრუნველყოფს საბაზისო 

ჯანდაცვის სისტემასა და შემოსავლის უსაფრთხოებას.
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გააცნობიერონ მშობლებისა და მზრუნველების დახმარება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ბავშვის 

განვითარებისთვის პოზიტიური, არაძალადობრივი დისციპლინა და მშობელსა და შვილს შორის ახლო და 

ეფექტიანი კომუნიკაცია, ამცირებს არასათანადო მშობლობის პრაქტიკას. მშობლებისა და მზრუნველების 

მხარდაჭერა ამყარებს მშობლებსა და შვილს შორის პოზიტიურ ურთიერთობას. ეს ყველაფერი კი ხელს უწყობს 

ბავშვებზე ძალდობის პრევენციას. ოჯახების, მშობლების და მზრუნველების მიერ პოზიტიური მშობლობის სწავლის 

მხარდაჭერის შედეგად, შესაძლოა, თავიდან ავირიდოთ ბავშვის დაშორება ოჯახისგან, ბავშვებთან არასათანადო 

მოპყრობის რისკი ოჯახში, ინტიმური პარტნიორის მიერ დედის ან დედობილის მიმართ ძალადობის 

შესწრება/თვითხილვა, და ძალადობრივი ქცევა ბავშვებსა და მოზარდებში (93-95). პროგრამების შეფასება ასევე 

გვაჩვენებს, რომ ამ ტიპის პრევენცია უფრო ნაკლებხარჯიანია, ვიდრე ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შედეგების 

საფასური (96). 

ეს სტრატეგია ხელს უწყობს და, თავის მხრივ, მხარდაჭერილია აქტივობებით, იმისათვის, რომ  მიღწეულ იქნეს 

მდგრადი განვითარების მიზნები (SDGs) 1.3, 3.2 და 4.2:

· 1.3 დაინერგოს შესაბამისი სოციალური დაცვის სისტემები ყველასთვის და 2030 წლისთვის მოიცვას 

ღარიბი და მოწყვლადი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი.

· 3.2 2030 წლისთვის, დაასრულოს ახალშობილთა და 5 წელს ქვემოთ მყოფ ბავშვთა  სიკვდილიანობა, 

რომლის თავიდან აცილებაც შესაძლებელია. ყველა ქვეყანამ მიზნად დაისახოს ყოველ ათას ცოცხლად 

შობილზე ნეონატალური სიკვდილიანობის შემცირება 12-მდე, ხოლო 5 წელს ქვემოთ მყოფ ბავშვთა 

სიკვდილიანობის შემცირება 25-მდე. 

· 4.2 2030 წლისთვის, ყველა გოგოსა და ბიჭისთვის უზრუნველყოს ხარისხიან ადრეულ და სკოლამდელ 

განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, იმისათვის, რომ მზად იყვნენ სასკოლო განათლებისთვის. 
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მიდგომები
მიდგომები, რომლებიც მხარს უჭერს მშობლებს და მზრუნველებს, შესაძლოა განსხვავდებოდეს ძალადობის 

ტიპის, ბავშვის ასაკის ან პოლიტიკისა და პროგრამის შესრულების გზების მიხედვით. მტკიცებულებების მიხედვით 

შეიძლება რამდენიმე სხვადასხვა მოდელი ჩავთვალოთ ეფექტიანად, მათ შორისაა: ოჯახში ვიზიტები, თემის 

დონეზე განხორციელებული ჯგუფური ტრენინგები და ყოვლისმომცველი ინტერვენციების კომპონენტი. 

მშობლების მხარდაჭერა ოჯახში ვიზიტებით

ყველაზე უკეთ შესწავლილი მაგალითია  Nurse-Family Partnership (NFP) აშშ-ში,

რომელიც დაიწყო 1977 წელს. იგი პოპულარიზაციას უწევდა უსაფრთხო სახლის 

გარემოს და ხელს უწყობდა მშობლების მხრიდან კომპეტენტურ მზრუნველობას, ასევე, 

აუმჯობესებდა ოჯახების მატერიალურ მხარდაჭერას ჯანდაცვისა და სოციალურ 

მომსახურებებთან მათი დაკავშირებით. მოდელის საკვანძო მოქმედი პირები იყვნენ 

რეგისტრირებული ექთნები, რომლებიც მიდიოდნენ ოჯახებში ვიზიტებით 

ახალგაზრდა, დაბალშემოსავლიან, გამოუცდელ დედებთან პირველი შვილის 

გაჩენიდან პირველი ორი წლის განმავლობაში. NFP-ის სამი შემთხვევითად 

კონტროლირებული ექსპერიმენტის მონაცემების შედეგად, რომელიც რამდენიმე 

ათეული წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა, გამოიკვეთა ხანგრძლივი 

პოზიტიური შედეგები, მათ შორის, გაუმჯობესებული პრენატალური ჯანმრთელობა, 

ბავშვობის დროს მიღებული ნაკლები დაზიანება, შემცირებული არასასურველი 

ორსულობა და დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა დედებში (98). პირველი 15 წლის 

კვლევის შეჯამების შედეგად შესამჩნევი გახდა ბავშვთა მიმართ ძალადობის  და მათი 

უგულებელყოფის შემთხვევების შემცირება 48%-ით იმ ოჯახებში, სადაც 

ხორციელდებოდა ოჯახში ვიზიტები, განსხვავებით იმ ოჯახებისგან, სადაც ამგვარი 

სახის ინტერვენცია არ განხორციელებულა ( ) (99). უფრო მეტიც, NFP დიაგრამა 6

ხარჯეფექტიანია: პროგრამის ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზის შედეგად დადგინდა, 

რომ მასზე დახარჯულ თანხაზე ოთხჯერ მეტი დაიზოგა (100). NFP მიდგომა უფრო 

მასშტაბური ხდება ამერიკაში. იგი ასევე ხორციელდება ავსტრალიაში, კანადაში, 

ნიდერლანდში, დიდ ბრიტანეთსა და სხვა ქვეყნებში. 

მტკიცებულება: ოჯახში ვიზიტის პროგრამების ეფექტიანობის მტკიცებულება საკმაოდ 

მყარია (თუმცა თითქმის ყველა მიმოხილული კვლევა ჩატარებული იყო 

მაღალშემოსავლიან ქვეყნებში). მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

განხორციელებული ოჯახში ვიზიტის პროგრამების  20-ზე მეტი კვლევის სისტემური 

მიმოხილვით, გამოიკვეთა პროგრამის შედეგად ბავშვებთან არასათანადო 

მოპყრობის მნიშვნელოვანი შემცირება (97).5

     ოჯახში ვიზიტის ყველა პროგრამა ერთნაირად ეფექტიანი არ არის. მრავალი მიმოხილვის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ინდივიდუალური პროგრამების დონეზე ზოგიერთ 

პროგრამას ცოტა ან არანაირი გავლენა არა აქვს, სხვებს კი საკმაოდ ძლიერი გავლენა აქვთ. ეს განსხვავებულობა ძირითადად განპირობებულია მნიშვნელოვნად განსხვავებული შინაარსისა და 

ფოკუსის მქონე მოდელების  არსებობით. მაგალითად, ზოგიერთი პროგრამა მოიცავს მის განხორციელებას პროფესიონალი ექთნების მიერ, ზოგი კი იყენებს ტრენინგგავლილ მუშაკებს, ზოგი 

მოიცავს რამდენიმე წელზე გაწერილ ინტერვენციას, ზოგი კი ინტერვენციების მცირე რაოდენობას დროის მოკლე პერიოდში. 
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დიაგრამა 6: ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობის შემცირება პროგრამა  

Nurse-Family Partnership-ის 15 წლის შემდგომი შეჯამების შედეგად
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მოპყრობა

წყარო: 

მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ: 

2013 წლის სისტემური კვლევით შესწავლილ იქნა პროგრამების ეფექტიანობა, 

პოზიტიური მშობლობის უნარების გაუმჯობესებისა და ძალადობრივი მშობლობის 

პრაქტიკის შემცირების მხრივ დაბალ და საშუალოშემოსავლიან ქვეყნებში (102). 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიმართულებით სანდო კვლევა ცოტაა ჩატარებული, 

ორი  მაღალი ხარისხის ფართომასშტაბიანი კვლევის შედეგებიდან ჩანს, რომ 

ინტერვენციები მშობლებსა და შვილებს  შორის ურთიერთობისა და მშობლების 

მიერ ბავშვთა განვითარების საფეხურების ცოდნის გასაუმჯობესებლად შეიძლება 

ეფექტიანად განხორციელდეს. მაგალითად, სამხრეთ აფრიკის ქალაქ კეიპტაუნში, 

1998 წელს დაარსდა ოჯახში ვიზიტის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც, 

გადამზადებული მუშაკები (lay workers) რომლებიც თავადაც დედები იყვნენ, 

საშუალოდ 16 ოჯახში დადიოდნენ ვიზიტით, ღარიბ თემში მცხოვრებ ახალბედა 

დედებთან. შემთხვევითი კვლევის შედეგების შეფასებით დადგინდა, რომ 

პროგრამის დასრულებიდან 12 თვის შემდეგ ოჯახებში ვიზიტებმა შესამჩნევად 

დადებითი გავლენა მოახდინა დედისა და ახალშობილის ურთიერთობაზე; 

პროგრამა ასევე დაეხმარა ახალშობილებს, თავი ეგრძნოთ უსაფრთხოდ. ზემოთ 

აღნიშნული ფაქტორები იცავს ბავშვს არასათანადო მოპყრობისგან და დადებით 

გავლენას ახდენს ბავშვის განვითარებაზე (103). 
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მშობელთა ტრენინგი და ჯგუფური მხარდაჭერა თემის დონეზე 

მტკიცებულება: მშობლობის ტრენინგისა და ჯგუფური მხარდაჭერის მტკიცებულება პერსპექტიულია. ინიციატივა 

ACT Raising Safe Kids განხორციელდა აშშ-ს, სულ მცირე, 10 შტატში და რამდენიმე დაბალ- და 

საშუალოშემოსავლიან ქვეყანაში. მან  50%-ით შეამცირა მკაცრი დისციპლინა (104). პროგრამა -მა, რომელიც  SOS!

ხორციელდებოდა პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებლების მიერ, ჯანმრთელობის ცენტრებში გეგმიური 

იმუნიზაციის ვიზიტების დროს, მნიშვნელოვნად შეამცირა ძალადობრივი მშობლობა, დაბალ- და 

საშუალოშემოსავლიან ქვეყნებში (102).

 

მშობლობის პროგრამები ეფექტიანი იყო პოსტკონფლიქტურ გარემოშიც და იძულებით გადაადგილებულ 

მოსახლეობაში. , რომელიც მუშაობდა ბირმელ მიგრანტებთან და იძულებით  International Rescue Committee-მ

გადაადგილებულ ოჯახებთან, მიანმარისა და ტაილანდის საზღვარზე (105), და ასევე ლიბერიის სოფლების 

ძალიან ღარიბ თემებში (106), შემთხვევითად კონტროლირებული ექსპერიმენტით წარმოაჩინა, თუ როგორ 

შეუძლია მშობლობის პროგრამებს, ოჯახში ვიზიტების შეზღუდული რაოდენობით, შეამციროს  ფიზიკური და 

ფსიქოლოგიური დასჯა, ბავშვის ქცევის სამართავად გაზარდოს პოზიტიური სტრატეგიების გამოყენება და 

მზრუნველსა და ბავშვს შორის არსებული ურთიერთობების ხარისხი. 

პროგრამა Parents/Families Matter! არის მშობლებზე ორიენტირებული ინტერვენცია, რომელიც შექმნილია 

იმისათვის, რომ წაახალისოს პოზიტიური მშობლობის პრაქტიკა და ეფექტიანი კომუნიკაცია მშობელსა და შვილს  

შორის ისეთ თემებთან დაკავშირებით, როგორებიცაა: სექსი, სექსუალობა, სექსუალური რისკის შემცირება, აივ 

ინფექციის პრევენცია, ფიზიკური, ემოციური და სექსუალური ძალადობა. 

Parents/Families Matter!-ის მიზანია: აამაღლოს მშობლების ცოდნა იმის შესახებ, თუ რა მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებენ ისინი თავიანთი შვილების ცხოვრებაში გარდატეხის ასაკში, გააძლიეროს პოზიტიური მშობლობის 

უნარები, და მოამზადოს მშობლები სექსთან დაკავშირებული საკითხების შვილებთან განხილვისთვის (6)

პროგრამა ხორციელდება თემზე დაფუძნებული ჯგუფური ინტერვენციებით 9-12 წლის ბავშვების მშობლებისა და 

მზრუნველებისთვის. პროგრამა ამჟამად აქტიურია აფრიკის რვა ქვეყანაში CDC-ის და PEPFAR-ის მხარდაჭერით. 

2013 წელს Families Matter!-ის 5-სესიიან კურიკულუმს დაემატა მეექვსე მოდული, ბავშვებზე სექსუალური 

ძალადობის შესახებ. მოდულის მიზანია, აამაღლოს მშობლების ცოდნა ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის 

შესახებ და ასწავლოს მათ, თუ როგორ შეუძლიათ მისი პრევენცია და მასზე რეაგირება (6).

Parents/Families Matter!-ის მასალა 15 ენაზე ითარგმნა. პროგრამამდელი და პროგრამისშემდგომი შეფასებების 

შედეგებმა აჩვენა, რომ მშობლებში საგრძნობლად გაიზარდა მოზარდ შვილებთან სექსუალობასა და რისკის 

შემცველ ქცევასთან  დაკავშირებული კომუნიკაცისთვის საჭირო ცოდნა, უნარები და თავდაჯერებულობა. 

პროგრამის შეფასებამ კენიაში აჩვენა, რომ მშობლები და შვილები აღნიშნავდნენ მშობლების მიერ 

განხორციელებული მეთვალყურეობის ზრდას და სექსუალობასთან დაკავშირებული თემების შესახებ 

კომუნიკაციის გაუმჯობესებას. დღემდე, Parents/Families Matter! პროგრამამ მოიცვა 400 000-ზე მეტი ოჯახი. 

მონაწილეთა 90%-ზე მეტი დაესწრო პროგრამის ყველა სესიას (6).  
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მშობლებისა და მზრუნველების მხარდაჭერა

(სამხრეთ აფრიკა)

სამხრეთ აფრიკაში Parenting for Lifelong Health (PLH) ავითარებს, ტესტავს და ფართოდ ავრცელებს ხელმისაწვდომ, 

მტკიცებულებასა და ჯგუფზე დაფუძნებულ მშობლობის პროგრამებს მცირერესურსებიანი გარემოსთვის. PLH 

პროგრამების მთავარი მიზანია ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობის და სხვა ისეთი სახის ძალადობის 

პრევენცია, როგორიცაა ახალგაზრდებს შორის ან ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობა. PLH მოიცავს 

პროგრამებს: PLH ახალშობილთათვის (გვიანი ორსულობიდან 6 თვემდე); PHL ჩვილებისთვის (14-16 თვე); PLH 

ბავშვებისთვის (2-9 წლამდე); PLH თინეიჯერებისთვის (10-17 წლამდე); PLH-ის ყველა პროგრამა დაფუძნებულია 

გაზიარებული სოციალური სწავლების პრინციპებზე, რომლებიც მოიცავს დასწავლილი ქცევის მოდელირებას, 

დისციპლინის მაგივრად პოზიტიური მშობლობის უნარების გამოყენებას, კარგი ქცევის წახალისებას შექებით, 

მითითებების პოზიტიური გზით მიცემას, ყურადღების მისაქცევად ჩადენილი უარყოფითი ქცევის იგნორირებასა, 

და არაძალადობრივი წესების შემოღებას. 

პროგრამა Parents/Families Matter! არის მშობლებზე ორიენტირებული ინტერვენცია, რომელიც შექმნილია 

იმისათვის, რომ წაახალისოს პოზიტიური მშობლობის პრაქტიკა და ეფექტიანი კომუნიკაცია მშობელსა და შვილს  

შორის ისეთ თემებთან დაკავშირებით, როგორებიცაა: სექსი, სექსუალობა, სექსუალური რისკის შემცირება, აივ 

ინფექციის პრევენცია, ფიზიკური, ემოციური და სექსუალური ძალადობა. 

სამხრეთ აფრიკაში არსებობს ამ პროგრამების პროტოტიპის ეფექტიანობის წინასწარი მტკიცებულება (103, 108). 

მაგალითად, აღმოსავლეთ კეიპის ურბანულ და სოფლის ტიპის დასახლებებში ჩატარებული პროგრამის (PLH 

თინეიჯერებისთვის) დიდი შემთხვევითად კონტროლირებული ექსპერიმენტის წინასწარი შედეგები აჩვენებს, რომ 

საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით ფიზიკური ძალადობა შემცირდა, მზრუნველების თქმით, 44%-ით, 

თინეიჯერების თქმით, 48%-ით; ემოციური ძალადობა შემცირდა მზრუნველების თქმით, 61%-ით, ხოლო 

თინეიჯერების თქმით, 28%-ით; საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით პოზიტიური მშობლობა გაუმჯობესდა, 

როგორც მზრუნველების (17%-იანი ზრდა), ასევე თინეიჯერების (7%-იანი ზრდა) ინტერვენციის ჯგუფებში (Cluver L, 

University of Oxford, unpublished data, 8 March 2016). მიმდინარეობს PLH პროგრამების ადაპტაცია და ტესტირება 

სხვა დაბალ- და საშუალოშემოსავლიან ქვეყნებში, მათ შორის კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, ელ 

სალვადორში, კენიაში, ლესოტოში, ფილიპინებში, სამხრეთ სუდანსა და ტანზანიაში. 

მშობლების მხარდაჭერა და ტრენინგი, როგორც ყოვლისმომცველი პროგრამების ნაწილი

მტკიცებულება: ყოვლისმომცველი პროგრამების სამიზნე ჯგუფია მოწყვლადი ოჯახები, მაგალითად, მოზარდი 

დედების ოჯახები, ან დაბალშემოსავლიანი მშობლების ოჯახები. ასეთი პროგრამები ძირითადად ხორციელდება  

ჯანმრთელობის ცენტრებში, სკოლებში ან სათემო ცენტრებში და უზრუნველყოფს ოჯახის მხარდაჭერას, 

სკოლამდელ განათლებას, ბავშვზე ზრუნვისა და ჯანმრთელობის მომსახურებებს. ისინი მუშაობენ ბავშვების 

მიმართ ძალადობის რისკ-ფაქტორებზე, მაგალითად, ისეთებზე, როგორიცაა აგრესიული ქცევა; დაზიანებული 

კოგნიტური და სოციალურ-ემოციური უნარები; სოციალური მხარდაჭერის ნაკლებობა და არასათანადო 

მშობლობა. ზოგი პროგრამა, რომელიც მოიცავს მშობლობის კომპონენტს, ფოკუსირებულია პოზიტიური 

სოციალურ-ემოციური უნარების განვითარებაზე (მაგალითად, Positive Action პროგრამა აშშ-ში), ზოგის მიზანი 

თანატოლების ან პარტნიორების მიერ ძალადობის პრევენციაა (მაგალითად KiVa ფინეთში და, სულ მცირე, 15 სხვა 

ქვეყანაში, და Families for Safe Dates აშშ-ში). ეს პროგრამები დაკავშირებული იყო ძალადობის მნიშვნელოვან 

კლებასთან, მაგალითად, ძალადობრივი ქცევა შემცირდა 20-60%-ით, ბულინგი 20%-ით, პარტნიორის მხრიდან 

ფიზიკური ძალადობის მაჩვენებელი კი 70%-ით (109-112). 
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 ოჯახების ეკონომიკური უსაფრთხოებისამიზანი:

და სტაბილურობის გაუმჯობესება, ბავშვებთან

არასათანადო მოპყრობისა და ინტიმური 

პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემცირება 

შემოსავალი

და ეკონომიკური

გაძლიერება



შემოსავალი და ეკონომიკური გაძლიერება

შემოსავალსა და ეკონომიკური გაძლიერებაზე მიმართული ინტერვენციები შესაძლოა, სარგებლის მომტანი იყოს 

უშუალოდ ბავშვებისთვის და შეამციროს მათ მიმართ არასათანადო მოპყრობა, ასევე ძალადობა ინტიმური 

პარტნიორის მხრიდან, რასაც მინიმუმამდე დაჰყავს იმის ალბათობა, რომ ბავშვი ამგვარი ძალადობის შემსწრე 

გახდება. რაც, თავის მხრივ, ამცირებს იმის შესაძლებლობას, რომ მომავალში თვითონაც ამგვარი ძალადობის 

მსხვერპლი ან მოძალადე გახდეს. გარდა ამისა, ქალებისთვის ეკონომიკურ რესურსებზე წვდომის გაზრდა 

აძლიერებს შინამეურნეობის ეკონომიკურ სტატუსს, რასაც შეუძლია ბავშვთა მიმართ ძალადობისა და ბავშვთა 

უგულებელყოფის პრევენცია. მაგალითად, ეს საშუალებას აძლევს ქალებს, გაზარდონ ინვესტიცია ბავშვების 

განათლებაში, რაც აუმჯობესებს სკოლაში დასწრებას და არის დამცავი ფაქტორი ბავშვთა მიმართ ძალადობის  

წინააღმდეგ. 

ეს სტრატეგია ხელს უწყობს და, თავის მხრივ, მხარდაჭერილია აქტივობებით, იმისათვის, რომ  მიღწეულ იქნეს 

მდგრადი განვითარების მიზნები (SDGs) 1.3, 1.4, 5.2, 5.3 და 10.2:

· 1.3 დაინერგოს შესაბამისი სოციალური დაცვის სისტემები  ყველასთვის და 2030 წლისთვის მოიცვას 

ღარიბი და მოწყვლადი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი;

· 1.4 2030 წლისთვის ყველა კაცისა და ქალისთვის, განსაკუთრებით ყველაზე მოწყვლადებისთვის,  

თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფა ეკონომიკურ რესურსებზე. ასევე ძირითად მომსახურებებზე 

წვდომის, მიწის ან სხვა სახის საკუთრების, მემკვიდრეობის, ბუნებრივი რესურსების, შესაფერისი ახალი 

ტექნოლოგიების და ფინანსური მომსახურებების, მათ შორის მიკროფინანსების ფლობის და კონტროლის 

უზრუნველყოფა;

· 5.2 საჯარო და კერძო სივრცეებში ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართული ყველა სახის 

ძალადობის აღმოფხვრა, მათ შორის ტრეფიკინგის, სექსუალური ან სხვა სახის ექსპლუატაციის;

· 5.3 ყველა ისეთი ზიანის მომტანი პრაქტიკის აღმოფხვრა, როგორიცაა ბავშვთა ადრეული ან იძულებითი 

ქორწინება, ქალთა გენიტალიების მუტილაცია;

10.2 2030 წლისთვის სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური ინკლუზიის გაძლიერება ყველასთვის, 

ასაკის, სქესის, შეზღუდული შესაძლებლობის, რასის, ეთნიკურობის, წარმომავლობის, რელიგიის ან 

ეკონომიკური თუ სხვა სტატუსის მიუხედავად. 

დასაბუთება:

      · მშობლების ან სხვა მზრუნველების მიერ ბავშვებზე ფიზიკური ძალადობის შემცირება,

· ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემცირება;

· სახლში ბავშვის მიერ ინტიმური პარტნიორის ძალადობის შესწრების/თვითხილვის შემცირება;

· ახალგაზრდა გოგონებში ადრეული და იძულებითი ქორწინების შემცირება;

· ისეთი სოციალური ნორმების და დამოკიდებულებების მატება, რომლებიც გმობს ძალადობას ინტიმური 

პარტნიორის მხრიდან.

ოჯახების ეკონომიკურად გაძლიერების შესაძლო გავლენა ბავშვთა მიმართ ძალადობის  

შემცირებაზე: 
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შემოსავალი და ეკონომიკური გაძლიერება

მიდგომები
შემოსავლების და ეკონომიკური გაძლიერების მტკიცებულებების მიმოხილვის შედეგად აღმოჩნდა, რომ 

პერსპექტიულ მიდგომებს შორისაა, როგორც ფულადი გადარიცხვები, ასევე, პროგრამები, რომლებიც 

აერთიანებენ გენდერული თანასწორობის ტრენინგებს სათემო დანაზოგების, ჯგუფური სესხების ანდა 

მიკროფინანსების პროგრამებთან (113).

ფულადი გადარიცხვები

მტკიცებულება: 2000-იანების შუა წლებიდან, დაბალ- და საშუალოშემოსავლიანი ქვეყნების მთავრობებმა მზარდი 

რაოდენობის ინვესტიცია ჩადეს ფულად გადარიცხვებში - პირდაპირი და რეგულარული ფულადი დახმარება, 

რომელიც ზრდის მოწყვლადი შინამეურნეობების შემოსავალს და ამაღლებს  ჯანმრთელობისა და განათლების 

მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობას (114). როდესაც ფულადი გადარიცხვები მიწოდებულია სხვა 

ინტერვენციასთან, მაგალითად, მშობლობის ტრენინგთან ერთად, ეს აუმჯობესებს მშობლების მიერ 

მეთვალყურეობას, ამცირებს  ბავშვთა მიმართ არასათანადო მოპყრობას, ზრდის პროსოციალურ ქცევას, 

რომელიც ხელს უწყობს სოციალურ მიმღებლობასა და მეგობრობას მოზარდ ბიჭებს შორის (115-117). 

თუმცა არსებობს იმის მტკიცებულებაც, რომ გოგონებისთვის ფულადი დახმარების მიცემამ სხვა სოციალური ან 

ქცევითი ინტერვენციების გარეშე, შესაძლოა, გაზარდოს მათი სექსუალური შევიწროების რისკი. ერთ-ერთმა 

კვლევამ აჩვენა (118), რომ გოგონები, რომლებსაც ანგარიში ჰქონდათ გახსნილი და ზრდიდნენ საკუთარ 

ეკონომიკურ აქტივებს,  ამასთანავე იზრდებოდა იმის ალბათობაც, რომ მათ სექსუალურად შეავიწროებდნენ. უნდა 

აღინიშნოს, რომ სწორედ ამის გამო საჭიროა, რომ ეკონომიკური აქტივების გაძლიერება ხორციელდებოდეს 

სოციალური აქტივების გაძლიერებასთან ერთად, რაშიც შედის სოციალური კავშირების გაძლიერება და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ცოდნის მიწოდება - იმისათვის, რომ გოგონები არ გახდნენ უფრო 

მოწყვლადები სექსუალური ძალადობის გაზრდილი რისკის მიმართ.

მექსიკის პროგრამა -ის მიზანი იყო განათლების, ასევე ჯანმრთელობისა და კვების გაუმჯობესება Opportunidades

ოჯახებისთვის ფულადი გადარიცხვებით.  გადარიცხვა დამოკიდებული იყო ოჯახის მიერ გარკვეული პირობების 

შესრულებაზე, მაგალითად,  ბავშვების სკოლაში სისტემატურად სიარულის უზრუნველყოფაზე. პროგრამის 

შეფასებამ ცხადყო, რომ ინტერვენციებმა განავითარა ისეთი დამცავი ფაქტორები, რომლებიც ხელს უშლის 

ახალგაზრდებში ძალადობის გავრცელებას. ასეთებია, მაგალითად, როგორც სკოლაში ჩარიცხვის, ისე სკოლაში 

გატარებული წლების გაზრდილი მაჩვენებელი, სკოლიდან გარიცხვის შემთხვევების შემცირება, ალკოჰოლის 

მოხმარების შემცირება (119). 

ფულადი გადარიცხვების შედეგად უმჯობესდება  მშობლების მიერ მეთვალყურეობა, 10%-ით მცირდება  

არასათანადო მოპყრობა ბავშვებთან, 10%-ით მცირდება ბავშვებში აგრესიული სიმპტომები, მოზარდ ბიჭებში 

იზრდება პროსოციალური ქცევა (115-117). სამმა შემთხვევითად კონტროლირებულმა ექსპერიმენტმა 

(კალიფორნიასა და ვისკონსინში, აშშ) აჩვენა პოზიტიური მშობლობის გაუმჯობესებული შედეგები. კვლევა 

სწავლობდა ფულად გადარიცხვებს სხვა  ისეთ დახმარებებთან ერთად, როგორიცაა ჯანმრთელობის დაზღვევა, 

სუბსიდიები ბავშვის მოვლისთვის ან ბავშვზე ზრუნვა, ასევე დახმარების გაწევა ზოგადი განათლების დიპლომის 

აღებაში, სამსახურის მოძიებასა და სამსახურისთვის ტრენინგის გავლაში (115, 116, 120). დადასტურებულია, რომ 

ფულადი გადარიცხვები ხელს უწყობს სკოლაში სწავლის გაგრძელებას, ასევე, ამცირებს ბავშვის მიერ ინტიმური 

პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შესწრებას, რაც, თავის მხრივ, ამცირებს იმის ალბათობას, რომ ბავშვი 

მომავალში გახდება ძალადობის მსხვერპლი ან ჩამდენი (121, 122). 
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ფულადი გადარიცხვები ხელს უწყობს 

ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის და 

ექსპლუატაციის შემცირებას

(კენია, ზამბია, ზიმბაბვე, მალავი, ტანზანია)

ფულადი გადარიცხვები უფრო და უფრო პოპულარული ხდება აფრიკის მთავრობების სოციალური დაცვის 

სტრატეგიებისთვის. ფულად გადარიცხვებს აქვს პოტენციალი, შეამციროს სექსუალური ძალადობა ბავშვებსა და 

მოზარდებზე  და მათი ექსპლუატაცია, პირდაპირი ზემოქმედებით ისეთ სტრუქტურულ ფაქტორებზე, როგორიცაა 

სიღარიბე და განათლების მიღების ხელისშემშლელი გარემოებები,  და ირიბად - გენდერული უთანასწორობის 

შემცირებით.

გავლენის შეფასებების შედეგად შეიქმნა -ის მტკიცებულებათა ბაზა, რომელმაც აფრიკის რვა Transfer Project

ქვეყანაში გამოავლინა მთავრობის მიერ განხორციელებული სოციალური ფულადი გადარიცხვების მასშტაბური 

პროგრამის დადებითი გავლენა კეთილდღეობის, ეკონომიკური და ბავშვთა დაცვის კუთხით. მისი მუშაობა 

დაკავშირებულია მთავრობის პროგრამებსა და სტრუქტურებთან, იგი აჩვენებს, თუ როგორ იქმნება და ფართოვდება 

ეროვნული პროგრამები. მტკიცებულების თანახმად, ზიმბაბვეს -მა Harmonized Social Cash Transfer Programme

მოზარდებში შეამცირა იძულებითი სექსუალური კავშირის ალბათობა, -მა კი Malawi's Social Cash Transfer Programme

ხელი შეუწყო მოზარდების მიერ სექსუალური ცხოვრების დაწყების ასაკის გაზრდას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ

h�p://www.cpc.unc.edu/projects/transfer

53შვიდი სტრატეგია ბავშვთა მიმართ ძალადობის დასაძლევად



შემოსავალი და ეკონომიკური გაძლიერება

ჯგუფური დანაზოგები და სესხების ასოციაციები, 

გენდერული ნორმების / სამართლიანობის ტრენინგთან ერთად

მტკიცებულება: კოტ-დ'ივუარში, შემთხვევითად კონტროლირებულმა ექსპერიმენტმა შეაფასა 

ჯგუფური დანაზოგების და სესხების პროგრამა, რომელიც ხორციელდებოდა გენდერული 

თანასწორობის ტრენინგთან ერთად. აღმოჩნდა, რომ პროგრამამ წინა წელთან შედარებით 

50%-ით უფრო მეტად შეამცირა ძალადობა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან  იმ ქალებში, 

რომლებიც დისკუსიებში კაც პარტნიორებთან ერთად მონაწილეობდნენ (და დაესწრნენ 

პროგრამის ინტერვენციის სესიების 75%-ზე მეტს), ვიდრე იმ წყვილებში, რომლებიც 

მონაწილეობდნენ მხოლოდ ჯგუფური დანაზოგების აქტივობებში (123). შესაბამისად, იგი 

ამცირებს ბავშვის მიერ ოჯახში ძალადობის შესწრებას, რაც მომავალში მსხვერპლად 

გახდომის და/ან ძალადობის განხორციელების მნიშვნელოვანი რისკ-ფაქტორია.

თუმცა მაშინ, როცა პროგრამამ მნიშვნელოვნად შეამცირა ზრდასრულ ასაკში დაოჯახებული 

ქალების მიმართ ძალადობა, მას არანაირი ეფექტი არ მოუხდენია არასრუწლოვან ასაკში 

დაქორწინებულებზე (124). შესაბამისად, ამგვარი ინტერვენციების განხორციელებამდე უნდა  

გავითვალისწინოთ, თუ რა გავლენას ახდენს ასეთი პროგრამები სხვადასხვა ჯგუფებში 

ძალადობის რისკის შემცირებაზე.

მიკროფინანსები, გენდერული ნორმების/თანასწორობის ტრენინგთან ერთად

მტკიცებულება: სამხრეთ აფრიკაში 

სოფლის ტიპის დასახლებებში 

ექსპერიმენტულმა შეფასებებმა აჩვენა, 

რომ მიკროფინანსების პროგრამამ 

(IMAGE – Intervention with Microfinance 

for Aids and Gender Equity), რომელიც 

აივ ინფექციის, გენდერული ნორმების, 

ოჯახში ძალადობის და სექსუალობის 

შესახებ განათლების 

აქტივობებთან/პროგრამასთან ერთად 

ხორციელდებოდა, საკონტროლო 

ჯგუფთან შედარებით, 50%-ით 

შეამცირა ფიზიკური და სექსუალური 

ძალადობის მაჩვენებელი იმ ქალებში, 

რომლებიც მონაწილეობდნენ 

ინტერვენციაში ( ) (125-დიაგრამა 4

127).

დიაგრამა 4: ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემცირება იმ 430 ქალს შორის,

რომლებიც მონაწილეობდნენ მიკროფინანსების და გენდერული თანასწორობის (IMAGE) 

პროგრამის ინტერვენციაში.
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მხრიდან ძალადობა

წყარო:
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შემოსავალი და ეკონომიკური გაძლიერება

გაძლიერება და საარსებო წყარო 

მოზარდებისთვის (ავღანეთი და უგანდა) 

გაძლიერება და საარსებო წყარო მოზარდებისთვის (ELA) არის პროგრამა, რომელიც  14-20 წლის ასაკის 

ასიათასობით მოზარდ გოგონას აძლევს უკეთესი ცხოვრების შესაძლებლობას მენტორობის, სასიცოცხლო 

უნარებისა და მიკროფინანსების ტრენინგის საშუალებით. პროგრამა თავდაპირველად  დაიწყო საერთაშორისო 

განვითარების ორგანიზაცია BRAC-მა, ბანგლადეშში, შემდეგ კი განხორციელდა ავღანეთსა და უგანდაში. ELA ორი 

რამით განსხვავდება სხვა ამგვარი შინაარსის პროგრამებისგან: პროგრამა აერთიანებს სასიცოცხლო და 

საარსებო წყაროს მოსაპოვებლად საჭირო უნარებს, ანუ  ფინანსურ გაძლიერებასთან ერთად ხდება სოციალური 

გაძლიერება; ტრენინგი ტარდება ახალგაზრდულ კლუბებში და არა სკოლებში. კლუბი საშუალებას აძლევს 

პროგრამას, მოიცვას, როგორც სკოლის მოსწავლეები, ასევე სკოლიდან გარიცხულები, და არის სივრცე, სადაც 

გოგონები თავს საკმარისად დაცულად გრძნობენ იმისათვის, რომ განიხილონ პრობლემები მცირე ჯგუფებში, 

დაამყარონ სოციალური კავშირები ოჯახის ზეწოლისა და კაცზე ორიენტირებული საზოგადოებისაგან მოშორებით 

(6).

პროგრამას უძღვებიან თანასწორ-განმანათლებლები, რომლებიც გოგონებს ასწავლიან საკუთარ უფლებებს, 

ეხმარებიან კონფლიქტების მოგვარებაში და უტარებენ ტრენინგს ჯანმრთელობისა და გენდერულ საკითხებზე, მათ 

შორის სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე. გოგონები სწავლობენ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 

სკოლაში სწავლის გაგრძელება, ადრეული ქორწინებისა და ორსულობის თავიდან არიდება. თანასწორ-

განმანათლებლები გოგონებს აძლევენ ძირითად ფინანსურ განათლებასაც - როგორ გამოიმუშაონ და შეინახონ 

ფული - უტარებენ საარსებო წყაროს მოსაპოვებელი უნარების ტრენინგს, ასწავლიან ბიზნესის დაგეგმვას და 

ბიუჯეტის მართვას, იმისათვის, რომ  აუმაღლონ თავდაჯერება და განუვითარონ სამეწარმეო აზროვნება (6). 

პროგრამა ELA საფუძვლიანად იქნა შესწავლილი და შედეგად გოგონების ცხოვრებაზე პოზიტიური გავლენა 

აჩვენა. 2014 წელს მსოფლიო ბანკმა ჩაატარა ELA-ს შეფასება უგანდაში, სადაც მსოფლიოში უმუშევრობის 

უმაღლესი დონეა ახალგაზრდა ქალებში და, ასევე, თინეიჯერების ორსულობის დონე 10-12%-ია. შეფასების 

შედეგად აღმოჩნდა, რომ ELA-ს პროგრამის მონაწილეებს შორის (არამონაწილე მოზარდ გოგონებთან 

შედარებით):

·     თინეიჯერების ორსულობის დონე 26 %-ით შემცირდა, კონდომის გამოყენება კი 28 %-ით გაიზარდა, 

·     ადრეული ქორწინება/თანაცხოვრება შემცირდა 58 %-ით,

·     არასასურველი სექსუალური კავშირის შემთხვევათა შესახებ შეტყობინებამ იკლო 50%-ით.

გარდა ამისა, 72%-ით გაიზარდა პროგრამა ELA-ს მონაწილეების ჩართულობა შემოსავლის მომტან აქტივობებში, 

ძირითადად ეს იყო თვითდასაქმება. აღსანიშნავია, რომ შეფასებამ არ გამოავლინა სკოლაში ჩარიცხვის 

შემთხვევების კლება ELA-ს მონაწილეებს შორის. უფრო მეტიც, გოგონები, რომლებსაც მანამდე შეწყვეტილი 

ჰქონდათ სწავლა, გამოხატავდნენ ხელახლა ჩარიცხვის სურვილს, რაზე დაყრდნობითაც შეიძლება დავასკვნათ, 

რომ პროფესიული და სასიცოცხლო უნარების ტრენინგების შედეგად გოგონების გაძლიერება პოზიტიურ 

კორელაციაშია მათ სურვილთან, განაგრძონ ფორმალური განათლების მიღება (129, 130). 
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რეაგირება და 

მხარდაჭერი მომსახურებები

 ძალადობის გრძელვადიანი ეფექტის მიზანი:

შესამცირებლად, ხარისხიანი ჯანდაცვის, სოციალური

კეთილდღეობისა და მართლმსაჯულების 

მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

ყველა ბავშვისთვის, ვისაც ამის საჭიროება აქვს.



რეაგირება და მხარდაჭერი მომსახურებები

დასაბუთება:

ჯანდაცვის ძირითადი მომსახურებები, როგორიცაა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ძალადობასთან დაკავშირებული 
დაზიანებების შემთხვევაში და კლინიკური მკურნალობა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთათვის, მათ შორის გაუპატიურების 
შემთხვევებში აივ ინფექციის წინააღმდეგ პოსტექსპოზიციური პროფილაქტიკა, უნდა არსებობდეს მანამდე, სანამ დაიგეგმება ის 
სპეციალიზებული კონსულტაციისა და სოციალური მომსახურებები, რაც ამ თავშია აღწერილი. სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარებასა (131) და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა კლინიკურ მკურნალობაზე (132), მითითებები უკვე არსებობს. 

სადაც ამგვარი ძირითადი მომსახურებები უკვე არსებობს, ბავშვთა მიმართ ძალადობის  მსხვერპლთა და მოძალადეთათვის 
კონსულტაციისა და სოციალური მომსახურებების უზრუნველყოფა დაეხმარება მათ, დაარღვიონ ძალადობის ციკლი და უკეთ 
გაუმკლავდნენ ძალადობის შედეგად აღმოცენებულ ჯანმრთელობისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს, მათ შორის 
ტრავმის სიმპტომებს (133). დაბალ და საშუალოშემოსავლიან ქვეყნებში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების რიცხვი, რომლებიც 
იღებენ ჯანდაცვისა და სოციალური კეთილდღეობის მომსახურებებს, ძალიან დაბალია. მაგალითად, კამბოჯაში, ჰაიტიში, 
კენიაში, მალავიში, სვაზილენდში, ტანზანიასა და ზიმბაბვეში ჩატარებული გამოკითხვების მიხედვით სექსუალური ძალადობის 
მსხვერპლი ბავშვებიდან 10%-ზე ნაკლებმა განაცხადა, რომ მიიღო შესაბამისი მომსახურება (134). 

რეაგირებისა და მხარდაჭერის მომსახურებების მიმღები ბავშვების რიცხვის გასაზრდელად აუცილებელია, რომ დაინერგოს 
ეფექტიანი, ბავშვზე ორიენტირებული სერვისები და მექანიზმები, რათა ბავშვებმა შეძლონ და ძალადობის შესახებ განაცხადონ  
ბავშვთა დაცვის  ისეთ ორგანიზაციებში, როგორებიცაა პოლიცია, ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობის სამსახურები, და, 
ასევე, საჭიროებისამებრ, უზრუნველყოფილ იქნენ დროებითი თავშესაფრით (6). მართლმსაჯულების სისტემაში კანონთან 
კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა რეაბილიტაციის პროგრამებს შეუძლია, შეამციროს მათი მხრიდან ძალადობრიივი 
ქცევის განმეორებით ჩადენის ალბათობა. ასეთი პროგრამების აუცილებლობა განსაზღვრულია გაეროს მოდელურ 
სტრატეგიებსა და პრაქტიკულ მეთოდებში, რათა შეამციროს ბავშვთა მიმართ ძალადობა დანაშაულის პრევენციისა და 
მართლმსაჯულების სფეროებში (135).ამ მომსახურებების ეფექტიანობისთვის საჭიროა, რომ შესაბამისი დაცვის, უსაფრთხოების, 
სოციალური კეთილდღეობის, ჯანმრთელობის და სხვა სახის მომსახურების მიმწოდებლები და სახელისუფლებო ორგანოები 
რეაგირებდნენ მიმართვებზე. გარდა ამისა, უნდა არსებობდეს, ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი, უსაფრთხო, ბავშვის 
მიმართ მგრძნობიარე,  კონფიდენციალური და ხელმისაწვდომი მექანიზმები, სადაც დასაქმებული იქნებიან სპეციალურად 
გადამზადებული სპეციალისტები, იმისთვის, რომ ბავშვებს შეეძლოთ, განაცხადონ ძალადობის შემთხვევების შესახებ. იმის 
მიუხედავად, რომ ცხელ ხაზებს და დახმარების ხაზებს არ აქვთ ამ მომსახურებების ეფექტიანობის მტკიცებულება, ზოგიერთი 
თემი მათ იყენებს იმისათვის, რომ ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებს და მათ ოჯახებს  გაუმარტივდეთ  განცხადების გაკეთება 
ძალადობის შემთხვევების შესახებ და იქვე ინფორმაციის მოძიება და დახმარების მიღება (6). 

ეს სტრატეგია ხელს უწყობს და, თავის მხრივ, მხარდაჭერილია აქტივობებით, იმისათვის, რომ  მიღწეულ იქნეს მდგრადი 

განვითარების მიზნები (SDGs) 3.8 და 16.3:

· 3.8 საყოველთაო ჯანდაცვის უზრუნველყოფა, რაშიც შედის ფინანსური რისკების დაცვა, ხელმისაწვდომობა ხარისხიან 

ძირითად ჯანდაცვის მომსახურებებზე, უსაფრთხო, ეფექტიან და პირველადი საჭიროების მედიკამენტებსა და 

ვაქცინებზე,

· 16.3 კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე, ყველასთვის თანაბარი 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მართლმსაჯულებაზე. 

 

კლინიკური, თერაპიული და მართლმსაჯულების მხარდამჭერი მომსახურებების 

შესაძლო გავლენა ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შემცირებაზე: 

დროის მოკლე პერიოდში, იმავე სახის ძალადობის განმეორების შემცირება,

ტრავმული სიმპტომების (მაგალითად, პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის, დეპრესიის, შფოთვის) შემცირება,

სექსუალური გზით გადამდები ინფექციების და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უარყოფითი შედეგების შემცირება,

დროის მოკლე მონაკვეთში ან მოგვიანებით - მთელი სიცოცხლის მანძილზე ძალადობის მსხვერპლობის ან 

მოძალადეობის  ალბათობის შემცირება. 
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მიდგომები
თერაპიული, კლინიკური, მართლმსაჯულების და ბავშვთა დაცვის მომსახურებების მიმოხილვის შედეგად 

მიღებული მტკიცებულების თანახმად, ზოგი მათგანი ეფექტიანია, ზოგი კი იძლევა ბავშვთა მიმართ ძალადობით 

განპირობებული უარყოფითი შედეგების (როგორც სოციალური, ასევე ჯანმრთელობის თვალსაზრისით) 

შემცირების შესაძლებლობას. მომსახურებების მიწოდების მიდგომების ფართო სპექტრი მოიცავს ისეთ თერაპიულ 

მიდგომებს, როგორებიცაა კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია, ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობის ან 

პარტნიორის მხრიდან ძალადობის სკრინინგის შერწყმა შესაბამის ინტერვენციებთან, მაგალითად, მხარდამჭერ 

ჯგუფებთან, თავშესაფრებთან, შემთხვევის მართვასთან, გაუპატიურების მსხვერპლთათვის ჯანმრთელობის 

მომსახურებებთან, კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო პროგრამები, და 

მინდობით აღზრდა, რომელიც მოიცავს სოციალური კეთილდღეობის მომსახურებებს (136, 137). 

კონსულტირება და თერაპიული მიდგომები

მტკიცებულება: ტრავმაზე ორიენტირებული კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია  (TF-CBT) 

ეფექტიანად ამცირებს ტრავმის სიმპტომებს და გრძელვადიან, უარყოფით ფსიქოლოგიურ და 

ემოციურ შედეგებს იმ ბავშვებსა და მოზარდებში, ვინც გამოცადა ძალადობა. TF-CBT-ს მონაწილე 

ინდივიდებში ასეთი შედეგები 37%-ით, ხოლო ჯგუფებში კი 56%-ით შემცირდა (დიაგრამა 7) (133, 

138). ზემოთ აღნიშნული ძალადობა მოიცავს ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობისა და 

ახალგაზრდებს შორის ძალადობის სხვადასხვა ფორმის, მათ შორის ჩხუბის და სექსუალური 

ძალადობის მსხვერპლებს. მკვლევრების ერთმა ჯგუფმა შესაძლებლად მიიჩნია TF-CBT-ის 

განხორციელება, გადამზადებული ჯანმრთელობის მუშაკების ჩართულობით როგორც 

მოწყვლად ბავშვებთან, ასევე ახალგაზრდა ქალებთან სამუშაოდ დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში 

(139, 140). 

დიაგრამა 7: ტრავმის სიმპტომების და ფუნქციური დარღვევის შემცირება 

11 ტრავმაზე ორიენტირებული კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის შედეგად
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წყარო:
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TC-CBT-ის გამოყენება ძალადობაგანცდილი

ბავშვების რეაბილიტაციისთვის

(ზამბია)

ზამბიის ქალაქ ლუსაკაში ხუთი თემიდან შეირჩა 5-დან 18 წლამდე 257 ბიჭი და გოგონა, რომლებსაც ერთხელ 

მაინც ჰქონდათ გადატანილი ტრავმული შემთხვევა (მათ შორის ძალადობა და ექსპლუატაცია). ისინი აღწერდნენ  

ტრავმასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან სიმპტომებს (როგორიცაა პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა). 

ბავშვები შემთხვევითი პრინციპით გადანაწილდნენ ინტერვენციის ჯგუფში, სადაც ისინი  უნდა დასწრებოდნენ 

TF-CBT-ის 10-16 სესიას, ან საკონტროლო ჯგუფში, სადაც მათ უნდა გაევლოთ „ჩვეულებრივი რეაბილიტაცია“, 

რომელიც განკუთვნილი იყო დაობლებული და მოწყვლადი ბავშვებისთვის. ჩვეულებრივი რეაბილიტაცია 

მოიცავდა ფსიქოსოციალურ კონსულტაციას, თანასწორ-განმანათლებლობას, მხარდამჭერ ჯგუფებს, აივ 

ინფექციის და შიდსის შემოწმებასა და მკურნალობას. უნდა აღინიშნოს, რომ TF-CBT-ის ინტერვენცია 

ხორციელდებოდა სპეციალურად მომზადებული, ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი კონსულტანტების მიერ 

ნაცვლად პროფესიონალი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მომსახურების მიმწოდებლებისა. კვლევის შედეგების 

მიხედვით, ინტერვენციის ჯგუფის მონაწილეებს შორის ტრავმის სიმპტომები 82%-ით შემცირდა, მაშინ, როდესაც 

ჩვეულებრივი რეაბილიტაციის ჯგუფში სიმპტომების კლება 21%-ს შეადგენდა. ფუნქციური დარღვევა 

ინტერვენციის შედეგად 89%-ით შემცირდა, ჩვეულებრივი რეაბილიტაციის შედეგად კი - 68%-ით. 

TF-CBT შესამჩნევად უფრო ეფექტიანი იყო, ვიდრე ჩვეულებრივი რეაბილიტაცია (140). ეს მიგნებები 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში ნაკლებად 

სავარაუდოა, სფეროში მომსახურების მიმწოდებელი პროფესიონალი პირების რეკრუტირების ან 

გადამზადებული მუშაკების (ე.წ. lay workers) ტრავმასთან გამკლავების  ერთზე მეტ მიდგომაში 

დასატრენინგებლად საკმარისი რესურსები იარსებებს (141). 
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ინტერვენციებთან შერწყმული სკრინინგი

მტკიცებულება: ჯანმრთელობის სფეროს პროფესიონალების გადამზადება, იმისთვის რომ მოახდინონ 

განხორციელებული ძალადობის ანდა  რისკის იდენტიფიცირება დაეხმარება მათ, მალევე შესთავაზონ პაციენტს 

შესაძლო ინტერვენციები. ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობის რისკ-ფაქტორებზე ერთ-ერთი სამუშაო მოდელია 

Safe Environment for Every Kid, რომელიც მოიცავს პედიატრების გადამზადებას, იმისათვის, რომ  მათ შეძლონ 

მშობლების დეპრესიის, მავნე ნივთიერებებზე დამოკიდებულების, ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობისა 

და სტრესის იდენტიფიცირება და ამგვარი პრობლემების მქონე მშობლების დახმარება და/ან გადამისამართება. 

აშშ-ში, დაბალშემოსავლიანი ქალაქის თემში, ამ ინტერვენციის შემთხვევითად კონტროლირებულმა კვლევამ 

აჩვენა, რომ ბავშვთა დაცვის მომსახურებებში მიმართვიანობის მაჩვენებელი 31%-ით შემცირდა, ასევე შემცირდა 

უგულებელყოფასთან დაკავშირებული პრობლემებიც, რომლებიც დაფიქსირებული იყო ბავშვების სამედიცინო 

ანკეტაში და იკლო ბავშვების მიერ დედების მხრიდან სასტიკი ფიზიკური ძალადობის შემთხვევების შესახებ 

განცხადების რიცხვმა  (142). 

WHO-ს მიხედვით ინტიმური პარტნიორის ან ოჯახში ძალადობის „უნივერსალური სკრინინგი“ ან „პერიოდული 

გამოკითხვა“ (ანუ ქალებისთვის გარკვეული შეკითხვების დასმა ყველა სამედიცინო შემოწმების დროს) არ უნდა 

განხორციელდეს. თუმცა ჯანმრთელობაზე ზრუნვის მომსახურების მიმწოდებლებმა უნდა დასვან შეკითხვა 

ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის გამოსავლენად, როდესაც აფასებენ მდგომარეობას, რომელიც, 

შესაძლოა, გამოწვეული ან გართულებული იყოს ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შედეგად (132). 

შესაბამისად,  რეკომენდაციას  უწევს რეპროდუქციული ასაკის ქალთა მიმართ U.S. Preventive Services Task Force

ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის სკრინინგის განხორციელებას, ინტერვენციასთან ერთად 

(მაგალითად, კონსულტაცია, რომლის დროსაც ხაზი ექნება გასმული უსაფრთხო ქცევებსა და ინფორმაციას თემის 

რესურსების შესახებ) და, ასევე, ამბობს, რომ ერთად ამ ინტერვენციებს მოაქვთ ზომიერი სარგებელი და, 

შესაბამისად, განიხილება, როგორც ეფექტიანი (143). შემთხვევითად კონტროლირებადი კვლევის შედეგად 

მიღებული მტკიცებულებები მხარს უჭერს რეპროდუქციული ასაკის ქალებისთვის განხორციელებულ სხვადასხვა 

ინტერვენციებს, მათ შორის კონსულტაციას, ოჯახში ვიზიტებს, საინფორმაციო ბროშურებს, თემის 

მომსახურებებთან გადამისამართებას და მენტორის მხარდაჭერას. ინტერვენციის ტიპის გათვალისწინებით,  

შესაძლოა, ეს მომსახურებები მოწოდებული იყოს ექიმების, ექთნების, სოციალური მუშაკების, მენტორების ან 

თემის მუშაკების მიერ. ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის სკრინინგი, კომბინაციაში შესაბამისი 

მომსახურებებთან, განსაკუთრებით რელევანტურია მოზარდი გოგონებისთვის, რომლებიც განიცდიან ძალადობას 

ინტიმური პარტნიორის მხრიდან. ასეთი სკრინინგი ასევე საჭიროა ოჯახში ძალადობის არაპირდაპირი 

გავლენისგან ბავშვების დასაცავადაც, რაც ზრდის იმის რისკს, რომ მომავალში ბავშვი გახდება ძალადობის 

მსხვერპლი ან განმახორციელებელი. 

სხვა შემთხვევითად კონტროლირებულ კვლევაში, ორსული ქალების და პატარა ბავშვების მშობლების სკრინინგმა 

და კონსულტირებამ ქცევის შესახებ განაპირობა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის განმეორების 

შემთხვევების 50%-ით შემცირება და მშობიარობის უკეთესი შედეგები (144). უფრო მეტიც, Hawaii Healthy Start 

Program-ის შედეგად, რომელმაც ერთმანეთთან დააკავშირა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის 

სკრინინგი და ოჯახში ვიზიტი, შემცირდა, როგორც ბავშვებზე ძალადობა, ასევე ძალადობა პარტნიორის 

მხრიდანაც. პროგრამის შეფასებაში ჩანს, რომ მაღალი რისკის ქვეშ მყოფ დედებთან ნახევრად 

პროფესიონალების ვიზიტებმა ოჯახში ეფექტიანად შეამცირა ძალადობა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან (15%-

ით) და  არასათანადო მოპყრობა ბავშვებთან (40%-ით) (145, 146). 
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რეაგირება და მხარდაჭერი მომსახურებები

კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა რეაბილიტაციის

პროგრამები მართლმსაჯულების სისტემაში

მტკიცებულება: რამდენიმე სისტემატური მიმოხილვის შედეგად აღმოჩნდა, რომ მართლმსაჯულების სისტემაში 

კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო პროგრამები ეფექტიანად მუშაობს 

არასრულწლოვანი გოგონებისა თუ ბიჭების მიერ განმეორებით დანაშაულის ჩადენის პრევენციისათვის. 

მიმოხილვამ ასევე აჩვენა, რომ ინტერვენციები, როგორიცაა კონსულტაცია ან უნარების განვითარების ტრენინგი 

(მათ შორის კოგნიტურ-ბიჰევიორალური მიდგომები) უფრო ეფექტიანია, ვიდრე კონტროლსა ან იძულებაზე 

დაფუძნებული ისეთი სტრატეგიები, როგორიცაა მეთვალყურეობა, შეკავება და დისციპლინა (147). 

ერთ-ერთი კვლევის (148) მიგნების თანახმად, პატიმრობაში მყოფ, განმეორებითი დანაშაულის ჩამდენ, მაღალი 

რისკის არასრულწლოვანთათვის განკუთვნილი პროგრამების შედეგად შემცირდა ზოგადად დანაშაულის, და, 

განსაკუთრებით კი მძიმე, ძალადობრივი დანაშაულის განმეორებით ჩადენის შემთხვევები. კოგნიტური და 

კოგნიტურ-ბიჰევიორალური ინტერვენციები, რომლებიც მორგებული იყო არასწრულწლოვანთა რეფორმის 

ცენტრებში მყოფ მოზარდ ბიჭებსა და ახალგაზრდა კაცებზე, განსაკუთრებული ეფექტიანობით გამოირჩეოდა. ამის 

საფუძველზე შესაძლოა გაკეთდეს დასკვნა, რომ ამგვარი რეაბილიტაცია სოციალურად სარგებლიანია, 

განსაკუთრებით კი იმიტომ, რომ ძალადობრივ დანაშაულზე პასუხისმგებელი არასრულწლოვნები დამნაშავეებად 

ჩამოყალიბების მაღალი რისკის ჯგუფს განეკუთვნებიან. ევროპაში არსებული სარეაბილიტაციო პროგრამების 

კვლევების სისტემურმა მიმოხილვამ (149) იგივე დასკვნები აჩვენა. საუკეთესო პროგრამების განხორციელების 

შედეგად განმეორებითი დანაშაული 16 %-ით შემცირდა. 

მინდობითი აღზრდა, სოციალური კეთილდღეობის

მომსახურებებთან ერთად 

მტკიცებულება: მრავალ ქვეყანაში არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი (ან მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი) და სხვა 

მოწყვლადი ბავშვები (მაგალითად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე), ხშირად მოთავსებული არიან 

ალტერნატიულ, ოჯახს გარეთ ზრუნვის მომსახურებებში (რაც შეიძლება იყოს მინდობით/ნათესაური მინდობით 

აღზრდა) ან ინსტიტუციურ მზრუნველობაში (როგორიცაა თავშესაფრები, მცირე საოჯახო ტიპის სახლები ან 

რეზიდენტული ტიპის სარეაბილიტაციო ცენტრები). თავშესაფარში მოთავსება, ძირითად მიდგომად რჩება 

უსაფრთხო ოჯახური ზრუნვის საჭიროების მქონე ბავშვების აღსაზრდელად. მთელ მსოფლიოში, სულ მცირე, 2 

მილიონი ბავშვი  სწორედ ასეთ გარემოში ცხოვრობს (150). თავშესაფარში მცხოვრები და მაღალი ხარისხის 

მინდობით აღზრდაში მყოფი ბავშვების შედარების კვლევებმა აჩვენა, რომ მინდობით აღზრდა  ბავშვებს ტვინის 

ფუნქციონირებაზე, კოგნიტურ განვითარებასა და სოციალურ-ემოციურ კეთილდღეობაზე ინსტიტუციონალიზაციის 

უარყოფითი შედეგებისგან იცავს (151). შესაბამისად, ის მიდგომები, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების 

უსაფრთხო ოჯახებში დარჩენას უზრუნველყოფს, ბავშვების საუკეთესო ინტერესის გამტარებელია. 

ბოლო დროს ჩატარებული მიმოხილვის შედეგად მიღებულ მტკიცებულებაზე დაყრდნობით, შესაძლოა ითქვას, 

რომ გარკვეული სახის მინდობითი აღზრდა უფრო ეფექტიანია ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობის 

შესამცირებლად, ვიდრე ტრადიციული მინდობითი აღზრდის პროგრამები. ასეთი სახის პროგრამებია: 

გაძლიერებული მინდობითი აღზრდა (მაგალითად, სადაც უზრუნველყოფილია ტრენინგები შემთხვევაზე მომუშავე 

პირებისთვის ან უკეთესი ხელმისაწვდომობა მომსახურებებზე), მინდობით აღზრდა, რომელსაც თან ახლავს 

მუდმივი ტრენინგები და/ან მენტორობა, ნათესაური მინდობით აღზრდა, როდესაც ბავშვები, რომლებსაც არ 

შეუძლიათ სახლში ცხოვრება, მოთავსებული არიან ნათესავებთან ან ოჯახის მეგობრებთან (152). ბევრი ქვეყანა, 

განსაკუთრებით კი მაღალშემოსავლიანი ქვეყნები, უპირატესობას ანიჭებენ ნათესავების მიერ აღზრდის 

მიდგომას. ერთ-ერთი მაღალი ხარისხის სისტემური მიმოხილვის (153) თანახმად, ნათესაურ მინდობით აღზრდაში 

მყოფი ბავშვები გამოირჩევიან უკეთესი ქცევითი განვითარებით, ფსიქიკური ჯანმრთელობითა და მზრუნველების 

მიმართ სტაბილური და ხარისხიანი ურთიერთობებით, ვიდრე ტრადიციულ მინდობით აღზრდაში მყოფი ბავშვები. 
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 ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომობის გაზრდამიზანი:
უფრო ეფექტიან, გენდერულად თანასწორ
განათლებაზე, სოციალურ-ემოციურ სწავლებასა
და სასიცოცხლო უნარების ტრენინგზე და მათთვის
უსაფრთხო და ხელშემწყობი სასკოლო გარემოს
უზრუნველყოფა

განათლება

და სასიცოცხლო უნარები



განათლება და სასიცოცხლო უნარები

დასაბუთება:

გოგონების და ბიჭების მიერ განათლების მიღება, რომელიც იზომება სკოლაში ჩარიცხვისა და დასწრების 

მაჩვენებლის მიხედვით, იცავს ბავშვებს ძალადობის გარკვეული ფორმების მსხვერპლობისა და ჩადენისგან; მათ 

შორისაა სექსუალური ძალადობა, მოზარდებს შორის ძალადობა, პარტნიორის ძალადობა და ადრეული 

ქორწინება. ეს, თავის მხრივ, განაპირობებს ძალადობის ისეთი შედეგების შემცირებას, როგორიცაა აივ ინფექცია, 

სექსუალურიი გზით გადამდები ინფექციები და არასასურველი ორსულობა (154, 155). 

სკოლა მნიშვნელოვანი გარემოა ბავშვებისთვის, სადაც მათ, მასწავლებლებს და სკოლის სხვა პერსონალს, 

შეუძლიათ შეისწავლონ და გაითავისონ პროსოციალური ქცევა, რომელიც ხელს უწყობს ძალადობის პრევენციას 

სკოლასა და თემში. სასიცოცხლო უნარების ტრენინგმა, შესაძლოა, ხელი შეუწყოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის  

პრევენციას მათი კომუნიკაციის, კონფლიქტთან გამკლავების და პრობლემის გადაჭრის უნარების გაძლიერებითა 

და  თანატოლებთან პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში დახმარებით. სასიცოცხლო უნარების 

ტრენინგის პროგრამების ჩასატარებლად სკოლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სივრცეა, თუმცა მათი ჩატარება 

ასევე შესაძლებელია ისეთ არაფორმალურ გარემოშიც, როგორიცაა სათემო ცენტრები (იმ ბავშვებისთვის 

რომლებიც სკოლაში არ დადიან) და ლტოლვილთა ბანაკები. როგორც წესი, ისინი ხორციელდება რამდენიმე 

წლის განმავლობაში და, შესაძლოა, მოიცავდეს 20-დან 150-მდე კლასზე დაფუძნებულ სესიას. მრავალი 

პროგრამა მოიცავს ასაკობრივ მოდულებს, სკოლამდელი და ბაღის ასაკის ბავშვებიდან დაწყებითი და საშუალო 

სკოლის ასაკის ბავშვებამდე. 

ეს სტრატეგია, ხელს უწყობს და, თავის მხრივ, მხარდაჭერილია აქტივობებით, იმისათვის, რომ  მიღწეული იქნეს 

მდგრადი განვითარების მიზნები (SDGs) 4.4, 4.7, 4.ა და 5.1:

·    4.4 2030 წლისთვის, დასაქმების, ღირსეული სამუშაოსა და მეწარმეობისთვის საჭირო შესაბამისი უნარების, 

მათ შორის ტექნიკური და პროფესიული უნარების, მქონე ახალგაზრდებისა და ზრდასრულების რიცხვის 

მნიშვნელოვნად გაზრდა,

·    4.7 2030 წლისთვის, იმ ცოდნისა და უნარების დასწავლის უზრუნველყოფა, რომელიც ხელს უწყობს მდგრად 

განვითარებას. ეს ცოდნა უნდა მიიღონ ისეთი საგანმანათლებლო აქტივობებიდან, რომლებიც ეხება მდგრად 

განვითარებას, ადამიანის უფლებებს, გენდერულ თანასწორობას, მშვიდობიანი და არაძალადობრივი კულტურის 

ხელშეწყობას, გლობალურ მოქალაქეობას, კულტურული მრავალფეროვნების და მდგრად განვითარებაში 

კულტურის წვლილის დაფასებას,

·  4.ა ბავშვთა, შეზღუდული შესაძლებლობისა და გენდერული საკითხების მიმართ მგრძნობიარე 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების განვითარება და უსაფრთხო, არაძალადობრივი, ინკლუზიური და 

ეფექტიანი სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფა ყველასთვის,

·      5.1 ქალებისა და ბავშვების მიმართ ყველა სახის დისკრიმინაციის აღმოფხვრა.

განათლებისა და სასიცოცხლო უნარების შესაძლო გავლენა

ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შემცირებაზე: 

გოგონების და ბიჭების გაძლიერება, ინტიმური 

პარტნიორის მხრიდან ძალადობის 

იდენტიფიცირებისა და მისგან თავის დასაცავად;

აგრესიული და ძალადობრივი ქცევის შემცირება;

ნარკოტიკების მომხმარებისა და ალკოჰოლის 

გადაჭარბებული მიღების შემცირება;

ბულინგის შემცირება.

სკოლაში დასწრებისა და აკადემიური მოსწრების 

გაუმჯობესება;

ბავშვთა ქორწინების შემთხვევების შემცირება;

სექსუალური ძალადობის შემცირება;

ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ფიზიკური და 

სექსუალური ძალადობის განხორციელებისა და 

მსხვერპლად გახდომის რიცხვის შემცირება;
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მიდგომები
მტკიცებულებებით გამყარებულია ამ სტრატეგიის გარკვეული მიდგომების ეფექტიანობა. ასეთ მიდგომებს შორისაა 

ყველა საგანმანათლებლო საფეხურზე სკოლაში ჩარიცხული ბავშვების რაოდენობის გაზრდა, უსაფრთხო და 

ხელშემწყობი სასკოლო გარემოს ჩამოყალიბება, ბავშვებში ძალადობისგან თავის დაცვისთვის საჭირო ცოდნისა 

და უნარების ამაღლება, სასიცოცხლო და სოციალურ უნარების ტრენინგი; და მოზარდებს შორის ინტიმური 

პარტნიორის მხრიდან ძალადობის პრევენციის პროგრამები. ბავშვებისა და მოზარდებისთვის სასიცოცხლო 

უნარების სწავლება ხელს უწყობს ძალადობის გარეშე რისკებთან და გამოწვევებთან გამკლავებას, რაც 

მნიშვნელოვანია სკოლებსა და თემებში ძალადობის შესამცირებლად. 

მტკიცებულება: ზიმბაბვეში, ობოლი გოგონების სასკოლო მხარდაჭერის ინტერვენციის ექსპერიმენტული 

შეფასების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ბავშვებში, რომლებიც იღებდნენ სწავლის დაფინანსებას, სასკოლო 

მასალებს, ფორმას და ჯანმრთელობისა და ჰიგიენისთვის საჭირო პროდუქტებს, სკოლიდან გარიცხვის დონე 82%-

ით, ხოლო ადრეული ქორწინება 63%-ით შემცირდა (154). სკოლის ბაზაზე არსებულმა ადრეული განათლების 

პროგრამებმა, როგორიცაა აშშ-ს ქალაქ ჩიკაგოში არსებული (რომელიც მხარს უჭერს Child-Parent Center Program 

სკოლამდელი განათლების მიღებას 3 წლიდან, და უწყვეტ განათლებასა და მშობლების მხარდაჭერას 9 წლამდე), 

განაპირობა პროგრამასთან დაკავშირებული ახალგაზრდა, ზრდასრული ადამიანების, ძალადობრივი 

დანაშაულის გამო დაკავების 30%-ით შემცირება (155). 

მტკიცებულება: Good School Toolkit-ის (რომელიც განავითარა უგანდაში არსებულმა არასამთავრობო ორგანიზაცია 
Raising Voice-მა) მიზანია, სკოლის პერსონალის მიერ, 11-14 წლის ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შემცირება 
პოზიტიური სასკოლო გარემოს შექმნის და მოსწავლეებს, თანატოლებსა და ავტორიტეტულ პირებს შორის 
პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბების გზით. უგანდის რაიონ ლუვეროს 42 სკოლაში შემთხვევითად 
შემოწმდა პროგრამის ეფექტიანობა. აღმოჩნდა, რომ იგი ეფექტიანად ამცირებდა სკოლის პერსონალის მიერ 
ბავშვებზე ძალადობას ( ). ინტერვენციას არ გამოუწვევია უარყოფითი შემთხვევები, თუმცა 434 ბავშვი დიაგრამა 8
გადამისამართდა ბავშვთა დაცვის მომსახურებებთან იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რაც მიღებულ იქნა 
გამოკითხვის შედეგად (156). კოლუმბიაში განხორციელებული პროგრამა Aulas en Paz-ის ამგვარი 
ყოვლისმომცველი მიდგომის შედეგად მნიშვნელოვნად შემცირდა ძალადობა და აგრესიული ქცევა (157). 

სკოლამდელ, დაწყებით და საშუალო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულთა რაოდენობის გაზრდა 
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დიაგრამა 8: Good Schools Toolkit-ის განხორციელების შედეგად სკოლის
პერსონალის მიერ ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შემცირება წინა კვირის 
მონაცემებთან შედარებით 

წყარო:

ფიზიკური ძალადობა
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ხორვატიის  განახორციელა გაეროს ბავშვთა ფონდის  უსაფრთხო და ხელშემწყობი სასკოლო გარემოს პროგრამა

ხორვატიის ოფისმა ხორვატიის მეცნიერების, განათლებისა და სპორტის სამინისტროსა და განათლებისა და 

მასწავლებლის გადამზადების სააგენტოსთან პარტნიორიბით. პროგრამას ჰქონდა ორი მიმართულება. პირველი 

იყო საჯარო კამპანია „ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შეჩერება“, რომლის მიზანიც გახლდათ სოციალური 

ცვლილების ხელშეწყობა ფიზიკური და სიტყვიერი ძალადობის შესახებ ცოდნის ამაღლებით. პროგრამა 

განსაკუთრებით ფოკუსირებული იყო სკოლებში თანატოლთა შორის ძალადობაზე, აგრესიასა და ბულინგზე. 

მეორე კომპონენტი იყო სკოლის ბაზაზე განხორციელებული ინტერვენცია, რომელიც მიზნად ისახავდა სკოლაში 

თანატოლებს შორის ძალადობის შემთხვევების შემცირებას, უსაფრთხო და ხელშემწყობი სასკოლო გარემოს 

გაძლიერებასა და ბავშვების ჩართვას სასკოლო პოლიტიკის შემუშავებასა და ძალადობის შესაჩერებელი 

აქტივობების დაგეგმვაში. 

შედეგად, 2004-იდან 2011 წლამდე პერიოდში, ძალადობის დონე განახევრდა ხორვატიის დაწყებითი სკოლების 

37%-ში. ამ დროის განმავლობაში, პროგრამა 301-მა სკოლამ (ძირითადად დაწყებითებმა) განახორციელა, 163-

მა სკოლამ მოიპოვა ტიტული „სკოლა ძალადობის გარეშე“, პროგრამაში ჩართვიდან სამი წლის თავზე 85-მა 

სკოლამ მოახერხა ამ ტიტულის მეორედ მოპოვება.

პროგრამა შეფასდა 2005, 2008 და 2012 წლებში. 2008 წლის შეფასების შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი 

მონაცემები: 

·     ინტენსიური ბულინგის შემთხვევების განახევრება, 10%-იდან 5%-მდე,

·     ბავშვებში ბულინგის განხორციელების მაჩვენებლის შემცირება 13%-დან 3%-მდე, 

·     ბავშვების 55%-ზე მეტმა დააფიქსირა, რომ სკოლაში თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ. 

ბავშვების მონათხრობის თანახმად მასწავლებლების 63% ჩაერია თანატოლებს შორის კონფლიქტში 

ძალადობის  შესაჩერებლად, მაშინ, როდესაც 2004 წელს, ბავშვების თქმით, მასწავლებლების მხოლოდ 30%-მა 

გამოიჩინა ამგვარი ინიციატივა. 2005 წელს, საზოგადოების აზრის შეფასებამ კამპანიის ცნობადობის მაღალი 

დონე აჩვენა - რესპონდენტების 92%-მა იცოდა კამპანიის შესახებ; ისინი კამპანიას განსაკუთრებით დადებითად 

აფასებდნენ (56%-მა უმაღლესი შეფასება დაუწერა პროექტს). ხორვატიის შედეგების შემდეგ იუნისეფმა და 

სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებმა წამოიწყეს პროგრამა  „სკოლა ძალადობის გარეშე“ ბულგარეთში, 

ყაზახეთში, მონტენეგროში, სერბეთსა და სლოვენიაში. 

უსაფრთხო და ხელშემწყობი სასკოლო
გარემოს პროგრამა (ხორვატია)

უსაფრთხო და ხელშემწყობი სასკოლო გარემოს პროგრამის შეფასების შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ
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იმის აღიარებამ, რომ ზამბიაში ობოლი და მოწყვლადი ბავშვების ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის საჭიროებები 

ვერ კმაყოფილდებოდა სკოლაში, განაპირობა მასწავლებლების გადამზადების პროგრამის „ფსიქოსოციალური 

ზრუნვა, მხარდაჭერა და დაცვა“ შექმნა (158). ეს 15-თვიანი, დისტანციური საგანმანათლებლო პროგრამა 

მასწავლებლებს აძლევს იმ ცოდნასა და უნარებს, რომლებიც სკოლის გარემოს გასაუმჯობესებლად, 

ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის აღმოსაჩენად და სასკოლო და  სათემო ურთიერთობების სამართავადაა საჭირო. 

მოდულის თემებია: თვითზრუნვა და ფსიქოსოციალური კეთილდღეობა; ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის 

უნარების გაძლიერება და მათი გამოყენება მოსწავლეთა კეთილდღეობის ამაღლებისთვის, უსაფრთხო და 

თანასწორი სასკოლო გარემოს შექმნა და გამდიდრება, ძლიერი და პოზიტიური შიდა სასკოლო (მაგალითად, 

მასწავლებელ-მოსწავლეს ან მასწავლებლებს შორის ურთიერთობები) და სკოლა-თემს შორის არსებული 

ურთიერთობების ჩამოყალიბება. 2013-2014 წლებში ჩატარებული შემთხვევითად კონტროლირებული 

ექსპერიმენტის მიხედვით, სადაც მონაწილეობდა 325 მასწავლებელი და 1378 მოსწავლე, პროგრამამ 

ეფექტიანად გაზარდა მოსწავლის მიერ აღქმული პატივისცემა სკოლებში; გაიზარდა ასევე მოსწავლის მიერ 

აღქმული სკოლის უსაფრთხოება და სექსუალური ძალადობის შემთხვევებში დახმარების თხოვნის ან მასზე 

რეაგირების სურვილი; შემცირდა მათი ჩართულობა ფიზიკური და ემოციური ბულინგის შემთხვევებში. პროგრამამ 

ასევე განაპირობა მასწავლებლებში თვითზრუნვის გაზრდა და საკლასო და სასკოლო უსაფრთხოების უკეთ აღქმა 

(158). 

ბავშვების ცნობიერების ამაღლება

სექსუალური ძალადობისგან თავდაცვის გზებზე 
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სამ აფრიკულ ქვეყანაში, ბოტსვანაში, განაში და სამხრეთ აფრიკაში ჩატარებული კვლევების Trends in International Mathematics and Science Study-ის და the Progress in International Reading 
Literacy Study-ის, 2011 წლის ანალიზის შედეგად მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით ბულინგი დაბალი აკადემიური მოსწრების ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზია. იხილეთ (164). 
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მტკიცებულება: იმის მიუხედავად, რომ სექსუალური ძალადობისგან თავის დაცვის გზებზე ბავშვებისთვის ცოდნის 

ამაღლების პროგრამა, შესაძლოა, ნებისმიერ გარემოში განხორციელდეს, დღემდე შეფასებული ყოველი მათგანი 

სკოლებში განხორციელდა. პროგრამების ფარგლებში, ბავშვებს უღვივებენ სხეულისადმი კუთვნილებისა და 

ზრუნვის განცდას და ასწავლიან მისაღები და მიუღებელი შეხების ერთმანეთისგან გარჩევას, ძალადობრივი 

სიტუაციების ამოცნობას, „არა“-ს თქმას და ნდობით აღჭურვილი უფროსი ადამიანისთვის ძალადობის 

შემთხვევების განდობას. ბევრმა მიმოხილვითმა კვლევამ, რომელმაც შეაფასა ეს პროგრამები, აღმოაჩინა, რომ 

ის ეფექტიანია ასეთი ძალადობის წინააღმდეგ დამცავი ფაქტორების გასაძლიერებლად (მაგალითად, 

სექსუალური ძალადობის და თავდაცვითი ქცევების ცოდნა), თუმცა იმის დასადგენად, ამცირებს თუ არა ის 

უშუალოდ ძალადობას, მეტი კვლევის ჩატარებაა საჭირო (159). მტკიცებულებების თანახმად, გენდერისა და 

სოციალური ნორმების მნიშვნელობა ხაზგასმული უნდა იყოს სექსუალური ძალადობის შემთხვევების 

განხილვისაას, ხოლო  „მთლიანი სკოლის“ მიდგომა მოთხოვნილ უნდა იქნეს. ეს მოიცავს ინკლუზიური და 

თანასწორი სასკოლო პოლიტიკის არსებობის უზრუნველყოფას, სკოლის ხელმძღვანელობის ჩართვას, 

სოციალური და გენდერული ნორმებისა და უთანასწორობის მიმართ მგრძნობიარე სწავლების მეთოდების 

შემუშავებას. 

კენიის ქალაქ ნაირობიში პროგრამა  აძლიერებს მოზარდ გოგონებს, უმაღლებს მათ No Means No Impower

თვითშეფასებას და ასწავლის თავდაცვის მეთოდებს, იმისათვის, რომ  შეამციროს სექსუალური ძალადობის 

მსხვერპლად ქცევის რისკი. პროგრამის მიმოხილვის შედეგად აღმოჩნდა, რომ 34%-ით გაიზარდა სექსუალური 

ძალადობის შემთხვევების განდობის ალბათობა, ხოლო სექსუალური ძალადობის წლიური სიხშირე 38%-ით 

შემცირდა (160-161). პროგრამის სხვა კონტექსტზე მორგებისას უნდა არსებობდეს ძლიერი შეფასების 

კომპონენტები, იმისთვის, რომ პროგრამა იყოს, როგორც უსაფრთხო, ასევე ეფექტიანი. 
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სასიცოცხლო და სოციალური უნარების ტრენინგი

მტკიცებულება: სკოლის ბაზაზე ჩატარებული სასიცოცხლო და სოციალური უნარების 

ტრენინგ-პროგრამების (რომელთა უმეტესობა აშშ-ში ჩატარდა) 249 კვლევის ანალიზმა 

აჩვენა მათი გავლენა აგრესიულ და საზიანო ქცევაზე, მათ შორის ჩხუბზე, ფიზიკურ 

ძალადობაზე,  ბულინგსა და სიტყვიერ კონფლიქტზე. ანალიზმა აჩვენა, რომ 

განხორციელებული პროგრამების შედეგად ასეთი პრობლემები 25%-ით შემცირდა 

ყველა მოსწავლესთან, ხოლო მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსწავლეების ჯგუფის 

შემთხვევაში კი 33%-ით ( ). ინტერვენციამ ერთნაირად დადებითი გავლენა დიაგრამა 9

მოახდინა გოგონებსა და ბიჭებზე (162). 

დიაგრამა 9: აგრესიული და მავნე ქცევის შემცირება სკოლის პირობებში,

სასიცოცხლო უნარების და სოციალურ-ემოციური 249 ტრენინგ-პროგრამების შედეგად
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წყარო:

პროგრამა ყველა მოსწავლისთვის პროგრამა მოსწავლეების

გარკვეული ჯგუფისთვის

U.S Task Force on Community Preventive Services-მა ასევე მიაკვლია ძლიერ 

მტკიცებულებას, იმის შესახებ, რომ საყოველთაო, სკოლის ბაზაზე განხორციელებული 

სასიცოცხლო უნარების პროგრამა, ბავშვებს შორის ძალადობის შემთხვევებს 

საშუალოდ 15%-ით ამცირებს. ასეთი პროგრამები ხორციელდებოდა სხვადასხვა 

ასაკობრივ ჯგუფებთან, ბაღის ასაკის ბავშვებიდან მეთორმეტე კლასამდე (17-18 წლის 

მოსწავლეები). ერთი კლასტერული, შემთხვევითად კონტროლირებული კვლევის 

თანახმად, სამი წლის შემდეგ -ის პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეებს  Positive Action

შორის ძალადობრივი ქცევა შემცირდა 36%-ით, ხოლო ბულინგი 41%-ით  (163). 
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პოზიტიური მოზარდობის ტრენინგი
ჰოლისტიკური სოციალური პროგრამებით (PATHS) 
(ჩინეთი) 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების, მავნე ნივთიერებებზე დამოკიდებულების, თვითმკვლელობის, 

სკოლაში ძალადობისა და მოზარდებზე ოჯახის დანგრევის გავლენის საკითხებზე სამუშაოდ ჩინეთის სახალხო 

რესპუბლიკის, ჰონკონგის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის, აკადემიკოსებმა, ხუთი ადგილობრივი 

უნივერსიტეტიდან ჩამოაყალიბეს კვლევითი ჯგუფი. ჯგუფის მიზანი იყო მრავალწლიანი, უნივერსალური, 

პოზიტიური განვითარების პროგრამის შემუშავება ჰოლისტიკური სოციალური პროგრამების საშუალებით 

(PATHS) (165), რომელიც პოზიტიური მოზარდობის ტრენინგის სახელითაა ცნობილი. 

PATHS-ს აქვს ახალგაზრდული განვითარების პროგრამა 12-14 წლის გოგონებისა და ბიჭებისთვის, ასევე, მეორე 

ტრენინგ-პროგრამაც, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა თითოეული სასკოლო საფეხურის განსაკუთრებული, 

ფსიქოსოციალური საჭიროებების მქონე მოსწავლეებისთვის. ტრენინგის მიზანია ურთიერთკავშირისა და 

მედეგობის ხელშეწყობა, სოციალური, ემოციური, კოგნიტური და ქცევითი უნარების გაძლიერება, 

თვითშეფასების ჩამოყალიბება, დადებითი სოციალური ქცევისა და ნორმების წახალისება. პროგრამის 

შედეგად გაუმჯობესდა პოზიტიური განვითარების დონე, შემცირდა მავნე ნივთიერებებზე დამოკიდებულების, 

თავდასხმის, ჩხუბის და სხვა დანაშაულებრივი ქცევების დონე (165). 

მოზარდებს შორის ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის პრევენციის პროგრამები

მტკიცებულება: აშშ-ს შტატ ჩრდილოეთ კეროლაინაში განხორციელებული პროგრამა -ის Safe Dates

კლასტერული შემთხვევითი კვლევის შედეგად, რომლის მიზანიც იყო ინტიმური პარტნიორის მხრიდან 

ძალადობის შემცირება დაუქორწინებელ, რომანტიკულ ურთიერთობაში მყოფ მოზარდებს შორის, 12-14 წლის 

მონაწილე ბიჭებსა და გოგონებში, ერთთვიანი მონაწილეობის შემდეგ 25%-ით შემცირდა ფსიქოლოგიური, 60%-

ით კი ფიზიკური და სექსუალური ძალადობა. პროგრამა ასევე დაკავშირებული იყო თანატოლებს შორის 

ძალადობისა და იარაღის ტარების შემცირებასთან (166). ოთხი წლის შემდეგ მნიშვნელოვნად შემცირდა 

პროგრამის მონაწილეების მიერ თვითგანცხადებული, ფიზიკური ძალადობის და ინტიმური პარტნიორის 

მხრიდან ძალადობისა და ვიქტიმიზაციის რიცხვი (167). სექსუალური ძალადობის შემცირების პროგრამებში 

მონაწილე უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და სპორტსმენებს შორის ჩატარებული რამდენიმე კვლევის თანახმად, 

გაიზარდა უარყოფითი დამოკიდებულება შეხვედრაზე (პაემანზე) გაუპატიურების შემთხვევების მიმართ (168, 

169).  პროგრამა იყო ინტერაქტიული, ინტერნეტზე დაფუძნებული ინტერვენცია, კოლეჯის ვაჟი Real Consent

სტუდენტებისთვის სექსუალური ძალადობის ჩადენის შესამცირებლად. პროგრამის შეფასების შედეგად 

აღმოჩნდა, რომ პროგრამა დაკავშირებული იყო ინტერვენციიდან 6 თვის შემდეგ თვითგანცხადებული 

ძალადობის ჩადენის შემთხვევების მნიშვნელოვან კლებასთან (169). 
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(სამხრეთ აფრიკა) 

Stepping Stones არის სასიცოცხლო უნარების ტრენინგ-პროგრამა, რომელიც თავდაპირველად ჩამოყალიბდა, 

როგორც აივ ინფექციის პრევენციის პროგრამა, და რომელიც ეფექტიანად ამცირებს ინტიმური პარტნიორის 

მხრიდან ფიზიკურ და სექსუალურ ძალადობას 15-26 წლის გოგონებსა და ბიჭებში. პროგრამა სიღრმისეულად 

შეფასდა და განხორციელდა გლობალური მასშტაბით (170). იგი ხელს უწყობს მონაწილეებს, ჩაუღრმავდნენ 

საკუთარ დამოკიდებულებებს და ქცევას როლური თამაშების და სპექტაკლების მეშვეობით. პროგრამა,  

შექმნილია იმისათვის, რომ გააუმჯობესოს სექსუალური ჯანმრთელობა პარტნიორებს შორის უფრო ძლიერი და 

თანასწორი ურთიერთობების ჩამოყალიბებით, და ფოკუსირებულია ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა: გენდერზე 

დაფუძნებული ძალადობა, აივ ინფექცია, ურთიერთობისთვის საჭირო უნარები და ასერტულობა. 

პროგრამა რამდენიმე სხვადასხვა ქვეყანაში შეფასდა: ყველაზე საფუძვლიანი იყო სამხრეთ აფრიკის 

აღმოსავლეთ კეიპის პროვინციაში ჩატარებული შემთხვევითად კონტროლირებული კვლევა, სადაც 

მონაწილეობდნენ 15-26 წლის გოგონები და ბიჭები.  აღმოჩნდა, რომ ინტერვენციიდან 2 წლის შემდეგ ბიჭები და 

კაცები ნაკლებად ძალადობდნენ ქალებზე და უწევდნენ მათ ექსპლუატაციას. ინტერვენციამდე არსებულ 

მონაცემებთან შედარებით მონაწილეები ნაკლებად იყვნენ ჩართული ინტიმური პარტნიორის მხრიდან  

ძალადობის (171), გაუპატიურების (172) და სარგებლის სანაცვლოდ სექსუალურიი კონტაქტის დამყარების 

შემთხვევებში (173). 

სხვა ქვეყნებში ჩატარებული Stepping Stones-ის მცირემასშტაბიანმა შეფასებებმა აჩვენა კაცების მიერ ინტიმურ 

პარტნიორზე ძალადობის შემცირება (174, 175). ინტერვენციიდან 24 თვის შემდეგ (12 თვის შემდგომ 

მონაცემებთან შედარებით) ძალადობრივი ქცევის სიხშირე განაგრძობს კლებას, რაც იმის მანიშნებელია, რომ 

პოზიტიური ქცევა დროის გასვლასთან ერთად მყარდება. უფრო მეტიც, Stepping Stones-ის თვისებრივი კვლევის 

თანახმად, პროგრამამ განათლების მეშვეობით შეცვალა ახალგაზრდა კაცების დამოკიდებულებები. 

პროგრამის საშუალებით მათ ისწავლეს, თუ როგორ უნდა შეამცირონ აივ ინფექციის რისკი. პროგრამამ მათ 

ასევე შეუწყო ხელი, უფრო გახსნილად ესაუბრათ და გაეცვალათ ინფორმაცია აივ ინფექციასთან დაკავშირებით. 

ამ პროცესში კაცებმა ასევე გაითავისეს ზოგადი სასიცოცხლო უნარები, რის შედეგადაც ისინი გახდნენ უკეთესი 

პარტნიორები, მეგობრები, ოჯახის წევრები და მოქალაქეები (176). 

აივ ინფექციის პრევენციისა და ინტერვენციის პროგრამის შეფასების შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის, იხილეთ: 
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ურთიერთმკვეთი
აქტივობები
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ურთიერთმკვეთი აქტივობა 1:

მრავალსექტორული

მოქმედებები და კოორდინაცია

INSPIRE ტექნიკური პაკეტის განსახორციელებლად საჭიროა განათლებაზე, ჯანმრთელობაზე, 

მართლმსაჯულებასა და სოციალურ კეთილდღეობაზე პასუხისმგებელი, ეროვნული და 

ადგილობრივი სახელისუფლებო დეპარტამენტების, კერძო სექტორისა და ისეთი სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილეობა, როგორებიცაა პროფესიული ასოციაციები, 

რწმენაზე დაფუძნებული ორგანიზაციები, აკადემიური ინსტიტუტები,  ფონდები და სხვა 

არასამთავრობო ორგანიზაციები. ამ დაინტერესებულ მხარეებს ერთობლივად შეუძლიათ 

შეამცირონ ბავშვთა მიმართ ძალადობის  რისკფაქტორები, ინდივიდუალურ, ოჯახურ, სათემო და 

საზოგადოებრივ დონეზე და, ამავდროულად, ხელი შეუწყონ უსაფრთხო, სტაბილური და 

ხელშემწყობი ურთიერთობებისა და გარემოს შექმნას ბავშვებისა და ოჯახებისთვის.

 

მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრევენციული პროგრამებისა და მომსახურებების განხორციელება 

დამოკიდებულია ამ სექტორების უკან მდგომი სისტემების სიძლიერეზე (და ბავშვთა მიმართ 

ძალადობის  პრობლემებზე მუშაობისთვის მზაობაზე) კოორდინაციის უზრუნველყოფის ეფექტიან 

მექანიზმებთან ერთად. 

სექტორების წვლილი

INSPIRE სტრატეგიების განხორციელებაში თითოეული სექტორის როლი სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული 

იქნება. განსხვავებული იქნება  სექტორების მზაობაც, წვლილი შეიტანონ ამ საქმეში. ამის მიუხედავად შემდეგი 

სექტორები, დიდი ალბათობით, გაუძღვებიან შვიდი სტრატეგიის განხორციელების მცდელობებს: 

კანონების განხორციელება და აღსრულება: ეროვნული დონის საკანონმდებლო ორგანოები, რომლებიც 

პასუხისმგებლები არიან კანონების შედგენაზე, ამოქმედებასა და აღსრულებაზე. 

ნორმები და ღირებულებები: სამინისტროები, რომლებიც მუშაობენ გენდერთან დაკავშირებულ საკითხებზე, 

ქალთა და ბავშვთა თემებზე, თუმცა ყოველ სექტორს მნიშვნელოვანი როლი შეაქვს მათი აღსრულების 

უზრუნველყოფაში. 

უსაფრთხო გარემო: შინაგან საქმეთა, ინფრასტრუქტურასა და დაგეგმარებაზე მომუშავე სამინისტროები, 

ადგილობრივი ხელისუფლება და მუნიციპალიტეტები.

მშობლისა და მზრუნველის მხარდაჭერა: საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური კეთილდღეობის 

სისტემები. 

შემოსავალი და ეკონომიკური გაძლიერება: ფინანსთა, შრომის და ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტროები.

რეაგირებისა და მხარდაჭერის მომსახურებები: ჯანდაცვისა და სოციალური კეთილდღეობის სექტორები. 

კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვნებზე, მსხვერპლებზე და მოწმეებზე ორიენტირებულ 

ინტერვენციებს, როგორც წესი, ახორციელებენ მართლმსაჯულებისა და უსაფრთხოების სექტორები. 

განათლება და სასიცოცხლო უნარები: საგანმანათლებლო დაწესებულებები. 

ინტეგრირებულად მუშაობის შემთხვევაში, ამ სექტორებს შეუძლიათ ბავშვთა მიმართ ძალადობის  

რისკფაქტორების უარყოფითი გავლენის შემცირება ინდივიდუალურ, ახლო ურთიერთობების, თემისა და 

საზოგადოების დონეზე და, ამავდროულად, ბავშვებისა და ოჯახებისთვის უსაფრთხო, სტაბილური და 

ხელშემწყობი ურთიერთობების და გარემოს შექმნის მხარდაჭერა.  
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გარდა იმისა, რასაც ფორმალური სამთავრობო სექტორი აკეთებს, თემზე დაფუძნებული ბავშვთა დაცვის 

მექანიზმები სულ უფრო და უფრო ფართოდ გამოიყენება, თუმცა ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შემცირების 

თვალსაზრისით მათი ეფექტიანობა არ არის სათანადოდ შეფასებული ( ). იხილეთ მაგალითი 3

მაგალითი 3

თემზე დაფუძნებული ბავშვთა დაცვის მექანიზმები

თემზე დაფუძნებული ბავშვთა დაცვის მექანიზმები წარმოადგენს ბავშვთა დაცვისათვის მოწინავე სახეს 

საგანგებო, გარდამავალ და განვითარებად კონტექსტში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ბოლოდროინდელ 

უწყებათაშორის მიმოხილვაში (177) აღნიშნულია, რომ ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯგუფების 

მობილიზაცია პროგრამული რეაგირების გავრცელებულ მიდგომად ჩამოყალიბდა, განსაკუთრებით კი 

შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ან იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

დასახლებებში. საერთაშორისო სააგენტოები უპირატესობას ანიჭებენ ბავშვთა დაცვის თემზე დაფუძნებულ 

მექანიზმებს ისეთ ადგილებში, სადაც ადგილობრივ ხელისუფლებას არ შეუძლია ან სურვილი არა აქვს, 

უზრუნველყოს ბავშვთა უფლებები.თუმცა ამჟამად ასეთი მექანიზმების ეფექტიანობის, ხარჯის, 

მასშტაბურობისა და მდგრადობის მყარი მტკიცებულები საკმარისად არ არის. ეს ყველაფერი ხელს უშლის 

ანგარიშვალდებულებას, ართულებს ეფექტიანი პრაქტიკის განსაზღვრას, პრაქტიკოსებისთვის შესაბამისი 

უწყებათაშორისი მითითებების განვითარებას და პრაქტიკის ხარისხის ჰარმონიზებას.

 ეს ასევე ხელს უშლის, ბავშვთა დაცვისა და კეთილდღეობის მხარდაჭერისთვის საჭირო დაფინანსების 

მოპოვების მცდელობებს ბავშვთა დაცვის სისტემებში, სახელისუფლებო ინვესტიციის გაზრდისთვის 

ეფექტიან ადვოკატირებას, ყველაზე ეფექტიანი პრაქტიკისა და პოლიტიკის ჩამოყალიბებას.  

უწყებათაშორისი მიმოხილვის შედეგად გამოიკვეთა რამდენიმე გამოწვევა, რომლის დაძლევაც საჭიროა 

იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გაიზარდოს თემზე დაფუძნებული ბავშვთა დაცვის მექანიზმის წვლილი. 

ყველაზე მნიშვნელოვანია მტკიცებულებათა ბაზის გაძლიერება. ეთიკური თვალსაზრისით გამართული 

სისტემური შეფასებები უნდა ჩატარდეს რეგულარულად თემზე დაფუძნებული ბავშვთა დაცვის ჯგუფების 

გავლენის შესასწავლად, ბავშვთა დაცვასა და კეთილდღეობაზე (177). ამ პაკეტში მოცემული რამდენიმე 

ინტერვენცია ჩატარდა ისეთ გარემოში, სადაც დიდი ალბათობით ფუნქციონირებს თემზე დაფუძნებული 

ბავშვთა დაცვის სისტემები. INSPIRE ტექნიკური პაკეტი, თავის მხრივ, საშუალებას აძლევს ასეთ სისტემებს, 

რომ მოარგონ და გამოიყენონ ის საჭიროების მიხედვით. 

შესაბამის სისტემასთან ერთად , მხარი დაუჭიროს ინდივიდებს, თითოეული სექტორის უპირველესი ამოცანაა

ოჯახებს და თემს, იმისათვის, რომ  მშობლებს, ოჯახის წევრებს და ავტორიტეტის მქონე პირებს (მაგალითად, 

მასწავლებლებს) შეეძლოთ ბავშვების აღზრდა, სტაბილურობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რაც 

საჭიროა იმისათვის, რომ თითოეულმა ბავშვმა მიაღწიოს განვითარების სრულ პოტენციალს. 

სექტორების მეორე ამოცანაა ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შემთხვევებზე რეაგირება, იმისათვის, რომ 

უზრუნველყოს მსხვერპლთა უსაფრთხოება და მხარი დაუჭიროს მათ, შეამციროს ასეთი ძალადობის გავლენა და 

ხელი შეუშალოს ძალადობის განმეორებას. თუ რომლის განხორციელება იქნება პრიორიტეტული, 

დამოკიდებულია ქვეყანაზე, თუმცა საუკეთესო პრაქტიკად მიიჩნევა პრევენციაზე მუშაობა და არა დამსჯელობითი 

ზომების გატარება.

 

წევრი ქვეყნების თხოვნით, გაეროს რამდენიმე სააგენტომ კონკრეტული სახელისუფლებო სექტორებისთვის 

ძალადობის პრევენციისა და მასზე რეაგირების შესაძლებლობის გაძლიერებისათვის შეადგინა რესურსები და 

საერთაშორისო მასშტაბით შეთანხმებული სტანდარტები.  მათ შორისაა, მაგალითად, გაეროს ნარკოტიკებისა და 

დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიუროს (UNODC) მიერ შექმნილი გაეროს მოდელი სტრატეგიები და 

პრაქტიკული ზომები ბავშვთა მიმართ ძალადობის  დასაძლევად დანაშაულის პრევენციისა და 

მართლმსაჯულების სფეროში, და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) გლობალური სამოქმედო გეგმა, 

მრავალსექტორული რეაგირების ფარგლებში ჯანდაცვის სექტორის როლის გაძლიერება ინტერპერსონალური 

ძალადობის საკითხებზე სამუშაოდ, განსაკუთრებით ქალებისა და გოგონების და ბავშვების მიმართ. ამგვარი 

პოლიტიკის დოკუმენტები წევრი ქვეყნებისგან მოითხოვს კონკრეტულ მოქმედებებს, რომელთა განხორციელების 

შემთხვევაშიც შესაბამის სექტორებს საშუალება ექნებათ, სისტემური გზით ჩაერთონ ბავშვთა მიმართ ძალადობის  

პრობლემის გადაჭრაში, და განსაკუთრებით გაამახვილონ ყურადღება მტკიცებულებაზე დაფუძნებული 

პრევენციისა და რეაგირების სტრატეგიებზე.

 

იმ სექტორებს, რომლებისთვისაც არ არსებობს გაეროს პოლიტიკის მითითებები, შეუძლიათ  გამოიყენონ ეს 

დოკუმენტები იმისათვის, რომ მოამზადონ ამგვარი დოკუმენტი საკუთარი შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. 

მას შემდეგ, რაც ჩამოყალიბებულია ძლიერი დარგობრივი სისტემები, ეფექტიანი კოორდინაციის მექანიზმები 

ეხმარება მრავალსექტორული წვლილის ინტეგრირებას, რათა უფრო ეფექტიანი გახდეს ბავშვთა მიმართ 

ძალადობის  პრევენციაზე მუშაობა. 
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კოორდინაციის მექანიზმები
იმის მიუხედავად, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობის  დასაძლევად მრავალი ქვეყნის დაინტერესებული მხარეები 

მუშაობენ, მათი ძალისხმევა ყოველთვის კარგად კოორდინირებული და მხარდაჭერილი არ არის, და მხოლოდ 

მათი მცირე რაოდენობა ხორციელდება ფართო მასშტაბით. შესაბამისად, საკოორდინაციო მექანიზმები 

აუცილებელია, რადგან არც ერთ ცალკეულ სექტორს არ შეუძლია ინტერვენციების სრული პაკეტის 

დამოუკიდებლად განხორციელება, და ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ შეეჭიდება  ბავშვების მიმართ მზარდ 

საფრთხეებს, რომლებიც ახლა უკვე ეროვნულ საზღვრებს სცდება. შესაბამისად, INSPIRE-ის განხორციელებაზე 

მიმართულმა ძალისხმევამ უნდა წაახალისოს თანამშრომლობა და ცოდნის გაზიარება, როგორც ქვეყნის შიგნით, 

ეროვნული მექანიზმები

კოორდინაციის პასუხისმგებლობა დიდწილად ხელისუფლებას აკისრია. ძალადობის პრევენციისა და მასზე 

რეაგირებისთვის საჭირო ლიდერობის და კოორდინაციის მექანიზმები უნდა ჩამოყალიბდეს მათი არარსებობის 

შემთხვევაში და გაძლიერდეს თუ არსებობს ასეთი სახის სუსტი მექანიზმები. სექტორებს შორის ინფორმაციის 

გაცვლის სისტემები უნდა შეფასდეს იმის მიხედვით, თუ რამდენადაა ისინი ძალადობის პრევენციაზე 

ფოკუსირებული და რამდენად ოპტიმალურად ხდება საპასუხო მომსახურებების ამოქმედება. იდეალურ 

შემთხვევაში ამ მექანიზმებს უნდა ჰქონდეს ფორუმის სახე, რომელიც პერიოდულად მოიწვევს შესაბამისი 

სექტორების წარმომადგენლებს ძალადობის შესახებ ბოლოდროინდელი ხელმისაწვდომი მონაცემების 

განსახილველად. ფორუმის მიზანი უნდა იყოს ახალი პრობლემების (და მათი გამომწვევი რისკფაქტორების) 

იდენტიფიცირება თავიდანვე, იმისათვის, რომ განხორციელდეს შესაფერისი და დროული ინტერვენცია (1). 

საერთაშორისო დონეზე არსებობს რამდენიმე ფორუმი და პარტნიორობა, სადაც ქვეყნებს შეუძლიათ, თავი 

მოიყარონ და აღმოაჩინონ ბავშვთა მიმართ ძალადობის  დაძლევის ყველაზე ეფექტიანი სტრატეგიები. ასეთია, 

WHO Milestones - გლობალური კამპანია ძალადობის პრევენციისთვის, რომლის შეხვედრებიც ორ წელიწადში 

ერთხელ ტარდება და რომელზეც განხილულია ძალადობის პრევენციის მდგომარეობა და მისი განხორციელება 

სახელმწიფო მასშტაბით. ასევე, მუშავდება სტრატეგიები მასშტაბების გაზრდის მიზნითაც (178). კიდევ ერთი 

მაგალითია აშშ-ს ეროვნული აკადემიების ფორუმი „ძალადობის გლობალური პრევენცია“. ფორუმი აკადემიების 

ჯანდაცვისა და მედიცინის განყოფილებების მიერ იქნა მოწვეული და შეიმუშავა რამდენიმე მნიშვნელოვანი 

მოხსენებითი დოკუმენტი (179). გარდა ამისა, პარტნიორობა „ერთად გოგონებისთვის“, იწვევს გაეროს ხუთ 

სააგენტოს, აშშ-ს ხელისუფლების რამდენიმე სააგენტოს, კანადის ხელისუფლებას, კერძო სექტორს და სხვა 

პარტნიორ ხელისუფლებებს, იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს ძალადობის პრევენციისა და მასზე რეაგირების 

მონაცემებზე დაფუძნებულ მრავალსექტორულ მიდგომას. იგი ამჟამად აქტიურად მუშაობს 22 ქვეყანაში. 

საბოლოოდ, ბავშვთა მიმართ ძალადობის  დაძლევის გლობალური პარტნიორობა არის ყოვლისმომცველი 

ინიციატივა, რომელიც აერთიანებს ამ ცალკეულ მექანიზმებს ბავშვთა მიმართ ძალადობის  დაძლევის საერთო 

მიზნისთვის ( ). იხილეთ მაგალითი 4

საერთაშორისო მექანიზმები

მაგალითი 4

ბავშვთა მიმართ ძალადობის  დაძლევა: გლობალური პარტნიორობა

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ფარგლებში გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ აიღო ბავშვთა მიმართ 

ძალადობის  დაძლევის გლობალური ვალდებულება. ბავშვთა მიმართ ძალადობის  დაძლევის გლობალური 

პარტნიორობა ხელს უწყობს ამ ვალდებულების შესრულებას. ამ მიზნით შეიქმნა INSPIRE - პაკეტი, რომელიც 

ქვეყნის მოქმედების მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი ინსტრუმენტია. პარტნიორობა ხელს შეუწყობს ძალადობის 

პრევენციასა და მასზე რეაგირებაზე მომუშავეებს, მათ შორის სახელმწიფო სექტორებს (მაგალითად, განათლების, 

ჯანმრთელობის, მართლმსაჯულებისა და სოციალური კეთილდღეობის), ასევე, ისეთ საერთაშორისო 

ორგანიზაციებს, როგორებიცაა გაერო და მსოფლიო ბანკი, განვითარების სააგენტოებს, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს, რელიგიურ ორგანიზაციებს, კერძო სექტორს, ფილანთროპებს, ფონდებს, მკვლევრებს, 

აკადემიკოსებს და თავად ბავშვებს. პარტნიორების ექსპერტიზის გამოყენებით, გლობალური პარტნიორობა მხარს 

დაუჭერს იმ სტრატეგიების განხორციელებას და მასშტაბის გაზრდას ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე, 

რომლებიც ეფექტიანად ახდენს ძალადობის პრევენციას, მონიტორინგს გაუწევს მათ ეფექტიანობას და 

გააფართოებს მტკიცებულებათა ბაზას. 
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ურთიერთმკვეთი აქტივობა 2: 

მონიტორინგი და შეფასება

ქვეყნებს და თემებს სჭირდებათ შესაბამისი ზომები ბავშვთა მიმართ ძალადობის  წინააღმდეგ, რათა დაგეგმონ 

სტრატეგიები და ინტერვენციები, გაზომონ მათი გავლენა და მუდმივად გააუმჯობესონ ისინი, წარმატების 

მისაღწევად. 

მონიტორინგი

მონიტორინგის სისტემები, შესაძლოა, გამოყენებული იყოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის  მასშტაბის შესახებ მონაცემების 

მისაღებად, დაგეგმილი აქტივობების განსახორციელებლად, თვალყურის სადევნებლად და მათი გავლენის 

შესაფასებლად. მონიტორინგის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ასევე შესაძლებელია სტრატეგიების გაუმჯობესება, 

ხარვეზებზე მუშაობა და პრევენციაზე მუდმივი ფოკუსირების ხელშეწყობა. ამ მიზნებიდან გამომდინარე, ეროვნული 

მასშტაბის კვლევით და დაწესებულებებიდან (მაგალითად, საავადმყოფოებიდან) მიღებული მონაცემები ბავშვთა 

მიმართ ძალადობის  შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე აუცილებელია, რომ ეს მონაცემები ხელმისაწვდომი იყოს 

ყველა დაინტერესებული მხარისთვის, რომელიც მუშაობს ძალადობის პრევენციაზე, მათ შორის ცენტრალური და 

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის.

 

იმის მიუხედავად, რომ გამოკითხვის შედეგად მიღებულ და ადმინისტრაციულ მონაცემებს აქვს საკუთარი ძლიერი 

მხარეები და შეზღუდვები, ერთობლივი გამოყენების შემთხვევაში, შესაძლოა, მათ წვლილი შეიტანონ პრობლემის 

შეფასებასა და მონიტორინგში შემდეგი გზებით: 

· რაოდენობრივი მონაცემების სახით პრობლემის მიწოდება, რომელიც დაყოფილია სქესის, ასაკისა და სხვა 

ცვლადების მიხედვით შეიძლება ფართოდ იყოს გამოყენებული დაინტერესებული ჯგუფებისა და სექტორების მიერ; 

· ადგილობრივ, რეგიონულ და სახელმწიფო დონეზე მომხდარი ძალადობის სხვადასხვა ფორმის, შემთხვევების, 

გამომწვევი მიზეზებისა და შედეგების შესახებ მონაცემების უწყვეტი და სისტემატური მიწოდება; 

· ბავშვთა მიმართ ძალადობის  დაფიქსირებული შემთხვევების, გეოგრაფიული განაწილების მიმოხილვის 

უზრუნველყოფა, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ბავშვთა დაცვის მომსახურებათა დაგეგმვის დროს 

ადგილმდებარეობის განსაზღვრისთვის; 

· ახლად წარმოქმნილი ტენდენციებისა და პრობლემური სფეროების დროული იდენტიფიცირების ხელშეწყობა, რის 

შედეგადაც შესაძლებელი იქნება შესაბამისი ინტერვენციების ჩამოყალიბება, რაც შეიძლება მალე; 

· პრიორიტეტების შეთავაზება იმათთვის, ვინც გამოსცადა ძალადობა ან განხორციელების მაღალი რისკის ქვეშ 

იმყოფება, ასევე პრიორიტეტების შეთავაზება ძალადობასთან დაკავშირებულ რისკფაქტორებზე მუშაობისთვის; 

· დაინტერესებული მხარეების  ინფორმირება შეთავაზებული აქტივობების განხორციელების დროს არსებული 

პროგრესისა და შეყოვნებების შესახებ;

· ძალადობის და მასთან დაკავშირებული რისკფაქტორების გავრცელების დონეზე არსებული ცვლილებების 

იდენტიფიცირება გარკვეული დროის შემდეგ; 

· პრევენციის გავლენის შეფასებისთვის საჭირო საშუალებების უზრუნველყოფა.

ნებისმიერი მონიტორინგის სისტემა უნდა იყენებდეს მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის სტანდარტიზებულ, 

მეცნიერულად ვალიდურ  მეთოდებს. შემთხვევების მართვის სისტემები, რომლებიც აგროვებს და აერთიანებს 

მონაცემებს სხვადასხვა სექტორებიდან, შესაძლოა, ასევე ხელსაყრელი იყოს იმის დასადგენად, თუ რამდენად კარგად 

მუშაობს რეფერალის სისტემა, რა ხარვეზებია ასაკობრივ დაფარვაში, რა საჭიროებები და ტენდენციებია სექტორში და 

სექტორთა შორის. მონაცემთა შეგროვებისას უზრუნველყოფილი უნდა იყოს  ინფორმაციის შეგროვება სქესის, ასაკის, 

შეზღუდული შესაძლებლობის და სხვა იმ მახასიათებლების შესახებ,  რომლებმაც, შესაძლოა, გავლენა მოახდინოს 

ძალადობის მიმართ მოწყვლადობაზე. 
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გამოკითხვის შედეგად მიღებული მონაცემები

 გამოკითხვა ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შესახებ (VACS) მხარდაჭერილია CDC-ის, პარტნიორობა „ერთად გოგონებისთვის“ და გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ. VACS ზომავს ფიზიკურ, ემოციურ 

და სექსუალურ ძალადობას გოგონებსა და ბიჭებზე, ახდენს რისკების, დამცავი ფაქტორებისა და ჯანმრთელობის შედეგების, ასევე მომსახურებების გამოყენებასა და მისთან დაკავშირებული 

ბარიერების იდენტიფიცირებას.

7

ბევრ ქვეყანას არა აქვს ადეკვატური ადმინისტრაციული მონაცემთა სისტემები (1, 180, 181) და ბავშვთა მიმართ 

ძალადობის  შემთხვევების მხოლოდ მცირე რაოდენობა ფიქსირდება ისეთ ოფიციალურ წყაროებთან, 

როგორიცაა განათლება, ჯანდაცვა, მართლმსაჯულება და სოციალური კეთილდღეობის სისტემები. შესაბამისად,  

თვით დაფიქსირებული შემთხვევები, რომლებიც გამყარებულია ისეთი ეროვნული წარმომადგენლობითი 

კვლევებით, როგორებიცაა ეროვნული გამოკითხვა ბავშვთა მიმართ ძალადობის (VACS)  შესახებ, მოსწავლეების 

გლობალური, სკოლაზე დაფუძნებული ჯანმრთელობის გამოკითხვა (GSHS), დემოგრაფიული და ჯანმრთელობის 

გამოკითხვები (DHS), ან მრავალინდიკატორიანი კლასტერული კვლევა (MICS) მიჩნეულია პრობლემის მასშტაბის 

გაზომვის, მოწყვლადი ჯგუფების იდენტიფიცირებისა და პროგრესის გაზომვის შედარებით სანდო სტანდარტად 

(182, 183, 184, 185). თითოეულ ასეთ, მოსახლეობაზე დაფუძნებულ გამოკითხვას, მიუხედავად იმისა, რომ მათ 

განსხვავებული მიზანი და მიდგომა აქვთ, მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ბავშვთა მიმართ ძალადობის  აღქმაში. 

ეს მონაცემები განსაკუთრებით ღირებულია ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შესახებ გაეროს კონვენციების და 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეზოლუციების მიერ მოთხოვნილი პროგრესის მონიტორინგისთვის (9). მას 

შემდეგ, რაც დაიწყება მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების შემოწმება, ზემოთ აღნიშნული მონაცემები 

ასევე სასარგებლო იქნება იმის მონიტორინგისთვის, თუ როგორ არის დაკავშირებული მდგრადი განვითარების 

მიზნების შესრულება ბავშვთა მიმართ ძალადობის  ინდიკატორების შეცვლასთან. ასეთი გამოკითხვები 

უზრუნველყოფს შესაბამის მოქმედებებს ბავშვთა მიმართ ძალადობის  პრევენციისთვის, რომლებიც 

დაფუძნებულია პირველად მონაცემებზე. -ში ილუსტრირებულია, თუ როგორ გამოიწვია VACS-ის მაგალით #5

შედეგად მიღებულმა მონაცემებმა პოლიტიკის რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენს ჯანმრთელობის, 

მართლმსაჯულების, საგანმანათლებლო და სოციალურ მომსახურებებსა და ეკონომიკურ სექტორზე. ასეთი 

გამოკითხვები რეგულარულად უნდა ჩატარდეს, იმისათვის, რომ მუდმივად შემოწმდეს პროგრესი და გაიზომოს 

ცვლილებები ბავშვთა მიმართ ძალადობის  ტენდენციებში (186). 

იმის მიუხედავად, რომ გამოკითხვები მნიშვნელოვანია ბავშვთა მიმართ ძალადობის  მასშტაბსა და 

მახასიათებლების შესახებ მიახლოებული მონაცემების მისაღებად და, ასევე, რესპონდენტებთან პირდაპირი 

კონტაქტის საშუალებას იძლევა, ისინი ნაკლებად უზრუნველყოფს სიღრმისეული ინფორმაციის მიღებას 

კონკრეტული პოლიტიკის შესახებ: ასეთი ტიპის ინფორმაციისათვის საჭიროა, რომ  არსებობდეს 

ადმინისტრაციული მონაცემები.
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მაგალითი #5

ეროვნული გამოკითხვის შედეგად მიღებული მონაცემების დაკავშირება ძალადობის პრევენციისა და მასზე რეაგირების აქტივობებთან 

პარტნიორობის „ერთად გოგონებისთვის“ ფარგლებში, ქვეყნებს, რომლებიც ატარებენ გამოკითხვას ბავშვთა 
მიმართ ძალადობის   შესახებ (VACS), აქვთ ხელშეწყობა, იმისათვის, რომ მათ დაუკავშირონ ეროვნული 
გამოკითხვიდან მიღებული მონაცემები ეფექტიან, მრავალსექტორულ, პრევენციულ და რეაგირების აქტივობებს. 
ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა კამბოჯა, ჰაიტი, კენია, მალავი, სვაზილენდი, ტანზანია და ზიმბაბვე, იყენებენ 
ეროვნული VACS-ის მონაცემებს და პროცესებს, INSPIRE-ში მოცემული სტრატეგიის ტიპების განხორციელების 
მიზნით. პროცესს უძღვება სამინისტროების და სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფების სამუშაო გუნდი. 

კამბოჯამ გამოიყენა VACS-ის მონაცემები: რეაგირების პაკეტის შექმნისთვის და მოიცვა 11 სექტორი, მათ შორის 
სხვადასხვა სამინისტროები და სამთავრობო სააგენტოები; პროგრამების შესრულებისთვის, რომლებიც ხელს 
უწყობს ქცევისა და სოციალური ნორმების შეცვლას, ქალთა საკითხებზე მომუშავე სამინისტროს დახმარებით; 
ამავე სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროსა და პოლიციას შორის კოორდინაციის გაძლიერებისთვის; და იმ 
პოლიტიკის გაცნობისა და გაძლიერებისთვის, რომელიც ხელს უწყობს ბავშვთა მიმართ ძალადობის  
პრევენციას.
ჰაიტიმ გამოიყენა VACS-ის მონაცემები: იმ პოლიტიკის და პროგრამების გასაძლიერებლად, რომლებიც ცვლის 
ბავშვთა მიმართ ძალადობის  მყარ, სოციალურ ნორმებს; იმ პოლიტიკის და პროგრამების გასაძლიერებლად, 
რომლებიც ამცირებს და რეაგირებას ახდენს ძალადობაზე მსხვერპლის იდენტიფიცირების, ზრუნვისა და 
მხარდაჭერის მეშვეობით; ურთიერთმკვეთი მეთვალყურეობისა და მონიტორინგის სისტემების 
გაძლიერებისთვის. 
კენიამ გამოიყენა VACS-ის მონაცემები: პოზიტიური მშობლობისა და ოჯახებისთვის სექსუალური ძალადობის 
პრევენციის ტრენინგის გასაუმჯობესებლად; მრავალსექტორული, გაუპატიურების შემდგომ მომსახურებათა 
მასშტაბის გასაზრდელად, რომლებიც ხორციელდება „ერთი გაჩერების“ პრინციპის მქონე ცენტრების მიერ; 
სექსუალური ძალადობის მონიტორინგისა და შეფასების ეროვნული ჩარჩოს შესაქმნელად.
მალავიმ გამოიყენა VACS-ის მონაცემები: მზრუნველებისთვის/მშობლებისთვის, ბავშვთან უსაფრთხო, 
სტაბილური და აღმზრდელობითი ურთიერთობების ჩამოყალიბების ტრენინგებში მთავრობის ინვესტიციის 
გასაზრდელად; ბავშვებისა და მოზარდებისთვის სასიცოცხლო უნარების ჩამოყალიბებაში მთავრობის 
ინვესტიციის გასაზრდელად; ბავშვებისთვის რეაგირების მომსახურებების ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად 
და მათ შესახებ ცოდნის ამაღლებისთვის; ზიანის მომტან გენდერულ ნორმებზე მომუშავე პოლიტიკის და 
პროგრამების ჩამოყალიბებისთვის. 
სვაზილენდმა გამოიყენა VACS-ის მონაცემები: ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობისა და სექსუალური 
დანაშაულის შესახებ ახალი კანონმდებლობის გატარებისთვის; ბავშვზე მორგებული სასამართლოს და 
პოლიციის განყოფილებების დაარსებისთვის; ძალადობის პრევენციის საგანმანათლებლო რადიოკამპანიის 
რესურსებით უზრუნველყოფისთვის; გაუპატიურების შემდგომი, ყოვლისმომცველი ზრუნვის გაძლიერებისთვის 
ახალი მითითებებისა და „ერთი გაჩერების“ პრინციპის მქონე ცენტრების მეშვეობით; ეროვნული მონაცემთა 
სისტემის რესურსებით უზრუნველყოფისთვის, იმისათვის, რომ  თვალყური ადევნონ ძალადობის შემთხვევებს. 
ტანზანიამ გამოიყენა VACS-ის მონაცემები ბავშვთა მიმართ ძალადობის  დასაძლევად, 4-წლიანი ეროვნული 
სამოქმედო გეგმის ასამუშავებლად. გეგმის მნიშვნელოვანი ნაწილებია: რაიონულ დონეზე არსებული ბავშვთა 
დაცვის სისტემების განვითარება და მასშტაბების გაზრდა; საგანმანათლებლო პოლიტიკის შემუშავება 
მასწავლებელთა ქცევის კოდექსის შესახებ; სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთათვის კლინიკური 
მომსახურებების გაძლიერება; ადგილობრივი მთავრობის დონეზე ბავშვთა დაცვის ბიუჯეტის მითითებების 
დაწესება. 
ზიმბაბვემ გამოიყენა VACS-ის მონაცემები სექსუალური ძალადობის  და ძალადობის მართვის შესახებ 
ყოვლისმომცველი მითითებების ჩამოყალიბებისთვის, რომელიც მოიცავს: თემის, ოჯახისა და ინდივიდუალურ 
დონეზე მომსახურების გაწევის სამედიცინო, იურიდიულ, კონსულტაციურ და სოციალურ ასპექტებს; გოგონების 
გაძლიერების ჩარჩოს, რომელიც გოგონების და ქალების დაცვისა და გაძლიერებისთვის გამოყოფს ეროვნულ 
ამოცანებს, მიზნებსა და პასუხისმგებელ სექტორებს; 14 რაიონში არსებულ პოლიტიკას, რომლის საფუძველზეც 
დაარსდა დროებითი თავშესაფრები ქუჩაში მცხოვრები ბავშვებისთვის. 

ადმინისტრაციული მონაცემები

ადმინისტრაციულ მონაცემთა სისტემები, როგორც წესი, წარმოადგენს რეგულარულად შეგროვებულ ჩანაწერებს 

ან ანგარიშებს, რომლებიც გამოიყენება საჯარო პროგრამების ან სააგენტოების მართვისას და რაც წარმოადგენს 

იაფი მონაცემების წყაროს. იგი განსაკუთრებით გამოსადეგია პოლიტიკის დონეზე მომუშავე პირებისთვის, 

რომლებსაც ამგვარი ინფორმაცია იმისთვის სჭირდებათ, რომ იცოდნენ მათი იურისდიქციის ქვეშ მყოფ რომელ 

ოფიციალურ პირს ან სააგენტოს აქვს ბავშვთა და მოზარდთა მიმართ ძალადობაზე მიმართული ცოდნა ან 

აქტივობები. 

ადმინისტრაციული მონაცემები ეხმარება გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, გაიგონ, აღწევს თუ არა ინფორმაცია 

ბავშვთა მიმართ ძალადობის  შემთხვევების შესახებ სკოლის მასწავლებლებამდე, პოლიციამდე, ექიმებამდე ან 

სოციალურ მუშაკებამდე და რა ზომებს მიმართავენ ისინი ასეთი შემთხვევის დაფიქსირების დროს. უფრო მეტიც, 

ჯანდაცვისა ან პოლიციის დაწესებულებების მიერ შედგენილი იმ ადმინისტრაციული ანგარიშების საფუძველზე, 

რომლებიც აფიქსირებს დროთა განმავლობაში მომხდარ ცვლილებებს ან ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობის 

ან გაუპატიურების შემთხვევების რაოდენობას, შესაძლოა გაჩნდეს კითხვები, თუ როგორ რეაგირებენ ეს 

დაწესებულებები ამგვარ შემთხვევებზე.  

შესაძლოა, ზოგიერთმა ოფიციალურმა პირმა აღმოაჩინოს ძალადობის უფრო ნაკლები შემთხვევები, ვიდრე 

სხვებმა, რაც ცოდნის უფრო დაბალი დონით ან ტრენინგების სიმცირით აიხსნება, მაშინ, როდესაც სხვებმა, 
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შესაძლოა, მიაკვლიონ შემთხვევებს, მაგრამ არ მოახდინონ რეაგირება ან არ მიიღონ პრევენციული ზომები. 

შესაძლოა, გადამზადებული ოფიციალური პირებიც იზიარებდნენ ბავშვის განვითარებასთან, გენდერსა და 

ძალადობასთან დაკავშირებულ ზიანის მომტან სოციალურ ნორმებს, რასაც შედეგად მოჰყვება იმ ბავშვების 

განმეორებითი ვიქტიმიზაცია, რომლებიც იღებენ მომსახურებას. კიდევ ერთი შესაძლო სცენარი არის ის, რომ 

ძალადობის შემთხვევები, რომლებსაც ყველაზე კარგად, როგორც წესი, ექიმები და პოლიციელები 

უმკლავდებიან, ძირითადად, პირველ რიგში მასწავლებლების ყურადღების ქვეშ ექცევა და ხშირად  მათი 

გადამისამართება არ ხდება. 

ასეთი სახის ინფორმაციაზე დაყრდნობით პროგრამის მენეჯერებსა და პოლიტიკაზე მომუშავე პირებს შეუძლიათ 

დასახონ კონკრეტული გეგმები, თუ როგორ შეცვალონ არსებული პრაქტიკა, გადაამზადონ ოფიციალური პირები, 

ჩაატარონ ცოდნის ამაღლების და სოციალური ნორმის შეცვლის აქტივობები და მოახდინონ სისტემების 

რეორგანიზაცია, იმისათვის, რომ  უკეთ შეძლონ ბავშვთა და მოზარდთა მიმართ ძალადობის პრევენცია და მასზე 

რეაგირება. მას შემდეგ, რაც პოლიტიკაზე მომუშავე პირები შეიტანენ ცვლილებებს, ჩაატარებენ ტრენინგებს და 

აამაღლებენ ცნობიერებას, საჭიროა, რომ მათ ხელახლა შეაფასონ ადმინისტრაციულ მონაცემთა სისტემები და 

მოიძიონ მტკიცებულება, თუ რამდენად მოიტანა არსებულმა რეფორმებმა სასურველი შედეგი. 

განსაკუთრებით მძიმე ძალადობის შემთხვევებს, რომლებსაც მოჰყვება ბავშვის გარდაცვალება,  შეესაბამება 

ადმინისტრაციული მონაცემების სპეციალური კატეგორია, რომელიც მოიცავს დაბადებისა და გარდაცვალების 

მოწმობებს(1). არასათანადო მოპყრობით, უგულებელყოფით და ძალადობით გამოწვეული სიკვდილი, ხშირად არ 

არის იდენტიფიცირებული მოსახლეობის გამოკითხვის ან მომსახურებაზე დაფუძნებული ადმინისტრაციული 

მონაცემთა სისტემების შედეგად. ასეთი შემთხვევების სანდო გაზომვა შესაძლებელია მხოლოდ იმ 

დაწესებულებების დახმარებით, რომლებიც აღრიცხავენ სიკვდილის შემთხვევებს. ასეთი დაწესებულებები 

სხვადასხვა ადგილას შეიძლება ფუნქციონირებდეს, მათ შორის საავადმყოფოებსა და პოლიციის 

განყოფილებებში (187). თუმცა ბევრ ქვეყანას ჯერ კიდევ არა აქვს განზრახ მიყენებული დაზიანებების და 

სიკვდილის აღმრიცხველი ფუნქციური რეგისტრაციის სისტემები. უფრო მეტიც, ბავშვების სიკვდილის მიზეზის 

განსაზღვრა, შესაძლოა, ძალიან ძნელი იყოს. 

ძალადობის შემთხვევების დაფიქსირების განსაკუთრებით დაბალი დონის გამო აუცილებელია თვისებრივი 

სამუშაოების ჩატარება ბავშვების, მშობლების, მზრუნველებისა და თემის სხვა გავლენიანი პირების პერსპექტივის 

უკეთ გასაგებად, იმისთვის, რომ პროგრამამ უპასუხოს თემის მიერ გამოვლენილ საჭიროებებს. 

შეფასება

შეფასება პოლიტიკის შემქმნელებსა და ოფიციალურ პირებს უზრუნველყოფს მნიშვნელოვანი ინფორმაციით იმის 
შესახებ, აქვს თუ არა ბავშვთა მიმართ ძალადობის  პრევენციისა და მასზე რეაგირებისთვის შექმნილ პროგრამებს 
და პოლიტიკას ის გავლენა, რაც მიზნად ჰქონდათ დასახული (188). დღემდე ბავშვთა მიმართ ძალადობის  
შემცირებასა და მისი შედეგების შემსუბუქებაზე მომუშავე ეფექტიანი ინტერვენციების შესახებ მტკიცებულების 
დიდი ნაწილი მაღალშემოსავლიან ქვეყნებში ჩატარებული შეფასებებიდან მომდინარეობდა. თუმცა INSPIRE 
სტრატეგიების ჩამოყალიბებისთვის გამოყენებული მტკიცებულებების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ 
იზრდება მტკიცებულებათა რაოდენობა დაბალი და საშუალოშემოსავლიანი ქვეყნებიდან (189). 

INSPIRE იძლევა უნიკალურ შესაძლებლობას, გაზარდოს თავისი შვიდი სტრატეგიის ეფექტიანობის კვლევის 
რაოდენობა, დაბალ- და საშუალოშემოსავლიან ქვეყნებში. სწორედ ასეთ ქვეყნებში ცხოვრობს მსოფლიოს 
ბავშვების 80% და ასეთი კვლევების რაოდენობა კი მცირეა და ერთმანეთისგან დროის დიდი მონაკვეთებითაა 
დაშორებული. ბავშვთა მიმართ ძალადობის  პრევენციის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მიდგომის სფერო 
შედარებით ახალია, მაღალშემოსავლიან ქვეყნებშიც კი. იმის მიუხედავად, რომ ეს სფერო საკმაოდ იმედის 
მომცემია, როგორც ამ პაკეტში მოცემული პროგრამები ცხადყოფს, იგი დაბალ და საშუალოშემოსავლიან 
ქვეყნებში მხოლოდ საწყის ეტაპზე იმყოფება. მაგალითად, ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობისა და 
ახალგაზრდებს შორის ძალადობის პრევენციის შედეგების შეფასების  2007-2013 წლებში ჩატარებული 
კვლევებიდან ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობის მხოლოდ 9% და ახალგაზრდებს შორის ძალადობის 
მხოლოდ 6% იყო დაკავშირებული დაბალ და საშუალოშემოსავლიან ქვეყნებში არსებულ პრევენციულ 
პროგრამებთან (189). 

ბავშვთა მიმართ ძალადობის  მასშტაბებისა და რესურსების სიმცირის გათვალისწინებით, დაბალ და 
საშუალოშემოსავლიან ქვეყნებში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება იმის უზრუნველყოფა, რომ ინტერვენციაში 
ჩადებულმა რესურსებმა წარმატებით მოახდინონ ბავშვთა მიმართ ძალადობის  პრევენცია. შესაბამისად, 
მნიშვნელოვანია, რომ INSPIRE სტრატეგიების განხორციელების დაწყების შემდეგ გაიზარდოს მოქმედი 
სტრატეგიების შესახებ მაღალი ხარისხის მტკიცებულებათა რაოდენობა. სტრატეგიების ფართომასშტაბიან 
განხორციელებასთან ერთად საჭიროა ასევე ფართომასშტაბიანი შეფასების ჩატარება, იმისთვის, რომ 
მაქსიმალურად გაიზარდოს არსებული პროგრამების გავლენა და მდგრადი განვითარების მიზნის 16.2 - ბავშვთა 
მიმართ ძალადობის  დაძლევა - 15 წელში მიღწევის შანსი.

 

დამატებით, ეფექტიანი პროგრამების დანერგვისა და მდგრადობის უზრუნველსაყოფად, საჭიროა დანახარჯების 
ეფექტიანობის კვლევა და გაწეული ძალისხმევის შეფასება. დაბოლოს, უნდა შეფასდეს მთლიანი გავლენა, რაც 
მიღწეულ იქნება INSPIRE ტექნიკური პაკეტის მრავალსექტორული კომპონენტების კოორდინირებულად 
განხორციელებით. 
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მითითებები
განხორციელებისთვის

INSPIRE განკუთვნილი არ არის ახალი პროგრამის სახით განხორციელებისთვის. ის უფრო 

მეტად გულისხმობს ბავშვებზე ძალადობის პრევენციისა და მასზე რეაგირებისთვის 

არსებულ მრავალსაქტორულ ძალისხმევაზე ფოკუსირებას და მის გაძლიერებასა და 

გაფართოებას. INSPIRE-ის განხორციელების ნებისმიერი ძალისხმევის მიზანი უნდა იყოს 

შესაბამისი სექტორების მიერ თანმიმდევრულად დაგეგმილი ან პარალელური მიდგომის 

უზრუნველყოფა. ასევე მნიშვნელოვანია, შვიდივე სტრატეგიიდან, სულ მცირე, თითო 

ინტერვენციის განხორციელება (სასურველია მასშტაბურად), რადგან ეს სტრატეგიები ისეა 

შექმნილი, რომ ისინი ავსებენ და აძლიერებენ ერთმანეთს. 
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ამ პაკეტში მოცემული სტრატეგიების კოორდინირებულად გახორციელება ხელს შეუწყობს ეფექტიანი მიდგომების 

ძირითადი კომპლექტის და, ასევე, ძლიერი პოლიტიკისა და კანონების არსებობის უზრუნველყოფას, ყველა 

ქვეყანაში. INSPIRE დაიწერა გლობალური პერსპექტივიდან, და იმისათვის, რომ ის იყოს ეფექტიანი, საჭიროა, 

განისაზღვროს და დაიგეგმოს კონკრეტულ ქვეყანაზე მორგებული მიზნები, სტრატეგიები და აქტივობები, რათა  

შემდეგ, დროის განსაზღვრულ პერიოდში, განხორციელდეს პროგრამები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 

შესაბამისად, ყველა ქვეყანას მოუწევს პაკეტის შინაარსის მორგება საკუთარ მდგომარეობაზე და მისი ისე 

განხორციელება, რომ შესაბამისობაში მოდიოდეს საკუთარ სტრუქტურებთან. 

დიაგრამა 10: 9 ნაბიჯი INSPIRE-ის ადაპტირებისა და განხორციელებისთვის

ეროვნული

ვალდებულების აღება

საჭიროებების

შეფასება

ინტერვენციების

შერჩევა

ინტერვენციების

მორგება

ადგილობრივ

კონტექსტზე

ეროვნული და

ადგილობრივი

ხელისუფლებების

სამოქმედო გეგმის

შემუშავება

სავარაუდო

დანახარჯების

დაანგარიშება

ფინანსური

მხარდაჭერის

წყაროების

იდენტიფიცირება

ადამიანური

რესურსების

განვითარება და

მართვა

განხორციელება,

მონიტორინგი და

შეფასება

რამდენიმე ქვეყანამ უკვე დაიწყო ბავშვებზე ძალადობისა და მასზე რეაგირების ეროვნული ძალისხმევის 

დაგეგმვა და განხორციელება, ამ გეგმების უმეტესობა მოიცავს INSPIRE-ის ელემენტებს. INSPIRE-ის შემქმნელი 

წამყვანი სააგენტოების გამოცდილებასა და ექსპერტულ მოსაზრებაზე დაყრდნობით, სურათ 10-ზე მოცემულია ამ 

პაკეტის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი ნაბიჯები, ქვემოთ კი შეჯამებულია მათი შინაარსი. ამ ნაწილს აქვს 

ზოგადი სახელმძღვანელოს სახე. INSPIRE-ის თითოეული შვიდი სტრატეგიის განხორციელებისთვის საჭირო უფრო 

დეტალური სახელმძღვანელო 2017 წელს იქნება ხელმისაწვდომი.

 

აუცილებელი არ არის ნაბიჯების ამ თანმიმდევრობის დაცვა, და ზოგიერთი მათგანი, შესაძლოა,  

ერთდროულადაც განხორციელდეს. 
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ეროვნული ვალდებულების აღება

აქტივობების ხანგრძლივი მდგრადობისა და მრავალსექტორული თანამშრომლობის ხელშესაწყობად 
მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯია INSPIRE-ში მოცემული მიზნების, სტრატეგიებისა და ინტერვენციების მიმართ 
ეროვნული ვალდებულების აღება. ამისთვის, საჭიროა დაინტერესებული მხარეების ცოდნის ამაღლება ბავშვებზე 
ძალადობის მასშტაბის/შედეგებისა და მათი გადაჭრის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული გზების შესახებ. ის ასევე 
გულისხმობს ძირითადი აქტორების ან ინსტიტუტების ერთმანეთთან დაკავშირებას, იმისათვის, რომ  მათ 
საკუთარი როლი შეასრულონ ეროვნული პროგრამის შედგენასა და განხორციელებაში. უმაღლესი საფეხურის 
პოლიტიკური ლიდერების დროული ჩართულობა ხელს შეუწყობს ეროვნული პოლიტიკის ჩარჩოსა და სამოქმედო 
გეგმის შედგენის დროულად დაწყებას.

მნიშვნელოვანია განხორციელებაში ჩართულ მთავარ სექტორებს შორის თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის 
უზრუნველყოფა. INSPIRE-ის პაკეტი, შესაძლოა, გამოყენებულ იქნეს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, 
მენეჯერებსა და პროგრამაში დასაქმებულებს შორის დიალოგის წამოწყების ხელშეწყობისა და პოლიტიკის 
დონეზე არსებული გადასაწყვეტი საკითხების იდენტიფიცირებისთვის. ამის მაგალითია სასამართლო და 
მარეგულირებელი ჩარჩოები, რომელთა ფარგლებშიც ფუნქციონირებს სხვადასხვა სექტორები და რომლებიც 
განსაზღვრავს ეროვნული და ადგილობრივი ხელისუფლების რომელ დონეზე ვის რისი გაკეთების 
უფლებამოსილება აქვს.

ბევრმა ქვეყანამ ასეთი პროცესების უწყვეტი მხარდაჭერა უზრუნველყო სამუშაო ჯგუფის დაარსების მეშვეობით, 
რომელიც ერთად იწვევს სამინისტროების წარმომადგენლებს, პროფესიონალთა ასოციაციებს, უნივერსიტეტებს, 
კვლევით ორგანიზაციებსა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს. იმ სამუშაო გუნდის ყოლა, რომლის 
მიზანიცაა INSPIRE-ის განხორციელების წამოწყება და მისი მონიტორინგი, ხელს შეუწყობს იმპულსის შენარჩუნებას 
ეროვნული გეგმის ჩამოყალიბების და განხორციელების მეშვეობით; ასევე შეძლებს პროცესში სხვადასხვა 
აქტორების მიერ წვლილის შეტანას და აქტივობების კოორდინირებას. 

მნიშვნელოვანია, რომ ეროვნული ძალისხმევა შეესაბამებოდეს ან ინტეგრირებული იყოს ამგვარი საკითხების 
შესახებ მანამდე არსებულ ეროვნულ სამოქმედო გეგმებთან, სტრატეგიებსა და ინტერვენციებთან. ასეთი 
საკითხებია: ქალთა სასქესო ორგანოების დასახიჩრების და/ან წინადაცვეთის პრევენციისა და შემცირებისთვის 
მიმდინარე სამუშაოები; ბავშვთა ადრეული და იძულებითი ქორწინების პრევენცია; გენდერული ნიშნით 
ძალადობის პრევენცია; აივ ინფექციის/შიდსის პროგრამები და სხვა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
ინტერვენციების ისეთი პროგრამები, როგორიცაა იმუნიზაციის კამპანია. ამგვარ ძალისხმევას შეუძლია, ხელი 
შეუწყოს მაქსიმალური შედეგის მიღწევას, შეზღუდული რესურსების ეფექტიანად გამოყენებასა და გადაფარვის 
თავიდან აცილებას. ასევე შეუძლია, უზრუნველყოს ბავშვთა დაცვის, გენდერის და ძალადობის საკითხების 
გავრცელება, რაც გაზრდის INSPIRE სტრატეგიების გავლენას. 

ეროვნული სამოქმედო გეგმის შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ბავშვებზე ძალადობის დაძლევასთან 

დაკავშირებით არსებული პოლიტიკის, კანონების, პრევენციული პროგრამების, მომსახურებებისა და 

ინფრასტრუქტურის სტატუსის შეფასება. საჭიროების შეფასების ფარგლებში მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული, 

თუ რამდენად ითვალისწინებს არსებული ეროვნული ჩარჩო გენდერულად მგრძნობიარე მიდგომას, რასაც 

შეუძლია, ბიჭებისა და გოგონებისთვის არსებული სხვადასხვა რისკების განეიტრალება. უფრო მეტიც, არსებული 

პოლიტიკის, პროგრამებისა და პრაქტიკის შეფასებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს, თუ რამდენად მოიცავს 

პრევენციული პროგრამები და მომსახურებები ყველა ბავშვს, მიუხედავად მათი ასაკის, სქესის, გენდერული 

იდენტობის, ენის, რელიგიის, შესაძლებლობის, შეზღუდული შესაძლებლობებისა და ეკონომიკური სტატუსისა და, 

ამავდროულად, როცა საჭიროა, უპირატესობას ანიჭებს განსაკუთრებულით მოწყვლად ჯგუფებს.

ისეთი სპეციალიზებული შეფასებები, როგორებიცაა სააგენტოს გამოკითხვები და მზაობის შეფასებები (იხილეთ 

მაგალითი 6), ეხმარება პოლიტიკის შემქმნელებს, შეაგროვონ თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემები ისეთი 

სამთავრობო უწყებებიდან/დაწესებულებებიდან, როგორებიცაა სკოლები, სამართალდამცავი სტრუქტურები, 

საავადმყოფოები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრები, ოჯახის მომსახურების სააგენტოები და ასევე 

არასამთავრობო ორგანიზაციები და ბავშვთა დაცვის სააგენტოები (190). მაშინ, როცა ზოგიერთი ქვეყანა 

იშვიათად ატარებს სააგენტოების გამოკითხვას, სხვა ქვეყნები მას ყოველწლიურად ატარებენ. 

საჭიროებების შეფასება
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მაგალითი 6

პრევენციისთვის მზაობის შეფასება 

მზაობის შეფასება განსაკუთრებით სასარგებლოა ეროვნული მთავრობებისთვის, რომელებიც იწყებენ 
მუშაობას ბავშვებზე ძალადობაზე, ან იმათთვის, ვინც ჯერ არ არის დარწმუნებული, მზადაა თუ არა მათი 
სახელმწიფო, რომ განახორციელოს INSPIRE-ის პაკეტი. ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობის 
პრევენციისთვის მზაობის შეფასების (RAP-CM) მიდგომა აფასებს, თუ რამდენად მზადაა ქვეყანა, 
მუნიციპალიტეტი ან თემი, ბავშვებზე ძალადობის პრევენციის პროგრამის დიდი მასშტაბით 
განხორციელებისთვის (191). მზაობის შეფასების პროგრამა უკვე გამოიყენეს ბრაზილიაში, ყოფილი 
იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიაში, მალაიზიაში, საუდის არაბეთსა და სამხრეთ აფრიკაში. ის 
განსაკუთრებით შესაფერისია იმ ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ჩაატარეს გამოკითხვა ბავშვებზე ძალადობის 
შესახებ. RAP-CM პრევენციისთვის მზაობის მოდელი მოიცავს ძირითადი აქტორების მიერ შემდეგი საკითხების 
ცოდნას და მათ მიმართ დამოკიდებულებებს:  არასათანადო მოპყრობა ბავშვებთან;   მეცნიერული 
მონაცემების არსებობა ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობასა და მის პრევენციაზე; პრობლემის 
გადასაწყვეტად მოქმედების დაწყების სურვილი; ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობის პრევენციისთვის 
არსებული არამატერიალური (მაგალითად, იურიდიული, პოლიტიკური, ადამიანური, ტექნიკური და 
სოციალური რესურსები) და მატერიალური (მაგალითად ინფრასტრუქტურული, ინსტიტუციური და ფინანსური) 
რესურსები. 

ასეთი შეფასების ჩატარების პროცესიც ძლიერი ინსტრუმენტია ცოდნის ამაღლებისა და რესურსების 
განაწილების დადგენისთვის. დღემდე თითქმის ყველა ქვეყანას აქვს შემდეგი კომპეტენციების თუ რესურსების 
დანაკლისი: სფეროს პროფესიონალების სიმცირე, ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობის პრევენციისა და 
მასზე რეაგირების პროგრამების შესრულებისთვის საჭირო ცოდნისა და გამოცდილების სიმცირე, ასევე, ამ 
მხრივ გადამამზადებელი ინსტიტუტების ნაკლებობა; არასაკმარისი დაფინანსება, ინფრასტრუქტურისა და 
აღჭურვილობის დეფიციტი; პრევენციული პროგრამების შედეგების შეფასების განსაკუთრებული სიმცირე; და 
ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობის გავრცელების ეროვნული გამოკითხვების ნაკლებობა (192). იმის 
მიუხედავად, რომ RAP-CM მიდგომა ძირითადად ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობაზეა ფოკუსირებული, ის 
მარტივად შეიძლება მოერგოს და გადაკეთდეს ისე, რომ შეაფასოს მოზარდებს შორის ძალადობის 
პრევენციისთვის მზაობაც.

ბავშვების მიმართ ძალადობაზე მომუშავე ყველა თემს, ქვეყანას, სამინისტროს თუ არასამთავრობო 

ორგანიზაციას თან ახლავს საკუთარი სოციალური და კულტურული კონტექსტი, რომლის მიხედვითაც უნდა 

შეირჩეს ის ინტერვენციები, რომლებიც ყველაზე მეტად შეეფერება მის მოსახლეობასა და გარემოს. შესაბამისად, 

საკუთარი გარემოს საჭიროებებისა და სიძლიერეების, იქ მცხოვრები მოქალაქეების შეფასება ყველაზე უკეთ 

ეროვნულ და ადგილობრივ დონზე გადაწყვეტილების მიმღებ პირებსა და პრაქტიკოსებს შეუძლიათ; რის 

საფუძველზეც შემდეგ მიიღება გადაწყვეტილება იმის შესახებ თუ INSPIRE-ის სტრატეგიების რა კომბინაცია 

შეეფერება ყველაზე მეტად მოცემულ კონტექსტს. განსახორციელებელი ინტერვენციების ასარჩევად საჭიროა 

შემდეგი საკითხების საფუძვლიანი ცოდნა:

ინტერვენციების
შერჩევა

 ძალადობის რა ფორმები ბავშვების რომელ ჯგუფზე ახდენს გავლენას, და სად და როდის ხდება ძალადობა. 

ბავშვებზე ძალადობის ხელშემწყობი რისკფაქტორები.

ბავშვებზე ძალადობის საკითხზე მიმდინარე საკანონმდებლო, პოლიტიკისა და პროგრამული ძალისხმევა.

INSPIRE-ის იმ ინტერვენციების იდენტიფიცირება, რომლებსაც შეუძლია იმუშაოს მიმდინარე საკანონმდებლო,

პოლიტიკისა და პროგრამულ ძალისხმევაში არსებულ დანაკლისებსა და სისუსტეებზე. 

სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობა, განახორციელონ ინტერვენციები.
 

ეს ინფორმაცია რამდენიმე წყაროზე დაყრდნობითაა შედგენილი. თუ ქვეყანამ უკვე დაასრულა ბავშვებზე 

ძალადობის ეროვნული გამოკითხვა და/ან ფლობს ადმინისტრაციულ მონაცემებს ბავშვებზე ძალადობის 

შემთხვევების შესახებ, მაშინ მას უკვე შეგროვებული და შეჯამებული ექნება ზემოთ აღნიშნული საჭირო 

ინფორმაცია. თუ მას ამგვარი გამოკითხვა არ ჩაუტარებია, საჭირო იქნება ასეთი ინფორმაციის შეგროვება 

კვლევის ხელმისაწვდომ ანგარიშებზე, ოფიციალურ სტატისტიკასა და სხვა მონაცემებზე დაყრდნობით, მათი 

გაანალიზება და გამოყენება პრობლემის განსაზღვრის მიზნით. 
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ინტერვენციების მორგება
ადგილობრივ კონტექსტზე 

ინტერვენციების არჩევის შემდეგ, როგორც წესი, საჭიროა მათი მორგება ადგილობრივ კონტექსტზე ისე, რომ არ 

დაიკარგოს მისი ძირითადი მახასიათებლები, რაც განაპირობებს ინტერვენციის ეფექტიანობას (193). ეს 

ცნობილია, როგორც პროგრამის თავდაპირველი მიზნის შენარჩუნება (194) და ამისათვის მიზანშეწონილია 

შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა:

პროგრამის თავდაპირველი მასალის მოპოვება (როგორც წესი, პროგრამის შემდგენისგან). 

პროგრამის ლოგიკური მოდელის ჩამოყალიბება, რომელიც ასახავს, თუ როგორ არის დაკავშირებული 

პროგრამის მიზნები და კომპონენტები სამიზნე მოსახლეობის სასურველ ცვლილებებთან. 

პროგრამის ძირითადი კომპონენტების იდენტიფიცირება და, თუკი ეს კომპონენტები ჯერ ცნობილი არ არის, 

მაშინ საუკეთესო პრაქტიკის მახასიათებლების იდენტიფიცირება, რომლებიც, როგორც წესი, მოიცავს 

შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვას. 

პროგრამის თავდაპირველ მოდელსა და ახალ კონტექსტს შორის არსებული ნებისმიერი შეუსაბამობის 

იდენტიფიცირება და კატეგორიზაცია. 

საჭიროების შემთხვევაში თავდაპირველი პროგრამა ისე უნდა შეიცვალოს, რომ მოერგოს ახალი კონტექსტის 

საჭიროებებს და, ამავდროულად, მან უნდა შეინარჩუნოს თავდაპირველი მიზანი. 

თავდაპირველი პროგრამის მასალები უნდა შეიცვალოს შეუსაბამობების შემცირების მიზნით (193).

 

ნაბეჭდ მასალებსა და ისეთ ტრენინგპროგრამებზე დაყრდნობით, როგორიცაა მშობლობის გაძლიერებისა და 

სასიცოცხლო უნარების განვითარების ტრენინგი, კვლევამ გამოავლინა პროგრამის ადაპტირების მიღებული და 

სარისკო გზები (194). 

ადაპტაციის მიღებული გზებია:

მასალის თარგმნა ადგილობრივ ენაზე და ლექსიკის შეცვლა; 

სურათების შეცვლა, იმისათვის, რომ  ბავშვები და ზრდასრულები ჰგავდნენ სამიზნე აუდიტორიას;

კულტურული ცნებების შეცვლა; 

აქტივობების ასპექტების შეცვლა, მაგალითად ფიზიკური კონტაქტის მორგება ადგილობრივი ნორმებისთვის;

ადგილობრივი მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მასალის დამატება, მონაწილეთათვის შესაბამისობის და 

მიმზიდველობის გასაზრდელად.

ადაპტაციის სარისკო და მიუღებელი გზებია: 

პროგრამაში მონაწილეთა ჩართულობის დროის შემცირება, მაგალითად, სესიების რიცხვის ან 

ხანგრძლივობისა; 

საკვანძო გზავნილების ან აუცილებლად შესასწავლი უნარების ამოღება;

თემების ამოღება; 

თეორიული მიდგომის შეცვლა; 

პროგრამის შესრულების მცდელობა ცუდად მომზადებული პერსონალითა და მოხალისეებით; 

იმაზე ნაკლები რაოდენობის პერსონალის გამოყენება, ვიდრე რეკომენდებულია. 

ეროვნული და ადგილობრივი
სამოქმედო გეგმის შემუშავება

მას შემდეგ, რაც გამოიკვეთება საჭიროებები და აირჩევა ინტერვენციები, უნდა განისაზღვროს ეროვნული 
სამოქმედო გეგმის ელემენტები. ეს მოიცავს ზოგადი მიზნების, სპეციფიკური მიზნების და ამოცანების დასახვას და 
პროგრამის შესრულების მონიტორინგისთვის შესაფერისი ინდიკატორების განსაზღვრას. ეროვნული სამოქმედო 
გეგმა უნდა მოიცავდეს აქტივობებს:

პრევენციული პროგრამების შესრულებისა და რეაგირების სერვისების, რესურსების და აღჭურვილობის 
უზრუნველყოფისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის გასაძლიერებლად; 
ადამიანური რესურსების განვითარებისა და მართვისთვის;

ინფორმაციის გაზიარების, განათლების; კომუნიკაციის და სოციალური მობილიზაციისთვის; 

ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში განსაზღვრული მიზნების პროგრესის შემაჯამებელი შეფასებისა და 

მონიტორინგისთვის. 
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ყოველმა დაინტერესებულმა მხარემ მხარი უნდა დაუჭიროს გეგმას. ამ პროცესის ხელშესაწყობად, შესაძლოა, 
გამოყენებულ იქნეს სამუშაო შეხვედრები ეროვნულ დონეზე.
 
ბავშვებზე ძალადობის დაძლევის ეროვნული პროგრამის სტრატეგიული გეგმის შედგენა ყოველთვის ცენტრალურ 
დონეზე უნდა განხორციელდეს, იმ სამინისტროში, რომელსაც აკისრია მრავალსექტორული სამუშაო გუნდის 
კოორდინირება. უფრო დიდ ქვეყნებში პროგრამის დიზაინი იმდენად მოქნილი უნდა იყოს რომ შეიძლებოდეს მისი 
დეცენტრალიზაცია, რეგიონულ, რაიონულ, მუნიციპალურ და თემის დონეზე, იმისთვის, რომ ინტერვენციებმა 
მიაღწიოს ყველამდე, ვისაც კი ეს სჭირდება. 

გეგმის წარმატებით შესასრულებლად საჭიროა ეროვნული საკოორდინაციო მექანიზმების ჩამოყალიბება 
ოფიციალური სამთავრობო მანდატით. როდესაც ასეთი გეგმა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის დონეზე, საჭიროა 
იმავე სახის კოორდინაცია. რუსეთის ფედერაციის ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში განხორციელებულმა INSPIRE-ის 
პრევენციის ამგვარმა წარმატებულმა პროგრამამ აჩვენა, რომ ქვეყნებს და/ან ქალაქებს, რომლებსაც დაგეგმვისა 
და პოლიტიკის შესამუშავებლად აქვთ ცენტრალური ერთეული შესაბამის სამინისტროში და განხორციელებისა და 
აღსრულებისთვის - ადგილობრივი ერთეულები, ხელსაყრელი პირობები აქვთ იმისათვის, რომ მიიღონ ზომები 
ძალადობის პრევენციისათვის ( ). მაგალითი 7

მაგალითი 7

ბავშვებზე ძალადობის და ძალადობის რისკფაქტორების პრევენცია

(სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის ფედერაცია)

სანქტ-პეტერბურგში 2006 წელს ქუჩაში მცხოვრები 15-19 წლის მოზარდების გამოკითხვის შედეგად 
აღმოჩნდა, რომ მათ დიდ ნაწილს ჰქონდა ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობის გამოცდილება (38%), იყვნენ 
უსახლკაროები (24%), მარჩენალდაკარგულები (ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობელი) (43%), არ 
დადიოდნენ სკოლაში (84%), ჰქონდათ გამოცდილება სექსუალური კონტაქტის დამყარების სარგებელის 
მიღების სანაცვლოდ (10%), გამოცდილება ინექციური ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარების (51%), აივ 
ინფექცია (37%). ქალაქის მმართველობამ შეადგინა ყოვლისმომცველი, ხუთწლიანი მრავალსექტორული 
გეგმა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად. გეგმა მოიცავდა სოციალური და 
ჯანმრთელობის მომსახურებების გაუმჯობესებას, მართლმსაჯულებისა და განათლების სექტორის 
რეაგირების გაძლიერებას.

აივ ინფექციის გავრცელებასა და რისკფაქტორებზე მომუშავე მრავალსექტორული რეაგირების გავლენის 
შესაფასებლად 2012 წელს ჩატარდა 15-19 წლის ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების ახალი კონტიგენტის 
მუნიციპალური გამოკითხვა. 2012 წლისთვის მნიშვნელოვნად შემცირდა ძირითადი რისკფაქტორების 
გავრცელების დონე, მათ შორის ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობა (26%), უსახლკარობა (4%), 
მარჩენალდაკარგულის სტატუსი (36%), სკოლაში ჩაურიცხველობა (8%), სექსუალური კონტაქტის დამყარება 
სარგებელის მიღების სანაცვლოდ (4%), და ინექციური ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება (15%). 
მნიშვნელოვანია, რომ აივ ინფექციის გავრცელების მაჩვენებელმა იკლო 73%-ით, შესაბამისად, ქუჩაში 
მცხოვრები მოზარდების მხოლოდ 10% იყო აივ ინფექციით ინფიცირებული.
 
აივ ინფექციის გავრცელების შემცირება ქუჩაში მცხოვრებ მოზარდებს შორის - რომელსაც დიდი ალბათობით 
ხელი შეუწყო ზემოთ ნახსენებმა გეგმამ - მხარს უჭერს მრავალსექტორულ მიდგომას რისკის ქვეშ მყოფი 
ოჯახებისა და მოზარდების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაში. სანქტ-პეტერბურგში ამ მრავალსექტორულ 
მიდგომას მოჰყვა ოჯახების სიღარიბის დონის შემცირება, ოჯახების გაძლიერება, ცვლილებები კანონში და 
გაუმჯობესებული მომსახურებები. სანქტ-პეტერბურგის მოდელმა, რომლის მიზანიც იყო ბავშვებთან 
არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების იდენტიფიცირება და რეაგირება, მსხვერპლთათვის საჭირო დაცვის 
უზრუნველყოფასთან ერთად საქვეყნო აღიარება მოიპოვა. ქალაქის მმართველობის მიერ შედგენილი 
მომსახურების სისტემა ისევ უზრუნველყოფს რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახებისა და ბავშვების მხარდაჭერას (195). 
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ბავშვებზე ძალადობის დაძლევის პოლიტიკის წარმატებით განხორციელებისთვის აგრეთვე 
საჭიროა, როგორც ტექნიკური ექსპერტებისა და დაგეგმვისა და განხორციელების 
გამოცდილების მქონე პირების მხარდაჭერა, ასევე გადაწყვეტილების მიმღები პირების 
მთავრობაში. სწორად დაკომპლექტებულ ეროვნულ პროგრამას, როგორც ცენტრალურ, ასევე 
ადგილობრივ დონეზე, შეუძლია, უზრუნველყოს ეფექტიანი ლიდერობა და კოორდინირებული 
მუშაობა მართლმსაჯულების საკითხებზე,  აღსრულებაზე, ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, 
სოციალური მომსახურების უზრუნველყოფაზე, პროგრამის მართვაზე და სხვა.
 
ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში აღწერილი იქნება INSPIRE-ის იმპლემენტაციის ერთიანი 
სტრატეგიული მიდგომა. მაგრამ ინტერვენციები უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი 
მმართველობის ან თემის დონეზე და დეტალურად გაიწეროს განხორციელების გეგმაში.  
დაგეგმილი აქტივობების განხორციელება, შესაძლოა, ყველა რაიონში ერთდროულად ვერ 
მოხერხდეს. ამის გათვალისწინებით გამოყენებული უნდა იქნეს ეტაპობრივი მიდგომა, 
ეროვნული დაფარვისთვის განსაზღვრული ამოცანებით. 

თითოეულ ქვეყანაში გეგმაზე მომუშავე პირებმა უნდა ჩაატარონ საჭიროების შეფასება, 
მოახდინონ სუსტი მხარეების იდენტიფიცირება და შეიმუშაონ დეტალური განხორციელების 
გეგმა. ეს შეიძლება განხორციელდეს პრევენციის მზაობის შეფასების მიდგომით, რომელიც 
აღწერილია ზემოთ ( ). განხორციელების გეგმაში დეტალურად უნდა იყოს იხილეთ მაგალითი 6
გაწერილი, როდის და ვის მიერ განხორციელდება თითოეული აქტივობა. ის ასევე უნდა 
მოიცავდეს მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმებს რაიონულ დონეზე, რაც დაკავშირებული 
იქნება საერთო შემაჯამებელ მონიტორინგთან ეროვნულ დონეზე. 

სავარაუდო დანახარჯების დაანგარიშება

INSPIRE-ის სტრატეგიების განხორციელების დანახარჯების შესახებ მონაცემების შეგროვება და ანალიზი 
დაეხმარება პროგრამის დამგეგმავებსა და მენეჯერებს ისეთი ეროვნული და რაიონული პაკეტების შედგენაში, 
რომლებიც მიღწევადი და მდგრადი იქნება. ინფორმაცია ხარჯის შესახებ შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს 
ინტერვენციების ხელმისაწვდომობის დასადგენად და, ასევე, ინტერვენციების ხარჯის შესადარებლად სხვა 
ინტერვენციების ჯგუფთან. 

პროგრამისთვის საჭირო თანხის სავარაუდო განსაზღვრის გარდა, დანახარჯების ანალიზი ინტერვენციების 
განხორციელებისას ხელს უწყობს  პერსონალის განაწილების, რესურსების ეფექტიანობის, აღჭურვილობისა და 
სხვა სამუშაო დანახარჯების გააზრებასაც. 

დანახარჯები, როგორც წესი, კლასიფიცირებულია შეტანილი წვლილის მიხედვით. არსებობს  და კაპიტალური
მიმდინარე დანახარჯების კატეგორია. INSPIRE-ის პაკეტში კაპიტალური და მიმდინარე დანახარჯები ასე 
გამოიყურება: 

კაპიტალურ დანახარჯებში, როგორც წესი, შედის პროგრამის მმართველი გუნდისა და პერსონალის 
ტრენინგები, რომლებიც ერთჯერადი ან იშვიათი აქტივობაა. ასევე, თემის მობილიზაციის კონტექსტში 
ღირებულებებისა და ნორმების შესაცვლელად ჩასატარებელი ცოდნის გაუმჯობესების კამპანიების 
დანახარჯები. გარდა ამისა, იმ ინტერვენციების კაპიტალური დანახარჯები, რომელთა მიზანიც ფიზიკური 
გარემოს/ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაა, სავარაუდოდ, საკმაოდ მაღალი იქნება, მაგრამ ასეთი 
ინტერვენციის განხორციელების მთავარი მიზანი მაინცდამაინც ბავშვებზე ძალადობის პრევენცია არ 
იქნება.
მიმდინარე დანახარჯები მოიცავს თანამშრომლების ხელფასებს და სოციალურ დაზღვევას; ისეთი 
პერიოდული ტრენინგების დანახარჯებს, როგორებიცაა მოკლე დროით დასაქმებული პირების 
გადამზადების კურსები; შენობისა და  სატრანსპორტო საშუალებების ფუნქციონირებისა/შენახვის 
დანახარჯები; სოციალური მობილიზაციის ფუნქციონირების დანახარჯები და რეაგირების მომსახურების 
უზრუნველყოფისთვის საჭირო რესურსების დანახარჯები. 

დანახარჯების განსაზღვრის მოდელი და მატრიცა შექმნის პროცესშია. იგი ხელს შეუწყობს INSPIRE-ის 
ინტერვენციების განხორციელების სავარაუდო დანახარჯების დაანგარიშებას.
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ფინანსური მხარდაჭერის
მდგრადი წყაროების იდენტიფიცირება 

ბოლო წლებში ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციების მზარდმა რაოდენობამ განავითარა დაფინანსების 

შესაძლებლობები ბავშვებზე ძალადობის პრევენციისა და მასზე რეაგირების მხარდამჭერი აქტივობებისთვის იმ 

ქვეყნებში, სადაც ეს ყველაზე მეტადაა  საჭირო, თუმცა, ეს დაფინანსება ჯანმრთელობის ან განვითარების სხვა 

მიზნების მხარდაჭერის დონესთან შედარებით საკმაოდ მცირეა. მოსალოდნელია, რომ მხარდაჭერა გაიზრდება 

ბავშვებზე ძალადობის დაძლევის SDG მიზანი 16.2-ის მიღების შემდეგ. ამგვარი გარეგანი მხარდაჭერა მისაღებია, 

მაგრამ, ამავდროულად, მთავარ გამოწვევად რჩება შესაფერისი კოორდინაციის ხელშეწყობა ეროვნულ დონეზე 

და იმის უზრუნველყოფა, რომ განხორციელებულ აქტივობებს მოჰყვება ხანგრძლივი, მდგრადი შედეგი.
 
ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავებისას ქვეყნებს შეუძლიათ, გამოიყენონ INSPIRE-ის პაკეტი, იმისათვის, რომ  

ხელი შეუწყონ უკეთეს კოორდინაციას, როგორც ქვეყანაში არსებულ დაინტერესებულ მხარეებს შორის (რაც 

მოიცავს სამთავრობო უწყებებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რელიგიურ ორგანიზაციებს, აკადემიურ 

ინსტიტუტებს, კერძო სექტორს, სამოქალაქო საზოგადოებას), ასევე ქვეყნის გარეთ არასებულ დაინტერესებულ 

მხარეებს შორისაც (რომელიც მოიცავს ბავშვებზე ძალადობის პრევენციასა და მასზე რეაგირებაში ჩართულ 

პარტნიორობებს, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებს, გლობალურ კორპორაციებს და სხვა). 

დაინტერესებულ დონორებთან და ტექნიკური მხარდაჭერის სააგენტოებთან წინასწარი კონსულტაციების გავლა 

ხელს უწყობს თანამშრომლობას და აძლიერებს ეროვნული გეგმის შედგენის პროცესს, ასევე, შესაძლოა, ხელი 

შეუწყოს გადაფარვის თავიდან აცილებას და რესურსების არამიზნობრივ ხარჯვას. შესაბამისად, ფინანსური 

მხარდაჭერის წყაროების იდენტიფიცირების პროცესში ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს შეხვედრის მოწვევა 

ეროვნულ და საერთაშორისო დაინტერესებულ მხარეებს შორის, რომელსაც შესაბამისი სააგენტო გაუძღვება. 

ადამიანური რესურსების
განვითარება და მართვა

ეფექტიან და კარგად შერჩეული პერსონალით დაკომპლექტებულ ძალადობის პრევენციის პროგრამას შესწევს 

იმის უნარი, რომ გაუძღვეს ინტერვენციების განხორციელების პროცესს, რათა შეამციროს ბავშვებზე ძალადობის 

შემთხვევები. შედარებით პატარა ქვეყნებში, რომლებსაც შეზღუდული ფინანსური რესურსები აქვთ, ერთმა 

თანამშრომელმა, შესაძლოა, შეითავსოს რამდენიმე როლი. INSPIRE-ის ინტერვენციის განხორციელებისთვის 

საჭირო განსავითარებელი უნარები დამოკიდებულია არსებულ ეროვნულ და ადგილობრივ შესაძლებლობებსა და 

საჭიროებებზე, და შეიძლება მოიცავდეს მაღალი და საშაულო რგოლის მენეჯერთა უნარებს, ზედამხედველობის 

უნარებს და ველზე მომუშავე თანამშრომლების შესაძლებლობებს, იმისთვის, რომ მათ შეძლონ უპასუხონ შემდეგ 

საჭირობებს: 

მრავალსექტორული კოორდინაცია და განხორციელება;

პროგრამის დაგეგმვა, განხორციელება და მართვა; 

მონაცემების შეგროვება და შეფასება, მონიტორინგის სისტემების გაძლიერება;

სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერება; 

ბავშვებისთვის გარემოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 

მონაცემების შეგროვება, მონიტორინგი და შეფასება; 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმები; 

სამართლებრივი და პოლიტიკის საკითხები.

 

მენეჯერებმა და პროგრამის/მომსახურების უშუალო მიწოდებაზე პასუხისმგებელმა თანამშრომლებმა 

მნიშვნელოვანია გაიარონ სათანადო გადამზადება და ჰქონდეთ  მხარდაჭერა. ადამიანური რესურსების 

განვითარების საჭიროებების გათვალისწინებით, კურიკულუმი და სასწავლო მასალა უნდა მოიცავდეს, ხოლო 

ტრენერები უნდა ფლობდნენ უახლეს ინფორმაციას მომსახურების მიწოდებამდე და პროცესში სატრენინგო 

პროგრამების შესახებ, იმისათვის, რომ  სწორად მიაწოდონ აქტივობის განხორციელებისთვის საჭირო ცოდნა და 

უნარები. ადამიანური რესურსების განვითარების ტრენინგი და განმეორებითი ტრენინგი უნდა ჩატარდეს INSPIRE-

ის განხორციელებაში ჩართული თითოეული სექტორისთვის. 
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განხორციელება,
მონიტორინგი და შეფასება

INSPIRE სტრატეგიების განხორციელება უნდა მოიცავდეს მონაცემების უწყვეტი 

შეგროვების და ანალიზის საშუალებით მონიტორინგის პროცესის მართვის მექანიზმებს. 

მონიტორინგი არის INSPIRE-ის პაკეტის განხორციელების შესახებ ინფორმაციის 

შეგროვებისა და ანალიზის განგრძობითი პროცესი. ის უნდა მოიცავდეს პროცესის 

რეგულარულ შეფასებას,  ხორციელდება თუ არა, ანდა როგორ ხორციელდება 

აქტივობები, იმისათვის, რომ  შემდეგ შესაძლებელი იყოს არსებული პრობლემების 

განხილვა და მათი მოგვარება. მონიტორინგით უნდა გამოჩნდეს დაგეგმილი აქტივობების 

პროგრესი, მან უნდა მოახდინოს არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება, იქონიოს 

მენეჯერებსა და თანამშრომლებთან უკუკავშირი და გადაჭრას პრობლემები, სანამ ეს 

რაიმე სახის შეფერხებას გამოიწვევდეს. მონაცემები დაუყონებლივ უნდა დამუშავდეს და 

გაანალიზდეს. ანალიზის შედეგები უნდა გადაეცეს იმას, ვისაც აქვს შესაბამისი ზომების 

მიღების უფლებამოსილება. 

INSPIRE-ის მონიტორინგი ნიშნავს შვიდი სტრატეგიის განხორციელებისა და შედეგების 

დემონსტრირებას შესაფერისი ინდიკატორების დახმარებით. ამ მიზნით, განვითარების 

ეტაპზეა , იმისთვის რომ განსაზღვროს, თუ რა დონეზე ხდება პროცესის ინდიკატორები

INSPIRE-ის თითოეული შვიდი სტრატეგიის განხორციელება, და , შედეგის ინდიკატორები

იმისათვის, რომ  შეფასდეს, თუ რა გავლენა აქვთ მათ ბავშვებზე ძალადობის 

გავრცელების მაჩვენებელზე.
 
პროცესის ინდიკატორები შეიძლება მოიცავდეს ისეთ ზომებს, როგორებიცაა იმ ახალბედა 

მშობლების წილის განსაზღვრა, რომლებმაც ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში მიიღეს 

შესაბამისი მხარდაჭერა, ან 13-15 წლის სკოლის მოსწავლეების პროპორციის 

განსაზღვრა, რომლებმაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიიღეს განათლება 

სასიცოცხლო უნარების შესახებ. 

შედეგის ინდიკატორები შეიძლება მოიცავდეს ბავშვებზე ძალადობის გავრცელებულ 

ზომებს, რომლებიც მიღებულია მოსახლეობის ეროვნულ დონეზე ჩატარებული 

რეპრეზენტაციული გამოკითხვისგან. მაგალითად, ეს შეიძლება მოიცავდეს 13-15 წლის 

სკოლის მოსწავლეებს, რომლებიც ჩართული იყვნენ ბულინგში ან ჩხუბში ბოლო წლის ან 

ბოლო თვის განმავლობაში (WHO-CDC GSHS); ან SDG მიზანი 16.2-ის დამტკიცებულ 

ინდიკატორებს, რომელშიც შედის 1-დან 17 წლამდე ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, 

რომლებმაც ბოლო 12 თვის განმავლობაში გამოცადეს ფიზიკური დასჯა ან სხვა 

ძალადობრივი დისციპლინური ზომები, 18-24 წლის ბიჭებისა და გოგონების პროცენტული 

რაოდენობა, რომლებმაც 18 წლამდე გამოცადეს სექსუალური ძალადობა. რაც შეეხება 

მონიტორინგისა და შეფასების სისტემების გაუმჯობესებას, საზიარო ინდიკატორები, სადაც 

საჭიროა, დაყოფილი უნდა იყოს სქესისა და ასაკობრივი ჯგუფების, შეზღუდული 

შესაძლებლობისა და სხვა დემოგრაფიული მახასიათებლების მიხედვით. 
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ყველა ბავშვს აქვს  უფლება, იცხოვროს ძალადობისგან 

თავისუფალ გარემოში. თუმცა ძალიან ბევრი ბავშვი განიცდის 

ძალადობის უარყოფით გავლენას იმ მხარდაჭერისა და 

მომსახურების გარეშე, რომელიც უზრუნველყოფს მათ 

რეაბილიტაციას. პოლიტიკის შემქმნელებსა და გადაწყვეტილების 

მიმღებ სხვა პირებს აქვთ ასეთი მოცემულობის შეცვლის ძალა. 

INSPIRE-ის შვიდი სტრატეგია უზრუნველყოფს პოლიტიკის 

შემქმნელებსა და მთავარ აქტორებს იმ ინსტრუმენტებით, 

რომლებიც საჭიროა მოქმედების დაუყონებლივ დასაწყებად. 

დასკვნა



მზარდი რაოდენობა მტიცებულებებისა, თუ რა მიდგომებია ეფექტიანი ძალადობის პრევენციისა და მასზე 

რეაგირებისთვის, ჩვენს მოვალეობად აქცევს, რომ ნასწავლი გაკვეთილები გამოვიყენოთ, როგორც ჩვენს 

სახლებში, ასევე თემებში ან გლობალურ დონეზე. არსებული კვლევებისა და მტკიცებულით გამყარებული 

ინტერვენციების სიმდიდრე გამოყენებული უნდა იყოს ბავშვებზე ძალადობის პრევენციისა და მასზე რეაგირების 

სტრატეგიების ჩამოყალიბებისა და განხორციელებისთვის, რაც ხელს შეუწყობს აქამდე უხილავის 

გამოაშკარავებას და ბავშვებზე ძალადობის დაძლევას. ამავდროულად, უფრო დიდი ძალისხმევაა საჭირო მეტი 

მტკიცებულების მოსაპოვებლად,  თუ რა გზებია ეფექტიანი ძალადობის პრევენციისა და მასზე რეაგირებისთვის. 

ბავშვებზე ძალადობის პრევენცია შესაძლებელია, და ეს ცვლილება მომწიფების პროცესშია. გაერო მოუწოდებს 

ქვეყნებს, დაძლიონ ბავშვებზე ძალადობა. გაეროს წევრი ქვეყნები ასევე არიან ბავშვის უფლებათა კონვენციის 

ხელმომწერები. ჩარჩო და ვალდებულებები მოცემულია კონვენციაში და INSPIRE-ის სტრატეგიებს შეუძლია, ხელი 

შეუწყონ ქვეყნებს რომელთაც სურთ გამოიყენონ საუკეთესო ხელმისაწვდომი მტკიცებულებები, ამ 

ვალდებულებათა შესასრულებლად. 

ეს სტრატეგიები კვეთს ჯანმრთელობის, სოციალური კეთილდღეობის, განათლების, ფინანსების და 

მართლმსაჯულების სექტორებს. თითოეული სტრატეგია გამყარებულია მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების მიერ 

მიღწეული წარმატების ძლიერი და პერსპექტიული მტკიცებულებებით, ასევე იზრდება ამ სტრატეგიების 

ეფექტიანობის მტკიცებულებათა რაოდენობა დაბალ და საშუალოშემოსავლიან ქვეყნებშიც. INSPIRE შექმნილია 

იმის გათვალისწინებით, რომ მონიტორინგი და შეფასება მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ტექნიკური პაკეტის 

განხორციელებასა და გაუმჯობესებაში გამოცდილებით სწავლებაზე დაყრდნობით. ამ პაკეტის შემქმნელი 10 

სააგენტო INSPIRE-ის ყველა სტრატეგიას მიიჩნევს აუცილებელ კომპონენტად ბავშვებზე ძალადობის პრევენციისა 

და მასზე რეაგირებისთვის.
 
სახელმწიფოს პოზიციის ნამდვილი ბუნება ჩანს იმაში, თუ როგორ ექცევა ის ბავშვებს. როდესაც ბავშვებს რამე 

დაუშავდებათ, ჩვენ, როგორც საზოგადოება, ვმდაბლდებით. როდესაც ერთად ვმუშაობთ მათ ცხოვრებაში 

ძალადობის დასაძლევად, ჩვენს საუკეთესო სახეს წარმოვაჩენთ. ეს სტრატეგიები საუკეთესო გზაა ბავშვებზე 

ძალადობის დაძლევის პროგრესის დასაჩქარებლად. დავიწყოთ მათი განხორციელება. 
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გახანგრძლივებული სასკოლო პროგრამა - ზრდასრულების მიერ მეთვალყურეობის 
გაგრძელება სკოლის შემდეგ იმისათვის, რომ  გააუმჯობესოს ბავშვების აკადემიური 
მოსწრება და სასკოლო გარემო, მათი სწავლების პროცესში დახმარებით და 
რეკრეაციული აქტივობების შეთავაზებით, ჩვეულებრივი სასწავლო საათების მიღმა. 
სოციალური და კულტურული გენდერული ნორმებისა და ღირებულებების შეცვლა - მისი 
მიზანია იმ სოციალური მოლოდინების შეცვლა, რომელიც განსაზღვრავს ქალისა და 
კაცისთვის „შესაფერის“ ქცევას, მაგალითად, როგორიცაა ნორმები, რომელთა 
მიხედვითაც კაცს აქვს ქალის კონტროლის ძალაუფლება, და რომლებიც გოგონებს და 
ქალებს მოწყვლადს ხდის კაცების მიერ განხორციელებული ფიზიკური, ემოციური და 
სექსუალური ძალადობის მიმართ. 

ბავშვთა ადრეული და იძულებითი ქორწინება -  ქორწინება, სადაც, სულ მცირე, ერთი 
პარტნიორი  18 წელს მიუღწეველია. ეს ასევე გულისხმობს იმ ქორწინებებს, რომლებშიც 
მონაწილეობს 18 წლამდე ასაკის პირი, ისეთ ქვეყანაში, სადაც ბავშვი სრულწლოვნებას 
უფრო ადრეულ ასაკში ან ქორწინების შედეგად აღწევს. ადრეული ქორწინება ასევე 
შეიძლება გულისხმობდეს შემთხვევებს, სადაც ქორწინების ორივე მონაწილე 18 წლის 
ან უფროსია, თუმცა სხვა ფაქტორების გამო არ არის მზად, განაცხადოს თანხმობა 
ქორწინებაზე (მაგალითად, მათი ფიზიკური, ემოციური, სექსუალური და 
ფსიქოსოციალური განვითარების დონე). უფრო მეტიც, ის მოიცავს ნებისმიერ 
ქორწინებას, რომელიც შედგება ერთი ან ორივე მხარის სრული და თავისუფალი 
თანხმობის გარეშე, და/ან როცა ერთ ან ორივე მხარეს არ შეუძლია ქორწინების 
დასრულება, მათ შორის ისეთი მიზეზების გამო, როგორებიცაა ძალადობა ან ძლიერი 
ზეწოლა საზოგადოების ან ოჯახის მხრიდან.
 
არასათანადო მოპყრობა ბავშვებთან -  18 წლამდე ბავშვების შეურაცხყოფა და 
უგულებელყოფა. ის მოიცავს ყველა სახის ფიზიკურ და/ან ემოციურ არასათანადო 
მოპყრობას, სექსუალურ შევიწროებას, უგულებელყოფას, კომერციული ან სხვა სახის 
ექსპლუატაციას, რომელსაც შედეგად მოჰყვება ბავშვის ჯანმრთელობის, სიცოცხლის, 
განვითარების ან ღირსების ფაქტობრივი ან პოტენციური ზიანი, პასუხისმგებლობის, 
ნდობის ან ძალაუფლებრივი ურთიერთობის კონტექსტში.
 
ბავშვთა დაცვის მომსახურებები - სწავლობს ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობის 
შემთხვევებს და შემდეგ ახდენს შესაბამისი მომსახურებების იდენტიფიცირებას, 
შეფასებას და ბავშვებისა და ოჯახების ამ მომსახურებებით უზრუნველყოფას, 
იმისათვის, რომ  დაიცვას ბავშვები და მოახდინოს არასათანადო მოპყრობის 
შემთხვევების პრევენცია, როდესაც ეს შესაძლებელია, ოჯახის მთლიანობის 
დაურღვევლად. ასეთი მომსახურებები ზოგჯერ სხვა სახელითაა ცნობილი, ხშირად 
იმიტომ, რომ ასახოს უფრო ოჯახზე ორიენტირებული (და არა ბავშვზე ორიენტირებული) 
პრაქტიკა, როგორებიცაა, მაგალითად, „ბავშვისა და ოჯახის მომსახურებები“, „ბავშვთა 
კეთილდღეობის მომსახურებები“ ან „სოციალური მომსახურებები“.
 
კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია - მოკლევადიანი, მიზანზე ორიენტირებული 
თერაპიული მიდგომა, რომელიც ხაზს უსვამს იმ ფიქრების და დამოკიდებულებების 
როლს, რომელიც გავლენას ახდენს მოტივაციასა და ქცევაზე. იგი მხარს უჭერს 
პრობლემის გადაჭრის პრაქტიკულ მიდგომას. მისი მიზანია ისეთი ფიქრისა და ქცევის 
კანონზომიერებების შეცვლა, რომელიც იწვევს სირთულეებს ადამიანის ცხოვრებაში. 
იგი ცვლის ადამიანების დამოკიდებულებებს და მათ ქცევებს იმაზე დაყრდნობით, თუ 
როგორ არის დაკავშირებული ფიქრები, რწმენები და დამოკიდებულებები ადამიანის 
ქცევასთან. 

კოლექტიური ძალადობა - ძალადობის ინსტრუმენტული გამოყენება იმ პირების მიერ, 
ვინც თავის თავს მიაკუთვნებს გარკვეულ ჯგუფს - იქნება ეს გარდამავალი სახის თუ 
მუდმივი ჯგუფი. ძალადობა ხორციელდება სხვა ჯგუფის ან ინდივიდთა გაერთიანების 
წინააღმდეგ, იმისათვის, რომ  მიღწეულ იქნეს პოლიტიკური, ეკონომიკური ან 
სოციალური მიზნები. 

პატრულირება თემში - ამ სტრატეგიის მიზანია დაამყაროს თანამშრომლობითი 
ურთიერთობა თემსა და პოლიციას შორის და ჩამოაყალიბოს პრობლემის გადაჭრის 
მიდგომა, რომელიც პასუხობს თემის საჭიროებებს პოლიცია-თემს შორის აქტიური 
პარტნიორობის საშუალებით. 

დაჯგუფების მიერ განხორციელებული ძალადობა - ძალის განზრახ გამოყენება 
ადამიანისა ან ადამიანთა ჯგუფის მიერ, რომლებიც ნებისმიერი მუდმივი ქუჩური 
დაჯგუფების წევრები არიან ან თავს თვლიან მათ წევრად. ასეთი ჯგუფები ჩართული 
არიან არალეგალურ აქტივობებში.

გენდერული ნორმები - სოციალური მოლოდინები, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რა 
მიიჩნევა „შესაფერის“ ქცევად ქალებისა და კაცებისთვის. ქალებისა და კაცების, 
როგორც ბავშვების, ასევე ზრდასრულების, სხვადასხვა როლი და ქცევა ყალიბდება და 
განმტკიცდება საზოგადოებაში არსებული გენდერული ნორმებით. 
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ა ინტერპერსონალური ძალადობა - ფიზიკური ძალის ან ძალაუფლების გამოყენების 

მუქარა ან მისი განზრახ გამოყენება ადამიანის ან მცირე ჯგუფის მიერ სხვა ადამიანის ან 
მცირე ჯგუფის წინააღმდეგ, რომელსაც შედეგად მოჰყვება (ან დიდია იმის ალბათობა, 
რომ გამოიწვიოს), დაზიანება, სიკვდილი, ფსიქოლოგიური ზიანი, განვითარების 
ჩამორჩენა ან დეპრივაცია.
 
ძალადობა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან  - არის ინტიმური ურთიერთობის 
ფარგლებში განხორციელებული ისეთი ქცევა, რომელიც იწვევს ფიზიკურ, სექსუალურ ან 
ფსიქოლოგიურ ზიანს ურთიერთობაში მყოფი პირებისთვის; მოიცავს ფიზიკურ აგრესიას, 
სექსუალურ იძულებას, ფსიქოლოგიურ შევიწროებას და მაკონტროლებელ ქცევას. 

სასიცოცხლო უნარების ტრენინგი/სოციალური განვითარების პროგრამები - შემქმნილია 
იმისთვის, რომ დაეხმარობს ბავშვებს და მოზარდებს, მართონ ბრაზი, მოაგარონ 
კონფლიქტები და განივითარონ საჭირო სოციალური უნარები, რათა გადაჭრან 
ინტერპერსონალური პრობლემები ძალადობის გარეშე; ისინი ძირითადად 
ხორციელდება სკოლაში. 

სამედიცინო და სამართლებრივი მომსახურება სექსუალური ძალადობის 
მსხვერპლთათვის - უზრუნველყოფს გადაუდებელ სამედიცინო და ფსიქოსოციალურ 
ზრუნვას და სამართლებრივ კონსულტაციას მსხვერპლთათვის, ასევე აგროვებს 
სამედიცინო და იურიდიულ მტკიცებულებებს, იმისათვის, რომ  დააზუსტოს მსხვერპლის 
ჩვენება და დაეხმაროს დამნაშავის იდენტიფიცირებაში. 

მიკროფინანსები, გენდერული თანასწორობის ტრენინგთან ერთად - შექმნილია 
იმისთვის, რომ დაეხმაროს უღარიბეს თემში მცხოვრებ ქალებს და აერთიანებს 
მიკროფინანსებით უზრუნველყოფას (ფინანსური მომსახურებები დაბალშემოსავლიანი 
ინდივიდებისთვის) ტრენინგთან და უნარების განმავითარებელ სესიებთან ერთად, 
როგორც ქალების, ასევე კაცებისთვის. ტრენინგები და სესიები მოიცავს ისეთ საკითხებს, 
როგორებიცაა გენდერული როლები და ნორმები, კულტურული რწმენები, კომუნიკაცია 
და ძალადობა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან. 

პრობლემაზე ორიენტირებული პატრულირება - ახდენს პოლიციის ყოველდღიური 
პრაქტიკის ინტეგრირებას კრიმინოლოგიურ თეორიასა და კვლევის მეთოდებთან, 
იმისათვის, რომ  გააძლიეროს პრევენცია და შეამციროს დანაშაულისა და არეულობის 
დონე, ასევე, აქცენტს აკეთებს მონაცემთა სისტემური ანალიზისა და შეფასების 
მეთოდების გამოყენებაზე. 

შემთხვევითად კონტროლირებული ექსპერიმენტი - მეცნიერული ექსპერიმენტის ტიპი, 
სადაც ხალხის საკვლევი ჯგუფი შემთხვევითად არის მიკუთვნებული სხვადასხვა 
შესასწავლ ინტერვენციას და/ან ინტერვენციის გარეშე დარჩენილ საკონტროლო ჯგუფს. 
შემთხვევითი განაწილება ხდება მას შემდეგ, რაც სუბიექტები შეფასდებიან იმის 
მიხედვით, თუ რამდენად აკმაყოფილებენ ექსპერიმენტში მონაწილეობის მოთხოვნებს. 
შემთხვევითი განაწილება ხდება მანამდე, სანამ დაიწყება შესასწავლი ინტერვენცია. 

საკუთარი თავზე მიმართული ძალადობა - ძალადობა/ზიანი, რომელსაც პირი საკუთარ 
თავს აყენებს, როგორიცაა სუიციდური ქცევა ან საკუთარი თავის მიმართ სასტიკი 
მოპყრობა. 

სექსუალური ძალადობა - ნებისმიერი სახის სექსუალური ქმედება ან სექსუალური 
ქმედების მცდელობა, არასასურველი სექსუალური სახის კომენტარი ან ინიციატივა, ან 
იძულების გზით ადამიანის სექსუალურ ტრეფიკინგში ჩართვა ნებისმიერი პირის მიერ, 
მიუხედავად მათი მსხვერპლთან ურთიერთობისა, ნებისმიერ გარემოში, მათ შორის 
სახლსა და სამსახურში. სექსუალური ძალადობის სამი ძირითადი ფორმა არსებობს: 
სექსუალური ძალადობა, რომელიც მოიცავს სექსუალურ აქტს (მაგალითად, 
გაუპატიურება); კონტაქტური სექსუალური ძალადობა (მაგალითად არასასურველი 
შეხება, სადაც არ ხდება სექსუალური აქტი); და არაკონტაქტური სექსუალური ძალადობა 
(მაგალითად, სექსუალური ძალადობის მუქარა, ექსჰიბიციონიზმი და სიტყვიერი 
სექსუალური ძალადობა). 

ძალადობა - ფიზიკური ძალის ან ძალაუფლების გამოყენების მუქარა ან მისი განზრახ 
გამოყენება საკუთარი თავის, სხვა ადამიანის ან სხვა ადამიანთა ჯგუფის ან თემის 
წინააღმდეგ, რომლსაც შედეგად მოჰყვება, ან დიდია იმის ალბათობა რომ მოჰყვეს 
დაზიანება, სიკვდილი, ფსიქოლოგიური ზიანი, განვითარების ჩამორჩენა და 
დეპრივაცია. 

ძალადობა ახალგაზრდებს შორის -  ძალადობა, რომელშიც მონაწილეობენ 10-29 წლის 
პირები. 
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